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Πεξίιεςε 

Δηζαγσγή: ηελ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία κειεηήζεθε ε 

ζπκβνιή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) ζηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ γηα καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

επηθνηλσλίαο θαη ιφγνπ. Μέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ζπκκεηνρηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη 

ηεο άηππεο παηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο κηα καζήηξηα κε κηθξνθεθαιία θαηαθέξλεη λα 

βειηηψζεη ηελ αδξή θαη ιεπηή ηεο θηλεηηθφηεηα θαη κέζα απφ απηφ λα απνθηήζεη 

γλψζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο ψζηε λα βξεη ηξφπνπο λα εθθξάδεη 

ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα.  

θνπηκόηεηα: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ 

αλάπηπμεο ησλ επηθνηλσληαθψλ θαη γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε καζήηξηα πνπ θνηηά ζε 

εηδηθφ λεπηαγσγείν ηεο πεξηθέξεηαο κε δηάγλσζε «κηθξνθεθαιία, θνξκηθή ππνηνλία 

θαη θαζπζηέξεζε ηφζν ησλ θηλεηηθψλ φζν θαη ησλ ιεθηηθψλ δεμηνηήησλ». Σν 

δηδαθηηθφ πξφγξακκα ζρεδηάζηεθε κε δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλάπηπμε ηεο αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο.  

Μεζνδνινγία: Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ήηαλ κεηθηή. Βαζίζηεθε θαηά κείδνλα 

ιφγν ζηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Δξγαιεία γηα ηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ απνηέιεζαλ ηα Πξσηφθνιια Ζκεξήζηαο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Ο ηξφπνο 

θαη ρξφλνο απαζρφιεζεο κε ηελ κειέηε πεξίπησζεο καζήηξηαο κε κηθξνθεθαιία 

ηαπηνπνηείηαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε (απφ 30.10.2013- 2.5.2014) θαη δηήξθεζε 495 

ψξεο ζε εηδηθφ λεπηαγσγείν ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Ζ κειέηε δηήξθεζε 8 

κήλεο κε θαζεκεξηλή δηαπξνζσπηθή επαθή θαη 99 πξσηφθνιια παξαηήξεζεο, 

παξέκβαζεο θαη 5 πξσηφθνιια πεηξάκαηνο δηδαθηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ. 

Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε αλψλπκν απηνζπκπιεξνχκελν εξσηεκαηνιφγην (5 

εξσηήκαηα γηα θάζε ππφζεζε), ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη ζπκπιεξψζεθε απφ εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο θαη εηδηθήο 

αγσγήο κεηά απφ πξνθνξηθή ζπλαίλεζε. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ 

κέζνδν ησλ πνιιαπιψλ αλαιχζεσλ. 

Απνηειέζκαηα: Οη δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο έδεημαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 
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αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αληαπφθξηζε καζήηξηαο ρσξίο πξνθνξηθφ ιφγν θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ 8 κελψλ πνπ δηήξθεζε ην πξφγξακκα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013- 2014.  

πκπεξάζκαηα: Φάλεθε φηη ην πξφγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη βαζίζηεθε ζηηο 

αξρέο ηνπ ΠΑΠΔΑ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα 

ιφγνπ θαη επηθνηλσλίαο φηαλ ην πξφγξακκα είλαη ηνρεπκέλν, Αηνκηθφ, Γνκεκέλν 

θαη Δληαμηαθφ.   

 

Λέμεηο- θιεηδηά: Μηθξνθεθαιία, επηθνηλσλία, δηαηαξαρή ιφγνπ, ςπρνθηλεηηθφηεηα, 

αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα. 

 

ABSTRACT 

Introduction: In this Dissertation, we investigated the contribution of Targeted 

Individual Structured Program of Special Education (SADEPEAE) develop language 

and communication skills for pupils with speech and communication problems. 

Through recording participatory observation and informal educational assessment a 

student with microcephaly manages to improve the coarse and fine motility and 

through it to gain knowledge of the body and its functionality to find ways to express 

thoughts and feelings. 

Purpose of the study: The purpose of this study was to investigate the levels of 

development of communication and language skills in a student who study at a special 

kindergarten in Greek region and diagnosed "microcephaly,body hypotonia and 

delayed both motor and verbal skills." The curriculum was structured with learning 

activities in the area of  movement and psychology skills concretely in development 

of gross motor and fine motor.  

Methodology: The methodology of the survey were mixed and based on participant 

observation. Tools for collecting qualitative data were the Protocols Daily Internships. 

The mpde and time of employment with the case study of a female student with 

microcephaly identified with the practice (30.10.2013- 05/02/2014) and lasted 495 

hours in a special kindergarten school in Peloponnese region. The study lasted 8 

months with daily interpersonal contact and 99 protocols of observation, intervention 

and five protocols experiment teaching variations.  
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Also used an anonymous self-administered questionnaire (5 questions of each case), 

which was constructed for the purposes of this study and supplemented by regular 

teachers and special education after oral consent. The data have been processed by the 

method of multiple analyzes. 

Results: The learning readiness activities designed to develop the region 

psychokinitikotitas showed significant changes in the interaction and response 

schoolgirl free speech during the eight months that lasted the program during the 

school year 2013 to 2014.  

Conclusions: It appeared that the program is designed and based on the principles of 

popes can support children who have speech and communication problems when the 

program is structured and Targeted Individual Membership.  

Key words: Microcephaly, communication, speech disorder, psychokinitikotita, 

coarse and fine mobility. 

 

RIASSUNTO  

Introduzione: In questa tesi, abbiamo studiato il contributo di Targeted Individual 

Membership strutturato programma di istruzione speciale (SADEPEAE) sviluppare le 

competenze linguistiche e di comunicazione per gli alunni con problemi di linguaggio 

e di comunicazione. Attraverso la registrazione osservazione partecipata e valutazione 

educativa informale uno studente con microcefalia riesce a migliorare la motilità 

grossolana e fine e attraverso di essa di acquisire la conoscenza del corpo e la sua 

funzionalità per trovare il modo di esprimere pensieri e sentimenti.  

Fattibilità: Lo scopo di questo studio era di indagare i livelli di sviluppo di 

comunicazione e competenze linguistiche in uno studente che frequenta una scuola 

materna regione specialista diagnosticato "microcefalia, ipotonia e ritardo kormiki sia 

abilità motorie e verbali." Il curriculum è stato progettato con attività di 

apprendimento nel campo della preparazione psychokinitikotitas cioè lo sviluppo di 

motore lorda e motorio.  

Metodologia: La metodologia dell'indagine sono stati mescolati. Fortiori basata 

sull'osservazione partecipante. Strumenti per la raccolta di dati qualitativi sono stati 

gli stage protocolli giornalieri. Il modo e il tempo di lavoro con il caso di studio di una 
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studentessa con microcefalia identificato con la pratica (di 30.10.2013- 2014/05/02) e 

durato 495 ore in una regione del Peloponneso scuola materna speciale. Lo studio è 

durato 8 mesi con quotidiano contatto interpersonale e 99 protocolli di osservazione, 

intervento e cinque varianti di insegnamento esperimento protocolli.  

Utilizzato anche un questionario anonimo autosomministrato (5 domande per ogni 

caso), che è stato costruito per gli scopi di questo studio e integrato da insegnanti 

regolari e l'educazione speciale dopo un consenso orale. I dati sono stati trattati con il 

metodo di analisi multiple. 

Risultati: Le attività di prontezza di apprendimento volte a sviluppare le 

psychokinitikotitas regione hanno mostrato cambiamenti significativi nella interazione 

e risposta studentessa libertà di parola negli otto mesi che durò il programma durante 

l'anno scolastico 2013-2014.  

Conclusioni: è emerso che il programma è stato progettato e basato sui principi dei 

papi in grado di supportare i bambini che hanno problemi di linguaggio e di 

comunicazione quando il programma è strutturato e mirato a livello individuale 

Adesione.  

Termini chiave: microcefalia, comunicazione, disturbi del linguaggio, 

psychokinitikotita, grossolani e di mobilità multa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Περιεχόμενα 
Πεξίιεςε ................................................................................................................... 5 

Δηζαγσγή...................................................................................................................... 12 

Α' ΜΔΡΟ.................................................................................................................... 14 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ............................................................................................................. 14 

Ζ εηθφλα ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ..................................................... 14 

Ζ κέηξεζε ηεο λνεκνζχλεο ..................................................................................... 17 

Σαμηλφκεζε ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ κε θξηηήξην ηε γλσζηηθή ηνπο 

εμέιημε...................................................................................................................... 18 

Δηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε .................................................................................. 19 

Δηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ....................... 20 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ............................................................................................................. 23 

Ζ πεξίπησζε ηεο κηθξνθεθαιίαο ............................................................................. 23 

Ο εγθέθαινο ............................................................................................................. 23 

Ση είλαη κηθξνθεθαιία .............................................................................................. 25 

Ζ ςπρνθηλεηηθφηεηα παηδηνχ κε κηθξνθεθαιία ....................................................... 26 

Σν ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) ζε καζήηξηα κε κηθξνθεθαιία ................................... 28 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ............................................................................................................. 29 

Ζ αλάπηπμε γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ....................................... 29 

Ζ ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία .................................................................... 29 

Σξφπνη αλάπηπμεο επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη πξνγξάκκαηα πξψηκεο θαη 

έγθαηξεο παξέκβαζεο .............................................................................................. 32 

Ζ επηθνηλσλία παηδηνχ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε .................................................... 38 

θνπφο:..................................................................................................................... 40 

Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο ............................................................................................ 40 

Β‟ ΜΔΡΟ ................................................................................................................... 41 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ..................................................................................... 41 



 

10 

 

Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ... 41 

Δξεπλεηηθά Δξγαιεία – Σν πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ............... 44 

Σα εξγαιεία ηεο ζπζηεκαηηθήο εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη 

Δθπαίδεπζε .......................................................................................................... 45 

Μεζνδνινγία ηεο παξαηήξεζεο ζε παηδί κε κηθξνθεθαιία .................................... 45 

Α. Πεξηγξαθή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κειέηεο πεξίπησζεο παηδηνχ κε κηθξνθεθαιία

 .................................................................................................................................. 46 

Μειέηε πεξίπησζεο ............................................................................................. 46 

1
ε
 Φάζε: πζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε ................................................... 48 

2
ε
 Φάζε: Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε (ΛΔΒΓ - ΓΜΔ, ΛΔΒΓ - ΠΑΠΔΑ, 

ΛΔΒΓ - γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ΛΔΒΓ - εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο)

 .............................................................................................................................. 49 

3
ε
 Φάζε: ρέδην δφκεζεο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ......................................... 51 

4
ε
 Φάζε: Τινπνίεζε δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ ππνζηήξημε καζήηξηαο κε 

κηθξνθεθαιία ζην εηδηθφ λεπηαγσγείν ................................................................. 53 

5
ε
 θάζε: Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ ππνζηήξημε καζήηξηαο κε κηθξνθεθαιία ζην εηδηθφ λεπηαγσγείν .......... 53 

Μεζνπξφζεζκν θαη Μαθξνπξφζεζκν Πξφγξακκα ΑΓΔΠΔΑΔ ....................... 54 

πλεληεχμεηο ......................................................................................................... 56 

Β. Πεξηγξαθή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κειέηεο πεξίπησζεο παηδηνχ κε κηθξνθεθαιία

 .................................................................................................................................. 56 

Δξσηεκαηνιφγην .................................................................................................. 56 

·ληππν θαηαγξαθήο ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα.................................................... 58 

Κνηλσληθέο ηζηνξίεο ............................................................................................. 58 

Γ. Πεξηνξηζκνί θαη αδπλακίεο ηεο κειέηεο .............................................................. 59 

Γ‟ ΜΔΡΟ ................................................................................................................... 61 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο ................................................................................................ 61 

Κεθάιαην 1
ν
 : Οη κεηαβνιέο ζηελ επηθνηλσλία ....................................................... 62 

Παξαηήξεζε (αξρηθή ελδηάκεζε θαη ηειηθή) καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο .............. 62 



 

11 

 

Παξαηήξεζε (αξρηθή ελδηάκεζε θαη ηειηθή) Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) ............................................................................................... 64 

Παξαηήξεζε (αξρηθή ελδηάκεζε θαη ηειηθή) Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ

 .............................................................................................................................. 66 

Παξαηήξεζε (αξρηθή ελδηάκεζε θαη ηειηθή) Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ

 .............................................................................................................................. 68 

Κεθάιαην 2
ν
: Οη κεηαβνιέο ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα .............................................. 69 

Αξρηθή παξαηήξεζε ΔΓΑ .................................................................................... 70 

Δλδηάκεζε παξαηήξεζε ΔΓΑ .............................................................................. 84 

Σειηθή παξαηήξεζε ΔΓΑ - Πξσηφθνιια πεηξάκαηνο ........................................ 88 

Κεθάιαην 3
ν
: Οη κεηαβνιέο ζηε ζπλεξγαζία γνλέα – εθπαηδεπηηθνχ ..................... 92 

Δξσηεκαηνιφγηα – Αλάιπζε – Γξαθήκαηα: Οη κεηαβνιέο ζηε ζπλεξγαζία γνλέα 

- εθπαηδεπηηθνχ .................................................................................................... 92 

·ληππν θαηαγξαθήο ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα: ε κεηαβνιή ζηε ζπλεξγαζία 

γνλέα – εθπαηδεπηηθνχ ....................................................................................... 104 

πλεληεχμεηο: Οη κεηαβνιέο ζηε ζπλεξγαζία γνλέα - εθπαηδεπηηθνχ ............... 105 

πδήηεζε ............................................................................................................ 107 

Πξνηάζεηο .......................................................................................................... 109 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ................................................................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Δηζαγσγή 

«Γηδαζθαιία γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ζην εηδηθφ λεπηαγσγείν κε 

έκθαζε ηελ πεξίπησζε ηεο κηθξνθεθαιίαο» 

  Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, είλαη ε επηθνηλσλία. Ζ ιεθηηθή, αιιά θαη ε κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία ελφο αλζξψπνπ είλαη ην κέζν έθθξαζεο θαη αληαιιαγήο κελπκάησλ, 

πιεξνθνξηψλ, ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο νκηιίαο, ηεο θίλεζεο, ηεο 

εηθφλαο ή αθφκα θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαιχπηεη πάλσ 

απφ ην 90% ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλίαο. Σα κελχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη 

κε ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, είλαη θπξίαξρα γηα ηελ δεκηνπξγία εληππψζεσλ ηεο 

εηθφλαο ηνπ εαπηνχ καο. Γεδνκέλνπ ινηπφλ, φηη θάζε καζεηήο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ 

κνλαδηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηνπο γχξσ ηνπ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί πνηθίιεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ψζηε λα ηνλ βνεζήζεη λα αλαπηχμεη 

ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

θαη επηζπκίεο ηνπ καζεηή, λα ζεβαζηεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ 

(Wainwright, 1999). 

  Σα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία νδεγνχληαη 

αλαπφθεπθηα ζε θνηλσληθή απνκφλσζε. Οη εθπαηδεπηηθνί ινηπφλ, γλσξίδνληαο φηη 

δηδάζθνληαο δεμηφηεηεο γιψζζαο θαη επηθνηλσλίαο αζθνχλ έξγν 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηίζνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμνηθείσζε ηεο εηθφλαο ηεο αλαπεξίαο κε ηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν. Γη απηφ εμάιινπ θαινχληαη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηα άηνκα κε δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία, λα 

εληαρζνχλ νκαιά ζηελ θνηλσλία. πγγξαθείο νη νπνίνη εξεχλεζαλ ηε δεκνζηεπκέλε 

βηβιηνγξαθία, θαηαιήγνπλ ζην φηη απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο γηα παηδηά θαη 

εθήβνπο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε, ηε λνζειεία, ηελ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, ππνζηήξημε ζην ζπίηη, ππνζηήξημε ζε νκάδεο (Burns, 

Hoagwood, Mrazek, 1999). Μέζα απφ ηηο ηερληθέο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο 

είλαη ε κνπζηθνζεξαπεία, ε κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή, ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία, ε 

ρνξνζεξαπεία, ε ζεξαπεπηηθή θνιχκβεζε θαη άιια, νη εθπαηδεπηηθνί δηεπθνιχλνπλ 

ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε καζεηέο κε ηππηθή αλάπηπμε θαη κε καζεηέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο.  
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  Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην φηη εθφζνλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ παηδηψλ έξρεηαη 

αληηκέησπν κε εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο θηλεηνπνηψληαο ηθαλφηεηεο νη νπνίεο 

δελ έρνπλ αλαπηπρζεί επαξθψο, ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα ζρεδηάζεη πξνγξάκκαηα 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα πξνζαξκφζεη ηηο ηδέεο θαη ηηο 

έλλνηεο ζην εμειηθηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ παξά ηε βηνινγηθή ηνπο σξηκφηεηα. Ζ 

εηνηκφηεηα γηα κάζεζε δελ είλαη κφλν ζέκα βηνινγηθήο σξίκαλζεο, αιιά επεξεάδεηαη 

νπζηαζηηθά απφ ηνλ πινχην ή ηε ζηέξεζε ησλ πξψησλ εξεζηζκάησλ θαη απφ ηελ 

πξνζρνιηθή εμάζθεζε. Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη ε καζεζηαθή εηνηκφηεηα επεξεάδεη ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 Σν επίπεδν αλάπηπμεο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο είλαη πηζαλφ λα έρεη αληίθηππν 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ παηδηνχ θαη ηελ επηηπρία ηνπ ζηε δσή γη‟ απηφ 

απαηηείηαη λα ππνζηεξηρζεί κε θαηάιιεια δνκεκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

(Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζάκαινο, Υξεζηάθεο, 2009).  Οη 

δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο γηα ην ζθνπφ 

απηφ, πξνάγνληαο ηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Ζ ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ε αλάπηπμε ηεο αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ζα κπνξνχζε λα είλαη 

έλαο ηξφπνο λα πξνάγνπκε ηελ απηνλνκία θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζηνλ 

αλψηεξν βαζκφ θηλεηηθήο επίδνζεο θαη έθθξαζεο.  

 Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο κπνξνχλ φια ηα παηδηά πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα βνεζεζνχλ ψζηε λα αλαπηπρζνχλ θαη λα εληαρζνχλ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Σα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε έξρνληαη θαζεκεξηλά 

αληηκέησπα κε πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. 

·λα παηδί κε κηθξνθεθαιία θαη πεξηνξηζκέλεο αξθεηά ηηο επηθνηλσληαθέο θαη 

γισζζηθέο ηνπ δεμηφηεηεο φπσο βιέπνπκε παξαθάησ πξνζπαζεί κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο λα 

απνθηήζεη ηε γλψζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ θαη κέζα απφ 

απηφ λα βξεη ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν θαη θψδηθα επηθνηλσλίαο.  
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Α' ΜΔΡΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Ννεηηθή θαζπζηέξεζε 

 

Η εηθόλα ησλ παηδηώλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

  Σα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο απνηεινχλ κηα εηεξνγελή κάδα πιεζπζκνχ ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη παηδηά κε πνηθηιία αλαπηπμηαθψλ αλαπεξηψλ θαη ρξφληα λνζήκαηα. 

πλήζσο ηα παηδηά απηά επηζθέπηνληαη δηάθνξνπο εηδηθνχο ζε ζέκαηα πγείαο (π.ρ. 

λεπξνιφγνπο, θαξδηνιφγνπο, νξζνπεδηθνχο) θαη άιινπο εμεηδηθεπκέλνπο 

επαγγεικαηίεο (π.ρ. θπζηνζεξαπεπηέο, ςπρνιφγνπο, ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, 

δηαηηνιφγνπο) θαη ρξήδνπλ παξαθνινχζεζεο εηδηθψλ ζρνιείσλ ζηα νπνία έρνπλ 

ιεθζεί κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηφζν ηελ αζθάιεηα φζν θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

Σα παηδηά ινηπφλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε παξνπζηάδνπλ θάπνηα ειαηηψκαηα, βιάβεο θαη αλεπάξθεηεο ζε φηη 

αθνξά ηα αηζζεηήξηα φξγαλα θαη ην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ζε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα απ‟ φηη ηα άιια παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. Ζ λνεηηθή αλάπηπμή ηνπο, 

αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο θαζπζηέξεζήο ηνπο είλαη βξαδεία ή ειιηπήο. Παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ζπρλά δελ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θαηάιιεινπο 

ηξφπνπο επίιπζεο θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπο. ·ηζη, δελ ηθαλνπνηνχλ βαζηθέο καζεζηαθέο θαη 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο θαη γίλνληαη αληηθείκελν ριεχεο θαη εκπαηγκνχ 

απφ ην πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηε κάζεζε, κεησκέλν απηνζπλαίζζεκα, άγρνο, αλεζπρία, 

επεξεζηζηηθφηεηα, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο, θαζπζηεξεκέλε γισζζηθή 

αλάπηπμε θαη επηζεηηθφηεηα. Ίζν ν δείθηεο λνεκνζχλεο κεηψλεηαη, ηφζν ηα 

ζπκπηψκαηα γίλνληαη εληνλφηεξα (Υξεζηάθεο, 2002). εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ ζπλδξφκνπ, είλαη ε ήπηα – κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ αληίιεςε, ε κλήκε, ε 

πξνζνρή, ε ζθέςε, ν ζπιινγηζκφο θαη άιιεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο δηαδξακαηίδνπλ 

πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ γλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

σο έλα ζεκαληηθφ βαζκφ θαζνξίδνπλ ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ παηδηνχ. πλεπψο, ε θαιή 



 

15 

 

ιεηηνπξγία ηνπο είλαη θχξηα πξνυπφζεζε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη θαζνξίδεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ην ηειηθφ πξντφλ ηεο. ·ηζη, ε λνεκνζχλε πξέπεη λα εμεηάδεηαη κέζα 

απφ ηελ πνιιαπιή αλάπηπμε ζηε κνπζηθή, ζηα καζεκαηηθά, ζηελ γιψζζα, ζην 

ζπλαίζζεκα, ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, 

Σζαγθαξάθε, Σζάκαινο &Υξεζηάθεο, 2009).     

  Ζ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ έρεη ηαηξηθέο θαη θνηλσληθέο 

πξνεθηάζεηο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πεξηνξηζκέλεο επηδφζεηο πνπ νθείινληαη ζε 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πεξηνξηζκνχ ηεο επθπΐαο θαη πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ αηφκνπ. πλεπάγεηαη επίζεο κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε ε νπνία κπνξεί λα 

αληηπξνζσπεχεη κεγαιχηεξε αλαπεξία απφ απηή ηεο ίδηαο ηεο λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο. Οη παξάκεηξνη επάξθεηαο ηνπ θάζε αηφκνπ είλαη πνιππαξαγνληηθέο 

θαη πνιιαπιέο. Αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ησλ επηδφζεψλ ηνπ, νη ηθαλφηεηεο θάζε 

παηδηνχ επεξεάδνληαη απφ ηε ζπγθξφηεζε θαη ην ζηάδην σξίκαλζεο ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη απφ ηε θχζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εκπεηξηψλ ηεο δσήο ηνπ. Ζ 

θαζπζηέξεζε ησλ αλακελφκελσλ ηθαλνηήησλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ 

είλαη ην θχξην ζχκπησκα ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο (Arvin, 1999).  Ζ έλλνηα ηεο 

λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο πεξηιακβάλεηαη ζε πνιινχο νξηζκνχο θαη ίζσο θαλέλαο δελ 

είλαη απνδεθηφο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, πξάγκα ην νπνίν δείρλεη ηελ πνιππινθφηεηα 

ηνπ ζέκαηνο. ·ρεη εξκελεπηεί κε δηάθνξνπο φξνπο θπξίσο ςπρνινγηθνχο, ηαηξηθνχο, 

θνηλσληθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Οη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί δέρνληαη έλαλ νξηζκφ ν 

νπνίνο αλαθέξεηαη ζηε γεληθή λνεηηθή ιεηηνπξγία πνπ είλαη θάησ απφ ην κέζν φξν, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεπάξθεηα πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη εθδειψλεηαη 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο. Αλ θαη είλαη δχζθνιν ινηπφλ λα απνζαθελίζνπκε 

ηνλ φξν «λνεηηθή θαζπζηέξεζε», έλαο πξψηνο δφθηκνο νξηζκφο ηεο λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δφζεθε απφ ηνλ ηαηξφ Tredgold. 

Απηφο νξίδεη ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε σο «κηα θαηάζηαζε αλεπαξθνχο λνεηηθήο 

αλάπηπμεο ηέηνηνπ βαζκνχ θαη είδνπο, ψζηε λα κε κπνξεί ην άηνκν λα πξνζαξκνζηεί 

ζην ζπλεζηζκέλν πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα δεη ρσξίο επίβιεςε, έιεγρν, πξνζηαζία θαη 

βνήζεηα ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ». χκθσλα κε ηνλ πην πξφζθαην νξηζκφ ε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε «είλαη κηα παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο αλάπηπμεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ λνεηηθή ηθαλφηεηα θάησ απφ ην κέζν φξν θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ κεησκέλε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο» (ηαχξνπ, 2002).  

  «Οη καζεηέο κε ειαθξά θαη κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο καζαίλνπλ κε βξαδχηεξν ξπζκφ, πξνζιακβάλνπλ 
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πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλεο παξά αθεξεκέλεο έλλνηεο, έρνπλ κεησκέλε πξνζνρή θαη 

ζπγθέληξσζε, παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε θαη ηε κλήκε, έρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο ζπιινγηζκνχ θαη ιχζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

έρνπλ δπζθνιίεο ζην ζπλδπαζκφ, ζηε κεηαθνξά θαη ζηε γελίθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηεο γλψζεο πνπ ηνπο παξέρεηαη. ·ρνπλ ζπλήζσο δπζθνιίεο ζηνλ θηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ θαη ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα, πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο θαη 

παξνπζηάδνπλ ζπρλά ρακειή απηναληίιεςε θαη πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο» (Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα καζεηέο κε ειαθξά θαη κέηξηα 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε, 2004).  

 ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, νη καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θνηηνχλ ζε δνκέο 

εηδηθήο αγσγήο (παξάιιειε ζηήξημε, ηκήκα έληαμεο, εηδηθφ ζρνιείν) θαη 

ππνζηεξίδνληαη απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο, απφ εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη 

εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. Κάζε καζεηήο έρεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο, αλάινγα κε 

ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη. Ο φξνο εηδηθή αγσγή πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

θαηεγνξηψλ, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο ζέιεη ηε δηθή ηεο εμεηδηθεπκέλε αλάιπζε 

(Γξνζηλνχ, 2012). Οη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ ππάξρνπλ ζε έλα επαγγεικαηηθφ θαη γεληθφ ιχθεην 

ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο.  

 Σα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε έρνπλ θάπνηα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε δπζθνιία δηάθξηζεο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ, ηα παηδηά 

απηά δπζθνιεχνληαη αξθεηά λα θαηαλνήζνπλ αθεξεκέλεο έλλνηεο, έλλνηεο ρψξνπ, 

ρξφλνπ, βάζνπο, θαη φζνλ αθνξά ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, αξγνχλ λα απνθηήζνπλ 

απηή ηε δεμηφηεηα αλάινγα κε ην βαζκφ λνεηηθήο αλαπεξίαο ηνπο (Υξεζηάθεο, 

2011).  

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

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

ππνβάιιεηαη ζε ηεζη λνεκνζχλεο. πλππάξρνπλ ειιείκκαηα ή έθπησζε ηεο 

πξνζαξκνζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηηο παξαθάησ πεξηνρέο: ζηελ 

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

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

δεμηφηεηεο, ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα (DSM-IV-TR, 2000).  
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Η κέηξεζε ηεο λνεκνζύλεο 

  Σα ζχγρξνλα ηεζη λνεκνζχλεο έρνπλ θαηεγνξεζεί απφ αξθεηνχο επηζηήκνλεο σο 

άρξεζηα, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ ππνζηεξηρζεί απφ άιινπο σο απαξαίηεηα θαη 

ρξήζηκα δηαγλσζηηθά εξγαιεία φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά. Σν βαζηθφηεξν 

θξηηήξην γηα λα θαηαηάζζνπκε ηα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα άηνκα είλαη ν δείθηεο 

λνεκνζχλεο. Ο πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν δείθηεο λνεκνζχλεο ήηαλ ν 

Lewis Terman. Δθηφο απφ ην δείθηε λνεκνζχλεο, παξάγνληαο γηα λα θαηαηάζζνπκε 

ηα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα άηνκα είλαη ηα θιηληθά ζχλδξνκα. Σα IQ ηεζη έρνπλ 

ζπλέπεηα γηα ηε δσή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο ηακπέιεο γηα ην επίπεδν αλαπεξίαο ησλ αηφκσλ θαη ηνπο δηαρεηξίδεηαη κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο ηαηξηθήο θαη ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο ππεξεζίαο (Dowse, 2009). Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε αλάινγα κε ην δείθηε 

λνεκνζχλεο είλαη ε εμήο: ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε (50-55 έσο 70-75), κέηξηα 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε (30-35 έσο 50-55) θαη βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε (έσο 30-

35) (Υξεζηάθεο, 2006). Ζ θπζηθή πνξεία ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο πνηθίιεη θαη 

εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ 

κέηξσλ φζν θαη απφ ηελ σξίκαλζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ παξνπζία 

ζπλνδψλ αλαπεξηψλ.  

 Σν DSM-IV-TR θσδηθνπνηεί ην βαζκφ λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο κε βάζε ηα 

παξαθάησ επίπεδα πλεπκαηηθήο έθπησζεο: Τπάξρεη ε ήπηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

(επίπεδν IQ 50-55 έσο πεξίπνπ 70), ε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε (επίπεδν IQ 35-

40 έσο πεξίπνπ 50-55), ε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε (επίπεδν IQ 20-25 έσο πεξίπνπ 

35-40), ε βαζηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε (επίπεδν IQ θάησ απφ 20 ή 25) θαη ε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, απξνζδηφξηζηε βαξχηεηα φηαλ ε λνεκνζχλε δελ κπνξεί λα κεηξεζεί κε 

ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο. 

  Ζ ήπηνπ βαζκνχ θαζπζηέξεζε κπνξεί λα κελ έρεη γίλεη αληηιεπηή κέρξη ηα πξψηα 

ρξφληα ηνπ ζρνιείνπ αλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην λεπηαγσγείν κπνξεί λα απνθαιχςεη 

ηηο αλεπαξθείο επηδφζεηο πνπ έρεη ηθαλφηεηεο θάησ ηνπ κεηξίνπ. Σα παηδηά πνπ 

πάζρνπλ απφ βαξχηεξε κνξθή λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ρξήδνπλ κεγαιχηεξνπ βαζκνχ 

επίβιεςε, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη.  

 

 



 

18 

 

Σαμηλόκεζε ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ παηδηώλ κε θξηηήξην ηε 

γλσζηηθή ηνπο εμέιημε 

  χκθσλα κε ηνλ Παξαζθεπφπνπιν (1979), γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο 

ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο φξνπο εθπαηδεχζηκνη, αζθήζηκνη θαη ηδηψηεο ζηα παηδηά κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Οη εθπαηδεχζηκνη είλαη ηθαλνί λα κάζνπλ ζηνηρεία ησλ 

ζρνιηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ψζηε λα κε ζεσξνχληαη αλαιθάβεηνη θαη 

απνθηνχλ θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο ψζηε λα δνπλ αλεμάξηεηνη. Οη 

αζθήζηκνη κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ζε δεμηφηεηεο απηνεμππεξεηήζεσο αιιά γηα λα 

δηαηεξεζνχλ ζηε δσή απαηηνχλ ζπλερή θξνληίδα θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε. Σέινο 

νη ηδηψηεο νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ θαηψηεξε βαζκίδα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ 

παηδηψλ, δελ είλαη ζε ζέζε λα κάζνπλ ηηο πην απινχζηεξεο δεμηφηεηεο 

απηνεμππεξεηήζεσο θαη απαηηνχλ ζπλερή ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία γηα λα 

δηαηεξεζνχλ ζηε δσή. Καηά ηνλ ίδην ηα άηνκα κε λνεηηθή αλεπάξθεηα έρνπλ 

κεησκέλε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο. Ζ κεησκέλε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζεκαίλεη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα πξνζαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αληηθαηνπηξίδεηαη: α) ζηελ σξίκαλζε 

(θηλεηηθέο, αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη απηνεμππεξέηεζε), β) ζηε κάζεζε 

(απφθηεζε γλψζεο θαη δεμηνηήησλ), θαη γ) ζηελ θνηλσληθή έληαμε (θξηηήξηα 

θνηλσλίαο) (Παξαζθεπφπνπινο, 1979). 

  Ηδηαίηεξα κεγάιε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά κε 

ζχλδξνκα θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα εδξαηψζνπλ ηελ 

επηθνηλσλία κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε. ·λα βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε ζηελή επαθή ηνπ 

παηδηνχ κε ηνπο ζεκαληηθνχο ελήιηθεο γχξσ ηνπ (Γξνζηλνχ, 2003). Οη γνλείο είλαη νη 

πξψηνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπλαληά ην παηδί ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ θαη 

κπνξνχλ λα ηνπ παξέρνπλ ηα θαηάιιεια εθφδηα γηα κάζεζε. Ζ επίδξαζε ηνπ 

παηρληδηνχ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ, είλαη επίζεο θαζνξηζηηθή θαζψο ν 

ηχπνο νκηιίαο πνπ παξάγεη ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, επεξεάδεη ηε 

καθξφρξνλε αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ ηνπ. «Σν επηθνηλσληαθφ θφιπν ζηε δηδαζθαιία, 

είλαη ε ζηαζεξή δπλακηθή ελζάξξπλζε ηνπ παηδηνχ κε πλεπκαηηθή αλεπάξθεηα, 

δειαδή λα ελδηαθέξεηαη θαη λα αζρνιείηαη κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ» (Γξνζηλνχ, 2003) 
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Δηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

  Γηα ηνπο γνλείο αιιά θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε γλψζε είλαη ην θιεηδί ψζηε λα 

δηαπξαγκαηεπηεί θαλείο ην ιαβχξηλζν φπνπ νη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

νξίδνληαη. Γπζηπρψο θαη νη δχν (γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί) αξρίδνπλ ηελ έξεπλα κε ηηο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φηαλ βιέπνπλ φηη θάηη πεγαίλεη ιάζνο. ε απηφ ην 

ζεκείν ίζσο είλαη αξγά θαη ηαπηφρξνλα επηθίλδπλν γη απηνχο λα παξεμεγήζνπλ ην 

ζχζηεκα πνπ ππνβνεζά ην παηδί ηνπο πνπ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα. Λνγηθά ζα πξέπεη 

ην παηδί πξηλ ηα πέληε ηνπ ρξφληα λα ιάβεη ηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. Ζ γλψζε 

φπσο είπακε είλαη ην θιεηδί. Σν λα κνηξαζηνχλ απηή ηε γλψζε θαη λα ρηίζνπλ πάλσ 

ζε απηή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη βάζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ πνπ απαηηεί 

ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη λα βνεζήζεη φρη κφλν ην παηδί πνπ ηηο έρεη αλάγθε, αιιά 

θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο (McConnell, 2009). Ζ ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ πνπ πάζρεη απφ λνεηηθή θαζπζηέξεζε έρεη πνιιέο 

δηαζηάζεηο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πςεινχ βαζκνχ εμαηνκίθεπζε. Ζ θαιχηεξε 

θξνληίδα γηα έλα παηδί κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ιακβάλεηαη απφ έλα παηδί φηαλ 

αλαιακβάλεη έλαο κηθξφο αξηζκφο αηφκσλ. Δίλαη δπλαηφ λα ιεθζνχλ νη ζσζηέο 

απνθάζεηο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ φηαλ ζρεδηάδεηαη εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα 

γηα θάζε παηδί κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζεθηηθή 

εθηίκεζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαζψο θαη ησλ πξνθπιαθηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

πεγάδνπλ απφ ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (Arvin,1999). Ο ξφινο ηνπ ηαηξνχ είλαη 

θξίζηκνο θαη απαηηεηηθφο αθνχ θαιείηαη λα ζπλζέζεη θαη λα παξνπζηάζεη ηα 

δηαγλσζηηθά επξήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα. Σα πξψηα ιφγηα πνπ αθνχλ νη γνλείο γηα ην 

πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ ηνπο είλαη απηά πνπ ζπκνχληαη επί ιέμεη γηα πνιιά ρξφληα 

κεηά. Γίλεη πιήξεηο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο. Παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ νηθνγέλεηα γηα λα νξίζεη ζηφρνπο, θαη λα δηακνξθψζεη ηελ 

αληηκεηψπηζε, δίλεη επθαηξία ζηνπο γνλείο λα θαηαλνήζνπλ ην πξφβιεκα θαη λα 

εθθξάζνπλ ηηο απνξίεο ηνπο. Δάλ ε πξψηε ελεκέξσζε ησλ γνληψλ γίλεη ζσζηά, 

ρηίδνληαη ηα ζεκέιηα γηα ηε ζσζηή ηνπο ζπλεξγαζία. Ίια ηα παηδηά πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ παηδίαηξν, ψζηε λα εκβνιηάδνληαη λα ειέγρεηαη ν 

βαζκφο αλάπηπμήο ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνληαη ζσζηά νη ήπηεο αζζέλεηέο ηνπο. Οη 

εηδηθέο επηπινθέο πνπ παξαηεξνχληαη (επεηζφδηα ζπαζκψλ, πξνβιήκαηα ζξέςεο, 

αθνήο, φξαζεο) απαηηνχλ αθξηβή δηάγλσζε θαη άκεζε αληηκεηψπηζε. Οη ππεξεζίεο 

πξψηκεο παξέκβαζεο πξέπεη λα παξέρνληαη απφ κηθξή ειηθία θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ην γηαηξφ ψζηε λα ππάξρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Απηέο νη ππεξεζίεο 
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παξέρνληαη επθνιφηεξα φηαλ εζηηάδνπλ ζηελ νηθνγέλεηα σο δπλακηθφ ζχζηεκα θαη 

βιέπνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ σο αλεμάξηεηε θαη 

ακθίδξνκα επεξεαδφκελε απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ.  

 

Δηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

 Γηα λα ζρεδηάζνπκε έλα πιαίζην ππνζηεξηθηηθήο εξγαζίαο πξέπεη λα παξαζέζνπκε 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή (Υξεζηάθεο, 2000). Σα καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε: δπζθνιεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ νκνηφηεηεο θαη 

δηαθνξέο, λα θαηαλνήζνπλ αθεξεκέλεο έλλνηεο, έλλνηεο ρψξνπ, ρξφλνπ, βάζνπο, φζνλ 

αθνξά ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ηα παηδηά απηά αξγνχλ λα απνθηήζνπλ απηή ηε 

δεμηφηεηα αλάινγα κε ην βαζκφ λνεηηθήο αλαπεξίαο ηνπο (Υξεζηάθεο, 2011). Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ινηπφλ εθηεινχληαη ζε ρψξν πνπ βνεζνχλ ην καζεηή κε γλψκνλα ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ. Σέινο, ην πιαίζην δηεπξχλεηαη ζηαδηαθά θαη αλ ρξεηαζηεί 

εκπινπηίδεηαη.  

 Ζ Carolyn Anderson (2011) ζε κειέηε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα ηελ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία 49 εθπαηδεπηηθψλ πνπ δίδαμαλ ζε παηδηά κε πξφβιεκα 

επηθνηλσλίαο θαη ιφγνπ έδεημε φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί κε πξφζζεηε 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο δελ ήηαλ θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα 

εξγαζηνχλ κε παηδηά κε δπζθνιίεο. Ζ ίδηα ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα βειηηψζεη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, πξνηείλεη κηα ζεηξά ζηξαηεγηθψλ νη 

νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ θαη ζα εληζρχζνπλ φρη κφλν ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο 

αιιά θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Τπνζηεξίδεη ινηπφλ, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα εθεπξίζθνπλ λένπο ηξφπνπο 

θαη θψδηθεο επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο. 

·λαο απφ απηνχο είλαη ε βηληενζθφπεζε ε νπνία είλαη κηα κέζνδνο αιιειεπίδξαζεο 

κε παηδηά πνπ κε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. Δθπαηδεπηηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηαθηηθά 

ηε κέζνδν απηή, παξαηήξεζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ 

πνπ δελ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε ιεθηηθφ ηξφπν.  

