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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αθνξά ηελ ζρνιηθή έληαμε θαη εθπαίδεπζε αηφκσλ κε 

ζχλδξνκν Down ζε ζπλδπαζκφ κε αληίζηνηρε κειέηε πεξίπησζεο. Πξσηίζησο, 

αλαθέξσ ηνπο νξηζκνχο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο («ηπθιά», «θσθά», «λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλα» θ.η.ν.) αιιά θαη ηνλ φξν «Άηνκα κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο 

Αλάγθεο» θαη πσο απηνί εμειίρζεθαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ελψ ζηε ζπλέρεηα 

κέζα απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή παξνπζηάδνληαη νη ηειηθνί νξηζκνί ζηηο 

δηάθνξεο ρψξεο. Με ηνλ ίδην ηξφπν γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ζηελ 

Διιάδα θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηηπέξα απφ ηελ εκπινθή θαη ζπλεξγαζία 

ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, ε εηδηθή αγσγή, πξφθεηηαη γηα κηα 

πνιπδηάζηαηε θίλεζε, πνπ έρεη φκσο σο επίθεληξν φρη κφλν ην παηδί κε αλαπεξία 

αιιά φια ηα παηδηά. Έπεηηα, νξίδνπκε ην Σχλδξνκν Downή αιιηψο Τξηζσκία 21 πνπ 

πεξηγξάθεη κηα ρξσκνζσκηθή αλσκαιία, πνπ πεξηθιείεη έλα ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία ππάξρνπλ εθ γελεηήο ζηνπο θνξείο ηεο γελεηηθήο απηήο 

βιάβεο θαη αθνξνχλ παξεθθιίζεηο ζηε ζσκαηηθή δηάπιαζε, ηε λνεηηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ ςπρνθνηλσληθή εμέιημή ηνπο. Πεξηγξάθνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

θαηαιήγνπκε ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο έληαμεο 

ζηελ εθπαίδεπζε αμηνινγψληαο παξάιιεια ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Δλ ζπλερεία γίλεηαη ιφγνο γηα ην Σ.Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α. πνπ απνηειεί ην ζηνρεπκέλν 

αηνκηθφ δνκεκέλν (ή δηδαθηηθφ) εληαμηαθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο ηεο εηδηθήο 

αγσγήο, ην Σρέδην Σηνρεπκέλεο Αηνκηθήο Γνκεκέλεο Δληαμηαθήο Γηδαθηηθήο 

Δξγαζίαο πνπ νξίδεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο δνκήο, ηνπ εληαμηαθνχ πιαηζίνπ, ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ βησκάησλ ηνπ καζεηή κε ΔΔΑ, ηνλ Γηδαθηηθφ Σηφρν θαη αηνκηθφ 

δηδαθηηθφ πξφγξακκα ηα νπνία βαζίδνληαη ζην ΠΑΠΔΑ πνπ είλαη ην παξάξηεκα 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ην Γηδαθηηθφ ζηφρν κε ην 

εληαμηαθφ δηδαθηηθφ πξφγξακκα γηα ΔΔΑ ζχκθσλα κε ην ΠΑΠΔΑ, πνπ πξνυπνζέηεη 

ηελ ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία α)ηνπ ππφ έληαμε καζεηή, β)ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

εληαμηαθνχ ζρνιείνπ πνπ ζα ππνδερηνχλ ηνλ ππφ έληαμε καζεηή θαη γ)ηνπο γνλείο 

ηνπ καζεηή πνπ αηηνχληαη ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

Πξνρσξψληαο ζην 2
ν
 θεθάιαην αλαθέξνπκε ηελ 1

ε
θάζε πνπ είλαη ε Αξρηθή 

Δκπεηξηθήπαξαηήξεζε θαη κειέηε κηαο πεξίπησζεο. Σρεηίδεηαη κε ηελ κειέηε 

πεξίπησζεο εζηηαζκέλε ζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ελφο καζεηή κε Σχλδξνκν  

Down θαζψο παξαζέηνπκε ηα πάληα γχξσ απφ απηφλ θαη ηνλ πεξίγπξφ ηνπ, (αηνκηθφ, 
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νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ ηζηνξηθφ) θαη πσο ζα κπνξέζεη λα εληαρζεί νκαιά ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη αξγφηεξα ζην θνηλσληθφ. Έπεηηα, αλαθέξνπκε ηελ δηάγλσζε, ηα 

δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ παηδηνχ θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε φπσο 

νη θνηλσληθέο ηζηνξίεο θαη ην πείξακα, νη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ 

(ΛΔΒΓ) θαη ε κειέηε πεξίπησζεο. 

Αθφκα, αλαθέξεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο κεζνδνινγίαο ηεο παξαηήξεζεο(ηη 

είλαη παξαηήξεζε, ζε ηη δηαθξίλεηαη θ.η.ι.) ελψ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ιφγνο  γηα ηελ 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε πνπ απνηειεί ηελ 2
ε
 θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ απνθιίζεσλ ησλ πηλάθσλ : 1. ΛΔΒΓ– Δπίπεδα 

Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο, 2. ΠΑΠΔΑ, 3. Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη 4. 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.  

Μεηά ηελ παξαηήξεζε αθνινπζεί ε παξέκβαζε, ε νπνία ζρεδηάζηεθε κε βάζε ην 

αηνκηθφ ηζηνξηθφ ηνπ Παλαγηψηε αιιά θαη ηηο παξαηεξήζεηο θπζηθά πνπ 

πξνεγήζεθαλ κε ζηφρν (κεζνπξφζεζκν) ην απηνζπλαίζζεκα θαη γεληθά ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ θαη (καθξνπξφζεζκν) ηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε θαη ηελ 

ςπρνθηλεηηθφηεηα  ηνπ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε νκαδηθά θαη αηνκηθά παηρλίδηα 

θαζψο θαη ηελ νκαιή έληαμή ηνπ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία ζηελ νπνία δεη. 

Παξάιιεια, παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ν παηδαγσγηθφο αλαζηνραζκφο θαη ην έληππν θαηαγξαθήο δηδαθηηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ (ΔΓΑ) κε ηελ Απηνπαξαηήξεζε θαη ηελ εηεξνπαξαηήξεζε θαζψο 

θαη ηελ ρσξνηαμηθή ελζσκάησζε (Φσξνηαμηθφ ζθαξίθεκα ηκήκαηνο Φ1). 

Τέινο, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ηεο κεζνδνινγίαο ηεο 

παξέκβαζεο πξνβάιινληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ή φρη θαη αλ ην παηδί 

θαηάθεξε λα θηάζεη ζηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ έζεηα αλά δηαζηήκαηα 

παξνπζηάδνληαο θαη ην θαηάιιειν παηδαγσγηθφ πιηθφ θάζε θνξά. Τειεηψλνληαο, 

θιείλσ κε ηελ δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ- πεηξάκαηνο θαη κηα πην δηεμνδηθή 

θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζην παηδί, πνπ βειηηψζεθε 

πεξηζζφηεξν θαη πνπ θαζφινπ, πνπ αληαπνθξίζεθε πην πνιχ θαη ζε πην ζεκείν 

ιηγφηεξν.  
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ABSTRACT 

This paper concerns the school integration and education of people with Down 

syndrome in combination with a corresponding case study. Primarily, mention the 

definitions of Special Education ("blind", "deaf", "mentally retarded" k.t.o.) and the 

term "People with Special Educational Needs" and how they evolved over time while 

in then through a brief historical overview presents the final definitions in different 

countries. In the same way referred for special education in Greece concluded that 

beyond the involvement and collaboration of various disciplines, special education, it 

is a multidimensional movement, which has however focused not just the child with 

disabilities but all children. Then, we define the Down syndrome or Trisomy 21 

otherwise describes a chromosomal abnormality, which includes a set of features, 

which are born in the vectors of this genetic defect and related derogations in 

physique, their cognitive development and psychosocial development. Describing the 

characteristics we arrive at the importance of the integration issue and integration in 

education while evaluating the educational process. 

Then talk about the S.A.D.E.P.E.A. which is the targeted individual structured (or 

teaching) inclusive of special education intervention program, the Plan Targeted 

Atomic Structured Inclusive Teaching Work defined under the criteria of the 

structure, the MAP framework, the use of student experiences with SEN, the 

Teaching Goal and individual teaching program that relies on Papeete is Annex 

curriculum of Special Education and Teaching aim to inclusive curriculum for SEN 

according to the popes, which requires systematic preparation a) of the candidate 

student, b) teachers the MAP school that will welcome the candidate student and c) 

the parents of the student requesting the inclusion of their child. 

Moving into second chapter we report the first phase is the Initial Empirical 

observation and study of a case. Related to the case study focused on participant 

observation of a student with Down Syndrome as we provide everything around him 

and his entourage, (individual, family, school history) and how he will be able to 

smoothly integrate at school and later in social. Then mention the diagnosis, the 

strengths and weaknesses of the child and the tools used such as social stories and 

experiment, Checklists Basic Skills (LEVD) and the case study. 

Still, give the theoretical background of the observation methodology (what is 

observed, what stands etc.) and then refer to the Informal Educational Assessment, 

which is the second phase of the program with a detailed description of the biases of 
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tables: 1. LEVD- Learning Readiness Levels, 2. popes, 3. General Learning 

Difficulties and 4. Specific Learning Difficulties. 

After observing following the intervention, which was designed based on the personal 

history of Panagiotis and his observations of course prior to target (medium term) the 

self-confidence and general participation and (long-term) the emotional organization 

and psychokinitikotita through involvement in team and individual games and the 

smooth integration into the wider society in which he lives. At the same time, they 

present the curriculum evaluation criteria, pedagogical reflection and teaching 

interactions registration form (ECN) with self-observation and eteroparatirisi and 

spatial integration (Spatial sketch segment X1). 

Finally, the results of the process of the intervention methodology highlighting its 

effectiveness or not if the child managed to reach the teaching goals which put it 

periodically presenting the appropriate teaching materials every time. Finally, I close 

with the creation of social istorion- experiment and a more thorough recording the 

results of the whole process to the child, who has improved more and that at all, that 

responded more and more point less. 
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RIASSUNTO 

Questo articolo riguarda l'integrazione scolastica e l'educazione delle persone con 

sindrome di Down, in combinazione con uno studio caso corrispondente. In primo 

luogo, citare le definizioni di Pedagogia Speciale ("cieco", "sordo", k.t.o. "ritardato 

mentale") e il termine "Le persone con Special Educational Needs" e come si sono 

evoluti nel corso del tempo, mentre in poi attraverso un breve excursus storico 

presenta le definizioni finali in diversi paesi. Allo stesso modo di cui per l'educazione 

speciale in Grecia, ha concluso che al di là del coinvolgimento e la collaborazione di 

diverse discipline, educazione speciale, è un movimento multidimensionale, che ha 

però messo a fuoco non solo il bambino con disabilità, ma tutti i bambini. Poi, si 

definisce la sindrome di Down o Trisomia 21 descrive altrimenti una anomalia 

cromosomica, che comprende una serie di caratteristiche, che nascono nei vettori di 

questo difetto genetico e relative deroghe nel fisico, il loro sviluppo cognitivo e 

sviluppo psicosociale. Descrivendo le caratteristiche si arriva alla importanza della 

questione dell'integrazione e dell'integrazione in materia di istruzione, mentre la 

valutazione del processo educativo. 

Poi parlare del S.A.D.E.P.E.A. che è l'individuo mirato strutturato (o di 

insegnamento) comprensivo del programma di intervento di educazione speciale, il 

Piano Mirato atomica Structured Inclusive lavoro di insegnamento definito in base ai 

criteri della struttura, il quadro MAP, l'uso delle esperienze degli studenti con bisogni 

educativi speciali, la Meta Insegnamento e programma di insegnamento individuale 

che si basa su Papeete è allegato curriculum di Educazione Speciale e Didattica 

mirano a curriculum inclusiva per SEN secondo i papi, che richiede preparazione 

sistematica a) dello studente candidato, b) insegnanti la scuola MAP che accoglierà lo 

studente candidato e c) i genitori dello studente richiedente l'inclusione del loro 

bambino. 

Entrando nel secondo capitolo si segnala la prima fase è l'osservazione empirica 

iniziale e lo studio di un caso. In relazione al caso di studio incentrato sulla 

osservazione partecipante di uno studente con Sindrome di Down, come mettiamo a 

disposizione tutto intorno a lui e il suo entourage, (individuo, famiglia, storia della 

scuola) e come sarà in grado di integrare senza problemi a scuola e più tardi nella vita 

sociale. Poi citare la diagnosi, i punti di forza e di debolezza del bambino e gli 

strumenti utilizzati, come storie sociali e sperimentare, competenze liste di controllo 

di base (LEVD) e lo studio di caso. 
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Ancora, dare il background teorico della metodologia di osservazione (ciò che si 

osserva, ciò significa etc.) e quindi si riferiscono alla valutazione informale educativo, 

che è la seconda fase del programma con una descrizione dettagliata delle distorsioni 

di tabelle: 1. LEVD- apprendimento livelli di prontezza, 2. papi, 3. Difficoltà di 

apprendimento generali e 4. difficoltà specifiche di apprendimento. 

Dopo aver osservato dopo l'intervento, che è stato progettato sulla base della storia 

personale di Panagiotis e le sue osservazioni, naturalmente, prima di indirizzare 

(medio termine) la fiducia in se stessi e la partecipazione generale e (a lungo termine), 

l'organizzazione emozionale e psychokinitikotita attraverso il coinvolgimento in 

squadra e giochi individuali e un'agevole integrazione nella società più ampia in cui 

vive. Allo stesso tempo, presentano i criteri di valutazione del curriculum, riflessione 

pedagogica e modulo di iscrizione interazioni didattiche (ECN) con l'auto-

osservazione e eteroparatirisi e integrazione spaziale (Spatial schizzo segmento X1). 

Infine, i risultati del processo di metodologia di intervento mettendo in evidenza la 

sua efficacia o meno se il bambino è riuscito a raggiungere gli obiettivi didattici che 

metterlo presentare periodicamente appositi materiali didattici ogni volta. Infine, 

chiudo con la creazione dei social esperimento istorion- e di una più accurata 

registrazione dei risultati dell'intero processo al bambino, che ha migliorato di più e 

che a tutti, che ha risposto piùpunto in meno. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σηε δεθαεηία ην 1980 κειεηήζεθε πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ζε βάζνο θαη ζε έθηαζε ε 

εηδηθή εθπαίδεπζε θαη απνζαθελίζηεθαλ ζε ηέηνην βαζκφ έλλνηεο, φξνη θαη νξηζκνί 

νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ψζηε πνιινί λα θάλνπλ ιφγν γηα λέεο εμειίμεηο θαη απφςεηο 

ζηελ εηδηθή αγσγή. Γχν είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφηελ κειέηε 

απηή. Αξρηθά, ε απνθαηεγνξηνπνίεζε ησλ ΑκΔΔΑ. Σηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη γηα 

ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πιένλ νη φξνη «ηπθιά», «θσθά», «λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα» θ.η.ν. αιιάν φξνο 

«Άηνκα κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο» ή «Άηνκα κε Γπζθνιίεο Μάζεζεο», 

δεδνκέλνπ φηη ην θνηλφ ζηνηρείν φισλ ησλ αηφκσλ απηψλ, απφ εθπαηδεπηηθή άπνςε, 

είλαη φηη έρνπλ δπζθνιίεο ζηε κάζεζε θαη επνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ 

ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ζην πξφγξακκα, ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, γηα λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά. 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη ην 

παηδί φηαλ πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζην είδνο ηεο αλαπεξίαο πνπ ην ζπλνδεχεη . 

Γελ ιέλε γηα παξάδεηγκα «ν Γηψξγνο είλαη θαζπζηεξεκέλν παηδί», ή απιψο 

«θαζπζηεξεκέλνο», αιιά ιέκε «ν Γηψξγνο είλαη έλα παηδί κε λνεηηθή πζηέξεζε». Με 

ηνλ πξψην ηξφπν πεξηγξαθήο δειψλεηαη θαη ηνλίδεηαη ε αλαπεξία, δειαδή ε 

δηαθνξεηηθφηεηα. Με ηνλ δεχηεξν ηξφπν δειψλεηαη φηη ν Γηψξγνο θαηαξρήλ είλαη 

παηδί, φπσο φια ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ, αιιά έρεη λνεηηθή πζηέξεζε. Τνλίδεηαη 

δειαδή ην θνηλφ ζηνηρείν, ε νκνηφηεηα θαη φρη ε δηαθνξά. 

Ζ αιιαγή απηή πξνέθπςε γηαηί ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ε ρξήζε φξσλ φπσο νη 

παξαπάλσ επλννχλ ην δηαρσξηζκφ ησλ ΑκΔΔΑ απφ ηα άιια άηνκα ηεο ειηθίαο ηνπο, 

ελψ ε απνθπγή ηνπο επλνεί ηελ ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ απηψλ ζην ζρνιείν θαη ηελ 

θνηλσλία.  

Δλ ζπλερεία, ε παξαδνρή φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο. Μέρξη ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 πεξίπνπ, γηα ηε κειέηε ησλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ 

κε πξνβιήκαηα ζηε κάζεζε, ηδηαίηεξε βαξχηεηα δηλφηαλ ζην είδνο θαη ηνλ βαζκφ ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο. Τα πξνβιήκαηα απηά ήηαλ θπξίσο ππεχζπλα γηα ηηο δπζθνιίεο 

ησλ παηδηψλ θαη γηα ηα φρη ηθαλνπνηεηηθά, πνιιέο θνξέο, απνηειέζκαηα ηεο 
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εθπαίδεπζήο ηνπο. Μηα ηέηνηα αληίιεςε θαη παξαδνρή επλνεί ηελ κεηαηφπηζε ηεο 

επζχλεο απφ ην ζρνιείν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνο ην παηδί θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ, 

θαη επνκέλσο επλνεί ηνλ εθεζπραζκφ ηεο πνιηηείαο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

άιισλ παξαγφλησλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σήκεξα είλαη γλσζηφ, θαη δελ ακθηζβεηείηαη πιένλ απφ θαλέλαλ, φηη κε ηνλ 

θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ΑκΔΔΑ, απμάλνληαη ζεκαληηθά νη 

πηζαλφηεηεο ηα παηδηά θαη νη λένη κε δπζθνιίεο ζηε κάζεζε λα πεηχρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηφ άιισζηε 

ζεκαίλεη εηδηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε θαη θξνληίδα. Αλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ κέηξα φπσο ηα παξαπάλσ, 

ηφηε αδπλαηνχλ λα πξνζθέξνπλ ζην παηδί θαη ζην λέν κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηηο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ απηνί δηθαηνχληαη θαη πνπ ην ζχζηεκα θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο νθείινπλ. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ζαθέο φηη ε επζχλε 

βαξχλεη θπξίσο ηελ εθπαίδεπζε.   

Σπκπεξαζκαηηθά δχν είλαη ηα ηηλά φζν αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ 

ΑκΔΔΑ : νη εγγελείο ηθαλφηεηεο ή αληθαλφηεηεο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ή δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζπλδένληαη κε απηέο θαη νη δπλαηφηεηεο ή νη 

αλεπάξθεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. (Φξεζηάθεο, Κ.Γ. 2002) 

Παξακέλνληαο, ζην ζέκα πεξί ελλνηψλ θαη νξηζκψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο αμίδεη λα 

αλαθεξζεί θαη κηα ζρεηηθή ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή. 

Ζ Δπηηξνπή Warnock (1978) θαη ν εθπαηδεπηηθφο λφκνο ηνπ 1981 ηεο Μ. 

Βξεηαλίαο, αλαγλσξίδνπλ επίζεκα ηνλ φξν «Δηδηθέο Αλάγθεο». 

Ψζηψζν, ν φξνο απηφο είλαη πνιχ γεληθφο δχζθνια νξίδεηαη κε ιέμεηο θαη πην 

δχζθνια κπνξεί λα ππάξμεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εηδηθψλ ζ’φηη αθνξά ην 

πεξηερφκελφ ηνπ. Γηα λα ππάξμεη επηθνηλσλία θαη ζπλλελφεζε κεηαμχ ησλ εηδηθψλ 

ζπκθσλήζεθε, φηη έλα παηδί έρεη εηδηθέο αλάγθεο εάλ «έρεη δπζθνιία ζηε κάζεζε, ε 

νπνία γηα λα αληηκεησπηζηεί πξέπεη λα πξνβιεθζεί εηδηθή εθπαηδεπηηθή θξνληίδα» θαη 

πξνζηίζεηαη, γηα λα απνζαθεληζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν, φηη «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 πξνζθέξνληαη γεληθά ζην ζρνιείν γηα φια 

ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ». 
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Σηηο ΖΠΑ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 πνπ ηα άηνκα κε εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, κέρξη ην 1997 ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο νη φξνη κεηνλεθηηθά θαη εμαηξεηηθά. Αλ θαη ν πνιχο θφζκνο κε ηνλ φξν 

εμαηξεηηθά αλαθέξεηαη ζηα άηνκα κε ζςειέο ηθαλφηεηεο, φπσο είλαη ηα ππεξεθπή 

άηνκα, ζηηο ΖΠΑ ν φξνο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα φιεο ηηο νκάδεο αηφκσλ κε 

δπζθνιίεο. Φξεζηκνπνηήζεθε δειαδή κε ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξάο ή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Τν 1997, κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λφκν 105-17, εγθαηαιείπνληαη νη πξνεγνχκελνη φξνη 

θαη εηζάγεηαη ν φξνο «Άηνκα κε δπζθνιίεο». Ο φξνο απηφο θαίλεηαη λα είλαη 

απνθνξηηζκέλνο ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά θαη γη’απηφ πεξηζζφηεξν απνδεθηφο. 

(Φξεζηάθεο, Κ.Γ 2002) 

 

Τν 1866, έλαο Βξεηαλφο θπζηθφο, ν JohnLangdonHaydonDown (1828-1896) 

δεκνζίεπζε έλα άξζξν παξαηεξψληαο θαη θαηαγξάθνληαο ηηο εζληθέο δηαθνξέο ησλ 

λνεηηθψλ αλαπήξσλ (Σχλδξνκν Down) ζπγθξίλνληαο ηηο δηάθνξεο αλζξψπηλεο θπιέο 

θαηαιήγνληαο ζε πέληε θαηεγνξίεο εζλψλ : θαπθαζηθή νηθνγέλεηα, κεξηθά 

παξαδείγκαηα απφ ηελ Αηζηνπία, απφ ηελ Μαιαηζία, ηελ Ακεξηθή θαη ηελ 

«Μνγγνιηθή Οηθνγέλεηα». Βαζηζκέλνο ινηπφλ ζε θάπνηα «ζηάληαξ» εζλνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά ηνπ πξνζψπνπ-πνπ ζην Σχλδξνκν Downείλαη θνηλά- 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θπιψλ θαη δελ 

είλαη ζπγθεθξηκέλεο αιιά πνηθίινπλ. Τειεηψλνληαο, ππνζηεξίδεη φηη απηά ηα 

παξαδείγκαηα ηνλ βνήζεζαλ ζην λα δηαηππψζεη πνιιέο δηαθσλίεο πνπ ζπδεηνχληαλ 

αλά θαηξνχο ππέξ ηελ ελφηεηαο ησλ αλζξψπηλσλ εηδψλ. Βέβαηα ν φξνο 

«Μνγγνιηζκφο» ππήξρε εθαηνληάδεο ρξφληα πξηλ θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

θάπνηεο θνξέο αθφκε θαη ηψξα αλ θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί θαη δηαζπαζηεί απφ ηηο 

δηάθνξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. (Norman Howard, January 1979) 

 

 

 

1.1 Η Δηδηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

Ακέζσο κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο καο ε θπβέξλεζε ηνπ Η. Καπνδηζηξίνπ 

δηαθξίζεθε γηα ηα κέηξα πνπ ε ίδηα ζέζπηζε ππέξ ηεο δεκφζηαο πγηεηλήο θαη ηεο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αληίιεςεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξσ ηελ ίδξπζε ηνπ 

Οξθαλνηξνθείνπ ζηελ Αίγηλα γηα λα πεξηζάιςεη ηα νξθαλά θαη ηα απξνζηάηεπηα 
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παηδηά ησλ αγσληζηψλ. Σεκεηψλεηαη φηη ηα παηδηά απηά ήηαλ πξνζθνιιεκέλα σο 

«ςπρνγπηνί» ζηα δηάθνξα ζηξαηησηηθά ζψκαηα ή πεξηθέξνληαλ σο «επαίηαη ή 

αιήηαη» «δηαθζείξνληεο» αιιά θαη πξνζθεξφκελνη σο «άζιην παξάδεηγκα» ζη’άιια 

παηδηά. Ο Καπνδίζηξηαο νξγάλσζε, επίζεο, ηε ζηαηηζηηθή ππεξεζία θαη δηελήξγεζε 

απνγξαθή ζηελ Πεινπφλλεζν. Ζ ηειεπηαία έδεημε φηη ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ 

είρε εμνλησζεί απφ ηνλ επηαεηή απειεπζεξσηηθφ αγψλα θαη ηηο επηδεκίεο πνπ ηελ 

πεξίνδν εθείλε ελέζθεςαλ ζηε ρψξα καο. Ο ίδηνο έιαβε, αθφκα, ζεηξά κέηξσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο πνπ ήηαλ ζπλαξηεκέλα 

θπξίσο κε ηελ επηδεκία ηεο παλψιεο, ην 1828. Αλάκεζα ζε άιια κέηξα πνπ 

ζπγθαηαιέγνληαη, επίζεο, θαη εθείλα γηα ηνπο πξφζθπγεο, ηνπο «αλάπεξνπο» θ.α. 

Καηά ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν, δεκνζηεχηεθε, εμάιινπ, κηα ζεηξά λφκσλ θαη 

λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ, θαηά θχξην ιφγν, απέβιεπαλ ζηελ νξγάλσζε ηεο 

πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο. Σεκεηψλνπκε φηη ηα ινηκψδε 

λνζήκαηα, επηδεκηθά θαη ελδεκηθά, ππήξμαλ γηα ηε ρψξα καο ην βαζηθφ πγεηνλνκηθφ 

πξφβιεκα ηεο πεξηφδνπ εθείλεο, ελψ ε γεληθή, κεηξηθή θαη παηδηθή ζλεζηκφηεηα 

βξηζθφηαλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα. 

 

    Δηδηθφηεξα, ε θνηλσληθή πνιηηηθή θαηά ηνπο ρξφλνπο ηεο βαζηιείαο ηνπ ζσλα 

ζπκππθλψλεηαη ζηα εμήο ζεκεία :  

1.ζηελ πεξίνδν ηεο αληηβαζηιείαο ηα κέηξα πνπ πάξζεθαλ αθνξνχζαλ, αλάκεζα ζε 

άιια, ηελ «επνπηεία» ησλ γηαηξψλ, ησλ καηψλ θαη ησλ θαξκαθνπνηψλ, ηελ νξγάλσζε 

πγεηνλνκηθήο αζηπλνκίαο, ηελ ίδξπζε ζεζκνχ «ηαηξνζπλεδξίνπ», ην δηνξηζκφ 

λνκηάηξσλ, ηελ πεξίζαιςε αλαπήξσλ, ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ θπιαθψλ, ηε 

ζεζκνζέηεζε επαλνξζσηηθψλ θπιαθψλ,ηελ πξνζηαζία ησλ αλίθαλσλ γηα εξγαζία 

θηι. 

2.θαηά ηελ Οζσληθή πεξίνδν θαη, θπξίσο, σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1850, 

ζπλερίζηεθαλ νη πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πγεηνλνκηθή νξγάλσζε θαη 

πξφλνηα ηεο ρψξαο καο, ζχκθσλα κε ηηο ηφηε ηζρχνπζεο ζην ρψξν απηφ 

επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο ζηελ επξσπατθή «θνπιηνχξα». Σπγθεθξηκέλα, αλάκεζα ζε 

άιια, πξνβιεπφηαλ ε λνκηθή θαηνρχξσζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε ζχζηαζε 

επαξρηαθψλ γηαηξψλ, ν «παξεκπνδηζκφο»  κεηάδνζεο ησλ «κνιπζκαηηθψλ 

αξξσζηηψλ», ν δσξεάλ δακαιηζκφο θαη αλαδακαιηζκφο ησλ πνιηηψλ, ε δσξεάλ 
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πεξίζαιςε ησλ πησρψλ, ζεξαπεία ησλ «θξελνβιαβψλ», ε δσξεάλ «καίεπζηο» ησλ 

πησρψλ θηι. 

Ζ πγεηνλνκηθή δειαδή λνκνζεζία απηήο ηεο επνρήο απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ 

θαηνπηλή νηθνδφκεζε θαη «πξναγσγή» ηεο ηαηξηθήο αληίιεςεο, θαη ηεο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο ζηνλ ηφπν καο. 

