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Περίληψη 

Το πρόγραμμα «i-δημιουργώ» υλοποιείται στην ωρολόγια διευρυμένη ζώνη σε μαθητές 

νηπιαγωγείου και η κυρίαρχη φιλοσοφία του είναι να εισαγάγει στάσεις και πρακτικές 

απέναντι στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μέσα 

από στρατηγικές χρήσης των νέων εργαλείων σε αντιπαραβολή με την καθημερινή φυσική 

αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον του.  

Το πρόγραμμα ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα των παιδιών αφού συχνά στην πρώτη φάση 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο το θεατρικό παιχνίδι και η αφήγηση-δραματοποίηση αλλά μέσα 

από αυτό αναδύονται και άλλες ποιοτικές δεξιότητες όπως: ο διάλογος για την επίλυση 

προβλημάτων, η επαφή με άλλα σημειωτικά συστήματα εκτός του γραπτού λόγου, η 

αποκωδικοποίηση, γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες, ανάλυση έργου κλπ. 

Η ευελιξία του προγράμματος, η  διασύνδεση του με όλες  τις μαθησιακές περιοχές αλλά  και 

το δημιουργικό-θεατρικό παιχνίδι με τον κοινωνικοποιητικό του ρόλο, εξασφαλίζουν τη 

συμβολή της δράσης αυτής ολιστικά και ολόπλευρα στην εξέλιξη του παιδιού και κατά 

συνέπεια στην ένταξή του.  

 

Εισαγωγή 

 Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠ) και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΠ-Υ), η οποία 

διεθνώς είναι γνωστή ως Attention Deficit Hyperactivity Disorder (AD/HD), αποτελεί μία 

από τις συχνότερα εμφανιζόμενες και διαγνωσκόμενες διαταραχές σε παιδιά σχολικής ηλικίας 

(Barkley,1990, The British Psychological Society, 1996). Μετά από ερευνητικές μελέτες 

επεκράτησε η άποψη ότι η ΔΕΠ/ΔΕΠΠ-Υ είναι οργανικής προέλευσης, στην οποία 

εμπλέκονται γενετικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες και εμπεριέχει νοητικές και 

νευροψυχολογικές δυσλειτουργίες ή ανεπάρκειες. Η είσοδος στο σχολείο σηματοδοτεί, για 

πολλά παιδιά με ΔΕΠΠ-Υ, την εμφάνιση νέων συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη σχολική 

εργασία. 
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Οι ραγδαίες εξελίξεις στις ΤΠΕ αλλάζουν καθημερινά τον τρόπο με τον οποίο 

επικοινωνούμε, εκπαιδευόμαστε, συνεργαζόμαστε, ψυχαγωγούμαστε, κλπ. Όλες οι 

προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες των πολιτών της κοινωνίας και 

της οικονομίας της γνώσης υποστηρίζονται από εφαρμογές ΤΠΕ. Οι αλλαγές αυτές είναι 

ιδιαίτερα έντονες και σημαντικές για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς προσφέρουν μια 

ιστορική ευκαιρία για ισότιμη πρόσβαση και ανεξάρτητη διαβίωση για όλους. 

Η σημασία των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή έχει καταδειχθεί μέσα από μια σειρά μελετών στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το εκπαιδευτικό λογισμικό προσφέρει ένα προβλέψιμο και 

«ασφαλές» περιβάλλον μάθησης που μπορεί να αυξήσει το κίνητρο και τη συνεργασία και να 

βελτιώσει τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας για τα ΑμεΑ, ιδιαίτερα μέσα σε  

εικονικά περιβάλλοντα μάθησης. 

 

Το Πρόγραμμα «i-δημιουργώ» 

Το πρόγραμμα «i-δημιουργώ» υλοποιείται στην ωρολόγια διευρυμένη ζώνη σε μαθητές 

νηπιαγωγείου και η κυρίαρχη φιλοσοφία του είναι να εισαγάγει στάσεις και πρακτικές 

απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ μέσα από στρατηγικές χρήσης των νέων εργαλείων σε 

αντιπαραβολή με την καθημερινή φυσική αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον 

του.  

Χρησιμοποιούμε το iPad της Apple ένα τεχνολογικό εργαλείο που μπορεί να συνεισφέρει 

στην προσωπική, κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των νηπίων. Η χρήση 

του λογισμικού και των εφαρμογών με τη βοήθεια του  tablet σε έναν καινοτόμο συνδυασμό 

με το θεατρικό παιχνίδι και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες δίνουν προστιθέμενη αξία 

στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν προηγηθεί αλλά και αντίστροφα: 

λειτουργεί δηλαδή σαν μοχλός γνώσης και  κίνητρο δράσης. Το λογισμικό ως προς τη χρήση 

και την μαθησιακή διαδικασία προσφέρει αυτονομία  στο παιδί, συνδέεται με τις γνώσεις και 

εμπειρίες των παιδιών αλλά και με την εκπαιδευτική πράξη. Οι δραστηριότητες δεν 

ακολουθούν μία σειριακή κατεύθυνση ή μια εξελικτική πορεία. 

Στην περίπτωση του μαθητή με ΔΕΠΠ-Υ το πρόγραμμα λειτούργησε με μία επιπλέον 

εξατομικευμένη και διαβαθμισμένη στοχοθεσία ενώ μετασχηματίστηκε μέσα από την 

διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος σε σχέση με το μαθητή μας. 

Συνδέθηκε με το ΑΠ και με εξατομικευμένους στόχους που τέθηκαν έπειτα από παρατήρηση 

και αξιολόγηση του παιδιού. Ο μαθητής μας έδειξε ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα για το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα ενώ τα οφέλη που αποκόμισε από αυτό είναι αρκετά και ιδιαίτερα 

σε περιοχές όπου υπήρχε διαπιστωμένα μεγάλο έλλειμμα. 

 Η ευελιξία του προγράμματος, η  διασύνδεση του  με όλες  τις μαθησιακές περιοχές, η χρήση 

και η αξιοποίηση των ΤΠΕ αλλά και το δημιουργικό-θεατρικό παιχνίδι με τον 

κοινωνικοποιητικό του ρόλο εξασφαλίζουν την συμβολή της δράσης αυτής ολιστικά και  

ολόπλευρα  στην εξέλιξη του παιδιού και κατά συνέπεια στη ένταξή του.  

