
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ηεο 

Μαξία Μηραήι 

Πηπρηνχρνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζε  

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, 

(2010) 

 

 

 

 

Σίηινο 

Γηαθνξνπνηεκέλε εηδηθή δηδαθηηθή ππνζηήξημε ζε θσθή καζήηξηα κε θνριηαθό 

εκθύηεπκα ζε γεληθό δεκνηηθό ζρνιείν κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ. 

 

Titolo 

Ηnsegnamento differenziato a studenti sordi con un impianto cocleare in scuola 

elementare generale, sullo sviluppo del linguaggio orale. 

 

Title 

Differentiated teaching to deaf student with a cochlear implant in general elementary 

school with emphasis on development of oral language. 

 

 

 

Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα: Μαξία Γξνζηλνχ, 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

 

πλεπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Κσλζηαληίλνο Υξεζηάθεο, 

Δηδηθφο Πάξεδξνο ε.η. ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

 

 

 

Καιακάηα, επηέκβξηνο 2015 

 

 

 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ, ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

 ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Università degli Studi di Torino 

Dipartimento di Psicologia 

 

 

 ΓΙΑΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΙ.Π.Μ..) 

            «Αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ 

δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο κε ζύλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο» 
 
 



2 

Φύιιν Δμέηαζεο 
 

 

 

 

Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα: Μαξία Γξνζηλνχ, 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Φηινινγίαο, 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

 

 

 

 

(ππνγξαθή) 

 

 

πλεπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Κσλζηαληίλνο Υξεζηάθεο, 

Δηδηθφο Πάξεδξνο ε.η. ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, 

ζπληαμηνδφηεζε 

 

 

 

 

(ππνγξαθή) 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία Δμέηαζεο: 

 

 

 

 

Υαξαθηεξηζκόο/Βαζκόο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ζπγγξαθέαο βεβαηψλεη φηη ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη απνηέιεζκα 

πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη φηη έρεη γίλεη ε θαηάιιειε αλαθνξά ζηελ εξγαζία ηξίησλ, 

φπνπ θάηη ηέηνην ήηαλ απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο αθαδεκατθήο 

δενληνινγίαο.



3 

Πεξηερόκελα 

Πεξίιεςε (ειιεληθή, αγγιηθή, ηηαιηθή)      6 

Καηάινγνη          9 

Καηάινγνο πληνκνγξαθηψλ        9 

Καηάινγνο Πηλάθσλ (1-14)        10 

Καηάινγνο εηθφλσλ (1-9)        11 

Καηάινγνο ζρεδηαγξακκάησλ (1-2)       12 

Καηάινγνο ξνβδνγξακκάησλ (1-3)       12 

Δηζαγσγή          13 

Δπραξηζηίεο          15 

Κεθάιαην Πξώην: 

Θεσξεηηθή Θεκειίσζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

Θεσξεηηθή Θεκειίσζε, Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε    16 

Ζ θψθσζε          16 

Ζ ρξήζε ηνπ θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο θαη ε έλλνηα ηεο θψθσζεο   24 

Ο πξνθνξηθφο ιφγνο, ε θψθσζε θαη ην θνριηαθφ εκθχηεπκα   30 

Ζ γεληθή δεκνηηθή εθπαίδεπζε       40 

Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε ζην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν     41 

Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή θαη γισζζηθή ππνζηήξημε, ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο νιηθήο επηθνηλσλίαο     53 

Αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο: Τπνζέζεηο      64 

Κεθάιαην Γεύηεξν: 

Μεζνδνινγία Έξεπλαο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο   

Οξηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο  67 

Μειέηε πεξίπησζεο – Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε     68 

Μειέηε πεξίπησζεο εζηηαζκέλε ζηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζην ρξνλνδηάγξακκα 

ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ζηελ πξψηε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΔΑΔ   68 

Αηνκηθφ ηζηνξηθφ         69 

Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ        70 

ρνιηθφ ηζηνξηθφ         71 



4 

Γηάγλσζε- θνξέαο         72 

Αίηεκα γνλέα          73 

Δξγαιεία Έξεπλαο         73 

Πεξηγξαθή εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή Πνηνηηθψλ Γεδνκέλσλ   73 

Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο – Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε κε έκθαζε ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε          73 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) θαη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ 

(ΛΔΒΓ) ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ    76 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο 78 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ 

φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ      84 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ

           86 

Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο– Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε    89 

Έληππν θαηαγξαθήο Γηδαθηηθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ     90 

Απηνπαξαηήξεζε         92 

Δηεξνπαξαηήξεζε         93 

Υσξνηαμηθή ελζσκάησζε        94 

Δηδηθή Γηδαθηηθή– Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε      97 

ρέδην ΑΓΔΠΔΑΔ κε έκθαζε νξηζκέλε αλαπηπμηαθή πεξηνρή απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εηνηκφηεηαο          98 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη ζην εηήζην, κεληαίν, εβδνκαδηαίν θαη εκεξήζην πξφγξακκα ΔΑΔ

           101 

Γηδαθηηθφο ζηφρνο θαη βήκαηα (task analysis)     103 

Γηδαθηηθφο ζηφρνο θαη δηαθνξνπνηεκέλα παηδαγσγηθά πιηθά θαη κέζα  103 

πκπεξηθνξά, ακνηβή θαη θξηηήξηα επηηπρίαο     104 

Έληππν θαηαγξαθήο κε ηνπο γνλείο       104 

Πεξηγξαθή εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή Πνζνηηθψλ Γεδνκέλσλ   108 

Μεζνδνινγία ζχληνκσλ κε ζηαζκηζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ ΔΑΔ – Θεσξεηηθή 

ηεθκεξίσζε          108 

Παξάζεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κνξθή θεηκέλνπ    109 

Πείξακα θαη θνηλσληθέο ηζηνξίεο       110 

Γηδαθηηθφο ζηφρνο θαη κεηξήζηκα δεδνκέλα απφ ηα θείκελα ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ

           112 



5 

Πνξεία θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο       114 

Κεθάιαην Σξίην: 

Απνηειέζκαηα Έξεπλαο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ΔΑΔ θαη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο   117 

Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 

Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ) κε έκθαζε ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

θαη πξνζαξκφδνληαη ζηε θσθή καζήηξηα, κε θνριηαθφ εκθχηεπκα  

(Πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα - Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ).   118 

Πνηνηηθά δεδνκέλα         118 

Πνζνηηθά δεδνκέλα         121 

Γεδνκέλα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε     122 

Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε θσθή καζήηξηα, κε θνριηαθφ εκθχηεπκα, 

επεξεάδνπλ ην Δβδνκαδηαίν Ωξνιφγην Πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ (Γεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα - Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ)  124 

Πνηνηηθά δεδνκέλα         125 

Πνζνηηθά δεδνκέλα         126 

Γεδνκέλα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε     127 

Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 

Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ) κε έκθαζε ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ππνζηεξίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηε θσθή καζήηξηα, κε θνριηαθφ εκθχηεπκα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

(Σξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα - Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ)   128 

Πνηνηηθά δεδνκέλα         128 

Πνζνηηθά δεδνκέλα         137 

Γεδνκέλα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε     140 

πδήηεζε          143 

Βηβιηνγξαθία         144 

Παξάξηεκα          148 



6 

Πεξίιεςε 

Διιεληθή 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε θσθή καζήηξηα κε θνριηαθφ εκθχηεπκα ζην γεληθφ δεκνηηθφ 

ζρνιείν κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή δηαθνξνπνηεκέλεο εηδηθήο δηδαθηηθήο 

ππνζηήξημεο. Σα επξήκαηα καο δείρλνπλ φηη νη εηδηθέο δηδαθηηθέο κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαη 

πξνζαξκφδνληαη ζηε θσθή καζήηξηα κε θνριηαθφ εκθχηεπκα, δελ επεξεάδνπλ ην 

εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη 

ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηε καζήηξηα ζην γεληθφ δεκνηηθφ. Με βάζε ηνλ 

παξαπάλσ ζθνπφ έγηλε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε κε βαζηθφ άμνλα ηε ζεσξεηηθή 

ζεκειίσζε ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. πζρεηίζηεθαλ πξνγελέζηεξεο 

έξεπλεο κε ηελ παξνχζα θαη βξέζεθαλ επηηπρείο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Οη πξαθηηθέο 

απηέο αμηνπνηήζεθαλ γηα ην δηδαθηηθφ ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη 

παξνπζηάδνληαη γηα λα ελεκεξψζνπλ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο εηδηθήο 

αγσγήο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 69). Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε έγηλε κε 

βάζε ηνπο έμη ζεκαηηθνχο άμνλεο: ηελ θψθσζε, ηε ρξήζε ηνπ θνριηαθνχ 

εκθπηεχκαηνο θαη ηελ έλλνηα ηεο θψθσζεο, ηνλ πξνθνξηθφ θαη ηε θψθσζε, ην γεληθφ 

δεκνηηθφ ζρνιείν, ηελ εηδηθή αγσγή ζην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή θαη γισζζηθή ππνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο νιηθήο επηθνηλσλίαο. Καηά ηε κεζνδνινγία επηδηψρζεθε ε 

παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο κε ηε καζήηξηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ 

ηεο ιφγνπ, κε κνλαδηθφ πιηθφ, δηαθνξνπνηεκέλν γηα ην επίπεδν εηνηκφηεηαο ηεο. 

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο ηεο καζήηξηαο εζηηαζκέλε ζηελ 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ζηελ 
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πξψηε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΔΑΔ. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ εξγαιείσλ έξεπλαο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, κε βάζε ηελ 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε θαη ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ 

ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, ηα εξσηεκαηνιφγηα ελειίθσλ θαη ηα 

πεηξάκαηα κε θνηλσληθέο ηζηνξίεο γηα ηε καζήηξηα, αληίζηνηρα. Δλ ζπλερεία 

παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία παξέκβαζεο ζηεξηδφκελε ζην Έληππν θαηαγξαθήο 

Γηδαθηηθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ θαη ε Δηδηθή Γηδαθηηθή κε ην ζρέδην ΑΓΔΠΔΑΔ κε 

ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αθνινπζεί ε πνξεία θαη νη πεξηνξηζκνί 

ηεο έξεπλαο θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηεξηδφκελα ζηα πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά δεδνκέλα ζπζρεηηζκέλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Σέινο, γίλεηαη 

ζπδήηεζε πάλσ ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηε ζεκαζία ηνπο. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Κψθσζε, Κνριηαθφ εκθχηεπκα, Πξνθνξηθφο ιφγνο, Γεληθφ δεκνηηθφ 

ζρνιείν, Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε, Δηδηθή δηδαθηηθή, Γηαθνξνπνηεκέλε, 

Τπνζηήξημε 

 

Αγγιηθή – English 

The purpose of this study was to investigate the development of spoken 

language in deaf student with a cochlear implant at the general elementary school 

with the practical application of differentiated special learning support. Based on this 

purpose took place literature review, previous researches associated with this one and 

found the successful teaching practices. These practices were used for the teaching 

purpose of this study and are being presented to inform professionals of special 

education (Avramidis & Kalyva, 2006, p. 69). The study intended to present the way 

of working with the student to develop her spoken language, with unique materials, 
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diversified for her level of readiness. The literature review was based on six themes: 

the deafness, the use of cochlear implant and the meaning of deafness, the spoken 

language and the deafness, the general elementary school, the special education at 

general elementary school and the differentiated teaching and language support for 

the development of oral language and total communication. 

 

Ιηαιηθή- Italiano 

Lo scopo di quello studio è stato quello di indagare lo sviluppo della lingua 

parlata in un’ allieva sorda con un impianto cocleare alla scuola elementare generale 

con l’ applicazione pratica di un sostegno differenziato per un apprendimento 

speciale. Sulla base di questo scopo è stata condotta una revisione della letteratura, 

ricerche precedenti sono state collegate con questo e sono trovate pratiche di 

insegnamento di successo. Queste pratiche sono state utilizzate per il educativo scopo 

di quello studio e sono presentate per informare gli operatori di educazione speciale  

(Avramidis & Kaliva, 2006, p. 69). Lo studio ha cercato di presentare il modo di 

lavorare con l’ allieva di svillupare il linguaggio orale, con materiale unico, 

diversificato per il proprio livello di preparazione. La revisione della letteratura si è 

bassata su sei temi: la sordità, l’ uso dell’ impianto cocleare e il significato della 

sordità, il parlato e la sordità, la scuola elemetare generale, l’ insegnamento speciale 

alla scuola elementare generale e il sostegno differenziato per l’ insegnamento e la 

lingua nello sviluppo del linguaggio orale e della comunicazione totale. 
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Καηάινγνη 

 

Καηάινγνο πληνκνγξαθηώλ 

ΑΠ  Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

ΑΠΑ Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε 

ΔΑΔ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

ΔΓΑ Έληππν Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο 

ΔΔΑ Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 

ΔΔΠ Δμαηνκηθεπκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα 

ΠΛ Παλειιήληνο χιινγνο Λνγνπεδηθψλ 

ΠΟΤ/WHO Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο/World Health Organization 

ΛΔΒΓ Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ 

ΠΑΠΔΑ Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 

ΓΔΠΠ Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

ΚΔΓΓΤ Κέληξν Γηάγλσζεο Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο 

ΑΓΔΠΔΑΔ ηνρεπκέλν, Αηνκηθφ, Γνκεκέλν, Δληαμηαθφ, Πξφγξακκα Δηδηθήο   

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

dB  decibel 

IDEA  International Deaf Education Association  

ICD-10  International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems 10th Revision 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CE4QFjAFahUKEwiSmcHh2YXHAhUoAXMKHQiVD2g&url=http%3A%2F%2Fwww.ideadeaf.org%2F&ei=b5a7VdKlBKiCzAOIqr7ABg&usg=AFQjCNG3S5OKOjprI2e7ze6zDbEIZYqeeA&sig2=trBKn5ufWa1WyxGSoL3xbA&bvm=bv.99261572,d.bGQ
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Δηζαγσγή 

ηε παξνχζα κειέηε δηεξεπλήζεθε ε δηαθνξνπνηεκέλε εηδηθή δηδαθηηθή 

ππνζηήξημε ζε θσθή καζήηξηα κε θνριηαθφ εκθχηεπκα ζε γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν 

κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε εηδηθή 

δηδαθηηθή ππνζηήξημε έγηλε ζηελ νκηινχκελε πξνθνξηθή γιψζζα κε ζπλνδεία 

θπζηθψλ ρεηξνλνκηψλ. Ζ ζπλνιηθή ππνζηήξημε ηεο καζήηξηα δελ πεξηειάβαλε ηελ 

ρξήζε ηεο ειιεληθήο λνεκαηηθήο γιψζζαο, σο απνθιεηζηηθήο κνξθήο επηθνηλσλίαο, 

επεηδή ε καζήηξηα δελ ηε γλψξηδε θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δελ ελδηαθεξφηαλ 

λα ηε κάζεη. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε εηδηθή δηδαθηηθή ππνζηήξημε έγηλε ζην γεληθφ 

δεκνηηθφ ζρνιείν φπνπ θνηηνχζε ε καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ γεληθή ηάμε ηεο Α’ δεκνηηθνχ θαη ζηελ αίζνπζα γεληθήο ρξήζεο 

φπνπ γηλφηαλ ην αηνκηθφ κάζεκα ηεο. 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί θαη λα γίλεη πξαθηηθή 

εθαξκνγή δηαθνξνπνηεκέλεο εηδηθήο δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο ζε θσθή καζήηξηα κε 

θνριηαθφ εκθχηεπκα ζε γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, γηα λα κπνξέζεη ε καζήηξηα λα 

αλαπηχμεη ηνλ πξνθνξηθφ ηεο ιφγν, κε έθθξαζε ζαθή θαη αθξηβή. 

Με βάζε ηε κειέηε απηνχ ηνπ ζθνπνχ έγηλε εθηελήο βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θαη ζπζρεηίζηεθαλ πξνγελέζηεξεο έξεπλεο κε ηελ παξνχζα έξεπλα, 

ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζεσξεηηθή ππνζηήξημε ηνπ ζέκαηνο θαη λα γίλεη κία 

ζρεηηθή παξνπζίαζε ησλ πξνυπαξρνπζψλ επηηπρψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Δπίζεο νη 

πξαθηηθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία είραλ ζθνπφ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ζηάζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

είλαη βαζηζκέλεο ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Οη επηηπρείο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αλαθέξνληαη, πέξα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπο, 

πηνζεηήζεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ πάλσ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θσθνχ 
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θνξηηζηνχ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα γηα λα κπνξέζεη λα αλαπηχμεη ηνλ πξνθνξηθφ ηεο 

ιφγν. Ζ παξνχζα κειέηε θαζψο είλαη απνηέιεζκα ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο ζε 

πξαγκαηηθή πεξίπησζε είλαη κηα κνλαδηθή κειέηε πνπ κπνξεί λα δψζεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη λα βνεζήζεη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο εηδηθήο 

αγσγήο, θαη ζπγθεθξηκέλα φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ θνριηαθά θσθψλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ επηζθφπεζε έγηλε κε 

ζπζηεκαηηθή έξεπλα βξεηαληθψλ θαη ακεξηθαληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πάληα πάλσ 

ζηελ δηαθνξνπνηεκέλε εηδηθή δηδαθηηθή ππνζηήξημε θσθήο καζήηξηαο κε θνριηαθφ 

εκθχηεπκα κε έκθαζε ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ηεο ιφγνπ. Παξ’ φιε ηελ 

έξεπλα, νη κειέηεο πνπ βξέζεθαλ λα αλαθέξνληαη ζηνλ πξαθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

εθαξκνγή ηερληθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θνριηαθά θσθψλ 

παηδηψλ ήηαλ ειάρηζηεο. Έηζη, ζε απηή ηε κειέηε επηδηψρζεθε ε πιήξεο παξνπζίαζε 

ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ηεο ιφγνπ κε πξσηφηππν θαη κνλαδηθφ παηδαγσγηθφ πιηθφ 

δηαθνξνπνηεκέλν θαη δεκηνπξγεκέλν απνθιεηζηηθά γηα ην επίπεδν εηνηκφηεηαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο καζήηξηαο.  
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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θχξηα επηβιέπνπζα γηα ηελ κεηαπηπρηαθή 

δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ηεο θαζεγήηξηα θα. Μαξία Γξνζηλνχ γηα ηελ ζπζηεκαηηθή 

βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Υξεζηάθε γηα ηελ ηηκή πνπ 

κνπ δίλεη λα είλαη ζπλεπηβιέπνλ θαζεγεηήο ζε απηή κνπ ηελ πξνζπάζεηα. Έλα κεγάιν 

επραξηζηψ ζα ήζεια λα δψζσ θαη ζηελ δαζθάια ηεο ηάμεο φπνπ έθαλα ηελ πξαθηηθή 

κνπ άζθεζε ηελ θα Γεσξγία Λάζθαξε θαη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ηνλ θ. 

Αλαζηάζην Αλδξηαλφπνπιν γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

δηεθπεξαίσζε ηεο πξαθηηθήο θαη δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Θα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ επίζεο ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ άκεζε άδεηα πνπ κνπ έδσζαλ λα 

εξγαζηψ κε ηελ θφξε ηνπο. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θνληηλνχο 

κνπ αλζξψπνπο πνπ κε ζηήξημαλ θαη κε ελζάξξπλαλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 
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Κεθάιαην Πξώην: 

Θεσξεηηθή Θεκειίσζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

Θεσξεηηθή ζεκειίσζε θαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

Η θώθσζε 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (ΠΟΤ) (2015), πάλσ απφ 5% 

ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ (360 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη παγθνζκίσο) έρνπλ 

αλαπεξία απψιεηαο αθνήο (328 εθαηνκκχξηα ελήιηθεο θαη 32 εθαηνκκχξηα παηδηά). Ζ 

απψιεηα ηεο αθνήο κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ζπγγελή θαη επίθηεηεο αηηίεο. Οη κηζέο 

απφ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απψιεηαο αθνήο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κέζσ ηεο 

πξσηνγελνχο πξφιεςεο. Οη άλζξσπνη κε απψιεηα αθνήο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ 

απφ βνεζήκαηα αθνήο, θνριηαθά εκθπηεχκαηα θαη άιιεο βνεζεηηθέο ζπζθεπέο, 

θαζψο επίζεο απφ ηε λνεκαηηθή γιψζζα θαη άιιεο κνξθέο εθπαηδεπηηθήο θαη 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Ζ ηξέρνπζα παξαγσγή ησλ αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο πιεξνί 

ιηγφηεξν απφ ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ αλαγθψλ παγθνζκίσο. Ζ απψιεηα αθνήο 

αλαθέξεηαη ζε απψιεηα κεγαιχηεξε απφ 40 ληεζηκπέι (dB) ζην απηί πνπ αθνχεη 

θαιχηεξα γηα ηνπο ελήιηθεο (βι. Πίλαθαο 1) θαη απψιεηα αθνήο άλσ ησλ 30 dB ζην 

απηί πνπ αθνχεη θαιχηεξα γηα ηα παηδηά. Ζ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ κε απψιεηα 

αθνήο δνπλ ζε ρψξεο ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο. 

χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2011) ε έλλνηα ηεο θψθσζεο εμεηάδεηαη κε ηηο 

παξακέηξνπο, ην βαζκφ απψιεηαο ηεο αθνήο, ην ρξφλν πνπ επήιζε ε θψθσζε θαη ηνλ 

ηχπν βιάβεο ηεο αθνήο. Ο ρξφλνο απψιεηαο ηεο αθνήο είλαη ζεκαληηθφο γηαηί 

επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Έηζη ηελ θψθσζε ηε ρσξίδνπκε ζε 

πξνγισζζηθή θαη κεηαγισζζηθή αλάινγα αλ έρεη επέιζεη πξηλ ή κεηά ηελ θαηάθηεζε 

ζηνηρεησδψο ηεο γιψζζαο (4-5 εηψλ). Αλάινγα, ινηπφλ κε ην ρξφλν απψιεηαο ηεο 

αθνήο ηνπ παηδηνχ απαηηείηαη εηδηθή παηδαγσγηθή κεηαρείξηζε αθνχ νη εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηνπ είλαη δηαθνξεηηθέο. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνγισζζηθήο αθνπζηηθήο 

αλεπάξθεηαο (θψθσζε) ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δίλνπλ έκθαζε ζηελ απφθηεζε  
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γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κεηαγισζζηθήο αθνπζηηθήο αλεπάξθεηαο δίλνπλ έκθαζε ηε δηαηήξεζε εθ κέξνπο ησλ 

παηδηψλ ησλ θαηάιιεισλ ζρεκάησλ νκηιίαο θαη γιψζζαο (ηαζηλφο, 2013). Όπσο 

αλαθέξεη ν Υξεζηάθεο (2011) ν ηχπνο ηεο αθνπζηηθήο βιάβεο κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζε βιάβε ζηελ θαηαζθεπή ή ιεηηνπξγία ηνπ απηηνχ. Αθφκε, ν ίδηνο, αλαθέξεη θαηά ηε 

γισζζηθή αλάπηπμε ηνπο ηα θσθά παηδηά αξρίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηά ηνπο 12 κήλεο γηαηί ζπλερίδνπλ λα ςειιίδνπλ αιιά δελ 

αξρίδνπλ λα ιέλε ιέμεηο. Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ έλα θσθφ παηδί παξνπζηάδεη 

ειιείκκαηα ζηε γξακκαηηθή, ην ζπληαθηηθφ θαη ην ιεμηιφγην θαη κεηά ηελ ηξίηε 

δεκνηηθνχ αξρίδνπλ λα είλαη εκθαλείο νη δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ ζηνλ πξνθνξηθφ θαη 

γξαπηφ ιφγν. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηαζηλφ (2013) ηα κηθξά λήπηα κε νκαιή αθνή 

ή κε θψθσζε έρνπλ θνηλέο επηθνηλσληαθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο άλαξζξε θιπαξία 

(babbling), κνπξκνπξεηά, γέιην θηι. ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ κε 

απψιεηα αθνήο, φκσο, αξρίδνπλ λα παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηε γισζζηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Καη απηφ γηαηί δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιακβάλνπλ ηελ 

νκηιία ησλ γνληψλ ηνπο αιιά θαη ηε δηθή ηνπο (ζπλ)νκηιία. Απηέο νη αιιαγέο κπνξεί 

λα παξεξκελεπηνχλ απφ ηνπο γνλείο θαη λα ηηο απνδψζνπλ ζε άιια αίηηα, φπσο 

πηζαλή λνεηηθή θαζπζηέξεζε ή εθδήισζε θάπνηαο ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο.  

Απώιεηα αθνήο θαη θώθσζε: Όπσο, αλαθέξεη ν ΠΟΤ (2015) έλα άηνκν πνπ 

δελ είλαη ζε ζέζε λα αθνχζεη, φπσο έλα άηνκν κε θπζηνινγηθή αθνή - κε φξηα αθνήο 

25 dB ή θαιχηεξα ζηα δχν απηηά - ιέγεηαη φηη έρεη απψιεηα αθνήο. Ζ απψιεηα ηεο 

αθνήο κπνξεί λα είλαη ήπηα, κέηξηα, ζνβαξή ή βαξηά (βι. Πίλαθαο 1). Μπνξεί λα 

επεξεάζεη ην έλα ή θαη ηα δχν απηηά θαη νδεγεί ζε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ζηελ αθνή θαη ζηνπο δπλαηνχο ήρνπο. «Έηζη, ηα 

παηδηά πνπ αδπλαηνχλ λα αθνχλ ήρνπο ζ’ έλα ή πάλσ απφ έλα νξηζκέλν επίπεδν 
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έληαζεο ή νμχηεηαο ηαμηλνκνχληαη σο άηνκα κε θψθσζε. Σα ππφινηπα ζεσξνχληαη 

φηη αλήθνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε δπζθνιίεο αθνήο» (ηαζηλφο, 2013, ζ. 170). 

Ωο «βαξήθννη» ραξαθηεξίδνληαη ηα άηνκα κε απψιεηα αθνήο πνπ θπκαίλεηαη απφ 

ήπηα έσο ζνβαξή. πλήζσο επηθνηλσλνχλ κέζσ ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο θαη 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα βνεζήκαηα αθνήο, ηα θνριηαθά εκθπηεχκαηα θαη 

άιιεο βνεζεηηθέο ζπζθεπέο. Οη άλζξσπνη κε πην ζεκαληηθέο απψιεηεο αθνήο κπνξεί 

λα επσθειεζνχλ απφ ηα θνριηαθά εκθπηεχκαηα. Οη «θσθνί» άλζξσπνη έρνπλ σο επί 

ην πιείζησλ πνιχ ζνβαξή απψιεηα αθνήο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη πνιχ κηθξή ή 

θαζφινπ αθνή θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ηε λνεκαηηθή γιψζζα γηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ (World Health Organization, 2015). 

Ο Υξεζηάθεο, (2011) αλαθέξεηαη ζηελ Γηεζλή Έλσζε Δθπαίδεπζεο Κσθψλ - 

IDEA - International Deaf Education Association (2000), ε νπνία νξίδεη ηελ θψθσζε 

σο «βιάβε ζηελ αθνή ηφζν ζνβαξή, ψζηε ην παηδί δελ κπνξεί λα ιακβάλεη γισζζηθέο 

πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο αθνήο, ρσξίο ηε ρξήζε πξφζζεηνπ βνεζήκαηνο, π.ρ. 

αθνπζηηθά βαξεθνΐαο θ.α.». 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CE4QFjAFahUKEwiSmcHh2YXHAhUoAXMKHQiVD2g&url=http%3A%2F%2Fwww.ideadeaf.org%2F&ei=b5a7VdKlBKiCzAOIqr7ABg&usg=AFQjCNG3S5OKOjprI2e7ze6zDbEIZYqeeA&sig2=trBKn5ufWa1WyxGSoL3xbA&bvm=bv.99261572,d.bGQ
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Καηεγνξία 

απψιεηαο 

αθνήο 

Αληίζηνηρεο 

αθνπνκεηξηθέο 

ηηκέο ISO Δπίδνζε πζηάζεηο 

0 – Κακία 

απψιεηα 

αθνήο 

25 dB ή 

θαιχηεξα 

(ζην θαιχηεξν 

απηί) 

Καζφινπ ή πνιχ 

ειαθξά πξνβιήκαηα 

αθνήο. Ηθαλφο λα 

αθνχεη ςηζχξνπο.   

1 - Ήπηα 

απψιεηα 

αθνήο 

26-40 dB 

(ζην θαιχηεξν 

απηί) 

Ηθαλφο λα αθνχεη θαη 

λα επαλαιακβάλεη 

πξνθνξηθέο ιέμεηο κε 

θαλνληθή θσλή ζην 

έλα κέηξν. 

πκβνπιεπηηθή. Μπνξεί λα 

ρξεηάδνληαη αθνπζηηθά βαξεθνΐαο. 

2 - Μέηξηα 

απψιεηα 

αθνήο 

41-60 dB 

(ζην θαιχηεξν 

απηί) 

Ηθαλφο λα αθνχεη θαη 

λα επαλαιακβάλεη 

πξνθνξηθέο ιέμεηο κε 

πςσκέλε θσλή ζην 

έλα κέηξν. 

πληζηψληαη ζπλήζσο αθνπζηηθά 

βαξεθνΐαο. 

3 - νβαξή 

απψιεηα 

αθνήο 

61-80 dB 

(ζην θαιχηεξν 

απηί) 

Ηθαλφο λα αθνχεη 

θάπνηεο ιέμεηο φηαλ 

θσλάμεηε ζην 

θαιχηεξν απηί. 

Υξεηάδνληαη αθνπζηηθά βαξεθνΐαο. 

Δάλ δελ είλαη δηαζέζηκα αθνπζηηθά 

βαξεθνΐαο, ζα πξέπεη λα δηδαρζεί 

ρεηιεαλάγλσζε θαη λνεκαηηθή 

γιψζζα. 

4 – Βαξηά 

απψιεηα 

αθνήο - 

θψθσζε 

81 dB ή 

πεξηζζφηεξν 

(ζην θαιχηεξν 

απηί) 

Αλίθαλνο λα αθνχζεη 

θαη λα θαηαιάβεη 

νχηε κηα θσλαθηή 

θσλή. 

Σα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο κπνξεί λα 

βνεζήζνπλ λα θαηαιαβαίλεη 

θάπνηεο ιέμεηο.  

Υξεηάδνληαη επηπξφζζεηεο 

απνθαηαζηάζεηο. πλίζηαηαη 

απαξαίηεηα ρεηιεαλάγλσζε θαη 

λνεκαηηθή γιψζζα. 

Οη θαηεγνξίεο 2, 3 θαη 4 έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο δπζιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα αθνήο. 

Οη ηηκέο ISO κέηξεζεο ηεο αθνήο είλαη κέζνη φξνη ησλ ηηκψλ ζηα 500, 1000, 2000, 4000 Hz.  

(World Health Organization) 

Πίλαθαο 1. Καηεγνξηνπνίεζε απώιεηαο αθνήο 
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χκθσλα κε ηε ηειεπηαία αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ ICD-10 (International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision) 

Version: 2015 ε θψθσζε ηνπ θνξηηζηνχ πνπ κειεηάηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα 

θαηεγνξηνπνηείηαη κε θσδηθφ: «H90 - Απψιεηα αθνήο ηχπνπ αγσγηκφηεηαο θαη 

λεπξναηζζεηεξηαθνχ ηχπνπ (H90 - Conductive and sensorineural hearing loss). Απηή 

ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηε ζπγγελή θψθσζε θαη δελ πεξηιακβάλεη ηε θσθαιαιία 

NEC (H91.3), ηε κε άιισο θαζνξηδφκελε θψθσζε (H91.9), ηε κε άιισο 

θαζνξηδφκελε απψιεηα ηεο αθνήο NOS (H91.9), ηελ απψιεηα αθνήο νθεηιφκελε ζε 

ζφξπβν (H83.3), ηελ απψιεηα αθνήο νθεηιφκελε ζε σηνηνμηθνχο παξάγνληεο (H91.0) 

θαη ηελ αηθλίδηα (ηδηνπαζήο) απψιεηα ηεο αθνήο (H91.2)» (World Health 

Organization, 2015). 

Οη αηηίεο ηεο απψιεηαο αθνήο θαη ηεο θψθσζε ζχκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ (2015), 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ζπγγελή θαη επίθηεηεο. Οη ζπγγελήο αηηίεο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε απψιεηα αθνήο θαηά ή ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε. Ζ απψιεηα ηεο αθνήο 

κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ θιεξνλνκηθνχο θαη κε θιεξνλνκηθνχο γελεηηθνχο 

παξάγνληεο ή απφ νξηζκέλεο επηπινθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνπ 

ηνθεηνχ, φπσο: εξπζξά, ζχθηιε ή άιιεο ινηκψμεηο ηεο κεηέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο, ρακειφ βάξνο ή αζθπμία ηνπ παηδηνχ θαηά ηε γέλλεζε, αθαηάιιειε 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή ζνβαξφ 

ίθηεξν θαηά ηε λενγληθή πεξίνδν. Οη επίθηεηεο αηηίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

απψιεηα ηεο αθνήο ζε νπνηαδήπνηε ειηθία, θαη απηέο κπνξεί λα είλαη: κνιπζκαηηθέο 

αζζέλεηεο φπσο ε κεληγγίηηδα, ε ηιαξά θαη ε παξσηίηηδα, ρξφληεο ινηκψμεηο ηνπ 

απηηνχ, ζπιινγή πγξνχ ζην απηί (κέζε σηίηηδα), ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ, 

ηξαπκαηηζκφ ζην θεθάιη ή ζην απηί, ππεξβνιηθφο ζφξπβνο απφ κεραλήκαηα θαη 

εθξήμεηο, ςπραγσγηθφο ζφξπβνο απφ πξνζσπηθέο ζπζθεπέο ήρνπ, ζπλαπιίεο, 

http://codesfordoctors.gr/Details-ICD10.php?query=H90&searchType=1
http://codesfordoctors.gr/Details-ICD10.php?query=H90&searchType=1
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en#/H90-H95
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/icdcodes/H91.3
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/icdcodes/H91.9
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/icdcodes/H91.9
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/icdcodes/H83.3
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/icdcodes/H91.0
http://www.galinos.gr/web/drugs/main/icdcodes/H91.2
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λπρηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο, κπαξ θαη αζιεηηθά γεγνλφηα, γήξαλζε, θεξί ή μέλα 

ζψκαηα πνπ κπινθάξνπλ ην θαλάιη ηνπ απηηνχ. ηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ, ε 

ρξφληα κέζε σηίηηδα είλαη ε θχξηα αηηία απψιεηαο ηεο αθνήο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ Οκάδα Δηδηθνχ Δλδηαθέξνληνο Βαξεθνΐαο ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ 

Λνγνπεδηθψλ (ΠΛ) (2011), ηα αίηηα ηεο βαξεθνΐαο ζηα παηδηά πνπ γελληνχληαη 

θσθά είλαη θαηά 50% γελεηηθήο αηηηνινγίαο, 25% κε γελεηηθήο αηηηνινγίαο θαη θαηά 

25% αγλψζηνπ αηηηνινγίαο. 

Δπηπηώζεηο ηεο απώιεηαο αθνήο: Μία απφ ηηο θχξηεο επηπηψζεηο ηεο απψιεηαο 

αθνήο είλαη ζηνλ ιεηηνπξγηθφ ηνκέα θαη αλαθέξεηαη ζηε δπζθνιία ηνπ αηφκνπ λα 

επηθνηλσλεί κε ηνπο άιινπο. Καη απηφ γηαηί ε αλάπηπμε ηεο πξνθνξηθήο νκηινχκελεο 

γιψζζαο ζε παηδηά κε θψθσζε ζπρλά θαζπζηεξεί. Ζ απψιεηα ηεο αθνήο θαη νη 

αζζέλεηεο ηνπ απηηνχ, κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο δπζκελείο επηπηψζεηο θαη ζηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ. Παξ’ φια απηά, φηαλ δίλνληαη επθαηξίεο ζηα άηνκα 

κε απψιεηα αθνήο λα επηθνηλσλήζνπλ, ηφηε κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ επί ίζνηο 

φξνηο κε ηνπο άιινπο. Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ ηεο πξνθνξηθήο θαη 

γξαπηήο γιψζζαο ή κέζσ ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο. Όζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο, ε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη ν 

απνθιεηζκφο ησλ αηφκσλ κε απψιεηα αθνήο απφ ηελ επηθνηλσλία επηδξνχλ αξλεηηθά 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή απηψλ ησλ αηφκσλ, πξνθαιψληαο ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο, 

απνκφλσζεο θαη απνγνήηεπζεο. Δάλ ζε έλα άηνκν κε εθ γελεηή θψθσζε, δελ ηνπ 

έρεη δνζεί ε επθαηξία λα κάζεη ηε λνεκαηηθή γιψζζα φζν ήηαλ παηδί, απηφ ην άηνκν 

κπνξεί λα αηζζάλεηαη απνθιεηζκέλν απφ ηελ θνηλσλία (World Health Organization, 

2015). 

Οη κηζέο απφ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απψιεηαο αθνήο κπνξνχλ λα πξνιεθζνχλ 

κέζσ ηεο πξσηνγελνχο πξφιεςεο. Απηά αλαθέξεη ν ΠΟΤ (2015) ζπλερίδνληαο φηη 
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κεξηθέο απιέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξφιεςε πεξηιακβάλνπλ: ηελ αλνζνπνίεζε 

παηδηψλ απφ αζζέλεηεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηελ αλνζνπνίεζε εθήβσλ θνξηηζηψλ θαη 

γπλαηθψλ ηεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο θαηά ηεο εξπζξάο πξηλ ηελ εγθπκνζχλε, ηε 

δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ζχθηιεο θαη άιισλ ινηκψμεσλ ζε έγθπεο γπλαίθεο, ηε 

βειηίσζε ηεο πξνγελλεηηθήο θαη πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πξνψζεζεο ηνπ αζθαινχο ηνθεηνχ, ησλ πγηψλ πξαθηηθψλ θξνληίδαο ηνπ απηηνχ, 

ηελ εμέηαζε ησλ παηδηψλ γηα κέζε σηίηηδα, ηελ απνθπγή ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

θαξκάθσλ, πνπ κπνξεί λα είλαη επηβιαβή γηα ηελ αθνή, λα αλαθέξνληαη ηα βξέθε 

πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ έγθαηξε αμηνιφγεζε ηεο αθνήο, ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη 

ηε θαηάιιειε δηαρείξηζε φπσο απαηηείηαη, ηε κείσζε ηεο έθζεζεο (ηφζν 

επαγγεικαηηθά φζν θαη εξαζηηερληθά) ζε δπλαηνχο ήρνπο, κε ηελ ελεκέξσζε γηα ηνπο 

θηλδχλνπο, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ 

ελζάξξπλζε ησλ αηφκσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ζπζθεπέο 

φπσο σηναζπίδεο θαη αθνπζηηθά πνπ κεηψλνπλ ηνλ ζφξπβν. 

Ζ έγθαηξε αλίρλεπζε θαη παξέκβαζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο απψιεηαο αθνήο ζηελ αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε 

ελφο παηδηνχ. ε βξέθε θαη κηθξά παηδηά κε απψιεηα αθνήο, ν έγθαηξνο εληνπηζκφο 

κέζσ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ αθνήο γηα βξέθε κπνξεί λα βειηηψζεη γισζζηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά ηελ εμέιημε ελφο παηδηνχ. χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ (2015) ηα παηδηά κε 

θψθσζε πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ ηε λνεκαηηθή γιψζζα, καδί κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο απψιεηαο αθνήο 

έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο είλαη νη εμεηάζεηο γηα αζζέλεηεο ηνπ απηηνχ πξηλ πάεη 

ην παηδί ζην ζρνιείν, θαηά ηελ θνίηεζε ηνπ ζην ζρνιείν θαη θαηά ηελ εμέηαζε γηα 

έλαξμε εξγαζίαο. Δλ ζπλερεία ν ΠΟΤ (2015) αλαθέξεη φηη νη άλζξσπνη κε απψιεηα 

αθνήο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε ρξήζε ζπζθεπψλ αθνήο, φπσο ηα βνεζήκαηα 
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αθνήο, ηα θνριηαθά εκθπηεχκαηα θαη άιιεο βνεζεηηθέο ζπζθεπέο. Μπνξνχλ επίζεο 

λα επσθειεζνχλ απφ ηε ινγνζεξαπεία, ηελ αθνπζηηθή απνθαηάζηαζε θαη απφ άιιεο 

ζπλαθή ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ (2015) νη άλζξσπνη κε απψιεηα 

αθνήο κπνξνχλ λα κάζνπλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

ρεηιεαλάγλσζεο, κε ηε ρξήζε γξαπηψλ θεηκέλσλ θαη κε ηε λνεκαηηθή γιψζζα. Σα 

παηδηά κε απψιεηα αθνήο κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ απφ ηε δηδαζθαιία ζηε λνεκαηηθή 

γιψζζα ζην ζρνιείν θαη απφ ηελ παξνρή ππνηίηισλ θαη δηεξκελέα λνεκαηηθήο 

γιψζζαο ζηελ ηειεφξαζε, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ηνπο ζηηο πιεξνθνξίεο. 

Δπίζεο, ε αλαγλψξηζε επίζεκα ησλ εζληθψλ λνεκαηηθψλ γισζζψλ θαη ε αχμεζε ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο δηεξκελέσλ λνεκαηηθήο γιψζζαο είλαη ζεκαληηθέο δξάζεηο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε απψιεηα αθνήο ζε ππεξεζίεο, κέζσ ηεο 

λνεκαηηθήο γιψζζαο. Ζ λνκνζεζία γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξεί επίζεο λα 

ζπκβάιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ κε απψιεηα 

αθνήο ζηελ θνηλσλία (World Health Organization, 2015). 

ρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο πξψηκεο αλίρλεπζεο ηεο βαξεθνΐαο, ε Οκάδα Δηδηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο Βαξεθνΐαο ηνπ ΠΛ (2011) αλαθέξεη φηη έρνπκε ηηο ππνθεηκεληθέο 

θαη αληηθεηκεληθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη 

κε. Οη ππνθεηκεληθέο κέζνδνη ειέγρνπ ηεο αθνήο είλαη ε αληρλεπηηθή αθννκεηξία 

(απφ ηε γέλλεζε έσο έμη κήλεο), ε ηερληθή απφζπαζεο πξνζνρήο (απφ έμη κέρξη 18 

κελψλ), ε νπηηθψο εληζρπκέλε ζπκπεξηθεξηνινγηθή αθννκεηξία (απφ 7 κελψλ έσο 

δπφκηζη ρξνλψλ), ε νκηιεηηθή αθννκεηξία (απφ 18 κελψλ) θαη ε παηγληδναθννκεηξία 

(γηα παηδηά κηθξφηεξα ησλ 2,5 ρξνλψλ). Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο ην άηνκν 

θαιείηαη λα ζπλεξγαζηεί θαη λα δψζεη απαληήζεηο γηα ην αλ αθνχεη ή φρη. χκθσλα 

κε ηελ  Οκάδα Δηδηθνχ Δλδηαθέξνληνο Βαξεθνΐαο ηνπ ΠΛ (2011), νη αληηθεηκεληθέο 

κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ ηε ηπκπαλνκεηξία, ην αληαλαθιαζηηθφ ηνπ αλαβνιέα, ηηο 
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σηναθνπζηηθέο εθπνκπέο, ηα αθνπζηηθά πξνθιεηά δπλακηθά ηνπ εγθεθαιηθνχ 

ζηειέρνπο θαη ην Steady State Response (SSR). Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ δελ 

απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ αηφκνπ πνπ εμεηάδεηαη. Με ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ αθνήο ζε βξεθηθή ειηθία ηα παηδηά θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ. Έηζη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ νη 

επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ θαηά ην κέγηζην ρσξίο λα ραζεί ν πνιχηηκνο 

ρξφλνο ηεο θξίζηκεο πεξηφδνπ. Ζ έγθαηξε παξέκβαζε είλαη θνηλψο απνδεθηή θαη 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ, ηνπ ιφγνπ θαη 

ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ (Οκάδα Δηδηθνχ Δλδηαθέξνληνο Βαξεθνΐαο, Παλειιήληνο 

χιινγνο Λνγνπεδηθψλ, 2011). 

