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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε ζπκβνιή ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ θαηάθηεζε γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ελφο καζεηή κε χλδξνκν Άγθεικαλ (Α). Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ζθνπνχ θαη 

ηνπ ζηφρνπ, έγηλε κε κεηθηή έξεπλα: πνζνηηθή θαη πνηνηηθή. ηα πιαίζηα ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηκήκα 

Έληαμεο Γεκφζηνπ Νεπηαγσγείνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Υίνπ, θαζψο θαη κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρηθή πνηνηηθή παξαηήξεζε ζπιιέρζεθαλ ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα, βάζε ησλ 

νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αξρηθή αμηνιφγεζε θαη ε δφκεζε ηεο παξέκβαζεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην πεξηερφκελν ηεο αξρηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηηο 

ζπκπιεξσκέλεο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ), εηέζεζαλ νη ζηφρνη 

ηεο παξέκβαζεο ζηνπο ηνκείο ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο. Ο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπ δνκεκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα βειηηψζεη ν καζεηήο ηηο γξαθνθηλεηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη ηε 

ζρνιηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Με βάζε ηνλ παξαπάλσ ζηφρν, νξγαλψζεθε ην 

ηνρεπκέλν, Αηνκηθφ, Γνκεκέλν, Δληαμηαθφ, Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ), ην νπνίν ζηεξίρζεθε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα 

ελδηαθέξνληα, ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή. 

Αθνινχζεζε ε πινπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, νινθιεξψλνληαο έηζη ην 

θνκκάηη ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εμαγσγήο ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ παξέκβαζε, ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ πέληε 

πεηξάκαηα- θνηλσληθέο ηζηνξίεο, ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο, ψζηε λα επηβεβαησζεί αλαιφγσο ε επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ. Γηα ην θνκκάηη ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο, σο κέζνδνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

επηιέρζεθε ε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ ζε 15 εθπαηδεπηηθνχο. Σέινο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ ζηα ηκήκαηα έληαμεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ην 

Γηαθνξνπνηεκέλν Πξφγξακκα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη δεκηνπξγεί ηα απαξαίηεηα 

θίλεηξα ζηνλ καζεηή ψζηε λα εκπιαθεί ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη θαη’ επέθηαζε 

λα αλαπηχμεη γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: χλδξνκν Άγθεικαλ, Σκήκα έληαμεο, ΑΓΔΠΔΑΔ, γλσζηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 
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ABSTRACT 

The purpose of this case study was to investigate the contribution of the 

integration classes in kindergarten and differentiated teaching to the improvement of 

the social skills and cognitive development of a student with Angelman Syndrome 

(AS). The study was conducted in the field of Special Needs Education and a mixed 

research methodology (qualitative and quantitative) was used. As part of the 

qualitative research and the internship that took place in an integration class of a 

public nursery of Chios, as well as through participant observation the necessary data 

was collected on the basis of which the initial assessment and the organization of the 

intervention was carried out. Having taken into consideration the results of the initial 

assessment and the completed Checklists of Basic Skills (CBS), the goals of the 

intervention were set in the areas of cognitive abilities, spoken language and emotion 

regulation. The long term goal of the structured program was to improve the student’s 

writing skills and school behavior. Therefore, the Targeted, Individual, Structured, 

Integrated Program for Pupils with Special Educational Needs (TISIPfPSEN) was 

created, and was based on the specific characteristics, interests, difficulties and needs 

of the student. After that, the teaching interventions were applied concluding the 

qualitative research. Additionally, five experiments in the form of social stories have 

been designed and applied dealing with the specific difficulties of the student, in order 

to verify the accomplishment of the goal. For the collection of quantitative data, 

questionnaires were distributed to 15 adults. Finally, interviews were conducted to 

opinions of teachers regarding the application of differentiated teaching and the 

TISIPfPSEN in integration classes. The findings of the present study indicate that the 

differentiated program is effective and creates the necessary incentives for the student 

to engage in the learning process and thus to develop cognitive and cognitive skills. 

 

Key words: Angelman syndrome, Integration class, Targeted, Individual, Structured, 

Integrated Program for Pupils with Special Educational Needs (TISIPfPSEN), 

cognitive and social skills.  
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ASTRATTO 

Questa tesi è un caso di studio di uno studente con Sindrome Angelman (SA). Il 

nostro obiettivo è quello di indagare il contributo dell’insegnamento differenziato 

nella conquista di competenze cognitive e sociali. La ricerca dello scopo e 

dell’obiettivo è stata effettuata con un metodo misto: qualitativo e quantitativo. 

Nell’ambito della ricerca qualitativa e del tirocinio che ha avuto luogo in una classe di 

sostegno di una scuola materna pubblica di Chios, nonché attraverso l’osservazione 

partecipante qualitativa sono stati raccolti i necessari dati in base ai quali è stata 

effettuata la valutazione iniziale e anche l’organizzazione dell’intervento. La 

ricercatrice, tenedo presente il contenuto della valutazione iniziale e anche le 

compilate Liste di Controllo di Base Competenze (LCBC), ha fissato gli obiettivi 

dell’intervento e ha stabilito come priorità il settore delle abilità cognitive, del 

linguaggio orale e della regolazione emotiva. L’obiettivo a lungo termine del 

programma strutturato stabilito è stato quello di migliorare le abilità grafo motorie 

dello studente e il suo comportamento scolastico. In base a tale obiettivo, è stato 

stabilito il Mirato, Individuale, Strutturato  di Inserimento programma di una 

istruzione speciale ed Insegnamento per bambini con BES (MISIPISIcBES), il quale è 

stato basato sulle caratteristiche particolari, gli interessi, le difficoltà e i bisogni dello 

specifico studente. Di seguito è stato applicato l’intervento didattico, completando 

così la parte della ricerca qualitativa. Per facilitare l'estrazione dei risultati 

dell’intervento, sono stati progettati e realizzati cinque esperimenti-storie sociali, che 

si occupano di difficoltà specifiche incontrate dallo studente, allo scopo di verificare il 

conseguimento dell'obiettivo. Nell’ambito della ricerca quantitativa come metodo di 

raccolta dei dati è stata scelta la distribuzione di questionari a 15 insegnanti. Infine, 

sono state condotte interviste con l'obiettivo di registrare le percezioni degli 

insegnanti sull'applicazione della didattica differenziata e dello MISIPISIcBES nelle 

classi di sostegno. Secondo i risultati ottenuti, la ricercatrice ha concluso che il 

programma differenziato è efficace e crea gli incentivi necessari per lo studente di 

impegnarsi nel processo di apprendimento e quindi di sviluppare capacità cognitive e 

sociali. 

Parole chiave: Sindrome Angelman, Classe di sostegno, Mirato, Individuale, 

Strutturato  di Inserimento programma di una istruzione speciale ed Insegnamento per 

bambini con BES (MISIPISIcBES), abilità o capacità cognitive e sociali. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
 

Δηζαγσγή 

Ο ηνκέαο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζίαζε 

κεγάιε πξφνδν, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζην θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, 

αιιά θαη ζηα δεκνθξαηηθά πηζηεχσ πνπ έρνπλ νη πνιίηεο γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Απνηειεί έλαλ αλαπηπζζφκελν θιάδν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, 

ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη αληηκεηψπηζε παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΔΔΑ) θαη νξίδεηαη σο εηδηθά ζρεδηαζκέλε δηδαζθαιία πνπ 

απνβιέπεη ζηε κείσζε ή αθφκα θαη ζηελ εμάιεηςε ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε ΔΔΑ (ηαζηλφο, 2013). 

θνπφο ηεο Δηδηθήο αγσγήο, είλαη ε ππνβνήζεζε καζεηψλ, ησλ νπνίσλ ε εμέιημε 

είηε ιφγσ αηνκηθψλ, είηε ιφγσ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ δελ αθνινπζεί ηα ηππηθά 

ζηάδηα εμέιημεο. Αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο απνηειεί ε εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ, ζηα νπνία ε γεληθή εθπαίδεπζε παξνπζηάδεηαη αλεπαξθήο. Απνηειεί έλαλ 

επηζηεκνληθφ θιάδν, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί εηδηθνχο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, ζθνπεχνληαο λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ, κέζα ζηα φξηα ησλ εμειηθηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα 

εληαρζνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ζηνλ βαζκφ πνπ δχλαηαη (Πνιπρξνλνπνχινπ, 

2003). Ο φξνο εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη εηδηθά ζρεδηαζκέλα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ. Ζ εηδηθή αγσγή 

παξέρεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ θαλνληθή ηάμε ή εάλ θξηζεί 

απαξαίηεην θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, ζε ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο ή θαη ζε 

άιιεο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο (Γξνζηλνχ, 2006β).  

χκθσλα κε ην λφκν 3699/2008, πεξί «Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο αηφκσλ 

κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη 

Δθπαίδεπζε, νη ζθνπνί ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη: Πξψηνλ, ε νιφπιεπξε θαη 

απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Γεχηεξνλ, ε έληαμε ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σξίηνλ,  

ε αιιειναπνδνρή κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οη ζηφρνη ηεο εηδηθήο αγσγήο 

ζπλππάξρνπλ θαη ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, γη' απηφ δελ 

πξέπεη λα ζεσξείηαη μερσξηζηφο θιάδνο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά ηκήκα ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ εμππεξεηεί κηα εηδηθή νκάδα παηδηψλ. Ζ εηδηθή αγσγή πξέπεη λα 
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αληηιακβάλεηαη ηνλ καζεηή σο κία θνηλσληθν- ςπρνζσκαηηθή νληφηεηα πνπ γηα λα 

θαηαθέξεη λα κέζα ζηελ θνηλσλία φληαο ιεηηνπξγηθφο θαη λα θαηαθηήζεη ηνπο 

απαξαίηεηνπο θνηλσληθνχο φξνπο ηνπ άκεζνπ θαη ηνπ έκκεζνπ πεξηβάιινληνο, ρξήδεη 

θαηάιιεινπ ρεηξηζκνχ θαη πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο αηνκηθέο ηνπ 

δπλαηφηεηεο (ηαζηλφο, 1991).  

χκθσλα κε ηνπο Adams, Horsler, & Oliver (2011) θαη κε ηα ηαμηλνκηθά 

ζπζηήκαηα γηα ηελ ςπρηθή πγεία, ηα παηδηά κε χλδξνκν Άγθεικαλ (Α) 

παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο θνηλσληθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο δπζθνιίεο. Ζ επηπρηζκέλε 

δηάζεζε θαη ε ζηνξγηθή θχζε ζπλνδεχνληαη απφ ην ζπλερέο γέιην θαη ην ρακφγειν 

πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Α. Δπίκνλα ρακνγειά πξνο ηνπο άιινπο θαη δηάθνξα 

είδε έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ εθξήμεηο γέιηνπ, παξαηεξνχληαη 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε Α. Χζηφζν, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην γέιην είλαη 

ηφζν ζπλερέο ζην Α, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη άγλσζηνο. ηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο, ηείλνπλ λα είλαη πνιχ νηθεία θαη παξνξκεηηθά. Απηφ έρεη 

δηάθνξεο πηζαλέο αξλεηηθέο εθβάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ εηθφλα πνπ 

δεκηνπξγεί ζηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, απμάλνληεο έηζη ηηο πηζαλφηεηεο λα 

εκθαληζηεί ην θαηλφκελν ηεο θνηλσληθήο θαηάρξεζεο αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο. Δπνκέλσο, νη θαηάιιειεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πξέπεη λα δηδαρηνχλ, 

ηδηαίηεξα νη ζρεηηθέο κε ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο νηθείνπο αιιά θαη ηνπο μέλνπο. 

Δπηβάιιεηαη ε θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

φπνπ ζα δηδάζθνπλ ζηα παηδηά πσο ζα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ κε απνδεθηή θνηλσληθά 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ζα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζνρή πνπ πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ζηελ 

επαθή κε ηα άηνκα πνπ δελ είλαη νηθεία. Δπίζεο, έξεπλεο ησλ Artigas-Pallarés, Brun-

Gasca, Gabau-Vila, Guitart-Feliubadaló, & Camprubí-Sánchez (2005) θαη Brun Gasca 

et al. (2010) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα άηνκα κε Α παξνπζηάδνπλ, αλαπηπμηαθή 

θαζπζηέξεζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ζηελ θαηάθηεζε ηνπ ιφγνπ (ε νπνία κπνξεί 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ επηηπγράλεηαη) θαζψο θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα (βάδηζε). Σα 

παηδηά κε Α δηαγηγλψζθνληαη ζπλήζσο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ζπρλά 

παξνπζηάδνπλ επηιεςίεο (Artigas-Pallarés et al., 2005) θαη δηαηαξαρέο χπλνπ 

(Williams, Driscoll, & Dagli, 2010).  

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε ζπκβνιή ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο ζην λεπηαγσγείν θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

θαηάθηεζε θνηλσληθψλ θαη γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ζε έλα καζεηή κε Α, θαζψο ζην 

πεδίν ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο παξνπζηάδεηαη έλα θελφ ζε απηφλ ηνλ 
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ηνκέα. Βαζηθφο ζηφρνο καο είλαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ, 

Αηνκηθνχ, Γνκεκέλνπ, Δληαμηαθνχ, Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ) (Γξνζηλνχ, 2014), ν καζεηήο λα αλαπηχμεη θαη λα βειηηψζεη ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Οη Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο 

Δηνηκφηεηαο (Γξνζηλνχ, Μαξθάθεο, Υξεζηάθεο & Μειάο,  2009)  ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηελ λεπξνινγηθή εμέιημε ηνπ καζεηή (Γξνζηλνχ, 2014) θαη παξέρνληαη κέζα απφ 

παηγληψδεο δξαζηεξηφηεηεο, ζπλδεδεκέλεο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ζαθψο 

κέζσ ηεο νιηζηηθήο θαη βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ 

λεπηαγσγείνπ.  

Σν βαζηθφ εξψηεκα παξνχζα κειέηε, είλαη αλ θαη θαηά πφζν ε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία ζπκβάιιεη ζηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ελφο καζεηή 

πξνζρνιηθήο αγσγήο. O Gayfer (1991, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Βαιηαληή & 

Ησαλλίδνπ-Κνπηζειίλε, 2008), ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε κηα αληίζηνηρε έξεπλα, γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο νπνίαο, αλέιπζε ηα απνηειέζκαηα 57 κειεηψλ ηππνπνηεκέλσλ 

ηεζη ζε ηάμεηο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, κε βάζε ηελ εηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ 

θαη αλαθέξεη φηη ζηνπο καζεηέο ζηνπο νπνίνπο ε δηδαζθαιία δνκήζεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζνδν ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, παξαηεξήζεθε 

κεγαιχηεξε εμέιημε ζηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε, ζπγθξηηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ πνπ δηδάρζεθαλ κε παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα εζηηάδεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ελφο 

ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξνζηλνχ, 2014) κε έκθαζε ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη ηελ ππνζηήξημε ελφο καζεηή ζην εληαμηαθφ λεπηαγσγείν. Ο 

ζρεδηαζκφο ελφο δνκεκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, είλαη ε ζεκαληηθφηεξε 

δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα δηεζλψο (Γξνζηλνχ θαη ζπλ., 

2009). χκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2006α), ην εμαηνκηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα 

εηδηθήο αγσγήο δνκείηαη ζε πέληε θάζεηο: α) αξρηθή εκπεηξηθή βησκαηηθή 

παξαηήξεζε, β) αλίρλεπζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ θαη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο ιίζηεο ειέγρνπ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ΛΔΒΓ ζηελ εηνηκφηεηα, 

γ) ηνλ νξηζκφ ηνπ βαζηθνχ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ σο αιιειεπηδξαζηηθή πξνηεξαηφηεηα, 

δ) ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο, θαη ε) ηελ αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

βαζηθνχ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ (Γξνζηλνχ, 2006α). 

Αθφκα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ειεγρζεί ε ζπκβνιή πνπ πξνζθέξεη ε χπαξμε ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο ζην λεπηαγσγείν θαη κέζα ζην γεληθφ ζρνιείν, ζηελ έληαμε ηνπ 
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καζεηή ζηε ζρνιηθή αιιά θαη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηα ζρνιεία γεληθήο 

εθπαίδεπζεο αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα θνηλσληθέο 

επαθέο κε ηνπο καζεηέο. Πξνο ππεξάζπηζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ ζε 

γεληθφ ζρνιείν, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ην θπζηθφ γισζζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ γεληθνχ 

ζρνιείνπ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα εμέιημε θαη έληαμε ηνπ καζεηή ζηελ 

θνηλσλία, θαζψο έρεη πςειφηεξνπο ζηφρνπο θαη πινπζηφηεξν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

(Γξνζηλνχ & Υξπζνζπάζε, 2010).  

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπλνςίδεηαη ζηε ζπκβνιή ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ θαηάθηεζε θνηλσληθψλ θαη γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε ζπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ζηελ νπζηαζηηθή 

έληαμε ηνπ καζεηή ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα απφ ηνπο Kaderoglou θαη Drossinou (2005) θαη 

Σδηβηλίθνπ θαη Κνπηζνθψζηα (2011), αλαθέξνπλ σο ζεηηθή ηελ απνηίκεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΔ. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Παηζάιε (2008, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Σδηβηλίθνπ & Κνπηζνθψζηα, 2011), φηη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ΣΔ θαη θπξίσο ε καζεηνθεληξηθή θαη βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, απνηεινχλ ηηο θαηαιιειφηεξεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο, θαηαθέξλνληαο 

έηζη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα βηψζνπλ ηελ επηηπρία θαη ηαπηφρξνλα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεηηθή θηλεηνπνίεζε.  

Κξίλεηαη απαξαίηεην λα επηζεκάλνπκε φηη θάζε εθπαηδεπηηθφο πνπ ζέιεη λα 

απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη κάζεζεο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, 

ζα πξέπεη  λα ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ θαη ελδηαθεξφλησλ, ρσξίο φκσο λα 

ακειήζεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ πνπ ήδε ππάξρνπλ (Γξνζηλνχ & 

Υξπζνζπάζε, 2010). Δπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο δελ ζα πξέπεη λα μεράζεη φηη νη 

καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη γηα λα είλαη 

πεηπρεκέλε ε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, ζα πξέπεη θαηά ηε δφκεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, νη πεπνηζήζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ (Sternberg,1985). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν 

2. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

2.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή ζην ύλδξνκν Άγθεικαλ. 

Σν χλδξνκν Άγθεικαλ πεξηγξάθεθε γηα πξψηε θνξά ην 1965, απφ ηνλ Άγγιν 

θπζηθφ Ζarry Angelman, φηαλ ηξία παηδηά πνπ παξνπζίαδαλ πνηθίιεο αλαπεξίεο 

εηζήρζεζαλ ζην θέληξν ηνπ. Σα παηδηά παξνπζίαδαλ θάπνηα παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά: ήηαλ φια πνιχ επηπρηζκέλα παηδηά, είραλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζψπνπ θαη παξνπζίαδαλ ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο, πνπ θαηά θαηξνχο νδεγνχζαλ ζε 

επηιεπηηθέο θξίζεηο (Angelman, 1965). Σν χλδξνκν Άγθεικαλ ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη σο χλδξνκν Έηληδεικαλ ή Άγγεικαλ (Α) θαη ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία κε ηα αξρηθά AS απφ ηηο ιέμεηο Angelman Syndrome (Κνπηνπκάλνο, 

2013).   

2.2 ύλδξνκν Άγθεικαλ 

Σν Α είλαη κηα ζχλζεηε γελεηηθή δηαηαξαρή πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα αλσκαιία 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ρξσκνζψκαηνο 15 θαη ζπλήζσο δε δηαγηγλψζθεηαη θαηά ηε γέλλεζε 

ή αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ κελψλ, θαζψο ηα αλαπηπμηαθά 

πξνβιήκαηα δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά ζε απηή ηελ ειηθία. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ ζπλήζσο δελ εκθαλίδνληαη έσο φηνπ ην βξέθνο γίλεη 

πεξίπνπ ελφο έηνπο θαη ζπλήζσο ρξεηάδνληαη κεξηθά ρξφληα, πξηλ επηηεπρζεί ε ζσζηή 

θιηληθή δηάγλσζε. Σε δηάγλσζε ηνπ Α δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην γεγνλφο 

φηη ηα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε θαη φρη 

ηφζν ηελ εκθάληζε. Σν Α ηππηθά δηαγηγλψζθεηαη γχξσ ζηελ ειηθία ησλ ηξηψλ κε 

εθηά εηψλ, ελψ πνιιέο θνξέο γίλεηαη ιάζνο δηάγλσζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, νη 

νπνίνη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα (Hewitt, 2011). Τπήξμαλ αλαθνξέο 

πεξηπηψζεσλ Α ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ αλαινγία εκθάληζεο ηνπ Α εθηηκάηαη φηη 

είλαη πεξίπνπ 1 ζηα 12.000 έσο 20.000 άηνκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ήηαλ 

Καπθάζηαο πξνέιεπζεο (Walz & Baranek, 2006).  

Όπσο αλαθέξεη ν Hewitt (2011), δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθεπρζεί ε θπζηθή 

εμέιημε ηνπ Α θαη παξφιν πνπ δελ ππάξρεη θακία γλσζηή ζεξαπεία δηαζέζηκε, ην 

παηδί κπνξεί λα έρεη φθεινο απφ δηάθνξα είδε παξέκβαζεο, φπσο εηδηθή εθπαίδεπζε, 

ε θπζηνζεξαπεία, ε ινγνζεξαπεία, ε εθπαίδεπζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ε 
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ζεξαπεία κε πξνθαζνξηζκέλα αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα. Ζ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ 

ζπλδξφκνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δφκεζε ησλ θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ. Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ 

αηφκσλ κε Α κπνξεί λα επεξεαζηεί ζηα άηνκα πνπ έρνπλ ηζηνξηθφ επηιεςίαο θαη ζε 

φζνπο έρνπλ κεησκέλε θηλεηηθφηεηα (Hewitt, 2011). Αλαθνξηθά κε ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε ηνλίδεηαη, φηη ζηελ Πξψηκε Παξέκβαζε, ηεξείηαη ε αξρή ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία, παξέρεηαη ππνζηήξημε ζε έλα παηδί θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ κέρξη απηφ λα 

εληαρζεί ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη κέρξη λα είλαη ππφ ηελ πιήξε αξκνδηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ππφινηπσλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ (Γξνζηλνχ, 2009). 

2.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ κε Α 

Σα παηδηά κε Α ρξεηάδνληαη θξνληίδα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσή ηνπο, 

γεγνλφο πνπ ηα εκπνδίδεη λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ εληειψο. Ο ίδηνο ν Angelman, ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ κειεηνχζε αλαθέξεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

ησλ πεξηπηψζεσλ θαη νη νκνηφηεηεο ηνπο, καο νδεγνχλ ζηελ θαηάηαμή ηνπο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα ρσξίο λα γλσξίδνπκε αθφκε ηα αίηηα πνπ ηα πξνθαινχλ. ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξεη ν Angelman πεξηιακβάλνληαη ε επίπεδε θεθαιή, νη 

αδέμηεο θηλήζεηο, ε πξνεμέρνπζα γιψζζα θαη ηα μεζπάζκαηα γέιηνπ, ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ηνλ νδήγεζαλ λα παξνκνηάζεη ηα παηδηά  κε καξηνλέηεο (Angelman, 1965). 

Πην αλαιπηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Α, ζχκθσλα κε ηαηξηθέο αλαθνξέο 

(Williams et al., 2006) δηαρσξίδνληαη ζε ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά (ηα νπνία ηα 

ζπλαληάκε ζε πνζνζηφ 100% ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε Α), ζε ζπλήζε 

ραξαθηεξηζηηθά (ηα νπνία ηα ζπλαληάκε ζε πνζνζηφ 80% ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 

δηαγλσζζεί κε Α) θαη ζε ζπζρεηηδφκελα ραξαθηεξηζηηθά (ηα νπνία ηα ζπλαληάκε ζε 

πνζνζηφ 20-80% ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε Α) θαη παξνπζηάδνληαη πην 

αλαιπηηθά παξαθάησ: 

 

ηαζεξά Υαξαθηεξηζηηθά: 

Ννεηηθή θαζπζηέξεζε (κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ειαθξηά έσο βαξηά) 

Ζ θαζπζηέξεζε ησλ θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (δξαζηεξηφηεηεο φπσο πεξπάηεκα ή 

άιιεο ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο) 

Απνπζία νκηιίαο ή ειάρηζηε παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

Αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε 
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Αηαμία βαδίζκαηνο θαη δπζθνιία θίλεζεο (ην βάδηζκα μεθηλά ζηελ ειηθία ησλ 

ηεζζάξσλ εηψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηάζε εκπξφζζηαο θιίζεο, δπζθακςία ή 

ηξέκνπιν πνδηψλ, ηα νπνία παξακέλνπλ αλνηρηά θαη ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο) 

Σξεκάκελεο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ 

Τπνηνλία (κεησκέλε κπτθή αλάπηπμε) 

πλερήο επηπρηζκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ πεξηιακβάλεη γέιην, ρακφγεια, ελζνπζηαζκφ.  

 

πλήζε ραξαθηεξηζηηθά: 

Γπζθακςία ή ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο 

Δπηιεπηηθέο θξίζεηο, πνπ ζπλήζσο αξρίδνπλ κεηαμχ 2 θαη 3 εηψλ (θπκαίλνληαη απφ 

άβνπιε θίλεζε κπψλ κέρξη θξίζε γειαζηηθήο επηιεςίαο, έληνλν γέιην, θαη ιήζαξγν) 

Αλσκαιία ζρεκαηηζκνχ ηνπ θξαλίνπ θαη εκθαλή νζηά ηνπ πξνζψπνπ 

Γηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε ηνπ κεγέζνπο ηεο θεθαιήο (κηθξνθεθαιία). 

 

πζρεηηδόκελα ραξαθηεξηζηηθά: 

Γηαηαξαρέο χπλνπ (κεησκέλε αλάγθε γηα χπλν)  

Αλψκαιεο ελαιιαγέο χπλνπ-εγξήγνξζεο  

ηξαβηζκφο 

Γχξηζκα γιψζζαο 

πλερέο πηπίιηζκα αληηθεηκέλσλ 

Γηαηξνθηθά πξνβιήκαηα/ δηαηαξαρέο θαηάπνζεο  

Πξνγλαζηζκφο 

ηειφξξνηα 

Τπεξθηλεηηθφηεηα 

Πεξπάηεκα κε ηα ρέξηα ζηνλ αέξα 

Διαθξηά κειάγρξσζε ζηα καιιηά, ην δέξκα θαη ηα κάηηα (ππνρξσκαηηζκφο) 

Παρπζαξθία (ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο)  

θνιίσζε  

Γπζθνηιηφηεηα 
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2.2.2 Αηηηνινγία ηνπ Α 

Σν Α είλαη κηα γελεηηθή δηαηαξαρή πνπ νθείιεηαη ζε κεξηθφ έιιεηκκα πνπ 

εληνπίδεηαη ζε έλα γνλίδην, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ρξσκφζσκα 15 θαη ην γνλίδην 

απηφ νλνκάδεηαη πξσηεΐλε νπβηθνπηηίλε ηεο ιηγάζεο (ubiquitin-protein ligase E3A, 

UBE3A) (Mayo Clinic Staff, 2012). Χο εθ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε 

ηελ αηηία απηήο ηεο δηαηαξαρήο, είλαη απαξαίηεην λα εμεγεζεί ε αλζξψπηλε γελεηηθή 

ιίγν πην αλαιπηηθά. Κάζε έλα απφ ηα θχηηαξα ζην ζψκα καο, έρεη έλα ππξήλα θαη 

θάζε ππξήλαο πεξηέρεη 23 δεχγε ρξσκνζσκάησλ. Κάζε άλζξσπνο θιεξνλνκεί έλα 

ρξσκφζσκα απφ θάζε έλα απφ απηά ηα δεχγε απφ ηε κεηέξα καο θαη έλα απφ ηνλ 

παηέξα καο. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη ρξσκνζσκάησλ: ηα απηνζσκηθά ρξσκνζψκαηα θαη 

ηα θπιεηηθά ρξσκνζψκαηα. Σα ρξσκνζψκαηα πεξηέρνπλ γνλίδηα, ηα νπνία είλαη 

ηκήκαηα ηνπ DNA πνπ παξέρνπλ ηα ζρεδηαγξάκκαηα γηα φια ηα κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά καο. Σν γνλίδην ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ην Α είλαη ε πξσηεΐλε 

νπβηθνπηηίλε ηεο ιηγάζεο E3A (UBE3A) θαη βξίζθεηαη ζην ρξσκφζσκα 15, ην νπνίν 

είλαη έλα απφ ηα 22 απηνζσκηθά, ή κε ζρεηηδφκελα κε ην θχιν, δεχγε 

ρξσκνζσκάησλ. Έηζη εμεγείηαη θαη ην γεγνλφο, φηη ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη 

γπλαίθεο έρνπλ ίζεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηνπ Α. Σα παηδηά ζπλήζσο 

θιεξνλνκνχλ έλα αληίγξαθν ηνπ γνληδίνπ UBE3A απφ θάζε γνλέα. ηε ζπλέρεηα, ηα 

δχν αληίγξαθα ηνπ γνληδίνπ απηνχ, ελεξγνπνηνχληαη ζε αξθεηά απφ ηα θχηηαξα ηνπ 

ζψκαηνο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη πιεξνθνξίεο θάζε γνληδηαθνχ δεπγαξηνχ, ηφζν 

απφ ην κεηξηθφ αληίγξαθν φζν θαη απφ ην παηξηθφ αληίγξαθν, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηα θχηηαξα καο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ θάζε αληίγξαθνπ γνληδίνπ, ζα εμαξηεζεί απφ 

ην αλ έρεη θιεξνλνκεζεί απφ ηε κεηέξα καο ή απφ ηνλ παηέξα καο. Απηή ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ γνληθνχ γνληδίνπ πην ζπγθεθξηκέλα πξνθαιείηαη απφ έλα 

θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη γνληδησκαηηθή απνηχπσζε. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλα 

αληίγξαθν ελφο γνληδίνπ πνπ είλαη ειαηησκαηηθφ ή ιείπεη, ζα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα 

ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ειέγρνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην. 

Φπζηνινγηθά, κφλν ην κεηξηθφ αληίγξαθν ηνπ γνληδίνπ UBE3A είλαη ελεξγφ ζηνλ 

εγθέθαιν. Αξθεηνί γελεηηθνί κεραληζκνί κπνξνχλ λα αδξαλνπνηήζνπλ ή λα 

δηαγξάςνπλ ην κεηξηθφ αληίγξαθν ηνπ γνληδίνπ UBE3A, πξνθαιψληαο ην Α. 

Πεξίπνπ ην 70% ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ Α ζπκβαίλνπλ φηαλ κέξνο ηνπ κεηξηθνχ 

ρξσκνζψκαηνο 15, ην νπνίν πεξηέρεη απηφ ην γνλίδην, έρεη δηαγξαθεί ή έρεη 
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θαηαζηξαθεί. Όηαλ ζπκβαίλεη απηφ, ην άηνκν δελ έρεη θαλέλα ελεξγφ αληίγξαθν ηνπ 

γνληδίνπ ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ (Mayo Clinic Staff, 2012).  

ηα απνηειέζκαηα κνξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, 

αλαθέξνληαη ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο αηηηνιφγεζεο ηνπ Α. ηελ πξψηε πεξίπησζε, θαη 

ζε πνζνζηφ 60-70%, παξαηεξήζεθε εμάιεηςε ηνπ γνληδίνπ 15q11–13, πνπ έρεη 

θιεξνλνκεζεί απφ ηε κεηέξα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε θαη ζε πνζνζηφ 5%, 

παξαηεξήζεθε παηξηθή κνλνγνλετθή δηζσκία
1
. Σν θαηλφκελν απηφ ζπκβαίλεη φηαλ 

έλα άηνκν θιεξνλνκεί δχν αληίγξαθα ηνπ ρξσκνζψκαηνο 15 απφ ηνλ παηέξα αληί γηα 

έλα αληίγξαθν απφ θάζε γνλέα. ηελ ηξίηε πεξίπησζε θαη ζε πνζνζηφ 2-3%, 

παξαηεξήζεθαλ κεηαιιάμεηο ζην ρξσκφζσκα 15 θαη ζηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία 

πεξίπησζε κε πνζνζηφ 25-30%, δελ θαηαγξάθεηαη νχηε κεηξηθή δηαγξαθή, νχηε 

κνλνγνλετθή δηζσκία, νχηε κεηάιιαμε (Ruggieri & McShane, 1998). Ζ δηαηαξαρή 

ζεσξείηαη θαηά βάζε θπινζχλδεηε, δειαδή, κεηαθέξεηαη απφ ηε κεηέξα πξνο παηδί. 

Ζ αληίζηνηρε γελεηηθή αλσκαιία απφ ηνλ παηέξα πξνο παηδί πξνθαιεί έλα άιιν 

ζχλδξνκν, ην νπνίν νλνκάδεηαη Prader-Willi (Κνπηνπκάλνο, 2013).  

Σα ζπκπηψκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Α, ζπλήζσο δελ εθδειψλνληαη κέρξη 

ην βξέθνο λα γίλεη πεξίπνπ ελφο έηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε θαηάζηαζε ζπλήζσο δελ 

δηαγηγλψζθεηαη θαηά ηε γέλλεζε ή θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ βξέθνπο (Williams 

et al., 2006). Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξηπηψζεηο 

παηδηψλ κε Α, αλαθέξνπλ σο απνηειεζκαηηθέο, πνιιέο εθπαηδεπηηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο επεκβάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο ζρνιηθήο επηθνηλσλίαο, ησλ δηαηαξαρψλ 

ηνπ χπλνπ θαη γεληθφηεξα ζηελ ζπκπεξηθνξά (Angelman Syndrome Foundation, 

1998). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηνπ Α, ε πξνγελλεηηθή ηζηνξία ηνπ κσξνχ, ε 

εκβξπτθή αλάπηπμε, ην βάξνο γέλλεζεο θαη ε πεξίκεηξνο θεθαιήο θαηά ηε γέλλεζε 

είλαη ζπλήζσο θπζηνινγηθά. Σα ζπκπηψκαηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο παξαηεξνχληαη, 

φηαλ ην βξέθνο είλαη κεηαμχ 6 θαη 12 κελψλ. Σα πξψηα ζεκάδηα πνπ εθδειψλνληαη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη αλαπηπμηαθέο θαζπζηεξήζεηο, φπσο ε έιιεηςε 

βαβίζκαηνο. Βάβηζκα- ςέιιηζκα, είλαη ε παξαγσγή επαλαιακβαλφκελσλ ζπιιαβψλ 

κε ζχκθσλν –θσλήελ (π.ρ. κπα, κα) θαη ζχκθσλα κε ηελ Σδνπξηάδνπ (1995), ε 

ηππηθή ειηθία εκθάληζεο ηνπ βαβίζκαηνο είλαη ζηνπο έμη κήλεο, φπνπ ην παηδί 

εκθαλίδεη κηα πνηθηιία απφ ιεθηηθέο αληηδξάζεηο γηα λα εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα θαη 

                                                           
1
 Η μονογονεϊκή διζωμία αθορά ηην περίπηωζη όποσ ένα άηομο έτει κληρονομήζει δύο ανηίγραθα ενός τρωμοζώμαηος μόνο από ηον ένα 

γονέα και κανένα ανηίγραθο από ηον άλλο και μπορεί να οδηγήζει ζε διάθορες γνωζηές θαινοησπικές ανωμαλίες ζηο παιδί ποσ ηο 
κληρονομεί, ανάλογα με ηο τρωμόζωμα ζηο οποίο εκδηλώνεηαι. 
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θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αληηδξάζεη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηφλνπο ηεο θσλήο, 

βαβίδεη.  

ηελ παηδηθή ειηθία, ηα ζπκπηψκαηα ηνπ Α είλαη πην έληνλα. ε πεξίπνπ 80% 

ησλ πεξηπηψζεσλ έρνπλ αλαθεξζεί επηιεςίεο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ 

ειηθηψλ ησλ ελφο θαη ηξηψλ εηψλ ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εκθάληζε ζε κεηαγελέζηεξεο 

ειηθίεο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη επηιεςίεο απμάλνληαη κεηαμχ ησλ ειηθηψλ ησλ 4 θαη 

6 εηψλ θαη κεηψλνληαη ζηε ζπλέρεηα, θαζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ (Artigas-Pallarés 

et al., 2005). Ζ θπζηθή πγεία ησλ ελειίθσλ κε Α είλαη θαιή, κε εμαίξεζε ηηο πηζαλέο 

θξίζεηο επηιεςίαο. Αλ θαη ε ζνβαξφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα ησλ θξίζεσλ ηείλνπλ λα 

βειηηψλνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο, θάπνηνη ειηθησκέλνη, κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ 

αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα. Ζ κεησκέλε θηλεηηθφηεηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα, θαζψο ην άηνκν κεγαιψλεη θαη ζπρλά ζπλδέεηαη κε αλεζπρίεο γηα 

παρπζαξθία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα άηνκα κε Α, παίξλνπλ βάξνο θαζψο γεξλνχλ. 

Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ελ κέξεη, ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα απηά δελ είλαη ηφζν 

δξαζηηθά, αιιά κηα πην επηζηεκνληθή πξφηαζε ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα απηά είλαη 

γελεηηθά πξνδηαηεζεηκέλα λα απμήζνπλ ην βάξνο ηνπο, θαζψο ηα γνλίδηα ζην 

ρξσκφζσκα 15 εκπιέθνληαη θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο (Wang et al., 2013). 

Σα παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε ην Α ζπλήζσο αξρίδνπλ λα πεξπαηνχλ 

αξγφηεξα απφ ηα ππφινηπα λήπηα θαη ζπλήζσο απηφ ζπκβαίλεη κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 

ηξηψλ θαη πέληε. Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 68 ζπκκεηέρνληεο έδεημε φηη ηα 

παηδηά δελ είραλ θαηαθηήζεη ηε βάδηζε πξηλ ηελ ειηθία ησλ 43 κελψλ (Artigas-

Pallarés et al., 2005). Όηαλ ην παηδί αξρίδεη λα πεξπαηά, παξνπζηάδεη ζεκάδηα 

αηαμίαο, δειαδή έιιεηςε ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ ησλ κπψλ. Δάλ ηα ζπκπηψκαηα 

ηεο αηαμίαο είλαη ήπηα, ην παηδί ζα είλαη ζε ζέζε λα πεξπαηήζεη ζρεδφλ θαλνληθά. 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε βάδηζε πξέπεη ελζαξξχλεηαη ζπζηεκαηηθά, δηαθνξεηηθά, 

νη αζζελείο κε ζνβαξή αηαμία κπνξεί λα ράζνπλ εληειψο ηε δπλαηφηεηα λα 

πεξπαηήζνπλ. Δπηπιένλ, ηα βξέθε πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε ην ζχλδξνκν κπνξεί λα 

έρνπλ δπζθνιίεο ζειαζκνχ: κπνξεί λα έρνπλ πξνβιήκαηα κε ηε δηαηξνθή, είηε 

πξφθεηηαη γηα ηνλ ζειαζκφ ή ην ηάηζκα κε κπηκπεξφ (Williams et al., 2010).  