Το πρόγραμμα «i-δημιουργώ» επιλέχθηκε να παρουσιαστεί ως καλή πρακτική στο 

Πανελλήνιο Συνέδριο «Ακαδημαϊκή  Αριστεία και Χάρισμα»,  στην Αθήνα, 15-3-2014. 

 

 



Γιατί ένα Eργαστήρι Tεχνολογίας στο Nηπιαγωγείο 

Στη σύγχρονη κοινωνία δύσκολα πια μπορεί να βρει κανείς δραστηριότητες  που να μην 

επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Ένας νέος κοινωνικός 

λόγος δημιουργείται μέσα από τους ανοιχτούς μικρόκοσμους των υπολογιστικών 

περιβαλλόντων. Τα μικρά  παιδιά είναι οι πρώτοι χρήστες των νέων εργαλείων,  αναγνώστες 

αλλά και συγγραφείς του νέου αυτού παγκόσμιου λόγου και τα σχολεία τα κοινωνικά 

περιβάλλοντα μέσα στα οποία μετασχηματίζεται η εκπαιδευτική γλώσσα.  

Η ταχύτατη ανάπτυξη των ΤΠΕ δημιουργεί απαιτήσεις «τεχνολογικού εγγραμματισμού» 

τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Η απόκτηση «πληροφορικής 

κουλτούρας» επιτρέπει να συμβαδίζουμε με τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας και 

εντείνει την ανάγκη για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα σε αυτή 

την πραγματικότητα που διαμορφώνεται, προσφέρονται νέες δυνατότητες στο χώρο της 

Ειδικής Αγωγής. Η διδακτική διαδικασία εμπλουτίζεται με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά 

λογισμικά, με διαδικτυακές εφαρμογές, καθώς και με συστήματα και τεχνολογίες που 

προσφέρουν ευέλικτα εργαλεία στα χέρια εκπαιδευτικών και μαθητών.  

Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται, το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολο του 

οφείλει να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις 

μόρφωσης και κατάρτισης και να ανταποκριθεί ανάλογα προκειμένου οι Νέες Τεχνολογίες να 

μην κατευθύνουν αλλά να υπηρετούν τους γενικότερους στόχους και σκοπούς του. 

 

Εισαγωγή  των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

Σύμφωνα με την UNESCO, για να προσδιοριστεί ο όρος ΤΠΕ, θα πρέπει πρώτα να οριστούν 

δύο άλλοι όροι, αυτοί της επιστήμης της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας της 

Πληροφορικής. (Anderson & Weert, 2002) 

Η επιστήμη της Πληροφορικής αφορά στο σχεδιασμό, υλοποίηση, αξιολόγηση, χρήση, και 

συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας της πληροφορίας, καθώς επίσης και στο υλικό των 

υπολογιστών και του λογισμικού τους. Η τεχνολογία της Πληροφορικής ορίζεται ως το 

σύνολο των υπολογιστικών συστημάτων και των τεχνολογικών εφαρμογών της 

Πληροφορικής στην κοινωνία. Με βάση αυτή την οριοθέτηση, οι ΤΠΕ ορίζονται ως ο 

συνδυασμός της τεχνολογίας της Πληροφορικής με άλλες συσχετιζόμενες τεχνολογίες και 

ειδικότερα με αυτές των επικοινωνιών. 

Έτσι η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ αφορά στη χρήση του υπολογιστή και των 

τεχνολογικών εργαλείων και προγραμμάτων του στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επιτυγχάνεται σε ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει διδακτικά 

σενάρια ή σενάρια διδασκαλίας. 

Η τεχνολογία της Πληροφορικής ορίζεται ως το σύνολο των υπολογιστικών συστημάτων και 

των τεχνολογικών εφαρμογών της Πληροφορικής στην κοινωνία. Με βάση αυτή την 

οριοθέτηση, οι ΤΠΕ ορίζονται ως ο συνδυασμός της τεχνολογίας της Πληροφορικής με άλλες 

συσχετιζόμενες τεχνολογίες και ειδικότερα με αυτές των επικοινωνιών. 

Έτσι η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ αφορά στη χρήση του υπολογιστή και των 

τεχνολογικών εργαλείων και προγραμμάτων του στην εκπαιδευτική διαδικασία. 



Επιτυγχάνεται σε ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει διδακτικά 

σενάρια ή σενάρια διδασκαλίας. 

 

Υπολογιστής  και Αξιοποίησή του  στη Διδασκαλία - Νέες Προσεγγίσεις - Η Μεταφορά 

των Τριών Κύκλων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Με το γράφημα των τριών ομόκεντρων κύκλων ερμηνεύεται σχηματικά ο 

επαναπροσδιορισμός της αξιοποίησης του υπολογιστικού περιβάλλοντος στην διδακτική 

πρακτική μέσα από τα σύγχρονα επιστημονικά ρεύματα και τις νέες θεωρητικές 

προσεγγίσεις. 

Αυτή η προσέγγιση αφορά ίσως περισσότερο τη διδασκαλία της γλώσσας. Ας μην ξεχνάμε 

όμως πως εγγραματισμός  σύμφωνα με τα νέα γλωσσολογικά κινήματα  σημαίνει επικοινωνία 

και  επιτυχής αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. 

Οι τρείς ομόκεντροι  και συγκοινωνούντες κύκλοι  έχουν ως κέντρο τον υπολογιστή. Ο 1
ος

 

δίνει έμφαση στην πρακτική εξάσκηση  μέσω του υπολογιστή. Ο 2
ος

 αναφέρεται  στην 

επικοινωνιακή χρήση του τεχνολογικού εργαλείου. Ο 3
ος

  αναδεικνύει  τις μεταβλητές εκείνες 

που ο εκπαιδευτικός θα ερευνήσει και θα αξιοποιήσει με μια κριτική προσέγγιση  προς 

όφελος των μαθητών. Έτσι ο υπολογιστής γίνεται εργαλείο έκφρασης και διερεύνησης στα 

χέρια των μαθητών οι οποίοι δεν αρκούνται πλέον στο να λαμβάνουν έτοιμη γνώση, αλλά 

ενθαρρύνονται να κάνουν τη μέγιστη δυνατή χρήση των δικών τους ικανοτήτων, δεξιοτήτων 

και μεταδεξιοτήτων μέσα από μια κριτική προσέγγιση. (Φραγκάκη, 2011) 



Η Δομή του Προγράμματος 

Το εργαστήρι τεχνολογίας iPad υλοποιείται στο  πλαίσιο του νέου ΑΠ για το νηπιαγωγείο και 

της θεματικής περιοχής των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ). Το πρόγραμμα, υλοποιείται στην 

ωρολόγια διευρυμένη ζώνη σε μαθητές νηπιαγωγείου  (ηλικίες 4-6)  μία φορά την εβδομάδα  

με διάρκεια δραστηριότητας 50΄ και σε μικρές ομάδες παιδιών (8-10  ατόμων).   