 Ο Peck (2000) απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή, ζεσξεί πσο είλαη ζεκαληηθφ νη γνλείο λα 

ελζαξξχλνληαη ψζηε λα αηζζάλνληαη ειεχζεξνη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην παηδί ηνπο 

φηαλ έρεη πξφβιεκα επηθνηλσλίαο θαη λα απνβάιινπλ ην άγρνο πνπ κπνξεί λα ηνπο 
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πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 

θαηεγνξείηαη νχηε ην παηδί νχηε ν γνλέαο. Ο γνλέαο πξέπεη λα ην ππνζηεξίμεη ψζηε 

λα αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη λα μεπεξάζεη απηφ ην πξφβιεκα. Απηφ 

κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα εμαζθεζεί ζηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο ή ζηελ 

βιεκκαηηθή επαθή. Σα παηδηά καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ είλαη επηπρηζκέλα, ρσξίο 

άγρνο θαη παίδνπλ παηρλίδηα ηεο επηινγήο ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία γνλέα εθπαηδεπηηθνχ 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη αλαγθαία. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνηείλεη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ζα εθαξκφδνληαη ζην ζπίηη θαη ζα 

πξνσζνχλ ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ παηδηνχ θαη ηελ ηθαλφηεηα αθνπζηηθήο ηνπ. 

εκαληηθφ επίζεο είλαη λα επηθεληξψλνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ αθνπζηηθή θαη 

νπηηθή κλήκε ρξεζηκνπνηψληαο ξήκεο. Γηα παξάδεηγκα λα παξαθνινπζεί θαη λα ιέεη 

ηελ ηειεπηαία ιέμε κηαο πξφηαζεο, ή λα παξαθνινπζεί εηθφλεο κε ζεηξά γεγνλφησλ 

θαη λα κηιάεη γηα απηά ηα γεγνλφηα. Σέινο, ην παηδί πξέπεη λα κάζεη λα εθθξάδεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ.  

 Μηα κειέηε δχν θνξηηζηψλ 6 εηψλ έδεημε φηη είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δηάθνξα κέζα ηα νπνία ζα εληζρχζνπλ ηελ επηθνηλσλία ρσξίο απαξαίηεηα ηελ 

παξνπζία ελειίθσλ θαη ηα θίλεηξα ηα νπνία εθείλνη κπνξνχλ λα ηνπο δψζνπλ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα αγαπεκέλν αληηθείκελν ή ηελ πξνβνιή ελφο βίληεν ηα νπνία 

κπνξνχλ λα θαλνχλ αθφκα πην ζεκαληηθά αθφκα θαη γηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ 

πξνθνξηθφ ιφγν. Απηέο ζα κπνξνχζαλ λα πξνηαζνχλ σο ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ηεο 

επηθνηλσλίαο παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο 

(Harding, Lindsay, O‟Brien, Dipper& Wright, 2011).  

 «ηελ ηέρλε κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ ηξνκαθηηθέο εκπεηξίεο 

πνπ δχζθνια αθνκνηψλνληαη δηαθνξεηηθά» (Rubin, 1997). Μέζα απφ ηελ ηέρλε ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ αλέθηθηεο επηζπκίεο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ηα 

παηδηά πνπ εθθξάδνληαη κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη δσγξαθίδνπλ απφ έλζηηθην 

απνδεζκεχνληαη θαη έξρνληαη πην θνληά κε ηνπο αλζξψπνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

γλσξίδνπκε φηη ε έιιεηςε κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πξνβιήκαηα ζηνπο άιινπο θαη ζηελ θνηλφηεηα θαζψο ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

απνηειεί ην πην ηζρπξφ ζηνηρείν ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

εξκελεία φρη κφλν ηνπ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ 

ησλ αηφκσλ πνπ επηθνηλσλνχλ. Ίζνλ αθνξά ην ίδην ην άηνκν, ε έιιεηςε ηεο κε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζηέθεηαη εκπφδην ζηελ έθθξαζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άηνκν 

δελ κπνξεί λα εμσηεξηθεχζεη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Ζ Rubin (1997) ζεκεηψλεη 
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φηη ε αλάπηπμε φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο ζεκαίλεη ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε ελψ ζηε ζεξαπεία ε αλάπηπμε αθνξά θπξίσο ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα γίλεη ειεχζεξν, δεκηνπξγηθφ, κε ζηαζεξφ αιιά θαη 

επέιηθην εζσηεξηθφ έιεγρν. Ζ ζεξαπεία κέζα απφ ηελ ηέρλε αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ 

θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεξαπεπηή θαη ζηε βνήζεηα πνπ εθείλνο κπνξεί αλ 

πξνζθέξεη κέζα απφ ηελ ηέρλε. Γηα έλα παηδί ε ηέρλε κπνξεί λα πξνζθέξεη 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο. Καη ηη γίλεηαη κε ηα παηδηά πνπ έρνπλ 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ζηελ 

θνηλσλία, ζην ζπίηη ή ζηελ εξγαζία ηνπο; Γηα πνιιά παηδηά αλεμάξηεηα απφ ηε 

δπζθνιία ηνπο, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε πξαγκαηηθή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπο κε ειεχζεξεο θηλήζεηο. Οη ελήιηθεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο αξθεηέο θνξέο 

δπζθνιεχνληαη λα ρεηξηζηνχλ ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ 

εζσηεξηθφ θφζκν ελφο δηαηαξαγκέλνπ παηδηνχ. Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ λα 

παξαδερφκαζηε ηηο αληηδξάζεηο καο θαη λα εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε ηα αηζζήκαηα 

πνπ καο πξνθαινχλ θφβν, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα ζηαζνχκε άμηνη κπξνζηά 

ζε έλα παηδί πνπ καο έρεη αλάγθε.  

 Ίζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο έθθξαζεο νη νπνίεο είλαη ε κνπζηθνζεξαπεία, ε 

ρνξνζεξαπεία, ε δξακαηνζεξαπεία, ην ςπρφδξακα θαη ηε ζεξαπεπηηθή ηππαζία, 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο βνεζνχλ ην άηνκν λα 

εθθξαζηεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε δξακαηνζεξαπεία, 

είλαη ε θίλεζε, ε κίκεζε, ε δσγξαθηθή θαη ε θαληαζία. Ζ ρνξνζεξαπεία ρξεζηκνπνηεί 

ηελ θίλεζε θαη ηνλ ξπζκφ, ηηο αληηζέζεηο, ηε κίκεζε θαη ην ζπκβνιηζκφ. Σν 

ςπρφδξακα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηνπ θαζξέπηε, θαη ηελ αληηζηξνθή. Ζ 

κνπζηθνζεξαπεία, ηελ θίλεζε, ην ξπζκφ, ηε κεισδία, ηε κίκεζε. Ζ ζεξαπεπηηθή 

ηππαζία ηέινο, ρξεζηκνπνηεί ην άινγν σο ελαιιαθηηθή κνξθή απνθαηάζηαζεο θαη 

απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε ζσκαηηθά, αηζζεηεξηαθά, ςπρνινγηθά θαη λνεηηθά 

πξνβιήκαηα.  

   Ζ κνπζηθνζεξαπεία είλαη κηα κνξθή ζεξαπείαο κε ηελ νπνία ν ζεξαπεπηήο 

πξνζπαζεί λα εδξαηψζεη κηα ζρέζε κε ηνλ ζεξαπεπφκελν θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

αλαπηχμεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. ην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο, ε 

κνπζηθνζεξαπεία πξνζδηνξίδεηαη σο ε θαηεπζπλφκελε εθαξκνγή ηεο κνπζηθήο κε 

ζθνπφ ηε ζεξαπεία, ηελ επαλέληαμε, ηελ αγσγή θαη εμάζθεζε ελειίθσλ θαη παηδηψλ 

πνπ πάζρνπλ απφ ζσκαηηθέο, λνεηηθέο θαη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο (Καθνπιίδε, 

2011).   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Η πεξίπησζε ηεο κηθξνθεθαιίαο 

 

Ο εγθέθαινο 

 Σν λεπξηθφ ζχζηεκα είλαη ην ζχζηεκα πνπ ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια ζπζηήκαηα ηηο ζπληνλίδεη αλάινγα 

κε ην εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. ·ηζη ν νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί ζαλ εληαίν, 

αλαηνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζχλνιν. Δπηπιένλ, ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη 

κάιηζηα ν θινηφο ηνπ εγθεθάινπ απνηειεί ηελ έδξα πνιχπινθσλ πλεπκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ φπσο είλαη ε ζθέςε, ε βνχιεζε, ε ζπλείδεζε θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, δειαδή φζσλ παξαγφλησλ ζπληεινχλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Σα θχξηα κέξε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ν 

εγθέθαινο θαη ν λσηηαίνο κπειφο πνπ απνηεινχλ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ηα 

εγθεθαιηθά θαη λσηηαία λεχξα. Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο είλαη έλα δίθηπν 

πεξηζζφηεξσλ απφ 100 δηζεθαηνκκχξηα λεπξηθψλ θπηηάξσλ πνπ δηαζπλδένληαη θαη 

δνκνχλ ηηο αληηιήςεηο καο γηα ηνλ έμσ θφζκν, επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή καο θαη 

ειέγρνπλ ηνπο κεραληζκνχο ησλ πξάμεψλ καο. Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ έρεη θαηαζηήζεη δχζθνιν λα κειεηεζνχλ πνιιέο δηαηαξαρέο ηνπ 

εγθεθάινπ ζην κνληέιν νξγαληζκψλ, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε γηα έλα κνληέιν ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ (Lancaster,Renner, Wenzel, Bicknell, Hurles, 

Homfray, Penninger, Jackson & Knoblich, 2013). Ο εγθέθαινο ππνδηαηξείηαη ζε ηξία 

θχξηα κέξε πνπ είλαη ηα εκηζθαίξηα ηνπ εγθεθάινπ, ην ζηέιερνο ηνπ εγθεθάινπ θαη ε 

παξεγθεθαιίδα. Σα εκηζθαίξηα ηνπ εγθεθάινπ πνπ απνηεινχλ ηελ έδξα ησλ 

ιεπηφηεξσλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη ην δεμηφ θαη ην αξηζηεξφ. Δίλαη πνιχ 

δχζθνιν κέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ λα θαηαλνήζεη θάπνηνο ηα κέζα κε 

ηα νπνία αλαπηχζζεηαη θαη ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ θαη ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο δηαηαξάζζεηαη. Σν βξέθνο θάλεη ηηο πξψηεο ηνπ πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

απφθηεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιφγνπ ζπζρεηίδνληαο νξηζκέλνπο ήρνπο κε νξηζκέλα 

αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Αξγφηεξα απηνί νη ήρνη νξγαλψλνληαη ζε ιέμεηο 

πνπ είλαη ηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα θαζνξίζεη ηα δηάθνξα αληηθείκελα. 

Αξγφηεξα αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηα ζχιιεςεο αθεξεκέλσλ ελλνηψλ 
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ρξεζηκνπνηψληαο ξήκαηα, επίζεηα, επηξξήκαηα θαη ζηγά-ζηγά νηθνδνκνχληαη νη 

θξάζεηο. Οη ιέμεηο πηα απνθηνχλ αθεξεκέλε ζεκαζία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη φρη κφλν 

γηα ηελ αληαιιαγή ζθέςεσλ αιιά θαη απηφ πνπ ιέγεηαη ελδφκπρνο ιφγνο. Ίιε ε 

ζθέςε δελ είλαη ιεθηηθή, αιιά έλα κέξνο ηεο εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθξφηεζε νπηηθψλ 

ή αθνπζηηθψλ εηθφλσλ κέζα ζην λνπ, ηα πην πνιχπινθα φκσο πξνβιήκαηα 

δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην ζθεπηφκελν κε ηε κνξθή ηνπ ιφγνπ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ 

φηη ζηελ θαηαλφεζε θαη παξαγσγή ιέμεσλ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ 

παίξλνπλ κέξνο πνιιέο αηζζεηηθέο θαη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μέζα απφ απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνπκε βιέπνπκε φηη νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ή ηελ θαηαλφεζε ιφγνπ πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηηο 

πεξηνρέο πνπ ειέγρνπλ ηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κπψλ ηεο άξζξσζεο θαη ηεο 

γξαθήο, θαζψο θαη κε εθείλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξφζιεςε ησλ αθνπζηηθψλ θαη 

ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ. Οη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ απνηεινχλ κηα 

νκάδα δηαηαξαρψλ ζηηο νπνίεο ε αθξηβήο δηάγλσζε έρεη κεγάιε ζεκαζία γηαηί πνιιά 

παηδηά κε ηέηνηεο δηαηαξαρέο ζεσξνχληαη πλεπκαηηθά θαζπζηεξεκέλα θαη πνιιά 

αληαπνθξίλνληαη ζε θαηάιιειε ζεξαπεία (Σνκάξα, 1998).  Ο άλζξσπνο είλαη θαηά 

πνιχ αλψηεξνο απφ ηα ππφινηπα δψα φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

εθκεηαιιεχεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σν πνιχ κεγάιν εχξνο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο εμαξηάηαη απφ κηα θαιά νξγαλσκέλε αθνινπζία αηζζεηηθψλ 

ππνδνρέσλ πνπ ζπλδένληαη κε κηα επέιηθηε λεπξηθή κεραλή, ηνλ εγθέθαιν. Ο 

εγθέθαινο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ γεγνλφησλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ. Οη πιεξνθνξίεο νξγαλψλνληαη απφ ηνπο ππνδνρείο ηνπ 

εγθεθάινπ ζε αληηιήςεηο (κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο απνζεθεχνληαη ζηε κλήκε γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κέιινλ) θαη θαηφπηλ ζε αξκφδνπζεο ζπκπεξηθνξηθέο 

απνθξίζεηο. Tα λεπξηθά θχηηαξα πνπ είλαη νη βαζηθέο κνλάδεο ηνπ εγθεθάινπ είλαη 

απιά. Αλ θαη είλαη πάξα πνιιά, φια έρνπλ ηελ ίδηα βαζηθή αξρηηεθηνληθή. Ζ 

πνιππινθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο εμαξηάηαη ιηγφηεξν απφ ηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ επηκέξνπο λεπξηθψλ θπηηάξσλ θαη πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο φηη 

κεγάινο αξηζκφο απφ ηα θχηηαξα απηά ζρεκαηίδνπλ αθξηβή αλαηνκηθά θπθιψκαηα. 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα δηάθνξνη επηζηήκνλεο απνδεηθλχνπλ ηε ζχδεπμε 

βηνινγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ελλνηψλ θαηά ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο. ·λαο απφ 

απηνχο, ν Franz Joseph Gall, ππνζηήξημε ηξεηο ηδέεο: α) φηη νιφθιεξε ε ζπκπεξηθνξά 

εθπνξεχεηαη απφ ηνλ εγθέθαιν, β) φηη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ θινηνχ ησλ 

εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ ειέγρνπλ εηδηθέο ιεηηνπξγίεο θαη γ) φηη ην θέληξν γηα θάζε 



 

25 

 

λνεηηθή ιεηηνπξγία κεγάισλε ζε κέγεζνο κε ηε ρξήζε, φπσο νη κπο απμάλνπλ ηνλ 

φγθν ηνπο κε ηελ άζθεζε (Kandel, Schwartz, Jessell, 2004).  

  

Ση είλαη κηθξνθεθαιία 

  Τπάξρνπλ λνζήκαηα πνπ νθείινληαη ζε δηαηαξαρέο ηεο αλάπηπμεο ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο παηδηαηξηθήο λεπξνινγίαο (NINDS,2008). 

Γχν είλαη νη θχξηνη ηχπνη ησλ λνζεκάησλ απηψλ. Ο πξψηνο πξνθχπηεη απφ 

ελδνκήηξην ζθάικα ηεο αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ, πνπ δηαηαξάζζεη ηηο δηεξγαζίεο 

ζρεκαηηζκνχ, κεηαλάζηεπζεο θαη νξγάλσζεο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ. Πξσηνγελήο 

αηηία ζα κπνξνχζε λα είλαη γελεηηθήο θχζεσο, ή θάπνηνο παξάγνληαο πνπ 

πξνζέβαιιε ην έκβξπν. Σν απνηέιεζκα είλαη έλαο ειιεηκκαηηθφο ή δπζπιαζηθφο 

εγθέθαινο πνπ δελ ιεηηνπξγεί θαλνληθά, πνπ ην παηδί ζα δήζεη κε απηφ γηα φιε ηνπ ε 

δσή, ρσξίο λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα, παξά κφλν αηειή δηνξζσηηθά κέηξα κεξηθήο 

ππνθαηάζηαζεο ησλ δηαηαξαγκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. Μία απφ ηηο λεπξνινγηθέο 

δηαηαξαρέο ζπλδεφκελεο κε θξαληνζπνλδπιηθέο δπζπιαζίεο είλαη ε κηθξνθεθαιία. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε θεθαιή έρεη εληππσζηαθά κηθξφ κέγεζνο (κηθξφηεξν απφ 45 

cm) θαη ην βάξνο ηνπ εγθεθάινπ κεηά ηελ ελειηθίσζε είλαη κφλν κεξηθέο 

εθαηνληάδεο γξακκάξηα. Μηθξφηεξνπ βαζκνχ κηθξνθεθαιίεο θαη πξψηκε ζχγθιεηζε 

ησλ πεγψλ αληαλαθινχλ επίζεο ηελ παξνπζία εγθεθαιηθήο λφζνπ δηαθφξσλ ηχπσλ. 

Πνιιά λνζήκαηα ηα νπνία αλαθφπηνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ πξνθαινχλ 

παξακνξθψζεηο ησλ νζηψλ ηνπ θξαλίνπ, ηνπ πξνζψπνπ, θαζψο θαη ησλ νθζαικψλ, 

ησλ σησλ, ξηλφο θαη δαθηχισλ. Σα ζσκαηηθά ζηίγκαηα ρξεζηκεχνπλ σο δείθηεο ηεο 

εγθεθαιηθήο αλσκαιίαο (Adams,Victor & Ropper, 2001). Ζ κηθξνθεθαιία είλαη 

εηεξνγελήο. Ζ ππνρσξεηηθή απηή κνξθή πξέπεη λα μερσξίδεη απφ ηε δεπηεξνπαζή 

κηθξνθεθαιία πνπ παξαηεξείηαη ζε άιιεο εθθπιηζηηθέο θαηαζηάζεηο. ηελ 

πξσηνπαζή κηθξνθεθαιία δελ ππάξρεη νχηε λεπξνινγηθή νχηε ζθειεηηθή αλσκαιία 

(Βαζηιφπνπινο, 1979). ηνλ πξσηνπαζή ηχπν θιεξνλνκηθήο κηθξνθεθαιίαο (ε 

νλνκαδφκελε αιεζήο κηθξνθεθαιία), φπνπ ν εγθέθαινο φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ 

είλαη κηθξφηεξνο απφ 45 εθαηνζηά θαηά ηελ ελειηθίσζε δειαδή 5 ζηαζεξέο 

απνθιίζεηο απφ ηε κέζε ηηκή, ην πξφζσπν έρεη θπζηνινγηθφ κέγεζνο, ην κέησπν είλαη 

ζηελφ θαη ππνρσξεί απφηνκα θαη ην ηλίν είλαη επίπεδν. Σν αλάζηεκα είλαη ειαθξά 

κηθξφηεξν. Σα άηνκα απηά κπνξεί λα αλαγλσξίδνληαη θαηά ηνλ ηνθεηφ απφ ηελ 

αλζξσπνεηδή ηνπο εκθάληζε θαη αξγφηεξα απφ ηε βξαδπθηλεζία, ηελ ππεξβνιηθά 
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ρακειή λνεκνζχλε θαη ηε δηαηαξαρή ηεο νκηιίαο. Ζ φξαζε, ε αθνή θαη ε 

αηζζεηηθφηεηα δελ πξνζβάιινληαη. Οη αθηηλνγξαθίεο θξαλίνπ δείρλνπλ φηη νη 

θξαληαθέο ξαθέο δελ είλαη νζηενπνηεκέλεο. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη θιεξνλνκηθφηεηαο 

ηεο αιεζνχο κηθξνθεθαιίαο, ν απηνζσκαηηθφο ππνιεηπφκελνο θαη ν θπινζχλδεηνο. Ο 

εγθέθαινο ζπρλά δπγίδεη ιηγφηεξν απφ 300 γξακκάξηα (θπζηνινγηθά ην βάξνο ελφο 

εγθεθάινπ ελήιηθα είλαη 1100 κέρξη 1500 γξακκάξηα) θαη έρεη ιίγεο κφλν 

πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο αχιαθεο. Ο εγθεθαιηθφο θινηφο είλαη παρχο, δελ έρεη 

θπζηνινγηθή δηαζηξσκάησζε θαη έρεη ειάρηζηνπο λεπξψλεο.  

  Ζ έλλνηα ηεο πγείαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο λφζνπ. 

Παξαδνζηαθά ε πγεία έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ απνπζία αζζέλεηαο. Οη νξηζκνί σζηφζν 

γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ απνθηνχλ 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία πξνζαξκνδφκελεο ζηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

αληηιήςεηο. Ζ νηθνγέλεηα κε ηε ζεηξά ηεο είλαη έλα ςπρνθνηλσληθφ ζχζηεκα κε 

θαλφλεο θαη δνκή, φπνπ νη ιεηηνπξγίεο πνπ εθηπιίζζνληαη ζην πιαίζηφ ηεο 

πξνζδίδνπλ ην ραξαθηήξα ελφο ππνζηεξηθηηθνχ ζπζηήκαηνο πιήηηνληαη φκσο φηαλ 

ππάξρεη αζζέλεηα (αξάθεο & Επγά, 2012).  

 

Η ςπρνθηλεηηθόηεηα παηδηνύ κε κηθξνθεθαιία 

  Σν παηδί κπνξεί λα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλεί κε ηε γιψζζα ηνπ 

ζψκαηνο κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Μπνξεί επίζεο λα ζπληνλίδεη 

ηηο θηλήζεηο ησλ κειψλ ηνπ, κηα πεξηνρή αξθεηά ζεκαληηθή γηα ηε κάζεζε θαη ηελ 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ. ε ειηθία 5 έσο 6 εηψλ ην 70% ησλ παηδηψλ 

πξνζδηνξίδνπλ ηα κεγαιχηεξα θαη ζεκαληηθφηεξα κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη 

κπνξνχλ λα κηκεζνχλ δηάθνξεο θηλήζεηο. ρεδφλ φια ηα παηδηά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα πξνζδηνξίδνπλ ιεθηηθά θηλήζεηο σο πξνο ηνλ θάζεην (πάλσ – θάησ) θαη νξηδφληην 

(κπξνο – πίζσ) ηνπ ζψκαηνο (Σξαπιφο, 2013). ·λα παηδί κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη 

ηηο ιέμεηο κε απιέο θηλήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο κε ζχλζεηεο, δνκεκέλεο, επηκέξνπο 

θηλήζεηο (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζάκαινο, Υξεζηάθεο, 

2009). Σα παηδηά κε δπζπξαμία έρνπλ δπζθνιίεο κε ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ καηηνχ θαη θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ν εγθέθαινο επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ζε 

κελχκαηα πνπ δελ κεηαδίδνληαη ζσζηά (Edmonds, 2012). 

  Σα πεξηζζφηεξα παηδηά ζχκθσλα κε ηνλ Arvin πεξπαηνχλ κε έλαλ ψξηκν ηξφπν 

βαδίζκαηνο θαη ηξέρνπλ ζηαζεξά πξηλ ζπκπιεξψζνπλ ηα ηξία ηνπο ρξφληα. 
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Παξαηεξείηαη φκσο κηα πιαηηά δηαθχκαλζε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ην θάζκα ησλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επεθηείλεηαη ζηε ξίςε, ην 

πηάζηκν κπάιαο, ην αλέβαζκα ζε πνδήιαην, ην ζθαξθάισκα, ην ρνξφ θαη άιιεο 

κνξθέο πνιχπινθεο πθήο. Οη δηαθνξέο πάλσ ζηε λνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε εμαξηψληαη ελ κέξεη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα ελεξγεηηθά παηδηά κπνξεί λα αλαπηχζζνληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο 

γνλείο νη νπνίνη δίλνπλ έκθαζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη δίλνπλ πνιιέο επθαηξίεο 

γηα δξαζηεξηφηεηα. Σα ιηγφηεξν ελεξγεηηθά παηδηά κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ κε γνλείο 

πνπ δίλνπλ έκθαζε ζην ήξεκν παηρλίδη (Arvin, 1999). Ζ επηιεθηηθή ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ ελφο ρεξηνχ ζηηο εθνχζηεο θηλήζεηο ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζην 3
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. 

Μπνξεί λα πξνθχςεη απνγνήηεπζε ζηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο ζηελ πξνηίκεζε ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ παηδηνχ. ηε πεξίπησζε πνπ αλαιχεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε 

καζήηξηα κε κηθξνθεθαιία παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζπγθξηηηθά κε ην 

κέζν φξν ζηελ πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα (Φπρνθηλεηηθφηεηα Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο εηνηκφηεηαο 

Βηβιηνηεηξάδην καζεηή, 2009). ηελ πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο εμεηάδνπκε ηε 

γεληθή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα (λα εθηειεί θαη λα ζπληνλίδεη αζθήζεηο αδξήο θαη 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, λα απηνεμππεξεηείηαη θαη λα θξνληίδεη ηελ αηνκηθή ηεο 

θαζαξηφηεηα), ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν (εθηειεί αζθήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ, 

λα πξνζαλαηνιίδεηαη κε ηε βνήζεηα αληηθεηκέλσλ, λα εθηειεί δηαδξνκέο κε 

πξαγκαηηθέο κεηαθηλήζεηο θαη λα εθηειεί κνπζηθνρνξεπηηθέο θηλήζεηο 

πξνζαλαηνιηζκνχ), ην ξπζκφ θαη ρξφλν (λα αληηιακβάλεηαη ην ξπζκφ θαη λα εθηειεί 

ξπζκηθέο θηλήζεηο, λα ιέεη ηηο κέξεο, ηνπο κήλεο θαη ηηο επνρέο θαη λα πεξηγξάθεη 

δηεγήζεηο κε ηνλ εμήο ηξφπν: Πξσί – κεζεκέξη – βξάδπ) θαη ηελ πιεπξίσζε (λα 

δείρλεη θαη λα ιέεη κέξε ηνπ ζψκαηνο, λα εθηειεί θπθιηθέο θηλήζεηο, λα εθηειεί 

θηλήζεηο αθξίβεηαο κε νδεγίεο θαη λα αλαγλσξίδεη πεξηγξάκκαηα κεξψλ ηνπ 

ζψκαηνο). Ζ θίλεζε είλαη ην ζεκέιην θάζε παηδηνχ θαη απαηηείηαη ζε αξθεηνχο ηνκείο 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ. Ίπσο γηα παξάδεηγκα ηε δνθηκαζία πνπ γίλεηαη ζε δχν 

νκάδεο παηδηψλ ε κία απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη απφ παηδηά κε δπζπξαμία ηα νπνία 

δπζθνιεχηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξεο πέηξεο κέζα ζην 

πνηάκη πξνθεηκέλνπ λα ην δηαζρίζνπλ ρσξίο λα πέζνπλ κέζα. Ζ δπζθνιία ζηελ 

θίλεζε κπνξεί λα ζεκαίλεη ηε δπζθνιία ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο δξάζεο ηνπ παηδηνχ 

(Kirby, Sugden, Edwards, 2010). 



 

28 

 

Σν ηνρεπκέλν Αηνκηθό Γνκεκέλν Δληαμηαθό Πξόγξακκα Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) ζε καζήηξηα κε 

κηθξνθεθαιία  

 

  Σν ΑΓΔΠΔΑΔ αθνξά ζε έλα πξφγξακκα ην νπνίν είλαη ηνρεπκέλν δειαδή 

αλαθέξεηαη ζηνλ βξαρππξφζεζκν, καθξνπξφζεζκν θαη κεζνπξφζεζκν ζηφρν. Ο 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ζέηεη ζηφρν ν νπνίνο λα είλαη ζαθήο, πξαγκαηνπνηήζηκνο θαη 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή. Ο ζηφρνο πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο, 

γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη ζηάζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη ν καζεηήο λα θαηαθηήζεη. 

(Υξεζηάθεο, 2002). ηελ εξγαζία καο, ν βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο είλαη λα αλαπηχμεη 

δεμηφηεηεο αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. Ίζνλ αθνξά ηε δεχηεξε ιέμε ηνπ 

αξηηθφιεμνπ ε νπνία είλαη Αηνκηθφ: Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή θαη ζα κπνξνχζε 

λα δηδαρηεί καζήκαηα κε άιια παηδηά. Σν Γνκεκέλν αθνξά ζην ζρεδηαζκφ, ηελ 

πινπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηα 

νπνία ζπληεινχληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη βαζηθνχο θαλφλεο 

(Υξεζηάθεο, 2002). Σν πξφγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν ζε 5 θάζεηο ψζηε λα 

πεξηγξάθεη λα παξαηεξεί λα πινπνηεί θαη λα αμηνινγεί ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαηαγεγξακκέλεο βήκα πξνο βήκα φπσο θαίλεηαη ιίγν 

παξαθάησ. Ζ ιέμε Δληαμηαθφ αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ 

ζηελ έληαμε (Εψληνπ – ηδέξε, 2011) ηνπ παηδηνχ ζηελ θνηλσλία ή ζην ζρνιηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε δηδαθηέα χιε αιιά θαη ηελ έληαμε ζηελ θνηλσλία 

ηνπ ζρνιείνπ. ηε ζπλέρεηα ε ιέμε Πξφγξακκα: Ο εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ απφ φπνπ ζα αληιήζεη ην πιηθφ 

(δηδαθηηθφο ζηφρνο, δξαζηεξηφηεηα). Γλσξίδεη ηα παηδηά γηα ηα νπνία ζρεδηάδεηαη ην 

πξφγξακκα (ειηθία, ραξαθηεξηζηηθά, ελδηαθέξνληα, δπλαηφηεηεο, δπζθνιίεο) θαη 

γλσξίδεη ηηο ηερληθέο ή κεζφδνπο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο (Υξεζηάθεο, 2002). Σνλίδεηαη ε δηάξθεηα, ε ψξα έλαξμεο θαη ε ψξα 

ιήμεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη ηέινο ππάξρεη εκεξνινγηαθή θαηαγξαθή. Δηδηθή 

Αγσγή: Οη δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη ην καζεηή ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τπάξρεη ζχλζεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ εηνηκφηεηαο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

(ΑΠ) γηα ην λεπηαγσγείν. Σέινο ε Δηδηθή εθπαίδεπζε: Πεξηγξάθεη πφζν 
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αληαπνθξίζεθε ε καζήηξηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ. Οη πέληε θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηε 

καζήηξηα κε κηθξνθεθαιία παξνπζηάδνληαη ζηε κεζνδνινγία ζε επφκελν θεθάιαην.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Η αλάπηπμε γισζζηθώλ θαη επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ 

 

Η ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία  

  ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο κειεηήζακε ηε ζπκβνιή ηνπ 

ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) ζηελ αλάπηπμε γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ γηα καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ιφγνπ. 

Μέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ζπκκεηνρηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο άηππεο 

παηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο κηα καζήηξηα κε κηθξνθεθαιία θαηαθέξλεη λα βειηηψζεη 

ηελ αδξή θαη ιεπηή ηεο θηλεηηθφηεηα θαη κέζα απφ απηφ λα απνθηήζεη γλψζε ηνπ 

ζψκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο ψζηε λα βξεη ηξφπνπο λα εθθξάδεη ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα.  

  Ίινη καο ρξεζηκνπνηνχκε αζπλείδεηα ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη φινη έρνπκε ηελ 

ηθαλφηεηα αλ εθπαηδεπηνχκε θαη εμνηθεησζνχκε κε απηή, λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε 

αθφκα πην απνηειεζκαηηθά (Wainwright, 1999).  

  Δίλαη γεγνλφο φηη φινη καο έρνπκε έξζεη ζηε ζέζε λα ζθεθηνχκε πψο ζα πείζνπκε 

θάπνηνλ ζπλνκηιεηή καο γηα θάηη πνπ καο απαζρνιεί ελψ γλσξίδνπκε εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηη ιφγηα ζα ηνπ πνχκε. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη θαλεξφ πσο κειεηάκε 

ην πψο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. ε πνιιέο πεξηζηάζεηο ηεο 

δσήο καο, ελψ ζέινπκε λα θξχςνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο, δελ ην θαηαθέξλνπκε 

(Morris, 1977). Ζ ζσκαηηθή ζηάζε ηνπ αηφκνπ θαη νη πφδεο, κπνξνχλ λα δψζνπλ 

πνιχηηκεο ελδείμεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ληψζεη θάπνηνο, αθνχ πνιιέο θνξέο δελ 

έρεη ζπλαίζζεζε πψο είλαη ε ζηάζε ηνπ θαη ηη κελχκαηα κεηαθέξεη. Κάζε άλζξσπνο 

έρεη ξεπεξηφξην απφ πφδεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Δίλαη αιήζεηα φηη κπνξνχκε λα 

αλαγλσξίζνπκε αλζξψπνπο απφ καθξηά, κε βάζε ηηο πφδεο ηνπο. Μέζα απφ απηέο ηηο 

ζηάζεηο κπνξνχκε λα έρνπκε έλαλ νδεγφ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην ραξαθηήξα 
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ηνπ αηφκνπ. Τπάξρνπλ ηξία είδε ζηάζεο: ε φξζηα ζηάζε, ε θαζηζηή θαη ην μάπισκα 

θαη αξθεηέο παξαιιαγέο απηψλ ησλ ηξηψλ εηδψλ ζηάζεσλ. Απηέο νη πφδεο αλαθαινχλ 

ην παξειζφλ ελφο αηφκνπ. Πξνδίδνπλ δειαδή κηα ζηάζε πνπ ρξεζηκνπνηνχζε αξθεηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηψξα έρεη παγησζεί. Ήζσο νη αιιαγέο ηνπ πξνηχπνπ ζηάζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

βειηίσζεο ηεο ηθαλφηεηαο εγθαηάζηαζεο κηαο ζεηηθήο επηθνηλσληαθήο ζρέζεο κε ηνπο 

άιινπο. Μέζα απφ θάπνηεο ζηάζεηο, επεξεάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα νη άλζξσπνη πνπ πεξπαηνχλ κε ζηεηφ ην ζψκα ή απηνί πνπ πξνζπαζνχλ 

λα πξνζαξκφζνπλ έηζη ηελ πφδα ηνπο, είλαη πηζαλφ λα ληψζνπλ πεξηζζφηεξε 

απηνπεπνίζεζε, ληψζνπλ θαιχηεξα ζσκαηηθά θαη πεξπαηνχλ ιίγν γξεγνξφηεξα. Οη 

άιινη ζα αληαπνθξίλνληαη ζε απηνχο κε κεγαιχηεξε δεζηαζηά θαη θηιηθφηεηα θαη ζα 

είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκνη. Οη άπνςε ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηέηνηα πφδα γίλεηαη 

πην εχθνια απνδεθηή αθνχ δείρλνπλ άηνκα θπξίαξρα. Ζ παξαηήξεζε ηεο ζηάζεο ηνπ 

ζψκαηνο, είλαη ρξήζηκε πξηλ μεθηλήζεη κηα ζπλάληεζε επεηδή κπνξεί λα καο 

βνεζήζεη λα θαζνξίζνπκε πνηα είλαη ε πην ζεηηθή πξνζέγγηζε πνπ κπνξνχκε λα 

δξνκνινγήζνπκε πξνο ην άιιν πξφζσπν. ε αληίζεζε κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ, ην βιέκκα, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηηο θηλήζεηο ηνπ θεθαιηνχ θαη άιινπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί λα παξαηεξεζεί 

απφ καθξηά κε αθξίβεηα (Wainwright, 1999). 

   Ο Wainwright (1999) κηιά ζην βηβιίν ηνπ «Ζ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο» γηα ην έξγν 

ηνπ Albert Mehrabian ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην 

άηνκν φηαλ είλαη θαζηζκέλν θαη ραιαξψλεη. Μηα ραιαξή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ζε κηα 

ζπλάληεζε, ζεκαηνδνηείηαη απφ αζχκκεηξεο ζέζεηο ρεξηψλ θαη πνδηψλ, κία πξνο ηα 

πιάγηα θιίζε, ραιαξή πηψζε ησλ ρεξηψλ θαη κηα πξνο ηα πίζσ θιίζε ηνπ ζψκαηνο. 

ε κηα ηέηνηα ζηάζε, ην άηνκν ζεσξεί φηη νη άιινη είλαη ίζνη ή θαηψηεξνί ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθά. Ο ίδηνο αλαθέξεη φηη φηαλ νη άλζξσπνη αξέζνπλ ν έλαο ζηνλ 

άιιν, ηείλνπλ λα γέξλνπλ ν έλαο πξνο ηνλ άιιν θαη απηφ ζπκβαίλεη ζε νπνηνλδήπνηε 

βαζκφ ζπκπάζεηαο. ·λα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα επξήκαηά ηνπ, ήηαλ φηη νη γπλαίθεο 

φηαλ θάζνληαη ηείλνπλ λα έρνπλ αλνηρηά ηα ρέξηα πξνο θάπνηνλ πνπ ηνλ ζπκπαζνχλ. 

Ίηαλ ηα ρέξηα είλαη ζηαπξσκέλα ζην ζηήζνο, απηφ δείρλεη έιιεηςε ραιαξφηεηαο θαη 

ζπρλά δείγκα αδηαθνξίαο ή αληηπάζεηαο. 

  H κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη φινη εθείλνη νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο εθηφο ηνπ 

ιφγνπ. Με απηή ηελ επξεία έλλνηα, ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία δελ αθνξά κφλν ζηε 

γιψζζα ηνπ ζψκαηνο (ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, 
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βιέκκα, έλδπζε) αιιά θαη ζε έλαλ άιιν εμίζνπ ζεκαληηθφ αξηζκφ κε ιεθηηθψλ 

επηθνηλσληαθψλ ζηνηρείσλ νη ζησπέο, ην άγγηγκα, ε δηαπξνζσπηθή απφζηαζε, ν 

ρξφλνο, αιιά θαη ε ρξήζε αληηθεηκέλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ν νξηζκφο απηφο ζεσξεί 

θάζε ζπκπεξηθνξά δείγκα φηη ε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά επζχλεηαη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ γηα ηελ θαιιηέξγεηα αξλεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε (93%) ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ ιεθηηθή επηθνηλσλία (7%). Ίηαλ ηνπνζεηνχκε αληηθείκελα κπξνζηά 

ζηα παηδηά, κπνξνχκε λα ηα αθήζνπκε λα επηιέμνπλ έλα απφ απηά θαη κεηά λα ηνπο 

κηιήζνπκε γηα απηά, ή λα ηα βάινπκε λα εθηειέζνπλ εληνιέο νλνκάδνληαο ηα 

αληηθείκελα. Σέηνηεο πξνζεγγίζεηο βνεζνχλ ην παηδί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνπο γχξσ 

ηνπ. Δίλαη παξάινγν λα παξαδερηνχκε φηη ηα παηδηά είλαη αλίθαλα λα κάζνπλ. Πάληα 

ππάξρεη έλαο ηξφπνο λα κπνξνχκε λα επηθνηλσλήζνπκε κε ηα παηδηά κε ηελ 

θαηάιιειε κέζνδν δηδαζθαιίαο. Με θαληαζία θαη ζπλέπεηα κπνξνχκε ζαλ 

εθπαηδεπηηθνί λα σθειήζνπκε φια εθείλα ηα παηδηά πνπ ην έρνπλ αλάγθε.  