Η ρξήζε ηνπ θνριηαθνύ εκθπηεύκαηνο θαη ε έλλνηα ηεο θώθσζεο 

 Ζ ηαηξηθή θαη ε ηερλνινγία έρνπλ εμειηρζεί ηφζν πνιχ ζηηο κέξεο καο πνπ καο 

επηηξέπνπλ λα έρνπκε πξφζβαζε ζηε θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ ηεο αθνήο θαη ησλ 

δηαηαξαρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. χκθσλα κε ηελ Οκάδα Δηδηθνχ Δλδηαθέξνληνο 

Βαξεθνΐαο ηνπ ΠΛ (2011) ε εμέιημε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο έρεη αλαβαζκίζεη 

ηφζν πνιχ ηα αθνπζηηθά βνεζήκαηα πνπ πιένλ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο 

κπνξνχλ λα βξνπλ απφ ηελ ππεξζχγρξνλε ζπζθεπή πνπ ηνπο αληηζηνηρεί θαη λα 

σθειεζνχλ απφ απηή. Σα άηνκα κε ζνβαξφ βαζκφ βαξεθνΐαο δελ κπνξνχλ λα 

σθειεζνχλ απφ ηα ζπκβαηηθά αθνπζηηθά βνεζήκαηα θαη ρξεηάδνληαη επέκβαζε γηα 

θνριηαθφ εκθχηεπκα. Σν θνριηαθφ εκθχηεπκα εξεζίδεη θαηεπζείαλ ηα γαγγιηαθά 

θχηηαξα ηνπ αθνπζηηθνχ λεχξνπ παξαθάκπηνληαο ηα ηξηρσηά θχηηαξα ηνπ θνριία, 

φπνπ ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ε βιάβε. Έλα θνριηαθφ εκθχηεπκα απνηειείηαη απφ ηνλ 

επεμεξγαζηή ήρνπ, ην κηθξφθσλν θαη ην δηαβηβαζηή (εμσηεξηθά), ην δέθηε 

(εζσηεξηθά θάησ απφ ην δέξκα) θαη ηα ειεθηξφδηα πνπ ζπλδένληαη κε ην δέθηε θαη 

εηζάγνληαη ζηνλ θνριία θαηά ηελ επέκβαζε (βι. Δηθφλα 1). Ζ βαζηθή αξρή 
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ιεηηνπξγίαο ελφο θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο είλαη φηη: «Σν κηθξφθσλν ζπιιέγεη ηηο 

αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηηο κεηαδίδεη ζηνλ επεμεξγαζηή. Ο επεμεξγαζηήο 

ζπιιέγεη θαη θσδηθνπνηεί ηηο αθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο. Οη ειεθηξνληθνί θψδηθεο κε 

ηε ζεηξά ηνπο κεηαθέξνληαη απφ ηνλ επεμεξγαζηή κέζσ ελφο θαισδίνπ ζην 

δηαβηβαζηή. Ο δηαβηβαζηήο ηνπο ζηέιλεη κε ξαδηνθχκαηα ζην δέθηε, ν νπνίνο ηνπο 

κεηαηξέπεη ζε εηδηθά ειεθηξηθά ζήκαηα θαη ηα ζηέιλεη ζηα ειεθηξφδηα. Σα 

ειεθηξφδηα εξεζίδνπλ ηα γαγγιηαθά θχηηαξα ηνπ αθνπζηηθνχ λεχξνπ, ηα νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζηέιλνπλ ηα αληίζηνηρα κελχκαηα ζηνλ εγθέθαιν κέζσ ηεο αθνπζηηθήο 

νδνχ, έηζη ψζηε λα πξνθιεζεί αθνπζηηθή εκπεηξία» (Οκάδα Δηδηθνχ Δλδηαθέξνληνο 

Βαξεθνΐαο, Παλειιήληνο χιινγνο Λνγνπεδηθψλ, 2011, ζ. 307). 

 

Δηθόλα 1. Απεηθόληζε ζπζηήκαηνο θνριηαθνύ εκθπηεύκαηνο ( Advanced Bionics, 2009) 

Αληίζηνηρα, αλαθέξεηαη απφ ηελ Advanced Bionics (2009) φηη «Σν θνριηαθφ 

εκθχηεπκα είλαη κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή, ε νπνία επηηξέπεη ζε πνιινχο αλζξψπνπο 

πνπ έρνπλ ππνζηεί απψιεηα αθνήο λα αθνχζνπλ θαη πάιη θαιχηεξα. Δπίζεο, πνιινί 

άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ αθνχζεη πνηέ ήρνπο βηψλνπλ ηελ αθξφαζε γηα πξψηε θνξά. 
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Δίλαη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή, πην εμειηγκέλε ζπζθεπή απ' φηη ην αθνπζηηθφ 

βαξεθνΐαο πνπ απιά εληζρχεη ηνλ ήρν θαη ηνλ θαζηζηά φζν δπλαηφ ρξεηάδεηαη γηα λα 

ηνλ αθνχζεη έλα εμαζζελεκέλν απηί. Υξεζηκνπνηψληαο ππεξζχγρξνλε ηερλνινγία, ην 

θνριηαθφ εκθχηεπκα ππνθαζηζηά ηα θαηεζηξακκέλα ή λεθξά ηξηρσηά θχηηαξα ηνπ 

θνριία θαη δηεγείξεη άκεζα ην ερεηηθφ λεχξν. Σα ζήκαηα ηαμηδεχνπλ απφ ην 

αθνπζηηθφ λεχξν ζηνλ εγθέθαιν, φπνπ θαη γίλνληαη αληηιεπηά σο ήρνη» ( Advanced 

Bionics, 2009). 

Σα θνριηαθά εκθπηεχκαηα αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Τγείαο (2015) σο ζπζθεπέο πνπ κπνξνχλ λα επσθειήζνπλ ηα άηνκα κε απψιεηα 

αθνήο 81 dB ή πεξηζζφηεξν ζην θαιχηεξν απηί. Ο νξγαληζκφο επηζεκαίλεη φκσο φηη 

παξάιιεια απηά ηα άηνκα ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ινγνζεξαπεία, αθνπζηηθή 

απνθαηάζηαζε θαη άιιεο ζπλαθή ππεξεζίεο. Μεγάιεο ζεκαζίαο είλαη θαη ε 

εθκάζεζε ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ρεηιεαλάγλσζεο, κέζσ 

ηεο ρξήζεο γξαπηψλ θεηκέλσλ θαη κέζσ ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο (World Health 

Organization, 2015. Οκάδα Δηδηθνχ Δλδηαθέξνληνο Βαξεθνΐαο, Παλειιήληνο 

χιινγνο Λνγνπεδηθψλ, 2011). 

Οη Melton θαη Higbee (2013), επηζεκαίλνπλ φηη ηα θσθά παηδηά κε θνριηαθφ 

εκθχηεπκα κπνξεί λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ ήρν θαη ζηελ νκηινχκελε γιψζζα, αιιά 

παξακέλνπλ παηδηά κε πξφβιεκα αθνήο θαη έρνπλ αλάγθε απφ ηελ νπηηθή 

επηθνηλσλία θαη ηελ ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο δηεξκελείο. Απηφ ην γεγνλφο 

ζπρλά ην παξαβιέπνπλ νη γνλείο θαη νη δάζθαινη.  

Οη εξεπλεηέο Rodd & Young, (2009) αλαθέξνπλ φηη είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο 

νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλεξγαζία λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα πιενλεθήκαηα 

θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη λα ζέζνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνηεξαηφηεηεο. Ζ 

έκθαζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ινηπφλ, απφ ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πξνβιεκάησλ 
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αθνήο αιιά θαη απφ ηνπο γνλείο ζηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. Δίλαη ζεκειηψδνπο 

ζεκαζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ πιαηζίσλ ελζσκάησζεο λα ππάξρεη 

κία απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο. 

Γηα ηελ έγθαηξε παξέκβαζε θαη γηα ηελ αμία φηη θάζε παηδί κεηξάεη πξέπεη λα γίλεη 

επαγγεικαηηθή πξαθηηθή, εζηηαζκέλε ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ζπδήηεζε κε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα ζεσξεζεί φηη έρνπκε κηα επηηπρή 

εθαξκνγή. Ζ εηζαγσγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ξφινπ πξνηείλεηαη γηα λα κπνξέζνπλ νη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

γηα ηα πξνβιήκαηα αθνήο λα απνθηήζνπλ κηα πην νιηζηηθή θαη νινθιεξσκέλε 

παξνρή ππεξεζηψλ.  

Ζ έξεπλα ησλ Hyde & Punch (2011) έδεημε φηη νη γνλείο θσθψλ παηδηψλ 

επηιέγνπλ ην θνριηαθφ εκθχηεπκα γηα ηα παηδηά ηνπο ρσξίο δεχηεξε ζθέςε θαη 

επηζπκνχλ ηνλ ιφγν θαη ηελ αθνή σο ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ ηνπο. Παξ’ 

φια απηά ππάξρεη θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ γνλέσλ πνπ ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα 

θάλνπλ ρξήζε ελφο ζπλδπαζκνχ νκηιίαο θαη λνεκάησλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ 

σθέιεηα απφ ηελ ρξήζε ησλ λνεκάησλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο. Έλα κηθξφ 

πνζνζηφ θνριηεκθπηεπκέλσλ παηδηψλ αλαθέξζεθε απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

δαζθάινπο ηνπο φηη ρξεζηκνπνηεί θάπνηαο κνξθήο λνεκαηηθή, σο ηνλ θχξην ηξφπν 

επηθνηλσλίαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην ζρνιείν. Σα επξήκαηα έδεημαλ επίζεο, φηη 

πνιινί γνλείο πνπ είλαη αθνζησκέλνη ζηελ αλάπηπμε ηεο νκηιίαο ησλ παηδηψλ ηνπο, 

αλαγλσξίδνπλ φηη ε λνεκαηηθή γιψζζα κπνξεί λα παίμεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη 

δήισζαλ φηη ζα ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ εάλ σθεινχζε ηα παηδηά ηνπο. Κάπνηνη γνλείο, 

αθφκα, ζπλέδεζαλ ην γεγνλφο ηεο πξψηκεο ρξήζεο ηεο λνεκαηηθήο κε ηελ γξήγνξε 

αλάπηπμε ηεο νκηιίαο ησλ παηδηψλ ηνπο κεηά ηελ θνριηεκθχηεπζε θαη ηελ 

ραξαθηήξηζαλ σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο κε ηα παηδηά ηνπο ηελ πεξίνδν πξηλ ή κεηά 
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ηελ εκθχηεπζε. Κάπνηεο νηθνγέλεηεο ζηακάηεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ λνεκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηά ηελ εκθχηεπζε, θάπνηεο νηθνγέλεηεο ην έθαλαλ ζηαδηαθά ελψ 

αλαπηπζζφηαλ ε αθνή θαη ν ιφγνο, θαη θάπνηεο άιιεο απφηνκα επεηδή ην απαίηεζε ε 

θιηληθή. Παξ’ φια απηά πνιιέο νηθνγέλεηεο ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ 

ιίγε λνεκαηηθή θαη έδσζαλ αμία ζηελ αλάπηπμεο ηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηα παηδηά ηνπο φπνηε δελ θνξνχλ ηνλ εμσηεξηθφ επεμεξγαζηή ηνπ 

θνριηαθνχ ηνπο εκθπηεχκαηνο ή φπνηε ν κεραληζκφο ράιαγε. Κάπνηνη άιινη γνλείο 

έδσζαλ αμία ζηελ λνεκαηηθή γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα θαιιηεξγήζνπλ κηα 

ζρέζε θαη κε άιινπο θσθνχο θαη πηζαλφλ κηα αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζηελ θνηλφηεηα 

ησλ θσθψλ. Οη δάζθαινη πεξηέγξαςαλ θαη απηνί πεξηπηψζεηο ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ 

πνπ σθειήζεθαλ απφ κηα κίμε πξνθνξηθήο θαη λνεκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζην ζρνιείν 

αιιά ππήξρε ιίγε ή κηθξή λνεκαηηθή επηθνηλσλία ζηελ νηθνγέλεηα. Δπηπιένλ, ηα 

παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη λνεκαηηθή γιψζζα παξνπζίαζαλ κηα επειημία ζηελ 

ρξήζε ησλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο, αιιάδνληαο αλάκεζα ζηελ λνεκαηηθή θαη ηελ 

πξνθνξηθή επηθνηλσλία, αλάινγα κε ην πιαίζην θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη κεηέξεο 

κίιεζαλ γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπο λα κάζνπλ ηελ λνεκαηηθή γιψζζα θαη γηα ηελ 

έιιεηςε γλψζεο ηεο λνεκαηηθήο απφ άιια άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο. Καηά θχξην ιφγν, 

ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε λνεκαηηθή επηθνηλσλία έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιιά θνριηεκθπηεπκέλα παηδηά, ζπλήζσο ππνζηεξηθηηθά ζηελ 

απφθηεζε ηεο πξνθνξηθήο ηνπο γιψζζαο. Έρεη θαλεί, επίζεο, απφ γνλείο θαη 

δαζθάινπο σο κία ρξήζηκε θαη φρη αζπκβίβαζηε κέζνδνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θχξηνπ 

ζηφρνπ ηνπο, ηελ αλάπηπμε ηεο πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ. Οη 

ππνζηεξηθηέο ησλ θνριηεκθπηεπκάησλ, επαγγεικαηίεο θαη κε, δέρνληαη γξήγνξα απηά 

ηα επξέσο ζεηηθά απνηειέζκαηα. Παξφια απηά, ζπλήζσο είλαη επηθπιαθηηθνί ζην λα 

ππνζηεξίμνπλ εμίζνπ ζηαζεξά ηα επξήκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ε λνεκαηηθή 
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επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη κέξνο ηεο δσήο πνιιψλ θνριηεκθπηεπκέλσλ παηδηψλ, κε 

ηελ πξνζδνθία λα σθειήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνθνξηθήο ηνπο νκηιίαο, ηεο 

θνηλσληθφηεηαο ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο θνηλφηεηεο (Hyde & Punch, 2011). 

Ο De Raeve (2010) ζηελ έξεπλα ηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη απνθαηάζηαζε 

ησλ θσθψλ παηδηψλ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα αλαθέξεη φηη έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο 

ζε παηδηά κε θνριηαθφ εκθχηεπκα, θαη νη πεξηζζφηεξεο έρνπλ δείμεη φηη ηα θνριηαθά 

εκθπηεχκαηα έρνπλ κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξφζιεςε ηεο αθνήο θαη ηνπ ιφγνπ, 

ζηελ απφθηεζε ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο θαη ζε ζέκαηα γξακκαηηζκνχ. Αιιά ιίγεο 

έξεπλεο είλαη δηαζέζηκεο γηα ηε ζέζε ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε θνριηαθά εκθπηεχκαηα. Βιέπνπκε φηη ηα παηδηά κε θνριηαθά 

εκθπηεχκαηα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ λνεηά ηελ πξνθνξηθή γιψζζα θαη ηελ 

επηιέγνπλ σο ην θχξην κέζν επηθνηλσλίαο γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, 

θαζψο πεγαίλνπλ ζε γεληθά ζρνιεία θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ. Οη αιιαγέο ζηελ 

ηαηξηθή ηερλνινγία θέξλνπλ αιιαγέο θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο, 

πιένλ, πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο. Καη απηφ γηα λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο πξνζσπηθφ είλαη επέιηθην θαη ελεκεξψλεηαη 

ζπλερψο, γηα λα παξέρνπλ έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα αμηνπνηεί θάζε ρξήζηκν αθνπζηηθφ 

εξέζηζκα ελψ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο γισζζηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ. Ζ αμηνιφγεζε θαη ν ρεηξηζκφο ησλ παηδηψλ κε θνριηαθά εκθπηεχκαηα 

απαηηεί κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ρεηξνχξγνπο, αθνπνιφγνπο, 

δαζθάινπο θσθψλ, ινγνζεξαπεπηέο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο, αιιά 

θαη θσθνχο ελήιηθεο κε θνριηαθά εκθπηεχκαηα θαη άιιεο νηθνγέλεηεο κε θσθά 

παηδηά (κε ή ρσξίο εκθπηεχκαηα). Δπεηδή ην έλα ηξίην ηνπ θσθνχ πιεζπζκνχ έρεη 

επηπιένλ αλάγθεο, θαη φζν εκθπηεχνληαη κηθξφηεξα θαη κηθξφηεξα παηδηά, δελ 

κπνξνχκε λα μέξνπκε φιεο απηέο ηηο επηπιένλ αλάγθεο ηελ ψξα ηεο εκθχηεπζεο, έηζη 



30 

πξέπεη λα ζπλερίζνπκε λα αμηνινγνχκε θαη λα ειέγρνπκε απηά ηα παηδηά κε έλα 

δηεπηζηεκνληθφ ηξφπν. Όρη, κφλν θνηηάδνληαο ηελ αθνπζηηθή, πξνθνξηθή, γισζζηθή 

θαη ζρνιηθή εμέιημε, αιιά θνηηάδνληαο θαη ηελ γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε (De Raeve, 2010). 

Δπίζεο, κηα έξεπλα ησλ Punch & Hyde (2010) έδεημε φηη νη δάζθαινη 

πίζηεπαλ φηη ηα παηδηά κε θνριηαθά εκθπηεχκαηα είραλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

ζηνπο ηνκείο ηεο νκηινχκελε γιψζζαο, ησλ αθαδεκατθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ, απφ φηη ζα είραλ πηζαλφλ θσθά παηδηά ρσξίο εκθχηεπκα. Σέινο, νη ίδηνη 

θαηέιεμαλ φηη είλαη ζεκαληηθφ νη πεξηνξηζκνί θαη ηα νθέιε ησλ θνριηαθψλ 

εκθπηεπκάησλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά πξνζθέξνληαο ζηα θνριηεκθπηεπκέλα θσθά 

παηδηά ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θαηαθέξνπλ φια φζα πξνζδνθνχλ ζε 

πξνζσπηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

Ο πξνθνξηθόο ιόγνο, ε θώθσζε θαη ην θνριηαθό εκθύηεπκα 

Ο πξνθνξηθφο ιφγνο ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα αθνήο δηαθνξνπνηείηαη απφ 

ην ιφγν ησλ παηδηψλ κε ηππηθή αθνπζηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε. Όπσο αλαθέξεη ε 

Οκάδα Δηδηθνχ Δλδηαθέξνληνο Βαξεθνΐαο ηνπ ΠΛ (2011), ηα παηδηά κε 

πξνβιήκαηα αθνήο αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ παηδηψλ κε θπζηνινγηθή αθνή ζηελ 

θαηάθηεζε ησλ γισζζηθψλ ζηαδίσλ αιιά κε δηαθνξεηηθφ ξπζκφ. «Ο ξπζκφο απηφο 

εμαξηάηαη απφ δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο ν βαζκφο βαξεθνΐαο, ε ειηθία 

δηάγλσζεο, ε κέζνδνο ελίζρπζεο/απνθαηάζηαζεο ηεο αθνήο, ε κέζνδνο επηθνηλσλίαο, 

ε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ εηδηθνηήησλ, ε ζσζηή ηερληθή ππνζηήξημε θαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ» (Οκάδα Δηδηθνχ Δλδηαθέξνληνο Βαξεθνΐαο, Παλειιήληνο 

χιινγνο Λνγνπεδηθψλ, 2011, ζ. 315). Οη ίδηνη επίζεο αλαθέξνπλ φηη, ε νκηιία ησλ 

παηδηψλ κε ζνβαξή αθνπζηηθή απψιεηα ή θψθσζε πεξηέρεη ιάζε πνπ πνηθίινπλ θαη 

είλαη θαη ηδηνζπγθξαζηαθά. Απηά ηα ιάζε αθνξνχλ ζηα ηεκάρηα (θσλήκαηα), ζηα 
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ππέξ-ηεκάρηα θαη ζηα δπλακηθά ζηνηρεία (Οθαιίδνπ, 2002) θαη κπνξεί λα νθείινληαη 

ζηελ ειιηπή αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε ηεο νκηιίαο (Whitehead, 1983) θαη γεληθφηεξα 

ζηνλ ειιηπή ζπληνληζκφ αλαπλεπζηηθνχ, θσλεηηθνχ θαη άλσ αξζξσηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Όζνλ αθνξά ηα ηεκαρηαθά ιάζε, απηά ζρεηίδνληαη κε ιάζε ζε ζχκθσλα 

φπσο παξαιείςεηο, αληηθαηαζηάζεηο ή αιινηψζεηο ζπκθψλσλ θαη ιάζε ζε θσλήεληα 

φπσο νπδεηεξνπνίεζε, αληηθαηάζηαζε, ξηλνπνίεζε ή δηθζνγγνπνίεζε. Σα ππέξ-

ηεκαρηαθά ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή πνιιψλ θσλεκάησλ κεγάιεο δηάξθεηαο ή 

ρακειήο έληαζεο θαη αλάξκνζηνπ ή δηαθπκαηλφκελνπ χςνπο. Σα δπλακηθά ζηνηρεία 

αθνξνχλ ην κνλφηνλν ή παξαιιαγκέλν επηηνληζκφ, ηελ αξγή ηαρχηεηα νκηιία θαη ηε 

δηαθεθνκκέλε θψλεζε. Δπηπξφζζεηα, ηα βαξήθνα-θσθά άηνκα θαηά ηελ νκηιία ηνπο 

θάλνπλ κεγάιεο θαη ζπρλέο παχζεηο, δε δειψλνπλ ην ηέινο ηεο πξφηαζεο θαη ε 

θσλεηηθή ρξνηά ηνπο είλαη αιινησκέλε. 

ρεηηθά κε ηελ ειηθία πνπ απνηειεί ηε θξίζηκε πεξίνδν θαηάθηεζεο ηεο 

γισζζηθήο θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο γηα φια ηα παηδηά αθνχνληα θαη κε, ε Οκάδα 

Δηδηθνχ Δλδηαθέξνληνο Βαξεθνΐαο ηνπ ΠΛ (2011) αλαθέξεη ηε βξεθηθή θαη 

λεπηαθή ειηθία. ηε βξεθηθή ειηθία είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ πξν-ιεθηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά επηθνηλσλίαο φπσο θσλνχιεο κε λφεκα, βιεκκαηηθή επαθή, ζεηξά 

ζηελ επηθνηλσλία θαη αθνπζηηθή επεμεξγαζία. Ζ πξνγισζζηθή επηθνηλσλία (Tait DM 

et al, 2001) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ δεμηνηήησλ αθξφαζεο (Estabrooks, 

1998) ζρεηίδνληαη άκεζα θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ νκηιία, λα θαηαλνεί θαη λα αλαπηχζζεη ηνλ ιφγν θαη ηελ νκηιία 

ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε ησλ δεμηνηήησλ αθξφαζεο απνηειείηαη απφ ηνλ εληνπηζκφ, ηε 

δηάθξηζε, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ήρνπ θαη ηεο νκηιίαο. Θα πξέπεη λα 

γίλεη ζαθέο φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε νπνηαδήπνηε εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ζα 

πξέπεη λα είλαη ελεξγή γηα λα εμαζθαιηζηνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα.  
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ηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ηνπ θαιχηεξνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ησλ 

θσθψλ αλαπηχρζεθαλ θαηά θχξην ιφγν ε πξνθνξηθή, ε λνεκαηηθή θαη ε νιηθή 

κέζνδνο επηθνηλσλίαο, φπσο αλαθέξεη ν Υξεζηάθεο (2011). Ζ πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία βαζίδεηαη «ζηελ νπηηθή αληίιεςε ησλ νξαηψλ νξγάλσλ ηεο νκηιίαο 

(ρεηιεαλάγλσζε), ην ζρεκαηηζκφ ησλ θζφγγσλ κε ηηο δνλήζεηο πνπ ν θαζέλαο 

πξνθαιεί (νκηιία) θαη ε έθθξαζε ηεο γιψζζαο επηηπγράλεηαη δηα ηεο νκηιίαο, ην 

θσθφ παηδί πξέπεη λα κάζεη λα κηιάεη». «Ζ λνεκαηηθή (ή θηλεκαηηθή) επηθνηλσλία 

είλαη έλα νπηηθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη θηλήζεηο θαη ζρήκαηα 

ησλ ρεξηψλ, ησλ καηηψλ, ηνπ πξνζψπνπ, ηεο θεθαιήο θαη ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο 

(Μνπζηαίξαο, 2002)» (Υξεζηάθεο Κ. , 2011, ζ. 132). Δλ ζπλερεία ν Υξεζηάθεο 

(2011) αλαθέξεη φηη ε νιηθή επηθνηλσλία είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο πξνθνξηθήο θαη 

ηεο λνεκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζηφρνο ηεο είλαη ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη 

φρη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο· θαζψο νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη έλαο θσθφο κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη κέρξη ην 70% απηψλ πνπ ιέεη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ αλ ρξεζηκνπνηεί 

ηαπηφρξνλα θαη ηηο δχν κνξθέο επηθνηλσλίαο. Ο ίδηνο ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη έρνπλ 

ππάξμεη πνιιέο θαη πνιπεηείο αληηπαξαζέζεηο γηα ηελ θαιχηεξε κέζνδν αλάκεζα ζηε 

λνεκαηηθή κφλν θαη ζηε πξνθνξηθή κφλν επηθνηλσλία θαη φηη απηή πνπ θαίλεηαη λα 

είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή ηειηθά είλαη ε νιηθή επηθνηλσλία. Δπίζεο, ν Moores 

(2011) ζρεηηθά κε ηηο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ηεο θαζαξά πξνθνξηθήο κεζφδνπ θαη 

ηεο ζπλδπαζηηθήο πξνθνξηθήο-ρεηξνκνξθηθήο κεζφδνπ αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ απφ 

ηνλ 19
ν
 αηψλα. Ο Alexander Graham Bell ππνζηεξηθηήο ηεο πξνθνξηθήο κεζφδνπ θαη 

ν Edward Miner Gallaudet ππνζηεξηθηήο ηεο ζπλδπαζηηθήο κεζφδνπ ήηαλ νη δχν 

πξσηνπφξνη ησλ κεζφδσλ απηψλ θαη απηνί πνπ γηα αξθεηέο δεθαεηίεο επεξέαζαλ 

θαζνξηζηηθά ηελ εθπαίδεπζε ησλ θσθψλ αιιά θαη απηνί πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηε 

δηρνηφκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 
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Δπηπξφζζεηα ζηηο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο ησλ θσθψλ, ε Οκάδα Δηδηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο Βαξεθνΐαο ηνπ ΠΛ (2011) αλαθέξεη φηη ππάξρεη θαη ε Αθνπζηηθή-

Λεθηηθή κέζνδνο. Ζ νπνία είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε κέζνδνο ζεξαπείαο/εθπαίδεπζεο 

ψζηε λα κάζεη ην παηδί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ αθνή πνπ ηνπ πξνζθέξεη ην αθνπζηηθφ 

ηνπ βνήζεκα ή θνριηαθφ εκθχηεπκα θαηά ην κέγηζην. Γειαδή, ε αθνή γίλεηαη ελεξγή 

αίζζεζε θαη ην θχξην κέζν ιήςεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. ε απηή ηε κέζνδν φινη νη 

εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ζηνρεχνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ γηα ηελ επηθνηλσλία, ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ. Οη αξρέο ηεο Αθνπζηηθήο-Λεθηηθήο 

κεζφδνπ είλαη πξψηνλ, ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ε αθνπνινγηθή αληηκεηψπηζε κε 

αθνπζηηθά βνεζήκαηα. Γεχηεξνλ, ε θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε γνλέσλ θαη 

εκπιεθνκέλσλ κε ην παηδί γηα θπξίαξρε ρξήζε ηεο αθνήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Σξίηνλ, ε ζπλερήο δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε γηα 

ηελ δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλνπ Αθνπζηηθνχ-Λεθηηθνχ πιάλνπ εθπαίδεπζεο θαη 

ηέηαξηνλ ε εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ζε γεληθφ ζρνιείν κε αθνχνληεο ζπκκαζεηέο θαη 

κε παξνρή έγθαηξσλ θαη θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ. ρεηηθά κε ηε ρεηιεαλάγλσζε ν 

θαλαβήο (2009) έρεη πεη φηη ε φξαζε έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αθνή φηαλ απηή 

απνπζηάδεη θαη έηζη θσθφο αξρίδεη λα καζαίλεη λα δηαβάδεη ηα ρείιε. Ο θχξηνο 

θαλαβήο Μίκεο, ν ίδηνο βαξήθννο, είλαη ν εκπλεπζηήο ηεο ίδξπζεο θαη ζπλερήο 

πξφεδξνο ηεο ΠΑΛΟ, ηεο Παλειιήληαο Αληηθσθσηηθήο θαη Λνγνζεξαπεπηηθήο 

Οξγάλσζεο, απφ ην 1986 κέρξη ζήκεξα (Π.Α.Λ.Ο., 2010). Ήηαλ ρεκηθφο θαζεγεηήο 

δεκφζηαο εηδηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θσθψλ θαη βαξήθνσλ (1982-2005), 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο εζληθνχ ηδξχκαηνο θσθψλ θαη βαξήθνσλ ζην παξάξηεκα ηεο 

Πάηξαο (1982-1986), Ηδξπηήο θαη πξφεδξνο θνηλσληθνχ ζσκαηείνπ θσθψλ-βαξήθνσλ 

Πάηξαο θαη αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ θσθψλ-βαξήθνσλ Πάηξαο, κέινο ηεο θνηλφηεηαο 
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θσθψλ θαη ζπλππεχζπλνο εηδηθφο εθπαηδεπηηθφο παξαγσγήο ηνπ λένπ ιεμηθνχ 

Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο ζηε Γεσπνλία (1998-2000) ζε dc-rom πνπ έρεη 

εθδνζεί θαη ηέσο δηεπζπληήο ηνπ Σ.Δ.Δ. εηδηθήο αγσγήο ζηελ Πάηξα (θαλαβήο, 

2015). Ο ξφινο θαη ε απνζηνιή ηεο Π.Α.Λ.Ο. είλαη εζεινληηθή θαη κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη πξνζθέξεη ινγνζεξαπεπηηθή ππνζηήξημε, 

επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη εθπαίδεπζε εζεινληψλ δηεξκελέσλ νιηθήο θαη 

λνεκαηηθήο επηθνηλσλίαο (Π.Α.Λ.Ο., 2010). χκθσλα ινηπφλ, κε ηνλ θ. θαλαβή, γηα 

ηα πεξηζζφηεξα άηνκα ν ιφγνο απνθαιχπηεηαη θπζηνινγηθά κε ηελ αθνή, ζηνπο 

αλζξψπνπο κε πξνβιήκαηα αθνήο φκσο απηφ δελ ηζρχεη. Ζ ρεηιεαλάγλσζε βνεζάεη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο, αιιά φηαλ ηα ρείιε παξνπζηάδνπλ φκνηα εηθφλα γηα 

δηαθνξεηηθά γξάκκαηα ε θαηαλφεζε δπζρεξαίλεη. Κάησ απφ ηδαληθέο ζπλζήθεο ν 

ρεηιεαλαγλψζηεο κπνξεί λα δηαθξίλεη κφιηο ην 30% ηεο νκηιίαο, γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ησλ ιεγφκελσλ ν ρεηιεαλαγλψζηεο καληεχεη απφ απηά 

πνπ βιέπεη. Καηαλνεί κεξηθέο ιέμεηο θαη αλαπιεξψλεη λνεξά ηηο ππφινηπεο. Απηφ 

είλαη θαη ε λνεηηθή αλαπιήξσζε φπνπ γίλεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα εθινγήο κεηαμχ 

δηαθφξσλ εξκελεηψλ κηα νπηηθήο εηθφλαο, φπνπ ν θσθφο εθιέγεη ηελ νξζή εξκελεία, 

πνπ ηε ζηεξίδεη ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη ζηηο παξνχζεο ελδείμεηο. Ζ λνεηηθή 

αλαπιήξσζε γίλεηαη κε βάζε ηηο ιεμηθνινγηθέο, ζπληαθηηθέο θαη ελλνηνινγηθέο 

αλακλήζεηο. Με βάζε απηέο έρνπκε θαη ηελ αληίζηνηρε ιεμηθνινγηθή, ζπληαθηηθή θαη 

ελλνηνινγηθή εθινγή. Ζ ιεμηθνινγηθή εθινγή εμαξηάηαη απφ ην ιεμηιφγην πνπ 

δηαζέηεη ν ρεηιεαλαγλψζηεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα. Ζ ζπληαθηηθή εθινγή 

βνεζάεη ηνλ ρεηιεαλαγλψζηε λα δηαιέμεη ηε ζσζηή εξκελεία πνπ αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ πξφηαζε θαη ε ελλνηνινγηθή εθινγή νινθιεξψλεη ηελ ρεηιεαλάγλσζε θαη ηελ 

θάλεη απνηειεζκαηηθή γηαηί ην ζέκα ηεο ζπλνκηιίαο, ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ θαη νη 

θηλήζεηο ηνπ θεθαιηνχ θαη ησλ ρεξηψλ θαηεπζχλνπλ ηνλ θσθφ πξνο ηελ εξκελεία ησλ 
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ρεηιηθψλ εηθφλσλ. Όια απηά φκσο ρσξίο ηελ ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε θαη πιήξε 

γλψζε ησλ ελλνηψλ δελ είλαη αξθεηά. Ζ κάζεζε ηνπ παηδηνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

πξνθαζνξηζκέλε θαη ζπγθεθξηκέλε χιε θαη πάληα πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή. 

Έλαο ρεηιεαλαγλψζηεο κπνξεί λα βνεζεζεί πεξηζζφηεξν αλ θξνληίζνπκε θαη εκείο λα 

δηεπθνιχλνπκε ην έξγν ηνπ. Απινί ηξφπνη γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ είλαη ην 

πξφζσπν ηνπ νκηιεηή λα θσηίδεηαη θαη λα βξίζθεηαη ζην χςνο ησλ καηηψλ ηνπ 

παηδηνχ-ρεηιεαλαγλψζηε. Μπνξνχκε λα κηιάκε θαζαξά ρσξίο ππεξβνιέο ή 

παξακνξθψζεηο ηεο νκηιίαο θαη πάληα κε θαλνληθή ηαρχηεηα. Οη θξάζεηο καο ζα 

πξέπεη λα είλαη κηθξέο, απιέο θαη πάληα νινθιεξσκέλεο. Ζ απφζηαζε απφ ηα κάηηα 

ηνπ παηδηνχ σο ηα ρείιε καο ζα πξέπεη λα είλαη απφ κηζφ κέρξη ελάκηζη κέηξν. Όηαλ 

ην παηδί καζαίλεη ρεηιεαλάγλσζε δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ηαπηφρξνλε ρξήζε 

λνεκαηηθήο ή ησλ αθνπζηηθψλ ππνιεηκκάησλ. Πξέπεη λα δείρλνπκε ζην παηδί απηφ 

γηα ην νπνίν κηιάκε θαη νη απαηηνχκελεο επαλαιήςεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ηξφπν 

ειθπζηηθφ γηα ην παηδί. Ζ θαιή δηάζεζε θαη ε επηκνλή είλαη ηα ζίγνπξα κέζα γηα λα 

πεηχρνπκε ην ζθνπφ καο. Δπεηδή ε ρεηιεαλάγλσζε απαηηεί κεγάιε πξνζνρή ην παηδί 

θνπξάδεηαη εχθνια, γη’ απηφ ζα πξέπεη λα θξνληίδνπκε λα ηνπ αιιάδνπκε 

απαζρφιεζε γηα λα κελ ληψζεη φηη απνηπγράλεη ή λα απνζαξξχλεηαη. Δπίζεο, ζε θάζε 

ρψξν πνπ βξηζθφκαζηε ζα πξέπεη λα ηνπ κηιάκε θαη λα πξνθαινχκε ζπδεηήζεηο. ε 

αξρηθά ζηάδηα ρεηιεαλάγλσζεο ζα πξέπεη λα δεηάκε απφ ην παηδί λα καο δείρλεη ή λα 

εθηειεί ηηο εληνιέο καο θαη αξγφηεξα λα επαλαιακβάλεη. Σέινο, είλαη ρξήζηκν λα 

εμαζθεζνχκε κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε γηα λα παξαηεξήζνπκε ηηο θηλήζεηο ησλ 

ρεηιηψλ καο θαη λα ηηο θάλνπκε πην ειεχζεξεο θαη άλεηεο, δειαδή πην ζσζηέο γηα λα 

δηαβάδνληαη πην εχθνια (θαλαβήο, 2009). 

Ο Ayers απφ ην 1849 παξφηξπλε ηνπο γνλείο λα εμαζθεζνχλ ζην λα κηινχλ κε 

ηα παηδηά ηνπο. Σνπο εμεγνχζε φηη έλα παηδί καζαίλεη θαιά ηε γιψζζα, φρη κέζα απφ 
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ηε ζπζηεκηθή δηαδηθαζία αιιά κέζσ ηεο ζπδήηεζεο, φπσο ην επηβάιινπλ νη αλάγθεο 

ηνπο, νη θιίζεηο ηνπ θαη νη ζπλζήθεο. Ο Ayers (1849) θαη ν Barlett (1852) ήηαλ 

πεπεηζκέλνη φηη ε θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο έπξεπε λα αθνινπζεί ηε θπζηθή 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο. Τπνζηεξηθηέο ππάξρνπλ θαη γηα ηηο θπζηθέο θαη γηα ηηο 

αλαιπηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ελψ φινη θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ ην 

επηζπκεηφ ηεο θπζηθήο δηαδηθαζίαο θαηάθηεζεο ηεο γιψζζαο, αλαγλσξίδνπλ θαη ηελ 

αλάγθε γηα δνκή, αζθήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Κακία 

αλαιπηηθή κέζνδνο απφ κφλε ηεο δελ καζαίλεη ζηα θσθά παηδηά ηε γιψζζα, αιιά νη 

αλαιπηηθέο κέζνδνη είλαη απαξαίηεηεο εθεί φπνπ νη θπζηθέο απνηπγράλνπλ. Ζ θπζηθή 

κέζνδνο θαηά ηνλ Hill, ζπλερηζηή ηνπ Pestalozzi (Nelson, 1949, Schmitt, 1966), ν 

νπνίνο θαη ηελ εηζήγαγε, έδηλε έκθαζε ζηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη ε δηαδηθαζία 

ηεο γξακκαηηθήο γηλφηαλ ζε κεγαιχηεξε ειηθία. Καη απηφ γηαηί ν Hill πίζηεπε φηη ηα 

θσθά παηδηά κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηε θπζηθή γιψζζα φπσο θαη ηα αθνχνληα 

παηδηά. Δπίζεο ν Pettengill (1876, 1882), o Westervelt (Scouten, 1942, Westervelt and 

Peet, 1880) θαη ν Greenberg(1879) ππνζηήξημαλ ηε θπζηθή κέζνδν θαη ηελ 

εθάξκνζαλ ζηα ζρνιεία ηνπο. εκαληηθφο παξάγνληαο ήηαλ θαη ν Alexander Graham 

Bell(Bell, 1883b), ηνπ νπνίνπ ε πξνζέγγηζε θάλεθε λα απνηειεί έλαλ ινγηθφ 

ζπλδπαζκφ θπζηθψλ θαη αλαιπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη πξνθνξηθψλ θαη 

ρεηξνκνξθηθψλ κεζφδσλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχζε ζε κεγάιν βαζκφ ηα παηρλίδηα 

γχξσ απφ ηα νπνία νξγαλψλνληαλ ηα καζήκαηα ηνπ. Σέινο, ν Groht (1933,1958) 

ππνζηήξημε φηη νη αξρέο ηεο γιψζζαο δηδάζθνληαη θαιχηεξα ζε θπζηθέο θαηαζηάζεηο 

πνπ έρνπλ λφεκα θαη ε εμάζθεζε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κέζα απφ παηρλίδηα θαη 

ηζηνξίεο, αληίζεηα ηα βηβιία θαη νη αζθήζεηο είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά (Moores, 

2011). 
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ρεηηθά κε ην βαζκφ αλάπηπμεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ απφ ηα θσθά παηδηά 

κε θνριηαθφ εκθχηεπκα νη Niparko, et al. (2010) κε ηελ έξεπλα ηνπο έδεημαλ φηη νη 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ πνπ έβαιαλ εκθχηεπκα λσξίηεξα ήηαλ πην θνληά ζηηο 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ κε θαλνληθή αθνή. Δπίζεο, νη επηδφζεηο ησλ παηδηψλ πνπ 

έβαιαλ εκθχηεπκα αξγφηεξα παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξα θελά αλάκεζα ζηελ 

ρξνλνινγηθή θαη ηε γισζζηθή ηνπο ειηθία. Αλ θαη δελ ήηαλ θαζνξηζηηθφ, ε ειηθία ηεο 

εκθχηεπζεο θαη ε ππνιεηπφκελε αθνή ήηαλ κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνπο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο απφ ηα παηδηά κε 

θνριηαθά εκθπηεχκαηα. Παξ’ φιν πνπ νη κέζεο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ δελ 

απνθαηαζηάζεθαλ ζηα θαηάιιεια επίπεδα γηα ηελ ειηθία ηνπο κεηά ηα ηξία ρξφληα, 

παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξνη εηήζηνη ξπζκνί απφθηεζεο ηεο γιψζζαο ζε 

παηδηά πνπ ήηαλ κηθξφηεξα θαηά ηελ θνριηεκθχηεπζε θαη ζε παηδηά κε κηθξφηεξα 

ηζηνξηθά αθνπζηηθψλ ειιεηκκάησλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα ησλ 

Niparko, et al. (2010) νη κεηξήζεηο ηνπ ξπζκνχ ηεο αλάπηπμεο ζηελ επίδνζε ηεο 

νκηινχκελεο γιψζζαο ήηαλ ιηγφηεξν απφηνκε γηα ηα παηδηά πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

θνριηεκθχηεπζε ζε κεγαιχηεξε ειηθία. Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νκηινχκελεο 

γιψζζαο ζρεηίδνληαλ ζεκαληηθά κε ηελ ειηθία ηεο θνριηεκθχηεπζε θαη ηεο 

ππνιεηπφκελεο αθνήο, νη ζρέζεηο κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ήηαλ επίζεο 

εκθαλήο θαη ε πςειφηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο 

ζρεηηδφηαλ επίζεο κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο θαη 

ηεο έθθξαζεο. Ζ κεηξηθή ελαζρφιεζε ζηελ πξψηκε επηθνηλσλία αληαλαθιάηαη ζηηο 

κεγαιχηεξεο επηδφζεηο αιιειεπίδξαζεο γνλέα-παηδηνχ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο. Ζ γισζζηθή θαηαλφεζε θαη 

έθθξαζε επεξεάδεηαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο γνλέα-παηδηνχ απφ ηελ ακθίδξνκε 

πξνθνξηθή επηθνηλσλία. Οη ίδηνη εξεπλεηέο ζπλερίδνπλ ιέγνληαο φηη νη 
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λεπξναλαπηπμηαθνί κεραληζκνί νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηελ πξψηκε εθκάζεζε ηεο 

γιψζζαο βαζίδνληαη ζηα αιιειεπηδξαζηηθά εξεζίζκαηα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηα θνηλσληθά πιαίζηα. χκθσλα κε ηελ θξίζηκε πεξίνδν γηα 

ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, ε πξψηκε θνριηεκθχηεπζε ζε βξέθε θαη λήπηα έρεη 

ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ επηηαρπλφκελε εθκάζεζε ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο. Ζ 

εθκάζεζε ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο βαζίδεηαη θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή αθξφαζε, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ελφο βξέθνπο λα αληηιακβάλεηαη ηα 

αθνπζηηθνθσλεηηθά εξεζίζκαηα ηνπ ιφγνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ζπρλή 

παξαθνινχζεζε ησλ αθνπζηηθψλ βνεζεκάησλ θαη ειέγρεηαη δειαδή αλ ν ιφγνο 

εληζρχεηαη απνηειεζκαηηθά γηα λα επηηξέπεη ηελ πξφνδν ρσξίο λα ππάξρνπλ 

ζπζζσξεπηηθέο θαζπζηεξήζεηο (Niparko, θαη ζπλ., 2010). 