Ζ επηπρηζκέλε δηάζεζε θαη ε ζηνξγηθή θχζε ζπλνδεχνληαη απφ ην ζπλερέο γέιην 

θαη ην ρακφγειν πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Α. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην γέιην 

είλαη ηφζν ζπλερέο ζην Α εμαθνινπζεί λα παξακέλεη άγλσζηνο. Δπίκνλα ρακνγειά 

πξνο ηνπο άιινπο θαη δηάθνξα είδε έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ 

εθξήμεηο γέιηνπ παξαηεξνχληαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ. ε κηα έξεπλα πνπ 
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πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Adams, et al. (2011) δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ειηθίαο, ηνπ γέιηνπ θαη ηνπ ρακφγεινπ ζηα παηδηά κε Α. Δίθνζη ηέζζεξα παηδηά κε 

Α παξαηεξήζεθαλ ζε ηξεηο πεηξακαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπνπ ν βαζκφο 

αιιειεπίδξαζεο απμαλφηαλ βαζκηαία μεθηλψληαο απφ ηελ εγγχηεηα κφλν, 

πξνρσξψληαο ζηελ πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηέινο ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα παηδηά 

ρακνγεινχζαλ πεξηζζφηεξν θαηά ηε θάζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ιηγφηεξν θαηά ηελ θάζε ηεο εγγχηεηαο. Τπήξμε κηα κείσζε ζην ρακφγειν θαη ην 

γέιην ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο (13,4 έσο 15,9 έηε) κφλν θαηά ηε θάζε ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Adams et al., 2011). Μία αθφκε έξεπλα πνπ αθνξά ηε 

ραξαθηεξηζηηθή ραξνχκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ Α, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο  

Richman, Gernat θαη Teichman (2006), νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα αμηνινγήζνπλ εάλ 

ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ εξεζηζκάησλ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε ή ηελ απνπζία 

ηνπ γέιηνπ θαη ηνπ ρακφγεινπ, ζε δπν κηθξά παηδηά κε Α. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη ην γέιην θαη ηα ρακφγεια θαη ζηα δπν παηδηά ήηαλ αλεπεξέαζηα απφ ηα θνηλσληθά 

εξεζίζκαηα πνπ αμηνινγήζεθαλ ζε ζπλζήθεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Ζ 

ραξαθηεξηζηηθή απηή ραξνχκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ Α ζπλερίδεηαη θαζ' φιε ηελ 

ελήιηθε δσή. Οη ελήιηθεο παξακέλνπλ επηπρηζκέλνη θαη θνηλσληθνί θαη γεινχλ ζπρλά  

(Richman et al., 2006). 

Σα πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε Α παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα 

θαη δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Σα παηδηά ζπλήζσο αξλνχληαη 

λα πάλε γηα χπλν ή μππλνχλ ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη δελ επηζπκνχλ λα 

επηζηξέςνπλ ζην θξεβάηη γηα χπλν (Williams et al., 2010). Ζ ζηέξεζε χπλνπ φκσο, 

έρεη αξλεηηθή επίδξαζε θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηιεπηηθέο θξίζεηο ζε παηδηά πνπ 

έρνπλ εκθαλίζεη ζρεηηθά ήπηα ζπκπηψκαηα επηιεςίαο. Δπηπιένλ, είλαη πνιχ 

επηθίλδπλν φηαλ ην παηδί μππλάεη θαη πεξηθέξεηαη κφλν ηνπ, ρσξίο λα ην έρνπλ 

αλαιεθζεί νη γνλείο ηνπ. Έηζη ρξεηάδεηαη λα ιάβνπλ νη γνλείο ηα θαηάιιεια κέηξα, 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο ηε λχρηα. Ο Allen, Kuhn, 

DeHaai, θαη Wallace (2013) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα κε πέληε παηδηά ειηθίαο 5-11 

εηψλ απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα χπλνπ, φπσο ε 

απξνζπκία λα πάλε ζην θξεβάηη ή λα μαπιψζνπλ ήξεκα ζην θξεβάηη ρσξίο γνληθή 

παξνπζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, νη γνλείο ζπκπιήξσζαλ έλα εκεξνιφγην 

χπλνπ θαη πξνθιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ηνλ χπλν, ελψ 

ηα παηδηά θνξνχζαλ κηα εηδηθή ζπζθεπή ζηνπο αζηξαγάινπο ηνπο, ε νπνία κεηξνχζε 
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ηελ θίλεζή ηνπο γηα δηάζηεκα πεξίπνπ δχν έσο έμη εβδνκάδσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο παξέκβαζεο, γηα ηελ θαηακέηξεζε ηηκψλ πνπ ζπγθξίζεθαλ κε ηηο κεηξήζεηο κεηά 

απφ ηελ παξέκβαζε. Ζ παξέκβαζε είρε ηξεηο ζπληζηψζεο: Πξψηνλ, βειηίσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ ππλνδσκαηίνπ, εμαζθαιίδνληαο φηη δελ ππήξρε θαζφινπ θσο θαη 

δηαζθάιηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ. Γεχηεξνλ, ζηαζεξέο ψξεο χπλνπ, νη νπνίεο 

εμαζθαιίδνπλ φηη ην παηδί ζα είλαη θνπξαζκέλν φηαλ πάεη γηα χπλν. Οη ψξεο χπλνπ 

ησλ παηδηψλ ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ζπλήζσο πήγαηλαλ 

γηα χπλν θαη πξνζηέζεθαλ 30 ιεπηά. Σέινο, θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ λα αγλνήζνπλ 

ηελ αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, φπσο ην λα εγθαηαιείπνπλ ην 

ππλνδσκάηην ηνπο, λα θιαίλε θαη λα θσλάδνπλ. Οη γνλείο κπνξνχζαλ λα κπνχλε ζην 

δσκάηην ηνπ παηδηνχ ηνπο, φηαλ εξεκνχζε. Δπίζεο, εάλ νη γνλείο αλεζπρνχζαλ γηα 

ηελ αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπλ ην παηδί ηνπο κεηά 

απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα π.ρ. 10 ιεπηά. Δπίζεο, νη γνλείο είραλ 

ηειεθσληθή ππνζηήξημε απφ έλαλ εξεπλεηή ζε εβδνκαδηαία βάζε.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηα εμήο: Καη ηα πέληε παηδηά κεηά ηελ 

παξέκβαζε ήηαλ ηθαλά λα θνηκεζνχλ ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ γνληψλ ηνπο θαη ηηο 7 

λχρηεο ηεο εβδνκάδαο. Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδνληαλ ηα παηδηά γηα λα απνθνηκεζνχλ 

κεηψζεθε θαηά 5 ιεπηά κεηά ηελ παξέκβαζε θαη ε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ησλ παηδηψλ 

απμήζεθε θαηά κέζν φξν 30 ιεπηά, κεηά ηελ παξέκβαζε. Σέινο, νη γνλείο αλέθεξαλ 

κείσζε ηεο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζρεηηθά κε ηνλ χπλν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο (Allen et al., 2013).  

Οξηζκέλα πξφζζεηα ζπκπηψκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε 

λήπηα κε ην Α, απνηεινχλ ηα αθφινπζα: παξαηεηακέλν κάζεκα, πξνεμνρή γιψζζαο, 

απμεκέλε επαηζζεζία ζηε δέζηε, ζπρλή έθθξηζε ζάιηνπ θαη ζηξαβηζκφο (κηα 

θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ηα κάηηα δελ είλαη ζσζηά επζπγξακκηζκέλα, εκπνδίδνληαο 

ην βιέκκα ηνπ θάζε καηηνχ λα εζηηάζεη ζην ίδην ζεκείν). Δπίζεο, έξεπλεο αλαθέξνπλ 

φηη ηα άηνκα κε Α, πξνζειθχνληαη θαη γνεηεχνληαη απφ ην λεξφ (Didden, Korzilius, 

Sturmey, Lancioni, & Curfs, 2008). Έλα αθφκα πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε 

έθεβνπο, είλαη ε ζθνιίσζε (παξακνξθσηηθή θάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνο ηα 

πιάγηα δεμηά ή αξηζηεξά) Πηζηεχεηαη φηη πεξίπνπ ην 10% ησλ παηδηψλ κε Α κπνξεί 

λα ππνθέξνπλ απφ ηε ζθνιίσζε, αιιά ν αξηζκφο απηφο απμάλεηαη ζε πάλσ απφ 40% 

ζηελ ελήιηθε δσή. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε θαηάζηαζε 

κέζσ ηεο θπζηνζεξαπείαο, αιιά ζηηο πην δχζθνιεο πεξηπηψζεηο, ρξεηάδεηαη 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (Hewitt, 2011).  
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Ζ λνεηηθή θαζπζηέξεζε (ΝΚ), ε νπνία είλαη παξνχζα ζην 100% φισλ ησλ 

βξεθψλ κε Α, είλαη ζπρλά ζνβαξή. Δθδειψλεηαη κε ππεξθηλεηηθφηεηα, 

ειιεηκκαηηθή πξνζνρή θαη έιιεηςε ιφγνπ. Όια ηα λήπηα κε Α δείρλνπλ θάπνηα 

ζεκάδηα ππεξθηλεηηθφηεηαο. Σα βξέθε θαη ηα κηθξά παηδηά έρνπλ θαηλνκεληθά 

αδηάθνπε δξαζηεξηφηεηα, δηαηεξψληαο ζπλερψο ηα ρέξηα ή ηα παηρλίδηα ηνπο ζην 

ζηφκα ηνπο. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο 

πξνζνρήο είλαη κηθξή. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά ζα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιακβάλνληαη θαη λα θαηαλννχλ ηελ νκηινχκελε γιψζζα, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εθθξαζηνχλ κέζσ απηήο. Αθφκε θαη ζηα παηδηά πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ε νκηιία 

δελ αλαπηχζζεηαη ζηνλ απαξαίηεην βαζκφ ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ζπδήηεζε. Ζ 

θαηάιιειε ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αθφκε θαη κία ή δχν ιέμεηο κε έλα 

απνδεθηφ ηξφπν είλαη ζπάληα. ηηο θαιχηεξεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα επηηεπρζεί ε 

ρξήζε ησλ δέθα έσο είθνζη ιέμεσλ, αιιά κε ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ πξνθνξά. Σα 

κεγαιχηεξα παηδηά θαη νη ελήιηθεο κε  Α κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ηεο κε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, κε ηε ρξήζε ρεηξνλνκηψλ θαη ζπκβφισλ επηθνηλσλίαο (Hewitt, 

2011). χκθσλα κε ηνλ Wainwright (2007), ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαιχπηεη πάλσ 

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

κε ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, είλαη απηά πνπ επζχλνληαη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

εηθφλαο ηνπ εαπηνχ καο. Λακβάλνληαο ππφςε, φηη θάζε καζεηήο έρεη ην δηθφ ηνπ 

κνλαδηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ηνπο γχξσ ηνπ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη 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 ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ (Wainwright, 2007). 

Σα επίπεδα λνεηηθήο πζηέξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία ακεξηθαληθή εηαηξεία, 

ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ (DSM-IV) ηεο 

Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (2000) θαζψο θαη ηε Γηεζλή Σαμηλφκεζε  ησλ 

Νφζσλ (ICD-9-CM) είλαη ηα εμήο: 1. Ζ ειαθξά/ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε (mild), 2. Ζ 

κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε (moderate), 3. Ζ βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε (severe) (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ ηαζηλφ, 2013). 

Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ην DSM-IV-TR, ε ΝΚ είλαη ε πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία 

φπνπ ην IQ ηνπ αηφκνπ είλαη πεξίπνπ ίζν ή θαηψηεξν απφ 70. πλππάξρνπλ 

ειιείκκαηα ή έθπησζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηηο 

παξαθάησ πεξηνρέο: ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ απηνεμππεξέηεζε, ζηε δηαβίσζε ζην 
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ζπίηη, ζηηο θνηλσληθέο ή δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ζηελ εξγαζία, 

ζηηο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα (American Psychiatric 

Association, 2004). 

Ο Υξεζηάθεο (2011α) ππνζηεξίδεη φηη, «ε ΝΚ αλαθέξεηαη ζε κηα γεληθή λνεηηθή 

ηθαλφηεηα θάησ απφ ηνλ κέζν φξν, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ειιείςεηο ζηελ 

πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη εθδειψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμειηθηηθήο 

πεξηφδνπ ηνπ αηφκνπ» (ζει. 158). Όπσο αλαθέξεη ν Παξαζθεπφπνπινο (1979), 

ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Ακεξηθαληθνχ πλδέζκνπ Ννεηηθήο Καζπζηεξήζεσο, 

γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα άηνκν θαζπζηεξεκέλν, πξέπεη ηξία θξηηήξηα (αλεπαξθήο 

λνεηηθή αλάπηπμε, κεησκέλε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο θαη εκθάληζε ηεο λνεηηθήο 

θαζπζηεξήζεσο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαπηχμεσο) λα είλαη παξφληα ζπγρξφλσο. 

Πξέπεη, επίζεο, λα ηνληζηεί φηη ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα 

βαζηθά θαη απαξαίηεηα θξηηήξηα λνεηηθήο θαζπζηεξήζεσο, γηαηί ε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηηνινγία θαη ηε κνξθή ηεο, είλαη έλα θνηλσληθφ 

θαηλφκελν, πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία δεη ην άηνκν. 

2.3 Γηάγλσζε  θαη Γηαθνξνδηάγλσζε ζην Α 

Οη εμεηάζεηο θαη ε δηάγλσζε γηα ην Α, πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηε γέλλεζε ηνπ 

κσξνχ. Χζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί  

πξνγελλεηηθφο έιεγρνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αλήθνπλ πξψηνλ, νη γνλείο κε 

θπζηνινγηθά ρξσκνζψκαηα πνπ έρνπλ ήδε έλα παηδί κε Α θαη δεχηεξνλ νη γνλείο 

πνπ έρνπλ έλα παηδί κε Α θαη εθφζνλ απηφ νθείιεηαη ζε κεηάιιαμε ζην γνλίδην 

UBE3A ηνπ ρξσκνζψκαηνο 15 (Williams et al., 2010). 

Γηα λα επηηεπρζεί ε δηάγλσζε ηνπ Α, πξαγκαηνπνηνχληαη γελεηηθέο εμεηάζεηο θαη 

είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε δείγκαηνο αίκαηνο. Έλαο ζπλδπαζκφο γελεηηθψλ εμεηάζεσλ 

κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ηηο ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Α 

(Hewitt, 2011). Κάπνηεο απφ απηέο ηηο εμεηάζεηο αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

Αλάιπζε κεζπιίσζεο ηνπ DNA: Απηή ε εμέηαζε κπνξεί λα απνθαιχςεη ην κνηίβν 

απνηχπσζεο ελφο γνληδίνπ. Σα θαλνληθά απνηειέζκαηα ζα δείμνπλ έλα παηξηθφ θαη 

κεηξηθφ κνηίβν DNA, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα γνλίδηα θαη απφ ηνπο δχν γνλείο 

είλαη ελεξγά. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηνπ Α, ην επεξεαδφκελν γνλίδην ζην 

ρξσκφζσκα 15 ζα δείμεη κφλν έλα παηξηθφ πξφηππν. Παξά ην γεγνλφο φηη απηή ε 

εμέηαζε ζα ρξεζηκεχζεη γηα λα δείμεη ην κνηίβν απνηχπσζεο ηνπ γνληδίνπ UBE3A, 
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ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηπιένλ εμεηάζεηο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ 

κεραληζκφ πνπ νδήγεζε ζηελ αλσκαιία ηνπ ρξσκνζψκαηνο 15 (Hewitt, 2011). 

Fluorescent in situ hybridization (FISH): Κπηηαξνγελεηηθή ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη αλ ππάξρνπλ ρξσκνζψκαηα πνπ ιείπνπλ. Ζ FISH 

ρξεζηκνπνηεί θζνξίδνληα ζσκαηίδηα πνπ δεζκεχνληαη κφλν γηα ηα ηκήκαηα ηνπ 

ρξσκνζψκαηνο, ηα νπνία εκθαλίδνπλ πςειφ βαζκφ νκνηφηεηαο αιιεινπρίαο (Hewitt, 

2011).  

Αλάιπζε ηεο αιιεινπρίαο: ε κεξηθέο ζπάληεο πεξηπηψζεηο, ην κεηξηθφ αληίγξαθν 

ηνπ γνληδίνπ UBE3A κπνξεί λα είλαη ελεξγφ, αιιά λα έρεη κεηαιιαρζεί θαη έηζη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, εάλ ηα απνηειέζκαηα απφ έλα ηεζη κεζπιίσζεο ηνπ DNA είλαη 

θπζηνινγηθά, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εμέηαζε γνληδηαθήο αιιεινπρίαο UBE3A, 

γηα λα εξεπλεζεί πηζαλή κεηξηθή κεηάιιαμε (Hewitt, 2011).  

Αλάιπζε ρξσκνζσκάησλ: Ζ αλάιπζε ρξσκνζσκάησλ, ε νπνία είλαη γλσζηή σο 

θαξπφηππνο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεηάζεη ην κέγεζνο, ην ζρήκα θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ ρξσκνζσκάησλ ζε έλα δείγκα θπηηάξσλ (Hewitt, 2011).  

Δπεηδή ππάξρνπλ θαη άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ κεξηθά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Α, κπνξεί λα είλαη αλαγθαίεο, πξφζζεηεο εμεηάζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα ιαλζαζκέλε δηάγλσζε, φπσο ζπκβαίλεη κε ην 

χλδξνκν Prader-Willi. Σν ζχλδξνκν απηφ πξνθχπηεη επίζεο απφ δηαγξαθή ζην 

ρξσκφζσκα 15 θαη θιεξνλνκείηαη απφ ηνλ παηέξα. Σα θχξηα ζπκπηψκαηα ηνπ 

ζπλδξφκνπ Prader-Willi πεξηιακβάλνπλ ζνβαξή ππνηνλία θαη δπζθνιίεο ζίηηζεο, ηα 

νπνία είλαη ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζην Α. Πξφζζεηεο εμεηάζεηο ζα 

πξέπεη λα θαζνξίζνπλ, αλ νη δηαγξαθέο ζην ρξσκφζσκα 15 είλαη κεηξηθήο (πνπ 

πξνθαιεί ην Α) ή παηξηθήο (πνπ πξνθαιεί ην χλδξνκν Prader-Willi) πξνέιεπζεο 

(Hewitt, 2011). Δθηφο απφ ην χλδξνκν Prader-Willi, ππάξρνπλ θαη άιια ζχλδξνκα 

πνπ έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην Α. Ο Clayton-Smith (2013) έρεη θάλεη 

κηα έξεπλα θαη έρεη εληνπίζεη ηα ζχλδξνκα πνπ έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε 

απηά ηνπ Α, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

Σύλδξνκν Mowat-Wilson (MWS). Ζ δηαηαξαρή απηή είλαη κνηάδεη εμαηξεηηθά κε ην 

Α ζηα εμσηεξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

κηθξνθεθαιία, επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζψπνπ, ηα βαζνπισηά 

κάηηα θαη ην πξνεμέρνλ πεγνχλη. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη ζπλήζσο απψλ, φπσο ζην 

Α. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ην MWS απφ ην Α είλαη: ην MWS 
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ππάξρνπλ ζπρλά θάπνηεο ζπγγελείο δπζπιαζίεο, φπσο ε θαξδηαθά ειαηηψκαηα θαη 

αγελεζία ηνπ κεζνινβίνπ, κέζε δνκή ηνπ εγθεθάινπ. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ζε κεξηθά παηδηά είλαη ε παξνπζία ηεο Hirschsprung λφζνπ, φπνπ ην λεχξν 

ζην έληεξν δελ αλαπηχζζεηαη ζσζηά θαη δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

δπζθνηιηφηεηαο. Σν MWS ραξαθηεξίδεηαη θαη κε ζπγθεθξηκέλν ζρεκαηηζκφ ησλ 

απηηψλ, φπνπ νη ινβνί είλαη αλάπνδνη ή πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηα εκπξφο. Σα κάηηα 

κπνξεί λα είλαη θαξδηά θαη ηα θξχδηα απνδηνξγαλσκέλα θαη λα αλαπηχζζνληαη πξνο 

φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Ζ ξηληθή άθξε θαίλεηαη γακςή θαη ε πεξηνρή κεηαμχ ηεο κχηε 

θαη ηνπ άλσ ρείινπο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ζχληνκε. Σν MWS πξνθαιείηαη απφ ηε 

δηαγξαθή ή ηε κεηάιιαμε ελφο γνληδίνπ πνπ νλνκάδεηαη ZEB2 ζην ρξσκφζσκα 2 

(Clayton-Smith, 2013).  

Σύλδξνκν Pitt Hopkins (PHS): Όπσο θαη ην Α ζρεηίδεηαη κε ηελ αηαμία, ηνπο 

ζπαζκνχο θαη ηε λνεηηθή πζηέξεζε, κε απνχζα ηελ νκηιία. Υαξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ PHS, είλαη νη αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ην ζηφκα θαη ηα ρείιε είλαη πην έληνλα θαη ζηα κέζα ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο, παξνπζηάδνληαη επεηζφδηα δπζθνιίαο ηεο αλαπλνήο. Σα πφδηα είλαη πνιχ 

ιεπηά θαη ηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ είλαη ζπρλά πξεζκέλα ζηηο άθξεο. Σν PHS 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θνχλεκα ηνπ 

θεθαιηνχ ζε έλα κνηίβν ζρεκαηηζκνχ ηνπ νθηψ θαη θηλήζεηο ηνπ ρεξηνχ παξφκνηεο κε 

ην χλδξνκν Rett (Clayton-Smith, 2013).  

Σύλδξνκν Christianson (κεηάιιαμε SLC9A6): Ζ θαηάζηαζε επεξεάδεη κφλν ηα 

αγφξηα, επεηδή ην SLC9A6 γνλίδην πνπ επζχλεηαη γηα ην ζχλδξνκν, ππάξρεη ζην 

ρξσκφζσκα Υ, αλ θαη κεξηθά επηφηεξα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα εκθαλίδνληαη κεξηθέο 

θνξέο θαη ζηα θνξίηζηα. Σα παηδηά κε απηφ ην ζχλδξνκν παξνπζηάδνπλ αζηαζή 

βεκαηηζκφ, επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη ζπρλά έληνλε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ελψ ε 

εηθφλα ηνπο αιιάδεη θαζψο κεγαιψλνπλ. Έλα άιιν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο 

ηεο δηαηαξαρήο, είλαη νη αζπλήζηζηεο θηλήζεηο ηνπ καηηνχ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ 

θηλήζεσλ ηνπ καηηνχ ζε νξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο (Clayton-Smith, 2013). 

Σύλδξνκν Rett (SR): Σν SR είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ ζπλήζσο επεξεάδεη κφλν ηα 

θνξίηζηα θαη κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο, επηιεπηηθέο θξίζεηο, 

αηαμία θαη λα είλαη πνιχ ρακνγειαζηά φηαλ είλαη κηθξά. Έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην 

SR κπνξεί λα δηαθξηζεί απφ ην Α είλαη φηη ζην SR ζπρλά ππάξρεη κηα πεξίνδνο 

θαλνληθήο αλάπηπμεο γηα ηνπο πξψηνπο 6-18 κήλεο ηεο δσήο πξηλ εκθαληζηεί ε 
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ζηαζηκφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα, ηα θνξίηζηα αξρίδνπλ λα ράλνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο 

(παιηλδξφκεζε). ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη ραξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ, επεηζφδηα δπζθνιίαο ηεο 

αλαπλνήο θαη θξάηεκα ηεο αλαπλνήο, ηεο θαηάπνζεο αέξα θαη αλεμήγεηνη πεξίνδνη 

αγσλίαο ή άγρνπο. ην SR, ην γέιην δελ είλαη ηφζν ζπρλφ φζν ζην Α, αλ θαη 

παξνπζηάδνληαη επεηζφδηα γέιηνπ ην βξάδπ (Clayton-Smith, 2013). 

2.4 Παξέκβαζε ζην Α 

Πξνο ην παξφλ, δελ ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο γηα λα ζεξαπεπηνχλ ηα ειαηηψκαηα 

ησλ ρξσκνζσκάησλ, σο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρεη θακία ζεξαπεία γηα ην Α. Έηζη, ε 

αληηκεηψπηζε επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ αλαπηπμηαθψλ θαη 

ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Α (Mayo Clinic Staff, 2012). 

Λακβάλνληαο ππφςε, φηη ηα ζπκπηψκαηα θαη ε ζνβαξφηεηά ηνπο, δηαθέξνπλ απφ 

αζζελή ζε αζζελή, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παξέκβαζε ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ. Ζ παξέκβαζε ζην Α κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη δηάθνξεο κεζφδνπο, κηα απφ ηηο νπνίεο ζηνρεχεη ζηε επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε Α, ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο, ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο ζπληνληζκέλνπ πηπηιίζκαηνο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο δπζθνιίαο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθέο ζειέο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ην βξέθνο 

ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο αιιά θαη θφξκνπιεο πςειήο ζεξκηδηθήο αμίαο πνπ βνεζνχλ 

ζηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο (Williams et al., 2010). 

Αλαθνξηθά κε ηηο επηιεπηηθέο θξίζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ Α θαη απνηεινχλ 

κεγάιν πξφβιεκα κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 4 θαη 6 ζηα παηδηά κε ζνβαξέο επηιεπηηθέο 

θξίζεηο κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνληαη κε αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα. ε απηήλ ηε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί θαζψο νη αλσκαιίεο ζηελ θίλεζε 

κπνξεί λα εθιεθζνχλ σο επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη λα εθαξκνζηεί ιάζνο δνζνινγία κε 

ηηο αλάινγεο ζπλέπεηεο (Williams et al., 2010).  

Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί ζε κηθξά παηδηά κε Α, απμεκέλε θηλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο (Hewitt, 2011). Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Walz θαη Benson (2002). 

Με ζθνπφ λα θαηαγξάςνπλ ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή εηθφλα ησλ παηδηψλ κε Α, 

παξαηήξεζαλ 68 παηδηά κε Α θαη ζρεκάηηζαλ έλα πξνθίι πνπ πεξηειάκβαλε 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ραξνχκελε δηάζεζε, ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο θαη δηάθνξα 
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επίπεδα ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη δηάζπαζεο πξνζνρήο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα παηδηά κε 

Α (Walz & Benson, 2002). 

Ζ ζπκπεξηθνξηθή παξέκβαζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά κε Α λα βειηηψζνπλ 

ηελ απηνδηαρείξηζε ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ηε δηάζπαζε πξνζνρήο, γεγνλφο ην 

νπνίν κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί ζηε ζπλνιηθή αλαπηπμηαθή ηνπ πνξεία. Αλ θαη ην 

επίπεδν αλάπηπμεο ησλ αηφκσλ κε Α κπνξεί λα πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκφ, πνιιά 

απφ ηα άηνκα είλαη θνηλσληθά θαη είλαη ζε ζέζε λα νηθνδνκήζνπλ ζρέζεηο κε θίινπο 

θαη ηελ νηθνγέλεηα (Clayton-Smith & Laan, 2003). Οη Summers θαη Hall (2008), 

πξαγκαηνπνίεζαλ κηα ζρεηηθή έξεπλα, ζηελ νπνία γηα λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε 

ηεο παξέκβαζεο απνθάζηζαλ λα εθπαηδεχζνπλ ηηο κεηέξεο ηεζζάξσλ παηδηψλ κε Α 

ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ δηδαζθαιίαο ΑΒΑ κε ηα παηδηά ηνπο. ηνπο γνλείο 

δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία λέσλ ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά ηνπο, 

πξηλ θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ε δηαθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη ζηελ αληαπφθξηζε ησλ γνλέσλ ζε απηά 

κεηά ηελ παξέκβαζε ήηαλ εκθαλήο (Summers & Hall, 2008). 

Σν παηδί κε Α κπνξεί λα έρεη πξνβιήκαηα χπλνπ ηε λχρηα, λα αξλείηαη λα 

θνηκεζεί ή φηαλ μππλάεη ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, λα κελ πεγαίλεη πίζσ 

γηα χπλν πάιη. Ζ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ χπλνπ απνηεινχλ πξσηεχνληα ζηφρν 

ζην Α, δηφηη ε ζηέξεζε χπλνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξεο επηιεπηηθέο 

θξίζεηο θαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ηελ απφδνζε ηνπ 

καζεηή ζην ζρνιείν. εκαληηθφ λα δηδαρζεί ην παηδί ηη αθξηβψο ζα θάλεη φηαλ 

μππλήζεη κφλν ηνπ ην βξάδπ, φηη πξέπεη δειαδή λα πάεη ζην δσκάηηφ ησλ γνληψλ ηνπ 

θαη λα ηνπο μππλήζεη. Αλαγθαία θξίλεηαη θαη ε δηακφξθσζε ηνπ ππλνδσκαηίνπ, κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζεσξείηαη αζθαιέο αιιά θαη θαηάιιειν πεξηβάιινλ (ξχζκηζε 

θσηφο ) γηα ηνλ χπλν (Hewitt, 2011).  

Σν πξφβιεκα επηθνηλσλίαο απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ Α (Clayton-Smith & Laan, 2003). Αθφκα θη αλ ην παηδί είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαιάβεη απηά πνπ ηνπ ιέλε, είλαη πνιχ δχζθνιν λα θαηαθηήζεη ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεην λα δνκεζεί έλα πξφγξακκα επηθνηλσλίαο γηα λα 

δηδαρζεί άιινπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο φπσο ρεηξνλνκίεο, 

λνεκαηηθή γιψζζα ή επηθνηλσλία κε ηε ρξήζε εηθφλσλ. ην πιαίζην απηφ γηα ην Α 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δχν έξεπλεο. Ζ πξψηε έξεπλα (Calculator & Diaz-Caneja, 

2014) αλαθέξεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δηδάμνπλε ηελ 

επηθνηλσλία κε ηε ρξήζε θπζηθψλ ρεηξνλνκηψλ (enhanced natural gestures, ENGS) 
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θαη επεμεγεί ηε ρξήζε ηνπο απφ ηξεηο καζεηέο κε Α. Ζ κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε κειέηε πεξίπησζεο. Γχν απφ ηνπο ηξεηο καζεηέο 

απνδείρζεθε φηη θαηάθεξαλ ηδηαίηεξα γξήγνξα θαη απζφξκεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηηο θπζηθέο ρεηξνλνκίεο (ENGS). Σφζν ηα πνζνηηθά φζν θαη ηα πνηνηηθά πνξίζκαηα 

απφ ηηο νκάδεο ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα 

ηνπο ηξεηο καζεηέο. θνπφο ηεο δεχηεξεο έξεπλαο (Calculator, 2014) ήηαλ λα 

πεξηγξάςεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ βνεζεηηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

επηθνηλσλίαο (augmentative and alternative communication, AAC) γηα ηα άηνκα κε 

Α. Μηα ζεηξά απφ θιίκαθεο αμηνιφγεζεο θαη θιεηζηέο εξσηήζεηο δφζεθαλ ζηνπο 

γνλείο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο 

κεζφδνπο επηθνηλσλίαο ησλ αηφκσλ κε Α, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζθεπψλ 

AAC πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πην πξνεγκέλσλ ζπζθεπψλ AAC 

δηεξεπλήζεθε πεξαηηέξσ κε βάζε ηε ρξεζηκφηεηα, ηελ επηηπρία, ηελ απνδνρή θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη κε 

ζπκβνιηθνί κέζνδνη επηθνηλσλίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηα άηνκα κε Α, φπσο 

θαη νη  ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο AAC, αλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Σα άηνκα έηεηλαλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ηαπηφρξνλα. 

Πνιιέο ζπζθεπέο (νη θηλεηέο ηερλνινγίεο θαη ηδηαίηεξα ηα iPads), ήηαλ ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλεο. Σα απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ έλα κεηαβαιιφκελν ηνπίν φζνλ αθνξά 

ηνπο ηχπνπο ησλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ηερλνινγίεο 

θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Ζ ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ ζπρλά ζπλδένληαη κε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. 

ε απηφ ην ζεκείν λα ηνλίζνπκε φηη θακία κέζνδνο δελ ζεσξείηαη ε 

θαηαιιειφηεξε. Σν θαιχηεξν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη δηαπηζηψζνπκε πνηα 

κέζνδνο ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ζε θάζε παηδί. Κάπνηα παηδηά κπνξεί λα δπζθνιεπηνχλ 

κε ηα επίζεκα ζπζηήκαηα θαη λα πξνηηκήζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηθέο ηνπο 

ρεηξνλνκίεο. Ζ εθκάζεζε ηεο επηθνηλσλίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ην παηδί θαη γη’ 

απηφ, είλαη αλαγθαίν λα βνεζήζνπκε ηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, κε 

παξέκβαζε απφ ηελ παηδηθή ειηθία.  

2.5 Έξεπλεο γηα ην Α 

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ εξεπλήζεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην Α θαη ηνλ 

απηηζκφ, επεηδή νξηζκέλνη αζζελείο κε Α έδεημαλ επηθαιππηφκελα ζπκπηψκαηα ηνπ 

απηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη ηα ειαηηψκαηα ηνπ γνλίδηνπ UBE3A, ζην 
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ρξσκφζσκα 15 πνπ πξνθαινχλ ην Α, κπνξεί λα νδεγήζνπλ θαη ζε ζπκπηψκαηα 

απηηζκνχ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη κπνξεί λα εκπιέθεηαη απηφ ην γνλίδην ζηελ 

πξφθιεζε ηνπ απηηζκνχ. Μεξηθνί εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη ζηα παηδηά πνπ έρνπλ 

δηαγλσζζεί κε ην Α ζπλππάξρεη ν απηηζκφο, ελψ άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη 

ν απηηζκφο θαη ην Α είλαη δχν μερσξηζηέο δηαηαξαρέο (Hewitt, 2011). Μηα κειέηε 

(Peters, Beaudet, Madduri, & Bacino, 2004) εμέηαζε ηε ζπρλφηεηα ηνπ απηηζκνχ ζε 

19 παηδηά κε Α ζε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Απφ απηά ηα 19 παηδηά, ηα 8 πιεξνχζαλ ηα 

θξηηήξηα γηα ηνλ απηηζκφ. Απφ απηά ηα 8 παηδηά, ηα 2 ήηαλ θνξίηζηα θαη ηα 6 ήηαλ 

αγφξηα. Δπηπιένλ, ηα 7 απφ απηά αθνινπζνχζαλ αγσγή κε θάξκαθα γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ, ελψ 1 παηδί δελ αθνινπζνχζε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Οη 

παξαηεξήζεηο ηεο παξνχζαο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα παηδηά πνπ ιακβάλνπλ θάξκαθα 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

δηαγλσζηνχλ κε απηηζκφ. ηνπο ππφινηπνπο 11 ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είραλ 

δηαγλσζηεί κε απηηζκφ, εκθαλίδνληαλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά απηηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, αιιά δελ πιεξνχζαλ φια ηα θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ππνζηήξημαλ 

παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ην παξειζφλ, νη νπνίεο επηβεβαίσλαλ φηη ηα παηδηά κε 

απηηζκφ θαη κε άιιεο γελεηηθέο δηαηαξαρέο ιεηηνπξγνχλ ζε ρακειφηεξν γλσζηηθφ 

επίπεδν απφ φηη νη ζπλνκήιηθνί ηνπο, πνπ έρνπλ κφλν κηα γελεηηθή δηαηαξαρή.  

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε Α έρνπλ αλαιάβεη έλα δχζθνιν έξγν δεδνκέλνπ φηη ηα 

παηδηά απαηηνχλ ζπλερή πξνζνρή θαη θξνληίδα. Μηα ζρεηηθή κειέηε (Heald et al., 

2012) πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ 

άζθεζε ηνπ γνληθνχ ξφινπ ζηηο κεηέξεο ησλ παηδηψλ κε ην ζπγθεθξηκέλν χλδξνκν. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε έξεπλα, 38 γνλείο παηδηψλ κε Α θιήζεθαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην άγρνο  

γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ήηαλ αξθεηά πςειφ, γηα ην 58% ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ 

Α. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ επίζεο, φηη δελ ππήξρε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θχινπ ηνπ 

παηδηνχ θαη ηεο ειηθίαο, αιιά νη πεξηπηψζεηο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

παξνξκεηηθήο θαη επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξάο θάλεθε φηη νδεγνχλ ζε κηα 

αχμεζε ζηα επίπεδα ζηξεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Μέζα απφ απηή ηε κειέηε απνδεηθλχεηαη, εθηφο ηνπ φηη ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ 

κπνξεί λα είλαη αγρσηηθή γηα πνιιέο κεηέξεο, ε αλαγθαηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ππνζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ.  
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2.6 Η εηδηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα θαη ηα ηκήκαηα έληαμεο 

Ζ ζπλεθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο κε ηα άιια παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο, 

ζην ίδην ζρνιείν, απνηειεί έλα απφ ηα ζέκαηα ηεο εηδηθήο αγσγήο πνπ έρνπλ 

ζπδεηεζεί πεξηζζφηεξν. ηφρνο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο είλαη ε 

εθπαηδεπηηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ. χκθσλα κε ηε 

θηινζνθία ηεο ζπλεθπαίδεπζεο, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο πξέπεη λα 

απνηειεί κέξνο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο (Υξεζηάθεο, 2011β). 

χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2011β), ε Δηδηθή αγσγή πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. Ζ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ κάζεζεο, απνηειεί κηα 

ηέηνηα δηαδηθαζία θαη γίλεηαη αθφκα πην απνηειεζκαηηθή φηαλ ζπλδπάδεηαη κε άιιεο, 

φπσο ε πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ καζεηή. Δθηφο απφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν εηδηθφο παηδαγσγφο 

απνθαζίδεη, εάλ ε δηδαζθαιία ζα νξγαλσζεί ζε αηνκηθή ή ζε κηθξφ-νκαδηθή βάζε. 

