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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Σα Νέα Μέζα (Η/Τ, ινγηζκηθφ, θ.ά.) ζηελ Δηδηθή αγσγή κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά εξγαιεία ζηα ρέξηα ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο καζεηέο ηνπ αιιά θαη ζα 

ηνπ πξνζθέξνπλ έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζηελ 

εθκάζεζε δεμηνηήησλ φπσο αλαγξάθνληαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο.  

Η εθπαηδεπηηθή καο παξέκβαζε έγηλε ζε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ ηνπ 

ΤΠΔΠΘ-Π.Ι. πνπ απεπζχλεηαη ζε «Μαζεηέο κε Διαθξηά θαη Μέηξηα 

Καζπζηέξεζε» θαη εθαξκφζηεθε ζε δχν καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζην Δηδηθφ 

Γεκνηηθφ ρνιείν θαη βξίζθνληαη ζηελ ηδηαίηεξε απηή θαηεγνξία καζεηψλ  ηα 

νπνία ρξήδνπλ ηεο αλάγθεο αλάπηπμεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  

θνπφο ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο ήηαλ λα αμηνινγήζνπκε ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηε βίσζε εηθνληθψλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ θαη 

ηελ πηνζέηεζή ηνπο κε ηε κνξθή ξνπηίλαο ζπκπεξηθνξάο φηαλ εθηεζνχλ νη 

καζεηέο απηνί ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε κηα κάζθα θαηαγξαθήο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξηλ ηε ρξήζε ηνπ κε ηνπο καζεηέο. 
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Μέζα απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ, πξνέθπςε κηα 

πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ηφζν ζε επίπεδν 

ρξεζηηθφηεηαο, ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ φζν θαη ζε επίπεδν ζεκαηνινγίαο, 

πνπ απνηειεί αμηνπνηήζηκν πιηθφ γηα θάζε επφκελν ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνχ.  

 

 
ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
 

Απψηεξνο ζηφρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηέρνληαη ζε ινγηζκηθά 

πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά κε Μέηξηα θαη Διαθξά Ννεηηθή θαζπζηέξεζε, 

ελαξκνληδφκελνο κε ηελ εηζαγσγή θαη ηνλ ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, είλαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ 

εξγαιείσλ κάζεζεο.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχληαη κέζσ ησλ θνηλσληθψλ ηζηνξηψλ 

πνπ πξνβάιινπλ, ζθνπφ έρνπλ λα απνηειέζνπλ ηζρπξφ θίλεηξν κάζεζεο 

θαζψο ε νπηηθν-αθνπζηηθή ηνπο δηάζηαζε θαη ν ςπραγσγηθνχο ηνπο 

ραξαθηήξαο είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ γηα ηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  

 
 

 1.Οξηζκόο ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο 
 

Με ηνλ φξν Ν.Κ αλαθεξφκαζηε ζε κηα εηεξνγελή νκάδα αηφκσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή επίδνζε ζε δνθηκαζίεο λνεκνζχλεο θαη 

αδπλακίεο ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά. Ο νξηζκφο ηεο ΝΚ έρεη αιιάμεη 

πνιιέο θνξέο κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.  

Παξφια απηά, ν νξηζκφο πνπ είλαη επξέσο απνδεθηφο (Α.Π..-Π.Ι.) είλαη ν 

εμήο παξαθάησ: 

«Η Ν.Κ αλαθέξεηαη ζε ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ηξέρνπζαο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Δπίζεο ε λνεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ 

βξίζθεηαη ζεκαληηθά θάησ απφ ην κέζν φξν (δχν ή πεξηζζφηεξεο ηππηθέο 

κνλάδεο απφθιηζεο θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ) θαη ζπλππάξρεη κε ζρεηηθνχο 
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πεξηνξηζκνχο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο δεμηφηεηεο 

πξνζαξκνγήο: επηθνηλσλία, πξνζσπηθή θξνληίδα, δηαβίσζε ζην ζπίηη, 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, απηνθαζνδήγεζε, πγεία θαη αζθάιεηα, αθαδεκατθή 

ιεηηνπξγία, ειεχζεξνο ρξφλνο θαη εξγαζία». 