 

    Τν ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημαλ νη πξψηεο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ «εγθιεκαηήζαληνο» πξνο ην έγθιεκα αλειίθνπ ήηαλ ππήξμε 

αδηακθηζβήηεηα ειάρηζην. Απηφ ζπλέβε γηαηί ε εγθιεκαηηθφηεηα ησλ αλειίθσλ ηηο 

πξψηεο δεθαεηίεο απφ ηε ζχζηαζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο βξηζθφηαλ ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα θαη επηπιένλ ε ιεηηνπξγία ζσθξνληζηεξίσλ γηα εθήβνπο απαηηνχζε 

πξάγκαηη ζπλζήθεο θαη δαπάλεο πνπ ε ηφηε ειιεληθή θνηλσλία δελ κπνξνχζε λα 

απνδερηεί. Τν 1861, ςεθίζηεθε ν λφκνο ΦΠΘ’ «Πεξί αλειίθσλ» θαηά ηνλ νπνίν 

παξερφηαλ ζηνπο γνλείο ην δηθαίσκα λ’απνζηέιινπλ γηα πεξηνξηζκφ κέρξη έλα κήλα 

ηα αλήιηθα παηδηά ηνπο πνπ εθδήισλαλ «θαθέο ξνπέο» θαη πξνθαινχζαλ γη’ απηφ 

απφθαζε ηνπ εηξελνδίθε γηα εμαθξίβσζε ησλ φζσλ θαηαγγέιινληαλ ζε βάξνο ηνπο. 

 Γεληθά,ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαλ ηελ πεξίνδν εθείλε γηα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα 

ησλ αλειίθσλ ήηαλ θαηά βάζε θαηαζηαιηηθά. Ζ πνηλή δελ εμππεξεηνχζε άιιν ζθνπφ 

απφ εθείλνλ ηεο πξνζηαζίαο ηεο «έλλνκεο ηάμεο».  Σπκπεξαζκαηηθά, παξφιν πνπ ηα 

κέηξα πνηληθνχ ζσθξνληζκνχ ήηαλ πεξηνξηζκέλα, πξνζέδσζαλ φκσο ην ζηίγκα ηνπ 

θαηαζηαιηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο αληίζηνηρεο αληηιήςεηο θαη 

πξαθηηθέο πνπ θπξηάξρεζαλ ζηε ρψξα καο ηνλ 20φ αηψλα. 

    ζν αθνξά ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ζρνιηθήο πγηεηλήο, σο ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα δελ είρε γίλεη θακία ζθέςε πεξί απηνχ ζηε ρψξα καο φπσο αλαθέξεη 

παηδαγσγηθφ πεξηνδηθφ ηεο επνρήο εθείλεο. Σχκθσλα πάιη κε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

ηεο επνρήο ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηε ρψξα καο δελ ήηαλ αλάινγε κε ηελ « 

ζρεηηθψο αθκαίαλ γνληκφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο» θη απηφ γηαηί ππήξρε ην θαηλφκελν 

ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο.  

Τν 1882, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε «Σχλνδνο ησλ Διιήλσλ Ηαηξψλ» πνπ 

νξγάλσζε ε Ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ (ΗΔΑ). Σεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ πεξίνδν 

εθείλε είρε δεκηνπξγεζεί ζηε ρψξα καο έλα ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα λνζήκαηα 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Σηηο εξγαζίεο ηεο ζπλφδνπ απηήο αλαπηχρζεθε θαη ε 

ελδηαθέξνπζα αληίιεςε ηνπ γηαηξνχ Γ. Φαηδεδεκεηξίνπ ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο 

ιέπξαο, φηη δελ είλαη «θνιιεηηθή» άξα δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαδηψθνληαη νη ιεπξνί. 
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Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε πξψηε εηαηξεία πγηεηλήο ε επνλνκαδφκελε  «Δηαηξεία ηεο 

Υγηεηλήο» γηα λα κειεηήζεη ηε λφζν ηεο ιέπξαο. 

    Μέρξη ην 1895, δελ ιακβαλφηαλ θακηά πξφλνηα εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο γηα ηε 

ζχκκεηξε δηαλνεηηθή θαη ζωκαηηθή κόξθωζε ηνπ παηδηνχ ζηε ρψξα καο. Πξνο ην 

ηέινο πεξίπνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ζηελ «αηηηνινγηθή» έθζεζε ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, πνπ ππέβαιε ν ηφηε Υπνπξγφο Αζ. Δπηαμίαο θαηαζέηνληαο ζεηξά 

εθπαηδεπηηθψλ λνκνζρεδίσλ, πεξηγξαθφηαλ κε κειαλά ζεκεία ε θηηξηνινγηθή 

θαηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ ζηε ρψξα καο ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαλ σο αθαηάιιεια 

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο ζθνπφ. 

    Σηηο 6-10 Μαΐνπ 1901 ζπγθιήζεθε ζηελ Αζήλα ην «Α’ Παλειιήληνλ Ηαηξηθφλ 

Σπλέδξηνλ» ην νπνίν εκπεξηείρε ηα εμήο ζεκεία : λα ζπζηαζεί αλψηαην επνπηηθφ 

ζπκβνχιην πνπ λα έρεη δηθαηνδνζία ζηελ πγηεηλή ησλ ζρνιείσλ θαη λα πξνζηεζεί έλαο 

γηαηξφο ζε θάζε λνκαξρηαθφ επνπηηθφ ζπκβνχιην ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχζε 

ζηε ρψξα καο. 

   Λίγν αξγφηεξα ζπζηάζεθε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Γεκ. Δθπαίδεπζηο» κε 

ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο αγσγήο ησλ παηδηψλ ελψ ζην δηάζηεκα 31 Μαξηίνπ- 4 

Απξηιίνπ 1904 ζπγθξνηήζεθε ζηελ Αζήλα ην «1
ν
 Διιεληθφλ Δθπαηδεπηηθφλ 

Σπλέδξηνλ» κε ηελ βνήζεηα ηνπ «Σπιιφγνπ πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ 

Γξακκάησλ», ηνπ Φηινινγηθνχ Σπιιφγνπ «Παξλαζζφο» θαη ηνπ «Σπιιφγνπ πξνο 

Γηάδνζηλ Ψθειίκσλ Βηβιίσλ» θαη ην νπνίν εκπεξηείρε ζέκαηα φπσο ηε ζηνηρεηψδε 

εθπαίδεπζε, ηε κέζε εθπαίδεπζε, ηε «γπλαηθεία αγσγή» θαη ηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ επίζεο θάιππηε ην 

Σπλέδξην απηφ ήηαλ ε ζρνιηθή πγηεηλή ζηελ Διιάδα ην νπνίν αλάπηπμε θαη ν γηαηξφο 

Κ. Σάββαο.  Σηελ εηζήγεζή ηνπ απηή έθαλε ιφγν γηα λφκν γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

λέσλ δεκνηηθψλ δηδαθηεξίσλ θαη ηελ εηζαγσγή ηεο γπκλαζηηθήο σο ππνρξεσηηθφ 

κάζεκα ζηα ζρνιεία. Δπηπξφζζεηα ν ίδηνο έθαλε ιφγν γηα ηελ χπαξμε ππαίζξηαο 

δηδαζθαιίαο, εηζαγσγή ζρνιηθψλ ινπηξψλ, ελίζρπζε ηνπο καζήκαηνο ηεο 

γπκλαζηηθήο κε ππαίζξηεο αζθήζεηο, εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ησλ εηδηθψλ γηαηξψλ πνπ 

«πξν πνιινχ εηζήρζε ελ ηε Δζπεξία» γηα ηελ πγηεηλή επίβιεςε ησλ ζρνιείσλ.  

    Παξάιιεια κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Κ. Σάββα γηα ηελ ζρνιηθή πγηεηλή ζηελ 

Διιάδα ην «Τκήκα ηεο Σηνηρεηψδνπο Δθπαηδεχζεσο» ηνπ Σπλεδξίνπ ζηε ζπλεδξίαζε 

ηεο 2αο Απξηιίνπ θαηέιεμε ζην εμήο πφξηζκα : ζηελ αλαγθαία ίδξπζε ζρνιείσλ 

ηπθιψλ, θσθαιάισλ, ειηζίσλ θαη εζηθψο δηαζηξνθηθψλ παηδηψλ.  
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    Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή μέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, 

εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ζρνιηθψλ νξγάλσλ θαη εθδνηηθψλ νίθσλ ζηνλ Φηινινγηθφ 

Σχιινγν «Παξλαζζφο» είραλ απνζηαιεί εθζέκαηα απφ ην εηδηθφ ζρνιείν ηπθιψλ ζην 

Ηιιηδαρ ηεο Αιζαηίαο(Γαιιία). Τα εθζέκαηα απηά πνπ πεξηιάκβαλαλ πίλαθεο θαη 

βηβιία γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ηπθιψλ δσξήζεθαλ, ζηε ζπλέρεηα, ζην Δθπαηδεπηηθφ 

Μνπζείν ηνπ «Σπιιφγνπ πξνο Γηάδνζηλ Ψθειίκσλ Βηβιίσλ».  

    Πξέπεη σζηφζν λα ππνγξακκηζηεί φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ φια 

απηά δελ ήηαλ ηα πξνζδνθψκελα, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο πγηεηλήο, εθείλν 

φκσο πνπ επηηεχρζεθε ήηαλ ε ζχζηαζε «Γξαθείνπ ηεο Σρνιηθήο Υγηεηλήο» ζην 

Υπνπξγείν ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο Γεκφζηαο Δθπαηδεχζεσο. 

    Ο Δκκ. Λακπαδάξηνο εμάιινπ αλαθέξεη πσο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ Έιιελα καζεηή ζα πξέπεη 

λα ηδξπζνχλ θη άιια εηδηθά ζρνιεία γηα ηνπο ηπθινχο, ηνπο θσθάιαινπο θηι. Καη αλ 

απηφ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο είλαη δχζθνιν ηνπιάρηζηνλ λα θξνληίζνπκε ηα άηνκα 

απηά λα ιάβνπλ ηελ ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε. Παξάιιεια κε ηελ ίδξπζε ηνπ ΓΣΥ ζην 

Υπνπξγείν Παηδείαο ζηα κέζα ηεο πξψηεο πεξίπνπ δεθαεηίαο ηνπ αηψλα καο ηδξχζεθε 

θαη ν «Οίθνο ησλ ηπθιψλ». 

   Σπλνπηηθά θαη ζπκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη νη πξσηνβνπιίεο απηέο ηνπ 

Κξάηνπο αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα δελ απνηεινχλ παξά ηα πξψηα βήκαηα πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεηαρείξηζεο ησλ «κεηνλεθηηθψλ» παηδηψλ ζηελ Διιάδα. 

Σπλαπνηέιεζαλ δειαδή ηελ απαξρή ηεο αλάπηπμεο ηεο ΔΔ θαη πξνψζεζαλ, ζηε 

ζπλέρεηα ηε λνκηκνπνίεζή ηεο ζηνλ ηφπν καο. 

 

Σην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, νξηζκέλνη ηδηψηεο ή ζπιινγηθνί θνξείο αλέπηπμαλ 

ζηελ ρψξα καο κηα θηιαλζξσπηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απεπζπλφηαλ ζηελ νκάδα ησλ 

«ζσκαηηθψο αλαπήξσλ». Ζ ηδησηηθή απηή πξσηνβνπιία ήηαλ θπξίσο ζεκειησκέλε, 

ηνπιάρηζηνλ σο ην ηέινο ηνπ κεζνπνιέκνπ, ζην ζπλαίζζεκα ηνπ «νίθηνπ» πνπ 

θαίλεηαη λα ραξαθηήξηδε ηελ ηφηε ειιεληθή θνηλσλία ζε φ,ηη αθνξά ηα ελ ιφγσ 

άηνκα. Πξφθεηηαη φκσο γηα κηα αληίιεςε πνπ είρε κελ σο απαξρή ην ζπλαίζζεκα 

απηφ αιιά ηαπηφρξνλα δελ απεηθφληδε θαη κηα ζπλαθφινπζε κνηξνιαηξηθή ζηάζε ησλ 

πνιηηψλ απέλαληη ζηα άηνκα απηά. Κη απηφ γηαηί ζεκειηαθφ ζηνηρείν κηα ηέηνηαο 

αληίιεςεο ησλ ηδησηψλ γηα ηνπο «ζσκαηηθψο αλαπήξνπο» ήηαλ ε ζέζε πσο ηα ελ 

ιφγσ άηνκα, ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο δελ είλαη παξά «δπζηπρηζκέλα πιάζκαηα», 
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δηαζέηνπλ θάπνην απφζεκα δπλαηνηήησλ, πνπ είλαη ηθαλφ λ’αθππληζζεί θαη 

λ’αμηνπνηεζεί θαηάιιεια.  

Σε γεληθέο γξακκέο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία πηνζέηεζε, 

αξρηθά, ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε κηα πξαθηηθή κεηαρείξηζεο ησλ «ζσκαηηθψο 

αλαπήξσλ» πνπ ζπκππθλψλεηαη ζηα εμήο θχξηα ζεκεία : θιεηζηή πξνζηαζία, 

ηδξπκαηηθή πεξίζαιςε θαη «πξναγσγή» ηνπο κέζα απφ ηελ παξνρή βαζηθψλ 

γλψζεσλ. Σηε ζπλέρεηα ε δηακφξθσζε, λσξίο ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ηεο 

αληίιεςεο γηα ίζα δηθαηψκαηα θαη ίζεο επθαηξίεο γηα ηνλ θαζέλα, αλεμάξηεηα απφ ηε 

θπζηθή ή λνεηηθή ηνπ θαηάζηαζε, ζπλέηεηλε ζηελ πξνψζεζε κηαο πξαθηηθήο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ησλ αηφκσλ πνπ πξνζέδηδε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή αμία ηνπ 

θαζέλα θαη ζηε «δπλάκεη» ζπκβνιή ηνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ ηφπνπ καο. 

Σηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο αληίιεςεο άξρηζε ηφηε λα γίλεηαη πιένλ θνηλή ζπλείδεζε, 

ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φηη νη «ζσκαηηθψο αλάπεξνη» είλαη ηθαλνί λα 

πξνζθέξνπλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, εθφζνλ βέβαηα ιεθζεί κέξηκλα έηζη ψζηε λα 

ηνπο παξαζρεζεί κηα «αλψηεξε» κφξθσζε αιιά θαη απνηειεζκαηηθή επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε. Δπνκέλσο, δηαπηζηψλνπκε φηη ππήξμε κηα θάπνηα κνξθή κεηεμέιημεο ζηε 

ζηάζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα ελ ιφγσ άηνκα, ηελ πεξίνδν πνπ 

εμεηάδνπκε. Μηα ζηάζε δειαδή πνπ αξρηθά βαζηδφηαλ, φπσο πξναλαθέξακε, ζην 

παξαδνζηαθφ ζπλαίζζεκα ηνπ νίθηνπ κεηνπζησκέλν ζε πξαθηηθέο ηδξπκαηηθήο 

πεξίζαιςεο πνπ πξνγξακκαηηθά απέβιεπαλ ζηελ αλαθνχθηζε ησλ αηφκσλ απηψλ 

αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Θα κπνξνχζε σζηφζν, λα ππνζηεξίμεη θαλείο πσο 

κέζα απφ παξφκνηεο πξαθηηθέο είλαη, επίζεο, απνθξπζηαιισκέλε κηα ηάζε έκκεζεο 

πξνβνιήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη καζεηηθήο 

αληίιεςεο. Τν ζπλαίζζεκα απηφ ηνπ νίθηνπ κεηνπζηψζεθε, ζηε ζπλέρεηα, ζε κηα 

πξαθηηθή ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ «ζσκαηηθψο αλαπήξσλ», ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν 

δηαθεξχμεσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε 

ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπο δπλακηθνχ. 

    Σε φηη αθνξά ηνπο ηπθινχο, ηδηαίηεξα, είρε δηακνξθσζεί ε άπνςε φηη «αδίθσο 

πάζρνπλ» γηαηί πξφθεηηαη γηα «δσληαλέο πεξήθαλεο ςπρέο» πνπ έρνπλ «ζρέδηα γηα 

έλα αλεμάξηεην κέιινλ» θαη κε «δηθαηψκαηα πάλσ ζηε δσή». 

Γηα ηελ νκάδα ησλ θσθάιαισλ, εμάιινπ, ε ζπλαθήο αληίιεςε πνπ επηθξάηεζε 

ζπκππθλψλεηαη ζηα εμήο ζεκεία : 1.Τα άηνκα απηά είλαη θαηά κία αίζζεζε 

«ειαηησκαηηθά» πνπ, θαηά θαλφλα, δελ ζπζρεηίδεηαη κε «αλσκαιία» πλεπκαηηθή ή 

ςπρηθή. 2.Ζ ειαηησκαηηθφηεηα απηή ησλ θσθαιάισλ είλαη δπλαηφ λα ζεκεησζεί ή 
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θαη λα εμαιεηθζεί αθφκα κέζα απφ κηα θαηάιιειε κφξθσζε ζε εηδηθή ζρνιή 

θσθαιάισλ ή θνληά ζε δάζθαιν εμεηδηθεπκέλν ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν. 3.Οη 

θσθάιαινη κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ παξαγσγηθά άηνκα θαη λα εθηηκψληαη σο ηζφηηκα 

κέιε ηεο θνηλσλίαο κε ηελ θαηάιιειε θαη κεζνδηθή δηδαζθαιία καζεκάησλ γεληθήο 

παηδείαο, εζηθν-εζληθή δηαπαηδαγψγεζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 4.Ο 

«αδίζηαθηνο θσθάιαινο είλαη θαζπζηεξεκέλνο θαη ελ πνιινίο βάξνο ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη ηεο θνηλσλίαο». 

    Δλδηαθέξνπζα επίζεο είλαη ε παξνπζία ησλ θσθαιάισλ ζηελ λενειιεληθή 

πεδνγξαθία, ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε θαη ηνχην, γηαηί ε ηειεπηαία δελ κπνξεί 

παξά λ’αληηθαηνπηξίδεη, σο έλα βαζκφ, ηελ θνηλσληθή ππφζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Έηζη, ζε νξηζκέλα έξγα ηνπ είδνπο απηνχ δηαπηζηψλνπκε φηη νη θσθάιαινη, ζπλήζσο, 

επηζηξαηεχνληαη γηα λα δηαδξακαηίζνπλ δεπηεξεχνληεο ή πεξηζσξηαθνχο ξφινπο 

πξάγκα πνπ δείρλεη ηελ απνθξπζηάιισζε κηαο αληίζηνηρεο αληίιεςεο πνπ είρε 

δηακνξθψζεη ε ηφηε ειιεληθή θνηλσλία γηα ην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο ηνπο 

πξνζθνξάο. 

    Οη «θηλεηηθψο αλάπεξνη» εμάιινπ, ήηαλ γηα ηελ επνρή εθείλε άηνκα πνπ έρνπλ 

αλάγθε απφ γεληθή εθπαίδεπζε, ζεξαπεπηηθή αγσγή αιιά θαη επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε έηζη ψζηε θαλέλαο ηνπο λα κε κέλεη «άλεξγνο θαη παξάζηηνο ηεο 

θνηλσλίαο». 

Γηα ηε ζπλεθηίκεζε ηνπ ξφινπ ηνπ Κξάηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ «ζσκαηηθψο 

αλαπήξσλ» ζηνλ ηφπν καο δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Ζ ελαπφζεζε φκσο 

ηνπ έξγνπ ηεο πεξίζαιςεο ησλ αηφκσλ απηψλ ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία απεηθνλίδεη 

έκκεζα ηε ζέζε ηεο Πνιηηείαο φηη ε αληηκεηψπηζε παξφκνησλ πεξηπηψζεσλ δελ 

κπνξνχζε λα εγγξαθεί, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ επνρή εθείλε, ζην επξχηεξν πιέγκα ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο γηα ιφγνπο ελδερνκέλσο νηθνλνκηθνχο αιιά θνηλσληθν-

πνιηηηθνχο.(Σηαζηλφο, Γ. Π 2001) 

 

Γεληθά, ε εηδηθή αγσγή απνηειεί αίηεκα θαη πξφθιεζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ θαη ηαπηφρξνλα, ζπληζηά έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη 

δηεπηζηεκνληθφ θιάδν ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο.Σπγθεθξηκέλα, κέζα ζην 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ε εηδηθή αγσγή δελ απνηειεί έλαλ εμεηδηθεπκέλν θιάδν, αιιά 

κηα επξεία επηζηεκνληθή πεξηνρή πνπ πξνζεγγίδεηαη απφ δηάθνξεο επηζηήκεο. Πέξα 

φκσο απφ ηελ εκπινθή θαη ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ 
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πξφθεηηαη γηα κηα πνιπδηάζηαηε θίλεζε, πνπ έρεη φκσο σο επίθεληξν φρη κφλν ην 

παηδί κε αλαπεξία αιιά φια ηα παηδηά.(www. Wikipedia. gr) 

 

Δίδακε ινηπφλ, κέζα απφ απηή ηε ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε πφζν ζεκαληηθφ 

είλαη ην ζέκα ηεο πγείαο γηα κηα ρψξα θαη πσο απηφ εμειίρζεθε ζηελ Διιάδα κέρξη λα 

γίλεη ιφγνο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, «ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ 

αλαπήξσλ». Δθεί αθξηβψο θαίλεηαη θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο απηνχ ην νπνίν 

άξρηζε απφ πνιχ παιηά λα ελδηαθέξεη ην θξάηνο θαη λα απνηειεί «πξφβιεκα» πξνο 

επίιπζε. Σθνπφο επνκέλσο, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εζηηάζεη ζηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζέκαηνο ηεο απνδνρήο θαη έληαμεο (ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο)ησλ 

αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αηφκσλ κε Σχλδξνκν Down 

θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ.Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη επίζεο, 

ζηνηρεία ηεο πξαθηηθήο κνπ αλαθεξφκελε ζε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο θαη 

θάλεη θαηά θάπνην ηξφπν κηα κηθξή ζχγθξηζε ζα ιέγακε ηνπ ζεσξεηηθνχ ζθέινπο κε 

απηά πνπ είδα ζηελ πξάμε. 

 

1.2 Σν ύλδξνκνDown 

 

Τν ζύλδξνκν Down (ή αιιηψο Σξηζωκία 21 ή Σξηζωκία G) πεξηγξάθεη κηα 

ρξσκνζσκηθή αλσκαιία, πνπ πεξηθιείεη έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία 

ππάξρνπλ εθ γελεηήο ζηνπο θνξείο ηεο γελεηηθήο απηήο βιάβεο θαη αθνξνχλ 

παξεθθιίζεηο ζηε ζσκαηηθή δηάπιαζε, ηε λνεηηθή αλάπηπμε θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή 

εμέιημή ηνπο. 

 

Απφ νξηζκέλνπο δελ ζεσξείηαη  αζζέλεηα, δεδνκέλνπ φηη ηα άηνκα κε ζχλδξνκν 

Down δελ ππνθέξνπλ απφ απηφ.Ζ επίπησζε ηνπ ζπλδξφκνπ δηεζλψο είλαη 1:700 σο 

1:800. Σηελ Διιάδα θάπνηεο κειέηεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ αλαινγία γελλήζεσλ παηδηψλ 

κε ζχλδξνκν Down ζε 1 ζηηο 770 γελλήζεηο. 

 

Παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη θξίζηκα ηελ αλαινγία απηή απνηειεί ε ειηθία ηεο 

κεηέξαο, θαζ' φηη ζηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ ε ζπρλφηεηα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 

1:2000 γηα λα αλέιζεη κεηά ηα 40 ζε 1:100 ή ιηγφηεξν. Άιινη παξάγνληεο πνπ 

απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα γέλλεζεο παηδηνχ κε ζχλδξνκν Down απνηεινχλ ε 
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γέλλεζε πξνεγνχκελνπ πάζρνληνο παηδηνχ απφ ηνπο ίδηνπο γνλείο θαη ε πεξίπησζε 

έλαο γνλέαο λα είλαη θνξέαο ηνπ Μεηαζεηηθνύ ζπλδξόκνπ Down. 

 

Κιεξνλνκηθόηεηα 

Τν ζχλδξνκν Down γεληθά δελ έρεη θιεξνλνκηθή επηβάξπλζε. Μφλν 

ην Μεηαζεηηθφ Σχλδξνκν Down, πνπ απνηειεί πεξίπνπ ην 3-4% ηνπ ζπλφινπ κπνξεί 

λα θιεξνλνκεζεί απφ έλαλ γνλέα ζην παηδί ζε πνζνζηφ 3-12%. Ο γνλέαο πνπ θέξεη 

ηελ αξρηθή κεηάζεζε έρεη 46 ρξσκνζψκαηα θαη θπζηνινγηθφ γελεηηθφ πιηθφ (αθνχ 

απιά έλα ηκήκα ρξσκνζψκαηνο άιιαμε ζέζε) θαη ζεσξείηαη πγηήο θνξέαο ηεο 

κεηάζεζεο, αθνχ πξφθεηηαη γηα ηζφξξνπε κεηάζεζε. Τν παηδί φκσο παίξλνληαο εθηφο 

ηνπ θπζηνινγηθνχ δεχγνπο ρξσκνζσκάησλ 21 θαη ην επηπιένλ ηκήκα ηνπ 

πιενλάδνληνο ρξσκνζψκαηνο 21, πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλν αιινχ (ζπλήζσο ζην 

ρξσκφζσκα 14), θαηαιήγεη λα εκθαλίζεη ην ζχλδξνκν Down. 

 

Γηαλνεηηθή αλάπηπμε 

 

Ζ δηαλνεηηθή αλάπηπμε ζηα παηδηά κε Σχλδξνκν Down είλαη απξφβιεπηε θαη δελ 

είλαη δπλαηφ απφ ηελ γέλλεζε λα πξνβιεθζνχλ νη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο. Ζ έληαζε 

ηεο εκθάληζεο ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δελ είλαη πξνγλσζηηθέο γηα ηηο 

κειινληηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαιχηεξσλ κεζφδσλ 

εθπαίδεπζεο γηα θάζε παηδί ηδαληθά αξρίδεη ζχληνκα κεηά ηε γέλλεζε . Γεδνκέλνπ φηη 

ηα παηδηά κε Σχλδξνκν Down έρνπλ έλα επξχ θάζκα δπλαηνηήησλ, ε επηηπρία ζην 

ζρνιείν κπνξεί λα πνηθίιεη αξθεηά θαη αλάινγα δηαλνεηηθά πξνβιήκαηα κε απηά 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε Σχλδξνκν Down κπνξνχλ επίζεο λα ππάξρνπλ θαη κεηαμχ 

θπζηνινγηθψλ παηδηψλ. 

Οη γισζζηθέο δεμηφηεηεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

νκηιίαο θαη ηεο έθθξαζεο ηεο νκηιίαο θαη ζπλήζσο ηα άηνκα κε Σχλδξνκν Down 

έρνπλ κηα ιεθηηθή θαζπζηέξεζε, πνπ απαηηεί ινγνζεξαπεία γηα λα κπνξέζνπλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ εθθξαζηηθή ηνπο δπλαηφηεηα. 

Τα παηδηά κε Σχλδξνκν Down έρνπλ ρακειφηεξν IQ (50–70) ε αθφκε ρακειφηαην 

IQ (35–50), ελψ πάζρνληεο απφ κσζατθηζκφ ηνπ Σπλδξφκνπ Down έρνπλ ηππηθά 10-

30 κνλάδεο πςειφηεξν. Ο κσζατθηζκφο ηνπ Σπλδξφκνπ Down ραξαθηεξίδεη άηνκα, 

ζηα νπνία ελα κέξνο ησλ θπηηάξσλ έρνπλ θπζηνινγηθφ αξηζκφ ρξσκνζσκάησλ θαη 

άιια θχηηαξα φρη, ζαλ κσζατθφ. 
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Μεξηθά παηδηά ζα αξρίζνπλ λα πεξπαηνχλ ζηα 2 ρξφληα, ελψ άιια δελ ζα 

πεξπαηήζνπλ ζηα 4. Τα άηνκα κε Σχλδξνκν Down δηαθέξνπλ αξθεηά ζηηογισζζηθέο 

δεμηφηεηεο. Πνιιέο θνξέο πάζρνπλ απφ πξνβιήκαηα αθνήο, νπφηε αθνπζηηθά ή άιιεο 

ζπζθεπέο ελίζρπζεο ηεο αθνήο κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ εθκάζεζε 

γισζζψλ. Ζ πξψηκε βνήζεηα ζηελ επηθνηλσλία ελζαξξχλεη ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο 

θαη ε εμαηνκηθεπκέλε ιεθηηθή ζεξαπεία ζα πξέπεη λα ζηνρεχζεη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ιεθηηθά ιάζε θαη λα ελζαξξχλεη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε. 

 

Η έληαμε ζηελ θνηλωλία 

 

Τα ηειεπηαία 30 ρξφληα έρνπλ γίλεη δηεζλψο πνιχ ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. Υπάξρνπλ 

θαηαξηηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί, ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ (αλ θαη ε Διιάδα πζηεξεί αθφκε ζηνλ ηνκέα απηφ), έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

ζχιινγνη κε ζηφρν ηελ αιιεινυπνζηήξημε αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε, ελψ εξεπλεηηθέο 

νκάδεο πξνρσξνχλ ζε έξεπλεο γηα κειινληηθή πηζαλφηεηα ίαζεο ηεο πλεπκαηηθήο 

θαζπζηέξεζεο. 

