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RIASSUNTO

Questa ricerca è un tentativo di esaminare lν sviluppo di piccoli gruppi
delle relazioni interattive con attività di apprendimento di prontezza,
utilizzando le Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (TIC) per
persone con ritardo mentale. Lo scopo di questa ricerca è l’ analisi di
software educativi che promuovono la comunicazione, di conseguenza,
aumentano il livello di socievolezza della persona con ritardo mentale.
Le ipotesi di questa ricerca disaminano:
a)

(EAE09) - La prima ipotesi si basa sulla necessità di sviluppo delle

attività di apprendimento e prontezza utilizzando Tecnologie Informatiche
e della Comunicazione (TIC) per le persone con ritardo mentale.
b)

(EAE09) - La seconda ipotesi si incentra sull’ offerta di software

aperti e chiusi, in modo che le esigenze vengano supportate con l’ aiuto
delle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (TIC).
c)

(EAE09) - Studio del caso: Configurazione de un itervento

educativo con l’ uso delle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione
(TIC) allo studente con ritardo mentale.
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SUMMARY

This research is an attempt to investigate the development of small group
with interactive relations of learning preparedness activities by using
Information and Communication Technologies (ICT) to people with
mental disabilities. The purpose of this research is the study of educational
software that promotes communication, therefore, increases the sociability
of the person with mental retardation.
The cases of this research examine:
a) (ΔΑΔ09) The 1st case will examine whether there are needs of
development learning preparedness activities using Information and
Communication Technologies (ICT) to people with mental disabilities.
b) (ΔΑΔ09)- The second case will examine if open and closed software are
available, so that these needs can be supported with the help of information
and communication technologies.
c) (ΔΑΔΟ9)- The Case Study: Generating an educational intervention
using the Information and Communication Technologies (ICT) for a
student with mental retardation.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κία πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο αλάπηπμεο
κηθξννκαδηθψλ

αιιειεπηδξαζηηθψλ

ζρέζεσλ

κε

δξαζηεξηφηεηεο

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο κε ηελ αμηνπνίεζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο
θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Ο ζθνπφο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ
πξνάγνπλ ηελ επηθνηλσλία ζπλεπψο, απμάλνπλ ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπ
αηφκνπ κε λνεηηθή αλεπάξθεηα.
Οη ππνζέζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εμεηάδνπλ
α) (ΔΑΔ09) Ζ 1ε ππφζεζε ζα δηεξεπλήζεη εαλ ππάξρνπλ αλάγθεο
αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο κε ηε ρξήζε
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηα άηνκα κε
λνεηηθή αλαπεξία.
β) (ΔΑΔ09)- Ζ 2ε ππφζεζε ζα δηεξεπλήζεη αλ πξνζθέξνληαη ινγηζκηθά
αλνηρηά θαη θιεηζηά, ψζηε απηέο νη αλάγθεο λα κπνξνχλ λα
ζπλεπηθνπξεζνχλ κε ηελ βνήζεηα ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θη
επηθνηλσλίαο.
γ) (ΔΑΔ09)- Ζ Μειέηε πεξίπησζεο: Γηακφξθσζε κηαο εθπαηδεπηηθήο
παξέκβαζεο

κε

ηε

ρξήζε

ησλ

Σερλνινγηψλ

Πιεξνθνξίαο

θαη

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζε καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
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1. ΝΟΖΣΗΚΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ
1.1 Οξηζκόο: Αλ θαη ν φξνο λνεηηθή πζηέξεζε (ή λνεηηθή
θαζπζηέξεζε) είλαη γλσζηφο εδψ θαη 2.500 ρξφληα πεξίπνπ (Υξεζηάθεο,
1990) σζηφζν κφλν ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο έρεη απνζαθεληζηεί ε
έλλνηά ηνπ. Έλαο νξηζκφο ν νπνίνο έγηλε δεθηφο ζήκεξα απφ ηνπο
πεξηζζφηεξνπο εηδηθνχο, είλαη ν νξηζκφο ηνπ Ακεξηθάληθνπ πλδέζκνπ
Ννεηηθήο Τζηέξεζεο (American Association of the Mental Deficiency).
Ζ λνεηηθή πζηέξεζε αλαθέξεηαη ζε κηα γελεηηθή λνεηηθή ηθαλφηεηα θάησ
απφ ην κέζν φξν, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ειιείςεηο ζηελ πξνζαξκνζηηθή
ζπκπεξηθνξά θαη εθδειψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμειηθηηθήο πεξηφδνπ
ηνπ αηφκνπ (Υξεζηάθεο, 2011).

1.2. Καηεγνξηνπνίεζε

Διαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε: Πνιιά άηνκα κέζα ζε απηή ηελ νκάδα
κπνξνχλ λα πεηχρνπλ θάπνηα αθαδεκατθή επηηπρία. πλήζσο πιεξνχλ
ζηνηρεηψδεηο αθαδεκατθέο γλψζεηο. Οη άλζξσπνη κε απηφ ην βαζκφ
ζνβαξφηεηαο είλαη σο επί ην πιείζηνλ απηάξθεηο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο,
κπνξνχλ λα δήζνπλ αλεμάξηεηα κέζα ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο κε έλα
ειάρηζην επίπεδν πξφζζεησλ βνεζεηψλ. Μπνξεί λα ρξεηάδνληαη επηπιένλ
ρξφλν, νδεγίεο θαη ππελζπκίζεηο γηα άιιεο δεμηφηεηεο δσήο, φπσο ηα
νηθνλνκηθά, ηε δηαηξνθή, ηα ςψληα, θαη ηηο κεηαθνξέο.

Μέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε: Οη άλζξσπνη ζηελ νκάδα απηή έρνπλ
επαξθείο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, αιιά ε πνιππινθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ είλαη πην πεξηνξηζκέλε. Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο
απηνθξνληίδαο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο, αιιά
κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ εθηεηακέλε εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε. Έρνπλ ηε
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δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ αιιά ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ
πεξηνξηζκέλεο ελλνηνινγηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Αλεμάξηεηε
δηαβίσζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θάπνηα βνήζεηα.
νβαξή λνεηηθή θαζπζηέξεζε: Οη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο απηψλ ησλ
αηφκσλ είλαη πνιχ βαζηθέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηνθξνληίδαο απαηηνχλ
θαζεκεξηλή βνήζεηα. Πνιιά άηνκα ζε απηή ηελ θαηεγνξία πξέπεη λα
έρνπλ ζπλερή βνήζεηα.
Βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε: Απηά ηα άηνκα εμαξηψληαη απφ άιινπο
γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο θξνληίδαο. πλήζσο ρξεηάδνληαη 24σξε θξνληίδα θαη ππνζηήξημε. Οη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο είλαη αξθεηά
πεξηνξηζκέλεο.
.
ΝΟΖΣΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ
1. Διιείκκαηα ζηελ πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία
Απηφ πεξηιακβάλεη δηάθνξεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο:


Σν ζθεπηηθφ, ηελ εθινγίθεπζε



Σελ επίιπζε πξνβιήκαηνο: ζρεδηαζκφο, αθεξεκέλε ζθέςε, θξίζε



Σελ αθαδεκατθή κάζεζε (ε ηθαλφηεηα λα καζαίλνπλ ζην ζρνιείν κέζσ
παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο)



Σε βησκαηηθή κάζεζε (ε ηθαλφηεηα λα καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία,
δνθηκήο θαη ηνπ ιάζνπο, θαη παξαηήξεζε).

Ννεκνζύλε
ηα αγγιηθά ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κεηαθξάδεηαη σο intellectual
disability δειαδή λνεηηθή αλεπάξθεηα. Ζ λφεζε αλαθέξεηαη ζηελ
πλεπκαηηθή δπλαηφηεηα ή ηελ ηθαλφηεηα, ηε δχλακε ηεο ζθέςεο, ηελ
ηθαλφηεηα ζην ιφγν θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ζ δηαλνεηηθή
ηθαλφηεηα δηαθξίλεηαη απφ ηελ αληίιεςε, ηα ζπλαηζζήκαηα, θαη ηα
αηζζήκαηα.
Ζ λνεκνζχλε αλαθέξεηαη ζηελ άλεζε θαη ηελ ηαρχηεηα ζηελ θαηαλφεζε
θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ππάξρεη
πεξηνξηζκέλε λνεηηθή ηθαλφηεηα. Ζ λφεζε αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ή ην
ρεηξηζκφ

ησλ

γλψζεσλ

κέζσ

δηαλνεηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ

πνπ
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ζρεηίδνληαη κε ηε ζθέςε, ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε, νη νπνίεο είλαη
απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ. ηε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε, ππάξρνπλ λνεηηθέο αλαπεξίεο πνπ πνηθίιινπλ αλάινγα κε
ην ζχλδξνκν ηνπ θάζε αηφκνπ. Έλαο ηξφπνο γηα ηε κέηξεζε ηεο λνεηηθήο
ιεηηνπξγίαο είλαη έλα ηεζη επθπΐαο IQ .

ΠΡΟΑΡΜΟΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο είλαη ε
πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ δσήο. Απηέο νη ζεκαληηθέο
δεμηφηεηεο καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δήζνπκε κηα αζθάιεηα

θαη

θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα. Απηέο νη δεμηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζπιινγηθά
σο πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία.
Ζ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε ζπιινγή ησλ ελλνηνινγηθψλ,
θνηλσληθψλ θαη πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ καζαίλνληαη θαη εθηεινχληαη
απφ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.
• Δλλνηνινγηθέο δεμηφηεηεο- γιψζζα θαη αιθαβεηηζκφο, έλλνηεο ηνπ
ρξήκαηνο, ρξφλνπ , αξηζκψλ θαη πξνζαλαηνιηζκνχ.
• Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο - δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο , θνηλσληθή επζχλε,
απηνεθηίκεζε, εππηζηία, αθέιεηα, θνηλσληθή επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαη
ηθαλφηεηα λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο / ππαθνχεη ζηνπο λφκνπο θαη λα
απνθχγεη ηελ θαθνπνίεζε.
• Πξαθηηθέο δεμηφηεηεο - δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
(πξνζσπηθήο

θξνληίδαο),

επαγγεικαηηθέο

δεμηφηεηεο,

πγεηνλνκηθή

πεξίζαιςε, ηα ηαμίδηα / κεηαθνξά, πξνγξάκκαηα / ξνπηίλεο, ηελ αζθάιεηα,
ρξήζε ησλ ρξεκάησλ, ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ (AAIDD, 2013).

Ζ πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία επεξεάδεηαη απφ ηξία βαζηθά ζχλνια
ηθαλφηεηαο.
1. Σν πξψην ζχλνιν ηθαλνηήησλ είλαη ελλνηνινγηθέο δεμηφηεηεο. Απηφ
πεξηιακβάλεη ηελ αλάγλσζε , ηνπο αξηζκνχο , ηα ρξήκαηα , ην ρξφλν , θαη
ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο.
2. Σν δεχηεξν ζχλνιν ηθαλνηήησλ είλαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Απηέο νη
δεμηφηεηεο βνεζνχλ έλα άηνκν λα ηα πεγαίλεη θαιά κε ηνπο άιινπο.
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Πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ηήξεζε θνηλσληθψλ θαλφλσλ θαη
ηα εζίκσλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο

θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ

θηλήηξσλ ησλ άιισλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζπκαηνπνίεζε θαη ε
εμαπάηεζε.
3.

Σν ηξίην ζχλνιν ηθαλνηήησλ είλαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο δσήο. Απηέο είλαη
νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηάηζκα, ην κπάλην, ην ληχζηκν,
επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πξνζαλαηνιηζκνχ.

Διιείκκαηα ή πξνβιήκαηα ζηελ πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία
Απηφ πεξηιακβάλεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα δήζνπλ κε
έλαλ αλεμάξηεην θαη ππεχζπλν ηξφπν. Οη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζε
απηέο ηηο δεμηφηεηεο δσήο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ επίηεπμε θαηάιιεισλ
ζπκπεξηθνξψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ειηθία ηνπο. Υσξίο απηέο ηηο
δεμηφηεηεο, ην άηνκν ρξεηάδεηαη πξφζζεηα ζηεξίγκαηα γηα λα πεηχρεη ζην
ζρνιείν, ζηελ εξγαζία ή ζηελ αλεμάξηεηε δσή. Σα ειιείκκαηα ζηελ
πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία ππνινγίδνληαη κε ζηαζκηζκέλα, πνιηηηζκηθά
θαηάιιεια θάζε θνξά ηεζη.
Οη πεξηνξηζκνί απηνί ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αλάπηπμεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πξνβιήκαηα κε ηελ πλεπκαηηθή ή
πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία ήηαλ εκθαλείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ή
εθεβηθήο ειηθίαο. Δάλ απηά ηα πξνβιήκαηα άξρηζαλ κεηά απφ απηή ηελ
πεξίνδν αλάπηπμεο, ε ζσζηή δηάγλσζε ζα ήηαλ λεπξνγλσζηηθήο
δηαηαξαρήο. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηξαπκαηηθή βιάβε ηνπ εγθεθάινπ απφ
απηνθηλεηηζηηθφ αηχρεκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξφκνηα ζπκπηψκαηα.
Ο φξνο «δηαλνεηηθή αλαπεξία» είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο αλαπεξίαο.
Πξνθαιείηαη απφ

πεξηνξηζκέλε λνεηηθή ηθαλφηεηα. Πεξηνξηζκέλε

δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα θαζηζηά δχζθνιε ηελ αλάπηπμε ζεκαληηθψλ
λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ εθινγίθεπζε, ην ζρεδηαζκφ,
ηε ζθέςε, θαη ηελ θξίζε. Απηή ε πεξηνξηζκέλε λνεηηθή ηθαλφηεηα θαζηζηά
δχζθνιν λα κάζνπλ λέα πξάγκαηα. Ζ ηθαλφηεηα γηα κάζεζε είλαη πνιχ
ζεκαληηθή λνεηηθή ηθαλφηεηα. Μαζαίλνπκε λέεο πιεξνθνξίεο θαη
δεμηφηεηεο ζην ζρνιείν. Μαζαίλνπκε απφ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο καο.
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Μαζαίλνπκε πψο λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα, βιέπνληαο ηνπο άιινπο. Όηαλ
απηή ε δπλαηφηεηα λα καζαίλνπκε ιείπεη, πξνθαιεί πνιιά πξνβιήκαηα
ζηελ θαζεκεξηλή δσή.

Ζ πεξηνξηζκέλε δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα θάλεη ηε κάζεζε πνιχ δχζθνιε.
Χο εθ ηνχηνπ, ε εθκάζεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη δεμηνηήησλ είλαη
γεκάηε εκπφδηα θη έηζη, ε κάζεζε πξνρσξά πην αξγά. Δίλαη επίζεο
δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ πιεξνθνξίεο ζε έλα πξαθηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ
ηξφπν. Οη άλζξσπνη κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε έρνπλ πξφβιεκα λα
θαηαλνήζνπλ ζχλζεηεο θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο. Απηφ επεξεάδεη ηελ
ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Απηφ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη ζχλζεηεο θαη
αθεξεκέλεο.

Πνιιέο δεμηφηεηεο ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ελφο αηφκνπ.
Κάπνηεο απφ απηέο είλαη νη εμήο:


Δπηθνηλσλία: αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο απφ
ην έλα άηνκν ζην άιιν. Ζ επηθνηλσλία κεηαθέξεηαη κέζα απφ ηα ιφγηα θαη
ηηο δξάζεηο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηνπο
άιινπο, θαη λα εθθξάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ ηα ιφγηα ή πξάμεηο.



Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο: αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφηεηα λα αιιεινεπηδξά
απνηειεζκαηηθά κε ηνπο άιινπο. Οη ηππηθά αλαπηπγκέλνη άλζξσπνη
ζεσξνχλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζαλ θάηη δεδνκέλν. Χζηφζν, απηέο νη
δεμηφηεηεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ζηε δσή. Απηέο νη
δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί θαλείο θαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο, έζηκα θαη πξφηππα
δεκφζηαο ζπκπεξηθνξάο. Δδψ ην άηνκν έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ
ηθαλφηεηα λα επεμεξγάδεηαη ηε κεηαθνξηθή γιψζζα θαη λα κεηαθξάδεη
κνξθέο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο.



Ζ πξνζσπηθή αλεμαξηεζία ζην ζπίηη ή ζε πεξηβάιινληα ηνπηθψλ
θνηλσληψλ. Απηφ αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα λα θξνληίδεη θαλείο ηνλ
εαπηφ ηνπ. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη ην κπάλην, ην ληχζηκν, θαη ηε
ζίηηζε. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψλεη θαλείο ηηο
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εξγαζίεο ηνπο κε αζθάιεηα κέξα κε ηελ εκέξα ρσξίο θαζνδήγεζε. Μεξηθά
παξαδείγκαηα είλαη ην καγείξεκα, ε θαζαξηφηεηα, θαη ην πιπληήξην.
Τπάξρνπλ επίζεο δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο πνπ εθηεινχληαη ζηελ
θνηλφηεηα. Απηφ πεξηιακβάλεη ηα ςψληα, θαη ηελ πξφζβαζε ζε κέζα
καδηθήο κεηαθνξάο.


ρνιείν ή εξγαζία ιεηηνπξγίαο. Απηφ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα θνηλσληθά πξφηππα ζηελ εξγαζίαο ή ην ζρνιείν.
Πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα λα καζαίλεη θαλείο λέεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο
θαη ηθαλφηεηεο. Δπηπιένλ, νη άλζξσπνη πξέπεη λα εθαξκφζνπλ απηέο ηηο
γλψζεηο ζε πξαθηηθφ θαη πξνζαξκνζηηθφ ηξφπν ρσξίο ππεξβνιηθή
θαηεχζπλζε ή θαζνδήγεζε.

Ννεηηθή θαζπζηέξεζε θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο
Αλ θαη ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα κάζεζεο, δελ
είλαη ην ίδην κε έλα άιιν είδνο αλαπεξίαο πνπ νλνκάδεηαη καζεζηαθή
δπζθνιία. Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο πεξηνξίδνληαη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν
ηχπν κάζεζεο. Απηφο ν ηχπνο νλνκάδεηαη αθαδεκατθή κάζεζε. Απηά είλαη
ηα είδε ησλ πξαγκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία. Χο εθ ηνχηνπ, νη
καζεζηαθέο δπζθνιίεο επεξεάδνπλ ηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηα
καζεκαηηθά. ε αληίζεζε, ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε επεξεάδεη ηξεηο
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κάζεζεο. Απηά είλαη ε αθαδεκατθή κάζεζε,
βησκαηηθή κάζεζε θαη ηελ θνηλσληθή κάζεζε. Σα παηδηά κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο έρνπλ πξφβιεκα κε έλαλ ηχπν, ηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε. Σα
παηδηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε έρνπλ πξφβιεκα θαη κε ηα ηξία:

Πξψηνλ, δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο επεξεάδνπλ ηε βησκαηηθή κάζεζε. Απηφ
ην είδνο ηεο κάζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αηηίαο θαη ηνπ
απνηειέζκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε φηη έλα παηδί αγγίδεη κηα
θαπηή ζφκπα. Ζ εκπεηξία απηή αλαγθάδεη ην παηδί λα κάζεη λα απνθεχγεη
ηελ επαθή κε κηα ζφκπα. Έλα παηδί κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε δε ζα
δηδαρζεί απφ απηή ηελ νδπλεξή εκπεηξία. Γελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ε
ζφκπα (ε αηηία) πξνθάιεζε ην επψδπλν έγθαπκα (ην απνηέιεζκα).
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Γεχηεξνλ, νη δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή κάζεζε.
Απηή ε κάζεζε ζπκβαίλεη κε ηελ παξαηήξεζε ησλ άιισλ αλζξψπσλ ζε
θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Μαζαίλνπκε θνηλσληθέο ζπλήζεηεο θαη ηνπο
θαλφλεο παξαθνινπζψληαο άιινπο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζακε λα
παξαηεξήζνπκε φηη είλαη ζχλεζεο λα ραηξεηεζεί θάπνηνο κε θάπνηνλ
άιινλ κε ρεηξαςία ή κε κηα αγθαιηά. Ζ θνηλσληθή κάζεζε καο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα κάζνπκε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Απηέο νη δεμηφηεηεο
πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηα πεγαίλεη θαλείο θαιά κε ηνπο άιινπο
αλζξψπνπο. Δπηπιένλ, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο
γηα ηελ επηηπρία ηεο δσήο.

Σξίηνλ, δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο επεξεάδνπλ ηελ αθαδεκατθή κάζεζε.
Μαζαίλνπκε ρξήζηκεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο κέζσ ηεο ηππηθήο
εθπαίδεπζεο. Απηέο νη δεμηφηεηεο είλαη δεμηφηεηεο αλάγλσζεο, γξαθήο θαη
καζεκαηηθψλ. Έηζη, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαθέξνπλ απφ ηελ λνεηηθή
θαζπζηέξεζε

επεηδή

νη

καζεζηαθέο

αθαδεκατθά

πξνζφληα.

ε

πεξηιακβάλεη

πνιινχο

ηχπνπο

αληίζεζε,

δπζθνιίεο
ε

πξνβιεκάησλ

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαζηζηνχλ

πεξηνξίδνληαη

λνεηηθή

ζε

θαζπζηέξεζε

κάζεζεο.

Απηέο

νη

δχζθνιε ηελ αλάπηπμε πνιιψλ

πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ ηεο δσήο.

Δθηφο απφ ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα, ε πεξηνξηζκέλε δηαλνεηηθή
ιεηηνπξγία επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία.
Πνιιά

άηνκα

κε

λνεηηθή

θαζπζηέξεζε

ιεηηνπξγνχλ

ζε

έλα

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν πνιχ ρακειφηεξν απφ ηνλ κέζν
φξν ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηαθξίλνληαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή αλσξηκφηεηα θαη
αθέιεηα ηα νπνία ραξαθηεξηζηηθά θαζηζηνχλ ηα άηνκα πνιιέο θνξέο
επάισηα ζηε ζπκαηνπνίεζε θαη ηε ζθιεξφηεηα.

12

1.3 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ
Ζ λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη κία αλαπηπμηαθή αλαπεξία, αιιά δελ
είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε αξξψζηηα ή αζζέλεηα, αληίζεηα αλαθέξεηαη ζε κηα
γλσζηηθή θαη πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία. Γελ ππάξρεη κηα κφλν αηηία ή
πξφγλσζε γηα ηελ λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ λνεηηθή θαζπζηέξεζε δελ
είλαη κηα ζηαηηθή δηαηαξαρή αιιά είλαη κηα δπλακηθή θαηάζηαζε κε κηα
κεηαβιεηή πνξεία πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αηηηνινγία ηεο θαη ηε δηαζέζηκε
πεξηβαιινληηθή ππνζηήξημε. Πνιιέο αηηίεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ
λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ παξέκβαζε πνπ
ζα γίλεη.

Οη

αηηηνινγηθνί

παξάγνληεο

εκθάληζεο

λνεηηθήο

θαζπζηέξεζεο

πνηθίινπλ. Κάπνηνη απφ απηνχο είλαη νη εμήο:


Μνιχλζεηο θαη δειεηεξηάζεηο ζνβαξήο κνξθήο



Σξαχκαηα, (πξνγελεηηθά, δηεγελεηηθά, κεηαγελεηηθά, θπζηθνί παξάγνληεο).