ηελ έξεπλα ησλ Hess, Zettler-Greeley, Godar, Ellis-Weismer, & Litovsky 

(2014) γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο ησλ παηδηψλ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα βξέζεθαλ 

φηη, πξψηνλ, φια ηα παηδηά εθηέιεζαλ ζην κέζν φξν ή παξαπάλσ απφ ηηο πξνζδνθίεο 

γηα ην ειηθηαθφ ηνπο επίπεδν ζηε κε ιεθηηθή λφεζε θαη δεχηεξνλ, παξαπάλσ απφ ηα 

κηζά παηδηά εθηέιεζαλ ζην κέζν φξν ή παξαπάλσ απφ ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ ειηθία 

ηνπο ζηελ θχξηα γιψζζα. Σν ηξίην εχξεκα, έδεημε φηη ε απμεκέλε έθζεζε ζε 

αθνπζηηθή δηέγεξζε νδεγεί ζε απμεκέλε αλάπηπμε ηεο εθθξαζηηθήο θαη αληηιεπηηθήο 

γιψζζαο. ρεηηθά κε ηα δχν πξψηα επξήκαηα, θάλεθε φηη πνιιά παηδηά ηνπ 

δείγκαηνο, είηε εκθπηεχηεθαλ πξηλ ή κεηά ηνπο 18 κήλεο, θαηάθεξαλ ίδηεο γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο κε ηνπο θαλνληθά αθνχνληεο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

δψζνπκε έκθαζε ζην γεγνλφο φηη, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπσο 

θαη άιισλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ, δείρλνπλ αιιεινεπηθάιπςε ζηα απνηειέζκαηα 

κεηαμχ πξψηκα εκθπηεπκέλσλ παηδηψλ θαη θαλνληθά αθνχνλησλ ζπλνκειίθσλ, απηέο 

νη κεηξήζεηο δελ κπνξνχλ γεληθεπηνχλ θαη λα πνχκε φηη νη ρξήζηεο θνριηαθψλ 
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εκθπηεπκάησλ έρνπλ «θαλνληθή γιψζζα». Σα απνηειέζκαηα κπνξνχλ κφλν λα 

εξκελεπηνχλ θαη λα ελλνήζνπλ φηη ηα παηδηά έρνπλ θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπο 

δεμηφηεηεο φπσο κεηξήζεθαλ απφ ηππνπνηεκέλεο γισζζηθέο κεηξήζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε παξαγσγή θσλεκάησλ απφ παηδηά κε 

θνριηαθά εκθπηεχκαηα είλαη ιηγφηεξν ζαθή απφ απηή ησλ θαλνληθά αθνχνλησλ 

παηδηψλ ηεο ίδηαο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο θαη αθνπζηηθήο εκπεηξίαο. Απηφ κπνξεί λα 

εμεγεζεί ελ κέξεη επεηδή ε νκηιία πνπ ιακβάλεηαη απφ ηα παηδηά κε θνριηαθφ 

εκθχηεπκα είλαη ιηγφηεξν θαηαλνεηή απφ απηή πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνπο θαλνληθά 

αθνχνληεο ζπλνκειίθνπο ηνπο. ρεηηθά κε ην ηξίην εχξεκα, πνπ δείρλεη φηη ε 

απμεκέλε έθζεζε ζε αθνπζηηθή δηέγεξζε νδεγεί ζε απμεκέλε αλάπηπμε ηεο 

εθθξαζηηθήο θαη αληηιεπηηθήο γιψζζαο, θαίλεηαη φηη ηα παηδηά κε θνριηαθφ 

εκθχηεπκα έρνπλ πςειφηεξεο θαηαθηήζεηο ζηελ αληηιεπηηθή γιψζζα απφ φηη ζηελ 

εθθξαζηηθή. Μηα πηζαλή εμήγεζε κπνξεί λα είλαη φηη ηα παηδηά κε θνριηαθφ 

εκθχηεπκα ζπρλά ιακβάλνπλ ζεξαπεία ηνπ ιφγνπ θαη νκηιίαο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ελεξγνπνηείηαη ην θνριηαθφ ηνπο εκθχηεπκα. Σα παηδηά καζαίλνπλ ζπλήζσο λα 

αθνχλε, θαη ζηελ νκάδα παηδηψλ πνπ εμεηάζζεθαλ, νη βαζκνινγίεο ηνπο γηα ηελ 

αληηιεπηηθή γιψζζα είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξεο απφ φηη νη βαζκνινγίεο ηνπο ζηελ 

νκηινχκελε γιψζζα. Μηα άιιε πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ηα παηδηά κε θνριηαθφ 

εκθχηεπκα είλαη ζε κηα θαζπζηεξεκέλε αλαπηπμηαθή πνξεία ζε φξνπο αθνπζηηθήο 

αλάπηπμεο, ε αληηιεπηηθή γιψζζα έξρεηαη πξψηα θαη κε πεξηζζφηεξε εκπεηξία ζα 

κπνξνχζε λα πεξηκέλεη θαλείο φηη απηά ηα παηδηά ζα αξρίζνπλ λα κνηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν κε ηνπο θαλνληθά αθνχνληεο ζπλνκήιηθεο ηνπο. Απηή ε ζεσξία 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο δηαθνξέο ζηηο ηππηθέο απνθιείζεηο κεηαμχ ησλ κηθηψλ 

κεηξήζεσλ νκηιίαο θαη αθνήο (Hess, Zettler-Greeley, Godar, Ellis-Weismer, & 

Litovsky, 2014). 
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Η γεληθή δεκνηηθή εθπαίδεπζε 

Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ηεο γεληθήο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν 

κειεηάηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, νξίδεη σο ζθνπφ φηη: «ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

ησλ καζεηψλ λα ρεηξίδνληαη κε επάξθεηα θαη απηνπεπνίζεζε, ζπλεηδεηά, ππεχζπλα, 

απνηειεζκαηηθά θαη δεκηνπξγηθά ην γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζρνιηθή θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία ηνπο» (Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2003, ζ. 1). Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη θάησ απφ ηε ζεψξεζε ηεο 

θπζηθήο πνιππινθφηεηαο ηεο -ζην επίπεδν ηνπ παηδηνχ- θαη δίλεη ηηο βάζεηο γηα ηε 

γισζζηθή παηδεία. Ζ γιψζζα απνηειεί ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο κε βάζε ηνλ 

αξζξσκέλν ιφγν θαη γη’ απηφ κειεηάηαη θαη σο αθεξεκέλν ζχζηεκα ζρέζεσλ αιιά 

θαη σο ζχζηεκα ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Όπσο είλαη θνηλψο απνδεθηφ, πξνάγεη 

ηε δηαλφεζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ηε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε θαη απνηειεί 

εξγαιείν κάζεζεο κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. Αληηκεησπίδεηαη, φκσο θαη «σο κέζν 

δξάζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπσλ, θαζψο θαη σο κέζν θαηαλφεζεο, 

έθθξαζεο, πεξηγξαθήο θαη κεηαηξνπήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη δεκηνπξγίαο 

πξαγκαηηθφηεηαο» (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2003, ζ. 1). Καη απηφ γηαηί ηα θείκελα ηεο ινγνηερλίαο αλνίγνπλ λένπο 

νξίδνληεο ζηνπο καζεηέο, νξίδνληεο πξνο ηελ ηέρλε θαη ηελ αηζζεηηθή, ηελ αληίιεςε 

θαη εξκελεία ηνπ θφζκνπ θαη ηελ θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.  

Όζνλ αθνξά ηνπο άμνλεο, ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο 

ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ΓΔΠΠ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο γηα ηηο πξψηεο 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα. ηνλ άμνλα ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, νκηιίαο θαη αθξφαζεο ζηφρνη είλαη ν καζεηήο λα αθξνάηαη, 



41 

λα δηαηππψλεη, λα εμεγεί θαη λα επηρεηξεκαηνινγεί κε αθξίβεηα θαη απηνπεπνίζεζε. 

Δλ ζπλερεία, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί νινέλα απμαλφκελν ιεμηιφγην θαη 

ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αλαθνηλψλεη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, ζθέςεηο, επηζπκίεο, 

ζρέδηα, πξνγξάκκαηα, ην λφεκα ελφο θεηκέλνπ θηι. Οη ελδεηθηηθέο ζεκειηψδεηο 

έλλνηεο ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηνλ ίδην ηνκέα είλαη ε επηθνηλσλία θαη ε 

αιιειεπίδξαζε (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2003). 

Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) αληίζηνηρα, νξίδεη ηνπο εηδηθνχο 

ζθνπνχο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Γηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηεο 

πξψηεο θαη δεπηέξαο δεκνηηθνχ, νξίδεη σο εηδηθφ ζθνπφ ηε ινγηθή νξγάλσζε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηνπ καζεηή θαη ηελ νξζή ρξήζε απιψλ δνκψλ θαη απινχ 

ιεμηινγίνπ. ηφρνη είλαη ν καζεηήο λα αζθείηαη βαζκηαία, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζέηεη ζε ιεηηνπξγία κεραληζκνχο αθνπζηηθήο θαη απαληεηηθήο εηνηκφηεηαο, φπσο 

επίζεο θαη λα παξαθνινπζεί δηάθνξεο κνξθέο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ζπκκεηέρεη 

αλαιφγσο θιπ. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηα βαζηθή είδε ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ φπσο ν αλαθνξηθφο θαη ν θαηεπζπληηθφο ιφγνο, ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ αλάινγα 

κε ηελ πεξίζηαζε θαη ην ιεμηιφγην θιπ. ηηο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνηείλεηαη 

γηα παξάδεηγκα ε βησκαηηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε πνηθίιεο κνξθέο ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη νη (αλα)δηεγήζεηο, ν ειεχζεξνο δηάινγνο, νη ζπδεηήζεηο, νη 

δξακαηνπνηήζεηο, ηα ζεαηξηθά παηρλίδηα, ηα παηρλίδηα ξφισλ, ηα ηξαγνχδηα, ηα 

πνηήκαηα θαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηηο εθδειψζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο 

(Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2003). 

Η εηδηθή εθπαίδεπζε ζην γεληθό δεκνηηθό ζρνιείν 

Ζ ειιεληθή βνπιή επηθχξσζε ην 2012 ηε «χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο, πνπ ππνγξάθεθε ζηε Νέα Τφξθε ζηηο 30 Μαξηίνπ 2007, θαη 
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ην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο, πνπ ππνγξάθεθε ζηε Νέα Τφξθε ζηηο 27 επηεκβξίνπ 2010». ηελ νπζία 

θχξσζε φηη αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα γηα εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη 

ππνρξενχηαη λα αλαπηχμεη έλα ζρνιείν γηα φινπο, φπσο πξνβιέπεη ε Γηεζλήο 

χκβαζε θαη ην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Νφκνο 4074/2012, 

ΦΔΚ Α΄ 88/11.04.2012). Μεηαμχ άιισλ ζηνλ παξαπάλσ λφκν ζηηο γεληθέο 

ππνρξεψζεηο (Άξζξν 4) αλαθέξεηαη φηη ην ειιεληθφ θξάηνο πξέπεη λα πξνάγεη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο, ψζηε λα παξέρνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε βνήζεηα θαη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο. ην ζρεηηθφ άξζξν γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο (Άξζξν 7) αλαθέξεηαη φηη ην 

θξάηνο πξέπεη λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε φισλ ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζε ίζε βάζε κε ηα 

ππφπνηπα παηδηά. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζθαιίδεηαη ην ζπκθέξνλ ησλ παηδηψλ, ην 

δηθαίσκα ηνπο λα εθθξαδνληαη ειεχζεξα θαη λα ηνπο παξέρεηαη βνήζεηα ζε ζρέζε κε 

ηελ αλαπεξία ηνπο επί ίζε βάζεο κε ηα πφινηπα παηδηά. ην αληίζηνηρν άξζξν γηα ηελ 

εθπαίδεπζε (Άξζξν 24) αλαθέξεηαη φηη ην θξάηνο νθείιεη λα δηαζθαιίζεη έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έληαμεο γηα λα ελδπλακσζεί ην αίζζεκα αμηνπξέπεηαο θαη 

απηνεθηίκεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη λα εληζρχζεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αλζξψπηλεο πνηθηινκνξθίαο. Δπίζεο κε ηελ 

θχξσζε απηήο ηεο ζχκβαζεο, απνζθνπεί «ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, 

ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο δεκηνπξγθφηεηαο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ησλ πλεπκαηηθψλ 

θαη θπζηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ζην κέγηζην δπλακηθφ ηνπο» (Νφκνο 4074/2012, ΦΔΚ 

Α΄ 88/11.04.2012, ζ. 67). Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο δελ ζα 

πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ην γεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θη απφ ηελ εληαία, 

πνηνηηθή θαη ειεχζεξε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε 
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ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη επί ίζεο βάζεο κε ηνπ άιινπο καζεηέο, ζηηο θνηλφηεηεο 

φπνπ δνπλ. ην πιαίζην απηφ γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο ζα πξέπεη λα γίλνηαη νη 

απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο θη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ιακάλνπλ ηελ ππνζηήξημε πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα δηεπθνιπλζεί ε απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπο. Αθφκα ζα 

πξέπεη λα παξέρνληαη απνηειεζκαηηθά εμαηνκηθεπκέλα κέηξα ππνζηήξημεο ζηα 

θαηάιιεια πεξηβάιινληα γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ε αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή ηνπο 

αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηνλ ζηφρν ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο (Νφκνο 4074/2012, 

ΦΔΚ Α΄ 88/11.04.2012).  

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο πνιηηηθήο ηεο UNESCO 

(2009) γηα ηελ έληαμε ζηελ εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη ζε φιν ηνλ θφζκν λα ππάξρεη 

πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα φια ηα παηδηά θαζψο ε εθπαίδεπζε είλαη βαζηθφ 

αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη ε βάζε γηα κηα πην δίθαηε θαη ηζφηηκε θνηλσλία. Γηα λα 

κπνξέζεη φκσο λα πξνσζεζεί ε εληαμηαθή πξνζέγγηζε, ζα πξέπεη ηα ζρνιεία λα είλαη 

ηθαλά λα ππεξεηήζνπλ φια ηα παηδηά, εηδηθά απηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη έλα εληαμηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί κφλν εάλ ηα γεληθά ζρνιεία γίλνπλ πην εληαμηαθά –δειαδή, εάλ γίλνπλ 

θαιχηεξα ζην λα εθπαηδεχνπλ φια ηα παηδηά ζηηο θνηλφηεηεο ηνπο. Σα γεληθά ζρνιεία 

κε έλα εληαμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ είλαη ηα πην απνηειεζκαηηθά κέζα γηα λα 

θαηαπνιεκήζνπλ ηηο δηαθξίζεηο, λα δεκηνπξγήζνπλ αλνηρηέο θνηλσλίεο, λα ρηίζνπλ 

κηα εληαμηαθή θνηλσλία θαη λα επηηχρνπλ ηελ εθπαίδεπζε γηα φινπο. Ζ έληαμε είλαη ν 

ηξφπνο γηα λα απαληήζνπκε ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ, απμάλνληαο ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κάζεζε, ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηελ θνηλσλία. Ζ έληαμε 

πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζην πεξηερφκελν, ζηηο πξνζεγγίζεηο, ζηηο δνκέο θαη ζηηο 

ζηξαηεγηθέο κε ηελ θνηλή πξννπηηθή φηη είλαη ππνρξέσζε ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ λα 

εθπαηδεχεη φια ηα παηδηά (UNESCO, 2009). 
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ηελ Ακεξηθή απφ ην 1975 δηα λφκνπ γίλνληαη αμηνινγήζεηο, εμαηνκηθεπκέλα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (ΔΔΠ) θαη παξέρεηαη πξφλνηα γηα ππεξεζίεο ζην ιηγφηεξν 

πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ, θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο θάζε παηδηνχ. Σν εηήζην ΔΔΠ 

γηα θάζε παηδί μερσξηζηά πεξηγξάθεη ηελ επίδνζε, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, ηηο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ θαη νη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

(Moores, 2011). 

χκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο (ΔΠΑ), 

πινπνηείηαη ζηελ Διιάδα απφ ην 2010 ην «Πξφγξακκα εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

ππνζηήξημεο γηα ηελ έληαμε καζεηψλ κε αλαπεξία ή/ θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο» (παξάιιειε ζηήξημε). Απηφ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

ζε πνζνζηφ (25%) θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε (75%) απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Σακείν. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνζιακβάλεηαη ην 

αλαγθαίν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ζπλεθπαίδεπζε – παξάιιειε ζηήξημε 

καζεηψλ κε αλαπεξία, ην νπνίν επηκνξθψλεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη επηζηεκνληθά θαη 

ζπκβνπιεπηηθά απφ ηνπο θαηάιιεινπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην Άξζξν 56 γηα ηα Θέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (Δ.Α.Δ.) ηνπ λφκνπ 3966/2011 «Απφ ηελ 1.9.2010, ε παξάιιειε 

ζηήξημε – ζπλεθπαίδεπζε κπνξεί λα παξέρεηαη θαη κέζσ πξνγξακκάησλ 

εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα έληαμε καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηα νπνία εληάζζνληαη ζε Πξάμεηο πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ ην Γεκφζην ζην πιαίζην 

ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ)» (ζει.32), απφ 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπνζέηεζεο. «Οη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξεί λα παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη: α) εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηνπο καζεηέο 
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κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη 

παξάιιειε ζηήξημε – ζπλεθπαίδεπζε, κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ ηνπο, κε 

απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΤ θαη 

κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ αζθνχλησλ ηε γνληθή κέξηκλα ησλ καζεηψλ, β) 

εμαηνκηθεπκέλν ππνζηεξηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζην πιαίζην ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο θαη ζε άιινπο καζεηέο κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, πνπ θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε, σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηηο ψξεο 

ππνζηήξημεο, απφ ην νηθείν ΚΔΓΓΤ» (Νφκνο 3966/2011, ΦΔΚ A’ 118/24.05.2011, ζ. 

32). 

Ζ Πξάμε ηνπ πξνγξάκκαηνο εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα 

έληαμε καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνζθνπεί λα 

ζηεξίμεη θαη λα εληζρχζεη απηφλ ηνλ ζεζκφ. «ηφρνο ηεο Πξάμεο είλαη ε πινπνίεζε 

ηεο εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ ΑκεΑ ζηα ζρνιεία γεληθήο 

αγσγήο κέζα απφ θαηάιιεια επηκνξθσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηε ζρνιηθή ηάμε παξάιιεια κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

ηάμεο. (...) Ζ εμεηδηθεπκέλε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ησλ ΑκεΑ απηνχ ηνπ ηχπνπ 

είλαη κία έκπξαθηε εθαξκνγή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 

ησλ ΑκεΑ ζηε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα βειηηψζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ 

ΑκεΑ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη λα αληηκεησπίζεη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ» 

(Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξεζεο Δ.Π. , 2015). 

Ζ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ινηπφλ, ζηα 

θαλνληθά ζρνιεία απνηειεί πξνηεξαηφηεηα φισλ ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ εηδηθή αγσγή. Γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο ελζσκάησζεο ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζπλέηαμε ην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ 
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Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ). Ωο θχξην ζηφρν ηνπ έρεη «ηελ ππνζηήξημε 

ησλ παηδηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΔΔΑ) θαη αλαπεξίεο, ψζηε λα 

αλαπηπρζνχλ πνιχπιεπξα θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ ζπζηεκαηηθά γηα λα εληαρζνχλ ζηα 

ζρνιεία» (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζ. 11). Σν ΠΑΠΔΑ, έγηλε λφκνο ηνπ θξάηνπο κε 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα 301, ΦΔΚ:208, ηρ. A’, 29/8/1996 θαη απνηειείηαη απφ ηηο γεληθέο 

ελφηεηεο ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο, ησλ βαζηθψλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο 

θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο, ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο 

πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο. «θνπφο ηνπ Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθήο Αγσγήο (Π.Α.Π.Δ.Α.) είλαη ε ππνζηήξημε ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΔΑ), ψζηε λα πξναρζνχλ ζσκαηηθά, λνεηηθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη αηζζεηηθά ζην βαζκφ πνπ νη δπλαηφηεηεο ηνπο 

επηηξέπνπλ θαη ηειηθά λα εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ θαη ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

κέζα ζε θιίκα ηζνηηκίαο, ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο» (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζ. 245). Οη εηδηθφηεξνη ζθνπνί ηνπ ΠΑΠΔΑ ζηε 

πεξηνρή ηεο ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο είλαη πξψηνλ, ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ή κε άιιεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

επηθνηλσλίαο θαη δεχηεξνλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ςπρνθηλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Σξίηνο 

ζθνπφο είλαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο λνεηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη ηέηαξηνο λα 

νξγαλψζνπλ ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν. Σέινο, ν πέκπηνο ζθνπφο είλαη λα 

απνθηήζνπλ ηελ εηνηκφηεηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ νκαιή εηζαγσγή ηνπο ζηηο 

βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο. ηελ πεξηνρή ησλ βαζηθψλ ζρνιηθψλ θαη αθαδεκατθψλ 

δεμηνηήησλ εηδηθνί ζθνπνί απνηεινχλ ηα παηδηά λα θαηαθηήζνπλ ηνπο κεραληζκνχο 

ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο θαη ηεο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ, λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη πξάμεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζρνιηθέο 

δεμηφηεηεο γηα ηελ ζρνιηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 
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θαη ε πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ απνηεινχλ ηελ ηξίηε πεξηνρή ηνπ ΠΑΠΔΑ θαη 

έρνπλ σο εηδηθνχο ζθνπνχο ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ ην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, λα απνδερηνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα γίλνπλ 

απνδεθηά απφ απηφ θαη λα θηάζνπλ ζην αλψηεξν δπλαηφ επίπεδν απηνλνκίαο ηνπο. 

ηελ πεξηνρή ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζθνπνί είλαη ηα παηδηά λα βηψζνπλ 

ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο απφιαπζεο, λα εκπεδψζνπλ ηηο ζρνιηθέο 

δεμηφηεηεο θαη λα αμηνπνηνχλ ζσζηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. ηελ ηειεπηαία 

πεξηνρή ηεο πξνεπαγγεικαηηθήο εηνηκφηεηαο, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

νξγαλψζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπο, λα αλαπηχμνπλ πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ επαγγεικαηηθά. Ζ Γξνζηλνχ θαη ζπλ. (2009) επηζεκαίλνπλ φηη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ΠΑΠΔΑ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία, θαηά ηελ νπνία αξρηθά γίλεηαη ε ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή 

παξαηήξεζε ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ. Αθνχ γίλεη ε παξαηήξεζε αθνινπζεί ε 

άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ, ε θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ησλ δπλαηνηήησλ, ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπο αλαγθψλ. Έπεηηα γίλεηαη ε επηινγή ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ν ζρεδηαζκφο 

ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αθνινχζσο ε έληαμε ησλ ζχγρξνλσλ 

ζηξαηεγηθψλ, κέζσλ θαη δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Σειεπηαία θαη πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε αμηνιφγεζε θαη θαηαγξαθή 

ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη ε επαλαηξνθνδφηεζε ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ 

κε πξνβιήκαηα αθνήο είλαη απαξαίηεηε, φπσο αλαθέξζεθε, ε δεκηνπξγία θαη ε 

αλαδηακφξθσζε ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. χκθσλα κε ηε 

Γξνζηλνχ (2014α) ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ 
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Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Παξέκβαζεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) γηα ηα άηνκα κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΔΔΑ) 

θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο είλαη απαξαίηεηνο. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ, ε αλάιπζε θαη ε 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο είλαη αιιειέλδεηα κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ έρνπλ θαλεί 

θαη απφ ηελ εξγαζία ησλ Γξνζηλνχ, Μηλέηνπ, Πιαγηάλνπ, Γακάια, Γξεγνξνπνχινπ 

& Παπαδφγηαλλε (2014), νη νπνίεο αλαθέξνπλ φηη «ην ΑΓΔΠΔΑΔ πξνσζεί έλα 

δηαθνξνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ, αμηνπνηψληαο ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ» (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2014, ζ. 87). Οη ίδηεο 

αλαθέξνπλ φηη ην ΑΓΔΠΔΑΔ απνηέιεζε έλα πνιχ ρξήζηκν θαη βαζηθφ εξγαιείν 

ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ζπκπεξαζκαηηθά αλαθέξνπλ φηη ν καζεηήο κε ην πξφβιεκα 

αθνήο βγήθε θεξδηζκέλνο «απφ ηε ζπγθεθξηκέλε παξεκβαηηθή δηαδηθαζία θαη 

σθειήζεθε ζεκαληηθά απφ απηή θαζψο εληζρχζεθε ν πξνθνξηθφο ιφγνο θαη 

θαηάθεξε κέζσ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, λα δηαηππψλεη απιέο πξνηάζεηο θαη λα 

ηηο πξνθέξεη αξγά θαη θαζαξά» (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2014, ζ. 88). 

χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2013) κε ηνλ φξν ηνρεπκέλν ελλνείηαη φηη θάζε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία απνβιέπεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη επηδηψθεη θάπνηνπο 

επηκέξνπο ζηφρνπο. Με ηνλ φξν Αηνκηθφ ελλνείηαη φηη πξέπεη λα μέξνπκε ην πξνθίι 

ησλ παηδηψλ γηα ηα νπνία πξννξίδεηαη ην πξφγξακκα, θαζψο θαη ηηο ηερληθέο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο γηα ην ζθνπφ απηφ. Σν δηδαθηηθφ πξφγξακκα ΔΔΑ είλαη Γνκεκέλν σο 

πξνο ηελ άπνςε φηη ππάξρεη ην κνληέιν δηδαθηηθψλ ελνηήησλ (teaching units) θαη ην 

κνληέιν αλάιπζεο έξγνπ (task analysis) (Υξεζηάθεο Κ. , 2013). Όζνλ αθνξά ηελ 

Δληαμηαθή παξάκεηξν νη Γξνζηλνχ, θαη ζπλ. (2009) αλαθέξνπλ φηη ζθνπφο ηεο είλαη 

ε νκαιή θαη ηζφηηκε έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην 



49 

ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε φπσο ηνλίδεη θαη 

ε Γξνζηλνχ φηη ε Δηδηθή Αγσγή είλαη έλαο επξχηεξνο φξνο θαη δηεπηζηεκνληθφο 

θιάδνο θαη ζρεηίδεηαη κε ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ηξφπνπο. Ζ Δηδηθή Δθπαίδεπζε 

θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη πην ζηελφο φξνο πνπ παξέρεηαη ζε άηνκα κε 

κεηνλεμίεο θαη νξηνζεηείηαη ρξνληθά θαη ζρεηίδεηαη κε δεμηφηεηεο (Γξνζηλνχ, 2014γ). 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαθέινπ άηππεο 

παηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο, φπνπ ε Γξνζηλνχ (2014γ) γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

πξνηείλεη ηε ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ Ληζηψλ 

Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ). Ζ εκπεηξηθή παξαηήξεζε θαη νη ΛΔΒΓ 

ιεηηνπξγνχλ σο εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ησλ 

καζεηψλ ζηα επίπεδα ησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

Ζ ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ φπσο ε 

επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ε δηεμαγσγή ηεο δηεξεπλεηηθήο παξαηήξεζεο, ν ζρεδηαζκφο ησλ 

εξγαιείσλ κέηξεζεο, ε εθπαίδεπζε ησλ παξαηεξεηψλ, ε πηινηηθή έξεπλα, ε 

αλαζεψξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ζρεδίνπ 

δεηγκαηνιεςίαο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Οη ΛΔΒΓ αθνξνχλ ηα επίπεδα ηεο 

Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο (Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο-ΓΜΔ), ησλ 

Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο-ΠΑΠΔΑ), ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΓΜΓ) θαη ησλ Δηδηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΔΜΓ) θαζψο θαη ηηο απνθιίζεηο φισλ ησλ επηπέδσλ απφ ην 

επίπεδν ηεο ηάμεο θαη ηνπ εμακήλνπ θνίηεζεο ηνπ καζεηή κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο 

Αλάγθεο πνπ παξαηεξνχκε (Γξνζηλνχ, 2014γ). 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο, νη αξρέο ηνπ ΓΔΠΠ 

θαη ηνπ ΑΠ γηα καζεηέο κε Πξνβιήκαηα Αθνήο γηα ην δεκνηηθφ, νξίδνληαη βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, φπσο ε παξνρή γεληθήο παηδείαο, ε θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ 
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καζεηή θαη ε αλάδεημε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ θ.α. Ωζηφζν, ιακβάλνληαη ππφςε νη 

δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ θσθψλ παηδηψλ φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηνπο (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Σκήκα Δηδθήο Αγσγήο, 2004). 

Ο Υξεζηάθεο (2011) έρεη αλαθέξεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ 

παξέρεηαη ζηνπο θσθνχο καζεηέο κνηάδεη κε απηφ ησλ αθνχνλησλ αιιά δηαθέξεη ζην 

κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Γηα λα κπνξνχλ ηα θσθά παηδηά λα 

παξαθνινπζνχλ απνηειεζκαηηθά ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαθηήζεη έγθαηξα θαη ζε θάπνην βαζκφ ηηο δεμηφηεηεο ηεο 

γιψζζαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ παηδηψλ κε 

απψιεηα αθνήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ ή λα δίλνπλ πεξηζζφηεξε 

έκθαζε ζηελ αλαγλσζηηθή άζθεζε γηα λα κπνξεί κεηέπεηηα λα καζαίλεη δηαβάδνληαο 

θαη δεχηεξνλ, ζηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα ιχλεη πξνβιήκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Δπηπιένλ, έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε δηακφξθσζε εηδηθά 

εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα λα ηθαλνπνηνχληαη νη καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο 

θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. Όπσο αθφκα, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθά ππνζηεξηθηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα λα επηηχρνπλ νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή εμέιημε θαη εθπαίδεπζε. Σειεπηαίν θαη πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην πξφγξακκα 

εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ λα γίλεηαη καδί κε ηνπο γνλείο σο ζπλεθπαηδεπηέο ζε κηα θνηλή 

γξακκή. 

Απφ ηε κεξηά ηνπο νη γνλείο θαίλεηαη λα επηζπκνχλ κηα ππεξεζία ε νπνία λα 

πξνζθέξεη έλαλ ζπλδπαζκφ εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο ζην παηδί, θαηφπηλ 

ζπδεηήζεσλ κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο (Checker, 

Remine, & Brown, 2009). Μία ππεξεζία, δειαδή, πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο 

νηθνγελεηνθεηξηθή, ζηελ νπνία νη γνλείο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη γηα ηελ 
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αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Μία 

ππεξεζία ζηελ νπνία νη επαγγεικαηίεο ζα παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία, 

ζπλεξγαζία θαη ζπκβνπιεπηηθή (Checker, Remine, & Brown, 2009). 

Όπσο αλαθέξεη ν Moores (2011), γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο ησλ θσθψλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα παξέρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνην θαη αλ είλαη ην πιαίζην. Πξνυπνζέζεηο ηεο επηηπρία 

απηήο είλαη νη εμεηδηθεχζεηο ησλ δαζθάισλ, νη πςειέο πξνζδνθίεο, ε παξνπζίαζε 

κεγάιεο πνζφηεηαο χιεο, ε αηνκηθή πξνζνρή, ε αλάζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ζρεηηθήο 

κειέηεο γηα ην ζπίηη. Σα βαζηθά απηά ζπζηαηηθά είλαη αλεμάξηεηα απφ ην πιαίζην, 

είηε απηφ είλαη ηάμε έληαμεο, εκεξήζην ζρνιείν ή νηθνηξνθείν. Ο ίδηνο ζπλερίδεη 

ιέγνληαο φηη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα θσθά παηδηά ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά απφ απηά γηα ηα αθνχνληα παηδηά. Σα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα επηιέγνληαη απφ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο θαη εθαξκφδνπλ 

θάπνην είδνο γισζζηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα λα δηδάμνπλ ζηα θσθά παηδηά 

ηηο βάζεηο ηεο γξακκαηηθήο ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο. Σηο βάζεηο απηέο ηα αθνχνληα 

παηδηά ηηο έρνπλ ήδε θαηαθηήζεη ελψ ηα πεξηζζφηεξα θσθά παηδηά, κε θπζηνινγηθή 

λνεκνζχλε, μεθηλνχλ ην δεκνηηθφ κε ειιείκκαηα ζηελ πξφζιεςε θαη έθθξαζε κέζσ 

ηηο νκηινχκελεο γιψζζαο, ζηε γξακκαηηθή ηεο θαη ζηελ πξαγκαηηθή γλψζε ηνπ 

θφζκνπ (Moores, 2011). 

Οη Maxon θαη Brackett (1992) επηζεκαίλνπλ φηη ην έξγν ηνπ θσθνχ παηδηνχ 

ζην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη δχν θνξέο πην δχζθνιν απφ ελφο αθνχνληα 

καζεηή, γηαηί πξέπεη θαη λα θαηαλνεί ηα λνήκαηα ησλ ιέμεσλ θαη ησλ θξάζεσλ θαη 

λα ηα καζαίλεη ηαπηφρξνλα. Σν ίδην επηζεκαίλεη θαη ν Moores (2011) θαζψο φπσο 

ιέεη νη θσθνί καζεηέο θνπξάδνληαη πην εχθνια ζην ζρνιείν, γηαηί πξέπεη λα 
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δηαηεξνχλ ζπλερψο ηελ νπηηθή επαθή γηα λα θαηαιαβαίλνπλ ηη ιέεη ν δάζθαινο ή νη 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 

χκθσλα κε ηνπο Maxon θαη Brackett (1992) ε επηινγή ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ 

πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην θσθφ παηδί θαη αλ ην θσθφ 

παηδί κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε ηνπο αθνχνληεο ζπλνκειίθνπο ηνπ. Σν γεληθφ 

δεκνηηθφ ζρνιείν έρεη ζεηηθά φπσο ην πινχζην αθνπζηηθφ-ιεθηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

ηάμεο αιιά θαη αξλεηηθά φπσο ε πηζαλή θαθή αθνπζηηθή ηεο αίζνπζαο θαη ε έιιεηςε 

εκπεηξίαο ησλ δαζθάισλ κε θσθά παηδηά. ην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ν θσθφο 

καζεηήο κπνξεί λα πζηεξεί ζηηο επηθνηλσληαθέο θαη αθαδεκατθέο ηνπ δεμηφηεηεο. 

Απηφ νθείιεηαη ζηηο κεησκέλεο αθνπζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ζηελ κεησκέλε 

ηθαλφηεηα παξαγσγήο ιφγνπ πνπ επηθέξνπλ έλα ρακειφ επίπεδν γιψζζαο θαη 

ζπλεπψο ρακειέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο. Βέβαηα, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην θσθφ 

παηδί δελ καζαίλεη κέζα ζηελ ηάμε. Ζ κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηηο νκάδεο ησλ 

καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρεη ν καζεηήο φπνπ αλάινγα κε ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ 

εμαξηάηαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ. Μέζα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ππάξρεη 

θαη αληαγσληζκφο, αλ απηφο είλαη ζεηηθφο ηφηε βνεζάεη ηνπο θσθνχο καζεηέο, αλ 

φκσο είλαη αξλεηηθφο ηφηε ηνπο αγρψλεη πεξηζζφηεξν. Δπίζεο, νη θσθνί καζεηέο ζα 

πξέπεη λα κάζνπλ πψο λα γίλνληαη κφλνη ηνπο κέιε νκάδσλ κέζα ζηελ ηάμε θαη λα 

θάλνπλ θαηλνχξηνπο θίινπο (Maxon & Brackett, 1992).  

χκθσλα κε ηελ Φξαγθνπιίδνπ (2012), ε νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν 

ελδηαθέξνληαη απφ θνηλνχ γηα ην παηδί θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ. Όκσο, έλα παηδί κηαο 

αιινδαπήο νηθνγέλεηαο, φπσο ε καζήηξηα πνπ κειεηάηαη εδψ, έξρεηαη αληηκέησπν κε 

πξνβιήκαηα πνπ έλαο γεγελήο καζεηήο δελ ζα είρε. Σα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα 

πνπ θέξνπλ ηα παηδηά απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο δπζρεξαίλνπλ ηελ κάζεζε θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ. Οη γνλείο 
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κεηαλάζηεο θέξνπλ έλα θνηλσληθφ-πνιηηηθφ ηξαχκα, ην ηξαχκα ηνπ πξφζθπγα πνπ 

ληψζεη φηη δελ αλήθεη ζην λέν πεξηβάιινλ. Έηζη ε κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο δελ 

κπνξεί λα κείλεη αλεπεξέαζηε. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη δελ μέξνπκε πνιιά γηα ηελ 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, θαζψο θαη γηα ην κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν ησλ 

γνληψλ, δπζρεξαίλνπλ ην έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ (Φξαγθνπιίδνπ, 2012). 

Η δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή θαη γισζζηθή ππνζηήξημε, ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ηεο νιηθήο επηθνηλσλίαο 

Γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθήο θαη γισζζηθήο ππνζηήξημεο 

ελφο παηδηνχ κε δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ηνπ ιφγνπ, ν εηδηθφο 

παηδαγσγφο ζα πξέπεη λα έρεη πιήξε γλψζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, λα 

αμηνπνηεί ηελ εμέιημε ηνπ, λα εληνπίδεη ηα θελά θαη λα ζέηεη καζεζηαθνχ ζηφρνπο. Οη 

ζηφρνη ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ θάζε 

παηδηνχ θαη ζα πξέπεη λα είλαη γεληθνί θαη εηδηθνί, καθξνπξφζεζκνη θαη 

βξαρππξφζεζκνη. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάδεη ην πιάλν ηεο δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο, λα πξνεηνηκάδεη ην απαξαίηεην 

πιηθφ θαη ην ρψξν ηνπ καζήκαηνο. ην ηέινο θάζε καζήκαηνο, ν δάζθαινο ζα πξέπεη 

λα αμηνινγεί αλ πέηπραλ νη ζηφρνη, εάλ ρξεηάδεηαη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, πψο ν 

ίδηνο ιεηηνχξγεζε θαη ηη θιίκα δεκηνχξγεζε (Γξάθνο, 2003), (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 

2009). Ο ηαζηλφο (2013) αλαθέξεη φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ κε αθνπζηηθή 

αλεπάξθεηα ζην ζρνιείν είλαη έλα δχζθνιν εγρείξεκα θαη ε δηδαζθαιία ηνπ 

εληάζζεηαη ζηηο πιένλ εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Σν 

δεηνχκελν ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ απηνχ είλαη ε αλάπηπμε θαη ε πξναγσγή ησλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ηνπ κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηε ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ ηερληθψλ. 
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Οπνηαδήπνηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή θαη γισζζηθή ππνζηήξημε γίλεηαη 

ινηπφλ ζε έλα παηδί κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπσο ζηα παηδηά κε 

πξνβιήκαηα αθνήο, ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα πινπνηείηαη έλα εμαηνκηθεπκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Οη Melton θαη Higbee (2013) αλαθέξνπλ φηη ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζεηή κε 

πξφβιεκα αθνήο θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα ρξεηάδεηαη έλαο βνεζεηηθφο δάζθαινο ή 

αιιηψο δηεξκελέαο. Καη απηφ γηαηί παξ’ φηη ηα θσθά παηδηά κε θνριηαθφ εκθχηεπκα 

κπνξεί λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ νκηινχκελε γιψζζα, αιιά παξακέλνπλ θσθά θαη 

έρνπλ αλάγθε απφ ηελ νπηηθή επηθνηλσλία θαη ηελ ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθνχο 

δηεξκελείο. Απηφ ην γεγνλφο ην παξαβιέπνπλ νη γνλείο θαη νη δάζθαινη. Ζ απφθαζε 

γηα ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο παίξλεηαη απφ ηελ νκάδα πνπ θαζνξίδεη 

ην εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ καζεηή, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη θαη 

κε ηελ βνήζεηα ησλ γνλέσλ θαη αλ είλαη δπλαηφλ θαη ηνπ καζεηή. Ζ νκάδα απηή 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη παξέρεη δηεξκελείο αλ ν καζεηήο 

έρεη δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Αθφκα θαη αλ ν καζεηήο βαζίδεηαη 

κφλν ζηελ νκηινχκελε γιψζζα, ρξεηάδεηαη δηεξκελέα γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε 

ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο. Ο δηεξκελέαο παξέρεη ζηνλ καζεηή κε ηελ απαηηνχκελε 

πξφζβαζε ζε ζπδεηήζεηο κέζα ζηελ ηάμε θαη επηπιένλ ηνλ βνεζάεη λα βειηηψζεη ηνλ 

πξνθνξηθφ ηνπ ιφγν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν καζεηήο ζεκεηψλεη επηηπρίεο, ε κέζνδνο 

ηεο ππνζηήξημεο ηνπ δηεξκελέα κπνξεί λα επαλεμεηαζηεί θαη λα ηξνπνπνηεζεί φπσο 

ρξεηάδεηαη. χκθσλα κε ηνπο Melton θαη Higbee (2013) ν δηεξκελέαο, σο κέινο ηεο 

νκάδαο ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κπνξεί λα 

αλαηξνθνδνηεί ην πξφγξακκα. Οη αλάγθεο ελφο καζεηή, νη ηθαλφηεηεο θαη νη 

επηδφζεηο ηνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ αμηνινγείηαη ε αλάγθε ηνπ 
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δηεξκελέα θαηά ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ καζεηή. 

Μηα αθφκα έξεπλα πνπ ζπληζηά ηελ αλάγθε γηα θαηάιιειε θαη ζπλερή 

ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα αθνήο είλαη απηή ησλ Punch & Hyde (2010). 

Δθηφο απφ ηελ θαηάιιειε θαη ζπλερή ππνζηήξημε, επηζήκαλαλ θαη ηε ζεκαζία ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ 

απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηηο ζρνιηθέο αξρέο ζαλ λα είλαη βαξήθνα. Ζ έξεπλα ηνπο 

έδεημε φηη νη δάζθαινη πίζηεπαλ φηη ηα παηδηά κε θνριηαθά εκθπηεχκαηα έρνπλ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο νκηινχκελε γιψζζαο, ησλ αθαδεκατθψλ 

θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, απφ φηη ζα είραλ πηζαλφλ ηα θσθά παηδηά ρσξίο 

θνριηαθφ εκθχηεπκα. Όκσο, απφ ηελ πξννπηηθή ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο επηθνηλσλίαο 

ηα θσθά παηδηά κε θνριηαθά εκθπηεχκαηα θάλεθε λα ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε απφ 

ηνπο δαζθάινπο θαη ηηο ζρνιηθέο αξρέο ζαλ λα είλαη βαξήθνα. Αθφκα θαη φηαλ ε 

επάξθεηα ηνπο ζηελ νκηινχκελε γιψζζα ήηαλ πςειή, ήηαλ πηζαλφλ λα αληηκεηψπηδαλ 

αθνπζηηθέο δπζθνιίεο ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα θαη έηζη λα κελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

πιήξε πξφζβαζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ή ζηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε. 

Οη ίδηνη νη δάζθαινη πνπ αλέθεξαλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ θνριηαθψλ 

εκθπηεπκάησλ, αλέθεξαλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ παηδηψλ ζηελ αθαδεκατθή θαη 

ηε θνηλσληθή ηνπο εμέιημε. Απηά ηα δχν ήηαλ ηα πην ζεκαληηθά θαη απηά πνπ 

απνηεινχζαλ ηελ θχξηα πξφθιεζε γηα δαζθάινπο, ζρνιεία, εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη 

γνλείο. Σα αλαθεξφκελα απνηειέζκαηα γηα ηελ νκάδα ησλ θνριηαθά θσθψλ 

καζεηψλ, γηα ηα εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά ηνπο θαηνξζψκαηα αιιά θαη νη 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο δαζθάινπο, ζπληζηνχλ ηελ αλάγθε γηα 

θαηάιιειε θαη ζπλερή ππνζηήξημε, αιιά θαη πξνζαξκνγή ζην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα. Δίλαη ζεκαληηθφ νη πεξηνξηζκνί θαη ηα νθέιε ησλ θνριηαθψλ 
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εκθπηεπκάησλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά πξνζθέξνληαο ζηα θνριηεκθπηεπκέλα θσθά 

παηδηά ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θαηαθέξνπλ φια φζα πξνζδνθνχλ ζε 

πξνζσπηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν (Punch & Hyde, 2010). 

Οη Ramirez Inscoe, Odell, Archbold, & Nikolopoulos (2009) επηζεκαίλνπλ 

επίζεο ηελ αλάγθε γηα καθξνπξφζεζκε παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ παηδηψλ απηψλ. Καη απηφ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ζπγθεθξηκέλνη αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ θαη λα ηηο ηθαλνπνηήζνπκε κέζα ζην 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Ζ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ ζε κηα θαλνληθή ηάμε 

είλαη κία ζχλζεηε θαη πξνθιεηηθή δηαδηθαζία. Ο πην πηζαλφο ηξφπνο γηα λα 

σθειεζνχλ απηά ηα παηδηά είλαη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ησλ 

θσθψλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμε, ηνπ ινγνζεξαπεπηή θαη ηεο ηερληθή νκάδα ηνπ 

θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ζπλζήθεο αθξφαζεο είλαη φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξεο θαη φηη ε πξφνδνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

παξαθνινπζείηαη ζηελά θαη λα αμηνινγείηαη (Ramirez Inscoe, Odell, Archbold, & 

Nikolopoulos, 2009).  

 Ζ ππνζηήξημε, ινηπφλ, πνπ ρξεηάδνληαη ηα παηδηά απηά, δελ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κεκνλνκέλα απφ ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ μερσξηζηά, αιιά φιεο νη εηδηθφηεηεο 

καδί ζε κηα θνηλή γξακκή ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη γηα ην θαιφ ηνπ παηδηνχ κε 

πξφβιεκα αθνήο. Όπσο έρνπλ αλαθέξεη θαη νη Lindeman θαη Magiera (2014) ηα πην 

ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηηπρία ηνπ καζεηή θαίλεηαη λα είλαη ε επηθνηλσλία, ν 

ζεβαζκφο ησλ εηδηθνηήησλ θαη νη πςειέο πξνζδνθίεο. Ζ επηθνηλσλία θαη νη 

πξνγξακκαηηζκέλεο ή κε ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο γηα 

ηελ εμέιημε ηνπ καζεηή, γηαηί ππήξρε αλαηξνθνδφηεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Όινη νη 

επαγγεικαηίεο αληαπνθξίλνληαλ ζεηηθά θαη αλαδεηνχζαλ ηελ ππνζηήξημε ησλ άιισλ 

εηδηθνηήησλ. Ο ζεβαζκφο πξνο θάζε επαγγεικαηία ήηαλ ε βάζε γηα θάζε ελέξγεηα. Ο 
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ζεβαζκφο, ε αξκνληθή ζρέζε κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ θαη ην κνίξαζκα ησλ επζπλψλ 

ήηαλ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο ζπλδηδαζθαιίαο. 

Οη πςειέο πξνζδνθίεο ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο μερσξηζηά ήηαλ επίζεο 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εμέιημε ηνπ καζεηή. Ζ ζπκπαξάζηαζε κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο νκάδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε πίζηε ζηελ πξνζδνθψκελε επηηπρία ηνπ καζεηή θαη 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ,επηηξέπεη ζηνλ 

καζεηή λα επηηχρεη θαη λα ληψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ δαζθάισλ ηνπ θαη ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ. Ο θχξηνο ππξήλαο ηεο δνπιεηάο ηεο παξνχζαο νκάδαο ζπλνςίδεηαη 

ζηελ αθφινπζε πξφηαζε: «Έρνληαο κηα νκάδα πνπ επηθνηλσλεί θαιά, ζέβεηαη ηελ 

πεξηνρή ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ θαζελφο θαη έρεη πςειέο πξνζδνθίεο, έλα κηθξφ θσθφ 

παηδί έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζξηακβέςεη ζε κηα εληαμηαθή ηάμε, θαη αθαδεκατθά θαη 

θνηλσληθά». Σν πιαίζην ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπλδηδαζθαιίαο πνπ εθάξκνζαλ νη 

ίδηεο γηα ηελ πεξίπησζε ελφο θνριηαθά θσθνχ παηδηνχ ζηεξίρηεθε ζην Πνηνηηθφ 

Δλδεηθηηθφ Μνληέιν πλδηδαζθαιίαο ησλ Magiera-Simmons απνηεινχκελν απφ έμη 

ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην αθνξά ην ζρεδηαζκφ ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ 

πνπ εκπιέθνληαη κε ην παηδί θαη ην δεχηεξν ζηάδην ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εηδηθψλ ζην ζέκα ηεο ζπλδηδαζθαιία γηα ηελ θαιχηεξε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. 

