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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 : Θεωπηηική Πποζέγγιζη ηηρ Νοηηικήρ 

Καθςζηέπηζηρ 

1.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

H εθπαίδεπζε, σο ν θπξηφηεξνο θνηλσληθφο ζεζκφο πνπ απνζθνπεί ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο 

θνηλσληθψλ δνκψλ, ρξεζηκνπνηεί ην ζρνιείν ψζηε λα επηηεπρζεί κηα εληαηνπνίεζε 

ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο. Ζ ζρνιηθή επηηπρία είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη πξνυπνζέηεη κηα 

ηθαλνπνηεηηθή αθαδεκατθή επίδνζε απφ ηνλ καζεηή. Μηαο θαη ε επίδνζε απηή 

απνηειεί ζπλάξηεζε ηφζν πεξηβαιινληηθψλ φζν θαη αηνκηθψλ παξαγφλησλ 

(παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ), θξίλεηαη αλαγθαία 

κηα δηεξεχλεζε ηνπ φξνπ ''Ννεκνζχλε'' σο ηκήκα ηεο λνεηηθήο ηθαλφηεηαο ελφο 

αηφκνπ. Δμάιινπ, ππάξρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο φπνπ καζεηέο κε θαιέο θαη εμαίξεηεο αθαδεκατθέο επηδφζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη ζηεξενηππηθά σο έμππλνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ 

θνηλσληθή νκήγπξε. 

  Πξνηνχ επηρεηξήζνπκε λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα ''ηη είλαη λνεκνζχλε;'' ζα 

πξέπεη λα αλαηξέμνπκε πίζσ ζην ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ηζηνξηθά 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε κνξθέο λνεηηθήο αλεπάξθεηαο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε 

αδπλακία ζπκκφξθσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο-

θάηη πνπ καο παξαπέκπεη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο- έρεη παξαηεξεζεί απφ 

ηηο απαξρέο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. Άηνκα κε αδπλακίεο πξνζαξκνγήο ζηηο 

θνηλσληθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίζηεθαλ θαη πεξηγξάθεθαλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά 

ζηελ αξραία επνρή απφ Δβξαίνπο, Έιιελεο θαη Ρσκαίνπο, ζηε Μεζαησληθή Δπξψπε 

αιιά θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο θνηλσλίεο (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 135). Άιιεο 

κνξθέο λνεηηθήο αλεπάξθεηαο νη νπνίεο εχθνια αλαγλσξίδνληαλ, φπσο φιεο νη 

ζνβαξέο πλεπκαηηθέο αζζέλεηεο, εκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ κεζαησληθή πεξίνδν. 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξν είλαη ην παξάδεηγκα «ν ραδφο ηνπ ρσξηνχ», ε ηζηνξία ηνπ 

παηδηνχ-ιχθνπ θαη άιισλ "άγξησλ" παηδηψλ πνπ απνηέιεζαλ παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ 

ζέκαηνο. Μαξηπξίεο γηα ηε δσή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο δηαηαξαρέο δελ ππάξρνπλ 
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πξηλ ηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αηψλα, γλσξίδνπκε σζηφζν πσο ε δσή ηνπο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

εχθνιε. Ζ θαηάζηαζε απηή άξρηζε λα δηαθνξνπνηείηαη κεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε 

θαη ηελ επαθφινπζε δηάδνζε ησλ απφςεσλ πεξί ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Σν 

γεγνλφο απηφ είρε άκεζν αληίθηππν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή 

Τζηέξεζε απφ ηελ θνηλσλία, θάηη πνπ πξνήιζε απφ ηα αμηνζεκείσηα βήκαηα 

πξνφδνπ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηπθιψλ θαη θσθψλ καζεηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηε δσή ηνπο (Παπαδάηνο 

Γ., 2010, ζ. 183). 

  Σν 1801, ν Γάιινο γηαηξφο Jean Mare Gaspard Itard γίλεηαη δηάζεκνο κε ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα εθπαηδεχζεη ην άγξην παηδί ηνπ Aveyron. Φαληαζηηθέο ηζηνξίεο 

είραλ δηαηππσζεί γηα απηφ ην αγφξη, κε θπξηφηεξε εθείλε πνπ αλέθεξε φηη είρε 

αλαηξαθεί απφ ιχθνπο. Ζ ηζηνξία θπζηθά ήηαλ δεκηνχξγεκα ηεο θαληαζίαο ησλ 

αλζξψπσλ, απηφ φκσο βνήζεζε ζηελ αχμεζε ηνπ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Σν παηδί απηφ, ν Victor, βξέζεθε ηπραία ζε έλα δάζνο ηεο 

Aveyron, κηαο επαξρίαο ηεο Νφηηαο Γαιιίαο. Ο Itard κειέηεζε ην αγφξη θαη αθηέξσζε 

ηε δσή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ, πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζεη ηηο αξρέο ζηηο 

νπνίεο ζα ζηεξηδφηαλ κηα ηέηνηα ζεξαπεία. Παξά ηηο αλεπηηπρείο –ζχκθσλα κε ηνλ 

ίδην- πξνζπάζεηέο ηνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν αγφξη, ν Γάιινο επηζηήκνλαο αθηεξψζεθε 

ζηε κειέηε παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ, φπσο θαη ζηελ εθπαίδεπζε θνηηεηψλ νη νπνίνη 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπ. Ο Itard θαη νη κέζνδνί ηνπ απνηέιεζαλ ηελ 

πξψηε ηζηνξηθά θαηαγεγξακκέλε πξνζπάζεηα γηα εθαξκνγή Πξνζαξκνζκέλεο 

Δθπαίδεπζεο ζε παηδί. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Itard κπνξεί λα κελ ζεκείσζε θάπνηα 

επηηπρία ζηελ επίηεπμε θάπνησλ ζηφρσλ, άθεζε σζηφζν κηα παξαθαηαζήθε ζηνλ 

καζεηή ηνπ Γάιινπ γηαηξνχ, ηνλ Edward Seguin. O Seguin, κεηαλαζηεχνληαο ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ιφγσ ηεο έθξπζκεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

επηθξαηνχζε ζηελ Δπξψπε, κεηέδσζε ηηο ηδέεο ηνπ ζε κηα ρψξα πνπ αλαδεηνχζε 

ηξφπνπο εθπαίδεπζεο ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ (Σζηλαξέιεο Γ., 2013, ζ. 

92-93). 

  Έλα άιιν πξφζσπν πνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε είλαη ε Maria Montessori (1912), ηεο νπνίαο ε 

κέζνδνο βαζίζηεθε ελ πνιινίο ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα σο ''αγσγή ησλ 

αηζζήζεσλ''(Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 155). 
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  Σν 1934, ν Follinx ζηε Ννξβεγία αλαθαιχπηεη ηε θαηλπινππξνζηαθπιηθή 

νιηγνθξέλεηα. Ζ αλαθάιπςε απηή απνηέιεζε ηελ απαξρή κηαο λέαο επνρήο ζηε 

κειέηε ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο, αθνχ κηα ζπγθεθξηκέλε γελεηηθή αλσκαιία 

κεηαβηβαδφκελε κε ππνιεηπφκελν ηξφπν ζα κπνξνχζε πιένλ λα αληηκεησπηζηεί 

ζεξαπεπηηθά. Νέεο έξεπλεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ επζχλε γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ 

πξφθιεζε ηεο νιηγνθξέλεηαο. Σν 1957 πξνζδηνξίδεηαη ζηηο Ζ.Π.Α. απφ ηνλ Ηλδνλήζην 

Tijoo ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηνλ άλζξσπν. Σνλ ίδην ρξφλν 

αλαθαιχπηεηαη ζηε Γαιιία απφ ηνλ Lejeune ε ηξηζσκία 21 ζην ζχλδξνκν Down 

(Παπαδάηνο Γ., 2010, ζ. 184). 

  Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη εηδηθά κεηά ην ηέινο ηνπ Β' Παγθφζκηνπ, νινέλα 

θαη πιήζαηλαλ νη απφςεηο πνπ ήζειαλ ηε θξνληίδα γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε 

λα απνηηλάζζεη ηνλ ηδξπκαηηθφ θαη πξνλνηαθφ ηεο καλδχα θαη λα εληάζζεηαη ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Πιένλ, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε έρεη 

πεξηέιζεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ -εηδηθά απφ ην 

1960 θαη έπεηηα- πξνθεηκέλνπ κέζα απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα λα 

ακβιπλζνχλ νη παξάγνληεο πεξηνξηζκνχ θαη απνκφλσζήο ηνπο θαη λα νδεγεζνχκε 

ζηαδηαθά ζε έλα θαζεζηψο πιήξνπο ζπλεθπαίδεπζεο. Μέρξη λα θηάζνπκε ζην ζεκείν 

απηφ, ζα ρξεηαζηεί λα ππεξθεξάζνπκε δηάθνξεο δπζθνιίεο, κε πξψηε απ’ φιεο ηε 

δπζθνιία θαζνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ''λνεκνζχλε'' θαη ηελ πιεζψξα ησλ νξηζκψλ πνπ 

έρνπλ δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ηελ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. 

  ηελ Διιάδα ρξνλνινγία-ζηαζκφο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε απνηειεί ην 1937, φηαλ ε Ρφδα Ηκβξηψηε ίδξπζε ην ''Πξφηππν Δηδηθφ 

ρνιείν Αζελψλ'', ην πξψην δεκφζην εηδηθφ ζρνιείν ζηε ρψξα καο, ε πνξεία ηνπ 

νπνίνπ αλαθφπεθε απφ ηνλ επεξρφκελν πφιεκν ηνπ 1940, κε απνηέιεζκα λα 

παξακείλεη έσο ζήκεξα έλα θνηλφ ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ ζηεξίρζεθε ζε δχν ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχο ππιψλεο: ηελ 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηεο Ηκβξηψηνπ θαη ηελ ζνβαξή ζέιεζε ηεο ίδηαο θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηεο λα πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθπαίδεπζε ζηα παηδηά κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ζηνλ ηφπν καο. 
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1.2. Δλλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο 

1.2.1. Οξηζκφο θαη κέηξεζε ηεο Ννεκνζχλεο 

Πξνηνχ επηρεηξήζνπκε λα δψζνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο, 

παξαζέηνληαο ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί δηαρξνληθά απφ δηάθνξνπο 

επηζηήκνλεο, είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί ν φξνο λνεκνζχλε. Ση άξαγε ελλννχκε 

φηαλ αλαθεξφκαζηε ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιέμε απηή; Δίλαη  ε λνεκνζχλε ηαπηφζεκε 

κε ηελ αθαδεκατθή/ζρνιηθή επηηπρία ή έρεη ιαλζαζκέλα ηαπηηζηεί κε ηηο επηδφζεηο 

ελφο καζεηή ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο; 

  Αξρηθά, απηφ πνπ καο έρεη δείμεη ε ηζηνξία είλαη φηη ε λνεκνζχλε (σο ηκήκα ηεο 

λνεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ) είλαη κηα έλλνηα αθεξεκέλε, αφξηζηε, ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ αλάκηθηεο ζπκπεξηθνξέο ηηο νπνίεο απνηηκά κηα δεδνκέλε θνπιηνχξα. 

Μηαο θαη γλσξίδνπκε πσο θάζε θνπιηνχξα θαη θνηλσλία δηέπεηαη απφ δηαθνξεηηθέο 

αμίεο, ε λνεκνζχλε επηθεληξψλεηαη ζε θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ ''νθείιεη'' λα 

εθδεισζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξφλν. Ζ κε αληαπφθξηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ ζηα θξηηήξηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο νξίδεηαη σο 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηεο αζάθεηαο ηνπ φξνπ 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη έλα άηνκν πνπ ζεσξείηαη λνήκνλ ζην πιαίζην κηαο 

επξσπατθήο κεγαινχπνιεο κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί κε ειαθξά ή πνιχ κεγαιχηεξε 

θαζπζηέξεζε, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζαξκνζηεί ζην ξπζκφ δσήο ηεο 

αθξηθαληθήο δνχγθιαο (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 135). Απηή ε εμ’ νξηζκνχ 

ανξηζηία ηνπ φξνπ θαζηζηά δχζθνιν ην έξγν ηεο δηαηχπσζεο ελφο ζαθνχο θαη 

μεθάζαξνπ νξηζκνχ, κε θπζηθφ επαθφινπζν ηε δπζθνιία ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο έλλνηαο 

ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο. 

  Ζ λνεκνζχλε θαη ε κέηξεζή ηεο είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο εξεπλεηέο 

ήδε απφ ην 1921, φηαλ ην πεξηνδηθφ Journal of Educational Psychology δήηεζε απφ 

17 εξεπλεηέο λα νξίζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν φξν, κε αζαθή θαη αληηθαηηθά 

απνηειέζκαηα λα πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 14 εμ’ απηψλ. Ζ ςπρνκεηξηθή 

πξνζέγγηζε απνηέιεζε ην εξεπλεηηθφ πιαίζην πνπ εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ηα 

ζηαζκηζκέλα ηεζη λνεκνζχλεο σο εξγαιεία γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αηφκνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεηαη ζεκαληηθά ν 

εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ πλεπκαηηθψλ δηαθνξψλ ησλ αλζξψπσλ, κε 

δεδνκέλν πάληα φηη ε λνεκνζχλε δελ είλαη κηα κεκνλσκέλε ηθαλφηεηα πνπ 
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απνθαιχπηεηαη απφ ην απνηέιεζκα ελφο ηεζη (Γείθηεο Ννεκνζχλεο), αιιά έλα 

ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ θαη δεμηνηήησλ. Δθηφο ηεο ςπρνκεηξηθήο κεζφδνπ, 

εθαξκφζηεθε ην 1927 απφ ηνλ Charles Spearman ε ζηαηηζηηθή κέζνδνο ''αλάιπζε 

παξαγφλησλ'', ζχκθσλα κε ηελ νπνία εξεπλήζεθε ε ζρέζε πνπ είραλ νη επηδφζεηο ησλ 

παηδηψλ ζε δηάθνξεο αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ ζηα 

καζήκαηα απηά (ζηα νπνία ππφθεηλην νη πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο). Ο 

Spearman ζπκπέξαλε φηη ππήξρε κεγάιε ζπλάθεηα αλάκεζα ζηα ζηνηρεία πνπ 

ζπγθέληξσζε θαη σο εθ ηνχηνπ πηζαλψο λα πθίζηαηαη κηα ζπγθεθξηκέλε λνεηηθή 

ηθαλφηεηα (ηελ νπνία νλφκαζε g) πνπ επεξεάδεη ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο  ηνπ θάζε 

αηφκνπ. Μηα άιιε πην πξφζθαηε θαη επξχηεξε πξνζέγγηζε είλαη απηή ησλ Sternberg 

θαη Gardner πνπ, φπσο βιέπνπκε ζηνλ Παπαδάην, εηζήγαγαλ κηα "ηξηαδηθή ζεσξία", 

βαζηζκέλε ζε ηξία ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο λνεηηθήο ηθαλφηεηαο: ην 

πεξηερφκελν, ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηθαλφηεηα απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ. Σέινο, αμίδεη 

λα παξαηεζνχλ νη 4 επηθξαηέζηεξνη νξηζκνί πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ηε Ννεκνζχλε 

πξηλ ην 1970: 

 ''Ζ ηθαλφηεηα λα κπνξεί θάπνηνο λα ζθέθηεηαη αθεξεκέλα γηα αξθεηφ ρξφλν''- 

Terman 1921 

 ''Ζ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα πξάηηεη ζθφπηκα, λα ζθέθηεηαη ινγηθά θαη λα 

ζπλαιιάζζεηαη απνηειεζκαηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ''-Wechsler 1944 

 ''Ζ γεληθφηεξε έκθπηε ηθαλφηεηα ζθέςεο''-Burt 1955 

 ''Όιεο νη γλψζεηο πνπ έλα άηνκν έρεη ζπγθεληξψζεη''-Robinson&Robinson 

1965 (Παπαδάηνο Γ., 2010, ζ. 184-185). 

 

  Ο πξψηνο πνπ επηρείξεζε λα κεηξήζεη ηε λνεηηθή ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ ήηαλ ν 

Wilhelm Wundt. Σν πξψην φκσο ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν αλαπηχρζεθε ζηε Γαιιία 

απφ ηνλ Alfred Binet, φηαλ ην γαιιηθφ ππνπξγείν ηνπ δήηεζε λα βξεη έλαλ ηξφπν 

εληνπηζκνχ ησλ παηδηψλ εθείλσλ πνπ έρξεδαλ εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο κεηαρείξηζεο. Ο 

Binet θαη ν ζπλεξγάηεο ηνπ T. Simon ππέβαιιαλ ηα παηδηά ζε ζχληνκεο δνθηκαζίεο, 

παξεκθεξείο κε εθείλεο πνπ ππνβάιινληαλ ζην ζρνιείν, κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ε 

αληαπφθξηζή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Ζ αξρηθή θιίκαθα πνπ 

θαηαζθεχαζαλ ην 1905 απνηεινχληαλ απφ 30 δνθηκαζίεο δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

θαη πξννδεπηηθήο δπζθνιίαο. ηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ 1908 ε θιίκαθα 
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δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, κε δεδνκέλε ηελ άπνςε φηη ε 

λνεκνζχλε απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο. Σν 1911, δεκνζηεχηεθε αθφκα κηα βειηησκέλε έθδνζε ηεο θιίκαθαο, φπνπ 

επηβεβαηψλεηαη αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηά ηεο κέζσ ηεο κεζφδνπ test-retest θαη 

κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο δνθηκαζίεο ηεο θιίκαθαο κε ηνπο 

βαζκνχο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο θξίζεηο ησλ δαζθάισλ ηνπο. Αλάινγα κε ηελ απφδνζε 

ησλ παηδηψλ θαζνξίζηεθε ε Ννεηηθή ηνπο Ζιηθία (ΝΖ) πνπ αληηζηνηρνχζε ζηε 

Υξνλνινγηθή ηνπο Ζιηθία (ΥΖ). Ζ πξφηαζε ηνπ Binet ππνδείθλπε ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ Ννεηηθνχ Πειίθνπ: 

 

Ννεηηθφ Πειίθν = Ννεηηθή Ζιηθία / Υξνλνινγηθή Ζιηθία × 100 

 

Σν Ννεηηθφ Πειίθν απνηππψλεη ην Γείθηε Ννεκνζχλεο ελφο αηφκνπ, ν νπνίνο 

απνηειεί έλδεημε θαη φρη απφδεημε ηεο Ννεηηθήο Ηθαλφηεηαο. Ο Γείθηεο Ννεκνζχλεο 

εθθξάδεηαη σο έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ καο θαλεξψλεη ην λνεηηθφ επίπεδν ελφο 

αηφκνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηππηθή νκάδα ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπ (Σζηλαξέιεο Γ., 2013, ζ. 95). 

  Μηα άιιε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε θιίκαθα κέηξεζεο ηεο λνεκνζχλεο είλαη ε 

θιίκαθα Wechsler, ε νπνία βαζηδφκελε ζηηο εξγαζίεο ηνπ David Wechsler πνπ 

μεθίλεζαλ ην 1939 κε ηε δνθηκαζία Wechsler-Bellevue, πεξηιακβάλεη ηξία εξγαιεία: 

ηελ θιίκαθα Wechsler γηα ελειίθνπο, ηελ θιίκαθα Wechsler γηα παηδηά απφ 6 έσο 16 

εηψλ (WISC-III) θαη ηελ θιίκαθα Wechsler γηα παηδηά λεπηαγσγείνπ ειηθίαο απφ 4 

κέρξη 6 εηψλ (WPPSI). Ζ κνξθή θαη ησλ 3 εηδψλ ηεο θιίκαθαο Wechsler είλαη 

παξεκθεξήο θαη πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ππνδνθηκαζίεο (ιεμηιφγην, πξνβιήκαηα 

αξηζκεηηθήο, κλήκε αξηζκψλ) πξννδεπηηθήο δπζθνιίαο, ηηο νπνίεο ν εμεηαδφκελνο 

θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. Οη ιεθηηθνχ ραξαθηήξα 

δνθηκαζίεο απνζθνπνχλ ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη 

ηεο θνηλσληθήο θαηαλφεζεο, ελψ νη δνθηκαζίεο πξαθηηθνχ ραξαθηήξα απνζθνπνχλ 

ζηελ ελδπλάκσζε ησλ αληηιεπηηθφ-θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο κε 

ιεθηηθήο απφδνζεο ησλ εμεηαδφκελσλ θιίκαθεο Wechsler επηηξέπνπλ ηνλ θαζνξηζκφ 

ηξηψλ παξακέηξσλ ηνπ Γείθηε Ννεκνζχλεο: ηεο ιεθηηθήο, ηεο πξαθηηθήο θαη ελφο 
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γεληθνχ πειίθνπ πνπ ζπλδπάδεη ηελ απφδνζε απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο 

(Παπαδάηνο Γ., 2010, ζ. 186). 

  Ζ θχζε ηεο λνεκνζχλεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο έρνπλ πξνθαιέζεη αληηπαξαζέζεηο 

δηαρξνληθά αλάκεζα ζε εηδηθνχο θαη επηζηήκνλεο, αληηπαξαζέζεηο πνπ έρνπλ 

νδεγήζεη ζε ζχγρπζε θαη αδηέμνδν. Μπνξεί λα επηθξάηεζε ε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ 

ηεο επθπΐαο ησλ παηδηψλ κέζσ ησλ ηεζη λνεκνζχλεο (ζε δηάθνξεο θιίκαθεο), σζηφζν 

ε δηαδηθαζία απηή είρε σο επαθφινπζν λα θαζνξίδεηαη ε ζέζε θαη ε εθπαηδεπηηθή 

πνξεία ηνπ παηδηνχ κφλν βάζεη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κέηξεζεο, ρσξίο λα 

ζπλππνινγίδνληαη παξάγνληεο θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθνί θαη θίλεηξα πνπ 

επεξεάδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα. Σέινο, ε αληίιεςε πεξί κνλνδηάζηαηεο 

λνεκνζχλεο έρεη αιιάμεη, ελψ έρεη πηνζεηεζεί ε άπνςε πεξί πνιιψλ επηκέξνπο 

δηαζηάζεψλ ηεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Gardner (1993) αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ ελλέα 

δηαθνξεηηθά είδε λνεκνζχλεο, ή αιιηψο 9 επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο. 

 Λεθηηθή-γισζζηθή λνεκνζχλε 

 Λνγηθή-καζεκαηηθή λνεκνζχλε 

 Μνπζηθή-ξπζκηθή λνεκνζχλε 

 Οπηηθή-ρσξηθή λνεκνζχλε 

 σκαηηθή-θηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε 

 Γηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε 

 Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε 

 Τπαξμηαθή λνεκνζχλε 

 Φπζηνθξαηηθή λνεκνζχλε 

 

1.2.2. Oξηζκφο ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο 

  Ζ αζάθεηα θαη ε ζχγρπζε πνπ επηθξάηεζε γηα πνιιά ρξφληα πάλσ ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο έλλνηαο ''λνεκνζχλε'' είρε σο αληίθηππν ηε δπζθνιία δηαηχπσζεο 

ελφο νξηζκνχ γεληθά απνδεθηνχ γηα ηε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. 

  Γηα πξψηε θνξά ν Βξεηαλφο γηαηξφο Tregold (1937) φξηζε ηε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε σο κηα θαηάζηαζε αλεπαξθνχο λνεηηθήο αλάπηπμεο, ζε βαζκφ 

ψζηε λα θαζηζηά ην άηνκν αλίθαλν λα πξνζαξκνζηεί ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

θαη λα επηβηψζεη ρσξίο επίβιεςε, έιεγρν θαη εμσηεξηθή βνήζεηα. Έλαο άιινο 
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νξηζκφο πνπ γηα πνιιά ρξφληα ππήξμε ν πιένλ απνδεθηφο ήηαλ απηφο ηνπ 

Ακεξηθαλνχ ςπρνιφγνπ Edgar Doll (1941) , ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε αλαθέξεηαη ζε κηα θαηάζηαζε αλεπαξθνχο θνηλσληθήο 

πξνζαξκνγήο πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηε γέλλεζε ή ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία θαη 

νθείιεηαη ζε θάπνηα εμειηθηηθή αλαζηνιή ιφγσ νξγαληθψλ αηηίσλ. Ζ θαηάζηαζε 

απηή, ζχκθσλα κε ηνλ Doll, είλαη αλίαηε κε απνηέιεζκα λα εθαξκφδεηαη είηε 

ζεξαπεπηηθή αγσγή είηε θαηάιιειε άζθεζε (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 157). 

ήκεξα, ν νξηζκφο ηνπ Doll δέρεηαη θξηηηθή αλαθνξηθά κε ην αζεξάπεπην θαη ην 

δήηεκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ 

άηνκα κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη 

επηηπγράλνπλ σο έλα βαζκφ θνηλσληθή πξνζαξκνγή εθφζνλ εθπαηδεπηνχλ ππφ 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Αθεηέξνπ, ε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη ε θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή δελ είλαη αιιειέλδεηεο θαηαζηάζεηο, αθνχ άηνκα ρσξίο Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε δελ επηηπγράλνπλ ηθαλνπνηεηηθή θνηλσληθή πξνζαξκνγή. Σα 

βαζηθά θξηηήξηα δηάγλσζεο ηεο δηαηαξαρήο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Doll 

είλαη ηα εμήο: 

α) Δκθάληζε θαηά ηε γέλλεζε ή θαηά ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία 

β) νθείιεηαη ζε αλεπαξθή λνεηηθή αλάπηπμε 

γ) ραξαθηεξίδεηαη απφ πησρή ηθαλφηεηα θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο 

δ) θαηαιήγεη ζε θνηλσληθή αλεπάξθεηα θαηά ηελ ψξηκε ειηθία 

ε) είλαη νξγαληθήο αηηίαο 

ζη) είλαη αζεξάπεπηε θαη ζπλππάξρεη κε ην άηνκν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

(Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 136). 

 

  Με βάζε ινηπφλ θαη ηελ θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζηνλ νξηζκφ ηνπ Doll, 

ακθηζβεηείηαη έληνλα ην φηη ε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε εθιακβάλεηαη σο κηα 

θαηάζηαζε παζνινγηθή, κφληκε θαη αλίαηε. Δπηπξφζζεηα, ε δηαηχπσζε ηνπ 

νξηζκνχ ζα έπξεπε λα αλαθέξεη φηη άηνκα κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή θαη φρη φηη ε 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή είλαη ην θξηηήξην ηεο δηαηαξαρήο απηήο. Σέινο, ε 

δπλεηηθή αχμεζε ηνπ Γείθηε Ννεκνζχλεο ζηε δηάξθεηα δσήο ελφο αηφκνπ 
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απνδεηθλχεη βάζεη εξεπλψλ φηη πνιιά λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα άηνκα 

επηηπγράλνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή θνηλσληθή πξνζαξκνγή. 

Οξηζκνί γηα ηελ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε έρνπλ δηαηππσζεί απφ πιεζψξα 

επηζηεκφλσλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ (γηαηξνχο, παηδαγσγνχο, 

θνηλσληνιφγνπο, βηνιφγνπο), ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο (νξηζκνχο) εζηηάδεη 

ζην ζηνηρείν εθείλν ηεο επηζηήκεο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ νξηζκνί 

ηαηξηθήο, παηδαγσγηθήο, θνηλσληθήο, βηνινγηθήο θχζεσο. Ο πιένλ απνδεθηφο 

νξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ 

δηαζηάζεσλ είλαη απηφο πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ χλδεζκν 

Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο (A.A.M.D.-American Association on Mental 

Deficiency), ηνλ κεγαιχηεξν δηεζλή επαγγεικαηηθφ νξγαληζκφ ζε απηφλ ηνλ 

ρψξν. χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ απηφ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε νξίδεηαη ε 

θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ (έσο ην 16
ν
  

έηνο), ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ λνεηηθή ηθαλφηεηα 

θαη ζπλνδεχεηαη απφ κεησκέλε ηθαλφηεηα θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο (Σζηλαξέιεο 

Γ., 2013, ζ. 94). Ο νξηζκφο απηφο δηαηππψζεθε αξρηθά ην 1959, αλαζεσξήζεθε 

ην 1983 θαη νξίδεη ηε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε σο κηα γεληθή λνεηηθή ηθαλφηεηα 

θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ειιείςεηο ζηελ πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη εθδεισκέλε ζηε δηάξθεηα ηεο εμειηθηηθήο πεξηφδνπ ηνπ 

αηφκνπ. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα άηνκν σο άηνκν 

κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ζα πξέπεη λα ζπλππάξρεη: α) λνεηηθή ηθαλφηεηα ππφ 

ηνπ κέζνπ φξνπ, β) ειιείςεηο ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη γ) εκθάληζε 

εθ γελεηήο ή θαηά ηελ εμειηθηηθή πεξίνδν (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 158). 

 

  Γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ν νξηζκφο απηφο θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπλνπηηθή 

αλάιπζε ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

α) Ννεηηθή ηθαλφηεηα θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ: Με ηνλ φξν λνεηηθή ηθαλφηεηα 

ελλννχκε ηε γεληθή λνεκνζχλε φπσο απηή εθηηκάηαη θαη αμηνινγείηαη κέζσ ησλ 

λννκεηξηθψλ θιηκάθσλ θαη ησλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ. Κάησ απφ ηνλ κέζν 

φξν (ΜΟ) ζεκαίλεη φηη ν Γείθηεο Ννεκνζχλεο(ΓΝ-IQ)/Ννεηηθφ Πειίθν ηνπ 

εμεηαδφκελνπ αηφκνπ αλέξρεηαη θάησ απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πνπ 

ζηαηηζηηθά έρεη νξηζηεί σο ην φξην κεηαμχ θαλνληθήο θαη ππνιεηπφκελεο 
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λνεκνζχλεο. Ο αξηζκφο απηφο είλαη ην 85, δεδνκέλνπ φηη ν κέζνο φξνο ηνπ ΓΝ 

γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ νξίδεηαη ην 100 θαη δεδνκέλνπ φηη ε απφθιηζε απφ ην 

θπζηνινγηθφ είλαη ην 15. Δπνκέλσο, ε πεξηνρή αλάκεζα ζην 85 θαη ην 115 

θαηαιακβάλεηαη απφ ηε κέζε θαλνληθή λνεκνζχλε θαη αληηπξνζσπεχεη ην 66% 

ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ θαηαλνκή ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ απνηππψλεηαη ζε έλα 

ζρήκα πνπ είλαη γλσζηφ κε ηνλ φξν θπζηνινγηθή θακπχιε θαηαλνκήο Γείθηε 

Ννεκνζχλεο ή Κακπχιε ηνπ Gaus, απφ ην φλνκα ηνπ εξεπλεηή πνπ κειέηεζε ηε 

ζηαηηζηηθή θαηαλνκή ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ αλάινγα κε ην επίπεδν επθπΐαο 

(Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 158-159). 

 

β) Ζ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά: Χο θνηλσληθά πξνζαξκνζκέλε 

ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, επηδεηθλχνληαο 

απηνλνκία θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ θαη ηελ 

θνπιηνχξα ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία αλήθεη (Σζηλαξέιεο Γ., 2013, ζ. 94). Ζ 

πξνζαξκνγή απηή εμαξηάηαη απφ ηνλ ξπζκφ σξίκαλζεο, ηελ ηθαλφηεηα γηα 

κάζεζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλέπεηα/πξνζαξκνγή. Πξψηνλ, ν ξπζκφο σξίκαλζεο 

αλαθέξεηαη ζην ξπζκφ αλάπηπμεο κηαο ζεηξάο δεμηνηήησλ θαηά ηα πξψηα ρξφληα 

ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ. Γηα παξάδεηγκα, ην πφηε ζηήξημε ην θεθάιη ηνπ, πφηε 

θάζηζε, πφηε κίιεζε, θηι, αιιά αλαθέξεηαη θαη ζηελ απφθηεζε ζπλεζεηψλ θαη 

ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. Καηά ηε βξεθηθή θαη λεπηαθή ειηθία ε 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο εθηηκάηαη θπξίσο κε βάζε ηηο 

εθδειψζεηο ηεο αηζζεζηνθηλεηηθήο αλάπηπμεο. πλεπψο, ε θαζπζηέξεζε ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ επηηεπγκάησλ απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. 

Γεχηεξνλ, ε ηθαλφηεηα γηα κάζεζε αλαθέξεηαη ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία 

απνθηάηαη ε γλψζε κέζσ ηεο εκπεηξίαο. Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο εθδειψλνληαη 

ζπλήζσο ζε θαηαζηάζεηο ζρνιηθήο θχζεο θη φηαλ είλαη ειαθξνχ βαζκνχ γίλνληαη 

αληηιεπηέο κφλν κε ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο πεξηφδνπ, νη κεηνλεμίεο ηεο ζρνιηθήο ζπκπεξηθνξάο νξίδνληαη θπξίσο 

κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ απφ ην παηδί 

κέζσ ησλ ζπλεζηζκέλσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Σξίηνλ, ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή 
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ζεσξείηαη θξηηήξην ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο Ννεηηθήο 

Καζπζηέξεζεο ζηελ ελειηθίσζε, φηαλ θαη ε εθηίκεζή ηεο βαζίδεηαη ζην βαζκφ 

απηνλνκίαο, ζηελ επαγγεικαηηθή πξνζαξκνγή θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο φπνπ δεη θαη αλήθεη. Καηά ηελ 

πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία, ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή αληαλαθιάηαη θπξίσο 

ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, κε ηνπο γνλείο θαη κε άιινπο ελήιηθνπο 

(Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 137-138).  

  πλνςίδνληαο, ηα άηνκα κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε αληηκεησπίδνπλ 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζην θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηα άηνκα κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε εμαηηίαο ηεο αλεπαξθνχο 

αλάπηπμεο ησλ γισζζηθψλ-αηζζεηεξηαθψλ-θνηλσληθψλ-επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ αιιά θαη ησλ δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο. Παξά ηελ παιαηφηεξα 

επηθξαηνχζα άπνςε πεξί ζηελήο ζρέζεο κεηαμχ Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο θαη 

πξνζαξκνζηηθήο ηθαλφηεηαο, εληνχηνηο έρεη παξαηεξεζεί φηη δπζθνιίεο ζηελ 

πξνζαξκνζηηθή ηθαλφηεηα (θαη εηδηθά ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή) δελ 

παξνπζηάδνπλ κφλν άηνκα κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, αιιά θαη άηνκα 

θπζηνινγηθήο λνεκνζχλεο (κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα άηνκα ηνπ 

ππνθφζκνπ, άηνκα πνπ έρνπλ δηαπξάμεη εγθιήκαηα), ρσξίο λα παξαβιέπνπκε ηε 

θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ζην ζπίηη θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

αηφκσλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε πνπ εκθαλίδνπλ κηα ακπδξή βειηίσζε ζηε 

ζρνιηθή ηνπο επίδνζε (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 160). 

 

γ) Ζ πεξίνδνο ηεο αλάπηπμεο: αλαθέξεηαη ζηελ εμειηθηηθή πεξίνδν πνπ κπνξεί 

λα εθδεισζεί ε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη μεθηλάεη απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ 

έσο ηελ ειηθία ησλ 17-18 εηψλ. Τπάξρεη βέβαηα θαη ε πεξίπησζε φπνπ ε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε εκθαλίδεηαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ, κε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξν ην παξάδεηγκα ηεο γεξνληηθήο άλνηαο, φπνηε θαη 

αλαθεξφκαζηε ζε έθπησζε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αηφκνπ 

(Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 138) 

  Δίλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηληζηεί φηη ην παηδί κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε δελ 

ραξαθηεξίδεηαη κφλν απφ βξαδεία, αιιά θαη απφ ειιηπή λνεηηθή αλάπηπμε, θάηη 

πνπ ζπλεπάγεηαη αδπλακία ησλ λνεηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ λα θηάζνπλ ζηηο 
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αληίζηνηρεο ελφο παηδηνχ θπζηνινγηθήο λνεκνζχλεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

Ννεηηθή/Πλεπκαηηθή Ζιηθία ηνπ αηφκνπ κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε αλέξρεηαη 

ζηα 16 έηε, ελψ ε αληίζηνηρε ηνπ αηφκνπ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε αλέξρεηαη 

ζηα 12 έηε ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ. 

  Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παηδηά ρσξίο 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ζπκπεξηθέξνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε δεκηνπξγείηαη ε 

εληχπσζε φηη αληηκεησπίδνπλ απηή ηε δηαηαξαρή. Πξφθεηηαη γηα ηε 

επνλνκαδφκελε ςεπδνθαζπζηέξεζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο δηαθξίλεηαη ζε 

ςπρνγελή θαη δεπηεξνγελή. ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα αίηηα είλαη πηζαλέο 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο, αθαηάιιειν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, θαθέο ζρνιηθέο ζπλζήθεο, 

καθξνρξφληεο αζζέλεηεο, θηι. Ζ πεξίπησζε ηεο δεπηεξνγελνχο 

ςεπδνθαζπζηέξεζεο παξαηεξείηαη ζε παηδηά κε λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, 

επηιεπηηθέο θξίζεηο, βιάβεο ζηα αηζζεηήξηα φξγαλα θαη εθδειψλεηαη σο 

ζπλέπεηα ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθαινχλ νη πξναλαθεξζείζεο δηαηαξαρέο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο ςεπδνθαζπζηέξεζεο, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ γίλεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεξε εθφζνλ εμαιεηθζνχλ νη λνζνγφλνη 

παξάγνληεο ηεο θαη βειηησζνχλ ηα ζπκπηψκαηά ηεο. Βέβαηα, ζηελ πεξίπησζε 

απηή απνθηά κεγάιε ζεκαζία ε δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ θαη ε 

απνθάιπςε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηελ θαζπζηέξεζε (Υξεζηάθεο Κ., 

2006, ζ. 160-161). 

  ρνιηάδνληαο ηνλ νξηζκφ ηνπ Ακεξηθαληθνχ πλδέζκνπ Ννεηηθήο 

Καζπζηέξεζεο, γίλεηαη θαλεξφ φηη ην αλίαην ηεο θαηάζηαζεο ηίζεηαη ελ 

ακθηβφισ, ελψ εζηηάδνπκε ζηελ αηζηνδνμία πνπ απνπλέεη ν ζπλδπαζκφο 

λνεηηθήο αλεπάξθεηαο θαη πησρήο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε ινηπφλ, σο απνηέιεζκα θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

εκπνδίδνπλ, κεηψλνπλ ή θαζπζηεξνχλ ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ 

αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ, ζπληξέρεη φηαλ ε ππνιεηπφκελε λνεηηθή 

ιεηηνπξγία ζπλεπάγεηαη κεησκέλε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο πξνζαξκνζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Ο φξνο λνεηηθή ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

(καζεζηαθή ηθαλφηεηα, ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζπζζψξεπζεο 

γλψζεσλ, πξνζαξκνγήο ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη αθαηξεηηθή ζθέςε) θαη 
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ζχκθσλα κε ηνλ Luckasson (1992), αλ ζπλδπαζηεί κε ελδερφκελε κεησκέλε 

ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, απηνεμππεξέηεζεο, θαη’ νίθνλ δηακνλήο, θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ, ρξήζεο θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ, απηνδηαρείξηζεο, 

πγείαο θαη αζθάιεηαο, αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη εξγαζίαο, ζπληζηά 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε (Γειιαζνχδαο Λ., 2008, ζζ. 254-255). Ζ Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ θαη ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεηαη ζην δηαγλσζηηθφ εξγαιείν DSM-IV, δελ ζεσξείηαη σο 

παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ ζπλνδεχεη εθ’ φξνπ δσήο ην άηνκν. Έλα άηνκν 

κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο θαζπζηεξεκέλν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο 

δσήο ηνπ αιιά φρη ζε θάπνηα άιιε. Κπξίαξρν ξφιν ζηελ θαηάζηαζε απηή 

δηαδξακαηίδεη ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο 

ρακειέο απαηηήζεηο κηαο ππαλάπηπθηεο αγξνηηθήο θνηλσλίαο ε αξγή λνεηηθή 

εμέιημε ελφο αηφκνπ δελ απνηειεί ζεκαληηθή ππφζεζε, ζε αληίζεζε κε κηα 

αλαπηπγκέλε θνηλσλία φπνπ ην ίδην άηνκν ζα αληηκεηψπηδε νπζηαζηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, θαζψο ζα ζεσξείην σο έλα άηνκν εθηφο 

ηνπ πιαηζίνπ ηεο θνηλσληθά απνδεθηήο θαλνληθφηεηαο (Σζηλαξέιεο Γ., 2013, ζ. 

95). Σν παηδί πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο λνεηηθά θαζπζηεξεκέλν εμαηηίαο κηαο 

ζνβαξήο ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο ή ιφγσ πνιηηηζκηθήο απνζηέξεζεο ζηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, κπνξεί κεηά ηε κείσζε ή ηελ εμάιεηςε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπ δηαηαξαρψλ λα βειηησζεί ζε ζεκείν πνπ λα κελ ζεσξείηαη 

πιένλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλν (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 138-139). 

 

1.2.3. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη ζπζηήκαηα 

ηαμηλφκεζεο 

 

  Πξηλ αλαθεξζνχκε ιεπηνκεξψο ζηα ζπζηήκαηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

αηφκσλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, είλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηληζηεί φηη ν φξνο 

''Ννεηηθή Καζπζηέξεζε'' θαιχπηεη κηα επξεία θαη αλνκνηνγελή νκάδα αηφκσλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν ζην βαζκφ θαη ζηελ αηηηνινγία ηεο 

δηαηαξαρήο, φζν θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε 

επνκέλσο σο δηαδηθαζία θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε 

ζχζηαζε νκνηνγελψλ νκάδσλ θαη ν επαθφινπζνο άξηηνο θνηλσληθφο 

πξνγξακκαηηζκφο πνπ ζα επηθέξεη ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο δπλαηήο 
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δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 23 ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί έσο ζήκεξα βαζίδεηαη ζηελ αηηηνινγία θαη ζηελ κνξθνινγία θαη 

βαξχηεηα ησλ ζπκπησκάησλ πνπ εθδειψλνληαη, ή ην ζχλδξνκν (Γειιαζνχδαο 

Λ., 2008, ζ. 256). 

Σν παιαηφηεξν θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ αηφκσλ κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε είλαη ν Γείθηεο Ννεκνζχλεο ηνπ Terman. Μεηά ηνλ 

Terman έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο λα ηαμηλνκεζνχλ ηα άηνκα κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε ζε θαηεγνξίεο θαη έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο πξνηάζεηο. Οη πην 

γλσζηέο απφ απηέο είλαη ε πξφηαζε ηνπ Ακεξηθαληθνχ Φπρηαηξηθνχ πλδέζκνπ 

(Kirk, 1972), ηνπ Δζληθνχ πλδέζκνπ γηα ηε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, ηεο 

Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (ΠΟΤ) ην 1954, θ.α. 

  Ο Kirk, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, είρε πξνηείλεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

αηφκσλ  ζε βξαδπκαζή, εθπαηδεχζηκα, αζθήζηκα θαη πιήξσο εμαξηψκελα. Δίλαη 

ζαθέο φηη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Kirk ήηαλ θπξίσο ε δπλαηφηεηα 

κάζεζεο ησλ παηδηψλ. Βξαδπκαζή ήηαλ ηα παηδηά πνπ , ιφγσ ρακειψλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, ππνιείπνληαλ ησλ άιισλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο ηνπο ζηε κάζεζε. 

Δθπαηδεχζηκα, ήηαλ ηα παηδηά πνπ, ιφγσ ειαθξάο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο, 

κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζε ζρνιείν θαη λα εθπαηδεπηνχλ, αιιά ππνιείπνληαλ 

ζνβαξά ησλ άιισλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο ηνπο. Σα παηδηά ηεο νκάδαο απηήο κφλν 

ζηνηρεηψδεηο ζρνιηθέο γλψζεηο κπνξνχζαλ λα θαηαθηήζνπλ. Αζθήζηκα, ήηαλ ηα 

παηδηά, ηα νπνία, ιφγσ πνιχ ρακειψλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ , δελ κπνξνχζαλ λα 

θαηαθηήζνπλ ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, κπνξνχζαλ φκσο λα αζθεζνχλ θαη λα κάζνπλ 

λα θάλνπλ εξγαζίεο ξνπηίλαο κε επνπηεία θαη ππνζηήξημε. Πιήξσο εμαξηψκελα, 

ήηαλ ηα παηδηά ησλ νπνίσλ ην επίπεδν ηεο λνεκνζχλεο ήηαλ ηφζν ρακειφ, ψζηε 

ήηαλ αδχλαην λα αζρνιεζνχλ θαη λα κάζνπλ νηηδήπνηε. Σα παηδηά ηεο νκάδαο 

απηήο κφλν κε πιήξε εμάξηεζε θαη θξνληίδα απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή άιια 

πξφζσπα κπνξνχζαλ λα δήζνπλ. Ζ ηαμηλφκεζε απηή ίζρπε ζε κηα επνρή πνπ 

αθφκε δελ είρε κειεηεζεί επαξθψο ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εθπαηδεπηηθέο 

δπζθνιίεο. Όηαλ αθφκε δελ είραλ δεκηνπξγεζεί νη ζηξαηεγηθέο ησλ 

πξνζαξκνζκέλσλ θαη ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

ήκεξα φια ηα παηδηά είλαη ''εθπαηδεχζηκα'' αξθεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε 

πεξίπησζε ή νκάδα ην θαηάιιειν πξφγξακκα, ε θαηάιιειε κέζνδνο 
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δηδαζθαιίαο θαη ην θαηάιιειν δηδαθηηθφ πιηθφ (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 172-

173). 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ ζε εθπαηδεχζηκα θαη 

αζθήζηκα είλαη έλαο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εληφο ησλ ζρνιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη έρεη ηηο απαξρέο ηεο ζην 

καθξηλφ 1920. Με βάζε απηή ηε δηαδηθαζία έρνπλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγήζεη ζε 

φιεο ηηο ρψξεο εηδηθά ζρνιεία θαη εηδηθέο ηάμεηο γηα εθπαηδεχζηκα ή γηα αζθήζηκα 

λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα παηδηά. Σν ζχζηεκα απηφ βαζίδεηαη ζην Γείθηε 

Ννεκνζχλεο ηνπ καζεηή πνπ είλαη γηα κελ ηνπο εθπαηδεχζηκνπο καζεηέο 50 

έσο70-75, ελψ γηα ηνπο δε αζθήζηκνπο 25 έσο 50. Ο ηξφπνο απηφο 

θαηεγνξηνπνίεζεο έρεη εγθαηαιεηθζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζ’ φιεο ζρεδφλ ηηο 

πξνεγκέλεο ρψξεο θη έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην ζχζηεκα ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

πλδέζκνπ A.A.M.D. χκθσλα ινηπφλ κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζην ρψξν ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο, δελ αλαθεξφκαζηε πιένλ ζην λνεηηθά θαζπζηεξεκέλν άηνκν 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο φξνπο ''εθπαηδεχζηκν'' ή ''αζθήζηκν'', αιιά ηνπο φξνπο 

''ειαθξά'', ''κέηξηα'' ή ''ζνβαξά'' λνεηηθά θαζπζηεξεκέλν. Οη πξψηνη φξνη –ζε 

αληίζεζε κε ηνπο δεχηεξνπο- ππνζηεξίδνπλ ηελ αληίιεςε φηη άιια παηδηά είλαη 

εθπαηδεχζηκα θαη άιια φρη, απνξξίπηνληαο έηζη ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ 

επξεία ηεο έλλνηα, ην δηθαίσκα θάζε παηδηνχ γηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηε 

ζχγρξνλε αληίιεςε πσο θαλέλα παηδί θαη θαλέλα άηνκν δελ είλαη κε 

εθπαηδεχζηκν (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 142). 

ήκεξα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε δηάθξηζε ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ 

παηδηψλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ βαζκφ επθπΐαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο δίλεηαη έκθαζε κφλν ζην πξψην απφ ηα δχν θξηηήξηα. Αλάινγα κε 

ην αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηνπ Γείθηε Ννεκνζχλεο, ηα παηδηά κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο πέληε θαηεγνξίεο: 

 

 Διαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε: ν Γείθηεο Ννεκνζχλεο αλέξρεηαη απφ 

50-55 έσο 70-75. Σα παηδηά παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθή αλαπηπμηαθή 

ηθαλφηεηα ζηνπο ηνκείο ηεο κάζεζεο (ζρνιηθήο, επαγγεικαηηθήο, 

θνηλσληθήο) θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σα παηδηά κε ειαθξά ππνιεηπφκελε 
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λνεκνζχλε είλαη εθπαηδεχζηκα θαη αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Με ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε επίπεδν Σ’ Γεκνηηθνχ θαη λα 

κάζνπλ λα απηνεμππεξεηνχληαη (Παπαδάηνο Γ., 2010, ζ. 188). 

Δλδερνκέλσο λα ρξεηάδνληαη ή λα ρξεηαζηνχλ θαζνδήγεζε, βνήζεηα, 

επνπηεία ζηε δηαβίσζή ηνπο, ελψ ζπρλά κπνξνχλ λα δνπλ επηηπρεκέλα 

ζηελ θνηλσλία. Χο πξνο ηελ ηθαλφηεηα εθπαίδεπζήο ηνπο, ηα ζπλαληάκε 

σο επί ην πιείζηνλ ζε εηδηθά ζρνιεία θαη ηάμεηο, ελψ ζηελ ειιεληθή 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά κε ειαθξά θαη 

κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε θνηηνχζαλ εμ αλάγθεο ζε γεληθά ζρνιεία 

ιφγσ αλππαξμίαο ππνδνκψλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Σα άηνκα κε ειαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ ζε ηξεηο ηνκείο. ηελ θαηαλφεζε ησλ 

καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ή ηνπιάρηζηνλ ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή έσο ηελ αλεμάξηεηε 

δηαβίσζή ηνπο θαη ηελ απηνλνκία ηνπο εληφο ηεο θνηλφηεηαο, αιιά θαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμεηδίθεπζε πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα 

ζπληεξήζνπλ κεξηθψο ή πιήξσο ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ην 

παηδί κε ειαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε δελ εληνπίδεηαη ζπλήζσο ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία. Όηαλ φκσο ε ηθαλφηεηα γηα κάζεζε απνβαίλεη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζρνιηθή πξφνδν ηνπ παηδηνχ θη απνηειεί 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ, ηα 

πξνβιήκαηα κάζεζεο πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί ζην ζρνιείν 

αλαγλσξίδνληαη ζπρλά σο Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ειαθξάο θαζπζηέξεζεο δελ ζεκεηψλνληαη θαλεξέο 

παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ επζχλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

κεηνλεμίαο (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 140-141). 

 

 Μέηξηα ή Μέζε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε: Ο Γείθηεο Ννεκνζχλεο 

αλέξρεηαη απφ 35-40 έσο 50-55. Σα παηδηά κε Μέηξηα Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε απαηηνχλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πξνζαξκνγή 
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ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ ζηηο δηδαθηηθέο ηνπο αλάγθεο, 

ελψ θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο σο πξνο ηηο βαζηθέο θνηλσληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θηλείηαη ζην ίδην κήθνο θχκαηνο. 

Σα άηνκα κε Μέηξηα Ννεηηθή Καζπζηέξεζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμνπλ επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ελψ κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε επίπεδν Β’ Γεκνηηθνχ, 

κε δπζθνιίεο φκσο λα εληνπίδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο απηνεμππεξέηεζεο. 

Μπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε πξνζηαηεπκέλν ή εκη-πξνζηαηεπκέλν 

πεξηβάιινλ θαη αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζε επνπηεπφκελε 

απηφλνκε δηαβίσζε. Σα άηνκα απηά κπνξνχκε λα ηα ζπλαληήζνπκε 

εθπαηδεπηηθά ζε θέληξα εθπαίδεπζεο εκέξαο θαη βηνκεραληθά θέληξα 

εθπαίδεπζεο (Παπαδάηνο Γ., 2010, ζ. 189). Ζ κέηξηα Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε νθείιεηαη θπξίσο ζε παζνινγηθέο αηηίεο, φπσο είλαη ε 

εγθεθαιηθή βιάβε, νη κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο, νη γελεηηθέο αλσκαιίεο, 

θηι. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα άηνκα απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο παξνπζηάδνπλ δηαθξηηά εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζνβαξή θαζπζηέξεζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

επηηεπγκάησλ. Αλαγλσξίδνληαη ζηε βξεθηθή ή ζηελ πξψηε παηδηθή 

ειηθία. Οη ηθαλφηεηέο ηνπο αλέξρνληαη ζηελ απφθηεζε ζηνηρεησδψλ 

ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ (φπσο αλάγλσζε, γξαθή απιψλ ιέμεσλ, θξάζεσλ 

θαη κηθξψλ θεηκέλσλ ή απιψλ αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ πνπ ζα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή κε ην λα δηαβάδνπλ πηλαθίδεο, λα 

κεηξνχλ, θηι), ζηελ επίηεπμε -έσο θάπνηνπ βαζκνχ- θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο θαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο. Με 

ιίγα ιφγηα, είλαη ηθαλά λα ληχλνληαη, λα ηξψλε, λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο θηλδχλνπο ζην ζπίηη θαη ζην 

ζρνιείν, λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπηηηνχ ή ηεο γεηηνληάο, 

λα ζέβνληαη ηελ πεξηνπζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη. Σέινο κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ζε έλα απιφ επάγγεικα 

ψζηε λα εξγαζηνχλ ζε έλα πξνζηαηεπφκελν πεξηβάιινλ ή ζε κηα δνπιεηά 

κε επνπηεία (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 141). 
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 νβαξή Ννεηηθή Καζπζηέξεζε:  Ο Γείθηεο Ννεκνζχλεο αλέξρεηαη απφ 

25 έσο 35-40. Σα παηδηά κε νβαξή Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, ιφγσ ησλ 

πνιιαπιψλ κεηνλεμηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ (εγθεθαιηθή παξάιπζε, 

πξνβιήκαηα φξαζεο, αθνήο, ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα) ρξήδνπλ 

εληαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο θαη ηεο 

απηνεμππεξέηεζεο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ (Γειιαζνχδαο Λ., 2008, ζ. 257). 

Πνιιά άηνκα κε νβαξή Ννεηηθή Καζπζηέξεζε κπνξνχλ λα κάζνπλ λα 

κηινχλ θαη λα απηνεμππεξεηνχληαη ζηνηρεησδψο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζρνιηθψλ ηνπο ρξφλσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πηζαλφηεηεο λα 

επσθειεζνχλ απφ ηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε είλαη πεξηνξηζκέλεο, ελψ 

κπνξνχκε λα ηα ζπλαληήζνπκε ζε θέληξα εθπαίδεπζεο εκέξαο κε 

ρακειή, σζηφζν, βηνκεραληθή δπλαηφηεηα (Παπαδάηνο Γ., 2010, ζ. 189). 

 

 Βαξηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε: Ο Γείθηεο Ννεκνζχλεο βξίζθεηαη θάησ 

απφ ηελ έλδεημε 20-25. Σα παηδηά κε Βαξηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

ρξήδνπλ απαξέγθιηηα παξνρήο εηδηθήο βνήζεηαο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα 

πεξηβάιινληα, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηδηαίηεξα νξηνζεηεκέλεο 

ηθαλφηεηέο ηνπο (Γειιαζνχδαο Λ., 2008, ζ. 257). Ζ ζνβαξή θαη ε βαξηά 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ζπλνδεχνληαη πνιιέο θνξέο θαη απφ άιιεο 

ζνβαξέο κεηνλεμίεο φπσο ε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ε απψιεηα φξαζεο ή 

αθνήο, ε ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, θηι. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ θαηαξηίδνληαη γηα ηα παηδηά θαη ηνπο ελήιηθεο κε ηε ζνβαξή θαη 

βαξηά θαζπζηέξεζε απνζθνπνχλ ζηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή ζε 

έλα ειεγρφκελν πεξηβάιινλ (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 141).Πνιιά 

άηνκα κε Βαξηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε πάζρνπλ απφ λεπξνινγηθέο 

αζζέλεηεο θαη απφ θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Μπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ 

νξηζκέλεο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη απηνεμππεξέηεζεο κεηά απφ 

καθξνρξφληα εθπαίδεπζε, ελψ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο επνπηεία 

ηνπο ζηηο εξγαζίεο πνπ ελδερνκέλσο λα εθηεινχλ (Παπαδάηνο Γ., 2010, 

ζ. 190). 
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 Απξνζδηφξηζηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ δηάγλσζε ηεο Ννεηηθήο 

Καζπζηέξεζεο σο απξνζδηφξηζηε, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ 

ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα χπαξμεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, 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 είλαη ε 

ειηθία, ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα εθηηκεζεί ε χπαξμε Ννεηηθήο 

Καζπζηέξεζεο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο κε βαξηέο αλαπεξίεο (DSM 

IV,1994, ζ. 40-42). 

 

1.2.4. Γπζθνιίεο θαηά ηελ ηαμηλφκεζε θαη πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

  Αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη πξψηνλ, ηα άηνκα κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

απνηεινχλ κηα αλνκνηνγελή νκάδα κε κεγάιε πνηθηιία πεξηπηψζεσλ, δεχηεξνλ, φηη ηα 

αίηηα ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο είλαη πνιιά (θαη ζα ηα αλαιχζνπκε παξαθάησ) 

θαη ηξίηνλ, φηη ε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε βάζεη ηνπ Γείθηε Ννεκνζχλεο θηλείηαη ζε 

έλα ηδηαίηεξα επξχ θάζκα πνπ θαζηζηά ακθηιεγφκελε ηελ απζηεξή νξηνζέηεζή ηεο, 

ζπκπεξαίλεη θαλείο εχθνια φηη ε ηαμηλφκεζε ησλ αηφκσλ ζε ππνθαηεγνξίεο ζα 

πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Χζηφζν, ε γλψζε ηνπ βαζκνχ ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο 

δηεπθνιχλεη ηελ έξεπλα, ηνλ θνηλσληθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, θαη γηα 

θαζαξά ελδνππεξεζηαθή ρξήζε θαη ζπλελλφεζε, κπνξνχκε λα δερηνχκε ηελ 

θαηάηαμή ηνπο ζε θαηεγνξίεο, φπσο παξαπάλσ (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 171). 

  Κάζε ηαμηλφκεζε πνπ έρεη πιενλεθηήκαηα έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θαηάηαμε ελφο αηφκνπ κε Γείθηε Ννεκνζχλεο = 52 ζηελ νκάδα ησλ 

παηδηψλ κε ειαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε δηεπθνιχλεη ηελ αλαδήηεζε θαη ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη φκσο δχζθνιν λα ην 

δηαρσξίζνπκε εθπαηδεπηηθά απφ έλα άιιν παηδί, ην νπνίν κε Γείθηε Ννεκνζχλεο = 
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48, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαηαηάζζεηαη ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε Μέζε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. Χζηφζν, ζηα παηδηά ησλ νκάδσλ απηψλ ζεσξεηηθά 

εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. πλεπψο, φηαλ 

θαηαηάζζνληαη ηα παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ζε θαηεγνξίεο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςηλ νη αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: 

Α) Σα παηδηά πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα φξηα ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ κπνξεί λα 

αλήθνπλ ζηε κία ή ζηελ άιιε θαηεγνξία. Μπνξεί δειαδή ην παξαπάλσ παηδί κε 

Γείθηε Ννεκνζχλεο = 48 λα αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε Μέζε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε, αιιά κπνξεί λα αλήθεη θαη ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε Διαθξά 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. Όπσο είλαη γλσζηφ, δελ ππάξρνπλ θξηηήξηα, κε ηα νπνία λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απνιχησο αθξηβήο κέηξεζε ηεο Ννεκνζχλεο. 

Β) Καη αλ αθφκε, σο ππφζεζε εξγαζίαο δερηνχκε, φηη έρεη επηηεπρζεί ε απνιχησο 

αθξηβήο κέηξεζε ηεο Ννεκνζχλεο, ην απνηέιεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζπάζεηαο 

επεξεάδεηαη φρη κφλν απφ ην βαζκφ ηεο Ννεκνζχλεο, αιιά θαη απφ άιινπο 

παξάγνληεο, φπσο είλαη ηα γλσζηαθά ή γλσζηηθά ζρήκαηα, νη ζπλαηζζεκαηηθνί 

παξάγνληεο, νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ, ηα θίλεηξα πνπ ππάξρνπλ, θηι. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη δχν παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, πνπ έρνπλ ηνλ ίδην Γείθηε 

Ννεκνζχλεο, κπνξεί λα ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά ηφζν ζηε κάζεζε φζν θαη 

ζηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή θαη λα παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο ζηε 

κάζεζε αλ θαη εθπαηδεχνληαη θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο. Ζ ηαμηλφκεζε, ινηπφλ, 

είλαη πηζαλφλ λα έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηα παηδηά. Με ηελ έληαμή ηνπο ζε κηα 

νξηζκέλε θαηεγνξία θαη’ αλάγθε δέρνληαη κηα εηηθέηα, αμηψλνπκε απφ απηά κηα 

νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά θαη θαζνξίδνπκε γηα απηά έλα νξηζκέλν πξφγξακκα. Δίλαη 

αλάγθε, επνκέλσο, λα γίλεηαη πξνζεθηηθή ρξήζε ηεο ηαμηλφκεζεο θαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα επηζηεκνληθνχο ή ππεξεζηαθνχο ιφγνπο. 

  Γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη παξαπάλσ αξλεηηθέο παξελέξγεηεο, φζνη αζρνινχληαη κε ηα 

άηνκα απηά πξέπεη: 

i) Να ζπκνχληαη φηη θάζε άηνκν κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε είλαη κηα εηδηθή 

πεξίπησζε. 

ii) Να ζθέθηνληαη θαη λα ππνινγίδνπλ ηα ζεηηθά θαη φρη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία 

ηεο ηαμηλφκεζεο. 
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iii) Να είλαη έηνηκνη λα επαλεμεηάζνπλ θαη λα αλαζεσξήζνπλ ηελ θαηάηαμε 

θάζε αηφκνπ ζε νξηζκέλε θαηεγνξία, αλ απηφ πξφθεηηαη λα βειηηψζεη ηε 

ζέζε ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 

173-174). 

 

1.3. Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο 

  Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε είλαη πνιινί θαη παξά 

ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζηεί αξθεηνί απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο-

είηε είλαη εγγελείο (πρ. θιεξνλνκηθνί) είηε πεξηβαιινληηθνί- παξακέλνπλ αθφκα 

άγλσζηνη. Γελ είλαη εχθνιν λα απαληεζεί ην δίιεκκα αλ θπξηαξρνχλ νη θιεξνλνκηθνί 

ή νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Dunne (1963), ε θιεξνλνκηθφηεηα νξηνζεηεί ηε λνεηηθή αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ δηεπθφιπλζε ή ηελ παξεκπφδηζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δηαλνεηηθψλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ αηφκνπ απφ ην πεξηβάιινλ, αλάινγα κε ηε ζχλζεζε/δνκή ηνπ θαη ηα εξεζίζκαηα 

πνπ απηφ πξνζθέξεη. 

  Ζ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε εθηφο απφ γελεηηθνχο/θιεξνλνκηθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, νθείιεηαη θαη ζε ρακειφ πνιηηηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

επίπεδν. ην παξειζφλ, ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά είραλ άκεζε ζπλάθεηα κε 

ηα αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο 

πνπ επαιεζεχνπλ ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ, πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ θιεξνλνκνχληαη, ελψ αληίζηνηρα νη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζην βαζκφ εκθάληζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ. Έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζε δίδπκνπο ή ζε πηνζεηεκέλα 

παηδηά (Plomin & DeFries, 1980, Scarr & Carter-Salzman, 1982) δείρλνπλ φηη ε 

λνεκνζχλε πξνζδηνξίδεηαη γελεηηθά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη κε βάζε ζηαηηζηηθέο 

κεζφδνπο, ππνινγίδεηαη φηη 45% έσο 80% ηεο δηαζπνξάο ησλ απνηειεζκάησλ 

νθείιεηαη ζε θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο (Παπαδάηνο Γ., 2010, ζ. 191). 

  Ζ ηαμηλφκεζε ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ ζε θαηεγνξίεο είλαη δχζθνιε θαζψο, 

φπσο γλσξίδνπκε, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ζηε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

ελππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα αηηίεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη δχζθνιν λα 

πξνζεγγηζηνχλ θαη λα δηεξεπλεζεί ν ηνκέαο επζχλεο ηνπο. Με βάζε ηα θνηλά ζηνηρεία 
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παξειζνληηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξνζπαζεηψλ ηαμηλφκεζεο, δηαθξίλνπκε 4 είδε 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ αηηηψλ ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο. 

 

Α) Ζ ηαμηλφκεζε πνπ πεξηιακβάλεη : 

 γελεηηθνχο παξάγνληεο 

 παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζην ελδνκήηξην πεξηβάιινλ 

 ζπκβάληα θαηά ηελ ψξα ηνπ ηνθεηνχ 

 παζήζεηο ή άιιεο θαηαζηάζεηο κεηαγελλεηηθέο. 

Β) Ζ ηαμηλφκεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο:  

 Γελεηηθνχο παξάγνληεο πνπ πθίζηαληαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο θαη 

έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ θιεξνλνκηθφηεηα 

 Πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ εληνπίδνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ 

θαη επεκβαίλνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θχεζεο, ηνπ ηνθεηνχ θαη κεηά απφ ηνλ 

ηνθεηφ, απφ ηε βξεθηθή ειηθία έσο ηελ σξίκαλζε ηνπ αηφκνπ (Υξεζηάθεο Κ., 

2006, ζ. 161-162). 

 

Γ) Ζ ηαμηλφκεζε ηνπ Ακεξηθαληθνχ πλδέζκνπ γηα ηε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε πνπ 

ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO), ν νπνίνο ζηελ 8
ε
 

Γηεζλή Σαμηλφκεζε ησλ Νφζσλ απνδίδεη ηε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ζηα εμήο αίηηα: 

 ζε επαθφινπζν ινηκψμεσλ, ελδνηνμηθψζεσλ θαη δειεηεξηάζεσλ 

 ζε επαθφινπζν εγθεθαιηθνχ ή άιινπ ηξαπκαηηζκνχ θαη θπζηθψλ παξαγφλησλ 

 ζε δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ, ηεο αλάπηπμεο ή ηεο δηαηξνθήο 

 ζε βαξηέο εγθεθαιηθέο αζζέλεηεο 

 ζε αζζέλεηεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε άγλσζηεο πξνγελλεηηθέο 

επηδξάζεηο 

 ζε ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο 

 ζε πξνσξφηεηα θαη δπζθνιίεο θαηά ηελ θχεζε 

 ζε επαθφινπζν κείδνλνο ςπρηαηξηθήο λφζνπ ή δηαηαξαρήο 

 ζε πεξηβαιινληηθή απνζηέξεζε θαη θησρφ θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

 ζε άγλσζηεο πξνγελλεηηθέο επηδξάζεηο, κε ηαμηλνκνχκελεο πεξηβαιινληηθέο 

επηδξάζεηο θαη άιιεο αηηίεο κε πξνζδηνξηδφκελεο αιιηψο (Παπαδάηνο Γ., 

2010, ζ. 191). 
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Γ) Ζ ηαμηλφκεζε πνπ αληαλαθιά ηα δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ απφςεσλ θαη κειεηψλ 

θαη πεξηιακβάλεη δχν νκάδεο παξαγφλησλ, ηνπο βηνινγηθνχο θαη ηνπο ςπρνινγηθνχο. 

Καζεκία απφ ηηο νκάδεο απηέο ππνδηαηξείηαη ζε κηθξφηεξεο νκάδεο παξαγφλησλ. 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη δηεξεχλεζε ησλ επηκέξνπο 

παξαγφλησλ πνπ απαξηίδνπλ ηνπο γελεηηθνχο/θιεξνλνκηθνχο θαη ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, απφ 

άπνςε αηηηνινγίαο, δηαθξίλεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηηο ηδηνπαζείο θαη ηηο 

δεπηεξνπαζείο. ηε κελ ηδηνπαζή Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ε αηηία δελ είλαη γλσζηή, 

νχηε ππάξρνπλ άιια ζπκπηψκαηα ή ζηίγκαηα. Σα άηνκα πνπ γελληνχληαη κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε έρνπλ ζπρλά θαη αδέξθηα ή άιινπο ζπγγελείο κε ην ίδην πξφβιεκα, ελψ 

ν θίλδπλνο λα γελλεζνχλ θαη άιια παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ζε κηα 

νηθνγέλεηα πνπ έρεη ήδε απνθηήζεη έλα παηδί είλαη απφ 3,4% έσο 8,4%. Ζ δε 

δεπηεξνπαζήο Ννεηηθή Καζπζηέξεζε εκθαλίδεηαη σο ζχκπησκα κηαο λφζνπ κε 

γλσζηή αηηηνινγία. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ηδηνπαζείο 

(αγλψζηνπ αηηηνινγίαο), ην 25% νθείιεηαη ζε γελεηηθέο αλσκαιίεο, ην 20% είλαη 

απνηέιεζκα πξνγελλεηηθψλ θαη κεηαγελλεηηθψλ ινηκψμεσλ θαη ην ππφινηπν 5% 

νθείιεηαη ζε θάπνην ηξαχκα ή ζε πξφσξν ηνθεηφ (Παπαδάηνο Γ., 2010, ζ. 191-192). 

  

                                         Α) ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

 

                        Γελεηηθνί                                                       Πεξηβαιινληηθνί 

o Υξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο                 Πξνγελλεηηθνί 

o Αλσκαιίεο κεηαβνιηζκνχ                  Πεξηγελλεηηθνί 

o Άιιεο πεξηπηψζεηο                               Μεηαγελλεηηθνί 

 

                                        Β) ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

Φπρνινγηθέο εκπεηξίεο                                 Αλεπάξθεηα νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 
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Γελεηηθνί/Κιεξνλνκηθνί Παξάγνληεο: Οη γελεηηθνί παξάγνληεο ππάξρνπλ πξηλ απφ ηε 

ζχιιεςε θαη πεξηιακβάλνπλ αξρηθά ηηο ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο. Σα ρξσκνζψκαηα 

ή ρξσκαηνζψκαηα είλαη λεκαηνεηδείο ζρεκαηηζκνί  πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε 

ρξσκαηίλε, κηα γελεηηθή νπζία ζηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ. Ο αξηζκφο ησλ 

ρξσκνζσκάησλ ζηνλ άλζξσπν είλαη 46, ηαμηλνκεκέλα ζε 23 δεχγε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

22 είλαη φκνηα σο πξνο ηε ζχλζεζε, ηε κνξθή θαη ην κέγεζνο θαη νξίδνληαη κε ην 

γλσζηφ ηχπν xx, ελψ  ην 23
ν
 είλαη δηαθνξεηηθφ θαη νξίδεηαη κε ηνλ ηχπν xy. Σν 

γπλαηθείν θχηηαξν πεξηέρεη φκνηα ρξσκνζψκαηα ηνπ ηχπνπ x, ελψ ην αλδξηθφ 

θχηηαξν πεξηέρεη αλφκνηα ρξσκνζψκαηα ηνπ ηχπνπ xy. Δλίνηε, θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο κείσζεο (ή κίησζεο) ζπκβαίλεη γηα άγλσζηνπο ιφγνπο, λα γίλεη ιαλζαζκέλε 

θαηαλνκή ησλ ρξσκνζσκάησλ. Σέηνηα ιάζε είλαη , γηα παξάδεηγκα, ε απψιεηα ελφο 

ρξσκνζψκαηνο, ε παξνπζία ελφο επηπιένλ, ε αληαιιαγή ηκεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην 

ίδην δεχγνο, θηι Απνηέιεζκα ηεο αλψκαιεο ζχδεπμεο –θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

ζχλζεζεο, ηεο κνξθήο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ ρξσκνζψκαηνο θαη ηνπ θπηηάξνπ- είλαη 

δηάθνξεο αλσκαιίεο (ή ζχλδξνκα) ζην ζψκα θαη ζηηο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίεο. Μηα 

ηέηνηα αλσκαιία είλαη ε ηξηζσκία 21 ή ζχλδξνκν Down. 

  Σν ζχλδξνκν Down (κνγγνινεηδήο ηδησηεία), ην νπνίν απνηειεί ην 10% ησλ 

πεξηπηψζεσλ θαη νθείιεηαη ζε ηξηζσκία (3 ρξσκνζψκαηα ζην 21
ν
 δεχγνο) επζχλεηαη 

γηα κηα επξείαο θιίκαθαο Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ ζνβαξή 

έσο θαη κε ππάξρνπζα. Χο εθ ηνχηνπ, παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηα 

καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα θιαζηθά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ 

είλαη πξψηνλ, ην ζχλδξνκν ηνπ ''εχζξαπζηνπ Υ'', ην νπνίν ζπλδέεηαη κε κηα 

''εχζξαπζηε'' πεξηνρή ηνπ Υ ρξσκνζψκαηνο, κεηαθεξφκελν, ζπρλά, απφ ηε κεηέξα 

ζην γην , θαη ην νπνίν επζχλεηαη γηα ηελ εκθάληζε ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο ζηα 

αγφξηα θαη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα θνξίηζηα. Γεχηεξνλ, ε πδξνθεθαιία, ε 

εηθφλα ηεο νπνίαο παξνπζηάδεηαη κε ππεξκέγεζεο θεθάιη, βιάβε ηνπ εγθεθάινπ, 

δηάζπαζε ηεο ξνήο ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ ζηνλ εγθέθαιν, θ.α. (Γειιαζνχδαο 

Λ., 2008, ζ. 258). 

 

Αλσκαιίεο κεηαβνιηζκνχ: Κάζε ρξσκφζσκα απνηειείηαη απφ αλαξίζκεηεο νπζίεο, 

ηηο γνλάδεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηα ιεγφκελα βηνρεκηθά ζπζηήκαηα. Απηά είλαη ε 

βάζε ηεο δσήο θαη αλαπαξάγνληαη απφ γεληά ζε γεληά, κε βάζε ζπγθεθξηκέλν θψδηθα, 
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ν νπνίνο είλαη ακεηάβιεηνο. Δλίνηε, ηα ζθάικαηα πνπ γίλνληαη ζηελ αλαπαξαγσγή 

ησλ γνλάδσλ έρνπλ σο ζπλέπεηα είηε ηε κε παξαγσγή ησλ ελδχκσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα ηελ θαλνληθή θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, είηε ηελ παξαγσγή λέσλ 

ελδχκσλ θαη πξσηετλψλ δηαθνξεηηθψλ απφ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη θαλνληθέο γηα ηνλ 

άλζξσπν. Ζ αζπκθσλία απηή έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ ζάλαην ή δηάθνξεο βηνρεκηθέο 

αλσκαιίεο πνπ πξνθαινχλ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, φπσο ε θαηλπιθεηνλνπξία 

(Phenylketonuria PKU) πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ελφο ελδχκνπ απαξαίηεηνπ γηα 

ηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ νμέσλ θαη ησλ πξσηετλψλ, ηεο θαηλπιαλαιίλεο. Ζ αλαινγία 

ησλ αηφκσλ κε ην ζχλδξνκν ηεο θαηλπιθεηνλνπξίαο επί ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ 

ππνινγίδεηαη ζε 1 πξνο 4.000 θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα μαλζά 

καιιηά θαη ηα γαιαλά κάηηα. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο κεξηθέο θνξέο είλαη ίδηα κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ θαη είλαη πάληνηε άηνκα κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε. Δθηφο απφ ηελ θαηλπιθεηνλνπξία πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ηεο 

θαηλπιαλαιίλεο, ππάξρεη θαη ε γαιαθηνδαηκία πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ελφο 

ελδχκνπ απαξαίηεηνπ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο γαιαθηφδεο ζε γιπθφδε. Ζ ζπρλφηεηα 

ηεο λφζνπ είλαη 1 πξνο 40-70.000 άηνκα ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ηα γαιαθηνδαηκηθά 

άηνκα είλαη άηνκα κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο ζνβαξά 

πξνβιήκαηα πγείαο. Άιιεο αζζέλεηεο θαη ζχλδξνκα πνπ νθείινληαη ζε αλσκαιίεο 

κεηαβνιηζκνχ είλαη: ε λφζνο Wilson, ην ζχλδξνκν Harier, ν θξεηηζκφο, ε 

κηθξνθεθαιία, ε πδξνθεθαιία, θηι(Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 164). 

  Ο παξάγνληαο ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο είλαη κηα απφ ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, ρσξίο φκσο λα γλσξίδνπκε ην αθξηβέο πνζνζηφ επζχλεο ηνπ. 

Απηφ πξνθχπηεη απφ ην ηζηνξηθφ πνιιψλ πεξηπηψζεσλ αηφκσλ κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε, φπνπ κε βάζε ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ζπλαληάκε ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη άιια άηνκα κε ηα ίδηα 

ζπκπηψκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 164-165). 

Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο:  ηελ νκάδα απηή πεξηιακβάλνληαη πξνγελλεηηθνί, 

πεξηγελλεηηθνί θαη κεηαγελλεηηθνί παξάγνληεο, δειαδή παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζε ζηηο πεξηφδνπο ηεο ελδνκήηξηαο δσήο, ηνπ ηνθεηνχ θαη ηεο βξεθηθήο, ηεο λεπηαθήο 

θαη ηεο πξψηεο παηδηθήο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ. 

  Οη πξνγελλεηηθνί παξάγνληεο εληνπίδνληαη ζηελ πξηλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ 

πεξίνδν θαη αθνξνχλ παξάγνληεο πνπ ελππάξρνπλ πξηλ απφ ηε ζχιιεςε θαη 
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παξάγνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. ηελ πξψηε νκάδα εληάζζνληαη 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ πξνγελέζηεξε δσή θαη ηελ πγεία ησλ 

γνλέσλ (θιεξνλνκηθφηεηα), ελψ ζηε δεχηεξε νκάδα εληάζζνληαη παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ηνπο γνλείο θαη –αλαθεξφκελνη ζηελ πεξίνδν ηεο θχεζεο- κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηε λνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ εκβξχνπ. Γηάθνξεο αζζέλεηεο φπσο ε 

θπκαηίσζε, ε ζχθηιε, βιελλφξξνηα, ν δηαβήηεο, νη θαξδηνπάζεηεο, ε επηιεςία, ε 

ζρηδνθξέλεηα, θιπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ζην παηδί. 

Δπίζεο δειεηεξηάζεηο, ινηκψμεηο, ςπρηθέο δηαηαξαρέο ησλ γνλέσλ θαη εηδηθά ηεο 

κεηέξαο είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ζηα παηδηά. 

πγθεθξηκέλα, νη δειεηεξηάζεηο απφ ηνμηθέο νπζίεο, ν αιθννιηζκφο, ε κέζε, ε 

αζπκθσλία ηνπ παξάγνληα Rh (ξέδνπο) ηνπ αίκαηνο, ε αηκνκημία, θ.α. είλαη αζζέλεηεο 

ή παξάγνληεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο γνλείο θαη απνηεινχλ αηηίεο γηα ηελ 

πξφθιεζε Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 165). 

  ηα πεξηβαιινληηθά αίηηα ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο πεξηιακβάλνληαη 

κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο (κηθξφβηα θαη ηνί) πνπ κπνξνχλ λα εηζρσξήζνπλ ζην ζψκα 

ηεο εγθχνπ ή ζην έκβξπν πξνμελψληαο ζνβαξή βιάβε ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 

ηνπ παηδηνχ. Ζ εξπζξά, ε ζχθηιε θαη ν έξπηο κπνξνχλ λα πξνμελήζνπλ Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε ζην παηδί, αλ θαη φζνλ αθνξά ηελ εξπζξά πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλε ζην πξψην ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο, έλα εκβφιην έρεη πεξηνξίζεη 

δξακαηηθά ηελ έθηαζή ηεο θαη ηα επαθφινπζα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί. Γχν άιια 

παξαδείγκαηα κφιπλζεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ δεκηνπξγνχλ παηδηά κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε είλαη ε κεληγγίηηδα θαη ε εγθεθαιίηηδα. Ζ πξψηε πξνθαιείηαη απφ κηα 

πνηθηιία βαθηεξηδίσλ ελψ ε δεχηεξε πξνμελείηαη απφ έλαλ ηφ πνπ επηθέξεη πςειφ 

ππξεηφ, πηζαλή θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ θαη ζνβαξή ζπλήζσο ή 

βαξηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 144). Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο, φηη δπζάξεζην ζπκβαίλεη ζηελ έγθπν είλαη πηζαλφ λα αζθεί 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην έκβξπν, νη νπνίεο εθηφο απφ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε κπνξεί 

λα πεξηιακβάλνπλ ηχθισζε, θψθσζε, κηθξνθεθαιία, ζσκαηηθέο αλαπεξίεο, κέρξη 

θαη ηελ απνβνιή ηνπ εκβξχνπ. Δλδερφκελνη ηξαπκαηηζκνί, αθηηλνβνιίεο, ππνζηηηζκφο 

ηεο εγθχνπ, αλεμέιεγθηε θαξκαθνιεςία, θαθή ζπλαηζζεκαηηθή δσή θαη πνιηηηζκηθά 

απνζηεξεκέλν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε ειαθξάο, κέηξηαο ή ζνβαξήο κνξθήο. Σα ηξαχκαηα ζηνλ εγθέθαιν ηνπ 
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εκβξχνπ απφ πηψζεηο ή απφ άιινπ είδνπο ρηππήκαηα ηεο εγθχνπ, ε δηαηαξαγκέλε 

ζπλαηζζεκαηηθή δσή, ε θαθή δηαηξνθή, ν πξφσξνο ηνθεηφο, θαη ε πνιχ κεγάιε 

ειηθία ησλ γνλέσλ είλαη επηβαξπληηθνί παξάγνληεο γηα ηε λνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

παηδηνχ πνπ πξφθεηηαη λα γελλεζεί. Οη έξεπλεο ηνπ Scott (1973) έδεημαλ φηη φια ηα 

παηδηά πνπ γέλλεζαλ κεηέξεο, νη νπνίεο είραλ αληηκεησπίζεη  ζνβαξέο αξλεηηθέο 

θαηαζηάζεηο (πρ ζπδπγηθέο δηαθσλίεο) πνπ πξνθαινχζαλ εληάζεηο, παξνπζίαζαλ 

δηάθνξα πξνβιήκαηα φπσο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, 

θαζπζηέξεζε ζηε γισζζηθή αλάπηπμε θαη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο (Υξεζηάθεο Κ., 

2006, ζ. 166). 

  Σα θάξκαθα πνπ ιακβάλνπλ νη έγθπεο ελίνηε πξνμελνχλ βιαβεξέο ζπλέπεηεο ζην 

έκβξπν, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν ην παξάδεηγκα ηεο ζαιηδνκίδεο, ελφο εξεκηζηηθνχ 

πνπ πξνθάιεζε ηε γέλλεζε κεγάινπ αξηζκνχ αθξσηεξηαζκέλσλ παηδηψλ ζηε 

Βξεηαλία θαη ηε Γεξκαλία ηελ πεξίνδν 1959-1962 (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 166). Σν 

ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν, θαηαζθεπαζκέλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λαπηίαο θαη 

άιισλ δηαηαξαρψλ δειψζεθε σο αθίλδπλν. Δληνχηνηο, κέρξη ην 1962 είραλ γελλεζεί 

πεξίπνπ 10.000 παηδηά κε ζνβαξέο παξακνξθσηηθέο δπζπιαζίεο, νη νπνίεο 

απνδείρηεθε φηη είραλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ πεξίνδν πνπ ε κεηέξα ιάκβαλε ην 

θάξκαθν απηφ. Ζ πεξίπησζε ηεο ζαιηδνκίδεο αιιά θαη λέεο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη 

καο έρνπλ απνδείμεη φηη θάπνηα θάξκαθα – φζν αζψα θαη αλ δείρλνπλ, φπσο ε 

αζπηξίλε- πεξηέρνπλ ρεκηθέο νπζίεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα απνβιεζνχλ απφ ην 

ζψκα ηεο εγθπκνλνχζαο κεηέξαο. πλεπψο, δηαπεξλψληαο ηνλ πιαθνχληα 

ελαπνηίζεληαη ζην έκβξπν, φπνπ θαη παξακέλνπλ πξνθαιψληαο ηνπ κεγάιε βιάβε. Ζ 

πνιπθαξκαθία σο θαηλφκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο αθνξά φρη κφλν ηα 

κε ζπληαγνγξαθνχκελα, αιιά θαη ηα ζπληαγνγξαθνχκελα απφ γηαηξνχο θάξκαθα. 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα αληηζπαζκσδηθά θάξκαθα πνπ 

ρνξεγνχληαη ζηηο επηιεπηηθέο κεηέξεο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζηα έκβξπα 

θαξδηαθέο αλσκαιίεο, Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο, 

αιιά θαη νη απιέο βηηακίλεο φηαλ ιεθζνχλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο (ππεξβηηακίλσζε). 

Με βάζε θαη ηελ επίδξαζε ηεο αζπηξίλεο, ηεο αζσψηεξεο αλαιγεηηθήο νπζίαο, 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη δελ ππάξρεη θάξκαθν ή νπζία πιήξσο αζθαιήο θαηά 

ηελ θχεζε (Σζηλαξέιεο Γ., 2013, ζ. 110). 
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  Ζ ληθνηίλε, ηα λαξθσηηθά, ην νηλφπλεπκα, νη βαθέο ησλ καιιηψλ, νη δειεηεξηάζεηο 

ηεο κεηέξαο απφ κφιπβδν ή πδξάξγπξν ή αξζεληθφ ή κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη νη 

αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο είλαη κεξηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θχεζεο λα πξνθαιέζνπλ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ηνπ παηδηνχ (Υξεζηάθεο Κ., 2006, 

ζ. 166). Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ην νηλφπλεπκα, αλαθεξφκαζηε ζην εκβξπαθφ 

ζχλδξνκν ηνπ αιθνφι (Fetal alcohol syndrome) πνπ νθείιεηαη ζε ιήςε κεγάιεο 

πνζφηεηαο πνηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο πνπ θαηαζηέιιεη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ εκβξχνπ. Σν έλα ηξίην ησλ παηδηψλ πνπ 

γελληνχληαη απφ αιθννιηθέο κεηέξεο έρνπλ ην παξαπάλσ ζχλδξνκν (FAS) πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη πνηθίιεο ζσκαηηθέο παξακνξθψζεηο 

(Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 144). νβαξέο δηαηαξαρέο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα ησλ εκβξχσλ παξαηεξνχληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έγθπνο κεηέξα 

ππνβάιιεηαη ζε αθηηλνβνιίεο. Οη αθηηλνγξαθίεο ξαδίνπ (πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο ζε 

πεξίπησζε πνπ ε έγθπνο πάζρεη απφ θνηιηαθφ φγθν ή θαξθίλν) θαη νη αθηίλεο 

Rontgen ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο θχεζεο ελέρνπλ 

κεγάιν θίλδπλν θαη επηζπεχδνπλ ζπρλά ηηο απνβνιέο. πλήζσο, ε έθζεζε ζηε 

ξαδηελέξγεηα θαηά ηελ πξνγελλεηηθή πεξίνδν, εθηφο ηνπ φηη ζπλδέεηαη κε ην ζάλαην 

ηνπ εκβξχνπ, επηθέξεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη βάζεη εξεπλψλ, δηάθνξεο κνξθέο 

θαξθίλνπ, εγθεθαιηθέο βιάβεο, δπζπιαζίεο, αθφκα θαη κεηαιιάμεηο ζηα γελλεηηθά 

θχηηαξα ηνπ εκβξχνπ πνπ δηαπηζηψλνληαη χζηεξα απφ καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Με 

ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο πνπ δηαζέηνπκε ζήκεξα, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε ζε παηδηά ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο είραλ εθηεζεί ζε αθηηλνβνιία είλαη 

αλάινγε κε ην κέγεζνο ηεο έθηαζεο (Σζηλαξέιεο Γ., 2013, ζ. 108-109). 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απνηειεί ε Υηξνζίκα θαη ην Ναγθαζάθη, φπνπ κεηά 

ηε ξίςε ηεο πξψηεο αηνκηθήο βφκβαο θαη ηελ επαθφινπζε έθζεζε ζε ξαδηελεξγή 

αθηηλνβνιία ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, νη εγθπκνλνχζεο γπλαίθεο πνπ 

θαηνηθνχζαλ ζε αθηίλα ελφο ρηιηνκέηξνπ απφ ηηο πεξηνρέο απηέο, γέλλεζαλ παηδηά κε 

ζνβαξά ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά ειαηηψκαηα. Ζ ηειεπηαία πεξίπησζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο δειεηεξηάζεηο κνιχβδνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν κφιπβδνο ζην 

αίκα έρεη απνδεηρηεί πσο θζάλεη ζηνλ εγθέθαιν θαη πξνθαιεί κνιπβδίαζε, δειαδή 

βιάβεο θαη Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. Οη S. Kirk θαη J. Gallagher (1986) επηζεκαίλνπλ 

ηελ αλάγθε λα ειέγρεηαη ην επίπεδν ηνπ κνιχβδνπ ζην αλζξψπηλν αίκα κε θάζε 
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δπλαηφ ηξφπν (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 144). Δίλαη γλσζηά ηα πςειά επίπεδα 

κνιχβδνπ ζηελ αηκφζθαηξα, ηνπ ''αηκνζθαηξηθνχ' 'κνιχβδνπ σο θαηάινηπνπ ηεο 

θαχζεο ηεο βελδίλεο θαη ησλ ρξσκάησλ. Ζ κφιπλζε απφ ηα βαξέα κέηαιια 

(πδξάξγπξν, κφιπβδν ή άιια βηνκεραληθά παξάγσγα θαη απφβιεηα) κπνξεί λα 

πξνέιζεη έκκεζα ιφγσ κφιπλζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ιφγσ δηείζδπζεο ζηελ 

ηξνθηθή αιπζίδα (ςάξηα, δψα) αιιά θαη κέζσ ηεο κφιπλζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα 

(Σζηλαξέιεο Γ., 2013, ζ. 109). 

  Οη πεξηγελλεηηθνί παξάγνληεο παιαηφηεξα αλαθέξνληαλ ζε εγθεθαιηθέο θαθψζεηο 

πνπ ζπλέβαηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ θαη πνπ ζήκεξα έρνπλ κεησζεί 

δξακαηηθά ιφγσ ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη ζεκεησζεί θαη εθαξκνζζεί ζηηο κεζφδνπο 

ηνθεηνχ. Χζηφζν, ν ηνθεηφο παξακέλεη έλα βηνινγηθφ γεγνλφο, νη επηπινθέο ηνπ 

νπνίνπ επηθέξνπλ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. 

Οη επηπινθέο απηέο κπνξεί λα έρνπλ ηελ κνξθή εγθεθαιηθψλ ηξαπκάησλ ιφγσ 

ηζρπξψλ πηέζεσλ ή επηπινθψλ απφ ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ φπσο ν εκβξπνπιθφο. 

Άιιε πεξίπησζε  είλαη ε πεξηγελλεηηθή αζθπμία πνπ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο (ρακειή πίεζε ηνπ αίκαηνο ηεο κεηέξαο, πεξηέιημε θαη ζχζθηγμε ηνπ 

νκθάιηνπ ιψξνπ θαηά ηνλ ηνθεηφ, ε ππεξβνιηθή ρξήζε αλαηζζεηηθψλ ή αλαιγεηηθψλ 

θαξκάθσλ, ε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν αλεπαξθήο νμπγφλσζε ή ε δηαθνπή ηεο 

εγθεθαιηθήο νμπγφλσζεο) θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε γλσζηή αλνμία ή αλνμαηκία, 

ηεο νπνίαο ελδερφκελε παξαηεηακέλε δηάξθεηα είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε. Μηα ηειεπηαία πεξίπησζε επηπινθήο θαηά ηνλ ηνθεηφ είλαη ε 

παξαηεηακέλε ηνπ θχζε. Αλ ην έκβξπν ''αξλείηαη'' λα εγθαηαιείςεη ην ελδνκήηξην 

πεξηβάιινλ θαη ζεκεησζεί θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε ησλ 2 εβδνκάδσλ πέξαλ ηεο 

ζπκπιήξσζεο ησλ 40 ηεο θαλνληθήο θχεζεο, ππάξρεη πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ πιαθνχληα λα παξέρεη επαξθή 

ηξνθή θαη επαξθέο νμπγφλν ζε έλα ππεξψξηκν έκβξπν (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 167). 

  Οη κεηαγελλεηηθνί παξάγνληεο αλ πεξηιακβάλνπλ θαηαζηάζεηο θαηά ηε 

κεηαγελλεηηθή πεξίνδν πνπ αλαθέξνληαη ζηε βξεθηθή θαη ζηελ πξψηε παηδηθή ειηθία 

ηνπ παηδηνχ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. Απηέο νη 

θαηαζηάζεηο είλαη εγθεθαιηθέο αζζέλεηεο ή ινηκψμεηο (εγθεθαιίηηδα, κεληγγίηηδα), 

εγθεθαιηθά ηξαχκαηα απφ πηψζεηο θαη αηπρήκαηα, ηξνθηθέο ή άιινπ είδνπο 

δειεηεξηάζεηο (απφ βαξέα κέηαιια, αιθνφι, θάξκαθα), θαθή δηαηξνθή ηνπ παηδηνχ 
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θαη βιάβεο ζηα αηζζεηήξηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ κεηαθνξά ησλ εξεζηζκάησλ ζηνλ 

εγθέθαιν θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θαλνληθή αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο ηνπ. Δδψ αμίδεη λα παξαζέζνπκε θαη ηε ζρέζε 

κεηαμχ λνεκνζχλεο θαη ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ, φπσο θαίλεηαη απφ έξεπλεο πνπ 

έρνπλ δηεμαρζεί θαη έρνπλ θαηαδείμεη ηελ επηξξνή ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Οη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα απνθαιχςνπλ ηηο ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ δέρνληαη ηα παηδηά απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

κεγαιψλνπλ θαη εηδηθφηεξα απφ ηνπο ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

απηνχ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε ηδξχκαηα, παηδηά πνπ 

απνρσξίδνληαη ηε κεηέξα ηνπο θαη κεγαιψλνπλ ρσξίο ηε κεηξηθή ζηνξγή, παηδηά 

γνλέσλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, πηνζεηεκέλα παηδηά θαη δίδπκα πνπ κεγαιψλνπλ 

μερσξηζηά (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζζ. 167-168). 

Παξάγνληεο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ:  Με βάζε ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ θαη 

κε βάζε επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ θαη θαηέδεημαλ φηη ε πιεηνλφηεηα 

(ην 70% ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο) ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ 

πξνζδηνξίδεηαη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ, νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ, θνηλσληθφ.  Σν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ ην παηδί δεη θαη κεγαιψλεη ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη θαζνξηζηηθφ γηα ηε λνεηηθή ηνπ αλάπηπμε. 

Γπζκελείο νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο φπσο ε απνδηνξγάλσζε  ηεο νηθνγέλεηαο ιφγσ 

δηαδπγίνπ, ιφγσ πξνζηξηβψλ αλάκεζα ζηνπο ζπδχγνπο θαη θαθψλ ελδννηθνγελεηαθψλ 

ζρέζεσλ δηαηαξάζζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή δσή ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη ησλ παηδηψλ. ηηο νηθνγέλεηεο πνπ παξαηεξνχληαη νη πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο, 

ηα παηδηά παξακεινχληαη θαη νη ςπρνθηλεηηθέο ηνπο αλάγθεο δελ ηθαλνπνηνχληαη κε 

αληίθηππν ζηελ επηβξάδπλζε ηεο γισζζηθήο θαη λνεηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Αθφκα 

θαη ζε πεξηπηψζεηο πξφσξσλ γελλήζεσλ, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ κε ηελ 

ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα πνπ ην δηαθξίλεη είλαη ππεχζπλν γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ. Ζ αλεζπρία ησλ γνλέσλ γηα ηα πξφσξα παηδηά 

επηδξά ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημή ηνπο δεκηνπξγψληαο ηνπο ςπρνινγηθέο 

δπζθνιίεο. Μάιηζηα, παξαηεξείηαη φηη νη πξφσξνη ηνθεηνί θαη νη δηαηαξαρέο θαηά ηελ 

θχεζε εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζε νηθνγέλεηεο ρακεινχ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

επηπέδνπ, ζε θησρέο θαη ρσξίο ηαηξηθή παξαθνινχζεζε νηθνγέλεηεο θαη ζε 

αλχπαλδξεο έθεβεο κεηέξεο (Σζηλαξέιεο Γ., 2013, ζ. 115).  Σν γεγνλφο απηφ καο 
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θάλεη λα αλαξσηεζνχκε αλ έρεη ζρέζε ε θηψρεηα κε ηελ εκθάληζε ηεο Ννεηηθήο 

Καζπζηέξεζεο. 

  ηηο θησρέο νηθνγέλεηεο παξαηεξνχληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα παξάγνληεο πνπ 

πξνθαινχλ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. Οη παξάγνληεο είλαη αξρηθά πξνγελλεηηθνί θαη 

θαηά ηελ θχεζε, κηαο θαη έλα αθαηάιιειν ελδνκήηξην πεξηβάιινλ ιφγσ θαθήο 

αλάπηπμεο-δηαηξνθήο-πγείαο ηεο κεηέξαο, ιφγσ πνιιψλ θπήζεσλ, ειηθίαο (πνιχ 

κηθξή ή πνιχ κεγάιε ειηθηαθά) θαη ιφγσ έιιεηςεο καηεπηηθήο θαη ηαηξηθήο 

θξνληίδαο, ζπλάδνπλ άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία 

δελ είλαη θαη ε θαιχηεξε δπλαηή. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Fotheringham θαη 

Morrison (1976) ε ζρέζε θηψρεηαο θαη Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο επεξεάδεηαη απφ 

παξάγνληεο φπσο ηα πξνβιήκαηα πγείαο, νη δπζκελείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ε 

νηθνγελεηαθή δνκή θαη ηα ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Ζ θηψρεηα πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηελ αλεξγία θαη ηελ ππναπαζρφιεζε δεκηνπξγεί έλα νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ αθαηάιιειν γηα κάζεζε, ζπλαηζζεκαηηθά θελφ φπνπ θπξηαξρνχλ νη 

εληάζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πφξσλ γηα επαξθή 

δηαηξνθή ηνπ παηδηνχ (θαη ηεο κεηέξαο), ηηο αζζέλεηεο θαη ηελ έιιεηςε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο απμάλεηαη θαηαθφξπθα ην ελδερφκελν εκθάληζεο 

ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 168-170). 
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1.4. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ  κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

Σα άηνκα κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε παξνπζηάδνπλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο 

δηαηνκηθέο θαη ελδν-αηνκηθέο δηαθνξέο θαη ζπγθξνηνχλ κηα αλνκνηνγελή νκάδα, κε 

κεγάιε πνηθηιία πεξηπηψζεσλ. Σν ζηνηρείν απηφ θαζηζηά δχζθνιε ηε κειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο σο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ, κε ζπλέπεηα φηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε 

φηη απηά αθνξνχλ ηα παηδηά σο νκάδα θαη φρη σο επηκέξνπο άηνκα (Υξεζηάθεο Κ., 

2006, ζ. 174). Σα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα απνηεινχλ κηα αλνκνηνγελή νκάδα αηφκσλ 

πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην βαζκφ ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο, ηηο αηηίεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ πξφγλσζε γηα ην ηειηθφ επίπεδν λνεηηθήο 

αλάπηπμεο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο, θ.ν.θ. Γη απηφλ ην ιφγν, ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αλεπάξθεηέο ηνπο, ηα ςπρνινγηθά θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πξέπεη λα γεληθεχνληαη κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο θάζε λνεηηθά θαζπζηεξεκέλν άηνκν πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο κηα μερσξηζηή θαη κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνληα, πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 148). 

 

1.4.1. Γεληθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά:  Σα παηδηά θαη νη λένη κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα ειαηηψκαηα, βιάβεο θαη αλεπάξθεηεο ζηα 

αηζζεηήξηα φξγαλα (φξαζε, αθνή) θαη ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ζε ζχγθξηζε 

κε ηα άιια παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πξνβιεκάησλ 

απηψλ είλαη αλάινγε κε ηνλ βαζκφ ηεο πζηέξεζεο θαηά ην αθφινπζν ζρήκα: 

 

Διαθξφηεξε πζηέξεζε = κηθξφηεξε ζπρλφηεηα πξνβιεκάησλ 

νβαξφηεξε πζηέξεζε = κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα πξνβιεκάησλ 

 

 Γπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ επίζεο ζπρλά ζηηο αληηιεπηηθέο θαη κλεκνληθέο 

ιεηηνπξγίεο, ζηε γισζζηθή αλάπηπμε θαη ζηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ. Ηδηαίηεξα 

έληνλεο είλαη νη δπζθνιίεο ζηηο αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη ε ζθέςε, ε 

θξίζε, ν ζπιινγηζκφο θαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αλαπηπμηαθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαηά πεξηνρέο αλάπηπμεο 

είλαη ηα εμήο: 

Α) σκαηηθή αλάπηπμε: Με εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αηφκσλ πνπ ε αηηία ηεο 

Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο είλαη νξγαληθή, ε αλάπηπμε, σο πξνο ην χςνο θαη ην βάξνο 

είλαη θαλνληθή ή δηαθέξεη ειάρηζηα απφ ηα άιια άηνκα. Χζηφζν, παξαηεξείηαη 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηηο δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο, ηεο αθνήο θαη ηνπ 

νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 175). Έξεπλεο κε ζέκα ηελ  

θηλεηηθή αλάπηπμε παηδηψλ κε ειαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε απνδεηθλχνπλ φηη νη 

ηθαλφηεηέο ηνπο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη κάιινλ ρακειφηεξεο απφ εθείλεο ησλ 

παηδηψλ κε ηελ θαλνληθή λνεκνζχλε. Σν γεγνλφο φκσο φηη ηα λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλα παηδηά έρνπλ πεξηζζφηεξα λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα, θαζψο θαη 

πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο, έρεη νδεγήζεη ζπρλά ζηελ ππφζεζε φηη έρνπλ 

κεησκέλεο θπζηθέο θαη θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά θπζηνινγηθή 

λνεκνζχλεο. Δλ ηνχηνηο, ε έιιεηςε ζρεηηθψλ εξεπλψλ δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ 

παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ. Άιισζηε, δηαθξίλνπκε πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε ειαθξά 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε πνπ επηδεηθλχνπλ εμαίξεηεο θπζηθέο θαη αζιεηηθέο 

δεμηφηεηεο, ρσξίο λα ηζρχεη φκσο ην ίδην θαη γηα ηα παηδηά κε κέηξηα Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη ελδείμεηο δηαηαξαρήο ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εθδειψλνληαη σο πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ, 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, θ.α. (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 149-150). 

Β) πκπεξηθνξά: Χο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο εμέιημε θαη ηε ζπκπεξηθνξά, 

ζπρλά θαηαγξάθνληαη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο, ηηο παξνξκεηηθέο 

εθδειψζεηο, ηε ρακειή απηνεθηίκεζε, ηελ έιιεηςε αλεθηηθφηεηαο ζηε καηαίσζε 

ελεξγεηψλ θαη ηε δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ, ελψ πνιχ ζπρλέο είλαη θαη 

νη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Σν ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ απνδίδεηαη κάιινλ ζηελ 

αδπλακία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πνιπζχλζεηεο απαηηήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο, ιφγσ αθξηβψο ησλ κεησκέλσλ δεμηνηήησλ ηνπο (Γειιαζνχδαο Λ., 

2008, ζ. 259). Σα άηνκα κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, ελ ζπγθξίζεη κε ηα ππφινηπα 

παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο, παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

Λφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ γλσζηηθψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ, δπζθνιεχνληαη λα 

επηιέγνπλ θαηάιιεινπο ηξφπνπο θαη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο 

πξνβιεκάησλ θαη ζπρλά γίλνληαη αληηθείκελν ριεπαζκνχ απφ ην επξχηεξν 
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πεξηβάιινλ ηνπο. πλέπεηα ησλ αλεπαξθεηψλ απηψλ είλαη ε δπζθνιία πξνζαξκνγήο 

ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε κάζεζε, ην κεησκέλν απηνζπλαίζζεκα, ην άγρνο, ε 

επεξεζηζηηθφηεηα, ε αλεζπρία, ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ε 

επηζεηηθφηεηα. Σα ζπκπηψκαηα απηά γίλνληαη εληνλφηεξα θαη ζπρλφηεξα αλάινγα κε 

ην βαζκφ ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 176). 