Χρόνος συνολικός: 50΄ (30΄ επεξεργασία θέματος, αφήγηση, θεατρικό παιχνίδι, δημιουργία 

και έκφραση  και στη συνέχεια 20΄ εργασία στο iPad).  

Η εκπαιδευτική  ομάδα  αποτελείται από  μία εμψυχώτρια-θεατρολόγο, μία καθηγήτρια 

πληροφορικής και μία εκπαιδευτικό. Κοινό χαρακτηριστικό της ομάδας είναι η εξοικείωση με 

τον υπολογιστή  και τη χρήση του μέσα από τη συνεργατική λειτουργία του με τη συμβατική 

διδασκαλία  μέσα στην τάξη. 

Όλοι επίσης οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό νηπιαγωγείο www.kidogarten.com 

και μέσα από αυτό το ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον μπορούν να εξασκηθούν στο σπίτι τους 

αλλά και στο σχολείο σε δεξιότητες των βασικών περιοχών του ΑΠ αλλά και να λαμβάνουν 

ανατροφοδότηση με ή χωρίς την εμπλοκή των γονέων και των εκπαιδευτικών. 

 

Πως Λειτουργεί; 

Η χρήση του υπολογιστικού εκπαιδευτικού προγράμματος  με τη βοήθεια του  tablet δίνει 

προστιθέμενη αξία στις βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν προηγηθεί 

αλλά και αντίστροφα: λειτουργεί δηλαδή σαν μοχλός γνώσης (iPad) και κίνητρο για 

ενεργητική δράση (σύνδεση με τη δημιουργική βιωματική δράση δηλαδή το θεατρικό 

παιχνίδι). Το ένα λειτουργεί σαν γέφυρα για το άλλο και οι δύο διδακτικές συνθήκες 

βρίσκονται σε πλήρη συνέργεια. Το λογισμικό ως προς τη χρήση και την μαθησιακή 

διαδικασία προσφέρει μεν αυτονομία στο παιδί, παράλληλα όμως δημιουργεί συνθήκες 

επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ των παιδιών και συνδέεται φυσικά με τις γνώσεις και 

εμπειρίες των παιδιών αλλά και με την εκπαιδευτική πράξη (ΑΠ) ενώ το θεατρικό παιχνίδι 

και η κιναισθητική δράση αναδεικνύουν τα μοναδικά οφέλη της φυσικής  ανθρώπινης 

επικοινωνίας και σωματικής έκφρασης. 

 

Γενικός Σκοπός 

Nα εισαγάγει στάσεις απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ μέσα από πρακτικές και νοοτροπίες 

χρήσης των νέων εργαλείων σε αντιπαραβολή με την καθημερινή φυσική 

αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον του, αξιοποιώντας ταυτόχρονα κλίσεις, 

ικανότητες αλλά και τη δημιουργικότητα των παιδιών.  

 

Επιμέρους Στόχοι 

 Να κατανοήσουν ότι οι ΤΠΕ έχουν μεν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία όμως 

σχεδιάζονται με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου 

 Να ανακαλύψουν στρατηγικές μάθησης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες  και να τις 

αξιοποιήσουν προς όφελος τους 



 Να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και να επικοινωνήσουν μέσα και έξω από 

υπολογιστικά περιβάλλοντα 

 Να καλλιεργήσουν σύνθετες κοινωνικές δεξιότητες όπως ο διάλογος για την επίλυση 

προβλημάτων, η συνεργατικότητα  

 Να έρθουν σε επαφή με πολυγραμματισμούς και άλλα σημειωτικά συστήματα εκτός 

του συμβατικού κειμένου  

 Να γνωρίσουν πολυτροπικά κείμενα  

 Να εκφραστούν δημιουργικά, να συνδέσουν και να ερμηνεύσουν τις εμπειρίες τους 

μέσα από το υπολογιστικό περιβάλλον  

Θεωρούμε πως σημαντικότεροι είναι οι δύο πρώτοι οι οποίοι αναφέρονται στην κριτική 

ανάγνωση και αξιοποίηση των υπολογιστικών περιβαλλόντων. 

 

Επιπλέον  Αναδυόμενοι Στόχοι  

 Να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και να επικοινωνήσουν μέσα και έξω από 

υπολογιστικά περιβάλλοντα 

 Να έρθουν σε επαφή με πολυγραμματισμούς και  άλλα σημειωτικά συστήματα εκτός του 

συμβατικού κειμένου 

 Να γνωρίσουν  πολυτροπικά κείμενα  

 Να εκφραστούν δημιουργικά, να συνδέσουν και να ερμηνεύσουν τις εμπειρίες τους μέσα 

από το υπολογιστικό περιβάλλον 

 Να ανακαλύψουν στρατηγικές μάθησης σχετικά με τις  νέες τεχνολογίες και να τις 

αξιοποιήσουν προς όφελός τους 

 

Η Ένταξη Παιδιού με ΔΕΠΠ-Υ 

ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή 

Έχει αποδειχθεί ότι η ηλεκτρονική διδασκαλία προσφέρει ένα αίσθημα ελευθερίας στα παιδιά 

και μειώνει το άγχος τους σε σχέση με τη φυσική παρουσία του δασκάλου. Ένα βασικό 

πλεονέκτημα είναι επίσης η δυνατότητα που παρέχεται στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

να έχουν ένα πλήρες οπτικό-ακουστκοκιναισθητικό εργαλείο στα χέρια τους, το οποίο είναι 

«ακούραστο», ανεξάντλητο και χωρίς καμία πιθανότητα σαρκασμού ή χλευασμού του λάθους 

τους. Χαρακτηριστικό είναι το πείραμα που οργάνωσε ο Tallal και οι συνεργάτες του το 

