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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία απνηειεί κία κειέηε πεξίπησζεο ελφο καζεηή κε 

δηάγλσζε Διαθξηάο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο πνπ θνηηά ζε εηδηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ. Μέζα απφ ηελ εξγαζία απηή ζα δνχκε ηελ εμέιημε ηνπ καζεηή ζηνλ 

ηνκέα ηεο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ. Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ζηνρεπκέλνπ, 

αλαιπηηθνχ, δνκεκέλνπ θαη εληαμηαθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο δηεμάγεηαη κεηά 

απφ θαηαγξαθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε πνπ έιαβε ρψξα 

θαηά ηνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή. ηε 

ζπλέρεηα, δηακνξθψλνληαη θαη εθαξκφδνληαη νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηνπο ηέζζεξηο κήλεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπκε ζέζεη. Έπεηηα, πινπνηήζεθε πείξακα κε 

πξσηαγσληζηή ηνλ καζεηή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην νπνίν είρε σο ζηφρν λα 

δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζν νη δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ελίζρπζαλ 

ηνλ καζεηή ζηνπο ηνκείο ηεο αλάγλσζεο ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ θαη ηεο 

θαηαλφεζεο θεηκέλνπ. πκπιεξσκαηηθά, κνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε παηδηά κε 

ηππηθή αλάπηπμε θαη ζε παηδηά κε Διαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ψζηε λα 

εληνπίζνπκε ηηο ηπρφλ δηαθνξέο θαη δηαθπκάλζεηο ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Σέινο, 

κνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο ελήιηθεο (εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο) θαη 

δηεμήρζεζαλ ζπλεληεχμεηο ζην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ψζηε λα αλαιχζνπκε 

ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην αλ ζεσξνχλ φηη 

κε ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ην παηδί κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη βειηίσζε ζηελ πεξηνρή ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο 

θαηαλφεζεο θεηκέλνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξαηεξνχκε φηη ε 

ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 

θαη ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ, δνκεκέλνπ θαη εληαμηαθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο 

έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφνδν ηνπ καζεηή κε Διαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: Δηδηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε, κειέηε πεξίπησζεο, Ννεηηθή 

θαζπζηέξεζε, ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, πξνθνξηθφο ιφγνο, δηδαθηηθή 

παξέκβαζε 
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Abstract 

The current dissertation is a case study of a student with a diagnosis of mild mental 

retardation attending a special primary school, which was part of the training of 

Postgraduate Studies at the University of Peloponnese. Through this study we see the 

development of the student in understanding a text of 10 lines which contained words 

of formula phonix-consonant-consonant-consonant-phonix (PCCCP) through 

targeted, personal, structured, integrated program by the teacher with the use of 

computer. The design of the targeted, analytical, structured and individualized 

intervention program was conducted through participant observation which took place 

during the first two months of the educational process, taking into account the 

different characteristics, needs and interests of the student. Then, instructional 

interventions were formulated and carried out during the four months of training to 

achieve the teaching objectives we had set. After this, an experiment was carried out 

with the protagonist of this case study, in order to find out whether the differentiated 

instructional interventions strengthened the student in the areas of reading word type 

PCCCP and text comprehension. Additionally, questionnaires were distributed to 

children with typical development and children with mental retardation to identify any 

differences and variations in their responses. Finally, questionnaires were distributed 

to adults (teachers and parents) and interviews were conducted in the special 

education staff to analyze their opinions and reach conclusions on whether they 

consider that the application of specific techniques to a child with mental retardation 

develops the improvement in language skills and text comprehension. According to 

the survey results we observe that the contribution of diversification of teaching with 

the help of new technologies and the individualized, structured program intervention 

have a positive effect on the progress of students with mild mental retardation. 

Key words: Special educational need, case study, mild mental retardation, targeted 

learning activities, intervention  
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Astratto 

La tesi corrente è un caso di studio di uno studente con una diagnosi di ritardo 

mentale lieve frequentare una scuola speciale primario, che era parte della formazione 

di studi post-laurea presso l'Università del Peloponneso. Attraverso questo studio 

vediamo lo sviluppo dello studente nella comprensione di un testo di 10 righe che 

conteneva parole di formula phonix-consonante-consonante-consonante-phonix 

(PCCCP), attraverso mirato, strutturato programma integrato personale, dal docente 

con l'uso del computer. Il design del, programma di intervento analitico, strutturato e 

individualizzato mirato è stato condotto attraverso l'osservazione partecipante che ha 

avuto luogo nel corso dei primi due mesi del processo educativo, tenendo conto delle 

caratteristiche diverse, esigenze e degli interessi dello studente. Quindi, gli interventi 

didattici sono stati formulati e realizzati durante i quattro mesi di allenamento per 

raggiungere gli obiettivi didattici che ci eravamo prefissati. Dopo questo, un 

esperimento è stato effettuato con il protagonista di questo caso di studio, al fine di 

scoprire se gli interventi didattici differenziati rafforzato lo studente nelle aree di 

lettura di tipo parola PCCCP e comprensione del testo. Inoltre, i questionari sono stati 

distribuiti ai bambini con sviluppo tipico e bambini con ritardo mentale per 

individuare eventuali differenze e variazioni nelle loro risposte. Infine, i questionari 

sono stati distribuiti agli adulti (insegnanti e genitori) e le interviste sono state 

condotte nel personale educativo speciale per analizzare le loro opinioni e trarre 

conclusioni su se ritengono che l'applicazione di tecniche specifiche di un bambino 

con ritardo mentale si sviluppa il miglioramento delle competenze linguistiche e la 

comprensione del testo. Secondo i risultati dell'indagine si osserva che il contributo di 

diversificazione di insegnare con l'aiuto delle nuove tecnologie e la individualizzato, 

intervento del programma strutturato ha un effetto positivo sull'andamento degli 

studenti con ritardo mentale lieve. 

Parole chiave: necessità educative speciali, caso di studio, lieve ritardo mentale, 

attività formative mirate, interventi 
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1. Δηζαγσγή 

Ζ Δηδηθή Αγσγή παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε 

ρψξα καο. Δίλαη γεγνλφο φηη φινη νη καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ηδηαίηεξε 

αλάγθε ή ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ εζληθή, πνιηηηζκηθή ή θνηλσληθή 

ηνπο ηαπηφηεηα, πξέπεη λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο 

κέζα ζε έλα ζρνιείν γηα φινπο. Σαπηφρξνλα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί αξθεηέο θαη 

δηαθνξεηηθέο ζρνιηθέο δνκέο γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

ζνλ αθνξά ην εμσηεξηθφ έξεπλα ησλ O’Connell, Freed, and Rothberg (2010) 

αλαθέξεη φηη  ζηελ Ακεξηθή πεξίπνπ ην 5% - 6% ησλ καζεηψλ έρνπλ δηαγλσζηεί κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 

πεξλνχλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηεο εκέξαο ζε γεληθέο ηάμεηο. ηελ παξνχζα 

κεηαπηπρηαθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη κία κειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνξά ζε καζεηή 

κε Διαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε (ΔΝΚ) πνπ θνηηά ζηελ αλψηεξε βαζκίδα εηδηθνχ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. ην εμήο ε αλαθνξά ζην καζεηή ζα 

γίλεηαη κε ην ςεπδψλπκν ‘Γηάλλεο’. Ο Γηάλλεο είλαη 11 εηψλ κε δηάγλσζε ειαθξηάο 

λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο κε δείθηε λνεκνζχλεο 50 θαηά WISCIII θαη είλαη ην πξψην 

απφ ηα δχν παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο. Εεη κε ηε κεηέξα ηνπ θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ θαζψο νη 

γνλείο ηνπ είλαη δηαδεπγκέλνη θαη είλαη ηδηαηηέξσο θνηλσληθφο θαη επγεληθφο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ αιιά θαη κε ηνπο δαζθάινπο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα γίλεηαη εθηεηακέλε ρξήζε ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο εθφζνλ εμππεξεηεί ηελ θαηαλφεζε ζχλζεησλ θαηαζηάζεσλ ίζσο 

επεηδή παξέρεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο θαζνξηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο ηνπ 

κειεηψκελνπ πξνβιήκαηνο (Cohen & Manion, 1994). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ 

ε αλάγθε λα δηεξεπλεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο, θαζψο θαη ε επίδξαζή ηνπο 

ζηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη επηπέδνπ θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή. Ζ 

πεξίπησζε ηνπ καζεηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη κνλαδηθή θαη 

αθνξά απνθιεηζηηθά ηε δηθή ηνπ αληαπφθξηζε ζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα 

παξέκβαζεο, θαζψο νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη κεγάιεο αθφκα θαη κέζα ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία αλαπεξίαο ή καζεζηαθήο δπζθνιίαο. Ο Stake (1994) θαηαιήγεη ζηελ 

επηζήκαλζε φηη κία κειέηε πεξίπησζεο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία αιιά απφ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ην νπνίν είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

έλα «ζπγθεθξηκέλν, κνλαδηθφ, θιεηζηφ ζχζηεκα». Σν αμηνζεκείσην είλαη φηη νη 
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κειέηεο πεξίπησζεο εζηηάδνπλ ζε έλα κνλαδηθφ πεξηζηαηηθφ θαη πεηπραίλνπλ ηελ 

θαηαλφεζή ηεο, κέζα ζην πιαίζην εθδήισζήο ηεο φπσο αθξηβψο γίλεηαη θαη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006).  

πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Υξεζηάθε (2002), ηα παηδηά κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε εκθαλίδνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη δπζθνιία 

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Απηφ πξνέξρεηαη απφ ηηο ειιείςεηο πνπ εκθαλίδνπλ ζηελ 

πεξηνρή ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα δπζθνιεχνληαη ζηηο 

θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο, λα πεξηζσξηνπνηνχληαη θαη λα δηαθαηέρνληαη απφ 

κεησκέλε απηνπεπνίζεζε ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε δπζθνιίεο κάζεζεο θαη 

θαζπζηεξεκέλε γισζζηθή αλάπηπμε. πσο αλαθέξεη ε έξεπλα ησλ Allor, Mathes, 

Roberts, Jones, and Champlin (2010) νη καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε δελ πξέπεη 

λα είλαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη, αιιά αληηζέησο λα δίλνληαη ζε απηνχο αξθεηέο 

επθαηξίεο πξνθεηκέλνπ λα παίξλνπλ επηπιένλ εξεζίζκαηα. Μέζα απφ ηελ ίδηα έξεπλα 

γίλεηαη επίζεο ζαθέο φηη νη καζεηέο κε δπζθνιίεο είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο φηαλ έρνπλ ιακβάλνπλ θαηαλνεηέο νδεγίεο. 

 Έηζη ινηπφλ θαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηελ 

έξεπλα έρεη ηεζεί σο ζηφρνο ε αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή κε 

ειαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, ελψ ηαπηφρξνλα δηεξεπλνχκε κέζσ ηεο παξαηήξεζεο 

θαη ησλ πεηξακάησλ πνπ δηεμάγνληαη θαηά πφζν ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε 

ηε βνήζεηα ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ επλνεί ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 

καζεηή. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ επηηπγράλεηαη φπσο ζα δνχκε ζε επφκελε ελφηεηα κε ηε δηακφξθσζε 

πξνζαξκνζκέλσλ γισζζηθψλ αζθήζεσλ (αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο ιέμεσλ πνπ 

πεξηέρνπλ ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα) ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή κε ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Ο καζεηήο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαιείηαη λα 

αλαγλσξίδεη ζπκπιέγκαηα κε ηξία ζχκθσλα θαη βιέπνληάο ην ζαλ παηρλίδη λα εθηειεί 

ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ππνινγηζηή (ρξσκαηηζκφο θεηκέλνπ, αληηγξαθή, 

επηθφιιεζε) 

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη θαζψο ε ηερλνινγία εηζβάιεη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα κελ θάλεη 

αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη, ζήκεξα ζηα ζρνιεία 

πξνζθέξνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα γηα Νέεο Σερλνινγίεο ηα νπνία 

παξέρνπλ κεζφδνπο αιιειεπίδξαζεο θαη θαηαλφεζεο ζε καζεηέο κε δπζθνιίεο. 
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πγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλά ησλ O’ Connell et al. (2010) ππάξρνπλ εθαξκνγέο νη 

νπνίεο είλαη θαηάιιειεο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ηα νπνία έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη 

ζηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη εμεηδηθεπκέλεο δπλαηφηεηεο κάζεζεο 

πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζε καζεηέο κε αλαπεξίεο, ηνπο 

βνεζνχλ ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα πεξηβάιινληα απηά εληζρχνληαο έηζη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο φπσο επηβεβαηψλεη ε έξεπλα ησλ Abbott, Brown, Evett, Standen, and 

Wright (2011) νη νπνίνη δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα άηνκα κε 

αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο αιιά θαη κε γλσζηηθέο ή λνεηηθέο δπζθνιίεο κέζα απφ ηελ 

ηερλνινγία. ηελ έξεπλα απηή, νη κειεηεηέο ηνλίδνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ, ηεο πέλαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο νζφλεο αθήο θαη ηα γξαθηθά, 

βνεζνχλ ηα παηδηά λα εηζάγνπλ θείκελα. Οη Abbott et al. (2011) ζπκπιεξψλνπλ 

επίζεο φηη ην γεγνλφο φηη ζηα ζρνιεία ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηα ζχκβνια θαη ηα 

γξαθηθά, είλαη ε αθνξκή φπνπ νη δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο πξνζπαζνχλ λα εληζρχζνπλ 

φια ηα παηδηά θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο λα 

εμνηθεησζνχλ κε απηά. Ζ κειέηε πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ έξεπλα ησλ 

Carmeli, Cahana, and Merrick (2004) ζην Ηζξαήι απνδεηθλχεη επίζεο ηε ζεηηθή 

επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία γηα παηδηά κε δπζθνιίεο αθφκα 

θαη αλ ηα παηδηά απηά δέρνληαη πξφγξακκα παξέκβαζεο έζησ θαη ιίγεο ψξεο ηελ 

εβδνκάδα. Σν πφζν ζα βνεζεζνχλ ηα παηδηά, εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ηνπο, ή ηελ νκάδα ζεξαπεπηψλ. ηε κειέηε απηή 

πεξίπησζεο, κηα νκάδα θπζηνζεξαπεπηψλ απέδεημε φηη ηα παηδηά κέζα απφ ηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηελ αδξή θαη ηε 

ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ζηελ αηζζεηεξηαθή δηέγεξζε. Σαπηφρξνλα, νη εθπαηδεπηηθνί 

γίλνληαη νινέλα θαη πην ηθαλνί αθνχ θαινχληαη λα πξνζαξκφζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο ζηηο δηάθνξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Carmeli, Cahana, & Merrick, 

2004). Οη Merry and Peuttrill (1994) επηρεηξψληαο λα δψζνπλ κηα εξκελεία γηα 

νξηζκέλα πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε αλαθέξνπλ φηη ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

δπζθνιεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ ιέμεηο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κέζα ζηελ 

πξφηαζε φπσο ‘πνπ’, ‘πσο’, ‘πφηε’, ‘φπνπ’ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

αληηιεθζνχλ ην λφεκα κίαο πξφηαζεο. ηελ έξεπλά ηνπ ν Mayer (2008) πξνηείλεη 

νξηζκέλεο αξρέο ζρεδηαζκνχ πνιπκέζσλ. Μέζα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ 

δηαπηζηψλνπκε φηη νη ζσζηνί ζπλδπαζκνί εηζξνψλ (δειαδή θηλνχκελσλ ζρεδίσλ κε 
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αθήγεζε ή εηθφλσλ κε ζρεηηθέο ιέμεηο) κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε κάζεζε ησλ 

παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κέζα απφ ηα πιηθά πνιπκέζσλ. Με αθνξκή ηελ 

έξεπλα απηή ζειήζακε λα εμεηάζνπκε θαη ζηελ παξνχζα κειέηε θαηά πφζν ε 

νπηηθνπνίεζε βαζηθψλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ καζεηή ζε άγλσζην θείκελν έθηαζεο έσο 10 γξακκέο.  

Γηα αξθεηά παηδηά θαη ηδηαηηέξσο γηα ηα παηδηά κε Διαθξά Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε ε παξαθνινχζεζε ηεο χιεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ φζνλ αθνξά ηελ 

ελίζρπζε ηνπ καζεηή ζηε ζχλζεζε θαη αλάιπζε ιέμεσλ κε ηξία ζπλερφκελα 

ζχκθσλα κπνξεί λα απνηειεί πνιχ δχζθνιν θνκκάηη γηα ηε κάζεζε θαη λα θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε πξνζαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Έηζη, ζπλήζσο, θάζε δηδαζθαιία ζπλνδεχεηαη απφ πξφγξακκα 

απφθηεζεο βαζηθψλ δεμηνηήησλ κάζεζεο εκπινπηηζκέλν κε κηθξνχο ζηφρνπο ησλ 

νπνίσλ ε ζηαδηαθή επίηεπμε ζα νδεγήζεη ηνλ καζεηή ζε βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ. Οη Allor et al. (2009) ζε κηα κειέηε επηρείξεζαλ λα παξνπζηάζνπλ 

ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ζε παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε εζηηάδνληαο ζηελ 

πξνθνξηθή γιψζζα θαη ζην ιεμηιφγην, ηε θσλνινγηθή επίγλσζε, ηε ιεθηηθή 

αλαγλψξηζε, ηελ επρέξεηα θαη ηελ θαηαλφεζε. Οη  κειεηεηέο εξεχλεζαλ γηα ηξία 

ρξφληα ηνλ Jacob κε δείθηε λνεκνζχλεο 44 ειηθίαο 8 εηψλ, ηνλ Carl κε δείθηε 

λνεκνζχλεο 55 ειηθίαο 9 εηψλ θαη ηνλ Rachel κε IQ 63 ειηθίαο 6 εηψλ. Αλ θαη ιφγσ 

ηεο κεησκέλεο ηνπο κλεκνληθήο θαη γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, νη ηξεηο καζεηέο ήηαλ κηα 

πξφθιεζε γηα ηνπο εξεπλεηέο, παξφια απηά αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη παξνπζίαζαλ 

πξφνδν. ηελ αξρή ηεο έξεπλαο, νη ηξεηο καζεηέο ιεηηνπξγνχζαλ καδί ζε κηα κηθξή 

νκάδα ησλ 2 – 3 αηφκσλ. Πξνο ην ηέινο φκσο εθπαηδεχνληαλ εμαηνκηθεπκέλα επεηδή 

ζπγθεθξηκέλα ν Jacob ζεκείσζε γξήγνξα πξφνδν. ηεξηδφκελνη ζε ηέηνηα 

πεξηζηαηηθά ζειήζακε κε ηε ζεηξά καο ζηελ παξνχζα έξεπλα λα εμεηάζνπκε θαηά 

πφζν ην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ζα ελίζρπε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή ζηελ 

αλάιπζε θαη ζχλζεζε ιέμεσλ κε ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα (ΦΦ). 
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1.1. θνπόο έξεπλαο 

 θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ 

εκπιέθνληαη  ζηε δηαθνξνπνίεζε θεηκέλσλ κε ζηφρν ηελ ηαχηηζε ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ ζε καζεηή κε ειαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θεηκέλσλ κέρξη 10 ζεηξψλ 

κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Μεηά απφ ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή 

παξαηήξεζε ηνπ καζεηή γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αθνχ ζρεκαηίζνπκε ην 

πξνθίι ηνπ ζρεδηάδνπκε έλα δνκεκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο ψζηε λα 

εληζρχζνπκε κε δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ν 

καζεηήο εκθάληζε αδπλακίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξηνρή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ.  

1.2. Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο 

ηελ παξνχζα κειέηε νη ππνζέζεηο καο είλαη νη εμήο: 

α) Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε ζχλζεζε ησλ 

θσλεκάησλ κηαο ιέμεο κε ηελ ελζσκάησζε Νέσλ Σερλνινγηψλ εληζρχεη ηελ 

αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ καζεηή κε Διαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. 

β) Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ θαηαλφεζε αγλψζηνπ θεηκέλνπ έσο 10 

ζεηξέο κε ηελ νπηηθνπνίεζε βαζηθψλ ζεκείσλ ηνπ θεηκέλνπ (έσο ηέζζεξηο εηθφλεο) 

ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζή ηνπ. 

γ) Έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο ην νπνίν ζρεδηάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή εληζρχεη ηελ  αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ καζεηή ζε ιέμεηο πνπ πεξηέρνπλ ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα (π.ρ ε-θδξ-νκή);   
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2. Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Αλαζθόπεζε ηεο 

Βηβιηνγξαθίαο 

2.1 Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

Οξηζκέλα άηνκα ζηελ θνηλσλία καο κεηά απφ αμηφπηζηεο κεζφδνπο κέηξεζεο 

ηεο λνεκνζχλεο ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα κε ρακειφ 

δείθηε λνεκνζχλεο εκθαλίδνληαο κεησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα, πξνζαξκνζηηθή θαη 

δηαλνεηηθή ζπκπεξηθνξά (Harris, 1995). Τπήξμαλ αξθεηέο δηαθσλίεο κέρξη λα δνζεί 

έλαο απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Γηα πξψηε θνξά, ν γηαηξφο 

Tregold (1937) φξηζε ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε σο κία θαηάζηαζε αλεπαξθνχο 

λνεηηθήο αλάπηπμεο, ζε βαζκφ ψζηε λα θαζηζηά ην άηνκν αλίθαλν λα πξνζαξκνζηεί 

ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη λα επηβηψζεη ρσξίο επίβιεςε, έιεγρν θαη εμσηεξηθή 

βνήζεηα. Λίγν αξγφηεξα, ν ςπρνιφγνο Edgar Doll (1941) κίιεζε γηα ηε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε νξίδνληάο ηελ σο αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα πξνζαξκφζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ηνλίδνληαο φηη πξφθεηηαη γηα κία θαηάζηαζε 

ε νπνία δελ επηδέρεηαη ζεξαπεία θαη ε νπνία εκθαλίδεηαη θαηά ηε γέλλεζε ή ζηελ 

πξψηε παηδηθή ειηθία.  

χκθσλα κε κεηαγελέζηεξν νξηζκφ πνπ δφζεθε απφ ηνλ Herber (1977) θαη 

αλαζεσξήζεθε απφ ηνλ Grossman (1983) «λνεηηθή θαζπζηέξεζε αλαθέξεηαη ζε κηα 

γεληθή λνεηηθή ηθαλφηεηα θάησ απφ ηνλ κέζν φξν, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ειιείςεηο 

ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη εθδειψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμειηθηηθήο 

πεξηφδνπ ηνπ αηφκνπ» (ζει.127). Οη Horn et al. (2010) νξίδνπλ σο λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε ηε δηαηαξαρή ηεο λφεζεο θαη ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πξηλ 

ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ. Ζ Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Έλσζε αλαθέξεη φηη ζην DSM-

V ηνλίδεηαη ε αλάγθε λα ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ε θιηληθή αμηνιφγεζε φζν θαη ε 

ζπλεζηζκέλε κέηξεζε ηεο λνεκνζχλεο θαηά ηε δηάγλσζε ηεο δηαλνεηηθήο αλαπεξίαο, 

κε ηνλ βαζκφ ζνβαξφηεηαο ηεο αλαπεξίαο λα θαζνξίδεηαη φρη κφλν απφ ηνλ βαζκφ IQ 

ηνπ αηφκνπ αιιά θαη απφ ηελ πξνζαξκνζηηθή ηνπ ιεηηνπξγία (Ακεξηθαληθή 

Φπρηαηξηθή Έλσζε, 2013). 

Ο Κσηζφπνπινο (2004) ζεκεηψλεη φηη ε λνεκνζχλε ελφο αηφκνπ κπνξεί λα 

νξηζηεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο είηε εθηηκψληαο ηηο γλσζηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο είηε ηηο 

δεμηφηεηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζην πεξηβάιινλ θαη ηεο επηηπρνχο εθηέιεζεο ησλ 

θαζεκεξηλψλ ηνπ αζρνιηψλ. Σελ άπνςε απηή έξρεηαη λα εληζρχζεη ε Ακεξηθαληθή 
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Φπρηαηξηθή Έλσζε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ππνγξακκίδνληαο φηη ε δηαλνεηηθή 

αλαπεξία πεξηιακβάλεη βιάβεο ησλ γεληθψλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζε ηξεηο ηνκείο. Ο πξψηνο ηνκέαο είλαη ν 

αληηιεπηηθφο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, ηελ αλάγλσζε, ηε 

γξαθή, ηα καζεκαηηθά, ηε ινγηθή, ηηο  γλψζεηο θαη ηε κλήκε. Ο δεχηεξνο είλαη ν 

θνηλσληθφο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ θνηλσληθή θξίζε, ηηο 

δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ηελ  ηθαλφηεηα αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη παξφκνηεο ηθαλφηεηεο. Σέινο, ν ηξίηνο ηνκέαο είλαη ν 

πξαθηηθφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απην-δηαρείξηζε ζε ηνκείο φπσο ε πξνζσπηθή 

θξνληίδα, ε δνπιεηά , ε αλάιεςε  επζπλψλ, ε δηαρείξηζε ρξεκάησλ, ε αλαςπρή, θαη ε 

νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ θαζεθφλησλ εξγαζίαο (Intellectual Disability, 2013).  

χκθσλα κε ην DSM-IV-TR, ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη ε πλεπκαηηθή 

ιεηηνπξγία φπνπ ην IQ ηνπ αηφκνπ είλαη πεξίπνπ ίζν ή θαηψηεξν απφ 70 θαη ην άηνκν 

ππνβάιιεηαη ζε ηεζη λνεκνζχλεο. πλππάξρνπλ ειιείκκαηα ή έθπησζε ηεο 

πξνζαξκνζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηηο παξαθάησ πεξηνρέο: ζηελ 

επηθνηλσλία, ζηελ απηνεμππεξέηεζε, ζηε δηαβίσζε ζην ζπίηη, ζηηο θνηλσληθέο ή 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ζηελ εξγαζία, ζηηο ζρνιηθέο 

δεμηφηεηεο, ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα (DSM-IV-TR, 2000).  

2.2 Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο 

χκθσλα κε ηνπο Hoeijmakers et al.  (2011), ε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

(Mental Retardation -MR), πνπ αλαθέξεηαη επίζεο σο δηαλνεηηθή αλαπεξία, είλαη κηα 

θνηλή λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη πεξίπνπ 1-3% ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. Ο φξνο δηαλνεηηθή δηαηαξαρή φπσο αιιηψο εκθαλίδεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε ηαηξηθή θαηάζηαζε πνπ επεξεάδεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν εγθέθαινο επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο. Καηά 

ηνλ Girimaji (2011) θάζε δηαδηθαζία ε νπνία επεξεάδεη δπζκελψο ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη 

ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, νη δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο θαη ε δηάζπαζε πξνζνρήο - ππεξθηλεηηθφηεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν 

εξεπλεηήο αλαθέξεη πσο φιεο απηέο νη δηαηαξαρέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε βαξηά, 

κέηξηα θαη ήπηα κνξθή. Δίλαη ζχλεζεο λα θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη νη αηηίεο απφ ηηο 

νπνίεο πξνθιήζεθαλ θαη απηέο κπνξεί λα είλαη πξνγελλεηηθέο ή κεηαγελλεηηθέο. 

Πάλησο επηβεβαηψλεη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο γελεηηθέο αηηίεο αλαθαιχπηνληαη κέζα 
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απφ ηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ζηε γελεηηθή έξεπλα (Girimaji, 2011). Ο Harris (2014) 

ζεκεηψλεη ζε αξθεηά πξφζθαηε έξεπλα φηη ην DSM-5 ζηνλ ηνκέα ησλ 

λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ην απηηζηηθφ θάζκα, ηε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Οη πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο πνπ ελδερνκέλσο επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε 

ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ δηεπθξηληζηεί απφιπηα αλ θαη νη 

εξεπλεηέο αλαθέξνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο θαη ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (Armatas, 2009). χκθσλα κε ηνπο Tzschach and 

Ropers (2007), νη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο εκθάληζεο θαζπζηέξεζεο είλαη γελεηηθνί 

ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ αηφκσλ κε βαξηά λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Αληίζεηα, ζε άηνκα κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, νη παξάγνληεο 

απνηεινχλ ζπλήζσο αιιειεπίδξαζε γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ 

(Tzschach & Ropers, 2007). 

2.2.1 Γελεηηθνί Παξάγνληεο 

χκθσλα κε ηνπο Maris, Barbato, Trott, and Montano (2013) παξά ηηο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο, ζε πεξίπνπ 30 - 60% ησλ πεξηπηψζεσλ, ε αηηηνινγία ηεο 

Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο παξακέλεη ζθνηεηλή (σο εθ ηνχηνπ νλνκάδεηαη ηδηνπαζήο). 

Ζ ζπζηνηρία ζπγθξηηηθήο γνληδησκαηηθήο πβξηδνπνίεζεο (CGH), κίαο ηερληθήο πνπ 

επηηξέπεη πςειή αλάιπζε θαη γνληδηαθφ έιεγρν ηεο ηκεκαηηθήο παξαιιαγήο ησλ 

γνληδηαθψλ αληηγξάθσλ (CNVs), απνθαιχπηεη ηελ παξνπζία ησλ ζπάλησλ "de novo" 

επαλαιήςεσλ ή δηαγξαθψλ ζην πεξίπνπ ην 15% ησλ ηδηνπαζψλ πεξηπηψζεσλ 

Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο θαη γίλεηαη δεθηή σο πξψηε επηινγή γηα ηε δηεξεχλεζή ηεο, 

ζπκπιήξσζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πην παξαδνζηαθψλ θπηηαξνγελεηηθψλ κεζφδσλ, 

αθφκε θαη ζε πξνγελέζιην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο.  

Οη Horn et al. (2010) αλαθέξνπλ φηη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αηηία 

εκθάληζεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο είλαη νη ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο πνπ κπνξνχλ 

λα εκθαληζηνχλ ζην άηνκν.  Ο πςειφο βαζκφο θιεξνλνκηθφηεηαο δείρλεη φηη ην 50% 

ησλ ζνβαξψλ πεξηπηψζεσλ δεκηνπξγνχληαη απφ γελεηηθέο αλσκαιίεο. Αλάκεζα 

ζηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ εκθάληζε ηεο 

Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη ν παξάγνληαο ηεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο ηνπ απηνζσκηθνχ ππνιεηπφκελνπ γνληδίνπ ην νπνίν έρεη 

θαηεγνξεζεί γηα πεξίπνπ 25% ησλ αλεμήγεησλ θξνπζκάησλ εθδήισζεο κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε  (Hoeijmakers et al., 2011). Οη ίδηνη εξεπλεηέο ζε πξφζθαηε έξεπλα 
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ζεκεηψλνπλ φηη νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εκθάληζε ηεο 

Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο είλαη εηεξνγελείο θαη παξά ην γεγνλφο φηη ε 

θπηηαξνγελεηηθή θαη ε κνξηαθή ηερλνινγία έρνπλ αλαπηπρζεί ξαγδαία, εληνχηνηο, 

κφλν ην 50% ησλ αηφκσλ έρνπλ αηηηνινγηθή δηάγλσζε. Σν αλζξψπηλν θχηηαξν 

πεξηέρεη 46 ρξσκνζψκαηα δηαξξπζκηζκέλα ζε 23 δεχγε (εθηφο απφ ηα θχηηαξα 

αλαπαξαγσγήο). Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ 1.2 ζηηο 1000 γελλήζεηο 

εκθαλίδεηαη ε πην ζπρλή ρξσκνζσκηθή αλσκαιία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνεηηθή 

θαζπζηέξεζε θαη είλαη ε ηξηζσκία 21 (χλδξνκν Down). Τπάξρεη επίζεο έλα επξχ 

θάζκα επαλαιακβαλφκελσλ ρξσκνζσκηθψλ αλσκαιηψλ ηα νπνία γίλνληαη 

αληρλεχζηκα κε ζπκβαηφ θαξπφηππν ή κε αλάιπζε ζηνρεπκέλνπ επί ηφπνπ 

πβξηδηζκνχ γηα ηελ ππνςία θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδξφκνπ (Bokhoven, 2011). 

Οξηζκέλα ζχλδξνκα ζηα νπνία ππάξρεη ε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε είλαη: ην χλδξνκν 

ηνπ Δχζξαπζηνπ Υ ρξσκνζψκαηνο, ην χλδξνκν Klinefelter (47,XXY), ηo χλδξνκν 

Prader- Willy θαη ην χλδξνκν Williams (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003). Μεξηθέο 

ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο θιεξνλνκνχληαη απφ ηνλ έλαλ γνλέα αιιά ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπκβαίλνπλ απφ ηελ αξρή. 

ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλσκαιίεο 

κεηαβνιηζκνχ νη νπνίεο δείρλνπλ λα επζχλνληαη γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

εκθάληζεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο. Ζ θαηλπιθεηνλνπξία (PKU) είλαη κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αλσκαιίεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ. Σα κσξά κε PKU ελψ θαίλνληαη 

θπζηνινγηθά ηνπο ιείπεη έλα έλδπκν πνπ βνεζά ηε δηάζπαζε ηεο θαηλπιαιαιίλεο κε 

απνηέιεζκα αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί έγθαηξε δηάγλσζε, δειαδή κέζα ζηνπο ηξεηο 

πξψηνπο κήλεο, ε ζπζζψξεπζε ηεο νπζίαο απηήο ζην αίκα, λα πξνθαιεί θαηαζηξνθή 

ηνπ εγθεθάινπ (Kahler & Fahney, 2003). 

2.2.2 Πεξηβαιινληηθνί Παξάγνληεο 

χκθσλα κε παιαηφηεξε έξεπλα, ε θιεξνλνκηθφηεηα θαζνξίδεη ηε λνεηηθή 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ ελψ ην πεξηβάιινλ δηεπθνιχλεη ή εκπνδίδεη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ δηαλνεηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλάινγα κε ηα εξεζίζκαηα πνπ ηνπ πξνζθέξεη 

(Dunn, 1963). Έρεη απνδεηρηεί φηη ηα αίηηα ηεο δηαηαξαρήο πεξηιακβάλνπλ 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε παζνινγηθή 

βάζε παξακέλεη αλεμήγεηε. Αζζέλεηεο φπσο ν θνθθχηεο, ε ηιαξά, ή κεληγγίηηδα 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ δηαλνεηηθή αλαπεξία ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηαηξηθή 

πεξίζαιςε θαζπζηεξήζεη ή βξεζεί αλεπαξθήο (Armatas, 2009). Δπηπιένλ, ε έθζεζε 
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ζε δειεηήξηα φπσο ν κφιπβδνο ή ν πδξάξγπξνο κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ηε 

λνεηηθή ηθαλφηεηα (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003). Αθφκα, ε ίδηα ζπγγξαθέαο πξνζζέηεη 

φηη σο αηηίεο γηα ηελ εκθάληζε ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο αλαθέξνληαη ζπρλά νη 

δηάθνξεο δηαηαξαρέο ηεο βηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο κεηέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θχεζεο θαη ηεο ελδνκήηξηαο δσήο. Σέινο, έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 

θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ εκθάληζε Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο είλαη ην «Δκβξπαθφ 

ζχλδξνκν ηνπ νηλνπλεχκαηνο ή αιθνφι». Απηφ ην ζχλδξνκν εκθαλίδεηαη φηαλ θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο θχεζεο ε κεηέξα ιακβάλεη κεγάιεο πνζφηεηεο αιθνφι, κε 

απνηέιεζκα λα θαηαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

εκβξχνπ, λα αιινηψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ θαη λα επέξρεηαη 

θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο (Paley & O’ Connor, 2009). 

2.3 Σαμηλόκεζε αηόκσλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

Άηνκα κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε είλαη απηά ησλ νπνίσλ ην επίπεδν επθπΐαο 

εθηηκάηαη λα είλαη θαηψηεξν ηνπ θπζηνινγηθνχ εθφζνλ έρεη κεηξεζεί κε αμηφπηζηα 

θαη έγθπξα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο λνεκνζχλεο. Οη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

απηά ηα παηδηά είλαη αληηιεπηηθέο, κλεκνληθέο, δπζθνιίεο ζηελ αλάζπξζε 

πξνεγνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ, δπζθνιίεο ζηελ ηαμηλφκεζε θαη ζηελ 

θεληξηθή επεμεξγαζία. Σν βαζηθφηεξν θξηηήξην γηα λα θαηαηάζζνπκε ηα λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλα άηνκα είλαη ν δείθηεο λνεκνζχλεο. χκθσλα κε ηελ Lindblad (2013) 

ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηε λoεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη ηξία: α) ειιείκκαηα ζηε 

λνεηηθή ιεηηνπξγία (επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζπιινγηζκφο, αθαδεκατθή κάζεζε, 

ζθέςε, ζρεδηαζκφο), β) ειιείκκαηα ζηελ πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία θαη γ) λνεηηθή 

αλεπάξθεηα θαη πξνζαξκνζηηθή δπζιεηηνπξγία θαηά ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο. Οη 

Γξνζηλνχ et al. (2009) αλαθέξνπλ φηη ππάξρνπλ παξαδνρέο θαηά ηηο νπνίεο ε 

λνεκνζχλε πξέπεη λα εμεηάδεηαη κέζα απφ ηελ πνιιαπιή αλάπηπμε ζηε κνπζηθή, ζηα 

καζεκαηηθά, ζηε γιψζζα, ζην ζπλαίζζεκα, ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Τπάξρνπλ ηξεηο 

θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη ηα άηνκα απηά ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ 

θαζπζηέξεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ. 