Γ) Ννεηηθή αλάπηπμε : Ζ λνεηηθή αλάπηπμε εθηφο απφ βξαδεία είλαη θαη ειιηπήο, κε 

απνηέιεζκα φηαλ ηα άηνκα κε ειαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θηάλνπλ ζηελ πιήξε 

σξίκαλζε λα έρνπλ λνεηηθή ειηθία 8 έσο 12 εηψλ, ε νπνία ηζνδπλακεί κε ην ½ έσο ηα 

¾ ηεο λνεηηθήο ειηθίαο ησλ παηδηψλ κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε. Γεδνκέλνπ φηη φζν 

ζνβαξφηεξε είλαη ε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ηφζν ρακειφηεξε είλαη ε λνεηηθή ειηθία 

θαη φηη ε δπζθνιία ζηε κάζεζε θαη ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή είλαη αλάινγε ηνπ 

βαζκνχ ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο, είλαη πξνθαλέο πσο ηα άηνκα κε ζνβαξφηεξε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ππνιείπνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 

175). Τπάξρεη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε, ε νπνία νθείιεηαη ζηηο κηθξέο ή 

κεγαιχηεξεο απνηπρίεο, ηηο νπνίεο βηψλεη θαζεκεξηλά ην παηδί, ήδε απφ ηελ πνιχ 

κηθξή ειηθία, θαη νη νπνίεο δξνπλ απνηξεπηηθά σο πξνο ηελ αλάιεςε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιία θαη άξα απμεκέλεο πηζαλφηεηεο 

απνηπρίαο (Γειιαζνχδαο Λ., 2008, ζ. 259). 

 

1.4.2. Γλσζηηθά θαη Μαζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε 

Σν πην θαλεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο είλαη  ε κεησκέλε 

ηθαλφηεηα γηα κάζεζε. Ζ δηεζλήο έξεπλα έρεη απνδείμεη φηη ηα λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλα παηδηά έρνπλ δπζθνιίεο ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο γλσζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Ζ αλάπηπμή ηνπο αθνινπζεί ηα ίδηα εμειηθηηθά ζηάδηα κ’ εθείλε ησλ 

θπζηνινγηθψλ παηδηψλ θαη ζπκπιεξψλεηαη ζηελ ειηθία ησλ 16 ή 18 εηψλ, φπσο ζε 

φια ηα παηδηά. Ο ξπζκφο φκσο είλαη βξαδχηεξνο, κε απνηέιεζκα λα κελ 

νινθιεξψλεηαη ε πλεπκαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη λα κελ θηάλνπλ ηειηθά ζηα αλψηαηα 

πλεπκαηηθά ζηάδηα. Χο πξνο ηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα παηδηά κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε δηαθξίλνπκε ηα αθφινπζα: 
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 Πξνβιήκαηα πξνζνρήο, αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο : Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί κε ζέκα ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο έρνπλ απνδείμεη φηη ζεκαληηθά 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ νθείινληαη 

ζηε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ηνπο ζην εξέζηζκα πνπ ηνπο 

δεηείηαη λα πξνζέμνπλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ινηπφλ θαιείηαη λα θαηαξηίζεη εηδηθφ 

πξφγξακκα γηα ηε κείσζε ησλ αδπλακηψλ ηεο πξνζνρήο ηνπ λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλνπ καζεηή ακέζσο κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην ζρνιείν 

(Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 149). Δπηπιένλ, παξνπζηάδνπλ κεησκέλε 

καζεζηαθή ηθαλφηεηα ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπλ αληηιεπηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ιφγσ 

βιαβψλ ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη δπζθνιίεο ζε 

αζθήζεηο νπηηθήο αληίιεςεο θαη δηάθξηζεο, φπσο ε επηζήκαλζε νκνηνηήησλ 

θαη δηαθνξψλ κεηαμχ δχν εηθφλσλ (Γειιαζνχδαο Λ., 2008, ζ. 260). Ζ 

δηάξθεηα θαη ε έληαζε ηεο πξνζνρήο είλαη πεξηνξηζκέλε, ελψ ε πξνζνρή ζηα 

άηνκα κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε είλαη ζπλήζσο αζζελήο, αζηαζήο, ξεπζηή, 

κηθξήο δηάξθεηαο θαη κεηαθηλείηαη εχθνια απφ αληηθείκελν ζε αληηθείκελν. Οη 

αλεπάξθεηεο θαη ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο ζηνπο ηνκείο ηεο αληίιεςεο θαη ηεο 

θαηαλφεζεο εθηείλνληαη ζηε δπζθνιία θαηαλφεζεο αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, 

αλαγλψξηζεο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ, αληίιεςεο ηεο κνξθήο θαη ηνπ 

βάζνπο, αληίιεςεο ρσξηθήο θαη πνζνηηθήο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ηα άηνκα κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε δπζθνιεχνληαη λα δηαθξίλνπλ, γηα παξάδεηγκα, έλα 

αζηέξη, έλαλ θχθιν θαη έλα παξαιιειφγξακκν, φηαλ εκπεξηέρεηαη ην έλα ζην 

άιιν. Γπζθνιεχνληαη αθφκα ζην λα δηαθξίλνπλ ηε ρσξηθή ζέζε δηαθφξσλ 

αληηθεηκέλσλ ζην πιαίζην κηαο εηθφλαο, αιιά θαη ζην λα μερσξίζνπλ ζπλαθή 

εκθαληζηαθά γξάκκαηα θαη αξηζκνχο. νβαξέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ 

επίζεο ζηελ επεμεξγαζία θαη ηελ θαηαλφεζε αθεξεκέλσλ ζπκβφισλ θαη 

ελλνηψλ. Καηαλννχλ κφλν κνξθνινγηθέο έλλνηεο κε νξαηά κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ηνλ νξηζκφ πρ. ηνπ πνξηνθαιηνχ πεξηνξίδνληαη απιψο 

ζηε ρξεζηκφηεηα, ζην ρξψκα , ζην ζρήκα θαη ζην κέγεζφο ηνπ. Αδπλαηνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηδηφηεηεο κε νξαηέο φπσο ε γεχζε (γιπθφ, πηθξφ, μηλφ) θαη 

ε φζθξεζε γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ πνξηνθαιηνχ (Υξεζηάθεο 

Κ., 2006, ζ. 176-177). 
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 Πξνβιήκαηα κλήκεο : Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηε 

κάζεζε είλαη ε κλήκε. Έξεπλεο κε λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα άηνκα 

απνθαιχπηνπλ πσο ε ηθαλφηεηα βξαρππξφζεζκεο κλήκεο είλαη επζέσο 

αλάινγε ηεο λνεκνζχλεο θη φηη κπνξεί λα απνηειεί ηνλ θχξην παξάγνληα ηεο 

λνεηηθήο αλεπάξθεηαο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ αηφκσλ. Αληίζεηα, ε 

καθξνρξφληα κλήκε ηνπο θαίλεηαη πσο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

(Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 149). Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο 

βξαρππξφζεζκεο κλήκεο, παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θαη ζηηο κλεκνληθέο 

ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη, αθελφο, κε ηελ επεμεξγαζία κηαο λέαο 

πιεξνθνξίαο θαη αθεηέξνπ κε ηελ αλάθιεζε πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ θαη ηελ , ελ ζπλέρεηα, ζχλδεζε/ζπζρεηηζκφ ηνπο 

κε ηελ ππφ επεμεξγαζία πιεξνθνξία. Δπηπιένλ, αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο 

δπζρέξεηεο ζηελ ηαμηλφκεζε ζπγγελψλ γλψζεσλ ή ηελ ηαμηλφκεζε θαη 

νκαδνπνίεζε (γελίθεπζε) κε ηελ παξεκβνιή ή κεζνιάβεζε πξνεγνχκελσλ 

εκπεηξηψλ(Γειιαζνχδαο Λ., 2008, ζ. 260). Ζ κλήκε θαη εηδηθφηεξα ε 

πξφζθαηε κλήκε είλαη αδχλαηε (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 177). 

 

 Πξνβιήκαηα γιψζζαο : Σα παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε έρνπλ γεληθέο 

γισζζηθέο ειιείςεηο θαη εηδηθά πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε  θαη ρξήζε ηεο 

γιψζζαο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο ζην γλσζηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθφ ηνκέα. Ζ έθηαζε θαη ν βαζκφο ησλ γισζζηθψλ 

πξνβιεκάησλ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο 

(Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2008, ζ. 149). Οη δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνπλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη νξζήο ρξήζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ γηα 

ηελ έθθξαζε ησλ ζθέςεψλ ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηηο δπζθνιίεο ζηελ 

εθκάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα. Όια ηα παξαπάλσ ζπληεινχλ ζηελ 

επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπ παηδηνχ θαη 

ζηελ κε νινθιήξσζε ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο ζηελ ειηθία ησλ 16 

εηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε αδπλαηνχλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ηηο αλψηαηεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο (θξίζε, ζπιινγηζκφο, 
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δεκηνπξγηθή ζθέςε). ηηο ήπηεο κνξθέο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο, ε 

πλεπκαηηθή αλάπηπμε θηάλεη σο ην ζηάδην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λνεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, ελψ ζηηο πην ζνβαξέο πεξηπηψζεηο αδπλαηεί λα ππεξβεί ην 

πξνελλνηαθφ ζηάδην (Γειιαζνχδαο Λ., 2008, ζ. 260). 

 

Άιια γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε είλαη ε 

έληνλε πξνζθφιιεζε κε ην παξφλ, ην ηψξα, ην ζπγθεθξηκέλν θαη φηη άιιν ζρεηίδεηαη 

κε ην εγγχο ηνπο πεξηβάιινλ (άκεζεο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα). Γηαζέηνπλ επνπηηθφ 

ζπλεηξκηθφ κεραληζκφ θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο κίκεζεο 

θαη ηεο κεραληθήο κλήκεο. Μπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη ηε δηάθξηζε απιψλ ζρέζεσλ, 

επνπηηθψλ ελλνηψλ, λα γεληθεχνπλ πεξηνξηζκέλα θαη λα θξίλνπλ απιντθά. Ζ 

πξνζέγγηζή ηνπο βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζην ζπκηθφ θαη ην ζπλαίζζεκα, παξά ζηε 

ινγηθή επεμεξγαζία ησλ πξαγκάησλ, ελψ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ εχθνια ζε βαζηθέο 

κνξθέο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο θαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο. Σα παξαπάλσ πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε ζα πξέπεη λα ηα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςηλ ηνπο φζνη αζρνινχληαη κε 

ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ θαη λέσλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, εθφζνλ επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ηε ζρνιηθή κάζεζε θαη ηελ πξννπηηθή ησλ 

αηφκσλ απηψλ σο ελειίθσλ (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 177-178). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Η διδαζκαλία ηων γλωζζικών δεξιοηήηων 

2.1. Ζ έλλνηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γηδαζθαιίαο 

2.1.1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ Γηδαθηηθή αζρνιείηαη κε ηνπο φξνπο, ην πεξηερφκελν, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηηο 

δηαδηθαζίεο, ηα κέζα θαη ηηο ηερληθέο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο, θαη 

είλαη ν αξραηφηεξνο θιάδνο ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, αθνχ ε πξντζηνξία ηεο 

αξρίδεη ηελ Σξίηε ρηιηεηία π.Υ. κε ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ ηδξπκάησλ γηα ηε 

δηδαζθαιία εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο. Γηα κεγάιν δηάζηεκα φκσο ε ζρεηηθή κε ηε 

δηδαζθαιία γλψζε παξέκεηλε ζην επίπεδν ηεο εκπεηξνπξαθηηθήο γλψζεο, έσο κφιηο 

ηνλ 17
ν
 αηψλα κ.Υ., κέζα ζην γεληθφηεξν πλεχκα ησλ κεζνδνινγηθψλ αλαδεηήζεσλ, 

έγηλαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο δηαηχπσζεο ελφο ζπζηήκαηνο αξρψλ γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο. Έθηνηε, ν θιάδνο ηεο Γηδαθηηθήο αλαπηχζζεηαη 

ξαγδαία, αθνινπζψληαο ηφζν ηηο επηζηεκνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο 

Παηδαγσγηθήο φζν θαη ηηο εμειίμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηε ζεκεξηλή ηεο 

θαηάζηαζε, ε Γηδαθηηθή αγσλίδεηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην αληηθείκελφ ηεο θαη ηηο 

ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο πεξηγξαθήο θαη αλάιπζήο ηνπ, θαη δηεθδηθεί πξσηεχνπζα 

ζέζε ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

(Μαηζαγγνχξαο Ζ., 2006, ζ. 49). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε επηζηήκε ηεο Γηδαθηηθήο έρεη ηηο απαξρέο ηεο απφ ηελ 3
ε
 

ρηιηεηία πξν Υξηζηνχ, φηαλ ζε πνιηηηζκέλνπο ιανχο ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ηεο 

Μεζνγείνπ κεηαγελέζηεξα, ε αγσγή έπαςε λα είλαη επθαηξηαθή ιεηηνπξγία – πνπ 

επηηειείηαη κε θπζηθφ θαη απξνγξακκάηηζην ηξφπν απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ κειψλ 

ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο ή ηεο θπιήο- θαη έγηλε νξγαλσκέλνο θαη ζπζηεκαηηθφο 

ζεζκφο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε δηδαζθαιία γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

απαηηνχζαλ νη αλάγθεο ηνπ νξγαλσκέλνπ θξάηνπο. Πξσηαξρηθή απνζηνιή ησλ 

πξψησλ απηψλ ζρνιείσλ ήηαλ ε δηδαζθαιία ηεο Γξαθήο, ηεο Αξηζκεηηθήο θαη ηεο 

Γεσκεηξίαο, επηζηεκψλ πνπ κε ιίγα ιφγηα είραλ πξαθηηθφ πεξηζζφηεξν ραξαθηήξα 

θαη ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λανχ, ηνπ παιαηηνχ, ηεο θξαηηθήο 

δηνίθεζεο θαη ηνπ εκπνξίνπ αιιά θαη ηηο αλάγθεο ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ. πκπεξαζκαηηθά, ην ζρνιείν απηφ απνηειεί αληίθηππν ησλ θνηλσληθν-

πνιηηηζηηθψλ εμειίμεσλ ηεο 4
εο

 ρηιηεηίαο πξν Υξηζηνχ θαη πεξηιακβάλεη –εθηφο ηνπ 
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εηδηθεπκέλνπ θαη νξγαλσκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (δηδάζθαινο θαη βνεζνί)- θαη 

ζπζηεκαηνπνηεκέλεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ ηήξεζε ηεο 

ηάμεο (Μαηζαγγνχξαο Ζ., 2006, ζ. 49-50). 

  Ζ Γηδαθηηθή Σέρλε θαηά ηελ ειιελνθιαζηθή επνρή δηεπξχλεηαη σο πξνο ην 

πεξηερφκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο, απνβιέπνληαο ζηελ θαιιηηερληθή, 

γλσζηνινγηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. ην γεγνλφο απηφ ζπλεηέιεζε 

αθελφο ε γελίθεπζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα (θαη ε 

επαθφινπζε κεηαηξνπή ηεο απφ αηνκηθή/θξνληηζηεξηαθή ζε νκαδηθή) θαη αθεηέξνπ 

ν εκπινπηηζκφο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο κε θηινινγηθά καζήκαηα, ηα νπνία 

πξνζηέζεθαλ ζηα ήδε ππάξρνληα καζήκαηα ηεο θπζηθήο θαη ηεο κνπζηθήο αγσγήο. 

Τπφ ηηο έληνλεο επηδξάζεηο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ σθξάηε, ε εθπαίδεπζε 

αλαδείρζεθε σο θπξίαξρν ζέκα ηεο Φηινζνθίαο θαη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαλψζεθε θαηά αληηθείκελν θαη εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, δηακνξθψλνληαο ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θάζε βαζκίδαο θαη ηηο αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο ηερληθέο γηα 

θαζέλα απφ ηα δηδαζθφκελα αληηθείκελα. ην ειιελνξσκατθφ ζρνιείν είραλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν νη επηζηήκεο πνπ αξγφηεξα απνηέιεζαλ ηε βάζε ησλ 

κεηακεζαησληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Γχζεο, ελψ ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα είρε 

άκεζε ζπλάθεηα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο θαη πνιηηηθήο δσήο, ήηαλ πινχζην 

ζε πεξηερφκελν θαη αλζξσπνθεληξηθά πξνζαλαηνιηζκέλν. Χο πξνο ηελ νξγάλσζε, 

επηινγηθά, ε εθπαίδεπζε θξαηηθνπνηήζεθε θαη έγηλε πεξηζζφηεξν πξνζηηή, ελψ σο 

πξνο ην πεξηερφκελν, ζηνλ αζιεηηθφ-θαιιηηερληθφ ηεο ραξαθηήξα πξνζηέζεθε κηα 

ινγνθεληξηθή, εζηθή θαη βηβιηαθή πηλειηά (Μαηζαγγνχξαο Ζ., 2006, ζ. 51-53). 

  ηε Γηδαθηηθή θαηά ηνλ Μεζαίσλα, ε γιψζζα θαηαιακβάλεη εμέρνπζα ζέζε, 

εθφζνλ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία γηα ηνλ εθιαηηληζκφ ησλ 

βφξεησλ ιαψλ πνπ ηελ είραλ θαηαθιχζεη, θαη ελ ζπλερεία, ζηε Βπδαληηλή 

Απηνθξαηνξία ιφγσ ηεο θπξίαξρεο αληίιεςεο φηη νη ιέμεηο εθθξάδνπλ ηηο έλλνηεο θαη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηνλ πιένλ απζεληηθφ ηξφπν. Οη παξαπάλσ αληηιήςεηο 

θαζηέξσζαλ σο θπξίαξρε κέζνδν δηδαζθαιίαο ην κνλφινγν ηνπ δαζθάινπ, κε 

ζπλέπεηα ηνλ καθξφρξνλν κεηέπεηηα αγψλα παηδαγσγψλ -φπσο ν Κνκέληνο, ν 

Rousseau, ν Pestalozziθαη νη εθπξφζσπνη ηεο Νέαο Αγσγή ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 

αηψλα- γηα λα αιιάμεη απηή ε θαηάζηαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο 

ζπληειείηαη κηα παηδαγσγηθή αλαγέλλεζε, βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο είλαη ν 
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παηδαγσγηθφο αλζξσπηζκφο -πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ παηδνθεληξηθέο αληηιήςεηο γηα 

ην ζρνιηθφ θιίκα, ην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν θαη ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, κε 

απνηέιεζκα λα δπλακψλνπλ νη αληηαπηαξρηθέο θσλέο ζε έλα ζρνιείν πνπ δηαηεξεί 

ηνλ γισζζνγξακκαηνινγηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνλ δαζθαινθεληξηθφ ηνπ 

ραξαθηήξα- θαη ε θαηά ειηθηαθέο ηάμεηο νξγάλσζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ, πνπ 

κεηαγελέζηεξα ζα απνηειέζεη ηνλ γεληθφ θαλφλα νξγάλσζεο. Σν έξγν ηεο 

ζπγθξφηεζεο ηεο Γηδαθηηθήο ζε επηζηήκε επηρεηξήζεθε θαηά ηνλ 17
ν
 αηψλα , φηαλ 

θαη αξρίδεη ε πξσηνεπηζηεκνληθή πεξίνδνο ηνπ θιάδνπ. Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηνλ 17
ν
 

αηψλα, πνπ απνθαιείηαη θαη σο αηψλαο ηεο κεζφδνπ, επηθξαηνχζε κηα έληνλε 

θνηλσληθν-επηζηεκνληθή ηάζε πνπ επηδεηνχζε ηελ νξζνινγηθή ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο δσήο, κέξνο ηεο νπνίαο είλαη θαη ε εθπαίδεπζε, ιεηηνπξγία απφ ηελ νπνία 

ε θνηλσλία απέβιεπε λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεζκφο παξέκβαζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (Μαηζαγγνχξαο Ζ., 2006, ζ. 55-57). 

  ηε δηακφξθσζε ησλ παξαπάλσ θνηλσληθν-επηζηεκνληθψλ ηάζεσλ ζπλέβαιαλ 

ζεκαληηθέο κεζνδνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο εμειίμεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηε ξαγδαία αλάπηπμε πνπ 

ζεκεηψζεθε ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν, γεληθφηεξα, θαη ζην ρψξν ηεο Γηδαθηηθήο, 

εηδηθφηεξα, κεηά ηνλ 17
ν
 θαη κέρξη ηνλ 20

ν
 αηψλα, πνπ απνηειεί ηελ πξσην-

επηζηεκνληθή πεξίνδν ηεο Γηδαθηηθήο. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πξσηνεπηζηεκνληθήο ή 

επηζηεκνλίδνπζαο Γηδαθηηθήο είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο 

γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ δηδαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, θαη θπξίσο φηη επηρεηξεί λα 

μεπεξάζεη ηα ζηάδηα ηεο δηδαθηηθήο ζπληαγνινγίαο θαη λα πξνηείλεη νξγαλσκέλν 

ζχζηεκα δηδαθηηθψλ αξρψλ, πνπ ζα πξνζθέξνπλ ιχζεη ζε δηάθνξα δηδαθηηθά 

πξνβιήκαηα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πιένλ ε Γηδαθηηθή λα αζρνιείηαη κεκνλσκέλα θαη 

πεξηπησζηαθά κε απηά (Μαηζαγγνχξαο Ζ., 2006, ζ. 57). ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε ηελ πξνζθνξά ηνπ Κνκέληνπ, ν νπνίνο κηιά πξψηνο γηα ηελ νξγάλσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

ηάμεο θαη ηεο επηθαηξφηεηαο, πνπ δηαθξίλνπλ ην θπζηθφ θφζκν. ηε ζπλέρεηα 

ππνδεηθλχεη πσο κε βάζε ηηο αξρέο απηέο πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα νξγαλψλεη ην 

εκεξήζην πξφγξακκα θαη ηα καζεζηαθά εξεζίζκαηα ζηα πιαίζηα ηεο σξηαίαο 

δηδαζθαιίαο. Με βάζε ην παξαπάλσ πιαίζην, ν Κνκέληνο πξφηεηλε νξηζκέλεο βαζηθέο 

δηδαθηηθέο αξρέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεκνλσκέλσλ δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ: 
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 Ζ αξρή ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο: ν Κνκέληνο δηαθξίλεη ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο απεπζχλεηαη 

ζε παηδηά δηαθνξεηηθήο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη γη’ απηφ πξνηείλεη 

ηα ίδηα πξάγκαηα λα δηδάζθνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε ειηθία. 

Ζ άπνςε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ κε δηαθνξνπνηεκέλν  

ηξφπν απφ ειηθία ζε ειηθία ζπκίδεη ηελ άπνςε ηνπ Bruner, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ηα πάληα κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ζε φιεο ηηο ειηθίεο αιιά κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

 Ζ αξρή ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο: ν Κνκέληνο πξνηείλεη φηη ε δηδαζθαιία 

πξέπεη λα αξρίδεη κε ηελ παξαηήξεζε, λα ζπλερίδεη κε ηελ επαγσγηθή 

δηαηχπσζε ηεο αξρήο ή ηνπ θαλφλα πνπ πξνυπνζέηεη ινγηθή αλάιπζε ηεο 

αηζζεηεξηαθήο εκπεηξίαο θαη λα νινθιεξψλεηαη κε ηελ πξάμε-εμάζθεζε. 

Καηαδηθάδεη ηελ παζεηηθή κάζεζε θαη ηελ θαηάρξεζε ηνπ ιφγνπ, κηαο 

θαη ζεσξεί φηη ε κάζεζε είλαη πξνζσπηθφ επίηεπγκα ηνπ καζεηή θη 

έξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο ελεξγεηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ θαη γισζζνλνεηηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρεηαη. Κάζε 

κνξθή παζεηηθήο κάζεζεο θαη δνγκαηηθήο δηδαζθαιίαο είλαη 

απαξάδεθηε, παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ επνρή ηνπ Κνκέληνπ θπξηαξρνχζε 

ε απηαξρηθή αγσγή. 

 Ζ αξρή ηεο επνπηείαο: αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ αηζζεηεξηαθψλ 

εκπεηξηψλ, ν Κνκέληνο πξνηείλεη ηελ άκεζε επαθή κε ηα πξάγκαηα θαη ηε 

ρξήζε εηθνληθψλ παξαζηάζεσλ φπνπ ε άκεζε εκπεηξία δελ είλαη δπλαηή. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ έγηλε ν πξφδξνκνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο. 

 Ζ αξρή ηεο παηδνθεληξηθήο κάζεζεο: ν Κνκέληνο, παξά ην φηη κέρξη ηελ 

επνρή ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ κέζνδνη πξνζαξκνζκέλεο ζηε θχζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο 

ζηηο καζεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ. Σνλίδεη φηη ην 

δηδαζθφκελν αληηθείκελν πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ 

πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη πξνηείλεη γηα ην 

βαζηθφ ζρνιείν έμη ηάμεηο, γηα θαζεκία απφ ηηο νπνίεο πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα (Μαηζαγγνχξαο Ζ., 2006, ζ. 64-65). 
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2.1.2. Οξηζκφο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο 

  Χο φξνο, ε δηδαζθαιία εθθξάδεη ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία έξγν ηνπ δηδάζθαινπ είλαη ε πξνζθνξά πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ. Ζ 

αληίιεςε απηή, πνπ επηθξαηεί ζε κεγάιν βαζκφ έσο θαη ζήκεξα, πξνζδίδεη θχξνο ζην 

πξφζσπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνλ θαζηζηά πξσηαγσληζηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη ζρεδφλ ηαπηίδεη ηελ έλλνηα ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ πξνθνξηθή ελεκέξσζε, ηελ 

ππνδεηγκαηηθή επίδεημε θαη ηελ θαζνδεγνχκελε εμάζθεζε. 

  Ζ ζχγρξνλε δηεζλήο Παηδαγσγηθή βηβιηνγξαθία πξνζθέξεη κηα πινχζηα πνηθηιία 

νξηζκψλ ηεο δηδαζθαιίαο (teaching, lehren, enseignement), νη νπνίνη 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ αληίιεςε πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ρσξίο φκσο λα 

ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο θαη νη αληηζέζεηο ηνπο πξνθαινχλ 

ζχγρπζε ζηνλ αλαγλψζηε θαη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ ελεκεξφηεηα ηνπ 

επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ επάλσ ζηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ηνπ 

θάζε νξηζκνχ. Ζ ζχγρπζε νθείιεηαη ζηα φξηα ηνπ θάζε επηζηεκνληθνχ θιάδνπ πνπ 

εκπιέθεηαη ζηε δηαζαθήληζε ησλ επηκέξνπο ελλνηψλ ηεο δηδαζθαιίαο. Πεξηνξίδνληαο 

ηνλ επξχ θαη γεληθφ νξηζκφ πνπ έδσζε ν B.O. Smith (1960), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ 

δηδαζθαιία είλαη έλα ζχζηεκα ελεξγεηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζην λα επηθέξνπλ κάζεζε, 

θαη αθνχ πξνζζέζνπκε ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο πνπ 

ππνβφζθεη ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ γεγνλφο, πξνηείλνπκε ηνλ εμήο νξηζκφ, ν νπνίνο 

είλαη απαιιαγκέλνο απφ "παξαδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο" πνπ θαη απηέο πξνάγνπλ 

θαη δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε (πρ νη νξγαλσηηθέο ελέξγεηεο ηεο ζρνιηθήο δηνίθεζεο). 

''Γηδαζθαιία είλαη έλα ζχζηεκα κεζνδηθψλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ 

γίλνληαη κέζα ζε έλα πιαίζην άκεζεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ θη έρνπλ ζθνπφ λα επηθέξνπλ κάζεζε ζηνπο ηειεπηαίνπο 

(καζεηέο) (Μαηζαγγνχξαο Ζ., 2006, ζ. 137)''.Ο νξηζκφο απηφο ζεσξείηαη σο νξηζκφο 

θνηλήο θαη επξείαο απνδνρήο, θαζψο δελ νξίδεη νχηε ην πεξηερφκελν, νχηε θαη ηε 

κέζνδν ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά απιψο αλαδεηθλχεη ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν πνπ 

παίδεη ε δηδαζθαιία κεηαμχ καζεηή θαη καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ θαη επηζεκαίλεη ηα 

ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα λα ραξαθηεξίζνπκε κηα θαηάζηαζε σο 

δηδαζθαιία. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ν (α) εθπαηδεπηηθφο, (β) ν καζεηήο, (γ) ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη (δ) ην δηδαθηηθφ πιαίζην ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. 
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  Απφ ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο πνπ επηζεκάλακε θαη παξνπζηάζακε 

πξνεγνπκέλσο, ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία αλαγλσξίδεη ηα ηξία πξψηα, δειαδή ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ην καζεηή θαη ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, ηα νπνία απνηεινχλ ην 

ιεγφκελν δηδαθηηθφ ηξίγσλν. ην δηδαθηηθφ ηξίγσλν απνπζηάδεη ν παξάγνληαο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ 

πξνεηνηκάδεη θαη δηδάζθεη ην αληηθείκελν, ελψ ππνδειψλεηαη ν εμαξηεκέλνο ξφινο 

ηνπ καζεηή, πνπ καζαίλεη φηη ηνπ δηδάζθεη ν εθπαηδεπηηθφο. Κπξίαξρε ζέζε κεηαμχ 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηξηγψλνπ θαηαιακβάλεη ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ν 

δάζθαινο. Γηα ην ιφγν απηφ ε θαηεγνξία απηή ηεο δηδαζθαιίαο νλνκάδεηαη σο 

δαζθαινθεληξηθή. Με ην θίλεκα φκσο ηεο Νέαο Αγσγήο, πνπ εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη κεηά, αληηζηξάθεθαλ νη φξνη θαη ν καζεηήο απέθηεζε 

πξσηεχνπζα ζέζε ελψ ν δάζθαινο, σο απιφο δηακεζνιαβεηήο, απέθηεζε 

δεπηεξεχνπζα ζέζε. 

       Δ 

 

 

                    Γηδαζθαιία                                            Πξνεηνηκαζία 

 

 

 

 

  Μ                         κάζεζε                                       Α 

ρήκα 1 : Σν ''δηδαθηηθφ ηξίγσλν'' ηεο παξαδνζηαθήο Γηδαθηηθήο. 

 

  Δπηδίσμε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ήηαλ λα θαηαζηήζνπλ ηνλ καζεηή ηθαλφ λα 

αλαιχεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο. Οη δεμηφηεηεο φκσο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

λέα απηή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο δελ απνθηψληαη κε ηελ παζεηηθή αθξφαζε, ηελ 

απνκλεκφλεπζε θαη ηελ επαλάιεςε, αιιά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηε 
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καζεηηθή απηελέξγεηα. Με ηελ έλλνηα απηή κπνξεί λα πεη θαλείο φηη ηα ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηα επηρείξεζαλ λα θαηαζηήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ''πεξηηηφ'' θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο θαη ζχλδεζεο ησλ καζεηψλ κε ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ δηεχξπλαλ θαη εκπινχηηζαλ 

αλάινγα κε ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο παξαδνρέο. Γη απηφ απνθαινχκε ηελ θαηεγνξία ησλ 

δηδαζθαιηψλ πνπ αλαβαζκίδεη ηε ζρέζε ηνπ καζεηή έλαληη ησλ άιισλ δχν 

παξαγφλησλ ηεο δηδαζθαιίαο καζεηνθεληξηθή. ηα πιαίζηα ηεο δηδαθηηθήο ηεο 

καζεηνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο, ζπρλά ελεξγνπνηείηαη ε νξγαλσκέλε καζεηηθή νκάδα, 

γηα λα ζηεξίμεη ηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο παξακέλεη ην άηνκν θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν. Ζ βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ζπρλά 

επηρεηξείηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, θη φρη κέζσ ηεο νκάδαο θαη ησλ 

θνηλσληθν-πνιηηηθψλ ζεζκψλ (Μαηζαγγνχξαο Ζ., 2006, ζ. 141-142). 

  Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, κε ην θίλεκα ησλ ''Νέσλ Πξνγξακκάησλ'' 

αλαβαζκίζηεθε έλαληη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή ε ζέζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, κε ηε δεκηνπξγία ησλ θιεηζηψλ πξνγξακκάησλ (teacher proof 

curricula), ηα νπνία ππνηάζζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή ζηελ θπξηαξρία ηνπ 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Γηα απηφ νλνκάδνπκε γλσζηνθεληξηθή ηε δηδαζθαιία πνπ 

γίλεηαη ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, ησλ νπνίσλ ε θπξηφηεξε επηδίσμε 

ήηαλ λα δηδάμνπλ ηε δνκή θαη ηηο βαζηέο έλλνηεο ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα νπνία ππνηάζζνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζην έηνηκν παθέην δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαη ηνλ αληηκεησπίδνπλ σο 

εμεηδηθεπκέλν ηερλίηε ζηε δηεθπεξαίσζε εληνιψλ θαη νδεγηψλ, θη φρη σο απηφλνκν 

επηζηήκνλα κε δπλαηφηεηεο ζπκβνιήο ζηε δηακφξθσζε ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο ηάμεο ηνπ (Μαηζαγγνχξαο Ζ., 2006, ζ. 142). 

  ε παξαδνζηαθφ επίπεδν, ν πξνεγνχκελεο δηαπηζηψζεηο γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ νδήγεζαλ ζχγρξνλνπο παηδαγσγνχο ζηελ πξφηαζε ηεο 

νκαδνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο, θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο δεκηνπξγεί κέζα ζηελ 

ηάμε κηθξέο νκνηνγελείο ή αλνκνηνγελείο νκάδεο, ηα κέιε ησλ νπνίσλ, αλάινγα κε ηηο 

επηκέξνπο δηδαθηηθέο επηδηψμεηο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε θηινζνθία ησλ 

παηδαγσγψλ πνπ ηηο πξνηείλνπλ ή ηηο εθαξκφδνπλ, αιιεινβνεζνχληαη, επηκεξίδνληαη 

ην έξγν ή ζπλεξγάδνληαη ζηελά ζε νξηζκέλεο ή ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο 
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γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξφθεηηαη γηα επξχηεξε 

νκάδα δηδαζθαιηψλ κε αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ 

σο θνηλφ ηνπο ζηνηρείν φηη επηδηψθνπλ, ζηα πιαίζηα ησλ νκάδσλ, λα δηαζθαιίζνπλ ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ησλ ζεηηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπλ θαη λα απζεληηθνπνηήζνπλ ηε καζεηηθή ζπκκεηνρή 

θαη , γεληθφηεξα, λα δηεπξχλνπλ θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ παηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ αλαβάζκηζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία δελ 

επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζην πψο θαη ζην ηη ζα κάζεη ν καζεηήο, αιιά θξνληίδεη 

ηαπηφρξνλα γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, πνπ πξνυπνζέηεη ε απηνλνκία 

ηνπ. Ζ νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία απνξξίπηεη ην δίιιεκα δαζθαινθεληξηθή ή 

παηδνθεληξηθή δηδαζθαιία, πνπ παξαπέκπεη θαη ζηηο δχν εθδνρέο ζε αηνκνθεληξηθή 

δηδαζθαιία, πξνηείλνληαο παξάιιεια ηελ νξγαλσκέλε καζεηηθή νκάδα σο βάζε 

νηθνδφκεζεο ηεο δηδαζθαιίαο (Μαηζαγγνχξαο Ζ., 2006, ζ. 144). 

 

2.2. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία παηδηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

2.2.1. Γηδαθηηθέο αξρέο θαη ζηξαηεγηθέο 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε, επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ απηψλ. 

Τπελζπκίδνπκε φηη κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη : ε ρακειή λνεκνζχλε, 

ε αλεπαξθήο γισζζηθή αλάπηπμε, ε θησρή κλήκε, ε πξνζθφιιεζε ζην παξφλ θαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν, ε δπζθνιία θαηαλφεζεο αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, ε κηθξή δηάξθεηα 

ηεο πξνζνρήο, ε έιιεηςε δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, ε δπζθνιία ζηελ θξίζε, ζην 

ζπιινγηζκφ, ζηε γελίθεπζε θ.α. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςηλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηνχλ νη ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα 

γίλεη απνηειεζκαηηθή ε δηδαζθαιία θαη λα επηηεπρζεί ε κάζεζε. Σέηνηεο γεληθέο θαη 

εηδηθέο αξρέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ αξρή ηεο εμαηνκίθεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο. 

 Ζ αξρή ηεο επνπηείαο. 

 Ζ αξρή ηεο νιφηεηαο. 

 Ζ αξρή ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη δνκεκέλεο δηδαζθαιίαο. 
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 Ζ αξρή ηεο πξαμηαθήο κνξθήο ηεο δηδαζθαιίαο. 

 Ζ αξρή ηεο ρξεζηκφηεηαο γηα ηε δσή (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 206). 

 

Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ε εθπαηδεπηηθή ζηήξημε ησλ καζεηψλ κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο εηδηθήο αγσγήο, αιιά θαη 

γη’ απηφλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζε πεξηπηψζεηο ζπλεθπαίδεπζεο. Ζ γλψζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (καζεζηαθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, θνηλσληθψλ) θαη ε 

επίγλσζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ δηακνξθψλνληαη δεκηνπξγεί ηελ 

αλάγθε πξνζαξκνγψλ ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. 

  Τπνζηεξίδεηαη φηη ν βξαδχο ξπζκφο κάζεζεο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηνπο καζεηέο 

κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, θαζηζηά επηβεβιεκέλε ηελ παξνρή πξφζζεησλ επθαηξηψλ 

γηα εμάζθεζε θαη εκπέδσζε ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ. Δμάιινπ, θαη ε κεηνλεθηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο-ηδηαίηεξα ηεο βξαρππξφζεζκεο- επηβάιιεη ηελ ''ππεξκάζεζε'' 

θαη ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο πξνζθεξφκελεο γλψζεο, πνπ δηαζθαιίδεη κέζσ ηεο 

ζπλερνχο άζθεζεο. Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάζρεζε ησλ επαλεηιεκκέλσλ απνηπρηψλ, ηηο νπνίεο δνθηκάδεη ν καζεηήο κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε απνηειεί ε 

παξνρή απμεκέλσλ επθαηξηψλ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνλ καζεηή λα δνθηκάζεη ηελ 

επηηπρία. Παξάιιεια, ε θάζε επηηπρεκέλε πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα επαηλείηαη θαη λα 

εληζρχεηαη, γηα λα νηθνδνκείηαη ε απηνπεπνίζεζε θαη λα δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα γηα 

πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο πξνζπάζεηαο. Γεληθά, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε νξηζκέλεο κεζνδνινγηθέο αξρέο, ηηο 

νπνίεο πξνηείλεη θαη ν Bach: 

 Αληηζηνηρία κε ηελ ςπρνπλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη φρη ηελ ρξνλνινγηθή 

ειηθία. 

 "εχθακπην πξφγξακκα" κε δνκή ζπληνληζκέλε κε ηνλ ξπζκφ παηγληψδνπο 

εξγαζίαο θαη ζηαζεξή ξνή γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Δθηέιεζε εξγαζίαο ή δηδαζθαιίαο ζε νιηθά ''πεδία δξαζηεξηφηεηαο'' (παηρλίδη, 

ηξαγνχδη, αθήγεζε, ηξνθή, γπκλαζηηθή, θ.α.). 

 πκπεξίιεςε πεξηζζφηεξσλ ηνκέσλ κάζεζεο θάζε θνξά (πρ. γισζζηθή 

αγσγή, θνηλσληθή, ζσκαηηθή). 
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 Πξνζέγγηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ δσήο (νηθνγέλεηα, ζπίηη, επνρέο ηνπ 

ρξφλνπ). 

 Δμαηνκίθεπζε νδεγηψλ θαη απηνηέιεηα ελεξγεηψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πξαθηηθφηεηα θαη λα επαλαιακβάλνληαη ζπρλά, ελψ ε 

εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη επραξίζηεζε ζην καζεηή, 

φπσο θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ (Γειιαζνχδαο Λ., 2008, ζ. 267-268) 

 

  Ζ εθπαηδεπηηθή εξγαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα  ζην ζρνιείν θαη ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα απνηειεί έλα πιήξεο θαη ζαθψο δηαξζξσκέλν ζεξαπεπηηθν-

παηδαγσγηθφ πιαίζην πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ εχξπζκε αλάπηπμε ηνπ καζεηή, ζηε 

ζεξαπεία ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ, ζηελ ελαξκφληζε ηνπ καζεηή κε ηνλ εαπηφ θαη 

ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν κέζα απφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ 

βαζηζκέλσλ ζηε ζπλνιηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηέινο, ζηελ πλεπκαηηθή ηνπ σξίκαλζε 

πνπ είλαη πξνπνκπφο γηα ηελ επηδησθφκελε απηνλνκία θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπ. 

 

2.2.2. Βαζηθέο αξρέο θαη επηδηψμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα καζεηέο 

κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

Ζ έγθαηξε δηάγλσζε θαη επηινγή ησλ παηδηψλ θαη ε πξψηκε εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε είλαη δχν θπξίαξρεο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ θαηαξηίδνληαη θαη πξννξίδνληαη γηα καζεηέο κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. 

α. Έγθαηξε δηάγλσζε θαη επηινγή. Γηα λα ζρεδηαζηεί νπνηαδήπνηε ζεξαπεπηηθή ή 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ 

θαη ε εθηίκεζε ησλ δεμηνηήησλ, δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπ. Γεδνκέλνπ φηη, γηα 

ηελ θαιχηεξε εθπαηδεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπλεηζθνξά πνιιψλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη πξνζψπσλ, γίλεηαη ζαθέο ην επηβεβιεκέλν ηεο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ 

επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ κε ζθνπφ ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν εληνπηζκφ ησλ 

δπζθνιηψλ, ηελ έγθπξε εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, αιιά θαη ηελ θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

επδηάθξηηεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε είηε 

θάζε παηδηνχ μερσξηζηά είηε νκνηνγελψλ νκάδσλ παηδηψλ. 
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  Ζ αμηνιφγεζε ελφο καζεηή κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη ε εθηίκεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ δελ είλαη κηα απιή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ κφλν 

κηα εηδηθφηεηα. Ζ δηαδηθαζία απηή απαηηεί ηε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ επαγγεικαηηψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο (εηδηθφο παηδαγσγφο, 

ςπρνιφγνο, ινγνζεξαπεπηήο, θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, παηδνςπρίαηξνο, θηι), νχησο 

ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε πηζαλφηεηα θάπνηνη καζεηέο κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε λα 

παξνπζηάδνπλ θαη άιια πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή πξνβιήκαηα. ). Ζ αλαγθαηφηεηα 

κηαο έγθαηξεο ζρνιηθήο παξέκβαζεο πνπ ζα εληνπίδεη ηνπο καζεηέο πνπ εκθαλίδνπλ 

θίλδπλν αλαγλσζηηθήο απνηπρίαο θαη , κέζσ εληαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο  

ζα εκπνδίδεη ην άλνηγκα ηεο ςαιίδαο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο, δηαθαίλεηαη θαη ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζε ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζην Όξεγθνλ ησλ Ζ.Π.Α. Οη καζεηέο ζηελ Eηδηθή Aγσγή παξνπζίαζαλ 

ρακειφηεξα πνζνζηά αλάπηπμεο απφ φηη νη καζεηέο ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, θαη ε 

ρξήζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο επέηξεςε ηελ έγθαηξε θαη ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή αλαγλψξηζε ησλ καζεηψλ πνπ ρξεηάδνληαη κηα εληαηηθή 

εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε. Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα καζεηέο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη γηα καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε 

θίλδπλν αλαγλσζηηθήο απνηπρίαο. Απηφ εμαζθαιίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθέο ηνπο 

αλάγθεο ζα εληνπίδνληαη έγθαηξα θαη φηη ε πξφνδφο ηνπο ζα παξαθνινπζείηαη ψζηε νη 

εθπαηδεπηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ λα ζηεξίμνπλ ηελ εληζρπκέλε πξφνδφ 

ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε νπζηαζηηθψλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Σα ζρνιεία ζα πξέπεη λα 

κεηξνχλ ηελ λνεηηθή/γισζζηθή/θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ 

κε ηε ρξήζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, άπνςε πνπ έρεη ππνζηεξηρζεί απφ 

αξθεηνχο εξεπλεηέο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηάθξηζε απηψλ ησλ καζεηψλ πνπ 

ρξεηάδνληαη εληαηηθφηεξε παξέκβαζε ή παξνρή εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

(Sanford A.K., Park Y., Baker K. S., ζ. 2013). 

ηελ πεξίπησζε απηή, εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, είλαη πηζαλφλ λα 

ρξεηαζηεί θαη πξφζζεηε ππνζηήξημε ινγνζεξαπείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ ιφγνπ θαη νκηιίαο, νθζαικνινγηθή εμέηαζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ φξαζεο, θπζηθνζεξαπεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλεηηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπο 

θαη ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα. Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα είλαη 
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πνιχ ζεκαληηθή, εθφζνλ ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, πνπ πξνθχπηεη θαη κέζσ ηνπ 

έληππνπ θαηαγξαθήο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ γνλέα (Γξνζηλνχ Μ., Μαξθάθεο Δκ., 

Μηραειίδνπ Μ., Σζαγθαξάθε Η., Σζηάκαινο Β., Υξεζηάθεο Κ., 2009, ζ. 41) έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ παηδηνχ ηνπο, ηα πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ 

ηνπο θαη βνεζά λα αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε σο ζπλεθπαηδεπηέο , καζαίλνληαο θαη 

εθαξκφδνληαο ππνζηεξηθηηθέο ηερληθέο ζην ζπίηη (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 193-194). 

 

β. Πξψηκε παξέκβαζε. Όπσο γηα θάζε δηαηαξαρή, έηζη θαη γηα ηνπο καζεηέο κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, ηζρχεη ν θαλφλαο ''φζν λσξίηεξα αληηκεησπίδεηαη έλα 

πξφβιεκα, ηφζν θαιχηεξα είλαη ηα απνηειέζκαηα''. Αλ πεξηκέλνπκε λα έξζεη ην παηδί 

ζην ζρνιείν θαη χζηεξα λα επηδησρζεί ε ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε  γηα ηελ αλάπηπμή 

ηνπ, ζα έρεη ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο. Ζ εηδηθή βνήζεηα πνπ πξέπεη λα δνζεί ζην παηδί 

απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, αλ παξακειεζεί, δελ αλαπιεξψλεηαη αξγφηεξα 

φζν θαιά θαη αλ είλαη ζρεδηαζκέλα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

  Δίλαη γλσζηφ, φηη ε εμέιημε ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

είλαη βξαδεία θαη ειιηπήο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη φζν πην λσξίο 

γίλεηαη κηα θαιά θαηαξηηζκέλε ζπλνιηθή παξέκβαζε, ε νπνία ζα ζηνρεχεη ζηε 

βειηίσζε θαη ζηελ θαιχηεξε σξίκαλζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δεμηνηήησλ, κε ηειηθφ 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. Ζ βνήζεηα απηή πξνζθέξεηαη είηε 

θαη’ επζείαλ ζην παηδί απφ ηνπο εηδηθνχο, είηε κέζσ ησλ γνλέσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα 

επηκνξθψλνληαη  γηα ην ζθνπφ απηφ. πκπεξαζκαηηθά, γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

παξαπάλσ, είλαη επηβεβιεκέλε ε παξνπζία κηαο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο πνπ , ζην 

πιαίζην ελφο επξχηεξνπ ζεξαπεπηηθφ-παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ, ζα επηζεκαίλεη θαη ζα 

εθηηκά ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

παξέκβαζεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο (Υξεζηάθεο 

Κ., 2006, ζ. 194-195).  

  Γεληθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε είλαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ε εζηθνπνίεζή ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ απηψλ απνβιέπεη λα ηα βνεζήζεη λα πξνεηνηκαζηνχλ θαη λα δηακνξθψζνπλ 
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κηα αμηνπξεπή θαη φζν ην δπλαηφλ αλεμάξηεηε ελήιηθε δσή, κε ηζφηηκε ζπκκεηνρή 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο εξγαζίαο. Με κηα πην αλαιπηηθή 

δηαηχπσζε: θνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε, ψζηε λα πξναρζνχλ ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, 

εζηθά θαη αηζζεηηθά ζην βαζκφ πνπ νη δπλαηφηεηεο ηνπο επηηξέπνπλ θαη ηειηθά λα 

εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζε θιίκα ηζνηηκίαο, 

ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Σα άηνκα κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, αθφκε θαη κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθπαίδεπζε, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα θηάζνπλ ζην αλψηαην απηφ επίπεδν ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο 

δσήο, δειαδή λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή ηεο θνηλσλίαο. Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη 

ηα άηνκα κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαηνξζψλνπλ κε θαηάιιειε εθπαίδεπζε, λα 

επηηχρνπλ πιήξσο ή κεξηθψο θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, ζεκαίλεη φηη 

θαη απηά εμππεξεηνχλ αλψηεξεο θνηλσληθέο αλάγθεο, θαζψο απαιιάζζνπλ ηελ 

θνηλσλία απφ απμεκέλεο δαπάλεο γηα θνηλσληθή πξφλνηα θαη θξνληίδα πνπ αλ δελ 

εθπαηδεχνληαλ ζα ήηαλ αλαγθαζκέλε λα ηνπο πξνζθέξεη (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 

195). 

  Βαζηθνί ζηφρνη  ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ήπηα Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

ζεσξνχληαη: i) ε παξαγσγηθή απαζρφιεζε, ii) ε αλεμαξηεζία θαη ε απηάξθεηα, iii) ε 

απφθηεζε δεμηνηήησλ δηαβίσζεο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία επθαηξηψλ επηηπρνχο 

ζπκκεηνρήο εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο. Οη ζηφρνη απηνί ζα πξέπεη λα 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνπο καζεηέο κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη 

λα ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο, 

αλαδεηθλχνληαο ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο αθαδεκατθήο γλψζεο θαη ηεο πξαθηηθήο ηεο 

εθαξκνγήο. Δηδηθφηεξα, ζην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη έκθαζε θαη ζηελ θαηάξηηζε γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ 

επηηπρήο έληαμε πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ησλ ζπκκαζεηψλ θαη 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θιίκα ''απηνλφκεζεο'' ηνπ 

καζεηή κε ήπην Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο απηνλφκεζεο ζπληζηά ε 

απηνπεπνίζεζε, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο, 

κέζσ ησλ νπνίσλ ν καζεηήο κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ζα κπνξεί λα ελεξγεί σο ν 

θαηεμνρήλ ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο 
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ηνπ, απαιιαγκέλνο απφ θάζε πεξηηηή εμσηεξηθή παξέκβαζε. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ δηαβίσζεο ζην πξφγξακκα ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, είλαη αλαγθαίν λα δνζεί έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο αλάιεςεο 

αξκνδηνηήησλ ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ελέξγεηεο απηέο θαιχπηνπλ φιν ην 

θάζκα ησλ εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηιακβάλνπλ: ηελ 

θνηλνηηθή δσή, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπηηηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, θνηλσληθέο θαη 

δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ θαιή πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, 

αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα, φπσο ζπκβαίλεη κε 

θάζε πνιίηε (Γειιαζνχδαο Λ., 2008, ζ. 265-266). 

 

2.2.3. Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα (ΠΑΠΔΑ-Α.Π..) θαη ζρέζε Ννεηηθήο 

Καζπζηέξεζεο θαη ζρνιηθήο έληαμεο 

  Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

πεξηιακβάλεη γλψζεηο, δεμηφηεηεο, εκπεηξίεο, ζηάζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

θαηαθηήζνπλ ή λα αλαπηχμνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο θαη νη επηδηψμεηο 

ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί πξνεγνπκέλσο. Ζ θαηαλνκή ηνπ 

ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ εμαξηάηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη 

άιιεο αλάγθεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ κηαο δηδαθηηθήο νκάδαο. Μηα 

αμηνζεκείσηε παξαηήξεζε είλαη φηη νη αλάγθεο απηέο κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάκεζα 

ζηα άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο θαη ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ επθπΐαο. πλεπψο, ε δηάηαμε ηεο 

χιεο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα δελ είλαη νχηε εχθνιν νχηε ζθφπηκν λα γίλεη θαηά 

βαζκίδεο ή ηάμεηο, θαζψο θάηη ηέηνην ζα αλαηξνχζε ηελ αξρή ηεο εμαηνκίθεπζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 201). 