Πξνβιήκαηα κεηαβνιηζκνχ θαη δηαηξνθήο.



Δγθεθαινπάζεηεο.



Πξνγελεηηθέο παζήζεηο αγλψζηνπ αηηηνινγίαο.



Υξσκνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο.



Γηαηαξαρέο θαη παζήζεηο ηεο θχεζεο.



Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο.
Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο (Σζηλαξέιεο, 2013).

Με ην λα πξνζδηνξίδεηαη ε αηηηνινγία ηεο ηαπηφηεηαο ελφο παηδηνχ είλαη
ζεκαληηθφ γηα πνιινχο ιφγνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηελ πξφγλσζε ,
ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεξαπεπηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ , θαη
ηελ ππνβνήζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ δηάγλσζε παξέρεη
επίζεο κηα επθαηξία γηα ηελ νηθνγέλεηα λα έξζεη ζε επαθή κε ηε δηαηαξαρή
κε εηδηθέο νξγαλψζεηο ζηήξημεο ή

θαη κε νηθνγέλεηεο κε ηελ ίδηα

δηαηαξαρή.

Ζ λνεηηθή θαζπζηέξεζε έρεη πνιιαπιέο αηηίεο. Γηα παξάδεηγκα,
ππάξρνπλ πνιιέο γελεηηθέο αηηίεο. Βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ κπνξνχλ λα
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πξνθαιέζνπλ κηα δηαλνεηηθή αλαπεξία. Οξηζκέλνη ηχπνη ηαηξηθψλ
παζήζεσλ κπνξεί επίζεο λα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ.
Απηέο νη δηαθνξεηηθέο αηηίεο ζεκαίλνπλ φηη ε αλαπεξία ηνπ θάζε αηφκνπ
είλαη κνλαδηθή. Γελ ππάξρεη εληαίν ζχλνιν θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Χζηφζν,

νξηζκέλα

εηδηθά

ζχλδξνκα

πνπ

πξνθαινχλ

λνεηηθή

θαζπζηέξεζε έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά κε ζχλδξνκν
Williams ηείλνπλ λα είλαη εμσζηξεθή. Χζηφζν, εμ νξηζκνχ, φινη νη
άλζξσπνη κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε έρνπλ πεξηνξηζκέλε πλεπκαηηθή
ιεηηνπξγία. Οη πεξηνξηζκνί απηνί ζπρλά δεκηνπξγνχλ θάπνηεο δπζθνιίεο.

1.4 ΠΑΡΔΜΒΑΖ
Ζ πξψηε έλδεημε ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο είλαη ζπλήζσο ηα θπζηθά
θαη ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο παηδηνχ. Αθνχ ππάξρεη ππνςία
λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, ε επίζεκε αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε μεθηλά.
Καζψο ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε δελ είλαη αζζέλεηα, δελ ππάξρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπείεο. Αλη 'απηνχ, νη παξεκβάζεηο επηθεληξψλνληαη
ζηνλ εληνπηζκφ ηθαλνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπο. Ο ζηφρνο είλαη λα
παξάζρεη επαξθή ζηεξίγκαηα πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε
αηφκνπ. Απφ απηή ηελ άπνςε, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα απνθαηάζηαζε,
αληί ηεο ζεξαπείαο.
Ζ πξψηκε παξέκβαζε είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο. Απηφ εμαζθαιίδεη ηε
βέιηηζηε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Μεξηθά
πξνγξάκκαηα έγθαηξεο παξέκβαζεο μεθηλνχλ θαηά ηε γέλλεζε. Απηά ηα
πξνγξάκκαηα έγθαηξεο παξέκβαζεο εμππεξεηνχλ πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο.
Καη 'αξράο, ζα ελεκεξψζνπλ ηνπο θξνληηζηέο(άηνκα πνπ έρνπλ ππφ ηελ
πεξίζαιςή ηνπο ην παηδί) γηα ηελ πξψηκε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Γεχηεξνλ,
ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ θαη λα κάζνπλ δνπιεχνληαο κε
ηηο δπλάκεηο θαη ηα φξηά ηνπο. Σξίηνλ, νη νηθνγέλεηεο λα κάζνπλ
εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ζην κέγηζην ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπο. Ρπζκίζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα απηά κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ ην ζπίηη, ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλφηεηα.
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1.5

ΔΝΣΑΞΖ-

ΔΝΧΜΑΣΧΖ

ΜΑΘΖΣΧΝ

ΜΔ

ΝΟΖΣΗΚΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ
Έληαμε (integration): είλαη ε ζπζηεκαηηθή ηνπνζέηεζε θάπνηνπ ζηνηρείνπ
κέζα ζε θάηη άιιν θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ σο απηνηεινχο,
αθέξαηνπ κέξνπο ελφο επξχηεξνπ φινπ (Εψληνπ-ηδέξε, 2004).

Πνιιέο νηθνγέλεηεο θαη εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ ζζελαξά ηελ
ελζσκάησζε καζεηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ ελζσκάησζε
αλαθέξεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε θαλνληθά
ζρνιεία. Ζ ελζσκάησζε επηηξέπεη ζηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα
ιάβνπλ εθπαίδεπζε καδί κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο αλαπεξία.
Χζηφζν, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δελ εληάζζνληαη. Οη πεξηζζφηεξνη
θνηηνχλ ζε ζρνιεία γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο.

Ζ ελζσκάησζε έρεη ηφζν πιενλεθηήκαηα φζν θαη κεηνλεθηήκαηα. Σν
θχξην πιενλέθηεκα ηεο ελζσκάησζεο

είλαη φηη παξέρεη έλα θπζηθφ,

πεξηβάιινλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ,
καζαίλνληαη νη ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο δσήο. Μηα θαλνληθή ηάμε έρεη
δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πιενλεθηήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.
Πξψηνλ, ε ελζσκάησζε πξνζθέξεη πνιιέο ππνζρφκελεο επθαηξίεο γηα
θνηλσληθνπνίεζε. Πνιιά παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε δηαζέηνπλ
αλεπαξθείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Απηνί νη θνηλσληθνί πεξηνξηζκνί
εκπνδίδνπλ ηειηθά ηελ επηηπρία ηνπο ζηε δσή. Πνιχ ινγηθά, νη θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο κπνξεί λα καζεπηνχλ θαη λα απνθηεζνχλ ζε έλα θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ. Μηα θαλνληθή ηάμε πξνζθέξεη έλα ηδαληθφ θνηλσληθφ θιίκα.
Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο πνπ έρνπλ δηαηαξαρέο φπσο ην ζχλδξνκν
Πξάληεξ-Γνπίιη, ην ζχλδξνκν Δχζξαπζην Υ, θαη ζχλδξνκν Down
κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ άξηζηεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κέζσ ηεο
θνηλσληθήο κίκεζεο. Απηνί νη καζεηέο πξαγκαηηθά κπνξνχλ λα
επσθειεζνχλ απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηε κίκεζε ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο
ζε κηα θαλνληθή ηάμε.
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Γεχηεξνλ, ε ελζσκάησζε εθζέηεη φια ηα παηδηά ζηε δηαθνξεηηθφηεηα.
Απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα ζπλαληάηαη θπζηθά ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Δίηε
έλα παηδί έρεη λνεηηθή θαζπζηέξεζε είηε φρη, ηα παηδηά ζα ζπλαληήζνπλ
ηειηθά πνιινχο δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπο.
Μεξηθνί άλζξσπνη ζα είλαη απφ παξφκνηεο θνπιηνχξεο θαη ππφβαζξα.
Άιινη άλζξσπνη φρη. Έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη ην ηδαληθφ πεξηβάιινλ
γηα λα παξαηεξήζεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ηηο δηαθνξέο. Πξνσζεί
ηε

δπλαηφηεηα

νη

καζεηέο

λα

αγθαιηάζνπλ

ηελ

αλζξψπηλε

δηαθνξεηηθφηεηα. Απηέο νη δεμηφηεηεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα έρεη
θάπνηνο κηα αξκνληθή ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο γείηνλεο.
Σξίηνλ, ε ελζσκάησζε ζε κηα θαλνληθή ηάμε κπνξεί λα εκπλεχζεη θαη
λα πξνθαιέζεη ηνπο καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα ππεξέρνπλ.
Υσξίο επαξθή πξφθιεζε, νη άλζξσπνη δελ αλαπηχζζνπλ θαη δελ
εληζρχνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Μηα παξαδνζηαθή ηάμε παξέρεη
πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο.

Χζηφζν, ε ελζσκάησζε είλαη πεξηζζφηεξν κηα θηινζνθία ηεο έληαμεο.
θνπφο ηεο είλαη λα πξνσζήζεη ην γεληθφηεξν θαιφ. Σν αλ ή φρη απηφ ην
ηδαληθφ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ ζέκα. Όηαλ νη
πεξηθνπέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην ζρνιείν απμάλνληαη, νη εθπαηδεπηηθνί
θαινχληαη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα κε ιηγφηεξα. Σα δεκφζηα ζρνιεία
αγσλίδνληαη λα πξνζθέξνπλ επαξθή εθπαίδεπζε ζε φινπο απηνχο ρσξίο
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δπνκέλσο είλαη αθφινπζν ηα παηδηά κε
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα κε ιακβάλνπλ ηελ πξνζνρή πνπ ρξεηάδνληαη θαη
αμίδνπλ κέζα ζε κία θαλνληθή ηάμε. Δπηπιένλ, πνιινί εθπαηδεπηηθνί ζηηο
ηάμεηο δελ έρνπλ ιάβεη εθπαίδεπζε ζε εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο
ηερληθέο.
Μεξηθνί άλζξσπνη ππνζηεξίδνπλ, επίζεο, φηη ε ελζσκάησζε είλαη άδηθε
γηα ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο. Απηφ είλαη επεηδή ν ρξφλνο θαη ε
πξνζνρή ησλ δαζθάισλ δαπαλάηαη ζηα παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη
πεξηζζφηεξε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. Αληίζεηα, άιινη ππνζηεξίδνπλ
φηη νη καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ έληαμε
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παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Παξέρεη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη
θαζνδήγεζεο ζε απηνχο θαη ζηνπο πην πξνρσξεκέλνπο καζεηέο. Απηφ
πξνζνκνηψλεη έλα πην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα φινπο.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε έλλνηα ηεο έληαμεο ή ζπκκεηνρηθήο εθπαίδεπζεο
έρεη αλαδεηρζεί σο κηα πην δίθαηε πξνζέγγηζε γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ φισλ ησλ καζεηψλ θαη έρεη έξζεη γηα λα θπξηαξρήζεη πξαθηηθή
εηδηθή εθπαίδεπζε ζε φιν ηνλ θφζκν (Florian, 2004).
Κάζε παηδί έρεη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, ηθαλφηεηεο θαη αλάγθεο. Γελ
ππάξρεη έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ γηα φια ηα παηδηά. Οη γνλείο θαη νη
εθπαηδεπηηθνί

πξέπεη

λα

εθηηκήζνπλ

ξεαιηζηηθά

ηα

καζεζηαθά

πεξηβάιινληα θαη ηνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο. ηε
ζπλέρεηα, κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα ζνθή επηινγή πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα
ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Απνθάζεηο ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα
επαλαμηνινγνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Οη αλάγθεο θαη νη
ζπλζήθεο ησλ παηδηψλ αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
Σα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε επσθεινχληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο
ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηδάμνπλ ηνπο
αλζξψπνπο κε άιιεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Απηφ πεξηιακβάλεη
καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο ε δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/
ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ν απηηζκφο.
Μηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή είλαη λα ηεκαρίζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηα καζεζηαθά
θαζήθνληα ζε κηθξά βήκαηα. Κάζε ζηφρνο εηζάγεηαη, κε έλα βήκα ηε
θνξά. Απηφ απνθεχγεη λα κπεξδέςεη ην καζεηή. Μφιηο ν καζεηήο έρεη
θαηαθηήζεη έλα βήκα, εηζάγεηαη ην επφκελν βήκα. Απηή είλαη κηα
πξννδεπηηθή

πξνζέγγηζε

κάζεζεο.

Δίλαη

ραξαθηεξηζηηθφ

πνιιψλ

κνληέισλ κάζεζεο. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη ν αξηζκφο θαη ην κέγεζνο ησλ
δηαδνρηθψλ βεκάησλ.

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ
Μία βαζηθή πξφθιεζε ζηε θξνληίδα θαη ζηελ ζεξαπεία ησλ αηφκσλ κε
λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη λα βνεζεζνχλ ζηελ εχξεζε ηξφπσλ λα
επηθνηλσλήζνπλ

κε

ηνλ

πεξίγπξφ

ηνπο.

πλαηζζεκαηηθέο

θαη
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ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο ζπλήζσο νθείινληαη ζηελ έιιεηςε θηλήηξνπ
θαη πξνζαξκνζηηθνχ ειέγρνπ απφ ηα άηνκα ζηελ εζσηεξηθή δσή ηνπο θαη
ην

εμσηεξηθφ

πεξηβάιινλ.

Διιείκκαηα

επηθνηλσλίαο,

καζεζηαθέο

δπζθνιίεο, θαη πεξηνξηζκέλε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία κπνξεί λα ηνπο
ζηεξήζεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσπηθή
ηθαλφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή επζχλε. Χο εθ ηνχηνπ, έλα εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα ζα πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ θνηλσληθέο, ηηο επηθνηλσληαθέο
θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηε κείσζε δπζπξνζαξκνζηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ απηνειέγρνπ. Βαζηθά ζηνηρεία
πεξηιακβάλνπλ

ηελ

θαηάξηηζε

ηεο

αλεμαξηεζίαο

(δηδαζθαιία

απηνβνήζεηαο θαη δεμηφηεηεο αλαςπρή), ηελ θαηάξηηζε ηεο επηθνηλσλίαο
(ελίζρπζε ηνπ ιφγνπ θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, φπσο ππνγξαθή,
ρεηξνλνκίεο, θαη ηε ρξήζε ησλ πηλάθσλ εηθφλαο / θεηκέλνπ), θαη ηελ
αλάπηπμε δεμηνηήησλ απηνδηαρείξηζεο (δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα απηνπαξαθνινχζεζε θαη απην-ελίζρπζε). ηελ Διιάδα ην ΑΓΔΠΔΑΔ
(ηνρεπκέλν Αηνκηθό Γνκεκέλν Δληαμηαθό Γηδαθηηθό Πξόγξακκα
Παξέκβαζεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο) είλαη έλα πξφγξακκα
πνπ απεπζχλεηαη ζε φια ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη
είλαη πνιχ ρξήζηκν ζε φιεο ηηο ειηθίεο.

1.6 ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Ζ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ) είλαη ην ζχλνιν ησλ
παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη
δηαπηζησκέλεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ πνιηηεία δεζκεχεηαη λα θαηνρπξψλεη θαη λα
αλαβαζκίδεη δηαξθψο ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη
εθπαίδεπζεο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ππνρξεσηηθήο θαη δσξεάλ
δεκφζηαο παηδείαο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ παξνρή δσξεάλ δεκφζηαο
εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζηνπο αλαπήξνπο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη
γηα φια ηα ζηάδηα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Γεζκεχεηαη επίζεο λα
δηαζθαιίδεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο κε αλαπεξία θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ίζεο επθαηξίεο γηα πιήξε ζπκκεηνρή θαη
ζπλεηζθνξά ζηελ θνηλσλία, αλεμάξηεηε δηαβίσζε, νηθνλνκηθή απηάξθεηα
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θαη απηνλνκία, κε πιήξε θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζηε
κφξθσζε θαη ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε (ΝΟΜΟ 3699
(ΦΔΚ Α΄, 2008).
Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο πνπ ςεθίζηεθε ην 2008 αληηθαηνπηξίδεη
αθξηβψο ηε ζεκαζία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη ην ξφιν ηεο πνιηηείαο ζε απηή. Όινη νη άλζξσπνη
έρνπλ ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ηεο κάζεζεο θαη ηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο.
Ζ κάζεζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ άλζξσπν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ
(Αξηζηνηέιεο) θαη εμππεξεηεί είηε πξαθηηθέο αλάγθεο ηεο δσήο ηνπ είηε
αλψηεξα πλεπκαηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ. (Υξεζηάθεο, 2011) Ζ πνιηηεία
φπσο ηνλίδεηαη παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη δίπια ζε απηά ηα άηνκα
ζηνρεχνληαο ζηελ θαιχηεξε δπλαηή εθπαίδεπζή ηνπο θαη ν θχξηνο ζηφρνο
πξέπεη λα είλαη ε έληαμε ησλ αηφκσλ απηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν
απξφζθνπηα θαη κε ηε βνήζεηα φισλ καο.

1.7 Πώο ην ΑΓΔΠΔΑΔ ην ηνρεπκέλν Αηνκηθό Γνκεκέλν
Δληαμηαθό Γηδαθηηθό Πξόγξακκα Παξέκβαζεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο βνεζάεη ην άηνκν κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα
πξνζαξκνζηεί θαη λα εμειηρζεί νκαιά;
Σν ΑΓΔΠΔΑΔ επηρεηξεί λα ππνζηεξίμεη βησκαηηθά ηα πξνβιήκαηα
δηδαζθαιίαο. Πξνζεγγίδεη ηε δηδαζθαιία ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη ηεο
ζρνιηθήο κάζεζεο θαη επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή
θαη δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ηα κνληέια δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηηο
ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο γηα ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ. (Γξνζηλνχ,
2013) Γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ην αξθηηθόιεμν ΑΓΔΠΔΑΔ
αθνινπζεί κία ζχληνκε αλάιπζε ηεο θάζε ιέμεο πνπ ην απνηειεί.
ηνρεπκέλνΚάζε δηδαθηηθφ πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα πξέπεη λα απνβιέπεη ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ ζηφρν ν νπνίνο θαηαθηάηαη κέζα απφ
δηαδνρηθά βήκαηα Ο ζηφρνο απηφο ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθφο θαη
ιεηηνπξγηθφο λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα βηψκαηα θαη ηηο άκεζεο αλάγθεο
ηνπ αηφκνπ. Κάπνηα απφ ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ πξέπεη λα νξίδεηαη
ην ζηνρεπκέλν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο είλαη ηα εμήο:
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Δκπεηξηθή παηδαγσγηθή εθηίκεζε ησλ απνθιίζεσλ απφ ηελ ηάμε θαη ην
εμάκελν θνίηεζεο θαη ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ πνπ
απεπζπλφκαζηε.



Αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα αηνκηθή ή γηα νκαδηθή
δηδαζθαιία



Πξφλνηα γηα πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο



Σε Γηδαθηηθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο



Σνλ Παηδαγσγηθφ Αλαζηνραζκφ



Σα θξηηήξηα επηηπρίαο



Σνλ νξηζκφ ησλ ακνηβψλ



Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηδαζθαιίαο, ην ρξφλν έλαξμεο, ην ρξφλν ιήμεο
θαη ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν



Σα βήκαηα δηδαζθαιίαο(ηεκαρηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ)



Δπηινγή απφ ηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη νη Βαζηθέο Αθαδεκατθέο
δεμηφηεηεο ζηε γιψζζα ζηα καζεκαηηθά θιπ



Δπηινγή απφ ηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη νη Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθή
Δηνηκφηεηαο



Αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο κε ζηφρν ηε δπλακηθή έληαμεο ζε
επξχηεξν πιαίζην, ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζπλεξγαζία κε γνλείο



πλεξγαζία

κε άιινπο εηδηθνχο (εξγνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο,

λνζειεπηέο) (Γξνζηλνχ, 2013)
Αηνκηθό Έλα δηδαθηηθφ πξφγξακκα γηα άηνκα κε ΔΔΑ επηβάιιεηαη λα
είλαη

αηνκηθφ.

Όινη

νη

άλζξσπνη

δηαθέξνπκε.

Κάζε

λνεηηθά

θαζπζηεξεκέλν άηνκν πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα κνλαδηθή
πξνζσπηθφηεηα κε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα, πξνβιήκαηα θη αλάγθεο
(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003).
Γνκεκέλν Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δνκεκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο
είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα δηεζλψο.
Δίλαη αδήξηηε αλάγθε ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλεο δνκήο ζην δηδαθηηθφ
πξφγξακκα φηαλ θάπνηνο κπαίλεη κέζα ζε κηα εηδηθή ηάμε. Πξψηα απφ φια
είλαη ην εηζηηήξην γηα λα εμαζθαιίζεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ φηη δελ είλαη ζηνλ
αέξα αιιά έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν κε επηκέξνπο βήκαηα πνπ ζα
πινπνηνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Έηζη, δηαζθαιίδεηαη ε ςπρηθή ηνπ

20

εξεκία θαη ε παξέκβαζε πνπ θάλεη έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρεη
απνηέιεζκα. Γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα πφζν ζεκαληηθφ είλαη απηφ ην
κέξνο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ αλαθέξνληαη ηα βαζηθά θξηηήξηα κε ηα νπνία
νξίδεηαη. Δίλαη πξσηαξρηθφ ε δηαδνρή ησλ νδεγηψλ λα είλαη θαηαλνεηή θαη
λα είλαη βαζηζκέλε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (ΠΑΠΔΑ, ΑΠ, ΓΔΠΠ).
Γεχηεξν, ηα ζηνηρεία απηήο ηεο δηαδνρήο λα νδεγνχλ ζηελ νινθιήξσζε
ηεο δεμηφηεηαο θαη λα είλαη δνκηθά ζπλδεδεκέλα. Δπίζεο, ε απνθηεκέλε
δεμηφηεηα λα κπαίλεη ζε ηεξαξρία δεμηνηήησλ θαη ην πξφγξακκα λα
εκπίπηεη ζηε ζπλνιηθή βησκέλε εκπεηξία. Σέινο, ε αξρηθή θαηεπζπλφκελε
απφ ην δάζθαιν θαζνδήγεζε λα νδεγεί ην καζεηή ζηελ αχμεζε ησλ
επηπέδσλ απηνλνκίαο (Γξνζηλνχ, 2013).

ΔληαμηαθόΈλαο ζηφρνο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε βήκα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε έληαμε, ε ελζσκάησζε κε άιια ιφγηα ηνπ αηφκνπ
κε ΔΔΑ. Ο απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή δηαβίσζε ηνπ
αηφκνπ κε ΔΔΑ κέζα ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δεη.
Παξέκβαζεο Ζ παξέκβαζε είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ αθνχ απνηειεί ηελ πινπνίεζε φισλ απηψλ πνπ
πξναλαθέξζεθαλ ζην άηνκν κε ΔΔΑ.
Δηδηθήο Αγσγήο Σν ΑΓΔΠΔΑΔ αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Δηδηθήο
Αγσγήο. Δηδηθή Αγσγή είλαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε
ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ηξφπνπο (Γξνζηλνχ, 2013).
(Δηδηθήο) Δθπαίδεπζεο Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε. Όηαλ
κηιάκε γηα εηδηθή εθπαίδεπζε αλαθεξφκαζηε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
πνπ παξέρεηαη ζε άηνκα κε κεηνλεμίεο, ζρεηίδεηαη κε δεμηφηεηεο θαη
νξηνζεηείηαη ρξνληθά. (Γξνζηλνχ, 2013)

Ζ Έληαμε ή ελζσκάησζε απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ίζσλ
επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Απαηηήζεηο γηα ηε ζπκκεηνρηθή εθπαίδεπζε
έρνπλ απμεζεί θαη έρεη θαιιηεξγήζεη κεγάιεο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε
θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη καζεηέο κε αλαπεξία εθπαηδεχνληαη καδί κε
ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, σο εθ ηνχηνπ θαλνληθά
ζρνιεία θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ γηα λα θηινμελήζνπλ κηα
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δηαθνξεηηθή νκάδα καζεηψλ κε έλα επξχ θάζκα αλαγθψλ. Δλέξγεηεο γηα
ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ησλ
γεληθψλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ν εληνπηζκφο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ εηδηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο
εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ.