ηελ Διιάδα, ε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνρψλ ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3699/2008, κε βάζε ηνλ νπνίν 

εδξαηψζεθε ν ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη πξνσζήζεθαλ νη 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαζψο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ εηδηθή αγσγή, κπνξεί λα σθειεζεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηε θνίηεζε ζε έλα γεληθφ ζρνιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο απαξαίηεηεο 

κεζφδνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ, φπσο θαηάιιειε πξνζαξκνγή 

ησλ πξνγξακκάησλ, ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ θαη ησλ πιηθψλ, αιιά θαη ησλ 

θαηάιιεισλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο κε ΔΔΑ πνπ θνηηνχλ ζε γεληθά 

ζρνιεία σθεινχληαη ζεκαληηθά θαη απφ ηελ ζπλαλαζηξνθή κε ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

Γηα αξθεηνχο καζεηέο φκσο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ θνηλνχ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο -ζπρλά απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζε μερσξηζηφ 

ρψξν- ελψ απμαλφκελεο επθαηξίεο πξέπεη λα παξέρνληαη ζε ηνκείο φπσο ε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ζε θαηαζηάζεηο θαζεκεξηλήο δσήο. θνπφο ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη 

λα πξνεηνηκάζεη θαη λα εθπαηδεχζεη ην παηδί, έηζη ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζην θαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ θαη γίλεη ιεηηνπξγηθφ ζε φια ηα επίπεδα 

δξάζεο ηεο θνηλσλίαο.  Να βνεζήζεη δειαδή ην καζεηή, λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πνπ 

ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα ζπκκεηέρεη ζηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα. 
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Αθφκα, κέιεκα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο είλαη ε νκαιή κεηάβαζε ηνπ 

παηδηνχ απφ ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη ζηε δσή ηνπ ελήιηθα κε πιήξε ή κεξηθή 

απηνλνκία (Υξεζηάθεο, 2011β).  

Σέινο, ζεσξείηαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί φηη νη πηζαλφηεηεο εμέιημεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο βξίζθνληαη ζε 

απφιπηε ζπλάξηεζε κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά, ηελ πνηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζή 

πνπ επηθξαηεί (Υξεζηάθεο, 2011α).  

2.6.1 Σα ηκήκαηα έληαμεο 

χκθσλα κε ην Νφκν 3699, ηα ΣΔ είλαη εηδηθά νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια 

ζηειερσκέλα ηκήκαηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο κε 

δχν (2) δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξνγξακκάησλ: (α) Κνηλφ θαη εμεηδηθεπκέλν 

πξφγξακκα, πνπ θαζνξίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ γηα ηνπο καζεηέο κε 

επηφηεξεο κνξθήο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ην νπνίν γηα θάζε καζεηή δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) δηδαθηηθέο ψξεο εβδνκαδηαίσο. ηα ΣΔ κπνξνχλ λα 

θνηηνχλ θαη καζεηέο ρσξίο γλσκάηεπζε απφ δηαγλσζηηθφ θνξέα, θαηφπηλ ζχκθσλεο 

γλψκεο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ ΔΑΔ. Γηα ηελ ίδξπζε ΣΔ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη λα ππάξρνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηξεηο καζεηέο θαη ζρεηηθή πξφηαζε απφ 

δηαγλσζηηθή ππεξεζία. ε πεξηπηψζεηο ζπζηεγαδφκελσλ ή γεηηνληθψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, ηα ΣΔ ζπλελψλνληαη κέρξη ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ δψδεθα (12) καζεηψλ αλά 

ΣΔ. (β) Δμεηδηθεπκέλν νκαδηθφ ή εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ, 

πνπ θαζνξίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ, γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξφηεξεο 

κνξθήο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ αληίζηνηρεο κε 

ην είδνο θαη ηνλ βαζκφ απηνηειείο ζρνιηθέο κνλάδεο. Σν εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα 

κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεην απφ ην θνηλφ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ε ζπλδηδαζθαιία γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ 

δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Οη καζεηέο πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην ηκήκα έληαμεο 

νξγαλψλνληαη ζε νκάδεο ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο. πλεπψο γηα ηε 

ζχλζεζε ησλ νκάδσλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε ηάμε θνίηεζεο ηνπ καζεηή, αιιά νχηε 

θαη ε ειηθία ηνπ.  

Ο ξφινο ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ ζην ΣΔ, πεξηιακβάλεη ηε δφκεζε πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο 



37 
 

πξέπεη λα θξνληίζεη λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο γλσζηηθέο αιιά θαη κεηαγλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο. Οη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αλαθέξνληαη ζε ηξφπνπο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ νη κεηαγλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ζηα θξηηήξηα επηινγήο, ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ αλαζεψξεζε ησλ 

γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Αγαιηψηεο, 2011). 

Ζ δηδαζθαιία ζην Σκήκα Έληαμεο κπνξεί λα γίλεηαη κε εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή ή λα ιακβάλεη ρψξα ζε νιηγνκειείο 

νκάδεο καζεηψλ. Ζ ζχλζεζε ησλ νκάδσλ γίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ΣΔ, ν 

νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, εληνπίδεη ηα παηδηά πνπ κπνξεί 

λα ρξεηάδνληαη εηδηθή εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γνλέα 

εληάζζεη ην παηδί ζην ΣΔ. ην Σκήκα Έληαμεο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιά επνπηηθά 

κέζα θαη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη κάζεζεο, φπσο ε παηγληψδεο κάζεζε, ε 

δξακαηνπνίεζε, ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (Ζ/Τ, Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο), ε 

δηδαζθαιία κε ρξήζε αληηθεηκέλσλ θαη ε κεηάβαζε απφ φια ηα ζηάδηα 

αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Bruner (1966, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Αγαιηψηεο, 2011), ππάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο α) ν 

πξαμηαθφο β) ν εηθνληζηηθφο γ) ν ζπκβνιηθφο. Ο πξαμηαθφο ηξφπνο είλαη ελεξγεηηθφο 

θαη απηηθφο. Ο εηθνληζηηθφο ηξφπνο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ζπλνπηηθψλ εηθφλσλ ή 

γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, πνπ ζπκβνιίδνπλ κηα έλλνηα ρσξίο λα ηελ πξνζδηνξίδνπλ 

εληειψο. Καη ηέινο, ν ζπκβνιηθφο ηξφπνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ρεηξηζκφ 

αθεξεκέλσλ ζπκβνιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηαπηφρξνλεο ζθέςεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί  θαη ην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ, Π.Γ 301/1996) κε ηα ζρεηηθά 

δηδαθηηθά εγρεηξίδηα («Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο» θαη 

«Βηβιηνηεηξάδηα ηνπ καζεηή») ή ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (Π.Η.,2003) θαη ηα Γηαθνξνπνηεκέλα Α.Π.. γηα καζεηέο κε αλαπεξία ή 

ΔΔΑ (Π.Η., 2004). Σέινο, λα ηνλίζνπκε φηη ζηα ΣΔ, ην πξφγξακκα ησλ καζεηψλ κε 

ΔΔΑ δηαθνξνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηνπ ΠΑΠΔΑ. Με βάζε 

ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαη ε δφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο (Γξνζηλνχ, 2013α). 

2.7 Η Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία  

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

φπσο θαη νη καζεηέο κε ΝΚ, είλαη εμαηξεηηθά δηαθνξνπνηεκέλα φπσο έρεη αλαθεξζεί 

θαη παξαπάλσ, θάλνληαο έηζη αλαγθαία ηε δηεξεχλεζε απνηειεζκαηηθψλ κνληέισλ 



38 
 

θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (Παληειηάδνπ & Φηιηππάηνπ, 2013). Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα έλα εθπαηδεπηηθφ πνπ δηδάζθεη ζε 

καζεηέο κε ηππηθήο αλάπηπμεο (Βαιηαληή & Ησαλλίδνπ – Κνπηζειίλε, 2008). Γηα λα 

επηηεπρζεί ε θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ν 

εηδηθφο παηδαγσγφο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ δχν βαζηθνχο άμνλεο: ηνλ καζεηή 

θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Παληειηάδνπ & Φηιηππάηνπ, 2013). 

Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο πνιπεπίπεδεο 

δηδαζθαιίαο, γηα ηελ επίηεπμε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιαπιέο πξαθηηθέο, 

κέζνδνη θαη ζηξαηεγηθέο, φπσο ε παξνρή επηπξφζζεηεο ππνζηήξημεο ζηνπο καζεηέο, 

ε ρξήζε ηεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο, ε παξνρή ζηήξημεο απφ άιινπο φπσο ε 

δηδαζθαιία κέζσ ζπλνκηιηψλ θ.α. (Δηαηξία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, 2007). 

Όπσο ππνζηήξημε ε Tomlinson (1999, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Βαιηάληε & 

Ησαλλίδνπ – Κνπηζειίλε), «σο δηαθνξνπνίεζε δηδαζθαιίαο λνείηαη ε αιιαγή ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ξνπηίλεο δηδαζθαιίαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε κεγάιν 

εχξνο δηαθνξψλ σο πξνο ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην 

καζεζηαθφ ζηπι ησλ καζεηψλ» (ζει. 2). 

Ζ βάζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηα παηδηά 

νηθνδνκνχλ πξνζσπηθά ηε κάζεζε ηνπο, ελψ βνεζνχληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

εκπεηξίεο ηνπο, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη πξνζεγγίδνπλ ηε 

κάζεζε κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, ε δηδαζθαιία πξέπεη λα 

αθνινπζεί ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε θαη λα μεθηλά απφ ην επίπεδν ζην νπνίν 

βξίζθνληαη νη καζεηέο (Βαιηαληή & Ησαλλίδνπ- Κνπηζειίλε, 2008). 

χκθσλα κε ηνπο Γξνζηλνχ θαη ζπλ., (2009), ζηα πιαίζηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο, ν εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο θαιείηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ 

νξηζκέλνπο παξάγνληεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

παηδηψλ κέζσ δηαθφξσλ ηερληθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζεη εμαηνκηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα καζεκαηηθήο εηνηκφηεηαο. Ζ καζεζηαθή εηνηκφηεηα κπνξεί λα 

επηηαρπλζεί κε ηελ εηζαγσγή ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο 

ζηε ζρνιηθή ειηθία. Σα πξνγξάκκαηα πνπ πξνηείλνληαη έρνπλ σο ζηφρν λα 

θαηαθέξνπλ νη καζεηέο λα παγηψζνπλ θαη λα εζσηεξηθνπνηήζνπλ ηελ 

αληηζηξεςηκφηεηα ηεο ζθέςεο έηζη, ψζηε λα ιεηηνπξγεί φρη κφλν ζε πξαθηηθφ αιιά 

θαη ζε λνεξφ επίπεδν.  

χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2011), ζηνλ ξφιν ηεο εηδηθήο αγσγήο 

πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη άιισλ ππεξεζηψλ, ζηα παηδηά κε 
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ΔΔΑ, νη νπνίεο γηα ηα άιια παηδηά ζην γεληθφ ζρνιείν δελ είλαη αλαγθαίεο. Σν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο εηδηθήο αγσγήο επηβάιιεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην 

γεληθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο γεληθήο αγσγήο, θαζψο ην πξψην δίλεη βάζε ζηηο 

δηαηνκηθέο θαη ελδναηνκηθέο δηαθνξέο ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ.  

Ζ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο ΔΔΑ ηνπ παηδηνχ κε λνεηηθή πζηέξεζε, 

πεξηιακβάλεη ηελ παξέκβαζε ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ηελ παξνρή δνκεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη 

εμαηνκηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ ή 

ζπλδπαζηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

λέαο ηερλνινγίαο γηα δηεπθφιπλζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο 

(ηαζηλφο, 2013). 

Ζ πνιπεπηζηεκνληθή νκάδα, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε ην ζρνιείν θαη 

αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηνλ εληνπηζκφ αιιά θαη ηελ θαηάξηηζε 

πξνζαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα έλα παηδί ή γηα κηα νκάδα παηδηψλ πνπ 

εληάζζνληαη ζην γεληθφ ζρνιείν, ζπλήζσο απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ πξφζσπα: 

(α) ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, (β) ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο εηδηθήο 

αγσγήο, (γ) ηνπο γνλείο, (δ) ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν, (ε) ηνλ καζεηή, (ζη) ηνλ ζρνιηθφ 

ςπρνιφγν, θαη (δ) άιινπο εηδηθνχο επαγγεικαηίεο (Υξεζηάθεο, 2011β). 

Ο θαηαξηηζκφο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ 

γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ζηελ πεξίπησζε ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Σα εθπαηδεπηηθά απηά 

πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ θαη ηε ζπζηεκαηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε 

θαη ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ (Καθνχξνο & Μαληαδάθε, 2006). 

Κάζε παηδί πνπ έρεη δηαγλσζηεί κε ΝΚ κπνξεί λα εθπαηδεπηεί, εθφζνλ δνκεζεί ε 

θαηάιιειε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ρσξίο λα παξαιεθζνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

παηδηνχ. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο είλαη ε δηάζπαζε πξνζνρήο αιιά θαη ε 

κεησκέλε αληνρή πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο καζεηέο απηνχο, θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ 

ελίζρπζε θαη ηελ επηβξάβεπζε ησλ καζεηψλ (νχιεο, 2000). Ζ δηδαζθαιία παηδηψλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη αξρηθά ζηε δεκηνπξγία ξνπηίλαο θαη 

απφθηεζε ζπλήζεηαο απφ ην παηδί, ψζηε απηή λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα λνηψζεη 

αζθαιήο θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζηε ζπλέρεηα σο πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε άιισλ 

πςειφηεξσλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ δηδαζθαιία απηψλ ησλ παηδηψλ απαηηείηαη 

λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο επαλαιήςεηο, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα θαηαθηήζνπλ 

λέα γλψζε (Γξνζηλνχ, 2006β).  
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2.7.1 ηξαηεγηθέο παξέκβαζεο 

Ζ δηδαθηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ κε ΝΚ απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο νκάδαο 

ζηελ νπνία αλήθεη κε βάζε ηνλ βαζκφ ζνβαξφηεηαο ηνπ λνεηηθνχ ηνπ ειιείκκαηνο. 

Λακβάλεηαη ππφςε δειαδή, ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο λνεηηθήο θαη ηεο 

ρξνλνινγηθήο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ, ε νπνία ππαγνξεχεη θαη ην εχξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη θαζνξίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ, κε βάζε ην ζπλνιηθφ πξνθίι ηνπ θάζε παηδηνχ (ηαζηλφο, 2013). 

Ηζηνξηθά, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ΝΚ αθνινχζεζε ηελ ίδηα πνξεία κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ, ε νπνία αξρηθά βαζίζηεθε ζηνλ 

ζπκπεξηθνξηζκφ, κεηέπεηηα ζε πην ζχγρξνλεο γλσζηηθέο αιιά θαη αιιειεπηδξαζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ηέινο, ζε λεφηεξεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ δίλνπλ έκθαζε 

ζηε δφκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηαπηφρξνλε ελεξγεηηθή θαζνδεγεηηθή ζπκκεηνρή 

ηνπ καζεηή, νη νπνίεο έρνπλ απνδεηρηεί σθέιηκεο (Παληειηάδνπ & Αξγπξφπνπινο, 

2011).  

Όπσο θάζε άηνκν έηζη θαη ηα άηνκα κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε  έρνπλ 

αλαπηχμεη ζπκπεξηθνξέο θαη ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλία, νη νπνίεο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνλ εηδηθφ παηδαγσγφ. Ζ δηδαζθαιία ελφο παηδηνχ κε 

βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη παξνρή εξεζηζκάησλ, 

ηθαλνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηάο ηνπ θαη επθαηξίεο αλαθάιπςεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα σζνχλ ην παηδί λα ζπκκεηάζρεη ζε πνιιαπιέο 

εκπεηξίεο θαη φρη κφλν απηέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δσηηθψλ θαη 

γλσζηηθψλ αλαγθψλ (Γξνζηλνχ, 2006β). 

2.7.2 Μέζνδνη δηδαζθαιίαο  

Σα παηδηά κε ΝΚ δπζθνιεχνληαη λα επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά ή αθφκα 

θαη λα αθνινπζήζνπλ απιέο ιεθηηθέο νδεγίεο, γη’ απηφ ε δηδαζθαιία ηνπο πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε βησκαηηθέο ηερληθέο φπσο ε επίδεημε θαη ε κίκεζε.  Ζ ζρνιηθή δσή 

πξέπεη επίζεο λα νξγαλσζεί ζε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ, νη νπνίεο ζα δηαθξίλνληαη απφ 

ηελ επαλάιεςε θαη ηε ζρνιαζηηθφηεηα (Υξεζηάθεο, 2011α).  

Παξαηεξείηαη ζπρλά ε ζχλδεζε ηεο αλάιπζεο έξγνπ κε ηελ άκεζε δηδαζθαιία 

ζηνπο καζεηέο κε ΝΚ. Ζ αλάιπζε έξγνπ απνηειεί κία ηερληθή δηδαζθαιίαο φπνπ κηα 

δεμηφηεηα (π.ρ. λα θφβεη ην παηδί κε ςαιίδη) ή κηα δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. νινθιήξσζε 

ελφο πάδι) παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε κηθξά παξαηεξήζηκα κέξε 

(βήκαηα) ηα νπνία ην παηδί θαιείηαη λα κηκεζεί. χκθσλα κε ηνπο Παληειηάδνπ & 
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Αξγπξφπνπινο (2011), ε αλάιπζε έξγνπ θαη ε άκεζε δηδαζθαιία βνεζνχλ ην παηδί 

κε ΝΚ λα εμειηρζεί πην γξήγνξα. 

Σα παηδηά κε ΝΚ θαίλεηαη φηη παιηλδξνκνχλ πνιχ πην ζπρλά απφ ηα παηδηά ρσξίο 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Σα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο (Dunst,1990, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Hodapp, 2005) δείρλνπλ φηη ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε παιηλδξνκνχλ 

δπφκηζη θνξέο ζπρλφηεξα. πλεπψο, ε δφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ιακβάλνληεο ππφςε φινπο ηνπο παξάγνληεο 

πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

εμαξηάηαη απφ δχν θπξίσο ζηνηρεία: απφ ηελ πνηφηεηα ηνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ (Βέξλε, 1983). 

2.8 Αλάπηπμε γλσζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. 

Ζ δηδαζθαιία θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πξέπεη λα μεθηλά απφ ηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία, ζηα πιαίζηα ηεο πξψηκεο παξέκβαζεο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ εγθαίξσο, νη 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιείν 

ζηελ θνηλφηεηα (Γξνζηλνχ, Κπδσληάηνπ, & Αλδξηψηνπ, 2010). 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Penner, Johnston, Faircloth, Irish, θαη  

Williams (1993), ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσληαθή, ηε γλσζηηθή θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ κε Α, βξέζεθε φηη ην έιιεηκκα ηνπ ιφγνπ πηζαλφηαηα 

δελ νθείιεηαη κφλν ζηελ λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ δπζπξαμία ζηηο θηλήζεηο ηνπ 

ζηφκαηνο αιιά θαη ην έιιεηκκα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ πξνζνρή, 

πνπ παξαηεξήζεθαλ σο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Α, ζπλέβαιαλ ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ 

ιφγνπ (Penner et al., 1993). 

Ο ζθνπφο ηεο επφκελεο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγαλ νη Andersen, Rasmussen, θαη 

Strømme (2001) ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηε γλσζηηθή θαη ηε γισζζηθή αλάπηπμε ζην 

Α. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δνθηκήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηνπ Piaget. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 20 παηδηά (14 αγφξηα θαη 6 

θνξίηζηα) ειηθίαο 2-14 εηψλ (κέζε ειηθία 7,4 ρξφληα). Σν Α δηαγλψζηεθε είηε 

ζχκθσλα κε ηα ηππηθά θιηληθά θξηηήξηα ή κε γελεηηθφ έιεγρν. Οη γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο αμηνινγήζεθαλ κε ηελ θιίκαθα Φπρηθή Αλάπηπμεο Griffith. Ζ γισζζηθή 

αλάπηπμε αμηνινγήζεθε ζχκθσλα κε ην Receptive-Expressive Emergent Language 

Scale 2 (REEL-2). Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα, κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ Κιίκαθα Απφδνζεο, δελ μεπέξαζε πνηέ ην αηζζεηηθνθηλεηηθφ 

ζηάδην ηνπ Piaget (0-2 ρξφληα). Ζ κέζε λνεηηθή ειηθία γηα ηε γισζζηθή αλάπηπμε 
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ήηαλ 9 κήλεο. Σν εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηείρε ιηγφηεξεο απφ 

2 ιέμεηο (n = 11), 2-3 ιέμεηο (n = 7) θαη 4-5 ιέμεηο (n = 2). χκθσλα κε ηηο αλαιχζεηο 

κε  βάζε ην REEL-2 δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαζεξή απφθιηζε κεηαμχ ηεο 

αληηιεπηηθήο θαη ηεο εθθξαζηηθήο γιψζζα (Andersen et al., 2001). Αθφκα κηα έξεπλα 

ησλ Brun Gasca et al. (2010) έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ην ίδην ζέκα θαη ζχκθσλα κε 

ηα απνηειέζκαηά ηεο, θαλέλα απφ ηα 25 άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ, αλεμάξηεηα απφ ηε 

ρξνλνινγηθή ηνπο ειηθία, δελ έθηαζε ζε αλαπηπμηαθή ειηθία 3 εηψλ. Δπίζεο, νη 

δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο αλαδχζεθαλ σο δπλαηφ ζεκείν θαη νη θνηλσληθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο σο αδχλακν (Brun Gasca et al., 2010). 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην Α δηαθξίλεηαη απφ κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηα 

νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη κηα αζπλήζηζηα ραξνχκελε ζπκπεξηθνξά. Πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο έδεημαλ φηη ην ρακφγειν θαη ην γέιην ζηνλ βαζκφ πνπ εκθαλίδνληαη ζην Α 

απνηεινχλ ζπκπεξηθνξά αθαηάιιειε, ππεξβνιηθή, θαη κε ζρεηηδφκελε κε ηα 

γεγνλφηα. ηε κειέηε ησλ Oliver, Demetriades, θαη Hall (2002), ε κεηαβιεηφηεηα ηεο 

ρακνγειαζηήο θαη γειαζηήο ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθάληζαλ ηξία άηνκα κε Α, 

εμεηάζηεθε ζε ηππηθά θνηλσληθά πιαίζηα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην γέιην θαη 

ην ρακφγειν απμήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ, ελψ 

θαηαγξάθεθε ζε ρακειά επίπεδα θαηά ηε δηάξθεηα κε- θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δπίζεο, ε ζπκπεξηθνξά πνπ παξαηεξήζεθε, δελ ραξαθηεξίζηεθε εληειψο αλάξκνζηε, 

φπσο ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο. Σα επξήκαηα θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε λα 

εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο, ζηελ εμέηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηξξνψλ ζηε 

ππνηηζέκελε θαηλνηππηθή ζπκπεξηθνξά ζε γελεηηθά ζχλδξνκα (Oliver et al., 2002).  

Σα παηδηά καο Α παξνπζηάδνπλ κεξηθέο θνξέο δηάθνξεο θνηλσληθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο δπζθνιίεο. Με βάζε απηέο, είλαη απαξαίηεην λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ πξνζαξκνζκέλεο – εμαηνκηθεπκέλεο παηδαγσγηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2011α), έλα πξφγξακκα 

βειηίσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη αλαγθαίν λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: (α) 

έιεγρν ησλ αξλεηηθψλ παξαγφλησλ, (β) έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο 

εθδειψλεηαη ε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, (γ) έιεγρν ησλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, (δ) έιεγρν ηεο δηθήο ηνπο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, 

(ε) ζπδήηεζε κε ην παηδί, (ζη) θαζνξηζκφο ζηφρνπ θαη ηέινο, ζπλελλφεζε θαη 

ζπκθσλίεο  (Υξεζηάθεο, 2011α). 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, πνιχ απνηειεζκαηηθέο έρνπλ 

απνδεηρζεί θαη νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο, νη νπνίεο αξρηθά εθαξκφζηεθαλ ζε καζεηέο κε 
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Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο, αιιά πιένλ εθαξκφδνληαη θαη ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο. Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα 

αλαθέξνληαη ζε άπεηξν αξηζκφ ζεκάησλ. Γξάθνληαη ζπρλά, γηα λα απαληήζνπλ ζε 

θαηαζηάζεηο, πνπ δεκηνπξγνχλ αλαζηάησζε θαη πξνβιήκαηα ή γηα λα δψζνπλ ζηνλ 

καζεηή ηελ απαξαίηεηε θνηλσληθή πιεξνθφξεζε, πνπ ίζσο ηνπ ιείπεη. ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ηα ζέκαηα ησλ Κνηλσληθψλ Ηζηνξηψλ είλαη ηφζν 

δηαθνξεηηθά θαη αηνκηθά, φζν θαη νη καζεηέο γηα ηνπο νπνίνπο γξάθνληαη. Μπνξεί λα 

πεξηγξάθνπλ δεμηφηεηεο πνπ είλαη κέξνο Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, 

εμαηνκηθεπκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ή λα είλαη ε αλάιπζε ελφο ζηφρνπ ζε βήκαηα. πρλά, νη Κνηλσληθέο 

Ηζηνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ηάμεο θαη ηηο 

κεηαβνιέο απηήο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Γίπια, n.d.). 

2.9 ηνρεπκέλν Αηνκηθό, Γνκεκέλν, Δληαμηαθό Πξόγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) 

Γηα λα νινθιεξσζεί ε δφκεζε ελφο ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξνζηλνχ, 2014), ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη νξηζκέλα βήκαηα. Αξρηθά ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηεί κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο πνπ θνηηά ν καζεηήο, ην ΚΔΓΓΤ (δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ απνηειείηαη 

απφ: Φπρνιφγν, Αλαπηπμηνιφγν, εθπαηδεπηηθφ ηεο αληίζηνηρεο Βαζκίδαο, 

Λνγνζεξαπεπηή θαη Δξγνζεξαπεπηή) ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηνπο εηδηθνχο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηνλ καζεηή (ινγνζεξαπεπηήο, εξγνζεξαπηήο θ.η.ι.), κε ζθνπφ λα 

ζπγθεληξψζεη ην Ηαηξηθφ, Αηνκηθφ, Οηθνγελεηαθφ θαη ρνιηθφ Ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή.  

ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο πξνρσξάεη ζηελ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε, 

φπνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο πίλαθεο Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο, αμηνινγεί 

ηνλ καζεηή. Οξίδεη ηε γξακκή βάζεο, ζπκπιεξψλεη ηνλ πίλαθα θαη έπεηηα 

δηαπηζηψλεη ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ν καζεηήο. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα 

απηά, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ εθηίκεζε ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ηνπ καζεηή 

(Γξνζηλνχ, 2004), ζέηεη ηηο δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνλ δηδαθηηθφ ζηφρν, ν 

νπνίνο είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ ηνπ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) 

ηεο Γεληθήο ηάμεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ 

ΠΑΠΔΑ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηνκέα πνπ ην παηδί παξνπζηάδεη έιιεηκκα. 
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Σν Γηδαθηηθφ Πξφγξακκα, ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξνζηλνχ, 2014), γηα παηδηά κε Δηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο εκπεξηέρεη ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

Σηνρεπκέλν: ε θάζε δηδαθηηθφ πξφγξακκα, ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ζέηεη 

καζεζηαθέο επηδηψμεηο- ζηφρνπο, δειαδή ηηο δεμηφηεηεο πνπ επηδηψθεη λα θαηαθηήζεη 

ν καζεηήο. Απηφ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο θάζε δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

θαζψο βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο έρνληαο ζην λνπ ηνπ ηνλ ζηφρν, δνκεί θαη 

εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθφηεξα ην δηδαθηηθφ ηνπ πξφγξακκα.  

Αηνκηθό: χκθσλα κε ηνλ αθνλίδε, ε κάζεζε απνηειεί κηα ελεξγφ ζπκκεηνρηθή 

δηαδηθαζία, φπνπ νη εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα θάζε παηδηνχ, ζπκβάινπλ ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπλ ηελ γλψζε (φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνπο Γαθέξκνπ, Κνπινχξε, & Μπαζαγηάλλε, 2008). Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ 

γίλεηαη ζαθέο φηη γηα λα επηηεπρζεί ε λέα γλψζε, ζηελ νπνία ζηνρεχνπκε κε ην 

δηδαθηηθφ καο πξφγξακκα, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ηηο εκπεηξίεο, ηα 

βηψκαηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδηνχ γηα νπνίν δνκνχκε ην 

δηδαθηηθφ καο πξφγξακκα. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο 

Παηδαγσγηθήο (Μπηξκπίιε, Γθιηάνπ, Κνληνπνχινπ, & Υξηζηνδνχινπ, 2011) εθηφο 

απφ ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο, ηε καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα (ΤΠΔΠΘ-ΠΗ, 2009), ηνλ ξπζκφ αιιά θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ηνπ 

καζεηή καο. 

Γνκεκέλν: Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηδαθηηθνχ  πξνγξάκκαηνο έρεη ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη 

πεξηιακβάλεη (α) ηνλ ζθνπφ (β) ηνλ δηδαθηηθφ ζηφρν, (γ) ηηο δξαζηεξηφηεηεο (δ) ηα 

κέζα θαη πιηθά δηδαζθαιίαο (ε) ηελ αμηνιφγεζε θαη (ζη) ηνλ πίλαθα εκπεηξηψλ 

(Υξεζηάθεο, 2011β).    

Δληαμηαθό: Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε έληαμε 

ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, βνεζψληαο ην παηδί λα αλαπηχμεη 

ζηξαηεγηθέο θαη λα θαηαθηήζεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη λα εληζρχζεη 

θαη λα αλαδείμεη ηα δπλαηά ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα απμεζεί ε απηνπεπνίζεζε 

ηνπ παηδηνχ αιιά θαη λα ην πξνζεγγίδνπλ ζπρλφηεξα ηα ππφινηπα παηδηά. 

Πξόγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο: χκθσλα κε ην λφκν 3699 (2008) ε Δηδηθή Αγσγή θαη 

Δθπαίδεπζε είλαη ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

καζεηέο κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. θνπφο ηνπ Πιαηζίνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ κε ΔΔΑ, 

ψζηε λα πξναρζνχλ ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη 
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αηζζεηηθά ζηνλ βαζκφ πνπ νη δπλαηφηεηεο ηνπο επηηξέπνπλ θαη ηειηθά λα εληαρζνχλ 

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

αζθάιεηαο θαη ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο (ΤΠΔΠΘ, 2009). Αλαιπηηθφηεξα 

κε ηνλ φξν Δηδηθή Αγσγή, ζχκθσλα κε ηελ  Γξνζηλνχ (2013α), ελλννχκε ην ζχλνιν 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ εηδηθψλ (εθπαηδεπηηθφο, ςπρνιφγνο, 

ινγνζεξαπεπηήο, εξγνζεξαππεπηήο, θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θ.η.ι.) θαη αθνξά ηε 

δηεπηζηεκνληθφηεηα πνπ δηέπεη ην πξφγξακκα (Γξνζηλνχ, 2013α). Δλψ κε ηνλ φξν 

Δηδηθή Δθπαίδεπζε, ελλννχκε ην εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη (νξγάλσζε θαη εθαξκνγή 

εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο, παξέκβαζεο θ.α.) θαη ηελ ακθίπιεπξε 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ καζεηή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

ην παξφλ θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ λα ζπιιερηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε λα 

δνκεζεί ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα. Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είλαη κεηθηή θαη 

απνηειείηαη απφ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Γηα 

ηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κειέηε 

πεξίπησζεο, θαζψο ε κειέηε πεξίπησζεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη µία απφ ηηο πιένλ 

απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο δηεξεχλεζεο. Ζ ηδηαίηεξε δχλακε ηεο έγθεηηαη ζηε 

δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ εξεπλεηή λα κειεηήζεη ζε βάζνο µηα πιεπξά ελφο 

πξνβιήκαηνο ζε πεξηνξηζκέλε ρξνληθή έθηαζε θαη λα αθνζησζεί ζε µηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Έλα αθφκα πιενλέθηεκα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη ε 

πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζηε ιεπηνκέξεηα θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο 

πεξίπησζεο (Cohen & Manion, 1994). 

3.1 Πεδίν ηεο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

Δθπαίδεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζε καζεηή κε Α, 6 εηψλ πνπ θνηηά ζε ηκήκα 

έληαμεο, Γεληθνχ Νεπηαγσγείνπ. Οη δπζθνιίεο ηνπ καζεηή, εληνπίδνληαη ζηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην 

ΠΑΠΔΑ, ην  Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) ηνπ Νεπηαγσγείνπ.  

Δπηπξφζζεηα, ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε ήηαλ 15 ελήιηθέο 

(n=15), ζηνλ δήκν ηεο Υίνπ, νη νπνίνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηεκαηνιφγην 

πνπ δνκήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα. Οη εξσηεζέληεο απαζρνινχληαη ζηε Γεληθή θαη 

ζηελ Δηδηθή Δθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα 2 απφ απηνχο είλαη Γάζθαινη Δηδηθήο 

Αγσγήο (ΠΔ 71), 2 είλαη Γάζθαινη Γεληθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ 70), 7 είλαη 

Νεπηαγσγνί Γεληθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ 60) θαη 4 είλαη Νεπηαγσγνί Δηδηθήο Αγσγήο 

(ΠΔ 60.50). Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ, έρεη πξνζσπηθή εκπεηξία κε καζεηέο 

ΔΔΑ θαη έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ είρε εκπεηξία κε ηελ Παξάιιειε ηήξημε.  

Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ κέζα απφ ηε δηεμαγσγή εκη-δνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο θαη 4 ελήιηθεο (κεηέξα, ε λεπηαγσγφο ηνπ ηκήκαηνο πνπ θνηηνχζε ν 
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καζεηήο, ε πξνεγνχκελε λεπηαγσγφο ηνπ καζεηή θαη ε ινγνζεξαπεχηξηα), νη νπνίνη 

εκπιέθνληαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή.  

3.2 Δξγαιεία 

Σα Μεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ηα αθφινπζα:  

3.2.1 Δξγαιεία ζπιινγήο πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ 

 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηε ζπκκεηνρηθή-πνηνηηθή παξαηήξεζε αμηνπνηήζεθαλ 

ηηο ΛΔΒΓ Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηέζζεξηο πεξηνρέο: 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ςπρνθηλεηηθφηεηα, λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη πξνθνξηθφο 

ιφγνο. Δπίζεο, ηηο ΛΔΒΓ Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΔΜΓ) κε ηηο εμήο 

πεξηνρέο: αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο (νπηηθή, αθνπζηηθή, νπηηθναθνπζηηθή θαη 

πνιπαηζζεηεξηαθή αληίιεςε), κλεκνληθέο δεμηφηεηεο (ιεηηνπξγηθή, καθξνπξφζεζκε, 

βξαρππξφζεζκε κλήκε), γξαθηθφο ρψξνο (ρσξνρξνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο, 

γξαθνθηλεηηθφηεηα θαη θαηαλφεζε ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ), βαζηθέο αλαγλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο (θσλνινγηθή αληίιεςε, γξαθή, κνξθνινγηθφ–νξζνγξαθία, 

ζεκαζηνινγηθφ, γξαπηή εξγαζία), καζεζηαθέο δεμηφηεηεο (αξηζκνί θαη καζεκαηηθά 

ζχκβνια, γιψζζα θαη καζεκαηηθά), ζπκπεξηθνξά (ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, 

ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ, αλαγλσζηηθή-απηνεηθφλα). Αθφκα, αμηνπνηήζεθαλ νη 

ΛΔΒΓ-ΠΑΠΔΑ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πεξηνρή Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα 

(πξνθνξηθφ ιφγν, ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο), βαζηθέο αθαδεκατθέο 

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

(απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ), 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ειεχζεξνο ρξφλνο, αηζζεηηθέο ηέρλεο) θαη 

Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα (πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο). Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ΛΔΒΓ-Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ (ΓΜΓ), νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο, δεμηφηεηεο-

γιψζζα (αλάγλσζε, θαηαλφεζε, γξαθή, παξαγσγή), δεμηφηεηεο καζεζηαθήο 

εηνηκφηεηαο (πξνθνξηθφο ιφγνο, ςπρνθηλεηηθφηεηα, λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε), καζεκαηηθά (αξηζκνχο, πξάμεηο, επίιπζε πξνβιεκάησλ), 

δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο (ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο-ζπλεξγαζία, αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο-επηζεηηθφηεηα, παξαβαηηθφηεηα). 
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Δθηφο απφ ηηο Λίζηεο Διέγρνπ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αμηνπνηήζεθε ην 

Έληππν Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο (ΔΓΑ) (Γξνζηλνχ θαη ζπλ., 2009), φπνπ γίλεηαη 

ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο 

δηδαθηηθήο παξέκβαζεο (βι. Παξάξηεκα 1). ε απηφ πεξηιακβάλνληαη ν δηδαθηηθφο 

ζηφρνο, νη ζηήιεο ζηηο νπνίεο πεξηγξάθεηαη ε δηδαθηηθή αιιειεπίδξαζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ παηδηνχ θαηά ηε δηεμαγσγή 

ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο θαη γισζζηθψλ αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ, θαη ε ζηήιε γηα ηνλ παηδαγσγηθφ αλαζηνραζκφ (Γξνζηλνχ, 2014).  

Με ηε δηελέξγεηα εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη ηε ζπκκεηνρή 4 ελειίθσλ 

(κεηέξα, ε λεπηαγσγφο ηνπ ηκήκαηνο πνπ θνηηνχζε ν καζεηήο, ε πξνεγνχκελε 

λεπηαγσγφο ηνπ καζεηή θαη ε ινγνζεξαπεχηξηα), νινθιεξψζεθε ε ζπιινγή 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ εξεπλήηξηα θαη ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο, είραλ ήδε δηακνξθσζεί ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ππήξμε 

θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Οη εξσηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ 

νη αθφινπζεο: 

Δξψηεζε 1
ε
: «Πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε φηη είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο;» 

Δξψηεζε 2
ε
: «Πηζηεχεηε φηη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο βνήζεζε ηνλ 

καζεηή βειηηψζεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο;» 

Δξψηεζε 3
ε
: «Πηζηεχεηε φηη ν καζεηήο θαηάθεξε λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ;» 

Δξψηεζε 4
ε
: «Πηζηεχεηε φηη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο βνήζεζε ηνλ 

καζεηή λα βειηηψζεη ηηο γλσζηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο;» 

 Δξψηεζε 5
ε
: «Πηζηεχεηε φηη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο βνήζεζε ηνλ 

καζεηή λα βειηηψζεη ηε ζρνιηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ελ ηέιεη λα αθνινπζήζεη ηνπο 

θαλφλεο ηεο ηάμεο θαη λα εληαρζεί ζε απηήλ;». 