Άηνκα κε Διαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

Σα άηνκα πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία εκθαλίδνπλ δείθηε 

λνεκνζχλεο ν νπνίνο θπκαίλεηαη απφ 50 έσο 70. χκθσλα κε έξεπλα 

ησλ Aggarwal, Bogula, Mandal, Kumar, and Phadke (2012), ε ΔΝΚ είλαη 7 – 10 
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θνξέο πην ζπρλή απφ ηε κέηξηα ή ζνβαξή θαζπζηέξεζε.  πσο αλαθέξεη ν 

Υξεζηάθεο (2006), ηα παηδηά πνπ ππφθεηληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία εκθαλίδνπλ 

ζπλήζσο πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ελψ ε λνεηηθή ηνπο αλάπηπμε είλαη ειιηπήο. Οη 

καζεηέο απηνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη 

λα αληαπεμέιζνπλ κε επηηπρία φπσο έγηλε θαη κε ηνλ καζεηή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

ζηελ παξνχζα εξγαζία. χκθσλα κε ηνλ Harris (1995), ζηελ θαηεγνξία απηή 

ππφθεηηαη ην 85% ηνπ πιεζπζκνχ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. πσο θαη ν καζεηήο ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο έηζη θαη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη 

δχζθνιν λα δηαθξηζνχλ απφ ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά θαηά ηελ πξψηε 

παηδηθή ειηθία  ηε κειέηε ησλ Aggarwal et al. (2012) ηνλίδεηαη φηη γηα ηα παηδηά 

θάησ απφ 5 εηψλ δελ είλαη δπλαηή ε επίζεκε αμηνιφγεζε ηνπ IQ θαη ν φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη «αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε». Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα πξνζδηνξίζεη παηδηά κε θαζπζηέξεζε ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 

παξαθάησ αλαπηπμηαθνχο ηνκείο: θαζπζηέξεζε ζηελ θηλεηηθφηεηα, ζηνλ ιφγν, ζε 

ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ζε θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε 

λφεζε – γλψζε. Αλεμάξηεηα απφ ηηο αθαδεκατθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, ηα άηνκα κε 

ΔΝΚ ζπλήζσο εμππεξεηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο κφλα ηνπο, ρσξίο βνήζεηα, δψληαο κφλα 

ηνπο θαη έρνληαο εμαζθαιίζεη θάπνηα εξγαζία (Shea, 2006). 

Άηνκα κε κέηξηα θαη βαξηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα παηδηά ησλ νπνίσλ ην λνεηηθφ 

δπλακηθφ θπκαίλεηαη απφ 30 έσο 55 θαη ηα νπνία αδπλαηνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην 

πξφγξακκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. ε απηή ηελ θαηεγνξία ππάγνληαη ηα άηνκα κε 

κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Αθφκε θαη ζηελ θαηεγνξία απηή ηα παηδηά έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ππφ θαηάιιειε εθπαίδεπζε λα εξγαζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δνκέο θαη λα 

γίλνπλ ζηνηρεησδψο παξαγσγηθά δψληαο κε κεξηθή επηηήξεζε θαη αλαπηχζζνληαο 

αηνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο (Υξεζηάθεο, 2002). Σελ αλαθνξά 

απηή έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ε έξεπλα ηνπ Shea (2006) ν νπνίνο ηνλίδεη φηη ηα άηνκα 

πνπ θαηά DSM-IV έρνπλ ραξαθηεξηζηεί άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

έρνπλ πην πεξηνξηζκέλα επίπεδα εμέιημεο ζην αθαδεκατθφ θνκκάηη αλ θαη πνιιά απφ 

απηά έρνπλ δπλαηφηεηεο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηα καζεκαηηθά. Χο ελήιηθεο, είλαη 

απαξαίηεηε ε θξνληίδα απφ ηξίηνπο (Shea, 2006). 

ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία, δειαδή ζηα άηνκα κε βαξηά λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, ην λνεηηθφ δπλακηθφ ησλ αηφκσλ πνπ ζπλαληνχκε είλαη θάησ απφ 30. 
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χκθσλα κε ηνλ Armatas (2009), ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο βαξηάο λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο είλαη 3 ζηα 1000 άηνκα, ελψ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ειαθξηάο 

λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο είλαη 30 ζηα 1000 άηνκα. Σα παηδηά απηά αδπλαηνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. πλήζσο αδπλαηνχλ λα 

απηνεμππεξεηεζνχλ θαη δνπλ ππφ ηελ πιήξε επηηήξεζε θαη εμάξηεζε απφ ηνπο 

άιινπο. Αθφκα θαη νη ελήιηθεο δελ κπνξνχλ λα δήζνπλ αλεμάξηεηνη θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνη εξγάδνληαη απηφ ζπκβαίλεη ζε πνιχ πεξηνξηζκέλν πιαίζην 

(Shea, 2006).  Ο ίδηνο εξεπλεηήο ζπκπιεξψλεη φηη ε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

αληρλεχεηαη ζπλήζσο πξηλ απφ ηα 6 ρξφληα σο λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή.  

ε κία πξνζπάζεηα πνπ έθαλε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην εθδφζεθαλ κε ηε 

βνήζεηα ρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο αλαιπηηθά  πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα 

καζεηέο κε ειαθξά θαη κέηξηα Ννεηηθή Καζπζηέξεζε (2004). χκθσλα ινηπφλ κε 

απηά, «νη καζεηέο κε ειαθξά θαη κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο καζαίλνπλ κε βξαδχηεξν ξπζκφ, πξνζιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλεο παξά αθεξεκέλεο έλλνηεο, έρνπλ κεησκέλε πξνζνρή θαη 

ζπγθέληξσζε, παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε θαη ηε κλήκε, έρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο ζπιινγηζκνχ θαη ιχζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

έρνπλ δπζθνιίεο ζηνλ ζπλδπαζκφ, ζηε κεηαθνξά θαη ζηε γελίθεπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο πνπ ηνπο παξέρεηαη. Ζ έξεπλα ησλ Martorell et al. 

(2009) δείρλεη φηη ηα άηνκα κε λνεηηθέο αλαπεξίεο πάζρνπλ απφ πλεπκαηηθέο 

δηαηαξαρέο θαη απηφ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ηα γεγνλφηα πνπ 

έρνπλ ζπκβεί ζην παξειζφλ ηνπο, ρσξίο απηφ φκσο λα ζεκαίλεη φηη ηα γεγνλφηα απηά 

απνηεινχλ πξφγλσζε γηα πλεπκαηηθή δηαηαξαρή ησλ αηφκσλ απηψλ. Δθηφο απφ ηηο 

γλσζηηθέο θαη πλεπκαηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, επηβεβαηψλεηαη φηη νη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη εμίζνπ πεξηνξηζκέλεο. Ζ έξεπλα  ησλ Smith and Matson 

(2010) αλαθέξεη φηη ηα άηνκα κε λνεηηθέο αλεπάξθεηεο ζπλδένληαη άκεζα κε 

πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, ρσξίο απηφ λα απνηειεί απαξαίηεην θξηηήξην ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο 

αλαπεξίεο. Έρνπλ ζπλήζσο δπζθνιίεο ζηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ηε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα, πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο θαη παξνπζηάδνπλ ζπρλά ρακειή 

απηναληίιεςε θαη πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο» (ΤΠ.Δ.Π.Θ-Π.Η, 2004, 

ζει.1). Γηα ηνπο Beart, Hardy, and Buchan (2005), ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο δηαθνξεηηθά απφ ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο, ππάξρνπλ φκσο 

θάπνηα θξηηήξηα γηα λα ζεσξεζεί πσο θάπνηνο βξίζθεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 
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πκπιεξψλνπλ επίζεο φηη φηαλ ν δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη κηθξφηεξνο απφ 70 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κε αξθεηά ειιείκκαηα θαη θάπνηεο δηαηαξαρέο ζηελ 

πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία ησλ αηφκσλ απηψλ θαη παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζε 

ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: επηθνηλσλία, απηνεμππεξέηεζε, 

θνηλσληθέο θαη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ειεχζεξνο 

ρξφλνο, αζθάιεηα θαη εξγαζία. Σνλ ίδην νξηζκφ γηα ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

ζπλαληάκε θαη ζην DSM-IV-TR (DSM-IV-TR, 2000).  

2.4 Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 

Σα πεξαζκέλα ρξφληα θαη ηδηαηηέξσο ηνλ πεξαζκέλν αηψλα, ζεκεηψζεθαλ 

πάξα πνιιέο κεηαβνιέο ζηηο θνηλσληθέο πεπνηζήζεηο φζνλ αθνξά ηα άηνκα µε εηδηθέο 

αλάγθεο θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Αξρηθά ηα άηνκα απηά απνξξίπηνληαλ θαη 

απνκνλψλνληαλ, ζηε ζπλέρεηα μεθίλεζε ε εθπαίδεπζή ηνπο ζε ηδξχκαηα ή ζε ηχπνπ 

άζπια γηα λα θαηαιήμνπκε κεηά απφ αγψλεο ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα νη 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα ραίξνπλ ζεβαζκνχ θαη εθηίκεζεο κε 

άμνλα ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο. Ο Υξεζηάθεο (2006) δίλεη ηνλ αθφινπζν νξηζκφ: 

«Δηδηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε ππάξρεη φηαλ θάπνηα δπζθνιία (θπζηθή, αηζζεηεξηαθή, 

λνεηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή ή ζπλδπαζκφο απηψλ) εκπνδίδεη ηε κάζεζε ζε 

ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα είλαη αλαγθαία ε κεξηθή ή πιήξεο δηαθνξνπνίεζε ή 

εμεηδίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ κάζεζεο, γηα λα 

εθπαηδεπηεί ην παηδί θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά» (ζει.23). Ο ζπγγξαθέαο νξίδεη 

σο άηνκα κε θπζηθή αλαπεξία απηά πνπ εμαηηίαο ζσκαηηθήο αλαπεξίαο απαηηνχλ 

ηδηαίηεξεο πξνζαξκνγέο ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Χο άηνκα κε αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο 

νξίδνληαη φζα έρνπλ ειαηησκαηηθή φξαζε (ηειείσο ηπθιά ή κεξηθψο βιέπνληα) ή 

ειαηησκαηηθή αθνή (ηειείσο θσθά ή κεξηθψο αθνχνληα).  Χο άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία νξίδνληαη φζα έρνπλ επθπΐα ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ απηφ πνπ 

ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ, ελψ σο άηνκα κε θνηλσληθή ή ζπλαηζζεκαηηθή αλαπεξία 

νξίδνληαη ηα άηνκα πνπ δπζθνιεχνληαη λα ρεηξηζηνχλ ηελ θνηλσληθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Υξεζηάθεο, 2006).  χκθσλα κε ηε 

Γξνζηλνχ (2010), ν φξνο ‘εηδηθή αγσγή’ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά θαηεγνξηψλ, 

θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο ζέιεη ηε δηθή ηεο εμεηδηθεπκέλε αλάιπζε.  πσο αλαθέξεη ν 

Alimovic (2013) ζηελ έξεπλά ηνπ, ηα παηδηά κε λνεηηθέο αλαπεξίεο θαη πξνβιήκαηα 

φξαζεο αληηκεησπίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

πεξηζζφηεξν απφ άιιεο νκάδεο αηφκσλ κε δπζθνιίεο θαη απφ ηα παηδηά ηππηθήο 



25 

 

αλάπηπμεο ζνλ αθνξά ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, πξφζθαηε έξεπλα ησλ Oeseburg, Jansen, Grouthoff, Dijkstra, and 

Reijneveld (2010) δείρλεη φηη εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα θαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε γηα 

ηα άηνκα κε λνεηηθέο αλαπεξίεο θαη ρξφληεο ζσκαηηθέο παζήζεηο. Δπίζεο, ηνλίδνπλ 

φηη δελ ζα έπξεπε λα πξνθαιέζεη έθπιεμε ην γεγνλφο φηη φπσο πξνηείλνπλ νη ίδηνη 

εξεπλεηέο, ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ 

θαη πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, κπνξεί λα βνεζήζεη καθξνπξφζεζκα ηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ηνπο. Σελ χπαξμε ζπλαηζζεκαηηθήο δπζπξνζαξκνγήο εθηφο ησλ 

γλσζηηθψλ θαη αθαδεκατθψλ ειιεηκκάησλ ζε καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Garrett (2013). χκθσλα κε ηελ 

εξεπλήηξηα, νη θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο εκθαλίδνληαη ζε πνζνζηφ 

40% ζηα παηδηά κε λνεηηθέο αλαπεξίεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ελψ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ αθαδεκατθψλ θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά κε δπζθνιίεο, 

δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ. 

2.5 Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Τπεξεζίεο 

χκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2004), νη άλζξσπνη πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, 

θαζψο ε θνηλσλία θαη ην θξάηνο έρνπλ αγλνήζεη πιήξσο ή κεξηθψο ηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ απηψλ, ηηο μερσξηζηέο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο. Απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα ην γεγνλφο φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε αλαπεξία πνπ 

εκθαλίδεη έλα άηνκν ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην εθπαηδεπηηθφ έιιεηκκα πνπ 

δηαπηζηψλεηαη (Γξνζηλνχ, 2004). χκθσλα κε ηνλ Νφκν 3699/ 2008, νη εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε είλαη ε ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κε ηελ παξνπζία θαη βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο ή θαη κε ηελ παξάιιειε ζηήξημε εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ. 

Δπηπιένλ, ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ ζε αξθεηά γεληθά θαη επαγγεικαηηθά ζρνιεία 

εηδηθά νξγαλσκέλα Σκήκαηα Έληαμεο αιιά θαη απηφλνκεο ρνιηθέο Μνλάδεο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. Σέινο, κία αθφκα ελαιιαθηηθή πνπ ππάξρεη ζην 

ειιεληθφ ζχζηεκα γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ κε δπζθνιίεο είλαη ε δηδαζθαιία ζην 

ζπίηη. Ο λφκνο απηφο πξνβιέπεη, επίζεο, δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή. ζνλ αθνξά ηε θνίηεζε παηδηψλ κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ζηελ Διιάδα κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ πιεηνςεθία 
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ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δνκέο εηδηθήο αγσγήο είηε απηφ είλαη εηδηθφ ζρνιείν, είηε 

ιακβάλνπλ παξάιιειε ζηήξημε είηε παξαθνινπζνχλ ηκήκα έληαμεο ζε γεληθφ 

ζρνιείν. ε θάζε ηέηνηνπ είδνπο δνκή θπξηαξρεί ε ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ απφ 

εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο θαη απφ εηδηθφ βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ. χκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2012), ε εηδηθή αγσγή απνηειεί έλαλ ρψξν 

πνπ εκθαλίδεη κεγάιεο δηαθνξέο θαη πνηθηινκνξθία ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηηο νπνίεο ππνζηεξίδεη θαη κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπνο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ ίζσο λα ζπγθξηζνχλ κε απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα επαγγεικαηηθά ιχθεηα 

γεληθήο εθπαίδεπζεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θάζε καζεηήο απνηειεί μερσξηζηή 

νληφηεηα, κε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα, δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη αλάγθεο θαη 

μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο. ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ν καζεηήο 

πνπ κειεηήζακε ζηελ παξνχζα εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο, θαζψο θαη γηα 

ην πξψην ηξίκελν ηεο δεπηέξαο ηάμεο θνηηνχζε ζε γεληθφ ηδησηηθφ ζρνιείν. 

Αλαθέξεηαη, επίζεο, φηη ηα παηδηά κε βαξηέο αλαπεξίεο πνπ είλαη θαηά βάζε 

εμαξηψκελα απφ άιινπο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε. Απηφ γίλεηαη γηαηί δελ ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί εηδηθνί ζηελ αλαπεξία 

ηνπο ή εηδηθά ζρνιεία επαξθή ψζηε λα ηα δερηνχλ, αιιά νχηε θαη εηδηθά αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ή πξνζαξκνζκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηηο αλάγθεο ηνπο (Γξνζηλνχ, 

2004).  

ην εμσηεξηθφ ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα γεληθά ζρνιεία ηα νπνία 

παξαθνινπζνχλ θαη νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε ηε δηαθνξά φηη 

ππάξρνπλ κηθξέο ηάμεηο θαη εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί. Οη καζεηέο απηνί έρνπλ, 

επίζεο, ηε δπλαηφηεηα λα θνηηήζνπλ ζε νινήκεξα εηδηθά ζρνιεία αιιά θαη ζε 

ζρνιεία λνζνθνκείσλ (Butt, 1984). Ο Meijer (2010) κεηά απφ έξεπλα γηα ηηο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, αλαθέξεη φηη ζην Βέιγην, ηε Γαιιία, 

ηε Γεξκαλία θαη ηελ Οιιαλδία φπνπ ην ζχζηεκα ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη 

αλεπηπγκέλν, ηα εηδηθά ζρνιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο έρνπλ 

πην ελεξγεηηθφ ξφιν. ε απηέο ηηο ρψξεο, ε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο ηάμεο είλαη ην θιεηδί γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ. ηελ ίδηα 

έξεπλα αλαθέξεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζρεδηάδνπλ λα αλαπηχμνπλ ή έρνπλ ήδε 

αλαπηχμεη έλα δίθηπν ππεξεζηψλ ζηηο ρψξεο ηνπο νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθά 

νλφκαηα θαη δηαθνξεηηθά θαζήθνληα (θέληξα γλψζεο, θέληξα εμεηδίθεπζεο ή θέληξα 

πφξσλ). Ο Meijer (2010) ηνλίδεη επίζεο φηη ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο ην 2% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ καζεηψλ θνηηά ζε εηδηθά ζρνιεία, ελψ ππάξρνπλ θαη ρψξεο ζηηο νπνίεο 
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θαηαγξάθεηαη πνζνζηφ έσο 6% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηά ζε εηδηθά 

ζρνιεία ελψ ζε θάπνηεο άιιεο ην πνζνζηφ δηακνξθψλεηαη ζε ιηγφηεξν απφ 1% ηνπ 

ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο 

ησλ Giangerco, Doyle, and Suter (2012) έδεημαλ φηη ην 2010 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο θνηηνχζε ζε γεληθέο ηάμεηο ην 61% ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο, δειαδή 

ζρεδφλ φιν ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ είραλ ιάβεη δηάγλσζε καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ ή δηαηαξαρψλ γιψζζαο. Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ζηελ 

Ηηαιία, νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο δε δηαγηγλψζθνληαη σο «παηδηά κε 

δπζθνιίεο» θαη  πξνρσξνχλ ηε θνίηεζή ηνπο ζε γεληθά ζρνιεία. Απηφο είλαη ν ιφγνο 

πνπ ην πνζνζηφ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε εηδηθά ζρνιεία είλαη ρακειφηεξν ζηελ Ηηαιία 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο (Giangerco, Doyle, & Suter, 2012).  

2.6 Γηδαζθαιία 

Ο φξνο ‘δηδαζθαιία’ είλαη έλαο φξνο ηνπ νπνίνπ ε έλλνηα δηακνξθψλεηαη κε 

ην πέξαζκα ησλ εηψλ. χκθσλα κε ην Υαξαιακπφπνπιν (1980), δηδαζθαιία είλαη ε 

κεηάδνζε γλψζεσλ κφλν κε ηνλ ιφγν. ε κεηαγελέζηεξν επίπεδν ζπλαληνχκε έλα 

δηαθνξεηηθφ νξηζκφ θαηά ηνλ νπνίν ε δηδαζθαιία απνηειεί ακθίδξνκε δηαδηθαζία 

κεηάδνζεο πιηθνχ πνπ αθνξά ηε κφξθσζε ηνπ καζεηή, ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ θαη ηελ εμέιημε θαη ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο ηνπ ζθέςεο (Κνπηξνχκπα, 

2004). χκθσλα κε ηελ πην ζχγρξνλε πξνζέγγηζε, ν φξνο δηδαζθαιία αθνξά ηε 

κεηάδνζε γλψζεσλ πνπ φκσο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ έρνπλ λα ζπλδένληαη κε ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ καζεηή ψζηε λα είλαη εχθνια αληηιεπηέο απφ ηνλ ίδην. Δπίζεο, ν 

δάζθαινο  πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε θάζε καζεηή μερσξηζηά θαζψο θάζε παηδί 

καζαίλεη κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (Κξνπζηαιιάθεο, 2004). ιεο νη 

παξαπάλσ απφςεηο ζπκθσλνχλ κε ην γεγνλφο φηη ε  δηδαζθαιία είλαη κία ζχλζεηε 

πξάμε ε νπνία δελ επαλαιακβάλεηαη θαη ηεο νπνίαο ε επηηπρία είλαη 

πνιππαξαγνληηθή. Γειαδή εμαξηάηαη απφ ηνλ καζεηή, ηνλ δάζθαιν, ηνλ ζθνπφ ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ην αληηθείκελν θαη πνιινχο αθφκα 

άιινπο (Υξεζηάθεο, 2002).  

2.7 Γηδαθηηθέο αξρέο  

Παξαθάησ αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά θάπνηεο απφ ηηο δηδαθηηθέο αξρέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα παηδηά κε κέηξηεο ή ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε (Υξεζηάθεο, 

2002). Ζ πξψηε δηδαθηηθή αξρή πνπ αλαθέξεηαη είλαη ε αξρή ηεο επνπηείαο φπνπ 
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γίλεηαη ρξήζε θαη ησλ πέληε αηζζήζεσλ ψζηε λα ζρεκαηίζεη ν καζεηήο κία 

πνιχπιεπξε αληίιεςε ησλ φζσλ ηνπ δηδάζθνληαη. Ζ δεχηεξε αξρή είλαη ε 

παηδνθεληξηθή ή καζεηνθεληξηθή αξρή ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηε κειέηε πεξίπησζεο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ε απηή ν ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη απνηέιεζκα 

πξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη 

δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ. πσο πεξηγξάθεη ν Κηηζάξαο (2004), ν θπξίαξρνο ξφινο ζε 

απηφ ην είδνο δηδαθηηθήο αξρήο κεηαβηβάδεηαη πιένλ ζηνλ καζεηή ν νπνίνο γίλεηαη ην 

θεληξηθφ ζεκείν ηεο δηδαζθαιίαο. Έηζη, ν κνλφινγνο δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ 

επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν κε ην γλσζηφ ζρήκα ζέζε- αληίζεζε- ζχλζεζε. Δπίζεο, ζηελ 

αξρή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαηηέξσο ε δηεξεπλεηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο ε νπνία 

πξνάγεη ηνλ ειεχζεξν δηάινγν θαη ηε ζπδήηεζε δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ καζεηή 

λα αλαθαιχςεη κφλνο ηνπ ηε γλψζε ππφ ηελ θαζνδήγεζε πάληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ 

καζεηνθεληξηθή ινηπφλ αξρή επηηξέπεη ζηηο γλψζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε καζεηή λα θαζνδεγνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε 

κεηάδνζε γλψζεο. Απηφ είλαη εκθαλέο θαη ζηε δηθή καο κειέηε πεξίπησζεο θαζψο ην 

πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα 

ηνλ καζεηή ζηεξηδφηαλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Ζ 

ηξίηε αξρή είλαη ε εγγύηεηα ζηε δσή. Σα παηδηά πξέπεη λα δηδάζθνληαη πξάγκαηα ηα 

νπνία ζα ηνπο θαλνχλ ρξήζηκα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ηφζν ζην παξφλ φζν θαη 

ζην κέιινλ. Σέηαξηε θαη ηειεπηαία αξρή είλαη ε εκπέδσζε θαη ε άζθεζε. Ζ αξρή 

απηή επηβάιιεη φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ελφο γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, κηαο δεμηφηεηαο ή κηαο εκπεηξίαο επηβάιιεηαη ε επαλάιεςή ηνπ θαη ε 

ζπλερήο εμάζθεζε ζε απηφ θαζψο έηζη ζα αθνκνησζεί ε λέα γλψζε. 

2.8 Γηδαθηηθό Πξόγξακκα  

Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα πνπ αθνξά ηε δηδαζθαιία θαη ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηνλ δηδαθηηθφ ζηφρν, ηα κέζα θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζεί ν εθπαηδεπηηθφο 

γηα ηε κεηάδνζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ζηνπο καζεηέο ηνπ φπσο απηέο 

έρνπλ νξηζηεί ζηνλ δηδαθηηθφ ζηφρν. Οπζηαζηηθά, ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα απνηειεί 

έλαλ νδεγφ ν νπνίνο θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνλ παηδαγσγφ κε ζηφρν λα θέξεη ζε πέξαο 

ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπ εξγαζία. πσο ζε θάζε παξέκβαζε έηζη θαη ζηε δηθή 

καο κειέηε πεξίπησζεο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαζψο κε ηνλ 
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ηξφπν απηφ θαηαθεξκαηίδεηαη ν ηειηθφο ζηφρνο ζε επηκέξνπο κηθξφηεξνπο θαη κε 

θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ απηψλ απφ ηνλ παηδαγσγφ, ν θάζε καζεηήο κπνξεί λα 

νδεγεζεί ζηελ εληαηηθή εξγαζία θαη ηε βαζηά θαηάθηεζε ηεο γλψζεο (Υξεζηάθεο, 

2002). 

Ζ νπζία ηεο εηδηθήο αγσγήο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη θάζε παηδί απνηειεί 

κνλαδηθή πεξίπησζε θαη έρεη ηελ αλάγθε δηαθνξεηηθνχ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Δίλαη αδχλαην λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο ζε δχν δηαθνξεηηθά 

παηδηά. Απηφ γηαηί ην θαζέλα αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθέο δπζθνιίεο θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Έηζη πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη εηδηθφ 

πξφγξακκα παξέκβαζεο αηνκηθφ θαη ζηνρεπκέλν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ζηηο μερσξηζηέο δπλαηφηεηέο ηνπ εθφζνλ ε δπζθνιία 

θαη νη αλάγθεο θάζε καζεηή είλαη κνλαδηθέο. Τινπνηείηαη ινηπφλ εηδηθφ πξφγξακκα 

πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο ζα 

επηηεπρζνχλ. Ζ εχζηνρε ρξήζε ησλ ζσζηψλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σν εμαηνκηθεπκέλν απηφ πξφγξακκα παξέκβαζεο ζα 

πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζα άηνκα εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο) λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα αιιειεπηδξνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα γηα ηνλ καζεηή 

(Υξεζηάθεο, 2002). Ο Meijer (2010) έξρεηαη λα ζπκθσλήζεη κε ηελ παξαπάλσ 

πξφηαζε ζεκεηψλνληαο φηη ην εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κία ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ 

καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, δειαδή, γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη 

εηδηθνχο. Σα εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζχκθσλα κε ηνλ 

Meijer (2010) ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιιέο ρψξεο. ηεξηδφκελνο ζηελ άπνςε φηη ε 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα θαιχπηεη φινπο ηνπο καζεηέο, ηνλίδεη ζηελ έξεπλά ηνπ φηη θάζε 

ρψξα εθαξκφδεη εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ, νη ζηφρνη θαη ηα κέζα θαη λα πεξηγξαθεί 

ιεπηνκεξψο ν βαζκφο θαη ην είδνο ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα έηζη ψζηε λα αμηνινγεζεί ε πξφνδνο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

καζεηψλ.  

 Απηφ πνπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν είλαη ν παηδαγσγφο λα είλαη 

γλψζηεο ησλ καζεζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ ηνπ έηζη ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα επηιέγεη ηα ζσζηά εθείλα κέζα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ. Οξηζκέλνη απφ ηνπο 
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παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ 

είλαη ην επίπεδν λνεηηθήο ηθαλφηεηαο, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, 

νη δπλαηφηεηέο ηνπο θαη νη αλάγθεο ηνπο (Υξεζηάθεο, 2002).   

ηελ έξεπλά ηνπ, ν Konrad (2008) αλαθέξεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νη 

καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο εμαηνκηθεπκέλνπ δηδαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ πξννξίδεηαη γηα απηνχο, έρνληαο έηζη ηελ επθαηξία λα εμαζθήζνπλ 

πνιιέο απφ ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο πνπ νη ίδηνη ζα ρξεηαζηνχλ ζην ζρνιείν θαη ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Γπζηπρψο, νη καζεηέο ζπλήζσο απνθιείνληαη απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία, επεηδή νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ έλλνηα ηεο 

απηνδηάζεζεο ή δελ είλαη βέβαηνη γηα ην πψο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα 

δηδαθηηθφ πξφγξακκα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ απηνδηάζεζεο – 

απηνθαζνξηζκνχ. Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ, πνιιέο θνξέο, δελ 

έρνπλ ελεξγφ ξφιν (Konrad, 2008). Ο εξεπλεηήο ζηε κειέηε ηνπ ππνγξακκίδεη φηη ε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο εμαηνκηθεπκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηππηθά έρεη 

ηέζζεξα ζηάδηα: ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε ζχληαμε, ηελ αλαζεψξεζε – ηειεηνπνίεζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. πκπιεξψλεη φηη φηαλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη καζεηέο 

ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξέπεη λα 

πξνζηεζεί έλα αθφκε ζηάδην ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα έρεη ν καζεηήο ηελ 

απαξαίηεηε γλψζε πνπ απαηηείηαη γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ 

(Konrad, 2008).   

Ζ δφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

αλαπηπρζεί φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ην επίπεδν ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ 

καζεηή θαη λα κεησζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα ζπλαληήζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

θνηλσληθή δσή ηνπ ζην κέιινλ (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, & 

Σζάκαιν, 2009). Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηε καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα κπνξνχλ φια ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

ππνζηεξηρζνχλ θαηάιιεια κε ζηφρν λα εληαρζνχλ ζην ζχλνιν ηνπ ζρνιείνπ. 

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε ηνπ Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) έρνληαο βαζηθφ ζηφρν λα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο κε 

δπζθνιίεο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ φζν 

ην δπλαηφ θαηαιιειφηεξα γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην ζρνιείν. Σν ΠΑΠΔΑ απνηειείηαη 

απφ ηηο εμήο ελφηεηεο: ζρνιηθή εηνηκφηεηα, βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή, δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα. ην 
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Β΄ κέξνο ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ελφηεηεο απηέο ζρνιηάδνληαο ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή 

πνπ κειεηά ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Σέινο, αλαθέξνπκε φηη ην 1996, ην ΠΑΠΔΑ 

έγηλε λφκνο ηνπ θξάηνπο (Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 301, ΦΔΚ:208, ηρ. A’, 29/8/1996). 

2.9 Δλέξγεηεο Δθπαηδεπηηθνύ 

ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα δίλεηαη κε ηε κνξθή ηνπ curriculum κία γεληθή 

θαηεχζπλζε δηδαζθαιίαο ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη αλ ζέιεη λα 

αθνινπζήζεη πινπνηψληαο πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πξνζαξκνζκέλεο 

θαηάιιεια ζηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, ζηηο δεμηφηεηεο, ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Ο παηδαγσγφο κε ηε ζεηξά ηνπ πξέπεη λα θάλεη κηα 

επηινγή κεηαμχ ησλ θαηλνκεληθά δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα ηηο ζπλδέζεη 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηνλ ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη γηα ηνλ θάζε καζεηή 

αθφκα θαη αλ απηέο πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο (έλλνηα 

δηαζεκαηηθφηεηαο). Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ηα ίδηα ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο, ζηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

(Υξεζηάθεο, 2002). 

2. 10  Η καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

Έλαο αξθεηά κεγάινο πιεζπζκφο πνπ βξίζθεηαη γχξσ απφ ην άηνκν κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε αλαιακβάλεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε ηνπ 

αηφκνπ κέζσ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ αληίζηνηρα. Μέιε απηνχ ηνπ 

πιεζπζκνχ κπνξνχλ λα απνηεινχλ νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί, ηα αδέιθηα, νη θίινη, 

νη εθπαηδεπηηθνί θαη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ έληαμε ηνπ αηφκνπ. Σν δίθηπν απηφ 

αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ζηελ απηφλνκε δηάζεζε θαη ελεξγνπνηείηαη κφλν φηαλ ην 

άηνκν έρεη πξνβιήκαηα κε ηελ έληαμή ηνπ (Γξνζηλνχ, 2010). 

χκθσλα κε ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηνπ Πιαηζίνπ ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ), πνπ αλαγξάθνληαη ζην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 301/1996, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα παξεκβαίλεη κε ζηνρεπκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο απφ ηηο κηθξέο 

ειηθίεο ησλ καζεηψλ καο, πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε λνεηηθέο αλαπεξίεο θαη κε 

έκθαζε ηελ λνεηηθή  θαζπζηέξεζε. 

Γηα ηα παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε φπσο θαη γηα φια ηα παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη αλάγθε λα ζρεδηάδνληαη εμεηδηθεπκέλα δηδαθηηθά 

πξνγξάκκαηα. Ζ δηαθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο κε κέηξηα θαη ειαθξά 
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λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη ε εληνλφηεξε αλάγθε πνπ έρνπλ γηα πην εληαηηθή 

εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε θαηά ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ε νπνία ελδέρεηαη λα 

εθηείλεηαη απφ κηθξήο παξεκβάζεηο κε κηθξή δηάξθεηα έσο ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε 

ηνπ αηφκνπ θαη ηνλ ζπλερή αλαηξνθνδνηηθφ έιεγρν (Γξνζηλνχ, 2012). 

Ο Gillies (1986) κε ηελ έξεπλά ηνπ αλαθέξεη φηη νη αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή 

είλαη δηαθνξεηηθέο θαη ν δάζθαινο είλαη απηφο πνπ θαιείηαη θάζε θνξά λα ηνλ 

ππνζηεξίμεη ζηελ θάζε ηνπ αδπλακία. Σα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη  

θαη πξνάγνπλ ηελ αλάγλσζε γηα ην παηδί ρσξίο εηδηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε είλαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο εληειψο αθαηάιιεια γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο παηδηνχ κε 

δπζθνιία πνπ δελ έρεη αλαπηχμεη ην ιεμηιφγην θαη ηε γξακκαηηθή ζε ηέηνην βαζκφ 

πνπ λα ζπκθσλεί κε ηε ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία (Gillies, 1986). ε κειέηε ησλ Αbedi 

et al. (2011) φπνπ εμεηαδφηαλ ε επίδξαζε νξηζκέλσλ παξαγφλησλ ζηελ απφδνζε δχν 

νκάδσλ καζεηψλ, ε κία εθ ησλ νπνίσλ αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε, 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξέαδαλ ηελ απφδνζή ηνπο δηέθεξαλ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά είραλ δηαθνξνπνηεκέλε επίδξαζε ζηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο θαη 

ζηνπο καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο. Τπάξρνπλ παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηνλ 

βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα, νη 

καζεηέο κε δπζθνιίεο κπνξεί λα βξίζθνπλ θνπξαζηηθφ θαη δχζθνιν λα εξγάδνληαη ζε 

κεγάιεο έθηαζεο θείκελν, ελψ νη καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο λα κελ αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιία (Αbedi et al., 2011). 

Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί κπνξεί λα 

εκθαλίδεη κηθξά ή κεγάια πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλφεζεο, φπσο θαη 

εθθξαζηηθέο δπζθνιίεο. Αθφκα ε θαηαλφεζή ηνπ θαη ε έθθξαζή ηνπ κπνξεί λα είλαη 

πνιχ θησρέο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ εθθξαζηηθά πξνβιήκαηα. Γηα φια απηά ηα 

παηδηά απαηηείηαη κηα πνιχ εηδηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο. 

2.11 πκβνιή ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ζε παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Ζ παηδαγσγηθή επηζηήκε πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηε ζρέζε ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ εγθεθάινπ κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηε κάζεζε κέζα απφ ηα πεδία 

ηεο ςπρνινγίαο, ηεο λεπξνινγίαο, ηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. ε 

έξεπλα ζεκεηψλεηαη φηη νη Νέεο Σερλνινγίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο νη νπνίεο είλαη θαηάιιειεο γηα παηδηά κε αηζζεηεξηαθέο θαη 
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λνεηηθέο δπζθνιίεο (O’ Connell et al., 2010). Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα. 

Υξεζηκνπνηνχληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ δεμηνηήησλ 

θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ.  

Ζ Βouck (2010) ζηελ έξεπλά ηεο παξνπζηάδεη κία δηαθνξεηηθή πηπρή ηεο 

βνήζεηαο πνπ παξέρεη ε ηερλνινγία ζε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πέξα 

απφ ηε κάζεζε. Σνλίδεη φηη ε ηερλνινγία ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο λα 

απνθηήζνπλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο δσήο ηνπο. Αλαθέξεηαη αξρηθά ζε απιά 

παξαδείγκαηα φπσο απηφ κε ην αλαπεξηθφ θαξνηζάθη ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα λα ξπζκίδνπλ ηελ θίλεζή ηνπο ζηνλ ρψξν ή ην 

γεγνλφο φηη ηνπο βνεζνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζην πεξηβάιινλ. Απηφ θαίλεηαη απφ 

απιέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θνχξλν κηθξνθπκάησλ 

ή λα ρξεζηκνπνηνχλ ην μππλεηήξη. ζνλ αθνξά ζηε κάζεζε, ππνγξακκίδεη φηη 

εθαξκνγέο φπσο θείκελα ζηα νπνία έρεη ελζσκαησζεί ήρνο πνπ παξνπζηάδεη θάζε 

ιέμε, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο ρσξίο 

δπζθνιίεο δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα (Βouck, 2010).    

χκθσλα κε Takala (2013), ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ πξνυπνζέηεη αλάγλσζε 

θαηαλφεζε αιιά θαη παξαγσγή θεηκέλνπ. Έηζη ινηπφλ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

θηλεηνπνηεζνχλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο κε έλαλ επράξηζην ηξφπν πξνσζψληαο έηζη ηελ 

ελζσκάησζή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. ην πείξακα πνπ εθηειέζηεθε γηα ηελ 

έξεπλά ηεο, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πξνθάιεζε ελζνπζηαζκφ, ε δηδαζθαιία έγηλε πην 

επέιηθηε, νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ αλεμάξηεηεο εξγαζηαθέο ζπλήζεηεο 

ελψ θάπνηνη καζεηέο πνπ είραλ πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο πξνζνρή επηθεληξψζεθαλ 

πνιχ θαιχηεξα θάλνληαο ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ (Takala, 2013).  πσο αλαθέξεηαη 

ζηελ έξεπλα ησλ Yaw et al. (2012), ε εθκάζεζε αλάγλσζεο  ιέμεσλ πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ νπηηθή αλαγλψξηζή ηνπο  κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (computer-

based sight-word reading νπηηθή -CBSWR) παξέρεη απνδείμεηο γηα ηε γελίθεπζε ηεο 

ηζρχνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο σο πξνο ην ζέκα, ηνλ ρξφλν θαη ηα εξεζίζκαηα. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε παξέκβαζε ήηαλ απνηειεζκαηηθή ζε έλα 

καζεηή κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε νπνίνο θαηάθεξε λα αλαγλσξίδεη ιέμεηο θαη λα ηηο 

δηαβάδεη (γελίθεπζε ζέκαηνο). Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη ιέμεηο πνπ έκαζε κέζσ 

ηεο παξέκβαζεο CBSWR δηαηεξήζεθαλ 8 εβδνκάδεο κεηά ηελ ηειεπηαία ζπλεδξία 

ηεο ζεξαπείαο (γελίθεπζε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ). Σέινο, ε έξεπλα έδεημε φηη ε 
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βειηησκέλε αλάγλσζε ησλ ιέμεσλ ζηνλ ππνινγηζηή είρε γεληθεπζεί ζε ρεηξφγξαθα 

(ηππσκέλεο ιέμεηο) θαη γηα ηηο θάξηεο επξεηεξίνπ (γελίθεπζε ζε εξεζίζκαηα).  