1.8 Ζ ΟΜΑΓΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ
Οξηζκόο

νκάδαο:

H νκάδα είλαη έλα δπλακηθφ ζχλνιν αηφκσλ

βαζηζκέλν ζηελ αιιειεμάξηεζε θαη φρη ζηελ νκνηφηεηα αλάκεζα ζηα
άηνκα (Γεψξγαο, 1995).

Ζ ελζσκάησζε ζε νκάδεο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε λα αλήθνπκε
θάπνπ.
Σν άηνκν κέζα ζηελ Οκάδα:


αηζζάλεηαη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία



αηζζάλεηαη ηζρπξνπνηεκέλε ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε



εθηηκά πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπ



δεκηνπξγεί δεζκνχο θαη θαιχπηεη θνηλσληθέο αλάγθεο



εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ

Ζ ζπλνρή ηεο νκάδαο είλαη ην αίζζεκα ηνπ «εκείο» θαη αλαθέξεηαη ζην
βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ηα κέιε κηαο νκάδαο επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ
ζηελ νκάδα. Οη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλνρή είλαη:
α) ην κέγεζνο ηεο νκάδαο,
β) ε εμάξηεζε ησλ κειψλ απφ ηελ νκάδα,
γ) ε επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο,
δ) ε πίεζε θαη ε απηαξρηθή δηνίθεζε,
ε) νη επηθνηλσλίεο θαη
ζη) ην θνηλφ ππφβαζξν ησλ κειψλ ηεο.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα νκάδα ιεηηνπξγεί κε άμνλα ηε ζπλεξγαζία ησλ
κειψλ ηεο γηα λα επηηχρνπλ θνηλνχο ζθνπνχο, αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί κηα
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δχλακε αιιειεπίδξαζεο. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο επεξεάδεη θαη
επεξεάδεηαη απφ ηα ππφινηπα κέιε.

Οη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ησλ παξαγφλησλ ηνπ
πεξηβάιινληνο. Απηέο πξέπεη λα αζθνχλ ζεηηθέο επηξξνέο γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα νη παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ
σο εμήο:
(i) Οηθνγέλεηα: εζσηεξηθή δνκή, δπλακηθή θαη ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο,
ελδν-νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο, ε
νηθνλνκηθή επάξθεηα, ηα γνλετθά πξφηππα, ε αγσγή πνπ αζθεί ε
νηθνγέλεηα θ.ιπ.
(ii) ρνιείν: εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (θηινζνθία, ζηφρνη, πξνγξάκκαηα θαη
ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ,
δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηνπο καζεηέο
ηνπο θαη ε ζρέζε ηνπο κε απηνχο, ηα πξφηππα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θ.ιπ.
(iii) Κνηλσλία: ζχλζεζε θαη δνκή ηεο θνηλσλίαο (πνιππνιηηηζκηθφηεηα,
θνπιηνχξα – έξεπλεο ηνπ Miller), γιψζζα, ζξεζθεία, ήζε θαη έζηκα,
ηξφπνο δσήο, θνηλσληθά πξφηππα, ζχζηεκα αμηψλ ηεο θνηλσλίαο, ΜΜΔ
θαη ηδηαίηεξα ε ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θ.ιπ.
(Υξεζηάθεο, Γ., 2013).

ΥΟΛΔΗΟ
Οη ζεσξίεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο εζηηάδνπλ ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ
πνπ πεγάδεη απφ ηηο θνηλσληθέο θαη παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο έληαμεο θαη απνζθνπνχλ ζηελ θαιχηεξε
θνηλσληθή έληαμε κεηνλνηηθψλ ελ γέλεη νκάδσλ, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ ηα
παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ θνηλσληθά αδχλακεο νηθνγέλεηεο. πλεπψο,
κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ νκάδσλ ηεο έληαμεο, ε
εθπαίδεπζε απνθηά ζαθή θνηλσληθφ ξφιν θαη ε παηδαγσγηθή ζπκβάιιεη
ζηελ πξναγσγή κηαο αλνηρηήο θνηλσλίαο (Γξνζηλνχ Μ. , 2013).
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Ζ έλλνηα ηεο καζεηηθήο νκάδαο νξίδεηαη σο ζχλνιν καζεηψλ πνπ
βξίζθνληαη ζε ζεηηθή αιιειεμάξηεζε θαη αλαπηχζζνπλ ζπληνληζκέλεο
ζπλεξγαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα επηηχρνπλ θνηλνχο καζεζηαθνχο
ζηφρνπο. (Μαηζαγγνχξαο, 2004). Ζ ζρνιηθή ηάμε απνηειεί κία νκάδα, ε
νπνία ζπρλά κεηαηξέπεηαη ζε νκάδα εξγαζίαο κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά
ζθνπφ. Ο δάζθαινο απνηειεί ηνλ ζπληνληζηή θαη ζπλήζσο ηνλ εγέηε
απηήο ηεο νκάδαο. Πνιιέο θνξέο είλαη επφκελν ζε κία νκάδα εξγαζίαο
θάηη λα κελ πάεη θαιά θαη λα ππάξρεη ζχγθξνπζε. Οη πην πξνβιεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζε καζεηέο ζηα πιαίζηα κηαο ηάμεο είλαη νη
εμήο:
 Άδεηα γηα λεξφ ή ηνπαιέηα επαλεηιεκκέλσο.
 Αδξάλεηα ή ειιηπήο ζπκκεηνρή.
 Σάζε γηα δηάζπαζε απφ πνιιά πξάγκαηα.
 πζηεκαηηθφο εθθνβηζκφο θαη απνθιεηζκφο.
Ο δάζθαινο αληηιακβαλφκελνο ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα
δξάζεη άκεζα θαη λα εθαξκφζεη θάπνηεο κηθξν-νκαδηθέο παξεκβάζεηο,
πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο λα εληαρζεί νκαιά ζηελ νκάδα θαη λα
ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ε νκάδα. Αο πάξνπκε ην παξάδεηγκα
ηνπ καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζε ηκήκα έληαμεο. Μία θαιή ζεηξά
ελεξγεηψλ γηα λα δέζεη ε νκάδα εηδηθά ην πξψην ηξίκελν ζα ήηαλ ε εμήο:
1. πζηεκαηηθή παξαηήξεζε 2. Κνηλσληφγξακκα 3. Αιιαγή ζηε δηάηαμε
ησλ ζξαλίσλ θαη δνπιεηά ζε νκάδεο (λα δίλεηαη φλνκα ζε θάζε νκάδα θαη
λα ππάξρεη έλα έπαζιν).
Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη κία ζεηξά ζηξαηεγηθψλ πνπ κπνξνχλ λα
ζπκβάιινπλ ζηε δηαρείξηζε απηήο ηεο νκάδαο θαη ζηελ νκαιή έληαμε θαη
ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε απηή. Κάπνηεο απφ απηέο είλαη νη εμήο:
 πκβφιαην. Θα ήηαλ θαιφ, ήδε απφ ην πξψην ηξίκελν λα
ζπλαπνθαζηζηεί

κε

ηνπο

καζεηέο

πνηα/εο

ζπκπεξηθνξά/έο

ζα

επηβξαβεχεηαη/νληαη. Σν ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ιίγνπο θαη
ζαθείο θαλφλεο.
 Γηάηαμε ησλ ζξαλίσλ. Ζ δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα
πνπ λα πξνσζείηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ
δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Μία θαιή πξφηαζε ζα ήηαλ λα ρσξηζηνχλ νη
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καζεηέο ζε νκάδεο ησλ 3-4 αηφκσλ (αλά δχν ελσκέλα ζξαλία) κε θπθιηθή
δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ, θαζψο θαη ε αιιαγή ησλ ζέζεσλ θαη ησλ ξφισλ ησλ
παηδηψλ (αλά βδνκάδα ή 15 κέξεο) πνπ ζα έρεη θαζνξηζηεί απφ ην
ζπκβφιαην.
 Mozart effect. Ζ αμηνπνίεζε απηήο ηεο κεζφδνπ ζα απνθφξηηδε ηφζν ην
καζεηή κε ΔΔΑ φζν θαη ηελ νκάδα θαη ζα πξνσζνχληαλ ε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ηνπο, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
 Πνιιέο αιιά κηθξέο δξαζηεξηφηεηεο κε ελαιιαγέο.
 Υξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ πιηθψλ θαη κέζσλ.
 Αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο.
 Δθαξκνγή κε αγρνγφλσλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε ηηο
δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ.
 αθείο νδεγίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Αλάιπζε βήκα-βήκα.
 ρεδηαγξάκκαηα, mind maps, πρ. γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο.
 Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα δείρλεη ζπλέπεηα, ζηαζεξφηεηα θαη λα
ρεηξίδεηαη αξθεηά ηε κε ιεθηηθή ηνπ επηθνηλσλία.


Γηεμαγσγή

νκαδηθψλ

παηρληδηψλ

(αμηνπνίεζε

ηεο

ψξαο

ηεο

γπκλαζηηθήο, ηεο κνπζηθήο, ησλ εηθαζηηθψλ), φπσο παηρλίδηα αληηζέζεσλ,
παληνκίκα, κνπζηθά παηρλίδηα, θα.
 Μλεκνληθέο ηερληθέο, θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ξπζκνχ.

Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ επηζπκεί ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξέπεη λα νξγαλψλεη κε ηέηνην ηξφπν ηε
δηδαζθαιία ηνπ ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο λα
εληζρχζνπλ ηελ απηναληίιεςή ηνπο, λα θαιχςνπλ ηα φπνηα καζεζηαθά
θελά θαζψο θαη λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηάμε
κε ηα ππφινηπα παηδηά (Μαηζαγγνχξαο, 2006).
Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ κέζα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε
νκαδηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ θάηη ην νπνίν είλαη πνιχ
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ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε θαη θαηάθηεζε

βαζηθψλ θνηλσληθψλ

δεμηνηήησλ.
Ζ επηηπρία ηεο ζπκκεηνρηθήο εθπαίδεπζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ
απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ ηερλνγλσζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηδηθήο
αγσγήο, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπληνλίζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ
ηηο επζχλεο κε ηνλ θχξην εθπαηδεπηηθφ ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, φηαλ
δηαπαηδαγσγνχλ καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ έιιεηςε
ελδηαθέξνληνο, ε ρακειή επαηζζεηνπνίεζε θαη νη πξνθαηαιήςεηο ησλ
άιισλ γνλέσλ φζνλ αθνξά ηελ απνδνρή ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ίδηα ηάμε, θαζψο ηέζεθαλ ηα παηδηά ηνπο,
είλαη έλα αθφκε εκπφδην γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ζπκκεηνρηθήο
εθπαίδεπζεο. Πξνζδηνξηζκφο εάλ νη καζεηέο λα εληαρζνχλ ζηελ
θαηεγνξία ΔΔΑ, ε δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο
κεηάβαζεο πξνο ηηο καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα
ηελ απνηχπσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο. Δάλ εγείξνληαη επηθπιάμεηο απφ ηελ
άπνςε απηή, νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πξέπεη λα δηελεξγνχληαη κε ηαρείεο
δηαδηθαζίεο, κε ηελ ππνζηήξημε ηεθκεξησκέλσλ ζηνηρείσλ (D.J.K, 2012).

Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θη Δπηθνηλσλίαο(ΣΠΔ) δηαδξακαηίδνπλ
ζεκαληηθφ

ξφιν

ζηε

δεκηνπξγία

ελφο

απνηειεζκαηηθνχ

θαη

πξνζαξκφζηκνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο, ηδίσο φηαλ ε δηδαζθαιία
καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γίλεηαη ρσξίο απνθιεηζκνχο
ζηηο ηάμεηο. Χζηφζν, ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ

αλαγθψλ

ππήξμε

αλεπαξθήο

κέρξη

ζήκεξα.

Σν

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ σο επί ην πιείζηνλ έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ
επηθξαηνχζα ηάζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη δελ έρεη δψζεη πξνζνρή ζε έλα επξχ
θάζκα δπλαηνηήησλ θαη γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη ΣΠΔ γηα
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο βνεζνχλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
αλαπεξηψλ κε βνεζεηηθέο ηερλνινγίεο θαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά.
Δξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο
επηθνηλσλίαο απφ ηνπο λένπο έρεη γίλεη κηα πην θνηλή δξαζηεξηφηεηα, θαη
φηη ην Γηαδίθηπν θαη ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα έρνπλ ελζσκαησκέλα ζε
κεγάιν βαζκφ ηηο δσέο ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Σα καζεζηαθά πεξηβάιινληα
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θαη ζπζηήκαηα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο λένπο κε εηδηθέο αλάγθεο λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ έρνληαο έηζη ίζεο επθαηξίεο
ζηελ εθπαίδεπζε κε ηνπο άιινπο.
Παξφια απηά ιίγεο είλαη νη κειέηεο πνπ πξαγκαηεχνληαη ην πψο ε
ηερλνινγία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ζηε ζπκκεηνρηθή εθπαίδεπζε (Brodin, 2010). Τπάξρεη αλάγθε γηα
ζπλερφκελε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάηη ην νπνίν θαίλεηαη λα
είλαη θαζνιηθφ θαη κειέηεο δείρλνπλ λα ππάξρεη κεγάιε δήηεζε γηα
εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζθνπφ νη ΣΠΔ λα ρξεζηκνπνηνχληαη
δεκηνπξγηθά κε ζθνπφ ηε κάζεζε (Florian, 2004).
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2.ΣΠΔ
Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) έρνπλ επηθέξεη
βαζηέο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ καο. Ζ ηειεφξαζε, ηα θηλεηά ηειέθσλα
θαη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ έρνπλ αλνίμεη λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ
επηθνηλσλία, ηε δξαζηεξηφηεηα αλαςπρήο θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ νινέλα
θαη πην παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν καο. Υσξίο ακθηβνιία, απηέο νη λέεο
ηερλνινγίεο έρνπλ δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ
κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ εμάιεηςε ηεο απφζηαζεο θαη
ζηα θπζηθά εκπφδηα (Gutiérrez, 2011).

2.1. Οξηζκόο ΣΠΔ
Χο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ελλννχκε ηηο
κεζφδνπο, ηηο εθαξκνγέο θαη ηα πξντφληα ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο θαη
ηερλνινγίαο,

πνπ

αθνξνχλ

ζηε

ζπγθέληξσζε

θαη

ειεθηξνληθή

θσδηθνπνίεζε, επεμεξγαζία, ηαμηλφκεζε, επηιεθηηθή θαη ζπλδπαζηηθή
αλάζπξζε, δηαθίλεζε θαη δηάρπζε, γλσζηνπνίεζε θαη κειέηε ηεο φπνηαο
πιεξνθνξίαο ζε θάζε κέζν, φπσο θεηκέλνπ, αξηζκνχ, γξαθήκαηνο, ήρνπ,
εηθφλαο, βίληεν. Ο φξνο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ
(ΣΠΔ) ζπκπεξηιακβάλεη ηα κέζα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο
ησλ ηειεπηθνηλσληψλ φπσο είλαη νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, ηα δίθηπα
ππνινγηζηψλ, ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα, ε θηλεηή ηειεθσλία θαη ε
ςεθηαθή ηειεφξαζε θιπ (Μνπδάθεο, 2006).

2.2.ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε
Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ εμάπισζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα
θαηαζηεί δπλαηή ε κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζε απηή. Δπηπιένλ, απμάλνπλ
ηελ επειημία, έηζη ψζηε νη καζεηέο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν θαη ηα γεσγξαθηθά
εκπφδηα. Μπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δίλνληαη
νδεγίεο θαη ηνλ ηξφπν κάζεζεο. Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο απφ θνηλνχ
αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηε δεκηνπξγία γλψζεο. Απηφ
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ, ηε δηα βίνπ
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κάζεζε θαη ηε κεγαιχηεξε επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε βηνκεραλία
εξγαζίαο. Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζεσξνχληαη ην
πην ηζρπξφ κέζν γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε απηφλ ηνλ αηψλα. Ζ εθπαίδεπζε
πιένλ σο δηαδηθαζία, δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζηελ θιαζηθή κνξθή ηεο
γλψζεο, θαη ηεο δηαβίβαζήο ησλ γλψζεσλ ηνπο ζην πιαίζην ησλ θιαζηθψλ
νξγάλσλ (Bushati, 2005).
Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο

αλάγθεο.

Απηφ

επηηξέπεη

ζηα

παηδηά

κε

εηδηθέο

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα ζηε κάζεζε κέζα απφ
ηελ παξνρή ελαιιαθηηθψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο
κέζα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Δπηπιένλ, βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην, ην νπνίν κπνξεί λα
ελεξγνπνηήζεη απηφλνκε κάζεζε. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δεκηνπξγηθά, νη
ΣΠΔ κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηε δηδαζθαιία, θη έηζη
λα ππάξρεη παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο κε απνηέιεζκα ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε. Αιιά πψο επηηπγράλεηαη απηφ; Σν θάζκα
ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ, θαιχπηεη έλα επξχηαην θάζκα. Θα είλαη ζπλεπψο
αλαγθαίν λα εμεηαζηεί πψο νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δηάθνξεο
αλάγθεο.

2.3.

ΘΔΣΗΚΔ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ

ΣΧΝ

ΣΠΔ

ΣΖΝ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ:
• Αλνίγεη ηελ πφξηα γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε
• Δπηηξέπεη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο, ξφισλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ
• Παξέρεη πξφζβαζε ζε ηεξάζηηα πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ
• Δθπαηδεχεη δεμηφηεηεο ζε λέεο κνξθέο γξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο έρνπλ
χςηζηε ζεκαζία ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία
Οη ΣΠΔ απφ κφλεο ηνπο δε ζα εγγπεζνχλ αιιαγή ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Όκσο, νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα έρνπλ κηα πνιχ ζεηηθή
επίδξαζε (αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά) γηα ηε κεηάβαζε απφ ηε
δαζθαινθεληξηθή

κέζνδν

δηδαζθαιίαο,

ζε

καζεηνθεληξηθή,

εμαηνκηθεπκέλε γηα ηνλ θάζε καζεηή δηδαζθαιία. Απφ κηα παζεηηθή
δηαδηθαζία, κε βάζε ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηελ ελεξγφ
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κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ εμεξεχλεζε-αλαθάιπςε. Απφ ζπκπεξηθνξηθά
ζε θνλζηξνπθηηβηζηηθά θαη θνηλσληθά κνληέια ηεο κάζεζεο, απφ ηηο
παξαδνζηαθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο (ζπλήζσο ιεθηηθή) ζε αιιειεπίδξαζε
πνπ πεξηιακβάλεη ζχκβνια, πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο, θ.α., απφ έκθαζε
ζηελ απνκλεκφλεπζε ζηελ εθκάζεζε ηνπ πψο λα καζαίλνπλ.
.
Οη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα θαιύςνπλ κηα ζεηξά ιεηηνπξγηώλ
ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ έλα:


Δξγαιείν δηδαζθαιίαο



Δξγαιείν κάζεζεο



Δξγαιείν επηθνηλσλίαο



Θεξαπεπηηθφ βνήζεκα



Γηαγλσζηηθφ βνήζεκα



Δξγαιείν γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο (ΔΤΡΤΓΗΚΖ, 2003)

2.4 ΟΦΔΛΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
Σα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηελ αίζζεζε ειέγρνπ θαη ηηο επθαηξίεο
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, αηζζάλνληαη ππεξεθάλεηα γηα ηελ
εμαηξεηηθή εκθάληζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, καζαίλνπλ λα έρνπλ πξφζβαζε
ζηηο πιεξνθνξίεο ηε ζηηγκή πνπ ηηο ρξεηάδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα
δεδνκέλα θαηά ηξφπν επνηθνδνκεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ (νχιεο, 2013).
O (Florian, 2004) πεξηέγξαςε έμη ηέηνηεο ρξήζεηο ησλ ΣΠΔ. Απηέο είλαη:
(1)

Γηεπθφιπλζε

εθπαηδεπηηθνχ

πξνγξάκκαηνο:

ην

πξφγξακκα

αληηπξνζσπεχεη έλα είδνο δηδαζθαιίαο κε ηερλνινγία πνπ ελέρεη
εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα κάζεζεο βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή.
(2) Βειηίσζε ηεο αλαθαιππηηθήο-δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο: κε ηε βνήζεηα
ηεο ηερλνινγίαο, έρνπλ αλαπηπρζεί δηεξεπλεηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο,
παξφκνηα

κε

ηα

εθπαηδεπηηθά

πξνγξάκκαηα.

Σα

δηεξεπλεηηθά

πεξηβάιινληα κάζεζεο επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα αιιειεπηδξνχλ κε ην
πιηθφ θαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξν έιεγρν πάλσ ζηε κάζεζή ηνπο. Σν
δηαδίθηπν είλαη έλα παξάδεηγκα ηνπ πψο νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ κε δηεξεπλεηηθφ ηξφπν.
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(3) Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείν: απηφ ην είδνο ηεο κάζεζεο θάλεη
ρξήζε δεμηνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο
ηερλνινγίαο, φπσο ην πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, κε άιια
ιφγηα, ηα εξγαιεία πνπ βξίζθνληαη ζε κε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα,
φπσο ην ζπίηη .
(4) Βνήζεηα ζηελ επηθνηλσλία: ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πνιιέο ζπζθεπέο
ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα
επηθνηλσλνχλ, φπσο ζπλζέηεο νκηιίαο.
(5) Υξήζε γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο: έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο
βαζηζκέλν ζε ππνινγηζηή κπνξεί λα είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα
ζπζθεπή γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ. Σα ζεηηθά
απηνχ είλαη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ε εξγαζία θαη ην θφζηνο, κεγαιχηεξε
αθξίβεηα .
(6) Υξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν δηαρείξηζεο: νη δάζθαινη ησλ καζεηψλ
κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε
εμαηνκηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξάκκαησλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα
ηελ αληηκεηψπηζε δηαπηζησκέλσλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Οη ΣΠΔ
κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ άπνςε απηή. Σν
Γηαδίθηπν είλαη έλα φιν θαη πην δεκνθηιέο εξγαιείν δηαρείξηζεο γηα ηνπο
επαγγεικαηίεο ΔΔΑ γηα ηνλ ίδην ιφγν (Florian, 2004).

