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»
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
ηεο
Αιεμάλδξαο σηεξνπνύινπ
Γηπισκαηνχρνπ ηνπ Σκήκαηνο ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ηνπ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
2007

Σίηινο
Αλάπηπμε πξνζδνθηψλ ησλ γνλέσλ γηα ηε κειινληηθή νηθνγέλεηα αηφκνπ κε λνεηηθή
αλαπεξία

Σitle
Development of expectations of parents for the future family of a person with
intellectual disability

Σitolo
Aspettative di sviluppo dei genitori per il futuro della famiglia della persona con
disabilita intellettiva
Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: . Παπαπέηξνπ, Λέθηνξαο ζην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο
θαη δηδάθησξ ζην Σκήκα Φηινινγίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, Δζληθφ θαη
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
πλεπηβιέπσλ Καζεγεηήο:
Παηδαγσγηθήο, Λνγνπαηδείαο
Παλεπηζηήκην Αζελψλ

Γ. Γξάθνο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Δηδηθήο
– Λνγνζεξαπείαο, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ

Καιακάηα, Ννέκβξηνο 2015

Πεξηερόκελα
Πξφινγνο................................................................................................................................... 4
Πεξίιεςε................................................................................................................................... 5
Λέμεηο θιεηδηά ........................................................................................................................... 6
Δηζαγσγή ................................................................................................................................... 7
Παξέκβαζε θαη ξφινο εηδηθνχ παηδαγσγηθνχ ........................................................................... 9
Κεθάιαην 1 .............................................................................................................................. 11
1.1

Ννεηηθή Αλαπεξία ........................................................................................................ 11

1.2

Αηηηνινγία ..................................................................................................................... 13

1.3

πκπησκαηνινγία.......................................................................................................... 15

1.4 Σαμηλφκεζε ....................................................................................................................... 16
Κεθάιαην 2 .............................................................................................................................. 19
2.1 .Οηθνγέλεηα ........................................................................................................................ 19
2.2 Οηθνγέλεηα θαη λνεηηθή αλαπεξία ..................................................................................... 20
2.3 εμνπαιηθφηεηα αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία ................................................................. 23
2.4 Απηφλνκε δηαβίσζε .......................................................................................................... 24
Κεθάιαην 3 .............................................................................................................................. 25
3.1. Δηδηθή δηδαθηηθή............................................................................................................... 25
3.2. Παξέκβαζε....................................................................................................................... 25
3.3. Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ...................................................................................... 26
3.4. Δξγαιεία έξεπλαο ............................................................................................................. 26
3.5. Ζ άζθεζε κε ην παηδί ....................................................................................................... 27
3.6. Τπνζέζεηο έξεπλαο ........................................................................................................... 27
3.7. Πξαθηηθή εξγαζία θαη κεζνδνινγία παξέκβαζεο ............................................................ 36
3.7.1. Πξψηε παξέκβαζε ........................................................................................................ 37
γ) εηδηθή δηδαθηηθή .................................................................................................................. 38
3.7.2. Γεχηεξε παξέκβαζε ...................................................................................................... 39
2

3.7.3. Σξίηε παξέκβαζε .......................................................................................................... 41
3.7.4. Σέηαξηε παξέκβαζε ...................................................................................................... 43
3.7.5. Πέκπηε παξέκβαζε ....................................................................................................... 47
3.7.6. Έθηε παξέκβαζε ........................................................................................................... 49
3.7.7. Έβδνκε παξέκβαζε....................................................................................................... 51
3.7.8. Όγδνε παξέκβαζε ......................................................................................................... 53
3.7.9. Έλαηε παξέκβαζε ......................................................................................................... 55
3.7.10. Γέθαηε παξέκβαζε...................................................................................................... 57
3.7.11. Δλδέθαηε παξέκβαζε .................................................................................................. 59
Κεθάιαην 4 .............................................................................................................................. 61
πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα.................................................................................................. 61
4.1. πδήηεζε .......................................................................................................................... 61
4.2. πκπεξάζκαηα.................................................................................................................. 63
Βηβιηνγξαθία ........................................................................................................................... 66
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ........................................................................................................................ 68

3

Πξόινγνο
Σν πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (ΔΑΔ) απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνλ
θάζε εθπαηδεπηηθφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη
πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηηο εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε ρψξα, αιιά θαη γεληθφηεξα
ζηνλ θφζκν θαη ζρεηίδνληαη κε απηφλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ινηπφλ πξνθιήζεηο θαη ηα
εξσηεκαηηθά πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά θαηξνχο κε ψζεζαλ λα ιάβσ κέξνο ζην
ΓΗ.Π.Μ.. Σνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ κε ηίηιν: αλάπηπμε δεμηνηήησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ
ζπκκαζεηέο κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη
ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Οη απνιαβέο απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, ήηαλ κεγάιεο θαη ε
δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ ήηαλ αλαπφθεπθηε. Ζ δηδαθηηθή κνπ αιιειεπίδξαζε κε
καζεηή πνπ παξνπζηάδεη λνεηηθή θαζπζηέξεζε, απνηέιεζε πξφθιεζε θαη κία
κνλαδηθή εκπεηξία δεδνκέλνπ φηη ήηαλ ε πξψηε κνπ θνξά πνπ εξρφκνπλ ζε επαθή κε
άηνκν κε ηππηθήο αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ελφο δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο.
ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θχξην άββα Παπαπέηξνπ,
επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο, γηα ηηο θεξαίεο ζπκβνπιέο ηνπ πνπ βνήζεζαλ ζηελ
νινθιήξσζε ηνπ πνλήκαηνο, γηα ηελ ππνκνλή ηνπ, αιιά θαη γηα ηελ αλζξψπηλε
πξνζέγγηζε ηνπ. Δπραξηζηψ επίζεο ηνλ θχξην Γεψξγην δξάθν, ζπλ επηβιέπνληα ηεο
κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.
Οθείισ επηπιένλ λα ηνλίζσ ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ηελ ππνδεηγκαηηθή
ζπλεξγαζία κε ηελ δηεπζχληξηα θαη κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ .Γ.Δ.
(ρνιείν δεχηεξεο επθαηξίαο) ηεο Καιακάηαο. Γελ ζα ήζεια λα παξαιείςσ λα
επραξηζηήζσ ηνπο ελήιηθεο ζπκκαζεηέο ηνπ καζεηή πνπ παξαθνινπζνχζε γηα ηελ
ππνκνλή θαη ηελ αλνρή ηνπο λα είκαη παξνχζα ζην ρνξφ. Σέινο ήζεια λα εθθξάζσ
ηελ επγλσκνζχλε κνπ πξνο ηελ νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή πνπ απνηέιεζε ην κέζν γηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε θαη θαη' επέθηαζε ηελ παξνχζα
έξεπλα. Σέινο επραξηζηψ κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ ην θνξκί. Πνπ κε άθεζε λα ηνλ
πιεζηάζσ, λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα δερηψ απφ απηφλ ζπνπδαία καζήκαηα.
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Πεξίιεςε
ηα

πιαίζηα

ηεο

πξαθηηθήο

άζθεζεο

ηνπ

δηαθξαηηθνχ

πξνγξάκκαηνο

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (ΓΗ.Π.Μ..), «Αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ
εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε γηα ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο κε ζχλζεηεο
πξνγλσζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο»,
δηελεξγήζεθε έξεπλα ε νπνία επηθεληξψζεθε ζηελ επίδξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο
παξέκβαζεο δνκεκέλεο δηδαζθαιίαο. Σν πφλεκα απηφ αθνξά ζηε κειέηε πεξίπησζεο
καζεηή 18 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε πνπ παξαθνινπζνχζε ην .Γ.Δ. (ρνιείν
δεχηεξεο επθαηξίαο) ελειίθσλ. Ο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ ε απηφλνκε ή
εκηαπηφλνκε δηαβίσζε αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη ηα
εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:
1. αλ ην πεξηερφκελν ησλ πξνζδνθηψλ ησλ γνλέσλ γηα λα δεκηνπξγήζεη ην παηδί
κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε νηθνγέλεηα, είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ.
2. αλ ν καζεηήο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξεί λα κάζεη ηξφπνπο
ζπγθαηνίθεζεο ζε ζρνιείν δεχηεξεο επθαηξίαο.
3. αλ νη δξαζηεξηφηεηεο εκηαπηφλνκεο δηαβίσζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην
ΑΓΔΠΔΑΔ ( ηνρεπκέλν, αηνκηθφ, δνκεκέλν, εληαμηαθφ πξφγξακκα εηδηθήο
αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο) κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαλφεζε
ηεο έλλνηαο ηεο δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο ή ηελ ζπλχπαξμε αηφκσλ κε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε.
Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε κεηθηή κεζνδνινγία κε ζηφρν ηε
ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Σα πνηνηηθά
δεδνκέλα ζπιιέρζεζαλ κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο ηεο παξαηήξεζεο Σα εξγαιεία γηα ηηο
παξαηεξήζεηο απνηεινχληαη απφ ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή, ηνπο
πίλαθεο ηελ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε – ΛΔΒΓ (ιίζηεο ειέγρνπ βαζηθψλ
δεμηνηήησλ) ηνπ ΠΑΠΔΑ (πιαίζην αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο), ηηο
παξαηεξήζεηο γηα ηηο γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ, ηνπο δηδαθηηθνχο
ζηφρνπο, παξάιιεια επηηεχρζεθε αμηνιφγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε
ρξήζε πεηξάκαηνο.
Σα πνζνηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ θαη πεηξακαηηθήο
ζηνρεπκέλεο δηαδηθαζίαο.
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Λέμεηο θιεηδηά
Γνκεκέλε δηδαζθαιία, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ΑΓΔΠΔΑΔ (ζηνρεπκέλν αηνκηθφ
δνκεκέλν εληαμηαθφ πξφγξακκα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο), νηθνγέλεηα.
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Δηζαγσγή
χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, σο εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, νξίδεηαη
ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία
θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη παξερφκελεο απηέο ππεξεζίεο
πξνυπνζέηνπλ ηε ζπλεξγαζία ηεο ιεγφκελεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο (εηδηθνί
παηδαγσγνί, ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο
θ.α.) ε αλάκεημε ησλ νπνίσλ ππαγνξεχεηαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη αλάγθεο
ηνπ θάζε παηδηνχ. εκαληηθή θαη κνλαδηθή ζηαζεξή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο,
απνηεινχλ νη γνλείο (Καζίλε, 2006).
Ζ εηδηθή αγσγή σο επηζηεκνληθφο θιάδνο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο
αζρνιείηαη κε ηα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα ησλ απνθιηλφλησλ αηφκσλ, αηφκσλ δειαδή
πνπ παξνπζηάδνπλ ηέηνηνπ είδνπο θαη βαζκνχ δηαθνξέο απφ ηε κέζε θπζηνινγηθή
αλάπηπμε, ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ην ζχλεζεο
ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη λα απαηηνχλ εηδηθή παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε. (Ησαλλίδνπ,
2006). Ζ εηδηθή αγσγή θαη θαηά ζπλέπεηα ε εηδηθή εθπαίδεπζε, αλαπηχρζεθε σο
ηδηαίηεξνο επηζηεκνληθφο θιάδνο κε βαζηθή ζπληζηψζα ζηελ εμέιημε ηεο ηελ αιιαγή
ζηάζεο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα απνθιίλνληα παηδηά. Αζρνιείηαη κε ηηο εηδηθέο θαη
επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηνπο ζηφρνπο, ζηηο
κεζφδνπο θαη ζηα κέζα, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ηδηαίηεξεο δηδαθηηθέο,
ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ησλ απνθιηλφλησλ παηδηψλ (Παξαζθεπφπνπινο,
1997) .
Ζ Δπηηξνπή κπνξψ Waryock (1978) θαη ν εθπαηδεπηηθφο λφκνο ηνπ 1981 ηεο
κεγάιεο Βξεηαλίαο αλαγλσξίδνπλ επίζεκα ηνλ φξν «εηδηθέο αλάγθεο». χκθσλα κε
ηνλ Fish (1988), έλα παηδί έρεη εηδηθέο αλάγθεο εάλ έρεη δπζθνιία ζηε κάζεζε ε
νπνία γηα λα αληηκεησπηζηεί πξέπεη λα πξνβιεθζεί εηδηθή εθπαηδεπηηθή θξνληίδα.
Έλα παηδί έρεη δπζθνιία κάζεζεο εάλ έρεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηε
κάζεζε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο ηνπ ή κία αληθαλφηεηα ε νπνία
εκπνδίδεη ην παηδί λα θάλεη ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεηαη
ζηα ζρνιεία γηα φια ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ. Ο παγθφζκηνο νξγαληζκφο πγείαο
(ΠΟΤ), φξηζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο φπνπ πξέπεη λα παξαηεξεζεί αλσκαιία:
Α) βιάβε νξγαληθή ιεηηνπξγηθή
Β) πεξηνξηζκφο ηθαλνηήησλ
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Γ) επηπηψζεηο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο
Σν παηδί κε εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο, δηαθέξεη απφ ην κέζν φξν ε απφ ην παηδί
ρσξίο δπζθνιίεο ζηα αθφινπζα ζεκεία:
Α) λνεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
Β) αηζζεηεξηαθέο ηθαλφηεηεο
Γ) ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο
Γ) ζπκπεξηθνξηζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμή
Δ) θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά
Οη δηαθνξέο απηέο πξέπεη λα είλαη ζε ηέηνηα έθηαζε θαη ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα
απαηηνχληαη εηδηθέο ζρνιηθέο ζηξαηεγηθέο εηδηθέο ή εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο γηα λα
εθπαηδεπηεί ην άηνκν απνηειεζκαηηθά (Υξεζηάθεο, 2006).
χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ε κάζεζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ άλζξσπν θαη
ηηο αλάγθεο ηνπ. εκαίλεη βειηίσζε ε απφθηεζε λέσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο θαη
ηθαλνηήησλ θαζψο θαη ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ ηθαλψλ γηα ηε ιχζε
πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Δηδηθφηεξα κάζεζε ζεκαίλεη:
Α) βειηίσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δεμηνηήησλ
Β) βειηίσζε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ή ιεηηνπξγηψλ
Γ) αλάπηπμε ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ
Γ) Απφθηεζε – βειηίσζε ηθαλνηήησλ (Υξεζηάθεο 2006).
Με βάζε ηα ζηάδηα κάζεζεο, ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη ην δηδαθηηθφ ηνπ
πξφγξακκα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμεη θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο
δπζθνιίαο πνπ ζα εθαξκφζεη γηα λα επέιζεη ην θαηάιιειν απνηέιεζκα.
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Παξέκβαζε θαη ξόινο εηδηθνύ παηδαγσγηθνύ
- Γεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ
- ρεδίαζε παξεκβάζεσλ (εθαξκνγή εηδηθψλ ζηξαηεγηθψλ)
- πιινγή πιεξνθνξηψλ απφ άιια πξφζσπα (π.ρ. γνλείο)
- πζηεκαηηθή παξαηήξεζε ηνπ παηδηνχ ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν
(θαηαγξαθή βαζηθψλ ζπκπεξηθνξψλ)
- Πξέπεη ν εηδηθφο λα έρεη γλψζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ ρσξίο δπζθνιίεο
- Παξαηήξεζε / εθαξκνγή ηεζη
- Σειηθή εθηίκεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθφηεξν πξνθίι ηνπ παηδηνχ, ηεο
θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο.
Οη εθπαηδεπηηθνί ινηπφλ, αιιά θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ζα
κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζε νπνηνδήπνηε δπζθνιία, εάλ
επηκνξθσζνχλ ζσζηά. Γηα φια ηα παηδηά πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα
δηαγλσζηηθήο αμηνιφγεζεο, θάηη πνπ απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα λα ζρεδηαζηεί θαη
λα πινπνηεζεί έλα εμαηνκηθεπκέλν ή νκαδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.
Κάζε καζεηήο είλαη κία μερσξηζηή κνλαδηθή πεξίπησζε κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο
θαη ηθαλφηεηεο. Έηζη ινηπφλ ε επξεκαηηθφηεηα θαη ε αλάπηπμε λέσλ ζηξαηεγηθψλ
πξνζέγγηζεο, είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
Απαηηείηαη επειημία, επαλέιεγρνο ησλ ζηφρσλ θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε απηψλ
(Weston, 1992). Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ηερληθψλ δηεμαγσγήο ηνπ
καζήκαηνο, πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ παηδηνχ ησλ
μερσξηζηψλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη ελδηαθεξφλησλ ηνπ.
Μέζα ζην πιαίζην απηφ ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παίξλεη λέεο δηαζηάζεηο,
θαζψο θαιείηαη λα δνπιέςεη πάλσ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηάιιεια
πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο θάζε καζεηή, αιιά θαη πάλσ ζηελ
δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ παηδηνχ , γνλέσλ
θαη εθπαηδεπηηθψλ.
Βαζηθφ εξγαιείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απνηειεί ε άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε,
κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη εληνπηζκφο θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ηθαλνηήησλ
ησλ παηδηψλ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο παηδηψλ –

παηδεπηηθψλ , παηδηψλ – γνλέσλ,
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παηδηψλ – ζπλνκειίθσλ. (Γξνζηλνχ, Μ.. Μαξθάθε, Δ., Μηραειίδνπ, Μ. Σζαγθαξάθε,
Η. Σζηάκαινο, Β. Υξεζηάθεο, Κ. 2009, ζ 19)
Με ηε ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε ν εθπαηδεπηηθφο, ζπγθεληξψλεη
ζηνηρεία γηα ην καζεηή, γηα ηνπο ινηπνχο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη γηα ην
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Καηαγξάθεη ηηο ηθαλφηεηεο, αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ, κε
ζθνπφ ηε ζρεδίαζε

ελφο

ζηνρεπκέλνπ, αηνκηθνχ, δνκεκέλνπ, εληαμηαθνχ

πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (ΑΓΔΠΠΔΑΔ).
Ζ παξνχζα εξγαζία, απνηειείηαη απφ δχν κέξε:
Α) ην ζεσξεηηθφ
Β) ην εξεπλεηηθφ.
Σν ζεσξεηηθφ κέξνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα :
1ν λνεηηθή αλαπεξία
2ν νηθνγέλεηα
3ν ζεμνπαιηθφηεηα αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία
4ν απηφλνκε δηαβίσζε
Καηαγξάθνληαο θαη παξνπζηάδνληαο δηάθνξεο επηζηεκνληθέο ζέζεηο πξνθεηκέλνπ
λα θαιπθζεί θαη λα ηεθκεξησζεί βηβιηνγξαθηθά κε επηθαηξνπνηεκέλεο βηβιηνγξαθηθέο
πεγέο ην ζέκα ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο
Σν εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηελ κεζνδνινγηθή
πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηελ ζπγθέληξσζε πνηνηηθψλ θαη
πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ.
ην εξεπλεηηθφ κέξνο, απνηππψζεθαλ εκπεηξηθά ζηνηρεία κέζα απφ ηελ πξαθηηθή
άζθεζε, δειαδή ηελ παξαηήξεζε, ηελ επαθή θαη ζε έλα βαζκφ ηελ παξέκβαζε ζε
άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία.
Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.
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Κεθάιαην 1
1.1 Ννεηηθή Αλαπεξία
Μέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί επαξθψο
φξνο «λνεηηθή θαζπζηέξεζε». Με ηελ εμέιημε ησλ επηζηεκψλ (ηαηξηθή, ςπρνινγία,
παηδαγσγηθή) θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο, ν νξηζκφο έγηλε πην ζαθήο θαη ζπγθεθξηκέλνο,
αθνχ απνζαθελίζηεθαλ αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά.
Ο φξνο λνεηηθή αλαπεξία αθνξά κηα εηεξνγελή νκάδα αηφκσλ κε δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά

θαη

δηαθνξεηηθέο

δπζθνιίεο

ζηα

επίπεδα

ηεο

λνεηηθήο,

ςπρνζσκαηηθήο θαη ςπρνθηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη εμέιημεο.
Ζ λνεηηθή αλαπεξία, ζχκθσλα κε ηελ ακεξηθαληθή έλσζε θαη ηελ λνεηηθή
θαζπζηέξεζε (American Association on Mental Retardation .AAMR) (2004): “Γελ
είλαη θάηη πνπ έρεη ην άηνκν ήηαλ ηχπνπ είκαη. Γελ πξφθεηηαη γηα θάπνηα αλσκαιία,
αιιά γηα κία θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, κία κνξθή ζπκπεξηθνξάο”.
Ζ λνεηηθή θαζπζηέξεζε, απνηειεί κία ζχλζεηε παζνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ
αηφκνπ γηα ηελ νπνία, δηαηππψζεθαλ θαηά θαηξνχο δηάθνξεο ζέζεηο θαη νξηζκνί
κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ (ηαζηλφο, 2013).
1937 (ν βξεηαλφο γηαηξφο Tregold): “Μία θαηάζηαζε αλεπαξθνχο λνεηηθήο
αλάπηπμεο, ζε βαζκφ ψζηε λα θαζηζηά ην άηνκν αλίθαλν λα πξνζαξκνζηεί ζην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη λα επηβηψλεη ρσξίο επίβιεςε, έιεγρν θαη εμσηεξηθή
βνήζεηα” (Υξεζηάθεο 2011 Β).
1959 / 1961: “ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε αλαθέξεηαη ζε κία θαηψηεξε γεληθή
λνεηηθή ιεηηνπξγία πνπ μεθηλά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπηπμηαθήο πεξηφδνπ θαη
ζπλδέεηαη κε βιάβε ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά”. (Heber, 1961).
1983: “ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε αλαθέξεηαη ζε ζεκαληηθά θαηψηεξε λνεηηθή
ιεηηνπξγία πνπ ζπλππάξρεη κε πξνβιήκαηα ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη
εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εληαμηαθήο πεξηφδνπ”.
1992: αλαζεψξεζε ηνπ νξηζκνχ ηεο ΑΑMR (American Association of Mental
Retardation). “Ζ λνεηηθή θαζπζηέξεζε αλαθέξεηαη ζε πξαγκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο
ζηελ παξνχζα ιεηηνπξγία ελφο αηφκνπ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθά θαηψηεξε
λνεηηθή ιεηηνπξγία πνπ ζπλππάξρεη κε πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε δχν ή
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δέθα αθφινπζεο εθαξκνζκέλεο πεξηνρέο ησλ πξνζαξκνζηηθψλ
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δεμηνηήησλ: επηθνηλσλία, θξνληίδα εαπηνχ, δσή ζην ζπίηη, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο,
ρξεζηκνπνίεζε ηεο θνηλφηεηαο, απηνδηάζεζε, πγεία θαη αζθάιεηα, ιεηηνπξγηθέο
αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, ειεχζεξνο ρξφλνο θαη εξγαζία. Δκθαλίδεηαη πξηλ απφ ηελ
ειηθία ησλ 18 εηψλ (Luskasson et All, p 5)
2008: αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ λνεηηθή θαζπζηέξεζε κε ηνλ φξν λνεηηθή
αλαπεξία. “Ζ λνεηηθή αλαπεξία είλαη κία αλαπεξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηε λνεηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθή
ζπκπεξηθνξά φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηηο αληηιεπηηθέο, θνηλσληθέο θαη πξαθηηθέο
πξνζαξκνζηηθέο δεμηφηεηεο. Απηή ε αλαπεξία εκθαλίδεηαη πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ
18 εηψλ”. (Menghini Constanzo, Venuti, 2014).
χκθσλα κε ηνλ δηαγλσζηηθφ θαη ζηαηηζηηθφ εγρεηξίδην ςπρηθψλ θαη δηαλνεηηθψλ
δηαηαξαρψλ (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV) ηεο
ακεξηθαληθήο ςπρηαηξηθήο εηαηξείαο (American Psychiatric Association) ε δηαλνεηηθή
αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, θαζνξίδεηαη σο ε εκθάληζε ηξέρνληνο δηαλνεηηθνχ
ειιείκκαηνο απαξαίηεηα ζπλνδεπφκελν απφ έιιεηκκα ζηελ πξνζαξκνζηηθή
ιεηηνπξγία κε αξρηθή εθδήισζε θαηά ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ.
Ο νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ην DSM-IV θαη ην ICD 10, Οξίδεη ηε λνεηηθή
πζηέξεζε σο ηελ χπαξμε λνεηηθνχ πειίθνπ κηθξφηεξνπ απφ 70, φπσο απηφ νξίδεηαη
απφ ην ςπρνκεηξηθφ ηεζη. Πξέπεη επίζεο λα ππάξρνπλ ειιείκκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο
ζε

ηνκείο

φπσο

επηθνηλσλία

θνηλσληθέο

δεμηφηεηεο,

πξνζαλαηνιηζκφο,

απηνεμππεξέηεζε, αζθάιεηα, πγεία, εξγαζία. Ζ έλαξμε ησλ δπζθνιηψλ ηνπνζεηείηαη
πξηλ απφ ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ αηφκνπ. Δπηπιένλ ε λνεηηθή αλαπεξία, δελ
αληηκεησπίδεηαη κφλν σο εγγελήο θαηάζηαζε, αιιά θαη σο πξντφλ ηεο
αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο.
Δλλνείηαη φηη ε παξαπάλσ ρξνλνινγηθνί ζηαζκνί είλαη ελδεηθηηθνί δεδνκέλν φηη
ππήξμαλ θαη άιινη νξηζκνί, αιιά θαη αλαζεσξήζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ.
Ζ λνεηηθή αλαπεξία εκθαλίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ
κέρξη ην 16ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε, θάησ ηνπ κέζνπ
φξνπ, λνεηηθή ηθαλφηεηα. Δπηπιένλ ζπλνδεχεηαη απφ κεησκέλε ηθαλφηεηα θνηλσληθήο
πξνζαξκνγήο. ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, ε λνεηηθή ειηθία δελ ζπλάδεη κε ηελ
ρξνλνινγηθή ειηθία θη ε εμέιημε φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ είλαη αξγή. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα άηνκν σο άηνκν κε λνεηηθή
θαζπζηέξεζε, πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ λνεηηθή ηθαλφηεηα θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ,
ειιείςεηο ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη εκθάληζε ηεο λα πθίζηαηαη απφ ηε
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γέλλεζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμειηθηηθήο πεξηφδνπ (Υξεζηάθεο, 2011 Β). Με
απινχζηεξα ιφγηα, απνδίδεηαη σο ε κε αληαπφθξηζε ησλ αηφκσλ απηψλ ζε απηφ πνπ
είλαη γεληθά απνδεθηφ θαη πξνζδηνξίδεηαη σο λνεκνζχλε (ε κέηξεζε ηνπ δείθηε
λνεκνζχλεο απνηειεί κία ζεκαληηθή έλδεημε) (Σζηλαξέιεο 2013).

1.2 Αηηηνινγία
Καηά θαηξνχο, έρνπλ θαηεγνξεζεί πνιινί παξάγνληεο γηα ηελ χπαξμε ηεο
λνεηηθήο αλαπεξίαο. Οη παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα είλαη βηνινγηθνί – θιεξνλνκηθνί
ή πεξηβαιινληηθνί. Σν 50% ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ελφο αηφκνπ νθείιεηαη ζε
θιεξνλνκηθνχο θαη ην ππφινηπν 50% ζε πεξηβαιινληηθνχο. Αληηιακβαλφκαζηε φηη
εθηφο απφ ηελ χπαξμε ηεο ζπγγελνχο λνεηηθήο αλαπεξίαο θαηά ηελ νπνία επζχλνληαη
γελεηηθνί / βηνινγηθνί παξάγνληεο, πθίζηαηαη θαη ε επίπηεμε. Ζ δηαρείξηζε ηεο, δελ
είλαη απιφ ζέκα, θαη ην πεξηβάιινλ (νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ, θνηλσληθφ) παίδεη
ζπνπδαίν ξφιν ζηε βειηίσζε ε πξνψζεζε ηνπ ζέκαηνο. Σν λνεηηθφ δπλακηθφ ηνπ
παηδηνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο θιεξνλνκηθέο ηνπ θαηαβνιέο ζα εθδεισζεί αλάινγα
κε ηηο εμσηεξηθέο – πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο θαη ζπλζήθεο (Herbert, 1996).
Παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα παίμνπλ ξφιν θαη επζχλνληαη γηα ηελ χπαξμε
λνεηηθήο αλαπεξίαο, είλαη νη αθφινπζνη (Σζηλαξέιεο, 2013):
Σξαχκαηα πξηλ / θαηά ηε δηάξθεηα / κεηά ηελ εγθπκνζχλε
Πξνγελλεηηθέο παζήζεηο
Υξσκνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο
Γηαηαξαρέο / παζήζεηο θίλεζεο
Δγθεθαινπάζεηεο
Φπρηθέο δηαηαξαρέο
Πξνβιήκαηα κεηαβνιηζκνχ
Μνιχλζεηο / ζνβαξέο δειεηεξηάζεηο
Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο
Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνγελλεηηθά, ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξεί λα νθείιεηαη
ζε:
Κιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο
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Υξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο (ζχλδξνκν Down, ζχλδξνκν Turner
θ.α.).
Αζζέλεηεο εγθχσλ (ινηκψμεηο, εξπζξά, ηιαξά θ.α.)
Αλσκαιίεο κεηαβνιηζκφ
Αζπκβαηφηεηα ηνπ παξάγνληα Rh ηνπ αίκαηνο ηεο κεηέξαο κε
απηφ ηνπ παηδηνχ.
Αλνμία
Σξαπκαηηζκνί ηεο εγθχνπ
Καθή δηαηξνθή
Γειεηεξηάζεηο απφ κφιπβδν
Πεξηγελλεηηθά κπνξεί λα νθείιεηαη ζε:
Αλνμία
Σξαπκαηηζκνχο θαη αηκνξξαγία ηνπ εγθεθάινπ
Πξφσξε γέλλεζε
Καη ηέινο κεηαγελλεηηθά κπνξεί λα νθείιεηαη ζε:
Μνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο
Αηπρήκαηα
Τςειφ ππξεηφ
Μεηαβνιηθέο αλσκαιίεο
Φπρνθηλεηηθνχο παξάγνληεο
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1.3 πκπησκαηνινγία
Ζ λνεηηθή αλαπεξία, πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα
πκπεξηθεξζεί ζχκθσλα κε απηφ πνπ κία θνηλσλία έρεη νξίζεη σο λνεκνζχλε.
Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζηελ αληίιεςε ηεο επξχηεξεο θνηλσληθήο
θνηλσλίαο ζεσξνχληαη σο άηνκα πνπ είλαη αλίθαλα λα αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν ησλ
πξάμεψλ ηνπο, λα θάλνπλ ηηο επηινγέο ηνπο θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηε δσή
ηνπο φπσο ζα έθαλε νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζπνπδέο,
εξγαζία , θαηνηθία, επηινγή ζπληξφθνπ θηι.
Παξνπζηάδεηαη: έιιεηκκα ζηηο γεληθέο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο (ζπιινγηζκνχο,
επίιπζε πξνβιεκάησλ, πξνγξακκαηηζκφο, αθεξεκέλε ζθέςε, θξίζε, αθαδεκατθή
κάζεζε θαη εκπεηξηθή κάζεζε). Τθίζηαηαη γεληθή δπζθνιία ζε φια ηα επίπεδα
γλσζηηθήο

ιεηηνπξγίαο,

ζηελ

αληίιεςε

θαη

ζηελ

θαηαλφεζε.

Σα

άηνκα

δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ δηάθνξεο έλλνηεο θαη λα κείλνπλ πξνζεισκέλα, ελψ
δχζθνια αλαγλσξίδνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο (Υξεζηάθεο 2011 Β).
Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη: ειιεηκκαηηθή ιεηηνπξγία ζηηο γεληθέο δηαλνεηηθέο
ηθαλφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ειηθία θαη ηελ θνηλσληθή νκάδα ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά
κε

θαζεκεξηλέο

δξαζηεξηφηεηεο

(επηθνηλσλία,

θνηλσληθή

ζπκκεηνρή,

ιεηηνπξγηθφηεηά ζην ζρνιείν ή ζηελ εξγαζία, πξνζσπηθή αλεμαξηεζία ζην ζπίηη ή
ζην θνηλσληθφ πιαίζην).
Σα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα εξγαιεία DSM-IV θαη ICD – 10 έρνπλ ελζσκαησζεί
ζηηο ζρεηηθέο κε ηε λνεηηθή αλαπεξία λνκνζεζίεο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο
επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο γηα ηε δηάγλσζε ηεο «λνεηηθήο αλαπεξίαο».
χκθσλα κε ην DSM-IV, γηα λα δνζεί ε δηάγλσζε λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο,
πξέπεη ν δείθηεο λνεκνζχλεο ηνπ παηδηνχ (I.Q.) λα είλαη πεξίπνπ ίζνο ή κηθξφηεξνο
ηνπ 70, ε έλαξμε ησλ δπζθνιηψλ λα εληνπίδεηαη πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 18 θαη λα
ππάξρεη έθπησζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηνπο
παξαθάησ ηνκείο:
Δπηθνηλσλία
Απηνεμππεξέηεζε
δηαβίσζε ζην ζπίηη
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
ρξήζε ησλ πεγψλ ηεο θνηλφηεηαο
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απηνλνκία
ιεηηνπξγηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο
εξγαζία
ειεχζεξνο ρξφλνο
πγεία
αζθάιεηα

1.4 Σαμηλόκεζε
Ο πιεζπζκφο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη έλαο πιεζπζκφο
εηεξνγελήο κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε γιψζζα, ηελ κλήκε, ηηο θηλεηηθέο,
θνηλσληθέο θαη ζηελ αηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Έηζη ινηπφλ έγηλε κηα πξνζπάζεηα
ηαμηλφκεζεο ζε νκάδεο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Ο ζρεκαηηζκφο νκνηνγελψλ
νκάδσλ απνηειεί θαηά βάζε κηα απζαίξεηε δηαδηθαζία πνπ εμεηάδεηαη απφ πνιηηηθέο,
θαη νηθνλνκηθέο πηέζεηο θαη εθθξάδεη ηδενινγίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ
ζπγθεθξηκέλεο αηηίεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο πνπ πηζαλά θάπνηα ζηηγκή ζα ζηακαηήζνπλ
λα ηζρχνπλ (Υξεζηάθεο 2006).
Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο. Ζ λνεηηθή ηθαλφηεηα,
πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ην επίπεδν λνεκνζχλεο. Αλ ν δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη
θάησ απφ 70 – 75, ζεκαίλεη λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ελψ πάλσ απφ 115 ζεκαίλεη
εμαηξεηηθή λνεηηθή θαηάζηαζε χκθσλα κε ην Γ. Ν. (Γείθηεο λνεκνζχλεο), ν νπνίνο
έρεη νξηζηεί κε ζηαηηζηηθή κέζνδν θαη επεμεξγαζία σο φξην κεηαμχ ηεο ηππηθήο
(θαλνληθήο) θαη ηεο ππνιεηπφκελεο λνεκνζχλεο κε βάζε ην κέζν φξν ηνπ γεληθνχ
πιεζπζκνχ (Υξεζηάθεο 2011 Β).
Έλα άηνκν κπνξεί λα δηαγλσζηεί κε λνεηηθή αλαπεξία φηαλ:
Α) ε λνεηηθή ηνπ ιεηηνπξγία είλαη ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ
πιεζπζκνχ (ίζν πεξίπνπ κε 70 ή θαη ιηγφηεξν).
Β) ζπλππάξρνπλ ειιείκκαηα ή έθπησζε ηεο παξνχζαο πξνζαξκνζηηθήο
ιεηηνπξγίαο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηηο αθφινπζεο πεξηνρέο: επηθνηλσλίαο,
απηνεμππεξέηεζεο, δηαβίσζε ζην ζπίηη, θνηλφηεηεο δεμηφηεηεο, ρξήζε θνηλνηηθψλ
πεγψλ απηνλνκία, ιεηηνπξγηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, εξγαζία, ειεχζεξνο ρξφλνο,
πγεία, αζθάιεηα.