Δπίζεο ππάξρεη θη έλα επξχηεξν επξσπατθφ πξφγξακκα «Γξάζε 1: Νενιαία γηα ηελ 

Δπξψπε» κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε απνθιεηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ.
 

Απφ ην 2006 έρεη θαζηεξσζεί ε21ε Μαξηίνπ σο Παγθφζκηα Ζκέξα Σπλδξφκνπ 

Down απφ ηα ζσκαηεία International Down Syndrome Association θαη European 

Down Syndrome Association, κε πξσηνβνπιία ηνπΈιιελα γηαηξνχ Σηπιηαλνχ 

Αλησλαξάθε, θαζεγεηή γελεηηθήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Γελεχεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζεί θαη επαηζζεηνπνηεζεί ε δηεζλήο θνηλφηεηα γηα ην ζχλδξνκν Down. 

Μάιηζηα επηιέρζεθε σο εκεξνκελία ε 21
ε
 Μαξηίνπ, απφ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχλδξνκν (3ν ρξσκφζσκα ζην 21ν δεχγνο). 

 

Γηάγλωζε 

 

Πξνγελλεηηθά είλαη δπλαηή ε δηάγλσζε πηζαλήο χπαξμεο ηνπ ζπλδξφκνπ Down 

ζηηο έγθπεο γπλαίθεο βάζεη ζπλδπαζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξερνγξαθηθψλ ελδείμεσλ 

θαη εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ θαη κάιηζηα απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο θχεζεο. 

Υπεξερνγξαθηθά θπξίσο κεηξάηαη ε απρεληθή δηαθάλεηα πξνο ην ηέινο ηνπ 1νπ 
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ηξηκήλνπ θαη ζέηεη ππνςία ηνπ ζπλδξφκνπ, αλ βξεζεί απμεκέλε. 

Αηκαηνινγηθά πξνζδηνξίδνληαη ηα επίπεδα δηαθφξσλ νπζηψλ ζην κεηξηθφ πιάζκα, 

φπσο ε α-εκβξπηθή πξσηεΐλε (AFP : A-Fetoprotein), ε β-ρνξηαθή γνλαδνηξνπίλε (β-

HCG : beta-Human Chorionic Gonadotropin) θαη ε ειεχζεξε νηζηξηφιε (uE3 : 

unconjugated Estriol) ζηα ηέιε 1νπ / αξρέο 2νπ ηξηκήλνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 

νλνκαδφκελνπ Τξηπινχ ηεζη, είηε κε ηελ πξνζζήθε θαη ηεο ηλρηκπίλεο A (DIA : 

Dimeric Inhibin A) γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ Τεηξαπινχ ηεζη. Τα ηειεπηαία ρξφληα ην 

ηξηπιφ ηεζη ηείλεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο β-HCG θαη 

ηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ εγθπκνζχλε πξσηεΐλεο Α ηνπ πιάζκαηνο (PAPP-A : 

Pregnancy-associated plasma protein A), ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν 

αιγφξηζκν κε ηα ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα. 

Ζ επηβεβαίσζε ηνπ ζπλδξφκνπ Down γίλεηαη κε πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θαξπφηππνπ θαη κπνξεί λα γίλεη είηε πξνγελλεηηθά, είηε - ζε κε εκθαλείο ή ακθίβνιεο 

πεξηπηψζεηο - ζην λενγλφ (ή ην παηδί) κεηά ηε γέλλεζε. 

 

Πξνγελλεηηθά είλαη δπλαηή ε εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο κε 

επεκβαηηθέο κεζφδνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Τέηνηεο είλαη ε Λήςε ρνξηαθψλ 

ιαρλψλ  (CVS :Chorionic Villus Sampling) - ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο "Λήςε (ή 

βηνςία) ηξνθνβιάζηεο" - πνπ δηελεξγείηαη κεηαμχ 9εο θαη 11εο εβδνκάδαο θπήζεσο, 

ε Ακληνπαξαθέληεζε, πνπ δηεμάγεηαη ζπλήζσο πεξί ηελ 19ε ±2 εβδνκάδα θαη ε 

Οκθαινπαξαθέληεζε, πνπ δηελεξγείηαη ζπλήζσο κεηά ηελ 19ε εβδνκάδα. Οη 

επεκβάζεηο βέβαηα απηέο ελέρνπλ έλα κηθξφ θίλδπλν απνβνιήο, κε αζθαιέζηεξε ηελ 

ακληνπαξαθέληεζε, φπνπ επηζπκβαίλεη απνβνιή ζην 0,5% ησλ πεξηπηψζεσλ. 

Μεηά ηε γέλλεζε θαη ζε κε εκθαλείο πεξηπηψζεηο ή φπνπ δελ πξνεγήζεθε 

πξνγελλεηηθφο έιεγρνο κπνξεί λα απαηηεζεί δηελέξγεηα ππεξερνθαξδηνγξαθήκαηνο, 

έιεγρνο ζπξενεηδνχο θαη ζπξενεηδηθψλ νξκνλψλ, σηηθφο θαη νθζαικηθφο έιεγρνο, 

αθηηλνγξαθία απρεληθήο κνίξαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, αλνζνινγηθφο έιεγρνο γηα 

θνηιηνθάθε, θαζψο θαη παξαθνινχζεζε ηεο θακπχιεο αλάπηπμεο χςνπο-βάξνπο. 

Λφγσ ηεο ζπζρέηηζεο ηεο εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ Down κε ηελ ειηθία ηεο 

κεηέξαο, αξρηθά ν πξνγελλεηηθφο έιεγρνο γηλφηαλ κφλν ζε γπλαίθεο άλσ ησλ 35 εηψλ, 

φκσο παξαηεξήζεθε φηη ε γέλλεζε παηδηψλ κε ην ζχλδξνκν, ζε πνζνζηφ 80% 

πξνέξρεηαη απφ γπλαίθεο κηθξφηεξεο ειηθίαο. Απηφ δελ αληίθεηηαη ζηελ αξρηθή 

παξαηήξεζε, αιιά νθείιεηαη ζην γεγνλφο, πσο ν αξηζκφο ησλ γελλήζεσλ απφ 
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γπλαίθεο άλσ ησλ 35 απνηειεί πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ. 

Σε πεξίπησζε δηάγλσζεο θαη κε ζχκθσλε γλψκε ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ, είλαη 

δπλαηή ε δηαθνπή ηεο θχεζεο κέρξη ηελ 23ε εβδνκάδα. Σηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρεη 

ηδξπζεί ζχιινγνο πνπ ηάζζεηαη θαηά ηνπ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο έθηξσζεο   

πνπ ζπλήζσο αθνινπζεί.(www. Wikipedia. gr) 

 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ ζπλνπηηθά θαη ζε κεηάθξαζε απφ ηα αγγιηθά, νη νδεγίεο 

πνπ δίλνληαη ζηνπο δαζθάινπο ησλ καζεηψλ κε ζχλδξνκν Down, φπσο απηέο 

θαηαρσξήζεθαλ ην 1993 ζε εηδηθφ εγρεηξίδην, πνπ εμέδσζε ε 

DownsyndromeSocietyofSouthAustraliaInc νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε 

αληηδηαζηνιή κε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο. Δθηηκήζεθε φηη πξφθεηηαη γηα 

έλαλ πνιχ θαιφ νδεγφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο, δνζκέλν θαηά 

ηξφπν ζπλνπηηθφ θαη άκεζα ιεηηνπξγηθφ, πςίζηεο ρξεζηηθήο ζεκαζίαο. 

 

Αθνή : επηπινθέο-ζπκπηψκαηα. Σπρλά θξπνινγήκαηα, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, 

κηθξά θαλάιηα ζη’απηηά ηνπο πνπ πξνθαινχλ εθξνή πγξνχ είλαη κεξηθέο απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζε πξνζσξηλή ή κφληκε απψιεηα αθνήο. Ζ απψιεηα 

ηεο αθνήο δηαθέξεη κέρξη θαη 40db απφ κέξα ζε κέξα, ελψ είλαη επαίζζεηα ζηνπο 

δπλαηνχο ήρνπο.  

Σπλέπεηεο. Καζπζηέξεζε ζηελ νκηιία θαη ζηελ γισζζηθή, ιεμηινγηθή πξφνδν, κε ην 

καζεηή λα έρεη επρέξεηα ζηελ άλεηε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ καζήκαηνο. Ο 

καζεηήο κε νμχ πξφβιεκα αθνήο, πξνζσξηλφ ή κφληκν, κπνξεί λα κελ αθνχεη ηηο 

πξνθνξηθέο πξνεηδνπνηήζεηο, ην θνπδνχλη ή ηνλ ζπλαγεξκφ. Ο αλνκνηνγελήο βαζκφο 

αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο απφ κέξα ζε κέξα κπνξεί λα πξνθαιεί αζπλέρεηα ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο δαζθάινπο ή ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη αζπλέπεηα ζηελ 

αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη. Μπνξεί ν καζεηήο λα αηζζάλεηαη 

δπζθνξία ζε εθδειψζεηο κε δπλαηνχο ήρνπο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζρνιείν, 

φπσο ζρνιηθνί ρψξνη θ.α. Υπάξρεη θαη ην ελδερφκελν ν καζεηήο λα θνξά αθνπζηηθά  

βαξεθνΐαο. 

ζν αθνξά ηνλ Παλαγηψηε γηα ηνλ νπνίν ζα κηιήζνπκε εθηελέζηεξα ζην δεχηεξν 

θεθάιαην, ν ίδηνο δελ έρεη πξφβιεκα αθνήο, αθνχ απαληά ζε φηη ηνλ ξσηάο θη αλ φρη 

ακέζσο απηφ νθείιεηαη ζηελ βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε θη επίζεο δελ θνξά 

αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο. Έρεη ζπρλά θξπνινγήκαηα, αθνχ ηνπο έμη πεξίπνπ κήλεο πνπ 
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ήκνπλ δίπια ηνπ είρε αξξσζηήζεη αξθεηέο θνξέο. Δπίζεο παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε 

ζηελ νκηιία θαη ζηελ γισζζηθή, ιεμηινγηθή πξφνδν θαη ζπρλά δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηνπ καζήκαηνο θάηη ην νπνίνο θαη πάιη νθείιεηαη ζηελ 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Σηξαηεγηθέο. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα θάζεηαη ζε ζξαλίν αθξηβψο απέλαληη απφ ηνλ 

δάζθαιν θαη φρη απέλαληη απφ παξάζπξν ψζηε λα κελ ηνπ απνζπά ηελ πξνζνρή θαη 

λα βιέπεη ηνλ δάζθαιν- βιεκκαηηθή επαθή. Δπηπξφζζεηα, νη νδεγίεο ηνπ δαζθάινπ 

λα δίλνληαη κε αξγφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν. Δθεί πνπ θάζεηαη ν καζεηήο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη επξπρσξία γηα λα ληψζεη άλεηα θαη ε δηαξξχζκηζε ησλ επίπισλ ηεο ηάμεο λα 

βνεζάεη εμίζνπ αθφκα θαη ηα αληηθείκελα πνπ θξέκνληαη ζηνλ ηνίρν λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία, νπηηθή θαη αθνπζηηθή. 

Όξαζε : επηπινθέο-ζπκπηψκαηα. Πάλσ απφ ηα κηζά παηδηά έρνπλ θάπνην είδνο 

πξνβιήκαηνο κε ηελ φξαζε. Δπίζεο ηα κάηηα ηνπο είλαη πνιχ επαίζζεηα, φηαλ 

εθηίζεληαη ζε δπλαηφ θσο. 

Σπλέπεηεο. Ο καζεηήο ελδέρεηαη λα δηακνξθψλεη ζηάζεηο, φπσο γχξηζκα ηνπ 

θεθαιηνχ ηνπ πξνο ηα πίζσ ή λα εξγάδεηαη πνιχ θνληά ζην βηβιίν. Μπνξεί λα θνξάεη 

γπαιηά έρνληαο ηε δπζθνιία λα ηα θξαηάεη ζη’απηηά ηνπ. Δπίζεο ππάξρεη ε πεξίπησζε 

λα θαηαζηξέθεηαη ζηαδηαθά ν ηζηφο ηνπ καηηνχ. 

Ο Παλαγηψηεο δελ θνξάεη γπαιηά, σζηφζν ζηνλ ήιην, ζηα δηαιείκκαηα θνξάεη γπαιηά 

ειίνπ ελψ φηαλ δηαβάδεη πέθηεη θπξηνιεθηηθά πάλσ ζην βηβιίν αθνχ κε έρεη 

αλαγθάζεη πνιιέο θνξέο λα ηνπ πσ «πην πίζσ» ή κε ηξφπν λα ηνλ θέξσ εγψ. 

Σηξαηεγηθέο. Φξεηάδεηαη ην παηδί λα ππνβάιιεηαη ηαθηηθά ζε test φξαζεο. Πξέπεη λα 

θάζεηαη ζε θαηάιιειν ζξαλίν κέζα ζηελ ηάμε. Φξεηάδεηαη ν δάζθαινο λα ξσηήζεη 

ηνπο γνλείο εάλ ην παηδί θνξάεη γπαιηά, γηαηί ππάξρεη ην ελδερφκελν ην παηδί λα ηα 

μερλάεη. Γηεπθξίληζε απφ ηνπο γνλείο γηα νπνηεζδήπνηε επηπινθέο ζηελ φξαζε, πνπ 

αλακθηζβήηεηα επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή πξφνδν ηνπ παηδηνχ. Μέξηκλα γηα ηελ 

θαηάιιειε πνηφηεηα θσηηζκνχ κέζα ζηελ ηάμε. Δπηκέιεηα ζην λα θνξάεη ν καζεηήο 

ηα θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά κέζα απφ ην ειηαθφ θσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ, φπσο γπαιηά ειίνπ, θαπέιν. 

Καξδηά-ηήζνο : επηπινθέο-ζπκπηψκαηα. Καξδηαθά πξνβιήκαηα. Σε νξηζκέλα 

παηδηά εμέρεη ην θφθαιν (νζηφ)ηνπ ζηήζνπο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη 

πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα απ’απηή ηε θπζηθή ηδηαηηεξφηεηα. 
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Σπλέπεηεο. Ο καζεηήο πηζαλφλ λα είλαη πην αξγφο ζηηο θηλήζεηο ηνπ, λα θνπξάδεηαη 

εχθνια θαη λα έρεη πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε ζσκαηηθέο αζθήζεηο. 

Σηξαηεγηθέο. Δλεκέξσζε γηα ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ. Να δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα επηιέγεη κφλνο ηνπ πφηε ζα ζηακαηήζεη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζε θάπνηα ζσκαηηθνχ ραξαθηήξα άζθεζε. 

Άμνλαο-Λαηκνο : επηπινθέο-ζπκπηψκαηα. Απμεκέλε, πεξηζζφηεξν απφ ην θαλνληθφ, 

θηλεηηθφηεηα ησλ δχν νζηψλ ηνπ ιαηκνχ, πνπ πξνθαιεί αζηάζεηα. 

Σπλέπεηεο. Ο καζεηήο δελ πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε αζθήζεηο, φπσο αλαπεδήζεηο, 

θπβηζηήζεηο, ηξακπνιίλν, ηππαζία, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο 

αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο.  

Σηξαηεγηθέο. Αθηηλνγξαθία ζε ειηθία πέληε εηψλ θαη πάιη ζε ειηθία δέθα εηψλ.  

Γεμηόηεηεο Λεπηήο Κηλεηηθόηεηαο : επηπινθέο-ζπκπηψκαηα. Φησρή δεμηφηεηα. 

Γπζθνιίεο ζηε γξαθή κε ην ρέξη, ζην θφςηκν κε ην ςαιίδη θαη ζε άιιεο δεμηφηεηεο, 

πνπ πξνυπνζέηνπλ ρεηξηζκφ θάπνηνπ εξγαιείνπ. 

Σπλέπεηεο. Ο καζεηήο κπνξεί λ’αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπ κνιπβηνχ, 

ηνπ ςαιηδηνχ, ζην λα αλνίγεη ηελ ηζάληα ηνπ, λα θνπκπψλεη ηα θνπκπηά ηεο δαθέηαο 

ηνπ θιπ. Μπνξεί λα γξάθεη αθαηάζηαηα θαη άηαθηα, άιινηε κε πνιχ κεγάια 

γξάκκαηα θαη άιινηε κε πνιχ κηθξά. Δπίζεο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ρξεηάδεηαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ ηζνξξνπίαο, φηαλ θάλεη ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο. 

Ο Παλαγηψηεο παξνπζηάδεη αζηάζεηα θαηά ην γξάςηκν, νη γξακκέο δελ είλαη ίζηεο ή 

θαη ηα γξάκκαηα είλαη άιια κηθξά θη άιια κεγάια. Αθφκα δπζθνιεχεηαη ζηελ ρξήζε 

ςαιηδηνχ θαη απηφ ν είδα ζε δηάθνξεο ρεηξνηερλίεο πνπ θηηάρλακε πνπ ηνλ βνεζνχζα 

λα ηα θφςεη ίζηα ζηηο γξακκέο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ ςπρνθηλεηηθήθαζπζηέξεζε πνπ 

ηνλ ραξαθηεξίδεη.  

Σηξαηεγηθέο. Δπηβάιιεηαη ε νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ, φπσο παηρληδηψλ θαη 

ηξαγνπδηψλ, πνπ ζα πξνυπνζέηνπλ  ηε ρξήζε θαη ηελ απνκφλσζε ησλ δαθηχισλ θαη 

ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελδπλάκσζε ησλ κπψλ ζηα ρέξηα, ζηνπο θαξπνχο, ζηνπο 

βξαρίνλεο θαη ζηα δάρηπια. 

Γεμηόηεηεο ΑδξήοΚηλεηηθόηεηαο : επηπινθέο-ζπκπηψκαηα. Γηάθνξνη βαζκνί 

ρακεινχ κπτθνχ ηφλνπ. Φησρή ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδνπλ θηλεηηθά. Πηζαλφηεηα 

πιαηππνδίαο. 
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Σπλέπεηεο. Ο καζεηήο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ζσκαηηθή (κπτθή) ραιαξφηεηα θαη λα 

έρεη ραιαξέο αξζξψζεηο. Αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαθφξσλ 

κεξψλ ηνπ ζψκαηφο ηνπ, θαζψο θαη ζην πεξπάηεκα. Υπάξρεη ζπρλά δπζθνιία ζηελ 

εθηίκεζε ηνπ ρψξνπ θαη ζηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Μπνξεί λα κελ έρεη ηνλ ίδην 

βαζκφ δσηηθφηεηαο θαη αληνρήο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ, αλαθνξηθά κε ην 

πεξπάηεκα θαη ην ηξέμηκν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ. Πηζαλφλ ν καζεηήο λα θνξά κε 

ηα παπνχηζηα ηνπ εηδηθά ππνζηεξηθηηθά πέικαηα. 

ζν αθνξά ηνλ Παλαγηψηε ζηελ αδξή θηλεηηθφηεηα παξνπζηάδεη ηα εμήο : δελ κπνξεί 

λα ζπληνλίζεη λα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπ (ειαθξψο βέβαηα) απιά ηα ρέξηα θηλνχληαη 

«αζπληφληζηα» απφ ηα πφδηα θαη γέξλεη θαη ην θεθάιη κπξνζηά φηαλ πεξπαηάεη. ηαλ 

ηξέρεη εθηφο απφ ηελ δηαθνξά κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ είλαη επίζεο αζπληφληζηνο.  

Σηξαηεγηθέο : Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνλ καζεηή λα ζπκκεηέρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θπζηθήο αγσγήο κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Θα πξέπεη λα 

πξνγξακκαηίδνληαη εηδηθά παηρλίδηα, πνπ ζα εληζρχνπλ ηε κπτθή πξφνδν θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ζηηο νπνίεο ππνιείπεηαη ν καζεηήο. Πξέπεη λα δίλεηαη άδεηα ζηνλ καζεηή 

λα μεθνπξάδεηαη, φπνηε ην δεηάεη θαη ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο. Λήςε πξφλνηαο λα 

θνξά ν καζεηήο ηα εληζρπηηθά πέικαηα ή φ,ηη άιιν ζρεηηθφ ρξεηάδεηαη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο θίλεζεο ηνπ θαη ηεο θπζηθήο ηνπ απφδνζεο. 

Οκηιία : επηπινθέο-ζπκπηψκαηα. Υπάξρεη κεγάιε πνηθηιία θαη δηαθνξνπνίεζε ζηα 

επίπεδα νκηιίαο ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down θαη ζηνπο βαζκνχο δπζθνιίαο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ λα εθθξαζηνχλ πξνθνξηθά-ιεθηηθά.  

Σπλέπεηεο. Ζ δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ησλ ζεκάησλ απφ ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν, γηα λα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο νκηιίαο θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε γιψζζα. Μπνξεί ν καζεηήο λα έρεη δπζρέξεηα ζην 

λα εθθξάζεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Ζ αδπλακία απηή πνπ ζπλεπάγεηαη κεησκέλε 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα σο πνκπνχ, πηζαλφηαηα πξνθαιεί αηζζήκαηα ςπρνινγηθήο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλαζηνιήο. Ψο ελαιιαθηηθφ ηξφπν έθθξαζεο κπνξεί λα βξεη 

ηελ επηλφεζε ρεηξνλνκηψλ. 

Πξάγκαηη, ν Παλαγηψηεο πνιιέο θνξέο είρα ληψζεη λα ζέιεη θάηη θαη λα κελ κπνξεί 

λα ην εθθξάζεη φπσο ήζειε, έηζη γηλφηαλ απφηνκνο φηαλ ηνπ κηινχζεο θάπνηεο θνξέο 

θαη «δπζάξεζηνο», αθφκα, έθαλε κηα ζπγθεθξηκέλε άζεκλε ρεηξνλνκία ζε 

ζπκκαζήηξηέο ηνπ θπξίσο. 
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Σηξαηεγηθέο. Ζ πξνζπάζεηα δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο ησλ ζεκάησλ(λνεκαηηθήο), 

ηνπιάρηζηνλ ζε πξψηε θάζε, επηβάιιεη ηελ χπαξμε θαη ηε θξνληίδα εμαζθάιηζεο 

ησλ ζρεηηθψλ πεγψλ, φπσο λνεκαηηθνχ ιεμηινγίνπ, κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θ.ιπ. Δάλ ν 

καζεηήο δελ γίλεηαη θαηαλνεηφο είηε φηαλ κηιάεη είηε φηαλ ρξεζηκνπνηεί ρεηξνλνκίεο, 

ν δάζθαινο ζα ήηαλ θαιφ λα ηνπ ιέεη «δείμε κνπ». Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δίλνληαη 

επθαηξίεο ζηνλ καζεηή λα επηθνηλσλεί κε ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη ελήιηθεο. Πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ελζάξξπλζε ηνπ καζεηή απφ ην δάζθάιν ηνπ ζην λα 

ζπκκεηέρεη ζε παηρλίδηα πνπ πξνυπνζέηνπλ ελαιιαγή ζεηξάο θαη κνίξαζκα- 

ζπλεξγαζία. Ο καζεηήο πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ζηελ πηνζέηεζε θνηλσληθψλ ηξφπσλ 

θαη ζηε ρξήζε επγεληθψλ ιέμεσλ.  

Γιώζζα : επηπινθέο-ζπκπηψκαηα. Ο καζεηήο κε ζχλδξνκν Down πηζαλφλ λα έρεη 

θαζπζηέξεζε ζηελ εθθξαζηηθή γιψζζα. Πξέπεη φκσο λα ιεθζεί ππφςε φηη ε 

ηθαλφηεηά ηνπ λα θαηαλνεί ηε γιψζζα είλαη ζπλήζσο θαη ζπγθξηηηθά κε ηελ 

εθθξαζηηθή πνιχ πην πξνρσξεκέλε.  

Σπλέπεηεο. Ζ γιψζζα ηνπ δελ είλαη εκπινπηηζκέλε. Δίλαη απιή, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ηειεγξαθηθή θαη γεληθά πζηεξεί ζε ζχγθξηζε κε ηε γιψζζα ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπ. Ο καζεηήο έρεη δπζθνιία λα ζπγθξαηεί νδεγίεο θαη κπνξεί λα ηηο 

μεράζεη κεηά απφ θάπνηα, ζχληνκε ζπλήζσο, ρξνληθή πεξίνδν. Έρεη δπζθνιία λα 

ζπγθξαηεί πνιιέο νδεγίεο καδί. Μπνξεί επίζεο ν καζεηήο λα εθκαηεχεη κφλν 

νξηζκέλα ζεκεία απ’φζα ηνπ εηπψζεθαλ λα θάλεη, πηζαλφηαηα θαη ιφγσ ρακειψλ 

αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ. Ο καζεηήο κπνξεί λα έρεη δπζθνιία θαηαλφεζεο ηνπ 

επηπέδνπ ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηάμε θαη ε εθθξαζηηθή ηνπ γιψζζα 

λα έρεη σο αλψηεξν φξην πξνηάζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ κέρξη ην πνιχ ηξεηο 

ιέμεηο. 

Ο Παλαγηψηεο παξνπζηάδεη φλησο θαζπζηέξεζε ζηελ εθθξαζηηθή γιψζζα, θαη ε 

έθθξαζή ηνπ είλαη «θησρή»-απιή ζπγθξηηηθά κε ηελ ειηθία ηνπ. Δπίζεο μερλάεη 

ακέζσο, γη απηφ θαη θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο νη δηδαθηηθνί κνπ 

ζηφρνη παξέκελαλ ίδηνη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο ζπρλή ήηαλ θαη ε 

«αλαθχθισζε» ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη θάηη θαη λα κελ ην μεράζεη πνηέ 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηα γξάκκαηα κέζσ ησλ επαλαιήςεσλ.  

Σηξαηεγηθέο. Δπίηεπμε νπηηθήο επαθήο. Ο καζεηήο λα θνηηάεη ην δάζθαιν θαηά 

πξφζσπν (eyecontact). Ο δάζθαινο πξέπεη λα δίλεη θαζαξέο, εχιεπηεο θαη απιέο 

νδεγίεο ζηνλ καζεηή. Δίλαη ζεκαληηθή ε ρξήζε ζηαζεξψλ θαη κε ζπλέπεηα 
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επαλαιακβαλφκελσλ γισζζηθψλ νδεγηψλ θαη πξνηάζεσλ. Ζ ρξήζε ζπλεπψλ 

ζπληαθηηθά θαη ιεμηινγηθά πξνηάζεσλ γηα ηνλ καζεηή κε ζχλδξνκν Down 

επηβάιιεηαη φρη κφλν γηα ην δάζθαιφ ηνπ, αιιά θαη γηα ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πνπ ηνλ 

αλαπιεξψλνπλ θαη γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ εάλ είλαη δπλαηφλ. Οη νδεγίεο πξέπεη λα 

δίλνληαη βαζκεδφλ. Γηα παξάδεηγκα, ε πνιχπηπρε νδεγία «πάξε ην βηβιίν θαη πήγαηλε 

ζην ηξαπέδη» ζα ήηαλ ζθφπηκν λα δηαζπαζηεί ζε δχν κέξε : «πάξε ηνβηβιίν» 

εθηέιεζε απφ ηνλ καζεηή, αθνινπζεί ην δεχηεξν κέξνο ηεο εληνιήο «πήγαηλε ζην 

ηξαπέδη». Αθφκα, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν δάζθαινο λα ελζαξξχλεη ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο ηεο ηάμεο λα ζπδεηνχλ κε ηνλ καζεηή πνπ έρεη ζχλδξνκν Down. Σπλίζηαηαη 

ν εθπαηδεπηηθφο λα μνδεχεη θάπνηα ιεπηά θάζε κέξα ζπδεηψληαο ζε δηαπξνζσπηθφ 

επίπεδν κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν καζεηή. Αμηνπνίεζε θάζε επθαηξίαο δηδαθηηθήο ή 

εμσζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ εμχςσζε ηεο γισζζηθήο δεμηφηεηαο ηνπ 

παηδηνχ. Δάλ ν καζεηήο παξνπζηάδεη πξνυπνζέζεηο βειηίσζεο, κπνξεί λα 

εκπινπηίδεηαη θαη λα γίλεηαη ζπλζεηφηεξν ην πεξηερφκελν ησλ νδεγηψλ πνπ ηνπ 

δίλνληαη. Τέινο, είλαη ζεκαληηθά επηθνπξηθφ ζηελ φιε πξνζπάζεηα λα θαζηεξσζεί έλα 

βηβιίν επηθνηλσλίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη νηθνγέλεηαο. 

