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  Πεξίιεςε 

    H παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή πνπ παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Αξρηθά πξνζδηνξίδεηαη ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. ηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη  αξρέο πνπ ηζρχνπλ ζηε Γηδαθηηθή γηα φινπο ηνπ καζεηέο θαη πξνηάζεηο 

δηδαζθαιίαο γηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζην πιαίζην ηεο Δηδηθήο Γηδαθηηθήο. 

Παξνπζηάδεηαη ην ηνρεπφκελν, Αηνκηθφ, Γνκεκέλν, Δληαμηαθφ, Πξφγξακκα, 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (.Α.ΓΔ.Π.Δ.Α.Δ). Αθφκα αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο 

νη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο. Ζ εξγαζία  κειεηάεη ηηο αλάγθεο αηφκσλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε γηα ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπο ζηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο. 

Τπνγξακκίδνληαη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο ρξήζεο ππνινγηζηψλ θαη ινγηζκηθψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη ινγηζκηθά γηα παηδηά κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε ψζηε ε εθκάζεζε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ λα γίλεη κε ηε βνήζεηα 

ππνινγηζηή. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην εκπεξηέρεη  κία κειέηε πεξίπησζεο ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε κηαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο κε ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζε καζεηή κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ κειέηε πεξίπησζεο 

δηεμάγεηαη ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο κε εθαξκνγή 

ηνπ .Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ. 

 Summary 

This present study is an attempt to investigate the specific teaching variations using 

a computer provided to students with mental retardation. In the first chapter is defined 

the concept of mental retardation. In the second chapter there are the basic principles 

in Education and teaching suggestions for mentally disabled children in the context of 

the Special Education. Also is presented the targeted, individual, Structured, 

Integrated Program for students with Special Educational Needs (TISIPfPSEN). In the 

third chapter are presented the basic academic skills. This paper studies the needs of 

people with mental retardation to improve their performance in academic skills .The 

study includes a reference to the positive and the negative aspects of computer 

application. The study presents also softwares available so that academic skills can be 

supported by using a computer. The last chapter includes a case study which is 
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generating an educational intervention using the new technologies to student with 

mild mental retardation The study was carried out in the scientific field of special 

education and training by applying TISIPfPSEN. 

Riassunto 

Questa tesi è un tentativo di indagare le differenziazioni didattici specifici, 

utilizzando il computer, forniti agli studenti con disabilità mentale. Inizialmente, viene 

determinato il ritardo mentale. In seguito, vengono elencate i principi vigenti nella 

Didattica per tutti gli alunni e suggerimenti didattici per i bambini con ritardo mentale 

nell’ ambito della Didattica Speciale. Viene presentato il Programma degli Studi di 

Educazione Speciale, Mirato, Individuale e Strutturato (P.S.E.S.M.I.S.). Inoltre, 

vengono esaminate dettagliamente le competenze accademiche. La tesi studia i 

bisogni delle persone con ritardo mentale a migliorare le loro attitudini in abilità 

accademiche. Sono sottolineati gli elementi a favore e contro dell’ uso di computer e 

software nel campo di istruzione. In più, vengono presentati i software per i bambini 

con ritardo mentale, affinché l’ apprendimento delle competenze accademiche diventi 

con l’ aiuto del computer. L’ ultimo capitolo comprende un caso di studio che prevede 

la formazione di un intervento educativo usando le nuove tecnologie per gli studenti 

con ritardo mentale lieve. Il caso di studio è condotto in campo scientifico dell’ 

educazione e della didattica speciale per l’ applicazione del P.S.E.S.M.I.S. 
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  Δηζαγσγή 

 

   Σα ζηάδηα πνπ έρεη πεξάζεη ε εηδηθή αγσγή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ, κε 

δηάθνξεο παιηλσδίεο είλαη ηα εμήο: Πξψηνλ, είλαη ην ζηάδην ηεο απφξξηςεο ε ηεο 

θαθνκεηαρείξηζεο. Σν επφκελν ζηάδην είλαη ηεο ιχπεζεο, ηνπ νίθηνπ, ηνπ εγθιεηζκνχ 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζε έλα απνκνλσκέλν πεξηβάιινλ. ήκεξα, ε εηδηθή αγσγή έρεη 

κπεη ζηηο ξάγεο ψζηε λα επηηεπρζεί ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

θνηλσλία. Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο θηλείηαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη είλαη ε 

δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή θαζψο 

θαη κία παξέκβαζε ζε καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δίλαη πιένλ θνηλά απνδεθηφ 

φηη ππνινγηζηέο είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζχγρξνλεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαζψο 

ηνπ πξνζθέξνπλ πνιππνίθηιεο δπλαηφηεηεο (Li-Tsang, C. W. ,2005). Ο ξφινο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζπγθξηκέλα ηεο εηδηθήο αγσγήο , είλαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ 

εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη λα ρξεζηκνπνηεί απηήλ ηελ εμέιημε σο φπιν ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δπνκέλσο ε 

εδξαίσζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

θαληάδεη επηηαθηηθή αλάγθε. Αθφκα ε απφθηεζε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ είλαη θάηη 

ην πνιχ ζεκαληηθφ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία .Σν άηνκν κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε πνπ 

δελ έρεη θακία γλψζε γιψζζαο θαη καζεκαηηθψλ ,εμαξηάηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο 

άιινπο θαη πνιχ ζπρλά πέθηεη ζχκα εθκεηάιιεπζεο αιιά θαη άιισλ επηθηλδχλσλ 

θαηαζηάζεσλ. Κηλδπλεχεη απφ αηπρήκαηα επεηδή δελ μέξεη λα δηαβάδεη νδεγίεο 

ρξήζεο ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε νδεγίεο ρξήζεο θαξκάθσλ 

θαη ππνινγηζκνχο εμφδσλ. Πνιιέο θνξέο αδπλαηεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο άιινπο 

θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εζσζηξέθεηα θαη ηελ απνκφλσζε.  
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 1. Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

 

    Όπσο αλαθέξνπλ νη Κάθνπξνο θαη Μαληαδάθε(2013) , «θαηά θαηξνχο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξνη φξνη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε λνεηηθή πζηέξεζε, φπσο 

ηδησηεία, παξαθξνζχλε, νιηγνθξέλεηα, θξεηηληζκφο, λνεηηθή αλεπάξθεηα, λνεηηθή 

αλαπεξία θ.ά.. Οη φξνη λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη λνεηηθή πζηέξεζε είλαη ζρεηηθά 

θαηλνχξηνη. Αθφκα θαη ηνλ 18 αηψλα ρξεζηκνπνηνχληαλ ε ιέμε ηδησηεία έηζη ψζηε λα 

απνζαθεληζηεί ε ζπλνιηθή κνξθή ηεο πλεπκαηηθήο αλεπάξθεηαο  .Κάζε φξνο πνπ 

επηιέγεηαη, κεηά απφ ζχληνκν δηάζηεκα ηίζεηαη ζέκα απφξξηςεο ηνπ σο ηδηαίηεξα 

επηδήκηνο θνηλσληθά θαη πξνηείλνληαη άιινη ψζηε λα πεξηγξάςνπλ κε πεξηζζφηεξε 

πνιηηηθή νξζφηεηα ηελ θαηάζηαζε απηψλ ησλ αηφκσλ. Όζν αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ φξνπ λνεηηθή θαζπζηέξεζε ε λνεηηθή πζηέξεζε, επηιέγεηαη ν πξψηνο φξνο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Ζ νξνινγία πεξηγξάθεη ηελ ζεσξεηηθή ζηάζε απηνχ πνπ ηελ 

ρξεζηκνπνίεη. Ο φξνο θαζπζηέξεζε αλήθεη ελλνηνινγηθά ζηηο αλαπηπμηαθέο 

πξνζεγγίζεηο, ζε αληίζεζε κε ηνλ φξν πζηέξεζε πνπ αλήθεη ζηηο κε αλαπηπμηαθέο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Οη κε αλαπηπμηαθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο απνδέρνληαη 

ην ράζκα θαη ηε δηαθνξά κεηαμχ λνεηηθά πζηεξεκέλσλ αηφκσλ θαη αηφκσλ κε ηε 

ιεγφκελε θαλνληθή αλάπηπμε (κεζνθαλνληθψλ), θάηη ην νπνίν δελ απνδέρνληαη νη 

αλαπηπμηαθέο πξνζεγγίζεηο. 

 

 

1.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

   ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο ζε πφιεηο θξάηε φπσο ζηε πάξηε, ηα παηδηά κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε πνπ ζπλππήξρε κε άιιεο κεηνλεμίεο θαη αλαπεξίεο ηα έξηρλαλ απφ ηνλ  

Καηάδα ηνπ Σαυγέηνπ. (Harris, 2006) ηε Ρψκε ιέγεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ άηνκα 

κε ηδηαηηεξφηεηεο γηα ηε δηαζθέδαζε πςειψλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ. ην 

Μεζαίσλα ηα άηνκα πνπ είραλ βαξχηεξεο πεξηπηψζεηο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο καδί 

κε άηνκα πνπ έπαζραλ απφ ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο αληηκεησπίδνληαλ σο ακαξησινί 

,πνπ ε ζάξθα ηνπο βξήθε θαηαθχγην ζην βξσκεξφ πλεχκα ηνπ ζαηαλά θαη γηα απηφ 

ζαλαηψλνληαλ. Με ηε ζπκβνιή ηεο Αλαγέλλεζεο κέζα απφ ηελ επίδξαζε 

θηινζνθηθψλ αληηιήςεσλ ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη νπνηαδήπνηε άιιε 
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εηδηθή αλάγθε ε απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, αληηκεησπίδνληαλ κε πεξηζζφηεξε 

δεζηαζηά θαη πξνζνρή (Harris, 2006). Μεηά δέθαην έβδνκν αηψλα κε ηελ επηθξάηεζε 

ηνπ δηαθσηηζκνχ πξνζπεξάζηεθαλ πνιιέο απφ ηηο πξνιήςεηο ηνπ Μεζαίσλα .Ο Σδνλ 

Λνθ 1632-1704 έθαλε πξψηνο ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη 

ζηελ ςπρηθή λφζν. Καηά ηνλ 19 αηψλα ζεζπίδεηαη ζηαδηαθά ε εηδηθή εθπαίδεπζε, 

θαζψο άξρηζαλ νη πξψηεο ζπζηεκαηηθέο  πξνζπάζεηεο γηα ηελ αγσγή θαη ηελ 

πεξίζαιςε απηψλ ησλ αηφκσλ. Σνλ 19 αηψλα ν Γάιινο ςπρίαηξνο Esquirol(1772-

1840) δηαρψξηζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε απφ ηελ 

παξαθξνζχλε. Ζ παξέκβαζε ηνπ  Γάιινπ γηαηξνχ Ηηάξ ζην δηαλνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλν Βηθηφξ ηεο Αβευξφλ (γλσζηφ θαη σο «ν άγξηνο ηεο Αβευξφλ) ππήξμε 

ε πξψηε παγθφζκηα αλαγλσξηζκέλε  παηδαγσγηθή πξνζπάζεηα ζε άηνκν κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Αξγφηεξα ε Μaria Montessori πνπ ζεσξείηαη απφ ηνπο πξψηνπο 

αλζξψπνπο πνπ αζρνιήζεθαλ αδηάιεηπηα κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλσλ αηφκσλ δηαηχπσζε ην 1958 φηη, δηαηζζάλεηαη ,πσο ε εθπαίδεπζε 

ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ είλαη πεξηζζφηεξν δήηεκα αγσγήο παξά 

ηαηξηθήο.  

    Σνλ εηθνζηφ αηψλα είρακε ηελ επηζηεκνληθή εδξαίσζε ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο. ηελ Διιάδα ε πξψηε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε έγηλε απφ ηε Ρφδα Ηκβξηψηε κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

Δηδηθνχ ζρνιείνπ Καηζαξηαλήο ην 1937. ηελ Ακεξηθή νη πξψηκεο πξνζπάζεηεο ηεο 

εθπαίδεπζεο αλζξψπσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κέζα ζηα ηδξχκαηα ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο. Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε ήηαλ ε εθκάζεζε θαζεκεξηλψλ ζπλεζεηψλ 

(Trent, 1994). Σα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κάζαηλαλ απνθιεηζηηθά κε 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο φπσο δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο. Κάζε απφπεηξα 

αθαδεκατθήο κάζεζεο έηεηλε λα αληηκεησπίδεη άκεζε αληίδξαζε θαη δελ ηχγραλε 

απνδνρήο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο. Οη πην πξννδεπηηθέο δηδαζθαιίεο 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ φπσο ε αλαγλψξηζε ρξεκάησλ δελ κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα γηαηί ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε πεξλνχζαλ ην ζχλνιν ηεο δσήο ηνπο ζηα ηδξχκαηα (Trent, 1994) 

.Γεληθά  ζε φιν ηνλ θφζκν κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ εβδνκήληα νη επζχλεο απνδίδνληαλ 

ζηα πξνβιήκαηα ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ζηηο 

πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο ηνπο.   
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   ήκεξα είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη φια ηα παηδηά καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθή 

ηαρχηεηα, βαζκφ θαη δε δηαηεξνχλ ηνλ ίδην ρξφλν ηε λέα γλψζε .Με θαηάιιειν 

ζρεδηαζκφ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ΑΜΔΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αηφκσλ κε ηε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, ππάξρνπλ ηδηαίηεξα απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα πεηχρνπλ ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπο. Πιένλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζε άηνκα ηα νπνία 

είλαη λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα ηελ ραξαθηεξίδεη ε  επαηζζεζία .Βέβαηα γίλνληαη 

ζπλερψο πξνζπάζεηεο γηα λα θηάζνπκε ζην ζηάδην ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

θνηλσλία άξα θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Πνιιέο θνξέο νη δηαθεξχμεηο πεξί ηζφηεηαο 

κέλνπλ επί ράξηνπ θαη αθνχγνληαη πεξηζζφηεξν ζαλ επρνιφγηα. Δμαηηίαο ηεο 

ζπλερφκελεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ παξαινγηζκφ ηεο επίηεπμεο ηνπ 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ θέξδνπο  θαζψο θαη ηελ θξίζε πνπ πιήηηεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη άιια άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο παξαγθσλίδνληαη.. Υξένο φισλ απηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ είλαη φρη κφλν λα δηεθδηθήζνπλ θαιχηεξνπο 

φξνπο κάζεζεο γηα απηά ηα παηδηά απφ ηελ επίζεκε πνιηηεία ,αιιά θαη λα 

πξνζθέξνπλ ην εαπηφ ηνπο ζε απηφ ην θαζήθνλ. Κάζε άλζξσπνο φζεο κεηνλεμίεο θαη 

λα έρεη ,δηθαηνχηαη λα έρεη ίζεο επθαηξίεο ζηε δσή ηνπ. Σν δηθαίσκα ζην λα δήζεηο 

είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα. 

  

 1.2. Ννεκνζύλε 

   

    Ο Piaget ππνγξάκκηζε πσο νη βαζηθέο ιεηηνπξγηέο ηεο λνεκνζχλεο εδξάδνληαη 

πάλσ ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ αλαθάιπςε, ζην λα δεκηνπξγεί ε λνεκνζχλε λέεο 

δνκέο κε βάζε ηηο δνκέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα.  

    Ο Gardner ππνζηεξίδεη φηη ε λνεκνζχλε δελ είλαη κηα νιηθή νληφηεηα, αιιά έλα 

ζχλνιν απφ ζρεηηθά απηφλνκεο ηθαλφηεηεο, ηαιέληα θαη λνεηηθέο δεμηφηεηεο .Σα 

ελληά είδε λνεκνζχλεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία Πνιιαπιήο Ννεκνζχλεο ηνπ 

Γθάξληλεξ: Λεθηηθή /γισζζηθή λνεκνζχλε. Λνγηθή /καζεκαηηθή λνεκνζχλε, 

σκαηηθή /ςπρνθηλεηηθή ,θηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε, Μνπζηθή/ ξπζκηθή λνεκνζχλε, 

Οπηηθή / παξαζηαηηθή / ρψξνπ λνεκνζχλε, . Γηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε, 

Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε,  Τπαξμηαθή λνεκνζχλε θαη Φπζηνγλσζηηθή / 

νηθνινγηθή / λαηνπξαιηζηηθή / θπζηνθξαηηθή λνεκνζχλε (Γαβάδνγινπ – 
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ηκνπνχινπ, 1999).Ζ ζεσξία ηεο Πνιιαπιήο Ννεκνζχλεο ζηέθεηαη απέλαληη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο λνεκνζχλεο κνλνδηάζηαηα ε νπνία κπνξεί λα κεηξεζεί κε έλα 

ςπρνινγηθφ ηεζη. Ζ λνεκνζχλε είλαη έλλνηα αφξηζηε. Δθθξάδεηαη σο έλα αξηζκεηηθφ 

κέγεζνο πνπ αλαπαξηζηά ην λνεηηθφ επίπεδν ελφο αηφκνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζηηγκή, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηππηθή νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

κε ηε βνήζεηα ελφο ηεζη (Σζηλαξέιεο Γ, 2013).  

   Ζ γεληθή απνδνρή ελφο εληαίνπ νξηζκνχ γηα ηε ζεψξεζε ηεο λνεκνζχλεο αθφκα 

θαη ζήκεξα δελ έρεη ζπκθσλεζεί.. Ζ ζεψξεζε ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο βξίζεη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο ππνζηεξηθηέο, εληνχηνηο  ππάξρεη θνηλή απνδνρή πσο 

φξνο λνεκνζχλε θαη ε θιαζηθή κέηξεζε ηεο δελ πθίζηαηαη ρσξίο ιφγν χπαξμεο, 

θαζψο θάλεη πην εχθνιε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εηδηθψλ. 

   

  

1.3. Οξηζκόο, αηηηνινγία, ραξαθηεξηζηηθά 

  

   ην 1ν θεθάιαην νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. O Sidney Bijou 

νξίδεη ηε λνεηηθή πζηέξεζε σο ην απνηέιεζκα ησλ θαηαζηάζεσλ εθείλσλ. πνπ 

εκπνδίδνπλ κεηψλνπλ ή θαζπζηεξνχλ ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ 

αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ. Τπνγξακκίδεη φηη νη βηνηαηξηθέο βιάβεο θαη 

κεηνλεμίεο δεκηνπξγνχλ ζνβαξέο αλαπεξίεο θαη πξνβιήκαηα, αιιά ηζρπξίδεηαη φηη νη 

θησρέο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο πεξηνξίδνπλ ην ξεπεξηφξην ζπκπεξηθνξάο 

ελφο αηφκνπ, ζε επίπεδν αλαπεξίαο (Πνιπρξνλνπνχινπ . , 2001).Ο πιένλ 

απνδεθηφο νξηζκφο, είλαη απηφο ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο (A.A.M.R), πνπ νξίδεη 

πσο λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο αλάπηπμεο ελφο παηδηνχ, κέρξη ηα δεθαέμη ηνπ ρξφληα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κεησκέλε θαηά κέζνπ φξνπ ηθαλφηεηα θαη ζπλνδεχεηαη απφ κηα κεησκέλε ηθαλφηεηα 

θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο. Γειαδή ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζεσξνχληαη 

απηά πνπ ε Ννεηηθή ηνπο Ζιηθία είλαη ζεκαληηθά θαηψηεξε απφ ηε ρξνλνινγηθή  

ηνπο ειηθία. Οη εηδηθνί ζην ρψξν ηεο Πξνζαξκνζκέλεο εθπαίδεπζεο έρνπλ θαηαιήμεη 

ζε ηξείο ηχπνπο λνεηηθήο πζηέξεζεο 

• Ζ ειαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. 

• Ζ κέηξηα Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. 
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• Ζ απξνζδηφξηζηε, αδηαβάζκεηε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

(Σζηλαξέιεο Γ., 2013)  

 

                                Πίλαθαο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο 

                                  

          1.3.1. Διαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

 

   Ζ ειαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε εθδειψλεηαη ζε δέθα απφ ηα ρίιηα άηνκα θαη 

απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζε πιεζπζκφ νκάδα αλάκεζα ζηα άηνκα κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε(85%).Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο νκάδαο απηήο(10%-20%) έρεη 

βξεζεί πσο έρεη νξγαληθέο αηηίεο( Clara D M van Karnebeek M., 2004). Ζ δηάγλσζε 

ηεο, ειάρηζηεο θνξέο γίλεηαη πξηλ ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν αλ θαη νη 

δπζθνιίεο πνπ έρεη ,είλαη νξαηέο απφ κηθξή ειηθία (Heward, W,2014).Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί νη απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλεο θαη έηζη 

δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ παηδηψλ θαη εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. Δπίζεο ε αλαγλψξηζε ηεο γίλεηαη κε ηελ είζνδν ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν γηαηί πνιιά καζήκαηα βαζίδνληαη ζε αθεξεκέλεο έλλνηεο, φπνπ απηά παηδηά 

πζηεξνχλ αξθεηά. Ζ ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε πξφθεηηαη γηα κεηαβαηηθή κνξθή 

πνπ θαηαιήγεη ζε δπζθνιίεο κάζεζεο. Δίλαη έλαο ζπλδπαζκφο δπζκελψλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ κε γελεηηθνχο, λεπξνινγηθνχο θαη κεηαβνιηθνχο 

παξάγνληεο.. Ζ φξαζε, ε αθνή θαη νη θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε βξίζθνληαη ζην ιεγφκελν θπζηνινγηθφ επίπεδν (Σζηλαξέιεο Γ., 2013) 

.Ζ θπζηθή θαη ε θηλεηηθή ηνπο θαηάζηαζε είλαη ιίγν πην ρακειή ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο απφ ηα παηδηά κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε εμαηηίαο λεπξνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Σα παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ. (Σζηλαξέιεο 

Γ.,2013).Πην ζπγθεθξηκέλα απηά ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο δηαηήξεζεο ηεο 

πξνζνρήο θαζψο δελ έρνπλ ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα λα επηιέμνπλ πνπ αθξηβψο λα 



12 
 

επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο. Μπνξεί λα παξαηεξνχλ κηα δηαδηθαζία, γηα 

παξάδεηγκα έλαλ αξηζκεηηθφ ππνινγηζκφ, αιιά δελ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηελ 

δξάζε ηνπο ζε θάζε βήκα έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ην ζσζηφ απνηέιεζκα. Πνιιέο 

θνξέο κπνξεί λα δίλνπλ ζεκαζία ζε πιεξνθνξίεο πνπ δελ ηνπο ρξεηάδνληαη γηαηί δελ 

κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ ην νπζηαζηηθφ απφ ην κε νπζηαζηηθφ. Αθφκα αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ βξαρππξφζεζκε κλήκε. Σα παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε ηείλνπλ λα μερλνχλ γλψζε πνπ έρνπλ θαηξφ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ 

αιιά ε ηθαλφηεηα ηεο καθξνπξφζεζκεο κλήκεο ηνπο είλαη ζίγνπξα ζε θαιχηεξν 

επίπεδν απφ ηε βξαρππξφζεζκε. Γελ παξαηεξνχλ ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δπζθνιεχνληαη ζην λα αλαγλσξίδνπλ ζρέζεηο ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ζε λέεο 

πιεξνθνξίεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε κάζεζε ηνπο είλαη θησρή. Δμαηηίαο ηεο 

πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο λα θαηαιάβνπλ άκεζα ηηο ιεπηνκέξεηεο κηαο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο θαη λα ηελ θαηαλνήζνπλ, ρξεηάδνληαη ηππηθά πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα 

εμάζθεζε θαη πνιιέο επαλαιήςεηο (Miller, 1995). Ζ γελίθεπζε είλαη κηα πνιχ 

απαηηεηηθή πξφθιεζε γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε (Julie A. Atwell, F. A., 

2003).Σνπο είλαη δχζθνιν λα εθαξκφζνπλ κηα γλψζε πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζε έλα 

ηειείσο δηαθνξεηηθφ πιαίζην. Αθφκα είλαη ζπρλφ θαηλφκελν λα πέθηνπλ ζχκαηα 

επηζεηηθφηεηαο ή λα γίλνληαη αθφκα θαη  ζχηεο. 

    ηε ζρνιηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα κπνξεί λα δηαθφπηνπλ ηελ εξγαζία ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο ή λα πεξηθέξνληαη ρσξίο ιφγν, φηαλ έρνπλ λα εθηειέζνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Όιεο απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ζπληεινχλ ζην λα έρνπλ 

πξνβιήκαηα κε ηνπο άιινπο θαη ιίγνπο θίινπο. Δηδηθά νη καζεηέο πνπ έρνπλ ειαθξά 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηνλ ηδηαίηεξα εκθαλή ιφγν κέζσ 

ηεο εκθάληζεο ηνπο, δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζε απηνχο θαη ζηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα πνπ πξνζδνθφληαη απφ απηνχο έλα θελφ πνπ κεγαιψλεη ζηαδηαθά κε 

ην ρξφλν.  

    Με ηελ αξκφδνπζα βνήζεηα ζην καζεζηαθφ επίπεδν θαη ηελ θαηάιιειε 

ζπκβνπιεπηηθή ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξάο κπνξνχλ λα ζεκεηψζνπλ ζεκαληηθή 

βειηίσζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζαξκνζηνχλ θνηλσληθά θαη λα δήζνπλ αλεμάξηεηνη κέζα ζηελ θνηλσλία θαζψο 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο (Heward, W.,2014).  
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            1.3.2 Μέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε: 

 

   ε απηή ηελ θαηεγνξία εκθαλίδεηαη κηα επξεία πνηθηιία ζρεηηθά ζπάλησλ  

λεπξνινγηθψλ, κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ θαη παζήζεσλ. Μέηξηα λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε παξνπζηάδνπλ ηξία απφ ηα ρίιηα άηνκα. Απνηεινχλ πεξίπνπ ην 10% 

ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ δηάγλσζε ηνπο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ βξεθηθή ή ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία. Σα πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ είλαη πνιχ πην έληνλα απφ απηά 

ηεο ειαθξάο. Παξνπζηάδνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά  πνπ εκθαλίδνπλ ηα παηδηά κε 

ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη αθφκα πεξηζζφηεξα Απηφ 

γηαηί ππάξρεη κηα πιεζψξα αμεπέξαζησλ βηνινγηθψλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ απηνκάησο θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα  (Σζηλαξέιεο.Γ, 2013) .Οη 

βιάβεο ε νη δηαηαξαρέο ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα 

έρνπλ κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ θηλεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ζηελ αδξή θαη ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα. Αθφκα παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αθνή, ηελ φξαζε, ζην ιφγν θαη 

ηελ νκηιία. Γελ έρνπλ θαιή άξζξσζε, δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην, δελ 

θαηαλννχλ έλλνηεο εχθνια θαη δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλε αθνπζηηθή δηάθξηζε. Ο 

ζπλδπαζκφο βηνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ νδεγεί ζε ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα.. Έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα επηηχρνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απηνλνκίαο θαη λα 

θαηαθηήζνπλ βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο φπσο αλάγλσζε, γξαθή απιψλ θξάζεσλ 

θαη βαζηθέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο (νχιεο, Γ.2007).Δπαγγεικαηηθά κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ζπλήζσο ζε πξνζηαηεπκέλα πεξηβάιινληα. θάλνληαο θάπνην πξαθηηθφ 

επάγγεικα πνπ ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο γηα κηα ζρεηηθά, απηφλνκε δηαβίσζε( Qi Dong, 

J. F. 2012). 

  

           1.3.3. Βαξηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

 

      Ζ βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε παξνπζηάδεηαη ζε έλα απφ ηα ρίιηα άηνκα. Έρεη ηηο 

αηηίεο ηεο ζρεδφλ πάληνηε ζε βηνινγηθά αίηηα θαη γίλεηαη αληηιεπηή απφ θαλεξά 

εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αζξνίδνληαη κε ζνβαξά πξνβιήκαηα, φπσο 

πεξηνξηζκέλε αθνή ε φξαζε ή αθφκα θαη θίλεζε . ηελ  θαηεγνξία απηή αλήθνπλ 
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παηδηά θαη λένη κε έλα επίπεδν κάζεζεο πεξηνξηζκέλν θαη  έρνπλ απαξαίηεηα  αλάγθε 

ηε θξνληίδα απφ ηνπο άιινπο γηα λα επηβηψζνπλ. Πνιιέο θνξέο ηα παηδηά απηά είλαη 

θιηλήξε θαζψο ελδέρεηαη λα έρνπλ πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη ε κεκνλσκέλε 

εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε είλαη ε ελδεδεηγκέλε γηα απηά. Ζ βαξηά λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε απνηειείηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξν δηαθνξεηηθέο νκάδεο παηδηψλ θαη ηελ 

πην απαηηεηηθή απφ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο εμαηηίαο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ .Ο δείθηεο ηεο λνεκνζχλεο ηνπο 

ππνιείπεηαη ηνπ ζαξάληα θαη έρνπλ αλάγθε ηελ επίβιεςε θαη ηελ ππνζηήξημε ζε φιεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Σα παηδηά κε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε παξνπζηάδνπλ 

ζπκθψλα κε ΤΠΔΠΘ-ΠΗ(2004)  δηαζέηνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλε λνεηηθή ηθαλφηεηα, 

ρακειή κλήκε, ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζην ζρεκαηηζκφ ελλνηψλ θαη ζηελ θαηαλφεζε 

ινγηθνκαζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ζηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. Αθφκα ραξαθηεξίδνληαη απφ παζεηηθφηεηα, ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

κε ηε γελίθεπζε θαη ηε κεηαθνξά κάζεζεο, δηαηαξαρή ηεο πξνζνρήο θαη κε 

απνηειεζκαηηθέο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο. Δπηπιένλ παξνπζηάδνπλ αδπλακία 

ρεηξηζκνχ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ, απνηπρία ελζσκάησζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο 

θιαζηθήο ζρνιηθήο κάζεζεο. Σέινο δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, πεξηνξηζκέλεο έσο αλχπαξθηεο ηθαλφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, 

αδπλακία νξγάλσζεο ειεπζέξνπ ρξφλνπ θαη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δλδερνκέλσο πνιιά παηδία απφ απηά λα κελ 

κπνξνχλ λα κελ δηαζέηνπλ πξνθνξηθή νκηιία κέζσ ησλ ιέμεσλ.  