16

Γ) έλαξμε πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 18 (American Psychiatric Association, 2004,
ζζ 52 – 53)
Δπίπεδα λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο (Σζηλαξέιεο 2006)
Διαθξά κε Γ.Ν. (Γείθηεο λνεκνζχλεο) 50 / 55 – 70
Αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ κε
λνεηηθή αλαπεξία. Βαζηθφο Αηηηνινγηθφο παξάγνληαο είλαη ε θιεξνλνκηθφηεηα αιιά
θαη ην πεξηβάιινλ ρσξίο εξεζίζκαηα. Δπηπιένλ δηάθνξνη παξάγνληεο πξνγελλεηηθνί
πεξηγελλεηηθνί θαη κεηαγελλεηηθνί, θαίλεηαη λα παίδνπλ ξφιν φπσο επίζεο ε θησρή
δηαηξνθή θαη ε πεξηβαιινληηθή κφιπλζε.
Σα άηνκα απηά δελ δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο κε ηε ηππηθή
(θπζηνινγηθή) λνεκνζχλε. Μπνξεί λα απνθνηηήζνπλ απφ γεληθφ ζρνιείν, λα
δνπιέςνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνγέλεηα. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη έλα
ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Prader – Willi θαη ζχλδξνκν
εχζξαπζηνπ Υ. Σα άηνκα απηά, έρνπλ δπζθνιίεο ζην θνηλφ ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη
ρξεηάδνληαη εηδηθέο πξνζαξκνγέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε (Υξεζηάθεο,
2006).
Με ηελ θαηάιιειε ζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη πξνζαξκνζκέλε εθπαίδεπζε,
κπνξνχλ λα δήζνπλ απηφλνκα, ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. εκαληηθφ επίζεο είλαη ην
γεγνλφο φηη ην πεξηβάιινλ θαη ην ρακειφ θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ επίπεδν κπνξεί λα
παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε ηελ νπνία κπνξεί λα
δηνγθψζεη.
Μέηξηα κε Γ. Ν. 35 / 40 – 50 / 55
Ο πιεζπζκφο ησλ αηφκσλ ηεο νκάδαο απηήο είλαη πνιχ κηθξφηεξνο απφ ηελ
πξνεγνχκελε. Πξφθεηηαη γηα άηνκα κε ζνβαξέο δπζθνιίεο ησλ νπνίσλ ε δηάγλσζε
γίλεηαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Οη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο είλαη θπξίσο βηνινγηθνί.
Μεγάιν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη άηνκα κε ζχλδξνκν down. Σα
πεξηζζφηεξα άηνκα ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ρξεηάδνληαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
θξνληίδεο θαη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Χο
ελήιηθεο, είλαη ζε ζέζε λα εξγάδνληαη ζε πξνζηαηεπκέλα εξγαζηήξηα ή ζε ηκήκαηα
ρακειήο εηδίθεπζεο ζηελ θνηλφηεηα κε ππνζηήξημε θαη δνπλ εκηαλεμάξηεηα
(Κάθνπξνο θαη Μαληαδάθε, 2004)
νβαξή κε Γ. Ν. 20 / 24 – 35 / 40
Αθνξά ζε έλα πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Δδψ νη
αηηηνινγηθνί παξάγνληεο είλαη νξγαληθνί. Λφγσ ηεο ζεκαληηθήο αλαπηπμηαθήο ηνπο
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θαζπζηέξεζεο (θάπνηα παξνπζηάδνπλ θαη πξνβιήκαηα θηλεηηθά, θαξδηαθά, άιια
αλαπλεπζηηθά θαη λεπξνινγηθά) αιιά θαη νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ
εκθάληζε, αλαγλσξίδνληαη ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηε γέλλεζή ηνπο (Langone 1992). Οη
πεξηζζφηεξνη απαηηνχλ ζηελή επίβιεςε θαη εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ζ εθπαίδεπζή ηνπο επηθεληξψλεηαη ζηελ εθκάζεζε
δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο (θαγεηφ. ηνπαιέηα. πιχζηκν) θαη δεμηνηήησλ
επηθνηλσλίαο. Γελ έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο θαη εμαξηψληαη άκεζα απφ ην
πεξηβάιινλ ηνπο.
Βαξηά κελ Γ. Ν. θάησ απφ 20 / 25
Αθνξά κφιηο ην 1 – 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή
αλαπεξία. Τπάξρνπλ ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζηε γλσζηαθή θαη ηελ θηλεηηθή
ιεηηνπξγία, θαζψο επίζεο θαη ζηελ επηθνηλσλία. Ζ αηζζεηεξηαθή κεηνλεμία είλαη
έθδειε, ήδε απφ πνιχ λσξίο θαη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα ρξεηάδνληαη θξνληίδα γηα λα
κάζνπλ λα δηεθπεξαηψζνπλ αθφκα θαη ηηο πην απιέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ην λα
ηξψλε ή λα πεγαίλνπλ ζηελ ηνπαιέηα. Δλλνείηαη φηη ηα άηνκα απηά ηεο θαηεγνξίαο
ρξεηάδνληαη ζηελή θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε, φπσο επίζεο θαη πξνζηαζίαο ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο.
Πίλαθαο
ΟΡΟ

ΓΔΙΚΣΗ ΚΟΗΜΟΤΝΗ

Διαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε

50/55 – 70

Μέηξηα Ν.Κ.

35/40 – 50/55

νβαξή Ν.Κ.

20/24 – 35/40

Βαξηά Ν.Κ.

Κάησ απφ 25
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Κεθάιαην 2
2.1 .Οηθνγέλεηα
Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί κία ζεζκνζεηεκέλε βηνθνηλσληθή νκάδα, ηελ νπνία
απαξηίδνπλ ελήιηθεο θαη έλαλ παγθφζκην αλζξψπηλν δεζκφ κε παλίζρπξεο επηδξάζεηο
ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Ζ έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο είλαη βαζηά ζπλδεδεκέλε κε ηελ
αληίιεςε καο, ζρεηηθά κε ην πνηνη είκαζηε. πκβάιιεη ζηε κεηάδνζε θνηλσληθψλ
αμηψλ θαη ελψλεη ηα κέιε ηεο κέζσ γεληθψλ παξαδνρψλ, ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ,
δηθαησκάησλ θαη απαγνξεχζεσλ. Οη ιεηηνπξγίεο ηεο είλαη λα παξέρεη ηελ
ηθαλνπνίεζε θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ζε νξηζκέλεο αλάγθεο, ςπρηθέο θαη βηνινγηθέο θαη
κία θνηλσληθνπνιηηηθή θαηάζηαζε γηα ηε δεκηνπξγία, αλαηξνθή θαη θνηλσληθνπνίεζε
ησλ παηδηψλ. Έηζη ε ζπδπγηθή θαη νηθνγελεηαθή κνλάδα απνηειεί θαζνιηθφ θνηλσληθφ
θαηλφκελν θαη ζπγθξνηεί κία νκάδα μερσξηζηή απφ ηελ ππφινηπε θνηλφηεηα κε
θχξηεο ιεηηνπξγίεο: παξαγσγηθή, νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή (Παπαρξηζηφπνπινο,
νπκνπξηδή, 2012).
Έρνπλ πξνηαζεί αξθεηνί νξηζκνί ηεο νηθνγέλεηαο, νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί
ακθηζβεηήζεηο.

Οη

δηάθνξεο

ζεσξεηηθέο

ζρνιέο

αληηιακβάλνληαη

ηειείσο

δηαθνξεηηθά ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ απφ ηελ άιιε ηα λέα
θνηλσληθά δεδνκέλα θαη νη λέεο κνξθέο ζπκβίσζεο πνπ πξνθχπηνπλ, θαζηζηνχλ φιν
θαη πην ζπρλά ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνγέλεηαο αλελεξγέο
θαη άλεπ λνήκαηνο (Παπαρξηζηφπνπινο, νπκνπξηδή, 2012).
Ζ νηθνγέλεηα είλαη ν πην απιφο δεζκφο απφ φινπο ηνπο δεζκνχο πνπ έρνπλ
ζπζηαζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ θαη επεξεάδεη
βαζηά ηε δσή ηνπ. Έρεη έλα βαζκφ ελφηεηαο θαη έλα εζηθφ ραξαθηήξα πνπ ηελ
δηαθνξνπνηεί απφ ηηο άιιεο θνηλσληθέο κνλάδεο. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο
απνβιέπνπλ ζηε ζεκειίσζε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ ζεκειησδψλ βηνηηθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο ε ζπνπδαηφηεξε ησλ
νπνίσλ είλαη ε πξνζηαζία ηνπο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.
Δλψ έρνπλ απνδνζεί αξθεηνί νξηζκνί γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη νη πξνζεγγίζεηο είλαη
πνιχπιεπξεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε εθπαίδεπζε θαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο,
πξνζεγγίδνπλ ην ζεζκφ απηφ νηθνζπζηεκηθά. Ζ νηθνγέλεηα δειαδή θαη θάζε έλα απφ
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ηα κέιε ηεο, απνηεινχλ αλνηρηά ζπζηήκαηα πνπ αιιειεπηδξνχλ δπλακηθά κεηαμχ
ηνπο. Κάζε κέινο επεξεάδεηαη θαη επεξεάδεη ηα ππφινηπα κέιε, ηα νπνία απνηεινχλ
ππνζπζηήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο. Κάζε κέινο, κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε έλα άιιν ή ζε
πεξηζζφηεξα άιια ππνζπζηήκαηα (Γεσξγίνπ 2011).
Σν νηθνγελεηαθφ ινηπφλ πιαίζην απνηειείηαη απφ ηξία ππνζπζηήκαηα (Εψληνπ,
ηδέξε 2011):
Σν δεπγάξη
Σνπο γνλείο θαη ηα παηδηά
Σα αδέξθηα
ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν αθελφο
ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε κέινπο, αθεηέξνπ ε
ζεκαζία πνπ δίλεη ε νηθνγέλεηα ζε πξνζσπηθέο θαη πιηθέο αμίεο, φπσο επίζεο ε
ιεηηνπξγία θαη ε δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο.

2.2 Οηθνγέλεηα θαη λνεηηθή αλαπεξία
Οη γνλείο φηαλ γελλεζεί έλα παηδί κε δπζθνιίεο δηαηζζάλνληαη ηελ θνηλσληθή
απφξξηςε πνπ

πξφθεηηαη λα δερηνχλ. Αηζζάλνληαη απνηπρεκέλνη, γηαηί δελ

θαηάθεξαλ λα γελλήζνπλ έλα πγηέο παηδί θαη φηη ην θνηλσληθφ πξνθίι ηεο νηθνγέλεηαο
κεηψλεηαη. Άιιεο πάιη θνξέο ληψζνπλ ελνρέο, αθνχ ην παηδί ηνπο πξφθεηηαη λα
βαζαλίδεηαη ζε φιε ηνπ ηε δσή. χκθσλα κε ην Υξεζηάθε Κ. ηα ζηάδηα πνπ ζπλήζσο
δηέξρνληαη νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο είλαη:
Πξψην ζηάδην: ζνθ
Γεχηεξν ζηάδην: άξλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
Σξίην ζηάδην: αλάπηπμε ελνρψλ
Σέηαξην ζηάδην: πέλζνο
Πέκπην ζηάδην: παξαδνρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη επέλδπζε ελέξγεηαο θαη
πξνζπάζεηαο.
Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ γνλέσλ απφ ηελ παξνπζία ηνπ παηδηνχ κε
δπζθνιίεο ζηελ νηθνγέλεηα επεξεάδεηαη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο φπσο:
Ζ ζέζε ηνπ παηδηνχ κε δπζθνιίεο ζηνλ θαηάινγν ησλ παηδηψλ
ηεο νηθνγέλεηαο
Ζ χπαξμε ή κε θαη άιισλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα
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Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ε πξνεγνχκελε θνηλσληθή δσή ησλ
γνλέσλ πξηλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ κε δπζθνιίεο
Ζ ηδηνζπγθξαζηαθή αληνρή ησλ γνλέσλ
Ζ θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ γνλέσλ
Σν είδνο θαη ν βαζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο (Υξεζηάθεο 2006)
Οη πξψηεο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ είλαη: ν ζπκβνιηθφο ζάλαηνο κε έληνλα
αηζζήκαηα ελνρήο.
ηε ζπλέρεηα πεξλνχλ έλα είδνο θξίζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηα πξαθηηθά
πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ.
Ζ ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ είλαη ηζφβηα
θαη ζπλζέηε. Ο ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο ησλ γνλέσλ είλαη λα γίλεη ην παηδί ηνπο, φζν
γίλεηαη αλεμάξηεην θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εθείλε πνπ
δνθηκάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ νηθνγέλεηα είλαη ε κεηέξα.
Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη, είλαη ηα αηζζήκαηα θαη νη αληηδξάζεηο ησλ
αδειθψλ (αλ ππάξρνπλ). Σα αδέξθηα ινηπφλ ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία
δέρνληαη ζνβαξέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο.
πκκεξίδνληαη ηηο αλεζπρίεο, αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ
ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο. πρλά ηνπο δεκηνπξγνχληαη αληηθαηηθά ζπλαηζζήκαηα,
αλαπηχζζνπλ ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο θαη δηαηαξάζζεηαη ε
ελδννηθνγελεηαθή δσή.
Οη γνλείο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, νθείινπλ λα απαληνχλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο
πνπ ζέηνπλ ηα παηδηά ηνπο. Δπηπιένλ πξέπεη λα θξνληίδνπκε λα ηνπο δεκηνπξγνχλ
ππεξβνιηθά αηζζήκαηα ππνρξέσζεο πξνο ηνλ αδεξθφ ή ηελ αδεξθή πνπ
αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο (Υξεζηάθεο 2006).
Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Ο ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη νη γνλείο, θαη ηα αδέξθηα πξνο ην άηνκν κε λνεηηθή
αλαπεξία, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην είδνο θαη ην βαζκφ ηεο αλαπεξίαο, αιιά πνιχ
πεξηζζφηεξν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη απφ ηελ πνηφηεηα
ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ.
Όζνλ αθνξά ζηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο, ζεκαληηθφ ξφιν εθηφο ησλ άιισλ παίδεη:
Ο θαηακεξηζκφο ησλ ξφισλ θαη
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κειψλ (Εψληνπ, ηδέξε,
2011).
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Γηα ην ιφγν φηη είλαη πνιχ πηζαλφ γνλείο θαη αδέξθηα λα βξεζνχλ ζε πεξηνρή
παζνινγίαο, ε έγθαηξε θαη ζσζηή ππνζηήξημε ηνπο είλαη απαξαίηεηε. Ζ
ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη γνλείο θαη ηα
αδέξθηα ψζηε λα απνδερζνχλ ηελ παξνπζία αηφκνπ κε δπζθνιία ζην νηθνγελεηαθφ
πιαίζην. Έλα πξφγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο αθνινπζεί
νξηζκέλα ζηάδηα:
Πξψην ζηάδην απνδνρή ηνπ παηδηνχ
Γεχηεξν ζηάδην πξνζαξκνγή ζηελ ηδέα ηεο καθξφρξνλεο ζπκβίσζεο κε ην παηδί
θαη ην πξφβιεκα ηνπ.
Σξίην ζηάδην ηφλσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο απηνλνκίαο ησλ γνλέσλ
θαη ησλ αδειθψλ. Απεμάξηεζε φισλ απφ ην παηδί θαη ην πξφβιεκα.
Σέηαξην ζηάδην απεμάξηεζεο ηεο νηθνγέλεηαο απφ εηηθέηεο.
Πέκπην ζηάδην θνηλσληθή επαλαπξνζαξκνγή.
Δίλαη απηνλφεην φηη ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε
ρξεηάδεηαη θαη ην παηδί κε αλαπεξία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πνιηηεία έρεη ππνρξέσζε λα
έρεη δηαζέζηκεο ζπκβνπιεπηηθέο θαη ππνζηεξηθηέο ππεξεζίεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη
ε πξφιεςε θαη ε έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ.
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2.3 εμνπαιηθόηεηα αηόκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία
Δίλαη δχζθνιν λα δψζνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο αλζξψπηλεο ζεμνπαιηθφηεηαο.
χκθσλα κε ςπρνιφγνπο, ε ζεμνπαιηθή αλάγθε απνηειεί πξσηαξρηθή αλάγθε ηνπ
αλζξψπνπ θαη κάιηζηα είλαη ηζφηηκε ηεο πείλαο, ηεο δίςαο θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ
βηνινγηθψλ αλαγθψλ. Δκθαλίδεηαη απφ ηελ παηδηθή θηφιαο ειηθία (κε ιαλζάλνληεο
ηξφπνπο) θαη είλαη ην ςπρηθφ, πλεπκαηηθφ θαη θπζηθφ κέζν πνπ βνεζά ηνπο
αλζξψπνπο λα αγαπεζνχλ, λα επηθνηλσλήζνπλ εξσηηθά, λα γλσξίζνπλ κέζσ ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη λα αλαπηχμνπλ ζπλαηζζήκαηα.
Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ ηηο ίδηεο ζεμνπαιηθέο αλάγθεο κε ηα άηνκα
ηππηθήο λνεκνζχλεο. πρλά φκσο, αληηκεησπίδνληαη σο α-ζεμνπαιηθά ή ππέξζεμνπαιηθά. Ζ αιήζεηα είλαη πσο ηα ζεμνπαιηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά εμαξηψληαη
απφ ηελ δηαβάζκηζε ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο. χκθσλα κε ηνπο Γνπφιηεξ (1996) θαη
ζην Robert (1996) ην ελδηαθέξνλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο δε ζρεηίδεηαη
πξσηίζησο κε ηελ γελεηήζηα ζεμνπαιηθφηεηα, αιιά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Πξσηαξρηθφο ηνπο ινηπφλ ζθνπφο είλαη ε θάιπςε
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο ζπληξνθηθφηεηαο θαη ηεο ζπλχπαξμεο. Άιια ραξαθηεξηζηηθά
ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε απηντθαλνπνίεζε, ε νπνία πξνέξρεηαη
αξθεηέο θνξέο απφ ηελ χπαξμε ελφο θαηαπηεζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγεί
αηζζήκαηα θφβνπ. Δπηπιένλ, ηα άηνκα απηά, παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ έθθξαζε
ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο επηζπκίαο κε νξγαλσκέλν ηξφπν.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, πξνγξάκκαηα ζεμνπαιηθήο αγσγήο θξίλνληαη
απαξαίηεηα. Σα νπνία ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη λα ζπλερίδνληαη
ζην ζρνιείν απφ επαγγεικαηίεο πγείαο. Δπηπιένλ πνιχ ζεκαληηθφο ξφινο γηα ηνλ
νπνίν νη καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία ρξεηάδεηαη ηε ζεμνπαιηθή δηαπαηδαγψγεζε
είλαη θαη ε απνθπγή ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο παξελφριεζεο.
Ζ ζεμνπαιηθφηεηα, είλαη αλακθίβνιν δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή
πζηέξεζε. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη φκσο σο ηέηνην, πξέπεη λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε
ζεμνπαιηθή αγσγή απφ εηδηθνχο πνπ λα κεηαθέξνπλ απνηειεζκαηηθά ηε γλψζε ζηα
παηδηά απηά. Δπηπιένλ απαξαίηεηε είλαη θαη ε εηδηθή εθπαίδεπζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληνο, ψζηε λα δξάζεη ππνζηεί δεθηηθά.
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2.4 Απηόλνκε δηαβίσζε
Ο φξνο απηφλνκε δηαβίσζε, ζρεηίδεηαη κε ην δηθαίσκα ηνπ απηνθαζνξηζκνχ θαη
ηεο απηνδηάζεζεο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ απηφλνκε θαη αλεμάξηεηε δηαβίσζε
θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν αθνινπζεί πξνζσπηθή πνξεία δξάζεο. Απνθαζίδεη γηα ηε
δσή ηνπ, επηιέγεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηζπκεί,
δεη κφλν, εξγάδεηαη, έρεη ελδηαθέξνληα, θνηλσληθέο ελαζρνιήζεηο θαη άιια. ηελ
πεξίπησζε φκσο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο, φια ηα πξναλαθεξζέληα παίξλνπλ άιιε
κνξθή. Γηα ηα άηνκα απηά, απηφλνκε δηαβίσζε, ζεκαίλεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία θαη
ηε δπλαηφηεηα, ψζηε λα γίλνπλ φζν είλαη εθηθηφ πην απηάξθεηο.
Απψηεξνο ζηφρνο ηεο πξνζαξκνζκέλεο εθπαίδεπζεο είλαη ε απηφλνκε δηαβίσζε
θη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε – απαζρφιεζε ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία.
Με

ηελ πξνζαξκνζκέλε εθπαίδεπζε, επηηπγράλεηαη

ην

πέξαζκα απφ ην

πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο ζην αλνηρηφ πεξηβάιινλ ηεο θνηλσλίαο. Ζ
απηφλνκε ή εκηαπηφλνκε δηαβίσζε ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία δελ είλαη θάηη
απίζαλν, αξθεί λα ππάξρεη ζρέδην δξάζεο:
Αμηνιφγεζε αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ
Δμαηνκηθεπκέλε / πξνζαξκνζκέλε εθπαίδεπζε
πλεξγαζία / επηθνηλσλία κε νηθνγέλεηα
Ύπαξμε δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο
Ζ απηφλνκε δηαβίσζε δελ απνηειεί απιψο έλα είδνο ή ππεξεζίαο, αιιά κηα
θηινζνθία. Απαηηείηαη αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ηεο θνηλσλίαο, ψζηε
λα επέιζεη ε αξρή κηαο εληαμηαθήο θνπιηνχξαο. Να κελ θάλνπκε ιφγν κφλν γηα
ζρνιηθή ελζσκάησζε, αιιά θαη γηα θνηλσληθή.
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Κεθάιαην 3
3.1. Δηδηθή δηδαθηηθή
χκθσλα κε ηελ εηδηθή δηδαθηηθή, δνκήζακε έλα δηδαθηηθφ πξφγξακκα
παξέκβαζεο. Γηα ην ΑΓΔΠΔΑΔ (ηνρεπκέλν, Αηνκηθφ, Γηδαθηηθφ, Δληαμηαθφ,
Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο), αθνινπζήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα
βήκαηα. Αξρηθά κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο Άηππεο Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο,
δηακνξθψζεθε ην αηνκηθφ πξνθίι ηνπ παηδηνχ θαη αθνινχζεζε ν ζρεδηαζκφο ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε βάζε πάληα ηνλ ηνκέα φπνπ ην παηδί αληηκεηψπηδε ηηο
κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο.
Αξρηθά δηακνξθψλεηαη ν δηδαθηηθφο ζηφρνο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε κέζνδν task
analysis (αλάιπζεο έξγνπ), αλαιχεηαη ν ζηφρνο ε κηθξφηεξα βήκαηα.
Ζ εηδηθή δηδαθηηθή ινηπφλ, σο θιάδνο ηεο γεληθήο δηδαθηηθήο, αζρνιείηαη κε
επηκέξνπο πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο φπσο απηά ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξίεο. Υξεζηκνπνηεί εμεηδηθεπκέλεο έλλνηεο γηα λα
πξνζεγγίζεη θαη λα νξγαλψζεη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Σν ΑΓΔΠΔΑΔ, επηρεηξεί λα ππνζηεξίμεη βησκαηηθά ηα πξνβιήκαηα ηεο
δηδαζθαιίαο, πξνζεγγίδεη ηε δηδαζθαιία ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη ηεο ζρνιηθήο
κάζεζεο θαη επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή
κεζνδνινγία, ηα κνληέια ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ, ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο
γηα ηε δηαρείξεζε πξνβιεκάησλ (Γξνζηλνχ 2014).