Σν ηξίην ζηάδην αζρνιείηαη κε ηελ δεκηνπξγία ζαθή ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ, ζηνπο 

ηνκείο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Σν 

ηέηαξην ζηάδην ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζαθήληζε ησλ ξφισλ ησλ εηδηθψλ, αιιά θαη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, γηα λα εληζρπζεί ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζε. Σν πέκπην 

ζηάδην έρεη λα θάλεη κε ηελ εμσηεξηθή παξαηήξεζε κε ηελ βνήζεηα ελφο εμσηεξηθνχ 

ζπλεξγάηε, ν νπνίνο βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ησλ εηδηθψλ. Σν 

ηειεπηαίν θαη έθην ζηάδην, αμηνινγεί ηηο επηδφζεηο ηνπ καζεηή πνπ πξνέξρνληαη απφ 
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ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ζπλδηδαζθαιίαο (Lindeman & Magiera, 

2014). 

Σν ίδην ζπκπέξαλαλ θαη νη Maxon & Brackett (1992), νη νπνίνη αλέθεξαλ φηη 

κηα νκάδα επαγγεικαηηψλ πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά γηα λα 

θαιχπηνληαη φιεο νη αλάγθεο ηνπ θσθνχ παηδηνχ. Αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ θσθνχ 

παηδηνχ νη εηδηθνί θαη ηα πιαίζηα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

εηδηθέο αλάγθεο ηνπ. Φπζηθά νη γνλείο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη λα 

αλαηξνθνδνηνχλ ηνπο επαγγεικαηίεο. Οη ίδηνη ζπλερίδνπλ ιέγνληαο φηη ζηελ 

αθνπζηηθή εμάζθεζε ν εηδηθφο εθπαηδεπηηθφο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδεη ην ιφγν ρσξίο ππφηηηινπο, γηαηί έηζη ε εμάζθεζε γίλεηαη πην 

απνηειεζκαηηθή. Ο δάζθαινο ηεο ηάμεο ζα πξέπεη λα θξαηάεη νπηηθή επαθή κε ην 

θσθφ καζεηή θαη λα κελ θξχβεη ην πξφζσπν ηνπ. Δπίζεο, θάζε αιιειεπίδξαζε ησλ 

δαζθάισλ κε ηνπο θσθνχο καζεηέο ζα πξέπεη άκεζα ή έκκεζα λα είλαη κηα επθαηξία 

γηα ηνλ θσθφ καζεηή λα αλαπηχμεη ην γισζζηθφ ηνπ ζχζηεκα. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη παξάιιεια κέζα ζηελ ηάμε θαη έμσ απφ 

απηή. ηα αηνκηθά καζήκαηα ηνπ καζεηή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ιεμηιφγην πνπ 

ν καζεηήο αθνχεη θαη ζηελ ηάμε θαη ε ρξήζε ηνπ λα γίλεηαη απηφκαηα. Μέζα θαη έμσ 

απφ ηελ ηάμε ζα πξέπεη λα παξέρνληαη δηεξκελείο θαη βνεζνί δάζθαινη γηα λα 

κπνξέζεη ν καζεηήο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο. 

Οη Most, Shina-August θαη Meilijson (2010) θαηέιεμαλ επίζεο, φηη κηα 

απνηειεζκαηηθή εηδηθή δηδαθηηθή ππνζηήξημε ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ψζηε ηα παηδηά 

κε πξνβιήκαηα αθνήο λα εμαζθνχληαη ζην λα αθνχλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηα 

πνηθίια αθνπζηηθά εξεζίζκαηα κηαο ζπδήηεζεο. Σα παηδηά ζα πξέπεη επίζεο, λα 

εθηίζεληαη ζε πξνρσξεκέλεο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα εμαζθνχληαη ζην λα 

θαηαιαβαίλνπλ ηελ άπνςε ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηνπο 
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έδεημαλ φηη ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο κπνξεί λα είλαη ηθαλά λα κπνχληαη ζε κηα 

ζπδήηεζε αιιά κπνξεί λα θαηαιάβνπλ ιάζνο πνιιά ζηνηρεία θαη λα βηψζνπλ θελά 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο. Οη επαγγεικαηίεο, 

φπσο νη δάζθαινη θαη νη άιιεο εηδηθφηεηεο, ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ κπνξεί λα ζπλαληνχλ ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο ζηελ γεληθή 

ηάμε, ζαλ απνηέιεζκα ησλ πεξηνξηζκέλσλ πξαθηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο (Most, Shina-

August, & Meilijson, 2010). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Cruz, Quittner, Marker, & DesJardin (2013) γηα 

ηηο απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ηεο γιψζζαο ησλ θνριηαθά θσθψλ 

παηδηψλ βξέζεθαλ φηη νη πςεινχ επηπέδνπ Σερληθέο Γηεπθφιπλζεο ηεο Γιψζζαο 

(Σ.Γ.Γ.) βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ απηψλ ησλ παηδηψλ. 

Γειαδή, ε αλαδηαηχπσζε θαη νη αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, βνεζνχλ πεξηζζφηεξν 

ηελ αλάπηπμε ηεο εθθξαζηηθήο γιψζζαο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ θνριηεκθπηεπκέλσλ 

θσθψλ παηδηψλ. Δπίζεο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ιέμεσλ πνπ 

έιεγαλ νη ελήιηθεο πξνο ηα παηδηά θάλεθε λα έρεη κεγάιε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

αληηιεπηηθή γιψζζα. Αληίζεηα, νη ρακεινχ επηπέδνπ Σ.Γ.Γ., φπσο ε θαηνλνκαζία θαη 

νη θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο δελ θάλεθαλ απνηειεζκαηηθέο νχηε ζηελ εθθξαζηηθή 

νχηε ζηελ αληηιεπηηθή γιψζζα. Έηζη ην εκπινπηηζκέλν γισζζηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

πςειψλ Σ.Γ.Γ. θαη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ιέμεσλ θαίλεηαη 

λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ζηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο ησλ θνριηεκθπηεπκέλσλ 

θσθψλ παηδηψλ. Δπίζεο, ε δνκεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο παξνπζίαζεο θαη 

πεξηγξαθήο εηθφλσλ ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή ζηελ πξνψζεζε ηεο επηθνηλσλίαο απφ 

φηη κηα κε δνκεκέλε δξαζηεξηφηεηα ειεχζεξνπ παηρληδηνχ. Καη απηφ γηαηί ε 

παξνπζίαζε εηθφλσλ δηεπθφιπλε ηηο κεγαιχηεξεο γνλετθέο εθθξάζεηο θαζψο θαη ηνπο 
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πεξηζζφηεξνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ιέμεσλ πνπ εθθξάδνληαλ (Cruz, Quittner, 

Marker, & DesJardin, 2013). 

Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ DesJardin θαη 

Eisenberg (2007) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο γιψζζαο παηδηψλ κε 

θνριηαθφ εκθχηεπκα κε ηε κεηξηθή ζπκβνιή. Σν πξψην εχξεκα ηνπο ήηαλ φηη ε 

αληηιακβαλφκελε ζπκκεηνρή θαη ε απηεπάξθεηα απφ ηε κεξηά ηεο κεηέξαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ γιψζζαο θαη νκηιίαο ηνπ παηδηνχ ηεο ζρεηίδνληαλ κε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχζε καδί ηνπ. Δπίζεο, ζρεηίδνληαλ θαη κε ηελ 

πνζνηηθή γισζζηθή εηζξνή (κέζν κήθνο έθθξαζεο) θαη κε ηηο πνηνηηθέο γισζζηθέο 

ηερληθέο δηεπθφιπλζεο (παξάιιειε νκηιία θαη επέθηαζε) πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε 

κεηέξα. Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ εχξεκα ήηαλ φηη νη δηεπθνιπληηθέο γισζζηθέο 

ηερληθέο ηεο κεηέξαο ζρεηίδνληαλ κε ην γισζζηθφ εμαγφκελν απνηέιεζκα ηνπ 

παηδηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε πςεινχ επηπέδνπ πνηνηηθψλ γισζζηθψλ 

ηερληθψλ, φπσο ε αλαδηαηχπσζε θαη νη αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, ζπζρεηίζηεθαλ 

ζεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ηεο αληηιεπηηθήο γιψζζαο θαη κε ηηο δεμηφηεηεο ηεο 

εθθξαζηηθήο γιψζζαο ησλ παηδηψλ, αληίζηνηρα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ρακεινχ 

επηπέδνπ ηερληθέο, φπσο ν γισζζηθφο ράξηεο, ε θαηνλνκαζία, ε κίκεζε θαη νη 

νδεγίεο ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κε ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ. Σν ηξίην 

ζεκαληηθφ εχξεκα ήηαλ φηη πνζνηηθνί γισζζηθνί παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε 

κεηέξα ζπζρεηίδνληαλ κε ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα, ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηχπσλ ιέμεσλ θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ πξνηάζεσλ 

ζπζρεηίδνληαλ έληνλα κε ηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ (DesJardin & 

Eisenberg, 2007). 

Δπηπιένλ, φπσο αλαθέξεη ε Bernard (2012) ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ηεο 

γελεαινγηθήο ζεηξάο ησλ παηδηψλ πνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο γνλείο ηνπο, έλα 
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παηδί κπνξεί λα ληψζεη φηη αλήθεη ή φρη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Απφ ηηο κειέηεο 

πεξίπησζεο πνπ αζρνιήζεθε ε Bernard (2012) ζπκπέξαλε φηη ε ζπλέρηζε ηεο 

γελεαινγηθήο αθνινπζίαο γίλεηαη φηαλ νη γνλείο απνδέρνληαη ζην παηδί ηνπο ηε 

ζεκειηψδε δηάζηαζε ηνπ «άιινπ» θαη φηαλ δηακνξθψλνπλ έλα ζρέδην γηα ηε δσή, ην 

νπνίν έρεη λφεκα θαη γηα απηνχο θαη γηα ην παηδί. Αληίζεηα, φηαλ νη γνλείο δελ 

αλαγλσξίδνπλ απηή ηε δηάζηαζε ηνπ «άιινπ», παγηδεχνπλ ην παηδί ηνπο ζηηο 

επηζπκίεο ηνπο ρσξίο λα ην ιακβάλνπλ ππφςε. Έλα παηδί γίλεηαη ζπλερηζηήο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ, φηαλ έρεη ζέζε κέζα ζηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηα ηνπ θαη ζηε 

γελεαινγία ηεο. Σν παηδί έρεη κία ηαπηφηεηα κε λφεκα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, 

θπξηαξρεί ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ θαη κπνξεί σο κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ λα 

αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηεο. Σα παηδηά έλησζαλ φηη κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ φηαλ 

είραλ ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο, φηαλ 

φκσο δε ζπλέβαηλε απηφ έλησζαλ κεηνλεθηηθά θαη αδπλαηνχζαλ λα ζπλερίζνπλ κε 

λφεκα ηε δσή ηνπο (Bernard, 2012). 

Σέινο, φπσο αλαθέξεη ν Γξάθνο (2003), νη κλεκνληθέο ηθαλφηεηεο ζπρλά 

απνηεινχλ ην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ηεο γιψζζαο γη’ απηφ είλαη ρξήζηκν ηα παηδηά 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο γηα λα ζπγθξαηνχλ ζηνηρεία θαη ζχκβνια, φπσο ηελ 

θαηνλνκαζία. Ζ κλήκε, έρεη παξαηεξεζεί φηη ππνβνεζηέηαη αλ καδί κε ην νπηηθφ 

εξέζηζκα δνζεί θαη ην φλνκα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Απηή ε ηερληθή είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε γηα παηδηά ειηθίαο 7-9 εηψλ. Γηα κηα θαιχηεξε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαη 

εμέιημε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θσθψλ παηδηψλ ζα πξέπεη ν εηδηθφο 

παηδαγσγφο λα αλαπηχζζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη λα έρεη κία επράξηζηε 

επηθνηλσλία θαη ηε θαηάιιειε αηκφζθαηξα γηα κάζεζε. Ζ δνπιεηά ηνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο κε πνιιά παξαδείγκαηα 

θαη επθαηξίεο γηα λα κηιήζεη ν καζεηήο. Σν παηδί ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ην 
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δάζθαιν θαη ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ην γισζζηθφ ηνπ επίπεδν ζε απηφ 

ηνπ παηδηνχ κε εχθνιν ιεμηιφγην. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πάληα 

ζηε πξφζεζε επηθνηλσλίαο ηνπ παηδηνχ θαη δελ ζα πξέπεη λα δηνξζψλεη άκεζα ηα ιάζε 

ηνπ. Θα πξέπεη λα δίλεη ρξφλν ζην παηδί λα ζθεθηεί θαη ν ίδηνο λα είλαη θαιφο 

αθξναηήο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ελζαξξχλεη ν δάζθαινο ην παηδί θαη λα ην βνεζάεη 

ψζηε λα γίλεη δξαζηήξηνο θαη ελεξγεηηθφο καζεηήο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη 

αζθήζεηο πνπ βάδεη λα απαηηνχλ αιιειεπίδξαζε θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

αληηθείκελα θαη εηθφλεο θαη πάλσ απφ φια ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα είλαη πξφηππν 

ζσζηήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο. Ζ αθνπζηηθή θαηαλφεζε ζα πξέπεη λα δνπιεχεηαη καδί 

κε ηελ έθθξαζε ηνπ ιφγνπ. Αξρηθά, ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα θάλεη εξσηήζεηο γηα 

αληηθείκελα ζην νπηηθφ πεδίν ηνπ παηδηνχ θαη αξγφηεξα γηα πξάγκαηα πνπ δελ είλαη 

ζην άκεζν νπηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ. ηφρνη ηνπ δαζθάινπ ζα πξέπεη λα είλαη ην παηδί 

λα ζπζρεηίδεη ηεξαξρηθά ιέμεηο- έλλνηεο κε αληηθείκελα –ελέξγεηεο, λα αθνινπζεί 

απιά νδεγίεο, λα θαηαλνεί ηε δηαθνξά ηνπ «λαη» θαη ηνπ «φρη» θαη λα θαηαλνεί 

εξσηήζεηο πνπ εηζάγνληαη κε ην «ηη», «πνπ», «πνηνο», «γηαηί», «πψο», «πφηε» θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη δεκηνπξγηθέο εξσηήζεηο. ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ην 

ιεμηιφγην ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Σν παηδί ζα πξέπεη λα γίλεη θαιφο αθξναηήο 

θαη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

ιεμηινγίνπ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη νη ιέμεηο θαη νη πξνηάζεηο, πξψηα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ιέμεηο θαη πξνηάζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθέξεη ην παηδί θαη είλαη 

ζεκαληηθέο γηα απηφ. ηφρνη ηνπ δαζθάινπ κπνξεί λα είλαη λα πεξηγξάθεη ην παηδί 

ηδηφηεηεο αληηθεηκέλσλ, λα δηαηππψλεη θαη λα ππνβάιιεη εξσηήζεηο. Γηα ηε γισζζηθή 

αλάπηπμε ελφο παηδηνχ είλαη ζεκαληηθφ λα ην ελζαξξχλεηαη λα κηιάεη φζν 

πεξηζζφηεξν γίλεηαη θαη λα ηνικάεη λα θάλεη λέεο θηιίεο κέζσ ηεο νκηιίαο. Με εηδηθέο 
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παηδαγσγηθέο ελέξγεηεο, ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζα πξέπεη λα δηεγείξεη ηε πεξηέξγεηα 

ηνπ παηδηνχ θαη ζα πξέπεη λα παξέρεη αθνξκέο γηα νκηιία κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη 

ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αθήζνπκε ην παηδί λα κηιήζεη 

απζφξκεηα αθφκα θαη ιαλζαζκέλα, λα δηνξζψλνπκε έκκεζα θαη λα κελ θξηηηθάξνπκε 

θαη λα θηλεηνπνηνχκε ηελ νκηιία κέζα απφ ηε δξάζε κε παηρλίδηα θαη θίλεζε. Ο 

εηδηθφο παηδαγσγφο ζα πξέπεη λα δέρεηαη ζπλαηζζεκαηηθά ην παηδί θαη ε ζπλνκηιία 

ηνπο λα γίλεηαη ζε έλα πιαίζην θαηαλφεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη ζεηηθψλ 

αληηδξάζεσλ. Με απηνχο ηνπο ηξφπνπο επηηπγράλεηαη «ε πξνψζεζε ηεο ραξάο ηεο 

νκηιίαο θαη ε αλχςσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο γεληθήο γισζζηθήο δξαζηεξηφηεηαο» 

(Γξάθνο, 2003, ζ. 303). 

Ο Soro (2015) θαη ε Graziano (2015) επηζεκαίλνπλ επίζεο φηη ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη έλα θιίκα επεκεξίαο θαη εκπηζηνζχλεο ζην ζρνιείν θαη φηη έλαο 

απνηειεζκαηηθφο θχθινο εκπηζηνζχλεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία. 

Απηά ηα ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα γηα νπνηαδήπνηε νκάδα θαη γηα νπνηαδήπνηε 

ζηφρν θαη είλαη ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, ε ζπκκεηνρή, ε νκαδηθφηεηα θαη ην λφεκα 

ηεο εξγαζίαο. Ζ αίζζεζε ηνπ αλήθεη ζηελ νκάδα αλαθέξεηαη ζηελ νπζηαζηηθή 

εκπηζηνζχλε, ζηελ ζηγνπξηά ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαη ηελ επάξθεηα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο. Ζ ζπκκεηνρή αλαθέξεηαη ζηελ ηζάμηα ζπκκεηνρή θάζε κέινπο γηα 

ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ ζηφρνπ, ζηελ εκπηζηνζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ εμέιημε 

ηεο νκάδαο, ζηε δφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαζελφο θαη ηε δέζκεπζε γηα ην 

απνηέιεζκα. Ζ νκαδηθφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηηο θαιέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο, κε ηελ 

εκπηζηνζχλε ζην πξφγξακκα, κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο νκάδαο σο αμίαο, κε ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πξνζκνλή γηα ην απνηέιεζκα. Σέινο, ν ζθνπφο ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη λφεκα γηα φια ηα κέιε, έηζη ψζηε φινη λα 

κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ζην κέγηζην ζχκθσλα κε ηα θίλεηξα θαη ηα ελδηαθέξνληα 
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ηνπο. Σν λφεκα ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ εκπηζηνζχλε γηα ην απνηέιεζκα, ηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ, ηελ παξνρή εξγαιείσλ εξγαζίαο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε (Graziano, 2015. Soro, 

2015). 

 

Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο: Τπνζέζεηο 

Όπσο θάλεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε ππάξρνπλ 

αξθεηέο κειέηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ θσθψλ παηδηψλ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα. Ο Υξεζηάθεο (2011) 

εμεηάδεη ηελ έλλνηα ηεο θψθσζεο θαη αλαθέξεη ηε πξνθνξηθή, λνεκαηηθή θαη νιηθή 

κέζνδνο επηθνηλσλίαο ησλ θσθψλ θαη ν θαλαβήο (2009) αλαθέξεηαη εθηφο άιισλ 

θαη ζηε ρεηιεαλάγλσζε. Ζ Γξνζηλνχ (2014α) αλαθέξεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Παξέκβαζεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) γηα ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή θαη γισζζηθή ππνζηήξημε ελφο παηδηνχ κε δπζθνιίεο. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Ramirez Inscoe, Odell, Archbold, & Nikolopoulos 

(2009) είλαη αλαγθαία ε καθξνπξφζεζκε παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Ζ Οκάδα Δηδηθνχ Δλδηαθέξνληνο 

Βαξεθνΐαο ηνπ ΠΛ (2011) επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο αλίρλεπζεο θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο ηεο πιαζηηθφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ θαη νη Niparko, θαη ζπλ. (2010) 

αλαθέξνπλ φηη φζν πην πξψηκα γίλεη ε θνριηεκθχηεπζε ηφζν πην θνληά ζα είλαη ν 

πξνθνξηθφο ηνπο ιφγνο ησλ θνριηαθά θσθψλ παηδηψλ κε απηφλ ησλ αθνχνλησλ 

παηδηψλ. Οη Melton & Higbee (2013) ηνλίδνπλ φηη ηα θσθά παηδηά κε θνριηαθφ 

εκθχηεπκα κπνξεί λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ ήρν, αιιά ζπλερίδνπλ λα έρνπλ αλάγθε 

απφ νπηηθή επηθνηλσλία θαη ππνζηήξημε θαη ε ππνζηήξημε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
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απφ φιεο ηηο εηδηθφηεηεο καδί ζε ζπλεξγαζία (Lindeman & Magiera, 2014). Ο Moores 

(2011) αλαθέξεη φηη γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο ησλ θσθψλ 

παηδηψλ ζα πξέπεη λα παξέρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνην 

θαη αλ είλαη ην πιαίζην. Σέινο, νη Most, Shina-August, & Meilijson (2010) 

θαηαιήγνπλ φηη κία απνηειεζκαηηθή εηδηθή δηδαθηηθή ππνζηήξημε ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχεη ψζηε ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο λα εμαζθνχληαη ζηελ αθνή θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ πνηθίισλ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Cruz, Quittner, Marker, & DesJardin (2013) ην εκπινπηηζκέλν γισζζηθφ πεξηβάιινλ 

θαίλεηαη πην απνηειεζκαηηθφ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ 

θνριηεκθπηεπκέλσλ θσθψλ παηδηψλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, φκσο, δελ εληνπίζηεθαλ 

αξθεηέο έξεπλεο γηα ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ απηψλ ησλ παηδηψλ. 

Έηζη, κέζα απφ απηή ηε κειέηε παξνπζηάδεηαη ν ζπλνιηθφο ηξφπνο εξγαζίαο κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ηεο ιφγνπ. Ζ εξγαζία κε 

ηελ καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο βαζίδεηαη ζηηο επηηπρείο πξαθηηθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ζε δηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ καζήηξηα. Ο εξεπλεηηθφο 

ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, δηεξεχλεζε ηε ζρέζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ ζε θσθή καζήηξηα κε θνριηαθφ εκθχηεπκα κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 

δηαθνξνπνηεκέλεο εηδηθήο δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο ζην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν. 

Μέζα απφ απηφ ηνλ ζηφρν πξνέθπςαλ νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο, νη νπνίεο εμέηαζαλ ηα εμήο: Πξψηνλ, αλ νη εηδηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζηε θσθή καζήηξηα, κε θνριηαθφ 
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εκθχηεπκα. Γεχηεξνλ, αλ νη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε θσθή καζήηξηα, 

κε θνριηαθφ εκθχηεπκα, επεξεάδνπλ ην Δβδνκαδηαίν Ωξνιφγην Πξφγξακκα 

καζεκάησλ ηνπ γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηξίηνλ, αλ νη εηδηθέο δηδαθηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ 

Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) κε 

έκθαζε ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηε 

θσθή καζήηξηα, κε θνριηαθφ εκθχηεπκα ζην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν.   
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Κεθάιαην Γεύηεξν: 

Μεζνδνινγία Έξεπλαο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

Οξηζκόο ηνπ εξεπλεηηθνύ πεδίνπ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ) 

κε ζπζηεκαηηθή κειέηε πεξίπησζεο. χκθσλα κε ηνπο Αβξακίδεο & Καιχβα (2006, 

ζζ. 34-35), ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΑΔ απφ ην 1980 άξρηζαλ λα ακθηζβεηνχληαη νη 

πνζνηηθέο κέζνδνη θαη αλαδείρζεθε ε αλάγθε γηα πνηνηηθέο κεζφδνπο θαη κειέηεο 

πεξίπησζεο.  

Όπσο αλαθέξνπλ νη ίδηνη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ηεο εηδηθήο αγσγήο 

θπξηαξρνχζαλ παξαδνζηαθά νη πνζνηηθέο κέζνδνη. Έλαο ιφγνο γηα ηελ απμεκέλε 

έκθαζε ζηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ήηαλ ε αλάγθε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Corrie & Zaklukiewiez, 1985). 

Δπίζεο, ε έξεπλα ζηελ εηδηθή αγσγή ζηε Βξεηαλία (αιιά θαη ζηελ Ακεξηθή) έρεη 

δηεμαρζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ εξεπλεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

ςπρνινγίαο (Vulliamy & Webb, 1993) θαη ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθνχο ςπρνιφγνπο 

φπνπ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα είραλ πεξίνπηε ζέζε. Ωζηφζν, ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 

πνιινί εξεπλεηέο άξρηζαλ λα ακθηζβεηνχλ ηηο παξαδνζηαθά θπξίαξρεο πνζνηηθέο 

κεζφδνπο επηζεκαίλνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, φπσο ζεκεηψλνπλ νη 

Vulliamy θαη Webb (1993) εθθξάδνληαη επηθπιάμεηο γηα ην θαηά πφζν έξεπλεο κε 

κεγάια δείγκαηα ή πεηξακαηηθέο έξεπλεο αληηπξνζσπεχνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε γεληθά θαη εηδηθά ζρνιεία. «Με 

βάζε ην κηθξφ αληίθηππν ησλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ 

δαζθάισλ ζεσξήζεθε αλαγθαίν (Corrie & Zaklukiewiez) λα επηηειεζηνχλ 
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πεξηζζφηεξεο πνηνηηθέο έξεπλεο κηθξήο θιίκαθαο, φπσο νη κειέηεο πεξίπησζεο» 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 35). 

Μειέηε πεξίπησζεο – Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Αβξακίδεο & Καιχβα (2006, ζ. 299) νη κειέηεο 

πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ ΔΑΔ θαζψο πξνζθέξνπλ 

κηα ζπζηεκαηηθή έξεπλα ελφο αηφκνπ, κηαο νκάδαο σο νληφηεηαο ή ελφο θνηλσληθνχ 

θαηλνκέλνπ. Οη κειέηεο πεξίπησζεο «εζηηάδνπλ ζε κηα εηδηθή πεξίπησζε θαη 

επηηπγράλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο κέζα ζην πνιχπινθν πιαίζην εθδήισζεο ηεο» 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 303). Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη κηα μερσξηζηή 

εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ κεζφδσλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο 

ηα απνηειέζκαηα εξκελεχνληαη ζηε βάζε ηνπ ίδηνπ αηφκνπ πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε θαη φρη ζηε βάζε ηνπ κέζνπ φξνπ άιισλ αηφκσλ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 

2006, ζ. 304). 

ηελ παξνχζα έξεπλα, πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε πεξίπησζεο κε κεηθηή 

κεζνδνινγία πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ νκάδα ζηφρνπ απνηειείην απφ 

θσθή καζήηξηα, 7 εηψλ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα θαη ελήιηθεο πνπ έξρνληαλ ζε επαθή 

καδί ηεο.  

Μειέηε πεξίπησζεο εζηηαζκέλε ζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ζηελ πξώηε θάζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΔΑΔ 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο ήηαλ εζηηαζκέλε ζηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (120 ψξεο πξαθηηθή άζθεζε θαη 20 ψξεο 

πείξακα) θαη ζηελ πξψηε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξνζηλνχ, 2014α). Αξρηθά 
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ζπκπιεξψζεθε ην αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ ηζηνξηθφ θαη ιήθζεθε ππφςε ε 

δηάγλσζε ηνπ θνξέα θαη ην αίηεκα ησλ γνλέσλ. 

Σα ζηνηρεία γηα ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηεο καζήηξηαο κε πξνβιήκαηα αθνήο, 

ζπιιέρζεθαλ κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζην 

πιαίζην ηνπ γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, φπσο πξνβιέπεη ε πξψηε θάζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξνζηλνχ, 2014α). Καηά θχξην ιφγν, ππήξμε αιιειεπίδξαζε κε ηελ 

ίδηα ηελ καζήηξηα θαζψο θαη ζπδεηήζεηο κε ηνπο γνλείο, ηελ δαζθάια ηεο ηάμεο, ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ινγνζεξαπεχηξηα θαη ηελ εηδηθή παηδαγσγφ ηεο 

καζήηξηαο κε ην πξφβιεκα αθνήο. Ζ καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο ήηαλ επηά εηψλ 

θαη θνηηνχζε ζηελ πξψηε δεκνηηθνχ γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ ζπζηεκαηηθή 

εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηεο δηήξθεζε απφ ηηο 8.12.2014 κέρξη ηηο 21.04.2015 θαη 

ιάκβαλε ρψξα ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ πέληε κέρξη δεθαπέληε 

δηδαθηηθέο ψξεο εβδνκαδηαίσο, ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  

Αηνκηθό ηζηνξηθό: Ζ Α. ήηαλ έλα θνξίηζη επηά εηψλ, ην νπνίν γελλήζεθε κε 

αθνπζηηθή αλαπεξία θαη ζε ειηθία ηεζζεξάκηζη εηψλ, ππνβιήζεθε ζε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα 

βξίζθεηαη ζε ηαθηηθή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, κε ηελ ηειεπηαία ηαηξηθή επίζθεςε 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015, φπνπ ν γηαηξφο έκεηλε πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ εμέιημε 

ηεο θαη ηεο ξχζκηζε ηνλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ ηνπ θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο ψζηε λα 

αθνχεη ιίγν θαιχηεξα, φπσο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν. Ζ καζήηξηα κε ην πξφβιεκα 

αθνήο είλαη θνηλσληθή θαη θηιηθή αιιά νη θίιεο ηεο ζην ζρνιείν είλαη θνξίηζηα απφ 

ην νηθνγελεηαθφ-θηιηθφ πεξηβάιινλ ηεο θαη φρη απφ ηελ ηάμε ηεο. Πέξα απφ ην 

πξφβιεκα ηεο αθνήο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη θαη ηε δπζθνιία ηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ηεο 

ιφγν θαη ζπλεπψο θαη ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, δελ παξνπζηάδεη θάπνηα άιιε 

δπζθνιία ή πξφβιεκα ζπκπεξηθνξάο. Ζ καζήηξηα έρεη πνιιά δπλαηά αιιά θαη 
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αδχλακα ζηνηρεία ζηνλ ραξαθηήξα ηεο. Δίλαη εκθαλέο φηη είλαη δπλακηθή, έμππλε θαη 

πξνζπαζεί λα κηιήζεη. Φξνληίδεη ηνπο άιινπο, εθθξάδεη ηηο επηζπκίεο ηεο θαη είλαη 

θηιηθή θαη πξφζπκε λα ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο. 

Αγαπεκέλν αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηεο Α. είλαη ε θξνληίδα ησλ 

κηθξφηεξσλ παηδηψλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο θαη φηαλ απηφ 

δελ είλαη δπλαηφ ε θξνληίδα ηεο θνχθιαο/κσξνχ πνπ έρεη. Ζ θαζεκεξηλφηεηα ηεο Α. 

πεξηιακβάλεη ην ζρνιείν ην πξσί θαη ηε ινγνζεξαπεία ή εξγνζεξαπεία ή ηελ εηδηθή 

παηδαγσγφ ηα απνγεχκαηα. Δπίζεο ηα απνγεχκαηα ζην ζπίηη ηεο, ηα πεξλάεη παξέα κε 

κία θαιή ηεο θίιε, ε νπνία θνηηά ζηε δεπηέξα δεκνηηθνχ ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ. 

Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό: Oη γνλείο ηεο Α. είλαη Αιβαληθήο ππεθνφηεηαο, ε κεηέξα ηεο 

είλαη 29 εηψλ θαη ν παηέξαο ηεο ιίγν κεγαιχηεξνο. Ενπλ ζε έλα ρσξηφ θαη ην ζρνιείν 

είλαη πνιχ θνληά ζην ζπίηη ηνπο. ηε γεηηνληά κέλνπλ θαη άιινη ζπγγελείο ηνπο. Ζ Α. 

είρε έλα αδειθάθη, έλα θνξηηζάθη κεξηθψλ κελψλ, θαη δπν μαδέιθηα, κηα μαδειθή 

κεγαιχηεξε απφ απηή θαη έλα μάδειθν κηθξφηεξν απφ απηή, κε ηα νπνία παίδεη ηα 

απνγεχκαηα. ην ζπίηη νη γνλείο ηεο καζήηξηαο κηιάλε κεηαμχ ηνπο θαη αιβαληθά 

εθηφο απφ ειιεληθά, φπσο θαη κε ηνπο νηθνγελεηαθνχο ηνπο θίινπο. ηα παηδηά, φκσο, 

κηιάλε ειιεληθά θαη ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο κηιάλε επίζεο ειιεληθά. Ζ μαδειθή ηεο 

καζήηξηαο θνηηά ζηελ πέκπηε δεκνηηθνχ θαη δείρλνπλ λα έρνπλ κηα θαιή ζρέζε. Ζ 

μαδέιθε πξνζέρεη ηε καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαιείκκαηνο ζην ζρνιείν θαη θξνληίδεη λα κελ κέλεη κφλε ηεο. Γεληθά, ε καζήηξηα 

κε ην πξφβιεκα αθνήο θαίλεηαη λα κεγαιψλεη ζε έλα δεζηφ ζπίηη, ην νπνίν 

επηζθέπηνληαη ζπρλά ηα απνγεχκαηα ζπγγελείο θαη θίινη ησλ γνληψλ ηεο καδί κε ηα 

παηδηά ηνπο ηα νπνία θνηηνχλ ζην ίδην ζρνιείν κε ηελ καζήηξηα κε ην πξφβιεκα 

αθνήο. 
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ρνιηθό ηζηνξηθό: Ζ Α. δηαβάδεη θαη γξάθεη θαιά θαη θάλεη πξνζπάζεηεο λα 

ζπκκεηάζρεη ζην κάζεκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπρλά δπζθνιεχεηαη λα πξνζέμεη 

ζην κάζεκα θαη πνιιέο θνξέο δελ ζπκκεηέρεη.  

Ζ Α. είρε πάεη ζε γεληθφ λεπηαγσγείν, ζην νπνίν είρε επαλαιάβεη ηελ 

ηειεπηαία ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ιάκβαλε παξάιιειε ζηήξημε. Σε 

ζρνιηθή ρξνληά 2014-2015 θνηηνχζε ζηελ πξψηε δεκνηηθνχ γεληθνχ ζρνιείνπ θαη 

ιάκβαλε παξάιιειε ζηήξημε απφ εκέλα θάζε Γεπηέξα κε Σεηάξηε γηα πέληε 

δηδαθηηθέο ψξεο ηελ εκέξα. Ζ δαζθάια ηεο ηάμεο ηελ πεξηέγξαθε σο έλα έμππλν 

θνξίηζη πνπ πζηεξνχζε ζην θνκκάηη ηεο αθνήο θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κέζα ζηε ηάμε, ε καζήηξηα δπζθνιεπφηαλ πνιχ λα 

παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα θαη ζπλεπψο άξρηδε λα αζρνιείηαη κε άιια πξάγκαηα. 

ην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο ζπκκεηέρεη θαλνληθά, παίδεη ζε φια ηα παηρλίδηα, ηεξεί 

ηνπο θαλφλεο θαη δηαηεξεί ηε ζεηξά ηεο. ην ζεαηξηθφ γηα ηελ Υξηζηνπγελληάηηθε 

γηνξηή ζπκκεηείρε θαη απηή κε έλα κηθξφ ζηηράθη, φπσο φια ηα παηδηά, ην νπνίν φκσο 

δπζθνιεχηεθε πνιχ λα κάζεη. ηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρε ε ηάμε κε κηα ςπρνιφγν, ε 

καζήηξηα ζπκκεηείρε ελεξγά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο.  

Απφ ην 2012 θάλεη ινγνζεξαπεία θαη δελ έρεη κάζεη ηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή 

Γιψζζα. Οη γνλείο δελ ζέινπλ ην παηδί ηνπο λα κάζεη ηε λνεκαηηθή γιψζζα θαη 

ζηεξίδνπλ φιε ηελ εθπαίδεπζε ηεο ζηελ νκηινχκελε γιψζζα. Ζ καζήηξηα έθαλε 

ινγνζεξαπεία παιαηφηεξα ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ην ηειεπηαίν ρξφλν δχν 

θνξέο ηελ εβδνκάδα, θαη είρε αξρίζεη ηελ ινγνζεξαπεία έμη κήλεο πξηλ θάλεη ηελ 

επέκβαζε γηα ην θνριηαθφ εκθχηεπκα. Γηα ηνπο έμη κήλεο πξηλ βάιεη ην θνριηαθφ 

εκθχηεπκα θφξαγε αθνπζηηθά βνεζήκαηα ηα νπνία φκσο δελ ηελ σθεινχζαλ. Ζ 

αξγνπνξεκέλε θνριηεκθχηεπζε νθείιεηαη ζηε θαζπζηεξεκέλε αλαγλψξηζε ηεο 

θψθσζεο ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο. Ζ ινγνζεξαπεία ηεο ζηελ αξρή 



72 

δελ παξνπζίαδε πξφνδν αιιά ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ηα πεγαίλεη πάξα πνιχ θαιά θαη 

ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Ηνχλην ν ιφγνο ηεο άξρηζε λα γίλεηαη απζφξκεηνο, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα αθνχζεη ή λα δηαβάζεη θάηη θαη λα ην επαλαιάβεη. Δπίζεο απφ ην 

θαινθαίξη θαη κεηά άξρηζε λα γειάεη θαη λα αιιειεπηδξάεη επράξηζηα κε ηελ 

ινγνζεξαπεχηξηα ηεο. Ζ ζρέζε ηεο ινγνζεξαπεχηξηαο κε ηελ καζήηξηα θαη ηελ 

κεηέξα ηεο είλαη πνιχ θαιή θαη επράξηζηε, γεγνλφο πνπ βνεζάεη ζηελ εμέιημε ηεο 

καζήηξηαο. Ζ ινγνζεξαπεχηξηα επίζεο γλσξίδεη πξνζσπηθά ηνλ ηερληθφ ηνπ 

θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο ηεο καζήηξηαο ζην λνζνθνκείν ηεο Αζήλα θαη έρεη άκεζε 

επηθνηλσλία καδί ηνπ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη αζθήζεηο ηεο ινγνζεξαπεία 

έρνπλ βνεζήζεη ηελ καζήηξηα θαη ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή. Ζ καζήηξηα κε ην 

πξφβιεκα αθνήο, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2015 επηζθέπηεηαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη 

εηδηθή παηδαγσγφ κε ηελ νπνία θάλεη ηα καζήκαηα γηα ηελ επφκελε κέξα 

εκπινπηηζκέλα κε θάπνηνπο δηαιφγνπο θαη επίζεο επηζθέπηεηαη δχν θνξέο ην κήλα 

εξγνζεξαπεχηξηα φπνπ θάλνπλ δηάθνξεο αζθήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. 

Γηάγλσζε- θνξέαο : Ζ δηάγλσζε ηεο καζήηξηαο ζχκθσλα κε ην Κέληξν Γηάγλσζεο 

Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔ.Γ.Γ.Τ.) Μεζζελίαο, πνπ εθδφζεθε ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2014, νξίδεη σο εηδηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε ηα «Ηδηαίηεξα ζνβαξά 

πξνβιήκαηα αθνήο». Σν Ννζνθνκείν «Αηηηθφλ» δηέγλσζε ηελ καζήηξηα κε 

«Αθνπζηηθή Αλαπεξία (πξαθηηθή θψθσζε) ζε πνζνζηφ 100%», γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο ππνβιήζεθε ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο.  
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Αίηεκα γνλέα: Οη γνλείο ηεο καζήηξηαο έρνπλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηνπο, ε θφξε 

ηνπο λα κηιήζεη θαλνληθά φπσο θαη ηα άιια παηδηά, αιιά θαη λα είλαη θαιά θαη 

επηπρηζκέλε θαη φρη απαξαίηεηα λα πξννδεχζεη ζην ζρνιείν.  

Δξγαιεία Έξεπλαο 

Πεξηγξαθή εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή Πνηνηηθώλ Γεδνκέλσλ: Σα πνηνηηθά δεδνκέλα 

ζπιιέρζεθαλ κε εξεπλεηηθά εξγαιεία βαζηζκέλα ζηε κεζνδνινγία ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο, ζηελ Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ), ζηε κεζνδνινγία 

παξέκβαζεο θαη ζηελ εηδηθή δηδαθηηθή.  

Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο – Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε κε έκθαζε ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε 

Ζ παξαηήξεζε, φπσο ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν ησλ Αβξακίδε 

& Καιπβά (2006, ζζ. 219-272), αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα καο λα ζπιιέγνπκε 

πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. Ζ παξαηήξεζε πεξηνξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη 

κπνξεί λα θαηαγξάςεη κφλν ζπκπεξηθνξέο θαη φρη ζηάζεηο ή πεπνηζήζεηο. Όηαλ 

παξαηεξήζνπκε κηα ζπκπεξηθνξά κπνξνχκε λα εμάγνπκε κφλν νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα θαη δελ κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη γηα ηελ νξζφηεηα ηεο. Ζ 

παξαηήξεζε είλαη ρξήζηκε σο εξεπλεηηθή κέζνδνο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

σο ζπλνδεπηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή άιισλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ φπσο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Θα πξέπεη λα κάζνπκε πνπ ζα βξνχκε ηνλ 

πιεζπζκφ πνπ καο ελδηαθέξεη θαη πσο ζα ηνλ πξνζεγγίζνπκε, ζε πνην ρψξν είλαη 

πξνηηκφηεξν λα δηεμαρζεί ε έξεπλα θαη πσο εθδειψλεηαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

εμεηάδνπκε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006). Όζνλ αθνξά ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξίδνληαη ηα φξηα, ην είδνο θαη ν ηξφπνο παξέκβαζεο ηεο 

παξαηήξεζεο ε Estenberg (2002) επηζεκαίλεη φηη πξέπεη λα έρνπκε απαληήζεη 
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ηθαλνπνηεηηθά ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: πνην είλαη ην θαηάιιειν κέξνο, εάλ απηφ 

ππάξρεη, πψο κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηα φξηα ηεο παξαηήξεζεο καο, ηη είδνπο 

πξφζβαζε έρνπκε ζην κέξνο πνπ καο ελδηαθέξεη, θαη αλ κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε 

πξφζβαζε. Ζ Estenberg (2002) επίζεο επηζεκαίλεη φηη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξίζνπκε ην κέξνο φπνπ ζα ιάβεη ρψξα ε παξαηήξεζε πξέπεη λα έρνπκε 

απαληήζεη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο αθφινπζεο δχν εξσηήζεηο. Πξψηνλ, πνηα είλαη ηα εζηθά 

δηιήκκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο; ε θάζε 

πεξίπησζε, νθείινπκε λα ελεκεξψλνπκε ηνπο ηζχλνληεο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη λα ιάβνπκε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπο. Πξέπεη 

επίζεο, λα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απέρνπλ ή λα απνηξαβερηνχλ απφ ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία φπνηε ζέινπλ ρσξίο λα ππάξρεη θακία επίπησζε. Γεχηεξνλ, 

πνηνη θίλδπλνη κπνξεί λα ελππάξρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ κπνξεί λα ελέρνληαη θίλδπλνη γηα ηε ζσκαηηθή καο αθεξαηφηεηα (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006, ζ. 225). Πξέπεη φκσο λα δηεξσηεζνχκε θαη πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο 

ηξφπνο παξαηήξεζεο. Οη Αβξακίδεο & Καιπβά καο παξνπζηάδνπλ ηελ 

λαηνπξαιηζηηθή θαη εξγαζηεξηαθή παξαηήξεζε, θαζψο θαη δηάθνξα είδε 

παξαηήξεζεο εθ ησλ νπνίσλ ζηελ παξνχζα κειέηε εζηηάδνπκε ζηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε.  

