
 

 

 

  



 

 

1ν ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

(1ST SPECIAL EDUCATION CONFERENCE 2017) 

 

Δηδηθή Αγσγή & πλεθπαίδεπζε: 

Παηδαγσγηθέο Γηαζηάζεηο θαη πκβνπιεπηηθέο Πξνζεγγίζεηο  
 

Σσνδιοργάνωζη ηων Στολών Επιζηημών ηης Αγωγής, Ψστολογίας και 

Επαγγελμάηων Υγείας ηοσ Mediterranean College Θεζζαλονίκης 

 

 

Αληί Πξνιφγνπ 

Ο ρψξνο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο είλαη έλαο δπλακηθφο ρψξνο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο έρεη 

θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζήκεξα ζε 

πνιινχο ηνκείο. Ζ αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο ηεο ελζσκάησζεο είλαη ην θχξην κέιεκα, 

πνπ έθδεια είλαη ν θαιχηεξνο δξφκνο γηα ηε ζρνιηθή, αιιά θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ 

παηδηψλ απηψλ.  

Οη πξννπηηθέο θαη νη δπλαηφηεηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή απνηέιεζαλ 

ηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο ηνπ 1νπ Γηεπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ Δηδηθήο Αγσγήο κε ηίηιν 

«Δηδηθή Αγσγή & πλεθπαίδεπζε: Παηδαγσγηθέο Γηαζηάζεηο θαη πκβνπιεπηηθέο 

Πξνζεγγίζεηο» πνπ απεπζχλζεθε ζε εηδήκνλεο & επαγγεικαηίεο ζηνπο ρψξνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο, ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ηεο ςπρνινγίαο θαη έιαβε ηελ 

ππνζηήξημε ζεκαληηθψλ θνξέσλ εηδηθήο αγσγήο ηεο πφιεο καο. Θα ζέιακε σο εθ 

ηνχηνπ, λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά:  

ηνλ χιινγν πλδξφκνπ Down Διιάδνο,  

ην Αζιεηηθφ σκαηείν ΑκεΑ «Αεηνί Θεζζαινλίθεο»,  

ηελ Δηαηξεία παζηηθψλ Βνξείνπ Διιάδνο,  

ηε Μνλάδα Απηηζηηθνχ Αηφκνπ «Διπίδα»,  

ηνλ χιινγν Παξαπιεγηθψλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο  

θαη ην σκαηείν Δηδηθήο Αγσγήο θαη Πξνζηαζίαο ΑκεΑ «Ζ ΕΧΖ».  



 

 

Δπραξηζηίεο αλήθνπλ θαη ζε φινπο ηνπο ζπλέδξνπο- εηζεγεηέο, πνπ κνηξάζηεθαλ ηε 

γλψζε, ηελ εκπεηξία θαη ηελ έξεπλά ηνπο.  

Διπίδνπκε πσο νη απφςεηο πνπ αθνχζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

ζπλεδξίνπ ζα απνηειέζνπλ ην φρεκα λέσλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ  φπσο 

θαη έκπλεπζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ κε ηδηαίηεξα ηαιέληα θαη 

ηθαλφηεηεο.  

 

Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άννα Πούλιου 

Ακαδημαϊκή Συντονίστρια 

Πανεπιστημιακών 

Προγραμμάτων  

Χριστίνα Καλαϊτζή 

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη 

Σχολής Επιστημών της 

Αγωγής 

Γεωργία Νασιοπούλου 

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη 

Σχολής Ψυχολογίας  

Δρ. Μαρία Μήτσιου 

Ακαδημαϊκή  

Υπεύθυνη Σχολής  

Υγείας 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλίο Περιλήψεων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεματικόσ Άξονασ: 

Ειδική Αγωγή & Συνεκπαίδευςη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ: 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

 

Αλδξέαο Γθαξάλεο 

Φηιόινγνο Δηδηθήο ΑγσγήοMed 

School of Education, Mediterranean College  

 

Πεξίιεςε: Οη λεψηεξεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε 

παγίσζε ησλ αλαγθψλ γηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ έρεη νδεγήζεη ζηελ εγθαζίδξπζε 