πκπεξηθνξά-Γηαγωγή : επηπινθέο-ζπκπηψκαηα. Υπάξρεη πηζαλφηεηα ν καζεηήο λα 

παξνπζηάζεη ζπκπηψκαηα κε ζπγθέληξσζεο θαη δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ιφγσ 

ηεο εμειηθηηθήο ηνπ αλσξηκφηεηαο. Δπίζεο κπνξεί λα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν, 

γηα λα εμνηθεησζεί θαη λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο 

ηάμεο ή ηνπ ζρνιείνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα λα επηζηξέθεη ζηελ ηάμε κε ην ρηχπεκα 

ηνπ θνπδνπληνχ. Ο καζεηήο κπνξεί λα είλαη επέμαπηνο, επεξέζηζηνο ή επζπγθίλεηνο. 

Μπνξεί λα αλαπηχμεη θάπνην βαζκφ απξνζεμίαο θαη ηελ ηάζε λα απνθεχγεη 

λ’αζρνιεζεί κε ηηο πξν δηεθπεξαίσζε αζθήζεηο. Δλδέρεηαη λα έρεη δπζθνιίεο ζηελ 

αιιαγή πξνγξακκάησλ ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο ηάμεο. Οη θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο δελ 

έρνπλ αλαπηπρζεί επαξθψο. Ο καζεηήο πηζαλφλ λα έρεη δπζθνιία λ’αλαγλσξίζεη θαη 

θαη’επέθηαζε λα παξακείλεη κέζα ζε νξηζκέλα φξηα, φπσο π.ρ. απηά κηαο παηδηθήο 

ραξάο. Γειαδή ε νδεγία «παίμηε ή πεγαίλεηε ζηελ παηδηθή ραξά» κπνξεί λα κελ είλαη 

επαξθήο θαη πιήξσο εχιεπηε γηα έλα παηδί κε Σχλδξνκν Dow, κε ζπλέπεηα λα 

θηλεζεί ζε ρψξνπο εθηφο παηδηθήο ραξάο. 

Σπλέπεηεο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή κπνξεί λα δηαζπά ηελ πξνζνρή ησλ 

ππφινηπσλ παηδηψλ κέζα ζηελ ηάμε. Τα θαζηεξσκέλα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηεο ηάμεο 

πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί λα δηδαρηνχλ πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηνλ καζεηή κε ζχλδξνκν 

Down θαη λα δηδαρηνχλ θαη πάιη ζηελ αξρή θάζε ηξηκήλνπ. Οη θαλνληζκνί ίζσο 
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ρξεηαζηεί λα δηδαρηνχλ ζε θαη’ηδίαλ επαθή κε ην παηδί, ηδηαίηεξα γηα εθείλεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο ηάμεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ζρνιηθνχ 

ρψξνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη εκεξήζηεο εθδξνκέο. Ο καζεηήο ρξεηάδεηαη λα 

πξνεηνηκαζηεί γηα θάπνηα ελδερφκελε αιιαγή ζην πξφγξακκα. Ζ θαζνδήγεζε θαη ε 

ζπκκφξθσζε κ’έλα κνληέιν ζπκπεξηθνξάο αλακέλεηαη λα πάξεη πεξηζζφηεξν ρξφλν, 

γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα παηδηά. Ο καζεηήο ελδέρεηαη λα 

παξνπζηάδεη δηαθνξά απφ κέξα ζε κέξα, αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πηνζεηεί, 

θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ. Πηζαλφλ λα έρεη δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπ. Τέινο επηβάιιεηαη ε επαξθήο επφπηεπζε ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ 

παξακνλή ηνπ ζην ζρνιηθφ πξναχιην.  

Ο Παλαγηψηεο ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεη φλησο ζπκπηψκαηα κε ζπγθέληξσζεο θαη 

δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ νθείινληαη ζηελ εμειηθηηθή ηνπ αλσξηκφηεηα. 

Αθφκα, ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα εμνηθεησζεί θαη λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηα 

πξνγξάκκαηα θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο ηάμεο ή ηνπ ζρνιείνπ, αθνχ κε ην ρηχπεκα ηνπ 

θνπδνπληνχ επηζηξέθεη κελ ζηελ ηάμε αιιά πνιιέο θνξέο είρα θαηαιάβεη φηη έβιεπε 

ηα άιια παηδηά πνπ απνρσξνχζαλ απφ ην πξναχιην θαη απιά ηα αθνινπζνχζε. Δίλαη 

επέμαπηνο, επεξέζηζηνο ή επζπγθίλεηνο αθνχ νξηζκέλεο θνξέο λεπξηάδεη κε ην 

παξακηθξφ θαη κεηά ακέζσο ην μερλάεη θαη δείρλεη κάιηζηα λα ζηελαρσξηέηαη θαη 

γη’απηφ. Παξάιιεια, αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξε δπζθνιία ζην λα δηεθπεξαηψζεη κηα 

άζθεζε εηδηθά φηαλ απηή είλαη ιίγν δχζθνιε θαη λα  κείλεη ζπγθεληξσκέλνο ζε απηή. 

Ψζηφζν, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ ζπκβάιιεη ζηελ δηάζπαζε πξνζνρήο ησλ ππνινίπσλ 

παηδηψλ αθνχ γεληθά είλαη ήξεκν παηδί θαη δελ πξνθαιεί πξνβιήκαηα. ζν αθνξά ηα 

ζπγθεθξηκέλα φξηα, ν καζεηήο ίζσο λα έρεη πξφβιεκα ζε απηφ φκσο πνηέ δελ δείρλεη 

λα ζέιεη λα ην επηδηψμεη αθνχ ζε εθδξνκέο ή ζηα δηαιείκκαηα θάζεηαη πάληα κε 

άηνκα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ψζηε λα απνρσξνχλ θαη καδί κεηά. Γελ απνκαθξχλεηαη ίζσο 

γηαηί θνβάηαη θαη ν ίδηνο κελ ραζεί απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ή ηνλ ρψξν πνπ ηνπο 

έρνπλ νξίζεη.  

Σηξαηεγηθέο. Πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξε 

αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ καζεηή θαη ησλ πξνζδνθηψλ πνπ απνξξένπλ απφ απηφ. 

Ζ δηδαζθφκελε χιε θαη νη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέγνληαη πξέπεη λα είλαη 

αλάινγεο ηεο δηαλνεηηθήο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ. Οη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα 

είλαη εχιεπηνη θαη θαηαλνεηνί απφ ηνλ καζεηή. Δπίζεο πξέπεη απηνί νη θαλφλεο λα 

κελ είλαη πνιινί ζηνλ αξηζκφ θαη λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ καζεηή κε φξνπο «καχξν-

άζπξν», π.ρ. «κελ θινηζάο» ζχληνκεο δηάξθεηαο αζθαιήο πεξηνξηζκφο (timeout). Γελ 
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πξέπεη λα ζεσξείηαη σο δεδνκέλν φηη ν καζεηήο γλσξίδεη πνηα είλαη ε πξνζδνθψκελε 

ζπκπεξηθνξά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα, γη’απηφ επηβάιιεηαη λα δηαζαθελίδεηαη 

ιεθηηθά θαη κε έκθαζε ηη είλαη ην ζσζηφ θαη ηη ζεκαίλεη θάζε θνξά. Ο καζεηήο 

ρξεηάδεηαη λα κάζεη λα αληηιακβάλεηαη θαη λα ζπλαηζζάλεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο 

θσλήο ή θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ρεηξνλνκίεο ή θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο ηνπ δαζθάινπ ή 

ηνπ επνπηεχνληνο πφηε ζπκπεξηθέξεηαη ελάληηα ζηνπο θαλφλεο. Ζ ζσζηή 

ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα επηβξαβεχεηαη ζπλερψο φιεο ηηο ψξεο. Δίλαη απαξαίηεην λα 

δείρλεηαη επηκέιεηα ζηελ επηζήκαλζε ησλ ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ καζεηή, γηα λα 

επαηλείηαη θαηάιιεια.Ο πην απνδνηηθφο έπαηλνο είλαη ν πεξηγξαθηθφο κε ηελ 

αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηνπ καζεηή π.ρ. «Παλαγηψηε κνπ πνιχ σξαίν γξάςηκν» ή 

«Παλαγηψηε κνπ θάζεζαη πνιχ σξαία». Σεκαληηθφ ζα ήηαλ λα θαζηεξσζεί έλα βηβιίν 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ δαζθάινπ θαη γνληψλ. Φξήζηκε επίζεο ζα ήηαλ θαη ε ρξήζε 

απινχ εκεξήζηνπ ή εβδνκαδηαίνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Πξέπεη ν καζεηήο λα δηδαρηεί 

ζσζηά ηηο απαξαίηεηεο γη’απηφλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη αξρέο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Φξεηάδεηαη λα βξεζεί θάπνηνο ηξφπνο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ 

επηζηξνθή ηνπ καζεηή ζηελ ηάμε, φηαλ δελ  αληηιακβάλεηαη ηνλ ρηχπν ηνπ 

θνπδνπληνχ. Δπηθνπξηθφ ζα ήηαλ λα εμαζθαιηζηεί ν αλαγθαίνο εμνπιηζκφο γηα ηνλ 

καζεηή, πνπ ζα ηνλ βνεζάεη λα παξακέλεη πην εχθνια ζ’έλαλ ρψξν, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζ’απηφλ ηεο παηδηθήο ραξάο κε θνπβαδάθηα θαη θηπαξάθηα, κπάιεο 

θ.ιπ.Δπηβάιιεηαη επίζεο λα είλαη αζθαιηζκέλεο νη έμνδνη ηνπ ζρνιηθνχ πξναπιίνπ. 

Θα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα πεξπαηήζεη ν δάζθαινο κε ην καζεηή αξθεηέο θνξέο ζηα 

φξηα ηνπ ζρνιείνπ, γηα λα βνεζήζεη λα θαηαλνήζεη ηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο. Απηφ 

πξέπεη λα ζπκβαίλεη θάζε θνξά κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ καζεηή απφ ζρνιηθέο 

δηαθνπέο. Δηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο: επηπινθέο-ζπκπηψκαηα. Πηζαλφλ ν 

καζεηήο λα έρεη δπζθνιίεο ζην λα γεληθεχεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρεη δηδαρζεί. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη αδπλαηεί κηα δεμηφηεηα πνπ έρεη θαη εθαξκφδεη θαηά ηελ αλάζεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο λα ηελ εθαξκφζεη ζε θαηαζηάζεηο εθηφο δηδαθηηθνχ ρψξνπ. 

Μπνξεί ν καζεηήο λα έρεη θαζπζηέξεζε ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηνκείο. 

Αληηκεησπίδεηαη πάληα ην ελδερφκελν ηεο βξαρείαο δηάξθεηαο αθνπζηηθήο κλήκεο. 

Παξάιιεια δελ απνθιείεηαη θαη ε χπαξμε δπζθνιηψλ ζηε καθξά αθνπζηηθή κλήκε. 

Σπρλά αληηκεησπίδνληαη δπζθνιίεο θηλεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Υπάξρεη ε 

πηζαλφηεηα αλεπαξθνχο ή θησρήο νπηηθήο παξαηεξεηηθφηεηαο. 

Σπλέπεηεο. Ίζσο ν καζεηήο λα κπνξεί λα θέξεη ζε πέξαο κία άζθεζε, φηαλ βξίζθεηαη 

κφλνο ηνπ κε ην δάζθαιν ή ην γνληφ ηνπ ζην ζπίηη, αιιά λα αδπλαηεί λα θάλεη ην ίδην 
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εθηφο ηάμεο. Παξάιιεια κπνξεί λα έρεη δπζθνιίεο ζην λα παξαθνινπζήζεη ηνλ 

ξπζκφ ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ ζε νξηζκέλνπο ή φινπο ηνπο ηνκείο κάζεζεο. 

Πηζαλφηαηα λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί κία ή ην πνιχ δχν θαηεπζχλζεηο ηε θνξά, 

θαζψο θαη λα δίλεη θαηάιιειεο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπ δίλνληαη. Μπνξεί 

ν καζεηήο λα είλαη πην αξγφο ζηελ εθηέιεζε ησλ ηηζέκελσλ αζθήζεσλ θαη ε νπηηθή 

ηνπ παξαηεξεηηθφηεηα λα είλαη ηπραία. 

Ο Παλαγηψηεο παξνπζηάδεηδπζθνιίεο ζην λα παξαθνινπζήζεη ηνλ ξπζκφ ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπ ζε νξηζκέλνπο ή φινπο ηνπο ηνκείο κάζεζεοφπσο επίζεο ζηελ 

εθηέιεζε ησλ ηηζέκελσλ αζθήζεσλ είλαη πην αξγφο θαη ε νπηηθή ηνπ 

παξαηεξεηηθφηεηα πνιιέο θνξέο είλαη ηπραία. 

Σηξαηεγηθέο. Γηδαζθαιία ηεο ίδηαο δεμηφηεηαο ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, γηα λα 

κάζεη ν καζεηήο λα εθαξκφδεη γεληθά φ,ηη δηδάζθεηαη, π.ρ. λα είλαη ηθαλφο λα 

δσγξαθίδεη έλα πξφζσπν ζην ηεηξάδηφ ηνπ ζην ζρνιείν θαηά ηελ ψξα ηεο 

δσγξαθηθήο, αιιά λα κπνξεί λα θάλεη ην ίδην, φηαλ ηνπ δεηεζεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ελφο άιινπ καζήκαηνο. Θεσξείηαη σο επηβεβιεκέλε ε άκεζε επηθνηλσλία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ν ζπληνληζκφο, θαζψο θαη ε ελεκέξσζε γηα ηηο 

κεζφδνπο θαη ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο, πνπ αθνξνχλ ηε καζεηηθή θαη καζεζηαθή 

πξφνδν ηνπ καζεηή. Δίλαη πηζαλφλ ν καζεηήο λα ρξεηάδεηαη εμαηνκηθεπκέλε δηδαθηέα 

χιε, ε νπνία ζα θαζνξηζηεί κεηά απφ ζπλεθηίκεζε θαη ζπλελλφεζε φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή πξφνδν ηνπ παηδηνχ. Ο δάζθαινο πξέπεη 

λα δίλεη θάζε θνξά κία ή ην πνιχ δχν νδεγίεο-θαηεπζχλζεηο. Οη νξζέο αληαπνθξίζεηο 

θαη νη ζσζηέο απαληήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή πξέπεη λα εληζρχνληαη θαη λα 

επηβξαβεχνληαη. Σε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη πην πνιχο ρξφλνο γηα ην καζεηή, γηα λα 

νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία πνπ ηνπ αλέζεζε ν δάζθαινο, ίζσο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 

μεθηλάεη ηελ άζθεζε πην λσξίο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ή λα ηνπ δίλνληαη πην 

πνιιέο δηεπθξηλήζεηο θαη επεμεγήζεηο. Ο καζεηήο πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη κε επηκέιεηα 

λα δηδαρηεί ηελ νπηηθή θίλεζε απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ.  (Γαξαήο, K.A 2002) 

 

Μάιηζηα,βάζε ελφο πεηξάκαηνο πνπ έγηλε ζηελ Αγγιία, εμεηάζηεθαλ 34 παηδηά κε 

Σχλδξνκν Down κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί ε αληηιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Τν πείξακα 

απηφ πεξηειάκβαλε δηάθνξεο νζφλεο πνπ ε θαζεκηά απνηεινχληαλ απφ πέληε 

ηεηξάγσλα ίδηνπ κεγέζνπο θαη ηα παηδηά είραλ θάπνηα κπιφθ κε ζπγθεθξηκέλεο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη έπξεπε λα αληηζηνηρίζνπλ ζσζηά ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ κπιφθ 
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ζηελ ζέζε πνπ ηαίξηαδε ζηελ νζφλε, ή αιιηψο λα θάλνπλ ηαπηνπνίεζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ησλ κπιφθ κε απηά ζηηο νζφλεο- αληηζηνίρηζε κε ην ζσζηφ. Απφ απηά, 

ηα έληεθα παηδηά (αγφξηα θαη θνξίηζηα) ήηαλ ζε ζέζε λα πξνρσξήζνπλ παξαθάησ θαη 

πεξηζζφηεξν βάζε ησλ θηλήηξσλ πνπ ηνπο έδηλαλ. Τν πείξακα απηφ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο BortnerandBirch, OConnor θαη Hermelin’ θαη πνιινχο 

άιινπο είρε σο ζηφρν λα καο δείμεη ηελ δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ νπηηθν-

θηλεηηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ δηαδηθαζία αληίιεςεο θαη πσο απηή δηαθέξεη απφ άηνκν 

ζε άηνκν. πσο φινη νη άλζξσπνη πάλσ ζηελ γε είκαζηε δηαθνξεηηθνί θαη κνλαδηθνί, 

έηζη θαη ηα άηνκα κε Σχλδξνκν Down είλαη δηαθνξεηηθά θαη αληηιακβάλνληαη 

δηαθνξεηηθά ην θαζέλα ηα πξάγκαηα. (Brian Stratford, 1980) 

 

1.3 Δλζωκάηωζε(ζρνιηθή, επαγγεικαηηθή, θνηλωληθή) 

 

Κάζε άλζξσπνο πνπ δεη κέζα ζε νκάδα επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ απηήλ κε 

ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αιιειεπίδξαζεο
. 

βηψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ παξάιιεια κε ηα άιια 

κέιε ηεο νκάδαο. Έηζη επηηπγράλεηαη ε ελζσκάησζή ηνπ (ζρνιηθή, επαγγεικαηηθή, 

θνηλσληθή). Δλζσκάησζε ζεκαίλεη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο. 

Γελ πξφθεηηαη γηα πξνζαξκνγή θαη αθνκνίσζε ηνπ ελφο, αιιά γηα δηαδηθαζίεο 

θνηλσληθνπνίεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο. «Σηε ζρέζε 

ηνπ πξνο απηήλ (θνηλσλία) ν άλζξσπνο είλαη πιάζκα καδί θαη πιάζηεο, αθνχ ηε 

δηαπιάζεη ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ δηαπιάζεηαη απφ εθείλε. Έηζη λννχκελε ε θνηλσλία δελ 

είλαη θαηαλαγθαζκφο, αιιά πεδίν θαη πξάμε ειεπζεξίαο». Ο φξνο ελζσκάησζε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνληζηνχλ νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο απνκφλσζεο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηεο πξψηκεο ππνζηεξηθηηθήο παξέκβαζεο είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ παηδηνχ 

ζηελ νηθνγέλεηα. Παξαηεξείηαη, κάιηζηα, ζπρλά ην θαηλφκελν άλζξσπνη κε εκπφδηα 

ζηε δσή λα δνπλ ζην πεξηζψξην ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ ελζσκάησζε «απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή» είλαη ε έθθξαζε ελφο ειπηδνθφξνπ κελχκαηνο, γηα έλαλ αλαπηπζζφκελν 

θφζκν θαη κηα θνηλή δσή γηα φινπο πνπ δηαξθψο βειηηψλεηαη πνηνηηθά. 

Έλαο ζρεηηθφο φξνο κε ηελ ελζσκάησζε είλαη ε έληαμε. Με απηφλ ελλννχκε ηελ 

ηνπνζέηεζε ελφο αλζξψπνπ ζε κηα νκάδα. Ζ ηνπνζέηεζε ζηελ νκάδα επηβάιιεηαη 

ζπρλά απφ ηνπο άιινπο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηνπνζέηεζε ελφο καζεηή ζε κηα 

ζρνιηθή ηάμε.  

Σε πεξηπηψζεηο φκσο πνπ έλαο άλζξσπνο έρεη ήδε εληαρζεί θνηλσληθά θαη ζηε 

ζπλέρεηα ελζσκαησζεί, αιιά εμαηηίαο θάπνηνπ γεγνλφηνο, ιφγνπ ράξε ζνβαξφο 
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ηξαπκαηηζκφο, αζζέλεηα θ.α., γίλεηαη άλζξσπνο κε εκπφδηα ή ραξαθηεξίδεηαη σο 

«πςεινχ θηλδχλνπ», ηφηε ρξεηάδεηαη ζηήξημε γηα ηελ εθ λένπ έληαμή ηνπ. Απηή ε 

δηαδηθαζία είλαη γλσζηή σο επαλέληαμε. (Κππξησηάθεο, A. 2001)Πην αλαιπηηθά :  

 

1.4 Η έληαμε ηωλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Ζ έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα ζπλήζε ζρνιεία έρεη θαηαζηεί πιένλ 

θπξίαξρε πνιηηηθή. πσο έρεη ηνληζηεί ραξαθηεξηζηηθά, ην ζρνιείν πξέπεη λα 

επηηξέπεη ζε φια ηα παηδηά λα δνπλ κέζα απφ ηελ θνηλή δξάζε ηνπο ηηο εκπεηξίεο θαη 

ηε κάζεζή ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί έλαο ρψξνο 

δξάζεο, φπνπ ζα επηηξέπεηαη ζε θάζε παηδί «λα θάλεη απφθηεκα ην δηθφ ηνπ 

πεξηερφκελν κάζεζεο, ηε κέζνδφ ηνπ θαη ην ζηφρν ηνπ, θαη λα αλαπηχμεη ηελ 

απαξαίηεηε αηνκηθή ηνπ δηαδηθαζία κάζεζεο». Ζ παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο καο 

αλαγθάδεη λα εκβαζχλνπκε ηφζν ζηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο φζν θαη ζηα αληίζηνηρα ησλ καζεηψλ ησλ ζπλήζσλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ, 

εμεηάδνληάο ηα θάησ απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή.  

    Οη επηπηψζεηο, σζηφζν, πνπ ζπλεπάγεηαη ε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

έληαμεο ζε φ,ηη αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο πξαθηηθέο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ δελ έρνπλ αθφκε κειεηεζεί επαξθψο. Πνιχ πεξηζζφηεξν, δελ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζηνλ αλαγθαίν βαζκφ νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο νχηε έρνπλ 

εμαζθαιηζηεί νη ππνδνκέο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ απνηειεζκαηηθή ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζεσξείηαη ζήκεξα γεληθψο απνδεθηφ φηη ην ιεγφκελν ‘’θαλνληθφ’’ 

ζρνιείν κπνξεί λα απνηειεί πεγή δπζθνιηψλ : «Αθαηάιιειν αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο, ρεηξηζκνί ρσξίο επαηζζεζία θαη ππεξαληαγσληζηηθφ 

ζρνιηθφ ήζνο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κηα ζεηξά ζρνιηθψλ πξνβιεκάησλ, δίρσο 

παξάιιεια λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ππάξρνπζεο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ». 

    Τν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απηήο ηεο ειιεηκκαηηθήο θαηάζηαζεο. Οη βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ 

δηαπιέθνληαη αμεδηάιπηα κε ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ε κειέηε ηνπ απαηηεί κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη θαη πξαγκαηψλεηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

(Εψληνπ-Σηδέξε, Α. 2000) 

 

Σχκθσλα κάιηζηα θαη κε έλα άξζξν ηνπ GrahamPaulineαλαθέξεηαη ε έληαμε ζαλ 

κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζηνλ ζπκβηβαζκφ. Σπγθεθξηκέλα αλαθέξεη, φηη ν ζπκβηβαζκφο 
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δελ είλαη αλαγθαίνο ζε πεξηπηψζεηο δχζθνιεο πνπ απνθιείνπλ ηα παηδηά αιιά αληί 

απηνχ κπνξεί λα βνεζήζεη ε έληαμε. Έληαμε ζεβφκελε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ 

θαη βαζηζκέλε ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηνλ ζπλδπαζκφ. Δάλ ππάξρνπλ δηαθσλίεο λα 

ζπδεηεζνχλ θαη λα βξεζεί κηα θνηλή ιχζε πνπ ζα είλαη ζπλδπαζκφο πνιιψλ, απφ ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ απηψλ, κφλν 

εθεί ζα «ρσξάεη» ν ζπκβηβαζκφο ζχκθσλα κε ηνλ ίδην. Σεβφκελνο θαη ηελ γλψκε ηνπ 

ζπκβηβαζκνχ ηειεηψλεη ην θεθάιαην πεξηγξάθνληαο ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ελζσκάησζεο σο κηα δηαδηθαζία επίπνλε θαη δχζθνιε κα ηειηθά πνιχ δεκηνπξγηθή 

θαη δηαζθεδαζηηθή. (PaulineGraham, 1998) 

 

Η αμηνιόγεζε ωο ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.Ο φξνο αμηνιφγεζε 

θαηά θαλφλα ζεκαίλεη ηελ απφδνζε νξηζκέλεο αμίαο ζε θάπνην πξφζσπν, πξάγκα ή 

θαηάζηαζε. Γεληθά, ε αμηνιφγεζε ζεσξείηαη αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ θάζε 

ζπζηεκαηηθά ζρεδηαζκέλεο πξνζπάζεηαο, πνπ αθνινπζεί ζπλήζσο ηα ζηάδηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ 

βαζηθή επηδίσμε ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε ζπιινγή αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ 

δεδνκέλσλ, ψζηε λα αλαηξνθνδνηεζεί επαξθψο ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο θαη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ή λα αλαζεσξεζνχλ νη αξρηθέο επηινγέο. Γελ πξέπεη φκσο λα 

παξαβιέπεηαη φηη κηα ηέηνηα ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ ηείλεη λα αγλνεί ηε 

ζρεηηθφηεηα ησλ θξηηεξίσλ ή ησλ αμηψλ πνπ θαηεπζχλνπλ ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο. 

Ζ αμηνιφγεζε δελ είλαη κηα νπδέηεξε δηαδηθαζία, αιιά πξννξίδεηαη απφ ηελ 

ηδενινγηθή αθεηεξία εθείλσλ πνπ ηελ θαηεπζχλνπλ.  

   Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε. Ο φξνο είλαη γεληθφο θαη 

πεξηεθηηθφο, θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία ειέγρεηαη ε θαηαιιειφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ. Καηά ζπλέπεηα, 

είλαη πξνθαλήο ε ζρέζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηνπο ζθνπνχο πνπ έρνπλ εμαξρήο ηεζεί 

απφ ηνπο νξγαλσηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη αμίεο πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ 

επηινγή θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη 

ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία δηεμάγεηαη ε ‘’ηειηθή’’ θάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

ε αμηνιφγεζή ηεο. Δίλαη, βέβαηα, απηνλφεην φηη ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε 

ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε φια ηα ελδηάκεζα ζηάδηα ηεο νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, φπσο είλαη, ζρεκαηηθά, ε επηινγή ησλ δηδαζθφκελσλ αληηθεηκέλσλ θαη ε 
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νξγάλσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο ζρνιηθήο γλψζεο θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ αλά 

κάζεκα ή δηδαθηηθή ελφηεηα, ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ θαη, 

θπξίσο, ε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο δηδαθηηθήο/καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηε 

ζρνιηθή ηάμε. Ζ αμηνιφγεζε, κε ηελ έλλνηα απηή, απνηειεί, αλαπφζπαζην δνκηθφ 

ζηνηρείν κηαο εληαίαο δηαδηθαζίαο, πνπ δηακνξθψλεηαη απφ πνιινχο επηκέξνπο 

παξάγνληεο.  

   ηαλ ινηπφλ, απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ην επίπεδν 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηεχρζεθαλ είλαη ρακειφ, πξέπεη λα γίλνληαη πξνζεθηηθέο 

αλαιχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα νθείιεηαη ζηνπο 

αλέθηθηνπο ζθνπνχο πνπ έρνπλ ηεζεί, ζηελ αθαηαιιειφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη 

ησλ δηδαθηηθψλ πιηθψλ, ζηελ αλεπάξθεηα ηεο νξγάλσζεο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ή ζε έλα ζπλδπαζκφ θάπνησλ απφ απηέο ηηο 

παξακέηξνπο. Σε θακηά πεξίπησζε φκσο δελ πξέπεη ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα λα 

εμεηάδνληαη απνθνκκέλα απφ ην επξχηεξνθνηλσληθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν θαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί. Καηά ηελ δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη φιεο νη 

παξάκεηξνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ελδέρεηαη λα 

επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ψζηε λα είλαη 

εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε πνιηηηθψλ πνπ ζα κεηψλνπλ, ζην βαζκφ ηνπ 

δπλαηνχ, ηπρφλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ή ζα 

κεγηζηνπνηνχλ ηα νθέιε απφ ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζή ηνπ.(Εψληνπ-Σηδέξε, Α. 