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη ε κε-παξεκβαηηθή ή λαηνπξαιηζηηθή 

παξαηήξεζε δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα πιαίζην πνπ είλαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν 

θπζηθφ θαη ε εθάζηνηε ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεηαη αβίαζηα. Ο παξαηεξεηήο δελ 

πξνζπαζεί λα θάλεη θακία παξέκβαζε θαη απνηειεί απιψο έλα άηνκν πνπ θαηαγξάθεη 

παζεηηθά ηα ηεθηαηλφκελα (Wilkinson, 1995). Πξέπεη, σζηφζν λα επηζεκάλνπκε φηη ε 

παξνπζία θαη κφλν ηνπ παξαηεξεηή έρεη ζίγνπξα θάπνηα επίδξαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη ν ζπκκεηέρνληαο θαη απηφ δελ πξέπεη λα ην παξαβιέπνπκε. 
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, πνιιέο θνξέο νη εξεπλεηέο επηιέγνπλ λα παξαηεξήζνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε έλα εξγαζηήξην θαη φρη ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ γηα λα 

κπνξνχλ λα παξεκβαίλνπλ (Sommer & Sommer, 2002). Οη ιφγνη παξέκβαζεο ζε κηα 

δηαδηθαζία παξαηήξεζεο κπνξεί λα είλαη πξψηνλ, γηα λα πξνθαιέζνπκε κηα 

δηαδηθαζία πνπ δελ ζπκβαίλεη ζπρλά ζηε θχζε ή πνπ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε 

ζπλζήθεο πνπ δελ είλαη εχθνιν λα παξαηεξεζνχλ. Γεχηεξνλ, κπνξεί λα ζέινπκε λα 

εμεξεπλήζνπκε ηα φξηα ηεο αληίδξαζεο ελφο νξγαληζκνχ ζε ζπζηεκαηηθέο κεηαβνιέο 

ηεο πνηφηεηαο ηεο αληίδξαζεο ζε έλα γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί σο εξέζηζκα ή ηξίηνλ, 

κπνξεί λα ζέινπκε λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζε κηα θαηάζηαζε ή έλα γεγνλφο πνπ 

δελ είλαη γεληθά δηαζέζηκν γηα παξαηήξεζε. Σέηαξηνλ, κπνξεί λα ζέινπκε λα 

δηεπζεηήζνπκε ηηο ζπλζήθεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηα 

ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ πξνεγνχληαη θαη λα κπνξέζνπκε λα παξαηεξήζνπκε κε 

επθνιία ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ έπνληαη θαη πέκπηνλ κπνξεί λα ζέινπκε λα 

εδξαηψζνπκε κηα ζχγθξηζε κε ην ρεηξηζκφ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ γηα λα θαζνξίζνπκε ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηε ζπκπεξηθνξά.  

ρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε νη Αβξακίδεο & Καιχβα (2006, ζζ. 

253-257) αλαθέξνπλ φηη, ν παξαηεξεηήο εληάζζεηαη ζηελ θνηλσληθή νκάδα πνπ 

ελδηαθέξεηαη λα κειεηήζεη θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο κπνξεί λα γλσξίδνπλ ή λα κελ 

γλσξίδνπλ γηα ην ξφιν ηνπ παξαηεξεηή. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο ζχκθσλα κε ηελ Esterberg (2002) νξίδνπλ φηη ν παξαηεξεηήο ζα πξέπεη 

λα εκπιέθεηαη ζε έλα πιαίζην βαζχηαηα θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Θα πξέπεη 

λα ζπκκεηέρεη κε αξθεηνχο ηξφπνπο θαη παξάιιεια λα παξάιιεια λα παξαηεξεί. Θα 

πξέπεη λα θξαηάεη ζεκεηψζεηο θαη λα παίξλεη ζπλεληεχμεηο. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

αλαιχεη ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ θαη λα γξάθεη ηελ αλάιπζε ηνπο ζε κνξθή ηζηνξίαο ή 

αθήγεζεο. Ο παξαηεξεηήο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζερηηθφο ψζηε λα απνθεπρζνχλ 
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κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ, φπσο ν 

βαζκφο πνπ επεξεάδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηα δξψκελα. Σα κεηνλεθηήκαηα απηψλ 

ησλ παξαηεξήζεσλ (Salvia & Ysseldyke, 2001) είλαη φηη απαηηνχληαη εθιεπηπζκέλνη 

θαη εθπαηδεπκέλνη παξαηεξεηέο, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απαηηεί ρξφλν, κπνξεί λα 

δπζθνιεπηνχκε λα εξκελεχζνπκε θαη λα ζπλνκηιήζνπκε γηα ηηο εκπεηξίεο καο θαη 

ζπρλά δπζθνιεπφκαζηε λα δηαηεξήζνπκε ηελ απαξαίηεηε επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα 

(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 256). Ζ αμηνπηζηία είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο θαη ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη αθφκα θαη φηαλ ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

παξαηεξνχκε είλαη ζρεηηθά απιή θαη μεθάζαξε. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο αμηνπηζηίαο θαη 

ηεο εγθπξφηεηαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε πνιιαπινχο παξαηεξεηέο, λα 

δηαζηαπξψλνπκε ηα επξήκαηα καο, λα πεξηγξάθνπκε αλαιπηηθά ην πιαίζην θαη ηα 

επξήκαηα, λα θάλνπκε παξαηεξήζεηο ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη ζηηγκέο θαη λα ζπλδπάδνπκε ηελ παξαηήξεζε κε άιιεο εξεπλεηηθέο 

κεζφδνπο φπσο εξσηεκαηνιφγηα ή ζπλεληεχμεηο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 

257). 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) θαη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθώλ Γεμηνηήησλ 

(ΛΔΒΓ) ζύκθσλα κε ηε δεύηεξε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

Ζ Γξνζηλνχ (2014γ) αλαθέξεη φηη ε κέζνδνο ηεο ζπζηεκαηηθήο εκπεηξηθήο 

παξαηήξεζεο θαη ε θαηαγξαθή ηεο ΑΠΑ είλαη εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ, ησλ επηπέδσλ ησλ γλσζηηθψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ησλ απνθιίζεσλ ηνπο. Οη 

εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα ιακβάλνληαη ζε ηξεηο θάζεηο αξρηθά, 

ελδηάκεζα θαη ηειηθά θαη θαηαγξάθνληαη κε ηνπο πίλαθεο ηεο Άηππεο Παηδαγσγηθήο 

Αμηνιφγεζεο (ΑΠΑ). Ζ ΑΠΑ ρξεζηκνπνηεί ηηο ΛΔΒΓ, ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε θάζε 

ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξνζηλνχ, 2014α), ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, ησλ Δηδηθψλ 
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Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ φπσο απνηππψλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ θαη ησλ Γεληθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΓΜΓ), ιφγσ ηεο θψθσζεο θαη ηεο θνριηεκθχηεπζεο. 

Οη πεξηνρέο ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο πνπ εζηηάδνπκε είλαη ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο, ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη θαηαγξάθνληαη ζηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ 

Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) πνπ πξνυπνζέηνπλ ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε. Απηή απνηειεί 

κέξνο ηεο αξρηθήο εκπεηξηθήο αμηνιφγεζεο. Οη γεληθέο ελφηεηεο ηνπ ΠΑΠΔΑ είλαη ε 

καζεζηαθή εηνηκφηεηα, νη βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

θαη νη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα αληιήζνπκε 

ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ηηο ζπλδέζνπκε κε ηελ ιεηηνπξγηθή πεξηγξαθή 

ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα εμαηνκηθεπκέλα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ ζρεδηάδεη ν εθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ) θαη αθνξνχλ 

ζηε ζρνιηθή εηνηκφηεηα δελ κπνξνχλ λα είλαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο άιινπο άμνλεο 

ηνπ ΠΑΠΔΑ. Οη πεξηνρέο Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΓΓΜ) αθνξνχλ ηηο 

δεμηφηεηεο γιψζζαο, καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, καζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξάο  

Οη απνθιίζεηο νξίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο γξακκήο απνθιίζεσλ σο 

απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο ησλ πξναπαηηνχκελσλ ηθαλνηήησλ πνπ ζπλαληψληαη ζηε 

ηάμε θαη ην εμάκελν θνίηεζεο. Ζ γξακκή ησλ απνθιίζεσλ ζρεδηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο 

ηεο Δηνηκφηεηαο, ηνπ ΠΑΠΔΑ θαη ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, αθνχ 

πξψηα έρνπλ ζεκεησζεί κεκνλσκέλα νη απνθιίζεηο ζε θάζε κηα ππνπεξηνρή ησλ 

βαζηθψλ πεξηνρψλ θάζε πίλαθα. Απηή ε γξακκή καο βνεζάεη λα νξίδνπκε ηηο 

δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο καο. Σν ζεκείν ηεο γξακκήο απνθιίζεσλ κε ηελ 

κεγαιχηεξε απφθιηζε πξνο ηα θάησ απφ ηελ γξακκή βάζεο (πνπ νξίδεηαη ε ηάμε θαη 

ην εμάκελν, ζην νπνίν θνηηά ν καζεηήο) καο δείρλεη ηελ δηδαθηηθήο καο 

πξνηεξαηφηεηα (Γξνζηλνχ, 2014γ). 
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Ζ Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) κε ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ 

Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) -ζηελ παξνχζα κειέηε- έγηλε γηα καζήηξηα κε πξφβιεκα αθνήο 

ειηθίαο επηά εηψλ, ε νπνία θνηηνχζε ζηελ πξψηε ηάμε γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Ζ αξρηθή ΑΠΑ δηήξθεζε απφ ηηο 8.12.2014 κέρξη ηηο 27.01.2015 θαη έγηλε κε 

ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε πέληε ή δέθα δηδαθηηθψλ σξψλ ηελ εβδνκάδα 

θαη ζπλνιηθά 45 δηδαθηηθψλ σξψλ ζε δηάζηεκα πέληε εβδνκάδσλ. 

 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο 

ηα επίπεδα καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο έρνπκε ηα επίπεδα ζηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν, ζηε ςπρνθηλεηηθφηεηα, ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε.  

ην επίπεδν καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν έρνπκε ηηο 

ελφηεηεο ηεο αθξφαζεο, ηεο ζπκκεηνρήο ζην δηάινγν θαη ηεο έθθξαζεο κε ζαθήλεηα 

θαη αθξίβεηα. ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο αθξφαζεο, ε αθνπζηηθή εκπεηξία ηεο 

καζήηξηαο κε ην πξφβιεκα αθνήο ήηαλ ίδηα κε ελφο παηδηνχ δπφκηζη εηψλ, δηφηη έβαιε 

θνριηαθφ εκθχηεπκα ζε ειηθία ηεζζεξάκηζη ρξφλσλ. Ζ καζήηξηα κπνξνχζε λα 

αθνχεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα αλαπαξάγεη πνιινχο ήρνπο, φκσο ρσξίο αθξίβεηα, 

ζαθήλεηα θαη ξπζκφ. Μπνξνχζε, επίζεο, θαη επαλαιακβάλεη ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ 

αθνχεη δσληαλά, αιιά θνθηά, ζπιιαβηζηά θαη ρσξίο θαζαξφ ξπζκφ. Μπνξνχζε θαη 

εθηεινχζε εληνιέο πνπ άθνπγε, αλ ππήξραλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο, δηαθνξεηηθά 

ρξεηαδφηαλ θαη λνήκαηα γηα λα ηηο θαηαιάβεη. ε απηή ηελ ελφηεηα παξαηεξήζεθαλ 

κεγάιεο απνθιίζεηο πεξίπνπ επηά εμακήλσλ απφ ην επίπεδν ηεο ηάμεο ηεο. ηε 

δεχηεξε ελφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζην δηάινγν ε καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο δελ 

ήμεξε ηα νλφκαηα φισλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηεο θαη ε επηθνηλσλία ηεο κε απηνχο 

πεξηνξηδφηαλ ζηα πνιχ βαζηθά. Δπίζεο, φπνηε απεπζπλφηαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηεο, 
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ηνπο έθαλε θαη λνήκαηα γηα λα ηελ θαηαιάβνπλ θαη δπζθνιεπφηαλ λα αλαθέξεη 

γεγνλφηα πνπ είραλ ζπκβεί ζην παξειζφλ. Γεληθά κπνξνχζε θαη νλφκαδε, αιιά φρη 

θαζαξά, ηελ πιεηνςεθία ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο θαη απφ 

λνκίζκαηα γλψξηδε απηά ησλ 50 ιεπηψλ θαη ηνπ ελφο επξψ. Μπνξνχζε λα 

αλαγλσξίδεη θαη λα ιέεη ζπιιαβέο θαη ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα απαληνχζε άκεζα 

θαη πνιιέο θνξέο ζσζηά. Ζ καζήηξηα δπζθνιεπφηαλ πνιχ λα ζπκκεηάζρεη ζε 

δηάινγν, γηαηί δελ θαηαιάβαηλε φια φζα ηεο έιεγαλ θαη ν ιφγνο ηεο δελ ήηαλ ζαθήο 

γηα λα ηνλ θαηαλνήζνπλ νη ζπκκαζεηέο ηεο θαη ε δαζθάια ηεο. ηε παξνχζα ελφηεηα 

ππήξραλ απνθιίζεηο πεξίπνπ πέληε εμακήλσλ απφ ηε γξακκή βάζεο. ηα πιαίζηα ηεο 

ηξίηεο ελφηεηαο ηεο έθθξαζεο κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ε καζήηξηα κπνξνχζε θαη 

έιεγε ιέμεηο αιιά ρσξίο αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα θαη νη πξνηάζεηο ηεο δελ είραλ 

νινθιεξσκέλε θαη ζσζηή ζχληαμε. Σα ξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε δελ ήηαλ 

μεθάζαξν αλ ήηαλ ζην ζσζηφ αξηζκφ θαη ρξφλν φπσο θαη ηα επίζεηα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχζε δελ ήηαλ μεθάζαξν αλ ηα ρξεζηκνπνηνχζε ζσζηά, γηαηί νη 

θαηαιήμεηο ησλ ιέμεσλ δελ αθνχγνληαλ θαζαξά. Οη εξσηήζεηο νη νπνίεο έθαλε ήηαλ 

θπξίσο κε λεχκαηα, ρεηξνλνκίεο θαη κηθξέο ιέμεηο. Έιεγε λαη θαη φρη, αιιά δελ 

δηαηχπσλε νιφθιεξεο θαηαθαηηθέο θαη αξλεηηθέο πξνηάζεηο. Γεληθά εθθξαδφηαλ 

κφλν ζηα πνιχ θνληηλά ηεο άηνκα θαη δπζθνιεπφηαλ πνιχ λα πεξηγξάςεη θαη λα 

δηεγεζεί, γηαηί ν ιφγνο ηεο δελ ήηαλ αλαπηπγκέλνο θαη γεληθά δελ ήηαλ θαηαλνεηφο. 

Ζ καζήηξηα παξνπζίαδε ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζηελ έθθξαζε κε ζαθήλεηα θαη 

αθξίβεηα, αλ θαη πξνζπαζνχζε λα κηιήζεη. Καη ζε απηή ηελ ελφηεηα παξαηεξήζεθε 

κεγάιε απφθιηζε πεξίπνπ επηά εμακήλσλ πξνο ηα θάησ απφ ην επίπεδν ηεο ειηθίαο 

ηεο. 

ην επίπεδν ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηε ςπρνθηλεηηθφηεηα έρνπκε ηηο 

ηέζζεξηο ελφηεηεο ηεο γεληθήο θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην 
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ρψξν, ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πιεπξίσζεο. ηελ γεληθή θαη ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα νη αδξέο θηλήζεηο ηεο καζήηξηαο ήηαλ φπσο θαη ησλ ππφινηπσλ 

ζπκκαζεηψλ ηεο, αιιά ζηηο ιεπηέο θηλήζεηο παξνπζίαδε δπζθνιία. Μπνξνχζε θαη 

ζπληφληδε ηηο θηλήζεηο ηεο θαλνληθά γηα ηελ ειηθία ηεο θαη κπνξνχζε λα 

απηνεμππεξεηείηαη φπσο θαη νη ππφινηπνη ζπκκαζεηέο αιιά παξακεινχζε ιίγν ηελ 

αηνκηθή ηεο πγηεηλή. Φξφληηδε ηελ αηνκηθή ηεο θαζαξηφηεηα, αιιά ζε θάπνηνπο 

ηνκείο ζα κπνξνχζε θαη θαιχηεξα, θαη ηα ζρνιηθά θαη πξνζσπηθά ηεο είδε ήηαλ 

ζπλήζσο ιίγν βξφκηθα. Γεληθά, ε ιεπηή ηεο θηλεηηθφηεηα φπσο θαη ε θξνληίδα ηεο 

αηνκηθήο ηεο θαζαξηφηεηαο απνθιίλνπλ ιίγν απφ ηελ ειηθία ηεο πεξίπνπ δχν 

εμάκελα. ηελ ελφηεηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν ε καζήηξηα γεληθά κπνξνχζε 

θαη ζπληφληδε ηηο θηλήζεηο ρεξηνχ-καηηνχ θαη λα πξνζαλαηνιηδφηαλ ζην ρψξν ρσξίο 

θάπνηα δπζθνιία. Σελ ψξα ηεο γπκλαζηηθήο εθηεινχζε δηαδξνκέο κε παηρλίδηα θαη 

δηαδξνκέο κε ζθνπφ. Σα αληηθείκελα ηεο ζπλήζσο ήηαλ αθαηάζηαηα θαη ηα ζρνιηθά 

ηεο είδε ηεο έπεθηαλ πνιχ ζπρλά απφ ην ζξαλίν. Ο ξπζκφο ηεο θαηά ηηο 

κνπζηθνρνξεπηηθέο θηλήζεηο δελ ζπληνληδφηαλ κε ηνλ ξπζκφ ηεο κνπζηθήο. Γεληθά, 

δελ παξνπζίαδε θάπνηα δπζθνιία θαηά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, αιιά ζα κπνξνχζε 

λα είλαη πην ηαθηηθή κε ηα πξάγκαηα ηεο. ε απηή ηελ ελφηεηα ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο 

παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο ζρεδφλ ελφο εμακήλνπ απφ ηελ ειηθία ηεο πξνο ηα θάησ. 

ην ξπζκφ θαη ζην ρξφλν ε καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο δπζθνιεπφηαλ λα 

αληηιεθζεί ην ξπζκφ θαη λα ηνλ αθνινπζήζεη θαη δελ είρε δείμεη λα εθηειεί ξπζκηθέο 

θηλήζεηο ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη ππφινηπνη ζπκκαζεηέο ηεο εθηεινχζαλ. Έιεγε ηηο 

εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο επνρέο ηνπ έηνπο κε βνήζεηα 

θαη δελ θαηλφηαλ λα γλσξίδεη ηελ ψξα θαη λα κπνξεί λα πεξηγξάςεη κε ρξνληθή ζεηξά. 

Γεληθά δελ θαηλφηαλ λα γλσξίδεη ηνλ ρξφλν κε αθξίβεηα θαη ππήξραλ κεγάιεο 

απνθιίζεηο επηά εμακήλσλ πξνο ηα θάησ ζε απηή ηελ ελφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 
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ηεο. ηελ πιεπξίσζε, ε καζήηξηα έδεηρλε θαη έιεγε ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο ηεο, αιιά 

φρη θαζαξά, θαη κπνξνχζε λα αλαγλσξίδεη πεξηγξάκκαηα κεξψλ ηνπ ζψκαηνο. 

Μπνξνχζε θαη εθηεινχζε θπθιηθέο θηλήζεηο αθνινπζψληαο ηνπο άιινπο αιιά 

δπζθνιεπφηαλ λα ηζνξξνπήζεη ζην έλα πφδη θαη λα εθηειέζεη θηλήζεηο αθξηβείαο κε 

νδεγίεο αλ απηέο δελ ππήξραλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο θαη ήηαλ κφλν πξνθνξηθέο. 

Γεληθά, δπζθνιεπφηαλ λα ηζνξξνπήζεη ζην έλα πφδη θαη λα αθνινπζήζεη νδεγίεο 

αθξηβείαο πνπ ηεο δίλνληαη κφλν πξνθνξηθά θαη έδεηρλε λα έρεη απφθιηζε πεξίπνπ 

ηεζζάξσλ εμακήλσλ απφ ην επίπεδν ηεο ηάμεο ηεο. 

ην επίπεδν ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο έρνπκε ηηο 

ελφηεηεο ηεο νπηηθήο κλήκεο, ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο, ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο, 

ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ησλ ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ. ηελ ελφηεηα ηεο 

νπηηθήο κλήκεο ε καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο, κπνξνχζε θαη έιεγε νλφκαηα 

πξνζψπσλ θαη αληηθεηκέλσλ ηα νπνία είδε θαη κπνξνχζε λα ζπκάηαη ην πεξηερφκελσλ 

ησλ θαξηψλ πνπ έβιεπε. Θπκφηαλ ηα λνκίζκαηα πνπ είρε φπσο θαη ζπκφηαλ ηα 

ρξψκαηα πνπ απεηθνλίδνληαλ ζε θάξηεο, κε ηε ζεηξά πνπ ηα είδε. ηελ νπηηθή κλήκε 

δελ θάλεθε λα παξνπζηάδεη θάπνην έιιεηκκα νχηε λα απνθιίλεη απφ ην επίπεδν ηεο 

ειηθίαο ηεο. ηελ αθνπζηηθή κλήκε, κπνξνχζε λα αλαγλψξηδε θαη έιεγε ην φλνκα 

ηεο, φπσο κπνξνχζε λα ιέεη θαη ηα νλφκαηα ησλ θνληηλψλ ηεο πξνζψπσλ. Μπνξνχζε 

θαη νλφκαδε ηα αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο, αιιά δελ ήμεξε ηα νλφκαηα 

πνιιψλ πφιεσλ-πεξηνρψλ. Οη έλλνηεο ηνπ ςεινχ-θνληνχ, ρνληξνχ-ιεπηνχ, κεγάινπ-

κηθξνχ θαίλνληαλ λα είλαη μεθάζαξεο ζην κπαιφ ηεο. Μπνξνχζε θαη νλφκαδε 

αληηθείκελα θαη δψα αιιά δπζθνιεπφηαλ πνιχ λα ηα πεξηγξάςεη. Ζ ιεηηνπξγηθή ηεο 

κλήκε παξνπζίαδε απφθιηζε απφ ην επίπεδν ηεο ειηθίαο ηεο πεξίπνπ ηεζζάξσλ 

εμακήλσλ. Όζνλ αθνξά ηελ ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ε καζήηξηα δπζθνιεπφηαλ λα 

ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζην κάζεκα θαη λα αθνινπζήζεη ηε δαζθάια ηεο 
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ηάμεο θαη ζπλεπψο δπζθνιεπφηαλ λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρήο ηεο γηα ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν ηνπ καζήκαηνο. Αληίζεηα, φηαλ έπαηδε παηρλίδηα ηελ ψξα ηεο 

γπκλαζηηθήο ήηαλ ζπγθεληξσκέλε φπσο θαη φηαλ πεξπαηνχζε. Όηαλ έβαδε ην 

κπνπθάλ ηεο θαη φηαλ πιελφηαλ δελ έδηλε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Γεληθά, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δπζθνιεπφηαλ λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηεο, αιιά δελ 

ζπλέβαηλε ην ίδην ηελ ψξα ηεο γπκλαζηηθήο. Δδψ παξνπζίαδε κηθξή ζρεηηθά 

απφθιηζε πεξίπνπ ελφο εμακήλνπ απφ ην επίπεδν ηεο ειηθίαο ηεο. ηελ ελφηεηα ηεο 

ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο, κπνξνχζε θαη ηαμηλνκνχζε αληηθείκελα θαη γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα αιιά δπζθνιεπφηαλ λα δηαηάμεη αληηθείκελα. Μπνξνχζε λα δηαηάζζεη 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη λνκίζκαηα θαζψο θαη λα θάλεη αληηζηνηρίεο αιιά δελ 

θαηλφηαλ θαηαλνεί ηελ έλλνηα ηεο δηαηήξεζε ηεο κάδαο θαη ηνπ βάξνπο. Γελ 

παξνπζίαδε θάπνηα αμηνζεκείσηε δπζθνιία ζηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη είρε 

κηθξή ζρεηηθά απφθιηζε πεξίπνπ κηζνχ εμακήλνπ. ηνπο ζπιινγηζκνχο, ε καζήηξηα 

κπνξνχζε θαη έβαδε ζε ινγηθή ζεηξά εηθφλεο πνπ έβιεπε αιιά δπζθνιεπφηαλ πνιχ λα 

πεη κε ινγηθή ζεηξά δξαζηεξηφηεηεο πνπ έβιεπε. Μπνξνχζε θαη θαηαλννχζε εκηηειή 

δσγξαθηθά ζρήκαηα, αιιά δελ είρε δείμεη λα θάλεη ινγηθνχο πίλαθεο. Σν επίπεδν ησλ 

ζπιινγηζκψλ ηεο ήηαλ κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ηεο ειηθίαο ηεο κε απφθιηζε 

πεξίπνπ ηξηψλ εμακήλσλ απφ ηελ ειηθία ηεο. 

ην επίπεδν ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, 

έρνπκε ηηο ελφηεηεο ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο, ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε κάζεζε θαη 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο. ην ηνκέα ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο, ε καζήηξηα κε 

ην πξφβιεκα αθνήο γλψξηδε φηη θνξάεη θνριηαθφ εκθχηεπκα, αιιά ην έθξπβε κε ηα 

καιιηά ηεο. Γεληθά ήηαλ δπλακηθή θαη δελ άθελε ηελ θψθσζε λα ηελ θαηαβάιιεη. 

Παξνπζίαδε κία θαιή εηθφλα πξνο ηα έμσ αιιά δελ πξνζέγγηδε ηξίηνπο, παξ’ φια 

απηά απνδερφηαλ αλ θάπνηνο ζπκκαζεηήο ηεο ηελ πξνζέγγηδε γηα παηρλίδη. Γελ 



83 

θαηλφηαλ λα ηελ επεξεάδεη θάπνηα ηπρφλ απνηπρία, αιιά δελ ραηξφηαλ θαη ηδηαίηεξα 

κε ηα θαηνξζψκαηα ηεο. Ζ δπζθνιία ηεο καζήηξηαο δελ ήηαλ εκθαλή θαη θάπνηνο 

μέλνο δχζθνια θαηαιάβαηλε πνπ νθεηιφηαλ ε δπζθνιία ηεο ζηελ νκηιία. Δπίζεο, δελ 

έδεηρλε ηδηαίηεξε ραξά φηαλ ηελ επηβξάβεπαλ. Ζ καζήηξηα απέθιηλε πεξίπνπ έλα 

εμάκελν απφ ην επίπεδν ηεο ηάμεο ηεο πξνο ηα θάησ. Γηα ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δελ έδεηρλε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη νχηε έθαλε 

εξσηήζεηο, παξ’ φια απηά κπνξνχζε θαη κάζαηλε θαηλνχξηα πξάγκαηα. Γλψξηδε θαη 

έιεγε πνιιά δψα, νλφκαδε θάπνηα θπηά θαη δελ είρε δείμεη αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. Ζ καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο ζηελ ηάμε δελ έδεηρλε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αιιά απηφ δελ ζήκαηλε φηη 

δελ ζπκκεηείρε. ε απηφ ηνλ ηνκέα ε απφθιηζε ηεο ήηαλ πεξίπνπ ηξία εμάκελα απφ ην 

επίπεδφ ηεο ηάμεο ηεο. ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο, νη γνλείο ηεο καζήηξηαο δελ 

έρνπλ εθθξάζεη θάπνην παξάπνλν γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θαη γεληθά ε καζήηξηα 

ζπλεξγάδεηαη κε φια ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ. Αθνινπζεί θαλνληθά ην πξφγξακκα 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο γπκλαζηηθήο θαη θάλεη αζθήζεηο ραιάξσζεο καδί κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηεο. Φηιηθέο ζρέζεηο έρεη κφλν κε έλα-δπν θνξίηζηα απφ ην 

θηιηθφ νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ. Γεληθά είλαη πνιχ ζπλεξγάζηκε, αιιά 

δπζθνιεχεηαη λα θάλεη λέεο θηιίεο θαη απνθιίλεη πεξίπνπ έλα εμάκελν απφ ηελ ειηθία 

ηεο. 



84 

Πίλαθαο 2. Αξρηθή Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε επηπέδσλ καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο 

 

Αξρηθή Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Δηδηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Αλαγθώλ όπσο απηέο απνηππώλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ 

ηηο ελφηεηεο ηνπ Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 

(ΠΑΠΔΑ) αλήθνπλ ε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, νη βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, νη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη νη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηελ ελφηεηα ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ν πξνθνξηθφο ιφγνο ηεο 

καζήηξηαο κε ην πξφβιεκα αθνήο ήηαλ ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν. Δθηφο απφ ηνλ 

ξπζκφ θαη ην ρξφλν, ηα ππφινηπα επίπεδα ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο ήηαλ ζε θαλνληθφ 

γηα ηελ ειηθία ηεο επίπεδν. Δπίζεο, εθηφο απφ ηελ αθνπζηηθή κλήκε, δελ παξνπζίαδε 

θάπνην άιιν έιιεηκκα ζηε λνεηηθή ηεο ηθαλφηεηα. ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηεο 

νξγάλσζε δελ θαηλφηαλ λα έρεη πιήξσο απνδερζεί ην πξφβιεκα ηεο αιιά δελ 

παξνπζίαδε θάπνηα αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά πάλσ ζε απηφ. Ζ καζεζηαθή ηεο 

εηνηκφηεηα επεξεαδφηαλ ζεκαληηθά απφ ην ρακειφ επίπεδν ηνπ πξνθνξηθνχ ηεο 
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ιφγνπ θαη ηεο αθνπζηηθήο ηεο αληίιεςεο. Ζ καζήηξηα βξηζθφηαλ πεξίπνπ ηξία 

εμάκελα θάησ απφ ην επίπεδφ ηεο ειηθίαο ηεο.  

ηελ ελφηεηα ησλ βαζηθψλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, ε καζήηξηα κπνξεί θαη 

δηαβάδεη ζσζηά αιιά ζπιιαβηζηά ρσξίο ζσζηφ ξπζκφ, ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα. 

Δπίζεο, κπνξεί θαη θαηαλνεί απηφ πνπ δηαβάδεη φηαλ πξφθεηηαη γηα ιέμεηο πνπ 

γλψξηδε αθνπζηηθά απφ πξηλ θαη έγξαθε ζσζηά κε βνήζεηα. ηα καζεκαηηθά 

ρξεηάδεηαη βνήζεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ ησλ αζθήζεσλ θαη ζηε επίιπζε 

ηνπο. Γεληθά είλαη ζε έλα κέζν-ρακειφ επίπεδν ζηε Γιψζζα θαη ζε έλα ρακειφ 

επίπεδν ζηα Μαζεκαηηθά. Ζ απφθιηζε ηεο ήηαλ πεξίπνπ ελάκηζε εμάκελν θάησ απφ 

ην επίπεδν ηεο ηάμεο ηεο.  

ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, κπνξνχζε λα είλαη απηφλνκε ζην πεξηβάιινλ ηεο 

θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα δηάθνξα πεξηβάιινληα, αλ θαη θάπνηεο θνξέο έδεηρλε λα 

βαξηέηαη. Οη θνηλσληθέο ηεο ζρέζεηο επεξεάδνληαλ αξλεηηθά απφ ην έιιεηκκα ζηνλ 

πξνθνξηθφ ηεο ιφγν, αιιά δελ εμέθξαδε θάπνηα επηζεηηθφηεηα. Γεληθά νη θνηλσληθέο 

ηεο δεμηφηεηεο είλαη ζε έλα ρακειφ επίπεδν, αιιά κπνξεί θαη πξνζαξκφδεηαη εχθνια 

ζην πεξηβάιινλ. Δδψ ππάξρεη απφθιηζε πεξίπνπ δχν εμακήλσλ απφ ην επίπεδφ ηεο 

ειηθίαο ηεο.  

ηελ ελφηεηα ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηεο 

παίδεη ζπίηη ηεο κε κηα θίιεο θαη ηα μαδέιθηα ηεο θαη δσγξαθίδεη φπσο ηα παηδηά ηεο 

ηάμεο ηεο. ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο αζρνιείηαη φπσο θαη έλα παηδί ηεο 

ειηθίαο ηεο θαη δελ ππάξρεη θάπνηα απφθιηζε ζε απηή ηελ ελφηεηα. 
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Πίλαθαο 3. Αξρηθή ΑΠΑ ΔΔΑ ζύκθσλα κε ην Πιαίζην Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) 

 

Αξρηθή Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) επηπέδσλ Γεληθώλ Μαζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ 

ηε γξακκή ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πεξηιακβάλνληαη νη 

δεμηφηεηεο γιψζζαο, νη δεμηφηεηεο εηνηκφηεηαο, νη δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ θαη νη 

δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο.  

ηηο δεμηφηεηεο γιψζζαο, ε καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο κπνξνχζε θαη 

δηάβαδε ζσζηά αιιά ζπιιαβηζηά ρσξίο ζσζηφ ξπζκφ, ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, 

θαηαλννχζε απηά πνπ δηάβαδε φηαλ επξφθεηην γηα ιέμεηο πνπ γλψξηδε αθνπζηηθά απφ 

πξηλ θαη έγξαθε ζσζηά κε βνήζεηα. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2003, ζζ. 22) ην ΑΠ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

ζηελ αλάγλσζε γηα έλαλ καζεηή Α’ δεκνηηθνχ νξίδεη κεηαμχ άιισλ φηη ζα πξέπεη λα 

θαηαλνεί θαη λα θαηαθηά ην βαζηθφ κεραληζκφ ηεο αλάγλσζεο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηε 

ζρέζε θσλεκάησλ – γξακκάησλ, ζηνλ νπνίν ε καζήηξηα αληαπνθξηλφηαλ 

ηθαλνπνηεηηθά. Όκσο ε καζήηξηα δπζθνιεπφηαλ πνιχ λα επηηπγράλεη ηελ νξζή θαη 
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απνδεθηή πξνθνξά ησλ θξάζεσλ θαη ηνπ ζπλερνχο ιφγνπ, κε ηνλ απαηηνχκελν ξπζκφ 

θαη πξνζσδία (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2003, ζ. 22). ρεηηθά κε ηε γξαθή ε καζήηξηα δπζθνιεπφηαλ πνιχ λα 

«αληηγξάθεη πηζηά θαη λα γξάθεη ζσζηά κε ζρεηηθή ηαρχηεηα θαη κε αηζζεηηθψο 

απνδεθηά γξάκκαηα, ιέμεηο, θξάζεηο θαη πξνηάζεηο ηεξψληαο ηηο ζσζηέο απνζηάζεηο 

αλάκεζα ζηα γξάκκαηα θαη ηηο ιέμεηο» (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2003, ζ. 26). Γεληθά, ε καζήηξηα ήηαλ ζε 

έλα κέζν-ρακειφ επίπεδν ζηε Γιψζζα. Ζ απφθιηζε ηεο καζήηξηαο είλαη πεξίπνπ έλα 

εμάκελν θάησ απφ ηελ ειηθία ηεο.  

ηηο δεμηφηεηεο εηνηκφηεηαο, ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν είρε ζεκαληηθφ έιιεηκκα 

θαη ζηε ςπρνθηλεηηθφηεηαο ηεο, εθηφο απφ ηνλ ξπζκφ θαη ην ρξφλν, ήηαλ ζε θαλνληθφ 

επίπεδν γηα ηελ ειηθία ηεο. ηε λνεηηθή ηθαλφηεηα εθηφο απφ ηελ αθνπζηηθή κλήκε, 

δελ παξνπζίαδε θάπνην άιιν έιιεηκκα. ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε δελ θαηλφηαλ 

λα έρεη πιήξσο απνδερζεί ην πξφβιεκα ηεο αιιά δελ παξνπζίαδε θάπνηα αξλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά πάλσ ζε απηφ. Οη δεμηφηεηεο εηνηκφηεηαο επεξεάδνληαλ ζεκαληηθά απφ 

ην ρακειφ επίπεδν ηνπ πξνθνξηθνχ ηεο ιφγνπ θαη ζηε παξνχζα ελφηεηα παξνπζίαδε 

απφθιηζε πεξίπνπ ηξηψλ εμακήλσλ θάησ απφ ηελ ειηθία ηεο. 

ηελ ελφηεηα ησλ δεμηνηήησλ καζεκαηηθψλ, ζηηο πξάμεηο έρεη κάζεη ηνλ έλαλ 

απφ ηνπο δχν ηξφπνπο πνπ ηνπο είρε δείμεη ε δαζθάιαο ηεο ηάμε γηα λα θάλνπλ 

πξφζζεζε. To ΑΠ καζεκαηηθψλ γηα ηελ Α’ δεκνηηθνχ, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2003, ζ. 255), νξίδεη 

κεηαμχ άιισλ ηνπο ζηφρνπο λα θάλνπλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο κε αξηζκνχο κέρξη 

ην 20, φπνπ ε καζήηξηα πξνο ην ηέινο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαηάθεξε λα θάλεη 

πξνζζέζεηο ρσξίο βνήζεηα αιιά δπζθνιεπφηαλ πνιχ λα θάλεη αθαηξέζεηο. Δπίζεο 

νξίδεη νη καζεηέο λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο θαη λα θάλνπλ 
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ρξήζε ησλ ζπκβφισλ (+) (-) θαη (=) (Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2003, ζ. 255), φπνπ ε καζήηξηα γεληθά 

δπζθνιεπφηαλ λα θαηαλνήζεη θαη λα ιχζεη έλα πξφβιεκα είηε πξφζζεζεο είηε 

αθαίξεζεο. Γεληθά, δπζθνιεπφηαλ λα θαηαλνήζεη ηελ εθθψλεζε ελφο πξνβιήκαηνο 

θαη ζπλεπψο λα ην ιχζεη. ηα καζεκαηηθά ήηαλ ζε έλα ρακειφ επίπεδν, ιφγσ ηελ 

έιιεηςεο θαηαλφεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη φρη ιφγσ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηεο, 

έηζη είρακε απφθιηζε ελάκηζη εμακήλνπ απφ ηε γξακκή βάζεο. 

ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο, γεληθά είρε νπδέηεξεο πξνο ζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη δελ είρε δείμεη θάπνηα αξλεηηθή ή παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο δελ παξαηεξείηαη θάπνηα απφθιηζε απφ ην επίπεδν ηεο ειηθίαο ηεο. 

 

Πίλαθαο 4. Αξρηθή ΑΠΑ επηπέδσλ γεληθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ζύκθσλα κε ηα ΑΠ θαη ηα 

ΓΔΠΠ 
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Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο– Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ παξεκβάζεσλ -ηξίηε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξνζηλνχ, 

2014α), ζχκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2013) απαηηνχληαη θάπνηεο πξνζαξκνγέο 

αθνινπζψληαο γεληθέο αξρέο, νη νπνίεο φκσο είλαη αλάγθε λα εμαηνκηθεχνληαη 

αλάινγα θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο θάζε παηδηνχ, φπσο θαη απηέο 

θαηαγξάθνληαη θαη εθηηκψληαη θαηά ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παξεκβάζεηο θαη νη πξνζαξκνγέο γίλνληαη ζηηο 

πεξηνρέο ηεο πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ, ηεο πξνζαξκνγήο ζην πξφγξακκα, ηεο 

πξνζαξκνγήο ζηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη ηεο ρξήζεο ηερλνινγίαο θαη ηερληθψλ 

επηθνηλσλίαο (Υξεζηάθεο, 2013, ζζ. 63-64). 

Οη Αβξακίδεο & Καιχβα (2006) ζρεηηθά κε ηηο πεηξακαηηθέο παξεκβάζεηο 

αλαθέξνπλ φηη απνζθνπνχλ ζηελ απφδεημε κηαο ζρέζεο αηηίαο-αηηηαηνχ αλάκεζα ζηελ 

αλεμάξηεηε (δηδαθηηθή κέζνδνο) θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (επίδνζε ησλ καζεηψλ). 

Οη πεηξακαηηθέο παξεκβάζεηο έρνπλ μερσξηζηή ζεκαζία θαη επξεία ρξήζε ζηελ 

έξεπλα ηεο εηδηθήο αγσγήο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 154). Πνιινί ζεσξνχλ 

ηελ πεηξακαηηθή κέζνδν σο ηελ πην έγθπξε πξνζέγγηζε επίιπζεο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, αλ θαη κε απηή ηελ άπνςε δελ ζπκθσλνχλ αξθεηνί πνηνηηθνί 

εξεπλεηέο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 154). ηα είδε ηνπ πεηξάκαηνο, ζχκθσλα 

κε ηνπο ίδηνπο, κπνξνχκε πξψηνλ, λα έρνπκε πείξακα κε κία κφλν νκάδα, φπσο κηα 

ηάμε, φπνπ κεηξάκε ηελ επίδνζε πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Γεχηεξνλ, κπνξνχκε 

λα έρνπκε κηα πεηξακαηηθή νκάδα (ε νπνία δέρεηαη ηελ θαηλνηφκα παξέκβαζε) θαη 

κηα νκάδα ειέγρνπ (ε νπνία ζπλερίδεη φπσο έπξαηηε) φπνπ γίλεηαη ζχγθξηζε αλάκεζα 

ζηηο δχν νκάδεο θαη ην πείξακα νλνκάδεηαη απζεληηθφ. Οη ζπκκεηέρνληεο ησλ 

παξαπάλσλ νκάδσλ έρνπλ επηιεγεί ηπραία, αλ φκσο ε θαηαλνκή ηνπο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα γίλεη ηπραία θαη επηιέγνληαη έηνηκεο νκάδεο ην πείξακα νλνκάδεηαη εκη-
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πεηξακαηηθφ. ρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ηεο παξέκβαζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε 

εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή εγθπξφηεηα. «Δζσηξηθή εγθπξφηεηα ζεκαίλεη φηη νη 

παξαηεξνχκελεο αιιαγέο ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή νθείινληαη ζηελ επίδξαζε ηεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαη φρη ζε άιινπο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο» (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006, ζ. 158). «Ζ εμσηεξηθή εγθπξφηεηα αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ ηα 

απνηειέζκαηα κηαο κειέηεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε άιιεο ζπλζήθεο (Borg & 

Gall, 1989)» (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 162). Ζ εγθπξφηεηα κηαο παξέκβαζεο 

κπνξεί λα απεηιεζεί απφ ηελ έιιεηςε μεθάζαξεο πεξηγξαθήο ηεο πεηξακαηηθήο 

παξέκβαζεο, απφ ηελ παξεκβνιή επηπξφζζεησλ παξεκβάζεσλ, απφ ηελ ιεγφκελε 

επίδξαζε Hawthorne, απφ ηελ επίδξαζε κηαο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ εξεπλεηή, απφ ηνλ 

ηξφπν κέηξεζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη απφ ηνλ ρξφλν κέηξεζεο ηεο 

παξέκβαζεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 163-167). 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία παξέκβαζεο (Υξεζηάθεο, 2013, Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006.) θαη ην Έληππν Καηαγξαθήο ηεο Γηδαθηηθήο Αιιειεπίδξαζεο 

(Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζ. 35) ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα απφ ηελ απηνπαξαηήξεζε, 

ηελ εηεξνπαξαηήξεζε θαη ηε ρσξνηαμηθή ελζσκάησζε.  

Έληππν θαηαγξαθήο Γηδαθηηθώλ Αιιειεπηδξάζεσλ (ΔΓΑ) 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο Γξνζηλνχ, 

θαη ζπλ. (2009) εθαξκφδνληαη δηάθνξα κνληέια, φπσο απηά ησλ ζπλερφκελσλ 

αξρείσλ θαη ησλ εκεξνινγίσλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ «ηελ θαηαγξαθή ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

παξαηεξήζεηο-ζρφιηα. Μέζα ζε απηέο γξάθεηαη φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία θαη 

ηα απνηειέζκαηά ηεο. Δλδεηθηηθά ζεκεία, νη παξαηεξήζεηο είλαη ν ηξφπνο πνπ 

επέιεμε ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα θηλεηνπνηήζεη ην καζεηή γηα λα κπεη ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, νη αληηδξάζεηο ηνπ καζεηή, ιεθηηθέο θαη κε. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα έρεη ν 
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παηδαγσγφο αλαζηνραζκφο ζηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα μαλαζθεθηεί κεηά 

ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο “ηη πήγε θαιά, ηη δελ πήγε θαιά, ηη λα πξνζέμεη θαη ηη λα 

δνθηκάζεη ηελ επφκελε θνξά”» (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζ. 35). 

Όιεο νη γξαπηέο πεγέο θαη ηα ληνθνπκέληα είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο. χκθσλα κε ηνπο Γξνζηλνχ, 

θαη ζπλ. (2009) ε θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ (δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε) ησλ καζεηψλ 

θάζε θνξά πνπ ηειεηψλεη ε δηδαζθαιία ελφο δηδαθηηθνχ ζηφρνπ είλαη βαζηθή 

απαίηεζε θαη αλαπφθεπθηε δηαδηθαζία γηα έλα ζχγρξνλν κνληέιν δηαδξαζηηθήο 

δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

(Γξνζηλνχ, 1993, 2007). Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ είλαη απαξαίηεηε πξψηνλ, γηα 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γεληθφηεξα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο θαη δεχηεξνλ, γηα λα ππάξρνπλ απηά ζηνηρεία κε ηα νπνία 

ζα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη κε αθξίβεηα θαη πεηζηηθφηεηα γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, 

θαη άιιν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ κε ην νπνίν ζπλεξγαδφκαζηε, φπσο ηα Κέληξα 

Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ). Σξίηνλ, γηα λα 

πξνζηαηεχνληαη ηα παηδηά απφ απζαίξεηεο θξίζεηο θαη δπζκελείο απνθάζεηο ζρεηηθά 

κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηελ πξφνδφ ηνπο, πνπ είλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ 

φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο ζηεξίδεηαη κφλν ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα γηα ηε δηδαζθαιία θαη 

ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ηέηαξηνλ, γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηελ δηεπηζηεκνληθή δηαρείξηζε ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ καζεηή. Ζ αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ην έληππν θαζεκεξηλήο 

θαηαγξαθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην 

βηβιηνηεηξάδην ηνπ καζεηή θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην καζεηή, ην έληππν ζπλεξγαζίαο 

κε ην γνλέα θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 

(Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζζ. 34-35).  
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Απηνπαξαηήξεζε 

 Σηο πξψηεο εκέξεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, φπνπ βξηζθφκνπλ δίπια ζηελ 

καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κέζα ζηελ ηάμε 

θαη ηεο πξνζέθεξα ηελ βνήζεηα κνπ, πξνζπαζνχζα λα βξσ ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

επηθνηλσλίαο κε ηελ καζήηξηα θαη ηελ θαιχηεξε ζέζε κνπ ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα. ηελ 

αξρή πνιιέο θνξέο έθαλα θαη θπζηθά λνήκαηα παξάιιεια κε ηελ νκηιία γηα λα κε 

θαηαιαβαίλεη. Απφ ηελ ηξίηε θνξά παξαηήξεζα φηη ην αγαπεκέλν αληηθείκελν 

απαζρφιεζεο ηεο ήηαλ ηα κσξά, ιφγσ ηεο λενγέλλεηεο αδειθήο ηεο. Όπνηε ήζειε λα 

κνπ κηιήζεη γη’ απηφ ηεο ην επέηξεπα θαη ζηήξημα ην αηνκηθφ καο κάζεκα πάλσ ζην 

κσξφ.  