1996, με παιδιά που παρουσίαζαν ΜΔ (Μαθησιακές Δυσκολίες) καθώς και προβλήματα 

επικοινωνίας. Το αποτέλεσμα ήταν τα παιδιά ηλικίας 5-10 ετών τα οποία όμως είχαν 1-3 

χρόνια καθυστερημένη γλωσσική ικανότητα, να καταφέρουν σε διάστημα μόλις τεσσάρων 

εβδομάδων να βελτιωθούν κατά δύο έτη, και να διατηρήσουν αυτή την αλλαγή ακόμα και 

μετά από έξι εβδομάδες. Ειδικότερα σε ότι αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτό 

εμπεριέχει όλες τις διδακτικές στρατηγικές οι οποίες ενδείκνυνται για περίπτωση παιδιού με 

ΔΕΠΠ-Υ και συγκεκριμένα: 

 Μάθηση μέσω υπολογιστή  

 Αλληλοδιδασκαλία  



 Μουσική προσέγγιση 

 Θεραπευτικό παιχνίδι 

 Συναισθηματική αγωγή  

Η περίπτωση του  Παιδιού  με ΔΕΠΠ-Υ  

Σύντομο κοινωνικό ιστορικό 

Ο Α, είναι μαθητής νηπιαγωγείο, ηλικίας 6 ετών, ζει με τους γονείς του στη Λάρισα. Έχει 

παρακολουθήσει από 3½ τα τμήματα Παιδικού Σταθμού του εκπαιδευτηρίου μας. Έχει μία 

μικρότερη αδερφή 3 ετών για την οποία εκδηλώνει πολύ τρυφερά αισθήματα αφού κι εκείνη 

έρχεται στον Παιδικό Σταθμό. Γενικά ζει μέσα σε ένα ασφαλές, ήρεμο και οργανωμένο  

οικογενειακό περιβάλλον με τους γονείς να δείχνουν να νοιάζονται και να φροντίζουν για τις 

φυσικές και συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών τους. 

Διαγνωστική εκτίμηση και παρέμβαση 

Ο Α. ήρθε στον Παιδικό Σταθμό 3½   έχοντας μία διαγνωστική εκτίμηση από ΚΨΥ η οποία 

αναφερόταν σε ΔΑΔ και σε κατώτερη νοημοσύνη. Η επόμενη  εκτίμηση  μετά από ένα χρόνο 

επανέλαβε ότι και η προηγούμενη. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού 

παρακολουθούσε πρόγραμμα παρέμβασης από εργοθεραπευτή και λογοθεραπευτή ενώ στον 

Παιδικό Σταθμό παρακολουθούσε ομαδικό αλλά και εξατομικευμένο πρόγραμμα σε 

συνεργασία με την εκπαιδευτικό και την παιδοψυχολόγο του εκπαιδευτηρίου αλλά και  την 

υπόλοιπη θεραπευτική  ομάδα. 

Όταν το παιδί έγινε 4½  ετών και με τη συνεργασία της Σχολικής Συμβούλου παραπέμψαμε 

στα ΚΕΔΔΥ όπου η διάγνωση αναφερόταν σε ΔΕΠΠ-Υ συνυπάρχουσα με σύνθετες 

κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες. Οι οδηγίες για ΕΕΠ ήταν λακωνικές και  

πρότειναν: εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, συνέχεια φοίτησης στο ισχύον εκπαιδευτικό πλαίσιο 

αλλά και συνεδρίες με παιδοψυχίατρο του παιδιού, αλλά και της μητέρας. 

Προφίλ 

Ο A., έρχεται χαρούμενος στο σχολείο και με καλή διάθεση. Έχει τυπική καθημερινή 

φοίτηση, δείχνει θετική στάση στην μάθηση γενικότερα ενώ επιδεικνύει κίνητρα για 

συμμετοχή στην κοινωνική ζωή του σχολείου με αποτέλεσμα την ένταξη και τη  

συνεκπαίδευση του στην τάξη. 

Παρόλα αυτά εκδηλώνει συχνά παρορμητική συμπεριφορά, έχει δυσκολίες στη συγκέντρωση 

και λόγω των πρωτογενών δυσκολιών παρουσιάζει και κάποιο έλλειμμα στις μαθησιακές 

περιοχές αλλά και στην κοινωνική  του ανάπτυξη.  

Κρίναμε σκόπιμο λοιπόν να γίνει αξιολόγηση  στον μαθητή.  

Οι μέθοδοι αξιολόγησης της μαθησιακής επάρκειας αλλά και της κοινωνικής και 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς ήταν: 

- Ψυχογλωσσικό εργαλείο ΕΠΕΑΕΚ 1.1.3, ΑΠΘ 

- Πληροφορίες από ελεύθερες καταγραφές της νηπιαγωγού και από το ημερολόγιο του 

παιδιού. 

- Πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον 



Οι δυσκολίες που φάνηκε να παρουσιάζει σε σχέση με το διδακτικό πλαίσιο αλλά και το ΑΠ 

εντοπίζονται στις παρακάτω περιοχές: 

-Ακουστική πρόσληψη: ερωτήσεις κατανόησης, αφηρημένες έννοιες, παρακολούθηση  

διήγησης κλπ. 

-Ακουστική συσχέτιση: λανθασμένες ή απίθανες απαντήσεις, αδυναμία σύνδεσης 

πληροφοριών με δικές του εμπειρίες 

-Ακουστική μνήμη: χρονική ακολουθία, ακολουθίες προφορικών εντολών, μεταθέτει 

φθόγγους 

-Προφορικό λόγο: συχνά απαντά λανθασμένα, μιλάει με φτωχό λεξιλόγιο 

-Γραμματική ολοκλήρωση: δεν χρησιμοποιεί σωστά χρόνους του παρελθόντος, βάζει λέξεις 

σε λάθος θέση, δε χρησιμοποιεί χρονικούς προσδιορισμούς. 

Βασική παιδαγωγική αρχή μίας εκπαιδευτικής αξιολόγησης θεωρούμε ότι είναι η ανάδειξη 

των δυνατών σημείων του παιδιού. 