2000) 

 

 

1.5 ΑΓΔΠΔΑΔ 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή απνηειεί θαη ε χπαξμε ηνπ 

.Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ. Τν Σ.Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ. είλαη ην ζηνρεπκέλν αηνκηθφ δνκεκέλν (ή 

δηδαθηηθφ) εληαμηαθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο ηεο εηδηθήο αγσγήο. πσο ιέεη θαη ην 

ίδην ηνπ ην φλνκα είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν θαηαξρήλ έρεη έλα ζηφρν λα 

πινπνηήζεη. Δίλαη αηνκηθφ γηαηί ζηνρεχεη ζε θάζε πξνζσπηθφηεηα ρσξηζηά, 

πξνζσπηθά, αηνκηθά, είλαη δνκεκέλν έρεη δειαδή κία ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε θαη 

βήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ψζηε λα πεηχρνπκε ην ζηφρν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, εληαμηαθφ δηφηη είλαη εληαγκέλν (εληάζζεηαη )θάπνπ, 
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πξφγξακκα ραξαθηεξίδεηαη γηαηί κπνξεί λα είλαη είηε εηήζην είηε κεληαίν είηε 

εβδνκαδηαίν θ.η.ι., παξέκβαζεο δηφηη πξέπεη λα παξέκβνπκε θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ είλαη ηεο εηδηθήο αγσγήο ην θαζηζηά μερσξηζηφ πξφγξακκα. Δηδηθήο:φηαλ 

ην παηδί ην νπνίν έρνπκε αλαιάβεη ρξεηάδεηαη κία ηδηαίηεξε θξνληίδα – φρη ζαλ απηή 

ησλ ππνινίπσλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο ηνπ. Αγσγή ηέινο : είλαη νη ζηάζεηο θαη νη 

ηδηαίηεξεο απηέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπκε κε ην ζπγθεθξηκέλν παηδί.(Σεκεηψζεηο 

καζεκάησλ Γξ. Μ. Γξνζηλνχ Κνξέα 2013). Δπηρεηξεί δειαδή λα ππνζηεξίμεη 

βησκαηηθά ηα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο. Πξνζεγγίδεη ηελ δηδαζθαιία ησλ 

κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ 

θαηάιιειε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ηα κνληέια δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο γηα ηελ δηαρείξηζε 

πξνβιεκάησλ.(Γξνζηλνχ, Μ. 2014) 

 

 

1.6 ρέδηνηνρεπκέλεο Αηνκηθήο Γνκεκέλεο Δληαμηαθήο Γηδαθηηθήο Δξγαζίαο 

 

Τν ρέδηνηνρεπκέλεο Αηνκηθήο Γνκεκέλεο Δληαμηαθήο Γηδαθηηθήο 

Δξγαζίαο νξίδεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο δνκήο, ηνπ εληαμηαθνχ πιαηζίνπ, ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ βησκάησλ ηνπ καζεηή κε ΔΔΑ. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δνκεκέλνπ 

δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζήκεξα δηεζλψο. Ζ θαηάξηηζή ηνπ πξνυπνζέηεη βαζηθέο γλψζεηο θαη ζπλεπψο 

εμεηδίθεπζε. Τα βαζηθά θξηηήξηα κε ηα νπνία νξίδεηαη ην δνκεκέλν δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα είλαη : 

1. Nα είλαη θαηαλνεηή ε δηαδνρή ησλ νδεγηψλ 

2. Ζ δηαδνρή λα βαζίδεηαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ΠΑΠΔΑ, ΑΠΣ. ΓΔΠΠΣ) 

3. Τα ζηνηρεία ηεο δηαδνρήο λα νδεγνχλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δεμηφηεηαο 

4. Τα ζηνηρεία λα είλαη δνκηθά ζπλδεδεκέλα 

5. Ζ απνθηεκέλε δεμηφηεηα λα κπαίλεη ζε ηεξαξρία δεμηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ην παηδί πξψηα λα κάζεη λα πηάλεη ην θνπηάιη θη έπεηηα λα κάζεη λα δέλεη ηα 

θνξδφληα ηνπ.  

6. Τν πξφγξακκα λα εκπίπηεη ζηελ ζπλνιηθή εκπεηξία 

7. Ζ αξρηθή θαηεπζπλφκελε απφ ηνλ δάζθαιν θαζνδήγεζε λα έρεη σο απψηεξν 

ζηφρν ηελ απηνλνκία ηνπ παηδηνχ. (Γξνζηλνχ, Μ. 2014) 
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1.7 Γηδαθηηθόο ηόρνο θαη αηνκηθό δηδαθηηθό πξόγξακκα 

 

Τέινο, αλαθεξφκαζηε ζηνλ δηδαθηηθό ζηόρν θαη ην αηνκηθό δηδαθηηθό πξόγξακκα 

ΔΔΑ ηα νπνία βαζίδνληαη : 

Α)Σην ΠΑΠΔΑ πνπ είλαη ην παξάξηεκα αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο εηδηθήο 

αγσγήο πνπ έρεη σο ζηφρν : 

1.Τελ ζρνιηθή εηνηκφηεηα: 

Τα παηδηά δειαδή λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

ή κε άιιεο ελαιιαθηηθέοκνξθέο επηθνηλσλίαο, λα αλαπηχμνπλ ςπρνθηλεηηθέο 

δεμηφηεηεο, λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο λνεηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, λα νξγαλψζνπλ ηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν θαη λα απνθηήζνπλ εηνηκφηεηα γηα ηελ νκαιή εηζαγσγή 

ηνπο ζηηο βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο. 

2.Βαζηθέο ζρνιηθέο θαη αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο: 

Τα παηδηά δειαδή λα θαηαθηήζνπλ ηνπο κεραληζκνχο αλάγλσζεο γξαθήο θαη 

θαηαλφεζεο θεηκέλνπ, λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη πξάμεηο 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ ζρνιηθή θαη ηελ θνηλσληθή 

ηνπο έληαμε. 

3.Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ: 

Τα παηδηά δειαδή, λα γλσξίζνπλ ην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, 

λα απνδερηνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα γίλνπλ απνδεθηά απφ απηφ θαη λα θηάζνπλ 

ζην αλψηεξν δπλαηφ επίπεδν απηνλνκίαο. 

4.Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

Τα παηδηά δειαδή λα βηψζνπλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο 

απφιαπζεο, λα εκπεδψζνπλ ηηο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο θαη λα αμηνπνηνχλ ζσζηά ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν. 

5.Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα 

Τα παηδηά δειαδή λα νξγαλψζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, λα αλαπηχμνπλ πξνεπαγγεικαηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ επαγγεικαηηθά. 

Μεζνδνινγηθέο νδεγίεο 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ΠΑΠΔΑ είλαη ε ηήξεζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θπξίσο. 

-Σπζηεκαηηθή εκπεηξηθή παξαηήξεζε ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ. 
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- Άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ, θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο ησλ δπλαηνηήησλ, ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ. 

-Δπηινγή ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη ζρεδηαζκφ ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

-Έληαμε ζχγρξνλσλ ζηξαηεγηθψλ, κέζσλ θαη δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαηά ηελ 

πινπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

-Αμηνιφγεζε θαη θαηαγξαθή ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαη επαλαηξνθνδφηεζε ησλ 

δηδαθηηθψλπξνγξακκάησλ(ηα νπνία ζα δνχκε θαη πην αλαιπηηθά ζηελ 

ζπλέρεηα)(Γξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο βηβιίν δαζθάινπ). Β)Σην 

ΓΔΠΠ ην νπνίν είλαη ην δηαζεκαηηθφ εληαίν πιαίζην πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη 

Γ)Σην ΑΠ (αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ)πνπ είλαη έλα γεληθφ πιαίζην 

καζεκάησλ ζε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

Τν ΠΑΠΔΑ απφ θνηλνχ κε ην ΓΔΠΠΣ ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

παηδηνχ θαη νδεγεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΔΑΔ λα επηιέγεη ην πιηθφ πνπ ζεσξεί ρξήζηκν 

θαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπαίδεπζε πξνζαξκφδνληαο ζηηο δπλαηφηεηεο, δπζθνιίεο θαη 

αλάγθεο αιιά θαη ζηα βηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Σεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζην αηνκηθφ 

πξφγξακκα ΔΑΔ απνηειεί ε επειημία, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη ε δπλακηθή γηα εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο. 

 

 

 

1.8 Ο Γηδαθηηθόο ζηόρνο θαη ην εληαμηαθό δηδαθηηθό πξόγξακκα γηα ΔΔΑ 

ζχκθσλα κε ην ΠΑΠΔΑ, πξνυπνζέηεη ηελ ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία α)ηνπ ππφ 

έληαμε καζεηή, β)ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ εληαμηαθνχ ζρνιείνπ πνπ ζα ππνδερηνχλ 

ηνλ ππφ έληαμε καζεηή θαη γ)ηνπο γνλείο ηνπ καζεηή πνπ αηηνχληαη ηελ έληαμε ηνπ 

παηδηνχ ηνπο ζην ζπκβαηηθφ ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο. Ο εληαμηαθφο δηδαθηηθφο 

ζηφρνο πξνυπνζέηεη : 1.Τα αλαγθαία πξνζφληα θαη νη εκπεηξίεο ησλ δαζθάισλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 2.Τελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ 

παηδηψλ. (Γξνζηλνχ, Μ. 2014) 

 

H Αξρηθή Δκπεηξηθή Παξαηήξεζε απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ηεο Δηδηθήο 

δηδαθηηθήο ελψ ηελ ηξίηε θάζε ηεο Δηδηθήο δηδαθηηθήο απνηεινχλ, ηα ζρέδηα δφκεζεο 
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δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο (project) ζε παηδί κε Σχλδξνκν Downφπσο ζα δνχκε 

αλαιπηηθφηεξα ζην δεχηεξν θεθάιαην. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
 

Μεζνδνινγία Έξεπλαο Δηδηθήο Αγωγήο θαη Δθπαίδεπζεο. 

Ζ 1
ε
 θάζε απνηειεί ηελ Αξρηθή Δκπεηξηθή παξαηήξεζε θαη κειέηε κηαο 

πεξίπησζεο. Σρεηίδεηαη κε ηελ κειέηε πεξίπησζεο ελφο καζεηή θαζψο παξαζέηνπκε 

ηα πάληα γχξσ απφ απηφλ θαη ηνλ πεξίγπξφ ηνπ, απηνχο πνπ ζπλαλαζηξέθεηαη απφ 

ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ κέρξη θαη ηψξα πνπ κειεηάκε. Σπγθεθξηκέλα, αλαθεξφκαζηε 

ζε παηδί κε Σχλδξνκν Down θαη πσο απηφ ζα κπνξέζεη λα εληαρζεί νκαιά ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη αξγφηεξα ζην θνηλσληθφ. Πην αλαιπηηθά : 

 

2.1 Μειέηε πεξίπηωζεο 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο δελ είλαη κέζνδνο αιιά κεζνδνινγία ή ζηξαηεγηθή έξεπλαο. 

Σρεηίδεηαη κε πνηνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο φπσο ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη 

ζπλέληεπμε. Σπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη σο εκπεηξηθή έξεπλα πνπ εμεηάδεη έλα ζχγρξνλν 

θαηλφκελν κέζα ζην πξαγκαηηθφ ηνπ πιαίζην θαη ην θαηλφκελν δελ ππάξρεη 

αλεμάξηεηα ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν εθδειψλεηαη. (Αβξακίδεο & 

Καιχβα, 2006) 

 

2.2 Μειέηε πεξίπηωζεο εζηηαζκέλε ζηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ζηελ πξώηε θάζε ηνπ 

ΑΓΔΠΔΑΔ:  

 Αηνκηθό ηζηνξηθό 

 

Ο Παλαγηψηεο είλαη 15 εηψλ (5/5/2000) θαη ε ηάμε πνπ έπξεπε λα θνηηά είλαη ε Γ’ 

Γπκλαζίνπ (Β’ εμάκελν). Βξίζθεηαη ζην ΔΔΔΔΚ Καιακάηαο (Δξγαζηήξηα Δηδηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο) ζην νπνίν θαη θνηηά γηα πξψηε θνξά. 

Τα πξνεγνχκελα ρξφληα δνχζε κε ηελ κεηέξα ηνπ ζηελ Καηζαξηαλή φπνπ θαη 

ηειείσζε εθεί ην Δηδηθφ Νεπηαγσγείν θαη Δηδηθφ Γεκνηηθφ. Φέηνο κεηαθφκηζε 

Μεζζήλε κε ηελ κεηέξα ηνπ θαζψο δελ έρεη άιια αδέξθηα, θαη δελ ππάξρεη θακία 

αλαθνξά γηα παηέξα θαη έηζη θνηηά ζην ΔΔΔΔΚ.  

Ο Παλαγηψηεο έρεη δηαγλσζηεί κε ύλδξνκν Down θαη βαξηά λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε (δείθηεο λνεκνζχλεο θάησ ηνπ 30). Δπίζεο θαη ςπρνθηλεηηθή 
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θαζπζηέξεζε εθφζνλ δελ αληαπνθξίζεθε ζηα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία (WISCIII) 

ζχκθσλα κε ηελ δηάγλσζε ηνπ 2010-2011. 

Γεληθά απηφ πνπ ζνπ θάλεη εληχπσζε ζηνλ Παλαγηψηε είλαη φηη δελ είλαη 

θνηλσληθφο θαη θαζφινπ νκηιεηηθφο. Δάλ δελ ηνπ κηιήζεηο πξψηνο δελ αλνίγεη εχθνια 

θνπβέληα. Πνιχ ζπάληα πνιχ ζα κηιήζεη απφ κφλνο ηνπ. Δπίζεο δχζθνια ζα 

πιεζηάζεη άιια παηδηά. Κάζεηαη  κφλνο ηνπ ζπλήζσο ζην δηάιεηκκα αιιά επηιέγεη λα 

θάζεηαη κε νηθεία άηνκα γχξσ ηνπ θη αο κε ηνπο κηιάεη φπσο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ή 

ηηο δαζθάιεο ηνπ. Τνπ αξθεί λα κελ ηνλ ελνρινχλ (λα κελ ηνλ ζπξψρλνπλ θ.η.ι.). 

Καη’ επέθηαζε δελ εθδειψλεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ –παξά κφλν κε εθθξάζεηο θαη 

ηνλ ζπκφ ηνπ κφλν,  ιεθηηθά. Δγψ θαηαιαβαίλσ ηελ ραξά ηνπ απφ ηελ έθθξαζή ηνπ, 

φηαλ γειάεη θαη ην ζπκφ ηνπ φηαλ ιέεη : «θχγε», «κε ελνριείο», ή κηα δηαξθή άξλεζε. 

Έλαλ ζπκφ πνπ εθθξάδεη ζε αλππνςίαζην ρξφλν ρσξίο λα ην απαηηεί ε ζηηγκή. Δθεί 

πηζηεχσ έγθεηηαη θαη ην κεγαιχηεξν ζέκα γηα απηφλ.  

Παξφια απηά, δηαηεξεί βιεκκαηηθή επαθή ελψ παξάιιεια παξνπζηάδεη κεγάιε 

έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο. Πξέπεη δηαξθψο λα ηνπ απεπζχλεηο ην ιφγν 

ψζηε λα κείλεη ζπγθεληξσκέλνο ζην κάζεκα. Απηφ βέβαηα είλαη θάηη ζην νπνίν 

ζεκείσζε πξφνδν ε νπνία θάλεθε έληνλα ζην ηέινο ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο 

ζπγθξηηηθά πάληα κε ην πψο ήηαλ ην παηδί ζηελ αξρή. 

ζν αθνξά ην καζεζηαθό  θνκκάηη, ν Παλαγηψηεο ζεσξψ πσο  είλαη 

ζπλεξγάζηκνο (θαη κε θαζεγεηέο αιιά θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ) αιιά  ζην 

πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πάληα. ζεο θνξέο αξλείηαη λα ζπλεξγαζηεί πηζηεχσ 

ην θάλεη απφ άγρνο , κήπσο δειαδή δελ πεη θάηη ζσζηά ή θαη απφ πείζκα αθνχ 

θνιιάεη θάηη ζην κπαιφ ηνπ θαη κεηά κέλεη ζε απηφ. Δίλαη έλα παηδί πνπ ρξεηάδεηαη 

δηαξθψο  παξφηξπλζε γηα λα νινθιεξψζεη κηα εξγαζία ή δξαζηεξηφηεηα θαη απφ 

κφλνο ηνπ δελ παίξλεη πξσηνβνπιία γηα απηφ. Πξέπεη λα ηνπ πεηο αθξηβψο ηη λα θάλεη 

θαη πσο. Οη ξπζκνί κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχεη είλαη αξθεηά αξγνί. 

Γπζθνιεχεηαη αξθεηά ζε δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο φπσο ζηε 

δσγξαθηθή πνπ μεθεχγεη πάληα εθηφο πεξηγξάκκαηνο θαη ζηα γξάκκαηα κε ηειείο πνπ 

ηα ελψλεη νη γξακκέο ζπρλά είλαη ζηξαβέο. Πξέπεη λα ηνπ ζπκίδεηο δηαξθψο φηη δελ 

πξέπεη λα δσγξαθίδεη εθηψο γξακκψλ θαη νη γξακκέο ηνπο λα είλαη ίζηεο. Απηφ βέβαηα 

έρσ παξαηεξήζεη ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ρεξηνχ ηνπ αθνχ νξηζκέλεο 

θνξέο ηα θαηαθέξλεη θαη ρσξίο λα ηνπ ην ζπκίζσ θαζψο θαη κε ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ 

νπνία επαλαιακβάλεη κηα δξαζηεξηφηεηα εθφζνλ ε βξαρππξφζεζκε κλήκε ηνπ ηνλ 

βνεζά αξθεηά, ζε αληίζεζε κε ηελ καθξνπξφζεζκε.  Γπζθνιεχεηαη επίζεο πνιχ κε ην 
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ςαιίδη θαη ην θφςηκν ζε δηάθνξεο δσγξαθηέο πνπ θάλνπκε θαζψο δελ κπνξεί λα 

θφςεη γσλίεο ή θακπχιεο πάξα κφλν επζείεο.  

Δπηπξφζζεηα, κπνξεί λα ληπζεί θαη λα μεληπζεί κφλνο ηνπ αλ θαη δπζθνιεχεηαη 

ζηα θνπκπηά θαη ηα θεξκνπάξ. Σην 2
ν
 δηάιεηκκα έρεη πάληα έλα θξνπαζάλ θη έλα λεξφ 

ή ρπκφ ηα νπνία αλνίγεη κφλνο ηνπ. Τέινο, κπνξεί λα πάεη κφλνο ηνπ ηνπαιέηα αιιά 

θαη λα θάλεη κπάλην-κπνξεί δειαδή λα απηνεμππεξεηεζεί. 

Ψο πξνο ηε γιωζζηθή αλάπηπμε επίζεο παξνπζηάδεη κεγάιε έιιεηςε. Ο 

πξνθνξηθφο ηνπ ιφγνο παξνπζηάδεη απφθιηζε ηνπιάρηζηνλ 8 εμακήλσλ απφ ην 

θαλνληθφ θαη ν γξαπηφο ηνπ  παξνπζηάδεη απφθιηζε 15 εμακήλσλ. Παξφιν πνπ ν 

πξνθνξηθφο ηνπ ιφγνο είλαη ιίγν θαιχηεξνο απφ ηνλ γξαπηφ ην ιεμηιφγην ηνπ είλαη 

θησρφ θαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλν. 

ζν αθνξά ην βάδηζκάηνπ, πεξπαηά θαλνληθά κε κηα ειαθξηά θιίζε ζην θεθάιη 

πξνο ηα κπξνο φηαλ πξνρσξά θαη κπνξεί λα ηξέμεη θη φιαο. 

    Τν κεζεκέξη έξρεηαη ε κεηέξα ηνπ θαη ηνλ παίξλεη απφ ην ζρνιείν θαη πάλε 

ζηελ Μεζζήλε, ζην ζπίηη ηνπο. Τξψλε θη έπεηηα ν Παλαγηψηεο κηιάεη κε ηνλ μάδεξθφ 

ηνπ ζην ηειέθσλν ή έξρεηαη ζπίηη ηνπ. Σηελ ζπλέρεηα παίδεη θάξκα, έλα παηρλίδη ζην 

facebook αθνχ ηνλ ζπλδέεη ε κεηέξα ηνπ απφ ηνλ δηθφ ηεο ινγαξηαζκφ. Έπεηηα 

νξηζκέλεο θνξέο θάλεη αζθήζεηο κε ηελ κεηέξα ηνπ ή παηρλίδηα θαη θνηκάηαη λσξίο ην 

βξάδπ. 

 

 Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό 

 

Γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Παλαγηψηε δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο αξθεηέο πιεξνθνξίεο 

νχηε ζην θάθειν κε ην ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν (ΔΔΔΔΚ) νχηε ζην ΚΔΓΓΥ 

εθηφο απφ νξηζκέλεο πνπ πξναλέθεξα. Απηφ επεηδή ην παηδί έρεη πξψηε ρξνληά ζηε 

Μεζζελία θαη νη πιεξνθνξίεο απφ Αζήλα δελ έρνπλ ζηαιεί αθφκα φιεο. 

Απηφ πνπ γλσξίδσ γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ είλαη πσο δελ έρεη αδέξθηα, νχηε γίλεηαη 

θάπνηνο ιφγνο γηα ηνλ παηέξα (ίζσο λα είλαη θαη δηαδεπγκέλνη νη γνλείο ηνπ) θαη ε 

κεηέξα είλαη απηή ε νπνία έρεη αλαιάβεη απνθιείζηεθα ηνλ Παλαγηψηε ε νπνία 

κάιηζηα δελ είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο θξίλνληαο απφ ην φλνκά ηεο (LumtyriHysa). 

Παξάιιεια θαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ππάξρεη νηθνλνκηθή άλεζε ηεο 

κεηέξαο (ίζσο λα βνεζά θαη ν παηέξαο ζε απηφ). Απηφ ην βιέπσ θη εγψ απφ ηνλ 

Παλαγηψηε ν νπνίνο έξρεηαη πάληα κε θαζαξά θαη θαηλνχξγηα ξνχρα, πάληα θνιαηζηφ 

θαη θαηλνχξγηα ηεηξάδηα θαη κνιχβηα.  
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 ρνιηθό ηζηνξηθό 

 

Ο Παλαγηψηεο είλαη εληαγκέλνο ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα ηνπ ΔΔΔΔΚ Καιακάηαο 

θαη δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε θαζεγεηέο ή ζπκκαζεηέο ηνπ. Δίλαη ήξεκν θαη  

ρακειψλ ηφλσλ παηδί. Τα πξνεγνχκελα έηε βξηζθφηαλ ζηελ Καηζαξηαλή φπνπ έκελε 

κε ηελ κεηέξα ηνπ. Σηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ πήγε ζην Δηδηθφ Νεπηαγσγείν 

Καηζαξηαλήο ζην νπνίν θαη έκεηλε γηα ηξία έηε. Σηε ζπλέρεηα θαη ζε ειηθία 8 εηψλ 

κεηέβε ζην  Δηδηθφ Γπκλάζην Καηζαξηαλήο γηα επηά ρξφληα. 

Σε εθπαηδεπηηθό επίπεδν, δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή απφδνζε θαη ε πξνζνρή 

ηνπ δηαζπάηαη ζπλερψο. κσο πξνζπαζεί θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ κελψλ 

πνπ ησλ παξαηεξνχζα ζεκείσζε πξφνδν. Σε νκαδηθέο εξγαζίεο ηα θαηαθέξλεη πην 

θαιά αθνχ έρεη πξφζεζε ζπλεξγαζίαο θαη επίζεο μέξεη φηη δελ ζα πέζεη φιν ην βάξνο 

κφλν πάλσ ηνπ νπφηε ίζσο απηφ ηνλ εξεκεί θαη ζπκκεηέρεη κε πην επραξίζηεζε ζε 

νκαδηθέο. πσο θαη λα’ ρεη φκσο ρξεηάδεηαη θηλεηνπνίεζε δηφηη φπσο  αλαθέξζεθε 

δελ παίξλεη πξσηνβνπιία απφ κφλνο ηνπ γηα ηελ πεξάησζε κηαο εξγαζίαο.  Μνπ δίλεη 

λα θαηαιάβσ φηη ζέιεη δηαξθψο έλα θίλεηξν ψζηε λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα, ή θάηη 

πνπ λα κπνξεί λα ην πηάζεη θαη λα ην επεμεξγαζηεί. Θέιεη πιηθφ πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

αλάγθεο ηνπο καζήκαηνο θαη ηηο δηθέο ηνπ θπζηθά. Αιήζεηα φκσο απνηειεί θαη ην 

γεγνλφο φηη παξνπζηάδεη κηα αξγνπνξία φζν αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο νπνηαζδήπνηε 

άζθεζεο ή ηζηνξίαο. Ο Παλαγηψηεο ζέιεη λα μεθηλάο ην κάζεκα πνπ πξέπεη λα 

δηδαρζεί κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν ψζηε πξνο ην ηέινο ηεο 

δηδαθηηθήο ψξαο, φηαλ θνπξαζηεί λα ζηακαηήζεηε θαη λα έρεη θαηαιάβεη θάηη θαη ν 

ίδηνο αιιά θαη λα ηνπ έρεη θαλεί ην κάζεκα ζαλ παηρλίδη πξνθεηκέλνπ λα κελ 

αγρψλεηαη θη φιαο. 

Σην γλωζηηθό επίπεδν, δελ βξίζθεηαη νχηε ζην ζηάδην ηνπ ζπιιαβηζκνχ αθφκα 

θαη ζηελ αξρή κάιηζηα κπέξδεπε αθφκα θαη ηα γξάκκαηα, έδεηρλε λα κελ ηα μέξεη 

θαλ. Σε απηφ επίζεο ζεκείσζε πξφνδν ζην δηάζηεκα απηψλ ησλ πέληε κελψλ κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ θπξίνπ ηεο γιψζζαο αιιά θαη κε ηελ δηθή κνπ κέζσ ηεο δσγξαθηθήο. 

Εσγξαθίδακε έλα δσάθη πνπ ήμεξα φηη ηνπ άξεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα καζαίλακε ην 

γξάκκα απφ ην νπνίν αξρίδεη κε ηελ ζεηξά π.ρ. πξψηα δσγξαθηά κε αεηφ, κεηά 

δσγξαθηά κε βάηξαρν, κεηά γάηα θ.ν.θ. ην ίδην θάλακε θαη κε θάξηεο. 

Τα γξάκκαηα δπζθνιεχεηαη θαη λα ηα γξάςεη αθφκα θαη κε ηειείεο αθνχ άιιεο 

θνξέο είλαη ζηαζεξφ ην ρέξη ηνπ θαη άιιεο φρη.  
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Γλσξίδεη φια ηα ρξψκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο κέρξη ην είθνζη αλ θη εθεί 

κπεξδεχεηαη  ιίγν. Αξηζκεηηθέο πξάμεηο δελ θάλεη κφλν κε μπιάθηα θη απηφ κε 

δπζθνιία. Σηα πξνβιήκαηα πνπ γίλνληαη κέζα ζηελ ηάμε ηελ ψξα ησλ καζεκαηηθψλ 

ζπκκεηέρεη θη απηφ γηαηί ε θπξία ηνπο, ηνπο δίλεη πάληα θάηη λα θξαηνχλ θαη λα ην 

ππνινγίδνπλ κε βάζε απηφ. 

Τέινο, πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ε αδπλακία ηνπ Παλαγηψηε ζην λα κείλεη 

ζπγθεληξσκέλνο γηα πνιιή ψξα θαη ε έιιεηςε καθξνπξφζεζκεο κλήκεο ηνπ αηηία 

ζηελ νπνία νθείινληαη πνιιά. Ζ βξαρππξφζεζκε κλήκε ηνπ ζπγθξηηηθά είλαη 

θαιχηεξε αιιά φρη ηφζν φζν ζηνλ βαζκφ πνπ πξέπεη φπσο θαη λα’ ρεη ν Παλαγηψηεο 

ρξεηάδεηαη δηαξθψο επαλαιήςεηο ζε φηη ζέινπκε λα εζηηάζνπκε ζπζηεκαηηθέο 

επαλαιήςεηο, μαλά θαη μαλά πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ην έκαζε. 

 

2.3  ΓΙΑΓΝΧΗ 

Θεωξεηηθό ππόβαζξν : Σε θάζε πεξίπησζε εκθάληζεο ελφο πξνβιήκαηνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε θάπνηα κνξθή απφθιηζεο θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ζπκβνπιή ή ιήςε 

κέηξσλ αληηκεηψπηζήο ηεο πξνεγείηαη κηα αθξηβήο θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο 

πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί. Αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο 

ην πξφβιεκα κε βάζε ηηο αηνκηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνινγηθέο ηνπ παξακέηξνπο θαη 

ηελ αηηηνινγία ηνπο, ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο νη δηάθνξεο ηερληθέο απνθαηάζηαζεο, 

νξγαλψλνληαη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αληηκεηψπηζεο θαη ειέγρεηαη ζεσξεηηθά ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηηπρίαο βάζεη γεληθψλ ή πεξηζηαζηαθψλ θξηηεξίσλ. Σε 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο είλαη θεληξηθφο θαη απνθαζηζηηθφο ν ξφινο ηεο δηάγλσζεο θαη 

ηεο πξφγλσζεο. Έηζη, φηαλ ν γηαηξφο, ν ςπρνιφγνο, ν παηδαγσγφο ή ν ζχκβνπινο έρεη 

λα αληηκεησπίζεη έλα ζνβαξφ πξαθηηθήο θχζεο πξφβιεκα, ηφηε νη ελέξγεηέο ηνπ 

θαηεπζχλνληαη θαη πξνζαλαηνιίδνληαη κε βάζε θάπνην ή θάπνηα νξζνινγηθά κνληέια 

απνθαηάζηαζεο. 