Οη Νέεο Σερλνινγίεο θαίλεηαη λα είλαη ρξήζηκεο γηα θάπνηεο νκάδεο καζεηψλ 

κε δπζθνιίεο. ε κία έξεπλα (βιέπε NCET, 1994), νη κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο 

θαζεγεηέο πνπ ζπκκεηείραλ πξνέβιεςαλ φηη νη καζεηέο κε δπζθνιίεο ή εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα ήηαλ απηνί πνπ ζα επσθεινχληαλ απφ ηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο. Απφ ηηο δειψζεηο ησλ δαζθάισλ ζηελ έξεπλα ησλ Hulme, Defty, and 

Fitz-Gibbon (1997) πνπ έγηλε ηξία ρξφληα αξγφηεξα, καζεηέο νη νπνίνη 

ραξαθηεξίζηεθαλ είηε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είηε παηδηά κε πνιχ 

ρακειφηεξε απφδνζε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, θαίλεηαη φηη παξνπζίαζαλ 

βειηίσζε ζηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ. Απηά ηα επξήκαηα απφ ηηο δχν απηέο έξεπλεο θαλεξψλνπλ κία γεληθή 

πεπνίζεζε φηη νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δθπαίδεπζεο βνεζνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο βειηηψλνληαο ηε ρακειή 

απφδνζή ηνπο (Lewis, 1999).  Τπάξρεη γεληθά κία νκνθσλία ζηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Απηή ε ζρέζε κπνξεί λα 

γίλεη θαηαλνεηή αλ ζθεθηνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα ινγηζκηθά ιεηηνπξγνχλ 

εμαηνκηθεπκέλα ζηηο αδπλακίεο θάζε παηδηνχ. Ο Lewis (1995) αλαθέξεη φηη νη 

καζεηέο κε δπζθνιίεο ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο ζηε κάζεζε νη νπνίεο 

ελδερνκέλσο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα ραιαξφηεξσλ ξπζκψλ, 

ιηγφηεξν απαηηεηηθψλ θαη δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο απφ απηά πνπ θαινχληαη λα 

πινπνηήζνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο. πσο αλαθέξεη ν Brooks (1999) ζε έξεπλά ηνπ, ε 

ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηά θαη απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ψζηε κε ηε ζεηξά ηνπο λα 

κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ νη ίδηνη ηα παηδηά κε δπζθνιίεο. Έηζη, ηνλίδεη φηη ε 

ρξήζε ηερλνινγηψλ ζηελ ηάμε γηα ηελ ππνζηήξημε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο δελ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά ηνπνζεηνχληαη κπξνζηά απφ ηηο νζφλεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ ζηφρν. Απηφ επηθπξψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Rice & 

Greer (2014) ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

θαζνδεγψληαο ην παηδί θαη δηακνξθψλνληαο ην θείκελν πξνο αλάγλσζε θαη 
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θαηαλφεζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηθέο ηνπ εμαηνκηθεπκέλεο 

αλάγθεο φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη ζηε δηθή καο πεξίπησζε. Δίλαη αμηνζεκείσηε ε 

παξαηήξεζε ηνπ  Brooks (1999) ν νπνίνο δήισζε φηη θάζε δνιάξην πνπ δαπαλάηαη 

γηα ηελ έγθαηξε παξέκβαζε ζπκβάιιεη κεηέπεηηα ζηελ απνηακίεπζε επηά δνιαξίσλ 

γηα ηελ θνηλσληθή απνθαηάζηαζε.  

Παξφια απηά ππάξρνπλ έξεπλεο φπσο απηή ησλ Wehmeyer, Smith, Palmer, 

Kansas, and Davies (2004) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θπξίσο ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

ζπζθεπψλ. Οη καζεηέο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα είλαη 

καζεηέο κε λνεηηθέο αλαπεξίεο θαη έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: έρνπλ 

κεησκέλεο ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο, δελ έρνπλ αλεπηπγκέλεο ηηο αθνπζηηθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο, έρνπλ αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα θαη δελ έρνπλ θαιή κλήκε. 

2. 12 Αλαγλσζηηθή Δηνηκόηεηα 

Ζ ηθαλφηεηα πνπ έρεη έλαο άλζξσπνο λα δηαβάδεη απνηειεί έλαλ εληζρπηή ηεο 

αλζξψπηλεο νληφηεηαο. Με ηελ ηθαλφηεηα ηεο αλάγλσζεο εκπινπηίδεηαη ην άηνκν θαη 

θαη’ επέθηαζε ε θνηλσλία ηφζν ζε λνεηηθφ φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία φηαλ έλα άηνκν δελ έρεη αλαπηχμεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αλάγλσζεο ππάξρεη θίλδπλνο λα ληψζεη πεξηζσξηνπνηεκέλνο θαη 

αλίζρπξνο (Pumfrey, 1990). Ο Thomas (1991) ππνζηεξίδεη φηη ε δηδαζθαιία ηεο 

αλάγλσζεο πξέπεη λα εθηειεζηεί κέζα ζε έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην. Σν πιαίζην 

απηφ δελ απαηηεί έλαλ νξηζκφ ηεο αλάγλσζεο φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη 

πεξηζζφηεξνη, αιιά ζαλ αλαγθαίν θξίθν ζηελ επηθνηλσλία πνκπνχ θαη δέθηε.  

Πνιιά παηδηά κε ΔΝΚ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη 

ηελ αλαγλσζηηθή εηνηκφηεηα ε νπνία θαηά ηνλ Kirk (1973), ζπλδέεηαη κε παξάγνληεο 

φπσο ε λνεκνζχλε θαη ε αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, ε νπηηθή δηάθξηζε, ε 

αθνπζηηθή ηθαλφηεηα, ε γεληθή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ε θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή επάξθεηα θαη σξηκφηεηα. Παξφκνηεο απφςεηο εθθξάδνπλ θαη νη 

Dechant & Smith (1977), νη νπνίνη αλαθέξνπλ δέθα παξάγνληεο γηα ηελ αλαγλσζηηθή 

εηνηκφηεηα: ηηο αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο, ηε δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα, ηελ πξνζσπηθή 

εκπεηξία, ην επίπεδν σξηκφηεηαο, ηελ ηθαλφηεηα αθνπζηηθήο θαη νπηηθήο δηάθξηζεο, 

ηε γισζζηθή αλάπηπμε, ηελ αηζζεηεξηαθή αλάπηπμε, ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
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λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ην ελδηαθέξνλ γηα δηάβαζκα θαη ηελ θνηλσληθή επάξθεηα, θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα. 

Σα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε αληηκεησπίδνπλ ζπρλά δπζθνιίεο κε ηε 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο αλάγλσζεο. ηελ έξεπλα ησλ Channell Loveall, and 

Conners (2013) απνδεηθλχεηαη φηη ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε έρνπλ 

ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ θαη ζηε θσλνινγηθή θσδηθνπνίεζε 

απφ ηα παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε. Οη Conners, Rosenquist, Slight, Atwell, and Kiser 

(2006) δηαπίζησζαλ φηη γηα λα εληζρπζνχλ νη δεμηφηεηεο θσλνινγηθήο 

απνθσδηθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ κε λνεηηθέο αλαπεξίεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

εληαηηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο παξεκβάζεηο. 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ αλάγλσζε ηα παηδηά 

κε λνεηηθέο αλαπεξίεο ζα πξέπεη πξψηα λα γλσξίδνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

καζαίλνπλ αλάγλσζε ηα ηππηθά παηδηά. χκθσλα κε ηνπο Gough and Tunmer (1986) 

ππάξρνπλ δχν βαζηθά εξγαιεία ζηελ αλάγλσζε. Πξψην εξγαιείν είλαη  ε αλαγλψξηζε 

ησλ ιέμεσλ θαη δεχηεξν ε θαηαλφεζή ηνπο, δειαδή ε εξκελεία ηνπ λνήκαηφο ηνπο. 

Γηα ηελ αλαγλψξηζε κηαο ιέμεο ηα ηππηθά παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο  θσλνινγηθήο απνθσδηθνπνίεζεο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία 

εθθψλεζεο ησλ ιέμεσλ θαη αληηζηνίρεζεο ηνπ θάζε γξαπηνχ ζπκβφινπ ζε 

θσλνινγηθή αλαπαξάζηαζε. Γηα λα νινθιεξσζεί ε ιεηηνπξγία ηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο πξέπεη ην παηδί λα γλσξίδεη ην νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα θαη λα έρεη 

επίγλσζε φηη ε αληίζηνηρε ιέμε απνηειείηαη απφ ηηο θσλεκηθέο κνλάδεο πνπ ζην 

γξαπηφ ζχζηεκα αλαπαξηζηψληαη απφ γξαπηά ζχκβνια (Πφξπνδαο, 2002).  Δπηπιένλ, 

πξνυπνζέηεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο θσλνινγηθήο κλήκεο  θαη αληίιεςεο έηζη ψζηε 

λα κπνξεί ην άηνκν λα αλαγλσξίδεη ηα γξάκκαηα θαη λα πξαγκαηνπνηεί ην θσλεκηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπο ζχκθσλα κε ηελ αληηζηνηρία γξακκάησλ- θζφγγσλ (Channels et 

al., 2013).  χκθσλα κε ηελ έξεπλα κία αηηία γηα ην φηη ηα παηδηά κε λνεηηθή 

αλαπεξία δπζθνιεχνληαη ζηελ αλάγλσζε κπνξεί λα είλαη νη θησρέο δεμηφηεηεο 

θσλνινγηθήο απνθσδηθνπνίεζεο.  

Έρνληαο πξαγκαηνπνηεζεί ε απνθσδηθνπνίεζε ηεο ιέμεο, γηα λα νινθιεξσζεί 

ε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο πξνρσξνχκε ζην επφκελν εξγαιείν πνπ είλαη ε 

θαηαλφεζε. Με ηνλ φξν θαηαλφεζε ελλνείηαη ε αλάζπξζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ιέμεο 

απφ ηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε. Γειαδή, φηαλ ν καζεηήο πνπ γλσξίδεη ηε ζεκαζία 

κηαο ιέμεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν κπνξέζεη λα ηε απνθσδηθνπνηήζεη θαη ζην γξαπηφ 

ιφγν, ηφηε γίλεηαη δπλαηή ε θαηαλφεζε ηεο γξαπηήο ιέμεο (Πφξπνδαο, 2002).  
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Απφ ηελ έξεπλα ησλ Channels et al. (2013) δηαπηζηψλεηαη φηη καζεηέο κε 

λνεηηθέο αλαπεξίεο αλ θαη είραλ παξαθνινπζήζεη επηά ρξφληα ζρνιείν πεξηζζφηεξν 

απφ ηα ηππηθά παηδηά αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζηελ αλαγλψξηζε κεκνλσκέλσλ 

ιέμεσλ. πκπιεξψλνπλ επίζεο φηη ελδέρεηαη ε πλεπκαηηθή αλαπεξία λα δεκηνπξγεί 

γλσζηηθά εκπφδηα ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο ή λα ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζε 

δεμηφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιεο 

γηα ηα παηδηά κε λνεηηθέο αλαπεξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δειψλνπλ φηη ε θαθή 

θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη ε θαθή θσλνινγηθή κλήκε πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα 

απηά, είλαη ελ κέξεη ππεχζπλε γηα ηηο θησρέο δεμηφηεηεο θσλνινγηθήο 

απνθσδηθνπνίεζεο.  

Απφ ηε κέρξη ηψξα κειέηε καο δηαπηζηψλνπκε φηη νη έξεπλεο πνπ 

πινπνηνχληαλ ηα πεξαζκέλα ρξφληα ζηφρεπαλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ γξαπηψλ 

θεηκέλσλ θαη ηελ εμνηθείσζε ηνπ παηδηνχ κε ηε γιψζζα ηνπ βηβιίνπ. Απφ ηηο έξεπλεο 

απηέο ζπλεπάγεηαη φηη παηδηά ηα νπνία δηαβάδνπλ εληαηηθά βηβιία θαηά ην ζηάδην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο αξγφηεξα αλαπηχζζνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Channell et al. (2013) επηβεβαηψλνπλ 

ηελ παξαπάλσ ζέζε ππνζηεξίδνληαο φηη ζηα πξψηα ζηάδηα ην παηδί πξνζπαζεί λα 

αλαγλσξίζεη ηηο ιέμεηο πνπ δηαβάδεη, ελψ φζν εμειίζζεηαη πξνζπαζεί λα αληηιεθζεί 

ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ, ζπκπιεξψλνληαο φηη ε ηθαλφηεηα απηή απμάλεηαη κε ηελ 

εμνηθείσζε ηνπ παηδηνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο.  Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ 

φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ΄δηαβάζκαηνο΄ είλαη: ε αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ (λα αλαγλσξίδεη 

ηηο ιέμεηο πνπ δηαβάδεη) θαη ε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ (λα θαηαιαβαίλεη ηε ζεκαζία 

ησλ ιέμεσλ). Σα δχν απηά ζηνηρεία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

αλάγλσζεο (Channell et al., 2013).  

Οη δξαζηεξηφηεηεο αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 

δνκεκέλα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα, έρνπλ νξηζκέλνπο ζηφρνπο. Κάπνηνη απφ απηνχο 

θαίλεηαη λα είλαη ε ελίζρπζε ηεο ινγηθήο ζθέςεο, ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπ παηδηνχ, ε δεκηνπξγία ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάγλσζε κέζσ επηινγήο 

θαηάιιεισλ βηβιίσλ γηα θάζε παηδί κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ, ε 

πξναγσγή ηεο νπηηθήο θαη ηεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο θαη αλάπηπμε ηνπ 

νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο έρνπλ σο ζηφρν λα αλαπηχμνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν καζαίλεη θάζε παηδί, λα πεξηνξίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 
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αλάγλσζεο, λα κεηψζνπλ ηηο πεγέο άγρνπο θαη αλαζθάιεηαο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπ καζεηή (Υξεζηάθεο, 2006). 

Γηα λα ζρεδηαζηεί επηηπρεκέλν ην πξφγξακκα δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα έλα 

καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπσο θαη γηα ηνλ καζεηή κε ΔΝΚ πνπ 

κειεηάκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, απαηηείηαη λα ζπκβαδίδεη κε νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. Οη πξνυπνζέζεηο είλαη ην πξφγξακκα απηφ λα είλαη ηνρεπκέλν, 

Αηνκηθφ, Γνκεκέλν, Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ). Με ηνλ φξν Σηνρεπκέλν ελλννχκε φηη ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

ζέζεη ζηφρνπο, καθξνπξφζεζκνπο, κεζνπξφζεζκνπο θαη βξαρππξφζεζκνπο 

(δηδαθηηθνί ζηφρνη), νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη ζαθείο, πξαγκαηνπνηήζηκνη αιιά θαη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή. Σν πξφγξακκα ζα 

πξέπεη επίζεο λα είλαη Αηνκηθό. Γειαδή λα έρεη ζρεδηαζηεί θαη πξνζαξκνζηεί ζηηο 

δπλαηφηεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή. Γηα παξάδεηγκα, ν 

καζεηήο ηεο παξνχζαο κειέηεο θνηηά ζην εηδηθφ ζρνιείν θαη παξαθνινπζεί ηελ 

αλψηεξε βαζκίδα. ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο βξίζθεηαη ζε επίπεδν Γ΄ δεκνηηθνχ, ελψ 

βάζεη ειηθίαο ζα έπξεπε λα θνηηά ζηε Σ΄ ηάμε. Παξνπζηάδεη αδπλακίεο ζηελ 

νξζνγξαθία, ηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ. Σν πξφγξακκα ινηπφλ πνπ 

ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ζα πξέπεη λα αθνξά ηνλ καζεηή ηεο Γ΄ δεκνηηθνχ. Δπηπιένλ, 

ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη Γνκεκέλν. Γειαδή, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

έρεη δνκήζεη ην πξφγξακκα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε παξέκβαζε λα πινπνηείηαη ζε 

ζηάδηα κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ηα νπνία ζα εθηεινχληαη ππφ αξρέο θαη θαλφλεο. ηε 

κειέηε απηή ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηηο πέληε θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

αθνινπζείηαη παξαηεξψληαο ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ πινπνίεζε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ηε ζπλέρεηα, ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ζα 

πξέπεη λα είλαη εληαμηαθό. Γειαδή, λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηνλ καζεηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο γλσζηηθέο ηνπ 

δεμηφηεηεο θαη λα πξνάγεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ έληαμε. Με ηνλ φξν 

Πξόγξακκα ελλννχκε φηη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ησλ πιηθψλ ησλ κέζσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη αιιά θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ καζεηή ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη 

(ειηθία, ελδηαθέξνληα). ηελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο εθαξκφδνπκε εηδηθή 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην καζεηή Γηάλλε (ςεπδψλπκν) θαηαγξάθνληαο 

θαζεκεξηλά ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ηελ εμέιημή ηνπ φπσο θαη ηνλ ρξφλν ηνλ νπνίν 

ρξεηάδεηαη γηα λα ηηο νινθιεξψζεη. Σέινο, νη φξνη Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε πνπ 



39 

 

αλαθέξνληαη νξηνζεηνχλ ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηνπ Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θαη ησλ δηαζεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ παξνχζα κειέηε πξνζπαζήζακε λα ζέζνπκε 

ζηνλ καζεηή δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο κε έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ (Υξεζηάθεο, 2002). 

2.13 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάγλσζε 

Γηα ηε δπζθνιία πνπ εκθαλίδνπλ κεξηθνί καζεηέο ζηελ αλάγλσζε ελδέρεηαη 

λα επζχλνληαη πνηθίινη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ. 

Πνιιέο θνξέο, ε γισζζηθή αλάπηπμε ελφο παηδηνχ ζην θσλνινγηθφ επίπεδν 

εμαξηάηαη απφ ην εάλ είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηνπο ήρνπο. Ζ θσλνινγηθή αλάπηπμε 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ήρσλ κε ζηφρν ηελ παξαγσγή ησλ 

θζφγγσλ, θαζψο θαη ηε ζχλδεζή ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ησλ ιέμεσλ θαη ησλ 

πξνηάζεσλ. πσο επηβεβαηψλνπλ νη Pennington and Bishop (2009), ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ππάξρνπλ ζε θσλνινγηθφ επίπεδν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ιφγν, ηε γιψζζα, 

ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα. Οη εξεπλεηέο πξνεηδνπνηνχλ φηη ε ζρέζε ησλ θσλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ κε ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα είλαη ακθίδξνκε. Παηδηά πνπ δελ είραλ 

αλεπηπγκέλεο ηηο θσλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο αδπλαηνχζαλ λα δηαβάζνπλ γξάκκαηα 

θαη σο εθ ηνχηνπ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ θείκελν. Ζ έξεπλα ησλ Pennington and 

Bishop (2009) δείρλεη φηη ε θσλνινγηθή αδπλακία ησλ παηδηψλ κπνξεί λα κεηξεζεί κε 

δεδνκέλα ηα νπνία απαηηνχλ κεζφδεπζε νδεγηψλ ζην άθνπζκα ησλ ιέμεσλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα «ηί είλαη ε ιέμε cat ρσξίο ην /k/;» Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρεη γίλεη αλαθνξά 

φηη αξθεηέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ζηελ αλάγλσζε έρνπλ ηε ξίδα ηνπο ζηελ αδπλακία 

αθνπζηηθήο δηάθξηζεο ησλ θζφγγσλ (Miles, 1983; Loughorm, 1992; Μαπξνκάηε, 

1995; Γξνζηλνχ, 1999, 2003). 

χκθσλα κε ηνλ Γξάθν (1999), ηα αίηηα ηεο ιαλζαζκέλεο άξζξσζεο είλαη 

αξθεηά θαη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έλα παηδί παξνπζηάδεη 

αδπλακία ζηελ εθθνξά ησλ θσλεκάησλ θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο ιέμεο κπνξεί λα 

είλαη φηη ίζσο δελ αθνχεη θαιά ή εκθαλίδεη δπζθνιία ζηε δηάθξηζε παξφκνησλ ήρσλ. 

Άιια αίηηα κπνξεί λα είλαη νη δπζθνιίεο θαηά ηελ αλαπλνή, ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θηλήζεσλ ηνπ ζηφκαηνο, ησλ ρεηιηψλ, ηεο γιψζζαο, ησλ παξεηψλ, ηεο ζηαγφλαο, ησλ 

θηλεηηθψλ θέληξσλ ηνπ παηδηνχ ή δπζθνιία ζηελ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο έρεη παξαηεξεζεί φηη έλα παηδί δπζθνιεχεηαη ζηελ παξαγσγή 



40 

 

θσλεκάησλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ησλ γισζζηθψλ εξεζηζκάησλ απφ ην πεξηβάιινλ 

ηνπ. 

Κάζε καζεηήο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο ππνζηεξίδεηαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο φπσο απηέο πνπ αλαιχνπκε ζηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνινπζεί ζην 

επφκελν θεθάιαην, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζην λα αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο θαη δηάθξηζεο ησλ ήρσλ, ψζηε λα κπνξεί ν καζεηήο λα δηαθξίλεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ζηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηειηθά λα είλαη ζε 

ζέζε λα απνθσδηθνπνηεί ηηο αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο, λα ζπκκεηέρεη κε επηηπρία ζην 

δηάινγν πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά ηνπ θαη λα εθθξάδεηαη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα 

(Γξνζηλνχ, 1999). Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ πνιιέο 

θαηεγνξίεο παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φπσο παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζηε θσλνινγηθή αληίιεςε θαη δηάθξηζε ησλ ήρσλ, ζηελ επεμεξγαζία ηνπ 

θσλνινγηθνχ επηπέδνπ ηεο γιψζζαο, ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο κηαο ζπδήηεζεο ή ελφο θεηκέλνπ. 

2. 14 Πξνθνξηθόηεηα γισζζηθώλ δεμηνηήησλ 

Ο άλζξσπνο έρεη ην θπζηθφ πξνλφκην ηνπ ιφγνπ. Με ηνλ ιφγν εθθξάδεη ηηο 

ζθέςεηο ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, επηθνηλσλεί κε ηνπο νκνίνπο ηνπ θαη γίλεηαη 

θαηαλνεηφο απφ ηνπο άιινπο. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη εχθνινο, άκεζνο θαη 

απζφξκεηνο. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο έξρνληαη ζην ζρνιείν θαη έρνπλ θαηαθηήζεη 

ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Απηφ φκσο δελ ζπκβαίλεη κε φια ηα παηδηά. Τπάξρνπλ παηδηά 

πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν θαη ρξεηάδνληαη δνκεκέλα 

δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα ψζηε λα ηνλ βειηηψζνπλ. χκθσλα κε ηνλ Γξάθν (2002), νη 

παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε ελφο καζεηή είλαη ε 

ίδηα ηνπ ε πξνζσπηθφηεηα, ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν. πσο θαίλεηαη ζηελ έξεπλα  

ησλ Channell et al. (2013), ε θσλνινγηθή απνθσδηθνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο αληηζηνηρίαο γξαθήκαηνο – θσλήκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη 

δπλαηφ λα ππνινγηζηεί ε θσλνινγηθή ηθαλφηεηα, αδπλακία θαη θσλνινγηθή κλήκε. 

ηα παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε έρεη εδξαησζεί ε ζπζρέηηζε θσλνινγηθψλ ηθαλνηήησλ 

θαη ιεθηηθήο αλαγλψξηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαηαλφεζεο θεηκέλνπ. 

Ζ Γξνζηλνχ (1999) ππνγξακκίδεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη ν πξνθνξηθφο ιφγνο 

απνηειεί ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ αηφκνπ κε ηνπο γχξσ ηνπ, 

εληνχηνηο ε αλάπηπμή ηνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξακειείηαη κε απνηέιεζκα λα 
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δεκηνπξγνχληαη δπζθνιίεο ζηελ νκαιή ςπρνινγηθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Γηθαηνινγείηαη ινηπφλ ε αληίιεςε φηη 

έρνληαο ρηίζεη ζσζηά ζε έλα παηδί ηνλ πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν είλαη ζε ζέζε λα 

αλαπηχζζεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, λα εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα, λα ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνπο άιινπο ηεξψληαο θαλφλεο θαη, ηέινο, λα εληάζζεηαη νκαιά ζηελ νκάδα ησλ 

ζπλνκειίθσλ, ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. 

Ζ άπνςε απηή ζπκθσλεί κε ηελ έξεπλα (What works for slow readers) ηνπ 

Brooks (1999) φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη καζεηέο νη νπνίνη είραλ ραξαθηεξηζηεί σο 

‘αξγνί αλαγλψζηεο’ δελ παξνπζίαζαλ θακία βειηίσζε ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

έηνπο θαζψο δελ δέρηεθαλ θακία παξέκβαζε. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ε κειέηε ησλ 

Conners et al. (2004) έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ παξαπάλσ άπνςε αθνχ κεηά ηε 

κειέηε είθνζη παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζε δξαζηεξηφηεηεο αλάγλσζεο πνπ 

δηήξθεζαλ πεξίπνπ δέθα εβδνκάδεο δηαπηζηψζεθε φηη ε νκάδα ζηφρνπ απέδηδε 

θαιχηεξα απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ κεηά απφ 22 καζήκαηα δηάξθεηαο είθνζη ιεπηψλ ην 

θαζέλα. Δπίζεο, ηνλίζηεθε φηη νη αζθήζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο 

θσλνινγηθέο δεμηφηεηεο ελφο παηδηνχ κε αδπλακία πξέπεη λα εληάζζνληαη ζην 

πιαίζην κηαο ζθαηξηθήο πξνζέγγηζεο ελψ νη αζθήζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ ελίζρπζε 

ηνπ επηπέδνπ θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή πξέπεη λα είλαη άκεζεο.   

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ αλαθέξεη ε Casserly 

(2011) ζηελ έξεπλά ηεο θαη ν νπνίνο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηε κάζεζε ζηα 

παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απηφο ν παξάγνληαο είλαη ε δηαδξαζηηθή 

πξνζέγγηζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή θαη ε αλάπηπμε ηζρπξήο 

δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο. ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ίδηα δηαπίζησζε φηη ε 

πηπρή απηή ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο θα επεξέαδε ηε κάζεζή ηνπο. Δθπαηδεπηηθνί κε 

ρηνχκνξ θαη ππνκνλή πνπ είλαη πξφζπκνη λα ζηαζνχλ δίπια ζε θάζε παηδί ηα βνεζνχλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ζηε δπζθνιία ηνπο.  
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3. Μεζνδνινγία 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη κεηθηή θαη απνηειείηαη απφ πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά δεδνκέλα. Σα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ κέζα απφ ηα πέληε 

πεηξάκαηα ζηα νπνία ππνβιήζεθε ν καζεηήο ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ κε ΔΝΚ. Δπίζεο, 

πνζνηηθά δεδνκέλα ειήθζεζαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ ζε παηδηά 

κε ΔΝΚ θαη ζε παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε αιιά θαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

κνηξάζηεθαλ ζε ελήιηθεο γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε εηδηθφ επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ αιιά θαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ε νπνία έιαβε 

ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο ζην Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξία ζηάδηα. Σελ αξρηθή παξαηήξεζε, ηελ ελδηάκεζε θαη 

ηελ ηειηθή παξαηήξεζε ζηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ε πξφνδνο ηνπ καζεηή ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν ηεο απηνπαξαηήξεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  

Μειέηε Πεξίπησζεο 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα γίλεηαη εθηεηακέλε ρξήζε ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο εθφζνλ εμππεξεηεί ηελ θαηαλφεζε ζχλζεησλ θαηαζηάζεσλ ίζσο επεηδή 

παξέρεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο θαζνξηζκνχ θαη δηεξεχλεζεο ηνπ κειεηψκελνπ 

πξνβιήκαηνο (Cohen & Manion, 1994). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηε δηεμαγσγή ηε παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε αλάγθε λα 

δηεξεπλεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο, θαζψο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ αλάπηπμε 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη επηπέδνπ θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή. Ζ πεξίπησζε ηνπ 

καζεηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη κνλαδηθή θαη αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηε δηθή ηνπ αληαπφθξηζε ζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο, 

θαζψο νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη κεγάιεο αθφκα θαη κέζα ζηελ ίδηα θαηεγνξία 

αλαπεξίαο ή καζεζηαθήο δπζθνιίαο. Ο Stake (1994) θαηαιήγεη ζηελ επηζήκαλζε φηη 

κία κειέηε πεξίπησζεο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία αιιά 

απφ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ην νπνίν είλαη ζε κεγάιν βαζκφ έλα «ζπγθεθξηκέλν, 

κνλαδηθφ, θιεηζηφ ζχζηεκα». Σν αμηνζεκείσην είλαη φηη νη κειέηεο πεξίπησζεο 

εζηηάδνπλ ζε έλα κνλαδηθφ πεξηζηαηηθφ θαη πεηπραίλνπλ ηελ θαηαλφεζή ηεο κέζα ζην 
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πιαίζην εθδήισζήο ηεο φπσο αθξηβψο γίλεηαη θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα (Αβξακίδεο 

& Καιχβα, 2006).  

ηάδηα πινπνίεζεο ηεο κειέηεο 

ε πξψην ζηάδην δηαηππψζεθαλ νη ηξεηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ψζηε λα 

εμεηάζνπκε ζε πνην βαζκφ ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ (αλάγλσζε 

ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ηνπ καζεηή θαη θαηαλφεζεο αγλψζηνπ θεηκέλνπ έσο 10 

ζεηξέο κε ηελ εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξαηήξεζεο πξνρσξήζακε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε  

ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ ζηνπ νπνίνπ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ν καζεηήο θαινχηαλ λα 

αληαπεμέιζεη ζε θάζε παξέκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ κελψλ πνπ 

δηήξθεζε ε πξαθηηθή άζθεζε. ε δεχηεξν ζηάδην, ζειήζακε λα δηεξεπλήζνπκε θαη ηηο 

απφςεηο ησλ ελειίθσλ (εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ) γηα ην δήηεκα απηφ γη’ απηφ θαη 

δηεμήρζεζαλ νη ζπλεληεχμεηο κε ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη ζπιιέρζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. Δπηπιένλ, ζέινληαο λα ζπγθξίλνπκε 

ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή κε παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ κε ηππηθή αλάπηπμε θαη κε παηδηά 

κε ΔΝΚ ζπιιέρζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα (απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο) ηα 

νπνία έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά. ηε ζπλέρεηα, νξίζηεθε ην κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο, κνηξάζηεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα, έγηλε  

ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη εξκελεχηεθαλ ηα απνηειέζκαηα.  

3.1  Δξγαιεία 

Πνηνηηθά Γεδνκέλα  

Μεζνδνινγία ηεο Παξαηήξεζεο 

ηελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα δηεξεπλεηηθή 

παξαηήξεζε. Γηα ηε ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι ηνπ καζεηή θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο αδπλακίεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

αξρηθά ε κεζνδνινγία ηεο παξαηήξεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Ζ παξνπζία καο ζηελ ηάμε ήηαλ ελεξγή 

θαηά ηνπο δχν κήλεο πνπ δηήξθεζε ε παξαηήξεζε ζην πιαίζην ηεο εμακεληαίαο 

πξαθηηθήο άζθεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ είρακε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο 

εθάζηνηε ζπκπεξηθνξέο πνπ εκθάληδε ν καζεηήο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ε νπνία ζε 
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άιιε πεξίπησζε ζα ήηαλ αδχλαηε θαζψο νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο δχζθνια 

εθδειψλνληαη αλνηρηά. Παξαηεξήζακε φηη πνιιέο θνξέο ε νηθεηφηεηα θαη ε 

ζπκπάζεηα πνπ είρε αλαπηπρζεί κε ην καζεηή ίζσο λα απνηεινχζε εκπφδην ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα κε ηελ νπνία πξέπεη ν εξεπλεηήο λα παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006).  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαηήξεζεο ηνπ καζεηή, ε εξεπλήηξηα ζρεδίαζε 

ην ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ εθαξκφζηεθε ζηνλ καζεηή κε ΔΝΚ θαη ην νπνίν πεξηειάκβαλε 5 

θάζεηο φπσο αλαιχνληαη παξαθάησ: 

1
ε
 Φάζε: ζπζηεκαηηθή Δκπεηξηθή Παξαηήξεζε 

Αηνκηθό Ιζηνξηθό: 

    Ο Γηάλλεο (ςεπδψλπκν) γελλήζεθε ην έηνο 2003 θαη είλαη  11 εηψλ. Δίλαη ην 

πξψην απφ ηα δχν παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο θαη κέλεη κφληκα ζε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Ζ 

πξψηε αμηνιφγεζε έγηλε απφ ην ηαηξνπαηδαγσγηθφ θέληξν ηνπ ΗΚΑ Αξαρψβεο φπνπ 

δηαγλψζζεθε κε ΔΝΚ. Ζ ηειεπηαία αμηνιφγεζε ζηελ νπνία ππεβιήζε ν καζεηήο 

ήηαλ ζηηο 29/10/2013 φπνπ έιαβε θαη πάιη ηελ ίδηα δηάγλσζε κε δείθηε λνεκνζχλεο 

52 θαηά WISC III. Ο Γηάλλεο είλαη ηδηαηηέξσο θνηλσληθφο θαη επγεληθφο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ αιιά θαη κε ηνπο δαζθάινπο. πλεξγάδεηαη άςνγα κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο αιιά θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο αλ θαη νξηζκέλεο θνξέο (θπξίσο φηαλ 

θνπξάδεηαη) δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ θαη ζηακαηά λα αθνχεη απηφλ πνπ κηιάεη 

ιέγνληαο ‘λαη, λαη’ θαη δείρλνληαο λα ζπκθσλεί ζαλ λα είλαη φια απηνλφεηα.  

Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό:    

  Οη γνλείο ηνπ καζεηή έρνπλ πάξεη δηαδχγην. Ο παηέξαο ηνπ είλαη λαπηηθφο θαη 

ε κεηέξα ηνπ ηδησηηθφο ππάιιεινο.  Ο Γηάλλεο δεη κε ηε κεηέξα ηνπ θαη ην δεχηεξν 

παηδί ηεο νηθνγέλεηαο. Ο καζεηήο έρεη πνιχ θαιή ζρέζε κε ηε γηαγηά ηνπ κε ηελ νπνία 

πεγαίλνπλ πνιχ ζπρλά εθδξνκέο θαη δηαθνπέο φηαλ ην ζρνιείν δελ ιεηηνπξγεί.  

ρνιηθό Ιζηνξηθό:  

    Ο καζεηήο θνηηά ζηελ αλψηεξε βαζκίδα ηνπ εηδηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη  

δηδάζθεηαη ηα βηβιία ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο, 

θαζψο θαη γηα ην πξψην ηξίκελν ηεο δεπηέξαο ηάμεο θνηηνχζε ζε ηδησηηθφ ζρνιείν 

ηεο πεξηνρήο ηνπ. Ο ίδηνο φκσο αληηιήθζεθε φηη δελ κπνξνχζε λα παξαθνινπζήζεη ην 

επίπεδν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ θαη έηζη νη γνλείο απνθάζηζαλ λα ην εγγξάςνπλ ζην 
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εηδηθφ ζρνιείν ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνλ ίδην ηνπ αξέζεη πνιχ. Ο Γηάλλεο είλαη 

εμαηξεηηθά επηκειήο θαη πάληα θάλεη ηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ βάδεη ε δαζθάια γηα ην 

ζπίηη. Ζ εθπαηδεπηηθφο έρεη ηνλίζεη φηη παξνπζηάδεη δπζθνιία ζην λα απαληά ζε 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ, θαζψο θαη ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ πνπ πεξηέρνπλ 

ηξία ζχκθσλα ζηε ζεηξά (εθδξνκή).  

2
ε
 Φάζε: Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε 

Ζ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη ζηνλ καζεηή κε ΔΝΚ κε ηε 

βνήζεηα ησλ  Ληζηψλ Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ), ηηο νπνίεο αλαιχνπκε 

ζην Β΄ κέξνο, είλαη ζεκαληηθή γηα λα εθηηκεζεί ην επίπεδφ ηνπ. χκθσλα κε ην 

βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο είλαη απαξαίηεηε ε άηππε παηδαγσγηθή 

αμηνιφγεζε φπνπ θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη έηζη νη 

ΛΔΒΓ βνεζνχλ ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν ζρεδηάδεηαη κε πξνυπνζέζεηο, 

εηδηθέο γλψζεηο θαη επηκφξθσζε απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ζηφρνο, πιηθά, 

νδεγίεο, ζπκπεξηθνξά, θξηηήξηα, βήκαηα, παξαηεξήζεηο).  Αμηνινγνχκε ηνλ καζεηή 

θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηα βηβιηνηεηξάδηα κε ην θσηνγξαθηθφ θαη ερεηηθφ πιηθφ, ηηο 

θάξηεο θαη ην έληππν θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο (Γξνζηλνχ et al., 2009). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ηεο πξψηεο θάζεο θαη ηεο άηππεο 

παηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο ζεκεηψλνπκε ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηελ πεξηνρή ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ν καζεηήο εκθαλίδεη ηε 

κεγαιχηεξε αδπλακία ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζηνλ ηνκέα ηεο έθθξαζεο 

κε ζαθήλεηα κε απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο. Με ηνλ φξν 

γξακκή βάζεο ελλννχκε ην επίπεδν ηνπ καζεηή ζχκθσλα κε ηελ ηάμε ζηελ νπνία 

έρεη ηνπνζεηεζεί. Ο καζεηήο καο βξίζθεηαη ζην Α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ 

δεκνηηθνχ, ελψ ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ζηελ η΄ 

δεκνηηθνχ. Δπίζεο, ζεκαληηθέο αδπλακίεο παξνπζηάδεη ζηελ πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Άξα ινηπφλ πξνηεξαηφηεηα παξέκβαζεο ζα δνζεί ζε απηέο ηηο δχν 

πεξηνρέο. ζνλ αθνξά ηε γξακκή πιαηζίνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο 

αγσγήο πξνηεξαηφηεηα παξέκβαζεο πξέπεη λα δνζεί ζηελ πεξηνρή ησλ βαζηθψλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ φπνπ ν καζεηήο παξνπζηάδεη απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο αλάγλσζεο, ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο θαηαλφεζεο. ηε γξακκή 

γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πξνηεξαηφηεηα παξέκβαζεο έρεη ε πεξηνρή ησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ φπνπ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλφεζεο ν καζεηήο παξνπζηάδεη 
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απφθιηζε ηεζζάξσλ εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο. Δπίζεο, ζεκαληηθή 

απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ παξνπζηάδεη ζηνλ ηνκέα ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ.  