Έτσι εντοπίσαμε ότι διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες: 

Οπτική πρόσληψη: μαθαίνει πολύ γρήγορα με οπτικές οδηγίες και μέσα από καταστάσεις 

επίδειξης, αντιγράφει, ανακαλεί εύκολα οπτικές πληροφορίες 

Οπτική συσχέτιση: αναγνωρίζει έννοιες, μοντέλα, διασυνδέσεις,  αναγνωστική ετοιμότητα, 

ζωγραφίζει δημιουργικά 

Έχει προχωρήσει σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα στην φωνολογική αναγνώριση, διαβάζει 

φωναχτά αλλά συχνά δεν θυμάται αυτό το οποίο είπε ή δεν αναγνωρίζει την έννοια  

Απαριθμεί με ευκολία, κάνει προσθέσεις και αφαιρέσεις 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες σε εκτελεστικά έργα ιδιαίτερα σε εργασίες όπου εκτελεί 

τα βήματα σχεδόν αυτόνομα και με συγκέντρωση σε συνθήκη ηρεμίας 

Επιπλέον είναι πολύ καλός σε εργασίες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δείχνει ισχυρό 

κίνητρο ποιοτικής συμμετοχής σε δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτό 

Στην κοινωνική του συμπεριφορά παρουσιάζει δυσκολίες που προκαλούνται περισσότερο 

από: 

 Τις ανάρμοστες φωνητικές του συνήθειες 

 Παρορμητικότητα  

 Αναγνώριση συναισθημάτων: δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τα συναισθήματα των 

άλλων και να προσαρμόσει την συμπεριφορά του ανάλογα με αυτά 

 Μη κοινωνική συμπεριφορά που συχνά προκαλείται από παρόρμηση και 

συναισθηματικές εκρήξεις 

 Κοινωνική ταυτότητα  

 Γενικά παρουσιάζει προβλήματα που προκαλούνται περισσότερο από τις εγγενείς 

αδυναμίες του όπως: στην συγκέντρωση, στις επιτελικές λειτουργίες, στην οργάνωση 

και ανάκληση των ακουστικών πληροφοριών, στην αυτορρύθμιση και στην  

αυτοεκτίμηση και στη συναισθηματική επίγνωση. 



Ειδικοί και εξατομικευμένοι  στόχοι για τον μαθητή-περιοχές παρέμβασης 

 Να ενισχυθεί η κοινωνική του ταυτότητα αξιοποιώντας το ταλέντο του και 

προηγούμενες γνώσεις πάνω στις ΤΠΕ 

 Να αυξήσει το βαθμό, το χρόνο και την ποιότητα συγκέντρωσης 

 Να αυτοπροσδιορίσει τις ανάγκες του και να μάθει να αυτορρυθμίζεται μέσα από 

φαντασιακές καταστάσεις 

 Να αποκτήσει συνήθειες κοινωνικού διαλόγου και να βελτιώσει την έκφραση και την 

επικοινωνία του  

 Να αποκτήσει εσωτερικό κίνητρο συμμετοχής  

 Να αποκτήσει αυτοέλεγχο  

 Να μάθει να επιλύει διαφορές  

 Να βρίσκει λύσεις σε προβλήματα μέσα από σενάρια διδασκαλίας 

 Να εκπαιδευτεί σε στρατηγικές μάθησης 

 Να βοηθηθεί στο να ανακαλεί πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα  

 Να εργάζεται πάνω σε ακολουθίες εργασιών 

 Να διατηρεί την αποκτηθείσα γνώση και να την αξιοποιεί αποτελεσματικά προς 

όφελος του 

 Να αναγνωρίσει τις δυνατότητες του και να τις γενικεύσει μέσα και έξω από την τάξη 

Διδακτική αξιολόγηση  

Χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός συστηματικής, άτυπης και δυναμικής αξιολόγησης με σκοπό 

να αξιοποιηθούν τα διδακτικά συμβάντα. 

 Η παρατήρηση της συμπεριφοράς του μαθητή και των συνθηκών που επικρατούν μέσα στην 

τάξη, όταν αυτή εκδηλώνεται, παρέχει ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες για την προσαρμογή 

του μαθήματος στις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή συστηματική και στη μη συστηματική 

(άτυπη) παρατήρηση. (Waterman, 1994) Στην πρώτη κατηγορία, η παρατήρηση αφορά στην 

καταγραφή προκαθορισμένων συμπεριφορών με διαβαθμισμένη κλίμακα, ενώ στη δεύτερη ο 

παρατηρητής καταγράφει μόνο όποιες συμπεριφορές κρίνει ως σημαντικές. Αν και η 

συστηματική παρατήρηση προσφέρει πλούσιες και έγκυρες πληροφορίες, η μη συστηματική 

ενσωματώνεται πολύ πιο εύκολα στο σχολικό πρόγραμμα και επιτρέπει στην εκπαιδευτικό να 

λειτουργεί ως παρατηρητής με μεγαλύτερη άνεση. 

Δυναμική αξιολόγηση 

Η δυναμική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που συνήθως αποτελείται από τρία στάδια: την 

εξέταση, την εκπαίδευση και την επανεξέταση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι 

επιτρέπεται ο διάλογος και γενικά η αλληλεπίδραση μεταξύ εξετάστριας και εξεταζόμενου. Η 

εκπαιδευτικός μπορεί να ρωτά το μαθητή τι σκέφτεται καθώς αξιολογείται, να τον επαινεί, να 

τον ανατροφοδοτεί, να τον βοηθά με ορισμένες νύξεις για να βρει την απάντηση, να συνδέει 

τη δοκιμασία με προηγούμενες εμπειρίες και αντιλήψεις του μαθητή, μέχρι και να δείχνει την 

εκτέλεση του έργου δρώντας ως μοντέλο. Βέβαια, όταν δίνεται βοήθεια στο μαθητή, η 

εξέταση επαναλαμβάνεται με άλλη ισοδύναμη δοκιμασία μέχρι που ο μαθητής να εκτελεί το 

έργο εντελώς μόνος του. (Stenberg & Grigorenko, 2002) 

Η δυναμική αξιολόγηση βασίζεται στη ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης, η οποία «αντιστοιχεί στην 

απόσταση ανάμεσα στο πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού, όπως αυτό 

καθορίζεται από την ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων και στο επίπεδο της εν δυνάμει 



ανάπτυξης, όπως αυτό καθορίζεται από την επίλυση προβλημάτων κάτω από την 

καθοδήγηση των ενηλίκων ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομηλίκους». (Vygotsky, 1997, 

σελ. 147)  

Η δυναμική αξιολόγηση έχει αποκτήσει αρκετούς υποστηρικτές επειδή δίνει τη δυνατότητα 

στην εκπαιδευτικό να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο μαθητής, να εντοπίσει 

ποιου είδους νύξεις τον διευκολύνουν και ποια εκπαιδευτικά μέσα είναι αποτελεσματικά για 

αυτόν.  