3.2. Παξέκβαζε
Μέζα απφ ηελ απηνπαξαηήξεζε θαη ηελ εηεξνπαξαηήξεζε αλάκεζα ζην καζεηή
πνπ απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιαά θαη κέζα απφ ην
έληππν θαηαγξαθήο δηδαθηηθήο αιιειεπίδξαζεο, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα παξαθάησ
ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλειιέρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
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3.3. Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιόγεζε
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο άηππεο παηδαγσγηθήο αμηνιφγεζεο, αμηνπνηήζεθαλ
νη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο.
Έηζη ζπκπιεξψζεθε ν πξψηνο πίλαθαο. Ο δεχηεξνο, αθνξνχζε ην πιαίζην
αλαιπηηθνχ

πξνγξάκκαηνο

εηδηθήο

αγσγήο

(ΠΑΠΔΑ)-Πιαίζην

Αλαιπηηθνχ

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο. Ζ ηξίηε άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε αθνξνχζε
ηηο γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή.

3.4. Δξγαιεία έξεπλαο
ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, αθνινπζήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο παξαηήξεζεο, ε
νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ θαη γηα ην ζρεδηαζκφ
ηεο παξέκβαζεο (Αβξακίδεο θαη Καιχβα 2006). πγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία γηα ην
αηνκηθφ αιιά θαη γηα ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή πνπ απνηέιεζε κειέηε
πεξίπησζεο. πλειιέρζεζαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα. Ζ πνηνηηθή
πξνζέγγηζε απνηειεί κηα θαηά βάζε δηεξεπλεηηθή κέζνδν. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα
ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ είλαη ε επειημία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία. Ζ πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγηθή επηινγή γηα λα
δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο νη αλαπαξαζηάζεηο, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο, ηα θίλεηξα,
θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκβνιηθά/θαληαζηαθά δεδνκέλα θαη δεδνκέλα ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ. ηφρν, απνηειεί ε νιηζηηθή θαηαλφεζε.

26

3.5. Η άζθεζε κε ην παηδί

Ξεθίλεζα ηελ άζθεζε κνπ ζηηο 27/11/2014 θαη ηελ νινθιήξσζα ζηηο 8/5/2015.
Οη αξρηθέο απηνπαξαηεξήζεηο θαη εηεξνπαξαηεξήζεηο επηηεχρζεθαλ χζηεξα απφ 6-7
εβδνκάδεο απφ ηελ έλαξμε, νη ελδηάκεζεο χζηεξα απφ 13-14 θαη νη ηειηθέο κεηά απφ
23-24. Πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε
καζεηή 19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο
Δπθαηξίαο Καιακάηαο.
Ζ δηάγλσζε ηνπ καζεηή είλαη ε εμήο: Ννεηηθή Καζπζηέξεζε κε ηηο επαθφινπζεο
δπζθνιίεο εθκάζεζεο θαη δηαηήξεζεο πιεξνθνξηψλ. Ζ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά
δηέπεηαη απφ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο θαη δηάζεζε επηθνηλσλίαο. ηα πιαίζηα ηεο
ελδερφκελεο απηφλνκεο ή εκηαπηφλνκεο δηαβίσζεο ηνπ παηδηνχ, αζρνιήζεθα κε ηα
εμήο ζέκαηα: ΜΔΡΖ ΠΗΣΗΟΤ / ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ/ / ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟ ΧΜΑ ΜΟΤεζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά / ΡΟΤΥΑ / 5 ΑΗΘΖΔΗ / ΓΗΑΣΡΟΦΖ / ΤΓΗΔΗΝΖ
ΓΟΝΣΗΧΝ / ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ / ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ / ΧΣΖ ΤΓΗΔΗΝΖ.

3.6. Τπνζέζεηο έξεπλαο
1) Αλ ην πεξηερφκελν ησλ πξνζδνθηψλ ησλ γνλέσλ γηα λα δεκηνπξγήζεη
ην παηδί κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε νηθνγέλεηα, είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ.
2) Αλ ν καζεηήο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξεί λα κάζεη ηξφπνπο
ζπγθαηνίθεζεο ( κε ην άιιν θχιν ) ζε ζρνιείν δεχηεξεο επθαηξίαο
3) Αλ νη δξαζηεξηφηεηεο εκηαπηφλνκεο δηαβίσζεο πνπ πεξηγξάθνληαη
ζην ΑΓΔΠΔΑΔ (ηνρεπκέλν Γνκεκέλν Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο
Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο) κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ
θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο ή ηεο ζπλχπαξμεο
αηφκνπ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε
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Πίλαθαο 1. Υσξνηαμηθφ θαξίθεκα
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A/A

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΣΟΥΟ

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖ

ΦΧΣΟ
ΠΑΡΔΜΒΑΖ

ΣΑ- ΔΛΔΓΥΟ
ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ
1.

27θαη , 28/11/14

2.

3/12 , 4/12

ΝΑ

ΚΑΣΑΝΟΔΗ

ΠΡΟΘΔΖ

ΝΑ ΜΔΣΡΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΗΘΜΖΣΖΡΗΟ

ΑΡΗΘΜΖΣΖΡΗΟ

κβ

ΑΦΑΗΡΔΖ
3.

10/12 , 12/12

ΝΑ

20 ΛΔΠΣΑ

-

ΚΑΣΑΝΟΔΗ

ΚΑΣΑΚΔΤΖ-ΥΔΓΗΑΜΟ

ΥΖΜΑΣΑ-ΔΗΚΟΝΔ

20 ΛΔΠΣΑ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΑ
κβ

ΥΖΜΑΣΑ
4.

17/12 , 18/12

ΚΑΣΑΝΟΖΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΡΟΦΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ

ΓΗΑΣΡΟΦ.ΥΔΖ
ΜΔΣΑΞΤ
ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ
5.

29/1/2015 , 30/1

6.

4/2 θαη 6/2

ΝΑ

ΜΑΘΔΗ

ΣΑ

ΛΔΠΣΑ ΣΖ ΧΡΑ

ΞΤΛΗΝΟ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ
ΡΟΛΟΗ
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7.

11/2 , 12/2

ΝΑ

ΜΑΘΔΗ

ΣΑ

ΞΤΛΗΝΟ

ΛΔΠΣΑ ΣΖ ΧΡΑ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ
ΡΟΛΟΗ

8.

18/2 , 19/2

ΜΔΡΖ

ΟΝΟΜΑΣΗΕΔΗ/ΥΡΧΜΑΣΗΕΔΗ

ΠΗΣΗΟΤ/ΟΗΚΟΓΔΝ

ΠΗΣΗΟΤ-ΟΝΟΜΑΣΗΕΔΗ/ΚΑΣΑΓΡΑΦΔΗ

ΜΔΡΖ ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ

ΔΗΑ

ΜΔΛΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ

ΔΗΚΟΝΔ

ΑΠΟ 15 ΛΔΠΣΑ
Ζ ΚΑΘΔΜΗΑ
ρβ

9.

19/2 , 20/2

ΝΑ ΓΔΗΥΝΔΗ ΚΑΗ
ΝΑ ΛΔΔΗ ΣΑ ΜΔΡΖ

ΥΡΧΜΑΣΗΔ/ΔΓΔΗΞΔ

ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ

5

ΔΗΚΟΝΔ

ΚΑΘΔΜΗΑ

ΛΔΠΣΑ

Ζ

ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ
κβ
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10.

27/2

ΝΑ ΓΔΗΥΝΔΗ ΚΑΗ

ΥΡΧΜΑΣΗΔ/ΔΓΔΗΞΔ/ΚΤΚΛΧΔ

ΝΑ ΛΔΔΗ ΣΑ ΜΔΡΖ

ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ
ΔΗΚΟΝΔ

ρβ

ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ

11.

5/3

ΝΑ ΓΔΗΥΝΔΗ ΚΑΗ
ΝΑ ΛΔΔΗ ΣΑ ΜΔΡΖ
ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ

20 ΛΔΠΣΑ

ΥΡΧΜΑΣΗΔ/ΔΓΔΗΞΔ/ΚΤΚΛΧΔ/ΚΟΛΛΖΔ

ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ

12 ΛΔΠΣΑ ρβ

ΔΗΚΟΝΔ
7 ΛΔΠΣΑ ρβ
5 ΛΔΠΣΑ κβ
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12.

6/3

ΝΑ ΞΔΥΧΡΗΕΔΗ ΣΑ

ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ

ΡΟΤΥΑ/5

ΔΗΚΟΝΔ

ΑΗΘΖΔΗ

13.

12/3

ΝΑ ΓΔΗΥΝΔΗ ΚΑΗ

ΝΑ ΣΟΠΟΘΔΣΔΗ ΣΗ ΔΗΚΟΝΔ ΣΟ ΧΣΟ ΠΑΠΟΤΣΟΚΟΤΣΟ

ΝΑ ΛΔΔΗ ΣΑ ΜΔΡΖ

ΚΟΤΣΗ

15 ΛΔΠΣΑ ρβ

ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ

14.

13/3

ΒΑΗΚΑ

ΜΔΛΔΣΖΔ/ΥΡΧΜΑΣΗΔ/ΚΑΣΔΓΡΑΦΔ

ΔΗΚΟΝΔ ΚΗΣΟ

ΔΧΣΔΡΗΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ

15.

18/3

ΒΑΗΚΑ

ΔΗΚΟΝΔ ΚΗΣΟ

ΔΧΣΔΡΗΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ
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16.

19/3

ΒΑΗΚΑ

ΝΑ ΚΟΛΛΑΔΗ ΜΔ ΒΔΛΚΣΡΟΣΑ ΧΣΑ ΔΗΚΟΝΔ ΚΗΣΟ

ΔΧΣΔΡΗΚΑ

ΟΡΓΑΝΑ
ρβ

ΟΡΓΑΝΑ

17.

20/3

ΝΑ ΞΔΥΧΡΗΕΔΗ ΣΑ
ΔΗΓΖ

10 ΛΔΠΣΑ

ΣΗ ΖΜΑΗΝΔΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

ΣΧΝ

ΔΗΚΟΝΔ VIDEO ΣΟΝ 20 ΛΔΠΣΑ κβ
Ζ/Τ
10 ΛΔΠΣΑ

ΣΡΟΦΗΜΧΝ

Υβ
20 ΛΔΠΣΑ κβ

18.

26/3

ΝΑ ΞΔΥΧΡΗΕΔΗ ΣΑ

ΓΗΑΥΧΗΜΟ

ΔΗΓΖ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ/ΣΑΤΡΟΛΔΞΟ

ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΣΧΝ

Δ ΔΗΚΟΝΔ/

ΣΡΟΦΗΚΖ 15 ΛΔΠΣΑ

ΠΤΡΑΜΗΓΑ
ρβ
10 ΛΔΠΣΑ
ρβ
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19.

27/3

ΤΓΗΔΗΝΖ

ΣΟΤ

ΣΟΜΑΣΟ

20.

2/4

ΤΓΗΔΗΝΖ

ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΓΟΝΣΗΧΝ Δ ΔΠΗΒΛΑΒΔΗ ΔΗΚΟΝΔ
ΚΑΗ ΜΖ

ΣΟΤ

ΣΟΜΑΣΟ

ΜΔΛΔΣΖ

ΚΟΤΣΗΟΤ-ΑΚΖΔΗ- ΚΟΤΣΗ

ΣΑΤΡΟΛΔΞΟ

ΣΟΜΑΣΗΚΖ 10 ΛΔΠΣΑ

ΤΓΔΗΑ
ρβ
5 ΛΔΠΣΑ
ρβ

21.

3/4

ΝΑ

ΜΑΘΔΗ

ΣΑ

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ

ΔΗΚΟΝΔ

10 ΛΔΠΣΑ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ
Υβ
15 ΛΔΠΣΑ
ρβ
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22.

30/4

ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ ΑΠΟ

ΛΟΓΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΗΚΟΝΧΝ-ΤΜΠΔΡΑΜΑ

ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΣΟ

ΔΗΚΟΝΔΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ

ΠΗΣΗ

23.

7/5

ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ ΑΠΟ

ΛΟΓΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΗΚΟΝΧΝ-ΤΜΠΔΡΑΜΑ

ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΣΟ

ΔΗΚΟΝΔΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ

ΠΗΣΗ

24.

8/5

ΠΟΣΔ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ

ΑΠΑΝΣΑΔΗ

ΠΛΔΝΔΗ ΣΑ ΥΔΡΗΑ

ΔΗΚΟΝΔ

ΔΡΧΣΖΔΗ-ΠΑΡΑΣΖΡΔΗ ΝΣΟΗΔ: ΠΟΣΔ ΠΛΔΝΧ
ΣΑ ΥΔΡΗΑ ΜΟΤ

ΣΟΤ

Πίλαθαο 2: Γηδαθηηθέο Παξεκβάζεηο
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3.7. Πξαθηηθή εξγαζία θαη κεζνδνινγία παξέκβαζεο
θνπφο ΠΑ : Ζ κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε καζεηή
19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Καιακάηαο.

Ηζηνξηθφ
καζεηή

Αηνκηθό ηζηνξηθό
Ο Μ. είλαη 19 εηψλ θαη θνηηά ζηελ Ά ηάμε ηνπ ΓΔ Καιακάηαο. Δίλαη
έλα παηδί κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, κε αξθεηέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε,
αιιά κε πνιχ κεγάιε δηάζεζε γηα επηθνηλσλία.
Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό
Μεηέξα: δελ έρσ θαηαθέξεη αθφκα λα κάζσ κε ηη αζρνιείηαη
Παηέξαο: ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο
Αδειθφο: είλαη ιίγν κεγαιχηεξνο απφ ην Μ. (γχξσ ζηα 2-4 ρξφληα) θαη
πηζαλψο λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε.
ρνιηθό ηζηνξηθό
Ο Μ. θνίηεζε ζε λεπηαγσγείν, δεκνηηθφ, γπκλάζην θαη ιχθεην θαη
ζήκεξα θνηηά ζην ΓΔ Καιακάηαο.

Απηνπαξαηήξεζε: Ζ Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ κε νδήγεζε ζηελ ηάμε ηνπ Μ. θαη
κε παξνπζίαζε ηφζν ζηα παηδηά φζν θαη ζηνλ θαζεγεηή ηεο πξψηεο ψξαο (ζηνπο
θαζεγεηέο ησλ επφκελσλ σξψλ παξνπζηάζηεθα κφλε κνπ). Αηζζάλζεθα θάπσο
ακήραλα, αθνχ νη καζεηέο κε θνηηνχζαλ κε απνξία. Ήηαλ θάηη φκσο πνπ δηήξθεζε κφλν
ηα πξψηα ιεπηά, γηαηί νη θαζεγεηέο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κε βνεζήζνπλ ζην έξγν
κνπ, κε έβαδαλ θαη εκέλα ζην «παηρλίδη» ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν θιίκα ήηαλ
πνιχ επράξηζην, ήηαλ θάηη πνπ κνπ άξεζε πνιχ.
Δηεξνπαξαηήξεζε: Σν θιίκα ήηαλ αξθεηά ραιαξφ δεδνκέλνπ φηη ην ηκήκα
απαξηίδεηαη απφ καζεηέο δηάθνξσλ ειηθηψλ αιιά θαη εζλνηήησλ. Οη θαζεγεηέο, θάλεθε
λα ζπκπαζνχλ πνιχ ην Μ. θαη ηνπ απεχζπλαλ ην ιφγν αξθεηά ζπρλά. Απφ ηε κεξηά ηνπ ν
Μ. παξνπζίαδε αδπλακία παξαθνινχζεζεο ηεο ξνήο ηνπ καζήκαηνο, αξθεηέο θνξέο
αθαηξνχληαλ, απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο ήηαλ πνιχ πξφζπκνο λα θαζαξίδεη ηνλ πίλαθα
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θαη λα πξνζπαζεί κε θάζε παξφηξπλζε ησλ θαζεγεηψλ ηνπ. Γεινχζε κε ηα αζηεία ηεο
ηάμεο θαη ήηαλ πνιχ επγεληθφο.
πκπέξαζκα: Ο Μ. είλαη ην κνλαδηθφ άηνκν ζηελ ηάμε κε εληνπηζκέλε θαη
δηαγλσζκέλε κεηνλεμία, ιφγσ φκσο ηεο θχζεο ηεο ζχζηαζεο ηνπ ηκήκαηνο, θαίλεηαη λα
είλαη απνδεθηφο θαη ελαξκνλίδεηαη κε ην γεληθφηεξν επίπεδν.