  Μηιψληαο γηα αλαιπηηθφ θαη ζηνρεπκέλν πξφγξακκα έρνπκε θαηά λνπ  έλα 

ιεηηνπξγηθφ θαη ξεαιηζηηθφ ζηφρν πνπ εμππεξεηεί ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, ηα 

ελδηαθέξνληα, ηηο εκκνλέο ηνπ, ην ξπζκφ θαη ην ρξφλν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηηο 

λνεηηθέο επεμεξγαζίεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα νινθιεξψζεη έλα λνεηηθφ έξγν θαη 

ηειηθά λα κάζεη. Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) είλαη έλα γεληθφ πιαίζην 

καζεκάησλ κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν (πρ Γιψζζα Β' 

Γεκνηηθνχ), πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ν Γηδαθηηθφο ζηφρνο θαη ην αηνκηθφ δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΔΔΑ). Σν ΠΑΠΔΑ (Πιαίζην 
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Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο) απφ θνηλνχ κε ην ΓΔΠΠ (Γηαζεκαηηθφ 

Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ) ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

παηδηνχ θαη νδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο λα επηιέγεη ην 

πιηθφ πνπ ζεσξεί ρξήζηκν θαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπαίδεπζε πξνζαξκφδνληάο ην ζηηο 

δπλαηφηεηεο, ζηηο δπζθνιίεο, ζηηο αλάγθεο θαη ζηα βηψκαηα ηνπ παηδηνχ. εκαληηθφ 

ζπζηαηηθφ ζην αηνκηθφ πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο απνηειεί ε 

επειημία, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο θαζεκεξηλέο θαη ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ 

θαη ε δπλακηθή γηα εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Ο δηδαθηηθφο 

ζηφρνο θαη ην εληαμηαθφ δηδαθηηθφ πξφγξακκα γηα Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 

ζχκθσλα κε ην ΠΑΠΔΑ, πξνυπνζέηεη ηελ ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία α)ηνπ ππφ 

έληαμε καζεηή β)ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ εληαμηαθνχ ζρνιείνπ πνπ ζα ππνδερηνχλ 

ηνλ ππφ έληαμε καζεηή θαη γ) ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή πνπ αηηνχληαη ηελ έληαμε ηνπ 

παηδηνχ ηνπο ζην ζπκβαηηθφ ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο. Ο εληαμηαθφο δηδαθηηθφο 

ζηφρνο πξνυπνζέηεη ηφζν ηελ θαηνρή ησλ αλαγθαίσλ πξνζφλησλ θαη εκπεηξηψλ 

(κέζνδνη θαη ηερληθέο ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ) απφ 

ηνπο δαζθάινπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φζν θαη ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ 

αλαγθψλ ησλ παηδηψλ (Γξνζηλνχ Μ., 2014, ζ. 5-6). 

  Γηα ην ιφγν απηφ, ην ΠΑΠΔΑ πνπ ηζρχεη ζήκεξα δελ δηαθέξεη απφ ην πξφγξακκα 

ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κφλν σο πξνο ην πεξηερφκελν αιιά θαη σο πξνο ηε δνκή ηνπ. 

ην πξφγξακκα απηφ ε χιε δελ είλαη δνκεκέλε θαηά ηάμεηο ή θαηά βαζκίδεο, αιιά 

θαηά πεξηνρέο γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ. Έηζη, ιεηηνπξγεί σο έλαο νδεγφο απφ ηνλ 

νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επηιέγεη ην πιηθφ πνπ ρξεηάδεηαη, γηα λα ζρεδηάζεη 

ηα αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο ηνπ, ψζηε λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο δπλαηφηεηεο, 

ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο απηήο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ 

δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ εμαηνκηθεχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ην πιηθφ απηφ. Δίλαη 

ινηπφλ ζαθέο φηη ν εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο δηδάζθεη παηδηά θαη λένπο κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη εηδηθά θαηαξηηζκέλνο ψζηε λα κπνξεί 

λα θαζνξίδεη θαη λα επηιέγεη ζσζηά ην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί. Αλάινγε 

εμαηνκίθεπζε ηζρχεη θαη ζε φηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ δηαηηζέκελνπ ρξφλνπ γηα ηε 

δηδαζθαιία. Δηδηθφηεξα, γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπνπ αλήθεη ην 

Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Καιακάηαο, ζρνιείν ζην νπνίν θνηηά ν καζεηήο καο, ην 10% ηνπ ρξφλνπ 
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δηαηίζεηαη γηα ηηο δεμηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο/καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο (Πξνθνξηθφο 

ιφγνο, Φπρνθηλεηηθφηεηα, Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο, πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε), ην 

40% ηνπ ρξφλνπ γηα βαζηθέο αθαδεκατθέο/ζρνιηθέο δεμηφηεηεο (Αλάγλσζε, Γξαθή, 

Καηαλφεζε, Μαζεκαηηθά), ην 15% ηνπ ρξφλνπ γηα θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (ηθαλφηεηα 

ζπλεξγαζίαο, ηήξεζε θαλφλσλ), ην 10% ηνπ ρξφλνπ γηα δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (ηθαλφηεηα έθθξαζεο κέζα απφ ζπκβνιηζκνχο, εηθαζίεο θαη 

θαληαζηηθέο εθδνρέο θαη πξνεθηάζεηο) θαη ην ππφινηπν 25% γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ (νξγάλσζε πξνζσπηθφηεηαο, ζπλεηδεηνπνίεζε 

ελδηαθεξφλησλ, δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ) (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 201-203). 

 

2.2.4. .Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ. θαη κεζνδνινγία ηεο παξαηήξεζεο 

  Σν ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (.Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ.) απνηειεί έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο εηδηθήο 

δηδαθηηθήο, ε νπνία –σο κέξνο ηεο γεληθήο δηδαθηηθήο- αζρνιείηαη κε επηκέξνπο 

πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο φπσο απηά ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο  αλάγθεο 

ή αλαπεξίεο. Ζ εηδηθή δηδαθηηθή ρξεζηκνπνηεί εμεηδηθεπκέλεο έλλνηεο γηα ηελ 

πξνζέγγηζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο 

κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη καζεηέο κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. 

  Σν ρέδην ηνρεπκέλεο Αηνκηθήο Γνκεκέλεο Δληαμηαθήο Γηδαθηηθήο Δξγαζίαο 

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

ησλ βησκάησλ ηνπ καζεηή κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. Ζ ζεκαζία ηνπ έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη ππνζηεξίδεη βησκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο, πξνζεγγίδεη ηε 

δηδαζθαιία ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη επηρεηξεί λα 

αλαδείμεη ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ηα κνληέια 

δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο γηα ηελ δηαρείξηζε 

πξνβιεκάησλ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηάξηηζή ηνπ πξνυπνζέηνπλ βαζηθέο γλψζεηο θαη 

εμεηδίθεπζε, κε ηα βαζηθά θξηηήξηα ηνπ νξηζκνχ ηνπ λα είλαη ηα εμήο: 

 Σν θαηαλνεηφ ηεο δηαδνρήο ησλ νδεγηψλ. 

 Ζ δηαδνρή λα βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (ΠΑΠΔΑ, ΑΠ, ΓΔΠΠ). 

 Σα ζηνηρεία ηεο δηαδνρήο λα νδεγνχλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δεμηφηεηαο. 

 Ζ δνκηθή ζπλνρή ησλ ζηνηρείσλ. 
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 Ζ απνθηεκέλε δεμηφηεηα λα εληάζζεηαη ζε κηα αθνινπζία δεμηνηήησλ. 

 Σν πξφγξακκα λα βαζίδεηαη ζηε ζπλνιηθή θαη βησκέλε εκπεηξία ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο. 

 Ζ δηδαθηηθή θαζνδήγεζε λα νδεγεί ην καζεηή ζε κηα δηαξθψο απμαλφκελε 

απηνλνκία (Γξνζηλνχ Μ., 2014, ζζ. 2-3). 

 

Με βάζε ην γεγνλφο φηη ε κεζνδνινγία παξαηήξεζεο εζηηάδεη ζηηο 5 πεξηνρέο ηνπ 

ΠΑΠΔΑ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη νη βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο (αλάγλσζε, 

γξαθή, θαηαλφεζε, Μαζεκαηηθά), αιιά θαη κε βάζε ην γεγνλφο φηη αλαθέξεηαη θαη 

ζηηο Γισζζηθέο Γεμηφηεηεο, δηαπηζηψλνπκε ηελ αδηακθηζβήηεηε ζπλάθεηα ηεο 

παξαηήξεζεο κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. 

  Οη δάζθαινη παξαηεξνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη θαηαγξάθνπλ ζπλερψο ηα 

εμσηεξηθά γεγνλφηα θαη ηελ παηδηθή ζπκπεξηθνξά, είηε γηα λα βεβαησζνχλ φηη ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνρσξάεη νκαιά είηε γηα λα απνθηήζνπλ κηα γεληθή εηθφλα 

ηεο ηάμεο. Οξηζκέλεο θνξέο νη δάζθαινη παξαηεξνχλ ζεκαληηθέο ή αζπλήζηζηεο 

ζπκπεξηθνξέο (πρ φηη έλα παηδί πεξηπιαληέηαη άζθνπα ζηελ αίζνπζα) θαη άιινη 

αλαδεηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά γηα λα ηελ παξαηεξήζνπλ (πρ φζε 

πξνζνρή δίλεη ην παηδί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα). Ζ παξαηήξεζε κπνξεί 

λα πξνζθέξεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα 

ζρεδηαζκνχ ή αμηνιφγεζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή κηαο παξέκβαζεο ζε 

αηνκηθφ ή ζε επίπεδν ηάμεο (Αβξακίδεο Ζ., Καιχβα Δ., 2006, ζ. 222). Ζ θαηαγξαθή 

ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ παξαηεξνχληαη ζην Δηήζην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα, ζην Δβδνκαδηαίν θαη ζην Ζκεξήζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα (Γξνζηλνχ 

Μ., 2014, ζ. 4). 

Σν δνκεκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, παηδηά πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο 

απηνκφξθσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, δελ ππάξρεη πεξίπησζε ηα παηδηά κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο απφ κφλα ηνπο, ρσξίο 

ηε βνήζεηα κηαο ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ελφο ζπζηεκαηηθά ζρεδηαζκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ ηερληθή ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο ηέηνηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηα παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε δελ δηαθέξεη απφ ηελ ηερληθή 

ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ άιισλ παηδηψλ κε 
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δπζθνιίεο, παξνπζηάδνληαο νκνηφηεηεο σο πξνο ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο 

δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα πιένλ θαηάιιεια δηδαθηηθά κνληέια γηα καζεηέο κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε είλαη : 

Α) ην κνληέιν ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ (teaching units), κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηε δηαζεκαηηθή ή δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο χιεο, ηελ επειημία, ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηε βησκαηηθή ζχλδεζε. 

Β) ην κνληέιν ηεο αλάιπζεο έξγνπ (Task analysis), κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

αλάιπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ ζε κηθξά βήκαηα θαη ηελ βήκα πξνο βήκα 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 207). Τπάξρνπλ δηδαθηηθνί ζηφρνη 

εχθνινη θαη ζηφρνη πην δχζθνινη. Έλα παηδί π.ρ. ειηθίαο 11 εηψλ πνπ δελ έκαζε 

αθφκε λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη, ελψ θνηηά θαλνληθά ζην ζρνιείν, ζεκαίλεη φηη έρεη 

ζνβαξέο δπζθνιίεο. Γηα ην παηδί απηφ ν δηδαθηηθφο ζηφρνο ‘’Να δηαβάδεη απιφ 

θείκελν’’ είλαη πνιχ δχζθνινο. Δίλαη απηνλφεην φηη γηα λα κάζεη λα δηαβάδεη θείκελν 

πξέπεη πξψηα λα κάζεη λα δηαβάδεη γξάκκαηα, ζπιιαβέο, απιέο δηζχιιαβεο ιέμεηο, 

κεγαιχηεξεο θαη δπζθνιφηεξεο ιέμεηο, απιή πξφηαζε, δπζθνιφηεξε πξφηαζε θηι. Με 

απιά ιφγηα, γηα λα κάζεη αλάγλσζε θαη γξαθή ρξεηάδεηαη δνκεκέλν δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα θαη αλάιπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ ζε κηθξά βήκαηα. Κάζε βήκα 

ηζνδπλακεί κε έλαλ κηθξφηεξν ζηφρν, έλαλ ππνζηφρν (Υξεζηάθεο Κ., 2013, ζ. 158).  

Μηα θαιή δηαδηθαζία γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε εμήο: 

αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ θαη ε εθηίκεζε ησλ δεμηνηήησλ, 

ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ηνπο, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί αξρηθά κηα 

ελφηεηα σο θεληξηθφο ππξήλαο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα δηαζαθεληζηνχλ νη 

επηκέξνπο ελφηεηεο, νη δηδαθηηθνί ζηφρνη, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ γηα 

ηε δηδαζθαιία ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ηέινο, ηα κέζα θαη ηα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία. ην επφκελν ζηάδην, ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

πξφβιεςε ησλ ζεκείσλ πνπ πξέπεη λα πξνβιεζνχλ ζηνλ πίλαθα εκπεηξηψλ γηα ηελ 

εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα απνθηεζνχλ απφ ηα παηδηά θαηά 

ηε δηδαζθαιία, αιιά θαη λα θαζνξηζηνχλ νη ηερληθέο, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη νη εληζρπηέο (ακνηβέο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

φηαλ ηα παηδηά πεηπραίλνπλ ηνλ ζηφρν. 

  Καζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ, ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ θαη λα ζπκβνπιεχεηαη ην αλαιπηηθφ 
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πξφγξακκα (ΑΠ), απφ ην νπνίν αληιεί ην πιηθφ (δηδαθηηθνί ζηφρνη, δξαζηεξηφηεηεο) 

πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ηα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη δελ κπνξεί παξά λα 

δηαθξίλνληαη απφ ηζνξξνπία, πιεξφηεηα θαη εζηθή βάζε ζε φηη αθνξά ην πεξηερφκελφ 

ηνπο (Υξεζηάθεο Κ., 2006, ζ. 207-208). 

 

 

2.3. Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη Γιψζζα - Γηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ ζε καζεηέο κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

2.3.1. Ζ ζεκαζία ηεο αλάγλσζεο σο γισζζηθήο δεμηφηεηαο θαη ν ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδεη ζηελ ζρνιηθή επηηπρία 

  ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

(ΑΠ) επηθεληξψλεηαη ζηελ εθκάζεζε αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ απφ ην παηδί, 

θαζψο πξφθεηηαη αλακθίβνια γηα ηελ βαζηθφηεξε ζπλζήθε εθκάζεζεο φισλ ησλ 

ππφινηπσλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ. Ζ θαιή αθαδεκατθή επίδνζε ζην ζρνιείν δελ 

δχλαηαη λα επηηεπρζεί δίρσο λα έρεη θαηαθηεζεί πξνεγνπκέλσο ε αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα, κηαο θαη ε έιιεηςή ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζθνιίεο επίηεπμεο κηαο 

νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο θαη κηαο νινθιεξσκέλεο γλψζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην 

νπνίν ην άηνκν δεη. Μπνξεί ηε ζεκεξηλή επνρή λα θαηαθιπδφκαζηε απφ πιεζψξα 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ κέζσλ (πιεξνθφξεζε πνπ δελ 

απαηηεί απαξαίηεηα ηελ αλαγλσζηηθή επάξθεηα ηνπ πιεξνθνξνχκελνπ), σζηφζν ε 

απηνλνκία ηνπ αηφκνπ θαη ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο 

έλλνηεο, εθφζνλ ν γξαπηφο ιφγνο θαη ε θαηαλφεζή ηνπ απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν 

ερέγγπν γηα ηελ αλαδήηεζε θαη εχξεζε εξγαζία, αιιά θαη γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο αλάγλσζεο σο 

ζεκαληηθήο πεγήο πιεξνθφξεζεο πθίζηαηαη παξά ηε ξαγδαία εμάπισζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νη νπνίνη –φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο- απαηηνχλ έλα βαζηθφ επίπεδν αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο. Γελ είλαη 

επνκέλσο δχζθνιν λα δηαθσλήζνπκε κε ηνπο Hammill θαη Bartel (1990) πνπ 

ηνλίδνπλ πσο φζνη δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαβάδνπλ ζα βξίζθνληαη κφληκα ζε κηα 

θαηάζηαζε κεηνλεθηηθή, πνπ ζπλερψο ζα επηδεηλψλεηαη. πλεπψο, παξνπζηάδεηαη σο 
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επηβεβιεκέλε αλάγθε γηα ην λνεηηθά θαζπζηεξεκέλν παηδί λα αλαπηχμεη ζην κέγηζην 

δπλαηφ βαζκφ ηηο αλαγλσζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

πνιππφζεηε απηνλνκία θαηά ηελ κειινληηθή ελήιηθε δσή ηνπ. 

  Ζ ζρνιηθή απνηπρία ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ 

νθείιεηαη ζην φηη πνιιά απφ απηά ηα παηδηά δελ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε ζρνιηθή 

εηνηκφηεηα λα δηδαρζνχλ αλάγλσζε, γξαθή ή αξηζκεηηθή κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην 

ζρνιείν, θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηελ αλάγλσζε, σο πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο κάζεκα ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σν άγρνο ησλ 

δαζθάισλ γηα ην πψο ζα εμειηρζνχλ νη καζεηέο ηνπο ζηνλ αλαγλσζηηθφ ηνκέα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλχπαξμε παηδηψλ δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ σξίκαλζεο θαη 

ζρνιηθήο επίδνζεο, επηθέξεη κηα ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηεο αλαγλσζηηθήο 

εηνηκφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή θαη έλαλ θαζπζηεξεκέλν εληνπηζκφ ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ηα παηδηά δελ ζα 

πξέπεη λα δηδάζθνληαη αλάγλσζε εάλ δελ έρεη δηαπηζησζεί ε αλαγλσζηηθή ηνπο 

εηνηκφηεηα (λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζσκαηηθά), κηα εηνηκφηεηα πνπ δελ κπνξεί 

λα αληηζηαζκηζηεί απφ παξάγνληεο φπσο ε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Ζ πίεζε πνπ αζθεί ε νηθνγέλεηα ζην παηδί λα κάζεη αλάγλσζε θαη γξαθή κάιινλ 

επηδεηλψλεη παξά δηνξζψλεη ην πξφβιεκα, νδεγψληαο ζε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

θαη ζε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Πνιινί λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνη καζεηέο έρνπλ 

απνηχρεη επαλεηιεκκέλα ζηνλ αλαγλσζηηθφ ηνκέα πξηλ θαλ γίλνπλ δεθηνί ζε εηδηθφ 

ζρνιείν, κε απνηέιεζκα λα ηνπο δεκηνπξγείηαη έλα ζπλαίζζεκα θφβνπ, 

απνγνήηεπζεο θαη αλίαο γηα ην κάζεκα ηεο αλάγλσζεο θαη γεληθφηεξα γηα ην ζρνιείν, 

πξάγκα πνπ θαζηζηά ηε κάζεζε δηαδηθαζία δχζθνιε (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 

219-220). Ζ αξλεηηθή ζηάζε πνπ έρεη ν καζεηήο γηα ηελ αλάγλσζε ζα αιιάμεη 

εθφζνλ ηνπ δνζνχλ επθαηξίεο λα ληψζεη ηελ αλαγλσζηηθή επηηπρία, κέζα απφ 

επθαηξίεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ ζα δεκηνπξγνχκε, ψζηε ε απνηπρία πνπ ην λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλν παηδί έρεη γεπηεί απφ πνιχ κηθξή ειηθία λα αληηζηξαθεί πξνο ην 

θαιχηεξν (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 75). Με απηήλ ηελ άπνςε ελαξκνλίδεηαη 

θαη κηα έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε ειιεληθά ζρνιεία θαη θαηέδεημε 

ζπλάθεηα ζηελ ειιηπή γνληθή εθπαίδεπζε θαη ζε πξνβιήκαηα ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο αθξηβψο παξαηεξήζακε ζην καζεηή. Ζ έξεπλα 

απηή ζεκείσζε φηη νη δπζθνιίεο ελφο καζεηή ζηελ αλάγλσζε θαη ε επαθφινπζε 



61 
 

αλαγλσζηηθή απνηπρία σζεί ην καζεηή ζε εθδήισζε ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη κε 

απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο, εθφζνλ ράλεη ην θίλεηξν γηα κάζεζε θαη βηψλεη εζσηεξηθά 

ην αίζζεκα ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο (Kallitsoglou A., 2014, ζ. 239). 

  Με βάζε ηελ έλδεημε ηνπ Γείθηε Ννεκνζχλεο θαη βαζηζκέλνη ζε δηεζλείο έξεπλεο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη κηα κέηξεζε θάησ ηνπ 50 (δειαδή κηα δηάγλσζε Βαξηάο-νβαξήο 

θαη Μέηξηαο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο) ζεκαίλεη φηη ην παηδί ζπάληα καζαίλεη λα 

δηαβάδεη, κπνξεί σζηφζν λα αλαγλσξίδεη ζπλεζηζκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο, ρσξίο 

απαξαίηεηα λα έρεη θαηαθηήζεη ηελ θαηαλφεζή ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κε 

δηάγλσζε Διαθξάο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζεη επαξθείο 

αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, αλ θαη ε πιεηνλφηεηά ηνπο δελ ζα θαηνξζψζεη λα μεπεξάζεη 

ην επίπεδν ησλ παηδηψλ ηεο Γ' Γεκνηηθνχ σο πξνο ην ιεμηιφγην θαη ηελ θαηαλφεζε. 

Μαζεηέο φκσο κε Γείθηε Ννεκνζχλεο απφ 66 έσο 75 κπνξνχλ κε ηε ζσζηή 

εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε λα ηειεηψζνπλ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν ζε ειηθία 

δεθαηξηψλ ή δεθαηεζζάξσλ ρξνλψλ, έρνληαο θηάζεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 

2.3.2. Αλαγλσζηηθή, αηζζεηεξηαθή θαη θνηλσληθή-ζπλαηζζεκαηηθή εηνηκφηεηα ησλ 

παηδηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

Σν λνεηηθά θαζπζηεξεκέλν παηδί ρξεηάδεηαη έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα 

ζεκεηψζεη κηα λνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε απνθηψληαο εκπεηξίεο πνπ 

βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πξψηε αλάγλσζε ηθαλνηήησλ. Οη 

ηθαλφηεηεο απηέο δελ είλαη άιιεο απφ ηελ θαιή φξαζε θαη αθνή, ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ηνπ λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ θαη ηνπ ''δνχλαη θαη ιαβείλ'', ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηα βηβιία θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ γξαπηψλ ζπκβφισλ, ηελ ζσζηή άξζξσζε θαη 

θαηαλνεηή νκηιία, ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο, ηεο νπηηθήο δηάθξηζεο θαη 

ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο. χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηθαλφηεηεο, ε αλαγλσζηηθή 

εηνηκφηεηα δελ απαηηεί κφλν έλα αληίζηνηρν λνεηηθφ επίπεδν, αιιά  εμαξηάηαη θαη 

απφ: 

 Σελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ καζεηή θαη εηδηθά ηελ αηζζεηεξηαθή ηνπ 

εηνηκφηεηα. 
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 Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηα εξεζίζκαηα πνπ ηνπ παξέρεη αιιά θαη γεληθά 

ηελ γνληθή επίδξαζε ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ηελ πξψηε 

αλάγλσζε. 

 Σελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εηνηκφηεηα ηνπ παηδηνχ  πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα αηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη απηνεθηίκεζεο, ηηο ηξαπκαηηθέο 

παξειζνληηθέο εκπεηξίεο απφξξηςεο ή ζρνιηθήο απνηπρίαο, θαζψο θαη ηα 

θίλεηξα γηα κάζεζε πνπ ην ελεξγνπνηνχλ. 

 Σν είδνο θαη ην βαζκφ ησλ αληηιεπηηθψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

γισζζηθήο αλάπηπμεο φπσο είλαη ηα πξνβιήκαηα νπηηθήο αληίιεςεο, νη 

δπζθνιίεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο, ηα πξνβιήκαηα νκηιίαο, θηι. 

(Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 221-222). 

 

Ζ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο δελ είλαη κηα δηαδηθαζία απιή αθφκα θαη γηα ηα παηδηά 

κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε, πφζν κάιινλ γηα ηνπο καζεηέο κε δηάγλσζε Ννεηηθήο 

Καζπζηέξεζεο. Ζ Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ελδερνκέλσο λα ζπλνδεχεηαη απφ άιιεο 

δηαηαξαρέο φπσο βαξεθνΐα, νθζαικνινγηθέο παζήζεηο, εηδηθέο δπζθνιίεο 

αληηιεπηηθφηεηαο, δηαηαξαρέο ζηε ζπκπεξηθνξά ή άιια πξνβιήκαηα πγείαο. 

πλεπψο, ε εμέηαζε ηεο θπζηθήο πγείαο ηνπ παηδηνχ είλαη δηαδηθαζία απαξαίηεηε, 

θαζψο κεηά απφ ηελ εμέηαζε ηεο φξαζεο θαη ηεο αθνήο θαηά ην πξναλαγλσζηηθφ 

ζηάδην ζα βνεζνχζε ζηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ νξγαληθψλ βιαβψλ κέζα απφ ηε 

κεηξηθή δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, παξέρεηαη επαξθή ελεκέξσζε 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηα αθνπζηηθά ή ηα νθζαικνινγηθά πξνβιήκαηα ηνπ καζεηή 

ηνπ, γηα ην αλ ρξεηάδεηαη δηνξζσηηθνχο θαθνχο, αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ή αλ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαξκαθεπηηθή αγσγή. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη ελεκέξσζε γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή, εληνπίδεη ν 

ίδηνο ''ζεκεία πςειήο επηθηλδπλφηεηαο'' φζνλ αθνξά ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ 

αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ ηνπ καζεηή ηνπ (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 223). 

Σν ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα νθείινπλ λα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή, παξέρνληαο ηνπ θίλεηξα γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ 

καζεηηθνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο. Ζ παξνρή επηπξφζζεησλ επθαηξηψλ ψζηε λα βηψζεη ην 

αίζζεκα ηεο επηηπρίαο, ζε ζπλδπαζκφ  κε ηελ επηβξάβεπζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζα 

δηεκβνιίζεη ηελ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ηελ αλαζθάιεηα απφ παξειζνληηθέο 
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ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ζα ηνλψζεη ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ. πγθεθξηκέλα, νη 

γνλείο ζα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ην λνεηηθά θαζπζηεξεκέλν παηδί εθφζνλ 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην πξναλαγλσζηηθφ ζηάδην (λεπηαθή ειηθία) δηαδξακαηίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ απφθηεζε ησλ αλαγλσζηηθψλ κεραληζκψλ. 

Οπζηαζηηθά, ε αλάγλσζε αξρίδεη ζην ζπίηη, πξηλ αθφκα ην παηδί θνηηήζεη ζην 

ζρνιείν, φπνπ ηα παηδηά θαηαθηνχλ (άιια ζε επαξθή θαη άιια ζε αλεπαξθή βαζκφ) 

ηηο βαζηθέο γλψζεηο γηα ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα. χκθσλα κε ηνπο Allard θαη Bo 

Sunbland, ε κεηξηθή γιψζζα θαη ε αλάγλσζε αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο 

ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αηζζήκαηα θαη ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπ εκπεηξίεο. Κάζε καζεηήο ''θνπβαιά'' καδί ηνπ ζην ζρνιείν ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο βησκέλεο εκπεηξίεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο απνξξένπλ απφ ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Όηαλ επνκέλσο αθνχεη απφ ην δάζθαιν κηα 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, ζπλδπάδεη ην λφεκά ηεο κε βάζε ηα βηψκαηα θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ, λνεκαηνδνηψληαο ηελ κε ηνλ αλάινγν ηξφπν. Οη γνλείο ζα πξέπεη, γη 

απηφλ ηνλ ιφγν, λα πξνζθέξνπλ ζην παηδί εξεζίζκαηα γηα κάζεζε, θηλεηνπνηψληαο 

θαη απμάλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην βηβιίν, ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή. Μία 

απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ κεηάδνζε ησλ απαξαίηεησλ- γηα 

ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο- γλψζεσλ ζην παηδί  είλαη ην λα δηαβάδνπλ νη γνλείο 

βηβιία ζηα παηδηά ηνπο. Σν φθεινο είλαη αθφκα κεγαιχηεξν φηαλ ηα παηδηά 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζρνιηάδνληαο ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο, ζπδεηψληαο ην 

παξακχζη ηνπ βηβιίνπ ή καληεχνληαο ην λφεκα κηαο άγλσζηεο ιέμεο ή ηε ζπλέρεηα 

ηεο ηζηνξίαο πνπ αθεγνχληαη. Σν βηβιίν φκσο δελ είλαη ην κνλαδηθφ κέζν γηα ηε 

κχεζε ησλ παηδηψλ ζην γξαπηφ ιφγν (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 226-227). 

  Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, πνιιά παηδηά κε δηάγλσζε Ννεηηθήο 

Καζπζηέξεζεο, έρνπλ γεπηεί απφ πνιχ λσξίο ηελ απνγνήηεπζε ιφγσ ηεο απφξξηςεο 

θαη ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, κε απνηέιεζκα λα έρεη γελλεζεί κέζα ηνπο έληνλν ην 

αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο, ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο, ηεο αδηαθνξίαο, ηεο 

απνκφλσζεο ή επηζεηηθφηεηαο θαζψο θαη ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο πξνζπάζεηαο γηα 

κάζεζε θαη εξγαζία κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία. Δίλαη αθφκα γεληθά παξαδεθηφ φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ 

πξνρσξάεη κε βξαδχηεξν ξπζκφ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ησλ κε 

θαζπζηεξεκέλσλ, κε απνηέιεζκα ζηε ζρνιηθή ειηθία λα εκθαλίδνληαη θξνχζκαηα 
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αλψξηκεο ή θαη λεπηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Μηα πξψηε εθηίκεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαη θνηλσληθήο εηνηκφηεηαο ηνπ παηδηνχ πεξηιακβάλεη δηάθνξα ελδεηθηηθά 

εξσηήκαηα φπσο: 

 Παίδεη ην παηδί κε άιια παηδηά; 

 Παίδεη κε παηδηά ηεο ίδηαο ρξνλνινγηθήο ή πλεπκαηηθήο ειηθίαο; 

 πλεξγάδεηαη κε παηδηά θαη ελήιηθεο; 

 Μνηξάδεηαη κε άιινπο ηα πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα; 

 Δίλαη επέμαπην; 

 Γηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ ζε ζεκείν πνπ λα εγθαηαιείπεη απηφ κε ην νπνίν 

θαηαπηάλεηαη; 

 Πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο ηεο θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο ρσξίο λα αγρψλεηαη 

θαη λα απνδηνξγαλψλεηαη; 

 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο, ν δάζθαινο θαιείηαη λα 

νξγαλψζεη θαη λα εθαξκφζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζζ. 230-231). 

 

2.3.3. ρεδηαζκφο εμαηνκηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

αλαγλσζηηθή εηνηκφηεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγλσζηηθψλ πξνβιεκάησλ 

  Ο ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο, ηε 

δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ, 

απαηηεί απφ ην δάζθαιν λα ιάβεη ππφςηλ ηνπ ηε θπζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή 

θαη γλσζηηθή-αληηιεπηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Δίλαη επίζεο απαξαίηεην λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη νη παξαπάλσ ηνκείο αλάπηπμεο εμειίζζνληαη κε δηαθνξεηηθφ 

ξπζκφ. Έλα παηδί ινηπφλ κπνξεί λα έρεη ηελ θαηάιιειε θπζηθή δηάπιαζε θαη πγεία 

γηα αλαγλσζηηθή εηνηκφηεηα, αιιά λα είλαη πνιχ αλψξηκν ζπλαηζζεκαηηθά θαη 

θνηλσληθά. Δπηπξφζζεηα, δχν παηδηά κε ηνλ ίδην βαζκφ Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο 

κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε επίπεδα αληηιεπηηθφηεηαο (νπηηθήο, 

αθνπζηηθήο, απηηθήο θιπ). Όια απηά ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ θαηαξηηζκνχ 

εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο 

θάζε παηδηνχ. Οη βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ απαζρνινχλ ην δάζθαιν πξηλ απφ ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπλήζσο νη εμήο: 
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 ε πνην βαζκφ κπνξεί ε εθπαίδεπζε λα επηζπεχζεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

παηδηνχ γηα αλάγλσζε θαη άζθεζε ζε ζέκαηα γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη 

αληηιεπηηθήο δεμηφηεηαο; 

 Πνηα κέζνδνο αληαπνθξίλεηαη ζηηο δπζθνιίεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παηδηψλ; 

 Πνην απφ ηα δχν πξέπεη λα πξνεγεζεί; Ζ νπηηθή ή ε αθνπζηηθή εηνηκφηεηα; 

 Πνηεο δεμηφηεηεο πξνυπνζέηεη ε κεραληθή αλάγλσζε; 

 Μπνξεί ε αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ λα επηηαρπλζεί κε ηελ άζθεζε; 

 Ση είδνπο ηθαλφηεηεο πεξηιακβάλεη ε θζνγγηθή αλάιπζε θαη ζχλζεζε; 

 Δίλαη δπλαηφλ λα πξνιεθζεί ε αλαγλσζηηθή θαζπζηέξεζε ή λα κεησζεί ν 

βαζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θη αληηκεηψπηζεο ησλ 

νπηηθνρσξηθψλ θαη αθνπζηηθψλ δπζθνιηψλ; 

 Πνηνη κέζνδνη βνεζνχλ ζηελ πξφζιεςε θαη θαηαλφεζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ 

θεηκέλνπ; 

 Πνηα είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο γξαθήο ζηε βειηίσζε  

ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο θαη ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο γεληθφηεξα; 

(Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 231-232) 

 

  Γηα πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο δελ ππάξρνπλ μεθάζαξεο απαληήζεηο, κηαο 

θαη ε δηεζλήο έξεπλα παξακέλεη αλνινθιήξσηε, κε απνηέιεζκα θάπνηεο εμ απηψλ λα 

ζπλερίζνπλ λα πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη ακθηβνιία, αθνχ ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί αθήλεη  

αδηεξεχλεηνπο παξάγνληεο φπσο ε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δαζθάινπ, ε πνιηηηζκηθή 

θνηλσληθή ππνδνκή ηνπ καζεηή, ν βαζκφο παξψζεζεο θαη ην επίπεδν θηλήηξσλ, θηι 

  χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα κειεηψλ (απφ ην 1987 

έσο ην 2008) πνπ εμέηαδαλ ηα ζπκβνιή ηεο απηνπαξαθνινχζεζεο/απηνειέγρνπ ζηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα, δηαπηζηψζεθε φηη σο κέζνδνο απνθέξεη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, ν απηνέιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηκεξή 

δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ. Σν πξψην βήκα ζηε 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, θαη ην δεχηεξν 

βήκα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή θάπνηαο πηπρήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σππηθά, ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξείηαη είλαη απηή πνπ ζέηνπλ σο ζηφρν είηε νη ίδηνη νη 

καζεηέο είηε ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο. Όηαλ νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 
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ζπκπεξηθνξά, θαηαγξάθνπλ ηελ εκθάληζή ηεο ζε έλα θχιιν ή έλα γξάθεκα. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ ε ζπκπεξηθνξά ζηφρνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ζειίδσλ πνπ δηαβάδνληαη 

θαζεκεξηλά ζε βηβιία κε θνηλσληθέο κειέηεο ,νη καζεηέο θαζνξίδνπλ κέζσ ηεο απην-

παξαηήξεζεο εάλ ε ζπκπεξηθνξά ζηφρνο επηηπγράλεηαη ή φρη (Joseph M. Laurice, 

Eveleigh L. Elisha, 2011, ζ. 43). 

Σα επξήκαηα απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο εμέηαζαλ ηηο επηδξάζεηο ηεο απην-

παξαθνινχζεζεο γηα ηε αλαγλσζηηθή απφδνζε θαη απνθάιπςαλ φηη φηαλ νη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζε  ζπκπεξηθνξέο απηνπαξαθνινχζεζεο, είλαη πην πηζαλφ λα 

βειηηψζνπλ ηελ  αλαγλσζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη λα νινθιεξψζνπλ εξγαζίεο 

αλάγλσζεο, λα κεηψζνπλ ηελ αλάγθε γηα ελίζρπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  θαη λα 

απμήζνπλ ηελ αθαδεκατθή ηνπο απφδνζε.  Ζ απηνπαξαθνινχζεζε, κηα ζπκπεξηθνξά 

πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ησλ έκπεηξσλ αλαγλσζηψλ, ζα πξέπεη πηζαλφηαηα λα 

δηδάζθνληαη ξεηά ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. Σα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη νη αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ βειηηψζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

φηαλ νη καζεηέο κάζαηλαλ λα απην-παξαθνινπζνχλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, νη 

καζεηέο ήηαλ πην πηζαλφ λα απμήζνπλ ηηο απνδεθηέο  ζπκπεξηθνξέο θαη λα παξάγνπλ 

πεξηζζφηεξε δνπιεηά, φηαλ παξαθνινπζνχζαλ ηελ  πξφνδν ζηελ αλάγλσζε ηνπο. Ζ 

δηαπίζησζε απηή έρεη ηδηαίηεξεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη 

κε καζεηέο πνπ έρνπλ δπζθνιία  ζηελ αλάγλσζε θαη, θαηά ζπλέπεηα, πξνθαινχλ 

αλαζηάησζε ζηελ ηάμε. Ο απηνέιεγρνο κπνξεί επίζεο, λα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ αχμεζε ησλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηελ 

αλάγλσζε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλαγλσζηηθήο απνηπρίαο (Joseph M. Laurice, 

Eveleigh L. Elisha, 2011, ζ. 44/51) 

Οη κέζνδνη απηνειέγρνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε (π.ρ., θάξηεο θαη 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο) φρη κφλν βξέζεθαλ φηη είλαη απνηειεζκαηηθέο, αιιά 

επηπξφζζεηα έρνπλ ρακειφ θφζηνο θαη είλαη εχθνιεο ζηελ εθαξκνγή ζε πνιιέο 

δηδαθηηθέο εξγαζίεο (φπσο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ θαηαλφεζε εξσηήζεσλ θαη 

θεηκέλνπ), ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγλσζηηθψλ εηδψλ (π.ρ., επεμεγεκαηηθά θαη 

αθήγεζε), ηνπ επηζηεκνληθνχ ππφβαζξνπ (π.ρ., ηελ επηζηήκε θαη ηηο θνηλσληθέο 

ζπνπδέο), θαη εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα (ζην  ζρνιείν θαη ζην ζπίηη). 

Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ εξγαιείσλ κπνξεί λα θάλεη ηε δηδαζθαιία πην 

απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ιηγφηεξν παξεκβαηηθή θχζε ηνπο ε ζρεηηθά κηθξή 
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πνζφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθφ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δείμεη ζηνπο καζεηέο πψο λα 

απην-παξαθνινχζεζεο θαη παξέρνληάο ηνπο επθαηξίεο λα πξαθηηθή ε κεηαβίβαζε απφ 

ην δάζθαιν ζην καζεηή ζε ζρέζε κε λα δνζεί δηνξζσηηθή αλαηξνθνδφηεζε, ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε πξνφδνπ θαη ε κείσζε ηεο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ γηα εμσηεξηθή απξφβιεπηα, φπσο ρεηξνπηαζηέο ακνηβέο. Δπηπιένλ, φηαλ νη 

καζεηέο απην-παξαθνινπζνχλ ηηο επηδφζεηο ηνπο, είλαη πην πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζε 

απην-αμηνιφγεζεο, απνθηήζνπλ κηα πην αληηθεηκεληθή άπνςε ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο πξφνδν ή ηελ έιιεηςε απηψλ  θαη λα ζεζπίζνπλ θαηάιιεινπο ζηφρνπο 

κάζεζεο. Με απηή ηελ έλλνηα, ε απην-παξαθνινχζεζε επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο αλάγθεο λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ κάζεζή ηνπο, λα δηαρεηξίδνληαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, θαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (π.ρ., 

πξφζβαζε ζε πφξνπο, πεξηνξίδνληαο πεξηζπαζκνχο) είλαη θαηάιιεια γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο (Joseph M. Laurice, Eveleigh L. Elisha, 2011, ζ. 51-52). 

Ζ εκπεηξία πνπ έρνπκε απφ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο αλαγλψζηεο θαζψο θαη κε 

παηδηά κέηξηαο ή πςειφηεξεο λνεκνζχλεο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο ε 

δπζιεμία, απνθαιχπηεη φηη: 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε αλαγλσζηηθή κέζνδνο γηα φια ηα παηδηά είλαη απηή 

πνπ ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαη 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ. 

 Σα παηδηά απνθηνχλ πξψηα νπηηθή εηνηκφηεηα θαη κεηά αθνπζηηθή. 

 Οη αλαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ζε παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

αλάγλσζε, αλαπηχζζνληαη θη απνθηψληαη κφλν κε ηε ζπζηεκαηηθή 

δηδαζθαιία θαη ηελ άζθεζε. Ζ ζπκβνιή ηεο νκαδνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο 

ζηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα θαη ζηελ θαηαλφεζε αλάγλσζεο επηζεκάλζεθε ζε 

κηα κειέηε ιεμηινγηθήο θαη θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζε 71 δίγισζζνπο 

(Ηζπαλφ-αγγιφθσλνπο) καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο. Οη καζεηέο 

απηνί δελ επσθειήζεθαλ ηφζν απφ ηε ζπζηεκαηηθή θσλνινγηθή δηδαζθαιία, 

φζν απφ ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο (σο θίλεηξν κάζεζεο) πνπ ζεκείσζαλ 

νξηζκέλνη ζπλνκήιηθνί ηνπο. Ζ επηπξφζζεηε θαη κεζνδηθή δηδαζθαιία 

καζεηψλ ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα επάλσ ζε δεμηφηεηεο ιεμηινγηθέο θαη 

θαηαλφεζεο θεηκέλνπ απεδείρζε φηη ηνπο σθέιεζε ζηνπο ηνκείο ηεο 
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θσλεηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο ησλ γξακκάησλ ηεο αιθαβήηνπ θαη ηεο 

αλάγλσζεο (Filippini A., Gerber M., Leafstedt J., 2012, ζ. 10-11). 

 Οη αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο πξέπεη λα εληνπηζηνχλ φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα. 

 Οη ηδέεο θαη νη έλλνηεο πνπ απνθηψληαη κε ηελ αλάγλσζε, πξέπεη λα 

εκπεδψλνληαη θαη λα εκπινπηίδνληαη κε ηε κειέηε θαη ηε ζπδήηεζε ηεο 

έλλνηαο ησλ ιέμεσλ, κε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, δξακαηνπνίεζε, κε 

έκκεζε θαη άκεζε εκπεηξία φπσο είλαη απηή πνπ πξνζθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο, ε παξαθνινχζεζε κηαο ηαηλίαο ή κηαο καγλεηνθσλεκέλεο 

θαζέηαο, θηι. 

 Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο είλαη απζηεξά δνκεκέλν θαη πεξηιακβάλεη ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο θαη βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο, ηα πιηθά δηδαζθαιίαο θαη 

ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο ελζάξξπλζεο θαη 

επηβξάβεπζεο ηνπ παηδηνχ. 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε πινχζηνπ θαη ειθπζηηθνχ γηα ην παηδί πιηθνχ, 

θαζψο θαη ε ηαθηηθή αλαλέσζε ηνπ πιηθνχ απηνχ. 

 Ζ πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

γξαθήο ζε παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζ’ απηά ηα 

καζήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα, ζε παηδηά δπζιεμηθά θαη παηδηά κε θάζε είδνπο 

αλαγλσζηηθά πξνβιήκαηα, είλαη ε κέζνδνο πνπ ππνζηεξίδεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζε δηεζλή θιίκαθα. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ην έξγν ηνπ 

δαζθάινπ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα αλάγλσζε ή ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ ηνπ (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 233). 

Δθηφο απφ ηε γνλεηθή ζπλεξγαζία, έλαο αθφκα απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο 

παξέκβαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ επαγγεικαηία ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

αθνξά ζηελ εθαξκνγή εληαίσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη γηα ηνπο 

γνλείο, εθφζνλ έρεη απνδεηρζεί φηη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο καζεηψλ 

πνπ βηψλνπλ ηελ ζρνιηθή απνηπρία ιφγσ ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ ηνπο, 

νθείινληαη ελ πνιινίο θαη ζηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ησλ γνληψλ ηνπο (κε 

ζπλέπεηα ηελ αδπλακία δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ απφ ηελ πιεπξά 

ηνπο) (Kallitsoglou A., 2014, ζ. 245). 
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  Αμίδεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη νη παξαπάλσ νδεγίεο πνπ πξνηάζεθαλ, απνξξένπλ 

απφ ηε δηεζλή έξεπλα θαη ηελ ελ γέλεη παξνπζία θαη εκπεηξία ηεο ζπγγξαθέσο ζην 

ρψξν ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη αθνξνχλ πξνηάζεηο θαη 

κεζφδνπο-ηερληθέο απαξαίηεηεο γηα ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ αλαγλσζηηθήο 

εηνηκφηεηαο θαη εθκάζεζεο ηεο πξψηεο αλάγλσζεο. Οη πξνηάζεηο απηέο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε, νξηαθή 

λνεηηθή ηθαλφηεηα, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (ΔΜΓ) ή Διαθξά Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε. 

 

2.3.4. Σξφπνη αλάπηπμεο ηεο αλαγλσζηηθήο εηνηκφηεηαο ζε καζεηέο κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε 

Α) Καιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ: Όπσο ππνζηεξίδεηαη απφ πνιινχο εηδηθνχο, ε 

αλάγλσζε δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο νκηιίαο θαη αθξφαζεο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αιιά απνηειεί ηκήκα ηεο γεληθφηεξεο γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

παηδηνχ. Ζ δηδαζθαιία ηεο δνκείηαη πάλσ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη γηα ην ιφγν απηφ, 

φζν πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο έρεη απνθηήζεη γηα ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη 

φζν θαιχηεξα κπνξεί λα πεξηγξάθεη ηα φζα γλσξίδεη, ηφζν πην εχθνια ζα θαηαθηήζεη 

ηηο βαζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, απαηηείηαη λα ππάξμεη κηα 

ζπληνληζκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε απφ λεπηαγσγνχο (πξναλαγλσζηηθή-λεπηαθή  

ειηθία), γνλείο θαη δαζθάινπο κέζσ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπδεηήζεσλ 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ην παηδί λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη ρξήζεο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Δπηπξφζζεηα, ηα παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη κε 

πξνβιήκαηα αληηιεπηηθφηεηαο κπνξεί λα σθειεζνχλ ζεκαληηθά αλ ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία εθπαηδεπηνχλ ζε ζέκαηα αληηιεπηηθφηεηαο, φπσο ε νπηηθή, ε αθνπζηηθή θαη ε 

θηλαηζζεηηθή αληίιεςε (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 234). 

 

Β) Οπηηθή αληηιεπηηθφηεηα: Ζ νπηηθή αληηιεπηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλαγλψξηζε, ηελ ηαχηηζε θαη ηε δηάθξηζε κνξθψλ, ηε ζπγθξάηεζε απφ κλήκεο, ηε 

δηάθξηζε θφληνπ κνξθήο, ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κνξθψλ ζην ρψξν θαη ηνλ 

νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ. Ζ δσγξαθηθή θαη ε θαηαζθεπή ησλ πάδι είλαη δχν απφ 

ηνπο πιένλ γλσζηνχο ηξφπνπο άζθεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληηιεπηηθήο 
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ηθαλφηεηαο, ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θπξίσο ειηθίαο. Σα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

ρξεηάδνληαη ζπρλά κηα πην ζπζηεκαηηθή θαη ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα 

αληηιεπηηθφηεηαο, πνπ κπνξεί λα ζπλερηζηεί έλα, δχν ή πεξηζζφηεξα ρξφληα κεηά ηελ 

ειηθία ηνπ λεπηαγσγείνπ (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 235). 

 Αλαγλψξηζε, δηάθξηζε θαη ηαχηηζε κνξθψλ θαη ζρεκάησλ. 

 Οπηηθνθηλεηηθφο ζπληνληζκφο. 

 Αλαπαξαγσγή νπηηθψλ παξαζηάζεσλ. 

 Οπηηθή κλήκε. 

 Οινθιήξσζε νπηηθψλ παξαζηάζεσλ. 

 Αληίιεςε νπηηθνχ ξπζκνχ. 

 Μλήκε νπηηθψλ αθνινπζηψλ. 

 Αληίιεςε νπηηθψλ παξαζηάζεσλ κε ρξνληθή αιιεινπρία. 

 

Γ) Αθνπζηηθή αληηιεπηηθφηεηα: Ζ αλάγλσζε πξνυπνζέηεη θαιέο ηθαλφηεηεο 

αθνπζηηθήο αληίιεςεο θαη δηάθξηζεο, θάηη πνπ δηαθξίλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο 

θζνγγηθήο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο. Πνιιά παηδηά καζαίλνπλ ζρεηηθά εχθνια ηα 

θσλήκαηα (θζφγγνπο), αιιά δπζθνιεχνληαη λα ζπκεζνχλ ηε ζσζηή ζεηξά ηνπο κέζα 

ζηε ιέμε, λα ηα ζπλζέζνπλ ζσζηά γηα λα πξνθέξνπλ ηε ιέμε ή λα αλαιχζνπλ ζε 

θζφγγνπο ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε. Έρεη επίζεο δηαηππσζεί φηη ηα παηδηά κε Μέηξηα 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα αλάγλσζεο, έρνπλ επίζεο 

θησρή ηθαλφηεηα αθνπζηηθήο δηάθξηζεο θαη κλήκεο, θαζψο θαη ζνβαξέο δπζθνιίεο 

αθνπζηηθνχ ξπζκνχ. Πνιιά λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα παηδηά δπζθνιεχνληαη επίζεο λα 

επαλαιάβνπλ έλα απιφ αθνπζηηθφ ξπζκφ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ην ξπζκηθφ 

ρηχπεκα ηνπ κνιπβηνχ πάλσ ζην ηξαπέδη  ηξεηο θνξέο. Ζ εθπαίδεπζή ηνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ ηθαλνηήησλ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε αζθήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Δπαλάιεςε ζπιιαβψλ, ιέμεσλ θαη κηθξψλ πξνηάζεσλ. 

 Δθηέιεζε πξνθνξηθψλ εληνιψλ. 

 Γξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο αθνπζηηθνχ ξπζκνχ θαη αθνινπζίαο. 

 Αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ κηαο ηζηνξίαο κε ινγηθή ζεηξά. 

 πκκεηνρή ζε παηρλίδηα κλήκεο κε ηε βνήζεηα νπηηθψλ παξαζηάζεσλ 

(εηθφλσλ, γξακκάησλ, ζπιιαβψλ) 
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 Αζθήζεηο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

 Αζθήζεηο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο, αθνπζηηθνχ ξπζκνχ θαη αθνινπζίαο 

(Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 246-247). 

 

Γ) Φσλνινγηθή ελεκεξφηεηα: Έλα κεγάιν κέξνο ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηα παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε επηθεληξψλεηαη ζηε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα 

πνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ 

θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα αλαθέξεηαη ζηε γλψζε ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο 

γιψζζαο θαη επηηξέπεη ζην παηδί λα αληηιακβάλεηαη ζσζηά, αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεί 

ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ. Σν παηδί,  κε απηφλ ηνλ ηξφπν, καζαίλεη φηη νη ιέμεηο 

αλαιχνληαη θαη ζπληίζεληαη ζε κηα αθνινπζία δηαθξηηψλ θσλεκάησλ (πρ. ''θαιά'' θ-α-

ι-α). Ζ εθηίκεζε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γίλεηαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο θαη 

ηερληθέο φπσο: 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ θσλεκάησλ κηαο ιέμεο θαη κάιηζηα κε ηε ζσζηή ζεηξά. 