                  

   1.3.4. Απξνζδηόξηζηε, αδηαβάζκεηε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε  

 

 ‘‘ Ζ δηάγλσζε ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο σο απξνζδηφξηζηε, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα χπαξμεο λνεηηθήο πζηέξεζεο, 

αιιά ην άηνκν δε κπνξεί λα εμεηαζηεί επηηπρψο απφ ηα ζηαζκηζκέλα ηεζη 

λνεκνζχλεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζε παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο, πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα αλίθαλνη ή κε ζπλεξγάζηκνη, ψζηε λα εμεηαζηνχλ ή ζε βξέθε, πνπ ππάξρεη 

θιηληθή θξίζε ζεκαληηθά ρακειήο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο, αιιά ηα δηαζέζηκα ηεζη (π.ρ. 

ε θιίκαθα Bayley γηα ηε βξεθηθή αλάπηπμε, ε θιίκαθα Cattell γηα ηε βξεθηθή 

λνεκνζχλε θ.α.) δελ απνθέξνπλ κέηξεζε ηεο λνεκνζχλεο. Γεληθά, φζν πην κηθξή 



15 
 

είλαη ε ειηθία, ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα εθηηκεζεί ε χπαξμε λνεηηθήο πζηέξεζεο, 

εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο κε βαξηέο αλαπεξίεο.’’ (DSM-IV, ζει.42) 
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1.4. Σα ζηάδηα ηνπ Piaget 

 

      Πνιχ ρξήζηκν γηα απηνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη 

εηδηθφηεξα κε απηήλ ησλ θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ είλαη λα γλσξίδνπλ ηα ζηάδηα ηνπ 

Piaget.Ο Piaget ήηαλ ν θχξηνο εθπξφζσπνο ηεο γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ 

αλάπηπμε. Θεσξνχζε φηη κέζσ ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (ην γλσζηηθφ ζχζηεκα) 

επηηπγράλεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ. Ζ βηνινγηθή σξίκαλζε ηνπ 

νξγαληζκνχ, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη ζην άηνκν εξεζίζκαηα θαζψο 

θαη ε δξαζηεξηφηεηα ( π.ρ. θηλεηηθή) ηνπ ίδηνπ, ζπληεινχλ ηαπηφρξνλα ζηελ αλάπηπμή 

ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Pandey, 1992 ηα ζηάδηα ηνπ Piaget είλαη ηα εμεο: 

 Σν αηζζεζηνθηλεηηθφ ζηάδην, ην νπνίν  δηαξθεί απφ ηελ γέλλεζε σο θαη 

ηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ (θαιχπηεη ηελ βξεθηθή ειηθία). ε απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα αληαλαθιαζηηθά πνπ αλαπηχζζεη ν άλζξσπνο 

είλαη ηα  πξψηα κέζα έηζη ψζηε λα επηβηψζεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζην 

πεξηβάιινλ θαη δεκηνπξγνχλ ηε βάζε έηζη ψζηε ην παηδί λα αλαπηχμεη 

εθνχζηεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη αηζζήζεηο θαη ε ηθαλφηεηα ηεο θίλεζεο 

παίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία απηή θαη ζηε δπλαηφηεηα θίλεζεο 

πνπ απνθηά ην βξέθνο. ε απηή ηε θάζε δεκηνπξγνχληαη ηα πξψηα 

ζρήκαηα (αηζζεζηνθηλεηηθά). Σν παηδί κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηελ 

χπαξμε ηνπ απφ ηα άιια ηα αληηθείκελα θαη είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαιάβεη φηη ηα πξάγκαηα ππάξρνπλ αθφκα θαη αλ απηφ δελ ηα 

βιέπεη. 

 Σν ζηάδην ηεο πξν-ινγηθήο λφεζεο απφ ηα δχν έσο ηα έμη έηε (λεπηαθή 

ειηθία). Κχξην ξφιν ζε απηφ ην ζηάδην παίδεη ε αλάπηπμε ηεο γιψζζαο 

θαη δεκηνπξγείηαη θαη αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπκβνιηζκνχ θαη 

ησλ εζσηεξηθψλ παξαζηάζεσλ. Σν λήπην κπνξεί λα ζθέθηεηαη ην 

επηθξαηέζηεξν παξαιείπνληαο θάπνηεο παξακέηξνπο. Αληηιακβάλεηαη 

ηνπο άιινπο κφλν κέζα απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθά 

εγσθεληξηθφ. Σέινο κπνξεί λα εληνπίδεη αληηθείκελα κέζσ ελφο 

ραξαθηεξηζηηθνχ γλσξίζκαηνο π ρ ρξψκα. 
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 Σν ζηάδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινγηθήο ζθέςεο απφ ηα έμη έσο ηα 

δψδεθα έηε (παηδηθή ειηθία). Σα παηδία θαηαθηνχλ ηε ινγηθή ζθέςε. 

ηακαηνχλ λα είλαη κφλν εγσθεληξηθά θαη παίξλνπλ ππφςε ηνπο ,ηνπο 

άιινπο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο .Σν παηδί θαηαιαβαίλεη πηα 

ηελ θαηάηαμε ησλ αληηθεηκέλσλ πνιππαξαγνληηθά .Γχλαηαη λα 

θαηαηάμεη αληηθείκελα ζε ζεηξά εμππεξεηψληαο έλα ζθνπφ , λα 

θαηαλνήζεη αξηζκνχο, βάξνο θαη αιιά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αληηθεηκέλσλ. 

 Σν ζηάδην ηεο ινγηθήο ζθέςεο απφ ηα δψδεθα έηε έσο ην ηέινο ηεο 

εθεβείαο .ε απηφ ην ζηάδην πξαγκαηψλεηαη ε αλάπηπμε ηεο ινγηθήο 

ζθέςεο, ε ηθαλφηεηα ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο εξκελείαο 

θαη ε θαηάθηεζε ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο. Σα παηδηά καζαίλνπλ ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αιιά θαζψο αλαπηχζζνληαη νη ζθέςεηο ηνπο γηα 

πξνζσπηθή ειεπζεξία ηφζν πην ακθηζβεηήζηκνη γίλνληαη. ηελ 

εθεβεία, ηα παηδηά αζρνινχληαη κε ζέκαηα ηνπ κέιινληνο, ηδενινγίεο, 

πεηζαξρία, ζσζηφ, ιάζνο θαη ηελ εζηθή.  

Με ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο ζθέςεο ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

ζθέθηνληαη αθεξεκέλα ζέκαηα, ιίγν πνιχ, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

σξηκφηεηαο πνπ έρεη απνθηεζεί. 

  

1.4.1. Σα ζηάδηα ηνπ Piaget θαη Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

 

    Σα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε πεξλάλε θαη απηά  ηα ζηάδηα γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο, ηα νπνία έρεη νξίζεη ν Piaget. H θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ ιεγφκελσλ 

αηφκσλ κε θπζηνινγηθή αλάπηπμε θαη ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη ν 

βξαδχηεξνο ξπζκφο ηεο απφθηεζεο ησλ ζηαδίσλ  θαη ε ηάζε ηεο αλάπηπμεο γηα 

ζηαζεξνπνίεζε, ζε αληηζηνηρία κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Ο 

ξπζκφο πεξάζκαηνο απφ έλα ζηάδην ζην άιιν δηαθξίλεηαη απφ νπζηαζηηθέο 

θαζπζηεξήζεηο θαη κεγαιψλεη φζν πην ζνβαξή είλαη ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ 

γλσζηηθή, φκσο, αλάπηπμε αθνινπζεί ηηο πεξηζηαζηαθέο ηαιαληψζεηο θαη ηηο 

πεξηφδνπο θαζπζηέξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαβάζεσλ απφ ην έλα ζηάδην 

ζθέςεο ζην άιιν κε ηξφπν αλάινγν κε ησλ θπζηνινγηθψλ παηδηψλ (Henley, 

1980).χκθσλα κε ηνλ  Inhelder (1968)  ε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε ελεξγεί ζην 
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ζηάδην ηεο αηζζεζηνθηλεηηθήο λνεκνζχλεο, ε κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε ελεξγεί ζην 

ζηάδην ηεο πξνελεξγεηηθήο λνεκνζχλεο θαη ε ειαθξά λνεηηθή πζηέξεζε ελεξγεί ζην 

ζηάδην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ (Henley, 1980).   

   Ζ θξηηηθή πνπ ηνπ γίλεηαη είλαη φηη ε δφκεζε ηεο ζθέςεο δελ κπνξεί λα αθνινπζεί 

απζηεξά ην ζηαζεξφ ζρήκα νχηε θάζε ζηάδην ζθέςεο θαη έρεη ηα ίδηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζε αληηζηνηρία κε απηά ησλ παηδηψλ ρσξίο λνεηηθή πζηέξεζε.  

 

              1.5. Αίηηα Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο 

 

     Οξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο νξγαληθέο ιεηηνπξγηθέο κνξθέο λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο είλαη νη γελεηηθέο-ρξσκνζσκηθέο δηαηαξαρέο. Σξηζσκία 21,ζχλδξνκν 

Williams θαη ζχλδξνκν Prader-Willi.Tα νξγαληθά-ιεηηνπξγηθά αίηηα επεξεάδνπλ 

ιηγφηεξν απφ ην κηζφ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε .Τπάξρνπλ άηνκα κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε πνπ δείρλνπλ θπζηνινγηθά φζν αθνξά ηελ πγεία ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εκθάληζε. Γεκνγξαθηθά άηνκα απηά αλήθνπλ ζε ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ζηξψκαηα θαη είλαη αξθεηά πηζαλφ έλα ε πεξηζζφηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα έρεη 

λνεηηθή πζηέξεζε. 

    Όζνλ αθνξά ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο ν Ακεξηθάληθνο χλδεζκνο γηα ηε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε πξνηείλεη ηελ παξαθάησ ηαμηλφκεζε. 

•  Σξαχκαηα ζηνλ εγθέθαιν 

• Γηαηαξαρέο ζην κεηαβνιηζκφ 

• νβαξέο εγθεθαιηθέο αζζέλεηεο 

• Υξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο 

• Γπζθνιίεο θαηά ηελ εγθπκνζχλε 

• Φπρηθέο δηαηαξαρέο 

• Άγλσζηεο πξνγελλεηηθέο επηδξάζεηο 

• Γηάθνξεο κε ηαμηλνκνχκελεο πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο  (Σζηλαξέιεο Γ., 

2013) 

                 

   

 1.6. Γηαζηάζεηο ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο 
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  πρλά ην πνζνζηφ εκθάληζεο ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε 

ρψξα ή απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θη απηφ θπξίσο νθείιεηαη ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ νη εθπαηδεπηηθέο αξρέο ζέηνπλ, 

θαζψο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. ηελ Διιάδα, απφ ηνπο 13.595 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (2% ησλ καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

0,07% ησλ καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) πνπ θνηηνχζαλ κε ππνζηεξηθηηθή 

βνήζεηα ζε εηδηθφ ζρνιείν ή εηδηθή ηάμε θαηά ην 1999-2000, νη 2.469 (18.16%) είλαη 

θαηαγεγξακκέλνη σο έρνληεο λνεηηθή πζηέξεζε (ΚΔΔ, 2002).  

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία απηψλ ησλ παηδηψλ εθπαηδεχεηαη ζε εηδηθά δεκνηηθά 

ζρνιεία. Πνιιά φκσο παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηε ρψξα καο δελ είλαη 

θαηαγεγξακκέλα θαη πηζαλφλ θνηηνχλ ζην γεληθφ ζρνιείν ρσξίο ηδηαίηεξε 

εθπαηδεπηηθή βνήζεηα. Οη καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε επσθεινχληαη απφ ηε 

ζπλαλαζηξνθή κε παηδηά πνπ έρνπλ ίδηα ειηθία κε απηά  

  2. Γηδαθηηθή 

 

    Οη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε εκπνδίδνπλ  ηε κάζεζε ζε 

ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα απαηηείηαη ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ.  H Γηδαθηηθή  ζπληζηά 

έλα επηζηεκνληθφ ηνκέα ηεο Παηδαγσγηθήο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ησλ  ππεξεηνχλησλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη αζρνιείηαη κε ηα 

πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο. Ζ Δηδηθή δηδαθηηθή είλαη έλα θνκκάηη ηεο Γηδαθηηθήο 

πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Αθφκα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα  άηνκα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θπζηθέο, αηζζεηεξηαθέο, 

λνεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη άιιεο δπζθνιίεο. Ζ εηδηθή αγσγή θαη 

εηδηθή εθπαίδεπζε βξίζθνληαη ζε κηα αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο 

δεκηνπξγψληαο έλα πιήξεο φινλ. H εηδηθή αγσγή έρεη λα θάλεη κε ζηάζεηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηξφπνπο ελψ ε εηδηθή εθπαίδεπζε κε δεμηφηεηεο.  (Γξνζηλνχ 

Μ., 2014). 

    Ζ δηδαζθαιία ρσξίδεηαη ζε θπζηθή δηδαζθαιία θαη ηε ζρνιηθή δηδαζθαιία. 

ηε θπζηθή δηδαζθαιία  ην παηδί κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο δσήο θαη απφ ηε 

κε ζπζηεκαηηθή βνήζεηα ησλ κεγαιπηέξσλ καζαίλεη απφ κφλν ηνπ ρσξίο 

πξφγξακκα θαη καθξηά απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.   
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Ζ ζρνιηθή δηδαζθαιία  είλαη έλα θαζνξηζκέλν ζχλνιν ζηφρσλ, θπξίσο άκεζσλ 

αιιά θαη έκκεζσλ, πλεπκαηηθψλ ,ζπλαηζζεηηθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ ελεξγεηψλ 

πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ αλάδεημε ηεο κάζεζεο θαη ηεο κφξθσζεο ησλ καζεηψλ κε 

ίδηεο πξσηνβνπιίεο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηε ζπζηεκαηηθή βνήζεηα ησλ 

δαζθάισλ. Πιένλ ππάξρεη ε αληίιεςε απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο φηη ν 

καζεηήο ζα πξέπεη λα απηελεξγεί ψζηε λα θηάζεη ζηε κάζεζε.  

2.1. Σα ζηάδηα ηεο κάζεζεο 

 

Σα ζηάδηα ηεο κάζεζεο ζχκθσλα κε ηελ Πνιπρξνλνπνχινπ ., (1998) είλαη ηα 

εμήο 

    Ζ Καηάθηεζε. Σν παηδί δηδάζθεηαη ηελ αθξηβή ρξήζε κηαο δεμηφηεηαο, 

ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα πξψηε θνξά θαη καζαίλεη λα εθηειεί φζν ην δπλαηφ 

κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

δεμηφηεηαο απηήο 

    Ζ επρέξεηα. Σν παηδί καζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα δεμηφηεηα κε 

άλεζε θαη αθξίβεηα.  

    Ζ Γηαηήξεζε. Σν παηδί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα 

δεμηφηεηα κε αθξίβεηα φηαλ έρεη κεζνιαβήζεη έλα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

    Ζ Γελίθεπζε. Σν παηδί καζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί κηα δεμηφηεηα ζε 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην απφ απηφ πνπ ηελ έρεη δηδαρηεί θαη ζε δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 Ζ Πξνζαξκνγή. Σν παηδί καζαίλεη λα ρξεζηκνπνηεί κηα δεμηφηεηα κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ απηνχο πνπ έρεη δηδαρηεί. γλψζε θαη λα κελ ηε 

δέρεηαη παζεηηθά. 

 

  

   Μία θξάζε πνπ αθνχλ νη άλζξσπνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ 

θαη θπξίσο απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηελ εηδηθή παηδαγσγηθή , είλαη φηη πξέπεη λα 

έρνπλ πνιχ ππνκνλή. Απηή ε θξάζε δείρλεη πνιιά αιιά παξαιείπεη  θάηη 

ζεκαληηθφ. Οη εηδηθνί παηδαγσγνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ θάπνηεο 

κεζφδνπο πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο κεζφδνπο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 
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έλαο δάζθαινο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ ψζηε λα θάλνπλ πην εχθνιε ηε δσή ησλ 

παηδηψλ αιιά θαη ηε δηθή ηνπο.  
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2.2. Βαζηθέο αξρέο ηεο δηδαζθαιίαο 

 

   Ο (Christenson, 1989) φξηζε νξηζκέλα θξηηήξηα γηα ηε δηδαζθαιία πνπ είλαη ηα 

εμήο:   

    Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο: Σν θιίκα ζηελ ηάμε πξέπεη λα είλαη ζεηηθφ θαη λα κε 

δίλεηαη βαξχηεηα ζηηο απαγνξεχζεηο. Σν θαιφ θιίκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα 

λα έρεη απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζαθείο νξηζκέλνη θαλφλεο πνπ 

παξακέλνπλ ακεηαθίλεηνη. Παξαδείγκαηνο ράξηλ  νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

ζέβνληαη ην ζπλνκηιεηή ηνπο θαη λα ζεθψλνπλ ην ρέξη. Ο ζεβαζκφο ζηνπο 

θαλφλεο κέζα απφ έλα δεζηφ θαη ζεηηθφ θιίκα ζηελ ηάμε δεκηνπξγεί ηδηαηηέξα 

επλντθέο ζπλζήθεο κάζεζεο,  

    αθείο ζηφρνη θαη πξνζδνθίεο :Ο εθπαηδεπηηθφο ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηελ 

κέζνδν πνπ ζα αθνινπζήζεη πξέπεη λα πεξηγξάςεη ην ζηφρν ηεο δηδαζθαιίαο 

ζηα παηδηά έηζη ψζηε λα ηνλ θαηαλνήζνπλ αξρηθά θαη λα ηνλ πηνζεηήζνπλ 

αξγφηεξα έηζη ψζηε λα παξαζπξζνχλ ζην ηαμίδη ηεο κάζεζεο κε ηε ζέιεζε 

ηνπο. Ζ  αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ηνπ ζηφρνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

επθνιφηεξε θαηαλφεζε απφ ην καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

    Ζ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο : Ζ κέζνδνο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο γηα λα πεηχρεη ηνλ ίδην ζηφρν κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε 

ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ,ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηα δηαβάζκαηα ηνπ. Ζ πνηφηεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ην ππ ' αξηζκφλ έλα δήηεκα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε 

θάζε παξέκβαζε ηνπ. Σν κήλπκα ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλν, λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηλνηφκα κέζα θαη λα ππάξρεη ζαθήο 

έιεγρνο αλ  ηα παηδηά θαηαλννχλ απηφ πνπ ηνπο δηδάζθεη  ν εηδηθφο 

παηδαγσγφο.  

    Έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή : Μάζεζε ρσξίο ηελ 

εκπινθή ηνπ καζεηή δελ κπνξεί λα ζπληειεζηεί .Οη καζεηέο κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε είλαη πνιχ ρξήζηκν κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο κεηαμχ ησλ 

ζπλνκειίθσλ θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο λα εκπιαθνχλ αθφκα πην ελεξγά 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

2.2.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 
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  Οη αξρέο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ην Bach ην 1980 είλαη δηαρξνληθέο ζηε 

δηδαζθαιία καζεηψλ  κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε (Smith, 1995)θαη είλαη νη εμήο: 

   

    πζρέηηζε κε ην  αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ: Ο εηδηθφο παηδαγσγφο πξέπεη λα 

ζπλππνινγίδεη ην βαζκφ ηεο λνεηηθήο ειηθίαο θαη ηελ γλσζηηθή θαη 

ςπρνπλεπκαηηθή σξηκφηεηα ηνπ καζεηή . Κχξην γλψξηζκα φισλ ησλ 

αλζξψπσλ είλαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο, πνπ εθθξάδεηαη απφ ην 

πνιππνίθηιν επίπεδν ηεο λνεκνζχλεο ζηα δηάθνξα πεδία ηεο δσήο, ηα 

δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα. Οη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πξέπεη λα 

παίξλνπλ πνιχ ζνβαξά ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζρεδηαζκνχ κηαο απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο είλαη λα θνπκπψλεη επαθξηβψο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη ηηο ηθαλφηεηεο απηψλ ησλ παηδηψλ λα δεκηνπξγνχληαη δειαδή 

πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα. 

    Δπειημία: Όπσο αλαθέξζεθε εμαηηίαο ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ κνξθψλ 

ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο αιιά θαη ηεο πνιπκνξθίαο ησλ καζεηψλ 

ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ε δηδαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα 

αληηζηνηρίδεηαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ, ην γλσζηηθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ ηνκέα. Κάζε πξφγξακκα ην νπνίν δεκηνπξγείηαη θαη 

παξέρεη ην γεληθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο πξέπεη λα έρεη θάπνηεο ζηαζεξέο 

αιιά κπνξεί θάιιηζηα λα αιιαρηεί αλ νη δξαζηεξηφηεηεο δελ 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηή είλαη θάηη ην πνιχ 

ζεκαληηθφ .  

     Γνκή ζαθήλεηα: Οη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη 

φζν ην δπλαηφλ πην ζπλνπηηθέο. Οη νδεγίεο πνπ δίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

πξέπεη λα κελ αθήλνπλ θακία ακθηβνιία γηα ην ηη επηθνηλσλνχλ κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο θαη λα είλαη απφιπηα αθξηβείο, Όπσο έρεη πξναλαθέξζεη νη 

καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε έρνπλ αδχλακε βξαρππξφζεζκε κλήκε 

θαη αλαγλσξίδνπλ δχζθνια ηε δνκή κηαο πιεξνθνξίαο. Δίλαη κε 

απνηειεζκαηηθνί ζην λα θηάλνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη λα δηαθξίλνπλ 

ζρέζεηο αηηίαο θαη αηηηαηνχ θαζψο θαη ζην λα δηαθηλνχλ ηηο ιεπηνκέξεηεο 

απφ κία εξγαζία. Δπίζεο έρνπλ ειιηπή γλψζε θαη ηθαλφηεηεο. Οη καζεηέο 
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απηνί έρνπλ πξφβιεκα φηαλ κηα εξγαζία δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε 

αιιά αθήλεη πεξηζψξην γηα πξνζσπηθέο εξκελείεο. Αθφκα ν εθπαηδεπηηθφο 

ζα πξέπεη λα κελ θείδεηαη ρξφλνπ θαη λα κελ αξθείηαη ζηα ζηελά ρξνληθά 

πεξηζψξηα κηαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο φπνπ απηφ απαηηείηαη.  

    ηαζεξφηεηα: Πξέπεη λα αθνινπζείηαη  ζπγθεθξηκέλν πιάλν θαη ην 

εκεξήζην θαη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα λα κελ επηδέρεηαη  πνιιέο 

αρξείαζηεο αιιαγέο νη νπνίεο ζα επηθέξνπλ ζχγρπζε ζην καζεηή θαη δε ζα 

κπνξέζεη λα πξνζαξκνζηεί. Βέβαηα ε επειημία είλαη απαξαίηεηε φηαλ νη 

αζθήζεηο δελ ηαηξηάδνπλ ζην επίπεδν ηνπ παηδηνχ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη λα γίλεηαη πνιχ πξνζεθηηθή 

πξνεηνηκαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο.  

    Γηαζεκαηηθφηεηα: Ζ δηδαζθαιία θάζε ηνκέα πξέπεη λα δαλείδεηαη 

πξάγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη απφ πνιιέο φςεηο ηεο 

δσήο. Ζ δηδαζθαιία δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα αζθπθηηθφ πιαίζην 

αιιά κέζσ δξαζηεξηνηήησλ ζε πνιινχ ηνκείο  λα δίδεηαη ε επθαηξία γηα 

γισζζηθή αγσγή ,θνηλσληθή , θιπ..  

    Γηαθνξνπνίεζε νδεγηψλ: Κάζε καζεηήο είλαη δηαθνξεηηθφο θαζψο έρεη 

ηηο δηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάπηπμε .Πξέπεη νη νδεγίεο λα είλαη 

απινπνηεκέλεο  θαη εμαηνκηθεπκέλεο πάλσ ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δίλαη ρξήζηκν ν εηδηθφο παηδαγσγφο λα ξσηάεη 

μερσξηζηά ηνπο καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα επαλαιάβνπλ ηηο 

νδεγίεο πνπ ηνπο έδσζε ψζηε λα βεβαησζεί φηη έρνπλ θαηαλνήζεη ην 

αληηθείκελν ηεο εθάζηνηε άζθεζεο.  

    Δλίζρπζε : Οη εληζρχζεηο θαη παξαθηλήζεηο πξέπεη λα έρνπλ έληνλν θαη 

ζπλερή ραξαθηήξα ψζηε λα παξνηξχλνπλ ηνπο καζεηέο κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε θαη λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ φπνηε θξίλεη ν εηδηθφο παηδαγσγφο 

φηη απηφ είλαη απαξαίηεην. Σα παηδηά απηά πξέπεη λα δηδάζθνληαη γηα ην 

πψο λα απνδίδνπλ κε πνιχ ζπρλέο παξαηεξήζεηο παξαθηλεηηθνχ ηχπνπ 

έηζη ψζηε λα ζπκνχληαη θαη λα θαζνδεγνχληαη γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ.  

    αθήο νξηνζέηεζε: Κάζε ηκήκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δηδάζθεη ν 

εηδηθφο παηδαγσγφο ζα πξέπεη λα έρεη επθξηλή νξηνζέηεζε θαη 

πξνζαλαηνιηζκφ. Σν άηνκν κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε 
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ζέζε λα αληηιεθζεί γηα πνηνλ ιφγν θάλεη ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη ηη 

ζθνπφ εμππεξεηεί. 

    ηαδηαθή δηάξζξσζε: Σα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζαθψο θαη 

πξέπεη λα απαζρνινχληαη ζηελ έλαξμε ηεο κάζεζεο κε αζθήζεηο πνπ είλαη 

πνιχ εχθνιεο γηα ην επίπεδν ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν καζεηήο 

γνεηεχεηαη απφ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη παίξλεη απηνπεπνίζεζε. 

Βέβαηα εθεί ππάξρεη έλα φξην πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ζηαζηκφηεηα θαη ηελ 

χπαξμε ρακειψλ ζηφρσλ έηζη ψζηε λα αηζζαλζεί ν καζεηήο επηηπρεκέλνο. 

Δίλαη κηα δχζθνιε ηζνξξνπία ζε ηελησκέλν ζρνηλί αιιά ν εηδηθφο 

παηδαγσγφο πξέπεη λα θξνληίζεη λα παξέρεηαη ζην καζεηή κηα ηθαλή 

πνζφηεηα επηηπρίαο ,ψζηε λα αληηκεησπίζεη κε πεξηζζφηεξε αληνρή ηελ 

απνηπρία ζηε κάζεζε λέσλ πην απαηηεηηθψλ πξαγκάησλ .Οπφηε πξέπεη λα 

ηίζεληαη ξεαιηζηηθνί ζηφρνη θαη λα ππάξρεη ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε ηεο 

εθπαηδεπηήο παξέκβαζεο. 

     Πξαθηηθή εθαξκνγή: H απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη 

εθηφο απφ ηελ ζεσξεηηθή πιεπξά ηεο ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή απφ ην 

παηδί. Όηαλ ν εδηθφο παηδαγσγφο δηδάζθεη κηα λέα αθαδεκατθή δεμηφηεηα 

κε παξαδείγκαηα ην επφκελν ινγηθφ ζηάδην είλαη λα βάιεη ην παηδί λα 

δνθηκάζεη λα ηελ εθαξκφζεη.  

    Εσεξφηεηα-παξαζηαηηθφηεηα: Ζ παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο κε ιέμεηο 

δελ είλαη αξθεηή γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη λα εκπιέθνληαη νη αηζζήζεηο θαη 

ην κάζεκα λα δηέπεηαη απφ παξαζηαηηθφηεηα. (Anstotz C. , 1997) .Αθφκα 

ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζα πξέπεη λα πξνζζέζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ηακπεξακέλην γηα ηελ φζν ην δπλαηφ πην ελδηαθέξνπζα δηδαζθαιία. 

Πξέπεη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ, λα ζπλαξπάζεη ηα παηδηά λα ηνπο 

αηρκαισηίζεη ην ελδηαθέξνλ θαη λα είλαη αθνζησκέλνο ζε απηήλ ηελ.   

Πνιπαζηζεηεξηαθή παξνπζίαζε: Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη πνχ ρξήζηκν λα 

είλαη πνιπαηζζεηεξηαθέο. Γελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ κφλν ηελ πξνθνξηθή 

παξνπζίαζε,  ε ηελ γξαπηή αιιά φπνπ ππάξρεη ε επθαηξία λα δίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ αηζζήζεσλ. (αθή, γεχζε, 

φξαζε, φζθξεζε). Σα παξαδείγκαηα είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν εηδηθφο 

παηδαγσγφο θάλεη πην θαηαλνεηφ απηφ πνπ ζέιεη λα δηδάμεη ζηα παηδηά κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Απηά επσθεινχληαη απφ ηα παξαδείγκαηα θαζψο 
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ηνπο ππνδεηθλχεηαη έλαο ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο άζθεζεο  θαη μεθεχγνπλ 

απφ πξνζσπηθέο εξκελείεο. Με κηα ζαθή εηθφλα ζην κπαιφ ζηνλ καζεηή 

δίλεηαη κηα θαιχηεξε επθαηξία ζην λα κηκεζεί κία ηθαλφηεηα ε λα 

θαηαλνήζεη έλα πεξηερφκελν κάζεζεο  (Παληειηάδνπ, 2008).Υσξίο έλα 

ζαθή ζηφρν  πνπ πξνζδίδεη ην παξάδεηγκα νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

καληεχνπλ γηα ην πνηεο κπνξεί λα είλαη νη απαηηήζεηο κηαο αζθήζεηο θαη δε 

ζα έρνπλ έλα ζεκείν αλαθνξάο. 

    πγγέλεηα κε ηε δσή θαη ηε θαζεκεξηλφηεηα : Απηή ε αξρή είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία φισλ ησλ παηδηψλ. 

Οηηδήπνηε δηδάζθεηαη θαη δελ έρεη ηελ παξακηθξή ρξεζηκφηεηα ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή εηδηθά ζηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε απιά ηνπο 

θνπξάδεη ρσξίο θάπνην πξνζσπηθφ φθεινο γηα απηά. Γηα απηφ θαη πξέπεη 

λα εκπινπηίδνληαη κε γλψζεηο, ζηάζεηο δσήο, εκπεηξίεο θαη  ζπκπεξηθνξέο 

αλάινγα κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο, ην θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ ζα ζπλερίζνπλ λα δνπλ.  