Ζ έληαμε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) θαη
ε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ
εθπαηδεπηηθή

δηαδηθαζία

πξνσζνχλ

ηελ

αλαβάζκηζε

θαη

ηνλ

εθζπγρξνληζκφ ηεο δηδαθηηθήο ησλ καζεκάησλ φισλ ησλ βαζκίδσλ
εθπαίδεπζεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε θαη ζηελ
απφθηεζε θνηλσληθνγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη δεμηνηήησλ
απηνξξπζκηδφκελεο κάζεζεο, ζεκαληηθψλ θαη γηα ηε κεηέπεηηα καζεζηαθή
πνξεία ησλ καζεηψλ. Όπσο βεβαηψλνπλ κειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε
ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, βειηηψλεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, θάλεη ηε κάζεζε πην
ελδηαθέξνπζα θαη δηαζθεδαζηηθή θαη ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηνπ
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παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, νδεγψληαο ηνπο καζεηέο ζε
πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ (Δθφπνπινο, 2014).
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Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ζρεκαηηθά)
Ζ Αμηνπνίεζε ζηελ

Οη ΣΠΔ

εηδηθή αγσγή

Ηθαλφηεηα πξνγξαµµαηηζµνχ σο

Τπνθίλεζε απηψλ ησλ

ζθεπηφµελσλ

µαζεηψλ

επίπεδν ηεο

µεραλψλ

ζην

δηδαζθαιίαο, ηεο

µάζεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο
Τπνθίλεζε απηψλ ησλ µαζεηψλ
Ηθαλφηεηα

δηαµφξθσζεο

αιιειεπίδξαζεο ζε πεδία πνπ

Κνηλσληθνπνίεζε,
ζπλεξγαηηθή µάζεζε

ήηαλ αδχλαηε ε πξφζβαζή ηνπο.
Ζ πξνζαξµνγήο ηνπο ζην επίπεδν

Αλάπηπμε

µαζεζηαθήο

εµπηζηνζχλεο, µπνξεί

ηθαλφηεηαο

ηνπ

εθάζηνηε ρξήζηε, θαηά ζπλέπεηα

ν

θαζέλαο

λα

ζηηο εηδηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη

ζπµµεηέρεη

ζηα φξηά ηνπο.

αλάινγα µε ηηο δηθέο

ελεξγά,

ηνπο ηθαλφηεηεο
Απαηηνχλ φιεο ηηο πθηζηάµελεο

Δλδπλάµσζε

ηεο

ηθαλφηεηεο ησλ αηφµσλ , αθνχ

απηνπεπνίζεζήο ηνπο

παξέρνπλ ηξηζδηάζηαηε εηθφλα,
ήρν, νµηιία, θίλεζε, ςεθηαθά
ζπζηήµαηα,
πξφζιεςεο
επαίζζεησλ

δπλαηφηεηα
θαη

απνζηνιήο
αηζζεηεξηαθψλ

µελπµάησλ ηνπ ρξήζηε
Ηθαλφηεηα
πξνβιεµαηηθψλ
πεξηνρψλ

µνληεινπνίεζεο
γλσζηηθψλ

πλερή

επαθή

εθπαηδεπηηθά
φηαλ
ιφγσ

δελ

µε

αγαζά
µπνξνχλ,
ηεο

ηδηαηηεξφηεηάο ηνπο, λα
έρνπλ

άµεζε
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πξφζβαζε ζε απηά
Ηθαλφηεηα
µηθξφθνζµσλ

δεµηνπξγίαο
πξνζνµνηψζεσλ

Παξνρή εθπαηδεπηηθψλ
πεξηβαιιφλησλ

θαη άιισλ αλνηρηψλ µαζεζηαθψλ

ελεξγνπνηνχλ

πεξηβαιιφλησλ

αηζζήζεηο

πνπ
πνιιέο

ηνπο

θαη

επνµέλσο ην άηνµν σο
Όινλ.

Ηζφξξνπε

εμέιημε ηνπ ζπλφινπ
απφ

έλα

θιεηζηφ

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζε
έλαλ

αλνηρηφ

παηδαγσγηθφ

ρψξν

ζηνλ

νπνίν

ζπµµεηέρνπλ νη γνλείο
(θαη άιινη θνηλσληθνί
εηαίξνη)

σο

ζπλ-

εθπαηδεπηέο θαη ζπλζεξαπεπηέο
(Φχηξνο, 2005)

Αξλεηηθά ΣΠΔ πνπ ζπλαληψληαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία
Απηά είλαη:


Μεησκέλν ελδηαθέξνλ



άγλνηα



δπζθνιία πξφζβαζεο



πςειφ θφζηνο



έιιεηςε εθπαηδεπζεο πξνζσπηθνχ



έιιεηςε επηκφξθσζεο
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ
Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό είλαη
έλα αλνηρηφ ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ, ν παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ
νπνίνπ βαζίδεηαη ζηε ζεσξεία ηεο νπηηθήο κάζεζεο θαη ζηνλ
επνηθνδνκηζκφ αιιά θαη παξάιιεια επηδηψθεη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γψζεο
κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
είλαη ην ινγηζκηθφ ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (Jonassen,
2000).
Έρεη ζρεδηαζηεί θαη αλαπηπρζεί κε ζηφρν ηε δηδαζθαιία. Αιιά αθφκε θαη
ην ινγηζκηθά

γεληθήο ρξήζεο κπνξεί λα έρνπλ εθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο

(παξαδείγκαηα: ππνινγηζηηθά θχιια, επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, εξγαιεία
δηαδηθηχνπ, powerpoint, ην Google Earth, βάζεηο δεδνκέλσλ, θιπ).
Μπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζε ηξεηο κεγάιεο
θαηεγνξίεο:
1. Καζνδεγνχκελε δηδαζθαιία κε βνήζεηα ηνλ ππνινγηζηή
2. Αλαθαιππηηθά θαη δηεξεπλεηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο (εηθνληθή
πξαγκαηηθφηεηα,

ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ, πξνζνκνίσζε, κηθξφθνζκνη,

Logolike, Lego-φπσο, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα θιπ)
3. Πεξηβάιινληα γηα ηελ έθθξαζε, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, επηθνηλσλία
θαη ζπλεξγαζία (chat, forum, facebook, email, εθπαηδεπηηθέο πχιεο,
κεραλέο αλαδήηεζεο, ζπληάθηεο πνιπκέζσλ / ηζηνζειίδα, θιπ).
Γηα λα είλαη ζσζηφ έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα έρεη δηδαθηηθνχο
ζηφρνπο πνπ λα ζπλάδνπλ θάζε θνξά κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΠΔ
Τπνζηεξηθηηθή

ηερλνινγία

(assistive

technology)

νξίδεηαη

σο

νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, θνκκάηη ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ζπζηήκαηνο, αλ
αγνξαζηεί, ηξνπνπνηεκέλν ή πξνζαξκνζκέλν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ζπλήζσο γηα λα απμήζεη, ή λα βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Ζ ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία επηηξέπεη ζηα άηνκα
κε αλαπεξίεο λα νινθιεξψζνπλ θαζεκεξηλέο εξγαζίεο δηαβίσζεο, ηνπο
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βνεζά ζηελ επηθνηλσλία, θαη ηνπο παξέρεη κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ
εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ αλαςπρή. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
λα κεγηζηνπνηεζεί ε ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία θαη έηζη λα
ειαρηζηνπνίεζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο αλαπεξίαο.

2.5 ΣΠΔ θαη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο
Ο ζηάληαξ εμνπιηζκφο είλαη ζπρλά θαηάιιεινο γηα παηδηά κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη ξπζκίζεηο ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα είλαη
αιιαγέο ζε απηφ πνπ ζα θάλνπλ πην θηιηθή ηελ πιεξνθνξηθή. Ζ θίλεζε
ηνπ πνληηθηνχ κπνξεί λα επηβξαδπλζεί γηα θαιχηεξν έιεγρν. Ζ γξακκή
εξγαιείσλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί γηα λα ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ
θαζέλα. Χζηφζν, εάλ νη ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο δελ είλαη θαηάιιειεο
ππάξρνπλ πνιιά πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα θαη βνεζεηηθέο ζπζθεπέο, νη
νπνίεο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο,
αιιά δελ είλαη φιεο θαηάιιεια γηα φινπο. Γηα απηά ηα παηδηά κε ζσκαηηθή
αλαπεξία έρνπλ ζρεδηαζηεί κηα πνηθηιία απφ δηαθφπηεο, νπηηθνχο δείθηεο,
ζπζθεπέο πνπ ειέγρνληαη κε θσλή θαη ινγηζκηθφ πξφβιεςεο ιέμεσλ πνπ
γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα απηά. ζε γηα ην παηδί. Σν ζχζηεκα
πξέπεη, επνκέλσο, λα ζπζηαζεί έηζη ψζηε λα κελ γίλεη έλα επηπξφζζεην
εκπφδην ηνλ καζεηή. Σα παηδηά πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο
δηαρείξηζεο απηψλ ησλ ζπζθεπψλ. Ζ ηερληθή κπνξεί λα πάξεη ρξφλν γηα λα
αλαπηπρζεί θαη πξέπεη λα παξέρνληαη επθαηξίεο γηα εμάζθεζε απηψλ γηα
λα απνθεπρζεί ε απνγνήηεπζε.

Γηα ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα όξαζεο νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα παξέρνπλ
ππνζηήξημε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο παξέρνληαο εξγαιεία γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε
πιεξνθνξίεο. Τπάξρεη έλα επξχ θάζκα ζπζθεπψλ θαη ινγηζκηθνχ, ην
νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην επίπεδν ηεο αλαπεξίαο.
Γηα φζνπο έρνπλ κεξηθφ πξφβιεκα ζηελ φξαζε ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα
κεγέζπλζεο νζφλεο. Απηά ξπζκίδνπλ ην κέγεζνο θεηκέλνπ θαη γξαθηθψλ
θαη λα ειέγρνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκψλ θαη ιέμεσλ αλά ζειίδα. Χζηφζν,
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γηα εθείλνπο πνπ είλαη ηπθινί ή έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο
ππάξρνπλ ζπζθεπέο ζχλζεζεο νκηιίαο.

Βνεζήκαηα θαζεκεξηλήο δσήο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν ζπζθεπψλ πνπ
βνεζνχλ

ηα

άηνκα

κε

αλαπεξία

ζηηο

θαζεκεξλέο

δεμηφηεηεο

απηνεμππεξέηεζεο φπσο ζην θαγεηφ (π.ρ. θνχπεο θαη πνηήξηα κε εηδηθά
πξνζαξκνζκέλα πεξηζηφκηα), ζην ληχζηκν (π.ρ. εηδηθά άγθηζηξα γηα λα
θνπκπψλνπλ ηα θνπκπηά), ζηελ ηνπαιέηα (π.ρ. θηλεηέο ή ζηαζεξέο
θαξέθιεο κπάληνπ, βνεζήκαηα ζηήξημεο γηα ηελ ηνπαιέηα) (νχιεο,
2013).
Οη αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα αθνήο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο.
Δθείλνη κε ζεκαληηθή απψιεηα αθνήο κπνξεί λα έρεη κηα πξνθαλή
θαζπζηέξεζε ζηε γισζζηθή αλάπηπμε. Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ
ζηελ αλάπηπμε γιψζζαο. Απηή ε νκάδα ησλ παηδηψλ επσθειείηαη απφ κηα
πνηθηιία ινγηζκηθνχ. Απηφ κπνξεί λα είλαη θηλεηηθή θαη νπηηθή ηφλσζε γηα
ηελ αληηζηάζκηζε ηεο έιιεηςε ηνπ ήρνπ. Σα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα
εξγαζηνχλ ζε ηζφηηκε βάζε, ρξεζηκνπνηψληαο πξνζνκνίσζε άιια κέζα
επηθνηλσλίαο, φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα ηα άηνκα κε
πξνβιήκαηα αθνήο.

Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ παξέρεη πνιιά νθέιε ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο,
φπσο ε κείσζε ή εμάιεηςε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο αλαπεξίαο
ηνπο, ζηήξημε ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο ηάμεηο, ελίζρπζε
ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ. Δπηπιένλ, ε
ρξήζε ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ απηνλνκία, ηελ απηνεθηίκεζε,
ηελ απηνπεπνίζεζε, θαη ην πλεχκα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ
αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Γηα παξάδεηγκα, κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ

απφ ηνπο καζεηέο απηνχο κπνξεί λα ηνπο

παξνηξχλεη λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηε κάζεζή ηνπο θαη φιε
ηνπο ηε δσή. Πεξαηηέξσ, ε ρξήζε ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο κεηψλεη ηελ
εμάξηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε άιινπο θαη ηνπο εκπιέθεη ζε
θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηδίσο φηαλ βξίζθνληαη ζε ζέζε φπνπ κπνξνχλ
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λα έξζνπλ άκεζα ζε επαθή θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο γχξσ ηνπο. Χο
εθ ηνχηνπ, ε θαηεγνξία απηή ησλ καζεηψλ γίλεηαη πεξηζζφηεξν ηθαλή λα
ειέγμεη ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο θαη λα απαιιαγνχλ απφ ηελ παζεηηθέο
ζπλήζεηεο κάζεζεο.

Οη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ηείλνπλ επίζεο λα απνθεχγνπλ γξαπηέο
εξγαζίεο πνπ ηνπο νδεγνχλ λα θάλνπλ ιάζε ζηε γξακκαηηθή, ηελ
νξζνγξαθία. Απηφ πξνθαιεί ηελ πιήμε ηνπο φηαλ έρνπλ λα μαλαγξάςεη
απηά πνπ έρνπλ ήδε θάλεη. Χο εθ ηνχηνπ, ηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα απαιιαγνχλ απφ απηά ηα
πξνβιήκαηα θαη κπνξνχλ λα ηνπο απνδεκηψζνπλ κε ην λα κελ έξρνληαη ζε
δχζθνιε ζέζε ζην ζρνιείν ή ζην ρψξν εξγαζίαο.

2.6 ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ:
Ζ πξφζβαζε ζε θαηάιιειεο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε παξεκπνδίδεηαη απφ:


θπζηθά εκπφδηα, φηαλ πεξηβάιινληα ΣΠΔ θαη κάζεζεο, ην πεξηερφκελν
θαη ηα πιηθά δελ είλαη πξνζβάζηκα,



γλσζηηθά εκπφδηα γηα κεξηθνχο καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ή
εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο,



εκπφδηα ζην πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ φηαλ ε γιψζζα
ιεηηνπξγίαο κηαο ζπζθεπήο ή ινγηζκηθνχ, δελ είλαη ε ίδηα κε κεηξηθή
γιψζζα ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ,



δηδαθηηθά εκπφδηα φπνπ ε κάζεζε είλαη άθακπηε θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ
δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρηθή εθπαίδεπζε



θαη νηθνλνκηθά εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο ησλ ζπζθεπψλ,
πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ (Unesco, 2014).

Ζ ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ
θαη ηνπ πιηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε καζεηψλ. Οη
εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πψο ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα
πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα ην καζεηή κε εηδηθέο αλάγθεο λα ειέγρνπλ
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πεξηβάιινληα, γηα λα δηεγείξεη ηελ θαληαζία, λα αιιειεπηδξά κε ηνπο
άιινπο.

Ζ ηερλνινγηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο
κηα θξίζηκε ηθαλφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε
πξφζβαζε ηνπο, ε ζπκκεηνρή, ε πξφνδνο θαη ε αμηνιφγεζε εληφο
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γεληθήο εθπαίδεπζεο,

Ζ πξφζβαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νδεγήζεη ηνπο
καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα αθαδεκατθή θαη
επαγγεικαηηθή δσή ηνπο. Χζηφζν, ην δπλακηθφ απηφ δελ ζα πινπνηεζεί
εάλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο
θαηάιιειεο ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο, εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε, θαη
λα εξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αλεμαξηεζία, ηε
ζπκκεηνρή θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο.

Αλ θαη ηα νθέιε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα είλαη αθφκε κεγαιχηεξε γηα
ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο απφ φ, ηη γηα ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία ηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο πηζαλφηεηεο λα
αγνξάζνπλ έλα ππνινγηζηή, θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Γηαδίθηπν
Δπηπιένλ,

ν

ζρεδηαζκφο

πνιιψλ

ηζηνζειίδσλ,

πξνγξάκκαηα

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, δεκηνπξγνχλ εκπφδηα πξφζβαζεο γηα ηα άηνκα
κε εηδηθέο αλάγθεο.

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ:
Οη ΣΠΔ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ αιιαγέο, λα δνθηκάζνπλ
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα πνξεία ηεο αλάπηπμεο ησλ
ηδεψλ. Ζ δηαδξαζηηθφηεηα κπνξεί λα πξνζειθχζεη ηνπο ρξήζηεο ζε
δηάθνξα επίπεδα, φπσο ην παίμηκν ελφο παηρληδηνχ, ην νπνίν παξέρεη
αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη. Ζ ηαρχηεηα θαη
απηφκαηεο ιεηηνπξγίεο ησλ ΣΠΔ επηηξέπνπλ εξγαζίεο απνζήθεπζεο,
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κεηαηξνπήο θαη εκθάληζε πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απφ
ηηο ηερλνινγίεο, επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο λα δηαβάδνπλ, λα
παξαηεξήζνπλ, λα θξίλνπλ, λα εξκελεχζνπλ, λα αλαιχζνπλ θαη λα
ζπλζέζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζε πςειφηεξα επίπεδα. Αλαγλσξίδνληαο ηηο
δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν
ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ΣΠΔ, ψζηε νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα πάξνπλ
απνθάζεηο γηα ην πφηε ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ είλαη θαηάιιειεο ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (Loveless, 2007).

Μία ηερλνινγία είλαη νη πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα
«εμαζθαιίζεη ηζφηηκνπο φξνπο αληαγσληζκνχ γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο

αλάγθεο,

επηθνηλσλνχλ,

λα

ζηεξίδνληαο

εμεξεπλήζνπλ,

λα

ηηο

πξνζπάζεηέο

παίδνπλ

ηνπο

αλεμάξηεηα

ή

λα
λα

ζπλεξγάδνληαη κε έλαλ ζπκκαζεηή(Bolstad, 2004).

Δίλαη αδήξηηε αλάγθε νη δάζθαινη λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθά
ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο έηζη ψζηε λα ελεκεξψλνληαη γηα
ηα θαηλνχξηα ινγηζκηθά πνπ πξνζθέξνληαη θαη γηα ηελ θαηάιιειε θαη
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο. Δθηφο απφ ηα δηάθνξα ζεκηλάξηα νη
εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα έξεπλα απφ κφλνη ηνπο ζην
δηαδίθηπν γηα ηηο εμειίμεηο πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα (Andresen, 2011).
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3.ΛΟΓΗΜΗΚΑ- 2ε ΤΠΟΘΔΖ
3.1 Λνγηζκηθό (software) είλαη ηφζν ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζπληνλίδνπλ
θαη θαηεπζχλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή, αιιά θαη επεμεξγάδνληαη
ηα δεδνκέλα, φζν θαη ην βνεζεηηθφ πιηθφ(έληππα ή ειεθηξνληθά έγγξαθα),
πνπ παξνπζηάδνπλ ηε ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ
(Παπαδάθεο, 2001) .

3.2 Σν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό είλαη ην ινγηζκηθφ ηνπ ππνινγηζηή
ηνπ νπνίνπ πξσηαξρηθφο ζθνπφο είλαη ε δηδαζθαιία ή απηνδηδαζθαιία. Χο
εθ ηνχηνπ, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη νπνηνδήπνηε είδνο ηνπ
ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Έλα ηππηθφ
παξάδεηγκα ηνπ ελ ιφγσ ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε δηάθνξα
παηρλίδηα φπσο ζην Playstation, Nintendo Wii, Xbox θαη άιιεο θνλζφιεο
παηρληδηψλ νη νπνίεο έρνπλ θαηά ην έηνο ζεκεηψζεη πξφνδν φρη κφλν ζηνλ
ςπραγσγηθφ αιιά θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπο ηφζν γηα ηα παηδηά
φζν θαη γηα ελήιηθεο. Σα παηδηά πεξλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ
ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. Έηζη, έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν
ινγηζκηθνχ είλαη κηα ζπζθεπή πνπ πξνζπαζεί λα δηδάμεη θαη λα επηηξέςεη
ηελ απηφ-κάζεζε δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ ςπραγσγία.
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα ζεσξεζεί θάζε νξγαλσκέλε πεγή
γλψζεο, φπσο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο, εγθπθινπαίδεηεο, ςεθηαθέο
ζπιινγέο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, θιπ. Σέινο, ππάξρνπλ αξθεηά
ειεθηξνληθά

παηρλίδηα

κε

θαζαξά

εθπαηδεπηηθφ

ραξαθηήξα

(Νηαθφπνπινο, 2014).

3.3 Πιενλεθηήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ
Κάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη ηα
εμήο:


Οη καζεηέο ειέγρνπλ ηνλ ηξφπν πνπ καζαίλνπλ, ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν
καζαίλνπλ θαη ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο.
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Οη ππνινγηζηέο βνεζνχλ ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο αηζζήζεηο
ηνπο γηα λα απνζπάζνπλ πιεξνθνξίεο.



Τπνινγηζηέο βνεζήζεη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε θαη
εμνηθείσζε πξνο ηελ ηερλνινγία.



Οη ππνινγηζηέο είλαη επεξγεηηθνί γηα ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ
ησλ παηδηψλ (δειαδή ηα γξάκκαηα, νη αξηζκνί, ηα ρξψκαηα, ηα ζρήκαηα,
ην ξπζκφ, αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ,
δηαδηθαζηηθέο ζθέςεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο).



Οη ππνινγηζηέο είλαη πξαγκαηηθά επσθειείο γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ
δπζθνιίεο ζηελ νκηιία, αθνή ή ζσκαηηθή αλαπεξία δηφηη ιεηηνπξγνχλ σο
δάζθαινη ησλ αζζελψλ πνπ επηηξέπνπλ ζην παηδί λα κάζεη ην δηθφ ηνπ
ξπζκφ.



Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ
απηνεθηίκεζε.



Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα δηδάμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.



Λεηηνπξγεί αιιειεπηδξαζηηθά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δάζθαιν λα
ζπλζέζεη έλα ειθπζηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζπλδπάδνληαο εηθφλεο,
θείκελα, αθεγήζεηο, βίληεν θιπ. (Παπαδάθεο, 2001).

3.4 Λνγηζκηθά αλνηθηνύ θώδηθα θαη θιεηζηνύ θώδηθα
Σα ινγηζκηθά ρσξίδνληαη ζε ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα θαη θιεηζηνχ
θψδηθα σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ δηαλέκνληαη:
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ:
Σν ειεύζεξν ινγηζκηθό πξαγκαηεχεηαη ηελ ειεπζεξία ησλ ρξεζηψλ λα ην
ηξέμνπλ, λα ην αληηγξάςνπλ, λα ην δηαλείκνπλ, λα ην κειεηήζνπλ, λα ην
αιιάμνπλ θαη λα ην βειηηψζνπλ. Αθξηβέζηεξα, αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξα
είδε ειεπζεξίαο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ:
1. Ζ ειεπζεξία λα εθηειεζηεί ην πξφγξακκα, γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ
(ειεπζεξία 0).
2. Ζ ειεπζεξία λα κειεηεζεί ην πψο ιεηηνπξγεί ην πξφγξακκα θαη λα
πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ (ειεπζεξία 1). Ζ πξφζβαζε ζηνλ
πεγαίν θψδηθα είλαη κηα πξνυπφζεζε γηα απηφ.
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3. Ζ ειεπζεξία λα αλαδηαλεκεζνχλ αληίγξαθα ψζηε λα σθεινχληαη θαη νη
γείηνλέο καο (ειεπζεξία 2).
4. Ζ ειεπζεξία λα βειηησζεί ην πξφγξακκα θαη λα εθδνζνχλ νη
ηξνπνπνηήζεηο ζην θνηλφ έηζη, ψζηε νιφθιεξε ε θνηλφηεηα λα σθειείηαη
(ειεπζεξία 3). Ζ πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα είλαη κηα πξνυπφζεζε γηα
απηφ.
Έλα πξφγξακκα ραξαθηεξίδεηαη σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλ νη ρξήζηεο
έρνπλ φιεο απηέο ηηο ειεπζεξίεο." (Webbink, 2004).