 Ζ θσληθή θαηάηκεζε, ε ηθαλφηεηα δειαδή λα ρσξίδνπκε ηηο ιέμεηο ζε 

ζπιιαβέο θαη ηηο ζπιιαβέο ζε θζφγγνπο. Παξάδεηγκα: ηο-πι θαη η-ο-π-ι 

 Ζ ζχλζεζε θσλεκάησλ γηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο ιέμεο. (η-ο-π-ι = ηοπι) 

 Ζ αθαίξεζε ελφο απφ ηα θσλήκαηα ηεο ιέμεο. Παξάδεηγκα: 

-Πεο κνπ ηε ιέμε ηφπη ρσξίο ηελ πξψηε θσλνχια. 

(-οπι.) 

 Ζ αληηθαηάζηαζε ελφο θσλήκαηνο κε άιιν. <<Βάιε ην π ζηε ζέζε ηεο 

πξψηεο θσλνχιαο θαη βξεο ηελ θαηλνχξγηα ιέμε πνπ ζα ζρεκαηηζηεί>> (πφδη 

αληί ξφδη). 

 Ζ επαλάιεςε ςεπδνιέμεσλ. 

 Ζ αληηζηξνθή θσλεκάησλ. <<Πεο ην η-ο αλάπνδα>> (ο-η). 

 Ζ ελεκεξφηεηα αξρηθήο ή ηειηθήο ζπιιαβήο, γλσζηή σο ξίκα θαη 

νκνηνθαηαιεμία (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 248) 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, αλ δψζνπκε ζην παηδί πξνθνξηθά ηηο ιέμεηο 

ΑΛΑ ΛΑΑ ΑΛΑ δελ είλαη αξθεηφ λα δηαθξίλεη φηη έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ 

θζφγγσλ θη φηη πεξηιακβάλνπλ ηνπο ίδηνπο θζφγγνπο, αιιά πξέπεη λα κπνξεί λα 

αλαγλσξίζεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ θάζε θζφγγνπ κέζα ζηελ ίδηα ιέμε. Γηα ηελ 



72 
 

αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη 

αζθήζεηο κε βάζε δηάθνξεο ηερληθέο φπσο νη πξναλαθεξζείζεο. 

 Καηάηκεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ: ε θσληθή θαηάηκεζε αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα λα ρσξίδνπκε ηηο ιέμεηο ζε θσλήκαηα θαη γίλεηαη κέζσ πξνθνξηθήο 

απφδνζεο ζην παηδί απιψλ αξρηθά ιέμεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζχλζεησλ θαη 

πνιπζχιιαβσλ, ελψ απηφ ζα πξέπεη λα ηηο ρσξίζεη ζε ζπιιαβέο. Αλ 

δπζθνιεχεηαη, ην ελζαξξχλνπκε λα ρηππάεη παιακάθηα ή λα ζπλνδεχεη ηε 

ζπιιαβή κε θάπνην ήρν πνπ επηιέγεη ην ίδην. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε 

απφδνζε ζην παηδί ιέμεσλ (αξρηθά κνλνζχιιαβεο) δεηψληαο ηνπ λα ηηο 

ρσξίζεη ζε θζφγγνπο. 

 

 

Γάζκαλορ Παιδί 

Α)  ηφπη ην-πη 

      πεηάλε πε-ηα-λε 

 

Β)  ην η-ν 

      ηφπη η-ν-π-η 

 πγθεξαζκφο γισζζηθψλ θζφγγσλ: Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία αληίζεηε ηεο 

θαηάηκεζεο θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο δίλνπκε ζην παηδί πξνθνξηθά 

έλαλ έλα ηνπο θζφγγνπο κηαο ιέμεο κε ξπζκφ δχν θζφγγνπο ην δεπηεξφιεπην. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ δεηάκε λα καο πεη ηε ιέμε πνπ πεξηέρεη ηνπο θζφγγνπο πνπ 

κφιηο άθνπζε. 

 

Γάζκαλορ Παιδί 

η-ν ην 

η-ν-π-η ηφπη 
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 Γεκηνπξγία αζθεζηαθνχ πιηθνχ κε βάζε ηηο θχξηεο ηθαλφηεηεο πνπ 

πξνυπνζέηεη ε θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα: Ζ δεκηνπξγία αζθεζηαθνχ πιηθνχ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πεξηιακβάλεη αζθήζεηο πνπ 

δεηνχλ απφ ην παηδί λα βξεη ηα θσλήκαηα ησλ ιέμεσλ, φπσο είλαη ηα αξθηηθά 

θαη ηα ηειηθά, λα βξεη πφηε δχν ιέμεηο νκνηνθαηαιεθηνχλ. Σν αζθεζηαθφ 

πιηθφ γηα παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε σο πξνο ηε δηάθξηζε ηεο 

νκνηνθαηαιεμίαο πεξηιακβάλεη αζθήζεηο φπσο νη εμήο:  

 Γίλνπκε ζην παηδί δεπγάξηα ιέμεσλ θαη ην ξσηάκε αλ νκνηνθαηαιεθηνχλ ή 

φρη. Παξάδεηγκα : θχκα-λήκα, παιάηη-αιάηη, ιηβάλη-ιεβάληα. 

 Γίλνπκε κηα ιέμε πξνθνξηθά θη ακέζσο κεηά άιιεο δχν ιέμεηο θαη ηνπ δεηάκε 

λα βξεη κε πνηα νκνηνθαηαιεθηεί. Παξάδεηγκα: ξίδα: κίδα-ξέληα. Όζν πην 

ιεπηέο είλαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ιέμεσλ, ηφζν πην δχζθνιε γίλεηαη ε 

άζθεζε.  

 Γίλνπκε ιέμεηο πνπ νκνηνθαηαιεθηνχλ θαη κία κε δηαθνξεηηθή θαηάιεμε. Σνπ 

δεηάκε λα βξεη ηε ιέμε πνπ είλαη ''μέλε'' ή πνπ δελ αλήθεη ζηελ νκάδα. 

 Εεηάκε απφ ην παηδί λα βξεη κφλν ηνπ ιέμεηο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα 

νκνηνθαηαιεμία ή ηνπ δίλνπκε εκείο ηελ πξψηε ιέμε. Παξάδεηγκα: ν 

δάζθαινο ιέεη ''καλνχια'' θαη ην παηδί ''απγνχια''(Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, 

ζ. 250). 

 

Δπηπιένλ, νη αζθήζεηο απηέο ζα δεηνχλ απφ ην παηδί λα αλαιχεη θαη λα ζπλζέηεη 

ζπιιαβέο (θσληθή θαηάηκεζε θαη ζπγθεξαζκφο θζφγγσλ), δεμηφηεηα ε νπνία γηα λα 

επηηεπρζεί ζα πξέπεη λα νκαδνπνηήζνπκε ιέμεηο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, αξρίδνληαο 

κε ιέμεηο πνπ ην παηδί κπνξεί εχθνια λνεξά λα ζπλζέζεη θαη ζπλερίδνληαο κε πην 

δχζθνιεο ιέμεηο κε πεξηζζφηεξα γξάκκαηα, δεκηνπξγψληαο νκάδεο κε ιέμεηο κε δχν, 

ηξία, ηέζζεξα, πέληε γξάκκαηα, κε θσλεεληηθά ζπκπιέγκαηα θαη κε δίςεθα 

θσλήεληα. Ζ θαηεγνξία ησλ νκφερσλ ιέμεσλ κπνξεί λα αλαιπζεί ζε ππννκάδεο κε 

ην ζρεδηαζκφ θαηαιφγσλ πνπ πεξηέρνπλ : 

 

 Εεπγάξηα ιέμεσλ πνπ δηαθέξνπλ ζηελ αξρηθή ζπιιαβή (ζφδα-ξφδα). 

 Εεπγάξηα ιέμεσλ πνπ δηαθέξνπλ ζηε κεζαία ζπιιαβή (ζαγφλη-ζαιφλη). 
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 Εεπγάξηα ιέμεσλ πνπ δηαθέξνπλ ζηελ ηειεπηαία ζπιιαβή (θαβνχξη-θαβνχθη) 

(Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 251-252). 

 

 

 

2.3.5. Υξήζηκεο ππνδείμεηο γηα ηε δεκηνπξγία αζθεζηαθνχ πιηθνχ 

 

  Γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηε ζπζηεκαηηθφηεξε άζθεζε, αιιά θαη ην καζεηηθφ 

ελδηαθέξνλ, θξνληίδνπκε λα πιεξνχλ νη αζθήζεηο ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 

Α) Να βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο νκαδνπνίεζεο ηεο γλψζεο δηφηη νη πιεξνθνξίεο έηζη 

ζπγθξαηνχληαη επθνιφηεξα (π.ρ. ηαμηλφκεζε ησλ ιέμεσλ ζε θαηεγνξίεο). 

 

Β) Να είλαη δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο γηα λα κελ θαηαιήγνπλ ζε ζχγρπζε θαη 

απνηπρία. 

 

Γ) Να πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο –ζηα πξψηα ηνπιάρηζηνλ ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο- γηα 

λα απμάλνπλ ηα θίλεηξα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ γηα κάζεζε. Οη εηθφλεο 

άιισζηε  βνεζνχλ ζεκαληηθά ην παηδί λα αλαγλσξίζεη ή λα ζπγθξαηήζεη ζηε κλήκε 

ηνπ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δεηάκε. 

 

Γ) Να πεξηιακβάλνπλ, φπνηε είλαη δπλαηφλ θη φπνηε ρξεηάδεηαη, ηζηνξίεο ζε εηθφλεο 

(πρ. εχζπκεο ρηνπκνξηζηηθέο εηθνλνηζηνξίεο) πνπ δηεπθνιχλνπλ ην κεηαζρεκαηηζκφ 

ησλ νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ιφγν, κε απνηέιεζκα λα ελδπλακψλνληαη νη ζπλδέζεηο 

ησλ λεπξψλσλ κεηαμχ ησλ θέληξσλ φξαζεο θαη γιψζζαο. 

 

Δ) Να έρνπλ κεγάιε πνηθηιία θαη λα αλαλεψλνληαη ζπλερψο γηα λα δηαηεξείηαη έληνλν 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ γηα κάζεζε. Ο δάζθαινο έηζη κπνξεί λα δηδάμεη έλα ζέκα 

κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ρξεζηκνπνηψληαο πινχζην αιιά δηαθνξεηηθφ 

επνπηηθφ πιηθφ (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 252). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : Δκπαιδεςηικά λογιζμικά για μαθηηέρ με 

Νοηηική Καθςζηέπηζη 

3.1. Νέεο Σερλνινγίεο θαη εθπαίδεπζε 

  Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο απφ ηελ παξαγσγηθή δχλακε 

ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ είλαη ζεκαληηθέο θαη ελ κέξεη αληηθαηηθέο θαη απξφβιεπηεο. 

Οη αιιαγέο ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο ηεο γλψζεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο εξγαζίαο, 

ζηελ αληίιεςε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο νηθνπκεληθφηεηαο, ζηηο επηζηεκνινγηθέο 

αληηιήςεηο ηνπ θφζκνπ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηε θχζε θαη ηελ πνιπκνξθία ησλ 

θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν 

ζχγρξνλνο άλζξσπνο έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο 

απνδεηθλχνπλ θαη νη ζπλερείο επηζεκάλζεηο δηαθφξσλ αλαιπηψλ φηη ην παξαδνζηαθφ 

ζρνιείν δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζεη ηα άηνκα γηα ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

είλαη γλσζηή σο ε ''Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο''. Σίζεηαη αθφκα 

ην επηρείξεκα φηη ν ππνινγηζηήο είλαη δπλαηφλ λα επηθέξεη αιιαγέο (επηζπκεηέο ή 

αλεπηζχκεηεο) ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ λα κηκείηαη ηελ 

αλζξψπηλε ζθέςε, λα πξαγκαηνπνηεί ππνινγηζκνχο, λα ελεκεξψλεη θαη λα 

πιεξνθνξεί, λα αλαπαξηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα δηδάζθεη, λα θξνληίδεη γηα ηε 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο επαγγεικαηηθφ 

θαη εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Ζ εμέιημε ηεο Νέαο Σερλνινγίαο θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε ρξήζεο θαη αλάπηπμεο θαη ηεο λέαο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο, ε νπνία δελ 

αξθείηαη κφλν ζηα ηερλνινγηθά κέζα αιιά θαη ζηνλ ελ γέλεη επηζηεκνληθφ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο επηθέξνληαο εθπαηδεπηηθέο 

αιιαγέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κεηαξξπζκηζηηθά εκπινπηίδνληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

εθπαηδεπηηθέο δνκέο (Ράπηεο Α.- Ράπηε Α., 2007, ζ. 48) 

Όπσο έρεη απνδεηρζεί απφ ηε δηεζλή έξεπλα θαη βηβιηνγξαθία, νη δπλαηφηεηεο ησλ 

Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα κηα εθ βάζξσλ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ 

αλαβάζκηζε απηή απαηηεί νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαηαπλίγνπλ ηελ αλάπηπμε 

αλεπηζχκεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ο ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν σο επνπηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο θαη 

πεγή πιεξνθφξεζεο, αιιά ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πνπ πξνζθέξνπλ 
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δπλαηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δεκηνπξγηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζην 

νπνίν θπξηαξρνχλ νη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο αξρέο (πνπ δελ ζπλαληάκε εχθνια ζην 

κνληέιν ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο) πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμεο ηνπ καζεηή θαη 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ αλάγθε αλακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ρψξαο καο ζχκθσλα κε ηηο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, πεξηιακβάλεη ζην 

ζρεδηαζκφ ηεο ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ ππεξεζία ηνπ αλζξψπνπ, ηεο 

θνηλσλίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο κάζεζεο. Ζ ηδηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή σο καζεζηαθνχ εξγαιείνπ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πνπ παξέκελαλ αλελεξγέο κε ηε ρξήζε άιισλ κέζσλ θαη 

εξγαιείσλ, ηνλ θαζηζηά σο ην πιένλ επηβεβιεκέλν κέζν επίηεπμεο παηδαγσγηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (Ράπηεο Α.- Ράπηε Α., 2007, ζ. 50). 

  Οη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη επνκέλσο κηα απηή πξαγκαηηθφηεηα κε 

ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο κηα θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθήο αληίιεςεο. Χζηφζν, ζρεηηθά 

κε ην ζέκα ηεο εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε επηθξαηνχλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο, κε ην γεγνλφο απηφ λα νθείιεηαη: 

 ηελ πνιπκνξθία θαη πνιπζεκία ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ 

εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηε ζπλερή θαη ξαγδαία εμέιημε ηεο ίδηαο ηεο 

ηερλνινγίαο. 

 ηελ έιιεηςε γλψζεο ζρεηηθά κε ην πψο νη ηερλνινγηθέο επηινγέο 

αληηζηνηρνχλ ζε νξγαλσηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

επηινγέο θαη, γεληθφηεξα, ζηελ απνπζία νινθιεξσκέλεο γλψζεο ηνπ ξφινπ 

ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο σο θνηλσληθνχ θαη γλσζηαθνχ θαηαιχηε. 

 ηε δπζθακςία πνπ παξνπζηάδνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα σο πξνο ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο εμειίμεηο, ηδηαίηεξα εθείλα ησλ ππφ αλάπηπμε 

ρσξψλ κε παξαδνζηαθέο θαη αλαρξνληζηηθέο λννηξνπίεο. 

 ηελ αζπλέπεηα αλάκεζα ζηα νξάκαηα ή ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ επαγγειιφκαζηε θαη ζηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπκε, 

ζπρλά φρη εζειεκέλα, αιιά ιφγσ ηεο αδπλακίαο πινπνίεζεο ηεο γεληθφηεξεο 

θηινζνθίαο καο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ιφγσ πνιιψλ θαη πνηθίισλ εκπνδίσλ, έλα απφ 
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ηα νπνία είλαη θαη ε αδπλακία καο ιφγσ απεηξίαο λα αληηιεθζνχκε απηνχ ηνπ 

είδνπο ηελ αζπλέπεηα (Ράπηεο Α.- Ράπηε Α., 2007, ζ. 50-51). 

 

3.1.1. Ζ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

  ηελ πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαίδεπζε, ν εθπαηδεπηηθφο 

έρεη ζηξακκέλν ην βιέκκα ηνπ ζηε ζπκβνιή πνπ έρνπλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηε 

κάζεζε, ζηε ρξήζε θαη ζηηο ζπλέπεηέο ηνπο, ζηηο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ζηηο ελδερφκελεο παξελέξγεηεο απφ ηελ εθηεηακέλε 

θαη άθξηηε ρξήζε ηνπ. Πξηλ επεθηαζνχκε ζηελ αλάιπζε ηεο ρξήζεο θαη ηνπ 

παηδαγσγηθνχ ξφινπ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ηνπ εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο 

εμήο ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

Α) ζηε δηδαζθαιία ηεο πιεξνθνξηθήο σο μερσξηζηνχ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ αιθαβεηηζκνχ θαη ηελ απφθηεζε 

πξνεπαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο είλαη 

απαξαίηεην λα δηδάζθεηαη ζην καζεηή νξηζκέλεο ειηθίαο σο γλωζηηθό αληηθείκελν 

πνπ ζα ηνλ πξνεηνηκάδεη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επηβίσζε θαη αλάπηπμε. Ζ ρξήζε 

ηνπ ππνινγηζηή ζπλδέεηαη κε έλα ζχλνιν απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηηο 

θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ κειινληηθνχ αλζξψπνπ. Απφ ηελ απιή αιιεινγξαθία θαη 

ζχληαμε θεηκέλσλ, κέρξη ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ζε φινπο ηνπο επαγγεικαηηθνχο 

ρψξνπο θαη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, κε ηελ νπνία θάζε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

είλαη εμνηθεησκέλνο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ή λα κεηεθπαηδεχνληαη ζπλερψο 

ζε έλαλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, απφ ηελ απιή ρξήζε ηνπ Ζ/Τ γηα ηελ πξνζσπηθή 

δηεπθφιπλζε ζηηο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο ηνπο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο 

έξγνπ, κέρξη ηα πιένλ πξνσζεκέλα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο θαη πνιχ-

εηδίθεπζεο, φπσο ηε δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ δηθφ ηνπο εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

(Ράπηεο Α.- Ράπηε Α., 2007, ζ. 56-57). 

Β) ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή σο πεγήο θαη κέζνπ πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη 

σο επνπηηθνχ θαη επηθνηλσληαθνχ κέζνπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηελ αλάπηπμε κε ζπκβαηηθψλ ηξφπσλ κάζεζεο. Ο καζεηήο έρεη αλάγθε πξφζβαζεο 

ζηελ πιεξνθφξεζε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αλάπηπμεο θαη ηεο 
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επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο. Οη ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο, πνπ 

ζπλεπάγεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο πιεξνθφξεζεο ζε θιεηζηνχο θνηλσληθνχο θχθινπο 

θαη νκάδεο, είλαη θαζνξηζηηθέο, εηδηθά γηα ηνπο λένπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ρακειφηεξα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή, επνκέλσο, ε 

παξνπζία ζηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξφζβαζεο ζηηο 

πιεξνθνξίεο. Απφ εθπαηδεπηηθήο άπνςεο, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε ρξήζε ησλ πεγψλ 

απηψλ θαη ησλ παθέησλ επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο, θαζψο ζηε ζχγρξνλε επνρή 

πξνέρεη ε απφθηεζε δεμηνηήησλ ελεξγνχο αλαδήηεζεο θαη θξηηηθήο αλάγλσζεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ''θεηκέλνπ''. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ σο πεγή 

πιεξνθνξηψλ ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα απνβιέπεη ζε απηνχο ηνπο δχν ζηφρνπο 

(Ράπηεο Α.- Ράπηε Α., 2007, ζ. 58). 

Γ) ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή σο γλσζηηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ εξγαιείνπ ζην πιαίζην 

ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη έμσ απφ απηφ, αιιά θαη σο πεδίνπ επηζηεκνληθήο κειέηεο γηα 

ηε δηεξεχλεζε γλσζηηθψλ δνκψλ θαη κνληέισλ ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο. ηελ 

εθπαίδεπζε ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πνιπαηζζεηεξηαθφ θαη 

δπλακηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ζε φια ηα καζήκαηα απφ ηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά 

κέρξη ηηο ηέρλεο. Ζ εθπαηδεπηηθή απηή ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή έρεη ζπδεηεζεί 

εθηεηακέλα ζηε ζχγρξνλε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Δθηφο απφ ηελ πξνψζεζε ηνπ 

αιθαβεηηζκνχ, νη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε 

θαη πξνψζεζε ζεκαληηθψλ ζηφρσλ ηεο κάζεζεο ζηνπο ηνκείο φισλ ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ην 

νπνίν δελ ζα απνηειεί απιψο κηα ελαιιαθηηθή κνξθή βηβιίνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

ή άζθεζε ζηελ απνκλεκφλεπζε γλψζεσλ, αιιά ζα πξνσζεί επηπιένλ θαη λέεο 

δπλαηφηεηεο κάζεζεο κέζσ ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ. Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

νλνκάδνπκε νπνηνδήπνηε πξφγξακκα ηνπ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

Ο ηνκέαο ζηνλ νπνίνλ έρνπλ δηαπηζησζεί εθαξκνγέο κε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα 

είλαη ε δηδαζθαιία παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αξθεηέο κάιηζηα εθαξκνγέο 

έρνπλ απνδεηρζεί ρξήζηκεο αθφκα θαη ζε καζεηέο ρσξίο ηδηαίηεξα καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα, αθνχ ε γλψζε πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ηηο εθαξκνγέο απηέο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίζπεπζε ηεο κάζεζήο ηνπο (αλάγλσζε, γξαθή, 

καζεκαηηθέο έλλνηεο, θηι). 



79 
 

Γ) ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή σο κέζνπ δηαζθέδαζεο θαη άηππεο κάζεζεο.  

 

3.1.2. χγρξνλε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο 

  Δηδηθά ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο (Α.Μ.Α.), ν νπνίνο 

καο απαζρνιεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο δηδαθηηθφ κέζν, 

καζεζηαθφ εξγαιείν, καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, επηθνηλσληαθφ εξγαιείν, ζεξαπεπηηθή 

''βνήζεηα'' θαη δηαγλσζηηθφ κέζν. χκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ηα 

ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή είλαη ηα εμήο: (i) ε 

πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ ζα παξέρεη 

ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε, (ii) ην γεγνλφο φηη ν πιεζπζκφο ησλ ειηθηαθά 

κεγαιχηεξσλ θαζεγεηψλ εκθαλίδεηαη απξφζπκνο γηα αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή, ιφγσ ηεο ηάζεο πνπ ζηξέθεηαη 

θαη βαζίδεηαη ζε δνθηκαζκέλεο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο.(iii) ε έιιεηςε ζηαδηαθήο 

ζπζηεκαηηθήο θαηάξηηζεο-επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, (iv) ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο ζηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο εθαξκνγέο ησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (Γειιαζνχδαο Λ., 2008, ζ. 139). 

  Αληηζέησο, ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, εθφζνλ αληηκεησπηζηνχλ ηα πξναλαθεξζέληα 

πξνβιήκαηα, είλαη ε αικαηψδεο επηηάρπλζε ηεο δηδαζθαιίαο, ε επέθηαζε ηεο 

καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο θαη ν ''απηνκαηηζκφο ηεο αμηνιφγεζεο''. Γεληθφηεξα, ε 

θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο κπνξεί λα απνδψζεη άξηζηα απνηειέζκαηα, 

πεξηνξίδνληαο ηνλ θίλδπλν ηεο ρεηξαγψγεζεο θαη ηεο κείσζεο ηεο δηαπξνζσπηθήο 

επηθνηλσλίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππνθαζηζηνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ αιιά 

απνηεινχλ κέζν ζηε δηάζεζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. Ζ ππνθαηάζηαζε ηεο θιαζηθήο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) θαη ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (distance learning) ζπλεπάγεηαη παξαίηεζε απφ ηνλ βαζηθφ 

ζθνπφ ηεο αγσγήο, πνπ είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ. Παξ’ φια απηά, 
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ζεσξνχκε φηη ε ειεθηξνληθή κάζεζε θαη ε εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνπο Ζ/Τ, πνιχ ζχληνκα ζα απνηειέζνπλ φρη απιψο δείθηεο 

πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο ζπλερηδφκελεο κάζεζεο, αιιά βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, 

πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο, ρσξίο λα 

παξαγλσξίδνπκε θαη ηηο επαθφινπζεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη θάζε 

θαηλνηφκν ηερλνινγηθφ επίηεπγκα (Γειιαζνχδαο Λ., 2008, ζ. 139-140). 

 

3.1.3. Ζ ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε 

Ζ ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ απνηειεί ζήκεξα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. πγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κηα κεγάιε πνηθηιία ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη βνεζνχλ ην παηδί λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηα καζεζηαθά 

εξεζίζκαηα, αιιά θαη λα ηα δηαηεξήζεη ζηε κλήκε ηνπ γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα. Ζ 

ζπκβνιή ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζηελ εμαηνκηθεπκέλε ή ζηελ νκαδηθή δηδαζθαιία 

παηδηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Οξηζκέλα απφ απηά 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά φρη κφλν ζηε δηδαζθαιία, αιιά θαη ζηε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη ηνλ έιεγρν ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ.  

  πγθεθξηκέλα, ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα δίλνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζεη θαη λα δηδάμεη έλα ζέκα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, 

δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ εκπέδσζε θαη ηε γελίθεπζε ηεο γλψζεο. Βνεζνχλ ην καζεηή 

λα ζπγθεληξψζεη θαιχηεξα ηελ πξνζνρή ηνπ ζην εξέζηζκα θαη θηλεηνπνηνχλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κάζεζε. Οξηζκέλα απφ απηά δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλσληθή αλαζηνιή, πξνζθέξνληαο 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 159-160). 

Δλδεηθηηθά, παξαθάησ παξνπζηάδνπκε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηερλνινγηθά κέζα 

(εθηφο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε 

λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ καζεηψλ ζε ζρνιηθέο βαζκίδεο: 

 

 πζθεπή πξνβνιήο δηάθαλσλ ζειίδσλ (overhead projector): Δίλαη γλσζηφο ν 

ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά αληί ηνπ πίλαθα θαη εμνηθνλνκεί δηδαθηηθφ ρξφλν πξνο φθεινο ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ. Γηαθάλεηεο αζπξφκαπξεο ή πνιχρξσκεο, κπνξνχλ φκσο λα 

εηνηκαζηνχλ θαη λα παξνπζηαζηνχλ φρη κφλν απφ ην δάζθαιν, αιιά θη απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 

 

 Πξνβνιέαο δηαθαλεηψλ (slides) : Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο δηαθαλεηψλ ζε κηα 

πνηθηιία ζεκάησλ είλαη δηαζέζηκνο ζην ειεχζεξν εκπφξην. Δπηπιένλ, ν ίδηνο ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη δηαθάλεηεο γηα λα δηδάμεη θάπνην ζέκα 

φπσο γηα παξάδεηγκα πξναλαγλσζηηθέο έλλνηεο. 

 

 Πξνβνιέαο εηθφλσλ θαη θσηνγξαθηψλ: Ζ ζπζθεπή απηή καο επηηξέπεη λα 

πξνβάιινπκε θσηνγξαθίεο θαη εηθφλεο απφ βηβιία, αιιά θαη ζρέδηα ή θάξηεο 

θηηαγκέλεο απφ ην δάζθαιν ή ηα παηδηά. 

 

 Ραδηφθσλν CD-MP3: Υξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ςπραγσγηθνχο ιφγνπο θαη 

εμνηθείσζεο ηνπ παηδηνχ κε ηε κνπζηθή, αιιά έρεη επηπξφζζεηεο 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. Με ηελ αγνξά ή ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία 

αξρείσλ ήρνπ ζε κνξθή Cdή MP3, κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ άζθεζε ηνπ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπ παηδηνχζε ζέκαηα ινγνπεδηθήο 

ή αθνπζηηθήο αληίιεςεο, φπσο είλαη ε αλαγλψξηζε ήρσλ, ή δηάθξηζε 

αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ, θιπ 

 

 Μεραλή πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ: Κηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο 

εθπαηδεπηηθνχ ή ςπραγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα αγνξά ή 

δαλεηζκφ ζε ηαηληνζήθεο θαη ζε Τπνπξγεία φπσο ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Έλα 

ζπλεζηζκέλν εθπαηδεπηηθφ θηικ γηα παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε έρεη 

δηάξθεηα έληεθα ιεπηά. Γηαηεξείηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πνιχ θαιχηεξα ε 

πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαζπζηεξεκέλνπ καζεηή απ’ φηη κ’ έλα θηικ 

45 ιεπηψλ θαη δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπδεηήζεη ακέζσο κε 

ηα παηδηά ην ζέκα ηεο ηαηλίαο. 

 

 Σειεφξαζε θαη DVD-player: Ζ ηειεφξαζε πξνζθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε επίθαηξσλ ζεκάησλ ή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 
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αθνξνχλ ζηε δηδαθηηθή ελφηεηα κηαο πεξηφδνπ. Κάηη αλάινγν ηζρχεη θαη γηα 

ηα εθπαηδεπηηθά βίληεν θαη DVD. 

 

 Μεραλή ιήςεσο ηαηληψλ βίληεν: χκθσλα κε καξηπξίεο εηδηθψλ παηδαγσγψλ, 

ε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βηληενζθφπεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αξγφηεξα ζηα 

πιαίζηα πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο. Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βηληενζθφπεζε 

καζεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ εθπαίδεπζε ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ 

καζεηψλ θαη ηελ άζθεζή ηνπο ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (γηα παξάδεηγκα ηηο 

θαιέο ζπλήζεηεο εξγαζίαο, ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, ηελ 

θπθινθνξηαθή αγσγή) κέζσ ηεο πξνβνιήο ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηνπο καζεηέο πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα απηφ-αμηνιφγεζε θαη 

δηφξζσζε ησλ ηπρφλ θαθψο θεηκέλσλ. 

 

 Μεραλέο πξνγξακκαηηζκέλεο κάζεζεο: Ζ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

κεραλψλ πξνγξακκαηηζκέλεο κάζεζεο βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ''άκεζεο 

ελίζρπζεο'' ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξνζθεξφκελε γλψζε αθνκνηψλεηαη 

επθνιφηεξα απφ ην παηδί φηαλ εληζρχεηαη ακέζσο ε δεηνχκελε ζπκπεξηθνξά, 

ηε ζπλαθή αξρή θαηά ηελ νπνία "κφλν φηη πξαγκαηνπνηείηαη θαη ακείβεηαη 

εκπίπηεη ζηα φξηα ηεο κάζεζεο" θαη ηελ αξρή ηεο "βαζκηαίαο πξνφδνπ θαη ησλ 

κηθξψλ ελνηήησλ", ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ αλάιπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ 

θη επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 162). 

 

Οη δηδαθηηθέο κεραλέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζε δηάθνξα 

κηθξνειεθηξνληθά εξγαζηήξηα κάζεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζρνιεία θαη 

θέληξα εηδηθήο αγσγήο γηα παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ή άιιεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν πεξηερφκελν απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ 

πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν θάζκα ελλνηψλ γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη 

ζρνιηθήο ειηθίαο (απιέο έλλνηεο ζσκαηνγλσζίαο, απηνεμππεξέηεζεο, 

ζρεκάησλ, πνζφηεηαο θιπ έσο ιχζεηο καζεκαηηθψλ ή θνηλσληθψλ 
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πξνβιεκάησλ, Logo, θηι). Ζ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ηεο ρξήζεο 

εθαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ κηθξνειεθηξνληθήο απνδεηθλχεη φηη πνιιά 

παηδηά κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα (γλσζηηθήο θαη αηζζεζηνθηλεηηθήο θχζεο) 

σθεινχληαη απφ ηελ έθζεζή ηνπο ζε έληνλα θαη επηζηεκνληθά κειεηεκέλα 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, θαζψο θαη ηηο επεξγεηηθέο καζεζηαθέο ζπλέπεηεο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. πγθεθξηκέλα, ν ππνινγηζηήο σο κέζν πνπ 

εμαηνκηθεχεη ηε δηδαζθαιία, επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνζαξκφζεη ηε 

δηδαζθαιία θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο 

ηνπ καζεηή, αληηθαζηζηψληαο πνιιέο θνξέο ην ζρνιηθφ βηβιίν, ην νπνίν ν 

λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνο καζεηήο ην έρεη ζπλδπάζεη κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ηεο απφξξηςεο. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο είλαη 

ηδηαίηεξα επεξγεηηθφο γηα ηα άηνκα κε ζνβαξέο γλσζηηθέο αδπλακίεο θαη κε 

κηθξή απηνζπγθέληξσζε, ελζαξξχλνληαο ηε ζρνιηθή ελζσκάησζε θαη 

κεηψλνληαο ην αληαγσληζηηθφ θιίκα πνπ θαηαβάιιεη ςπρηθά ηνλ λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλν καζεηή, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ππνβαζκίδεη ην επίπεδν ηνπ 

καζήκαηνο (Πνιπρξνλνπνχινπ ., 2004, ζ. 162-163). 

 

3.2. Οξηζκφο θαη ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

3.2.1. Οξηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα ην ηη είλαη εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ. Έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο αλαθέξεη πσο πξφθεηηαη γηα έλα 

πξφγξακκα ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο δηαθφξσλ ζεκάησλ, αμηνπνηψληαο 

ζπγθεθξηκέλα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 χκθσλα κε ηνλ Μηθξφπνπιν, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζεσξείηαη ην ινγηζκηθφ πνπ: 

 αθνινπζεί ή ππνζηεξίδεη ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή ζεψξεζε 

 ππνδεηθλχεη ή πινπνηεί δηδαθηηθνχο ζηφρνπο 

 ελζσκαηψλεη ή ππνζηεξίδεη αιιειεπηδξαζηηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 πεξηιακβάλεη δηεπαθέο θαη αιιεγνξίεο κε παηδαγσγηθή ζεκαζία 
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 ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά θαη παηδαγσγηθά απνηειέζκαηα 

αμηνπνηψληαο ηα ηδηαίηεξα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Μηθξφπνπινο 

Σ.Α., 2006, ζ. 44-45). 

 

Δπηρεηξψληαο κηα πξψηε πξνζέγγηζε ζηελ έλλνηα ηνπ ινγηζκηθνχ, σο εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ νξίδεηαη έλα πξφγξακκα ηνπ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο (Ράπηεο Α.- Ράπηε Α., 2007, ζ. 64). Οη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο ζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζε ινγηζκηθφ, κε ζπλέπεηα ν ρξήζηεο λα 

κπνξεί λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

εθαξκνγέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ. Ζ εκπεηξία καο απφ ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ καο έρεη δείμεη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ε επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν πξνγξακκάησλ. Σα πξνγξάκκαηα απηά καδί 

κε ην βνεζεηηθφ πιηθφ (έληππα ή ειεθηξνληθά έγγξαθα) πεξηγξάθνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ησλ πξνγξακκάησλ θαη απαξηίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ινγηζκηθνχ. Με ιίγα ιφγηα, σο 

ινγηζκηθφ (software) ινγίδνληαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζπληνλίδνπλ θαη θαηεπζχλνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε ην λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα, 

αιιά θαη ην βνεζεηηθφ πιηθφ (έληππα ή ειεθηξνληθά έγγξαθα), πνπ αλαιχνπλ ηε 

ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ (www.pi-schools.gr, ζ. 83). 

Πξνζπαζψληαο λα θαηαηάμνπκε ηα ππάξρνληα ζχγρξνλα ινγηζκηθά ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο κε βάζε ηηο θπξηφηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ ην θαζέλα επηηειεί, αξρηθά 

δηαθξίλνπκε ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ. Σν ελ ιφγσ ινγηζκηθφ απνηειείηαη απφ φια 

εθείλα ηα πξνγξάκκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ κε ην 

νπνίν ν ρξήζηεο ζα κπνξέζεη λα πεηχρεη δηάθνξεο επηδηψμεηο ηνπ, φπσο επεμεξγαζία 

θεηκέλνπ, δηαρείξηζε βάζεο δεδνκέλσλ, κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ κηαο επηρείξεζεο, 

θηι. Σν ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ βξίζθεηαη θνληά ζηελ αληίιεςε πνπ έρεη ν ρξήζηεο γηα 

ηηο εθαξκνγέο, αθνχ ηνπ πξνζθέξεη ηηο θαηάιιειεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ. πλήζσο ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ έρεη ρακειφ θφζηνο 

αγνξάο, αθνχ απεπζχλεηαη ζε πνιινχο ρξήζηεο θαιχπηνληαο πνιπζχλζεηεο αλάγθεο 

θαη δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο , φρη πάληα φκσο κε απφιπηε ηζρχ. 

  Ζ πξψηε θαηεγνξία ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ είλαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη αλαπηχρζεθαλ θπξίσο ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1990 ιφγσ ηεο ξαγδαίαο εμάπισζεο ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ θαη 
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ησλ πνιπκέζσλ. Πεξηιακβάλεη θπξίσο επηκνξθσηηθφ ινγηζκηθφ κε ειεθηξνληθέο 

εγθπθινπαίδεηεο, αλάπηπμε καζεκάησλ θαη πξνζνκνηψζεηο ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζηθέο 

ζπλζέζεηο, θηι. Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ιεηηνπξγεί αιιειεπηδξαζηηθά θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπλζέζεη έλα ειθπζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

ζπλδπάδνληαο εηθφλεο, θείκελα , αθεγήζεηο, video, θηι. Αλαπηχζζεηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλα άηνκα κε ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε. 

  Οη ππφινηπεο δχν ππνθαηεγνξίεο ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ είλαη αξρηθά ην 

ινγηζκηθφ γηα επηζηήκνλεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο 

ηεο Ηαηξηθήο, ησλ Καηαζθεπαζηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο Αξρηηεθηνληθήο, αιιά θαη ην 

ινγηζκηθφ γηα επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη εκπνξηθέο εθαξκνγέο απνζεθεπηηθήο 

δηαρείξηζεο, ινγηζηεξίνπ, εθαξκνγέο κηζζνδνζίαο θαη εθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ 

γξαθείνπ κε επεμεξγαζηέο, ινγηζηηθά θχιια, βάζεηο δεδνκέλσλ. Αλαπηχζζεηαη 

θπξίσο απφ εηαηξείεο παξαγσγήο ινγηζκηθνχ θαη ε ηηκή ηνπ είλαη ηδηαίηεξα πξνζηηή. 

Σέινο, ππάξρεη θαη ην ινγηζκηθφ εηδηθψλ ζεκάησλ πνπ πεξηέρεη εθαξκνγέο πνπ 

θαιχπηνπλ εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ζε θαζεκεξηλέο θαη εηδηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο ν ζπληνληζκφο ησλ θαλαξηψλ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ν έιεγρνο ηεο 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο. Αλαπηχζζεηαη απφ νκάδεο πξνγξακκαηηζηψλ χζηεξα απφ 

εηδηθή παξαγγειία θαη έρνπλ ζπλήζσο πςειφ θφζηνο αγνξάο (www.pi-schools.gr, ζ. 

84-85). 

  Μηα δεχηεξε θαηεγνξία ινγηζκηθψλ είλαη ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο (system 

software) πνπ απνηειείηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα εθείλα πνπ βνεζνχλ θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηηο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ηηο 

εθαξκνγέο θαη κε ηηο ζπζθεπέο ηνπ ππνινγηζηή. Γίλεηαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ 

φηη ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν νθείιεηαη ε εθθίλεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή, απνηειεί ηνλ δίαπιν επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην πιηθφ θαη ζην ινγηζκηθφ 

εθαξκνγψλ, ππνζηεξίδνληαο ηηο εθαξκνγέο ηνπ ρξήζηε. Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

δηαρεηξίδεηαη θαη ειέγρεη ηνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη παξέρεη ηηο βνήζεηεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ρξήζηε. Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

δηαθξίλνληαη ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ελφο ρξήζηε (single user) θαη πνιιψλ 

ρξεζηψλ (multiuser). 
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ην θεθάιαην απηφ, εκείο ζα εζηηάζνπκε ζηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ζηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπο ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα ζα 

παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ινγηζκηθά πνπ πξνάγνπλ ηηο γισζζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε καζεηέο κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. Σα βαζηθά ηερλνινγηθά θαη 

παηδαγσγηθά θξηηήξηα πνπ ζπληζηνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη: ε 

επρξεζηία, ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε ειθπζηηθφηεηα, ε ειάρηζηε δπλαηή θαηαπφλεζε, ε 

παξνρή νδεγηψλ, ν πνιπαηζζεηεξηαθφο πξνζαλαηνιηζκφο θ.α. 

 

Λνγηζκηθά Αλνηρηνχ θαη Κιεηζηνχ Κψδηθα 

Σν Διεχζεξν Λνγηζκηθφ ή αιιηψο Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα (ΔΛ/ ΛΑΚ) είλαη ην 

ινγηζκηθφ εθείλν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε θάζε ρξήζηε, επηηξέπνληάο 

ηνπ ηαπηφρξνλα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ή ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 

Δίλαη ηέηνηνο ν βαζκφο ειεπζεξίαο ηνπ, ψζηε ππάξρεη επηπιένλ ε δπλαηφηεηα 

δηαλνκήο ηνπ (ή αλαδηαλνκήο χζηεξα απφ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ) ή θαη πψιεζήο ηνπ, 

ελψ δελ πθίζηαληαη δεζκεχζεηο σο πξνο ην πνηνο θαη γηα πνηνλ ζθνπφ ζα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη. Σν ινγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ειεχζεξε 

παξνρή ηνπ πεγαίνπ θψδηθα, απνηειεί κηα λφκηκε θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα ιχζε 

πνπ ελζσκαηψλεη ηηο πιένλ πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ελεκεξψζεσλ (updates). Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηά ηνπ αθνξνχλ 

ην κεδακηλφ θφζηνο θηήζεο θαη άδεηαο ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ, ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε θαη ε πςειφηεξε 

ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα πνπ ην δηαθξίλεη ζε ζρέζε κε ηα ηδηφθηεηα ινγηζκηθά πνπ 

''θαηεβάδνπκε'' απφ ην δηαδίθηπν. Ζ θηινζνθία ηνπ αλαθέξεη φηη ην ινγηζκηθφ 

πεξηέρεη ηδέεο θαη δελ ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο πξντφλ. Χο εθ ηνχηνπ, σο θνηλφ 

ςεθηαθφ αγαζφ, ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη θαη λα δηαθηλείηαη ειεχζεξα κε βάζε ηελ 

ειεχζεξα πξνζβάζηκε γλψζε θαη ηε ζπκκεηνρηθφηεηα πνπ δηαθξίλεη ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ (https://mathe.ellak.gr/?page_id=995). 

Σν Λνγηζκηθφ Κιεηζηνχ Κψδηθα (ή θιεηζηνχ ηχπνπ), απφ ηελ άιιε, δελ παξέρεη ηνλ 

πεγαίν ηνπ θψδηθα , κε απνηέιεζκα ν ρξήζηεο, κελ έρνληαο πξφζβαζε, λα κελ 

κπνξεί νχηε λα πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγέο νχηε θαη λα δηαλείκεη ην ινγηζκηθφ απηφ ζε 

ηξίηνπο. ηα ινγηζκηθά απηά επηηξέπεηαη κφλν ε ειεπζεξία εθηέιεζεο ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ, κε ηελ αληίζηνηρε άδεηα ηνπ EULA (End-

User License Agreement) λα ζεσξεί σο πνηληθφ αδίθεκα ηελ ελδερφκελε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηδησηηθή ρξήζε, ηελ 

αληηγξαθή θαη δηαλνκή ζε ηξίηνπο ρξήζηεο, θαζψο θαη ηε δεκνζηνπνίεζε 

ηξνπνπνηεκέλσλ θαη αλαβαζκηζκέλσλ εθδφζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ άδεηα 

ρξήζεο ηνπ θιεηζηνχ ινγηζκηθνχ απαγνξεχεηαη αθφκα ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ ζε 

παξαπάλσ απφ έλαλ ππνινγηζηή θαη ε απαίηεζε νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο απφ ην 

ρξήζηε ζε πεξίπησζε πνπ ην ινγηζκηθφ πξνθαιέζεη ελδερφκελε βιάβε ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ινγηζκηθψλ Κιεηζηνχ Κψδηθα αθνξνχλ 

θπξίσο ζηελ παξνρή νδεγηψλ ρξήζεο κέζσ εγρεηξηδίνπ, ζηελ πςειφηεξε αζθάιεηα 

πνπ ηα δηαθξίλεη ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ειεχζεξα θαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο 

πνπ απνξξέεη απφ ην φηη δελ εθδίδνληαη ηφζν ζπρλά ελεκεξψζεηο θαη απφ ηηο 

κεησκέλεο απαηηήζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

(https://sites.google.com/site/opensourcempes/diaphores-anoiktou-kleistou-kodika). 

Σν βαζηθφ ηνπο κεηνλέθηεκα είλαη ην πςειφ θφζηνο θηήζεο ηνπο, θάηη πνπ θαζηζηά 

δχζθνιε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη δε ζηελ εθπαίδεπζε, φπνπ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ κεησκέλνπ θφζηνπο, ηεο δπλαηφηεηαο βειηίσζεο θαη ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο απφ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο ηα ζπλαληά θαλείο 

ακηγψο ζην ινγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα. παξαδείγκαηα ινγηζκηθψλ Κιεηζηνχ 

Κψδηθα είλαη ηα πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο απφ επηζέζεηο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

(ηνί) θαηά ηελ πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν.  

 

3.2.2. Οη  Νέεο  Σερλνινγίεο (ΣΠΔ) θαη νη ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο 
 

Ζ ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ ζηε δηδαθηηθή εξγαζία είλαη επηβεβιεκέλε γηαηί βνεζνχλ 

ηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ θαη αλαπεξίεο. Πξνυπφζεζε είλαη νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ 

Πιεξνθνξηθή θαη Δπηθνηλσλία (ΣΠΔ) λα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εληαρζνχλ ζηε δφκεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Με δεδνκέλν φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ ή ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο έρεη σο ζηφρν ηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ θαη αλαπεξίεο ζην βαζκφ πνπ νη 

δπλαηφηεηέο ηνπο ην επηηξέπνπλ θαη ζθνπφ ηελ νκαιή θαη ηζφηηκε έληαμή ηνπο ζην 

ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αμηνπνηνχληαη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη 
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ππνινγηζηηθέο παξεκβάζεηο. Ζ δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ είλαη πνιχ 

δχζθνιε ζε καζεηέο κε Διαθξά Nνεηηθή Καζπζηέξεζε, δηφηη ην IQ ηνπο είλαη 

εμαηξεηηθά ρακειφ θαη νη γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, γη 'απηφ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ζηε δηδαζθαιία ηνπο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Ο ππνινγηζηήο σο εξγαιείν κάζεζεο, είλαη πνιχ ειθπζηηθή 

ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο κε βάζε ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε. Πνιιέο κειέηεο 

απέδεημαλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ 

δηδαζθαιία αθαδεκατθψλ θαη γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε δηαλνεηηθή αλαπεξία 

(Hanadi Hussain Alqahtani , 2013, ζ. 2). 

 

Σν βηβιίν ΔΑΔ «ζα ηξέρεη» ζην δηαδίθηπν θαη ν εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα πιηθά θαη ηα κέζα πνπ ζα ηνλ ππνζηεξίδνπλ ζηελ εξγαζία ηνπ.Ο 

εθπαηδεπηηθφο ΔΑΔ ζα κπνξεί λα θάλεη ηελ αμηνιφγεζε κέζα απφ ηηο ΛΔΒΓ (Λίζηεο 

Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ) θαη λα ζπκπιεξψλεη ηα έληππα θαζεκεξηλήο 

θαηαγξαθήο κέζα απφ ην ειεθηξνληθφ κεηξψν θάζε καζεηή πνπ ν ίδηνο ζα 

δεκηνπξγήζεη. 

 

Οη θάξηεο-θσηνγξαθίεο (νπηηθφ πιηθφ), νη ήρνη θαη ε κνπζηθή (ερεηηθφ πιηθφ) πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ην δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ζα αλαξηεζνχλ ζηε πχιε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ν καζεηήο ζα έρεη πξφζβαζε ζε απηφ κε ή ρσξίο 

βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Έηζη ην επφκελν βήκα απηήο ηεο απφπεηξαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο, είλαη ε παξαγσγή ελφο πνιπκεζηθνχ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί 

ζε ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ, κε ππνινγηζηή κέζα ζηελ ηάμε θαη κε δπλαηφηεηεο 

ρξήζεο πνιπκέζσλ (Γξνζηλνχ Μ., Μαξθάθεο Δκ., Μηραειίδνπ Μ., Σζαγθαξάθε Η., 

Σζηάκαινο Β., Υξεζηάθεο Κ., 2009, ζ. 42). 

 

  Σα δηαινγηθά ή αιιειεπηδξαζηηθά ή δηαδξαζηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία επέιηθησλ νπηηθναθνπζηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα 

νπνία πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη επηηξέπνπλ ηελ 
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αιιειεπίδξαζε πξνγξάκκαηνο-καζεηή θαη ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ 

πιεξνθνξηψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ έρεη κεγάιε 

ζεκαζία, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ή ηελ επίηεπμε πξνδηαγεγξακκέλνπ ζηφρνπ, πνπ ζπλδέεηαη είηε κε ηελ αληηκεηψπηζε 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είηε κε ηελ θάιπςε εηδηθψλ ειιεηκκάησλ ή ηελ 

ππνθαηάζηαζε ιεηηνπξγηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα καζεζηαθά θξηηήξηα νξίδνληαη απφ ηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζεο θαη ζηήξημεο ησλ πιεξνθνξηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

παξνπζίαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ (ηεο δηδαθηέαο χιεο) ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

κέζσ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ, νη νπνίεο: 

 Αζθνχλ ηελ ηθαλφηεηα νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο δηάθξηζεο. 

 Τπνζηεξίδνπλ ηελ επαλάιεςε, ηε βξαρχρξνλε θαη ηε καθξφρξνλε κλήκε. 

 Καιχπηνπλ βηνινγηθέο, θπζηθέο ή πλεπκαηηθέο αδπλακίεο (Γειιαζνχδαο Λ., 

2008, ζ. 142). 

 

  Αμίδεη ηέινο λα ζεκεησζεί ε αλαγθαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο κηαο ζσζηήο 

αμηνιφγεζεο, επηινγήο θαη ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, 

γεγνλφο πνπ ζέηεη ην δήηεκα ηεο απφθηεζεο νξηζκέλσλ ηερληθψλ θαη 

ςπρνπαηδαγσγηθψλ γλψζεσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ 

ηθαλνχο λα θάλνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο επηινγέο θαη ρξήζεηο ηνπ ππάξρνληνο 

ινγηζκηθνχ. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, ηνλίδεηαη φηη ''θάζε πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο εθπαηδεπηηθψλ, είηε πξφθεηηαη γηα αξρηθή είηε γηα ελδνππεξεζηαθή 

θαηάξηηζε, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε θαη 

επηινγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Απηή ζα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηεο 

θαηάξηηζεο πάλσ ζηελ παηδαγσγηθή ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, ηελ 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αλάγθε γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ εηζαγσγηθή ηνπο 

θαηάξηηζε, ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπο ρξήζε. Δάλ νη 

εθπαηδεπηηθνί απνθηνχζαλ κηα ηέηνηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζα θαζίζηαλην 

ηθαλνί λα κεηαηξέςνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ππνζηεξηδφκελεο απφ ηνλ ππνινγηζηή 

κάζεζεο ζε δηδαθηηθή πξάμε, πνπ ζα αληαπνθξηλφηαλ ζηνπο επηδησθφκελνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο κάζεζεο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιηθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο''. Δπεηδή ν αξηζκφο ησλ παθέησλ ινγηζκηθνχ ζπλερψο απμάλεηαη θαη 

ην επίπεδν πνηφηεηάο ηνπο πνηθίιεη, δεδνκέλνπ φηη ην θαιφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 
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έρεη θαηαπιεθηηθέο δπλαηφηεηεο αλαβάζκηζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

ζπνπδψλ γεληθά, ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ δελ είλαη κηα απιή 

δηαδηθαζία (Ράπηεο Α.- Ράπηε Α., 2007, ζ. 242-243). 