  Οη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνληαη ζηνρεχνπλ ζηηο θνηλσληθέο, 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη ηελ ςπρνθηλεηηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Μέζσ ηεο δξακαηνπνίεζεο θαιιηεξγείηαη ε ζπλεξγαζία, ε 

εκπηζηνζχλε, πεξηνξίδεηαη ν αληαγσληζκφο θαη πξνσζείηαη ε επηθνηλσλία κέζα απφ 

ηνλ δηάινγν θαη θπξίσο κέζα απφ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο. Ο ρνξφο θαη ην δξάκα, 

απειεπζεξψλνπλ ην ζψκα, βνεζνχλ ζηελ έθθξαζε ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ 

ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο αηζζήζεηο θαη ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη εμαζθαιίδνπλ ηε 

δπλαηφηεηα θηλεηνπνίεζεο. Οη καζεηέο ππνδπφκελνη ξφινπο δηακνξθψλνπλ ζηνηρεία 

θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηα ελζηεξλίδνληαη ζηηο θνηλσληθέο ηνπο αμηψζεηο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν επεθηείλνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο αθνχ ηα πηνζεηνχλ 

ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηνπο γχξσ ηνπο θαη ηηο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο. ε 

καζεηέο φπνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αθνήο, ην ζεαηξηθφ παηρλίδη απνηειεί 

απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα λα εθθξάζνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη λα νηθνδνκήζνπλ ην 

ζσκαηηθφ ηνπο ζρήκα. Ζ δξακαηνζεξαπεία είλαη κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. πλζέηεη ηε ζθέςε, ηε θαληαζία, ηελ αληίιεςε, ελψ 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ δηάθνξεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο φπσο ε ςπρνινγία, ε 

αλζξσπνινγία, ε θνηλσληνινγία, ην ςπρφδξακα θαη ε ςπρνζεξαπεία. Γελ πξφθεηηαη 

γηα πάληξεκα δξάκαηνο θαη ζεξαπείαο, αιιά γηα ρξήζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ πιεπξψλ 

ηνπ δξάκαηνο θαη ηνπ ζεάηξνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν πνπ ελζσκαηψλεη ζηνηρεία 

απφ ηε κνπζηθή, ηελ θίλεζε, ην ρνξφ, ηε δξάζε, ηελ πινθή θαη ηελ παξάζηαζε γηα λα 

βνεζήζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε θαληαζία, ηελ επηθνηλσλία, ηελ αληίιεςε θαη ηελ 



 

32 

 

έθθξαζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνληαη γηα απηή ηελ ηερληθή κε ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο, είλαη ε ν απηνζρεδηαζκφο, νη δνκεκέλεο ηζηνξίεο, ε κνπζηθή, ε 

αθήγεζε, ε θίλεζε θαη ην παηρλίδη ξφισλ.  

  Δθηφο φκσο απφ ηελ δξακαηνπνίεζε θαη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ε κνπζηθνθηλεηηθή 

αγσγή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρεξηψλ πνπ ρηππνχλ παιακάθηα, ηηο θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο ξπζκηθά, νη ξπζκηθέο θξάζεηο ηηο νπνίεο αθνινπζνχλ ηα παηδηά, απνηειεί 

κία βαζηθή ηερληθή κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο γηα λα γλσξίζεη ην παηδί ην ζψκα ηνπ 

θαη λα βειηηψζεη ηνπ επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο. Σα παηδηά κέζα απφ ην ζψκα 

ηνπο βξίζθνπλ ξπζκφ ή ερεηηθέο θηλήζεηο θηηάρλνληαο έηζη έλα ειεχζεξν κνπζηθφ 

ζψκα πνπ θηλείηαη αξκνληθά ζην ρψξν. Ζ κνπζηθνζεξαπεία ζαλ κνξθή επξχηεξεο 

πξαθηηθήο ζε ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα αγσγήο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε παηδηά κε 

πξνβιήκαηα λα δνπλ ηνλ θφζκν κε αηζηνδνμία (Γξνζηλνχ, 2000 θαη 2001). Απηφ 

επηδηψθεηαη κέζσ ηεο θίλεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνπζηθή θαη ην ξπζκφ. Σν 

κνπζηθφ ζψκα ηνπ παηδηνχ θαη ν ηδεαηφο θαζξέπηεο ηεο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ νδεγνχλ 

ζηελ απηνέθθξαζε ε νπνία ζε πξψηε θάζε είλαη ε επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ηνπο 

γχξσ ηνπ, γεγνλφο ην νπνίν θαζξεπηίδεη ηελ αιεζηλή δσή.  

 Σν βηβιίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο αλαθέξεη ηε ζεκαζία ηεο θίλεζεο ζην 

ρψξν κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο φπσο ν ξπζκφο, ν ζπληνληζκφο 

καηηνχ – ρεξηνχ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ο 

ζπληνληζκφο θηλήζεσλ θαη ε ζσκαηνγλσζία είλαη ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο 

ςπρνθηλεηηθήο εηθφλαο ηνπ παηδηνχ. Ζ ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμή ηνπο απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο, γξαθήο θαη 

καζεκαηηθψλ (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Μηραειίδνπ, Σζαγθαξάθε, Σζάκαινο & 

Υξεζηάθεο, 2009). 

Σξόπνη αλάπηπμεο επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ θαη πξνγξάκκαηα 

πξώηκεο θαη έγθαηξεο παξέκβαζεο   

   Ζ ζεξαπεία ιφγνπ θαη επηθνηλσλίαο είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζε άηνκα κε 

θσλνινγηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο – ιφγνπ. Πεξίπνπ 6% κε 8% 

ησλ παηδηψλ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ ιφγν θαη ηελ επηθνηλσλία ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία (Garett & Nye, 2004). Ζ πξψηκε θαζπζηέξεζε επηθνηλσλίαο θαη 

ιφγνπ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο ιφγνο αλεζπρίαο γηα ηνπο εηδηθνχο πνπ αζρνινχληαη 

κε παηδηά κε θαζπζηέξεζε νη νπνίνη ηα βνεζνχλ κε καζήκαηα γηα άκεζα θαη 

καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα. ·ξεπλεο ηεο ηζηνξίαο φπνπ ηα παηδηά δελ ιακβάλνπλ 
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θάπνηα ζεκαληηθή παξέκβαζε πξνηείλνπλ φηη νη δπζθνιίεο παξακέλνπλ θαη ην ίδην 

πξφβιεκα ππάξρεη θαη ζηα παηδηά πνπ παξέρνληαη ηππηθέο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο. 

Ζ πξνζπάζεηα γηα απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζηελ 

επηθνηλσλία έρεη γίλεη αληηθείκελν κειέηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έρεη γίλεη ην 

επίθεληξν πνιιψλ κειεηψλ ηεο θηινινγίαο φιεο απφ ηηο νπνίεο ππαηλίζζνληαη φηη ε 

ζεξαπεία είλαη απνηειεζκαηηθή. Δίλαη ινηπφλ ρξήζηκν λα ζπλζέζνπκε ηηο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο καο ψζηε λα παξνπζηάζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία. Τπάξρνπλ 

δχν κέζνδνη πνπ κπνξνχκε λα επηηχρνπκε απηφ ην απνηέιεζκα. Πξέπεη πάληα λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ηηο κειέηεο πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλά ζέκαηα ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη λα ηα ζπγθξίλνπκε ψζηε λα έρνπκε απηφ 

πνπ δεηάκε. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα 

φηαλ ππάξρεη πξψηκε παξέκβαζε ζε παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ θσλνινγηθά 

(Γξνζηλνχ, 2007) θαη πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ιφγνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα φηαλ νη εθπαηδεπκέλνη γνλείο πξνζπαζνχλ λα 

παξέκβνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ζ παξέκβαζε ησλ γνληψλ επηθεληξψλεηαη 

ζπλήζσο ζηελ θαζνδήγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο. Οη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ 

απνηέιεζκα είλαη εθείλεο πνπ δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ 8 εβδνκάδεο θαη φρη απηέο πνπ 

δηαξθνχλ ιηγφηεξν. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ην παηδί ιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ψξεο 

βνήζεηα, αιιά ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν παίδνπλ νη ηαθηηθέο ζπλεδξίεο.  

  Σα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε επηθηλδπλφηεηαο ή έρνπλ αλαπηπμηαθά 

πξνβιήκαηα ιακβάλνπλ πξφγξακκα Πξψηκεο Παξέκβαζεο (ΠΠ) ε νπνία παξέρεηαη 

απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ ηξηψλ εηψλ, ζην παηδί θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

θαη κέρξη απηφ λα εληαρζεί ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα φπνπ είλαη ππφ ηελ πιήξε 

αξκνδηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ (Δπξσπατθφο Φνξέαο 

γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, 2005). Πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή πνπ εληνπίδεηαη θαη θαζνξίδεηαη ην πξφβιεκα κέρξη ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ θαζνδήγεζε. Σα πξνγξάκκαηα Πξψηκεο Παξέκβαζεο (Γξνζηλνχ, 

Κπδσληάηνπ, Αλδξηψηνπ, 2011) είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην ηδενινγηθφ θνξηίν ηεο 

έληαμεο ησλ παηδηψλ ζην γεληθφ ζρνιείν. 

  Ζ Πξψηκε Παξέκβαζε είλαη κηα ζχλζεζε ππεξεζηψλ γηα πνιχ κηθξά παηδηά θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, ε νπνία θαιχπηεη νπνηαδήπνηε δξάζε ιακβάλεηαη φηαλ έλα παηδί 

έρεη αλάγθε εηδηθήο ζηήξημεο ψζηε λα δηαζθαιίζεη θαη λα εληζρχζεη ηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, λα ελδπλακψζεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ νηθνγελεηψλ θαη λα 

πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ φζν θαη ηεο 
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νηθνγέλεηάο ηνπ. Απηή ε ζηήξημε παξέρεηαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν κε κία πξνζέγγηζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ νηθνγέλεηα, γηα ηελ νπνία 

ππεχζπλε είλαη κία δηεπηζηεκνληθή νκάδα (ECI Report, European Agency, 2005). Χο 

Πξψηκε Παξέκβαζε νξίδνληαη φιεο νη κνξθέο παηδνθεληξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζνδήγεζε ησλ 

γνλέσλ ακέζσο κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαπηπμηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ 

(Camilli, Vargas, Ryan, Barnett, 2010). Σα πξνγξάκκαηα Πξψηκεο Παξέκβαζεο 

αζρνινχληαη κε παηδηά βξεθηθήο ή λεπηαθήο ειηθίαο κε εκθαλείο αλαπεξίεο, 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ή βξίζθνληαη ζε επηθηλδπλφηεηα γηα αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο. Δηδηθφηεξα, έλα παηδί ζεσξείηαη φηη έρεη θάπνηα δηαηαξαρή φηαλ 

παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε ή/θαη δπζιεηηνπξγία ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο: 

αδξήο θηλεηηθφηεηαο, ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο, 

αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο, επηθνηλσλίαο (ιφγνπ, νκηιίαο), γιψζζαο θαη 

καζεκαηηθψλ, θνηλσληθέο (πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο).  

  Γηα λα ζρεδηαζηεί έλα πξφγξακκα γηα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο, πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ νη δπζθνιίεο ηνπ, νη αλάγθεο ηνπ θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπ, φπσο 

θαηαγξάθνληαη κέζα απφ ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε θαη ηελ άηππε 

παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε. ·ηζη, ν εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη ζε δχν πεξηνρέο νη 

νπνίεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Απηέο νη πεξηνρέο είλαη ην 

πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη ην πξφγξακκα (Υξεζηάθεο, 2002). Οη δξαζηεξηφηεηεο 

εθηεινχληαη ζε ρψξν πνπ βνεζνχλ ην καζεηή κε γλψκνλα ηηο δπζθνιίεο ηνπ. Σέινο, 

ην πιαίζην δηεπξχλεηαη ζηαδηαθά θαη αλ ρξεηαζηεί εκπινπηίδεηαη. Γηα λα ζρεδηαζηεί 

έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο ζε παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, πξέπεη θάζε 

δξαζηεξηφηεηα λα είλαη κέξνο ηνπ γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ κε βάζε νξηζκέλεο αξρέο: 

αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ, ζπλερήο αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ, ζρεδηαζκφο 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, εμαηνκίθεπζε ζηφρσλ, ζπλερήο επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ, ηθαλφηεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνιαβαίλνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ έληαμεο. Ζ εθπαίδεπζε δελ είλαη κφλν 

καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά θαη κηα ςπρνινγηθή δηαδηθαζία ε νπνία εμαξηάηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζπληειείηαη 

ε κάζεζε, ηα πξνζσπηθά θίλεηξα θαη νη επηζπκίεο θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηα 

νπνία επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. ε απηφ ην πιαίζην, ν ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνθηά ηεξάζηηα ζεκαζία ζηε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο 

γηα ηελ επηβίσζή ηνπο θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο σο ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο ζηελ 
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νπνία δνπλ (Μαιηθηψζε -Λνΐδνπ, 2001). Δίλαη αιήζεηα εμάιινπ φηη ε ζρέζε 

εθπαηδεπηηθψλ – καζεηψλ είλαη παξάγνληαο πνπ ζπληειεί ζηελ πξνψζεζε ζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ έρνπλ 

εθδεισζεί (Υξεζηάθεο, 2011). 

 Σν βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο, αλαθέξεη φηη απαξαίηεηε είλαη ε άηππε 

παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε φπνπ θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ 

καζεηή, νπφηε νη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ είλαη ζεκαληηθέο γηα λα 

εθηηκεζεί ην επίπεδν ηνπ θάζε καζεηή. Δπίζεο ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν 

ζρεδηάδεηαη κε πξνυπνζέζεηο, εηδηθέο γλψζεηο θαη επηκφξθσζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (ζηφρνο, πιηθά, νδεγίεο, ζπκπεξηθνξά, θξηηήξηα, βήκαηα, 

παξαηεξήζεηο). Αμηνινγνχκε ηνλ καζεηή θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηα βηβιηνηεηξάδηα κε 

ην θσηνγξαθηθφ θαη ερεηηθφ πιηθφ, ηηο θάξηεο θαη ην έληππν θαζεκεξηλήο 

θαηαγξαθήο.  

 Καηά ηνλ Υξεζηάθε (2002) γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεξνχληαη 2 

ζηάδηα: 

Α) ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο: γηα πνην ιφγν επηιέγνληαη νη ζηφρνη θαη πνηνπο 

ζθνπνχο εμππεξεηνχλ 

Β) ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ: πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: ζθνπφ, δηδαθηηθφ ζηφρν, 

δξαζηεξηφηεηεο, κέζα θαη πιηθά, πίλαθα εκπεηξηψλ (πίλαθαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

εκπέδσζε ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ δηδαρηεί).  

 Αλ θαη γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ην 

αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ ζνβαξέο 

δπζθνιίεο, είλαη δχζθνιν λα αλαγλσξίδνπκε ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, 

θαζψο επίζεο είλαη πνιχ κηθξή ε δηαθνξνπνίεζε ηεο εμέιημεο απφ ηα ππφινηπα 

παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ επίζεο πξνβιήκαηα (Ndaji & Tymmw, 2009). 

 Πξνθεηκέλνπ λα έρεη επηηπρία κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε, πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα 

γλσξίδεη θαιά ην γεληθφ ζθνπφ θαη ηηο επηκέξνπο επηδηψμεηο ηεο εηδηθήο αγσγήο, ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο γηα θάζε 

παηδί. Σα παηδηά γηα ηα νπνία ζρεδηάδεη ηελ παξέκβαζε (ειηθία, ελδηαθέξνληα, 

ραξαθηεξηζηηθά, δπλαηφηεηεο, δπζθνιίεο, εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο) (Γξνζηλνχ, 2013). 

  Γηα λα απνθσδηθνπνηήζνπκε ζπκβνιηθά κελχκαηα ζχκθσλα κε ηε (Rubin, 1997) 

έρεη κεγάιε ζεκαζία λα κάζνπκε πψο λα θνηηάδνπκε, ηη λα θνηηάδνπκε, ηη λα 

αλαδεηνχκε θαη πψο λα θαηαλννχκε απηφ πνπ παξαηεξνχκε. Σα παηδηά 

αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα, ίζσο θαη αζπλείδεηα φηαλ ηνπο δεηάκε λα απνθαιχςνπλ 
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ηνλ εαπηφ ηνπο κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο πξάμεο. Καη ην θάλνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 

ζηέιλνληαο κελχκαηα ζε δηάθνξα επίπεδα θαη κε πνιιέο κνξθέο. Οη απζφξκεηεο 

ιεθηηθέο εθθξάζεηο ηνπ παηδηνχ, ηδηαίηεξα φηαλ έρεη απνξξνθεζεί ζηε δνπιεηά ηνπ κε 

ηα θαιιηηερληθά πιηθά, δίλνπλ ζπρλά κηα κνξθή ησλ αηζζεκάησλ θαη ησλ ηδεψλ ηνπ. 

Γηα παξάδεηγκα ην παηδί πνπ ζθίγγεη ηνλ πειφ θαη ηνλ ζπάεη ζε θνκκαηάθηα, 

εθθξάδεη κε ιφγηα θαη ρεηξνλνκίεο ηα αξλεηηθά ηνπ αηζζήκαηα θαη ηηο επηζεηηθέο 

παξνξκήζεηο πξνο θάηη πνπ ην ελνριεί. Σα παηδηά εθθξάδνληαη θαη κε κε ιεθηηθνχο 

ηξφπνπο κε ηελ ίδηα επθξάδεηα. Σν βιέκκα ηνπο κηιά θαζψο θνηηάδνπλ ηνλ ελήιηθα 

πεξηκέλνληαο ηελ άδεηα, ηελ επίθξηζε, ηελ ηηκσξία ή ηελ επηδνθηκαζία ηνπ. Ο ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν επίζεο πξνζεγγίδνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ ελήιηθα απνηειεί 

ζπλήζσο κηα ζεκαληηθή κνξθή εθδήισζεο θάπνησλ ζηάζεσλ θαη πξνζδνθηψλ. Σν 

παηδί κπνξεί λα αηζζάλεηαη απηνπεπνίζεζε θαη λα κε θνβάηαη λα δεηήζεη βνήζεηα θαη 

λα είλαη αθηλεηνπνηεκέλν κέζα ζηε ζησπή ηνπ. Αλεμάξηεηα σζηφζν αλ είλαη 

ληξνπαιφ, ζπγθξαηεκέλν ή αξθεηά εθδεισηηθφ είλαη πηζαλφ λα πξνβάιιεη ζην λέν 

πξφζσπν ηα αηζζήκαηα θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη γηα ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο 

αθξηβψο φπσο πξνβάιιεη ζηα κε δνκεκέλα θαιιηηερληθά πιηθά ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ. Ίπσο είλαη θπζηθφ φινη έρνπκε κηα εηθφλα ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά φηαλ πξνζπαζνχκε λα ηα βνεζήζνπκε θαη λα ηα 

θαηαλνήζνπκε. Πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε καο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο θαη 

δπλακηθέο πιεπξέο ηεο θαηάζηαζεο. Ζ Rubin πξνηείλεη θάπνηεο θάζεηο κέζα απφ ηηο 

νπνίεο επηηπγράλεηαη ε πξφνδνο ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη απηέο είλαη ε 

δνθηκαζία, ε εκπηζηνζχλε, ε δηαθηλδχλεπζε, ε επηθνηλσλία, ε αληηκεηψπηζε, ε 

θαηαλφεζε, ε απνδνρή, ν ρεηξηζκφο θαη ν απνρσξηζκφο. Δθείλν πνπ έρεη κεγάιε 

ζεκαζία ζηε θάζε ηεο δνθηκαζίαο είλαη ε ηήξεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ελήιηθα κηαο 

ζηαζεξήο ζηάζεο απέλαληη ζηα φξηα αιιά θαη ε ηαπηφρξνλε κεηάδνζε ζην παηδί ελφο 

ζαθνχο θαη ακεηάβιεηνπ κελχκαηνο: φηη κέζα ζε απηά ηα φξηα απηφο ζα είλαη πάληα 

ζηε δηάζεζή ηνπ. Καηά ηηο πξψηεο αιιειεπηδξάζεηο κε ην παηδί πξέπεη αθελφο λα 

δείρλνπκε ζηαζεξφηεηα θαη αθεηέξνπ λα κε θνβίδνπκε ην παηδί. Ζ ψξα ησλ 

αληηπαξαζέζεσλ θαη ησλ εξκελεηψλ ζα έξζεη αξγφηεξα. Παξφηη θαίλεηαη πην 

δχζθνιν, ζα βνεζήζνπκε πεξηζζφηεξν έλα παηδί φηαλ γλσξίδνπκε ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

θαληαζηψζεηο ηνπ παξά αλ ηνπ απαληήζνπκε άκεζα. Δίλαη πεξηηηφ λα πνχκε φηη δελ 

είκαζηε άθακπηνη θαη φηη νξηζκέλεο θνξέο έρεη ζεκαζία γηα ηελ ζεξαπεία λα ην λα 

κεηαδψζνπκε ζην παηδί θάπνηεο πιεξνθνξίεο αθνχ έρνπκε πξνεγνπκέλσο 

εμεξεπλήζεη ηηο θαληαζηψζεηο ηνπ. Χζηφζν απηφ πξέπεη λα γίλεηαη κε πιήξε 



 

37 

 

επίγλσζε ηνπ αληίθηππνπ πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη πιεξνθνξίεο καο θαη ηεο αιιαγήο 

πνπ επηθέξνπλ ζην παηδί θαη ζηε ζεξαπεία νη απαληήζεηο ζε ηέηνηνπ είδνπο 

εξσηήζεηο.  

  Δπφκελε θάζε είλαη ε εκπηζηνζχλε. Σα αηζζήκαηα εκπηζηνζχλεο θαη πίζηεο 

ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθφ ρξφλν γηα λα αλαπηπρζνχλ ζε θάζε παηδί γη απηφ πξέπεη λα 

δείρλνπκε ππνκνλή. Αλ ν ζεξαπεπηήο κπνξεί λα θξαηά κηα ζηαζεξή ζηάζε απέλαληη 

ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην παηδί (ρξφλνο, ρψξνο, πιηθά, ηξφπνο 

αιιειεπίδξαζεο, θαλφλεο) ζα ηνλ βνεζήζεη λα πξνζθέξεη έλα αζθαιέο πιαίζην γηα 

ηελ πεξεηαίξσ εξγαζία. Μέζα απφ απηφ ην πιαίζην ην παηδί ζα ιάβεη ην κήλπκα ηνπ 

πξνζηαηεπηηθνχ πιαηζίνπ θαη δελ ζα είλαη δχζπηζην θαη αλήζπρν.  

  ηε θάζε ηεο δηαθηλδχλεπζεο ην παηδί πεξηκέλεη λα πεξάζεη αξθεηφο θαηξφο γηα λα 

απνθαιχςεη ζακκέλεο ζθέςεηο θαη αηζζήκαηα θξπκκέλα. Καη ε Rubin πξνηείλεη ηελ 

επφκελε θάζε πνπ είλαη ε θάζε ηεο επηθνηλσλίαο. Αλ δελ βξεζνχλ ηξφπνη 

επηθνηλσλίαο δελ ζα κπνξέζεη ην παηδί λα απνθαιχςεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Θα ρξεηαζηεί ίζσο ρξφλνο θαη θάπνηεο δνθηκέο θαη ιάζε ψζηε ν 

ζεξαπεπηήο λα κπνξέζεη λα απνθαιχςεη ιφγηα, εηθφλεο θαη πιαίζηα αλαθνξάο πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζε θάζε παηδί. Ίζν γηα ηα παηδηά πνπ δελ κηινχλ, απηφ είλαη δχζθνιν λα 

γίλεη. Ο ελήιηθαο ζα πξέπεη λα βξεη ηξφπν απνθσδηθνπνίεζεο ιεθηηθψλ κελπκάησλ, 

έλαλ ζπλδπαζκφ ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ ηξφπσλ επαθήο θαη επηθνηλσλίαο. νη 

ηξφπνη απηνί κπνξεί λα αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γηα θάπνηα παηδηά, αιιά 

ε εμεχξεζε ηνπ πην ζσζηνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ κήθνπο θχκαηνο ζην νπνίν ζα 

επηθνηλσλήζεη είλαη ην πην ζεκαληηθφ έξγν ηνπ ελήιηθα θαη απαηηεί θάπνην βαζκφ 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ επηθνηλσλία κε θάπνηνλ πνπ δελ κπνξεί λα κηιήζεη είλαη κηα 

ηδηαίηεξα δχζθνιε πξφθιεζε φπνπ ε έθθξαζε κέζσ ηεο ηέρλεο έρεη έλα βαζηθφ 

πιενλέθηεκα.  

 Δπφκελε θάζε φπνπ επηρεηξνχκε ηελ αλάπηπμε ηεο έθθξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

είλαη ε αληηκεηψπηζε. Δίλαη ίζσο ε πην δχζθνιε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο, φηαλ ην παηδί 

φρη κφλν έρεη εθθξάζεη θάηη επηθίλδπλν, αιιά είλαη πηα έηνηκν λα ην αληηκεησπίζεη. 

ηε ζπλέρεηα ε δηαδηθαζία πεξλάεη ζηελ θαηαλφεζε. Πξφθεηηαη γηα ζπγθξνχζεηο ηνπ 

εαπηνχ κέρξηο φηνπ ην παηδί λα κπνξέζεη λα απνδερηεί κε άλεζε θαη ρσξίο πεξηηηφ 

άγρνο απηά ηα κπζηηθά πνπ πξνεγνπκέλσο έκεηλαλ θξπκκέλα. Παξφηη ε δηαδηθαζία 

απηή θαίλεηαη σο ζηαζηκφηεηα, είλαη απαξαίηεηε ζην παηδί ην νπνίν αθνινπζεί κηα 

δηαδηθαζία αλάινγε κε ηελ απεπαηζζεηνπνίεζε θαη απνθηά ζηαδηαθά φιν θαη 
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κεγαιχηεξε άλεζε απέλαληη ζε ηδέεο θαη αηζζήκαηα πνπ πξνεγνπκέλσο δελ ήηαλ 

απνδεθηά.  

  ηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζηελ απνδνρή. Σν παηδί πξέπεη λα απνδερηεί ην πξφβιεκά 

ηνπ θαη ηηο ζθέςεηο πνπ πεξλάλ απφ ην κπαιφ ηνπ. Καη θηάλνπκε ζηελ πξνζαξκνγή 

θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ήζσο πεξλά αξθεηφο θαηξφο ιφγσ ηεο 

λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο θαη εμαηηίαο ηνπ Δγψ ηνπ παηδηνχ πνπ δελ είλαη πνιχ ηζρπξφ 

λα πεξάζεη ζηελ δηαθηλδχλεπζε, λα αληηκεησπίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηελ 

απνδερηεί γηα λα κπνξέζεη λα ηελ ρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά. Απηφ γίλεηαη νινθάλεξν 

αλ δνχκε φηη έρεη θαηαλνήζεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα αηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

πξάμεηο, θαζψο θαη αλάκεζα ζηε θαληαζία θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σέινο θηάλνπκε 

ζηνλ απνρσξηζκφ. Ίπσο ζπκβαίλεη ζε πνιινχο απνρσξηζκνχο ην παηδί έρεη 

αλάκεηθηα αηζζήκαηα γηα ην ηέινο κηαο ζρέζεο πνπ έρεη απνθηήζεη κεγάιε ζεκαζία 

γη απηφ.  

 

Η επηθνηλσλία παηδηνύ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

  Σα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηηο 

θνηλσληθέο ηνπο επαθέο, είλαη απνκνλσκέλα θαη γη απηφ ην ιφγν έρνπλ άγρνο θαη δελ 

ληψζνπλ άλεηα κε ηνπο αλζξψπνπο. Γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε αλζξψπνπο πνπ εθείλα 

ζέινπλ θαη λα γίλνπλ θίινη, είλαη ζεκαληηθφ λα κεηαθέξνπλ κε ιεθηηθά κελχκαηα 

θπξίσο κε ην πξφζσπν θαη ηε θσλή αιιά θαη απφ απφζηαζε θαη κε ζηάζεηο. Δθείλνη 

πνπ ιέλε φηη δελ έρνπλ θίινπο, είλαη ζπλήζσο άρξσκνη ή ερζξηθνί. Ζ πξνζσπηθή 

παξνπζίαζε είλαη ε πην ζεκαληηθή πηπρή ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Καζνξίδεηαη 

ζπρλά απφ ηα ξνχρα θαη ηε γεληθφηεξε εκθάληζε, ηε θσλή, ην ζηπι θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά. ε κεξηθνχο αλζξψπνπο αξέζνπλ νη ρεηξνλνκίεο, ζε θάπνηνπο άιινπο 

νη εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαη ζε θάπνηνπο άιινη παξάγνληεο ηεο θνηλσληθήο 

θνπιηνχξαο ηνπο. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο απνθηψληαη απφ κίκεζε 

πξνηχπνπ, θαη ζπκπεξηθνξάο, απφ ηππηθέο θηλήζεηο ηεο νηθνγέλεηαο θαη θίισλ  

(Psychological Medicine, 1978). 

  Ζ επηθνηλσλία είλαη κηα δηαδηθαζία ή κνξθή αιιειφδξαζεο δηαπξνζσπηθή, δειαδή 

θνηλσληθή. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κφλν φηαλ θαηαιήγεη ζε θάπνηα κνξθή 

θαηαλφεζεο. Γειαδή, ε επηθνηλσλία δελ είλαη κηα πεξίπησζε εξεζίζκαηνο θαη 

αληίδξαζεο, αιιά είλαη έθθξαζε, εξκελεία θαη αληίδξαζε. Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα 

αλαθεξζεί φηη φηαλ κηιάκε γηα επηθνηλσλία, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, δελ 

απεπζπλφκαζηε κφλν ζηε ιεθηηθή, αιιά θαη ζηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία πνπ ππάξρεη 
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κεηαμχ ησλ αηφκσλ κηαο νκάδαο θαη δε ζην πιαίζην ζην νπνίν βξίζθνληαη άηνκα κε 

χλζεηεο Γλσζηηθέο πλαηζζεκαηηθέο θαη Κνηλσληθέο δπζθνιίεο. Ζ κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλίαο 

εθηφο απφ ηε γιψζζα, φπνπ κεηαμχ άιισλ ζπκπεξηιακβάλνληαη: ην άγγηγκα, νη 

ζησπέο, ε δηαπξνζσπηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ν ρξφλνο θαη ε ρξήζε 

αληηθεηκέλσλ. 

  Οη νηθνγέλεηεο κπνξνχλ επίζεο λα ζεξαπεπηνχλ κέζα απφ ηελ ηέρλε. ην ζεκείν 

απηφ ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη εθφζνλ ε πξψηκε παξέκβαζε απεπζχλεηαη 

ζε παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα ζεξαπεχζνπκε θαη ηνπο 

δχν κέζα θαη απφ ηελ ηέρλε. Ζ δπάδα κεηέξα - παηδί είλαη ε πην ζεκαληηθή δπάδα, 

απηή πνπ αζθεί ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. Γη' απηφ ην ιφγν αιιά 

θαη γηα άιινπο, πξέπεη λα γίλνληαη θάζε ηφζν ζπλεδξίεο κε ηε κεηέξα θαη ην παηδί 

ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη ζην ηέινο ηεο ζεξαπείαο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πξνηείλεηαη 

γηα πξψηε θνξά κηα νκάδα ζεξαπείαο κε ηε κακά θαη ην παηδί, ήηαλ γηαηί είραλ 

παξαηεξεζεί πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κεηέξσλ θαη ησλ 

κηθξψλ δηαηαξαγκέλσλ παηδηψλ ηoπο, πνπ είραλ απνηέιεζκα αθελφο ηε δπζθνιία καο 

λα ζπιιέμνπκε κε δηαζηξεβισκέλεο απαληήζεηο, θαη αθεηέξνπ ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαη ηα δχν κέξε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βξνπλ λένπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο. Παξφηη φκσο ε δπάδα απηή είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε θαη ζπρλά εθείλε 

πνπ έρεη ηηο κεγαιχηεξεο ζπγθξνχζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ππάξρνπλ θαη άιια 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζε κηα θνηλή ζπλεδξία κε ην παηδί. Ζ κακά θαη ν κπακπάο. Οη 

δπάδεο απηέο βνεζνχλ ην παηδί λα αηζζαλζεί θαη λα δεη δηάθνξα πξάγκαηα φπσο ηνπο 

έληνλνπο αληαγσληζκνχο. Τπάξρνπλ επίζεο θαη νη ζεξαπείεο θνηλέο κέζσ ησλ 

εηθαζηηθψλ γηα νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα. Δλψ ε ζεξαπεία απηή θαίλεηαη λα 

ιεηηνπξγεί θαιά κε εθείλνπο πνπ δελ εθθξάδνληαη αλνηρηά θαη δελ έρνπλ εκπηζηνζχλε 

ζηα ιφγηα, απνδεηθλχεηαη εμίζνπ θαηάιιειε γηα εθείλνπο πνπ θηάλνπλ ζην άιιν άθξν 

θαη γίλνληαη ππεξκεξνιεπηηθνί. Απφ δηάθνξα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξεη γίλεηαη 

ζαθέο φηη ζε κηα ζεξαπεία κέζσ ησλ εηθαζηηθψλ ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα 

επεμεξγαζηεί θαλείο ηα ελδννηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. Οη πηζαλνί ζπλδπαζκνί θαη νη 

ηξφπνη δφκεζεο ηεο ζπλαιιαγήο είλαη πνιινί. Ζ εξγαζία κε φια ή κε θάπνηα κέιε 

ηεο νηθνγελεηαθήο κνλάδαο κπνξεί είηε λα απνηειεί ηε βαζηθή κέζνδν είηε λα 

εθαξκφδεηαη πεξηνδηθά, αλάινγα κε ην ηη ζεσξείηαη πην θαηάιιειν.  
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θνπόο: 

 θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ αλάπηπμεο ησλ 

επηθνηλσληαθψλ θαη γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ζε καζήηξηα κε κηθξνθεθαιία. Ζ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία κε δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο 

ςπρνθηλεηηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλάπηπμε ηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, απνηεινχλ ην ΑΓΔΠΔΑ (ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν 

Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο) πνπ ζρεδηάζηεθε ζε εηδηθφ 

λεπηαγσγείν ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε καζήηξηα κε 

πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο.  

 

Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο 

 Ζ έξεπλα αθνξά ζηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα παηδί κε κηθξνθεθαιία ζε 

εηδηθφ λεπηαγσγείν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαθάησ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 

1. Τπάξρεη επηθνηλσλία φηαλ δελ ππάξρεη πξνθνξηθφο ιφγνο; 

1.1. Απφ ηελ πιεπξά ησλ γνληψλ 

1.2. Απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

1.3. Απφ ηελ πιεπξά ησλ εηδηθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

2. Ζ ζπλεξγαζία γνλέα - εθπαηδεπηηθνχ βνεζά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο; 

2.1. Ίηαλ έρνπλ ηαθηηθή ηειεθσληθή επηθνηλσλία 

2.2. Ίηαλ επηζθέπηνληαη ηαθηηθά ην ζρνιείν 

2.3. Ίηαλ ε επηθνηλσλία ηνπο δελ είλαη ηαθηηθή 

3. Ζ ππνζηήξημε ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο (θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο π.ρ. ηξέμηκν, 

πεξπάηεκα θαη θηλήζεηο ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο π.ρ. ςαιίδη, θνιιάδ) δηεπθνιχλεη 

ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ.  

3.1. Καηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

3.2. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

3.3. Καηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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Β’ ΜΔΡΟ 
 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 
 

Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο 

  Σα ηειεπηαία ρξφληα αξθεηνί εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη δηεμήγαγαλ έξεπλεο ιφγσ ησλ ζπρλψλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη ζηνλ ηνκέα 

απηφ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Ζ κεζνδνινγία αλαθέξεηαη ζε έξεπλα ε νπνία 

δηεμάγεηαη απφ εξεπλεηέο νη νπνίνη έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη νξηζκέλνπο 

ζηφρνπο θαη θαινχληαη λα εξεπλήζνπλ ην πξφβιεκα ζε νξηζκέλν πιαίζην ή 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε νπφηε πξέπεη λα απνθαζίζνπλ 

θαη ηελ εξεπλεηηθή κέζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Οη εξεπλεηέο αλαθέξζεθαλ κε 

ζαθήλεηα ζηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο 

γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, ηα νπνία αμηνπνηήζεθαλ ζηελ επαιήζεπζε ή 

ηελ δηάςεπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

  Οη παξαηεξήζεηο σο κεζνδνινγηθά εξγαιεία πεξηιακβάλνπλ ηελ πνζνηηθή 

παξαηήξεζε. Δδψ θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνζνηηθήο παξαηήξεζεο 

ζχκθσλα κε ηηο Salvia θαη Ysseldyke είλαη φηη ε κέηξεζε ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο, φηη νη ζπκπεξηθνξέο έρνπλ νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, επηιέγνληαη ν 

ηφπνο, ν ρξφλνο θαη νη ηξφπνη ιεηηνπξγηθνχ νξηζκνχ θαη πνζνηηθήο κέηξεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Άξα ινηπφλ, νξίδνπκε ηε ζπκπεξηθνξά σο κηα δηαδηθαζία ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηεο ηνπνγξαθίαο (ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθδειψλεηαη κηα 

ζπκπεξηθνξά), ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο (ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη θάπνηνο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν, ην νπνίν κπνξνχκε λα ην ζπκπεξάλνπκε, θαζψο δε κεηξάηαη ην 

αίηην) θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξαηήξεζεο. Ίζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά, 

αλαθέξνληαη ζηε δηάξθεηα, ηε ζπρλφηεηα, ηελ έληαζε θαη ην ρξφλν.  

I. Οη κεηξήζεηο δηάξθεηαο κεηξψληαη κε κεηξήζεηο δηάξθεηαο, ρξνλφκεηξν.  

II. Γηα λα κεηξήζνπκε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί ζε εξέζηζκα -

ζπκπεξηθνξά, πξέπεη λα ππάξρεη επδηάθξηηε αξρή θαη ηέινο θάζε εθδήισζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο.  
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III. Ζ ζπρλφηεηα, απαηηεί επίζεο επδηάθξηηε αξρή θαη ηέινο ζπκπεξηθνξάο θαη γηα λα 

παξαηεξεζεί ρξεηάδεηαη έλαλ απιφ κεραληθφ κεηξεηή. Μπνξνχκε λα εθθξάζνπκε ην 

ξπζκφ αλά ιεπηφ, ψξα, κέξα...  

IV. Ζ έληαζε κεηξάηαη ζε νξγαλσκέλα πιαίζηα, κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ζε 

αληίζεζε κε ηε κέηξεζε ζηελ ηάμε, φπνπ είλαη πην δχζθνιν θαζψο ππάξρεη ζφξπβνο. 

Τπνινγίδεηαη αληηθεηκεληθά θαη ππνθεηκεληθά κε βάζε ηελ επίπησζε πνπ έρνπλ νη 

ζπκπεξηθνξέο ζε άιινπο αλζξψπνπο.  

  Γηα ηελ πνζνηηθή έξεπλα, είλαη απαξαίηεην λα ππνινγίδνπκε ηα πιαίζηα (πξέπεη λα 

κεηξάηαη ζε δηάθνξα πιαίζηα φπσο ζρνιείν, ζπίηη, παηδηθή ραξά θαη λα βιέπνπκε ηε 

ζπλέπεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε θάζε πιαίζην, φπσο θαη ηηο ζπλζήθεο ή ηη ελζαξξχλεη 

θαη ηη φρη ζε θάζε έλα απφ απηά), ην ρξνληθφ δηάζηεκα (ζπλεδξία, φπνπ ε 

παξαηήξεζε νξίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα π.ρ. κηα ζρνιηθή κέξα ζε 

δηαθεθνκκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο γηα λα ππάξρεη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο) θαη ηε θχζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.  

   πλήζσο παξαηεξνχκε ηηο επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο ηηο νπνίεο ζέινπκε λα 

απμήζνπκε θαη αθνξνχλ αθαδεκατθέο θαη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο 

αλεπηζχκεηεο ηηο νπνίεο ζέινπκε λα εμαιείςνπκε θαη αθνξνχλ ζπκπεξηθνξέο 

επηθίλδπλεο πξνο άιινπο αλζξψπνπο, ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπκπεξηθνξέο 

πνπ είλαη επηζπκεηέο ζε νξηζκέλα πιαίζηα, αιιά πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ φηαλ 

εθδειψλνληαη ζε άιια. Γηα παξάδεηγκα, ε καζήηξηα βγάδεη ηα παπνχηζηα ζηνλ 

παηδφηνπν, αιιά δελ πξέπεη λα ηα βγάδεη ζην πξναχιην.  