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΚΑΗ ΚΛΔΗΣΟΤ ΚΧΓΗΚΑ
1.ηνλ αλνηρηφ θψδηθα κπνξνχκε λα εξγάδνληαη παξάιιεια πνιινί
άλζξσπνη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ,ηε βειηίσζή ηνπ θαη ηηο δηνξζψζεηο.
ε αληίζεζε κε ην ινγηζκηθφ θιεηζηνχ ην νπνίν παξάγεηαη απφ κηα θιεηζηή
νκάδα αλζξψπσλ κηαο εηαηξίαο ή ελφο νξγαληζκνχ.
2.Σν ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα πξνζθέξεη αλνηθηή αζθάιεηα ζε ζρέζε
κε ην ινγηζκηθφ θιεηζηνχ θψδηθα πνπ πξνζθέξεη πςειή αζθάιεηα.
3.ην ινγηζκηθφ θιεηζηνχ θψδηθα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηνπ
ρξήζηε απφ ηελ εηαηξία ελψ ζην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα ν ρξήζηεο
πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηηο νδεγίεο άιισλ ρξεζηψλ.
4.ην ινγηζκηθφ θιεηζηνχ θψδηθα παξέρνληαη πάληνηε εγρεηξίδηα ρξήζεο
ελψ ζην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα ζπάληα ππάξρνπλ ηέηνηα εγρεηξίδηα
θαη φηαλ ππάξρνπλ δελ είλαη πάληα αμηφπηζηα.
5.Σν θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα είλαη ζπλήζσο κεδεληθφ ή
πάξα πνιχ κηθξφ ελψ ν θιεηζηφο θψδηθα έρεη πςειφ θφζηνο .
6.ην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα έρνπκε ηαθηηθέο ελεκεξψζεηο ελψ ζην
ινγηζκηθφ θιεηζηνχ θψδηθα έρνπκε ζπάληεο ελεκεξψζεηο (Νηαθφπνπινο,
2014).
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3.5 Παξνπζίαζε ινγηζκηθώλ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία
ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ηα νπνία
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε δξαζηεξηνηήησλ
καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο πνπ ζηφρν ζα έρνπλ ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπ
αηφκνπ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.

1) Μηθξνί Καιιηηέρλεο ζε Γξάζε Α΄
Ζ θάζε δξαζηεξηφηεηα πξνζεγγίδεηαη δηαζεκαηηθά. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα
ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, ηνπ ηπραίνπ, ηνπ απζφξκεηνπ (ζεκαληηθνί
παξάγνληεο ζηε δεκηνπξγία έξγσλ ηέρλεο). ε θάζε ζεκαηηθή πεξηνρή,
δηαπιέθνληαη πνιιά απφ ηα πεξηερφκελα θαη ηνπο ζηφρνπο άιισλ
ελνηήησλ θαη ν δάζθαινο είλαη εθείλνο πνπ ζα επηιέμεη ηε ζεηξά. Δίλαη
απηνλφεην, πσο επηκέξνπο ζέκαηα δελ δηδάζθνληαη απηφλνκα θαη ηδηαίηεξα
ζε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο (π.ρ. «ρξψκα» ή
«πιηθά»), αιιά δηαρένληαη ην έλα κέζα ζην άιιν (π.ρ. «δσγξαθίδσ» ή
«καζαίλσ ηα ζρήκαηα»). (ΠΛΔΗΑΓΔ/Νεξηήδεο, 2007).

Πεξηγξαθή: ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ρσξίδεηαη ζε πέληε ελφηεηεο
δσγξαθηθήο.
Α) δσγξαθηθή- απιά κνξθηθά ζηνηρεία
Β) ρξψκαηα-γλσξηκία κε ηα ρξψκαηα
Γ)ζρήκαηα ρξψκαηα- κνξθέο θαη ηερληθέο
Γ)βίληεν-κνπζηθή-εθηππψζεηο
Σ)καγηθέο εηθφλεο-ζεκαηνινγία

Ζ θάζε ελφηεηα έρεη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Α) ε πξψηε ελφηεηα ζηνρεχεη ζηηο εμήο ελφηεηεο: Διεχζεξν ζρέδην.
Δθκάζεζε εξγαιείσλ δσγξαθηθήο. Αλαπαξαγσγή φκνησλ εηθφλσλ.
Υξψκαηα. χλζεζε. Παξαηήξεζε. Μλήκε..
Γηάθξηζε. Δπηινγή.. πλδπαζκνί. Σαίξηαζκα. Δμάζθεζε ζηε ρξήζε ηνπ
πνληηθηνχ.
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Β) ε δεχηεξε ελφηεηα ζηνρεχεη: Υξψκαηα. Απνρξψζεηο. Υξψκαηα αληηθείκελα. Σαχηηζε
Παξαηήξεζε. Γηάθξηζε. Σαχηηζε. Παηρλίδη. Δμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ
πνληηθηνχ. Κίλεζε.
Αζθήζεηο παξαηήξεζεο, δηάθξηζεο, κλήκεο.
Γ) ρήκαηα. Υξψκαηα. Παξαηήξεζε. Μλήκε. Παηρλίδη.
Δμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ. Εσγξαθηθή. ρήκαηα.
Πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο. Πξφζζεζε - Αθαίξεζε. Γξαθή. Υψξνο.
Πξνζαλαηνιηζκφο. Μεγέζε. Παξαηήξεζε. Δμάζθεζε κλήκεο. χλνια..
Δμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ. Αζθήζεηο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο.
Παξαηήξεζε. Δμάζθεζε κλήκεο. Παηρλίδη.
Γ) Δμάζθεζε κε ην πνληίθη. χλζεζε εηθφλσλ. Παξαηήξεζε. Μλήκε.
έξλσ θαη ηαηξηάδσ (drag & drop).
Υξψκαηα. Απνρξψζεηο. Εσγξαθηθή. Φαληαζία. Πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο.
χλνια. Αληηζηνηρίζεηο. Δμάζθεζε κε ην πνληίθη. Παηγλίδη. Γλσξηκία κε
ηελ ηέρλε. Γλσξηκία κε ηνπο θαιιηηέρλεο. χλδεζε ησλ έξγσλ κε
δξαζηεξηφηεηεο θαη παηγλίδηα
Δ) Δμάζθεζε κε ην πνληίθη. Παξαηήξεζε. Μλήκε. Φαληαζία. Γηάθξηζε.
Αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ, ήρσλ, κνξθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Μνπζηθή.
Πξνθνξηθφο ιφγνο. Κνηλσληθνπνίεζε. Οκάδεο. Παηρλίδη.
Σ) Λεθηηθφ κήλπκα: «Σχπσζε φ,ηη ζέιεηο ζην ραξηί»
Video. Παξαηήξεζε. πδήηεζε. Δπηθνηλσλία.
Μνπζηθή.

Κίλεζε.

Ρπζκφο.

Υξψκαηα.

Γηάθξηζε.

Αλαγλψξηζε.

Πξνθνξηθφο ιφγνο. Οπηηθνπνίεζε - πεξηγξαθή - εξκελεία γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο
Κάζε

ππνθαηεγνξία

ησλ

ελνηήησλ

έρεη

θαη

κία

δηαθνξεηηθή

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηνρεχεη ζε έλαλ ζηφρν.
Γηα παξάδεηγκα ζηελ θαηεγνξία Γ. Μαζαίλνπκε ηα ζρήκαηα-ρήκαηα.
Υξψκαηα. Παξαηήξεζε. Μλήκε. Παηρλίδη
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Λνγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε

Γηδαθηηθόο ζηόρνο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Οη
καζεηέο θαινχληαη λα ηνπνζεηήζνπλ ηα ζρήκαηα ζηε «ζήθε» ηνπο.
Παξαηεξνχλ, επηιέγνπλ θαη κε ην πνληίθη ζέξλνπλ ηα ζρήκαηα ζηε ζέζε
πνπ ηαηξηάδνπλ. Όηαλ ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην
αληηθείκελν πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ, γίλεηαη ρεξάθη. Κάζε
θνξά πνπ επηιέγνπλ έλα ζρήκα, αθνχγεηαη ν αληίζηνηρνο ήρνο (θχθινο,
ξφκβνο, θιπ). Αλ ε επηινγή ηνπο δελ είλαη ε ζσζηή ηα ζρήκαηα
επηζηξέθνπλ απηφκαηα ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε.

Σν ινγηζκηθφ νη κηθξνί θαιιηηέρλεο είλαη έλα νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ
ινγηζκηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνιινχ δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. πλδπάδεη ην
παηρλίδη ρξεζηκνπνηψληαο θαληαρηεξά ρξψκαηα κε ηε κάζεζε.

Λήςε ινγηζκηθνύ: http://www.eyliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=164
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2) ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΟΤ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΤ
Ζ

δηδαζθαιία

δεμηνηήησλ

επηθνηλσλίαο,

απηνεμππεξέηεζεο

θαη

αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ.

Σν ινγηζκηθφ Σν πίηη κνπ θαη ην ρνιείν απεπζχλεηαη ζε καζεηέο κε
βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην
επίπεδν δπζθνιίαο έηζη ψζηε λα απεπζχλεηαη εμαηνκηθεπκέλα ζηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή. ηφρνο είλαη ηα παηδηά κε βαξηά θαζπζηέξεζε λα
κάζνπλ βαζηθέο ιέμεηο αλαθνξηθά κε ην ζρνιείν θαη ην ζπίηη έηζη ψζηε λα
κπνξνχλ λα έρνπλ κηα θάπνηα επηθνηλσλία.
Πεξηγξαθή: ππάξρνπλ δχν πξνγξάκκαηα ην έλα πεξηιακβάλεη ην ζπίηη
κνπ θαη ην δεχηεξν ην ζρνιείν κνπ. Πξφθεηηαη γηα εηθνληθνχο ρψξνπο ελφο
ζπηηηνχ θη ελφο ζρνιείνπ.
Τπάξρνπλ γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα βήκαηα ερνγξαθεκέλα
κελχκαηα
Σν ζπίηη κνπ
Σν ζπίηη κνπ ρσξίδεηαη ζε 4 δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο: ην κπάλην, ε
θνπδίλα,ην δσκάηην,ην ζαιφλη.
Σν ζρνιείν κνπ ρσξίδεηαη ζε ρψξνπο: ην θπιηθείν, ε απιή, ε αίζνπζα
εθδειψζεσλ, ε ηάμε

Κάζε ρψξνο απφ απηνχο απνδίδεηαη εηθνληθά κε δηάθνξα αληηθείκελα
βαζηθά θαη ρξήζηκα γηα ην παηδί. Παηψληαο κε ην πνληίθη ηα δηάθνξα
αληηθείκελα αθνχγνληαη νη ερνγξαθεκέλεο θη έηζη αλαθαιχπηεη ηα
νλφκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Έπεηηα, αθνχ καζαίλεη ηελ
νλνκαζία ηνπο ηνπ δεηάηαη κέζσ ηεο ερνγξαθεκέλεο θσλήο λα βξεη ην
αληηθείκελν λα αλαγλσξίζεη ηελ νλνκαζία ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ.

Δίλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο λα απνζθνπνχλ
ζηελ εθπιήξσζε ελφο ζηφρνπ. πγθεθξηκέλα ζε ζρέζε ην ΑΠ ηεο εηδηθήο
αγσγήο ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ην ζπίηη κνπ ην ζρνιείν κνπ ζηνρεχεη
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ζε

δεμηφηεηεο

απηνεμππεξέηεζεο

επηθνηλσλίαο

θαη

δεμηφηεηεο

αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ (ΤΠΔΠΘ, 2008).

Λήςε ινγηζκηθνύ:
http://www.pischools.gr/special_education_new/index_gr.htm

3) Αθηίλεο
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ ΑΚΣΗΝΩΝ-v4.0. εζηηάδεη ζηελ
ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ελλνηψλ πνπ δηδάζθνληαη
ζην ρψξν ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ παξάιιεια, πξνζθέξεη ηηο
αθφινπζεο δπλαηφηεηεο: ηνπο καζεηέο:


Δμνηθείσζε κε ηνλ ππνινγηζηή.



Καιχηεξε θαηαλφεζε θαη εμάζθεζε ζηα ζέκαηα πνπ δηδάζθνληαη:
καζεκαηηθέο έλλνηεο, γιψζζα, αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ.



Γεκηνπξγία

ελφο ραξνχκελνπ πεξηβάιινληνο κε ρξψκαηα, γξαθηθά,

θίλεζε, ήρν, αλζξψπηλε θσλή ζην νπνίν κπνξνχλ λα παίμνπλ, λα
δσγξαθίζνπλ, λα θαηαζθεπάζνπλ, λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα κάζνπλ. ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο:


Δκπινπηηζκφ θαη ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο



Έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο (Καξαβειάθε, 2007)
Σν ινγηζκηθφ ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ : Γιψζζα
 Αθξφαζε - Οκηιία  Πξνγξαθή  Πξναλάγλσζε Μαζεκαηηθά 
Απαξίζκεζε, γξαθή, αλάγλσζε, δηάηαμε αξηζκψλ απφ ην σο ην 10. 
Υξήκαηα Αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ (Καξαβειάθε, 2007)
Πεξηγξαθή: ην πεξηερφκελν ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ρσξηζκέλν ζε πέληε
ελφηεηεο:
Α)άλζξσπνο-πξνζαλαηνιηζκφο
Β)πεξηβάιινλ
Γ)αληηθείκελα
Γ)καζεκαηηθέο έλλνηεο
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Δ)καζεκαηηθά
Απηέο νη ελφηεηεο ρσξίδνληαη ζε ππνελφηεηεο
Οη νδεγίεο δχλαηαη λα εθηειεζηνχλ φζεο θνξέο είλαη αλαγθαίεο γηα ην
καζεηή. Μηα επξεία γθάκα δξαζηεξηνηήησλ δχλαληαη λα εθηειεζηνχλ
πνιιέο θνξέο, κε πνιιά δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα θάζε θνξά. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν ν καζεηήο δελ βαξηέηαη θαη εληζρχεηαη θαη ε αδχλαηε κλήκε
ηνπ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν καζεηήο επηβξαβεχεηαη.
Ζ ελζάξξπλζε ελφζσ πξαγκαηνπνηείηαη ε δξαζηεξηφηεηα θαη ε
παξφηξπλζε ζε πεξίπησζε απνηπρίαο είλαη πνιχ βαζηθέο ζπκπεξηθνξέο
ηνπ δαζθάινπ έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη απνγνήηεπζε απφ ην καζεηή.
Καηαγξάθεηαη θαη απνζεθεχεηαη ε πνξεία ηνπ καζεηή ζε μερσξηζηφ
θάθειν. ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θπξηαξρεί ε δηαζεκαηηθφηεηα θαη
ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο κε ην ζρνιείν θαζψο
γηα ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη αλάπηπμε θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ ηνπο. Αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή ν εθπαηδεπηηθφο
κπνξεί λα θαζνξίζεη ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ.

4) Μαζαίλσ λα θπθινθνξώ κε αζθάιεηα Β’
Λνγόηππν:

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: Σν ινγηζκηθφ απνηειείηαη απφ έμη ελφηεηεο.
Α΄

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ
ρνιείν θαη νηθνγέλεηα
Κηλνχκαη πεδφο
Δπηβάηεο ζε απηνθίλεην ή ιεσθνξείν
Πεξλψ κε αζθάιεηα ην δξφκν
Πεξλψ κε αζθάιεηα ην δξφκν ΗΗ
Μαζαίλσ ηα ζήκαηα
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Μαζαίλνπκε ηα θαλάξηα
Μαζαίλνπκε ηα θαλάξηα ΗΗ
Κηλνχκαη κε πνδήιαην
σζηφ ή ιάζνο
Αξηζηεξά θαη δεμηά

B΄

ΜΑΘΖΜΑΣΑ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΑΓΧΓΖ
Εσγξαθίδνπκε ηα ζήκαηα κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ
Βάδσ ζήκαηα θαη θαλάξηα ζηελ πφιε
Φηηάρλσ ηε δηθή κνπ πφιε
πλζέησ ηε δηθή κνπ πφιε
Μεηαθηλήζεηο αηόκσλ κε αλαπεξηθά ακαμίδηα

Γ΄

ΜΑΘΑΗΝΟΤΜΔ ΠΑΗΕΟΝΣΑ
Μαζαίλσ ηα κέζα κεηαθνξάο
Μαζαίλσ ηα κέζα κεηαθνξάο ΗΗ
Κνιάδ κε ηα κέζα κεηαθνξάο
Φηηάρλσ ηελ πφιε κε θνιάδ
Μαζαίλσ ηα ζήκαηα

Γ΄

ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ ΜΔ ΣΟΝ Ζ/Τ - ΠΑΗΓΝΗΓΗΑ
Υξεζηκνπνηψ ηηο δηαβάζεηο
Κφθθηλν θαη πξάζηλν
Οδεγψ ζηελ πφιε

Δ΄

ΜΑΓΗΚΔ ΔΗΚΟΝΔ
Μαγηθέο εηθφλεο

Σ΄

ΜΟΤΗΚΖ
Σξαγνχδη: «Σξαγνπδάκε παξέα»
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ΒΗΝΣΔΟ

Ε΄

Βίληεν
Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο ζηελ πφιε (ΑκΔΑ), (1-2 δηδαθηηθέο ψξεο)

Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Αλαγλψξηζε ζεκάησλ, ζπιινγή
εηθφλσλ απφ πεξηνδηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ζρεηηθνχο ζπιιφγνπο (π.ρ.
«Αλαπεξία ηψξα»). Μαζήκαηα γηα ηα
πξνβιήκαηα

θαη

ηηο

δπζθνιίεο

πνπ

αθνξνχλ ζηελ κεηαθίλεζε. Πξνηάζεηο
ιχζεσλ,

ππνζηήξημε

δηθαησκάησλ

(ζηάζκεπζε ζε ρψξνπο γηα ΑκΔΑ, ζηάζεηο
ιεσθνξείσλ,

απνθιεηζκφο

δηφδσλ).

Μαζήκαηα γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζε άιιεο
ρψξεο ζρεηηθά κε ηα ΑκΔΑ ζε ζρέζε κε ηε κεηαθίλεζή ηνπο, κέζα απφ ηε
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ.

Δλδεηθηηθά καζήκαηα: «Μεηαθηλήζεηο ΑκΔΑ», «Μεηαθηλήζεηο
ειεχζεξεο εκπνδίσλ», «Πξνζπειαζηκφηεηα».
Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ είλαη πνχ ρξήζηκν θαη Σα παηδηά κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, απνηεινχλ κία πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζχγρξνλεο
θνηλσλίαο θαη ε ζπλζήθε ηνπο βξίζθεηαη ζε κία ζπλερή δηεθδίθεζε δσήο
απφ ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εηδηθνχο. Οπνηαδήπνηε
πξνζπάζεηα εθπαίδεπζεο απηψλ ησλ παηδηψλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ
απηφλνκε ή εκη-απηφλνκε δσή ηνπο θξίλεηαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Ηδηαίηεξα,
ε άζθεζε ζε γλψζεηο, ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο δσήο – φπσο είλαη ε
εθκάζεζε βαζηθψλ θαλφλσλ θπθινθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο – ζπληζηά
βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή νινθιήξσζε ησλ παηδηψλ κε
εηδηθέο αλάγθεο.

Γηα παξάδεηγκα:
Δ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ (ΔΝΟΣΖΣΑ) - ΜΑΓΗΚΔ ΔΗΚΟΝΔ

Δπηινγή:

(ξνδ θπθιάθηα 1, 2)
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Λεθηηθό κήλπκα: «Μαγηθέο εηθόλεο»
Δμάζθεζε κε ην πνληίθη.
Παξαηήξεζε.
Μλήκε. Φαληαζία.
Γηάθξηζε.
Αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ, ήρσλ,
κνξθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο.
Μνπζηθή.
Πξνθνξηθφο ιφγνο.
Κνηλσληθνπνίεζε. Οκάδεο.
Παηρλίδη.
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Δδψ ππάξρνπλ δπν καγηθέο εηθφλεο, νη νπνίεο ζπλζέηνληαη ζηγά - ζηγά, κε
δηαδνρηθά παηήκαηα ηνπ «δηάζηεκα» (space bar) ή κε δηαδνρηθά θιηθ
(δεμί). Με θάζε θιηθ πξνζηίζεηαη θαη έλα αληηθείκελν ή ήρνο θαη ζην ηέινο
φια καδί «δσληαλεχνπλ». Αθνχγνληαη ήρνη, θηλνχληαη αληηθείκελα θαη
ζπλνδεχνληαη απφ ηξαγνχδη αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ.

Όηαλ νινθιεξσζεί ε εηθφλα αξρίδεη ην ηξαγνχδη. Με πάηεκα ηνπ
«δηάζηεκα» (space bar) ην ηξαγνχδη ζηακαηά θαη κε δεχηεξν πάηεκα ηνπ
«δηάζηεκα» (space bar) αξρίδεη θαη πάιη.

Αλ πεξάζνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ πάλσ απφ ηελ εηθφλα, ηφηε απηφο
ζε αξθεηά ζεκεία γίλεηαη ρεξάθη. Με θιηθ ζηα ζεκεία απηά, έρνπκε έλα
αθφκε απνηέιεζκα κε ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. Σν απνηέιεζκα ηεο
παξέκβαζεο απηήο είλαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζην δξφκν, θαλφλεο ΚΟΚ,
ζπκβνπιέο.
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Σα ζεκεία απηά ιεηηνπξγνχλ ζπλέρεηα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπκε
δηαθφςεη ή φρη ηε κνπζηθή.
Με ην βειάθη πνπ βξίζθεηαη θάησ αξηζηεξά, βγαίλνπκε απφ ηελ ελφηεηα
«καγηθέο εηθφλεο» θαη κε ην βειάθη πνπ βξίζθεηαη θάησ δεμηά, αξρίδνπκε
ηελ ίδηα ζχλζεζε απφ ηελ αξρή.
Γηα λα επηιέμνπκε άιιε καγηθή εηθφλα, επηζηξέθνπκε ζην κελνχ θαη ζηελ
επηινγή «STOP», 1, 2.
Σα ζέκαηα είλαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, έλαο δξφκνο κπξνζηά απφ
ζρνιείν, θαη κηα δηαζηαχξσζε.
Οη καγηθέο εηθφλεο, πνπ είλαη θαηαζηάζεηο - ζπλζήθεο θπθινθνξίαο,
δίλνπλ πνιιά εξεζίζκαηα γηα ζπδήηεζε θαη επθαηξία γηα αχμεζε ησλ
γλψζεσλ, ζρεηηθψλ κε ηελ θπθινθνξία.

5) Skype
Σν Skype είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ απφ φινπο καο.
Πξνζθέξεη δσξεάλ βηληενθιήζεηο άζρεηα κε ην κέξνο πνπ είλαη θάπνηνο.
πγθεθξηκέλα, ην Skype ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, επηηξέπεη ζηελ ηάμε λα
ελζσκαηψζεη ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη ηθαλνηήησλ ζηε
ζπλνκηιία , θαη ιεηηνπξγεί εμίζνπ θαιά ηφζν σο απνκαθξπζκέλν θαη
ηνπηθφ εξγαιείν.