Όζν πεξλνχζε ν θαηξφο έλησζα πην άλεηα κε ηνλ ηξφπν πνπ έπξεπε λα 

ρεηξηζηψ ηε καζήηξηα, ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο καο, γηα ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ 

έζεηα θαη ην παηδαγσγηθφ πιηθφ πνπ εηνίκαδα κε βάζε ην κσξφ θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηεο άξεζαλ. Δζηίαδα ζην λα αλαπηχμεη ηνλ πξνθνξηθφ ηεο ιφγν, 

ηελ ελζάξξπλα λα κηιάεη θαη λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα. Οη ζηφρνη πνπ έζεηα 

γίλνληαλ πην δχζθνινη θαη ηελ βνεζνχζα ψζηε λα ζπκκεηέρεη απνηειεζκαηηθά ζε 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ.  

Καηά ηηο ηειεπηαίεο πξαθηηθέο αζθήζεηο κνπ, κπνξνχζα λα επηθνηλσλψ πην 

απνηειεζκαηηθά κε ηελ καζήηξηα ζε ζρέζε κε ηελ αξρή. Πξνζπαζνχζα λα ηελ βάδσ 

ζε νκάδεο ζπκκαζεηψλ γηα λα παίδεη καδί ηνπο ζην δηάιεηκκα, θαζψο παξέκελε 

πξνζθνιιεκέλε ζηελ θνιιεηή ηεο. Οη δηδαθηηθνί κνπ ζηφρνη ζπλέρηδαλ λα 

αλεβαίλνπλ ζε δπζθνιία θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειηθνχ πεηξάκαηνο γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ησλ ζηφρσλ πξνζπαζνχζαλ λα είκαη φζν πην αληηθεηκεληθή γίλεηαη ρσξίο 

λα βνεζάσ ηελ καζήηξηα. 
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Δηεξνπαξαηήξεζε 

Αξρηθά ε καζήηξηα δελ θαηαιάβαηλε ηη ηεο δεηνχζα θαη απιά κηκείην ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηεο. Γεληθά ζε φπνηα εξψηεζε θαη αλ ηεο έθαλα κνπ απνθξηλφηαλ «λαη», 

δελ έιεγε θάηη άιιν νχηε απνδεηνχζε ηελ επηθνηλσλία καδί κνπ. Ζ πξψηε θνξά πνπ 

κνπ απνθξίζεθε γηα θάηη ήηαλ γηα έλα κσξφ πνπ είδε ζην ζρνιηθφ ηεο βηβιίν θαη 

άξρηζε λα κνπ κηιάεη θαη λα θάλεη θπζηθά λνήκαηα γηα ην κσξφ πνπ έρνπλ ζην ζπίηη. 

Ο ιφγνο ηεο δελ ήηαλ θαζφινπ θαζαξφο θαη ε πιεηνςεθία ηεο επηθνηλσλίαο ηεο 

γηλφηαλ κε κεκνλσκέλεο ιέμεηο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο πνιιέο θνξέο 

έδεηρλε λα βαξηέηαη, ζε αληίζεζε κε ην αηνκηθφ κάζεκα φπνπ ε καζήηξηα έλησζε πην 

άλεηα θαζψο θάλακε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία πξνζαξκνζκέλε ζηελ αγαπεκέλε 

αζρνιία ηεο θαη ηελ αλάγθε ηεο γηα επηθνηλσλία κέζσ ηνπ κσξνχ.  

 Καηά ην κέζν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ε καζήηξηα είρε εμνηθεησζεί κε ηελ 

παξνπζία κνπ θαη είρε αξρίζεη λα κε ξσηάεη θπξίσο κε λεχκαηα, ρεηξνλνκίεο θαη 

κηθξέο ιέμεηο θαη λα δεηάεη ηελ βνήζεηα κνπ ζην δηάιεηκκα. Έθαλε πξνζπάζεηεο λα 

κνπ πεξηγξάθεη απηά πνπ δσγξάθηδε θαη κνπ κίιαγε γηα ηελ νηθνγέλεηα ηεο. ηγά ζηγά 

απνθηνχζε ζάξξνο θαη ζπκκεηείρε ζην κάζεκα ηεο ηάμεο κε ηε βνήζεηα κνπ. Πιένλ, 

είρε εμνηθεησζεί πιήξσο κε ηνλ ηξφπν πνπ γηλφηαλ ην αηνκηθφ κάζεκα θαη έθαλε θαη 

αζηεία. πκκεηείρε ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ήηαλ πνιχ 

ζπλεξγάζηκε κε φια ηα κέιε ηνπ ζρνιείνπ.  

 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ε καζήηξηα 

επηθνηλσλνχζε πην άλεηα καδί κνπ· ν πξνθνξηθφο ηεο ιφγνο παξέκελε αζαθήο, αιιά 

επεηδή κπνξνχζα λα ηελ θαηαιάβσ κνπ εμέθξαδε φπνηα επηζπκία ή παξάπνλν είρε. 

Έλησζε απηνπεπνίζεζε γηα ην αηνκηθφ κάζεκα αιιά θαη γηα ην κάζεκα κέζα ζηελ 

ηάμε, φπνπ ζπκκεηείρε πην ζπρλά. Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ηειηθνχ πεηξάκαηνο κε ηηο 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο απαληνχζε αξρηθά κε ζθέςε θαη έπεηηα κε πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά.  
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Υσξνηαμηθή ελζσκάησζε 

Ζ καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο, απφ ηηο 8.12.2014, φπνπ μεθίλεζε ε 

παξαηήξεζε, κέρξη ηηο 23.12.2015 φπνπ έθιεηζαλ ηα ζρνιεία γηα ηηο γηνξηέο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, θαζφηαλ θνληά ζηελ πφξηα ηεο ηάμεο θαη δίπια ζε κηα καζήηξηα 

Ρνκά. Με ηνλ ηξφπν πνπ ήηαλ δηακνξθσκέλα ηα ζξαλία ηεο ηάμεο ζε ζρήκα Π θαη 

απφ ηελ ζέζε πνπ θαζφηαλ ε καζήηξηα κπνξνχζε λα βιέπεη φιε ηελ ππφινηπε ηάμε 

θαη ηελ δαζθάια ηεο, ε νπνία θηλείην ζπλερψο ζην ρψξν. Ζ ζπκκαζήηξηα ηεο πνπ 

θάζνληαλ καδί ζην ζξαλίν, ήηαλ κηα κέηξηα πξνο θαιή καζήηξηα, πξφζερε ηε 

καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο θαη ηεο έδεηρλε φηη ρξεηαδφηαλ. Σν ίδην θαη ε 

καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο πξνο ηελ ζπκκαζήηξηα ηεο. Όζνλ αθνξά ηε ζέζε 

ηεο, ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη θαη λα θάηζεη παξέα κε έλα άιιν θνξηηζάθη πνπ θάλεη 

πεξηζζφηεξν παξέα θαη εθηφο ζρνιείνπ θαη ζε ζέζε πην θεληξηθά ζηελ ηάμε, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε έληαμε θαη θνηλσληθνπνίεζε ηεο. Απηή ε ζέζε ηεο καζήηξηαο 

εμππεξεηνχζε ηελ ίδηα γηα λα βιέπεη ηη θάλνπλ φινη νη ππφινηπνη ζπκκαζεηέο ηεο, ηελ 

ζέζε ηεο δαζθάιαο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο (ελ πξνθεηκέλσ εκέλα) αιιά ππήξρε 

θαη άιιε κηα ζέζε, ζε άθξε ηνπ Π, φπνπ ζα κπνξνχζε λα θάζεηαη ε καζήηξηα γηα λα 

ληψζεη πεξηζζφηεξν κέινο ηεο ηάμεο θαη λα κπνξεί λα θάζεηαη θαη ε δαζθάια ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο. Ζ ζέζε πνπ βξηζθφηαλ ε καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο, 

εμππεξεηνχζε ηελ νπηηθή ηεο επαθή κε φιε ηελ ηάμε, κε ηελ δαζθάια ηεο ηάμεο θαη 

κε ηελ δαζθάια ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ηεο αιιά δελ βνεζνχζε πνιχ ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε ηεο ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο/νκάδαο. Ωο πξνηεηλφκελε ζέζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε ηεο ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο, είρα νξίζεη ηελ ζέζε πίζσ 

αξηζηεξά κε ην αζηεξάθη (βι. ρεδηάγξακκα 1θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο 

αλαθνξάο δελ βξέζεθε.). Καη απηφ γηαηί ζην ζπγθεθξηκέλν ζξαλίν θαζφηαλ κία 

καζήηξηα κε ηελ νπνία έθαλε πεξηζζφηεξν παξέα απφ φηη κε άιιεο ζπκκαζήηξηεο ηεο, 
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ήηαλ κηα ζέζε πνπ πεξηηξηγπξηδφηαλ απφ ζπκκαζεηέο θαη επηπιένλ είλαη κία αθξηαλή 

ζέζε πνπ κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη θαη ηε ζέζε ηεο δαζθάιαο ηεο παξάιιειεο 

ζηήξημεο. Αλ πεξηηξηγπξηδφηαλ απφ ζπκκαζεηέο κπνξεί λα έλησζε πεξηζζφηεξν κέινο 

ηεο ηάμεο απφ φηη κε ηελ παξνχζα ζέζε φπνπ θαζφηαλ ζηελ άθξε θαη επίζεο αλ 

θαζφηαλ καδί κε ηελ ζπκκαζήηξηα πνπ έθαλε παξέα κπνξεί λα έλησζε θαιχηεξα θαη 

λα απέδηδε πεξηζζφηεξν ζην κάζεκα.  

ηελ ρσξνηαμηθή νξγάλσζε απηήο ηεο πεξηφδνπ ππάξρνπλ πνιιέο 

κηθξννκαδηθέο ζρέζεηο. Ο Soro (2015) θαη ε Graziano (2015) αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ ππάξρνπλ ζε κηα νκάδα θαη είλαη ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, ε ζπκκεηνρή, ε 

νκαδηθφηεηα θαη ην λφεκα ηεο εξγαζίαο. Δπηζεκαίλνπλ επίζεο φηη ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη έλα θιίκα επεκεξίαο θαη εκπηζηνζχλεο ζην ζρνιείν θαη φηη έλαο 

απνηειεζκαηηθφο θχθινο εκπηζηνζχλεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα παξαπάλσ βαζηθά 

ζηνηρεία. Οη πην εκθαλείο νκάδεο κε βάζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ 

πξψηνλ, ε νκάδα ησλ αγνξηψλ ζηα δεμηά ηεο ηάμεο, δεχηεξνλ, ε νκάδα ησλ θνξηηζηψλ 

ζην πίζσ αξηζηεξά κέξνο ηεο ηάμεο θαη κπξνζηά δεμηά, ηξίηνλ, ε νκάδα ησλ 

ηζηγγαλνπαίδσλ ζηα αξηζηεξά ηεο ηάμεο, ηέηαξηνλ, ε νκάδα ηνπ θνξηηζηνχ κε ην 

πξφβιεκα αθνήο κε ηελ ζπκκαζήηξηα πνπ θάζνληαη ζην ίδην ζξαλίν άθξε αξηζηεξά, 

πέκπηνλ, ε νκάδα ηνπ θνξηηζηνχ κε ην πξφβιεκα αθνήο θαη ηελ δαζθάια ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο θαη έθηνλ, ε νκάδα ησλ καζεηψλ κε ηελ δαζθάια ηεο ηάμεο. 

Αθνινπζεί ην ρεδηάγξακκα 1 ηεο ηάμεο γηα ηελ πεξίνδν 8.12.2014 - 23.12.2014 κε 

ηε ζέζε ηεο καζήηξηαο θαη ηελ πξνηεηλφκελε ζέζε γηα ηελ θαιχηεξε έληαμε ηεο ζηελ 

νκάδα ηεο ηάμεο. 
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Σχεδιάγραμμα 1. Σχεδιαγράμματα τάξησ περιόδου 8-23.12.2014 και προτεινόμενησ θζςησ 

 

Μεηά ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ε δνκή ησλ ζξαλίσλ άιιαμε θαη απφ 

ζρήκα Π έγηλαλ ηξεηο ζεηξέο, αιιά νη ζέζεηο ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο αλά ζξαλίν 

δελ άιιαμε. Οη κηθξννκαδηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηε δεδνκέλε ρσξνηαμηθή 

νξγάλσζε παξέκεηλαλ νη ίδηεο φπσο θαη πξηλ. Πξνζσπηθά λνκίδσ φηη ε πξνεγνχκελε 

δηάηαμε ζξαλίσλ εμππεξεηνχζε θαιχηεξα φιε ηελ ηάμε αιιά θαη ηε καζήηξηα κε ην 

πξφβιεκα αθνήο. Με απηή ηελ νξγάλσζε ε καζήηξηα θάζεηαη ζε κπξνζηηλφ ζξαλίν 

θαη γηα λα δεη ηελ δαζθάια ηεο, ε νπνία θηλείην ζπλερψο, ρξεηαδφηαλ λα γπξλάεη πξνο 

ηα πίζσ. Δπίζεο, ζηελ πξνεγνχκελε νξγάλσζε ησλ ζξαλίσλ ε καζήηξηα κε ην 

πξφβιεκα αθνήο έβιεπε φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο θαη απηφ ηε βνεζνχζε ζην λα 
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βιέπεη πνηνο κηιάεη θαη λα θαηαιαβαίλεη απφ πνχ έξρεηαη ν ήρνο πνπ αθνχεη. 

Παξαθάησ βξίζθεηαη ην ρεδηάγξακκα 2, φπνπ αλαπαξηζηάηαη ην πξνεγνχκελν θαη 

λέν ζρεδηάγξακκα ηεο ηάμεο. 

 

 

Σχεδιάγραμμα 2. Σχεδιαγράμματα τάξησ περιόδου 8-23.12.2014 και 8.01-21.04.2015 

 

Δηδηθή Γηδαθηηθή– Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

Ζ εηδηθή δηδαθηηθή, ζχκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2014α), ρξεζηκνπνηεί 

εμεηδηθεπκέλεο έλλνηεο γηα λα πξνζεγγίζεη θαη λα νξγαλψζεη ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΔΔΑ). Άηνκα κε 

ΔΔΑ ζεσξνχληαη εθείλα πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο 

εμαηηίαο ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 
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ηδηαηηεξνηήησλ (Γξνζηλνχ, 2014α, ζ. 2). Ο Υξεζηάθεο (2013), αλαθέξεη «φηη βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

παηδηά θαη λένπο κε ΔΔΑ είλαη ε γλψζε ηφζν ησλ γεληθψλ φζν θαη ησλ καζεζηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά επεξεάδνπλ αλαγθαία ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ. εκαληηθέο δηαθνξέο ζε φηη αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ απηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο 

επηζεκαίλνληαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

ησλ κέζσλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δηδαζθαιία. Δπίζεο, ζηνπο ηνκείο 

γηα ηελ απφθηεζε θαη ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη γηα ηηο θπζηθέο θαη θηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο, φπσο θαη γηα ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά» (Υξεζηάθεο, 2013, ζ. 55). 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη ε Γξνζηλνχ (2014) «Σα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο 

ΔΑΔ ζα πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλα, αηνκηθά, δνκεκέλα, δηδαθηηθά θαη εληαμηαθά θαη 

ζα πξέπεη λα επηρεηξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ βησκαηηθά ηα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο. 

Απηφ ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο πξνζεγγίδεη ηε δηδαζθαιία ησλ κνξθσηηθψλ 

αγαζψλ θαη ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ θαηάιιειε 

παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ηα κνληέια δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη 

ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο γηα ηελ δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ» (Γξνζηλνχ, 2014α, ζ. 

3). 

ρέδην ΑΓΔΠΔΑΔ κε έκθαζε νξηζκέλε αλαπηπμηαθή πεξηνρή από ηνπο ζηόρνπο ηεο 

εηνηκόηεηαο 

χκθσλα κε ηνπο Γξνζηλνχ, Μ., Μαξθάθεο, Δ., Μηραειίδνπ, Μ., 

Σζαγθαξάθε, Η., Σζηάκαινο, Β. θαη Υξεζηάθεο, Κ. (2009), ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

ζηνρεπκέλνπ, αηνκηθνχ, δνκεκέλνπ, εληαμηαθνχ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο 
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αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα δηεζλψο. Ζ θαηάξηηζή ηνπ πξνυπνζέηεη εηδηθέο γλψζεηο θαη 

ζπλεπψο εμεηδίθεπζε, κεηεθπαίδεπζε θαη θαηάιιειε επηκφξθσζε. χκθσλα κε ηνπο 

ίδηνπο, ηα θχξηα βήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα εθαξκφδνληαη γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ 

δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ Branwhite, 1986, είλαη λα γίλεηαη 

θαηαλνεηή ε δηαδνρή ησλ νδεγηψλ θαη νη νδεγίεο λα νξίδνληαη κε βήκαηα θαη λα 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην πξφγξακκα εμαηνκηθεπκέλν ή κηθξννκαδηθφ. 

Δπίζεο, ε δηαδνρή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο δηαδνρήο λα νδεγνχλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δεμηφηεηαο. Αθφκα, ηα 

ζηνηρεία ζα πξέπεη λα είλαη δνκηθά ζπλδεδεκέλα θαη ε απνθηεκέλε δεμηφηεηα ζα 

πξέπεη λα κπαίλεη ζε κηα ηεξαξρία δεμηνηήησλ. Σέινο, ην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα 

εκπίπηεη ζηελ θνηλσληθή θαη βησκέλε εκπεηξία θαη ε αξρηθή θαηεπζπλφκελε απφ ην 

δάζθαιν θαζνδήγεζε λα νδεγεί ην παηδί ζε κειινληηθή αλεμάξηεηε δξάζε θαη 

απηνλνκία κε ζθνπφ ζηελ εθπαίδεπζε γηα απηφλνκε ή εκηαπηφλνκε δηαβίσζε 

(Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009). 

ηελ παξνχζα κειέηε ην ζρέδην ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξνζηλνχ, 2014α) 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, κε έθθξαζε 

ζαθή θαη αθξηβή (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009). Ζ καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο 

ππνζηεξίρζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, φπσο απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην βηβιίν γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζζ. 59-65) 

κε ηηο νπνίεο θαιιηεξγείηαη ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη δηάθξηζεο ησλ ήρσλ, ψζηε λα 

κπνξεί λα δηαθξίλεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ θαη ηειηθά λα είλαη ηθαλή κεηαμχ άιισλ λα εθθξάδεηαη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα 

(Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζζ. 20-21). 
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Όλνκα 

καζεηή 
Ηιηθία Σάμε 

Δπίπεδν 

εηνηκόηεηαο 

Δπίπεδν ζηε 

γιώζζα 

Δπίπεδν ζηα 

καζεκαηηθά 

Α. 7 εηψλ Α’ δεκνηηθνχ 
α’ εμάκελν 

Νεπηαγσγείνπ 

α’ εμάκελν  

Α’ δεκνηηθνχ 

α’ εμάκελν  

Α’ δεκνηηθνχ 

Υξνλνδηάγξακκα 

δηδαθηηθήο 

παξέκβαζεο 

Υξ. 

Έλαξμεο 
Υξ. Λήμεο Γηάξθεηα 

πρλόηεηα 

παξέκβαζεο 

Υώξνο 

παξέκβαζεο 

 8.12.2014 21.04.2015 14 εβδνκάδεο 
Γχν εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα, 30’ 

1. πλήζε ηάμε 

(ζπλεθπαίδεπζε/ 

παξάιιειε 

ζηήξημε) 

2. Αίζνπζα Ζ/Τ-

γεληθήο ρξήζεο 

(αηνκηθφ κάζεκα) 

Γηδαθηηθόο ζηόρνο: Να αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, κε έθθξαζε ζαθή θαη αθξηβή. 

(βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο) 

Δλόηεηα 
(κεζνπξφζεζκνο ζηφρνο) 

Πεξηνρή 
(καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο) 

Γεληθέο Δλόηεηεο ΠΑΠΔΑ 

Έθθξαζε κε αθήλεηα θαη 

Αθξίβεηα 
Πξνθνξηθνχ Λφγνπ 1. Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα 

 

Τιηθά 

Κνχθια κσξφ θαη ζπλνδεπηηθά παηρλίδηα, .Κνπθιφζπηηα, Δπηθάλεηα εξγαζίαο κε βέιθξνλ,   

Πιαζηηθνπνηεκέλεο θάξηεο κε βέιθξνλ, Πιαζηηθνπνηεκέλεο θαξηέιεο Α4, Απηνθφιιεηα, 

Δπηθάλεηα εξγαζίαο γηα απηνθφιιεηα, Κηλεηφ ηειέθσλν 

 

ηνρεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο (βήκαηα) 

1ν βήκα: Να δηαηππψλεη νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο ηξηψλ-ηεζζάξσλ ιέμεσλ κε ππνθείκελν, 

ξήκα θαη αληηθείκελν (Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα) 

2ν βήκα: Να θηηάρλεη πξνηάζεηο πέληε ιέμεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα αφξηζηα άξζξα θαη ηνλ 

ζχλδεζκν «θαη» (Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα) 

3ν βήκα: Να πεξηγξάθεη ηελ εηθφλα πνπ δσγξαθίδεη (Μαζεζηαθή  Δηνηκφηεηα - Γεκηνπξγηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο) 

4ν βήκα: Να απαληάεη κε πξνηάζεηο πέληε-έμη ιέμεσλ ζε εξσηήζεηο κε ην «ηη», «πφζα» θαη 

«πνπ» (Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα) 

5ν βήκα: Να θηηάρλεη πξνηάζεηο ηεζζάξσλ-έμη ιέμεσλ κε ηελ εμήο δνκή: «εγψ» + ξήκα + 

«ζην» + ζέζε (Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα) 

6ν βήκα: Να νλνκάδεη θαη λα πξνθέξεη ζσζηά αληηθείκελα ηνπ ρψξνπ ηεο θνπδίλαο θαη ηνπ 

ζπηηηνχ (Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα) 

7ν βήκα: Να αλαγλσξίδεη, πξνθέξεη θαη ηνλίδεη ζσζηά νπζηαζηηθά ζηνλ εληθφ θαη ζηνλ 

πιεζπληηθφ αξηζκφ (Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα) 

8ν βήκα: Να κάζεη ηα άξζξα θαη ηηο θαηαιήμεηο ησλ νπζηαζηηθψλ ζηελ νλνκαζηηθή ζηνλ 

εληθφ θαη ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ (Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα) 

9ν βήκα: Να θηηάρλεη πξνηάζεηο πέληε-νρηψ ιέμεσλ κε ηνλ ζχλδεζκν "κε" (Μαζεζηαθή 

Δηνηκφηεηα) 

10ν βήκα: Να ζπκκεηέρεη ζηνλ δηάινγν κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο θαη εκέλα (Μαζεζηαθή 

Δηνηκφηεηα) 

11ν βήκα: Να θηηάρλεη πξνηάζεηο πέληε ιέμεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζσζηά άξζξα θαη ηνλ 

ζχλδεζκν «κε» (Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα) 

12ν βήκα: Να ιέεη πξνηάζεηο ηεζζάξσλ-νρηψ ιέμεσλ κε ην ξήκα "έρεη" θαη ηνλ ζχλδεζκν 

"θαη" (Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα) 

13ν βήκα: Να πεξηγξάθεη εηθφλεο θηηάρλνληαο ζσζηά δνκεκέλεο πξνηάζεηο ηεζζάξσλ-εθηά 

ιέμεσλ (Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα) 

14ν βήκα: Να θηηάρλεη πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ξήκαηα ζην α’ εληθφ   θαη α’ πιεζπληηθφ 

αξηζκφ ηεο ελεξγεηηθήο  θσλήο (Μαζεζηαθή Δηνηκφηεηα) 
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Πίλαθαο 5.Έληππν θαηαγξαθήο εμαηνκηθεπκέλνπ δνκεκέλνπ δηδαθηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο 

 

 

Γηδαθηηθνί ζηόρνη ζην εηήζην, κεληαίν, εβδνκαδηαίν θαη εκεξήζην πξόγξακκα ΔΑΔ 

Με βάζε ηελ εηδηθή δηδαθηηθή (Γξνζηλνχ, 2014α) θαηαγξάθεθαλ νη 

δηδαθηηθνί ζηφρνη ζε εηήζην, κεληαίν, εβδνκαδηαίν, εκεξήζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα 

(Υξεζηάθεο, 2013, ζζ. 103-172). Κάζε δηδαθηηθφο ζηφρνο απνηειείην απφ βήκαηα 

(task analysis) θαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξνπνηεκέλα 

παηδαγσγηθά πιηθά θαη κέζα, επίζεο ζε θάζε δηδαθηηθή αιιειεπίδξαζε 

θαηαγξαθφηαλ ε ζπκπεξηθνξά, ε ακνηβή, ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη ε αιιειεπίδξαζε 

κε ηνπο γνλείο (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζζ. 34-41). Αλάινγα κε ηνλ δηδαθηηθφ 

ζηφρν νξίδνληαλ θαη ηα βήκαηα επεηδή ήηαλ αδχλαην νη δεμηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη 

έλαο δηδαθηηθφο ζηφρνο λα δηδαρηνχλ φιεο καδί. Σα βήκαηα πξνζδηνξίδνληαλ θαη 

θαηαγξάθνληαλ κε ζπγθεθξηκέλε ηεξαξρηθή ζεηξά, αλάινγα κε ηε δπζθνιία πνπ 

παξνπζηάδνπλ. Πάληα ε θαηαγξαθή άξρηδε απφ ηα πην εχθνια θαη πξνρσξνχζε ζηα 

δπζθνιφηεξα. Σν πξψην βήκα έπξεπε λα είλαη εχθνιν, ψζηε λα ην πεηπραίλνπλ ηα 

παηδηά θαη ην ηειεπηαίν έηεηλε λα ηαπηίδεηαη κε ην δηδαθηηθφ ζηφρν. Καλέλα βήκα δελ 

δηδαζθφηαλ ρσξίο λα έρεη θαηαθηεζεί ην πξνεγνχκελν (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009). 

Ο εηήζηνο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα κε πξφβιεκα αθνήο ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ηεο ιφγνπ. Οη κεληαίνη δηδαθηηθνί ζηφρνη απφ ηνλ Γεθέκβξην κέρξη ηνλ 

Απξίιην, φπνπ δηήξθεζε ε πξαθηηθή άζθεζε, ήηαλ ν ίδηνο ζηφρνο, δειαδή λα 

Αμηνιόγεζε – 

Καηαγξαθέο 

πκπεξηθνξά 

καζήηξηαο 

Κξηηήξηα 

επηηπρίαο 
Ακνηβή 

1. Έληππν θαζεκεξηλήο 

θαηαγξαθήο 

2. Έληππν ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα 

3. Έληππν δηδαθηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο 

Θεηηθή θαη 

ζπλεξγάζηκε 

1. Αληαπφθξηζε ζην δηδαθηηθφ 

ζηφρν. 

2. Οινθιήξσζε 

δηαθνξνπνηεκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

3. Με βνήζεηα ζηελ αξρή θαη κε 

απηνλνκία κεηά. 

Λεθηηθή 

επηβξάβεπζε 
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αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, κε έθθξαζε ζαθή θαη αθξηβή. 

Οη εβδνκαδηαίνη δηδαθηηθνί ζηφρνη γηα ηηο 14 εβδνκάδεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ήηαλ 

κε ηελ ζεηξά νη αθφινπζνη: Ζ καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο λα αξζξψλεη, 

πξνθέξεη, γξάθεη θαη ηνλίδεη ζσζηά ιέμεηο κε "ζθ", α αξζξψλεη, πξνθέξεη θαη ηνλίδεη 

ζσζηά ηηο ιέμεηο πνπ εκπεξηέρνπλ "ζχκθσλν +ηα", λα κάζεη ην πνίεκα ηεο θαη λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο, Να δηαηππψλεη νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο 

ηξηψλ-ηεζζάξσλ ιέμεσλ κε ππνθείκελν, ξήκα, αληηθείκελν, λα θηηάρλεη πξνηάζεηο 

πέληε ιέμεσλ ρξεζηκνπνηψληαο άξζξα θαη ηνλ ζχλδεζκν «θαη» θαη λα πεξηγξάθεη ηελ 

εηθφλα πνπ δσγξαθίδεη, λα απαληάεη κε πξνηάζεηο ζε εξσηήζεηο κε ην «ηη», «πφζα» 

θαη «πνπ», λα θηηάρλεη πξνηάζεηο κε ηελ εμήο δνκή: «εγψ» + ξήκα + «ζην» + ζέζε, 

λα νλνκάδεη θαη λα πξνθέξεη ζσζηά αληηθείκελα ηνπ ρψξνπ ηεο θνπδίλαο θαη ηνπ 

ζπηηηνχ, λα κάζεη ηα άξζξα θαη ηηο θαηαιήμεηο ησλ νπζηαζηηθψλ ζηνλ εληθφ θαη ζηνλ 

πιεζπληηθφ αξηζκφ, λα θηηάρλεη πξνηάζεηο πέληε-νρηψ ιέμεσλ κε ηνλ ζχλδεζκν "κε" 

θαη λα ζπκκεηέρεη ζηνλ δηάινγν, λα θηηάρλεη πξνηάζεηο πέληε ιέμεσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο άξζξα θαη ηνλ ζχλδεζκν «κε», λα θηηάρλεη πξνηάζεηο ηεζζάξσλ-

νρηψ ιέμεσλ κε ην ξήκα "έρεη" θαη ηνλ ζχλδεζκν "θαη" θαη λα θηηάρλεη πξνηάζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο ξήκαηα ζην α’ εληθφ θαη πιεζπληηθφ ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο, λα 

ιέεη, λα δείρλεη θαη λα δηαβάδεη θείκελν 50-62 ιέμεσλ κε ηχπνπο ιέμεσλ π.ρ. ΦΦ 

«θαη», λα ιέεη, λα δείρλεη θαη λα δηαβάδεη θείκελν 59-64 ιέμεσλ κε ηχπνπο ιέμεσλ 

π.ρ. Φ «ζην». 
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Γηδαθηηθόο ζηόρνο θαη βήκαηα (task analysis) 

ε απηφ ην ζεκείν επηιέγεηαη λα παξνπζηαζηεί έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. Ο εβδνκαδηαίνο ζηφρνο ηεο 12εο εβδνκάδαο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ήηαλ ε καζήηξηα λα θηηάρλεη πξνηάζεηο ηεζζάξσλ-νρηψ ιέμεσλ κε ην ξήκα 

"έρεη", ηνλ ζχλδεζκν "θαη" θαη ρξεζηκνπνηψληαο ξήκαηα ζην α’ εληθφ θαη πιεζπληηθφ 

ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ηέζεθαλ ηξεηο επηκέξνπο 

εκεξήζηνη ζηφρνη, έλαο γηα θάζε εκέξα εξγαζίαο κε ηελ καζήηξηα. Καηά ηελ 22ε 

πξαθηηθή άζθεζε ν εκεξήζηνο δηδαθηηθφο ζηφρνο ήηαλ λα ιέεη πξνηάζεηο ηεζζάξσλ-

νρηψ ιέμεσλ κε ην ξήκα "έρεη" θαη ηνλ ζχλδεζκν "θαη", θαηά ηελ 23ε πξαθηηθή 

άζθεζε ν εκεξήζηνο ζηφρνο ήηαλ λα θηηάρλεη ζσζηά δνκεκέλεο πξνηάζεηο 

ηεζζάξσλ-επηά ιέμεσλ θαη θαηά ηελ 24ε πξαθηηθή άζθεζε ν εκεξήζηνο ζηφρνο ήηαλ 

λα θηηάρλεη πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ξήκαηα ζην α’ εληθφ θαη πιεζπληηθφ ηεο 

ελεξγεηηθήο θσλήο.  

Γηδαθηηθόο ζηόρνο θαη δηαθνξνπνηεκέλα παηδαγσγηθά πιηθά θαη κέζα. 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ αλαθέξεηαη ζην βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ 

(Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζ. 33), γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θάζε ελφο απφ ηνπο ηξεηο 

παξαπάλσ εκεξήζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δηαθνξεηηθά θαη δηαθνξνπνηεκέλα παηδαγσγηθά πιηθά θαη κέζα. Γηα ηνλ πξψην απφ 

ηνπο ηξεηο παξαπάλσ ζηφρνπο, δειαδή λα ιέεη πξνηάζεηο ηεζζάξσλ-νρηψ ιέμεσλ κε 

ην ξήκα "έρεη" θαη ηνλ ζχλδεζκν "θαη", ρξεζηκνπνηήζεθε έλα θνπθιάθη κσξφ θαη 

κηθξέο θαξηέιεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ κσξνχ. Ζ καζήηξηα κε ηελ θαζνδήγεζε κνπ 

έθηηαρλε πξνηάζεηο πξψηα ηεζζάξσλ, κεηά έμη θαη ηέινο νρηψ ιέμεσλ ζρεηηθέο κε ην 

κσξφ, π.ρ. άξρηδε "ην κσξφ έρεη κάηηα» θαη θαηέιεγε «ην κσξφ έρεη κάηηα, κχηε θαη 
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ζηφκα» (βιέπε Δηθφλα 2θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ 

βξέζεθε., Δηθφλα 3, Δηθφλα 4 ζην Παξάξηεκα). 

πκπεξηθνξά, ακνηβή θαη θξηηήξηα επηηπρίαο 

 χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ αλαθέξεηαη ζην βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ 

(Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζζ. 34-36), ε καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο ήηαλ απφ 

ηελ αξρή πνιχ ζπλεξγάζηκε καδί κνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηνκηθψλ καζεκάησλ 

αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο κέζα ζηελ ηάμε φπνπ ηεο παξείρα βνήζεηα 

παξάιιειεο ζηήξημεο. Ζ ακνηβή ηεο ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ιεθηηθή, φπσο «κπξάβν», 

«ηέιεηα» θαη «πνιχ θαιά». Γελ είρε δείμεη λα απνδεηάεη θάπνην άιιν είδνο 

επηβξάβεπζεο θαζψο επραξηζηηφηαλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο/παηρληδηνχ. Ζ 

επηηπρείο δηεθπεξαίσζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ ζέηνληαλ θάζε θνξά ήηαλ έλα 

ζεκαληηθφ θξηηήξην επηηπρίαο ησλ δηδαθηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ, φπσο θαη ην γεγνλφο 

ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ απφ κεξηάο ηεο καζήηξηαο, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο. Σέινο, ε ζεηηθή ζηάζε πνπ είραλ αλαπηχμεη νη γνλείο ηεο 

καζήηξηαο γηα ηελ δηδαθηηθή ππνζηήξημε ηεο θφξεο ηνπο απνηειεί αθφκα έλα 

θξηηήξην επηηπρίαο. 

Έληππν θαηαγξαθήο κε ηνπο γνλείο 

χκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ αλαθέξεηαη ζην βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ ΔΑΔ 

ζρεηηθά κε ην έληππν θαηαγξαθήο ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 

2009, ζ. 41), αθνινπζείηαη ην έληππν θαζεκεξηλήο θαηαγξαθήο. Ζ ζπζηεκαηηθή 

ζπλεξγαζία κε ηνλ γνλέα ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εηδηθήο αγσγήο (Γξνζηλνχ, 1998 α, β, 2005) θαη 

λνεκαηνδνηεί κηα άιιε κνξθή επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνο 

ην γνλέα. «Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ γνλέα δξα απνελνρνπνηεηηθά ζε φ,ηη αθνξά ηηο 



105 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ 

«γνλέα» θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Μέζα απφ απηή ηε θηινζνθία, ζε θάζε ζπλάληεζε ηνπ 

γνλέα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία, θαηαγξάθνληαη ην 

αίηεκα θαη ε εκπινθή ηνπ γνλέα ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο. Σα ζέκαηα ζπδήηεζεο, αμηνινγνχληαη κε θξηηήξηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο» (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζ. 41). 

Ζ παξνπζίαζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο γίλεηαη κε βάζε ηνπο έμη 

ζεκαηηθνχο άμνλεο ηνπ δεηήκαηνο πξνο δηεξεχλεζε. Γειαδή, πξψηνλ, ηελ θψθσζε, 

δεχηεξνλ, ηε ρξήζε ηνπ θνριηαθνχ εκθπηεχκαηνο θαη ηελ έλλνηα ηεο θψθσζεο, 

ηξίηνλ, ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ηέηαξηνλ ην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, πέκπηνλ, ηελ 

εηδηθή αγσγή ζην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν θαη έθηνλ, ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή 

θαη γισζζηθή ππνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο νιηθήο 

επηθνηλσλίαο. Οη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ηε κεξηά ηεο 

κεηέξαο λα κηιήζεη φπσο ηα άιια παηδηά θαη λα είλαη θαιή καζήηξηα θαη απφ ηε 

κεξηά ηνπ παηέξα λα είλαη πξν πάλησλ θαιά, λα κελ θνπξάδεηαη θαη αο κελ γίλεη 

απαξαίηεηα θαιή καζήηξηα. Όζνλ αθνξά ηελ θψθσζε, νη γνλείο δελ αλαθέξνληαλ 

ζην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη κφλν ζηε πξψηε ζπλάληεζε ε κεηέξα κνπ 

εμέθξαζε ηηο δπζθνιίεο πνπ είρε αληηκεησπίζεη ε θφξε ηεο επεηδή δελ άθνπγε θαη 

έπεηηα απφ εξψηεζε κνπ γηα ην αλ ε θφξε ηεο μέξεη ηε λνεκαηηθή γιψζζα, κνπ 

εμέθξαζε κηα αξλεηηθή ζηάζε πξνο ηε λνεκαηηθή θαη πιήξε εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ 

κε ηελ πξνθνξηθή νκηινχκελε γιψζζα. ρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ θνριηαθνχ 

εκθπηεχκαηνο θαη ηελ έλλνηα ηεο θψθσζεο ζπγθεθξηκέλα ν παηέξαο, ζηελ εξψηεζε 

κνπ ζε ηη βαζκφ αθνχεη ε θφξε ηνπ κνπ είπε φηη αθνχεη θαλνληθά θαη δελ έδεημε 
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πξνζπκία λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ην ζέκα ηνπ βαζκνχ αθξφαζεο. Σηο πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ βαζκφ θψθσζεο θαη ηνλ ρξφλν θνριηεκθχηεπζεο ηεο καζήηξηαο ηηο άληιεζα 

απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ ΚΔΓΓΤ θαη αξγφηεξα απφ ηελ κεηέξα θαη ηελ ινγνζεξαπεχηξηα 

ηεο καζήηξηαο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ε κεηέξα έδεηρλε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ. Ζ κεηέξα απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε πνπ είρακε κνπ δήηεζε λα 

ζπλαληήζσ ηελ ινγνζεξαπεχηξηα φπσο θαη έγηλε κε παξνχζα ηε κεηέξα. Απφ ηε 

δέθαηε ζπλάληεζε θαη χζηεξα φπνπ θαη ε καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο είρε 

αλαπηχμεη θαιχηεξε ζρέζε κε κέλα θαη εθθξαδφηαλ πεξηζζφηεξν άξρηζα θαη εγψ κε 

ηελ ζεηξά κνπ λα κεηαθέξσ ζηελ κεηέξα ηελ πξφνδν πνπ θάλεη ε καζήηξηα ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ηεο ιφγνπ. Ηδηαίηεξα ζηελ δέθαηε ηξίηε, δέθαηε έβδνκε 

θαη δέθαηε έλαηε ζπλάληεζε πνπ είρακε κε ηελ κεηέξα ηεο κίιεζα κε πνιχ ζεηηθά 

ζρφιηα γηα ηελ αλάπηπμε πνπ ζεκεηψλεη ε θφξε ηεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη έδεημε 

λα ραίξεηαη αλ θαη ε ίδηα ήμεξε πφζν κπνξεί λα κηιήζεη ην παηδί ηεο θαη εζηίαδε κε 

απνξίεο πεξηζζφηεξν ζην καζεζηαθφ θνκκάηη. Αλαθεξφκελνη ζην ζέκα ηνπ γεληθνχ 

ζρνιείνπ ε κεηέξα ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο καο κε ξσηάεη πσο ηα πάεη ε θφξε 

ηεο κέζα ζηελ ηάμε, ηελ ελδηαθέξεη πνιχ ε θφξε ηεο λα παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα 

ρσξίο λα παξνπζηάδεη ειιείςεηο ή λα θάλεη ιάζε. Δπέκελε πνιχ ζην καζεζηαθφ 

θνκκάηη θαη δελ κε ξψηαγε γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηεο. Δπίζεο, δελ κε ξψηαγε γηα 

ην αηνκηθφ κάζεκα πνπ θάλνπκε ή γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. Καηά 

θχξην ιφγν ηελ ελδηέθεξε θαη εζηίαδε ζην κάζεκα κέζα ζηελ ηάμε θαη αλ ήηαλ 

ζπλεξγάζηκε. Μφλν ζηελ δέθαηε έλαηε ζπλάληεζε, θαηά ηελ εηθνζηή έθηε πξαθηηθή 

άζθεζε, φπνπ είρακε ρξφλν κπφξεζα λα ηεο πσ γηα πξφνδν πνπ θάλεη θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο θνηλσληθνπνίεζε θαη ράξεθε. Γεληθά ε καζήηξηα παξνπζηάδεη κία θαιή εηθφλα 

ζην ζρνιείν ηελ νπνία κεηέθεξα θαη ζηε κεηέξα. Γηα ην ζέκα ηεο εηδηθήο αγσγήο ζην 

γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν ε ζπδήηεζε καο κε ηελ κεηέξα ήηαλ πάλσ ζηελ ζπλεξγαζία 
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πνπ έρσ κε ηελ καζήηξηα θαη γηα ηνλ βαζκφ πνπ ηεο πξνζθέξσ θαη δέρεηαη ηελ εηδηθή 

δηδαθηηθή κνπ ππνζηήξημε. Σεο πεξηέγξαςα ηνλ ηξφπν πνπ ζπλεξγαδφκαζηε θαη ηεο 

είπα φηη ε ζρέζε καο γηλφηαλ φιν θαη θαιχηεξε θαη κπνξνχζα λα ηε βνεζάσ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν. Απφ ηελ έβδνκε ζπλάληεζε θαη έπεηηα ε κεηέξα κε ξσηνχζε γηα ην πψο 

ηα πήγαηλε ε θφξε ηεο κέζα ζηελ ηάμε θαη ζηα καζήκαηα θαη ιηγφηεξν γηα ηελ κεηαμχ 

καο ζρέζε θαη αλ δέρεηαη ηελ εηδηθήο δηδαθηηθή ππνζηήξημε πνπ ηεο πξνζθέξσ, 

θαζψο ήηαλ πιένλ δεδνκέλν. Απφ ηελ δσδέθαηε εηθνζηή πξψηε πξαθηηθή άζθεζε, 

αζρνιεζήθακε κε ην ζέκα ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο πνπ παξέρσ εγψ θαη ε 

κεηέξα ζηελ καζήηξηα πάλσ ζην ζέκα ηεο ζσζηά νξζνγξαθεκέλεο γξαθήο. Μνπ 

εμέθξαζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο πνπ δελ κπνξεί λα ηελ βνεζήζεη θαη ηεο εμήγεζα 

ηνλ ηξφπν πνπ ηελ βνεζάσ εγψ θαη ζπλελλνεζήθακε λα ηεο εηνηκάζσ έλα ηεηξάδην 

γξακκαηηθήο γηα λα κπνξεί λα ηελ βνεζάεη. Σέινο, πάλσ ζηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαθηηθή θαη γισζζηθή ππνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ηεο 

νιηθήο επηθνηλσλίαο, ζηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο πνπ είρα κε ηε κεηέξα ηελ ελεκέξσζα 

γηα ην δηαθνξνπνηεκέλν αηνκηθφ κάζεκα πνπ αξρίζακε λα θάλνπκε γηα κία δηδαθηηθή 

ψξα ηελ εβδνκάδα. Σεο είπα φηη ε θφξε ηεο ήηαλ αξθεηά ζπλεξγάζηκε θαη ράξεθε 

πνπ θάλακε θάηη δηαθνξεηηθφ. ηελ έλαηε ζπλάληεζε πνπ είρα κε ηελ κεηέξα θαη 

έπεηηα απφ ηε ζπλάληεζε κε ηελ ινγνζεξαπεχηξηα, ελεκέξσζα ηελ κεηέξα γηα ηελ 

ζπλεξγαζία κνπ κε ηελ ινγνζεξαπεχηξηα θαη γηα ηελ ζπδήηεζε πνπ είρακε γηα ηηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξψ λα θάλσ κε ηελ 

καζήηξηα θαη πνπ κπνξνχλ λα ηε βνεζήζνπλ λα αλαπηχμεη ηνλ πξνθνξηθφ ηεο ιφγν. 