    Δπαλάιεςε: Ζ επαλάιεςε είλαη ε κεηέξα ηεο καζήζεσο θαη βνεζάεη ηα 

παηδηά ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ, ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ. Ζ παξνρή κηαο γλψζεο είηε αθνξά ζεσξεηηθφ ε πξαθηηθφ ζέκα 

πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ 

απμεκέλεο πηζαλφηεηαο κεηαθνξάο ηεο ζηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε 

(Gleason, 1991).Απηφ ζεκαίλεη φηη νη λέεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη ζηελ ηάμε πνιιέο κέξεο θαη πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο αιιά πάληα κε απηφ ην ζσζηφ φξην πνπ δε ζα θαηαζηήζεη 

ηελ δηδαζθαιία ππέξ ηνπ δένληνο θνπξαζηηθά επαλαιεπηηθή. Κάζε 

δάζθαινο πξέπεη λα ζπκάηαη πσο θάζε δεμηφηεηα κπνξεί λα δηδαρζεί κε 

πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

    Απηνλνκία: Ο δάζθαινο πξέπεη λα αθήζεη θαη κηα ζρεηηθή απηνλνκία 

ζην καζεηή. Ζ παξνρή βνήζεηαο απφ ην δάζθαιν πξέπεη λα αζθείηαη ζηα 

πιαίζηα ηεο παξφηξπλζεο , ηεο ελίζρπζεο  θαη κελ γίλεηαη άθξηηα θαη  

ζπλέρεηα. Σα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ειάρηζηεο θνξέο δηαζέηνπλ 

ηελ επθαηξία ψζηε λα αζθήζνπλ έιεγρν ζηε δσή ηνπο θαη λα πάξνπλ 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο. Απνθαζίδνπλ κφλν γηα δεπηεξεχνληα δεηήκαηα θαη 

ζε απηά θάπνηεο θνξέο. Οη καζεηέο αθφκα θαη κε ειαθξηά  θαη κέηξηα 
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λνεηηθή θαζπζηέξεζε δελ δξνπλ αλεμάξηεηα θαη δελ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θαη δελ απηελεξγνχλ .Ζ ζπλερήο παξνρή βνήζεηαο κπνξεί λα κεηψζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή  λα ηνλ θάλεη λα εμαξηάηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη λα κελ δηεθπεξαηψλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο 

λα κπνξνχζε ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ. 

     Πξνζηαζία απφ δηαζπαζηηθέο παξεκβάζεηο: Ζ πξνζνρή ηνπ καζεηή κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε είλαη απαξαίηεηε. 

Τπάξρεη κηα αληηθεηκεληθή δπζθνιία ησλ καζεηψλ ζην ζέκα ηεο 

πξνζνρήο.O εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα παξνπζηάδεη εξεζίζκαηα ηα νπνία 

δηαθέξνπλ κφλν ζε ιίγεο δηαζηάζεηο. Δίλαη απαξαίηεην λα θαηεπζχλεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ παηδηνχ ζε απηέο ηηο δηαζηάζεηο. εκαληηθή είλαη ε αθαίξεζε 

εξεζηζκάησλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ παηδηνχ.   

    Έκθαζε ζηελ επραξίζηεζε: Ζ παξνρή θηλήηξνπ θαη ε ζηαζεξή 

επηβξάβεπζε ηνπ παηδηνχ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε φπσο θαη θάζε παηδηνχ 

παίδεη ζεηηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Ζ εθπαηδεπηηθή 

εξγαζία εθηφο απφ ην καζεηή πνπ είλαη ην βαζηθφ πξφζσπν εκπεξηέρεη θαη 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ είλαη πνιχ ρξήζηκν λα  ζπκκεηέρεη κε ζεηηθή 

δηάζεζε θαη απηφο.   

  

   Αθφκα πνιινί εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζθέςε δπλαηά, δειαδή ε 

εμσηεξίθεπζε ηεο ζθέςεο κε ηελ πξνθνξηθή νκηιία είλαη έλαο αξθεηά 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο κάζεζεο θπξίσο φηαλ νη εξγαζίεο γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

απαηηεηηθέο γηαηί νκαδνπνηνχλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηε γλψζε. Δπηπιένλ είλαη 

ζεκαληηθή γηαηί θαηαδεηθλχεη ηη ζθέθηνληαη νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο 

εξγαζίαο άξα δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα θαηαιάβεη ηη 

θαηαλνεί ν καζεηήο εζθαικέλα θαη ηη ζσζηά.  

2.3. Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

 

    Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

θαη είλαη ε  απνηειεζκαηηθφηεξε κνξθή δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη θηίδεηαη κε βάζε ην καζεηή θαη ην επίζεκν αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα (Παληειηάδνπ, 2008).  
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    Οη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πξέπεη λα παίξλνπλ πνιχ ζνβαξά  ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.  ηελ νπζία ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία δνκείηαη πάλσ ζηηο αλάγθεο,  ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή. 

    Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία έρεη σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Όηαλ ν εηδηθφο παηδαγσγφο βξίζθεηαη ζε ηάμε 

εθαξκφδνληαο δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία νη νκάδεο ησλ καζεηψλ δε 

ρσξίδνληαη απζηεξά κε θξηηήξην ηε καζεζηαθή ηθαλφηεηα αιιά έλαο 

απνηειεζκαηηθφο ρσξηζκφο ζε νκάδεο είλαη ηα θνηλά ελδηαθέξνληα.  

   Ο καζεηήο δηδάζθεηαη  γλψζεηο, ζηάζεηο δσήο, εκπεηξίεο θαη ζπκπεξηθνξέο 

αλάινγα κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ, ην θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα 

ζπλερίζεη λα δεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζεηαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

ηε κάζεζε. 

    Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν είλαη κηα κειέηε εηδηθψλ πάλσ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε. 

Απηφ πνπ κπνξεί λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ αθνινπζεί ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία είλαη λα ην πξνζαξκφζεη φζν ην  δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζηηο αηνκηθέο 

αλάγθεο ηνπ καζεηή ε ησλ καζεηψλ ηνπ, ψζηε λα πξνζθέξεη επραξίζηεζε θαη ζην 

καζεηή θαη ζηνλ ίδην. 

  

  2.4. .Α.ΓΔ.Π.ΔΑ.Δ 

 

   Γηα ηελ επίηεπμε ηεο φζν ην δπλαηφ θαιχηεξεο εθαξκνγήο ηεο Δηδηθήο 

δηδαθηηθήο ρξεηάδεηαη κηα ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγηά, έλα πξφγξακκα, έλα ζρέδην. 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφγξακκα ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη εηδηθά ζηελ αγσγή 

θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ είλαη ην .Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ,  ην ζρέδην, ζηνρεπφκελεο 

,αηνκηθήο, δνκεκέλεο, εληαμηαθήο παξέκβαζεο ζηελ εηδηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε. Σν .Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ ππνζηεξίδεη βησκαηηθά ηα πξνβιήκαηα 

δηδαζθαιίαο. Πξνζεγγίδεη ηε δηδαζθαιία ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη ηεο 

ζρνιηθήο κάζεζεο. Αθφκε επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή θαη 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ηα κνληέια ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, ηηο 

ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη ηελ δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ. (Γξνζηλνχ Μ., 2014) 
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   Έλα πξφγξακκα νξίδεηαη σο ζηνρεπφκελν φηαλ ππάξρεη ,εκπεηξηθή παηδαγσγηθή 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ πνπ καο ελδηαθέξεη, ζρεδηαζκφο θαη 

πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο γηα αηνκηθή θαη νκαδηθή δηδαζθαιία. Δπίζεο 

ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε  εηνηκαζία ελφο πξνζηαηεπκέλνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο 

.Αθφκα έλα ηέηνην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηηο θαθέο επηδφζεηο ζηε 

ζπκπεξηθνξά, ηελ παηδαγσγηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία. Δπηπιένλ εκπεξηέρεη 

ηα θξηηήξηα ακνηβψλ θαη επηηπρίαο ,ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηα βήκαηα 

δηδαζθαιίαο. Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε  επηινγή απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Γ.Μ.Δ αιιά 

θαη απφ ηηο βαζηθέο Αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο. Απαξαίηεηε θξίλεηαη αθφκα, ε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο εηδηθνχο θαη ηνπο γνλείο ,ε πξφβιεςε θαη δεκηνπξγία 

παηδαγσγηθψλ πιηθψλ δηδαζθαιίαο θαη ε ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ κε εηδηθά 

ζρεδηαδφκελα πξνγξάκκαηα γηα ην ζπίηη. Σέινο πξνβιέπεηαη ε θαηαγξαθή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ιφγνπο αλαηξνθνδφηεζεο .(Γξνζηλνχ, Μ., 2014)  

 Σν ζρέδην ηνρεπφκελεο Αηνκηθήο Γνκεκέλεο Δληαμηαθήο δηδαθηηθήο εξγαζίαο, 

νξίδεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα δνκήο, ηνπ εληαμηαθνχ πιαηζίνπ, ηεο αμηνπνίεζεο 

ησλ βησκάησλ ηνπ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  (Γξνζηλνχ, Μ., 

2014). 

   Αηνκηθφ νξίδεηαη έλα πξφγξακκα φηαλ είλαη επέιηθην θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ζηε δπλακηθή εθαξκνγή ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. 

  Έλα πξφγξακκα νλνκάδεηαη σο δνκεκέλν φηαλ νη νδεγίεο θαηαλνεηέο θαη 

βαζίδνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα .Σα ζηνηρεία νδεγνχλ ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο δεμηφηεηαο είλαη δνκηθά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο. Σέινο είλαη απαξαίηεην ην 

πξφγξακκα λα εκπίπηεη ζηε ζπλνιηθή βησκέλε εκπεηξία θαη λα νδεγεί ζηελ 

αχμεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ καζεηή.  (Γξνζηλνχ, Μ., 2014)  

    

   Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο γηα λα είλαη εληαμηαθφο πξνυπνζέηεη ηα απαξαίηεηα 

πλεπκαηηθά θαη ςπρηθά εθφδηα εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηηο 

απαξαίηεηεο δνκέο θαη πιαίζηα γηα ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε 

ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ. (Γξνζηλνχ, Μ., 2014)  

 Σα θξηηήξηα πνπ  δνκνχληαη ηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο είλαη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξέκβαζε ηε δηάγλσζε θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ζηε κάζεζε. Γνκηθφ ξφιν παίδνπλ νη ελήιηθνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

ππνζηήξημε ηνπ καζεηή, ην επίπεδν ησλ ΓΜΔ  ησλ ΠΑΠΔΑ, ησλ ΓΜΓ, ησλ ΔΜΓ 
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ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο .Αθφκα καο ελδηαθέξεη ην πξνθίι 

ηνπ καζεηή, ν ιεηηνπξγηθφο δηδαθηηθφο ζηφρνο, ε εηδηθή δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ε 

εηδηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία ,ηα δηαθξηηά βήκαηα θαη ηα πιηθά δηδαζθαιίαο. 

Σέινο ζεκαληηθέο είλαη νη ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο ,ην παηδαγσγηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κε πνην 

ηξφπν ζα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο.  (Γξνζηλνχ, Μ., 2014)     

  H παξαηήξεζε είλαη κηα ζεκαληηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο θαη ζεσξείηαη σο 

ζπκπιεξσκαηηθή άιισλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ, φπσο ε ζπλέληεπμε θαη ηα 

εξσηεκαηνιφγηα. 

    Ζ Παξαηήξεζε είλαη θάηη ην νπνίν ην εθαξκφδνπκε εκπεηξηθά θαζεκεξηλά ζηε δσή 

καο ζπλεηδεηά ε αζπλείδεηα γηα λα θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα καο 

νδεγήζνπλ ζε δηάθνξεο δξάζεηο. Ζ παξαηήξεζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα καο λα 

ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ- φπσο π.ρ, ηεο φξαζεο ,ηεο αθνήο θαη 

ηεο νζκήο. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξαηήξεζεο είλαη φηη κπνξεί λα θαηαγξάςεη κφλν 

ζπκπεξηθνξέο θαη φρη ζηάζεηο ή πεπνηζήζεηο (Αβξακίδεο, Ζ. & Καιχβα, Δ., 2006). Ζ 

ζεκαζία ηεο παξαηήξεζεο ζην παηδί ζχκθσλα κε ηνλ Βίληθνη εζηηάδεηαη ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απφ ηε βξεθηθή θηφιαο ειηθία κε έκθαζε 

ζηε θξνληίδα ηεο κεηέξαο αιιά θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ην πεξηβάιινλ ζε κηα 

εθπαηδεπηηθή δηάγλσζε.  (Γξνζηλνχ, Μ., 2014) 

    Τπάξρνπλ δχν ηχπνη παξαηήξεζεο ηνπο νπνίνπο ζα αλαιχζνπκε ζπλνπηηθά ε 

Ναηνπξαιηζηηθή παξαηήξεζε θαη ε εξγαζηεξηαθή. Ζ κε-παξεκβαηηθή ε 

λαηνπξαιηζηηθή παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη 

ιακβάλεη ρψξα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ πνπλ παξαηεξείηαη .Ο 

ζπκκεηέρνληαο ζίγνπξα ηξνπνπνηεί θαηά θάπνην ηξφπν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ιφγσ ηνπ 

παξαηεξεηή. Αθφκα επεηδή ην πιαίζην δελ είλαη ειεγρφκελν απφ ηνλ παξαηεξεηή 

κπνξεί λα επεκβαίλνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο δχζθνια εληνπίζηκνη.  

(Γξνζηλνχ, Μ., 2014)  

    H παξαηήξεζε είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

έξεπλα ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ παξαηήξεζε καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αμηνινγεζνχλ άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ 

ιεθηηθά ε δελ έρνπλ ζπλεηδεηέο ζπκπεξηθνξέο.  (Γξνζηλνχ, Μ., 2014) 
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   Σα φξηα ηεο παξαηήξεζεο θαζνξίδνλαη ζηα πιαίζην πνπ ζα δηεμαρζεί. Σν είδνο ηεο 

πξφζβαζεο  έρεη λα θάλεη κε ηελ πξφζβαζε θαη ηηο γλσξηκίεο πνπ ζα έρνπκε ψζηε λα 

καο εκπηζηεπηνχλ σο παξαηεξεηέο ζε θάπνην πιαίζην .Ο ηχπνο ηεο πξφζβαζεο 

νξίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα λα κπνχκε θαη λα 

εμνηθεησζνχκε θαη λα εμνηθεησζνχλ καδί καο ζε έλα πιαίζην ηάμεο εηδηθήο αγσγήο.  

(Γξνζηλνχ, Μ, 2014) 

    Δξγαζηεξηαθή παξαηήξεζε. ε απηφ ην είδνο ηεο παξαηήξεζεο γίλεηαη πξφθιεζε 

κηα ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη δχζθνιν λα παξαηεξεζεί ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη κε ηε ζχγθξηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ,ηε δηεξεχλεζε ησλ νξίσλ 

αληίδξαζεο πξνο ην παξερφκελν εξέζηζκα . Έπεηηα κε ηνλ έιεγρν ζεκαληηθψλ 

γεγνλφησλ πνπ πξνεγνχληαη θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ έπνληαη. Σν αξλεηηθφ απηνχ ηνπ 

είδνπο ηεο παξαηήξεζεο είλαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο δε ζπκπεξηθέξνληαη φζν θπζηθά 

ζέινπκε αιιά ζίγνπξα ν ηξφπνο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο θαηαζηάζεηο αλήθεη ζην 

ξεπεξηφξην ηνπο Σα είδε ηεο παξαηήξεζεο είλαη ε πνζνηηθή παξαηήξεζε, Πνηνηηθή 

παξαηήξεζε ε φπνηα απνηειείηαη απφ ηελ Δζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θαη ηε 

πκκεηνρηθή παξαηήξεζε.  (Γξνζηλνχ, Μ., 2014) 

     Πνζνηηθή παξαηήξεζε. Οη Salvia Ysseldyke(2001) αλαθέξνπλ φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνζνηηθήο παξαηήξεζεο  είλαη φηη ν ζηφρνο ηεο παξαηήξεζεο 

είλαη ε κέηξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ έρνπλ ζαθψο νξηζηεί 

πξνεγνπκέλσο θαη έρνπλ νξηζηεί επαξθείο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπιινγή 

αληηθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά. Αθφκα επηιέγεηαη ην πιαίζην θαη ν 

ρξφλνο ηεο παξαηήξεζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ είλαη ε δηάξθεηα ,ε ζπρλφηεηα, ε έληαζε. Οη θξηηηθέο πνπ πθίζηαηαη απηή 

ε κέζνδνο είλαη  φηη ππεξαπινπζηεχνπλ ην λφεκα θαη ηελ εξκελεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. 

   Πνηνηηθή παξαηήξεζε. ε αληίζεζε κε ηελ πνζνηηθή παξάηαζε μεθηλάεη ρσξίο 

πξνθαζνξηζκέλεο λφξκεο θαη ζπλήζσο πξνεγείηαη απηήο. Γηα κηα επηηπρεκέλε 

πνηνηηθή παξαηήξεζε απαηηείηαη κηα βηβιηνγξαθηθή  παξαηήξεζε ζηελ πεξηνρή πνπ 

καο ελδηαθέξεη ,ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ κεζφδσλ, αλάιπζε θαη 

εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη εμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξαηήξεζεο κε 

θαηαλνεηή γιψζζα. Σα αξλεηηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο Πνηνηηθήο παξαηήξεζεο είλαη 
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φηη πνιιέο θνξέο επεκβαίλεη ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, απαηηείηαη κεγάινο 

πξνζσπηθφο ρξφλνο θαη ππάξρεη δπζθνιία ζηελ εμήγεζε κε εθιεπηπζκέλν ηξφπν. 

   Ζ Πνηνηηθή παξαηήξεζε ρσξίδεηαη ζηελ Δζλνγξαθία θαη πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

   ηελ Eζλνγξαθία ν εξεπλεηήο είλαη απιφο παξαηεξεηήο ζην άηνκν πνπ εμεηάδεη 

ρσξίο πξνζσπηθέο εξκελείεο. Ζ Δζλνγξαθία ελδείθλπηαη γηα ηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

έξεπλαο θαη ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν θαη απφ άιια άηνκα.  (Αβξακίδεο, Ζ. & Καιχβα, 

Δ., 2006) 

   ηε πκκεηνρηθή παξαηήξεζε ν εξεπλεηήο εκπιέθεηαη άκεζα θαη παηδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζπκβαίλεη θξαηψληαο ζεκεηψζεηο ηηο νπνίεο 

επεμεξγάδεηαη. Σα άηνκα πνπ παξαηεξνχληαη θάπνηεο θνξέο γλσξίδνπλ ην ιφγν ηεο 

χπαξμεο ηνπ. Όηαλ δε γλσξίδνπλ ηίπνηα επλνείηαη ε θπζηθφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο.  (Αβξακίδεο, Ζ. & Καιχβα, Δ., 2006) 

   Παξαηήξεζε ζε παηδηά. ηελ παξαηήξεζε απηή ιφγσ ηεο εκπινθήο παηδηψλ ν 

εξεπλεηήο πξέπεη λα ηζαιαθσζεί γηα λα έρεη ηα παηδηά κε ην κέξνο ηνπ. Ζ θαηαγξαθή 

ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ καο ελδηαθέξεη  παξαηεξείηαη ζην Δηήζην, ζην Δβδνκαδηαίν 

θαη ζην Ζκεξήζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα  (Γξνζηλνχ, Μ., 2014) 

   Δίλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο νη παξαηεξεηέο λα έρνπλ ελεκεξσζεί απφ αξκφδηα 

άηνκα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ θάπνηα άηνκα ε πιαίζηα πνπ παξαηεξνχλ ψζηε 

λα ζέζνπλ ηα άηνκα ε θαη ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ ζε θίλδπλνπο πνπ ζα έπξεπε λα 

είραλ απνθζερζεί 

  Τπάξρνπλ αξθεηά εζηθά δεηήκαηα  πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ εθφζνλ ηίζεληαη 

ζέκαηα παξαβίαζεο ηεο πξνζσπηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ πνπ 

παξαηεξείηαη. Γηα απηφ ρξεηάδεηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ ε απηψλ πνπ 

έρνπλ ηελ θεδεκνλία ηνπ. Πφζν κάιινλ ζε κηα ελδερφκελε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

κέζσλ θαηαγξαθήο.  

   Σέινο γηα ηελ  εληζρχζεη ηεο αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο παξαηήξεζεο είλαη 

ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηείηαη πνηθηιία παξαηεξεηψλ ε νκάδεο πνπ δηαθέξνπλ ζηελ 

ειηθία θαη ζην θχιιν, δηαζηαχξσζε επξεκάησλ κε άιινπο εξεπλεηέο, δσληαλή 

πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνίεζε πνιιψλ 
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πιαηζίσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη ηέινο ζπλδπάδνπκε ηελ παξαηήξεζε 

κε άιιεο κεζφδνπο.  

    ηε 2ε θάζε ηνπ .Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ ζα αλαπαξαζηαζνχλ νη γξακκέο απνθιίζεσλ 

ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε ηελ ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο: 

ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ηνπο άμνλεο ηνπ Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο  

Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ), ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ εηδηθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.  

    ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ε κεζνδνινγία παξαηήξεζεο θαηαγξάθεη ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν (αθξφαζε, ζπκκεηνρή ζην δηάινγν, έθθξαζε κε ζαθήλεηα), ζηε 

ςπρνθηλεηηθφηεηα (αδξή-ιεπηή θηλεηηθφηεηα, πξνζαλαηνιηζκφο, ξπζκφο-ρξφλνο θαη 

πιεπξίσζε), ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο (νπηηθή κλήκε, αθνπζηηθή κλήκε, εξγαδφκελε 

κλήκε, ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε) θαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε (απηνζπλαίζζεκα, ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη 

ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο) 

    ην πιαίζην ηνπ Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο αγσγήο ε παξαηήξεζε 

αζρνιείηαη κε ηηο πεξηνρέο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο (αλάγλσζε, θαηαλφεζε, γξαθή θαη καζεκαηηθά), ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο (απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, πξνζαξκνγή ζην 

πεξηβάιινλ), ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ειεχζεξνο ρξφλνο θαη αηζζεηηθέο 

ηέρλεο) θαη ηελ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα (πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη 

επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο). 

     ηηο γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ε παξαηήξεζε επηθεληξψλεηαη ζηηο δεμηφηεηεο 

γιψζζαο (αλάγλσζε, θαηαλφεζε, γξαθή θαη παξαγσγή), ζηηο δεμηφηεηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο, ζηηο δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ ( πξάμεηο, πξνπαίδεηα θαη επίιπζε 

πξνβιεκάησλ) θαη ζηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο. 

    ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δεμηφηεηεο ε κεζνδνινγία παξαηήξεζεο εζηηάδεηαη ζηηο 

αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο (νπηηθή, αθνπζηηθή θαη νπηηθν - αθνπζηηθή αληίιεςε, θαη 

πνιπαηζζεηεξηαθέο αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο), ζηηο κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο 

(ιεηηνπξγηθή κλήκε, καθξνπξφζεζκε κλήκε θαη αλάπηπμε βξαρππξφζεζκεο – 

ιεηηνπξγηθήο κλήκεο), ζην γξαθηθφ ρψξν (ρσξν – ρξνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο, 

γξαθνθηλεηηθφηεηα θαη θαηάθηεζε ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ), ζηελ αλαγλσζηηθή 
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ιεηηνπξγία (θσλνινγηθφ κέξνο, πξναλάγλσζε, αλάγλσζε, γξαθή, νξζνγξαθία, 

ζεκαζηνινγηθφ κέξνο), ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά (αξηζκνί θαη 

καζεκαηηθά ζχκβνια, γιψζζα θαη καζεκαηηθά) θαη ζηε ζπκπεξηθνξά 

(ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πξνγξακκαηηζκνχ, βειηίσζε ηεο 

αλαγλσζηηθήο απηνεηθφλαο). 

    Οη δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζχκθσλα  κε ηηο ιίζηεο ειέγρνπ βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ: α) ΓΜΔ, β) ΠΑΠΔΑ, γ) ΓΜΓ, δ) ΔΜΓ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο νξίδνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή καο. 

     Ζ Παξέκβαζε είλαη ην Μάζεκα πνπ θαινχκαζηε ζαλ εηδηθνί παηδαγσγνί ζε 

καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο. Δηδηθά ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κε 

ηηο κεγάιεο δηαβαζκίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ε θαηάζηαζε ηνπο ε πξφθιεζε ιεηηνπξγηάο 

ηεο κάζεζεο είλαη ηεξαζηία γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ε ςπρηθή αληακνηβή 

κεγαιχηεξε ζε θάζε επηηπρεκέλν βήκα. Με ηελ παξέκβαζε καο δελ απνζθνπνχκε 

ζηελ παζεηηθή απνδνρή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα παηδηά, αιιά επηδηψθνπκε κηα ελεξγή 

ζπκκέηνρε επεμεξγαζία θαη αληίδξαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο 

κεηαδίδνπκε ζην παΐδη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε κνξθή 

ηνπ καζήκαηνο. Κάζε μερσξηζηή παξέκβαζε θαη ηδηαίηεξα ζηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

απνηειείηαη απφ έλα θαη κφλν βήκα έηζη ψζηε λα δηδαρζεί πην εχθνια θαη λα απνηειεί 

ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ ππνινίπσλ βεκάησλ.  

    H κεζνδνινγία ηεο παξέκβαζεο ζην πεδίν ηεο ΔΑΔ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ απνηειείηαη 

απφ ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηελ εηδηθή 

δηδαθηηθή παξέκβαζε(4 θάζε )θαη ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ απφ ηε 

δηδαζθαιία (5 θάζε)  (Γξνζηλνχ,Μ., 2014)  

    Γηα ηελ φζν ην δπλαηφ επηηπρεκέλε κεζνδνινγία ηεο παξέκβαζεο θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλνο ν παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο .Ο παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο είλαη 

θάηη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ θαηαξηηζκέλν θαη επζπλείδεην εθπαηδεπηηθφ θαη 

απαξαίηεην βνήζεκα γηα ηε κεζνδνινγία ηεο παξέκβαζεο. ρεηίδεηαη κε ηελ 

απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζρεδηαζκέλεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πξνζδηνξίδνληαο ην ηη πήγε θαιά, ηη δε πήγε θαη ηη πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζεί.  (Γξνζηλνχ, Μ., 2014) 
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   Ο παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο καο παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ην πξφγξακκα 

πνπ αθνινπζήζακε. ην ηέινο θάζε δηαδηθαζίαο πξέπεη λα γλσξίδνπκε αλ ν καζεηήο 

έθαλε θηήκα ηνπ απηά πνπ δηδάμακε αλ πέηπρε ν ζηφρνο πνπ είρακε ζέζε ζηελ αξρή 

ηεο δηδαζθαιίαο. Αθφκα πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε θαη λα γλσξίδνπκε αθξηβψο πνπ 

θαη πνηα θελά έρνπλ κείλεη ψζηε λα ηα πξνζέμνπκε. Πξέπεη ινηπφλ κέζα απφ ηελ 

απφδνζε ηνπ καζεηή λα αμηνινγήζνπκε θαη ηνπο ηδίνπο κα ηνπο εαπηνχο θαη λα 

πξνβνχκε ζε ηξνπνπνηήζεηο εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην. Ζ γλψζε ησλ παξαπάλσ ζα 

καο νδεγήζεη ζε πνιχ ζεκαληηθέο θαη θνκβηθέο απνθάζεηο. Θα θάλνπκε λέα 

παξέκβαζε κε λένπο ζηφρνπο ε ζα επαλέιζνπκε κε βειηησκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα 

γηα ηελ θάιπςε ησλ θελψλ εθφζνλ ππάξρνπλ.  