Χρησιμοποιήθηκε επιπλέον πρωτόκολλο παρατήρησης  για το παιδί αλλά και για την ομάδα 

αλλά και  ελεύθερες καταγραφές από όλους τους εμπλεκόμενους.  

Πραγματοποιήθηκε επισκόπηση-επανασχεδιασμός του προγράμματος και αλλαγή διδακτικών 

πρακτικών ανάλογα με τα δεδομένα του πεδίου αξιολόγησης και των πληροφοριών που 

αξιοποιούσαμε μέσα από τα διδακτικά συμβάντα.  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Γενικός σκοπός: Να συνδέσουν γνώσεις και εμπειρίες μέσα από τις δύο διδακτικές 

συνθήκες (θεατρικό παιχνίδι - εργασία στο iPad) 

Στόχοι για την ομάδα: 

 Να γνωρίσουν τον φυσικό περιβάλλον και να μιλήσουν γι αυτό 

 Να εκφραστούν μέσα από το θεατρικό παιχνίδι 

 Να υποδυθούν ρόλους 

 Να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους  

 Να  γνωρίσουν τους αριθμούς  

 Να κατανοήσουν ποσότητες  και να κάνουν συσχετισμούς 

 Να προσανατολιστούν στο χώρο  

 Να εκφραστούν λεκτικά και με το σώμα τους  

Επιμέρους  στόχοι για τον μαθητή με ΔΕΠΠ-Υ: 

 Να αναπτύξει  εσωτερικό κίνητρο  ενεργητικής συμμετοχής  στο θεατρικό παιχνίδι. 

 Να υποδυθεί ρόλους 

 Να εκφραστεί με το σώμα του και με κινήσεις του προσώπου 

 Να αναγνωρίσει συναισθήματα 

 Να  κατανοήσει οδηγίες  

 Να ακολουθήσει βήματα προφορικών οδηγιών 

 Να αποκωδικοποιήσει οπτικές νύξεις  

 Να ανακαλύψει και να καλλιεργήσει στρατηγικές γνώσης και μεταγνώσης 



 Να αξιοποιήσει τις γνώσεις του και τις κλίσεις του  στην τεχνολογία μέσα σε μια νέα 

διδακτική συνθήκη  

 Να διατηρήσει και να γενικεύσει τις γνώσεις του 

 Να αυξήσει το βαθμό και το χρόνο συγκέντρωσης του με στόχο την ποιοτικότερη 

συμμετοχή του στην τάξη 

Περιγραφή  Δραστηριότητας 

Α΄ Φάση: 

 Η δραστηριότητα  ξεκινά με θεατρικό παιχνίδι: «Θα κάνουμε βαφτίσια!»  

 Δίνεται σε κάθε παιδί για όνομα ένας αριθμός 

 Τώρα οι αριθμοί θα πάνε βόλτα στην εξοχή! (θεατρικό παιχνίδι: οι αριθμοί ξεκινούν 

τη βόλτα τους στην εξοχή, όπου παίζουν διάφορα παιχνίδια χωρισμένοι σε ομάδες)  

 Ξαφνικά εκεί που οι αριθμούληδες είναι ξαπλωμένοι στο καταπράσινο γρασίδι, 

έρχεται κοντά τους ένα σμήνος μελισσών που ζουζουνίζει! 

 Οι μέλισσες τους ζητούν μια χάρη! Τους καλούν στο σπίτι τους και τους ζητούν τη 

βοήθειά τους: να τις βοηθήσουν να μαζέψουν το χυμό των λουλουδιών για να 

φτιάξουν με αυτόν μέλι. 

 Οι αριθμοί πηγαίνουν στα τραπέζια της τάξης -στο σπίτι των μελισσών  

 Τα παιδιά (ως αριθμοί πάντα) κάθονται στα τραπέζια, όπου δουλεύουν σχετική 

εφαρμογή (η καθηγήτρια πληροφορικής δίνει τις οδηγίες και η εμψυχώτρια 

επικοινωνεί  με τα παιδιά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β΄ Φάση: (Θεατρικό παιχνίδι)  

 Τώρα οι αριθμοί θα πάνε μια βόλτα στη θάλασσα 

 Θα δοκιμάσουν λιγάκι το νερό (οι αριθμοί παίζουν με το νερό, μαζί με τις 

εκπαιδευτικούς) 

 Και τώρα οι αριθμοί θα μπούνε στο νερό να κολυμπήσουν. Και να! Μπροστά τους 

συναντούν ένα φιλικό δελφίνι. Παίζουμε με το δελφίνι. 

 Μα τι είναι αυτό μπροστά τους! Καρχαρίας! (παιχνίδι). Ευτυχώς καταφέρνουν να του 

ξεφύγουν. Πηγαίνουν να κρυφτούν στα βραχάκι, πίσω από τα χόρτα της θάλασσας.  

 Τα παιδιά (ως αριθμοί) κάθονται στα τραπέζια, όπου δουλεύουν σχετικό application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ΄ Φάση: Συνέχεια θεατρικού παιχνιδιού (αφού έχει τελειώσει το application) 

 Οι αριθμοί κουράστηκαν και ήρθε η ώρα να κοιμηθούν. 

 Τα παιδιά σηκώνονται από τα τραπέζια, ξαπλώνουν και κάνουν πως κοιμούνται  

 Χτυπάει όμως το ξυπνητήρι! Ήρθε η ώρα να πάνε στο σχολείο. Σηκώνονται λοιπόν 

για να ετοιμαστούν 

 Πλένουν το προσωπάκι τους, πλένουν τα δόντια τους, ντύνονται, κλπ. (θεατρικό 

παιχνίδι) και μπαίνουν στο σχολικό για να πάνε στο σχολείο 

 Φτάνουν στο σχολείο και κάθονται στα θρανία τους (στα τραπέζια) 

 Σήμερα θα μάθουμε τους αριθμούς, λέει η δασκάλα 

 Δουλεύουν application γραφής των αριθμών 

 Μέχρι που «Ντριιιιν!!! Χτυπάει το κουδούνι του σχολείου! Αριθμούληδες  βγείτε για 

διάλειμμα!!!»  