   Σν κεηνλέθηεκα ηεο πνζνηηθήο παξαηήξεζεο, αλαθέξεηαη ζε θξηηηθέο φηη νη 

πνζνηηθέο παξαηεξήζεηο ππεξαπινπζηεχνπλ ην λφεκα θαη ηελ εξκελεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (Γξνζηλνχ, 2013).  

  Ζ Πνηνηηθή παξαηήξεζε είλαη θαηά βάζε πεξηγξαθηθή παξαηήξεζε. Ο παξαηεξεηήο 

μεθηλάεη λα πεξηγξάθεη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξεί ζεκαληηθέο. Σν κεηνλέθηεκα ηεο 

πνηνηηθήο παξαηήξεζεο είλαη φηη ππάξρεη απαίηεζε ηδηαίηεξα εθιεπηπζκέλσλ 

παξαηεξήζεσλ: κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, δπζθνιία λα κηιήζνπκε θαη λα πνχκε ηηο 

εκπεηξίεο καο, δπζθνιία δηαηήξεζεο ηεο επηζηεκνληθήο εγθπξφηεηαο (Γξνζηλνχ, 

2013).  

Μηα αθφκε κνξθή παξαηήξεζεο είλαη ε Δζλνγξαθία. ε απηήλ ν εξεπλεηήο 

παξαθνινπζεί ηα δξψκελα ρσξίο ν παξαηεξεηήο λα παξεκβαίλεη ζηε δηαδηθαζία, 

αιιά παξακέλεη απιφο παξαηεξεηήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαηήξεζε είλαη ρξήζηκε ζηα 
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πξψηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο φπνπ δελ γλσξίδνπκε αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά.  

  Ζ έξεπλά καο βαζίζηεθε θαηά κείδνλα ιφγν ζηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Ο 

παξαηεξεηήο εληάρζεθε ζηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη ζπκκεηείρε 

ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ο ξφινο ηνπ κπνξεί λα ήηαλ ή φρη γλσζηφο ζηελ νκάδα θαη 

είρε ηελ επθαηξία λα βηψζεη ηηο ίδηεο εκπεηξίεο κε ηα άηνκα πνπ κειεηνχζε. ·θαλε 

αλεπίζεκεο ζπλεληεχμεηο θαη θαηέγξαθε κε ηε κνξθή εθηεηακέλεο αθήγεζεο. Ο 

εξεπλεηήο θαηά ηελ δηεμαγσγή παξαηεξήζεσλ κε παηδηά θιήζεθε λα ιάβεη επηπιένλ 

πξνθπιάμεηο. Ίηαλ πξφθεηηαη λα παξαηεξήζνπκε έλα παηδί πξέπεη λα είκαζηε ζην 

θπζηθφ ηνπ ρψξν, λα αθηεξψζνπκε θάπνην ρξφλν θαη λα θαζίζνπκε θάπνπ φπνπ λα 

έρνπκε επνπηεία ηνπ ρψξνπ, φζν θαιχηεξα γίλεηαη.  

  Ζ παξαηήξεζε ιφγνπ ζε καζήηξηα κε κηθξνθεθαιία πνπ δελ έρεη ιφγν, είλαη 

πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ελφο 

παηδηνχ ζην ιφγν γίλεηαη ζηηο εμήο πεξηνρέο: ζηνλ απζφξκεην ιφγν, ζην κηκεηηθφ 

ιφγν θαη ζην ιφγν πνπ εθκαηεχεηαη.  

   Ζ πζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

θαη αμηνπνηείηαη ζηελ δηεμαγσγή κηαο δηεξεπλεηηθήο παξαηήξεζεο. ηελ γεληθή 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα απηή πεξηιακβάλεη ηελ δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, ζρεδηαζκφ 

εξγαιείσλ κέηξεζεο, εθπαίδεπζε παξαηεξεηψλ πηινηηθή έξεπλα, αλαζεψξεζε 

δηαδηθαζίαο θαη κεζφδσλ κέηξεζεο, αλάπηπμε ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο γηα ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ. ηε παξνχζα έξεπλα ε ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε κε αλάιπζε 

θαη εξκελεία απνηειεζκάησλ θαη αθνινπζήζεθε γξάςηκν ηεο κειέηεο κε ην 

ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Παξέκβαζεο Δηδηθήο Αγσγήο 

θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) γηα άηνκα κε ζχλζεηεο Γλσζηηθέο πλαηζζεκαηηθέο 

θαη Κνηλσληθέο δπζθνιίεο (ΓΝΧΗΚΟΗ) θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (Γξνζηλνχ, 2013). 

  Σέινο ζηα είδε παξαηήξεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη ε παξαηήξεζε 

βηληενζθνπεκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ έρεη απνδεηρηεί φηη είλαη ζεκαληηθφ 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν κειέηεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ κε ζχλζεηεο Γλσζηηθέο 

πλαηζζεκαηηθέο θαη Κνηλσληθέο δπζθνιίεο (ΓΝΧΗΚΟΗ) (Γξνζηλνχ, 2013). 
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Δξεπλεηηθά Δξγαιεία – Σν πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο 

  Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Ζ κεζνδνινγία 

ήηαλ κεηθηή (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006) θαη απνηειείην απφ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

δεδνκέλα. Ζ νκάδα ζηφρνπ απνηειείην απφ καζεηέο κε κηθξνθεθαιία θαη ελήιηθεο 

πνπ ήξζαλ ζε επαθή καδί ηνπο. 

Α)Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ηεο παξαηήξεζεο. 

Ο ηξφπνο θαη ρξφλνο απαζρφιεζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ ηαπηνπνηήζεθε κε ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε, θαη ηελ κειέηε πεξίπησζεο καζήηξηαο κε κηθξνθεθαιία κε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε γηα 600 ψξεο. Σα εξγαιεία γηα ηηο παξαηεξήζεηο 

απνηεινχληαλ απφ ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή, ηνπο πίλαθεο ηεο άηππεο 

παηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο-ΛΔΒΓ (Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ), ηνπ 

ΠΑΠΔΑ (Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο), ηηο παξαηεξήζεηο 

γηα ηηο γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αιιά θαη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ δηδαζθαιία γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ (εηήζην, κεληαίν, εβδνκαδηαίν, εκεξήζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα) 

(Υξεζηάθεο, 2002 θαη 2013). 

  Αθφκε ζπκπεξηιήθζεζαλ ζπλεληεχμεηο δηάξθεηαο 15-20 ιεπηά απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ελήιηθεο κε ηελ καζήηξηα κειέηεο κε κηθξνθεθαιία, κε έκθαζε ηελ 

εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο (λεπηαγσγφο) πνπ παξεπξηζθφηαλ δίπια ζηε καζήηξηα 

ζηελ ίδηα ηάμε, βαζηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο, ζρεηηθά κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηελ έληαμε ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηε 

δηδαζθαιία ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. 

 Β)Σα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ κε ηελ ρνξήγεζε κηθξήο θιίκαθαο 

εξσηεκαηνινγίνπ (5 εξσηήκαηα γηα θάζε ππφζεζε). Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηεο 

νκάδαο ζηφρνπ νξίζηεθε ζε 3- 4 κήλεο κε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ρξνληθνχ 

νξίνπ αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε 

ηελ κέζνδν ησλ πνιιαπιψλ αλαιχζεσλ. 
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Σα εξγαιεία ηεο ζπζηεκαηηθήο εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

θαη Δθπαίδεπζε 

 Ζ παξαηήξεζε κπνξεί λα είλαη Ναηνπξαιηζηηθή / Φπζηθή ή Δξγαζηεξηαθή 

Παξαηήξεζε. Ζ Ναηνπξαιηζηηθή παξαηήξεζε: Με παξεκβαηηθή θαη ζπκβαίλεη ζε 

πιαίζην φζν ην δπλαηφλ πην θπζηθφ. Ο παξαηεξεηήο δελ παξεκβαίλεη, απιψο 

θαηαγξάθεη. Απηή ε παξαηήξεζε εμππεξεηεί ζθνπνχο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

εδξαησζεί ε εγθπξφηεηα. Πξφθεηηαη γηα απζφξκεηεο ζπκπεξηθνξέο, νπφηε κπνξνχλ 

εχθνια λα γεληθεπηνχλ. ·λα πξφβιεκα ηεο λαηνπξαιηζηηθήο παξαηήξεζεο, είλαη φηη 

δελ είλαη ειεγρφκελεο νη ζπλζήθεο, γη‟ απηφ είλαη δχζθνιν λα εμαθξηβψζνπκε ηη 

αθξηβψο πξνθαιεί ηε ζπκπεξηθνξά (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Ζ παξαηήξεζε 

γίλεηαη ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζπκβαηηθφ ζρνιείν, ζην εηδηθφ ζρνιείν, ζην θέληξν 

εκέξαο, ζην θέληξν δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, ζηελ παηδηθή ραξά, ζην 

θνιπκβεηήξην, ζηελ εθθιεζία, ζηε γεηηνληά, ζην κνπζείν, ζηε βηβιηνζήθε, ζην 

γπκλαζηήξην (Γξνζηλνχ, 2013). 

  Ζ εξγαζηεξηαθή παξαηήξεζε: νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν παξαηεξεηήο επηιέγεη λα 

παξαηεξήζεη ζε εξγαζηήξην είλαη: γηα λα παξαηεξήζεη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ δελ 

θαίλεηαη ζηηο απζφξκεηεο αληηδξάζεηο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, λα εμεξεπλήζεη ηα 

φξηα ηεο αληίδξαζεο ζε ζπζηεκαηηθέο κεηαβιεηέο φηαλ ππάξρεη εξέζηζκα, λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζε κηα θαηάζηαζε πνπ δελ είλαη εχθνια πξνζβάζηκε, λα 

νξγαλψζεη ηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο. Σν πξφβιεκα ζε απηή ηελ παξαηήξεζε είλαη φηη 

δελ ππάξρεη θπζηθή αληίδξαζε αιιά έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ.  

 

Μεζνδνινγία ηεο παξαηήξεζεο ζε παηδί κε κηθξνθεθαιία 

  Με ηελ παξαηήξεζε ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εξεπλήζεη ηηο θηλεηηθέο, γισζζηθέο, 

πξαθηηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ. Δίλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη ηελ παξαηήξεζε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη 

λα πεξηγξάςεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο ζπλζήθεο θαη ην ρψξν ζηνλ νπνίν εμειίζζεηαη 

(Γξνζηλνχ, 2013). Παξαηεξεί ην παηδί ζε φιεο ηνπ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ ηάμε, 

ζηελ απιή θαη ζην παηρλίδη. ·ηζη είλαη ζε ζέζε λα δψζεη ζεκαληηθή εμειηθηηθή 

βνήζεηα ζην λνεηηθά θαζπζηεξεκέλν παηδί θαη λα εληζρχζεη ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ 

επίπεδν νδεγψληαο ην ζηα ζχλνξα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ζ παξαηήξεζε θαη ε 

πεξηγξαθή ελφο παηδηνχ κε κηθξνθεθαιία απνηειεί ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εξεπλεηηθή κέζνδνο θαη ε 
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θαηάιιειε παξέκβαζε γηα ηε καζήηξηα, ε παξαηήξεζε ήηαλ ρξήζηκε ψζηε λα θαλεί 

ε ζπκπεξηθνξά, νη ηθαλφηεηεο θαη νη αλάγθεο ηεο καζήηξηαο θαη λα θαηαγξαθνχλ.  

  Ο Λ. ηαχξνπ εξεπλά ην δήηεκα ηεο παξαηήξεζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη αλαθέξεη 

φηη ν εηδηθφο παηδαγσγφο αθνχ είλαη γεξά εμνπιηζκέλνο κε επηζηεκνληθέο, 

εθπαηδεπηηθέο, ηαηξηθέο ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο γλψζεηο θαη απφςεηο, 

παξαθνινπζεί έλα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλν παηδί θαη έρνληαο ηελ ηθαλφηεηα λα θάλεη 

παηδαγσγηθή δηεξεχλεζε ηεο ςπρνινγηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, δηαπηζηψλεη ην επίπεδν 

ηεο αγσγηκφηεηάο ηνπ (ηαχξνπ, 2002). 

 

Α. Πεξηγξαθή πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ κειέηεο πεξίπησζεο παηδηνύ κε 

κηθξνθεθαιία  

 

Μειέηε πεξίπησζεο 

  Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε κε κειέηε πεξίπησζεο. Ξεθίλεζε κε ηε κέζνδν 

ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ψζηε λα εζηηάζνπλ ζην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεδηάζηεθε ην πξφγξακκα παξέκβαζεο ην νπνίν δηήξθεζε 8 κήλεο. 

Ζ παξαηήξεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ζπκκεηνρηθή ή κε ζπκκεηνρηθή. Ίηαλ κηιάκε 

γηα κειέηε πεξίπησζεο πξφθεηηαη γηα ηελ εληαηηθή θαη ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζε 

θαη έξεπλα ελφο αηφκνπ ή κίαο νκάδαο ε νπνία θαζνδεγεί ηνλ εξεπλεηή ζηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο ηνπ, πεξηιακβάλνληαο ηε ρξήζε ηφζν πνηνηηθψλ φζν θαη 

πνζνηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. θνπφο ηεο είλαη κέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε λα εμεξεπλήζεη θαη λα αλαιχζεη ζπζηεκαηηθά θαηλφκελα πνπ ζπλζέηνπλ 

ηνλ θχθιν δσήο ηεο κνλάδαο πξνθεηκέλνπ λα θάλεη γεληθεχζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

επξχηεξν πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε κνλάδα απηή (Αβξακίδεο, 2006). Δζηηάδνπλ 

ζε κηα θαη κνλαδηθή πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα ηελ θαηαλνήζνπλ θαη λα εξεπλεζνχλ 

φινη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αληίδξαζε ηνπ παηδηνχ ψζηε κέζα απφ ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έξεπλα λα θαηαιήμνπκε ζε γελίθεπζε. 

  Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 8 κήλεο κε θαζεκεξηλή δηαπξνζσπηθή επαθή 

θαη 99 πξσηφθνιια παξαηήξεζεο, παξέκβαζεο θαη 5 πξσηφθνιια πεηξάκαηνο γηα 

καζήηξηα κε δηάγλσζε : «κηθξνθεθαιία, θνξκηθή ππνηνλία θαη θαζπζηέξεζε ηφζν 

ησλ θηλεηηθψλ φζν θαη ησλ ιεθηηθψλ δεμηνηήησλ». Σν πξφγξακκα μεθίλεζε κε ηνπο 

παξαθάησ δηδαθηηθνχο ζηφρνπο: Γηδαθηηθφο ζηφρνο :λα εθηειεί θηλήζεηο αδξήο θαη 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο (ΓΜΔ – ΠΑΠΔΑ: ςπρνθηλεηηθφηεηα βι. ζει 3 Βηβιηνηεηξάδην 
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καζεηή, Κηλψ ην ζψκα κνπ θαη πηάλσ κε ηα ρέξηα κνπ). Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο 

νξίζηεθε ζην λα πεηχρεη ε καζήηξηα κε κηθξνθεθαιία λα εθηειεί θηλήζεηο αδξήο θαη 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. ην πεδίν ησλ ΓΔΠΠ – ΑΠ θαη εληαμηαθφ πξφγξακκα 

ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ θπζηθήο αγσγήο ν δηδαθηηθφο ζηφρνο 

νξίζηεθε ζην λα πεηχρεη ε καζήηξηα κε κηθξνθεθαιία λα αλαπηχζζεη φπσο φινη νη 

καζεηέο ζην Νεπηαγσγείν ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπο.  

  Οη ιήςεηο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο ζηαδηαθέο 

παξαηεξήζεηο (αξρηθή ζηηο 30 /10/13, ελδηάκεζε ζηηο 20 /1/14 θαη ηειηθή ζηηο 2/5/14) 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Δληαμηαθνχ Πξoγξάκκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο κέζα απφ ηα νπνία αλαιχεηαη ε γξακκή βάζεο καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ, ε γξακκή βάζεο ΛΔΒΓ απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο εηνηκφηεηαο, απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) ηνπ 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ε γξακκή βάζεο απφ ηελ 

παξαηήξεζε ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαη απφ ηελ παξαηήξεζε ηλ 

Δηδηθψλ καζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. H δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηδε ε καζήηξηα είλαη 

εκθαλήο αλ ιάβνπκε ππφςε ην γεγνλφο φηη ε καζήηξηα παξαθνινπζνχζε γηα δεχηεξε 

ρξνληά ην εηδηθφ λεπηαγσγείν, παξαθνινπζείην απφ ινγνζεξαπεπηή θαη ηελ επφκελε 

ρξνληά επξφθεηην λα πάεη ζην εηδηθφ δεκνηηθφ. Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνχζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ήηαλ αξθεηά ππνζηεξηθηηθφ αλ ζθεθηεί θαλείο φηη 

ε κεηέξα ήηαλ 26 εηψλ θαη κεηά ηε καζήηξηα γέλλεζε άιια δχν θνξίηζηα θαη είρε 

ζθνπφ λα γελλήζεη θη άιια κέρξη λα έξζεη αγνξάθη. Τπήξρε επίζεο ην κεληαίν 

πξφγξακκα, ην εηήζην θαη ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα φπσο ζρεδηάζηεθε ζηελ έλαξμε 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζεηξά θαη ζπλνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ηε 

κεζνδνινγία αμηνπνηήζεθε ην ·ληππν Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο γηα ηε ιήςε 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ην νπνίν βνήζεζε ψζηε λα αλαιπζεί θαη λα αμηνινγεζεί ε 

θαζεκεξηλή επαθή κε ην λήπην θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο λεπηαγσγνχ κεηά ην πέξαο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

  Ζ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ηεο καζήηξηαο κε ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ 

Γεμηνηήησλ, νη νπνίεο αλαιχνληαη παξαθάησ, είλαη ζεκαληηθή γηα λα εθηηκεζεί ην 

επίπεδφ ηεο. Σν βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο, αλαθέξεη φηη απαξαίηεηε είλαη 

ε άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε φπνπ θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη κε βάζε ηηο αλάγθεο 

ηνπ καζεηή θαη έηζη νη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ βνεζνχλ ην δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα ην νπνίν ζρεδηάδεηαη κε πξνυπνζέζεηο, εηδηθέο γλψζεηο θαη επηκφξθσζε 

απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ζηφρνο, πιηθά, νδεγίεο, ζπκπεξηθνξά, θξηηήξηα, 
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βήκαηα, παξαηεξήζεηο). Αμηνινγνχκε ηνλ καζεηή θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηα 

βηβιηνηεηξάδηα κε ην θσηνγξαθηθφ θαη ερεηηθφ πιηθφ, ηηο θάξηεο θαη ην έληππν 

θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη πέληε θάζεηο ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ φπσο πινπνηήζεθε γηα ηε καζήηξηα κε κηθξνθεθαιία. 

 

1
ε
 Φάζε: πζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε 

 Πεξηιακβάλεη ην αηνκηθφ, ην νηθνγελεηαθφ θαη ην ζρνιηθφ ηζηνξηθφ ηεο καζήηξηαο. 

Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό 

 Ζ κακά πξνεξρφηαλ απφ νηθνγέλεηα κε αξθεηά πξνβιήκαηα, ν κπακπάο ηεο έρεη 

ζθνησζεί ζε ηξνραίν ελψ παξάιιεια παξνπζηάδνληαλ κνξθέο θαθνπνίεζεο ζηελ 

νηθνγέλεηά ηεο. Ζ ίδηα ηζρπξίζηεθε φηη ζηελ νηθνγέλεηα πνπ δεκηνχξγεζε εθείλε, δελ 

ππάξρνπλ κνξθέο βίαο θαη φηη ε επηπρία είλαη εκθαλήο φηαλ ζπλαληά θαλείο ην 

δεπγάξη. Ζ ίδηα δελ ήζειε λα αθήλεη κφλα ηνπο ηα παηδηά κε ηνλ παηέξα ηνπο θαη 

απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ έβγαηλε θαζφινπ απφ ην ζπίηη. Τπνζηήξημε επίζεο φηη 

ληψζεη ηχςεηο λα ηα αθήλεη έζησ γηα κία ψξα. Γηθαηνιφγεζε ην γεγνλφο απηφ ζηελ 

δηθή ηεο παξακέιεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα απφ ηελ νπνία πξνεξρφηαλ. ην ζπίηη δελ 

είρε ην ρξφλν λα αζρνιεζεί κε ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηελ καζήηξηα γηαηί είρε άιια δχν 

θνξηηζάθηα, έλα 3 εηψλ θαη έλα 8 κελψλ. Ίπσο είπε, ν κπακπάο δελ αζρνιείην κε ηε 

καζήηξηα, σζηφζν ε καζήηξηα δνχιεπε ζην ζπίηη κφλν κε ηε κακά. Δίλαη αξθεηά 

ζεκαληηθή ε αλαθνξά ζην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, θαζψο πνιιέο νηθνγέλεηεο δελ 

έρνπλ επίγλσζε ησλ πξψηκσλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκαδηψλ ή ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λα εληάμνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

εληνπίδνπλ ηα ζεκάδηα, θαη απηά ηα δεηήκαηα κπνξεί λα είλαη πξνεμέρνληα ζηα 

πιαίζηα ησλ δεκνγξαθηθψλ νκάδσλ. Ο πξψηκνο εληνπηζκφο επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ κε πξψηκε παξέκβαζε ψζηε λα ππάξρνπλ λνεηηθά, εθπαηδεπηηθά θαη 

θνηλσληθά απνηειέζκαηα. Απηή ε βνήζεηα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηα 

νηθνλνκηθά αζζελέζηεξα παηδηά ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

πξφζβαζε ζηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε θαη πεξηνξηζκέλνπο νηθνγελεηαθνχο πφξνπο 

γηα ηελ αθαδεκατθή ηνπο εμέιημε (Cassandra, Guarino, Buddin, Pham, Cho, 2012). To 

ίδην ππνζηεξίδεη θαη ν Burger (2010) ιέγνληαο φηη ηα παηδηά απφ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά κεηνλεθηνχζεο νηθνγέλεηεο δελ είλαη ηφζν επλνεκέλα φζν νη ζπλνκήιηθνί 

ηνπο. Σα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ε πξψηκε παξέκβαζε πνπ δέρηεθαλ ηα παηδηά απηά 
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είρε ζεκαληηθέο ζεηηθέο βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο, αιιά κηθξφηεξεο 

καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο γηα ηε γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε.  

 Οη γνλείο ηεο καζήηξηαο ήηαλ ζε κηθξή ειηθία (26 εηψλ ε κακά θαη 28 εηψλ ν 

κπακπάο). Ζ κεηέξα δελ εξγαδφηαλ, ελψ ν κπακπάο δνχιεπε ζε εζηηαηφξην. Οη 

ζπγγελείο (φπσο δήισζε ε κεηέξα) είραλ απνκαθξπλζεί ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

καζήηξηάο κνπ. Οη θίινη έθαλαλ ην ίδην. Οπφηε, ε κεηέξα ήηαλ κφλε ρσξίο βνήζεηα.  

Αηνκηθό ηζηνξηθό 

 Ζ καζήηξηα βξηζθφηαλ γηα ηξίηε ρξνληά ζην εηδηθφ λεπηαγσγείν θαη παξαθνινπζείην 

εμσζρνιηθά απφ ινγνζεξαπεπηή θαη απφ ςπρνιφγν ζην ζρνιείν. Γελ είρε πξνθνξηθφ 

ιφγν, κφλν θάπνηεο θσλνχιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ζ επηθνηλσλία ηεο 

εμειίζζεηαη, ηεο άξεζε λα ηελ αγγίδνπλ ζηα ρέξηα, λα ηε ρατδεχνπλ ζηελ παιάκε θαη 

ελζνπζηαδφηαλ κε αηζζεηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πεξπαηνχζε κφλε ηεο κε αξγφ θαη 

γξήγνξν βήκα, αιιά ηα βήκαηά ηεο ήηαλ αζηαζή. Ζ δηάξθεηα παξακνλήο ηεο ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ειάρηζηε, έπξεπε λα ελαιιάζζεηαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα ηεο πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ. Ίηαλ θνπξαδφηαλ ήηαλ 

θαιχηεξα λα ελαιιάζζνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο. πρλά πεηνχζε ηα αληηθείκελα απφ 

κπξνζηά ηεο θαη θψλαδε ή θάπνηεο θνξέο έθιαηε.  

ρνιηθό ηζηνξηθό 

 Ζ καζήηξηα βξηζθφηαλ γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά ζην εηδηθφ λεπηαγσγείν θαη 

παξαθνινπζείην απφ ινγνζεξαπεπηή. Δίρε ζεκεηψζεη αλάπηπμε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο πξνεγνχκελεο εηδηθήο 

εθπαηδεπηηθνχ ζην πεξπάηεκα θαη ζην ρξφλν παξακνλήο ζε δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπηθνηλσλνχζε κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν κε ηε ζπκκαζήηξηά ηεο. Γελ είρε πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία, αιιά ε ζπγθεθξηκέλε είρε ην άγγηγκα σο κέζν αιιειεπίδξαζεο.  

 

2
ε
 Φάζε: Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιόγεζε (ΛΔΒΓ - ΓΜΔ, ΛΔΒΓ - ΠΑΠΔΑ, 

ΛΔΒΓ - γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ΛΔΒΓ - εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο)  

 Σν βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ εηδηθήο αγσγήο, αλαθέξεη φηη απαξαίηεηε είλαη ε άηππε 

παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε φπνπ θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ 

καζεηή θαη έηζη νη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ βνεζνχλ ην δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα ην νπνίν ζρεδηάδεηαη κε πξνυπνζέζεηο, εηδηθέο γλψζεηο θαη επηκφξθσζε 

απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ζηφρνο, πιηθά, νδεγίεο, ζπκπεξηθνξά, θξηηήξηα, 

βήκαηα, παξαηεξήζεηο). Ζ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ηεο καζήηξηαο κε ηηο 
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Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ, νη νπνίεο αλαιχνληαη παξαθάησ, είλαη 

ζεκαληηθή γηα λα εθηηκεζεί ην επίπεδφ ηεο. 

  Μεηά απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηε ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή 

παξαηήξεζε θαη ηελ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε, ζεκεηψζεθε ε επίδνζε ηεο 

καζήηξηαο ζηηο πεξηνρέο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο (πξνθνξηθφο ιφγνο, 

ςπρνθηλεηηθφηεηα, λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε) θαη 

παξαηεξήζεθε φηη ε πξνηεξαηφηεηα παξέκβαζεο ήηαλ ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ελψ ε 

απφθιηζε ήηαλ ηνπιάρηζηνλ δχν εμάκελα πξνο ηα θάησ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο 

ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. χκθσλα κε ηε γξακκή βάζεο γηα ηε γξακκή πιαηζίνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο (ΠΑΠΔΑ), ε πξνηεξαηφηεηα παξέκβαζεο 

ήηαλ ζηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, φπνπ ε απφθιηζε ζε φιεο ηηο πεξηνρέο 

ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 3 εμάκελα πξνο ηα θάησ. ηε γξακκή καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

πξνηεξαηφηεηα παξέκβαζεο είραλ νη δεμηφηεηεο γιψζζαο κε απφθιηζε 3 εμάκελα 

πξνο ηα θάησ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο. Σέινο, ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην ηξηαδηθφ 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο επηθνηλσλίαο.  

ΛΔΒΓ – ΓΜΔ: Οη κεηαβνιέο ζηελ επηθνηλσλία αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα 

απφ ηηο αξρηθέο, ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο παξαηεξήζεηο. Ο ζρνιηαζκφο ησλ 

απνθιίζεσλ φπνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηε γξακκή βάζεο ε νπνία δηέηξερε φιεο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ζην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ καζεηή, αλαιχεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

ηελ ηειηθή παξαηήξεζε παξαηεξνχκε βειηίσζε ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο. 

ΛΔΒΓ – ΠΑΠΔΑ: Ο ζρνιηαζκφο ησλ απνθιίζεσλ ζηελ αξρηθή, ηελ ελδηάκεζε θαη 

ηελ ηειηθή παξαηήξεζε φπνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηε γξακκή βάζεο ε νπνία δηέηξερε 

φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ καζεηή, αλαιχεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Δίλαη νη κεηαβνιέο ζηελ επηθνηλσλία πνπ αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηα 

δεδνκέλα απφ ηηο αξρηθέο, ηηο ελδηάκεζεο θαη ηηο ηειηθέο παξαηεξήζεηο. Ζ βειηίσζε 

παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ ηειηθή παξαηήξεζε ζηε ζρνιηθή εηνηκφηεηα, ηηο βαζηθέο 

ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, ηελ θνηλσληθή απηνλνκία, ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηελ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα  

ΛΔΒΓ – Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: Οη κεηαβνιέο ζηελ επηθνηλσλία 

αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα απφ ηηο αξρηθέο, ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο 

παξαηεξήζεηο. Ο ζρνιηαζκφο ησλ απνθιίζεσλ φπνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηε γξακκή 

βάζεο ε νπνία δηέηξερε φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ καζεηή, 
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αλαιχεηαη ζηα απνηειέζκαηα. ηελ ηειηθή παξαηήξεζε παξαηεξνχκε βειηίσζε ζηηο 

δεμηφηεηεο γιψζζαο, ηηο δεμηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, καζεκαηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξάο. 

ΛΔΒΓ – Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο: Ο ζρνιηαζκφο ησλ απνθιίζεσλ ζηελ 

αξρηθή, ηελ ελδηάκεζε θαη ηελ ηειηθή παξαηήξεζε φπνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηε γξακκή 

βάζεο ε νπνία δηέηξερε φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ καζεηή, 

αλαιχεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Δίλαη νη κεηαβνιέο ζηελ επηθνηλσλία πνπ 

αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα απφ ηηο αξρηθέο, ηηο ελδηάκεζεο θαη ηηο ηειηθέο 

παξαηεξήζεηο. Ζ βειηίσζε παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ ηειηθή παξαηήξεζε ζηελ 

επηθνηλσλία, ηε ζθέςε θαη ηε θαληαζία θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 

 

3
ε
 Φάζε: ρέδην δόκεζεο δηδαθηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

  Με ηελ παξαηήξεζε ε εθπαηδεπηηθφο κπνξνχζε λα εξεπλήζεη ηηο θηλεηηθέο, 

γισζζηθέο, πξαθηηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ παηδηνχ. Παξαηήξεζε ην παηδί ζε φιεο ηνπ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ ηάμε, ζηελ 

απιή θαη ζην παηρλίδη. ·ηζη ήηαλ ζε ζέζε λα δψζεη ζεκαληηθή εμειηθηηθή βνήζεηα 

ζην λνεηηθά θαζπζηεξεκέλν παηδί θαη λα εληζρχζεη ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ επίπεδν 

νδεγψληαο ην ζηα ζχλνξα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ζ παξαηήξεζε κπνξεί λα είλαη 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006): α) λαηνπξαιηζηηθή / θπζηθή (Με παξεκβαηηθή θαη 

ζπκβαίλεη ζε πιαίζην φζν ην δπλαηφλ πην θπζηθφ. Ο παξαηεξεηήο δελ παξεκβαίλεη, 

απιψο θαηαγξάθεη) ή β) εξγαζηεξηαθή (γηα λα παξαηεξήζεη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ 

δελ θαίλεηαη ζηηο απζφξκεηεο αληηδξάζεηο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, λα 

εμεξεπλήζεη ηα φξηα ηεο αληίδξαζεο ζε ζπζηεκαηηθέο κεηαβιεηέο φηαλ ππάξρεη 

εξέζηζκα, λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε κηα θαηάζηαζε πνπ δελ είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκε, λα νξγαλψζεη ηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο).  

 ρεδηάδεηαη ε εηδηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε ζην λεπηαγσγείν κε έκθαζε ηελ 

ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη αλαιχνληαη ηα βήκαηα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ζηελ 

πνξεία γηα λα πινπνηεζεί ν ζηφρνο. ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα. 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ ζα βνεζήζνπλ είλαη νη δπλαηφηεηεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ, νη δηδαθηηθνί ζηφρνη, νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη εκεξνκελίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Υξεζηάθεο, 2000). O ζηφρνο ηεκαρίδεηαη ζε κηθξά θνκκάηηα – 
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βήκαηα (Task analysis). Σα βήκαηα πξνζδηνξίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη κε ηεξαξρηθή 

ζεηξά, αλάινγα κε ηε δπζθνιία πνπ παξνπζηάδνπλ. 

 

1
Ο

 Βήκα: Να εθηειεί αζθήζεηο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο 

Γξαζη 1: Γξαζηεξηφηεηεο κε πηλέιν 

Γξαζη 2: Γξαζηεξηφηεηεο κε απνηππψκαηα 

2
Ο

 Βήκα: Να εθηειεί αζθήζεηο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο 

Γξαζη 1: Κνιιάδ 

Γξαζη 2: Ίζπξηα 

Γξαζη 3: Παδι 

Γξαζη 4: πληνληζκφο καηηνχ – ρεξηνχ, δξαζηεξηφηεηεο αληηζηνίρεζεο 

3
Ο

 Βήκα: Γξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη αθήο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα 

αληηθείκελα φπσο: παπνπηζφθνπηα, βέιθηξνλ, πιαζηειίλε 

Γξαζη 1: Παηρλίδηα κε πιαζηειίλε 

Γξαζη 2: Παηρλίδηα κε παπνπηζφθνπην 

4
ν
 Βήκα: Να εθηειεί αζθήζεηο αδξήο θηλεηηθφηεηαο 

Γξαζη 1: Παηρλίδηα κε παηδαγσγηθφ πιηθφ (ηνχβια, ζηεθάληα, εκπφδηα)  

Γξαζη 2: Παηρλίδηα κε φξγαλα γπκλαζηηθήο 

5
ν
 Βήκα: Να εθηειεί αζθήζεηο αδξήο θηλεηηθφηεηαο 

Γξαζη 1: ρνξφο, θίλεζε, δξαζηεξηφηεηεο κε εκπφδηα θαη ζρνηλάθη, κπάια ηνχβια 

παηδαγσγηθνχ πιηθνχ 

   ·λα ηέηνην πξφγξακκα ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη: α) καζεηέο επηηπρεκέλνπο πνπ 

απνιακβάλνπλ ηε κάζεζε θαη πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κφλνη 

ηνπο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα παηδηά, ή κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο, 

β) άηνκα ηα νπνία νδεγνχληαη κε αζθάιεηα θαη απηνπεπνίζεζε, κε πγηή θαη 

ηθαλνπνηεηηθή δσή θαη γ) καθξνπξφζεζκα ππεχζπλνπο πνιίηεο κε ζεηηθή ζπλεηζθνξά 

ζηελ θνηλσλία. ηνρεχεη ινηπφλ ζε ζηάζεηο, πξνζσπηθφηεηα θαη ραξαθηεξηζηηθά, 

ηθαλφηεηεο, γλψζε θαη θαηαλφεζε. χκθσλα κε ηελ Γξνζηλνχ ηα παηδηά καζαίλνπλ 

θαιχηεξα φηαλ ιεηηνπξγνχλ ζε νκάδεο, φηαλ κηινχλ γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη 

ηηο δνπιεηέο πνπ θάλνπλ θαη φηαλ ηνπο βνεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα ζπκεζνχλ.  

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη πάληα ζην λνπ φηη ε πξφνδνο γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 
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δελ δηαθέξεη απφ ηελ πξφνδν γηα φια ηα παηδηά. Ίπσο ζε φινπο ηνπο καζεηέο, έηζη 

θαη ζηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη πςεινί ζηφρνη θαη νη ειθπζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα κάζεζε θαη πξφνδν. 

 

4
ε
 Φάζε: Τινπνίεζε δηδαθηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηελ ππνζηήξημε καζήηξηαο κε 

κηθξνθεθαιία ζην εηδηθό λεπηαγσγείν 

  Σν πξφγξακκα ηεο λεπηαγσγνχ θηάλεη ζην ζηάδην ηεο παξέκβαζεο. Αθνχ έρνπλ 

θαζνξηζηεί νη ζηφρνη, έρεη γίλεη ε αξρηθή παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε, έρεη γίλεη ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ καζεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ζεηξά έρεη ε παηδαγσγηθή παξέκβαζε. 

ηελ 4
ε
 θάζε, ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα πινπνηήζεθε βήκα πξνο βήκα κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο φπνπ έρνπλ ήδε ζρεδηαζηεί. Τπνινγίδεηαη ν ρξφλνο ηεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο λα κελ μεπεξλά ηα 15 ιεπηά ελψ θαηαγξάθεηαη ε ψξα έλαξμεο θαη ε 

ψξα ιήμεο. Ζ λεπηαγσγφο ζθέθηεθε ηη πήγε θαιά θαη ηη δελ πήγε θαιά, θαη ηη πξέπεη 

λα δηαθνξνπνηήζεη. ε απηή ηε θάζε ε λεπηαγσγφο ζρεδίαζε ην πξφγξακκα κε βάζε 

ηηο αλάγθεο πνπ έρεη παξαηεξήζεη φηη έρεη ην παηδί θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρψξεζε ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ θαη γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 

ζεκαληηθφ λα είλαη γλσζηφ ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

ππάξρνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο, είλαη δχζθνιν λα αλαγλσξίδνπκε ην επίπεδν 

αλάπηπμήο ηνπ, θαζψο επίζεο είλαη πνιχ κηθξή ε δηαθνξνπνίεζε ηεο εμέιημεο απφ ηα 

ππφινηπα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ επίζεο πξνβιήκαηα (Ndaji & Tymmw, 2009). 

 

5
ε
 θάζε: Αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ ππνζηήξημε καζήηξηαο κε κηθξνθεθαιία ζην εηδηθό λεπηαγσγείν 

  Παξνπζηάδεηαη ην ζηάδην ηεο παηδαγσγηθήο παξέκβαζεο ζην ζεκείν ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ηελ 5
ε
 θάζε ε 

λεπηαγσγφο θηηάρλεη έληππν θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα 

ζεκεηψλνληαο ηε δηάξθεηα, αλ ην παηδί αληαπνθξίζεθε ή φρη θαη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη ην έληππν ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα απφ ηα 

βηβιηνηεηξάδηα. ην έληππν ζπλεξγαζία κε ην γνλέα, ε λεπηαγσγφο έρεη θαηαγξάςεη 

ηα ιφγηα ηνπ γνλέα ζρεηηθά κε ηελ άπνςή ηεο γηα ην πξφγξακκα θαη ηελ πξφνδν ηνπ 

παηδηνχ.  
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Μεζνπξόζεζκν θαη Μαθξνπξόζεζκν Πξόγξακκα ΑΓΔΠΔΑΔ 

     Γηα λα ζρεδηαζηεί έλα πξφγξακκα γηα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο, πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ νη δπζθνιίεο ηνπ, νη αλάγθεο ηνπ θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπ, φπσο 

θαηαγξάθνληαη κέζα απφ ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε θαη ηελ άηππε 

παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε. ·ηζη, ν εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη ζε δχν πεξηνρέο νη 

νπνίεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. Απηέο νη πεξηνρέο είλαη α) ην 

πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη β) ην πξφγξακκα (Υξεζηάθεο, 2002). χκθσλα κε ηνλ 

Υξεζηάθε, γηα λα ζρεδηαζηεί έλα πιαίζην ππνζηεξηθηηθήο εξγαζίαο πξέπεη λα 

παξαηίζεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη ζηφρνη, 

νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη 

νη αλάγθεο ηνπ καζεηή. Γειαδή, ππάξρεη ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα κε 

καθξνπξφζεζκν, κεζνπξφζεζκν θαη δηδαθηηθφ ζηφρν (Υξεζηάθεο, 2000).  

  ην ζεκείν απηφ παξαηίζεηαη ην εηήζην, ην κεληαίν θαη ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα 

πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηε καζήηξηα κε κηθξνθεθαιία.  

