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Πεξίιεςε 

 

Διιεληθή πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κία κειέηε πεξίπησζεο ελφο εληεθάρξνλνπ καζεηή 

κε κέηξηα δηαλνεηηθή αλαπεξία θαη ζνβαξά λεπξνινγηθά θαη νξζνπεδηθά 

πξνβιήκαηα. Ο φξνο δηαλνεηηθή αλαπεξία εηζήρζε απφ ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ 

δηαγλσζηηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο, ην DSM 5, 

αληηθαζηζηψληαο ηνπο  φξνπο λνεηηθή πζηέξεζε/λνεηηθή θαζπζηέξεζε (ΑPA, 2013). 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη αθελφο, ε δηεξεχλεζε ησλ δπζθνιηψλ 

νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ηνπ καζεηή, θαη αθεηέξνπ, ε 

εχξεζε ηερληθψλ αλάπηπμεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ κε ηε ρξήζε 

πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ ζην νπνίν 

καζεηεχεη. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο θαηαζθεπάζηεθαλ γλσζηηθέο 

κεραλέο κε ζηφρν ηε κεηαηξνπή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε κία παηγληψδε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνζέιθπε ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη δηαηεξνχζε 

ζπγθεληξσκέλε ηελ πξνζνρή ηνπ, ζηελ νπνία, ζχκθσλα κε  ηε δηάγλσζή ηνπ, ππήξρε 

ζνβαξφ πξφβιεκα ∙ ε κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε  εμαζθάιηδε ηελ παξαηεηακέλε 

εκπινθή ηνπ καζεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: κέηξηα δηαλνεηηθή αλαπεξία, νπηηθνθηλεηηθφο ζπληνληζκφο, ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα, πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε, γλσζηηθέο κεραλέο. 
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Abstract 

This research is a case study of an eleven year-old student with moderate 

intellectual disability and severe neurological and orthopedic problems. The term 

intellectual disability was introduced by the latest version of the diagnostic and 

statistical manual of the American Psychiatric Association, DSM 5, replacing the 

term mental retardation (APA, 2013). The purpose of this study is firstly, to 

investigate the student's difficulties in visual-motor coordination and fine motor 

skills, and secondly, the search and invention of techniques that will help the 

development of these skills, with the use of multi-sensory approach, within the 

context of a special school. As part of the intervention program cognitive machines 

were constructed aiming to transform the educational process into a playful activity 

that attracted the interest of the student and also managed to maintain  his attention- 

according to the student’s  diagnosis there was a serious problem in this area. This 

type of approach ensured the sustained involvement in the educational process. 

Key-words: mild intellectual disability, visual-motor coordination, fine motor skills, 

multi-sensory approach, cognitive machines. 
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Astratto 

Il presente lavoro è un caso di studio di un bambino di undici anni, uno studente 

con disabilità intellettiva moderata e gravi problemi neurologici e ortopedici. Il 

termine disabilità intellettiva è stato introdotto dall’ultima edizione del manuale 

diagnostico dell’Associazione Psichiatrica Americana, il DSM-V, sostituendo il 

termine ritardo mentale (APA, 2013).  L’obiettivo di questo studio è in primo luogo, 

lo studio delle difficoltà del coordinamento visuo-motorio e della motricità fine dello 

studente, e in secondo luogo, la ricerca di tecniche di sviluppo di queste abilità 

utilizzando un approccio multisensoriale nell’ambito della scuola speciale che 

frequenta. Come parte del programma di intervento sono state costruite macchine 

cognitive allo scopo di trasformare il processo educativo in un’attività ludica in grado 

di attirare l’interesse dello studente, mantenere concentrata la sua attenzione che al 

momento della diagnosi presentava problemi, e garantire la sua partecipazione 

sostenuta nel processo educativo.  

 

Parole-chiave: disabilità intellettiva moderata, coordinamento visuo-motorio, 

motricità fine, approccio multisensoriale, macchine cognitive. 
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Καηάινγνη 

Καηάινγνο πληνκνγξαθηώλ 

 

  APA (American Psychiatric Association) 

  DSM (Diagnostic and Statistical Manual) 

  ΑκΔΔΑ (Άηνκα κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο) 

   ΑκΓ (Άηνκα κε Γπζθνιίεο)  

   ΑΠΑ (Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε) 

   ΑΠ (Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ) 

   ΓΜΓ (Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο) 

   ΔΓΠ (Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξφγξακκα) 

   ΔΜΓ (Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο) 

   ΓΔΠΠ (Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ) 

   ΓΜΔ (Γεμηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο) 

   ΔΑΔ  (Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε) 

   ΔΓΑ (Έληππν Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο) 

   ΔΔΑ (Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο) 

   Ζ/Τ (Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο) 

   ΛΔΒΓ (Λίζηεο ειέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ) 

   ΠΑ (Πξαθηηθή Άζθεζε)  

   ΠΑΠΔΑ (Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο) 

 ΑΓΔΠΔΑΔ (ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο           

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο)  

 

 

 



[9] 
 

Καηάινγνο ρεκάησλ 

 

ρήκα 1: Υσξνηαμηθφ ζθαξίθεκα ηάμεο………………………………………..ζει.82 

ρήκα 2: 1
ε
 θάζε ΑΠΑ ζηηο ΓΜΔ………………………………………………ζει.99 

ρήκα 3: 2
ε
 θάζε ΑΠΑ ζηηο ΓΜΔ……………………………………………..ζει.100 

ρήκα 4: 3
ε
 θάζε ΑΠΑ ζηηο ΓΜΔ…………………………………………..…ζει.101 

ρήκα 5: 1
ε
 θάζε ΑΠΑ ζην ΠΑΠΔΑ………………………………………….ζει.102 

ρήκα 6: 2
ε
 θάζε ΑΠΑ ζην ΠΑΠΔΑ………………………………………….ζει.103 

ρήκα 7: 3
ε
 θάζε ΑΠΑ ζην ΠΑΠΔΑ………………………………………….ζει.104 

ρήκα 8: 1
ε
 θάζε ΑΠΑ ζηηο ΓΜΓ……………………………………………..ζει.105 

ρήκα 9: 2
ε
 θάζε ΑΠΑ ζηηο ΓΜΓ……………………………………………..ζει.106 

ρήκα 10:3
ε
 θάζε ΑΠΑ ζηηο ΓΜΓ…………………………………………….ζει.107 

 

 

Καηάινγνο Πηλάθσλ 

 

Πίλαθαο 1: Απαληήζεηο εξσηεκαηνινγίνπ……………………………………..ζει.138 

Πίλαθαο 2: Πείξακα 1
ν
…………………………………………………………ζει.140 

Πίλαθαο 3: Πείξακα 2
ν
 ………………………………………………………...ζει.140 

Πίλαθαο 4: Πείξακα 3
ν
…………………………………………………………ζει.140 

Πίλαθαο 5: Πείξακα 4
ν
…………………………………………………………ζει.141 

Πίλαθαο 6: Πείξακα 4
ν
…………………………………………………………ζει.141 

 

 

 

 



[10] 
 

Καηάινγνο Δηθόλσλ 

 

Δηθφλα 1:  θίηζν κε ξνιφη ζην ηεηξάδην………………………………………ζει.120                        

Δηθφλα 2: θίηζν κε ξνιφη ζην ηεηξάδην……………………………………….ζει.120                                 

Δηθφλα 3: Άζθεζε ζηελ ψξα κε ράξηηλν ξνιφη………………………………...ζει.120 

Δηθφλα 4: Άζθεζε ζηελ ψξα κε ηχκπαλν……………………………………...ζει.120 

Δηθφλα 5: Άζθεζε ζηελ ψξα κε ράξηηλν ξνιφη………………………………...ζει.121 

Δηθφλα 6: Δθκάζεζε ψξαο κε ηε ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα………………...ζει.121 

Δηθφλα 7: Ξχιηλν ξνιφη κε βέιθηξνλ…………………………………………..ζει.121 

Δηθφλα 8: Πξαγκαηηθφ ξνιφη ηνίρνπ…………………………………………...ζει.121 

Δηθφλα 9: Υξήζε ηάκπιεη γηα ηελ άζθεζε ζην «αθξηβψο»……………………ζει.121 

Δηθφλα 10: Υξήζε ηάκπιεη γηα ηε ζχλδεζε ψξαο- δξαζηεξηνηήησλ…………..ζει.121 

Δηθφλα 11: Υξήζε καγλεηηθνχ πίλαθα θαη ζρεδίσλ (ηα ζρέδηα δαλεηζκέλα απφ βηβιίν 

ησλ εθδφζεσλ ηεο «πξάζηλεο πξίδαο» γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ψξαο)…………..ζει.122 

Δηθφλα 12: Υξήζε καγλεηηθνχ πίλαθα θαη ζρεδίσλ (ηα ζρέδηα δαλεηζκέλα απφ βηβιίν 

ησλ εθδφζεσλ ηεο «πξάζηλεο πξίδαο» γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ψξαο)…………..ζει.122 

Δηθφλα 13: Γηαδξαζηηθή άζθεζε απφ ηελ ηζηνζειίδα jele…………………….ζει.123  

Δηθφλα 14: Γηαδξαζηηθή άζθεζε απφ ην ινγηζκηθφ «Αθηίλεο»……………….ζει.123 

Δηθφλα 15: Υξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα…………………….ζει.124  

Δηθφλα 16: Υξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα…………………….ζει.124  

Δηθφλα 17: Υξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα…………………………….…….ζει.124 

Δηθφλα 18: Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ…………………………….……ζει.124 

Δηθφλα 19:Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ …………………………….……ζει.125 

Δηθφλα 20: Υξήζε εθπαηδεπηηθνχ βηβιίνπ…………………………….……….ζει.125 

Δηθφλα 21:Τιηθά θαηαζθεπήο ξνινγηνχ…………………………….…………ζει.125 

Δηθφλα 22: Πιαζηηθνπνηεηήο…………………………………………………..ζει.125 

Δηθφλα 23: ρέδηα-ρξσκαηηζκνί…………………………….………………….ζει.125 



[11] 
 

Δηθφλα 24:Κνπή αξηζκψλ………………………………………………………ζει.125 

Δηθφλα 25:Σνπνζέηεζε βέιθηξνλ………………………………………………ζει.125 

Δηθφλα 26: Σνπνζέηεζε βέιθηξνλ……………………………………………...ζει.125 

Δηθφλα 27:Καηαζθεπή………………………………………………………….ζει.126 

Δηθφλα 28:Λεμηινγην ζρεηηθφ κε ηελ ψξα……………………………………...ζει.126 

Δηθφλα 29: Οξζνγξαθία ιέμεσλ……………………………………...………...ζει.126 

Δηθφλα 30:Αζθήζεηο κε ην ξνιφη………………………………………..……...ζει.126 

Δηθφλα 31:Υάξηηλν ξνιφη……………………………………………….……...ζει.127 

Δηθφλα 32:Μαζεκαηηθέο αζθήζεηο………………………………………...…...ζει.127 

Δηθφλα 33:Δξγφθεκνο, Άηθ θαη εξγαιεία………………………………………ζει.128 

Δηθφλα 34:Δξγφθεκνο & Άηθ…………………………………………………..ζει.139 

Δηθφλα 35:Δξγφθεκνο………………………………………………………….ζει.129  

Δηθφλα 36:Δξγφθεκνο………………………………………………………….ζει.129 

Δηθφλα 37: Βαιηηζάθη εξγαιείσλ – εμαξηεκάησλ……………………………...ζει.130 

Δηθφλα 38:Ο Άηθ κε δηάθνξνπο πίλαθεο………………………………………..ζει.130  

Δηθφλα 39:Ο Άηθ κε πίλαθα ςεθηαθήο ψξαο…………………………………..ζει.130 

Δηθφλα 40:Ο Άηθ κε ιεμηιφγην ηεο ψξαο………………………………………ζει.130 

Δηθφλα 41:΄Αζθεζε πεξηζηξνθήο θαξπνχ κε ζηξφθηγγα……………………...ζει.131  

Δηθφλα 42:Άζθεζε πεξηζηξνθήο θαξπνχ κε βηδνζειηά……………………….ζει.131 

Δηθφλα 43:Βίδσκα-μεβίδσκα κε θαηζαβίδη…………………………………….ζει.131 

Δηθφλα 44:Βίδσκα πφκνινπ…………………………………………………....ζει.131 

Δηθφλα 45:Δλδπλάκσζε δαθηχισλ κε θιηπ…………………………………….ζει.131 

Δηθφλα 46:άζθεζε πεξηζηξνθήο-ελδπλάκσζεο κε ζηξφθηγγα………………....ζει.131 

Δηθφλα 47:Οπηηθνθηλεηηθέο αζθήζεηο αθξηβείαο……………………………….ζει.132 

Δηθφλα 48: Οπηηθνθηλεηηθέο αζθήζεηο αθξηβείαο………………………………ζει.132 

Δηθφλα 49:Οπηηθνθηλεηηθέο αζθήζεηο αθξηβείαο……………………………….ζει.132 

Δηθφλα 50: Ο Άηθ κε πίλαθα ιέμεσλ……………………………………….......ζει.133  



[12] 
 

Δηθφλα 51:Άζθεζε νξζνγξαθίαο κε καληαιάθηα………………………………ζει.133 

Δηθφλα 52:Άζθεζε ζηελ ψξα κε ηνλ Άηθ………………………………………ζει.133 

Δηθφλα 53:Άζθεζε ζηελ ψξα κε εηδηθφ εξγαιείν……………………………...ζει.133 

Δηθφλα 54:Φεξκνπάξ γηα άζθεζε απηνλνκίαο…………………………………ζει.134 

Δηθφλα 55: Φεξκνπάξ γηα άζθεζε απηνλνκίαο………………………………...ζει.134 

Δηθφλα 56:Άζθεζε θεξκνπάξ ζην κπνπθάλ…………………………………...ζει.134 

Δηθφλα 57:Άζθεζε θεξκνπάξ ζηε δαθέηα……………………………………..ζει.134 

Δηθφλα 58:Αζθήζεηο ελδπλάκσζεο κε πέλζα…………………………………..ζει.134 

Δηθφλα 59:Άζθεζε δεζίκαηνο θνξδνληψλ……………………………………...ζει.134 

Δηθφλα 60:Άζθεζε απηνλνκίαο-δαθηχισλ……………………………………..ζει.134 

Δηθφλα 61:Γλσξηκία κε εμαξηήκαηα…………………………………………...ζει.135 

Δηθφλα 62:Γλσξηκία κε καγλήηεο………………………………………………ζει.135 

Δηθφλα 63:Υξήζε θαηζαβηδηνχ………………………………………………...ζει.135 

Δηθφλα 64:Απηνζρέδην ξνιφη…………………………………………………..ζει.135 

Δηθφλα 65:Γηεξεχλεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ξνινγηνχ…………………………ζει.135 

Δηθφλα 66:Υξήζε δηαδηθηχνπ………………………………………………….ζει.135 

Δηθφλα 67: Άζθεζε ζηελ ψξα…………………………………………………ζει.136 

Δηθφλα 68:Άζθεζε ζηελ ψξα………………………………………………….ζει.136 

Δηθφλα 69:Άζθεζε ζηελ ψξα………………………………………………….ζει.136 

Δηθφλα 70:Άζθεζε ζηελ ψξα………………………………………………….ζει.136 

Δηθφλα 71:Άζθεζε ζηελ ψξα………………………………………………….ζει.136 

Δηθφλα 72:Άζθεζε ζηελ ψξα………………………………………………….ζει.136 

Δηθφλα 73:1
ν
 Πείξακα………………………………………………………….ζει.141 

Δηθφλα 74:1
ν
 Πείξακα …………………………………………………………ζει.141 

Δηθφλα 75:1
ν
 Πείξακα………………………………………………………….ζει.141 

Δηθφλα 76:2
ν
 Πείξακα………………………………………………………….ζει.142 

Δηθφλα 77:2
ν
 Πείξακα………………………………………………………….ζει.142 



[13] 
 

Δηθφλα 78:3
ν
 Πείξακα………………………………………………………….ζει.142 

Δηθφλα 79:3
ν
 Πείξακα………………………………………………………….ζει.142 

Δηθφλα 80:4
ν
 Πείξακα………………………………………………………….ζει.142 

Δηθφλα 81:4
ν
 Πείξακα………………………………………………………….ζει.142 

Δηθφλα 82:4
ν
 Πείξακα………………………………………………………….ζει.142 

Δηθφλα 83:4
ν
 Πείξακα………………………………………………………….ζει.142 

Δηθφλα 84:4
ν
 Πείξακα………………………………………………………….ζει.142 

Δηθφλα 85:5
ν
 Πείξακα………………………………………………………….ζει.143 

Δηθφλα 86:5
ν
 Πείξακα………………………………………………………….ζει.143 

Δηθφλα 87: 5
ν
 Πείξακα…………………………………………………………ζει.143 

Δηθφλα 88: 5
ν
 Πείξακα…………………………………………………………ζει.143 

Δηθφλα 89: 5
ν
 Πείξακα…………………………………………………………ζει.143 

Δηθφλα 90: 5
ν
 Πείξακα…………………………………………………………ζει.143 

Δηθφλα 91:Παηδφηνπνο…………………………………………………………ζει.152 

Δηθφλα 92: Παηδφηνπνο………………………………………………………...ζει.152 

Δηθφλα 93:Παηδφηνπνο…………………………………………………………ζει.153 

Δηθφλα 94:Παηδφηνπνο…………………………………………………………ζει.153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[14] 
 

 

  Δπραξηζηίεο 

ηελ πξνζπάζεηά κνπ λα δηεπξχλσ  ηηο γλψζεηο κνπ σο παηδαγσγφο, κε ηε κειέηε 

ηνπ πεδίνπ ηεο Δηδηθήο αγσγήο, ψζηε λα θαηαζηψ ηθαλφηεξε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ θάζε παηδηνχ, είρα αξθεηνχο ζπκπαξαζηάηεο. Γηα ηελ πξφζπκε θαη 

γελλαηφδσξε βνήζεηά ηνπο  ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηά κνπ θ. Μ. 

Γξνζηλνχ, πνπ ππήξμε ζχκβνπινο θαη βνεζφο κνπ, ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά κνπ γηα 

ηελ εζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ζπκπαξάζηαζε θαη ηηο  θίιεο  κνπ Αιεμία, 

ηαπξνχια θαη ηέιια  γηα ηε θηιία θαη ηε ζηήξημή ηνπο ζηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ 

κνπ. Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Πεγή, ηε δαζθάια ηεο ηάμεο γηα ηελ 

δεζηή, επγεληθή  θαη ππνζηεξηθηηθή ζηάζε ηεο,  ηνλ δηεπζπληή ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ, 

θ. Κσλζηάληαξν γηα ηελ απιφρεξε βνήζεηά ηνπ, ηελ Κσλζηαληηληά, εξγνζεξαπεχηξηα 

ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη φιν ην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, 

θαζψο θάζε έλαο ηνπο κνπ δίδαμε θαη απφ θάηη. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε 

γξακκαηέα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, θ. Μπαθίηε γηα ηε βνήζεηά πνπ 

παξείρε ζην ζχλνιν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

καο.        
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Δηζαγσγή 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αζρνιεζήθακε κε ηε κεζνδνινγία παξαηήξεζεο θαη  

παξέκβαζεο ζε καζεηή κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία θαη ζνβαξά λεπξνινγηθά θαη 

νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

κεζνδνινγία παξαηήξεζεο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπζθνιηψλ, ησλ αλαγθψλ θαη ησλ 

θιίζεσλ ηνπ καζεηή  θαη ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο Δηδηθήο Γηδαθηηθήο 

ηέζεθαλ βξαρππξφζεζκνη θαη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη ∙ νη ηειεπηαίνη αθνξνχζαλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο ηνπ καζεηή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ αλάπηπμε 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. 

Γηαξθήο κέξηκλα θαηά ηελ παξέκβαζή καο ππήξμε ε πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο 

ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο ηνπ καζεηή πνπ θαηά γεληθή νκνινγία δεκηνπξγεί 

θσιχκαηα ζηελ πξφνδν ηνπ. Ζ θαιιηέξγεηα θαη ε βειηίσζε ζε απηνχο ηνπο ηνκείο 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε κίαο ζεηξάο ζεκειησδψλ δεμηνηήησλ, 

φπσο ησλ  βαζηθψλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ (γξαθήο, αλάγλσζεο, καζεκαηηθψλ), 

πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο απηνλνκίαο, απηνεμππεξέηεζεο, πξνεπαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ, δηαρείξηζεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ (ςπραγσγίαο, παηρληδηνχ).   Ζ παξέκβαζή 

καο ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη νπηηθνθηλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο. 

χκθσλα κε ην Department for Education and Skills (DfES, 2004) σο 

πνιπαηζζεηεξηαθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο νξίδεηαη  «ε ρξήζε νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ, 

θηλαηζζεηηθψλ ηξφπσλ (modalities), κεξηθέο θνξέο ηαπηφρξνλα »  (Obaid, 2013).  

Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

κε ηελ  εθαξκνγή ελφο ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ, Δληαμηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο  (ΑΓΔΠΔΑΔ) (Γξνζηλνχ, θαη 

ζπλ., 2009). Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο  είλαη κεηθηή θαη πεξηιακβάλεη πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά δεδνκέλα (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Σνλ ππξήλα ηεο νκάδαο ζηφρνπ 

απνηειεί έλαο εληεθάρξνλνο καζεηήο κε κέηξηα λνεηηθή θαη θηλεηηθή αλαπεξία, 

θαζψο θαη νη ελήιηθεο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληφο ηνπ πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηαπαηδαγψγεζε θαη ππνζηήξημή ηνπ.  
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Κεθάιαην Α΄: Θεσξεηηθό ππόβαζξν θαη βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθόπεζε 

 

1. Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 

 

 Οξηζκόο  θαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Απφ ην πιήζνο ησλ νξηζκψλ πνπ θαηά θαηξνχο δφζεθαλ γηα ηε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε απφ δηάθνξνπο επηζηήκνλεο, δχν έγηλαλ πεξηζζφηεξν απνδεθηνί ∙ 

απηφο ηνπ Βξεηαλνχ γηαηξνχ Tregold (1937) θαη ν νξηζκφο ηνπ Ακεξηθαλνχ 

ςπρνιφγνπ Edgar Doll.   

O  Tregold (1937) φξηζε ηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε σο «κία θαηάζηαζε αλεπαξθνύο 

λνεηηθήο αλάπηπμεο, ζε βαζκό θαη πνηό, ώζηε λα θαζηζηά ην άηνκν αλίθαλν λα 

πξνζαξκνζηεί ζην ζύλεζεο πεξηβάιινλ θαη λα δηαηεξεζεί ρσξίο θαζνδήγεζε, 

πξνζηαζία, θαη εμσηεξηθή βνήζεηα » (Παξαζθεπφπνπινο, 1980, p. 21).  

O Doll (1941) φξηζε σο βαζηθά θξηηήξηα ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ηα εμήο: α) 

φηη εκθαλίδεηαη θαηά ηε γέλλεζε ή λσξίο ζηελ παηδηθή ειηθία, β) ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αλεπαξθή λνεηηθή αλάπηπμε, γ) ζπλνδεχεηαη απφ αλεπαξθή θνηλσληθή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, δ) θαηαιήγεη ζε θνηλσληθή αλεπάξθεηα θαηά ηελ ψξηκε ειηθία, 

ε) νθείιεηαη ζε νξγαληθά αίηηα θαη ζη) είλαη βαζηθά αλίαηε» (Παξαζθεπφπνπινο, 

1980, p. 21).  

Σν 1959  ν Ακεξηθαληθφο χλδεζκνο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο (AAMR, πιένλ 

κεηνλνκαζζείο ζε AAID)  ν κεγαιχηεξνο επαγγεικαηηθφο νξγαληζκφο ζην ρψξν ηεο 

λνεηηθήο αλαπεξίαο,  πνπ απαξηίδεηαη  θπξίσο απφ  γηαηξνχο, ςπρνιφγνπο, 

παηδαγσγνχο θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο πξφηεηλε έλαλ νξηζκφ.  

Όπσο αλαθέξεη ν Υξεζηάθεο (Υξεζηάθεο, 2011α, p. 158), ν νξηζκφο απηφο 

δηαηππψζεθε αξρηθά απφ ηνλ Heber ην 1959 θαη αλαζεσξήζεθε ην 1983 απφ ηνλ 

Grossman. O νξηζκφο πνπ δφζεθε ήηαλ ν εμήο:  
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«Ννεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη κία παζνινγηθή θαηάζηαζε, πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο, ραξαθηεξίδεηαη από λνεηηθή ηθαλόηεηα θάησ από ην κέζν όξν 

θαη ζπλνδεύεηαη από κεησκέλε ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο» (Παξαζθεπφπνπινο, 1980, ζ. 

22)  

Οη εξεπλεηέο Παξαζθεπφπνπινο θαη Herbert (2013, ζ. 104) αλαθέξνπλ φηη «ε  

ειιηπήο λνεηηθή αλάπηπμε θαη ε κεησκέλε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ 

απηψλ, είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηνπηξίδεηαη: α) ηελ σξίκαλζε, δει. ην ξπζκφ θαη ζην 

επίπεδν αλάπηπμεο ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ θαη αληηιεπηηθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαη 

ησλ δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο. β) ζηε κάζεζε, δει. ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ 

λα απνθηά γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απφ ηελ επαθή θαη ηε ζπλδηαιιαγή  ηνπ κε ηα 

πξφζσπα θαη ηα πξάγκαηα ζην πεξηβάιινλ ηνπ. γ) ζηελ θνηλσληθή έληαμε, δει. ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηα θξηηήξηα ηεο 

θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία δεη θαη δξα. 

Έλαο άιινο πξαγκαηηζηηθφο θαη αλαιπηηθφηεξνο νξηζκφο ηεο λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο δφζεθε ην 1992 απφ ηελ AAMR. Πξφθεηηαη γηα έλαλ νξηζκφ ζηνλ 

νπνίν δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο. χκθσλα κε απηφλ: 

[…] ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε αλαθέξεηαη ζε νπζηψδεηο πεξηνξηζκνχο ηεο θείκελεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Σε ραξαθηεξίδεη ζεκαληηθή θαη θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ 

λνεηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία φκσο ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε δχν ή πεξηζζφηεξα 

πεξηνξηζηηθά ζηνηρεία απφ ηα αθφινπζα πεδία βηνηηθψλ πξνζαξκνζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, φπσο: επηθνηλσλία, απηνεμππεξέηεζε, απηνζπληήξεζε ζην ζπίηη, 

θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, βηνηηθή ρξήζε ηεο θνηλφηεηαο απηνδηάζεζε, ζπληήξεζε ηεο 

πξνζσπηθήο πγείαο-πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ιεηηνπξγηθέο ζρνιηθέο ηθαλφηεηεο 

(βαζηθέο γλψζεηο γξαθήο, αλάγλσζεο θαη αξηζκεηηθήο), εξγαζία θαη ςπραγσγία. Ζ 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλήο πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ δεθανρηψ 

ρξφλσλ (Ξεξνκεξίηε, 1997, ζ. 141). 

 

Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα  DSM 5 γηα ηε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία 

ην DSM 5 (2013) ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ ηεο 

Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, ν φξνο λνεηηθή θαζπζηέξεζε αληηθαζίζηαηαη 

επίζεκα απφ ηνλ φξν δηαλνεηηθή αλαπεξία θαη νξίδεηαη σο εμήο: «ε Γηαλνεηηθή 
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αλαπεξία είλαη κία δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν θαη 

πεξηιακβάλεη ειιείκκαηα ζηηο δηαλνεηηθέο θαη πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζηνπο 

αληηιεπηηθνχο, ηνπο θνηλσληθνχο θαη ηνπο πξαθηηθνχο ηνκείο». Πξέπεη λα πιεξνχληαη 

ηα αθφινπζα ηξία θξηηήξηα: α) Διιείκκαηα ζηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε ηνκείο φπσο, 

ε ινγηθή ζθέςε, ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ν ζρεδηαζκφο, ε αθεξεκέλε 

ζθέςε, ε θξηηηθή ηθαλφηεηα, νη αθαδεκατθέο γλψζεηο, ε γλψζε κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία. β) Διιείκκαηα ζηελ πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηελ  απνηπρία λα αληαπνθξηζεί ην άηνκν ζηα αλαπηπμηαθά θαη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά 

πξφηππα γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλεμαξηεζία θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ επζχλε. γ) 

Δκθάληζε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη πξνζαξκνζηηθψλ ειιεηκκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαπηπμηαθήο πεξηφδνπ ηνπ αηφκνπ (Αmerican Psychiatric Association, 2013 ζ. 33). 

Αθνινχζσο παξαηίζεληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κέηξηα δηαλνεηηθήο αλαπεξίαο 

ζηνλ αληηιεπηηθφ, ηνλ θνηλσληθφ θαη ηνλ πξαθηηθφ ηνκέα ζχκθσλα κε ην DSM 5.  

ηνλ αληηιεπηηθφ ηνκέα ζεκεηψλεηαη φηη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο νη 

αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ πζηεξνχλ ζεκαληηθά έλαληη απηψλ ησλ 

ζπλνκειίθσλ. Γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ε γιψζζα θαη πξν-αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο αλαπηχζζνληαη αξγά. Γηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, ε πξφνδνο ζηελ 

αλάγλσζε, ηε γξαθή, ηα καζεκαηηθά θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ 

ρξεκάησλ ιακβάλεη ρψξα αξγά ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο  θαη είλαη ζεκαληηθά 

πεξηνξηζκέλε ζε ζχγθξηζε κε εθείλε ησλ ζπλνκειίθσλ.  

Γηα ηνπο ελήιηθεο, ε αλάπηπμε αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ είλαη ζπλήζσο ζε έλα 

ζηνηρεηψδεο επίπεδν, θαη  ε ππνζηήξημε είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε ρξήζε ησλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ ζηελ εξγαζία θαη ηελ πξνζσπηθή δσή. Γηαξθήο βνήζεηα 

είλαη απαξαίηεηε ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηελ νινθιήξσζε αληηιεπηηθψλ  εξγαζηψλ  

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη είλαη δπλαηφλ  λα αλαιάβνπλ άιινη πιήξσο απηέο ηηο 

επζχλεο γηα ην άηνκν. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα ην άηνκν εκθαλίδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ζηελ θνηλσληθή θαη επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο. 

Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο είλαη ζπλήζσο έλα θχξην εξγαιείν γηα ηελ θνηλσληθή 

επηθνηλσλία, αιιά είλαη πνιχ πην απινπνηεκέλε απφ εθείλε ησλ ζπλνκειίθσλ. Ζ 
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ηθαλφηεηα γηα ζρέζεηο είλαη εκθαλήο ζηνπο δεζκνχο κε ηελ  νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

θίινπο ∙ ην άηνκν κπνξεί λα έρεη επηηπρεκέλεο θηιίεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ θαη ελίνηε ξνκαληηθέο ζρέζεηο ζηελ ελήιηθε δσή. Χζηφζν, ηα άηνκα είλαη 

δπλαηφλ λα κελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ή λα εξκελεχζνπλ ηα θνηλσληθά ζήκαηα κε 

αθξίβεηα. Ζ θνηλσληθή θξίζε θαη νη ηθαλφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη απηνί πνπ ηα θξνληίδνπλ πξέπεη λα ηα βνεζνχλ φηαλ θαινχληαη λα 

πάξνπλ θξίζηκεο απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπο. Οη θηιίεο κε ηππηθά αλαπηπζζφκελνπο 

ζπλνκειίθνπο πιήηηνληαη ζπρλά απφ  ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ή ηνπο 

θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο. ην εξγαζηαθφ πιαίζην είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία 

ηνπ αηφκνπ ε θνηλσληθή θαη ε επηθνηλσληαθή ππνζηήξημε. 

ηνλ ηνκέα ηεο πξαθηηθήο δσήο ην άηνκν κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία κπνξεί λα 

θξνληίζεη γηα ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ην θαγεηφ, ην ληχζηκν, ηελ 

πγηεηλή σο ελήιηθαο, αλ θαη απαηηείηαη κηα παξαηεηακέλε πεξίνδνο δηδαζθαιίαο, θαη  

ρξφλνο, σζφηνπ γίλεη ην άηνκν αλεμάξηεην ζε απηνχο ηνπο ηνκείο ∙ κέρξη ηφηε κπνξεί 

λα ρξεηάδεηαη λα ηνπ γίλνληαη ππελζπκίζεηο.     

Οκνίσο, ε ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ 

ελειηθίσζε, αλ θαη είλαη απαξαίηεηε κηα παξαηεηακέλε πεξίνδνο δηδαζθαιίαο, θαη 

ζπλήζσο πξέπεη λα παξέρεηαη  δηαξθήο  ππνζηήξημε ψζηε νη επηδφζεηο ηνπ αηφκνπ λα 

αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν ησλ ελειίθσλ. 

Δπίζεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί αλεμάξηεηε απαζρφιεζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

απαηηνχλ πεξηνξηζκέλεο αληηιεπηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο  δεμηφηεηεο, αιιά είλαη 

απαξαίηεηε ε ζεκαληηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο επφπηεο θαη 

άιινπο, γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο  

πνιππινθφηεηα ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηηο ζπλεπαγφκελεο επζχλεο ∙ ηέηνηεο είλαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο, ε κεηαθνξά, ηα νθέιε γηα ηελ πγεία, θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκάησλ.  

Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ, λα αλαπηπρζεί κηα πνηθηιία απφ ςπραγσγηθέο δεμηφηεηεο. 

Απηέο ηππηθά απαηηνχλ πξφζζεηα ζηεξίγκαηα θαη επθαηξίεο κάζεζεο  επί κία 

παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν. Αθφκε, ζε κηα ζεκαληηθή κεηνςεθία είλαη παξνχζα 

δπζπξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία πξνθαιεί θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

(Αmerican Psychiatric Association, 2013 ζ. 35). 
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Μαζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

Σα άηνκα κε ΝΤ απνηεινχλ κία αλνκνηνγελή νκάδα κε πνιιέο ελδναηνκηθέο θαη 

δηαηνκηθέο δηαθνξέο (Υξεζηάθεο, 2011α).     «Ζ δηεζλήο έξεπλα έρεη απνδείμεη φηη ηα 

παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ δπζθνιίεο ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ αλάπηπμε ηνπο αθνινπζεί ηα ίδηα εμειηθηηθά ζηάδηα κε 

εθείλε ησλ «θαλνληθψλ» παηδηψλ θαη νινθιεξψλεηαη ζηα 16 ή 18 έηε, φπσο ζε φια 

ηα παηδηά. Δίλαη σζηφζν βξαδεία θαη ειιηπήο. Αλαπηχζζεηαη δειαδή κε βξαδχηεξν 

ξπζκφ θαη δελ θηάλεη ηα αλψηαηα πλεπκαηηθά ζηάδηα (Σζηλαξέιεο, 2013).     

Σα παηδηά κε ΝΚ φηαλ θηάλνπλ ζηελ πιήξε σξίκαλζή ηνπο έρνπλ λνεηηθή ειηθία 

πνπ ηζνδπλακεί κε ην ½ ή έσο θαη ηα ¾ ηεο θπζηνινγηθήο λνεηηθήο αλάπηπμεο 

(Υξεζηάθεο, 2011α, ζ. 175). Κάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε ΝΚ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη ηα ειιείκκαηα ζηα αηζζεηήξηα φξγαλα, ε 

δπζθνιία  ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, νη ειιεηκκαηηθέο  αληηιεπηηθέο θαη 

κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο. 

πρλέο είλαη νη δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε, ηελ αθνή θαη ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ     δπζθνιίεο ζηελ νπηηθή δηάθξηζε, νη αλεπάξθεηεο θαη νη ιεηηνπξγηθέο 

δπζθνιίεο  ζηελ αληίιεςε, ηελ θαηαλφεζε, θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αλψηεξσλ 

λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (ζθέςε, ζπιινγηζκφ, θξίζε, δεκηνπξγηθή ζθέςε, θ. ά). 

Ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ πνπ είλαη αθεξεκέλεο 

ή ζηελ  επεμεξγαζία  ζπκβφισλ. Σα παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη δεκέλα κε 

ην παξφλ, κε ηα εγγχο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα, κε ηα άκεζα βηψκαηα, ηελ 

άκεζε εκπεηξία, ηελ πξάμε. Έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο θαη έληαζεο πξνζνρή θαη  

ε ηειεπηαία κεηαθηλείηαη εχθνια απφ ην έλα αληηθείκελν ζην άιιν (Υξεζηάθεο, 

2011β, ζ. 49)  

Ζ πξνζνρή ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο «ε ζπλεηδεηή θαη πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ λα ζπγθεληξψλεηαη θαη λα επεμεξγάδεηαη ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεηο ή θαη 

θαηάιιεια εξεζίζκαηα πνπ ην πεξηβάιινπλ, απνκνλψλνληαο απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

επεμεξγαζίαο ηα κε ζρεηηθά θαη αθαηάιιεια εξεζίζκαηα» (Σξαπιφο, 1998, ζ.104). 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Strauss & Lethine (1947) ε πξνζνρή εληάζζεηαη ζηηο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ, πνπ  καδί κε ηελ αληίιεςε, ζθέςε, ηελ θξίζε θαη ην 

ζπιινγηζκφ, δηαδξακαηίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν  ζηελ πξφζιεςε θαη ηελ  επεμεξγαζία 
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ησλ γλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο, αλάινγα κε ην βαζκφ θαη ηελ 

πνηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζνξίδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο (Γξνζηλνχ θαη ζπλ., ζ.22).  

Σα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε, αλ θαη έρνπλ αδχλακε βξαρχρξνλε κλήκε, 

σζηφζν δηαζέηνπλ επνπηηθφ ζπλεηξκηθφ κεραληζκφ θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

κίκεζεο θαη ηεο κεραληθήο κλήκεο ιεηηνπξγνχλ θαιά. Παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ 

αλάζπξζε πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ θαη δπζθνιία ζηελ ηαμηλφκεζε 

ζπγγελψλ γλψζεσλ. Μπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη ηελ θαηαλφεζε απιψλ ζρέζεσλ  θαη 

επνπηηθψλ ελλνηψλ.  (Υξεζηάθεο, 2011β, ζ. 49)  

 

Πξνζαξκνγή ηνπ ΔΓΠ ζηα  παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

 Γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε νη πξνζαξκνγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

πξνζέγγηζε είλαη επξχηαηεο. Οπζηαζηηθά γίλεηαη εθαξκνγή εηδηθνχ πξoγξάκκαηνο, 

φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη δπζθνιίεο ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ε κεησκέλε 

ηθαλφηεηα βξαρππξφζεζκεο κλήκεο, νη δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο 

πνπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά καζεζηαθά πξνβιήκαηα, νη γισζζηθέο ειιείςεηο. 

Αλαθνξηθά κε ηα θηλεηηθά ηα πξνβιήκαηα, φρη ηφζν ησλ παηδηψλ κε ειαθξηά, αιιά 

κε    κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε, φπνπ ε αηηηνινγία νθείιεηαη ζε βιάβεο ή δηαηαξαρέο 

ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ιακβάλνληαη ππφςε νη δπζθνιίεο ζην 

ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ θαη ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα.  

ηα παηδηά κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ε αηηηνινγία ηεο πζηέξεζεο, φπσο 

πξναλεθέξζε είλαη ζπλήζσο κία πνηθηιία ζρεηηθά ζπάλησλ ζπλδπαζκψλ 

λεπξνινγηθψλ, ελδνθξηληθψλ αλσκαιηψλ ή ππνιεηηνπξγίαο ή πξνβιεκάησλ 

κεηαβνιηζκνχ (Υξεζηάθεο, 2011α, ζ.180). χκθσλα κε ηνλ Σζηλαξέιε (2013, ζ.104)  

ζε απηά ηα παηδηά νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη είλαη νη εμήο: Αηνκηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ απηνεμππεξέηεζε, ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ηε 

γισζζηθή εθπαίδεπζε, ηελ αηζζεζηνθηλεηηθή αγσγή, ηηο βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο 

θαη ηελ πξνεπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

Αθφκε, νη έξεπλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη, ψζηε ηα άηνκα κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε λα εθηεινχλ 

κία άζθεζε κε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα, θαηέιεμαλ ζηηο εμήο ηθαλφηεηεο: ηελ αληνρή, 
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ηελ ηαρχηεηα, θαη ην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ ζηα δάθηπια, ζηα ρέξηα, ζηα πφδηα 

θαη ζηνλ θνξκφ. χκθσλα κε απηέο ηηο έξεπλεο, έλα πξφγξακκα θηλεηηθήο αγσγήο 

νθείιεη λα πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζεί ηελ πξνεπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

πνπδαηφηαηε επίζεο απνβαίλεη ε ζπκβνιή ησλ παηρληδηψλ, ηεο ξπζκηθήο θίλεζεο 

αιιά θαη θάζε είδνπο ρεηξνηερληθή εξγαζία (Παξαζθεπφπνπινο, 1980, pp. 176-

177). 

Ο Bach (1980) αλαθέξεη δεθαεπηά κεζνδνινγηθέο αξρέο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε: α) ε αληηζηνηρία κε ηελ ςπρνπλεπκαηηθή ειηθία 

ηνπ παηδηνχ, β) ε επθηλεζία θαη ε δνκή ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, γ) ε 

πξνζνρή ζην ξπζκφ ηνπ παηδηνχ θαη ε απνθπγή βηαζχλεο, δ) ε ζηαζεξή ξνή, ε) ε 

νιηθφηεηα (πνιιαπιά πεδία δξαζηεξηνηήησλ), ζη) ε δηαθνξνπνηεκέλε αληηκεηψπηζε 

θάζε παηδηνχ, δ) νη έληνλεο πξαθηηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο παξνηξχλζεηο θαη 

νδεγίεο πξνο ην καζεηή (έκθαζε), ε) ε χπαξμε ελφο μεθάζαξνπ θέληξνπ βάξνπο 

(ηνληζκφο). Αθφκε, ζ) ε δηάξζξσζε θαηά ηελ ηέιεζε ησλ αζθήζεσλ θαη ε πνξεία απφ 

ην  επθνιφηεξν ζην δπζθνιφηεξν, η) ε  πξαθηηθή εθαξκνγή απηψλ πνπ καζαίλεη ην 

παηδί ψζηε λα γίλνπλ αληηιεπηά θαη θαηαλνεηά, ηα) ε αιιαγή ηνπ είδνπο 

δξαζηεξηνηήησλ (δσεξφηεηα), ηβ) ε κάζεζε κέζα απφ αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο 

(παξαζηαηηθφηεηα) ηγ) ε κάζεζε γχξσ απφ ππαξθηά πξάγκαηα ή βηψκαηα 

(ζπγθεθξηκελνπνίεζε),  

ηδ) ε αθαηαπφλεηε εμάζθεζε θαη νη ηαθηηθέο επαλαιήςεηο ησλ πξαγκάησλ πνπ 

έρνπλ δηδαρζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ (ελαπνηχπσζε), ηε) ε απηνηέιεηα, δει. ε 

πξφλνηα εθ κέξνπο ηνπ δαζθάινπ, ψζηε ν καζεηήο λα κε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε 

βνήζεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ, γηα ηελ απνθπγή ηεο απνζάξξπλζήο 

ηνπ, ηζη) ε απνκνλσηηθή πξνζηαζία, δειαδή, ε δηαζθάιηζε ηεο κε ελφριεζεο ηνπ 

καζεηή θαηά ηε  εξγαζία ηνπ θαη ηέινο, ηδ) ε έκθαζε ζηελ επραξίζηεζε. (Anstotz, 

1997, ζζ. 120-123). 

 

2.  Νεπξνινγηθά θαη νξζνπεδηθά ειαηηώκαηα - εγθεθαιηθή παξάιπζε 

Οξηζκνί θαη εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε 
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Σα παηδηά κε λεπξνινγηθά ειαηηψκαηα είλαη απηά πνπ παξνπζηάδνπλ αλεπαξθή 

αλάπηπμε ή βιάβε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Απφ ηα λεπξνινγηθά 

ειαηηψκαηα πξνέξρεηαη κία ζεηξά νξζνπεδηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ (Σζηλαξέιεο, 2013) ∙ ηα παηδηά απηά 

εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ παηδηψλ κε θπζηθέο δπζθνιίεο θαη αληηκεησπίδνπλ 

πεξηνξηζκνχο ζηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο (πεξπάηεκα, νξζνζηαζία, απηνλνκία, 

απηνεμππεξέηεζε) ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζνβαξνχο, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο 

πεξίπησζήο ηνπο. ηα παηδηά κε λεπξνινγηθά ειαηηψκαηα πεξηιακβάλνληαη ηα παηδηά 

κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, επηιεςία, δηζρηδή ξάρε, ή άιιεο λεπξνινγηθέο βιάβεο  

(Υξεζηάθεο, 2006, ζ. 159). 

χκθσλα κε ην National Information Center for Children and Youth with 

Handicaps, ησλ Ζ.Π.Α (1988), «Χο εγθεθαιηθή παξάιπζε ζεσξείηαη ε ζχλζεηε 

αλαπεξία φπνπ ην πξψην ζπλζεηηθφ αλαθέξεηαη ζε βιάβε ηνπ εγθεθάινπ θαη ην 

δεχηεξν ζηε ζπλέπεηα απηήο ηεο θαηαζηξνθήο πνπ είλαη νη δπζθνιίεο ζηελ θίλεζε. 

(Σζηλαξέιεο, 2013, ζ. 314). 

Ζ εγθεθαιηθή παξάιπζε ζεσξείηαη κία θαηάζηαζε πνπ νθείιεηαη ζε κε 

αλαζηξέςηκε εγθεθαιηθή βιάβε, πξνγελλεηηθή, δηαγελλεηηθή ή κεηαγελλεηηθή. 

Υαξαθηεξηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο είλαη ε έιιεηςε κπτθνχ ζπληνληζκνχ, νη κπτθνί 

ζπαζκνί θαη νη δπζθνιίεο ζηελ εθθνξά ηεο νκηιίαο. 

Καηά ηνπο Batshow & Perret (1989): « H εγθεθαιηθή παξάιπζε δελ είλαη κία 

απιή αλαπεξία, αιιά ε εθδήισζε ελφο αξηζκνχ αλαπεξηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ εγθεθαιηθνχ θέληξνπ  πνπ ειέγρεη ηηο θηλήζεηο» (Σζηλαξέιεο, 2013, 

ζ. 314). 

Ο βαζκφο ζνβαξφηεηαο ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο πνηθίιιεη. Ζ λνεηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ε χπαξμε ζπλνδψλ πξνβιεκάησλ είλαη επζέσο αλάινγε κε ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο. Έλα πνζνζηφ 40% ησλ παηδηψλ εκθαλίδεη θαλνληθή 

λνεηηθή ηθαλφηεηα, ελψ έλα 60% εκθαλίδεη κέηξηα σο βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε. 

(Σζηλαξέιεο, 2013, ζ. 319)  

Όπσο αλαθέξεη ε Πνιπρξνλνπνχινπ (1995, ζ.220), πξφθεηηαη γηα  κία κε 

εμειηθηηθή δηαηαξαρή ηεο θίλεζεο θαη ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ζπλήζσο 

εκθαλίδεηαη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ. Κάπνηε κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη 
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ζηνλ πεξηνξηζκέλν έιεγρν ελφο κέινπο ηνπ ζψκαηνο ελψ ζηηο βαξχηεξεο κνξθέο ηεο 

θαζηζηά ην άηνκν απφιπηα εμαξηψκελν. Δθηφο απφ ηελ θηλεηηθή δπζιεηηνπξγία ε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνηθίιεο δπζθνιίεο θαη δηαηαξαρέο 

ζηε λνεκνζχλε, ηα αηζζεηεξηαθά φξγαλα κε ζπλέπεηεο ζηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ.  

 Έλα παηδί κε εγθεθαιηθή  παξάιπζε κπνξεί λα έρεη: ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, 

αηζζεηεξηαθέο κεηνλεμίεο (θψθσζε, βαξεθνΐα, πξνβιήκαηα φξαζεο), εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (δηαηαξαρέο ζηελ αληίιεςε θαη εηδηθφηεξα πξνβιήκαηα ζηηο 

βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο), δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο νκηιίαο, φπσο 

ηξαπιηζκφ, αθαζία, δπζαξζξία θαη  επηβξαδπλφκελε νκηιία),  επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη 

άιια νξγαληθά πξνβιήκαηα.  

Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζβεβιεκέλσλ κειψλ δηαθξίλνπκε ηέζζεξα είδε 

εγθεθαιηθήο παξάιπζεο: α) ηε κνλνπιεγία, φπνπ έρεη πξνζβιεζεί κφλν έλα άθξν, 

ζπλήζσο ην ρέξη, β) ηελ εκηπιεγία, φπνπ έρεη πξνζβιεζεί ε κία πιεπξά ηνπ ζψκαηνο 

θαη ζπλήζσο ην ρέξη πεξηζζφηεξν απφ ην παηδί γ) ηε δηπιεγία, φπνπ έρνπλ 

πξνζβιεζεί θαη ηα άλσ θαη ηα θάησ άθξα, ζπλήζσο ζνβαξφηεξα ηα θάησ,  δ) ηελ  

ηεηξαπιεγία, φπνπ είλαη πξνζβεβιεκέλα θαη ηα ηέζζεξα άθξα (Σζηλαξέιεο, 2013, ζ. 

316). 