 
1.α.Σαμηλόκεζε ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο 
 

Η ΝΚ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε 

βαξχηεηά ηεο, ζχκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην ηεο 

Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο (DSM-IV): 

 Διαθξηά ΝΚ (ΓΝ απφ 50-55 έσο 70) 

 Μέηξηα ΝΚ (ΓΝ απφ (35-40 έσο 50-55)  

 νβαξή θαη Βαξηά ΝΚ  

Σα παηδηά κε ειαθξηά ΝΚ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ 

κε ΝΚ. πλήζσο ηα παηδηά απηά παξνπζηάδνπλ κηθξή αλαπηπμηαθή 

θαζπζηέξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, ηα πξνβιήκαηα 

γίλνληαη πην εκθαλή ζην Γεκνηηθφ φπνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Αληηζέησο ηα παηδηά κε Μέηξηα ΝΚ 

εληνπίδνληαη απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζε φινπο 

ηνπο αλαπηπμηαθνχο ηνκείο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2002). Δηδηθά ηα άηνκα  

απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξνπζηάδνπλ επηβξαδπκέλε αλάπηπμε ζηελ θαηαλφεζε 

θαη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη θαηά ζπλέπεηα, νη επηδφζεηο ηνπο ζε απηή  ηελ 

πεξηνρή είλαη πεξηνξηζκέλεο. Τπάξρεη επίζεο θαζπζηέξεζε ζηελ επίηεπμε ηεο 

θξνληίδαο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη κεξηθνί ρξεηάδνληαη 

επίβιεςε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Η πξφνδνο ζηε ζρνιηθή εξγαζία 

είλαη πεξηνξηζκέλε, αιιά έλα πνζνζηφ απηψλ ησλ αηφκσλ καζαίλνπλ ηηο 

βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην δηάβαζκα, ηε γξαθή θαη ηε κέηξεζε. 

Δηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα ηνπο δψζνπλ επθαηξίεο λα 

αλαπηχμνπλ ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ  κεξηθέο 

βαζηθέο δεμηφηεηεο. Σέηνηα πξνγξάκκαηα είλαη θαηάιιεια γηα άηνκα πνπ 

καζαίλνπλ βξαδέσο θαη έρνπλ ρακειφ φξην επηδφζεσλ. 
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Χο ελήιηθνη, ηα κέηξηα θαζπζηεξεκέλα  άηνκα είλαη ζπλήζσο ηθαλά λα 

θάλνπλ απιή πξαθηηθή εξγαζία, εάλ ηα θαζήθνληά ηνπο είλαη πξνζεθηηθά 

δνκεκέλα θαη ππάξρεη επίβιεςε απφ έκπεηξα άηνκα.  

 

1.β.Γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηώλ κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη 
ζηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο ηνπο 

 

Σα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ηα παηδηά κε ΝΚ ζχκθσλα 

κε ηελ Πνιπρξνλνπνχινπ (2004) είλαη ηα εμήο: 

α) ζθέθηνληαη θαη αληηδξνχλ πην αξγά  

β) απαηηνχλ πην ζπγθεθξηκέλεο θαη επαλαιακβαλφκελεο νδεγίεο, ζε ζχγθξηζε 

κε ηα άιια παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ λέεο πιεξνθνξίεο  ή λέεο 

ζηξαηεγηθέο  

γ) γεληθεχνπλ ή κεηαθέξνπλ δχζθνια ηε γλψζε πνπ έρνπλ απνθηήζεη απφ ην 

έλα πεξηβάιινλ (π .ρ ζρνιείν) ζην άιιν (π.ρ. γεηηνληά).  

ε) αληηκεησπίδνπλ κεγάιε δπζθνιία ζηελ αλάιπζε ηελ πιεξνθνξηψλ κε 

απνηέιεζκα ε αλάιπζε πνπ θάλνπλ λα είλαη επηθαλεηαθή. 

ζη) δπζθνιεχνληαη λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο 

δίλνληαη. 

Οξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηα παηδηά κε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε είλαη νη εμήο παξαθάησ: 

 Κεξδίζηε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ καζήκαηνο. 

 Δπηιέμηε εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή ζηε 

δσή ησλ καζεηψλ. 

 Γηδάμηε ηνπο καζεηέο ηηο δεμηφηεηεο κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ ζα 

ρξεηαζηεί λα ηηο εθαξκφζνπλ. 

 Δπαλαιάβεηε ηε δηδαζθαιία ζε βάζνο ρξφλνπ. 

 ηγνπξεπηείηε φηη ηα παηδηά έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε κάζεζε. 

 ηγνπξεπηείηε φηη ηα παηδηά εμαζθνχλ ηηο θαηλνχξηεο δεμηφηεηεο. 
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2.Σα Νέα Μέζα θαη ε Δηδηθή Αγσγή 
 
 Με ηε δηδαζθαιία κέζσ ηνπ ππνινγηζηή κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

νξηζκέλα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ. Καηαξρήλ ε δπλαηφηεηα ηνπ 

καζεηή λα αθνινπζήζεη ην δηθφ ηνπ ξπζκφ κάζεζεο θαη ε λνκηκνπνίεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ λα θάλεη ιάζε ζε κία δηαδηθαζία δνθηκήο θαη πιάλεο είλαη 

κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Δπίζεο κε ηελ πξνζεθηηθή αλάιπζε ηεο καζεζηαθήο 

πνξείαο θαη κε εληζρπηέο ηηο επηβξαβεχζεηο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ, 

δίλνληαη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο λα ληψζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο επηηπρίαο θαη 

αξγά ή γξήγνξα λα θζάζνπλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.   