3
ε
 θάζε: ρέδην δόκεζεο δηδαθηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ζσζηνχ θαη δνκεκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα καζεηή κε δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε ε νπνία κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε άιιε 

δπζθνιία πξνυπνζέηεη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ιαζψλ πνπ θάλεη ζηελ αλάγλσζε. πσο αλαθέξεη ν 

Υξεζηάθεο, ε αμηνιφγεζε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο 

ΛΔΒΓ, κε έκθαζε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν φπσο αθξηβψο ζπλέβε ζηελ παξνχζα 

κειέηε. Παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε είλαη ε αλαγλσζηηθή ειηθία ηνπ 

παηδηνχ, ην πιήξεο ηζηνξηθφ ηνπ θαη ην πξνθίι ηνπ φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο 

ΛΔΒΓ ζηηο πεξηνρέο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ησλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηή, νη δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ είλαη απηά πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ εξγαιεία γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζηφρν λα βειηηψζεη ην παηδί ηελ αλαγλσζηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα ζε θσλνινγηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν (Υξεζηάθεο 2000). 

Έηζη, ν ζηφρνο πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ‘ζπάζεη’ ζε κηθξφηεξα 

θνκκάηηα ηα νπνία ζα απνηεινχλ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο, δειαδή ηα βήκαηα. Κάζε 

βήκα ζπληειεί ζηελ επίηεπμε ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ. 

ηόρνο: Να θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν 10 

γξακκψλ (50-110 ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ)  

Βήκα 1
ν 
:
 
Να αλαιχεη ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ 

Βήκα 2
ν
: Να ζπλζέηεη ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ 

Βήκα 3
ν
: Να θάλεη αλάγλσζε ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ 

Βήκα 4
ν
: Να θαηαλνεί ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν 10 γξακκψλ (50-110 

ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ)  

Βήκα 5
ν
: Να βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν 10 γξακκψλ (50-

110 ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ)  

Ζ αλάιπζε ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ, ζε επηκέξνπο απινχζηεξνπο, βνεζά ηα παηδηά 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα αλαπηχμνπλ ζεηηθφ απηνζπλαίζζεκα, θαζψο κε 

ηελ ηερληθή απηή κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία. Γελ πξέπεη λα 
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μερλάκε φηη ηα παηδηά απηά έρνπλ ηελ ίδηα αλάγθε γηα πξφνδν πνπ έρνπλ θαη ηα παηδηά 

κε ηππηθή αλάπηπμε (Γξνζηλνχ, 2013). 

    ηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ κειεηνχκε ε παξέκβαζε ιακβάλεη ρψξα ζηελ 

αίζνπζα ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ θαη πινπνηείηαη κε αξθεηά κέζα φπσο ζηαζεξέο θάξηεο, 

πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο αιθαβήηνπ, θηλεηέο θάξηεο, ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, 

ινγηζκηθφ Microsoft word Office. Ο ρξφλνο πνπ δίλεηαη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα είλαη 

20 ιεπηά θαη αθνξά κφλν ηνλ ίδην ηνλ καζεηή εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαιακβάλεη ξφιν θαη ν εθπαηδεπηηθφο. ηαλ ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε εμειίζζεηαη 

νκαιά δίλεηαη σο ακνηβή ζην καζεηή ε επθαηξία λα παίμεη παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή. 

4
ε
 θάζε: Τινπνίεζε δηδαθηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε 

γισζζηθώλ δεμηνηήησλ καζεηή κε Διαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

ζε εηδηθό ζρνιείν 

ηε θάζε απηή γίλεηαη ε πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξέκβαζεο αθνχ 

πξνεγνπκέλσο έρεη γίλεη ε παξαηήξεζε, ε άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε θαη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γειαδή εθαξκφδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

ψζηε λα θαηαθηψληαη νη ζηφρνη θάζε βήκαηνο γηα λα βνεζήζνπκε ηνλ καζεηή λα 

επηηχρεη ηνλ ηειηθφ ηνπ ζηφρν. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηεξίδνληαη ζηα αγαπεκέλα 

αληηθείκελα φπσο είλαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο αιιά θαη θσηνγξαθίεο κε ηνπία 

απφ ιηκάληα, λεζηά θαη ζάιαζζεο πνπ αξέζνπλ πνιχ ζηνλ καζεηή. Σαπηφρξνλα 

ζεκεηψλεηαη θαη ν παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Γειαδή, κεηά ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν εθπαηδεπηηθφο ζθέθηεηαη ηη 

πήγε θαιά θαη ηη φρη ζηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο αιιά θαη ηη ζα κπνξνχζε λα 

δηνξζψζεη ψζηε λα βειηησζεί ν ίδηνο ηελ επφκελε θνξά. 

5
ε
 θάζε: Αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ δηδαθηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ ηνπ 

καζεηή κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

ηελ παξνχζα θάζε αμηνινγνχκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

πεξηιακβάλνληαο ζηνρεπκέλε εβδνκαδηαία θαηαγξαθή ησλ επηδφζεσλ ηνπ καζεηή 

θαηά ηελ παξέκβαζε ζηε κάζεζε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη έληππν δηδαθηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο. ην έληππν θαηαγξαθήο ζεκεηψλεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ, ε ρξνληθή δηάξθεηα, ε πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία 
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ζπκπίπηεη κε απηέο πνπ έρνπκε νξίζεη ζηα βήκαηα, ε επάξθεηα ηνπ καζεηή, ε 

νινθιήξσζε ή κε, ην επίπεδν απηνλνκίαο θαη ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  

πλεληεύμεηο 

  χκθσλα κε ηνπο Cohen & Manion (1994) ην εξγαιείν ηεο ζπλέληεπμεο 

δηεπθνιχλεη ηνλ εξεπλεηή λα ζπγθεληξψζεη θαη λα θαηαγξάςεη  ζηάζεηο, αληηιήςεηο 

θαη απφςεηο πιεζπζκνχ γηα ην ζέκα πνπ κειεηά. Τπάξρνπλ ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο 

δχζθνια εθθξάδνληαη ή δχζθνια κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη ην εξγαιείν ηεο 

ζπλέληεπμεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ εξεπλεηή ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

ηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζε ηξεηο ελήιηθεο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ (εθπαηδεπηηθφο, ςπρνιφγνο, εηδηθφο παηδαγσγφο) επεηδή απηφ ην είδνο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνθηήζνπκε ιεπηνκεξή εηθφλα γηα ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ έξεπλα επεηδή επηηξέπεηαη κεγαιχηεξε 

επειημία (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ 

ζηελ παξνχζα κειέηε αθνινπζνχλ ηηο βαζηθφηεξεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εκη-

δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Πξψηνλ, ε ζρέζε ηνπ εξεπλεηή κε ηνπο εξσηψκελνπο είρε 

ρξφλν λα ρηηζηεί ζσζηά ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην εηδηθφ 

δεκνηηθφ ζρνιείν. Γεχηεξνλ, ε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ δελ θαζφξηδε θάηη ζηελ έξεπλα 

θαη ηξίηνλ ππήξρε επειημία ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηίζελην θαη  ε ζπδήηεζε ζπκβάδηδε κε 

ηα ελδηαθέξνληα ηνπ εξσηψκελνπ.  

Οη εξσηήζεηο νη νπνίεο ηέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκη-δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο ζε εθπαηδεπηηθφ, ζε ςπρνιφγν θαη ινγνζεξαπεπηή ηνπ παηδηνχ ήηαλ νη 

εμήο: 

1
ε
 -Δξώηεζε: Πηζηεχεηε φηη νη Νέεο Σερλνινγίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ παηδηψλ κε Διαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε; 

2
ε
 -Δξώηεζε: Ννκίδεηε φηη νη Νέεο Σερλνινγίεο εληζρχνπλ ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο 

ελφο καζεηή κε ΔΝΚ ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ 10 ζεηξψλ; 

3
ε
  -Δξώηεζε: Πφζν πνιχ ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο λνκίδεηε φηη ε εθαξκνγή ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ ζε καζεηή κε ΔΝΚ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ψζηε λα δηαθξίλνπλ ηξία 

ζπλερφκελα ζχκθσλα ζε κία ιέμε (π.ρ. ε-θδξ-νκή); 
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Σέινο, πνηνηηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο απνηεινχλ θαη ηα δηδαθηηθά 

πξνγξάκκαηα (εηήζην-κεληαίν-εβδνκαδηαίνν) πνπ αλέπηπμε ν εθπαηδεπηηθφο αιιά θαη 

νη θαηαγξαθέο πνπ έγηλαλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

αξρηθψλ, ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ παξαηεξήζεσλ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεηξάκαηνο. 

Δηήζην πξόγξακκα δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ 

Αθνξά ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηνλ καζεηή απφ ηνλ 

Ννέκβξην κέρξη ηνλ Απξίιην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Ηαλνπάξην απφ φπνπ θαη 

μεθίλεζε ην πξφγξακκα παξέκβαζεο, ν ζηφρνο ήηαλ λα κπνξεί λα ζπλζέηεη ιέμεηο ηνπ 

ηχπνπ ΦΦ βάδνληαο ηα γξάκκαηα ζηε ζσζηή ζεηξά. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε 

πεξηνρή ππνζηήξημεο ζε φιν ην πξφγξακκα είλαη νη Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο – 

Πξνθνξηθφο Λφγνο. Γηα ηνλ Φεβξνπάξην, ν ζηφρνο πνπ ζρεδηάζηεθε ήηαλ λα 

θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν κε 

νπηηθνπνηήζεηο ζε θείκελν 6 ζεηξψλ (60-70 ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε 

ηνπ ππνινγηζηή επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε. Σν κήλα Μάξηην, νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηνλ καζεηή θάιππηαλ ηνλ ζηφρν λα θαηαλνεί, 

λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν κε νπηηθνπνηήζεηο 10 

γξακκψλ (50-110 ιέμεηο, ηνπ ηχπνπ ΦΦ). πλερίδνπκε ζηνλ κήλα Απξίιην φπνπ ν 

ζηφρνο γηα ηνλ καζεηή είλαη λα θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο 

δηαθνξέο ζε θείκελν 10 γξακκψλ (50-110 ιέμεηο, ηνπ ηχπνπ ΦΦ).  

Μεληαίν πξόγξακκα δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ 

Με βάζε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα θάζε κήλα είλαη ζρεδηαζκέλεο σο εμήο: Γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην, 

ε πεξηγξαθή ηνπ δηδαθηηθνχ βήκαηνο είλαη λα θαηαλνεί ηε δηαθνξά ζηε ζεηξά 

ηνπνζέηεζεο ησλ θσλεκάησλ ζε κία ιέμε ηνπ ηχπνπ ΦΦ. Δπίζεο λα αθνχεη θαη 

λα ζπλζέηεη ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ. Σνλ Φεβξνπάξην νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ ζρεηίδνληαη κε ην εμήο βήκα: Να αλαιχεη κία ιέμε ηνπ ηχπνπ ΦΦ 

ζε θσλήκαηα, λα ηαπηίδεη κία εηθφλα κε ηελ αληίζηνηρε ιέμε θαη λα κπνξεί λα βξίζθεη 

ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν 6 ζεηξψλ κε νπηηθνπνηήζεηο. πλερίδνπκε κε ηνλ 

κήλα Μάξηην φπνπ ν ζηφρνο είλαη λα κπνξεί λα θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο 

λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε νπηηθνπνηεκέλν θείκελν 10 γξακκψλ (50-110 ιέμεηο, ηνπ 

ηχπνπ ΦΦ) θαη λα κπνξεί ν καζεηήο λα θαηαλνήζεη θαη λα απαληήζεη ζε 
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εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ελφο νπηηθνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ έσο 10 γξακκέο ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ θαη ζα πεξηέρεη νπηηθνπνηήζεηο ησλ 

βαζηθψλ ελλνηψλ. Σν θείκελν δίλεηαη ζηνλ ππνινγηζηή θαη νη εξσηήζεηο απαληψληαη 

απφ ηνλ καζεηή ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε. Σέινο, 

γηα ηνλ κήλα Απξίιην θαη κε βάζε ηνλ ζηφρν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην εηήζην 

πξφγξακκα, ζρεδηάζηεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην λα κπνξεί ν καζεηήο 

λα θαηαλνήζεη θαη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο έσο 

10 γξακκέο ην νπνίν απνηειείηαη απφ ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ θαη πεξηέρεη 

νπηηθνπνηήζεηο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ. Σν θείκελν δίλεηαη ζηνλ ππνινγηζηή θαη νη 

εξσηήζεηο απαληψληαη απφ ηνλ καζεηή ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή επηιέγνληαο ηε 

ζσζηή απάληεζε ή εθηειψληαο επηπιένλ ν καζεηήο κία ζχλζεηε ιεηηνπξγία ζηνλ 

ππνινγηζηή. 

Δβδνκαδηαίν Πξόγξακκα 

ην ζεκείν απηφ ζα πεξηγξάςνπκε ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζχκθσλα κε ην νπνίν ζρεδηάζηεθαλ αθξηβψο νη δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηνλ καζεηή κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Ξεθηλάκε κε ηελ πξψηε 

εβδνκάδα 15/01/2014 -17/01/2014 φπνπ ν εβδνκαδηαίνο ζηφρνο είλαη λα αλαγλσξίδεη 

ν καζεηήο ηα θσλήκαηα κηαο ιέμεο ηνπ ηχπνπ ΦΦ πνπ αθνχεη θαη λα εληνπίδεη ηα 

ιάζε ζηε ζεηξά ησλ θσλεκάησλ κηαο ιέμεο ηνπ ηχπνπ ΦΦ. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο αιθαβήηνπ, βηβιηνηεηξάδην καζεηή 

«Πξνθνξηθφο Λφγνο» θαη εηθφλεο αληηθεηκέλσλ.  

πλερίδνπκε κε ηε δεχηεξε εβδνκάδα 22/1/2014- 24/01/2014 φπνπ ν 

εβδνκαδηαίνο ζηφρνο είλαη λα ζρεκαηίδεη ν καζεηήο κία ιέμε ηνπ ηχπνπ ΦΦ 

βάδνληαο ηα θσλήκαηα ζηε ζσζηή ζεηξά θαη λα ζπλζέηεη κε πιαζηηθνπνηεκέλα 

γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ κία ιέμε ηνπ ηχπνπ ΦΦ. Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζρεδηάζηεθε πξαγκαηνπνηήζεθε κε πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο ηεο αιθαβήηνπ, 

βηβιηνηεηξάδην καζεηή «Πξνθνξηθφο Λφγνο», εηθφλεο αληηθεηκέλσλ θαη ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή.  

Ζ ηξίηε εβδνκάδα μεθηλά 29/1/2014 έσο 31/01/2014 φπνπ ν ζηφρνο είλαη λα 

δηαθξίλεη ν καζεηήο ηε δηαθνξά ζηε ζεηξά ησλ θσλεκάησλ κηαο ιέμεο ηνπ ηχπνπ 

ΦΦ θαη λα ζπλεηδεηνπνηεί ηε δηαθνξά ζηε ζεηξά ησλ θσλεκάησλ κηαο ιέμεο ηνπ 

ηχπνπ ΦΦ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζηεξίδεηαη ζην Βηβιηνηεηξάδην καζεηή 

«Πξνθνξηθφο Λφγνο» θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο.  
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Ζ επφκελε εβδνκάδα 05/2/2014 -12/02/2014 έρεη ηνλ ζηφρν  λα αλαγλσξίδεη ν 

καζεηήο κία εηθφλα θαη λα αλαιχεη ηε ιέμε ζε θσλήκαηα θαη λα αλαιχεη κία ιέμε ηνπ 

ηχπνπ ΦΦ ζηα θσλήκαηά ηεο ζε πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ θελψλ νπφηε ε 

δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.  

πλερίδνπκε κε ηελ 5
ε
 εβδνκάδα 14/2/2014 -19/02/2012 κε ζηφρν λα ηαπηίδεη 

ν καζεηήο εηθφλεο κε ηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ πνπ ηηο απεηθνλίδνπλ, 

λα εληνπίδεη ζε έλα ζχλνιν ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ απηέο πνπ έρνπλ ηα θσλήκαηά 

ηνπο ζηε ζσζηή ζεηξά θαη λα θαηαλνεί ηε ιεηηνπξγία ρξσκαηηζκνχ θεηκέλνπ ηνπ 

πεξηβάιινληνο Microsoft Word Office. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

βηβιηνηεηξάδην καζεηή «Πξνθνξηθφο Λφγνο» θαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο.  

Σελ επφκελε εβδνκάδα 21/2/2014 -26/02/2014 ν ζηφρνο είλαη λα θαηαλνεί, λα 

βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν 4 ζεηξψλ (40-50 ιέμεηο ηνπ 

ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε θαη λα 

θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν 5 ζεηξψλ (50-60 

ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή επηιέγνληαο ηε ζσζηή 

απάληεζε. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην βηβιηνηεηξάδην καζεηή 

«Πξνθνξηθφο Λφγνο», ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ην βηβιίν γιψζζαο Γ’ 

δεκνηηθνχ, α’ ηεχρνο ζει.17 ‘Έλα αθφκα ζθαιί’ θαη ην βηβιίν γιψζζαο Γ’ 

δεκνηηθνχ, α’ ηεχρνο ζει.20. ‘Ξεκεξψλεη κηα λέα κέξα … ψξα γηα ζρνιείν’.  

πλερίδνπκε κε ηελ επφκελε εβδνκάδα ε νπνία είλαη 28/02/2014-5/3/2014. Ο 

ζηφρνο ηεο εβδνκαδηαίαο παξέκβαζεο είλαη λα θαηαλνεί ηε ιεηηνπξγία 

ππνγξακκηζκνχ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ Microsoft 

Word Office θαη λα θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε 

θείκελν 6 ζεηξψλ (60-70 ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε θαη ππνγξακκίδνληαο αθφκα κία απάληεζε κέζα ζην 

θείκελν. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

(ινγηζκηθφ Microsoft Word Office), ε κειέηε πεξηβάιινληνο Γ’ δεκνηηθνχ ζει. 61, 

ελφηεηα 4
ε
, Κεθάιαην 1

ν
.  

Ζ 8
ε
 εβδνκάδα είλαη 05/3/2014 - 07/03/2014. Ο ζηφρνο πνπ ηίζεηαη απηή ηελ 

εβδνκάδα είλαη λα θαηαλνεί ηε ιεηηνπξγία αληηγξαθήο θαη επηθφιιεζεο θεηκέλνπ κε 

ζπληνκεχζεηο, λα θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε 

νπηηθνπνηεκέλν θείκελν 7 ζεηξψλ (70-80 ιέμεηο, ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε θαη ζπκπιεξψλνληαο κία απάληεζε κε 

ζχλζεηε ιεηηνπξγία θαη λα θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο 
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ζε νπηηθνπνηεκέλν θείκελν 8 ζεηξψλ (90-100 ιέμεηο, ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε 

ηνπ ππνινγηζηή επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε θαη πιεθηξνινγψληαο κία επηπιένλ 

απάληεζε. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

(ινγηζκηθφ Microsoft Word Office), ε κειέηε πεξηβάιινληνο Γ’ δεκνηηθνχ, ζει. 80, 

ελφηεηα 4ε, Κεθάιαην 9ν, Γιψζζα Γ’ δεκνηηθνχ α’ ηεχρνο ελφηεηα 2ε ζειίδα 40 ‘Ο 

Νεξνπιάο’.  

Πξνρσξάκε ζηελ 9
ε
 εβδνκάδα 12/3/2014 -14/03/2014 φπνπ ζηφρνο είλαη λα 

θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν 10 ζεηξψλ ρσξίο 

νπηηθνπνηήζεηο (90 -110 ιέμεηο, ηνπ ηχπνπ ΦΦ) πιεθηξνινγψληαο ηηο απαληήζεηο 

ζηνλ ππνινγηζηή θαη λα θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε 

νπηηθνπνηεκέλν θείκελν 10 ζεηξψλ (90-110 ιέμεηο, ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε 

ηνπ ππνινγηζηή επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε θαη ζπκπιεξψλνληαο κία απάληεζε 

κε ζχλζεηε ιεηηνπξγία. Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο (ινγηζκηθφ Microsoft Word Office), Γιψζζα Γ’ δεκνηηθνχ α’ηεχρνο 

ζει. 32, ελφηεηα 2ε , ‘Σν λεξφ ζπζηήλεηαη’, Γιψζζα Γ’ δεκνηηθνχ α’ ηεχρνο, 

ελφηεηα 4ε, ζειίδα 58.  

Ζ 10
ε
 εβδνκάδα 19/3/2014 -21/03/2014 θαη έρεη ζηφρν λα θαηαλνεί, λα 

βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν 8 ζεηξψλ ρσξίο 

νπηηθνπνηήζεηο (90-100 ιέμεηο, ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε θαη πιεθηξνινγψληαο κία επηπιένλ απάληεζε θαη λα 

θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε νπηηθνπνηεκέλν θείκελν 

10 ζεηξψλ (90-110 ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζηεξίρζεθε ζην βηβιηνηεηξάδην 

καζεηή «Πξνθνξηθφο Λφγνο», ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (ινγηζκηθφ Microsoft 

Word Office), ζηε κειέηε πεξηβάιινληνο Γ’ δεκνηηθνχ ελφηεηα 6 ζειίδα 104, 

Γιψζζα Γ’ δεκνηηθνχ α’ ηεχρνο ζειίδα 24 ‘Αζηξαδελή’.  

Σελ επφκελε εβδνκάδα 26/3/2014-28/03/2014-31/03-2014, εθαξκφδνληαη ηα 

ηξία πξψηα πεηξάκαηα έρνληαο ζηφρν ν καζεηήο λα θαηαλνεί θαη λα ιέεη ηηο 

λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θνηλσληθή ηζηνξία έσο 10 γξακκψλ κε ιέμεηο ηνπ ηχπνπ 

ΦΦ. Υξεζηκνπνηείηαη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (ινγηζκηθφ Microsoft Word 

Office) θαη ηξεηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο.  

Ζ επφκελε εβδνκάδα 02/4/2014-04/4/2014 έρεη ζηφρν λα θαηαλνεί ν καζεηήο, 

λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε νπηηθνπνηεκέλε θνηλσληθή ηζηνξία 

7 ζεηξψλ (70-80 ιέμεηο, ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή επηιέγνληαο 
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ηε ζσζηή απάληεζε. πλερίδνπκε κε ην 4ν Πείξακα κε ζηφρν λα θαηαλνεί, λα βξίζθεη 

θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε νπηηθνπνηεκέλε θνηλσληθή ηζηνξία 10 ζεηξψλ 

(90-110 ιέμεηο, ηνπ ηχπνπ ΦΦ, 3 νπηηθνπνηήζεηο) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε θαη ζπκπιεξψλνληαο κία απάληεζε κε ζχλζεηε 

ιεηηνπξγία. Υξεζηκνπνηείηαη θαη πάιη ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαη κία θνηλσληθή 

ηζηνξία.  

Ζ πξνηειεπηαία εβδνκάδα είλαη 02/4/2014-04/4/2014 κε ζηφρν λα θαηαλνεί, 

λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε νπηηθνπνηεκέλε θνηλσληθή ηζηνξία 

7 ζεηξψλ (70-80 ιέμεηο, ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή επηιέγνληαο 

ηε ζσζηή απάληεζε.  

Σα ίδηα αληηθείκελα ζα ρξεηαζηνχλ μαλά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα 07/4/2014 - 

09/04/2014  φπνπ εθηειείηαη ην 5
ν
 πείξακα κε ζηφρν λα θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα 

ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε νπηηθνπνηεκέλε θνηλσληθή ηζηνξία 10 ζεηξψλ (90-

110 ιέμεηο, ηνπ ηχπνπ ΦΦ, 3 νπηηθνπνηήζεηο) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε θαη πιεθηξνινγψληαο. 

Πξσηόθνιια Παξαηεξήζεσλ  

ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ζα αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ηηο αξρηθέο 

παξαηεξήζεηο αιιά θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε Δηδηθφ Γεκνηηθφ 

ρνιείν ηεο Αηηηθήο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014 ζηνλ καζεηή κε Διαθξά 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε (Γ’ Γεκνηηθνχ). Θα αλαθεξζνχκε ζηνλ ζθνπφ ηεο θάζε 

παξέκβαζεο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαλ θάζε θνξά αιιά θαη ζηνλ 

αλαζηνραζκφ πνπ έθαλε ν εθπαηδεπηηθφο κε ην πέξαο θάζε παξέκβαζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρηθψλ παξαηεξήζεσλ ν εθπαηδεπηηθφο ζπγθέληξσλε 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ καζεηή παξαηεξψληαο ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ γηλφηαλ έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη λα ζρεκαηίζεη έλα πξνθίι γηα ηνλ καζεηή εληνπίδνληαο ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπ, ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα ζρεδίαδε ην 

εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο ηνπ καζεηή.  

Καηά ηελ πξψηε παξαηήξεζε πνπ έιαβε ρψξα (01/11/2013), ν Γηάλλεο  

έδεηρλε λα θνπξάδεηαη θαη λα αθαηξείηαη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

ηαλ γίλνληαλ εξσηήζεηο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ζηηο νπνίεο 

αδπλαηνχζε λα απαληήζεη θαη ηειηθά ηηο απαληνχζε ε δαζθάια, αληηδξνχζε ζαλ λα 

ηηο ζεσξνχζε απηνλφεηεο. 
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ηελ επφκελε ζπλάληεζε (08/11/2013) ν Γηάλλεο κπήθε ζηελ αίζνπζα, κε 

ραηξέηεζε θαη κε ξψηεζε αλ ζα πεγαίλσ θάζε Παξαζθεπή. Θπκφηαλ ην φλνκά κνπ 

θαη απηφ κε ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα. ην δηάιεηκκα κε έδεημε ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη 

ηνπο ξψηεζε αλ κε γλψξηδαλ. Ο καζεηήο κε ζπλέζηεζε ιέγνληάο ηνπο φηη ήκνπλ 

φκνξθε θαη φηη ήηαλ πνιχ ραξνχκελνο πνπ αξγφηεξα ζα θάλακε καδί κάζεκα. Δίρα 

παξαηεξήζεη φηη κε πιεζίαδε ζηα δηαιείκκαηα γηα λα θνπβεληηάζεη καδί κνπ θαη φηη 

κνπ έξηρλε θιεθηέο καηηέο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο φζν θαη ηνπ 

δηαιείκκαηνο. ηφρνο ινηπφλ δηθφο κνπ θαη ηεο δαζθάιαο ζην εμήο ήηαλ λα βειηηψζεη 

ν Γηάλλεο ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπ φηαλ θάλεη αλάγλσζε ψζηε λα κπνξεί 

λα θαηαλνήζεη ηα θείκελα πνπ ηνπ δίλνληαη θάζε θνξά. 

ηηο 22/11/2013 ν καζεηήο ήηαλ αλήζπρνο γηαηί φπσο αλέθεξε φηαλ κπήθε 

ζηελ αίζνπζα ηνλ πνλνχζε ε θνηιηά ηνπ. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο έπηαλε ηελ 

θνηιηά ηνπ, ηελ ηζηκπνχζε ηε ρηππνχζε θαη ηελ θνηηνχζε ζεθψλνληαο ηελ κπινχδα 

ηνπ. Γελ κπνξνχζε λα ζπγθεληξσζεί ζην κάζεκα. ην δηάιεηκκα, κε πιεζίαζε θαη 

κνπ είπε φηη πνλάεη ζπρλά αιιά ζήκεξα ιίγν παξαπάλσ θαη φηη πεξίκελε λα ηειεηψζεη 

γηα λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ λα μεθνπξαζηεί. ην ηέινο κε ξψηεζε αλ πνλνχζα θη εγψ 

φηαλ ήκνπλ ζηελ ειηθία ηνπ.  Παξφια απηά δελ έθεξε αληηξξήζεηο ζηε δαζθάια γηα 

λα θάλεη κάζεκα. Δίλαη πνιχ ζπλεξγάζηκνο θαη ηδηαίηεξα επγεληθφο. 

ηηο 29/11/2013, ν καζεηήο έδεηρλε πνιχ θηιηθφο κε φια ηα παηδηά ελψ 

παξάιιεια θαηλφηαλ φηη έρεη ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα ζηε δαζθάια ηνπ ηελ νπνία 

πάληνηε άθνπγε αθφκα θαη φηαλ ήηαλ θνπξαζκέλνο ή είρε θάπνηα αληίξξεζε ζρεηηθά 

κε ηηο αζθήζεηο ηνπ. Δθείλε ηελ εκέξα παξαηήξεζα φηη είρα αξρίζεη λα δέλνκαη 

ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνλ καζεηή ελψ ηαπηφρξνλα έβιεπα φηη θαη ν ίδηνο κνπ έδεηρλε 

ζπκπάζεηα. Απηφ πνπ κνπ έθαλε εληχπσζε είλαη φηη αλ θάπνηα ζηηγκή κε έραλε απφ 

ην νπηηθφ ηνπ πεδίν ζα ξσηνχζε ηε δαζθάια ηεο ηάμεο πνχ είρα πάεη. ηαλ έθαλε 

ιάζνο ζηηο αζθήζεηο ηνπ κε θνίηαδε απφ ηελ απέλαληη πιεπξά ηεο έδξαο θαη κνπ 

ρακνγεινχζε. Ο καζεηήο ήηαλ θάζε θνξά ηδηαίηεξα ζπλεξγάζηκνο θαη ηνπ άξεζε λα 

πξνζθέξεη ηε βνήζεηά ηνπ φπνπ ήηαλ δπλαηφ. 

ηηο 06/12/2013, ν καζεηήο ήηαλ ηδηαίηεξα δεθηηθφο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

δαζθάιαο αλ θαη ζηελ αξρή θάλεθε φηη ηνλ απαζρνινχζε ε απνπζία ελφο ζπκκαζεηή 

ηνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο αθαηξνχηαλ πνιχ ζπρλά θαη 

πξνζπαζνχζε λα ειέγμεη ηη έθαλαλ ηα ππφινηπα παηδηά γχξσ ηνπ. Απηφ πξνέθππηε 

απφ ηελ εληχπσζε πνπ είρε φηη ήηαλ ν βνεζφο ηεο δαζθάιαο θαη έπξεπε λα ηελ 

ελεκεξψλεη αλ θάηη δελ πεγαίλεη θαιά ζην ηκήκα ή αλ θάπνην παηδί ήηαλ άηαθην. 



55 

 

Δθείλε ηελ εκέξα δηαπηζηψζακε φηη ν Γηάλλεο αληηκεηψπηδε δπζθνιία ζηε δηάθξηζε 

ξεκάησλ-επηζέησλ θαη νπζηαζηηθψλ. ε γεληθέο γξακκέο, ν καζεηήο ήηαλ 

ζπλεξγάζηκνο ελψ πνιιέο θνξέο έθαλε αζηεία ζηε δαζθάια θαη ραηξφηαλ φηαλ ε ίδηα 

ρακνγεινχζε. Με ηνλ καζεηή είρακε αλαπηχμεη πιένλ πνιχ θαιή ζρέζε, θαζψο κνπ 

κηινχζε ζηα δηαιείκκαηα ιέγνληάο κνπ γηα ηηο εθδξνκέο πνπ πήγαηλε κε ηνλ παππνχ 

θαη ηε γηαγηά ηνπ ελψ πνιιέο θνξέο κε ξσηνχζε ηε γλψκε κνπ γηα ηα ξνχρα πνπ 

θνξνχζε. 

ηηο 13/12/2013, ν καζεηήο ήηαλ ηδηαίηεξα ραξνχκελνο γηαηί είρε γελέζιηα ν 

θίινο ηνπ αιιά θαη επεηδή φιν ην ζρνιείν ζα έθαλε πξφβα γηα ηε γηνξηή ησλ  

Υξηζηνπγέλλσλ ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έδεηρλε εμαηξεηηθά επδηάζεηνο, ήηαλ ήζπρνο 

θαη πξφζερε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ δαζθάισλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ 

ππνκνλεηηθφο αλ θαη θάπνηεο ζηηγκέο απνγνεηεπφηαλ φηαλ έθαλε ιάζε. Ο Γηάλλεο 

είρε αξθεηέο δπλαηφηεηεο αιιά αληηκεηψπηδε δπζθνιία ζην λα κπνξέζεη λα 

ζπγθεληξσζεί θαη λα κε δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Απηή 

ηελ πεξίνδν ζθεθηφκνπλ φηη φηαλ μεθηλήζεη ε δηθή κνπ παξέκβαζε ζα έπξεπε λα βξσ 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα θαηάθεξλα λα θεληξίζσ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. 

ηηο 20/12/2013, ν Γηάλλεο ήηαλ ηδηαίηεξα ραξνχκελνο γηαηί εθηφο απφ ηελ 

πξφβα ζηελ νπνία ηνπ άξεζε πνιχ λα ζπκκεηέρεη, θαηάθεξε λα θηηάμεη κφλνο ηνπ ηε 

ρξηζηνπγελληάηηθε θάξηα πνπ ζα έδηλε ζηνπο γνλείο ηνπ. πνπ ρξεηάζηεθε ηνλ 

βνήζεζα ζηελ θαηαζθεπή ηεο θάξηαο θαη ζην ηέινο κε επραξίζηεζε θαη κνπ 

επρήζεθε θαιά Υξηζηνχγελλα. 

Σελ εκέξα απηή (10/01/2014) νινθιεξψλνληαλ θαη νη παξαηεξήζεηο κνπ. Ο 

καζεηήο παξνπζίαδε πιένλ εκθαλή βειηίσζε θαζψο είρε εμνηθεησζεί κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ καζεκάησλ. Ήηαλ πάληα ηδηαηηέξσο επγεληθφο αλ θαη θάπνηεο θνξέο 

έδεηρλε λα δπζθνξεί κε ηα καζεκαηηθά θαη ηελ ηζηνξία. Παξφια απηά δελ ήζειε λα 

ζηελαρσξεί ηε δαζθάια ηνπ θαη ηειηθά ζπκβηβαδφηαλ.  

Πξσηόθνιια Παξεκβάζεσλ 

Γηάξθεηα δξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: πιαζηηθνπνηεκέλα γξάκκαηα αιθαβήηνπ, βηβιηνηεηξάδην 

καζεηή «Πξνθνξηθφο Λφγνο» 

ηηο 15/01/2014 μεθίλεζαλ νη παξεκβάζεηο κνπ ζηνλ καζεηή. ηφρνο ήηαλ λα 

κπνξεί ν καζεηήο λα αλαιχεη θαη λα ζπλζέηεη ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ. ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλακε ν καζεηήο έπξεπε λα θάλεη αλάγλσζε ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ 
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ΦΦ νη νπνίεο ζρεκαηίδνληαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε πιαζηηθνπνηεκέλεο 

θάξηεο. ηε ζπλέρεηα, έπξεπε λα βάιεη ζηε ζσζηή ζεηξά ηα πιαζηηθνπνηεκέλα 

γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ ψζηε λα ζπλζέηεη ηε ιέμε πνπ άθνπγε απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. ηελ πξψηε θάζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν Γηάλλεο δελ παξνπζίαζε 

ηδηαίηεξε δπζθνιία απιά νξηζκέλεο ζηηγκέο ζθεθηφηαλ θαη δηφξζσλε κφλνο ηνπ ην 

νπνηνδήπνηε ιάζνο είρε θάλεη αξρηθά. Καηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε 

δπζθνιία ήηαλ εκθαλήο. Δλψ αξρηθά πίζηεπε φηη είρε βάιεη ηα γξάκκαηα ζηε ζσζηή 

ζεηξά γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ θάζε ιέμεο, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ δηάβαδα δπλαηά ηα 

γξάκκαηα πνπ είρε ηνπνζεηήζεη, ζπλεηδεηνπνηνχζε ην ιάζνο ηνπ θαη έθαλε θάζε θνξά 

δηνξζψζεηο. Ζ δηαδηθαζία ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε φηαλ θαηάιαβα φηη 

πεξηζζφηεξν ηνλ βνεζνχζε λα δηαβάδεη ν ίδηνο ηηο ιέμεηο ψζηε λα εληνπίδεη ην ιάζνο 

ηνπ παξά φηαλ ην έθαλα εγψ.    

Γηάξθεηα δξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: πιαζηηθνπνηεκέλα γξάκκαηα αιθαβήηνπ, βηβιηνηεηξάδην 

καζεηή «Πξνθνξηθφο Λφγνο»  

ηηο 17/01/2014, ν ζηφρνο καο ήηαλ θαη πάιη λα κπνξεί ν καζεηήο λα αλαιχεη 

θαη λα ζπλζέηεη ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ. Ο καζεηήο θαινχηαλ λα θάλεη αλάγλσζε 

ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ νη νπνίεο ζρεκαηίδνληαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ κε ηε 

ρξήζε πιαζηηθνπνηεκέλσλ θαξηψλ. ηε ζπλέρεηα, έπξεπε λα βάιεη ζηε ζσζηή ζεηξά 

ηα πιαζηηθνπνηεκέλα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ ψζηε λα ζπλζέηεη ηε ιέμε πνπ άθνπγε 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ. ηελ πξνεγνχκελε παξέκβαζε είρα εληνπίζεη φηη ν καζεηήο 

βνεζηφηαλ πεξηζζφηεξν λα δηαβάδεη ν ίδηνο ηηο ζρεκαηηζκέλεο ιέμεηο ψζηε λα 

εληνπίδεη ν ίδηνο ην ιάζνο ηνπ παξά φηαλ ην έθαλα εγψ.  Έηζη απηή ηε θνξά ηνλ 

άθεζα απφ ηελ αξρή λα ην θάλεη φ ίδηνο θαη ηνπ άξεζε πεξηζζφηεξν θάλνληαο 

ηαπηφρξνλα ιηγφηεξα ιάζε. Ο καζεηήο ζπλεηδεηνπνηεί ηελ παξάιεηςε ησλ 

γξακκάησλ θαη απνγνεηεχεηαη γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα. Καηά ηε δεχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα ε δπζθνιία ήηαλ εκθαλήο. Δλψ αξρηθά πίζηεπε φηη είρε βάιεη ηα 

γξάκκαηα ζηε ζσζηή ζεηξά γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ θάζε ιέμεο, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ 

δηάβαδα δπλαηά ηα γξάκκαηα πνπ είρε ηνπνζεηήζεη, ζπλεηδεηνπνηνχζε ην ιάζνο ηνπ 

θαη έθαλε θάζε θνξά δηνξζψζεηο. Ζ δηαδηθαζία ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε φηαλ 

θαηάιαβα φηη πεξηζζφηεξν ηνλ βνεζνχζε λα δηαβάδεη ν ίδηνο ηηο ιέμεηο ψζηε λα 

εληνπίδεη ην ιάζνο ηνπ παξά φηαλ ην έθαλα εγψ. 