Ζ αλίρλεπζε ηεο ζρέζεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη αηηηψλ,ε ζπγθέληξσζε θάζε 

ζρεηηθνχ ζηνηρείνπ, ε εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ε αλαδήηεζε ησλ κέζσλ 

αληηκεηψπηζεο ζπληζηνχλ ηελ δηάγλσζε. Άλ απηφ έρεη επηηεπρζεί θαη ν γηαηξφο ή ν 

ςπρνιφγνο θ.α. έρεη πξνζδηνξίζεη ηηο παξακέηξνπο –ηα αίηηα ηεο πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, έρεη εθηηκήζεη ην κέγεζνο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο απφθιηζεο, ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα παξαπέξα εμέιημε, ηφηε αλαδεηεί ηα αληίζηνηρα 

κέηξα θαη ηνπο εηδηθνχο θνξείο απνθαηάζηαζεο (γνλείο, εηδηθά θέληξα, λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα θ.α.), ή αλαιακβάλεη ν ίδηνο ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο 
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(ηαηξηθή, παηδαγσγηθή, ςπρνινγηθή θ.α.). Μηα ζεκειησκέλε νξζνινγηθά ηαηξηθή, 

παηδαγσγηθή, ςπρνινγηθή ή ζπκβνπιεπηηθή αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο 

πξνθχπηεη θαη ζπλδέεηαη πάληα κε ηε δηάγλσζε. 

Ο φξνο «δηάγλσζε», κε βάζε ηελ ηαηξηθή νξνινγία, ζεκαίλεη αξρηθά ηελ έθθξαζε 

γλψκεο πνπ αλαθέξεηαη ζηα αίηηα αζζέλεηαο, απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ή 

δηαηαξαρήο. Ζ δηάγλσζε ζηελ Χπρνινγία θαη ηελ Παηδαγσγηθή δελ αλαθέξεηαη κφλν 

ζε πξνβιεκαηηθέο-απνθιίλνπζεο αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, αιιά ζε φιν ην 

εχξνο αιιαγψλ ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο γεληθφηεξα. 

Σηελ πξάμε, δηάγλσζε ζεκαίλεη ζχιιεςε θαη θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ κηαο απφθιηζεο 

ή θαηλνκέλνπ, εξκελεία ηνπο, ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο λφκνπο θαη θαλφλεο, θαη 

αμηνιφγεζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία εμέιημεο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο ζε 

αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Τέινο, ζθνπφο κηαο δηάγλσζεο είλαη ε δηαιεχθαλζε 

ησλ παξακέηξσλ πνπ δεκηνπξγνχλ κηα ζπκπεξηθνξά.(Κππξησηάθεο, A. 2001) 

Δηδηθφηεξα θαη κε βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο :  

 

Δηδηθή Δθπαηδεπηηθή Αλάγθε : Ννεηηθή Αλεπάξθεηα θαη ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε 

(ζχλδξνκν Down).  

Απνπζία πξνβιεκάησλ : αθνήο, φξαζεο, πγείαο, αλαπεξίαο, απηηζκνχ θη άιισλ 

δηαηαξαρψλ, δπζιεμίαο. 

 

Γπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία πνπ νθείιεηαη ζηελ βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαζψο ν 

δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη θάησ ηνπ 30.  

 

Ζ δηάγλσζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην WISCIII θαη δελ αληαπνθξίζεθε ζηα 

ςπρνκεηξηθά εξγαιεία  

 

Γηαγλσζηηθφο θνξέαο : ΚΔΓΓΥ Καιακάηαο  

 

Έηνο δηάγλσζεο : 2010- 2011 

 

 

2.4  Γπλαηά- Αδύλαηα ζηνηρεία ηνπ Παλαγηώηε 

 

Τα δπλαηά ζηνηρεία είλαη : 

1. Σπλεξγάζηκνο 

2. Σπλαηζζεκαηηθφο 

3. Τξπθεξφο 

4. Ήξεκνο(δελ πξνθαιεί πνηέ πξνβιήκαηα) 

5. Πνλεξφο 
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Τα αδχλαηα ζηνηρεία είλαη : 

1. Κπθινζπκηθφο 

2. Πεηζκαηάξεο 

3. Δπίκνλνο 

4. Αδχλακνο επηθνηλσληαθά 

5. Σπλαηζζεκαηηθά αλψξηκνο  

 

 

2.5 Δξγαιεία Έξεπλαο 

 

Φξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ. Σηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ζηελ εηδηθή αγσγή 

θπξηαξρνχζαλ παξαδνζηαθά νη πνζνηηθέο κέζνδνη ιφγσ ηεο αλάγθεο αμηνιφγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Σπγθεθξηκέλα, δεκηνπξγία 

θνηλωληθώλ ηζηνξηώλ θαη πεηξάκαηνο πνπ δείρλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ καζεηή, 

θαζψο επίζεο θαη νη Λίζηεο  Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ). 

Φξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ. Τελ δεθαεηία ηνπ 1980 πνιινί εξεπλεηέο άξρηζαλ 

λα ακθηζβεηνχλ ηηο παξαδνζηαθά θπξίαξρεο πνζνηηθέο κεζφδνπο επηζεκαίλνληαο ηηο 

αδπλακίεο ηνπο. Τν 1993 νη Vulliamy θαη Webb δηαηεξνχζαλ επηθπιάμεηο γηα ην θαηά 

πφζν έξεπλεο κε κεγάια δείγκαηα ή πεηξακαηηθέο έξεπλεο αληηπξνζψπεπαλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε γεληθά θαη εηδηθά 

ζρνιεία. Έηζη μεθίλεζαλ θάπνηεο πνηνηηθέο έξεπλεο κηθξήο θιίκαθαο, φπσο 

κειέηεοπεξίπηωζεο,πνπ κειεηάκε θη εδψ. Δπηπξνζζέησο, ζηελ εηδηθή αγσγή θάπνηεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζχλδξνκα θαη αλαπεξίεο είλαη είηε ζπάληα είηε ζπλαληψληαη 

ζεκηθξνχο αξηζκνχο ζηα ζρνιεία Καηά ζπλέπεηα, ηα ζρεηηθά δείγκαηα πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα έξεπλα είλαη πεξηνξηζκέλα ή πνιχ κηθξά. Τα 

ζπκκεηέρνληα παηδηά είλαη φια μερσξηζηά θαη κφλν πνηνηηθά εξεπλεηηθά κνληέια 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ ππφςε ηελ κνλαδηθφηεηά ηνπο.(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006) 

 

2.6 Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο- ζεωξεηηθή ηεθκεξίωζε κε έκθαζε ζηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

 

Θεωξεηηθό ππόβαζξν 

 

Ζ παξαηήξεζε γεληθά, αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηά καο λα ζπιιέγνπκε 

πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ αηζζήζεψλ καο (αθνή, φξαζε, νζκή). Οη πεξηνξηζκνί σζηφζν 

ηεο παξαηήξεζεο είλαη φηη κπνξεί λα θαηαγξάςεη κφλν ζπκπεξηθνξέο θαη φρη ζηάζεηο 

ή πεπνηζήζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα 
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θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά αιιά δελ 

κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο. Παξάιιεια, ε παξαηήξεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ζπκπεξηθνξψλ, θαηαζηάζεσλ, ζσκαηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κφληκσλ παξαγφλησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, σο 

εξεπλεηηθή κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ζπκπιεξσκαηηθή άιισλ 

εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ φπσο ζηηο ζπλεληεχμεηο ή ζηα εξσηεκαηνιφγηα. 

Ζ δηαθνξά έγθεηηαη φηη ζηελ παξαηήξεζε δελ κεζνιαβεί νπζηαζηηθά θάπνην 

ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζην ρξφλν εκθάληζεο θαη θαηαγξαθήο κηαο 

ζπκπεξηθνξάο. Τελ ζπκπεξηθνξά πνπ καο ελδηαθέξεη κπνξνχκε λα ηελ 

θαηαγξάςνπκε είηε νη ίδηνη είηε θάπνηα ζπζθεπή φπσο γηα παξάδεηγκα έλα βίληεν. 

Απηφ θαζηζηά ηηο παξαηεξήζεηο πην άκεζεο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ή ηα 

εξσηεκαηνιφγηα δηφηη δελ απαηηείηαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα λα αλαθαιέζεη ή λα 

αλαπαξαζηήζεη ιεθηηθά κηα θαηάζηαζε ή κηα ζπκπεξηθνξά θάηη πνπ κπνξεί βέβαηα 

λα ζπκβάιιεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηελ δεκηνπξγία κηαο δηαζηξέβισζεο ή κηαο  

παξεξκελείαο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εξεπλεηηθή απηή κέζνδν ψζηε 

λα πξνζεγγίζνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε πιεζπζκνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

εθθξαζηνχλ ιεθηηθά φπσο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή άιιεο εππαζείο θνηλσληθέο 

νκάδεο. Τέινο, ε παξαηήξεζε καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε κε ιεθηηθέο 

κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο πνπ δελ είλαη ζπλεηδεηέο θαη σο εθ ηνχηνπ 

δελ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ κε αθξίβεηα. Γηα παξάδεηγκα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

έλα παηδί κε πξφβιεκα αθνήο αιιεινεπηδξά κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ ζε έλα γεληθφ 

ζρνιείν.(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006) 

Οη πεξηνρέο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ζηηο νπνίεο εζηηάδεηαη ε κεζνδνινγία 

ηεο παξαηήξεζεο είλαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο, ε ςπρνθηλεηηθφηεηα, νη λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε. Ο πξνθνξηθφο ιφγνο πεξηιακβάλεη ηελ  

αθξφαζε θαη απνθσδηθνπνίεζε αθνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηελ ζπκκεηνρή ζην 

δηάινγν θαη ηελ έθθξαζε κε ζαθήλεηα. Ζ ςπρνθηλεηηθφηεηα απνηειείηαη απφ 

δεμηφηεηεο ιεπηήο θαη αδξήο θίλεζεο, πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν θαη  

ηελ πιεπξίσζε. Οη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο δεμηφηεηεο νπηηθήο 

κλήκεο, αθνπζηηθήο κλήκεο, ιεηηνπξγηθήο κλήκεο, ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, 

ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ζπιινγηζκψλ. Τέινο, ε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 

πεξηιακβάλεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο, ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα κάζεζε  

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο (Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο 

ΔηνηκφηεηαοΓξ. Μ. Γξνζηλνχ Κνξέα, 2009). 
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Οη παξαηεξήζεηο ησλ δαζθάισλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηελ 

παξαπνκπή ελφο παηδηνχ ζε έλαλ θνξέα πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ επίζεκε 

αμηνιφγεζή ηνπ θαη γηα ηελ δηάγλσζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ή δπζθνιηψλ. Ζ δηαθνξά 

πνπ ππάξρεη σζηφζν αλάκεζα ζηελ παξαηήξεζε πνπ θάλεη έλαο δάζθαινο θαη ζηελ 

παξαηήξεζε πνπ θάλνπκε εκείο σο εξεπλεηέο είλαη φηη εκείο έρνπκε θάλεη θάπνηα 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, έρνπκε εληνπίζεη έλαλ εξεπλεηηθφ ζηφρν θαη έρνπκε 

δηακνξθψζεη ηηο αλάινγεο εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο ή ππνζέζεηο πνπ καο θαζνδεγνχλ 

ζηελ επηινγή ησλ αηφκσλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα 

παξαηεξήζνπκε θαη ζα θαηαγξάςνπκε. Τν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απφ ην νπνίν 

πξνεξρφκαζηε, ε θαηάξηηζή καο θαη ε επαγγεικαηηθή καο ηδηφηεηα (δάζθαινο, 

θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ή ςπρνιφγνο) ζα θαζνξίζεη ζε ,κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα παξαηεξήζνπκε θαη ζα δηεμάγνπκε ηελ έξεπλά καο.(Αβξακίδεο & Καιχβα, 

2006) 

 

Σύπνη ηεο παξαηήξεζεο:  

 

1.Ζ θπζηθή παξαηήξεζε, ή αιιηψο κε παξεκβαηηθή παξαηήξεζε είλαη ε παξαηήξεζε 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν παξεπξίζθεηαη ην άηνκν ή ε νκάδα πνπ 

έρνπκε αλαιάβεη. Σε θακία πεξίπησζε ε λαηνπξαιηζηηθή παξαηήξεζε δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαζηεξηαθφ ρψξν αιιά πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζπκβαηηθφ ζρνιείν, ζην εηδηθφ ζρνιείν, ζην Κέληξν Ζκέξαο, 

ζην Κέληξν δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, ζην θνιπκβεηήξην, ζηελ παηδηθή ραξά, ζηελ 

εθθιεζία θαη γεληθά νπνπδήπνηε έρεη πξφζβαζε ην παηδί.(Γξνζηλνχ, Μ. 2014) 

2.Ζ εξγαζηεξηαθή παξαηήξεζε, πνπ αληίζεηα απφ ηελ θπζηθή, πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην θη φρη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.Ψζηφζν, φπσο είλαη 

θπζηθφ, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ελέρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

δελ ζπκπεξηθέξνληαη θπζηθά ζε έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ, παξ’ φια απηά πξέπεη λα 

έρνπκε ππ’ φςηλ καο φηη ε ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεη θάπνηνο ζε έλα εξγαζηήξην 

αλήθεη ζην ξεπεξηφξην ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ. Αθφκα, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε 

κφλν κία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο θη φρη κία ζρέζε αηηίαο – αηηηαηνχ. 

Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ζπκκεηέρνληεο δπζθνιεχνληαη λα κεηαθηλεζνχλ γηα λα πάλε 

ζην εξγαζηήξην (ιφγσ ζσκαηηθψλ ή θηλεηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ) θαη ε αιιαγή ηνπ 

πεξηβάιινληνο κπνξεί λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. πσο 



49 
 

γηα παξάδεηγκα έλα παηδί κε απηηζκφ γηα ην νπνίν δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη θαη ε αιιαγή απηνχ ην δηαηαξάζζεη ηδηαίηεξα. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε δηάθξηζε ηεο πνζνηηθήο ή ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο 

απφ ηελ πνηνηηθή ή κε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηελ 

εζλνγξαθία θαη ηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Έηζη έρνπκε : 

3.Πνζνηηθή παξαηήξεζε :   Ζ πνζνηηθή παξαηήξεζε ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηελ 

αλάπηπμε ζεσξηψλ θαη πξαθηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη έρεη ηελ ηάζε λα ππεξαπινπζηεχεη ην λφεκα θαη ηελ εξκελεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Τα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε  ζε κία πνζνηηθή 

παξαηήξεζε είλαη : α) επηινγή ηνπ ζέκαηνο, β) δηεμαγσγή κηαο απιήο δηεξεπλεηηθήο 

παξαηήξεζεο, γ) ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα απαληεζνχλ, δ) 

ζρεδηαζκφο ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο, ε)εθπαίδεπζε ησλ παξαηεξεηψλ, ζη) πηινηηθή 

έξεπλα, δ) αλαζεψξεζε δηαδηθαζίαο θαη κεζφδσλ κέηξεζεο, ε) αλάπηπμε ελφο 

ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ, ζ) ζπιινγή δεδνκέλσλ, η) 

αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη θ) γξάςηκν ηεο αλαθνξάο ή ηνπ 

άξζξνπ. Δπεηδή ζηελ πνζνηηθή παξαηήξεζε εκείο είκαζηε νπζηαζηηθά ηα φξγαλα 

θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζα πξέπεη λα πξνζέρνπκε κε ιεθηηθά δεηθηηθά ζεκεία 

πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ, λα αλαξσηηφκαζηε ηη δελ βιέπνπκε φηαλ 

παξαηεξνχκε θαη λα θξαηάκε ζεκεηψζεηο ρσξίο λα παξεκβαίλνπκε ζηελ δηαδηθαζία 

ηεο παξαηήξεζεο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ φζσλ 

θαηαγξάθνπκε θαη καο βνεζνχλ λα μεπεξάζνπκε ηπρψλ πξνβιήκαηα φπσο : 1) ηελ 

αληηδξαζηηθή επίδξαζε ηνπ αηφκνπ αθνχ νη άλζξσπνη θαηά ηελ ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία απνθηνχλ κεγαιχηεξε επίγλσζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη έηζη δελ 

ζπκπεξηθέξνληαη θπζηνινγηθά θαζψο επίζεο επηρεηξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ 

παξαηεξεηή θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηα δηθά ηνπ «ζέισ»
.
 2) 

ιάζε πνπ θάλεη ν παξαηεξεηήο φπσο νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ 

είλαη μεθάζαξεο θαη αμηφπηζηεο, ή κπνξεί λα κεξνιεπηεί, λα θάλεη αιιαγέο ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο ή λα κελ γίλεηαη 

έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ζηελ αξρή ηεο κειέηεο κε απνηέιεζκα λα πξνθχςνπλ ζηελ 

πνξεία πνιιά πξνβιήκαηα θαη ελδερνκέλσο, ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα
.
 

3) ηέινο, κπνξεί λα ππάξμνπλ κεξνιεςίεο δεηγκαηνιεςίαο. Οη άλζξσπνη δειαδή πνπ 

επηιέγνπκε λα παξαηεξήζνπκε λα κελ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ νκάδα πνπ κειεηάκε 

ζην ζχλνιφ ηεο θη έηζη ηα επξήκαηα λα κελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ή ν ρξφλνο ηελ 
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παξαηήξεζεο λα κελ επαξθεί ή κπνξεί λα ππάξμνπλ πεγέο κεξνιεςίαο φπσο ν 

θαηξφο, ε εκέξα ηεο παξαηήξεζεο, ε ηνπνζεζία θ.η.ι., 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί αθφκα, φηη ελίνηε πξνθχπηνπλ αξθεηά εζηθά δηιήκκαηα απφ 

ηελ παξαηήξεζε νξηζκέλσλ αηφκσλ εθφζνλ παξαβηάδεηαη κέξνο ηεο ηδησηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο ηνπο δσήο. Έηζη αλάινγα κε ηελ ελεκεξφηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα 

πξνθχπηνπλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζελάξηα  

1
ν
 ην άηνκν γλσξίδεη φηη ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη ζσζηφ απφ 

εζηθήο πιεπξάο αιιά κπνξείο απφ ηελ άιιε λα πξνθαιέζεη κεξνιεςίεο θαη 

αληηδξαζηηθφηεηα 

2
ν
 ην άηνκν λα είλαη ελήκεξν γηα ηελ παξνπζία θαη ην ξφιν ηνπ παξαηεξεηή, ν νπνίνο 

κπνξεί λα εμαληιήζεη φιν ηνλ ρξφλν απνθσδηθνπνηψληαο ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη ρσξίο λα βηάδεηαη ή λα πηέδεηαη, κε κεγάιε πηζαλφηεηα φκσο ηα παηδηά λα 

αληηδξνχλ ζηελ παξνπζία ηνπ 

3
ν
 ην άηνκν λα κελ γλσξίδεη φηη ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα θη έηζη ν παξαηεξεηήο λα 

αληιήζεη πην εχθνια ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί πξνθχπηνληαο παξάιιεια εζηθά 

δηιήκκαηα σο πξνο ηελ ρξήζε απηψλ θαη 

4
ν
 ην άηνκν λα κελ είλαη ελήκεξν γηα ηελ παξνπζία θαη ηνλ ξφιν ηνπ παξαηεξεηή 

γεγνλφο ην νπνίν πεξηνξίδεη ηα πξνβιήκαηα αληηδξαζηηθφηεηαο πξνβάιινληαο φκσο 

θαη πάιη δηάθνξα εζηθά δηιήκκαηα. 
 

4.Πνηνηηθή παξαηήξεζε : Ζ πνηνηηθή παξαηήξεζε είλαη θαηά βάζε πεξηγξαθηθή. Ο 

παξαηεξεηήο μεθηλάεη ρσξίο πξνθαζνξηζκέλεο ηδέεο γηα ην ηη ζα παξαηεξήζεη θαη 

πεξηγξάθεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή. Σπρλά ε πνηνηηθή 

παξαηήξεζε πξνεγείηαη ηεο πνζνηηθήο παξαηήξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

παξαηεξεηήο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο γηα λα απνθηήζεη κηα γεληθή αίζζεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ 

ηνλ ελδηαθέξνπλ. Σηε ζπλέρεηα κπνξεί λα απνθαζίζεη λα κεηξήζεη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πηζηεχεη φηη έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Απηή ε κνξθή πνηνηηθήο 

παξαηήξεζεο νλνκάδεηαη νξηζκέλεο θνξέο κε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ή 

παξαθνινχζεζε. Ο πην ζπλήζεο ηξφπνο δηεμαγσγήο κε ζπζηεκαηηθψλ 

παξαηεξήζεσλ είλαη ε θαηαγξαθή αθεγεηηθψλ αξρείσλ (πεξηγξαθέο ή εκεξνκελίεο 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ κνηάδνπλ λα είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ παξαηεξεηή). Τα 

ζπγθεθξηκέλα αξρεία πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο, ηνπιάρηζηνλ κία πιήξε 

πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ πιαηζίνπ φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε ζπκπεξηθνξά. 

Οη πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα λα πεξλάεη ν παξαηεξεηήο 
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πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε θάπνην πιαίζην, λα γλσξίδεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα ηεξεί 

ιεπηνκεξή θαη εκπηζηεπηηθά αξρεία. Τα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ 

δηεμαγσγή πνηνηηθήο παξαηήξεζεο είλαη : 1) ε εθεχξεζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηεμαγσγή κηαο κειέηεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζρεδίνπ. Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ ζα καο 

βνεζήζεη λα εμνηθεησζνχκε κε ηελ πεξηνρή πνπ ζα κειεηήζνπκε, 2) ε αλαθάιπςε, 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε δηαθφξσλ κεζφδσλ, 3) ε 

εξκελεία ζπλερίδεη θαζψο ν εξεπλεηήο ζθέθηεηαη ηη ζπκβαίλεη θαη ην ζπδεηάεη κε 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, αιιά απνηειεί θαη κηα μερσξηζηή θάζε ζηελ νπνία αλαιχνληαη 

φιεο νη πιεξνθνξίεο – ηα δεδνκέλα πνπ είρακε αλαιχζεη ζηελ πξνεγνχκελε θάζε θαη 

4) ε εμήγεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ δηαηχπσζε ησλ επξεκάησλ κε ηξφπν θαηαλνεηφ 

απφ ην επξχ θνηλφ. 

Ζ πνηνηηθή παξαηήξεζε ρσξίδεηαη ζηελ εζλνγξαθία θαη ζηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε. Σηελ εζλνγξαθία ν παξαηεξεηήο παξαθνινπζεί απιά ηα δξψκελα 

θαζψο ε εζλνγξαθία παξακέλεη πηζηή ζην κέξνο θαη ην άηνκν πνπ εμεηάδεη, ρσξίο λα 

ηα δηαζηξεβιψλεη θαη ρσξίο λα ηα κεηψλεη ζε ηερλεηέο αθεξεκέλεο θαηεγνξίεο
. 

ν 

εζλνγξάθνο είλαη απιψο θαη κφλν ν παξαηεξεηήο. 

Σηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε απφ ηελ άιιε ν παξαηεξεηήο εληάζζεηαη ζηελ 

θνηλσληθή νκάδα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη  θαη ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Ο 

παξαηεξεηήο δηαδξακαηίδεη ελεξγφ θαη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηάζηαζε ή ζην 

πιαίζην πνπ θαηαγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά, ν νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη ζαθψο απφ ηνλ 

ξφιν ελφο πεξαζηηθνχ ζεαηή.  

Υπάξρεη ε ακεηακθίεζηε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε φπνπ ηα άηνκα πνπ 

παξαηεξνχληαη γλσξίδνπλ φηη ν παξαηεξεηήο είλαη παξψλ γηα λα ζπιιέμεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. ηαλ φκσο ν ξφινο ηνπ παξαηεξεηή δελ 

είλαη γλσζηφο ζηα άηνκα πνπ παξαηεξνχληαη κηιάκε γηα κεηακθηεζκέλε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε. Δίλαη πηζαλφ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη άλζξσπνη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη πην θπζηθά θαη ν παξαηεξεηήο λα έρεη πξφζβαζε ζε κία θαηάζηαζε 

πνπ δελ είλαη ζπλήζσο αλνηρηή ζηελ ηδέα ηεο επηζηεκνληθήο παξαηήξεζεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε θαθνκεηαρείξηζε παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο.(Αβξακίδεο & Καιχβα, 

2006) 
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2.7 Άηππε Παηδαγωγηθή Αμηνιόγεζε (ΑΠΑ) θαη Λίζηεο Διέγρνπ 

ΒαζηθώλΓεμηνηήηωλ (ΛΔΒΓ) ζύκθωλα κε ηε δεύηεξε θάζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ  

 

2
ε
 Φάζε: Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε ηνπ Παλαγηψηε κε έκθαζε ηελ ιίζηα 

ειέγρνπ καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο (ΛΔΒΓ)  

 

Σηε Μεζνδνινγία Παξαηήξεζεο εληάζζεηαη ε 2
ε
 θάζε  ηελ νπνία απνηειεί ε 

Άηππε Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε.Ζ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε είλαη 

απαξαίηεηε ζηε δηαρείξηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε εμαηνκηθεπκέλα θαη 

εμεηδηθεπκέλα δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε 

πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ζπζηεκηθήο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. Δδψ εμεηάδεηαη 

ηη κπνξεί λα θάλεη ν καζεηήο κε ηελ δηακεζνιάβεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε βάζε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηε δηαθνξνδηάγλσζε θαη ηε ζρέζε κε ην βαζκφ ζνβαξφηεηαο 

ηεο αλαπεξίαο θαη ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Δηδηθφηεξα, ν εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο 

αγσγήο θαιείηαη λα αλαζηνραζηεί θαη λα απαληήζεη ζηα παηδαγσγηθά εξσηήκαηα 

φπσο : 1.ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ νη καζεηέο κφλνη ηνπο, 2.ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ κε 

κηθξή βνήζεηα, 3.ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ κε κεγάιε βνήζεηα θαη 4.ηη κπνξνχλ λα 

θάλνπλ κε ηελ ζπζηεκαηηθή δηδαθηηθή παξέκβαζε.(Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο 

Δηνηκφηεηαο, Γξ. Μ. Γξνζηλνχ Κνξέα 2009) 

Ζ άηππε παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε δηαθξίλεηαη ζε : α) Γεληθή άηππε αμηνιφγεζε ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζηνηρεία ηνπ καζεηή, β) Δηδηθή άηππε 

αμηνιφγεζε πνπ απνηειεί ηελ παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε κε εμεηδηθεπκέλνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε θαη γ) Παηδαγσγηθή αμηνιφγεζε εζηηαζκέλε ζην αλαδπφκελν θαη 

ιεθηηθνπνηεκέλν αίηεκα ηνπ γνλέα(γξάθσ αθξηβψο ηα ιφγηα ηνπ γνλέα απαληψληαο 

ζην εξψηεκα : ηη ζα ζέιαηε λα θάλσ εγψ γηα ην παηδί ζαο είηε γηαηί εζείο δελ έρεηε 

ρξφλν είηε γηαηί δελ μέξεηε, είηε γηαηί αδπλαηείηε). (Γξ. Μ. Γξνζηλνχ Κνξέα 2006) 

Πην αλαιπηηθα : 

 

ΛΙΣΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΑΙΚΧΝ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ – Λ.Δ.Β.Γ 

 

Όλνκα καζεηή : Παλαγηψηεο 

Φύιν : Άξξελ 

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο : 5/5/2000 



53 
 

ρνιείν : ΔΔΔΔΚ Καιακάηαο 

Δμεηαζηήο : Φαληά Δπθξνζχλε 

Ηκεξνκελίεο : 8/12/2014, 18/2/2015, 20/3/2015 

Σάμε: Γ’ Γπκλαζίνπ 

Δμάκελν : Α’ 

ΛΔΒΓ– Δπίπεδα Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο – Παξαηεξήζεηο  

Παξαζέηνληαη ηα δηαγξάκκαηα ηα νπνία αθνινπζνχλ.  πσο ππνινγίδεηαη απφ ηα 

ζπλνιηθά αζξνίζκαηα ησλ ηεζζάξσλ αλαπηπμηαθψλ πεξηνρψλ ζε ηξία ηαθηηθά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα (8-12-2014, 18-02-2015 & 20-03-2015), ε καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα ηνπ Παλαγηψηε θπκαίλεηαη σο εμήο: 

 

ΛΔΒΓ– Δπίπεδα Μαζεζηαθήο Δηνηκόηεηαο(Βι. Παξάξηεκα Πίλαθαο 1) 

Αξρηθή Παξαηήξεζε, Γηα ηελ εκεξνκελία 8/12/2014 : 

 

Σηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε αθξφαζε ην παηδί παξνπζηάδεη απφθιηζε 

7 εμακήλσλ, ζηελ ζπκκεηνρή ζην δηάινγν 10 εμακήλσλ θαη ζηε έθθξαζε κε 

ζαθήλεηα 8 εμακήλσλ. 

Σηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ζηελ ιεπηή θαη αδξή θηλεηηθφηεηα παξνπζηάδεη απφθιηζε 12 

εμακήλσλ, ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ αιιά θαη ζηνλ ξπζκφ θαη ρξφλν παξνπζηάδεη 

απφθιηζε ησλ 10 εμακήλσλ θαη ζηελ πιεπξίσζε είλαη κφιηο έλα εμάκελν. 

Σηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή κλήκε 

παξνπζηάδεη απφθιηζε 6 εμακήλσλ, ζηελ εξγαδφκελε κλήκε ππάξρεη απφθιηζε 7 

εμακήλσλ , ζηελ ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη ζηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε ε 

απφθιηζε είλαη 10 εμάκελα θαη ηέινο ζην ζπιινγηζκφ ππάξρεη απφθιηζε 8 εμακήλσλ. 

Σπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε : ζην απηνζπλαίζζεκα θαη ελδηαθέξνλ γηα κάζεκα 

παξνπζηάδεη απφθιηζε 11 εμακήλσλ θαη ζηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο απφθιηζε 7 

εμακήλσλ. 

Δλδηάκεζε Παξαηήξεζε, Γηα ηελ εκεξνκελία 18/02/2015 : 

Σηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε αθξφαζε ην παηδί παξνπζηάδεη απφθιηζε 

6 εμακήλσλ, ζηελ ζπκκεηνρή ζην δηάινγν 9 εμακήλσλ θαη ζηε έθθξαζε κε ζαθήλεηα 

7 εμακήλσλ. 
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Σηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ζηελ ιεπηή θαη αδξή θηλεηηθφηεηα παξνπζηάδεη απφθιηζε 11 

εμακήλσλ, ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ αιιά θαη ζηνλ ξπζκφ θαη ρξφλν παξνπζηάδεη 

απφθιηζε ησλ 9 εμακήλσλ θαη ζηελ πιεπξίσζε είλαη κφιηο έλα εμάκελν. 

Σηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή κλήκε 

παξνπζηάδεη απφθιηζε 5 εμακήλσλ, ζηελ εξγαδφκελε κλήκε ππάξρεη απφθιηζε 6 

εμακήλσλ , ζηελ ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη ζηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε ε 

απφθιηζε είλαη 9 εμάκελα θαη ηέινο ζην ζπιινγηζκφ ππάξρεη απφθιηζε 8 εμακήλσλ. 

Συναιςκθματικι οργάνωςθ : ςτο αυτοςυναίςκθμα παρουςιάηει απόκλιςθ 11 εξαμινων, ςτο 

ενδιαφζρον για το μάκθμα απόκλιςθ 10 εξαμινων  και ςτθν ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ 

απόκλιςθ 5 εξαμινων. 

Σειηθή Παξαηήξεζε, Γηα ηελ εκεξνκελία 20/03/2015 : 

Σηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε αθξφαζε ην παηδί παξνπζηάδεη απφθιηζε 

5 εμακήλσλ, ζηελ ζπκκεηνρή ζην δηάινγν 10 εμακήλσλ θαη ζηε έθθξαζε κε 

ζαθήλεηα 7 εμακήλσλ. 

Σηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, ζηελ ιεπηή θαη αδξή θηλεηηθφηεηα παξνπζηάδεη απφθιηζε 10 

εμακήλσλ, ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ αιιά θαη ζηνλ ξπζκφ θαη ρξφλν παξνπζηάδεη 

απφθιηζε ησλ 8 εμακήλσλ θαη ζηελ πιεπξίσζε είλαη κφιηο έλα εμάκελν. 

Σηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή κλήκε 

παξνπζηάδεη απφθιηζε 4 εμακήλσλ, ζηελ εξγαδφκελε κλήκε ππάξρεη απφθιηζε 5 

εμακήλσλ , ζηελ ζπγθέληξσζε πξνζνρήο 8 εμακήλσλ, ζηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε 

ε απφθιηζε είλαη 9 εμάκελα θαη ηέινο ζην ζπιινγηζκφ ππάξρεη απφθιηζε 8 

εμακήλσλ. 

Σπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε : ζην απηνζπλαίζζεκα παξνπζηάδεη απφθιηζε 10 

εμακήλσλ, ζην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα απφθιηζε 9 εμακήλσλ  θαη ζηελ 

ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο ε απφθιηζε είλαη κφιηο 2 εμάκελα. 

 

ΠΑΠΔΑ-πλνπηηθόο Πίλαθαο απνθιίζεωλ- Παξαηεξήζεηο(Βι. Παξάξηεκα 

Πίλαθαο 2) 

 

Αξρηθή Παξαηήξεζε, Ηκεξνκελία : 8/12/2014 

 

Μαζεζηαθή εηνηκφηεηα : Σηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ν καζεηήο παξνπζηάδεη απφθιηζε 11 

εμακήλσλ ελψ ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε 

παξνπζηάδεη ηελ ζεκαληηθή απφθιηζε ησλ 13 εμακήλσλ. Τέινο, ζηε λνεηηθή 

ηθαλφηεηα ε δηαθνξά απφ ηελ γξακκή βάζεο είλαη 14 εμάκελα. 
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Βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο :  Σηελ αλάγλσζε θαη ηελ γξαθή παξνπζηάδεη ηελ 

απφθιηζε ησλ 15 εμακήλσλ, ζηελ θαηαλφεζε 14 εμακήλσλ θαη ζηα καζεκαηηθά 

απνθιίλεη θαηά 10 εμάκελα. 

Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο : ζν αθνξά ηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ ν Παλαγηψηεο 

παξνπζηάδεη ηελ απφθιηζε ησλ 11 εμακήλσλ, ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά βξίζθεηαη 

13 εμάκελα θάησ απφ ηελ γξακκή βάζεο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ 6. 

Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο :  Σηνλ ειεχζεξν ρξφλν ε απφθιηζε αγγίδεη ηα 12 

εμάκελα θαη ζηηο ηέρλεο ηα 13 εμάκελα. 

Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα : Σηελ πξνεπαγγεικαηηθή δεμηφηεηα ε απφθιηζε είλαη 

11 εμάκελα θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 13 εμάκελα θάησ. 

 

Δλδηάκεζε Παξαηήξεζε, Ηκεξνκελία : 18/02/2015 

 

Μαζεζηαθή εηνηκφηεηα : Σηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ν καζεηήο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

πξφνδν κε ηελ απφθιηζε λα κεηψλεηαη ζηα 7 εμάκελα ελψ ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθήνξγάλσζε κέλεη ζηάζηκνο ζηελ απφθιηζε ησλ 13 εμακήλσλ. 

Τέινο, ζηε λνεηηθή ηθαλφηεηα παξνπζηάδεη επίζεο κηα κηθξή βειηίσζε κε δηαθνξά 12 

εμακήλσλ. 

Βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο :  Σηελ αλάγλσζε παξνπζίαζε βειηίσζε κε ηελ 

απφθιηζε λα πέθηεη ζηα 14 εμάκελα απφ ηελ γξακκή βάζεο ελψ ζηελ γξαθή θαη ζηελ 

θαηαλφεζε επίζεο βειηηψζεθε ζηα 13 εμάκελα. Σηα καζεκαηηθά έκεηλε ζηάζηκνο κε 

ηελ δηαθνξά  10 εμακήλσλ. 

Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο : ζν αθνξά ηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ ν Παλαγηψηεο 

παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα ζηα 11 εμάκελα, ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά βξίζθεηαη 

12 εμάκελα θάησ απφ ηελ γξακκή βάζεο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ 6. 

Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο :  Σηνλ ειεχζεξν ρξφλν ε απφθιηζε αγγίδεη ηα 12 

εμάκελα θαη ζηηο ηέρλεο ηα 14 εμάκελα. 

Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα : Σηελ πξνεπαγγεικαηηθή παξνπζίαζε θαη πάιη 

απφθιηζε 11 εμακήλσλ θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ βξίζθεηαη 13 

εμάκελα θάησ. 

 

Σειηθή Παξαηήξεζε, Ηκεξνκελία : 20/03/2015 

 

Μαζεζηαθή εηνηκφηεηα : Σηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ν καζεηήο παξνπζηάδεη επηπιένλ 

πξφνδν κε ηελ απφθιηζε λα κεηψλεηαη θη άιιν ζηα 6 εμάκελα ην ίδην θαη ζηελ 
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ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε πνπ παξνπζίαζε κία βειηίσζε 

κε ηελ απφθιηζε λα πέθηεη ζηα 12 εμάκελα. Τέινο, ζηε λνεηηθή ηθαλφηεηα 

παξνπζηάδεη επίζεο κηα κηθξή βειηίσζε κε δηαθνξά 11 εμακήλσλ. 

Βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο :  Σηελ αλάγλσζε παξνπζίαζε βειηίσζε κε ηελ 

απφθιηζε λα πέθηεη ζηα 13 εμάκελα απφ ηελ γξακκή βάζεο ελψ ζηελ γξαθή θαη ζηελ 

θαηαλφεζε επίζεο βειηηψζεθε ζηα 12 εμάκελα. Σηα καζεκαηηθά έκεηλε ζηάζηκνο κε 

ηελ δηαθνξά  10 εμακήλσλ. 

Κνηλσληθέο δεμηφηεηεο : ζν αθνξά ηελ απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ ν Παλαγηψηεο 

παξνπζηάδεη απφθιηζε  10 εμακήλσλ, ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά βξίζθεηαη 11 

εμάκελα θάησ απφ ηελ γξακκή βάζεο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ 5. 

Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο :  Σηνλ ειεχζεξν ρξφλν ε απφθιηζε αγγίδεη ηα 12 

εμάκελα θαη ζηηο ηέρλεο ηα 13 εμάκελα. 

Πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα : Σηελ πξνεπαγγεικαηηθή παξνπζίαζε θαη πάιη 

απφθιηζε 11 εμακήλσλ θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ βξίζθεηαη 12 

εμάκελα θάησ. 

 

Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο(Βι. Παξάξηεκα Πίλαθαο 3) 

Αξρηθή Παξαηήξεζε, Ηκεξνκελία : 8/12/2014 

 

Γεμηφηεηεο γιψζζαο : Σηελ αλάγλσζε θαη ηελ γξαθή ν Παλαγηψηεο παξνπζηάδεη ηελ 

ζεκαληηθή απφθιηζε ησλ15 εμακήλσλ απφ ην θαλνληθφ εμάκελν θνίηεζεο, ζηελ 

θαηαλφεζε παξνπζηάδεη επίζεο ζεκαληηθή απφθιηζε ησλ 16 εμακήλσλ θαη ζηελ 

παξαγσγή ππάξρεη απφθιηζε 10 εμακήλσλ. 

Γεμηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο : Σηνλ πξνθνξηθφ ιφγν απνθιίλεη θαηά 11 

εμάκελα απφ ην θαλνληθφ, ελψ ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε θαηά 13 εμάκελα. Τέινο, ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηαο απνθιίλεη θαηά 14 

εμάκελα. 

Γεμηφηεηεο Μαζεκαηηθψλ :  Σηηο πξάμεηο θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

παξνπζηάδεη απφθιηζε 14 εμακήλσλ ελψ ζηνπο αξηζκνχο 10 εμακήλσλ. 

Γεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο :  ζν αθνξά ηελ ζπλεξγαζία παξνπζηάδεη απφθιηζε ησλ 7 

εμακήλσλ θαη ε αξλεηηθή ή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά  παξνπζηάδεη ηελ δηαθνξά ηνπ 1
νο

 

εμακήλνπ αθνχ εθιείπεη ην ίδην θαη ε παξαβαηηθή. 

 

Δλδηάκεζε Παξαηήξεζε, Ηκεξνκελία : 18/02/2015 
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Γεμηφηεηεο γιψζζαο : Σηελ θαηαλφεζε θαη ηελ γξαθή ν Παλαγηψηεο παξνπζηάδεη ηελ 

απφθιηζε ησλ13 εμακήλσλ απφ ην θαλνληθφ εμάκελν θνίηεζεο, ζηελ αλάγλσζε 

παξνπζηάδεη απφθιηζε 14 εμακήλσλ θαη ζηελ παξαγσγή ππάξρεη απφθιηζε 9 

εμακήλσλ. 

Γεμηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο : Σηνλ πξνθνξηθφ ιφγν απνθιίλεη θαηά 7 

εμάκελα απφ ην θαλνληθφ, ελψ ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο 

θαηά 12 εμάκελα. Τέινο, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε απνθιίλεη θαηά 13 εμάκελα. 

Γεμηφηεηεο Μαζεκαηηθψλ :  Σηηο πξάμεηο θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

παξνπζηάδεη απφθιηζε 12 εμακήλσλ ελψ ζηνπο αξηζκνχο 10 εμακήλσλ. 

Γεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο :  ζν αθνξά ηελ ζπλεξγαζία παξνπζηάδεη απφθιηζε ησλ 7 

εμακήλσλ θαη ε αξλεηηθή ή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά  παξνπζηάδεη ηελ δηαθνξά ηνπ 1
νο

 

κφλν εμακήλνπ θαη πάιη, ην ίδην θαη ε παξαβαηηθή. 

 

Σειηθή Παξαηήξεζε, Ηκεξνκελία : 20/03/2015 

 

Γεμηφηεηεο γιψζζαο : Σηελ θαηαλφεζε θαη ηελ γξαθή παξνπζηάδεη ηελ απφθιηζε 

ησλ12 εμακήλσλ απφ ην θαλνληθφ εμάκελν θνίηεζεο, ζηελ αλάγλσζε παξνπζηάδεη 

απφθιηζε 13 εμακήλσλ θαη ζηελ παξαγσγή ππάξρεη απφθιηζε 9 εμακήλσλ. 

Γεμηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο : Σηνλ πξνθνξηθφ ιφγν απνθιίλεη θαηά 6 

εμάκελα απφ ην θαλνληθφ, ελψ ζηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα θαη ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο 

θαηά 11 εμάκελα. Τέινο, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε είλαη 12 εμάκελα θάησ απφ 

ην πξαγκαηηθφ. 

Γεμηφηεηεο Μαζεκαηηθψλ :  Σηηο πξάμεηο θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

παξνπζηάδεη βειηίσζε θη έηζη ε απφθιηζε πέθηεη ζηα 11 εμάκελα θαη ζηνπο αξηζκνχο 

ππάξρεη εμίζνπ βειηίσζε κε 9 εμάκελα δηαθνξά. 

Γεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο :  ζν αθνξά ηελ ζπλεξγαζία παξνπζηάδεη απφθιηζε ησλ 6 

εμακήλσλ θαη ε αξλεηηθή ή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά  παξνπζηάδεη θαη πάιη ηελ 

δηαθνξά ηνπ 1
νο

 κφλν εμακήλνπ, ην ίδην θαη ε παξαβαηηθή. 

 

 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο(Βι. Παξάξηεκα Πίλαθαο 4) 

Αξρηθή Παξαηήξεζε, Ηκεξνκελία : 8/12/2014 

 

Αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο : Με βάζε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε, ε νπηηθή, αθνπζηηθή θαη 

νπηηθναθνπζηηθή αλάιεςε ηνπ καζεηή ηνπνζεηνχληαη 6 εμάκελα πην θάησ απφ ην 
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θαλνληθφ εμάκελν θνίηεζεο θαη νη πνιπαηζζεηεξηαθέο αλαιεπηηθέο δεμηφηεηέο ηνπ 

κφιηο 5 εμάκελα πην θάησ. 

Μλεκνληθέο δεμηφηεηεο : Ζ ιεηηνπξγηθή κλήκε παξνπζηάδεη ηελ απφθιηζε ησλ 10 

εμακήλσλ, ε καθξνπξφζεζκε κλήκε – κλεκνηερληθή παξνπζηάδεη ηελ απφθιηζε ησλ 

9 εμακήλσλ θαη ε βξαρππξφζεζκε κλήκε 8 εμακήλσλ. 

Γεμηφηεηεο γξαθηθνχ ρψξνπ:  Σηνλ ρσξνρξνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ν Π. παξνπζηάδεη 

απφθιηζε 5 εμακήλσλ θαη ζηελ γξαθνθηλεηηθφηεηα θαη θαηάθηεζε ηνπ γξαθηθνχ 

ρψξνπ παξαηεξείηαη απφθιηζε 6  εμακήλσλ. 

Βαζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο : Σηελ θσλνινγηθή αλάιεςε ε αξρηθή παξαηήξεζε 

έδεημε απφθιηζε θαηά 6 εμάκελα ελψ ζηελ γξαθή, ηελ νξζνγξαθία θαη ηελ γξαπηή 

έθθξαζε παξνπζίαζε ηελ ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ 16 εμακήλσλ. Τέινο, ζην 

ζεκαζηνινγηθφ παξαηεξήζεθε ε απφθιηζε ησλ 13 εμακήλσλ. 

Μαζεκαηηθέο δεμηφηεηεο : Σηνπο αξηζκνχο θαη ζηα καζεκαηηθά ζχκβνια αιιά θαη 

ζηελ γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά ην παηδί παξνπζηάδεη ηελ απφθιηζε ησλ 12 

εμακήλσλ. 

Γεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο : Σηελ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ην επίπεδν ηνπ καζεηή 

βξίζθεηαη 14 εμάκελα θάησ απφ ην θαλνληθφ, ζηηο ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ 15 

εμάκελα θαη ζηελ αλαγλσζηηθή απηνεηθφλα 8. 

 

Δλδηάκεζε Παξαηήξεζε, Ηκεξνκελία : 18/02/2015 

 

Αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο : Με βάζε ηελ ελδηάκεζε παξαηήξεζε, ε νπηηθή, αθνπζηηθή 

θαη νπηηθναθνπζηηθή αλάιεςε ηνπ καζεηή αιιά θαη νη πνιπαηζζεηεξηαθέο 

αλαιεπηηθέο δεμηφηεηέο ηνπνζεηνχληαη 5  εμάκελα πην θάησ απφ ην θαλνληθφ 

εμάκελν θνίηεζεο. Μλεκνληθέο δεμηφηεηεο : Ζ ιεηηνπξγηθή κλήκε παξακέλεη 

ζηάζηκε (φπσο θαη ζηελ αξρηθή παξαηήξεζε)κε δηαθνξά 10 εμάκελα, ην ίδην θαη ε 

καθξνπξφζεζκε κλήκε – κλεκνηερληθή ε νπνία παξνπζηάδεη πάιη απφθιηζε 9 

εμακήλσλ θαη ηέινο ε βξαρππξφζεζκε κλήκε πνπ παξνπζηάδεη δηαθνξά 7 εμακήλσλ. 

Γεμηφηεηεο γξαθηθνχ ρψξνπ:  Σηνλ ρσξνρξνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ν Π. παξνπζηάδεη 

απφθιηζε 4 εμακήλσλ θαη ζηελ γξαθνθηλεηηθφηεηα θαη θαηάθηεζε ηνπ γξαθηθνχ 

ρψξνπ παξαηεξείηαη απφθιηζε 6 εμακήλσλ. 

Βαζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο : Σηελ θσλνινγηθή αλάιεςε ε ελδηάκεζε 

παξαηήξεζε έδεημε απφθιηζε θαηά 5 εμάκελα ελψ ζηελ γξαθή 14 εμάκελα, ζηελ 
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νξζνγξαθία θαη ηελ γξαπηή έθθξαζε παξνπζίαζε ηελ ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ 16 

εμακήλσλ. Τέινο, ζην ζεκαζηνινγηθφ παξαηεξήζεθε ε απφθιηζε ησλ 13 εμακήλσλ. 

Μαζεκαηηθέο δεμηφηεηεο : Σηνπο αξηζκνχο θαη ζηα καζεκαηηθά ζχκβνια ην παηδί 

παξνπζηάδεη ηελ απφθιηζε ησλ 11 εμακήλσλ θαη  ζηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά 

απφθιηζε 12 εμακήλσλ. 

Γεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο : Σηελ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ην επίπεδν ηνπ καζεηή 

βξίζθεηαη 12 εμάκελα θάησ απφ ην θαλνληθφ, ζηηο ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ 15 

εμάκελα θαη ζηελ αλαγλσζηηθή απηνεηθφλα 8. 

 

Σειηθή Παξαηήξεζε, Ηκεξνκελία : 20/03/2015 

 

Αληηιεπηηθέο δεμηφηεηεο : Με βάζε ηελ ηειηθή παξαηήξεζε, νη αληηιεπηηθέο 

δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή βειηηψζεθαλ φιεο θαηά έλα εμάκελν αθνχ ε απφθιηζή ηνπο 

βξίζθεηαη πιένλ ζηα 4 εμάκελα απφ ηελ γξακκή βάζεο. 

Μλεκνληθέο δεμηφηεηεο : Ζ ιεηηνπξγηθή θαη καθξνπξφζεζκε κλήκε ηνπ βειηηψζεθαλ 

επίζεο ζηα8 εμάκελα απφ ηελ γξακκή βάζεο θαη ε βξαρππξφζεζκε κλήκε ζηα 6 

εμάκελα. 

Γεμηφηεηεο γξαθηθνχ ρψξνπ:   Ο ρσξνρξνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Π. παξνπζηάδεη 

πξφνδν κε απφθιηζε κφλν 2 εμακήλσλ θαη ελψ ε γξαθνθηλεηηθφηεηα θαη θαηάθηεζε 

ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ παξακέλεη ζηαζεξή κε απφθιηζε 6 εμακήλσλ. 

Βαζηθέο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο : Σηελ θσλνινγηθή αλάιεςε ε ηειηθή παξαηήξεζε 

έδεημε απφθιηζε θαηά 4 εμάκελα ελψ ζηελ γξαθή 13 εμάκελα, ζηελ νξζνγξαθία θαη 

ηελ γξαπηή έθθξαζε παξνπζίαζε ηελ δηαθνξά ησλ 15 εμακήλσλ(βειηίσζε θαηά 1 

εμάκελν). Τέινο, ζην ζεκαζηνινγηθφ παξέκεηλε ζηαζεξφο κε απφθιηζε 13 εμακήλσλ. 

Μαζεκαηηθέο δεμηφηεηεο : Σηνπο αξηζκνχο θαη ζηα καζεκαηηθά ζχκβνια ην παηδί 

παξνπζηάδεη ηελ απφθιηζε ησλ 11 εμακήλσλ (ζηαζεξφο)θαη  ζηε γιψζζα θαη ηα 

καζεκαηηθά απφθιηζε 12 εμακήλσλ. 

Γεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο : Σηελ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ην επίπεδν ηνπ καζεηή 

βξίζθεηαη 12 εμάκελα θάησ απφ ην θαλνληθφ, ζηηο ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ 15 

εμάκελα θαη ζηελ αλαγλσζηηθή απηνεηθφλα 8(φζν θαη ζηελ ελδηάκεζε παξαηήξεζε). 
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2.8 Μεζνδνινγία ηεο παξέκβαζεο 

 

Θεωξεηηθό ππόβαζξν 

 

H παξέκβαζε γηα ηα άηνκα κε δηαπηζησκέλεο εηδηθέο αλάγθεο, ζπκβαίλεη ζην 

πιαίζην ησλ ίζσλ επθαηξηψλ κε ζθνπφ ηελ πιήξε ζπκκεηνρή θαη ζπλεηζθνξά ζηελ 

θνηλσλία, ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε, νηθνλνκηθή απηάξθεηα θαη απηνλνκία, κε πιήξε 

θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ζηελ κφξθσζε, ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

έληαμε. Ζ κεζνδνινγία ηεο παξέκβαζεο ππνζηεξίδεη ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο κε έκθαζε ηα άηνκα κε ζχλζεηεο Γλσζηηθέο Σπλαηζζεκαηηθέο θαη 

Κνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Ζ παξέκβαζε αλαθέξεηαη ζε φιεο 

ηηο ειηθίεο, απφ ηελ γέλλεζε ζην καηεπηήξην, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο, ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο αιιά θαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Τν ΣΑΓΔΠΔΑΔ κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηελ έληαμε ζε πξνγξάκκαηα 

εηδηθήο αγσγήο πνπ εμειίζζνληαη ζε Σρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο (ΣΜΔΑ), ζηα Δηδηθά ζρνιεία θαη ηα εληαμηαθά πξνγξάκκαηα ζηα 

γεληθά ζρνιεία. Δπίζεο, ε κεζνδνινγία ΣΑΓΔΠΔΑΔ ππνζηεξίδεη εληαμηαθέο δνκέο 

πνπ παξέρνπλ ηα θέληξα δηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Υπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΥ), 

ηα θέληξα Χπρηθήο Υγηεηλήο, ηα Κέληξα Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο 

(ΚΔ.Φ.Η.ΑΠ), ηα Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο γηα άηνκα κε απηηζκφ , ηηο Σηέγεο 

ρξφλησλ παζρφλησλ, ηα Κέληξα απεμάξηεζεο, ηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο κέζα 

ζηελ θπιαθή, ηα Αζιεηηθά Κέληξα, ηα γπκλαζηήξηα, ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο.  

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηαζεξέο θαη θηλεηέο 

δηαθνξνπνηεκέλεο ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ζηνρεπκέλε δηδαθηηθή εξγαζία θαη νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ 4
ε
 θάζε ηνπ 

ΣΑΓΔΠΔΑΔ. (Γξνζηλνχ, Μ. 2014) 

θνπόο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Μεζνδνινγίαο ηεο παξέκβαζεο είλαη ν 

ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε εθαξκνγή Σηνρεπκέλσλ, Αηνκηθψλ Γνκεκέλσλ, 

Δληαμηαθψλ Πξνγξακκάησλ Παξέκβαζεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. 

 

2.9 Έληππν θαηαγξαθήο Γηδαθηηθώλ Αιιειεπηδξάζεωλ (ΔΓΑ) 

 

-Απηνπαξαηήξεζε/Δηεξνπαξαηήξεζε :  Ο Παλαγηψηεο είλαη έλα ήζπρν παηδί  πνπ 

δελ πξνθαιεί πνηέ πξνβιήκαηα θαη πξνζπαζεί φζν κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε φζνπο 
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ηνπ ην δεηάλε, παξφια απηά θαηά ηελ γλσξηκία καο είρα ηξνκεξφ άγρνο.Καη ν ίδηνο 

φκσο έκνηαδε απφκαθξνο ζηελ αξρή εθφζνλ δελ κε ήμεξε θαιά θαη κάιηζηα φηαλ 

πήγαηλα λα ηνλ βνεζήζσ ζε κηα άζθεζε ή ζε νηηδήπνηε κνπ έιεγε : «Με ελνριείο» 

ελψ έδεηρλε λα θνπξάδεηαη εχθνια θαη λα βαξηέηαη αθνχ θνίηαγε ζπλέρεηα ην ξνιφη 

ηνπ θαη ηελησλφηαλ. Έλησζα πνιχ πεξίεξγα ζηελ αξρή εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ αλ θαη ην φιν θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ζην ζρνιείν ήηαλ ηέηνην πνπ ζε βνεζνχζε 

λα αλαπηχμεηο κηα θαιή ζρέζε κε ην παηδί θαη λα θάλεηο πξάγκαηα καδί ηνπ. Σχληνκα 

ν Παλαγηψηεο ζπλήζηζε ηελ παξνπζία κνπ ζηνλ ρψξν ηνπ θαη φρη κφλν απηφ αιιά 

κνπ έδσζε θαη ηνλ ιφγν θάηη ην νπνίν κε έθαλε λα ληψζσ ραξνχκελε θαη φρη ηφζν 

«ελνριεηηθή» ή «μέλε» ζην ρψξν ηνπ επεηδή ηηο πξψηεο κέξεο εθεί ε επαθή καδί ηνπ 

έκνηαδε αθαηφξζσηε. Δπίζεο, ζηα δηαιείκκαηα θαζφηαλ πάληα θάπνπ γχξσ κνπ, 

ζπλήζσο ρσξίο λα κνπ κηιάεη ελψ ελ ψξα καζήκαηνο κε άθελε λα ηνπ πηάλσ ην ρέξη 

θαη λα γξάθνπκε καδί θάηη ην νπνίν επίζεο κε θαζηζηνχζε ραξνχκελε θαη πην 

ζίγνπξε σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ αληηκεηψπηδα. Απηφο άιισζηε ήηαλ θαη ν πξψηνο 

κνπ δηδαθηηθφο ζηφρνο –λα αξρίζεη ν καζεηήο ζηγά ζηγά λα αλνίγεηε θαη λα κε 

εκπηζηεχεηαη. Αθφκα, δελ άξγεζε λα θαλεί ε αγάπε ηνπ Παλαγηψηε γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, φπσο ε θχζε θαη ηα δψα. Έηζη εθκεηαιιεπφκελε απηφ 

έζεζα σο δεχηεξν ζηφρν κνπ λα κάζεη ν Παλαγηψηεο ηα γξάκκαηα κέζσ ηνπ 

αγαπεκέλνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Παξά ηα φπνηα ζπλαηζζήκαηα ραξάο ή αζθάιεηαο κε 

έθαλε λα αηζζαλζψ ν Παλαγηψηεο θάπνπ ζηελ κέζε ηεο πξαθηηθήο κνπ θαηάιαβα ηελ 

ελαιιαγή ησλ δηθψλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ θάηη ην νπνίν γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

είρε κεηαηξέςεη ηελ ραξά κνπ ζε απφγλσζε αθνχ είρα πξαγκαηηθά κπεξδεπηεί. Κη 

ελψ είρα παξακείλεη ζηαζεξή ζην δηδαθηηθφ κνπ ζηφρν ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ επίζεο 

ήηαλ ζηάζηκα θαζψο παξαθνινπζνχζα ηνπ καζεηή δηαξθψο ηα αιιάδνπλ. Έλησζα φηη 

ηελ κία κε ήζειε θαη ηελ άιιε φρη. Μνπ πήξε αξθεηφ θαηξφ λα θαηαιάβσ πσο κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε αζθαιψο θαη ήζειε εηδηθή κεηαρείξηζε αιιά παξάιιεια ήηαλ θαη 

θάηη γηα ην νπνίν δελ έθηαηγα εγψ. Έηζη ηαπηφρξνλα παίδακε θη έλα παηρλίδη κε 

θάξηεο πξνθεηκέλνπ λα κάζεη λα εθθξάδεη θαιχηεξα θαη ζσζηφηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ-ζην νπνίν αληαπνθξηλφηαλ κε κεγάιε επηηπρία. Σε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα 

αλαθεξζεί θαη ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ζην νπνίν παξνπζίαζε επίζεο 

ελδηαθέξνλ ν Παλαγηψηεο. Πηζηεχσ απηφ ζπλέβε δηφηη ε δαζθάια ηνπο, ηνπο έδσζε 

λνκίζκαηα ράξηηλα ηα νπνία έθνςαλ νη ίδηνη θαη θφιιεζαλ ζε ραξηφληα νπφηε ν 

Παλαγηψηεο είρε θάηη ζηα ρέξηα ηνπ γηα εμάζθεζε θαη ηνλ βνήζεζε πεξηζζφηεξν. 