Η αμηνιφγεζε ησλ αληηδξάζεσλ ηνπο είλαη άκεζε θάηη πνιχ ζεκαληηθφ 

ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο ζπκπεξηθνξηζηέο γηα ηελ θαζνδήγεζε πξνο ηελ 

επίηεπμε ελφο γλσζηηθνχ ζηφρνπ, αθνχ ε ελίζρπζε, ε νπνία δε ζπζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηε ζσζηή απάληεζε ράλεη ην λφεκά ηεο θαη δε ιεηηνπξγεί ζσζηά. 

Μηα ηέηνηα ακεζφηεηα είλαη πνιχ δχζθνιε ζηελ παξαδνζηαθή καδηθή 

δηδαζθαιία ηεο ηάμεο, είλαη φκσο εθηθηή ζε έλα πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλν 

πξφγξακκα ππνινγηζηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη νη πξνρσξεκέλνη καζεηέο 

κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε πην δχζθνιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη φζνη βξίζθνληαη 

πην πίζσ δε ζα κέλνπλ ζηάζηκνη θαη άπξαγνη. Σα ελδηαθέξνληα δηαηεξνχλ ην 

παηδί ζε ζπλαηζζεκαηηθή εγξήγνξζε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ λα ελζσκαησζεί ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Ράπηε-

Ράπηε, 1996). 

2.α.H Αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Μέζσλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

 

Σα Νέα Μέζα πξνζθέξνπλ έλα επξχ θάζκα θαζεκεξηλψλ θφζκσλ θαη 

πξαγκαηηθνηήησλ. Μέζα ζην πιαίζην απηφ πξνθχπηνπλ ςεθηαθνί ηφπνη, ζηνπο 

νπνίνπο ηα επξηζθφκελα ζε δηάδξαζε άηνκα κπνξνχλ λα απνθηνχλ εκπεηξίεο 

πνπ αζθνχλ επηξξνή ζηελ αληίιεςε θαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπο, φπνπ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν λ’ απνθηήζνπλ φπσο είλαη πνιιέο θνξέο 
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γηα παηδηά κε κέηξηα θαη βαξηά θαζπζηέξεζε, γηα παηδηά κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα, θ.ά. (Kron & νθφο, 2004) 

Η έληαμε ςεθηνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ηφπσλ ζηε καζεζηαθή 

δηδαζθαιία θαζηζηά ηνπο καζεηέο θαη  ηδηαίηεξα απηνχο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

αλάγθεο πέξα απφ θαηφρνπο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην εθάζηνηε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν αιιά θαη θνηλσληθήο γλψζεο –ζηηο νπνίεο έρεη αλαθεξζεί 

παξαπάλσ φηη δηαζέηνπλ ειιείκκαηα- ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ζην 

ζπίηη, ζην ζρνιείν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην. Οη καζεηέο βηψλνπλ 

θαηαζηάζεηο ρσξίο απηφ λα ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε ηελ ππνρξέσζε ηεο  

θπζηθήο παξνπζίαο σο απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο. (Kron & νθφο, 2004). 

Σέινο, ην Α.Π.. γηα παηδηά κε ειαθξηά θαη κέηξηα θαζπζηέξεζε (ζ.2)  

πξνηείλεη ηε ρξήζε πνηθίισλ πιηθψλ απφ ην δάζθαιν επί ηε βάζεη ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

γεληθφηεξα. Δλδεηθηηθά– ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ– 

αλάκεζα ζε πνιιά άιια πιηθά, αλαθέξεη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ φπσο 

βίληεν/DVD, βηληενθάκεξα, ηειεφξαζε, cd player, ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

θ.ά.). 

3.α.Η αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ ζε παηδηά κε Διαθξηά & Μέηξηα 
Ννεηηθή θαζπζηέξεζε 

 

ην ζχγρξνλν νξηζκφ ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ζεκαληηθφ ξφιν 

θαηέρεη ε πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ/αηφκνπ, φπσο απηή 

εθθξάδεηαη θαη κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Λακβάλνληαο ππφςε πσο 

ζηα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα παηδηά νη πεξηνξηζκνί ζπλππάξρνπλ κε ηηο 

δπλαηφηεηεο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε βέβαην πσο κε ηελ θαηάιιειε 

αμηνιφγεζε θαη ππνζηήξημε κπνξεί λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ απηψλ ζε πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

(Πνιπρξνλνπνχινπ,2004, Α.Π. ., Π.Ι,).  