Παξνρή

δηδαζθαιίαο:

Αλ

νη

καζεηέο

ρξεηάδνληαη

θάπνηα

ζπκπιεξσκαηηθή βνήζεηα κε ηηο εξγαζίεο ηνπο ε ηειεδηάζθεςε επηηξέπεη
ζηνπο δαζθάινπο ηνπο λα πξνζθέξνπλ κέρξη θαη δηδαζθαιία θαη επθαηξίεο
γηα επηπιένλ βνήζεηα .
Σα άηνκα κε αλαπεξία είλαη πιένλ ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο ζε
απεπζείαο ζχλδεζε, ιακβάλνληαο καζήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη
αιιεινεπηδξψληαο κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνπο άιινπο καζεηέο κέζσ ησλ
OnLine θφξνπκ ζπδήηεζεο . Γεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο ζπρλά ζεσξνχλ φηη
είλαη δχζθνιν λα δηαρεηξηζηνχλ ηε ζχγρξνλε επηθνηλσλία, κπνξεί λα
αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ζε πνιιά ζηνηρεία ηαπηφρξνλα ελεξγνί θαηά
ηε δηάξθεηα ελφο OnLine καζήκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα
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εμαζθαιίζεη φινη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ελεξγήζνπλ ζρεηηθά
κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη.

4.ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
Οη Νέεο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ θαζψο θαη νη
εθαξκνγέο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ
εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ ρξήζε ηνπ
Ζ/Τ σο εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή εληζρχεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κε
λνεηηθή πζηέξεζε ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ππνζηεξηθηηθέο
ηερλνινγίεο θαη ν Ζ/Τ δίλνπλ ζηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κηα
κεγάιε απηνλνκία έηζη ψζηε απηά λα επηηπγράλνπλ ηε ζρνιηθή ηνπο θαη ηε
κεηέπεηηα θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε.

Γηα παξάδεηγκα, κε ηε ρξήζε εηδηθά δηακνξθσκέλσλ πιεθηξνινγίσλ,
ζρεδηαζκέλσλ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (ιηγφηεξα πιήθηξα, πιήθηξα
κε ρξψκα ή ήρν, αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ γξακκάησλ ζην πιεθηξνιφγην,
κεγαιχηεξα πιήθηξα), ηα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε επηηπγράλνπλ
πξσηίζησο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη θαηφπηλ λα εθθξάδνληαη κέζσ ηνπ Ζ/Τ,
ζπκκεηέρνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αληίζηνηρα, ε ρξήζε
ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα (δπλαηφηεηα αθήο αληί πιεθηξνινγίνπ) ζε
ζπλδπαζκφ κε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, εηδηθά ζρεδηαζκέλα ψζηε λα
θαιχπηνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε,
ηνπο βνεζνχλ λα εκπιαθνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ είλαη θαη
ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε, αθνχ
ζχκθσλα κε ηνλ Bruner (1966) ζην πιαίζην ηεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο,
ε γλψζε αλαθαιχπηεηαη ζηαδηαθά απφ ηα παηδηά θαη κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο
ηεο δηάζηαζεο γίλεηαη θηήκα ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηα ινγηζκηθά
παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα: (Μαθξήο, 2015).
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Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηεί κηα κειέηε πεξίπησζεο ελφο καζεηή κε
ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε ν νπνίνο θνηηά ζε γεληθφ λεπηαγσγείν. Θα
παξνπζηαζηνχλ αξρηθά νη 5 θάζεηο κέζσ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ ζα πξέπεη
λα αθνινπζεζνχλ θαη έπεηηα δηάθνξα ινγηζκηθά κε ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηνλ καζεηή ζηελ
αλάπηπμε κηθξννκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο κε
ζηφρν ηελ θνηλσληθφηεηα ηνπ αηφκνπ.

4.1. ΑΓΔΠΔΑΔ
χκθσλα

κε

ην

ΑΓΔΠΔΑΔ

(ηνρεπκέλν

Αηνκηθό

Γνκεκέλν

Δληαμηαθό Γηδαθηηθό Πξόγξακκα Παξέκβαζεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο) ε κειέηε πεξίπησζεο ρσξίδεηαη ζε πέληε θάζεηο.
ΑΓΔΠΔΑΔ
ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
1ε

ΦΑΖ:

πζηεκαηηθή

Δκπεηξηθή

Παξαηήξεζε:

αηνκηθό,

νηθνγελεηαθό θαη ζρνιηθό ηζηνξηθό

ΑΣΟΜΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ
Όλνκα: Γ.
Ζιηθία: 5 εηψλ
Σάμε: Νεπηαγσγείν
Δμάκελν: β’
Ο Γ. γελλήζεθε ζηηο 2 Απξηιίνπ ηνπ 2009. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο
δελ ππήξμε θαλέλα πξφβιεκα. Καζπζηέξεζε λα αξζξψζεη ηηο πξψηεο
ιέμεηο θάηη ην νπνίν έγηλε ζηα ηξία ηνπ ρξφληα πεξίπνπ. Έρεη δηαγλσζηεί
κε ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε θάηη ην νπνίν δελ ηελ εκπφδηζε θπζηθά
λα θνηηήζεη ζε Γεληθφ Νεπηαγσγείν. Δίλαη ιίγν απνκνλσκέλνο κε φινπο
φζνη βξίζθνληαη γχξσ ηνπ έρεη θαη μεζπάζκαηα φηαλ αληηιεθζεί φηη
θάπνηνο ηνλ θνξντδεχεη.
Δπίπεδα εηνηκφηεηαο επηδφζεσλ
 Πξνθνξηθφο ιφγνο
Ο Γ. δπζθνιεχεηαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαζψο ην ιεμηιφγηφ ηνπ είλαη
πνιχ

πεξηνξηζκέλν.

ηελ

πξνζπάζεηά

ηνπ

λα

επηθνηλσλήζεη
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επαλαιακβάλεη ζπρλά ηηο ίδηεο ιέμεηο θαη δελ νινθιεξψλεη ηε ζθέςε ηνπ.
Πνιιέο θνξέο φηαλ απεπζχλεηαη ζε έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ δε γίλεηαη
θαηαλνεηφο απφ ην δεχηεξν θη απηφ γηαηί ε ζχλδεζε ησλ πξνηάζεσλ είλαη
κπεξδεκέλε. Έρεη γισζζηθέο ειιείςεηο θαη πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε θαη
θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο.
 Φπρνθηλεηηθφηεηα
Ο Γηάλλεο είλαη δεμηφρεηξαο. ηελ αληηγξαθή ηεο αιθαβήηαο
δπζθνιεχεηαη ιίγν. Παξνπζηάδεη δπζθνιία ζηηο ρεηξνηερλίεο φπσο ζηε
δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ζρεκάησλ θαη ζην θφςηκν. ηε δσγξαθηθή
ζπγθεθξηκέλα δπζθνιεχεηαη λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ. Δπίζεο δελ κπνξεί
λα δέζεη ηα θνξδφληα ηνπ. ρεηηθά κε ηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα
πξνζαλαηνιίδεηαη ρσξίο θακηά βνήζεηα φκσο φζνλ αθνξά ην ρξφλν
ζπγρέεη ην ρζεο κε ην ζήκεξα.
 Ννεηηθέο ηθαλφηεηεο
Ο Γηάλλεο έρεη δηαγλσζηεί κε ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ο Γηάλλεο
αθαηξείηαη ζπλερψο έηζη ε νπηηθή ε αθνπζηηθή φπσο θαη ε ιεηηνπξγηθή
κλήκε ηνπ δελ είλαη αλαπηπγκέλε. Γχζθνια ζπγθεληξψλεηαη. Απηφ
νθείιεηαη ζίγνπξα θαη ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο αιιά ζα κπνξνχζε ε
θαηάζηαζε λα είλαη βειηησκέλε αλ έβξηζθε ελδηαθέξνλ ζην ζρνιείν γηα
κάζεζε. Όζεο θνξέο ηνπ αξέζεη θάηη πνιχ, φπσο ε δσγξαθηθή, θαίλεηαη
λα ζπγθεληξψλεηαη ε πξνζνρή ηνπ ζε απηή θαη λα εθδειψλεη έλα
ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο φπσο φια ηα άιια παηδηά θαη ίζσο κε κεγαιχηεξν
ελζνπζηαζκφ.
 πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε
Ο Γηάλλεο κε ηε ζηήξημε ηεο κεηέξαο ηνπ έρεη θαηαθέξεη λα πξνζέρεη ηε
θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε. Ζ δαζθάια ηνπ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα πνιχ ήξεκν
θαη επράξηζην θιίκα κέζα ζηελ ηάμε θαη πάληα θξνληίδεη λα ζπκκεηέρεη θη
απηφο

ζηηο

δξαζηεξηφηεηεο

ηεο

ηάμεο

θαη

λα

κε

ληψζεη

πεξηζσξηνπνηεκέλνο. Ο ίδηνο είλαη έλα κνλαρηθφ παηδί δελ ηνπ θαη πξνηηκά
ζπρλά λα θάζεηαη απνθνκκέλνο απφ ηα άιια παηδηά.

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ
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Μεηέξα: Ζ κεηέξα ηνπ είλαη 45 ρξνλψλ θαη εξγάδεηαη σο θαζαξίζηξηα
πνιπθαηνηθηψλ. Έρεη ηειεηψζεη ην Γπκλάζην αιιά ιφγσ αηπρηψλ πνπ
ζπλέβεζαλ ζηελ νηθνγέλεηά ηεο δελ κπφξεζε λα ζπλερίζεη ζην Λχθεην.
Αγαπάεη ην Γηάλλε θη ελδηαθέξεηαη πνιχ γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ εμέιημή
ηνπ. Σνλ ελζαξξχλεη ζπλερψο λα βάδεη ηα δπλαηά ηνπ ζην ζρνιείν. Λφγσ
ηεο δνπιεηάο ηεο δελ πεξλάεη φζε ψξα ζα ήζειε κε ην Γηάλλε. Σηο ψξεο
πνπ ιείπεη ηνλ αθήλεη ζηε κεηέξα ηνπ άληξα ηεο. ηελαρσξήζεθε αξρηθά
αιιά δελ ην έβαιε θάησ, είλαη κηα πνιχ δπλακηθή γπλαίθα, θαη άξρηζε λα
αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ην γην ηεο ςάρλνληαο λα βξεη ηξφπνπο λα ηνλ
βνεζήζεη. Σέινο, επηδηψθεη πάληα λα είλαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο
δαζθάιεο ηνπ Γηάλλε.

Παηέξαο: ν παηέξαο ηνπ Γηάλλε είλαη 48 ρξνλψλ θαη είλαη αγξφηεο.
Δίλαη έλαο ιατθφο θαη απιφο άλζξσπνο. Έρεη ηειεηψζεη ην Γπκλάζην.
Αγαπάεη πνιχ ην Γηάλλε θαη έρνπλ κηα πνιχ θαιή ζρέζε. Όηαλ έκαζε γηα
ηε δηάγλσζε ζηελαρσξήζεθε φπσο είπε αιιά δελ ηνλ επεξέαζε απφ ην λα
έρεη κηα θαιή θαη ηζνξξνπεκέλε ζρέζε κε ην γην ηνπ. Γελ αζρνιείηαη κε ηα
ηνπ ζρνιείνπ.

ΥΟΛΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ
Ο Γηάλλεο πήγε θαλνληθά ζε παηδηθφ ζηαζκφ δχν ρξφληα. Σψξα θνηηά ζε
γεληθφ λεπηαγσγείν. Σν αγαπεκέλν ηνπ κάζεκα είλαη ε δσγξαθηθή. Οη
ζπκκαζεηέο ηνπ ηνλ έρνπλ απνδερηεί αλ θαη ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ηνλ
πεηξάδνπλ παξαδείγκαηνο ράξε άκα δπζθνιεχεηαη λα απαληήζεη ζε θάηη
πνιχ εχθνιν.

ΑΗΣΖΜΑ ΓΟΝΔΑ
Να αλαπηχμεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη λα ελζσκαησζεί ζηελ ηάμε
θάλνληαο θηιίεο.
3ε θάζε: ρέδην δόκεζεο δηδαθηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηελ ππνζηήξημε
ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ζηα καζήκαηα
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ηελ 3ε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ ζα πξέπεη λα γίλεη επηινγή κηαο
δξαζηεξηφηεηαο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο
εηνηκφηεηαο είλαη ηέζζεξηο: 1. Πξνθνξηθφο ιφγνο 2. Φπρνθηλεηηθφηεηα 3.
Ννεηηθέο ηθαλφηεηεο 4. πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε. Ζ επηινγή ηεο
δξαζηεξηφηεηαο γίλεηαη κεηά απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ καζεηή κε ΔΔΑ θαη
αθνχ ζπκπιεξσζνχλ νη Βαζηθέο Λίζηεο Γεμηνηήησλ πνπ ζα δνχκε
αλαιπηηθά ζηε 2ε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ φπνπ δηαπηζηψλνπκε πνχ πάζρεη
ν καζεηήο, πνχ αληηκεησπίδεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα θαη απφ εθεί
νξκψκελνη δηακνξθψλνπκε ην δηδαθηηθφ ζηφρν. Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο
πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ
θαη λα είλαη εθηθηφο. Δπίζεο, ν δηδαθηηθφο ζηφρνο θαη ην αηνκηθφ
δηδαθηηθφ πξφγξακκα ΔΔΑ βαζίδεηαη πάληα: α) ζην ΠΑΠΔΑ θαη β) ζην
ΓΔΠ θαη ζην ΑΠ (Γξνζηλνχ, 2013).
Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο γηα λα επηηεπρζεί ρσξίδεηαη ζε 5 βήκαηα.
2ε Φάζε ΑΓΔΠΔΑΔ
ηε δεχηεξε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα
παξαηεξήζεη ην παηδί κε ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη λα
θαηαγξάςεη ηα επξήκαηά ηνπ δεκηνπξγψληαο έλα θάθειν Άηππεο
Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο. πκπιεξψλνληαο ηηο Λίζηεο Διέγρνπ
Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ(ΛΔΒΓ) γηα Α)Γξακκή Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο
ζηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο(ΓΜΔ) Β)ΠΑΠΔΑ Γ) Γεληθέο Μαζεζηαθέο
Γπζθνιίεο Δ)Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο(ΔΜΓ) δηαπηζηψλεηαη κε
ζαθήλεηα ζε πνην επίπεδν βξίζθεηαη ν καζεηήο θαη πνχ αληηκεησπίδεη
δπζθνιίεο. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ ινηπφλ ε παξαηήξεζε είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλε κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ γηα ηελ
νπνία ζα κηιήζνπκε ζηελ 4ε θάζε.
Χο γξακκή βάζεο νξίδεηαη ε ηάμε θαη ην εμάκελν ζην νπνίν θνηηά ν
καζεηήο θη έπεηηα δηαγξάθνληαη απφ ηνλ παξαηεξεηή νη απνθιίζεηο θαη κε
βάζε απηέο γίλεηαη ε απφθαζε ηεο δηδαθηηθήο πξνηεξαηφηεηαο ζε θάζε
ιίζηα ειέγρνπ. ε θάζε πίλαθα απφ ηε ιίζηα δεμηνηήησλ νξίδνπκε θαη κία
δηδαθηηθή πξνηεξαηφηεηα.
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Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε
Ζ Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε ζηε δηαρείξηζε
ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε εμαηνκηθεπκέλα θαη εμεηδηθεπκέλα
δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε πινπνηείηαη
ζην πιαίζην ηεο ζπζηεκηθήο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. Δδψ εμεηάδεηαη
ηη κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε
βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηε δηαθνξνδηάγλσζε θαη ηε ζρέζε κε ην
βαζκφ ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο αλαπεξίαο θαη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.
Δηδηθφηεξα ν εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο θαιείηαη λα αλαζηνραζηεί θαη
λα απαληήζεη ζηα παηδαγσγηθά εξσηήκαηα:
-Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ νη καζεηέο κφλνη ηνπο
-Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ κε κηθξή βνήζεηα
-Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ κε κεγάιε βνήζεηα
-Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ κε ηε ζπζηεκαηηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε
(ΤΠΔΠΘ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην : www.pi-schools.gr/Σκήκα Δηδηθήο
Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο / Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο,
Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο θαη ΔθπαίδεπζεοΔθπαηδεπηηθνχ
Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο)

Οξηζκόο παξαηήξεζεο
Ζ παξαηήξεζε είλαη ε θπξίαξρε κέζνδνο αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο. Σν
πιηθφ πνπ πξνζθέξεη ε παξαηήξεζε παηδαγσγηθψλ θαηαζηάζεσλ
αλαιχεηαη θαη ν παηδαγσγφο νδεγείηαη επαγσγηθά ζηε γλψζε (Βακβνπθάο,
2006).
Ζ παξαηήξεζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηά καο λα ζπιιέγνπκε
πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ- φπσο π.ρ. ηεο φξαζεο, ηεο αθνήο θαη
ηεο νζκήο. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξαηήξεζεο είλαη φηη κπνξεί λα
θαηαγξάςεη κφλν ζπκπεξηθνξέο θαη φρη ζηάζεηο ή πεπνηζήζεηο
(Αβξακίδεο, Ζ., & Καιπβά, Δ., 2006).

Μέζα απφ έλα παξάδεηγκα θαίλεηαη πφζν κεγάιν ξφιν έπαημε ζηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ε παξαηήξεζε. ε κηα πεξίπησζε δπζαλάγλσζεο ηεο
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γξαθήο ε εθπαηδεπηηθφο πέηπρε ην ζηφρν ηεο λα βειηηψζεη ε καζήηξηα ηε
γξαθή ηεο φηαλ θάζηζε θαη κειέηεζε έλα δείγκα γξαθήο ηεο καζήηξηαο.
Παξαηήξεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ζρεδίαζε ηελ παξέκβαζή ηεο
πάλσ ζε απηή ηελ παξαηήξεζε. πγθεθξηκέλα έθαλε ηηο εμήο
δηαπηζηψζεηο: α) δελ ππήξρε θαλνληθά δηαζηήκαηα αλάκεζα ζηηο ιέμεηο, β)
ηα γξάκκαηα δελ «θάζηδαλ πάλσ ζηε βαζηθή γξακκή», γ) ην ζρήκα ησλ
γξακκάησλ δελ ήηαλ νκνηφκνξθν θαη δ) ηα γξάκκαηα ήηαλ πνιχ κεγάια.
Έζεζε ινηπφλ, αλάινγνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο αλέιπζε ζε πην κηθξά θαη
πην απιά βήκαηα. (Πνιπρξνλνπνχινπ, ., 2004)

Με- παξεκβαηηθή ή λαηνπξαιηζηηθή παξαηήξεζε: Ζ λαηνπξαιηζηηθή
παξαηήξεζε δηαδξακαηίδεηαη φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηελ νλνκαζία
ηεο, ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο επηηνχηνπ εμσηεξηθέο παξεκβνιέο. Παξ’
φια απηά ππάξρνπλ εμσηεξηθέο παξεκβνιέο νη νπνίεο είλαη αλεμέιεγθηεο.
Απηφ απνηειεί θαη έλα πξφβιεκα ζηε λαηνπξαιηζηηθή παξαηήξεζε. Γηα
παξάδεηγκα κπνξεί, ηελ ψξα πνπ κειεηάκε ηε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο
ελφο ππεξθηλεηηθνχ παηδηνχ λα ππάξρεη πάξα πνιχ ζφξπβνο ζηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν πνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ αδπλακία δηαηήξεζεο ηεο
πξνζνρήο ηνπ παηδηνχ. (Αβξακίδεο, Ζ., & Καιπβά, Δ., 2006) Σα
απνηειέζκαηα ηεο θπζηθήο παξαηήξεζεο κπνξνχλ λα είλαη απξφζκελα θαη
λα πξνθαινχλ έθπιεμε, επεηδή δελ έρνπλ εκθαληζηεί ζε άιια ειεγρφκελα
πιαίζηα. (Αβξακίδεο, Ζ., & Καιπβά, Δ., 2006) Ο παξαηεξεηήο δελ
επεκβαίλεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο.

Δξγαζηεξηαθή παξαηήξεζε: Ζ εξγαζηεξηαθή παξαηήξεζε ζε αληίζεζε
κε ηε λαηνπξαιηζηηθή δηεμάγεηαη ζε έλα πιήξσο ειεγρφκελν πεξηβάιινλ.
Οη ιφγνη ηεο παξέκβαζεο ζε κηα δηαδηθαζία παξαηήξεζεο είλαη νη
αθφινπζνη: 1. Ζ πξφθιεζε κηαο δηαδηθαζίαο πνπ δε ζπκβαίλεη ζπρλά ζηε
θχζε 2. Ζ εμεξεχλεζε ησλ νξίσλ ηεο αληίδξαζεο ζε ζπζηεκαηηθέο
κεηαβνιέο ηεο πνηφηεηαο ηεο αληίδξαζεο ζε έλα γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί
ζαλ εξέζηζκα 3.πξφζβαζε ζε κηα θαηάζηαζε πνπ δελ είλαη γεληθά
δηαζέζηκν γηα παξαηήξεζε (Αβξακίδεο, Ζ., & Καιπβά, Δ., 2006).
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ΔΗΓΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ
Πνζνηηθή παξαηήξεζε: ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνζνηηθήο παξαηήξεζεο
(Salviua, Ysseldyke(2001) δηαθξίλνληαη κε βάζε: ην ζηφρν ηεο
παξαηήξεζεο θαη ηε κέηξεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ. Οη
ζπκπεξηθνξέο απηέο έρνπλ νξηζηεί απφ πξηλ, φπσο επίζεο έρνπλ νξηζηεί
απφ πξηλ επαξθείο

δηαδηθαζίεο

γηα

ηε

ζπιινγή αληηθεηκεληθψλ

πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά. (Γξνζηλνχ, 2013, ζ. 3). Σα βαζηθά
βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ζε κηα παξαηήξεζε είλαη ηα
παξαθάησ: επηινγή ζέκαηνο, δηεμαγσγή κηαο απιήο δηεξεπλεηηθήο
παξαηήξεζεο, ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα απαληεζνχλ,
ζρεδηαζκφο ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο, εθπαίδεπζε ησλ παξαηεξεηψλ,
πηινηηθή έξεπλα, αλαζεψξεζε δηαδηθαζίαο θαη κεζφδσλ κέηξεζεο,
αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ,
ζπιινγή δεδνκέλσλ, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη
γξάςηκν ηεο αλαθνξάο ή ηνπ άξζξνπ. (Αβξακίδεο, Ζ., & Καιπβά, Δ.,
2006, ζζ. 247-248) Σα α κεηνλεθηήκαηα ησλ πνζνηηθψλ παξαηεξήζεσλ
αλαθέξνληαη ζε θξηηηθέο φηη νη πξνζεγγίζεηο ππεξαπινπζηεχνπλ ην λφεκα
θαη ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο (Γξνζηλνχ, 2013, ζ. 3).