Αλάινγα κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαινχληαη ε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

εθδειψλεηαη κε εκθάληζε: α) δπζηνλίαο, β) αηαμηθφηεηαο, γ) αζέησζεο, δ) 

ζπαζηηθφηεηαο. (Σζηλαξέιεο, 2013, ζ. 315) 

Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε ζρέζε λεπξνινγηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ 

ειαηησκάησλ, ζα θάλνπκε κία ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Σν λεπξηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηνλ εγθέθαιν, ην λσηηαίν κπειφ θαη έλα 

δίθηπν λεχξσλ πνπ επεθηείλνληαη ζε φια ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο. Ο εγθέθαινο 

απνηειεί ην θέληξν ειέγρνπ ηνπ ζψκαηνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππνζηεί θάπνηα 

βιάβε δηαηαξάζζνληαη νη δηαλνεηηθέο θαη νη ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ ζπνλδπιηθή ζηήιε απνηειεί  έλα λα ζεκαληηθφ θέληξν γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ 

θηλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη καδί κε ηα λεχξα κεηαβηβάδεη ζηνλ εγθέθαιν 

αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο θαη απηφλνκα θηλεηηθά κελχκαηα, απφ ηνλ εγθέθαιν ζηα 
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ππφινηπα κέξε ηνπ ζψκαηνο. Όηαλ παξνπζηαζηεί βιάβε ζηνλ εγθέθαιν, ε πνξεία 

κεηαμχ εγθεθάινπ θαη κπψλ δηαηαξάζζεηαη  θαη ηα κελχκαηα ελψ κεηαδίδνληαη, δε 

ιακβάλνληαη ψζηε λα ππάξρεη θαη ε αληίζηνηρε απφθξηζε ζηα εξεζίζκαηα. Απηφ 

θαηαιήγεη ζε απψιεηα αίζζεζεο ή ζε κπτθή παξάιπζε πέξα απφ ην ζεκείν ηνπ 

ηξαχκαηνο ηνπ λεχξνπ ή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995, ζ. 219). 

ηα παηδηά κε λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο απηή ε κεηαθνξά κελπκάησλ θαη εληνιψλ 

πνπ επεξεάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο φισλ ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ κπψλ, είλαη 

πξνβιεκαηηθή θαη πξνθαιεί θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη  παξεκπφδηζε ηεο νξζήο 

κεηαβίβαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, κε ζπλέπεηεο ζηνλ θηλεηηθφ, ην 

γλσζηηθφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα.  

 Πξνζαξκνγέο ηνπ ΔΓΠ γηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

χκθσλα κε ηελ Πνιπρξνλνπνχινπ (1995, ζ.227-228) ε παξνρή εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε πεξηιακβάλεη θπξίσο ηα εμήο: α) ηελ 

νξγάλσζε πξνγξακκάησλ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο αγσγήο, β) ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο, γ) ηελ θαηάξηηζε εμαηνκηθεπκέλσλ ή 

νκαδηθψλ πξνγξακκάησλ  γηα ηε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ιφγνπ, θίλεζεο θαη 

άιισλ ηπρφλ δπζθνιηψλ πνπ εκθαλίδνπλ. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο είλαη επηθεληξσκέλε ζπλήζσο ζηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή 

πξνζαξκνγή, ζηελ αλάπηπμε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

απηνεμππεξέηεζεο.  Σν ππνζηεξηθηηθφ πξφγξακκα ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη εμαηνκηθεπκέλα ή νκαδηθά πξνγξάκκαηα ινγνζεξαπείαο, 

εξγνζεξαπείαο, θπζηθνζεξαπείαο, ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ή ζπκβνπιεπηηθήο.  

Όπσο είλαη θαηαλνεηφ απφ ηα παξαπάλσ ε χπαξμε λεπξνινγηθψλ θαη 

νξζνπεδηθψλ ειαηησκάησλ επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ πνπ 

είλαη γεκάηε κε  θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη εχθνια αληηιεπηφ αλ αλαινγηζηνχκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κίαο 

ζπλεζηζκέλεο εκέξαο. ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο θαινχκαζηε λα εθηειέζνπκε 

δηάθνξεο θηλήζεηο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απαηηεηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπκε 

απιέο ή πην ζχλζεηεο ιεηηνπξγίεο. Υξεζηκνπνηνχκε ην ζψκα καο γηα λα 

απηνεμππεξεηεζνχκε, γηα λα κεηαβνχκε απφ ην έλα κέξνο ζην άιιν, γηα λα 

θαηαλαιψζνπκε έλα γεχκα, γηα λα παίμνπκε, γηα λα θαζίζνπκε, γηα λα ζηαζνχκε 
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φξζηνη, γηα λα παξαηεξήζνπκε, λα επεμεξγαζηνχκε ή λα ρεηξηζηνχκε αληηθείκελα ηνπ 

πεξηβάιινληφο καο, γηα λα επηθνηλσλήζνπκε κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο θαη γηα έλα 

ζσξφ άιιεο απιέο ή πνιχπινθεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ εθηέιεζε απηψλ ησλ θηλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηα άηνκα κε θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο κπνξεί λα είλαη πνιχ πην ζχλζεηε θαη λα απαηηεί βνεζεηηθά αληηθείκελα, 

πξνζαξκνζκέλν εμνπιηζκφ, πξφζσπα πνπ ηα βνεζνχλ. Ζ επίηεπμε ελφο βαζκνχ 

απηνλνκίαο ζηελ εθηέιεζε κεξηθψλ έζησ απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ρσξίο παξνρή ππνζηήξημεο απφ άιια πξφζσπα, είλαη 

νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο. Γη’ απηφ θαη ηα εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

είλαη αλάγθε λα ζηνρεχνπλ ζην λα επηηεπρζεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο ππνβνήζεζεο 

ησλ καζεηψλ λα εθπιεξψλνπλ  θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα κεγηζηνπνηνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην παξφλ θαη παξάιιεια ζηε δηδαζθαιία ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ 

πνπ ζα απμήζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζην κέιινλ (Rainforth et al. 1989, p.211).   

  

3. Μαζεζηαθή Δηνηκόηεηα παηδηώλ κε ΔΔΑ 

Ζ  εηνηκφηεηα ελφο παηδηνχ  κε ΔΔΑ γηα ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη 

ηε δηαλνεηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηελ θνηλσληθή θαη ηε ζσκαηηθή ηνπ εηνηκφηεηα λα 

δερηεί, λα επεμεξγαζηεί θαη λα αμηνπνηήζεη ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ 

ζρνιηθή εηνηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηε θάζε πξνεηνηκαζίαο ηνπ παηδηνχ γηα λα 

απνθηήζεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη λα δηακνξθψζεη ζηάζεηο νη νπνίεο ζα ην 

βνεζήζνπλ λα πξνζαξκνζηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο εκπφδηα θαη λα 

αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ε ζρνιηθή εηνηκφηεηα 

ζπλδεφηαλ θπξίσο κε ηε βηνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Απηή ε άπνςε ζηεξηδφηαλ 

ζηε ζεσξία ηνπ Gessel φηη ηα παηδηά αθνινπζνχλ ην βηνινγηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ επίδξαζε ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Καηφπηλ ν Bruner ππνζηήξημε φηη ε καζεζηαθή εηνηκφηεηα ησλ παηδηψλ βαζίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα  πξνζαξκφδνπλ ηε γλψζε πνπ 

ήζειαλ λα κεηαδψζνπλ ζην επίπεδν αληίιεςεο ησλ παηδηψλ θαη ιηγφηεξν ζηε 

βηνινγηθή σξηκφηεηα.  
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Ζ άπνςε ηνπ Bruner ζπλεηέιεζε ψζηε λα ζπλδένπκε ζήκεξα ηελ εηνηκφηεηα φρη 

κφλν κε ηε βηνινγηθή σξίκαλζε αιιά πεξηζζφηεξν κε ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Γξνζηλνχ 

θαη ζπλ., 2009, ζ. 13).  

Ζ άπνςε πνπ θπξηαξρεί ηε ζχγρξνλε επνρή είλαη φηη ν βηνινγηθφο παξάγνληαο 

είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ σξίκαλζε θαη ηελ απφθηεζε ηεο ζρνιηθήο 

εηνηκφηεηαο, αιιά δελ είλαη απηφο πνπ θπξηαξρεί. Καηαιπηηθφ ξφιν θαίλεηαη λα 

δηαδξακαηίδεη ν πινχηνο ή ε ζηέξεζε ησλ πξψησλ εξεζηζκάησλ θαζψο θαη ε 

πξνζρνιηθή εμάζθεζε (Γξνζηλνχ θαη ζπλ., 2009, ζ. 13). 

Παξφκνηα άπνςε έρεη εθθξαζηεί θαη απφ ηνπο Anstotz (1994) θαη 

Παξαζθεπφπνπιν (1989), νη νπνίνη, ζηεξηδφκελνη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο 

αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο ζεσξνχλ φηη νη δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο απνηεινχλ 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εκθάληζε θάπνησλ ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο σζηφζν δελ 

αθνινπζνχλ κία κεραληθή πνξεία αιιά δχλαληαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ αθνχ 

επεξεάδνληαη απφ δηάθνξεο κνξθέο εξεζηζκάησλ (Γξνζηλνχ θαη ζπλ., 2009, ζ. 13). 

Απηφ πνπ θαζίζηαηαη ζαθέο είλαη φηη ε εηνηκφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ γηα ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή πνπ είλαη 

νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο, επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο βηνινγηθνχο - αλαπηπμηαθνχο, 

ηνπο νπνίνπο νθείινπκε λα ιακβάλνπκε ππφςε καο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο 

δσήο ελφο παηδηνχ, αιιά θαη εμσηεξηθνχο- πεξηβαιινληηθνχο, ζηνπο νπνίνπο 

κπνξνχκε θαη πξέπεη λα παξεκβαίλνπκε.  

Ζ εγγξαθή ελφο παηδηνχ ζην ζρνιείν πνπ δε ζπλδπάδεηαη κε  ην απαηηνχκελν 

επίπεδν αλάπηπμεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηπρίεο θαη καηαηψζεηο πνπ αλ δελ ηηο 

δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά κπνξεί λα λαξθνζεηήζνπλ ηελ φιε εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ε καζεζηαθή εηνηκφηεηα είλαη απαξαίηεην λα ππνζηεξίδεηαη κε 

θαηάιιεια δνκεκέλα πξνγξάκκαηα. 

Ζ εθαξκνγή θαηάιιεια δνκεκέλσλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ν πιένλ 

ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ κάζεζεο ησλ αηφκσλ κε ΔΔΑ 

θαη ηπγράλεη επξείαο απνδνρήο.   
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Νεπξνεπηζηήκεο θαη Δηδηθή Αγσγή 

Ζ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ απνηειεί 

αληηθείκελν πνιιψλ επηζηεκψλ, ηεο Γλσζηηθήο θαη ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, ηεο 

Παηδαγσγηθήο, ηεο Ηαηξηθήο θαη ηειεπηαία ησλ Νεπξνεπηζηεκψλ, ηεο Μνξηαθήο 

Βηνινγίαο θαη ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ.  Πιένλ έρεη γίλεη θνηλή ζπλείδεζε φηη ε 

θαηάξγεζε ησλ ζηεγαλψλ κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη ε δηεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε  γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο καζεζηαθήο  δηαδηθαζίαο επηθέξεη  πην 

νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα θαη έρεη επεξεάζεη θαη  δηαθνξνπνηήζεη  ηε δνκή ησλ 

ΑΠ, ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

ζηα άηνκα κε ΔΔΑ. (Σζηλαξέιεο, 2013, ζ.19).   

Ζ Νεπξνεπηζηήκε αληιεί απφ ηνπο  ηνκείο ηεο λεπξνινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο 

θπζηνινγίαο θαη ηεο  βηνινγίαο (Goswami, 2008) ∙ είλαη έλα δηεπηζηεκνληθφ πεδίν 

πνπ αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα κε εθαξκνγέο θαη ζην ρψξν ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο. Ζ ζπλδξνκή ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο  

ηνκνγξαθίαο, ηεο εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ (ΡΔΣ), ηεο ιεηηνπξγηθήο καγλεηηθήο 

ηνκνγξαθίαο (MRI) θαη  ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (EEG).  (Muller, 2011, p. 

1).  

Με ηε ρξήζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ θαηαγξάθεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

εγθεθάινπ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, κε ηε κέηξεζε λα ζπζρεηίδεηαη κε ηε 

δηεξγαζία πνπ ηεθκεξησκέλα ιακβάλεη ρψξα εθείλε ηε ζηηγκή.  

Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνθπζηνινγηθψλ θαη ησλ λεπξναπεηθνληζηηθψλ κεζφδσλ 

δχλαηαη λα πξνζθέξεη πεηξακαηηθά δεδνκέλα πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Βιάρνο, 2015). 

Σν ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα είλαη ε πην παιηά θαη αλψδπλε θαηαγξαθή ηεο 

ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θξαλίνπ, θαζψο 

κεηξά ηηο εγθεθαιηθέο αληηδξάζεηο ρσξίο λα απαηηεί ιφγν ή θίλεζε. Έλα απφ ηα 

βαζηθά ηεο πιενλεθηήκαηα είλαη φηη έρεη πνιχ θαιή ρξνληθή αλάιπζε, κε απνηέιεζκα 

λα είλαη δπλαηή ε κειέηε ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

επίπεδν ρηιηνζηψλ ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Ζ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθή ηερληθή γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο είλαη ηα πξνθιεηά 
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δπλακηθά (ERPs). Σα πξνθιεηά δπλακηθά απνηεινχλ ηελ ειεθηξνθπζηνινγηθή 

θαηαγξαθή ηεο πξφζιεςεο απφ ηνλ εγθέθαιν ελφο εμσηεξηθνχ εξεζίζκαηνο θαη ηεο 

αληίδξαζήο ηνπ ζε απηφ. Σα πξνθιεηηθά δπλακηθά καο πξνζθέξνπλ ζηνηρεία γηα ηε 

λεπξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληηιεπηηθή ή θαη ηε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία εξεζηζκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ ( Βιάρνο, 2015). 

Ζ ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία κεηξά ηελ αχμεζε ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

αίκαηνο ζε νμπγφλν (νμπγνλσκέλε αηκνζθαηξίλε) πνπ ιακβάλεη ρψξα ηνπηθά ζηνλ 

εγθέθαιν, ιίγα δεπηεξφιεπηα κεηά απφ θάζε αχμεζε ηεο εγθεθαιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ κέζνδνο απηή νπζηαζηηθά αληρλεχεη ηηο κεηαβνιέο ζηελ 

νμπγφλσζε πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ κέζσ ηεο κέηξεζεο ζπζηεκαηηθψλ αιιαγψλ ζηε 

δηαθχκαλζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ 

αηκνζθαηξίλε. Ζ καγλεηνεγθεθαινγξαθία νπζηαζηηθά εθκεηαιιεχεηαη ην γεγνλφο φηη 

ηα ειεθηξηθά   ξεχκαηα ησλ λεπξψλσλ δεκηνπξγνχλ κηθξά καγλεηηθά πεδία.  

Με ηε καγλεηνεγθεθαινγξαθία είλαη δπλαηή φρη κφλν ε ηαπηνπνίεζε ησλ 

πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζεκείσζαλ απμεκέλε λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα θαηά 

ηελ επεμεξγαζία ελφο εξεζίζκαηνο, αιιά θαη ηνπ ρξφλνπ ζηνλ νπνίν ζεκεηψζεθε 

απηή ε ελεξγνπνίεζε κε αθξίβεηα ρηιηνζηψλ δεπξηεξνιέπηνπ (Βιάρνο, 2015). 

Οη ζχγρξνλεο ειεθηξνθπζηνινγηθέο θαη λεπξναπεηθνληζηηθέο κέζνδνη καο έρνπλ 

δψζεη κία πνιχ πην ζαθή εηθφλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπηπζζφκελνπ εγθέθαινπ. 

Πνιιά ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζπγθιίλνπλ ζήκεξα φηη ζρεδφλ φιεο νη 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (δπζιεμία, δπζαξηζκεζία, απηηζκφο, ΓΔΠΤ θ.ά.) έρνπλ 

λεπξνθπζηνινγηθή βάζε. Απνηεινχλ δειαδή ζπλέπεηα λεπξνβηνινγηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ απηψλ ησλ αηφκσλ, γεγνλφο πνπ 

θέξλεη πνιχ θνληά ηελ λεπξνεπηζηήκε θαη ηελ εηδηθή αγσγή. Μία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο απνηειεί ε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο λεπξνεπηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ ∙ κε πνην ηξφπν νη γλψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ λεπξνεπηζηήκε ζα 

βξνπλ ζα βξνπλ άκεζεο εθαξκνγέο ζην ρψξν ηεο πξψηκεο αλίρλεπζεο, ηεο έγθπξεο 

δηάγλσζεο θαη ηεο  πξψηκεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο (Βιάρνο, 2015). 

Απηά ηα εξγαιεία ηεο λεπξνεπηζηήκεο, ελψ πεξηνξίδνληαη ζηηο δηαγλσζηηθέο θαη 

πξνγλσζηηθέο ηνπο δπλαηφηεηέο, ππφζρνληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα κέξε ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη ζηα  δηάθνξα είδε γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Όζνλ αθνξά 
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ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, ε ρξήζε ηεο απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ επηηξέπεη ηε 

ζχγθξηζε ησλ ηππηθψλ κε άηππεο κνξθέο  λεπξσληθήο δξαζηεξηφηεηαο. (Muller,  p.1). 

Ο Jensen (2008) ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε πνπ βαζίδεηαη ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθέθαινπ απνηειεί ηελ επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηαλφεζεο 

ηεο αηηίαο πνπ  πξνηηκάηαη ε εθαξκνγή κίαο  ζηξαηεγηθήο έλαληη θάπνηαο άιιεο. Ζ 

επηζηήκε βαζίδεηαη ζε απηφ πνπ γλσξίδνπκε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εγθεθάινπ. (Muller, pp.1-2). 

Ο  Bruer (1997) πηζηεχεη φηη ε ελ ιφγσ ζηνρεπκέλε εθαξκνγή ησλ πνξηζκάησλ ηεο 

γλσζηηθήο λεπξνεπηζηήκεο πηζαλφλ λα είλαη πην ζρεηηθή κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πιεζπζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. 

Χο παξάδεηγκα αλαθέξεη αλάκεζα ζηα άιια, φηη ε γλσζηηθή ςπρνινγία ζπλδπαζκέλε 

κε ηελ καγλεηηθή απεηθφληζε ηνπ εγθεθάινπ καο επηηξέπνπλ λα δνχκε πψο ε κάζεζε 

θαη ε δηδαζθαιία κεηαβάιινπλ ηελ θαισδίσζε ηνπ εγθεθάινπ, γεγνλφο πνπ αλνίγεη 

ην δξφκν γηα ηηο ζπγθξίζεηο αλαθνξηθά κε ηηο κεηαβνιέο πνπ δηελεξγνχληαη ζηνλ 

εγθέθαιν θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζε ηππηθνχο θαη 

αηππηθνχο πιεζπζκνχο.  

Ζ έξεπλα πνπ ζπλδέεη ηελ λεπξνεπηζηήκε θαη ηε γεληθή θαη εηδηθή εθπαίδεπζε 

είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. Σα κέρξη ηψξα επξήκαηα έρνπλ θπξίσο βνεζήζεη ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ηκεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ ελεξγνπνηνχληαη – ή , ζηελ πεξίπησζε 

ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο, πνπ δελ ελεξγνπνηνύληαη- θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αζθήζεσλ. 

Χζηφζν, φπσο αλαθέξεη ε Goswami (2004),  ε ζχλδεζε ησλ Νεπξνεπηζηεκψλ κε 

ηελ εθπαίδεπζε ελέρεη θαη νξηζκέλνπο θηλδχλνπο. 

Οη εηδηθνί ζπκθσλνχλ φηη ν πξψηκνο θίλδπλνο ηεο ζχλδεζεο ηεο Νεπξνεπηζηήκεο 

κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε είλαη φηη νη άλζξσπνη αθνχγνληαο ηνλ 

φξν λεπξνεπηζηεκνληθφ πνπ αλαθέξεηαη ζε έλα πξφγξακκα ή ζε έλα πξντφλ, λνκίδνπλ 

φηη απηφ ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα θάηη εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλν. 

Δίλαη πεξηνξηζκέλα, γηα παξάδεηγκα, ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα, απφ απηά πνπ 

πξνβάιινληαη σο «βαζηζκέλα ζηνλ εγθέθαιν», ηα νπνία επηθέξνπλ βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηνπο καζεηέο κε ή ρσξίο αλαπεξία.  
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Αθφκε, ε Tommerdahl (2010) πξνεηδνπνηεί φηη θαηά ηε δεκηνπξγία δεζκψλ 

κεηαμχ ηεο λεπξνεπηζηήκεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο / εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ηα 

εξγαζηεξηαθά επξήκαηα δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ άκεζα ζηελ ηάμε. Ζ 

Tommerdahl παξέρεη έλα κνληέιν πέληε επηπέδσλ γηα ηε "γεθχξσζε" ησλ δχν 

εηδηθνηήησλ πνπ αξρίδεη κε ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο λεπξνεπηζηήκεο, αθνινπζείηαη 

απφ ηελ έξεπλα ζηε γλσζηηθή λεπξνεπηζηήκε, ηνπο ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο, ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή ζηελ ηάμε, ελ ηέιεη, κε θάζε επίπεδν λα 

θηίδεηαη πάλσ ζην πξνεγνχκελν (Muller, 2011, pp.202-204). 

Νεπξνεπηζηήκε θαη αιιειεπηδξάζεηο ησλ αηζζεηεξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Πιεηάδα λεπξναλαηνκηθψλ, λεπξναπεηθνληζηηθψλ θαη ειεθηξνθπζηνινγηθψλ 

κειεηψλ δείρλνπλ φηη πνιπ-αηζζεηεξηαθέο αιιειεπηδξάζεηο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ  

θαζ 'φιε ηε  δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ αηζζεηεηξηαθψλ πιεξνθνξηψλ (Calvert 

et al., 2004; Ghanzafar & Schroedeur, 2006; Driver & Noesselt, 2008, ζην νη Shams 

& Seitz, 2008, p.1). 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Shams & Seitz (2008, p.1) ηα λέα επξήκαηα ζην ζπληξηπηηθφ 

ηνπο ζχλνιν, έρνπλ αλαηξέςεη ην δφγκα φηη ε Αληίιεςε είλαη κηα ζπνλδπισηή 

ζπλάξηεζε κε ηα δηάθνξα αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα λα ιεηηνπξγνχλ κε δηαθξηηέο θαη 

αλεμάξηεηεο δηαδηθαζίεο. χκθσλα κε ηα λέα επξήκαηα,  νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ  

αιιειεπηδξνχλ θαηά  ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη αλαθνξέο ησλ 

πνιιαπιψλ αηζζεηεξηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ  ζε δηάθνξεο αληηιεπηηθέο εξγαζίεο θαη 

ξπζκίζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζχγρξνλεο κειέηεο δείρλνπλ φηη απηέο νη 

αιιειεπηδξάζεηο είλαη ν θαλφλαο θαη φρη ε εμαίξεζε ζηελ αλζξψπηλε επεμεξγαζία 

ησλ αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ. Μειέηεο ηφζν ζε δψα φζν θαη ζε αλζξψπνπο 

δείρλνπλ φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηκεο αλάπηπμεο, κία κεηαβνιή ζην πεξηβάιινλ 

ή δηαθνπή ηεο επεμεξγαζίαο ζε έλα αηζζεηεξηαθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κία εληππσζηαθνχ βαζκνχ λεπξσληθή πιαζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ αηζζήζεσλ. Απηά ηα 

επξήκαηα παξέρνπλ απνδείμεηο φηη ε κάζεζε θαη ε πιαζηηθφηεηα ζηελ πξψηκε 

παηδηθή ειηθία κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα πνιπαηζζεηεξηαθή.  
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4.Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ)- ΑΓΔΠΔΑΔ 

Οξηζκόο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

Ζ Δηδηθή Αγσγή, φπσο απηή αζθείηαη ζήκεξα, είλαη ε πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο 

δηαθνξεηηθψλ παηδαγσγηθψλ (ζπρλά θαη ζεξαπεπηηθψλ) εηδηθνηήησλ ζε έλαλ ηνκέα, 

φπνπ ν «πειάηεο» πξέπεη λα έρεη έλα φλνκα: Αλάπεξνο. (Εψληνπ-ηδέξε, 2011, ζ. 82) 

Ζ Ρφδα Ηκβξηψηε (1939) φξηζε ηελ εηδηθή αγσγή σο ηελ «επηζηήκε» πνπ θξνληίδεη 

γηα ηε κφξθσζε, ηε δηδαζθαιία, θαη ηελ πξφλνηα φισλ ησλ παηδηψλ πνπ ε ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή ηνπο εμέιημε εκπνδίδεηαη αδηάθνπα απφ παξάγνληεο αηνκηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο:  1) Αδπλακίεο ζηηο αηζζήζεηο (ηπθιά παηδηά ή κε βιάβεο ζηελ φξαζε, 

θσθά ή κε βιάβεο ζηελ αθνή θαη θσθάιαια), 2) ηακάηεκα ζηελ εμέιημε ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (πνιχ-κέηξηα-ιίγν θαζπζηεξεκέλα παηδηά) θαη 3) 

Νεπξνπαζηθή θαη ςπρνπαζηθή ζχζηαζε, ζσκαηηθέο αξξψζηηεο, αλαπεξία, 

ειαηηψκαηα πνπ νθείινληαη ζην πεξηβάιινλ (δχζθνια, απεηζάξρεηα παηδηά). 

Ο Κψζηαο Καιαληδήο (1972) νξίδεη ηελ Δηδηθή Αγσγή σο έλαλ «θχθιν εηδηθψλ 

ρεηξηζκψλ θαη κεζφδσλ, εηδηθψλ κνξθψλ εξγαζίαο, εηδηθψλ δηδαθηηθψλ πεξηερνκέλσλ 

θαη πιηθνχ, εηδηθνχ παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο θαη δσήο». 

Ο ίδηνο, ιίγν αξγφηεξα, ηελ πξνζδηνξίδεη σο έλαλ «λέν επηζηεκνληθφ θιάδν πνπ κε 

εηδηθά κέζα θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη δηαπαηδαγσγήζεσο πξνζπαζεί λα 

νινθιεξψζεη λα κεζσξηκάζεη ή λα ελαξκνλίζεη, κέζα ζηα φξηα ηεο κνξθήο θαη ησλ 

εμειηθηηθψλ δπλαηνηήησλ, ηελ θαζπζηεξεκέλε ή δηαηαξαγκέλε πξνζσπηθφηεηα ησλ 

κεηνλεθηηθψλ παηδηψλ θαη λα ηα εμνπιίζεη κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα γίλνπλ 

ηθαλά, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο, λα εληαρζνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα 

ληψζνπλ επηπρηζκέλα. (Εψληνπ-ηδέξε, 2011, ζζ. 82-83). 

Έλαο άιινο νξηζκφο πνπ ηζρχεη ζήκεξα ζε πνιιά επξσπατθά θξάηε  αλαθέξεη φηη 

«Δηδηθή Αγσγή ζεκαίλεη ηελ εηδηθά ζρεδηαζκέλε εθπαίδεπζε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο παηδηψλ κε κεηνλεμίεο. Πην αλαιπηηθά, ε Δηδηθή Αγσγή  είλαη ην 

ζχζηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηα 

άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπο» (Εψληνπ-ηδέξε, 2011, ζ. 84) 
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Έλα παηδί κε ΔΔΑ είλαη δπλαηφλ λα βνεζεζεί ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη 

ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην νηθνγελεηαθφ, ην ζρνιηθφ θαη  ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Οη δπζθνιίεο απηέο νθείινληαη ζην φηη δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ή παξνπζηάδνληαη  

ειαθξά ή ζνβαξά ειιείκκαηα ζε  πνηθίινπο ηνκείο, φπσο, νη  αλαπηπμηαθέο  

δεμηφηεηεο (αηζζεηήξηα φξγαλα, θηλεηηθέο δεμηφηεηεο, πιεπξίσζε, πξνζαλαηνιηζκφο, 

νπηηθνθηλεηηθφο ζπληνληζκφο, πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο), νη βαζηθέο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο (αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο, κλεκνληθέο δεμηφηεηεο, 

ζπγθέληξσζε πξνζνρήο),  νη ζρνιηθέο δεμηφηεηεο (γιψζζα:  αλάγλσζε, γξαθή, 

νξζνγξαθία, θαηαλφεζε, γξαπηή έθθξαζε-έθζεζε  θαη καζεκαηηθά).      

Έλαο νξηζκφο πνπ κπνξνχκε λα δηαηππψζνπκε, ν νπνίνο αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαη δελ είλαη καθξηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ην ηη 

ζεκαίλεη  εηδηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε (ΔΔΑ) είλαη ν αθφινπζνο: «Δηδηθή 

εθπαηδεπηηθή αλάγθε ππάξρεη, φηαλ θάπνηα δπζθνιία (θπζηθή, αηζζεηεξηαθή, 

θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή ή ζπλδπαζκφο απηψλ) εκπνδίδεη ηε κάζεζε ζε ηέηνην 

βαζκφ, ψζηε λα είλαη αλαγθαία ε κεξηθή ή πιήξεο δηαθνξνπνίεζε ή εμεηδίθεπζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ή ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ κάζεζεο, γηα λα εθπαηδεπζεί ην παηδί 

θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά. Ζ αλάγθε απηή κπνξεί λα είλαη κφληκε ή παξνδηθή 

θαη ζ’ φηη αθνξά ηνλ βαζκφ κπνξεί λα είλαη απφ κέζε κέρξη βαξηά». (Υξεζηάθεο Κ. 

Γ., 2011, ζ. 23). 

 

Η κεηάβαζε από ην ηαηξηθό ζην εθπαηδεπηηθό κνληέιν 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θπξηαξρνχζε ην θιηληθφ ή ηαηξηθφ ή  ηαηξνβηνινγηθφ κνληέιν. 

Σν κνληέιν απηφ έρεη ηαηξνθεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θιηληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ∙ 

επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ην ζχκπησκα ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο αηηίεο θαη 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ην πξνθαινχλ.  

  Ο αξρηθφο απηφο πξνζαλαηνιηζκφο εμεγεί θαη ην γεγνλφο φηη νη πξψηνη πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε αλαπεξίεο ήηαλ γηαηξνί. ηε δεθαεηία 

1970-1980 ε εηδηθή αγσγή κειεηήζεθε ζε βάζνο θαη λέεο απφςεηο θπξηάξρεζαλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ παηδηψλ  κε ΔΔΑ.  
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Καηά ηελ πεξίνδν απηή ην ηαηξηθφ κνληέιν άξρηζε λα ππνρσξεί θαη άξρηζε λα 

θπξηαξρεί ην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ηαηξηθφ, θαζψο 

έρεη θαη ςπρνπαηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ∙ ζην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν παξάιιεια κε 

ηελ εμέηαζε ησλ ζπκπησκάησλ δηεξεπλψληαη θαη νη αηηίεο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηα 

πξνθαινχλ.  

Έηζη, κε βάζε ην ζχλνιν  ησλ ζηνηρείσλ ζρεδηάδνληαη θαηάιιεια εμαηνκηθεπκέλα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δπζθνιηψλ 

ηνπ παηδηνχ (Υξεζηάθεο Κ. , 2013, ζζ. 23-24). 

Ζ κεηάβαζε απφ ην ηαηξηθφ ζην εθπαηδεπηηθφ κνληέιν ζπλδέεηαη κε θάπνηεο  

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο 

γχξσ απφ  ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη αληηιήςεηο απηέο είλαη:  

α) ε απνθαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ε επηθξάηεζε ηνπ 

φξνπ παηδηά ή άηνκα κε δπζθνιίεο ζηε κάζεζε (ΑκΓ) ή άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΑκΔΔΑ) αλεμάξηεηα απφ ην είδνο θαη ην βαζκφ ηεο 

κεηνλεμίαο.  

  β) ε απνελνρνπνίεζε ηνπ παηδηνχ (παζνινγία ηνπ παηδηνχ) θαη ε ελνρνπνίεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (παζνινγία ηεο εθπαίδεπζεο), κε ηελ νπνία 

αλαγλσξίζηεθε φηη ε αδπλακία ή ε αληθαλφηεηα γηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε δελ 

νθείιεηαη ζην παηδί ή κφλν ζην παηδί, άιια θπξίσο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα,   

γ) ε αληίιεςε ηεο ζρνιηθήο έληαμεο θαη ηεο ζπλεθπαίδεπζεο  ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία καδί κε ηα άιια άηνκα ηεο ειηθίαο ηνπο, ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ 

παξαδνρή φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα θνηλά ζεκεία, παξά 

δηαθνξέο, ζε ζρέζε κε ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα άηνκα.   (Υξεζηάθεο Κ. , 2013, ζζ. 

24-26). 

 

θνπνί ηεο  Δηδηθήο Αγσγήο 

Οη ζθνπνί ηεο Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ 

αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην λφκν 1566/85, 

άξζξν 32, είλαη :  
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« α) Ζ νιφπιεπξε θαη απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ  

θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. β) Ζ έληαμε ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. γ) Ζ 

αιιειναπνδνρή ηνπο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν». Οη ζηφρνη απηνί επηηπγράλνληαη κε 

ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια 

επηζηεκνληθά θαη θνηλσληθά κέηξα. (Εψληνπ-ηδέξε, 2011, ζ. 129).    Ζ Ξεξνκεξίηε 

αλαθέξεη ηνπο αθνινχζνπο ζηφρνπο ηεο  εηδηθήο αγσγήο: 

«Πξψηνο ζηφρνο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο είλαη λα αιιάμεη ηε λννηξνπία ησλ γνλέσλ 

γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε, ηα πηζηεχσ γηα ην πξφηππν ηνπ άξηζηνπ καζεηή θαη ηνπ 

απξηαλνχ επηζηήκνλα. Γεχηεξνο ζηφρνο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο είλαη ε αληηθεηκεληθή θαη 

ηθαλή αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηελ αηνκηθή ηδηνκνξθία θάζε παηδηνχ, έηζη ψζηε λα 

ηνπ δνζεί δίθαηε εθπαηδεπηηθή επθαηξία λα εμειηρζεί. Σξίηνο ζηφρνο είλαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ νκάδσλ καζεηψλ ζηε 

ζρνιηθή επίδνζε θαη ηέηαξηνο ζηφρνο είλαη ε λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηεο εηδηθήο 

αγσγήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία».  

Οη ζηφρνη ηεο Δηδηθήο Αγσγήο νθείινπλ λα είλαη νη ίδηνη κε ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο κνξθέο πξνζαξκνγήο πνπ απαηηνχληαη ζηηο 

δηάθνξεο παηδαγσγηθέο θαηαζηάζεηο ∙ ε Δηδηθή Αγσγή δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη 

μερσξηζηφο εθπαηδεπηηθφο θιάδνο, θαζψο ην άηνκν πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο 

νιφηεηα - φρη κε βάζε κφλν ηηο βιάβεο θαη ηα ειιείκκαηα- σο κία 

θνηλσληθνςπρνζσκαηηθή ελφηεηα πνπ απαηηεί νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ρεηξηζκνχο 

θαη πξνζαξκνγέο ψζηε λα βνεζεζεί λα δήζεη θαη λα κάζεη νξηζκέλνπο φξνπο ηνπ 

άκεζνπ θαη ηνπ έκκεζνπ πεξηβάιινληνο.   (Εψληνπ-ηδέξε, 2011, ζ. 130). 

Ζ ηάζε ηεο ελζσκάησζεο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ  παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα θαλνληθά ζρνιεία θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ αλαδήηεζε 

θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, κε ηηο νπνίεο αθελφο ζα πξνεηνηκάδνληαη ηα 

παηδηά κε ηελ πξννπηηθή ηεο ζρνιηθήο έληαμήο ηνπο θαη αθεηέξνπ ζα ππνζηεξίδνληαη 

ζηε ζπλέρεηα, ψζηε ε έληαμε λα απνβεί ηειηθά επηηπρήο. Ζ ηάζε ηεο έληαμεο ησλ 

παηδηψλ κε ΔΔΑ ζηα γεληθά ζρνιεία  αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο λα ζεκεηψζνπλ 

εθπιεθηηθή πξφνδν, εθφζνλ δερζνχλ έγθαηξα θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλε 

εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, επλνήζεθε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε παηδηά κε ΔΔΑ. (Γξνζηλνχ, 2013).  
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Με βάζε ηα λέα δεδνκέλα απφ ηηο κειέηεο θαη ηηο εθαξκνγέο ησλ επηζηεκψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπληειείηαη ε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ  θαη ηηο λέεο ηάζεηο θαη αλάγθεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε ΔΔΑ, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζπλέηαμε ην Πιαίζην 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο  Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ).  

θνπφο ηνπ ΠΑΠΔΑ είλαη ε ππνζηήξημε  ησλ ΑκΔΔΑ, ψζηε λα πξναρζνχλ 

ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη αηζζεηηθά ζην βαζκφ πνπ 

νη δπλαηφηεηέο ηνπο ην επηηξέπνπλ θαη ηειηθά λα εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζε θιίκα ηζνηηκίαο, ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη 

ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009). 

Σν ΠΑΠΔΑ απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο γεληθέο ελφηεηεο: 1) ρνιηθή 

εηνηκφηεηα (πξνθνξηθφο ιφγνο, ςπρνθηλεηηθφηεηα, λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε).  2) Βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο (αλάγλσζε, γξαθή, 

καζεκαηηθά). 3) Κνηλσληθή πξνζαξκνγή (απηνλνκία, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, 

πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ). 4)  Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (αηζζεηηθή αγσγή, 

ειεχζεξνο ρξφλνο). 5) Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα (πξνεπαγγεικαηηθέο 

δεμηφηεηεο, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο). 

Ζ εθαξκνγή ελφο ζηνρεπκέλνπ δνκεκέλνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζε  

έλα παηδί κε ΔΔΑ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα μεθηλήζεη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ. 

Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν αξρίδεη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξέκβαζεο είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλνο κε ην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.   Αλάινγα κε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαη γηα ηελ ελίζρπζή ηνπ απαηηείηαη κία ζεηξά απφ 

πξνζαξκνγέο θαη παξεκβάζεηο ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ ∙ νη πξνζαξκνγέο απηέο αθνξνχλ  

ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα, ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ηνπο ρξφλνπο  θαη ηνπο ξπζκνχο 

θαηάθηεζεο ησλ ζηφρσλ, ην πεξηβάιινλ κάζεζεο, ηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο κεζφδνπο ηα 

κέζα θαη ηα πιηθά δηδαζθαιίαο, ηηο παξεκβάζεηο θη άιισλ εηδηθψλ (ινγνζεξαπεπηή, 

παηδνςπρνιφγνπ, θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, εξγνζεξαπεπηή, θπζηθνζεξαπεπηή, 

παηδνςπρηάηξνπ) εθφζνλ ππάξρεη αλάγθε - πέξαλ ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ (Γξνζηλνχ, 

2014).  

Θεκειηψδνπο ζεκαζίαο είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή  ζηήξημε, ε εθπαίδεπζε θαη ε 

επίηεπμε ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία, αλ 



[37] 
 

επηηεπρζεί, επηθέξεη πνιιαπιά νθέιε ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. (Υξεζηάθεο, 2014,  

Βνγηλδξνχθαο, 2014). 

 

4. Σν ηνρεπκέλν Αηνκηθό Γηδαθηηθό Δληαμηαθό Πξόγξακκα Παξέκβαζεο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (.Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ)  

Σν ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γηδαθηηθφ Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Παξέκβαζεο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (.Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ) επηρεηξεί λα ππνζηεξίμεη βησκαηηθά ηα 

πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο ησλ παηδηψλ  κε ΔΔΑ. 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 εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ. (Γξνζηλνχ, 2014).   

Μηιψληαο γηα ηνρεπκέλν Πξφγξακκα έρνπκε ζην λνπ καο έλα ιεηηνπξγηθφ θαη 

ξεαιηζηηθφ ζηφρν, αληίζηνηρν κε ην είδνο θαη  ην βαζκφ  δπζθνιίαο, αιιά  θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο εκκνλέο ηνπ, ην ξπζκφ θαη ην ρξφλν κε 

ηνλ νπνίν θάλεη ηηο λνεηηθέο επεμεξγαζίεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αληαπεμέιζεη ζε 

έλα λνεηηθφ έξγν θαη ηειηθά λα κάζεη. Ζ δπζθνιία ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ βξίζθεηαη 

ζην φηη πξέπεη λα θαηαλνήζεη απηέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή κε ΔΔΑ  ηα άηνκα 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηα νπνία βξίζθεηαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε ν 

καζεηήο, θνηηψληαο πέξα απφ απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε δηάγλσζε. Οθείιεη, 

δειαδή, λα κεηαθξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή γιψζζα, 

νξίδνληαο ζηφρνπο πνπ θαιχπηνπλ  ζηαδηαθά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ηνπ, 

αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ δπλαηνηήησλ θαη εθκεηαιιεπφκελνο ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα 

ηαιέληα ηνπ παηδηνχ (Σζηλαξέιεο, 2013). 

Με ηνλ φξν Αηνκηθφ Πξφγξακκα ελλννχκε φηη ν παηδαγσγφο βαζηδφκελνο αθελφο  

ζην ΠΑΠΔΑ, ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ θαη αθεηέξνπ ζηηο δπζθνιίεο, ηηο δπλαηφηεηεο, 

ην γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη ηα βηψκαηα ηνπ καζεηή κε ΔΔΑ δηακνξθψλεη ην αηνκηθφ 

ηνπ πξφγξακκα, ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε επειημία θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο θαζεκεξηλέο θαη ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ 

Ζ απνδνηηθφηεηα ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ζπλδέεηαη 

ζηελά θαη κε ηελ νξζή δνκή ηνπ. ην δνκεκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα ε δηαδνρή ησλ 
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νδεγηψλ νθείιεη: 1) λα είλαη θαηαλνεηή, 2) λα βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

(ΠΑΠΔΑ, ΓΔΠΠ, ΑΠ), 3) ηα ζηνηρεία ηεο δηαδνρήο λα είλαη δνκηθά ζπλδεδεκέλα 

θαη λα νδεγνχλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δεμηφηεηαο. Δπηπιένλ, πξέπεη ε απνθηεκέλε 

δεμηφηεηα λα κπαίλεη ζε ηεξαξρία δεμηνηήησλ, ην πξφγξακκα λα εκπίπηεη ζηε 

ζπλνιηθή θαη βησκέλε εκπεηξία θαη ηέινο, ε αξρηθά θαηεπζπλφκελε απφ ην δάζθαιν 

θαζνδήγεζε λα νδεγεί ζηαδηαθά ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ απηνλνκίαο ηνπ καζεηή. 

(Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζζ. 28-29)      

Σέινο, ν εληαμηαθφο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ην 

ΠΑΠΔΑ πξνυπνζέηεη ηε ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία: α) ηνπ ππφ έληαμε καζεηή, β) 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ εληαμηαθνχ ζρνιείνπ πνπ ζα δερηνχλ ηνλ ππφ έληαμε καζεηή, 

νη νπνίνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αλαγθαία πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο πξνζαξκνζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα άηνκα κε ΔΔΑ, θαη γ) ησλ γνλέσλ ηνπ καζεηή πνπ 

αηηνχληαη ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ππφ έληαμε καζεηή 

(Γξνζηλνχ, 2014). 

Η ζεκαζία θαη νη κέζνδνη δηαζθάιηζε ηεο ελεξγνύο εκπινθήο ηνπ καζεηή ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Παξάγνληαο-πξφθιεζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, πνπ ζπρλά θαζνξίδεη θαη ην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, είλαη ε 

επίηεπμε ηεο ελεξγεηηθήο εκπινθήο ηνπ καζεηή. 

ηελ κηθξήο θιίκαθαο έξεπλα ηεο, ε Goepel (2009, p.127) δηαπίζησζε φηη «ελψ 

θάπνηα παηδηά είλαη πξφζπκα λα εκπιαθνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Δμαηνκηθεπκέλνπ 

Γηδαθηηθνχ ηνπο Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ) θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ 

απφ ην δάζθαιν, θηλδπλεχνπλ λα απεκπιαθνχλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

φηαλ αληηιακβάλνληαη νη δηθέο ηνπ επηζπκίεο παξακεξίδνληαη.  

Ζ  Goepel ζπλερίδεη ιέγνληαο, φηη φηαλ ν καζεηήο θαηαιαβαίλεη φηη νη επηζπκίεο 

ηνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηε δφκεζε ηνπ ΔΓΠ ληψζεη ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ  ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα βειηηψζεσο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ  θαη απνηειεί έλαλ 

δπλακηθφ ζπλεξγάηε  πνπ είλαη πξφζπκνο λα εξγαζηεί.  
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Ζ Goldthorpe (2001) ζεσξεί φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηα εμαηνκηθεπκέλα  

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απνηπγράλνπλ είλαη γηαηί δελ ππάξρεη μεθάζαξε αληίιεςε 

ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο δπζθνιίαο ηνπ παηδηνχ ή ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ απηέο νη δπζθνιίεο. 

Οινθιεξψλεη ηε ζθέςε ηεο ιέγνληαο φηη ηα ΔΓΠ απνηπγράλνπλ γηαηί «θαλείο δε 

ζθέθηεθε λα κνηξαζηεί ηνλ όιν ζρεδηαζκό κε ην παηδί ζην νπνίν ζηνρεύεη». 

Οη Booth & Ainscow, ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ 

πξνγξάκκαηφο ηνπ, αλαθέξνπλ φηη «δελ είλαη κόλν ην λα εκπιέμεηο έλα παηδί ζηε 

δηαδηθαζία, αιιά ην γεγνλόο  όηη ην παηδί ληώζεη πσο κε απηόλ ηνλ ηξόπν  ηνπ δίλνπλ 

αλαγλώξηζε, απνδνρή θαη αμία». 

 

5. Φπρνθηλεηηθόηεηα   

Η έλλνηα ηεο ςπρνθηλεηηθόηεηαο, νξηζκόο θαη επηδξάζεηο ζηε ζπλνιηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ 

Ζ ελφηεηα ηεο ρνιηθήο Δηνηκφηεηαο φπσο αλαθέξεηαη ζην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (1996), πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο:  α) ηελ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ή κε άιιεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο, β) ηελ αλάπηπμε 

ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, γ) ηελ θαιιηέξγεηα ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δ) ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ησλ παηδηψλ (Γξνζηλνχ, 2013). 

Οη De Meur & Staes (1990, p.7-8)  ζην βηβιίν ηνπο «Φπρνθηλεηηθή Αγσγή θαη 

Φπρνθηλεηηθή Δπαλεθπαίδεπζε» εμεγψληαο ηελ έλλνηα ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, καο 

θαινχλ λα παξαηεξήζνπκε έλα δίρξνλν παηδί πνπ παίδεη κε ηα ηερλεηά, μχιηλα 

ζπλήζσο, απγά, δει. απηά πνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπο εκπεξηέρνπλ δηαδνρηθά φιν θαη 

κηθξφηεξνπ κεγέζνπο απγά ή άιια αληηθείκελα. 

ηελ πξψηε θάζε ην παηδί θξαηά ην απγφ, ην αηζζάλεηαη κε ηα ρέξηα ηνπ, ην 

αθνπκπά ζην ζηφκα ηνπ, ληψζεη ηε ιεία θαη ζθιεξή επηθάλεηά ηνπ.  

ηε δεχηεξε θάζε, ην παηδί παξαηεξεί θαιχηεξα απηφ πνπ θξαηά θαη απηφ πνπ 

είρε αληηιεθζεί απηηθά, επηβεβαηψλεηαη θαη νπηηθά ∙ δελ ππάξρνπλ γσλίεο ή αηρκέο, ε 

επηθάλεηα είλαη ιεία θαη ζηξνγγπιή θαη δε κεηαβάιιεηαη κε ην άγγηγκα. Ζ νπηηθή 
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επαθή κε ην αληηθείκελν, πξνζζέηεη θαη λέεο πιεξνθνξίεο, φπσο ηα ρξψκαηα θαη ηηο 

δσγξαθηέο πνπ θέξεη.   

ηελ ηξίηε θάζε ην παηδί  ξίρλεη ην αληηθείκελν ζην πάησκα, αθνχεη, ην ζφξπβν 

πνπ παξάγεηαη, ην βιέπεη λα θπιάεη. 

ηελ επφκελε θάζε  ην παηδί παίξλεη μαλά ζηα ρέξηα ηνπ ην ηερλεηφ απγφ θαη ην 

αζρνιείηαη καδί ηνπ πην δηεμνδηθά ∙ ην επεμεξγάδεηαη απφ φιεο ηηο κεξηέο, θάπνηα 

ζηηγκή ην απγφ αλνίγεη θαη αληηιακβάλεηαη ηελ  χπαξμε πεξηερνκέλνπ, δηαπηζηψλεη 

πσο ην απγφ απνηειείηαη απφ δχν κέξε κε ηελ επηθάλεηα ζην ζεκείν έλσζεο ησλ δχν 

θνκκαηηψλ λα είλαη πην άγξην θαη λα απαηηεί πεξηζζφηεξε πξνζνρή θαηά ηε 

ζπλέλσζε, ψζηε λα κελ πξνθιεζεί πφλνο ζηα δάρηπια. Όιεο απηέο νη εκπεηξίεο 

ζπιιεηηνχξγεζαλ ψζηε λα πξνθχςεη κία λέα γλψζε θαη κία λέα ζπκπεξηθνξά πνπ σο 

αθεηεξία ηνπο είραλ κία απιή εκπεηξία κε θηλεηηθή θαηαγσγή.          

Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα απνθαιχπηεη  φηη ζε έλα παηδί ε θηλεηηθή ιεηηνπξγία, ε 

δηαλνεηηθή αλάπηπμε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ζπλδένληαη πνιχ ζηελά θαη 

απαηηείηαη ε εθαξκνγή ηερληθψλ πνπ λα πξνζεγγίδνπλ ζθαηξηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ.  