 

3.3. Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ γηα καζεηέο κε Δηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 

ηελ πεξίπησζε ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο, ν καζεηήο πνπ παξαηεξήζακε θαηά 

ηε ζρνιηθή ρξνληά 2014-2015 παξνπζίαζε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε, ζηε γξαθή θαη 

ηελ νξζνγξαθία, ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ αθξφαζε, ηε κλήκε θαη ην 

ρσξνρξνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Απηέο νη δπζθνιίεο ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ ειιηπή 

θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ καζεηή ζρεηηθά κε ηε γιψζζα ηνπ, πνπ ζπλήζσο είλαη 

απξφβιεπηε ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη άιιεο 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Ζ θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα ή επίγλσζε (phonological 

awareness) αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα θσλνινγηθή επεμεξγαζία ηνπ 

ιφγνπ, ην ρεηξηζκφ δειαδή θσλεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ιέμεσλ θαη ζεσξείηαη σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. 

  Οη ΣΠΔ θαη ε χπαξμε ινγηζκηθψλ πνπ κεηαθέξνπλ δξαζηεξηφηεηεο απφ ζπκβαηηθά 

κέζα ζε έλα ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ, ρξεζηκνπνηνχληαη νπζηαζηηθά σο θίλεηξν γηα 

ελαζρφιεζε κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, 

αλάγλσζεο, γξαθήο θαη κλήκεο, πξνβάιινληαο σο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηε 

δηαρείξηζε πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ, ηελ αιιειεπηδξαζηηθφηεηα θαη ηελ άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε. Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε νξηζκέλσλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ (αθξφαζε, ζπλνκηιία, αλάγλσζε θαη 

γξαθή) ζε καζεηέο  κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ; 

 

ΑΚΡΟΑΗ 

Ζ αθξφαζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή δεμηφηεηα, δηφηη είλαη ε βάζε ηεο ζπδήηεζεο, ηεο 

νκηιίαο, ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο γξαθήο. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

αθξφαζε κέζσ ηεο αλαπαξαγσγήο CD πνπ πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο αηφκσλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε πνπ ηνπο θάλεη λα 

επηθνηλσλνχλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα κάζνπλ ιέμεηο ηεο γιψζζαο . 
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ΤΝΟΜΙΛΙΑ 

Δίλαη επίζεο απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί ε ζπλνκηιία ζηα άηνκα κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε, κέζσ πξνγξακκάησλ πνπ αλαπαξάγνπλ ή πξνσζνχλ ηελ απαγγειία 

γξαπηψλ θεηκέλσλ πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ιεθηηθή κεηαμχ ηνπο έθθξαζεο. 

ΑΝΑΓΝΩΗ 

Δηδηθά ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηα επίπεδα ηεο αλαγλσζηκφηεηαο 

ησλ θεηκέλσλ γηα άηνκα κε Διαθξά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε 

θαη ηε δπζθνιία πνπ απνξξέεη απφ ην κήθνο ηεο ιέμεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά 

εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο, εμαζθψληαο ηνπο ζηελ απαγγειία πνηεκάησλ, παξνηκηψλ, 

θαη θεηκέλνπ. 

ΤΓΓΡΑΦΗ 

Οη δεμηφηεηεο γξαθήο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αθξφαζε θαη ηελ αλάγλσζε θαη 

εθθξάδνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ καζεηψλ, ζα πξέπεη λα 

ζπλδένληαη κε ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ. Απηφ 

κπνξεί λα γίλεη κε ζπγγξαθή βηβιίσλ ζηα νπνία ζα εθπαηδεπηνχλ νη καζεηέο (Hanadi 

Hussain Alqahtani , 2013, ζ. 8-9). 

 

 Ο πνιπκεζηθφο ππνινγηζηήο δηαρεηξηδφκελνο πνηθηιία ζπκβφισλ αλαδεηθλχεηαη ζε 

έλα εχρξεζην εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ 

θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα φπνπ ν ήρνο δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν. Ζ δηαρείξηζε 

ηνπ ήρνπ ζε επίπεδν θσλεκάησλ, ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ απνηειεί έλα γλσζηηθφ 

εξγαιείν γηα ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ. Σν απνηέιεζκα ηεο 

δνπιεηάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί επίζεο γλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ καζεηή κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, ν νπνίνο δνπιεχνληαο κε ηνλ ππνινγηζηή αλαπηχζζεη ηηο 

επηζπκεηέο δεμηφηεηεο. ε έλα ηέηνην απιφ πιαίζην ζπλεηζθέξεη ν εθπαηδεπηηθφο, 

ζρεδηάδνληαο θαη πινπνηψληαο δξαζηεξηφηεηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηνλ 

ππνινγηζηή. Δίηε είλαη εηδηθφο παηδαγσγφο είηε έρεη επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα 

αλαγλσζηηθήο απνηπρίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε 

βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ νξζή 

εθαξκνγή ηνπ θσλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο γιψζζαο. Λεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ άμνλεο γηα ηε ζρεδίαζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ππνινγηζηή είλαη ε 
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αθνπζηηθή αληίιεςε θαη δηάθξηζε, ε αλάιπζε, ζχλζεζε, ηαμηλφκεζε θαη αλαγλψξηζε 

ιέμεσλ, ν αθνπζηηθφο ζπλδπαζκφο, ε αλαγλψξηζε νκνηνθαηαιεμίαο, ν εληνπηζκφο 

έληαζεο θαη ηφλνπ. Καηά ηε ζρεδίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ν εθπαηδεπηηθφο ιακβάλεη 

ππφςηλ ηνπ θαη ηελ ειηθηαθή, ζηαδηαθή θαηάθηεζε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 

απφ ην παηδί (Μηθξφπνπινο Σ.Α., 2006, ζζ. 175-176). 

  Γξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο πινπνηνχληαη κε πνηθηιία 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ. Οη 

δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ήρνπ, ησλ 

επηινγψλ παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο αιιειεπίδξαζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

καζεηή, ηνπ ειέγρνπ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, ην αλαδεηθλχνπλ ζε έλα εχρξεζην θαη 

ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. ε απηήλ ηελ 

βάζε είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζνχλ αιιειεπηδξαζηηθέο αζθήζεηο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ζπιιαβψλ θαη νκνηνθαηαιεμίαο ησλ ιέμεσλ, απνκφλσζε θσλεκάησλ 

φπσο αλαγλψξηζε αξρηθνχ, κεζαίνπ, ηειηθνχ θσλήκαηνο, ρξήζε θαη ελαιιαγή 

θσλεκάησλ, ζχλζεζε, δηαρσξηζκφ θαη άλεην ρεηξηζκφ θσλεκάησλ. 

  Σα παξαθάησ παξνπζηάδνπλ δχν νζφλεο απφ κηα δξαζηεξηφηεηα θσλνινγηθήο 

ελεκεξφηεηαο πνπ αθνξά ηελ αθνπζηηθή δηάθξηζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλαγλψξηζε 

ελφο θσλήκαηνο. Ζ δξαζηεξηφηεηα πινπνηείηαη ζε ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ. Οη 

νδεγίεο ηεο άζθεζεο αθνχγνληαη θαη ηαπηφρξνλα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε. Ζ 

εθθψλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ "αγαπψ πνιχ ηηο δηαθνπέο" δελ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε 

παξά κφλν αθνχγεηαη (ζεκεηψλεηαη ζην ζρήκα κε ηε γθξη γξακκαηνζεηξά) θαη 

αθνινπζείηαη απφ ηελ εθθψλεζε θαη εκθάληζε ηνπ εξσηήκαηνο "ήηαλ ζσζηφ ή ιάζνο 

απηφ πνπ άθνπζεο;". Ζ απάληεζε ηνπ παηδηνχ δίλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ πιήθηξνπ 

ζσζηνχ ή ιάζνπο θαη ηελ αληίζηνηρε απφθξηζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Αλάινγε κε ηελ 

απάληεζε ηνπ καζεηή είλαη θαη ε αλάδξαζε απφ ην ινγηζκηθφ (Μηθξφπνπινο Σ.Α., 

2006, ζ. 176). 

Ο ζεκειηψδεο ζηφρνο ηεο αλάγλσζεο είλαη λα απνθσδηθνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά 

θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ γξαπηφ ιφγν. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε δηδαζθαιία ηεο 

αλάγλσζεο ζηελ ηάμε εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο θαη θαηαλφεζεο 

ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί ζήκεξα βξίζθνληαη 

αληηκέησπνη κε έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ καζεηψλ πνπ δελ καζαίλνπλ κε επηηπρία 

απηέο ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο. ε άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ν ζηφρνο ήηαλ 
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λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν ε ειεθηξνληθή κνξθή βηβιίσλ (e-books)  θαη ε 

αλάγλσζε κέζα απφ απηά ππνβνεζά ηελ αλαγλσζηηθή επρέξεηα θαη θαηαλφεζε. Ο 

ζθνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα θαζνξηζηεί εάλ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

πξνθνξηθή επαλάιεςε θαη θαηαλφεζε ησλ επηδφζεσλ ζε εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο, φηαλ νη καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ηάμε 

ηνπ Γεκνηηθνχ δηαβάζνπλ e-Books ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ βηβιίνπ. 

  Δλ θαηαθιείδη, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ e-Books 

κπνξεί λα έρνπλ  νθέιε γηα ηνπο θνηηεηέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ e-Books κπνξνχλ 

λα θάλνπλ ηελ αλάγλσζε πεξηζζφηεξν επράξηζηε γηα ηνπο καζεηέο θαη λα καο 

βνεζήζνπλ  λα κεηψζνπκε ην βάξνο απνθσδηθνπνίεζεο γηα ηνπο πξνβιεκαηηθνχο 

αλαγλψζηεο. Δπίζεο, ζα βνεζήζεη ζηελ αχμεζε ηεο αλαγλσζηηθήο επίδνζεο θαη ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ αλαγλσζηψλ. Δπηπιένλ, ηα e-Books πξνζθέξνπλ 

αλαγλσζηηθά ζηεξίγκαηα θαη θίλεηξα ζηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ηα βηβιία πνπ 

κπνξνχλ θαλνληθά λα έρνπλ δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, ρσξίο ηηο ελ ιφγσ εληζρχζεηο. 

Σα ζηεξίγκαηα απηά ζεσξνχληαη σο επέιηθηεο θαη ηζρπξέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ζήκεξα. ηεξίγκαηα , φπσο ε TTS (Text-to-Speech/ απφ θείκελν ζε 

πξνθνξηθφ ιφγν) αθήγεζε, κπνξoχλ λα κεηψζνπλ ην θνξηίν εξγαζίαο ζηελ 

αλαγλσζηηθή κλήκε, ε νπνία έρεη βξεζεί φηη είλαη κία ζεκαληηθή πηπρή ηεο 

επηηπρεκέλεο θαηαλφεζεο. Υξεζηκνπνηψληαο e-Books ζηελ ηάμε, σο κέξνο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ή ζε έλα θέληξν κάζεζεο, ε επηπξφζζεηε εξγαζία 

κπνξεί λα είλαη επσθειήο γηα ηνπο αλαγλψζηεο.  Σα e-Books έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηάθνξεο αλάγθεο αλάγλσζεο 

ζε κηα εληαία αίζνπζα θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία 

αλάγλσζεο ζηνπο καζεηέο πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν αλαγλσζηηθήο  

απνηπρίαο. Σέινο, ηα e-Books κπνξνχλ ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο αλαγλσζηηθήο επρέξεηαο. Ζ βειηησκέλε επρέξεηα κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε βειηησκέλε αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε. Απηφ είλαη αιήζεηα, δηφηη νη πην 

θαινί αλαγλψζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο γηα λα 

απνθσδηθνπνηήζνπλ ην θείκελν. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ηελ ρξήζε πεξηζζφηεξσλ 

γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη νδεγεί θαη' επέθηαζε ζηε 

βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο. Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα ηεο αθήγεζεο TTS ζηα e-Books 

επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα αθνχζνπλ άπηαηζηε αλάγλσζε. Πνιιά e-Books έρνπλ 
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έλα πεξηβάιινλ φπνπ νιφθιεξν ην βηβιίν κπνξεί λα δηαβαζηεί ζε έλα άηνκν κέζσ 

ηνπ εξγαιείνπ TTS. Απηνί νη αθεγεηέο TTS κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα γίλνπλ 

απνηειεζκαηηθά κνληέια αλάγλσζεο γηα ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ λα δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αθήγεζε, θαζψο θαη πνιιά 

πξνγξάκκαηα e-Book επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα θαηαγξάθνπλ ηηο πξνθνξηθέο 

αλαγλψζεηο ηνπο (Gonzalez Michelle, 2014, ζ. 9-10). 

 

3.3.1. Πεξηβάιινληα MOST γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο Αλάπηπμεο ηνπ Αιθαβεηηζκνχ 

  ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα αλαιχζνπκε ηε ζπκβνιή ελφο θαηλνχξγηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα επηηαρχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αιθαβεηηζκνχ ζηα κηθξά παηδηά, φπνπ ν αιθαβεηηζκφο νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα λα 

δηαβάδεη θαλείο, λα γξάθεη, λα κηιάεη, λα αθνχεη, λα ππνινγίδεη, λα ζθέθηεηαη θξηηηθά 

θαη λα καζαίλεη απφ κφλνο ηνπ. Σν πξφγξακκα απηφ πξννξίδεηαη θαη γηα καζεηέο πνπ 

εκθαλίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη ελδπλακψλεη βαζηθέο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ απηψλ κέζσ δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Θα αλαθεξζνχκε αθφκα ζην ζρεδηαζκφ ησλ πεξηβαιιφλησλ MOST (Multimedia 

environments that Organize and Support Text - Πεξηβάιινληα Πνιπκέζσλ πνπ 

Οξγαλψλνπλ θαη Τπνζηεξίδνπλ ην Κείκελν), πνπ βαζίδνληαη ζηηο έξεπλεο ζηηο 

πεξηνρέο ησλ καζεκαηηθψλ θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ, ησλ επηζηεκψλ ηεο γιψζζαο θαη 

ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. 

  Ο θπξηφηεξνο ζηφρνο ησλ πεξηβαιιφλησλ ΜOST είλαη λα επηηαρχλνπλ ηε κάζεζε 

ησλ παηδηψλ, νξγαλψλνληαο ηε δηδαζθαιία γχξσ απφ νπηηθά πινχζηα, απζεληηθά 

''καθξνπεξηβάιινληα'', ζηα νπνία ηφζν νη καζεηέο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ 

λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ηα εμεξεπλνχλ. Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

πεξηβαιιφλησλ MOST είλαη φηη είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα ππνζηεξίμνπλ κηα επξεία 

πνηθηιία αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηε γισζζηθή θαη ελλνηνινγηθή αλάπηπμε. Θέινπκε λα 

δψζνπκε ζηα παηδηά πνπ θηλδπλεχνπλ λα απνηχρνπλ ζην ζρνιείν ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαδξάζνπλ, λα δηδάμνπλ θαη λα κάζνπλ απφ ηνπο άιινπο καζεηέο πνπ ίζσο είλαη 

αλαπηπμηαθά πην κπξνζηά. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο καζαίλνπλ ν έλαο απφ 

ηνλ άιινλ, θαζψο θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη απφ ην επίζεκν αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ (Βνζληάδνπ ., 2006, ζ. 77-78). 
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Σα πεξηβάιινληα MOST είλαη ζρεδηαζκέλα ψζηε λα βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα 

κάζνπλ λα δηαβάδνπλ, θαζψο θαη λα κάζνπλ λα γίλνπλ ηθαλνί αθξναηέο. πλνιηθά, ε 

δηδαζθαιία ηεο αλάγλσζεο ζηα πεξηβάιινληα MOST ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Peabody Multimedia Literacy, ην νπνίν ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηνλ αιθαβεηηζκφ ελειίθσλ. Σν πξφγξακκα ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο ρξήζεο βίληεν-

καθξνπεξηβαιιφλησλ θαη ππνζηεξίδεη ηφζν ηελ αλάγλσζε φζν θαη ηελ θαηαλφεζε 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά ζηε 

ρξήζε γξαπηψλ παξά πξνθνξηθψλ θεηκέλσλ κε αληηθάζεηο. Οη καζεηέο πξέπεη λα 

δηαιέμνπλ απφ κηα ζεηξά γξαπηψλ θεηκέλσλ εθείλν πνπ πεξηγξάθεη θαηά ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην καθξνπεξηβάιινλ πνπ 

είδαλ λσξίηεξα ζην βίληεν. Ζ αλάγθε ηεο επηινγήο κεηαμχ ησλ ρσξίσλ απηψλ βνεζά 

ζην λα δηαζθαιίζνπκε φηη νη καζεηέο δηαβάδνπλ κε ζθνπφ λα θαηαιάβνπλ ην λφεκα 

παξά λα αζρνινχληαη κε ηελ πξνθνξά ησλ ιέμεσλ. Δπηπιένλ, επεηδή ηα θείκελα κε 

ηηο αληηθάζεηο κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο, νη καζεηέο ιακβάλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

δίλεη ε επαλαιακβαλφκελε αλάγλσζε ζηελ απφθηεζε επρέξεηαο ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ. Σα θείκελα κε ηηο δηαθνξέο 

είλαη γξακκέλα ζε δηάθνξα επίπεδα δπζθνιίαο σο πξνο ηελ αλαγλσζηκφηεηά ηνπο θαη 

έηζη είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ.  

Σν πξφγξακκα Peabody Multimedia Literacy επίζεο παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηελ 

πξνθνξά ησλ ιέμεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεγαιφθσλεο εθθψλεζήο ηνπο, θαη 

γηα ηελ εθκάζεζε άγλσζησλ ιέμεσλ πνπ ζπλαληάκε ζηα γξαπηά θείκελα. Έλαο 

κεραληζκφο θσλεηηθήο αλαγλψξηζεο βνεζά ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ επρέξεηα 

ζηε ιεθηηθή αλαγλψξηζε θαη επίγλσζε ησλ θσλεκάησλ. Σα πεξηβάιινληα MOST 

δίλνπλ έκθαζε ζηελ αμία ησλ βηβιίσλ σο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ γηα ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο. Δπεηδή ν ππνινγηζηήο ζηα 

πεξηβάιινληα MOST καο επηηξέπεη λα παξαθνινπζήζνπκε ην ιεμηιφγην πνπ δηαβάδεη 

θάζε παηδί, είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ 

βηβιία, ηα νπνία λα πεξηέρνπλ νηθείν (ζ’ απηνχο) ιεμηιφγην, ψζηε κεηέπεηηα λα 

κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ηα βηβιία απηά ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

(Βνζληάδνπ ., 2006, ζ. 108). 

Γεμηφηεηεο απνθσδηθνπνίεζεο. Σα πεξηβάιινληα MOST δίλνπλ έκθαζε ζηηο 

δεμηφηεηεο θσλεηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο, επεηδή ε έξεπλα έρεη δείμεη φηη νη 
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δεμηφηεηεο απηέο είλαη θξίζηκα θαη ζεκαληηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο ηθαλνχο αλαγλψζηεο, κε δεδνκέλν φηη ην παξαδνζηαθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

έρεη πνιιά ειαηηψκαηα ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζπαζεί λα δηδάμεη απηέο ηηο δεμηφηεηεο 

ζηνπο καζεηέο κε θίλδπλν ζρνιηθήο απνηπρίαο. πγθεθξηκέλα, δηδάζθεη απηέο ηηο 

δεμηφηεηεο κε δνθηκή θαη εμάζθεζε ζε εθηφο πιαηζίνπ θχιια εξγαζίαο πνπ δελ έρνπλ 

θαλέλα λφεκα ή ρξεζηκφηεηα γηα ηα παηδηά, κε ηελ πξαθηηθή απηή λα νδεγεί ζπρλά ζε 

ρακειά θίλεηξα γηα ηελ αλάγλσζε θαη ππνηίκεζε ηεο θαηαλφεζεο. Έλα δεχηεξν 

κεηνλέθηεκα ησλ παξαδνζηαθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ έγθεηηαη ζηελ ππφζεζε ησλ 

θιαζηθψλ θσλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα παηδηά είραλ κηα 

ζπλεηδεηή θαη αλαιπηηθή επίγλσζε ηεο θσλεηηθήο δνκήο ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο, 

ηελ νπνία αλακέλνληαλ λα κεηαθέξνπλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε γξαπηψλ ιέμεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα παηδηά θαινχληαλ λα επεθηείλνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηαηξηάζκαηνο ήρσλ 

ζηελ αληηζηνίρεζε ήρσλ θαη γξακκάησλ. Χζηφζν, ε δηεζλήο έξεπλα θαηαδεηθλχεη φηη 

ν βαζκφο αλάπηπμεο ηεο θσλεκαηηθήο επίγλσζεο δηαθέξεη απφ παηδί ζε παηδί, κε 

απνηέιεζκα πνιιά παηδηά λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ηαηξηάμνπλ κεκνλσκέλνπο ήρνπο 

καδί ή λα αλαγλσξίζνπλ φκνηνπο ήρνπο ζε δηαθνξεηηθέο ιέμεηο. πλεπψο, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαδνζηαθήο θσλεηηθψο ππνζηεξηδφκελεο αλαγλσζηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηίζεηαη ελ ακθηβφισ. 

  Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ δεμηνηήησλ επίγλσζεο θσλεκάησλ θαη ηεο αλάπηπμεο 

δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ δεμηνηήησλ απηψλ έρεη απνδεηρζεί ζε πξφζθαηεο 

έξεπλεο θαη παξά ηε ζρέζε ησλ δεμηνηήησλ θσλεκηθήο επίγλσζεο κε ηελ αλάγλσζε, 

πνιινί εξεπλεηέο δηαρσξίδνπλ ηηο θσλεκηθέο δεμηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή αλάγλσζε, απφ ηηο αληίζηνηρεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εμάζθεζε ζηελ 

αλάγλσζε. Γηα παξάδεηγκα, ε θσδηθνπνίεζε ησλ ήρσλ ζηε κλήκε εξγαζίαο θαη ην 

ζπληαίξηαζκα ησλ ήρσλ είλαη δεμηφηεηεο πνπ θαίλεηαη λα νδεγνχλ ζηελ 

ηθαλνπνηεηηθή αλάγλσζε, ελψ ν ηεκαρηζκφο θαη ε δηαγξαθή ησλ θσλεκάησλ ζηηο 

ιέμεηο κάιινλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαγλσζηηθή εμάζθεζε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε 

έξεπλα δείρλεη φηη ε δηδαζθαιία νθείιεη λα εζηηάδεη ζηηο δεμηφηεηεο θσλεκηθήο 

επίγλσζεο πνπ έρνπλ ηελ πξννπηηθή λα νδεγήζνπλ ζηελ ηθαλνπνηεηηθή αλάγλσζε 

(Βνζληάδνπ ., 2006, ζ. 109-110). 

  εκαληηθφ ζηνηρείν ησλ πεξηβαιιφλησλ MOST είλαη φηη ελζσκαηψλνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηεο απνθσδηθνπνίεζεο ζε απζεληηθά πιαίζηα θαη απζεληηθά έξγα. Ζ 
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ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αληηζηνηρίαο γξακκάησλ θαη ήρσλ 

κέζσ γξαθεκάησλ θαη ήρνπ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο 

θσλεκηθήο επίγλσζεο. Χο απνηέιεζκα, ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ κάζεη αθφκα ηηο 

αληηζηνηρίεο γξακκάησλ θαη ήρσλ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο 

δεμηφηεηεο επίγλσζεο ησλ θσλεκάησλ, φπσο ην ηαίξηαζκα θαη ηελ απνζήθεπζε 

θσλεκηθψλ θσδίθσλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ αλάγλσζε. Ζ πξνγελέζηεξε 

έξεπλα έρεη ηνλίζεη φηη ε εμάζθεζε ζηηο δεμηφηεηεο θσλεκηθήο επίγλσζεο δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή αλ ηα παηδηά δνπιεχνπλ κφλν κε ηνπο ήρνπο. Χζηφζν, είλαη 

απνηειεζκαηηθή, φηαλ απηέο νη δεμηφηεηεο απνθαιχπηνληαη κε νπηηθφ ηξφπν κέζσ ηεο 

ζχλδεζεο γξακκάησλ θαη ήρσλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν, πξφζθαηεο γλσζηηθέο ζεσξήζεηο 

ηεο θσλεκηθήο επίγλσζεο ηνλίδνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα θσλεκηθήο θαη νξζνγξαθηθήο 

επεμεξγαζίαο ελδπλακψλνληαη κε ακνηβαίν ηξφπν. Οη νπηηθέο θαη ερεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ ππνινγηζηψλ ηνπο θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα θαηάιιεινπο γηα ην 

ζπληνληζκφ πξνθνξηθψλ θαη νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη γηα ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο ηεο εμάζθεζεο ησλ δεμηνηήησλ θσλεηηθήο επίγλσζεο, φπσο ην 

ηαίξηαζκα, ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε ηα παηδηά λα έρνπλ ήδε κάζεη κεκνλσκέλνπο ήρνπο 

γξακκάησλ. Ζ έλλνηα πνπ έρνπκε αλαπηχμεη, ηνπ αλαπαξαζηαζηαθνχ αιθαβεηηζκνχ, 

ζρεηίδεηαη ζε απηά ηα έξγα κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηεο γξαθηθήο θαη ερεηηθήο 

ππνζηήξημεο, ψζηε ηα παηδηά λα καζαίλνπλ ηε θσλνινγηθή δνκή ηεο πξνθνξηθήο 

γιψζζαο. Σαπηφρξνλα, ηα παηδηά καζαίλνπλ ηηο αληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηα γξάκκαηα 

θαη ηνπο ήρνπο ησλ θσλεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα κπνξνχλ εχθνια λα 

κεηαθηλνχληαη απφ ηνλ νπηηθφ ζηνλ πξνθνξηθφ θψδηθα ζε ιέμεηο πνπ βξίζθνληαη ζε 

θείκελα (Βνζληάδνπ ., 2006, ζ. 110). 

 

Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζχλδεζε κε ην πίηη θαη ηελ Κνηλφηεηα: Σα 

πεξηβάιινληα MOST δηαζέηνπλ επίζεο φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ηνπ ζηνηρείνπ δειαδή πνπ θξίλεη ηελ 

επηηπρία ηεο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη 

θαηάιιεια εθνδηαζκέλνη ψζηε λα εξγαζηνχλ κε εηεξφθιεηεο νκάδεο καζεηψλ (εηδηθά 

κε καζεηέο κε ρακειά επίπεδα αλαγλσζηηθήο-θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

εηνηκφηεηαο γηα ηε θνίηεζή ηνπο ζην ζρνιείν), κε απνηέιεζκα ε επηηπρία ηεο 
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εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο λα κελ εμαζθαιίδεηαη ιφγσ αλεπαξθνχο πξνεηνηκαζίαο 

θαη πξνζνρήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

  Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε μεθηλά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φηαλ ηνπ 

δεηείηαη λα αζρνιεζνχλ κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο κε απηέο ησλ καζεηψλ. 

πκπιεξψλεηαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε παξαδεηγκαηηθψλ βίληεν-πεξηπηψζεσλ πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξαθνινπζνχλ άκεζα ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ δηάθνξα παηδηά, θαζψο θαη έλα πιήζνο 

αιιειεπηδξαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε άιινπο δαζθάινπο. Δπηπξφζζεηα, ηα 

παξαδείγκαηα-βίληεν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνγξακκίζνπλ αλαπηπμηαθέο αιιαγέο 

ζηνλ αιθαβεηηζκφ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ρξφλν κε ην ρξφλν. Σα βίληεν-

παξαδείγκαηα, ζχκθσλα κε εξεπλεηέο ζην Vanderbilt, έρνπλ απνδεηρζεί αξθεηά 

απνηειεζκαηηθά σο κέζνδνο, ιφγσ ηεο επθαηξίαο λα εληαρζνχλ ζην βίληεν ελδείμεηο 

ζρεηηθά κε αλαπηπμηαθέο αιιαγέο ησλ καζεηψλ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ κε 

απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν απ’ φζν ε πξνθνξηθή θαη ε γξαπηή παξνπζίαζε ησλ 

δεδνκέλσλ. πλερήο ππνζηήξημε γηα ηα πεξηβάιινληα MOST κπνξεί λα παξαζρεζεί 

κέζσ ακθίδξνκσλ βίληεν-δηαζθέςεσλ, φπνπ νη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ηελ 

ηερλνινγία ή ηε δηδαζθαιία θαη λα δψζνπλ άκεζα ζπκβνπιέο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Απηή ε ηερλνινγία είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα θαη πεξηιακβάλεη κφλν ηελ 

πξνζζήθε ελφο ''πίλαθα αλαθνηλψζεσλ'' ζηνπο ήδε ππάξρνληεο ππνινγηζηέο 

(Βνζληάδνπ ., 2006, ζ. 111-112).   

Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ, σο παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηα θίλεηξά ηνπο γηα κάζεζε, δηαδξακαηίδεη ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ 

παξνρή θηλήηξσλ θαη επθαηξηψλ γηα πξφζζεηε εθπαίδεπζε θαη εξγαζία. Παξφιν πνπ 

ηα ζρνιεία κπνξνχλ λα αλαπιεξψζνπλ κεξηθέο ειιείςεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, ε νηθνγέλεηα εμαθνινπζεί λα αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ αιθαβεηηζκνχ ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνλ Kaiser, νη 

αιιειεπηδξάζεηο καζεηψλ-γνλέσλ κε ηξφπνπο εληζρπηηθνχο γηα ηνλ αιθαβεηηζκφ, 

επεξεάδνληαη απφ ηα λνεηηθά κνληέια ησλ γνλέσλ γηα ην ηη είλαη ηθαλνί νη καζεηέο 

λα κάζνπλ, θαζψο θαη γηα ηε ζεκαζία ηνπ αιθαβεηηζκνχ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε θαη ηελ απηνλνκία ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Σα πεξηβάιινληα MOST 
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ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγηθά κέζα γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ην 

ζρνιείν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηα. Πξψηνλ, ηα καθξνπεξηβάιινληα καο 

απεηθνλίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ αιθαβεηηζκνχ ζε πνιιέο εμσζρνιηθέο 

θαηαζηάζεηο, κε ηηο εκπεηξίεο απηέο λα ππνβνεζνχλ ηελ απζφξκεηε ζχλδεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ νη καζεηέο απνθφκηζαλ ζην ζρνιείν κε εκπεηξίεο εμσζρνιηθέο. Σα 

βίληεν-καθξνπεξηβάιινληα παξέρνπλ επηπιένλ κηα δνκή πνπ επηηξέπεη ζηνπο γνλείο 

θαη ζηα παηδηά λα κνηξάδνληαη ηδέεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. 

Οη δηάθνξεο εθδφζεηο ησλ βηληενηαηληψλ κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ κε ηνπο γνλείο ζην 

ζπίηη, κε ηελ παξνρή θνηλψλ -βαζηζκέλσλ ζε βίληεν-πιαηζίσλ λα βειηηψλεη 

ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλνκηιηψλ αλάκεζα ζε γνλείο θαη ηδηαίηεξα φηαλ 

παξέρεηαη θάπνηα βνήζεηα ζηνπο γνλείο γηα ην πψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

καθξνπεξηβάιινληα (Βνζληάδνπ ., 2006, ζ. 112-113). 

  Σα βηβιία πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο καζεηέο επίζεο παξέρνπλ έλα επηπιένλ 

κέζν γηα ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπ ζπηηηνχ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 

θνηλφηεηαο. Με ηελ ηερλνινγία κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα 

δεκηνπξγήζνπλ ελδηαθέξνληα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ήδε γλσζηφ ζε απηά 

ιεμηιφγην. πλεπψο, είλαη ζε ζέζε λα ηα δηαβάζνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο, ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, ζηα αδέιθηα ηνπο θαη ζε άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Δθφζνλ ηα 

βηβιία απηά κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηα καθξνπεξηβάιινληα καο, παξέρεηαη έλα 

επξχηεξν πιαίζην ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ εθηεηακέλε ζπλνκηιία γηα έλα πιήζνο 

γεγνλφησλ. 

πκπεξάζκαηα απφ ηελ πξνζθνξά ησλ πεξηβαιιφλησλ MOST ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία: Σα πεξηβάιινληα MOST έρνπλ ηδηαίηεξα επεξγεηηθή επίδξαζε ζηνπο 

καζεηέο κε αλαγλσζηηθά πξνβιήκαηα, εθφζνλ ε ιεηηνπξγία ηνπο εζηηάδεηαη ζηελ 

αλάπηπμε ζεκειησδψλ δεμηνηήησλ απνθσδηθνπνίεζεο θαη πξνσζεί ηελ ηαπηφρξνλε 

άζθεζε ζε πςεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο αιθαβεηηζκνχ. Ζ επειημία ησλ 

πεξηβαιιφλησλ MOST έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηεγνξία 

εθείλε ησλ καζεηψλ πνπ βηψλνπλ ηελ ζρνιηθή απνηπρία θαη βξίζθνληαη ζε κεγάιν 

θίλδπλν απφξξηςεο θαη ζρνιηθήο απνηπρίαο. Όπσο πξναλαθέξακε ζην δεχηεξν 

θεθάιαην, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά απνηεινχλ ζήκα θαηαηεζέλ ησλ καζεηψλ κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, κηαο θαη ε 

ζπζζσξεπκέλε βησκέλε απνηπρία θαη απνγνήηεπζε δξα αλαζηαιηηθά σο πξνο ηε 
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ιεηηνπξγία ησλ καζεζηαθψλ θηλήηξσλ θαη ηνπο γεκίδεη ζπρλά κε αηζζήκαηα 

καηαίσζεο. 

  Με ηελ ηερλνινγία σο εξγαιείν ππνζηήξημεο, ηα πεξηβάιινληα MOST παξέρνπλ ηα 

εμήο ζηνηρεία: 

 Δπέιηθηε ηερλνινγία: Λνγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί, ψζηε λα παξέρεη 

ππνζηήξημε ζηα παηδηά κε επξχ θάζκα ηθαλνηήησλ θαη λα παξέρεη 

εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα ζε θάζε καζεηή. 

 Απζεληηθά έξγα: Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε γηα 

λα δηδάμνπλ, λα κάζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξντφληα γηα απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία. 

 Αλαπαξαζηαζηαθφο αιθαβεηηζκφο: Μέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο βίληεν θαη 

ππνινγηζηψλ, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα επηθνηλσλνχλ κε επειημία, 

ρξεζηκνπνηψληαο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, εηθφλσλ 

θαη γξαθήο. 

 Γφκεζε λνεηηθψλ κνληέισλ: Με ηελ ππνζηήξημε ηεο ηερλνινγίαο, ηα παηδηά 

αζθνχληαη ζηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε θαη πςεινχ επηπέδνπ γισζζηθή 

παξαγσγή. 

 Δληφο πιαηζίνπ αλάπηπμε αλαγλψξηζεο θσλεκάησλ: Σα παηδηά καζαίλνπλ λα 

ηαηξηάδνπλ ήρνπο θαη γξάκκαηα ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λφεκα. 

 Αθεγεκαηηθά θαη επεμεγεκαηηθά θείκελα κε πεξηερφκελν: Σα παηδηά αζθνχλ 

ηηο αιθαβεηηθέο δεμηφηεηεο ρηίδνληαο ρξήζηκεο γλψζεηο. 

 Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ βαζίδνληαη ζε βίληεν-

παξαδείγκαηα θαη ζπλερή ππνζηήξημε κέζσ ηειεδηαζθέςεσλ. 

 Σερλνινγηθψο ππνζηεξηδφκελεο δηαζπλδέζεηο κε ην ζπίηη θαη ηελ θνηλφηεηα: 

Σν ζπίηη, ε νηθνγέλεηα θαη ε θνηλφηεηα ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ 

δηα κέζνπ θνηλψλ βίληεν-καθξνπεξηβαιιφλησλ, βηβιίσλ θαηαζθεπαζκέλσλ 

απφ ηνπο καζεηέο, παξνπζηάζεσλ ζηνπο γνλείο θαη ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, 

ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ θαη ακθίδξνκεο ηειεδηάζθεςεο (Βνζληάδνπ ., 

2006, ζζ. 114-115). 
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3.3.2. Λνγηζκηθά γηα ελδπλάκσζε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ - Ramkids school 

Σν ινγηζκηθφ Ramkids απνηέιεζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε καζεηέο κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ή κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη πεξηιακβάλεη δηάθνξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο (Γιψζζα, Μαζεκαηηθά, 

Φπζηθή, Γεμηφηεηεο Απηφλνκεο Γηαβίσζεο). Ζ αξρηθή ηνπ νζφλε πεξηιακβάλεη ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ γλσζηαθνχ επηπέδνπ ην καζεηή, ψζηε νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. 

 

Δηθφλα 1: Μελνχ επηινγήο επηπέδνπ δπζθνιίαο ζην ινγηζκηθφ Ramkids school. 

 

 Αθνχ επηιεγεί ην επίπεδν δπζθνιίαο, έρνπκε λα επηιέμνπκε (ν εθπαηδεπηηθφο ή ν 

καζεηήο ή θαη νη δπν ηνπο ζε ζπλεξγαζία) ηνλ ηνκέα πνπ ρξήδεη ελδπλάκσζεο κέζσ 

παηγλησδψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμαζθνχλ ην καζεηή ζην ρεηξηζκφ ηνπ ππνινγηζηή. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηιέγνπκε γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο (πρ ηνληζκφο 

ιέμεσλ, αληηζηνίρηζε ζπιιαβψλ γηα δεκηνπξγία ιέμεσλ, ζρεκαηηζκφο ππνθνξηζηηθψλ 

θαη κεηαηξνπή/ζρεκαηηζκφ απφ Δληθφ ζε Πιεζπληηθφ αξηζκφ, ζρεκαηηζκφο ζχλζεησλ 

ιέμεσλ, θηι).Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ερεηηθή αλάδξαζε, κηαο θαη ζε 

θάζε ιάζνο απάληεζε ηνπ καζεηή, ν ήξσαο ζθχινο θάλεη ραξαθηεξηζηηθέο θηλήζεηο 

ζηελ νζφλε ζπλπθαζκέλεο κε ηελ ιάζνο επηινγή κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ήρν ηεο 

ιάζνο απάληεζεο ησλ ηειεπαηρληδηψλ. Ζ θνπθνπβάγηα ζηελ 3
ε
 εηθφλα απφ απηέο πνπ 
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αθνινπζνχλ απνηειεί ην εηθνλίδην ηεο βνήζεηαο θαη εθφζνλ ην επηιέμεη ν καζεηήο, 

ηνπ δίλνληαη ερνγξαθεκέλεο αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εηθνληδίνπ. 

Ζ επίδξαζε ησλ ειεθηξνληθψλ  παηρληδηψλ ζηνλ ππνινγηζηή ζπλήζσο ζεσξείηαη σο 

αξλεηηθή θαη αλεπηζχκεηε δξάζε γηα ηα παηδηά. Χζηφζν, ην βξήθακε λα είλαη 

ρξήζηκν ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάζπαζεο ηεο πξνζνρήο ζε παηδηά 

κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ζηφρν λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε ησλ παηρληδηψλ ηνπ ππνινγηζηή ζηελ πξνζνρή θαη 

ηε κλήκε ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, έδεημαλ φηη ε εμάζθεζε ζε 

παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή απμάλεη ηελ πξνζνρή θαη ηε κλήκε ησλ παηδηψλ κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. 

   Χζηφζν, ε αχμεζε ηεο δεκνηηθφηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη νη 

εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα αλαλεσκέλε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο πξνζνκνίσζεο θαη ησλ παηρληδηψλ πνπ 

ππνβνεζνχλ ηε κάζεζε θαη ηε γλψζε. Έρεη απνδεηρζεί εκπεηξηθά φηη, ζε ζρέζε κε ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ, δηάθνξα παηρλίδηα θαη πξνζνκνηψζεηο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

επξέσο κε θάπνην βαζκφ επηηπρίαο. Πξφζθαηα, εξεπλεηέο έρνπλ επίζεο αζρνιεζεί κε 

ην πψο νη παίθηεο καζαίλνπλ λα παίδνπλ παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην αλ ην παηρλίδη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ, 

δεδνκέλνπ φηη ηα παηρλίδηα ππνινγηζηψλ θαίλεηαη λα πξνζθέξνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

θίλεηξα θαη επηβξάβεπζε εκπεηξίεο, εθπαηδεπηηθά εξεπλεηέο θαη θνξείο ράξαμεο 

πνιηηηθήο έρνπλ γίλεη αζρνινχληαη κε ην αλ ηα παηρλίδηα ζα κπνξνχζε λα γίλεη πην 

νινθιεξσκέλε κε επίζεκν ζρνιηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ 

έξεπλα ζρεηηθά κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηα απνηειέζκαηα ηείλνπλ λα είλαη 

αληηθαηηθά. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπο ηζρπξίδνληαη φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ πνιιέο θαη 

ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, θαη, σο εθ ηνχηνπ, φηη ηα παηρλίδηα 

ππνινγηζηψλ ζα θάλνπλ ηελ ηππηθή κάζεζε πην επράξηζηε, δίλνληαο ηνπο θίλεηξα. Οη 

ζθεπηηθηζηέο ηείλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα κπνξεί λα έρνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο αλζξψπνπο σο πξνο ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο. Οη 

ππνζηεξηθηέο εδψ ηζρπξίδνληαη πάξα πνιιά πιενλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ 
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παηρληδηψλ γηα ηα παηδηά κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο. Μηα πξφζθαηε κειέηε, 

δήισζε φηη ε ρξήζε εηδηθψλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ βνήζεζε καζεηέο κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε λα εθπαηδεχζνπλ ην κπαιφ ηνπο ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, αιιά 

άιινη επηζηήκνλεο αλαθέξνπλ φηη δελ είλαη ζαθέο εάλ ην ειεθηξνληθφ παηρλίδη 

πξαγκαηηθά βνήζεζε. Ο ππνινγηζηήο είλαη θαζηεξσκέλνο σο έλα ηζρπξφ εξγαιείν 

κάζεζεο θαη έλα δηαδξαζηηθφ πιαίζην. ε κηα πξφζθαηε κειέηε, εμήρζε ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη ζνβαξά παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο (κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είραλ 

ζχλδξνκν Down) επηδέρνληαη βειηηψζεηο ζην ιεμηιφγην, ζηηο γεληθέο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο, θαη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κεηά απφ κηα παξέκβαζε κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηνλ ππνινγηζηή (Anju Agarwa, Yash Pal Singh, 2012, ζ. 

31-32). 

  Μεηά απφ ηε κειέηε δχν πεξηπηψζεσλ παηδηψλ 12 θαη 14 εηψλ κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε, αμηνινγήζεθαλ γηα λα έρνπκε επίγλσζε ηνπ παξφληνο επηπέδνπ ηεο 

πξνζνρήο θαη ηεο κλήκεο ηνπο, κε ηελ αμηνιφγεζε λα γίλεηαη απφ άηππα εξγαιεία θαη 

δηαδηθαζίεο απφ ηνπο εξεπλεηέο. Αξγφηεξα, απηά ηα παηδηά θιήζεθαλ λα παίμνπλ έλα 

παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή, πνπ νλνκάδεηαη "Virtua Cop 2", γηα κία ψξα εκεξεζίσο 

γηα 30 εκέξεο. Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο, ε πξνζνρή θαη ε 

κλήκε ησλ δχν παηδηψλ επαλαμηνινγήζεθε κε παξφκνην ηξφπν. Πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ πξηλ θαη κεηά ηηο παξαζηάζεηο θαη  δηαπηζηψζεθε φηη 

βειηηψζεθε ηφζν ε ζπγθέληξσζε θαη ε πξνζνρή ηνπο, φζν θαη ε βξαρππξφζεζκε 

κλήκε κέζσ ηεο ιεθηηθήο αλάθιεζεο (Anju Agarwa, Yash Pal Singh, 2012, ζ. 34). 

Απηά ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηζρπξή ππνζηήξημε γηα λα πηζηεχεη φηη ε εμάζθεζε 

παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή απμάλεη ηελ πξνζνρή θαη ηε κλήκε ησλ παηδηψλ κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Απηά ηα απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ/εληζρχνπλ ηε ρξήζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε. 

Ζ ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηελ θησρή 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα καζεηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ζπλδπάδνληαο ηελ εληχπσζε πνπ πξνθαιεί ε νπηηθνθηλεηηθή ιεηηνπξγία 

ζην καζεηή θαη πξνζθέξνληάο ηνπ ηζρπξφ θίλεηξν γηα λα δψζεη ηε ζσζηή απάληεζε. 
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Δηθφλα 2: Μελνχ επηινγήο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ζην επίπεδν δπζθνιίαο ηεο Α' ηάμεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ ζην ινγηζκηθφ Ramkids school. 

 

 

Δηθφλα 3: Μελνχ επηινγήο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ζην επίπεδν δπζθνιίαο ηεο Β' ηάμεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ ζην ινγηζκηθφ Ramkids school. 
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Δηθφλα 4: Παξάδεηγκα κελχκαηνο νζφλεο ζε ιάζνο απάληεζε ζηε δξαζηεξηφηεηα 

δεκηνπξγίαο ζχλζεησλ ιέμεσλ. 

 

3.3.3. Λνγηζκηθά γηα ζπγγξαθή γισζζηθψλ ηεζη – ηα πξνγξάκκαηα ηεο WIDA θαη ην 

Ζot Potatoes (HP) 

Σα ινγηζκηθά ηεο WIDA θαη ην HOTPOTATOESαπνηεινχλ πξνγξάκκαηα 

ζπγγξαθήο (authoring programs) ηα νπνία πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπγγξαθήο 

παξαδνζηαθψλ δνθηκαζηψλ κε ππνινγηζηή (QuestionMark, πξνγξάκκαηα ηεο 

Camsoft, θηι). Σα ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά είλαη πξνζβάζηκα θαη εχθνια 

δηαρεηξίζηκα αθφκα θαη απφ ηνπο πιένλ άπεηξνπο ρξήζηεο, κε φιεο ηηο δνθηκαζίεο λα 

πξνζθέξνληαη κέζα απφ έλα παξφκνην ζρεδηαζκφ νζφλεο ηνπ ινγηζκηθνχ, 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ βνεζά ην καζεηή ζηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πξνζθέξνπλ 

κεγάιν εχξνο δνθηκαζηψλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο εηθφλαο, ήρνπ θαη 

βίληεν (έζησ θαη ζε πεξηνξηζκέλε κνξθή), ελψ παξάιιεια δελ ''θνιιάλε'' αθφκε θαη 

κεηά απφ ''ζθιεξή'' ή παξαηεηακέλε ρξήζε. Δπηπιένλ, παξέρνπλ γξήγνξε, εχθνιε  

θαη αμηφπηζηε βαζκνιφγεζε ζε εθαηνζηηαία θιίκαθα κέζσ θιεηζηψλ δνθηκαζηψλ, 

ελψ ε αληηθεηκεληθφηεηα έγθεηηαη ζην είδνο ησλ ηεζη (ζπγθιίλνπζαο δνθηκαζίαο φπνπ 

φινη νη καζεηέο απαληνχλ ζηηο ίδηεο εξσηήζεηο) θαη ζηελ ηδηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ 
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(απνδέρνληαη κφλν αθξηβείο απαληήζεηο) (Σζνπαλφγινπ Α., Τςειάληεο Γ., 2011, ζ. 

37). 

ηελ εξψηεζε ''ηη αθξηβψο θάλνπκε κε ην WIDA θαη ην HOT POTATOES'', δειαδή 

πνηεο δνθηκαζίεο κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα ειεθηξνληθνπνηήζεη θαη λα εληάμεη ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ, απαληάκε παξαζέηνληαο παξαθάησ νξηζκέλα απφ ηα ηεζη πνπ 

παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εμάζθεζε ζε θάπνην γισζζηθφ θαηλφκελν ή γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο: 

 Δπηινγή ηνπ ''σζηνχ ή Λάζνπο'' πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

δνθηκαζίεο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ ή πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

 Γνθηκαζίεο ''Πνιιαπιψλ Δπηινγψλ'' πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ην ιεμηιφγην ή 

θάπνην γξακκαηηθφ θαηλφκελν. 

 Γνθηκαζίεο ''πκπιήξσζεο ησλ θελψλ'' πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ πάιη ζε 

ιεμηιφγην ή γξακκαηηθή. 

 Γνθηκαζίεο ''Αληηζηνίρηζεο'' γηα ζπλψλπκα, αληψλπκα, θηι 

 Γνθηκαζίεο ''Βάιε ζηε ζσζηή ζεηξά ηηο δηαζθνξπηζκέλεο ιέμεηο, Jumble''κε 

αλαθνξά ζηε γξακκαηηθή ή ζχληαμε. 

 Γνθηκαζίεο ''Γξάςε κε άιιν ηξφπν'' κε αλαθνξά πάιη ζηε γξακκαηηθή ή ζηε 

ζχληαμε. 

 Γνθηκαζίεο ''Μεηαθνξέο ιφγνπ'' θπξίσο κε αλαθνξά ζε ζχληαμε ή 

γξακκαηηθά θαηλφκελα, φπσο ηνλ πιάγην ιφγν. 

 Αλνηρηέο εξσηήζεηο ''Καηαλφεζεο'' ζε ζρέζε κε θάπνην αληηθείκελν ή 

δηάινγν πνπ επηδεηνχλ απνιχησο δνκεκέλε πιήξε απάληεζε. 

 Γνθηκαζίεο ''Μεηάθξαζεο'' απφ ηελ πξψηε γιψζζα ζηε δεχηεξε θαη 

αληίζηξνθα. 

 

  Έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ δνθηκαζηψλ απηψλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε 

ηα ινγηζκηθά απηά άκεζα, θαζψο ζπλδπάδνληαη απφιπηα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

ινγηζκηθνχ, φπσο νη πεξηπηψζεηο "σζηνχ ή Λάζνπο" (CHOICEMASTER-WIDA θαη 

JQUIZ-HP κε ηελ πξνηίκεζε κφλν δχν επηινγψλ), ''Πνιιαπιψλ επηινγψλ'' 

(CHOICEMASTER-WIDA θαη JQUIZ-HP), ''πκπιήξσζεο ησλ θελψλ'' 

(GAPMASTER-WIDA θαη JCLOZE-HP), "Αληηζηνίρηζεο" (MATCHMASTER-

WIDA θαη JMATCH-HP), "Βάιε ζηε ζσζηή ζεηξά" (VOCAB /WordOrder γηα ιέμεηο 
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θαη PINPOINT / Jumble-WIDA θαη JMIX-HP γηα πξνηάζεηο), "Γξάςε κε άιιν 

ηξφπν" (TESTMASTER-WIDA), "Μεηαθνξάο ιφγνπ" (TESTMASTER-WIDA). 

Άιιεο δνθηκαζίεο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε δξαζηεξηνπνίεζε 

ηεο θαληαζίαο ηνπ δαζθάινπ, φπσο "Μεηάθξαζεο" κε ην MATCHMASTER-WIDA, 

''Καηαλφεζεο'' κε ην CHOICEMASTER-WIDA θαη ζηαπξνιέμνπ κε ην JCROSS-HP 

(Σζνπαλφγινπ Α., Τςειάληεο Γ., 2011, ζ. 37-38). 

WIDA: Σν πξφγξακκα The Authoring Suite (TAS) έθδνζε 2.0 ηεοWIDA Software 

LTD δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ζπγγξαθέα Christopher Jones θαη ηνλ πξνγξακκαηηζηή 

Ian Trackman σο έλα απφ ηα πξψηα ινγηζκηθά πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο απφ ην 1986. ηελ 

εμέιημε ελφο απφ ηα πξνγξάκκαηα (BUILDUP ή STORYBOARD πνπ είλαη κηα 

δηαθνξεηηθή νλνκαζία γηα ην ίδην πξφγξακκα) ζπλέβαιε θαη ν John Higgins, έλαο 

απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο ρξήζεο ηνπ Ζ/Τ ζηε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο ζε 

επξσπατθφ ππφβαζξν.  