Δηήζην Πξφγξακκα:  

Αθνξά ην εηήζην πξφγξακκα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 2013 – 2014 γηα καζήηξηα κε 

κηθξνθεθαιία. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηάζηεθαλ γηα ην δηάζηεκα απφ Οθηψβξην 

κέρξη θαη Ηνχλην. Γηα ηνλ Ηαλνπάξην – Φεβξνπάξην φπνπ μεθίλεζε ην θνκκάηη ηεο 

παξέκβαζεο, ζρεδηάζηεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο κε πηλέιν, κε 

απνηππψκαηα, θνιιάδ, παδι θαη κηθξά αληηθείκελα. Γηα ην κήλα Μάξηην 

ζρεδηάζηεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη αθήο ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξα αληηθείκελα φπσο θαζξέπηε, βέιθηξνλ, κνπζηθά φξγαλα θαη πιαζηειίλε. Καη 

ηέινο, γηα ην κήλα Απξίιην θαη Μάην νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη είλαη 

δξαζηεξηφηεηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο κε γξακκέο απφ ηαηλίεο, ζηεθάληα, παηδαγσγηθά 

ηνχβια, θψλνπο θαη ιάζηηρν.  

Μεληαίν Πξφγξακκα:  

Αθνξά φινπο ηνπο κήλεο ηεο παξέκβαζεο κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

πεξηγξάθεθαλ ζην εηήζην πξφγξακκα. πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην 

φπνπ ν δηδαθηηθφο ζηφρνο είλαη λα εθηειεί αζθήζεηο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ην κήλα απηφ πεξηνξίδνληαλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κε πηλέιν θαη 

δξαζηεξηφηεηεο κε απνηππψκαηα. Σνλ κήλα Φεβξνπάξην ν δηδαθηηθφο ζηφρνο ήηαλ 

ίδηνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο πνπ πξνηάζεθαλ είραλ λα θάλνπλ κε 

ηελ άζθεζε κε κηθξά αληηθείκελα (φζπξηα, ρψκα), κε θνιιάδ, κε παδι θαη κε 

δξαζηεξηφηεηεο αληηζηνίρηζεο. Σν Μάξηην ζρεδηάζηεθαλ δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο 
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θηλεηηθφηεηαο θαη αθήο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα αληηθείκελα φπσο βέιθηξνλ, 

παπνπηζφθνπην, πιαζηειίλε. Σνλ Απξίιην νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα 

ηε καζήηξηα κε κηθξνθεθαιία αθνξνχζαλ ην δεχηεξν θνκκάηη ζνπ ζηφρνπ ην νπνίν 

ήηαλ λα εθηειεί αζθήζεηο αδξήο θηλεηηθφηεηαο παίδνληαο παηρλίδηα κε φξγαλα 

γπκλαζηηθήο, κνπζηθή θαη ζηεθάληα. Ο ίδηνο δηδαθηηθφο ζηφρνο αθνξνχζε ηνλ κήλα 

Μάην αιιά κε δξαζηεξηφηεηεο κε κπάια, παηδαγσγηθά ηνχβια, ρνξφ θαη κνπζηθή.  

Δβδνκαδηαίν πξφγξακκα:  

Γηα ηελ εβδνκάδα 8/1/14 – 10/1/14 ν δηδαθηηθφο εβδνκαδηαίνο ζηφρνο ήηαλ: Να 

εθηειεί αζθήζεηο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο κε πηλέιν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ 

θαηαζθεπέο ρεηκψλα κε ρξήζε πηλέινπ. Ζ επφκελε εβδνκάδα ήηαλ 13/1/14 - 17/1/14. 

Ο δηδαθηηθφο εβδνκαδηαίνο ζηφρνο ήηαλ λα εθηειεί αζθήζεηο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο κε 

απνηππψκαηα. Ζ καζήηξηα έθαλε θαηαζθεπέο ρεηκψλα κε ρξήζε θεινχ, παηάηαο 

δαρηχινπ. Αθνινχζεζε ε επφκελε εβδνκάδα 20/1/14 - 24/1/14. ηφρνο: Να εθηειεί 

αζθήζεηο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο κε ρξήζε απνηππψκαηνο θαη πηλέινπ. Ζ καζήηξηα 

θάλεη ζπλδπαζκφο πηλέινπ θαη απνηππψκαηνο ζε θαηαζθεπέο θαη ζε πιηθφ γηα ηελ 

ηάμε (ραξηφθνπην) γηα εκπέδσζε ησλ παξαπάλσ. Γηα ηελ εβδνκάδα 27/1/14 - 31/1/14 

φπνπ ν ζηφρνο ήηαλ λα εθηειεί αζθήζεηο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

δάρηπιά ηεο, ε καζήηξηα αζρνιήζεθε κε ηελ νινθιήξσζε πξνεγνχκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ βάθνληαο κε ην ρέξη γηα πεξηζζφηεξε άζθεζε (έβαθε ηελ παιάκε 

ηεο γηα λα ηελ απνηππψζεη ζην ραξηί ζπλδπάδνληαο ηε ραιάξσζε κε ηελ αίζζεζε ηεο 

αθήο, έβαθε νιφθιεξεο επηθάλεηεο βάθνληαο κφλν κε ηα δάρηπιά ηεο). ηηο 3/2/14 - 

7/2/14 ν ζηφρνο ήηαλ λα εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο 

ρξεζηκνπνηψληαο κηθξά αληηθείκελα. Ζ καζήηξηα αζρνιήζεθε κε δξαζηεξηφηεηεο κε 

φζπξηα, ρψκα, καγεηξηθή, εθηέιεζε ζπληαγψλ, ραξηί γθνθξέ ζε κηθξά κπαιάθηα. Σελ 

επφκελε εβδνκάδα 10/2/14 - 14/2/14 ζηφρνο ήηαλ λα εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο θάλνληαο θνιιάδ. Γξαζηεξηφηεηεο θνιιάδ κε θφιιεο γιαζζέ, μπιάθηα, 

κάηηα, φζπξηα, ραξηί γθνθξέ. ηηο 17/2/14 - 21/2/14 ν ζηφρνο είλαη λα εθηειεί 

δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο κε παδι. Ζ καζήηξηα έθαλε θαηαζθεπή παδι κε 

πειφ θαη ελζθελψκαηα κε ην παδι. Ζ επφκελε εβδνκάδα 24/2/14 - 28/2/14 είρε ζηφρν 

λα θάλεη δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο κε ληνζηέ. ·ηζη, έθαλε αζθήζεηο απφ 

ληνζηέ πνπ είραλ θαηαζθεπαζηεί βάθνληαο θαξηέιεο θαη θάλνληαο ηαπηίζεηο. ηηο 

3/3/14 - 7/3/14, ε καζήηξηα αζρνιήζεθε κε δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο κε 

παπνπηζφθνπην. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

θαηαζθεπή παπνπηζφθνπησλ θαη πξνζπάζεηα ηαπηνπνίεζεο, αληηζηνίρηζεο θαη 
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νκαδνπνίεζεο. ηηο 10/3/14 - 14/3/14 ζηφρνο ήηαλ λα εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο κε παπνπηζφθνπην κε επηπιένλ θαηαζθεπή παπνπηζφθνπησλ. Σελ 

επφκελε εβδνκάδα 17/3/14 - 21/3/14 έθαλε δξαζηεξηφηεηεο κε ηα παπνπηζφθνπηα 

πνπ ηεο άξεζαλ θαη ρξεηαδφηαλ εκπέδσζε. Σελ εβδνκάδα 24/3/14 - 28/3/14 έγηλε 

θαηαζθεπή θαηλνχξησλ παπνπηζφθνπησλ αθνχ ε καζήηξηα επραξηζηηφηαλ κε απηά. Οη 

επφκελεο εβδνκάδεο 31/3/14 - 4/4/14, 7/4/14 - 11/4/14 θαη 28/4/14 - 2/5/14 

πεξηιάκβαλα θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε κνπζηθή θαη ρνξφ κε φξγαλα γπκλαζηηθήο, 

ζηεθάληα θαη παηδαγσγηθφ πιηθφ ψζηε λα απνθηήζεη ξπζκφ. 

 

πλεληεύμεηο 

  Οη ζπλεληεχμεηο πνπ έγηλαλ απεπζχλζεθαλ ζε γνλείο, ζηε δεχηεξε λεπηαγσγφ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ θαη ζηελ ςπρνιφγν ηνπ Δηδηθνχ Νεπηαγσγείνπ. Ζ ζπδήηεζε βαζίζηεθε 

ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: Ζ αλάπηπμε ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο (γλψζε ηνπ ζψκαηνο 

θαη ζπληνληζκφο θηλήζεσλ) βειηηψλεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ; Ζ 

γλψζε ηνπ ζψκαηνο βνεζά ην παηδί λα αλαθαιχςεη λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο γχξσ ηνπ; Ζ απνπζία πξνθνξηθνχ ιφγνπ ελφο παηδηνχ δπζθνιεχεη ηελ 

επηθνηλσλία ζαο καδί ηνπ; Δίλαη αξθεηά ζεκαληηθφ λα ζπλεξγάδεηαη ν εθπαηδεπηηθφο 

κε ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ κε δπζθνιία, γηαηί είλαη πην εχθνιν λα ζρεδηαζηνχλ αθφκα 

πην θαηάιιειεο παξεκβάζεηο ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν γηα λα βειηησζεί ε αλάπηπμε 

ηνπ καζεηή. Δθφζνλ ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία φπσο θαη ην πξφγξακκα πνπ 

εθαξκφζηεθε ζην ζρνιείν βαζίδνληαη ζε θάπνηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζεκαληηθφ 

είλαη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη εξσηήζεηο νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζηνπο γνλείο 

ζρεηίδνληαη κε ηα εξσηήκαηα απηά, θαζψο είλαη ν θνξκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα βνεζεζεί ε καζήηξηα λα αλαπηχμεη γισζζηθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο.  

 

  

Β. Πεξηγξαθή πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ κειέηεο πεξίπησζεο παηδηνύ κε 

κηθξνθεθαιία 

 

Δξσηεκαηνιόγην 

  Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε γηα λα ζπκπιεξσζεί απφ 75 εθπαηδεπηηθνχο 

εηδηθήο αγσγήο, γεληθήο αγσγήο θαη εηδηθνχ πνπ εξγάδνληαλ ζηηο δνκέο ηεο εηδηθήο 
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αγσγήο. Οη εξσηήζεηο θαηαγξάθεθαλ απφ ηε θνηηήηξηα θαη ζηεξίδνληαλ ζηελ 

πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία. Οη 15 εξσηήζεηο πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζηεξίδνληαλ 

ζηα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Οη εξσηήζεηο είλαη 

νη εμήο:  

 Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, κπνξεί έλα παηδί ρσξίο πξνθνξηθφ ιφγν λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηνπο γχξσ ηνπ; 

 Ζ απνπζία πξνθνξηθνχ ιφγνπ ελφο παηδηνχ δπζθνιεχεη ηελ επηθνηλσλία ζαο 

καδί ηνπ; 

 Ζ απνπζία πξνθνξηθνχ ιφγνπ ελφο παηδηνχ δπζθνιεχεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

κε ηα παηδηά ηεο ηάμεο; 

 Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ζεκαληηθή φηαλ 

αιιειεπηδξνχκε κε άιινπο αλζξψπνπο; 

 Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή φζν ε ιεθηηθή; 

 Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, κπνξεί ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία λα αληηθαηαζηήζεη ηε 

ιεθηηθή; 

 Ζ ζπλεξγαζία γνλέα- εθπαηδεπηηθνχ βνεζά ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

θιίκαηνο επηθνηλσλίαο ζε κηα ηάμε; 

 Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

βνεζά ζηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηνπο; 

 Δίλαη ζεκαληηθφ θαηά ηε γλψκε ζαο ν εθπαηδεπηηθφο λα αληιεί πιεξνθνξίεο 

απφ ηνπο γνλείο γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ; 

 Δίλαη θαηά ηε γλψκε ζαο δεδνκέλε ε ζπλεξγαζία γνλέα – εθπαηδεπηηθνχ; 

 Ζ «γιψζζα ηνπ ζψκαηνο» απνηειεί κνξθή επηθνηλσλίαο; 

 Ζ αδξή θηλεηηθφηεηα (θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο π.ρ. ηξέμηκν, πεξπάηεκα) 

εληζρχεη ηελ απηνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ; 

 Ζ ιεπηή θηλεηηθφηεηα (θηλήζεηο κειψλ ηνπ ζψκαηνο π.ρ. ςαιίδη, θνιιάδ) 

βνεζνχλ ην παηδί λα γλσξίζεη ην ζψκα ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ  

 Ζ αλάπηπμε ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο (γλψζε ηνπ ζψκαηνο θαη ζπληνληζκφο 

θηλήζεσλ) βειηηψλνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ; 

 Ζ γλψζε ηνπ ζψκαηνο βνεζά ην παηδί λα αλαθαιχςεη λένπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο γχξσ ηνπ; 
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Έληππν θαηαγξαθήο ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα 

  ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ππήξρε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπο γνλείο, ππήξραλ ζπλαληήζεηο θαη ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο 

ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ θαιχηεξα νη αλάγθεο ηεο καζήηξηαο θαη λα ζπληνλίζεη ην 

πξφγξακκα κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Αμίδεη λα πξνζηεζεί φηη ν κπακπάο δελ 

επηθνηλσλνχζε πνηέ απφ ην ηειέθσλν, ζηηο επηζθέςεηο φκσο ήηαλ πάληα εθεί.  

 

Κνηλσληθέο ηζηνξίεο 

Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηα απνηειέζκαηα, απνηεινχλ ηελ 

ηειηθή παξαηήξεζε ηνπ εληχπνπ δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο φπνπ θαίλεηαη ε εμέιημε 

ηεο καζήηξηαο αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο καο θαη ην ζηάδην ζην 

νπνίν βξηζθφηαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνληαη νη ηίηινη ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, ν αξηζκφο θαη ν ηχπνο ησλ 

ιέμεσλ, ν αξηζκφο θσηνγξαθηθψλ εληζρπηψλ θαη ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ.  
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Γ. Πεξηνξηζκνί θαη αδπλακίεο ηεο κειέηεο 

 

  Ίπσο ζε φιεο ηηο έξεπλεο, έηζη θαη ζηηο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο, ν 

εξεπλεηήο πξέπεη λα θαζνδεγεί θαη λα δίλεη δηεπθξηλήζεηο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, λα 

ιχλεη απνξίεο, λα ηνπο ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηε θχζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη λα ηνπο αθήλεη ειεχζεξνπο λα απνθαζίζνπλ αλ ζα 

ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ή φρη. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε έξεπλα δηεμάγεηαη κε παηδηά 

κε εηδηθέο αλάγθεο, ζα πξέπεη ν εξεπλεηήο λα πξνζέμεη πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ θαη ηα νπνία πηζαλφ λα κελ ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλα. Γηα παξάδεηγκα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 

ηξνπνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ψζηε λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε δξαζηεξηφηεηα, ή 

λα απινπνηεζνχλ ηα πιηθά θαη ε κέζνδνο.  
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   ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο, ζα πξέπεη ν εξεπλεηήο λα πξνζέμεη λα κελ παξαπνηεί 

δεδνκέλα, λα κελ ηα ηξνπνπνηεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβαίλεη απηφ, λα 

επηζηξέθεη λα ηα δηνξζψλεη. αθψο έλα επηπιένλ δήηεκα δενληνινγίαο απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα πξέπεη λα κελ 

δεκνζηνπνηνχληαη, λα ππάξρεη αλσλπκία θαη ερεκχζεηα (Αβξακίδεο & Καιχβα, 

2006).  
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Γ’ ΜΔΡΟ 

 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο 
 

   Σα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο έδεημαλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αληαπφθξηζε καζήηξηαο ρσξίο 

πξνθνξηθφ ιφγν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 8 κελψλ πνπ δηήξθεζε ην πξφγξακκα θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2013 – 2014.  

   Οη δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ήηαλ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο θαη 

πξνήγαγαλ ηελ αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 

ζε καζήηξηα ρσξίο πξνθνξηθφ ιφγν. Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ςπρνθηλεηηθφηεηαο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάπηπμε αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο έδεημε λα βνεζά 

ηελ εμέιημε ηεο επηθνηλσλίαο ε νπνία θάλεθε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηε βιεκκαηηθή επαθή θαη ην άγγηγκα.  

Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ηεο παξαηήξεζεο. 

Ο ηξφπνο θαη ρξφλνο απαζρφιεζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ ηαπηνπνηείηαη κε ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε, θαη ηελ κειέηε πεξίπησζεο καζήηξηαο κε κηθξνθεθαιία κε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε γηα 495 ψξεο. Σα εξγαιεία γηα ηηο παξαηεξήζεηο απνηεινχληαη απφ ηελ 

εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή, ηνπο πίλαθεο ηεο άηππεο παηδαγσγηθήο 

αμηνιφγεζεο-ΛΔΒΓ (Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ), ηνπ ΠΑΠΔΑ (Πιαίζην 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο), ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηηο γεληθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αιιά θαη ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ δηδαζθαιία γισζζηθψλ δεμηνηήησλ (εηήζην, κεληαίν, 

εβδνκαδηαίν, εκεξήζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα (Υξεζηάθεο, 2002, 2013). 

Αθφκε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλεληεχμεηο δηάξθεηαο 15-20 ιεπηψλ απφ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ελήιηθεο κε ηελ καζήηξηα κειέηεο κε κηθξνθεθαιία, κε έκθαζε ηελ 

εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο (λεπηαγσγφ) πνπ παξεπξηζθφηαλ δίπια ζηελ καζήηξηα 

ζηελ ίδηα ηάμε, βαζηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο, ζρεηηθά κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ηελ έληαμε ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηε 

δηδαζθαιία ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. 
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Σα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε ηελ ρνξήγεζε κηθξήο θιίκαθαο 

εξσηεκαηνινγίνπ (5 εξσηήκαηα γηα θάζε ππφζεζε). Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηεο 

νκάδαο ζηφρνπ νξίδεηαη ζε 3 - 4 κήλεο κε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ρξνληθνχ 

νξίνπ αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζα έγηλε 

κε ηελ κέζνδν ησλ πνιιαπιψλ αλαιχζεσλ. 

 

Κεθάιαην 1
ν
 : Οη κεηαβνιέο ζηελ επηθνηλσλία 

  ηελ πξψηε ππφζεζε βξήθακε φηη ππήξρε επηθνηλσλία αθφκε θαη φηαλ δελ ππήξρε 

πξνθνξηθφο ιφγνο. Απηφ απνδείρηεθε κε βάζε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε 

απφ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ αμηνινγήζακε φηη έρνπλ επέιζεη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ην ΑΓΔΠΔΑΔ.  

Παξαηήξεζε (αξρηθή ελδηάκεζε θαη ηειηθή) καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο 

  Οη κεηαβνιέο ζηελ επηθνηλσλία αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα απφ ηηο 

αξρηθέο, ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο παξαηεξήζεηο. ρνιηαζκφο απνθιίζεσλ ζηελ αξρηθή 

παξαηήξεζε 30 /10/14: ζχκθσλα κε ηε γξακκή βάζεο ε νπνία δηέηξερε φιεο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ζην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ καζεηή, παξαηεξήζεθε: 1) ζηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν απνθιίζεηο 1,57, 3 θαη 4 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν 

ηεο ειηθίαο ηνπ ζηηο ελφηεηεο αθξφαζε, ζπκκεηνρή ζην δηάινγν θαη έθθξαζε θαη 

ζαθήλεηα, 2) ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα απνθιίζεηο 1 θαη 3 εμάκελα πξνο ηα θάησ ζηηο 

ελφηεηεο πιεπξίσζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο αληίζηνηρα θαη έλα εμάκελν πξνο ηα πάλσ 

ζηελ ελφηεηα ξπζκφο θαη θίλεζε , 3) ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο απνθιίζεηο 3 θαη 4 

εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ηεο ειηθίαο ηεο ζηηο ελφηεηεο 

αθνπζηηθή κλήκε θαη εξγαδφκελε κλήκε, ζπιινγηζκφο θαη ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε, 

4) ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε απφθιηζε 2 εμάκελα πξνο ηα θάησ ζην 

απηνζπλαίζζεκα θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο θαη 3 εμάκελα ζην ελδηαθέξνλ 

γηα κάζεζε.  

  ρνιηαζκφο απνθιίζεσλ ζηελ ελδηάκεζε παξαηήξεζε 3 /1/14: ζχκθσλα κε ηε 

γξακκή βάζεο ε νπνία δηέηξερε φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ 

καζεηή, παξαηεξήζεθε ειάρηζηε βειηίσζε ζε κεξηθέο πεξηνρέο αλάπηπμεο: 1) ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν απνθιίζεηο 1, 3 θαη 4 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζε ζχγθξηζε κε ην 

κέζν φξν ηεο ειηθίαο ηνπ ζηηο ελφηεηεο αθξφαζε, ζπκκεηνρή ζην δηάινγν θαη 

έθθξαζε θαη ζαθήλεηα, 2) ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα απνθιίζεηο 0,8 θαη 3 εμάκελα πξνο 

ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο πιεπξίσζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο αληίζηνηρα θαη έλα εμάκελν 
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πξνο ηα πάλσ ζηελ ελφηεηα ξπζκφο θαη θίλεζε , 3) ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο 

απνθιίζεηο 3 θαη 4 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ηεο ειηθίαο 

ηνπ ζηηο ελφηεηεο αθνπζηηθή κλήκε θαη εξγαδφκελε κλήκε, ζπιινγηζκφο θαη 

ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε, 4)ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε απφθιηζε 1, 0,5 θαη 1 

εμάκελα πξνο ηα θάησ ζην απηνζπλαίζζεκα θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο.  

    ρνιηαζκφο απνθιίζεσλ ζηελ ηειηθή παξαηήξεζε 2/5/14:ζχκθσλα κε ηε γξακκή 

βάζεο ε νπνία δηέηξερε φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ καζεηή, 

παξαηεξήζεθε ειάρηζηε βειηίσζε ζε κεξηθέο πεξηνρέο αλάπηπμεο: 1) ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν παξακέλεη ζηαζεξή ε αλάπηπμή ηεο, 2) ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα 

απνθιίζεηο 0,8 θαη 1 εμάκελν πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο πιεπξίσζε θαη 

πξνζαλαηνιηζκφο αληίζηνηρα θαη έλα εμάκελν πξνο ηα πάλσ ζηελ ελφηεηα ξπζκφο 

θαη θίλεζε, 3) ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο νη απνθιίζεηο νη απνθιίζεηο παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο ζηηο ελφηεηεο αθνπζηηθή κλήκε θαη εξγαδφκελε κλήκε ,ζπιινγηζκφο θαη 

ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε, 4) ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ειάρηζηα κηθξφηεξεο 

απνθιίζεηο απφ ηελ ελδηάκεζε παξαηήξεζε. Παξαθάησ είλαη εκθαλήο ε γξακκή 

βάζεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζε παηδί κε κηθξνθεθαιία θαηά 

ηελ αξρηθή, ελδηάκεζε θαη ηειηθή παξαηήξεζε. 
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Παξαηήξεζε (αξρηθή ελδηάκεζε θαη ηειηθή) Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) 

 Οη κεηαβνιέο ζηελ επηθνηλσλία αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα απφ ηηο 

αξρηθέο, ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο παξαηεξήζεηο. ρνιηαζκφο απνθιίζεσλ ζηελ αξρηθή 

παξαηήξεζε: ζχκθσλα κε ηε γξακκή βάζεο ε νπνία δηέηξερε φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ζην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ καζεηή, παξαηεξήζεθε: 1) ζηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα 

απνθιίζεηο 4 θαη 2 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο πξνθνξηθφο ιφγνο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη απφθιηζε ελψ 4 θαη 2,8 εμάκελα πξνο ηα θάησ ζηηο 

ελφηεηεο ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο αληίζηνηρα. 2) ζηηο βαζηθέο 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο απφθιηζε 4 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο 

αλάγλσζε, γξαθή, θαηαλφεζε, καζεκαηηθά 3) ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απφθιηζε 3 

εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, 4) ζηηο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απνθιίζεηο 3 θαη 4 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο αηζζεηηθέο ηέρλεο 

θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη 5) ζηελ επαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα απφθιηζε 4 

εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. Ζ καζήηξηα δελ έρεη 

πξνθνξηθφ ιφγν.  

  ρνιηαζκφο απνθιίζεσλ ζηελ ελδηάκεζε παξαηήξεζε: ζχκθσλα κε ηε γξακκή 

βάζεο ε νπνία δηέηξερε φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ καζεηή, 

παξαηεξήζεθε ζρεηηθή βειηίσζε: 1) ζηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα απνθιίζεηο 4 θαη 3,5 

εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο πξνθνξηθφο ιφγνο θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε θαη απφθιηζε ελψ 3 θαη 2 εμάκελα πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο 
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ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο αληίζηνηρα. 2) ζηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο απφθιηζε 4 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο αλάγλσζε, γξαθή, 

θαηαλφεζε, καζεκαηηθά 3) ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απφθιηζε 3 εμακήλσλ πξνο ηα 

θάησ ζηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, 4) ζηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

απνθιίζεηο 2 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο αηζζεηηθέο ηέρλεο θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

θαη 5) ζηελ επαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα απφθιηζε 4 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο 

πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. Γελ απηνεμππεξεηείηαη απφιπηα, πξνζπαζεί λα 

αλνίμεη ην θεξκνπάξ ηνπ κπνπθάλ ηεο, θνξάεη πάλα θαη ηξψεη θάπνηα θαγεηά κφλε 

ηεο. 

    ρνιηαζκφο απνθιίζεσλ ζηελ ηειηθή παξαηήξεζε: ζχκθσλα κε ηε γξακκή βάζεο 

ε νπνία δηέηξερε φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ καζεηή, 

παξαηεξήζεθε κηα κηθξή βειηίσζε απφ ηελ ελδηάκεζε παξαηήξεζε: 1) ζηε 

καζεζηαθή εηνηκφηεηα απνθιίζεηο 4 θαη 3 εμάκελν πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο 

πξνθνξηθφο ιφγνο θαη ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη απφθιηζε ελψ 1 θαη 2 εμάκελα 

πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο αληίζηνηρα. 2) 

ζηηο βαζηθέο αθαδεκαηθέο δεμηφηεηεο απφθιηζε 4 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο 

ελφηεηεο αλάγλσζε, γξαθή, θαηαλφεζε, καζεκαηηθά 3) ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

απφθιηζε 3 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, 4) ζηηο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνθιίζεηο 0,5 θαη 2 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο 

αηζζεηηθέο ηέρλεο θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη 5) ζηελ επαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα 

απφθιηζε 4 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. Παξαθάησ 

βιέπνπκε ηε γξακκή βάζεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο ηνπ Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΠΑΠΔΑ) ζε παηδί κε 

κηθξνθεθαιία θαηά ηελ αξρηθή, ελδηάκεζε θαη ηειηθή παξαηήξεζε. 
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Παξαηήξεζε (αξρηθή ελδηάκεζε θαη ηειηθή) Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 

 Οη κεηαβνιέο ζηελ επηθνηλσλία αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα απφ ηηο 

αξρηθέο, ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο παξαηεξήζεηο. ρνιηαζκφο απνθιίζεσλ ζηελ αξρηθή 

παξαηήξεζε 30/10/14: ζχκθσλα κε ηε γξακκή βάζεο ε νπνία δηέηξερε φιεο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ζην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ καζεηή, παξαηεξήζεθε: 1) ζηηο δεμηφηεηεο 

γιψζζαο απνθιίζεηο 4 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζε φιεο ηηο ελφηεηεο, 2) ζηηο 

δεμηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο απνθιίζεηο 2,75 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο 

ελφηεηεο πξνθνξηθφο ιφγνο, λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ςπρνθηλεηηθφηεηα, 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε αληίζηνηρα, 3) ζηηο δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ απνθιίζεηο 

3,66 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζε φιεο ηηο ελφηεηεο θαη 4) ζηηο δεμηφηεηεο 

ζπκπεξηθνξάο απφθιηζε πεξίπνπ ελφο εμακήλνπ πξνο ηα θάησ ζπγθξηηηθά κε ην κέζν 

φξν ηεο ειηθίαο ηνπ ζηελ ελφηεηα κε ζπλεξγάζηκνο. ε ρακειφηεξα επίπεδα είλαη νη 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαζψο δελ είρε ζπιινγηζκφ, ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη 

ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε.  

  ρνιηαζκφο απνθιίζεσλ ζηελ ελδηάκεζε παξαηήξεζε 20/1/14: ζχκθσλα κε ηε 

γξακκή βάζεο ε νπνία δηέηξερε φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ 

καζεηή, παξαηεξήζεθε: 1) ζηηο δεμηφηεηεο γιψζζαο απνθιίζεηο 4 εμακήλσλ πξνο ηα 

θάησ ζε φιεο ηηο ελφηεηεο, δελ ππάξρεη βειηίσζε 2) ζηηο δεμηφηεηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο απνθιίζεηο 1,75 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο πξνθνξηθφο 

ιφγνο, λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ςπρνθηλεηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 
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αληίζηνηρα, ζηελ πεξηνρή απηή ππάξρεη βειηίσζε 3) ζηηο δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ 

απνθιίζεηο 3,66 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζε φιεο ηηο ελφηεηεο θαη 4) ζηηο δεμηφηεηεο 

ζπκπεξηθνξάο απφθιηζε πεξίπνπ κηζφ εμακήλνπ πξνο ηα θάησ ζπγθξηηηθά κε ην κέζν 

φξν ηεο ειηθίαο ηνπ ζηελ ελφηεηα κε ζπλεξγάζηκνο. Οη καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ήηαλ 

αξθεηά ρακειέο. 

  ρνιηαζκφο απνθιίζεσλ ζηελ ηειηθή παξαηήξεζε 2/5/14: ζχκθσλα κε ηε γξακκή 

βάζεο ε νπνία δηέηξερε φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ καζεηή, 

παξαηεξήζεθε: 1) ζηηο δεμηφηεηεο γιψζζαο απνθιίζεηο 4 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζε 

φιεο ηηο ελφηεηεο, δελ ππάξρεη βειηίσζε 2) ζηηο δεμηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο 

απνθιίζεηο 1 εμάκελν πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο πξνθνξηθφο ιφγνο, λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ςπρνθηλεηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε αληίζηνηρα, ζηελ 

πεξηνρή απηή ππάξρεη βειηίσζε 3) ζηηο δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ απνθιίζεηο 3,66 

εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζε φιεο ηηο ελφηεηεο θαη 4) ζηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζηελ ηειηθή παξαηήξεζε δελ ππάξρεη απφθιηζε ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ηεο 

ειηθίαο ηεο. Ζ καζήηξηα δελ είρε αλαπηχμεη δεμηφηεηεο γιψζζαο, παξφιν πνπ ε 

επηθνηλσλία ηεο κε κε ιεθηηθνχο ηξφπνπο, ππήξρε. Παξαθάησ θαίλεηαη ε γξακκή 

βάζεο γηα ηελ πεξηνρή ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ ζε παηδί κε 

κηθξνθεθαιία θαηά ηελ αξρηθή, ελδηάκεζε θαη ηειηθή παξαηήξεζε. 
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Παξαηήξεζε (αξρηθή ελδηάκεζε θαη ηειηθή) Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 

  Οη κεηαβνιέο ζηελ επηθνηλσλία αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα απφ ηηο 

αξρηθέο, ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο παξαηεξήζεηο. Ο ζρνιηαζκφο απνθιίζεσλ νξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ γξακκή βάζεο ή νπνία δηέηξερε φιεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζηε ηάμε θαη 

ην εμάκελν θνίηεζεο ηνπ καζεηή. 1) ηελ επηθνηλσλία ζεκεηψλνληαη απνθιίζεηο 3,5 

εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο ιεηηνπξγηθνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη 

ζπκκεηνρήο ζε δηάινγν πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά, έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα. 

2) ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαηαγξάθεθε βιεκκαηηθή επαθή ζχκθσλα κε ηελ 

γξακκή βάζε θαη απνθιίζεηο 2,66 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο παξάιιειε 

δξαζηεξηφηεηα, ακνηβαηφηεηα, θνηλσληθή πξσηνβνπιία, ελαιιαγή ζεηξάο θαη 

θαλφλεο. 3) ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο «θέςε- θαληαζία» δελ θαηαγξάθεθαλ 

εκκνλέο θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα, ζρέζεηο κε αληηθείκελα ζχκθσλα κε ηε γξακκή 

βάζεο θαη απνθιίζεηο 2 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο ζηηο ζηεξενηππηθέο 

θηλήζεηο θαη ηδενιεπηηθή ζθέςε. Ζ επηθνηλσλία ηεο καζήηξηαο πεξηγξάθεθε κε ηνλ 

κε ιεθηηθφ θψδηθα, θπξίσο κέζσ αηζζεηεξηαθψλ κεζφδσλ 

   ηελ ελδηάκεζε παξαηήξεζε ε λεπηαγσγφο θαηέγξαςε ειάρηζηε βειηίσζε ηεο 

καζήηξηαο θαη πην ζπγθξηκέλα: 1) ηελ επηθνηλσλία ζεκεηψζεθαλ απνθιίζεηο 3 

εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο ιεηηνπξγηθνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη 

ζπκκεηνρήο ζε δηάινγν πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά, έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα κε 

πεξηζζφηεξε βειηίσζε ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, φπνπ ε καζήηξηα δελ είρε πξνθνξηθφ 

ιφγν, αιιά αληαπνθξηλφηαλ κε ήρνπο φηαλ θαηλφηαλ λα έρεη έληνλεο αληηδξάζεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα. 2) ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαηαγξάθεθε βιεκκαηηθή επαθή 

ζχκθσλα κε ηελ γξακκή βάζε θαη απνθιίζεηο 2,33 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο 

ελφηεηεο παξάιιειε δξαζηεξηφηεηα, ακνηβαηφηεηα, θνηλσληθή πξσηνβνπιία, 

ελαιιαγή ζεηξάο θαη θαλφλεο. 3) ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο «θέςε- θαληαζία» δελ 

θαηαγξάθεθαλ εκκνλέο θαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα, ζρέζεηο κε αληηθείκελα ζχκθσλα 

κε ηε γξακκή βάζεο θαη απνθιίζεηο 2 εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζηηο ελφηεηεο ζηηο 

ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο θαη ηδενιεπηηθή ζθέςε. Ζ καζήηξηα δελ έπαηξλε 

πξσηνβνπιίεο, δελ θαηαλννχζε θαλφλεο θαη δελ πξνζαξκνδφηαλ εχθνια ζηηο 

αιιαγέο. 

  Καη ηέινο ζηελ ηειηθή παξνπζίαζε ζεκεηψζεθε αθφκε ειάρηζηε βειηίσζε ζηηο 

παξαθάησ πεξηνρέο: ζηελ θνηλσληθή αληαπφθξηζε απφ ηελ πεξηνρή ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ, θαη ζηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα - ζρέζεηο κε ηα αγαπεκέλα αληηθείκελα. 
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Γελ είρε πνιιέο ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο αιιά νχηε θαη εκκνλέο. Γελ παξαηεξήζεθαλ 

ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ζε απηφ ην θνκκάηη κε παηδηά ηεο ειηθίαο ηεο.  

 

 

Κεθάιαην 2
ν
: Οη κεηαβνιέο ζηελ ςπρνθηλεηηθόηεηα 

  ηε Γεχηεξε ππφζεζε βξέζεθε φηη ε ππνζηήξημε ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο κε 

δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο (θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο π.ρ. ηξέμηκν, 

πεξπάηεκα θαη θηλήζεηο ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο π.ρ. ςαιίδη, θνιιάδ) δηεπθφιπλε ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. Απηφ 

απνδείρηεθε κε βάζε ηα εκεξνιφγηα απηνπαξαηήξεζεο ΔΓΑ (·ληππν Γηδαθηηθήο 

Αιιειεπίδξαζεο) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε βάζε ην εηήζην, ην κεληαίν θαη ην 

εβδνκαδηαίν πξφγξακκα.  

  Οη κεηαβνιέο ζηελ επηθνηλσλία αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα απφ ηηο 

αξρηθέο, ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο παξαηεξήζεηο. ηελ παξάγξαθν απηή 

παξνπζηάδνληαη νη απηνπαξαηεξήζεηο πνπ έθαλε ε λεπηαγσγφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ Οθηψβξην κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014. χκθσλα ινηπφλ κε 

ην εηήζην πξφγξακκα ε καζήηξηα έπξεπε λα νηθνδνκήζεη ηηο παξαθάησ δεμηφηεηεο: 

γηα ην κήλα Ηαλνπάξην - Φεβξνπάξην λα εμαζθεζεί ζε δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο (πηλέιν, απνηππψκαηα, θνιιάδ, παδι θαη κηθξά αληηθείκελα. Σνλ κήλα 

Μάξηην ζε δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη αθήο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα 

αληηθείκελα φπσο: θαζξέπηε, βέιθηξνλ, κνπζηθά φξγαλα θαη πιαζηειίλε Σέινο, γηα 

ηνλ κήλα Απξίιην – Μάην δεμηφηεηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο (γξακκέο απφ ηαηλίεο, 

ζηεθάληα, παηδαγσγηθά ηνχβια, θψλνη, ιάζηηρν).  
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   ·ηζη ινηπφλ, έγηλε ν πξψηνο ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε κήλα ζε θάζε 

πεξηνρή πνπ εθπαηδεχηεθε. Καη ηέινο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο γηα θάζε 

ζηφρν νη νπνίεο λα θαιχπηνπλ ηηο επηζπκίεο, ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα ηεο 

καζήηξηαο θαη ην θπξηφηεξν, ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο. ·ηζη 

ζρεδηάζηεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζε εβδνκαδηαίν πξφγξακκα θαη πάλσ ζε απηφ, 

θχιηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο παξεθθιίζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

μεθίλεζαλ απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 θαη ζπλερίζηεθαλ κε βάζε ηα παξαπάλσ 

πξνγξάκκαηα έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014 κε επηηπρία.  

Αξρηθή παξαηήξεζε ΔΓΑ 

  Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

απηνπαξαηεξήζεηο γηα ηελ αξρηθή παξαηήξεζε (30/10/14 – 20/1/14). 

  ηηο πξψηεο παξαηεξήζεηο ε λεπηαγσγφο πεηνχζε κηα ράληξα αθήλνληάο ηελ λα 

θπιίζεη ζην πάησκα θαη πεξίκελα λα ηελ αθνινπζήζεη κε ην βιέκκα ηεο. Ζ καζήηξηα 

δελ ηελ αθνινχζεζε θαη ε λεπηαγσγφο ηεο έδεηρλε ηελ ράληξα. Δθείλε θνηηνχζε ην 

ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη φηη θάηη ηεο δείρλεη. Μεηά απφ αξθεηή ψξα έθαλε θη εθείλε ην 

δάρηπιφ ηεο αθξηβψο φπσο ε λεπηαγσγφο θαη φηαλ άθνπγε ηε ιέμε «θνίηα» 

πξνέθηεηλε ην δάρηπιν. Γελ ήηαλ ππάθνπε, παξφια απηά ε δξαζηεξηφηεηα δηήξθεζε 

ην ιηγφηεξν 5 ιεπηά, κεηά ζεθψζεθε λα θχγεη θαη φηαλ ε λεπηαγσγφο ηελ πίεζε λα 

κείλεη, έθιαςε θαη ρηππνχζε ηα άθξα θαη ην θεθάιη ηεο ζην έδαθνο. ε άιιε 

παξαηήξεζε έπηαλε ηνλ θχθιν θαη ηνλ ηνπνζεηνχζε ζην πιαζηηθνπνηεκέλν ραξηί πνπ 

εηθνλίδεη θφθθηλνπο θχθινπο αιιά δελ ην ηνπνζεηνχζε αθξηβψο πάλσ ζηνλ 

εηθνληδφκελν. ·πηαλε ηνλ δεχηεξν θαη ηνλ έβαδε πάλσ ζηνλ ίδην πνπ είρε ήδε 

ηνπνζεηήζεη πξηλ ιίγν πάλσ ζην πιαζηηθνπνηεκέλν ραξηί, ηελ βνεζά ε λεπηαγσγφο 

λα ην βάιεη ζε άιιν θχθιν αιιά δελ ην θαηαιαβαίλεη γηα λα ην θάλεη κφλε ηεο. 