Σα ζχγρξνλα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο (Τ.ΠΔ.Π.Θ-

Π.Ι.) γηα παηδηά κε ειαθξηά θαη κέηξηα θαζπζηέξεζε ππνζηεξίδνπλ θαη 

αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζηηο θνηλσληθέο θαη νκαδηθέο 
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αλάγθεο κε θαηάιιειεο παξεκβάζεηο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε φισλ ησλ καζεηψλ, αλεμαξηήησο δπζθνιηψλ. Οη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη δνκηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο, 

εκπεξηέρνπλ ηα αθφινπζα:  

  Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

 Απηναληίιεςε – απηνεθηίκεζε 

 Τπεπζπλφηεηα 

 Δπηθνηλσλία 

 
Η ΓΡΑΗ ΜΑ 
 
Η δξάζε καο ηνπνζεηείηαη ρξνληθά θνληά ζηα ηέιε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη 

ηνπηθά  ζε έλα δεκφζην εηδηθφ ζρνιείν ζην θέληξν ηεο πφιεο. Η εθπαηδεπηηθή 

καο παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηελ αίζνπζα ηεο πιεξνθνξηθήο, ζ’ έλαλ εμσηεξηθφ ρψξν, ην 

κπαθάιηθν ηεο γεηηνληάο, θαη ζηελ  αίζνπζα πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ δχν καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη  ην πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ έλα ινγηζκηθφ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο κε ηίηιν «Μέηξηα θαη Διαθξηά Καζπζηέξεζε» θαζψο θαη 

ραξηί, ζηπιφ, πξαγκαηηθά ιαραληθά θαη είδε θνπδίλαο (πηάηα, πηξνχληα, 

καραίξηα, μχιν θνπήο, θ.ά.). 

1.Μάζθα Καηαγξαθήο ηνπ Λνγηζκηθνύ 

1.α.Γεληθέο πιεξνθνξίεο: 
Πεξηερόκελα ινγηζκηθνύ: 
 
Σν πεξηερφκελν ηνπ ινγηζκηθνχ ρσξίδεηαη  ζηηο παξαθάησ πέληε ελφηεηεο : 

1. Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο: Αθξφαζε –Οκηιία Γνκή Λφγνπ-Βαζηθφ Λεμηιφγην. 

2. Πξνεπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο: Γξαζηεξηφηεηα 1ε θαη 2ε  

3. Αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ: Κνηλσληθφ πεξηβάιινλ-Φπζηθφ 

Πεξηβάιινλ  

4. Γισζζηθέο Γεμηφηεηεο 

5. Μαζεκαηηθέο Γεμηφηεηεο 
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ΔΙΚΟΝΑ 1.: Η επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ινγηζκηθνύ κε ηηο Δλόηεηεο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαζήκαηα: Γιψζζα –Μαζεκαηηθά-Μειέηε Πεξηβάιινληνο 

Σερληθέο πξνϋπνζέζεηο : Αλαγθαίν ζχζηεκα, ζπζθεπέο πεξηθέξεηαο, ερεία , 

πιεθηξνιφγην. 

Δθδόηεο: Σν ΤΠΔΠΘ –Π.Ι. κε αλάδνρν ηελ εηαηξεία «ΧΜΔGA 

TECHNOLOGY», www.omegatech.gr 

Σηκή: Γίδεηαη δσξεάλ απφ ην ΤΠΔΠΘ/ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ζηα 

ζρνιεία θαη εληάρηεθε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο» 

Οκάδα πνπ απεπζύλεηαη: ε Μαζεηέο κε Μέηξηα θαη Διαθξηά Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε 

Καηεγνξία: Γηδαζθαιία θαη κάζεζε ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα 

(Γιψζζα, Μαζεκαηηθά, Πεξηβάιινλ, Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο). Δίλαη ινγηζκηθφ 

νπηηθνπνίεζεο, εξγαιείν ζηήξημεο εξγαζηψλ. 

 

1.β. Λεηηνπξγηθέο εθηηκήζεηο: 

Υεηξηζκόο: Σν ινγηζκηθφ ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε,  ε νπνία είλαη εχθνιε, 

παξνπζίαζε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ, δελ ήηαλ ζηαζεξφ. 

Δξγνλνκία:  Η νζφλε είλαη δηακνξθσκέλε κε μεθάζαξν ηξφπν. Οη ιέμεηο  

http://www.omegatech.gr/
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Μηληηαθά ζηνηρεία: Έρεη νπηηθή απεηθφληζε  θαη αθνπζηηθή - ζπκβνιηθή 

(ιεθηηθή) 

Μνξθέο παξνπζίαζεο: Μαγλεηνθσλεκέλε θσλή, εηθφλα, κε ιεθηηθά νπηηθά 

ζχκβνια θαη νπηηθά ζχκβνια ζε θίλεζε.  

Μνξθέο πεξηερνκέλνπ: Γξαζηεξηφηεηεο, Παηρλίδη, πνηφηεηα πεξηερνκέλνπ. 