3.7.1. Πξώηε παξέκβαζε
θνπφο ΠΑ : Ζ κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε καζεηή
19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Καιακάηαο (ΓΔ). Θα επηζπκνχζα λα δψζσ έκθαζε ζηα θηινινγηθά καζήκαηα, αιιά
δεδνκέλνπ φηη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζην πξφγξακκα, έδσζα έκθαζε ζηα καζεκαηηθά.
Απηνπαξαηήξεζε: Κάζε θνξά πνπ θηάλσ ζην ζρνιείν, ν Μ. είλαη πνιχ
ραξνχκελνο, φπσο θαη εγψ. Δλψ θαζφκνπλ απέλαληί ηνπ, απνθάζηζα λα θαζίζσ δίπια
ηνπ. Δπηζπκνχζα λα έρσ άκεζε επαθή θαη λα ειέγρσ απφ θνληά ηηο θηλήζεηο ηνπ.
Υάξεθα πνιχ πνπ κε απνδέρηεθε κε ρακφγειν. Έλησζα ακήραλα θαη θαηάιαβα φηη ζα
έπξεπε λα είκαη αξθεηά πξνζεθηηθή ζε φ,ηη θαη αλ έθαλα, αθνχ ν Μ. κηκνχληαλ ηνλ
ηξφπν πνπ θαζφκνπλ θαη δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ κε θνηηνχζε πξηλ θάλεη νηηδήπνηε
ζα λα πεξίκελε κηα έγθξηζε ή κηα επηβεβαίσζε έζησ θαη κε κάηηα.
Δηεξνπαξαηήξεζε: Ο Μ. είλαη γεληθψο πνιχ επδηάζεηνο, πνιχ επγεληθφο θαη
πξφζπκνο. ηα δηαιείκκαηα ζπδεηά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, νη νπνίνη ηνλ απνδέρνληαη
θαη κηινχλ γη απηφλ κε ηα θαιχηεξα ιφγηα. Ο θαζεγεηήο ησλ καζεκαηηθψλ παξέδσζε ηελ
πξάμε ηεο αθαίξεζεο, ζηελ νπνία ν Μ. παξνπζηάδεη αδπλακία θαη ηε κπεξδεχεη κε ηελ
πξφζζεζε. Σν κάζεκα είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ θαη ν θαζεγεηήο ηνλ ελζαξξχλεη πνιιέο
θνξέο, αιιά δπζηπρψο νη ξπζκνί ηεο ξνήο ηνπ καζήκαηνο δε κπνξνχζαλ λα ζπκβαδίζνπλ
κε ην ξπζκφ ηεο ζθέςεο ηνπ Μ., ν νπνίνο γηα λα θαηαθέξεη λα βξεη ην απνηέιεζκα ηεο
πξάμεο, κεηξάεη κε ηα ρέξηα. Όζνλ αθνξά ην κάζεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο, κε ηελ
έλαξμή ηνπ, ν Μ. βξήθε ηε ζσζηή θσηνηππία απφ έλα θάθειν κε θσηνηππίεο δηάθνξσλ
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καζεκάησλ. Γε ζπκφηαλ λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ καζήκαηνο θαη
αξθεηέο θνξέο ήηαλ αθεξεκέλνο κε απνηέιεζκα λα δερηεί ηελ παξαηήξεζε ηνπ
θαζεγεηή ηνπ. Γπζθνιεπφηαλ λα θαηαλνήζεη πνηνη νξγαληζκνί θαινχληαη παξαγσγνί θαη
πνηνη θαηαλαισηέο. ρεηηθά κε ηα ππφινηπα καζήκαηα, ζηε κνπζηθή παξαθνινπζεί
επράξηζηα, ρσξίο λα θαηαλνεί ηδηαίηεξνπο κνπζηθνχο φξνπο θαη ζηα αγγιηθά παξνπζηάδεη
πιήξε αδπλακία αλάγλσζεο γξαθήο θαη θαηαλφεζεο.

γ) εηδηθή δηδαθηηθή
δηδαθηηθφο ζηφρνο: λα θαηαλνεί ηηο έλλνηεο πξφζζεζε / αθαίξεζε (ΓΜΔ-ΠΑΠΔΑ:
λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ιεηηνπξγηθή κλήκε).
δηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα: ρξήζε εηδηθνχ αξηζκεηεξίνπ.
δηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο: λα θάλεη πξάμεηο αθαίξεζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ
αξηζκεηεξίνπ.
πκπέξαζκα: Ο Μ. ζπκκεηείρε ζην κάζεκα θαη αξθεηέο θνξέο έδσζε ηηο ζσζηέο
απαληήζεηο.
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3.7.2. Γεύηεξε παξέκβαζε
θνπφο ΠΑ : Ζ κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε καζεηή
19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Καιακάηαο (ΓΔ).
Απηνπαξαηήξεζε: Μπαίλσ κε κεγάιε ραξά ζηελ αίζνπζα θαη θάζνκαη δίπια απφ
ην Μ. Ζ ακεραλία, ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη αθνχ δηαλχνπκε αθφκα έλα πξσηαξρηθφ
ζηάδην γλσξηκίαο. Νηψζσ ηθαλνπνηεκέλε φκσο, γηαηί θαίλεηαη πσο κάιινλ είκαη
απνδεθηή. Αξρηθά, ζθέθηνκαη φηη ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηψ ζηε ξνή ησλ καζεκάησλ
θαη λα πξνζπαζήζσ … απφ ην θαζέλα λα θηιηξάξσ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκα γηα
ην Μ. θαη λα ηα παξνπζηάζσ κε ηξφπν βαηφ θαη θαηαλνεηφ γηα εθείλνλ.
Δηεξνπαξαηήξεζε: Ο Μ. είλαη γεληθψο πνιχ επδηάζεηνο θάζε θνξά πνπ κπαίλσ
ζηελ αίζνπζα. α λα ληψζεη κηα ζηγνπξηά. Όινη νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο,
ζπγθεληξψζεθαλ ζε κηα αίζνπζα κε ζθνπφ λα ζπδεηήζνπλ ηα ζέκαηα ηνπ project. O M.
θάλεθε λα κελ θαηαιαβαίλεη ην ζθνπφ ηεο ζπλάληεζεο θαζψο επίζεο θαη ηηο επεμεγήζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αθνχ ηνλ θαηαηφπηζα θαη ηνπ εμήγεζα ηηο δηάθνξεο αζρνιίεο θαηά
ηηο ψξεο ηνπ project, εθείλνο κε κεγάιε ραξά επέιεμε ηηο θαηαζθεπέο απφ αλαθπθιψζηκα
πιηθά. Όζνλ αθνξά ην κάζεκα ησλ αγγιηθψλ, ν Μ. δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρεη.
Δίλαη γη’ απηφλ θάηη πνιχ δχζθνιν (αγγιηθφ αιθάβεην, εξκελεία ιέμεσλ, πξνθνξά…).
ηα δηαιείκκαηα ζπδεηά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη δηαζθεδάδεη πνιχ. Γείρλεη λα
ζπκπαζεί ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή ησλ καζεκαηηθψλ θαη φηαλ ν ηειεπηαίνο έβγαιε ηα
γπαιηά ειίνπ ηνπ θαη βγήθε γηα ιίγν απφ ηελ αίζνπζα, ν Μ. ηα θφξεζε θαη ξψηεζε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ αλ ηνπ πεγαίλνπλ. Ήηαλ κηα επράξηζηε ζηηγκή… φινη γειάζακε! Ο
θαζεγεηήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θάλεη κηα επαλάιεςε, δήηεζε απφ ηνπο καζεηέο λα
θαηαγξάςνπλ ηηο βαζηθέο πξάμεηο πνπ γλσξίδνπλ, θαζψο επίζεο θαη ηα βαζηθά
γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Βνήζεζα ην Μ. αιιά θαη εθείλνο αληαπνθξίζεθε αξθεηά θαιά!
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γ) εηδηθή δηδαθηηθή
δηδαθηηθφο ζηφρνο: λα θαηαλνεί ηα δηάθνξα γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ΓΜΔ-ΠΑΠΔΑ:
λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ιεηηνπξγηθή κλήκε).
δηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα: ζρεδηαζκφο (κε δηάθνξα ρξψκαηα) ησλ γεσκεηξηθψλ
ζρεκάησλ
δηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο: θάησ απφ θάζε ζρήκα, θαηαγξαθή ηνπ νλφκαηφο ηνπ
θαη παξαιιειηζκφο απηνχ κε θάηη ρεηξνπηαζηφ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ( π.ρ. πεο κνπ
θάηη πνπ είλαη νξζνγψλην ζηελ αίζνπζα).
πκπέξαζκα: Ο Μ. ζπκκεηείρε ζην κάζεκα, θαηαλφεζε ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη
αληαπνθξίζεθε αξθεηά θαιά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ.

Δηθφλα 1: ζρεδηαζκφο (κε δηάθνξα ρξψκαηα) ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ

40

3.7.3. Σξίηε παξέκβαζε
θνπφο ΠΑ : Ζ κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε καζεηή
19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Καιακάηαο (ΓΔ).
Απηνπαξαηήξεζε: Γεδνκέλνπ φηη ην πξφγξακκα δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί αθφκε,
ράξεθα πνιχ φηαλ κπήθα ζηελ αίζνπζα θαη ην κάζεκα πνπ παξαθνινπζνχζαλ ηα παηδηά
ήηαλ ε Γιψζζα. Γελ είρα ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζσ μαλά
θηινινγηθφ κάζεκα θαη είρα κεγάιε πεξηέξγεηα λα δσ ην επίπεδν ηνπ Μ. θαη ην βαζκφ
ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηφ. Δλψ αξρηθά πίζηεπα πσο ζα θαλψ αξθεηά ρξήζηκε (σο
θηιφινγνο) ψζηε λα αληαπεμέιζεη θαιχηεξα ν καζεηήο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο … γξήγνξα θαηάιαβα πσο ζα έπξεπε λα ζηξέςσ ην
ελδηαθέξνλ κνπ ζε θάηη άιιν.
Δηεξνπαξαηήξεζε: Ο Μ. είλαη θάζε θνξά πνιχ νξγαλσκέλνο, θέξλεη ην ληνζηέ ηνπ
κε φιεο ηηο ζεκεηψζεηο ησλ καζεκάησλ. Σν αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο
γιψζζαο ήηαλ νη ρξφλνη ηνπ ξήκαηνο. Ζ θαζεγήηξηα έγξαςε ζηνλ πίλαθα φινπο ηνπο
ρξφλνπο θαη πξνζδηφξηζε ρξνληθά πφηε ρξεζηκνπνηείηαη ν θαζέλαο. Ήηαλ πνιχ
θαηαλνεηά θαη θαηαηνπηζηηθά φζα εμήγεζε ε θηιφινγνο θαη ελψ ν Μ. θάλεθε λα
αληαπνθξίλεηαη αξθεηά θαιά … ν ξπζκφο ξνήο ήηαλ αξθεηά γξήγνξνο γηα ηα δηθά ηνπ
δεδνκέλα. Με δηάθνξα ρξψκαηα πξνζπάζεζα λα θάλσ ζεκεηψζεηο θαη επεμεγήζεηο
ζρεηηθέο κε ηνπο ρξφλνπο, κε ζθνπφ λα θάλνπκε θάπνηεο αζθήζεηο απνκλεκφλεπζεο. Αλ
θαη ζπκκεηείρε ζην κάζεκα θαη έδηλε (ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο) ζσζηέο απαληήζεηο,
γξήγνξα θαηάιαβα φηη φιν απηφ γηλφηαλ κεραληθά. Έηζη, πήξα ηελ απφθαζε θάζε θνξά
λα αζρνινχκαη κε πξάγκαηα ρξεζηηθά γηα ην Μ., κε πξάγκαηα πνπ ζα ηνλ βνεζνχζαλ
ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ή κε ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνλ βνεζήζνπλ ζην λα
θαηαλνήζεη πψο ιεηηνπξγεί ν θφζκνο. Ο Μ. ζηα δηαιείκκαηα είλαη πνιχ επδηάζεηνο,
ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο ζπδεηήζεηο θαη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ παξαθηλεί θαη ηνπο
ππφινηπνπο γηα λα θάλνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα. ην κάζεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο,
πεξλάκε πάληα πνιχ σξαία δηφηη ν Μ. ην βξίζθεη ελδηαθέξνλ θαη πάληα πξνζέρεη κε
πξνζήισζε. Ο θαζεγεηήο αλαζέηεη αξκνδηφηεηεο θάζε θνξά ζην καζεηή, φπσο λα ηνλ
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βνεζήζεη ζην λα ζπλδέζνπλ ηνλ ππνινγηζηή ή λα κνηξάζεη ηηο ζεκεηψζεηο ζηα ππφινηπα
παηδηά. Σν αληηθείκελν κειέηεο απηή ηε θνξά ήηαλ νη ηξνθηθέο αιπζίδεο. Οη θσηνηππίεο
πεξηείραλ δηάθνξα παξαδείγκαηα θαη ζεσξία. Ο θαζεγεηήο εμήγεζε ηε δηαηξνθηθή ζρέζε
κεηαμχ ησλ έκβησλ φλησλ θαη κε έλα παξάδεηγκα ζηνλ πίλαθα.
γ) εηδηθή δηδαθηηθή
δηδαθηηθφο ζηφρνο: λα θαηαλνήζεη ηελ δηαηξνθηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ
(ΓΜΔ-ΠΑΠΔΑ: λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ιεηηνπξγηθή κλήκε).
δηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα: Δπεμήγεζε/Αλάιπζε ηεο ζεσξίαο. Κάζε νξγαληζκφο γηα
λα επηβηψζεη ρξεηάδεηαη ηξνθή ηελ νπνία παίξλεη απφ ηε θχζε. Ο έλαο νξγαληζκφο
ηξέθεηαη απφ ηνλ άιιν. Γεκηνπξγία (κε ζρέδην) κηαο ηξνθηθήο αιπζίδαο απαξηηδφκελεο
απφ ηξία κέξε: θάκπηα-πεξηζηέξη-αεηφο.
δηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο: έδσζα ζην Μ. εηθφλεο δψσλ θαη ηνπ δήηεζα λα θηηάμεη
κηα ηξνθηθή αιπζίδα.
πκπέξαζκα: Ο Μ. θάλεθε λα δπζθνιεχεηαη ζηελ αξρή, κπεξδεχηεθε κεξηθέο
θνξέο, αιιά θαηάθεξε λα θηηάμεη δχν ηξνθηθέο αιπζίδεο.
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3.7.4. Σέηαξηε παξέκβαζε
θνπφο ΠΑ : Ζ κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε καζεηή
19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Καιακάηαο (ΓΔ).
Απηνπαξαηήξεζε: Όηαλ έθηαζα ζην ζρνιείν, πιεξνθνξήζεθα απφ ηε Γηεπζχληξηα
φηη επξφθεηην λα εθθιεζηαζηνχκε ηηο δχν πξψηεο ψξεο. Θα ήηαλ κηα θαιή επθαηξία λα
παξαθνινπζήζσ ηηο αληηδξάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Μ. εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ
πεξηβάιινληνο. Έλησζα ειαθξψο ακήραλε, αθνχ ν καζεηήο ήηαλ ζπλερψο δίπια κνπ.
Δίκαη ηθαλνπνηεκέλε φκσο, γηαηί θαίλεηαη λα έρσ γίλεη απνδεθηή.
Δηεξνπαξαηήξεζε: Ο Μ. ράξεθε πνπ βγαίλακε εθηφο ζρνιείνπ. Καζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο πξνρσξνχζε ζην πιάη κνπ θαη ήηαλ πνιχ πξνζηαηεπηηθφο ηφζν
σο πξνο εκέλα φζν θαη σο πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κε ρηππήζεη
θαλείο ή λα κε κείλεη πίζσ. Αθφκα θαη φηαλ κπήθακε ζηελ εθθιεζία, θάζηζε δίπια κνπ
θαη κάιηζηα φξζηνο αθνχ απηφ επέιεμα λα θάλσ θαη εγψ. Αθνχ επηζηξέςακε ζην ζρνιείν
ππήξρε κηα αλαηαξαρή, αιιά επηπρψο ην κάζεκα ησλ επφκελσλ σξψλ (πιεξνθνξηθή),
ήηαλ πνιχ αγαπεηφ θ πξνζθεξφηαλ γηα ιίγε δηαζθέδαζε. Όηαλ πήγακε ζηελ αίζνπζα ηεο
πιεξνθνξηθήο, κηα επράξηζηε έθπιεμε κε πεξίκελε! Μηα νκάδα ηξηψλ παηδηψλ είρε
παξνηξχλεη ην Μ. λα θαζίζεη καδί ηνπο (απφ ην πξνεγνχκελν κάζεκα) πξνθεηκέλνπ λα
ηνλ βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γξάθνπκε έλα θείκελν ζηνλ
ππνινγηζηή. Πήξα κηα θαξέθια, θάζηζα αθξηβψο δίπια απφ ην Μ. θαη παξαθνινχζεζα
ην πψο ηνλ ελζάξξπλαλ λα ζπλερίζεη λα γξάθεη ηηο ιέμεηο πνπ ηνπ ππαγφξεπαλ παξά ηα
νξζνγξαθηθά ιάζε πνπ έθαλε. Ζ απνδνρή θαη ε αγάπε πνπ δείρλνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ,
είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ην καζεηή λα πεξλάεη θαιά θαη λα
αλαπηχζζεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Γελ ήζεια λα παξέκβσ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ν
ξφινο κνπ πεξηνξίζηεθε κφλν ζην λα επηβξαβεχσ ιεθηηθά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ θάζε
θνξά. Ήηαλ πνιχ ραξνχκελνο γη’ απηφ πνπ έθαλε θαη γεινχζε ελζνπζηαζκέλνο.
β)κεζνδνινγία παξέκβαζεο
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θνπφο ΠΑ : Ζ κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε καζεηή
19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Καιακάηαο (ΓΔ).
Απηνπαξαηήξεζε: Ξεθίλεζα κε πνιχ φξεμε, γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ project
είκαζηε φινη πνιχ ελεξγεηηθνί θαη δεκηνπξγηθνί. Έλησζα πνιχ ραξνχκελε πνπ έγηλα έλα
θνκκάηη ηεο πξνζπάζεηαο ησλ παηδηψλ λα ζπζθεθζνχλ θαη λα ζπλαπνθαζίζνπλ γηα ην
είδνο ησλ θαηαζθεπψλ πνπ ζα πινπνηήζνπλ απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά. Όηαλ ππάξρνπλ
ζην πξφγξακκα ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο εθκεηαιιεχνκαη ψζηε λα δνπιεχνπκε
φινη καδί θαη λα γλσξηδφκαζηε θαιχηεξα. Θαχκαζα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ
θαζεγεηή ηνπ project πνπ θαηάθεξε λα δηαλείκεη ηνπο ξφινπο ζηα παηδηά, ρσξίο λα
ππάξμνπλ δπζαξέζθεηεο θαη παξάιιεια λα δηαηεξήζεη έλα θιίκα εξεκίαο. Δπηπιένλ
έλησζα ηθαλνπνίεζε πνπ ν θαζεγεηήο έδσζε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ζην Μ. (βάζεη
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ), ρσξίο λα θάλεη θακηά δηάθξηζε. Σελ επφκελε κέξα, ζθέθηεθα ηελ
ψξα ησλ καζεκαηηθψλ θαη αθνχ ν Μ. αδπλαηνχζε λα παξαθνινπζήζεη ηε ξνή ηνπ
καζήκαηνο, λα μεθηλήζσ λα ηνλ θέξλσ ζε επαθή κε ηελ ψξα.
Δηεξνπαξαηήξεζε: Ζ ραξά ηνπ Μ. ήηαλ πνιχ κεγάιε! Γεληθψο είλαη πνιχ
δξαζηήξηνο θαη πνιχ πξφζπκνο ζην λα βνεζήζεη. Τπήξμε έλα αξκνληθφ θιίκα
ζπλεξγαζίαο. Ο θαζεγεηήο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην project, είλαη ν θαζεγεηήο ηεο
πιεξνθνξηθήο, ν νπνίνο είλαη ηδηαηηέξσο αγαπεηφο ζηα παηδηά. Δίλαη άλζξσπφο κε
ηδηαίηεξε αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ, πνιχ ραιαξφο θαη πξνζηηφο θαη πάληα ελεξγνπνηεί ην Μ.
λα θάλεη πξάγκαηα δίλνληάο ηνπ πξσηνβνπιίεο. Απνθαζίζακε λα θηηάμνπκε απφ μχιν
δηάθνξα έπηπια γηα ηελ αίζνπζα (έλα ηξαπεδάθη, κηα θξεκάζηξα, κηα ζήθε γηα νκπξέιεο
θαη δπν θαλαπέδεο). Έηζη μεθίλεζε ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηεο πξψηεο χιεο καο.
Πξνζθέξζεθα κε ην αγξνηηθφ κνπ απηνθίλεην λα βνεζήζσ ζηε κεηαθνξά. Ο θαζεγεηήο,
δηάιεμε δχν καζεηέο (κεηαμχ απηψλ θαη ν Μ.) θαη ήξζαλ καδί κνπ. Ο Μ. ήηαλ πνιχ
ηθαλφο θαη ζην λα θνπβαιήζεη φ,ηη καο ήηαλ απαξαίηεην θαη ζην λα θάλεη δηαινγή ζηα
μχια θαιήο πνηφηεηαο θαη κε. Σελ επφκελε κέξα (6/2), θαηά ηελ ψξα ησλ καζεκαηηθψλ,
μεθηλήζακε λα αζρνινχκαζηε κε ηελ εθκάζεζε ηεο ψξαο θαη θάλεθε αξθεηά
ελζνπζηαζκέλνο. Γλψξηδε φηη ν κηθξφο δείθηεο δείρλεη ηελ ψξα, δπζθνιεπφηαλ φκσο κε
ηα ιεπηά.
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γ) εηδηθή δηδαθηηθή: Γνπιέςακε κε ην μχιηλν ξνιφη ζην νπνίν αλαγξάθνληαη νη
αξηζκνί (νη νπνίνη είλαη απνζπψκελνη), ε ψξα, ηα ιεπηά θαη ππάξρεη σξνδείθηεο θαη
ιεπηνδείθηεο.
δηδαθηηθφο ζηφρνο: λα κάζεη ηα ιεπηά ηεο ψξαο
δηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα: ρξήζε μχιηλνπ εθπαηδεπηηθνχ ξνινγηνχ, ην νπνίν
ρσξίζακε ζε δχν κέξε: ζην «ΚΑΗ» θαη ζην «ΠΑΡΑ». (αζρνιεζήθακε κφλν κε ην
«ΚΑΗ»)
δηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο: Αξρηθά ηνπ δήηεζα λα πάξεη ηνπο αξηζκνχο απφ ην
ξνιφη θαη λα ηνπο ηνπνζεηήζεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζξαλίνπ, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη εθεί
έλα ξνιφη. Με ην ρέξη κνπ έδησμα ηνπο αξηζκνχο 7, 8 ,9 ,10 ,11 ,12 θαη ηνπ εμήγεζα φηη
ηα ιεπηά (μεθηλψληαο απφ ην έλα) ηα κεηξάκε αλά πέληε θαη βάδνπκε κπξνζηά ην «ΚΑΗ»,
έηζη αθξηβψο φπσο κεηξάκε θαη ζην θξπθηφ! (5, 10, 15, 20, 25, 30). Κάζε θνξά ινηπφλ
πνπ ηνπνζεηνχζα έλαλ αξηζκφ πάλσ ζην ξνιφη, δεηνχζα απφ ην Μ. λα κνπ πεη ην
αληίζηνηρν ιεπηφ (έρνληαο ηνλ σξνδείθηε ζε κηα ζηαζεξή ψξα). ηε ζπλέρεηα ζρεδίαζα
κεξηθά ξνιφγηα ζε έλα ραξηί κε ηνλ σξνδείθηε ζε ζπγθεθξηκέλε ψξα θαη ηνπ δεηνχζα λα
ζρεδηάζεη ην ιεπηνδείθηε ψζηε λα δείρλεη ηα αλάινγα ιεπηά θάζε θνξά.
πκπέξαζκα: Αληαπνθξίζεθε αξθεηά θαιά! Ήηαλ ζεκαληηθφ ην φηη δε κπεξδεπφηαλ
κε ηνλ σξνδείθηε θαη κέρξη ην ηέινο δελ έθαλε ζρεδφλ θαλέλα ιάζνο ζηα ιεπηά.
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Δηθφλα 2 θαη 3: Δθκάζεζε ηεο ψξαο
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3.7.5. Πέκπηε παξέκβαζε
θνπφο ΠΑ : Ζ κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε καζεηή
19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Καιακάηαο (ΓΔ).
Απηνπαξαηήξεζε: Κάζε εβδνκάδα ηε κέξα πνπ έρνπκε project, έρσ ηδηαίηεξε ραξά
θαη ελέξγεηα. Γεκηνπξγνχκε θάηη κε ηα ρέξηα καο, ζπκκεηέρσ θαη εγψ ελεξγά ζε φιν
απηφ θαη γηλφκαζηε φινη κηα νκάδα πνπ ζπλεξγάδεηαη γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ
απνηέιεζκα. Δληππσζηάζηεθα απφ ηνπο ιεπηνχο θαη άξηηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ Μ. Σελ
Σζηθλνπέκπηε ήκνπλ πνιχ επδηάζεηε, δσγξάθηζα ην πξφζσπφ κνπ, ςήζακε, θάγακε
φινη καδί, ρνξέςακε θαη βγάιακε θσηνγξαθίεο.
Δηεξνπαξαηήξεζε: Ζ ραξά ηνπ Μ. δελ πεξηγξάθεηαη φηαλ έρνπκε project. Σνπ
αξέζεη λα καζηνξεχεη θαη λα θηηάρλεη πξάγκαηα κε ηα ρέξηα. Ο θαζεγεηήο ηνπ, ην έρεη
αληηιεθζεί θαη θάζε θφξα ηνλ επαηλεί θαη ηνπ δίλεη πξσηνβνπιίεο ζην λα ελεξγήζεη.
Δίλαη ζπγθινληζηηθφο θαη ν ηξφπνο πνπ ηνλ αληηκεησπίδνπλ θαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ. Γελ
είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ηνπ δεηνχλ ηε γλψκε ηνπ θαη πνπ ηνλ θαινχλ λα ηνπο βνεζήζεη.
Ζ νκάδα καο ινηπφλ αλέιαβε λα βάςεη ηελ νκπξεινζήθε. Με ηελ πξφθαζε λα κε
ιεξσζψ, δήηεζα βνήζεηα απφ ην Μ. θαη εθείλνο πνιχ πξφζπκα ήξζε. Με έλα πνιχ ιεπηφ
πηλέιν άξρηζε λα βάθεη θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο ηεο θαηαζθεπήο καο. Ζ ιεπηή ηνπ
θηλεηηθφηεηα είλαη εμαηξεηηθή! Έβαθε πνιχ πξνζεθηηθά ρσξίο λα ζηάδεη ε κπνγηά ζην
ζξαλίν θαη κε κεγάιε νκνηνκνξθία. Απφ ηηο ηέζζεξηο ψξεο ηνπ project θαη ελψ
πεξλνχζακε ηφζν σξαία, ηελ ηειεπηαία ψξα αζρνιεζήθακε μαλά κε ηελ ψξα. Σνλ
επραξηζηεί πνπ θάλνπκε θάηη ηέηνην θαη κάιηζηα ηφζν πνπ φηαλ γηα θάπνην ιφγν
θαζπζηεξψ ειάρηζηα λα ηνπ αλαζέζσ ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα κνπ ηνλίδεη φηη αξγψ!
Σελ Σζηθλνπέκπηε είρε καζθαξεπηεί, έηξσγε θαη έπηλε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη
θπζηθά δελ έιεηπαλ νη θσηνγξαθίεο.
γ) εηδηθή δηδαθηηθή : Γνπιέςακε κε ην μχιηλν ξνιφη ζην νπνίν αλαγξάθνληαη νη
αξηζκνί (νη νπνίνη είλαη απνζπψκελνη), ε ψξα, ηα ιεπηά θαη ππάξρεη σξνδείθηεο θαη
ιεπηνδείθηεο.
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δηδαθηηθφο ζηφρνο: λα κάζεη ηα ιεπηά ηεο ψξαο (ΓΜΔ-ΠΑΠΔΑ: λνεηηθέο
ηθαλφηεηεο, ιεηηνπξγηθή κλήκε).
δηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα: ρξήζε μχιηλνπ εθπαηδεπηηθνχ ξνινγηνχ, ην νπνίν
ρσξίζακε ζε δχν κέξε: ζην «ΚΑΗ» θαη ζην «ΠΑΡΑ» (αζρνιεζήθακε κε ην «ΠΑΡΑ»).
δηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο: Αξρηθά ηνπ δήηεζα λα πάξεη ηνπο αξηζκνχο απφ ην
ξνιφη θαη λα ηνπο ηνπνζεηήζεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζξαλίνπ, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη εθεί
έλα ξνιφη. Δπαλαιάβακε ηα 4 ζεκεία ηνπ νξίδνληα… «ΑΚΡΗΒΧ, ΚΑΗ ΜΗΖ, ΚΑΗ
ΣΔΣΑΡΣΟ, ΠΑΡΑ ΣΔΣΑΡΣΟ». Αθνχ ζπκεζήθακε ιίγν ηα ιεπηά ηνπ «ΚΑΗ» , ηνπ
εμήγεζα φηη κε ηνλ ίδην ηξφπν δνπιεχνπκε θαη κε ην «ΠΑΡΑ», κφλν πνπ απηή ηε θνξά
ηελ αξίζκεζε 5, 10, 15, 20, 25….ηνπ παηρληδηνχ «θξπθηφ», ηελ μεθηλάκε απφ ην 11 ηνπ
ξνινγηνχ, βάδνληαο ηε ιέμε «ΠΑΡΑ», αληί γηα «ΚΑΗ». Κάζε θνξά ινηπφλ πνπ
ηνπνζεηνχζα έλαλ αξηζκφ πάλσ ζην ξνιφη, δεηνχζα απφ ην Μ. λα κνπ πεη ην αληίζηνηρν
ιεπηφ (έρνληαο ηνλ σξνδείθηε ζε κηα ζηαζεξή ψξα). ηε ζπλέρεηα ζρεδίαζα κεξηθά
ξνιφγηα ζε έλα ραξηί κε ηνλ σξνδείθηε ζε ζπγθεθξηκέλε ψξα θαη ηνπ δεηνχζα λα
ζρεδηάζεη ην ιεπηνδείθηε ψζηε λα δείρλεη ηα αλάινγα ιεπηά θάζε θνξά.
πκπέξαζκα: Γπζθνιεχηεθε πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ εθκάζεζε ησλ ιεπηψλ κε ην
«ΠΑΡΑ», κπεξδεχηεθε αξθεηέο θνξέο κε ην «παξά είθνζη» θαη ην «παξά δέθα» φκσο γηα
αξρή... αληαπνθξίζεθε ηθαλνπνηεηηθά.
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3.7.6. Έθηε παξέκβαζε
θνπφο ΠΑ : Ζ κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε καζεηή
19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Καιακάηαο (ΓΔ).
Απηνπαξαηήξεζε: Ζ εκέξα ηεο Σεηάξηεο, είλαη κέξα δξαζηεξηνηήησλ θαη
δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, αθνχ έρνπκε 4 ψξεο project (θαηαζθεπή ρξεζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά). Δίλαη θάηη πνπ κνπ αξέζεη πνιχ γηαηί αξέζεη
θαη ζην Μ., φινη γηλφκαζηε κηα νκάδα. Με επραξηζηεί πνιχ φηαλ ηα παηδηά κε εληάζζνπλ
ζηελ παξέα ηνπο θαη γειάσ πνιχ θαη δηαζθεδάδσ φηαλ θάηη δελ ην θάλσ ηφζν άξηηα θαη
ηειηθά γίλνκαη απνδέθηεο παξαηεξήζεσλ. Μεηά απφ αξθεηέο ψξεο πνπ πέξαζα κε ην Μ.,
απνθάζηζα κε ηη αθξηβψο ζα ήζεια λα αζρνιεζψ θαη λα δνπιέςσ… βάζεη ησλ
δπλαηνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ. Έρνληαο ζην κπαιφ κνπ ηελ πηζαλφηεηα απηφλνκεο
ή εκηαπηφλνκεο δηαβίσζεο ηνπ καζεηή… ζα ήζεια λα πξνζπαζήζνπκε λα αζρνιεζνχκε
κε ζέκαηα γλσξηκίαο ηνπ εαπηνχ, πξαθηηθά, θαζεκεξηλά θαη ρξήζηκα γηα ηε δσή ηνπ.
Δηεξνπαξαηήξεζε: Ο Μ. είλαη πνιχ επδηάζεηνο θαη δξαζηήξηνο θάζε Σεηάξηε γηα
ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλέθεξα. πκκεηέρεη ζε απηή ηελ νκαδηθή πξνζπάζεηα κε πνιχ
φξεμε θαη θέθη. Οη ζπκκαζεηέο ηνπ ηνλ ελζαξξχλνπλ λα θάλεη πξάγκαηα θαη λα ηνπο
βνεζήζεη. Σνλ παξνηξχλνπλ λα ζπκκεηέρεη ζηηο κηθξέο ηνπο «ζπλνκσζίεο» γέιηνπ θαη
παηρληδηνχ. Ο θαζεγεηήο, γίλεηαη θαη απηφο αδηάζπαζην θνκκάηη ηεο παξέαο καο θαη
θάζε θνξά καο ζπληνλίδεη κε πνιχ ρηνχκνξ!

Σελ επφκελε κέξα, ηελ Πέκπηε,

αζρνιεζήθακε κε δπν πνιχ σξαίεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ δσκαηίσλ ηνπ ζπηηηνχ.
γ) εηδηθή δηδαθηηθή: Δίδακε ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζε θσηνηππίεο ηα βαζηθά δσκάηηα
ηνπ ζπηηηνχ, δηάθνξεο εηθφλεο νηθνγελεηψλ θαη πξνζδηνξίζακε ηη ζεκαίλεη νηθνγέλεηα.
δηδαθηηθφο ζηφρνο: (ην πξψην ηέηαξην)-λα δηαρσξίδεη θαη λα νλνκαηίδεη ηα δηάθνξα
κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (ην δεχηεξν ηέηαξην)-λα δηαρσξίδεη θαη λα νλνκαηίδεη ηα δσκάηηα
ηνπ ζπηηηνχ (ΓΜΔ-ΠΑΠΔΑ: λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ιεηηνπξγηθή κλήκε).
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δηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα: Υξήζε θσηνηππηψλ-εηθφλσλ κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο
θαη ηα δσκάηηα ηνπ ζπηηηνχ.
δηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο: Αξρηθά θάλακε ηελ εμήο άζθεζε: έδσζα κηα
θσηνηππία ζην Μ. πνπ αλαγξάθνληαλ νη ιέμεηο: νηθνγέλεηα, αδεξθή, κακά, γηαγηά,
κπακπάο, αδεξθόο θαη παππνύο θαη ηηο αληίζηνηρεο εηθφλεο κπεξδεκέλεο. ηε ζπλέρεηα,
ηνπ δήηεζα λα θνιιήζεη δίπια ζε θάζε ιέμε ηελ εηθφλα πνπ ηαηξηάδεη. Δπηπιένλ έγξαςε
ηα νλφκαηα ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ ζηφρνπ, ν Μ.
πήξε κηα θσηνηππία κε ηα βαζηθά δσκάηηα ηνπ ζπηηηνχ θαη άιιεο δπν γηα λα θάλνπκε ηελ
εμήο δξαζηεξηφηεηα: ζηελ πξψηε ηνπ δεηνχζα λα παξαηεξήζεη ην ζπίηη ηεο θσηνγξαθίαο
θαη λα ηελ πεξηγξάςεη ( εηθνλίδνληαλ δηάθνξα κέξε ηνπ ζπηηηνχ πνπ δελ ήηαλ
ηαθηνπνηεκέλα), ζηε δεχηεξε, εηθνληδφηαλ ην ίδην ζπίηη αιιά θελφ. Ο Μ. ζα έπξεπε λα
θνιιήζεη ηηο αληίζηνηρεο εηθφλεο ζηε ζσζηή ζέζε ψζηε λα δείμεη πψο ηαθηνπνηεί ην ζπίηη.
πκπέξαζκα: Ο Μ. αληαπνθξίζεθε άςνγα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο,
ρσξίο λα ηνλ βνεζήζσ νχηε ζην ειάρηζην! Υάξεθα πνιχ φηαλ ηνπ είπα λα δηαιέμεη
απηνθφιιεηα θαη λα θνιιήζεη πάλσ ζηα θπιιάδηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ σο ακνηβή γηα
ηελ εμαηξεηηθή δνπιεηά πνπ έθαλε!