Η  ςπρνθηλεηηθόηεηα θαη ε επίδξαζή  ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ζρνιηθή 

επίδνζε ηνπ παηδηνύ 

Ζ πεξηνρή ηεο Φπρνθηλεηηθφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε ζσκαηνγλσζία θαη  

πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο αδξήο θαη ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, 

ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ηνπ ρσξνρξνληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηνπ ξπζκνχ 

θαη ηεο πιεπξίσζεο. Ο βαζκφο θαηάθηεζεο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηελ εηνηκφηεηα ηνπ παηδηνχ λα αλαπηχμεη ηηο βαζηθέο ζρνιηθέο  δεμηφηεηεο θαη κε 

ηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζ. 

85).  

χκθσλα κε ηνλ Wallon (1986) «ην ζσκαηηθφ ζρήκα είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν 

απαξαίηεην ζηελ νηθνδφκεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Δίλαη ε 

αλαπαξάζηαζε, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζθαηξηθή,  πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

επηζηεκνληθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε πνπ ην παηδί έρεη γηα ην ζψκα ηνπ» (De Meur & 

Staess,1990, ζ.13). 
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Οη De Meur & Staes (1990, ζ.13), αλαθέξνπλ φηη γηα έλα παηδί,  ε αληίιεςε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ, ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ  ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, αιιά θαη  

ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο πξννδεπηηθήο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, ηνπ είλαη ηνπ, ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο δηθήο 

ηνπ επελέξγεηαο θαη ηνπ δηθνχ ηνπ κεηακνξθσηηθνχ ζηίγκαηνο ζηνλ θφζκν πνπ ηνλ 

πεξηβάιιεη. Ζ αξκνληθή ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ελφο παηδηνχ απνηειεί έλα 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο εθφδην γηα κία γφληκε θαη πινχζηα θνηλσληθή δσή θαη έρεη 

ζνβαξφ αληίθηππν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζή ηνπ.  

Σν ζψκα ηνπ παηδηνχ ζπκκεηέρεη ζε κία πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο, φπσο ηελ θίλεζε θαη ηελ απηνεμππεξέηεζε κέζα θαη έμσ απφ 

ην ζπίηη,  ηε κάζεζε, ηελ επηθνηλσλία, ηελ ςπραγσγία, ην παηρλίδη, ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ, ηε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απηνλνκία θαη ηελ 

αλεμάξηεηε δηαβίσζή ηνπ (Rainforth, Giangreco, & Ruth, 1989;  Caramellα, 2015). 

Έηζη, φηαλ ην παηδί ληψζεη θαιά κε ην ζψκα ηνπ, φηαλ δχλαηαη λα κεηαθηλείηαη, λα 

παίδεη, λα καζηνξεχεη θ.ιπ,  βηψλεη επηηπρίεο, κε απνηέιεζκα λα έρεη θαιχηεξν 

απηνζπλαίζζεκα ∙ ην παηδί  ληψζεη απηνπεπνίζεζε, είλαη πην ηνικεξφ θαη ζπκκεηέρεη 

πην εχθνια ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε άιια παηδηά ρσξίο λα θπξηαξρείηαη απφ ην 

θφβν ηεο καηαίσζεο. Οη ειιηπείο, αλεπαξθείο ή αδέμηεο θηλεηηθέο επηδφζεηο 

πιεγψλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη δεκηνπξγνχλ θφβνπο θαη αγσλίεο.  

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά 

ελφο παηδηνχ κπνξεί λα γίλεη εχθνια θαηαλνεηή παξαηεξψληαο απιέο θηλήζεηο θαη 

ζηάζεηο ηνπ. Πφζν δηαθνξεηηθά βαδίδεη ι.ρ έλα άηνικν παηδί, ζε ζρέζε κε έλα παηδί 

πνπ ληψζεη ζίγνπξν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.  

Ζ θαιιηέξγεηα ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα βνεζήζεη έλα άηνικν παηδί λα 

απνθηήζεη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ. Ο λεπηαγσγφο ή ν δάζθαινο δχλαηαη κέζα 

απφ ςπρνθηλεηηθέο αζθήζεηο λα βνεζήζεη θάζε παηδί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ∙ 

έλα δεηιφ, εζσζηξεθέο, αξγνθίλεην θαη αγρσκέλν παηδί κπνξεί νπζησδψο λα 

επσθειεζεί απφ θηλεηηθέο αζθήζεηο κεγάιεο επξχηεηαο πνπ απαηηνχλ ηελ αλάπηπμε  

θάπνηαο ηαρχηεηαο, ελψ έλα παηδί δηαρπηηθφ, επηζεηηθφ ή επεξέζηζην κπνξεί λα 

επσθειεζεί απφ θηλεηηθέο αζθήζεηο ζπληνληζκνχ, επηδεμηφηεηαο, ηζνξξνπίαο θαη 



[42] 
 

αλαζηνιήο ∙ κέζσ απηψλ ησλ αζθήζεσλ ε δχλακε, ε ελεξγεηηθφηεηα θαη νη 

ελνξκήζεηο ηνπο ζα  απνθηνχλ λφεκα θαη ζηφρνπο  (De Meur & Staes, 1990).       

ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο «Γξαζηεξηφηεηεο 

Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο» αλαθέξεηαη φηη ην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΠΑΠΔΑ) αιιά θαη θάζε άιιν πξφγξακκα πνπ 

εθαξκφδεηαη απφ ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία κέρξη θαη ηε βαζκίδα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ) έρεη σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ηνπ ζηφρνπο ηελ ςπρνθηλεηηθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θαζψο απηή απνηειεί πξνυπφζεζε θαηάθηεζεο ησλ 

δεμηνηήησλ  αλάγλσζεο, γξαθήο θαη καζεκαηηθψλ. Ζ ίδηα άπνςε εθθξάδεηαη θαη απφ 

ηνπο De Meur & Staes (1990), νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη ε ειιηπήο ςπρνθηλεηηθή 

αλάπηπμε ελφο παηδηνχ θαηά ηε κηθξή παηδηθή ειηθία δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε 

ζρνιηθή ηνπ επίδνζε. 

Έλα παηδί πξνθεηκέλνπ λα θηλείηαη άλεηα ζηα δηάθνξα πεξηβάιινληαη θαη λα 

εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνυπνζέηνπλ πνιχπινθεο δεμηφηεηεο, πξέπεη 

πξνεγνπκέλσο λα έρεη απνθηήζεη αίζζεζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ ∙ αξρηθά λα κπνξεί λα ην 

δηαθξίλεη απφ ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ θη έπεηηα λα απνθηήζεη  γλψζε ησλ κειψλ ηνπ 

ησλ δηαζηάζεψλ θαη ησλ  ιεηηνπξγηψλ ηνπο. (Σξαπιφο, 1998). 

Έλα παηδί πνπ δελ έρεη απνθηήζεη γλψζε ηνπ ζσκαηηθνύ ζρήκαηνο δελ θαηαθέξλεη 

λα ζπληνλίδεη ζσζηά ηηο θηλήζεηο ησλ κειψλ ηνπ, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεηαη ζε 

δεμηφηεηεο απηνλνκίαο (ληχζηκν, απηνεμππεξέηεζε), ζηα καζηνξέκαηα,  θαη ζηηο 

ζρνιηθέο δεμηφηεηεο. Ζ δπζθνιία ηνπ γίλεηαη εκθαλήο απφ ηελ θαθή πνηφηεηα 

γξαθήο, ηνλ θαθφ ξπζκφ θαη ηε ρακειή ηαρχηεηα αλάγλσζεο, θαζψο θαη ηε κε 

αξκνληθή ρξήζε ησλ ζπλνδεπηηθψλ ρεηξνλνκηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο. 

Ζ κε ζηαζεξνπνηεκέλε ακθηπιεπξηθόηεηα (ε κε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

επηθξάηεζεο, δει. ηεο κίαο πιεπξάο ζε ζρέζε κε ηελ άιιε ζην επίπεδν ηεο δχλακεο 

θαη ηεο αθξίβεηαο) δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ρσξηθήο θχζεσο ∙ αλ ην παηδί δελ έρεη 

αληηιεθζεί ηελ επηθξαηέζηεξε πιεπξά ηνπ, αλ δε δηαθξίλεη δηαθνξά αλάκεζα ζην δεμί 

θαη ην αξηζηεξφ εθδειψλεη δπζθνιίεο ζε δεμηφηεηεο φπσο, ην λα αθνινπζήζεη ηε 

γξαθηθή θαηεχζπλζε, λα θαηαλνήζεη έλαλ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ, λα ηνπνζεηήζεη 

ζσζηά ηνλ ηίηιν ή ηελ εκεξνκελία ζην ηεηξάδηφ ηνπ. Αλ έρεη πξνβιήκαηα ρσξηθήο 

αληίιεςεο, δπζθνιεχεηαη λα  δηαθνξνπνηήζεη ην «β» απφ ην «δ», ην «ξ» απφ ην «θ» ∙ 

αλ δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη ην δεμί απφ ην αξηζηεξφ ζα δηαβάζεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ην 
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«12» θαη ην «21», αλ δπζθνιεχεηαη λα δηαθξίλεη ην πάλσ θαη ην θάησ , ην ςειά θαη 

ην ρακειά ζπγρέεη ην «π» θαη ην «β», ην «λ» θαη ην «π», ην «νπ» θαη ην «λν». (De 

Meur & Staes, 1990).   

Σα πξνβιήκαηα ζηε ρσξνρξνληθή νξγάλσζε πξνθαινχλ δπζθνιίεο θαη ζηα 

καζεκαηηθά. Πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη αξηζκεηηθέο πξάμεηο ην παηδί πξέπεη λα έρεη 

ζεκεία αθεηεξίαο, λα κπνξεί λα θάλεη νξζή ηνπνζέηεζε ησλ ςεθίσλ, λα έρεη 

εκπεδψζεη ηελ έλλνηα ηεο «νξηδφληηαο ζεηξάο» θαη ηεο «ζηήιεο» λα δχλαηαη λα 

εθηειεί ζπλδπαζκνχο ζρεκάησλ γηα λα απνδψζεη γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο. 

Όια απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ επηβεβαηψλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ 

ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ φπσο απνδεηθλχεηαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε 

ζρνιηθή επίδνζε ελφο παηδηνχ. Απηέο νη δπζθνιίεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

επαλνξζσηηθά θαη ζεξαπεπηηθά σο εμήο: α) κε ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, πάλσ ζην ρεηξηζκφ, β) κε ηελ ηαθηηθή εθηέιεζε ςπρνθηλεηηθψλ 

αζθήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απφδπζεο, ηνπ καζηνξέκαηνο, ηεο γπκλαζηηθήο, 

ησλ καζεκαηηθψλ.    

Καηά ηελ εθηέιεζε ςπρνθηλεηηθψλ αζθήζεσλ ν παηδαγσγφο πξνζεγγίδεη ηελ 

έλλνηα πνπ ζέιεη λα δηδάμεη, αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. Αξρηθά εθαξκφδεη 

θηλεηηθέο αζθήζεηο, φπνπ ην παηδί θηλνχκελν  ζψκα ηνπ παηδηνχ ην βνεζά λα 

εζσηεξηθεχζεη ηε γλψζε. Έπεηηα, εηζάγεη ηηο αηζζεηεξηνθηλεηηθέο αζθήζεηο, φπνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ, κε ηελ αθή λα παίδεη 

ζεκαληηθφηαην ξφιν θαη ηέινο εθηεινχληαη αληηιεπηηθνθηλεηηθέο αζθήζεηο, φπνπ νη 

ρεηξηζκνί απαηηνχλ κεγαιχηεξε επηδεμηφηεηα κε θπξίαξρε ηελ νπηηθή αληίιεςε. 

ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ Δηδηθήο Αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, «Γξαζηεξηφηεηεο 

Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο», αλαθέξεηαη ε ζρέζε ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ. Πξνζεγγίδεηαη ε γξαθή απφ ςπρνθηλεηηθήο 

απφςεσο ∙ φπσο αλαθέξεηαη, κε ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο ζην θπζηθφ ρψξν, 

πξνθαινχληαη  θηλεηηθά βηψκαηα, ηα νπνία βαζκηαία εζσηεξηθεχνληαη θαη 

κεηαθέξνληαη ζην γξαθηθφ ρψξν. χκθσλα κε ηνπο Furth & Wachs (1975) ε 

ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα γξάθεη ζεσξείηαη σο εθαξκνγή  εζσηεξηθεπκέλεο γλψζεο  

θαη ν ζπληνληζκφο ρεξηνχ, δαθηχισλ θαη καηηνχ σο δξαζηεξηφηεηεο γξαθηθήο ζθέςεο 

∙ ηέηνηνπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο ζεσξνχληαη ην γξάςηκν, ε δσγξαθηθή, ε ρξήζε 

πηλέινπ, ην θφςηκν, ην ξάςηκν, ην ζθάιηζκα, ε γιππηηθή θ.ά.(Γξνζηλνχ θαη ζπλ.,21). 
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ην ίδην βηβιίν αλαθέξνληαη σο πξναπαηηνχκελα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο, ε αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ηνπ 

νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ηνπ ρσξνρξνληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη νη 

ζρεηηθέο κε απηέο δεμηφηεηεο, ηεο αίζζεζεο ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο παγησκέλεο 

πιεπξίσζεο. Με ηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ ην παηδί πεξλά απφ ην ζηάδην έληαζεο ζην 

ζηάδην ραιάξσζεο, αηζζάλεηαη ην κπτθφ ηνπ ηφλν, ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αλαπλνή. Ο 

ρσξνρξνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο επηηπγράλεηαη κε αζθήζεηο αδξήο θηλεηηθφηεηαο. Σν 

παηδί θαηαθηψληαο ηελ έλλνηα ηνπ ζσκαηηθνχ ζρήκαηνο, δχλαηαη λα πξνζαλαηνιηζηεί 

ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, αλαπηχζζεη ηελ αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ θαη δηαζέηεη πιένλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία  γξαθήο, αλάγλσζεο, καζεκαηηθψλ. 

.(Γξνζηλνχ θαη ζπλ.,21). 

Οη De Meur & Staes (1990, p.20) αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν αλαθέξνπλ πσο ζε θάζε ζηηγκή, ζηα 

πιαίζηα ελφο πνιχ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, δεηείηαη απφ ην παηδί, α) λα ηνπνζεηεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε ηα αληηθείκελα (ι.ρ λα θάηζεη πάλσ ζε κία θαξέθια), β) λα 

ηνπνζεηεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη αληηθείκελα (λα ηνπνζεηεί ηα πηλέια θαη ην πνηήξη 

δίπια ζην θχιιν δσγξαθηθήο), γ) λα νξγαλψλεηαη ζε ζρέζε κε ην ρψξν πνπ δηαζέηεη 

(ι.ρ δσγξαθίδεη απζφξκεηα έλαλ ήιην ζηελ πάλσ γσλία ηνπ θχιινπ , έλα ζπίηη ζηε 

κέζε ηνπ θχιινπ, έλα δέληξν ζηα δεμηά ηνπ ζπηηηνχ). 

Ο ρξνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο, φπσο αλαθέξνπλ νη ίδηνη ζπγγξαθείο, αθνξά ζηελ 

ηθαλφηεηα λα ηνπνζεηείηαη θαλείο, ζε ζπλάξηεζε: 1) κε ηε δηαδνρή ησλ γεγνλφησλ, 2) 

κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα: α) κεγάιν ή κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, β) θαλνληθφο ή 

αθαλφληζηνο ξπζκφο, γ) γξήγνξε ή αξγή επξπζκία, 3) κε ηελ θπθιηθή αλαλέσζε ηνπ 

ρξφλνπ (εκέξεο, εβδνκάδεο, κήλεο), 4) κε ηελ έλλνηα ηεο κε αληηζηξεςηκφηεηαο ηνπ 

ρξφλνπ (De Meur & Staes, 1990, ζ.20). 

Ζ αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ, έλλνηα κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ ςπρνθηλεηηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ,  πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο ηεο ηάμεο, ηεο ζεηξάο, ηεο 

ελαιιαγήο, ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο δηαδνρήο.  

Αξρηθά ην παηδί παξσζείηαη λα εθθξαζηεί κε ην δηθφ ηνπ απζφξκεην ξπζκφ  ζε 

θηλεηηθέο αζθήζεηο κέζα ζην ρψξν ππφ ηνλ ήρν κίαο κνπζηθήο ππφθξνπζεο θαη 

θαηφπηλ θαζνδεγείηαη ζην λα αλαπαξάγεη ξπζκηθέο δνκέο ρηππψληαο ξπζκηθά ηα 

ρέξηα, ηα πφδηα  κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 
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χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Πηαδέ (Φξαγθνχιε, 2015), ηα  παηδηά πνπ δελ έρνπλ 

θαηαθηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζσκαηηθνχ ζρήκαηνο, πνπ δελ έρνπλ αλαπηχμεη ηελ 

αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ ρσξνρξνληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, είλαη ζχλεζεο  λα 

εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ηαρχηεηα ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη ησλ 

αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ.   

Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πιεπξίσζεο, ν Σξαπιφο (1998, ζ.36) αλαθέξεη φηη 

φηαλ δεηείηαη απφ έλα παηδί λα εθηειέζεη κία θηλεηηθή δεμηφηεηα εθείλν δείρλεη λα 

πξνηηκά ηε ρξήζε ηνπ δεμηνχ ή ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ, καηηνχ ή πνδηνχ. Απηή ε 

ππεξίζρπζε ηνπ ελφο κέινπο ζε ζρέζε κε ην άιιν απνηειεί ην θαηλφκελν ηεο 

πιεπξίσζεο. Σα παηδηά πξέπεη λα παξσζνχληαη ζηελ άζθεζε θαη ησλ δχν κειψλ γηα 

λα επηηπγράλεηαη κία ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε. Αλάινγα κε ην δηδαθηηθφ ζηφρν ηνπ 

παηδαγσγνχ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη αληίζηνηρεο αζθήζεηο αλάπηπμεο κφλν ηνπ 

ηζρπξνχ ή θαη ησλ δχν κειψλ. Αλ γηα παξάδεηγκα ζέινπκε λα κάζνπκε ζε έλα παηδί 

λα γξάθεη ή λα ζρεδηάδεη ν ζηφρνο ζα είλαη ε ελδπλάκσζε ηνπ θπξίαξρνπ κέινπο ηνπ 

παηδηνχ, αλ φκσο ν ζηφρνο αθνξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν, ή ηε βειηίσζε 

δεμηνηήησλ φπσο ηε ξίςε αληηθεηκέλνπ ζην ζηφρν, πξέπεη θαη  ηα δχν κέιε λα 

αζθνχληαη εμίζνπ. 

Οπηηθνθηλεηηθόο ή νπηηθνθηλαηζζεηηθόο ζπληνληζκόο  

Όπσο αλαθέξεη ν Σξαπιφο (1998, ζ.64), ε θίλεζε ηνπ παηδηνχ ζην πεξηβάιινλ 

θαζνξίδεηαη απφ ην νπηηθφ θαη ην θηλαηζζεηηθφ ηνπ ζχζηεκα. Καζψο ην πεξηβάιινλ 

δηαθνξνπνηείηαη ην παηδί πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη θηλεηηθά ζε απηέο ηηο αιιαγέο. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην παηδί ηνπνζεηεί ην ζψκα ηνπ ζην πεξηβάιινλ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αληίιεςε, ηηο αηζζεηεξηαθέο νδνχο πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα θπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε κλήκε πνπ παξέρεη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ 

επηδξνχλ ζηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ηνπ παηδηνχ ζε κία θαηάζηαζε, θαη ηνλ θηλεηηθφ 

έιεγρν πνπ αθνξά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο πνπ επηιέρζεθαλ σο 

θαηαιιειφηεξεο απφ ην ππνθείκελν.  

Σν παηδί θαζψο θηλείηαη ζην ρψξν δέρεηαη πνιιαπιά νπηηθά εξεζίζκαηα θαη νη 

θηλήζεηο πνπ εθηειεί βαζίδνληαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ νπηηθνχ θαη ηνπ 

θηλαηζζεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αλάπηπμε ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ή νπηηθνθηλαηζζεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ησλ δχν απηψλ ζπζηεκάησλ ∙ ε 

αιιειεμάξηεζή νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ νπηηθνθηλεηηθνχ 
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ζπληνληζκνχ φηαλ είλαη ειιεηκκαηηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ ελφο απφ ηα δχν απηά 

ζπζηήκαηα Απηή ε  αλάπηπμε ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ γίλεηαη ζηαδηαθά θαη 

πεξηιακβάλεη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ  ην παηδί θαη ηελ θηλεηηθή ηνπ θαηάζηαζε (αλ 

παξακέλεη ζηαζεξφ ή θηλείηαη), ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο (αλ είλαη ζηαζεξή 

ή κεηαβάιιεηαη) θαη  ηηο ρσξνρξνληθέο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Σξαπιφο, 1998, ζ.64-65). 

Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ νδεγεί ζηελ εμήο θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

θηλήζεσλ: α) παηδί θαη πεξηβάιινλ ζηαζεξά, β) παηδί ζε θίλεζε, πεξηβάιινλ ζηαζεξφ, 

γ) παηδί ζηαζεξφ, πεξηβάιινλ ζε θίλεζε, δ) παηδί θαη πεξηβάιινλ ζε θίλεζε. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία, φπνπ ην παηδί παξακέλεη ζηαζεξφ θαη ην πεξηβάιινλ 

ακεηάβιεην ιακβάλνπλ ρψξα νη ιεγφκελεο θιεηζηέο θηλήζεηο ∙ ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

θηλήζεσλ αλήθεη ι.ρ ην ρνξνπήδεκα, ην πηάζηκν ηνπ κνιπβηνχ ή ελφο εξγαιείνπ πάλσ 

ζε έλα ζηαζεξφ πεξηβάιινλ, φπσο ην ηξαπέδη ή ην πάησκα. ηηο θιεηζηέο θηλήζεηο νη 

ρσξνρξνληθέο απαηηήζεηο είλαη κεδακηλέο.  

ηε δεχηεξε θαηεγνξία θηλήζεσλ, φπνπ ην παηδί θηλείηαη ζε έλα ζηαζεξφ 

πεξηβάιινλ ιακβάλνπλ ρψξα αλνηρηέο θηλήζεηο ∙ ηέηνηνπ είδνπο θηλήζεηο είλαη ην 

πεξπάηεκα, ην ηξέμηκν, ε ηρλνγξαθία, ε ξίςε ελφο αληηθεηκέλνπ ή ην θιφηζεκα κίαο 

κπάιαο ζε ζηφρν πνπ παξακέλεη ζηαζεξφο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ππάξρεη ε 

παξάκεηξνο ησλ ρσξηθψλ θαη ησλ ρξνληθψλ απαηηήζεσλ κε έκθαζε θπξίσο ζηηο 

πξψηεο. 

ηελ ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη αλνηθηέο θηλήζεηο, φπνπ ην παηδί παξακέλεη 

ζηαζεξφ ελψ ην πεξηβάιινλ κεηαβάιιεηαη. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία θηλήζεσλ αλήθεη 

γηα παξάδεηγκα ην επηηφπην πήδεκα πάλσ απφ θηλνχκελε κπάια, ή ην «ζρνηλάθη». . 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ππάξρεη ε παξάκεηξνο ησλ ρσξηθψλ θαη ησλ ρξνληθψλ 

απαηηήζεσλ κε έκθαζε θπξίσο ζηηο δεχηεξεο. 

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία πεξηιακβάλεη αλνηθηέο θηλήζεηο φπνπ θαη ην παηδί θαη ην 

πεξηβάιινλ βξίζθνληαη ζε θίλεζε. Οη θηλήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη θαη νη 

δπζθνιφηεξεο, θαζψο ε θίλεζε ηνπ παηδηνχ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο ρσξνρξνληθέο 

απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέηνηνπ είδνπο θίλεζε είλαη γηα παξάδεηγκα ην 

ηξέμηκν ηνπ παηδηνχ πνπ γηα λα πηάζεη κία θηλνχκελε κπάια (Σξαπιφο, 1998, ζ.65-

66). 
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Ο νπηηθνθηλεηηθφο ζπληνληζκφο ηνπ παηδηνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη 

άιισλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πέξα απφ ηα θηλεηηθά πξφηππα (πεξπάηεκα, ηξέμηκν, 

ξίςε, πήδεκα). Απηέο νη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο είλαη ην θιφηζεκα ή ην πηάζηκν ηεο 

κπάιαο θαη ε αλαπήδεζε ηεο κπάιαο. 

ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ καηηνχ ρεξηνχ ζπνπδαίν ξφιν παίδεη ε αλάπηπμε 

ηνπ ειέγρνπ ηεο θίλεζεο ησλ ρεξηψλ. Ο έιεγρνο ηεο θίλεζεο ησλ ρεξηψλ 

πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν δχν επηκέξνπο ζπζηεκάησλ, ηνπ ζπλδεηηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ 

ρεξηώλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δαρηύισλ θαη ηεο παιάκεο. 

Σν ζπλδεηηθφ ζχζηεκα ησλ ρεξηψλ πεξηιακβάλεη ηνλ βξαρίνλα, ηνλ πήρπ θαη ηνλ 

θαξπφ. Μέζσ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο εθηεινχληαη νη εμήο ιεηηνπξγίεο: α) ν θαιχηεξνο 

έιεγρνο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θξαηείηαη κε ηε δηαηήξεζε ησλ δαρηχισλ θαη ηεο 

παιάκεο  ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, β) ε θαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη επαθή κε ην 

αληηθείκελν κέζα απφ ηελ θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ησλ δαθηχισλ θαη ηεο παιάκεο, 

θαη γ) ε άζθεζε δχλακεο ζην αληηθείκελν θαη ε ξχζκηζε ηεο έληαζεο ηεο, αλάινγα κε 

ηηο απαηηήζεηο.    

Σν ζχζηεκα ησλ δαθηχισλ θαη ηεο παιάκεο αθνξά ηνπο δαθηπιηθνχο ρεηξηζκνχο 

ηνπ ρεξηνχ. Μέζσ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο εθηεινχληαη νη ιεηηνπξγίεο,  α) ηνπ 

πηαζίκαηνο, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο Keogh  θαη Sugden (1985) δηαθξίλεηαη ζε δχν 

ππνθαηεγνξίεο: ην πηάζηκν ηζρύνο θαη πηάζηκν αθξηβείαο θαη β) ηνπ ρεηξηζκνύ 

αληηθεηκέλσλ.   

Σν πηάζηκν ηζρχνο πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή δχλακεο απφ ην ζπλδεηηθφ ζχζηεκα  

ηνπ ρεξηνχ ζην αληηθείκελν. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηνλ εγθισβηζκφ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζηελ παιάκε ρσξίο ηελ εθαξκνγή επηδέμησλ ρεηξηζκψλ. Σν πηάζηκν 

αθξηβείαο αλαθέξεηαη ζηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ησλ  ζπζηεκάησλ ηνπ ρεξηνχ, 

ησλ δαθηχισλ θαη ηεο παιάκεο θαη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο επηδέμησλ ρεηξηζκψλ.    

Όζν πην θνληά ζηηο άθξεο ησλ δαθηχισλ δχλαηαη λα ηνπνζεηήζεη ην παηδί ην 

αληηθείκελν θαη φζν πεξηζζφηεξν δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα δάθηπια θαη θπξίσο 

ηνλ αληίρεηξα γηα ην ρεηξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηφζν πην επηδέμην έρεη γίλεη. Ζ 

επηδεμηφηεηα αθνξά ζην βαζκφ ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ ησλ δαθηχισλ. Αχμεζε ηνπ 

βαζκνχ ηεο επηδεμηφηεηαο ζεκαίλεη απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηνπ ρεξηνχ θαη ησλ δαθηχισλ θαη κεγαιχηεξε ρσξνρξνληθή αθξίβεηα θαηά ηελ  

εθηέιεζε ησλ θηλήζεσλ θηαζίκαηνο θαη πηαζίκαηνο. πλήζσο, φηαλ ην παηδί  
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θαηαθηήζεη ην πηάζηκν αθξηβείαο εκθαλίδεηαη κία εθπιεθηηθή βειηίσζε ζηηο 

ηθαλφηεηεο ρεηξηζκνχ, θξαηήκαηνο θαη απειεπζέξσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ (Σξαπιφο, 

1998, ζ.75-76). 

 

Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο  ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο θαη ηνπ 

νπηηθνθηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ ησλ παηδηώλ κε δηαλνεηηθή αλαπεξία 

Ζ έξεπλα ησλ Wuang et al. (2008) δηεξεχλεζε ηελ θηλεηηθή επίδνζε παηδηψλ κε 

ειαθξηά λνεηηθή αλαπεξία. Οη εξεπλψληεο αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά είραλ ζρεηηθά πην 

ζνβαξά ειιείκκαηα ζηηο ιεπηέο θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο, ζπγθξίζηκεο κε ηε 

ρεηξσλαθηηθή επηδεμηφηεηα ζηελ ππνθιίκαθα ηεο δνθηκήο MABC (Μovement 

Assessment Battery for Children), απ’  φηη ζηηο αδξέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο  πνπ είλαη 

ζπγθξίζηκεο κε ηηο δεμηφηεηεο ζηηο  ππνθιίκαθεο  γηα ηε κπάια θαη ηελ ηζνξξνπία ηνπ 

MABC. 

Αθφκε, Οη Vuijk, Hartman, Schreder & Visscher (2010) εξεχλεζαλ δχν νκάδεο 

παηδηψλ κε νξηαθή θαη ειαθξηά δηαλνεηηθή αλαπεξία.  χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο κειέηεο ηα παηδηά θαη ησλ δχν νκάδσλ επέδεημαλ ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ 

επηδεμηφηεηα ησλ ρεξηψλ. Δληφο ηεο ππν-θιίκαθαο ηεο  ρεηξσλαθηηθήο επηδεμηφηεηαο 

γηα ηα παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή αλαπεξία, ζηα αληηθείκελα: « ηαρύηεηα θαη  αθξίβεηα 

θάζε ρεξηνύ μερσξηζηά»  θαη «ζπληνληζκόο καηηνύ-ρεξηνύ», θάλεθαλ πεξηζζφηεξα 

παηδηά  κε νξηαθά ή νξηζηηθά (definite) θηλεηηθά πξνβιήκαηα,  ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ  παηδηψλ κε ζέκα «ηνλ ζπληνληζκό ησλ δύν ρεξηώλ». 

ηε κειέηε πνπ δηεμήγαγαλ νη Reid, Chiu, Sinclair, & Wehrmann (2006) 

απνδείρηεθε φηη ε βειηίσζε ηεο επίγλσζεο ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο απφ εξγνζεξαπεπηέο, νδήγεζε ζην λα θαηαζηνχλ ηθαλφηεξνη 

ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ ηνπο θαη επέηπραλ ηελ 

αχμεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζήο ησλ παηδηψλ.  
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Αλάπηπμε ησλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά κε κέηξηαο ή ζνβαξήο κνξθήο 

αλαπεξία ή πνιιαπιέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο 

Πνιιά παηδηά κε κέηξηεο θαη ζνβαξέο αλαπεξίεο θαηαθηνχλ ηα θηλεηηθά νξφζεκα 

κε αξγφηεξν ξπζκφ, αθνινπζψληαο σζηφζν ηελ πνξεία ησλ παηδηψλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο. Γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ ζνβαξφηεξεο κνξθήο αλαπεξία ή πνιιαπιέο 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο, ε θηλεηηθή 

αλάπηπμε είλαη θαζπζηεξεκέλε θαη  απνδηνξγαλσκέλε. Ζ ζπαζηηθφηαηα., ε ππνηνλία 

θαη ηα πξσηφγνλα αληαλαθιαζηηθά παξεκβαίλνπλ ζηελ εκπεηξία θαη ηελ εθηέιεζε 

θπζηνινγηθψλ θηλήζεσλ θαη εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ  

(Rainforth, Giangreco, & Dennis, 1989, pp. 213).  

Γπζηπρψο, ηα παηδηά κε ζνβαξέο θαη πνιιαπιέο θπζηθέο αλαπεξίεο ζπρλά δελ 

εληάζζνληαη απφ ηνπο ζεξαπεπηέο θαη ηνπο δαζθάινπο ζε δξαζηεξηφηεηεο  ζηηο 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηχμνπλ θηλεηηθέο δεμηφηεηεο, δηφηη ηίζεηαη σο 

πξναπαηηνχκελν ε θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ εθείλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  Απηή ε θπθιηθή ινγηθή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηξία 

απνηειέζκαηα: 

    α) Σα παηδηά θαη νη  ελήιηθεο κε ζνβαξέο θαη πνιιαπιέο θπζηθέο αλαπεξίεο 

θαινχληαη λα αζθνχληαη ζε θηλεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απνκνλσκέλεο θαη δελ 

είλαη εληαγκέλεο ζε έλα ιεηηνπξγηθφ πιαίζην φπνπ λα ππάξρεη έλαο ζαθήο ζηφρνο γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. 

    β) Ζ δηδαζθαιία είλαη απνζπαζκαηηθή, θη έηζη δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα 

παηδηά  λα αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο.  

    γ) Δπεηδή ζπάληα επηηπγράλεηαη ε θαηάθηεζε ηνπ πξναπαηηνχκελνπ επηπέδνπ 

δεμηνηήησλ, δελ θεξδίδνπλ πνηέ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζε εληαγκέλα 

θνηλσληθά πεξηβάιινληα (Rainforth, Giangreco, & Dennis, 1989, pp. 212). 

Οη Hulme, Poor, Schulein, & Pezzino, (1983, pp. 204-208) αλαθέξνπλ φηη 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ηα παηδηά κε θπζηθέο αλαπεξίεο δείρλνπλ πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνλ ζε δξαζηεξηφηεηεο φηαλ ηνπο δίλνληαη ηα κέζα λα εκπιαθνχλ ελεξγά  θη 

φηαλ θαηαθέξλνπλ λα έρνπλ θάπνην έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. Γη’ απηφ ην ιφγν, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Rainforth, Giangreco, 

& Dennis, (1989) είηε έλαο καζεηήο έρεη κέηξηνπ βαζκνχ θηλεηηθά ειιείκκαηα είηε 
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έρεη  ζνβαξέο θαη πνιιαπιέο θπζηθέο δπζθνιίεο, είλαη ζεκειηψδεο νη δάζθαινη θαη νη 

ζεξαπεπηέο ηνπ λα ηνπ παξέρνπλ ζπρλά επθαηξίεο γηα λα κάζεη θαη λα αζθεζεί ζε 

ιεηηνπξγηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο, κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην ελδηαθέξνπλ θαη 

κέζα ζε θαλνληθά πεξηβάιινληα. 

Οη ίδηνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ε αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ζεσξείηαη 

φηη αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε πνξεία, φπνπ ην θάζε ζηάδην αλάπηπμεο πξνυπνζέηεη 

ηελ θαηάθηεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ. Ζ πνξεία απηή νλνκάδεηαη θηλεηηθέο ζπλέρεηεο. 

Δλψ νη ζπλέρεηεο ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ην πνηεο 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη κε πνηα ζεηξά κπνξεί ξεαιηζηηθά λα θαηαθηήζεη ν καζεηήο,  

ε θπζηθή ξνπηίλα θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ βνεζνχλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Οη ζπλεζηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ θαζεκεξηλά ρψξα ζην ζπίηη, γηα παξάδεηγκα, δίλνπλ 

άπεηξεο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ.  

Ζ έγεξζε απφ ην θξεβάηη, ε φξζηα ζηάζε, ε κεηάβαζε απφ ην έλα δσκάηην ζην 

άιιν, ε ζσζηή ζηάζε κπξνζηά απφ ην ληπηήξα, ε ρξήζε ηεο νδνληφθξεκαο, ηεο 

νδνληφβνπξηζαο θαη άιισλ αληηθείκελσλ, ε ρξήζε ηεο ληνπιάπαο, θαη ησλ 

ζπξηαξηψλ, ε έλδπζε, ε ιήςε γεχκαηνο, ην θάζηζκα, θαη ην ζήθσκα απφ ην ηξαπέδη, 

ην θαζάξηζκα. Οη θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ζηάζεο, ηνπ πεξπαηήκαηνο, ηνπ 

ρεηξηζκνχ, ηεο νπηηθήο αληίιεςεο θαη ηνπ θαγεηνχ αλήθνπλ νπσζδήπνηε ζε απηέο ηηο 

ξνπηίλεο ( Rainforth, Giangreco, & Dennis, 1989, p.211). 

Παξφιν πνπ νη θηλεηηθέο ζπλέρεηεο ( ι.ρ αλάπηπμε ηνπ θηλεηηθνχ ειέγρνπ απφ ην 

θεθάιη ζηνλ θνξκφ θη έπεηηα ζηα πφδηα, απφ ηελ αδξή θηλεηηθφηεηα ζηε ιεπηή)   

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαηά ηε δφκεζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο ζηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο, ηειεπηαία, ακθηζβεηείηαη ε αλαγθαηφηεηα 

απφιπηεο ηήξεζήο ηνπο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ∙ απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, φπσο 

πξνθχπηεη απφ έξεπλεο, είλαη δπλαηφλ πνιιέο δεμηφηεηεο λα αλαπηχζζνληαη ζε 

παξάιιειν ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα ε Loria (1980) βξήθε φηη ηα παηδηά κπνξνχλ 

παξάιιεια λα αζθνχληαη  ζην εγγχο θαη ην καθξηά, ζηελ αδξή θαη ηε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα ζην βξαρίνλα θαη ην ρέξη. ηελ έξεπλά ηεο δηαπίζησζε επίζεο φηη ηα 

παηδηά  θαηάθεξλαλ λα θαηαθηήζνπλ αληίζηνηρεο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ζε δηάθνξεο 

αθνινπζίεο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη αθνινπζίεο θαη ηα κνηίβα πνπ εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη ζπλήζσο θαη παξέρνπλ ρξήζηκεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ηέηνηα 
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εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ πνηθηιία ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε, πξνσζνχλ ηελ 

ηδέα, φηη γηα παηδηά κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο, νη αζθήζεηο, κπνξνχλ θαη ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχλ ζε πνιινχο ηνκείο θαη επίπεδα αλάπηπμεο ηαπηφρξνλα. Πξέπεη 

νπσζδήπνηε, σζηφζν λα ηεξνχληαη θάπνηεο ζηαζεξέο, γηα παξάδεηγκα,  ε  

κεηαθίλεζε, ην θαγεηφ, ε νπηηθή επαθή  θαη ν ρεηξηζκφο αληηθεηκέλσλ, απαηηνχλ 

ζηαζεξνπνίεζε νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ 

άιισλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο. Δάλ δελ ππάξρεη επαξθήο ζηαζεξνπνίεζε ησλ κεξψλ ηνπ 

ζψκαηνο ή ζπληνληζκφο ησλ θηλήζεσλ, ν καζεηήο δε ζα αληαπνθξηζεί  επηηπρψο ζηηο 

απαηηήζεηο ελφο θηλεηηθνχ έξγνπ πνπ απαηηεί ηελ  χπαξμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ. 

 

Παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ην ζρεδηαζκό ελόο 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ζηηο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο 

Οη Rainforth, Giangreco, & Dennis (1989) αλαθνξηθά κε ηε δφκεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, αλαθέξνπλ φηη είλαη 

ζθφπηκν λα ιακβάλνληαη ππφςε νξηζκέλνη  παξάγνληεο, φπσο: ην ππάξρνλ επίπεδν 

θηλεηηθήο αλάπηπμεο θαη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ, ην αλ ε δεμηφηεηα πνπ επηζπκνχκε λα 

δηδάμνπκε  ζα πξνσζήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηα θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο ξνπηίλαο ηνπ θαη ην αλ ππάξρνπλ   

δπλαηφηεηεο γηα δηαηήξεζε θαη γελίθεπζε.  

εκαληηθή πξνηεξαηφηεηα δίδεηαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

πγείαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ καζεηή, ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη έληαμε, 

ζηελ απφθηεζε ειέγρνπ ζην πεξηβάιινλ, ζηελ  θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ζπκκεηνρή ζην παξφλ, αιιά θαη πνπ απνηεινχλ ζεκέιηα γηα 

κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία ζην κέιινλ. 

Σέινο, κία ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ ζηαδηαθά παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ, ζηνπο καζεηέο κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή θαζπζηεξεκέλε θηλεηηθή 

αλάπηπμε, είλαη ε αιιαγή ζην πεξηβάιινλ εθπαίδεπζήο ηνπο. 

    Παξαδνζηαθά νη καζεηέο απηνί δέρνληαη παξεκβάζεηο θπζηνζεξαπεπηηθέο, 

εξγνζεξαπεπηηθέο ή πξνζαξκνζκέλε ζσκαηηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ θηλεηηθψλ ηνπο ειαηησκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπρλά  νη απνκαθξχλνληαλ 

απφ ηα θπζηθά πεξηβάιινληα φπνπ απαηηείηαη ε ρξήζε απηψλ ησλ θηλεηηθψλ 
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δεμηνηήησλ θαη εθηεινχζαλ αζθήζεηο κέζα ζε απνκνλσκέλεο αίζνπζεο ή εηδηθά 

γπκλαζηήξηα. Γηα παξάδεηγκα, αλέβαηλαλ ζθαιηά πνπ δελ νδεγνχζαλ πνπζελά θαη φρη 

ηνπ ζρνιηθνχ ιεσθνξείνπ. ήκεξα αξρίδνπκε λα ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη ε άζθεζε ησλ 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ είλαη πξνηηκφηεξν λα εθηεινχληαη ζηα πεξηβάιινληα 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ θαη φρη ζε απνκνλσκέλεο ή εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

αίζνπζεο (Rainforth, Giangreco, & Dennis, 1989, pp 214-225). 

 

6. Πνιπαηζζεηεξηαθή δηδαζθαιία ζε παηδηά κε ΔΔΑ  

Ζ αλάπηπμε ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ζηα 

άηνκα κε ΔΔΑ θαη ηδηαίηεξα ζηα παηδηά κε δηαλνεηηθή θαη θηλεηηθή αλαπεξία είλαη 

θαίξηαο ζεκαζίαο, θαζψο επεξεάδεη κία ζεηξά απφ ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. 

Έλαο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο αλάπηπμεο απηψλ ησλ  θηλεηηθψλ 

δεμηνηήησλ είλαη κε ηε ρξήζε ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο, ε νπνία ζηνρεχεη 

κε ηελ πξφζιεςε αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ (νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ, απηηθψλ), κε 

ηελ παξάιιειε θαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ελεξγνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ, λα επηηχρεη 

ηε δηέγεξζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ καζεηή, ηελ εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ, ηελ 

ελίζρπζε ηεο κλεκνληθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, ην βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηάο ηνπ. Απηφο 

ν ηξφπνο άζθεζεο, φπσο δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ πνπ ζα 

αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα, επηδξά πνιχ ζεηηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο  θαη ηελ αλάπηπμε απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα κία απηφλνκε θαη θαηά 

ην δπλαηφλ αλεμάξηεηε θαη πνηνηηθή δηαβίσζε. 

Ηδηαίηεξα ζηα παηδηά κε λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα είλαη απαξαίηεην λα 

εθαξκφδνληαη πνιπαηζζεηεξηαθέο παξεκβάζεηο, θαζψο κέζσ ηεο πξφζιεςεο ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ, νξγαλψλεηαη ην λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ παηδηνχ θαη  

πξνσζείηαη ε αηζζεηεξηαθή ηνπ νινθιήξσζε. 

 

Η ζεσξία ηεο Αηζζεηεξηαθήο Οινθιήξσζεο ηνπ Ayres 

 Ο Ayres αλαθέξεη φηη «ε αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε είλαη κηα λεπξνβηνινγηθή 

δηαδηθαζία πνπ νξγαλώλεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ αηόκνπ από ην ίδην ην ζώκα ηνπ θαη από 

ην πεξηβάιινλ θαη θαζηζηά δπλαηή ηε ρξήζε ηνπ ζώκαηνο απνηειεζκαηηθά κέζα ζην 
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πεξηβάιινλ. Η Αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε είλαη  επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ». (Ayres, 

1986, ζει.9). 

Ζ ζεσξία ηεο αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο βαζίδεηαη ζε πέληε ππνζέζεηο.  Ζ 

πξψηε ππφζεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ (δει. ηελ  ηθαλφηεηα 

ηνπ εγθεθάινπ λα αλαγλσξίζεη  λεπξηθέο  νδνχο  πνπ βαζίδνληαη ζε λέεο εκπεηξίεο) 

πνπ  ππάξρεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα.  Ζ δεχηεξε ππφζεζε αθνξά  ζην φηη ε 

δηαδηθαζία ηεο αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο ιακβάλεη ρψξα ζε κηα αλαπηπμηαθή 

αιιεινπρία θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε πςειφηεξσλ λνεηηθψλ 

δηεξγαζηψλ. Ζ ηξίηε ππφζεζε ζρεηίδεηαη κε ην φηη ν εγθέθαινο ιεηηνπξγεί  σο έλα 

εληαίν ζχλνιν, πνπ  είλαη, φκσο, ηεξαξρηθά νξγαλσκέλν. Ζ ηέηαξηε ππφζεζε 

ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνζαξκνζηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηελ θξηζηκφηεηά ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε, θαη ε πέκπηε ππφζεζε ζρεηίδεηαη κε 

ηελ χπαξμε κίαο εζσηεξηθήο θίλεζεο γηα ηελ αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε αηζζεηεξηνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Botts, 2006; Ayres, 1972; 1979, 

2002; Bundy, Lay, Fischer & Murray, 2002 ζην Σhompson, 2011).     

Δπηπιένλ, ε ζεσξία ηεο  αηζζεηεξηαθήο νινθιήξσζεο  ππνζηεξίδεηαη απφ ηξία 

αμηψκαηα: α) Ζ κάζεζε  εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα ιακβάλεη  

αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο, λα επεμεξγάδεηαη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, θαη λα ηηο 

ελζσκαηψζεη ζε κία ζρεδηαζκέλε  θαη νξγαλσκέλε ζπκπεξηθνξά. β) Αλ ν καζεηήο 

έρεη έλα έιιεηκκα ζηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο  θαη ελζσκάησζεο  ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ, ηφηε ζα ππάξρεη έλα έιιεηκκα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

παξαγσγή ζπκπεξηθνξψλ. γ) Όπσο αλαθέξεη ν Botts (2006), ε παξνρή ζηνπο καζεηέο 

επθαηξηψλ  γηα αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θεληξηθνχ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο λα επεμεξγάδεηαη θαη λα ελζσκαηψλεη ηηο αηζζεηεξηαθέο 

πιεξνθνξίεο (Thompson, 2011, ζ. 202). 

 

Οη αηζζεηεξηαθέο θαη θηλεηηθέο αζθήζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε 

Ο Παξαζθεπφπνπινο, αλαθεξφκελνο ζηελ ηζηνξία ηεο εηδηθήο αγσγήο αλαθέξεηαη 

ζηελ πξψηε πξνζπάζεηα εθπαίδεπζεο παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία ∙  
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Πξφθεηηαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα 

δσδεθάρξνλν αγφξη, ηνλ Victor, πνπ βξέζεθε εγθαηαιειεηκκέλνο ζην δάζνο  Averyon 

ηεο Γαιιίαο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ Victor πεξηειάκβαλε  κεζφδνπο θαη 

πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο πνπ είραλ σο επίθεληξν ηελ άζθεζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ 

θαη ησλ θηλεηηθψλ  ιεηηνπξγηψλ ∙ ηνλ Victor απνπεηξάζεθε λα εθπαηδεχζεη ην 1799 ν 

ηαηξφο Itard (1774-1838).  

Αθνινχζεζαλ ν Seguin (1812-1880) πνπ  εηζήγαγε ηε λεπξνθπζηνινγηθή κέζνδν 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λνεηηθά πζηεξεκέλσλ παηδηψλ, ε νπνία ζπλίζηαηαην ζηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ κπψλ θαη ηελ άζθεζε ησλ αηζζήζεσλ, ε Montessori (1870-

1952), ε νπνία εθάξκνζε «ηδηαίηεξν πξφγξακκα απηναγσγήο» ζην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχζε εηδηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ  γηα ηελ αηζζεηεξηαθή θαη ηελ θηλεηηθή 

αγσγή ησλ παηδηψλ, ν Decroly (1871-1932) πνπ απφ  ην 1907 εγθαηέιεηςε ζηελ νπζία 

ηελ Ηαηξηθή θαη έγηλε δηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ «Δξκηηάδ» ∙   ζηελ αγσγή πνπ 

εθάξκνδε ν Decroly ρξεζηκνπνηνχζε πνηθίια παηδαγσγηθά παηρλίδηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ βξίζθνληαλ ζην επίθεληξν ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ παηδηνχ θαη 

ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ην πεξηβάιινλ. Ο Binet (1857-1911) απφ ην 1903 σο ην 1911 

αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλαζεψξεζε ηεο θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ (Παξαζθεπφπνπινο, 1980, ζζ. 114-117). 

ην βηβιίν ηνπ Παξαζθεπφπνπινπ, «Ννεηηθή θαζπζηέξεζε», αλαθέξεηαη αθφκε ε 

Inskeep, ε νπνία ην 1926 εμέδσζε ην βηβιίν ηεο κε ηίηιν «Teaching dull and retarded 

children». ∙ ε Inskeep πίζηεπε φηη ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λνεηηθά πζηεξεκέλσλ 

παηδηψλ είλαη λα θαηαζηνχλ άηνκα θαηά ην δπλαηφλ απηνζπληεξνχκελα θαη 

απηνειεγρφκελα.  

ην ίδην βηβιίν γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Descoedreus, ε νπνία ην 1931 ζπλέγξαςε 

ηελ πξαγκαηεία ηεο «Ζ αγσγή ησλ θαζπζηεξεκέλσλ παηδηψλ»  θαη ε νπνία έδηλε 

έκθαζε ζηελ άζθεζε ησλ αηζζήζεσλ, ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ θαη ηε ζσκαηηθή 

αγσγή ηνπ παηδηνχ ρξεζηκνπνηψληαο παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ βησκάησλ ησλ παηδηψλ. 