Σερληθέο δηακόξθσζεο: θεληθά: Έρεη ρξψκα , θηγνχξεο κεραληζηηθνχ ηχπνπ  

Ήρνο: έληαζε  

Μνξθή πινήγεζεο: Μελνχ, ην νπνίν φκσο δε ιεηηνπξγνχζε, δελ θάλεη 

δηαζπλδέζεηο 

Αξρηηεθηνληθή Λνγηζκηθνύ: Πξνζαξκνζκέλν Γηδαθηηθφ(Διεχζεξε επηινγή 

πεγψλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ) 

Καηεύζπλζε κηληηαθώλ ζηνηρείσλ : Μεξηθή παξέκβαζε (κπξνζηά-πίζσ, 

επαλάιεςε) 

 

1.γ. Γηδαθηηθέο εθηηκήζεηο 

Σν ινγηζκηθφ απηφ απνηειεί έλα δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ είλαη θαηάιιειν γηα παηδηά κε ειαθξηά θαη κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ απνηεινχλ αθεηεξία γηα 

ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα είλαη παηρλίδη ξφισλ, 

δεκηνπξγία δηαιφγσλ, δεκηνπξγία ζελαξίσλ. 

Η παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ γίλεηαη κε δχν αηζζεηεξηαθνχο 

ηξφπνπο: νπηηθνχο θαη αθνπζηηθνχο. Η νπηηθή αλαπαξάζηαζε πνιιψλ 

αληηθεηκέλσλ ζε αξθεηέο ππνελφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ δελ είλαη μεθάζαξε θαη 

πξνθαιεί ζχγρπζε ζηνπο καζεηέο. Δπίζεο, ε αθνπζηηθή επαλάιεςε θάπνηεο 

θνξέο γίλεηαη θνπξαζηηθή γηα ηνπο καζεηέο. 

Γηαθξίλνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία απφ ηε Θεσξία ηνπ πκπεξηθνξηζκνχ, 

φπσο ν ηεκαρηζκφο ζε κηθξά ηκήκαηα ηεο χιεο θαη ε ελίζρπζε πνπ δίδεηαη ζην 

καζεηή θάζε θνξά. Παξαηεξνχκε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ζχκθσλα κε 

ηνλ ζπκπεξηθνξηζηηθφ ηχπν, φηη ε επίδξαζε απηνχ ηνπ κνληέινπ επεξεάδεη ηελ 

δηδαθηηθή ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο . 
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Σν ινγηζκηθφ δείρλεη λα έρεη ζρεδηαζηεί ηκεκαηηθά φκσο έλα ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα είλαη φηη έπξεπε λα έρεη πεξηερφκελν κφλν γηα κηα θαηεγνξία 

παηδηψλ κέηξηαο ή ειαθξηάο θαζπζηέξεζεο, πεξηζζφηεξν ηαηξηάδεη ζηε β΄ 

νκάδα. 

Οη ελφηεηεο πνπ πεξηέρεη ην ινγηζκηθφ αληαπνθξίλνληαη ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα θαη ζηηο ζηνρνζεζίεο πνπ αλαθέξεη ην ΑΠ Δηδηθήο Αγσγήο γηα 

Παηδηά κε Διαθξηά θαη Μέηξηα Ννεηηθή Καζπζηέξεζε.  

Η αλαηξνθνδφηεζε είλαη κεραληζηηθή ζηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ. 

Τπάξρνπλ επηβξαβεχζεηο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ, δίλνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο λα ληψζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο επηηπρίαο αιιά 

ζηηο ιάζνο επηινγέο ηνπ δελ ππάξρεη κηα αλαηξνθνδφηεζε ηθαλή λα ηνπο ηηο 

δηθαηνινγήζεη έηζη ψζηε λα ηνπο απνηξέςεη απφ άιιεο κειινληηθέο. 

Σν ινγηζκηθφ δελ πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, 

δε δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηα πεξηζψξηα αηνκηθήο ειεπζεξίαο ρξήζεο  ζην 

ξπζκφ κάζεζεο, ζην επίπεδν δπζθνιίεο θαη ζε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σέινο, νη ελφηεηεο θαη νη ππνελφηεηεο ηνπ κε ηα ζεκαηηθά πεδία πνπ 

πξνζθέξνπλ πεηπραίλνπλ λα ελζσκαηψζνπλ ηε ζρνιηθή θαη ηε θαζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα θαη λα αμηνπνηεζνχλ 

δηαζεκαηηθά.  

 

2.Δθαξκνγή ζελαξίνπ δηδαζθαιίαο κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζε καζεηέο 

εηδηθνύ ζρνιείνπ 

 

Ο Μηράιεο είλαη 13 εηψλ θαη έρεη κέηξηα πξνο βαξηά  θαζπζηέξεζε. Ο 

ιφγνο ηνπ είλαη απνζπαζκαηηθφο θαη νη απαληήζεηο πνπ δίλεη ζε εξσηήζεηο 

πνπ ηνπ ππνβάιινληαη είλαη κνλνιεθηηθέο. Παξνπζηάδεη ειιείκκαηα ζηελ 

θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή. 