  Οη θφθθηλνη θχθινη ηεο άξεζαλ. Ζ λεπηαγσγφο ινηπφλ πξνζπάζεζε λα ηνπο εληάμεη 

θαζεκεξηλά ζην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ίζν γηα ηα παιακάθηα, ήηαλ κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ηεο άξεζε πνιχ θαη ζπλήζσο ηελ μεθηλνχζε κφλε ηεο καδί κε ηε 

λεπηαγσγφ, είηε κε ηα ππφινηπα παηδηά.   

 

Παξαζθεπή 1/11/14 

  Σεο έδεημε ε λεπηαγσγφο πψο λα θηλεί ηηο ράληξεο κε ηνλ δείθηε πηάλνληάο ηεο ην 

δάρηπιν. Ζ επφκελε θίλεζε ήηαλ λα πηάζεη εθείλε ην δάρηπιν ηεο λεπηαγσγνχ θαη λα 
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θάλεη ην ίδην, αθνινχζεζε ε λεπηαγσγφο ηηο νδεγίεο ηεο θαη φηαλ ήξζε ε ζεηξά ηεο, 

πξνζπαζνχζε λα θνπλήζεη κε δχν δάρηπια ηηο ράληξεο θαζψο είρε κπεξδεπηεί. 

  Ζ εηθφλα ηνπ παδι πνπ αθνινχζεζε ήηαλ κάιινλ δχζθνιε γηα ηε καζήηξηα ε νπνία 

ελζνπζηάζηεθε κε ην βέιθηξνλ θαη αζρνιήζεθε κε απηφ. 

 

Γεπηέξα 4/11/14 

  ·θνςε ε λεπηαγσγφο ισξίδεο απφ ραξηί γιαζζέ θαη θξαηνχζε ηε κία πιεπξά ηνπ 

ραξηηνχ ελψ εθείλε ηξαβνχζε απφ ηελ άιιε. ·ηζη ην ραξηί θνβφηαλ ζε κηθξά 

θνκκάηηα. Ζ καζήηξηα θάζε θνξά πνπ θαηάθεξλε λα θφςεη θνκκαηάθη ραηξφηαλ ηφζν 

πνιχ πνπ ρακνγεινχζε θαη ρηππνχζε παιακάθηα. ηε ζπλέρεηα ε λεπηαγσγφο έβαιε 

θφιια ζηελ επηθάλεηα θαη ηεο έδεηρλε πνπ λα θνιιήζεη. Δθείλε θνιινχζε θαη ε 

επηθάλεηα γέκηζε απφ θνκκαηάθηα ραξηί γιαζζέ 

  Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηεο εθπαηδεπηηθνχ αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη 

απνζπληνληζκέλε θαη ςάρλεη ηε ζπκκαζήηξηά ηεο γηα λα δεη ηη θάλεη. Τπάξρεη 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ κέξα κε ηε κέξα.    

 

Σξίηε 5/11/14 

  Ίηαλ έβιεπε ράληξεο ηηο έπαηξλε θαη παίδεη. Σηο πεηνχζε κελ έρνληαο αίζζεζε ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ηηο θνίηαδε. πάληα πήγαηλε λα ηηο πάξεη. „·πηαζε ε λεπηαγσγφο ηελ 

ράληξα θαη ηελ πήγε θνληά ηεο. Σελ άθεζε λα θπιίζεη κπξνζηά ηεο θη εθείλε ηελ 

θνίηαδε. Ζ λεπηαγσγφο ηεο ηελ έδσζε ιέγνληάο ηεο «πάξηε». Σελ θξάηεζε ζην ρέξη 

ηεο. Μεηά ηεο είπε δψζε κνπ ηε ράληξα θη εθείλε δελ ήμεξε ηη λα θάλεη. ·δεηρλε λα 

αληηιακβάλεηαη ηη έπξεπε λα θάλεη αιιά δελ ήηαλ ζίγνπξε αλ πξέπεη λα ηελ δψζεη ή 

λα ηελ θξαηήζεη θάζε θνξά πνπ ηεο έιεγε ε λεπηαγσγφο ηη λα θάλεη. 

  ·δεηρλε λα κηκείηαη αιιά έρεη δπζθνιία ζηελ θίλεζε, ζηελ αδξή θαη ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα 

 

Σεηάξηε 6/11/14 

  Κάζε πξσί ε λεπηαγσγφο έιεγε θαιεκέξα παηψληαο ην θνπκπί πνπ θσηίδεη ην 

πξφζσπν ηεο θνχθιαο ζπγρξνληζκέλν κε ηηο ζπιιαβέο ηεο ιέμεο θαιεκέξα. Κνίηαδε 

ην πξφζσπν ηεο θνχθιαο θαη ζπγρξνληδφηαλ κε ηνλ ξπζκφ. Δθείλε ηελ εκέξα πάηεζε 

ην θνπκπί κε ηνλ δείθηε ηεο θαη πεξίκελε λα θσηίζεη. Γελ είπε θαιεκέξα, νχηε 

πάηεζε ην θνπκπί φζεο θνξέο είλαη ε ζπιιαβή ηεο ιέμεο. 
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   ·ραζε γξήγνξα ην ελδηαθέξνλ ηεο παξφιν πνπ ηελ ελδηέθεξε λα αζρνιεζεί κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Πέκπηε 7/11/14 

  Πήξε ηηο θάξηεο ρσξίο λα θαηαιάβεη ηη ηεο έδεηρλε ε λεπηαγσγφο (ηεο έδεημε ηελ 

κπάια ιέγνληαο ηε ιέμε αιιά εθείλε δελ θνηηάδεη, παξαθνινπζνχζε ηε ζπκκαζήηξηά 

ηεο θαη πξνζπαζνχζε λα αζρνιεζεί κε θάηη άιιν) φηαλ ηελ άθελε κφλε ηεο λα 

αζρνιεζεί κε ηηο θάξηεο, έπαηξλε ηηο θάξηεο θαη ηηο έβαδε ηε κία πάλσ απφ ηελ άιιε, 

ηηο ζθφξπηδε, ηηο κάδεπε, αιιά ζην ηέινο θνπξάζηεθε θαη αληέδξαζε κε ηνλ ίδην 

ηξφπν. 

  Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αζρνιείην κε ηα αληηθείκελα πνπ ήζειε λα αζρνιεζεί. 

Πείζκσλε θαη δελ δερφηαλ πάληα λα θάλεη φηη ηεο πεη ε λεπηαγσγφο. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο επέκελε γηαηί λφκηδε φηη έηζη ζα αιιάμεη ηελ ηαθηηθή ηεο. Ζ κεηέξα ιέεη φηη 

ζην ζπίηη δελ πξνιάβαηλε λα αζρνιεζεί κε ηε καζήηξηά γηαηί έρεη άιια δχν παηδηά. 

Ήζσο ε επηκνλή ηεο λεπηαγσγνχ λα ηελ έπεηζε λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ηηο 

δίλνληαλ φηαλ δελ είρε νινθιεξψζεη απηφ πνπ θάλεη. Ίηαλ αληηδξνχζε κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, έδηλε πεξηζζφηεξε δχλακε ζηε λεπηαγσγφ λα επηκείλεη 

ψζηε λα καδέςεη απηά πνπ πεηνχζε. Γελ επέκελε πάληα λα αθνινπζεί φηη ηεο πεη, 

αιιά ηνπιάρηζηνλ λα νινθιεξψλεη κηα απιή δξαζηεξηφηεηα θαη λα καδεχεη ηα 

αληηθείκελα φηαλ ηα ζθνξπίδεη γχξσ ηεο. 

 

Παξαζθεπή 8/11/14 

  Πήξε κφλε ηεο ηηο μπινκπνγηέο θαη ηηο κεηέθεξε απφ ηε κνιπβνζήθε ζην θνπηί πνπ 

έβιεπε δίπια ηεο, ρσξίο λα ηεο ην δεηήζεη ε λεπηαγσγφο. ηε ζπλέρεηα ηεο είπε λα ηα 

βάιεη πάιη πίζσ, αιιά δελ ην θαηαιάβαηλε. Ίηαλ έθαλε ε λεπηαγσγφο πξψηε ηελ 

θίλεζε, εθείλε ζπλέρηδε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαζψο ηεο έιεγε κε ιφγηα απηφ πνπ 

θάλνπλ. 

  Υξεηαδφηαλ επίκνλα θαζνδήγεζε. Ίηαλ αληηδξνχζε, απαηηείην ππνκνλή θαη επηκνλή 

γηαηί ζην ηέινο ππνρσξνχζε. Γελ εζηηαδφηαλ αξθεηή ψξα ζηε δξαζηεξηφηεηα γηαηί 

απνζπληνληδφηαλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπκκαζήηξηάο ηεο. Ίηαλ ε 

ζπκκαζήηξηά ηεο απνπζίαδε, ζπγθεληξσλφηαλ θαη παξαθνινπζνχζε. Σηο ππφινηπεο 

θνξέο πξνζπαζνχζε λα αζρνιείηαη καδί ηεο θαη ηελ ελνριεί. 
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Γεπηέξα 11/11/14 

  ηνπο θχθινπο πνπ δνχιεπε ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο, έβαιε ε λεπηαγσγφο βέιθηξνλ 

ψζηε λα ηνπο θνιιάεη πάλσ ζε άιινπο νη νπνίνη ήηαλ ρξσκαηηζκέλνη πάλσ ζε 

(πιαζηηθνπνηεκέλν) ραξηί Α4 κπξνζηά ηεο. Ζ καζήηξηα μεθφιιεζε ακέζσο ηνπο 

θχθινπο θαη ηνπο παξαηεξνχζε. Σνπο ηνπνζεηνχζε αλάπνδα (κε ην βέιθηξνλ πάλσ) 

θαη πεξίκελε λα θνιιήζνπλ. Σνπο θνηηνχζε θαη ε λεπηαγσγφο γχξηζε ηνλ θχθιν ψζηε 

λα θνιιήζεη ην βέιθηξνλ θαη ην μεθφιιεζε ακέζσο. Έηαλ θαλεξφ φηη ήζειε λα ηνπο 

θνιιάεη θαη λα ηνπο μεθνιιάεη ζπλέρεηα αιιά δελ κπνξνχζε λα ην θάλεη. Έηαλ πην 

εχθνιν απφ ην παδι πνπ ηεο δήηεζε πξηλ θάπνηεο κέξεο θαη αζρνιήζεθε κε 

ελδηαθέξνλ. 

   

        

 

  ε επφκελε παξαηήξεζε θξαηνχζε ε λεπηαγσγφο ην θνξδφλη κε κηα ράληξα 

πεξαζκέλε θαη ην θνπλνχζε κπξνζηά ηεο. Δθείλε δελ κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ηελ 

θίλεζε κε ηα κάηηα ηεο, νπφηε κείσζε ε λεπηαγσγφο ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

θνπλνχζε ην θνξδφλη. Δθείλε αθνινχζεζε ηελ θίλεζε κε ηα κάηηα ηεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζήθσζε ην ρέξη λα πηάζεη ην θνξδφλη. ηε ζπλέρεηα θνπλνχζε ε λεπηαγσγφο 

αθφκα πην αξγά ην θνξδφλη θη εθείλε ην αθνινπζνχζε κε ηα κάηηα αθφκα πην εχθνια 

θαη ην έπηαζε. Αθνινχζεζε ηε δηαδηθαζία πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο θαη έδεηρλε λα 

ελζνπζηάδεηαη. πληνληζκφο καηηνχ - ρεξηνχ: δελ έπηαλε κε αθξίβεηα ηα αληηθείκελα, 

κπνξνχζε φκσο λα δείμεη ηε ζσζηή θαηεχζπλζε κε ην δάρηπιφ ηεο. Δζηηαδε κε ην 

δείθηε εθεί πνπ ήζειε λα δείμεη, ρσξίο φκσο απηφ λα είλαη ηξφπνο επηθνηλσλίαο. 

πλήζσο έθαλε απηή ηελ θίλεζε φηαλ ηεο έδηλε ε λεπηαγσγφο νδεγίεο γηα θάπνην 

αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα: «βάιε ην κπαιάθη κέζα ζην θνπηί». ε απηή ηελ 

πεξίπησζε έδεηρλε κε αθξίβεηα ην κπαιάθη. Μπνξνχζε λα θξεκάζεη ηελ ηζάληα ζηελ 
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θξεκάζηξα κε ηε βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ, δελ κπνξνχζε φκσο λα θάλεη ην ίδην κε 

κηθξά αληηθείκελα ή κε ην κπνπθάλ ηεο πνπ απαηηεί κεγαιχηεξε επηδεμηφηεηα. Σελ 

Σεηάξηε 13/11/14 θξαηνχζε ε λεπηαγσγφο ηελ ράληξα θαη ηεο έδσζε ηελ άθξε ηνπ 

θνξδνληνχ. Δθείλε έβαιε ηελ άθξε ζηελ ηξχπα ηεο ράληξαο θαη πξνζπαζνχζε λα ηελ 

πεξάζεη. Αθνχ είδε ε λεπηαγσγφο φηη δπζθνιεχεηαη θαη ήηαλ έηνηκε λα παξαηήζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα, ηε βνήζεζε. ·βγαιε ην θνξδφλη απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη εθείλε ην 

ηξάβεμε. πλέρηζαλ κε άιιεο ράληξεο θαη φζν επαλαιακβαλφηαλ ε δηαδηθαζία, εθείλε 

εμνηθεησλφηαλ. Θπκφηαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη μαλαδνπιέςεη. 

Απνζπληνληδφηαλ εχθνια θαη δελ κπνξνχζε εχθνια λα επαλέιζεη ζηε δξαζηεξηφηεηα 

πνπ άθεζε ζηε κέζε. Σεο άξεζαλ νη πιαζηηθνπνηεκέλεο δηαθάλεηεο κε αληηθείκελα 

γηα ηαπηνπνίεζε. Ζ λεπηαγσγφο άλνημε ηνλ θάθειν κε ηα ίδηα αληηθείκελα γηα 

ηαπηνπνίεζε Αζρνιήζεθε δχν ιεπηά κε ηνλ θάθειν θαη ζηε ζπλέρεηα έπαηξλε ηα 

αληηθείκελα ηεο ζπκκαζήηξηάο ηεο. Ίζν ηελ απέηξεπε, ηφζν αληηδξνχζε, φζν φκσο 

ηελ άθελε, ηφζν ηεο ραινχζε ηε δξαζηεξηφηεηα. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε γηα 

αξθεηή ψξα θαη ε «Ε» θάζηζε ζηελ άθξε. πλέρηζαλ ηε δξαζηεξηφηεηα κε ηελ άιιε 

καζήηξηα θαη ε «Ε» παξαηεξνχζε ρσξίο λα δηακαξηχξεηαη θαη λα θσλάδεη. 

              

 

 Σελ 1ε ψξα ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο επφκελεο παξαηήξεζεο ε «Ε» πήξε 

κνπζηθά παηρλίδηα απφ ηελ ηάμε θαη μεθίλεζε λα παηάεη ηα θνπκπηά ηνπο. ·βαιε ην 

παηρλίδη ζην απηί ηεο θαη παηνχζε ηα θνπκπηά γηα λα αθνχζεη κνπζηθή. ·δεηρλε λα 

γλσξίδεη ηνπο ήρνπο πνπ βγάδεη ην θάζε θνπκπί ηνπ θάζε παηρληδηνχ. Απηφ θαίλεηαη 

γηαηί έςαρλε ζπγθεθξηκέλα θνπκπηά απφ θάζε παηρλίδη πνπ ηεο αξέζεη. χκθσλα κε 

ηε κακά ηεο ε καζήηξηα πάζαηλε ζπρλά θξίζεηο. Κάπνηεο θνξέο πνπ αληηδξνχζε 

επίκνλα θαη δελ ήζειε λα αθνινπζήζεη ην πξφγξακκα, ήηαλ πνιχ πηζαλφ λα κελ 

κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο. Γη απηφ ην ιφγν, φηαλ ηε έβιεπε ε 
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λεπηαγσγφο λα επηκέλεη λα κελ ζέιεη λα θάλεη θάηη, ππνρσξνχζε κέρξη λα θηάζεη ε 

ψξα λα εξεκήζεη. 

   Σελ Σξίηε 19/11/14 πήξε έλα θνπηί θαη ήζειε λα ην αλνίμεη. Σε βνεζνχζε ε 

λεπηαγσγφο λα ην πάλε ζην ηξαπέδη θαη ην αλνίγνπλ. Πήξε έλα – έλα θνκκάηη θαη ην 

θνηηνχζε αξθεηή ψξα. Σελ άθεζε λα ην παξαηεξήζεη θαη κεηά πήξε άιιν θνκκάηη 

ηνπ παδι. Σν άθεζε ζηελ άθξε θαη ε λεπηαγσγφο ηεο έδσζε άιιν θνκκάηη ην νπνίν 

ελσλφηαλ κε ηα πξνεγνχκελα θαη ηελ άθεζε πάιη λα ην παξαηεξεί. Σεο έδσζε ηελ 

ηδέα λα ηα ελψζνπλ αιιά δελ αθνινχζεζε. Γπζθνιεχηεθε πνιχ θαη ίζσο ηεο 

θαηλφηαλ αθαηφξζσην ή δελ είρε δηάζεζε λα θάλεη απηφ πνπ ηεο έιεγε. Σν πξφγξακκα 

θχιηζε θαλνληθά, δελ ππήξραλ έληνλεο αληηδξάζεηο ή επίκνλεο δηακαξηπξίεο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο καζήηξηαο. Πξνρσξψληαο ζε παξαηεξήζεηο κηα απφ ηηο επφκελεο εκέξεο, 

ε καζήηξηα θάζηζε ζην ηξαπέδη κε ηε ράληξα ηελ νπνία πήξε απφ ην θνπηί ηεο ρσξίο 

φκσο λα πάξεη θαη έλα θνξδφλη. Κξαηνχζε ηε ράληξα ζην ρέξη θαη ηελ θνηηνχζε. 

Κάπνηα ζηηγκή ηελ πέηαμε ςειά θαη ε λεπηαγσγφο ηεο έδσζε θαη ηελ έζπξσμε γηα λα 

ηελ πηάζεη. Ζ καζήηξηα δελ ηελ έπηαζε, αδηαθφξεζε γηα ηε ράληξα θαη ε λεπηαγσγφο 

ηελ έθεξε πάιη κπξνζηά ηεο. Κνίηαμε ηε λεπηαγσγφ θαη έπηαζε ηε ράληξα πάιη ζην 

ρέξη ηεο. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε ελψ ε καζήηξηα δελ αθνινχζεζε ηε κπάια νχηε 

ηελ έθεξε κπξνζηά ηεο. Σεο άξεζε λα βιέπεη θαηλνχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ην ζψκα ηεο. Απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ κπνξνχζε ε λεπηαγσγφο λα ζέζεη 

ζηφρνπο ςπρνθηλεηηθφηεηαο. Ζ δξαζηεξηφηεηα κε ηα ρέξηα ζα ζπλερηδφηαλ ηηο 

επφκελεο κέξεο γηα λα θαηαιάβεη θαιχηεξα ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηφο 

ηεο 

  Δπηζθέθηεθε ην λεπηαγσγείν κία ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ γηα λα ζπλεξγαζηνχλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαηαζθεπψλ. Ζ καζήηξηα ζηελ αξρή ήηαλ θαζηζκέλε ζηελ θαξέθια 

θαη παξαθνινπζνχζε. Ίηαλ ηεο είπε λα πηάζεη θάηη λα ην βάιεη ζηε ζέζε ηνπ ή λα 

ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηελ θαηαζθεπή, ην έθαλε πξφζπκα. Μεηά απφ κηζή ψξα 

ζεθψζεθε ρσξίο λα ζέιεη λα πάεη θάπνπ ζπγθεθξηκέλα.. Μεηά θάζηζε θαη ζπλέρηζε 

ιίγν αθφκα, αιιά κεηά απφ 5 ιεπηά ζεθψζεθε μαλά. Σελ άθεζε λα θαζίζεη ζηε γσληά 

μεθνχξαζεο. Πέξαζε φκνξθα κε ηελ επίζθεςε ηεο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ. Κάζηζε 

αξεηή ψξα ζην ηξαπέδη θαη ζπκκεηείρε. Κνηηνχζε επίκνλα θαη παξαηεξνχζε ηα 

κεγαιχηεξα παηδηά δείρλνληαο ηε ραξά ηεο πνπ ηα θηινμελήζακε. Σελ επφκελε κέξα 

ε καζήηξηα θάζηζε ζην ηξαπέδη. ·βαιε ε λεπηαγσγφο κπξνζηά ηεο ην πξφζσπν θαη 

μεθνιιά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Σε βνήζεζε λα ηα βάιεη. Αληαπνθξίζεθε, αιιά δελ 

θαηάιαβε ηη ήηαλ. Υάηδεςε ηα κάηηα ηνπ πξνζψπνπ θαη ιέεη ηε ιέμε «κάηηα». ηε 
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ζπλέρεηα ε λεπηαγσγφο ράηδεςε ηεο καζήηξηαο θαη κεηά ηα δηθά ηεο κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιήθζεθε πνιιέο θνξέο. Ζ καζήηξηα ζην ηέινο ηεο ψξα 

ράηδεπε ηα κάηηα ηνπ πξνζψπνπ αιιά δελ θαηάθεξε λα ηα βάιεη ζηε ζέζε ηνπο. Πήξε 

ε λεπηαγσγφο κηα θνχθια θαη ράηδεςε ηα κάηηα ηεο. Μεηά κε ηα ρέξηα ηεο θνχθιαο 

ράηδεςε ηα κάηηα ηεο καζήηξηαο. Δθείλε επραξηζηήζεθε. Καζφηαλ θαη κεηά απφ 

αξθεηή ψξα ράηδεςε ηα κάηηα ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ε λεπηαγσγφο 

έιεγε ηε ιέμε «κάηηα». Μεηά ην ζαββαηνθχξηαθν, ε καζήηξηα ζπλήζσο θαηλφηαλ 

ιηγφηεξν πξφζπκε λα ζπλεξγαζηεί κε ηε λεπηαγσγφ. Ζ αληίδξαζή ηεο λα 

αθνινπζήζεη ηελ νκάδα ήηαλ εκθαλήο. Σελ Σεηάξηε 27/11/14 θάζηζαλ ζην ηξαπέδη 

θαη είραλ κπξνζηά ηνπο πιηθά γηα λα θηηάμνπλ ηνλ Άη Βαζίιε. ·θνςαλ θνκκαηάθηα 

ραξηί γιαζζέ φπσο είραλ κάζεη ζην παξειζφλ (ε λεπηαγσγφο θξαηνχζε ηελ άθξε κηαο 

ισξίδαο θφθθηλν γιαζζέ θαη ηελ άθελε λα πηάζεη ην κηθξφ θνκκαηάθη ζηελ άθξε. 

Δθείλε ην ηξαβνχζε θαη έθνβαλ ην θνκκαηάθη). Γελ νινθιήξσζαλ, θάζηζε κηζή ψξα 

θνιιψληαο ηα θνκκαηάθηα πνπ είρε θφςεη θαη έθαλαλ ηνλ κηζφ Άη Βαζίιε. Ίηαλ 

ρξεηάζηεθε λα βάιεη βακβάθη ζηηο κπφηεο ελζνπζηάζηεθε. Σεο άξεζε λα βάδεη 

βακβάθη εθεί πνπ είλαη ε θφιια θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην βγάδεη. Αθνχ ε λεπηαγσγφο 

είδε φηη ηεο άξεζε ε δηαδηθαζία, ηεο έθεξε έλα θνκκάηη ραξηί Α4 θαη έβαιε θφιια γηα 

λα θνιιήζεη βακβάθη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην ηξαβάεη. ·ηζη έγηλε ζρεδφλ σο ην ηέινο 

ηεο δεχηεξεο ψξαο. Μέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο αθνινχζεζε κφλε ηεο, θαη 

κεηά ηελ πεξαζκέλε παξαηήξεζε φηη ηεο άξεζε λα ηεο ρατδεχεη ηηο παιάκεο, 

θαηάιαβε φηη ηελ ελδηέθεξε ν ζηφρνο πνπ έζεζε θαη ήηαλ πξφζπκε λα αθνινπζήζεη 

δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. Δπίζεο ε δηαθνξά ησλ πιηθψλ ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα ζα ηξαβνχζε ην ελδηαθέξνλ ηεο. Θα έπξεπε ε λεπηαγσγφο λα εηνίκαδε 

θάηη ψζηε λα εμαζθήζεη ηελ αθή ηεο. ε επφκελε έρνπλ κπξνζηά ηνπο πιηθά γηα λα 

νινθιεξψζνπλ ηνλ Άη Βαζίιε. ·θνςαλ κε ηελ «Ε» θνκκαηάθηα ραξηί γιαζζέ. 

Δλζνπζηάζηεθε κε ην βακβάθη. Οινθιήξσζαλλ ηε δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο αληηδξάζεηο. 

Σεο άξεζε λα αζρνιείηαη κε πιηθά πνπ ηα αθνπκπά θαη ηα ραηδεχεη. Σελ Παξαζθεπή 

29/11/14 θάζηζαλ ζην ηξαπέδη θαη έρνπλ ηηο θάξηεο. Ζ καζήηξηα είρε κπξνζηά ηεο ηηο 

θάξηεο κε ηελ πιαζηειίλε θαη ηηο επεμεξγαδφηαλ. Σεο άξεζε λα πηέδεη κε ην ρέξη ηεο 

ηελ πιαζηειίλε θαη λα θάλεη „γνπβίηζεο‟. ηε ζπλέρεηα έβγαδε θνκκάηηα απφ ηελ 

πιαζηειίλε θαη ηα αθνπκπνχζε ζην ηξαπέδη. Μεηά πήξε ραξηφλη νληνπιέ θαη ην 

ράηδεπε αξθεηή ψξα. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε θάπνηα άιια πιηθά. Κάζηζε ζην ηξαπέδη 

κε ηα πιηθά ζπλνιηθά 45 ιεπηά. Έζειε λα αζρνιείηαη κε δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο 
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θηλεηηθφηεηαο θαη αθήο. Γελ ήζειε πιένλ ηφζν ζπρλά λα θεχγεη απφ ην ηξαπέδη, 

έδεηρλε λα επραξηζηηέηαη πεξηζζφηεξν ηε δηδαζθαιία. 

                

 

  Αξρέο Γεθεκβξίνπ. Σν πξφγξακκα ζπλερίζηεθε θαλνληθά. Ζ λεπηαγσγφο ηεο έδσζε 

ην δεπγάξη κε ηηο θάξηεο πνπ έρνπλ πιαζηειίλε επεηδή ήμεξε φηη ηεο αξέζεη πνιχ. Ζ 

καζήηξηα ελζνπζηάζηεθε. Πήξε ηελ θάξηα θαη άξρηζε λα ρατδεχεη ηελ πιαζηειίλε ελψ 

ζηε ζπλέρεηα ηεο έδσζε πιαζηηθά ζρήκαηα πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ πιαζηειίλε 

(αζηεξάθηα, θαξδνχιεο) θαη ηελ θαηεχζπλε λα ηα πηέζεη πάλσ ζηελ πιαζηειίλε, κηα 

θαη δελ ήμεξε ηη λα ηα θάλεη. Πάλσ ζηελ θάξηα θηηάρηεθαλ ζρήκαηα θαη ε καζήηξηα 

ηα θνηηνχζε. Σεο άξεζε πνπ έθηηαμαλ ζρήκαηα αιιά θαη πάιη ε δξαζηεξηφηεηα είρε 

πνιιέο δηαθνπέο. Ζ ζπκκαζήηξηά ηεο έθαλε αθξηβψο ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα αιιά ε 

καζήηξηα ηελ παξαηεξνχζε θαη ήζειε ζπλερψο λα ηεο πάξεη ηελ πιαζηειίλε θαη ηα 

ζρήκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη κπξνζηά ηεο είρε αθξηβψο ηα ίδηα πιηθά. Ζ 

καζήηξηα απφ ηελ πξψηε κέξα αζρνιείην πεξηζζφηεξν κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ζπκκαζήηξηάο ηεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είραλ ηα ίδηα πιηθά αιιά ην λήπην ήζειε 

λα παίμεη κε ηα πιηθά ηεο θίιεο ηεο. Σελ Σξίηε 3/12/14 παγθφζκηα εκέξα αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο θαη νη καζεηέο είραλ πξφζθιεζε απφ ην Ήδξπκα Υξνλίσο Παζρφλησλ 

πάξηεο. ην ζρνιείν θάζηζαλ κηα κφλν ψξα θαη νη καζήηξηεο έθαγαλ πξσηλφ γηαηί 

ζα θεχγακε απφ ην ζρνιείν. Αζρνιήζεθαλ κε κνπζηθά παηρλίδηα ηεο ηάμεο. Ζ 

καζήηξηα ήηαλ αξθεηά ήξεκε ζηνλ ρψξν φπνπ καο ππνδέρηεθαλ. Παξαθνινχζεζαλ 

κηα κηθξή παξάζηαζε απφ παηδηά πνπ θηινμελεί ην ίδξπκα θαη ε καζήηξηα σο ηε κέζε 

ηεο παξάζηαζεο ήηαλ αξθεηά ήζπρε φζν ε λεπηαγσγφο ηεο ράηδεπε ην ζψκα γηα λα 

εξεκεί. Ίηαλ ήζειε λα ζεθσζεί, έθηαλε κφλν λα ρατδέςεη ε λεπηαγσγφο ηελ θνηιηά 

ηεο θαη λα ηεο ρηππά απαιά ηα ρέξηα ηεο ζηα δηθά ηεο. ηελ ζπλέρεηα πνπ είρε ήδε 

θνπξαζηεί, βγήθαλ κηα βφιηα έμσ απφ ηελ αίζνπζα.  
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  Ζ λεπηαγσγφο θφιιεζε ζε κηα ισξίδα βειθηξνλ κηα ζεηξά κε πιαζηηθνπνηεκέλεο 

εηθφλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζεί ε καζήηξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Γίπια απφ θάζε εηθφλα ππήξρε ρψξνο γηα ηα ρακνγειαζηά ή φρη 

πξνζσπάθηα ηα νπνία έδεηρλαλ αλ νινθιεξψζεθε ε εξγαζία, ή φρη. Κάζε γσληά έρεη 

θσηνγξαθίεο κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε γσληά. Ζ 

λεπηαγσγφο ήηαλ αξθεηά ραξνχκελε πνπ ε καζήηξηα βξήθε ηξφπν επηθνηλσλίαο κέζσ 

ηεο αθήο. Σελ Πέκπηε 5/12/14 είραλ κπξνζηά ηνπο έλα θνκκάηη Α4 ραξηφλη 

αλνηρηφρξσκν θαη δαθηπινκπνγηέο. Ζ καζήηξηα πξνβιεκαηίζηεθε κε ην πιηθφ θαη ην 

παξαηεξνχζε. Ζ λεπηαγσγφο έβαιε ην δάρηπιφ ηεο κέζα θαη έθαλε κηα γξακκή γηα λα 

δεη αλ ζα ηελ κηκεζεί. ·βαιε θη εθείλε νιφθιεξε ηελ παιάκε κέζα θαη παζάιεηςε ην 

ραξηφλη. Σελ άθεζε λα πεηξακαηηζηεί. Γέκηζε ην ραξηί θαη ηεο έδσζε άιιν. Σελ 

πξνέηξεςε λα βάιεη κφλν ην δάρηπιν θαη λα δσγξαθίζεη. Σν έθαλε. ηε ζπλέρεηα, 

βνπηνχζε ην δάρηπιν κέζα ζην κπνιάθη, έθαλε κηα γξακκή θαη πάιη κέζα ζην 

κπνιάθη. Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε αξθεηέο θνξέο. (εκεηψλεηαη φηη ζην πιάη 

είρε ηελ εηθφλα ηνπ PECS κε ηηο κπνγηέο) Ζ καζήηξηα θάζηζε πεξηζζφηεξε ψξα ζην 

ηξαπέδη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ίηαλ ηειείσζαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηελ 1ε , ηε 2ε θαη 

ηελ 4ε ψξα ε καζήηξηα αζρνιήζεθε κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε νη νπνίεο 

εμαζθνχζαλ ηελ αδξή θαη ιεπηή ηεο θηλεηηθφηεηα. 
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Παξαζθεπή 6/12/14 

 Ζ καζήηξηα ηελ 4ε ψξα πήγε κφλε ηεο ζην παηδαγσγηθφ πιηθφ θαη πήξε ηνπο θχβνπο. 

Σεο άξεζε λα ηνπο έρεη φινπο κπξνζηά ηεο θαη λα ηνπο παξαηεξεί. Σεο δήηεζε ε 

λεπηαγσγφο έλαλ θχβν πνπ ήηαλ κπξνζηά ηεο ιέγνληάο ηεο δψζε κνπ ηνλ θχβν θη 

εθείλε ηνλ έδσζε. ηε ζπλέρεηα ηεο έδσζε ιέγνληάο ηεο πάξε ηνλ θχβν θη εθείλε ηνλ 

πήξε θαη ηνλ έβαιε πάλσ απφ ηνπο άιινπο. Σεο έπεθηε θαη ην πξνζπαζνχζε μαλά. 

Σεο άξεζε ην ππξγάθη θαη ην δνθίκαζαλ πνιιέο θνξέο κέρξη λα ζηαζνχλ ηα θπβάθηα 

ην έλα πάλσ ζην άιιν. Ζ δξαζηεξηφηεηα θξάηεζε ζρεδφλ φιε ηελ ψξα. Δπηπιένλ 

δξαζηεξηνπνίεζε ηε ιεπηή ηεο θηλεηηθφηεηα ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, αιιά θαη ηε 

ζθέςε ηεο. ε επφκελε παξαηήξεζε θάζηζαλ ζην ηξαπέδη θαη θαζνδεγψληαο ηε 

καζήηξηα, εθείλε πήξε ηελ θαξηνχια ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ βξηζθφηαλ θνιιεκέλε 

ζηνλ ηνίρν θαη ηελ θφιιεζε δίπια απφ ηε θσηνγξαθία ηεο πάλσ ζην ηξαπέδη. 

Κνιινχζαλ ηα θνκκέλα ραξηφληα ψζηε λα ζπλαξκνινγήζνπλ ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο 

θάξηεο. Ζ καζήηξηα δπζθνιεπφηαλ λα θνιιήζεη θαη ηε βνεζνχζε. Σεο θξαηνχζε ην 

ρέξη θαη ηελ θαζνδεγνχζε, έβαδε δχλακε ζηνλ δείθηε φηαλ έθηαλε ε ψξα λα θνιιήζεη 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμάζθεζε ηε ιεπηή ηεο θηλεηηθφηεηα. Έηαλ ζπλεξγάζηκε θαη 

θάλεθε λα ηεο αξέζεη ε δξαζηεξηφηεηα. 

   Σελ Σξίηε 10/12/14 ε «Ε» πήξε κφλε ηεο ηε κπάια. Ζ λεπηαγσγφο ζθέθηεθε λα 

αδεηάζνπλ ην θνπηί κε ηηο ράληξεο θαη λα ξίρλεη ε κπάια ζην θνπηί. Ίηαλ άδεηαζε ην 

θνπηί, εθείλε μεθίλεζε λα καδεχεη ηηο ράληξεο πνπ γχξσ απφ ην θνπηί, γηαηί έηζη έρεη 

ζπλεζίζεη λα θάλεη φηαλ ηηο βιέπεη ζθνξπηζκέλεο ζην πάησκα. Αθνχ θαηάιαβε φηη 

δελ καδεχνπλ ηηο ράληξεο, ζεθψζεθε αιιά δελ ήμεξε πψο λα ρεηξηζηεί ηε κπάια. Σελ 

πεηνχζε αδέμηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ηάμεο. Ζ λεπηαγσγφο ηεο έδεημε κηα θνξά πψο 

κπνξεί λα παίμεη κε ην θνπηί. Σεο άξεζε αιιά θαη πάιη δελ κπφξεζε λα πεηάμεη ηε 

κπάια θνληά ζην θνπηί. Θα έπξεπε λα ζπλερίζνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε ηε κπάια, 

θαζψο είλαη θαηάιιειν παηρλίδη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αδξήο θαη ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο. H καζήηξηα δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παηρληδηνχ θαη 

απηφ είλαη έλδεημε φηη πξέπεη ε λεπηαγσγφο λα επηκείλεη ζηε δξαζηεξηφηεηα. Σελ 

επφκελε κέξα ζα έπξεπε λα επαλαιεθζεί ν ζηφρνο ηεο εκέξαο. Οη καζήηξηεο θάζηζαλ 

ζην παγθάθη θαη ε λεπηαγσγφο έδσζε ηελ κπάια ζηε ζπκκαζήηξηα. Σελ θαζνδεγεί λα 

δψζεη ηε κπάια ζηε «Ε». Δθείλε πηάλεη ηε κπάια, ηελ πεηάεη θαη ε κπάια θεχγεη 

καθξηά. Σν λήπην δπζθνιεχεηαη λα ην θάλεη κφλε ηεο. Ίηαλ ηεο έδηλε ε ζπκκαζήηξηά 

ηεο ηε κπάια, εθείλε ηελ πεηνχζε καθξηά πξνο απξνζδηφξηζηε θάζε θνξά 

θαηεχζπλζε. Γελ θαηάθεξε λα ηελ θξαηήζεη ζηα ρέξηα, αιιά νχηε λα ηε δψζεη κε 
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εξεκία. Ζ ζπκκαζήηξηά ηεο θνπξάζηεθε θαη ήζειε λα ζηακαηήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα. 

Ο ζηφρνο ζηε ζπλέρεηα ζα έπξεπε λα δηαηεξεζεί αιιά λα αιιάμεη ε δξαζηεξηφηεηα. 

Γελ απνγνεηεχηεθε ε λεπηαγσγφο, απιά έπξεπε λα έρεη ππνκνλή θαη λα πξνζπαζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο λα ηελ εξεκεί ελψ εθείλε 

έθιαηγε θαη θψλαδε. Σελ Πέκπηε 12/12/14 ε καζήηξηα πήγε κφλε ηεο ζηε γσληά 

κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη πήξε ην ηακπνπξίλν. Σεο άξεζε ην άθνπζκα θαη ην ρηππνχζε 

πην δπλαηά. Ζ λεπηαγσγφο πήξε ην δεχηεξν ηακπνπξίλν πνπ είρε ε ηάμε θαη ρηππάεη 

αξγά αξγά θαη ζηγαλά κε πνιχ ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ. Δθείλε ζηακάηεζε θαη άθνπζε 

ηνλ ήρν πνπ βγάδεη άιιν ηακπνπξίλν. Μεηά απφ έλα ιεπηφ ζπλέρηζε πάιη κε ηνλ δηθφ 

ηεο ηξφπν λα παίδεη. Γελ παξελέβε ε λεπηαγσγφο ζην ρηχπεκά ηεο, αιιά ζπλέρηζε ην 

δηθφ ηεο. ζηεξα απφ ιίγα ιεπηά, άθεζε ην ηακπνπξίλν. Ζ λεπηαγσγφο ζπλέρηζε κε 

άιιν ηξφπν: απιά ράηδεπε ηελ επηθάλεηά ηνπ κε ην μπιάθη. Άθνπγε ηνλ ήρν θαη 

παξαηεξνχζε ηηο θηλήζεηο. ·πηαζε μαλά ην ηακπνπξίλν αιιά απηή ηα θνξά έπαηδε 

ειάρηζηα πην ζηγαλά θαη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα. ε φιε ηε δηάξθεηα έπαηδε κε ηελ ίδηα 

έληαζε. Αληαπνθξίζεθε ζην άθνπζκα. Έηαλ έλα εξέζηζκα θαη ζα έπξεπε ζπλερηζηεί 

ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα θξαηήζνπλ ηα κνπζηθά φξγαλα κε ζθνπφ λα επεθηείλεη ηε 

κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο καζήηξηαο θαη λα εληάμεη ηνλ ξπζκφ ζηε δσή ηεο. ε 

επφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ε λεπηαγσγφο πξνκεζεχηεθε έλαλ κέηξην ζε κέγεζνο 

ράξηηλν ζσιήλα θαη ηεο έδσζε λα ηνλ θξαηάεη. Δθείλε ηνλ έβαιε κπξνζηά απφ ην 

ζηφκα ηεο θαη έβγαδε ήρνπο. Ζ καζήηξηα έρεη ηελ ηάζε λα γιείθεη ηα αληηθείκελα θαη 

λα ηα δαγθψλεη θαη θαζψο αλαθαιχπηεη ην αληηθείκελν, είλαη αξθεηά ελδηαθέξσλ ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζέιεη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. ·λαλ ράξηηλν ζσιήλα ζα κπνξνχζε 

λα ηνλ ηζαιαθψζεη, λα ηνλ ζθίζεη ή λα ηνπ αιιάμεη ηε κνξθή θαη λα ηνλ θξαηήζεη 

φπσο εθείλε ζέιεη. Ζ λεπηαγσγφο επηθεληξψζεθε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επέιεμε λα 

ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζα πξνζπαζήζεη λα εμειίμεη απηή ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρεη. 