3.2.2 Δξγαιεία ζπιινγήο πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ 

Tα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα ζπιιέμνπκε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα 

είλαη δχν: ηα πεηξάκαηα θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα. Χο πείξακα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πέληε παξεκβάζεηο, ε δφκεζε ησλ νπνίσλ έγηλε κε ηε ρξήζε θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ. 

θνπφο ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ πνπ εθάξκνζε ν 
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εθπαηδεπηηθφο, δειαδή αλ ν δηδαθηηθφο ζηφρνο επεηεχρζε κέζα απφ ην πνζνζηφ ησλ 

επηηπρεκέλσλ απαληήζεσλ πνπ έδηλε θάζε θνξά ν καζεηήο ζηηο εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο πνιιαπιήο επηινγήο. 

Ζ δφκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βι. Παξάξηεκα 2) βαζίζηεθε ζηηο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο. Κάζε ππφζεζε ζηεξίρζεθε ζε 5 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, δειαδή 15 

εξσηήζεηο ζπλνιηθά. ηα εξσηεκαηνιφγηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε 5/βάζκηα θιίκαθα 

Likert απφ ην (1)-Καζφινπ, (2)-Διάρηζηα, (3)-Λίγν, (4)-Πνιχ θαη (5)-Πάξα πνιχ 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). 

Πην αλαιπηηθά, ε πξψηε απφ ηηο ηξεηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, ζηηο νπνίεο 

βαζίζηεθε ε δφκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αλαθέξεηαη ζηε ζπκβνιή πνπ παξέρεη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ελφο καζεηή 

πξνζρνιηθήο αγσγήο πνπ παξαθνινπζεί ηκήκα έληαμεο θαη πεξηέρεη ηα εμήο 5 

εξσηήκαηα: 

Δξψηεζε 1
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε  δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

πνπ εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

βειηηψζεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο;». 

Δξψηεζε 2
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

πνπ εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

εληζρχεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο;».  

Δξψηεζε 3
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

πνπ εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

βειηηψζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ;».  

Δξψηεζε 4
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

πνπ εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

βειηηψζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ;». 

Δξψηεζε 5
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

πνπ εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

δηεπξχλεη ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ αμηνπνηεί;». 

Ζ δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ηνρεπκέλνπ 

Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά έλα καζεηή κε Α ζην εληαμηαθφ λεπηαγσγείν θαη 

πεξηέρεη ηα εμήο 5 εξσηήκαηα: 

Δξψηεζε  6
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ 

Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 
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βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα θαηαθηά επθνιφηεξα ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο;».  

Δξψηεζε  7
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ 

Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα βειηηψλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;».  

Δξψηεζε  8
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ 

Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα εληζρχεη ζηαδηαθά ηελ 

απηνλνκία ηνπ;».  

Δξψηεζε 9
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ 

Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα έρεη θαιχηεξε πξφζβαζε 

ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο γεληθήο ηάμεο;». 

Δξψηεζε 10
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ 

Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

βνεζάεη ηνπο καζεηέο ηεο γεληθήο ηάμεο λα θαιιηεξγνχλ λέεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

(π.ρ. ελζπλαίζζεζε, ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο);». 

Ζ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε εξεπλά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκβάιεη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηελ πξναγσγή ηεο έληαμεο καζεηή κε Α ζηε ζρνιηθή 

αιιά θαη ζηε ηνπηθή θνηλφηεηα θαη πεξηέρεη ηα εμήο 5 εξσηήκαηα: 

Δξψηεζε 11
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηηο ίδηεο επθαηξίεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ». 

Δξψηεζε 12
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηηο ίδηεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο (παηρλίδηα, 

αζιήκαηα, εθδειψζεηο, γηνξηέο, εθδξνκέο θ.α.)».  

Δξψηεζε 13
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα απνθηά ην αίζζεκα φηη αλήθεη ζηελ νκάδα θαη λα 

απνθεχγεη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ απνθιεηζκφ ζηελ ηάμε». 

Δξψηεζε 14
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα απνθεχγεη ηνλ ζηηγκαηηζκφ θαη ζηε ζρνιηθή αιιά θαη ζηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα».  
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Δξψηεζε 15
ε
: «Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο βνεζάεη ηνπο καζεηέο ηεο γεληθήο 

ηάμεο λα απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο». 

3.3 Γηαδηθαζία ηεο έξεπλαο 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ε πνηνηηθή έξεπλα μεθίλεζε κε ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε θαη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

δφκεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ πέληε θάζεηο. Ζ Α’ Φάζε, 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ηνπ αηνκηθνχ, ζρνιηθνχ, νηθνγελεηαθνχ θαη ηνπ 

ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ. Καηά ηελ αλαθνξά καο ζηνλ καζεηή ζα ρξεζηκνπνηνχκε ην 

ςεπδψλπκν Γηψξγνο, γηα λα πξνζηαηέςνπκε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ καζεηή καο. 

Ξεθηλψληαο απφ ην αηνκηθφ ηζηνξηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή, αλαθέξνπκε φηη ν 

Γηψξγνο είλαη λήπην θαη θνηηά ζε ηκήκα έληαμεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην λεπηαγσγείν, 

φπνπ γξάθηεθε χζηεξα απφ ζχζηαζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ. Ο Γηψξγνο είλαη ην 

δεχηεξν παηδί ηεο νηθνγέλεηαο γελλεκέλν κε θαηζαξηθή. Ζ θηλεηηθή ηνπ αλάπηπμε 

παξνπζίαζε θαζπζηέξεζε, κε πξψηε έλδεημε ηελ αδπλακία ζηήξημεο ηνπ θνξκνχ ηνπ 

ζηνπο ελλέα κήλεο. Καηάθεξε λα βαδίζεη απηφλνκα ζε ειηθία 2 εηψλ κε ηε βνήζεηα 

θπζηθνζεξαπείαο. Καζπζηέξεζε παξαηεξήζεθε θαη ζηε γισζζηθή αλάπηπμε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο ν καζεηήο παξαθνινπζεί ινγνζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο (δχν 

ψξεο ηελ εβδνκάδα)  απφ ηελ ειηθία ησλ δπφκηζη εηψλ. Ο καζεηήο παξαθνινχζεζε 

ζε ειηθία 4 εηψλ παηδηθφ ζηαζκφ θαη ζηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ λεπηαγσγείν (ρσξίο 

φκσο λα παξαθνινπζεί ηκήκα έληαμεο).  

ηνλ Γηψξγν αξέζεη λα δσγξαθίδεη, λα μεθπιιίδεη  βηβιία θαη επίζεο ηνπ αξέζνπλ 

πνιχ ηα απηνθίλεηα. Έρεη ραξνχκελε θαη επδηάζεηε πξνζσπηθφηεηα θαη δηάζεζε γηα 

αιιειεπίδξαζε. ην ζπίηη εκθαλίδεη θαηαζηξνθηθέο ηάζεηο, δελ ππαθνχεη ηελ κεηέξα 

ηνπ θαη αιιειεπηδξά πνιχ θαιά κε ηνλ αδεξθφ ηνπ. 

χκθσλα κε ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ πνπ θαηέγξαςε ε εξεπλήηξηα, ν καζεηήο 

είλαη κέινο κηαο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο. Έρεη έλαλ κεγαιχηεξν αδεξθφ, 9,5 εηψλ, 

κε ηνλ νπνίν, ζχκθσλα κε ηε κεηέξα, έρεη πνιχ θαιέο ζρέζεηο θαη παίδνπλε πνιχ 

καδί. ην ζρνιείν αλαθέξεηαη αξθεηά ζπρλά ζηνλ αδεξθφ ηνπ. Ζ κεηέξα δελ 

δνπιεχεη, είλαη επγεληθή θαη πξνζεγγίζηκε θαη δείρλεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ζπλνιηθή πξφνδν ηνπ καζεηή, δίλνληαο κηα πην έληνλε έκθαζε ζην γλσζηηθφ 

θνκκάηη. Ο παηέξαο είλαη ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θαη είλαη απηφο πνπ ζέηεη ηα φξηα 

ζηνλ καζεηή.  
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χκθσλα κε ην ζρνιηθφ ηζηνξηθφ, ν Γηψξγνο έξρεηαη κε ραξνχκελε δηάζεζε ζην 

ζρνιείν. ηηο ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεδφλ πάληα δσγξαθίδεη. πάληα 

αζρνιείηαη ζε θάπνηα άιιε γσληά θαη εάλ ζπκβεί απηφ ζπλήζσο παίδεη κφλνο ηνπ, ηνπ 

αξέζεη λα παξαβαίλεη θαλφλεο (φηαλ ην θάλεη απνιακβάλεη ηελ αληίδξαζε ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ θαη γειάεη έληνλα) θαη αληηδξάεη έληνλα φηαλ δέρεηαη αξλεηηθή 

ελίζρπζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζηελ παξενχια, ελνριεί ζπλερψο ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ (ζπξψρλεη, ηξαβάεη, θηχλεη) θαη πέθηεη ζπλερψο ζην πάησκα, φπνπ 

ηνπ αξέζεη λα θπιηέηαη. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

ηκήκα έληαμεο, ε ζθαλδαιψδεο ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηψλεηαη ζεκαληηθά, πξνθαλψο 

γηαηί δελ δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ θαη ην πξφγξακκα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ, νπφηε κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη θαη ζηε 

ινγνζεξαπεία δνπιεχεη κε εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα, θαίλεηαη λα έρεη βνεζήζεη 

ηνλ καζεηή, θαζψο είλαη εμνηθεησκέλνο. ην δηάιεηκκα ζπλήζσο θάλεη θνχληα θαη πην 

ζπάληα ηξέρεη ηξηγχξσ ζηελ απιή κφλνο ηνπ. ε γλσζηηθφ επίπεδν, αλαγλσξίδεη ηα 

κέιε ηνπ ζψκαηνο ηνπ. Δκθαλίδεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζηε κνπζηθή. ηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν-γιψζζα, έρεη πνιχ πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην, αιιά αλαγλσξίδεη 

αξθεηά γξάκκαηα θαη πξνζπαζεί πνιχ ζπρλά λα ηα αλαπαξαζηήζεη ζην ζρέδην ηνπ, 

ρσξίο λα ηα θαηαθέξλεη. Σν ζρέδην ηνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηνπ κνπηδνπξψκαηνο, 

αιιά θαηαθέξλεη λα ζρεδηάζεη θχθινπο. Γλσξίδεη ηνπο αξηζκνχο (πξνθνξηθή 

απαγγειία) θαη αλαγλσξίδεη ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ αιιά αληηκεησπίδεη κεγάιεο 

δπζθνιίεο ζηελ απαξίζκεζε. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ηα ζχκβνια ηνπο. 

Δκθαλίδεη γεληθψο δπζθνιίεο, ζην ζρέδην θαη ηελ γξαθή, ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν. 

ηε Β’ Φάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε δφκεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, ην νπνίν 

πινπνηείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ αξρηθή 

παξαηήξεζε μεθίλεζε ζηηο 13/11/2013 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 18/12/2013. Ζ 

δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21/2/2014, αθνχ είραλ πξνεγεζεί 

νη πξψηεο δέθα δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. Ο ζθνπφο ηεο ήηαλ λα ειεγρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο καο. Ζ ηειηθή παξαηήξεζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ καο πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

παξεκβάζεσλ ζηηο 11/04/2014. 

Ζ Γ’ Φάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, αθνινπζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο 

παξαηήξεζεο (βι. Παξάξηεκα 3) θαη πεξηιακβάλεη ηε δφκεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη ε εξεπλήηξηα. Καηά ηε δφκεζε 
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ζρεδηάδεηαη ην Δβδνκαδηαίν, ην Μεληαίν θαη ην Δηήζην πξφγξακκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην Δηήζην πξφγξακκα δηαθξίλεηαη ζε πέληε βήκαηα-ζηφρνπο, ηα νπνία 

νδεγνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ. Αλαιπηηθά, ηνλ κήλα 

Γεθέκβξην, ν ζηφρνο ήηαλ ν καζεηήο λα μερσξίδεη ηα ζεκεία απφ ηηο γξακκέο, 

ζπκκεηέρνληαο ζε βησκαηηθά παηρλίδηα. Σν δεχηεξν βήκα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην, ήηαλ ν 

καζεηήο λα αλαγλσξίδεη θαη λα επηιέγεη δηαθνξεηηθά είδε γξακκψλ. Σν ηξίην βήκα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ κήλα Μάξηην, κε ζηφρν λα θαηαθέξεη ν καζεηήο λα ζρεδηάδεη 

δηαθνξεηηθά είδε γξακκψλ θαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα δπαδηθφ παηρλίδη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ (ζεκαληηθφ άιιν) ζε ζέζε ζπκπαίθηε. Σν ηέηαξην βήκα ηνλ κήλα 

Μάξηην είλαη λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα είδε γξακκψλ θαη πεξηγξακκάησλ γηα λα 

ζπλζέηεη δηάθνξα ζρήκαηα θαη κνξθέο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα δπαδηθφ παηρλίδη κε 

ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ. Σν ηειεπηαίν βήκα, ηνλ κήλα Απξίιην, είλαη λα ρξεζηκνπνηεί 

δηάθνξα είδε γξακκψλ θαη ζρεκάησλ γηα λα ζπλζέηεη ηα ζχκβνια ησλ αξηζκψλ θαη 

ησλ θσλεκάησλ (γξάκκαηα) θαη λα ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθά παηρλίδηα, κηθξήο νκάδαο.  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ ζηφρσλ, ζεσξνχκε απαξαίηεην λα 

αλαθεξζνχκε ζηελ επηινγή ησλ κέζσλ θαη ησλ πιηθψλ. Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ  

ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ παξεκβάζεσλ, απνηειεί βαζηθή ιεηηνπξγία 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη γίλεηαη ζηελ ηξίηε θάζε. Ζ ρξήζε πνηθίισλ πιηθψλ θαη κέζσλ, 

δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα γηα αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη βνεζάεη ην παηδί λα αλαπηχζζεη ηε θαληαζία 

θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ αλαιψζηκα, φπσο 

θφιιεο, ραξηφληα, καξθαδφξνη. Αθφκα θαη βηβιία, φπσο παξακχζηα, βηβιηνηεηξάδηα 

πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο, Φπρνθηλεηηθφηεηαο, Ννεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη 

Πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Μεξηθά απφ ηα επνπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη 

θσηνγξαθηθή κεραλή, ν Ζ/Τ, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, ην ζθάλεξ, ν εθηππσηήο θαη ε 

εθαξκνγή viber γηα ηε δεκηνπξγία βίληεν κε θηλνχκελα ζρέδηα πνπ αλαθέξνπλ ηνπο 

θαλφλεο πνπ έρνπκε ζέζεη καδί κε ηνλ καζεηή. χκθσλα κε ηνλ Ληνλαξάθε (2001), ε 

αμηνπνίεζε ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, φπσο ην βίληεν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο επέιηθηνπ θαη ιεηηνπξγηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ ζπλζέηεη έλα 

κηθξφθνζκν κε πνιιέο δπλακηθέο. Βαζηθφ εξγαιείν απνηέιεζαλ θαη ηα 

παπνπηζφθνπηα ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ πξνζαξκνδφκελα ζηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή θαη πνπ ζχκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2014), απνηεινχλ κηα 

θαηλνηφκα εμαηνκηθεπκέλε δηδαθηηθή πξνζζήθε πνπ δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ, ησλ πιηθψλ θαη ησλ θαξηψλ, ζηελ πινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ 
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πξνγξάκκαηνο. Ο εθπαηδεπηηθφο δνκεί ηνλ νξηζκέλν ρψξν ηνπ παπνπηζφθνπηνπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή ηνπ, ππνβνεζψληάο ηνλ λα δηαθξίλεη, 

λα ηαπηνπνηεί, λα απηνλνκείηαη ζηε κάζεζε (Γξνζηλνχ θαη ζπλ., 2009). Σέινο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλνη εληζρπηέο, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ, φπσο ε ζεηηθή ελίζρπζε ηνπ καζεηή θάζε θνξά πνπ 

επηζθεπηφηαλ ηελ ηνπαιέηα αθνινπζψληαο ηνπ θαλφλεο – βήκαηα πνπ είρακε 

εηθνλνπνηήζεη, κε έλα απηνθφιιεην ζηνλ πίλαθα επηζθέςεσλ ηεο ηνπαιέηαο.  

Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ ζηφρσλ, αλά κήλα θαη εβδνκάδα. Υαξαθηεξηζηηθά, ηνλ 

κήλα Γεθέκβξην, νη πξνθαζνξηζκέλνη ζηφρνη ήηαλ λα έξζεη ζε επαθή κε ην ζεκείν 

θαη ηε γξακκή, λα μερσξίδεη ηα ζεκεία απφ ηηο γξακκέο θαη λα εθηειεί κε αθξίβεηα 

θηλήζεηο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. Σνλ κήλα Ηαλνπάξην, νη εβδνκαδηαίνη ζηφρνη ήηαλ λα 

μερσξίδεη ηα είδε ησλ γξακκψλ, λα αλαγλσξίδεη θαη λα επηιέγεη δηαθνξεηηθά είδε 

γξακκψλ, λα εθηειεί κε αθξίβεηα θηλήζεηο αδξήο θηλεηηθφηεηαο, λα ζπληνλίδεη ηηο 

θηλήζεηο ηνπ, ψζηε λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ, λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζρεδηάδεη ζεκεία 

θαη δηαθνξεηηθά είδε γξακκψλ. Αθνινχζσο, ηνλ κήλα Φεβξνπάξην ηέζεθαλ νη 

αθφινπζνη ζηφρνη: λα αλαγλσξίδεη ην ζρήκα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη λα ηα ηαμηλνκήζεη 

ζηελ θαηάιιειε νκάδα, λα ηαμηλνκεί κε βάζε νξηζκέλα γλσξίζκαηα πνπ είλαη θνηλά 

ζε αληηθείκελα (π.ρ. ζρήκα), λα αλαγλσξίδεη ηα ζρήκαηα θαη λα ηνπνζεηήζεη ην ζψκα 

ηνπ ζην αληίζηνηρν ζρήκα πνπ ππάξρεη ζηνλ ρψξν, λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα είδε 

γξακκψλ θαη λα ζπλζέηεη δηάθνξα ζρήκαηα θαη κνξθέο. Οκνίσο, ηνλ κήλα Μάξηην 

ηέζεθαλ νη αθφινπζνη ζηφρνη: λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζρεδηάδεη ζεκεία θαη 

δηαθνξεηηθά είδε γξακκψλ, λα μερσξίδεη ηηο έλλνηεο πάλσ- θάησ (ψζηε λα κπνξεί λα 

θαζνδεγείηαη γηα ηε ζχλζεζε ζρεκάησλ κε γξακκέο), λα μερσξίδεη ηηο θαηάιιειεο 

γξακκέο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ζπλζέηεη ζρήκαηα, λα ζρεδηάδεη 

δηάθνξα είδε γξακκψλ θαη πεξηγξακκάησλ, λα ζρεδηάδεη θαη λα ζπλζέηεη δηάθνξα 

ζρήκαηα θαη κνξθέο, λα αλαγλσξίζεη ηα ζρήκαηα θαη λα ηα ρξσκαηίζεη 

ρξεζηκνπνηψληαο πίλαθα αλαθνξάο, λα αλαγλσξίδεη ηα ζρήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ αίζζεζε ηεο αθήο, Σέινο, ηνλ κήλα Απξίιην, νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ λα 

ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηα θαη λα θαηαλνεί ηνπο θαλφλεο, λα κπνξεί λα 

απνθσδηθνπνηεί ηνπο νπηηθνπνηεκέλνπο θαλφλεο ελφο αηνκηθνχ παηρληδηνχ, θαζψο θαη 

λα αληηιεθζεί ηνπο νπηηθνπνηεκέλνπο θαλφλεο κηαο νκαδηθήο δξαζηεξηφηεηαο, λα 

πεξηκέλεη ηελ ζεηξά ηνπ, λα αλαγλσξίζεη ηα ζρήκαηα θαη λα ηνπνζεηήζεη ην ζψκα ηνπ 

ζην αληίζηνηρν ζρήκα πνπ ππάξρεη ζηνλ ρψξν, λα επαλαιάβεη ηνλ πξνεγνχκελν 

ζηφρν ζπκκεηέρνληαο ζε κηα κηθξή νκάδα, λα ηνπνζεηεί ζσζηά ηα θαηάιιεια είδε 
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γξακκψλ θαη ζεκείσλ ζε έλα πξφζσπν, γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ, λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα είδε ησλ γξακκψλ γηα λα θηηάμεη γξάκκαηα, λα ζρεκαηίδεη 

ηα ζχκβνια ησλ γξακκάησλ θαη ησλ αξηζκψλ, λα θαηαλνεί ην θείκελν θαη λα 

απαληάεη ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο. 

Ζ Γ’ Φάζε, πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε θάπνησλ ελδεηθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ 1
ε
  

παξέκβαζε, έγηλε ζηηο 18/12/2013, κε  δηδαθηηθφ ζηφρν λα μερσξίδεη ηα ζεκεία απφ 

ηηο γξακκέο. ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, αζρνιεζήθακε κε ηελ πιαζηειίλε, 

ρξεζηκνπνηήζακε πην καιαθή, γηαηί ε θιαζζηθή είλαη πην ζθιεξή θαη είλαη 

δπζιεηηνπξγηθή γηα ηνλ καζεηή καο. Ξεθηλήζακε θάλνληαο θπθιηθέο θηλήζεηο κε 

ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπκε ζεκεία θαη ζπλερίζακε  θάλνληαο αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο 

θηλήζεηο γηα λα θηηάμνπκε γξακκέο. Έπεηηα ζπλερίζακε ηελ αλάγλσζε ηνπ 

παξακπζηνχ «Μηιάκε γηα ην ζεκείν θαη ηελ γξακκή», φπνπ αλαθαιχπηνπκε φηη ηα 

ζρήκαηα, νη αξηζκνί θαη ηα γξάκκαηα δεκηνπξγνχληαη φια απφ ζεκεία θαη γξακκέο. 

Έηζη θαη εκείο πξνζπαζνχκε λα θηηάμνπκε κε ηα ζεκεία θαη ηηο γξακκέο πνπ έρνπκε 

ηξία ηξίγσλα  έλα κηθξφ, έλα κεζαίν θαη έλα κεγάιν. Σέινο, ηνπνζεηνχκε ην έλα θάησ 

απφ ην άιιν θαη θηηάρλνπκε έλα ρξηζηνπγελληάηηθν έιαην. Βξίζθνπκε ζην δηαδίθηπν 

θαη ην ηξαγνχδη «Χ έιαην» θαη ην αθνχκε. Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 35 

ιεπηά.   

Ο ζηφρνο ηεο 2
εο

 παξέκβαζεο (8/1/2014), ήηαλ λα αλαγλσξίδεη θαη λα επηιέγεη 

δηαθνξεηηθά είδε γξακκψλ. Ζ εθπαηδεπηηθφο μεθίλεζε ηελ παξέκβαζε κε ην ηξαγνχδη 

«Μηιάκε γηα ην ζεκείν θαη ηελ γξακκή» ζαλ κεηαβαηηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα λα 

πξνρσξήζεη ζε κηα ςπρνθηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ εηδηθή παηδαγσγφο, είρε 

ζρεδηάζεη ζην πάησκα ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ηξία είδε γξακκψλ (ίζηα, θακππισηή, 

δηθ-δαθ) κε ραξηνηαηλία θαη άθεζε ηνλ καζεηή λα επεμεξγαζηεί ιίγν ην πεξηβάιινλ. 

ηελ ζπλέρεηα ε εηδηθή παηδαγσγφο, παξνπζίαζε ηηο γξακκέο κε ηα αληίζηνηρα 

νλφκαηα θαη έβαιε κηα αξγή θαη ραιαξσηηθή κνπζηθή. Αξρηθά, πξνρψξεζε πάλσ ζηηο 

γξακκέο, θαζψο ν καζεηήο ηελ παξαθνινπζνχζε θαη έπεηηα θάιεζε ηνλ καζεηή λα ηε 

κηκεζεί. Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 30 ιεπηά θαη ππήξμε βνήζεηα απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. 

Ζ 3
ε
 παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15/1/2014 θαη απνηειεί παξαιιαγή ηεο 

πξναλαθεξζείζαο δξαζηεξηφηεηαο, ιφγσ ηεο κεγάιεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεηψπηζε ν 

καζεηήο. Ο ζηφρνο παξακέλεη ν ίδηνο. Απηή ηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεγάια 

ηνπβιάθηα ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο γξακκήο αληί γηα ραξηνηαηλία, ψζηε ε αθνινπζία ηεο 
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δηαδξνκήο λα είλαη πην μεθάζαξε.  Ζ παηδαγσγφο απνθάζηζε απηή ηε θνξά λα ζηήζεη 

ηε δηαδξνκή καδί κε ηνπο καζεηέο, γεγνλφο πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα γίλνπλ πην 

ππεχζπλνη θαη ειπίδνληαο ηαπηφρξνλα ε δηαδηθαζία λα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα 

ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα αθνινπζήζεη. Καζψο επίζεο, φηη ε βησκαηηθή θχζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζα βνεζήζεη ηνλ καζεηή ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη δηάθξηζε 

ησλ γξακκψλ. Ζ εθπαηδεπηηθφο θξφληηζε λα ελαιιάζζνληαη ηα ρξψκαηα ζηα 

ηνπβιάθηα θαη επίζεο ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα μεθηλήζεη κφλν κε ηελ ίζηα γξακκή 

θαη αθνχ ν καζεηήο θαηαθέξεη λα ηελ αθνινπζεί κε άλεζε, κεηέπεηηα πξνρσξάκε θαη 

ζηηο ππφινηπεο. Ζ εηδηθή παηδαγσγφο εμήγεζε ηνπο θαλφλεο 1. Πεξπαηάκε πάλσ ζηα 

ηνπβιάθηα, πξνζπαζψληαο λα ηζνξξνπήζνπκε θαη λα κελ παηήζνπκε θάησ. 2. 

Δλαιιάζζνπκε ηα πφδηα καο, αξηζηεξφ- δεμί θηι. 3. Όηαλ ζηακαηήζεη ε κνπζηθή, 

ζηακαηάκε θαη εκείο θαη δειψλνπκε ην ρξψκα πνπ έρεη ην ηνπβιάθη πάλσ ζην νπνίν 

παηάκε» θαη ζηε ζπλέρεηα δήηεζε απφ ηνλ κεγαιχηεξν καζεηή, λα δείμεη κε ην 

παξάδεηγκα ηνπ ζηνλ καζεηή ηη πξέπεη λα θάλεη. Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 

30 ιεπηά θαη ππήξμε βνήζεηα απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

ηα πιαίζηα ηεο θαηάθηεζεο ηνπ ζηφρνπ λα βειηηψζεη ηελ αδξή ηνπ θηλεηηθφηεηα 

θαη λα ελαιιάζζεη ηα πφδηα ηνπ, ελψ πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε παξαθάησ: ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, δνπιέςακε 

ηελ ελαιιαγή αξηζηεξνχ-δεμηνχ πνδηνχ. Απηή ηε θνξά δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

ηνπβιάθηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νρηψ ζηεθάληα δηαθφξσλ ρξσκάησλ θαη 

ζρεκαηίζηεθαλ δχν ζεηξέο. Βάιακε ραιαξσηηθή κνπζηθή θαη θαιέζακε ηνπο δχν 

καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο λα πεξπαηήζνπλ κέζα ζηα ζηεθάληα ρξεζηκνπνηψληαο 

θαη ηηο δχν ζηήιεο γηα λα ελαιιάζζνπλ αλαιφγσο ηα πφδηα ηνπο. ην επφκελν ζηάδην 

δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο, λα ρνξνπεδάλε κέζα ζε θάζε θχθιν έρνληαο θαη ηα δχν 

πφδηα ηνπο ελσκέλα.  

ηελ 4
ε
 δξαζηεξηφηεηα (31/1/2014), παίμακε κε ην ινγηζκηθφ ηεο δσγξαθηθήο. ε 

πξψην ζηάδην, ν καζεηήο δεκηνχξγεζε κφλν ίζηεο γξακκέο, επεηδή είλαη πην δχζθνιε 

ε δεκηνπξγία ησλ ππφινηπσλ κε ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ. Όκσο αξγφηεξα παίμακε έλα 

παηρλίδη, φπνπ ε εηδηθή παηδαγσγφο ζρεδίαδε κε ην πξφγξακκα ηεο δσγξαθηθήο ζηνλ 

Ζ/Τ θαη ηα παηδηά ην έβιεπαλ κέζα απφ ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη έπξεπε λα 

θάλνπλ ην ίδην κε ηνπο καξθαδφξνπο ζην ραξηί πνπ είραλ κπξνζηά ηνπο. Γειαδή, εάλ 

ε εθπαηδεπηηθφο ζρεδίαδε κηα καχξε ίζηα γξακκή, έπξεπε λα πάξνπλ ηνλ καχξν 

καξθαδφξν θαη λα ζρεδηάζνπλ ζην ραξηί ηνπο κηα καχξε ίζηα γξακκή. Ζ δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 20 ιεπηά θαη δε ρξεηάζηεθε ηδηαίηεξε βνήζεηα ν καζεηήο. 
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ηα πιαίζηα ηεο θαηάθηεζεο ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ (λα ζρεδηάδεη ζεκεία θαη 

δηαθνξεηηθά είδε γξακκψλ), πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε 

παξαθάησ: ε εθπαηδεπηηθφο κε έλα πηξνχλη δεκηνπξγεί πάλσ ζε πιαζηειίλε, ην 

ηχπσκα κηαο δηθ-δαθ θαη κηαο ίζηαο γξακκήο. Έπεηηα δίλεη ζηνλ καζεηή φζπξηα 

κεζαίνπ κεγέζνπο (γηα κεγαιχηεξε επθνιία) θαη ηνπ δεηάεη λα ηα ηνπνζεηήζεη πάλσ 

ζηηο γξακκέο, γηα λα ηνλ βνεζήζεη έρεη ηνπνζεηήζεη ε ίδηα, έλα ζηελ αξρή θαη έλα ζην 

ηέινο. Ο καζεηήο αληαπεμήιζε πιήξσο ζηε δξαζηεξηφηεηα.  

ηελ 5
ε
 δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12/2/2014,  παίμακε ην 

θηλεηηθφ παηρλίδη ηεο ηζνξξνπίαο θαη αλαγλψξηζεο γξακκψλ δηαθνξνπνηεκέλν θαη ην 

ρσξίζακε ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε, δεηήζακε απφ ηνπο καζεηέο λα 

κπνπζνπιήζνπλ επάλσ ζηηο γξακκέο (ηνπβιάθηα). Ο καζεηήο ηα θαηάθεξε ρσξίο 

δπζθνιία θαη δεηήζακε απφ ηνπο καζεηέο λα πεξπαηήζνπλ επάλσ ζηα ηνπβιάθηα,  

ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο δχν ζηήιεο γηα λα ελαιιάζζνπλ αλαιφγσο ηα πφδηα ηνπο 

αιιά θαη ζαλ ηνλ θάβνπξα (πιάγηα βήκαηα). ηε δεχηεξε θάζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

θξαηήζακε ηε κία ίζηα γξακκή θαη θηηάμακε άιιε κηα κε κνξθή δηθ-δαθ. Κάζε θνξά 

πνπ ζηακαηνχζε ε κνπζηθή δειψλακε θαη ζε θάζε καζεηή ζε πνηα γξακκή πξέπεη λα 

πεξπαηήζεη π.ρ. Ο …. ζηελ ίζηα γξακκή. Ο καζεηήο ζα έπξεπε λα αθνχζεη ηελ 

πξνθνξηθή εληνιή θαη λα ηελ εθηειέζεη. 

ηελ 6
ε
 δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14/2/2014, θαη αθνχ ε 

εθπαηδεπηηθφο ζεψξεζε φηη ν καζεηήο έρεη πεηχρεη ηνλ πξνεγνχκελν ζηφρν θαη είλαη 

αξθεηά εμνηθεησκέλνο κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ζεψξεζε φηη κπνξεί λα 

αληεπεμέιζεη ζηελ επαλάιεςή ηεο ζε νκαδηθφ πιαίζην, κε ζηφρν λα ζπκκεηέρεη ζε 

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπ δεμηνηήησλ. Δθηφο 

φκσο απφ ηελ επαλάιεςε ηεο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο ζε νκαδηθφ πιαίζην, 

πξνζζέζακε θαη κηα πην βησκαηηθή κνξθή ζηε δξαζηεξηφηεηα ψζηε λα θαηαθέξεη ν 

καζεηήο καο λα εκπεδψζεη ηε γλψζε, κέζσ ηεο αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο. 

Εεηήζακε ινηπφλ απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε 

λα ζρεκαηίζνπκε ηα είδε ησλ γξακκψλ κε ην ζψκα καο.  

ηηο 26/2/2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 7
ε
 δξαζηεξηφηεηα, κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζρεκάησλ. Θεσξήζεθε απαξαίηεην, λα εμνηθεησζεί ν καζεηήο 

πιήξσο κε ηα ζρήκαηα θαη λα παγησζεί ε γλψζε, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηα επφκελα 

βήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ αιιά θαη ηε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ ζρεκάησλ. ηε δξαζηεξηφηεηα ζπκκεηείραλ νη δχν καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο. Ζ λεπηαγσγφο ζρεδίαζε ζην πάησκα κε ραξηνηαηλία ηξία ζρήκαηα (ηξίγσλν, 
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ηεηξάγσλν, θχθιν) ηα νπνία αλαγλσξίδεη ν καζεηήο (ην νξζνγψλην ην κπεξδεχεη κε 

ην ηεηξάγσλν νπφηε ζε απηήλ ηελ θάζε δελ ην ρξεζηκνπνηήζακε). Γηα λα βεβαησζεί 

φηη ν καζεηήο αλαγλσξίδεη ηα ζρήκαηα θαη θπξίσο κπνξεί λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηνλ 

ρψξν θαη λα ηνπνζεηήζεη ην ζψκα ηνπ κέζα ζε απηά, έθαλε έλα παηρλίδη 

πξνεηνηκαζίαο  καδί κε ηνλ καζεηή, φπνπ ηνπ έιεγε έλα ζρήκα θαη απηφο έπξεπε λα 

ηνπνζεηεζεί κέζα ζην ζρήκα π.ρ. ηξίγσλν. ηε ζπλέρεηα ηνπνζέηεζε ζην θέληξν 

θάπνηα αληηθείκελα κε επδηάθξηην ζρήκα. Δμεγήζεθαλ ζηνπο καζεηέο νη θαλφλεο πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θαη είλαη νη εμήο: 1. Σεξνχκε ηε ζεηξά, παίδνπκε ν έλαο 

κεηά ηνλ άιινλ. 2. Γηαιέγνπκε έλα αληηθείκελν. 3. Γειψλνπκε πξνθνξηθά ην ζρήκα 

ηνπ. 4. Σν ηαμηλνκνχκε ζην αληίζηνηρν ζρήκα. Ζ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψζεθε φηαλ 

ηνπνζεηήζεθαλ φια ηα αληηθείκελα ζηα αληίζηνηρα ζρήκαηα. Ζ δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο ήηαλ 30 ιεπηά. 

Ο ζηφρνο ηεο 8
εο

 δξαζηεξηφηεηαο (28/2/2014) παξακέλεη ν ίδηνο (ε αλαγλψξηζε 

ησλ ζρεκάησλ). Υξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πάιη ηα ζρήκαηα (ηξίγσλν, ηεηξάγσλν, 

θχθιν) πνπ είρακε ζρεδηάζεη γηα ηελ πξναλαθεξζείζα δξαζηεξηφηεηα ζην πάησκα. 

ηε δξαζηεξηφηεηα αξρηθά ζπκκεηέρνπλ νη δχν καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, αιιά 

ζε δεχηεξε θάζε ε δξαζηεξηφηεηα επαλαιακβάλεηαη ζηα πιαίζηα κηθξήο νκάδαο. 

Κάζε θνξά πνπ ζέινπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα, 

θξνληίδνπκε λα ηελ πξαγκαηνπνηνχκε ζε βήκαηα κε ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ 

καζεηψλ, ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε ηελ επηηπρία ηεο θαη ηαπηφρξνλα θξνληίδνπκε γηα 

ηελ εμνηθείσζε θαη απφδνζε ηνπ καζεηή ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

Δμεγνχκε ζηνπο καζεηέο ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη νπνίνη είλαη 

νη εμήο: 1. Υνξεχνπκε θαη θηλνχκαζηε ζηνλ ρψξν φζν αθνχκε ηελ κνπζηθή. 2. Όηαλ ε 

κνπζηθή ζηακαηήζεη, θνηηάκε ην ζρήκα πνπ καο δείρλεη ε θπξία. 3. Αλαγλσξίδνπκε 

ην ζρήκα θαη δειψλνπκε πξνθνξηθά ην ζρήκα ηνπ. 4. Σξέρνπκε θαη ηνπνζεηνχκε ην 

ζψκα καο κέζα ζην ζρήκα. Μεηά απφ ηελ επεμήγεζε ησλ θαλφλσλ, βάδνπκε κνπζηθή 

θαη ην παηρλίδη μεθηλάεη (ρξεζηκνπνηνχκε ηα ηξαγνχδηα ησλ ζρεκάησλ, απφ ηα 

δνπδνχληα). Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 30 ιεπηά θαη ν καζεηήο δε 

ρξεηάζηεθε βνήζεηα απφ ηελ λεπηαγσγφ. 