Σπλνςίδνληαο, κπνξψ λα πσ φηη ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα ήηαλ αλάκεηθηα θαζψο ην έλα δηαξθψο δηαδερφηαλ ην άιιν. Ο Παλαγηψηεο 

ζε γεληθέο γξακκέο είλαη έλα ήζπρν παηδί, δελ ηνπ αξέζεη λα πξνθαιεί πξνβιήκαηα, 

είλαη πνιχ ζπλεξγάζηκνο θαη πξνζπαζεί λα θάλεη φηη ηνπ δεηήζεηο. Δίλαη ιηγνκίιεηνο, 

δελ αλνίγεηαη θαη λεπξηάδεη εχθνια ρσξίο φκσο λα θσλάδεη, ιέεη θάπνηεο θνξέο 

άζρεκεο θνπβέληεο αιιά εάλ ηνπ πεηο επγεληθά φηη δελ είλαη ζσζηφ δεηάεη ζπγλψκε. 

πσο επίζεο θάλεη θαη άζεκλεο ρεηξνλνκίεο πνπ θαηαιαβαίλεη φηη είλαη ιάζνο. Γελ 

ζέιεη πίεζε θαη άγρνο –ζέιεη λα ηνλ βνεζάο αιιά κε ήξεκν ηξφπν θαη φρη αγρψδε. 

Έρσ παξαηεξήζεη φηαλ ηνπ απεπζχλεη ε δαζθάια ην ιφγσ ζηελ ηάμε αγρψλεηαη θαη 

δελ απαληά, ζσζηά ηνπιάρηζηνλ. Σηα δηαιείκκαηα θάζεηαη ζπλήζσο κφλνο ή 

ηνπιάρηζηνλ έηζη θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο γηαηί εάλ ην παξαηεξήζεηο πάληα γχξσ 

ηνπ ζην ρψξν είλαη θάπνηνο απφ ην ηκήκα ηνπ ή εγψ ίζσο γηα λα βιέπεη φηαλ 

κπαίλνπλ κέζα γηα κάζεκα αλ θαη ην αθνχεη ην θνπδνχλη απιά γηα λα ληψζεη πην 

«αζθαιήο». Με ηνπο θαζεγεηέο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζπλεξγάζηκνο ην ίδην θαη κε ηνλ 

δηεπζπληή. Τέινο, ελεξγή είλαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ 

ρψξνπ ηεο ηάμεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ γπκλαζηηθή πνπ παίδεη κπάζθεη ή ζην 

κάζεκα θπηηθήο παξαγσγήο πνπ θπηεχεη ινπινχδηα ρσξίο λα βαξηέηαη.  

 

-Υωξνηαμηθή ελζωκάηωζε: Σηνλ επάλσ φξνθν είλαη ηα ηκήκαηα ηεο ρεηξνηερλίαο. 

Τν Φ1 είλαη ην ηκήκα ηνπ Παλαγηψηε πνπ απνηειεί ηελ αίζνπζα φπνπ παξαθνινπζεί 

ηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ν καζεηήο. Ζ δηάηαμε ζξαλίσλ είλαη ζε ζρήκα Π θαη  

ππάξρνπλ πνιιέο δσγξαθηέο ζηνπο ηνίρνπο απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Δπίζεο, ππάξρεη 

έλα ζξαλίν πίζσ απφ ηελ έδξα κε έλαλ ππνινγηζηή θαη πάλσ απφ απηφ έλα παξάζπξν. 

Γίπια απφ ηνλ ππνινγηζηή ππάξρεη έλα θαιάζη κε ραξηφληα κέζα θαη έλαο πάγθνο 

γεκάηνο κε δσγξαθηέο θαη ρεηξνηερλίεο ησλ παηδηψλ. Δπίζεο, πίζσ απφ ηα ζξαλία ησλ 

παηδηψλ ππάξρεη άιιν έλα ζξαλίν κε ραξηφληα πάλσ, θφιιεο, καξθαδφξνπο, ςαιίδηα 

θ.α. Αθξηβψο απέλαληη απφ ηελ πφξηα ππάξρνπλ θη αιιά παξάζπξα ζε εθείλνλ ηνλ 

ηνίρν γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ αίζνπζα πνιχ θσηεηλή θη επράξηζηε. Τέινο, ζηελ 

γσλία ηεο αίζνπζαο ππάξρεη κία βξχζε κε πηλέια πνπ πξνθαλψο ηα πιέλνπλ εθεί. Ζ 

ηάμε είλαη γεκάηε ρεηξνηερλίεο θαη δσγξαθηέο επεηδή ην Φ1 φπσο θαη φια ηα ηκήκαηα 

ηνπ νξφθνπ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά απνηεινχλ ηκήκαηα ρεηξνηερλίαο (βι.εηθόλεο 

1,2,3). 
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Δηθ. 1 Υωξνηαμηθό ζθαξίθεκα ηκήκαηνο Υ1 

 

 
 

Δηθ. 2Σκήκα Υ1 
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Δηθ. 3Σκήκα Υ1 πάγθνο κε ρεηξνηερλίεο 

 

2.10 Γηδαθηηθνί ζηόρνη ζην εηήζην, κεληαίν, εβδνκαδηαίν θαη εκεξήζην 

πξόγξακκα ΔΑΔ(Βι. Παξάξηεκα Πίλαθεο 5,6,7) 

 

Αλάιπζε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ θαη βήκαηα θαζψο θαη ην δηαθνξνπνηεκέλν 

παηδαγσγηθφ πιηθφ θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Γηδαθηηθόο ηόρνο : 8-9.12.2014 Σπλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε : Να κάζεη ν καζεηήο 

λα κηιάεη θαη λα εθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν ηφζν ζε κέλα αιιά θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ ζην δηάιεηκκα. 

Γηδαθηηθόο ηόρνο: 17.12.2014 επνκέλσο παξακέλεη ίδηνο θαζψο γηα κέλα πξνέρεη 

ην παηδί λα κάζεη λα κηιάεη θαη λα εθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν : Σπλαηζζεκαηηθή 

Οξγάλσζε.Απηφ ν Παλαγηψηεο ην πέηπρε ζε κεγάιν βαζκφ αθνχ παξέκεηλα ζε απηφ 

ηνλ ζηφρν κνπ πεξηζζφηεξν (2 εβδνκάδεο πεξίπνπ) ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα 

θεξδίζσ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ βνεζψληαο ηνλ κάιηζηα κε δηθφ κνπ πιηθφ φπσο 

θάξηεο πνπ απεηθφληδαλ ζπλαηζζήκαηα, θάηη ην νπνίν ηνπ άξεζε γηαηί ην 

αληηκεηψπηδε ζαλ παηρλίδη (βι. εηθόλεο 4,5,6,7). 

Γηδαθηηθόο ηόρνο: 13-21.01.2015 Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο:  Να κάζεη ν καζεηήο λα 

δηαβάδεη κέζσ ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ. 
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Γηδαθηηθόο ηόρνο: 10-11.02.2015 Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο : Να κάζεη ν καζεηήο λα 

δηαβάδεη κέζσ ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο Παλαγηψηεο είρε πξφβιεκα φζν 

αθνξά ηελ αλάγλσζε θαη ηελ γξαθή θάηη ην νπνίν ζα έπαηξλε πνιχ ρξφλν κέρξη λα 

επηηεπρζεί. Έηζη έθηηαμα θάπνηεο θάξηεο πνπ απεηθφληδαλ δσάθηα ηα νπνία ηνπ 

αξέζνπλ πνιχ θαη πξνζπάζεζα κέζσ απηψλ λα κάζεη ηα γξάκκαηα ψζηε θάπνηα 

ζηηγκή αξγφηεξα λα κάζεη θαη λα δηαβάδεη(βι. εηθόλεο 8,9,10). Τν ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ έκεηλα εθεί θαηάθεξα ζεσξψ λα βνεζήζσ ηνλ Παλαγηψηε λα βειηησζεί 

θαη ζε απηφ. 

Γηδαθηηθόο ηόρνο: 18-19.02.2015Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο:Να κάζεη ν καζεηήο ηελ 

αμία ησλ λνκηζκάησλ θαη πσο απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο 

καο .   

Γηδαθηηθόο ηόρνο: 2-12.03.2015 Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο : Να κάζεη ν καζεηήο ηελ 

αμία ησλ λνκηζκάησλ θαη πσο απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο 

καο. Έληνλν ήηαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Παλαγηψηε θαη γηα ηα καζεκαηηθά αθνχ ε 

δαζθάια ηνπο, ηνπο έδηλε πάληα παηδαγσγηθφ πιηθφ παξάιιεια κε ην κάζεκα ψζηε 

λα ηα θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα. Δθεί ζεσξψ φηη νθείιεηαη θη φιαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

καζεηή. Έηζη θηηάμακε καδί λνκίζκαηα ράξηηλα αθνχ ηα θφςακε απφ ην ραξηί λα 

θνιιήζακε ζε ραξηφλη θαη ηα βάςακε γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηελ αμία θαη ηελ 

ρξήζε ηνπο(βι. εηθόλα11).Πηζηεχσ ζην θνληηλφ κέιινλ ν Παλαγηψηεο ζα 

πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο κφλνο ηνπ. 

Γηδαθηηθόο ηόρνο: 18-20.03.2015 Χπρνθηλεηηθφηεηα :Να κπνξεί λα εθηειεί 

ερεηηθέο αθνινπζίεο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο ηεο κνπζηθήο θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζην ηξαγνχδη κε κεγαιχηεξε επηηπρία. 

Γηδαθηηθόο ηόρνο: 23-24.03.2015 Χπρνθηλεηηθφηεηα:Πεξηζζφηεξε θαη ζσζηφηεξε 

ζπκκεηνρή ζηελ ρνξσδία. Λφγσ ησλ ζπρλψλ γηνξηψλ θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο 

κνπζηθήο ν Παλαγηψηεο εμαζθήζεθε θαη ζην ηξαγνχδη, αθνχ ζπκκεηείρε ζε φιεο ηηο 

γηνξηέο ζηελ ρνξσδία θη ελψ ζηελ αξρή απιά αλνηγφθιεηλε ηα ρείιε ηνπ ηψξα 

«παηάεη» πεξηζζφηεξν ζηα ιφγηα-εηδηθά ζηα ξεθξέλ πνπ επαλαιακβάλνληαη αιιά θαη 

ζηνλ ξπζκφ αθνχ θνπλάεη ην θεθάιη ηνπ βάζε απηνχ.  
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Δηθ.4 
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2.11 Πείξακα θαη θνηλωληθέο ηζηνξίεο 

 

Οη Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο  

 

Η ηζηνξία ηεο Μαξίαο  

Ζ Μαξία πιέλεη πάληα ηα ρέξηα ηεο πξηλ θαζίζεη γηα θαγεηφ. 

Πψο ιέλε ηελ θνπέια; 

α) Διέλε       β) Μαξία     γ) Νίθε 

-      Τη θάλεη ε θνπέια ; 

α) δηαβάδεη     β) θαζαξίδεη    γ) πιέλεη ηα ρέξηα ηεο 

-     Γηαηί πιέλεη ηα ρέξηα ηεο ; 

α) γηα λα θάεη    β) γηα λα παίμεη   γ) γηα λα δσγξαθίζεη 

Ο ιππεκέλνο Κώζηαο 

Ο Κψζηαο ληψζεη ιππεκέλνο επεηδή πήξε άζρεκνπο βαζκνχο ζην ζρνιείν. 

Πσο ιέλε ην αγφξη; 

α) Βαγγέιε    β) Γηψξγν    γ) Κψζηα 

-     Πψο ληψζεη ν Κψζηαο ; 

α) ραξνχκελνο   β) ιππεκέλνο   γ) θνβηζκέλνο 

-    Γηαηί ληψζεη ιππεκέλνο ν Κψζηαο; 

α) επεηδή πήξε άζρεκνπο βαζκνχο   β)επεηδή ηνλ κάισζε ε κακά ηνπ   γ) επεηδή δελ 

πήγε βφιηα 

Η ηηκωξία ηνπ Νίθνπ 

Ο Νίθνο κίιεζε άζρεκα ζηελ δαζθάια ηνπ θη εθείλε ηνλ έβαιε ηηκσξία. 

-    Πσο ιέλε ηνλ καζεηή; 

  α) Νίθν   β) Κψζηα    γ) Ζιία 

-     Τη έθαλε ν Νίθνο; 

         α) δελ δηάβαζε   β)κίιεζε άζρεκα ζηε δαζθάια ηνπ  γ) δελ πήγε ζρνιείν 

 -     Τη έθαλε ε δαζθάια ζηνλ Νίθν;   

         α) ηνλ έδησμε απφ ηελ ηάμε   β) ηίπνηα   γ) ηνλ έβαιε ηηκσξία 

Η βνήζεηα ηεο Γήκεηξαο 

Ζ Γήκεηξα βνήζεζε ηε κακά ηεο λα θηηάμνπλ θνπινπξάθηα γηα κία γηνξηή. 

-    Πψο ιέλε ηελ θνπέια; 

α) Γηψηα   β) Γήκεηξα   γ)Εσή 

-    Τη έθαλε ε Γήκεηξα; 

α) κάδεςε ηα ξνχρα ηεο   β) έπαημε κε ηηο θίιεο ηεο  γ) βνήζεζε ηε κακά ηεο 
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-   Γηαηί ε Γήκεηξα βνήζεζε ηε κακά ηεο; 

α) γηαηί είραλ κία γηνξηή   β) γηαηί δελ είρε ζρνιείν   γ)γηαηί ηεο ην δήηεζε 

 

Η άζθεζε ηνπ Ηιία 

Ο Ζιίαο έρεη κηα δχζθνιε άζθεζε ζηα καζεκαηηθά γη’ απηφ ηνλ βνεζάεη ν κπακπάο 

ηνπ. 

Πσο ιέλε ην αγφξη; 

α) Ζιία   β) Παχιν   γ)Γηάλλε 

-    Πνην κάζεκα δηαβάδεη ν Ζιίαο; 

α) Γιψζζα   β) Μαζεκαηηθά   γ) Υπνινγηζηέο 

-   Πνηνο βνεζάεη ηνλ Ζιία; 

α) ε κακά ηνπ  β) ν αδεξθφο ηνπ  γ) ν κπακπάο ηνπ 

 

 



73 
 

Δίδακε ινηπφλ, ζχκθσλα κε ην πείξακα φηη ν καζεηήο αληαπνθξίζεθε ελ κέξε ζηηο 

εξσηήζεηο θαη γεληθά ζηελ φιε δηαδηθαζία. Οξηζκέλεο κάιηζηα εξσηήζεηο, ηηο 

θαηαιάβαηλε κε ηελ δεχηεξε θνξά πνπ ηηο επαλαιάκβαλα πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη. 

Αθφκα, ηνλ δπζθφιεπαλ ιέμεηο πνπ ήηαλ πάλσ απφ δχν ζπιιαβέο, φρη ζηελ 

θαηαλφεζε αιιά ζην λα ηηο εθθξάζεη φπσο γηα παξάδεηγκα : ιππεκέλνο ή άζθεζε. 

Δηδηθά κάιηζηα εάλ έρεη δχν ζχκθσλα καδί φπσο ε άζθεζε δπζθνιεχεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν, φκσο ζην ηέινο θαηαθέξλεη λα ηελ πξνθέξεη. Ο αξηζκφο ησλ εηθφλσλ 

ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο θαη πηζηεχσ φηη αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαζψο 

ε ρξήζε ηνπο νθείιεηαη ζην φηη ν Παλαγηψηεο δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε θάηη αθνχ 

δείρλεη λα θνπξάδεηαη, λα βαξηέηαη ή λα κελ θαηαιαβαίλεη εάλ δελ έρεη ην αληίζηνηρν 

ρεηξνπηαζηό παηδαγσγηθφ πιηθφ ζηα ρέξηα ηνπ, λα ην αθνπκπάεη θαη λα ην βιέπεη. 

Έηζη εθηηκάηαη φηη βνεζήζεθε πεξηζζφηεξν θαη θάζε θνξά πνπ ζα επαλαιακβάλεηαη 

θάπνην αληίζηνηρν πείξακα ζα γίλεηαη θαη θαιχηεξνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
 

3.1 Παξνπζίαζε απνηειεζκάηωλ ΔΑΔ θαη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο:  

Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο φιεο έξεπλαο θαη εάλ ην παηδί 

αληαπνθξίζεθε βάζε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί αλά δηαζηήκαηα φπσο: 

1.Σπλαηζζεκαηηθή Οξγάλσζε: Να κάζεη ν καζεηήο λα κηιάεη θαη λα εθθξάδεηαη 

πεξηζζφηεξν ηφζν ζε κέλα αιιά θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζην δηάιεηκκα 

(Γεθέκβξεο 2014) 

2.Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο:  Να κάζεη ν καζεηήο λα δηαβάδεη κέζσ ηνπ αγαπεκέλνπ 

ηνπ αληηθεηκέλνπ (Ηαλνπάξηνο 2015) 

3.Ννεηηθέο Ηθαλφηεηεο:Να κάζεη ν καζεηήο ηελ αμία ησλ λνκηζκάησλ θαη πσο 

απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο καο  (Φεβξνπάξηνο 2015) 

4.Χπρνθηλεηηθφηεηα:Να κπνξεί λα εθηειεί ερεηηθέο αθνινπζίεο ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο ηεο κνπζηθήο θαη λα ζπκκεηέρεη ζην ηξαγνχδη κε 

κεγαιχηεξε επηηπρία (Μάξηηνο 2015). 

 

Γεδνκέλνπ ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα- πέληε κελψλ ην νπνίν ην 

παξαθνινπζνχζα θαη ην φηη πξφθεηηαη γηα βαξηά πεξίπησζε Σπλδξφκνπ Down ην 

παηδί αληαπνθξίζεθε κεξηθψο.  

    Έθαλα ρξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ φπσο  θνηλωληθώλ ηζηνξηώλ θαη 

πεηξάκαηνο φπσο θαίλεηαη αλαιπηηθά πην πάλσ ιφγσ ηεο αλάγθεο αμηνιφγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Έηζη θαίλεηαη ε απφδνζε ηνπ 

καζεηή, θαζψο επίζεο θαη νη Λίζηεο  Διέγρνπ Βαζηθώλ Γεμηνηήηωλ (ΛΔΒΓ) πνπ 

καο δείρλνπλ θαζαξά ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ θαη πνπ παξέκεηλε ζηάζηκνο. 

Δλ ζπλερεία ρξεζηκνπνηήζεθε πνηνηηθή έξεπλα κηθξήο θιίκαθαο, φπσο ε 

κειέηεπεξίπηωζεο. Απηφ γηαηί, ζηελ εηδηθή αγσγή θάπνηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

ζχλδξνκα θαη αλαπεξίεο είλαη είηε ζπάληα είηε ζπλαληψληαη ζε κηθξνχο αξηζκνχο ζηα 

ζρνιεία Καηά ζπλέπεηα, ηα ζρεηηθά δείγκαηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

κηα έξεπλα είλαη πεξηνξηζκέλα ή πνιχ κηθξά. Τα ζπκκεηέρνληα παηδηά είλαη φια 

μερσξηζηά θαη κφλν πνηνηηθά εξεπλεηηθά κνληέια κπνξνχλ λα ιάβνπλ ππφςε ηελ 

κνλαδηθφηεηά ηνπο. 

Τν παηδί εθηκάηαη φηη έρεη δπλαηφηεηεο εμέιημεο παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα 

βαξηάο κνξθήο Σπλδξφκνπ Down . 
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3.2 πδήηεζε- Πξνηάζεηο:  

Καηά ηελ πξνζσπηθή κνπ θξίζε : 

1. Τν ζρνιείν σο έλα ζχζηεκα πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη, ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεηαη θαη λα επαλαπξνζαλαηνιίδεηαη κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηηο λεφηεξεο αληηιήςεηο γηα ηελ αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ. Έηζη, 

ην ζρνιείν σο νξγαληζκφο ππνρξενχηαη λα είλαη επέιηθην θαη ηθαλφ λα 

αλαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, ψζηε λα κπνξέζεη ελ ζπλερεία λα 

αληαπνθξηζεί θαη ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ μερσξηζηά. Θα πξέπεη σζηφζν λα 

παξέρεη θαη ηα θαηάιιεια κέζα πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο, ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ. Δπίζεο, φζν αθνξά ηα ζρνιηθά θηήξηα, ηηο 

ππνδνκέο ζα ιέγακε ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο πνπ λα επλννχλ ηελ θνίηεζε 

απηψλ ησλ παηδηψλ θαη ηα ίδηα λα αηζζάλνληαη νηθεία θαη φρη μέλα ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Αθφκα θαη ηα γεληθά ζρνιεία, θάηη ζην νπνίν ε Διιάδα 

είλαη πίζσ, νη εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη αξεζηέο θη φρη λα ππάξρεη 

έιιεηςε ξακπψλ, αζαλζέξ θαη θαηάιιεισλ ρψξσλ δηφηη θάηη ηέηνην απνηειεί 

έλα έκκεζν απνθιεηζκφ ησλ αηφκσλ απηψλ απφ ηελ εθπαίδεπζε. 

2. Ο εθπαηδεπηηθφο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη λα εληνπίζεη αθξηβψο ηη αξέζεη 

ζηνλ εθάζηνηε καζεηή, πην είλαη ην αγαπεκέλν ηνπ αληηθείκελν θαη λα 

«παηήζεη» πάλσ ζε απηφ ψζηε λα κάζεη ην παηδί απηά πνπ πξέπεη κε ηξφπν 

επράξηζην θαη γηα ην ίδην. Ζ εθπαίδεπζή ηνπ λα είλαη πξνζαξκνζκέλε πάλσ 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κε γλψζεηο θαη πξάμεηο.  

3. Τα παηδηά ρξεηάδνληαη δηαξθψο θίλεηξν ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ή λα 

κάζνπλ θάηη, ή κηα ακνηβή ε νπνία ζα ηαηξηάδεη κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο/ηηο 

αλάγθεο ηνπο. Πφζν κάιινλ έλα παηδί κε πξφβιεκα ην νπνίν πνιιέο θνξέο 

φπσο θαη ζηελ δηθή κνπ πεξίπησζε ζέιεη λα ζπλεξγαζηεί αιιά ληψζεη 

αδχλακν. Έηζη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη θαη πάιη ζε ζέζε λα 

εληνπίζεη θίλεηξν πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

παηδηνχ. 

4. Ζ πξψηε νκάδα ζηελ νπνία γίλνληαη κέιε φια ηα παηδηά-αλήθνπλ είλαη ε 

νηθνγέλεηα. Πηζηεχσ πσο ην θαιφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζπκβάιιεη θαη 

ζηελ κεηέπεηηα ελζσκάησζε ηνπ παηδηνχ, ηελ ζρνιηθή θαη ηέινο ηελ 

θνηλσληθή. .Σε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη απηά ηα παηδηά λα είλαη ζην 

πεξηζψξην είηε θνηλσληθφ είηε ζρνιηθφ είηε αθφκα θαη νηθνγελεηαθφ. Τν λα 
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πεξηζσξηνπνηείο κηα θαηεγνξία αηφκσλ –φρη απαξαίηεηα ΑΜΔΑ δελ έρεη παξά 

κφλν αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζίγνπξα ακβιχλεηο ην πξφβιεκα ηεο 

απνκφλσζεο θαη ηεο κε νκαιήο έληαμεο είηε θνηλσληθήο είηε ζρνιηθήο. 

5. Τν θξάηνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη πεξηζζφηεξν γηα απηά ηα 

παηδηά. Ξεθηλψληαο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ (έιεγρνο), ην νπνίν 

ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη αθαηάιιειν ιφγσ αδηαθνξίαο θ.η.ι ζα πξέπεη λα 

κεηαθέξεηαη ην παηδί ζε κνλάδεο πνπ ζα ηνπ παξέρνπλ θξνληίδα θαη 

θαηάιιειε αληηκεηψπηζε.  

Τέινο, θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ πάληα θξίζε θαη ζπλνςίδνληαο ηα φζα 

πξναλέθεξα, ζεσξψ φηη δελ είλαη θαζφινπ ηπραίν ην γεγνλφο φηη ζην εμσηεξηθφ 

ππάξρνπλ κφλν γεληθά ζρνιεία (ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο) θαη φρη εηδηθά. Με 

βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπκε, κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε κε βεβαηφηεηα φηη ε θαζηέξσζε θαη ε δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

εηδηθψλ ζρνιείσλ ήηαλ κηα ιαλζαζκέλε απφθαζε. Γηα ηελ θαζηέξσζή ηνπο δελ 

πξνεγήζεθε ε απαξαίηεηε ςπρνινγηθή, παηδαγσγηθή, θνηλσληνινγηθή θαη 

αλζξσπηζηηθή ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε.  Ζ εμέιημε ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ ππήξμε 

κάιινλ απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ δηάθνξσλ παξαγφλησλ, ηφζν νηθνλνκηθψλ 

φζν θαη παξαγφλησλ απαιιαγήο απφ ην θφξην ιεηηνπξγίαο ηνπ «θαλνληθνχ 

ζρνιείνπ». Παξάιιεια, ην ζρνιείν θαη νη δάζθαινη, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

απαξαίηεηεο ππνδνκήο, αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο 

πνπ δεκηνπξγεί ε θνηλή θνίηεζε. Πάλησο, γίλεηαη νινέλα θαη επξχηεξα 

θαηαλνεηφ φηη απφ θνηλσληθή άπνςε ην εηδηθφ ζρνιείν, απηφ θαζ’ απηφ σο 

ζεζκφο, βιάπηεη πνιχπιεπξα θαη ζεκαληηθά ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ αιιά θαη ηνπο 

ελήιηθεο πνπ θνίηεζαλ ζε απηφ. Μάιηζηα, νη άκεζα εκπιεθφκελνη, ηα ίδηα ηα 

άηνκα, νη καζεηέο, ζηξέθνληαη κε ζθνδξφηεηα θαηά ηνπ ηδξπκαηηθνχ 

δηαρσξηζκνχ. Ο δηαρσξηζκφο, ε εηηθεηνπνίεζε πνπ απνξξέεη απφ απηφλ θαη ν 

«ζηηγκαηηζκφο» πνπ αθνινπζεί, πξνάγνληαη θαη δηαηεξνχληαη φρη κφλν απφ ην 

ζρνιείν αιιά θαη απφ ηνπο «επαίνληεο» ησλ δηάθνξσλ παηδαγσγηθψλ 

επαγγεικάησλ.   

 

. 
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Πίλαθαο 2:ΠΑΠΔΑ-πλνπηηθόο Πίλαθαο απνθιίζεωλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 
 

Πίλαθαο 3: Γεληθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 
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Πίλαθαο 4 : Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 
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