    ηα πιαίζηα ηεο παξέκβαζεο ε ιεθηηθνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνχ 

ζηελ ηέηαξηε θάζε γίλεηαη κε ηελ παξνρή ζθξαγίδσλ θαη απηνθφιιεησλ θαηανχιεο ε 

κε εθάκηιια πξνγξάκκαηα ζηνλ ππνινγηζηή.  (Γξνζηλνχ, Μ., 2014) 

    Ζ ρξήζε πξνζσπηθψλ εκεξνινγίσλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο κπνξεί λα 

καο δψζεη ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα αιιά δελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη ηέηνηα 

γξαπηά έρνπλ ηελ ππνθεηκεληθφ πξίζκα ην δηθφ καο αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

γξάθνληνο.  (Αβξακίδεο, Ζ., & Καιπβά, Δ., 2006) 

   H κε-δνκεκέλε ζπλέληεπμε  κε ηνπο γνλείο πξνζθέξεηαη γηα ηελ εμαγσγή πνιχ 

ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ  εθφζνλ ν ζπλεληεπθηήο έρεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ηηο 

γλψζεηο αιιά θαη ην ηαιέλην λα εθκαηεχζεη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο  

γνλείο .Με απηφ ην ηξφπν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θαηαθέξεη λα εθθξαζηεί ε ςπρή 

θαη νη αλεζπρίεο ηνπ γνληνχ. Αληίζεηα ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε  είλαη ζα ιέγακε 

ζηαηηθή θαη απξφζσπε  θαη ην κφλν ζεηηθφ ηεο είλαη φηη είλαη βνιηθή ζε κία 

πνιππιεζή έξεπλα. Δλδηαθέξνλ έρεη ε εκηδνκεκέλε πνπ ζπλδπάδεη ηα ζεηηθά ησλ δχν 

πξνεγνπκέλσλ εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά.  (Αβξακίδεο, 2006).Ζ εζηθή 

δενληνινγία είλαη θάηη ην πνιχ ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί. Δίλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρεη εγγξαθή ζπγθαηάζεζε ηνπ θεδεκφλα ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ηνπ πξντζηάκελνπ 

ηνπ πιαηζίνπ πνπ δηεμάγεηαη ε έξεπλα. Αθφκα πξέπεη ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη απζηεξά γηα έξεπλα θαη λα θαηαζηξέθνληαη φηαλ 

απνδειηηψλνληαη. Σα ίδηα ηζρχνπλ γηα θαηαγξαθή κε ειεθηξνληθά κέζα.  (Αβξακίδεο, 

Ζ., & Καιπβά, Δ., 2006) 
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     Όζν αθνξά ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζε ε πξφζιεςε γίλεηαη κε ηα 

αηζζεηήξηα φξγαλα θαη θπξίσο κε ηελ φξαζε θαη ηελ αθνή. ηε δηαδηθαζία απηή 

γίλεηαη κηα πξψηε θξηηηθή επεμεξγαζία  ηνλ εγθέθαιν γηα ην πνηα πιεξνθνξία 

ρξεηάδεηαη. Οη ΓΜΔ δειαδή ,ν πξνθνξηθφο ιφγνο, ε ςπρνθηλεηηθφηεηα, νη λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πξφζιεςε 

θαη ε βειηίσζε ζε απηνχο ηνπο ηνκείο βνεζά ηελ φζν ην δπλαηφ πην ρξήζηκε 

ηθαλφηεηα ζηελ πξφζιεςε. Ζ βειηίσζε ζηηο Αθαδεκατθέο Γεμηφηεηεο βνεζάεη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο εκπέδσζεο χζηεξα απφ θάπνην εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηφρνο γηα 

ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο  δσή. Ζ ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιειεπίδξαζε  ηνπ ρξφλνπ  θαη ε κέηξεζε ηεο 

παξέκβαζεο κπνξεί λα παίμεη κεγάιν ξφιν ζην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο θαζψο 

επηηξέπεη λα ειέγρεηαη λα ε δεμηφηεηα έρεη γίλεη θηήκα ηνπ παηδηνχ.  (Αβξακίδεο, Ζ., 

& Καιπβά, Δ., 2006)  

    Σν έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο ζπληάζζεηαη κε ηα εμήο θξηηήξηα. Πξψηα 

θαηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηεο θαηαγξαθήο. Έπεηηα νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην 

παηδί θαη ε απάληεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ην ηέινο θαηαγξάθνληαη ηα ζρφιηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ  (Γξνζηλνχ, Μ., 2014).  Όζν αθνξά ηελ αμηνιφγεζε πνπ είλαη ε 

πέκπηε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. Γηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε είλαη ν έιεγρνο θαη ε 

εθηίκεζε φισλ ησλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, κε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη ηε 

ρξήζε θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ δπζθνιίεο  θαη 

λα πξνζθεξζνχλ νη αλαγθαίεο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπο''. (Υξεζηάθεο, Κ., 

2013) Γηα κηα επηηπρή αμηνιφγεζε ρξεηάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθή απεκπινθή απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαζψο ζε κηα ελδερφκελε απνηπρία ηεο παξέκβαζεο ν εθπαηδεπηηθφο 

αηζζάλεηαη λα καηαηψλεηαη θαη ελδέρεηαη λα κελ είλαη αληηθεηκεληθφο αμηνινγεηήο. 

Πνιχ ζεκαληηθή βέβαηα θαη είλαη ε φζν ην δπλαηφλ επηζηεκνληθή αξηηφηεηα. Αθφκα 

ρξεηάδεηαη λα ζηαζκίζνπκε ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο. ε θακηά πεξίπησζε δελ 

πξέπεη λα βαζίδνπκε ζηε δηαίζζεζε αιιά ζηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε. Υξεηάδεηαη 

ινηπφλ επηζηακέλε θαη ζπλερή  ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ παηδηνχ θάζε θνξά. Οη 

αμηνινγήζεηο πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο θαη ζεκειησκέλεο ζε επηζηεκνληθά 

αλαγλσξηζκέλεο ηερληθέο.  

     ηε 4ε θάζε γίλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, πνπ εζηηάδεηαη ζην αηνκηθφ 

παξαζηαηηθφ πνπ παξαηεξείηαη. ε απηή ηε θάζε δεκηνπξγνχκε θαη νξγαλψλνπκε ην 
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πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηαζεξέο ή θηλεηέο 

θάξηεο κε νπηηθνπνηεκέλεο ηηο ελέξγεηεο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ αηφκνπ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο, ληνζηέ εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο κε θάξηεο ζηηο νπνίεο 

ζα πεξηγξάθνληαη νπηηθνπνηεκέλεο νη δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κηαο 

νιφθιεξεο κέξαο, παπνπηζφθνπηα, κηθξά θσηνγξαθηθά άικπνπκ, ραξηφληα κε 

εηθφλεο θαη πνιιά άιια.  (Γξνζηλνχ, Μ., 2014)ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία φια απηά 

ηα εκπεξηέρεη ν ππνινγηζηήο.  ηε 5ε θάζε γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαζψο επίζεο ζπκπιεξψλεηαη θαη ην έληππν ζπλεξγαζίαο κε 

ηνλ γνλέα. 

  

3. Αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο 

 

   ην 2ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη 

Γισζζηθή αλάπηπμε θαη ηα καζεκαηηθά. 

   Οη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο κέρξη πξφζθαηα δελ ήηαλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηα παηδηά 

κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη δελ εκπεξηέρνληαλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ησλ καζεηψλ. ηα κέζα ηνπ ελελήληα νη δάζθαινη ελζαξξχλνληαλ ζην 

λα ζηνρεχζνπλ ζηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ παηδηψλ κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη λα παξακεξίζνπλ ηηο αθαδεκατθέο,  αιιά  απηή ε 

πξνζέγγηζε δελ είλαη πηα απνδεθηή (Browder, 2006).   

  

3.1. Γιώζζα 

 

   Ζ αληηκεηψπηζε ηεο Γιψζζαο σο εξγαιείνπ κάζεζεο ζπλππάξρεη κε ηε ζεψξεζή 

ηεο σο θνξέα πνιηηηζκνχ. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο ππάξρεη θαη εμειίζζεη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο καο ζρέζεηο ,εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ Γιψζζα είλαη  θνηλσληθφ 

πξντφλ θαη απνζθνπεί ζηελ επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ. Οη δπζθνιίεο ζηε γιψζζα 

αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαζνξίδνπλ αξλεηηθά ηελ εμέιημε ηνπ 
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αηφκνπ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα (ηαπξνχζε, 2006).Με ηηο ιέμεηο εθθξάδεηαη ν 

ζεβαζκφο ζηα κεγαιχηεξα άηνκα θαη ε αξκνληθή ζπλχπαξμε ζηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν. χκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ 2003 ε εμέιημε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο 

έθθξαζεο  είλαη έλα εξγαιείν θνηλσληθήο έληαμεο θαη φξγαλν επηθνηλσλίαο επεξεάδεη 

ηε δνκή θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ε γισζζηθή αγσγή δε δηεπξχλεη κφλν ην γισζζηθφ νξίδνληα ησλ 

λεπίσλ, αιιά ηα θαιιηεξγεί λνεηηθά θαη ςπρνθηλεηηθά, ηα βνεζά ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηα πξνεηνηκάδεη γηα ηελ πξφζιεςε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θφζκνπ πνπ ηα πεξηβάιιεη  (Υαηδεζαββίδεο, 2002).Αθφκα ηα γισζζηθά ειιείκκαηα 

θαη νη δπζθνιία ηνπο ζηελ θαηαλφεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιψζζαο νδεγνχλ ζηελ 

κεησκέλε αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα (Hodapp, 2005).Ζ επηδεμηφηεηα ηεο 

πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο λφεζεο, ηεο θξηηηθήο θαη 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Δίλαη ε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ δεμηνηήησλ. Μέζσ 

απηήο επηηπγράλεηαη ε πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ππφινηπσλ καζεκάησλ ζην 

ζρνιείν. Έλα ρακειφ γισζζηθφ επίπεδν επεξεάδεη αξλεηηθά φρη κφλν ην κάζεκα ηεο 

γιψζζαο αιιά φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα θαζψο ζην ζχλνιν ηνπο εκπεξηέρνπλ 

πξνθνξηθφ ε γξαπηφ ιφγν.  

α. Γιψζζα: ηελ πεξηνρή ηνπ γισζζηθνχ αληηθεηκέλνπ αλαθέξνληαη ηθαλφηεηεο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν (γξαθή, αλάγλσζε ),θαζψο θαη κε 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο. (λνεκαηηθή γιψζζα, ρεηιεααλάγλσζε, γξαθή 

Braille). Πην αλαιπηηθά ,ε Γιψζζα πεξηιακβάλεη ηνλ Πξνθνξηθφ ιφγν, ηελ 

Πξναλάγλσζε, Πξνγξαθή, Αλάγλσζε, Γξαθή θαη ηελ Δλαιιαθηηθή επηθνηλσλία 

(ΤΠΔΠΘ, Π. Η) . Σν επίπεδν ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε είλαη ρακειφηεξν απφ ηελ πλεπκαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Σα άηνκα 

αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο πζηεξνχλ θαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο νκηιίαο. Παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηε ρξήζε 

ηεο γιψζζαο .Έρνπλ πεξηνξηζκέλε αθαηξεηηθή ζθέςε θαη θξηηηθή .Αθφκα δελ έρνπλ 

θαιή άξζξσζε, ηξαπιίδνπλ, δηαζέηνπλ θησρφ ιεμηιφγην θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

γλψζεηο ζηελ γξακκαηηθή θαη ζηελ έθθξαζε. Ζ  ζθαηξηθή γισζζηθή αλάπηπμε 

πεξηιακβάλεη ην θσλνινγηθφ, ηνλ ζεµαζηνινγηθφ θαη ην ζπληαθηηθφ (ΤΠΔΠΘ, Π. Η.).  

Γηα ηε θσλνινγηθή αλάπηπμε είλαη απαξαίηεην ε αθνπζηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ λα 

είλαη ζε θαιφ επίπεδν, έηζη ψζηε λα αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ήρσλ γηα 

ηε παξαγσγή ιφγνπ . χκθσλα κε Γξνζηλνχ  2003 εμαηηίαο  ηνπ φηη πνιιά παηδηά 
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αδπλαηνχλ λα δηαθξίλνπλ θζφγγνπο αθνπζηηθά, παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε.Ζ ζεκαζηνινγηθή αλάπηπμε ζρεηίδεηαη κε ηε γλψζε ηνπ βαζηθνχ 

ιεμηινγίνπ απφ ην παηδί έηζη ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνχεη, λα θαηαιαβαίλεη 

φηη αθξνάηαη θαη λα παίξλεη κέξνο ζε δηάινγν. Ζ ζπληαθηηθή αλάπηπμε είλαη κηα 

ζπλερή εμειηθηηθή δηαδηθαζία θαη αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ 

πξνηάζεσλ κε ζσζηή ζπληαθηηθή δνκή  . Ζ ζπληαθηηθή αλάπηπμε αθνινπζεί κηα 

εμειηθηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία αξρίδεη κε ηελ νινθξαζηηθή έθθξαζε κε κηα ιέμε 

(π.ρ. «γάια» = «κπακπά ζέισ γάια»). Ζ ζχλδεζε δχν ιέμεσλ είλαη ε αξρή ηεο 

ζπληαθηηθήο δνκήο (π.ρ. «κπακπά γάια» = «κπακπά ζέισ γάια»). Αθνινπζεί ν 

ζρεκαηηζκφο πξνηάζεσλ κε ηξεηο ιέμεηο, θηι.  
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3.1.1.Γηδαζθαιία Γιώζζαο (Μέηξηα θαη Διαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε) 

 

    Σα παηδία κε κέηξηα θαη ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη απαξαίηεην λα 

δηδαρζνχλ θαη πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη κηα βηνινγηθά 

θαζνξηζκέλε ηθαλφηεηα ελψ αληίζεηα γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπζηεκαηηθή  δηδαζθαιία ηνπ. Όζν  κεγαιψλεη ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

ηφζν πην πνιχ δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Όπσο έρεη 

αλαθεξζεί ζηα παηδηά κε κέηξηα θαη ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ε επηδεμηφηεηα 

ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο πζηεξεί ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ αλάινγα κε 

ην βαζκφ ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ηνπ παηδηνχ. Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Γιψζζαο ζην Γεκνηηθφ έρεη σο ζθνπφ λα αλαπηχμεη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ παηδηψλ 

κε κέηξηα  θαη ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλά γηα 

παξαγσγή θαιιηεξγεκέλεο πξνθνξηθήο γιψζζαο θαη φρη κφλν απζφξκεηεο. Ζ 

αλάπηπμε ησλ πξνθνξηθψλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο επηθνηλσλίαο φζν θαη γηα ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο ζθέςεο ησλ 

καζεηψλ κε κέηξηα θαη ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ο εκπινπηηζκφο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε λέν ιεμηιφγην θαη ζπληαθηηθά ζρήκαηα, ε ινγηθή θαη 

θαηαλνεηή νξγάλσζε ηεο νκηιίαο κέζα απφ ξφινπο , ε έθθξαζε ησλ θαζεκεξηλψλ 

πξνζσπηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ηνπ παηδηνχ, ε ελεξγεηηθή 

αθξφαζε, ε ζπκκεηνρή ζην δηάινγν θαη ε έθθξαζε κέζα ζε ζπιινγηθά πιαίζηα 

αζθνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ γίλεηαη νξηνζεηψληαο ηα βήκαηα πνπ ζπληεινχλ ζηελ 

θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. Αθφκα απαηηείηαη ε πνιπαηζζεηεξηαθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θαηαλφεζε. Ζ ηθαλφηεηα 

γελίθεπζεο θαη κεηαθνξάο ηεο γλψζεο είλαη πεξηνξηζκέλε ζε απηά ηα άηνκα. Γηα 

απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεηε ε νξγάλσζε ηεο παξέκβαζεο ζε θαζνξηζκέλα 

πιαίζηα, λα είλαη κέζα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα  θαη λα παξνπζηάδνληαη νη γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη νη θνηλσληθέο πνπ είλαη ζε πξνηεξαηφηεηα ζηε θάζε παξέκβαζε 

απηφλνκε κάζεζε δελ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ αιιά αληίζεηα ππάξρεη πάληα ν 

δάζθαινο έηζη ψζηε λα βνεζάεη .Ο ξπζκφο κάζεζεο είλαη πην αξγφο θαη είλαη 

απαξαίηεηε θαη νη ζεκαηηθνί θχθινπ πνπ πξνηείλνληαη  είλαη πνιχ νηθίεο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηδηνχ φπσο γηα ηελ πξνζέγγηζε ελλνηψλ πην απνηειεζκαηηθά 
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.Οη ζεκαηηθνί θχθινη ζπκθψλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (ΤΠΔΠΘ, Π. Η) είλαη νη 

εμήο 

  ρνιείν 

  πίηη 

  Γεηηνληά 

  Αγνξά 

  Κπθινθνξηαθή Αγσγή 

  Αζθάιεηα 

  Έλδπζε 

  Γηαηξνθή 

  σκαηηθή Τγεία 

  Αλαγλψξηζε θαη δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ 

  Δπνρέο 

 Παηρλίδηα 

  Αγσγή ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

  Δπαγγέικαηα 

  Γηνξηέο 

 Σαμίδηα 

 Πνιηηηζκφο/ εθδειψζεηο 

 Διεχζεξνο ρξφλνο/ ρφκππ 

.               

   Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη πνπ έρεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (ΤΠΔΠΘ, Π. Η.) γηα ηα 

παηδηά κε κέηξηα θαη ειαθξά θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε αξρηθά ,έρνπλ σο ζέκα ηελ 

αθξφαζε θαη ηελ νκηιία. Σν παηδί κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε  πξέπεη λα αθνχεη θαη λα 

δέρεηαη πιεξνθνξίεο απφ ην δάζθαιν θαη  απφ άιιεο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη κέζα 

ζηελ ηάμε, λα αθξνάηαη θαη λα κπνξεί λα παίξλεη πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο ζε ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ ηάμε. Αθφκα είλαη απαξαίηεην λα παίξλεη 

ην ιφγν κε βάζε ηνπο θαλφλεο πνπ έρεη ζέζεη ζηελ ηάμε ν δάζθαινο θαη λα ζέβεηαη ην 

ζπλνκηιεηή ηνπ. Σν παηδί πξέπεη  λα εθθξάδεη θαηαλνεηέο πξνζσπηθέο απφςεηο θαη 

λα απαληά ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη. Αθφκα ππάξρεη ν ζηφρνο λα δηεγείηαη 

ηζηνξίεο, λα ηηο δεκηνπξγεί θαη λα παίδεη ξφινπο ζε ηζηνξίεο κε βάζε ην ζέκα. Πνιχ 
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ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη ηα παηδία λα απνθηήζνπλ θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα 

(θζφγγνη, ζπιιαβέο, ιέμεηο, πξνηάζεηο).   

    ηνλ ηνκέα ηεο πξνγξαθήο ν καζεηήο θαιείηαη λα εθπαηδεπηεί ζηε ζσζηή 

δηεχζπλζε θαη θνξά γξαθήο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ αξηζκψλ, λα απνθηήζεη 

ζηαζεξφηεηα ζηε ρξήζε κνιπβηνχ θαη γεληθά ζην ρξσκαηηζκφ επηθαλεηψλ εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη. Αθφκα αζθείηαη ζηελ αληηγξαθή, ζπιιαβψλ, ιέμεσλ, 

αξηζκψλ ζρεκαηηζκέλα ζε ηειείεο, αθνινπζψληαο ηηο ηειείεο θαη κεηά ρσξίο ηε 

βνήζεηα ησλ ηειεηψλ. Μαζαίλεη λα θαηαζθεπάδεη θαηαιφγνπο θαη λα δεκηνπξγεί 

πξνθνξηθά θαη λα αληηγξάθεη πξνηάζεηο ιίγσλ ιέμεσλ πνπ αλαπαξηζηνχλ γεγνλφηα 

πνπ εμειίζζνληαη ζην ρξφλν, λα γξάθεη απφ κλήκεο ιέμεηο  θαη λα δηαβάδεη απιέο 

πξνηάζεηο κε κία, δπν θαη ηξεηο ιέμεηο.  

    ηελ πξναλάγλσζε ππάξρεη ν ζηφρνο ν καζεηήο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη κε ηε 

βνήζεηα επνπηηθνχ πιηθνχ φηη ν πξνθνξηθφο θαη ν γξαπηφο ιφγνο είλαη ην κέζν κε ην 

νπνίν επηθνηλσλνχκε, λα αλαγλσξίδεη ηνπο θζφγγνπο πνπ είλαη δπλαηφλ λα ηνλίζνπκε 

θαη λα ηνπο αληηζηνηρεί κε ην γξάθεκα ηνπο, λα θαηαιαβαίλεη απφ ηελ θίλεζε ζην 

πξφζσπν ηνπ άιινπ θαη ηε γισζζά  ψζηε λα αλαγλσξίδεη ην θζφγγν. Δίλαη ρξήζηκν 

λα δχλαηαη λα θάλεη αλάγλσζε απηφκαηα ησλ θσλήελησλ κε ηπραία ζεηξά ψζηε λα 

απηνκαηνπνηήζεη ηελ αλάγλσζε ηνπο. Αθφκα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηνρεχεη ν 

καζεηήο, λα κπνξεί λα βξίζθεη ιέμεηο πνπ δηαζέηνπλ ίδην αξρηθφ θαη ηειηθφ θζφγγν, 

ίδην αξηζκφ ζπιιαβψλ θαη ίδηα νκνηνθαηαιεμία, λα δχλαηαη λα αλαθαιχπηεη ιέμεηο 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα ιέμεσλ θαη λα ηηο ζπιιαβίδεη, λα βξίζθεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ ιέμεσλ ζηηο πξνηάζεηο θαη λα δχλαηαη λα δεκηνπξγεί πξνηάζεηο κε 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ιέμεσλ ψζηε λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ,ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ. Αθφκα ζηνλ ηνκέα ηεο πξναλαλσζεο ππάξρνπλ νη ζηφρνη λα μέξεη λα 

δηαβάδεη έλα βηβιίν, ιίζηα γηα ςψληα  θαη λα έρεη επαθή κε απιά βηβιία παηδηθήο 

ινγνηερλίαο.   

   ηνλ ηνκέα ηεο αλάγλσζεο ππάξρνπλ νη εμήο ζηφρνη: Να θάλεη αλάιπζε θαη 

αλαζχλζεζε ιέμεσλ θαη θξάζεσλ, λα δηαβάδεη απιέο ιέμεηο θαη θξάζεηο, λα δηαβάδεη 

ψζηε λα θαηαλνεί έλα κηθξφ θείκελν, ζησπεξά, κεγαιφθσλα κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηδάζθνληα. Αθφκα ζεκαληηθνί ζηφρνη είλαη ,λα θαηαβαίλεη ην πεξηερφκελν ελφο 

βηβιίνπ θαη λα αλαγλσξίδεη ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ην δηάβαζκα, λα ζπκάηαη κηθξά 

θείκελα ε ξφινπο ζε παξαζηάζεηο θαη λα θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 
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Δίλαη βνεζεηηθφ λα ρξεζηκνπνηεί ιεμηθφ, λα αληηιακβάλεηαη αλ έλα θείκελν έρεηο 

αλαθξίβεηεο ε αλαθνινπζίεο, λα έξζεη ζε ζπρλή επαθή ψζηε λα εμνηθεησζεί κε 

ινγνηερληθά θείκελα, κε ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ θαη ην ιατθφ πνιηηηζκφ, λα 

απνθηήζεη πξνζσπηθή βηβιηνζήθε θαη λα απνθηήζεη ζεηηθή θαη θξηηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηα βηβιία , κε ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ . 

     ηνλ ηνκέα ηεο γξαθήο  απνθηά εκπηζηνζχλε ζην πξνζσπηθφ ηνπ γξάςηκν κε ην 

δηθφ ηνπ απζεληηθφ ηξφπν θαη  ηνλ αλαπηχζζεη. Πεξηγξάθεη γξαπηά ζπκβάληα ζηα 

νπνία δε ζπκκεηέρεη, λα ζρνιάδεη θείκελα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ (ζχληαμε, δνκή, 

ιεμηιφγην,) .Γξάθεη θαη  δηαβάδεη δπλαηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ πξνζσπηθά θείκελα 

θαη λα θάλεη ρξήζε ηέιεησλ θαη εξσηεκαηηθνχ. Καηαιαβαίλεη άγλσζηεο ιέμεηο απφ ηα 

ζπκθξαδφκελα,  θαηεγνξηνπνηεί ιέμεηο ζε νηθνγέλεηεο θαη βξίζθεη παξάγσγα ιέμεσλ. 

Σέινο θάλεη πην πινχζην ην ιεμηιφγην ηνπ απφ ηελ ηξάπεδα ιέμεσλ ηεο ηάμεο.  

   3.1.2. Γηδαζθαιία Γιώζζαο (Βαξηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε) 

 

  Ο πξνθνξηθφο ιφγνο (αθξφαζε θαη νκηιία) είλαη πξνηεξαηφηεηα ζηε κάζεζε ηεο 

Γιψζζαο ζηα παηδηά κε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαζψο θαη ε νξγάλσζε ησλ 

εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ ζε ζεκαηηθνχο θχθινπο. Ζ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα 

νηθνδνκείηαη  κε δηαδηθαζίεο µε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο φπνπ ην παηδί εμαζθεί ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ δηαβάζκαηνο εηθφλσλ αληηθεηκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Με ηελ θαηαλφεζε ζεκείσλ θαη ζπκβφισλ κέζα απφ ηε κε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία ην παηδί βάδεη ηηο βάζεηο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γξαθήο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ζηεξίδνληαη ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο ηνπ παηδηνχ πάλσ ζε έλαλ 

ηειεηνπξγηθφ ηξφπν. Ο εηδηθφο παηδαγσγφο είλαη ζσζηφ λα πεξηιακβάλεη ζηελ 

παξέκβαζε ηνπ,  ηηο ζηαζεξέο εθθξάζεηο θαη θηλήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην παηδί λα ζπλεζίζεη θαη θάλεη θηήκα ηνπ ηα θαζνξηζκέλα 

απηά βηψµαηα ζε ζχλδεζε ηα µε ην πην επξχ πιαίζην ηεο θαζεκεξηλφηεηαο  ηνπ. 

θνπφο είλαη ην παηδί κε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα επηδεηήζεη  ηελ επηθνηλσλία  

θαη λα ληψζεη άλεηα µε ηε ρξήζε επηθνηλσληαθνχ θψδηθα  πνπ είλαη αλάινγνο ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ. Σα άηνκα µε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε ραξαθηεξίδνληαη πνιιέο 

θνξέο απφ αδπλαµία ηππηθήο πξνθνξηθήο νκηιίαο. Σν πην απαηηεηηθφ πξάγκα  ζηα 

παηδηά µε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε πνπ δελ έρνπλ ηνλ ηππηθφ πξνθνξηθφ ιφγν 

είλαη λα βξεζεί έλαο θνηλφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο. Απηά ηα παηδηά πξέπεη λα 

εμαζθνχληαη ζε θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο,  γισζζηθήο θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο 
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πξνθεηκέλνπ  λα µπνξνχλ λα δνκήζνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, λα εθθξάζνπλ 

ζπλαηζζήκαηα . Ο ιφγνο πνπ πξνάγεηαη ε κε γισζζηθή επηθνηλσλία ελφο παηδηνχ 

είλαη γηα λα βηψζεη ηε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο ζηε δσή ηνπ θαη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Ο εηδηθφο παηδαγσγφο ζα πξέπεη λα θάλεη πάληα ηε ιεθηηθή 

πεξηγξαθή αθφκα θαη φηαλ ην παηδί δελ έρεη πξνθνξηθή νκηιία έηζη ψζηε λα 

ζπλεζίζεη θαη λα κάζεη ηελ νλνκαζία δηαθφξσλ πξαγκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ θαη λα 

αληηιακβάλεηαη ηη ηνπ δεηείηαη θάζε θνξά.  

 

3.2.Μαζεκαηηθά 

 

   χκθσλα κε ηνλ Σζηλαξειε, Γ. 2013 ε λνεηηθή ηθαλφηεηα, φπσο θάζε ηθαλφηεηα 

είλαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε. Ζ ηθαλφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

πξνζαξκφδεηαη ε απνθιίλεη απφ κηα ζπκπεξηθνξά απφ ηελ νπνία απνδέρεηαη ε 

θνηλσλία ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Έηζη θαη ζηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ν 

ξφινο ηεο θνηλσλίαο παίδεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα. ήκεξα φπνπ ε γλψζε ησλ 

καζεκαηηθψλ είλαη απαξαίηεηε θαη ρξεζηκεχεη ζε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, ην άηνκν 

πνπ δε δηδάζθεηαη καζεκαηηθά  ζα έρεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο φρη κφλν ζε 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην αιιά θαη ζηελ θνηλσλία. Οη καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο 

,ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο 

πξαθηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαζεκεξηλήο δσήο 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ. ηα άηνκα κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε κέηξηα θαη ειαθξά, ε εθκάζεζε καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη απφ 

ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρή κεηάβαζε 

ησλ αηφκσλ απηψλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ελήιηθε δσή.                         

   Σα Μαζεκαηηθά πεξηιακβάλνπλ ηηο πξφαξηζκεθέο δεμηφηεηεο, ηηο αξηζκεηηθέο 

έλλνηεο, ηελ αξηζκεηηθή, ηελ κέηξεζε ηα ρξήκαηα θαη ην ρξφλν. ζηα πιαίζηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο θαη αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο. ηφρνο είλαη λα απνθηήζνπλ 

ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

καζεκαηηθέο έλλνηεο, αξίζκεζε, δηάηαμε. ρξήζε καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ θαη 

ζχλδεζε κε ην πεξηερφκελν ηνπο, αξηζκεηηθέο πξάμεηο, ρξήζε ζρεκάησλ ,φγθσλ 

,κεγεζψλ, αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε ρξεκάησλ, ηηο έλλνηεο ηνπ ρψξνπ-ρψξνπ-φγθνπ. 
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 3.2.1 Γηδαζθαιία Μαζεκαηηθώλ (Μέηξηα θαη Διαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε) 

 

    Ζ ζεψξεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ απαηηεί δηαθνξνπνηήζεηο θαη εηδηθφηεξεο εθαξκνγέο 

ζε παηδηά  κε κέηξηα θαη ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε (Parette, 2000). Απηή ε 

νκάδα ησλ παηδηψλ ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

έιιεηςε ηθαλφηεηαο αθαηξεηηθήο ζθέςεο. Αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηα κάζεζεο θπξίσο 

κέζα απφ θαηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν. Απηά ηα παηδηά 

έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα γελίθεπζεο θαη κεηαθνξάο ηεο γλψζεο. θνπφο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ είλαη λα θαηαζηήζεη ηθαλά ηα παηδηά κε ειαθξά θαη 

κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή αιιά 

θαη λα ηα κάζνπλ κέζα ζε απηή. Άιισζηε ,ε απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε  επηηπγράλεηαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν έηζη ψζηε λα 

αλαθαιπθζνχλ ηα καζεκαηηθά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα( ΤΠΔΠΘ, Π. Η). Σνλίδεηαη 

αθφκα ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο, ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο νξγαλσκέλεο 

δηδαζθαιίαο  κε ην πιηθφ ην νπνίν παξέρεη ν δάζθαινο  ζην καζεηή αιιά θαη ζην 

πιαίζην ηεο πξαγκαηηθήο θαζεκεξηλήο δσήο πάληα κε ηε ζπζηεκαηηθή παξαθίλεζε 

ηνπ δαζθάινπ .Σν πιηθφ πνπ πξέπεη λα παξέρεηαη ζε απηά ηα παηδηά είλαη ρξήζηκν λα 

είλαη νξγαλσκέλν, πνιπαζζεηεξηαθφ, ζπγθεθξηκέλν( ΤΠΔΠΘ, Π. Η) .Ζ δηδαζθαιία 

ησλ καζεκαηηθψλ έρεη πνιιά θνηλά κε απηή ηεο γιψζζαο θαζψο ε γλψζε πνπ 

παξέρεηαη ζην παηδί είλαη δηεπηζηεκνληθή  θαη νδεγεί ζηελ θαιιηέξγεηα  ηεο ινγηθήο 

ζθέςεο . Ζ λέα γλψζε πξέπεη λα νηθνδνκείηαη πάλσ ζηελ πξνεγνχκελε 

(θνλζηξνπθηηβηζκφο). Γελ πξέπεη νη καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα θξίλνληαη 

απζηεξά ζηα καζεκαηηθά. Σν ιάζνο πνπ ελδέρεηαη λα θάλνπλ είλαη έλαο ηξφπνο γηα 

λα δεη ν εηδηθφο παηδαγσγφο πνπ πζηεξνχλ .Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε πξνζσπηθή παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθο δηδαζθαιίαο πνπ έρεη ηα ίδηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα φπσο θαη 

ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο γηα ηα παηδηά απηά. Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ 

είλαη απαξαίηεηεο :Α) ε έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, νη ζρέζεηο ησλ αξηζκψλ, ε αθαίξεζε, ε 

πξφζζεζε, ν πνιιαπιαζηαζκφο ζχληνκε πξφζζεζε, ε δηαίξεζε ζχληνκε αθαίξεζε, νη 

δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Β) νη 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ επφκελσλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ Γ) ην επνπηηθφ πιηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο. Γ) 
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ν ηξφπνο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ζηα καζεκαηηθά πνπ 

εκπιέθνληαη κε άιιεο (δηαζεκαηηθφηεηα)E) δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

(ΤΠΔΠΘ, Π. Η.). Ζ νκαιή δηαβίσζε ζηελ θνηλσλία απαηηεί ηελ εθκάζεζε 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο κέζα απφ ηελ ιεθηηθή ηνπο πεξηγξαθή. 