  Σν ινγηζκηθφ ηεο WIDA απνηειείηαη απφ επηά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπλ 

δπλαηφηεηα εμάζθεζεο κε παξαδνζηαθέο δνθηκαζίεο. Σν πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε θαη 

πξνζθέξεηαη ζε δχν κνξθέο: 1) ην πξφγξακκα γηα ην καζεηή θαη 2) ην πξφγξακκα γηα 

ην δάζθαιν. Σν πξφγξακκα γηα ηνλ καζεηή πεξηέρεη δνθηκαζίεο ζε δχν βαζηθέο 

εθδνρέο: 1. Μία γηα εμάζθεζε κε ηελ πξνζζήθε βνήζεηαο (exploratory mode), φπσο, 

κε ηε κνξθή ππνδείμεσλ (hints), αξρηθνχ γξάκκαηνο θαη αξηζκφ γξακκάησλ ηεο 

αλακελφκελεο ιέμεο αιιά θαη γισζζάξηνπ, θπξίσο κε ζθνπφ ηελ ζπκβνιή ζηε 

κάζεζε, 2. Ζ δεχηεξε ζρεδηάζηεθε θπξίσο γηα αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηεο 

γισζζνκάζεηαο (examination mode) ρσξίο θακία βνήζεηα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

(βιCHOICEMASTER) εκθαλίδεηαη κία αθφκε κνξθή (browse) πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα ''ηξέμεη'' ην πξφγξακκα δίρσο λα απαληήζεη ζε θακία 

εξψηεζε. Σν πξφγξακκα γηα ην δάζθαιν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπγγξαθήο λέσλ 

δνθηκαζηψλ απηνχ ηνπ ηχπνπ κε ηελ πξνζζήθε (κία ζε θάζε δνθηκαζία), ήρνπ, βίληεν 

(έλα ζε θάζε νκάδα δνθηκαζηψλ), παξνρή βνήζεηαο ζε ηξία επίπεδα θαη δπλαηφηεηα 

ζπγγξαθήο Γισζζάξηνπ γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ καζεηή ζε ζέκαηα ιεμηινγίνπ. 

Σν ηειεπηαίν παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πεξηγξαθήο ιεκκάησλ κε παξαδείγκαηα θαη 

δηαζέηεη εχθνιή θαη γξήγνξε αλεχξεζε. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο πξφρεηξνπ (notepad) φπνπ ν καζεηήο κπνξεί λα θξαηήζεη 
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ζεκεηψζεηο γηα ηελ θάζε δνθηκαζία. ην ηέινο ηεο δνθηκαζίαο νη καζεηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αμηψζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο κε αξηζκνχο, ηηο 

ζσζηέο θαη ηηο ιάζνο ιέμεηο πνπ πξφηεηλαλ, ηηο βνήζεηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαζψο 

θαη αλ έθαλαλ ρξήζε ησλ ππνδείμεσλ (hints). Όια ηα πξνγξάκκαηα μεθηλνχλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα θάζε δνθηκαζία ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αλαηξέμεη ν 

καζεηήο φζεο θνξέο ην επηζπκεί (Σζνπαλφγινπ Α., Τςειάληεο Γ., 2011, ζ. 38-39). 

Σα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζην TAS είλαη ηα παξαθάησ:  

STORYBOARD CHOICEMASTER 

TESTMASTER VOCAB 

GAPMASTER PINPOINT 

MATCHMASTER  

 

HOTPOTATOES: Σν πξφγξακκα HOTPOTATOES δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζπγγξαθήο παξαδνζηαθψλ δνθηκαζηψλ φπσο αθξηβψο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

WIDA. ε αληίζεζε κε απηά πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ιεηηνπξγνχλ ηππηθά απφ ην 

ζθιεξφ δίζθν, είηε απφ θάπνηα ζπζθεπή απνζήθεπζεο ηνπ ππνινγηζηή, ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ HP δεκηνπξγήζεθαλ γηα πξνβνιή θαη πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζην δηαδίθηπν. Αθξηβψο γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην πξφγξακκα πξνζθέξεηαη κφλνλ σο 

εξγαιείν ζπγγξαθήο θιεηζηψλ δνθηκαζηψλ γηα ην δάζθαιν ελψ ην πξφγξακκα γηα ηνλ 

καζεηή είλαη νη ηζηνζειίδεο (HTML) πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηε δεχηεξε 

απνζήθεπζε. Σν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ πέληε δηαθνξεηηθά είδε δνθηκαζηψλ: ην 

JQUIZ (ην αληίζηνηρν ηνπ CHOICEMASTER) πνπ δεκηνπξγεί δνθηκαζίεο 

πνιιαπιψλ επηινγψλ, ην JMIX γηα δνθηκαζίεο ηνπ ηχπνπ βάιε ζηε ζωζηή ζεηξά 

αλαθαηεκέλεο ιέμεηο γηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο απνδεθηήο πξφηαζεο, ην JCROSS γηα 

δεκηνπξγία ζηαπξνιέμνπ, ην JMATCH γηα δνθηκαζίεο αληηζηνίρηζεο (ην αληίζηνηρν 

ηνπ MATCHMASTER) θαη ην JCLOZE γηα δνθηκαζίεο ζπκπιήξσζεο θελψλ (ην 

αληίζηνηρν ηνπ. Αλ θαη ππάξρνπλ κηθξέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

WIDA φζνλ αθνξά ζηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε πιηθφ ε βαζηθή ηδέα 

παξακέλεη ε ίδηα, ε αμηνιφγεζε κέζα απφ θιεηζηέο δνθηκαζίεο (Σζνπαλφγινπ Α., 

Τςειάληεο Γ., 2011, ζ. 40). 

  Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε θαη ζα αλαιχζνπκε κηα ζεηξά απφ ελδεηθηηθά 

πξνγξάκκαηα ηεο WIDA θαη ην HP, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ θαη εθαξκφδνπλ 
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δηάθνξεο γισζζηθέο δνθηκαζίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί ν δάζθαινο λα αλαηξέμεη 

ελζσκαηψλνληαο ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα ζηε δηδαζθαιία ηνπ. 

 

1) Storyboard 

Σν STORYBOARD είλαη έλα παθέην αλαθαηαζθεπήο θεηκέλνπ, φπνπ νη ιέμεηο 

παξνπζηάδνληαη σο θελά κε ηε κνξθή καχξσλ ηεηξαγψλσλ        ή θχθισλ        . Σα 

ζεκεία ζηίμεο (ηειείεο, θφκκαηα), ν δηαρσξηζκφο ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ θαζψο θαη 

παξαγξάθσλ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε θαλνληθά. Σα καχξα ηεηξάγσλα δειψλνπλ φηη 

δελ παξέρεηαη ε βνήζεηα ηεο ππφδεημεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ιέμε ελψ νη καχξνη 

θχθινη ην αληίζεην. Απηφ γίλεηαη πξνθαλέο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην θνπκπί ηεο 

ππφδεημεο ελεξγνπνηείηαη φηαλ ηνπνζεηήζνπκε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνχ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ιέμε. Σν πξφγξακκα πξνζθέξεηαη ζε δχν εθδνρέο, κία φπνπ ΟΛΔ νη 

ιέμεηο είλαη θξπκκέλεο θαη κία δεχηεξε φπνπ εκθαλίδνληαη επηιεθηηθά κφλνλ 

ΟΡΗΜΔΝΔ (θαη επηινγήλ ηνπ δαζθάινπ). Οη καζεηέο θαινχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά θαη λα απνθαιχςνπλ ην θείκελν βξίζθνληαο ζηαδηαθά ηα 

ζηνηρεία πνπ ην απνηεινχλ (φπσο άξζξα, πξνζέζεηο, επίζεηα, νπζηαζηηθά, ξήκαηα) 

ρξεζηκνπνηψληαο σο βνήζεηα ηηο αξρηθέο νδεγίεο, φπνπ ν καζεηήο κπνξεί λα 

εληνπίζεη ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ θαη ιέμεηο ή γξάκκαηα πνπ "δίλεη" ην πξφγξακκα 

φηαλ ην δεηήζεη ν ρξήζηεο. Άιια θνπκπηά βνήζεηαο είλαη: α) ε ππφδεημε, β) ε εηθφλα, 

γ) ην ερεηηθφ αξρείν. πγθεθξηκέλα, ν καζεηήο πξνζθαιείηαη λα δαθηπινγξαθήζεη 

ηελ ιέμε πνπ πξνηείλεη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζηελ ζπλέρεηα λα παηήζεη 

enterγηα λα αμηνινγήζεη ν ππνινγηζηήο ηελ πξφηαζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ιέμε 

πνπ δαθηπινγξάθεζε ν καζεηήο γίλεη απνδεθηή (θαη άξα ππάξρεη ζην θείκελν) ν 

ππνινγηζηήο ηελ εκθαλίδεη ζε φια ηα ζεκεία πνπ εληνπίδεηαη κέζα ζην θείκελν ζε 

απηήλ ηελ κνξθή (ρσξίο λα ηελ αλαγλσξίδεη ζε άιιεο κνξθέο, φπσο ζηε κνξθή ηεο 

ζηνλ Αφξηζην ή ζηελ παζεηηθή κεηνρή). ηελ πεξίπησζε πνπ ε ιέμε πνπ πξφηεηλε ν 

καζεηήο δελ γίλεη απνδεθηή, ν ππνινγηζηήο απαληά αξλεηηθά ρσξίο πεξηζζφηεξε 

πιεξνθφξεζε σο πξνο ηελ αηηία. 

Θα κπνξνχζακε λα πξνηείλνπκε δχν είδε πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ επίιπζε απηήο ηεο 

δνθηκαζίαο: α. Θεκαηηθή θαη β. πληαθηηθή/Γξακκαηηθή. Ζ πξψηε αθνξά ηε 

ζεκαηηθή ζρέζε ηνπ ιεμηινγίνπ κε ηνλ ηίηιν ηεο δνθηκαζίαο, π.ρ. ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα ν ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ είλαη Superstition, πνπ δείρλεη φηη ην θείκελν έρεη ζρέζε 
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κε ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο δεηζηδαηκνλίεο. πλεπψο, αξρηθά ν καζεηήο κπνξεί λα 

επηρεηξήζεη ηελ δνθηκαζηηθή θαηαγξαθή πηζαλψλ νπζηαζηηθψλ θαη ξεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηίηιν ηεο δνθηκαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζηελ 

αλεχξεζε ησλ πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ θαη άξζξσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηφ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ είλαη ην πεξηβάιινλ, πηζαλέο ιέμεηο πνπ ζα 

εληάζζνληαλ ζην θείκελν ζα ήηαλ νη: Μφιπλζε, Δξγνζηάζηα, Ρχπνη, Απφβιεηα, 

Γάζνο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή βνεζά ζηε ζεκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ ιεμηινγίνπ ζηε 

καζεηηθή κλήκε θαη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο αλάγλσζεο. Δπηπιένλ θαη ε 

αληίζεηε δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο γισζζηθήο 

ζπλείδεζεο (language awareness), κέζσ ηεο πξνζζήθεο άξζξσλ, πξνζέζεσλ θαη 

επηζέησλ θαη ελ ζπλερεία κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο αλαθάιπςεο ησλ εκπιεθφκελσλ 

ξεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηεο πξφηαζεο θαη ηελ ζεκαηνινγία ηνπ θεηκέλνπ. Γηα 

ηελ πεξίπησζε ηνπ STORYBOARD, νη θαηαζθεπαζηέο πξνηείλνπλ κηα ζεηξά απφ 

καζεηηθέο δνθηκαζίεο, φπσο: α) ηελ αλαθαηαζθεπή θάπνηνπ άξζξνπ ή δηαιφγνπ πνπ 

δηαβάζηεθε ή αθνχζηεθε σο ζπλεκκέλν αξρείν απφ ην πξφγξακκα ή απφ θαζέηα 

πξσηχηεξα ζηελ ηάμε, β) ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο κεηάθξαζεο θάπνηνπ θεηκέλνπ απφ 

ηε κεηξηθή γιψζζα ζηελ μέλε θαη άιιεο. Σέινο, κηα άιιε πηζαλή ρξήζε ζα ήηαλ ε 

πξνβνιή ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή ζηνλ ηνίρν κε ηε ρξήζε θάπνηνπ βίληεν-

πξνβνιέα. Ο ζηφρνο ζα ήηαλ ε αλάπηπμε κίαο ζπδήηεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

(γηα ηηο μέλεο γιψζζεο ζα ήηαλ θαιφ ν δάζθαινο λα επηκείλεη ζηελ ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ζηφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο) εθηφο νζφλεο κε ζπκκεηνρή φιεο 

ηεο ηάμεο (off-screen interactionή frontal activity), κε αθνξκή ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ 

θεηκέλνπ (Σζνπαλφγινπ Α., Τςειάληεο Γ., 2011, ζ. 42-43). 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή νζφλε ηνπ STORYBOARD κε ην 

θείκελν ζην κέζνλ ηεο νζφλεο θαη ην ρψξν απαληήζεσλ ηνπ καζεηή απφ θάησ. 
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Δηθφλα 5: Βαζηθή νζφλε ηνπ ινγηζκηθνχ Storyboard 

 

 

 Σψξα σο πξνο ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην STORYBOARD, ην γεγνλφο 

φηη ν ππνινγηζηήο πξνζθέξεη ειάρηζηε αλαδξαζηηθή ιεηηνπξγία (feedback) θαη 

βνήζεηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ καζεηηθνχ ιάζνπο (δειψλνληαο απιψο ηελ αδπλακία 

απνδνρήο ηεο απαληεζείζαο ιέμεο) απνηειεί κία κηθξή παξαθσλία. Δπηπιένλ, ε 

επαηζζεζία πνπ δείρλεη ζηηο αλακελφκελεο απαληήζεηο (απαηηεί ν ηχπνο ηεο ιέμεο λα 

γξαθεί ζσζηά γξακκαηηθά φπσο αθξηβψο εκθαλίδεηαη κέζα ζην θείκελν) πεξηνξίδεη 

ηνλ νξίδνληα ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή έζησ ηξνπνπνηεί ειαθξψο ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ γηα ηε δηδαζθαιία ζε καζεηέο κε πξνβιήκαηα αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο. Θα κπνξνχζε ν ππνινγηζηήο λα επηβξαβεχεη ην καζεηή γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο ξίδαο ηνπ νπζηαζηηθνχ ή ηνπ ξήκαηνο θαη λα ηνπ δεηά ηελ εθ ησλ πζηέξσλ 

ηνπνζέηεζή ηνπ ζην ζσζηφ ηχπν. 
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2) Testmaster 

Σν TESTMASTERπξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ πνπ επηδεηνχλ 

πιήξε απάληεζε ή ηελ ζπκπιήξσζε εκηηειψλ πξνηάζεσλ. Ο καζεηήο θαιείηαη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο εξσηήζεηο ή λα εθηειέζεη ηηο αιιαγέο πνπ ηνπ δεηνχληαη 

δαρηπινγξαθψληαο ηηο απαληήζεηο ζηνλ ππνινγηζηή (ζηνλ αλάινγν ρψξν). Πηέδνληαο 

ην πιήθηξν ηνπ enterην πξφγξακκα ελεκεξψλεη εάλ ε εηζήγεζε γίλεηαη απνδεθηή 

πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα θαη έλα κήλπκα πνπ αθνξά ζην κήθνο ηεο εηζαγφκελεο 

πξφηαζεο (κηθξή ή κεγάιε) ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλακελφκελε πξφηαζε. Σέινο ην 

πξφγξακκα απνδέρεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ζσζηέο απαληήζεηο θαη : 

 Πξνζθέξεη ηελ επηινγή βνήζεηαο κε ππνδείμεηο πνπ θαζνδεγνχλ ζηε ζσζηή 

απάληεζε (hints), 

 Δκθαλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε ιέμε (shape). 

Γειαδή, αλ ε δεηνχκελε ιέμε ήηαλ ην ξήκα <<πξνβάιισ>> ηφηε ην 

πξφγξακκα ζα έδηλε ηε κνξθή ηεο ιέμεο κε νθηψ ηεηξάγσλα  

 . 

 Παξέρεη απηφκαηε απάληεζε ζε αλακελφκελα ή πξνβιεπφκελα ιάζε απφ ηνπο 

καζεηέο (έσο ηξία αλακελφκελα ιάζε κε αλάινγεο απαληήζεηο, εθφζνλ ηηο 

πξνβιέςεη θαη ηηο εθνδηάζεη ζην πξφγξακκα ν δάζθαινο). 

 

Σν Testmaster ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δνθηκαζίεο πνπ αθνξνχλ α) ζηε 

δνκή ηεο γιψζζαο, φπσο ζηε κεηαηξνπή ηεο ζχληαμεο κηαο πξφηαζεο (γξάςε κε άιιν 

ηξφπν), απφ ελεξγεηηθή ζε παζεηηθή θσλή ή απφ επζχ ζε πιάγην ιφγν. Οη 

θαηαζθεπαζηέο πξνηείλνπλ αθφκα ηε δεκηνπξγία δνθηκαζηψλ κε ζπκπιήξσζε 

πξνηάζεσλ, ή ζχλδεζε δχν πξνηάζεσλ ζε κία, β) ζην είδνο/χθνο (genre) ηεο 

γιψζζαο, φπσο αιιαγή κίαο θξάζεο απφ έλα γισζζηθφ χθνο ζε άιιν (απφ ηππηθφ ζε 

θηιηθφ ή ην αληίζεην), γ) ζηελ επηθνηλσληαθή ρξήζε, πξνζθέξνληαο δνθηκαζίεο 

πιήξνπο απάληεζεο, θαηαλφεζεο κηαο πξφηαζεο ή κηαο κηθξήο παξαγξάθνπ. 

  Χο πξνο ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ Testmaster, ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ δελ 

αλαγλσξίδεη νξζνγξαθηθά ιάζε ή κεξηθψο αλαγλσξίδεη κηα ζσζηή πξφηαζε πνπ 

πεξηέρεη νξζνγξαθηθά ιάζε, κε ζπλέπεηα λα ελδέρεηαη λα απνπξνζαλαηνιίζεη ην 

καζεηή απφ ηελ αλακελφκελε απάληεζε. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνινγηζηήο δελ 

αλαγλσξίζεη σο κεξηθψο ζσζηή κηα έθθξαζε-απάληεζε ηνπ καζεηή, είλαη πηζαλφλ ν 
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καζεηήο λα ζπλερίζεη λα αλαδεηά ζε άιιεο θξάζεηο ηελ ζσζηή απάληεζε, κε 

απνηέιεζκα ν καζεηήο λα γίλεηαη αλππφκνλνο θαη λα απνζαξξχλεηαη ελ γέλεη απφ ηελ 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ζηφρνπ ή ηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ιαζψλ σο  

δπλαηφηεηαο πνπ πεξηέρεη ην Testmaster, θξνληίδνληαο λα ελζαξξχλεη ην καζεηή κε 

ην λα εθιάβεη σο ζσζηή ηελ απάληεζε κε ηελ παξάιιειν εληνπηζκφ ηνπ 

νξζνγξαθηθνχ ιάζνπο θαη ηελ πξνζθνξά ηεο ζσζηφηεξεο εθδνρήο. Ζ πξαθηηθή απηή 

λνεκαηηθήο απνδνρήο κίαο έζησ ζχληνκεο έθθξαζεο κε παξάιιειε απφδνζε ηεο 

ζσζηήο έθθξαζεο, δείρλεη λα βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, 

ζχκθσλα θαη κε ηνλ Ellis πνπ αλαδεηθλχεη ηελ ζηξαηεγηθή απηή σο βνεζεηηθήο γηα 

ηελ απφθηεζε ηεο πξψηεο γιψζζαο απφ ηα παηδηά (Σζνπαλφγινπ Α., Τςειάληεο Γ., 

2011, ζ. 44-45). 

 

 

3) Gapmaster θαη JCloze 

Σν GAPMASTER πξνζθέξεη δνθηκαζίεο ζπκπιήξσζεο θελψλ θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία δνθηκαζηψλ απηνχ ηνπ είδνπο κέζα ζε θείκελν. Ο 

καζεηήο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη κε φπνηα ζεηξά επηζπκεί ην θελφ πνπ ζηελ νζφλε 

εκθαλίδεηαη σο ξφκβνο θαη λα πιεθηξνινγήζεη ηελ απάληεζε κέζα ζηνλ αλάινγν 

ρψξν. Πηέδνληαο ην πιήθηξν enterελεκεξψλεηαη γηα ηελ νξζφηεηα ηεο απάληεζήο 

ηνπ, κε ην πξφγξακκα λα απνδέρεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ζσζηέο απαληήζεηο, 

πξνζθέξεη βνήζεηα κέζσ ππνδείμεσλ (γηα λα θαηεπζχλνπλ ην καζεηή ζηε ζσζηή 

απάληεζε) θαη δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκάησλ πνπ απνηεινχλ ηελ αλαδεηνχκελε 

ιέμε ή θξάζε. ηελ παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ηελ αξρηθή νζφλε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο: 
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Δηθφλα 6: Βαζηθή νζφλε ηνπ ινγηζκηθνχ Gapmaster κε δξαζηεξηφηεηα 

ζπκπιήξσζεο θελψλ ζε θείκελν. 

 

 

 

Σν JCLOZE είλαη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ηνπ HOT POTATOES. Ο ρξήζηεο 

θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα θελά πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε κέζα ζην θείκελν 

θαη ζηε ζπλέρεη λα επηιέμεη Check γηα λα αμηνινγεζνχλ νη απαληήζεηο ηνπ, ρσξίο λα 

ππάξρνπλ επίπεδα βνήζεηαο. 
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Δηθφλα 7: Γξαζηεξηφηεηα ζπκπιήξσζεο θελψλ ζε θείκελν ζην ινγηζκηθφ 

Gapmaster 

 

Ζ δνθηκαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζθέξεη εμάζθεζε ή αμηνιφγεζε 

γισζζνκάζεηαο πνπ αθνξά ζην ιεμηιφγην ή ζηελ γξακκαηηθή. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ, νη καζεηέο πξνζθαινχληαη λα αλαθαιχςνπλ ηελ θαηάιιειε ιέμε έηζη 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξφηαζε ή ην θείκελν (ζεκαηηθή πξνζέγγηζε), ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο γξακκαηηθήο ν ζηφρνο είλαη λα ηνπνζεηεζεί ην ξήκα (πνπ 

ελδερνκέλσο λα δίλεηαη ζε απαξεκθαηηθή κνξθή) ζην ζσζηφ ρξφλν. Οη 

θαηαζθεπαζηέο πξνηείλνπλ επίζεο δνθηκαζίεο κνξθνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

παξάγσγα ιέμεσλ (φπνπ ιείπεη ε θαηάιεμε) θαη δνθηκαζίεο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ. 

Μηα ελαιιαθηηθή δνθηκαζία γηα ηελ θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζα ήηαλ ε 

εμεχξεζε ιέμεσλ ή θξάζεσλ πνπ ιείπνπλ απφ έλα θείκελν ζε ζρέζε κε θάπνην 

ερεηηθφ αξρείν πνπ κπνξεί λα αθνξά ζε θάπνην δηάινγν, δηάιεμε ή ηξαγνχδη θαη ε 
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ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ απφ ηνλ καζεηή. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε ην πξφγξακκα 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ εμεχξεζε ζπλψλπκσλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ ή γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ γισζζηθνχ χθνπο ελφο θεηκέλνπ φπσο ζπκβαίλεη θαη ζην 

TESTMASTER. Σν θείκελν ζα κπνξνχζε λα αθνξά ζε έλα γξάκκα (απφ θηιηθφ ζε 

ηππηθφ ή ην αληίζεην) ή ζε έλα πιεξνθνξηαθφ θείκελν, φπνπ ζα πξνζθαινχζακε ηνλ 

καζεηή λα αιιάμεη επηιεγκέλεο θξάζεηο ή ιέμεηο έηζη ψζηε ην ηειηθφ θείκελν λα 

απνηειέζεη έλα άξζξν γηα κηα εθεκεξίδα (Σζνπαλφγινπ Α., Τςειάληεο Γ., 2011, ζζ. 

46-47). 

  Χο πξνο ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δχν πξνγξακκάησλ, απηά εληνπίδνληαη ζηε κε 

αλαγλψξηζε νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ. Οη βνήζεηεο πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηνWIDAθαίλεηαη φηη είλαη επαξθείο ελψ ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη ζηελ 

πεξίπησζε ειιηπνχο εηζήγεζεο απφ ηνλ καζεηή ηεο ζσζηήο ιέμεο ή ξήκαηνο κε 

ιάζνο επίζεκα ή θαηάιεμε, ην πξφγξακκα αλαγλσξίδεη ην ζέκα ηνπ ξήκαηνο ή ηελ 

ξίδα ηνπ νπζηαζηηθνχ θαη πξνεηδνπνηεί φηη ε επηινγή είλαη αλεπαξθήο ιφγσ έιιεηςεο 

ηεο ζσζηήο θαηάιεμεο ή ηνπ ζσζηνχ επηζέκαηνο. 

 

 

4) Matchmaster θαη JMatch 

Σν MATCHMASTER δεκηνπξγεί δνθηκαζίεο αληηζηνίρηζεο, απφ απιέο ιέμεηο έσο 

νιφθιεξεο παξαγξάθνπο θαη παξέρεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: α) ην 

Matchit, πνπ ιεηηνπξγεί σο κία παξαδνζηαθή δνθηκαζία αληηζηνίρηζεο κε δχν ζηήιεο,  

β) ην Memoryγηα έλαλ ή δχν παίθηεο, πνπ έρεη ηε κνξθή θιεηζηψλ ηξαπνπιφραξησλ 

(φπσο απηψλ ζην παηρλίδη Memory) θαη ζηνρεχεη, εθηφο απφ ηελ εχξεζε αληηζηνηρηψλ, 

ζηελ απνκλεκφλεπζε ηεο ζσζηήο ζέζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ραξηηνχ θαη γ) ην Snap, έλα 

είδνο παηρληδηνχ, γηα έλαλ ή δχν παίρηεο, πνπ εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή δχν ζηειψλ 

πνπ θηλνχληαη απηφκαηα θαη ζηνρεχεη ζηελ γξήγνξε αλαγλψξηζε πηζαλψλ 

αληηζηνηρηψλ. Ο καζεηήο θαιείηαη λα βξεη ηελ ζσζηή αληηζηνίρηζε κεηαθηλψληαο 

θάζεηα κία απφ ηηο δχν ζηήιεο. Αθνχ θάλεη ηελ επηινγή ηνπ, πηέδεη ην πιήθηξν 

enterγηα λα αμηνινγεζεί ε απάληεζή ηνπ, κε ηνλ ππνινγηζηή , ζε πεξίπησζε ιάζνπο, 

λα ππνδεηθλχεη απιά φηη δελ απνδέρεηαη ηελ απάληεζε ηνπ καζεηή. ηελ παξαθάησ 
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εηθφλα παξαηεξνχκε έλα παξάδεηγκα φπνπ ην ινγηζκηθφ Matchmaster πξνζθέξεη 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεκαηηζκνχ ξεκαηηθψλ ηχπσλ παξειζνληηθψλ ρξφλσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eηθφλα 8: Γξαζηεξηφηεηα Snap ηνπ πξνγξάκκαηνο Matchmaster θαηά ηελ νπνία 

αληηζηνηρίδεη ν ρξήζηεο ην ξήκα κε ηνλ αληίζηνηρν ηχπν ηνπ ζηνλ Αφξηζην 

 

 

Σν JMATCH είλαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ ηνπ Hot Potatoes, φπνπ ν ρξήζηεο απιά 

θαιείηαη λα ζχξεη ηε κία ιέμε δίπια ζηελ άιιε θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεη 

Checkγηα λα αμηνινγεζνχλ νη επηινγέο ηνπ. Απηφ ην γεγνλφο θαζηζηά ην πξφγξακκα 

πξνζηηφ ζηνπο άπεηξνπο ρξήζηεο, ιφγσ ηεο ρξήζεο κφλν ηνπ πνληηθηνχ. 
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Δηθφλα 9: Γξαζηεξηφηεηα αληηζηνίρηζεο θαη ειέγρνπ ζην ινγηζκηθφ JMATCH. 

 

Οη δνθηκαζίεο αληηζηνίρηζεο παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηζηνίρηζε 

ζπλψλπκσλ ή αληίζεησλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ. πκπιεξσκαηηθά, ζα κπνξνχζακε 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δνθηκαζίεο απηνχ ηνπ ηχπνπ γηα ζπκπιεξσκαηηθέο 

πξνηάζεηο ή γηα εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο κε αλαθνξά ζε θάπνην αληηθείκελν. Πην 

πξφζθνξεο δνθηκαζίεο ζα κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ ζε αληηζηνίρηζε παξνηκηψλ απφ 

ηελ κεηξηθή θνπιηνχξα ζηελ θνπιηνχξα ζηφρν θαη ην αληίζεην ή ζε ζχγθξηζε 

ξεηνξηθήο (ζηξαηεγηθψλ πεηζνχο) κε αλαθνξά ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φπσο 

έλα γξάκκα γηα κία ππνηξνθία. Ζ ζχγθξηζε ζηξαηεγηθψλ πεηζνχο απφ ηελ κεηξηθή 

ζηελ γιψζζα ζηφρν ζα βνεζνχζε ηνλ καζεηή ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ξεηνξηθήο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο επίγλσζεο ησλ δηαθνξψλ κε 

ηελ κεηξηθή (Σζνπαλφγινπ Α., Τςειάληεο Γ., 2011, ζ. 49). 

  Σν βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ηεο αληηζηνίρηζεο έγθεηηαη 

ζηελ κε δηαζεζηκφηεηα ηεο δπλαηφηεηαο ππνδείμεσλ ή πιεξέζηεξεο 

αλαηξνθνδφηεζεο εθηφο ηνπ ''ζσζηνχ ή ιάζνπο'', φπσο ζπκβαίλεη ζηα ππφινηπα 

πξνγξάκκαηα ηεο WIDA. πλεπψο, ν καζεηήο απιά ειέγρεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα 
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εάλ γλσξίδεη ή φρη ηελ αλακελφκελε απάληεζε θαη παξακέλεη αβνήζεηνο ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ν δάζθαινο ζα κπνξνχζε λα ζρεδηάζεη ζεκεηψζεηο 

εθηφο νζφλεο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζηνλ καζεηή επαξθή ππνζηήξημε. 

 

5) Choicemaster θαη JQuiz 

Σν Choicemaster δεκηνπξγεί παξαδνζηαθέο δνθηκαζίεο πνιιαπιψλ επηινγψλ κε 

δπλαηφηεηα δχν, ηξηψλ, ηεζζάξσλ ή πέληε επηινγψλ θαη πξνζθέξεηαη ζε ηξεηο 

κνξθέο, α)Tutorial, β) Examination θαη γ)Browse. Παξέρεη ππνδείμεηο κε ηε κνξθή 

ελεκεξσηηθνχ κελχκαηνο ζε θάζε απάληεζε, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε 

ιαλζαζκέλεο επηινγήο. Οη ππνδείμεηο απηέο, ζηελ πεξίπησζε ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ 

απφ ηνλ καζεηή, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αθνχ ηηο 

ζπγθεληξψζεη, γηα λα ζρεδηάζεη ζελάξηα αλαηξνθνδφηεζεο ζε επίπεδα (αληίδξαζε 

απφ ηνλ ππνινγηζηή αλάινγα κε ην ιάζνο ηνπ καζεηή) πνπ ζα θαζνδεγνχλ ζηε 

ζσζηή επηινγή (άκεζα ή κε θιηκάθσζε), ψζηε ν καζεηήο λα καζαίλεη αθφκα θαη απφ 

ηα ιάζε ηνπ. Παξαδνζηαθά, ε δνθηκαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα αμηνιφγεζε ή 

πξαθηηθή άζθεζε ζε ζρέζε κε ην ιεμηιφγην, ηε γξακκαηηθή θαη ηε ζχληαμε. 

Πξνζθέξνληαη αθφκα δπλαηφηεηεο έληαμεο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο αθφκε θαη ζε 

ιάζνο επηινγέο πέξαλ ηνπ ''ιάζνο, δνθηκάζηε μαλά'' κε ηε κνξθή κηθξψλ πξνηάζεσλ. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα εκπινθήο εηθφλσλ θαη βίληεν. 

Με απηφ ην πξφγξακκα ζα κπνξνχζε επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο ζπλδπαζκφο 

ερεηηθνχ πιηθνχ κε ηε δνθηκαζία ηεο πνιιαπιήο επηινγήο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα 

εμαζθεζνχλ ζε: 

 ε ζηνηρεία ηφλνπ θαη ηνληζκνχ απφ ερεηηθά αξρεία πνπ ''δείρλνπλ'' ζπκφ, 

εηξσλεία, πξνζηαθηηθή ή αιιάδνπλ ηνλ επηθνηλσληαθφ ζηφρν κηαο πξφηαζεο. 

ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο επηινγήο, κπνξνχκε λα εηζάγνπκε κηα επεμήγεζε 

(γηα πνηνλ ιφγν είλαη ιαλζαζκέλε ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή) έηζη ψζηε λα 

ππνζηεξίμνπκε ηε κάζεζε αθφκα θαη ζηηο ιάζνο απαληήζεηο. 

 ε επηινγή θνηλσληνγισζζηθά ''θαηάιιεισλ'' εθθξάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

γισζζηθέο πεξηζηάζεηο. Χο ''εξψηεζε'' κπνξνχκε λα εκθαλίδνπκε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο πεξίζηαζεο θαη σο ζσζηή επηινγή ηε ζπγθεθξηκέλε ιεθηηθή 

πξάμε. Παξάιιεια κε ηε ζσζηή απάληεζε κπνξνχκε λα εληνπίδνπκε σο 
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αλαηξνθνδφηεζε ηα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ κηα έθθξαζε πεξηζζφηεξν 

απνδεθηή απφ κία άιιε. 

 ε επηινγή, κε δεηνχκελν ην αλ δίλεηαη πηζηνπνηεκέλε πιεξνθνξία ή φρη ή αλ 

θάηη ηέηνην δελ είλαη επδηάθξηην ζε ζρέζε κε κηθξά θείκελα πνπ ζα 

εκθαλίδνληαη σο εξψηεζε. Χο αλαηξνθνδφηεζε κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε 

ην ξεκαηηθφ ηχπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη ηα 

γισζζηθά ζηνηρεία πνπ ζπλαηλνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. 

 

Σν CHOICEMASTER είλαη ηδαληθφ πξφγξακκα γηα απηφλνκε κάζεζε εθφζνλ ν 

άξηηνο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα πιήξε αλαηξνθνδφηεζε ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία αθφκα θαη ζηηο ιάζνο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ. πλεπψο, 

πξνηείλεηαη ε πξνζσπηθή ρξήζε απφ ηνπο καζεηέο ή ε ρξήζε ηνπ ζε νκαδηθφ πιαίζην 

ζε θέληξα απηνδηαρεηξηδφκελεο κάζεζεο, κεηά ην κάζεκα κε ηε βνήζεηα γισζζηθνχ 

ζπκβφινπ θαη κε πιηθφ ζπλαθέο κε απηφ πνπ κειεηήζεθε ζηελ ηάμε (Σζνπαλφγινπ 

Α., Τςειάληεο Γ., 2011, ζζ. 50-51) 

  Σν JQUIZείλαη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα ηνπ Hot Potatoes φπνπ ν ρξήζηεο 

επηιέγεη ην βέινο πνπ αλαδεηθλχεη ην αλαδηπινχκελν κελνχ κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν 

θελφ θαη ελ ζπλερεία θάλεη ηελ επηινγή ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη γηα κηα 

δνθηκαζία ζπκπιήξσζεο ησλ θελψλ κέζα απφ πνιιαπιή επηινγή. Όπσο θαη ζηα 

ππφινηπα πξνγξάκκαηα ηνπ Hot Potatoes δελ πξνζθέξεηαη βνήζεηα, αιιά δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ζα βνεζά ηνλ 

καζεηή λα νδεγεζεί ζηελ επηινγή ηεο ζσζηήο απάληεζεο αθφκε θαη ζηηο 

ιαλζαζκέλεο ηνπ επηινγέο. 
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Δηθφλα 10: Γξαζηεξηφηεηα ζπκπιήξσζεο θελψλ κέζσ πνιιαπιήο επηινγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο JQUIZ 

 

6) Vocab, JMixθαη JCross 

To Vocab πεξηιακβάλεη έμη ηχπνπο δνθηκαζηψλ πνπ έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ην 

ιεμηιφγην, φπσο άιισζηε καξηπξά θαη ε νλνκαζία ηνπ (vocabulary). Οη δνθηκαζίεο 

απηέο είλαη ην WordOrder, ην Skullman, ην Alphagame, ην Anagrams, ην 

Whichwordθαη ην Mindword. Αλαιπηηθά, ην WordOrder δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

καζεηή λα βάιεη ζηε ζσζηή ζπληαθηηθή ζεηξά ιέμεηο κηαο νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο. 

Σν Skullman είλαη ην γλσζηφ ζηνπο καζεηέο παηρλίδη θξεκάιαο, φπνπ ν ρξήζηεο 

θαιείηαη λα αλαθαιχςεη κία ιέμε κε νξηζκέλν αξηζκφ πξνζπαζεηψλ, πξηλ ν H/Y 

θαηαθέξεη λα ηνλ ''θξεκάζεη''. Χο βνήζεηα ηνπ πξνζθέξνληαη ν αξηζκφο ησλ 

γξακκάησλ ηεο θξπκκέλεο ιέμεο , κηα πξφηαζε πνπ πεξηέρεη ηε ιέμε σο θελφ θαη κία 

πξφηαζε σο ππφδεημε πνπ βνεζάεη ζηελ εχξεζε ηεο ιέμεο. ην Alphagame ν καζεηήο 

πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη κία ιέμε (ζε δέθα πξνζπάζεηεο αλάινγα κε ηελ 

"αιθαβεηηθή" ηεο ζέζε)  κε κνλαδηθέο βνήζεηεο κηα ππφδεημε θαη κία πξφηαζε πνπ 

πεξηέρεη ηε ιέμε πνπ αλαδεηείηαη σο θελφ. ην Anagrams (αλαγξακκαηηζκφο) 

δεηείηαη ε αλαθαηαζθεπή κηαο ιέμεο απφ ηα γξάκκαηα πνπ ηελ απνηεινχλ 

(αλαθαηεκέλα) κε ηε βνήζεηα κηαο πξφηαζεο-ππφδεημεο (hint) θαη κίαο πξφηαζεο πνπ 
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ηελ πεξηέρεη σο θελφ, ελψ ζην Whichword, ην νπνίν είλαη παλνκνηφηππν κε κία 

άζθεζε πνιιαπιψλ επηινγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ζπκπιήξσζε θελψλ, ε αλαδεηνχκελε 

ιέμε εκθαλίδεηαη σο θελφ κέζα ζε κία πξφηαζε (κε βνήζεηα πξφηαζεο ππφδεημεο). 

Σέινο, ην Mindword εκθαλίδεηαη κε δχν κνξθέο, ηελ εχθνιε θαη ηε δχζθνιε, φπνπ ν 

καζεηήο θαιείηαη λα αλαθαιχςεη κία ιέμε κε κνλαδηθέο βνήζεηεο, κία πξφηαζε πνπ 

πεξηέρεη ηελ αλαδεηνχκελε ιέμε σο θελφ θαη κία πξφηαζε ππφδεημεο γηα ηελ 

αλαδήηεζή ηεο. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα εμαζθείηαη ζην ίδην 

ιεμηιφγην κε δηαθνξεηηθέο αζθήζεηο αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ σο πξνο ην είδνο 

ηεο άζθεζεο πνπ επηζπκεί. 

Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ Mindwordπνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φπσο θαη ην 

CHOICEMASTER, φια ηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα πξνηείλνληαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά ην κάζεκα ζε έλα θέληξν απηνδηαρεηξηδφκελεο κάζεζεο ή 

εληφο ηεο ηάμεο κε ηε βνήζεηα βίληεν-πξνβνιέα. Ζ ρξήζε ηνπ VOCAB κε 

επηθνηλσληαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζα ζηεξηδφηαλ ζηε ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε 

απζεληηθνχ πιηθνχ βαζηζκέλνπ ζε κηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

ζπγθεθξηκελνπνηεκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα, πρ ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

έλζεην κηαο εθεκεξίδαο κε ζέκα ηελ νηθνλνκία. Οη θξάζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε ν 

θαζεγεηήο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξνέξρνληαλ απφ κηθξνθείκελα 

κε ζπλάθεηα πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία ζα είρε πξνκεζεπηεί απφ ηνλ ηχπν. 

Δλαιιαθηηθά, ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ πξνηάζεηο 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζε δηνηθεηηθέο επηζηνιέο, πξάγκα ην νπνίν ελδερνκέλσο λα 

ζπλαληήζνπλ ζην κέιινλ είηε σο ζπληάθηεο είηε σο αλαγλψζηεο θαη ην βαζηθφ 

ιεμηιφγην ζα ηνπο είλαη ρξήζηκν. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ άζθεζε απηή ''θαηά 

ηε δηάξθεηα'' κε ηε ρξήζε πξνβνιέα, ζα κπνξνχζακε λα κνηξάζνπκε ζε θσηνηππίεο 

θάπνηεο κηθξέο αληηπξνζσπεπηηθέο επηζηνιέο θαη λα δεηήζνπκε απφ ηνπο καζεηέο λα 

αλαθαιχπηνπλ κε ηε βνήζεηα ησλ ζπκθξαδνκέλσλ θαη ηε δηθηά καο θαζνδήγεζε ηε 

ιέμε αιιά θαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν γισζζηθφ πεξηβάιινλ (δειαδή 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κέζα ζηελ πξφηαζε). ην ηέινο κπνξεί λα δεηεζεί απφ 

ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ κηα ζχληνκε επηζηνιή ή λα παξέρνπλ θαη απηνί έλαλ ηίηιν 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άξζξν εθεκεξίδαο γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα. Ζ ρξήζε ησλ 

γισζζηθψλ παηρληδηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη κε πξνβνιή ηεο νζφλεο ζηνλ ηνίρν θαη ηελ επίιπζε ησλ παηρληδηψλ 
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αλά νκάδεο ζε κνξθή δηαγσληζκνχ κε έπαζιν γηα ηνλ ληθεηή. Γνθηκαζίεο απηνχ ηνπ 

είδνπο είλαη θαηάιιειεο γηα αλάθιεζε θαη αλαθχθισζε ιεμηινγίνπ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Ζ πεξηγξαθή ηεο ιέμεο πνπ αλαδεηείηαη βνεζά ζηε ζεκαηηθή έληαμε θαη 

απνζήθεπζή ηεο. 

 

  Σν JMIX είλαη πξφγξακκα παξεκθεξέο κε ην WordOrder, κε ηε δηαθνξά φηη αλήθεη 

ζην Hot Potatoes. Ο καζεηήο, κε ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ, ζχξεη ηηο ιέμεηο επάλσ ζηηο 

γξακκέο ζηε ζσζηή ζεηξά, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη αλαθαηεκέλεο αθξηβψο απφ θάησ. 

Πηέδνληαο Check αμηνινγείηαη ε πξνζπάζεηά ηνπ. Παξαθάησ βιέπνπκε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ πξνγξάκκαηνο JMIX: 

 

 

Δηθφλα 11: Γξαζηεξηφηεηα ζχληαμεο πξνηάζεσλ απφ δηαζθνξπηζκέλεο ιέμεηο ζην 

πξφγξακκα JMIX 

 

Σν JCROSS είλαη ην παξαδνζηαθφ ζηαπξφιεμν, παηρλίδη πνπ αθνξά ηελ εχξεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ιήκκαηνο κέζα απφ νξηζκνχο, ζπλψλπκα, θηι. Ζ δεκηνπξγία ελφο 
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ζηαπξνιέμνπ είλαη αξθεηά επίπνλε δηαδηθαζία θαη γη απηφλ ηνλ ιφγν πξνηείλνπκε ην 

ζπλδπαζκφ κε θείκελν πνπ παξνπζηάδεηαη παξάιιεια κε ην παηρλίδη, εθηφο θαη αλ 

απιά ειεθηξνληθνπνηήζνπκε έλα ζηαπξφιεμν πνπ ππάξρεη ζην δηδαθηηθφ βηβιίν. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ θεηκέλνπ επηιέγνπκε νξηζκέλεο ιέμεηο (πνπ ζην θείκελν ζα 

εκθαλίδνληαη κε ρξψκα) θαη δεηάκε απφ ην καζεηή λα γξάςεη ηηο ζπλψλπκεο κέζα 

ζην ζηαπξφιεμν. Όπσο θαη ζηα ππφινηπα πξνγξάκκαηα ηνπ Hot Potatoes, ν ρξήζηεο 

απιά επηιέγεη Check ζην ηέινο ηεο ζπκπιήξσζεο γηα λα ειέγμεη ηελ απφδνζή ηνπ 

(Σζνπαλφγινπ Α., Τςειάληεο Γ., 2011, ζζ. 57-58). 

 

Δηθφλα 12: Γξαζηεξηφηεηα ζπκπιήξσζεο ζηαπξφιεμνπ ζην πξφγξακκα JCROSS 
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7) Pinpoint 

Σν Pinpoint είλαη κία αθφκα δνθηκαζία ειεθηξνληθήο αληηζηνίρηζεο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζε ηξεηο κνξθέο θαη επηηξέπεη ηελ αληηζηνίρηζε νιφθιεξσλ θεηκέλσλ 

κε έλαλ ηίηιν (Matchpoint), ή ηελ αληηζηνίρηζε κηαο ιέμεο κε έλα θείκελν (Pinpoint) 

πνπ εκθαλίδεηαη ηκεκαηηθά, ή ηέινο ηε ζχλζεζε-αλαθαηαζθεπή ελφο θεηκέλνπ 

(Jumble) πνπ εκθαλίδεηαη αλαθαηεκέλν. Οη παξαθάησ ηξεηο εηθφλεο δείρλνπλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Δηθφλα 13: Παξαδείγκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαιιαγψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Pinpoint 

 

ην Pinpoint κπνξνχκε λα εληάμνπκε θείκελα δηαθεκίζεσλ απζεληηθά απφ μέλα 

πεξηνδηθά πνπ πσινχληαη ζηελ Διιάδα ή απφ ην δηαδίθηπν. Ζ επηινγή δηαθεκηζηηθψλ 

θεηκέλσλ γίλεηαη κε βάζε ην γεγνλφο φηη ε δηαθήκηζε είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 
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θνηλσληθήο δσήο θαη καο βνεζά ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ καο. Σα δηαθεκηζηηθά θείκελα παξνπζηάδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο 

γξαθηζηηθέο, γισζζηθέο θαη ζεκαζηνινγηθέο. Ο καζεηήο θαιείηαη άιινηε α) λα 

ζπλδπάζεη ην δηαθεκηζηηθφ θείκελν κε ην πξντφλ ζην νπνίν αλαθέξεηαη, β) λα 

αλαθαιχςεη ην θείκελν ''αγνξάδνληαο'' ιέμεηο θαη λα ην ζπλδπάζεη κε ην πξντφλ, γ) λα 

βάιεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ ζηε ζσζηή ζεηξά. Σν (α) ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

"πξηλ" ή "θαηά ηε δηάξθεηα" ηνπ καζήκαηνο κε ηε βνήζεηα βίληεν-πξνβνιέα. 

"Πξηλ"κε ηελ έλλνηα φηη ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα θείκελα ή θαη 

φια (αλ είλαη ιίγα θαη ζχληνκα) θαη λα δψζνπκε ζηνπο καζεηέο καο ην εξέζηζκα λα 

αλαθαιχςνπλ κε πνην ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνηξνπή (πξάμε ιφγνπ) ζε θάπνην 

θείκελν, γηα παξάδεηγκα (πρ κε ηελ πξνζηαθηηθή) θαη αξγφηεξα λα πεξάζνπκε ζην 

ζπλδπαζκφ φισλ πηα ησλ θεηκέλσλ κε ην πξντφλ δεηψληαο πηα λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα ην ηη ηνπο νδεγεί θάζε θνξά ζε θάζε επηινγή (κπνξεί λα 

είλαη κία ιέμε, θξάζε, αθφκα θαη ε επσλπκία ηνπ πξντφληνο πνπ επεξεάδεη ηνλ 

θνηλσληθνγισζζηθφ ρψξν). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ν γισζζηθφο ζηφρνο 

κπνξεί λα είλαη εθηφο νζφλεο θαη εθηφο θεηκέλνπ, δειαδή ε αλάπηπμε ζπδήηεζεο κε 

ηνπο καζεηέο κε αλαθνξά ηα παξαπάλσ γισζζηθά ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Σν (β) θαη ην (γ) ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ''κεηά'' κε παξφκνηα 

θείκελα φπνπ ν καζεηήο ζα θιεζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζε απφ 

πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Θα κπνξνχζακε λα ζπλδπάζνπκε ηα θείκελα κε 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ ή βίληεν θαη λα επηιέμνπκε θείκελα απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν  

(φρη απαξαίηεηα δηαθεκηζηηθνχ ζθνπνχ) θαη λα αλαιχζνπκε ην πνηνο ην γξάθεη, ζε 

πνηνλ απνδέθηε απεπζχλεηαη, κε πνην ζθνπφ θαη ιφγν, θηι, δίλνληαο ζηνπο καζεηέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πεηζνχο ή ηελ αλάπηπμε ηεο ξεηνξηθήο ηνπ 

ζπγγξαθέα. 

  Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ Pinpoint βαζίδνληαη ζηε δπζθνιία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη 

ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθκάζεζε κίαο γιψζζαο. Θα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν δηαδξαζηηθφ, κε ππνδείμεηο, εκπιέθνληαο 

επηπξφζζεηα ηνλ καζεηή ζε κηα ππνηππψδε ζπδήηεζε γηα ηελ αλεχξεζε ηεο 

αλακελφκελεο απάληεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε ηεο ηθαλφηεηαο απνκλεκφλεπζεο ηνπ καζεηή αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηεο 
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γισζζηθήο ηνπ επίγλσζεο κε αλαθνξά ζηε γιψζζα ζηφρν. Δπίζεο, νη ιέμεηο θιεηδηά 

ζα κπνξνχζαλ λα εκθαλίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα ζην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ θαη 

λα πξνζθέξνληαη παξαδείγκαηα πνπ λα ηηο πεξηέρνπλ (Σζνπαλφγινπ Α., Τςειάληεο 

Γ., 2011, ζ. 62-63). 

 

3.3.4. Λνγηζκηθφ ΑΚΣΗΝΔ γηα καζεηέο κε Διαθξά θαη Μέηξηα Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ΑΚΣΗΝΔ είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη καζεηέο κε δηάγλσζε Διαθξάο ή 

Μέηξηαο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο. Πεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελαξκνλίδνληαη κε 

ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, πεξηιακβάλνπλ νπηηθά, αθνπζηηθά θαη απηηθά 

εξεζίζκαηα γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ελ ηέιεη ην 

θαηαθέξλνπλ κέζα απφ ηελ παηγληψδε κνξθή θαη δνκή πνπ ην δηαθξίλεη. Σν 

πξφγξακκα ΑΚΣΗΝΔ έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή, ελψ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα 

επηινγήο επηπέδνπ δπζθνιίαο (δξαζηεξηφηεηεο δηαβαζκηζκέλεο/θιηκαθνχκελεο 

δπζθνιίαο). Μέζα απφ απηφ ην πξφγξακκα, ν καζεηήο αλαθαιεί ηε γλψζε πνπ έρεη 

ήδε δηδαρζεί, εθαξκφδεη ζηελ πξάμε δηάθνξεο δεμηφηεηεο θαη καζαίλεη λα αλαπηχζζεη 

ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε αθφκα θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο απηνλνκίαο (θξνληίδα θαη 

πγηεηλή, εθκάζεζε ηεο ψξαο, ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, θηι) (Υαηδνπνχινπ Μ., 2009, 

ζ. 2). 

Σν πεξηερφκελν ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη νξγαλσκέλν ζε πέληε θχξηεο ελφηεηεο :  

1. Άλζξσπνο –πξνζαλαηνιηζκφο, 2. Πεξηβάιινλ, 3. Αληηθείκελα,  4. Μαζεκαηηθέο 

έλλνηεο θαη 5. Διιεληθά, κε θάζε ελφηεηα λα απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ππνελνηήησλ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα εζηηάζνπκε ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ησλ Διιεληθψλ, 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αλάγλσζε θαη γξαθή ησλ γξακκάησλ ηεο αιθαβήηνπ. Σν 

εθπαηδεπηηθφ παθέην ΑΚΣΗΝΔ πεξηιακβάλεη δηάθνξεο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

νη νπνίεο είλαη δνκεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί ην παηδί λα θαηαθηήζεη 

ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ ΑΚΣΗΝΔ επηδηψθνπλ νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ κηα ζεηξά 

δεμηνηήησλ ζηνπο εμήο ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο: 
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Αθξφαζε – Οκηιία  

 Να εθθξάδνπλ πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο κε ιφγν θαηαλνεηφ, κε απιέο ή 

νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο θαη λα παίξλνπλ ην ιφγν ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο  

ηεο ηάμεο ζπλεηδεηνπνηψληαο ην ξφιν ηνπ νκηιεηή θαη ηνπ αθξναηή 

αληίζηνηρα.(Γξαζηεξηφηεηεο: Φνξάσ Ρνχρα, Σξέθνκαη σζηά, Οηθνγέλεηα, 

Δπνρέο, Δπνρέο-Αληηθείκελα, Δπνρέο Φξνχηα, Μέζα Μεηαθνξάο) . 