Γηάξθεηα δξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 
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Παηδαγσγηθό Τιηθό: πιαζηηθνπνηεκέλα γξάκκαηα αιθαβήηνπ, εηθφλεο, Ζ/Τ, 

βηβιηνηεηξάδην καζεηή «Πξνθνξηθφο Λφγνο» 

ηηο 22/01/2014, ν ζηφρνο καο ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα κπνξεί ν καζεηήο λα 

ζπλζέηεη ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ. Ζ εθπαηδεπηηθφο έδεηρλε ζηνλ καζεηή θάπνηεο 

εηθφλεο θαη απηφο θαινχηαλ λα ζρεκαηίζεη κε ηα πιαζηηθνπνηεκέλα γξάκκαηα ηεο 

αιθαβήηνπ ηε ιέμε πνπ απεηθνληδφηαλ ζε θάζε εηθφλα θάζε θνξά. Ο καζεηήο έδεημε 

ελδηαθέξνλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα θαζψο αξρηθά ελζνπζηάζηεθε απφ ηελ εηθφλα κε ην 

ζηξνπκθάθη θαη έηζη ρσξίο αληίξξεζε ζπλέρηζε λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο. Ήηαλ 

γεγνλφο φηη ρξεηαδφηαλ πξνζπάζεηα κέρξη ν Γηάλλεο λα κπνξεί λα ζπλζέηεη κία ιέμε 

απφ ηα γξάκκαηά ηεο νξζά. Σν επράξηζην ήηαλ φηη ζπλεξγαδφηαλ θαη ιεηηνπξγνχζε 

νκαιά κε ηελ εθπαηδεπηηθφ. Ο καζεηήο ελζνπζηάδεηαη κε ηηο πνιχρξσκεο εηθφλεο θαη 

φ, ηη ζέιεη ην δεηά πνιχ επγεληθά. ηαλ δελ ηα θαηάθεξλε κε ηελ πξψηε δελ ηα 

παξαηνχζε, αληίζεηα έδεηρλε φηη ήζειε λα δηδαρζεί. 

 

Γηάξθεηα δξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: πιαζηηθνπνηεκέλα γξάκκαηα αιθαβήηνπ, Ζ/Τ, βηβιηνηεηξάδην 

καζεηή «Πξνθνξηθφο Λφγνο» 

ηηο 24/01/2014 ν ζηφρνο παξακέλεη ίδηνο. Ο καζεηήο έπξεπε λα ζρεκαηίδεη 

κε ηα πιαζηηθνπνηεκέλα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ ηε ιέμε πνπ απεηθνληδφηαλ ζε 

θάζε εηθφλα κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ παξέκβαζε απηή ε εηθφλα πξνβαιιφηαλ απφ ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή έηζη ψζηε λα αξρίζεη ν καζεηήο λα εμνηθεηψλεηαη κε ηελ 

παξνπζία ηνπ. Ο Γηάλλεο ελζνπζηάζηεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

θαη ήζειε λα κάζεη φζν γηλφηαλ πεξηζζφηεξα. Ήηαλ πνιχ  ζπλεξγάζηκνο θαη εμέθξαδε 

φπνηα απνξία θαη αλ είρε. Γελ έδεημε λα θνπξάδεηαη αθνχ είρε ελζνπζηαζηεί απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή. Ζ δξαζηεξηφηεηα εμειίρζεθε νκαιά ρσξίο αληηδξάζεηο. 

Ο καζεηήο φηαλ δηδάζθεηαη κηα ιεηηνπξγία πξνζπαζεί λα ηελ επαλαιάβεη φπνπ ηνπ 

δνζεί ε επθαηξία (zoom in-zoom-out). Ήκνπλ ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ απφδνζε ηνπ 

καζεηή. 

 

Γηάξθεηα Γξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: Ζ/Τ, ινγηζκηθφ Microsoft Word Office 

ηηο 29/01/2014, ν ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ λα αλαγλσξίδεη ν καζεηήο ηηο 

ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ. Ο καζεηήο έπξεπε λα επηιέμεη ηε ζσζηά γξακκέλε ιέμε 

αλάκεζα ζε πέληε εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο είραλ πξνθχςεη απφ αλαγξακκαηηζκφ 
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ηεο ζσζηήο. Δπηπιένλ, έπξεπε λα ηε ρξσκαηίζεη ρξεζηκνπνηψληαο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ππνινγηζηή ηηο νπνίεο είρακε πξνεγνπκέλσο δείμεη. Ο Γηάλλεο ελζνπζηάζηεθε κε ηε 

ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηε ιεηηνπξγία ρξσκαηηζκνχ ησλ ιέμεσλ. 

Αληηιήθζεθε ακέζσο ηα θνπκπηά ηνπ πνληηθηνχ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έπξεπε λα 

παηήζεη. Καζψο εμνηθεησλφηαλ κε ηε δξαζηεξηφηεηα ζέιεζε λα αιιάμεη θαη ρξψκα 

ζηηο ιέμεηο. Έθαλε θάπνηεο δνθηκέο θαη ην επαλέθεξε ζην θφθθηλν φπσο δεηνχζε ε 

εθθψλεζε. Αληηκεηψπηζε κία κηθξή δπζθνιία ζηελ αξρή αιιά κε ηελ θαζνδήγεζή 

κνπ θαη ηνλ ζπιιαβηζκφ εληφπηδε ην ιάζνο ηνπ ζρεηηθά γξήγνξα. 

 

Γηάξθεηα Γξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: Ζ/Τ, ινγηζκηθφ Microsoft Word Office 

ηφρνο ηεο παξέκβαζεο ζηηο 31/01/2014 ήηαλ λα είλαη ζε ζέζε ν καζεηήο λα 

ζπλζέηεη ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ. Ο καζεηήο θαινχηαλ λα επηιέμεη κε ην πνληίθη ην 

ζσζηφ ζχκπιεγκα ζπκθψλσλ αλάκεζα ζε 4 πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο θαη επηινγέο  

ψζηε λα ζπκπιεξσζεί νξζά ε ιέμε ηνπ ηχπνπ ΦΦ. Ο Γηάλλεο έδεηρλε κεγάιε 

ζέιεζε λα κάζεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ ππνινγηζηή. Αληηκεηψπηζε 

δπζθνιία ζηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ ζπκπιέγκαηνο αλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

πξφθεξε ηε ιέμε ζσζηά. Ίζσο ηνλ κπέξδεπαλ νη αλαγξακκαηηζκνί. Παξφια απηά δελ 

παξαηηήζεθε απφ ηελ πξνζπάζεηα. Έδεημε λα θαηαλνεί ηε δηαδηθαζία πεξηζζφηεξν 

φηαλ ζπκπιήξσλε κφλνο ηνπ ηα θελά κε ηα θαηάιιεια ζχκθσλα ηεο ιέμεο πνπ 

έιεηπαλ. ηνλ καζεηή αξέζεη πνιχ ε επηβεβαίσζε. 

 

Γηάξθεηα Γξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: Ζ/Τ, ινγηζκηθφ Microsoft Word Office 

ηηο 05/02/2014, ν ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ λα ζρεκαηίδεη ιέμεηο ηνπ 

ηχπνπ ΦΦ. ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνπ δφζεθε, ν καζεηήο έπξεπε λα 

απνηππψζεη κε ιέμεηο (πνπ ρξεηαδφηαλ λα πιεθηξνινγήζεη κφλνο ηνπ) ηηο εηθφλεο πνπ 

έβιεπε ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ο Γηάλλεο έδεημε κεγάιε ζέιεζε λα κάζεη φιν 

θαη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ ππνινγηζηή. ηαλ δελ ζπκφηαλ θάηη δεηνχζε λα 

ηνπ ην ππελζπκίζσ. ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ζεκείσζε κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε θνξά. ηε δεχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα ελψ έβξηζθε ηε ιέμε πνπ αληηζηνηρνχζε ζε θάζε εηθφλα παξνπζίαδε 

δπζθνιία ζην λα βάιεη ζηε ζσζηή ζεηξά ηα γξάκκαηα. Ο καζεηήο ήζειε λα δείρλεη 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ φηη κπνξνχζε λα θάλεη κφλνο ηνπ φηη ηνπ δεηνχζαλ ρσξίο βνήζεηα. 
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Γηάξθεηα Γξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: Ζ/Τ, ινγηζκηθφ Microsoft Word Office 

Με ηε δξαζηεξηφηεηα ζηηο 12/02/2014 ζηφρνο ήηαλ λα κπνξεί ν καζεηήο λα 

ζπλζέηεη ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ. Ο καζεηήο έπξεπε λα αλαγλσξίζεη ηελ εηθφλα πνπ 

ηνπ δηλφηαλ ζηνλ Ζ/Τ θαη λα ζπκπιεξψζεη έλα πξνο έλα ηα γξάκκαηα πνπ ηε 

ζπλέζεηαλ ψζηε λα ζρεκαηηζηεί νξζά ε ιέμε (ηχπνπ ζηαπξφιεμν). Ο Γηάλλεο ήηαλ 

πνιχ ραξνχκελνο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ππνινγηζηή. Ήηαλ θαλεξφ φηη ε 

δξαζηεξηφηεηα απηή ηνλ δπζθφιεςε ίζσο γηαηί νξηζκέλεο θνξέο πξνζπαζνχζε λα 

ζθεθηεί ηε ιέμε ηεο εηθφλαο. Μεηά απφ βνήζεηα πνπ ηνπ έδηλα θαη αθνχ έβξηζθε ηε 

ιέμε δπζθνιεχηεθε λα θαηαλνήζεη φηη ηα γξάκκαηα ζα έπξεπε λα ήηαλ φζα θαη ηα 

θνπηάθηα. Ο καζεηήο φηαλ ζπλεηδεηνπνηνχζε φηη παξέιεηπε θάπνην γξάκκα 

αλαζηαησλφηαλ. Γελ ηνπ άξεζε λα θάλεη ιάζε.  Ο Γηάλλεο έδεηρλε κεγάιε ζέιεζε λα 

κάζεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ ππνινγηζηή. ηαλ δελ ζπκφηαλ θάηη 

δεηνχζε λα ηνπ ην ππελζπκίζσ. 

 

Γηάξθεηα Γξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: Ζ/Τ, ινγηζκηθφ Microsoft Word Office 

Ο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 14/02/2014 ήηαλ λα κπνξεί ν 

καζεηήο λα αλαγλσξίδεη θαη λα ιέεη ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ. ηε δξαζηεξηφηεηα ν 

καζεηήο έπξεπε λα θάλεη αλάγλσζε ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ θαη λα ηνπνζεηεί 

δίπια ζε θάζε θξάζε ηελ εηθφλα πνπ απνηχπσλε ε θαζεκία. Με ην πέξαζκα ηνλ 

εβδνκάδσλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν καζεηήο παξνπζίαδε ζεκαληηθή βειηίσζε 

ζπγθξηηηθά κε ηελ απφδνζή ηνπ ζηηο πξψηεο παξεκβάζεηο φζνλ αθνξά ζηελ 

αλάγλσζε ηξηψλ δηαδνρηθψλ ζπκθψλσλ. Ο καζεηήο πνιιέο θνξέο φπσο απηή 

αλεζπρνχζε κήπσο θάηη δελ πήγαηλε θαιά. Απηφ ηνπ πξνθαινχζε παξνδηθή 

αλαζηάησζε. Δλζνπζηαδφηαλ κε νπνηαδήπνηε θαηλνχξηα ιεηηνπξγία πνπ δηδαζθφηαλ 

θαη πξνζπαζνχζε λα ηελ εθαξκφζεη φπνπ ηνπ δηλφηαλ ε επθαηξία αθφκα θαη φηαλ δελ 

ην απαηηνχζε ε δξαζηεξηφηεηα. Ο Γηάλλεο δελ απνγνεηεπφηαλ κε ηα ιάζε ηνπ ίζσο 

γηαηί ν ππνινγηζηήο ηνπ πξνθαινχζε ην ελδηαθέξνλ θαη ηνπ πξνζέθεξε επραξίζηεζε. 

Γεληθά, ήηαλ ιίγν αθεξεκέλνο θαη ζε απηφ νθείινληαλ πνιιά απφ ηα ιάζε ηνπ. 

Γηάξθεηα Γξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: Ζ/Τ, ινγηζκηθφ Microsoft Word Office 

ηελ επφκελε παξέκβαζε ηεο 19/02/2014 έρνληαο ζέζεη μαλά ηνλ ίδην ζηφρν, 

ν καζεηήο θιήζεθε λα θάλεη αλάγλσζε ησλ ιέμεσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηα 
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δσγξαθηζκέλα ζηνλ ππνινγηζηή κπαιφληα θαη λα ρξσκαηίζεη κε ιεπθφ ρξψκα ηε 

ζσζηά γξακκέλε ιέμε. Ο καζεηήο ζπκάηαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπ έρσ δείμεη. ηελ 

παξνχζα δξαζηεξηφηεηα ελζνπζηάδεηαη απφ ηνπο θχθινπο πνπ κνηάδνπλ κε κπαιφληα 

θαη ςάρλεη κε αγσλία λα δεη πνηα ζα αιιάμνπλ ρξψκα. Δίλαη ελζνπζηαζκέλνο πνπ 

κπνξεί λα ην θάλεη κφλνο ηνπ. ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο ζπλεηδεηνπνηήζακε φηη ν 

καζεηήο ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα θαηαιαβαίλεη πνηεο ιέμεηο ήηαλ ζσζηά γξακκέλεο θαη 

πνηεο ιάζνο αθφκα θαη απφ ηε ζηηγκή ηεο αλάγλσζεο. Έηζη, φηαλ θαηαιάβαηλε φηη κηα 

ιέμε δελ αθνπγφηαλ ζσζηά, ζηακαηνχζε θαη ηε μαλαδηάβαδε. Ζ πξφνδνο ηνπ καζεηή 

ήηαλ εκθαλήο. Ο ζηφρνο είρε επηηεπρζεί. 

 

Γηάξθεηα Γξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: Ζ/Τ, ινγηζκηθφ Microsoft Word Office 

ηηο 21/02/2014, ν ζηφρνο καο ήηαλ λα κπνξεί ν καζεηήο λα δηαβάδεη 

θαηαλνψληαο ζπγρξφλσο θάζε είδνο θεηκέλνπ (Γξαπηφο Λφγνο). ηε δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ νπνία ππνβιήζεθε ν καζεηήο θιήζεθε λα θάλεη αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ θαη λα 

απαληήζεη ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. Ο καζεηήο εκθάληδε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ θεηκέλνπ. Αλ θαη ην επίπεδφ ηνπ ζηελ αλάγλσζε ήηαλ αξθεηά θαιφ, εληνχηνηο δελ 

έδεηρλε λα θαηαλνεί ηαπηφρξνλα ην λφεκά ηνπ. ηαλ έδηλε ιάζνο απαληήζεηο 

αλαζηαησλφηαλ θαη αγαλαθηνχζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ λνκίδνληαο φηη είρε θαηαζηξέςεη 

ηε δξαζηεξηφηεηα. ηαλ ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ έδεηρλε κε ςπρξαηκία φηη δελ 

απνηεινχζε ιάζνο ε θίλεζή ηνπ εξεκνχζε θαη ζπλέρηδε κε ζεηηθή δηάζεζε βιέπνληάο 

ην ζαλ παηρλίδη.  Ήηαλ αμηνζεκείσην φηη ζπκφηαλ ηε δηαδηθαζία ρξσκαηηζκνχ ησλ 

ιέμεσλ. Σν κφλν πνπ ρξεηάζηεθε ήηαλ λα ηνπ ππελζπκίζσ φηη πξψηα έπξεπε λα 

επηιέμεη ην θείκελν πξνο ρξσκαηηζκφ. 

 

Γηάξθεηα Γξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: Ζ/Τ, ινγηζκηθφ Microsoft Word Office 

ηελ επφκελε παξέκβαζε (26/02/2014) ε νπνία είρε μαλά ηνλ ίδην ζηφρν, ν 

καζεηήο έπξεπε λα θάλεη αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ θαη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο. Ο καζεηήο εκθάληζε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. 

Γπζθνιεπφηαλ ζηε ζπγθέληξσζε αιιά ζεκείσζε βειηίσζε ζπγθξηηηθά κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξέκβαζε. Ο Γηάλλεο ήηαλ αθεξεκέλνο θαη ελψ κπνξνχζε λα δψζεη 

ζσζηή απάληεζε βηαδφηαλ. Μπνξεί κε κηθξή βνήζεηα λα εληνπίζεη ζηνηρεία πνπ 

δεηνχλ νη εξσηήζεηο κέζα ζην θείκελν. Δλδερνκέλσο λα ηνπ θάλεθε πεξηζζφηεξν 
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νηθεία ε δηαδηθαζία. Έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ φηαλ είδε φηη κπνξνχζε λα 

ππνγξακκίζεη φζε έθηαζε ηνπ θεηκέλνπ επηζπκνχζε επηιέγνληάο ην θαη παηψληαο ην 

θνπκπί U απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ. Απηή ε ιεηηνπξγία απνηέιεζε θίλεηξν γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζην θείκελν. 

 

Γηάξθεηα Γξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: Ζ/Τ, ινγηζκηθφ Microsoft Word Office 

ηηο 28/02/2014, ν ζηφρνο καο ηξνπνπνηήζεθε σο εμήο: Να θαηαλνεί, λα 

βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν 6 ζεηξψλ (60-70 ιέμεηο ηνπ 

ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε ή 

πιεθηξνινγψληαο κία επηπιένλ απάληεζε. Ο καζεηήο έπξεπε λα θάλεη αλάγλσζε 

ελφο θεηκέλνπ ην νπνίν πεξηείρε ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ θαη λα απαληήζεη ζε 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. Ο καζεηήο εκθάληζε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θεηκέλνπ. Ο Γηάλλεο ήηαλ αθεξεκέλνο θαη δελ δηάβαδε πάληα ηηο πηζαλέο απαληήζεηο 

πξηλ δψζεη ηε δηθή ηνπ. Απηφ πνπ θαίλεηαη πξαγκαηηθά λα βνήζεζε ηνλ καζεηή ήηαλ 

ε νπηηθνπνίεζή ηνπ πνπ έγηλε ζην επφκελν ζηάδην. Ο καζεηήο αληηιήθζεθε θαιχηεξα 

ηε δηαδηθαζία ηνπ ηξχγνπ πνπ πεξηέγξαθε ην θείκελν κέζα απφ ηε ξνή ησλ εηθφλσλ. 

Απηφ ίζσο ήηαλ ε αηηία γηα ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ εμέιημή ηνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ απφδνζή ηνπ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξέκβαζε.     

 

Γηάξθεηα Γξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: Ζ/Τ, ινγηζκηθφ Microsoft Word Office 

ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 05/03/2014 πξνζζέζακε θάπνηεο 

γξακκέο ζην θείκελν πνπ δψζακε ζηνλ καζεηή θαη έηζη ν ζηφρνο καο ηξνπνπνηήζεθε 

σο εμήο: Να θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν 7 

ζεηξψλ (70-80 ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή επηιέγνληαο ηε 

ζσζηή απάληεζε ή πιεθηξνινγψληαο κία επηπιένλ απάληεζε. Αθνινπζήζεθε μαλά ε 

ίδηα δηαδηθαζία φπνπ ν καζεηήο έπξεπε λα θάλεη αλάγλσζε ελφο νπηηθνπνηεκέλνπ 

θεηκέλνπ ην νπνίν πεξηείρε ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ θαη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο. Γηαπηζηψζακε φηη ν Γηάλλεο δπζθνιεπφηαλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θεηκέλνπ απφ ην θπζηθφ θείκελν ελψ έβξηζθε πνιχ πην επράξηζηε ηε δηαδηθαζία 

αλάγλσζεο απφ ην θείκελν κε ηηο εηθφλεο θαζψο ηνπ ηξαβνχζαλ ηελ πξνζνρή θαη 

αθηέξσλε πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε θάζε πξφηαζε. Ο Γηάλλεο ήηαλ επίκνλνο θαη δελ 
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απνγνεηεπφηαλ εχθνια. Γεληθά, ν καζεηήο έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα 

ελψ ηαπηφρξνλα ήζειε λα δίλεη ζσζηέο απαληήζεηο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ξσηνχζε αλ έθαλε θάηη ιάζνο. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε απφδνζή ηνπ 

ζε φηη αθνξνχζε ζηελ εθαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ππνινγηζηή πνπ είρε δηδαρζεί. 

Ζ εμέιημή ηνπ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. 

 

Γηάξθεηα Γξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: Ζ/Τ, ινγηζκηθφ Microsoft Word Office 

ηηο 07/03/2014, ν ζηφρνο καο ήηαλ ν καζεηήο λα θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα 

ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν 8 ζεηξψλ (90-110 ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ) 

ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε ή πιεθηξνινγψληαο κία 

επηπιένλ απάληεζε. Ο καζεηήο έπξεπε λα θάλεη αλάγλσζε ελφο νπηηθνπνηεκέλνπ 

θεηκέλνπ ην νπνίν πεξηείρε ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ θαη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο. Ο καζεηήο ξσηνχζε γηα θάζε απνξία πνπ είρε θαη δελ άθελε θάηη πνπ 

δελ θαηαιάβαηλε ρσξίο λα δεηήζεη εμήγεζε. Απηφ βνήζεζε πνιχ ζηελ πξφνδφ ηνπ. Ο 

Γηάλλεο παξνπζίαζε ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ απφδνζή ηνπ ζπγθξηηηθά κε ηηο πξψηεο 

παξεκβάζεηο θαζψο έδεηρλε πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσκέλνο θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ 

θεηκέλνπ. Απηφ πνπ θαηλφηαλ λα ηνλ δηεπθνιχλεη ήηαλ νη εηθφλεο πνπ 

παξεκβάιινληαλ ζην θείκελν. Ο καζεηήο αληινχζε επραξίζηεζε απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ππνινγηζηή. Θπκφηαλ πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ηνπ είρα 

κάζεη (άλνηγκα αξρείνπ, αληηγξαθή, ρξσκαηηζκφ ιέμεσλ, απνζήθεπζε, θεθαιαία 

γξάκκαηα, αληηγξαθή εηθφλαο) θαη ηηο εθηεινχζε ρσξίο ηε βνήζεηά κνπ. Σνπ άξεζε 

φηαλ έδηλε ζσζηέο απαληήζεηο θαη πιένλ είρε εμνηθεησζεί κε ηελ αλάγλσζε ησλ 

ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ.   

 

Γηάξθεηα Γξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: Ζ/Τ, ινγηζκηθφ Microsoft Word Office 

ηηο 12/03/2014, ν ζηφρνο καο δηακνξθψζεθε σο εμήο: Ο καζεηήο λα 

θαηαλνεί, λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν 10 ζεηξψλ (90-

110 ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή επηιέγνληαο ηε ζσζηή 

απάληεζε ή πιεθηξνινγψληαο κία επηπιένλ απάληεζε. Ο καζεηήο έπξεπε λα θάλεη 

αλάγλσζε ελφο νπηηθνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ ην νπνίν πεξηείρε ιέμεηο ηνπ ηχπνπ 

ΦΦ θαη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο πιεθηξνινγψληαο ηηο κφλνο ηνπ. 

Ο καζεηήο είρε ζπλερψο άγρνο κήπσο έθαλε θάηη ιάζνο. Ο καζεηήο είρε πιένλ 
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εμνηθεησζεί κε ηελ αλάγλσζε ησλ ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ. ηελ παξέκβαζε απηή 

δπζθνιεχηεθε γηαηί απνπζίαδε ην νπηηθνπνηεκέλν θείκελν. Δλδερνκέλσο λα ηνλ 

θνχξαζε θαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζεηξψλ.  

 

Γηάξθεηα Γξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: Ζ/Τ, ινγηζκηθφ Microsoft Word Office 

ηηο 14/03/2014, αθνινπζψληαο ηνλ ίδην ζηφρν, ν καζεηήο έπξεπε λα θάλεη 

αλάγλσζε ελφο νπηηθνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ ην νπνίν πεξηείρε ιέμεηο ηνπ ηχπνπ 

ΦΦ. ηε ζπλέρεηα έπξεπε λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο 

πιεθηξνινγψληαο ηηο απαληήζεηο κφλνο ηνπ ή ρξσκαηίδνληάο ηηο κεηαμχ ησλ 

ππφινηπσλ πηζαλψλ απαληήζεσλ. Ο καζεηήο είρε πιένλ εμνηθεησζεί κε ηελ αλάγλσζε 

θαη ηε ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ θαη δελ δπζθνιεπφηαλ. Κάπνηεο θνξέο 

φπσο ζηελ παξέκβαζε απηή έδεηρλε θνπξαζκέλνο θαη δελ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνο ζηηο 

εξσηήζεηο κε απνηέιεζκα λα δεηά βνήζεηα. ηαλ αληηιακβαλφηαλ ηελ εξψηεζε 

εληφπηδε εχθνια ηελ αληίζηνηρε απάληεζε ζην θείκελν. 

 

Γηάξθεηα Γξαζηεξηόηεηαο: 20 ιεπηά 

Παηδαγσγηθό Τιηθό: Ζ/Τ, ινγηζκηθφ Microsoft Word Office 

ηηο 19/03/2014 θαη ζηηο 21/03/2014, ν ζηφρνο ήηαλ λα θαηαλνεί ν καζεηήο, 

λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε θείκελν 10 ζεηξψλ (90-110 ιέμεηο 

ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε ή  

πιεθηξνινγψληαο κία επηπιένλ απάληεζε. Ο Γηάλλεο θιήζεθε λα θάλεη αλάγλσζε 

ελφο θεηκέλνπ ην νπνίν πεξηέρεη ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ. ηε ζπλέρεηα έπξεπε λα 

απαληήζεη ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο πιεθηξνινγψληαο ηηο απαληήζεηο κφλνο ηνπ ή 

ρξσκαηίδνληάο ηηο κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ πηζαλψλ απαληήζεσλ. Ο καζεηήο  απηή ηε 

θνξά έδεηρλε θνπξαζκέλνο θαη δήηεζε ηε βνήζεηά κνπ. Με κηθξή φκσο βνήζεηα θαη 

εμήγεζε ησλ εξσηήζεσλ ηα θαηάθεξε κφλνο ηνπ. Ζ πξφνδνο πνπ είρε ζεκεηψζεη ν 

καζεηήο ήηαλ θαλεξή. Μπνξνχζε ρσξίο ππνζηήξημε λα θάλεη αλάγλσζε ιέμεσλ ηνπ 

ηχπνπ ΦΦ θαζψο θαη λα ηηο ζπλζέηεη.  Οη πεξηπηψζεηο φπνπ εκθαληδφηαλ θάπνηα 

δπζθνιία πξνζπαζνχζε λα ηα θαηαθέξεη ρσξίο βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Πνζνηηθά Γεδνκέλα 

Ζ πνζνηηθή κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ην 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν είλαη έλα ζχλνιν γξαπηψλ εξσηήζεσλ κε ζηφρν ηε 
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ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην πξφβιεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε έξεπλα. 

χκθσλα κε ηνπο Αβξακίδε & Καιχβα (2006) ζεσξείηαη ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο 

γηα λα ζπγθεληξψζνπκε απαληήζεηο ζρεηηθά κε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ ‘ηη’ ‘πφζν’. 

πσο o Newby (2010) αλαθέξεη «ηα εξσηεκαηνιφγηα είλαη απφ ηα πιένλ 

ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο» (p.333). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ε αλάγθε αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

κεζφδσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ηελ παξέκβαζε ζηνλ καζεηή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

γισζζηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ θαη ηεο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ. 

Γείγκα   

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα είλαη απαξαίηεηε ε 

επηινγή ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν απνηειεί ηνλ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν ζα δηαλεκεζνχλ 

ηα εξσηεκαηνιφγηα. ε νξηζκέλεο έξεπλεο φπσο θαη ζηελ παξνχζα, έλαο παξάγνληαο 

πνπ βνήζεζε ηελ θαηεχζπλζε γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο είλαη ν ζθνπφο πνπ 

εμππεξεηεί ε έξεπλα θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζέινπκε λα εμάγνπκε. Δπεηδή δελ είρακε 

πξφζβαζε ζε κεγάιν πιεζπζκφ εθφζνλ ε έξεπλα πεξηνξίζηεθε ζην πιαίζην ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, πξνζπαζήζακε λα ιάβνπκε απαληήζεηο απφ 40 ελήιηθεο (γνλείο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο) πνπ εκπιέθνληαλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία παηδηψλ κε ΔΝΚ 

(convenience sample).  Έηζη, ην εξσηεκαηνιφγην ησλ παηδηψλ κνηξάζηεθε ζε 

ζπλνιηθά 10 καζεηέο, 5 απφ ηνπο νπνίνπο είραλ δηάγλσζε ειαθξηάο λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο ελψ νη ππφινηπνη 5 ήηαλ καζεηέο κε ηππηθή αλάπηπμε ίδηαο ειηθίαο κε 

ηνλ Γηάλλε. ζνλ αθνξά ην εξσηεκαηνιφγην ησλ ελειίθσλ, κνηξάζηεθε ζε 40 

ελήιηθεο (εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο) πνπ ήηαλ εκπιεθφκελνη ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ηνπ καζεηή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. 

Ζ πξφζσπν κε πξφζσπν δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ ν ηξφπνο πνπ 

επηιέμακε λα κνηξαζηνχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ε άκεζε ζπιινγή ηνπο, θαζψο έηζη 

εγγπάηαη ην πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εξσηψκελσλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν  

εξεπλεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιχζεη ηηο απνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα ηνπο 

πιεξνθνξήζεη ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θεξδίδνληαο ηελ εκπηζηνζχλε 

θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Δπίζεο, θαηά ηε δηαλνκή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ νη ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηε θχζε θαη ηνλ 

ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ελψ νη ίδηνη έζεζαλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο δεηψληαο 

πεξεηαίξσ δηεπθξηλίζεηο γηα ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζήο ηνπο (Cohen & Manion, 



65 

 

1994). Δπίζεο, ηνλίζηεθε φηη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκνχζαλ είραλ ην δηθαίσκα 

λα δηαθφςνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη λα απνρσξήζνπλ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 

2006). ζνλ αθνξά ηηο ζπλεληεχμεηο, έγηλε πξνζπάζεηα λα γίλεη πξνζέγγηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκψλ (εηδηθνχ παηδαγσγνχ, ινγνζεξαπεπηή, ςπρνιφγνπ) νη 

νπνίνη γλψξηδαλ θαιά ηελ πεξίπησζε ηνπ καζεηή θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ θαη είραλ 

πνιπεηή εκπεηξία ζε πεξηζηαηηθά παηδηψλ κε ΔΝΚ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη 

δεηήζεθε ε άδεηα απφ γνλείο θαη νη θεδεκφλεο ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο.  

 ηελ έξεπλά καο ηεξήζακε φινπο ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ πξνζηαζία κε θάζε ηξφπν ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απηφ ζπκβαίλεη κε ηε κε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο, δειαδή κε ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αλσλπκίαο ηνπο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Ζ νπζία ηεο αλσλπκίαο είλαη φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη δελ πξέπεη κε θαλέλα ηξφπν λα απνθαιχπηνπλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο. Έηζη, νη εξσηψκελνη ηνπ δηθνχ καο εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 

εμαζθαιηζκέλνη θαζψο δελ ηνπο δεηήζεθαλ πξνζσπηθά ζηνηρεία. 

Δξσηεκαηνιόγην Δλειίθσλ 

ηελ παξνχζα έξεπλα θαηαζθεπάζηεθε εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν κνηξάζηεθε 

ζε 40 ελήιηθεο (γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο). Οη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ κε ηέηνην 

ηξφπν  ψζηε λα κπνξέζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο λα βνεζήζνπλ ηελ έξεπλα θαηαζέηνληάο 

καο ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο, απαληψληαο ζηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζηε κειέηε. Γηα θάζε ππφζεζε ζπληάρζεθαλ πέληε εξσηήζεηο. πλνιηθά 

ινηπφλ, νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα απαληήζνπλ ζε 15 εξσηήζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε θιίκαθα Likert 5 βαζκψλ. Απηή ε θιίκαθα νπζηαζηηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθε ψζηε λα κπνξέζνπλ νη εξσηψκελνη λα δειψζνπλ ηνλ βαζκφ 

ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπο κε ην πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο επηιέγνληαο κία απφ 

ηηο πέληε δηαβαζκίζεηο (Bryman, 1989). Οη εξσηψκελνη είραλ ηηο εμήο επηινγέο 

απάληεζεο: Γηαθσλψ απφιπηα – Γηαθσλψ – Δίκαη νπδέηεξνο – πκθσλψ – 

πκθσλψ απφιπηα.  

Παξαζέηνπκε ηηο εξσηήζεηο φπσο ππάξρνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην:  

«Οη Νέεο Σερλνινγίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ  αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ παηδηψλ 

κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε.» 
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«Γηαθνξνπνηψληαο ην κάζεκα ηεο γιψζζαο κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηθψλ κέζσλ ν 

δάζθαινο κπνξεί λα απμήζεη ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ κε ειαθξά λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. 

«Μπνξείηε λα απμήζεηε ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγηθά κέζα.» 

«Έλαο καζεηήο κε ΔΝΚ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Ζ/Τ αλαπηχζζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ηηο γισζζηθέο ηνπ δεμηφηεηεο.» 

«Σν πεξηβάιινλ ηνπ Ζ/Τ εληζρχεη ηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε 

ΔΝΚ αλ ζπγθξηζεί κε απηφ ηνπ βηβιίνπ.» 

«Οη Νέεο Σερλνινγίεο εληζρχνπλ ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ελφο καζεηή κε ΔΝΚ 

ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ 10 ζεηξψλ.» 

«Οη νπηηθνπνηήζεηο θεηκέλνπ 10 ζεηξψλ εληζρχνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπ απφ έλα 

καζεηή κε ΔΝΚ.» 

«Σν πεξηβάιινλ ηνπ Ζ/Τ δηεπθνιχλεη έλα παηδί κε ΔΝΚ λα θαηαλνήζεη έλα θείκελν 

10 ζεηξψλ ζπγθξηηηθά κε ην πεξηβάιινλ ελφο βηβιίνπ.» 

«Ζ ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ απνηειεί θίλεηξν γηα έλα παηδί κε ΔΝΚ λα θαηαλνήζεη 

έλα θείκελν 10 ζεηξψλ.» 

«Ζ δηαθνξνπνίεζε ελφο θεηκέλνπ 10 ζεηξψλ κέζσ Ζ/Τ ζα βνεζήζεη έλα καζεηή κε 

ΔΝΚ ζηελ θαηαλφεζή ηνπ.» 

«Σν ΑΓΔΠΔΑΔ (ζηνρεπκέλν, αηνκηθφ, δνκεκέλν, εληαμηαθφ πξφγξακκα εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο) κπνξεί λα ππνζηεξίμεη έλα καζεηή κε ΔΝΚ ζηελ αλάγλσζε 

ιέμεσλ κε ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα (πρ. ε-θδξ-νκή).» 

«Ο δάζθαινο εθαξκφδνληαο ην ΑΓΔΠΔΑΔ (ζηνρεπκέλν, αηνκηθφ, δνκεκέλν, 

εληαμηαθφ πξφγξακκα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο) ζε καζεηή κε ΔΝΚ κπνξεί λα 

ηνλ βνεζήζεη ψζηε λα δηαθξίλεη ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα ζε κία ιέμε (π.ρ. ε-θδξ-

νκή).» 

«Ο δάζθαινο εθαξκφδνληαο ην ΑΓΔΠΔΑΔ (ζηνρεπκέλν, αηνκηθφ, δνκεκέλν, 

εληαμηαθφ πξφγξακκα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο) ζε καζεηή κε ΔΝΚ κπνξεί λα 
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ηνλ βνεζήζεη ψζηε λα θάλεη ζσζηή αλάγλσζε κίαο ιέμεο πνπ πεξηέρεη ηξία 

ζπλερφκελα ζχκθσλα (π.ρ. ε-θδξ-νκή).» 

«Σν ΑΓΔΠΔΑΔ (ζηνρεπκέλν, αηνκηθφ, δνκεκέλν, εληαμηαθφ πξφγξακκα εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο) ζε καζεηή κε ΔΝΚ κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη ψζηε λα  

απνθηήζεη επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ κε ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα.» 

«Σν ΑΓΔΠΔΑΔ (ζηνρεπκέλν, αηνκηθφ, δνκεκέλν, εληαμηαθφ πξφγξακκα εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο) κπνξεί λα δηεπθνιχλεη έλα καζεηή κε ΔΝΚ λα αλαγλσξίδεη 

θαη λα δηαβάδεη κία ιέμε κε ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα (π.ρ. ε-θδξ-νκή).» 

Δξσηεκαηνιόγηα παηδηώλ 

Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζε 10 καζεηέο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ θαη 

απνηεινχζαλ πεξαζκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε ηνπ Γηάλλε. Οη πέληε απφ ηνπο 

καζεηέο ήηαλ παηδηά κε ηππηθή αλάπηπμε θαη ππφινηπνη πέληε ήηαλ παηδηά πνπ είραλ 

ιάβεη δηάγλσζε ΔΝΚ. Γφζεθε ινηπφλ ζηνπο καζεηέο κία θνηλσληθή ηζηνξία ε νπνία 

είρε εκπινπηηζηεί κε ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ θαη ζηελ νπνία είραλ πξνζηεζεί 

ηέζζεξηο εηθφλεο κε ζηφρν λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην 

θείκελν. Ζ θνηλσληθή ηζηνξία ζπλνδεπφηαλ απφ ηξεηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηηο 

νπνίεο νη καζεηέο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ. Ζ ηζηνξία είρε ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή 

επεηδή ν καζεηήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε 

ηξηψλ ζπλερφκελσλ ζπκθψλσλ κέζα ζε κία ιέμε. Έηζη ινηπφλ έρνληαο ζηφρν λα 

εληζρχζνπκε θαη ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή αιιά θαη ην επίπεδν 

θαηαλφεζήο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ δεκηνπξγνχζακε παξφκνηεο 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο ελζσκαηψλνληαο ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ κέζα ζε θείκελν έσο 

10 ζεηξψλ φπνπ ν καζεηήο κεηά ηελ αλάγλσζή ηνπ θαινχηαλ λα απαληήζεη ζε 

εξσηήζεηο. Ζ πξώηε εξώηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ήηαλ 

θαηαλφεζεο ζηελ νπνία νη καζεηέο έπξεπε λα επηιέμνπλ ηε ζσζηή απάληεζε 

αλάκεζα ζε ηξεηο πηζαλέο θαη λα ηελ θπθιψζνπλ. Ζ δεύηεξε εξώηεζε ήηαλ θαη πάιη 

θαηαλφεζεο θαη ηα παηδηά θαινχληαλ λα ζπκπιεξψζνπλ κφλα ηνπο ηελ απάληεζε 

απφ ην θείκελν πνπ είραλ δηαβάζεη. Σέινο, ζηελ ηξίηε εξώηεζε ηα παηδηά έπξεπε λα 

επηιέμνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηνπο άξεζε απηφ πνπ κφιηο είραλ δηαβάζεη αλάκεζα 

ζε πέληε επηινγέο (Πάξα πνιχ – Πνιχ – Λίγν – Πνιχ ιίγν – Καζφινπ). Απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε πξνζπαζνχκε ζε επφκελν θεθάιαην λα εμάγνπκε απνηειέζκαηα 
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ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ Γηάλλε. Ζ θνηλσληθή ηζηνξία κε ηηο νπηηθνπνηήζεηο 

βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα 1. 