Αθφκε, Ο Duncan (1943), ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ «Teaching the ordinary child»,  

παξαηήξεζε ηελ πςειφηεξε επίδνζε ησλ παηδηψλ φηαλ ππάξρεη επαθή κε 

ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα θαη έδσζε έκθαζε ζηελ επνπηηθή κάζεζε. O  Hungerford 
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έδσζε έκθαζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ησλ παηδηψλ (Παξαζθεπφπνπινο, 1980, ζει.115-118). 

Ο Samuel Kirk (1904-1996) ην 1962 εμέδσζε κε ζπκκεηνρή ηνπ  Gallagher, ην 

ζχγγξακκα: "Δθπαηδεχνληαο ηα εμαηξεηηθά παηδηά" ∙ πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζπγγξάκκαηά ηνπ, πνπ έρεη αλαζεσξεζεί πνιιέο θνξέο θαη απνηειεί 

βαζηθφ εγρεηξίδην ζε πνιιά ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα παηδαγσγηθψλ επηζηεκψλ. 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, απφ πνιχ παιηά, νη πνιπαηζζεηεηξηαθέο ηερληθέο 

θαηαιακβάλνπλ ηζρπξή ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία.   

 

Σερληθή πνιπαηζζεηεξηαθήο εθπαίδεπζεο  

Ο φξνο πνιπαηζζεηεξηαθή ηερληθή ζηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα αλαθεξζεί ζε νπνηαδήπνηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδπάδεη δχν ή 

πεξηζζφηεξεο αηζζεηεξηαθέο ζηξαηεγηθέο θαηά ηε κεηάδνζε ή έθθξαζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Έλαο άιινο νξηζκφο αλαθέξεη φηη «σο πνιπ-αηζζεηεξηαθφο ηξφπνο, 

νξίδεηαη ε ρξήζε νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ, θηλαηζζεηηθψλ κέζσλ (modalities), κεξηθέο 

θνξέο ηαπηφρξνλα. Ο φξνο θηλαίζζεζε αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε κέζσ ηεο αθήο θαη 

ηελ επίγλσζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο» (Obaid, 2013, p.75). 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Gadt-Johnson, (2000), θνηλή παξαδνρή κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ 

είλαη ε πεπνίζεζε, φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζε θάζε δηδαζθαιία 

ηνπο ηνπιάρηζηνλ θαη ηνπο ηξεηο βαζηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο (αθνπζηηθή, νπηηθή θαη 

απηηθή) πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ ηνπο. 

χκθσλα κε ηελ Obaid (2013, p.76), νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμηνπνηνχλ φιεο ηηο 

αηζζήζεηο είλαη  έλαο εμαηξεηηθφο ηξφπνο γηα ηε ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη δπλαηφηεηεο θαη νη αδπλακίεο πνπ εκθαλίδνπλ νη καζεηέο 

είλαη ην θξηηήξην κε ην νπνίν νη απνηειεζκαηηθoί θαζεγεηέο επηιέγνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πην θαηάιιειε πξνζέγγηζε γηα ην έξγν ηεο κάζεζεο 

Αθφκε, φπσο αλαθέξνπλ νη Coffield et al. (2004), ζε κία θξηηηθή αλαζθφπεζε 

ζρεηηθά κε ην ζηηι κάζεζεο (νπηηθφ, αθνπζηηθφ, θηλαηζζεηηθφ), είλαη ακθίβνιε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλάινγα κε ην δηθφ ηνπο ζηηι 

κάζεζεο θαη ε αλάινγε  εθπαίδεπζή ηνπο ∙ εηδηθά ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε 
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αλαπεξίεο ε δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε φισλ ησλ αηζζήζεσλ ζην 

κέγηζην δπλαηφ βαζκφ κε ηε ρξήζε ηερληθψλ φπσο ηα πνιπαηζζεηεξηαθά 

πεξηβάιινληα.   

Δπίζεο, ν Jones (2000) αλαθέξεη φηη θαζέλαο απφ ηνπο ηξεηο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο, 

νπηηθφο, ιεθηηθφο ή ζσκαηηθφο  έρεη  δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ απνζήθεπζε 

ησλ γλψζεσλ ζηε κλήκε. Ζ ρξήζε  νπηηθψλ κέζσλ, σζηφζν,  θαίλεηαη ηθαλή λα 

πξνσζεί ηελ άκεζε θαηαλφεζε, ζρεδφλ αβίαζηα. Χο εθ ηνχηνπ θαη ην ξεηφ, '' κηα 

εηθφλα αμίδεη φζν ρίιηεο ιέμεηο '' . 

ηελ πνιπαηζζεηεηξηαθή δηδαζθαιία γίλεηαη ρξήζε κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ 

απεπζχλνληαη θαη ζηηο ηξεηο απηέο αηζζήζεηο. Δπεηδή θάζε καζεηήο έρεη ην δηθφ ηνπ 

κνλαδηθφ ηξφπν κάζεζεο ή ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

φηαλ νη δάζθαινη ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο γηα φια ηα ζηηι κάζεζεο, ν θάζε 

καζεηήο δχλαηαη λα κάζεη κε ηνλ θαιχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν γη’ απηφλ.  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ, φπσο αλαθέξεη 

ε Obaid, είλαη  φηη ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ καζαίλνπλ θαιχηεξα κε ην 

απηηθφ/θηλαηζζεηηθφ ζηηι. Όηαλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ θαη λα βηψζνπλ 

αληηιεπηηθέο πιεξνθνξίεο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο, κφλν ηφηε ζα κάζνπλ λα 

δηαηεξνχλ  απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πην απνηειεζκαηηθά. Παξφιν πνπ ην 

απηηθφ/θηλαηζζεηηθφ ζηηι κάζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο, 

σζηφζν θπξηαξρεί ιηγφηεξν θαζψο αλαπηχζζνληαη ν νπηηθφο θαη ν αθνπζηηθφο 

ηξφπνο.  

Αλάκεζα ζηα νθέιε, ινηπφλ, ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο δηδαζθαιίαο, φπσο   

απνδεηθλχεηαη εξεπλεηηθά, είλαη ε πξνψζεζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ελεξγεηηθή θαη παξαηεηακέλε εκπινθή ησλ 

καζεηψλ  ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαη ε ελδπλάκσζε ηεο κλεκνληθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ (Obaid, 2013, p.75). 

Ζ Obaid, (2013, p.75-82) εξεχλεζε αλ ε εθαξκνγή πνιπαηζζεηεξηαθήο 

πξνζέγγηζεο ζηε δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ζε  παηδηά έθηεο δεκνηηθνχ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα νδεγνχζε ζε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο ηνπο επίδνζεο, ζε 

ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ δελ έιαβαλ ηέηνηα πξνζέγγηζε. χκθσλα κε ηα 
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απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  ηα παηδηά πνπ είραλ δερζεί πνιπαηζζεηεξηαθή παξέκβαζε 

έδεημαλ ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ απηηθή κέζνδν, έρεη παξαηεξεζεί φηη νδεγεί ζε κία 

εζσηεξίθεπζε ηεο γλψζεο θαη ελίζρπζε ηεο κλεκνληθήο ηθαλφηεηαο ∙ επηπιένλ,  ην 

παηδί ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια πιηθά, αληηθείκελα ή εξγαιεία, δηαθνξεηηθήο πθήο 

θαη ηδηνηήησλ, πέξα απφ ηελ άζθεζε ησλ βαζηθψλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ, 

θαιιηεξγείηαη παξάιιεια ζε ςπρνθηλεηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ηε  ιεπηή θηλεηηθφηεηα, 

ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ην ρσξνρξνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ∙ 

Οη Dev, Doyle & Valente (2002) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή κέζνδν 

γηα λα δηδάμνπλ αλάγλσζε  ζε παηδηά πξψηεο δεκνηηθνχ, επηπέδνπ  εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.  Υξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηερληθή Orton-Gillingham (Ηλζηηηνχην 

γηα ηελ Πνιπαηζζεηεξηαθή εθπαίδεπζε, 2000), ε νπνία πεξηιακβάλεη νπηηθά, 

αθνπζηηθά θαη απηηθά κέζα. Απηά ηα παηδηά βειηίσζαλ αξθεηά ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα ζε βαζκφ πνπ λα μεθχγνπλ απφ ην επίπεδν ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ. Ζ δηαηήξεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ θαηέθηεζαλ 

επαλαμηνινγήζεθε κεηά ηελ πάξνδν δχν εηψλ θαη θαλέλα απφ απηά δελ είρε 

επηζηξέςεη ζε εηδηθή ηάμε.  

Δπίζεο, νη έξεπλεο ησλ Ashby et al. (1995) θαη Lindsey et al.   (1997) αλέθεξαλ  ηε 

βειηίσζε ζηε ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ζηελ εξγαζία ησλ αηφκσλ  κε εηδηθέο 

αλάγθεο  σο  απνηειέζκα κεζφδσλ πνιπ-αηζζεηεξηαθήο παξέκβαζεο.  

Δπηπιένλ,  ν Bera (2008) ππνζηεξίδεη φηη ηα  πνιπ-αηζζεηεξηαθά  δσκάηηα 

εληζρχνπλ / απμάλνπλ ηελ πξνζνρή, ηε ζθέςε θαη ηηο  δεμηφηεηεο  ζπιινγηζκνχ θαη 

ζπγθέληξσζεο (Thompson, 2011, p. 209).  

Αθφκε, νη Lotan & Gold (2009) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα κεηα-αλάιπζε είθνζη νθηψ 

εξεπλεηηθψλ κειεηψλ πνπ  επηθεληξψλνληαη ζηελ εμέηαζε ηεο  απνηειεζκαηηθφηεηαο 

πνπ είραλ ηα πνιπαηζζεηεξηαθά πεξηβάιινληα  γηα ηα άηνκα κε δηαλνεηηθή αλαπεξία. 

Οη κειεηεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ζηα 

πιαίζηα κίαο εμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζεο ζε άηνκα κε δηαλνεηηθή θαη αλαπηπμηαθή 

αλαπεξία είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο ηνπο  

ζπκπεξηθνξάο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 
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Απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη παξάιιεια κε απηά κειεηψλ ηνπ παξειζφληνο  κε 

αληηθείκελν  ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ έρνπλ ηα πνιπαηζζεηεξηαθά  

πεξηβάιινληα  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. (Thompson, 

2011, p. 203).   

Οη  Collier θαη Σruman (2008) δηεξεχλεζαλ ηε ρξήζε ηεο  πνιπαηζζεηεξηαθήο  

δξαζηεξηφηεηαο  γηα ηα άηνκα κε λεπξνινγηθέο αλαπεξίεο σο κέζν αλαςπρήο (leisure 

resource).  Σα επξήκαηά ηνπο έδεημαλ φηη ηα πνιπαηζζεηεξηαθά πεξηβάιινληα φηαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνδεπηηθά ζε ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζαλ 

ηελ αηζζεηεξηαθή επίγλσζε ησλ αηφκσλ κε λεπξνινγηθέο αλαπεξίεο θαη βνήζεζαλ ζε 

πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ, φπσο:  ηελ επηζεηηθφηεηα, ηε 

δηέγεξζε, ηελ πεξηπιάλεζε θαη ηνλ θαθφ ζπληνληζκφ, ελψ παξάιιεια πξνψζεζαλ 

ηελ ελίζρπζε ηεο  εκπινθήο θαη ηεο  ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ, αιιά θαη ηε κείσζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ εκπνδίσλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο παξέκβαζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο κάζεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο κλεκνληθήο ηθαλφηεηαο, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε θαη απφ ηε δηαπίζησζε ηνπ  Treichler, φηη '' Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ: 

θαηά 1% κέζσ ηεο γεχζεο, θαηά 1,5% κέζσ ηεο αθήο, θαηά  3,5 % κέζσ ηεο 

φζθξεζεο, θαηά 11% κέζσ ηεο αθνήο θαη θαηά 83% κέζσ ηεο νξάζεσο ∙ θαη 

ζπκνχληαη: ην 10% απηψλ πνπ δηαβάδνπλ, ην 20% απφ απηά πνπ αθνχλ, ην 30% απφ 

απηά πνπ βιέπνπλ, ην 50% απφ απηά πνπ βιέπνπλ θαη αθνχλ, ην  70% απφ απηά πνπ 

ιέλε φηαλ ζπλνκηινχλ κε άιινπο θαη  ην 90% απφ απηά πνπ ιέλε θαζψο θάλνπλ θάηη 

(Εψληνπ, 2012, ζζ.432-433). 

Ο Slotnick (2010) ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε κία νπηηθή 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο 

νινθιήξσζεο, επηηπγράλνπλ ζε πνζνζηφ 85% επί ηνπ ζπλφινπ λα θαηαθηήζνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηφρν.  (Thompson, 2011, ζ. 203). 

Ζ Montessori μεθίλεζε ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή κάζεζε πεξίπνπ πξηλ απφ 90 

ρξφληα, θαη νη πεξηζζφηεξεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ζε έλα ζρνιείν Montessori 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα κείγκα απφ νπηηθέο, αθνπζηηθέο, απηηθέο θαη θηλαηζζεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 15 εηψλ, αξθεηέο ζχγρξνλεο 

ηερληθέο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο εθαξκφδνπλ κηα δηδαθηηθή κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη 
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πνιπαηζζεηεξηαθή  δηαξζξσηηθή γισζζηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί νπηηθά, 

αθνπζηηθά, απηηθά-θηλαηζζεηηθά ζηνηρεία. (Shams & Seitz, 2008, p.5) 

χκθσλα κε ηνπο Shams & Seitz, (2008 p.1), ηα εθπαηδεπηηθά πξσηφθνιια πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε κε πνιπαηζζεηεξηαθφ ηξφπν πξνσζνχλ πην απνηειεζκαηηθά 

ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηα κνλναηζζεηεξηαθά πξσηφθνιια, επεηδή 

πιεζηάδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ζπλζήθεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Σα πξσηφθνιια 

κνλναηζζεηεξηαθήο εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ κπνξεί λα παξέρνπλ κε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη λα κελ αμηνπνηνχλ 

ηνπο κεραληζκνχο πνιπαηζζεηεξηαθήο κάζεζεο πνπ έρνπλ εμειηρζεί γηα λα παξάγνπλ 

ηε βέιηηζηε ζπκπεξηθνξά ζην θπζηθφ πνιπαηζζεηεξηαθφ πεξηβάιινλ.  

Πξνυπφζεζε, σζηφζν, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο 

δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο, είλαη ε χπαξμε ζπλάθεηαο, θαηά 

πξψηνλ κεηαμχ ησλ νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ (γηα παξάδεηγκα, 

(θακπάλα - ληαλ) θαη θαηά δεχηεξνλ ζε ζρέζε ηελ ήδε θαηαθηεκέλε απφ ην άηνκν 

γλψζε πνπ  έρεη πξνθχςεη απφ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ δηάθνξεο 

αηζζήζεηο.  Σν αθνπζηηθφ εξέζηζκα πνπ δελ ζπκθσλεί κε ην νπηηθφ εξέζηζκα δελ 

απνδεηθλχεηαη λα  εμππεξεηεί ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.    

 

Πνιπαηζζεηεξηαθή παξέκβαζε κε ηε ρξήζε θνξεηώλ ππνινγηζηώλ, ηύπνπ tablet 

 Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα ζε πνιιά ζρνιεία ζε φινλ ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηνχληαη 

πιένλ σο βνεζεηηθά κέζα ζηε δηδαζθαιία, νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. Σε 

ζχγρξνλε επνρή νη θιαζηθήο κνξθήο ππνινγηζηέο έρνπλ  αληηθαηαζηαζεί απφ ηνπο 

θνξεηνχο ππνινγηζηέο (tablets, i Pads).  

Σα πνιπκέζα κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηε κάζεζε ρσξίο απνθιεηζκνχο, εάλ έρνπλ 

ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξνζβαζηκφηεηαο. Απηφ κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνπο 

καζεηέο κε δηάθνξα ειιείκκαηα, φπσο αθνήο ή φξαζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο 

κεζφδνπο κε ηνπο άιινπο (Obaid, 2013, pp.75-76).  

Σα tablets/ i Pads είλαη ππνινγηζηέο πνπ έρνπλ νζφλε αθήο σο ζπζθεπή εηζφδνπ.  

Ο Harrison (2010) ππνζηήξημε ηελ εθπαηδεπηηθή ππεξνρή ησλ iPads ζε ζρέζε κε ηνπο 
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θιαζηθνχο ππνινγηζηέο,  επεηδή ην i Pad έρεη δηακνξθσζεί λα είλαη έλα ebook, έρεη 

πνιιαπινχο κεραληζκνχο ζχλδεζεο (π.ρ., WiFi θαη 3G) θαη είλαη  θνξεηφ.  

Χο πνιχ ζεκαληηθφ ζεηηθφ ζηνηρείν ησλ ηάκπιεη ππνινγηζηψλ αλαθέξεηαη, ε 

δηαηζζεηηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Όια απηά ηα πιενλεθηήκαηα θάλνπλ απηέο ηηο ζπζθεπέο 

ειθπζηηθέο ζε πνιινχο, θαη απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα πνιχηηκεο γηα ηα παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο  (Johnson, 2013, p. 2).  

Ο Takahasi (2000), ζε κία κηθξήο θιίκαθαο έξεπλα πνπ δηεμήγαγε, κειέηεζε 

δεθανρηψ καζεηέο ηεο ηεηάξηεο δεκνηηθνχ θαζψο πξνζπαζνχζαλ λα βξνπλ ηξφπνπο 

λα θαιχςνπλ έλα ηζφπιεπξν ηξίγσλν ζε έλα κνηίβν, ρξεζηκνπνηψληαο ηξεηο κπιε θαη 

ηξεηο πξάζηλνπο θχβνπο. Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ελλέα παηδηά 

εξγάζηεθαλ κφλα ηνπο ζε ππνινγηζηέο, ρξεζηκνπνηψληαο νπηηθνχο θχβνπο θαη ελλέα 

εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ, κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ θχβσλ.   χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηα παηδηά πνπ εξγάζηεθαλ ζηνλ ππνινγηζηή βξήθαλ 

πεξηζζφηεξεο ιχζεηο ζην πξφβιεκα θαη  παξέκεηλαλ ελεξγά πξνζεισκέλνη ζηε 

δηαδηθαζία γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, δίρσο λα επηζπκήζνπλ λα 

απεκπιαθνχλ. Δπίζεο, είραλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ζηε δηάζεζή ηνπο, θαζψο κπνξνχζαλ εχθνια λα ρξσκαηίζνπλ θαζεκία απφ ηηο 

ιχζεηο πνπ έβξηζθαλ θαη λα κεηαβνχλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο επφκελεο, ελψ ηα 

ππφινηπα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ πξαγκαηηθνχο θχβνπο, έπξεπε αξρηθά λα 

ρξσκαηίζνπλ θάζε ιχζε πνπ έβξηζθαλ θη έπεηηα λα απνζπλαξκνινγήζνπλ ηα 

θνκκάηηα γηα λα ηα μαλαρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Ζ Johnson (2013) δηεμήγαγε κία κηθξήο θιίκαθαο έξεπλα ζε  δαζθάινπο εηδηθήο 

αγσγήο θαη ζε βνεζνχο δαζθάισλ, πνπ είραλ εληάμεη ηα i Pads ζηε δηδαζθαιία ηνπο, 

ζρεηηθά κε ηηο  πξαθηηθέο θαη ηηο  αληηιήςεηο  γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηψλ ηνπο.  

ε γεληθέο γξακκέο νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη βνεζνί ήηαλ εμαηξεηηθά ζεηηθνί γηα ηελ 

αμία ησλ i Pads γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ηδίσο γηα ηα παηδηά: α) κε απηηζκφ, 

β) κε έιιεηςε πξνζνρήο θαη γ) κε πεξηνξηζκνχο ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα.  

ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο αλαθέξζεθε ζπρλά ε ρξήζε ησλ i Pads γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ηελ εθηέιεζε καζεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ πξνψζεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ φπσο ηελ αλάπηπμε ιεπηψλ 



[61] 
 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ (ι.ρ έιεγρν ησλ κηθξψλ κπψλ ησλ δαθηχισλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ησλ δαθηχισλ ή ηνπ εηδηθνχ ζηηιφ γηα ηελ νζφλε), νη 

νπνίεο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηε γξαθή, πνπ είλαη ζεκειηψδεο γισζζηθή 

δεμηφηεηα. Αθφκε, αλαθέξζεθαλ νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πξνζνρή θαη ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ. 

 

χκθσλα πάληα κε ηελ έξεπλα ηεο Johnson (2013) ε ζεηηθή ζηάζε ησλ δαζθάισλ 

θαη ησλ βνεζψλ απέλαληη ζηα i Pads ζρεηίδεηαη κε  ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ην  

βνεζεηηθφ ξφιν ηνπο ζηε δηδαζθαιία θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο, ζηηο δπλαηφηεηεο γηα ην 

ζρεδηαζκφ εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη ζηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε 

παηδηνχ, ζηε θνξεηφηεηα ηεο ζπζθεπήο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πεξηιακβάλεη κηα 

νινθιεξσκέλε ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Όινη νη καζεηέο αλαθέξζεθε φηη αξέζθνληαλ ζηε ρξήζε ησλ i Pads. Γχν απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο αλέθεξαλ φηη ηα παηδηά κε  πεξηνξηζκνχο ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα 

αληαπνθξίζεθαλ πνιχ θαιά ζηε ρξήζε ησλ i Pads , δηφηη κε ηελ νζφλε αθήο ηα παηδηά 

δελ ρξεηαδφηαλ  λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε κεγάιε αθξίβεηα ηα δάθηπιά ηνπο, φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηε γξαθή ή ηελ πιεθηξνιφγεζε.  Γχν απφ ηνπο εξσηεζέληεο   

εμέθξαζαλ αθφκε ηελ αληίιεςε, φηη νη καζεηέο κε ειιείκκαηα πξνζνρήο, 

αληαπνθξίζεθαλ πνιχ θαιά ζηε ρξήζε ησλ i Pads ζην ζρνιείν, ίζσο,  θαηά ηε γλψκε 

ηνπο, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ θηλήηξσλ ή / θαη ησλ εληζρπκέλσλ αηζζεηεξηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

ρεηηθά κε ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ i Pad έλαο άιινο δάζθαινο απάληεζε '' 

Μάζεζε, κάζεζε, κάζεζε. Δλζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο, ησλ ιεπηψλ 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, ην ζπληνληζκφ ρεξηνχ-καηηνχ, ηελ αλαγλψξηζε  αξηζκψλ, 

γξακκάησλ, ιέμεσλ, - φια ηα πξάγκαηα εθπαηδεπηηθά θαη δηαζθεδαζηηθά ''. 

Κάπνηεο απφ ηηο αξλεηηθέο φςεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηή ηελ έξεπλα, ήηαλ: 

«Σφζεο πνιιέο εθαξκνγέο, πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο γηα λα δηεξεπλήζεηο θαη λα 

εληνπίζεηο ηη είλαη πην θαηάιιειν γηα ηελ ηάμε». Μφλν ζε δχν πεξηπηψζεηο, 

αλαθέξζεθε φηη ε ρξήζε ηνπο ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε 

ησλ παηδηψλ, δηφηη πξφθεηηαη γηα κηα κνλαρηθή εκπεηξία. Κάπνηνο άιινο παξαηήξεζε 

φηη  ''ην λα πξνζπαζείο λα πεξηνξίζεηο ην ρξφλν πνπ δαπαλάηαη θαη λα κεηαβείο ζε κηα 
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άιιε δξαζηεξηφηεηα είλαη κεξηθέο θνξέο δχζθνιν ''. Αλαθέξζεθε αθφκε ε άπνςε 

απφ έλα εξσηεζέληα, φηη:  «Οη καζεηέο εζίδνληαη ζηα i Pads». 

Σέινο, ν Ellis (2011)  αλέθεξε κηα κειέηε  ζηελ νπνία  ηα i-Pads 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ζρνιείν απφ παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε πνπ ιάκβαλαλ 

ηαηξηθή πεξίζαιςε, κέζα ζε λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ. Βαζηζκέλν ζε ζπλεληεχμεηο 

κε ην ζρνιείν θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ i 

Pads πνπ αλαθέξζεθαλ πεξηιακβάλνληαη ε απην-θαηεπζπλφκελε κάζεζε, ε 

εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε, ε επέθηαζε ηεο κάζεζεο, ε πξνζβαζηκφηεηα, ε απμεκέλε 

ζπκκεηνρή θαη ε εληζρπκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Johnson, 2013, p.2).  

 

θνπηκόηεηα έξεπλαο - Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο 

Απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα ζηελ έξεπλά καο θαζίζηαηαη ζαθέο, 

αθελφο,  πφζν πξσηαξρηθή είλαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ζηνπο 

καζεηέο κε δηαλνεηηθά θαη λεπξνινγηθά ειιείκκαηα, θαη αθεηέξνπ ε πνιιαπιή 

σθέιεηα ηεο αλάπηπμεο απηψλ ησλ δεμηνηήησλ κε ηελ εθαξκνγή πνιπαηζζεηεξηαθήο 

κεζφδνπ.  

ηελ παξνχζα κειέηε επηδηψθνπκε λα κειεηήζνπκε ηηο δπζθνιίεο ζηνλ 

νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα ελφο καζεηή κε κέηξηα 

λνεηηθή πζηέξεζε (ζηα θαηψηεξα φξηα ηεο ειαθξηάο, σο πξνο ηνλ ιεθηηθφ δείθηε) θαη 

ζνβαξά λεπξνινγηθά θαη νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα θαη λα δηαπηζηψζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ απφ έλα πξφγξακκα 

πνιπαηζζεηεξηαθήο παξέκβαζεο.  

Ζ εθεχξεζε λέσλ ηξφπσλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ΔΔΑ θάζε παηδηνχ είλαη ην 

δεηνχκελν ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε θαη απηή ε ηδέα ππήξμε ε αθεηεξία 

αιιά θαη ε αηηία εκπινπηηζκνχ θαη αλαπξνζαξκνγψλ ηνπ Δμαηνκηθεπκέλνπ 

Γηδαθηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα κειέηε.  Ζ έιιεηςε 

παξφκνησλ κειεηψλ θαζηζηά ηελ έξεπλά καο  ζεκαληηθή θαη ζηφρνο ηεο είλαη λα 

αλαδείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηέηνηνπ ηχπνπ παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα σθειήζνπλ 

ζηελ αλάπηπμε πνιιαπιψλ δεμηνηήησλ ζηα παηδηά κε δηαλνεηηθή αλαπεξία.   
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Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δηαηππψζεθαλ ηξεηο ππνζέζεηο. Οη ππνζέζεηο 

έζεηαλ πξνο δηεξεχλεζε ηα αθφινπζα δεηήκαηα: πξψηνλ, θαηά πφζνλ ε ζπζηεκαηηθή 

εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ 

ζηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα ∙ θαηά δεχηεξνλ, 

δηεξεπλάηαη  ζε πνην βαζκφ ε πνιπαηζζεηεξηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηηο πξναλαθεξζείζεο δεμηφηεηεο ∙ θαη θαηά ηξίηνλ, ζην αλ είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε  εθαξκνγή ελφο ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο  (ΑΓΔΠΔΑΔ) ζηελ πξνζπάζεηα 

αλάπηπμεο ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ζε 

καζεηή κε λνεηηθή θαη θηλεηηθή αλαπεξία.  
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Κεθάιαην Β΄: Μεζνδνινγία Έξεπλαο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο 

 

1. Οξηζκόο ηνπ Δξεπλεηηθνύ Πεδίνπ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο 

 

Ζ παξνχζα κειέηε δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. Ο ηφπνο θαη ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο καο 

ηαπηνπνηείηαη κε ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξψην 

6/ζέζην Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Καιακάηαο, γηα 140 ψξεο, απφ ηηο νπνίεο νη 120 

ψξεο αληηζηνηρνχλ ζηελ  ΠΑ θαη νη 20 ψξεο  ζην Πείξακα πέληε θάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ην πέξαο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Ζ κειέηε είλαη 

επηθεληξσκέλε ζε έλαλ εληεθάρξνλν καζεηή κε δηάγλσζε κέηξηαο λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο θαη ζνβαξψλ λεπξνινγηθψλ θαη νξζνπεδηθψλ πξνβιεκάησλ 

(ηεηξαπιεγίαο) ∙ ζηηο δηαγλψζεηο ηνπ αλαθέξεηαη φηη εκθαλίδεη ζνβαξφ πξφβιεκα ζηε 

ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα λα 

παξεκπνδίδεηαη ζεκαληηθά ε πξφνδφο ηνπ.         

 

 

2. Μειέηε Πεξίπησζεο- Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

 

ηελ έξεπλά καο σο εξεπλεηηθή κέζνδνο εθαξκφζηεθε ε κειέηε πεξίπησζεο, ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη ζπρλφηεξα ζην ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο. 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Αβξακίδεο θαη Καιχβα (2006, ζ.299) κία κειέηε πεξίπησζεο 

πεξηιακβάλεη ηελ ιεπηνκεξή θαη εληαηηθή εμέηαζε ελφο αηφκνπ ή κίαο νκάδαο σο 

νληφηεηαο ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο ∙ γη’ απηφ θαη ζεσξείηαη 

πεξηζζφηεξν σο εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή παξά σο εξεπλεηηθή κέζνδνο.  

Ζ Mertens (1998) αλαδεκνζίεπζε έλαλ ρξήζηκν νξηζκφ πνπ δφζεθε απφ ην 

Ακεξηθαληθφ Λνγηζηηθφ Γξαθείν ην 1990: «ε κειέηε πεξίπησζεο είλαη έλαο ηξόπνο 

ζπνπδήο ελόο πνιύπινθνπ θαηλνκέλνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηεμνδηθή θαηαλόεζε κίαο 

πεξίπησζεο, πνπ απνθηάηαη κέζσ εθηεηακέλσλ παξαηεξήζεσλ θαη ζπλνιηθήο αλάιπζεο 
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ηεο πεξίπησζεο κέζα ζην θπζηθό ηεο πεξηβάιινλ»  (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 

302). 

Όπσο αλαθέξεη ν Yin ππάξρνπλ δηάθνξα είδε κειεηψλ πεξίπησζεο: α) ε κνλή ή 

απιή κειέηε πεξίπησζεο, νιηθή  β) ε κνλή ή απιή κειέηε πεξίπησζεο, εληαγκέλε, γ) 

ε κειέηε πνιιαπιψλ πεξηπηψζεσλ, νιηθή, θαη δ) ε κειέηε πνιιαπιψλ πεξηπηψζεσλ, 

εληαγκέλε. 

ηε δηθή καο έξεπλα αθνινπζήζακε ην κνληέιν ηεο απιήο κεηθηήο κειέηεο 

πεξίπησζεο, δειαδή ηελ δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο πεξίπησζεο ελφο αηφκνπ κε ηε 

ζπλδπαζκέλε ρξήζε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε κειέηε 

επηιέγεηαη φιν θαη ππθλφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα σο θαηάιιειν κνληέιν έξεπλαο 

ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο.  (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 305). 

Οη ίδηνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ αθφκε, φηη ελδείθλπηαη ε απιή κειέηε πεξίπησζεο 

σο εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ  

δηεμάγεηαη  απφ έλαλ θνηηεηή-εξεπλεηή, γηα δχν ζνβαξνχο ιφγνπο ∙ αθελφο, δηφηη 

νδεγεί ζε πνιχ ζεκαληηθά  ζπκπεξάζκαηα, δεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

πθίζηαληαη (ρξφλνπ, ρξεκάησλ, πνζφηεηαο δεδνκέλσλ) θαη αθεηέξνπ, δηφηη 

απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο  επηθαλεηαθψλ θαη ιαλζαζκέλσλ ζπγθξίζεσλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ ηαπηφρξνλε δηεξεχλεζε πνιιψλ φκνησλ πεξηπηψζεσλ. 

ηελ εηδηθή αγσγή, εηδηθά, επεηδή ηα άηνκα εκθαλίδνπλ πιήζνο ελδναηνκηθψλ θαη 

δηαηνκηθψλ δηαθνξψλ, αθφκα θη φηαλ έρνπλ ηελ ίδηαο κνξθήο αλαπεξία είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα ππάξμεη έλα νκνηνγελέο δείγκα, ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα λα κπνξνχλ 

εχθνια λα γεληθεπζνχλ, ρσξίο λα ελππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο επηθαλεηαθήο 

πξνζέγγηζεο ή ηεο ππεξαπινχζηεπζεο ησλ πεξηπηψζεσλ. 

Όπσο αλαθέξεη ν Golby (1994), δπζηπρψο, πνιινί εξεπλεηέο πέθηνπλ ζηελ παγίδα 

λα απμάλνπλ ην δείγκα ηεο κειέηεο ηνπο ζεσξψληαο φηη καδί κε απηφ ζα απμήζνπλ 

ηελ εγθπξφηεηα ηεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 306-307). 

Οη κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο απφ άηνκν ζε άηνκν ζηελ εηδηθή αγσγή 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη άηνκα κε ηελ ίδηα αλαπεξία αθνινπζνχλ 

δηαθνξεηηθά εληζρπηηθά πξνγξάκκαηα, δηφηη είλαη αθξηβψο πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο.  
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2.1 Μειέηε Πεξίπησζεο εζηηαζκέλε ζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ζηελ πξώηε θάζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ 

Ζ κειέηε καο βαζίδεηαη ζηε δνκή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ 

Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ). ηελ 

πξψηε θάζε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε ηνπ καζεηή ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  Ο ζηφρνο καο ζε 

απηή ηε θάζε είλαη λα ζπιιέμνπκε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

κπνξνχκε ηφζν απφ ηε ζπλαλαζηξνθή καο κε ην παηδί, φζν θαη απφ ηα άηνκα πνπ ην 

πεξηβάιινπλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ 

παξαηήξεζε κπνξεί λα καο παξάζρεη πινχην πιεξνθνξηψλ πνπ λα αθνξνχλ ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηελ ςπρνινγηθή θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ηνλ ηξφπν πνπ ζπλδηαιιάζζεηαη κε ηα άηνκα γχξσ 

ηνπ, ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο εθδειψλεη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ην ζρεδηαζκφ ή ηελ αμηνιφγεζε 

ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηνξζψζακε λα 

ζπιιέμνπκε θαηαγξάςακε ην ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν δηαθξίλνπκε ζε αηνκηθφ, 

νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ. 

Αηνκηθό Ιζηνξηθό  

 Ο Αληξέαο είλαη έλα εληεθάρξνλν αγφξη πνπ καζεηεχεη ζε εηδηθφ ζρνιείν θαη 

είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε κία ηάμε πνπ πεξηιακβάλεη καζεηέο κε πνηθηιία δηαηαξαρψλ. 

Ο Αληξέαο είλαη έλα κνλαδηθφ πιάζκα κε πνιιή ςπρηθή δχλακε θαη φξεμε γηα δσή ∙ 

έλα δσληαλφ, νκηιεηηθφ, ραξνχκελν παηδί κε αλεπηπγκέλν πξνθνξηθφ ιφγν θαη 

θαιιηεξγεκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Δίλαη έλα παηδί ηξπθεξφ, επγεληθφ, θηιηθφ κε 

φινπο, πξφζραξν θαη ζπλεξγάζηκν. Έρεη θαιή πξνζαξκνγή, ηζρπξή ζέιεζε θαη είλαη 

πξφζπκνο λα εξγαζηεί γηα ηελ αηνκηθή ηνπ πξφνδν. Ο Αληξέαο είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ηζνξξνπεκέλνο ζπλαηζζεκαηηθά θαη επηδηψθεη λα πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή 

θαη ηνλ ζαπκαζκφ ησλ άιισλ. Σνπ αξέζεη λα ηξαγνπδά θαη παίδεη πάληα 

πξσηαγσληζηηθνχο ξφινπο ζηηο ζρνιηθέο παξαζηάζεηο. Απνδεηά ηελ πξφνδν θαη ηελ 

απηνλνκία ηνπ θαη κεξηθέο θνξέο πηέδεη ηνλ εαπηφ ηνπ πέξα απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ, κε 

απνηειέζκαηα λα θνπξάδεηαη ή λα ζέηεη ζε θίλδπλν ην ήδε ηαιαηπσξεκέλν ζψκα ηνπ. 

Γείρλεη λα έρεη αζαθή γλψζε ησλ νξίσλ ησλ θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ  θαη δίλεη ηελ 

εηθφλα φηη δπζθνιεχεηαη λα απνδερηεί φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηνπ ζέηεη ε 
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αλαπεξία ηνπ. Δίλαη ζρεηηθά απηφλνκνο ζην θαγεηφ θαη ηελ ηνπαιέηα θαη ζην λα 

βγάδεη ην παλσθφξη ηνπ. Γελ έρεη ηελ θιαζηθή εηθφλα ηνπ ηεηξαπιεγηθνχ παηδηνχ, 

θαζψο κπνξεί λα πεξπαηά ζηηο κχηεο, κε ηα πνδαξάθηα ηνπ λα γέξλνπλ πξνο ηα κέζα 

θαη λα εκθαλίδνπλ ην γλσζηφ «ςαιίδηζκα», ελψ ηα ρέξηα ηνπ αθνπκπνχλ ζηνπο 

ηνίρνπο ή ηα θηγθιηδψκαηα. Χζηφζν, δηαθηλδπλεχεη ηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα 

φηαλ αλαπηχζζεη ηαρχηεηα, φηαλ πεξπαηά απξφζεθηα, φηαλ επηκέλεη λα ρνξέςεη ή λα 

παίμεη πνδφζθαηξν.  

Σν ζψκα ηνπ Αληξέα είλαη ηαιαηπσξεκέλν απφ κεγάιν αξηζκφ ρεηξνπξγηθψλ 

επεκβάζεσλ ζε πνιιά κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Έρεη ρεηξνπξγεζεί πνιιέο θνξέο ζην 

θεθάιη, ζηα κάηηα, ζηα άλσ θαη ηα θάησ άθξα θαη ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο. Αξθεηέο 

θνξέο θνξά θλεκνπνδηθφ λάξζεθα. 

Πέξα απφ ηα πνιιά ηαιέληα ηνπ Αληξέα, ηδηαίηεξε εληχπσζε θαηά ηε 

ζπλαλαζηξνθή καο κάο έθαλε ε αληίιεςή θαη νη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έθαλε 

ζρεηηθά κε ηηο άζηνρεο θηλήζεηο θαη ηα αλαθξηβή ιφγηα ησλ άιισλ. Σνλ 

παξαθνινπζήζακε λα δηνξζψλεη ηα ιφγηα εθπαηδεπηηθψλ ή βνεζψλ φηαλ 

απεπζπλφκελνη ζε θάπνην παηδί, έιεγαλ αζψεο θξαζνχιεο, πνπ σζηφζν δελ 

αληαπνθξίλνληαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηνλ είδακε αθφκε, λα απαηηεί λα παίμεη ην 

ξφιν ηνπ ζηε δξακαηνπνίεζε ελφο παξακπζηνχ, φηαλ θάπνηνο, πξνζπαζψληαο λα ηνλ 

βνεζήζεη, έιεγε  ηα δηθά ηνπ ιφγηα.  

    Σν φλνκα Αληξέαο, πνπ θπζηθά δελ είλαη ην πξαγκαηηθφ ηνπ, επειέρζε γηαηί 

απηφ είλαη  έλα φλνκα πνπ ηαηξηάδεη ζε ιεβεληφπαηδα, ζαλ θη απηφλ.  

Οηθνγελεηαθό Ιζηνξηθό 

Ο Αληξέαο είλαη κέινο κίαο πεληακεινχο νηθνγέλεηαο.  Ο παηέξαο ηνπ αζθεί 

ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ελψ ε κεηέξα ηνπ αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά. Έρεη έλαλ 

κεγαιχηεξν θαη έλαλ κηθξφηεξν αδεξθφ. Ο κηθξφηεξνο αδεξθφο έρεη επίζεο ζνβαξήο 

κνξθήο αλαπεξία. 

Απφ ηα ιεγφκελά ηνπ Αληξέα θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη έρεη πνιχ θαιή ζρέζε κε 

πνιιά απφ  ηα κέιε ηνπ ζηελφηεξνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ αλαθέξεη ζπγγεληθά ηνπ πξφζσπα κε ηα νπνία έθαλε 

θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σε θξνληίδα ηνπ έρεη αλαιάβεη θαηά θχξην ιφγν ε κεηέξα 

ηνπ, θαζψο ν παηέξαο ηνπ εξγάδεηαη πνιιέο ψξεο γηα λα ζπληεξήζεη ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ θαη επηζηξέθεη αξγά ζην ζπίηη. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ παηδηνχ καξηπξά φηη 
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δηαβηεί ζε έλα δεζηφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ληψζεη απνδεθηφο. Οη γνλείο 

ηνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πνιιέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε χπαξμε δχν 

παηδηψλ κε αλαπεξία ∙ θαίλεηαη φηη δελ είλαη ππεξπξνζηαηεπηηθνί κε ηνλ Αληξέα θαη 

πξνσζνχλ ηε ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ απηνλνκία. 

ρνιηθό Ιζηνξηθό 

Ο Αληξέαο καζήηεπζε δχν ρξφληα ζε Γεληθφ Νεπηαγσγείν θαη απφ ην 2009 

καζεηεχεη ζε Δηδηθφ ρνιείν. Ζ ραξνχκελε θη επγεληθή κνξθή ηνπ ηνλ θάλνπλ 

ηδηαίηεξα αγαπεηφ ζε πνιιά παηδηά, θαη ησλ δχν θχισλ, θαη ζε κεγάιε κεξίδα ηνπ 

εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ. ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

είλαη αληαγσληζηηθφο απέλαληη ζε έλα καζεηή κε επίζεο κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία θαη 

αλεθηηθφο απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ πνπ δηαηαξάζζνπλ ην θιίκα ηεο ηάμεο. 

ηα δηαιείκκαηα έρεη εκκνλή κε έλα μχιηλν απηνθίλεην. Κάζεηαη ζην ηηκφλη θαη 

πξνζπνηείηαη πσο νδεγεί ∙ αξθεηά ζπρλά  ρξεηάζηεθε λα επηκείλνπκε αξθεηά γηα λα 

παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηνπ ζε θάπνηνλ άιινλ. Δίλαη ζπλεξγάζηκνο ζε θάζε 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε πνπ ιακβάλεη ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ: ζηελ άζθεζε ησλ 

βαζηθψλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ εξγνζεξαπεία, ζηε ινγνζεξαπεία, ζηε  

γπκλαζηηθή, ζηηο θαηαζθεπέο.   

Γηάγλσζε-Φνξέαο 

Σν 2014 κία ζρνιηθή ςπρνιφγνο αμηνιφγεζε ηνλ Αληξέα κε ηε ρξήζε ηνπ 

δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηε δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα,  WISC III ∙ κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ν καζεηήο θαηαηάζζεηαη ζηα άηνκα κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία ∙ 

ζπγθεθξηκέλα ν Αληξέαο εκθαλίδεη: ιεθηηθφ δείθηε 54 (ζηα θαηψηεξα φξηα ηεο 

ειαθξηάο ΝΤ), πξαθηηθφ δείθηε 49 θαη  γεληθφ δείθηε 45.  

Σν 2009 Ο Αληξέαο δηεγλψζζε απφ ην ΚΔΓΓΤ Καιακάηαο κε ζνβαξά 

λεπξνινγηθά θαη νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα, ηεηξαπιεγία. 

Αίηεκα γνλέα 

ηα πιαίζηα ηεο επαθήο καο κε ην καζεηή επηιέμακε λα ηεξήζνπκε κία πνιχ 

δηαθξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ δελ επηδηψμακε λα 
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έξζνπκε ζε  άκεζε επαθή κε ηνπο γνλείο ηνπ. ε ηπραία ηειεθσληθή ζπλνκηιία καδί 

ηνπο δηαπηζηψζακε ηε ζηνξγηθφηεηα πξνο ηα παηδηά ηνπο θαη ηελ επγέλεηά ηνπο.  

ηαζεξή αξρή καο ππήξμε ν απφιπηνο ζεβαζκφο ζηνλ θαζεκεξηλφ αγψλα ησλ 

γνλέσλ ηνπ Αληξέα, γη’ απηφ θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο παξέκβαζεο καο, εληάρζεθαλ 

ζηνηρεία πνπ ζα ελίζρπαλ ηε δηθή ηνπο πξνζπάζεηα γηα ηελ απηνλνκία θαη ηε 

γεληθφηεξε πξφνδν ηνπ παηδηνχ ηνπο  θαη ηελ ειάθξπλζε, θαηά ην δπλαηφλ ελφο πνιχ 

κηθξνχ κέξνπο ηνπ θφπνπ ηνπο.  

 

3. Δξγαιεία Έξεπλαο γηα ηε ζπιινγή Πνηνηηθώλ Γεδνκέλσλ  

 

  ηελ έξεπλά καο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηήζακε σο 

εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ην κεηθηφ ηχπν ηεο απιήο κειέηεο πεξίπησζεο, δειαδή απηφλ 

πνπ αλαιχεη δηεμνδηθά κία πεξίπησζε κε ηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Σα πνηνηηθά καο δεδνκέλα ζπλειέγεζαλ κε ηε ρξήζε 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε Μεζνδνινγία ηεο Παξαηήξεζεο, ζηε 

Μεζνδνινγία ηεο Παξέκβαζεο θαη ζηελ Δηδηθή Γηδαθηηθή.  (Αβξακίδεο & Καιχβα, 

2006). 

 

 

3.1  Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο 

 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Salvia & Ysseldyke (2001) ε  παξαηήξεζε αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηά καο λα ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ απ’ φηη καο 

πεξηβάιιεη. Έλαο βαζηθφο πεξηνξηζκφο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ην γεγνλφο φηη καο 

επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή κφλν ζπκπεξηθνξψλ, θαη φρη ζηάζεσλ ή πεπνηζήζεσλ  γηα 

ηα νπνία κπνξνχκε ζαθψο λα εμάγνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, ρσξίο σζηφζν λα 

είκαζηε απνιχησο βέβαηνη γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο. Ζ παξαηήξεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ζπκπεξηθνξψλ, θαηαζηάζεσλ, ζσκαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κφληκσλ παξαγφλησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006, ζ. 220) . 
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 Δίλαη κία ρξήζηκε εξεπλεηηθή κέζνδνο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο 

ζπλνδεπηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή άιισλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ φπσο ε ζπλέληεπμε ή 

ηα εξσηεκαηνιφγηα.  

Πιενλέθηεκα βαζηθφ ηεο παξαηήξεζεο είλαη φηη δε κεζνιαβεί  νπζηαζηηθά θάπνην  

ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζην ρξφλν εκθάληζεο θαη θαηαγξαθήο κίαο 

ζπκπεξηθνξάο. Σε ζπκπεξηθνξά πνπ καο ελδηαθέξεη κπνξνχκε λα ηελ θαηαγξάςνπκε 

είηε νη ίδηνη είηε θάπνηα ζπζθεπή, φπσο έλα βίληεν. Οη παξαηεξήζεηο είλαη πην άκεζεο 

απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα, επεηδή δελ απαηηείηαη απφ ην 

ζπκκεηέρνληα λα αλαθαιέζεη ή λα αλαπαξαζηήζεη ιεθηηθά κία θαηάζηαζε ή κία 

ζπκπεξηθνξά-γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνηα δηαζηξέβισζε ή 

παξεξκελεία. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ιφγν κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν απηή 

θαηά ηελ πξνζπάζεηά καο λα ζπγθεληξψζνπκε πιεξνθνξίεο θαη λα αμηνινγήζνπκε 

πιεζπζκνχο, νη νπνίνη δελ μέξνπλ, δπζθνιεχνληαη ή αδπλαηνχλ λα εθθξαζηνχλ 

ιεθηηθά, φπσο παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ή άιιεο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο. Έλα 

επηπιένλ αμηφινγν ζηνηρείν πνπ θαζηζηά ηε κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο ηζρπξφ 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν  ζχκθσλα κε ηνπο Αntia & Kreimeyer (1997) είλαη ε ηθαλφηεηα 

λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζε κε-ιεθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο 

πνπ δελ είλαη ζπλεηδεηέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ κε αθξίβεηα – 

ηνλ ηξφπν ι.ρ. κε ηνλ νπνίν έλα παηδί κε πξνβιήκαηα αθνήο αιιειεπηδξά κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ ζε έλα γεληθφ ζρνιείν  (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 220-222) 

Οη Salvia & Ysseldyke (2001) έρνπλ επηζεκάλεη ην γεγνλφο φηη  νη παξαηεξήζεηο 

πνπ θάλνπλ νη δάζθαινη ζην ζρνιείν κπνξεί λα απνβνχλ ρξήζηκνη θαη ζηνλ 

εληνπηζκφ ελφο παηδηνχ πνπ παξνπζηάδεη θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα ή δπζθνιία, ζηελ 

ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο παξαπνκπήο θαη  

επίζεκεο αμηνιφγεζήο ηνπ απφ έλα αξκφδην θνξέα. (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 

222) 

Ζ  πξνζέγγηζή καο πξέπεη λα γίλεηαη κε ζεβαζκφ θαη δηαθξηηηθφηεηα. Οη  

Αβξακίδεο & Καιχβα (2006, ζ.226) αλαθέξνπλ αθφκε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ 

Sommer & Sommer (2002), φηη  πξέπεη λα δηαζθαιηζηνχλ εθείλνη νη φξνη πνπ ζα 

πξνθπιάμνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη δελ ζα επηηξέςνπλ ηε δηαηαξαρή ηεο δσήο θαη 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο.  
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Δηδηθά ζηελ παξαηήξεζε παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, νη εξεπλεηέο νθείινπλ λα 

επηδεηθλχνπλ ηελ αλάινγε επαηζζεζία. 