Απνθεχγεη ηηο θνηλσληθέο ζπλαζηξνθέο είηε κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπ είηε κε 

ελήιηθεο. Πνιιέο θνξέο ηνλ θαηαιακβάλνπλ θνβίεο θαη εκκνλέο φηαλ 

πεξηβάιιεηαη απφ αλζξψπνπο. 
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Σν νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ δελ ηνλ ελζαξξχλεη νχηε ηνπ δίλεη 

επθαηξίεο γηα θνηλσληθή αλάπηπμε φπσο ηνπ πξνζθέξεη αληίζηνηρα ην ζρνιηθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ. Απηή ε αζπλέρεηα αλάκεζα ζηα δχν πεξηβάιινληα ηνπ έρεη 

επηβξαδχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ηνπ δεμηνηήησλ. 

Ο Υξήζηνο  είλαη έλα παηδί 11 εηψλ  κε κέηξηα θαζπζηέξεζε  θαη κε 

απηηζηηθά ζηνηρεία. Αλήθεη φκσο θαη ζε παηδηά κε ραξαθηεξηζηηθά ζπλδξφκνπ 

Aspenger (ραξηζκαηηθά).  Παξφιν πνπ ε γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε είλαη πνιχ 

θαιή, θάπνηεο θνξέο απνκνλψλεηαη ζε πξνζσπηθέο ηνπ ελαζρνιήζεηο θαη δελ 

ζπζηξέθεηαη ηνπο ζπκκαζεηέο. Ο Υξήζηνο επηιέρηεθε ζηελ παξέκβαζε απηή 

γηα λα ζηεξίμεη πεξηζζφηεξα επηθνηλσληαθά θαη θνηλσληθά ηνλ Μηράιε. 

 

Γεληθόο Γηδαθηηθόο ηόρνο: Να επηθνηλσλεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

Δηδηθνί ηόρνη: 

 Να επηθνηλσλεί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ  

 Να επηθνηλσλεί κε αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ (κπαθάιεο ηεο γεηηνληάο) 

 Να επηθνηλσλεί κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ 

 Να απνθηήζεη δεμηφηεηεο απηφλνκεο  δηαβίσζεο 

 Να εθθξάδεηαη ιεθηηθά  

Σν επνπηηθό πιηθό πνπ αμηνπνηήζεθε ήηαλ: 

 Ηιεθηξνληθά κέζα 

 Φξέζθα Λαραληθά 

 Υξήκαηα 

 Γξαθηθή χιε (κνιχβηα, καξθαδφξνη,  θφιιεο θ.α.). 

 Πίλαθαο ζεκεηψζεσλ 

 Οξγαλσκέλε θνπδίλα (νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζθεχε θνπδίλαο θ.α.). 

 

 

Ηκεξνιόγην Καηαγξαθήο  ηεο Δθπαηδεπηηθήο Παξέκβαζεο 
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1ε κέξα, 10:00-10:30 

4/05/09 

Δλόηεηα: Γεμηφηεηεο Δπηθνηλσλίαο 

Τπνελόηεηεο: 1ε Αθξφαζε- Οκηιία,  

                        2ε Γνκή Λφγνπ 

ηόρνο: Να γλσξίζεη επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα (ιατθή αγνξά, ζπίηη) θαη 

ζρεηηθνχο ιεθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη λα 

αιιειεπηδξάζεη κε απηά. 

 

 

ΜΑΘΗΣΔ: 

Μηράιεο θαη Υξήζηνο 

(ςεπδώλπκα) 

Παξνπζίαζε ηεο ελφηεηαο 
«Γεμηφηεηεο Δπηθνηλσλίαο» θαη 
ησλ ππνελνηήησλ ηεο (εηθ.2 & 
3) 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 
Οη  καζεηέο  επηθνηλσλνχλ κε 
ηνλ Η/Τ,  απαληνχλ ζηηο 
εξσηήζεηο, αληηδξνχλ 
αξλεηηθά  φκσο ζηηο 
αθνπζηηθέο πεξηγξαθηθέο 
επαλαιήςεηο.  