ε επφκελε ζπλάληεζε πνπ είρα κε ηνλ παηέξα ηνλ ελεκέξσζα γηα ηελ θαιή πνξεία 

ηεο θφξεο ηνπ θαη γηα ην δηαθνξνπνηεκέλν αηνκηθφ κάζεκα πνπ θάλνπκε ην νπνίν 

δείρλεη λα επραξηζηηέηαη θαη λα ηελ βνεζάεη. ηε δέθαηε ηξίηε ζπλάληεζε πνπ είρα 

θαη κε ηελ κεηέξα θαηά ηελ δέθαηε φγδνε πξαθηηθή άζθεζε, κνπ εμέθξαζε πάιη ηνλ 
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πξνβιεκαηηζκφ ηεο φηη δελ μέξεη λα γξάθεη νξζνγξαθηθά ζσζηά ιφγσ ηεο αιβαληθήο 

ηεο θαηαγσγήο θαη έηζη δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ θφξε ηεο. Έπεηηα απφ 

ζπλελλφεζε πνπ είρακε ε κεηέξα, ε δαζθάια ηεο ηάμεο θαη εγψ σο δαζθάια 

παξάιιειεο ζηήξημεο, ζπκθσλήζακε λα γξάθσ ηνπο βαζηθνχο γξακκαηηθνχο θαη 

νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο ηεο θάζε εκέξαο ζε έλα ηεηξάδην. Καη απηφ γηα λα ηνπο έρεη 

καδεκέλνπο ε καζήηξηα θαη λα κπνξεί θαη ε κεηέξα κε ηελ ζεηξά ηεο λα βνεζήζεη ηελ 

θφξε ηεο. 

Πεξηγξαθή εξγαιείσλ γηα ηε ζπιινγή Πνζνηηθώλ Γεδνκέλσλ: Γηα ηε ζπιινγή ησλ 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ δφζεθαλ ζχληνκα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο ελήιηθεο πνπ 

εκπιέθνληαη κε ηε καζήηξηα θαη δηαθνξνπνηεκέλα θείκελα κε «θνηλσληθέο ηζηνξίεο» 

ζηε καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο. ηνπο ελήιηθεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ 

καζήηξηα δφζεθε έλα ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην δεθαπέληε εξσηήζεσλ, βαζηζκέλσλ 

ζηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο θαη αμηνινγήζεθαλ κε ηελ θιίκαθα LIKERT. Σα 

δηαθνξνπνηεκέλα θείκελα κε «θνηλσληθέο ηζηνξίεο» δφζεθαλ ζηε καζήηξηα θαηά ηελ 

πεηξακαηηθή παξέκβαζε θαη είραλ νξηζκέλν δηδαθηηθφ ζηφρν γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. 

Με ηε ρξήζε απηψλ κεηξήζεθε ε θαηαλφεζε κέζσ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ 

ιφγνπ κε νπηηθνχο λνεηηθνχο δηεπθνιπληέο θαη δηάθνξνπο ηχπνπο ιέμεσλ. 

Μεζνδνινγία ζύληνκσλ κε ζηαζκηζκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ ΔΑΔ 

χκθσλα κε ηνπο Αβξακίδεο & Καιχβα (2006, ζζ. 139-140), ηα 

εξσηεκαηνιφγηα δεκηνπξγνχληαη βάζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ 

ρξεηάδνληαη λα απαληεζνχλ θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγεζεί έλα 

λέν εξσηεκαηνιφγην γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Οη ίδηνη ζπλερίδνπλ ιέγνληαο φηη, ε 

εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη γη’ απηφ ζπζηήλεηαη ε 

επηινγή εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηε βηβιηνγξαθία. Όκσο, φηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ν 
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εξεπλεηήο κπνξεί λα αλαπηχμεη ην δηθφ ηνπ εξσηεκαηνιφγην πιεξψληαο ηηο αξρέο ηεο 

εγθπξφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηφληαο ηε θιίκαθα LIKERT, δειαδή νη ζπκκεηέρνληεο 

θαινχληαη λα δειψλνπλ θαηά πφζν ζπκθσλνχλ κε βάζε 5 εθδνρέο (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006, ζ. 140). Σν εξσηεκαηνιφγην ελειίθσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

δεκηνπξγήζεθε βαζηζκέλν ζηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο κειέηεο θαη απνηειείην 

απφ 15 εξσηήζεηο, νη νπνίεο αμηνινγήζεθαλ κε ηελ θιίκαθα LIKERT (Καζφινπ- 

Πάξα πνιχ). Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε ζε δψδεθα εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ φπνπ θνηηά ε καζήηξηα, ηε ινγνζεξαπεχηξηα θαη εηδηθή παηδαγσγφ ηεο 

καζήηξηαο θαη ηνλ γνλέα ηεο καζήηξηαο. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε 

αλψλπκα.  

Οη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο εμέηαδαλ πξψηνλ, αλ νη εηδηθέο δηδαθηηθέο κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζηε θσθή καζήηξηα, κε θνριηαθφ 

εκθχηεπκα. Γεχηεξνλ, αλ νη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε θσθή καζήηξηα, 

κε θνριηαθφ εκθχηεπκα, επεξεάδνπλ ην Δβδνκαδηαίν Ωξνιφγην Πξφγξακκα 

καζεκάησλ ηνπ γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σξίηνλ, αλ νη εηδηθέο δηδαθηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ 

Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηε θσθή καζήηξηα, 

κε θνριηαθφ εκθχηεπκα ζην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν. 

Παξάζεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κνξθή θεηκέλνπ 

Ωο πξφινγνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαγξαθφηαλ ην εμήο: «Σν παξψλ 

εξσηεκαηνιφγην είλαη κέξνο ηεο έξεπλαο γηα ηελ κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή κνπ 

εξγαζία κε ηίηιν: Γηαθνξνπνηεκέλε εηδηθή δηδαθηηθή ππνζηήξημε ζε θσθή καζήηξηα 
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κε θνριηαθφ εκθχηεπκα ζε γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Θα ήζεια λα ζπκπιεξψζεηε ηηο γθξη πεξηνρέο κε εηιηθξίλεηα, 

ζεκεηψλνληαο x ζηα θνπηάθηα απφ 1(θαζφινπ) κέρξη 5(πάξα πνιχ). Ζ ζπκπιήξσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη αλψλπκα. Ζ ζπκβνιή ζαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο κνπ. αο επραξηζηψ πνιχ, Μαξία Μηραήι». Σν 

εξσηεκαηνιφγην ήηαλ εκθαλψο ρσξηζκέλν ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο νη 

ελήιηθεο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ αλ «Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ:  

1. δηαθνξνπνηνχληαη, 2. πξνζαξκφδνληαη, 3. εμεηδηθεχνληαη, 4. Δκπινπηίδνληαη θαη  

5. γεληθεχνληαη ζηε θσθή καζήηξηα κε θνριηαθφ εκθχηεπκα». ην δεχηεξν κέξνο 

θαινχληαλ λα απαληήζνπλ αλ «Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε θσθή 

καζήηξηα, κε θνριηαθφ εκθχηεπκα επεξεάδνπλ: 1. ην σξηαίν κάζεκα, 2. ην εκεξήζην, 

3. ην εβδνκαδηαίν, 4. ην κεληαίν θαη 5. ην εηήζην πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ γεληθνχ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ». ην ηξίην κέξνο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα αλ 

«Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ θσθή καζήηξηα, 

κε θνριηαθφ εκθχηεπκα: 1. ζην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, 2. ζηε γεληθή ηάμε, 3. ζην 

γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν κε αηνκηθά καζήκαηα, 4. ζηε γεληθή ηάμε κε 

εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε θαη 5. ζην εηδηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν». 

Πείξακα θαη θνηλσληθέο ηζηνξίεο 

Οη Αβξακίδεο & Καιχβα (2006, ζζ. 154-156) ζρεηηθά κε ην πείξακα 

αλαθέξνπλ φηη απνζθνπεί ζηελ απφδεημε κηαο ζρέζεο αηηίαο-αηηηαηνχ αλάκεζα ζηελ 

αλεμάξηεηε (δηδαθηηθή κέζνδνο) θαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (επίδνζε ησλ καζεηψλ). 

Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο ηεο παξνχζαο κειέηεο είραλ νξηζκέλν δηδαθηηθφ ζηφρν 
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γισζζηθψλ δεμηνηήησλ θαη κεηξήζεθε ε επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηεο 

ζπλνιηθήο παξέκβαζεο· απνηεινχληαλ απφ ηίηιν, θείκελα 50-64 ιέμεσλ, ηξεηο κε 

ηέζζεξηο νπηηθνχο λνεηηθνχο δηεπθνιπληέο θαη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ιέμεο. Ζ 

επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 

κέζνδν ησλ πνιιαπιψλ αλαιχζεσλ ζην πξφγξακκα excel θαη ηα απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη ζε πίλαθεο θαη γξαθήκαηα. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειηθήο Άηππεο Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο 

ζπληάρζεθαλ πέληε πεηξάκαηα: θνηλσληθέο ηζηνξίεο γηα ηε ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Ζ ζεκαηνινγία ησλ 

θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ ήηαλ θνηλσληθή, εληαμηαθή θαη ζηφρεπε ζηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηηο νπνίεο ε καζήηξηα δπζθνιεπφηαλ λα θαηαλνήζεη, λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη. Σν κέγεζνο ησλ θεηκέλσλ θαη νη ηχπνη ησλ 

ιέμεσλ (ΦΦ, ΦΦ) ήηαλ πξνζαξκνζκέλα ζην γλσζηηθφ επίπεδν ηεο καζήηξηαο θαη 

γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο κε ηέζζεξηο βνεζεηηθέο εηθφλεο-

νπηηθνπνηήζεηο ζε θάζε θνηλσληθή ηζηνξία. Οη θνηλσληθέο ηζηνξίεο ήηαλ θηηαγκέλεο 

ζε πιαζηηθνπνηεκέλεο θαξηέιεο θαη ζηα θείκελα ππήξραλ θελά κε βέιθξνλ φπνπ 

έπξεπε λα ζπκπιεξσζνχλ κε θαξηειάθηα κε άξζξα, ζπλδέζκνπο, ιέμεηο θαη 

θαηαιήμεηο νπζηαζηηθψλ θαη ξεκάησλ. Σα θελά αθνξνχζαλ ζπγθεθξηκέλνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη είραλ δνπιεπηεί θαηά ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαηεζζάξσλ εβδνκάδσλ. Με ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ 

ζα επαιεζεπφηαλ αλ είραλ αθνκνησζεί ηα ζπγθεθξηκέλα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά 

θαηλφκελα απφ ηελ καζήηξηα. 

Οη ηξεηο πξψηεο θνηλσληθέο ηζηνξίεο είραλ γηα πξσηαγσλίζηξηεο ηξεηο γάηεο-

θίιεο, γηαηί αξέζνπλ πνιχ ζηελ καζήηξηα θαη αληηπξνζψπεπαλ έκκεζα ηελ καζήηξηα, 

ηελ θνιιεηή ηεο θίιε θαη ηελ δηπιαλή ηεο ζην ζξαλίν. Οη ηξεηο απηέο θνηλσληθέο 



112 

ηζηνξίεο είραλ ηίηινπο «Έια λα παίμνπκε», «Να παίμσ καδί ζαο;» θαη «Παίδνπκε 

θξπθηφ;», αληίζηνηρα. θνπφο ηνπο ήηαλ λα βάινπλ ηελ καζήηξηα ζηε ζέζε ηεο γάηαο 

θαη λα κάζεη λα ιέεη ηηο παξαπάλσ θξάζεηο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο, ζηα δηαιιείκαηα θαη λα αξρίζεη λα θνηλσληθνπνηείηαη 

πεξηζζφηεξν. Οη ηειεπηαίεο δχν θνηλσληθέο ηζηνξίεο είραλ γηα πξσηαγσλίζηξηεο 

άκεζα ηελ ίδηα ηελ καζήηξηα, ηελ θνιιεηή ηεο θίιε θαη ηελ δηπιαλή ηεο ζην ζξαλίν. 

Οη ηίηινη απηψλ ήηαλ «Κνίηα, έλαο ζθχινο» θαη «Πάκε έμσ!» θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα λα κάζεη ε καζήηξηα λα ιέεη ηηο αληίζηνηρεο θξάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, λα ιέεη 

«θνίηα, …» θαη λα δείρλεη πξνο ηελ αληίζηνηρε θαηεχζπλζε, θαζψο θαη λα ιέεη 

θαζαξά θαη ζηε ζσζηή ζηηγκή «Πάκε έμσ!» γηα λα πξνζθαιεί ηελ δηπιαλή ηεο λα 

βγνπλ λα παίμνπλ καδί ζην δηάιιεηκα. Δηθφλεο κε ηηο θαξηέιεο ησλ θνηλσληθψλ 

ηζηνξηψλ κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ελφηεηα. 

Γηδαθηηθόο ζηόρνο θαη κεηξήζηκα δεδνκέλα από ηα θείκελα ησλ θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ 

Ο δηδαθηηθφο ζηφρνο ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ πνπ θιήζεθε λα επαιεζεπηεί 

κε ηα πεηξάκαηα ήηαλ βξαρππξφζεζκα ε καζήηξηα λα ιέεη, λα δείρλεη θαη λα δηαβάδεη 

θείκελν 50-64 ιέμεσλ κε ηχπνπο ιέμεσλ π.ρ. ΦΦ «έλα», ΦΦ «θαη», Φ «ζην». 

Μαθξνπξφζεζκα λα αλαπηχμεη ηελ πξνθνξηθφ ηεο ιφγν θαη κεζνπξφζεζκα λα 

αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, κε έθθξαζε ζαθή θαη αθξηβή. 

Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηεο καζήηξηαο ήηαλ δεθαηέζζεξηο εβδνκάδεο ζε ηέζζεξηο 

κήλεο εθ ησλ νπνίσλ ζηηο δχν ηειεπηαίεο εβδνκάδεο (30.03.2015-21.04.2015, 

κεζνιάβεζαλ νη δηαθνπέο ηνπ Πάζρα) πξαγκαηνπνηήζεθε ην πείξακα κε ηηο πέληε 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο (κία θάζε εκέξα).  

Ο πξψηνο εκεξήζηνο ζηφρνο, κε ηελ πξψηε θνηλσληθή ηζηνξία, ήηαλ λα ιέεη 

ηε θξάζε «Έια λα παίμνπκε» θαη γηα επαιήζεπζε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ έπξεπε λα 

ηνπνζεηήζεη ζσζηά ηηο ιέμεηο «θαη», «ζην», «κηα» θαη ηηο θαηαιήμεηο «–ε», «-σ»,  
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«-νπκε» ζηα έμη θελά πξνο ζπκπιήξσζε. Ζ θνηλσληθή ηζηνξία δφζεθε ζηηο 

30.03.2015, απνηειείην απφ 50 ιέμεηο φισλ ησλ ηχπσλ θαη ππήξραλ ηξεηο νπηηθνί 

λνεηηθνί δηεπθνιπληέο (βιέπε Δηθφλα 5, Παξάξηεκα). Ο δεχηεξνο εκεξήζηνο ζηφρνο 

ήηαλ λα ιέεη ηε θξάζε «Να παίμσ καδί ζαο;» θαη επαιήζεπζε ησλ δηδαθηηθψλ 

ζηφρσλ ζα έπξεπε λα ηνπνζεηήζεη ζσζηά ηηο ιέμεηο  «θαη», «ζην», «κηα», ηα άξζξα 

«ε, νη», ηηο θαηαιήμεηο  «–εο, -σ, -νπκε» ζηα νθηψ θελά πξνο ζπκπιήξσζε. Απηή ε 

δεχηεξε θνηλσληθή ηζηνξία δφζεθε ζηηο 31.03.2015, απνηειείην απφ 57 ιέμεηο φισλ 

ησλ ηχπσλ θαη ππήξραλ ηέζζεξηο νπηηθνί λνεηηθνί δηεπθνιπληέο (βιέπε Δηθφλα 

6Δηθφλα 3, Παξάξηεκα). Ο ηξίηνο δηδαθηηθφο ζηφρνο ήηαλ λα ιέεη  ηε θξάζε 

«Παίδνπκε θξπθηφ;» θαη λα ηνπνζεηεί ζσζηά ηηο ιέμεηο «εγψ», «θαη», «ζην», «κε», 

«παίμσ»,  «παίδνπκε» ην άξζξν «ε» θαη ηηο θαηαιήμεηο «-ή,–εο, -νπκε» ζηα 10 θελά 

πξνο ζπκπιήξσζε. Ζ ηξίηε θνηλσληθή ηζηνξία δφζεθε ζηηο 1.04.2015, απνηειείην 

απφ 62 ιέμεηο φισλ ησλ ηχπσλ θαη ππήξραλ ηξεηο νπηηθνί λνεηηθνί δηεπθνιπληέο 

(βιέπε Δηθφλα 7, Παξάξηεκα). Ο ηέηαξηνο εκεξήζηνο ζηφρνο, ηεο ηέηαξηεο 

θνηλσληθήο ηζηνξίαο, ήηαλ λα ιέεη ηε ιέμε «θνίηα» ζπλνδεπφκελε κε έλα αληηθείκελν 

θαη λα ηνπνζεηεί ζσζηά  ηηο ιέμεηο «έλα», «θαη», «ζην», «κε», ην άξζξν «ε» θαη ηηο 

θαηαιήμεηο «-ε,–νο, -σ» ζηα νθηψ θελά. Απηή ε θνηλσληθή ηζηνξία δφζεθε ζηηο 

20.04.2015, απνηειείην απφ 59 ιέμεηο φισλ ησλ ηχπσλ θαη ππήξραλ ηέζζεξηο 

νπηηθνπνηεκέλνη δηεπθνιπληέο (βιέπε Δηθφλα 8, Παξάξηεκα). Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί εδψ, φηη αλάκεζα ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε θνηλσληθή ηζηνξία κεζνιάβεζαλ 

δχν εβδνκάδεο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα. Ο πέκπηνο θαη ηειεπηαίνο εκεξήζηνο ζηφρνο ηνπ 

πέκπηνπ πεηξάκαηνο/θνηλσληθήο ηζηνξίαο ήηαλ λα ιέεη ηε θξάζε «Πάκε έμσ!» θαη λα 

ηνπνζεηεί ζσζηά ηηο ιέμεηο «εγψ», «έλα», «θαη», «ζην», «κε», ην άξζξν «ην» θαη ηηο 

θαηαιήμεηο «-η», -σ, -νπκε» ζηα ελλέα θελά πξνο ζπκπιήξσζε. Απηή ηε ηειεπηαία, 

πέκπηε θνηλσληθή ηζηνξία δφζεθε ζηηο 21.04.2015, απνηειείην απφ 64 ιέμεηο φισλ 
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ησλ ηχπσλ θαη ππήξραλ ηέζζεξηο νπηηθνί λνεηηθνί δηεπθνιπληέο (βιέπε Δηθφλα 9, 

Παξάξηεκα. Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά ηα πνζνηηθά δεδνκέλα θάζε θνηλσληθήο 

ηζηνξίαο (Πίλαθαο 6) θαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη πξνο επαιήζεπζε ζε θάζε θνηλσληθή 

ηζηνξία (Πίλαθαο 7). 

 

α/α Σίηινο Ζκεξνκελία 

Αξηζκφο 

ιέμεσλ 

Σχπνο 

ιέμεσλ 

Αξηζκφο 

νπηηθνπνηεκέλσλ 

δηεπθνιπληψλ Δξσηήζεηο 

1
ε
 Έια λα παίμνπκε! 30.03.2015 50 

Όινη νη 

ηχπνη 

ιέμεσλ. 3 6 

2
ε
 Να παίμσ καδί ζαο; 31.03.2015 57 » 4 8 

3
ε
 Παίδνπκε θξπθηφ; 01.04.2015 62 » 3 10 

4
ε
 

Κνίηα, έλαο 

ζθχινο! 
20.04.2015 59 » 4 8 

5
ε
 Πάκε έμσ! 21.04.2015 64 » 4 9 

Πίλαθαο 6. Πνζνηηθά δεδνκέλα Κνηλσληθώλ Ιζηνξηώλ 

 

 

Αφξηζηα 

άξζξα χλδεζκνο χλδεζκνο 

Σνπηθή 

πξφζεζε 

Πξνζσπηθή 

αλησλπκία Άξζξα 

Καηαιήμεηο 

νπζηαζηηθψλ 

Καηαιήμεηο 

ξεκάησλ 

α/α έλα κία «θαη» «κε» «ζην» «εγψ» ε ην νη -ε -η -νο -εο -σ -νπκε 

1
ε
 

 
x x 

 
x 

 
   x    x X 

2
ε
 

 
x  x 

 
x 

 
x  x    x x X 

3
ε
 

 
 x x x x x   x   x x X 

4
ε
 x  x x x 

 
x   x  x  x  

5
ε
 x  x x x x  x   x   x X 

Πίλαθαο 7. Γηδαθηηθνί ζηόρνη πξνο επαιήζεπζε ζε θάζε θνηλσληθή ηζηνξία 

 

Πνξεία θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο 

δηήξθεζε 14 εβδνκάδεο, θαηά ηε δηάξθεηα πέληε κελψλ απφ ηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2014 

κέρξη ηηο 21 Απξηιίνπ 2015. Ο ηξφπνο θαη ρξφλνο απαζρφιεζεο ηεο νκάδαο ζηφρνπ 

ηαπηνπνηήζεθε κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηε κειέηε πεξίπησζεο θσθήο καζήηξηαο, 

κε θνριηαθφ εκθχηεπκα, κε 120 ψξεο πξαθηηθή άζθεζε θαη 20 ψξεο πεηξακαηηθή 

παξέκβαζε. Οη Άηππεο Παηδαγσγηθέο Αμηνινγήζεηο θαηαγξάθηεθαλ ζε γεληθφ 
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δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ λνκνχ Μεζζελίαο γηα επηάρξνλε καζήηξηα Α’ Γεκνηηθνχ, κε 

Ηδηαίηεξα νβαξά Πξνβιήκαηα Αθνήο· ε νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο ιάκβαλε εμαηνκηθεπκέλε παξάιιειε ζηήξημε απφ εκέλα ηξεηο εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα. 

Αξρηθή πνξεία θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε μεθίλεζε ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ζε δηάζηεκα πέληε 

εβδνκάδσλ κέρξη ηηο 27 Ηαλνπαξίνπ 2015 (κεζνιάβεζαλ νη δηαθνπέο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ) πάξζεθαλ νη ελλέα πξψηεο εηεξνπαξαηεξήζεηο θαη 

απηνπαξαηεξήζεηο. ην ίδην δηάζηεκα έγηλε ε αξρηθή Άηππε Παηδαγσγηθή 

Αμηνιφγεζε (Α.Π.Α.) κε ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) γηα ηα 

επίπεδα ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηα, ηα επίπεδα ησλ Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Αλαγθψλ φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ θαη γηα ηα επίπεδα ησλ Γεληθψλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ.  

Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο έγθεηληαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία γηα ηε 

κειέηε πεξίπησζεο ζπιιέρζεθαλ απφ ηε ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηεο 

καζήηξηαο κφλν ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ θαη ιίγεο ψξεο θαηά ηε ινγνζεξαπεία. 

Οπνηαδήπνηε αλαθνξά γίλεηαη γηα ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηεο καζήηξηαο 

πεγάδεη απφ πξνθνξηθέο αλαθνξέο ησλ γνλέσλ, ηεο θίιεο, ηεο μαδέιθεο, ηεο 

δαζθάιαο ηεο ηάμεο θαη ησλ ινγνζεξαπεπηξηψλ ηεο καζήηξηαο ρσξίο λα έρσ βξεζεί 

παξνχζα ζην πιαίζην ηεο νηθίαο ηεο καζήηξηαο.  

Δλδηάκεζε πνξεία θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Σν δηάζηεκα απφ 2 κέρξη 25 Φεβξνπαξίνπ 2015 θαηαγξάθηεθαλ νη 

ελδηάκεζεο νρηψ εηεξν- θαη απηνπαξαηεξήζεηο θαη ζπκπιεξψζεθε ε ελδηάκεζε ΑΠΑ 

κε ηηο ΛΔΒΓ φπσο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο ζε απηφ ην 
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δηάζηεκα παξακέλνπλ νη ίδηνη κε απηνχο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο έξεπλαο, ζρεηηθά κε 

ηηο πεγέο γηα ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο πεξίπησζεο.  

Σειηθή πνξεία θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μαξηίνπ απφ 2 κέρξη 23 Μαξηίνπ 2015 θαη ζε 

δηάζηεκα ηξηψλ εβδνκάδσλ έγηλαλ νη πξνηειεπηαίεο επηά εηεξν- θαη 

απηνπαξαηεξήζεηο θαη θαηαγξάθεθε ε ηειηθή ΑΠΑ κε ηηο ΛΔΒΓ φπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. ηηο ηειεπηαίεο δχν εβδνκάδεο απφ 30 Μαξηίνπ 2015 

κέρξη 21 Απξηιίνπ 2015 (κεζνιάβεζαλ νη δηαθνπέο ηνπ Πάζρα) θαηαγξάθεθαλ νη 

ηειεπηαίεο πέληε εηεξν- θαη απηνπαξαηεξήζεηο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα πεηξάκαηα 

(κε θνηλσληθέο ηζηνξίεο) ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

ρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζπλφινπ ηεο έξεπλαο, παξφηη, ε εηδηθή 

δηδαθηηθή ππνζηήξημε ηεο καζήηξηαο θάλεθε επηηπρεκέλε, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηε πεηξακαηηθήο παξέκβαζε, δελ κπνξεί λα γεληθεπηεί θαη λα 

ηζρχζεη γηα φια ηα παηδηά κε αληίζηνηρα πξνβιήκαηα αθνήο. Κη απηφ γηαηί ηα 

πνζνηηθά δεδνκέλα κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ζπιιέρζεθαλ απφ ζπγθεθξηκέλν θαη 

επηιεγκέλν πιεζπζκφ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζ. 142) εκπιεθφκελν κε ηελ 

καζήηξηα, ζπλεπψο ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ. Σέινο, γεληθά γηα 

ην ζχλνιν ηεο πνξείαο ηεο έξεπλαο επεηδή ε καζήηξηα ιάκβαλε εμσζρνιηθή 

δηδαθηηθή θαη ινγνζεξαπεπηηθή ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε ηαπηφρξνλα κε ηελ εηδηθή 

δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ζπκπεξάλεη θαλείο αλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πεγάδνπλ απφ ηελ εηδηθή δηδαθηηθή 

ππνζηήξημε ή απφ ηνλ ζπλδπαζκφ φισλ παξεκβάζεσλ (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, 

ζ. 163). 
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Κεθάιαην Σξίην: 

Απνηειέζκαηα Έξεπλαο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ΔΑΔ θαη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

Έπεηηα απφ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

απνδεηθλχεηαη πιήξσο φηη νη εηδηθέο δηδαθηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνρεπκέλνπ 

Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΑΓΔΠΔΑΔ) κε έκθαζε ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ δηαθνξνπνηνχληαη 

θαη πξνζαξκφδνληαη ζηε θσθή καζήηξηα, κε θνριηαθφ εκθχηεπκα. Έπεηηα απφ ηε 

ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη κειέηε ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

απνδείρζεθε πιήξσο φηη νη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε θσθή καζήηξηα, 

κε θνριηαθφ εκθχηεπκα, δελ επεξεάδνπλ ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα 

καζεκάησλ ηνπ γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σέινο, χζηεξα απφ εθηελή κειέηε θαη 

εξγαζία γηα ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, απνδείρζεθε πιήξσο, φηη νη εηδηθέο 

δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηε θσθή καζήηξηα, κε θνριηαθφ 

εκθχηεπκα ζην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν. Αθνινπζεί ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ηξηψλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ε ηεθκεξίσζε ηνπο κε βάζε 

ηα πνηνηηθά δεδνκέλα, ηα πνζνηηθά δεδνκέλα θαη ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Σα 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο θαη 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

παξνπζηάζηεθε εθηελψο ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο. ηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηα πνηνηηθά δεδνκέλα παξαζέηνληαη νη 

ζπκπιεξσκέλνη πίλαθεο ηεο Άηππεο Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο κε ηηο Λίζηεο 

Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ  γηα ηα επίπεδα ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, ησλ 
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Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζην ΠΑΠΔΑ θαη ησλ 

Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ. Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ησλ ελειίθσλ πνπ 

εκπιέθνληαλ κε ηελ καζήηξηα, παξαζέηνληαη ξαβδνγξάκκαηα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Γηα ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ πεγάδνπλ απφ ην πείξακα κε ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο 

πνπ δφζεθαλ ζηελ καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο παξαζέηνληαη πίλαθεο κε ηηο 

απαληήζεηο ηεο καζήηξηαο θαη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ επαιεζεχζεθαλ ζε θάζε 

θνηλσληθή ηζηνξία. Όια ηα απνηειέζκαηα ζπλδένληαη κε ηελ πξναλαθεξζείζα 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη αληίζηνηρεο έξεπλεο νη νπνίεο είλαη ζχκθσλεο κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ δηαθνξνπνηνύληαη θαη πξνζαξκόδνληαη ζηε θσθή καζήηξηα, κε 

θνριηαθό εκθύηεπκα 

 Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνδείρζεθε πιήξσο κε βάζε ηα πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά δεδνκέλα, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

Με βάζε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα -ζηεξηδφκελνη ζηε Μεζνδνινγία 

Παξαηήξεζεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 219-272. Γξνζηλνχ, 2014γ.) κε ηελ 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) θαη ηηο Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ 

Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) (Γξνζηλνχ, 2014γ)- θξίζεθε αλαγθαία ε δηαθνξνπνίεζε θαη ε 

πξνζαξκνγή ησλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηεο θσθήο καζήηξηαο κε θνριηαθφ εκθχηεπκα. Σν 

έιιεηκκα ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηεο καζήηξηαο θαη ζπλεπψο ε αλάγθε γηα 

δηαθνξνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ κε ην ΑΓΔΠΔΑΔ 

θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο (Πίλαθαο 8), ηνπ Πιαηζίνπ 
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Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) (Πίλαθαο 9Πίλαθαο 9) θαη ησλ 

Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (Πίλαθαο 10).  

Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο θαη ην Έληππν 

θαηαγξαθήο Γηδαθηηθψλ Αιιειεπηδξάζεσλ (ΔΓΑ) (απηνπαξαηήξεζε θαη 

εηεξνπαξαηήξεζε) (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζζ. 29-30) -φπσο πεξηεγξάθεθε ζην 

δεχηεξν θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο παξαπάλσ- επηβεβαηψζεθε ε αλάγθε γηα 

δηαθνξνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ. Ζ καζήηξηα κε ην 

πξφβιεκα αθνήο δπζθνιεπφηαλ πνιχ λα παξαθνινπζήζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο θαη έρξηδε αλάγθεο θπζηθψλ λνεκάησλ παξάιιεια κε ηελ νκηιία θαζψο 

θαη παξνπζίαζε ζρεηηθψλ εηθφλσλ γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ λνεκάησλ. 

Δπίζεο, επεηδή ηα αθνπζηηθά ηεο εξεζίζκαηα ήηαλ πεξηνξηζκέλα ην ελδηαθέξνλ ηεο 

γηα ην κάζεκα κεησλφηαλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε έγηλε ρξήζε ηνπ αγαπεκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ απαζρφιεζεο ηεο καζήηξηαο (ηε θνχθια κσξφ) γηα λα ηεο θεξδίζεη ην 

ελδηαθέξνλ θαη γηα λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ε δηδαζθαιία.  

χκθσλα κε ηελ Δηδηθή Γηδαθηηθή θαη ην ζρέδην ΑΓΔΠΔΑΔ (Γξνζηλνχ, 

2014α), κε έκθαζε ζηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ, δηαθνξνπνηήζεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ζην εηήζην, 

κεληαίν, εβδνκαδηαίν θαη εκεξήζην πξφγξακκα ΔΑΔ. Δπίζεο, ζρεδηάζηεθαλ ηα 

βήκαηα (task analysis) ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

δηαθνξνπνηεκέλα παηδαγσγηθά πιηθά θαη κέζα (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζ. 33). 

Όινη νη ζηφρνη, φπσο πεξηεγξάθεθαλ αλαιπηηθά θαηά ηελ κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, ήηαλ ζαθψο δηαθνξνπνηεκέλνη θαη πξνζαξκνζκέλνη ζηελ καζήηξηα κε ην 

πξφβιεκα αθνήο θαη ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηνπ πξνθνξηθνχ ηεο ιφγνπ. 
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Πίλαθαο 8. ΑΠΑ θαη κεηαβνιέο επηδόζεσλ ζηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο ηεο Μαζεζηαθήο 

Δηνηκόηεηαο, (θόθθηλε γξακκή: Αξρηθή ΑΠΑ, θίηξηλε γξακκή: ελδηάκεζε ΑΠΑ, κπιε γξακκή: 

ηειηθή ΑΠΑ) 

 

 

Πίλαθαο 9. ΑΠΑ θαη κεηαβνιέο ζηηο ΔΔΑ ζύκθσλα κε ην Πιαίζην  Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ), (θόθθηλε γξακκή: Αξρηθή ΑΠΑ, θίηξηλε γξακκή: ελδηάκεζε ΑΠΑ, 

κπιε γξακκή: ηειηθή ΑΠΑ) 
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Πίλαθαο 10. ΑΠΑ θαη κεηαβνιέο ζηηο επηδόζεηο γεληθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ζύκθσλα κε ηα 

ΑΠ θαη ηα ΓΔΠΠ, (θόθθηλε γξακκή: Αξρηθή ΑΠΑ, θίηξηλε γξακκή: ελδηάκεζε ΑΠΑ, κπιε 

γξακκή: ηειηθή ΑΠΑ) 

 

Με βάζε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

πνπ δφζεθαλ ζηνπο ελήιηθεο εκπιεθφκελνπο κε ηελ καζήηξηα, ζρεηηθά κε ηηο εηδηθέο 

δηδαθηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ θάλεθε φηη: 8 απφ ηνπο 15 ελήιηθεο 

πηζηεχνπλ φηη νη εηδηθέο δηδαθηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

δηαθνξνπνηνχληαη «πνιχ» ή «πάξα πνιχ», 12 απφ ηνπο 15 πηζηεχνπλ φηη 

πξνζαξκφδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη «πνιχ» ή «πάξα πνιχ», 13 απφ ηνπο 15 

πηζηεχνπλ φηη εκπινπηίδνληαη «πνιχ» ή «πάξα πνιχ» θαη 10
 
απφ ηνπο 15 πηζηεχνπλ 

φηη δελ γεληθεχνληαη ή γεληθεχνληαη «ιίγν» (Ραβδφγξακκα 1). 

 



122 

 

Ραβδόγξακκα 1. Απαληήζεηο ελειίθσλ ζηελ εξώηεζε «Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνύ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ: δηαθνξνπνηνύληαη, 

πξνζαξκόδνληαη, εμεηδηθεύνληαη, εκπινπηίδνληαη, γεληθεύνληαη ζηε θσθή καζήηξηα κε θνριηαθό 

εκθύηεπκα;» 

 

Με ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ζπκθσλνχλ νη 

έξεπλεο ησλ Γξνζηλνχ (2014α), Υξεζηάθε (2011, ζ. 149), θαλαβήο (2009) θαη 

Γξνζηλνχ, θαη ζπλ. (2014) νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηε 

πξνζαξκνγή ησλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ θσθψλ παηδηψλ κε θνριηαθφ εκθχηεπκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε Γξνζηλνχ (2014α) αλαθέξεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Παξέκβαζεο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) γηα ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή θαη 

γισζζηθή ππνζηήξημε παηδηψλ κε δπζθνιίεο. Ο Υξεζηάθεο (2011, ζ. 149) έρεη 

αλαθέξεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ παξέρεηαη ζηνπο θσθνχο καζεηέο 

δηαθέξεη ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζα πξέπεη λα δνζεί 

έκθαζε ζηε δηακφξθσζε εηδηθά εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. Δπίζεο, 
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ζχκθσλα κε ηνλ ίδην ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο καο 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή επηθνηλσλία. Ο θαλαβήο (2009) ζρεηηθά 

κε ηε ρεηιεαλάγλσζε, σο ηξφπν επηθνηλσλίαο, έρεη πεη φηη ε φξαζε έξρεηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ αθνή φηαλ απηή απνπζηάδεη θαη έηζη θσθφο αξρίδεη λα καζαίλεη 

λα δηαβάδεη ηα ρείιε. Δπηπιένλ, ν ίδηνο ζρεηηθά κε ηε κάζεζε ηνπ παηδηνχ αλαθέξεη 

φηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνθαζνξηζκέλε θαη ζπγθεθξηκέλε χιε θαη πάληα πάλσ 

ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή. ρεηηθά κε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ νη 

Γξνζηλνχ, θαη ζπλ. (2014, ζ. 87) αλαθέξνπλ φηη «ην ΑΓΔΠΔΑΔ πξνσζεί έλα 

δηαθνξνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ, αμηνπνηψληαο ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ».  

Δπηπξφζζεηα, κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, 

ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ εθαξκνγψλ 

ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, ζπκθσλνχλ ν Γξάθνο (2003, ζζ. 79-80) θαη Γξνζηλνχ, θαη ζπλ. 

(2009, ζ. 35). Ο Γξάθνο (2003, ζζ. 79) επηζεκαίλεη φηη γηα ηελ έλαξμε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθήο θαη γισζζηθήο ππνζηήξημεο ελφο παηδηνχ κε δπζθνιίεο 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ηνπ ιφγνπ, ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζα πξέπεη λα έρεη 

πιήξε γλψζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, λα αμηνπνηεί ηελ εμέιημε ηνπ, λα εληνπίδεη 

ηα θελά θαη λα ζέηεη καζεζηαθνχ ζηφρνπο. Οη ζηφρνη ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηηο δπλαηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ζα πξέπεη λα είλαη γεληθνί θαη 

εηδηθνί, καθξνπξφζεζκνη θαη βξαρππξφζεζκνη. (Γξάθνο, 2003, ζ. 80). Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεη ην πιάλν ηεο 

δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο, λα πξνεηνηκάδεη ην απαξαίηεην πιηθφ θαη ην ρψξν ηνπ 

καζήκαηνο. ην ηέινο θάζε καζήκαηνο, ν δάζθαινο ζα πξέπεη λα αμηνινγεί αλ 

πέηπραλ νη ζηφρνη, εάλ ρξεηάδεηαη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, πψο ν ίδηνο 
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ιεηηνχξγεζε θαη ηη θιίκα δεκηνχξγεζε (Γξάθνο, 2003, ζ.80. Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 

2009, ζει. 35.).  

Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ζπκθσλνχλ κε 

ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Σκήκα Δηδθήο Αγσγήο (2004), ηελ UNESCO (2009), ηνλ 

Moores (2011) θαη κε ηελ έξεπλα ησλ Punch & Hyde (2010). χκθσλα κε ην ΓΔΠΠ 

θαη ην ΑΠ γηα καζεηέο κε Πξνβιήκαηα Αθνήο γηα ην δεκνηηθφ, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ θσθψλ παηδηψλ φζνλ αθνξά 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηνπο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Σκήκα Δηδθήο 

Αγσγήο, 2004). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ UNESCO (2009) γηα ηελ έληαμε ησλ 

καζεηψλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη αιιαγέο ζην πεξηερφκελν, ζηηο πξνζεγγίζεηο, ζηηο 

δνκέο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο κε ηελ θνηλή πξννπηηθή φηη είλαη ππνρξέσζε ησλ γεληθψλ 

ζρνιείσλ λα εθπαηδεχεη φια ηα παηδηά. χκθσλα κε ηνλ Moores (2011, ζ. 41), ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα θσθά παηδηά ζην δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθά απφ απηά γηα ηα αθνχνληα παηδηά. Δπηιέγνληαη απφ δηάθνξεο 

ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο θαη εθαξκφδνπλ θάπνην είδνο γισζζηθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα λα δηδάμνπλ ζηα θσθά παηδηά ηηο βάζεηο ηεο γξακκαηηθήο ηεο 

νκηινχκελεο γιψζζαο (Moores, 2011, ζ. 41). Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ησλ Punch & Hyde (2010) επηζήκαλαλ ηελ αλάγθε γηα θαηάιιειε θαη ζπλερή 

πξνζαξκνγή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ησλ θνριηαθά θσθψλ καζεηψλ απφ ηνπο 

δαζθάινπο θαη ηηο ζρνιηθέο αξρέο ζαλ λα είλαη βαξήθνα.  

Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε θσθή καζήηξηα, κε θνριηαθό εκθύηεπκα, 

δελ επεξεάδνπλ ην εβδνκαδηαίν σξνιόγην πξόγξακκα καζεκάησλ ηνπ γεληθνύ 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. 

 Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνδείρζεθε πιήξσο κε βάζε ηα πνηνηηθά 

θαη πνζνηηθά δεδνκέλα, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 
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Σα πνηνηηθά δεδνκέλα κε βάζε ηε Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο θαη 

Παξέκβαζεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006, ζζ. 153-181, 219-272) καο δείρλνπλ φηη 

νη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε θσθή καζήηξηα, κε θνριηαθφ εκθχηεπκα, 

δελ επεξεάδνπλ ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ γεληθνχ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σν ίδην καο δείρλνπλ θαη ην Έληππν θαηαγξαθήο ηεο Γηδαθηηθήο 

Αιιειεπίδξαζεο (ΔΓΑ) απηνπαξαηήξεζεο θαη εηεξνπαξαηήξεζεο (Γξνζηλνχ, θαη 

ζπλ., 2009, ζζ. 29-30) θαη ε Δηδηθή Γηδαθηηθή κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(Γξνζηλνχ, 2014α). χκθσλα κε ηηο θαηαγξαθέο ηνπ ΔΓΑ (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, 

ζζ. 29-30) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, δελ 

θάλεθε λα επεξεάδεηαη ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ γεληθνχ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ απφ ηηο εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε θσθή καζήηξηα, 

κε θνριηαθφ εκθχηεπκα. Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο είραλ πξνζαξκνζηεί 

ζην εηήζην, κεληαίν, εβδνκαδηαίν θαη σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ θαη δελ 

επεξέαδαλ ηελ δηδαζθαιία ηεο γεληθήο ηάμεο ή ηελ δηδαθηηθή πνξεία ηεο καζήηξηαο 

κε ην πξφβιεκα αθνήο. Ζ δαζθάια ηεο ηάμεο πξαγκαηνπνηνχζε ην πξφγξακκα ηεο 

θαη ε δαζθάια ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο, ελ πξνθεηκέλε εγψ, ιεηηνπξγνχζα 

βνεζεηηθά πξνο ηε καζήηξηα. Ζ καζήηξηα παξαθνινπζνχζε ην πξφγξακκα ηεο 

γεληθήο ηάμεο θαη πξνζπαζνχζε κε ηε βνήζεηα κνπ λα αθνινπζεί ην ξπζκφ θαη ηελ 

πνξεία ηεο ηάμεο. Μνλάρα κία ή δχν απφ ηηο 25 δηδαθηηθέο ψξεο εβδνκαδηαίσο 

απνπζίαδε ε καζήηξηα απφ ηε γεληθή ηάμε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην αηνκηθφ καο 

κάζεκα, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνθνξηθνχ ηεο ιφγνπ κε έθθξαζε ζαθή θαη 

αθξηβή. Ζ Δηδηθή Γηδαθηηθή κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Γξνζηλνχ, 2014α) 

επηβεβαηψλεη ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαζψο φινη νη ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο –καθξνπξφζεζκνη θαη βξαρππξφζεζκνη- ήηαλ πξνζαξκνζκέλνη ζην 

δηδαθηηθφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο ηεο καζήηξηαο. Έηζη δελ επεξεαδφηαλ ε δηδαθηηθή 



126 

πνξεία πνπ αθνινπζνχζε ε καζήηξηα θαη ην ζρνιηθφ εβδνκαδηαίν σξνιφγην 

πξφγξακκα ηεο απφ ηηο εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο.  