χκθσλα κε ηελ Willems (1969) νη κέζνδνη παξαηήξεζεο δηαθνξνπνηνχληαη 

αλάινγα κε ην θαηά πφζν ν εξεπλεηήο παξεκβαίλεη ή φρη ζηνλ ηξφπν εκθάληζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο ηεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 228). 

Έηζη γίλεηαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ κε-παξεκβαηηθή θαη ηελ παξεκβαηηθή 

παξαηήξεζε. 

Ζ κε-παξεκβαηηθή ή λαηνπξαιηζηηθή παξαηήξεζε είλαη απηή πνπ δηαδξακαηίδεηαη 

ζε έλα πιαίζην  φπνπ είλαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν θπζηθφ (ζρνιηθή ηάμε, 

πξναχιην, γεηηνληά, ρψξνο παηρληδηνχ, θέληξν εθπαίδεπζεο ή απαζρφιεζεο, εθθιεζία 

θ.ιπ) θαη ε εθάζηνηε ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεηαη αβίαζηα. Ο Wilkinson (1995), 

αλαθέξεη φηη ν  παξαηεξεηήο δελ πξνζπαζεί λα θάλεη θακία παξέκβαζε θαη απνηειεί 

απιψο έλα άηνκν πνπ θαηαγξάθεη παζεηηθά ηα ηεθηαηλφκελα ∙ σζηφζν, ε παξνπζία 

ηνπ θαη κφλν  ζίγνπξα αζθεί θάπνηα επίδξαζε.  Ζ παξαηήξεζε ζε θπζηθά πιαίζηα 

είλαη πνιχ ρξήζηκε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη επθνιφηεξν λα γεληθεπηνχλ, 

θαζψο νη ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη απζφξκεηεο θαη παξαηεξνχληαη ζην 

θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ θχξηα δπζθνιία ηνπ παξαηεξεηή είλαη ην θαηά πφζν 

κπνξεί λα είλαη βέβαηνο γηα ηελ αθξηβή αηηία πξφθιεζεο κίαο ζπκπεξηθνξάο αθνχ νη 

ζπλζήθεο εθδήισζήο ηεο δελ είλαη απνιχησο ειεγρφκελεο  (Αβξακίδεο & Καιχβα, 

2006, ζζ. 230-231). 

χκθσλα κε ηνπο Sommer & Sommer, ζηελ εξγαζηεξηαθή παξαηήξεζε ν 

εξεπλεηήο παξαηεξεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζ’ έλα εξγαζηήξην θαη φρη ζην 

θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν εξεπλεηήο δηακνξθψλεη  ζπλζήθεο 

εξγαζηεξίνπ θαηά ηηο νπνίεο ζα εθδεισζεί ε ζπκπεξηθνξά πνπ επηζπκεί λα 

παξαηεξήζεη.  

Οη ιφγνη πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηελ παξαηήξεζε είλαη 

δηάθνξνη: ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ πνπ δελ παξαηεξνχληαη ζηε θχζε ή πνπ φηαλ 

εθδειψλνληαη είλαη δχζθνιν ή κε εθηθηφ λα παξαηεξεζνχλ, ε ζηαδηαθή κεηαβνιή 

ηεο έληαζεο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ  αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη  ε κέηξεζε  ησλ 

επηδξάζεψλ ηνπο ζε κία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, αιιά θαη ε δηεπζέηεζε ησλ 

ζπλζεθψλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν αθξηβήο έιεγρνο ησλ ζπλζεθψλ 

πνπ πξνεγνχληαη θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ αθνινπζνχλ. 
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Οη ζπκκεηέρνληεο δελ ζπκπεξηθέξνληαη θπζηθά ζηελ εξγαζηεξηαθή παξαηήξεζε, 

σζηφζν είλαη βέβαην φηη ε παξαηεξνχκελε ζπκπεξηθνξά αλήθεη ζην ξεπεξηφξην ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπ ζπκκεηέρνληα (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 231-232).   

Ζ παξαηήξεζε δηαθξίλεηαη ζε πνζνηηθή (ή ζπζηεκαηηθή) θαη πνηνηηθή ∙ ε πνηνηηθή 

πεξηιακβάλεη ηελ εζλνγξαθία θαη ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Κάζε κία απφ απηέο 

έρεη δηαθνξεηηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο θαηά ηε 

δηεμαγσγή κίαο έξεπλαο είλαη πην απνηειεζκαηηθφο. Μία πνζνηηθή παξαηήξεζε 

κπνξεί λα πεξηέρεη πνηνηηθά δεδνκέλα θαη κία πνηνηηθή παξαηήξεζε αληίζηνηρα λα 

πεξηιακβάλεη θαη πνζνηηθά δεδνκέλα. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε νη Salvia θαη Ysseldyke (2001)  

ζεκεηψλνπλ φηη ν παξαηεξεηήο εληάζζεηαη ζηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη 

θαη ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε πνπ βηψλεη ν 

παξαηεξεηήο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ θαηαγξαθή ησλ εμσηεξηθψλ γεγνλφησλ. 

Τπάξρεη ε ακεηακθίεζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, φπνπ ηα άηνκα πνπ 

παξαηεξνχληαη γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη ην ζθνπφ ηνπ εξεπλεηή θαη ε 

κεηακθηεζκέλε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, φηαλ ν ξφινο ηνπ παξαηεξεηή δελ είλαη 

γλσζηφο.  

Ζ Esterberg  ζπλφςηζε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο πνπ 

θαζνξίδνπλ φηη ν εξεπλεηήο πξέπεη : 1) λα εκπιέθεηαη βαζχηαηα ζε έλα πιαίζην γηα 

αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα∙2) λα ζπκκεηέρεη κε αξθεηνχο ηξφπνπο, 3) λα 

παξαηεξεί ελψ ζπκκεηέρεη, 4) λα θξαηάεη ζεκεηψζεηο γηα φζα παξαηεξεί, 5) λα θάλεη 

αλεπίζεκεο (θαη ελίνηε θαη επίζεκεο) ζπλεληεχμεηο, 6) λα θξαηάεη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο ζεκεηψζεηο, 7) λα αλαιχεη ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ, θαη 8) λα γξάθεη ηελ  

αλάιπζε ησλ ζεκεηψζεσλ κε ηε κνξθή ηζηνξίαο ή εθηεηακέλεο αθήγεζεο 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 253-255). 

ηελ παξαηήξεζε παηδηψλ θαη ηδηαίηεξα παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε θαηαλνήζεη φηη δελ πξέπεη λα θάλνπκε ηα παηδηά λα 

ληψζνπλ φηη ηα ρξεζηκνπνηνχκε πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπκε ηα δεδνκέλα πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηελ έξεπλά καο θαη απφηνκα λα απεκπιαθνχκε απφ ηελ επαθή καδί 

ηνπο. Οθείινπκε λα είκαζηε πξφζπκνη θαη αλνηρηνί λα επηθνηλσλήζνπκε θαη λα 

αιιειεπηδξάζνπκε καδί ηνπο, λα εληαρηνχκε απζφξκεηα  θαη κε θπζηθφ ηξφπν ζην 

παηρλίδη ηνπο, ψζηε λα παξαηεξήζνπκε απηφ πνπ ζέινπκε.   
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Τπάξρνπλ θάπνηεο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα πξνζερηνχλ πξνθεηκέλνπ λα κελ 

έρνπκε πνιιέο πξαθηηθέο δπζθνιίεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο παξαηήξεζεο καο, φηαλ 

απηή γίλεηαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ελφο παηδηνχ (ζηελ ηάμε, ζην πάξθν, ζηελ 

παηδηθή ραξά, ζην πξναχιην). Πξέπεη λα θαηαιήμνπκε γηα παξάδεηγκα σο πξνο ηελ 

θαηαιιειφηεξε ζέζε γηα εκάο  ή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

καο (θάκεξεο, κηθξφθσλα), θαζψο αλάινγα κε ηε δπζθνιία ηνπ παηδηνχ πνπ 

παξαηεξνχκε, κπνξεί λα έρνπκε ππεξβνιηθή θηλεηηθφηεηα ηνπ ηδίνπ ή ησλ άιισλ πνπ 

θηλνχληαη  ζην ρψξν θαη λα εκπνδίδεηαη ε παξαηήξεζή καο κε ηηο αηζζήζεηο ή ηα 

ηερλνινγηθά κέζα. Δλδέρεηαη αθφκε λα πξέπεη λα παξέκβνπκε δηαθφπηνληαο ηελ 

παξαηήξεζή καο πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιάμνπκε έλα παηδί πνπ εθδειψλεη κία 

επηθίλδπλε γηα ην ίδην ή γηα άιινπο ζπκπεξηθνξά ∙ γηα παξάδεηγκα, αλ ηελ ψξα πνπ 

παξαηεξνχκε έλα παηδί κε ππεξθηλεηηθφηεηα αληηιεθζνχκε φηη ζέηεη ζε θίλδπλν ηε 

ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα, πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε ηελ θαηαγξαθή καο θαη λα 

παξέκβνπκε γηα λα δηαθπιάμνπκε ην παηδί. (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 257-

258). 

3.2. Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) θαη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθώλ 

Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) ζύκθσλα κε ηε δεύηεξε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

Ζ ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε πνπ δηελεξγείηαη ζηελ πξψηε θάζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ καο βνεζά ζηελ Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) ηνπ παηδηνχ, 

ε νπνία απνηειεί ηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηε ρξήζε ησλ Ληζηψλ  Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ).  

Ζ Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ 

δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο, νη απνθιίζεηο ηνπ ζε εμάκελα  απφ 

ηα θαλνληθά γηα ηε ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία επίπεδα,  θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε 

βειηίσζε ηνπ ζε φιεο ηηο νκάδεο δεμηνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη πεξηνρέο 

δεμηνηήησλ πνπ αμηνινγνχληαη είλαη ε Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα (ΓΜΔ), νη Δηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΠΑΠΔΑ)  θαη νη Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΓΜΓ) ηνπ 

καζεηή (Γξνζηλνχ, 2014).   

Ζ ΑΠΑ ηνπ καζεηή απνδίδεηαη κε ηε ρξήζε γξαθεκάησλ ∙ ζηελ νξηδφληηα ζεηξά 

ηίζεληαη νη επηκέξνπο δεμηφηεηεο θάζε πεξηνρήο πνπ αμηνινγείηαη, ζε θάζεηε ζεηξά ηα 

εμάκελα θνίηεζεο θαη κε θίηξηλε ισξίδα ζεκεηψλεηαη ε γξακκή βάζεο  πνπ 

αληηζηνηρεί ζην εμάκελν θνίηεζεο κε βάζε ηε ρξνλνινγηθή ειηθία ηνπ παηδηνχ. ε 
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ζρέζε κε ηε γξακκή βάζεο ζεκεηψλεηαη κε ρ ην εμάκελν πνπ αμηνινγείηαη φηη 

αληηζηνηρεί ζην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο θάζε δεμηφηεηαο θαη ζε ηειεπηαία θάζε 

ελψλνληαη απηά ηα ρ κε ηε ρξήζε επζεηψλ δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο ζε θάζε κία απφ 

ηηο θάζεηο αμηνιφγεζεο - θφθθηλνπ, πξάζηλνπ θαη κπιε ρξψκαηνο, αληίζηνηρα, γηα ηελ 

αξρηθή, ηελ ελδηάκεζε θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Σν απνηέιεζκα απφ απηή ηε 

ζπλέλσζε ησλ επζεηψλ απεηθνλίδεη ην πξνθίι ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηελ 

εμεηαδφκελε πεξηνρή δεμηνηήησλ.   

Ζ ΑΠΑ ηνπ καζεηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο, κε ηε ρξήζε, φπσο 

πξναλεθέξζε,  ησλ Ληζηψλ Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ. 

Ζ αξρηθή ΑΠΑ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19/12/2014, έλα κήλα κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο (20/11/2014) ε ελδηάκεζε ζηηο 27/02/2015, δεθαηξείο εβδνκάδεο 

κεηά,  θαη ε ηειηθή ΑΠΑ ζηηο 24/04/2015, δχν κήλεο πεξίπνπ κεηά ηελ πξνεγνχκελε 

αμηνιφγεζε,  ζην ηέινο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο θάζεο 

ηνπ Πεηξάκαηνο, πνπ δηήξθεζε απφ ηηο 27/04/2015 έσο ηηο 05/05/2015. 

Ζ ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή πνπ ιάκβαλε ρψξα θάζε εκέξα 

ηεο ΠΑ παξείρε πινχην λέσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο 

δπζθνιίεο, ηα  ειιείκκαηα θαη ηα ελδηαθέξνληα  ηνπ  θαη νδεγνχζε ζηελ έληαμε λέσλ 

ζηνηρείσλ ή ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ είρε 

πάληνηε σο έλαλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ  λα θξαηά ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη λα 

αμηνπνηεί  ηα αηνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά.  

 

3.2.1. Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Μαζεζηαθήο 

Δηνηκόηεηαο 

 Αλαθνξηθά κε ηελ αμία ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο ελφο παηδηνχ κε ΔΔΑ θαη ην 

ζεκειηψδε ξφιν ηεο  ξφιν ηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ έρεη γίλεη εθηελήο αλαθνξά 

ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Ζ πεξηνρή ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο πεξηιακβάλεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ 

Πξνθνξηθνχ Λφγνπ, ηεο Φπρνθηλεηηθφηεηαο, ησλ Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ θαη ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο  (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009). 
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Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηνπ Πξνθνξηθνχ Λφγνπ, αμηνινγείηαη: ε αθξόαζε (φπσο 

ε ηθαλφηεηά ηνπ λα  αθξνάηαη, λα αλαγλσξίδεη,  λα κηκείηαη θαη λα παξάγεη ήρνπο, λα 

εθηειεί εληνιέο), ε ζπκκεηνρή ζην δηάινγν (ι.ρ. ε ηθαλφηεηά ηνπ λα νλνκάδεη 

πξφζσπα θαη αληηθείκελα, λα αλαγλσξίδεη ζπιιαβέο, λα αθεγείηαη ηα λέα ηεο εκέξαο 

θαη λα απεπζχλεη ην ιφγν ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ) ∙ ηέινο, ε έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη 

αθξίβεηα (φπσο ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ιέεη ιέμεηο θαη πξνηάζεηο, λα θάλεη εξσηήζεηο, λα 

ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηα ξήκαηα, ηα επίζεηα, λα δηεγείηαη θαη λα πεξηγξάθεη, λα 

εθθξάδεηαη κπξνζηά ζε άιινπο) (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009).        

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο  Φπρνθηλεηηθφηεηαο, αμηνινγείηαη: ε αδξή θαη ε ιεπηή 

θηλεηηθόηεηα ηνπ παηδηνχ (ι.ρ., νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζηελ απηνεμππεξέηεζε, ηε 

θξνληίδα ηεο αηνκηθήο ηνπ θαζαξηφηεηαο, ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, ηεο  εθηέιεζεο ιεπηψλ θηλήζεσλ θαη ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ηνπ  

ζπληνληζκνχ), ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ζην ρώξν (φπσο νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζηνλ 

νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ καηηνχ – ρεξηνχ, ε εθηέιεζε αζθήζεσλ πξνζαλαηνιηζκνχ 

κε ηε βνήζεηα αληηθεηκέλσλ ή παηδαγσγηθνχ πιηθνχ, ε εθηέιεζε κνπζηθνρνξεπηηθψλ 

θηλήζεσλ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δηαδξνκψλ). Αθφκε αμηνινγνχληαη: νη δεμηφηεηεο ζην 

ξπζκό θαη ην  ρξόλν, (φπνπ εμεηάδεηαη ι.ρ, ε αληίιεςε ηνπ ξπζκνχ θαη ε εθηέιεζε 

ξπζκηθψλ θηλήζεσλ, ην αλ γλσξίδεη ηελ ψξα θαη αλ θαηαλνεί ηηο ρξνληθέο έλλνηεο ησλ 

εκεξψλ, ησλ κελψλ, ησλ επνρψλ ή αλ κπνξεί λα δηεγείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ρξνληθέο 

ζπλέρεηεο  φπσο,  πξσί - κεζεκέξη – βξάδπ), θαη ηέινο, ε πιεπξίσζε ηνπ παηδηνχ, (φπσο, 

ην αλ κπνξεί λα δείρλεη θαη λα ιέεη ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο, αλ αλαγλσξίδεη ην 

πεξίγξακκα ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο,  αλ δχλαηαη λα ηζνξξνπεί, λα εθηειεί θηλήζεηο 

αθξηβείαο κε νδεγίεο ή θπθιηθέο θηλήζεηο)  (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009).         

ηνλ ηνκέα ησλ Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ, αμηνινγείηαη: ε νπηηθή κλήκε (φπνπ 

ειέγρεηαη, γηα παξάδεηγκα,  αλ ην παηδί ιέεη νλφκαηα πξνζψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ 

πνπ είδε, αλ ζπκάηαη ηα λνκίζκαηα πνπ είδε ή ην πεξηερφκελν θαξηψλ πνπ είδε), ε 

αθνπζηηθή κλήκε (φπνπ εμεηάδεηαη ι.ρ., αλ ιέεη νλφκαηα, ιέμεηο, πξνηάζεηο, αξηζκνχο 

θαη  ρξψκαηα πνπ άθνπζε, αλ κπνξεί λα πεη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζε απηφ πνπ 

άθνπζε, αλ κπνξεί λα ιέεη δηεπζχλζεηο θαη δηαδξνκέο  ή λα ζπλδέεη ρξνληθά γεγνλφηα 

πνπ ηνπ δηεγήζεθαλ), ε ιεηηνπξγηθή κλήκε ηνπ παηδηνχ (αλ δχλαηαη, γηα παξάδεηγκα, 

λα αλαγλσξίδεη θαη λα ιέεη ην φλνκά ηνπ ή νλφκαηα πξνζψπσλ, πφιεσλ, 

αληηθεηκέλσλ, αλ θαηαλνεί ηηο έλλνηεο ςειφο-θνληφο, κεγάινο-κηθξφο, βαξχ-ειαθξχ ή 
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αλ κπνξεί λα πεη αληηθείκελα, δψα ή ζθελέο πνπ είδε ζηελ ηειεφξαζε)  (Γξνζηλνχ, 

θαη ζπλ., 2009).         

ηελ ίδηα πεξηνρή εμεηάδεηαη ε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο (φπνπ ειέγρεηαη αλ ην παηδί 

ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε απηφ πνπ βιέπεη, φηαλ πεξπαηάεη ή φηαλ παίδεη, αλ 

ληχλεηαη, ρηελίδεηαη πιέλεηαη κε πξνζνρή, αλ δηαηεξεί ηελ πξνζνρή ηνπ γηα νξηζκέλν 

ρξφλν), ε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε (αλ ηαμηλνκεί αληηθείκελα, παηρλίδηα, γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα, αλ δηαηάζζεη αληηθείκελα, λνκίζκαηα ή αλ θάλεη αληηζηνηρίεο) θαη ηέινο, νη 

ζπιινγηζκνί (φπνπ, ι.ρ. ειέγρεηαη αλ ην παηδί βάδεη ζε ινγηθή ζεηξά εηθφλεο πνπ 

βιέπεη, αλ ιέεη κε ινγηθή ζεηξά δξαζηεξηφηεηεο, αλ βάδεη ζε ινγηθή ζεηξά ήρνπο κε 

αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο, αλ θάλεη  ινγηθνχο πίλαθεο ή αλ θαηαλνεί εκηηειή 

δσγξαθηθά ζρέδηα  (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009).          

Ο ηνκέαο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο, πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

παηδηνχ αλαθνξηθά κε ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ (εδψ ειέγρεηαη αλ ην παηδί γλσξίδεη, 

απνδέρεηαη θαη αληηκεησπίδεη  ην πξφβιεκά ηνπ, αλ απνδέρεηαη ηελ απνηπρία ηνπ, αλ 

ραίξεηαη ηελ επηηπρία ηνπ ή αλ παξνπζηάδεη θαιή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ πξνο ηα 

έμσ), ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε (εδψ ειέγρεηαη αλ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ λα κάζεη 

θαηλνχξηα πξάγκαηα, αλ γλσξίδεη ηα δψα, ηα θπηά, ην πεξηβάιινλ, αλ ξσηά φηαλ έρεη 

απνξίεο) θαη ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο (εδψ εμεηάδεηαη αλ ην παηδί ζπλεξγάδεηαη κε ηα 

πξφζσπα ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ ή κε πξφζσπα εθηφο ζρνιείνπ, αλ γπκλάδεηαη 

θη αλ θάλεη αζθήζεηο ραιάξσζεο καδί κε άιια παηδηά, αλ αλαπηχζζεη θαη δηαηεξεί 

θηιηθέο ζρέζεηο)  (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009).    

     

 3.2.2. Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Δηδηθώλ 

Δθπαηδεπηηθώλ Αλαγθώλ όπσο απηέο απνηππώλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ 

Ζ πεξηνρή ησλ  Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ εμεηάδεη ην επίπεδν ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ ζηνπο ηνκείο ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο (πξνθνξηθφο 

ιφγνο, ςπρνθηλεηηθφηεηα, λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε), ησλ 

Βαζηθώλ Αθαδεκατθώλ Γεμηνηήησλ (αλάγλσζε, θαηαλφεζε, γξαθή, καζεκαηηθά), ησλ 

Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ (ζπγθεθξηκέλα ειέγρεηαη ε απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, ε 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ε πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ).  
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Αθφκε, αμηνινγνχληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ζηηο Γεκηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

(φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε εθηίκεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ ζηηο αηζζεηηθέο ηέρλεο 

θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ). ηελ ίδηα πεξηνρή ειέγρεηαη, ηέινο, ν 

ηνκέαο πνπ αθνξά ζηελ Πξνεπαγγικαηηθή Δηνηκόηεηα ηνπ παηδηνχ (φπνπ εμεηάδνληαη 

νη πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο)  

(Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009).         

 

3.2.3. Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Γεληθώλ 

Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ  

ηελ Πεξηνρή ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ εμεηάδνληαη νη Γεμηόηεηεο 

Γιώζζαο (αλάγλσζε, θαηαλφεζε, γξαθή), νη Γεμηόηεηεο Δηνηκόηεηαο (παξαγσγή, 

πξνθνξηθφο ιφγνο, ςπρνθηλεηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε), νη Γεμηόηεηεο 

Μαζεκαηηθώλ (πξάμεηο, πξνπαίδεηα, επίιπζε πξνβιεκάησλ)  θαη ηέινο, νη Γεμηόηεηεο 

Σπκπεξηθνξάο (κε ηε δηάθξηζή ηνπο ζε ζεηηθέο, αξλεηηθέο θαη παξαβαηηθέο)  

(Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009).       

   

3.3. Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο – ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

ην ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ν εηδηθφο παηδαγσγφο παξεκβαίλεη 

ζηελ εθπαίδεπζε ελφο παηδηνχ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα εμαηνκηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν έρεη ζρεδηάζεη πξνζαξκφδνληαο 

ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα (ΠΑΠΔΑ, ΓΔΠΠ, ΑΠ) ζηηο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη 

αλάγθεο ηνπ  παηδηνχ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ  ηηο δπλαηφηεηεο ηα ελδηαθέξνληα, 

ηηο θιίζεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπ, ηηο  ελδναηνκηθέο θαη ηηο δηαηνκηθέο δηαθνξέο ηνπ 

παηδηνχ,  ηηο ηπρφλ εκκνλέο ηνπ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη (Γξνζηλνχ, 2014). 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε ην επίπεδν 

αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ καο ελδηαθέξνπλ  

έρνπλ ζπιιερζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο  θαη 

πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο κεζνδνινγίαο παξαηήξεζεο πνπ 

αλαιχζακε ζηε  πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηηο δχν πξψηεο 

θάζεηο ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξνζηλνχ, 2014).  
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Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ε πινπνίεζή ηνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνηνχκε φια ηα 

ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπιιέμεη θαηά ηε θάζε ηεο ζπζηεκαηηθήο εκπεηξηθήο 

παξαηήξεζεο, ηα νπνία καο  δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε ζθαηξηθά ην 

παηδί πνπ καο ελδηαθέξεη θαη λα αμηνινγήζνπκε νξζά ηηο αλάγθεο ηνπ θαη κπνξνχκε 

πιένλ λα ζέζνπκε δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηφρνπο κε βάζε πάληνηε ηηο 

Γεληθέο Δλφηεηεο ησλ ΓΜΔ, ηνπ ΠΑΠΔΑ, ησλ ΓΜΓ (θαη ησλ ΔΜΓ, φηαλ απαηηείηαη).   

Λακβάλνληαο ππφςε φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ, ζα θαηνξζψζνπκε 

λα κεηαηξέςνπκε ηε δηδαθηηθή εξγαζία ζε κία επράξηζηε θαη ειθπζηηθή δηαδηθαζία, 

πνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ην κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ ηνπ παηδηνχ πνπ καο 

ελδηαθέξεη θαη ζα κεγηζηνπνηεί  ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο καο 

πξνζέγγηζεο. 

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο είλαη λα επηδηψμνπκε 

ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ, ζαθψλ θαη εθηθηψλ ζηφρσλ πνπ  νθείινπλ λα είλαη 

δνκεκέλνη, κε ηε δηαδνρή λα βαζίδεηαη ζην ΑΠ, θαη εληαμηαθνί, κε πξνζαλαηνιηζκφ 

ηελ επηηπρή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ πιαίζην πνπ θξίλεηαη θαηάιιειν γηα 

εθείλν (Γξνζηλνχ, 2014). 

ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηδαθηηθήο καο παξέκβαζεο, παξνπζηάδνληαη 

ζπγθεθξηκέλα  νη εκεξνκελίεο, ν ρξφλνο έλαξμεο-ιήμεο, ε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, 

ε ζπρλφηεηα θαη ν ρψξνο πνπ ζα ιακβάλεη ρψξα απηή.  Ο ζηφρνο πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε βαζηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε ηνπ παηδηνχ, ε νπνία ζεσξνχκε φηη 

έρεη ζηε θάζε απηή πξνηεξαηφηεηα. Ο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο κπνξεί λα αλαιχεηαη  

ζε επηκέξνπο βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο-βήκαηα (task analysis), θαζψο είλαη 

δχζθνιν νη δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ζηφρν λα δηδάζθνληαη φιεο καδί. 

Σα βήκαηα πνπ ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

πνηθηιία πιηθψλ, πξνζδηνξίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη κε ζπγθεθξηκέλε ηεξαξρηθή 

ζεηξά, αλάινγα κε ηε δπζθνιία πνπ παξνπζηάδνπλ  θαη ζπλήζσο πνξεπφκαζηε 

μεθηλψληαο απφ θάηη εχθνιν, ψζηε λα ην επηηχρεη ην παηδί θαη λα γίλεη έλα ζεηηθφ 

μεθίλεκα θαη πνξεπφκαζηε πξνο ηνπο πην δχζθνινπο ζηφρνπο ∙ θάζε επφκελν βήκα 

πξνυπνζέηεη ηελ θαηάθηεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηφρνπ ∙ ν ηειεπηαίνο δηδαθηηθφο 

ζηφρνο ηαπηίδεηαη ζπλήζσο κε ηελ θαηάθηεζε ηεο δεμηφηεηαο. Με ηελ νινθιήξσζε 
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θάζε παξέκβαζεο ν παηδαγσγφο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεη ηα θίλεηξα ηνπ παηδηνχ ηνπ 

δίλεη θάπνηα ακνηβή ιεθηηθήο ή πιηθήο θχζεσο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο.  

Αθφκε, βαζηθή παξάκεηξνο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε  ηνπ 

εμαηνκηθεπκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηαξθήο αμηνιφγεζε ηεο 

δηδαθηηθήο εξγαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ψζηε λα γίλεηαη γφληκε 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ελδερφκελεο δηαθνξνπνηήζεηο, ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Ζ αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη κέζσ ηνπ Δληχπνπ Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο. 

(ΔΓΑ).   
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3.3.1.Έληππν θαηαγξαθήο Γηδαθηηθώλ Αιιειεπηδξάζεσλ (ΔΓΑ) 

 

    Σν Έληππν θαηαγξαθήο ηεο Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο είλαη έλαο πίλαθαο ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή θάπνηαο ζεκαληηθήο θαηά ηε γλψκε καο  

ζηηρνκπζίαο  κε ην καζεηή απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ηεο θάζε εκέξαο. 

πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη θξάζεηο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαζψο θαη ην 

ζρνιηαζκφ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο πνπ έρεη σο ζηφρν ηνλ παηδαγσγηθφ 

αλαζηνραζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο. Ο παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο πνπ απνηειεί βαζηθφ δεηνχκελν θαηά 

ηελ παξέκβαζε εληζρχεηαη απφ ηελ απηνπαξαηήξεζε θαη ηελ εηεξνπαξαηήξεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζήο καο κε ην καζεηή. 

 

Απηνπαξαηήξεζε 

 

Ζ Απηνπαξαηήξεζε αλαθέξεηαη ζηε δηαπξνζσπηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο κε ην καζεηή  θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ γελλψληαη απφ  ηελ 

αιιειεπίδξαζε  καδί ηνπ. ηα πιαίζηα ηεο απηνπαξαηήξεζεο εληάζζνληαη θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο καο αλαθνξηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ή κε ηνπ καζεηή 

ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπκε ζέζεη, ζην αλ είλαη ιεηηνπξγηθνί θαη αληίζηνηρνη κε ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ, θαζψο θαη ζην αλ πξνσζνχλ ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ (Γξνζηλνχ, 2014). 

 ηα πιαίζηα ηεο δηθήο καο  απηνπαξαηήξεζεο εμεηάζηεθε ε αιιειεπίδξαζε πνπ 

αλαπηχρζεθε κεηαμχ ηνπ θνηηεηή-εξεπλεηή κε ην καζεηή, ε νπνία δηαδξακάηηζε 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ, ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ζηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο. 

 

Δηεξνπαξαηήξεζε 

 

Ζ Δηεξνπαξαηήξεζε αθνξά ζηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζπκκαζεηέο ηνπ, 

ηελ παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο, ην αλ απηνί νη ζηφρνη ζρεηίδνληαη κε  ηηο πξαγκαηηθέο 
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αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη ηέινο, ην αλ ν ηειεπηαίνο αληαπνθξίλεηαη ζην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο πνπ δέρεηαη.  

ηα πιαίζηα ηεο δηθήο καο εηεξνπαξαηήξεζεο έκθαζε δφζεθε ζηε δπαδηθή ζρέζε 

ηεο δαζθάιαο ηεο  ηάμεο κε ην καζεηή θαη  ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ πνπ είρε ζέζεη, ηε ζπλάθεηα ή κε  ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ κε ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπ καζεηή, ην αλ έγηλε ρξήζε πξνζαξκνζκέλσλ πιηθψλ θαη κεζφδσλ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Έλεθα ηεο θχζεο ηεο δηθήο καο παξέκβαζεο, πνπ άπηεηαη 

θαη ηεο εξγνζεξαπείαο, αληηθείκελν ηεο παξαηήξεζήο καο ππήξμε θαη ε  παξαηήξεζε 

ηεο  εξγνζεξαπεπηηθήο ζηήξημεο ηνπ καζεηή. 

Θα ζέιακε λα αλαθέξνπκε φηη ε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δμαηνκηθεπκέλνπ 

Γηδαθηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ) πνπ ζρεδηάζακε θαη ε πινπνίεζή ηνπ κε ηε ρξήζε 

γλσζηηθψλ κεραλψλ πνπ θαηαζθεπάζακε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπο, εμέπιεμαλ 

επράξηζηα φια ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ηελ 

εξγνζεξαπεχηξηα ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζρνιίαζε φηη «απηφ πνπ έθηηαμεο είλαη απηφ 

αθξηβψο πνπ έρεη αλάγθε ν Αληξέαο». 

 

Υσξνηαμηθή ελζσκάησζε 

 

Ζ ρσξνηαμηθή ελζσκάησζε αλαθέξεηαη ζηελ παξαηήξεζε ηεο ζέζεο πνπ 

θαηαιακβάλεη ν θάζε καζεηήο κέζα ζηελ ηάμε θαη ην πψο απηή ελδερνκέλσο 

επεξεάδεη ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη κε ηα ππφινηπα άηνκα γχξσ ηνπ. Αλ, γηα 

παξάδεηγκα, βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ή ζε θάπνηα απφ ηηο γσλίεο ηεο ηάμεο θαη 

γηα πνην ιφγν, αλ νη ζέζεηο ησλ καζεηψλ εμππεξεηνχλ ηελ αλάπηπμε δπαδηθψλ ή 

κηθξννκαδηθψλ ζρέζεσλ (Barizone, 2015), αλ πξνζθέξνληαη γηα ηε δηαηήξεζε 

βιεκκαηηθήο επαθήο κε ηε δαζθάια ή κε θάπνηνπο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Ζ 

ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ν θάζε καζεηήο κέζα ζηελ ηάμε επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

νπζηαζηηθή  θαη φρη κφλν ηε ρσξηθή έληαμή ηνπ ζε απηή θαη ηελ πξνψζεζε ή κε ηεο 

αλάπηπμεο ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηε δαζθάια.    

ηε δηθή καο κειέηε αλαθνξηθά κε ηε ρσξνηαμηθή ελζσκάησζε ζρεδηάζακε έλα 

ρσξνηαμηθφ ζθαξίθεκα γηα ην ζρνιηαζκφ απηψλ ησλ ζρέζεσλ. ε απηφ  βιέπνπκε ηνλ 

Αληξέα (Α) λα βξίζθεηαη δίπια ζηνλ παξαηεξεηή (Π), θνληά ζηε δαζθάια (Γ) ζηε 

δεμηά πιεπξά ηεο θαη αλάκεζα ζε δχν ζπκκαζεηέο ηνπ (Β, ) νη νπνίνη ιφγσ ησλ 
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ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπ. Ο έηεξνο καζεηήο 

ηεο ηάμεο κε ην ίδην πεξίπνπ λνεηηθφ δπλακηθφ πνπ ηεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε θηιηθψλ  θαη ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνλ Αληξέα (Κ), βξηζθφηαλ πνιχ 

θνληά ζηε δαζθάια ηνπ, αιιά ζε ζέζε πνπ δελ εμππεξεηνχζε ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ 

κε ηνλ Αληξέα, ν νπνίνο ηνλ έβιεπε θπξίσο αληαγσληζηηθά. Ο (Ν) βιέπνπκε λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο ζηε γσλία θαζψο δηαηαξάζζεη δηαξθψο ην θιίκα θαη απνδηνξγαλψλεη 

ηε δαζθάια θαη ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηδαθηηθή εξγαζία.  

 

   

  

  

 (Κ) 

       (Π)  

 

    

 

  

 

 

 

ρ.1 Υσξνηαμηθό ζθαξίθεκα ηάμεο. 

Ζ δαζθάια ήηαλ θηιηθή κε ηα παηδηά, αζρνινχληαλ εμαηνκηθεπκέλα θαηά ην 

δπλαηφλ κε ηνλ θάζε καζεηή, επέβαιιε ηελ ηάμε κε ήξεκν ηξφπν θαη δηαρεηξηδφηαλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθππηαλ.    Δίρε αλαπηχμεη δπαδηθή ζρέζε κε 

θάζε έλαλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο, σζηφζν δελ ππήξμε κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Αληξέα ππήξμε ηαχηηζε ζηηο 

απφςεηο καο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα ζηελ 

εθκάζεζε ηεο ψξαο, αιιά ζε αξθεηά ζεκεία δηαθνξνπνηεκέλε  πξνζέγγηζε. 
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3.4. Δηδηθή δηδαθηηθή-ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

 

 

Ζ Γηδαθηηθή  είλαη έλαο επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε 

ησλ αξρψλ θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Παιαηφηεξα απνηεινχζε θιάδν ηεο 

Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο. Δίλαη θπξίσο πξαθηηθή επηζηήκε πνπ κειεηά ηελ έλλνηα 

ηεο κάζεζεο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπκε, ηα κέζα θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία απηή θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηδαθηηθήο  χιεο πνπ 

αξκφδεη ζηηο δηάθνξεο ειηθίεο  θαη ζηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθντζηνξηθέο θαηαζηάζεηο. 

Αληιεί ηηο ζεσξεηηθέο ηεο βάζεηο απφ ηελ Παηδαγσγηθή, ηε Φηινζνθία, ηε Βηνινγία, 

ηελ Φπρνινγία, ηελ Κνηλσληνινγία, απφ ηελ αηνκηθή θαη απφ ηε ζηελά επηζηεκνληθή-

πεηξακαηηθή εκπεηξία (Γνκή,2005).  

   Ζ Γηδαθηηθή δηαθξίλεηαη ζε γεληθή δηδαθηηθή θαη εηδηθή δηδαθηηθή. ηελ 

ηειεπηαία θαηεγνξία ε εηδηθή δηδαθηηθή ρξεζηκνπνηεί εμεηδηθεπκέλεο έλλνηεο γηα λα 

πξνζεγγίζεη θαη λα νξγαλψζεη ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο κε 

Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο. (Γξνζηλνχ, Μ.2014). Όπσο αλαθέξεη ν Υξεζηάθεο 

(2011) «Δηδηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε ππάξρεη φηαλ θάπνηα δπζθνιία (θπζηθή, 

αηζζεηεξηαθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή ή ζπλδπαζκφο απηψλ) εκπνδίδεη ηε 

κάζεζε ζε ηέηνην βαζκφ , ψζηε λα είλαη αλαγθαία ε κεξηθή ή πιήξεο δηαθνξνπνίεζε 

ή εμεηδίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ κάζεζεο, γηα λα 

εθπαηδεπζεί ην παηδί θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά. Ζ αλάγθε απηή κπνξεί λα είλαη 

κφληκε ή παξνδηθή θαη ζ’ φηη αθνξά ηνλ βαζκφ κπνξεί λα είλαη απφ κέζε κέρξη 

βαξηά».   

 

ρέδην ΑΓΔΠΔΑΔ     

Ζ εμαηνκηθεπκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ελφο Αηφκνπ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο 

Αλάγθεο  κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ηε 

ζεκαληηθφηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ  αλαγθψλ ησλ 

παηδηψλ κε ΔΔΑ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα δηεζλψο. (Γξνζηλνχ,  2014).  

Με βάζε απηή ηελ αλάγθε ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ κε 

ΔΔΑ ζρεδηάζηεθε απφ ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα 
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Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ), ην νπνίν θαη εθαξκφζακε ζηελ 

παξνχζα κειέηε.  

Σν ΑΓΔΠΔΑΔ επηρεηξεί λα ππνζηεξίμεη βησκαηηθά ηα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο 

ησλ παηδηψλ  κε ΔΔΑ. 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 εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ. (Γξνζηλνχ, 

2014).   

ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο κειέηεο καο αλαθεξζήθακε ζην ΑΓΔΠΔΑΔ 

αλαιχνληαο θάζε έλαλ απφ ηνπο φξνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε θχζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (ηνρεπκέλν, Αηνκηθφ, Γνκεκέλν, Δληαμηαθφ πξφγξακκα ΔΑΔ). ε 

απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε λα αλαθεξζνχκε ζηηο πέληε θάζεηο πνπ πεξηιακβάλεη, νη 

νπνίεο πινπνηήζεθαλ θαηά  ηελ πνξεία ηεο κειέηεο καο.     

Σν ΑΓΔΠΔΑΔ απνηειείηαη απφ πέληε θάζεηο ∙ ε πξψηε θάζε πεξηιακβάλεη ηε 

ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή, πνπ απνηειεί  ηε βάζε γηα ηε 

δεχηεξε θάζε, απηή ηεο Άηππεο Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ.  

Ζ ηξίηε θάζε πεξηιακβάλεη ην ρεδηαζκφ ηνπ Γηδαθηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε βάζε 

ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ελψ ε ηέηαξηε θάζε 

πεξηιακβάλεη ηελ Τινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ. ηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία 

θάζε πεξηιακβάλεηαη ε Αμηνιφγεζε ηεο Γηδαθηηθήο Παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ην 

βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.      

Με βάζε ηελ εηδηθή δηδαθηηθή θαηαγξάθεθαλ καθξνπξφζεζκνη θαη 

βξαρππξφζεζκνη δηδαθηηθνί ζηφρνη (Υξεζηάθεο, 2013, Γξνζηλνχ et al., 2009, 

Γξνζηλνχ, 2014).  

 

 Μαθξνπξόζεζκνη θαη Βξαρππξόζεζκνη Γηδαθηηθνί ζηόρνη  

Ο  καθξνπξφζεζκνο δηδαθηηθφο ζηφρνο επειέρζε απφ ηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή 

ηεο Φπρνθηλεηηθφηεηαο  θαη αθνξνχζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη 

ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, κε παξάιιειε έκθαζε ζηελ αχμεζε 
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ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο (πεξηνρή Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ). Βαζηθά εξγαιεία ζηε 

δεχηεξε θάζε ηεο παξέκβαζεο ππήξμαλ δχν γλσζηηθέο κεραλέο, ν Δξγόθεκνο, κία 

θαζηαληέξα πνπ κεηεηξάπε ζε γλσζηηθφ εξγαιείν θαη ν Άηθ, έλα απηνζρέδην ξνκπφη-

βνεζφο. 

Οη επηκέξνπο ζηφρνη θαιχπηνπλ ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ απφ φιεο ηηο 

αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο. Απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πξνθνξηθνχ Λφγνπ, νη ζηφρνη ήηαλ ε 

αθξφαζε θαη ε εθηέιεζε απιψλ θαη ζχλζεησλ εληνιψλ, ε νλνκαζία αληηθεηκέλσλ, 

εμαξηεκάησλ, εξγαιείσλ, πιηθψλ, ε εθκάζεζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο νξζνγξαθίαο 

θαηλνχξησλ ιέμεσλ κέζα απφ ηηο ελφηεηεο ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ πξνεπαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ, ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ζην δηάινγν κε ζηφρν ηελ επίιπζε απνξηψλ.  

Απφ ηελ πεξηνρή ηεο Φπρνθηλεηηθφηεηαο, ε εθκάζεζε δεμηνηήησλ απηνλνκίαο 

(θεξκνπάξ, ρξήζε αληιίαο ζαπνπληνχ, άλνηγκα-θιείζηκν ζχξηε, ζηξφθηγγα, θάλνπια, 

δέζηκν θνξδνληψλ), ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη 

νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ εθκάζεζε ηεο ψξαο, ην παίμηκν 

κε κπάιεο πνηθίισλ κεγεζψλ, ηελ άζθεζε ζε πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο 

(εθηέιεζε θηλήζεσλ αθξηβείαο, ρεηξηζκφο εξγαιείσλ θαη ρξήζε εμαξηεκάησλ, 

αζθήζεηο ελδπλάκσζεο δαθηχισλ, πεξηζηξνθήο θαξπνχ, πεξάζκαηνο εμαξηεκάησλ 

απφ θνξδφλη, αζθήζεηο αληίιεςεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, εθκάζεζε 

ηεο ψξαο ζην ςεθηαθφ θαη ην αλαινγηθφ ξνιφη).  

Απφ ηελ πεξηνρή ησλ Ννεηηθψλ Ηθαλνηήησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αζθήζεηο 

νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο κλήκεο, ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο, ηαμηλφκεζεο 

αληηθεηκέλσλ.  

Απφ ηελ Πεξηνρή ηεο πλαηζζεκαηηθήο Οξγάλσζεο, νη ζηφρνη αθνξνχζαλ ηελ  

ηφλσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο κέζα απφ ηελ ελεξγή εκπινθή ηνπ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ηελ θαηάθηεζε λέσλ γλψζεσλ, θαζψο  θαη κέζσ ηεο κέξηκλαο  απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ καζεηή, ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ ζην εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο ηνπ.  

Σέινο, επηρεηξήζεθε ε θαιιηέξγεηα ηεο δηάλνηαο ηνπ καζεηή θαη ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ  γηα κάζεζε κέζα απφ: θαηαζθεπέο, ηελ ελαιιαθηηθή ρξήζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ, ηε ζπλαξκνιφγεζε θαη ηελ απνζπλαξκνιφγεζε αληηθεηκέλσλ, ηε 
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ζηνρεπκέλε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη ηελ απηελέξγεηα κέζα ζε νξηνζεηεκέλν πεξηβάιινλ. 

 

Γηδαθηηθνί ζηόρνη θαη δηαθνξνπνηεκέλα παηδαγσγηθά πιηθά 

Πξψηνο  Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο: Ζ εθκάζεζε ηεο ψξαο ζην αλαινγηθφ ξνιφη κε 

παξάιιειε παξέκβαζε θαη απφ ηε δαζθάια ηεο ηάμεο.  Βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη-

βήκαηα : 1) γλσξηκία νπηηθή θαη απηηθή κε ηα κέξε ελφο πξαγκαηηθνχ ξνινγηνχ 

ηνίρνπ (σξνδείθηεο, ιεπηνδείθηεο, δείθηεο δεπηεξνιέπησλ,  ζρέζε αξηζκψλ – 

πεληάιεπηνπ). 2) Δθκάζεζε ηεο ψξαο ζην «αθξηβψο » θαη  ζην «θαη κηζή» 3) 

Δθκάζεζε ηεο ψξαο ζηελ πιεπξά ηνπ «θαη». Δκπέδσζε. 4) Δθκάζεζε ηεο ψξαο 

ζηελ πιεπξά ηνπ «παξά». 5) χλδεζε ηεο ψξαο  ζην αλαινγηθφ  ξνιφη  κε 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ καζεηή θαη ηε δηάξθεηά ηνπο. 6) 

Δθκάζεζε ιεμηινγίνπ ζρεηηθνχ κε ηελ ψξα. 7) Καηαζθεπή αλαινγηθνχ ξνινγηνχ. 

Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε: α) Δθαξκνγή 

πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο θαη αζθήζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηνλ 

νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαζψο θαη ηε ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο. β) ρξήζε πιηθψλ θαη κέζσλ, φπσο: ζθίηζα κε αζθήζεηο 

γξαθήο/αλάγλσζεο, ράξηηλα ξνιφγηα, μχιηλν ξνιφη, θάξηεο, ηχκπαλν, ραξηφληα 

βέιθηξνλ, παζηέι, ςαιίδη, κνιχβη, πιαζηηθνπνηεκέλνη αξηζκνί, μχιηλνη αξηζκνί, 

ράξηηλα θνπηηά, ζχγρξνλα βηβιία, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, καγλεηηθφο πίλαθαο,  

ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ινγηζκηθά ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα (απφ 

εκάο θαη απφ ηε δαζθάια), εθαξκνγέο ζην ηάκπιεη. 

Γεχηεξνο  Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο: Δθκάζεζε ηεο ψξαο ζην ςεθηαθφ ξνιφη.       

Βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη-βήκαηα: 1) Γλσξηκία κε ηα κέξε ελφο  πξαγκαηηθνχ  

ςεθηαθνχ ξνινγηνχ ρεηξφο. 2) χλδεζε αλαινγηθνχ θαη ςεθηαθνχ ξνινγηνχ. 3) 

Αληηζηνίρηζε ησλ αξηζκψλ ηνπ αλαινγηθνχ ξνινγηνχ κε ηα ιεπηά φπσο απηά 

απνδίδνληαη ζην ςεθηαθφ ξνιφη. 4) Δθηέιεζε καζεκαηηθψλ αζθήζεσλ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ψξαο ζην ςεθηαθφ ξνιφη. 5) χλδεζε ηεο ψξαο  ζην ςεθηαθφ ξνιφη  

κε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο  θαη ηε δηάξθεηά ηνπο. 6) Αζθήζεηο 

εκπέδσζεο κε ηε ρξήζε πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο θαη ηε βνήζεηα ησλ 

γλσζηηθψλ κεραλψλ: Δξγόθεκνπ & Άηθ, ηνπ βνεζνχ-ξνκπφη. 



[87] 
 

Καηά ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πξαγκαηνπνηήζεθε: α) Δθαξκνγή 

πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο θαη αζθήζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηνλ 

νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαζψο θαη ηε ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο. β) Υξήζε πιηθψλ θαη κέζσλ, φπσο: ςεθηαθφ ξνιφη, καγλεηηθφο πίλαθαο, 

πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζην 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα, κέηξν, ππνινγηζηήο, ζθίηζα κε αζθήζεηο γξαθήο / αλάγλσζεο, 

θαηαζθεπέο/γλσζηηθέο κεραλέο.  

Σξίηνο Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο:  Παξάιιειε αλάπηπμε  ησλ δεμηνηήησλ 

νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, απηνλνκίαο, ζπγθέληξσζεο 

πξνζνρήο θαη   πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ κε ηε ρξήζε  ηνπ «Δξγφθεκνπ»  ηεο 

γλσζηηθήο κεραλήο πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ καζεηή.    

Βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη-βήκαηα: 1) Αζθήζεηο πεξηζηξνθήο θαξπνχ: ζηξφθηγγα, 

βίδσκα-μεβίδσκα κε ηα δάρηπια (ρξήζε βηδνζειηάο), πφκνια. 2) Αζθήζεηο 

ελδπλάκσζεο δαθηχισλ: πηαζηξάθηα, θάλνπια, βίδσκα-μεβίδσκα  κε θαηζαβίδη, 

καληαιάθηα.3) Κηλήζεηο αθξηβείαο κε ηελ ηνπνζέηεζε ζηηο ηξχπεο πνηθίισλ πιηθψλ ∙ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαξθάθηα, βίδεο, μπιάθηα, καληαιάθηα, ληατξάπ, ιάζηηρα, 

άγθηζηξα, καιαθά ζχξκαηα, θξεκαζηξάθηα, θαιακάθηα θνξδφληα θαη άιια. 3) 

Κηλήζεηο αθξηβείαο κε ην πέξαζκα πιηθψλ, φπσο ιαζηηράθηα, ξνδέιεο, παμηκάδηα,  

κεγάιεο έσο θαη πνιχ κηθξήο δηακέηξνπ, κέζα απφ ιεπηφ θνξδφλη. 4) Γλσξηκία κε 

πιηθά, φπσο ν καγλήηεο θαζψο  θαη  κε πνηθίια εξγαιεία, φπσο ην θαηζαβίδη, θαη ηα 

εμαξηήκαηά ηνπ, ε πέλζα, ην κέηξν. 5) Δθκάζεζε ηεο νλνκαζίαο ησλ πιηθψλ  πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ Δξγφθεκν θαη ηεο ρξήζεο ηνπο. 