ηηο 5/3/2014 πξαγκαηνπνηήζακε ηελ 9
ε
 παξέκβαζε καο, γηα ηελ νπνία ε 

εθπαηδεπηηθφο θαηαζθεχαζε έλα παπνπηζφθνπην ην νπνίν πεξηέρεη ηα δηάθνξα είδε 

γξακκψλ πιαζηηθνπνηεκέλα. Ο ζηφρνο ηνπ παπνπηζφθνπηνπ είλαη ην ηέηαξην θαη ην 

πέκπην βήκα ηνπ task analysis πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν 

καζεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεί ηα δηάθνξα είδε γξακκψλ ψζηε 
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λα ζπλζέζεη ζρήκαηα θαη αξγφηεξα ζχκβνια θαη ζρέδηα. Σν θνπηί πεξηιακβάλεη 

κηθξέο θαη κεγάιεο ίζηεο γξακκέο, κηθξέο θαη κεγάιεο θακππισηέο γξακκέο θαη 

θάξηεο κέγεζνο Α5 κε ηα πξφηππα ησλ ζρεκάησλ, ησλ γξακκάησλ θαη ησλ αξηζκψλ, 

ψζηε ζε πξψηε θάζε λα βνεζεζεί ζηνλ ζρεκαηηζκφ απηψλ, κε ηηο γξακκέο ηηο νπνίεο 

πεξηέρεη ην θνπηί. Οη γξακκέο θνιιάλε πάλσ ζηηο θαξηέιεο κε βέιθξν. Ξεθηλήζακε ηε 

δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδνληαο ζηνλ καζεηή ηα είδε ησλ γξακκψλ (ηα νπνία πιένλ 

αλαγλσξίδεη πνιχ εχθνια, ηα παξνπζηάζακε φκσο ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ κέζνπ θαη 

ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο πνπ έρνπλ ζε απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα) θαη θάλακε έλαλ 

έιεγρν γηα λα θαηαιάβνπκε εάλ ν καζεηήο έρεη θαηαλνήζεη θαη αλαγλσξίδεη ηα είδε 

ησλ γξακκψλ πνπ έρνπκε θφςεη θαη εάλ έρεη θάλεη ηε ζχλδεζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

γλψζε. Μπεξδέςακε ηηο γξακκέο θαη δεηήζακε απφ ηνλ καζεηή λα ηηο ηαμηλνκήζεη 

ζηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο (ίζηεο γξακκέο, κεγάιεο ίζηεο γξακκέο, κηθξέο θακππισηέο 

γξακκέο, κεγάιεο θακππισηέο γξακκέο). ηε ζπλέρεηα δηαιέμακε ην πξψην ζρήκα, ην 

πην εχθνιν, πνπ είλαη ην ηεηξάγσλν, γηα ην νπνίν ρξεηαδφκαζηε ηέζζεξηο κεγάιεο θαη 

ίζηεο γξακκέο. Γηαιέμακε καδί κε ηνλ καζεηή ηηο γξακκέο θαη ηνπ δεηήζακε λα ηηο 

ηνπνζεηήζεη πάλσ ζην ζρήκα ψζηε λα ζρεδηαζηεί ην ηεηξάγσλν. Σελ ίδηα πνξεία 

αθνινπζήζακε θαη κε ηα ππφινηπα ζρήκαηα. Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 20 

ιεπηά. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή επαλαιήθζεθε, απμάλνληαο ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο. 

Υξεζηκνπνηήζακε ην θαπάθη ηνπ ίδηνπ θνπηηνχ, ην νπνίν έρνπκε θαιχςεη (νιφθιεξε 

ηελ επηθάλεηα ηνπ) κε βέιθξν. Δθεί έπξεπε ν καζεηήο λα δεκηνπξγεί ηα δηάθνξα 

ζρήκαηα απηφλνκα, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνην πξφηππφ φπσο ηηο θαξηέιεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ζηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ 10
ε
 δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14/3/2014 θαη ήηαλ έλα παηρλίδη 

αηζζήζεσλ. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ θάπνηα ζρήκαηα πνπ θηηάμακε απφ 

πειφ θαη ηα βάςακε καδί κε ηνλ καζεηή, έλα καληίιη θαη έλα θαιαζάθη. ηε 

δξαζηεξηφηεηά έιαβαλ κέξνο νη δχν καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο. Ζ αίζζεζε, ηελ 

νπνία έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ζην παηρλίδη καο, είλαη ε αίζζεζε ηεο 

αθήο, ελψ πεξηνξίζακε ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο. Οη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ νη εμήο: 

1. Παίδνπκε κε ηε ζεηξά (κηα ν έλαο- κηα ν άιινο φρη ηαπηφρξνλα). 2. Κιείλνπκε ηα 

κάηηα ηνπ παίθηε, κε έλα καληίιη. 3. Σνπ δεηάκε λα ηνπνζεηήζεη ηα ρέξηα ηνπ κέζα 

ζην θαιάζη πνπ έρνπκε ηνπνζεηήζεη κπξνζηά ηνπ (θαη φπνπ ππάξρνπλ ηα ζρήκαηα 

πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη) θαη λα δηαιέμεη έλα κφλν αληηθείκελν. 4. Έπεηηα, ν 

καζεηήο πξέπεη λα ςειαθίζεη ην αληηθείκελν θαη λα καληέςεη ην ζρήκα ηνπ. 5. Σέινο, 
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πξέπεη λα δειψζεη ην ζρήκα πξνθνξηθά θαη λα βγάιεη ην καληίιη γηα λα ειέγμεη εάλ 

έρεη καληέςεη ζσζηά. Ζ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ 30 ιεπηά. Δπίζεο, ε 

δξαζηεξηφηεηα επαλαιήθηεθε ζε νκαδηθφ επίπεδν πέληε αηφκσλ.  

Ζ 11
ε
 δξαζηεξηφηεηα πνπ πινπνηήζεθε ζηηο 03/4/2014, είρε σο ζηφρν λα 

ρξεζηκνπνηεί ν καζεηήο δηάθνξα είδε γξακκψλ θαη ζρεκάησλ γηα λα ζπλζέηεη 

κνξθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ λα ζρεκαηίζεη ν 

καζεηήο ηε κνξθή ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια 

ζρήκαηα. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ην θαηάιιειν πιηθφ πνπ 

πεξηειάκβαλε πιαζηηθνπνηεκέλα ζρήκαηα θαη γξακκέο θαη ην πξφηππν ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Έπεηηα δεηήζεθε απφ ηνλ καζεηή λα ην ζπκπιεξψζεη. Ο 

καζεηήο νινθιήξσζε ηε κνξθή ρσξίο δπζθνιία, θαζψο έρεη δνπιέςεη ήδε ην ζέκα 

ηεο ζσκαηνγλσζίαο θαη πξνζπαζεί ζπρλά λα ην απνηππψζεη κέζσ ηνπ ζρεδίνπ 

(ηρλνγξάθεκα). Δθηφο απφ ηε κνξθή ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ε εθπαηδεπηηθφο είρε 

εηνηκάζεη θαη έλα πην ζχλζεην πιηθφ (ηε ζπλεζηζκέλε δσγξαθηά πνπ θαιείηαη λα 

ζρεδηάζεη ν καζεηήο, ζηε ζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα θαιείηαη λα ηελ θαηαζθεπάζεη κε 

ζρήκαηα.  Καη απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηελ νινθιήξσζε κε επηηπρία. Γηαιέμακε ηα 

ζέκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ έηζη ψζηε λα είλαη νηθεία ζηνλ καζεηή, γηα λα θαηαθέξεη 

λα νινθιεξψζεη θαη λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν, δειαδή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη κέζσ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ γξακκψλ δεκηνπξγνχκε ηηο κνξθέο (αιιά θαη ηα 

ζχκβνια: επφκελνο ζηφρνο). Ζ δηάξθεηα ηεο ήηαλ 20 ιεπηά θαη δε ρξεηάζηεθε ε 

βνήζεηα ηεο λεπηαγσγνχ. 

Ζ 12
ε
 θαη ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26/3/2014, κε ζηφρν 

λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα είδε γξακκψλ θαη ζρεκάησλ γηα λα ζπλζέηεη ηα ζχκβνια 

ησλ θσλεκάησλ (γξάκκαηα) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηφο ηνπ.  

Υξεζηκνπνηήζακε ην παπνπηζφθνπην πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κε ηα είδε ησλ 

γξακκψλ θαη πξφηππα κε ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηφο ηνπ. ε επφκελν ζηάδην 

ρξεζηκνπνηήζακε ηε δξαζηεξηφηεηα ειέγρνπ θαη δεηήζακε απφ ηνλ καζεηή λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γξακκέο θαη λα ζρεδηάζεη ηα γξάκκαηα ζην θαπάθη ηνπ θνπηηνχ 

(ην νπνίν είλαη θαιπκκέλν κε βέιθξν ψζηε λα κπνξνχλ λα θνιιήζνπλ επάλσ ηα είδε 

ησλ γξακκψλ, δελ ππάξρνπλ φκσο ηα πξφηππα φπσο ζηηο θαξηέιεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο). ρεκαηίζακε ηα γξάκκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ην 

φλνκα ηνπ καζεηή.  
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Σέινο, θάλακε κεηάβαζε ζην ραξηί φπνπ πξνζπάζεζε ν καζεηήο λα γξάςεη ην 

φλνκα ηνπ θαη λα πεξάζεη ζην ζπκβνιηθφ ζηάδην αλαπαξάζηαζεο πνπ είλαη θαη ν 

ηειεπηαίνο ζηφρνο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ έρεη δνκεζεί. 

Ζ Δ’ Φάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα εξγαιεία γηα απηφλ ηνλ 

ζθνπφ απνηέιεζαλ ν παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο ησλ ΔΓΑ, ε ηειηθή παξαηήξεζε, 

φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαζψο επίζεο θαη ην πείξακα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

πξψην πείξακα πινπνηήζεθε ζηηο 28/3/2014, πξηλ ηελ νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα 

θαη ρσξίο πξνεηνηκαζία ηνπ λεπίνπ. Ζ θνηλσληθή ηζηνξία πνπ θιήζεθε λα θαηαλνήζεη 

ν καζεηήο έρεη ηίηιν «Μαζαίλσ λα παίδσ κε ηνλ θίιν κνπ!». Απηή ε ηζηνξία 

αλαιχζεθε ζε 17 γξακκέο, 152 ιέμεηο («ΦΦΦ» (π.ρ. ήξεκνο) θαη 22 θσηνγξαθίεο 

σο εληζρπηέο. Σν θείκελν θαηαλφεζεο ζπλνδεπφηαλ κε έλα ζρεηηθφ ληνζηέ, ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηχπνπ πνιιαπιήο επηινγήο.  

Σν δεχηεξν πείξακα έγηλε 3/4/2014 κε ηίηιν «Οη θαλφλεο πνπ ηεξψ γηα λα θάσ 

θαγεηφ!!!». Απηή ε θνηλσληθή ηζηνξία, πξαγκαηεχεηαη ηνπο θαλφλεο πνπ ηεξνχλ νη 

καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζίηηζεο. Δθαξκφζηεθε πξηλ ην γεχκα θαη ρσξίο 

πξνεηνηκαζία ηνπ λεπίνπ. Σν θείκελν απνηειείηαη απφ 17 ζεηξέο, 131 ιέμεηο 

(«ΦΦΦΦ» (π.ρ. αλνίγσ) θαη 18 θσηνγξαθίεο. Σν θείκελν θαηαλφεζεο 

ζπλνδεπφηαλ κε έλα ζρεηηθφ ληνζηέ, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο ηχπνπ πνιιαπιήο επηινγήο.  

ηηο 4/4/2014 εθαξκφζηεθε ην 3
ν
 Πείξακα, κε ηίηιν «Πιέλσ ηα ρέξηα κνπ!!!»,  ην 

νπνίν εθαξκφζηεθε κεηά ηελ επίζθεςε ζηελ ηνπαιέηα θαη κε πξνεηνηκαζία ηνπ 

λεπίνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία αλαθέξνληαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ν καζεηήο γηα λα θαηαθέξεη λα πιχλεη κφλνο ηνπ ηα ρέξηα ηνπ. Ζ 

ηζηνξία δνκήζεθε ζε 11 ζεηξέο θαη 52 ιέμεηο («ΦΦ» (π.ρ. πιέλσ) κε 11 

θσηνγξαθίεο. Σν θείκελν θαηαλφεζεο ζπλνδεπφηαλ κε έλα ζρεηηθφ ληνζηέ, ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηχπνπ πνιιαπιήο επηινγήο.  

Σν 4
ν
 πείξακα έγηλε ζηηο 10/4/2014 κε ηίηιν «Γξάθσ θαη ζρεδηάδσ ζην 

λεπηαγσγείν…» θαη δφζεθε πξηλ ηελ νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο 

πξνεηνηκαζία. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίαο ήηαλ ε ππελζχκηζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν κπνξεί λα ζρεδηάζεη ζρήκαηα, κνξθέο θαη ζχκβνια, θαζψο θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ θαηάθηεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζην ΑΓΔΠΔΑΔ. 

Ζ θνηλσληθή ηζηνξία δηαθξίλεηαη ζε 17 ζεηξάο, 82 ιέμεηο (ΦΦ π.ρ. γξακκή) θαη 
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14 θσηνγξαθίεο. Σν θείκελν θαηαλφεζεο ζπλνδεπφηαλ κε έλα ζρεηηθφ ληνζηέ, ην 

νπνίν πεξηειάκβαλε ηξεηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηχπνπ πνιιαπιήο επηινγήο. 

Μεηά ηελ επίζθεςε ζηελ ηνπαιέηα θαη κε πξνεηνηκαζία, εθαξκφζηεθε ζηηο 

11/4/2014 ην 5
ν 
πείξακα ζην παηδί, κε ηίηιν «Μφλνο κνπ πηα κπνξψ, ηελ ηνπαιέηα λα 

επηζθεθηψ!!!». ε απηή ηελ ηζηνξία αλαθέξνληαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ν καζεηήο γηα λα θαηαθέξεη λα επηζθεθηεί ηελ ηνπαιέηα θαη απμήζεη ην 

επίπεδν απηνλνκίαο ηνπ. Ζ ηζηνξία απνηεινχληαλ απφ 18 ζεηξέο, 92 ιέμεηο 

(«ΦΦΦΦ» (π.ρ. αλεβάδσ) θαη 15 θσηνγξαθίεο. Σν θείκελν θαηαλφεζεο 

ζπλνδεπφηαλ κε έλα ζρεηηθφ ληνζηέ, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο ηχπνπ πνιιαπιήο επηινγήο. 

Ζ εξεπλήηξηα ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα κηα πην νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, απνθάζηζε εθηφο απφ ηε δηθή ηεο νπηηθή γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

καζεηή θαη ηε ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο, λα παξνπζηάζεη ηελ άπνςε θαη άιισλ αλζξψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην 

καζεηή, είηε έρνληαο εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ (ινγνζεξαπεχηξηα, εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 

ηάμεο) είηε φρη (κεηέξα).  Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο παξαπάλσ. Οη ζπλεληεχμεηο είλαη εκηδνκεκέλεο θαη βαζίδνληαη 

ζηηο ηξεηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί. Ζ πξψηε ζπλέληεπμε κε ηε 

λεπηαγσγφ ηεο γεληθήο ηάμεο ζηελ νπνία θνηηά ν καζεηήο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

3/6/2014 θαη δηήξθεζε 30 ιεπηά. Ζ λεπηαγσγφο απάληεζε ρσξίο δηζηαγκφ ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο, ηηο νπνίεο ηεθκεξίσζε κε παξαδείγκαηα. Ζ δηαδηθαζία έιαβε ρψξα ζην 

θηίξην ηνπ ζρνιείνπ. Ζ δεχηεξε ζπλέληεπμε κε ηελ πξνεγνχκελε λεπηαγσγφ πνπ  είρε 

ν καζεηήο ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα, φπνπ δε ιεηηνπξγνχζε 

ηκήκα έληαμεο, έγηλε εθηφο ζρνιείνπ, ζε κηα θαθεηέξηα ζηηο 4/6/2014 θαη δηήξθεζε 

20 ιεπηά. Οη απαληήζεηο ηεο λεπηαγσγνχ ήηαλ ζαθείο θαη ηεθκεξησκέλεο κε 

παξαδείγκαηα δξάζεο ηνπ καζεηή. 

Ζ ηξίηε ζπλέληεπμε, κε ηε ινγνζεξαπεχηξηα ηνπ καζεηή, πξνγξακκαηίζηεθε γηα 

ηηο 5/6/2014, ζηνλ πξνζσπηθφ ηεο ρψξν φπνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο ζπλεδξίεο 

ινγνζεξαπείαο, αιιά δπζηπρψο ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηεο, δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθά. Καηά ηε δηάξθεηα ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο καδί ηεο, κε 

ζθνπφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ λέαο ζπλάληεζεο, έγηλε πξφηαζε απφ ηε 

ινγνζεξαπεχηξηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλέληεπμε κέζσ ηειεθψλνπ. εβφκελνη ην 

αίηεκα ηεο θαη εθηηκψληαο ηε ζπκβνιή ηεο, ζπκθσλήζακε. Ζ δηάξθεηα ηεο 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ήηαλ 20 ιεπηά. Ζ ζπδήηεζε πεξηνξίζηεθε θπξίσο ζηε 
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γισζζηθή εμέιημε ηνπ καζεηή. Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ζπλέληεπμε κε ηε κεηέξα ηνπ 

καζεηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6/6/2014, ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κεηά ηε ιήμε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ζ κεηέξα ήηαλ πνιχ ζεηηθή θαη είρε δηάζεζε γηα 

ζπδήηεζε. Ζ ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή 

θαη ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, φπσο απηέο παξαηεξνχληαη εθηφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπλέληεπμε δηήξθεζε 30 ιεπηά. 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο αιιά θαη ηεο 

εηδηθήο αγσγήο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, έγηλε δηαλνκή 

εξσηεκαηνιφγηνπ, ην νπνίν δνκήζεθε κε βάζε ηηο ηξεηο βαζηθέο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο. Μέζα απφ ηε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλάηαη θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ΣΔ 

θαη νη απφςεηο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηηθνί γη' απηήλ. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014 θαη ήηαλ αλψλπκε, θξνληίδνληαο λα 

πξνζηαηεχνπκε ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 

γέλνπο ζειπθνχ θαη ε ειηθία ηνπο θπκαηλφηαλ απφ 26 έσο 45 έηε. Κάπνηνη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ρξεηάζηεθαλ επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο γηα ην ΑΓΔΠΔΑΔ.  Μεηά απφ 

ηελ επεμήγεζε ηεο εξεπλήηξηαο, ε παξνπζία ηεο νπνίαο θξίζεθε αλαγθαία, ε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο θάπνηα άιιε δπζθνιία. 

Μεηά απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνρσξήζακε ζηε ζηαηηζηηθή ηνπο 

αλάιπζε. 

3.4 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Πέξα απφ ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ δηαθξίλνπλ ηε κειέηε πεξίπησζεο (ΜΠ), φπσο 

γηα παξάδεηγκα ην πνζφ ησλ ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη κε 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα επηηεπρζεί ζε βάζνο θαηαλφεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, 

δηαθξίλνληαη θαη θάπνηνη πεξηνξηζκνί.  

Οη πεξηνξηζκνί κηαο κειέηεο πεξίπησζεο πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα σο πξνο ηελ 

αμηνπηζηία, ηελ εγθπξφηεηα θαη ηε γελίθεπζε. χκθσλα κε ηνλ Hamel (1992, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ Merriam, 1998), ε κειέηε πεξίπησζεο έρεη επηθξηζεί γηα έιιεηςε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο θαη ηελ έιιεηςε απζηεξφηεηαο ζηε ζπιινγή, ζηε δφκεζε θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ αθνξκή γηα κηα ηέηνηα 

κειέηε. Απηή ε έιιεηςε απζηεξφηεηαο ζπλδέεηαη κε ην πξφβιεκα ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ ππνινίπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ππφζεζε. 

Ζ δπζθνιία γελίθεπζεο ινηπφλ, ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 
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δφκεζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Χζηφζν, ζηε κειέηε πεξίπησζεο, ν ζηφρνο 

είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ ίδηα ηελ ππφζεζε αληί λα γεληθεπηεί γηα ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ (Merriam, 1998).  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, απνθαζίζηεθε ε πξαγκαηνπνίεζε κεηθηήο έξεπλαο 

θαη ε εθαξκνγή ηεο ηξηγσληθνπνίεζεο, φπνπ ν εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιέο 

κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, αιιά θαη πεγψλ δεδνκέλσλ ή ζεσξηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ επξεκάησλ ηνπ, θαζψο ε ρξεζηκνπνίεζε πνιιψλ 

κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, εληζρχεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ επξεκάησλ κηαο ΜΠ 

(Παιαηνθξαζάο, 2007). 

Έλαο αθφκα πεξηνξηζκφο ήηαλ ε εχξεζε εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί 

κε παηδηά κε Α, θάηη πνπ ήηαλ ζηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο, αιιά ιφγσ ηεο ζπαληφηεηαο 

ηνπ ζπλδξφκνπ θαη ηεο δπζθνιίαο εχξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνρσξήζακε ζηε 

δηαλνκή ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ είηε έρνπλ δνπιέςεη ζε ηκήκα έληαμεο, είηε 

ιεηηνπξγεί ζην ζρνιείν ηνπο θαη κπνξνχλ λα θξίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

Γπζθνιίεο παξνπζηάζηεθαλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαλνκήο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκπιήξσζε δπζθφιεςε έλα κεγάιν 

πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ, δηφηη ν φξνο ΑΓΔΠΔΑΔ δελ ήηαλ γλσζηφο ζε απηνχο. 

Αιιά κε ηελ επεμήγεζε ηεο εξεπλήηξηαο θαηάθεξαλ λα θαηαλνήζνπλ θαη 

αληαπνθξηζνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

3.5 ηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έγηλε ζην πιαίζην ηεο Άηππεο 

Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε βαζίζηεθε ζηνπο 

πίλαθεο (βι. ρήκα 1, 2, 3, 4) πνπ πεξηέρνπλ ηε γξακκή βάζεο εμακήλνπ θνίηεζεο 

ηνπ καζεηή, ηα επίπεδα εμακήλσλ αλάινγα κε ηελ ηάμε θνίηεζεο (ησλ Πξνλήπησλ, 

ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ) θαη ηέινο ηηο πεξηνρέο αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ. Οξίζηεθε ε γξακκή βάζεο ζην εμάκελν ησλ Πξνλεπίσλ 1 θαη 

αθνινχζεζε ν ζρνιηαζκφο ησλ απνθιίζεσλ πνπ βαζίδεηαη ζηα πξσηφθνιια 

παξαηήξεζεο θαη παξέκβαζεο θαη γίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο. Οη επηδφζεηο ηνπ καζεηή, 

θαηαγξάθεθαλ κε βάζε ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ, ηηο Λίζηεο Γεληθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γεμηνηήησλ, ηηο Λίζηεο Δηδηθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαη ην 

πιαίζην αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο ζηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ηηο 
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βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηηο  δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο.   

Έπνληαη νη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, φπνπ αλαιχζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ε εμαγσγή ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ πξσηνθφιισλ παξαηήξεζεο θαη παξέκβαζεο, φπνπ 

θαηαγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. ηα πξσηφθνιια πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη θαη ν 

παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο. Δθηφο απφ ηα πξσηφθνιια παξαηήξεζεο 

παξνπζηάδνληαη θαη ηα πξσηφθνιια ηνπ πεηξάκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ 

καζεηή κε Α. Γηα ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο ελήιηθεο παξνπζηάδνληαη 

θαη θαηαγξάθνληαη ε Μέζε Σηκή (ΜΣ) θαη ε Σππηθή Απφθιηζε (ΣΑ)  ησλ 

απαληήζεψλ ηνπο. 

Ζ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ δφζεθε ζηνπο ελήιηθεο παξνπζηάδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ φξσλ ηεο  ΜΣ θαη  ηεο 

ΣΑ  ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν
  

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, είλαη ε παξνπζίαζε ησλ πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ επξεκάησλ, ηα νπνία πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ Άηππε Παηδαγσγηθή 

Αμηνιφγεζε, ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κέζσ 

ηεο ζπλέληεπμεο. Όια ηα απνηειέζκαηα ζα ηαμηλνκεζνχλ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ κε 

βάζε ηελ θάζε εξεπλεηηθή πξφηαζε.  

4.1 Η ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ελόο καζεηή πξνζρνιηθήο αγσγήο κε Α 

4.1.1 Μεηαβνιέο ζηε γξακκή βάζεο Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο 

 Μέζα απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπκκεηνρηθήο-πνηνηηθήο 

παξαηήξεζεο (αξρηθή, ελδηάκεζε, ηειηθή), αλαθαιχπηνπκε ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

ν καζεηήο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο, αιιά θαη ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

θαίλεηαη λα έρεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη κηα πην 

ζσζηή νξγάλσζε θαη δφκεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηε 

ζηνρνζεζία. Πην αλαιπηηθά, κέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ ΛΔΒΓ Μαζεζηαθήο 

Δηνηκφηεηαο, δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ αξρηθή παξαηήξεζε ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αθξφαζε, ν καζεηήο δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο φηαλ ην πεξηβάιινλ είλαη ήξεκν θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα έλαλ πξνο έλαλ 

αιιειεπίδξαζε. Γε ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην θαη ζηε γεληθή ηάμε, φπνπ ην πεξηβάιινλ 

είλαη πην ζνξπβψδεο θαη πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο καζεηέο. Ο καζεηήο 

ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ζηελ παξενχια δείρλεη λα κελ 

αθξνάηαη ηίπνηα (ζπλήζσο πέθηεη ζην πάησκα θαη θπιηέηαη ή αζρνιείηαη κε ηνπο 

δηπιαλνχο ηνπ). ηε κίκεζε ήρσλ, ν καζεηήο είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ήρνπο δψσλ 

θαη λα επηιέμεη ην αληίζηνηρν δψν πνπ ηνλ παξάγεη, δελ είλαη ζε ζέζε φκσο λα 

παξάγεη ν ίδηνο ηνπο ήρνπο (Β’ εμάκελν Πξνλεπίσλ 1). Ο καζεηήο αθξνάηαη 

ηξαγνχδηα αιιά δελ ζπκκεηέρεη ν ίδηνο, αλ θαη δείρλεη λα ηνπ αξέζνπλ θαη ηνλ 

βνεζνχλ λα παξακείλεη πεξηζζφηεξε ψξα ζηελ παξενχια (Α’ εμάκελν Πξνλεπίσλ 1).  

ρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή γηα ζπκκεηνρή ζηνλ δηάινγν, είλαη ηθαλφο 

λα νλνκάδεη ζπγθεθξηκέλα κφλν αληηθείκελα, δε γλσξίδεη ηα νλφκαηα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ θαη δε κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ή λα νινθιεξψζεη έζησ θαη έλα κηθξφ 

δηάινγν. Αθφκα θαη αλ θάπνηνο άιινο θαηεπζχλεη ηνλ δηάινγν, νη απαληήζεηο ηνπ 
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είλαη κε ιεθηηθέο, ζπλήζσο γλέζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά θαη δελ θάλεη θακία πξνζπάζεηα 

λα ζπλερίζεη ηνλ δηάινγν (Α’ εμάκελν Πξνλεπίσλ 1).  

ην πεδίν ηεο έθθξαζεο, ν καζεηήο θαίλεηαη λα ππνιείπεηαη θαηά 4 εμάκελα  απφ 

ηε γξακκή βάζεο. Γπζθνιεχεηαη λα πεξηγξάςεη κηα δξαζηεξηφηεηα (αθφκε θαη εάλ 

πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηα εηθνλνπνηεκέλα βήκαηα), φπσο επίζεο θαη λα αθεγεζεί ηα 

λέα ηεο εκέξαο. Ζ πξνθνξηθή ηνπ έθθξαζε απνηειείηαη ζπλήζσο απφ νπζηαζηηθά 

(π.ρ. ζπίηη) θαη ζπάληα ξήκαηα (π.ρ. ζέισ) ρσξίο λα ζπκπιεξψλεη ην αληηθείκελν, 

ζπλήζσο δείρλεη απηφ πνπ ζέιεη (Α’ εμάκελν Πξνλεπίσλ 1). Σν ιεμηιφγην ηνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλν (γλσξίδεη θάπνηα κέζα κεηαθνξάο, ν παηέξαο έρεη βελδηλάδηθν ζην 

νπνίν ν καζεηήο πεξλάεη αξθεηφ ρξφλν) (Α’ εμάκ. Πξνλ. 1). Μεγάιε δπζθνιία 

παξνπζηάδεη ζηε ρξήζε αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ ησλ ξεκάησλ 

(παξειζφλ, παξφλ, κέιινλ). 

ηνλ ηνκέα ηεο Φπρνθηλεηηθφηεηαο, ε εηθφλα ηνπ καζεηή είλαη ε εμήο: Έρεη θαιή 

αδξή θηλεηηθφηεηα, αιιά δελ απηνεμππεξεηείηαη. ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα 

αληηκεησπίδεη θάπνηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ε 

δπζθνιία νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα δπζθνιεχεηαη ζηε ιαβή ηνπ 

καξθαδφξνπ κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν θαη δπζθνιεχεηαη λα ελψζεη βνπιίηζεο γηα λα 

ζρεδηάζεη γξακκέο ή ζρήκαηα αιιά θαη λα ρξσκαηίζεη κηα πεξηνρή ρσξίο λα 

μεπεξάζεη ηα φξηα ηεο. Οη θηλήζεηο ηνπ είλαη γξήγνξεο θαη έληνλεο, κεγάιεο. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη φηαλ πξέπεη λα θαζαξίζνπκε ην ηξαπεδάθη καο απφ ηηο κπνγηέο πνπ έρεη 

επάλσ. Γελ ηαθηνπνηεί ηα αληηθείκελα ηνπ. Αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε 

ξπζκηθψλ θηλήζεσλ. Γλσξίδεη ηηο εκέξεο αιιά φρη ηηο επνρέο, ηνπο κήλεο θαη 

ρσξνρξνληθέο έλλνηεο. Ο καζεηήο θαίλεηαη λα είλαη ηξία εμάκελα θάησ απφ ηε 

γξακκή βάζεο (Β’ εμάκελν Πξνλεπίσλ 1). 

ηελ πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, παξαηεξνχκε κεγάιε απφθιηζε απφ ηε 

γξακκή βάζεο, θαζψο ν καζεηήο αληηκεησπίδεη ηηο κεγάιεο δπζθνιίεο. Έρεη θαιή 

νπηηθή θαη αθνπζηηθή ηνπ κλήκε, σζηφζν φκσο δπζθνιεχεηαη πνιχ λα ζπλδέζεη 

ρξνληθά γεγνλφηα πνπ ηνπ δηεγήζεθαλ. Γηαηάζζεη θαη θάλεη αληηζηνηρίζεηο 

αληηθεηκέλσλ κε θαζνδήγεζε. Γπζθνιεχεηαη ζηελ νκαδνπνίεζε θαη ζηελ 

ηαμηλφκεζε. Αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη ζηε 

δεκηνπξγία ζπιινγηζκψλ. Πην αλαιπηηθά, δπζθνιεχεηαη λα δηαηεξήζεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ πεξηζζφηεξν απφ θάπνηα δεπηεξφιεπηα, αιιά θπζηθά ν ρξφλνο απηφο 

δηαθπκαίλεηαη αλάινγα θαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη θαηά πφζν ελδηαθέξεη ηνλ 

καζεηή ή ηνπ είλαη νηθεία (κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί αξθεηά ψζηε λα θαηαθέξεη λα 
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παίμεη έλα παηρλίδη κεηαθίλεζεο ραληξψλ, αιιά δελ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί αξθεηά 

γηα λα επεμεξγαζηεί κηα πνιχ κηθξή ηζηνξία κε έλα δσάθη γηα ην νπνίν έρεη ήδε δείμεη 

ελδηαθέξνλ). Δπίζεο, δελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη βιεκκαηηθή επαθή. Σέινο, 

δπζθνιεχεηαη λα βάιεη ζε ινγηθή ζεηξά εηθφλεο αθφκα θαη αλ ηηο έρνπκε 

επεμεξγαζηεί θαη ηηο έρνπκε πεξηγξάςεη πξνεγνπκέλσο.  

ηελ πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, ν καζεηήο βξίζθεηαη ζην Α’ 

εμάκελν Πξνλεπίσλ 1. Γπζθνιεχεηαη λα ειέγμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηνπ αξέζεη λα 

παξαβαίλεη ηνπο θαλφλεο θαη λα πξνθαιεί ηελ πξνζνρή ησλ ππνινίπσλ κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν επηιέμακε λα δψζνπκε πξνηεξαηφηεηα ζε απηήλ πεξηνρή θαη 

θπξίσο ζηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη έπεηηα ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο, 

φπνπ ν καζεηήο ζπλαληά κεγάιε δπζθνιία. 

ην απηνζπλαίζζεκα, ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 

ηνπ παηδηνχ, ν καζεηήο δελ έρεη θαηαθέξεη λα αληηκεησπίζεη θαη λα απνδερηεί ην 

πξφβιεκα ηνπ, αληηζέησο αγρψλεηαη θαη θάπνηεο θνξέο θαη εκθαλίδεη καλεξηζκνχο-

ζηεξενηππίεο (δαγθψλεη ηα ρεξάθηα ηνπ). Γπζθνιεχεηαη λα απνδερηεί ηελ απνηπρία 

ηνπ, αλ θαη ρξεηάδεηαη κεγάιν θίλεηξν γηα λα θαηαθέξνπκε λα αζρνιεζεί κε θάηη, ζην 

νπνίν ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα απνηχρεη θαη δελ ηνπ είλαη νηθείν, εηδηθά ζηηο 

ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ επηιέγεη κφλνο ηνπ κε ηη ζα αζρνιεζεί, δελ θάλεη 

ηέηνηεο επηινγέο, ζπλήζσο επηιέγεη ηε δσγξαθηθή. πλεζίδεη λα ζπξψρλεη, λα ηξέρεη, 

λα πέθηεη θάησ, λα βγάδεη ζθφπηκα ηα ζάιηα ηνπ ή αθφκα θαη λα θηχλεη, λα 

θαηαζηξέθεη ή λα κνπηδνπξψλεη ηηο εξγαζίεο ή ηηο θαηαζθεπέο ησλ παηδηψλ. Απηή ε 

ζπκπεξηθνξά δεκηνπξγεί αξλεηηθή εηθφλα ζηα κάηηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, νη νπνίνη 

φπσο πξναλαθέξακε δελ επηιέγνπλ ζπρλά λα ζπλαλαζηξαθνχλ καδί ηνπ, κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε απηνπεπνίζεζε θαη λα πξνζπαζεί λα θηλήζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ππνινίπσλ κε αθφκα πην έληνλε ζπκπεξηθνξά. Σελ επηηπρία ηνπ 

θαίλεηαη λα ηελ απνιακβάλεη θαη ην δείρλεη κε ην ρακφγειν ηνπ (φηαλ ηνλ βνεζάεη λα 

θνπλεζεί ζηελ θνχληα θάπνην άιιν παηδάθη ζην δηάιεηκκα θαη πεγαίλεη ςειά). 

Γείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ κάζεζε, θπξίσο φηαλ βξίζθεηαη ζην ηκήκα έληαμεο φπνπ 

ην θιίκα είλαη πην ήξεκν θαη κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί πεξηζζφηεξν (Β’ εμάκελν 

Πξνλεπίσλ 1).  

ηελ πεξηνρή ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο, ν καζεηήο δελ θαηαθέξλεη λα 

ζπλεξγαζηεί κε άιινπο. Έρεη εκθαλίζεη ελδηαθέξνλ γηα έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ, πνπ 

είλαη αιινδαπφο θαη αληηκεησπίδεη θαη απηφο θάπνηεο δπζθνιίεο, είλαη επίζεο θαη 

απηφο κηθξφζσκνο θαη θαίλεηαη πην κηθξφο φπσο θαη ν καζεηήο καο, νπφηε ίζσο 



69 
 

απηφο λα είλαη ν ιφγνο ηεο πξνηίκεζεο ηνπ, παξφια απηά δελ ππάξρεη αληαπφθξηζε 

απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή (Α’ εμάκ. Πξνλ. 1).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο ήηαλ ηα αθφινπζα. Παξαηεξήζεθε 

βειηίσζε ζηελ αθξφαζε, ν καζεηήο είλαη ζε ζέζε λα κηκείηαη ηνπο ήρνπο ησλ δψσλ 

(Β’ εμάκ. Νεπ. 1). Δπίζεο, ν καζεηήο κπνξεί λα αθνινπζήζεη εληνιέο πνπ αθνχεη 

αθφκα θαη αλ δελ απεπζχλνληαη κφλν ζε απηφλ (π.ρ. φηαλ ε λεπηαγσγφο δεηάεη απφ 

φια ηα παηδηά λα καδέςνπλ, ην επαλαιακβάλεη). Όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

δηάινγν, ν καζεηήο έρεη εκθαλίζεη εμέιημε, θαζψο θαηαθέξλεη αθνχ αθνχζεη ην 

φλνκα ηνπ λα ζηέςεη ην βιέκκα πξνο ηνλ νκηιεηή θαη κεηά ηελ εξψηεζε απαληάεη 

πιένλ κνλνιεθηηθά (λαη, φρη) (Β’ εμάκ. Πξνλ. 1).  

Ο καζεηήο ζηελ έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, έρεη εκπινπηίζεη ην 

ιεμηιφγην ηνπ θαη κπνξεί λα νλνκαηίζεη ηα εηθνληδφκελα ηεο θιαζζηθήο ηνπ 

δσγξαθηάο (νπξαλφο, ήιηνο, ζπίηη, δέληξν) (Α’ εμάκ. Πξνλ. 1). 

ηελ Φπρνθηλεηηθφηεηα θαη ζην θνκκάηη ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ν καζεηήο  

έρεη βειηηψζεη ην ηρλνγξάθεκα ηνπ θαη αλνίγεη ηελ ηζάληα ηνπ κφλνο ηνπ (κεηά απφ 

παξαθίλεζε) (Α’ εμάκ. Πξνλ. 2). ηνλ ηνκέα ηεο απηνεμππεξέηεζεο, έρεη επίζεο 

εκθαληζηεί βειηίσζε. Γέρεηαη πην εχθνια λα επηζθεθηεί ηελ ηνπαιέηα, αλαγλσξίδεη 

πιένλ ηηο ιεθηηθέο νδεγίεο θαη ηηο αθνινπζεί πην εχθνια. Αμηνζεκείσηε είλαη ε 

βειηίσζε ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ηνπ, φπνπ καζεηήο είλαη ηθαλφο πηα λα 

ηνπνζεηεί κηθξά αληηθείκελα φπσο θαζφιηα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη λα εθηειεί 

αζθήζεηο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο (Α’ εμάκ. Πξνλ. 2).  

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ρξφλν, δηαπηζηψζεθε φηη ν καζεηήο είλαη πιένλ ζε 

ζέζε λα ιέεη ηα νλφκαηα ησλ εκεξψλ, αιιά αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηε ρξνληθή 

αθνινπζία ησλ κελψλ θαη ησλ επνρψλ (Β’ εμάκ. Πξνλ. 1). Όζνλ αθνξά ηελ  

πιεπξίσζε ηνπ καζεηή  κπνξεί λα αλαγλσξίδεη θαη νλνκαηίδεη ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο, 

αιιά δπζθνιεχεηαη λα ηζνξξνπήζεη θαη λα αθνινπζήζεη δηαδξνκέο (Α’ εμάκ. Πξνλ. 