Σέινο δσηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε εμεχξεζε  ζηξαηεγηθψλ νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη αμηνιφγεζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο. 

   Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα παηδηά κε κέηξηα θαη ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

αιιά θαη φζσλ κε βαξηά κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ πεξηιακβάλεη: (ΤΠΔΠΘ, Π. Η.) 

   Απαξίζκεζε Αξηζκψλ απφ ην κεδέλ έσο ην δέθα. Καηαξράο νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

εμαζθεζνχλ ζηελ απαγγειία ησλ αξηζκψλ κέρξη ην δέθα, λα αληηζηνηρίδνπλ επνπηηθφ 

πιηθφ κε ηελ πνζφηεηα πνπ ππνδειψλεη θάζε αξηζκφο κέρξη ην δέθα 

(δαρηπια.θπβαθηα θ.α).   

    ηε ζπλέρεηα  ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζπκβφισλ, ηελ εθκάζεζε ηεο νλνκαζία ηνπο, λα  κπνξνχλ κε ην ράξαθα λα ραξάδνπλ 

επζείεο κέρξη ηα δέθα εθαηνζηά, λα γξάθνπλ ηνπο αξηζκνχο κέρξη ην κεδέλ, λα 

βξίζθνπλ ηνλ επφκελν θαη ηνλ πξνεγνχκελν αξηζκφ κέρξη ην δέθα ζε νξηδφληηεο θαη 

ζε θάζεηεο απεηθνλίζεηο. Δπφκελνο ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδνπλ αξηζκνχο κέρξη ην δέθα ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο κέηξεζεο κε άκεζε 

εθηίκεζε κε ηε βνήζεηα ηεο πεληάδαο. Έλαο άιινο ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπλ δηαθξηηέο πνζφηεηεο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ην ζχκβνιν 

ίζνλ(=), λα κπνξνχλ λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο, 

λα αλαγλσξίδνπλ ην ζχκβνιν ηεο πξφζζεζεο(+)  θαη ην ζχκβνιν ηεο αθαίξεζεο( -).  

    Αθφκα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηνρεχεη νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα κεηξάλε 

αληίζηξνθα έλα έλα θαη λα βξίζθνπλ ηνλ πξνεγνχκελν αξηζκφ αλαγλσξίδνληαο πσο 

είλαη έλα ιηγφηεξν, λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ πξφζζεζε θαη αθαίξεζε κέρξη ην 

δέθα, λα κάζνπλ ηα δηπιά αζξνίζκαηα κέρξη ην δέθα, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα 

δηαηάζνπλ αζξνίζκαηα καζαίλνληαο ηα ζχκβνια κεγαιχηεξν, κηθξφηεξν(> θαη <).ηε 

ζπλέρεηα δεηείηαη λα θηάζνπλ ζην επίπεδν ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ, ζηε γεσκεηξία. 

κε κέηξεζε επηθαλεηψλ, ζπκκεηξία, δηάθξηζε παξαιιειεπίπεδνπ, δηάθξηζε 

νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ, αλαγλψξηζε νξζνγσλίνπ θαη παξαιιεινγξάκκνπ. 
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     Τπάξρεη ν ζηφρνο λα αζθεζνχλ ζηα ,πξνβιήκαηα εκβαδνχ θαη πεξηκέηξνπ, ζηελ 

εκπεηξηθή δηάθξηζε παξάιιεισλ θαη ζηελ αλαγλψξηζε θπθιηθνχ ζρήκαηνο. Υξήζηκν 

γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο είλαη λα εμαζθεζνχλ ζηελ  θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

λνκηζκάησλ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζηελ ρξήζε λνκηζκάησλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. ‘Όζν αθνξά ηε κέηξεζε ρξφλνπ ππάξρεη ν ζηφρνο νη καζεηέο λα 

δηαηάζζνπλ ηα γεγνλφηα αλάινγα κε ηε ρξνληθή εμέιημή ηνπο ,λα δηαθξίλνπλ θαη 

εθηηκνχλ ηε δηάξθεηα ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ, λα αθνινπζνχλ θαη λα δίλνπλ 

νδεγίεο κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν .  

    ηφρνο ηνπ Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ γεσκεηξηθά κνηίβα (σο πξνο ην ζρήκα θαη ην 

ρξψκα), λα αλαγλσξίδνπλ, επεθηείλνπλ σο πξνο ην ζρήκα, λα αλαγλσξίδνπλ 

αξηζκεηηθά κνηίβα, λα επεθηείλνπλ  θαη λα θαηαζθεπάδνπλ. Γηα  ειαθξφηεξεο κνξθέο 

λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν ηελ  αλάδεημε ηεο 

δεθάδαο ,ηελ  αλαπαξάζηαζε αξηζκψλ θηηάρλνληαο δεθάδεο ,ηελ αζξνηζηηθή αλάιπζε 

.Αθφκα ππάξρνπλ νη ζηφρνη ,νη καζεηέο  λα  βξίζθνπλ ηνλ πξνεγνχκελν θαη ηνλ 

επφκελν ησλ αξηζκψλ κέρξη ην εηθνζηελλέα, νη καζεηέο λα απαγγέιινπλ αλάπνδα απφ 

ην κέρξη ην κεδέλ , λα θάλνπλ ζχγθξηζε αξηζκψλ κέρξη ην εηθνζηελλέα  ,λα κάζνπλ ηα 

δηπιά αζξνίζκαηα. Αθφκα ππάξρεη ν ζηφρνο εθκάζεζεο λνεξψλ ππνινγηζκψλ κέρξη 

ην εηθνζηελλέα. ρσξίο θξαηνχκελν, κε θξαηνχκελν, κε ηελ  ηερληθή ηεο θάζεηεο 

πξφζζεζε θαη αθαίξεζεο .  

    Αθφκα ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ εθκάζεζε  ηεκλφκελσλ επζεηψλ 

ηεζιαζκέλσλ γξακκψλ, πνιχγσλσλ, ζηελ αθξηβή κέηξεζε ηεο ψξαο, ζηελ  εθκάζεζε 

ηεο ζπκκεηξίαο θαη ηελ κέηξεζεο ρξφλν. Αθφκα φηαλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

δηδαρηνχλ ηνπο αξηζκνχο κέρξη ην εθαηφ θαη λα απαξηζκνχλ δέθα δέθα ζε αχμνπζα 

θαη θζίλνπζα θνξά, λα θάλνπλ λνεξνχο ππνινγηζκνχο πξφζζεζεο αθαηξέζεηο κε θαη 

ρσξίο θξαηνχκελν. Σέινο ην Αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε λνεξψλ 

ππνινγηζκψλ, ζηελ εθκάζεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο αξηζκνκεραλήο, ζηε  κέηξεζε 

ραξηνλνκηζκάησλ θαη γηα πνιχ πξνρσξεκέλα παηδηά ζηελ έλλνηα πνιιαπιαζηαζκνχ 

θαη δηαίξεζεο, ηεο κάδαο θαη ζηελ εθκάζεζε ησλ αξηζκψλ κέρξη ην ρίιηα. 
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3.2.2 Γηδαζθαιία Μαζεκαηηθώλ (Βαξηά Ννεηηθή θαζπζηέξεζε) 

 

   Ζ αθεξεκέλε θχζε ησλ καζεκαηηθψλ ,νη  πνιινί ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ε ζπλερήο πξνζαξκνγή πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιχζε ηνπο ηα 

θαζηζηνχλ έλα πνιχ δχζθνιν κάζεκα γηα ηα παηδία κε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Οη καζεκαηηθέο έλλνηεο κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθά δχζθνιέο γηα ηα παηδηά κε βαξηά 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε αιιά είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα θηάζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν απηνλνκίαο. Πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

δσήο θαη λα απνθεχγεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζπκβφισλ ζηελ παξέκβαζε. Σα παηδηά κε 

βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε δηαζέηνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλε αθεξεκέλε ζθέςε θαη 

κεηαθνξά κάζεζεο νπφηε ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πνιχ 

αξγφ ξπζκφ. Ο εηδηθφο παηδαγσγφο αθνχ αλαιχζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ κε 

λνεηηθή  θαζπζηέξεζε λα θάλεη ην κάζεκα πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ. Γελ πξέπεη λα δεηνχληαη 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ γλψζεηο πνπ δελ έρνπλ θαηαθηεζεί απφ ην 

καζεηή. ηελ βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε ε νξγάλσζε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο 

πεξηνξίδεηαη απζηεξά ζην πξαθηηθφ πεξηερφκελν ησλ καζεκαηηθψλ. Σα παηδηά απηά 

δελ κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηηο πνζνηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ 

έλλνηα ηνπ αξηζκνχ. Γηα νξηζκέλα παηδηά απφ απηά αξθεί ε εθκάζεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ κέζα απφ ηε βησκαηηθή εκπεηξία.  

 

4. Λνγηζκηθά θαη παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε  
 

 4.1. Τπνινγηζηέο ζηελ εθπαίδεπζε 

 

    H είζνδνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αξρίδεη ζην 

παγθφζκην ζηεξέσκα ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ εβδνκήληα. Σν κάζεκα ηεο 

πιεξνθνξηθήο θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα .ηηο αξρέο ηηο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 μεθηλά ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξψησλ ππνινγηζηψλ πνπ ήηαλ 

θζελνί ζε θφζηνο θαη κηθξνί ζε κέγεζνο. ηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν 

ππνινγηζηήο αμηνπνηείηαη ζηε κάζεζε κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 
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ησλ παηδηψλ. ηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα πνπ δηαβηνχκε νη ππνινγηζηέο έρνπλ γίλεη 

έλα θχξην αληηθείκελν θαη κέζν ηεο θνηλσλίαο καο. χκθσλα κε ηνλ Μαθξάθε 2000 

φπνηνο δελ παξαθνινπζήζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ 

σο γλσζηηθά  εξγαιεία απνζήθεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επεμεξγαζίαο ηεο ζα 

θαηαζηεί ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνο. Ζ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη παξέρεη άκεζε πξφζβαζε ζε θάζε είδνπο πιεξνθνξία (Μνπδάθεο, 

Υ.,2006).χκθσλα κε ην παηδαγσγηθφ ηλζηηηνχην ε εθπαίδεπζε θαη ε πιεξνθνξηθή 

είλαη απαξαίηεην λα πξνζθέξεη ζηνπο ζεκεξηλνχο καζεηέο θαη ζηνπο απξηαλνχο 

πνιίηεο ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Σν ζεηηθφ είλαη φηη πνιιά απφ παηδηά κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε έρνπλ θαιχηεξε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία θαη ηνπο ππνινγηζηέο απφ 

άηνκα πνπ δελ έρνπλ λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη αλήθνπλ ζε παιαηφηεξεο γεληέο. Ζ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ππνινγηζηέο είλαη έλα βίσκα γηα απηά ηα άηνκα θαη έρεη 

εληππσζεί ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηνλ ραξαθηήξα ηνπο             

                             

4.2. Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ησλ Τπνινγηζηώλ από άηνκα κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε 

 

     χκθσλα κε ηηο κειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ  ε αμηνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, βειηηψλεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, 

θάλεη ηελ θάλεη πην δηαζθεδαζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα θαη ζπληειεί ζηελ αιιαγή ηνπ 

παιαηνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, θαηεπζχλνληαο ηνπο καζεηέο ζε πην πιήξε θαηαλφεζε 

ησλ ελλνηψλ(Βνζληάδνπ,2006). Οη ππνινγηζηέο είλαη κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, πκθψλα κε ηνπο Ραπηεο θαη 

Ραπηε(2006), ν ππνινγηζηήο ζεσξείηαη γλσζηηθφ εξγαιείν πνπ δηαζέηεη γλσζηηθέο 

δνκέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηνπο βξαδχηεξνπο ξπζκνχο 

κάζεζεο ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε .Όζν αθνξά ηηο αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο   ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε  έρεη αιιάμεη 

ζεκαληηθά ηελ ζπκβαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Απνηειέζκαηα απφ έλα κεγάιν εχξνο εξεπλψλ θαηαδεηθλχνπλ φηη κε ηελ θαηάιιειε 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε κέζσ ππνινγηζηή θαη ηηο αξκφδνπζεο νδεγίεο κπνξεί λα 

απμεζεί ζεκαληηθά ε θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ επηζηεκψλ 
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απφ ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε(Gee,2003).Απην ζπκβαίλεη θαζψο 

αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ πξνζθέξεη άκεζεο αηζζεηεξηαθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο 

πνπ εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο πξαθηηθήο ζθέςεο θαη δηεπθνιχλεη πηπρέο ηεο 

επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο, φπσο ηελ ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία θαη ηελ θαηαλφεζε 

ζπκβφισλ.  Παξαηεξήζεθε αθφκα πσο ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε κέζσ 

ππνινγηζηψλ, βνεζάεη ζηελ ελδπλάκσζε θαη εζηίαζε ηεο πξνζνρήο, ηεο ππνκνλήο, 

θαη ηεο επηκνλήο ησλ καζεηψλ κε κέηξηα θαη ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε .  

    Σα παηδηά κε έρνπλ ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε κε νξηζκέλα θαηάιιεια 

ινγηζκηθά κπνξνχλ λα επηηχρνπλ έλα είδνο απηνλνκίαο σο πξνο ην δάζθαιν κε ηε 

ρξήζε ππνινγηζηή. Αθφκε θαη ηα αδχλακα παηδηά κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο ππάξρνπλ 

ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ζχλνιν ησλ αηζζήζεσλ ηνπο .(Κνκεο2004). 

    Ο ππνινγηζηήο κε ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα 

δηακεζνιαβεηηθφ, πνιηηηζκηθφ εξγαιείν αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο(Crawford,1996).  

Πνιιά πξνγξάκκαηα είλαη πνιπαηζζεηεξηαθα θαζψο ελζσκαηψλνπλ ην νπηηθφ, 

αθνπζηηθφ θαη θηλαηζζεηηθφ ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ .Απηή ε αθξηβήο αλαπαξάζηαζε ήρνπ θαη εηθφλαο βνεζάεη ζην λα 

εληππσζεί ε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα  αθξηβψο ζηε κλήκε ηνπ παηδηνχ. Γηα απηφ ην 

ιφγν ηα παηδηά δελ βαξηνχληαη θαη ηνπο αξέζεη λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν θαζψο ε 

εηθφλα θαη ν ήρνο ηνπο θηλεί ην ελδηαθέξνλ. Δπίζεο, νη καζεηέο έρνπλ άκεζε 

πξφζβαζε ζηελ πξφνδφ ηνπο,  απνθηνχλ κεγαιχηεξε επζχλε γηα ηε κάζεζή ηνπο θαη 

καζαίλνπλ λα απηναμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο( Emily Shea Tanis, S. 

B.,2014).Οη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ηππσζνχλ θαη λα ζσζνχλ. Σα παηδηά 

αηζζάλνληαη πεξήθαλα κε ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Ζ ηδησηηθή δηάδξαζε 

αλάκεζα ζηνλ ππνινγηζηή θαη ην παηδί βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε επλντθνχ θιίκαηνο γηα 

κάζεζε. Έλα παηδί κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ληψζεη ιηγφηεξε απεηιή απφ ηνλ 

ππνινγηζηή απφ φηη κε έλαλ ελήιηθα .Οη εηθνληθνί θφζκνη ππεξηεξνχλ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θαζψο ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλνπλ 

θάπνηεο δεμηφηεηεο δίρσο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απνηπρίαο( ηαζηλφο, Γ.Π 

,2013). Δίλαη ζρεηηθά εχθνινη ζην ρεηξηζκφ ηνπο αθφκα θαη απφ παηδία κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Ο ππνινγηζηήο δελ αληηδξά αξλεηηθά φηαλ ηνπ δεηεζεί λα επαλαιάβεη 

πιεξνθνξίεο ή δξαζηεξηφηεηεο (Anderson-Inman, 1999). Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε βνεζνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεο ζηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη 
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ζηελ απηφλνκε δηα βίνπ κάζεζε (Μαθξάθεο, 2000). Οη Ράπηεο θαη Ράπηε 1997 

,αλαθέξνπλ φηη νη λέεο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ εθπιεθηηθέο απειεπζεξσηηθέο 

δπλαηφηεηεο ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Γεληθά ε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο θαη 

δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο βειηηψλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο επηηπρίαο ησλ 

δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ.( Dr. Anju Agarwal  & Dr. Yash Pal Singh ,2013)  

  

                                            

4.3. Μεηνλεθηήκαηα ρξήζεο ησλ Τπνινγηζηώλ από άηνκα κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε 

 

    Ζ ρξήζε ππνινγηζηή δελ είλαη παλάθεηα. Ζ ηερλνινγία θαη ν ππνινγηζηήο δελ 

κπνξεί λα δηδάζθεη απφ κφλνο ηνπ αιιά νη ζηφρνη ππαγνξεχνληαη απφ ηνλ εδηθφ 

παηδαγσγφ. Ζ θαιή γλψζε ηνπ ππνινγηζηή απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη θάηη ην πνιχ 

ζεκαληηθφ. Βέβαηα φπσο θάζε ηη ζηε δσή έρεη θαη ηηο αξλεηηθέο ηνπ επηπηψζεηο θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπ.  Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Ράπηεο & Ράπηε( 2007), παξάιιεια κε 

ηα πνιιά παξάζπξα κάζεζεο πνπ αλνίγεη, ν ππνινγηζηήο έρεη θαη θάπνηεο 

ιεηηνπξγηθέο ηδηφηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ην πξφβιεκα ησλ αδπλακηψλ ηνπ. Ο 

ππνινγηζηήο δελ έρεη ηελ ακεζφηεηα θαη ηνλ απζνξκεηηζκφ ηεο αλζξψπηλεο επαθήο 

θαη ιείπεη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε ηνπ καζεηή θαη ηνπ δαζθάινπ.  Δπίζεο έρεη 

παξαηεξεζεί ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή νδεγεί ζηελ απνκφλσζε θαη 

απνμέλσζε ησλ καζεηψλ. Αθφκα ε θαηάρξεζε ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε θπζηθή, ςπρνινγηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαηαπφλεζε θαη λα νδεγήζεη ην παηδί ζην 

λα έρεη πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Σν κεγάιν νηθνλνκηθφ θφζηνο 

ηεο ππνδνκήο πνπ απαηηείηαη έρεη σο ζπλέπεηα λα είλαη απιεζίαζην κέζν γηα θάπνηνο 

αλζξψπνπο. Δπίζεο πνιιά εθπαηδεπηηθά ινγηζµηθά δελ έρνπλ θακία επηζηεκνληθή 

παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγηθή επάξθεηα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πξνζθέξνπλ ζεηηθά 

ζηε δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ. Σα πξνγξάµµαηα απηά ελδέρεηαη λα µελ είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο µηαο ηάμεο, αθνχ δελ δεκηνπξγνχληαη απφ ην 

δάζθαιν ηεο ηάμεο απηήο .Σέινο ην παηδί εμαξηάηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ 

ππνινγηζηή θαη κεηψλεη ην επίπεδν απηνλνκίαο ηνπ έμσ απφ έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, 

ζηελ πξαγκαηηθή δσή.  
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4.4. Λνγηζκηθά 

 

1. Σν πίηη κνπ θαη ην ρνιείν κνπ  

  

 

Γεληθή πεξηγξαθή 

   Σν ινγηζκηθφ Σν πίηη κνπ θαη ην ρνιείν κνπ πεξηέρεη δπν πεξηβάιινληα πνπ 

δηαζέηνπλ νπηηθή θαη αθνπζηηθή απεηθφληζε  γηα παηδηά κε Βαξηά Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε θαη ζνβαξέο επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο. Σα παηδηά απηά φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί, έρνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ έθθξαζε ηεο 

γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Οη δχν δεμηφηεηεο πνπ 

ζηνρεχεη ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ είλαη ε αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο απφ παηδηά κε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο 

ρξεζηηθήο αμίαο ησλ αληηθεηκέλσλ . Μέζσ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ 

,καζαίλεηαη ζηα παηδηά ε ιεηηνπξγία θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη θαηάιιειν 

γηα ρξεζηκνπνίεζε απφ ηα άηνκα πνπ ε γισζζηθή ηνπο εηνηκφηεηα βξίζθεηαη ζηα ηα 

ηξία έηε. Σν ινγηζκηθφ απηφ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο γιψζζαο ζε ιεηηνπξγηθφ 

επίπεδν βνεζάεη ηα παηδηά λα απηνλνκεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. 

 

Πεξηγξαθή πξνγξάκκαηνο 
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    Κάζε πξφγξακκα απνηειείηαη απφ  ηέζζεξηο  άξηηα ζρεδηαζκέλεο ζθελέο, κε ζθνπφ 

ν καζεηήο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα κάζεη  πεξηζζφηεξεο απφ εθαηφ άκεζεο ιέμεηο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ο εηδηθφο παηδαγσγφο κπνξεί λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλα θαη λα 

εμεηδηθεχζεη εθεί πνπ πηζηεχεη φηη ζέιεη λα ζηεξηρηεί ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. Οη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο είλαη ζειθηηθά ζρεδηαζκέλεο θαζψο πξνζνκνηάδνπλ κε παηρλίδη  

θαη είλαη εχθνιεο ζηε ρξήζε.  

Σν πίηη κνπ 

   Απηή ε ζεκαηηθή ελφηεηα  βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο κέζα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ παηδηνχ κε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Γηδάζθνληαη ιέμεηο ζηα ηέζζαξα δσκάηηα ηνπ ζπηηηνχ. Απηά είλαη ην ζαιφλη, θνπδίλα, 

θξεβαηνθάκαξα θαη κπάλην. 

Σν ρνιείν κνπ 

    Απηή ε ζεκαηηθή ελφηεηα   βνεζάεη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα ηελ έληαμε 

ηνπο ζην ζρνιείν. Ο εηδηθφο παηδαγσγφο κπνξεί λα επηιέμεη πνηεο απφ ηηο εθαηφ ιέμεηο 

ζέιεη λα δηδάμεη ζην παηδί κε δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο εμήο ρψξνπο : ζηελ ηάμε, ζηελ 

απιή, ζην θπιηθείν θαη ζην δηάδξνκν, ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ.  

 ε θάζε ρψξν ηνπ ζρνιείνπ αληηζηνηρνχλ  ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη νη 

εμήο: 

 Αλαθάιπςε Ολνκάησλ: Σν παηδί επηιέγεη ηελ νπηηθή απεηθφληζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ θαη ν ππνινγηζηήο ηνπ ιέεη ηη είλαη  

 Αλαθάιπςε Λεηηνπξγηψλ [Πεξηγξαθέο] :Σν παηδί επηιέγεη ηελ νπηηθή 

απεηθφληζε ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ν ππνινγηζηήο ηνπ ιέεη ηη είλαη  θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ (Μαξθαδφξνο, Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην 

καξθαδφξν, γηα λα δσγξαθίζεηο θάηη). 

 Αλαγλψξηζε νλνκαζηψλ: Εεηείηαη κέζσ ερεηηθήο νλνκαζίαο απφ ην παηδί  λα 

βξεη δηάθνξα αληηθείκελα ζχκθσλα φλνκά ηνπο (Βξεο ην πεδνδξφκην). 

 Αλαγλψξηζε ιεηηνπξγηψλ [Πεξηγξαθέο]: Ο ππνινγηζηήο δεηάεη απφ ην καζεηή 

λα βξεη έλα αληηθείκελν κε βάζε ηε ιεηηνπξγία ή ηελ πεξηγξαθή ηνπ (Πνχ 

θξεκάο ηα ξνχρα ζνπ;). 
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2. Δηζαγσγή  

  

Θεκαηηθή ελφηεηα: Καζαξηφηεηα 

 ην παξφλ ινγηζκηθφ ππάξρεη κία βαζηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζέκα ηελ 

θαζαξηφηεηα. Με απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαιχπηνληαη νη παξαθάησ 

αθαδεκατθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη.  

   Γισζζηθή Έθθξαζε: Ο καζεηήο απνθηάεη κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ ην βαζηθφ ιεμηιφγην γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηα πξντφληα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηή. Σα πξντφληα απηά (π.ρ. ζακπνπάλ, ζαπνχλη) νλνκάδνληαη 

θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ νζφλε θαη έηζη ν καζεηήο αθνχ κάζεη ην ζρεηηθφ ιεμηιφγην 

κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα πξνθνξηθή θαη γξαπηή έθθξαζε.  

    Θεκαηηθή ελφηεηα: Σξέθνκαη ζσζηά. ην παξφλ ινγηζκηθφ ππάξρεη κία 

βαζηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζέκα ηε ζσζηή δηαηξνθή. Με απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα θαιχπηνληαη νη παξαθάησ αθαδεκατθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη. 

   Γισζζηθή Έθθξαζε: Ο καζεηήο απνθηάεη κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ ην βαζηθφ ιεμηιφγην γηα ηα δηάθνξα ηξφθηκα. Σα ηξφθηκα απηά 

νλνκάδνληαη θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ νζφλε θαη έηζη ν καζεηήο αθνχ κάζεη ην 

ζρεηηθφ ιεμηιφγην κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα πξνθνξηθή θαη γξαπηή έθθξαζε. 

Δπίζεο, ην παηδί κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε γηα ην πνηα θαγεηά 

ηνπ αξέζνπλ, ηη πξνηηκά λα ηξψεη γηα κεζεκεξηαλφ θηι. Κάζε θνξά ην παηδί παίξλεη 

ην ιφγν ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο θαη καζαίλεη λα ζέβεηαη ηνλ νκηιεηή θαη 

λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ.   

 Θεκαηηθή ελφηεηα: Οηθνγέλεηα 

ην παξφλ ινγηζκηθφ ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζέκα ηελ 

νηθνγέλεηα. Με απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνληαη νη παξαθάησ αθαδεκατθνί 

δηδαθηηθνί ζηφρνη. 

   Γισζζηθή Έθθξαζε: Ο καζεηήο απνθηάεη κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ ην βαζηθφ ιεμηιφγην γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα κέιε ηεο. Σα κέιε ηεο 
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νηθνγέλεηαο (π.ρ. κπακπάο, κακά, αδεξθφο θηι.) νλνκάδνληαη θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ 

νζφλε. 

  

    ηε ζεκαηηθή ελφηεηα Μπάλην ,ην ινγηζκηθφ βάδεη ζηε δηαδηθαζία ην παηδί 

έηζη ψζηε λα αλαθαιχςεη ηα νλφκαηα. Απηφ είλαη ην κπάλην! Σν κπάλην είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο. Δθεί πιελφκαζηε, πάκε ηνπαιέηα θαη αθφκα πιέλνπκε 

ηα ξνχρα καο. Γηα λα δνχκε ηη πξάγκαηα ππάξρνπλ ζην κπάλην. Σν παηδί 

επηιέγνληαο έλα αληηθείκελν, ζπγθεθξηκέλα ηελ νδνληφβνχξηζα αθνχεη ηα 

εμήο απφ ηνλ ππνινγηζηή: Απηή είλαη κία νδνληφβνπξηζα. Ζ νδνληφβνπξηζα. 

Να, ε νδνληφβνπξηζα !Κνίηα! Μηα νδνληφβνπξηζα!. ηε ζπλέρεηα ε 

παξέκβαζε πξνρσξάεη ζηελ αλαθάιπςε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζην κπάλην. Απηή είλαη ην κπάλην! Σν κπάλην είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ κέξνο. Δθεί πιελφκαζηε, πάκε ηνπαιέηα θαη αθφκα πιέλνπκε ηα 

ξνχρα καο. Γηα λα δνχκε ηη πξάγκαηα ππάξρνπλ ζην κπάλην θαη ηη θάλεη ην 

θαζέλα: Ζ θξάζε Απηή είλαη νδνληφβνπξηζα. Με ηελ νδνληφβνπξηζα 

πιέλνπκε ηα δφληηα καο επαλαιακβάλεηαη κε απηνχζην ην λφεκα ηεο ηξεηο 

αθφκα θνξέο κε ειάρηζηα δηαθνξνπνηεκέλεο πξνηάζεηο. Ο καζεηήο καζαίλεη 

ηελ ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί .Δθαξκφδεηαη ην ίδην παξάδεηγκα γηα θαζεκία 

ιέμε. ηε ζεκαηηθή ελφηεηα Μπάλην, ν καζεηήο κπνξεί λα κάζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο βνχξηζαο, ηεο βξχζεο, ηεο δπγαξηάο, ηνπ θαζξέθηε ,ηνπ 

θαιαζηνχ, ηνπ θνπβά, ηνπ ραξηηνχ πγείαο θαη πνιιψλ άιισλ 

.    

        Αλαγλψξηζε νλνκαζηψλ – Πξφηππα θξάζεσλ 

   ηε ζπλέρεηα ν ππνινγηζηήο θαιεί ην παηδί λα αλαγλσξίζεη ηηο νλνκαζίεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ κπάληνπ θαη λα δείμεη ηη έρεη ζπγθξαηήζεη. Γηα λα δνχκε ηψξα, 

ζπκάζαη πψο ιέκε ην θαζέλα πξάγκα πνπ είδακε ζην κπάλην: Γείμε κνπ ηελ 

νδνληφβνπξηζα. Πνχ είλαη ε νδνληφβνπξηζα; Γηα βξεο ηελ νδνληφβνπξηζα. 