Σέηαξηνο Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο: Αλάπηπμε δεμηνηήησλ απηνλνκίαο κε ηε ρξήζε 

ηνπ «Δξγφθεκνπ» θαη κέζσ αζθήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. Βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη-βήκαηα: Αζθήζεηο 

απηνλνκίαο πνπ αθνξνχλ ηελ απηνεμππεξέηεζε ζην ζπίηη, ην ζρνιείν ή ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Αζθήζεηο κε: α) ζχξηεο, β) ζηξφθηγγα, γ) θάλνπια,                δ) 

βξχζεο πφκνια, ζη) αληιία πγξνχ θξεκνζάπνπλνπ, ε) θνχκπσκα – μεθνχκπσκα ζ) 

θεξκνπάξ, η) δέζηκν θνξδνληψλ. 

Πέκπηνο  Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο: Δκπινπηηζκφο ιεμηινγίνπ θαη άζθεζε ζηελ 

νξζνγξαθία ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ψξα. Βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη-βήκαηα:  1) 

Αλαιπηηθή επεμεξγαζία θαη εξκελεία ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ψξα. 2) 
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Οκαδνπνίεζε ησλ ιέμεσλ ζε νηθνγέλεηεο γηα ηελ επθνιφηεξε εθκάζεζε ηεο 

νξζνγξαθίαο ηνπο. Αζθήζεηο νξζνγξαθίαο ησλ ιέμεσλ ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. 

Υξήζε ηνπ  «Δξγφθεκνπ» γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ ιέμεσλ θαη ηελ άζθεζε ζηελ 

νξζνγξαθία ηνπο (κε καληαιάθηα πνπ θέξνπλ βέιθηξνλ κε γξάκκαηα). Αζθήζεηο 

ζηελ ςεθηαθή ψξα κε ηε ρξήζε δχν εξγαιείσλ πνπ θέξνπλ βέιθηξνλ, θαζψο θαη 

πιαζηηθνπνηεκέλσλ πηλάθσλ πνπ θέξεη ν Άηθ,  ην απηνζρέδην ξνκπφη- βνεζφο. 

Έθηνο Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο: Αζθήζεηο νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο  

νπνίεο ππήξρε ε δπλαηφηεηα αιιειεπηδξάζεσλ κε ην καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ δηαιεηκκάησλ. Βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη-βήκαηα: 1) 

Αζθήζεηο νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ κε ηε ρξήζε κπάιαο-ζηεθάλεο θαη κπάιαο- 

θαιαζηνχ.2) Αζθήζεηο ζηφρνπ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο κε κπάιεο κέζα ζηνλ παηδφηνπν 

θαη κε κπάιεο αέξνο ζην πξναχιην. 3) Αζθήζεηο νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ξπζκνχ κε ηε ρξήζε κνπζηθψλ νξγάλσλ. 4) Αζθήζεηο νπηηθνθηλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ κε ηε ρξήζε εθαξκνγψλ θαη παηρληδηψλ ζην ηάκπιεη. 

 Έβδνκνο Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο: Δλίζρπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο   νξγάλσζεο ηνπ  

καζεηή.   Βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη- βήκαηα: 1) Πξνψζεζε ηεο απηνγλσζίαο ηνπ καζεηή 

κε ζηφρν ηελ απνθπγή ησλ ππεξβνιψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ άζθνπε ζσκαηηθή  ηνπ 

ηαιαηπσξία. 2) Αλάπηπμε πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ απηνλνκία, ηε 

ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ηηο πξνεπαγγεικαηηθέο 

δεμηφηεηεο  θαη νδεγνχλ ζηελ  ηφλσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπ καζεηή. 3) 

Πξνψζεζε ηεο απηνεθηίκεζεο  ηνπ καζεηή κε ηελ έληαμε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ θαη 

ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εηδηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.4) 

Πξνψζεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε θαη ηφλσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο καζεηή 

κε ηελ θαηαζθεπή θαη  ρξήζε ησλ γλσζηηθψλ κεραλψλ Δξγόθεκνπ & Άηθ 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ΔΔΑ ηνπ. 

Όγδννο Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο: Καιιηέξγεηα ηεο δηάλνηαο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο 

γηα κάζεζε κέζα απφ: θαηαζθεπέο, ηελ ελαιιαθηηθή ρξήζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ηε 

ζπλαξκνιφγεζε θαη ηελ απνζπλαξκνιφγεζε αληηθεηκέλσλ, ηε ζηνρεπκέλε αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν θαη ηελ απηελέξγεηα κέζα ζε νξηνζεηεκέλν πεξηβάιινλ. 

Βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη – βήκαηα: 1) Καηαζθεπή ξνινγηνχ.  2) Απνζπλαξκνιφγεζε 

θαη ζπλαξκνιφγεζε ξνινγηνχ πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε πιηθά πνπ γλψξηζε ν καζεηήο 
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ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο. 3) Απνζπλαξκνιφγεζε θαη εθ λένπ ζπλαξκνιφγεζε 

ηκεκάησλ ηνπ Δξγφθεκνπ. 4) Πιαηζίσζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ψξαο κε 

εηθφλεο απφ ηελ ηζηνξία ηνπ ξνινγηνχ, ηα είδε θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ κε ηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (παξέκβαζε απφ ηε δαζθάια ηεο ηάμεο). 5) Διεπζεξία θαη 

«ρψξνο» ζην καζεηή λα επεμεξγαζηεί θαη λα θάλεη εξσηήζεηο γχξσ απφ ηα λέα πιηθά κε 

ηα νπνία ήξζε ζε επαθή. 6) Διεπζεξία θαη «ρψξνο» ζην καζεηή λα εθθξάζεη ηηο δηθέο 

ηνπ ηδέεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο επηζπκίεο ηνπ γχξσ απφ ηε ρξήζε ησλ 

ππφ ηελ επεμεξγαζία αληηθεηκέλσλ. 

πκπεξηθνξά, ακνηβή θαη θξηηήξηα επηηπρίαο 

 Ο καζεηήο ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο δαζθάιαο ηνπ  καο πεξίκελε πάληα κε 

ραξά θαη αλππνκνλεζία γηα λα θάλνπκε ην κάζεκά καο. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

αιιά θαη φιεο ηεο ζπλαλαζηξνθήο καο ήηαλ πάληα επγεληθφο, γιπθφο θαη 

ζπλεξγάζηκνο. Παξέκελε ζπγθεληξσκέλνο ζηε δηδαθηηθή εξγαζία θαη ειάρηζηεο κφλν 

ζηηγκέο έραζε ηελ πξνζνρή ηνπ. Δπηζπκεί ηελ πξφνδφ ηνπ θαη αγσλίδεηαη γη’ απηήλ. 

Τπήξμε έλαο άςνγνο ζπλεξγάηεο.  

Ο καζεηήο ακεηβφηαλ πάληνηε κε ιεθηηθέο εθθξάζεηο ηνπ ηχπνπ: «Μπξάβν, 

αγνξάθη  κνπ», «Σα θαηάθεξεο, παιιεθαξάθη κνπ», «Δίζαη θαη ν πξψηνο κάζηνξαο». 

ην ηέινο θάπνησλ καζεκάησλ ε ακνηβή ήηαλ κία ζνθνθξέηα ή ε ειεχζεξε 

ελαζρφιεζε κε ηνλ Δξγφθεκν θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζηηο δεμηφηεηεο νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, εθκάζεζεο ηεο ψξαο, νξζνγξαθίαο, νπηηθναθνπζηηθήο κλήκεο, 

απηνλνκίαο, πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, αμηνινγνχληαλ ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο 

ηεο πξνζνρήο, ε εκπινθή ζηε δηαδηθαζία, ε αθξίβεηα θαη ε ηαρχηεηα  ζηελ εθηέιεζε 

ησλ αζθήζεσλ, θαζψο θαη ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 

3.5.πλεληεύμεηο  από ηνπο εκπιεθόκελνπο κε ην καζεηή –ζεκαηηθνί άμνλεο 

εκαληηθή ζπκβνιή  ζηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ 

θαη ηε ζέζπηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζηελ επαθή ηνπ εξεπλεηή κε ηνλ Αληξέα, ήηαλ νη 

ζπλεληεχμεηο κε ηε δαζθάια, ηελ εξγνζεξαπεχηξηα θαη  ηε γπκλάζηξηα, εθ ησλ νπνίσλ 

νη δχν ηειεπηαίεο γλσξίδνπλ αξθεηά ρξφληα ηνλ Αληξέα θαη κπφξεζαλ λα παξάζρνπλ 

αξθεηέο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο  δπζθνιίεο ηνπ. Καη ηα ηξία 
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απηά πξφζσπα, φπσο  θαη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζηάζεθαλ ππνζηεξηθηηθά δίπια 

καο θαη  καο  ζηήξημαλ ζε φιε ηελ πνξεία καο, φρη κφλν εζηθά, αιιά θαη παξέρνληάο 

καο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην καζεηή καο, ψζηε λα κπνξνχκε λα 

αληηκεησπίδνπκε απνηειεζκαηηθά ηπρφλ αλάγθεο ηνπ πνπ πξνέθππηαλ. Με ηνπο γνλείο 

ηνπ Αληξέα δελ ππήξμε θάπνηα επαθή απφ θνληά πέξα απφ ηξεηο ηπραίεο ηειεθσληθέο 

ζπλνκηιίεο, ιφγσ ηεο δηαθξηηηθήο ζηάζεο πνπ ζέιεζε λα θξαηήζεη ν εξεπλεηήο ∙ ε 

πιεξνθφξεζε ηεο χπαξμεο θαη κηθξφηεξνπ αδεξθνχ ζηελ νηθνγέλεηα κε ζνβαξή 

αλαπεξία ελίζρπζε απηή ηε ζηάζε. Με βάζε ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ησλ ηξηψλ πνπ δελ 

εκπεξηείραλ θακία αληηθαηηθή πιεξνθνξία, ν Αληξέαο είλαη πνιχ ζπλεξγάζηκνο, 

θηιηθφο, έρεη αλεπηπγκέλεο θνηλσληθέο θαη ιεθηηθέο δεμηφηεηεο, έληνλε παξνπζία θαη 

ζεηηθφ απηνζπλαίζζεκα.  Ο Αληξέαο επεδίσθε λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

απηφλνκνο θαη αλεμάξηεηνο θαη ήηαλ εκθαλέο φηη απηή ηνπ ε ηάζε ππνζηεξηδφηαλ απφ 

ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξίγπξν, είρε σζηφζν, θαηά θνηλή παξαδνρή, δπζθνιίεο ζε 

ζέκαηα ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ζπγθέληξσζεο 

πξνζνρήο. 

ηηο ζπλεληεχμεηο καο πέξα απφ ηελ αλαθνξά θαη ηελ  επηζήκαλζε ησλ δπζθνιηψλ 

ηνπ παηδηνχ ππήξμε ζπρλή αλαθνξά ζηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηηο νπνίεο έρεη 

ππνβιεζεί ην παηδί ζηα δηάθνξα κέιε ηνπ. Ζ εξγνζεξαπεχηξηα ηνπ ζρνιείνπ καο 

έδσζε αθφκε ηα θψηα ηεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα 

επεξεάδνπλ ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ. 

Αθφκε καο δίδαμε κε ην παξάδεηγκά ηεο  ηε ζσζηή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο πνπ πξέπεη 

λα έρεη ην παηδί φηαλ θάζεηαη, ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ηνλ βνεζά θαλείο θαηά ηελ 

θίλεζή ηνπ, θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο ζσκαηηθέο αζθήζεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ 

ζεξαπεπηηθή ησλ απμεκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο. 

 

4.Πεξηγξαθή Δξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή Πνζνηηθώλ Γεδνκέλσλ 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ 

ηεο έξεπλάο καο ζπλειέγεζαλ κε ηε ρξήζε: α) ζχληνκσλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

επηδφζεθαλ ζην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ θαη ην εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζηνπο γνλείο ηνπ καζεηή - καδί κε ηα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ δηαζέζηκν 

θαη έληππν κε ελλνηνινγηθνχο νξηζκνχο βαζηθψλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηα 
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εξσηήκαηα, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ θάπνηνη νη νπνίνη ηπρφλ δελ γλψξηδαλ επαθξηβψο 

ηε ζεκαζία νξηζκέλσλ ελλνηψλ θαη β) πεηξάκαηνο πέληε θάζεσλ κε ηε ρξήζε 

θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε πνπ 

εθαξκφζηεθε θαη εκπινπηηζκέλσλ κε δηαθνξνπνηεκέλν παηδαγσγηθφ πιηθφ. 

 

4.1. Μεζνδνινγία ζύληνκσλ κε ζηαζκηζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ ΔΑΔ-

ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Αβξακίδεο & Καιχβα (2006, ζ. 132-133) ν ηνκέαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο βξίζεη παξαδεηγκάησλ απφ κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηε 

δεκνζθφπεζε σο πξσηαξρηθή  κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ πεξηγξαθή 

θαηλνκέλσλ, φπσο ε αθαδεκατθή επίδνζε, νη απφςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ. Ο θχξηνο ζθνπφο κίαο δεκνζθφπεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο 

ππφζηαζεο ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ κέζα ζε έλα δείγκα εξσηψκελσλ, 

γεληθεχνληαο ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηα ζηνλ πιεζπζκφ απφ ηνλ νπνίν πξνήιζε ην 

δείγκα.  

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νδεγεί ηνπο εξεπλεηέο ζηελ επηινγή δείγκαηνο πνπ λα 

είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθφ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ.   

Αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπ δηεμαγσγήο κίαο δεκνζθφπεζεο νη ίδηνη εξεπλεηέο 

αλαθέξνπλ φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο κε ηε ρξήζε γξαπηψλ εξσηεκαηνινγίσλ 

φπνπ ν ζπκκεηέρσλ ζηελ έξεπλα ζπκπιεξψλεη ηηο απαληήζεηο ηνπ ζην 

εξσηεκαηνιφγην. ηελ θαηά πξφζσπν κε πξφζσπν δηαλνκή θαη ζπιινγή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ παξέρεηαη εγγχεζε γηα ηνλ πςειφ βαζκφ ζπκκεηνρήο αιιά θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο εθ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 

εξσηεζέληεο ζα απαληήζνπλ ζε φια ηα εξσηήκαηα (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 

136). Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κία έξεπλα κπνξνχλ λα είλαη 

ζηαζκηζκέλα ή κε ζηαζκηζκέλα. ε κία εθπαηδεπηηθή έξεπλα ν εξεπλεηήο είλαη 

ζχλεζεο  λα ζπληάζζεη ην δηθφ ηνπ εξσηεκαηνιφγην πξνζέρνληαο ψζηε λα 

εμεηάδνληαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε δεηήκαηνο.  
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Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπληάρηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην θιίκαθαο, 

ηχπνπ Likert, φπνπ πεξηιακβάλνληαη κία ζεηξά απφ πξνηάζεηο-ζέζεηο γηα θάζε κία 

απφ ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δειψζνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 140).   

   

4.1. Παξάζεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κνξθή θεηκέλνπ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ  έξεπλά καο  είλαη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ηχπνπ Likert. 

Αξρηθά παξαηίζεληαη νη αθξηβείο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

αθνινπζνχλ δεθαπέληε εξσηήκαηα πξνο απάληεζε. Οη δπλαηέο απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα είλαη θιηκαθνχκελεο σο εμήο: 1.Πάξα πνιχ 2.Πνιχ 3.Λίγν 4. Πνιχ ιίγν 

5.Καζφινπ. 

Σα εξσηήκαηα είλαη ρσξηζκέλα ζε ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο κειέηεο καο θαη έρνπλ σο εμήο: 1) χκθσλα κε ηελ 

εκπεηξία ζαο ζεσξείηε φηη ε εκπεηξηθή παξαηήξεζε κπνξεί λα βνεζήζεη έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ λα εληνπίζεη ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ελφο καζεηή κε κέηξηα 

λνεηηθή πζηέξεζε θαη θηλεηηθή αλαπεξία; 2) χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο ζεσξείηε 

φηη ε εκπεηξηθή παξαηήξεζε κπνξεί λα βνεζήζεη έλαλ εθπαηδεπηηθφ λα εληνπίζεη ηηο 

δπζθνιίεο ελφο καζεηή κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη θηλεηηθή αλαπεξία; 3) 

χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο ζεσξείηαη φηη ε εκπεηξηθή παξαηήξεζε κπνξεί λα 

βνεζήζεη έλαλ εθπαηδεπηηθφ λα εληνπίζεη ηηο δπζθνιίεο ελφο καζεηή κε κέηξηα 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη θηλεηηθή αλαπεξία ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα;   4)χκθσλα 

κε ηελ εκπεηξία ζαο ζεσξείηε φηη ε εκπεηξηθή παξαηήξεζε κπνξεί λα βνεζήζεη έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ λα εληνπίζεη ηα δπλαηά ζεκεία ελφο καζεηή κε πνιιαπιή αλαπεξία; 5) 

χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο ζεσξείηε φηη νη αλεπηπγκέλεο ιεθηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ελφο καζεηή κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη θηλεηηθή αλαπεξία 

επηδξνχλ θαζνξηζηηθά ζην απηνζπλαίζζεκα ηνπ παηδηνχ; 6) χκθσλα κε ηελ εκπεηξία 

ζαο ζεσξείηε φηη ε πνιπαηζζεηεξηαθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ζε καζεηή κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη θηλεηηθή 

αλαπεξία; 7) χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο ζεσξείηαη φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ  Δηδηθή εθπαίδεπζε γηα έλα καζεηή κε εηδηθέο 
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε, φρη κφλν ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

ηνπ, αιιά θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ; 8) χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο  νη ζνβαξέο 

δπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζε έλα καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο είλαη έλα εκπφδην πνπ κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ην  πξφγξακκα δηδαζθαιίαο 

ηνπ  κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ; 9)  χκθσλα κε ηελ 

εκπεηξία ζαο ε πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε 

καζεηή κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη θηλεηηθή αλαπεξία κπνξεί λα πξνσζήζεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κάζεζε;  

10) χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο  o καζεηήο κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη 

θηλεηηθή αλαπεξία, κε πνιπαηζζεηεξηαθή παξέκβαζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηνλ 

νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ καηηνχ-ρεξηνχ θαη ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα; 11) χκθσλα 

κε ηελ εκπεηξία ζαο  ε ηνρεπκέλε αηνκηθή Πνιπαηζζεηεξηαθή Γηδαζθαιία 

ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ζε καζεηή κε 

κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη θηλεηηθή αλαπεξία; 12) χκθσλα κε ηελ εκπεηξία 

ζαο  ε ηνρεπκέλε αηνκηθή Πνιπαηζζεηεξηαθή Γηδαζθαιία ππνζηεξίδεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ ζε καζεηή κε 

κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη θηλεηηθή αλαπεξία; 13) χκθσλα κε ηελ εκπεηξία 

ζαο ε ηνρεπκέλε αηνκηθή Πνιπαηζζεηεξηαθή Γηδαζθαιία ππνζηεξίδεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ελφο παηδηνχ 

κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη θηλεηηθή αλαπεξία; 14) χκθσλα κε ηελ 

εκπεηξία ζαο  έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνιπαηζζεηεξηαθήο παξέκβαζεο κε ηε 

ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε 

βαζηθψλ ζρνιηθψλ θαη πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ ζε καζεηή κε πνιιαπιή αλαπεξία;  15) 

χκθσλα κε ηελ εκπεηξία ζαο  ε ηνρεπκέλε Αηνκηθή πνιπαηζζεηεξηαθή 

Γηδαζθαιία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά ηελ αλάπηπμε 

πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ απηνλνκίαο ζε καζεηή κε πνιιαπιή 

αλαπεξία;  

Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ εξσηεκάησλ νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα θπθιψζνπλ 

ηνλ αξηζκφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ  ηδηφηεηά ηνπο, φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην Δηδηθφ 

Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ, ην 2 ζην Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ θαη ην 3 ζηνλ 

Γνλέα/Κεδεκφλα. Σέινο, ζην έληππν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δίδεηαη επραξηζηία ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο. 
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4.2. Πείξακα 

 

Σν Πείξακα απνηειεί κία πνζνηηθή κέζνδν έξεπλαο πνπ απνζθνπεί ζηελ απφδεημε 

κίαο ζρέζεο αηηίαο-αηηηαηνχ αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο (αλεμάξηεηε θη εμαξηεκέλε 

αληίζηνηρα), αθνξά δειαδή ηελ ειεγρφκελε κεηαβνιή κίαο κεηαβιεηήο κε ζθνπφ ηελ 

παξαηήξεζε ηεο επίδξαζήο ηεο ζε κία άιιε ∙ ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο, γηα 

παξάδεηγκα, φπσο αλαθέξνπλ νη ίδηνη εξεπλεηέο, ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε έλα 

πείξακα πνπ λα εμεηάδεη ηελ επίδξαζε κίαο θαηλνχξηαο δηδαθηηθήο κεζφδνπ (ή ελφο 

εληζρπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή ζεξαπείαο) ζηελ αλάπηπμε κίαο δεμηφηεηαο ζηα πιαίζηα 

κίαο ηάμεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 153-156). 

ηφρνο ηνπ πεηξάκαηφο καο είλαη λα ειεγρζεί αλ ν καζεηήο θαηέθηεζε θαη ζε πνην 

βαζκφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ επηρεηξήζεθε λα αλαπηπρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζηνρεπκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

    Σν πείξακά καο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ νη νπνίεο 

πιαηζηψζεθαλ απφ θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πιηθφ. Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο  είραλ σο 

ζηφρν ηελ εμέηαζε ηεο επίηεπμεο ή κε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΓΠ. Δίραλ ηε 

κνξθή κηθξψλ ηεπρψλ παηδηθνχ πεξηνδηθνχ πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν: «Οη πεξηπέηεηεο ηνπ 

κηθξνχ Αληξέα, ηνπ ζθαληαιηάξε εμεξεπλεηή», κε ηνλ θεληξηθφ ηνπ ήξσα λα  

απνηειεί έλα πξφζσπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχζε λα ηαπηηζηεί ν καζεηήο. 

 

Γηδαθηηθόο ζηόρνο θαη κεηξήζηκα δεδνκέλα από ηα θείκελα ησλ θνηλσληθώλ 

ηζηνξηώλ 

 

Οη ηίηινη ησλ ηεπρψλ ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην Πείξακά καο, 

είραλ σο εμήο: 

1) «Ο κηθξφο Αληξέαο παίδεη κε ηελ ψξα», φπνπ νη δηδαθηηθνί ζηφρνη αθνξνχζαλ 

ζηνλ έιεγρν ηνπ καζεηή θαηά ηελ άζθεζή ηνπ ζηελ αλάγλσζε, ηελ ψξα, ηε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα θαη ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ κε ηε ρξήζε νπηηθψλ δηεπθνιπληψλ 

θαη  ελζσκαησκέλνπ, απηνζρέδηνπ επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ. 

2) «Ο κηθξφο Αληξέαο θαη ν θφζκνο ησλ εξγαιείσλ», φπνπ ειέγρζεθε ε επίδνζε 

ηνπ καζεηή ζε αζθήζεηο  ζηελ  αλάγλσζε, ηελ  αλαγλψξηζε ησλ εξγαιείσλ, ηε ιεπηή 
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θηλεηηθφηεηα θαη ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ. ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  βέιθηξνλ.  

3) «Σν ζρέδην ηνπ κηθξνχ Αληξέα», φπνπ παξαηεξήζεθε ε επίδνζε ηνπ καζεηή ζε 

αζθήζεηο νξζνγξαθίαο ιέμεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ψξα. ε απηή ηε θάζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ βέιθηξνλ γηα ηελ παξάιιειε  άζθεζε ζηηο  θηλεηηθέο  δεμηφηεηεο 

ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο.  

4) «Ζ κεγάιε λχρηα», φπνπ εηζήρζε ν Δξγόθεκνο ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

θαη ειέγρζε ε επίδνζε ηνπ καζεηή ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

ηελ απηνλνκία θαη ηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη  

5) «Ζ εξγαιεηνζήθε», φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αζθήζεηο πξνεπαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ, ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ηαμηλφκεζεο, 

ρξήζεο εξγαιείσλ. 

ηε δηάξθεηα θαη ησλ πέληε θάζεσλ ηνπ Πεηξάκαηνο ν καζεηήο δηαηεξνχζε 

ζπγθεληξσκέλε ηελ πξνζνρή ηνπ, δελ έραζε ζηηγκή ην ελδηαθέξνλ ηνπ, έθαλε 

πξνζεθηηθή αλάγλσζε θαη αθνινπζνχζε κε αθξίβεηα ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίδνληαλ 

είηε πξνθνξηθά είηε κέζα απφ ην θείκελν. 

 

5.  Πνξεία θαη Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο 

 

Ζ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ παξαηήξεζεο ηνπ Αληξέα ζην Δηδηθφ ρνιείν έγηλε ηελ 

20ε Ννεκβξίνπ 2014. Σελ 15ε Ηαλνπαξίνπ 2015 μεθίλεζαλ νη παξεκβάζεηο κέζα 

ζηελ θπξίσο ηάμε ηνπ Αληξέα. ηηο 23 Απξηιίνπ νινθιεξψζεθε ε πεξίνδνο ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη αθνινχζεζε ην Πείξακα, ην νπνίν έιαβε ρψξα απφ ηηο 27 

Απξηιίνπ έσο ηηο 5 Μαΐνπ 2015.  

Καηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ παξαηήξεζεο ν ζηφρνο ήηαλ ε δηαθξηηηθή ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ απφ θάζε δηαζέζηκε πεγή, ε γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ε  πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε 

ην καζεηή, ηε δαζθάια ηνπ, αιιά θαη θάζε πξφζσπν ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο κε 

βάζε ηελ  εκπηζηνζχλε, ηε δηαθξηηηθφηεηα θαη ην ζεβαζκφ.  
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Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαηήξεζήο καο, ηνλ θαηαηνπηζκφ καο 

αλαθνξηθά κε ηηο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή απφ ην εθπαηδεπηηθφ (δαζθάια 

εηδηθήο ηάμεο) θαη ην εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ (εξγνζεξαπεχηξηα, γπκλάζηξηα)  

αμηνινγήζεθαλ νη δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή κε ηε ρξήζε ησλ ΛΔΒΓ (Λίζηεο Διέγρνπ 

Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ)  θαη  ηε ζπκπιήξσζε ηεο ΑΠΑ (Άηππεο Παηδαγσγηθήο 

Αμηνιφγεζεο).  

Ζ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) ηνπ καζεηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο 

θάζεηο ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε θάζε ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ 

Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Γξνζηλνχ, 2014), κε 

ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή ζηηο αζθνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ή ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ΔΔΠ ψζηε λα απνβεί πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ γη’ απηφλ.   

Ζ πξψηε ΑΠΑ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19/12/2014, ε δεχηεξε ζηηο  27/02/2015 

θαη ε ηξίηε ζηηο 24/04/2015, κε ην ηέινο ηεο Πξαθηηθήο ΄Αζθεζεο θαη πξηλ ηε θάζε 

ηνπ Πεηξάκαηνο, κε ην νπνίν νινθιεξψζεθε ε έξεπλά καο. Οη ζπλεληεχμεηο κε ην 

εθπαηδεπηηθφ θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

παξαηήξεζεο, ελψ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλάο καο δφζεθε πξνο ζπκπιήξσζε 

ζην  πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Με ηε ιήμε ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο νινθιεξψζεθε θαη ε έξεπλα καο. Θα ήζεια λα πξνζζέζσ 

ην ζρφιην δαζθάιαο ηεο ηάμεο ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ην είδνο ηνπ πεηξάκαηνο ∙ είπε, 

ραξαθηεξηζηηθά: «Δίλαη θαηαπιεθηηθφ, φηη πην νινθιεξσκέλν ζα κπνξνχζεο λα έρεηο 

θηηάμεη ∙ ηα εμεηάδεη φια».   

ηελ έξεπλα καο ππήξραλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί. Κάπνηνη απφ απηνχο ηέζεθαλ 

απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή θαη ην δηζηαγκφ ηνπ λα πξνζεγγίζεη άκεζα ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ, ψζηε λα ζπιιερζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα 

ην καζεηή. Αηηία ππήξμε θαζαξά ε δηαθξηηηθφηεηα, ε επαηζζεζία θαη ην αίζζεκα ηνπ 

απφιπηνπ ζεβαζκνχ ζε κία νηθνγέλεηα έρεη ηξία παηδηά, εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν 

ηαιαηπσξνχληαη απφ ζνβαξή αλαπεξία. 

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ζρεηίδεηαη κε ην ιίγν ρξφλν πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

εξεπλψλ γηα λα εθαξκφζεη ην ΔΓΠ ζην καζεηή, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη πνιιέο 

θνξέο ε παξέκβαζε πξαγκαηνπνηνχληαλ ηηο δχν ηειεπηαίεο ψξεο ηνπ ζρνιηθνχ 
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πξνγξάκκαηνο ηνπ καζεηή, κε απνηέιεζκα εθείλνο λα είλαη ήδε θνπξαζκέλνο απφ 

φζεο δξαζηεξηφηεηεο είραλ πξνεγεζεί. 
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Κεθάιαην Γ΄: Απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη 

Δθπαίδεπζε 

 

 

ηε κειέηε καο πνπ δηεμάγεηαη ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

ρξεζηκνπνηήζακε σο εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ηνλ ηχπν ηεο 

απιήο κεηθηήο κειέηεο πεξίπησζεο, φπνπ γίλεηαη δηεμνδηθή αλάιπζε ελφο θαηλνκέλνπ 

κε ζπλδπαζκφ εξγαιείσλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο έξεπλαο.    

    Μεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ησλ πνηνηηθψλ θαη ησλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλάο καο θαηαιήμακε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε 

ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα. 

Πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα:  

«Η κεζνδνινγία παξαηήξεζεο ζε καζεηή κε κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη 

θηλεηηθή αλαπεξία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκό θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ 

δπζθνιηώλ ζηνλ νπηηθνθηλεηηθό ζπληνληζκό θαη ηε ιεπηή θηλεηηθόηεηα». 

χκθσλα κε ηα πνηνηηθά θαη ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

απνδείρηεθε πιήξσο. Ζ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεθκεξηψλεηαη θαη κε βάζε 

ηε βηβιηνγξαθία. Αθνινχζσο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ καο θαη ε βηβιηνγξαθηθή ηνπο 

ηεθκεξίσζε. 

 

Πνηνηηθά δεδνκέλα 

  

Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλάο καο ζπλειέγεζαλ κε ηε ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή 

παξαηήξεζε ηνπ καζεηή θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ ηεο Άηππεο Παηδαγσγηθήο 

Αμηνιφγεζεο (ΑΠΑ) ζηηο πεξηνρέο ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο (1), ησλ Δηδηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (2) θαη ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (3),  κε ηε 

βνήζεηα ησλ Ληζηψλ Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ). Θα εμεηάζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή αλά πεξηνρή θαη 

δηαδνρηθά, αξρηθή-ελδηάκεζε-ηειηθή αμηνιφγεζε.   
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Αξρηθή Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε  (ΑΠΑ) Γεμηνηήησλ Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο.  

Ηκεξνκελία ζπκπιήξσζεο: 19- 12-2014 

ΣΑΞΕΙ  
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ 

ΛΟΓΟ 

ΨΤΧΟΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΟΗΣΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΗ 
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χχχ              
β΄εξ.Ε΄Δημ.                 
α΄εξ.Ε΄Δημ.                 χ  

 
χ 

β΄εξ.Δ΄Δημ.               χ  
α΄εξ.Δ΄Δημ.            χ       
β΄εξ.Γ΄Δημ.   

  χ         χ         
α΄εξ.Γ΄Δημ.      χ χ     

   χ 
       

β΄εξ.Β΄Δημ.      χ                                                                        
α΄εξ.Β΄Δημ.          

     
 
χ             

β΄εξ.Α΄Δημ.      
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β΄εξ. Νηπ.                 
α΄εξ. Νηπ                 

 

ρήκα  2. 1
ε
 θάζε ΑΠΑ ζηηο ΓΜΔ 

 

Όπσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ζην ρ.2 ν καζεηήο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 

απνθιίζεηο 9 εμακήλσλ  ζηε  ζπγθέληξσζε πξνζνρήο,  ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε 

θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο, απφθιηζε  8 εμακήλσλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν, θαη 

7 εμακήλσλ ζηελ αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα 

Παξαηεξνχληαη αθφκε απνθιίζεηο 6 εμακήλσλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρξφλν 

ηελ πιεπξίσζε θαη ηελ αθνπζηηθή κλήκε,  5 εμακήλσλ  ζηελ νπηηθή κλήκε θαη ην 

δηάινγν, 4 εμακήλσλ  ζηε ιεηηνπξγηθή κλήκε, 2 εμακήλσλ ζην απηνζπλαίζζεκα θαη 

ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο θαη 3 εμακήλσλ ζην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε.  



[100] 
 

Δλδηάκεζε  Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε  (ΑΠΑ)  Γεμηνηήησλ Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο, 

Ηκεξνκελία ζπκπιήξσζεο: 27/02/2015 

ΣΑΞΕΙ  
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ 

ΛΟΓΟ 

ΨΤΧΟΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΟΗΣΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΗ 
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α΄εξ.Σ΄Δημ.  

χ 
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β΄εξ.Ε΄Δημ.                 
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                 χ χ χ 

β΄εξ.Δ΄Δημ.           
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α΄εξ.Δ΄Δημ.          
   χ 
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β΄εξ.Γ΄Δημ.   
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α΄εξ.Γ΄Δημ.     χ                                  
β΄εξ.Β΄Δημ.     χ 
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β΄εξ.Α΄Δημ.     

      
                 

χ 
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β΄εξ. Νηπ.                 
α΄εξ. Νηπ                 

 

ρ.3 .2
ε
 θάζε ΑΠΑ ζηηο ΓΜΔ. 

ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ζηηο ΓΜΔ παξαηεξνχκε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο 9 

εμακήλσλ ζηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη ηνπο ζπιινγηζκνχο, 8 εμακήλσλ ζηε 

ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, 7 εμακήλσλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν, 6 εμακήλσλ 

ζηε γεληθή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα  θαη 5  εμακήλσλ ζην δηάινγν, ηελ πιεπξίσζε θαη 

ηελ αθνπζηηθή κλήκε. Αθφκε παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο 4 εμακήλσλ ζηελ νπηηθή 

κλήκε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρξφλν, 3 εμακήλσλ  ζηε ιεηηνπξγηθή κλήκε θαη 2 

εμακήλσλ  ζην  απηνζπλαίζζεκα, ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε θαη ηε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο. 
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Σειηθή  Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε  (ΑΠΑ)  Γεμηνηήησλ Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο,  Ηκεξνκελία 

ζπκπιήξσζεο: 24/04/2015  

ΣΑΞΕΙ 
 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ 
ΛΟΓΟ 

ΨΤΧΟΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΝΟΗΣΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ 
ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ 

ΟΡΓΑΝΩΗ 
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α΄εξ.Α΄Γυμν.                 
β΄εξ.Σ΄Δημ. χ 

χ  χ χ              
α΄εξ.Σ΄Δημ.                  
β΄εξ.Ε΄Δημ.              χ χ χ 

α΄εξ.Ε΄Δημ.   
        χ          

β΄εξ.Δ΄Δημ.   
  χ       

   χ   

 
      

α΄εξ.Δ΄Δημ.          

    
 
 
Χ 
 

   
 χ        

β΄εξ.Γ΄Δημ.     
  χ    

 
     

 
 

 
       

α΄εξ.Γ΄Δημ.      
χ       χ      

β΄εξ.Β΄Δημ.                 
α΄εξ.Β΄Δημ.                   χ χ    
β΄εξ.Α΄Δημ.     

     
         

 
 
    

α΄εξ.Α΄Δημ.           
          

β΄εξ. Νηπ.                 
α΄εξ. Νηπ                 

 

ρ.4. 3
ε
 θάζε  ΑΠΑ ζηηο ΓΜΔ 

 

ηελ ηειηθή θάζε αμηνιφγεζεο ζηηο ΓΜΔ παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο 9 εμακήλσλ 

ζηνπο ζπιινγηζκνχο θαη ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε, 7 εμακήλσλ  ζηελ 

ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν, 6  εμακήλσλ ζηε 

ιεπηή θίλεζε. Αθφκε παξαηεξείηαη απφθιηζε 5 εμακήλσλ ζηελ πιεπξίσζε θαη ηελ 

αθνπζηηθή κλήκε, 4 εμακήλσλ ζην δηάινγν θαη ηελ νπηηθή κλήκε, 3 εμακήλσλ ζηε 

ιεηηνπξγηθή κλήκε. ε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ν καζεηήο 
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παξνπζηάδεη απφθιηζε κφιηο 2 εμακήλσλ, ελψ δελ παξνπζηάδεη απφθιηζε ζηνπο 

ηνκείο ηεο αθξφαζεο θαη ηεο έθθξαζεο.  ην ΠΑΠΔΑ ηα απνηειέζκαηα έρνπλ σο 

εμήο: 

Αξρηθή Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε  (ΑΠΑ) ησλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

αλαγθώλ όπσο απνηππώλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ, Ζκεξνκελία ζπκπιήξσζεο: 19-12-2014. 

ΠΑΠΕΑ  
Μαθηςιακή ετοιμότητα 

 
Ακαδημαϊκζσ 

Δεξιότητεσ 

 
Δημιουργικζσ 
Δραςτηριότη- 
τεσ  

 
Κοινωνικζσ Δεξιότητεσ 

 
Προεπαγγελμα- 
τική  
Ετοιμότητα 
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β΄εξ.Σ΄Δημ.                
α΄εξ.Σ΄Δημ.            Χ Χ   
β΄εξ.Ε΄Δημ.                
α΄εξ.Ε΄Δημ.    χ         χ            
β΄εξ.Δ΄Δημ.                
α΄εξ.Δ΄Δημ.                
β΄εξ.Γ΄Δημ.   

                 
α΄εξ.Γ΄Δημ.                
β΄εξ.Β΄Δημ.   

   χ 
 
Χ   χ     Χ    

  χ  
α΄εξ.Β΄Δημ.            Χ Χ      
β΄εξ.Α΄Δημ.     χ   χ         
α΄εξ.Α΄Δημ.          χ          

 
 
Χ 

β΄εξ. Νηπ.                                       
      

 
       

α΄εξ. Νηπ                

 

ρ. 5 1
ε
 θάζε ΑΠΑ ζην ΠΑΠΔΑ 

 

Με βάζε ην ρήκα 5, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θάζεο  

ηεο Άηππεο Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο ζην ΠΑΠΔΑ, παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο 10 

εμακήλσλ ζηα καζεκαηηθά θαη  ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, 9 εμακήλσλ 

ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή, 8 εμακήλσλ  ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηηο αηζζεηηθέο 

ηέρλεο θαη 7εμακήλσλ ζηηο πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ηελ 
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θαηαλφεζε, ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη  ηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ. Οη 

απνθιίζεηο ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο είλαη  2 εμακήλσλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ελψ δελ εκθαλίδνληαη  απνθιίζεηο ζηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζαξκνγή  ζην  πεξηβάιινλ. 

Δλδηάκεζε  Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε  (ΑΠΑ) ησλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

αλαγθώλ όπσο απνηππώλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ, Ημερομηνία ςυμπλήρωςησ: 27-02-2014  

ΠΑΠΕΑ  
Μαθηςιακή ετοιμότητα 

 
Ακαδημαϊκζσ 

Δεξιότητεσ 

 
Δημιουργικζσ 
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τεσ  
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β΄εξ.Σ΄Δημ.                
α΄εξ.Σ΄Δημ.            Χ Χ   
β΄εξ.Ε΄Δημ.                
α΄εξ.Ε΄Δημ. χ   Χ            
β΄εξ.Δ΄Δημ.                
α΄εξ.Δ΄Δημ.                  
β΄εξ.Γ΄Δημ.                
α΄εξ.Γ΄Δημ.      Χ   Χ           Χ         χ  
β΄εξ.Β΄Δημ.     Χ χ   Χ Χ      
α΄εξ.Β΄Δημ.                  
β΄εξ.Α΄Δημ.       χ        Χ 

α΄εξ.Α΄Δημ.         χ           
β΄εξ. Νηπ.                                       

      
 
       

α΄εξ. Νηπ                

 

ρ.6. 2
ε
 θάζε ΑΠΑ ζην ΠΑΠΔΑ 

Με βάζε ην ρήκα 6, ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε  παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο 10 

εμακήλσλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη 9 εμακήλσλ ζηελ γξαθή  θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη 7 εμακήλσλ ζηελ αλάγλσζε, ηελ θαηαλφεζε, ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν θαη ηηο αηζζεηηθέο ηέρλεο. Αθφκε βιέπνπκε απνθιίζεηο 6  εμακήλσλ ζηελ 

ςπρνθηλεηηθφηεηα,  ηηο πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη  

ηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ. Σέινο, δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο 2 εμακήλσλ ζηνλ 
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πξνθνξηθφ ιφγν  θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, ελψ ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

θαη ε πξνζαξκνγή  ζην πεξηβάιινλ βξίζθνληαη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα. 

Σειηθή  Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε  (ΑΠΑ) ησλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

αλαγθώλ όπσο απνηππώλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ, Ηκεξνκελία ζπκπιήξσζεο: 24/04/2015  

ΠΑΠΕΑ  
Μαθηςιακή ετοιμότητα 

 
Ακαδημαϊκζσ 

Δεξιότητεσ 

 
Δημιουργικζσ 
Δραςτηριότη- 
τεσ  

 
Κοινωνικζσ Δεξιότητεσ 
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Ετοιμότητα 
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α΄εξ.Α΄Γυμν.                
β΄εξ.Σ΄Δημ.            χ     Χ Χ   
α΄εξ.Σ΄Δημ.                
β΄εξ.Ε΄Δημ. χ   χ            
α΄εξ.Ε΄Δημ.   

              
β΄εξ.Δ΄Δημ.   

χ              χ  
α΄εξ.Δ΄Δημ.       χ     Χ     
β΄εξ.Γ΄Δημ.    

  χ            χ 

α΄εξ.Γ΄Δημ.         χ              
       Χ 

 
  Χ         

β΄εξ.Β΄Δημ.         χ         
α΄εξ.Β΄Δημ.          Χ        
β΄εξ.Α΄Δημ.                
α΄εξ.Α΄Δημ.                    
β΄εξ. Νηπ.                                       

      
 
       

α΄εξ. Νηπ                

 

ρ.7  3ε
 θάζε ΑΠΑ ζην ΠΑΠΔΑ 

 

χκθσλα κε ην ρ.7 ζηελ ηειηθή θάζε ηεο ΑΠΑ ζην ΠΑΠΔΑ παξαηεξνχληαη 

απνθιίζεηο 9 εμακήλσλ ζηα καζεκαηηθά, 8 εμακήλσλ ζηε γξαθή θαη 7 εμακήλσλ 

ζηελ αλάγλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Αθφκε, ε απφθιηζε ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ  θαη ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη 6 εμάκελα θαη 5 

εμάκελα ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ. ηηο 

πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα ε απφθιηζε βξίζθεηαη 4 
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εμάκελα θάησ απφ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα, ελψ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη 

ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν κφιηο 2 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο. Όπσο έρνπκε 

μαλαδεί ν καζεηήο βξίζθεηαη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα απνθιίζεηο ζηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζαξκνγή  ζην πεξηβάιινλ. 

    Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ΑΠΑ ζηηο Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

(ΓΜΓ): 

Αξρηθή Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε  (ΑΠΑ) ησλ γεληθώλ καζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ ζύκθσλα κε ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ ηνπ δεκνηηθνύ. Ηκεξνκελία 

ζπκπιήξσζεο: 19-12-2014 

ΣΑΞΕΙ  
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 
ΓΛΩΑ(1) 

 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ  
ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ(2) 

 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ(3) 

 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ(4) 
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β΄εξ.Σ΄Δημ.               
α΄εξ.Σ΄Δημ.                χ χ χ 

β΄εξ.Ε΄Δημ.               
α΄εξ.Ε΄Δημ.               
β΄εξ.Δ΄Δημ.        χ       
α΄εξ.Δ΄Δημ.     χ          
β΄εξ.Γ΄Δημ.               
α΄εξ.Γ΄Δημ.                 
β΄εξ.Β΄Δημ.  χ    χ χ        
α΄εξ.Β΄Δημ.                
β΄εξ.Α΄Δημ. χ              
α΄εξ.Α΄Δημ.   χ χ     χ χ Χ    

β΄εξ. Νηπ.                   
α΄εξ. Νηπ               

 

ρ.8. 1
ε
 θάζε ΑΠΑ ζηηο ΓΜΓ 

    Με βάζε ην ρ.8, φπνπ απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο 

ΑΠΑ ζηε Γξακκή Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο 10 

εμακήλσλ ζηε γξαθή, ηελ παξαγσγή, ηηο πξάμεηο, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη  ηελ 

πξνπαίδεηα. Αθφκε παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο 9 εμακήλσλ ζηελ αλάγλσζε, 7 
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εμακήλσλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, 4 

εμακήλσλ  ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη 3 εμακήλσλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε.  

Γελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο 

Δλδηάκεζε Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε  (ΑΠΑ) ησλ γεληθώλ καζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ ζύκθσλα κε ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ ηνπ δεκνηηθνύ. 

ΣΑΞΕΙ  
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 
ΓΛΩΑ(1) 

 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ  
ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ(2) 

 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ(3) 

 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ(4) 
27/02/2015 Α
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β΄εξ.Σ΄Δημ.               
α΄εξ.Σ΄Δημ.                χ χ χ 

β΄εξ.Ε΄Δημ.               
α΄εξ.Ε΄Δημ.               
β΄εξ.Δ΄Δημ.         

χ       
α΄εξ.Δ΄Δημ.     χ          
β΄εξ.Γ΄Δημ.               
α΄εξ.Γ΄Δημ.        χ χ        
β΄εξ.Β΄Δημ. χ χ             
α΄εξ.Β΄Δημ.                
β΄εξ.Α΄Δημ.      χ χ      χ      
α΄εξ.Α΄Δημ.              

χ 
 
Χ 

   

β΄εξ. Νηπ.                   
α΄εξ. Νηπ               

 

ρ.9.  2
ε
 θάζε ΑΠΑ ζηηο ΓΜΓ. 

Με βάζε ην ρ.9, φπνπ απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ελδηάκεζεο 

αμηνιφγεζεο ζηηο  Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο 10 

εμακήλσλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ πξνπαίδεηα, 9 εμακήλσλ ζηε γξαθή, 

ηηο πξάμεηο θαη ηελ παξαγσγή, 7 εμακήλσλ ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε. 

Αθφκε δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο 6 εμακήλσλ ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη ηηο 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, 4 εμακήλσλ  ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη 3 εμακήλσλ ζηε 
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ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε. Γελ παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. 

Σειηθή Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε  (ΑΠΑ) ησλ γεληθώλ καζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ ζύκθσλα κε ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ ηνπ δεκνηηθνύ. Ηκεξνκελία 

ζπκπιήξσζεο: 24/04/2015 

 

ΣΑΞΕΙ  
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 
ΓΛΩΑ(1) 

 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ  
ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ(2) 

 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ(3) 

 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ(4) 
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α΄εξ.Α΄Γυμν.               
β΄εξ.Σ΄Δημ.            χ χ χ 

α΄εξ.Σ΄Δημ.                   
β΄εξ.Ε΄Δημ.          χ       
α΄εξ.Ε΄Δημ.               
β΄εξ.Δ΄Δημ.         χ    

         
      

α΄εξ.Δ΄Δημ.         χ         
β΄εξ.Γ΄Δημ.     

χ          
    χ        

α΄εξ.Γ΄Δημ.    
χ                  

β΄εξ.Β΄Δημ.               
α΄εξ.Β΄Δημ.   χ       χ      
β΄εξ.Α΄Δημ.    χ         χ χ    
α΄εξ.Α΄Δημ.              

 
 

 
   

β΄εξ. Νηπ.                   
α΄εξ. Νηπ               

 

ρ. 10. 3
ε
 θάζε ΑΠΑ ζηηο ΓΜΓ. 

 

 Με βάζε ην ρ. 10, φπνπ απνδίδεηαη ε ηειηθή θάζε ηεο ΑΠΑ ζηηο  Γεληθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο 10 εμακήλσλ ζηελ παξαγσγή,  

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ πξνπαίδεηα, 9 εμακήλσλ ζηε γξαθή θαη ηηο 

πξάμεηο, 7εμακήλσλ ζηελ αλάγλσζε. Αθφκε δηαπηζηψλνπκε απνθιίζεηο   6 εμακήλσλ 
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ζηελ θαηαλφεζε  θαη ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, 5  εμακήλσλ  ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα , 

4 εμακήλσλ ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη 2  εμακήλσλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε.  