ηεο εηδηθήο αγσγήο σο έλαλ δηαθξηηφ απζχπαξθην επηζηεκνληθφ πεδίν. Χζηφζν θάζε 

επηζηεκνληθφο θιάδνο  αμηνινγείηαη θαη θαζηεξψλεηαη κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

εγθπξφηεηαο ησλ κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ, ησλ κέζσλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ 

αμηνπνηεί. Μέζα απφ κία ζχληνκε θαηαγξαθή ησλ δεκνζηεπκέλσλ εξεπλψλ ζηελ 

Διιάδα θαζψο θαη ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά εηδηθήο 

αγσγήο παξαηεξείηαη ε αθφινπζε εηθφλα: Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλνχλ απνηεινχλ είηε 

απνηειέζκαηα εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αμηνινγνχλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ή 

απνηειέζκαηα ζπλεληεχμεσλ κε παξφκνηα ζεκαηηθή. ηελ παξνχζα εηζήγεζε ε θχξηα 

ζηφρεπζε είλαη λα ππνγξακκηζηεί ε αμία θαη ε ζπκβνιή ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ 

έξεπλαο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ απνηίκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ 

εηδηθή αγσγή, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αλάδεημε ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ θαη 

ηερληθψλ εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο. Δπηζεκαίλνληαη ηα θχξηα πξνβιήκαηα θαη 

ππνγξακκίδνληαη νη δείθηεο πνηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνχλ έγθπξεο θαη 

ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο απφ ππνςήθηνπο εξεπλεηέο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο, κεζνδνινγία έξεπλαο ζηελ εηδηθή αγσγή, 

δείθηεο πνηόηεηαο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, έξεπλα δξάζεο, κειέηε πεξίπησζεο  

 

 

 



 

 

SPECIALEDU– MICROFINANCE. ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΜΟΝΣΔΛΟΤ CROWDFUNDING ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 

ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΤΝΓΔΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΔ ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

 

Εαραξάηνπ Παλαγηώηα, Μανπηζίδνπ Μαξία, Πεηζάβαο Παύινο 

Οηθνλνκνιόγνο, Κνηλσληθή Δπηζηήκσλ, Οηθνλνκνιόγνο 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

 

Πεξίιεςε: Οη ηειεπηαίεο κειέηεο ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο αλαζεσξνχληαη θαη ε 

αληίιεςε φηη ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα πξέπεη λ’ 

αληηκεησπίδνληαη έμσ απφ ηα «θαλνληθά ζρνιεία» θαηαξξίπηεηαη. Ζ έληαμε θαη ε ζρνιηθή 

ελζσκάησζε  καζεηψλ µε εδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ νκαιά 

ζηελ θνηλσλία πξνυπνζέηνπλ αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ηδηαίηεξα ελφο ρψξνπ 

πνπλα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπο ππνδέρεηαη. πλεπψο ε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα θαη ν παηδαγσγηθφο αλαζρεδηαζκφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο πνπ ζα κπνξεί 

λα ηθαλνπνηεί θαη ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επηβάιινπλ ηελ ζπλεξγαζία δηαθφξσλ 

πεδίσλ ηνπ Δπηζηεκνληθνχ ηφμνπ. Ζ άξηηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη κειέηε ησλ 

δηαθφξσλ θιάδσλ φπσο ε Παηδαγσγηθή γηα ηελ κάζεζε, ε Φπρνινγία γηα ηελ ζρνιηθή θαη 

θνηλσληθή έληαμε, ε Αξρηηεθηνληθή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ε 

Γηνίθεζε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θ.α. απνηεινχλ βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ  αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ. Σν κνληέιν 

Crowdfunding ή αιιηψο κηθξν-ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πιήζνο κεηαηξέπεη ηα εζσηεξηθά 

θίλεηξα ησλ ζπκβαιιφκελσλ κηαο θνηλσλίαο ζε επελδχζεηο κε ζθνπφ ηελ αληαπφδνζε άπισλ 