   Αθνινπζνχκε ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο ιέμεηο ηνπ 

ιεμηινγίνπ. Σα ηξία πξφηππα ησλ εθθσλήζεσλ ελαιιάζζνληαη ηπραία ζε θάζε ιέμε. 

ηε ζπλέρεη ν ππνινγηζηήο θαιεί ην παηδί λα αλαγλσξίζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ κπάληνπ( Αλαγλψξηζε ιεηηνπξγηψλ). .Καηξφο ηψξα λα δνχκε, αλ 
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ζπκάζαη ηη θάλεη ην θάζε πξάγκα ζην κπάλην. Απηή  είλαη ε νδνληφβνπξηζα. Ση 

θάλνπκε κε νδνληφβνπξηζα; Ζ νδνληφβνπξηζα. Ση θάλνπκε κε νδνληφβνπξηζα; Να, ε  

νδνληφβνπξηζα. Ση θάλνπκε...; Κνίηα! ε νδνληφβνπξηζα. Ση θάλνπκε...; Γηα θάζε 

ιέμε ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφηππν θξάζεο απφ ηελ ελφηεηα Αλαθάιπςε. 

    

2. ΣΡΟΓΓΤΛΑ κε ΑΞΙΑ  

  

 

 

 

   Πξφθεηηαη γηα έλα ινγηζκηθφ πνπ πξνζθέξεηαη γηα καζεηέο κε δπζθνιία ζηε 

κάζεζε θαζψο θαη ζε παηδηά κε κέηξηα θαη ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, κε ζθνπφ 

λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζπλαιιαγήο κε λνκίζκαηα. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα  

ρξεζηκνπνηήζεη  είθνζη θαη πεξηζζφηεξεο δηδαθηηθέο ψξεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ. Γχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφλνκα θαη απφ ην 

καζεηή. Ζ καζεζηαθή εηνηκφηεηα πνπ βξίζθνληαη νη καζεηέο πνπ είλαη θαιφ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην παηρλίδη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ησλ πξν-αλαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ, ηεο πξνγξαθηθήο αλάπηπμεο, ησλ πξν-καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ηεο 

κεησκέλεο ηθαλφηεηαο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο, ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ επηπέδνπ 

3 ιέμεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. 

    Υαξαθηεξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρεη είλαη νη εμήο: Σν πάδι ησλ 

θεξκάησλ, φπνπ ην παηδί  δεκηνπξγεί ζε πάδι ηεζζάξσλ θνκκαηηψλ ηα θέξκαηα. Σε 

ζθάια, φπνπ ην παηδί ηαμηλνκεί  ηα θέξκαηα, κε βάζεη ηελ αγνξαζηηθή αμία ηνπο. Σν 

παηρλίδη "Αθνχσ / βιέπσ θαη καζαίλσ", φπνπ ην παηδί  κέζσ ηεο αθνπζηηθήο ε ηεο 

νπηηθήο νδνχ καζαίλεη αμία ελφο θέξκαηνο θαη επηιέγεη ην ζσζηφ. Αθφκα ζην 

ινγηζκηθφ εκπεξηέρνληαη Αηνκηθά θχιια ζπλνπηηθήο αμηνιφγεζεο (θφξκεο) γηα ηελ 
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θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ηεο εθπαίδεπζεο. Πξνζρέδηα επηζηνιψλ πξνο ηνπο γνλείο 

ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, παξάιιεια απφ ην ζπίηη 

θαη νδεγίεο θαη ελφηεηεο γηα ηελ αλαιπηηθή νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ θαη σξψλ 

δηδαζθαιίαο. 

 

Σα παηρλίδηα έρνπλ θαιχηεξν απνηέιεζκα φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δξαζηεξηφηεηεο 

εκπέδσζεο θαη πξνζθέξνπλ ζην καζεηή ηελ επρέξεηα λα ηα παίμεη πνιιέο θνξέο 

θαζψο ε ζεηξά ησλ αζθήζεσλ δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε θαη αιιάδεη θάζε  

θνξά. Ζ ζρεδίαζε ην δξαζηεξηνηήησλ είλαη ζε απιφ πεξηβάιινλ φπνπ επλνείηαη ε 

πξνζνρή ηνπ καζεηή κε λνεηηθή θαη ππάξρεη αληακνηβή ζε κηα ελδερφκελε επηηπρία. 

Σα πξντφληα πνπ έρνπλ επηιερζεί βάζε ηεο νηθεηφηεηαο πνπ έρνπλ κε απηά νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο. Οη ηηκέο ηνπο δελ είλαη ηφζν θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαζψο έρνπλ πεξάζεη αξθεηά ρξφληα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ. 

Γξαζηεξηόηεηα Καηαζθεπάδσ: 

Παξνπζηάδνληαη εκηηειή ζρήκαηα ελφο λνκίζκαηνο θαη ην παηδί θαιείηαη λα ηα 

ζπλδπάζεη φια καδί γηα λα δεκηνπξγήζεη ην λφκηζκα. χλδεζε κε ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα: Να αλαγλσξίδεη ηα βαζηθά ζρήκαηα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

θαηαζθεπάζεη λέα ζρήκαηα θαη λα κάζεη ηελ αμία ησλ ρξεκάησλ. (εηθφλα 1) 

 

          εηθόλα 1 

  

  



58 
 

 

3. Λνγηζκηθό: Αθηίλεο 

  

  

    Οη Αθηίλεο ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ δαζθάινπ αιιά θαη απφ ηδία ρξήζε, 

εκπεξηέρνπλ έλα δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν  πξννξίδεηαη  γηα 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη παηδηά κε ειαθξηά θαη κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

βάζεη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ έρνπλ σο ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο λα επηηχρνπλ ζηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο θαη φρη κφλν. Δθηφο απφ ηηο 

βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξέρνληαη θαη ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ΑΚΣΗΝΔ κνηάδεη κε 

παηρλίδη θάηη ην νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ ελαζρφιεζε παηδηψλ θαη 

ηδηαίηεξα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δίλαη πνιπαηζεηεξηαθφ θαζψο εκπιέθνληαη νη 

εμήο αηζζήζεηο: αθνπζηηθή, νπηηθή θαη απηηθή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θηλεηνπνηεί ηελ 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ. Σν ινγηζκηθφ κε ηε ζσζηή ρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ εηδηθφ 

παηδαγσγφ πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Με ην παξφλ ινγηζκηθφ ν καζεηήο εμαζθεί ήδε 

απνθηεκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο αιιά δχλαηαη λα θαηαθηήζεη θαη λέεο. 

Πξνάγεηαη ε θξηηηθή ζθέςε κέζσ ησλ απνθάζεσλ πνπ θαιείηαη λα πάξεη ην παηδί 

ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο  πνπ παξέρνληαη. Σν ινγηζκηθφ Αθηίλεο έρεη σο βαζηθφ 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ παξεκβάζεσλ ζε παηδηά κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Γχλαηαη λα εθαξκνζηεί θαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο αγσγήο ν 
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νπνίνο έρεη ζηελ ηάμε άηνκν κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. H κάζεζε ηνπ παηδηνχ κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην  ζπγθεθξηκέλν θαη ηελ 

επαλάιεςε. Δπεηδή καζαίλεη ζην δηθφ ηνπ πην βξαδχ ξπζκφ ζην ινγηζκηθφ δελ 

ππάξρνπλ απζηεξά πιαίζηα ρξφλνπ. Ο ζηφρνο ηνπ παηδηνχ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα 

επηηπγράλεηαη έζησ θαη κεηά απφ πνιιέο πξνζπάζεηεο .Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη ζηνλ 

ηνκέα ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ πνπ επηηπγράλεη ην ινγηζκηθφ είλαη νη εμήο: 

Βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο 

 ΓΛΩΑ Αθξφαζε-Οκηιία:  

Μέζα απφ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ν καζεηήο δχλαηαη λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο 

ηνπ κε απιέο πξνηάζεηο κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε παξνπζίαζε ησλ επνρψλ, ε 

πεξηγξαθή ησλ  ξνχρσλ πνπ θνξάεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Δπίζεο καζαίλεη λα ζέβεηαη 

ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ θαη λα παίξλεη ηνλ ιφγν ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο θαη ηνπο 

θαλφλεο ηεο ζπλνκηιίαο κέζα ζηελ ηάμε θαη φρη κφλν. 

 Πξνγξαθή: 

� Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ην παηδί  ην παηδί θαηαθέξλεη λα 

αζθεζεί ζηε ζσζηή δηεχζπλζε θαη θνξά ηεο γξαθήο ησλ γξακκάησλ, θαη ησλ 

αξηζκψλ .Αθφκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κάζεη ηη είλαη ηα κηθξά θαη ηα θεθαιαία 

γξάκκαηα, θαζψο θαη νη αξηζκνί. Αζθείηαη ζηελ θαηαζθεπή θαηαιφγσλ. ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ην παηδί κε κέηξηα θαη ειαθξηά κνξθή λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο  καζαίλεη κέζσ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, πξνηάζεηο ιίγσλ ιέμεσλ κε 

ρξνληθή αιιεινπρία. Αθφκα εμαζθείηαη ζην γξάςηκν ιέμεσλ κλεκνληθά θαη ζηελ 

απφθηεζε θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. ηνλ ηνκέα ηεο Πξναλάγλσζεο ην παηδί 

καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη θζφγγνπο θαη λα ηνπο αληηζηνηρίδεη κε ηελ αλαπαξάζηαζε 

ηνπο. 

 Μαζεκαηηθά 

   Βάζεη ηνπ Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ην ινγηζκηθφ Αθηίλεο έρεη κηα πνηθηιία 

αζθήζεσλ Μαζεκαηηθψλ. Μέζσ ηνπ  ινγηζκηθνχ κε ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο 

επηηπγράλεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ αξηζκψλ .Σν παηδί δχλαηαη λα απαξηζκήζεη κε κέρξη 

ην δέθα.  
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 Μαζαίλεη λα αληηζηνηρίδεη ηα εμήο:  

    Σελ νλνκαζία ηνπ αξηζκνχ κε ηε γξαθηθή απεηθφληζε ,ηε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ 

αξηζκνχ κε ην φλνκα ηνπ αξηζκνχ θαη ηελ πνζφηεηα πνπ εθθξάδεη θάζε αξηζκφο κε ηε 

γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ. Αθφκα εμαζθείηαη ζηε γξαθή ησλ αξηζκψλ κέρξη ην δέθα. 

Δπίζεο καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη ηνλ ακέζσο επφκελν αξηζκφ θαη ηνλ ακέζσο 

πξνεγνχκελν. Αθφκα εμαζθείηαη ζην λα αλαγλσξίδεη ηα ζχκβνια ηεο πξφζζεζεο ,ηεο 

αθαίξεζεο θαη ην ίζνλ( – +=),ηα δηάθνξα απιά ζρήκαηα, θαη ζην λα επηιχεη 

πξνβιήκαηα. Μαζαίλεη ηελ αμία ησλ λνκηζκάησλ, ηελ ψξα έηζη ψζηε λα απνθηήζεη 

ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ απιή πξφζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε. Σν ινγηζκηθφ 

Αθηίλεο απνηειείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

θαζψο κε ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ζε πνιιέο 

πεξηνρέο κάζεζεο .    

χκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ δαζθάινπ ζα παξνπζηαζηνχλ νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην παξφλ ινγηζκηθφ θαη κε πνηνλ ηξφπν πξνάγνπλ ηηο 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

 Θεκαηηθή ελφηεηα: Καζαξηφηεηα. ην  ινγηζκηθφ  Αθηίλεο έρεη ζρεδηαζηεί κηα 

βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα. ην πιαίζην ηεο 

γισζζηθήο έθθξαζεο επηηπγράλνληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη: Σν παηδί κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε καζαίλεη πσο νλνκάδνληαη ηα αληηθείκελα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα ηνπ αηφκνπ (π.ρ  ζθνπγγάξη, 

ζαπνχλη). Σα αληηθείκελα απηά, έρνπλ θαη νπηηθή θαη αθνπζηηθή 

αλαπαξάζηαζε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη καζαίλνληαο ηα ,κπνξεί λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν.  

 Θεκαηηθή ελφηεηα: Σξέθνκαη ζσζηά. ην  ινγηζκηθφ  Αθηίλεο έρεη ζρεδηαζηεί 

κηα βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα. ην πιαίζην 

ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο επηηπγράλνληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη:  Σν παηδί κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε καζαίλεη πσο νλνκάδνληαη ηα ηξφθηκα ηα νπνία 

θαηαλαιψλνληαη  ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ (π. ρ  θαθέο, θξέαο). Σα 

ηξφθηκα απηά έρνπλ θαη νπηηθή θαη αθνπζηηθή αλαπαξάζηαζε κέζσ ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη καζαίλνληαο ηα, κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζηνλ 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν. Σέινο ην παηδί είλαη ρξήζηκν, λα εθθξάζεη ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ. 
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 Δλφηεηα: Οηθνγέλεηα. ην  ινγηζκηθφ  Αθηηλέο έρνπλ ζρεδηαζηεί ηξείο  

βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα. ην πιαίζην ηεο 

γισζζηθήο έθθξαζεο επηηπγράλνληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη: Ο καζεηήο κε ηηο 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θάλεη θηήκα ηνπ, ηηο βαζηθέο ιέμεηο  πνπ κπνξνχλ 

λα πεξηγξάςνπλ κηα νηθνγέλεηα. Γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (π.ρ. κπακπάο, 

κακά, αδεξθή θηι.) ππάξρεη αθνπζηηθή θαη νπηηθή απεηθφληζε. Μαζαίλνληαο 

ην βαζηθφ απηφ ιεμηιφγην κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζηνλ πξνθνξηθφ 

θαη γξαπηφ ιφγν. Αθφκα, ν καζεηήο δχλαηαη λα  πεξηγξάςεη πξνζσπηθέο ηνπ 

εκπεηξίεο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ (π.ρ «ε κακά κνπ κε πξνζέρεη πνιχ», «παίδσ 

πνιιέο ψξεο κε ηνλ αδεξθφ κνπ» θηι). Αθφκα  φινη νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ θάλνληαο εξσηήζεηο ν έλαο ζηνλ άιιν ζρεηηθά κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο. Σέινο θάζε παηδί κπνξεί κε δηάθνξεο εηθφλεο  πνπ 

πξνζθέξνληαη ,λα παξνπζηάζεη ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ.  

 

 Θεκαηηθή ελφηεηα: Φίινη. ην  ινγηζκηθφ  Αθηίλεο έρνπλ ζρεδηαζηεί δπν  

βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα. ην πιαίζην ηεο 

γισζζηθήο έθθξαζεο επηηπγράλνληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη:  Ο καζεηήο κε ηηο 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θάλεη θηήκα ηνπ ηηο βαζηθέο ιέμεηο  πνπ κπνξνχλ λα 

πεξηγξάςνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο θίινπο ηνπ. Μέζα απφ ην 

ινγηζκηθφ κπνξεί λα επηιέμεη ην γέλνο ηνπ αηφκνπ, ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ,ην ρξψκα καηηψλ, ηα καιιηά θαη ηε κχηε. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν κπνξεί λα θαηαθηήζεη ηηο ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο 

ηδηφηεηεο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ηνπ ιφγν. 

Σέινο ην παηδί κπνξεί κε δηάθνξεο εηθφλεο πνπ πξνζθέξνληαη λα παξνπζηάζεη 

ηνπο θίινπο ηνπ. 

 Θεκαηηθή ελφηεηα: Δπνρέο-Γηνξηέο. ην ινγηζκηθφ Αθηίλεο  ππάξρνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο κε ζέκα ηηο επνρέο («Άλνημε», «Καινθαίξη», «Φζηλφπσξν», 

«Υεηκψλαο», «Δπνρέο-αληηθείκελα», Δπνρέο - θξνχηα»), θαη ηηο  γηνξηέο 

(«Υξηζηνχγελλα», «Πάζρα). ην πιαίζην ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο 

επηηπγράλνληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη: Ο καζεηήο κε ηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο θάλεη θηήκα ηνπ ηηο βαζηθέο ιέμεηο  πνπ κπνξνχλ λα 

πεξηγξάςνπλ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα 
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θαηαθηήζεη ηηο ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο ηδηφηεηεο θαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεη ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ηνπ ιφγν. Σέινο ην παηδί κπνξεί 

λα εθθξάζεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο επνρέο, ηα θξνχηα θαη άιια.  

 

 Θεκαηηθή ελφηεηα: Υξήκαηα. ην  ινγηζκηθφ  Αθηηλέο έρεη ζρεδηαζηεί κηα 

βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα. ην πιαίζην ηεο 

γισζζηθήο έθθξαζεο επηηπγράλνληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη. Ο καζεηήο 

καζαίλεη ηελ νλνκαζία ησλ ρξεκάησλ κέρξη ηα δέθα επξψ κέζα απφ 

αθνπζηηθή θαη νπηηθή απεηθφληζε θαη κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη ζην 

γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν. Μαζεκαηηθά: Σα παηδηά καζαίλνπλ πψο λα 

κεηξάλε ζσζηά ηα ρξήκαηα θαη ηα ξέζηα πνπ ηνπο αλαινγνχλ θάζε θνξά. 

  

 Θεκαηηθή ελφηεηα: Δπαγγέικαηα- εξγαιεία. ην  ινγηζκηθφ  Αθηίλεο έρνπλ 

ζρεδηαζηεί δπν  βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα. 

ην πιαίζην ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο επηηπγράλνληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη: Ο 

καζεηήο απνθηάεη κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, ην βαζηθφ 

ιεμηιφγην γηα ηα επαγγέικαηα θαη ηα εξγαιεία ηνπο. Τπάξρεη νπηηθή θαη 

αθνπζηηθή απεηθφληζε ησλ επαγγεικάησλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα 

θαηαθηήζεη πην εχθνια ην ιεμηιφγην ζε απηήλ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα. Αθνχ 

κάζεη ην ιεμηιφγην κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζην γξαπηφ θαη ζηνλ 

πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν. Αθφκα κπνξεί λα εθθξάζεη πνην επάγγεικα ζα ήζειε λα 

αθνινπζήζεη ζην κέιινλ θαη γηαηί ζεβφκελνο ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ.  

 Θεκαηηθή ελφηεηα: Μέζα Μεηαθνξάο .ην  ινγηζκηθφ  Αθηίλεο έρεη 

ζρεδηαζηεί κηα βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα. 

ην πιαίζην ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο επηηπγράλνληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη. Ο 

καζεηήο αθνχ απνθηήζεη ην ζρεηηθφ ιεμηιφγην κε ηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή 

απεηθφληζε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ, δχλαηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζηνλ γξαπηφ 

θαη πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν. Αθφκα κπνξεί λα εθθξάζεη πνην κέζν κεηαθνξάο 

πξνηηκά θαη γηαηί.  
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Γξαζηεξηόηεηα:  Ώξα 

   

    Πεξηγξαθή: Τπάξρνπλ δηάθνξεο εηθφλεο πνπ αλαπαξηζηνχλ ζθελέο πνπ θάλνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα παηδηά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. ε θάζε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νζφλε 

ηνπ ππνινγηζηή εκθαλίδεηαη έλα ςεθηαθφ θαη αλαινγηθφ ξνιφη ην νπνίν γξάθεη ηελ 

ψξα πνπ ζπκβαίλνπλ απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο. ηφρνο: Ο καζεηήο λα θαηαλνήζεη ηελ 

έλλνηα ηεο ψξαο θαη κε ηε ζχλδεζε ηνπ κε ηη θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Σν 

παηδί κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηηο εηθφλεο πνπ βιέπεη γξαπηά ε πξνθνξηθά. ηελ 

πεξίπησζε ηεο γξαπηήο άζθεζεο δεηάκε απφ ην καζεηή λα θάλεη νινθιεξσκέλεο 

πξνηάζεηο.  

χλδεζε κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα:  

 α) Να απνθηήζεη ιεμηιφγην ζρεηηθφ κε ηελ ψξα θαη λα απνθηήζεη ηελ αίζζεζε 

ηνπ ρξφλνπ. 

 β) Να κάζεη ηελ ψξα θαζψο θαη λα κεηξάεη ην ρξφλν. 

Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα «Ώξα» απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο θαη πξνζεγγίδεηαη δηαζεκαηηθά, θαζψο επηδηψθεηαη λα απνθηήζεη ν 

καζεηήο γλψζεηο απφ πνιινχο ηνκείο (π.ρ. γιψζζα, καζεκαηηθά, θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο).  

    

  

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ αθηίλεο ν εηδηθφο παηδαγσγφο κπνξεί λα δηδάμεη ηηο ηέζζεξεηο 

επνρέο ζηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη λα αλαπηχμεη ηηο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο ηνπο. 
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Γξαζηεξηόηεηα: Άλνημε 

   

        Πεξηγξαθή: ηελ πξψηε άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ,θάλεη 

ηελ εκθάληζε ηεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ καζεηή ε εηθφλα ελφο αλνημηάηηθνπ ηνπίνπ,  

φπνπ ππάξρνπλ πνιιά αληηθείκελα θαη εηθφλεο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άλνημε. ην 

πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο ην παηδί κπνξεί λα επηιέμεη απηέο ηηο εηθφλεο ε ηα 

αληηθείκελα. Σν παηδί  κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ εηθφλα θαη λα βάιεη ηα 

δηθά ηνπ αληηθείκελα. ηε δεχηεξε άζθεζε ν καζεηήο θαιείηαη λα δείμεη αλ εηθφλα 

πνπ ππάξρεη ηαηξηάδεη κε ηελ έλλνηα πνπ δηδάζθεηαη .Ο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ινγηζκηθνχ είλαη λα επέιζεη ε εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηελ επνρή ηεο άλνημεο θαη 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηήλ. Ο δάζθαινο κπνξεί λα δεηήζεη απφ 

ηα παηδία λα πνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

χλδεζε κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα: 

 Να κάζεη ν καζεηήο ην ζρεηηθφ ιεμηιφγην θαη κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα 

πξνθνξηθή θαη γξαπηή έθθξαζε. 

  Να κάζεη ην παηδί λα εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε θαη ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ. 

  Να κάζεη ην παηδί λα παίξλεη ην ιφγν ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο θαη 

καζαίλεη λα ζέβεηαη ηνλ νκηιεηή θαη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ. 

  Να κάζεη γηα ηηο αιιαγέο ηνπ θαηξνχ. 

Απφ ηελ ελφηεηα «Βξίζθσ θαη ηαηξηάδσ ην ξπζκφ θαη ην ρξφλν» ν δηδαθηηθφο ζηφρνο 

«Να ιέεη ηηο επνρέο ηνπ έηνπο» θαη «λα ιέεη ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο». 
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 Γξαζηεξηόηεηα: Υξηζηνύγελλα     

  

  Πεξηγξαθή: ηελ πξψηε άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο, θάλεη ηελ 

εκθάληζε ηεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ καζεηή ε εηθφλα ελφο ζπηηηνχ κε ηδάθη,  φπνπ 

ππάξρνπλ πνιιά αληηθείκελα θαη εηθφλεο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Υξηζηνχγελλα. ην 

πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο ην παηδί κπνξεί λα επηιέμεη απηέο ηηο εηθφλεο ε ηα αληηθείκελα 

.Σν παηδί  κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ εηθφλα θαη λα βάιεη ηα δηθά ηνπ 

αληηθείκελα. ηε δεχηεξε άζθεζε ν καζεηήο θαιείηαη λα δείμεη αλ εηθφλα πνπ 

ππάξρεη ηαηξηάδεη κε ηελ έλλνηα πνπ δηδάζθεηαη .Ο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ινγηζκηθνχ είλαη λα επέιζεη ε εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηελ επνρή ηνπ θαινθαηξηνχ 

θαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηφ .Ο δάζθαινο κπνξεί λα δεηήζεη 

απφ ηα παηδία λα πνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

 χλδεζε κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα: 

 Να κάζεη ν καζεηήο ην ζρεηηθφ ιεμηιφγην θαη κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηεί γηα 

πξνθνξηθή θαη γξαπηή έθθξαζε. 

 Να κάζεη ην παηδί λα εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε θαη ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ. 

 Να κάζεη ην παηδί λα παίξλεη ην ιφγν ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο θαη 

καζαίλεη λα ζέβεηαη ηνλ νκηιεηή θαη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ. 

 Να κάζεη γηα ηα έζηκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.. 

 

Γξαζηεξηόηεηα: νη αξηζκνί 

 Παξνπζίαζε 
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   Πεξηγξαθή: ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ν καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη λα κάζεη ηηο 

νκάδεο ησλ αξηζκψλ 1-5 ε 5-9.ε θάζε αξηζκφ πνπ δίλεη ην ινγηζκηθφ εκθαλίδεηαη ν 

ίδηνο αξηζκφο απφ κηα νκάδα αληηθείκελσλ θαη αθνχγεηαη ε θσλή ε νπνία ηα κεηξάεη. 

ηφρνο: Να εμνηθεησζεί ν καζεηήο κε ηελ έλλνηα ησλ αξηζκψλ θαη λα θαηαλνήζεη φηη 

θάζε αξηζκφο ζεκαίλεη πιήζνο αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ζεηξά ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε 

έλα πιήζνο. 

   πκπιεξσκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο: 

Ο εηδηθφο παηδαγσγφο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην παηδί λα κεηξήζεη ηνπο αξηζκνχο κε 

ηα δάθηπιά ηνπ ε λα πεη πνηνο αξηζκφο πξνεγείηαη ε έπεηαη θάπνηνπ άιινπ αξηζκνχ. 

Γηα λα ην θάλεη πην εχθνιν απηφ κπνξεί λα γίλεη κε αληηθείκελα θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

λα θξχβεη ην πξνεγνχκελν αληηθείκελν ε λα πξνζζέηεη θάπνην. 

 Οη καζεηέο απαγγέιινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο αξηζκνχο 1-10 

  Αλαγλσξίδνπλ ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ θαη ηα αληηζηνηρνχλ κε ηελ 

νλνκαζία ηνπο 

  Αληηζηνηρίδνπλ ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ κε ηελ νλνκαζία ηνπ θαη απνδίδνπλ 

ηφζα φζα ιέεη ν αξηζκφο 

 Γξάθνπλ ηνπο αξηζκνχο 1-10 

  Απαγγέιινπλ ηνπο αξηζκνχο πνπ έπνληαη θαη πξνεγνχληαη ελφο αξηζκνχ 

κέρξη ην 10 
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4. Σν Μαγηθό Φίιηξν2.0 

 

 

 

      Σν Μαγηθφ Φίιηξν2.0 είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ πξνζνκνηάδεη απνιχησο ζε 

παηρλίδη θαη απνηειείηαη απφ πιεηάδα ραξαθηήξσλ θαη  κέζα απφ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ 

γίλεηαη ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε. ην παξφλ ινγηζκηθφ δηαηίζεληαη είθνζη 

δξαζηεξηφηεηεο κε γιψζζα θαη καζεκαηηθά, αθφκα εμαζθνχληαη επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο ,θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απηνλνκία θαη ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα εηζέξζεη θαη λα εμέιζεη θαηά ην δνθνχλ. Δίλαη θαηάιιειν γηα παηδηά κε ειαθξά 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε.  

    Σν Θέκα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ην 

εμήο: Έλαο ιεθέο, πνπ απισλφηαλ ζε θάζε ζχλλεθν ηνπ νπξαλνχ θαη ζε θάζε γσληά 

ηεο γεο, δειεηεξίαζε ην πεξηβάιινλ θαη εμαθάληζε ηελ αγάπε θαη ηελ θαινζχλε απφ 

ηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ .Μαδί εμαθάληζε θαη φια ηα ρξψκαηα. Οη ζνθνί ηεο ρψξαο 

απνθάζηζαλ λα ελψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα θηηάμνπλ έλα καγηθφ θίιηξν, γηα λα 

ξαληίζνπλ κε απηφ ηηο ζάιαζζεο, ηε γε θαη ηα πνηάκηα θαη λα δηψμνπλ καθξηά ην 

θαθφ! Πξέπεη φκσο πξψηα λα θέξνπλ πίζσ ηα ρξψκαηα. Έλα αγφξη θη έλα θνξίηζη ζα 

ηαμηδέςνπλ ιχλνληαο γξίθνπο, αζθήζεηο καζεκαηηθψλ θαη γιψζζαο, πξνθεηκέλνπ λα 

πεηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο.   

Γξαζηεξηόηεηα :Η κπζηηθή έμνδνο 
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 ηελ παξαπάλσ ζθελή είλαη έλαο απφ ηνπο ήξσεο ηνπ παηρληδηνχ θαη έλαο δξάθνο ν 

νπνίνο ηνπ ζηακαηάεη ην δξφκν. Δθφζνλ ν ήξσαο ιχζεη ηηο γισζζηθέο αζθήζεηο 

(ζπκπιήξσζε γξακκάησλ, αληηζηνηρία ιέμεσλ θαη νξζνγξαθία κπνξεί λα μεπεξάζεη 

ην εκπφδην ηνπ δξάθν θαη λα θηάζεη ζηε κπζηηθή έμνδν.  

Γξαζηεξηόηεηα: ην βπζό 

 Ο ρεηξηζηήο ηνπ παηρληδηνχ πξνζπαζεί λα καδέςεη φζεο ζπιιαβέο κπνξεί θαζψο 

πέθηνπλ πξνο ηα θάησ. Όηαλ ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο ζπιιαβέο ηειεηψλεη ε βελδίλε 

ζην ππνβξχρην ζθάθνο ηνπ. Σφηε αθνχγεηαη ν ήρνο κηαο απφ ηηο ζπιιαβέο πνπ έρεη 

ζπγθεληξψζεη. Αλ δηαιέμεη ηε ζσζηή ηφηε γεκίδεη θαχζηκα θαη ην παηρλίδη 

ζπλερίδεηαη κε άιιεο δπν νκάδεο απφ ζπιιαβέο. Όηαλ ην παηδί ηειεηψζεη ηξεηο νκάδεο 

ηέηνησλ αζθήζεσλ παίξλεη ην θιεηδί γηα λα ζπλερίζεη ζηελ επφκελε πίζηα Οη 

αζθήζεηο ζηε γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά πνπ εκπεξηέρεη ην παηρλίδη δχλαηαη λα 

δηδαρζνχλ απηφλνκα, έμσ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ. 