 Να παίδνπλ ξφινπο πνπ αθνξνχλ ηζηνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ 

πνπ δηδάζθνληαη (Γξαζηεξηφηεηεο : Οηθνγέλεηα, Φίινη) . 

 Να απνθηήζνπλ θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα (Γξαζηεξηφηεηεο : Αθνχσ θαη 

βξίζθσ, Σξαγνπδάσ γηα ηα γξάκκαηα, Βξεο ην πξψην γξάκκα, Αξρίδνπλ κε) . 

 

Πξνγξαθή 

 Να αθνκνηψζνπλ ηε ζσζηή δηεχζπλζε θαη θνξά ηεο γξαθήο ησλ γξακκάησλ 

θαη ησλ αξηζκψλ (Γξαζηεξηφηεηεο : Βξίζθσ ηα γξάκκαηα, Αξηζκνί- 

Παξνπζίαζε). 

 Να αλαπαξάγνπλ κε θεθαιαία θαη κηθξά γξάκκαηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ  

αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο (Γξαζηεξηφηεηεο : Φνξάσ ξνχρα, 

Σξέθνκαη ζσζηά, Οηθνγέλεηα, Δπνρέο, Δπνρέο-Αληηθείκελα, Δπνρέο-Φξνχηα, 

Μέζα Μεηαθνξάο). 

 Να ζπληάζζνπλ πξνθνξηθά πξνηάζεηο ιίγσλ ιέμεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

γεγνλφηα πνπ εμειίζζνληαη ζην ρξφλν (Γξαζηεξηφηεηεο : Ώξα, Οηθνγέλεηα). 

 Να γξάθνπλ  ιέμεηο πνπ έρνπλ απνκλεκνλεχζεη(Γξαζηεξηφηεηα : Γξάθσ). 

 Να απνθηήζνπλ θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα (Γξαζηεξηφηεηεο : Αθνχσ θαη 

βξίζθσ, Σξαγνπδάσ γηα ηα γξάκκαηα, Βξεο ην πξψην γξάκκα, Αξρίδνπλ κε). 

 

Πξναλάγλσζε 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο θζφγγνπο θαη λα ηνπο αληηζηνηρίδνπλ κε ην γξάθεκά 

ηνπο (Γξαζηεξηφηεηα : Αθνχσ θαη βξίζθσ). 

 Να εληνπίδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ ιέμεηο πνπ έρνπλ ηνλ ίδην αξρηθφ θζφγγν 

(Γξαζηεξηφηεηεο : Βξεο ην πξψην γξάκκα, Κάξηεο) (Καξαβειάθε Μ., 2013, 

ζ. 11-13). 
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Δηθφλα 14:  Γξαζηεξηφηεηα ''Αξρίδνπλ κε...'' ηνπ ινγηζκηθνχ ΑΚΣΗΝΔ 

 

 

Δηθφλα 15: Γξαζηεξηφηεηα ''Σν φλνκά κνπ'' ηνπ ινγηζκηθνχ ΑΚΣΗΝΔ 
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Δηθφλα 16: Γξαζηεξηφηεηα ''Βιέπσ θαη γξάθσ'' ηνπ ινγηζκηθνχ ΑΚΣΗΝΔ 

 

Δηθφλα 17: Γξαζηεξηφηεηα  εληνπηζκνχ ηνπ γξάκκαηνο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ηνπ 

ινγηζκηθνχ ΑΚΣΗΝΔ 
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Δηθφλα 18: Γξαζηεξηφηεηα ''Κάξηεο'' γηα ηελ αλάθιεζε ιέμεσλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί νη 

καζεηέο κε βάζε ην αξρηθφ γξάκκα ηνπο 

 

Δηθφλα 19: Γξαζηεξηφηεηα ''Βξεο ην πξψην γξάκκα'' ηνπ ινγηζκηθνχ ΑΚΣΗΝΔ 
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3.3.5. Λνγηζκηθφ ''Σν ζπίηη κνπ, ην ρνιείν κνπ'' γηα καζεηέο κε Βαξηά Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε 

Σν ινγηζκηθφ ''Τν Σπίηη κνπ, ην Σρνιείν κνπ'' απνηειείηαη απφ δχν «νκηινχληα» 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα καζεηέο κε Βαξηά Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε θαη ζνβαξέο επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο. ηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

έθθξαζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

ζπλδηαιιαγέο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ελίζρπζε ηνπ βαζκνχ απηνλνκίαο. Σν θπξηφηεξν 

πιενλέθηεκα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ζηηο 

επηκέξνπο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή πνπ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ηξνπνπνηεί 

ην επίπεδν δπζθνιίαο, θαζηζηψληαο ηα πξνγξάκκαηα απηά απνηειεζκαηηθά, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο 

Αλάγθεο (Αξακπαηδή Κ., 2009, ζ. 2). 

 Κάζε πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζρεδηαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν πνπ ζπληεινχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ νλνκάησλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ πεξηγξαθψλ ηνπο. ηελ αξρηθή νζφλε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη γλσζηή σο ''Πξνεηνηκαζία καζήκαηνο'', ν εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ρξήζηε, θαζνξίδνληαο πηπρέο φπσο ν ρξφλνο απφθξηζεο, ε ερεηηθή 

έληαζε, κηα ελδερφκελε έλδεημε ζσζηήο απάληεζεο, θηι 

Δηθφλα 20: Παξάκεηξνη εμαηνκίθεπζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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Κάζε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο ζθελέο. ην 

Σπίηη κνπ νη ζθελέο πεξηιακβάλνπλ ηα βαζηθά δσκάηηα ελφο ζπηηηνχ: ηελ 

θξεβαηνθάκαξα, ην κπάλην, ηελ θνπδίλα θαη ην ζαιφλη. ην Σρνιείν κνπ 

εκθαλίδνληαη: ε ηάμε, ε απιή, ην θπιηθείν-ζρνιηθφο δηάδξνκνο θαη ε αίζνπζα ησλ 

εθδειψζεσλ. Βαζηδφκελν ζε ηέζζεξηο ξεαιηζηηθέο απεηθνλίζεηο δηαθνξεηηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ ζρνιείνπ, ην ινγηζκηθφ ζηνρεχεη ζηε δφκεζε 

ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο πάλσ απφ 100 θνηλψλ εηδψλ 

ιεμηινγίνπ. Σν πξφγξακκα «Σν πίηη κνπ» βνεζάεη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ 

απηνλνκία ζην ζπίηη ηνπο, αζθνχκελα ζε πάλσ απφ 100 είδε ιεμηινγίνπ πνπ 

εληνπίδνληαη ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά δσκάηηα: ζαιφλη, θνπδίλα, θξεβαηνθάκαξα θαη 

κπάλην. Σν πξφγξακκα «Σν ρνιείν κνπ» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

παηδηψλ γηα ηηο επεξρφκελεο ζρνιηθέο εκπεηξίεο. Σα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ 100 

είδε ιεμηινγίνπ ζε ηέζζεξα ζρνιηθά πεξηβάιινληα: ηελ ηάμε, ηελ απιή, ην θπιηθείν 

θαη ην δηάδξνκν, ηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

θάζε ζθελή:  

1) Αλαθάιπςε Ολνκάησλ : Ο καζεηήο δηαιέγεη έλα αληηθείκελν θαη ν ππνινγηζηήο 

ηνπ ιέεη ηη είλαη (π.ρ. ''Απηφο είλαη έλαο θνχξλνο''). 

2) Αλαθάιπςε Λεηηνπξγηψλ / Πεξηγξαθέο : Ο καζεηήο δηαιέγεη έλα αληηθείκελν θαη 

ν ππνινγηζηήο ηνπ ιέεη ηη θάλεη ην αληηθείκελν ή ηνπ δίλεη κηα πεξηγξαθή ηνπ (π.ρ. 

''Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην ςαιίδη γηα λα θφςεηο ην ραξηί''). 

3) Αλαγλψξηζε Ολνκαζηψλ : Ο ππνινγηζηήο δεηάεη απφ ηνλ καζεηή λα βξεη δηάθνξα 

αληηθείκελα απφ ην φλνκά ηνπο (π.ρ. ''Βξεο ην πεδνδξφκην''). 

4) Αλαγλψξηζε Λεηηνπξγηψλ/ Πεξηγξαθέο : Ο ππνινγηζηήο δεηάεη απφ ηνλ καζεηή 

λα εληνπίζεη έλα αληηθείκελν απφ ηε ιεηηνπξγία ή ηελ πεξηγξαθή ηνπ( ''Πνχ θξεκάο 

ηα ξνχρα ζνπ;'') (Αξακπαηδή Κ., 2009, ζζ. 3-4). 

Ο ζθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο αλαθάιπςεο ηνπ 

καζεηή θαη ηεο έθθξαζήο ηνπ ζρεηηθά κε αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηα 

νπνία είλαη κέξνο ηεο επηδησθφκελεο απηνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, ην ινγηζκηθφ 

επηηπγράλεη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή-ρξήζηε, κε ηε βνήζεηα 

ξεαιηζηηθψλ γξαθηθψλ θαη πξνθνξηθψλ νδεγηψλ, ηνπ βαζηθνχ ιεμηινγίνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηα ηέζζεξα εηθνληδφκελα πεξηβάιινληα (είδε ξνπρηζκνχ, είδε κπάληνπ 

θαη πξνζσπηθήο πγηεηλήο, αληηθείκελα ζίηηζεο) θαη νπηηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ 
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απνηξέπνπλ ηε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο. Όζνλ αθνξά βαζηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, 

ην ινγηζκηθφ ελδπλακψλεη ηε ιεθηηθή θαη κε-ιεθηηθή έθθξαζε ηνπ καζεηή κέζα απφ 

ηε ρξήζε εηθφλσλ θαη ζπκβφισλ (δξαζηεξηφηεηεο ''Αλαγλψξηζε νλνκάησλ'' θαη 

''Αλαγλψξηζε ιεηηνπξγηψλ''), ηελ αθνκνίσζε βαζηθνχ ιεμηινγίνπ επηθνηλσλίαο κε ηε 

ρξήζε ινγηζκηθνχ θαη πνιπκέζσλ εηθφλαο θαη ήρνπ, αιιά θαη ηελ αλαγλψξηζε 

ιέμεσλ ηνπ θαζεκεξηλνχ ιεμηινγίνπ. Ζ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ε δηεπθφιπλζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ καζεηή είλαη απφ ηηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ. 

 

Δηθφλα 21: Γξαζηεξηφηεηα  ''Αλαθάιπςε νλνκάησλ'' ηνπ ινγηζκηθνχ ''Σν πίηη κνπ'' 

 

Σν ινγηζκηθφ δηαηίζεηαη (θαηφπηλ αγνξάο) απφ ηηο εθδφζεηο Καζηαληψηε θαη έρεη 

ζρεδηαζηεί απφ εηδηθνχο ηνπ Κέληξνπ Δηδηθήο Αγσγήο & 

Απνθαηάζηαζεο ''ΑΝΑΠΣΤΞΖ'', πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή 

εθπαηδεπηηθή θαη θιηληθή ηνπο πξαθηηθή κε παηδηά κε καζεζηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Σν 

2008, ζην πιαίζην ηνπ Γ' ΚΠ «Οινθιεξσκέλε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία» θαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο», ην ΤΠΔΠΘ / Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην πξνκεζεχηεθε 500 άδεηεο 

ρξήζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ «Σν ζπίηη κνπ - Σν ζρνιείν κνπ» γηα ηα δεκφζηα 

δεκνηηθά ζρνιεία. Σν πεξηερφκελφ ηνπ είλαη εθηππψζηκν θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

σο παηδαγσγηθφ πιηθφ (θαξηέιεο δσγξαθηθήο/αληηζηνίρηζεο). 

http://www.logotherapeia.eu/
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3.4. Δθαξκνζηηθφ πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ 

Σα πξνγξάκκαηα πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα πξνζθέξνπλ 

ζηνπο καζεηέο έλα εχξνο θιεηζηψλ γισζζηθψλ δνθηκαζηψλ πνπ ζε θακία πεξίπησζε 

δελ κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ζπλνιηθά ην πεξίπινθν θαηλφκελν ηεο γιψζζαο ή ηεο 

γισζζνκάζεηαο κε αμηφπηζην ηξφπν. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ε πξνζθνξά ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ ζεκεηψλεηαη ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 Πξνζθέξνπλ εμάζθεζε, εληζρχνληαο ηε κάζεζε, ζε δηάθνξνπο 

γισζζηθνχο ηνκείο, φπσο ζην ζπληαθηηθφ, ζην ιεμηιφγην θαη ζηε γξακκαηηθή 

κέζσ δνθηκαζηψλ αληηζηνίρηζεο (ζπλψλπκα, αληψλπκα κε ην 

MATCHMASTER θαη ην JMATCH) γηα θαηαλφεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ή 

ζπκπιήξσζεο ησλ θελψλ (κε ην GAPMASTER, ην JCLOZE ή ην VOCAB) 

γηα εμάζθεζε ιεμηινγίνπ ή γξακκαηηθήο, κέζσ δνθηκαζηψλ πνιιαπιψλ 

επηινγψλ (κε ην CHOICEMASTER, ην JQUIZ ή κε ην TESTMASTER) γηα 

εθαξκνγή θαη εμάζθεζε γξακκαηηθψλ θαλφλσλ κεηά ηελ δηδαζθαιία ηεο 

ζρεηηθήο ελφηεηαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (deductive approach) ή ηελ 

αλαθάιπςε θαη θαηαλφεζε γξακκαηηθψλ θαλφλσλ κέζα απφ δνκεκέλα 

παξαδείγκαηα (inductive approach), κέζσ δνθηκαζηψλ πνιιαπιψλ επηινγψλ 

(κε ην CHOICEMASTER, ην JQUIZ ή κε ην TESTMASTER) γηα θαηαλφεζε 

γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, κέζσ δνθηκαζηψλ γηα ελεξγνπνίεζε ηεο 

γισζζηθήο επίγλσζεο θαη ηερληθψλ απνκλεκφλεπζεο ιεμηινγίνπ σο 

ζηξαηεγηθήο κάζεζεο κε ζεκαηηθφ ηξφπν (κε ην PINPOINT), κέζσ 

δνκεκέλσλ δνθηκαζηψλ αλαθαηαζθεπήο θεηκέλνπ πνπ άθνπζαλ ή δηάβαζαλ 

πξνεγνπκέλσο νη καζεηέο (κε ην STORYBOARD), κέζσ δνθηκαζηψλ 

αλαγξακκαηηζκνχ κε ην Anagrams ηνπ VOCAB, κέζσ δνθηκαζηψλ 

δηακεζνιάβεζεο κε ην ''γξάςε κε άιιν ηξφπν'' ηνπ TESTMASTER θαη ηέινο, 

κέζσ δνθηκαζηψλ δεκηνπξγίαο πξνηάζεσλ ''βάιε ζηε ζσζηή ζεηξά'' γηα 

θαηαλφεζε ηεο ζχληαμεο κε ην JMIX ή κε ην VOCAB: WordOrder. 

 

 Δμνηθεηψλνπλ ηνλ καζεηή κε ηελ επίδνζε ζηε γισζζνκάζεηα. Οη 

δνθηκαζίεο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηειηθφ ηεζη αμηνιφγεζεο 

γισζζνκάζεηαο, αλ ν εθπαηδεπηηθφο ζειήζεη λα αμηνινγήζεη ηελ ηειηθή 
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επίδνζε ησλ καζεηψλ. Αλακθίβνια, απαηηείηαη ε ζπγγξαθή δνθηκαζηψλ κέζα 

απφ δηάθνξα δηδαθηηθά βηβιία θαη βηβιία γξακκαηηθήο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο κεγάινο αξηζκφο δνθηκαζηψλ ζε θάζε αληηθείκελν πνπ αθνξά ην 

γισζζηθφ θαηλφκελν. Οη δνθηκαζίεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ζρέζε 1) κε  

ην επίπεδν ηεο γισζζνκάζεηαο θάζε καζεηή (δνθηκαζίεο γηα αξράξηνπο ή 

πξνρσξεκέλνπο), 2) κε θάπνην πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο, 3) κε θάπνην 

γισζζηθφ αληηθείκελν (ιεμηινγηθφ ή γξακκαηηθφ). 

 

 Βνεζνχλ ην καζεηή λα απνθηήζεη απηνλνκία θαη λα θηλεηνπνηεζεί σο 

πξνο ηε κάζεζή ηνπ, θάηη πνπ απαηηεί βέβαηα ηελ ζρεηηθή εθπαίδεπζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δνθηκαζίεο ζε έλα θέληξν 

απηνδηαρεηξηδφκελεο κάζεζεο (Self-Access Centre) απμάλνληαο έηζη ηνλ 

ρξφλν ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ κε ην αληηθείκελν γιψζζα αιιά θαη ηνλ 

ρξφλν έθζεζεο ησλ καζεηψλ ζηελ γιψζζα ζηφρν. 

 

 Απαιιάζζεη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ θιεηζηψλ κεραληθψλ παξαδνζηαθψλ δνθηκαζηψλ πνπ ζπλαληάκε ζε θάζε 

δηδαθηηθφ βηβιίν, κε ζπλέπεηα λα εμαζθαιίδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα 

επηθνηλσληαθή εμάζθεζε θαη γηα παξαγσγηθέο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

αλαθνπθίδνληαο παξάιιεια ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηε δηφξζσζε γξαπηψλ 

ζην ζπίηη θαη εμαζθαιίδνληάο ηνπο ρξφλν γηα ηε δφκεζε επηθνηλσληαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο καζεηέο. 

 

 Δκπινπηίδνπλ ηε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ κέζσλ (απφ 

ηελ θηκσιία, ηνλ πίλαθα, ην θαζεηφθσλν θαη ην βίληεν) εληζρχνληαο 

ηαπηφρξνλα ην καζεζηαθφ θίλεηξν, ην νπνίν ζχκθσλα κε έξεπλεο απμάλεηαη 

είηε φηαλ πξνζθέξνληαη λέεο πξννπηηθέο γηα γισζζηθή δξαζηεξηφηεηα είηε 

φηαλ εληζρχεηαη ε απηνλνκία ηνπ καζεηή. 

 

 Παξέρνπλ κηα αθφκα επθαηξία γηα αλαθχθισζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πιηθνχ, γεγνλφο πνπ ζα εληζρχζεη ηε κφληκε κάζεζε. 
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  Θα ήηαλ ρξήζηκν βέβαηα ηα πξνγξάκκαηα απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξαγσγηθά, 

κε έλαλ μεθάζαξν ζθνπφ θαη ηξφπν σο πξνο ηε ρξήζε θαη ρξεζηκφηεηά ηνπο, ηελ 

αηηηνινγία θαη ηα βαζηθά ηνπο ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο θαη λα 

γλσζηνπνηεζνχλ θαη ζηνπο γνλείο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ν ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ζα 

πξέπεη πξσηίζησο λα πξνεηνηκάζεη ην ειεθηξνληθφ πιηθφ πνπ ζα εληάμεη ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ ζε ζρέζε κε κία ζεηξά απφ εξσηήζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ζηνλ ζθνπφ, 

ζηνλ ηξφπν θαη ζηνλ ρψξν εθαξκνγήο ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ. 

  Απαληψληαο ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζην ζθνπφ εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη ζηα νθέιε πνπ απνθνκίδνληαη, αλαθέξνπκε φηη επηδηψθεηαη ε εμάζθεζε γηα έλα 

επηθείκελν ηεζη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη ε εμνηθείσζε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο, ε εμάζθεζε κε δηαθνξεηηθέο δνθηκαζίεο γηα εθκάζεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

ιεμηινγίνπ ή γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηελ εμάζθεζε/ρξήζε ηεο γιψζζαο εθηφο 

νζφλεο (off-screen interaction). Ζ θαηαγξαθή, ε ζχγθξηζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε πξνγξάκκαηα φπσο ην MICROSOFT 

EXCEL. Απαληψληαο ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ (ρξεζηκφηεηα θαη ρξεζηηθφηεηα) απφ ηνπο καζεηέο γηα λα πεηχρνπλ 

ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε (θαηά άηνκν, αλά νκάδα, ζην επίπεδν ηνπ ζπλφινπ ησλ 

καζεηψλ), απαληάκε ζην ηη ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ θαη λα πξνζέρνπλ νη καζεηέο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, αλ ζα πξέπεη λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο, 

λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ επηθνηλσληαθή ρξήζε ηεο γιψζζαο (αγλνψληαο ηελ νξζή 

γξακκαηηθή εθθνξά, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ φιε 

ηελ ηάμε καδί πξνβάιινληαο ηελ νζφλε ζηνλ ηνίρν κέζα απφ έλαλ βίληεν-πξνβνιέα) 

ή λα επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε ζσζηή γξακκαηηθή θαη ζχληαμε (φπσο 

απαηηεί ην πξφγξακκα ηδηαίηεξα ζηελ αηνκηθή ρξήζε πνπ έρεη ζηφρν ηελ επίδνζε). 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ζεκεηψλνπλ ηα 

ιάζε ηνπο (εηδηθά ηα επαλαιακβαλφκελα), λα θάλνπλ επαλάιεςε ζε ηνκείο πνπ 

θαίλεηαη φηη έρνπλ ειιείςεηο θαη λα εμεηάδνπλ ηε ζπλνιηθή απφδνζή ηνπο ζε έλα ηεζη 

ζε ζρέζε κε ηε βαζκνινγία-ζηφρν πνπ απηνί επηδηψθνπλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ ηα θνπκπηά πινήγεζεο θαη πνηα επηθνπξηθά κέζα θαη ππνζηεξηθηηθφ ή 

βνεζεηηθφ πιηθφ ζα ηνπο είλαη ρξήζηκν λα έρνπλ καδί ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ρξήζεο (πρ ιεμηθά, βηβιία γξακκαηηθήο, ζεκεηψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ). Απαληψληαο 

ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ δηδαθηηθφ ρψξν εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ, ζα 
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πξαγκαηνπνηήζνπκε ηε δηάθξηζε ζε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο δνθηκαζίεο, αθνχ 

επηζεκαλζεί φηη είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ηθαλνπνηεηηθψλ θηλήηξσλ ζηνλ καζεηή, 

ψζηε ην ελδηαθέξνλ ηνπ λα παξακείλεη αθέξαην θαη λα δηαηεξεζεί ζε πςειά επίπεδα 

γηα επαξθέο ρξνληθφ δηάζηεκα (Σζνπαλφγινπ Α., Τςειάληεο Γ., 2011, ζ. 63-66). 

  Αηνκηθέο ζεσξνχκε ηηο δνθηκαζίεο πνπ εθηειεί ν καζεηήο κφλνο ηνπ κπξνζηά ζε 

έλαλ ππνινγηζηή, ζε έλα θέληξν απηνδηαρεηξηδφκελεο κάζεζεο, κε ή ρσξίο ηε 

βνήζεηα θάπνηνπ γισζζηθνχ ζπκβνχινπ ή εθπαηδεπηηθνχ. Χο γισζζηθφ ζχκβνπιν 

ελλννχκε ην άηνκν πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη νδεγίεο θαη ππνζηήξημε ζηνπο καζεηέο 

γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο, ηνπ γισζζηθνχ πιηθνχ, λα ηνπο 

εθπαηδεχζεη ζηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη λα ηνπο δηδάμεη ζηξαηεγηθέο 

απνκλεκφλεπζεο θαη κάζεζεο. Ζ θαηάξηηζε κπνξεί λα πξνζθέξεηαη κε ζρεηηθά 

ζεκηλάξηα πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κάζεζεο θαη ζηε 

δεκηνπξγία ηθαλφηεξσλ καζεηψλ. Οη δνθηκαζίεο γηα αηνκηθή ρξήζε πξνζθέξνληαη 

θπξίσο γηα πξαθηηθή ζε θάπνην γισζζηθφ θαηλφκελν κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

κάζεζεο, δειαδή εθκάζεζε θαη απνκλεκφλεπζε ιεμηινγίνπ ή γξακκαηηθνχ 

θαηλνκέλνπ κέζα απφ ηελ επαλάιεςε ή γηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα 

δηεξεπλήζεη ηελ αηνκηθή ηνπ επίδνζε ζε ζρέζε κε θάπνην ηεζη γισζζνκάζεηαο. 

Δπίζεο, παξεκθεξείο δνθηκαζίεο ζα κπνξνχζαλ αθφκε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αηνκηθά 

γηα λα αμηνινγήζεη ν καζεηήο ηελ πξφνδφ ηνπ ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκα πνπ 

παξαθνινπζεί (ηεζη πξνφδνπ) ή γηα λα αληηκεησπίζεη ηπρφλ ειιείςεηο ζηε κάζεζή 

ηνπ (δηαγλσζηηθά ηεζη). Γηα ην ιφγν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξνεηνηκάζνπκε ηηο 

δνθηκαζίεο θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ πξνζθέξνληαη ζε θάζε δηδαθηηθφ βηβιίν ή ην 

ζπλνδεπηηθφ βηβιίν δνθηκαζηψλ (workbook ή ην testbook) ζε ειεθηξνληθφ πιηθφ, κε 

ην αληίζηνηρν πξφγξακκα θαη κε αλάινγν ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ, (ειεθηξνληθφ ή ζε 

έληππε κνξθή) πνπ ζα βνεζνχζε ην καζεηή λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δηεξγαζίεο. Ζ εθηέιεζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ δνθηκαζηψλ ζα πξνηείλακε λα κελ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηελ ηάμε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ φπνπ 

ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αθηεξψλεηαη ζε πην επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα λα 

επηηεπρζνχλ ηα κέγηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα απφ απηήλ ηελ απηφλνκε ρξήζε, ζα 

ήηαλ απαξαίηεην λα εθπαηδεχζνπκε ηνπο καζεηέο καο ζην πψο λα κειεηνχλ απηφλνκα 

θαη λα ελεξγνπνηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε θαη ηελ πξφνδφ ηνπο. Ηδηαίηεξα, ζα 

πξέπεη λα ηνπο βνεζήζνπκε ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ καζεζηαθνχ πιηθνχ 
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ηνπο, εθπαηδεχνληάο ηνπο ζηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο θαη 

απνκλεκφλεπζεο. Σέινο, ζα ήηαλ αλαγθαίν λα εθνδηάζνπκε ην καζεηή κε 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ λα αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα 

πξνηείλνπκε ιχζεηο γηα ηνλ ηδαληθφηεξν ηξφπν ρξήζεο ηνπ πιηθνχ κε νδεγίεο θαη 

ζπκβνπιέο γηα ην πνηα είλαη θάζε θνξά ηα επηδησθφκελα νθέιε απφ θάζε δνθηκαζία 

θαη πσο ζα ππεξπεδεζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα (Σζνπαλφγινπ Α., Τςειάληεο Γ., 

2011, ζ. 67-68). 

  Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζε νκάδεο ζηε δηδαζθαιία πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε 

κέηξν θαη ζε κηθξέο νκάδεο καζεηψλ ζε θάζε πεξίπησζε φπσο ζην εξγαζηήξην ηεο 

Γιψζζαο (Hanadi Hussain Alqahtani , 2013, ζ. 9). ηνπο καζεηέο κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε παξαηεξείηαη κηα δπζθνιία αθνκνίσζεο βαζηθψλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ (θσλνινγηθή επίγλσζε, αλάγλσζε, γξαθή) παξφκνηα κε ηελ αληίζηνηρε 

δπζθνιία καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε μελφγισζζν πεξηβάιινλ θαη θαινχληαη λα 

κάζνπλ ηε γιψζζα-ζηφρν (π.ρ. παηδηά κεηαλαζηψλ). ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, 

ελδείθλπηαη ε ρξήζε πξνγξακκάησλ θαη εξγαιείσλ αλάγλσζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

καζεηέο πνπ θαινχληαη γηα ιφγνπο απηνλνκίαο λα κάζνπλ κηα δεχηεξε γιψζζα, εθηφο 

ηεο κεηξηθήο ηνπο. Ζ δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα πξνγξάκκαηα απηά γηα νκαδηθή 

εξγαζία κπνξεί λα σθειήζεη νπζηαζηηθά ηνπο καζεηέο απφ ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο-

ζηφρνπ εθηφο νζφλεο, επηιχνληαο κηα δνθηκαζία ζηελ νζφλε: 

 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηελ γιψζζα-ζηφρν θαηά ηε δηάξθεηα επίιπζεο ηεο 

δνθηκαζίαο. Δληνχηνηο, ζρεηηθή έξεπλα ζε κνλνγισζζηθά πεξηβάιινληα φπσο 

απηφ ηεο Διιάδαο φπνπ νη καζεηέο δηαζέηνπλ κία θνηλή πξψηε γιψζζα, δελ 

επαιεζεχνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο πνπ παξαηίζεληαη θαη πξνηείλνληαη ζηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Σέηνηνπ είδνπο κνλνγισζζηθά πεξηβάιινληα δελ 

επλννχλ ηελ ρξήζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαζψο νη καζεηέο θαίλεηαη λα 

πξνηηκνχλ ηελ κεηξηθή ηνπο γηα ηηο ζπλδηαιιαγέο ηνπο. Αληίζεηα, απηνχ ηνπ 

είδνπο ε ρξήζε πξνηείλεηαη αλεπηθχιαθηα ζε πνιπγισζζηθά πεξηβάιινληα 

φπνπ ε γιψζζα ζηφρνο απνηειεί ηαπηφρξνλα κηα θνηλή γιψζζα αλάκεζα 

ζηνπο καζεηέο. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε απνηειεί κηα κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη δηεξεπλά ηηο ςπρνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ηεο αγγιηθήο θαη 

γαιιηθήο έθδνζεο δχν εξγαιείσλ αλάγλσζεο γηα ηνπο καζεηέο. Θα ρνξεγεζεί 
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ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ελφο Δξσηεκαηνινγίνπ (ARHQ-R) ζε 1889 καζεηέο 

πνπ εγγξάθνληαη ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα γιψζζαο ζηα αγγιηθά θαη ηα 

γαιιηθά θνιιέγηα ζαλ γιψζζα δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν. Σα θνιέγηα 

πξνηείλεηαη λα αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηνπ θαζνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ  θαη λα παξέρνπλ παξαηεηακέλν ρξφλν ζε φινπο ηνπο καζεηέο. 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ θαηάιιειε επθαηξία γηα λα απνδείμνπλ 

ηη έρνπλ κάζεη φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο κε  Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, αιιά 

θαη γηα ην κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ ζην θνιέγην, πνπ είλαη θαθνί ή πνιχ θαθνί 

αλαγλψζηεο, θαζψο θαη γηα ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο πνπ έρνπλ δελ έρνπλ 

αθφκα θαηαθηήζεη ηε γιψζζα δηδαζθαιίαο ζην θνιέγην ηνπο (Catherine S. 

Fichten, Mai N. Nguyen, Laura King, Alice Havel, Zohra Mimouni, Maria 

Barile, Jillian Budd, Shirley Jorgensen, Alexandre Chauvin, Jennifer Gutberg, 

2014, ζ. 44). 

 

 Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ θησρψλ θαη πνιχ θησρψλ αλαγλσζηψλ, νη 

δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ, ν πηζαλφο 

κεγάινο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο πνπ ρσξίο επίζεκε 

δηάγλσζε θαη ην ελδηαθέξνλ εχξεκα φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ 

θνηηεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο βξέζεθε ζηελ θαηάιιειε θαηεγνξία 

αλάγλσζεο πξνηείλεη κηα θίλεζε ζαλ εθείλε ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο 

δηδαζθαιίαο. Δμεηάζεηο πνπ δελ θξίλνληαη απαξαίηεηεο, ζα ήηαλ θαιφ λα 

επηηαρπλζνχλ, ψζηε λα δηαηίζεηαη επηπιένλ δηδαθηηθφο ρξφλνο ζηνπο καζεηέο. 

Σα Κέληξα Δθκάζεζεο/εξγαζηήξηα δηδαζθαιίαο κπνξεί λα πξνζθέξνπλ 

αχμεζε ηεο αλαγλσζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο καζεηέο. 

Δθείλνη πνπ ζεκεηψλνπλ πεληρξά απνηειέζκαηα ζηε δνθηκή ειέγρνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ πεξαηηέξσ, ελψ ηα εξγαζηήξηα 

απηά ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα παξέρνπλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο ηερλνινγίεο 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο λα δηαβάζνπλ πην απνηειεζκαηηθά. Φπζηθά, ζα πξέπεη λα ηίζεληαη νη 

ελ ιφγσ ηερλνινγίεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο ζε γεληθήο ρξήζεο εξγαζηήξηα 

Πιεξνθνξηθήο(Catherine S. Fichten, Mai N. Nguyen, Laura King, Alice 
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Havel, Zohra Mimouni, Maria Barile, Jillian Budd, Shirley Jorgensen, 

Alexandre Chauvin, Jennifer Gutberg, 2014, ζ. 54). 

 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηελ πξψηε ηνπο γιψζζα γηα κία ζπδήηεζε 

αλαθνξηθά κε ηελ δεχηεξε γιψζζα θαη αλαπηχζζνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηελ γλσζηηθή ηνπο επίγλσζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο ζηφρνπ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη γξήγνξα νη καζεηέο κε ζνβαξέο 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο γηα λα επηζπεπζζεί ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή 

βνεζεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη ν Καλαδάο έρεη ηφζν αγγιηθά φζν 

θαη γαιιηθά θνιιέγηα θαη παλεπηζηήκηα, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα είλαη ζε 

ζέζε λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ζηα αγγιηθά θαη ζηα γαιιηθά εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ έξεπλα γηα λα είλαη ζε 

ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηα ίδηα εξγαιεία ειέγρνπ ηφζν ζηα αγγιφθσλνπο φζν θαη 

ζηνπο γαιιφθσλνπο καζεηέο (Catherine S. Fichten, Mai N. Nguyen, Laura 

King, Alice Havel, Zohra Mimouni, Maria Barile, Jillian Budd, Shirley 

Jorgensen, Alexandre Chauvin, Jennifer Gutberg, 2014, ζ. 34). 

 

 Γηα λα σθειεζνχλ απφ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. 

Γειαδή γηα λα καζαίλεη ν καζεηήο απφ άιινπο καζεηέο (peer learning), λα 

γίλεηαη δηαβνχιεπζε γηα ηε γιψζζα ζηφρν κέζσ ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη 

απφςεσλ θαη λα επεθηείλεηαη ε ελαζρφιεζε κε ηε γιψζζα ζηφρν, θάηη πνπ 

βνεζάεη έκκεζα θαη ζηελ απνκλεκφλεπζε ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα 

αθφκα ζχζηεκα αληαπφθξηζεο ηνπ θνηλνχ (ARS) ή clickers ή 

αξρηζηνηρεηνζέηεο, φπσο νλνκάδεηαη, ην νπνίν είλαη κηα ζπζθεπή ρεηξφο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο καζεηέο γηα λα δηαβηβάδνληαη νη απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. Τπάξρεη 

θαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θεηκέλνπ. Απηή ε επθαηξία γηα ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο έρεη κεγάιε δπλακηθή σο κέζν γηα ηελ 

εθπαίδεπζε καζεηψλ, γηα ηε δεκηνπξγία δεκηνπξγηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

ζηελ κειινληηθή εξγαζηαθή απαζρφιεζε θαη γηα ηελ αλαραίηηζε ηεο ζρνιηθήο 

απνηπρίαο (θαη ηεο επαθφινπζεο ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο) ησλ καζεηψλ πνπ 
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αληηπαζνχλ ηελ παξαδνζηαθά αληαγσληζηηθή αηκφζθαηξα ησλ γισζζηθψλ 

καζεκάησλ. Ζ νκαδηθή κάζεζε θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί: Οη θνηηεηέο πνπ 

ιεηηνχξγεζαλ ζην πιαίζην κηαο νκάδαο, πξσηίζησο γηα λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα 

πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε κηθξέο νκάδεο έθαλαλ ιεηηνχξγεζαλ εμίζνπ θαιά ή 

θαιχηεξα σο ηάμε απφ ηνπο καζεηέο πνπ εληάρζεθαλ ζε κία παξαδνζηαθή 

κνξθή δηδαζθαιίαο. Οη αξρηζηνηρεηνζέηεο πξνζθέξνπλ έλα ηζρπξφ θαη 

επέιηθην εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα 

πνηθηιία ζεκάησλ κε θνηηεηέο ζρεδφλ ζε θάζε επίπεδν ηεο αθαδεκατθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηαιακβάλνπλ είηε πεξηθεξεηαθφ είηε θεληξηθφ ξφιν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Μπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε κηα 

παξαδνζηαθή κνξθή δηδαζθαιίαο γηα λα απμεζεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ ή ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέξνο κηαο πην ξηδηθή 

αιιαγήο ζην ζηπι δηδαζθαιίαο πξνο φθεινο θπξίσο ηεο ελεξγεηηθήο κνξθήο 

κάζεζεο ζηελ ηάμε (Jane E. Caldwell, 2007, ζ. 18-19). 

 

  Αλάινγεο θηινζνθίαο θαη ρξήζεο κε ηνπο αξρηζηνηρεηνζέηεο ARSείλαη θαη ην 

Classroom Communication System (CCS) , έλα ζχζηεκα πνπ μεθίλεζε ην 1985 θαη 

βξίζθεηαη πιένλ ζηελ ηξίηε γεληά ηνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ 

ην πιηθφ απφζεκα Internet, ην ινγηζκηθφ θαη ηα πξσηφθνιια. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε 

laptop, ζε Tablet PC θαη PDA, ζε αζχξκαηα δίθηπα κε θαιψδην Ethernet ή αζχξκαηα 

Wi-Fi θαη ρξεζηκνπνηεί πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ζην Web, πξνγξάκκαηα φπσο ην 

Java, θαη ην Microsoft .NET σο βάζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν CCS ηείλεη λα γίλεη έλα 

εμεηδηθεπκέλν είδνο ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη φρη έλα 

κεκνλσκέλν κέζν ηεο ηερλνινγίαο. Σν CCS ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θηλεηνπνηήζεη 

ηνπο καζεηέο, λα ηνπο εμάςεη ην ελδηαθέξνλ θαη λα δψζεη λέα δπλακηθή δηάζηαζε 

ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Μηα εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζην CCS θάλεη ηνπο 

καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κε απνηέιεζκα ηελ 

εκπινθή ηνπο ζε πεξηζζφηεξεο δνθηκαζίεο κάζεζεο απφ φηη νη παξαδνζηαθέο κνξθέο 

δηαιέμεσλ θαη ζηελ εθκάζεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ είδνπο: ηνπο καζεηέο λα 

αλαπηχμνπλ κηα πην ζηεξεή, νινθιεξσκέλε , θαη ρξήζηκε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ 

θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ. Μηα ζπληνληζκέλε έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε θαη φρη 

ηελ αλάθιεζε, θαη ζην ζθεπηηθφ ησλ καζεηψλ παξά ζηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεσλ, 
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εληζρχεη ην απνηέιεζκα. Ζ CCS-δηδαζθαιία κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα αθνλίζνπλ 

ην ιεμηιφγηφ ηνπο, λα δηεπθξηλίζνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, λα αλαθαιχςνπλ θελά 

θαη αληηθάζεηο ζηελ θαηαλφεζή ηνπο, θαη λα εληνπίζνπλ αδπλακίεο ζηελ ινγηθή ηνπο 

(Beatty Ian, 2004, ζ. 2-4). 

  Σν πην ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε 

κάζεζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο σο ελεξγνχο ζπλεξγάηεο ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο 

είλαη ε κεηά-επηθνηλσλία, δειαδή κηα επηθνηλσλία πςεινχ επηπέδνπ ζρεηηθά κε ηε 

θχζε θαη ην ζθνπφ ηεο κέζα ζην κάζεκα. Ζ κεηά-επηθνηλσλία κπνξεί θαη ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπίζεη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, 

ηηο αξεηέο ηεο εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη 

νη καζεηέο είλαη πνιχ πην ζπλεξγάζηκνη φηαλ θαηαιαβαίλνπλ γηαηί ηνπο έρεη δεηεζεί 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλνπλ θάηη. Οη δξαζηεξηφηεηεο κεηά-επηθνηλσλίαο κπνξνχλ 

επίζεο λα θαιχπηνπλ ηηο αηνκηθέο ζπλήζεηεο ζηε κάζεζε θαη ηε δπλακηθή ησλ 

κηθξψλ νκάδσλ ζε κηα ζπλνιηθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε. Με ηελ απνδνρή ηνπ ξφινπ 

ηεο κάζεζεο, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα βξνπλ 

ζηξαηεγηθέο πνπ απμάλνπλ ην φθειφο ηνπο απφ ηελ πνξεία θαη ηελ εθπαίδεπζε 

γεληθφηεξα, δειαδή, λα ηνπο βνεζήζεη λα κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ. Απηφ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο πνπ εκθαλίδνπλ απνγνήηεπζε ή ερζξφηεηα γηα 

ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ε  ρξήζε ηνπ CCS(Beatty Ian, 

2004, ζ. 10-12). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε νκαδηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο ηάμεο κε ηελ 

θπζηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θξνληίζεη λα δψζεη 

θίλεηξα γηα ηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηφρνπ. Σα e-Books έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηάθνξεο αλάγθεο αλάγλσζεο 

ζε κηα εληαία αίζνπζα θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία 

ηεο αλάγλσζεο γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηελ 

αλαγλσζηηθή  απνηπρία (Gonzalez Michelle, 2014, ζ. 10).ηφρνο ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ε επίδνζε 

γισζζνκάζεηαο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίεο αιιά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε επθαηξία πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο λα κηιήζνπλ 

αλαθνξηθά κε ηελ γιψζζα ζηφρν (cognitive learning) φπνπ κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ 

ηηο γλψζεηο, ηηο ππνζέζεηο ηνπο γηα ηελ γιψζζα ζηφρν. εκεηψλνπκε φηη είλαη πην 
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πξφζθνξν νη νκάδεο λα είλαη κηθξέο (δχν ην πνιχ ηξηψλ κειψλ κε κηθηφ επίπεδν) θαη 

λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία απνθιεηζηηθψλ νκάδσλ "θαιψλ" ή ''θαθψλ'' καζεηψλ 

(Σζνπαλφγινπ Α., Τςειάληεο Γ., 2011, ζ. 68-69). 

  Σέινο, ζην επίπεδν ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ κε ηελ ρξήζε βίληεν-πξνβνιέα θαη 

πξνβνιή ηεο νζφλεο ζηνλ ηνίρν επηδηψθνπκε θπξίσο ηελ ξεαιηζηηθή ρξήζε ηεο 

γιψζζαο εθηφο νζφλεο, ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαζαξά γηα επηθνηλσληαθνχο 

ζθνπνχο ή θαιχηεξα σο επηθνηλσληαθφ κέζν αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Παξάιιεια, εληζρχεηαη ε ζεκαηηθή αλάθιεζε ηνπ ιεμηινγίνπ. θνπφο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο δελ είλαη ε άκεζε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ 

πνπ αθνξνχλ ζηε δνκή ηεο γιψζζαο (γξακκαηηθψλ ή ζπληαθηηθψλ) πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ αιιά θπξίσο ε ελζάξξπλζή ηνπο ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηφρνπ. Σα 

γισζζηθά παηρλίδηα πνπ ππάξρνπλ θαη ζηα δχν πξνγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη σο 

ηδαληθά κέζα γηα απηήλ ηελ εμάζθεζε. 
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ςμπεπάζμαηα 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο επηρεηξήζακε, κέζα απφ ηελ παξάζεζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ απνδνζεί δηαρξνληθά γηα ηε Ννεκνζχλε, λα 

πξνζεγγίζνπκε κε έλαλ νινθιεξσκέλν ηξφπν ηνλ νξηζκφ ηεο Ννεηηθήο 

Καζπζηέξεζεο. Σν έξγν απηφ κφλν εχθνιν δελ ήηαλ, θαζψο παξαηεξείηαη έλαο 

πινπξαιηζκφο ζηελ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη έλαο επηζηεκνληθφο νξηζκφο απφιπηα απνδεθηφο. Ο 

πιένλ απνδεθηφο νξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ επηκέξνπο 

επηζηεκνληθψλ δηαζηάζεσλ είλαη απηφο πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ 

χλδεζκν Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο (A.A.M.D.-American Association on Mental 

Deficiency)θαη νξίδεη ηε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε σο κηα γεληθή λνεηηθή ηθαλφηεηα 

θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ειιείςεηο ζηελ πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ. ηε 

ζπλέρεηα, εθθξάζηεθαλ πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

αηφκσλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο δηαηαξαρήο, αθνχ ν 

Γείθηεο Ννεκνζχλεο δελ ζα πξέπεη, θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε, λα απνηειεί ην 

κνλαδηθφ θξηηήξην ηαμηλφκεζεο. Ζ ζεκαζία ηεο παξαπάλσ άπνςεο αλαδεηθλχεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε καζεηψλ κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε είλαη αιιειέλδεηε κε ην βαζκφ ηεο αλαπεξίαο ηνπο (Διαθξά, 

Μέηξηα, Βαξηά ή νβαξή), ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο θαη νη 

παξάγνληεο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο (βηνινγηθνί ή ςπρνινγηθνί). Σέινο, κέζα απφ ηελ 

παξάζεζε ησλ βαζηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ζσκαηηθψλ θαη γλσζηηθψλ) ησλ 

παηδηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, επηρεηξνχκε λα αλαδείμνπκε ηελ κεησκέλε 

ηθαλφηεηά ηνπο γηα κάζεζε. Σν θνηλφ απηφ ραξαθηεξηζηηθφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ζνβαξά ππφςηλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζε κηα πξνζπάζεηα 

ηαμηλφκεζεο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ γηα απηή ηελ θαηεγνξία καζεηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ εμάζθεζε ζε βαζηθέο 

κνξθέο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο θαη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο, παξά ζηελ απφθηεζε αθαδεκατθήο γλψζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε εθπαίδεπζε 

καζεηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαιείηαη λα ζέζεη ηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ ζην 

επίθεληξν ησλ δηδαθηηθψλ ηεο επηδηψμεσλ θαη φρη λα κεηαιακπαδεχεη πξφζθαηξεο θαη 

ακθηβφινπ (πξαθηηθήο) αμίαο δεμηφηεηεο. 
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ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, δηεξεπλάηαη αξρηθά ν νξηζκφο ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο θαη ε δηακφξθσζή ηνπ ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ. Αμίδεη λα ζηαζνχκε ζηε 

ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδεη ν καζεηήο ζην δηδαθηηθφ ηξίγσλν έλαληη ησλ άιισλ 

ζπλδεηηθψλ θξίθσλ, αλαινγηδφκελνη φηη έλα δηδαθηηθφ κνληέιν πνπ ζπλδπάδεη ηελ 

καζεηνθεληξηθή κε ηελ νκαδνθεληξηθή πξνζέγγηζε, επηηπγράλεη ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμή ηνπ σο κέξνο ηεο 

επηδησθφκελεο απηνλνκίαο. To Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη ψζηε ηα λνεηηθά πζηεξνχληα άηνκα λα πξνεηνηκαζηνχλ θαη 

λα δηακνξθψζνπλ κηα αμηνπξεπή θαη φζν ην δπλαηφλ αλεμάξηεηε ελήιηθε δσή, κε 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο εξγαζίαο. Με βάζε 

ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηελ πξψηκε παξέκβαζε ζέηεη θάπνηνπο ζεκαληηθνχο 

ζηφρνπο γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε, εθ ησλ νπνίσλ νη θπξηφηεξνη είλαη :i) ε παξαγσγηθή απαζρφιεζε, ii) ε 

αλεμαξηεζία θαη ε απηάξθεηα, iii) ε απφθηεζε δεμηνηήησλ δηαβίσζεο, θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία επθαηξηψλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο. 

Δπνκέλσο, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο απηνχο ελαξκνλίδεηαη θαη ε δηδαζθαιία ησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, κε ζθνπφ δειαδή ε αλάγλσζε, 

ε γξαθή ή ε πξνθνξηθή νκηιία λα απνηειέζνπλ εθφδηα γηα ηελ έληαμε θαη ηελ 

επηβίσζε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία θαη ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν αληίζηνηρα. Σα 

εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη, εληέιεη, λα πεξηιακβάλνπλ 

ζηνηρεία πνπ θηλεηνπνηνχλ ην καζεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη απνηξέπνπλ ην αίζζεκα ηεο 

καηαίσζεο ιφγσ ηεο κε επίηεπμεο ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ. Σν γεγνλφο απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηα δηαπηζησκέλα πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνγνήηεπζε ησλ καζεηψλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, πνπ 

ζηαδηαθά ηνπο νδεγεί ζηελ παξαίηεζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, αξρηθά αλαθεξζήθακε ζην ξφιν 

πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε, σο κέξνο ηεο 

θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ νπνία δνχκε. ηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, νη Νέεο Σερλνινγίεο (θαη φρη κφλν νη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο) επηηπγράλνπλ ηε δηέγεξζε ηνπ καζεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ιφγσ ηνπ 

ειθπζηηθνχ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνπλ κηα πιεξνθνξία. πκπεξαζκαηηθά, 

έλαο καζεηήο κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν δεθηηθφο ζηε 
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κάζεζε πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ νη Νέεο Σερλνινγίεο, παξά κηα παξαδνζηαθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε κάζεζε κέζσ απηψλ ησλ 

θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ δελ είλαη παλάθεηα, νχηε εμαζθαιίδεη 

ζεακαηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζε βάζνο ρξφλνπ. Απνηειεί κφλν ην πξψην 

βήκα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νπνίαο 

επζχλεηαη ελ πνιινίο ν εθπαηδεπηηθφο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ζα δηαρεηξηζηεί ηα 

κέζα πνπ ηελ εμαζθαιίδνπλ. Με ιίγα ιφγηα, ζα πξέπεη λα πεηχρεη ηε δεκηνπξγηθή 

αθνκνίσζε ηεο λέαο γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο, ρσξίο σζηφζν λα θάλεη θαηάρξεζε 

ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. 

Κιείλνληαο, παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ ελδεηθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ κε γλψκνλα βαζηθέο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο θαιιηεξγνχλ θαη 

ελδπλακψλνπλ. Σα ινγηζκηθά απηά απεπζχλνληαη ζε καζεηέο κε δηαθνξεηηθήο 

βαξχηεηαο Ννεηηθή Καζπζηέξεζε πνπ θνηηνχλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (εθφζνλ ε Ννεηηθή ηνπο Ζιηθία ζπάληα μεπεξλά ηα 12 

έηε), ελψ είλαη θαηάιιεια θαη γηα καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αλαθεξζήθακε 

επίζεο θαη ζε αληίζηνηρα ηερλνινγηθά κέζα θαη ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 

ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ γηα καζεηέο κε λνεηηθέο αλαπεξίεο ή παξεκθεξείο γισζζηθέο 

δπζθνιίεο (πρ. νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη ζηελ εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο μέλεο 

γιψζζα ζε κηθξή ειηθία) θαη παξνπζηάζακε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηνπο. Θα 

κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε ιεηηνπξγία ησλ ινγηζκηθψλ θαη ησλ 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζην πιαίζην ησλ νκάδσλ ζηελ ηάμε. Καη απηφ 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία κε ηελ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζεακαηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα 

εμαζθαιίδνληαο ζηνλ καζεηή ηελ κεηα-επηθνηλσλία. Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη νη 

καζεηέο είλαη πνιχ πην ζπλεξγάζηκνη φηαλ θαηαιαβαίλνπλ γηαηί ηνπο έρεη δεηεζεί απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θάλνπλ θάηη. πλεπψο, νη δεμηφηεηεο κεηα-επηθνηλσλίαο, 

ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά κε ην θίλεηξν θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ παξέρνπλ νη 

Νέεο Σερλνινγίεο, ζα ήηαλ πνιχ πηζαλφλ λα απνηεινχζαλ ην ερέγγπν γηα ηελ 

απνηχπσζε ηεο λέαο γλψζεο ζηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ καζεηψλ κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε. 
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