αληακνηβψλ. Ζ εξγαζία απηή ζηνρεχεη λα κειεηήζεη πψο ην νηθνλνκηθφ κνληέιν ελζαξξχλεη 

ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ηειηθά απηφ γίλεηαη ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζην 

ζρνιείν καζεηψλ  εηδηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηελ θνηλσλία, πψο ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κηαο θνηλσλίαο εηζέξρνληαη ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν θαη ηνλ αλαβαζκίδνπλ θαη 

πψο ε εθπαηδεπηηθή αιιαγή επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. Με βαζηθά 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηελ παξαηήξεζε θαη ηε κειέηε πεξίπησζεο ζε ζρνιηθή κνλάδα εηδηθήο 

αγσγήο θαηαιήγνπκε ζε ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε  αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα κφλν κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ 

SpecialEdu-Crowdfunding.   

 

Λέμεηο θιεηδηά: Crowdfunding, Υξεκαηνδόηεζε, άπιεο αληακνηβέο, εηδηθή αγσγή 



 

 

H ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΗ ΠΡΧΣΔ 

ΒΟΖΘΔΗΔ 

 

 

Φεδνύδεο Κσλζηαληίλνο, Φνπξληηδήο Γεώξγηνο 

Training Rescue Team 

Μήηζηνπ Μαξία
 

Καζεγήηξηα Δηδηθήο Φ. Αγσγήο, Δθπαηδεύηξηα Α’ βνεζεηώλ  

(PhD, MSc, BSc’s, PT) 

 

 

Πεξίιεςε: H εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη κε ζηηο πξψηεο βνήζεηεο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο. Χζηφζν, νθείιεη λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 

ηα κέγηζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα ην πξνζαξκνζκέλν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη, εκπινπηίδεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ παξακέηξνπο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη απφ ην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ, απφ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη επηπιένλ απφ ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηνπ θάζε καζεηεπφκελνπ γηα ηε 

ζπλχπαξμε, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ αιιεινβνήζεηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ρψξνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα κηαο αλαπεξίαο. Ζ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζα 

πξνέβιεπαλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

(αλαπήξσλ ή κε). Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηεη φηη νθείιεη λα ππάξρεη  

νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεπζχλσλ εθπαίδεπζεο σο πξαγκαηηθψλ ζπκβνχισλ κε 

θαζνδήγεζε, ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, θαη ηελ 

πνιπδηεπηζηεκνληθή νκάδα (ηαηξνχο, εξγνζεξαπεπηέο, θπζηθνζεξαπεπηέο, θ.α.), παξνπζίαζε 

ζηνρεπκέλσλ πεξηζηαηηθψλ αηπρήκαηνο ή ηξαπκαηηζκνχ γηα ηελ  αληηκεηψπηζή ηνπο. 

πλνςίδνληαο, ε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα  λα 

ζπλδξάκνπλ ζηελ Αγσγή Τγείαο είλαη ηδiαίηεξα ζεκαληηθή θαη απνηειεζκαηηθή. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Πξώηεο βνήζεηεο, Αγσγή Τγείαο , ΑκεΑ, θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεματικόσ Άξονασ: 

Μαθηςιακζσ-Αναπτυξιακζσ Δυςκολίεσ 

& Σχολική Επίδοςη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ζ ΓΗΑΛΔΚΣΗΚΖ ΚΑΗ Ζ ΜΔΣΑΓΝΧΖ: ΓΤΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ 

ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΚΑΗ 

ΜΑΘΖΣΡΗΧΝ ΜΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

Μαξία θαξιάηνπ 

Δηδηθή Παηδαγσγόο/Φηιόινγνο 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

 

Πεξίιεςε: Γηα λα βειηηψζεη έλα παηδί ηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε, πξέπεη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί, δειαδή λα παξαηεξήζεη, λα ζθεθηεί, λα ζπγθξίλεη. Δπνκέλσο, λα 

γίλεη ελεξγφ κέινο ηεο καζεζηαθήο πξάμεο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζην πιαίζην ηεο 

δηαιεθηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο, θαζψο ε νπζία ηεο δηαιεθηηθήο είλαη ε 

αληίθαζε, γηαηί ε αληίθαζε νδεγεί ζηελ αιιαγή, μεπεξλά κηα αληίθαζε θαη δεκηνπξγεί 

λέεο αληηθάζεηο, λέεο ζπγθξνχζεηο. Έηζη, πξνθχπηεη ην ζρήκα ζέζε – αληίζεζε – 

ζχλζεζε. Ο καζεηήο κέζσ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηνπ ζέηεη ν δάζθαινο νδεγείηαη ζηε 

ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο κέζα απφ ην ελδερφκελν ιάζνο πνπ κπνξεί λα έρεη θάλεη. 

Γειαδή ην παηδί ζθέθηεηαη γηαηί έθαλε ιάζνο θαη έηζη θηάλεη ζην ζσζηφ. Δπνκέλσο, 

νηθνδνκεί ηε γλψζε πάλσ ζην ιάζνο θαη ην δηνξζψλεη κέζα απφ ηε ζχλζεζε, ηε 

ζχγθξνπζε θαη ηελ αληίζεζε. Δπνκέλσο, ε δηαιεθηηθή είλαη κηα ινγηθή πνπ κπνξεί λα 

γίλεη δηδαθηηθφ εξγαιείν. «Ζ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ βαζίδεηαη 

ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ θαη ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη νη καζεηέο κε ηηο δπζθνιίεο 

απηέο έρνπλ αλάγθε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ δηεξγαζηψλ ζθέςεο θαη ηεο κεηαγλσζηηθήο επάξθεηαο» (Σδνπξηάδνπ, 

2008: 17). Ο Maslow πξνζπάζεζε λα αλαιχζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ θαη ην 

ιφγν γηα ηνλ νπνίν παξαθηλνχληαη απφ αλάγθεο. Ζ έλλνηα ησλ θηλήηξσλ είλαη 

αιιειέλδεηε κε ηελ έλλνηα ησλ αλαγθψλ θαη πεξηγξάθεηαη σο ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε 

πνπ ελεξγνπνηεί ή θηλεηνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά. Καηά ην ζρεδηαζκφ ελφο 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεσξία ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε κέζα απφ ηελ νπνία 

αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ησλ δηεξγαζηψλ ηεο κάζεζεο θαη ησλ θηλήηξσλ. Σν 

πξφγξακκα ζα πξέπεη λα δίλεη θίλεηξν ζηα παηδηά. Γηα λα απμεζεί ε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ καζεηή, ρξεηάδεηαη λα δηδαρζεί θαη θάπνηεο 

ζηξαηεγηθέο, θαζψο θαη ην πνχ, ην πφηε θαη γηαηί ηηο ρξεζηκνπνηνχκε. Βέβαηα, πξέπεη 

λα ιεθζεί ππφςε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα εθαξκνζηεί ζην εθάζηνηε πιαίζην. Σέινο, 



 

 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο νθείιεη λα θξίλεηαη ηφζν σο 

πξνο ηε δηαηήξεζε ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεψλ ηνπ ζην ρξφλν φζν θαη σο πξνο ηηο 

δπλαηφηεηεο γελίθεπζεο ησλ δεμηνηήησλ ζηηο νπνίεο ηα άηνκα αζθνχληαη. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: δηαιεθηηθή, κεηαγλσζηηθή επάξθεηα, θίλεηξα, ζηξαηεγηθέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΤΝΓΡΟΜΟ DOWN 

Γξ. Γήκεηξα Β. Καηζαξνύ 

Φηιόινγνο- Καζεγήηξηα Μέινο ΔΠ  

Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην 

 

 

Πεξίιεςε: Σν χλδξνκν Down (Down Syndrome- DS) απνηειεί ην πην ζπλεζηζκέλν 

γελεηηθφ ζχλδξνκν κε ζπρλφηεηα πνπ αγγίδεη ηηο 1/600 γελλήζεηο βξεθψλ εηεζίσο θαη 

ζεσξείηαη θπξίαξρε λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή (Roberts, Price & Malkin, 2007). 