ηελ πξψηε εξψηεζε νη καζεηέο έπξεπε λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε: «Γηαηί 

ν ήιηνο ήηαλ ερζξόο ηεο Γεο;» επηιέγνληαο κία απφ ηηο ηξεηο απαληήζεηο: 

‘Σζαθσλφηαλ καδί ηεο’, ‘Ξέξαηλε ηα θπηά ηεο’,’ Τπνζηήξηδε ηηο βξνρνζηαιίδεο’. ηε 

δεχηεξε εξψηεζε θαινχληαλ λα ζπκπιεξψζνπλ κέζα απφ ην θείκελν ηελ εξψηεζε: 

«Πνηνο πξνζπαζνύζε λα θξαηήζεη δσληαλά ηα ινπινύδηα;». ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε 

έπξεπε λα ζεκεηψζνπλ πόζν πνιύ ηνπο άξεζε απηό πνπ δηάβαζαλ. ‘Πάξα πνιχ’, 

‘Πνιχ’, ’Λίγν’, ‘Πνιχ ιίγν’, ‘Καζφινπ’.  

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ παξνχζα κειέηε φπνπ δηεμήρζε έξεπλα κε 

παηδηά έπξεπε λα είκαζηε εμαηξεηηθά πξνζεθηηθνί ζε νξηζκέλα πξαθηηθά δεηήκαηα 

θαζψο ππήξρε θίλδπλνο λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπ 

παηδηνχ. Γηα παξάδεηγκα, έπξεπε λα είκαζηε ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθνί θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε θαηαλνεηή γιψζζα απφ ηνπο καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

αθήλνληάο ηνπο αξθεηφ ρξφλν γηα λα απαληήζνπλ.  

Πεηξακαηηθή κέζνδνο 

Σν βαζηθφ ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ην πείξακα απφ φιεο ηηο εξεπλεηηθέο 

κεζφδνπο είλαη φηη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη ζε έιεγρν ηηο ππνζέζεηο 

πνπ έρεη ζέζεη ν εξεπλεηήο. Ζ πεηξακαηηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα θαη 

εληαηηθά ζε έξεπλεο πνπ εθπνλνχληαη ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο αγσγήο. ε έξεπλα ζηε 

Βξεηαλία αιιά θαη ζε πνιιέο δπηηθέο ρψξεο παξαηεξείηαη κία ηάζε γηα ηε 

δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ ζηεξηδφκελσλ ζε 

εξεπλεηηθά πνξίζκαηα κέζσ πεηξακάησλ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζπαζήζακε λα ζέζνπκε ζηα παηδηά ήηαλ ηέηνηνπ 

επηπέδνπ ψζηε λα κελ πιεγσζεί ε απηνεηθφλα ηνπο θαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο. πσο 

είδακε ζηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ παξνπζηάζακε ν καζεηήο θαινχηαλ λα 

ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ φπσο γηα 

παξάδεηγκα, θαινχηαλ λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο θαηαλφεζεο πνπ αθνξνχζαλ 

θείκελν έσο 10 ζεηξέο. Σέινο, ζα πξέπεη λα βξίζθνπκε εληζρπηέο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ 

ην παηδί λα απνδψζεη ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Απηή ηε κέζνδν 

πξνζπαζήζακε θη εκείο λα ελζσκαηψζνπκε ζηελ έξεπλά καο νπηηθνπνηψληαο ην 

θείκελν πνπ δηλφηαλ ζηνλ καζεηή (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Brooks (1999) απμάλεηαη θαη ε απηνεθηίκεζε ηνπ καζεηή ν νπνίνο 
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ληψζεη φηη ηα θαηαθέξλεη ρσξίο λα αληηιακβάλεηαη μεθάζαξα ηνλ δηπιφ ζηφρν πνπ 

έρεη ζέζεη ν εθπαηδεπηηθφο. 

Σν πείξακα ζην νπνίν ζπκκεηείρε ν καζεηήο ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ 

πεξηειάκβαλε πέληε θνηλσληθέο ηζηνξίεο νη νπνίεο θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηελ 

εξεπλήηξηα. ηηο ηζηνξίεο απηέο είραλ ζπκπεξηιεθζεί ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ θαζψο 

θαη 3-4 νπηηθνπνηήζεηο θάζε θνξά ζε βαζηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. 

Πξσηόθνιια πεηξακάησλ 

Αθνχ νινθιεξψζεθαλ νη παξεκβάζεηο αθνινχζεζαλ 5 ζπλαληήζεηο κε ηνλ 

καζεηή νη νπνίεο απνηεινχλ ην Πείξακα ηεο εξγαζίαο απηήο. ηφρνο ηνπ πεηξάκαηνο  

ήηαλ λα θαηαλνεί ν καζεηήο, λα βξίζθεη θαη λα ιέεη ηηο λνεκαηηθέο δηαθνξέο ζε 

θείκελν 10 ζεηξψλ (90-110 ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

επηιέγνληαο ηε ζσζηή απάληεζε ή  πιεθηξνινγψληαο κία επηπιένλ απάληεζε.  

1
ν
 Πείξακα (26/03/2014)  

Γηάξθεηα: 15 ιεπηά 

Γφζεθε ζηνλ καζεηή κία θνηλσληθή ηζηνξία εκπινπηηζκέλε κε ιέμεηο ηνπ 

ηχπνπ ΦΦ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ δηδαθηηθφ καο ζηφρν. Ο καζεηήο 

θιήζεθε λα απαληήζεη ζε ηξεηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. ε θάζε εξψηεζε ν καζεηήο 

έπξεπε λα επηιέμεη ηε ζσζηή απάληεζε κεηαμχ ηξηψλ πηζαλψλ θαη λα ηε ρξσκαηίζεη 

κε ρξψκα ηεο επηινγήο ηνπ. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζην θείκελν είραλ 

ζπκπεξηιεθζεί ηξεηο δηεπθνιπληέο – θσηνγξαθίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ καζεηή. Ο καζεηήο παξνπζίαζε ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ απφδνζή 

ηνπ. Ήηαλ ζε ζέζε λα αλαιχεη θαη λα ζπλζέηεη ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ κε ζρεηηθή 

επθνιία ελψ κε πξνζπάζεηα θαηάθεξε λα εληνπίζεη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζηηο 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. Ο καζεηήο θαηαλννχζε ην θείκελν πνπ δηάβαδε θαη 

κπνξνχζε λα ην κεηαθέξεη ζηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα. Ζ θνηλσληθή ηζηνξία 10 

ζεηξψλ είρε ηίηιν ‘Μάζεκα Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο’ θαη απνηεινχηαλ απφ 80 ιέμεηο 

νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ. ην θείκελν είραλ ελζσκαησζεί 4 

εηθφλεο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ν καζεηήο. Βιέπε Παξάξηεκα 2 γηα ηελ θνηλσληθή 

ηζηνξία «Μάζεκα Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο». 
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2
ν
 Πείξακα (28/03/2014) 

Γηάξθεηα: 15 ιεπηά 

Γφζεθε ζηνλ καζεηή έλα θείκελν εκπινπηηζκέλν κε ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ δηδαθηηθφ καο ζηφρν. Ο καζεηήο θιήζεθε λα απαληήζεη 

ζε ηξεηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. ε θάζε εξψηεζε, ν καζεηήο έπξεπε λα επηιέμεη ηε 

ζσζηή απάληεζε κεηαμχ ηξηψλ πηζαλψλ θαη λα ηε ρξσκαηίζεη κε ρξψκα ηεο επηινγήο 

ηνπ. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζην θείκελν είραλ ζπκπεξηιεθζεί ηξεηο δηεπθνιπληέο 

– θσηνγξαθίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ καζεηή. Ο καζεηήο 

κπνξνχζε λα δηαβάδεη ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ ρσξίο δπζθνιία. Παξάιιεια, 

δηαβάδνληαο ηηο πξνηάζεηο πνπ εθείλνο επέιεγε απφ ην θείκελν ζχκθσλα κε ηελ θάζε 

εξψηεζε κπνξνχζε λα δψζεη ηε ζσζηή απάληεζε. Ο καζεηήο θάπνηεο θνξέο 

απνγνεηεπφηαλ φηαλ δελ έβξηζθε θαηεπζείαλ ηε ζσζηή απάληεζε  θαη ζχκσλε κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Καη ζε απηή ηε ζπλάληεζε ν καζεηήο έδσζε ζσζηέο απαληήζεηο. Ζ 

θνηλσληθή ηζηνξία 10 ζεηξψλ είρε ηίηιν ‘Θαιάζζηεο Υειψλεο’ θαη απνηεινχηαλ απφ 

83 ιέμεηο νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ. ην θείκελν είραλ 

ελζσκαησζεί 4 δηεπθνιπληέο ψζηε λα βνεζεζεί ν καζεηήο. Βιέπε Παξάξηεκα 3 γηα 

ηελ θνηλσληθή ηζηνξία «Θαιάζζηεο Υειψλεο». 

3
ν
 Πείξακα (31/03/2014) 

Γηάξθεηα: 15 ιεπηά 

Γφζεθε ζηνλ καζεηή έλα θείκελν εκπινπηηζκέλν κε ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ δηδαθηηθφ καο ζηφρν. Ο καζεηήο θιήζεθε λα απαληήζεη 

ζε ηξεηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. ε θάζε εξψηεζε, ν καζεηήο έπξεπε λα επηιέμεη ηε 

ζσζηή απάληεζε κεηαμχ ηξηψλ πηζαλψλ θαη λα ηε ρξσκαηίζεη κε ρξψκα ηεο επηινγήο 

ηνπ. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζην θείκελν είραλ ζπκπεξηιεθζεί ηξεηο δηεπθνιπληέο 

– θσηνγξαθίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ καζεηή. Ο καζεηήο είρε 

πιένλ απνθηήζεη επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ θαη ηηο 

δηαρεηξηδφηαλ ρσξίο δπζθνιία. Ο καζεηήο κπνξνχζε πιένλ λα ζπλδέζεη ην θείκελν κε 

ηνλ εαπηφ ηνπ. Απηφ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν θαζψο έηζη θαηαιαβαίλνπκε φηη 

θαηαλννχζε ηα λνήκαηα. Σαπηφρξνλα, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ ήηαλ ζε ζέζε λα απαληά ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο. Ζ 

θνηλσληθή ηζηνξία 10 ζεηξψλ είρε ηίηιν ‘θνππίδηα ζηελ παξαιία’ θαη απνηεινχηαλ 

απφ 88 ιέμεηο νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ. ην θείκελν είραλ 
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ελζσκαησζεί 3 θσηνγξαθίεο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ καζεηή ζε βαζηθά ζεκεία ηνπ 

θεηκέλνπ. Βιέπε Παξάξηεκα 4 γηα ηελ θνηλσληθή ηζηνξία «θνππίδηα ζηελ παξαιία». 

4
ν
 Πείξακα (02/04/2014) 

Γηάξθεηα: 15 ιεπηά 

Γφζεθε ζηνλ καζεηή έλα θείκελν εκπινπηηζκέλν κε ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ δηδαθηηθφ καο ζηφρν. Ο καζεηήο θιήζεθε λα απαληήζεη 

ζε ηξεηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. ε θάζε εξψηεζε, ν καζεηήο έπξεπε λα επηιέμεη ηε 

ζσζηή απάληεζε κεηαμχ ηξηψλ πηζαλψλ θαη λα ηε ρξσκαηίζεη κε ρξψκα ηεο επηινγήο 

ηνπ. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζην θείκελν είραλ ζπκπεξηιεθζεί ηξεηο δηεπθνιπληέο 

– θσηνγξαθίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ καζεηή. Ζ πξφνδνο πνπ είρε 

ζεκεηψζεη ν καζεηήο ήηαλ θαλεξή. Μπνξνχζε ρσξίο ππνζηήξημε λα θάλεη αλάγλσζε 

ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ θαζψο θαη λα ηηο ζπλζέηεη. Τπήξραλ αθφκα πεξηπηψζεηο 

φπνπ εκθαληδφηαλ θάπνηα δπζθνιία, αιιά επηκέλνληαο θαη πξνζπαζψληαο κπνξνχζε 

λα ηα θαηαθέξεη ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Ο καζεηήο θάπνηεο θνξέο 

απνγνεηεπφηαλ φηαλ δελ έβξηζθε θαηεπζείαλ ηε ζσζηή απάληεζε  θαη ζχκσλε κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Απάληεζε ζσζηά φιεο ηηο εξσηήζεηο.  Ζ θνηλσληθή ηζηνξία 10 ζεηξψλ είρε 

ηίηιν ‘ην ζρνιείν’ θαη απνηεινχηαλ απφ 70 ιέμεηο νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ηνπ 

ηχπνπ ΦΦ. ην θείκελν είραλ ελζσκαησζεί 3 εηθφλεο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ν 

καζεηήο ζε βαζηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. Βιέπε Παξάξηεκα 5 γηα ηελ θνηλσληθή 

ηζηνξία «ην ζρνιείν». 

5
ν
 Πείξακα (09/04/2014) 

Γηάξθεηα: 15 ιεπηά 

Γφζεθε ζηνλ καζεηή έλα θείκελν εκπινπηηζκέλν κε ιέμεηο ηνπ ηχπνπ ΦΦ 

ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ δηδαθηηθφ καο ζηφρν. Ο καζεηήο θιήζεθε λα απαληήζεη 

ζε ηξεηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο. ε θάζε εξψηεζε, ν καζεηήο έπξεπε λα επηιέμεη ηε 

ζσζηή απάληεζε κεηαμχ ηξηψλ πηζαλψλ θαη λα ηε ρξσκαηίζεη κε ρξψκα ηεο επηινγήο 

ηνπ. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζην θείκελν είραλ ζπκπεξηιεθζεί ηξεηο δηεπθνιπληέο 

– θσηνγξαθίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ καζεηή. Ο καζεηήο 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ αλάγλσζε θαη ηε ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ κε 

ζεκαληηθή επρέξεηα. Καηάθεξε λα εληνπίζεη ηε ζσζηά γξακκέλε ιέμε αλάκεζα ζηηο 

ηξεηο επηινγέο ελψ ζηελ αξρή παξνπζίαδε δπζθνιίεο. Ο καζεηήο θαηαλννχζε ηηο 
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έλλνηεο ηνπ θεηκέλνπ θαη κπνξνχζε θαη ηηο κεηαθέξεη ζηα δηθά ηνπ βηψκαηα ή ζρέδηα. 

ην θείκελν απηφ ηνπ άξεζαλ πνιχ νη θσηνγξαθίεο θαη έηζη ζπγθεληξψζεθε ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ δεκηνπξγψληαο εηθφλεο γηα ην δηθφ ηνπ Πάζρα. Ζ θνηλσληθή 

ηζηνξία 10 ζεηξψλ είρε ηίηιν ‘Καιφ Πάζρα’ θαη απνηεινχηαλ απφ 93 ιέμεηο νξηζκέλεο 

απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ. ην θείκελν είραλ ελζσκαησζεί 4 εηθφλεο 

ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ν καζεηήο. Βιέπε Παξάξηεκα 6 γηα ηελ θνηλσληθή ηζηνξία 

«Καιφ Πάζρα». 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη δελ ππήξρε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο ηνπ καζεηή. πλήζσο ε ζπλεξγαζία γνλέα – εθπαηδεπηηθνχ έρεη πνιχ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ επίδνζε ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ.  

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

πσο ζε θάζε έξεπλα έηζη θαη ζηελ παξνχζα ππάξρνπλ νξηζκέλνη θαλφλεο θαη 

δεηήκαηα δενληνινγίαο ζηα νπνία θάζε εξεπλεηήο πξέπεη λα ππαθνχεη. Έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ πεξηνξίδεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο κειέηεο 

είλαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δηεμήρζε ε παξέκβαζε αθνχ κέζα ζηε ζρνιηθή 

ηάμε δελ ππήξρε θιίκα εξεκίαο ψζηε λα επλνείηαη ε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ 

καζεηή. Αληηζέησο, ππήξραλ πνιιά παηδηά κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο  πνπ απνζπνχζαλ 

ηνλ καζεηή απφ ηε δηαδηθαζία ηεο παξέκβαζεο.  

Δπίζεο, ην δείγκα ελειίθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ 

κηθξφ, επνκέλσο ελδέρεηαη λα κελ θαιχπηεη φιν ην πηζαλφ εχξνο ηηκψλ κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα απψιεηαο πιεξνθνξίαο.  

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη ε δηεμαγσγή 

ζπλεληεχμεσλ ζε κία έξεπλα εινρεχεη πάληα θηλδχλνπο γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα 

ησλ απαληήζεσλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο θαη ησλ εξκελεηψλ απηψλ απφ ην άηνκν πνπ 

δηεμάγεη ηε ζπλέληεπμε. Αθφκα, ν αξηζκφο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ κηθξφο, γεγνλφο 

πνπ δελ επηηξέπεη ηε δηαζηαχξσζε απφςεσλ θαη ηελ εμαγσγή έγθπξσλ 

απνηειεζκάησλ (Cohen & Manion, 1994).  

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αληηιακβαλφκαζηε φηη είλαη αξθεηά 

επίθνβν λα κηιήζνπκε γηα γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ηφζν ησλ 

πεηξακάησλ, φζν θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

ζνλ αθνξά ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή έπξεπε λα δείμνπκε ηνλ δένληα 

ζεβαζκφ ζην δηθαίσκα ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηδησηηθφηεηα, εγγπψκελνη ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηελ αλσλπκία ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε κειέηε 
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(BERA, 2011). Δίλαη πξνθαλέο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο δελ δφζεθαλ ζην 

θνηλφ επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη δελ απνθαιχθζεθε νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή 

πιεξνθνξία πνπ ζα κπνξνχζε λα ζηηγκαηίδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

ηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

ηα πιαίζηα ησλ άηππσλ παηδαγσγηθψλ αμηνινγήζεσλ ζε ζρέζε κε ηε 

καζεζηαθή εηνηκφηεηα θαηαγξάθεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή 

(απνθιίζεηο εμακήλσλ) ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ζηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή, ελδηάκεζε 

θαη ηειηθή παξαηήξεζε. Δπίζεο, θαηαγξάθεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ζε ηξεηο θάζεηο 

νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή (απνθιίζεηο εμακήλσλ) ζε ζρέζε κε ηε γξακκή πιαηζίνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο ζηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ηηο βαζηθέο 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηηο  δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηηο πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. Σέινο, αθνινπζεί αθφκα κία θαηαγξαθή ησλ 

επηδφζεσλ ηνπ καζεηή (απνθιίζεηο εμακήλσλ) ζε ζρέζε κε ηηο γεληθέο  καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηηο δεμηφηεηεο γιψζζαο, ηηο δεμηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ηηο 

δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ θαη ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο αλαθνξηθά κε ηελ αξρηθή, 

ηελ ελδηάκεζε θαη ηελ ηειηθή παξαηήξεζε.  

 ζνλ αθνξά ηηο ηξεηο ζπλεληεχμεηο κε ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

(δαζθάια, ςπρνιφγν, ινγνζεξαπεπηή), δηεμήρζεζαλ μερσξηζηά ζηνλ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ θαη είραλ δηάξθεηα πεξίπνπ 15-20 ιεπηά έθαζηε. Μεηά απφ ηε ζπιινγή ηνπ 

παξαπάλσ πιηθνχ, ε εξεπλήηξηα πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ αλαιχζεηο κέζσ 

ζρνιηαζκνχ ησλ απαληήζεσλ µε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο 

απφςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο.  

ε επφκελν βήκα θαηαγξάθεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα πξσηφθνιια 

παξαηεξήζεσλ θαη παξεκβάζεσλ κε εκεξνινγηαθή ζεηξά. Σα πξσηφθνιια 

παξαηεξήζεσλ αθνξνχζαλ ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αληαπφθξηζεο 

ηνπ καζεηή ζηα εξεζίζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ ψζηε λα 

ζθηαγξαθεζεί ην πξνθίι ηνπ θαη λα ζπγθεληξψζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην άηνκφ ηνπ.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείθηεο ηεο πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο. Γηα ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο ελήιηθεο παξνπζηάδνληαη θαη 

θαηαγξάθνληαη νη ζπρλφηεηεο, ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε  ησλ απαληήζεψλ 

ηνπο ελψ γηα ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζε καζεηέο κε ΣΑ θαη ΔΝΚ 
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θαηαγξάθεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ ηεο θάζε 

εξψηεζεο.  

 ην ηέινο δηεμήρζε ην πείξακα κε ην καζεηή κε ΔΝΚ. Οη απαληήζεηο ηνπ ζε 

θάζε έλα απφ ηα πέληε πεηξάκαηα θαηαγξάθεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη. 
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4. Απνηειέζκαηα 

ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαθεξζνχκε ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο γηα 

λα κπνξέζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα λα εμάγνπκε ζπλνιηθά ηα ζπκπεξάζκαηά καο, 

λα ηα αμηνινγήζνπκε θαη λα δηαπηζηψζνπκε ηελ νξζφηεηα ή κε ησλ εξεπλεηηθψλ καο 

ππνζέζεσλ. Γηα λα θαηαιήμνπκε ινηπφλ ζε ζπκπεξάζκαηα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα 

παξαζέζνπκε ηηο θαηαγξαθέο απφ ηε ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο (1
ε 

-αξρηθή, 2
ε
 - ελδηάκεζε θαη 3

ε
 -ηειηθή άηππε 

παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε) θαη ε νπνία αλαιχεη ηε γξακκή βάζεο καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ ΠΑΠΔΑ, ηεο εηνηκφηεηαο θαη ησλ γεληθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. ηε ζπλέρεηα, ζα παξαζέζνπκε ηηο απαληήζεηο ηνπ εηδηθνχ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ ελειίθσλ 

θαη ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο απφ ην πείξακα ην νπνίν εθηειέζηεθε απφ 

ηνλ καζεηή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. 

1
ε
   Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε 

Αξρηθέο Παξαηεξήζεηο 

Σελ 01/11/2013 έγηλε θαη ε πξψηε άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

καζεηή κε ΔΝΚ έηζη ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε ηηο πεξηνρέο εθείλεο ζηηο νπνίεο 

εκθάληδε αδπλακία ψζηε κε ηελ εθαξκνγή ζσζηνχ εμαηνκηθεπκέλνπ θαη ζηνρεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο λα κπνξέζνπκε λα ηηο βειηηψζνπκε.  

Γξακκή Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο  

Έρνληαο σο γξακκή βάζεο ην Α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ δηαπηζηψζακε φηη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ν καζεηήο παξνπζίαδε απφθιηζε ελφο εμακήλνπ 

πξνο ηα θάησ (Β΄ εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) ζηελ αθξφαζε θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

δηάινγν ελψ ζηελ έθθξαζε κε ζαθήλεηα εκθαλίδεη απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ θάησ 

απφ ηε γξακκή βάζεο (Β΄ εμάκελν Α΄ δεκνηηθνχ). ηελ πεξηνρή ηεο 

ςπρνθηλεηηθφηαο, ν καζεηήο βξίζθεηαη πάλσ ζηε γξακκή βάζεο ζηνπο ηνκείο ηεο 

αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ελψ βξίζθεηαη έλα 

εμάκελν θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεπξίσζεο θαη ηνπ ξπζκνχ θαη 

ηνπ ρξφλνπ. ηελ πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ν καζεηήο παξνπζηάδεη 

απφθιηζε ελφο εμακήλνπ πξνο ηα θάησ ζηελ νπηηθή, ηελ αθνπζηηθή θαη ηελ 

εξγαδφκελε κλήκε (Β΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ). ζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο ηνπ 
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ζπιινγηζκνχ, ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο, ν 

καζεηήο παξνπζηάδεη απφθιηζε δχν εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Α΄ 

εμάκελν Β΄ δεκνηηθνχ). Σέινο, ζηελ πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, ν 

καζεηήο εκθαλίδεη απφθιηζε δχν εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζην απηνζπλαίζζεκα θαη 

ζην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα (Α΄ εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) ελψ βξίζθεηαη πάλσ ζηε 

γξακκή βάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο. 

Γξακκή Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) 

 Έρνληαο σο γξακκή βάζεο ην Α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ δηαπηζηψζακε 

φηη ζηελ πεξηνρή ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ν καζεηήο εκθάληδε κεγάιε απφθιηζε 

πξνο ηα θάησ. πγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ζηα 

πξνθαηαξηηθά ζηάδηα γιψζζαο – καζεκαηηθψλ ν καζεηήο παξνπζίαδε απφθιηζε 

ηξηψλ εμακήλσλ πξνο ηα θάησ (Β΄ εμάκελν Α΄ Γεκνηηθνχ), ζηελ θηλεηηθφηεηα 

βξηζθφηαλ έλα εμάκελν θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο  (Β΄ εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) θαη 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε δχν εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Α΄ 

εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ). ηελ πεξηνρή ησλ βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, ν 

καζεηήο βξίζθεηαη δχν εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηνπο ηνκείο ηεο 

αλάγλσζεο θαη ησλ καζεκαηηθψλ (Α΄ εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ), ελψ ζηνπο ηνκείο ηεο 

θαηαλφεζεο θαη ηεο γξαθήο, ν καζεηήο εκθαλίδεη απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ πξνο ηα 

θάησ (Β΄ Δμάκελν Α΄ Γεκνηηθνχ).  ηελ πεξηνρή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

παξαηεξνχκε φηη ν καζεηήο παξνπζηάδεη απφθιηζε ελφο εμακήλνπ πξνο ηα θάησ σο 

πξνο ηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ (Β΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ), δχν εμακήλσλ πξνο 

ηα θάησ σο πξνο ηελ πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ (Α΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) ελψ 

βξίζθεηαη πάλσ ζηε γξακκή βάζεο σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. ζνλ 

αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν καζεηήο παξνπζηάδεη 

απφθιηζε δχν εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Α΄ εμάκελν Β΄ δεκνηηθνχ) 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ελψ εκθαλίδεη απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ πξνο ηα 

θάησ ζηνλ ηνκέα ησλ αηζζεηηθψλ ηερλψλ (Β΄ Δμάκελν Α΄ Γεκνηηθνχ). Σέινο ζηελ 

πεξηνρή ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο, ν καζεηήο εκθαλίδεη απφθιηζε ηξηψλ 

εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ (Β΄ Δμάκελν Α΄ Γεκνηηθνχ). 
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Γξακκή Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

         Έρνληαο σο γξακκή βάζεο ην Α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ δηαπηζηψζακε φηη 

ζηελ πεξηνρή ησλ δεμηνηήησλ ηεο γιψζζαο, ν καζεηήο παξνπζίαδε απφθιηζε δχν 

εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηνπο ηνκείο ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη ηεο παξαγσγήο 

ιφγνπ (Α΄ εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ), ελψ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλφεζεο, ν καζεηήο 

παξνπζίαδε απφθιηζε ηεζζάξσλ εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Α΄ εμάκελν 

Α΄ Γεκνηηθνχ). ηελ πεξηνρή ησλ δεμηνηήησλ καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ν καζεηήο 

παξνπζίαδε απφθιηζε δχν εμακήλσλ (Α’  εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) θάησ απφ ηε 

γξακκή βάζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηξηψλ εμακήλσλ ζηνπο ηνκείο ησλ 

λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο (Β΄ Δμάκελν Α΄ 

Γεκνηηθνχ) θαη ελφο εμακήλνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο (Β΄  Δμάκελν Β΄ 

δεκνηηθνχ). ηελ πεξηνρή ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεκαηηθψλ, ν καζεηήο παξνπζίαδε 

απφθιηζε δχν εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηνλ ηνκέα ησλ αξηζκψλ (Α΄ Δμάκελν Β΄ 

Γεκνηηθνχ), ηξηψλ εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηνλ ηνκέα ησλ πξάμεσλ (Β΄ Δμάκελν Α΄ 

Γεκνηηθνχ) θαη ηεζζάξσλ εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηνλ ηνκέα ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ (Α΄ Δμάκελν Α΄ Γεκνηηθνχ). ηελ πεξηνρή ησλ δεμηνηήησλ 

ζπκπεξηθνξάο, ν καζεηήο παξνπζίαδε απφθιηζε δχν εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή 

βάζεο (Α΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο, ελφο εμακήλνπ πξνο 

ηα θάησ ζηνλ ηνκέα ηεο κε ζπλεξγαζίαο (Β΄ εμάκελν Β΄ δεκνηηθνχ) θαη ελφο 

εμακήλνπ πξνο ηα θάησ ζηνλ ηνκέα ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Β΄ εμάκελν Β΄ 

δεκνηηθνχ).  

2
ε
 Άηππε Παηδαγσγηθή αμηνιόγεζε 

Δλδηάκεζε παξαηήξεζε  

Γξακκή καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο 

Έρνληαο σο γξακκή βάζεο ην Α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ δηαπηζηψζακε φηη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ν καζεηήο παξνπζίαδε απφθιηζε ελφο εμακήλνπ 

πξνο ηα θάησ (Β΄ εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) ζηελ αθξφαζε, ελψ ζηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

δηάινγν βξηζθφηαλ ζηε γξακκή βάζεο. ηνλ ηνκέα ηεο έθθξαζεο κε ζαθήλεηα 

εκθαλίδεη απφθιηζε ελφο εμακήλνπ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Β΄εμάκελν 

Β΄δεκνηηθνχ). Αλ ζπγθξίλνπκε ηελ επίδνζή ηνπ κε ηελ αξρηθή εθηίκεζή καο ζα 

δνχκε φηη ν καζεηήο έρεη εκθαλίζεη πξφνδν θαηά 2 εμάκελα. ηελ πεξηνρή ηεο 

ςπρνθηλεηηθφηαο, ν καζεηήο βξίζθεηαη πάλσ ζηε γξακκή βάζεο ζηνπο ηνκείο ηεο 
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αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ 

ρξφλνπ, ελψ βξίζθεηαη έλα εμάκελν θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πιεπξίσζεο (Β΄εμάκελν Β΄Γεκνηηθνχ). Παξαηεξνχκε φηη ν καζεηήο ζεκείσζε 

πξφνδν θαηά έλα εμάκελν ζηνλ ξπζκφ θαη ζηνλ ρξφλν. ηελ πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, ν καζεηήο παξνπζηάδεη απφθιηζε ελφο εμακήλνπ πξνο ηα θάησ ζηελ 

νπηηθή, ηελ αθνπζηηθή θαη ηελ εξγαδφκελε κλήκε (Β΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ). ζνλ 

αθνξά ζηνπο ηνκείο ηνπ ζπιινγηζκνχ, ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ηεο 

ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο, ν καζεηήο παξνπζηάδεη απφθιηζε δχν εμακήλσλ θάησ 

απφ ηε γξακκή βάζεο (Α΄ εμάκελν Β΄ δεκνηηθνχ). Γελ έρεη ζεκεηψζεη θάπνηα 

βειηίσζε ζπγθξηηηθά κε ηηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο. Σέινο, ζηελ πεξηνρή ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, ν καζεηήο εκθαλίδεη απφθιηζε ελφο εμακήλνπ πξνο ηα 

θάησ ζην απηνζπλαίζζεκα θαη ζην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα (Β΄ εμάκελν Β΄ 

Γεκνηηθνχ), ελψ βξίζθεηαη πάλσ ζηε γξακκή βάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο άιινπο. Γηαπηζηψλνπκε φηη ν καζεηήο έρεη ζεκεηψζεη βειηίσζε θαηά έλα 

εμάκελν ζηνλ ηνκέα ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα. 

 Γξακκή Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) 

Έρνληαο σο γξακκή βάζεο ην Α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ δηαπηζηψζακε φηη 

ζηελ πεξηνρή ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ν καζεηήο εκθάληδε ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη ησλ πξνθαηαξηηθψλ 

ζηαδίσλ γιψζζαο – καζεκαηηθψλ απφθιηζε δχν εμακήλσλ (Α΄ Δμάκελν Β΄ 

Γεκνηηθνχ). ηνλ ηνκέα ηεο θηλεηηθφηεηαο, ν καζεηήο βξηζθφηαλ ζηε γξακκή βάζεο. 

Αλ ζπγθξίλνπκε ινηπφλ ηηο επηδφζεηο ηνπ κε απηέο πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηηο 

αξρηθέο παξαηεξήζεηο δηαπηζηψλνπκε φηη έρεη ζεκεηψζεη βειηίσζε θαηά έλα εμάκελν 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο εθηφο απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε.  ηελ πεξηνρή ησλ 

βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, ν καζεηήο παξνπζίαζε βειηίσζε θαηά έλα 

εμάκελν ζηελ αλάγλσζε κεηψλνληαο ηελ απφθιηζε ζην έλα εμάκελν θάησ απφ ηε 

γξακκή βάζεο (Β΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) ζπγθξηηηθά κε ηηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο 

ηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ, ν καζεηήο ζεκείσζε βειηίσζε ελφο εμακήλνπ 

βξηζθφκελνο δχν εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Α΄ εμάκελν Β΄ δεκνηηθνχ). 

ηνλ ηνκέα ηεο θαηαλφεζεο, ν καζεηήο έκεηλε ζηάζηκνο κε ηξία εμάκελα απφθιηζε 

θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Β΄ Δμάκελν Α΄ Γεκνηηθνχ). Σέινο, ζηνλ ηνκέα ηεο 

γξαθήο, ν καζεηήο ζεκείσζε ζεκαληηθή πξφνδν δχν εμακήλσλ ζπγθξηηηθά κε ηηο 

αξρηθέο παξαηεξήζεηο ηνπνζεηψληαο ηνλ έηζη ζην επίπεδν ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ ζην Β΄ 
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εμάκελν. ηελ πεξηνρή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ παξαηεξνχκε φηη ν καζεηήο 

παξνπζηάδεη απφθιηζε ελφο εμακήλνπ πξνο ηα θάησ σο πξνο ηελ απηνλνκία ζην 

πεξηβάιινλ (Β΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) κέλνληαο ζηάζηκνο ζπγθξηηηθά κε ηηο 

αξρηθέο παξαηεξήζεηο, ελφο εμακήλνπ πξνο ηα θάησ σο πξνο ηελ πξνζαξκνγή ζην 

πεξηβάιινλ (Β΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) ζεκεηψλνληαο βειηίσζε θαηά έλα εμάκελν 

ελψ βξίζθεηαη πάλσ ζηε γξακκή βάζεο σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν καζεηήο παξνπζηάδεη 

απφθιηζε δχν εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Α΄ εμάκελν Β΄ δεκνηηθνχ) 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ελψ εκθαλίδεη απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ πξνο ηα 

θάησ ζηνλ ηνκέα ησλ αηζζεηηθψλ ηερλψλ (Β΄ Δμάκελν Α΄ Γεκνηηθνχ) κέλνληαο 

ζηάζηκνο θαη ζηνπο δχν ηνκείο ζπγθξηηηθά κε ηηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο. Σέινο, ζηελ 

πεξηνρή ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο, ν καζεηήο εκθαλίδεη απφθιηζε ηξηψλ 

εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο (Β΄ Δμάκελν Α΄ 

Γεκνηηθνχ), ελψ ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ παξνπζηάδεη βειηίσζε 

ζπγθξηηηθά κε ηηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο θηάλνληαο ην επίπεδν ηνπ Α΄ Δμακήλνπ ηεο 

Β΄ Γεκνηηθνχ. 

Γξακκή Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

         Έρνληαο σο γξακκή βάζεο ην Α΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ δηαπηζηψζακε φηη 

ζηελ πεξηνρή ησλ δεμηνηήησλ ηεο γιψζζαο, ν καζεηήο παξνπζίαδε απφθιηζε ελφο 

εμακήλνπ πξνο ηα θάησ ζηνπο ηνκείο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο ζεκεηψλνληαο 

πξφνδν θαηά έλα εμάκελν (Β΄ εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) ζπγθξηηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπ 

ζηηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο. ηνλ ηνκέα ηεο θαηαλφεζεο, ν καζεηήο παξνπζίαδε 

απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Β΄ εμάκελν Α΄ Γεκνηηθνχ) 

ζεκεηψλνληαο πξφνδν θαηά έλα εμάκελν. ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ιφγνπ, ν 

καζεηήο δελ παξνπζίαζε βειηίσζε (Α΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ). ηελ πεξηνρή ησλ 

δεμηνηήησλ καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ν καζεηήο παξνπζίαδε απφθιηζε ελφο εμακήλνπ 

(Β’  εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ζεκεηψλνληαο πξφνδν θαηά έλα εμάκελν, ηξηψλ εμακήλσλ ζηνπο ηνκείο ησλ 

λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο (Β΄ Δμάκελν Α΄ 

Γεκνηηθνχ) θαη ελφο εμακήλνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο (Β΄  Δμάκελν Β΄ 

δεκνηηθνχ) κέλνληαο ζηάζηκνο ζπγθξηηηθά κε ηηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο. ηελ 

πεξηνρή ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεκαηηθψλ ν καζεηήο παξνπζίαδε απφθιηζε ελφο 

εμακήλνπ πξνο ηα θάησ ζηνλ ηνκέα ησλ αξηζκψλ (Α΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) 
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ζεκεηψλνληαο βειηίσζε θαηά έλα εμάκελν, δχν εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηνλ ηνκέα 

ησλ πξάμεσλ (Α΄ Δμάκελν Β΄ δεκνηηθνχ) ζεκεηψλνληαο επίζεο βειηίσζε θαηά έλα 

εμάκελν θαη ηεζζάξσλ εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηνλ ηνκέα ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ (Α΄ Δμάκελν Α΄ Γεκνηηθνχ) παξακέλνληαο ζηάζηκνο. ηελ πεξηνρή 

ησλ δεμηνηήησλ ζπκπεξηθνξάο ν καζεηήο βξέζεθε ζηε γξακκή βάζεο ζηνπο ηνκείο 

ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο κε ζπλεξγαζίαο θαη ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ζεκεηψλνληαο πξφνδν δχν εμακήλσλ θαη ελφο εμακήλνπ αληίζηνηρα. 