1). Ο καζεηήο ζηελ αθνπζηηθή θαη ζηελ νπηηθή κλήκε ππνιείπεηαη, αιιά εκθαλίδεη 

βειηίσζε ζηελ εξγαδφκελε κλήκε θαζψο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ην πεξηερφκελν ησλ 

θαξηψλ πνπ κφιηο έρεη επεμεξγαζηεί (Α’ εμάκ. Πξνλ. 2). Ζ πξνζνρή ηνπ απνζπάηαη 

εχθνια είηε  απφ θάπνην ερεηηθφ ή νπηηθφ εξέζηζκα. Ζ ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε ηνπ 

έρεη βειηησζεί θαη ν καζεηήο είλαη ζε ζέζε λα ηαμηλνκεί αληηθείκελα (Β’ εμάκ. 

Πξνλ.).  

Σέινο, ν καζεηήο δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί έλα εκηηειέο ζρήκα θαη λα ην 

νινθιεξψζεη, νχηε λα επαλαιάβεη αθνινπζίεο- κνηίβν απινχ ηχπνπ Α-Β. Ο κέζνο 
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φξνο ησλ απνθιίζεσλ ζηελ ελφηεηα ζπιινγηζκφο είλαη θάησ απφ ηελ γξακκή βάζεο 

πεξίπνπ θαηά έλα εμάκελν (Α’ εμάκ. Πξνλ. 1). 

Βειηίσζε έρεη δηαπηζησζεί θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηνπο άιινπο, φπνπ 

πξνζεγγίδεη πιένλ κία ζπγθεθξηκέλε ζπκκαζήηξηα ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσγξαθηθήο θαη ιέεη ην φλνκα ηεο, επηδηψθνληαο ηελ πξνζνρή ηεο. πλερίδεη φκσο λα 

εθηνμεχεη αληηθείκελα, λα ηξαβάεη θαη λα ελνριεί ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, θπξίσο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξενχιαο (Β’ εμάκ. Πξνλ. 1).  

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κάζεζε έρεη απμεζεί (Β’ εμάκ. Πξνλ. 1), αθνχ δείρλεη 

πεξηζζφηεξε ζέιεζε θαη είλαη πιένλ πιήξσο εμνηθεησκέλνο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο. Παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ θαη ζεθψλεηαη αθνχ 

νινθιεξψζνπκε. Χζηφζν, ε ζπκπεξηθνξά απηή δε εκθαλίδεηαη θαη ζηε γεληθή ηάμε 

φπνπ ζπλερίδεη λα ζεθψλεηαη φπνηε ζέιεη ή λα πέθηεη ζην πάησκα. 

χκθσλα κε ηελ ηειηθή παξαηήξεζε, ε βειηίσζε ηνπ καζεηή είλαη εκθαλήο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο. Αλαιπηηθφηεξα, αλαθέξνπκε φηη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ν κέζνο 

φξνο ησλ απνθιίζεσλ είλαη θαηά έλα εμάκελν πάλσ απφ ηελ αξρηθή παξαηήξεζε. Σν 

ιεμηιφγην ηνπ καζεηή έρεη εκπινπηηζηεί θαη κε νπζηαζηηθά θαη κε ξήκαηα (πάξε -

δψζε) θαη θπξίσο έρεη θαηαθηήζεη ην απαξαίηεην ιεμηιφγην πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

είλαη ιεηηνπξγηθφο ζην λεπηαγσγείν. Δίλαη ζε ζέζε λα νλνκαηίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ αιιά θαη λα αλαγλσξίδεη θαη λα νλνκάδεη αληηθείκελα. Σέινο,  

κπνξεί λα δειψλεη ηηο επηζπκίεο ηνπ (Θέισ λεξφ, φρη ηνπαιέηα, δηάιεηκκα) θαη ε 

δφκεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ πιένλ απνηειείηαη απφ (Ρ-Α, π.ρ. ζέισ λεξφ) (Α’ εμάκ. 

Πξνλ. 2). 

Έρεη εκθαλίζεη πνιχ κεγάιε βειηίσζε ζηε ιεπηή θαη ζηελ αδξή θηλεηηθφηεηα 

θαζψο κπνξεί πιένλ λα ηζνξξνπεί, λα θάλεη θνπηζφ αιιά θαη λα ηξέρεη πην άλεηα. Ζ 

κηθξή δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη πιένλ νθείιεηαη ζηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη 

αθφκα ζηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ. Γελ έρεη θαηαθηήζεη αθφκα ηελ έλλνηα ηνπ 

ρξφλνπ αιιά γλσξίδεη πιένλ θαη ηνπο κήλεο (Β’ εμάκ. Πξνλ. 2). ηελ ελφηεηα ηεο 

πιεπξίσζεο, αλαθέξνπκε φηη ν καζεηήο είλαη ηθαλφο λα νλνκαηίζεη φια ηα κέιε ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ (Β’ εμάκ. Πξνλ. 2).  

ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ε νπηηθή θαη ε αθνπζηηθή κλήκε έρεη εμειηρζεί αξθεηά 

(Β’ εμάκ. Πξνλ. 2). Αληηκεησπίδεη φκσο αθφκα, κεγάιε δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο θαη ζηε ινγηθνκαζεηηθή ζθέςε (Α’ εμάκ. Πξνλ. 1).  

Ο καζεηήο είλαη ζε ζέζε πιένλ λα αιιειεπηδξά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, 

δεηψληαο ηνπο θάπνην αληηθείκελν αληί λα ηνπο ην ηξαβήμεη, ρσξίο φκσο λα έρεη 
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εμαιεηθηεί ηειείσο απηή ε ζπκπεξηθνξά (Α’ εμάκ. Πξνλ. 2). Αθφκα, νη αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο έρνπλ ακβιπλζεί πάξα πνιχ.  

Δίλαη επίζεο ηθαλφο λα ζπκκεηέρεη ζε έλα παηρλίδη κε κία κηθξή νκάδα θαη 

ηδηαίηεξα ζε έλα δπαδηθφ παηρλίδη, φπνπ έρεη θαηαθέξεη πιένλ λα πεξηκέλεη αθφκα θαη 

ηε ζεηξά ηνπ (Α’ εμάκ. Πξνλ. 2). Δπίζεο λα ηνλίζνπκε, φηη ζηε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ βνήζεζε πνιχ θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

καζεηή, ε νπνία αθνινπζνχζε ηηο ίδηεο ηαθηηθέο θαη ζην ζπίηη, κε απνηειέζκαηα ηελ 

πην εχθνιε παγίσζε ησλ λέσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο πνπ επηζπκνχζακε λα 

θαηαθέξεη λα εθαξκφδεη ν καζεηήο. Γηα παξάδεηγκα δεηήζακε απφ ηνπο γνλείο, 

θαζψο αζρνινχληαη κε ηνλ καζεηή λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο πνπ πξνζπαζνχκε λα 

ηεξήζνπκε θαη ζην ζρνιείν, π.ρ. φηαλ παίδνπκε λα ηεξείηαη ν θαλφλαο ηεο ελαιιαγήο 

ηεο ζεηξάο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζακε θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ νηθνγέλεηα, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε κία φπνπ ε κεηέξα έςεζε κε ηνλ καζεηή ζην 

ζπίηη θνπινπξάθηα ζε δηάθνξα ζρέδηα (θαξδνχιεο, αξθνπδάθηα, αζηεξάθηα) θαη ηα 

έθεξε ζην ζρνιείν γηα λα ηα κνηξάζεη ζηνπο θίινπο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηακνηξαζκνχ ζα έπξεπε λα ηεξεζνχλ επίζεο θάπνηνη θαλφλεο, ψζηε λα θαηαθέξεη λα 

ηα κνηξάζεη, αξρηθά λα ξσηήζεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ πην θνπινπξάθη επηζπκνχλ λα 

ηνπο δψζεη, κε κηα πην ζχληνκε εξψηεζε «πνην ζέιεηο;». Σν επφκελν βήκα είλαη λα 

ζπγθεληξσζεί θαη λα αθνχζεη ηελ απάληεζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, λα θάλεη ηελ 

θαηάιιειε επηινγή θαη λα ηνπο δψζεη ην θνπινπξάθη. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή 

βνήζεζε πάξα πνιχ ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο πνπ έρνπλ νη ππφινηπνη ζπκκαζεηέο γηα 

ην καζεηή, αιιά βνήζεζε θαη ηνλ ίδην λα απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε, λα εμνηθεησζεί 

κε έλαλ απνδεθηφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ θαη ηέινο λα βειηηψζεη 

ζρέζε ηνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, βειηηψλνληαο απηφκαηα θαη θνηλσληθέο ηνπ 

δεμηφηεηεο. 

Καηαιήγνληαο, ζχκθσλα κε ηελ ηειηθή παξαηήξεζε, ν καζεηήο είλαη ζε ζέζε λα 

απνηππψζεη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ ζην ζρέδην, αιιά αθφκα θαη λα γξάςεη θάπνηνπο 

αξηζκνχο θαη θάπνηα γξάκκαηα. Ο κέζνο φξνο απνθιίζεσλ είλαη πεξίπνπ έλα εμάκελν 

πάλσ απφ ηελ αξρηθή παξαηήξεζε (βι. ρήκα 1).  

 

 



 

ρήκα 1. Καηαγξαθή ησλ επηδόζεσλ ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμάκελσλ ζύκθσλα κε ηηο ΛΔΒΓ θαηά ηελ αξρηθή, ηε δηακνξθσηηθή θαη ηελ ηειηθή 

παξαηήξεζε.



4.1.2 Μεηαβνιέο ζηε γξακκή βάζεο Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ (ΓΜΓ) 

Ο πίλαθαο ΓΜΓ, δηαθξίλεηαη αξρηθά ζηηο δεμηφηεηεο-γιψζζαο. χκθσλα κε ηελ 

αξρηθή παξαηήξεζε, νη δεμηφηεηεο πνπ έρεη θαηαθηήζεη ν καζεηήο ζηελ αλάγλσζε 

αληηζηνηρνχλ ζην Α’ εμάκ. Πξνλ. 1. Ο καζεηήο δπζθνιεχεηαη λα αλαγλσξίζεη αθφκα 

θαη ην φλνκά ηνπ, είηε ην αξρηθφ γξάκκα ηνπ νλφκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζπκπιήξσζεο ηνπ παξνπζηνιφγηνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην λεπηαγσγείν. ηελ 

θαηαλφεζε, αμηνινγήζεθε φηη βξίζθεηαη Α’ εμάκ. Πξνλ. 1, θαζψο δπζθνιεχεηαη λα 

ζπγθεληξσζεί, λα αθνχζεη θαη ελ ηέιεη λα θαηαλνήζεη αθφκα θαη κηθξέο πξνηάζεηο. 

Γελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη βιεκκαηηθή επαθή κε ηνλ νκηιεηή, αθφκα θαη αλ είλαη 

ζπκκαζεηήο ηνπ θαη ππάξρεη κεγάιν θίλεηξν. Καηαλνεί φκσο, νξηζκέλεο νηθείεο 

ιέμεηο θαη θάπνηεο νηθείεο εληνιέο. ηε γξαθή, ν καζεηήο αληηκεησπίδεη κεγάιεο 

δπζθνιίεο θαη βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηνπ κνπηδνπξψκαηνο (Α’ εμάκ. Πξνλ. 1). Ο 

ηνκέαο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο έρεη αλαιπζεί παξαπάλσ, νπφηε πξνρσξάκε ζηνλ 

ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ- δεμηνηήησλ, φπνπ καζεηήο αληηκεησπίδεη κεγάιεο 

δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ αιιά θαη ηεο πνζφηεηαο. Ο 

καζεηήο είλαη ηθαλφο λα θάλεη πξνθνξηθή αξίζκεζε, αιιά δελ κπνξεί λα θάλεη 

απαξίζκεζε, λα αληηζηνηρίζεη δειαδή ηελ αξηζκφ-ιέμε κε θάζε έλα αληηθείκελν ηεο 

ζπιινγήο θαη ζην ηέινο λα δειψζεη κε έλαλ αξηζκφ ηελ πνζφηεηα (Α’ εμάκ. Πξνλ. 1). 

Σέινο, ζηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο-ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (ζπλεξγαζίαο), 

αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (επηζεηηθφηεηα) θαη παξαβαηηθφηεηαο- ν κέζνο φξνο ησλ 

επηδφζεσλ ηνπ καζεηή βξίζθεηαη ζην Α’ εμάκ. Πξνλ. 1. Ο καζεηήο δελ θαηαθέξλεη 

λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Γπζθνιεχεηαη αθφκα θαη λα ζπλεξγαζηεί 

γηα ην εμαηνκηθεπκέλν κάζεκα. Παξαβαίλεη ζπλερψο ηνπο θαλφλεο θαη ν κφλνο 

ηξφπνο πνπ γλσξίδεη γηα λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ είλαη κέζσ ηεο 

αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη παξαπάλσ ιφγνη ζπλεηέιεζαλ ζηελ επηινγή απηνχ ηνπ 

ηνκέα σο έλα απφ ηα πεδία παξέκβαζεο. 

χκθσλα κε ηελ δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε, ζηνλ πξψην ηνκέα δεμηνηήησλ-

γιψζζαο, ν καζεηήο βειηίσζε ηηο επηδφζεηο ηνπ ζε δχν απφ απηέο θαηά έλα εμάκελν. 

Παξαηεξνχκε βειηίσζε ζηηο δεμηφηεηεο ηεο αλάγλσζεο ηνπ καζεηή θαηά έλα 

εμάκελν, θαζψο κπνξεί πιένλ λα αλαγλσξίδεη ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηφο ηνπ θαη λα 

δηαθξίλεη ην φλνκα ηνπ αλάκεζα ζε άιια (Β’ εμάκ. Πξνλ. 1). ηε γξαθή, ν καζεηήο 

θαηάθεξε λα βειηηψζεη ηε ιαβή ηνπ κνιπβηνχ θαη λα νλνκαηίδεη δηάθνξα ζρέδηα πνπ 

θάλεη σο ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηνο ηνπ (Β’ εμάκ. Πξνλ. 1). ηα καζεκαηηθά, ν 
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καζεηήο αλαγλσξίδεη φια ηα αξηζκεηηθά ζχκβνια απφ ην 1 έσο ην 10 θαη έρεη 

παξνπζηάζεη βειηίσζε ζηελ απαξίζκεζε κηθξψλ πνζνηήησλ (Β’ εμάκ. Πξνλ. 1). ηηο 

δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο, παξαηεξνχκε ηελ εκθάληζε ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Οη αξλεηηθέο εθδειψζεηο (θηχζηκν, ρηχπεκα θαη 

πέηαγκα αληηθεηκέλσλ) έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά (Β’ εμάκ. Πξνλ. 1). 

ηελ ηειηθή παξαηήξεζε θαη ζε θάπνηνπο ηνκείο παξαηεξνχκε άλνδν κέρξη θαη 

δχν εμάκελα (βι. ρήκα 2). ηε γιψζζα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάγλσζε, ν 

καζεηήο αλαγλσξίδεη πιένλ ηα γξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην φλνκα ηνπ, ηα αξρηθά 

απφ θάπνηα δψα αιιά θαη ηα αξρηθά θάπνησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, ηα νπνία ηα 

αλαθέξνπκε ζην παξνπζηνιφγην αιιά θαη ζηηο θξεκάζηξεο πνπ έρνπλε νη καζεηέο γηα 

λα θξεκάλε ην κπνπθάλ ηνπο. Δίλαη κία δηαδηθαζία πνπ ηε βιέπεη ζαλ παηρλίδη θαη κε 

ηελ νπνία, ηνπ αξέζεη λα αζρνιείηαη (Α’ εμάκ. Πξνλ. 2). Βειηίσζε ελφο εμακήλνπ 

παξαηεξνχκε θαη ζηελ θαηαλφεζε, φπνπ ν καζεηήο κπνξεί έζησ θαη γηα ιίγα ιεπηά 

λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ, λα παξαηεξήζεη ηνλ νκηιεηή θαη λα θαηαλνήζεη 

ηα ιεγφκελά ηνπ. Ο καζεηήο είλαη ηθαλφο λα θαηαλνήζεη νδεγίεο θαη απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ (Β’ εμάκ. Πξνλ. 1). Όζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο ηεο γξαθήο, ν 

καζεηήο θαηαθέξλεη πηα λα ζρεδηάδεη ζπγθεθξηκέλα γξάκκαηα αιιά θαη θάπνηα 

αξηζκεηηθά ζχκβνια (Α’ εμάκ. Πξνλ. 2). Βειηίσζε ελφο εμάκελνπ παξαηεξήζεθε θαη 

ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαζψο ν καζεηήο έρεη εκπινπηίζεη ην ιεμηιφγηφ 

ηνπ, ρξεζηκνπνηεί νξηζκέλα ξήκαηα γηα λα επηθνηλσλήζεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ αιιά 

θαη γηα λα εθθξάζεη θάπνηεο αλάγθεο ηνπ π.ρ. ζέισ λεξφ, ηνπαιέηα. Σέινο, γλσξίδεη 

ηα νλφκαηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ θαη επηιέγεη λα ηα εθθσλήζεη φηαλ ζέιεη λα 

αιιειεπηδξάζεη καδί ηνπο (Β’ εμάκ. Πξνλ. 1). ηηο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο 

παξαηεξνχκε βειηίσζε δχν εμάκελσλ ζην πεδίν ησλ αξηζκψλ (Α’ εμάκ. Πξνλ. 2). Ο 

καζεηήο έρεη εμνηθεησζεί κε ηελ θαηακέηξεζε πνζνηήησλ θαη αληηκεησπίδεη 

δπζθνιίεο κφλν ζε πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο ησλ πέληε αληηθεηκέλσλ. ηηο δεμηφηεηεο 

ζπκπεξηθνξάο, παξαηεξνχκε ηελ εκθάληζή ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ καζεηή κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. ην γεγνλφο απηφ ζεσξνχκε φηη βνήζεζε ε βειηίσζε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηάθηεζε θάπνησλ ξεκάησλ (π.ρ. δψζε), 

πνπ βνεζνχλ ηνλ καζεηή λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα εκθαλίζεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά γηα παξάδεηγκα λα ηξαβήμεη έλα 

αληηθείκελν αληί λα ην δεηήζεη (Β’ εμάκ. Πξνλ. 1). 

 



ρήκα 2. Καηαγξαθή ησλ επηδόζεσλ ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμάκελσλ ζύκθσλα κε ηηο ΛΓΜΓ θαηά ηελ αξρηθή, ηε δηακνξθσηηθή θαη ηελ 

ηειηθή παξαηήξεζε.



4.1.3 Μεηαβνιέο ζηε γξακκή βάζεο ΠΑΠΔΑ 

Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο αξρηθήο παξαηήξεζεο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ 

αδχλακσλ αιιά θαη ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ καζεηή. Ο 

εληνπηζκφο απηφο γίλεηαη κέζσ ησλ απνθιίζεσλ πνπ παξαηεξνχκε απφ ηε γξακκή 

βάζεο. Ζ γξακκή βάζεο ηνπ πίλαθα ΠΑΠΔΑ, αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή ειηθία 

ηνπ καζεηή (Α’ εμάκ. Νεπ.), ελψ νη ηνπνζεηήζεηο πάλσ θαη θάησ απφ ηε γξακκή 

βάζεο, νξίδνπλ αλαιφγσο ηε ζεηηθή ή ηελ αξλεηηθή απφθιηζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

εμάκελν. ηελ πεξηνρή βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ε αλάγλσζε, ε γξαθή, ε 

θαηαλφεζε θαη ηα καζεκαηηθά νξίδνληαη φπσο θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ΓΜΓ. 

Πεξηιεπηηθά αλαθέξεηαη, φηη ν καζεηήο ππνιείπεηαη θαηά ηέζζεξα εμάκελα ζηηο 

δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο αιιά θαη ζηα καζεκαηηθά. Δμίζνπ ρακειά, ηνπνζεηνχληαη 

θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή. Μεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο παξνπζηάδεη ν 

καζεηήο ζηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ, 

φπνπ ηνπνζεηείηαη ηξία εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο (Β’ εμάκ. Πξνλ. 1). Ο 

καζεηήο παξφιν πνπ άιιαμε ζρνιείν (ζην πξνεγνχκελν δε ιεηηνπξγνχζε ηκήκα 

έληαμεο) πξνζαξκφζηεθε πνιχ εχθνια θαη δελ αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο απνρσξηζκνχ 

κε ηνπο γνλείο. Χζηφζν, αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ απηνλνκία ηνπ ζην 

πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειεχζεξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, δελ επηζθέπηεηαη φιεο ηηο γσληέο ηεο ηάμεο, παξά κφλν απηή ηελ 

δσγξαθηθήο. 

ηε δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε, παξαηεξνχκε αιιαγέο θπξίσο ζηελ αλάγλσζε 

θαη ζηε γξαθή, φπνπ ζεκεηψλεηαη άλνδνο ελφο εμακήλνπ (Β’ εμάκ. Πξνλ. 1), θαζψο ν 

καζεηήο κπνξεί πιένλ λα αλαγλσξίδεη ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηα γξάκκαηα θαη 

ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, δειαδή ηα ζεκεία θαη ηα είδε ησλ γξακκψλ. Θεηηθή 

εμέιημε ελφο εμακήλνπ θαηαγξάθεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Β’ 

εμάκ. Πξνλ. 1), θαζψο ν καζεηήο είλαη ηθαλφο πηα λα πξνζεγγίζεη ην άηνκν κε ην 

νπνίν ζέιεη λα αιιειεπηδξάζεη θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηνπ κηιήζεη απφ θνληά. Γελ 

έρεη απνθηήζεη αθφκα ηελ επφκελε δεμηφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη, απηή ηεο βιεκκαηηθήο 

επαθήο, ψζηε λα κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, γηα λα 

ηνλ αθνχζεη θαη έηζη λα νινθιεξσζεί ε αιιειεπίδξαζε κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 

ζπλνκηιεηή.  

ηελ ηειηθή, παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ ελφο 

εμακήλνπ (Α’ εμάκ. Πξνλ. 2) ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο πιελ ησλ καζεκαηηθψλ (βι. 
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ρήκα 3). Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ ζεσξνχκε φηη ε βάζε απηήο ηεο 

εμέιημεο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αιιά θαη ε βειηίσζε ησλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή κέζα απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο εμάζθεζεο. Όζνλ αθνξά 

ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, παξαηεξνχκε φηη ν καζεηήο είλαη ηθαλφο πιένλ εθηφο απφ 

ην λα πξνζεγγίδεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, λα πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη θαη κέζσ 

ηνπ ιφγνπ, δεηψληαο ηνπο γηα παξάδεηγκα λα δσγξαθίζνπλε καδί. Υξεζηκνπνηεί 

ξήκαηα φπσο πάξε, δψζε ζέισ, αιιά θαη ιέμεηο φπσο δσγξαθηά (γηα λα 

δσγξαθίζνπλε). Βειηίσζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζην 

πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, θαζψο ζχκθσλα κε ηηο θαηαγξαθέο ηεο εηδηθνχ παηδαγσγνχ, ν 

καζεηήο επηζθέπηεηαη πιένλ θαη ηηο ππφινηπεο γσληέο ηνπ λεπηαγσγείνπ κε δεχηεξε 

επηθξαηέζηεξε επηινγή ηνπ κεηά ηελ δσγξαθηθή, ηε γσληά ηεο βηβιηνζήθεο αιιά θαη 

ην θνπθιφζπηηνπ. 

4.1.4 Οη κεηαβνιέο ζηε γξακκή βάζεο Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ (ΔΜΓ) 

Με βάζε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε έγηλε θαη ε πξψηε θαηαγξαθή ζηνλ πίλαθα ησλ 

εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. χκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή απηή κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ καζεηή, ηα νπνία είλαη ε νπηηθή αληίιεςε πνπ 

νξίδεηαη ζην Α’ εμάκ. Πξνλ. 2,  ε αθνπζηηθή αληίιεςε πνπ νξίδεηαη ζην Β’ εμάκ. 

Πξνλ. 1, ε ιεηηνπξγηθή κλήκε ή κλήκε αθνινπζηψλ πνπ νξίδεηαη ζην Α’ εμάκ. Πξνλ. 

2 θαη ηέινο, ε θσλνινγηθή αληίιεςε πνπ νξίδεηαη ζην Β’ εμάκ. Πξνλ. 1. Ο νξηζκφο 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή ζηε θσλνινγηθή αληίιεςε ζε απηφ ην εμάκελν, έγηλε 

δηφηη ν καζεηήο παξφιν πνπ δελ έρεη θαηαθηήζεη ηε θσλνινγηθή επίγλσζε, έρεη 

θαηαθηήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο. Με ηα παξαπάλσ ελλννχκε φηη ν καζεηήο ελψ 

δσγξαθίδεη θαη θηηάρλεη θάπνηα ζρέδηα, πξνζπαζεί ζηε ζπλέρεηα λα ηα αληηζηνηρήζεη 

κε δηάθνξεο θσλέο. Αλ θαη ηα ζχκβνια πνπ θηηάρλεη δελ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο ηηο 

θσλέο, σζηφζν ε πξνζπάζεηα θαη ε δηάζεζε ηνπ καζεηή δείρλεη φηη είλαη έηνηκνο λα 

θαηαθηήζεη ηελ θσλνινγηθή επίγλσζε. Τπνςηαδφκαζηε φηη ν καζεηήο δνπιεχεη πάλσ 

ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε είηε ζην ζπίηη κε ηε κεηέξα, είηε ζηα καζήκαηα ηεο 

ινγνζεξαπείαο. 

 

 

 



 

ρήκα 3. Καηαγξαθή ησλ επηδόζεσλ ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμάκελσλ ζύκθσλα κε ην ΠΑΠΔΑΔ θαηά ηελ αξρηθή, ηε δηακνξθσηηθή θαη ηελ ηειηθή 

παξαηήξεζε.



ηε δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε, ζεκεηψζεθε βειηίσζε ζηε πεξηνρή ηνπ γξαθηθνχ 

ρψξνπ. Ο καζεηήο κπνξεί λα γεκίδεη- ρξσκαηίδεη πην ζηνρεπκέλα πεξηνρέο θαη 

πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζην εζσηεξηθφ απηψλ. Δπίζεο, κπνξεί λα 

ζρεδηάδεη κε άλεζε ίζηεο γξακκέο θαη λα μερσξίδεη ηηο φξζηεο απφ ηηο μαπισκέλεο. 

ηηο βαζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζηε θσλνινγηθή 

αληίιεςε (Α’ εμάκ. Πξνλ. 2), φπνπ καζεηήο είλαη ηθαλφο λα αλαγλσξίδεη ηα ζχκβνια 

κεξηθψλ γξακκάησλ θαη κάιηζηα είλαη κία δξαζηεξηφηεηα πνπ απνιακβάλεη πνιχ. 

ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο, παξαηεξνχκε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

ρσξίο λα έρνπλ εμαιεηθζεί.  

Σέινο, ζηελ ηειηθή παξαηήξεζε ν καζεηήο παξνπζίαζε αλνδηθή πνξεία ελφο 

εμάκελνπ ζε ζρέζε κε ηε δηακνξθσηηθή παξαηήξεζε, ζηηο κλεκνληθέο δεμηφηεηεο (Α’ 

εμάκ. Πξνλ. 2), ζηε γξάθν-θηλεηηθφηεηα θαη ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ, 

ζηε γξαθή θαη ζηε θσλνινγηθή επίγλσζε, αιιά θαη ζηελ θαηάθηεζε ησλ αξηζκψλ θαη 

ησλ καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ (βι. ρήκα 4). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε γξαθή ν καζεηήο 

έρεη θαηαθηήζεη θαη ηηο θακππισηέο γξακκέο αιιά θαη απηέο κε κνξθή δηθ-δαθ. 

Μπνξεί πιένλ λα γξάθεη θάπνηα θεθαιαία γξάκκαηα θαη θπξίσο ηα γξάκκαηα ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ (Α’ εμάκ. Πξνλ. 2). Γξάθεη επίζεο θαη ηνπο αξηζκνχο απφ ην έλα έσο ην 

δέθα εθηφο ηνπ πέληε (Α’ εμάκ. Πξνλ. 2). ηνλ ηνκέα ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ν 

καζεηήο είλαη ηθαλφο πιένλ λα αλαγλσξίδεη θσλνινγηθά ηα αξρηθά γξάκκαηα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ εκεξψλ. Σέινο, κπνξεί λα αλαθέξεη γηα θάζε 

γξάκκα ηνπ νλφκαηνο ηνπ έλα δψν πνπ αξρίδεη απφ ην ίδην θψλεκα (Β’ εμάκ. Πξνλ. 

2). ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο, παξαηεξνχκε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ αξλεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη λα δεηάεη ζπγλψκε απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ, γεγνλφο πνπ απνηειεί ην πξψην βήκα γηα λα πξνρσξήζεη ζηε 

δηφξζσζε θαη ηελ εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ο καζεηήο έρεη επίζεο 

θαηαθηήζεη ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο θαη έρεη ζπκκνξθσζεί κε απηνχο ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο αξλεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

 

 

 

 

 



ρήκα 4. Καηαγξαθή ησλ επηδόζεσλ ηνπ καζεηή κε βάζε ηηο απνθιίζεηο εμάκελσλ ζύκθσλα κε ην ΠΑΠΑΔΜΓ θαηά ηελ αξρηθή, ηε δηακνξθσηηθή θαη ηελ ηειηθή 

παξαηήξεζε.



4.1.6 Έληππν Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο 

Ο ζθνπφο ηνπ ΔΓΑ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθάζηνηε 

παξέκβαζεο. πλεπψο, ην ΔΓΑ ζην ζχλνιν ηνπ καο παξέρεη ηα απαξαίηεηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα αμηνινγήζνπκε ηνλ βαζκφ επηηπρίαο 

ησλ δηδαθηηθψλ καο παξεκβάζεσλ, αιιά θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο καο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ηα απνζπάζκαηα ησλ ΔΓΑ, φπσο θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα 

κεηά απφ θάζε παξέκβαζε.  

ηελ παξέκβαζε πνπ έγηλε ζηηο 18/12/2013, ν καζεηήο παξνπζίαζε έληνλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα, θαζψο παξαθηλήζεθε ην ελδηαθέξνλ ηνπ απφ ηε 

ρξήζε ηεο πιαζηειίλεο. Αληηκεηψπηζε θάπνηεο δπζθνιίεο ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα, 

αιιά θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ράξεθε πνιχ κε ην 

απνηέιεζκα, δειαδή ην ρξηζηνπγελληάηηθν δεληξάθη πνπ έθηηαμε (βι. Δηθφλα 1). 

 

 

Δηθόλα 1. Δηθνλνπνίεζε 1
εο

 Γξαζηεξηόηεηαο - Σν ρξηζηνπγελληάηηθν δεληξάθη. 

 

ηηο 8/1/2014, ην ΔΓΑ πεξηέγξαθε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή λα ηζνξξνπήζεη 

επάλσ ζηα δηάθνξα είδε ησλ γξακκψλ. Ο καζεηήο αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο. ηελ ίζηα 

γξακκή ηα θαηάθεξε θαιχηεξα, αιιά ζηηο ππφινηπεο έθαλε θάπνηα βήκαηα, κεηά 

ζηακάηεζε λα πξνζπαζεί θαη έθαλε άζηνρα βήκαηα (βι. Δηθφλα 2). 

ηελ 3
ε
  παξέκβαζε (15/1/2014), ν καζεηήο μεθίλεζε κε ραξά θαη ελζνπζηαζκφ, 

αιιά έραζε αξθεηέο θνξέο ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαη έηζη πήγαηλε πην ζηγά θαη 

δηζηαθηηθά. Ζ εηδηθή παηδαγσγφο παξαηήξεζε φηη δελ ελαιιάζζεη ηα πφδηα ηνπ, αιιά 

πξνηάζζεη πάληα ην δεμί θαη ζέξλεη πίζσ ηνπ ην αξηζηεξφ. Γηα λα απνθηήζεη μαλά 

απηνπεπνίζεζε, ε λεπηαγσγφο απνθαζίδεη λα ηνλ βνεζήζεη λα ηζνξξνπεί, θξαηψληαο 

ηνπ ην ρέξη, κέρξη λα εμνηθεησζεί κε ηε δξαζηεξηφηεηα. Ο καζεηήο αηζζάλεηαη 

αζθαιήο θαη πεξπαηάεη θαλνληθά, ελαιιάζζνληαο ηα πφδηα ηνπ. ηακαηάεη θαη απηφο 
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κε ην ζηακάηεκα ηεο κνπζηθήο θαη απνιακβάλεη λα θσλάδεη ην ρξψκα πάλσ ζην 

νπνίν έρεη ζηακαηήζεη. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

επηηπρία (βι. Δηθφλα 3).  

 

 

Δηθόλα 2. Δηθνλνπνίεζε 2
εο

 Γξαζηεξηόηεηαο - Ο καζεηήο (πνπ δείρλεη ην θόθθηλν βέινο) 

πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη πάλσ ζηελ ίζηα γξακκή. 

 

 

 

Δηθόλα 3. Δηθνλνπνίεζε 3
εο

 Γξαζηεξηόηεηαο - Ο καζεηήο (κε ηελ θόθθηλε κπινύδα) πξνζπαζεί 

λα ηζνξξνπήζεη πάλσ ζηελ ίζηα γξακκή. 

 

Σν ΔΓΑ ζηηο 31/1/2014, αλαθέξεη φηη, ν καζεηήο αληαπνθξίζεθε ρσξίο δπζθνιία 

ζηε δξαζηεξηφηεηα, πεξίκελε κε αλππνκνλεζία λα δεη ηη ζα θηηάμεη ε λεπηαγσγφο γηα 

λα ην θηηάμεη θαη απηφο. Αληηκεηψπηζε θάπνηεο δπζθνιίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ, θπξίσο 

ζην ηξίγσλν αιιά θαη θάπνηεο ζηελ αληίιεςε, φπσο ζηελ ίζηα νξηδφληηα γξακκή πνπ 

ηε ζρεδίαζε θάζεηε. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο βνήζεζε ζηελ παξαθίλεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ καζεηή, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν βνήζεζε ζηε δηαηήξεζε απηνχ 

ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ φηη έρνπκε παξαηεξήζεη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν καζεηή (βι. Δηθφλα 4). 

  



83 
 

 

Δηθόλα 4. Δηθνλνπνίεζε 4
εο

 Γξαζηεξηόηεηαο - Σειηθό ζρέδην καζεηή, όπνπ βιέπνπκε ηα δηάθνξα 

είδε γξακκώλ θαη πάλσ δεμηά ηελ πξνζπάζεηα απνηύπσζεο ηνπ νλόκαηόο ηνπ. 

 

Αθνινπζεί ην ΔΓΑ ηεο 5
εο

 δξαζηεξηφηεηαο (12/2/2014), φπνπ έρεη θαηαγξαθεί ε 

απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, πνπ αθνχεη, επαλαιακβάλεη θαη εθηειεί ηηο 

εληνιέο ηνπ παηρληδηνχ θαη θαηαθέξλεη λα ηζνξξνπήζεη θαη λα κπνπζνπιήζεη επάλσ 

ζηηο γξακκέο (βι. Δηθφλα 5). 

 

 

Δηθόλα 5. Δηθνλνπνίεζε 5
εο

 Γξαζηεξηόηεηαο - Ο καζεηήο πεξπαηάεη ελαιιάζζνληαο ηα πόδηα 

ηνπ, κπνπζνπιάεη θαη πεξπαηάεη ζαλ ηνλ θάβνπξα επάλσ ζηηο γξακκέο. 

 

ηηο 14/2/2014 ην ΔΓΑ αλαθέξεη ηελ επηηπρεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, ζηελ 

επαλάιεςε ηεο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο ζε νκαδηθφ πιαίζην πιένλ ησλ πέληε 

αηφκσλ (βι. Δηθφλα 6). 
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Δηθόλα 6. Δηθνλνπνίεζε 6
εο

 Γξαζηεξηόηεηαο - Σα παηδηά ηζνξξνπνύλ επάλσ ζηηο γξακκέο. 

 

ηελ 7
ε
 δξαζηεξηφηεηα (26/2/2014), ν καζεηήο αξρηθά κπεξδεχηεθε θάπνηεο 

θνξέο θαη ηνπνζέηεζε ζε ιάζνο ζρήκα ην αληηθείκελν, αιιά κε ηελ παξφηξπλζε ηεο 

εηδηθνχ παηδαγσγνχ θαη θάπνηεο θνξέο κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ, δηφξζσζε 

ηελ επηινγή ηνπ. ηε ζπλέρεηα θαηαλφεζε ηε ινγηθή ηνπ παηρληδηνχ θαη ηα θαηάθεξε 

κηα ραξά. Φάλεθε λα ην δηαζθεδάδεη. Κάζε θνξά πνπ δηάιεγε έλα αληηθείκελν, ε 

εηδηθή παηδαγσγφο ηνλ ξσηνχζε ηη ζρήκα έρεη, γηαηί μερλνχζε λα ην δειψζεη (ηξίην 

βήκα). Αλαγλψξηδε κε επθνιία ηα ζρήκαηα (βι. Δηθφλα 7).  

 

 

Δηθόλα 7. Δηθνλνπνίεζε 7
εο

 Γξαζηεξηόηεηαο - Ο καζεηήο ηνπνζεηεί δηάθνξα αληηθείκελα ζηα 

αληίζηνηρα ζρήκαηα. 

 

ην ΔΓΑ ηεο 8
εο

 δξαζηεξηφηεηαο (28/2/2014), αλαθέξεηαη φηη ν καζεηήο  

αλαγλσξίδεη κε επθνιία ηα ζρήκαηα θαη ηνπνζεηείηαη ζε απηά νξζψο. Κάπνηεο θνξέο 

είλαη δχζθνιν λα μερσξίζνπκε αλ επηιέγεη λα ηνπνζεηήζεη ην ζψκα ηνπ ζην ζσζηφ 
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ζρήκα κφλνο ηνπ ή κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ, ν νπνίνο είλαη πην γξήγνξνο 

(βι. Δηθφλα 8).  

 

 

Εικόνα 8. Δηθνλνπνίεζε 8
εο

 Γξαζηεξηόηεηαο - Οη καζεηέο έρνπλ ηνπνζεηεζεί κέζα ζην ηξίγσλν. 