Αποτελέσματα  του Προγράμματος Παρέμβασης για το Μαθητή  με ΔΕΠΠ-Υ 

Αρχικά παρατηρήσαμε ότι κατάφερνε να παραμείνει στη δραστηριότητα με  το θεατρικό 

παιχνίδι δίχως θα λέγαμε  ποιοτική συμμετοχή και με μοναδικό κίνητρο την ενασχόληση του 

στο iPad η οποία θα ακολουθούσε. 

Δηλαδή το iPad λειτουργούσε για εκείνον ενισχυτικά και ανατροφοδοτικά. Στη συνέχεια 

όμως επέδειξε κίνητρο συμμετοχής και  στις δύο δράσεις ενώ παρουσίασε  συνεχή και 

βαθμιαία βελτίωση  του χρόνου συγκέντρωσης σε όλη τη δραστηριότητα και όχι μόνο στην 

εργασία με το iPad. 

Σταδιακά: 

 Πέτυχε καλύτερη αυτορρύθμιση  και έμαθε να ελέγχει  την έντασης της φωνής αλλά 

και των παρορμήσεων του στην προφορική επικοινωνία μέσα από τις τεχνικές του 

θεάτρου και τη δραματοποίηση 

 Κατανόησε οδηγίες  και τήρησε κανόνες 

 Παρατηρήθηκε  καλύτερος συντονισμός με την ομάδα, συνεργασία, επικοινωνία 

 Ανέπτυξε κίνητρο για συμμετοχή ,πήρε πρωτοβουλίες δράσης 

 Καλλιέργησε τη δημιουργικότητα του 

 Ανέπτυξε δεξιότητες διαλόγου μέσα από προσεκτικότερη ακρόαση αλλά και  

ποιοτικότερη επικοινωνία με παιδιά και εκπαιδευτικούς 

 Βελτίωσε τις σχέσεις με τους συμμαθητές του με αποτέλεσμα την άρση  των 

προκαταλήψεων της ομάδας σχετικά με την κοινωνική του συμπεριφορά 

 Επινόησε   και ανακάλυψε στρατηγικές στην εκτέλεση των μαθησιακών έργων 

 Συνεργάστηκε  μέσα από την αλληλοδιδασκαλία σε ζευγάρια-υπευθυνότητα 

 Πέτυχε αυτοανακάλυψη  

 Έμαθε να ελέγχει  την παρόρμηση του και βελτίωσε την υπομονή του 

 Κατανόησε και περιέγραψε  τα  λάθη του 

 Η χρήση της γλώσσας παρουσιάστηκε βελτιωμένη στη μορφοσυντακτική δομή της  

 Εκφραζόταν με βελτιωμένο λεξιλόγιο, σύνθετες προτάσεις ιδιαίτερα κατά την εργασία 

του στο iPad 

 Ανέπτυξε δεξιότητες αποκωδικοποίησης πολυτροπικών κειμένων 

Τέλος παρατηρήθηκαν: μεγάλη ταχύτητα, ακρίβεια  και υψηλά σκορ στην εκτέλεση των 

έργων με αποτέλεσμα την ενίσχυση του γνωστικού προφίλ του  και  κατ’ επέκταση της 

κοινωνικής του ταυτότητας. 

 

Συμπεράσματα - Παρατηρήσεις - Ερωτηματικά 

Κάνοντας μια συμπυκνωμένη αξιολόγηση σχετικά με τα οφέλη του προγράμματος θα λέγαμε  

ότι ο μαθητής μέσα από την συμμετοχή του στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα κατάφερε: 

Στο ισχύον διδακτικό πλαίσιο να διατηρήσει, να γενικεύσει και να επεκτείνει τις 

αποκτηθείσες  γνώσεις και δεξιότητες. 

Ενώ στην τάξη και στο συμβατικό διδακτικό περιβάλλον ο χρόνος συγκέντρωσης αυξήθηκε 

αρκετά αλλά όχι όσο στην προηγούμενη διδακτική συνθήκη, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι 

αναδύθηκε η ικανότητα του στην αποκωδικοποίηση πολυτροπικών και πολυγραμματικών  

κειμένων. 



Επιπλέον μέσα από την ενδυνάμωση του μαθησιακού του προφίλ ενισχύθηκε η κοινωνική 

του ταυτότητα μέσα και έξω από το σχολείο. Ένα στοιχείο  που θεωρούμε πολύ σημαντικό 

είναι ότι σύμφωνα με τις καταγραφές του παιδοψυχιάτρου ενισχύθηκε και βελτιώθηκε η 

σχέση με την μητέρα η οποία αναγνώρισε τις αλλαγές, βίωσε συναισθήματα αποδοχής για το 

παιδί της και κατάφερε να ελέγξει την αμφιθυμία της απέναντι στη συμπεριφορά  του 

παιδιού. 

 

Τελικά η Εκπαίδευση Μέσω της Τεχνολογίας θα Αποτελεί Μελλοντικά Εναλλακτική 

Διδακτική Πρακτική ή Συμβατική Μέθοδο; 

Εκπαίδευση χωρίς νέες τεχνολογίες θα είναι κάτι το αδιανόητο τα επόμενα χρόνια. 

Απαραίτητος σχεδόν ο όρος τεχνολογικός. Οι μαθητές στην σύγχρονη κοινωνία της 

τεχνολογίας μπορούν να θεωρηθούν είναι «αυτόχθονες» σε σχέση με τους «ιθαγενείς» 

δασκάλους και γονείς τους. (Σπυρόπουλος, 2013) 

Ξεκινώντας λοιπόν με αυτή την διαπίστωση και βλέποντας την μεγάλη εικόνα  θεωρούμε ότι 

είναι απόλυτα ρεαλιστικό να στοχεύουμε στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή. 

Γενικότερα, η τάση για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινότητα αλλάζει αυτή καθαυτή 

την έννοια της προσβασιμότητας, καθώς η «αναπηρία» ορίζεται με βάση τις δυνατότητες του 

περιβάλλοντος μάθησης να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες προτιμήσεις κάθε εκπαιδευομένου. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί το παιδί και όχι το αντίστροφο. 

Τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, διαχείρισης μάθησης και μαθησιακού 

περιεχομένου αποκτούν προστιθέμενη αξία για το άτομο με αναπηρία μέσα στην καθημερινή  

ζωή. Μπορούν να βοηθήσουν ώστε όλοι να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες δια βίου 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τοπικούς, χρονικούς, και άλλους περιορισμούς. 

Δεν υπάρχουν βέβαια στεγανά στις θεωρητικές προσεγγίσεις, ούτε συγκεκριμένα πλαίσια στις 

πρακτικές. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις οι μέθοδοι και οι πρακτικές μπορεί να εναλλάσσονται 

ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή. 

Άλλωστε καινοτομία στα εκπαιδευτικά προγράμματα δε συνιστά τόσο αυτό που θα 

διδάξουμε, ούτε μόνο τα εργαλεία ή ο διδακτικός στόχος αλλά η εκπαιδευτική μας οπτική. 

Όσον αφορά την δική μας πρακτική δώσαμε προτεραιότητα στα διδακτικά συμβάντα τα 

οποία εμπεριέχουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και τα αξιοποιήσαμε προς όφελος του 

παιδιού με ΔΕΠΠ-Υ. 

Στη διδασκαλία η κυρίαρχη πρακτική ορίζει ότι «το τι και το πώς είναι δύο διαφορετικές 

συνιστώσες», ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή όπου το πώς το ορίζει ο ειδικός παιδαγωγός. 

Θα λέγαμε  ότι τολμήσαμε και  συλλειτουργήσαμε με άξονα τον μαθητή  έξω από ειδικότητες 

και ρόλους, ο καθένας μας συμμετείχε ισότιμα παντού. Αυτό έδωσε ιδιαίτερο εύρος στην 

επικοινωνία αλλά και αντικειμενικότητα στην παρατήρηση, πρακτικές πολύ σημαντικές για 

την επιτυχία ενός προγράμματος παρέμβασης. 

Αυτήν λοιπόν η οπτική της συνεπιστημονικότητας έξω από περιχαρακωμένες αρμοδιότητες 

και ρόλους πιθανόν να  συνιστά καινοτομία και όχι τόσο  η καθιερωμένη και αναγκαία πλέον 



αξιοποίηση των ΤΠΕ, όχι μόνο γιατί αυτό φυσά λίγο «κόντρα» στην κυρίαρχη πρακτική  

αλλά γιατί πραγματικά ως παιδαγωγούς μας πήγε ένα βήμα παρακάτω. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

         Σπάνια 
Μερικές 

φορές 
        Συχνά 

Ο μαθητής με:    

Περιμένει τη σειρά του για να μιλήσει    

Είναι υπομονετικός    

Διαφωνεί ευγενικά    

Συμμετέχει στη συζήτηση    

Αποδέχεται την κριτική    

Συμμετέχει στην εκτέλεση των εργασιών    

Λειτουργεί παρορμητικά, διακόπτει τους άλλους    

Προκαλεί προβλήματα με τη συμπεριφορά του    

Είναι αμέτοχος και αδιάφορος    

Είναι ενθουσιώδης και πρόθυμος    

Δείχνει να δυσφορεί    

Εχει εκκεντρικές φωνητικές συνήθειες    

        Δείχνει να κατανοεί τα συναισθήματα των 

άλλων 
   

Στην ομάδα:    

Οι μαθητές ακούν τις γνώμες των άλλων    

Οι μαθητές συζητούν και αποφασίζουν συναινετικά    

Κυριαρχεί η γνώμη ενός ή δύο μαθητών    

Οι μαθητές συμμετέχουν όλοι με τη σειρά στη διαδικα-

σία  
   

        Οι μαθητές συζητούν χαμηλόφωνα για να επιλύσουν       

        προβλήματα 
   

Υιοθετείται η αλληλοδιδασκαλία στα ζευγάρια    

Οι μαθητές είναι φιλικοί προς τον μαθητή με  ΔΕΠΠ-Υ    

Οι μαθητές έχουν προκαταλήψεις ή κάνουν προβλέψεις 

για τη συμπεριφορά του παιδιού με ΔΕΠΠ-Υ 
   



Ο μαθητής: 
Σπάνια 

Μερικές 

φορές 
 Πάντα 

Στο iPad : παραμένει συγκεντρωμένος  15΄ 

                 παραμένει συγκεντρωμένος  20΄ 
   

Στο θεατρ. παιχνίδι : παραμένει συγκεντρωμένος 10΄ 

                                   παραμένει συγκεντρωμένος 15΄ 
   

Θυμάται προφορικές οδηγίες που του έχουν δοθεί  

σχετικά με την δραστηριότητα 
   

Μπορεί να πει τα βήματα μιας δραστηριότητας    

Μπορεί να περιγράψει μια εικόνα ή μια κατάσταση σε  

μια εικόνα 
   

Μπορεί να καταλάβει το λάθος του και να το διορθώσει.    

Μπορεί να ανακαλύψει μοντέλα, διασυνδέσεις, αιτιακές 

σχέσεις 
   

Μπορεί να διατυπώσει προφορικά μια παρατήρηση ή μια 

ερώτηση 
   

Μπορεί να ανακαλέσει προηγούμενες γνώσεις και εμπει-  

ρίες και να τις συνδέσει με την εργασία του 
   

Μπορεί να  θυμηθεί οπτικές οδηγίες που του έχουν δοθεί    

Μπορεί να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα σε ένα γραπτό 

 ή πολυτροπικό κείμενο 
   

Μπορεί να διατυπώσει προφορικά μια πρόβλεψη σχετικά   

με την  πορεία της εργασίας του 
   

Ζητάει βοήθεια από τον εκπαιδευτικό    

Μπορεί να  παρακολουθήσει συγκεντρωμένος την πορεία  

εργασίας του ζευγαριού του 
   

Μπορεί να  εντοπίσει λάθη στην πορεία της εργασίας του 

 άλλου και να τα ονομάσει 
   

Μπορεί να  υποδείξει στο ζευγάρι του λύσεις    

Μπορεί να παραμείνει στη θέση του μόλις ολοκληρώσει 

την εργασία του έως ότου τελειώσει και το ζευγάρι του 
   

Ακολουθεί τους κανόνες της ομάδας δίχως αντιρρήσεις    

Χάνει το ενδιαφέρον του αν χάσει ή δεν τα καταφέρει       

(iPad) 
   

 