Δπίζεο, απνηειεί ηελ πην ζπρλή αηηία λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ε νπνία εθηείλεηαη ζε 

φιν ην θάζκα ηεο, απφ ηελ ήπηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε σο ηελ βαξηά, κε ην 80% ησλ 

πεξηπηψζεσλ λα αλήθνπλ ζην θάζκα ηεο κέηξηαο (Hoddap & Zigler, 1990). Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, πεξίπνπ ην 25-30% ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ππνινγίδεηαη 

φηη έρνπλ χλδξνκν Down (Nadel, 1999. Rondal, 1998). Σα άηνκα κε DS 

παξνπζηάδνπλ δπζκνξθίεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο ιεθηηθήο νδνχ θαζψο απηά δηαζέηνπλ 

ςειφ θαη ζηελφ ηνμσηφ νπξαλίζθν, ππεξηξνθηθέο ακπγδαιέο θαη αδελνεηδείο 

εθβιαζηήζεηο, ζηελή ζηνκαηηθή θνηιφηεηα θαη ζαγφλη δπζαλάινγα κε ηε γιψζζα ηνπο 

(Strome & Strome, 1992). O ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ γελεηηθψλ δνκψλ κε ην ρακειφ 

κπτθφ ηφλν πνπ απηά δηαζέηνπλ, ζπκβάιινπλ ζηελ αδπλακία εθθψλεζεο επθξηλψλ 

ερεηηθψλ κελπκάησλ. Τπάξρεη επξεία δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

αηφκσλ κε DS, αλαθνξηθά κε ηε δπζθνιία ηνπο ζηελ παξαγσγή  νκηιίαο θαη 

θσλνινγηθήο αλάπηπμεο, πνπ εμαξηάηαη ηφζν απφ ην λνεηηθφ ηνπο επίπεδν φζν θαη 

απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη απφ ην ζπγγεληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, 

ιφγσ ησλ ρξφλησλ πξνβιεκάησλ ζηελ ιεθηηθή επθξίλεηα, ε γνληθή βνήζεηα θαη ε 

παξνρή θαζνδήγεζεο απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ιφγνπ (Kumin, 1994). Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ βειηίσζε ηεο νκηιίαο ησλ παηδηψλ κε DS παίδεη θαη ε εμάζθεζε εθθψλεζεο κε 

ζπλεζηζκέλσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ιέμεσλ θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ κε 

λέεο ιέμεηο (Chapman, Schwartz & Bird, 1991). 

 

Λέμεηο θιεηδηά:  ύλδξνκν Down, γισζζηθό πξνθίι 

 



 

 

ΓΛΧΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΤΝΓΡΟΜΧΝ DOWN ΚΑΗ WILLIAMS 

 

Γήκεηξα Β. Καηζαξνύ 

Καζεγήηξηα Μέινο ΔΠ, ΔΑΠ 

 

Υξηζηίλα Μνπηζηνύλα 

Φηιόινγνο, Msc 

 

Δπάγγεινο Μάληζνο 

Καζεγεηήο εηδηθήο θπζηθήο αγσγήο, Msc, MA v. 

 

Βαζηιηθή Εήζε 

Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ΣΔΦΑΑ, ΠΘ 

 

Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ζα αλαθεξζνχκε ζε δχν γελεηηθά 

ζχλδξνκα λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, ην Williams θαη ην Down. Σα δχν απηά ζχλδξνκα 

βξίζθνληαη αξθεηά θνληά ην έλα ζην άιιν, κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαλεξφ θαη αληηιεπηφ 

ηη ηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε, ζα παξνπζηάζνπκε θαη ζα αληηπαξαβάινπκε ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα εμεηάζνπκε ην 

γισζζηθφ ηνπο επίπεδν θαη ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαηά ηελ παξαγσγή θαη 

θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο. Θα αλαθεξζνχκε δειαδή ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηα επηκέξνπο επίπεδα γισζζηθήο αλάιπζεο, φπσο απηφ ηεο 