 
 

ΔΙΚΟΝΑ 2: Η ελόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ «Γεμηόηεηεο Δπηθνηλσλίαο-
Αθξόαζε & Οκηιία» 
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ΔΙΚΟΝΑ 3: Η ελόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ «Γεμηόηεηεο Δπηθνηλσλίαο-Γνκή 
Λόγνπ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αμηνιόγεζε Παξέκβαζεο:  
 

Σελ 1ε κέξα ηεο παξέκβαζεο, ν Μηράιεο ήηαλ ζπλεξγάζηκνο ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ φηαλ αιιειεπηδξνχζε κε ην ινγηζκηθφ αιιά θάπνηεο 

θνξέο έδεηρλε ζεκάδηα πλεπκαηηθήο θφπσζεο θαη πξνο ην ηέινο έδεημε 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα λα νινθιεξψζεη ηε β’ ππελφηεηα. ε εθείλα ηα 

ζεκεία επελέβαηλε ν Υξήζηνο γηα λα ππνζηεξίμεη ηε ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

2ε κέξα: 10:00-10:30 

5/05/09  

Υώξνο: Σν κπαθάιηθν ηεο γεηηνληάο 

ηόρνο: Να επηθνηλσλεί ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα 
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ΜΑΘΗΣΔ: 

Μηράιεο θαη Υξήζηνο  

 

 Φσλίδνπλ ζηνλ κπαθάιε ηεο γεηηνληάο 
ηνπ ζρνιείνπ ηνπο (εηθ.4.) 

 Πιεξψλνπλ ζην ηακείν 
 Σαθηνπνηνχλ ηα ςψληα ηνπο 
      ζην ςπγείν θαη ζε ρψξνπο ηεο 
      θνπδίλαο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 
πκκεηέρνπλ κε ιίγε παξφηξπλζε –ηδίσο ν 
Μηράιεο -ζ’ απηήλ ηελ εμσζρνιηθή 
δξαζηεξηφηεηα-ηελ επίζθεςε καο ζηνλ 
κπαθάιε ηεο γεηηνληάο.  
 

 

ΔΙΚΟΝΑ 4: Σν κπαθάιηθν ηεο γεηηνληάο θαη ηα ςώληα καο 

 

 

 

 

 

 

Αμηνιόγεζε Παξέκβαζεο: 
 

Σε β’ εκέξα, αθνχ δεκηνχξγεζαλ νη καζεηέο κηα γξαπηή ιίζηα κε ηα 

πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχκε γηα ηε ζαιάηα, επηζθεθηήθακε ην κπαθάιε ηεο 

γεηηνληάο-ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ζρνιείν-γηα λα ςσλίζνπκε. Αξρηθά ν Μ. δελ 

ήζειε λα κπεη κέζα ζην καγαδί αιιά νχηε θαη βνεζήζεη ζηελ επηινγή ησλ 

ιαραληθψλ. Έπεηηα φκσο ζπλέβαιε ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαη επίζεο 

απεχζπλε ηελ εξψηεζε ζην κπαθάιε γηα ην ηη ρξσζηάκε. ηε ζπλέρεηα, έδεημε 

απξνζπκία λα ηαθηνπνηήζεη ηα ςψληα ζην ςπγείν θαη ζ’ απηφ βνήζεζε 

ειάρηζηα.  

Γεληθά φκσο θξίλεηαη πξνο ζεηηθή θαηεχζπλζε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο ζε θνηλσληθά πεξηβάιινληα έμσ απφ ην ζρνιηθφ 
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ηνπ πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη παξφκνηα πεξηβάιινληα κφλν κε ηε 

ρξήζε Νέσλ Μέζσλ. 

 

3ε ώξα: 10:00-10:45 

6/05/09 

Υώξνο: Σν ζρνιείν (ε γσληά ηνπ θχθινπ θαη ε θνπδίλα) 

ηόρνο: Να επηθνηλσλεί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ην εθπ/θφ πξνζσπηθφ θαη 

λα ζπλεξγάδεηαη ζηα πιαίζηα κηαο θνηλήο δξαζηεξηφηεηαο 

 

 
ΔΙΚΟΝΑ 5: Η πξνεηνηκαζία ησλ πιηθώλ γηα ηελ παξαζθεπή ηεο ζαιάηαο 
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ΜΑΘΗΣΔ 

 

Μηράιεο θαη Υξήζηνο  

 
 
 

Οη δχν καζεηέο αλαθνηλψλνπλ ζηνπο 
ζπκκαζεηέο ηελ επίζθεςε ζην 
κπαθάιηθν θαη ηα ςψληα πνπ έθαλαλ γηα 
ηελ παξαζθεπή ζαιάηαο. 
Με ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ 
γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ησλ πιηθψλ γηα ηε 
ζαιάηα (εηθ.5)θαζψο θαη ε παξαζθεπή 
ηεο. Σέινο, φινη καδί θάζνληαη θαη ηε 
ηξψλε (εηθ.6).  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 
 
Ο Μηράιεο κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ εθθξάδεηαη ιεθηηθά θαη 
ζπκκεηέρεη ρσξίο ηδηαίηεξε παξφηξπλζε 
ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαζθεπήο ηεο 
ζαιάηαο πνπ εμειίζζεηαη γηα φιε ηε 
ζρνιηθή θνηλφηεηα ζε κηα ελδηαθέξνπζα 
επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα. 
 