Δηθφλα 4: Αληηζηνίρηζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο
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Δηθφλα 5: Αληηζηνίρηζε ησλ κεξψλ ηνπ ζπηηηνχ ηεο νηθνγέλεηαο

3.7.7. Έβδνκε παξέκβαζε
θνπφο ΠΑ : Ζ κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε καζεηή
19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Καιακάηαο (ΓΔ).
Απηνπαξαηήξεζε: πκπαζψ ηδηαηηέξσο ηελ θαζεγήηξηα ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη
λνκίδσ πσο είλαη θάηη ακθίδξνκν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηφο ηεο, αζρνιήζεθε κε
ζέκαηα φπσο ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα παηδηά έδεημαλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ, φπσο θαη εγψ! Όηαλ βγαίλνπκε εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο
(παξαθνινπζήζακε κηα νκηιία πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην παλεπηζηήκην), είκαη πνιχ
ραξνχκελε, γηαηί έρσ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζσ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ Μ. ζε έλα
ρψξν δηαθνξεηηθφ, κε δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα. Δληππσζηάδνκαη απφ ην πφζν επγεληθφο
θαη πξνζαξκνζηηθφο είλαη.
Δηεξνπαξαηήξεζε: Ο Μ. θαη ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ηάμεο έδεημαλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ ζην κάζεκα ηεο θνηλσληνινγίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζρνιείνπ, είλαη
πάληα θάηη επράξηζην. Οη θαζεγεηέο ελεκέξσζαλ ηα παηδηά γηα ην πνχ ζα πεγαίλακε θαη
ηη επξφθεηην λα παξαθνινπζήζνπκε. Πήξα ην Μ. θαη αιιά δπν παηδηά ζην ακάμη κνπ θαη
θαηεπζπλζήθακε πξνο ην ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Μπήθακε ζηελ αίζνπζα φπνπ θαη
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θαζίζακε γηα πεξίπνπ 2 ψξεο. Κάζηζα φξζηα (ππήξραλ πεξηνξηζκέλεο ζέζεηο) θαη
θξάηεζα ηα πξάγκαηα ηνπ Μ. .Όηαλ θχγακε πήγα ην καζεηή ζπίηη ηνπ, ν νπνίνο απφ
κφλνο ηνπ έθαλε ην εμήο ζρφιην: «κα θαιά… γηαηί καο πήγαλ εθεί… λα ζνπ πσ ηελ
αιήζεηα δελ θαηάιαβα ηίπνηα!».Σελ επφκελε κέξα αζρνιεζήθακε κε ηα δηθά καο ζέκαηα
ζε ζπλέρεηα ησλ πξαγκάησλ κε ηα νπνία ζθέθηνκαη λα αζρνιεζψ κε ην Μ. .
γ) εηδηθή δηδαθηηθή: είδακε ζε δηάθνξεο εηθφλεο θαη ρξσκαηίζακε ηα δηάθνξα κέξε
ηνπ ζψκαηνο.
δηδαθηηθφο ζηφρνο: λα δείρλεη θαη λα ιέεη ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο (ΓΜΔ-ΠΑΠΔΑ:
λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ιεηηνπξγηθή κλήκε).
δηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα: ρξήζε θσηνηππηψλ-εηθφλσλ κε ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο.
δηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο:
ρξσκαηίζακε καδί κηα θσηνηππία κε ην ζψκα ελφο θνξηηζηνχ φπνπ
αλαγξάθνληαλ θαη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο.
Εήηεζα απφ ην Μ. λα δείμεη ζην δηθφ ηνπ ζψκα ηα αληίζηνηρα κέξε.
Υξσκαηίζακε ην ζψκα ελφο αγνξηνχ θαη ελφο θνξηηζηνχ θαη δήηεζα απφ
ην Μ. λα θαηαγξάςεη ηα κέξε πνπ έβιεπε.
πκπέξαζκα: Ο Μ. αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.
Με άλεζε έδεηρλε θαη ζην δηθφ ηνπ ζψκα ηα δηάθνξα κέξε. Γπζθνιεχηεθε κφλα ζηελ 3ε
δξαζηεξηφηεηα λα νλνκαηίζεη ηηο παηνχζεο!
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Δηθφλα 6 θαη 7: Σα κέξε ηνπ ζψκαηνο

3.7.8. Όγδνε παξέκβαζε
θνπφο ΠΑ : Ζ κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε καζεηή
19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Καιακάηαο (ΓΔ).
Απηνπαξαηήξεζε: Δπεηδή πιένλ έρσ ζέζεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ην Μ. θαη
έρσ ζπγθεθξηκέλε θαηεπζπληήξηα γξακκή πνπ αθνινπζψ, ληψζσ πην ζίγνπξε γηα ηνλ
εαπηφ κνπ. Έρσ ζθεθηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχκε θαη
μέξσ φηη ζα ππάξμεη αληαπφθξηζε απφ ηε κεξηά ηνπ Μ. .
Δηεξνπαξαηήξεζε: Ο Μ. είλαη γεληθψο πνιχ επδηάζεηνο, πνιχ επγεληθφο θαη
πξφζπκνο. εθψζεθε ζήκεξα ζηνλ πίλαθα θαη βνήζεζε ηνλ θαζεγεηή ησλ καζεκαηηθψλ
λα θηηάμεη θάπνηα ζρήκαηα. Γπζθνιεχηεθε κφλν ζηνλ θχθιν, γηα ηνλ νπνίν δέρηεθε ηε
βνήζεηα ελφο ζπκκαζεηή ηνπ. Σνπ αξέζνπλ πνιχ νη αζρνιίεο καο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ…
ηφζν πνπ πνιιέο θνξέο, φηαλ ρηππάεη ην θνπδνχλη μερλά λα βγεη έμσ θαη ηνλ παξνηξχλσ
εγψ ή ηνλ θαινχλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ. πλερίζακε ζήκεξα λα αζρνινχκαζηε κε ηα κέξε
ηνπ ζψκαηνο.
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γ) εηδηθή δηδαθηηθή: είδακε ζε δηάθνξεο εηθφλεο θαη ρξσκαηίζακε ηα δηάθνξα κέξε
ηνπ ζψκαηνο.
δηδαθηηθφο ζηφρνο: λα δείρλεη θαη λα ιέεη ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο (ΓΜΔ-ΠΑΠΔΑ:
λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ιεηηνπξγηθή κλήκε).
δηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα: ρξήζε θσηνηππηψλ-εηθφλσλ κε ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο.
δηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο: Οη δξαζηεξηφηεηέο καο ήηαλ νη εμήο: έδσζα ζην Μ.
1)κηα εηθφλα ελφο αγνξηνχ ην νπνίν ζα έπξεπε λα ρξσκαηίζεη, 2)ζε δηαθνξεηηθέο εηθφλεο
ην ζψκα ελφο αγνξηνχ θαη θάζε θνξά ηνπ δεηνχζα λα θπθιψλεη ή λα ρξσκαηίδεη
δηαθνξεηηθφ κέξνο, 3)λα ρξσκαηίζεη ηηο θηγνχξεο ησλ εηθφλσλ πνπ ηνπ έδσζα θαη λα
βξεη ηηο δηαθνξέο.
πκπέξαζκα: Οη δξαζηεξηφηεηεο καο δηήξθεζαλ απφ έλα 20ιεπην ε θαζεκηά. Ο Μ.
ήηαλ πνιχ θεθάηνο θαη αληαπνθξίζεθε ηθαλνπνηεηηθά ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηνχκελα, κε
εμαίξεζε ην ηειεπηαίν, ζην νπνίν δπζθνιεχηεθε λα θαηνλνκάζεη ηε γπλαίθα θαη ηνλ
άλδξα. Δπηπιένλ φηαλ δσγξάθηδε ην ζψκα ηνπ αγνξηνχ (1ε δξαζηεξηφηεηα), έθαλε ηα
ρέξηα θίηξηλα, ηα πφδηα ξνδ θ ην ιαηκφ θαη ην πξφζσπν θνχμηα θαη κσβ αληίζηνηρα.
Υξεζηκνπνίεζε δειαδή δηαθνξεηηθφ ρξψκα γηα θάζε κέξνο ηνπ ζψκαηνο. Όηαλ ηνλ
ξψηεζα: «Μ. γηαηί ην έθαλεο απηφ? Σα ρέξηα ζνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα απφ ηα πφδηα
ζνπ? Καη ηα θεθάιη δηαθνξεηηθφ απφ ην ιαηκφ ζνπ?». Δθείλνο κνπ απάληεζε: «σρ σρ
ζπγγλψκε… έρεηο δίθην… έθαλα ιάζνο». Θεσξψ φηη πξαγκαηηθά θαηάιαβε ην ιάζνο ηνπ
θαη ελ γέλεη αληαπνθξίζεθε ηθαλνπνηεηηθά.
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Δηθφλα 8: Σα κέξε ηνπ ζψκαηνο

3.7.9. Έλαηε παξέκβαζε
θνπφο ΠΑ : Ζ κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε καζεηή
19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Καιακάηαο (ΓΔ).
Απηνπαξαηήξεζε: ήκεξα έλησζα αξθεηά θνπξαζκέλε θαη ζηελνρσξεκέλε. Όηαλ
κπήθα ζηελ αίζνπζα (είραλ κπεη ήδε γηα κάζεκα – άξγεζα δέθα ιεπηά), ππήξρε έλα
θιίκα βαξχ θαη πεξίεξγν. ην δηάιεηκκα ξψηεζα ην Μ. ηη είρε ζπκβεί θαη κνπ είπε φηη
δπν θνπέιεο απφ ην ηκήκα ηζαθψζεθαλ ζε ζεκείν πνπ ζηακάηεζαλ λα κηινχλ κεηαμχ
ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ραιάζεη ην γεληθφηεξν θιίκα ηεο ηάμεο. Ζ κηα εθ ησλ δχν κε
παξαθάιεζε, αθνχ κνπ εμήγεζε ηη είρε γίλεη λα κεζνιαβήζσ πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί ε
παξεμήγεζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί. Αηζζάλζεθα άζρεκα, ηεο εμήγεζα φηη δελ ήκνπλ ε
αξκφδηα γηα θάηη ηέηνην δεδνκέλνπ φηη δελ ήκνπλ παξνχζα ζε φ,ηη είρε ζπκβεί θα ηελ
παξέπεκςα ζηε Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ.
Δηεξνπαξαηήξεζε: Σα παηδηά ηεο ηάμεο ήηαλ ρσξίο δηάζεζε ιφγσ ηεο παξεμήγεζεο
πνπ είρε γίλεη. Ο θαζέλαο έιεγε ηε δηθή ηνπ εθδνρή θαη θάζε θαζεγεηήο πνπ έκπαηλε
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ζηελ αίζνπζα πξνζπαζνχζε λα ζπκβηβάζεη ηα πξάγκαηα. Ο Μ. άθνπγε θάζε θνξά ρσξίο
λα θαηεγνξεί ή λα παίξλεη ην κέξνο θάπνηνπ. Σνλ ξψηεζα αλ ήζειε λα ζπλερίζνπκε ηηο
δηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο θαη κνπ απάληεζε ΝΑΗ. Έηζη αζρνιεζήθακε θαη ζήκεξα κε ηε
γλσξηκία κε ην ζψκα καο!
γ) εηδηθή δηδαθηηθή: είδακε ζε δηάθνξεο εηθφλεο θαη ρξσκαηίζακε ηα δηάθνξα κέξε
ηνπ ζψκαηνο, θάλακε αληηζηνίρηζε θαη ζπκπιεξψζακε έλα θείκελν ζρεηηθφ κε ην ζψκα.
δηδαθηηθφο ζηφρνο: λα δείρλεη θαη λα ιέεη ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο (ΓΜΔ-ΠΑΠΔΑ:
λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ιεηηνπξγηθή κλήκε).
δηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα: ρξήζε θσηνηππηψλ-εηθφλσλ κε ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη
θεηκέλνπ κε θελά.
δηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο: ζε κηα θσηνηππία ζπκεζήθακε μαλά θαη ρξσκαηίζακε
ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο. Αθνχ ινηπφλ θάλακε ηελ επαλάιεςε καο, άπισζα ζην
ζξαλίν εηθφλεο κε κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ νλνκαζία ηνπο (κπεξδεκέλα), δεηψληαο ηνπ
λα δψζεη ηε ζσζηή νλνκαζία ζε θάζε κέξνο. Δπίζεο, έδσζα ζην Μ. δηάθνξα εηθνλίδηα
κε κέξε πξνθεηκέλνπ λα ηα θνιιήζεη ζηελ αλάινγε ζηήιε κε θξηηήξην ην αξρηθφ γξάκκα
κε ην νπνίν μεθηλνχζε ε ιέμε ( π.ρ. ηα Μαιιηά ζηε ζηήιε κε ην Μ). Έπεηηα δήηεζα λα
ελψζεη θάζε εηθφλα (πξφζσπα π[νπ έδεηρλαλ κέξε ηνπ ζψκαηνο) κε ηε ιέμε πνπ ηελ
πεξηγξάθεη

(ΜΤΣΖ-ΑΤΣΗ-ΜΑΛΛΗΑ-ΜΑΣΗΑ-ΣΟΜΑ-ΠΡΟΧΠΟ).

Σέινο

ζπκπιεξψζακε έλα θείκελν ζρεηηθφ κε ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο.
πκπέξαζκα: ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα, ν Μ. αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά! Γελ
έθαλε θαλέλα ιάζνο θαη δε δπζθνιεχηεθε θαζφινπ. Γηήξθεζε 12 ιεπηά. ηε δεχηεξε
δξαζηεξηφηεηα, ηα πήγε εμίζνπ θαιά θαη ηελ νινθιήξσζε ζε 7 ιεπηά, ρσξίο θακηά
βνήζεηα! Φπζηθά ν καζεηήο πήξε ην αγαπεκέλν ηνπ απηνθφιιεην. ηελ Σξίηε
δξαζηεξηφηεηα, ζηελ αληηζηνηρία ν καζεηήο επεμεξγάζηεθε γηα ιίγν ηα δεδνκέλα θαη ηηο
εηθφλεο θαη αληαπνθξίζεθε ρσξίο ιάζνο ζε 5 ιεπηά (θέξδηζε θαη πάιη απηνθφιιεην).
ηελ ηέηαξηε δξαζηεξηφηεηα, ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ ηφζν εχθνια, ρξεηάζηεθε λα
επαλαιάβσ αξθεηέο θνξέο ηηο πξνηάζεηο θαη λα θάλσ αξθεηέο επεμεγήζεηο. ε έλα
δεθάιεπην είρε ζπκπιεξψζεη κφιηο ηα κηζά θελά.
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Δηθφλα 9 θαη 10 : Σα κέξε ηνπ ζψκαηνο

3.7.10. Γέθαηε παξέκβαζε
θνπφο ΠΑ : Ζ κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε καζεηή
19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Καιακάηαο (ΓΔ).
Απηνπαξαηήξεζε: ήκεξα αζρνιεζήθακε κε ηα ξνχρα θαη ηηο πέληε αηζζήζεηο ηνπ
αλζξψπνπ. Οη θαζεγεηέο καο επηηξέπνπλ λα θάλνπκε ηηο δηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο θαη
είκαη επγλψκσλ γη’ απηφ. Δπεηδή ζεψξεζα αξθεηά εχθνιε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξψηνπ
ζηφρνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο 5σξεο παξακνλήο κνπ ζην ζρνιείν, έζεζα θαη έλα δεχηεξν.
Δηεξνπαξαηήξεζε: ηελ ηάμε, ζπλερίδεη λα ππάξρεη έλα θιίκα βαξχ εμαηηίαο ηεο
παξεμήγεζεο ηεο πξνεγνχκελεο κέξαο, εκείο φκσο ζπλερίζακε ηε δνπιεηά καο
απξφζθνπηα. Ο Μ. έρεη είλαη πνιχ ραξνχκελνο, ηξίβεη ηα ρέξηα ηνπ θαη κε ξσηά: «ηη ζα
θάλνπκε ζήκεξα θπξία κνπ;». Όηαλ έβγαια ην πιηθφ κνπ ζην ζξαλίν, παξαηήξεζα φηη
θαη ηα ππφινηπα παηδηά, γεκάηα πεξηέξγεηα θνηηνχζαλ πξνο ην κέξνο καο. «Μπξάβν Μ.
είζαη πνιχ ηπρεξφο είπαλ… φιν παηρλίδηα κε δσγξαθηέο θάλεηο!». Ξεθηλήζακε ινηπφλ κε
φξεμε λα παίμνπκε θαη ζήκεξα θαη λα κάζνπκε!
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γ) εηδηθή δηδαθηηθή: είδακε ζε δηάθνξεο εηθφλεο ξνχρσλ θαη αμεζνπάξ θαη ηηο
ρξσκαηίζακε/γλσξίζακε ηηο 5 αηζζήζεηο κε βάζε ηα Υξηζηνχγελλα.
δηδαθηηθφο ζηφρνο: λα κάζεη λα μερσξίδεη ηα ξνχρα / λα θαηαλνήζεη ηηο 5
αηζζήζεηο(ΓΜΔ-ΠΑΠΔΑ: λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ιεηηνπξγηθή κλήκε).
δηαθνξνπνηεκέλν κάζεκα: ρξήζε θσηνηππηψλ-εηθφλσλ κε δηάθνξα ξνχρα θαη κε ηηο
δηάθνξεο αηζζήζεηο.
δηαθνξνπνηεκέλεο αζθήζεηο: νη δπν πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλακε ήηαλ
ζρεηηθέο κε ηα ξνχρα. ηελ πξψηε δεηνχζα απφ ην Μ. λα θνιιήζεη δίπια ζε θάζε ιέμε
(ΦΟΤΣΑ-ΦΟΤΣAΝΗ-ΠΟΤΚΑΜΗΟ-ΚΑΠΔΛΟ-ΠΑΝΣΔΛΟΝΗ-ΠΟΤΛΟΒΔΡΜΠΟΤΦΑΝ-ΚΑΛΣΔ-ΟΡΣΑΚΗ-ΠΑΠΟΤΣΗΑ) ηελ αλάινγε εηθφλα κε ηα ξνχρα
απφ απηέο πνπ ηνπ είρα δψζεη. ηε ζπλέρεηα ηνπ έδσζα θαη πάιη θάπνηεο εηθφλεο ξνχρσλ
θαη αμεζνπάξ πξνθεηκέλνπ λα ηηο εληάμεη ζηελ αλάινγε επνρή.
Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 5 αηζζήζεσλ θάλακε ην εμήο: κε βάζε ηνλ ελλνηνινγηθφ
ράξηε

ησλ

Υξηζηνπγέλλσλ

είδακε

ην

«ΠΗΑΝΟΝΣΑ»,

«ΒΛΔΠΟΝΣΑ»,

«ΑΚΟΤΓΟΝΣΑ», «ΜΤΡΗΕΟΝΣΑ» θαη ηηο «ΓΔΤΔΗ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ». Ρψηεζα
ην Μ. λα κνπ πεη απφ έλα παξάδεηγκα γηα θαζεκηά απφ ηηο αηζζήζεηο. Έπεηηα έδσζα
δηάθνξεο εηθφλεο λα ηηο θνιιήζεη ζηε ζσζηή ζέζε πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο 5 αηζζήζεηο.
πκπέξαζκα: ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα ξνχρα ( φπσο είρα
πξνβιέςεη) ηα θαηάθεξε πνιχ θαιά, δε δπζθνιεχηεθε θαη ηηο νινθιήξσζε ζε 10 ιεπηά
ρσξίο ιάζνο.
ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο 5 αηζζήζεηο, δπζθνιεχηεθε. Όηαλ ηνπ δήηεζα λα κνπ πεη
παξαδείγκαηα γηα θαζεκηά… θαηάθεξε κφλν ζηελ αθνή θαη ζηελ φξαζε. ηελ άζθεζε
πνπ θάλακε ηα θαηάθεξε αξθεηά θαιά, αιιά κε αξθεηή βνήζεηα θαη επεμήγεζε.
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Δηθφλα 11: Ρνπρηζκφο

Δηθφλα 12: Αηζζήζεηο

3.7.11. Δλδέθαηε παξέκβαζε
θνπφο ΠΑ : Ζ κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε καζεηή
19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Καιακάηαο (ΓΔ).
Απηνπαξαηήξεζε: Ήκνπλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλε, ζήκεξα δνθηκάζακε έλα παηρλίδη
γηα ηελ εθκάζεζε ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο θαη είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα.
Δηεξνπαξαηήξεζε:

Σν

παπνπηζφθνπην,

θίλεζε

ηελ

πεξηέξγεηα

ηνπ

Μ.