 

ηελ 9
ε
 δξαζηεξηφηεηα (5/3/2014), ν καζεηήο αξρηθά αληηκεησπίδεη κηα κηθξή 

δπζθνιία κε ηελ απιή επηινγή ησλ θαηάιιεισλ γξακκψλ πνπ ρξεηάδνληαη, αιιά ζηε 

ζπλέρεηα πξνζαξκφδεηαη. Γείρλεη ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηηο θακππισηέο γξακκέο θαη 

δηαιέγεη ζπλερψο απηέο αθφκα θαη φηαλ δελ ηηο ρξεηάδεηαη. Γελ ζεσξνχκε φκσο, φηη 

ην θάλεη γηαηί κπεξδεχεηαη. Όηαλ ν καζεηήο δηαιέμεη ιάζνο είδνο γξακκήο, δελ ηνλ 

δηνξζψλνπκε απεπζείαο, ηνλ αθήλνπκε λα ην ηνπνζεηήζεη πάλσ ζην πξφηππν θαη ηνλ 

παξαθηλνχκε λα εληνπίζεη κφλνο ηνπ ην ιάζνο. Έπεηηα ην δηνξζψλεη κφλνο ηνπ (βι. 

Δηθφλα 9). 

 

 

Δηθόλα 9. Δηθνλνπνίεζε 9
εο

 Γξαζηεξηόηεηαο - Οη γξακκέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν καζεηήο- Ο 

καζεηήο έρεη επηιέμεη ηε κηθξή γξακκή αληί γηα ηε κεγάιε θαη ηνλ ξσηάκε αλ είλαη ε ζσζηή θαη 

εάλ ρξεηάδεηαη κηα πην κεγάιε. 

 

ην ΔΓΑ ηεο 10
εο

 δξαζηεξηφηεηαο (14/3/2014), θαίλεηαη φηη ν καζεηήο 

δηαζθέδαζε πάξα πνιχ κε ην παηρλίδη (είρακε κηα επηθχιαμε κήπσο ην θιείζηκν ησλ 

καηηψλ ηνπ δεκηνπξγήζεη αλαζθάιεηα, αιιά δελ ζπλέβε θάηη ηέηνην), ήζειε ζπλερψο 

λα έρεη απηφο ην καληίιη ζηα κάηηα ηνπ θαη δπζθνιεπφηαλ λα ηεξήζεη ηνλ θαλφλα ηεο 
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ζεηξάο πνπ ζέζακε. Αλαγλψξηδε εχθνια ηα ζρήκαηα κέζσ ηεο ςειάθεζεο θαη 

ραηξφηαλ πάξα πνιχ φηαλ ηα θαηάθεξλε. Άθνπγε ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ πνπ θψλαδε «ην 

βξήθα» θαη επαλαιάκβαλε θη απηφο (βι. Δηθφλα 10).  

 

 
Δηθόλα 10. Δηθνλνπνίεζε 10

εο
 Γξαζηεξηόηεηαο - Έρνπκε θιείζεη ηα  κάηηα ηνπ καζεηή κε έλα 

καληήιη (εηθόλεο θαη κε ηνπο καζεηέο ζε αληαιιαγή ξόισλ).   

 

ην ΔΓΑ ηεο 11
εο

  δξαζηεξηφηεηαο (2/4/2014), ε ΔΓΑ επηζεκαίλεη φηη ν καζεηήο 

θαηάθεξε λα ζρεκαηίζεη ηα γξάκκαηα κε ηε ρξήζε ησλ πξνηχπσλ πνπ πεξηείρε ην 

παπνπηζφθνπην, ζπλεπψο επεηεχρζε ν ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο. ηε ζπλέρεηα, έγηλε 

πξνζπάζεηα λα ζρεκαηίζεη ηα γξάκκαηα ν καζεηήο απηφλνκα ρσξίο ηε ρξήζε ησλ 

πξνηχπσλ, αιιά δε ζεκεηψζεθε επηηπρία (βι. Δηθφλα 11). 

 

 

Δηθόλα 11. Δηθνλνπνίεζε 11
εο

 Γξαζηεξηόηεηαο - Σα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ πξώηνπ 

γξάκκαηνο(Μ), από ην όλνκα ηνπ. 

 

Σέινο, ζηηο 03/4/2014, ζχκθσλα κε ην ΔΓΑ θαίλεηαη φηη ν καζεηήο νινθιήξσζε 

ηε κνξθή ρσξίο δπζθνιία, θαζψο έρεη δνπιέςεη ήδε ην ζέκα ηεο ζσκαηνγλσζίαο θαη 

πξνζπαζεί ζπρλά λα ην απνηππψζεη κέζσ ηνπ ζρεδίνπ (ηρλνγξάθεκα) (βι. Δηθφλα 

12).  
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Δηθόλα 12. Δηθνλνπνίεζε 12
εο

 Γξαζηεξηόηεηαο - Ο καζεηήο ζρεκαηίδεη ηελ αλζξώπηλε κνξθή. 

 

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ ΔΓΑ, κπνξνχκε λα ζπκπεξαίλνπκε θαη λα 

ραξαθηεξίζνπκε σο απνηειεζκαηηθφ ην πξφγξακκα καο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Σν ΔΓΑ, καο βνήζεζε λα ζπγθεληξψζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θάζε παξέκβαζεο θαη λα απνθηήζνπκε κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

4.1.7 Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ κε βάζε ηελ 1
ε
 εξεπλεηηθή ππόζεζε  

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ην Γξάθεκα 1, επηθξαηεί κηα ζεηηθή ζηάζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ελφο καζεηή πξνζρνιηθήο αγσγήο πνπ 

παξαθνινπζεί ηκήκα έληαμεο (βιέπε Σφάλμα! Το αρχείο προζλευςησ τησ αναφοράσ δεν 

βρζθηκε.). Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 1, έδεημαλ φηη ε Μέζε Σηκή (ΜΣ) ησλ 

απαληήζεσλ είλαη 4,00 θαη ε Σππηθή Απφθιηζε (ΣΑ) είλαη 0,926. χκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο, νη εξσηεζέληεο ππνζηεξίδνπλ φηη  ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα βειηηψζεη ηηο θνηλσληθέο 

ηνπ δεμηφηεηεο, αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ 

ηελ ΜΣ ηεο εξψηεζεο 2, φπνπ είλαη 3,87 θαη ε ΣΑ είλαη 0,915. Οη απαληήζεηο ηεο 3
εο

 

εξψηεζεο απνδεηθλχνπλ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, κε ΜΣ= 4,27 θαη 

ΣΑ=0,458.  

Όζνλ αθνξά ηε ζπλεηζθνξά ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε βειηίσζε 

ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ καζεηή, ε αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ απνδεηθλχεηαη ζεηηθή, 

θαζψο ε ΜΣ ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 4, είλαη  4,47 θαη ε ΣΑ είλαη 0,640. 
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Σέινο, εάλ ιάβνπκε ππφςε καο ηε ΜΣ θαη ηε ΣΑ ηεο 5
εο

 εξψηεζεο πνπ είλαη 4,67 θαη 

0,488 αληίζηνηρα, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία βνεζάεη ηνλ καζεηή είλαη δηεπξχλεη ζηξαηεγηθέο 

κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί (βι. Γξάθεκα 1).  

 

 

Γξάθεκα 2. Μέζεο Σηκέο θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ από 1 εώο 5 (Ν=15). 

4.1.8 Απνηειέζκαηα εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 

Μέζα απφ ηελ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, επηβεβαηψλεηαη ε ζπκβνιή ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ελφο καζεηή 

πξνζρνιηθήο αγσγήο πνπ παξαθνινπζεί ηκήκα έληαμεο. Ζ επηβεβαίσζε γίλεηαη κέζα 

απφ ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. χκθσλα κε 

ηελ λεπηαγσγφ ηεο γεληθήο ηάμεο, φπνπ θνηηνχζε ν καζεηήο ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, 

«ν καζεηήο δελ είρε θαηαθηήζεη ηνλ πξνθνξηθό ιόγν. Γελ κπνξνύζε λα δειώζεη νύηε ην 

όλνκά ηνπ θαη δελ είρε θαζόινπ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, παξά κόλν κέζσ 

ηεο αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο». Ζ λεπηαγσγφο ηεο γεληθήο ηάμεο ζηελ νπνία θνηηά 

θέηνο ν καζεηήο, δήισζε: «παξαηεξήζακε κεγάιε δηαθνξά ζηε γλσζηηθή θαη θπξίσο 

ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή, ν νπνίνο παίδεη κε πνιιά παηδάθηα θαη θπξίσο 

κε δπν-ηξηα πνπ επηθνηλσλεί θαιύηεξα. Δπίζεο, θαηαλνεί πνιύ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα 

ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ λεπηαγσγείνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ πξώην θαηξό πνπ ήξζε ζην 

ζρνιείν. Γλσξίδεη ηνπο θαλόλεο πνπ ηεξνύκε θαη ηνπο ηεξεί θαη απηόο, όρη όινπο θαη 

όρη πάληα, αιιά εάλ ηνπ ππελζπκίζνπκε έλαλ θαλόλα, πξνζπαζεί λα ηνλ επαλαιάβεη θαη 
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έρεη πην ζεηηθή αληαπόθξηζε, ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηεο ρξνληάο, όπνπ δελ άθνπγε 

ηίπνηα, έπεθηε θάησ θαη θπιηόηαλ.» 

Πίλαθαο 1. Μέζεο Σηκέο (ΜΣ) θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο (ΣΑ) ζηηο απαληήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (Ν = 15). 

α/α Δξσηεκαηνιόγην ΜΣ ΣΑ 

1 

Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

λα βειηηψζεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο; 

4,00 0,926 

2 

Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

λα εληζρχεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο; 

3,87 0,915 

3 

Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

λα βειηηψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ; 

4,27 0,458 

4 

Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

λα βειηηψλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ; 

4,47 0,640 

5 

Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

λα δηεπξχλεη ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ αμηνπνηεί; 

4,67 0,488 

6 

Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 

Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα θαηαθηά επθνιφηεξα 

ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο; 

4,33 0,617 

7 

Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 

Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα βειηηψλεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

4,13 0,915 

8 

Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 

Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα εληζρχεη ζηαδηαθά 

ηελ απηνλνκία ηνπ; 

4,47 0,516 

9 

Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 

Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα έρεη θαιχηεξε 

πξφζβαζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο γεληθήο ηάμεο; 

4,00 0,535 

10 

Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 

Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

βνεζάεη ηνπο καζεηέο ηεο γεληθήο ηάμεο λα θαιιηεξγνχλ λέεο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο (π.ρ. ελζπλαίζζεζε, ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ξχζκηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο); 

4,73 0,458 

11 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο  πξνζθέξεη ζηνλ 

καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηηο ίδηεο επθαηξίεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ; 

3,87 0,516 

12 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο πξνζθέξεη ζηνλ 

καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηηο ίδηεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο (παηρλίδηα, αζιήκαηα, εθδειψζεηο, γηνξηέο, εθδξνκέο θ.α); 

4,27 0,458 

13 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο βνεζάεη ηνλ 

καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα απνθηά ην αίζζεκα φηη αλήθεη 

ζηελ νκάδα θαη λα απνθεχγεη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ απνθιεηζκφ ζηελ ηάμε; 

3,73 0,884 

14 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο βνεζάεη ηνλ 

καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα απνθεχγεη ηνλ ζηηγκαηηζκφ θαη 

ζηελ ζρνιηθή αιιά θαη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα; 

3,73 0,594 

15 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο βνεζάεη ηνπο 

καζεηέο ηεο γεληθήο ηάμεο λα απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ καζεηή κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο; 

4,60 0,507 
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Ζ ζπκβνιή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο εμαθξηβψλεηαη θαη απφ ηα 

ιεγφκελα ηεο κεηέξαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ν καζεηήο αλαθέξεη πνιιέο θαηλνύξηεο 

ιέμεηο ζην ζπίηη, πξνρηέο έθαλε όηη έπαηδε κε ηα θξνύηα. Δίλαη πην θνηλσληθόο θαη κε 

ηνπο θίινπο ηνπ αδεξθνύ ηνπ πνπ έξρνληαη ζην ζπίηη θαη όιν αλαθέξεη ηε Μαξία θαη ηνλ 

Νίθν, πξέπεη λα παίδεη πνιύ καδί ηνπο ζην ζρνιείν». Καηαιήγνληαο, ζεσξνχκε φηη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία βνήζεζε πνιχ ζηελ νιφπιεπξε εμέιημε ηνπ καζεηή.  

4.2 Σν ηνρεπκέλν Αηνκηθό Γνκεκέλν Δληαμηαθό Πξόγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο 

θαη Δθπαίδεπζεο, κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά έλα καζεηή κε Α ζην 

εληαμηαθό λεπηαγσγείν 

4.2.1 Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πεηξακάησλ  

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο θαη έρνληαο σο ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ παξεκβάζεσλ, εθαξκφζακε 5 παξεκβάζεηο-πεηξάκαηα. Κάζε 

θνηλσληθή ηζηνξία έρεη δηαθνξεηηθφ ζηφρν θαη αλαθέξεηαη ζε θάπνηα δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδεη ν καζεηήο. Ζ 1
ε
 παξέκβαζε-πείξακα έγηλε ζηηο 28/3/2014, θαη ε 

παηδαγσγφο θαηέγξαςε ζην ΔΓΑ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή. Υαξαθηεξηζηηθά,  αλέθεξε 

φηη ν καζεηήο πξνζπάζεζε λα δηαβάζεη ηελ θνηλσληθή ηζηνξία θαη βνήζεζε ην 

γεγνλφο, φηη πξψηα έγηλε ε ηαχηηζε κε ηα πξφζσπα ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο. Ήηαλ 

κεγάιε φκσο ε θνηλσληθή ηζηνξία θαη θνπξάζηεθε. Ο καζεηήο απάληεζε ζσζηά ζηηο 

ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε.  Μέζα απφ 

απηφ επηβεβαηψλεηαη ε θαηάθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απφ ηνλ καζεηή (βι. 

Δηθφλα 13). 

ηηο 3/4/2014 πινπνηήζεθε ην 2
ν
 πείξακα, φπνπ ν καζεηήο αληαπνθξίζεθε κε 

επραξίζηεζε θαη ρσξίο λα θάλεη ιάζνο. Φάλεθε λα ηνλ δηεπθνιχλεη ε νπηηθνπνίεζε 

ησλ εηθφλσλ ηεο ηζηνξίαο, κε πξαγκαηηθέο θσηνγξαθίεο απφ πξνεγνχκελε εκέξα, 

θαζψο επίζεο ην γεγνλφο φηη απηφο πξσηαγσληζηεί ζε απηέο ηηο θσηνγξαθίεο (βι. 

Δηθφλα 14). Δπίζεο, ν καζεηήο έρεη απνθηήζεη κεγαιχηεξν βαζκφ απηνλνκίαο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνχ, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ. Ο καζεηήο απάληεζε ζσζηά ζηηο δχν απφ ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο, ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε. 
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Δηθόλα 13. Γξαζηεξηόηεηα 1
εο

 Κνηλσληθήο Ιζηνξίαο - «Ο καζεηήο επηιέγεη ηε ζσζηή απάληεζε». 

 

 

Δηθόλα 14. Γξαζηεξηόηεηα 2
εο

 Κνηλσληθήο Ιζηνξίαο - «Ο καζεηήο εθθξάδεη ηε ραξά ηνπ, πνπ 

νινθιήξσζε ηελ αλάγλσζε ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο». 

Σν 3
ν
 πείξακα έγηλε ζηηο 4/4/2014. Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ειέγρνπ δεκηνπξγήζακε 

πιηθφ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο εξσηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξαπάλσ 

θνηλσληθή ηζηνξία θαη έρνπλ απφ δχν πηζαλέο απαληήζεηο ε θάζε κηα. Σε 

δξαζηεξηφηεηα ειέγρνπ ζε απηφ ην πείξακα ηελ πξαγκαηνπνηήζακε ηξείο θνξέο, κηα 

θνξά πξηλ ηελ πξψηε νξγαλσκέλε, φπνπ ιάβακε κηα ζσζηή απάληεζε, κία πξηλ ηελ 

επίζθεςε ζηελ ηνπαιέηα (δηάιεηκκα), φπνπ ιάβακε δχν ζσζηέο απαληήζεηο θαη κηα 

θνξά κεηά ηελ επίζθεςε ζηελ ηνπαιέηα, φπνπ ιάβακε ηξεηο ζσζηέο απαληήζεηο. ην 
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πείξακα ιάβακε ππφςε καο ηελ ηειεπηαία εθαξκνγή ε νπνία έγηλε κεηά ηελ 

παξέκβαζε (βι.  Δηθφλα 15).  

 

Δηθόλα 15. Γξαζηεξηόηεηα 3
εο

 Κνηλσληθήο Ιζηνξίαο - «Ο καζεηήο επηιέγεη ηε ζσζηή απάληεζε- 

εηθόλα». 

ηηο 10/4/2014 δφζεθε ζηνλ καζεηή ην 4
ν
 πείξακα, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

ππελζχκηζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ζρεδηάζεη ζρήκαηα, κνξθέο θαη 

ζχκβνια, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ θαηάθηεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ 

ηεζεί ζην ΑΓΔΠΔΑΔ. Χο δξαζηεξηφηεηα ειέγρνπ δεκηνπξγήζακε ηξεηο εξσηήζεηο 

πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξαπάλσ θνηλσληθή ηζηνξία θαη έρνπλ δχν πηζαλέο απαληήζεηο 

ε θάζε κηα. Σελ πξψηε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ηε δξαζηεξηφηεηα ιάβακε δχν 

ζσζηέο απαληήζεηο. Ο καζεηήο ρξεηάζηεθε βνήζεηα γηα ηελ αλάγλσζε ησλ 

εξσηήζεσλ (βι. Δηθφλα 16).  
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Δηθόλα 16. Γξαζηεξηόηεηα 4
εο

 Κνηλσληθήο Ιζηνξίαο - «Ο καζεηήο επηιέγεη ηε ζσζηή απάληεζε- 

εηθόλα». 

Ζ ηειεπηαία θνηλσληθή ηζηνξία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11/4/2014 θαη 

πξνεηνίκαζε ηνλ καζεηή γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θαηά ηελ επίζθεςε 

ζηελ ηνπαιέηα. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ παηδηνχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ-

πεηξακάησλ, έδεημε φηη ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ είλαη πνιχ θαιή. Χο 

δξαζηεξηφηεηα ειέγρνπ δεκηνπξγήζακε ηέζζεξηο εξσηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

παξαπάλσ θνηλσληθή ηζηνξία θαη έρνπλ δχν πηζαλέο απαληήζεηο ε θάζε κηα. Ο 

καζεηήο απάληεζε ζσζηά ζηηο ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο, ζηηο 

νπνίεο ππνβιήζεθε (βι. Δηθφλα 17). 

 

 

Δηθόλα 17. Γξαζηεξηόηεηα 5
εο

 Κνηλσληθήο Ιζηνξίαο - «Ο καζεηήο επηιέγεη ηε ζσζηή απάληεζε- 

εηθόλα». 

ηνλ παξαθάησ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα (βι. Γξάθεκα 2) απνηππψλεηαη ε επηηπρία 

πνπ είρε ν καζεηήο ζηηο απαληήζεηο ηνπ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ αλαθέξνπκε φηη ν 

καζεηήο απάληεζε ζπλνιηθά ζε 19 εξσηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ην 74% (14 απαληήζεηο) 

ήηαλ ζσζηέο θαη ην 26% ήηαλ ιαλζαζκέλεο (5 απαληήζεηο). Με δεδνκέλν φηη ην 

δείγκα καο ζπιιέρζεθε ζε δηάθνξεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο, 
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άιιεο θνξέο κε πξνεηνηκαζία ηνπ καζεηή θαη άιιεο ρσξίο, θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ αιιά θαη δφκεζε ελφο εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο (ΑΓΔΠΔΑΔ) ήηαλ απνηειεζκαηηθέο, πξάγκα πνπ πηζηνπνηείηαη απφ 

ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ καζεηή. 

 

  

Γξάθεκα 2. πρλόηεηα ησλ απαληήζεσλ ηνπ καζεηή. 

4.2.2 Απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε βάζε ηελ 2
ε
 ππόζεζε 

Ζ  δεχηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε επηβεβαηψζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κέζα απφ ην νπνίν ζπκπεξαίλνπκε θαη ηε ζηάζε θαη ηελ αληίιεςε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηνλ βαζκφ πνπ ην ΑΓΔΠΔΑΔ, κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

απνηειεζκαηηθά έλα καζεηή ζην εληαμηαθφ λεπηαγσγείν (βιέπε Σφάλμα! Το αρχείο 

προζλευςησ τησ αναφοράσ δεν βρζθηκε.). χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ, ην ζηνρεπκέλν θαη δνκεκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη 

ζην ηκήκα έληαμεο, βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

θαηαθηήζεη πην εχθνια ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά, ε ΜΣ ζηελ εξψηεζε 6 είλαη 4,33 (<5) θαη ε ΣΑ 

είλαη 0,617, φπσο δηαθαίλεηαη ζην Γξάθεκα 3. Δπίζεο, ην δνκεκέλν πξφγξακκα 

ζεσξείηαη φηη βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα βειηηψζεη 

γεληθψο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηφ δηαπηζηψλνπκε απφ 

ηε ΜΣ ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 7 πνπ είλαη 4,13 θαη ηελ ΣΑ πνπ είλαη 0,915. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ.  
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Γξάθεκα 3. Μέζεο Σηκέο θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ από 6 έσο 10 (Ν=15). 

 

Αθφκα, ζχκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο, εληζρχεηαη ζηαδηαθά ε απηνλνκία ηνπ 

καζεηή θαζψο ε ΜΣ ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε 8 είλαη 4,47 θαη ε ΣΑ είλαη 

0,516. Δθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ ζηελ εξψηεζε 9, δηαπηζηψλνπκε φηη ζεσξνχλ πσο ν καζεηήο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρεη θαιχηεξε πξφζβαζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο 

γεληθήο ηάμεο. Ζ ΜΣ ηεο εξψηεζεο 9 είλαη 4,00 θαη ε ΣΑ 0,535. Σέινο, ην 

ζηνρεπκέλν θαη δνκεκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη ζην ηκήκα έληαμεο, 

εθηφο απφ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο βνεζάεη θαη ηνπο καζεηέο 

ηεο γεληθήο ηάμεο λα θαιιηεξγνχλ λέεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (π.ρ. ελζπλαίζζεζε, 

ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο). Σν ηειεπηαίν 

επηζθξαγίδεη ε ΜΣ ηεο 10
εο

 εξψηεζεο πνπ είλαη 4,73 θαη ε ΣΑ 0,458 (βι. Γξάθεκα 

3). 

4.3 Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξνάγεη ηελ έληαμε ηνπ καζεηή ζηε ζρνιηθή 

αιιά θαη ζηε ηνπηθή θνηλόηεηα. 

4.3.1 Σα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε βάζε ηελ 3
ε
 ππόζεζε 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Γξάθεκα 4, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξνάγεη ηελ έληαμε ηνπ καζεηή ζηε ζρνιηθή αιιά θαη 

ζηε ηνπηθή θνηλφηεηα (βιέπε Σφάλμα! Το αρχείο προζλευςησ τησ αναφοράσ δεν 

βρζθηκε.). Αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο 
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πξνζθέξεη ζηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηηο ίδηεο επθαηξίεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ, φπσο δηαθαίλεηαη απφ 

ηε ΜΣ θαη ΣΑ ηεο 11
εο εξψηεζεο, πνπ έρνπλ ηηο ηηκέο 3,87 θαη 0,516 αληίζηνηρα. Έλα 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ φκσο, ζεσξεί φηη νη ίδηεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο 

παξέρνληαη θπξίσο, θαηά ηε δηάξθεηα δξαζηεξηνηήησλ φπσο παηρλίδηα, αζιήκαηα, 

γηνξηέο, εθδξνκέο θαζψο ε ΜΣ θαη ε ΣΑ ηεο 12
εο

 εξψηεζεο είλαη 4,27 θαη 0,458 

αληίζηνηρα.  

 

 

Γξάθεκα 4. Μέζεο Σηκέο θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ 11 έσο 15 (Ν=15). 

 

Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 13
ε
 εξψηεζε, εδξαηψζεθε ε 

αληίιεςε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζην ηκήκα έληαμεο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ 

απφθηεζε ηνπ αηζζήκαηνο φηη αλήθεη ζηελ νκάδα θαη λα απνθεχγεη ηνλ θνηλσληθφ 

ηνπ απνθιεηζκφ ζηελ ηάμε. Ζ ΜΣ ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε 13 

είλαη 3,73 θαη ε ΣΑ είλαη 0,884.  

Δπίζεο, εληζρχζεθε ε αληίιεςε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζην ηκήκα έληαμεο 

βνεζάεη ηνλ καζεηή λα απνθχγεη ηνλ ζηηγκαηηζκφ θαη ζηε ζρνιηθή αιιά θαη ζηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα πξάγκα πνπ αλαιχνπλ ε ΜΣ ησλ απαληήζεσλ ζηελ 14
ε
 εξψηεζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είλαη 3,73 θαη ε ΣΑ πνπ είλαη 0,594 φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

Γξάθεκα 4, Δξ.14. Σέινο, επηθξαηεί ε άπνςε φηη ην ηκήκα έληαμεο βνεζάεη ηνπο 

καζεηέο ηεο γεληθήο ηάμεο λα απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ καζεηή κε εηδηθέο 
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν ηειεπηαίν ηζρπξνπνηνχλ ε Μ.Σ. ηεο εξψηεζεο 15, φπνπ 

είλαη 4,6 θαη ε Σ.Α. 0,507.  

4.3.2 Απνηειέζκαηα εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη θαη’ επέθηαζε νη απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηεξίδνπλ ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζε απηφ. Ζ 

ζπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ καζεηή θαη ζηελ έληαμε 

ηνπ ζηε ζρνιηθή αιιά θαη ζηε ηνπηθή θνηλφηεηα, επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ ηηο 

απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ. χκθσλα κε ηε λεπηαγσγφ ηεο γεληθήο ηάμεο, φπνπ 

θνηηνχζε ν καζεηήο ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, «ν καζεηήο δελ ζπλεξγαδόηαλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, παξά κόλν ηνπο πείξαδε. Τνπο πεηνύζε αληηθείκελα, ηξαβνύζε καιιηά 

θαη ζπρλά ηνπο έθηπλε». χκθσλα κε ηελ ίδηα λεπηαγσγφ, ν καζεηήο δελ γλψξηδε νχηε 

ηα νλφκαηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ.  

Ζ λεπηαγσγφο ηεο γεληθήο ηάμεο ζηελ νπνία θνηηά θέηνο ν καζεηήο, δήισζε: 

«παξαηεξήζακε κεγάιε δηαθνξά ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή, ν νπνίνο 

πξνζεγγίδεη πνιιά παηδηά πιένλ θαη κάιηζηα έλα αγνξάθη θαη έλα θνξηηζάθη ηα 

πξνζεγγίδεη ζπλερώο θαη κε ραξνύκελε δηάζεζε. Δάλ ζέιεη λα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

θνπλεζεί ζηε θνύληα ζην δηάιεηκκα πξνζεγγίδεη ηελ Ι. Γελ θαηαθέξλεη λα παίδεη πάληα 

καδί ηνπο αιιά είλαη πνιύ πην θαιή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηνλ αληηκεησπίδνπλ θαη ηα 

παηδηά δηαθνξεηηθά πιένλ. Καη κόλν πνπ πξνζπαζεί λα ηνπο πξνζεγγίζεη έρεη κεγάιε 

δηαθνξά. Σπάληα πιένλ ηνπο πεηάεη αληηθείκελα.» Δπίζεο, κεηά απφ εξψηεζε δήισζε 

φηη γλσξίδεη φια ηα νλφκαηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. ρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή θαη ηελ έληαμε πέξα απφ ηε ζρνιηθή αιιά θαη ζηε ηνπηθή 

θνηλφηεηα, ε λεπηαγσγφο δήισζε «ε εηθόλα ηνπ καζεηή έρεη βειηησζεί πέξα από ηνπο 

καζεηέο θαη ζηα κάηηα ησλ ππόινηπσλ γνληώλ, νη νπνίνη ελζνπζηάζηεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξηζηνπγελληάηηθεο ζρνιηθήο ενξηήο, όπνπ ν καζεηήο κε πνιύ ραξνύκελε 

δηάζεζε θαηάθεξε λα πεη ην πνίεκα ηνπ θαη θαηαρεηξνθξνηήζεθε. Παξέκεηλε όκσο θαη 

ζηα ηξαγνύδηα θαη ζε όιε ηε δηαδηθαζία ηεο ενξηήο ρσξίο λα πξόβιεκα».   

Ζ ζπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ καζεηή 

εμαθξηβψλεηαη θαη απφ ηα ιεγφκελα ηεο κεηέξαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ν Γ. παίδεη 

θαη κε ηνπο θίινπο ηνπ αδεξθνύ ηνπ πνπ έξρνληαη ζην ζπίηη ελώ παιαηόηεξα δελ 

ζπλέβαηλε απηό». Καηαιήγνληαο, ζεσξνχκε φηη ε θνίηεζε ζην ηκήκα έληαμεο θαη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία βνήζεζε ηνλ καζεηή λα αλαπηχμεη ηηο απαξαίηεηεο 
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θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ είρε αλάγθε, ψζηε λα θαηαθέξεη λα πξνζεγγίδεη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά θαη κε νηθεία άηνκα, κε θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο.  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν 

5.1. πδήηεζε 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηε ζπκβνιή 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζε έλα καζεηή πξνζρνιηθήο αγσγήο. Ζ έξεπλα 

δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ελφο καζεηή κε Α, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί ε θαηάθηεζε γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζσ ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ. 

Βαζηδφκελνη ζηηο κεηαβνιέο πνπ αλαιχζεθαλ θαηά ηελ άηππε παηδαγσγηθή 

αμηνιφγεζε, αιιά θαη ζηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, 

κπνξνχκε λα ζπκπεξαίλνπκε ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή ζηηο 

γξαθνθηλεηηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, πνπ αλήθνπλ ζηνπο ηνκείο 

«Γεμηφηεηεο-Γξαθηθφο ρψξνο» θαη «πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε», αληίζηνηρα. Έηζη 

θαηαιήγνπκε ζηελ επηβεβαίσζε ηεο 1
εο

 εξεπλεηηθήο ππφζεζεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηε γλσζηηθή αιιά θαη θνηλσληθή εμέιημε ηνπ 

καζεηή.  Σν εχξεκα απηφ επαιεζεχεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ  Gayfer (1991), ν νπνίνο 

πξαγκαηνπνίεζε κηα αληίζηνηρε έξεπλα θαη αλαθέξεη φηη ζηνπο καζεηέο ζηνπο 

νπνίνπο ε δηδαζθαιία δνκήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζνδν ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία, παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξε εμέιημε ζηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ πνπ δηδάρζεθαλ κε παξαδνζηαθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Βαιηαληή & Ησαλλίδνπ-Κνπηζειίλε, 2008).  

Σελ 2
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε επηβεβαίσζαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηνπ πεηξάκαηνο. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ επηβεβαηψλεηαη σο απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ ζηελ 

ππνζηήξημε ελφο καζεηή ζην εληαμηαθφ λεπηαγσγείν. Οη απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ 

θπκάλζεθαλ απφ ΜΣ = 4, ΣΑ = 0,535 έσο ΜΣ = 4,73, ΣΑ = 0,458. Δπίζεο, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο επηβεβαηψλνπλ φηη ε δνκεκέλε θαη ζηνρεπκέλε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε βνήζεζε ηνλ καζεηή λα θαηαθηήζεη ηε γλψζε θαη ηηο 

δεμηφηεηεο, πνπ ζχκθσλα κε ην ειηθηαθφ ηνπ επίπεδν, δελ θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη 

κφλνο ηνπ. πλεπψο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Vygotsky, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε 
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δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο ζην επίπεδν ηνπ καζεηή, ψζηε 

κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο ζθαισζηάο (scaffolding) θαη κε ηε βνήζεηα ελφο ζεκαληηθνχ 

άιινπ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ, λα θαηαθέξεη ν καζεηήο 

λα κεηαβεί ζε αλψηεξν επίπεδν αλάπηπμεο. Ζ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί 

ηε βαζηθή έλλνηα ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky, ελψ ε Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο 

(ΕΔΑ) είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ζην νπνίν ν καζεηήο 

βξίζθεηαη ζε κηα γλσζηηθή πεξηνρή, απηψλ πνπ ν καζεηήο κπνξεί λα επηηχρεη απφ 

κφλνο ηνπ θαη ηνπ επηπέδνπ πνπ ν καζεηήο κπνξεί λα θηάζεη αλ βνεζεζεί απφ 

θάπνηνπο πην έκπεηξνπο ελήιηθνπο ή ζπλνκειίθνπο (Vygotsky, 2000). Δπνκέλσο, ε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο, επηινγέο κεηάβαζεο ζε 

πην ζχλζεην πιηθφ θαη αλψηεξεο πλεπκαηηθέο δεμηφηεηεο, εθφζνλ έρνπλ θαηαθηήζεη 

ζπγθεθξηκέλεο βαζηθέο δεμηφηεηεο (Βαιηαληή & Ησαλλίδνπ- Κνπηζειίλε, 2008). Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο, ζε εθείλν 

ην επίπεδν πνπ ν καζεηήο είλαη ήδε έηνηκνο λα πξνρσξήζεη ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα 

ην θάλεη απφ κφλνο ηνπ (ΕΔΑ).  

Δξκελεχνληαο ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχκε ζηα δηαγξάκκαηα ηεο αξρηθήο, 

δηακνξθσηηθήο θαη ηειηθήο παξαηήξεζεο, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ην 

ΑΓΔΠΔΑΔ ήηαλ απνηειεζκαηηθφ θαη βνήζεζε ηνλ καζεηή λα θαηαθηήζεη 

γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη μεθηλψληαο απφ ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, λα αλαθέξνπκε φηη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, ν 

καζεηήο είλαη ηθαλφο λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, γλσξίδεη ηνπο 

θνηλσληθά απνδεθηνχο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπο 

εθαξκφδεη. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα επηβεβαίσζε δηεζλείο έξεπλεο ζρεηηθά ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ κε Α, έξεπλεο πνπ έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα 

κε Α παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο λα απαηηνχλ θαη λα 

δηακαξηχξνληαη. Οη Didden, Korzilius, Duker, θαη Curfs (2008) ζπλεξγάζηεθαλ κε 

ηνπο γνλείο θαη ηνπο θξνληηζηέο 135 αηφκσλ κε Α γηα λα εμεηάζνπλ ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπο. Σα άηνκα κε Α ζε απηέο ηηο κειέηεο εμέθξαζαλ 

νλφκαηα αληηθεηκέλσλ, ζρνιίαζαλ θαη κηκήζεθαλ ζε ρακειφηεξα πνζνζηά, ζε ζρέζε 

κε ηελ πην ζπρλή ζπκπεξηθνξά φπνπ ζπλερψο απαηηνχζαλ θάηη θαη δηακαξηχξνληαλ. 

Ο Didden et al. (2009) ζπκκεηείραλ επίζεο, ζε έξεπλα κε ηηο νηθνγέλεηεο 79 αηφκσλ 

κε Α (ειηθίαο 3 έσο 66 εηψλ) θαη δηαπίζησζαλ φηη νη ηθαλφηεηεο ηνπ λα δεηνχλ θαη 

λα δηακαξηχξνληαη, ήηαλ νη θαιχηεξα αλαπηπγκέλεο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε Α. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο εκθαλίδνληαλ ζπρλφηεξα κέζσ κε 
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ζπκβνιηθψλ κέζσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγγχηεηαο ή ηεο θνληηλήο 

πξνζέγγηζεο (γηα λα δεηήζνπλ), ηεο επηζεηηθφηεηα (γηα λα δηακαξηπξεζνχλ) θαη ηνπ 

ρηππήκαηνο ηνπ ρεξηνχ, ηνπ θιάκαηνο ή ηνπ γέιηνπ (Didden et al., 2009). 

Έξεπλα κε αληηθείκελν ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, πξαγκαηνπνίεζε θαη ε 

Calculator (2014), ε νπνία δίδαμε ζηνπο γνλείο ελλέα παηδηψλ κε Α πψο λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηελ επηθνηλσλία κε ηε ρξήζε θπζηθψλ ρεηξνλνκηψλ (enhanced 

natural gestures, ENGS). Απηέο νη ρεηξνλνκίεο απνηεινχληαλ απφ θηλεηηθά 

εμαξηήκαηα πνπ ππήξραλ ήδε ζην ξεπεξηφξην ηνπ παηδηνχ, δε βαζίδνληαη ζηε θπζηθή 

επαθή κε έλα ζεκείν αλαθνξάο θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα είλαη εχθνια θαηαλνεηέο 

απφ ηνπο νηθείνπο κεηφρνπο επηθνηλσλίαο. Οη γνλείο δηδάρηεθαλ πσο λα εθαξκφζνπλ 

εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα 16 έσο 18 εβδνκάδεο, ψζηε λα εληζρπζεί ε ρξήζε 

ρεηξνλνκηψλ απφ ην παηδί. Σα δεδνκέλα ησλ απνηειεζκάησλ βαζίζηεθαλ κφλν ζε 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ νη γνλείο. Οη απαληήζεηο απνθάιπςαλ γεληθά 

ζεηηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ παξέκβαζε. Οη γνλείο αλέθεξαλ απμεκέλε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ γνλέα - παηδηνχ θαη ηελ αληίιεςε φηη ε παξέκβαζε ζα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη ηε καθξνπξφζεζκε βειηίσζε ζηελ επηθνηλσλία ησλ 

παηδηψλ ηνπο (Martin, Reichle, Dimian, & Chen, 2013).  