Γελ παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

πλνιηθά, ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ζηελ ΑΠΑ, δηαπηζηψλνληαη ζηηο ΓΜΔ ε 

δπζθνιία ηνπ καζεηή  ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο φπνπ παξαηεξείηαη επίδνζε 9 

εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, φπνπ 

ζεκεηψλεηαη επίδνζε 7 εμάκελα θάησ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηελ αδξή θαη ηε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα. ηηο παξαηεξήζεηο κε ηηο ΑΠΑ, ζην ΠΑΠΔΑ βξέζεθε απφθιηζε 9 

εμακήλσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ ηεο γξαθήο θαη ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη 10 εμακήλσλ ζηηο πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. Σέινο, κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζηηο ΓΜΓ βξέζεθε απφθιηζε 10 εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο ζηηο 

δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο (γξαθή, παξαγσγή) θαη 10 εμακήλσλ ζηηο καζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο. 

Σν εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή έδσζε έκθαζε ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο δπζθνιίαο ηνπ 

παηδηνχ. Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ κέζσλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ήηαλ ε έιμε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

καζεηή, ε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπ θαη ε παηγληψδεο κάζεζε. Οη  βειηηψζεηο 

πνπ επεηεχρζεζαλ ζηηο δεμηφηεηεο πνπ αζθήζεθαλ ζα αλαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα 

ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. 

χκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία παξέκβαζεο θαη ην έληππν δηδαθηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο (ΔΓΑ) ζπλειέγεζαλ δεδνκέλα απφ ηελ απηνπαξαηήξεζε θαη ηελ 

εηεξνπαξαηήξεζε. Σα δεδνκέλα απφ ηηο δχν απηέο πεξηνρέο πξνσζνχζαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επαλαηξνθνδφηεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο πνπ εθαξκφζακε.  

Απηνπαξαηήξεζε 

Σα δεδνκέλα καο απφ ηελ απηνπαξαηήξεζε ηα παξαζέηνπκε νκαδνπνηεκέλα ζε 

ηξεηο πεξηφδνπο αλάινγα κε ηηο θάζεηο ηεο ΑΠΑ. 

1
ε
 πεξίνδνο Απηνπαξαηήξεζεο: Πξώηε εκέξα Πξαθηηθήο άζθεζεο (20/11/2014) έσο 

πξώηε ΑΠΑ (19/12/2014).  
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Όηαλ ηελ πξψηε εκέξα νδεγεζήθακε ζηελ αίζνπζα ηνπ παηδηνχ πνπ ζα 

παξαθνινπζνχζακε απφ ηνλ ππνδηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηχρακε δεζηήο ππνδνρήο 

απφ φινπο ηνπο καζεηέο. Έλαο καζεηήο κάιηζηα, είπε ακέζσο ζηε δαζθάια ηεο ηάμεο 

πσο «ηνπ θάλεθα θαιή θαη φηη ζίγνπξα  κε μέξεη απφ θάπνπ». Απηφο ήηαλ ν Αληξέαο, 

ν καζεηήο πνπ ζα παξαθνινπζνχζακε. Σα ιφγηα ηνπ καο έθαλαλ λα ρακνγειάζνπκε 

θαη λα ληψζνπκε αηζηνδνμία θαη ραξά θαη λα μεπεξάζνπκε ηελ ακεραλία καο. Ζ 

δαζθάια ηεο ηάμεο καο έθαλε λα ληψζνπκε άλεηα κε ηελ επγέλεηά ηεο θαη ήηαλ 

πξφζπκε λα καο βνεζήζεη θαη λα απαληήζεη ζε ηπρφλ απνξίεο πνπ είρακε αλαθνξηθά 

κε ηα παηδηά. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αθνινπζψληαο ηα παηδηά ζηνπο 

δηάθνξνπο ρψξνπο (αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αίζνπζα γπκλαζηηθήο, πξναχιην), είδακε 

ηηο δπζθνιίεο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο, βηψζακε ηελ νκνξθηά ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ηεο αιιειεπίδξαζεο καδί ηνπο. Καζψο πεξλνχζαλ νη εκέξεο καο δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπκε ην καζεηή καο ζε πνιιψλ εηδψλ  ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ ιάκβαλε ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο (ινγνζεξαπεία, 

κνπζηθή, γπκλαζηηθή, θαηαζθεπέο) ∙ ληψζακε κεγάιε ηθαλνπνίεζε πνπ απνθηνχζακε 

κία ζπλνιηθή εηθφλα ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή καο, ησλ 

πξαγκάησλ πνπ ηνλ ελζνπζηάδνπλ θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα  

βνεζεζεί. 

ηα πιαίζηα ηεο θχξηαο ηάμεο ηνπ Αληξέα φπνπ γηλφηαλ ε άζθεζε ζηηο βαζηθέο 

ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, εληνπίζακε ηα ειιείκκαηά ηνπ ζηηο βαζηθέο ζρνιηθέο 

δεμηφηεηεο, ηνλ αξγφ ηξφπν γξαθήο, ηηο δπζθνιίεο ζηελ νξζνγξαθία θαη  ηνπο 

καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο, αιιά θαη ηα ειιείκκαηα ζηνλ νπηηθνθηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ, ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο πνπ 

παξεκπφδηδαλ,  δπζρέξαλαλ θαη θαζπζηεξνχζαλ ηε ζπλνιηθή πξφνδφ ηνπ ζηηο 

βαζηθέο δεμηφηεηεο.    

ηε δηάξθεηα ηεο γπκλαζηηθήο θαη  ηεο κνπζηθήο, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ πνιιά 

θηλεηηθά θαη κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα αληίζηνηρα, καο δφζεθε θαη πάιη ε 

δπλαηφηεηα λα εληνπίζνπκε ηηο δπζθνιίεο ηνπ Αληξέα ζηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο, ζηελ 

ηζνξξνπία, ζηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ζηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ καηηνχ ρεξηνχ ∙ 

φια απηά θαίλνληαλ λα ηνλ ελνρινχλ θαη λα κεηψλνπλ ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ, ιφγσ 

ηεο δηαξθνχο αλάγθεο γηα ππνζηήξημε. 
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ηγά ζηγά θζάζακε ζην Γεθέκβξην θαη μεθίλεζε κία πεξίνδνο πνπ καο έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή 

καο, αιιά θαη λα αλαθαιχςνπκε ηα πνιιά ηαιέληα πνπ δηέζεηε. Μία εκέξα θαηά ηελ 

πξφβα γηα ηεο ρξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηήο θαη ζηε δηάξθεηα κίαο ζθελήο φπνπ  ν 

Αληξέαο δελ είρε ξφιν, θαζίζακε δίπια ηνπ θαη βξήθακε ηελ επθαηξία γηα κία σξαία 

θνπβεληνχια καδί ηνπ. Παξάιιεια κε δηάθνξα πξάγκαηα πνπ κάζακε γηα ηνλ ίδην 

θαη ηνπο θίινπο ηνπ, θαηαθέξακε λα εληνπίζνπκε θαη ην επίπεδν ηνπ ζε θάπνηεο 

δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο: ηελ 

επηηπρεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηάινγν, ηελ ζαθή θαη αθξηβή ηνπ έθθξαζε, ην 

επίπεδν ηνπ  ζηελ νπηηθή, αθνπζηηθή θαη ιεηηνπξγηθή κλήκε, ηα πξνβιήκαηα ζηε 

ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ηε ζρέζε ηνπ κε πξφζσπα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Όηαλ ήξζε ε ψξα γηα ηελ πξφβα ζηε δεχηεξε ζθελή ηνπ ζεαηξηθνχ, φπνπ ν Αληξέαο 

είρε ην ξφιν ηνπ ειάηνπ,  ε πξνζπκία, ε ραξά θαη ε άςνγε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο 

ππεχζπλνπο γηα ηε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθνχο, δελ απνηέιεζαλ έθπιεμε γηα εκάο. 

Αθφκε, ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο θη ελψ παίδακε κνπζηθά φξγαλα θαη 

ηξαγνπδνχζακε ρξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνχδηα ζπλεηδεηνπνηήζακε ηελ αγάπε ηνπ 

Αληξέα γηα ηε κνπζηθή, ηελ θαιή αίζζεζε ξπζκνχ θαη ηελ έθεζή ηνπ ζην ηξαγνχδη.  

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ζπλέβε θη έλα πεξηζηαηηθφ πνπ καο απέδεημε φηη ν καζεηήο 

καο απφ εγσηζκφ ή ελζνπζηαζκφ δελ επηδεηνχζε λα ηνπ δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

θαηά ηελ ζηάζε ή ηελ θίλεζή ηνπ, θαη φηη αθφκα θη φηαλ αληηιακβαλφηαλ φηη 

ηαιαηπσξνχληαλ ην ζψκα ηνπ, δε δεηνχζε βνήζεηα. πγθεθξηκέλα θαηά ην κάζεκα 

ηεο κνπζηθήο ν Αληξέαο δελ ζεθψζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ ζηε κνθέηα κε απνηέιεζκα 

λα κνπδηάζεη ην πφδη ηνπ θαη λα ληψζεη αξθεηφ πφλν γην ιίγα ιεπηά. Λππεζήθακε πνπ 

νχηε εκείο νχηε ε βνεζφο ην είρακε  πξνβιέςεη ∙ ε βνεζφο  ηνπ δήηεζε λα ηελ 

πξνεηδνπνηεί γηα λα πξνιακβάλνληαη απηνί νη πφλνη. Μεηά απφ απηφ κάζακε λα 

είκαζηε πην παξαηεξεηηθνί θαη πην ππνςηαζκέλνη αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή ζηάζε πνπ 

έπξεπε λα έρεη ην  παηδί θαη ελεκεξσζήθακε θαιχηεξα γηα ηηο θξνληίδεο πνπ 

απαηηνχληαη ζε κία ηέηνηαο θχζεσο θηλεηηθή αλαπεξία. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε θαη έλα άιιν πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν 

καο γέκηζε ραξά θαζψο κπνξέζακε λα αλαθνπθίζνπκε ην καζεηή καο απφ θάηη πνπ 

ηνλ ηαιαηπσξνχζε. Ο Αληξέαο  είρε αξρίζεη απφ λσξίο ην πξσί  λα παξαπνληέηαη φηη 

θάηη ηνλ ελνρινχζε ζην πφδη ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θλεκνπνδηθφ λάξζεθα πνπ 

θνξνχζε. Αξρηθά, ε δαζθάια ηνπ θη εκείο πξνζπαζήζακε λα εληνπίζνπκε ην 
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πξφβιεκα, αιιά κάηαηα. Ννκίζακε φηη ήηαλ ηδέα ηνπ. Δπεηδή φκσο ζπλέρηζε λα 

παξαπνλείηαη θαη κεηά ηελ πξψηε ψξα, θαηά ηε κεηάβαζή καο ζηελ θπξίσο αίζνπζα, 

θάλακε άιιε κία πξνζπάζεηα λα εληνπίζνπκε ην πξφβιεκα θαη λα ηνλ βνεζήζνπκε ∙  

πξνο κεγάιε καο ραξά βξήθακε θαη δηνξζψζακε απηφ πνπ ηνλ ελνρινχζε. Ζ 

ηθαλνπνίεζε καο κεγάισζε φηαλ καο είπε ρακνγειψληαο ελζνπζηαζκέλνο: 

«Δπραξηζηψ, θπξία, πνπ ην βξήθαηε. Κφιια πέληε, θπξία». 

Κάπνηα άιιε εκέξα ρξεηάζηεθε λα κείλνπκε κφλνη κε ην καζεηή καο θαη καο 

δφζεθε ε επθαηξία λα θάλνπκε καδί ηνπ πιήζνο πξαγκάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ ηνλ δπζθφιεπαλ. Οη ζηηγκέο πνπ πεξάζακε παξέα ζηνπο ρψξνπο πνπ 

επηζθεθζήθακε, ηνλ παηδφηνπν θαη ηελ αίζνπζα γπκλαζηηθήο ήηαλ κνλαδηθέο. Σν 

απηνζπλαίζζεκά ηνπ Αληξέα ηνλψζεθε αξθεηά κέζσ ησλ επηηπρηψλ ηνπ ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηα κνπζηθά παηρλίδηα θαη ζηα παηρλίδηα ζηφρνπ θαη 

νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ.  

Οη εκθαλείο αλάγθεο  ηνπ γηα άζθεζε ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ηε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα θαη ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, αιιά θαη ε δηαπίζησζε φηη ε 

πξνζνρή ηνπ δηαηεξείηαη φηαλ πεξηβάιιεηαη απφ παηδαγσγηθφ πιηθφ πνπ ηνπ θηλεί ην 

ελδηαθέξνλ καο βνήζεζαλ ζην λα θαηαιήμνπκε ζην δηδαθηηθφ ζηφρν πνπ ζα ζέηακε 

ζηελ παξέκβαζή καο.   

Θα ζέιακε λα θιείζνπκε ηελ αλαθνξά καο ζε απηήλ ηελ πεξίνδν πεξηγξάθνληαο 

έλα πεξηζηαηηθφ πνπ απνδεηθλχεη ηελ αληίιεςε θαη ηελ επζηνρία ησλ παξαηεξήζεσλ 

ηνπ καζεηή. Λίγν κεηά ηα κέζα Γεθεκβξίνπ έηπρε λα απνπζηάδεη κία δαζθάια θαη σο 

είζηζηαη νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηφο ηεο δηαλέκνληαη ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο. ηελ ηάμε 

καο πξνζήιζαλ ηξία  παηδηά εθ ησλ νπνίσλ ην έλα, θνξίηζη, ήηαλ πνιχ αλήζπρν θαη 

κηινχζε κε αγέλεηα ζε φινπο. Έπεηηα απφ ιίγν ν Αληξέαο έθαλε ηελ εμήο 

παξαηήξεζε:  «Κπξία, αλ ε Κ. ήηαλ ζηελ ηάμε καο, ζίγνπξα ζα ηελ είραηε  βάιεη ζε 

ηάμε!».     

Ο καζεηήο καο κάο δείρλεη δηαξθψο ηφζν κέζσ ηεο ιεθηηθήο φζν θαη ηεο κε 

ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο καο ηε ζπκπάζεηα ηνπ θαη ηε ραξά πνπ ληψζεη, φηαλ   

βξηζθφκαζηε δίπια ηνπ. Σν ρακφγειφ ηνπ είλαη ζαλ έλα ράδη ζηελ θαξδηά καο. 

Νηψζνπκε φηη έρνπκε ρηίζεη κία ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη απνιακβάλνπκε θαη νη δχν 

ηε ζπλεξγαζία καο. 
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Δπίζεο, ληψζνπκε επγλσκνζχλε ζηε δαζθάια ηεο ηάμεο πνπ καο έθαλε λα 

ληψζνπκε άλεζε  ζε  απηή ηελ  πεξίνδν ηεο γλσξηκίαο καο κε ηελ εηδηθή αγσγή. ∙ ε 

ζπλεξγαζία καο ππήξμε πνιχ θαιή θαη δηαπλεφηαλ  απφ ακνηβαία εθηίκεζε θαη 

αιιεινζεβαζκφ. 

2
ε
 πεξίνδνο Απηνπαξαηήξεζεο: Πξώηε ΑΠΑ (19/12/2014) έσο δεύηεξε ΑΠΑ 

(27/02/2015).  

Με ηελ επηζηξνθή καο ζην ζρνιείν κεηά ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 

πιεξνθνξεζήθακε έλα γεγνλφο πνπ επηβεβαίσλε ην ζεηηθφ απηνζπλαίζζεκα θαη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπ Αληξέα. Όπσο καο είπαλ, ζηε ρξηζηνπγελληάηηθε παξάζηαζε ηνπ 

πξνηάζεθε ,ιφγσ θάπνηαο  απνπζίαο θαη θπξηνιεθηηθά  ηειεπηαία ζηηγκή, λα ππνδπζεί 

θη έλα δεχηεξν ξφιν, απηφλ ηνπ Ατ Βαζίιε. Γέρηεθε ακέζσο θαη θαηά θνηλή νκνινγία 

ήηαλ εθπιεθηηθφο εξκελεπηήο. 

Έπεηηα απφ ιίγεο εκέξεο ζπλέβεζαλ δχν πεξηζηαηηθά  πνπ καο πξνβιεκάηηζαλ εθ 

λένπ ζρεηηθά κε ην φηη ν καζεηήο καο επηρεηξνχζε πξάγκαηα πνπ έζεηαλ ζε θίλδπλν 

ηελ πγεία ηνπ. Κάπνηα εκέξα ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο δήηεζε λα ρνξέςεη 

ηζάκηθν. Απιψζακε ηα ρέξηα καο γηα λα ηνλ ζηεξίδνπκε θαη ηνλ θξαηνχζακε γεξά ∙ 

εθείλνο ππεξέβαιε φκσο θαζψο ζέιεζε λα θάλεη θαη θαζηζηέο θηγνχξεο, ελψ έρεη 

ζνβαξφηαην πξφβιεκα ζηα θάησ άθξα θη έρεη  ππνζηεί ηφζα ρεηξνπξγεία. Κάπνηεο 

άιιεο θνξέο επέκελε λα παίμεη πνδφζθαηξν(!) σο επηζεηηθφο θη εκείο ηνλ θξαηνχζακε 

γεξά γηα λα έρεη ζηήξηγκα.   Ο παξνξκεηηζκφο ηνπ ηνλ νδεγεί λα δνθηκάδεη πξάγκαηα 

πνπ μεπεξλνχλ ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη βάδνπλ ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή ηνπ 

αθεξαηφηεηα..  

Έρνπκε θαηαλνήζεη φηη ε ηάζε ηνπ λα κε δεηά βνήζεηα θαη λα απνθεχγεη λα 

δέρεηαη ζπκβνπιέο θαη παξεκβάζεηο απφ ηηο δαζθάιεο, ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

ηε θπζηθνζεξαπεχηξηα, ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε ηνπ λα ληψζεη απηφλνκνο θαη 

ηθαλφο, λα θηλείηαη θαη λα θάλεη, φ,ηη θαη νη άιινη, ρσξίο λα απνιακβάλεη «εηδηθήο 

κεηαρείξηζεο». ε απηνχο πνπ πξνζπαζνχλ  λα ηνλ αλαθνπθίζνπλ, ζρεδφλ πάληα 

απαληά κε έλα «δε ρξεηάδεηαη», ή «δε ζέισ». 

Ο Αληξέαο θαίλεηαη λα έρεη ιαλζαζκέλε εληχπσζε ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπ εηδψινπ 

θαη ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζσκαηηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ ∙ 

πλεηδεηνπνηνχκε  φηη πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ παξνξκεηηζκφ ηνπ θαη φηη 
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ππάξρεη αλάγθε απζηεξήο νξηνζέηεζεο ζε απηά πνπ επηρεηξεί λα εθηειέζεη ρσξίο 

βνήζεηα, γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ ηνπ. 

Αθνινχζσο ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ηειεπηαία εκπεηξία καο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο πνπ ζα εθαξκφδακε ζηνλ 

Αληξέα. Πξφθεηηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγνζεξαπείαο θαη ηε 

ζπδήηεζε πνπ είρακε κε ηελ εξγνζξαπεχηξηα ηνπ ζρνιείνπ.  Απηή  ε ψξα ππήξμε 

πνιχηηκε θαη αξθεηά δηδαθηηθή, θαζψο απνθηήζακε  κία εηθφλα ηνπ ηη ζεκαίλεη 

εξγνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε θαη  πφζν ζεκαληηθφο  είλαη ν ξφινο ηεο  ζηελ ηφλσζε 

ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ αλάπηπμε ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ,  ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηε µείσζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

δεµηνπξγνχληαη απφ ηελ αλψµαιε µπτθή δξαζηεξηφηεηα  ησλ παηδηψλ κε 

λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα. Ζ απνθάιπςε ηνπ Αληξέα φηη γηα αξθεηφ δηάζηεκα δελ 

έθαλε θπζηθνζεξαπείεο εθηφο ζρνιείνπ, ελδερνκέλσο ιφγσ θάπνηαο νηθνλνκηθήο 

ζηελφηεηαο, καο παξψζεζαλ ζην λα αζρνιεζνχκε κε ηε δφκεζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε ζεξαπεπηηθά θαη εληζρπηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ειιεηκκάησλ πνπ πξναλαθέξακε. Όπσο ζα γίλεη θαηαλνεηφ ζε θαηνπηλή ελφηεηα 

απηήο ηεο κειέηεο,  ε απφθαζή καο ππήξμε ζσζηή.  

Έρνληαο επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα ησλ παξαηεξήζεψλ καο κέρξη απηή ηε ζηηγκή 

θαηαιήμακε ζηελ εθαξκνγή παξέκβαζεο πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ άζθεζε ησλ 

ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ ηνπ καζεηή, κε ηε δηελέξγεηα  πνιπαηζζεηεξηαθψλ αζθήζεσλ πνπ ζα 

πξνσζνχλ ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ηελ απηνλνκία, ηηο βαζηθέο ζρνιηθέο θαη ηηο 

πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ πξνζήιζακε  ζην ζρνιείν έρνληαο 

θαηαιήμεη ζηελ απφθαζε λα αζρνιεζνχκε αξρηθά κε ηνλ ρξνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπ καζεηή κέζα απφ ηελ εθκάζεζε ηεο ψξαο θαη κε ηε ρξήζε πνιπαηζζεηεξηαθψλ 

πιηθψλ. Με κεγάιε έθπιεμε δηαπηζηψζακε φηη ηνλ ίδην ζηφρν είρε ζέζεη θαη ε 

δαζθάια ηεο ηάμεο ηνπ, είρε κάιηζηα μεθηλήζεη πξν δχν εκεξψλ ηελ παξέκβαζή ηεο 

πάλσ ζε απηφ ∙ ην γεγνλφο καο πξνβιεκάηηζε γηα ην αλ πξέπεη λα αζρνιεζνχκε ζε 

απηή ηε θάζε κε θάηη άιιν. Απηή ε δηαπίζησζε αλέηξεπε ην ζρεδηαζκφ καο θαη 

βξεζήθακε ζε δίιεκκα ζρεηηθά κε ην ηη έπξεπε λα πξάμνπκε. Εεηήζακε ην δηεπζπληή 

λα καο ζπκβνπιέςεη θη εθείλνο πξφηεηλε λα αζρνιεζνχκε θαη νη δχν αλ ζέινπκε με 

τον ίδην ζηφρν θαη λα ην δνχκε σο κία επθαηξία γηα ζπλεξγαζία. Έηζη θη έγηλε.  
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Αλαθνξηθά κε ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή θχζε ηεο πξνζέγγηζεο καο θαη ηε ζεηηθή 

αληαπφθξηζε ηνπ παηδηνχ ζηα κέζα θαη ηα πιηθά πνπ επηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζε απηή ηελ αξρηθή θάζε ηεο παξέκβαζεο καο, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αξθεηά 

ελζαξξπληηθά. Ζ πξνζνρή ηνπ καζεηή δηαηεξνχληαλ ζπγθεληξσκέλε θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ακείσην. Παξαηεξήζεθε σζηφζν λα είλαη αλππφκνλνο κε ηε ρξήζε 

ηνπ ηάκπιεη πνπ πεξηείρε πξνγξάκκαηα άζθεζεο ζηελ ψξα. Σν εχρξεζηνλ ηεο 

ζπζθεπήο θαη ην γεγνλφο φηη είλαη κηθξή, ειαθξηά θαη θνξεηή ηνπ δεκηνπξγνχζε κία 

αλαζηάησζε θαη απνθαζίζακε λα πεξηνξίζνπκε ηε ρξήζε ηεο. ηελ επφκελε 

παξέκβαζή καο απνδείρηεθε φηη δπζθνιεχηεθε αξθεηά λα θαηαλνήζεη απηά πνπ 

πξνζεγγίζακε ζηε δεχηεξε θάζε ηεο εθκάζεζεο ηεο ψξαο, ηελ πεξηνρή ηνπ «παξά», 

γεγνλφο πνπ καο έθαλε λα ληψζνπκε κία ειαθξά δπζθνιία θαη κία κηθξή 

απνγνήηεπζε. ηε ζπλέρεηα είρακε πξνγξακκαηίζεη ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ 

πίλαθα θαη ηνπ ππνινγηζηή πνπ έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηζηνζειίδσλ θαη  

ινγηζκηθψλ γηα ηελ άζθεζε ζηελ ψξα θαη ηελ θαηαλφεζε ρξνληθψλ ελλνηψλ. Ζ 

αληαπφθξηζε παηδηνχ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ε πξνζήισζή ηνπ ζηε δηαδηθαζία  

επηβεβαίσζε ηελ νξζφηεηα ηεο επηινγήο καο.    

Με ηελ επηζηξνθή καο ζην ζρνιείν, έπεηηα απφ απνπζία δχν εβδνκάδσλ γηα 

ιφγνπο πγείαο, πιεξνθνξεζήθακε πσο απνπζίαζε θη ν Αληξέαο γηα αξθεηέο κέξεο 

θαζψο έπαζε εμάξζξσζε ζην πφδη έλεθα κίαο πηψζεο ηνπ ∙ αηηία ηεο πηψζεο ηνπ    

ππήξμε ην γξήγνξν θαη απξφζεθην βάδηζκά ηνπ. Σν γεγνλφο καο πξνθάιεζε ιχπε θαη 

καο ππελζχκηζε δχν πεξηζηαηηθά πνπ είραλ πξνεγεζεί κία εβδνκάδα πξηλ ηελ 

απνπζία καο, φπνπ ζπγθξαηήζακε ηνλ Αληξέα ηνπνζεηψληαο ην ζψκα καο σο 

πξνζηαζία γηα λα ηνλ δηαθπιάμνπκε απφ παξφκνηεο πηψζεηο. 

Ζ πξφνδνο ηνπ Αληξέα, ε ραξά ηνπ λα καζαίλεη θαηλνχξηα πξάγκαηα θαη ε 

αληαπφθξηζή ηνπ ζηνλ ηξφπν ηεο δηδαζθαιίαο καο,  καο  δεκηνπξγνχλ πνιιά ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Έρνπκε δεζεί  θαη απνηεινχκε κία θαιή νκάδα. εβφκαζηε ν έλαο ηνλ 

άιινλ, καζαίλνπκε ν έλαο απφ ηνλ άιινλ θαη ζπλεξγαδφκαζηε αξκνληθά. πρλά  

εθδειψλνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο κε ην βιέκκα θαη ηα ιφγηα καο. Δίλαη ηδηαίηεξα  

ζπγθηλεηηθφ φηαλ ν καζεηήο καο θάπνηεο θνξέο γηα λα καο δείμεη ηξπθεξφηεηα θαη 

ζηνξγή, αθνχ  πηάζεη ην θεθάιη καο κε ηηο παιάκεο ηνπ, καο ρακνγειά θαη καο ηξαβά 

ζηελ αγθαιηά ηνπ. Έρνπκε δηαλχζεη πάλσ απφ ην κηζφ ηεο δηαδξνκήο καο ζε απηφ ην 

ζρνιείν θαη ήδε ιππφκαζηε πνπ ζε δχν πεξίπνπ κήλεο ζα νινθιεξψζνπκε ηελ 

πξαθηηθή καο άζθεζε θαη ζα πξέπεη λα θχγνπκε.    
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3
ε
 πεξίνδνο Απηνπαξαηήξεζεο: Γεύηεξε ΑΠΑ (27/02/2015) έσο ηξίηε ΑΠΑ 

(24/04/2015).  

ε απηή ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο απηνπαξαηήξεζεο αλαθνξηθά κε ηε δηδαθηηθή 

καο παξέκβαζε βξηζθφκαζηε ζηε θάζε εθκάζεζεο ηεο ςεθηαθήο ψξαο κε ην 

δσδεθάσξν ζχζηεκα. Ο ζηφρνο επεηεχρζε ζρεηηθά γξήγνξα θαη πεξάζακε ζηελ 

επφκελε θάζε ηεο παξέκβαζεο καο θαη ηε ρξήζε ησλ γλσζηηθψλ κεραλψλ, ηνπ 

Δξγφθεκνπ θαη ηνπ Άηθ, ηνπ βνεζνχ-ξνκπφη, πνπ είρακε θαηαζθεπάζεη απνθιεηζηηθά 

γηα απηή ηε δηαδηθαζία. ηφρνο καο ήηαλ ε κάζεζε λα κεηαηξαπεί ζε παηγληψδε 

δηαδηθαζία πνπ ζα θξαηά ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη ζα ην αζθεί 

ζηηο επηζπκεηέο δεμηφηεηεο. Ήκαζηαλ ζίγνπξνη γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ ζα έδεηρλε ν 

Αληξέαο, ν νπνίνο αληηθξίδνληαο ηα γλσζηηθά εξγαιεία, είπε: «Οπάνπ, θπξία!», θη 

έδεημε ακέζσο πεξηέξγεηα θαη αλππνκνλεζία λα ηα επεμεξγαζηεί. 

Απηφ γηα ην νπνίν δελ ήκαζηαλ πξνεηνηκαζκέλνη ήηαλ ν ελζνπζηαζκφο θαη ε 

έθπιεμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ δηεπζπληή, αιιά θαη ηα ζπγραξεηήξηα πνπ 

ιάβακε απφ φινπο ηνπο,  φηαλ ηπραία είδαλ ηελ θαηαζθεπή. Σα ζρφιηα ηνπο καο 

έδσζαλ κεγάιε ραξά θαη δχλακε γηα λα ζπλερίζνπκε ηελ πξνζπάζεηά καο. Σν ζρφιην 

ηεο εξγνζεξαπεχηξηαο φηη «απηφ αθξηβψο ρξεηαδφηαλ ν Αληξέαο», καο  επηβεβαίσζε 

φηη θηλνχκαζηε ζην ζσζηφ δξφκν αλαθνξηθά κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ πνπ πξέπεη 

λα δνπιεπηνχλ.   

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ  παξεκβάζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ  ν Αληξέαο ήηαλ 

ελζνπζηαζκέλνο, ππάθνπνο, πνιχ  πξφζπκνο θαη  ζπλεξγάζηκνο. Σν γεγνλφο φηη είλαη 

γεληθψο  ηφζν ζπλεξγάζηκνο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δνπιεχνπκε  καδί ηνπ 

αξθεηά θαη λα εθκεηαιιεπφκαζηε παξαγσγηθά  ην ρξφλν πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή 

καο. Πάληνηε έρνπκε ηελ έλλνηα λα κελ ηνλ θνπξάδνπκε, θαζψο απφ εγσηζκφ θαη 

ππεξεθάλεηα δελ παξαδέρεηαη πνηέ φηη έρεη θνπξαζηεί.     

 Υαηξφκαζηε ηδηαίηεξα πνπ ηνπ καζαίλνπκε θαηλνχξηα πξάγκαηα, πνπ 

δηαπηζηψλνπκε ηελ πξφνδφ ηνπ, πνπ ιχλνπκε πνιιέο απνξίεο ηνπ είηε γεληθήο θχζεσο 

είηε  ζρεηηθά κε ην εξγαιείν θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ, θαη πνπ αιιειεπηδξνχκε 

κε ηξφπν επράξηζην θαη επνηθνδνκεηηθφ. 
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Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ καο ζπλφδεπαλ απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηεο παξνπζίαο 

καο ζην ζρνιείν ήηαλ  ελζνπζηαζκφο, γιπθχηεηα, ραξά, αίζζεκα επζχλεο θαη 

ζεβαζκνχ πξνο θάζε πξφζσπν πνπ καζεηεχεη ή εξγάδεηαη εθεί. 

 

Δηεξνπαξαηήξεζε 

Οη πιεξνθνξίεο καο απφ ηνλ ηνκέα ηεο εηεξνπαξαηήξεζεο ρσξίδεηαη, φπσο θαη 

ηεο απηνπαξαηήξεζεο, ζε ηξεηο πεξηφδνπο αλάινγα κε ηηο θάζεηο ηεο ΑΠΑ. ηα 

πιαίζηα ηεο εηεξνπαξαηήξεζεο εμεηάζηεθε θαη ην πξφγξακκα ηεο δαζθάιαο ηνπ 

πεξηειάκβαλε θαηά θχξην ιφγν αζθήζεηο γξακκαηηθήο, αλάγλσζεο θαη ιίγε 

αξηζκεηηθή. Απηφ ζην νπνίν ζπλέβαιε  ε δηθή καο παξέκβαζε ήηαλ ε  άζθεζε ησλ 

θηλεηηθψλ  δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή θαη ε ηαπηφρξνλε πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ζε πνιινχο ηνκείο ∙ κε ηε ρξήζε πνιπαηζζεηεξηαθήο  πξνζέγγηζεο θαη παηγλησδψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηεο επαθήο ηνπ καζεηή κε ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα θαη ηελ 

πιήξε εμαηνκίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ, θαη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, κεηαμχ άιισλ,  κε ηελ θαηαζθεπή 

γλσζηηθψλ κεραλψλ, επεηεχρζε ε παξάιιειε βειηίσζή ηνπ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο.  

1
ε
 πεξίνδνο Δηεξνπαξαηήξεζεο: Πξώηε εκέξα Πξαθηηθήο άζθεζεο (20/11/2014) 

έσο πξώηε ΑΠΑ (19/12/2014).  

Θα ζέιακε  λα μεθηλήζνπκε ηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ καο  πνπ πξνήιζαλ 

απφ ηελ εηεξνπαξαηήξεζε κε κία αλαθνξά ζην θηίξην πνπ  είλαη ζρεηηθά πξφζθαηεο 

θαηαζθεπήο, δηαζέηεη πιήζνο αηζνπζψλ, απφ ηηο νπνίεο άιιεο είλαη ιηγφηεξν θαη 

άιιεο πεξηζζφηεξν επξχρσξεο. 

Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη θαη ην πξναχιην έρνπλ θαηά θχξην ιφγν κεγάιν θάξδνο, 

εμππεξεηψληαο έηζη ηελ θίλεζε θαη ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Ο Αληξέαο 

πεξλά φιν ην ρξφλν θάζε δηαιείκκαηνο πίζσ απφ ην ηηκφλη ηνπ νδεγνχ ή σο 

ζπλνδεγφο ζε κία θαηαζθεπή – απηνθίλεην πνπ απνηειείηαη απφ κεηαιιηθά θαη 

μχιηλα κέξε, δηαζέηεη θαξφηζα κε θαζίζκαηα, αθφκε θαη θαλνληθέο ξφδεο. 

Ζ θπξίσο αίζνπζα ζηελ νπνία εθπαηδεχεηαη ν Αληξέαο βξίζθεηαη δπηηθά ζην 

θηίξην, είλαη επήιηα, αιιά ζρεηηθά κηθξή. Σν ζχλνιν ησλ καζεηψλ είλαη πέληε, απφ ηα 

νπνία ιεηηνπξγηθά είλαη κφλν ν Αληξέαο θαη άιιν έλα αγφξη, επίζεο κε λνεηηθή 

αλαπεξία κέηξηνπ βαζκνχ. Σα ππφινηπα παηδηά έρνπλ πνηθηιία ζπλδξφκσλ θαη 
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δηαηαξαρψλ. Οη δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδεη έλα απφ ηα παηδηά (απξνζπκία γηα 

ζπλεξγαζία, γθξίληα, θιάκα, απνπζία απηνλνκίαο) απνδηνξγαλψλεη ηελ ηάμε θαη 

δπζθνιεχεη αξθεηά ηε δαζθάια.  

ρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ε δαζθάια απηή ηελ  πεξίνδν είρε ζέζεη 

σο δηδαθηηθφ ζηφρν ηελ εθκάζεζε ηεο νξζνγξαθίαο ησλ θαηαιήμεσλ ησλ 

νπζηαζηηθψλ ζηνλ εληθφ θαη ηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ.  Βνεζψληαο ηνλ Αληξέα λα 

θάλεη ηηο αζθήζεηο  δηαπηζηψζακε φηη έγξαθε αξθεηά αξγά θαη  φηη πνιχ εχθνια 

έραλε ηελ πξνζνρή ηνπ. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, ελψ έιεγε πξνθνξηθά  πνηα ήηαλ ε 

ζσζηή θαηάιεμε ησλ νπζηαζηηθψλ, ζην ηεηξάδηφ ηνπ έγξαθε ηε ιάζνο θαηάιεμε. ε 

θαηνπηλή πξνζέγγηζή ηεο ε δαζθάια, γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα πνπ κφιηο 

αλέθεξα, αθνινχζεζε ηελ εμήο ηαθηηθή: παξαθηλνχζε ηνλ Αληξέα, αθνχ βξεη ηε 

ζσζηή απάληεζε, λα ηελ επαλαιακβάλεη πξνθνξηθά, ζπιιαβή ζπιιαβή θαη θαηφπηλ 

λα ηελ απνδίδεη γξαπηά ζην ηεηξάδην, ζπιιαβή ζπιιαβή. Ζ κέζνδνο απηή απεδείρζε 

πνιχ απνηειεζκαηηθή.   

Γηα ηηο αζθήζεηο ζηελ νξζνγξαθία θαη ηελ αλάγλσζε ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε 

δαζθάια ην βηβιίν ηεο Ά Γεκνηηθνχ πνπ ππάξρεη θαη  ζηα γεληθά ζρνιεία.  ην ηέινο 

ηεο εξγαζίαο δφζεθε ζηα παηδηά γιχθηζκα σο πιηθή ακνηβή γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα καζήκαηα ησλ πξψησλ εκεξψλ καο ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Αληξέα ήηαλ ε παξαηήξεζε ηεο πξνζπάζεηαο ηεο δαζθάιαο λα θάλεη ηα 

δπζιεηηνπξγηθά παηδηά λα ληψζνπλ εληαγκέλα ζηελ ηάμε, αλαζέηνληάο ηνπο κηθξνχο 

ξφινπο, νη νπνίνη  ηνπο βνεζνχζαλ θαη ζην λα πξνζαλαηνιίδνληαη ρξνληθά. Έηζη, 

θάζε εκέξα αλαηίζεην δηαδνρηθά ζε απηά λα ηνπνζεηήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

ηνπ ηνίρνπ ηα ζσζηά βέιθηξνλ πνπ απέδηδαλ ηελ εκέξα, ην κήλα, ην έηνο θαη ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά παξσζνχληαλ απφ ηε δαζθάια λα 

κνηξαζηνχλ κε ηνπο ππφινηπνπο ηα λέα ηνπο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο ∙ κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ  δεμηφηεηεο ζηε ζαθή έθθξαζε, ζην 

δηάινγν, ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ∙ γλσξίδνληαη θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο θαη 

ληψζνπλ πεξηζζφηεξν εληαγκέλα ζηελ ηάμε ∙ καζαίλνπλ, αθφκε, λα αθνινπζνχλ ην 

πξφγξακκα, λα ππαθνχνπλ ζε θαλφλεο θαη λα πξνζπαζνχλ λα κελ ελνρινχλ ην έλα ην 

άιιν. Θα ζέιακε λα πξνζζέζνπκε φηη ε δαζθάια πξνζπαζνχζε λα δηαηεξεί 

επράξηζην ην θιίκα ζηελ ηάμε θαη ζπρλά έβαδε φκνξθα παηδηθά ηξαγνχδηα λα 

αθνχγνληαη απφ ηνλ ππνινγηζηή θαηά ηελ  ψξα ηνπ γεχκαηνο. 
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ηα πιαίζηα ηεο ηάμεο θαη ησλ δηαιεηκκάησλ δηαπηζηψζακε φηη ν Αληξέαο δεηά 

πιεξνθνξίεο γηα πξάγκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, ξσηά φηαλ έρεη απνξίεο θαη απαληά 

ζηηο εξσηήζεηο ησλ άιισλ, ηνπ αξέζεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε παηδηά απφ φιεο ηηο 

ηάμεηο, έρεη ρηνχκνξ θαη ρακνγειά πνιχ ζπρλά. έβεηαη θαη αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο, 

πξνζαξκφδεηαη νκαιά ζην πξφγξακκα θαη ηηο απαηηήζεηο θάζε εξγαζίαο ή 

δξαζηεξηφηεηαο. Μαζεζηαθά βξίζθεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζηελ Ά Γεκνηηθνχ ∙ 

δπζθνιεχεηαη  ζηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ηελ αδξή θαη ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα, 

έρεη ειιηπή κλεκνληθή ζπγθξάηεζε θαη δπζθνιεχεηαη ζηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ πξνο 

κάζεζε πιηθνχ. 

Παξαηεξήζακε αθφκε φηη ν Αληξέαο απηνεμππεξεηείηαη ζε αξθεηφ βαζκφ θαηά 

ηελ θαηαλάισζε ηνπ δεθαηηαλνχ γεχκαηνο θαη δχλαηαη λα βγάιεη ρσξίο βνήζεηα ηε 

κπινχδα ηνπ. Υξεηάδεηαη βνήζεηα θαηά ην ζήθσκα θαη ην θάζηζκα ηνπ θαη πξνζνρή 

φηαλ πξέπεη λα δηαλχζεη  απνζηάζεηο. Γηαπηζηψζακε αθφκε φηη ν καζεηήο καο θαη ην 

άιιν ιεηηνπξγηθφ παηδί ηεο ηάμεο  κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, δελ επηζπκνχζαλ λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, νχηε θαλ ζηε δηάξθεηα ηεο γπκλαζηηθήο ή ησλ 

δηαιεηκκάησλ, φπνπ θαηαιάκβαλαλ ζέζεηο ζε αληίζεηεο πιεπξέο. Απηή ε ζηάζε καο 

έβαιε ζε ζθέςεηο γηα ην αλ γίλνληαη πξνζπάζεηεο κέζσ νκαδηθψλ εξγαζηψλ, ψζηε λα 

ζπλδένληαη ζπλαηζζεκαηηθά ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο. 

Απηφ πνπ ζα δηαθνξνπνηνχζακε κέρξη απηή ηε ζηηγκή είλαη ε έληαμε ζην 

πξφγξακκα κίαο ή πεξηζζφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηηο νπνίεο ζα κεηείραλ απφ 

θνηλνχ φια ηα παηδηά ∙ ζηφρνο ζα ήηαλ λα κάζνπλ, πέξα απφ ην λα απνδέρνληαη ην έλα 

ην άιιν, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα ζπλδεκηνπξγνχλ. Οη  δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα 

έδηλαλ ηελ επθαηξία ζε φια ηα παηδηά λα δήζνπλ φκνξθεο ζηηγκέο θαη λα απνθηήζνπλ 

φκνξθεο αλακλήζεηο κέζα ζε έλα  επράξηζην θιίκα.  

2
ε
 πεξίνδνο Δηεξνπαξαηήξεζεο: Πξώηε ΑΠΑ  (19 /12/2014) έσο δεύηεξε ΑΠΑ 

(27/2/2015).  

Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ζηελ εηεξνπαξαηήξεζε μεθηλά κε ηελ επηζηξνθή ζην ζρνιείν 

έπεηηα απφ ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ εκεξψλ νη 

θνπβέληεο ηνπ Αληξέα αθνξνχλ ηηο γηνξηέο. Σνλ αθνχζακε λα πεξηγξάθεη πψο ηα 

πέξαζε ζην ρσξηφ ηνπ παππνχ ηνπ θαη δηαπηζηψζακε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ζηελ 

αθήγεζε, ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπγγεληθψλ ζρέζεσλ θαη ηνλ ρσξνρξνληθφ  ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ δαζθάια είρε ηελ πνιχ σξαία ηδέα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 
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δηαδξαζηηθφ πίλαθα φπνπ πξνβιήζεθε ειεθηξνληθφο ράξηεο, γηα ηνλ εληνπηζκφ 

πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο βξέζεθαλ ε ίδηα θαη ηα παηδηά θαηά ηε ρξηζηνπγελληάηηθε 

πεξίνδν.  

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δηαδξνκψλ θαη ε εχξεζε ησλ ζρεηηθψλ πεξηνρψλ, 

ζεσξνχκε φηη ήηαλ κία ρξήζηκε κέζνδνο γηα ηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε δηάθνξεο 

πεξηνρέο θαη δηαδξνκέο  ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δνπλ. 

ηελ αξρή απηήο ηεο πεξηφδνπ είρακε  ηελ πξψηε γλσξηκία καο κε ηε θχζε ηεο 

εξγνζεξαπείαο, ε νπνία θαη ζπλέβαιε ζηελ απφθαζε γηα ην είδνο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο πνπ ζα εθαξκφδακε ζηε ζπλέρεηα. Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ 

απηνπαξαηήξεζε νη ζχλζεηεο δπζθνιίεο ηνπ Αληξέα, πνπ παξνπζηάδεη ζνβαξά 

λεπξνινγηθά θαη νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα,  απαηηνχλ θαη πνιπεπίπεδεο παξεκβάζεηο. 

Ζ εξγνζεξαπέπηξηα κάο εμήγεζε πφζν ζεκειηψδεο είλαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ 

λα αζθείηαη  ζηελ ηζνξξνπία, ηελ ελδπλάκσζε ηνπ θνξκνχ θαη ησλ πνδηψλ, ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ,  ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ηελ αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε 

θαη λα εθηειεί αζθήζεηο κπτθήο ελδπλάκσζεο, ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, νπηηθήο 

δηάθξηζεο θαη νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ. Ζ ίδηα κεηαρεηξίδεηαη ην καζεηή καο κε 

ιεπηφηεηα, πνιιή πξνζνρή θαη ζηνξγηθή δηάζεζε, ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θαη ιππάηαη πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο κφιηο κηζή ψξα ηελ εβδνκάδα 

γηα λα ηνλ βνεζήζεη ∙ 

ηηο 8 Ηαλνπαξίνπ μεθίλεζε ε παξέκβαζή καο ζην καζεηή θαη ν πξψηνο δηδαθηηθφο 

ζηφρνο ήηαλ ε εθκάζεζε ηεο ψξαο ζην αλαινγηθφ θαη ην ςεθηαθφ ξνιφη (κε ην 

δσδεθάσξν ζχζηεκα) κε ηελ  εθαξκνγή πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζα 

αζθεί ην καζεηή ζηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ηε 

ιεπηή θηλεηηθφηεηα. ε απηφ ην αληηθείκελν ν καζεηήο δέρηεθε παξεκβάζεηο απφ 

εκάο θαη απφ ηε δαζθάια ηνπ. Αξρηθά ε δαζθάια αζρνιήζεθε κε ηελ πξψηε 

πξνζέγγηζε ζηε  δηδαζθαιία  ηνπ «αθξηβψο»  θαη ηνπ «θαη κηζή» θαη γη’ απηφ ην 

ζθνπφ ρξεζηκνπνίεζε έλα ράξηηλν ξνιφη θαη ζθίηζα ζην ηεηξάδην (βι. εηθ.1-2).  
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     Δηθ.1 θίηζν κε ξνιόη ζην ηεηξάδην                                  Δηθ.2 θίηζν κε ξνιόη ζην ηεηξάδην                                 

Δκείο αζρνιεζήθακε κε ηελ άζθεζε πάλσ ζε απηέο ηηο έλλνηεο κε ηε ρξήζε ηνπ 

ράξηηλνπ ξνινγηνχ (βι. εηθ.3). ηε ζπλέρεηα θαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπκε ηελ 

αγάπε ηνπ παηδηνχ γηα ηε κνπζηθή θαη λα ην αζθήζνπκε ζηηο επηζπκεηέο δεμηφηεηεο, 

ζθεθηήθακε λα θάλνπκε έλα παηρλίδη, φπνπ ην παηδί, αθνχ ζα αλαγλψξηδε ηελ ψξα 

(«ζην αθξηβψο») πνπ ηνπ δείρλακε ζε κία θάξηα, ζα ηελ απέδηδε κε φζνπο ρηχπνπο 

έπξεπε ζην ηχκπαλν (βι. εηθ.4). 

 

 

 

 

  

     

     Δηθ.3Άζθεζε ζηελ ώξα κε ην ράξηηλν ξνιόη                      Δηθ.4 Άζθεζε ζηελ ώξα κε ηύκπαλν 

ηελ επφκελε θάζε αζρνιεζήθακε κε ηελ άζθεζε ζην  «θαη πέληε» θαη ζην 

«ηέηαξην». Υξεζηκνπνηήζακε ην ράξηηλν ξνιφη (βι. εηθ.5), θαη ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα 

(βι. εηθ.6).  
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Δηθ.5 Άζθεζε ζηελ ώξα κε ην ράξηηλν ξνιόη                 Δηθ.6 Δθκάζεζε ώξαο κε ηε ρξήζε 

                                                                                       ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα 

 

Ο Αληξέαο δπζθνιεχεηαη ζηελ εθκάζεζε ηεο ψξαο. Ζ ειιεηκκαηηθή βιεκκαηηθή 

κε ηε δαζθάια ή εκάο, θαη κε ην ξνιφη θαη νη δπζθνιίεο ηνπ ζηνλ νπηηθνθηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ δπζρεξαίλνλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. Χζηφζν αλππνκνλεί λα κάζεη ηελ ψξα 

θαη πξνζπαζεί πνιχ. Γηα λα ηνλ βνεζήζνπκε  ρξεζηκνπνηήζακε  δηαθνξνπνηεκέλν 

παηδαγσγηθφ πιηθφ: μχιηλν ξνιφη κε βέιθηξνλ, ξνιφη ηνίρνπ, εθαξκνγέο ζην ηάκπιεη, 

βι. εηθ.7- 10).    

 

 

  

 

             Δηθ.7. Ξύιηλν ξνιόη κε βέιθηξνλ Δηθ. 8. Πξαγκαηηθό ξνιόη ηνίρνπ 

 

 

  

 

           Δηθ.9 Υξήζε ηάκπιεη γηα ηελ άζθεζε           Δηθ.10 Υξήζε ηάκπιεη γηα ηε ζύλδεζε 

                                ζην «αθξηβώο»                                                    ώξαο – δξαζηεξηνηήησλ  
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Σν μχιηλν ξνιφη κε ηα βέιθηξνλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αζθεζεί παξάιιεια ην 

παηδί ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ην πξαγκαηηθφ 

ξνιφη ηνίρνπ γηα λα θαηαλνήζεη ηελ αλεπαίζζεηε θίλεζε ηνπ σξνδείθηε κε ηελ 

πάξνδν ησλ ιεπηψλ θαη ην ηάκπιεη γηα αζθήζεηο ζην «αθξηβψο» θαη  γηα ηε ζχλδεζε 

ησλ σξψλ ηεο εκέξαο κε ηηο αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο (αθχπληζε, πξσηλφ, κεηάβαζε 

ζην ζρνιείν, κεζεκεξηαλφ δείπλν, χπλνο, θιπ). 