«πγγλψκε… ηη θνπηί είλαη απηφ πνπ έθεξεο ζήκεξα?» κνπ είπε. Σνπ άξεζε πνιχ ε
δηαθνξνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα πνπ θάλακε.
γ) εηδηθή δηδαθηηθή
δηδαθηηθφο ζηφρνο: λα δείρλεη θαη λα ιέεη ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο (ΓΜΔ-ΠΑΠΔΑ:
λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ιεηηνπξγηθή κλήκε).
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β)κεζνδνινγία παξέκβαζεο
θνπφο ΠΑ : Ζ κειέηε παξεκβάζεσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε καζεηή
19 εηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ Α΄ Σάμε ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο
Καιακάηαο (ΓΔ).
Απηνπαξαηήξεζε: ήκεξα δπζθνιεχηεθα αξθεηά. Σν αληηθείκελν ελαζρφιεζεο
καο ήηαλ δχζθνιν θαη δελ θαηάθεξα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πνπ έζεζα. πλεπψο είκαη
απνγνεηεπκέλε.
Δηεξνπαξαηήξεζε: Ο Μ. είλαη θνπξαζκέλνο θαη δελ έρεη θαη ηφζε φξεμε. Μνπ είπε
πσο θνπξάζηεθε πνιχ ζηε δνπιεηά (βνεζά ηνλ παηέξα ηνπ ζην ζπλεξγείν). Οη
ζπκκαζεηέο ηνπ φκσο έθαλαλ ηα πάληα γηα λα ηνλ θάλνπλ λα γειάζεη θαη λα ηνπ
θηηάμνπλ ην θέθη. Σνλ ξψηεζα αλ ήζειε λα αζρνιεζνχκε κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο θαη
απάληεζή ηνπ ήηαλ ζεηηθή. Γπζθνιεχηεθε αξθεηά ζήκεξα θαη ίζσο δηθαηνινγεκέλα!
Αζρνιεζήθακε κε ην πψο είλαη ην ζψκα καο «απφ κέζα».
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Κεθάιαην 4
πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα
4.1. πδήηεζε
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηηο ππνζέζεηο. Ζ
ηνρεπκέλε, Αηνκηθή, Γνκεκέλε θαη Δληαμηαθή ππνζηήξημε απνδείρζεθε φηη πξνάγεη
ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε ΔΔΑ ζην ζρνιείν.
Καηά

ηελ

πνξεία

ησλ

δηδαθηηθψλ

παξεκβάζεσλ

πνπ

ζρεδηάζηεθαλ

θαη

πινπνηήζεθαλ, δηαπηζηψζεθε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ καζεηή. Ο ίδηνο κπνξνχζε λα
νινθιεξψζεη ηηο ςπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ ηέζεθαλ (ε απφθιηζε ησλ 3
εμακήλσλ ζηελ αξρηθή παξαηήξεζε κεηψζεθε ζηα 2 εμάκελα ζηελ ηειηθή παξαηήξεζε)
ελψ ε ζπκπεξηθνξά πνπ εθδήισλε ήηαλ ζεηηθή (ε απφθιηζε ησλ 2,3 εμακήλσλ ζηελ
αξρηθή παξαηήξεζε κεηψζεθε ζηα 2 εμάκελα ζηελ ηειηθή παξαηήξεζε). Απφ ηα
πνηνηηθά επξήκαηα ηεο παξέκβαζεο θαίλεηαη φηη ε ηνρεπκέλε, Αηνκηθή, Γνκεκέλε θαη
Δληαμηαθή ππνζηήξημε κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηαπηφρξνλα ηφζν ηηο ΔΔΑ φζν θαη ηα
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ε δεχηεξε
εξεπλεηηθή ππφζεζε επαιεζεχεηαη. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ελειίθσλ
παξαηεξείηαη βειηίσζε ηφζν ζηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά φζν θαη ζηε καζεζηαθή
εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή. Δηδηθφηεξα, ε ζηνρεπκέλε ππνζηήξημε αληηκεηψπηζε θάπνηεο
απφ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή, αχμεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κάζεζε θαη
κείσζε ηε κνλαρηθφηεηα, ηηο ηάζεηο απνκφλσζεο, ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηηο εθξήμεηο
ζπκνχ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ ελειίθσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηνλ καζεηή επαιεζεχνπλ
ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε ππφζεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Όκσο, κε βάζε ηηο
απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ εμέηαδαλ ηελ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε,
θάλεθε φηη ην Δ.Β.Π. δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη νξηζκέλεο απφ ηηο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ παξά κφλν κε ηελ παξάιιειε ζηήξημε εηδηθνχ παηδαγσγνχ ή
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Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ. Καζνξηζηηθφο θαη απαξαίηεηνο θάλεθε λα είλαη θαη
ν ξφινο ησλ γνληψλ ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή θαη εληαμηαθή δηαδηθαζία. Χο εθ ηνχηνπ, ε
ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε επαιεζεχεηαη ελ κέξεη. Ζ έξεπλα επηβεβαίσζε ηηο εξεπλεηηθέο
ππνζέζεηο.
Αξρηθά, απνδείρηεθε ζχκθσλα κε ηελ πξψηε εξεπλεηηθή καο ππφζεζε φηη ε
δηδαζθαιία ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ πξψηκεο παξέκβαζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη
ζηελ άκβιπλζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη
απφ κηα ζεηξά άιισλ εξεπλψλ (Koutressis, Tsigilis, Maheridou, Ellinoudis, Kiparissis,
Kioumourtzoglou, 2008; Karabourniotis et al., 2002; Zimmer et al., 2008, παλάθε,
2008; παλάθε, θνξδίιεο & Βελεηζάλνπ, 2010; Venetsanou, Kambas, Sagioti &
Giannakidou, 2009), νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ςπρνθηλεηηθή αγσγή επηδηψθεη ηελ
εμνκάιπλζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ, φπσο θαη ησλ άιισλ πξνβιεκάησλ ηνπ
παηδηνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληηπαξάζεζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ.
Παξάιιεια, ην ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε θαηάθεξε λα
αληηκεησπίζεη ηαπηφρξνλα ηφζν ηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο φζν θαη ηα πξνβιήκαηα
θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε.
Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ
ΑΓΔΠΔΑΔ θαηάθεξαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην Δ.Β.Π. ζηνλ
εληνπηζκφ ειιεηκκαηηθψλ πεξηνρψλ αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε δπζθνιίεο
κάζεζεο θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή θάπνηαο θαηάιιειεο παξέκβαζεο,
πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα μεπεξάζεη δπζθνιίεο, πηζαλφλ, πξηλ εθδεισζνχλ ή πξηλ
παγησζνχλ.
Σν ΑΓΔΠΔΑΔ πνπ πινπνηήζεθε κπνξεί λα ζεσξεζεί ςπρνπαηδαγσγηθφ
δηαγλσζηηθφ κέζν ζην νπνίν κπνξεί λα ζηεξηρηεί ν εθπαηδεπηηθφο θαη κφλνο ηνπ ή ζε
ζπλεξγαζία κε άιινπο εηδηθνχο, ή γνλείο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη εμαηνκηθεπκέλε
παξέκβαζε.
Σέινο, ε ηξίηε ππφζεζε ηεο εξγαζίαο καο, πνπ εξεπλνχζε αλ ην Δ.Β.Π. κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζηηο ςπρνθηλεηηθέο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε
θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη ελ κέξεη θαζψο απφ κφλν ηνπ δελ είλαη αξθεηφ λα
αληηκεησπίζεη ηηο ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο ηνπ
παηδηνχ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ζχλζεησλ δπζθνιηψλ ηνπ
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καζεηή κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε ελδείθλπηαη δηεπηζηεκνληθή θαη νιηζηηθή
πξνζέγγηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ. Ζ δηαπίζησζε απηή επηζεκαίλεηαη ζε δηάθνξεο ειιεληθέο θαη μελφγισζζεο
έξεπλεο (Λακπξνπνχινπ, Υαηδεθαθνχ & Βιάρνπ, 2003; Polat, 2003; Rivard, Missiuna,
Hanna & Wishart, 2007).

4.2. πκπεξάζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ζρεηηθέο
κειέηεο πνπ επηρείξεζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ςπρνθηλεηηθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε
ησλ παηδηψλ κε ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Παξφκνηεο έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ
εηζαγσγή

ηεο

εξγαζίαο

θαηέδεημαλ

ηε

ζπνπδαηφηεηα

ελφο

ζηνρεπκέλνπ

δηαθνξνπνηεκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε νξηζκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή θαη ηελ άηππε
παηδαγσγηθή αμηνιφγεζή ηνπ, θαζψο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Παξφιε ηε ζρεηηθή απνδνρή ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ σο
έλα κέζν ζρεδηαζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ηεο πξνφδνπ
ησλ καζεηψλ, ε θξηηηθή ζρεηηθά κε απηά ηα πξνγξάκκαηα δελ παχεη λα πθίζηαηαη. Ο
Cooper (Rose, Shevlin, Winter, O΄ Raw & Zhao, 2012) ππνζηεξίδεη φηη ε πνηφηεηα ησλ
πξνγξακκάησλ απηψλ εμαξηάηαη απφ έλαλ αξηζκφ παξακέηξσλ, φπσο είλαη ε αθξίβεηα
ησλ δεδνκέλσλ ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ε
ηθαλφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο εκπινθήο γνλέσλ θαη καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία θαη ε
πνιππινθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ κέζα ζε νιφθιεξν ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε έλα ζρνιείν. Ζ ζρνιηθή θνπιηνχξα
θάζε ζρνιείνπ δηακνξθψλεη πξφηππα κε ηα νπνία αλαγλσξίδεη φηη ηα εμαηνκηθεπκέλα
εθπαηδεπηηθά

πξνγξάκκαηα

δελ

πξνζαλαηνιίδνληαη

κεκνλσκέλα

ζε

αηνκηθέο

πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο αιιά θαη ζηελ ελζάξξπλζε κηαο
ζπλεξγαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Pearson,
2000).
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Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαλέξσζαλ φηη γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ δπζθνιηψλ
ηνπ καζεηή απαηηείηαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη φρη κφλν νη πξνζπάζεηεο ηνπ
Δ.Β.Π. Ζ αλάγθε νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. Ζ αλάγθε κφξθσζεο θαη
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί εθαιηήξην κηαο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο
ησλ καζεηψλ κε ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο. Σέινο,
ζην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ
ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο κηαο κειέηεο πεξίπησζεο κηθξνχ δείγκαηνο θαη δελ
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζέζεηο γεληθεπηηθνχ ραξαθηήξα. πλεπψο ζε κειινληηθέο
έξεπλεο, κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί κεγαιχηεξν δείγκα καζεηψλ κε ςπρνθηλεηηθή
θαζπζηέξεζε ή αθφκε πην ζπάλησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαζψο θαη αηφκσλ
πνπ αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπο ψζηε λα έρνπκε κηα πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα πξαθηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Θα ήηαλ
ελδηαθέξνλ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειινληηθέο
έξεπλεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη
ηελ έληαμε ζην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Εεηήκαηα πνπ απαηηνχλ κεγαιχηεξε
δηεξεχλεζε αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή ζηήξημε ησλ παηδηψλ κέζα ζηε
γεληθή ηάμε, ην ξφιν, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ θαη φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ
θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο έληαμεο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γνληψλ, αιιά θαη
ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηελ έληαμε θαη ην πεξηβάιινλ πνπ εθπαηδεχνληαη.
Έλα άιιν δήηεκα πνπ επίζεο ζα έπξεπε λα απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ηελ εξεπλεηηθή
θνηλφηεηα είλαη ε κεηάβαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ ελήιηθε δσή, θαη κε
πνηνχο ηξφπνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε απηνλνκία θαη ε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Οη
πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αζρνινχληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ έληαμε ησλ
αηφκσλ απηψλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ελψ πξαγκαηηθά ζα είρε πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ
νη κειέηεο απηέο, φπσο θάπνηεο κειέηεο πεξίπησζεο, λα κειεηψληαη ζε βάζνο ρξφλνπ
εμεηάδνληαο ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηε ζρνιηθή ζηελ ελήιηθε δσή. Σέηνηνπ είδνπο
δηαρξνληθέο έξεπλεο ζα κπνξέζνπλ λα δηεξεπλήζνπλ δηεμνδηθά ηελ πνιππινθφηεηα θαη
ηε δπλακηθή ελφο θαηλνκέλνπ παξέρνληαο έλα πην νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα.

64

Κιείλνληαο, είλαη αλάγθε λα επηθεληξσζεί ε πξνζνρή ηεο έξεπλαο ζηελ εηδηθή αγσγή
ζε έλα ζπλδπαζκφ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ, δεδνκέλνπ φηη ηα δχν είδε
έξεπλαο κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην έλα ην άιιν εληζρχνληαο ηελ εγθπξφηεηα ηεο
εθάζηνηε έξεπλαο. Γηα λα κπνξέζεη, ινηπφλ, λα πξννδεχζεη ην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο,
επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία θαηλνηφκσλ ηάζεσλ ζε κειινληηθέο έξεπλεο θαη ε αλάγθε
δηαηήξεζεο ελφο εξεπλεηηθνχ πινπξαιηζκνχ πνπ λα ζέβεηαη θαη λα ιακβάλεη ππφςε φιεο
ηηο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ άλζξσπν θαη ηελ πνιχπινθε θχζε ηνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Πίλαθαο 1: ΛΔΒΓ: Γξακκή Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο ζηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο

Όνομα μακθτι: Μ

Β’εξ. Α’ γυμν.
Α’εξ. Α’ γυμν.
Β’εξ. Σ’ δθμ.
Α’ εξ. Σ’ δθμ.
Β’ εξ. Ε’ δθμ.
Α’ εξ. Ε’ δθμ.
Β’ εξ. Δ’ δθμ.
Α’εξ. Δ’ δθμ.
Β’ εξ. Γ’ δθμ.
Α’ εξ. Γ’ δθμ.
Β’ εξ. Β’ δθμ.
Α’ εξ. Β’ δθμ.
Β’ εξ. Α’ δθμ.
Α’ εξ. Α’ δθμ.
Β’ εξ. Νθπ.
Α’ εξ. Νθπ.

(1)Προφορικόσ λόγοσ

(2)Ψυχοκινθτικότθτα

Ακρόαςθ

Αδρι-λεπτι
κινθτικότθτα

Προςανατολιςμόσ
ςτο χώρο

xx
x

xx
x

xxx

υμμετοχθ ςτο
διάλογο

Ζκφραςθ
με
ςαφινεια
ακρίβεια

x
xx
xxx

(4)υναιςκθματ. οργάνωςθ
Ρυκμόσ
και
χρόνοσ

xx
x

Πλευρίωςθ

Οπτικι
μνιμθ

Ακουςτικθ
μνιμθ

Εργαηόμενθ
μνιμθ

υγκζντρωςθ
προςοχισ

Αυτόςυναί
ςκθμα

Ενδιαφζον για το
μάκθμα

υνεργα
ςία με
τουσ
άλλουσ

x
xx

xxx

xxx
x
xx

xx
x

x
x
x

xx
x

xxx
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Πίλαθαο 2: Γξακκή Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ)
Όνομα μακθτι: Μ.
Διδακτικζσ προτεραιότθτεσ: Μακθςιακι Ετοιμότθτα – Νοθτικι Ικανότθτα
Μακθςιακι ετοιμότθτα (1)
Βαςικζσ ακαδθμαϊκζσ δεξιότθτεσ
Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ (3)
(2)
Προφ.
Λόγοσ

Β’εξ. Α’ γυμν.
Α’εξ. Α’ γυμν.
Β’εξ. Σ’ δθμ.
Α’ εξ. Σ’ δθμ.
Β’ εξ. Ε’ δθμ.
Α’ εξ. Ε’ δθμ.
Β’ εξ. Δ’ δθμ.
Α’εξ. Δ’ δθμ.
Β’ εξ. Γ’ δθμ.
Α’ εξ. Γ’ δθμ.
Β’ εξ. Β’ δθμ.
Α’ εξ. Β’ δθμ.
Β’ εξ. Α’ δθμ.
Α’ εξ. Α’ δθμ.
Β’ εξ. Νθπ.
Α’ εξ. Νθπ.

x
xx

Ψυχοκιν
θτ

Νοθτ.
Ικανότ

υναιςκ.
Οργάνωςθ

x
xx

x
xx
xx
x

Ανάγνως
θ

Κατανόθ
ςθ

Γραφι

Μακθματικ
ά

xxx

Αυτονομ
ςτο
περιβάλλον

x
x
x

xx
x
x
xx

Δθμιουργικζσ
δραςτθριότθτεσ (4)
Κοιν.
υμπερ

xx
x

Προςαρμ.
το
περιβάλλον

Ελευκ
χρόνοσ

x
x
x

x
xx

Προεπαγγελματικι
ετοιμότθτα (5)
Αιςκ.
Σζχνεσ

Προεπαγγ
δεξιότ

Επαγγ.
πρςανατοιςμοσ

x
xxx
xxx

xx

xxx

Αρχικι
Ενδιάμεςεσ
Σελικζσ
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Πίλαθαο 3: Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΓΜΓ)

Β’εξ. Α’ γυμν.
Α’εξ. Α’ γυμν.
Β’εξ. Σ’ δθμ.
Α’ εξ. Σ’ δθμ.
Β’ εξ. Ε’ δθμ.
Α’ εξ. Ε’ δθμ.
Β’ εξ. Δ’ δθμ.
Α’εξ. Δ’ δθμ.
Β’ εξ. Γ’ δθμ.
Α’ εξ. Γ’ δθμ.
Β’ εξ. Β’ δθμ.
Α’ εξ. Β’ δθμ.
Β’ εξ. Α’ δθμ.
Α’ εξ. Α’ δθμ.
Β’ εξ. Νθπ.
Α’ εξ. Νθπ.

xxx
xxx

xx
x

x

xx

xx

x

x

x

x

x

x

αρνθτικζσ

Προπαίδεια

x
xx

Θετικζσ

Δεξιότθτεσ
ςυμπεριφοράσ

Επίλυςθ
προβλθμάτων

Δεξιότθτεσ μακθματικών (3)

Πράξεισ

υναιςκθματικι
οργάνωςθ

Νοθτικζσ
ικανότθτεσ

Ψυχοκινθτικότθτ
α

Προφορικόσ
λόγοσ

Παραγωγι

Γραφι

Κατανόθςθ

Ανάγνωςθ

Όνομα μακθτι: Μ.
Ημ/νια γζννθςθσ:
Ηλικία:
Όνομα εκπαιδευτικοφ: ωτθροποφλου Αλεξάνδρα
Διδακτικι προτεραιότθτα: Δεξιότθτεσ Μακθματικών – επίλυςθ προβλθμάτων
Δεξιότθτεσ γλώςςασ (1)
Δεξιότθτεσ μακθςιακισ ετοιμότθτασ (2)

xxx
xxx

xxx
xxx

x

xx
xxx

x
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