3
ε
 Άηππε Παηδαγσγηθή αμηνιόγεζε- Σειηθέο Παξαηεξήζεηο 

Γξακκή καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο 

Έρνληαο σο γξακκή βάζεο ην Β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ δηαπηζηψζακε φηη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ν καζεηήο παξνπζίαδε απφθιηζε ελφο εμακήλνπ 

πξνο ηα θάησ (Α΄ εμάκελν Γ΄ Γεκνηηθνχ) ζηελ αθξφαζε θαη ζηελ έθθξαζε κε 

ζαθήλεηα, ελψ ζηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηάινγν βξηζθφηαλ ζηε γξακκή βάζεο. 

Παξαηεξνχκε φηη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ν καζεηήο έρεη 

ζεκεηψζεη βειηίσζε θαηά έλα εμάκελν. ηελ πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηαο, ν 

καζεηήο βξίζθεηαη έλα εμάκελν θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηνπο ηνκείο ηεο αδξήο 

θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο πιεπξίσζεο. ηελ πεξηνρή 

ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ν καζεηήο παξνπζηάδεη απφθιηζε δχν εμακήλσλ πξνο ηα 

θάησ ζηελ νπηηθή θαη ηελ αθνπζηηθή κλήκε (Β΄ εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) ελψ ζηελ 

εξγαδφκελε κλήκε παξνπζηάδεη βειηίσζε θαηά έλα εμάκελν (Α΄ Δμάκελν Γ΄ 

Γεκνηηθνχ). ζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο ηνπ ζπιινγηζκνχ, ηεο ζπγθέληξσζεο 

πξνζνρήο θαη ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο, ν καζεηήο παξνπζηάδεη απφθιηζε δχν 

εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Β΄ εμάκελν Β΄ δεκνηηθνχ). Παξαηεξνχκε φηη 

ν καζεηήο έρεη ζεκεηψζεη βειηίσζε θαηά έλα εμάκελν ζπγθξηηηθά κε ηηο ελδηάκεζεο 

παξαηεξήζεηο. Σέινο, ζηελ πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, ν καζεηήο 

εκθαλίδεη απφθιηζε έλα εμάκελν πξνο ηα θάησ ζην απηνζπλαίζζεκα θαη ζην 

ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα (Α΄ εμάκελν Γ΄ Γεκνηηθνχ) έρνληαο ζεκεηψζεη βειηίσζε 

θαηά έλα εμάκελν, ελψ βξίζθεηαη πάλσ ζηε γξακκή βάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο. Γηαπηζηψλνπκε φηη ν καζεηήο έρεη ζεκεηψζεη βειηίσζε 

θαηά έλα εμάκελν θαη ζηνλ ηνκέα απηφ. 
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ρήκα 1: Γξακκή Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο 
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Γξακκή Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) 

Έρνληαο σο γξακκή βάζεο ην Β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ δηαπηζηψζακε φηη 

ζηελ πεξηνρή ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ν καζεηήο εκθάληδε ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη ησλ πξνθαηαξηηθψλ 

ζηαδίσλ γιψζζαο- καζεκαηηθψλ απφθιηζε δχν εμακήλσλ (Α΄ Δμάκελν Β΄ 

Γεκνηηθνχ) ζεκεηψλνληαο βειηίσζε έλα εμάκελν πξνο ηα πάλσ ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ελδηάκεζεο παξαηεξήζεηο. ηνλ ηνκέα ηεο θηλεηηθφηεηαο, ν καζεηήο βξηζθφηαλ ζηε 

γξακκή βάζεο παξακέλνληαο ζηάζηκνο ζηηο επηδφζεηο ηνπ ζπγθξηηηθά κε απηέο ησλ 

ελδηάκεζσλ παξαηεξήζεσλ. ηελ πεξηνρή ησλ βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, ν 

καζεηήο παξνπζίαζε βειηίσζε θαηά δχν εμάκελα ζηελ θαηαλφεζε κεηψλνληαο ηελ 

απφθιηζε ζηα δχν εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Β΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) 

ζπγθξηηηθά κε ηηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο. ηνλ ηνκέα ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο,  

ν καζεηήο έκεηλε ζηάζηκνο ζηηο επηδφζεηο ηνπ εκθαλίδνληαο απφθιηζεο δχν εμακήλσλ 

θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Β΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ). ηνλ ηνκέα ησλ 

καζεκαηηθψλ, ν καζεηήο παξνπζίαζε απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή 

βάζεο (Α΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) παξακέλνληαο ζηάζηκνο ζηηο επηδφζεηο ηνπ. ηελ 

πεξηνρή ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ παξαηεξνχκε φηη ν καζεηήο βξηζθφηαλ ζηε 

γξακκή βάζεο σο πξνο ηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ έρνληαο ζεκεηψζεη πξφνδν 

δχν εμακήλσλ ζπγθξηηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπ ζηηο ελδηάκεζεο παξαηεξήζεηο. ηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ν καζεηήο έκεηλε ζηάζηκνο κε απφθιηζε ελφο 

εμακήλνπ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Α΄ Δμάκελν Γ΄ Γεκνηηθνχ). ζνλ αθνξά ηνλ 

ηνκέα ηεο πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ, ν καζεηήο παξνπζίαδε απφθιηζε ελφο 

εμακήλνπ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Α΄ εμάκελν Γ΄ δεκνηηθνχ) έρνληαο ζεκεηψζεη 

βειηίσζε θαηά έλα εμάκελν (Α΄ εμάκελν Γ΄ δεκνηηθνχ). ηελ πεξηνρή ησλ 

δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ παξαηεξήζακε φηη ν καζεηήο ζεκείσζε βειηίσζε 

θαηά έλα εμάκελν ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ (Β΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ), 

ελψ εκθαλίδεη απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηνλ ηνκέα ησλ αηζζεηηθψλ 

ηερλψλ (Α΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ). Σέινο, ζηελ πεξηνρή ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο 

εηνηκφηεηαο ν καζεηήο εκθαλίδεη απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο 

πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο (Α΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) έρνληαο ζεκεηψζεη 

βειηίσζε ζηελ απφδνζή ηνπ θαηά έλα εμάκελν, ελψ ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ παξακέλεη ζηάζηκνο ζπγθξηηηθά κε ηηο ελδηάκεζεο παξαηεξήζεηο ζην 

επίπεδν ηνπ Α΄ Δμακήλνπ ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ.  
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 ρήκα 2: Γξακκή ΠΑΠΔΑ 
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Γξακκή Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ δπζθνιηώλ  

         Έρνληαο σο γξακκή βάζεο ην Β΄ εμάκελν ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ δηαπηζηψζακε φηη 

ζηελ πεξηνρή ησλ δεμηνηήησλ ηεο γιψζζαο, ν καζεηήο παξνπζίαζε βειηίσζε δχν 

εμακήλσλ θαη βξέζεθε ζηε γξακκή βάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο αλάγλσζεο. ηνπο ηνκείο 

ηεο γξαθήο θαη ηεο παξαγσγήο ιφγνπ, ν καζεηήο βξηζθφηαλ δχν εμάκελα θάησ απφ 

ηε γξακκή βάζεο έρνληαο ζεκεηψζεη βειηίσζε ελφο εμακήλνπ ζηελ παξαγσγή ιφγνπ 

(Β΄ Δμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) ζπγθξηηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπ ζηηο αξρηθέο 

παξαηεξήζεηο. ηνλ ηνκέα ηεο θαηαλφεζεο, ν καζεηήο παξνπζίαδε ζεκαληηθή 

βειηίσζε δχν εμακήλσλ εκθαλίδνληαο απφθιηζε δχν εμακήλσλ θάησ απφ ηε γξακκή 

βάζεο (Β΄ εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ). ηελ πεξηνρή ησλ δεμηνηήησλ καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο, ν καζεηήο παξακέλεη ζηάζηκνο ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

παξνπζηάδνληαο απφθιηζε δχν εμακήλσλ (Β’  εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) θάησ απφ ηε 

γξακκή βάζεο. ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ν καζεηήο εκθαλίδεη πξφνδν ελφο 

εμακήλνπ (Α΄ Δμάκελν Γ΄ Γεκνηηθνχ) φπσο επίζεο θαη ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο (Α΄ 

εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ). ηνλ ηνκέα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, ν καζεηήο 

ζεκείσζε βειηίσζε θαηά δχν εμάκελα βξηζθφκελνο δχν εμάκελα θάησ απφ ηε 

γξακκή βάζεο (Β΄  Δμάκελν Β΄ δεκνηηθνχ). ηελ πεξηνρή ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεκαηηθψλ, ν καζεηήο παξνπζίαδε απφθιηζε δχν εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηνλ 

ηνκέα ησλ αξηζκψλ θαη ησλ πξάμεσλ ζεκεηψλνληαο βειηίσζε θαηά έλα εμάκελν ζην 

δεχηεξν, ελψ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ παξνπζίαδε απφθιηζε ηξηψλ εμακήλσλ 

πξνο ηα θάησ (Α΄ εμάκελν Β΄ Γεκνηηθνχ) έρνληαο ζεκεηψζεη βειηίσζε θαηά δχν 

εμάκελα. ηελ πεξηνρή ησλ δεμηνηήησλ ζπκπεξηθνξάο, ν καζεηήο βξέζεθε κε 

απφθιηζε ελφο εμακήλνπ θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηνπο ηνκείο ηεο ζπλεξγαζίαο, 

ηεο κε ζπλεξγαζίαο θαη ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο παξακέλνληαο ζηάζηκνο ζηηο 

επηδφζεηο ηνπ. 

Αλ δνχκε ινηπφλ παξαπάλσ ηε δηαθνξά ζηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή αλάκεζα 

ζηηο αξρηθέο θαη ηηο ηειηθέο παξαηεξήζεηο δηαπηζηψλνπκε φηη έρεη παξνπζηάζεη 

αμηνζεκείσηε βειηίσζε ζε αξθεηνχο ηνκείο αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλφεζεο ν 

νπνίνο απνηεινχζε θαη δηδαθηηθφ ζηφρν.  
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ρήκα 3: Γξακκή Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 
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Απνηειέζκαηα πλεληεύμεσλ 

ε πξνεγνχκελε ελφηεηα (βι. Μεζνδνινγία) αλαθέξακε φηη δηεμήρζεζαλ 

ζπλεληεχμεηο κε ηξεηο ελήιηθεο απφ ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (εηδηθφ 

παηδαγσγφ, ινγνζεξαπεπηή θαη ςπρνιφγν) ψζηε λα κπνξέζνπκε λα εμάγνπκε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο εξεπλεηηθέο καο ππνζέζεηο.  

Ζ 1ε εξώηεζε πνπ ηέζεθε ήηαλ: ‘Πηζηεύεηε όηη νη Νέεο Τερλνινγίεο δηεπθνιύλνπλ ηελ 

αλάπηπμε γισζζηθώλ δεμηνηήησλ παηδηώλ κε Διαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε;’  

Αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ: 

Απάληεζε Δθπαηδεπηηθνύ: „Θεσξώ όηη ε ρξήζε ησλ Νέσλ Τερλνινγηώλ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη πνιύ ππνζηεξηθηηθά ζε παηδηά κε ΔΝΚ. Τα πεξηζζόηεξα παηδηά δείρλνπλ 

ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα ζε εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ή ζε εθπαηδεπηηθά 

ινγηζκηθά. Δμάιινπ ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο είλαη έλα  κέζν ην νπνίν ππάξρεη ζηηο 

πεξηζζόηεξεο ζρνιηθέο ηάμεηο. Αο κελ μερλάκε όκσο όηη ην ζεκαληηθό είλαη λα κπνξέζεη 

ν εθπαηδεπηηθόο λα πινπνηήζεη δηδαθηηθό πξόγξακκα θαηάιιειν γηα ην παηδί είηε απηό 

γίλεηαη ζην ραξηί είηε κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ. ‟ 

Απάληεζε Φπρνιόγνπ: „Φπζηθά θαη βνεζνύλ. Η ρξήζε ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ πέξα 

ηεο θιαζηθήο πάληα πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. Θεσξώ όηη ην πεξηβάιινλ 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ ππνινγηζηή ελδείθλπηαη θαζώο είλαη γλώξηκν θαη νηθείν ζηνλ 

καζεηή.’ 

Απάληεζε Λνγνζεξαπεπηή: ’Πξέπεη λα είκαζηε αλνηρηνί ζηε ρξήζε Νέσλ 

Τερλνινγηώλ. Έλαο καζεηήο κε ΔΝΚ κπνξεί λα έρεη κεγάιεο δπλαηόηεηεο νη νπνίεο  λα 

επλννύληαη κε ηε ρξήζε γηα παξάδεηγκα ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Ξέξνπκε όηη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ Η/Υ πξνζθέξεη πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί ην παηδί 

λα πεηξακαηηζηεί εηδηθόηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ.’ 

Ζ 2
ε
 εξώηεζε ήηαλ: Ννκίδεηε φηη νη Νέεο Σερλνινγίεο εληζρχνπλ ηε ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο ελφο καζεηή κε ΔΝΚ ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ 10 ζεηξψλ; 

Αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ: 

Απάληεζε Δθπαηδεπηηθνύ: ‘Γελ είκαη ζίγνπξε όηη κπνξώ λα απαληήζσ κε ζηγνπξηά 

ζηε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε. Δίλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλόο όηη ηα παηδηά 

ελζνπζηάδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Ο ελζνπζηαζκόο απηόο νξηζκέλεο θνξέο 

είλαη ε αηηία πνπ απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπο από ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα. Θα 

πξέπεη ελδερνκέλσο λα ηνπο πξνζειθύζνπκε ην ελδηαθέξνλ κε θάπνην ηξόπν όπσο ηελ 

εηζαγσγή κνπζηθήο ή εηθόλσλ κέζα ζην θείκελν.’ 
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Απάληεζε Φπρνιόγνπ: ‘Αλ ην παηδί ην δεη θαζαξά ζαλ θείκελν 10 γξακκώλ ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα δηαβάζεη είλαη πνιύ ακθίβνιν αλ ζα κείλεη ζπγθεληξσκέλν. Ίζσο ζα 

πξέπεη ην θείκελν λα έρεη από ηελ αξρή ηέηνην πεξηερόκελν ην νπνίν ζα ηνπ ηξαβήμεη 

ηελ πξνζνρή.’ 

Απάληεζε Λνγνζεξαπεπηή: ‘Θεσξώ όηη αξρηθά ζα ηνπ θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ θαζώο 

ε δηαδηθαζία αλάγλσζεο ζα εθηπιίζζεηαη ζηνλ ππνινγηζηή αιιά γξήγνξα ζα αθαηξεζεί 

αλ θαηά ηε δηάξθεηα δελ βξεζεί θάηη πνπ λα ην θηλεηνπνηήζεη ώζηε λα ζέιεη λα 

ζπλερίζεη ηελ αλάγλσζε. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνύζε λα είλαη ην ίδην ην πεξηερόκελν, 

θάπνηα ιέμε, ή θάπνηα θσηνγξαθία’.  

Ζ 3
ε
 εξώηεζε πνπ ηέζεθε ήηαλ: Πφζν πνιχ ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο λνκίδεηε 

φηη ε εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ ζε καζεηή κε ΔΝΚ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ψζηε 

λα δηαθξίλνπλ ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα ζε κία ιέμε (π.ρ. ε-θδξ-νκή); 

Απάληεζε Δθπαηδεπηηθνύ: ‘Η εθαξκνγή ζηνρεπκέλνπ, αηνκηθνύ θαη δνκεκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ην Α θαη ην Ω ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε. Γελ ππάξρνπλ 

ζπληαγέο πνπ βνεζνύλ όινπο ηνπο καζεηέο κε ηελ ίδηα δηάγλσζε. Κάζε δηδαθηηθό 

πξόγξακκα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλν κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο 

επηζπκίεο, ηα ηαιέληα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ καζεηή. Έηζη ινηπόλ, αλ δνκεζεί ζσζηά έλα 

πξόγξακκα παξεκβάζεσλ, ην νπνίν ζα έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη ζα ηεξείηαη 

βήκα –βήκα, ζε βάζνο ρξόλνπ ν καζεηήο ζα παξνπζηάζεη εμέιημε ΄. 

Απάληεζε Φπρνιόγνπ: ‘Δίλαη δεδνκέλν όηη ζε θάζε παηδί ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθό 

πξόγξακκα. Κάζε θνξά ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό πξέπεη λα πξνζαξκόδεη έλα 

πξόγξακκα ή λα δεκηνπξγεί εθ λένπ έλα θαηλνύξγην πνπ ζα ζπκβαδίδεη κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ καζεηή. Η γλώκε κνπ είλαη αλ εθαξκνζηεί ζσζηά έλα δηδαθηηθό πξόγξακκα κε 

ζηόρνπο κειεηεκέλνπο από ην εηδηθό πξνζσπηθό ν καζεηήο κε ΔΝΚ ζα παξνπζηάζεη 

βειηίσζε ’. 

Απάληεζε Λνγνζεξαπεπηή: ‘Σαθώο θαη ζα κπνξέζεη  ν καζεηήο κε ΔΝΚ λα πεηύρεη 

ηνλ ζηόρν αλάγλσζεο ιέμεο κε ηξία ζπλερόκελα ζύκθσλα. Αξθεί λα έρνπκε ηεκαρίζεη 

ηνλ ηειηθό ζηόρν ζε επηκέξνπο νη νπνίνη ζα θαηαθηώληαη ζηγά - ζηγά.. ’ 

Δξσηεκαηνιόγην Δλειίθσλ 

ην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ 

40 ελειίθσλ (γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ). Οη Μέζεο Σηκέο (M) θαη νη Σππηθέο 

Απνθιίζεηο (ΣΑ) ησλ απαληήζεσλ  παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 θαη 

απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 5. ηαλ ινηπφλ ε κέζε ηηκή είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 3 απηφ 
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ζεκαίλεη φηη νη ελήιηθεο θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

πσο δηαθαίλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα, νη ελήιηθεο 

αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζην πεξηερφκελν φισλ ησλ εξσηήζεσλ. Ζ κηθξφηεξε κέζε 

ηηκή ζπλαληάηαη ζηελ εξψηεζε 2 (Μ = 3,25) θαη κεγαιχηεξε ζηελ εξψηεζε 10 (Μ 

=4,65).  

Πίλαθαο 1:Μέζεο Σηκέο θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο ησλ 15 απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (n 

=40). 

ΔΡΧΣΖΔΗ 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

1 Οη Νέεο Σερλνινγίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ  αλάπηπμε γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ παηδηψλ κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε; 
3,28 1,261 

2 Γηαθνξνπνηψληαο ην κάζεκα ηεο γιψζζαο κε ηε βνήζεηα 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ ν δάζθαινο κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

απφδνζε ησλ καζεηψλ κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε; 

3,25 1,104 

3 Μπνξείηε λα απμήζεηε ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή ζην κάζεκα 

ηεο γιψζζαο ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγηθά κέζα; 
3,78 1,143 

4 Έλαο καζεηήο κε ΔΝΚ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Ζ/Τ αλαπηχζζεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο γισζζηθέο ηνπ δεμηφηεηεο; 
3,68 1,023 

5 Σν πεξηβάιινλ ηνπ Ζ/Τ εληζρχεη ηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε ΔΝΚ αλ ζπγθξηζεί κε απηφ ηνπ βηβιίνπ; 
3,55 ,959 

6 Οη Νέεο Σερλνινγίεο εληζρχνπλ ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ελφο 

καζεηή κε ΔΝΚ ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ 10 ζεηξψλ; 
3,55 ,904 

7 Οη νπηηθνπνηήζεηο θεηκέλνπ 10 ζεηξψλ εληζρχνπλ ηελ θαηαλφεζή 

ηνπ απφ έλα καζεηή κε ΔΝΚ; 
4,30 ,791 

8 Σν πεξηβάιινλ ηνπ Ζ/Τ δηεπθνιχλεη έλα παηδί κε ΔΝΚ λα 

θαηαλνήζεη έλα θείκελν 10 ζεηξψλ ζπγθξηηηθά κε ην πεξηβάιινλ 

ελφο βηβιίνπ; 

3,63 1,102 

9 Ζ ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ απνηειεί θίλεηξν γηα έλα παηδί κε 

ΔΝΚ λα θαηαλνήζεη έλα θείκελν 10 ζεηξψλ; 
4,40 ,744 

10 Ζ δηαθνξνπνίεζε ελφο θεηκέλνπ 10 ζεηξψλ κέζσ Ζ/Τ ζα 

βνεζήζεη έλα καζεηή κε ΔΝΚ ζηελ θαηαλφεζή ηνπ; 
4,65 ,580 

11 Σν ΑΓΔΠΔΑΔ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη έλα καζεηή κε ΔΝΚ 

ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ κε ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα (πρ. ε-θδξ-

νκή); 

3,88 ,939 

13 Ο δάζθαινο εθαξκφδνληαο ην ΑΓΔΠΔΑΔ ζε καζεηή κε ΔΝΚ 

κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη ψζηε λα δηαθξίλεη ηξία ζπλερφκελα 

ζχκθσλα ζε κία ιέμε (π.ρ. ε-θδξ-νκή); 

4,05 ,846 

13 Ο δάζθαινο εθαξκφδνληαο ην ΑΓΔΠΔΑΔ ζε καζεηή κε ΔΝΚ 

κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη ψζηε λα θάλεη ζσζηή αλάγλσζε κίαο 

ιέμεο πνπ πεξηέρεη ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα (π.ρ. ε-θδξ-νκή); 

4,30 ,911 
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14 Σν ΑΓΔΠΔΑΔ ζε καζεηή κε ΔΝΚ κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη 

ψζηε λα  απνθηήζεη επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ κε ηξία 

ζπλερφκελα ζχκθσλα; 

4,08 ,829 

15 Σν ΑΓΔΠΔΑΔ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη έλα καζεηή κε ΔΝΚ λα 

αλαγλσξίδεη θαη λα δηαβάδεη κία ιέμε κε ηξία ζπλερφκελα 

ζχκθσλα (π.ρ. ε-θδξ-νκή); 

4,07 ,797 

 

 

ρήκα 4: Μέζεο Σηκέο θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο ησλ 15 απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (n 

=40). 

ην Παξάξηεκα 7, ρήκα 8 θαίλνληαη αλαιπηηθά νη απαληήζεηο ησλ 

απνθξηλφκελσλ. Έηζη, ζηελ εξψηεζε αλ Νέεο Σερλνινγίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ  

αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ παηδηψλ κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία (11 άηνκα) θξαηά νπδέηεξε ζηάζε ζηελ αληίιεςε 

απηή, 18 άηνκα ζπκθσλνχλ απιά ή ζπκθσλνχλ απφιπηα θαη 11 άηνκα δηαθσλνχλ. 

πλεπψο, νη ελήιηθεο θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε ζηελ εξψηεζε απηή (M = 3,28 θαη ΣΑ = 

1,261). 

ην ρήκα 9 (Παξάξηεκα 7) θαίλνληαη αλαιπηηθά νη απαληήζεηο ησλ 

απνθξηλφκελσλ ζηελ εξψηεζε: ‘Γηαθνξνπνηψληαο ην κάζεκα ηεο γιψζζαο κε ηε 

βνήζεηα ηερλνινγηθψλ κέζσλ ν δάζθαινο κπνξεί λα απμήζεη ηελ απφδνζε ησλ 

καζεηψλ κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε;’ Παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία (17 

άηνκα) θξαηά νπδέηεξε ζηάζε ζηελ αληίιεςε απηή, 15 άηνκα ζπκθσλνχλ απιά ή 

ζπκθσλνχλ απφιπηα θαη 8 άηνκα δηαθσλνχλ ή δηαθσλνχλ απφιπηα. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη φηη νη ελήιηθεο θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε (Μ = 3,25 θαη ΣΑ = 

1,104). 

ην ρήκα 10, (Παξάξηεκα 7) βιέπνπκε αλαιπηηθά νη απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ ζηελ εξψηεζε: ‘Μπνξείηε λα απμήζεηε ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή ζην 
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κάζεκα ηεο γιψζζαο ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγηθά κέζα;’ Παξαηεξνχκε φηη ε 

πιεηνςεθία (25 άηνκα) ζπκθσλνχλ ή ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηελ αληίιεςε απηή, 5 

άηνκα δηαθσλνχλ θαη 10 θξαηνχλ νπδέηεξε ζηάζε. Ζ κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ 

είλαη 3,78 (>3) άξα νη ελήιηθεο θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε ζηελ εξψηεζε απηή. Ζ ηππηθή 

απφθιηζε είλαη 1,143 γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη δελ παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα κεγάιεο 

δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ζπγθξηηηθά κε ηε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο. 

πσο θαίλεηαη ζην ην ρήκα 11 (Παξάξηεκα 7), νη απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ ζηελ εξψηεζε: ‘Έλαο καζεηήο κε ΔΝΚ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Ζ/Τ 

αλαπηχζζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο γισζζηθέο ηνπ δεμηφηεηεο;’ Γηακνξθψλνληαη σο 

εμήο: Ζ πιεηνςεθία (14 άηνκα) θξαηά νπδέηεξε ζηάζε ζηελ αληίιεςε απηή. 22 

άηνκα ζπκθσλνχλ ή ζπκθσλνχλ απφιπηα θαη 4 άηνκα δηαθσλνχλ ή δηαθσλνχλ 

απφιπηα. πλεπψο, νη ελήιηθεο θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε ζηελ εξψηεζε απηή (M = 3,68 

θαη ΣΑ = 1,023). 

ην ρήκα 12 (Παξάξηεκα 7) βιέπνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ 5
ε
 εξψηεζε: ‘Σν πεξηβάιινλ ηνπ Ζ/Τ εληζρχεη ηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε ΔΝΚ αλ ζπγθξηζεί κε απηφ ηνπ βηβιίνπ;’. Καη ζε απηή ηελ 

εξψηεζε 16 άηνκα θξαηνχλ νπδέηεξε ζηάζε, 15 άηνκα ζπκθσλνχλ, 6 ζπκθσλνχλ 

απφιπηα θαη 4 δηαθσλνχλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη φηη νη ελήιηθεο θξαηνχλ 

ζεηηθή ζηάζε (Μ = 3,55 θαη ΣΑ = 0,959). 

ην ρήκα 13 (Παξάξηεκα 7) βιέπνπκε ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε: ‘Οη 

Νέεο Σερλνινγίεο εληζρχνπλ ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ελφο καζεηή κε ΔΝΚ ζηελ 

θαηαλφεζε θεηκέλνπ 10 ζεηξψλ;’ Οη απαληήζεηο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 22 άηνκα 

ζπκθσλνχλ ή ζπκθσλνχλ απφιπηα, 14 θξαηνχλ νπδέηεξε ζηάζε θαη 4 δηαθσλνχλ ή 

δηαθσλνχλ απφιπηα. Ζ κέζε ηηκή δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδν κεγαιχηεξν ηνπ 3, πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη ελήιηθεο θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο 

(Μ = 3,55 θαη ΣΑ = 0.904). 

πσο βιέπνπκε ζην ρήκα 14 (Παξάξηεκα 7) ζηελ εξψηεζε αλ νη 

νπηηθνπνηήζεηο θεηκέλνπ 10 ζεηξψλ εληζρχνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπ απφ έλα καζεηή κε 

ΔΝΚ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (32 άηνκα) ζπκθσλνχλ ή ζπκθσλνχλ απφιπηα, 8 

θξαηνχλ νπδέηεξε ζηάζε ελψ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη θαλείο δελ δηαθσλεί κε ηελ 

άπνςε απηή. Ζ κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ είλαη 4,3 (>3) θαη σο εθ ηνχηνπ 

δηαθαίλεηαη φηη νη ελήιηθεο θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε ζηελ εξψηεζε απηή. Δπίζεο, ε 
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ηππηθή απφθιηζε πνπ εκθαλίδνπλ νη απαληήζεηο είλαη 0,791 γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη 

ππάξρεη αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ζπκθσλίαο ζηηο απαληήζεηο. 

ην ρήκα 15 (Παξάξηεκα 7) βιέπνπκε ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε: ‘Σν 

πεξηβάιινλ ηνπ Ζ/Τ δηεπθνιχλεη έλα παηδί κε ΔΝΚ λα θαηαλνήζεη έλα θείκελν 10 

ζεηξψλ ζπγθξηηηθά κε ην πεξηβάιινλ ελφο βηβιίνπ;’ πσο παξαηεξνχκε 13 άηνκα δελ 

κπνξνχλ λα απαληήζνπλ κε ζηγνπξηά, 22 άηνκα ζπκθσλνχλ ή ζπκθσλνχλ απφιπηα 

θαη 5 άηνκα δηαθσλνχλ. Ζ κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ είλαη 3,63 (>3). Άξα νη 

ελήιηθεο θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε ζηελ εξψηεζε απηή ελψ ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 

1,102 γεγνλφο πνπ δείρλεη κία κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ 

απνθξηλφκελσλ. 

ην ρήκα 16 (Παξάξηεκα 7) ε εξψηεζε είλαη αλ ε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ 

απνηειεί θίλεηξν γηα έλα παηδί κε ΔΝΚ λα θαηαλνήζεη έλα θείκελν 10 ζεηξψλ. πσο 

θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηψκελσλ ζπκθσλνχλ κε 

ηελ άπνςε απηή, 6 άηνκα δελ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ κε ζηγνπξηά ελψ είλαη 

αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη δελ ζεκεηψζεθαλ δηαθσλίεο κε ηελ αληίιεςε απηή. Απφ 

ηα απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη φηη νη ελήιηθεο θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε ζηελ εξψηεζε 

(Μ = 4,4 θαη ΣΑ = 0,744). 

ην ρήκα 17 (Παξάξηεκα 7), νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

ζηελ εξψηεζε αλ ε δηαθνξνπνίεζε ελφο θεηκέλνπ 10 ζεηξψλ κέζσ Ζ/Τ  βνεζά έλα 

καζεηή κε ΔΝΚ ζηελ θαηαλφεζή ηνπ. Απφ ηηο απαληήζεηο βιέπνπκε φηη θαλείο δελ 

δηαθσλεί κε ηελ άπνςε απηή, 2 άηνκα είλαη νπδέηεξα ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ 38 αηφκσλ ζπκθσλεί. Ζ κέζε ηηκή δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδν κεγαιχηεξν ηνπ 4, 

πνπ ζεκαίλεη φηη νη ελήιηθεο θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 

εξψηεζεο (Μ = 4,65 θαη ΣΑ = 0.58). 

ην ρήκα 18 (Παξάξηεκα 7) θαίλνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζηελ 

εξψηεζε: ‘Σν ΑΓΔΠΔΑΔ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη έλα καζεηή κε ΔΝΚ ζηελ 

αλάγλσζε ιέμεσλ κε ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα (πρ. ε-θδξ-νκή);’ Απηή ε αληίιεςε 

βξίζθεη 4 άηνκα λα δηαθσλνχλ, 8 λα είλαη νπδέηεξα θαη ηελ πιεηνςεθία (28 άηνκα) 

λα ζπκθσλεί. Ζ κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ είλαη Μ = 3,88 (>3) θαη ζπλεπψο, νη 

ελήιηθεο θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε ζηελ εξψηεζε απηή. Ζ ηππηθή απφθιηζε βξίζθεηαη ζε 

ρακειά επίπεδα (ΣΑ = 0,939) επηβεβαηψλνληαο ηε κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

απαληήζεηο ησλ απνθξηλφκελσλ. 

Απφ ην επφκελν ρήκα 19 (Παξάξηεκα 7) βιέπνπκε αλαιπηηθά ηηο 

απαληήζεηο ησλ ελειίθσλ ζηελ εξψηεζε: ‘Ο δάζθαινο εθαξκφδνληαο ην 
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ΑΓΔΠΔΑΔ ζε καζεηή κε ΔΝΚ κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη ψζηε λα δηαθξίλεη ηξία 

ζπλερφκελα ζχκθσλα ζε κία ιέμε (π.ρ. ε-θδξ-νκή);’ πσο παξαηεξνχκε, ε 

πιεηνςεθία ησλ 31 αηφκσλ ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε απηή, 7 άηνκα θξαηνχλ 

νπδέηεξε ζηάζε θαη 2 άηνκα δηαθσλνχλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαθαίλεηαη φηη νη 

ελήιηθεο θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε ζηελ εξψηεζε (Μ = 4,05 θαη ΣΑ = 0,846). 

ην ρήκα 20 (Παξάξηεκα 7) βιέπνπκε αλαιπηηθά ηηο απαληήζεηο ησλ 

ελειίθσλ ζηελ εξψηεζε: ‘Ο δάζθαινο εθαξκφδνληαο ην ΑΓΔΠΔΑΔ ζε καζεηή κε 

ΔΝΚ κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη ψζηε λα θάλεη ζσζηή αλάγλσζε κίαο ιέμεο πνπ 

πεξηέρεη ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα (π.ρ. ε-θδξ-νκή);’ Παξαηεξνχκε φηη 36 άηνκα 

ζπκθσλνχλ ή ζπκθσλνχλ απφιπηα, 4 είλαη νπδέηεξα κε ηελ αληίιεςε απηή ελψ δελ 

παξνπζηάζηεθε θαλείο πνπ λα δηαθσλεί. Ζ κέζε ηηκή ζπρλφηεηαο ησλ απαληήζεσλ 

είλαη Μ = 4,3 (>3). πλεπψο, νη ελήιηθεο θξαηνχλ πνιχ ζεηηθή ζηάζε ζηελ εξψηεζε 

απηή. Ζ ηππηθή απφθιηζε είλαη ΣΑ = 0,911 θαη δείρλεη φηη δελ ππάξρεη κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

ην ρήκα 21 (Παξάξηεκα 7) θαίλνληαη νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ εξψηεζε: ‘Σν ΑΓΔΠΔΑΔ ζε καζεηή κε ΔΝΚ κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη ψζηε λα  

απνθηήζεη επρέξεηα ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ κε ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα;’ φπνπ 32 

άηνκα είλαη ζχκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, 6 θξαηνχλ νπδέηεξε ζηάζε θαη κφλν 2 

θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ. Ζ κέζε ηηκή ζπρλφηεηαο ησλ απαληήζεσλ είλαη Μ = 4,08. 

Άξα, νη ελήιηθεο θξαηνχλ πνιχ ζεηηθή ζηάζε ζηελ εξψηεζε απηή. Ζ ηππηθή 

απφθιηζε είλαη ΣΑ = 0,829 θαη δείρλεη φηη νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ δε 

δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε κέζε ηηκή. 

ην ρήκα 22 (Παξάξηεκα 7), νη εξσηψκελνη απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε: ‘Σν 

ΑΓΔΠΔΑΔ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη έλα καζεηή κε ΔΝΚ λα αλαγλσξίδεη θαη λα 

δηαβάδεη κία ιέμε κε ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα (π.ρ. ε-θδξ-νκή);’. Δδψ βιέπνπκε φηη 

ε πιεηνςεθία ησλ 31 αηφκσλ ζπκθσλνχλ κε ηελ αληίιεςε απηή, 8 άηνκα δελ 

κπνξνχλ λα δψζνπλ ζαθή απάληεζε θαη 1 κφλν άηνκν δηαθσλεί. Ζ κέζε ηηκή 

δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδν κεγαιχηεξν ηνπ 4, πνπ ζεκαίλεη φηη νη ελήιηθεο θξαηνχλ 

ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο (Μ = 4,07 θαη ΣΑ = 0.797). 

Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ καζεηώλ 

Αθνχ επεμεξγαζηήθακε ηα δεδνκέλα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ηφζν κε 

ηππηθή αλάπηπμε (5 παηδηά) φζν θαη κε ENK (5 παηδηά) ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία πνπ 

ηνπο είρε δνζεί (βι. πξνεγνχκελε ελφηεηα) θηάζακε ζηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ 
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απνηειεζκάησλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη θαη γξαθηθά. Ζ πξψηε 

εξψηεζε ηελ νπνία θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη 10 καζεηέο ήηαλ: ‘Γηαηί ν ήιηνο ήηαλ 

ερζξφο ηεο γεο;’ 

πσο θαίλεηαη ζην ρήκα 21 θαη νη 5 καζεηέο κε ηππηθή αλάπηπμε πνπ 

θνηηνχλ ζηε Γ΄ δεκνηηθνχ έδσζαλ ηε ζσζηή απάληεζε ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε, 

δειαδή φηη ν ήιηνο μέξαηλε ηα θπηά ηεο. ζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο κε ΔΝΚ, 

παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη πνηθηιία απαληήζεσλ. Γχν καζεηέο έδσζαλ ηελ απάληεζε 

‘Ξέξαηλε ηα θπηά ηεο’, νη επφκελνη δχν φηη ‘Τπνζηήξηδε ηηο δξνζνζηαιίδεο’ θαη ν 

ηειεπηαίνο απάληεζε φηη ‘Σζαθσλφηαλ καδί ηεο’. 

 

 

ρήκα 5:  Απαληήζεηο καζεηώλ κε ΣΑ (n = 5) θαη ΔΝΚ (n = 5) ζηελ εξώηεζε «Γηαηί ν ήιηνο ήηαλ 

ερζξόο ηεο γεο; 

  

ην ρήκα 6 θαίλνληαη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κε ηππηθή αλάπηπμε θαη νη 

απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κε ΔΝΚ ζηε δεχηεξε εξψηεζε: ‘Πνηνο πξνζπαζνχζε λα  

θξαηήζεη δσληαλά ηα ινπινχδηα;’ ηελ νπνία θαινχληαλ λα ζπκπιεξψζνπλ κφλνη 

ηνπο.  
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ρήκα 6: Απαληήζεηο καζεηώλ κε ΣΑ (n = 5) θαη ΔΝΚ (n = 5) ζηελ εξώηεζε «Πνηνο 

πξνζπαζνύζε λα  θξαηήζεη δσληαλά ηα ινπινύδηα;» 

Βιέπνπκε φηη ην ζχλνιν ησλ 5 καζεηψλ κε ηππηθή αλάπηπμε έγξαςαλ ηελ ίδηα 

απάληεζε, δειαδή ‘νη άλζξσπνη’. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κε ειαθξά 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε δηαπηζηψλνπκε φηη ππήξμαλ πέληε δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο. Οη 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ ‘νη άλζξσπνη’, ‘νη βξνρνζηαιίδεο’, ‘ε γε’, ‘νη 

άλζξσπνη’ ελψ έλαο καζεηήο δελ έδσζε θακία απάληεζε.  