   Σα επεηζφδηα ηνπ παηρληδηνχ δελ έρνπλ απζηεξή ηεξαξρία αιιά αληίζεηα κπνξνχλ 

λα παηρηνχλ κε ηπραία ζεηξά. Δθφζνλ ν εηδηθφο παηδαγσγφο αμηνινγήζεη ηη αζθήζεηο 

πνπ πξνζθέξνληαη ζε θάζε επεηζφδην κπνξεί λα επηιέμεη απηφ ην νπνίν δηαζέηεη, ηηο 

γισζζηθέο ε καζεκαηηθέο αζθήζεηο πνπ ζέιεη λα δηδάμεη ζην παηδί.  

  

5. Δλζθελώκαηα 1 

 

    Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ  είλαη θαηάιιειν γηα καζεηέο Δηδηθήο αγσγήο θαη 

πξνζθέξεηαη γηα παηδηά κε κέηξηα θαη ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ ζρνιηθή 

εηνηκφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ζηα φξηα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

δεπηέξαο δεκνηηθνχ. 
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    Δίλαη ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ θαη δηαζέηεη έλα κε ηέζζεξα επίπεδα 

βνήζεηαο έηζη ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα πξνζαξκφδεη ηηο αζθήζεηο ζην επίπεδν ηνπ 

καζεηή. Σν ινγηζκηθφ εκπεξηέρεη εβδνκήληα έμε πξνγξάκκαηα (αληηζηνηρίεο, παδι 

εηθφλσλ θαη αξηζκψλ, ρξψκαηα θαη ζρήκαηα, αζθήζεηο κλήκεο θαη 

παξαηεξεηηθφηεηαο, αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ 1-5, πξφζζεζε θαη αθαίξεζε ζηελ 

πεληάδα). Δλλέα παηρλίδηα εμνηθείσζεο (γηα ηελ πξψηε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηνλ 

Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή θαη ηελ εμάζθεζε ζηε ρξήζε ηνπ mouse ).Δμήληα ηέζζεξηο 

εθηππψζηκεο αζθήζεηο (ρξεζηκνπνηνχλ, ηα ίδηα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Ζ/Τ).  

    Οη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο  πξνάγνληαη ζην ινγηζκηθφ Δλζθελσκαηα κε ηηο εμήο 

δξαζηεξηφηεηεο: Αληηζηνίρεζε δέθα θαξηειψλ κε ζρήκαηα κε ζηαδηαθφ βαζκφ 

δπζθνιίαο. πλαξκνιφγεζε έληεθα θαξηειψλ κε αξηζκνχο θαη εηθφλεο, φπνπ φηαλ 

ζπλαξκνινγεζνχλ απνθαιχπηεηαη ην φλνκα ηνπο απφ ηνλ ππνινγηζηή. Ο καζεηήο 

δηδάζθεηαη ηα ρξψκαηα θαη ηα ζρήκαηα απφ ηνλ Κχξην Πηλέιν θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 

αληηζηνηρίδεη ζχκθσλα κε φηη ηνπ δεηάεη ν ππνινγηζηήο. Ο καζεηήο ςάρλεη λα βξεη 

δεπγάξηα ίδησλ εηθφλσλ 

Μαζεκαηηθά 

   ηα καζεκαηηθά δηδάζθεηαη ε αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ απφ 1-5.Μέζσ ηνπ 

ινγηζκηθνχ κπνξεί λα δηδαρζεί ε πνζνηηθή αληηζηνίρηζε κε ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

εηξνζεηήζεηο, ζθάιεο θαη κεγέζε αξηζκψλ, ζε δέθα  ζπλνιηθά θαξηέιεο, κε θίλεζε, 

ήρν, έληνλα ρξψκαηα θαη κνπζηθή .Αθφκα δηδάζθεηαη ε πξφζζεζε αξηζκψλ κέζα 

ζηελ πεληάδα κε ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: Δλλέα  θαξηέιεο, μεθηλνχλ ζηαδηαθά κε 

πξνζζέζεηο αληηθεηκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη  νξηδφληηεο θαη θάζεηεο 

πξνζζέζεηο  δπν αξηζκψλ, κέρξη θαη ηελ πξφζζεζε ηξηψλ αξηζκψλ, θαη ηελ εθκάζεζε 

ηεο αληηκεηαζεηηθήο ηδηφηεηαο .Σν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη έληεθα θαξηέιεο κε 

αζθήζεηο αθαίξεζεο κέζα ζηελ πεληάδα. ηηο πέληε πξψηεο θαξηέιεο δνκείηαη ε 

έλλνηα ηεο αθαίξεζεο ζην καζεηή. ηηο επφκελεο έμη θαξηέιεο, ε πξάμε εθηειείηαη 

θαλνληθά κε πνιινχο ηξφπνπο.   
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 6. Δλζθελώκαηα 2 

 

   Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ  είλαη θαηάιιειν γηα καζεηέο Δηδηθήο αγσγήο θαη 

πξνζθέξεηαη γηα παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε .Ζ ζρνιηθή εηνηκφηεηα πνπ 

ρξεηάδεηαη είλαη ζηα φξηα ηεο πξψηεο θαη ηξίηεο δεκνηηθνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

Λνγηζκηθφ γηα ηα καζεκαηηθά κε πάλσ απφ πέλεληα πέληε εθαξκνγέο. Πεξηιακβάλεη 

ηξεηο θαηεγνξίεο κε έληεθα πξνγξάκκαηα ε θάζε κία, κε δξαζηεξηφηεηεο 

ζεηξνζέηεζεο ησλ αξηζκψλ απφ ην 0-20 θαη παηρλίδηα κε πξάμεηο. Σέινο πεξηιακβάλεη 

κία θαηεγνξία κε έληεθα δηαζθεδαζηηθά ςεθηαθά παηρλίδηα εμνηθείσζεο θαη 

καζεκαηηθψλ θαη κία θαηεγνξία κε νθηψ πξνγξάκκαηα πξάμεσλ γηα άηνκα κε 

ζνβαξέο θηλεηηθέο δπζθνιίεο.  

  

  

  

7. Αξηζκνκαρίεο θαη εηθνλόιεμα 
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   Σν αξηζκνκαρίεο θαη εηθνλφιεμα είλαη θαηάιιειν γηα παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε .Πξφθεηηαη γηα κία πνιχ απιή ζνπίηα ινγηζκηθνχ κε παηρλίδηα ιέμεσλ 

θαη αξηζκψλ. Δίλαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη απνηειείηαη απφ δχν παηρλίδηα κηθξήο 

δηάξθεηαο. ην παηρλίδη ιέμεσλ έρνπκε ηέζζεξηο απιέο "πίζηεο" κε ιέμεηο θαη εηθφλεο, 

ζαλ κηθξά ζηαπξφιεμα κε εηθφλεο .Ο καζεηήο πξέπεη λα αληηζηνηρήζεη ηηο εηθφλεο ζην 

ζηαπξφιεμν. ηα εηθνλφιεμα ππάξρνπλ ηα γξάκκαηα φιεο ηεο αιθαβήηνπ θαη πέληε 

εηθφλεο κε αληηθείκελα θαη δψα θαη ηα αξρηθά ηνπο γξάκκαηα. Ο  καζεηήο ζα πξέπεη 

λα ζχξεη κε ην πνληίθη ψζηε λα ζρεκαηίζεη ηε ζσζηή ιέμε θάζε θνξά. Σν ινγηζκηθφ 

βνεζάεη ην καζεηή θαζψο δέρεηαη κφλν ην ζσζηφ γξάκκα ζηα θελά πνπ έρεη. Οη 

αξηζκνκαρίεο είλαη έλα παηρλίδη  φπνπ ν παίρηεο πξέπεη λα ζρεκαηίδεη ην άζξνηζκα 

απφ ην έλα κέρξη θαη ην δέθα, κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο, ζηνρεχνληαο ζε κπάιεο 

πνπ αησξνχληαη. Με ζπλερή ελαιιαγή αξηζκψλ πνπ έρνπλ έλα ζηαζεξφ άζξνηζκα νη 

καζεηέο θαηαλννχλ ηελ  πξφζζεζε απιψλ αξηζκψλ. Σα αξλεηηθά ηνπ παηρληδηνχ είλαη 

φηη είλαη πνιχ κηθξφ θαη έρεη ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. 

  

 

 

 8. CD-ROM γηα Μέηξηα θαη Διαθξά Ννεηηθή θαζπζηέξεζε. 

   Κχξηνο  ζηφρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ CD-ROM γηα παηδηά κε Μέηξηα θαη 

Διαθξά Ννεηηθή θαζπζηέξεζε, κε ηελ εηζαγσγή θαη ηνλ ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ 

εξγαιείσλ κάζεζεο.  
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   Οη δξαζηεξηφηεηεο επειπηζηνχλ λα απνηειέζνπλ ηζρπξφ θίλεηξν κάζεζεο θαζψο ε 

νπηηθφ-αθνπζηηθή ηνπο δηάζηαζε θαη ν ςπραγσγηθνχο ηνπο ραξαθηήξαο είλαη ζε ζέζε 

λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ.  

   Σν CD-ROM γηα παηδηά κε Μέηξηα θαη Διαθξά Ννεηηθή θαζπζηέξεζε δνκείηαη 

πάλσ ζε πέληε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Κάζε ζεκαηηθή ελφηεηα πεξηιακβάλεη παηγληψδεηο 

δξαζηεξηφηεηεο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ δπζθνιίαο. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ: α) ηε γιψζζα, β) ηελ επηθνηλσλία, γ) ηα 

καζεκαηηθά, δ) ηελ πξνεπαγγεικαηηθή επίγλσζε θαη ε) ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην 

πεξηβάιινλ.  

   Οη δξαζηεξηφηεηεο εθηπιίζζνληαη ζε κηθξέο ηζηνξίεο Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην παηδί 

κπνξεί  λα ζπκκεηέρεη δηαζθεδάδνληαο παίξλνληαο πνιιέο  γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε 

έλα πνιπαζζεηεξηαθφ  επηθνηλσληαθά πεξηβάιινλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ σο  

ζθνπφ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο βνεζεηηθφ εξγαιείν απφθηεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

πνπ ιακβάλεη ην παηδί ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο, δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νχηε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, 

αιιά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ επηθνπξηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ CD-ROM είλαη δηαδξαζηηθέο, θαη εμαζθαιίδνπλ 

ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ελψ πεξηνξίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ελήιηθα θαηά ηε 

ρξήζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ απηνχ εξγαιείνπ κάζεζεο ζην επίπεδν ηεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο.  

      

 

       

9. Έηζη γξάθσ θαη δηαβάδσ θαη δηαβάδσ  
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Πεξηερόµελν ηνπ Λνγηζµηθνύ. 

   Σν ινγηζκηθφ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ εμάζθεζε καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο .Αθφκα πξνζθέξεηαη, γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο αλάγλσζεο 

θαη ηεο γξαθήο απφ ηνπο καζεηέο ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. Γελ είλαη 

ζρεδηαζκέλν γηα καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε αιιά ν εηδηθφο παηδαγσγφο κπνξεί 

λα βξεη πνιχ ελδηαθέξνπζεο αζθήζεηο γηα λα ηεο δηδάμεη κε απηφ ην ινγηζκηθφ ζε 

παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε αιιά θαη κε κέηξηα. To ινγηζκηθφ δαλείδεηαη 

ην φλνκα ηνπ ήξσα ηνπ Οκήξνπ Οδπζζέα θαζψο φπσο θαη ζηε κπζνινγία έηζη θαη 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ ν ήξσαο ρξεηάδεηαη λα ηαμηδέςεη  ζηνλ θφζκν 

θαη κέζα απφ δηάθνξεο πεξηπέηεηεο  λα αλαθαιχςεη ην κεραληζκφ ηεο γξαθήο θαη ηεο 

αλάγλσζεο. 

    Ζ αξρηθή νζφλε εηζαγσγήο απνηειείηαη απφ έλα πνιχ θαιά ζρεδηαζκέλν 

πεξηβάιινλ, ζειθηηθφ γηα ην παηδί. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα αθνχζνπλ 

παηδηθά ηξαγνχδηα ζε δηαθνξεηηθέο εθηειέζεηο (πέληε ηνλ αξηζκφ). ην ινγηζκηθφ 

ππάξρεη θαη ην ζηάδην ηεο πεξηπέηεηαο . Μηα εηηθέηα ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ηνλ 

ζηφρν ηεο δνθηκαζίαο. Οη δνθηκαζίεο απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα ζηάδηα. Έλα 

ππνβξχρην ην νπνίν ζα  κεηαθέξεη ην καζεηή ζηνλ θφζκν ηνπ βπζνχ φπνπ εθεί 

αξρίδεη ην θχξην κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν πξψην ζηάδην 

νλνκάδεηαη γέθπξα. Ο καζεζηαθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη λα κάζεη ν 

καζεηήο ηα επηά θσλήεληα θσλνινγηθά αιιά θαη ην πψο αλαπαξίζηαληαη ζπκβνιηθά. 

Αθφκα καζαίλεη πσο ζπλδένληαη ηα θσλήεληα κε ηα δεθαεπηά ζχκθσλα ηεο 

αιθαβήηαο ζε ζπιιαβέο. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ελφηεηεο. Ζ θάζε ελφηεηα έρεη 

δεθαπέληε αζθήζεηο θαη δχλαηαη λα γίλνπλ κε δηαθνξεηηθή ζεηξά. ηελ πξψηε 

άζθεζε επηιέγνληαη πνιχ γλσζηά αληηθείκελα ζηνπο καζεηέο. Τπάξρεη αθνπζηηθή 

πξνζθψλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα δηδαρζνχλ ην πξψην 

γξάκκα ηεο ιέμεσο πνπ ζπκβνιίδεη ην αληηθείκελν. Οη επφµελεο αζθήζεηο  εμαζθνχλ 
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ηε θσλνινγηθή θαη ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε θάζε γξάκκαηνο .Σα παηδία κπνξνχλ 

λα αθνχζνπλ ην γξάκκα θαη ηε ζπιιαβή φζεο θνξέο ζέινπλ. Αλ επηηχρνπλ ζηε 

δνθηκαζία ην ινγηζκηθφ δίλεη έλα παδι  έηζη ψζηε λα ζπκπιεξσζεί απφ ην καζεηή. 

ην δεχηεξν θαη ζην ηξίην ζηάδην ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα κάζνπλ θσλνινγηθά θαη 

ζπκβνιηθά ηα δεθαεπηά ζχκθσλα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα ζπλδπάζνπλ κε ηα 

θσλήεληα. ην ηέηαξην ζηάδην  πνπ νλνκάδεηαη θάζηξν εθφζνλ ν καζεηήο έρεη 

θαηαθηήζεη ηε θσλνινγηθή θαη ζπκβνιηθή κνξθή ησλ γξακκάησλ γίλεηαη ην πέξαζκα 

ζηηο ιέμεηο. 

 

  

 

 

 

  

5. Παξέκβαζε 

 

Ιζηνξηθό 

Οηθνγελεηαθό  

Ζ νηθνγέλεηα απνηειείηαη απφ ηνπο δπν γνλείο, ην  Γηψξγν πνπ έρεη ειαθξά λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε θαη ηνλ αδειθφ ηνπ πνπ είλαη κεζνθαλνληθφο.    

Ζ κεηέξα ηνπ  Γηψξγνπ άξγεζε λα θαηαιάβεη  ηελ θαζπζηέξεζε ηελ φπνηα είρε ν γηνο 

ηεο. ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ χζηεξα απφ πξνηξνπή ηεο λεπηαγσγνχ 

απεπζχλζεθε ζε παηδνςπρίαηξν. Ο ηειεπηαίνο ηεο ζχζηεζε έλα ινγνζεξαπεπηή θαη 

έλα εηδηθφ παηδαγσγφ. Αθφκα ηεο πξνηάζεθε απφ ηνλ παηδνςπρίαηξν λα αιιάδεη  αλά 

ηξία ρξφληα εηδηθφ παηδαγσγφ θαη αλά ηέζζεξα ινγνζεξαπεπηή .Ζ κεηέξα αζρνιείηαη 

πνιχ κε ην Γηψξγν θαη ηνπ παξείρε ηα πάληα κέλνληαο ζην ζπίηη θαη θάλνληαο φια ηα 

ραηίξηα ηνπ θάηη ηη φπνην πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη. Αθφκα είλαη ελνρηθή θαη ξίρλεη 

θηαίμηκν ζην εαπηφ ηεο πνπ άξγεζε λα θαηαιάβεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ Γηψξγνπ. 
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  Ο παηέξαο έρεη έλα πην απφκαθξν ξφιν θαζψο είλαη ινγηζηήο θαη ιείπεη πνιιέο ψξεο 

γηα ην ζπίηη γηα λα ζπληεξεζεί ε νηθνγέλεηα φπσο ιέεη. Δίλαη θαηλνκεληθά αδηάθνξνο 

θαη απζηεξφο κε ηα παηδηά αιιά πξνζσπηθή καο θξίζε είλαη φηη θξχβεη απηά πνπ 

ληψζεη ζε εκάο. 

   Ο αδεξθφο ηνπ απφ ηελ άιιε είλαη πξνζηαηεπηηθφο κε ην Γηψξγν πνπ έρεη ηηο δηθέο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη ιείπεη πνιχ απφ ην ζπίηη.   

Όινη καδί έρνπλ κηα πγηή νηθνγέλεηα κε ηππηθά πξνβιήκαηα θαη απνδέρνληαη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ Γηψξγνπ.    

   

Αηνκηθό  

   Ο Γηψξγνο  γελλήζεθε ην 2007 θαη είλαη ην δεχηεξν παΐδη ηεο νηθνγέλεηαο. ηελ 

αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κηιάεη ζρεηηθά θαζαξά κε θαιή 

άξζξσζε. Αθφκα κηιάεη αξγά  θαη έρεη θάπνηεο ζηεξενηππηθέο εθθξάζεηο πνπ ηηο 

ρξεζηκνπνηεί πνιχ ζπρλά.  

ρνιηθφ Ηζηνξηθφ  

   Φνηηά ζην ζηε Σξίηε δεκνηηθνχ ζην γεληθφ ζρνιείν. Ζ κεηέξα ηνπ αλεζπρεί πνπ 

δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ην ξπζκφ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. 

ηελ πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο έρεη δπζθνιίεο ζην πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζρέζε 

κε ην ρξφλν θαη ην ξπζκφ. Αθφκα πεξπαηά θαιά αλ θαη είλαη αδέμηνο θαη βηαζηηθφο. 

Έρεη πιεπξίσζε πξνο ηε δεμηά πιεπξά.  

ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο έρεη δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο θαη ζπκάηαη βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

 Όζν αθνξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε είλαη ήζπρνο, θαιφβνινο .Αθφκα, δελ έρεη 

θακηά νξγάλσζε θαη ηάμε.  

Αίηεκα ηεο κεηέξαο θαηαθέξεη λα πεηχρεη ζηηο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο θαη λα 

αθνινπζήζεη ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

  

Γιώζζα 

 

ηνηρεία καζεηή 

Όλνκα: Γηψξγνο 

Σάμε θνίηεζεο: Σξίηε δεκνηηθνχ 

Δπίπεδα επίδνζεο (ΑΔμάκελν – Αηάμε) 

Αλάγλσζε Γξαθή Μαζεκαηηθά 

Α εμάκελν Α 

Γεκνηηθνύ 

Α εμάκελν Α 

Γεκνηηθνύ 

Α εμάκελν Α 

Γεκνηηθνύ 

Ζιηθία:   9 ρξνλψλ 

Παξέκβαζε εηδηθήο αγσγήο: Σκήκα Έληαμεο 

 

ΓΗΑΓΝΧΖ: Διαθξηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

απφ ΚΔΓΓΤ 

 

 

Γηδαθηηθφο ζηφρνο: 

Να θαηαλνήζεη ηηο ζπιιαβέο. 

Υξνλνδηάγξακκα δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο 

Ζκ. 

έλαξμεο

: 

Ζκ. 

Λήμεο

: 

Γηάξθεηα 

1-6-

2015 

7-6-

2015 

5 

παξεκβάζεη

ο 

  

 

Τιηθά  

 Όια ηα παξαθάησ πιηθά ηα ελζσκαηψλεη ν 

ππνινγηζηήο. 

Βηβιηνηεηξάδη

α 

Βηβιία θαη 

αλαιψζηκα 

Ζκεξνιφγην 

Υαξηφλη Φαιίδη  

ΒΖΜΑΣΑ- ΟΓΖΓΗΔ- 

Γξαζηεξηφηεηεο 

1
Ο
 Βήκα: Να κάζεη ηε ζπιιαβή 

ηα. 
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Φαιίδη Υαξηηά Α4 Μαγλεηφθσλ

ν 

Μηθξφθσλν 

Ννεηηθέο 

ηθαλφηεηεο 

Παξακχζη Ραδηφθσλν  

πλαηζζεκαηηθ

ή νξγάλσζε 

 Κηλεηφ 

ηειέθσλν 

Καξηεο Απηνθφιιεη

α 

Φσηνγξαθηθ

ή κεραλή 

Σεχρνο 

γιψζζαο 

Κνιια Δθηππσηή 

Σεχρνο  Μαξθαδφξνπ

ο 

Γηαδίθηπν 

 

2
Ο
 Βήκα: Να κάζεη ηε ζπιιαβή 

ια. 

3
Ο
 Βήκα: Να κάζεη ηε ζπιιαβή 

λα. 

4
Ο
 Βήκα:. Να κάζεη ηε 

ζπιιαβή θν. 

 

5
ν
 Βήκα Να κάζεη λα 

αληηζηνηρίδεη ζπιιαβέο. 

 

Κξηηήξηα επηηπρίαο 

Υξφλνο: 5 παξεκβάζεηο  

πρλφηεηα επηηπρίαο: 

Οινθιήξσζε:  

Απηνλνκία:  

 

Ακνηβή 

Λεθηηθή: «», «Μπξάβν παηθηαξά 

κνπ» 

Τιηθή: Θα θεξδίζεη ηάπα 

 Άιιε: Θα αθνχζνπκε ζηνλ 

ππνινγηζηή ην αγαπεκέλν ηνπ 

ηξαγνχδη 

πκπεξηθνξά 

 

 

Αμηνιφγεζε  

Έληππν ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα 

(βηβιηνηεηξάδην) 

Έληππν θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο 

(βηβιηνηεηξάδην) 

Έληππν δηδαθηηθήο 
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αιιειεπίδξαζεο  

 

 

Μαζεκαηηθά 

ηνηρεία καζεηή 

Όλνκα: Γηψξγνο 

Σάμε θνίηεζεο:  Γ δεκνηηθνχ α εμάκελν 

Δπίπεδα επίδνζεο (Δμάκελν – ηάμε) 

Αλάγλσζε Γξαθή Μαζεκαηηθά 

α εμάκελν Γ 

Γεκνηηθνύ 

α εμάκελν 

ΓΓεκνηηθνύ 

Α εμάκελν Α 

Γεκνηηθνύ 

Ζιηθία:   9 ρξνλψλ 

Παξέκβαζε εηδηθήο αγσγήο: Σκήκα Έληαμεο 

 

ΓΗΑΓΝΧΖ: Μέηξηα Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

απφ ΚΔΓΓΤ 

 

 

Γηδαθηηθφο ζηφρνο: 

Να θαηαλνήζεη  ηηο 

καζεκαηηθέο πξάμεηο κέρξη ην 

10 θαη ηηο ηηκέο ησλ αγαζώλ. 

Υξνλνδηάγξακκα δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο 

Ζκ. 

έλαξμεο

: 

Ζκ. 

Λήμεο

: 

Γηάξθεηα 

8-6-

2015 

14-6-

2015 

5 

παξεκβάζεη

ο 

  

 

Τιηθά Όια ηα παξαθάησ πιηθά ηα ελζσκαηψλεη 

ν ππνινγηζηήο. 

Βηβιηνηεηξάδη

α 

Βηβιία θαη 

αλαιψζηκα 

Ζκεξνιφγην 

Υαξηφλη Φαιίδη Τπνινγηζηήο 

Φαιίδη Υαξηηά Α4 Μαγλεηφθσλ

ν 

Μηθξφθσλν 

Ννεηηθέο 

ηθαλφηεηεο 

Παξακχζη Ραδηφθσλν  

ΒΖΜΑΣΑ- ΟΓΖΓΗΔ- 

Γξαζηεξηφηεηεο 

1
Ο
 Βήκα: Να αλαγλσξίδεη ην 

ζχκβνιν + θαη. λα θάλεη 

πξνζζέζεηο κε ηνπο αξηζκνχο 0-

5. 

2
Ο
 Βήκα: Να αλαγλσξίδεη ην 

ζχκβνιν – θαη λα θάλεη 

αθαηξέζεηο κε ηνπο αξηζκνχο 

απφ ην 0-5. 
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  Κηλεηφ 

ηειέθσλν 

Καξηεο Απηνθφιιεη

α 

Φσηνγξαθηθή 

κεραλή 

Σεχρνο 

γιψζζαο 

Κνιια Δθηππσηή 

Σεχρνο  καξθαδφξνπ

ο 

Γηαδίθηπν 

 

3
Ο
 Βήκα: Να θάλεη αθαηξέζεηο 

κε ηνπο αξηζκνχο απφ ην 5-10. 

4
Ο
 Βήκα: Να θάλεη πξνζζέζεηο 

κε ηνπο αξηζκνχο 5-10 

5
ν
 Βήκα: Να αλαγλσξίδεη ηελ 

ηηκή βαζηθψλ αγαζψλ. 

 

Κξηηήξηα επηηπρίαο 

Υξφλνο: 5 παξεκβάζεηο  

πρλφηεηα επηηπρίαο: 

Οινθιήξσζε:  

Απηνλνκία:  

 

Ακνηβή 

Λεθηηθή: «», «Μπξάβν παηθηαξά 

κνπ» 

Τιηθή: Θα θεξδίζεη ηάπα 

 Άιιε: Θα αθνχζνπκε ζηνλ 

ππνινγηζηή ην αγαπεκέλν ηνπ 

ηξαγνχδη 

πκπεξηθνξά 

 

 

Αμηνιφγεζε  

Έληππν ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα 

(βηβιηνηεηξάδην) 

Έληππν θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο 

(βηβιηνηεηξάδην) 

Έληππν δηδαθηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Γιώζζα 

  

Πξώηε δηδαθηηθή παξέκβαζε: 3
ν
 βήκα 

Πξόζιεςε- ζηνρεπκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο καζεζηαθήο 

εηνηκόηεηαο: 

Φπρνθηλεηηθνηεηα 

Δκπέδσζε-ζηνρεπκέλεο γισζζηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο: 

Να θαηαλνήζεη ηηο ζπιιαβέο 

Φσην

γξαθί

α 

Αγαπ

εκέλν 

αληηθε

ίκελν 

ή

κεξ

α 

 

Δί

λα

η 

 

Παξα

ζθεπ

ή 

1 Ην

χλ

ε 

20

15 

       

 

Φσην

γξαθί

α 

Αγαπ

εκέλν 

αληηθε

ίκελν 

ή

κεξ

α 

 

εί

λ

αη 

 

Παξα

ζθεπ

ή 

Πέ

κπη

ε 

7 Ην

χλ

ε 

20

14 

        

 

Υξόλνο 

έλαξμεο 

Υξόλνο 

ιήμεο 

Γηάξθεηα 

νινθιήξσζε

ο: 

15 ιεπηά 

δσγξαθίζ

ηε ην 

ξνιφη 

10:00 

 

δσγξαθίζ

ηε ην 

ξνιφη 

10:15 

δσγξαθίζηε 

ην ξνιφη 

15 ιεπηά 
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εκεηώζεηε ηηο αηζζεηεξηαθέο – 

γισζζηθέο  αζθήζεηο:  

 

       

 

                                                                        

 

                                                                

 

                                        

Απηναμηνιόγεζε καζεηή- ιεθηηθνπνίεζε 

ζπλαηζζεκάησλ 

Μνπ άξεζε 

απηό πνπ 

έθαλα, ηα 

θαηάθεξα 

(ρξσκαηίδεηε 

κε ην 

καξθαδόξν 

ηελ επηινγή 

ζαο) 

Γελ κνπ άξεζε, 

δπζθνιεύηεθα, 

δελ θαηάιαβα 

ηη έπξεπε λα 

θάλσ 

Έηζη θαη 

έηζη ηα 

πήγα, είρα 

δπζθνιίεο, 

αιιά ην 

πάιεςα 
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Απηναμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ: Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο έγηλε 

χζηεξα απφ παξαηήξεζε θαζψο δηαπηζηψζακε φηη ζην καζεηή άξεζε πνιχ λα βιέπεη φκνξθεο 

εηθφλεο .Έηζη απνθαζίζηεθε απηή ε παξέκβαζε θαζψο πηζηεχακε φηη ζα ηνπ αξέζεη θαη ζα ηε 

βξεη ελδηαθέξνπζα. 

 

Ση πήγε θαιά  Σνπ θέληξηζαλ ηελ πξνζνρή νη πνιχ φκνξθεο εηθφλεο  θαη ηαπηίζηεθε κε ηνλ 

Οδπζζέα ,ηνλ ήξσα ηνπ ινγηζκηθνχ .Πξνζπάζεζε πνιχ θαη ππήξμε νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο κε κηθξή βνήζεηα θάλνληαο ειάρηζηα ιάζε. 

 

                      

Ση λα δηαθνξνπνηήζσ:-  
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Ένηςπο Καθημεπινήρ Καηαγπαθήρ (βιβλιοηεηπάδιο)(5
η
 θάζη)  

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΣΟΥΟ: Να θάλεη αληηζηνηρίζεηο 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 

ηνρεπόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο:  

ηνρεπόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

γισζζηθώλ αθαδεκατθώλ 

δεμηνηήησλ:  

α/α, εκεξνκελία Πεξηγξαθή 

δξαζηεξηόηεηαο 

Δπάξθεηα θαη 

Οινθιήξσζε 

εξγαζίαο 

Απηνλνκία  

(κε 

βνήζεηα: 

κβ,  

ρσξίο 

βνήζεηα: 

ρβ) 

Έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ: 

1
ν
 βήκα: 1/6/2015 Να κάζεη ηε 

ζπιιαβή ηα. 

15ιεπηά 

Δπάξθεηα 

εξγαζίαο. 

Υβ  

2ν βήκα:  

3/6/2015 

Να κάζεη ηε 

ζπιιαβή ια. 

15ιεπηά 

Δπάξθεηα 

εξγαζίαο 

Υβ  

3ν βήκα: 

5/6/2015 

 

Να κάζεη ηε 

ζπιιαβή λα. 