  Αξθεηέο έξεπλεο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κε Α, 

πεξηγξάθνπλ ηα άηνκα κε Α, σο ππεξβνιηθά επεξέζηζηα θαη πνιχ δξαζηήξηα (Clarke 

& Marston, 2000; Walz & Benson, 2002). Μεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, 

βξέζεθε πσο ν καζεηήο είλαη ηθαλφο, λα ρξεζηκνπνηεί ξήκαηα πνπ βνεζνχλ ζηε 

ζεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, γεγνλφο πνπ ηνλ 

απνηξέπεη απφ ηε ρξήζε αξλεηηθήο ή επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ιφγσ ηεο επεξέζηζηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, φπσο ππνζηεξίδεηαη θαη παξαπάλσ γηα ηα άηνκα κε Α. Δθηφο 

απφ επεξέζηζηα φκσο, λα ηνλίζνπκε φηη ηα άηνκα κε Α έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

ραξνχκελα θαη θνηλσληθά παηδηά (Walz & Benson, 2002) θαη κε ηελ θαηάιιειε 

παξέκβαζε κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηα θνηλσληθά 

πξφηππα. Σνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ επηβεβαηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Summers, Allison, Lynch θαη Sandier (1995) ζρεηηθά κε 

ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζην ζχλδξνκν Α, ν εληνπηζκφο θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζην Α κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ. ε απηή ηε κειέηε, ηα ζηνηρεία πνπ απνθαιχπηνπλ ηε 

θχζε θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ζηα άηνκα κε Α 

ζπγθεληξψζεθαλ απφ δχν πεγέο. Πξψηνλ, απφ αλαζθφπεζε δεκνζηεπκέλσλ κειεηψλ 
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πεξίπησζεο θαη δεχηεξνλ, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνληψλ ζε έλα κηθξφ δείγκα (n = 

11). Σα δεδνκέλα θαη απφ ηηο δχν πεγέο έδεημαλ φηη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

εκθαλίδνληαη ηφζν ζε άλδξεο φζν θαη ζε γπλαίθεο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη 

πεξηειάκβαλαλ γισζζηθά ειιείκκαηα, ππεξβνιηθφ γέιην, ππεξθηλεηηθφηεηα, 

δηάζπαζε πξνζνρήο, πξνβιήκαηα κε ην θαγεηφ θαη ηνλ χπλν, ηελ επηζεηηθφηεηα, κε 

ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλφλεο, κάζεκα αληηθεηκέλσλ, μεζπάζκαηα, θαη 

επαλαιακβαλφκελε θαη ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά  (Summers et al., 1995). Με ηελ 

παξαπάλσ έξεπλα ζπκθσλνχλ θαη νη θαηαγξαθέο ηεο αξρηθήο παξαηήξεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή, φπνπ αλαθέξεηαη ζπρλή εθηφμεπζε αληηθεηκέλσλ πξνο 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, κάζεκα δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ θαη θπξίσο ηνπ δάρηπινπ ηνπ 

ζε βαζκφ δεκηνπξγίαο πιεγψλ. Χζηφζν, νη ζπκπεξηθνξέο απηέο θαίλεηαη λα έρνπλ 

κεησζεί ζεκαληηθά ζχκθσλα ηηο θαηαγξαθέο ηεο ηειηθήο παξαηήξεζεο, 

επηβεβαηψλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. 

Αθφκα κηα έξεπλα κε ζέκα ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αηφκσλ κε Α, πξαγκαηνπνίεζαλ νη Clarke θαη Marston (2000). Γηα ηελ έξεπλα απηή, 

νη θξνληηζηέο ησλ αηφκσλ κε Α ζπκπιήξσζαλ Λίζηεο ειέγρνπ κε νκαιψλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ην Reiss Screen γηα ηελ απξνζάξκνζηε ζπκπεξηθνξά. Σν Reiss 

Screen απνηειεί έλα ηεζη γηα ηε δηάγλσζε πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ζε εθήβνπο 

θαη ελήιηθεο κε ΝΚ, πξαγκαηνπνηψληαο ζηελ νπζία «δηπιή δηάγλσζε». ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, αμηνινγεί ηελ πηζαλφηεηα πνπ ππάξρεη λα έρεη ην άηνκν κε απηηζκφ 

ηαπηφρξνλα, θαηάζιηςε, παξάλνηα, ή ςχρσζε. Δβδνκήληα ηξεηο απαληήζεηο 

ειήθζεζαλ γηα ηελ παξαπάλσ έξεπλα θαη έγηλαλ ζπγθξίζεηο κε άιια δεκνζηεπκέλα 

ζηνηρεία. Οη απαληήζεηο έδεημαλ φηη ην Α ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα φπσο ε έιιεηςε 

ηνπ ιφγνπ, ππεξδξαζηεξηφηεηα, αλεζπρία θαη πξνβιήκαηα χπλνπ. Δπεηζφδηα 

αθαηάπαπζηνπ γέιηνπ αλαθέξζεθαλ κφλν γηα ην 57%, παξά ην γεγνλφο φηη ζεσξείηαη 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλδξφκνπ. Σα δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα (64%) θαη ε 

γνεηεία γηα ην λεξφ (68%) ζπγθέληξσζαλ κεγαιχηεξα πνζνζηά. Σέινο, απνδείρζεθε 

φηη ε ππεξδξαζηεξηφηεηα ιαλζαζκέλα έρεη ζπλδεζεί θπξίσο κε ηελ παηδηθή ειηθία 

(Clarke & Marston, 2000).  

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά ηεο εμέιημεο ηνπ καζεηή ζηνλ ηνκέα ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, αλαθέξνπκε φηη ν καζεηήο είλαη ηθαλφο λα ζπκκεηέρεη ζε 

έλα κηθξφ-νκαδηθφ παηρλίδη ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ 

θαλφλα ελαιιαγήο ηεο ζεηξάο. ην θαηάθηεζε απηήο ηεο θνηλσληθήο δεμηφηεηαο 

βνήζεζε πνιχ ε εθαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο.  
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πλερίδνπκε κε ηελ εμέιημε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή. Αξρηθά ζα 

αζρνιεζνχκε κε ην έιιεηκκα πνπ εκθαλίδεη ν καζεηήο ζηε γιψζζα θαη ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ αξρηθή παξαηήξεζε θαη επηβεβαηψλεηαη 

απφ ηελ έξεπλα ησλ Penner et al., (1993), ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλσζηηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ εθηά αηφκσλ κε Α. Οη εξεπλεηέο, 

ελ ηέιεη, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην έιιεηκκα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

είλαη πξνθαλέο θαη φηη ζπλεηζθέξεη ζηελ ειιεηκκαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθθξαζηηθνχ 

ιφγνπ (Penner et al., 1993). ηελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο, φπσο αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ ππήξμε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα είλαη απνιχησο ζπλδεδεκέλα. Χζηφζν φκσο, 

ε βειηίσζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ήηαλ αλαινγηθά κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε απηή ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Σν παξαπάλσ εχξεκά ππνζηεξίδνπλ θαη έξεπλεο, νη νπνίεο 

αλαθέξνπλ φηη νη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ κε Α, δελ μεπεξλνχλ ηελ ειηθία 

ησλ δχν εηψλ. πγθεθξηκέλα, νη  Andersen et al., (2001), ζε κία κειέηε πνπ έθαλαλ 

θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ θιίκαθα λνεηηθήο αλάπηπμεο Griffiths, βξήθαλ φηη νη 

γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ κε Α αληηζηνηρνχλ ζε ειηθίεο έσο δχν εηψλ ρσξίο 

λα ζπζρεηίδνληαη κε ηε ρξνλνινγηθή ειηθία ηνπ παηδηνχ (Andersen et al., 2001). Απηή 

ε κειέηε απνηειεί κηα απφ ηηο ιίγεο πνπ εθηφο απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηα γλσζηηθά θαη ζπκπεξηθνξηζηηθά πξνθίι ησλ παηδηψλ κε Α, έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα ηππνπνηεκέλα κέζα γηα λα εμεηάζεη απηά ηα πξνθίι.  

Αθφκα κία κειέηε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Walz (2006), κε ζηφρν ηελ 

πεξαηηέξσ εμεξεχλεζε ηεο εμέιημε ηνπ ιφγνπ, ηεο θχζεο ησλ ζηεξενηππηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, ηνπ ειιείκκαηνο ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηηο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξάμεηο ζηα άηνκα κε Α. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ πςειφ 

βαζκφ αλαπηπμηαθήο θαζπζηέξεζεο θαη πεξηνξηζκέλσλ εθθξαζηηθψλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ (Walz, 2006). 

Ζ επφκελε έξεπλα δηεξεχλεζε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο παξαηεξείηαη απηή ε 

θαζπζηέξεζε ζηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο θαη εξεπλά ηηο επηθνηλσληαθέο, γλσζηηθέο 

θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 7 αηφκσλ κε Α. Πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Penner et 

al., (1993) θαη ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπο, ην έιιεηκκα ηνπ ιφγνπ πηζαλφηαηα 

δελ νθείιεηαη κφλν ζηελ λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ δπζπξαμία ζηηο θηλήζεηο ηνπ 

ζηφκαηνο αιιά θαη ην έιιεηκκα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ πξνζνρή, 

πνπ παξαηεξήζεθαλ σο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Α, ζπλέβαιαλ ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ 

ιφγνπ. 
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Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή ηεο ηειηθήο παξαηήξεζεο θαίλεηαη λα 

ππάξρεη εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο γιψζζαο θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

ηνπ καζεηή, θαζψο θαίλεηαη λα έρεη εκπινπηηζηεί ην ιεμηιφγην ηνπ, αιιά θαη ν 

βαζκφο θαηαλφεζεο- αληίιεςεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Σν 

παξαπάλσ εχξεκα ππνζηεξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα κειέηεο πνπ δηεξεχλεζε ηα 

λεπξναλαπηπμηαθά πξνθίι ησλ δηαθνξεηηθψλ γελεηηθψλ αηηηψλ ηνπ Α θαη εμέηαζε 

ηελ εμέιημε ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ απηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ 12 εηψλ ζε παηδηά κε Α. ηε κειέηε απηή ζπκκεηείραλ 42 

παηδηά κε Α. Σα παηδηά έδεημαλ ζεκαληηθά κεησκέλε αλαπηπμηαθή εμέιημε ζηνλ 

ηνκέα ηεο πξνζιεπηηθήο θαη εθθξαζηηθήο γιψζζαο. Ζ κειέηε παξαθνινχζεζεο επηά 

πεξηπηψζεσλ κε Α γηα πεξηζζφηεξα απφ 12 ρξφληα, απνθάιπςε φηη ην επίπεδν ησλ 

απηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δελ άιιαμε, αιιά ππήξμε βειηίσζε ζηηο δεμηφηεηεο 

αληίιεςεο ηεο γιψζζαο αιιά θαη ζηηο δεμηφηεηεο ηεο εθθξαζηηθήο γιψζζαο (Mertz et 

al., 2014). 

Δθηφο απφ ηελ εμέιημε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, κεγάιε βειηίσζε ζεκεηψζεθε θαη 

ζηηο γξάθν-θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή, αιιά θαη ηηο αληηιεπηηθέο, θαζψο είλαη 

ηθαλφο λα ζρεδηάδεη ζρήκαηα, κνξθέο αιιά αθφκα θαη γξάκκαηα θαη αξηζκνχο, 

πεηπραίλνληαο έηζη ην καθξνπξφζεζκν ζηφρν πνπ ηέζεθε θαηά ηε δφκεζε ηεο 

παξέκβαζεο. 

Δθηφο απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο πνπ 

επεηεχρζε κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ, επηβεβαηψλεηαη πέξα απφ ηελ 

θαηάθηεζε θαη ε παγίσζε ηεο γλψζεο. Σα παξαπάλσ ζηεξίδνληαη θαη απφ ηνλ 

Goodman (1990), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ηα πξνγξάκκαηα εηδηθήο εθπαίδεπζεο 

πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλα θαη εμαηνκηθεπκέλα έηζη ψζηε λα είλαη ηθαλά λα 

αληηκεησπίζνπλ ην κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή. 

Δπνκέλσο, νη εηδηθνί παηδαγσγνί ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ην δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα ζηηο αηνκηθέο θαη κνλαδηθέο αλάγθεο θάζε καζεηή. Αθφκα, ζχκθσλα κε 

ηνπο Γξνζηλνχ θαη ζπλ., (2009), ην επίπεδν αλάπηπμήο ησλ δεμηνηήησλ 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. 

Ζ 3
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπκβνιή πνπ πξνζθέξεη ε χπαξμε 

ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ζην λεπηαγσγείν θαη κέζα ζην γεληθφ ζρνιείν, ζηελ έληαμε 

ηνπ καζεηή ζηε ζρνιηθή αιιά θαη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, επηβεβαηψζεθε απφ ηα 
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απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη απφ ηελ 

άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

νη απνθιίζεηο ησλ απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε, 

θπκάλζεθαλ απφ ΜΣ = 3,73, ΣΑ = 0,594 έσο ΜΣ = 4,6, ΣΑ = 0,507. Δπίζεο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εκηδνδκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη θαη’ επέθηαζε ε άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππνζηεξίδνπλ ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζε απηφ. Με ηελ 

παξαπάλσ επηβεβαίσζε ζπκθσλνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα απφ ηνπο Kaderoglou θαη Drossinou (2005), θαη 

Σδηβηλίθνπ θαη Κνπηζνθψζηα (2011) νη νπνίνη αλαθέξνπλ σο ζεηηθή ηελ απνηίκεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΔ.  

5.2. πκπεξάζκαηα 

πλνςίδνληαο, αλαθέξνπκε φηη επηβεβαηψζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ (Γξνζηλνχ, 2014) θαη γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ. Δπηβεβαηψζεθε θαη ε ζπκβνιή ησλ ΣΔ φπνπ, φπσο ππνζηεξίδεη ν 

Παηζάιεο (2008, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Σδηβηλίθνπ & Κνπηζνθψζηα, 2011), νη 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ΣΔ θαη θπξίσο ε καζεηνθεληξηθή θαη 

βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, απνηεινχλ ηηο θαηαιιειφηεξεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο, 

θαηαθέξλνληαο έηζη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα βηψζνπλ ηελ επηηπρία θαη 

ηαπηφρξνλα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεηηθή θηλεηνπνίεζε. Σέινο, αλαθέξεηαη φηη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη ελδεηθηηθά θαη πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ 

κειέηε ζε κεγαιχηεξν δείγκα καζεηψλ κε Α, ψζηε λα εκπινπηηζηεί ην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, φπνπ παξνπζηάδεηαη 

έιιεηςε εξεπλψλ, ζε αληίζεζε κε ην δηεζλέο εθπαηδεπηηθφ πεδίν, φπνπ ηα 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε Α, 

αλαθέξνπλ σο απνηειεζκαηηθέο, πνιιέο εθπαηδεπηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο 

επεκβάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο ζρνιηθήο επηθνηλσλίαο θαη γεληθφηεξα ζηε ζπκπεξηθνξά 

(Angelman Syndrome Foundation, 1998). 

ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο καο ζπλέβαιε ζεκαληηθά ε 

ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ θαη θπξίσο ηεο κεηέξαο ηνπ καζεηή (βι. 

Παξάξηεκα 4). Κπξίσο φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο βειηίσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

καζεηή, ζεσξνχκε φηη βνήζεζε πνιχ ε ζπλεξγαζία ηεο κεηέξαο θαη ε εθαξκνγή ησλ 
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θαλφλσλ θαη ζην ζπίηη. χκθσλα κε ηνπο Barclay et al. (1996, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνπο Summers & Hall, 2008), ε αλάγθε γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ κε 

ΝΚ, δεδνκέλνπ φηη αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο κε βξαδχηεξν ξπζκφ απφ φ, ηη ηα 

ππφινηπα παηδηά θαη έρνπλ κεγαιχηεξν έιιεηκκα. 

Οη γνλείο απνηεινχλ κηα ζπλερή θαη θαηεπζπληήξηα δχλακε ζηε δσή ησλ παηδηψλ 

ηνπο θαη κπνξνχλ λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζπλερή κάζεζε θαη ηελ 

αλάπηπμή ηνπο. Ζ γνληθή ζπκκεηνρή, κεηαμχ άιισλ, βνεζά ζηε δηαζθάιηζε φηη ε 

βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ζα γεληθεπηεί θαη ζην ζπίηη θαη ζα 

δηαηεξεζεί ζε βάζνο ρξφλνπ. Σε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ 

παξέκβαζή καο, εληζρχνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

νη Summers θαη Hall (2008), νη νπνίνη γηα λα κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε ηεο 

παξέκβαζεο απνθάζηζαλ λα εθπαηδεχζνπλ ηηο κεηέξεο ηεζζάξσλ παηδηψλ κε Α ζηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ δηδαζθαιίαο ΑΒΑ κε ηα παηδηά ηνπο. ηνπο γνλείο 

δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία λέσλ ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά ηνπο, 

πξηλ θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ε δηαθνξά ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη ζηελ αληαπφθξηζε ησλ γνλέσλ ζε απηά 

κεηά ηελ παξέκβαζε ήηαλ εκθαλήο.  

Δπειπηζηνχκε φηη ε παξνχζα κειέηε ζα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηε 

πξαγκαηνπνίεζε κειινληηθψλ εξεπλψλ ζην Α. Ζ κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε  

λα εμεηάζεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν επεξεάδεη ε θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο ηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ή θαη ην αληίζηξνθν. Δπίζεο, ε παξνχζα κειέηε απνηέιεζε 

έλα απιφ αληηθείκελν έξεπλαο κε πεξηνξηζκέλε εγθπξφηεηα, ιφγσ ηεο ελαζρφιεζεο 

κε έλα κφλν καζεηή, ζα κπνξνχζε φκσο λα απνδεηρζεί έλα ζεκαληηθφ εχξεκα, αλ 

επξφθεηην λα επαλαιεθζεί ζε κεγαιχηεξν δείγκα αηφκσλ κε Α. Σέινο, δελ κπνξνχλ 

λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα άιινπο καζεηέο κε ηε δηάγλσζε ηνπ Γηψξγνπ, κε 

βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 
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Παξάξηεκα 1 

ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΣΟΥΟ: Να αλαγλσξίζεη ηα ζρήκαηα θαη λα 

ηνπνζεηήζεη ην ζψκα ηνπ ζην αληίζηνηρν ζρήκα πνπ ππάξρεη ζηνλ ρψξν. 

Μαζεηήο/ηξηα:  Γηψξγνο    Ζιηθία:  6 εηψλ    

ρνιείν: Σκήκα Έληαμεο, Νεπηαγσγείν Κάκπνπ, Υίνο. 
Σάμε:   Νήπην           Γηάγλσζε:    χλδξνκν Άγθεικαλ           Αξ. Πξαθηηθήο Άζθεζεο:     24 

Γ
ΙΓ

Α
Κ

Σ
ΙΚ

Δ


 

Π
Α

Ρ
Δ

Μ
Β

Α


Δ
Ι

 ηνρεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο 

καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο: 

Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο 

Δηνηκφηεηαο (ΓΜΔ)- 

Φπρνθηλεηηθφηεηα:  

Να αλαγλσξίζεη ηα ζρήκαηα θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αίζζεζε ηεο 

αθήο γηα λα αλαγλσξίζεη. 

ηνρεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο γισζζηθώλ 

αθαδεκατθώλ δεμηνηήησλ:  

 

α/α, 

εκεξνκελία 

Ο καζεηήο/ηξηα 

(ηη ιέεη, ηη 

δείρλεη, ηη 

γξάθεη, ηη 

δηαβάδεη θιπ) 

Ο εθπαηδεπηηθφο 

(ηη ιέεη, ηη δείρλεη, 

ηη γξάθεη, ηη 

δηαβάδεη θιπ) 

Ζ απάληεζε ηνπ 

καζεηή/ηξηαο (ηη 

ιέεη, ηη δείρλεη, 

ηη γξάθεη, ηη 

δηαβάδεη θιπ) 

ρνιηαζκφο θαη 

παηδαγσγηθφο 

αλαζηνραζκφο (ηη πήγε 

θαιά, ηη δελ πήγε, ηη 

κπνξψ λα αιιάμσ)- 

(γξάθεηε απφ θάησ) 

14-03-14  Φπρνθηλεηηθφηεηα 

«Σψξα είλαη ε 

ζεηξά ζνπ 

Γηψξγν! Θέιεηο 

λα παίμνπκε;» 

«Να ζνπ θιείζσ 

ηα καηάθηα κε 

απηφ ην καληίιη;» 

«Άπισζε ηα ρέξηα 

ζνπ θαη πάξε έλα 

κφλν ζρήκα!» 

«Πάξε έλα ζρήκα 

θαη ζήθσζε ην 

ςειά!» 

«Πνην ζρήκα 

είλαη;» 

 

 

 
 
 

 

 

 

Ναη! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Κχθινο» 

Δμεγήζακε ηνπο θαλφλεο 

(φπσο αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ) ζηνπο 

καζεηέο θαη μεθηλήζακε 

πξψηα κε ηνλ ζπκκαζεηή 

ηνπ, γηα λα θαηαλνήζεη 

θαιχηεξα ηελ 

δηαδηθαζία. 

 

 

 

Κνπλάεη ην θεθάιη ηνπ 

ζεηηθά. 

 

 

Αθνινπζεί ηηο νδεγίεο, 

αιιά θαζπζηεξεί λα 

δηαιέμεη, ηα αλαθαηεχεη 

γηα αξθεηή ψξα. 

Απαληάεη ζσζηά θαη 

φηαλ βγάδεη ην καληήιη 

θαη ην ζπλεηδεηνπνηεί, 

ρακνγειάεη. 

Δπηβξαβεχνπκε θαη 

ιεθηηθά κε απηηθά 

(ράηδεκα). 
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Παξάξηεκα 2 

Δξσηεκαηνιόγην 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη κε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην, έρεη σο ζηφρν ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ζηελ 

γλσζηηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ζηα λεπηαγσγεία, φπνπ ιεηηνπξγεί ηκήκα έληαμεο. Απεπζχλεηαη ζε 

εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ εξγάδνληαη ζε 

λεπηαγσγεία  φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα έληαμεο.  

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηα 

πιαίζηα ηνπ Π.Μ.. «Αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε γηα ηελ δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο», ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαζψο ζα 

δηεπθνιχλεη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη ζα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ζέκαηνο. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη ζα ηεξεζεί πιήξεο ερεκχζεηα 

θαζψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε λα 

εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ελ ιφγσ έξεπλα. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηε δηάζεζε ηνπ ρξφλνπ ζαο. 

 

ηδεξνπνχινπ Ησάλλα 

Email: innaki21@yahoo.gr 

Σειέθσλν: 6943975025 
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Α' Μέξνο- Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ηα αηνκηθά ζαο ζηνηρεία. 

 

1. Φύλο 

 

Γπλαίθα  

 

Άλδξαο 

 

 

 

2. Ηλικία 

 

22-35  

35-45   

45 + 

 

 

3. Εκπαίδευζη 

 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

Δηήζην πξόγξακκα εμεηδίθεπζεο ζηελ εηδηθή αγσγή. 

 

Γηδαζθαιείν. 

 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ . 

 

Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ. 
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Β΄ Μέξνο: Απφςεηο σο πξνο ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ζηνπο καζεηέο.  

1. Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

βειηηψζεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο; 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 

 

2. Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

εληζρχεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο; 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 

 

3. Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

βειηηψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ; 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 

 

4. Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

βειηηψλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ; 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 

 

5. Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πνπ 

εθαξκφδεηαη ζε απηφ βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα 

δηεπξχλεη ηηο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ αμηνπνηεί; 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 

 

6. Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 

Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα θαηαθηά επθνιφηεξα 

ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο; 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 

 

7. Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 

Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα βειηηψλεη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 

 

8. Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 

Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα εληζρχεη ζηαδηαθά ηελ 

απηνλνκία ηνπ; 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 
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9. Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 

Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

βνεζάεη ηνλ καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα έρεη θαιχηεξε 

πξφζβαζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο γεληθήο ηάμεο; 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 

 

10.  Ζ χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 

Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

βνεζάεη ηνπο καζεηέο ηεο γεληθήο ηάμεο λα θαιιηεξγνχλ λέεο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο (π.ρ. ελζπλαίζζεζε, ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ξχζκηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο); 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 

 

11.  ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο  πξνζθέξεη ζηνλ 

καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηηο ίδηεο επθαηξίεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπ; 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 

 

12.  ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο πξνζθέξεη ζηνλ 

καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηηο ίδηεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο (παηρλίδηα, αζιήκαηα, εθδειψζεηο, γηνξηέο, εθδξνκέο θ.α); 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 

 

 

13.  ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο βνεζάεη ηνλ καζεηή 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα απνθηά ην αίζζεκα φηη αλήθεη ζηελ νκάδα 

θαη λα απνθεχγεη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ απνθιεηζκφ ζηελ ηάμε; 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 

 

14.  ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο βνεζάεη ηνλ καζεηή 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα απνθεχγεη ηνλ ζηηγκαηηζκφ θαη ζηελ 

ζρνιηθή αιιά θαη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα; 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 

 

15.  ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε χπαξμε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο βνεζάεη ηνπο 

καζεηέο ηεο γεληθήο ηάμεο λα απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ καζεηή κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο; 

Καζφινπ         Διάρηζηα        Λίγν          Πνιχ        Πάξα Πνιχ 
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Παξάξηεκα 3 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

Α/Α (Αύμσλ Αξηζκόο πεξίιεςεο):  24ε
  Φνξέαο: ΝΗΠΙΑΓΧΓΔΙΟ ΚΑΜΠΟΤ, ΥΙΟ 

 

Ηκεξνκελία:  14/03/2014 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν ΜηπρΦ: ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΙΧΑΝΝΑ 

Δηδηθόηεηα: Νεπηαγσγφο Π.Δ 60.50 

Σει. Δπηθνηλσλίαο:  Δ-mail: : innaki21@yahoo.gr 

Ηκέξα  Πξαθηηθήο  Άζθεζεο: Παξαζθεπή 

Γηδαθηηθέο 

ψξεο 
Σάμε 

Υξφλνο 

έλαξμεο-

ρξφλνο ιήμεο 

Ζκεξήζην σξνιφγην 

πξφγξακκα καζεκάησλ 

1.Γηδαθηηθφο  ζηφρνο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο: 

1
ε
 ψξα Σκήκα γεληθήο 

ηάμεο 

8.15 – 9.15 Απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηηο γσληέο δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

2
ε
 ψξα Σκήκα γεληθήο 

ηάμεο 

9.15 - 9.45 πδήηεζε ζηελ παξενχια 

(Καιεκέξα, Ζκεξνκελία, 

θαηξφο, ηξαγνχδηα) 

3
ε
 ψξα Σκήκα γεληθήο 

ηάμεο 

9.45 – 10.30 Δμαηνκηθεπκέλε 

δξαζηεξηφηεηα. 

Γηάιεηκκα Σκήκα 

έληαμεο 

10.30-11.15 Πξφγεπκα-Γηάιεηκκα-

Σνπαιέηα 

4ε ψξα Σκήκα 

έληαμεο 

11.15 –11.45  Οκαδηθή δξαζηεξηφηεηα 

(δπάδα) 

5ε ψξα Σκήκα γεληθήο 

ηάμεο 

11.45 –12.30 Απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηηο γσληέο, πξνεηνηκαζία γηα 

απνρψξεζε. 

 

  

2.Γηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα ΑΠ  (π.ρ. Γιώζζα-πξνθνξηθόο ιόγνο, Μαζεκαηηθά.) 

θνπόο ΠΑ (εθπαηδεπηηθή/ θνηλσληθή έληαμε, νηθνγέλεηα, ζρνιείν, εξγαζία θ.α.) 

 Δθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε. Να ζπκκεηέρεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηελ βειηίσζε 

ησλ γλσζηηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή. 

Γηδαθηηθόο ηόρνο ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξαζηεξηόηεηεο καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο (ΓΜΔ), ΠΑΠΔΑ, 

ΓΔΠΠ, ΑΠ):  

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα ζρεδηάδεη ζεκεία θαη δηαθνξεηηθά είδε γξακκψλ.  

ΠΑΠΔΑ: Φπρνθηλεηηθφηεηα: Να εθηειεί κε αθξίβεηα θηλήζεηο γεληθήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. 

ΓΔΠΠ: Να ζρεδηάδνπλ δηάθνξα είδε γξακκψλ θαη πεξηγξακκάησλ θαη λα ζπλζέηνπλ δηάθνξα 

ζρήκαηα θαη κνξθέο (Γεκηνπξγία θαη έθθξαζε, Δηθαζηηθά). 

ΑΠ:  Να αλαγλσξίζεη ηα ζρήκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αίζζεζε ηεο αθήο γηα λα 

αλαγλσξίζεη.  
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Μεζνδνινγία (άηνκν κε ΔΔΑ, αξηζκόο, θύιν, ειηθία, ρώξνο, ρξόλνο) / Γηαθνξνπνηεκέλεο 

Αζθήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο (πεξηγξαθή πεξηερνκέλνπ, πιηθά, έληππν δηδαθηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο): 

 
  Σκήκα έληαμεο: Ζ ζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ έλα παηρλίδη αηζζήζεσλ. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε  

είλαη ηα ζρήκαηα πνπ έρνπκε θηηάμεη απφ πειφ θαη ηα έρνπκε βάςεη ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο, έλα καληίιη 

θαη έλα θαιαζάθη (εηθφλα 1). ηε δξαζηεξηφηεηά καο έιαβαλ κέξνο νη δχν καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο 

αξρηθά θαη κειινληηθά ζα επαλαιάβνπκε ηελ δξαζηεξηφηεηα ζε νκαδηθφ επίπεδν πέληε αηφκσλ. Ζ αίζζεζε, 

ηελ νπνία έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο ζην παηρλίδη καο, είλαη ε αίζζεζε ηεο αθήο, ελψ 

πεξηνξίζακε ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο. Οη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ είλαη νη εμήο: 1. Παίδνπκε κε ηε ζεηξά (κηα 

ν έλαο- κηα ν άιινο φρη ηαπηφρξνλα). 2. Κιείλνπκε ηα κάηηα ηνπ παίθηε, κε έλα καληίιη (εηθφλα 2). 3. Σνπ 

δεηάκε λα ηνπνζεηήζεη ηα ρέξηα ηνπ κέζα ζην θαιάζη πνπ έρνπκε ηνπνζεηήζεη κπξνζηά ηνπ (θαη φπνπ 

ππάξρνπλ ηα ζρήκαηα πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη) θαη λα δηαιέμεη έλα κφλν αληηθείκελν. 4. Έπεηηα ν καζεηήο 

πξέπεη λα ςειαθίζεη ην αληηθείκελν θαη λα καληέςεη ην ζρήκα ηνπ (εηθφλα 3). 5. Σέινο, πξέπεη λα δειψζεη 

ην ζρήκα πξνθνξηθά θαη λα βγάιεη ην καληίιη γηα λα ειέγμεη εάλ έρεη καληέςεη ζσζηά (εηθφλα 4). 

   Ο καζεηήο δηαζθέδαζε πάξα πνιχ κε ην παηρλίδη (είρακε κηα επηθχιαμε κήπσο ην θιείζηκν ησλ καηηψλ ηνπ 

δεκηνπξγήζεη αλαζθάιεηα, αιιά δελ ζπλέβε θάηη ηέηνην), αιιά ήζειε ζπλερψο λα έρεη απηφο ην καληίιη ζηα 

κάηηα ηνπ θαη δπζθνιεπφηαλ λα ηεξήζεη ηνλ θαλφλα ηεο ζεηξάο, πνπ ζέζακε. Αλαγλψξηδε εχθνια ηα 

ζρήκαηα κέζσ ηεο ςειάθεζεο θαη ραηξφηαλ πάξα πνιχ φηαλ ηα θαηάθεξλε. Αθνχεη ην ζπκκαζεηή ηνπ πνπ 

θσλάδεη ¨ην βξήθα¨ θαη ην επαλαιάκβαλε θη απηφο. 

   Παηδαγσγηθόο αλαζηνραζκόο: Απνθαζίζακε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θνηλσληθή ηζηνξία κε ηνπο θαλφλεο 

ελαιιαγήο ζεηξάο ζε έλα δηάδηθν παηρλίδη, ψζηε λα βνεζήζνπκε ην καζεηή λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο 

ζηελ ζπκκεηνρή ζε νκάδα. 

   ήκεξα παξαδψζακε ζηνλ καζεηή θαη ην πνίεκα πνπ ζα απαγγείιεη γηα ηελ ενξηή ηεο επεηείνπ ηεο 25
εο

  

Μαξηίνπ. Ο καζεηήο έρεη μαλαπεί πνίεκα (28
ε
 Οθησβξίνπ, Υξηζηνχγελλα) θαη γλσξίδεη ηελ δηαδηθαζία. Σν 

πνίεκα πνπ δηαιέμακε νλνκάδεηαη ¨ήκεξα έρσ ραξά¨ θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ζηξνθέο. Σηο δχν πξψηεο 

ζηξνθέο ζα ηηο απαγγείιεη ν καζεηήο καο θαη ηηο άιιεο δχν ν ζπκκαζεηήο ηνπ απφ ην ηκήκα έληαμεο. 

Γηαιέμακε λα ηνλ βάινπκε ζε δεπγάξη λα πεη ην πνίεκα θαη κάιηζηα κε ηνλ καζεηή πνπ είλαη πην δεκέλνο, 

γηαηί ζεσξνχκε φηη ζα αηζζαλζεί πην αζθαιήο θαη ζα απνδψζεη θαιχηεξα. Σν πνίεκα ην εηθνλνπνηήζακε, γηα 

λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο λα ην ζπγθξαηήζνπλ πην εχθνια ζηε κλήκε ηνπο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, δηαιέμακε 

ην πνίεκα λα έρεη ζπγθεθξηκέλεο θαη εχθνια πξνζεγγίζηκεο έλλνηεο (ζεκαία, θνπζηαλέια, θέζη, ηζνιηάο) θαη 

φρη αθεξεκέλεο, θαζψο ζα δπζθφιεπαλ ηνλ καζεηή ζηελ θαηαλφεζε, ηελ απνκλεκφλεπζε αιιά θαη ζηελ 

απφδνζε ηνπ αξγφηεξα. Θα θξνληίζνπκε λα αζρνιεζνχκε κε ηα αληηθείκελα θαη ηηο έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην πνίεκα γηα λα βνεζήζνπκε ηνλ καζεηή, ζα θαηαζθεπάζνπκε θέζη θαη ζεκαία (ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ γηνξηή), ηζνιηάδεο θαη ειιελνπνχιεο θ.η.ι. 

   Γηαβάζακε ζηνλ καζεηή ην πνίεκα θαη απηφο επαλαιάκβαλε, κεηά απφ θάπνηεο θνξέο πεξηκέλακε λα 

δνχκε εάλ κπνξεί λα ην πεη θαη κφλνο ηνπ αιιά δπζθνιεχηεθε αξθεηά θαη δελ ηνλ πηέζακε, θαζψο είλαη θαη ε 

πξψηε εκέξα. Καηά ηελ απνρψξεζε δψζακε θαη ζηελ κεηέξα ηνπ καζεηή ην εηθνλνπνηεκέλν πνίεκα θαη ηεο 

δεηήζακε λα αζρνιεζνχλ θαη ζην ζπίηη κε ην πνίεκα. Ζ κεηέξα είλαη πνιχ επγεληθή θαη πξφζπκε λα 

βνεζήζεη ηνλ καζεηή. 
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Παξάξηεκα 4 

ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΟΝΔΑ 

πλνπηηθόο Πίλαθαο: Έληππν ζπλεξγαζίαο κε ηνλ γνλέα 

Όλνκα:  ηδεξνπνύινπ Ισάλλα 

Μαζεηήο/ηξηα:  Γηψξγνο,  6 εηψλ    

ρνιείν: Σκήκα Έληαμεο-Νεπηαγσγείν, Υίνο. 

Σάμε: Νήπην                              Γηάγλσζε: χλδξνκν Άγθεικαλ                    
 Αρ. Φφλλου Λόγοσ Επικοινωνίασ με τουσ Γονείσ Ανταπόκριςη 

1 πκπιήξσζε ηνπ Φχιινπ Γλσξηκίαο. Θεηηθή. 

2 

Εεηάκε απφ ηελ κεηέξα λα καο βνεζήζεη λα 

θαλνλίζνπκε κηα ζπλάληεζε καδί κε ηελ 

ινγνζεξαπεχηξηα ηνπ καζεηή. 

Ζ κεηέξα είλαη ζεηηθή 

αιιά κειινληηθά δελ 

βιέπνπκε αληαπφθξηζε. 

3 

Ο καζεηήο ιεξψζεθε ζηελ ηνπαιέηα. Γελ θαηαθέξλεη λα 

είλαη απνηειεζκαηηθφο, φζν είλαη φξζηνο. Ζ κεηέξα καο 

ελεκέξσζε φηη ζην ζπίηη θαηνπξάεη φξζηνο, αιιά έρνπκε 

επαλεηιεκκέλα παξαηεξήζεη φηη δελ κπνξεί λα ηα 

θαηαθέξεη. Θέινπκε λα θαιέζνπκε ηελ κεηέξα λα 

ζπδεηήζνπκε ην ζέκα θαη ηελ πξννπηηθή λα θάζεηαη ν 

καζεηήο ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο θαη λα κελ 

δέρεηαη ηελ αξλεηηθή θξεηηθή ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ. 

Θεηηθή. 

4 

Παξαηεξήζακε φηη ν καζεηήο έρεη θαηαθηήζεη 

ιαλζαζκέλα ηελ θσλνινγηθή επίγλσζε (π.ρ. ην Λ ην ιέεη 

"ιάκδα" γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ θαηάθηεζε ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο. Δλεκεξψλνπκε κε δηαθξηηηθφ 

ηξφπν ηελ κεηέξα γηα ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

θαηάθηεζεο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο. 

Οπδέηεξε. (Ζ κεηέξα 

καο ελεκεξψλεη φηη ε 

ινγνζεξαπέπηξηα πνπ 

ζπλεξγάδνληαη δνπιεχεη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν) 

5 

Ο καζεηήο ελνριεί επαλεηιεκκέλα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ 

κε έλα παξάμελν ήρν πνπ θάλεη κε ην ζηφκα ηνπ θαη 

παξαπνληνχληαη φηη ηνπο θηχλεη. Γελ είκαζηε  ζίγνπξε 

γηα ην γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

καζεηή θαη απνθαζίδνπκε λα ην ζπδεηήζνπκε κε ηελ 

κεηέξα. Μαο ελεκεξψλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε ηνπ 

καζεηή ππνδειψλεη 'ππξνβνιηζκφ' θαη είλαη έλα παηρλίδη 

πνπ παίδεη κε ηνλ αδεξθφ ηνπ. πδεηάκε γηα ην πσο ζα 

βνεζήζνπκε ηνλ καζεηή λα δηαθξίλεη ηηο θαηάιιειεο θαη 

κε ζηηγκέο γηα ηελ εθδήισζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Θεηηθή. 

6 

Εεηάκε θαη πάιη απφ ηελ κεηέξα λα καο θέξεη ζε 

επηθνηλσλία κε ηελ ινγνζεξαπεχηξηα. Απηήλ ηελ θνξά 

δεηάκε ηα ζηνηρεία ηεο γηα λα επηθνηλσλήζνπκε εκείο 

καδί ηεο. 

Θεηηθή. 

 