ηελ επφκελε εξψηεζε νη καζεηέο κε ηππηθή αλάπηπμε φπσο θαη νη καζεηέο 

κε ΔΝΚ έπξεπε λα ζεκεηψζνπλ πφζν πνιχ ηνπο άξεζε απηφ ην θείκελν πνπ κφιηο 

είραλ δηαβάζεη. πσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.6, νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ 

πνηθίιινπλ. ζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο κε ηππηθή αλάπηπμε, δχν απάληεζαλ φηη ηνπο 

άξεζε ιίγν, έλαο καζεηήο απάληεζε φηη ηνπ άξεζε πνιχ θαη δχν καζεηέο απάληεζαλ 

φηη ηνπο άξεζε πάξα πνιχ. ζνλ αθνξά ηνπ καζεηέο κε ΔΝΚ, δηαπηζηψλνπκε φηη ζε 

έλα καζεηή άξεζε ιίγν, ζε δχν καζεηέο άξεζε πνιχ θαη ζηνπο ππφινηπνπο δχν άξεζε 

πάξα πνιχ. 

0
1
2
3
4
5
6

Σ

υ

χ

ν

ό

τ

η

τ

α

Απαντήςεισ

ΤΑ

ΕΝΚ



95 

 

 

ρήκα 7: Απαληήζεηο καζεηώλ κε ΣΑ (n = 5) θαη ΔΝΚ (n = 5) ζηελ εξώηεζε «νπ άξεζε απηό 

πνπ δηάβαζεο;» 

Απνηειέζκαηα πεηξακάησλ 

Σν 1
ν
  πείξακα δηεμήρζε ζηηο 26/03/2014. ηελ θνηλσληθή ηζηνξία ησλ 10 

ζεηξψλ κε ηίηιν ‘Μάζεκα Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο’ είραλ ελζσκαησζεί 4 εηθφλεο 

ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ν καζεηήο. Ο καζεηήο είρε ρξφλν 15΄γηα λα απαληήζεη ζε 3 

εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ζηηο νπνίεο δελ έθαλε θαλέλα ιάζνο.   

Σν 2
ν
  πείξακα δηεμήρζε ζηηο 28/03/2014. ηελ θνηλσληθή ηζηνξία ησλ 10 

ζεηξψλ κε ηίηιν ‘Θαιάζζηεο ρειψλεο’ είραλ ελζσκαησζεί 4 εηθφλεο ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ν καζεηήο. Ο καζεηήο είρε ρξφλν 15΄γηα λα απαληήζεη ζε 3 εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο ζηηο νπνίεο δελ έθαλε θαλέλα ιάζνο.   

Σν 3
ν
 πείξακα δηεμήρζε ζηηο 31/03/2014. ηελ θνηλσληθή ηζηνξία ησλ 10 

ζεηξψλ κε ηίηιν ‘θνππίδηα ζηελ παξαιία’ είραλ ελζσκαησζεί 3 θσηνγξαθίεο γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ ην καζεηή ζε βαζηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. Ο καζεηήο είρε ρξφλν 

15΄γηα λα απαληήζεη ζε 3 εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ζηηο νπνίεο δελ έθαλε θαλέλα ιάζνο.   

Σν 4
ν
 πείξακα δηεμήρζε ζηηο 02/04/2014. ηελ θνηλσληθή ηζηνξία ησλ 10 

ζεηξψλ κε ηίηιν ‘ην ζρνιείν’ είραλ ελζσκαησζεί 3 εηθφλεο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ν 

καζεηήο ζε βαζηθά ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. Ο καζεηήο είρε ρξφλν 15΄γηα λα απαληήζεη 

ζε 3 εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ζηηο νπνίεο δελ έθαλε θαλέλα ιάζνο.   

Σν 5
ν
 πείξακα δηεμήρζε ζηηο 09/04/2014. ηελ θνηλσληθή ηζηνξία ησλ 10 

ζεηξψλ κε ηίηιν ‘Καιφ Πάζρα’ είραλ ελζσκαησζεί 4 εηθφλεο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ν 

καζεηήο. Ο καζεηήο είρε ρξφλν 15΄γηα λα απαληήζεη ζε 3 εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ζηηο 

νπνίεο δελ έθαλε θαλέλα ιάζνο.   
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5. πδήηεζε  

ην ζεκείν απηφ έρνληαο ζπγθεληξψζεη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα φια ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέμακε ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηα 

αμηνινγήζνπκε θαη λα νδεγεζνχκε ζε ζπκπεξάζκαηα παξαιιειίδνληαο ηα δηθά καο 

απνηειέζκαηα κε απηά άιισλ εξεπλψλ. 

Παξαηεξψληαο ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή φπσο θαηαγξάθεθαλ ζηηο ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο παξαηήξεζεο (αξρηθή – ελδηάκεζε θαη ηειηθή) θαη ηελ 

εμέιημή ηνπ ζηνπο ηνκείο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θαηαλφεζεο 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ 

έρεη βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηνπ ζε πνιινχο ηνκείο φπσο ηελ 

αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηελ θαηαλφεζε. Παξάιιεια, εμεηάδνληαο  ηηο απαληήζεηο 

ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ εξψηεζε ‘Πηζηεύεηε όηη νη Νέεο 

Τερλνινγίεο δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάπηπμε γισζζηθώλ δεμηνηήησλ παηδηώλ κε Διαθξά 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε;’ αληηιακβαλφκαζηε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. χκθσλα κε 

ηνπο εηδηθνχο, ν ππνινγηζηήο απνηειεί αγαπεκέλν αληηθείκελν ηνπ καζεηή γηα ηνλ 

ιφγν απηφ πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη απνθηά θίλεηξν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα 

απμάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επίδνζή ηνπ. ηελ έξεπλά ηνπο, νη O’Connell et 

al. (2010) αλαθέξνπλ φηη νη Νέεο Σερλνινγίεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνο δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο ζε καζεηέο κε δπζθνιίεο. 

Θέινληαο λα αλαθέξνπλ έλα πνιχ ζχγρξνλν παξάδεηγκα ζεκεηψλνπλ φηη ην 

ινγηζκηθφ ηεο Apple κπνξεί λα πξνζθέξεη αξθεηέο πξνζεγγίζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξηρζνχλ νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ απηψλ ηφζν κέζα φζν θαη έμσ απφ ηελ ηάμε. 

Σέινο, αμηνινγψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ ελειίθσλ ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ζπκπιήξσζαλ παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία δελ κπφξεζε λα απαληήζεη κε ζηγνπξηά 

αλ ην πεξηβάιινλ ηνπ Ζ/Τ εληζρχεη ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε ΔΝΚ 

ζπγθξηηηθά κε απηφ ηνπ βηβιίνπ. Παξφια απηά νη κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 

κεγαιχηεξεο ηνπ 3, επνκέλσο αλ θαη δελ ππάξρεη πιήξεο νκνθσλία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχκε φηη νη απνθξηλφκελνη θξαηνχλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ 

άπνςε απηή. Δληνχηνηο, απηή ε ακθηβνιία ησλ ελειίθσλ ζρεηηθά κε ηε βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο ζε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έξρεηαη 

ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ησλ Wehmeyer, Smith, Palmer, Kansas, and Davies 
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(2004) νη νπνίνη ππνγξάκκηζαλ φηη παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε θαη ηε γξαθή ελδέρεηαη λα δνπλ ηνλ ππνινγηζηή σο εκπφδην ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φηαλ ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

εθηειείηαη ζε κεγάιν κέξνο κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηα παηδηά θαινχληαη λα 

αλαπηχμνπλ λέν ηξφπν γξαθήο, απηφλ ηεο πιεθηξνιφγεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 

νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα βνεζεζνχλ ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ ζηηο 

πεξηνρέο απηέο πνπ πζηεξνχλ ψζηε λα ζηγνπξεπηνχλ φηη νη Νέεο Σερλνινγίεο κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ επεξγεηηθά γηα ηνπο ίδηνπο (Wehmeyer et al., 2004). Δπίζεο, κε 

ζηφρν λα ππνζηεξίμνπκε ηε δηαδηθαζία ησλ ηξηψλ θάζεσλ πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ 

παξνχζα κειέηε θαζψο θαη ηελ ππφζεζε φηη ν Ζ/Τ βνεζά ζηε δηδαζθαιία παηδηψλ κε 

ΔΝΚ, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη νη Sheriff and Boon (2014) ζηελ έξεπλά ηνπο, 

ππνζηήξηδαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ γξαθηθψλ ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή γηα ηε δηδαζθαιία παηδηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο απηήο έδεημαλ φηη ε ρξήζε γξαθηθψλ ζηνλ ππνινγηζηή ζπλέβαιε ζηε 

γλσζηηθή αλάπηπμε θαη ησλ ηξηψλ καζεηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πείξακα. Αλαθνξηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζηελ πξψηε θάζε, νη 

καζεηέο έδσζαλ 1-3 ζσζηέο απαληήζεηο ζηηο αζθήζεηο πνπ έζεζε ν δάζθαινο ρσξίο 

ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο κε ηε ρξήζε ησλ 

γξαθηθψλ ηνπ ππνινγηζηή, θαη νη ηξεηο καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά 6-7 πξνβιήκαηα, 

ζεκεηψλνληαο βειηίσζε ζηελ απφδνζή ηνπο θαηά 14% ζπγθξηηηθά κε ηελ πξψηε 

θάζε. Σέινο, ίδην πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζεκεηψζεθε θαη ζηελ ηειεπηαία 

θάζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ (Sheriff & Boon, 2014). 

Δθηηκψληαο, ινηπφλ, φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πξψηε 

ππφζεζή καο ιακβάλεη ζεηηθή απάληεζε.   

Αλαιχνληαο ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο ζπλέληεπμεο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη νη ηξεηο εηδηθνί ζπκθσλνχλ 

φηη ε δηαθνξνπνίεζε ελφο θεηκέλνπ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή 

κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ θάηη ζα θαηαθέξεη λα ηνπ ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή, είηε 

θάπνηα θσηνγξαθία, είηε θάπνηνο ήρνο. πκθσλνχλ φκσο φηη κε ηελ παξνπζία ηνπ 

Ζ/Τ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο λα αθαηξεζεί ηειείσο ν 

καζεηήο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα αλάγλσζεο θεηκέλνπ θαη λα αζρνιεζεί κε άιιεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή. πσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Wehmeyer et al. 

(2004), νξηζκέλεο θνξέο ην πεξηβάιινλ ηνπ ππνινγηζηή ελδέρεηαη λα απαηηεί 

απμεκέλεο αλαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο κε απνηέιεζκα παηδηά κε λνεηηθέο αλαπεξίεο λα 
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κελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηα κελχκαηα ηνπ θεηκέλνπ. Γηα ην ιφγν απηφ εκείο ζηελ 

παξνχζα κειέηε, φπσο θάλεθε θαη απφ ηα πέληε πεηξάκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ, 

πξνζπαζήζακε λα πξνζειθχνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ελζσκαηψλνληαο ζηε 

δξαζηεξηφηεηα θσηνγξαθίεο λεζηψλ (π.ρ. Αίγηλα) θαζψο ν καζεηήο ιαηξεχεη ηε 

ζάιαζζα. Οη ελήιηθεο απάληεζαλ επίζεο ζεηηθά ζηελ εξψηεζε εάλ ε δηαθνξνπνίεζε 

ελφο θεηκέλνπ 10 ζεηξψλ κέζσ Ζ/Τ ζα βνεζήζεη έλα καζεηή κε ΔΝΚ ζηελ 

θαηαλφεζή ηνπ (Μ = 4,65 θαη ΣΑ = 0,580). Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ 

πνπ ηέζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην αληηιακβαλφκαζηε φηη νη ελήιηθεο (γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνί) ζπκθσλνχλ κε ζεκαληηθή δηαθνξά φηη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε αγλψζηνπ θεηκέλνπ έσο 10 ζεηξέο. ην 

ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ έξεπλα ησλ Conners et al. (2004), ε νπνία 

πξαγκαηεχεηαη κία κειέηε πεξίπησζεο 22 καζεηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε πνπ 

δέρνληαη πξφγξακκα παξέκβαζεο γηα 10 εκέξεο. ηελ έξεπλα απηή επηβεβαηψλεηαη 

φηη ην 85% ησλ καζεηψλ εκθάληζαλ πξφνδν ζηελ θαηαλφεζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

δέρνληαλ ζαθείο νδεγίεο. ηε ζπλέρεηα, απνδεηθλχεηαη, επίζεο, φηη ηα παηδηά πνπ 

έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο νδεγίεο έρνπλ θσλνινγηθή επίγλσζε αληίζεηα κε ηα παηδηά πνπ 

δελ είραλ θαιή κλήκε θαη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο Απηφ θάλεθε θαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ θαη πεηξακάησλ φπνπ ν καζεηήο εληφπηδε 

ηηο ζσζηέο απαληήζεηο κέζα ζην θείκελν κφλν κεηά απφ ζαθείο νδεγίεο θαη 

θαηεπζχλζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε επηβεβαηψλεηαη κεξηθά 

ρξφληα αξγφηεξα φηαλ νη κειεηεηέο Allor et al. (2010) εξεχλεζαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θαηαλφεζεο ζε κηα νκάδα 28 καζεηψλ απφ 

10 δηαθνξεηηθά δεκφζηα ζρνιεία. Οη καζεηέο ιάκβαλαλ θαζεκεξηλά γηα 40 ιεπηά 

παξέκβαζε πνπ αθνξνχζε ηελ θαηαλφεζε κέζα απφ αλάγλσζε θεηκέλνπ ζε νκάδεο 1 

– 4 καζεηψλ. Ζ παξέκβαζε απνζθνπνχζε ζηελ θαηαλφεζε, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

ζπζηεκαηηθέο νδεγίεο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

ζηφρνο ήηαλ ηα παηδηά λα δηαβάδνπλ κε ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ην 

θείκελν. Αξρηθά, ινηπφλ, νη καζεηέο θνηηνχζαλ ηηο εηθφλεο θαη κάληεπαλ ηελ ηζηνξία. 

ηε ζπλέρεηα δηάβαδαλ ην θείκελν θαη επαιήζεπαλ ή φρη ηηο αξρηθέο ηνπο ππνζέζεηο. 

Με ην επεμεγεκαηηθφ θείκελν νη δάζθαινη έθαλαλ εξσηήζεηο θαη κεηά ηελ αλάγλσζε 

ηνπ θεηκέλνπ, πξφηεηλαλ δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην θείκελν. 

Σέινο, νη καζεηέο αλαγλψξηζαλ ηα γξακκαηηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ θαη κέζα απφ 

απηή ηε δηαδηθαζία ιάκβαλαλ θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία πνπ δηάβαζαλ. 

Σα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 
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θαηαλφεζεο κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ήηαλ αξθεηά ζεηηθά. Δίλαη ζαθέο κέζα απφ ηελ 

έξεπλα φηη νη καζεηέο κε δπζθνιίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο φηαλ έρνπλ θαηαλνεηέο νδεγίεο (Allor et al., 2010). Απφ ηα παξαπάλσ 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε δηαθνξνπνίεζε θεηκέλνπ έσο 10 γξακκέο επηθέξεη ζε κεγάιν 

πνζνζηφ βειηίσζε ζηα επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή. Απηφ φκσο δελ αλαηξεί ην 

γεγνλφο φηη ππάξρεη θίλδπλνο αλ δελ έρεη ζρεδηαζηεί ζσζηά ε παξέκβαζε ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ καζεηή λα δηαζπαζηεί θαη λα έρνπκε ηα αθξηβψο αληίζεηα 

απνηειέζκαηα. 

ζνλ αθνξά ηελ απάληεζε ζηελ ηξίηε εξεπλεηηθή καο ππφζεζε, αλ δειαδή  ε 

εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ ζε καζεηή κε ΔΝΚ κπνξεί λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ πξφνδφ ηνπ φζνλ αθνξά ηελ αλάγλσζε ιέμεσλ κε ηξία ζχκθσλα ζα πξέπεη λα 

παξαηεξήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ, ηηο θαηαγξαθέο παξαηήξεζεο θαη 

ηηο αληηιήςεηο ησλ ελειίθσλ θαη ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθφ γηα ην δήηεκα 

απηφ. πσο βιέπνπκε ν καζεηήο δελ έθαλε θαλέλα ιάζνο ζηα πεηξάκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Απηφ δείρλεη φηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, ν καζεηήο 

έιαβε θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη ζεκείσζε ζεκαληηθή πξφνδν ζηηο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο, ηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη λα 

ζπκπιεξψζεη θαη λα επηβεβαηψζεη ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ (ζπλεληεχμεηο) θαη ησλ 

ελειίθσλ γηα ηελ αξρηθή ππφζεζε φηη ην ΑΓΔΠΔΑΔ ππνζηεξίδεη ηελ αλάγλσζε 

ιέμεσλ κε ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε ζπκβαδίδεη κε ηα 

επξήκαηα παξφκνηαο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ησλ 

O’Connell et al. (2010) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Philip καζεηήο δεπηέξαο ηάμεο 

δεκνηηθνχ, ηνπ νπνίνπ ελψ ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλε, 

ζεκείσζε κεγάιε πξφνδν έπεηηα απφ δηδαθηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν εθαξκφζηεθε 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ κέζσ ππνινγηζηή θαη ην νπνίν ήηαλ ζχκθσλν κε ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή. πγθεθξηκέλα, ε δαζθάια ηνπ έδηλε έηνηκεο εηθφλεο 

ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζρνιείνπ πνπ ηνλ ελδηέθεξαλ θαη κε έλα θνπκπί ν καζεηήο 

κπνξνχζε λα αθνχεη επαλεηιεκκέλα ηελ πξνθνξά θαη ζηε ζπλέρεηα λα αληηζηνηρεί 

ηελ ερνγξαθεκέλε ιέμε κε ηελ εηθφλα πνπ ηαίξηαδε. Μπνξνχζε, επίζεο, λα δηαβάζεη 

ηε ιέμε κφλνο ηνπ, λα ηελ ερνγξαθήζεη θαη κεηά λα αθνχζεη θαη λα ζπγθξίλεη ην δηθφ 

ηνπ απνηέιεζκα κε ηνπ ππνινγηζηή (O’Connell et al., 2010). Ζ δηαδηθαζία απηή 

ζπκίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξέκβαζεο νη νπνίεο έρνπλ πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα θαη ηηο νπνίεο πινπνηνχζε ν καζεηήο ζηνλ ππνινγηζηή ζε εβδνκαδηαία βάζε 

ζην πιαίζην ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. Οη δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο αθνξνχζαλ αζθήζεηο πνπ 
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ηίζελην ζηνλ καζεηή ν νπνίνο θαινχηαλ λα αληαπνθξηζεί κε ζηφρν ηελ αλάγλσζε 

(ζχλζεζε θαη αλάιπζε) ιέμεσλ ηνπ ηχπνπ ΦΦ. Μία κειέηε ε νπνία ππνζηεξίδεη 

ηέηνηεο ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ είλαη ησλ Allor et 

al. (2010) φπνπ παξνπζηάδεηαη ε παξαθάησ ηερληθή γηα θσλνινγηθή επίγλσζε κέζα 

απφ δνκεκέλν πξφγξακκα. Αξρηθά νη εθπαηδεπηηθνί εζηίαδαλ ζηελ έλσζε θαη ην 

ρψξηζκα ησλ θσλψλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ δεηνχζαλ απφ ηα παηδηά λα ρσξίζνπλ ηηο 

θσλέο κηαο πξφηαζεο επέκελαλ ζε έλα γξάκκα ην νπνίν ηα παηδηά ζπλήζσο 

πξνζπεξλνχζαλ. Σν γεγνλφο φηη ηα παηδηά κε λνεηηθέο αλαπεξίεο δπζθνιεχνληαλ 

ζηελ αλαγλψξηζε κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ πεξηζζφηεξν απφ ηα παηδηά κε ηππηθή 

αλάπηπμε κηθξφηεξεο ειηθίαο, επηζεκαίλεη ηε κεγάιε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε 

πξνζνρή ζηελ αλάγλσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ κε λνεηηθέο αλαπεξίεο (Channel 

et al., 2013). 

Απφ φια ηα παξαπάλσ ην γεληθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη θπξηαξρεί ε αληίιεςε 

ζε  γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο φηη ε εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ ζε καζεηή κε ΔΝΚ 

επηθέξεη ζεηηθέο κεηαβνιέο ζηελ πξφνδφ ηνπ. Σν ίδην θαηαδεηθλχνπλ θαη νη 

θαηαγξαθέο ησλ παξαηεξήζεσλ φπνπ θαίλεηαη μεθάζαξα ε εμέιημε ηνπ καζεηή ζηηο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ζηα νπνία 

ππνβιήζεθε ν καζεηήο. 
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πκπεξάζκαηα 

Σν δηδαθηηθφ πξφγξακκα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο πνπ 

ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ απφ ηνλ καζεηή κε ΔΝΚ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη θαηαλφεζε θεηκέλνπ έδεημαλ ζεκαληηθή βειηίσζε 

ζηελ απφδνζή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε κελψλ πνπ δηήξθεζε ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο (Ννέκβξηνο-Απξίιηνο 2013-2014). Ζ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εμειίρζεθε θπζηνινγηθά ρσξίο δηαθνπέο. Απφ ηηο αξρηθέο, ηηο ελδηάκεζεο θαη ηηο 

ηειηθέο θαηαγξαθέο πνπ αλαιχζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα δηαπηζηψλνπκε φηη ην 

δηδαθηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο βνήζεζε ηνλ καζεηή λα βειηηψζεη ηηο πεξηνρέο 

ζηηο νπνίεο εκθάληδε δπζθνιίεο. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηε καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα θαη ηελ πεξηνρή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ν 

καζεηήο εκθάληζε ζεκαληηθή βειηίσζε πιεζηάδνληαο θαηά ηξία εμάκελα ηε γξακκή 

βάζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπ ζηελ αξρή ησλ θαηαγξαθψλ (Ννέκβξηνο 2013). 

Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο παξνπζίαζε βειηίσζε ζηνλ 

ηνκέα «ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα» θαηά δχν εμάκελα. Απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε 

ηελ πξψηε ππφζεζε ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο φηη ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή 

ζηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ, ππνζηήξημε ηνλ καζεηή ζε κεγάιν 

βαζκφ αθνχ ήηαλ έλαο παξάγνληαο πνπ ηνλ βνεζνχζε λα θξαηήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

ζπγθεληξσκέλε ζηε δξαζηεξηφηεηα. Ζ έξεπλα ησλ Rice and Greer (2014) έξρεηαη λα 

πξνζζέζεη αθφκα θάηη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο εθηηκήζεηο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ 

ππνινγηζηή ζηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ καζεηή κε δπζθνιίεο. 

Γηαπηζηψλνπλ ινηπφλ φηη ε αλάγλσζε θεηκέλσλ απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

πξνζθέξεη νξηζκέλα πξαγκαηηθά νθέιε αλαθέξνληαο φηη ε ιεηηνπξγία κεγέζπλζεο 

ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη ν ξπζκηδφκελνο θσηηζκφο ηεο νζφλεο κπνξεί 

λα απνηεινχλ ιεηηνπξγίεο επεξγεηηθέο ζηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία νξηζκέλσλ 

παηδηψλ.  

ζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή ησλ βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ 

δηαπηζηψζακε φηη ν καζεηήο ζεκείσζε ζεκαληηθή πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηαλφεζεο (δχν εμάκελα πξνο ηε γξακκή βάζεο). ε απηφ ζίγνπξα έπαημε 

ζεκαληηθφ ξφιν ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηνλ ππνινγηζηή κε ηε βνήζεηα 

ησλ νπηηθνπνηήζεσλ ζε θχξηα λνήκαηα ηνπ θεηκέλνπ, πνπ ζπλδεφηαλ κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηφρν ηεο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ έσο 10 ζεηξέο. Απφ ηε δηαπίζησζε 

απηή ηθαλνπνηείηαη θαη ε δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. Σέινο, 
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ζπγθξίλνληαο ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεσλ ζηε γξακκή 

ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, φπνπ ζηνπο ηνκείο ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο 

αλάγλσζεο ν καζεηήο ζεκεηψλεη ηε κεγαιχηεξε βειηίσζε, θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην ζηνρεπκέλν, αηνκηθφ θαη εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πνπ 

εθαξκφζηεθε ζηνλ καζεηή είρε επηηπρία αθνχ ζηελ ηειηθή θάζε ησλ παξεκβάζεσλ ν 

καζεηήο ήηαλ ζε ζέζε ηφζν λα θάλεη αλάγλσζε, λα αλαιχεη θαη λα ζπλζέηεη ιέμεηο 

ηνπ ηχπνπ ΦΦ. Απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ ζηα παηδηά κε ηππηθή 

αλάπηπμε θαη βξίζθνληαλ ζηελ ειηθία ηνπ καζεηή δηαπηζηψλνπκε φηη νη καζεηέο δελ 

ζπλάληεζαλ δπζθνιίεο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηήζεσλ θαηαλφεζεο ζε αληίζεζε κε 

ηα παηδηά κε ΔΝΚ πνπ ζπλήζσο δελ κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ζσζηέο απαληήζεηο. ην 

ζεκείν απηφ ζπλεηδεηνπνηνχκε ηε κεγάιε πξφνδν πνπ έρεη ζεκεηψζεη ν καζεηήο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. Αλαιχνληαο ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ ζε γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πιεηνςεθία δελ κπνξνχζε λα δψζεη ζαθή 

απάληεζε γηα ην πφζν ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ Ζ/Τ βνεζά ηα παηδηά 

κε ΔΝΚ λα αλαπηχμνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά έδεημαλ 

λα ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ άπνςε φηη ε δηαθνξνπνίεζε δηδαζθαιίαο 

ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ έσο 10 ζεηξέο θαη φηη ε εθαξκνγή ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ ππνζηεξίδεη ηελ αλάγλσζε ιέμεσλ κε ηξία ζπλερφκελα ζχκθσλα 

(ΦΦ). ζνλ αθνξά ηηο ζπλεληεχμεηο κε ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

δηαπηζηψλνπκε φηη είλαη ζεηηθνί ζηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο γισζζηθψλ δεμηνηήησλ αθνχ ν ππνινγηζηήο 

απνηειεί αγαπεκέλν αληηθείκελν ηνπ καζεηή. Οη εηδηθνί θξάηεζαλ επίζεο ζεηηθή 

ζηάζε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή κε ζηφρν ηελ 

θαηαλφεζε θεηκέλνπ έσο 10 γξακκέο αξθεί λα έρεη ελζσκαησζεί έλα θίλεηξν γηα ην 

καζεηή ψζηε λα εληζρπζεί ε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ. Σέινο, ζπκθσλνχλ φηη ην 

ΑΓΔΠΔΑΔ βνεζά πνιχ ηνλ καζεηή ζηελ αλάγλσζε ιέμεσλ κε ηξία ζχκθσλα αξθεί 

λα έρνπλ θαηαγξαθεί νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο ηνπ θαη λα έρεη ζρεδηαζηεί ην ζσζηφ 

δηδαθηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο. 

Μειινληηθέο Πξνηάζεηο 

Έρνληαο σο εξέζηζκα ηελ παξνχζα εξγαζία δηαπηζηψζακε φηη ε ππνζηήξημε 

ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη κηα ηδηαηηέξσο απαηηεηηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία επεξεάδεη άιιεο θνξέο ζεηηθά θαη άιιεο αξλεηηθά ηνλ εηδηθφ 

παηδαγσγφ. Ζ παξαηήξεζε ηνπ καζεηή ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή 
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ψζηε λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα ζρεδηάζεη ζσζηά ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα 

παξέκβαζεο. Σν δηδαθηηθφ πξφγξακκα πνπ εθαξκφζακε ζηνλ καζεηή ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο πεξηειάκβαλε δηαθνξνπνηήζεηο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Απφ ηα απνηειέζκαηα είδακε φηη ν καζεηήο ηνπ εηδηθνχ 

ζρνιείνπ κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε αληαπνθξίζεθε ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο ν ππνινγηζηήο απνηεινχζε θίλεηξν γηα ηνλ ίδην 

βνεζψληαο ηνλ λα πεηχρεη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. Μία επφκελε έξεπλα πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε γηα ηελ ππνζηήξημε παηδηψλ κε ειαθξά λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε κέζσ ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ είλαη ε αλάπηπμε κίαο βάζεο δεδνκέλσλ 

ε νπνία ζα παξέρεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο φρη κφλν γηα 

παηδηά αιιά θαη γηα φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απηψλ ησλ 

καζεηψλ (εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ, εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ). Μία ηέηνηα 

εθαξκνγή απαηηεί ηε ζπλεξγαζία εηδηθψλ παηδαγσγψλ θαη επηζηεκφλσλ αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ. πσο αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ησλ O’Connell et al. (2010) κία ηέηνηα 

ηζηνζειίδα κε ην φλνκα TechMatrix ππάξρεη ήδε ζην εμσηεξηθφ θαη πξνζθέξεη 

ζεκαληηθή βνήζεηα εμππεξεηψληαο ηε δηεξεχλεζε παξακέηξσλ ζρεηηθά κε ην πψο ε 

ηερλνινγία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη καζεηέο κε αλαπεξίεο. Παξνκνίσο ππάξρνπλ θη 

άιιεο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο είλαη θαηάιιειεο κφλν γηα εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη 

δηδάζθνπλ ζε ηκήκαηα κε άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (O’Connell et al., 

2010).  
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Παξάξηεκα 1- Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ 

Κάπνηε, νη βξνρνζηαιίδεο  απνθάζηζαλ λα 

επαλαζηαηήζνπλ εηξεληθά. Έπξεπε λα ζπκπαξαζηαζνχλ ζηνλ πιαλήηε Γε πνπ 

θηλδχλεπε. Άζηξαςε ινηπφλ ε πην δσεξή βξνρνζηαιίδα θαη είπε:  

-Μφλν κε δξαζηηθά κέηξα ζα δνχκε άζπξε κέξα! Πξέπεη λα αληηδξάζνπκε ζε απηή 

ηελ θαηαζηξνθή!  

Καη έηζη άξρηζε ε απεξγία! Καη ν πιαλήηεο Γε  έκεηλε 

γηα θαηξφ ρσξίο λεξφ….. 

Οη άλζξσπνη πξνζπαζνχζαλ ζθιεξά λα θξαηήζνπλ δσληαλά ηα ινπινχδηα ζηηο 

γιάζηξεο , νη θφκπξεο ηπιίγνληαλ ζηνπο βξάρνπο θαη ερζξφο ηεο 

Γεο ήηαλ πηα ν ήιηνο  πνπ μέξαηλε ηα πάληα. 

Λέμεηο ηύπνπ ΦΦ: άζηξαςε, άζπξε, θαηαζηξνθή, γιάζηξεο, θφκπξεο 
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Παξάξηεκα 2- Πείξακα 1
ν
  

 

«Μάζεκα Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο» 

ηαλ ρηππάεη ην θνπδνχλη, φινη νη καζεηέο ηξέρνπκε ζηηο ζθάιεο  γηα 

λα επηζηξέςνπκε γξήγνξα ζην ζπίηη. Πξέπεη φκσο λα ζπκάκαη φηη φηαλ 

ζπγθεληξσλφκαζηε ζηε ζθάια κπνξεί λα ρηππήζνπκε . ηαλ 

βγαίλνπκε απφ ην ζρνιείν πξέπεη λα πεξηκέλνπκε λα αλάςεη ην πξάζηλν αλζξσπάθη 

γηα λα δηαζρίζνπκε ην δξφκν.  Αλ δελ έρεη θαλάξη πεξηκέλνπκε λα καο θάλεη 

λφεκα λα πεξάζνπκε απηφο ν άληξαο ή ε γπλαίθα πνπ ιέγνληαη ζρνιηθνί ηξνρνλφκνη. 

 Σν θεληξηθφ ζεκείν ηνπ καζήκαηνο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο είλαη λα 

είκαζηε πνιχ ΠΡΟΔΚΣΗΚΟΗ. 

Λέμεηο ηνπ ηύπνπ ΦΦ: επηζηέςνπκε, ζπγθεληξσλφκαζηε, αλζξσπάθη, άληξαο, 

θεληξηθφ 
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Παξάξηεκα 3 – Πείξακα 2
ν
  

 

«Θαιάζζηεο Υειώλεο» 

Σν θαινθαίξη θάζε πξσί μππλψ κε έλα αζηξαθηεξφ ρακφγειν θαη πάσ ζηελ 

παξαιία φπνπ θηηάρλσ θαζηξάθηα. Μηθξφο θνξνχζα θαη κπξαηζάθηα, 

ηψξα πηα δελ ηα ρξεηάδνκαη! ηαλ ηξψσ ζηε ζάιαζζα πνηέ δελ πεηάσ ηα ζθνππίδηα 

κέζα γηαηί θαηαζηξέθεηαη ην πεξηβάιινλ . Ο παππνχο κνπ έρεη πεη φηη ν 

αγαπεκέλνο κεδέο κηαο ζαιάζζηαο ρειψλαο είλαη νη ηζνχρηξεο. Οη πιαζηηθέο 

ζαθνχιεο πνπ επηπιένπλ ηνπο κνηάδνπλ πνιχ  θαη αλ νη ρειψλεο 

κηινχζαλ ζα αθνχγακε: ‘Βνήζεηα! Έκπιεμα ζηε ζαθνχια! Απιά πεηλνχζα’! 

Λέμεηο ηνπ ηύπνπ ΦΦ: αζηξαθηεξφ, θαζηξάθηα, θαηαζηξέθεηαη, ηζνχρηξεο 
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Παξάξηεκα 4 – Πείξακα 3
ν 

 

«θνππίδηα ζηελ παξαιία» 

Πέξζη ην θαινθαίξη θαζψο έρηηδα θαζηξάθηα ζηελ άκκν άθνπζα κία 

θπξία λα ιέεη ζην παηδί ηεο: ‘Γηψξγν, κελ πεηάο ραξηηά ζηελ παξαιία. Αλ θάλνπκε 

φινη ην ίδην ην πεξηβάιινλ ζα θαηαζηξαθεί!’.  Απνθάζηζα ινηπφλ λα 

θάλσ θάηη γηα λα βνεζήζσ ηε θχζε θαη ηα δέληξα’! πγθέληξσζα φζα ηα ζθνππίδηα 

κπνξνχζα λα δσ ζηελ παξαιία θαη ηα έβαια ζε κία ζαθνχια γηα λα κπνξέζσ λα ηα 

πεηάμσ ζε θάπνην θάδν. Κάπνηνη άλζξσπνη πνπ κε είδαλ κε βνήζεζαλ θαη έηζη 

ζπγθεληξψζακε πεξηζζφηεξα ζθνππίδηα. Ήκνπλ πνιχ ραξνχκελνο! Ζ παξαιία ήηαλ 

θαζαξή!!  

Λέμεηο ηνπ ηύπνπ ΦΦ: θαζηξάθηα, θαηαζηξαθεί, ζπγθέληξσζα, άλζξσπνη 
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Παξάξηεκα 5- Πείξακα 4
ν
  

 

«ην ζρνιείν» 

Μνπ αξέζεη λα βξίζθνκαη ζπληξνθηά κε ηνπο θίινπο κνπ. πλήζσο 

ζπγθεληξσλφκαζηε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ζηα δηαιείκκαηα θαη παίδνπκε κέρξη λα 

ρηππήζεη ην θνπδνχλη.  ηαλ παίδνπκε είκαη πνιχ ραξνχκελνο. 

Γελ ηζαθσλφκαζηε αιιά αλ θάπνηα θνξά ζπκβεί ην μερλάκε ακέζσο. Μεηά 

επηζηξέθνπκε ζηελ ηάμε γηα ην κάζεκα θαη αλππνκνλψ κέρξη λα 

μαλαρηππήζεη ην θνπδνχλη. Κάπνηεο θνξέο φινη νη καζεηέο καδεπφκαζηε ζην θέληξν 

θαη θάλνπκε δηάθνξεο ρεηξνηερλίεο κε ηηο δαζθάιεο καο.  

Λέμεηο ηνπ ηύπνπ ΦΦ: ζπληξνθηά, ζπγθεληξσλφκαζηε, επηζηξέθνπκε, θέληξν 
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Παξάξηεκα 6- Πείξακα 5
ν
  

 

«Καιό Πάζρα!» 

Κάζε ρξφλν ην Πάζρα είκαη πνιχ ραξνχκελνο! ιε ε νηθνγέλεηα καδί 

ζπγθεληξσλφκαζηε γχξσ απφ ην γηνξηηλφ ηξαπέδη.  Ζ γηαγηά 

επηζηξαηεχεη ηα εγγφληα ηεο λα ζηξψζνπλ ην ηξαπέδη θαη ηε κακά κε ηε ζεία λα 

ζεξβίξνπλ ην θαγεηφ. Άλζξσπνη απφ φιν ην ρσξηφ πεξλνχλ λα επρεζνχλ. Ο παππνχο 

ιέεη φηη εκείο ηα παηδηά πξέπεη λα είκαζηε επγεληθνί κε ηνπο μέλνπο. Απηφ 

πνπ κνπ αξέζεη πην πνιχ ην Πάζρα είλαη φηαλ ηζνπγθξίδνπκε ηα θφθθηλα απγά. 

Πάληα εχρνκαη λα είκαη εγψ ν ληθεηήο! Αιιά αθφκα θαη ληθήζεη άιινο δελ 

απνγνεηεχνκαη! Πάλησο θέηνο εχρνκαη λα ληθήζσ εγψ!  

Λέμεηο ηνπ ηύπνπ ΦΦ: ζπγθεληξσλφκαζηε, επηζηξαηεχεη, άλζξσπνη, 

ηζνπγθξίδνπκε 
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Παξάξηεκα 7- Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ ελειίθσλ 

 

 

ρήκα 8: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 1ε εξώηεζε 

 

 

ρήκα 9: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 2ε εξώηεζε 
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ρήκα 10: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 3ε εξώηεζε 

 

 

ρήκα 11: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 4ε εξώηεζε 

 

 

ρήκα 12: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 5ε εξώηεζε 
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ρήκα 13: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 6ε εξώηεζε 

 

 

ρήκα 14: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 7ε εξώηεζε 

 

ρήκα 15: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 8ε εξώηεζε 
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ρήκα 16: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 9ε εξώηεζε 

 

 

ρήκα 17: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 10ε εξώηεζε 

 

 

ρήκα 18: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 11ε εξώηεζε 
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ρήκα 19: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 12ε εξώηεζε 

 

 

ρήκα 20: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 13ε εξώηεζε 

 

ρήκα 21: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 14ε εξώηεζε 
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ρήκα 22: Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ 15ε εξώηεζε 

 