Πνηνηηθή παξαηήξεζε: Οη ηέζζεξηο θάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή πνηνηηθήο
παξαηήξεζεο αλαθέξνληαη ζηελ: αλάπηπμε εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ θαη
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ
κεζφδσλ, αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ
παξαηήξεζε θαη δηαηχπσζε ησλ επξεκάησλ θαη εμήγεζε κε θαηαλνεηφ
ηξφπν (Γξνζηλνχ, 2013, ζ. 3). Ζ πνηνηηθή παξαηήξεζε ρσξίδεηαη ζηελ
εζλνγξαθία θαη ζηε ζπκκεηνρηθή (Αβξακίδεο, Ζ., & Καιπβά, Δ., 2006, ζ.
252). Μεηνλεθηήκαηα ησλ πνηνηηθψλ παξαηεξήζεσλ: απαίηεζε ηδηαίηεξα
εθιεπηπζκέλσλ

παξαηεξήζεσλ,

-

απαίηεζε

κεγάινπ

ρξνληθνχ

δηαζηήκαηνο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, - δπζθνιία λα κηιήζνπκε θαη
λα κνηξαζηνχκε ηηο εκπεηξίεο καο θαη δπζθνιία δηαηήξεζεο ηεο
επηζηεκνληθήο αληηθεηκεληθφηεηαο. (Γξνζηλνχ, 2013) .
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Ζζηθά δηιήκκαηα θαη θίλδπλνη
Ζ παξαηήξεζε δηέπεηαη απφ νξηζκέλα εζηθά δηιήκκαηα. Πξψηα απ’ φια
ην άηνκν πνπ παξαηεξείηαη πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλν γηα απηφ θαη λα
ππάξρεη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε. Αλ βξίζθεηαη ζε ζρνιείν πξέπεη λα
ελεκεξψλεη ην δηεπζπληή θαζψο θαη ηνπο γνλείο. Ο Βξεηαληθφο χιινγνο
Φπρνιφγσλ(BPS) αλαγξάθεη ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο φηη κπνξνχκε λα
παξαηεξήζνπκε ζε δεκφζην ρψξν φπνπ αλακέλεηαη φηη ζα είλαη
εθηεζεηκέλνη ρσξίο λα δεηήζνπκε απαξαίηεηα ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο ή λα
ηνπο ελεκεξψζνπκε- εηδηθά αλ απηφ ζα εκπνδίζεη ηε δηεμαγσγή ηεο
έξεπλάο καο. (Αβξακίδεο, Ζ., & Καιπβά, Δ., 2006, ζζ. 224,225)

Δθηφο απφ ηα εζηθά δηιήκκαηα ππάξρνπλ θαη κεξηθνί θίλδπλνη θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο παξαηήξεζεο νη νπνίνη θαιφ είλαη λα έρνπλ πξνβιεθζεί θαη
λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα. Γηα παξάδεηγκα φηαλ κπαίλεη θαλείο ζε κηα
αίζνπζα θαη δεη φηη θηλδπλεχεη ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θάπνηνπ πξέπεη λα
ζηακαηήζεη φ,ηη θάλεη θαη λα επέκβεη άκεζα. Οη θίλδπλνη είλαη αξθεηνί ζε
ηέηνηα πεξηβάιινληα θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη πάληα ζε
εηνηκφηεηα λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ κε ςπρξαηκία.
4ε Φάζε ΑΓΔΠΔΑΔ
Ζ 4ε θάζε αλαθέξεηαη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηνρεπκέλεο εληαμηαθήο
εξγαζίαο κέζσ ηεο παξέκβαζεο.

Ζ παξέκβαζε αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο, απφ ηε γέλλεζε ζην
καηεπηήξην, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο, ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο αιιά
θαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν ΑΓΔΠΔΑΔ
κπνξεί

λα

ππνζηεξίδεη

ηελ

έληαμε

κε

πξνγξάκκαηα

εηδηθήο

αγσγήο (πιινγηθφ έξγν, 2012), πνπ εμειίζζνληαη ζε ρνιηθέο Μνλάδεο
Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, (ΜΔΑΔ), ζηα Δηδηθά ζρνιεία θαη ηα
εληαμηαθά πξνγξάκκαηα ζηα γεληθά ζρνιεία (Γξνζηλνχ, Μ., 2014).
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Γηα ηα παηδηά θαη ηνπ λένπο κε λνεηηθή πζηέξεζε ηζρχεη ν θαλφλαο φζν
λσξίηεξα αληηκεησπίδεηαη έλα πξφβιεκα ηφζν θαιχηεξα είλαη ηα
απνηειέζκαηα. Ζ εηδηθή βνήζεηα πνπ πξέπεη λα δνζεί ζην παηδί απφ ηα
πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ αλ παξακειεζεί δελ αλαπιεξψλεηαη αξγφηεξα
φζν θαιά θαη αλ είλαη ζρεδηαζκέλα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
(Υξεζηάθεο, Κ., 2011).

Μεγάινο ιφγνο γίλεηαη ινηπφλ γηα ηελ πξώηκε παξέκβαζε.
Παξαδείγκαηνο ράξε ζηελ Ηηαιία απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ ππάξρεη
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ παξέρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή παξέκβαζε.
Ζ πξψηκε παξέκβαζε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο νη νπνίεο είλαη
αιιειέλδεηεο αιιά θαη επηθαιππηφκελεο:
1. Δληνπηζκφο θαη θαζνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο
2. Ο θαζνξηζκφο θαη ε δηαθνξνδηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο,
3. Ζ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε. (Κπδσληάηνπ, Δ., Αλδξεάηνπ, .,
Γξνζηλνχ, Μ.).

Δδψ ινηπφλ, βξίζθεηαη θαη ε κεγάιε ζεκαζία ηνπ ηνρεπκέλνπ
Αηνκηθνχ

Γνκεκέλνπ

Δθπαηδεπηηθνχ

Πξνγξάκκαηνο-

Παξέκβαζεο

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. Αξρηθά γίλεηαη ε παξαηήξεζε απφ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ ζην αηνκηθφ πεξηζηαηηθφ ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ 2ε θάζε
ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ φπνπ ζπκπιεξψλνληαη νη πίλαθεο κε ηηο ιίζηεο βαζηθψλ
δεμηνηήησλ(ΛΔΒΓ) θαη έπεηηα αθνινπζεί ε παξέκβαζε. ηελ παξέκβαζε
κε βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπκε κε ηηο αδπλακίεο ηνπ αηνκηθνχ
πεξηζηαηηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη ε πινπνίεζε ηεο ζηνρεπκέλεο εληαμηαθήο
εξγαζίαο.
ηελ 4ε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ γίλεηαη ε εθαξκνγή δειαδή ηνπ
δηδαθηηθνχ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί κε ηα αλάινγα βήκαηα γηα ηελ
πινπνίεζή ηνπ. Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο δελ θαηαθηάηαη ζε κία κέξα, αιιά
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ καζεηή έλα βήκα ηε
θνξά είλαη αξθεηφ. Σν βαζηθφηεξν πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
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ζην κπαιφ ηνπο είλαη φηη ην παηδί δελ αξθεί λα κάζεη απιψο ην δηδαθηηθφ
ζηφρν αιιά πξέπεη θαη λα δηαηεξήζεη ζηε κλήκε ηνπ ηηο γλψζεηο, ηηο
δεμηφηεηεο πνπ δηδάρηεθε θαη λα κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηεί ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Μεγάιν ξφιν βέβαηα παίδεη θαη ε επαλάιεςε ησλ
βεκάησλ (Υξεζηάθεο, Κ., 2013).
ηελ 4ε

θάζε ηνπ

ΑΓΔΠΔΑΔ έρνπκε

θαη

ηε δεκηνπξγία

παηδαγσγηθνύ πιηθνύ. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα ζηεξίμεη ηε
δηδαζθαιία ηνπ ζηελ θαηαζθεπή βησκαηηθψλ παηρληδηψλ θαη φρη κφλν. Ζ
δεκηνπξγία παπνπηζφθνπηνπ παξαδείγκαηνο ράξε παξέρεη ηελ επθαηξία
ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα βηψζνπλ ηελ επηηπρία θαη
λα ρηίζνπλ πάλσ ζε απηή κε θαιχηεξεο δεμηφηεηεο θαη απηνλνκία. Δπίζεο,
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο, βέιθηξνλ,
θσηνγξαθίεο θ.α.

Σν θάζε βήκα κπαίλεη ζε έλα ζαινλάθη φπνπ πεξηγξάθεηαη ην εκεξήζην
δηδαθηηθφ πξφγξακκα. Σν ζαινλάθη κε ην θάζε βήκα απνηειείηαη απφ δχν
ζηήιεο ε κία είλαη ε πξφζιεςε- ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο εηνηκφηεηαο
θαη ε δεχηεξε εκπέδσζε- ζηνρεπκέλεο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
εκεηψλεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο θαη ν ρξφλνο πνπ
αθηεξψζεθε γηα ην ζπγθεθξηκέλν βήκα. Πάληα πεξηιακβάλεηαη κία εηθφλα
κε ην αγαπεκέλν ελδηαθέξνλ ηνπ αηφκνπ. Σν εκεξήζην δηδαθηηθφ
πξφγξακκα ζπλδέεηαη κε ηελ ακνηβή είηε ιεθηηθή είηε πιηθή. ην θάησ
κέξνο ππάξρεη ε απηναμηνιφγεζε ηνπ καζεηή φπνπ δηαιέγεη κία απφ ηηο
ηξεηο ζηήιεο πνπ ππάξρνπλ ε θάζε κία κε έλα πξφζσπν ραξνχκελν,
ιππεκέλν είηε αλέθθξαζην γηα λα δειψζεηο ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο αλ
έκεηλε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε. Σέινο ζην ζαινλάθη
έρνπκε θαη ηνλ παηδαγσγηθό αλαζηνραζκό θάηη πνπ είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ λα γίλεηαη απφ ηνλ εηδηθφ παηδαγσγφ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
θάζε βήκαηνο-ζαινλάθη. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα απαληήζεη ζηα εμήο
εξσηήκαηα: α)Ση λνκίδσ φηη ζα πάεη θαιά
β) Ση λνκίδσ φηη δελ πήγε θαιά θαη
γ) ηη λνκίδσ φηη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί.
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ηελ 5ε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ πεξηιακβάλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Αμηνινγείηαη κε βάζε α) ην Έληππν ζπλεξγαζίαο κε ην
γνλέα, β) ην έληππν δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη γ) ην έληππν
θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο (Γξνζηλνχ, Μ., 2014).

ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνζσπηθά
εκεξνιφγηα πνπ έρνπλ γξαθεί γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο θαη φρη ζηα
πιαίζηα κηαο έξεπλαο γηαηί είλαη πην απζφξκεηα. Παξ’ φια απηά πξέπεη λα
δηαηεξνχληαη θάπνηεο επηθπιάμεηο δηφηη δελ εγγπψληαη άκεζε πξφζβαζε
ζηελ απφιπηε εηιηθξίλεηα (Αβξακίδεο, Ζ., & Καιπβά, Δ., 2006).
Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ 5ε θάζε πεξηιακβάλεηαη θαη ην έληππν
ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα. Ζ ζπδήηεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην
γνλέα ζα γίλεη ζηε κνξθή ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Με απηφ ην
είδνο ηεο ζπλέληεπμεο απνθηάηαη κία ιεπηνκεξή εηθφλα γηα ηηο
πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο θαη απφςεηο θαζψο επηηξέπεη πεξηζζφηεξε επειημία.
Ο ζπλεληεπμηαζηήο πξνζπαζεί αλ εκπινπηίζεη ηε ζπδήηεζε κε δεδνκέλα
θαη νη εξσηήζεη πξέπεη λα θαζνδεγνχλ θαη φρη λα ππαγνξεχνπλ ηελ πνξεία
ηεο ζπδήηεζεο. Οη αξρέο κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη κία εκηδνκεκέλε
ζπλέληεπμε είλαη νη εμήο:
1. Γίλεηαη κηα απφπεηξα εδξαίσζεο κε ην άηνκν πνπ απαληάεη ζηηο
εξσηήζεηο
2. Ζ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή
3. Ο ζπλεληεπμηαζηήο αηζζάλεηαη φηη είλαη ειεχζεξνο λα ελζαξξχλεη ηελ
αλάπηπμε κε πξνγξακκαηηζκέλσλ ζεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ
4. Ζ ζπλέληεπμε ζπκβαδίδεη κε ηα ελδηαθέξνληα ή ηηο αλεζπρίεο ηνπ
ζπλεληεπμηαδφκελνπ (Αβξακίδεο, Ζ., & Καιπβά, Δ., 2006).
5Ζ ΦΑΖ: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
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Ζ 5ε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ απνηειείηαη απφ ην έληππν θαηαγξαθήο
εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην βηβιηνηεηξάδην ηνπ καζεηή θαη δεχηεξνλ
απφ ην έληππν ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα.
Σν έληππν θαηαγξαθήο εθπαηδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ απνηειείηαη απφ
ηξεηο βαζηθέο ζηήιεο. Αξρηθά πάλσ απφ απηέο θαηαγξάθεηαη ν δηδαθηηθφ
ζηφρνο. ηελ πξψηε ζηήιε θαηαγξάθνληαη νη εκεξνκελίεο πνπ έγηλαλ νη
δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο. ζηε δεχηεξε ζηήιε πνπ είλαη νη ζηνρεπκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ρσξίδεηαη ζε δχν ζηήιεο:
πεξηγξαθή

ηεο

δξαζηεξηφηεηαο

θαη

επάξθεηα

θαη

νινθιήξσζε

δξαζηεξηφηεηαο. Σέινο, είλαη ε ζηήιε κε ηηο ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο
γισζζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ πνπ ρσξίδεηαη ζηε κία ζηήιε φπνπ
θαηαγξάθεηαη άκα ε εξγαζία έγηλε κε βνήζεηα ή ρσξίο (κβ ή ρβ) θαη ζηελ
άιιε ζηήιε φπνπ θαηαγξάθεηαη ε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ ηνπ καζεηή κε
πξφζσπα ραξνχκελα, ιππεκέλα ή αλέθθξαζηα αλ δηαπηζηψζεθε φηη δελ
ππήξμε θαλέλα απνηέιεζκα νχηε αξλεηηθφ νχηε ζεηηθφ.

ην έληππν ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα θαηαγξάθνληαη ηα ιφγηα ησλ
γνληψλ αθξηβψο φπσο εηπψζεθα ρσξίο θακία αιιαγή θαη νη πξνηάζεηο πνπ
γίλνληαη απφ απηνχο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ φπσο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο
ζπλεξγαζίαο ησλ δχν.

4.2 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΛΟΓΗΜΗΚΧΝ
Ζ επηινγή ησλ ινγηζκηθψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηιέρζεθαλ
έγηλε κε θξηηήξην ηελ αλάπηπμε κηθξννκαδηθψλ αιιειεπηδξαζηηθψλ
ζρέζεσλ κέζα ζε κηα ηάμε γεληθνχ λεπηαγσγείνπ κε ηελ χπαξμε ελφο
καζεηή κε ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε. πγθεθξηκέλα έρνπκε κηα ηάμε
γεληθνχ λεπηαγσγείνπ κε δέθα καζεηέο. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε ζπλεξγαζία
ηνπ καζεηή κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ κε ζθνπφ λα
αλαπηχμεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη λα ελζσκαησζεί κέζα ζηελ νκάδα
ηεο ηάμεο.
1ε δξαζηεξηόηεηα
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Λνγηζκηθό: Μηθξνί θαιιηηέρλεο ζε δξάζε
Α’θαηεγνξία- δσγξαθηθή
Δπηινγή: πξάζηλν (αλνηρηφ) Λεθηηθφ κήλπκα: «Μάζε λα ζρεδηάδεηο»

ηφρνη(ζχλδεζε κε ΑΠ): Αλάπηπμε ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο

Να ζπλεξγάδεηαη κε ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο
ζχλζεζεο θνιιάδ.
Γηδαθηηθέο ψξεο: 1
Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη είλαη έλα παηρλίδη ηρλνγξαθίαο - ηρλειαζίαο.
Οη καζεηέο επηιέγνπλ απφ ην αξηζηεξφ παξαζπξάθη ηεο νζφλεο ηελ
δσγξαθηά πνπ επηζπκνχλ, θάλνληαο θιηθ ζηελ εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη.
Τπάξρνπλ είθνζη δηαθνξεηηθέο εηθφλεο πνπ θαίλνληαη κε ηα βειάθηα πάλσ
- θάησ κε θιηθ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ. Ο καζεηήο κε ην κνιχβη ή ην πηλέιν
θηλείηαη επάλσ ζηηο γξακκέο ηεο εηθφλαο πξνζπαζψληαο λα είλαη φζν ην
δπλαηφ πην αθξηβήο. Οη επηινγέο θαη νη δπλαηφηεηεο είλαη πάξα πνιιέο:
Δπηινγή πάρνπο γξακκήο. Αλαίξεζε. Μνιχβη. Πηλέιν. βεζηήξα.
Καζάξηζκα εηθφλαο. Δθηχπσζε. Φφξησζε εηθφλαο. Απνζήθεπζε. Καη ν
βαζκφο δπζθνιίαο ηεο ηρλειαζίαο ζηηο εηθφλεο είλαη απμαλφκελνο απφ πην
απιά ζε πην ζχλζεηα ζρήκαηα. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα δηαιέμεη εθηππψλεη ηηο
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δσγξαθηέο θαη ηα παηδηά ηηο θνιιάλε ζε έλα ραξηφλη θαη δεκηνπξγνχλ έλα
νκαδηθφ θνιιάδ.

2ε Γξαζηεξηόηεηα
Λνγηζκηθό: Μηθξνί θαιιηηέρλεο ζε δξάζε
Καηεγνξία Δ’- Μαγηθέο εηθφλεο
Δπηινγή:

ξνδ (θνύμηα)

Λεθηηθό κήλπκα: «Μαγηθέο εηθόλεο»
ηόρνη: Δμάζθεζε κε ην πνληίθη. Παξαηήξεζε. Μλήκε. Φαληαζία.
Γηάθξηζε. Αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ, ήρσλ, κνξθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο.
Μνπζηθή. Πξνθνξηθφο ιφγνο. Κνηλσληθνπνίεζε. Οκάδεο. Παηρλίδη.

Οη πέληε επηινγέο (1 έσο 5 γχξσ απφ ηε ξνδ θαηζνχια)

Δδψ ππάξρνπλ πέληε καγηθέο εηθφλεο, νη νπνίεο ζπλζέηνληαη ζηγά - ζηγά,
κε δηαδνρηθά παηήκαηα ηνπ space bar ή κε δηαδνρηθά θιηθ (δεμί). Με θάζε
θιηθ πξνζηίζεηαη θαη έλα αληηθείκελν ή ήρνο θαη ζην ηέινο φια καδί
«δσληαλεχνπλ».

Αθνχγνληαη

ήρνη,

θηλνχληαη

αληηθείκελα

θαη

ζπλνδεχνληαη απφ ηξαγνχδη αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ.
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Όηαλ νινθιεξσζεί ε εηθφλα αξρίδεη ην ηξαγνχδη. Με πάηεκα ηνπ space bar
ην ηξαγνχδη ζηακαηά θαη κε δεχηεξν πάηεκα ηνπ space bar αξρίδεη θαη
πάιη.
Πεξλάκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ πάλσ απφ ηελ εηθφλα θαη ζε πνιιά
ζεκεία ν δείθηεο γίλεηαη ρεξάθη. Με θιηθ ζηα ζεκεία απηά, έρνπκε έλα
αθφκε απνηέιεζκα κε ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε.
Σα ζεκεία απηά ιεηηνπξγνχλ ζπλέρεηα αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπκε
δηαθφςεη ή φρη ηε κνπζηθή.
Με ην βειάθη πνπ βξίζθεηαη θάησ αξηζηεξά, βγαίλνπκε απφ ηελ ελφηεηα
«καγηθέο εηθφλεο» θαη κε ην βειάθη πνπ βξίζθεηαη θάησ δεμηά, αξρίδνπκε
ηελ ίδηα ζχλζεζε απφ ηελ αξρή.
Γηα λα επηιέμνπκε άιιε καγηθή εηθφλα, επηζηξέθνπκε ζην κελνχ θαη ζηελ
επηινγή

1 έσο 5.

Σα ζέκαηα είλαη φια ραξνχκελα θαη θσηεηλά.
Γίλνπλ πνιιά εξεζίζκαηα γηα ζπδήηεζε θαη επθαηξία γηα αχμεζε ησλ
εγθπθινπαηδηθψλ γλψζεσλ.
Οη καγηθέο εηθφλεο είλαη: Γάζνο, Αγξφθηεκα, Παξαιία - Θάιαζζα Βπζφο, Παηδηθφ δσκάηην, Υξηζηνχγελλα.
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Πξηλ  Γάζνο  Μεηά

Πξηλ  Αγξφθηεκα  Μεηά
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Πξηλ  Παξαιία - Θάιαζζα - Βπζφο  Μεηά

Πξηλ  Παηδηθφ Γσκάηην Μεηά
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Πξηλ  Υξηζηνχγελλα  Μεηά
3ε Γξαζηεξηόηεηα
Λνγηζκηθό: ΑΚΣΗΝΔ
Οη θίινη κνπ / Φσηνγξαθίεο ησλ θίισλ κνπ
ηόρνο: Να εμνηθεησζεί κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη λα
κηιήζεη γηα ηνπο θίινπο ηνπ.

ύλδεζε κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα:
α) Να κάζεη ν καζεηήο λα ρξεζηκνπνηεί ην ζρεηηθφ ιεμηιφγην γηα ηνπο
θίινπο θαη λα ηνπο πεξηγξάθεη είηε πξνθνξηθά είηε γξαπηά..
β) Να αλαπηχμεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο καζαίλνληαο γηα ηα βαζηθά
ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο, θαζψο επίζεο ηελ αληίιεςε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ θαη ηελ έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ
ζπλαηζζεκάησλ.
γ) Να κάζεη γηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε
κηαο θηιηθήο ζρέζεο.
χλδεζε κε ηηο Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο :
α) Πξνθνξηθφο Λφγνο: Απφ ηελ ελφηεηα « Να ιέεη νλφκαηα ζπκκαζεηψλ»,
ν δηδαθηηθφο ζηφρνο «Ολνκαηίδεη νλφκαηα ζπκκαζεηψλ κε ηπραία ή
νξηζκέλε ζεηξά»
β) πλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε: Απφ ηελ ελφηεηα «Δθηηκψ ηνλ εαπηφ κνπ»
ν δηδαθηηθφο ζηφρνο «Απνδνρή άιισλ πξνζψπσλ» θαη απφ ηελ ελφηεηα
«πλεξγάδνκαη κε ηνπο άιινπο» ν δηδαθηηθφο ζηφρνο «Να αλαπηχζζεη θαη
λα δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο».
γ) Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο: Απφ ηελ ελφηεηα «Θπκάκαη φηη βιέπσ, αθνχσ
θαη θηηάρλσ» ν δηδαθηηθφο ζηφρνο «Να ιέεη νλφκαηα πξνζψπσλ»

Πεξηγξαθή: Γχν αζθήζεηο κε θνηλφ ζηφρν. Δκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε έλα
θεθάιη παηδηνχ θαη δίπια ηνπ 6 αζηεξάθηα κε ραξαθηεξηζηηθά πξνζψπνπ
αλά θαηεγνξίεο, φπσο ρξψκα καηηψλ, κχηε, ζηφκα, θχιν, ρξψκα
δέξκαηνο. Ο καζεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη απφ θάζε αζηεξάθη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζέιεη λα δψζεη ζην θίιν ηνπ. (π.ρ.
θαθέ καιιηά, γαιάδηα κάηηα, ρακνγειαζηφ ζηφκα θαη θίηξηλν δέξκα).
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Μεηά εκθαλίδεηαη έλα άικπνπκ κε θσηνγξαθίεο θαη ν καζεηήο θαιείηαη
λα δείμεη ηνπο θίινπο ηνπ.
Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα κηιήζεη γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα δεηήζεη
απφ ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ θαη λα βξνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο
αλάκεζα ζηα πξφζσπα ηεο εηθφλαο, αιιά θπξίσο ζηνπο αλζξψπνπο. Ο
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαη λα δηδάμεη ζηα
παηδηά ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε κηαο
θηιηθήο ζρέζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα κηιήζεη γηα ηα βαζηθά
ζπλαηζζήκαηα, πψο ηα αληηιακβαλφκαζηε θαη πψο ηα εθθξάδνπκε. Ο
καζεηήο κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη ην
πξφζσπν ηνπ θίινπ ζηελ νζφλε (ραξνχκελνο ή ιππεκέλνο).
4ε Γξαζηεξηόηεηα
Λνγηζκηθό: ΑΚΣΗΝΔ
Γηδαθηηθή ελφηεηα: Γεκηνπξγία «γθξάθηηη» (graffiti - 2 δηδαθηηθέο ψξεο)
ηόρνη:

Δμνηθείσζε

κε

ηε

ζπγθεθξηκέλε

ηερληθή

Απηνέθθξαζε

Καιιηέξγεηα νκαδνζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο Γηαζθέδαζε
Μέζα - πιηθά: Ζ/Τ Λεπθέο ζειίδεο Α4 Μαξθαδφξνη, θεξνκπνγηέο,
ηέκπεξεο, ιαδνπαζηέι θ.α.