 Ζ ρξήζε ηνπ ηάκπιεη πξνθαινχζε κία αλεζπρία ζηνλ Αληξέα. Δπηζπκνχζε λα ην 

παίξλεη ζηα ρέξηα ηνπ θη ήζειε λα ην εμεξεπλήζεη. Δπεηδή πξνζθέξεηαη κελ γηα ηελ 

άζθεζε ζηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα, δεκηνπξγεί 

σζηφζν, απηή ηε κηθξφ αλαζηάησζε ζην καζεηή, απνθαζίζακε λα 

δηαθνξνπνηήζνπκε ηε ρξήζε ηνπ θαη λα ην ρξεζηκνπνηνχκε σο ακνηβή ζην ηέινο ηεο 

παξέκβαζεο, φπνπ ην παηδί ζα κπνξεί λα παίμεη παηρλίδηα πνπ αζθνχλ απηέο ηηο 

δεμηφηεηεο.    

Μεηά θαη απφ απηή ηε θάζε ηεο παξέκβαζεο ν καζεηήο καο έρεη θαηαλνήζεη θαη 

εκπεδψζεη ην «αθξηβψο», ην «θαη κηζή», ην «θαη ηέηαξην» θαη φιε ηελ πιεπξά ηνπ 

«θαη», θη έηζη ζηε ζπλέρεηα αζρνιεζήθακε κε ηελ πιεπξά ηνπ παξά. ηελ παξέκβαζή 

καο ρξεζηκνπνηήζακε δηαθνξνπνηεκέλν παηδαγσγηθφ πιηθφ  (βι. εηθ.11-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Δηθ.11 Υξήζε καγλεηηθνύ πίλαθα θαη ζρεδίσλ   Δηθ.12 Υξήζε καγλεηηθνύ πίλαθα θαη ζρεδίσλ 

  

    

  

Ζ πεξηνρή ηνπ «παξά» δπζθφιεςε πάξα πνιχ ηνλ Αληξέα. Με δεδνκέλα φηη δελ 

γλσξίδεη: α)  λα κεηξά αληίζηξνθα θαη  β) ηελ έλλνηα ηεο αθαίξεζεο, αζθεζήθακε 

αξρηθά ζην αλέβαζκα ησλ αξηζκψλ αλά 5 θαη θαηφπηλ ζην θαηέβαζκα αλά 5 κε ηε 

ρξήζε ηνπ καγλεηηθνχ πίλαθα  θαη ζρεκάησλ (βι. εηθ.11). Καηά θχξην ιφγν 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο ∙ δφζεθαλ αλαιπηηθέο 

επεμεγήζεηο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιά παξαδείγκαηα ηφζν απφ ην «θαη κηζή» πξνο 
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ην «αθξηβψο» φζν θαη αληίζηξνθα. Απηφ πνπ καο ελδηέθεξε αξρηθά θαη ζην νπνίν 

επηκείλακε ήηαλ λα εκπεδψζεη  ν καζεηήο φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ «παξά» κεηξάκε 

αληίζηξνθα, θαζψο κεηψλνληαη αλά πέληε ηα ιεπηά πνπ απνκέλνπλ γηα λα πάκε ζην 

αθξηβψο ηεο επφκελεο ψξαο. 

Αθνχ θαηαλνήζεθε απηφ απφ ηνλ Αληξέα ρξεζηκνπνηήζακε έλα 

πιαζηηθνπνηεκέλν ξνιφη θαη ηξαβψληαο επζείεο γξακκέο πνπ έλσλαλ ηνπο αξηζκνχο 

πνπ βξίζθνληαλ απέλαληη, ζπλδέζακε  ζηελ επζεία γξακκή ην «θαη 5» κε ην «παξά 

5», ην «θαη δέθα» κε ην «παξά δέθα», ην «θαη ηέηαξην» κε ην «παξά ηέηαξην» (βι. 

εηθ. 12), θαη νχησ θαζεμήο.    

ηελ επφκελε θάζε ηεο παξέκβαζήο καο ρξεζηκνπνηήζακε κε ηε δαζθάια ην 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα θαη ζπγθεθξηκέλα κία εθαξκνγή απφ ηελ ηζηνζειίδα «jele», 

θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ «Αθηίλεο», πνπ παξέρνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη γηα παηδηά κε ΔΔΑ. Σα πξνγξάκκαηα απηά κε 

επράξηζην, απιφ θαη δηαδξαζηηθφ ηξφπν βνεζνχλ ηα παηδηά λα αζθνχληαη ζε βαζηθέο 

ζρνιηθέο θαη άιιεο δεμηφηεηεο.  

Ο ζηφρνο καο ήηαλ λα θάλνπκε αζθήζεηο εκπέδσζεο ηεο ρξνληθήο εμέιημεο θαη ηεο 

δηάξθεηαο ζηελ ελφηεηα ηεο ψξαο κε παξάιιειε άζθεζε ζηελ αθξφαζε, ηε 

ζπκκεηνρή ζην δηάινγν, ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο θαη ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ καηηνχ-ρεξηνχ.Ο Αληξέαο ζπκκεηείρε ζπγθεληξσκέλνο ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη έδεημε λα επραξηζηείηαη πνιχ. Δλδεηθηηθφ νπηηθφ πιηθφ 

θαίλεηαη παξαθάησ (βι.εηθ.13-14). 

 

  

  

 

 

   Δηθ.13. Γηαδξαζηηθή άζθεζε από ην jele                     Δηθ.14. Λνγηζκηθό «Αθηίλεο» 
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Αθνινχζσο, ζηα πιαίζηα ηεο παξέκβαζήο καο ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή θαη ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα (βι.εηθ.15-16) ∙ κε ηε ρξήζε κίαο άξηζηεο 

εθαξκνγήο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα πάξα πνιιψλ αζθήζεσλ δηαβαζκηζκέλεο 

δπζθνιίαο, θάλακε πνιιέο  επαλαιεπηηθέο αζθήζεηο ζε φζα είρακε κάζεη κέρξη ηψξα.  

επίζεο, θάλακε κία πξψηε λχμε γηα ηελ ςεθηαθή ψξα. Ο καζεηήο απέδσζε πνιχ 

θαιά ζε γεληθέο γξακκέο, αιιά  έθαλε θάπνηα  ιάζε ζηελ πεξηνρή ηνπ «παξά».  

 

 

 

 

 

Δηθ.15. Υξήζε Η/Τ θαη δηαδξαζηηθνύ πίλαθα                  Δηθ.16. Υξήζε Η/Τ θαη δηαδξαζηηθνύ 

πίλαθα 

Οη ηειεπηαίεο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ  εθκάζεζε ηεο ψξαο ζην 

αλαινγηθφ ξνιφη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε παηδαγσγηθνχ πιηθνχ πνπ 

κπνξνχκε λα δνχκε ζηηο αθφινπζεο εηθφλεο (17-20) θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ  απφ ηε 

δαζθάια ηεο ηάμεο θαηά ηελ απνπζία καο ιφγσ αζζελείαο.  

 

 

 

 

 

Δηθ. 17. Υξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα                     Δηθ.18. Υξήζε εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ 
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Δηθ.19. Υξήζε εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ                            Δηθ.20. Υξήζε εθπαηδεπηηθνύ βηβιίνπ 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ ζθξαγίζηεθε κε κία θαηαζθεπή. 

Καηαζθεπάζακε παξέα κε ην καζεηή καο έλα ξνιφη γηα λα κπνξεί λα αζθείηαη ζην 

ζπίηη. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θξάηεζαλ ζε εγξήγνξζε ην καζεηή καο πνπ 

ζπκκεηείρε ζπγθεληξσκέλνο ζηε δηαδηθαζία θαη θαηελζνπζηάζηεθε. Σα πιηθά θαη ε 

πνξεία ηεο θαηαζθεπήο παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο ζπλνπηηθά κέζσ ησλ εηθφλσλ 21-

27. 

 

  

  

  

       

Δηθ 21. Τιηθά θαηαζθεπήο                       Δηθ.22 Πιαζηηθνπνηεηήο                          Δηθ.23 ρέδηα-ρξσκαηηζκνί      

 

 

 

 

 

 

Δηθ.24 Κνπή αξηζκώλ                  Δηθ.25 Σνπνζέηεζε βέιθηξνλ             Δηθ.26 Σνπνζέηεζε βέιθηξνλ  
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                                                                        Δηθ.27  Καηαζθεπή 

ηφρνο ήηαλ θαη ε  πξνψζεζε ηνπ ζεηηθνχ ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγία θαη ε παξψζεζε γηα λα αζθείηαη ζηελ ψξα ζην ζπίηη ηνπ, παξέα κε ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ψζηε λα εκπιαθνχλ θη εθείλε ζηε δηαδηθαζία. Ζ 

αθνζίσζε, ε ζπγθέληξσζε ηνπ παηδηνχ ζηε δηαδηθαζία, ε εκκνλή ηνπ κε ην 

θαηζαβίδη, ν ελζνπζηαζκφο ηνπ απφ ηελ ηδέα ηεο ελαζρφιεζεο κε πξαθηηθέο 

αζθήζεηο καο έδσζαλ πνιιέο ηδέεο γηα απηά πνπ ζα εληάζζακε  ζηα επφκελα 

εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζακε.  

ηε ζπλέρεηα ηεο παξέκβαζήο καο κάζακε ζηνλ Αληξέα ηελ έλλνηα θαη ηελ 

νξζνγξαθία ηεο ζρεηηθήο κε ηελ ψξα νξνινγίαο. Γηα ηελ νξζνγξαθία 

ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν ηεο «νηθνγέλεηαο ιέμεσλ» ή ηεο νκνηφηεηαο ζηε 

γξακκαηηθή νξζνγξαθία. πλνπηηθά ηα κέζα απνδίδνληαη κε ηηο εηθφλεο 28-30.  

 

 

 

 

 

 

    Δηθ.28 Λεμηιόγην ζρεηηθό κε ηελ ώξα          Δηθ.29 Οξζνγξαθία ιέμεσλ                Δηθ.30 Αζθήζεηο κε ην ξνιόη 
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Με ην ηέινο απηήο ηεο παξέκβαζεο ν Αληξέαο είρε πηα κάζεη ηελ ψξα ζην 

αλαινγηθφ ξνιφη θαη  αθνινχζεζε ε εθκάζεζε ηεο ςεθηαθήο ψξαο θαη πάιη κε ηε 

ρξήζε δηαθνξνπνηεκέλνπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ πνπ δείγκα ηνπ απνδίδεηαη ζπλνπηηθά 

κε ηηο αθφινπζεο εηθφλεο (31-32). 

 

 

  

 

 

 

                            

Δηθ.31. Υάξηηλν ξνιόη   Δηθ.32.  Μαζεκαηηθέο αζθήζεηο 

                                                                                                                                          

Ο Αληξέαο δελ δπζθνιεχηεθε ηδηαίηεξα ζηελ εθκάζεζε ηεο ςεθηαθήο ψξαο ∙ ζα 

ιέγακε φηη ηα πήγε θαιχηεξα απφ φηη πεξηκέλακε. Απηφ καο παξαθίλεζε ψζηε ζην  

επφκελφ καο κάζεκα λα μεθηλήζνπκε ηελ εξγαζία καο κε ηηο γλσζηηθέο  κεραλέο  πνπ 

είρακε ήδε θαηαζθεπάζεη θαη πνπ ζθνπεχακε λα εκπινπηίδνπκε, αλάινγα κε ηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ παηδηνχ, ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ην ρξφλν πνπ καο απέκελε. Οη κεραλέο 

εκπεξηείραλ αζθήζεηο ζηελ ψξα θη έηζη παξάιιεια κε ηηο λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

πνπ ζα απνθηνχζε ν καζεηήο καο, ζα κπνξνχζακε λα αζθνχκαζηε θαη ζε απηφ ην 

αληηθείκελν.  

3
ε
 πεξίνδνο Δηεξνπαξαηήξεζεο: Γεύηεξε ΑΠΑ  (27/02/2015) έσο ηξίηε ΑΠΑ 

(24/04/2015).  

ηελ ηξίηε θάζε ηεο εηεξνπαξαηήξεζεο παξνπζηάδεηαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηεο παξέκβαζήο καο, εκπλεπζκέλν απφ ηελ έθεζε ηνπ παηδηνχ ζηα εξγαιεία θαη ηηο 

πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη ζπλαθέο κε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηεο παξέκβαζήο καο. 

ην πξψην θαη ην δεχηεξν κάζεκα απηήο ηεο πεξηφδνπ παξνπζηάζακε ηηο δχν 

γλσζηηθέο καο κεραλέο, ηνλ Εργόφημο & τον Άικ. 
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 Ο Δξγφθεκνο είλαη κία γλσζηηθή κεραλή, πνπ θάλεη ηε κάζεζε παηρλίδη 

(βι.εηθ.33-36). Δίλαη έλα κηθξφ ζε  κέγεζνο εξγαιείν πνπ πξνζθέξεη πάξα πνιιέο 

δπλαηφηεηεο. Ο ζθειεηφο ηεο θαηαζθεπήο είλαη κία θαζηαληέξα. Πάλσ ζε απηήλ 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη δεζεί κε ληατξάπ ή αζθαιηζηεί κε ζηνπ θνπξηίλαο κία ζεηξά 

απφ εμαξηήκαηα, πνπ έρνπκε αλαθέξεη μαλά ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο: 

ζηξφθηγγα, πφκνιν, θάλνπια, ζχξηεο, ιάζηηρα, θνξδφληα, θεξκνπάξ, θνπκπηά, 

πηαζηξάθηα, άγθηζηξα, ζχξκαηα κε πθαζκάηηλε επέλδπζε, βάζεηο εξγαιείσλ πνπ 

έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κέζα άζθεζεο ζηελ ςεθηαθή ψξα,  ζηνπ λεξνρχηε, καληαιάθηα 

κε βέιθηξνλ πνπ θέξνπλ γξάκκαηα θαη κία βηδσκέλε μχιηλε βάζε πνπ θέξεη βίδεο, 

γσλία, βηδνζειηά θαη  βηδσηφ εμάξηεκα ζχξηε. 

 

                                                          Δηθ 33. Δξγόθεκνο, Άηθ θαη εξγαιεία 

Ο Δξγφθεκνο θαηαζθεπάζηεθε έηζη, ψζηε λα πεξηιακβάλεη πνηθίια ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ καζεηή καο ζηηο αθφινπζεο  δεμηνηήηεο: 

νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο, 

απηνλνκίαο, πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ ν 

καζεηήο αζθνχληαλ ζηηο δεμηφηεηεο θαη αμηνινγνχληαλ ε πξφνδφο ηνπ ζε απηέο κε 

ηελ εμέηαζε ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπ, ηεο εκπινθήο ζηε δηαδηθαζία, ηεο επηηπρνχο 

νινθιήξσζεο ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο ζηελ εθηέιεζε 

ησλ αζθήζεσλ. 

Αθφκε, ε ρξήζε ησλ γλσζηηθψλ κεραλψλ ζπλέβαιιαλ ζηελ παξψζεζε ηνπ 

παηδηνχ λα δηαηεξείηαη ελεξγφο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ε νπνία κεηαηξέπεηαη 

ζε παηρλίδη ∙ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο γλψζεο λέσλ ζηνηρείσλ θαη πιηθψλ, ηεο 
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ρξήζεο  θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο ∙ ν καζεηήο παξαθηλείηαη λα  απηελεξγήζεη, θαηά ην 

δπλαηφλ, θαη λα πξνηείλεη θαη λένπο ηξφπνπο άζθεζεο πάλσ ζηελ θαηαζθεπή. Ζ 

βαζηθή θαηαζθεπή ζπλνδεχεηαη: α) απφ έλα βαιηηζάθη πνπ πεξηιακβάλεη πιηθά θαη 

εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πάλσ ζηνλ Δξγφθεκν  γηα ηελ άζθεζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή (βι.εηθ.37) θαη  β) απφ έλα ξνκπνηάθη, ηνλ Άηθ, πνπ θξαηά 

ζηα ρέξηα ηνπ πιαζηηθνπνηεκέλνπο πίλαθεο κε βέιθηξνλ πνπ θέξνπλ αζθήζεηο 

ζρεηηθέο κε ην ππφ δηδαζθαιία αληηθείκελν (βι.εηθ.38-40). 

  

 

  

 

                                                                                             

 

 

 

                                                       Δηθ.34 Δξγόθεκνο & Άηθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Δηθ.35 Δξγόθεκνο                                                                               Δηθ.36 Δξγόθεκνο&Άηθ  



[130] 
 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.37. Βαιηηζάθη εξγαιείσλ-εμαξηεκάησλ                            Δηθ.38 Ο  Άηθ κε δηάθνξνπο πίλαθεο  

 

 

  

 

 

                        Δηθ. 39 Ο  Άηθ κε πίλαθα ςεθηαθήο ώξαο                       Δηθ.40  Ο Άηθ κε ιεμηιόγην ηεο ώξαο 

ηελ εξγαζία καο κε ηνλ Δξγφθεκν ηειέζηεθαλ ζηαδηαθά πιήζνο αζθήζεσλ πνπ 

βειηίσζαλ ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ηε  

ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπ παηδηνχ, ελψ παξάιιεια πξνψζεζαλ δεμηφηεηεο 

απηνλνκίαο θαη  πξνεπαγγεικαηηθέο. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ παηδηνχ ππήξμε 

ελζνπζηψδεο. Κάζε θνξά πνπ εξγαδφκαζηαλ κε ηηο γλσζηηθέο κεραλέο,  ήηαλ ιεο θαη 

ν ρξφλνο δε καο έθζαλε.  

Αθνινχζσο παξνπζηάδνπκε νκαδνπνηεκέλεο ηηο εξγαζίεο καο θαη παξαζέηνπκε 

ελδεηθηηθφ νπηηθφ πιηθφ. 

ηαδηαθά εθηειέζηεθαλ: α) αζθήζεηο πεξηζηξνθήο θαξπνχ ή /θαη απηνλνκίαο: 

ζηξφθηγγα, βίδσκα, μεβίδσκα κε ηα δάρηπια ή κε θαηζαβίδη, πφκνια (βι.εηθ.41- 44) 

β) αζθήζεηο ελδπλάκσζεο δαθηχισλ: κε θιηπ, θάλνπια, βίδεο, καληαιάθηα (βι. 

εηθ.45-46), 
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Δηθ 41. Άζθεζε πεξηζηξνθήο θαξπό κε ζηξόθηγγα   Δηθ.42. Άζθεζε πεξηζηξνθήο θαξπνύ κε βηδνζειηά 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δηθ.43. Βίδσκα-μεβίδσκα κε θαηζαβίδη                                      Δηθ.44 Βίδσκα πόκνινπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.45 Δλδπλάκσζε δαθηύισλ κε θιηπ                        Δηθ46.Άζθεζε πεξηζηξνθήο, ελδπλάκσζεο                      

                   κε ζηξόθηγγα               
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γ) θηλήζεηο αθξηβείαο κε ηελ ηνπνζέηεζε ζηηο ηξχπεο πνηθίισλ πιηθψλ, φπσο: 

θαξθάθηα, βίδεο, μπιάθηα, καληαιάθηα, ληατξάπ, ιάζηηρα, άγθηζηξα, θξεκαζηξάθηα, 

θνξδφληα (βι.εηθ.47-48).  

 

 

 

 

  

 

Δηθ.47.Οπηηθνθηλεηηθέο αζθήζεηο αθξηβείαο  Δηθ.48. Οπηηθνθηλεηηθέο αζθήζεηο αθξηβείαο 

 

 

 

 

                                       

                                                

                                             

                                          Δηθ.49. Οπηηθνθηλεηηθέο αζθήζεηο αθξηβείαο 

 

Αθφκε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δ) αζθήζεηο νξζνγξαθίαο, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

Άηθ θαη καληαιάθηα κε βέιθηξνλ πνπ θέξνπλ γξάκκαηα (βι.εηθ.50-51) ε) αζθήζεηο 

ζηελ ψξα κε ηε ρξήζε πξνζαξκνζκέλσλ εξγαιείσλ πάλσ ζηνλ Δξγφθεκν, αιιά θαη 

κε ηε ρξήζε ηνπ Άηθ θαη ησλ εηδηθψλ πηλάθσλ (βι.εηθ.52-53). 
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 Δηθ.50. Ο Άηθ κε πίλαθα ιέμεσλ                                   Δηθ.51 Άζθεζε νξζνγξαθίαο κε καληαιάθηα 

 

 

 

 

 

 

           

            

           Δηθ.52 Άζθεζε ζηελ ώξα κε ηνλ Άηθ                                 Δηθ.53 Άζθεζε ώξαο κε εηδηθό εξγαιείν 

 

Δπίζεο, αζθήζεηο,  ζη) ζε δεμηφηεηεο απηνλνκίαο κε ηελ εθκάζεζε θνπκπψκαηνο – 

μεθνπκπψκαηνο θεξκνπά (βι.εηθ. 54-57), δ) αζθήζεηο ελδπλάκσζεο παιάκεο, 

νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο κε ηε ρξήζε πέλζαο θαη 

θαηάιιεισλ πιηθψλ, φπσο μπιάθηα, ζχξκαηνεηδή, ζχξκαηα πίπαο (βι.εηθ.58) 
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            Δηθ. 54 Φεξκνπάξ - απηνλνκία                Δηθ.55 Φεξκνπάξ - απηνλνκία               Δηθ.56 Φεξκνπάξ ζην κπνπθάλ 

 

 

 

 

 

 

           Δηθ.57 Άζθεζε-θεξκνπάξ ζηε δαθέηα                                    Δηθ.58 Αζθήζεηο ελδπλάκσζεο κε πέλζα 

ε) αζθήζεηο απηνλνκίαο κε ηε ρξήζε ζπξηψλ, ζηξφθηγγαο, θάλνπιαο, θνξδνληψλ, 

(βι.εηθ.59-60), ζ) άζθεζε ζε πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο κε ζηαδηαθή γλσξηκία, 

νπηηθή θαη απηηθή κε πνηθηιία εξγαιείσλ, πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ, ηε ρξήζε θαη ηηο 

ηδηφηεηέο ηνπο, φπσο κέηξν, καγλήηεο πνηθίιεο ηζρχνο, θαηζαβηδηνχ θαη κπηψλ 

θαηζαβηδηνχ, πέλζαο (βι.εηθ.61-63) . 

   

 

  

 

 

     

   Δηθ.59 Άζθεζε δεζίκαηνο θνξδνληώλ                            Δηθ. 60. Άζθεζε απηνλνκίαο-δαθηύισλ 
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       Δηθ.61 Γλσξηκία κε εμαξηήκαηα                    Δηθ.62. Γλσξηκία κε καγλήηεο                    Δηθ.63. Υξήζε θαηζαβηδηνύ 

η) πξνψζεζε ηεο λνεηηθή αλάπηπμεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ παηδηνχ κε ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε ρξήζε πιηθψλ, κε ηελ απνζπλαξκνιφγεζε αληηθεηκέλσλ,  ηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (βι.εηθ.64-66). 

 

  

 

 

  

Δηθ.64.Απηνζρέδην ξνιόη                    Δηθ.65 Γηεξεύλεζε ξνινγηνύ                   Δηθ.66 Υξήζε δηαδηθηύνπ 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο πξψηεο ήδε παξεκβάζεηο ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. Ο 

Αληξέαο αζθνχληαλ κε επηκνλή, ραξά θαη ελζνπζηαζκφ  πάλσ ζηα εμαξηήκαηα ηεο 

θαηαζθεπήο θαη έδεηρλε δηαξθψο ηελ επραξίζηεζή  ηνπ είηε ρακνγειψληαο είηε 

απεπζχλνληαο  καο θξάζεηο, φπσο: «Θα κε θάλεηε θαη ηνλ πξψην καζεηή, θπξία!»  ή  

«Δίκαη θαη ν πξψηνο κάζηνξαο, έηζη;». Ο καζεηήο παξέκελε ζπγθεληξσκέλνο  ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, άθνπγε πξνζεθηηθά ηηο λέεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ 

δίλνληαλ θαη εθηεινχζε ηηο εξγαζίεο πξφζπκα θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο. Έδεημε 

ηδηαίηεξε έθεζε ζηε ρξήζε ηνπ θαηζαβηδηνχ, γη’ απηφ θαη ην εληάμακε ζε πνιιέο 

παξεκβάζεηο, αθφκε θη σο είδνο ακνηβήο. Τπήξμε εληππσζηαθφ ην ακείσην 

ελδηαθέξνλ ηνπ Αληξέα γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ Δξγφθεκν. Με ηελ πάξνδν ηνπ 
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ρξφλνπ νη βειηηψζεηο ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη  ηεο απηνλνκίαο ήηαλ εκθαλείο, ην ίδην θαη ε ηφλσζε ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηφο ηνπ. Δπίζεο, ν καζεηήο καο παξά ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα 

κλεκνληθήο ζπγθξάηεζεο θαη ζπγθέληξσζεο  πνπ είρακε εληνπίζεη ζηε θάζε ηεο 

αξρηθήο παξαηήξεζήο καο, ιεηηνπξγνχζε ζαλ λα κελ πθίζηαληαη ηέηνηνπ είδνπο 

δπζθνιίεο ∙ ζπκφηαλ ρσξίο δπζθνιία ηα νλφκαηα θαη ηε ρξήζε φισλ ησλ 

εμαξηεκάησλ θαη ησλ πιηθψλ, ηελ νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ. 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επαλαιεπηηθέο 

αζθήζεηο ζηελ  ψξα, ζηηο  νπνίεο ν καζεηήο καο απέδσζε ζρεδφλ άςνγα (βι.εηθ.67-

72). 

 

 

  

  

 

 

Δηθ.67 Άζθεζε ζηελ ώξα            Δηθ.68 Άζθεζε ζηελ ώξα                     Δηθ.69 Άζθεζε ζηελ ώξα 

 

 

 

 

 

Δηθ.70 Άζθεζε ζηελ ώξα    Δηθ.71 Άζθεζε ζηελ ώξα                   Δηθ72 Άζθεζε ζηελ ώξα 

 

Καηαιήγνληαο, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ζηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ 

βειηηψζεθαλ φιεο νη δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηνρεχακε. Ο κνλαδηθφο επηκέξνπο 
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ζηφρνο πνπ δελ θαηεθηήζε ήηαλ ην  δέζηκν ηνπ θνξδνληνχ πνπ ηνλ δπζθφιεςε πνιχ 

θαη ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ, αιιά θαη γηα λα κελ απνγνεηεπηεί δελ  επηκείλακε 

ζηελ εθκάζεζή ηνπ. 

Οη δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ ζηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ, ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα 

θαη ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο πνπ καο απαζρφιεζαλ ζηελ παξέκβαζή καο, φπσο 

θάλεθε θαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο απηνπαξαηήξεζεο θαη ηεο εηεξνπαξαηήξεζεο, φπσο 

πιεξνθνξεζήθακε  πεξηιακβάλνληαλ  ζηελ επίζεκε  δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

παηδηνχ, αιιά ήηαλ θαη θνηλή δηαπίζησζε φζσλ πξαγκαηνπνηνχζαλ ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο ζην καζεηή καο ∙ ήηαλ εκθαλείο ηφζν ζηελ άζθεζε ησλ βαζηθψλ 

ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ, φζν θαη ζηε γπκλαζηηθή, ηελ εξγνζεξαπεία, ηε κνπζηθή, ηηο 

θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ 

καο δφζεθαλ αζρνιεζήθακε κε ηελ ππνβνήζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ελ ιφγσ 

δεμηνηήησλ ηνπ Αληξέα θαη πέξα απφ ηηο ψξεο ησλ παξεκβάζεσλ, ζπλνδεχνληαο ηνλ 

θαη παίδνληαο καδί ηνπ κε κπάιεο, γπκλαζηηθά εμαξηήκαηα, ηάκπιεη, παηδαγσγηθφ 

πιηθφ θαη κνπζηθά φξγαλα, είηε ζηα πιαίζηα δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζε ηάμεηο είηε ζηε 

δηάξθεηα  ησλ δηαιεηκκάησλ. 

Σέινο, νη  ζπλεληεχμεηο κε ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, αιιά θαη κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ εκπινχηηζαλ ηα δεδνκέλα καο, 

φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο κειέηεο καο θαη καο βνήζεζαλ 

λα ζρεκαηίζνπκε κία ζπλνιηθή θαη ζαθέζηεξε εηθφλα, φρη κφλν αλαθνξηθά κε ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ ζηηο δεμηφηεηεο πνπ καο απαζρφιεζαλ, αιιά θαη ζε ζρέζε κε 

ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζπλνιηθή πνξεία ηνπ ζην 

ζρνιείν. Όια απηά ηα δεδνκέλα ζπλέβαιαλ ζηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ, ησλ κέζσλ 

θαη ησ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην παξεκβαηηθφ καο πξφγξακκα. 

 

Πνζνηηθά δεδνκέλα    

Με βάζε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ηεο κειέηεο καο, νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε ζηηο 

πέληε πξψηεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δφζεθε ζην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ 

θαη ην εηδηθφ βνεζεηηθφ  πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο γνλείο, επηβεβαηψλνπλ ηε 

ζπκβνιή ηεο κεζνδνινγίαο παξαηήξεζεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ ζηνλ 
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νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα ζε καζεηή κε κέηξηα λνεηηθή 

θαη θηλεηηθή αλαπεξία.     

πγθεθξηκέλα, νη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 1. Όπσο δηαπηζηψλνπκε ε πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ ζηηο πέληε πξψηεο 

εξσηήζεηο είλαη 1. Πάξα πνιχ θαη 2. Πνιχ.  

 

 

Πίλαθαο 1. Απαληήζεηο εξσηεκαηνινγίνπ 

 

ηε δηάξθεηα θαη ησλ 5 πεηξακάησλ, πνπ ήηαλ θείκελα πνπ πιαηζηψζεθαλ απφ 

πνιπαηζζεηεξηαθφ πιηθφ, ν καζεηήο δηαηεξνχζε ζπγθεληξσκέλε ηελ πξνζνρή ηνπ, 

δελ έραζε ζηηγκή ην ελδηαθέξνλ ηνπ, έθαλε πξνζεθηηθή αλάγλσζε θαη αθνινπζνχζε 

κε αθξίβεηα ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίδνληαλ είηε πξνθνξηθά είηε κέζα απφ ην θείκελν. 

 

Βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

Με ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο,  ζπκθσλνχλ νη 

έξεπλεο ησλ Παξαζθεπφπνπινπ (1980), Rainforth et al.(1989), ησλ De Meur & Staes 

(1990),  Πνιπρξνλνπνχινπ (1995), ησλ  Wuang et.al (2008) θαη ησλ  Vuijk,  

Hartman, Schreder & Visscher (2010), ζηηο νπνίεο έρνπκε αλαθεξζεί αλαιπηηθά ζηε 

ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο κειέηεο καο.  

 

 

1

2

3

4

5

   
   

   
   

  Α
π

α
ντ

ή
ς

ει
σ 

          Ερωτήςεισ 

1. Πάρα πολφ 

2. Πολφ 

3. Λίγο 

4. Πολφ λίγο 

5. Καθόλου 
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Γεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα 

«Η πνιπαηζζεηεξηαθή δηδαζθαιία βειηηώλεη ηηο δεμηόηεηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο θαη 

νπηηθνθηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ ζε καζεηή κε δηαλνεηηθή θαη θηλεηηθή αλαπεξία». 

    Με βάζε ηα πνηνηηθά, ηα πνζνηηθά δεδνκέλα θαη ηε βηβιηνγξαθία ην δεχηεξν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνδεηθλχεηαη πιήξσο. 

Πνηνηηθά δεδνκέλα    

   χκθσλα κε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα θαη εηδηθφηεξα ηε κεζνδνινγία παξαηήξεζεο  

ειέγρζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο δηδαζθαιίαο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ παξέκβαζε  θαη ζεκεηψζεθαλ βειηηψζεηο ζηηο 

δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, θαηά 1 εμάκελν,  

βειηίσζε ηνπ ρξνληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαηά δχν εμάκελα (εθκάζεζε ηεο ψξαο),  

βειηίσζε ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαηά 1,4 εμάκελα. ηελ πεξηνρή ηνπ 

ΠΑΠΔΑ ζεκεηψζεθε αλάπηπμε θαηά 1 εμάκελν ζηελ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα 

θαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ ΓΜΓ, βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ εηνηκφηεηαο θαηά 1 

εμάκελν ζηηο πεξηνρέο ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο 

παξαγσγήο. 

 Δπίζεο, ηα  πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ζρνιείνπ  ελζνπζηάζηεθαλ  πνιχ κε ηηο θαηαζθεπέο καο θαη νκνινγνχζαλ ηελ πξφνδν 

πνπ είρε ζεκεηψζεη ν καζεηήο. Σν ζαπκαζκφ ηνπο έδεημαλ ηδηαίηεξα: ε δαζθάια ηεο 

ηάμεο κε ηε ζπρλή θξάζε ηεο ζην καζεηή καο «Σπρεξνχιεο πνπ είζαη κε ηέηνηα 

δαζθάια!», αιιά θαη κε ηα ζπγραξεηήξηά ηεο πξνο εκάο, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

πνπ καο παξφηξπλε λα παξνπζηάζνπκε ηηο γλσζηηθέο κεραλέο καο  ζε έλα έγγξαθν 

pdf κε νπηηθφ πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο-νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ (ην νπνίν  αλέβαζε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ) θαη ε εξγνζεξαπεχηξηα πνπ ζθέθηεθε λα θηηάμεη θαη ε 

ίδηα ηνλ Δξγφθεκν γηα λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί ζηα παηδηά κε αλάινγεο δπζθνιίεο. 

Μάιηζηα  θη ελψ πνξεπφκαζηαλ πξνο ην ηέινο ηεο ΠΑ καο πεξίκελε κηα επράξηζηε 

έθπιεμε ∙ ε εξγνζεξαπεχηξηα ζέιεζε  λα καο δείμεη ην πιηθφ πνπ είρε παξαγγείιεη θαη 

κφιηο είρε παξαιάβεη γηα ηηο αζθήζεηο ησλ παηδηψλ. Αλάκεζα ζε απηά ήηαλ θαη πιηθά 

πνπ εκπλεχζηεθε απφ ηε δηθή καο θαηαζθεπή: θαηζαβίδη, βίδεο θαη εμαξηήκαηα, αιιά 

απφ πιαζηηθφ, θαη καγλεηηθά ηνπβιάθηα κε ζρέδηα. 
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Πνζνηηθά δεδνκέλα 

Με βάζε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εξσηήζεηο 6-10 ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ ε εξεπλεηηθή ππφζεζε απνδεηθλχεηαη πιήξσο, θαζψο ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε 1.Πάξα πνιχ ή 2.Πνιχ, φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 (βι.αλσηέξσ).   

Οη βειηηψζεηο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή θάλεθαλ θαη απφ ηε θάζε ησλ 

πεηξακάησλ.  

ηε δηάξθεηα θαη ησλ 5 πεηξακάησλ, πνπ ήηαλ θείκελα πνπ πιαηζηψζεθαλ απφ 

πνιπαηζζεηεξηαθφ πιηθφ, ν καζεηήο δηαηεξνχζε ζπγθεληξσκέλε ηελ πξνζνρή ηνπ, 

δελ έραζε ζηηγκή ην ελδηαθέξνλ ηνπ, έθαλε πξνζεθηηθή αλάγλσζε θαη αθνινπζνχζε 

κε αθξίβεηα ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ δίδνληαλ είηε πξνθνξηθά είηε κέζα απφ ην θείκελν. 

Αθνινπζνχλ νη πίλαθεο 2-6 πνπ απνηππψλνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπ Αληξέα ζηηο 

δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο δέρζεθε παξέκβαζε. 

 

 

                  Πίλαθαο 2.  Πείξακα  1
ν                                                                                                                               

Πίλαθαο 3. Πείξακα 2
ν
 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4. Πείξακα 3ν. 

1ν Πείξακα Λεπηή 

θηλεηηθφηεηα 

Οπηηθνθηλ. 

πληνλ. 
Αλαινγηθή 

Ώξα 
Φεθηαθή 

Ώξα 
πγθέληξσζε 

 πξνζνρήο 

10/10 10/10 10/10 9/10 

Δκπινθή ζηε 

δηαδηθαζία 

10/10 10/10 10/10 10/10 

Αθξίβεηα  

Δθηέιεζεο 

9/10 

 

9/10 10/10 9/10 

Σαρχηεηα 

Δθηέιεζεο 
8/10 7/10 7/10 9/10 

Οινθιήξσζε 

Δθηέιεζεο 
10/10 10/10 10/10 10/10 

2ν Πείξακα Λεπηή 

θηλεηηθφηεηα 
Οπηηθνθηλ 

πληνλ. 
Οπηηθή 

κλήκε/πξνεπ.δεμ. 

πγθέληξσζε 

 πξνζνρήο 
10/10 10/10 10/10 

Δκπινθή ζηε 

δηαδηθαζία 
10/10 10/10 10/10 

Αθξίβεηα  

Δθηέιεζεο 
10/10 10/10 9/10 

Σαρχηεηα 

Δθηέιεζεο 
8/10 8/10 8/10 

Οινθιήξσζε 

Δθηέιεζεο 
10/10 10/10 10/10 

3ν Πείξακα Λεπηή 

θηλεηηθφηεηα 
Οπηηθνθηλ 

πληνλ. 
Οξζνγξαθία 

πγθέληξσζε 

 πξνζνρήο 
10/10 10/10 10/10 

Δκπινθή ζηε 

δηαδηθαζία 
10/10 10/10 10/10 

Αθξίβεηα  

Δθηέιεζεο 
10/10 9/10 10/10 

Σαρχηεηα 

Δθηέιεζεο 
8/10 8/10 8/10 

Οινθιήξσζε 

Δθηέιεζεο 
10/10 10/10 10/10 
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  Πίλαθαο 5. Πείξακα4ν                                                                                                   Πίλαθαο 6. Πείξακα 5ν. 

 

Αθνινπζεί ελδεηθηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηε θάζε ηνπ Πεηξάκαηνο   (βι. 

εηθ.75- 86). Τπελζπκίδνπκε φηη ην Πείξακα είρε ηε κνξθή ηεπρψλ παηδηθνχ 

πεξηνδηθνχ κε ηίηιν: «Οη πεξηπέηεηεο ηνπ κηθξνχ Αληξέα, ηνπ ζθαληαιηάξε 

εμεξεπλεηή» ζην νπνίν πεξηγξάθνληαλ ζηηγκέο απφ ηε δσή θαη ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ 

θεληξηθνχ ήξσα πνπ είρε νκνηφηεηεο κε ην ραξαθηήξα θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

καζεηή. Οη ηζηνξίεο πιαηζηψλνληαλ κε εηδηθά δηακνξθσκέλν  παηδαγσγηθφ πιηθφ ζηηο 

ηξεηο πξψηεο θάζεηο ηνπ, ελψ ζηηο δχν ηειεπηαίεο  πεξηγξάθνληαλ εξγαζίεο ηνπ 

κηθξνχ ήξσα ζην εξγαζηήξη ηνπ παηέξα ηνπ νη νπνίεο εθηεινχληαλ πάλσ ζηνλ 

Δξγφθεκν κε ηε βνήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.  73. 1
ν
 Πείξακα                             Δηθ. 74. 1

ν
 Πείξακα                                   Δηθ.75. 1

ν
 Πείξακα 

 

4ν Πείξακα Λεπηή 

θηλεηηθφηεηα 

Οπηηθνθηλ. 

πληνλ. 
Γεμηφηεηεο 

Απηνλνκίαο 
Πξνεπαγγ. 

Γεμηφηεηεο 

πγθέληξσζε 

 πξνζνρήο 

10/10 10/10 10/10 10/10 

Δκπινθή ζηε 

δηαδηθαζία 

10/10 10/10 10/10 10/10 

Αθξίβεηα  

Δθηέιεζεο 

9/10 

 

9/10 10/10 10/10 

Σαρχηεηα 

Δθηέιεζεο 
8/10 7/10 7/10 8/10 

Οινθιήξσζε 

Δθηέιεζεο 
10/10 10/10 10/10 10/10 

5ν Πείξακα Λεπηή 

θηλεηηθφηεηα 
Οπηηθνθηλ 

πληνλ. 
Πξνεπαγγ. 

Γεμηφηεηεο 

πγθέληξσζε 

 πξνζνρήο 
10/10 10/10 10/10 

 

Δκπινθή ζηε 

δηαδηθαζία 

10/10 10/10 10/10 

Αθξίβεηα  

Δθηέιεζεο 
10/10 9/10 9/10 

Σαρχηεηα 

Δθηέιεζεο 
8/10 8/10 8/10 

Οινθιήξσζε 

Δθηέιεζεο 
10/10 10/10 10/10 
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Δηθ. 76. 2
ν
 Πείξακα                            Δηθ. 77. 2

ν
 Πείξακα                                     Δηθ. 78. 3

ν
 Πείξακα 

 

  

 

 

 

 

Δηθ.79 3
ν
 Πείξακα                                  Δηθ.80 4

ν
 Πείξακα                                         Δηθ.81 4

ν
 Πείξακα 

 

 

 

  

 

           

 

                    Δηθ.82 4
ν
 Πείξακα                                Δηθ.83 4

ν
 Πείξακα                                  Δηθ.84.4

ν
 Πείξακα   
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      Δηθ.85 5
ν
 Πείξακα                              Δηθ.86 5

ν
 Πείξακα                                       Δηθ.87 5

ν
 Πείξακα  

    

 

  

  

 

 

              Δηθ.88 Υξήζε πέλζαο                            Δηθ.89. Σεκαρηζκέλα πιηθά                          Δηθ.90 5
ν
 Πείξακα 

 

Βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

    πκπεξαζκαηηθά, κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

ζπκθσλνχλ νη έξεπλεο ησλ Raiforth, Giangreco & Dennis (1989), Gudt –Johnson  & 

Price (2000),  ηνπ Botts (2006), ησλ  Collier θαη Σruman (2008) ηεο  Obaid (2013), 

ζηα νπνία έρνπκε αλαθεξζεί αλαιπηηθά ζην πξψην θεθάιαην ηεο κειέηεο καο.   

 

Σξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα 

«Οη δξαζηεξηόηεηεο καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο κε έκθαζε ζηελ ςπρνθηλεηηθόηεηα πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην ΣΑΓΔΠΔΑΔ ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

νπηηθνθηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ θαη ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο». 
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Πνηνηηθά δεδνκέλα 

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνδεηθλχεηαη πιήξσο κε βάζε ηα πνηνηηθά 

δεδνκέλα. Ζ παξέκβαζε ζηελ πεξηνρή ησλ δεμηνηήησλ ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη 

νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ κε παξάιιειε πξνψζεζε ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο, 

ηεο απηνλνκίαο θαη ησλ πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, κε ηε ρξήζε 

πνιπαηζζεηεξηαθψλ πιηθψλ, πνπ είηε πεξηγξάθνληαη ζην ΑΓΔΠΔΑΔ είηε 

απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηε δεκηνπξγία απηνζρέδησλ θαηαζθεπψλ, ππήξμε 

ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε ζηελ πξνψζεζε ησλ επηζπκεηψλ δεμηνηήησλ ζην καζεηή.   

Ζ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή απνηππψζεθε ζηελ ελδηάκεζε θαη ηελ 

ηειηθή άηππε παηδαγσγηθή ηνπ αμηνιφγεζε, φπνπ παξαηεξείηαη: βειηίσζε  

1εμάκελνπ ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ηνλ νπηηθνθηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην ρψξν, 2 εμακήλσλ ζηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, 1 εμακήλνπ 

ζηελ νπηηθή κλήκε (ΓΜΔ). Αθφκε, 1 εμακήλνπ ζηα καζεκαηηθά, 3 εμακήλσλ ζηελ 

ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη ηηο πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, 2 εμακήλσλ ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, 1 εμακήλνπ ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο 

θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (ΠΑΠΔΑ). Σέινο, παξαηεξήζεθε βειηίσζε 

θαηά 1 εμάκελν ζηελ  πξνψζεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε (ΓΜΓ).  

Ζ πξφνδνο ηνπ Αληξέα επηβεβαηψζεθε ζπρλά απφ ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Πνζνηηθά δεδνκέλα    

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ 

Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο  πξνθχπηεη θαη κε βάζε 

ηα πνζνηηθά δεδνκέλα απφ ην εξσηεκαηνιφγην θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο εξσηήζεηο 

10-15 (βι. Πίλαθα 1) ∙ παξαηεξνχκε φηη  επηβεβαηψλεηαη πιήξσο θαη ην ηξίην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα, θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε 

:1. Πάξα πνιχ ή 2. Πνιχ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, φπσο έρνπλ απνηππσζεί ζηνπο πίλαθεο 2-6 (βι. 

αλσηέξσ). 
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 Βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε 

Με ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ζπκθσλνχλ νη 

έξεπλεο ησλ  Raiforth, Giangreco & Dennis (1989), ηεο Goldthorpe (2001), ησλ 

Booth and Ainscow (2002) ηεο Goepel (2009) θαη ηνπ Υξεζηάθε (2013), νη νπνίνη 

αλαθέξνπλ φηη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο ππήξμε  ε ελεξγή εκπινθή ησλ ππφ έξεπλα καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία   θαηέζηε δπλαηή απφ ην γεγνλφο φηη ειήθζε ππφςε ε γλψκε ηνπ 

καζεηή αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ εηδηθνχ δηδαθηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαη  

ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη νπνίεο ήηαλ 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ.   
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πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο 

ηελ παξνχζα κειέηε αζρνιεζήθακε κε ηελ κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ 

νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο καζεηή κε κέηξηα λνεηηθή 

αλαπεξία θαη ζνβαξά λεπξνινγηθά θαη νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα. ηελ εθπαηδεπηηθή 

καο παξέκβαζε έγηλε ρξήζε εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηελ 

εθαξκνγή πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο ∙  ε δηαξθήο ελεξγή εκπινθή ηνπ καζεηή 

επεηεχρζε κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ρξήζε πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ απηνζρέδηνπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ (γλσζηηθέο κεραλέο, ηερλνινγηθά 

κέζα, θαηαζθεπέο θαη άιια). Σν παηδαγσγηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

δξαζηεξηνπνηνχζε φιεο ηηο αηζζεηεξηαθέο νδνχο ηνπ καζεηή, ζπρλά ηαπηφρξνλα, 

γεγνλφο πνπ ηνλ θξαηνχζε ζε εγξήγνξζε θαη δελ επέηξεπε ηε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο 

ηνπ, ε νπνία πνπ είρε αλαθεξζεί σο έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θσιχκαηα ηεο πξνφδνπ 

ηνπ. 

Ζ ρξήζε ηνπ πνιπαηζζεηεξηαθνχ ηξφπνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε 

εθαξκφδεηαη απφ πνιχ παιηά θαη επηβεβαηψλεηαη απφ πιήζνο εξεπλψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο κειέηεο καο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα 

απηήο ηεο κεζφδνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε δηθή καο έξεπλα. χκθσλα κε φζα 

παξαηεξήζακε βηψζακε  θαη αλαιχζακε ζηε δηθή καο κειέηε, αιιά θαη φπσο 

απνδεηθλχεηαη  εξεπλεηηθά, νη πνιπαηζζεηεξηαθέο παξεκβάζεηο ζηηο ςπρνθηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο πξνσζνχλ ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ζ ρξήζε νπηηθψλ, 

αθνπζηηθψλ θαη  απηηθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ παηδηψλ, πξνσζνχλ ην απηνζπλαίζζεκα ηνπο, 

εγγπψληαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα εθπαίδεπζήο ηνπο, κεηαηξέπνπλ 

ηε κάζεζε ζε παηγληψδε δηαδηθαζία, θεληξίδνπλ ηηο αηζζήζεηο ηνπο, θξαηνχλ 

ζπγθεληξσκέλε ηελ πξνζνρή ηνπο. Απηή ε κέζνδνο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο 

δηεπθνιχλεη ηελ θαηάθηεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο γλψζεο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο κίαο ζεηξάο δεμηνηήησλ πνπ εληζρχνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ 

θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ απηφλνκε θαη αμηνπξεπή δηαβίσζή 

ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Ο παηδφηνπνο ηνπ ζρνιείνπ φπνπ πνιχ ζπρλά πξαγκαηνπνηνχζακε αζθήζεηο 

νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη ζηφρνπ κε ηνλ Αληξέα, ρξεζηκνπνηψληαο κπάιεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.91. Παηδόηνπνο- νπηηθνθηλεηηθέο αζθήζεηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.92. Παηδόηνπνο-νπηηθνθηλεηηθέοαζθήζεηο 

 

 

 

Εδώ, δεημύζαμε από ημ μαζεηή μαξ κα 

πηάζεη μπάια ζογθεθνημέκμο πνώμαημξ 

θαη κα ζημπεύζεη ζε μαληιάνη ημο ίδημο 

πνώμαημξ, άιιμηε ρειόηενα άιιμηε 

παμειόηενα, με βάζε ηηξ μδεγίεξ μαξ  

Εδώ, δεημύζαμε από ημ μαζεηή μαξ, 

πνεζημμπμηώκηαξ μπάια 

ζογθεθνημέκμο πνώμαημξ, κα 

ζημπεύεη δηαδμπηθά ζε δηαθμνεηηθά 

ζεμεία, ζημ Α4, ζημ δελί ή ανηζηενό 

μάηη, ζηε μύηε ή ημ ζηόμα.  
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Δδώ… ν καζεηήο καο βάδεη θαιάζηα! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ. 93. Παηδόηνπνο - θαιάζηα Δηθ.94 Παηδόηνπνο-θαιάζηα 