Σελ Γεπηέξα 16/12/13 θάζηζαλ έρνληαο κπξνζηά ηνπο θάξηεο πνπ δελ έρνπλ σο ηψξα 

ρξεζηκνπνηήζεη (π.ρ. βακβάθη) ε καζήηξηα ελζνπζηάζηεθε κε ηελ θάξηα. Κξάηεζε 

ηελ θάξηα θαη ηξάβεμε ην βακβάθη. Σεο άξεζε πνιχ. Σεο έδσζε ην βακβάθη πνπ είρε 

αθαηξέζεη θαη ην έθαλαλ κπαιάθηα. Δθείλε δελ ηα θαηάθεξε πνιχ θαιά, αιιά ηε 

βνήζεζε. Ζ πξνζπάζεηα λα βάιεη 2 ίδηεο θάξηεο δίπια δίπια, απέηπρε.  

 

Σξίηε 17/12/13 

  Σελ εκέξα απηή αζρνιήζεθαλ αξθεηή ψξα κε ηηο επηθάλεηεο ησλ κηθξψλ ραξηνληψλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα έθνςαλ έλα κεγάιν θνκκάηη ραξηφλη ζην νπνίν νη καζήηξηεο 
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δσγξάθηζαλ ηελ παιάκε ηνπο κε ζθνπφ λα θηηάμνπλ έλα ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν 

θαη λα ηνπ θνιιήζνπλ ρηφλη κε βακβάθη. ·βαςαλ πξάζηλεο ηηο παιάκεο ησλ 

θνξηηζηψλ κε πηλέιν θαη θαζνδεγήζεθαλ λα αθνπκπήζνπλ ην ραξηφλη. ηελ αξρή 

έθαλαλ δνθηκή ζε έλα ιεπθφ Α4 θαη φηαλ θαηάιαβε ηη πξέπεη λα θάλεη, απνηχπσζαλ 

ηελ παιάκε ζην ραξηφλη. 

  Ζ καζήηξηα άθεζε ηε λεπηαγσγφ λα βάθεη ηελ παιάκε ηεο αξθεηή ψξα. Έηαλ ήξεκε 

θαη παξαηεξνχζε ηηο θηλήζεηο. ·βαθε αξθεηή ψξα ηα δάρηπιά ηεο γηαηί θαηάιαβε φηη 

δελ ήζειε λα ζηακαηήζεη. 

           

 

 

 

Σεηάξηε 18/12/13 

  Κάζηζαλ κπξνζηά ζην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν πνπ μεθίλεζαλ ρζεο. Πήξαλ 

βακβάθη θαη ην θνιινχζαλ ζην δέληξν αθνχ πξψηα ην έθαλαλ κηθξά κπαιάθηα. Ζ 

καζήηξηα ζηελ αξρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ ήζειε λα ζπκκεηέρεη αιιά φηαλ είδε φηη 

έπαηδαλ κε ηα κπαιάθηα απφ βακβάθη ρακνγέιαζε θαη πξνζπάζεζε λα θνιιήζεη θη 

εθείλε! 

  Οη δξαζηεξηφηεηεο κε ην βακβάθη ηεο άξεζαλ πνιχ. Ζ πθή ηνπ ηελ έιθπε λα ην 

αλνίγεη θαη λα ην επεμεξγάδεηαη. Ζ λεπηαγσγφο έλησζε ηδηαίηεξα ραξνχκελε φηαλ ηελ 

έβιεπε λα αζρνιείηαη κε θάηη πνπ ηεο έδηλε γηαηί είρε θίλεηξν λα πξνρσξήζεη 

πεξαηηέξσ κε θάπνηα πιηθά θαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα ηε βνεζήζνπλ λα 

εμειηρζεί.  
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  Ίηαλ ε λεπηαγσγφο πεξηέγξαθε ηηο θηλήζεηο πνπ έθαλε, ε καζήηξηα άθνπγε θαη 

παξαηεξνχζε. Απηφ ζα έπξεπε λα ην ζπλερίζεη ε λεπηαγσγφο, θαζψο καθξνπξφζεζκα 

ίζσο ηε βνεζνχζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

  Αθνχ ε λεπηαγσγφο θαηάιαβε φηη ηεο άξεζε λα θάλεη πξψηε ηηο θηλήζεηο θαη λα 

πεξηγξάθεη αθξηβψο ηη θάλεη, μεθίλεζε λα θάλεη ηε δηαδηθαζία κε ζηαζεξφ ξπζκφ. 

Μεηξνχζε θάζε θχθιν πνπ θνιινχζε ζην βέιθηξνλ θαη μαλά φηαλ ηνλ έβγαδε. Ζ 

καζήηξηα θνηηνχζε θαη παξαηεξνχζε ηη έθαλε ε λεπηαγσγφο. Ίηαλ μαθληθά 

ζηακάηεζε, ε «Ε» έπηαζε ηνλ πξψην θχθιν θαη ηνλ θνιινχζε. Ζ λεπηαγσγφο 

κεηξνχζε κε ηνλ ξπζκφ πνπ κεηξνχζε πξηλ θαη ε καζήηξηα αληαπνθξηλφηαλ. Ζ «Ε» 

θαζφηαλ ζην ηξαπέδη φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο θχθινπο. Σεο 

άξεζε λα ηνπο θνιιάεη θαη λα ηνπο μεθνιιάεη απφ ην βέιθηξνλ, ελψ ηεο άξεζε επίζεο 

λα κε αθνχεη λα κηιάσ. Ίηαλ ε καζήηξηα θαζφηαλ ζην ηξαπέδη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

θπινχζαλ νκαιά, ήηαλ εχθνιν γηα ηε λεπηαγσγφ λα θαηαιάβεη ηη δεηάεη ψζηε ηηο 

επφκελεο κέξεο λα κπνξεί λα νξγαλψζεη ην πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηεο. 

Σελ ηειεπηαία κέξα πξηλ θιείζνπλ γηα δηαθνπέο, παξέιαβαλ ζρνιηθφ εμνπιηζκφ. Ο 

δηαδξαζηηθφο πίλαθαο έρεη ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνξηηζηψλ. ηελ αξρή 

άλνηγαλ ηελ θελή ζειίδα φπνπ ηα θνξίηζηα κπνξνχζαλ κε ηελ αθή λα δσγξαθίζνπλ 

ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ πίλαθα. Ζ ηδέα ηνπο άξεζε πνιχ. Αλαθάιπςαλ ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ πίλαθα. Μέζα απφ ηελ εξγαζία κε ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ε «Ε» έκαζε 

λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηεο. Ζ λεπηαγσγφο ήηαλ αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλε κε ηνλ θαηλνχξην ζρνιηθφ εμνπιηζκφ θαζψο κπνξνχζε θάζε κέξα ε 

καζήηξηα λα θάλεη ηνπιάρηζηνλ κηα παηδαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ ηελ αθή. 

Με απηή ηε δηαδηθαζία ε «Ε» εμαζθνχζε ηε δχλακή ηεο. Έηαλ πνιχ ραξνχκελε θαη 

απηφ ραξνπνηνχζε ηδηαίηεξα ηε λεπηαγσγφ θαζψο ηε έβιεπε λα γειάεη. Σελ Πέκπηε 

9/1/14 θάζηζαλ ζην ηξαπέδη θαη είραλ κπξνζηά ηνπο ηηο θάξηεο. Ζ λεπηαγσγφο ηεο 

έδσζε ηελ θάξηα κε ην πνχπνπιν θαη ηελ θάξηα κε ην βακβάθη. Ζ λεπηαγσγφο 

πεξηκέλεη λα ηνπνζεηήζεη ην δεπγάξη ηεο δίπια ψζηε λα εμνηθεησζεί κε ηελ 

ηαπηνπνίεζε. Ζ καζήηξηα πήξε ηελ θάξηα κε ην βακβάθη θαη ην ηξαβνχζε. Αθνχ 

έβγαιε αξθεηή πνζφηεηα, πήξε ηελ θάξηα κε ην πνχπνπιν. Ζ λεπηαγσγφο ηελ άθεζε 

λα πεηξακαηηζηεί θαη ζην ηέινο ηεο έδεημε ην δεπγάξη ηνπο. Σελ θαζνδήγεζε λα ην 

θνιιήζεη δίπια θαη εθείλε ζπλερψο θνιινχζε θαη μεθνιινχζε ηηο θάξηεο απφ ην 

βέιθηξνλ. Ζ λεπηαγσγφο παξαηήξεζε φηη ε «Ε» ήηαλ αξθεηά ήξεκε ζπγθξηηηθά κε 

ηελ αληίδξαζή ηεο πξηλ ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Έηαλ ηθαλνπνηεκέλε κε ηνλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα αιιά θαη πξφζπκε λα αζρνιεζεί κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Έηαλ 
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πεξηζζφηεξν ππάθνε θαη ραξνχκελε. Μαδί ηεο ραηξφηαλ θαη ε λεπηαγσγφο πνπ ηελ 

έβιεπε λα ηθαλνπνηείηαη. Γεπηέξα 13/1/14. Πήξαλ ην θπιηλδξηθφ ραξηφλη απφ έλα 

ραξηί πγείαο θαη μεθίλεζαλ λα ην βάθνπλ κε ζθνπφ λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ 

πηγθνπίλν. Ζ καζήηξηα πήξε ην πηλέιν θαη μεθίλεζε άγαξκπα λα βάθεη ρσξίο ην 

πηλέιν λα αθνπκπά πάληα πάλσ ζην ραξηφλη. Ζ λεπηαγσγφο θξαηνχζε ην ραξηφλη θαη 

κεηά ηελ άθεζε λα δεη πψο ζα ην θξαηήζεη. Σειηθά ηειείσζαλ ην βάςηκν θαη ην 

άθεζαλ λα ζηεγλψζεη ψζηε ηηο επφκελεο κέξεο λα θνιιήζνπλ ηα ππφινηπα πιηθά γηα 

ηνλ πηγθνπίλν. Έηαλ ραξνχκελε πνπ δσγξάθηζε κε ην πηλέιν. ηε ζπλέρεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο θξάηεζε ην πηλέιν κφλε ηεο θαη δσγξάθηζε πάιη ηελ παιάκε ηεο. 

Σειεπηαία ρακνγεινχζε αξθεηά ζπρλά. Σελ ίδηα κέξα επαλέιαβαλ ηε δξαζηεξηφηεηα 

κε ηελ ηαχηηζε θφθθηλσλ θχθισλ πνπ ηελ έρεη κάζεη απφ ηηο πξψηεο παξαηεξήζεηο. 

                    

 

 

Σξίηε 14/1/14 

  Πάλσ ζην ραξηφλη πνπ είραλ βάςεη καχξν, θνιινχζαλ αληηθείκελα (κάηηα, ραξηφλη 

γηα ρέξηα θαη γηα κχηε, θνπκπηά). Ζ καζήηξηα κφιηο είδε ηα κηθξά αληηθείκελα, 

πεηξακαηίζηεθε καδί ηνπο, ηα αλαθάηεςε, ηα έπηαλε θαη φηαλ ήξζε ε ζηηγκή πνπ ζα ηα 

παξαηνχζε θαη ζα ζεθσλφηαλ, ηεο έδεημε ε λεπηαγσγφο πψο κπνξνχκε λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. Αθνχ πεηξακαηίζηεθε κε ην πιηθφ πνπ άθεζε κπξνζηά ηεο, δελ 

αληέδξαζε φηαλ θαηάιαβε φηη ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα νινθιεξψζνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ μεθίλεζαλ πξηλ κέξεο. Έηαλ αηζηφδνμε ε αληίδξαζή ηεο ηηο 

ηειεπηαίεο κέξεο, θαζψο ε καζήηξηα έδεηρλε πξφζπκε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηελ 

ελδηέθεξαλ θαη ήζειε λα δνπιέςεη κε ηα πιηθά πνπ ηεο έδηλε ε λεπηαγσγφο. Σελ 

Σεηάξηε 15/1/14 δσγξάθηζαλ κε πηλέιν έλα ρεηκσληάηηθν ηνπίν. ηελ αξρή έθαλαλ ην 

ζρεδηάγξακκα. Ζ καζήηξηα πήξε ην πηλέιν θαη δσγξάθηζε. Ίηαλ ηειείσζαλ ην βνπλφ, 

ε «Ε» έ[ηαζε ην πηλέιν θαη έβαςε ην ρέξη ηεο. Άθεζαλ ηε δσγξαθηά λα ζηεγλψζεη 

ψζηε ηελ επφκελε κέξα λα νινθιεξψζνπλ κε ρηφλη θαη δέληξα. Ίπσο θάζε θνξά πνπ 
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έβιεπε ην πηλέιν, έηζη θαη εθείλε ηε ζηηγκή ε «Ε» γέιαζε θαη έηξεμε πξνο ην πηλέιν. 

Ζ καζήηξηα μεθίλεζε λα βάθεη, νινθιήξσζε ην ζρέδην θαη ζηε ζπλέρεηα απφιαπζε 

ηελ αίζζεζε ηνπ πηλέινπ θαη ηε δξνζηά ηνπ ρξψκαηνο ζην ρέξη ηεο. Ίζν ε 

λεπηαγσγφο ηελ έβιεπε λα ραίξεηαη, ραηξφηαλ θη εθείλε πνπ ηελ ηθαλνπνηνχζε κε ηα 

πιηθά πνπ ηεο πξνζέθεξε. Σελ επφκελε κέξα ζπλέρηζαλ ηε ρζεζηλή εξγαζία κε ην 

ρεηκσληάηηθν ηνπίν. ηφρνο ήηαλ ε καζήηξηα λα εμνηθεησζεί κε ην πηλέιν, λα 

εμαζθεζεί ζηαδηαθά ζε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ψζηε λα 

πεξάζνπλ καθξνπξφζεζκα ζε δξαζηεξηφηεηεο αδξήο θηλεηηθφηεηαο. Με απηφ ην 

ζθεπηηθφ ινηπφλ, ε «Ε» πήξε ην πηλέιν θαη δσγξάθηζε δέληξα. Δπραξηζηήζεθε γηα 

άιιε κηα θνξά ην πηλέιν. Έζειε λα δσγξαθίζεη ρσξίο λα έρεη βαξεζεί. Ζ εξγαζία ζα 

ζπλερηζηεί κε απνηππψκαηα. Με ιεπθφ ρξψκα θαη θειιφ, ε «Ε» απνηχπσζε ην ρηφλη 

ζην ηνπίν ψζηε λα νινθιεξσζεί. Ζ καζήηξηα ηελ επφκελε κέξα αθνχ ζπκήζεθε ηε 

δξαζηεξηφηεηα κε ην απνηχπσκα, πήξε ην θειιφ θαη έθαλε ζηάκπεο παληνχ ζην 

ραξηί. Σν ρεηκεξηλφ ηνπίν πνπ είραλ μεθηλήζεη, γέκηζε ρηφλη. Σν ηνπίν γέκηζε ρηφλη. 

Γελ ελνρινχζε ην απνηέιεζκα, ήηαλ φκνξθν ην γεγνλφο φηη ε καζήηξηα εμάζθεζε 

αξθεηά ηε ιεπηή ηεο θηλεηηθφηεηα, κηα θαη ν θειιφο ηεο άξεζε αξθεηά. 

Δλδηάκεζε παξαηήξεζε ΔΓΑ 

  Αθνχ ηειείσζαλ ην θνκκάηη ηεο παξαηήξεζεο, πέξαζαλ ζηηο παξεκβάζεηο. ην 

ζεκείν απηφ ζεκεηψλνληαη ζχληνκα ζηηο ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζρνιηάδνληαο κέζα απφ ηηο παξαηεξήζεηο ΔΓΑ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο καζήηξηαο θαη 

ηεο λεπηαγσγνχ.  

  Γεπηέξα 10/1/14: Αθνχ ηε πξνεγνχκελε κέξα εμνηθεηψζεθε κε ην απνηχπσκα θαη ε 

καζήηξηα θαηάιαβε πψο πξέπεη λα ην ρξεζηκνπνηεί, ηεο έθηηαμε ην ζρήκα ελφο 

ρηνλάλζξσπνπ κε ζθνπφ λα ηνλ βάςεη ιεπθφ. Ζ καζήηξηα ζπκήζεθε ηε δηαδηθαζία 

απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα θαη ηελ αθνινχζεζε αθνχ βέβαηα ζηελ αξρή έςαρλε λα 

βξεη ηε ιχζε θαη αθνπκπνχζε μαλά θαη μαλά ην δάρηπιφ ηεο ζην δνρείν κε ηελ 

ηέκπεξα. Ζ λεπηαγσγφο ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλε πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ηελ 

ελδηέθεξαλ θαη κπνξνχζε λα θάζεηαη καδί ηεο κέρξη λα ηηο νινθιεξψζνπλ. 

  Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ζε επφκελεο παξαηεξήζεηο λα θάλνπλ ζηάκπεο κε ηα 

ζθνπγγάξηα, ζθέθηεθε λα ηελ αθήζεη πξψηα λα γλσξίζεη ην πιηθφ θαη ηηο ηδηφηεηεο 

ηνπ ζθνπγγαξηνχ. ·ηζη ινηπφλ έθεξε ιεθαλάθη θαη έλα ζθνπγγάξη. ην έλα ιεθαλάθη 

είρε λεξφ θαη ην ζθνπγγάξη. Σελ άθεζε λα πεηξακαηηζηεί ρσξίο λα ηεο ππνδείμεη ηη 

πεξίκελε λα θάλεη. Δθείλε μεθίλεζε λα πεηάεη ην λεξφ. Σελ άθεζε λα ην θάλεη φζν 
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ήηαλ αζθαιήο γηα λα κελ βξαρεί θαη κεηά πήξε ην ζθνπγγάξη, ην ζηξάγγημε θαη ην 

έβαιε πάιη κέζα. Ζ «Ε» είδε ηη έθαλε ε λεπηαγσγφο θαη ηεο άξεζε. Γνθίκαζε λα ην 

θάλεη θη εθείλε. ηελ αξρή πέηαμε ην ζθνπγγάξη κε ην λεξφ, ηελ θαζνδήγεζε θαη 

θαηάθεξε λα ζθίμεη ην ζθνπγγάξη ζην ρέξη ηεο, ρσξίο φκσο λα ην θάλεη κε δχλακε 

ψζηε λα βγάιεη λεξφ. Έηαλ θάηη θαηλνχξην γηα ηελ «Ε» θαη απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ ε 

δξαζηεξηφηεηα δηήξθεζε αξθεηή ψξα. Αζρνιήζεθε, αιιά δελ θαηάθεξε λα αζθήζεη 

πνιχ ηε ιεπηή ηεο θηλεηηθφηεηα. Ζ γλψκε ηεο λεπηαγσγνχ ήηαλ φηη ζα κπνξνχζε λα 

επαλαιάβεη ηελ επφκελε κέξα ηε δξαζηεξηφηεηα θαη κεηά λα ηεο δψζεη ηελ επθαηξία 

λα απνηππψζεη ην ζρήκα ηνπ ζθνπγγαξηνχ ζην ραξηί κε ηέκπεξα. Ζ λεπηαγσγφο ζα 

ήηαλ έηνηκε λα ηεο δείμεη ηνλ ηξφπν λα έρεη δχν ιεθάλεο εθ ησλ νπνίσλ ε κηα ζα έρεη 

λεξφ θαη κε ην ζθνπγγάξη ζα ην κεηαθέξνπλ ζηελ άιιε. Σειηθά ηεο άξεζε θαη ηεο 

θάλεθε ειθπζηηθή ε δηαδηθαζία. Γη απηφ ην ιφγν πξνζπάζεζε λα κηκεζεί ηηο θηλήζεηο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ λα αζθνχλ ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα ζχκθσλα κε ην 

κεληαίν πξφγξακκα πηλέιν-απνηππψκαηα, ζα έπξεπε νινθιεξψζνπλ θαη ηελ 

ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Ηαλνπαξίνπ κε αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο. Με ην δάρηπιν 

κπνξνχζαλ λα απνηππψζνπλ ην ζψκα ηνπ πηγθνπίλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα επίζεο κε ην 

δάρηπιν ζα νινθιεξψζνπλ ηα ρέξηα θαη ην θεθάιη. Γηα λα θηηάμνπλ ην ηγθινχ 

ρξεηάδεηαη θνιιάδ. Ζ «Ε» ζηελ αξρή δελ θαηάιαβε ηη έπξεπε λα θάλεη. ηελ πνξεία 

επραξηζηήζεθε ην πιηθφ θαη εμάζθεζε ηε ιεπηή ηεο θηλεηηθφηεηα. ην κεηαμχ 

έπαηξλε ζάξξνο πνπ ε ζπκκαζήηξηά ηεο έθαλε ην ίδην θαη ζπλέρηζε κε δήιν ρσξίο λα 

ζέιεη λα ζηακαηήζεη. Σηο πξψηεο κέξεο αληηδξνχζε φηαλ ηελ θαζνδεγνχζε ε 

λεπηαγσγφο ζην ραξηί.  

  χκθσλα κε ην κεληαίν πξφγξακκα, ε καζήηξηα αζθνχζε ηε ιεπηή ηεο θηλεηηθφηεηα 

πηάλνληαο κηθξά αληηθείκελα φπσο φζπξηα, ρψκα. Δθείλε ηελ εκέξα κε ζα θχηεπαλ. 

Πήξαλ ην ρψκα απφ κηα ζαθνχια θαη ην κεηέθεξαλ κε ην ρέξη ζηε γιάζηξα. 

Γηέθνπηαλ ηε κεηαθνξά γηα λα βάινπλ ηνπο ζπφξνπο θαη ζπλέρηδαλ. Ξεθίλεζαλ ζηνλ 

πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κε κηα ζαθνχια ρψκα. Ζ καζήηξηα ην είδε θαη ην 

παξαηεξνχζε. Δίδε φηη ην έπηαλε ε λεπηαγσγφο, ζήθσλε αξγά- αξγά ην ρέξη ηεο θαη ην 

άθελε λα πέζεη. ηε ζπλέρεηα ηεο έιεγε λα πάξεη ην ρψκα ζην ρέξη θαη ηεο άλνηγε ην 

ρέξη γηα λα πηάζεη θη εθείλε. Δθείλε ην έπαηξλε θαη ην θνηηνχζε. ηγά- ζηγά 

εμνηθεηψζεθε θαη θαηέιεμε λα ην παίξλεη απφ ηε ζαθνχια θαη λα ην πεηάεη ςειά. Γηα 

λα ζηακαηήζεη ε λεπηαγσγφο ηελ θίλεζε απηή, πξνζπάζεζε λα εηζάγεη έλλνηεο φπσο 

πάξε, δψζε, βάιε ην ρψκα ζηε ζαθνχια. δελ άξγεζε λα θαηαιάβεη ηη ζα έθαλε. Μεηά 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ην πηλέιν, δελ ήμεξε πψο λα αληηδξάζεη ζε θαηλνχξην πιηθφ. 
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Δπεηδή είλαη καιαθφ θαη εγείξεη ηελ αίζζεζε ηεο αθήο, ε «Ε» πξνζπαζνχζε λα 

αζρνιεζεί φζε πεξηζζφηεξε ψξα κπνξνχζε, αγλνψληαο ηε ζπκκαζήηξηά ηεο φπνπ 

ζπλήζσο αζρνιείηαη καδί ηεο θαη απνζπληνλίδεηαη. Σν γεγνλφο απηφ έδσζε ζάξξνο 

ζηε λεπηαγσγφ λα ζπλερίζεη κε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο φιε ηελ εβδνκάδα 

ζχκθσλα κε ην κεληαίν πξφγξακκα πνπ έρεη ζρεδηαζηεί. 

  πλέρηζαλ ην πξφγξακκα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηθεληξσκέλνη ζην ζηφρν πνπ είλαη 

ε αλάπηπμε αδξήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. Δίραλ θηάζεη ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 

θαη ήηαλ ε εβδνκάδα φπνπ δνχιεπαλ κε ην θνιιάδ. Με απηή ηελ αθνξκή, έθηηαμαλ 

ρεηκσληάηηθα γάληηα ρξεζηκνπνηψληαο θφιιεο γιαζζέ θαη θφιια. Σν πεξίγξακκα 

ππήξρε ζε θσηνηππία, νπφηε δήηεζε απφ ηε καζήηξηα λα θφςεη ζε θνκκαηάθηα ην 

ραξηί γιαζζέ θαη λα ην θνιιήζεη ζηε θσηνηππία. Ζ καζήηξηα ζπκφηαλ ηε δηαδηθαζία 

φπνπ θφβνπλ ην ραξηί αλ θαη έρεη πεξάζεη αξθεηφο θαηξφο. Ζ λεπηαγσγφο έθαλε ηηο 

θηλήζεηο πνπ έθαλε παιηφηεξα γηα λα θφςεη ην ραξηί θη εθείλε αθνινχζεζε. Σεο 

έδσζε ηε κηα άθξε ηνπ ραξηηνχ ελψ εθείλε θξαηνχζε ηελ άιιε, θη εθείλε ηξάβεμε ην 

ραξηί γηα λα θνπεί. Σν έβαιε ζην θνπηί θαη φηαλ έθνςαλ ηα ραξηάθηα ηε βνήζεζε λα 

βάινπλ θφιια ζην γάληη θη εθείλε ην θφιιεζε.  

  Πξνο ην ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ μεθηλά ζχκθσλα κε ην κεληαίν πξφγξακκα ε 

εμάζθεζε κε παδι, έηζη ήηαλ θαιή ηδέα λα θηηάμνπλ ην παδι κε πειφ. Γνχιεςαλ ηε 

ιεπηή θηλεηηθφηεηα πιάζνληαο ηνλ πειφ. Πξνζπάζεζαλ ζηε ζπλέρεηα λα δψζνπλ 

ζρήκα ζηελ θαηαζθεπή θαη πξηλ ζηεγλψζεη πάηεζαλ ζηελ επηθάλεηα γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα δηαθφξσλ ρξσκάησλ ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ην ελζθήλσκα αιιά θαη λα γίλεη 

ηαχηηζε ρξσκάησλ ζηε ζπλέρεηα. Γελ γλψξηδε ην πιηθφ αιιά ηεο ζχκηζε ηελ 

πιαζηειίλε θη έηζη δελ δπζθνιεχηεθε λα πιάζεη ηνλ πειφ. Σνλ βνχηεμαλ ζην λεξφ 

θαη καιάθσζε, νπφηε ε «Ε» ράξεθε κε ηα δχν πιηθά θαη ζπλέρηζε ηε δξαζηεξηφηεηα. 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ε λεπηαγσγφο έλησζε αξθεηά ηθαλνπνηεκέλε 

γηαηί ήηαλ θάηη πξσηφηππν θαη γηα εθείλε θαη γηα ηηο καζήηξηεο. Ζ «Ε» ρακνγεινχζε 

θαη έδεημε ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο. ηε ζπλέρεηα ε λεπηαγσγφο ζθέθηεθε λα 

νινθιεξψζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα βάθνληάο ην παδι κε ρξψκαηα γηα λα θάλνπλ ζηελ 

πνξεία ηελ ηαχηηζε ρξσκάησλ θαη ζρεκάησλ. Σεο έδσζε λα θάλεη ην ιεπθφ ψζηε λα 

κελ θαλεί έληνλα ην ιάζνο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ρξσκαηίζεη θαιά ηνλ πειφ. Σα 

ππφινηπα ρξψκαηα ηα νπνία πξέπεη λα θαίλνληαη ζσζηά γηα λα γίλεη ε ηαχηηζε, ηα 

έθαλα εγψ. Υακνγέιαζε ε καζήηξηα φηαλ είδε ην παδι ην νπνίν είραλ ρξσκαηίζεη. 

Γίπια απφ ην παδι είρα ηα μχιηλα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Δθείλε ηα παξαηήξεζε αιιά 

δελ ήμεξε πψο λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ λεπηαγσγφο μεθίλεζε λα ηα ηνπνζεηεί εθεί 
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πνπ αληηζηνηρνχζαλ θη εθείλε πξνζπάζεζε λα θάλεη ην ίδην. Ζ καζήηξηα πξνζπάζεζε 

λα θάλεη ηηο αληηζηνηρίεο ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ κε ην ελζθήλσκα αιιά ήηαλ 

αξθεηά δχζθνιν γηα εθείλε. Έζειε λα αζρνιεζεί θαη λα πξνζπαζήζεη, κε ηε βνήζεηα 

ηεο λεπηαγσγνχ θαηάθεξε λα ηα θάλεη.  

  ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζχκθσλα κε ην κεληαίν πξφγξακκα, ε καζήηξηα 

δνχιεςε ζπληνληζκφ καηηνχ – ρεξηνχ. Απηφ ην επηδίσμε ε λεπηαγσγφο γηαηί ελψ ε 

καζήηξηα θξαηνχζε ζσζηά ην πηλέιν, δελ κπνξνχζε λα θάλεη ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο. 

Ζ καζήηξηα θιήζεθε λα πεξάζεη ηα ζχξκαηα πίπαο κέζα απφ ηηο ηξππνχιεο πνπ είραλ 

αλνηρηεί κε δηαθνξεπηή. Ζ δξαζηεξηφηεηα βνήζεζε ηε καζήηξηα λα αλαπηχμεη 

δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ην κεληαίν πξφγξακκα. Οη ηξππνχιεο 

είραλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη ήηαλ φζεο ηα θνκκάηηα ζχξκαηνο πίπαο πνπ ηεο είρε 

δψζεη. ε πξψην ζηάδην δελ ήηαλ ν ζθνπφο λα ηαπηίζεη ρξψκαηα, ίζσο απηφ ζα 

γηλφηαλ ζε επφκελν ζηάδην. Ζ καζήηξηα δελ αληηκεηψπηζε θακία δπζθνιία. Έηαλ 

έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ζπλεξγάζηεθε, δελ παξάηεζε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη 

πξνζπάζεζε κέρξη ην ηέινο λα βάιεη φια ηα θνκκάηηα ζχξκαηνο πίπαο ζηηο ηξχπεο. 

Γελ ζθέθηεθε λα ηαηξηάμεη ηα ρξψκαηα, αιιά απηφ δελ ήηαλ ν ζθνπφο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πξνθεηκέλε θάζε. Σεο άξεζε πνιχ ε δξαζηεξηφηεηα κε 

παπνπηζφθνπην θαη ζχξκα πίπαο θαη έκνηαδε ελζνπζηαζκέλε. Δθείλε ηε ζηηγκή 

δνθίκαζε λα πεξάζεη ηα γισζζνπίεζηξα ζηηο ηξππνχιεο πνπ είραλ αλνηρηεί κε θνπίδη 

ζε θαηλνχξηα δξαζηεξηφηεηα κε παπνπηζφθνπην. 

  Ζ λεπηαγσγφο έθηηαμε θαηλνχξηα δξαζηεξηφηεηα κε παπνπηζφθνπην. Ζ καζήηξηα 

θιήζεθε λα κεηαθέξεη έλα – έλα ηα pom – pon απφ ην έλα δνρείν ζην άιιν. ηα pom – 

pon είλαη κφλν κπιε. Δίρε ζην κπαιφ ηεο ζηελ πνξεία λα ηεο βάιεη κφλν ξνδ θαη κεηά 

λα εκπινπηίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα βάδνληαο 4 δνρεία θαη λα κεηαθέξεη κφλν ηα κπιε 

ζε έλα θαη κφλν ηα ξνδ ζε άιιν δνρείν. Απηφ πνπ ηεο άξεζε πεξηζζφηεξν ήηαλ λα 

πηάλεη θαη λα ραηδεχεη ηα pom – pon. Σα έβαδε ζηε ρνχθηα ηεο θαη ηα πίεδε ή ηα 

επεμεξγαδφηαλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηελ ελδηέθεξε φπσο έδεηρλε θαη γη απηφ ην ιφγν ε 

λεπηαγσγφο ήηαλ πνιχ επραξηζηεκέλε. Άιιε κηα δξαζηεξηφηεηα κε παπνπηζφθνπην 

κε ηελ νπνία ελζνπζηάζηεθε ε «Ε» ήηαλ δχν κπνπθάιηα ηα νπνία ήηαλ θνκκέλα θαη ε 

λεπηαγσγφο ηα είρε βάςεη ην έλα κπιε θαη ην άιιν θφθθηλν. Δθείλε ζα έπξεπε λα 

αληηζηνηρήζεη ην ρξψκα ηνπ κπνπθαιηνχ κε ην θαπάθη θαη κεηά λα ην βηδψζεη. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ε καζήηξηα άζθεζε ηηο γλσζηηθέο ηεο ηθαλφηεηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ιεπηή θηλεηηθφηεηα. Δίδε απφ καθξηά ην πιηθφ θαη έηξεμε ζην ηξαπέδη. Υάξεθε πνιχ, 

θαη θάζηζε παξαπάλσ. Δπηβεβαηψζεθε ινηπφλ, φηη ην πιηθφ ηνπ παπνπηζφθνπηνπ ηελ 
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έιθπε πεξηζζφηεξν ελψ παξάιιεια ήηαλ αξθεηά απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα 

αζθεί ηηο δεμηφηεηέο ηεο. 

  ·θηαζαλ πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ Μάξηε θαη πιένλ μεθίλεζαλ ην δεχηεξν ζηφρν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ν νπνίνο ήηαλ νη αζθήζεηο αδξήο θηλεηηθφηεηαο. Ζ καζήηξηα δελ είρε 

αλεπηπγκέλε ηελ αδξή θηλεηηθφηεηά ηεο θαη ήηαλ επθαηξία λα εμαζθήζεη αξρηθά ηα 

ρέξηα ηεο θαη ηα πφδηα ηεο. Γελ κπφξεζε λα αθνινπζήζεη ηε λεπηαγσγφ, νπφηε ε 

δξαζηεξηφηεηα έπξεπε λα επαλαιεθζεί κε πεξηζζφηεξε επηκνλή ψζπνπ ε καζήηξηα 

θαηαιάβεη λα αλνίγεη ηα ρέξηα ηεο φηαλ ε λεπηαγσγφο ηεο ιέεη «αλνίγσ ρέξηα». ε 

παξφκνηα δξαζηεξηφηεηα ζην παξειζφλ κε ηελ έθθξαζε «αλνίγσ ην θσο» θαη 

«ζβήλσ ην θσο», ε καζήηξηα αληαπνθξίζεθε κεηά απφ κεγάιε επηκνλή. ε επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα ε λεπηαγσγφο έβαιε ζηεθάληα ζην πάησκα θαη ηεο έδεηρλε ηα 

ζηεθάληα γηα λα κπεη. Ζ καζήηξηα δελ αληηδξνχζε θαη θάζηζε ζην πάησκα. 

Σξνπνπνηήζεθε ε δξαζηεξηφηεηα θαη ε λεπηαγσγφο πεξλνχζε ηα ζηεθάληα πάλσ απφ 

ηε καζήηξηα. Ζ καζήηξηα έβγαδε έλα έλα ηα ζηεθάληα θαη κεηά πεξλνχζε κέζα απφ 

απηά. Έηαλ αλακελφκελν λα θξαηήζεη αξθεηή ψξα ε δξαζηεξηφηεηα. Γνθίκαδε ηη 

κπνξεί λα θάλεη κε ηα ζηεθάληα θαη έλησζε φηη δεκηνπξγνχζε θάηη θαηλνχξην, αθνχ 

νχησο ε άιισο ήηαλ κηα θαηλνχξηα δξαζηεξηφηεηα γηα εθείλε.  

 

Σειηθή παξαηήξεζε ΔΓΑ - Πξσηόθνιια πεηξάκαηνο 

  ην ζεκείν απηφ φπνπ έρνπλ ηειεηψζεη νη παξαηεξήζεηο θαη νη παξεκβάζεηο, ην 

πξφγξακκα ζπλερίζηεθε κε πέληε πξσηφθνιια πεηξάκαηνο φπνπ θαίλεηαη ε εμέιημε 

ηεο καζήηξηαο αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο καο θαη ην ζηάδην ζην 

νπνίν βξηζθφηαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013.  

Παξαζθεπή 4/4//14 

  Ζ καζήηξηα δσγξάθηζε ηα δψα κε ρξψκα ηέκπεξαο θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζε 

ηηο εηθφλεο ψζηε λα δξακαηνπνηήζεη ην παξακχζη «Σν θαξλαβάιη ησλ δψσλ θαη κέζα 

απφ απηφ λα βγεη ε θνηλσληθή ηζηνξία κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ιεπηήο θαη αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο. 

  Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο άξεζε πεξηζζφηεξν. Έηαλ κηα νινθιεξσκέλε δξαζηεξηφηεηα 

ζην πιαίζην ηεο εκέξαο ε νπνία δελ θνχξαζε, ηελ επραξηζηήζεθε θαη έπαημε κέρξη ην 

ηέινο. Γπζθνιεχηεθε ζην ξπζκφ αιιά ε λεπηαγσγφο ηεο έπηαζε ην ρέξη θαη 

αθνινχζεζε ην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ άθνπγε. 

 



 

89 

 

Σίηινο θνηλσληθήο ηζηνξίαο: Σν Καξλαβάιη ησλ Εψσλ 

Αξηζκφο ζεηξψλ: 3, Αξηζκφο ιέμεσλ: 32, Σχπνο ιέμεσλ: ΦΦ «Εψα», Αξηζκφο 

θσηνγξαθηψλ- εληζρπηψλ: 4 

«Κνιιάσ ην ραξηφλη. Απηά είλαη δψα. Απηφ είλαη ιηνληάξη. Απηφ είλαη ζθχινο. Απηφ 

είλαη ειέθαληαο. Απηφ είλαη θακεινπάξδαιε. Δίλαη ηα δψα καο. Αθνχσ κνπζηθή. 

Υνξεχσ κε ηα δψα. ·ια λα ρνξέςνπκε καδί».  

    

 

Σεηάξηε 9/4/14 

  Ζ θνηλσληθή ηζηνξία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο κε ην παίμηκν κπάιαο. Ζ λεπηαγσγφο έβαιε 3 εηθφλεο κε έλα παηδί πνπ 

θξαηάεη ηε κπάια, ηε κπάια ζηνλ αέξα θαη ηε κπάια πνπ θηάλεη ζηνλ ηνίρν. θνπφο 

ηνπ παηρληδηνχ ήηαλ λα θαηαιάβεη ην παηρλίδη κε ηε κπάια ην νπνίν ζα ηε βνεζνχζε 

λα αλαπηχμεη πεξηζζφηεξν ηελ αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα. ε απηφ ην ζηάδην 

πεηνχζαλ ηε κπάια λα θηάζεη ηνλ ηνίρν θαη λα γπξίζεη πίζσ.  

  Πήξε αξθεηφ ρξφλν γηα λα θαηαιάβεη ε καζήηξηα ηελ ηζηνξία. Ζ λεπηαγσγφο έθαλε 

ηελ θίλεζε πνπ έδεηρλε ε εηθφλα, ζηνλ πξναχιην ρψξν κε απηφ πνπ. ηε ζπλέρεηα 

έβιεπαλ μαλά ηηο εηθφλεο θαη ζην ηέινο ην έθαλε ε ίδηα ε καζήηξηα. Γελ ήηαλ εχθνιν 

λα ην θαηαιάβεη, ζην ηέινο φκσο ε καζήηξηα ην έκαζε απφ ηηο πνιιέο επαλαιήςεηο. 