ρέδην καζήκαηνο: Απφ ηελ πξψηε νκάδα δξαζηεξηνηήησλ, νη καζεηέο
επηιέγνπλ ηε θαηζνχια κε ην πνξηνθαιί ρξψκα , «Έια λα δσγξαθίζνπκε
παξέα». Με ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, κπνξνχλ λα δσγξαθίζνπλ νηηδήπνηε
επηζπκνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα δψδεθα ρξψκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηε
δεμηά κεξηά ηεο νζφλεο. Δπίζεο κπνξνχλ λα θνξηψζνπλ φπνηα εηθφλα
επηζπκνχλ, αξθεί λα είλαη ηχπνπ bmp θαη λα ηελ ηξνπνπνηήζνπλ ή λα ηελ
εκπινπηίζνπλ θαηά ηε βνχιεζή ηνπο. Ο δάζθαινο θαιεί ηνπο καζεηέο ηνπ
λα θηηάμνπλ έλα γθξάθηηη. Αθνχ γίλεη ε ζρεηηθή ζπδήηεζε γη απηφ ην είδνο
δσγξαθηθήο απνθαζίδνπλ λα ην θηηάμνπλ πξψηα ζηνλ Ζ/Τ. Έρνληαο κηα
ιεπθή ζειίδα ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ ηνπο δεηά κε ην πηλέιν ή ην κνιχβη λα
ηξαβήμνπλ δηάθνξεο θακπχιεο ή επζείεο

γξακκέο πξνο φιεο ηηο

θαηεπζχλζεηο. Μπνξνχλ επίζεο λα δσγξαθίζνπλ θαη γεσκεηξηθά ζρήκαηα.
ηε

ζπλέρεηα

γεκίδνπλ

κε

δηαθνξεηηθά

ρξψκαηα.

Μπνξνχλ

λα
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απνζεθεχζνπλ ή λα εθηππψζνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπο. Σελ επφκελε
δηδαθηηθή ψξα, νη καζεηέο θάζνληαη ζε νκάδεο. Καζέλαο έρεη κπξνζηά ηνπ
κηα ιεπθή ζειίδα θαη ηηο κπνγηέο ηνπ. Ο δάζθαινο δεηά λα ηξαβήμνπλ κηα
ζπλερφκελε γξακκή ζην ραξηί ή λα ζρεδηάζνπλ έλα ζρήκα φπσο έθαλαλ
θαη ζηνλ Ζ/Τ. Όηαλ φινη θάλνπλ ηε γξακκή ή ην ζρήκα (απηφ δηαξθεί
κεξηθά δεπηεξφιεπηα ή έλα - δπν ιεπηά), ν δάζθαινο δίλεη ηελ εληνιή λα
πάξεη ν θαζέλαο ην ραξηί ηνπ δηπιαλνχ ηνπ θαη λα θηηάμεη ζ’ απηφ κηα
γξακκή, έλα ζρήκα ή λα γεκίζεη έλα κέξνο κε νπνηνδήπνηε ρξψκα. Ζ
θίλεζε απηή επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο κε θσλεηηθή νδεγία ηνπ
δαζθάινπ ή ρηχπεκα ησλ ρεξηψλ θηι. Όηαλ ηα ραξηηά ησλ καζεηψλ έρνπλ
πιένλ γεκίζεη, ν θαζέλαο παίξλεη ην δηθφ ηνπ θαη ρξσκαηίδεη απηά πνπ
έρνπλ κείλεη (ηα θελά κεηαμχ ησλ γξακκψλ). Σν απνηέιεζκα είλαη έλα
«γθξάθηηη» - δεκηνπξγία νκαδηθήο πξνζπάζεηαο ησλ καζεηψλ.
5ε Γξαζηεξηόηεηα
Λνγηζκηθό: Μαζαίλσ λα Κπθινθνξψ κε Αζθάιεηα Β'

Γηδαθηηθή ελόηεηα: Δπηβάηεο ζε απηνθίλεην ή ιεσθνξείν (2
δηδαθηηθέο ψξεο)

ηόρνη:
Να κάζνπλ βαζηθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο επηβάηεο
ζηα κέζα κεηαθνξάο (απηνθίλεην-ιεσθνξείν)
Να παξάγνπλ πξνθνξηθφ ιφγν
Να ζπλζέηνπλ κηα εηθφλα ζηνλ Ζ/Τ
Βησκαηηθφ παηρλίδη

Μέζα - πιηθά:
Ζ/Τ
Υαξηφλη, καξθαδφξνη
Ζ δξαζηεξηφηεηα «Φηηάμε ην παδι» αξηζ. 9-10
Καξέθιεο, θνξδέια
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ρέδην καζήκαηνο:
Ζ θπθινθνξία κε απηνθίλεην απνηειεί ζρεδφλ θαζεκεξηλφ θαηλφκελν γηα
ηα παηδηά. Ζ ρξήζε, φκσο, ηεο δψλεο αζθαιείαο απφ παηδηά, θαη ελήιηθεο,
δελ απνηειεί δπζηπρψο πξνηεξαηφηεηα μεθηλψληαο κηα δηαδξνκή κε ην
απηνθίλεην. Ζ δηθαηνινγία «είλαη θνληά» δελ εμαζθαιίδεη θαλέλαλ θαη
δελ απνηξέπεη θαλέλα αηχρεκα.

Ο δάζθαινο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλνίμνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα
«θηηάμε ηα παδι κε ηηο εηθφλεο»

. Δπηιέγνπλ ηα παδι κε ηνπο αξηζκνχο

9 θαη 10. Σα παηδηά παξαηεξνχλ ηηο εηθφλεο, πεξηγξάθνπλ θαη ζρνιηάδνπλ
ηε ζηάζε ησλ ζπλεπηβαηψλ. Δθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε
ρξεζηκφηεηα ηεο δψλεο αζθαιείαο. εθψλνπλ ηα ρέξηα απηνί πνπ θνξνχλ
δψλε φηαλ κπαίλνπλ ζε έλα απηνθίλεην. Αλαθέξνπλ ζε ηη κπνξεί λα ηνπο
σθειήζεη ε θίλεζε απηή. Απηνί πνπ δελ θνξνχλ, εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο γηα
ηνπο νπνίνπο δελ ην θάλνπλ. Γίλεηαη ζπδήηεζε πάλσ ζηηο πηζαλέο
δηθαηνινγίεο. Μηινχλ γηα ηα εηδηθά παηδηθά θαζίζκαηα. Ο δάζθαινο εμεγεί
θαη ελεκεξψλεη πσο αθφκε θαη ν πην δπλαηφο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα
ζπγθξαηήζεη ην ζψκα ηνπ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Πσο ζε πνιιά
αηπρήκαηα νη επηβάηεο πνπ δε θνξνχλ δψλε εθηηλάζζνληαη έμσ απφ ην
απηνθίλεην. Αθφκα θαη ζε κηα πνιιή κηθξή ζχγθξνπζε κπνξεί λα
ηξαπκαηηζηνχλ. Πξνβάιιεηαη θαη ηνλίδεηαη πσο ε ρξήζε ηεο δψλεο
αζθαιείαο απνηειεί ην πξψην πξάγκα πνπ πξέπεη λα γίλεηαη κπαίλνληαο ζε
έλα απηνθίλεην.

Όκσο, απφ κφλν ηνπ απηφ, δελ απνηειεί παξάγνληα γηα έλα αζθαιέο ηαμίδη
ή κηα δηαδξνκή. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο σο ζπλεπηβάηεο ζα πξέπεη λα
αθνινπζεί θάπνηνπο θαλφλεο. Οη θαλφλεο απηνί γξάθνληαη ζε ραξηφλη θαη
αλαξηψληαη ζηελ γσληά ηεο «θπθινθνξηαθήο αγσγήο».

 Κάζνκαη πάληνηε ζηα πίζσ θαζίζκαηα.
 Γελ ζεθψλνκαη απφ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη δελ παίδνπλ κε ηηο δψλεο ηνπο.
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 Γελ θσλάδσ θαη δελ ελνριψ ηνλ νδεγφ.
 Γελ βγάδσ ηα ρέξηα θαη ην θεθάιη έμσ απφ ηα παξάζπξα.
 Γελ πεηψ αληηθείκελα έμσ απφ ηα παξάζπξα γηαηί κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
αηχρεκα.
 Δπηβηβάδνκαη (κπαίλσ)

θαη

απνβηβάδνκαη (βγαίλσ) πάληνηε απφ ηελ

κεξηά ηνπ πεδνδξνκίνπ.

Οη καζεηέο σο επηβάηεο ζε έλα ιεσθνξείν, ζα πξέπεη θη εθεί λα
αθνινπζνχλ θάπνηνπο θαλφλεο. Πηζαλφλ λα είλαη γλσζηφ, απφ θάπνηεο
εθδξνκέο ηνπ ζρνιείνπ, φηη θαη ζην ιεσθνξείν νθείινπλ λα δέλνληαη κε ηε
δψλε αζθαιείαο θαη λα παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο κέρξη ην φρεκα λα
αθηλεηνπνηεζεί ηειείσο. Γηα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο νη θαλφλεο πνπ
ηζρχνπλ έρνπλ λα θάλνπλ κε θαη’ αξρήλ κε ηνλ ηξφπν πνπ επηβηβάδνληαη
ζην ιεσθνξείν (πεξηκέλνπλ λα θαηέβνπλ πξψηα απηνί πνπ είλαη ήδε κέζα
ζην ιεσθνξείν) δελ ζπξψρλνπλ, δελ ζπλσζηίδνληαη. Μέζα ζην ιεσθνξείν,
θξαηηνχληαη γεξά απφ ηηο δηάθνξεο ρεηξνιαβέο ή ηηο θνιφλεο ηνπ
νρήκαηνο, δελ αθήλνπλ γηα θαλέλα ιφγν ηα ρέξηα ηνπο, δελ θσλάδνπλ θαη
δελ ελνρινχλ ηνπο ζπλεπηβάηεο ηνπο. Όηαλ είλαη λα θαηέβνπλ, πεξηκέλνπλ
έσο φηνπ αθηλεηνπνηεζεί εληειψο ην φρεκα θαη αλ πξφθεηηαη λα πεξάζνπλ
απέλαληη, πεξηκέλνπλ λα απνκαθξπλζεί ην ιεσθνξείν θαη ζηε ζπλέρεηα
αθνχ ειέγμνπλ ην δξφκν πεξλνχλ πξνζερηηθά.

Παηρλίδη: Ο εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα παξαζηήζνπλ ηνπο
ζπλεπηβάηεο ζε έλα Η.Υ. απηνθίλεην. Σνπο δεηά λα ηνπνζεηήζνπλ δχν
θαξέθιεο κπξνζηά θαη ηξεηο πίζσ (αλαπαξάζηαζε απηνθηλήηνπ). Ο ίδηνο ή
έλαο καζεηήο αλαπαξηζηά ηνλ νδεγφ. Οη ππφινηπνη είλαη νη ζπλεπηβάηεο.
Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα «αλέβνπλ» ζην απηνθίλεην απφ ηε κεξηά πνπ
είλαη ην πεδνδξφκην θαη κφιηο θαζίζνπλ λα δέζνπλ ηε δψλε ηνπο
(θνξδέια). Ο «νδεγφο» μεθηλά κηκνχκελνο ηνλ ήρν ηνπ απηνθηλήηνπ θαη
ηηο θηλήζεηο ηνπ νδεγνχ.

ην ιεσθνξείν απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο θαξέθιεο. Ο «νδεγφο»
αλνίγεη ηηο πφξηεο θαη νη «επηβάηεο» επηβηβάδνληαη. Αθπξψλνπλ ην
77

εηζηηήξην ηνπο θαη πηάλνληαη απφ ηηο εηδηθέο ρεηξνιαβέο. Όηαλ θάπνηνο
ζέιεη λα θαηέβεη, παηά ην θνπκπί ηεο ζηάζεο. Μπνξνχλ λα αλέβνπλ θαη λα
θαηέβνπλ κφλν απφ ηε δεμηά κεξηά. Πεξηκέλνπλ λα απνκαθξπλζεί ην
ιεσθνξείν θαη ζηε ζπλέρεηα δηαζρίδνπλ ην δξφκν.
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη παληαρνχ παξνχζα, ζηελ
εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία, ηελ θνηλσληθή ππεξεζία, θαη ηελ αλαςπρή.
Παξέρνληαο πιήξε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία, θαη άιιεο
εκπεηξίεο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο πξνζθέξεη ίζα δηθαηψκαηα ησλ
αηφκσλ απηψλ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Ο Τπνινγηζηήο, ην Γηαδίθηπν θαη
άιιεο ηερλνινγίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζήζνπλ ζε πεξεηαίξσ
εθπαίδεπζε θαη πηζαλφηαηα ζε κηα θαξηέξα. Χζηφζν, θάηη ηέηνην δελ ζα
πινπνηεζεί εάλ δελ εμαζθαιηζηεί ρξεκαηνδφηεζε θαη δηεχξπλζε ησλ
γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο πξνζβάζηκεο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ θαηάιιειε
ρξήζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ αλαπηχζζνληαο νη αξκφδηνη θαηάιιειεο
πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο
αλεμαξηεζίαο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζψο θηλνχληαη κέζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη
ζε κηα απηεμνχζηα δσή. Σειηθά, θάλνληαο πξνζβάζηκεο φιεο ηηο
εθπαηδεπηηθέο θαη εξγαζηαθέο επθαηξίεο πξνζβάζηκεο ζε άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο ζα εληζρπζεί ηελ νηθνλνκία καο θαη ζα δεκηνπξγεζεί έλα επίπεδν
ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ γηα φινπο.

Οη θνηλέο δπζθνιίεο ζε φιεο ηηο ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ
ζηελ Δηδηθή Αγσγή είλαη νη εμήο:

• Καηαθεξκαηηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο
•Πξνβιήκαηα ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ
δπλαηνηήησλ ησλ ΣΠΔ.
• Έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρνιείσλ
θαη ησλ καζεηψλ.
• Πεξηνξηζκέλε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο παξνρήο ή
ρξεκαηνδφηεζε πνπ δελ έρεη ζηφρν ηελ θάιπςε αλαγθψλ.
• Έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ- πεξηνξηζκέλε
επειημία ζηηο επθαηξίεο θαηάξηηζεο
•

Πεξηνξηζκέλε

δηαζεζηκφηεηα

εμεηδηθεπκέλνπ

εμνπιηζκνχ

θαη

ινγηζκηθνχ.
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• Απνπζία επίζεκεο εζληθήο δνκήο ππνζηήξημεο γηα ηηο ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή
Αγσγή.
• Αλνκνηνγέλεηα ζηελ πξφζβαζε ζε εηδηθέο γλψζεηο ζε πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ππεξεζηψλ ζε κηα
πεξηνρή π.ρ. ηελ πξσηεχνπζα).
• Πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ (θπξίσο
κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ).
• Γεσγξαθηθή απνκφλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (European Agency for
Special Needs and Inclusive Education, 2011).

Ζ ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ΣΠΔ γεληθφηεξα, είλαη αθφκα
πεξηνξηζκέλε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνιχ κάιηζηα πεξηζζφηεξν ζηελ
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα απφ φ,ηη ζε πνιιέο άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο.
Οη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη απηή ε θαζπζηέξεζε είλαη πνιινί,
µκεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη:
• Ζ αλππαξμία ζαθνχο ζεζµηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηελ
εηζαγσγή θαη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε (επίπεδν
εθπαίδεπζεο, µκεζνδνινγία εηζαγσγήο, θιπ.). εκεησηένλ φηη ζηε ρψξα
µαο έρνπµε ήδε δηαλχζεη µηα θξίζηµε εηθνζαεηία θαη ην δήηεµα ηεο
αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε - παξά ηε γελλαία ππνζηήξημε ηεο
ΔΔ θαη ηηο θηιφηηµεο πξνζπάζεηεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ εθ µέξνπο ησλ
ππεπζχλσλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ βξίζθεηαη αθφµε ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο αλάγθεο ιήςεο ζεκαληηθψλ
απνθάζεσλ, φζνλ αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη
ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηε ζχλζεζε ηεο
επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ηφζν ζε δηεζλέο, φζν θαη ζε εζληθφ
επίπεδν.
• Ζ παηδαγσγηθή πξάμε εμειίζζεηαη ζε ηέηνην πςειφ βαζκφ
ζπλζεηφηεηαο, ψζηε είλαη αδχλαηνλ λα εθπέζεη ζηνλ απηνµαηηζµφ θαη
ζηελ απιή ρξήζε ησλ κεραλψλ, γεγνλφο πνπ πξνζδηνξίδεη αιιά θαη
πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ φηαλ δελ εληάζζνληαη ζε έλα ζαθέο θαη
ζχγρξνλν ςπρνπαηδαγσγηθφ πιαίζην γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε.
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• Ζ έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε κηθξή εµπινθή ηνπο
ζην εγρείξεµα ηεο έληαμεο. ηε ρψξα µαο ππάξρεη ην επηπξφζζεην
πξφβιεµα ηεο έιιεηςεο κηαο επαξθνχο παηδαγσγηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ

-

ηδηαίηεξα

ηεο

∆επηεξνβάζµηαο

Δθπαίδεπζεο - ζε επίπεδν βαζηθψλ θαη µεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, γεγνλφο
πνπ θαζηζηά ειάρηζηα απνηειεζµαηηθή µηα ελδερφµελε θαηάξηηζή ηνπο ζε
ηερλνινγηθφ επίπεδν θαη µφλνλ.
• Ζ µε θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνµή πνπ δξα αλαζηαιηηθά ζηελ
αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνµηψλ µε ηε ρξήζε ΣΠΔ. Σν θφζηνο ηνπ
εμνπιηζµνχ ησλ ζρνιείσλ δελ είλαη απαγνξεπηηθφ, αιιά ηα πξνβιήµαηα
εζηηάδνληαη θπξίσο ζηε ζπληήξεζε θαη ζηελ αλαβάζµηζή ηνπ, ψζηε λα
µελ απαμηψλεηαη ζε ζχληνµν ρξνληθφ δηάζηεµα.
• Ζ έιιεηςε πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζµηθνχ πνπ λα αμηνπνηεί ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ ππνινγηζηή - ζπγρξφλσο φµσο θαη λα απειεπζεξψλεη ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ δαζθάινπ - γηα ζεµαληηθέο παηδαγσγηθέο εθαξµνγέο θαη
λα θαιχπηεη µεγάιν εχξνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάµµαηνο.
• Ο ραξαθηήξαο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάµµαηνο ηνπ ζρνιείνπ, πνπ
εμαθνινπζεί λα εµθαλίδεη παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ., αθαµςία,
θαηαθεξµαηηζµφο ηεο γλψζεο, ζεσξεηηθνινγία, πξνζθφιιεζε ζην έλα θαη
µνλαδηθφ βηβιίν, ζπγθεληξσηηζµφο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάµµαηνο θαη
αδπλαµία

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ

λα

αλαπηχμεη

ζπζηεµαηηθέο

θαη

ππνβνεζνχµελεο απφ έλα επίζεµν (ΔΣΠΔ, 2002).

Οη

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γίλνληαη

δεθηέο σο ελίζρπζε ηεο κάζεζεο φζνλ αθνξά ηε δηάδνζε ηεο γλψζεο ζε
ςεθηαθή επνρή. Χζηφζν, εμαθνινπζεί λα είλαη έλα πξφβιεκα ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ζηηο νπνίεο δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο απαηηεί
ρξφλν γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηηο ΣΠΔ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.

Ζ δπζθνιία ησλ παξαδνζηαθψλ πξαθηηθψλ, ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο
εμεηδίθεπζεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα κπνξεί λα αλαθέξνληαη σο εκπφδηα
ζηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή Αγσγή γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο .
Ο θξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή
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Αγσγή είλαη ν ςεθηαθφο αιθαβεηηζκφο. Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο
ηερλνινγίαο πξέπεη λα εμεηαζηεί ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα
θαζνξηζηνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζρέδηα δξάζεο γηα πεξαηηέξσ
αλάπηπμε. Απφ ηελ άπνςε απηή, ην ζχζηεκα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε
πνιηηηθέο γηα ηηο ΣΠΔ γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, λα δψζεη έκθαζε γηα ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε δελ απνηειεί παλάθεηα
ζηελ επίιπζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξνβιεκάησλ, είλαη δπλαηφλ
φκσο λα ζπκβάιιεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ελφο παηδηνχ πνπ
αληηκεησπίδεη εηδηθέο δπζθνιίεο ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ θαηάιιειε
παηδαγσγηθή κέζνδν θαη ππνζηήξημε. ε θακηά επίζεο πεξίπησζε, ζηελ
επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ηερλνθξαηίαο πνπ δηαλχνπκε, ηα
άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο δελ ζα πξέπεη
λα

κείλνπλ

ζην

πεξηζψξην

ή

λα

θαηαζηνχλ

ηερλνινγηθά

αλαιθάβεηα. Απαηηείηαη φκσο απφ ηνπο αξκφδηνπο δηεζλείο πνιηηηθνχο
θαη εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ε κειέηε θαη αλάπηπμε κηαο λέαο νξγαλσκέλεο,
θαζνιηθήο θηινζνθίαο αλαθνξηθά κε ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ζε ζπλάξηεζε
κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη δε ηνπ Ζ/Τ, γηα ηελ επίηεπμε ηεο
αλάπηπμεο ςπρν-πλεπκαηηθά άξηησλ αηφκσλ αλεμαξηήησο ηεο φπνηαο
ηδηαηηεξφηεηάο ηνπο (Μαθξήο, 2015).

Ζ αμηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηελ Δηδηθή
Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ εξγαιεία,
πιηθφ θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο
κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο,
λα εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα αλαπηχζζνπλ ηελ
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, λα
αλαιακβάλνπλ

εξγαζίεο

ρξεζηκνπνηψληαο

πνιιαπιέο

πξνζβάζηκεο

κεζφδνπο θαη εξγαιεία. Όια απηά ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ελφο
επλντθνχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε κε πνηθίια παηδαγσγηθά θαη
καζεζηαθά νθέιε γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Δθφπνπινο, 2014).
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