15ιεπηά 

Δπάξθεηα 

εξγαζίαο. 

Υβ  

4
ν
  βήκα: 

6/6/2015 

 

Να κάζεη ηε 

ζπιιαβή θν. 

15ιεπηά 

Δπάξθεηα 

εξγαζίαο. 

Μβ  

5ν βήκα: 

7/6/2015 

 

Να κάζεη λα 

αληηζηνηρίδεη  

ζπιιαβέο. 

15 ιεπηά 

Δπάξθεηα 

εξγαζίαο, 

αιιά ρσξίο 

επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. 

Μβ  

 

Ένηςπο ζςνεπγαζίαρ με ηο γονέα  (βιβλιοηεηπάδιο) (5
η
 θάζη) 
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α/α θαη εκεξνκελία 

ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα  

Σα ιφγηα ηνπ γνλέα 

ρσξίο αιιαγέο θαη 

εξκελείεο 

Αμηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο –πξνηάζεηο 

1. 17-3-2014 «είλαη πνιχ θαιφ 

παηδί ν γηνο κνπ» 

 

2.  28-3-2014 «πλέρεηα ξσηάεη γηα 

εζάο» 
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Μαζεκαηηθά 

 

Πξώηε δηδαθηηθή παξέκβαζε: 3
ν
 βήκα 

Πξόζιεςε- ζηνρεπκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο καζεζηαθήο 

εηνηκόηεηαο: 

Φπρνθηλεηηθόηεηα 

Δκπέδσζε-ζηνρεπκέλεο γισζζηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο: 

Να θαηαλνήζεη ηηο επνρέο 

Φσην

γξαθί

α 

Αγαπ

εκέλν 

αληηθ

είκελ

ν 

ή

κεξ

α 

 

Δί

λα

η 

 

Παξα

ζθεπ

ή 

8 Ην

χλ

ε 

2

0

1

5 

       

 

Φσην

γξαθί

α 

Αγαπ

εκέλν 

αληηθ

είκελ

ν 

ή

κεξ

α 

 

εί

λ

αη 

 

Παξα

ζθεπ

ή 

Πέ

κπη

ε 

1

5 

Ην

χλ

ε 

20

15 

        

 

Υξόλνο 

έλαξμεο 

Υξόλνο 

ιήμεο 

Γηάξθεηα 

νινθιήξσζ

εο: 

15 ιεπηά 

δσγξαθίζ

ηε ην 

ξνιφη 

10:00 

 

  

δσγξαθίζ

ηε ην 

ξνιφη 

10:15 

δσγξαθίζηε 

ην ξνιφη 

15 ιεπηά 
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εκεηώζεηε ηηο αηζζεηεξηαθέο – 

γισζζηθέο  αζθήζεηο:  

 

       

 

                                                                        

 

                                                                

 

                                        

Απηναμηνιόγεζε καζεηή- ιεθηηθνπνίεζε 

ζπλαηζζεκάησλ 

Μνπ άξεζε 

απηό πνπ 

έθαλα, ηα 

θαηάθεξα 

(ρξσκαηίδεηε 

κε ην 

καξθαδόξν 

ηελ επηινγή 

ζαο) 

Γελ κνπ άξεζε, 

δπζθνιεύηεθα, 

δελ θαηάιαβα 

ηη έπξεπε λα 

θάλσ 

Έηζη θαη 

έηζη ηα 

πήγα, είρα 

δπζθνιίεο, 

αιιά ην 

πάιεςα 

   

 

Απηναμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ: Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο έγηλε 

χζηεξα απφ παξαηήξεζε θαζψο δηαπηζηψζακε φηη ζην καζεηή άξεζε πνιχ λα βιέπεη φκνξθεο 

εηθφλεο .Έηζη απνθαζίζηεθε απηή ε παξέκβαζε θαζψο πηζηεχακε φηη ζα ηνπ αξέζεη θαη ζα ηε 

βξεη ελδηαθέξνπζα. 

 

Ση πήγε θαιά  Σνπ θέληξηζε ηελ πξνζνρή ην ινγηζκηθφ πνιχ φκνξθεο εηθφλεο πνπ είρε 

.Πξνζπάζεζε πνιχ θαη ππήξμε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κε κηθξή βνήζεηα θάλνληαο 

ειάρηζηα ιάζε. 
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Ση λα δηαθνξνπνηήζσ:  
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Ένηςπο Καθημεπινήρ Καηαγπαθήρ (βιβλιοηεηπάδιο)(5
η
 θάζη) 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΣΟΥΟ: Να θάλεη αληηζηνηρίζεηο 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ 

ηνρεπόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο:  

ηνρεπόκελεο δξαζηεξηόηεηεο 

καζεκαηηθώλ αθαδεκατθώλ 

δεμηνηήησλ: Να θαηαλνήζεη ηελ 

πξόζζεζε  θαη ηελ αθαίξεζε. 

α/α, εκεξνκελία Πεξηγξαθή 

δξαζηεξηόηεηαο 

Δπάξθεηα θαη 

Οινθιήξσζε 

εξγαζίαο 

Απηνλνκία  

(κε 

βνήζεηα: 

κβ,  

ρσξίο 

βνήζεηα: 

ρβ) 

Έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ: 

1
ν
 βήκα: 8/6/2015 Να αλαγλσξίδεη 

ην ζχκβνιν + 

θαη. Να θάλεη 

πξνζζέζεηο κε 

ηνπο αξηζκνχο 0-

5. 

15ιεπηά 

Δπάξθεηα 

εξγαζίαο. 

Υβ  

2ν βήκα:  

9/6/2015 

 Να αλαγλσξίδεη 

ην ζχκβνιν – θαη 

λα θάλεη 

αθαηξέζεηο κε 

ηνπο αξηζκνχο 

απφ ην 0-5-. 

15ιεπηά 

Δπάξθεηα 

εξγαζίαο 

Υβ  
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3ν βήκα: 

10/6/2015 

 

Να θάλεη 

πξνζζέζεηο κε 

ηνπο αξηζκνχο 

απφ ην 5-10. 

15ιεπηά 

Δπάξθεηα 

εξγαζίαο. 

Υβ  

4
ν
  βήκα: 

12/6/2015 

 

Να θάλεη 

αθαηξέζεηο κε 

ηνπο αξηζκνχο 

απφ ην 5-10. 

15ιεπηά 

Δπάξθεηα 

εξγαζίαο. 

Μβ  

5ν βήκα: 

14/6/2015 

 

Να αλαγλσξίδεη 

ηελ ηηκή βαζηθψλ 

αγαζψλ. 

15ιεπηά 

Δπάξθεηα 

εξγαζίαο, αιιά 

ρσξίο 

επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. 

Μβ  

 

Ένηςπο ζςνεπγαζίαρ με ηο γονέα  (βιβλιοηεηπάδιο) (5
η
 θάζη) 

α/α θαη εκεξνκελία 

ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα  

Σα ιφγηα ηνπ γνλέα 

ρσξίο αιιαγέο θαη 

εξκελείεο 

Αμηνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο –πξνηάζεηο 

1. 17-3-2014 «είλαη πνιχ θαιφ 

παηδί ν γηνο κνπ» 

 

2.  28-3-2014 «πλέρεηα ξσηάεη γηα 

εζάο» 
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 Μαζεκαηηθά 

Σα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα Μαζεκαηηθά ήηαλ νη Αθηίλεο θαη ηα 

Δλζθελψκαηα. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε ηηο νπνίεο πξαγκαηψζεθε ε παξέκβαζε 

ήηαλ νη  εμήο:  

 Πξόζζεζε(Αθηίλεο) 

 

   

χλδεζε κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα: 

  Να αλαγλσξίδεη ην παηδί ην ζχκβνιν (+) ηεο πξφζζεζεο. 

  Να θάλεη πξνζζέζεηο κε ηνπο αξηζκνχο 0-10. 

  Να κάζεη ηελ ηερληθή ηεο θάζεηεο πξφζζεζεο. 

  

  

  Πεξηγξαθή: Κάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζηελ νζφλε έλαο αξηζκφο ίδησλ αληηθεηκέλσλ 

(π.ρ. 3 αεξνπιαλάθηα) θαη ην παηδί αθνχ κεηξήζεη ησλ αξηζκφ ηνπο πξέπεη λα ην 

πιεθηξνινγήζεη ζην πξψην πιαίζην. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα θάλεη ην ίδην κε ην λέν 

πιήζνο αληηθεηκέλσλ ζην επφκελν πιαίζην. Μεηά θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ην ζχκβνιν 

(+) ηεο πξφζζεζεο θαη ηα αληηθείκελα κεηαθηλνχληαη θάησ απφ ηε γξακκή. Σν παηδί 

ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ αξηζκφ ηεο πξφζζεζεο ζην επφκελν πιαίζην. Ο 

εηδηθφο παηδαγσγφο δχλαηαη  λα ζπλεπηθνπξήζεη ην καζεηή λα δεκηνπξγήζεη έλα 

πξφβιεκα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, ην νπνίν λα ιχλεηαη  κε πξφζζεζε  θαη λα 

ππάξρνπλ νη αξηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε.  

  Δλζθελώκαηα 

Δκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ καζεηή δπν αξηζκνί πνπ πξνζηίζεληαη. Ο καζεηήο ζα 

πξέπεη λα επηιέμεη έλαλ απφ ηνπο πέληε αξηζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο 
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δξαζηεξηφηεηαο, πνπ είλαη ην  απνηέιεζκα ηεο πξφζζεζεο. ηε ζπλέρεηα έλα 

ειηθνπηεξάθη ζα πάξεη ηνλ αξηζκφ θαη ζα ηνλ βάιεη ζηε ζέζε ηνπ. Σν ινγηζκηθφ ζα 

απνκνλψζεη ηελ πξάμε θαη ζα ηελ επαλαιάβεη αθνπζηηθά ψζηε λα εληππσζεί ζηε 

κλήκε ηνπ καζεηή θαη ζα δψζεη ζπγραξεηήξηα γηα ηελ επηηπρή ιχζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

  

    

Αθαίξεζε (Αθηίλεο) 

 

  χλδεζε κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα: 

 Να αλαγλσξίδεη ην παηδί ην αξηζκεηηθφ ζχκβνιν -. 

  Να θάλεη αθαηξέζεηο κε ηνπο αξηζκνχο απφ ην 0-10. 

  Να κάζεη ηελ ηερληθή ηεο θάζεηεο αθαίξεζεο. 

  Πεξηγξαθή: Κάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ζηελ νζφλε έλαο αξηζκφο ίδησλ αληηθεηκέλσλ 

Δκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε έλα πιήζνο νκνεηδψλ π/ρ ηέζζεξα παγσηά. Ο καζεηήο ζα 

πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ αξηζκφ απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ ζην πξψην πιαίζην. 

Ακέζσο κεηά εκθαλίδεηαη έλα αξηζκφο ίδησλ αληηθεηκέλσλ κηθξφηεξνο απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν .Π.ρ παγσηά πνπ έρνπλ θαγσζεί θαη ζην δεχηεξν πιαίζην ν καζεηήο ζα 

πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ αξηζκφ θαη απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. ηε ζπλέρεηα 

εκθαλίδεηαη ην ζχκβνιν ( - ) ηεο αθαίξεζεο θαη  ν καζεηήο θαιείηαη λα θάλεη ηελ 

πξάμε. πκπιεξσκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο: Ο εηδηθφο παηδαγσγφο δχλαηαη  λα 

ζπλεπηθνπξήζεη ην καζεηή λα δεκηνπξγήζεη έλα πξφβιεκα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

δσή, ην νπνίν λα ιχλεηαη  κε αθαίξεζε θαη λα ππάξρνπλ νη αξηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ νζφλε.   
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Δλζθελώκαηα 

Ο καζεηήο ζπκπιεξψλεη ησλ αξηζκφ ησλ μχισλ κε ηε θσηηά πνπ αξρηθά είλαη πέληε 

θαη ζηε ζπλέρεη ηα αθαηξεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ μχισλ πνπ δελ έρνπλ πηα θσηηά θαη 

βξίζθεη πφζα μχια έκεηλαλ κε θσηηά. 

   

  

 Γιώζζα 

 Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε Γιώζζα είλαη ην έηζη γξάθσ θαη δηαβάδσ 

θαη νη παξαπάλσ εηθφλεο είλαη έλα δείγκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εθαξκφζηεθαλ.(εηθφλα2, εηθφλα 3)  

 

  

                   Δηθόλα 2 

 

  

                    Δηθόλα 3 
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Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ  

Με ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα 2 έγηλαλ νη πξψηεο ηέζζεξηο 

παξεκβάζεηο ζηε Γιψζζα. Ζ άζθεζε απηή είλαη αθνπζηηθή. Γίλεηαη ζπξηή 

πξνζθψλεζε ηεο ιέμεο, ζπιιαβηζηή θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχγεηαη θαλνληθά. ηε 

ζπλέρεηα ν καζεηήο κπνξεί λα αθνχζεη ηελ πξψηε ζπιιαβή φζεο θνξέο ζέιεη θαη λα 

ηελ δεη γξακκέλε. Γηα λα πξαγκαηψζεη ηελ άζθεζε πξέπεη λα αληηζηνηρίζεη ηηο ήδε 

γξακκέλεο ζπιιαβέο ζηα δεμηά ηνπ κε βάζε ηε ζπιιαβή πνπ αθνχεη θαη βιέπεη.  

Με ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα 3 αληηζηνηρίδεη ηηο πξψηεο 

ζπιιαβέο θάζε ιέμεο κε ηελ νπηηθή απεηθφληζε ηνπο. Πξφθεηηαη κηα πην απαηηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε. 

  

5.1. Συμπεράςματα 

   χκθσλα κε  Ράπηεο θαη Ράπηε 2006, παξφιν πνπ ν ππνινγηζηήο αλαγλσξίδεηαη 

επξέσο φηη  είλαη έλα γλσζηηθφ εξγαιείν πνπ δηαζέηεη γλσζηηθέο δνκέο θαη 

δηαδηθαζίεο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ πνπ αθινπζνχλ ην πξφγξακκα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο δελ έρεη πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν αιιά απηφλ ηνπ θνκπάξζνπ. Γελ ππάξρεη αξθεηή ππνζηήξημε απφ ην επίζεκν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηε βνήζεηα θάπνησλ επηκνξθσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ 

ζε απηφ ην δήηεκα. Γελ ππάξρεη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ εκπεηξηψλ κεηαμχ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Ζ επζχλε φζν αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ππνινγηζηψλ φηαλ ππάξρνπλ νη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο  ζηελ εθπαίδεπζε είλαη 

θαζαξά ζέκα ησλ θνξέσλ ηεο. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί δελ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ είηε 

γηαηί δελ μέξνπλ απφ ππνινγηζηέο θαη δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε ,είηε γηαηί 

ηνπο ππνηηκνχλ θαη δελ ηνπο ζεσξνχλ απαξαίηεηνπο γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Δμαηηίαο απηήο ηεο ιάζνο αληηκεηψπηζεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ινγηζκηθψλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμειίμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο 

κέζσ απηψλ θαη ράλεηαη κεγάιε επθαηξία παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο κε φια ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα. 
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     Αθφκα  παξαηεξήζεθε είλαη φηη δελ ππάξρνπλ αξθεηά ινγηζκηθά γηα παηδηά κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε ψζηε λα πξνάγνπλ ηηο αθαδεκατθέο θαη άιιεο  ηνπο δεμηφηεηεο. 

Παξ’ φια απηά ε ζεκαληηθή πιεηνςεθία ηεο βηβιηνγξαθίαο ελζαξξχλεη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.. Δίλαη αλαγθαίν λα 

ηνληζηεί φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία εμήρζεζαλ πεξηνξίδνληαη ζηε κειέηε κηαο 

πεξίπησζεο θαη δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ .Παξ φια απηά πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ 

ελδηαθέξνπζα δηεξεχλεζε ε νπνία πξνζέθεξε πνχ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ‘Όζν 

αθνξά ηελ παξέκβαζε, ν ζρεδηαζκφο ηεο έγηλε κε ηη θαηεπζχλζεηο πνπ πξνηείλνληαη 

απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε .Γηαπηζηψζεθε απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ηνλ ππνινγηζηή φηη έβξηζθε πνιχ ελδηαθέξνπζα 

ηελ παηγληψδε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη είρε έλα πνιχ ζεηηθφ ζπλαίζζεκα 

απέλαληη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ ελζαξξπληηθά 

θαζψο ε αθνπζηηθή θαη νπηηθή απεηθφληζε ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ καζήκαηνο 

ζπλέβαιε έηζη ψζηε ν καζεηήο λα θξαηήζεη ακείσην ην ελδηαθέξνλ. Οη αζθήζεηο 

αθαδεκατθνχ ηχπνπ κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν θνπξάδνπλ γξήγνξα ην καζεηή κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε .Ζ εμάζθεζε ζε απηέο κε έλα παηγληψδε ηξφπν ζπλέβαιε ηα 

κέγηζηα ψζηε ν καζεηήο λα θξαηήζεη ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα πνιχ ψξα. Ζ 

αδπλακία ηνπο ζηνπο πην απαηηεηηθνχο ζηφρνπο έρεη λα θάλεη κε ηηο δπζθνιία απηψλ 

ησλ αζθήζεσλ . Με ηε ζπζηεκαηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θαη ηε βνήζεηα 

ηνπ ππνινγηζηή πξνβιέπεηαη έλα πνιχ επνίσλν κέιινλ γηα ηνπο καζεηέο κε  λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. 

 

    

  



100 
 

6.1.Βιβλιογραφία 

   

 Αγγιηθή Βηβιηνγξαθία 

Anderson-Inman, L. (1999). Emerging issues. Retrieved 21 Thursday, 2015, from Computer-

based solutions for secondary studentswith learning disabilities,Reading and 

Writing Quarterly: www.ldonline.com/ld_indepth/technology 

Dr. Anju Agarwal  & Dr. Yash Pal Singh  (2013). Confabjournals. Retrieved 2 July, 2015, 

from Teaching Mathematics to Children with Mental Retardation using: 

http://www.confabjournals.com/confabjournals/images/622013755555.pdf 

Browder, D. M.-D. (2006). Research on reading instruction for individuals with significant 

cognitive disabilities. Exceptional Children, pp. 392-408. 

Christenson, S. a. (1989). Critical instructional factors for students with mild handicaps. 

Remedial and Special education, 21-31. 

Clara D M van Karnebeek1, 2.  (2004, November 3). European Journal of Human Gentetics. 

Retrieved July 5, 2015, from Diagnostic investigations in individuals with 

mental retardation: a systematic literature review of their usefulness: 

http://www.nature.com/ejhg/journal/v13/n1/full/5201279a.html 

Emily Shea Tanis, S. B. (2014, April 17). Self-Report Computer-Based Survey of 

Technology Use by People with Intellectual and Developmental Disabilities. 

Retrieved June 15, 2015, from NCBI: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990586/ 

Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy (1st Ed.). 

New York: Palgrave. 

Gleason, C. a. (1991). Comulative versus rapid introduction of new information. Exceptional 

Children, pp. 353-358.  

Harris JC. 2006. Intellectual disability: understanding its development, causes, classification, 

evaluation, and treatment. New York: Oxford University Press. p. 42-98. 



101 
 

Henley, M. (1980). Develompental model for education of the children evaluated mentally 

retarded.. Paper presented at the Annual Presidential Lecture Series, (p. 

31p.). (1st, Westfield, MA) . 

 Heward, W. (2014, April 30). Education. Retrieved July 2, 2015, from Characteristics of 

Children with Mental Retardation: 

http://www.education.com/reference/article/characteristics-children-mental-

retardation/ 

Inhelder, B. .. (1968). The diagnosis of reasoning of Mentally Retarted. New: John Day.Co. 

James M. Kauffman, D. P. (2005). Cases for Reflection and Analysis for Exceptional 

Learners: Component Item Only: Introduction to Special Education. Not 

Avail. 

Li-Tsang, C. W. (2005, July 1). Factors affecting people with intellectual disabilities in 

learning to use computer technology. Retrieved June 11, 2015, from Research 

Gate: 

http://www.researchgate.net/publication/7841730_Factors_affecting_people_

with_intellectual_disabilities_in_learning_to_use_computer_technology 

Marielle C. Dekker; Hans M. Koot; Jan van der Ende; Frank C. Verhulst. (2002). Emotional 

and behavioral problems in children and adolescents with and without 

intellectual disability. Retrieved from 

http://libgen.org/scimag/index.php?s=Emotional+and+behavioral+problems+i

n+children+and+adolescents+with+and+without+intellectual+disability&jour

nalid=&v=&i=&p=&redirect=1 

Miller, A. D. (1995). Effects of sequential 1-minute time trials with and without inter-trial 

feedback and self-correction on general education and special education 

students’ fluency with math facts. , 3, 319 –345. Journal of Behavioral 

Education, 319 –345. 

Pandey, K. (1992). Piaget s enduring contribution to developmental psychology. Beilin. 

Parette, H. P. (2000). Giving families a voice in augmentative and alternative communication 

decision-making. Education and Training in Mental Retardation and 

Developmental Disabilities, pp. 177–190. 



102 
 

Robert L. Schalocka. (2014). The evolving understanding of the construct of intellectual 

disability. Retrieved from Journal of Intellectual and Developmental 

Disability: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/13668250.2011.624087#.VNqA

7fmsWfo  

Qi Dong, J. F. (2012, November 4). Study on Action Skill Feature and Professional Potential 

of Students with Mental Retardation. Retrieved June 15, 2015, from Scientific 

Research: http://file.scirp.org/Html/24570.html 

Smeets,Δ. (2005). Does ICT contribute to powerful learning environments? Retrieved from 

http://users.ntua.gr/vvesk/ictedu/article4_smeets.pdf 

Smith, T. a. (1995). Teaching students with special needs in inclusive settings. Boston: Allyn 

and Bacon. 

Trent, J. J. (1994). Inventing the Feeble Mind: A History of Mental Retardation in the United 

States. California: University of California Press. 

Uberti, H. Z.–6. (2003). Keywords make the difference! Mnemonic instruction in inclusive 

classrooms. Teaching Exceptional Children. Teaching Exceptional Children, 

56–61. 

 

Διιεληθή 

Α. Ράπηε., Σ. Α. (2007). Μάθηζη και διδαζκαλία ζηην εποσή ηηρ Πληποθοπίαρ,Ολική 

Πποζέγγιζη, Σόμορ Α. Αζήλα. 

Αβξακίδεο, Ζ. & Καιχβα, Δ. (2006). Μέζνδνη Έξεπλαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή: Θεσξία θαη 

Δθαξκνγέο. Αζήλα Παπαδήζε.Βνζληάδνπ, . (2006). Παιδιά ζσολεία και 

ςπολογιζηέρ. Aζήλα: Gutenberg. 

Anstotz, C. (1997). Βαζηθέο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα άηνκα. 

Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Γθαβνγηαλλάθε-Μαηζνπνχινπ, Μ. (2008). ΑΚΣΙΝΔ-v4.0-S Δγσειπίδιο Γαζκάλος. ΑΘΖΝΑ 

. 



103 
 

Γαβάδνγινπ – ηκνπνχινπ, Α. (1999). Θέμαηα ειδικήρ παιδαγωγικήρ: Σα σαπιζμαηικά παιδιά. 

Αιεμαλδξνχπνιε: Ηδ.Έθδνζε.  

Γξνζηλνχ, Μ. (2004). Γημιοςπγία Γιαθοποποιημένος Ημεπήζιος Ππογπάμμαηρ ζηο γνωζηικό 

ανηικείμενο ΔΑΔ04 Μεθοδολογία Παπέμβαζηρ. Καιακάηα. 

 Γξνζηλνχ, Μ. (2003) Ζ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο ζε παηδηά κε ζνβαξέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, πλεπκαηηθή αλαπεξία θαη βαξχ απηηζκφ,Νέα Παηδεηα. 

Γξνζηλνχ, Μ. (2013). Α. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ 

ΔΙΓΙΚΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ. 1. Η Μαθηζιακή εηοιμόηηηα. 

Retrieved from https://eclass.uop.gr/courses/LITD178/: 

https://eclass.uop.gr/courses/LITD178/ 

Γξνζηλνχ,Μ. (2014). Μεθοδολογία ηηρ Παπέμβαζηρ.Ένηαξη και Διδική Αγωγή. 

https://eclass.uop.gr/courses/LITD180/ 

Γξνζηλνχ, Μ. (2014). Φάθεινο ζεκεηψζεσλ Γεκηνπξγία ρεδίνπ ηνρεπκέλεο Αηνκηθήο 

Γηδαθηηθήο Δξγαζίαο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ ΔΑΔ01 

Δηδηθή Γηδαθηηθή  

 Γξνζηλνχ, Μ. (2014). Γεκηνπξγία ηνρεπκέλεο Αηνκηθήο Γνκεκέλεο Δληαμηαθήο 

Γηδαθηηθήο ΔΑΔ03. Καιακάηα. 

 Γξνζηλνχ, Μ. (2014). Γεκηνπξγία Γηαθνξνπνηεκέλνπ Ζκεξήζηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ΔΑΔ04 Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο. Καιακάηα 

Κφκεο, Β. (2004). Διζαγωγή ζηιρ εκπαιδεςηικέρ εθαπμογέρ ηων Σεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ 

και ηων επικοινωνιών. Αζήλα: Νέσλ Σερλνινγηψλ. 

Μαθξάθεο, Β. (2000). Τπεπμέζα ζηην Δκπαίδεςζη: Μια Κοινωνικο-εποικοδομιζηική 

Πποζέγγιζη. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Μνπδάθεο, Υ. (2006). ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέερ Σεσνολογίερ Πληποθοπίαρ και 

Δπικοινωνίαρ ζηην Δκπαίδεςζη Δνηλίκων. Retrieved from 

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/2534/785.pdf 

https://eclass.uop.gr/courses/LITD180/


104 
 

Παληειηάδνπ, . .. (2008). Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. ησλ Παληειηάδνπ, . & Αλησλίνπ 

Φ.(2008) ∆ηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο γηα µαζεηέο µε. (pp. 7-17). 

Βφινο. : Παλεπηζηήµην Θεζζαιίαο, Παηδαγσγηθφ Σµήµα Δηδηθήο Αγσγήο. 

Πνιπρξνλνπνχινπ, . (1998). Νοηηική ςζηέπηζη. Αζήλα. 

Πνιπρξνλνπνχινπ, . (2001). Παιδιά και Έθηβοι με Διδικέρ Ανάγκερ και Γςναηόηηηερ Σόμορ 

Α’: ύγσπονερ Σάζειρ Eκπαίδεςζηρ και Διδικήρ Yποζηήπιξη. Αζήλα: Αηξαπφο. 

Πνιπρξνλνπνχινπ, . (2004). Παιδιά και έθηβοι με ειδικέρ ανάγκερ και δςναηόηηηερ: Νοηηική 

ςζηέπηζη, Ψςσολογική κοινωνιολογική και παιδαγωγική πποζέγγιζη. Σόμορ Β'. 

Αζήλα: Αηξαπφο.  

Ράπηεο Α , Ράπηε Α(2007). Μάζεζε θαη δηδαζθαιία ζηελ επνρή ηεο Πιεξνθνξίαο,, Οιηθή 

Πξνζέγγηζε, Σφκνο Α Σφκνο Α. Αζήλα: 

Ράπηεο, Α. &. (2006). Μάθηζη και Γιδαζκαλία ζηην Δποσή ηηρ Πληποθοπίαρ.ςνολική 

Πποζέγγιζη Α Σόμορ. Αζήλα: Απηνέθδνζε. 

Ράπηεο, Α. θ. (2006). Μάθηζη και Γιδαζκαλία ζηην Δποσή ηηρ πληποθοπίαρ Β Σόμορ. Αζήλα: 

Απηνέθδνζε. 

ηαπξνχζε, Π. &. (2006). Γιεπεύνηζη ηηρ ζςνθεηόηηηαρ ηηρ παπαγόμενηρ γλώζζαρ ζε παιδιά 

με νοηηική καθςζηέπηζη και ηςπική ανάπηςξη. . Aζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

 ηαζηλφο, Γ.Π (2013). Ζ Δηδηθή εθπαίδεπζε 2020. Αζήλα: Παπαδήζε. 

 νχιεο, Γ. (2007). Μαζαίλνληαο βήκα κε βήκα ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη : δηδαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο παηδηψλ κε κέηξηα ή βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε / 

ππξίδσλ. Αζήλα: Σππσζεηψ. 

Σζηλαξέιεο, Γ. (2013). Πποζαπμοζμένη Δκπαίδεςζη. Αζήλα. 

 ΤΠΔΠΘ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. www.pi-schools.gr/Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο / Α.Π. Τπνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο γηα  ηελ εθπαίδεπζε 

καζεηψλ κε Βαξηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. 

 ΤΠΔΠΘ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. www.pi-schools.gr/Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο / Α.Π. Τπνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο κε Μέηξηα θαη 



105 
 

Διαθξηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο. 

 Υαηδεζαββίδεο. (2002). Η Γλωζζική αγωγή ζηο νηπιαγωγείο. Θεζζαινλίθε: 

Θεζζαινλίθε:Βάληαο 

Υξεζηάθεο, Κ. (2013). Πξνγξάκκαηα θαη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίεο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζνβαξέο δπζθνιίεο κάζεζεο. Αζήλα: Γηάδξαζε.  

Υξεζηάθεο, Κ. (2011). Η εκπαίδεςζη ηων παιδιών με δςζκολίερ: Διζαγωγή ζηην Διδική 

Αγωγή (Vol. Σόμορ Α΄). Αζήλα: Γηάδξαζε.  

Hodapp, R. M. (2005). Αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο θαη αλαπεξία : λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο θαη θηλεηηθή αλαπεξία. Αζήλα: Μεηαίρκην. 

  



106 
 

6.2. Κατάλογοσ Συντομογραφιών 

 

 ΑΠ (Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ) 

 ΑΠΑ (Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε) 

 ΔΑΔ (Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε) 

 ΔΓΑ (Έληππν Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο) 

 ΔΔΑ (Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο) 

 ΓΑΓ (Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή) 

 ΓΑΦ (Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο) 

 ΛΔΒΓ (Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ) 

 ΠΑΠΔΑ (Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο) 

 ΑΓΔΠΔΑΔ (ηνρεπκέλν, Αηνκηθφ, Γνκεκέλν, Δληαμηαθφ, Πξφγξακκα 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 