 

 
 
 
ΔΙΚΟΝΑ 6.: Η ζαιάηα ηξώγεηαη ζην ηξαπέδη από ηνπο καζεηέο όινπ ηνπ 
ζρνιείνπ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αμηνιόγεζε Παξέκβαζεο: 
 

Σελ 3ε κέξα αλαθνίλσζε ν Μηράιεο καδί κε ην Υξήζην, κε παξφηξπλζε 

ηνπ δαζθάινπ ζην θχθιν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ- πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 

πξσί ζην ζρνιείν- ζε πνην γεγνλφο ζπκκεηείρε ηελ πξνεγνχκελε εκέξα, 

δειαδή ζηελ επίζθεςε ηνπ κε ην Υξήζην  ζην κπαθάιε θαη ηα ςψληα πνπ 

έθαλαλ. Όια απηά αλαθέξζεθαλ κεηά απφ εξσηήζεηο πνπ ηνπ απεχζπλαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ-ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απαληνχζε κνλνιεθηηθά 
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θαη απέθεπγε ηε βιεκκαηηθή επαθή. Σν ζεηηθφ φκσο ήηαλ φηη  παξέκεηλε καδί 

κε ην Υξήζην ζην θέληξν ηνπ θχθινπ θαη ζπκκεηείρε ζηελ φιε δηαδηθαζία- πνπ 

εμειίρζεθε ζε κηα επηηπρεκέλε ζπιινγηθή επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα- φπσο 

θαη ζην αλαγξάςεη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ έλα απφ ηα πιηθά πνπ ςψληζε 

ζηνλ κπαθάιε. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 

Οη καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ ζηελ 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη κε ηε ρξήζε Νέσλ Μέζσλ. Η 

θαηαιιειφηεηα φκσο ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ ζα πξέπεη 

πξσηίζησο λα δηεξεπλεζεί απφ ηελ επξχηεξε επηζηεκνληθή εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα θαη λα γίλνπλ νη αλάινγεο βειηηψζεηο θαη παξεκβάζεηο. Η άθξηηε 

εθαξκνγή ηνπ ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε εζθαικέλεο δηδαθηηθέο εθηηκήζεηο.  

Η επηηπρεκέλε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπκε κε ηηο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα δνθηκάδνληαη θαη κε 

άιιεο εθπαηδεπηηθνχο κεζφδνπο (επηζθέςεηο, παηρλίδη ξφισλ, ρεηξαπηηθφ-

επνπηηθφ πιηθφ) γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. 

Η κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ έγηλε κε κε 

ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε θάζε θνξά κε απψηεξν ζηφρν λα 

δηαθξίλνπλ ζηαδηαθά αληηθείκελα ιακβάλνληαο ππφςε πεξηζζφηεξεο 

δηαζηάζεηο ζχκθσλα ηελ αξρή ηεο θιηκαθσηήο αλαδφκεζεο (scaffolding) 

(Λαδηάο, Μπέιινπ, Παπαρξήζηνο, Κακπνχξνγινπ, 2009). Η κάζεζε δελ είλαη 

κηα γξακκηθή δηαδηθαζία, αιιά κηα ζπεηξνεηδήο ζχλζεζε γλψζεσλ, ηδεψλ, 

αμηψλ, ζηάζεσλ θαη δηαζέζεσλ. Η ζηξαηεγηθή απηή είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζηνπο 

νπνίνπο είλαη απαξαίηεην λα δηδάζθνληαη ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο κε 

απμαλφκελε δπζθνιία θαη απφιπηα δνκεκέλν ηξφπν έηζη ψζηε λα νηθνδνκνχλ 

ζηαδηαθά ηε γλψζε.  
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H ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο απνηειεί κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα 

ηνπο δαζθάινπο φζν αθνξά ηε ζπλέρηζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην ζπίηη 

απφ ηνπο γνλείο. Κάζε ζπλεξγαζία κεηαμχ δαζθάισλ θαη γνλέσλ πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ.  Η επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο κπνξεί λα 

πάξεη πνιιέο κνξθέο φπσο πξνθνξηθή κνξθή, γξαπηή, ηειεθσληθή θαη 

επίζθεςε ζην ζπίηη. Δθπαίδεπζε γνλέσλ φπνπ νη γνλείο εθθξάδνπλ ηελ 

αλάγθε ηνπο γηα πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε θαη έρνπλ επθαηξίεο λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε άιιεο νηθνγέλεηεο θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, απνηειεί κία 

κνξθή ζπλεξγαζίαο φπνπ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο θαη πξνηείλνληαη λέεο 

ηδέεο γηα ιήςε πξσηνβνπιηψλ απαξαίηεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε (Sutcliffe 1991). 
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