Σα πνζνηηθά δεδνκέλα, επίζεο επηβεβαίσζαλ φηη νη εηδηθέο δηδαθηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο δελ επεξεάδνπλ ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ 

ηνπ γεληθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Όινη νη ελήιηθεο, νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, απάληεζαλ φηη ην σξηαίν πξφγξακκα θαη αληίζηνηρα ην εκεξήζην, 

εβδνκαδηαίν, κεληαίν θαη εηήζην πξφγξακκα επεξεάδεηαη «ιίγν» έσο «θαζφινπ» απφ 

ηηο εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο (Ραβδφγξακκα 2). πγθεθξηκέλα 11 απφ ηνπο 

15 ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ην ην σξηαίν πξφγξακκα καζεκάησλ επεξεάδεηαη ιίγν 

θαη 4 απφ ηνπο 15 απάληεζαλ φηη δελ επεξέαδεηαη θαζφινπ. Γηα ην εκεξήζην 

πξφγξακκα 9 απφ ηνπο 15 θαη 6 απφ ηνπο 15 απάληεζαλ φηη επεξεάδεηαη αληίζηνηρα 

ιίγν θαη θαζφινπ. Γηα ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα καζεκάησλ 7 απφ ηνπο 15 ελήιηθεο 

απάληεζαλ φηη επεξεάδεηαη ιίγν θαη 8 απφ ηνπο 15 απάληεζαλ φηη δελ επεξεάδεηαη 

θαζφινπ. Γηα ην κεληαίν θαη εηήζην πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ γεληθνχ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ 6 απφ ηνπο 15 ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο ζηα εξσηεκαηνιφγηα απάληεζαλ φηη 

επεξεάδεηαη ιίγν θαη 9 απφ ηνπο 15 φηη δελ επεξεάδεηαη θαζφινπ.  
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Ραβδόγξακκα 2. Απαληήζεηο ελειίθσλ ζην εξώηεκα «Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε 

θσθή καζήηξηα, κε θνριηαθό εκθύηεπκα επεξεάδνπλ ην σξηαίν κάζεκα, ην εκεξήζην, 

εβδνκαδηαίν, κεληαίν θαη εηήζην πξόγξακκα καζεκάησλ ηνπ γεληθνύ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ;» 
 

Δπηπιένλ, κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο 

ζπκθσλνχλ νη Υξεζηάθεο (2011, ζ. 145), Melton & Higbee (2013), Δηδηθή Τπεξεζία 

Γηαρείξεζεο Δ.Π. (2015), Νφκνο 3966/2011 θαη Maxon & Brackett (1992), νη νπνίεο 

αλαθέξνπλ φηη δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ γεληθνχ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ απφ ηηο εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε θσθή καζήηξηα, 

κε θνριηαθφ εκθχηεπκα. Ο Υξεζηάθεο (2011, ζ. 145) αλαθέξεη φηη «ην πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ησλ θσθψλ, σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ, δελ δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ 

ην πξφγξακκα ησλ αθνπφλησλ. Σα καζήκαηα θαη ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, ηα νπνία 

δηδάζθνληαη ζηνπο αθνχνληεο, πεξηιακβάλνληαη θαη ζην πξφγξακκα ησλ θσθψλ. 

Γηαθνξέο παξαηεξνχληαη κφλν ζε φ,ηη αθνξά ην κάζεκα ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο». Οη Melton θαη Higbee (2013), επηζεκέλνπλ φηη αλ ν καζεηήο έρεη 

δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ιφγσ ηεο θψθσζεο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππνζηήξημε απφ έλα βνεζεηηθφ δάζθαιν ή αιιηψο δηεξκελέα. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ν καζεηήο παξαθνινπζεί θαλνληθά ην σξνιφγην πξφγξακκα ηεο γεληθήο 
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ζρνιηθήο ηάμεο ρσξίο λα επεξεάδεηαη ην πξφγξακκα ηεο ππφινηπεο ηάμεο θαη ηνπ 

ζρνιείνπ απφ ηηο εηδηθέο δηδαθηηθέο ηνπ βνεζεηηθνχ δαζθάινπ. χκθσλα κε ηελ 

Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξεζεο Δ.Π. (2015) ζηφρνο ηνπ «Πξνγξάκκαηνο 

εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ έληαμε καζεηψλ κε αλαπεξία ή/ 

θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» είλαη ε πινπνίεζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ ΑκεΑ ζηα ζρνιεία γεληθήο αγσγήο κέζα απφ 

θαηάιιεια επηκνξθσκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο 

ζηε ζρνιηθή ηάμε παξάιιεια κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε 

ην Νφκν 3966/2011 γηα ην παξαπάλσ πξφγξακκα νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα 

παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηνπο καζεηέο απηνχο κεηά ην 

πέξαο ησλ καζεκάησλ ηνπο. Αληίζηνηρα νη Maxon & Brackett (1992) αλαθέξνπλ φηη 

ε αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη παξάιιεια κέζα θαη έμσ απφ 

ηελ ηάμε. ηα αηνκηθά καζήκαηα ηνπ καζεηή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ιεμηιφγην 

πνπ ν καζεηήο αθνχεη θαη ζηελ ηάμε θαη ε ρξήζε ηνπ λα γίλεηαη απηφκαηα. Μέζα θαη 

έμσ απφ ηελ ηάμε ζα πξέπεη λα παξέρνληαη δηεξκελείο θαη βνεζνί δάζθαινη γηα λα 

κπνξέζεη ν καζεηήο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο. 

Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ κε έκθαζε 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηε θσθή καζήηξηα, 

κε θνριηαθό εκθύηεπκα ζην γεληθό δεκνηηθό ζρνιείν. 

 Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα απνδείρζεθε πιήξσο κε βάζε ηα πνηνηηθά 

δεδνκέλα, ηα πνζνηηθά δεδνκέλα θαη ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ 

πξψηνπ θεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 Με βάζε ηα πνηνηηθά δεδνκέλα, θαηά ηε Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο ζηελ 

αξρηθή Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) (Γξνζηλνχ, 2014γ) παξνπζηάζηεθαλ 

κεγάιεο απνθιίζεηο επηά εμακήλσλ πξνο ηα θάησ απφ ην επίπεδν ηεο ηάμεο ηεο 
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καζήηξηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Οη απνθιίζεηο πεγάδνπλ απφ ηνπο 

πίλαθεο ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο (βι. θφθθηλε γξακκή Πίλαθαο 8), ηνπ 

Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ) (βι. θφθθηλε 

γξακκή Πίλαθαο 9) θαη ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (βι. θφθθηλε γξακκή 

Πίλαθαο 10). χκθσλα κε ηε Μεζνδνινγία Παξέκβαζεο, ην ΔΓΑ κε ηελ 

απηνπαξαηήξεζε θαη εηεξνπαξαηήξεζε (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζζ. 29-30) θαη ηε 

Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο ζηελ ηειηθή Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε (ΑΠΑ) 

(Γξνζηλνχ, 2014γ) ζεκεηψζεθε ζεηηθή κεηαβνιή ελφο εμακήλνπ πξνο ηα πάλσ (βι. 

κπιε γξακκή Πίλαθαο 8, 2, 3). Απηφ επηβεβαηψλεη φηη νη εηδηθέο δηδαθηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηε θσθή καζήηξηα, κε θνριηαθφ 

εκθχηεπκα ζην γεληθφ δεκνηηθφ  

ζρνιείν. Δπίζεο, θαηά ηελ Δηδηθή Γηδαθηηθή κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ 

(Γξνζηλνχ, 2014α) εθπιεξψλνληαλ νη ζηφρνη πνπ ζέηνληαλ θαη νη ζηφρνη γίλνληαλ πην 

απαηηεηηθνί, ζπλεπψο αλαγλσξίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ππνζηήξημε ηεο 

καζήηξηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν πξψην ζηφρνο ήηαλ λα δηαηππψλεη νινθιεξσκέλεο 

πξνηάζεηο ηξηψλ-ηεζζάξσλ ιέμεσλ κε ππνθείκελν, ξήκα θαη αληηθείκελν, ν φγδννο 

ζηφρνο ήηαλ λα κάζεη ηα άξζξα θαη ηηο θαηαιήμεηο ησλ νπζηαζηηθψλ ζηελ 

νλνκαζηηθή ζηνλ εληθφ θαη ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ θαη ν ηειεπηαίνο δέθαηνο 

ηέηαξηνο ζηφρνο ήηαλ λα θηηάρλεη πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ξήκαηα ζην α’ εληθφ 

θαη α’ πιεζπληηθφ αξηζκφ ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο. Αθφκε, ε παξαηήξεζε, κε ηηο 

ΛΔΒΓ (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζζ. 34, 66), ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ απφ κεξηάο ηεο καζήηξηαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο, 

απνηειεί θξηηήξην επηηπρίαο ησλ δηδαθηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηηο ζπγθεληξσηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ηα επίπεδα Μαζεζηαθήο 
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Δηνηκφηεηαο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ε καζήηξηα κε ην πξφβιεκα αθνήο, ζην επίπεδν 

ηεο αθξφαζεο είρε κέζε ηηκή απνθιίζεσλ έμη εμακήλσλ πξνο ηα θάησ απφ ην επίπεδν 

ηεο ηάμεο ηεο κε ηππηθή απφθιηζε 0,7 εμακήλνπ. ην επίπεδν ηεο ζπκκεηνρήο ζην 

δηάινγν είρε κέζε ηηκή απνθιίζεσλ ηεζζάξσλ εμακήλσλ πξνο ηα θάησ απφ ην 

επίπεδν ηεο ηάμεο ηεο κε ηππηθή απφθιηζε 0,7 εμακήλνπ. Σέινο, ζην επίπεδν ηεο 

έθθξαζεο κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα είρε κέζε ηηκή απνθιίζεσλ έμη εμακήλσλ πξνο 

ηα θάησ απφ ην επίπεδν ηεο ηάμεο ηεο κε ηππηθή απφθιηζε 0,6 εμακήλνπ. 
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ΔΠΙΠΔΓΟ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (Μαθξνπξόζεζκνο ζηόρνο) 

 

 

1.1. ΑΚΡΟΑΗ 

α/α Πεξηγξαθή 

(βξαρππξφζεζκνο 

ζηφρνο) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΡΥΗΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΩΝ               

8/12/2014 - 
27/01/2015 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΝΓΗΑΜΔΩΝ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΩΝ 

2/2/2015 - 
25/02/2015 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΣΔΛΗΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΩΝ 

2/3/2015 - 
23/03/2015 

Μέζε 

Σηκή 

Μ.Ο. 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

1.1.1 Να αθξνάηαη θαη 

λα αλαγλσξίδεη 

ήρνπο 

-7 -6 -5 -6 0,8 

1.1.2. Γηαθξίλεη ήρνπο 

(ήρνπο φπσο 

απηνχο ησλ 

θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ 

Φζηλφπσξνπ) 

-7 -6 -5 -6 0,8 

1.1.3. Μηκείηαη ήρνπο. -7 -6 -5 -6 0,8 

1.1.4. Αλαγλσξίδεη θαη 

παξάγεη ήρνπο 

κνπζηθψλ 

νξγάλσλ. 

-7 -7 -6 -6,7 0,5 

1.1.5. Αθξνάηαη θαη 

επαλαιακβάλεη 

ιέμεηο ή θξάζεηο 

κε ξπζκφ. 

-7 -6 -6 -6,3 0,5 

1.1.6. Αθξνάηαη θαη 

εθηειεί εληνιέο 

πνπ αθνχεη 

δσληαλά. 

-7 -6 -5 -6 0,8 

1.1.7 Παίδεη θαη αθνχεη 

κνπζηθά θαη 

ερεηηθά παηρλίδηα. 

-7 -6 -5 -6 0,8 

Μ. Ο. 

Απνθιί-

ζεσλ 

Παξαηεξνύληαη 

κεγάιεο 

απνθιίζεηο 6,1 

εμακήλσλ από ην 

επίπεδν ηάμεο. 

-7,0 -6,1 -5,3 -6,1 0,7 

       
       

1.2. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΛΟΓΟ 

1.2.1 Λέεη νλφκαηα 

ζπκκαζεηψλ 

-7 -6 -5 -6 0,8 

1.2.2 Ολνκάδεη 

αληηθείκελα. 

-7 -6 -5 -6 0,8 

1.2.3 Ολνκάδεη κέζα 

ζπγθνηλσλίαο. 

-7 -7 -6 -6,7 0,5 

1.2.4 Ολνκάδεη 

λνκίζκαηα. 

-3 -2 0 -1,7 1,2 

1.2.5 Λέεη ζπιιαβέο -2 -1 0 -1 0,8 

1.2.6 Αλαθνηλψλεη ηα 

λέα ηεο εκέξαο 

ζηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ 

-7 -7 -7 -7 0,0 

1.2.7 Αλαθέξεη 

δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ έρνπλ γίλεη ή 

ζα γίλνπλ 

(θνληηλφ θαη 

καθξηλφ παξειζφλ 

/ κέιινλ). 

-7 -7 -6 -6,7 0,5 

1.2.8 Απαληά άκεζα, 

φηαλ ηνλ ξσηάο 

ζρεηηθά κε ην 

γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. 

-2 -1 0 -1 0,8 
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Πίλαθαο 11, ζ. 132). Σέινο, ε ζεηηθή ζηάζε πνπ είραλ αλαπηχμεη νη γνλείο ηεο 

καζήηξηαο γηα ηελ δηδαθηηθή ππνζηήξημε ηεο θφξεο, ζχκθσλα κε ην έληππν 

ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα (Γξνζηλνχ, θαη ζπλ., 2009, ζ. 41) ηνπο απνηειεί αθφκα έλα 

θξηηήξην επηηπρίαο. 

1.2.9 Απεπζχλεη ην 

ιφγν ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηεο 

φηαλ παίδνπλ έλα 

παηρλίδη. 

-3 -2 0 -1,7 1,2 

Μ. Ο. 

Απνθιί-

ζεσλ 

Τπάξρνπλ 

απνθιίζεηο 4,2 

εμακήλσλ από ηε 

γξακκή βάζεο. 

-5,0 -4,3 -3,2 -4,2 0,7 

       

       

1.3 ΔΚΦΡΑΗ ΜΔ ΑΦΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 

1.3.1 Λέεη ιέμεηο θαη 

πξνηάζεηο. 

-7 -6 -5 -6 0,8 

1.3.2 Υξεζηκνπνηεί ηα 

ξήκαηα ζην 

ζσζηφ αξηζκφ θαη 

ρξφλν. 

-7 -6 -6 -6 0,5 

1.3.3 Υξεζηκνπνηεί 

ζσζηά ηα επίζεηα. 

-7 -6 -6 -6 0,5 

1.3.4 Κάλεη εξσηήζεηο. -7 -6 -5 -6 0,8 

1.3.5 Υξεζηκνπνηεί 

θαηαθαηηθέο θαη 

αξλεηηθέο 

πξνηάζεηο. 

-7 -7 -6 -7 0,5 

1.3.6 Δθθξάδεηαη 

κπξνζηά ζε 

άιινπο. 

-7 -6 -5 -6 0,8 

1.3.7 Πεξηγξάθεη θαη 

δηεγείηαη 

πξνθνξηθά. 

-7 -6 -5 -6 0,8 

Μ. Ο. 

Απνθιί-

ζεσλ 

Παξαηεξείηαη 

κεγάιε απόθιηζε 

6,2 εμακήλσλ. 

-7,0 -6,1 -5,4 -6,2 0,6 

       

       

       

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ 

 

α/α Μεζνπξφζεζκνη 

ηφρνη 

Μ.Ο. απνθιίζεσλ 

Αξρηθψλ 

Παξαηεξήζεσλ 

Μ.Ο. απνθιίζεσλ 

Δλδηάκεζσλ 

Παξαηεξήζεσλ 

Μ.Ο. απνθιίζεσλ 

Σειηθψλ 

Παξαηεξήζεσλ 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

1.1. Αθξφαζε -7,0 -6,1 -5,3 -6,1 0,7 

1.2. πκκεηνρή ζην 

δηάινγν 

-5,0 -4,3 -3,2 -4,2 0,7 

1.3. Έθθξαζε κε 

ζαθήλεηα θαη 

αθξίβεηα 

-7,0 -6,1 -5,4 -6,2 0,6 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (Μαθξνπξόζεζκνο ζηόρνο) 

 

 

1.1. ΑΚΡΟΑΗ 
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α/α Πεξηγξαθή 

(βξαρππξφζεζκνο 

ζηφρνο) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΡΥΗΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΩΝ               
8/12/2014 - 

27/01/2015 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΓΗΑΜΔΩΝ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΩΝ 
2/2/2015 - 

25/02/2015 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΣΔΛΗΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΩΝ 
2/3/2015 - 

23/03/2015 

Μέζε 

Σηκή 

Μ.Ο. 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

SD 

1.1.1 Να αθξνάηαη θαη 

λα αλαγλσξίδεη 

ήρνπο 

-7 -6 -5 -6 0,8 

1.1.2. Γηαθξίλεη ήρνπο 

(ήρνπο φπσο 

απηνχο ησλ 

θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ 

Φζηλφπσξνπ) 

-7 -6 -5 -6 0,8 

1.1.3. Μηκείηαη ήρνπο. -7 -6 -5 -6 0,8 

1.1.4. Αλαγλσξίδεη θαη 

παξάγεη ήρνπο 

κνπζηθψλ 

νξγάλσλ. 

-7 -7 -6 -6,7 0,5 

1.1.5. Αθξνάηαη θαη 

επαλαιακβάλεη 

ιέμεηο ή θξάζεηο 

κε ξπζκφ. 

-7 -6 -6 -6,3 0,5 

1.1.6. Αθξνάηαη θαη 

εθηειεί εληνιέο 

πνπ αθνχεη 

δσληαλά. 

-7 -6 -5 -6 0,8 

1.1.7 Παίδεη θαη αθνχεη 

κνπζηθά θαη 

ερεηηθά παηρλίδηα. 

-7 -6 -5 -6 0,8 

Μ. Ο. 

Απνθιί-

ζεσλ 

Παξαηεξνύληαη 

κεγάιεο 

απνθιίζεηο 6,1 

εμακήλσλ από ην 

επίπεδν ηάμεο. 

-7,0 -6,1 -5,3 -6,1 0,7 

       
       

1.2. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΛΟΓΟ 

1.2.1 Λέεη νλφκαηα 

ζπκκαζεηψλ 

-7 -6 -5 -6 0,8 

1.2.2 Ολνκάδεη 

αληηθείκελα. 

-7 -6 -5 -6 0,8 

1.2.3 Ολνκάδεη κέζα 

ζπγθνηλσλίαο. 

-7 -7 -6 -6,7 0,5 

1.2.4 Ολνκάδεη 

λνκίζκαηα. 

-3 -2 0 -1,7 1,2 

1.2.5 Λέεη ζπιιαβέο -2 -1 0 -1 0,8 

1.2.6 Αλαθνηλψλεη ηα 

λέα ηεο εκέξαο 

ζηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ 

-7 -7 -7 -7 0,0 

1.2.7 Αλαθέξεη 

δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ έρνπλ γίλεη ή 

ζα γίλνπλ 

(θνληηλφ θαη 

καθξηλφ παξειζφλ 

/ κέιινλ). 

-7 -7 -6 -6,7 0,5 

1.2.8 Απαληά άκεζα, 

φηαλ ηνλ ξσηάο 

ζρεηηθά κε ην 

γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. 

-2 -1 0 -1 0,8 

1.2.9 Απεπζχλεη ην 

ιφγν ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηεο 

φηαλ παίδνπλ έλα 

-3 -2 0 -1,7 1,2 
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Πίλαθαο 11. Δπίπεδα Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο ζηνλ Πξνθνξηθό Λόγν, ζύκθσλα κε ηηο ΛΔΓΒ 

παηρλίδη. 

Μ. Ο. 

Απνθιί-

ζεσλ 

Τπάξρνπλ 

απνθιίζεηο 4,2 

εμακήλσλ από ηε 

γξακκή βάζεο. 

-5,0 -4,3 -3,2 -4,2 0,7 

       

       

1.3 ΔΚΦΡΑΗ ΜΔ ΑΦΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 

1.3.1 Λέεη ιέμεηο θαη 

πξνηάζεηο. 

-7 -6 -5 -6 0,8 

1.3.2 Υξεζηκνπνηεί ηα 

ξήκαηα ζην 

ζσζηφ αξηζκφ θαη 

ρξφλν. 

-7 -6 -6 -6 0,5 

1.3.3 Υξεζηκνπνηεί 

ζσζηά ηα επίζεηα. 

-7 -6 -6 -6 0,5 

1.3.4 Κάλεη εξσηήζεηο. -7 -6 -5 -6 0,8 

1.3.5 Υξεζηκνπνηεί 

θαηαθαηηθέο θαη 

αξλεηηθέο 

πξνηάζεηο. 

-7 -7 -6 -7 0,5 

1.3.6 Δθθξάδεηαη 

κπξνζηά ζε 

άιινπο. 

-7 -6 -5 -6 0,8 

1.3.7 Πεξηγξάθεη θαη 

δηεγείηαη 

πξνθνξηθά. 

-7 -6 -5 -6 0,8 

Μ. Ο. 

Απνθιί-

ζεσλ 

Παξαηεξείηαη 

κεγάιε απόθιηζε 

6,2 εμακήλσλ. 

-7,0 -6,1 -5,4 -6,2 0,6 

       

       

       

ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ ΔΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ 

 

α/α Μεζνπξφζεζκνη 

ηφρνη 

Μ.Ο. απνθιίζεσλ 

Αξρηθψλ 

Παξαηεξήζεσλ 

Μ.Ο. απνθιίζεσλ 

Δλδηάκεζσλ 

Παξαηεξήζεσλ 

Μ.Ο. απνθιίζεσλ 

Σειηθψλ 

Παξαηεξήζεσλ 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

1.1. Αθξφαζε -7,0 -6,1 -5,3 -6,1 0,7 

1.2. πκκεηνρή ζην 

δηάινγν 

-5,0 -4,3 -3,2 -4,2 0,7 

1.3. Έθθξαζε κε 

ζαθήλεηα θαη 

αθξίβεηα 

-7,0 -6,1 -5,4 -6,2 0,6 
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ΈΝΣΤΠΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟ ΓΟΝΔΑ 

α/α Ζκεξνκελία 

ζπλάληεζεο 

Θέκα ζπδήηεζεο Λεπηνκέξεηεο 

1ε 8.12.2014 Ο πξνθνξηθφο ιφγνο, ε 

θψθσζε θαη ην θνριηαθφ 

εκθχηεπκα 

Ζ κεηέξα κνπ εμέθξαζε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηδε ε θφξε ηεο, ηελ αξλεηηθή ηεο ζηάζε 

γηα ηε λνεκαηηθή γιψζζα θαη ηελ επηζπκία ηεο γηα 

πιήξε εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηεο κε ηελ 

νκηινχκελε γιψζζα θαη ηε ζπλεξγαζία κνπ κε ηε 

ινγνζεξαπεχηξηα. 

2ε 9.12.2014 Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε ζην 

γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν 

Ζ κεηέξα έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρέζε κνπ κε 

ηε καζήηξηα θαη κνπ εμήγεζε ηνλ ραξαθηήξα ηεο. 

3ε 15.12.2014 Ζ ρξήζε ηνπ θνριηαθνχ 

εκθπηεχκαηνο θαη ε έλλνηα 

ηεο θψθσζεο 

Ο παηέξαο, έπεηηα απφ εξψηεζε κνπ, κνπ είπε φηη ε 

καζήηξηα αθνχεη θαλνληθά θαη δελ έδεημε πξνζπκία 

λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ην ζέκα ηνπ βαζκνχ 

αθνήο. 

4ε 22.12.2014 Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε ζην 

γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν 

Μίιεζα κε ηε κεηέξα γηα ηε ζπλεξγαζία κνπ κε 

ηελ καζήηξηα θαη ηελ εηδηθή δηδαθηηθή ππνζηήξημε 

πνπ ηεο πξνζθέξσ. 

5ε 23.12.2014  Δπρέο γηα ηα Υξηζηνχγελλα 

6ε 12.01.2015 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαθηηθή θαη γισζζηθή 

ππνζηήξημε, ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη 

ηεο νιηθήο επηθνηλσλίαο 

Δλεκέξσζα ηε κεηέξα γηα ην δηαθνξνπνηεκέλν 

αηνκηθφ κάζεκα πνπ αξρίζακε λα θάλνπκε γηα κία 

δηδαθηηθή ψξα ηελ εβδνκάδα, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ηεο ιφγνπ. 

7ε 13.01.2015 Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε ζην 

γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν 

Πιένλ ε κεηέξα κε ξσηνχζε γηα ηε πνξεία ηεο 

θφξεο ηεο ζηα καζήκαηα θαη ιηγφηεξν γηα ηελ 

κεηαμχ καο ζρέζε. 

8ε 20.01.2015 » Ζ κεηέξα ελδηαθεξφηαλ γηα ηε πνξεία ηεο θφξεο 

ηεο ζηα καζήκαηα. 

9ε 27.01.2015 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαθηηθή θαη γισζζηθή 

ππνζηήξημε, ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη 

ηεο νιηθήο επηθνηλσλίαο 

Έπεηηα απφ ηελ ζπλάληεζε κνπ κε ηελ 

ινγνζεξαπεχηξηα, ελεκέξσζα ηελ κεηέξα γηα ηε 

ζπλεξγαζία καο. 

10ε 10.02.2015 Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε ζην 

γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν 

Σν ίδην κε ηελ φγδνε ζπλάληεζε. 

11ε 24.02.2015 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαθηηθή θαη γισζζηθή 

ππνζηήξημε, ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη 

ηεο νιηθήο επηθνηλσλίαο 

Δλεκέξσζα ηνλ παηέξα γηα ηελ θαιή πνξεία ηεο 

θφξεο ηνπ θαη γηα ην δηαθνξνπνηεκέλν αηνκηθφ 

κάζεκα πνπ θάλνπκε. 

12ε 25.02.2015 Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε ζην 

γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν 

Ζ κεηέξα κνπ εμέθξαζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο 

φηη δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ηε θφξε ηεο ζηα 

καζήκαηα θαη ηεο εμήγεζα ηνλ ηξφπν πνπ ηελ 

βνεζάσ. 

13ε 2.03.2015 » Ζ κεηέξα κνπ εμέθξαζε πάιη φηη δελ μέξεη λα 

γξάθεη νξζνγξαθηθά ζσζηά θαη έηζη δελ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηελ θφξε ηεο. Έπεηηα απφ ζπλελλφεζε 

πνπ είρακε ε κεηέξα, ε δαζθάια ηεο ηάμεο θαη εγψ 

σο δαζθάια παξάιιειεο ζηήξημεο, ζπκθσλήζακε 

λα γξάθσ ηνπο βαζηθνχο γξακκαηηθνχο θαη 

νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο ηεο θάζε εκέξαο ζε έλα 

ηεηξάδην. 

14ε 9.03.2015 » » 

15ε 10.03.2015 » » 

16ε 16.03.2015 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαθηηθή θαη γισζζηθή 

Δμέθξαζα ζηε κεηέξα ηε ζεηηθή πνξεία ηεο 

ζπλεξγαζίαο κνπ κε ηε καζήηξηα κε ην πξφβιεκα 
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ππνζηήξημε, ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη 

ηεο νιηθήο επηθνηλσλίαο 

αθνήο θαη ηνλ ηξφπν πνπ δέρεηαη ηελ εηδηθή 

δηδαθηηθή κνπ ππνζηήξημε θαη  ε ίδηα θάλεθε λα 

ραίξεηαη. 

17ε 18.03.2015 Ζ δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαθηηθή θαη γισζζηθή 

ππνζηήξημε, ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη 

ηεο νιηθήο επηθνηλσλίαο 

Μίιεζα κε ηε κεηέξα κε πνιχ ζεηηθά ζρφιηα γηα 

ηελ αλάπηπμε πνπ ζεκεηψλεη ε θφξε ηεο ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν θαη έδεημε λα ραίξεηαη αλ θαη ε 

ίδηα εζηίαδε ζην καζεζηαθφ θνκκάηη. 

18ε 23.03.2015 » » 

19ε 31.03.2015 Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε ζην 

γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν 

Μίιεζα ζηε κεηέξα γηα πξφνδν ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηεο καζήηξηαο θαη ράξεθε. Σεο 

είπα ζεηηθά ζρφιηα θαη γηα ηελ πξφνδν ζηελ 

αλάγλσζε θαη ηε γξαθή, αιιά ζπδεηήζακε θαη γηα 

ην θνκκάηη ησλ καζεκαηηθψλ φπνπ πζηεξνχζε. 

20ε 1.04.2015  Δπρέο γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα. 

21ε 

 

20.04.3015 Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε ζην 

γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν 

Μίιεζα κε ηελ κεηέξα γηα ηελ πξφνδν πνπ θάλεη ε 

θφξεο ηεο θαη ζηα καζεκαηηθά θαη ε κεηέξα 

ραξνχκελε κνπ είπε φηη ε καζήηξηα ηα πάεη 

θαιχηεξα θαη ζην δηάβαζκα ζην ζπίηη. 

Πίλαθαο 12. Έληππν ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα 
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Σα πνζνηηθά δεδνκέλα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ πεηξακαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ δείρλνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηεο θσθήο 

καζήηξηαο κε θνριηαθφ εκθχηεπκα κε ηηο εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζχκθσλα κε ην ΑΓΔΠΔΑΔ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ελειίθσλ έδεημαλ φηη φινη 

πηζηεχνπλ φηη ην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ε γεληθή ηάμε είλαη ην θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην γηα ηελ καζήηξηα κε πξφβιεκα αθνήο, απαληψληαο «πάξα 

πνιχ», «πνιχ» θαη «κέηξηα» ηζφπνζα ζε θάζε εξψηεζε. Ζ πιεηνςεθία απηψλ, 9 απφ 

ηνπο 15, πηζηεχεη φηη ε ππνζηήξημε ηεο καζήηξηαο γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή «ζην 

γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν κε αηνκηθά καζήκαηα» θαη 10 απφ ηνπο 15 πηζηεχνπλ φηη 

γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή «ζηε γεληθή ηάμε κε εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε». 

Αληίζεηα, κφλν 2 απφ ηνπο 15 πηζηεχνπλ φηη ην θαηάιιειν πιαίζην, γηα ηελ καζήηξηα 

κε ην πξφβιεκα αθνήο, είλαη ην «εηδηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν» (Ραβδφγξακκα 3).  

 

Ραβδόγξακκα 3. Απαληήζεηο ελειίθσλ ζην εξώηεκα «Οη εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ππνζηεξίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ θσθή καζήηξηα, κε θνριηαθό εκθύηεπκα: ζην γεληθό δεκνηηθό ζρνιείν, ζηε 

γεληθή ηάμε, ζην γεληθό δεκνηηθό ζρνιείν κε αηνκηθά καζήκαηα, ζηε γεληθή ηάμε κε 

εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε, ζην εηδηθό δεκνηηθό ζρνιείν;» 
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Καηά ηηο πεηξακαηηθέο παξεκβάζεηο, δφζεθαλ ζηελ καζήηξηα πέληε 

θνηλσληθέο ηζηνξίεο ζηηο νπνίεο ππήξραλ θελά πξνο ζπκπιήξσζε. Ζ καζήηξηα 

απάληεζε ζσζηά ζηελ πιεηνςεθία ησλ θελψλ ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ, 

επαιεζεχνληαο ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλφινπ 

ηεο παξέκβαζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. πγθεθξηκέλα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πξψηεο εβδνκάδαο φπνπ ηεο δφζεθαλ νη ηξεηο πξψηεο θνηλσληθέο 

ηζηνξίεο, ηελ πξψηε εκέξα ζηελ πξψηε θνηλσληθή ηζηνξία απάληεζε ζσζηά ζηα ηξία 

απφ ηα έμη θελά. ηελ δεχηεξε θνηλσληθή ηζηνξία, ηελ επφκελε κέξα απάληεζε ζσζηά 

ζηα νθηψ απφ νθηψ θελά θαη ηελ ηξίηε εκέξα ηεο ίδηαο εβδνκάδαο, ζηελ ηξίηε 

θνηλσληθή ηζηνξία απάληεζε ζσζηά θαη ζηα 10 θελά. Έπεηηα απφ δχν εβδνκάδεο ηεο 

δφζεθαλ νη ηειεπηαίεο δχν θνηλσληθέο ηζηνξίεο φπνπ θαη ζε απηέο απάληεζε ζσζηά 

ζε φια ηα νθηψ θαη ελλέα θελά, αληίζηνηρα (Πίλαθαο 13). 

α/α Σίηινο Ζκεξνκελία 

Αξηζκφο 

ιέμεσλ 

Σχπνο 

ιέμεσλ 

Αξηζκφο 

νπηηθνπνηεκέλσλ 

δηεπθνιπληψλ 

σζηέο 

απαληήζεηο 

1
ε
 Έια λα παίμνπκε! 30.03.2015 50 

Όινη νη 

ηχπνη 

ιέμεσλ. 3 3/6 

2
ε
 Να παίμσ καδί ζαο; 31.03.2015 57 » 4 8/8 

3
ε
 Παίδνπκε θξπθηφ; 01.04.2015 62 » 3 10/10 

4
ε
 

Κνίηα, έλαο 

ζθχινο! 
20.04.2015 59 » 4 8/8 

5
ε
 Πάκε έμσ! 21.04.2015 64 » 4 9/9 

Πίλαθαο 13. Πνζνηηθά δεδνκέλα Κνηλσληθώλ Ιζηνξηώλ 
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ηελ πξψηε θνηλσληθή ηζηνξία βξήθε θαη ζπκπιήξσζε ζσζηά ηα θελά πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ θαηάιεμε ζειπθνχ νπζηαζηηθνχ «-ε», ηελ θαηάιεμε ξήκαηνο ζην 

πξψην εληθφ πξφζσπν «-σ» θαη ηελ θαηάιεμε ξήκαηνο ζην πξψην πιεζπληηθφ «-

νπκε». ηελ ίδηα θνηλσληθή ηζηνξία δελ ζπκπιήξσζε ζσζηά ην αφξηζην άξζξν «κία», 

ην ζχλδεζκν «θαη» θαη ηελ ηνπηθή πξφζεζε «ζην». ηελ δεχηεξε θνηλσληθή ηζηνξία 

βξήθε θαη ζπκπιήξσζε ζσζηά ην αφξηζην άξζξν «κία», ην ζχλδεζκν «θαη», ηελ 

ηνπηθή πξφζεζε «ζην», ην ζειπθφ άξζξν νλνκαζηηθήο εληθνχ «ε» θαη νλνκαζηηθήο 

πιεζπληηθνχ «νη», ηελ θαηάιεμε ζειπθνχ νλνκαζηηθήο πιεζπληηθνχ «-εο», θαη ηελ 

θαηάιεμε ξήκαηνο ζην πξψην εληθφ πξφζσπν «-σ» θαη ζην πξψην πιεζπληηθφ «-

νπκε». ηελ ηξίηε θνηλσληθή ηζηνξία βξήθε θαη ζπκπιήξσζε ζσζηά ηνπο 

ζπλδέζκνπο «θαη» θαη «κε», ηελ ηνπηθή πξφζεζε «ζην», ηελ πξνζσπηθή αλησλπκία 

«εγψ», ην ζειπθφ άξζξν ηεο νλνκαζηηθήο «ε», ηελ θαηάιεμε ζειπθνχ νπζηαζηηθνχ 

εληθνχ «-ε» θαη πιεζπληηθνχ «-εο» θαη ηελ θαηάιεμε ξήκαηνο ζην πξψην εληθφ 

πξφζσπν «-σ» θαη ζην πξψην πιεζπληηθφ «-νπκε». ηελ ηέηαξηε θνηλσληθή ηζηνξία 

ζπκπιήξσζε ζσζηά ηα θελά γηα ην αφξηζην άξζξν «έλα», ηνπο ζπλδέζκνπο «θαη» θαη 

«κε», ηελ ηνπηθή πξφζεζε «ζην», ην ζειπθφ άξζξν «ε», ηελ θαηάιεμε ζειπθνχ 

νπζηαζηηθνχ εληθνχ «-ε» θαη αξζεληθνχ νπζηαζηηθνχ εληθνχ «-νο» θαη ηελ θαηάιεμε 

ξήκαηνο ζην πξψην εληθφ πξφζσπν «-σ». ηελ πέκπηε θνηλσληθή ηζηνξία βξήθε θαη 

ζπκπιήξσζε ζσζηά ηα θελά γηα ην αφξηζην άξζξν «έλα», ηνπο ζπλδέζκνπο «θαη» θαη 

«κε», ηελ ηνπηθή πξφζεζε «ζην», ηελ πξνζσπηθή αλησλπκία «εγψ», ην νπδέηεξν 

άξζξν «ην», ηελ θαηάιεμε νπδέηεξνπ νπζηαζηηθνχ «-η» θαη ηελ θαηάιεμε ξήκαηνο 

ζην πξψην εληθφ πξφζσπν «-σ» θαη ζην πξψην πιεζπληηθφ «-νπκε» (Πίλαθαο 14). 
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 o: δελ επαιεζεχζεθε ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία 

**
 x: επαιεζεχζεθε κία θνξά ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία 

***
 xx: επαιεζεχζεθε δχν θνξέο ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία 

Πίλαθαο 14. Γηδαθηηθνί ζηόρνη πνπ επαιεζεύζεθαλ ζε θάζε θνηλσληθή ηζηνξία 

 

Με ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ζπκθσλνχλ νη 

Γξνζηλνχ (2014α), Γξνζηλνχ, θαη ζπλ. (2014, ζ. 88), Υξεζηάθε (2011, ζζ. 149-150) 

θαη ν Νφκνο 4074/2012, νη νπνίνη επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε ησλ εηδηθψλ δηδαθηηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θσθψλ καζεηψλ κε θνριηαθφ 

εκθχηεπκα. χκθσλα κε ηε Γξνζηλνχ (2014α) ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ 

ηνρεπκέλνπ Αηνκηθνχ Γνκεκέλνπ Δληαμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Παξέκβαζεο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΔΑΔ) γηα ηα άηνκα κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο 

Αλάγθεο (ΔΔΑ) θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο είλαη απαξαίηεηνο. Οη Γξνζηλνχ, θαη ζπλ. 

(2014, ζ. 88) αλαθέξνπλ φηη ην ΑΓΔΠΔΑΔ απνηέιεζε έλα πνιχ ρξήζηκν θαη βαζηθφ 

εξγαιείν ζηελ εξγαζία ηνπο. Δπίζεο ζπκπέξαλαλ φηη ν καζεηήο κε ην πξφβιεκα 

αθνήο βγήθε θεξδηζκέλνο «απφ ηε ζπγθεθξηκέλε παξεκβαηηθή δηαδηθαζία θαη 
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σθειήζεθε ζεκαληηθά απφ απηή θαζψο εληζρχζεθε ν πξνθνξηθφο ηνπ ιφγνο θαη 

θαηάθεξε κέζσ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, λα δηαηππψλεη απιέο πξνηάζεηο θαη λα 

ηηο πξνθέξεη αξγά θαη θαζαξά». Ο Υξεζηάθεο (2011) αλαθέξεη φηη «πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη εηδηθά ππνζηεξηθηηθά πξνγξάκκαηα, γηα λα 

επηηχρνπλ φζν είλαη δπλαηφλ θαιχηεξε εμέιημε θαη εθπαίδεπζε. Σα πξνγξάκκαηα 

απηά πινπνηνχληαη ζε απζηεξά εμαηνκηθεπκέλν πιαίζην, δειαδή έλαο πξνο έλαο 

εθπαηδεπηηθφο-καζεηήο ή ζηα πιαίζηα κηθξψλ νκάδσλ ησλ δχν-ηξηψλ καζεηψλ» 

(Υξεζηάθεο, 2011, ζζ. 149-150). Αληίζηνηρα ν Νφκνο 4074/2012 αλαθέξεη φηη  ζα 

πξέπεη λα παξέρνληαη απνηειεζκαηηθά εμαηνκηθεπκέλα κέηξα ππνζηήξημεο ζηα 

θαηάιιεια πεξηβάιινληα γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ε αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηνλ ζηφρν ηεο 

πιήξνπο ελζσκάησζεο. 

Οη Cruz, Quittner, Marker, & DesJardin (2013) αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηνπ 

εκπινπηηζκέλνπ γισζζηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ θνριηεκθπηεπκέλσλ θσθψλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. Έλα 

ηέηνην πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ιέμεσλ θαη δνκεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνπζίαζεο θαη πεξηγξαθήο εηθφλσλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

DesJardin & Eisenberg (2007) ην κήθνο έθθξαζεο, ε παξάιιειε νκηιία θαη επέθηαζε 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε κεηέξα ήηαλ ζεκαληηθέο δηεπθνιπληηθέο γισζζηθέο ηερληθέο 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην γισζζηθφ εμαγφκελν απνηέιεζκα ηνπ παηδηνχ. Δπηπιένλ, ε 

αλαδηαηχπσζε θαη νη αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηηο 

ηθαλφηεηεο ηεο αληηιεπηηθήο γιψζζαο θαη κε ηηο δεμηφηεηεο ηεο εθθξαζηηθήο 

γιψζζαο ησλ παηδηψλ, αληίζηνηρα (DesJardin & Eisenberg, 2007). Οη εξεπλεηέο Rodd 

& Young, (2009) αλαθέξνπλ φηη ε έκθαζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε θαη απφ ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πξνβιεκάησλ αθνήο θαη απφ ηνπο 
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γνλείο. Δίλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο λα ππάξρεη κία απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε 

ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ 

πιαηζίσλ ελζσκάησζεο. Σέινο νη Most, Shina-August θαη Meilijson (2010) 

θαηέιεμαλ, φηη κηα απνηειεζκαηηθή εηδηθή δηδαθηηθή ππνζηήξημε ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχεη ψζηε ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο λα εμαζθνχληαη ζην λα αθνχλ θαη λα 

παξαθνινπζνχλ ηα πνηθίια αθνπζηηθά εξεζίζκαηα κηαο ζπδήηεζεο. 
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πδήηεζε 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηα ηξία αξρηθά εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο απνδεηθλχνληαη πιήξσο. Όπσο θάλεθε απφ ηε 

ζηάζε ηεο καζήηξηαο, ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκπιέθνληαλ κε ηε 

καζήηξηα, θξίζεθε αλαγθαία ε δηαθνξνπνίεζε θαη ε πξνζαξκνγή ησλ εηδηθψλ 

δηδαθηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ. Όινη νη παξαπάλσ έδεημαλ λα 

εθηηκνχλ ζεηηθά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηεο θσθήο καζήηξηαο, κε θνριηαθφ εκθχηεπκα. Δπηπιένλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ δελ έλησζαλ λα επεξεάδεηαη ην εβδνκαδηαίν 

σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ κε ηηο εηδηθέο δηδαθηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο· θαη απηφ 

γηαηί ππήξρε ε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ παξάιιειεο ζηήξημεο. Απηφ πεγάδεη θαη 

απφ ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο αιιά θαη απφ ηα 

πνζνηηθά δεδνκέλα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σέινο είλαη πνιχ ζεηηθφ φηη νη ελήιηθεο 

εκπιεθφκελνη κε ηελ καζήηξηα, κε ην πξφβιεκα αθνήο, ζεσξνχλ φηη ην θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην είλαη ην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν κε ηελ απαηηνχκελε 

εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε. Ζ ππνζηήξημε απηή αλαθέξεηαη ζηηο εηδηθέο δηδαθηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ηεο θσθήο καζήηξηαο, κε θνριηαθφ εκθχηεπκα ζην γεληθφ 

δεκνηηθφ ζρνιείν. πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή θαη γισζζηθή ππνζηήξημε ελφο παηδηνχ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπσο ζηα παηδηά κε πξνβιήκαηα αθνήο, ζα πξέπεη 

λα ζρεδηάδεηαη θαη λα πινπνηείηαη έλα εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα φπσο 

απηφ πνπ νξίδεη ην ΑΓΔΠΔΑΔ. 
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Παξάξηεκα 

 

Δηθόλα 2. Γηαθνξνπνηεκέλν Δθπαηδεπηηθό Τιηθό κε κσξό θαη επηθάλεηα εξγαζίαο βέιθξνλ κε 

ιέμεηο θαη πξνηάζεηο. Σν πιηθό ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα κπνξέζεη ε καζήηξηα κε ην πξόβιεκα 

αθνήο λα πεη πξνηάζεηο 4-8 ιέμεσλ κε ην ξήκα "έρεη" θαη ηνλ ζύλδεζκν "θαη" (22ε ΠΗΠΑ - 

16.03.2015). 

 

 

Δηθόλα 3. Η καζήηξηα ελώ θνιιάεη ηα θαξηειάθηα ζηελ ζσζηή ζεηξά γηα λα κάζεη λα ιέεη 

πξνηάζεηο 4-8 ιέμεσλ κε ην ξήκα "έρεη" θαη ηνλ ζύλδεζκν "θαη". 
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Δηθόλα 4. Η καζήηξηα ελώ ιέεη ηελ ζσζηά δνκεκέλε πξόηαζε πεξηγξαθήο ηνπ κσξνύ: «Σν κσξό 

έρεη κάηηα, κύηε θαη ζηόκα». 

 

 

Δηθόλα 5. Κνηλσληθή ηζηνξία κε ηίηιν "Έια λα παίμνπκε!", Αξρηθή επηθάλεηα εξγαζίαο πξνο 

ζπκπιήξσζε κε θαξηειάθηα κε βέιθξνλ (25ε ΠΗΠΑ - 30.03.2015). 
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Δηθόλα 6. Κνηλσληθή ηζηνξία "Να παίμσ καδί ζαο;", Αξρηθή επηθάλεηα εξγαζίαο κε θαξηειάθηα 

κε βέιθξνλ (26ε ΠΗΠΑ - 31.03.2015). 

 

Δηθόλα 7. Κνηλσληθή ηζηνξία "Παίδνπκε θξπθηό;", Αξρηθή επηθάλεηα εξγαζίαο κε θαξηειάθηα 

κε βέιθξνλ (27ε ΠΗΠΑ - 01.04.2015). 
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Δηθόλα 8. Κνηλσληθή ηζηνξία "Κνίηα, έλαο ζθύινο!", Αξρηθή επηθάλεηα εξγαζίαο κε θαξηειάθηα 

κε βέιθξνλ (28ε ΠΗΠΑ - 20.04.2015). 

 

Δηθόλα 9. Κνηλσληθή ηζηνξία "Πάκε έμσ!", Αξρηθή επηθάλεηα εξγαζίαο κε θαξηειάθηα κε 

βέιθξνλ (29ε ΠΗΠΑ - 21.04.2015). 

 

 