 

Σίηινο θνηλσληθήο ηζηνξίαο: Παηρλίδη κε ηε κπάια, Αξηζκφο ζεηξψλ: 2, Αξηζκφο 

ιέμεσλ: 28, Σχπνο ιέμεσλ: ΦΑΦΑ «Μπάια», Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ-εληζρπηψλ:3 

«Μηα κπάια. Κνίηα. Σν θνξίηζη πεηάεη ηε κπάια. Πηάζε ηε κπάια. Πέηαμέ ηε. Πηάζε 

μαλά ηε κπάια. Πέηαμέ ηε κπάια ζηνλ ηνίρν. Απηή ε κπάια είλαη δηθή ζνπ».  
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Παξαζθεπή 11/4/14 

  Ζ λεπηαγσγφο έδεημε ζηε καζήηξηα ηηο εηθφλεο κε ζθνπφ λα αλαηξνθνδνηήζεη ηε 

δηαδηθαζία ζην θαξλαβάιη ησλ δψσλ. ·δεηρλε ηηο εηθφλεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξαθηλνχζε ηε καζήηξηα λα θάλεη ην ίδην κε ηα κνπζηθά φξγαλα θαη ηνλ ρνξφ. Σεο 

άξεζε πνπ έπαηδε θαη ρφξεπε κε ηα κνπζηθά φξγαλα. 

 

Σίηινο θνηλσληθήο ηζηνξίαο: ρνξεχνληαο κε ηα δψα, Αξηζκφο ζεηξψλ: 2, Αξηζκφο 

ιέμεσλ: 29, Σχπνο ιέμεσλ: ΦΦ «Εψα», Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ- εληζρπηψλ: 3 

«·ια λα ρνξέςνπκε κε ηα δψα. Πάξε ην ηακπνπξίλν. Παίμε κε ην ηακπνπξίλν. 

Υφξεςε κε ηα δψα. Παίμε κε ην ηακπνπξίλν θαη ρφξεςε κε ηα δψα. Υνξεχνπκε φινη 

καδί». 
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Σεηάξηε 30/4/14 

  Ζ λεπηαγσγφο έδεημε ζηε καζήηξηα ηηο εηθφλεο κε έλα θνξίηζη πνπ θάλεη γπκλαζηηθή, 

κε ζθνπφ λα ηελ παξαθηλήζεη λα θάλεη ην ίδην. Ζ ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηζηνξία 

ζθνπφ είρε λα πξνάγεη ηελ αδξή θηλεηηθφηεηα κηαο καζήηξηαο 6 εηψλ ζε εηδηθφ 

λεπηαγσγείν ζηελ επαξρία. 

   ηελ αξρή δελ πήγε πνιχ θαιά ε δξαζηεξηφηεηα, αθνχ ε «Ε» δελ κπνξνχζε λα 

θαηαιάβεη ηνλ ζθνπφ ησλ εηθφλσλ. ηελ πνξεία ε λεπηαγσγφο ηε βνήζεζε λα θάλεη 

ην ίδην αθξηβψο, θη εθείλε αθνινχζεζε ελψ ρακνγεινχζε θαη επραξηζηηφηαλ ηηο 

αζθήζεηο γπκλαζηηθήο. 

 

Σίηινο θνηλσληθήο ηζηνξίαο: γπκλάδσ ην ζψκα κνπ, Αξηζκφο ζεηξψλ: 2, Αξηζκφο 

ιέμεσλ: 29, Σχπνο ιέμεσλ:ΦΦ «ψκα», Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ- εληζρπηψλ: 3 

«Σν θνξηηζάθη θάλεη αζθήζεηο κε ην ζψκα ηνπ. Πνπ είλαη ην ζψκα ζνπ; Κάλεη 

άζθεζε κε ην ζψκα ζνπ. Κνίηα ηηο αζθήζεηο πνπ θάλσ κε ην δηθφ κνπ ζψκα».  

 

         

 

Παξαζθεπή 2/5/14 

  Ζ λεπηαγσγφο έβαιε ζην ηξαπέδη ηηο εηθφλεο κε έλα παηδί πνπ θάλεη αζθήζεηο 

γπκλαζηηθήο. Ήζσο ε «Ε» θαηάιαβε ηνλ ζθνπφ αθνχ ε ηειεπηαία θνηλσληθή ηζηνξία 

αθνινχζεζε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Γελ θάλεθε λα παξαμελεχεηαη κε ηηο εηθφλεο. ε 

ιίγα ιεπηά ζεθψζεθε λα θάλεη ηηο αζθήζεηο κε ηε λεπηαγσγφ. Σεο άξεζε πνπ έθαλε 

γπκλαζηηθή.  
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«Θα γπκλάζνπκε ην ζψκα καο. θνίηα ην αγφξη, γπκλάδεη ην ζψκα ηνπ. Θέιεηο λα 

θάλνπκε αζθήζεηο; Κάλνπκε ηηο αζθήζεηο πνπ θάλεη ην αγφξη. Γπκλάδσ ην ζψκα 

κνπ». 

Σίηινο θνηλσληθήο ηζηνξίαο: γπκλάδσ ην ζψκα κνπ, Αξηζκφο ζεηξψλ: 2, Αξηζκφο 

ιέμεσλ: 27, Σχπνο ιέμεσλ: ΦΦ «ψκα», Αξηζκφο θσηνγξαθηψλ- εληζρπηψλ: 3 

          

 

 

Κεθάιαην 3
ν
: Οη κεηαβνιέο ζηε ζπλεξγαζία γνλέα – εθπαηδεπηηθνύ  

  ηελ Σξίηε ππφζεζε παξαηεξήζεθε φηη ε ζπλεξγαζία γνλέα – εθπαηδεπηηθνχ βνεζά 

ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο. Απηφ απνδείρηεθε κε βάζε: α) ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, β) ην έληππν θαηαγξαθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

γνλείο θαη γ) κε ηηο ζπλεληεχμεηο 

Δξσηεκαηνιόγηα – Αλάιπζε – Γξαθήκαηα: Οη κεηαβνιέο ζηε ζπλεξγαζία γνλέα 

- εθπαηδεπηηθνύ 

  Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο, εηδηθήο αγσγήο, εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ 

εξγάδεηαη ζε δνκέο εηδηθήο αγσγήο. Οη 75 εξσηνχκελνη απφ ηνπο νπνίνπο νη 36 ήηαλ 

άλδξεο θαη 39 ήηαλ γπλαίθεο ζπκπιήξσζαλ ηα θνηλσληθνδεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία 

φπσο αλ ήηαλ άλδξεο ή γπλαίθεο, ζε ηη ζρνιείν δηδάζθνπλ (εηδηθφ – γεληθφ), ηα έηε 

πνπ δίδαζθαλ θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο ή γεληθφηεξα 

ηεο εθπαίδεπζεο. Απφ ην ζχλνιν, ηξηάληα δχν άηνκα ήηαλ εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο 

αγσγήο, είθνζη νρηψ είλαη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο θαη δεθαπέληε εηδηθφ 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ην ζχλνιν είλαη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

δηδάζθνπλ ζε ζρνιεία απφ 2 έσο 5 ρξφληα κε κεηαπηπρηαθφ ή ζεκηλάξην εμεηδίθεπζεο 
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ζηελ εηδηθή αγσγή. Οη ππφινηπνη (εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο) δελ είραλ επηπιένλ 

ηίηιν απφ ην βαζηθφ ηνπο πηπρίν.  

  χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεκηνπξγήζεθε ην παξαθάησ 

γξάθεκα κε ηα ζηνηρεία ησλ 15 εξσηήζεσλ. Ίπσο παξαηεξνχκε ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά απαληήζεσλ βξίζθνληαλ ζηελ απάληεζε πάξα πνιχ φπνπ είλαη ζεκεησκέλεο 

κε γαιάδην ρξψκα. Οη ιηγφηεξεο απαληήζεηο δφζεθαλ γηα ηελ απάληεζε θαζφινπ νη 

φπνπ ε ξάβδνο είλαη ρξσκαηηζκέλε κε θίηξηλνη θαη ζην ελδηάκεζν θπκαίλνληαη νη 

απαληήζεηο αξθεηά (κπνξληψ ρξψκα), κέηξηα κε γθξη ρξψκα θαη ιίγν κε κσβ:  

  Έηαλ γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο ήηαλ απηέο πνπ ππνζηήξημαλ πεξηζζφηεξν ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο θαη απηέο 

ήηαλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 30, ελψ άληξεο θαη γπλαίθεο ππνζηήξημαλ ζρεδφλ ηε κε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία σο κέζν επηθνηλσλία, άξα ε ζηάζε θαη ησλ δχν απέλαληη ζε 

παηδηά ρσξίο πξνθνξηθφ ιφγν είλαη ζεηηθή θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

παηδηψλ απηψλ λα εθθξάδνληαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο, έρνληαο πίζηε φηη ζα 

βνεζήζνπλ ην παηδί λα βειηηψζεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε κε βάζε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

σο αθνξκή γηα ηε ζχληαμε ηνπ πνλήκαηνο θαη ηελ πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία.  
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Σα παξαθάησ γξαθήκαηα αθνξνχλ ηελ θάζε εξψηεζε μερσξηζηά. Σα απνηειέζκαηα 

πνπ έρνπκε είλαη ηα εμήο:  

  Γηα ηελ πξψηε εξψηεζε: «Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, κπνξεί έλα παηδί ρσξίο πξνθνξηθφ 

ιφγν λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο γχξσ ηνπ;» νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ κέηξηα, 

ιηγφηεξνη απάληεζαλ αξθεηά θαη πάξα πνιχ θαη αθφκα ιηγφηεξνη ιίγν θαη θαζφινπ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ πσο έλα παηδί ρσξίο 

πξνθνξηθφ ιφγν κπνξεί ζε κέηξην βαζκφ λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο γχξσ ηνπ, ελψ 

κφλν δχν είλαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη έλα παηδί ρσξίο πξνθνξηθφ ιφγν δελ κπνξεί 

λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο γχξσ ηνπ. Δπίζεο 19 άηνκα δείρλνπλ ζίγνπξνη φηη κπνξεί 

λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο γχξσ ηνπ θαη άιια 19 άηνκα φηη κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη 

αξθεηά.  

 

 

Γηα ηε δεχηεξε εξψηεζε «Ζ απνπζία πξνθνξηθνχ ιφγνπ ελφο παηδηνχ δπζθνιεχεη ηελ 

επηθνηλσλία ζαο καδί ηνπ;» νη πεξηζζφηεξνη (22) απάληεζαλ φηη ηνπο δπζθνιεχεη ζε 

κέηξην βαζκφ, ιηγφηεξνη (19) απάληεζαλ αξθεηά, ιηγφηεξνη (17) απάληεζαλ φηη ηνπο 

δπζθνιεχεη πάξα πνιχ, νη 11 είπαλ φηη ηνπο επεξεάδεη ιίγν θαη 6 φηη δελ ηνπο 

επεξεάδεη θαζφινπ. Μέζα απφ απηά ηα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί δε δπζθνιεχνληαη πνιχ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα παηδηά φηαλ απηά δελ 

έρνπλ πξνθνξηθφ ιφγν, ελψ πνιχ ιίγνη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε παηδηά φηαλ επηθνηλσλνχλ κε κε ιεθηηθνχο ηξφπνπο.  
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  ηελ Σξίηε εξψηεζε «Ζ απνπζία πξνθνξηθνχ ιφγνπ ελφο παηδηνχ δπζθνιεχεη ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ κε ηα παηδηά ηεο ηάμεο;» 25 απφ ηα 75 άηνκα πηζηεχνπλ φηη 

δπζθνιεχεη πάξα πνιχ ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παηδηψλ φηαλ ην έλα δελ έρεη 

πξνθνξηθφ ιφγν. Δπίζεο 11 άηνκα πηζηεχνπλ φηη ε επηθνηλσλία ηνπο επεξεάδεηαη ιίγν 

θαη 4 φηη δελ επεξεάδεηαη θαζφινπ. Αλ ζπγθξίλνπκε ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα 

κε απηή ηελ εξψηεζε, παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έλα παηδί δελ έρεη πξνθνξηθφ ιφγν, ε επηθνηλσλία ηνπο καδί ηνπ γηα 

αξθεηνχο είλαη απνηειεζκαηηθή, αιιά κε ηα ππφινηπα παηδηά δελ είλαη.  

 

  Ζ επφκελε εξψηεζε «Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ζεκαληηθή 

φηαλ αιιειεπηδξνχκε κε άιινπο αλζξψπνπο» αθνξά ζηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία 
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κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Παξαηεξνχκε φηη 26 άηνκα πηζηεχνπλ φηη ε κε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία είλαη πάξα πνιχ απνηειεζκαηηθή, 20 άηνκα απάληεζαλ φηη είλαη αξθεηά 

απνηειεζκαηηθή θαη 3 φηη δελ έηλαη θαζφινπ απνηειεζκαηηθή. Σέινο, 14 ζεκεηψλνπλ 

φηη ζε κέηξηα επίπεδα επεξεάδεη κηα ζπδήηεζε ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη 12 φηη 

επεξεάδεη ιίγν.  

 

  Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε: «Ζ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη ηφζν 

απνηειεζκαηηθή φζν ε ιεθηηθή;» δελ έρνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. 

Διάρηζηε δηαθνξά απφ ηελ απάληεζε πάξα πνιχ θαη κέηξηα έρεη ε απάληεζε πσο ζε 

αξθεηέο πεξηζηάζεηο ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα γίλεη ηφζν απνηειεζκαηηθή 

φζν ε ιεθηηθή. Δπίζεο, 8 απάληεζαλ φηη δελ είλαη θαζφινπ απνηειεζκαηηθή 

ζπγθξηηηθά κε ηε ιεθηηθή.  
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Ζ έθηε εξψηεζε πνπ απάληεζαλ ηα 75 άηνκα είλαη ε παξαθάησ: «Απφ ηελ εκπεηξία 

ζαο, κπνξεί ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία λα αληηθαηαζηήζεη ηε ιεθηηθή;». Οη 18 

απάληεζαλ πσο κπνξεί ζε κεξηθέο πεξηζηάζεηο λα ηελ αληηθαηαζηήζεη, φκσο 14 είπαλ 

φηη κπνξεί πάληα θαη 16 φηη δελ κπνξεί. Δπίζεο ππήξραλ 11 νη νπνίνη απάληεζαλ φηη 

δελ κπνξεί πνηε. Απφ ηα απνηειέζκαηα ινηπφλ θαίλεηαη φηη δελ ζπκθσλνχλ κε ηνλ 

Γθφξληνλ φπσο αλαθεξακε παξαπάλσ φηη ην 90% ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν 

επηθνηλσλίαο είλαη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη φηη κπνξεί φλησο ε κε ιεθηηθή λα 

αληηθαηαζηήζεη ηε ιεθηηθή.  
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ηελ εξψηεζε «Ζ ζπλεξγαζία γνλέα – εθπαηδεπηηθνχ βνεζά ζηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζηελ ηάμε» δελ ππήξρε νχηε έλαο λα πηζηεχεη πσο δελ παίδεη 

θαλέλα ξφιν. Αληηζέησο, νη 27 πηζηεχνπλ φηη ζε κέηξηα επίπεδα παίδεη ξφιν, 24 φηη 

παίδεη παξα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν απηή ε ζπλεξγαζία ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

θιίκαηνο ζηελ ηάμε θαη ππήξραλ 3 πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη παίδεη πνιχ κηθξφ ξφιν. 

Άξα νη εθπαηδεπηηθνί δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ θαη 

γνλέα.  

 

Ζ επφκελε εξψηεζε είλαη ε παξαθάησ: «Απφ ηελ εκπεηξία ζαο ε εκπινθή ησλ 

γνλέσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία βνεζά ζηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηνπο;». 

νη 75 εξσηεζέληεο θάιπςαλ φιεο ηηο απαληήζεηο ζρεδφλ ζηα ίδηα επίπεδα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη πεξηζζφηεξνη είπαλ φηη ζε κέηξηα επίπεδα ε εκπινθή ησλ γνλέσλ 

βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ ηνπο, ππήξραλ φκσο θαη 12 άηνκα πνπ πηζηεχνπλ 

φηη δε βνεζά θαζφινπ ε ζπλεξγαζία. Οη ππφινηπνη πηζηεχνπλ φηη βνεζά πάξα πνιχ, 

αξθεηά θαη ιίγν. Απηφ ζεκαίλεη φηη πάλσ απφ ηνπο κηζνχο δίλνπλ βαξχηεηα ζηε 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηνπο γνλείο γηα ηε ζσζηή θαη νκαιή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ ηνπο.  
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ηελ επφκελε εξψηεζε «Δίλαη ζεκαληηθφ θαηά ηε γλψκε ζαο ν εθπαηδεπηηθνο λα 

αληιέη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο γνλείογηα ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ;» ππήξραλ πνιχ 

ιίγνη (5) πνπ απάληεζαλ πσο δελ έηλαη θαζφινπ ζεκαληηθφ θαη 7 φηη είλαη ιίγν 

ζεκαληηθφ. Οη πεξηζζφηεξνη είπαλ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, 21 φηη είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθφ θαη 18 φηη παίδνπλ ξφιν νη πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηαηί έρεη ζεκαζία νη 

εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνχλ λα ζπλδένπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ κε ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Βνεζά ην παηδί λα έξρεηαη ζε επαθή κε γλψξηκα πιηθά 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη ζχγρεζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη. 
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Ζ εξψηεζε 12 είλαη ε παξαθάησ: «Δίλαη θαηά ηε γλψκε ζαο δεδνκέλε ε ζπλεξγαζία 

γνλέα – εθπαηδεπηηθνχ;». Οη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ πσο δελ έηλαη δεδνκέλε. Ζ 

απάληεζε ζε ζχγθξηζεε κε πξνεγνχκελε εξψηεζε δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ, αιιά δελ ηε ζεσξνχλ δεδνκέλε. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη πηζαλφ λα θξίλεηαη 

απφ πνιινχο παξάγνληεο ε πνξεία ηεο ζπλεξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, νπφηε απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ έρνπκε απηά ηα απνηειέζκαηα.  

 

ηελ εξψηεζε αλ ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο απνηειεί κνξθή επηθνηλσλίαο, νη 

πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ πσο είλαη κνξθή επηθνηλσλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα 21 άηνκα 
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απάληεζαλ φηη ην πηζηεχνπλ αξθεηά θαη 22 φηη είλαη πην ζίγνπξνη. Μφλν 6 είπαλ φηη 

δελ ην πηζηεχνπλ θαζφινπ.  

 

 «Ζ αδξή θηλεηηθφηεηα (θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο π.ρ. ηξέμηκν, πεξπάηεκα) εληζρχεη ηελ 

απηνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ;» είλαη ε εξψηεζε 14 ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απάληεζαλ 75 άηνκα. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, ε αδξή 

θηλεηηθφηεηα εληζρχεη ηελ απηνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δνπιεχνπλ ηελ αδξή θηλεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ 

έρνληαο ζηφρν ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ νξγάλσζε. Γελ 

ππήξραλ άηνκα πνπ πηζηεχνπλ φηη δε βνεζάεη θαζφινπ ε αλάπηπμε ηεο αδξήο 

θηλεηηθφηεηαο.  
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«Ζ ιεπηή θηλεηηθφηεηα (θηλήζεηο κειψλ ηνπ ζψκαηνο π.ρ. ςαιίδη, θνιιάδ) βνεζά ην 

παηδί λα γλσξίζεη ην ζψκα ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ». ηελ εξψηεζε απηή 

έρνπκε παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ηελ αδξή θηλεηηθφηεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί 

δνπιεχνπλ ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ γλσξίδνληαο φηη εμειίζζεη ηελ 

ζσκαηνγλσζία ηνπο θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζψκαηφο ηνπο.  

 

 

 

Αξθεηά ζεκαληηθή εξψηεζε γηα ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξαθάησ: 

«Ζ αλάπηπμε ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο (γλψζε ηνπ ζψκαηνο θαη ζπληνληζκφο 

θηλήζεσλ) βειηηψλνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ», νπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο ελφο παηδηνχ 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο. Γελ ππήξραλ άηνκα 

πνπ πηζηεχνπλ πσο ε αλάπηπμε ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο δε βνεζά θαζφινπ ην παηδί.  
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Σειεπηαία εξψηεζε είλαη αλ ε γλψζε ηνπ ζψκαηνο βνεζά ην παηδί λα αλαθαιχςεη 

λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γχξσ ηνπ. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη 

ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηνπο λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ζπλδένληαη κε 

ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη απηφ βνεζά ηδηάηηεξα ηα παδηά ρσξίο πξνθνξηθφ ιφγν 

φπσο ηελ πεξίπησζε ηεο κηθξνθεθαιίαο πνπ αλαιχνπκε ζε απηή ηελ εξγαζία. 

πγθεθξηκέλα βιέπνπκε φηη 46 άηνκα ζπκθσλνχλ θαη κφλν 4 δε ζπκθσλνχλ 

θαζφινπ. Δλψ 8 ζπκθσλνχλ ιίγν θαη 18 αξθεηά. Παξαθάησ θαίλεηαη ν πίλαθαο κε ηα 

απνηειέζκαηα.  
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Έληππν θαηαγξαθήο ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα: ε κεηαβνιή ζηε ζπλεξγαζία 

γνλέα – εθπαηδεπηηθνύ 

  Πξψηε ζπλάληεζε κε ηνπο δχν γνλείο έγηλε ζηηο 7/10/2013. Πξφθεηηαη γηα κηα 

πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα ζην λεπηαγσγείν γηα 

γλσξηκία. Σελ ίδηα κέξα έγηλε αίηεκα ρνξήγεζεο θαξκάθνπ ζε πεξίπησζε θξίζεο. 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά είλαη κηα ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ππάξρεη επζχλε απφ 

ηε λεπηαγσγφ θαηά ηε ρξήζε θαη κεηά απφ απηή ηνπ θαξκάθνπ. ηηο 29/10/13 έγηλε 

άιιε κηα πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε ηεο κεηέξαο ζην λεπηαγσγείν γηα επίδεημε 

ρξήζεο ηνπ θαξκάθνπ θαη ππνγξαθή ηεο ππεχζπλεο δήισζεο. ηε ζπλέρεηα 

ζπδήηεζαλ γηα ηελ πνξεία ηεο «Ε». ηηο 30/10/13 ππήξρε κηο ηειεθσληθή επηθνηλσλία 

κε ηε κεηέξα. Καιεί απνγεπκαηηλή ψξα ζην πξνζσπηθφ ηειέθσλν ηεο λεπηαγσγνχ 

γηα λα ελεκεξσζεί γηα ηελ πξφνδν ηεο «Ε». «Πψο ήηαλ ζήκεξα;» «Έηαλ αλήζπρε;» Ζ 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία επαλαιήθζεθε ζηηο 4/11/13 κε ηε κεηέξα γηα λα ελεκεξσζεί 

γηα ηελ πξφνδν ηεο καζήηξηαο κεηά ην ζαββαηνθχξηαθν. ηηο 13/12/13 

πξαγκαηνπνηήζεθε πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε ηεο κεηέξαο κεηά απφ επηθνηλσλία 

κε ηελ ςπρνιφγν θαη ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ ζηε ζπλάληεζε απηή παξεπξέζε ν 

παηέξαο ν νπνίνο πεξίκελε έμσ. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζήο ηνπο, πξνζθάιεζαλ 

ηηο λεπηαγσγνχο γηα ζπδήηεζε. ·ηζη, νη δχν λεπηαγσγνί, κε ηε κεηέξα θαη ην 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζπδήηεζαλ γηα : 

 Α) ηηο εληάζεηο ηεο καζήηξηαο: Οη εληάζεηο ζπλερίδνληαη θαη ζην ζπίηη. Κιαίεη ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν, ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πφλνη πνπ δελ έρνπλ εληνπηζηεί.  

Β) ην θαγεηφ: ην πξσί δελ ηξψεη ηίπνηα ζην ζπίηη. Ζ λεπηαγσγφο πξνηείλεη λα 

αιιάμεη ηε δηαηξνθή ζην δεθαηηαλφ. Δθείλε είλαη πξφζπκε λα αληηθαηαζηήζεη ηα 

θξαθεξάθηα κε έλα ηνζη, αιιά πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα ην θφβνπκε ζε θνκκαηάθηα. 

·ηζη, ζπλελλνήζεθαλ. 

Γ) ην αληηθείκελν ελδηαθέξνληφο ηεο: ζπδήηεζαλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο αθήο πνπ 

είλαη ην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ηεο καζήηξηαο. 

Ζ επηθνηλσλία ζπλερίζηεθε ζηηο 23/12/13. Δπίζθεςε ησλ δχν γνληψλ ζηε γηνξηή ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ. Γελ ζπδήηεζαλ γηα ηελ πξφνδν ηεο «Ε» γηαηί είραλ θαη ηα δχν κσξά 

ηνπο. ηηο 9/1/14 ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηε κεηέξα γηα λα ελεκεξσζεί γηα ηελ 

πξφνδν ηεο καζήηξηαο κεηά ηηο δηαθνπέο. Πξνηειεπηαία επηθνηλσλία: επίζθεςε ηνπ 

παηέξα ζην ζρφιαζκα γηα λα δεη ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπ. Καη ηέινο ζηηο 2/5/14 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηε κεηέξα γηα λα ελεκεξσζεί γηα ηελ πξφνδν ηεο 

καζήηξηαο.  
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πλεληεύμεηο: Οη κεηαβνιέο ζηε ζπλεξγαζία γνλέα - εθπαηδεπηηθνύ 

  Ζ ζπλέληεπμε είλαη κηα δηαπξνζσπηθή ζπλάληεζε θαη έλαο ζθφπηκνο δηάινγνο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ν ζπλεληεπμηαζηήο ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

ζπλεληεπμηαδφκελν (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Ζ ζπλέληεπμε καο πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζνχκε γηα ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ είλαη εχθνιν λα 

παξαηεξεζνχλ επεηδή δελ εθδειψλνληαη πάληα ζε ψξεο θαηάιιειεο γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Μαο επηηξέπεη επίζεο λα έρνπκε πξφζβαζε ζε ζηάζεηο, γλψκεο θαη 

αληηιήςεηο νη νπνίεο είηε δελ εθδειψλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά είηε εθθξάδνληαη κέζα 

απφ έλα ζχκπιεγκα ζπκπεξηθνξψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ εχθνια αληηθείκελν 

παξαηήξεζεο. Παξαηεξψληαο ηηο εθθξάζεηο, ηηο ρεηξνλνκίεο θαη ηε ζηάζε ηνπ 

ζψκαηνο (κε ιεθηηθή επηθνηλσλία) ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ, κπνξνχκε λα θξίλνπκε 

ζε θάπνην βαζκφ ηελ νξζφηεηα ησλ ιφγσλ ηνπ, αλ γηα παξάδεηγκα ιέεη ςέκαηα ηείλεη 

λα απνθεχγεη ηελ νπηηθή επαθή. Δίλαη δεδνκέλν φηη ε ζπλέληεπμε ζηεξείηαη εμ 

νξηζκνχ ηελ αμηνπηζηία. Οη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη δηπιά 

απνζηαζηνπνηεκέλεο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα επεηδή έρνπλ ππνζηεί ηε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία ηνπ ζπλεληεπμηαζηή αιιά θαη ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ. Ο 

ζπλεληεπμηαδφκελνο κπνξεί λα αλαθέξεη κφλν απηφ πνπ θξίλεη ν ίδηνο φηη είλαη πξνο 

φθειφο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη κηα θαιχηεξε ή ρεηξφηεξε κνξθή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ πξνζπαζεί λα επηηειέζεη. Ο 

ζπλεληεπμηαζηήο απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ πνξεία ηεο 

ζπλέληεπμεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αληίδξαζήο ηνπ ζηα ιεγφκελα ηνπ 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ.  

  Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα απνθεπρζνχλ νη παξαπάλσ παξαπνηήζεηο, έρνπλ πξνηαζεί 

νξηζκέλεο ηερληθέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ 

νξζφηεηά ηεο ζπλέληεπμεο. Μηα θαιή αξρή είλαη λα απνθεχγνπκε ηηο γεληθφηεηεο θαη 

λα θάλνπκε ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθείο εξσηήζεηο. Να πξνζέρνπκε λα κελ είκαζηε 

απφηνκνη ή απεηιεηηθνί θαη λα κε δψζνπκε ζην ζπλεληεπμηαδφκελν ηελ εληχπσζε φηη 

ηνλ αλαθξίλνπκε. Γηα παξάδεηγκα, λα αλαθεθαιαηψλνπκε αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ηα 

ιερζέληα θαη λα βεβαησλφκαζηε φηη έρνπλ θαηαλνεζεί νη απφςεηο ηνπ 

ζπλεληεπμηαζηή. Ο ζπλεληεπμηαζηήο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλεη ηη 

πξνβιεκαηίδεη ην ζπλεληεπμηαδφκελν ελψ έρεη ηαπηφρξνλα θαηά λνπ ην ζθνπφ θαη ην 

ζέκα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεη. Κάλεη ινηπφλ εξσηήζεηο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο, 



 

106 

 

παξαθίλεζεο, άκεζεο εξσηήζεηο ψζηε λα εηζάγεη άκεζα ζέκαηα θαη λέεο δηαζηάζεηο 

ηεο ζπδήηεζεο. Να θάλεη επίζεο έκκεζεο εξσηήζεηο ζε ηξίην πξφζσπν γηα λα 

πξνθαιεί ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο ε ζησπή βνεζά ψζηε λα κε κεηαηξαπεί ε 

ζπλέληεπμε ζε ζπλερείο εξσηαπνθξίζεηο έηζη ψζηε ν ζπλεληεπμηαδφκελνο λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλεη έλα δηάιεηκκα, λα ζθεθηεί θαη λα δηαθφςεη ηε ζησπή 

πξνζθέξνληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. Σέινο, νη επεμεγεκαηηθέο εξσηήζεηο 

βνεζνχλ ηνλ ζπλεληεπμηαζηή ψζηε λα επαλαδηαηππψλεη κηα απάληεζε.  

  ·ρνληαο απηά θαηά λνπ, μεθίλεζε ε ζπλέληεπμε κε ηα άκεζα εκπιεθφκελα άηνκα 

ηνπ παηδηνχ κε κηθξνθθεθαιία. Σα άηνκα ηα νπνία εξσηήζεθαλ ήηαλ ε ςπρνιφγνο 

ηνπ ζρνιείνπ, ν παηέξαο θαη ε κεηέξα ηνπ παηδηνχ, θαη ε δεχηεξε λεπηαγσγφο ηεο 

ηάμεο νη νπνίνη έξρνληαη θαζεκεξηλά ζε επαθή κε ην παηδί θαη κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ην έξγν ηεο λεπηαγσγνχ. Αθνχ νη γνλείο είραλ ελεκεξσζεί γηα ην 

πξφγξακκα ηεο λεπηαγσγνχ θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε αλάπηπμε ηεο 

ςπρνθηλεηηθνηεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο, νη εξσηήζεηο πνπ δέρηεθαλ 

ήηαλ νη εμήο: 

 Η αλάπηπμε ηεο ςπρνθηλεηηθόηεηαο (γλώζε ηνπ ζώκαηνο θαη ζπληνληζκόο 

θηλήζεσλ) βειηηώλεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο ηνπ παηδηνύ; 

Οη γνλείο εξσηήζεθαλ αθνχ ην πξφγξακκα είρε μεθηλήζεη θαη αθνχ ην παηδί 

είρε αξρίζεη λα βειηηψλεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηφο ηεο θαη ηε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα. Πξνζπαζνχζαλ κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη λα 

πξνζεγγίδνπλ κε βιεκκαηηθή επαθή θαη ην άγγηγκα ηε καζήηξηα θαη 

παξαδέρηεθαλ φηη είδαλ δηαθνξά φηαλ ην παηδί ηνπο αληηδξνχζε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έθαλε καδί ηνπο, κηα αξθεηά ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ 

ήηαλ νξαηή ζην λεπηαγσγείν κεηά απφ αξθεηφ θαηξφ. Ζ ςπρνιφγνο 

ζπλεξγαδφηαλ απφ ηελ αξρή κε ην πξφγξακκα πνπ αθνινπζνχζε ε 

λεπηαγσγφο θαη δέρηεθε φηη είρε δεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα φηαλ έδηλε ζηε 

καζήηξηα ην αίζζεκα ηεο απνδνρήο. Ζ καζήηξηα αληαπνθξηλφηαλ ζην 

θάιεζκα θαη δηαηεξνχζε ηελ πξνζνρή ηεο κέρξη ηε ιήμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν βειηίσζε ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ηελ ςπρνιφγν αιιά θαη 

κε ηε δεχηεξε λεπηαγσγφ ε νπνία θαζεκεξηλά έβιεπε ηε βειηίσζε ησλ 

δεμηνηήησλ ςπρνθηλεηηθφηεηαο ηεο καζήηξηαο θαη ζηαδηαθά ηε βειηίσζε ηεο 

επηθνηλσλίαο ηεο. 
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 Η γλώζε ηνπ ζώκαηνο βνεζά ην παηδί λα αλαθαιύςεη λένπο ηξόπνπο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο γύξσ ηνπ; 

Σν παηδί κέζα απφ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν 

θαηάθεξε λα απνδείμεη θαη ζηνπο γνλείο φηη κε ηα ρέξηα ηεο κπνξεί λα 

αλαθαιχςεη, λα βξεη ηξφπνπο γηα λα δηεπθνιπλζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο, 

λα ηξέμεη γηα λα εθηνλσζεί θαη λα επηθνηλσλήζεη κέζα απφ ηελ αθή. Κάζε 

θνξά πνπ αθνπκπνχζε θάπνηνο ηελ παιάκε ηεο, ε καζήηξηα είρε λα ηνπ πεη 

πνιιά κε ην βιέκκα ηεο.  

 

 Η απνπζία πξνθνξηθνύ ιόγνπ ελόο παηδηνύ δπζθνιεύεη ηελ επηθνηλσλία ζαο 

καδί ηνπ; 

Μεηά απφ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αξθεηή δνπιεηά κε ηε καζήηξηα, ε 

ςπρνιφγνο ηνπ ζρνιείνπ, ε δεχηεξε λεπηαγσγφο ηεο ηάμεο θαη νη γνλείο 

δέρηεθαλ φηη ε επηθνηλσλία γηα έλα παηδί ρσξίο πξνθνξηθφ ιφγν ππάξρεη φζν 

θαη γηα έλα παηδί κε πξνθνξηθφ ιφγν. Ίηαλ ε καζήηξηα έπαηξλε ην 

ηακπνπξίλν, ήηαλ ηθαλή λα αθνινπζήζεη ην ξπζκφ ηνπ ρηππήκαηνο κφλν 

αθνινπζψληαο ην βιέκκα ηνπ ζπκπαίρηε ηεο. Ζ εξεκία θαη ε βιεκκαηηθή 

επαθή θαη ε απνδνρή ήηαλ ην ηξίπηπρν ηεο επηθνηλσλίαο κε έλα παηδί ρσξίο 

πξνθνξηθφ ιφγν.  

 

πδήηεζε 

  Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηάζηεθαλ αθξηβψο κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

καζήηξηαο κε κηθξνθεθαιία θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ιήθζεθαλ ππφςε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα κε βάζε ηα νπνία έγηλε 

ην εξσηεκαηνιφγην θαη απνηέιεζαλ ηνλ θνξκφ γηα ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Πξψην εξψηεκα πξνο δηεξεχλεζε είλαη αλ ππάξρεη 

επηθνηλσλία φηαλ δελ ππάξρεη πξνθνξηθφο ιφγνο. Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

γνλείο θαη ηελ ςπρνιφγν αιιά θαη ηηο απαληήζεηο ηεο λεπηαγσγνχ, ε επηθνηλσλία ηεο 

καζήηξηαο κε ηνπο γχξσ ηεο, ήηαλ φιν θαη πην εκθαλήο ζηελ πνξεία ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο απφ ηνλ Οθηψβξην έσο θαη ην Μάην. Ζ καζήηξηα ρξεζηκνπνηνχζε 

δηάθνξεο ηερληθέο έθθξαζεο πξνθεηκέλνπ λα δεηήζεη απηφ πνπ ζέιεη θαη κέζα απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο ζηελ αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα, γλψξηζε ην 

ζψκα ηεο, έκαζε λα θηλεί ηα δάρηπιά ηεο θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηθαλνπνηεί 
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δηάθνξεο θαζεκεξηλέο ηεο αλάγθεο. Οη αλάγθεο απηέο ηε βνήζεζαλ λα εθθξαζηεί θαη 

λα έξζεη αθφκα πην θνληά κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ, θαζψο 

πξνζπαζνχζε κέζα απφ ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία λα εθδειψζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηεο. Ο Harding θαη ζπλ. (2011) ζε κειέηε πνπ δηεμήγαγαλ κε θνξίηζηα 

6 εηψλ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ ζηξαηεγηθέο ελίζρπζεο ηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηθνηλσλίαο. γηα παξάδεηγκα έλα αγαπεκέλν αληηθείκελν ή ηελ πξνβνιή ελφο βίληεν 

ηα νπνία κπνξνχλ λα θαλνχλ αθφκα πην ζεκαληηθά αθφκα θαη γηα παηδηά πνπ δελ 

έρνπλ πξνθνξηθφ ιφγν. 

  Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη γνλέα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν απάληεζαλ 75 εθπαηδεπηηθνί παίδεη αξθεηά ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ αιιά θαη βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ηαθηηθή επηθνηλσλία πνπ είρε ε λεπηαγσγφο κε ηνπο 

γνλείο βνήζεζε ζην λα ππάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε θαη θαηά ζπλέπεηα κηα 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα ηεο 

καζήηξηαο. ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεην λα ζεκεηψζνπκε φηη 

επηβεβαηψλεηαη ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ην αλ ε ζπλεξγαζία γνλέα 

- εθπαηδεπηηθνχ βνεζά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο. Σν εχξεκα ζην 

νπνίν θαηαιήγνπκε επηβεβαηψλεηαη απφ ηε κειέηε ηνπ Peck. Ο γνλέαο ππνζηεξίδεη ην 

παηδί ηνπ ψζηε λα αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη 

φηη πξέπεη λα εμαζθεζεί ζηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο ή ζηελ βιεκκαηηθή επαθή. Οη 

γνλείο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην παηδηά λα είλαη επηπρηζκέλα, ρσξίο άγρνο θαη λα 

παίδνπλ παηρλίδηα ηεο επηινγήο ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία γνλέα εθπαηδεπηηθνχ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη αλαγθαία. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνηείλεη 

δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ζα εθαξκφδνληαη ζην ζπίηη (Peck, 2000). 

  Σέινο πξνρσξάκε ζηελ επηβεβαίσζε ηεο ηξίηεο ππφζεζεο ε νπνία είλαη ε 

ςπρνθηλεηηθφηεηα (θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο π.ρ. ηξέμηκν, πεξπάηεκα θαη θηλήζεηο ησλ 

κειψλ ηνπ ζψκαηνο π.ρ. ςαιίδη, θνιιάδ) σο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε απνηειεί ην δεχηεξν κέξνο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Μέζα απφ ηεο δξαζηεξηφηεηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο ε 

καζήηξηα έκαζε λα δηαρεηξίδεηαη κε ηνλ δηθφ ηεο κνλαδηθφ ηξφπν ηε κέζνδν λα 

επηθνηλσλεί κε ηε λεπηαγσγφ, ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο, ηνπο γνλείο θαη ηελ ςπρνιφγν νη 

νπνίνη ζπκθψλεζαλ φηη έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο ζην ρξφλν πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζε 
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κηα δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρεη φιε απηή ηε δηάξθεηα κε ηε 

λεπηαγσγφ. 

 

Πξνηάζεηο 

  Θα ήηαλ ρξήζηκν λα δηαηππσζνχλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα κελ 

ππάξρεη απνθιεηζκφο απφ ηηο επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο. Ζ ζέζε ησλ παηδηψλ ζην 

λεπηαγσγείν είλαη δεδνκέλε αθνχ είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα κελ γίλνληαη 

αληηθείκελν ριεχεο θαη εκπαηγκνχ. Ζ θνίηεζε ησλ παηδηψλ απηψλ ζην γεληθφ ζρνιείν 

ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κφλν πξνβιήκαηα ζε απηά ηα παηδηά, αιιά θαη ζηνπο 

γνλείο. ·λα θαηάιιεια ηνρεπκέλν, Αηνκηθφ, Γνκεκέλν, Δληαμηαθφ Πξφγξακκα 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη ηελ πιεηνςεθία ησλ 

παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη ρξήδνπλ πξαγκαηηθήο 

ζηήξημεο.  
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