θσλνινγίαο (εθθξαζηηθφο ιφγνο, άξζξσζε, πξνθνξά, ηαρχηεηα νκηιίαο), ηνπ 

ιεμηινγίνπ (βάβηζκα, ξπζκφο θαηάθηεζεο θαη αχμεζεο ησλ πξψησλ ιέμεσλ, 

ζεκαζηνινγηθή νξγάλσζε, εθθψλεζε ιεθηηθψλ πιεξνθνξηψλ), ηεο ζχληαμεο 

(παξαγσγή θαη θαηαλφεζε εθθξαζηηθήο ζχληαμεο), ηεο κνξθνινγίαο (παξαγσγή θαη 

θαηαλφεζε γξακκαηηθψλ ιέμεσλ θαη γξακκαηηθψλ κνξθεκάησλ), ηεο πξαγκαηνινγίαο 

(πξφζεζε επηθνηλσλίαο, αξρέο δηαιφγνπ, ζηεξενηππηθέο εθθξάζεηο), αιιά θαη 

γεληθφηεξα ζην επίπεδν ηεο λφεζήο ηνπο (νπηηθν-ρσξηθέο δεμηφηεηεο, βξαρχρξνλε 

ιεθηηθή/ νπηηθή/ αθνπζηηθή κλήκε, ζρεδηαζκφο θαη εχξεζε ιχζεσλ).        

 

Λέμεηο θιεηδηά: γελεηηθά ζύλδξνκα λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, ζύλδξνκν Williams, 

ζύλδξνκν Down, γισζζηθέο δεμηόηεηεο, γισζζηθή αλάπηπμε  

 



 

 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΑΗΓΗΟΤ ΜΔ ΑΤΣΗΜΟ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ 

ΘΔΜΟ ΣΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΣΖΡΗΞΖ 

Μαξία Υαλνπκίδνπ 

Γαζθάια-Δηδηθή Παηδαγσγόο 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο-Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην 

Αζελώλ 

 

Πεξίιεςε: Ο ζεζκφο ηεο ηδησηηθήο παξάιιειεο ζηήξημεο έγηλε επξέσο γλσζηφο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ρψξα καο. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη γνλείο επηιέγνπλ πιένλ, είηε 

γηα πξνζσπηθνχο είηε γηα νηθνλνκηθνχο (ρακειέο πηζηψζεηο απφ ην θξάηνο) ιφγνπο, λα 

ηνπνζεηήζνπλ έλα άηνκν δίπια ζην παηδί ηνπο καδί ηνπ ζηελ ζρνιηθή ηάμε ην νπνίν 

είλαη ππεχζπλν λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ. Σν άηνκν απηφ κπνξεί λα είλαη έλαο επαγγεικαηίαο γεληθήο ή 

εηδηθήο αγσγήο ή ηίπνηα απφ ηα δχν. Όκσο πψο γλσξίδεη ν ζπλνδφο ηεο ηδησηηθήο 

παξάιιειεο ζηήξημεο πψο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κέζα ζηελ ηάμε; Τπάξρνπλ θάπνηεο 

αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο 

αγσγήο ηεο ηάμεο; Ζ παξαθάησ εηζήγεζε είλαη κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ 

ζθηαγξαθεί ηελ ηδησηηθή παξάιιειε ζηήξημε ηεο ζπγγξαθέσο ζε έλα παηδί κε απηηζκφ 

ζηελ ηξίηε δεκνηηθνχ ελφο γεληθνχ ζρνιείνπ. Ζ εηζήγεζε ζθνπφ έρεη λα αλαδείμεη ηελ 

πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε θαζ’ φιε ηελ ζρνιηθή ρξνληά θαη είρε σο απνηέιεζκα κηα 

πγηή επαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη ζεκαληηθή πξφνδν 

ηνπ παηδηνχ ζε καζεζηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα. Αλαιχνληαη πξαθηηθέο 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ 

ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, αξρέο ηεο δηαθνξνπνίεζεο δηδαζθαιίαο- θαη πεξηερνκέλνπ 

πνπ πξνζάξκνζαλ ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο γηα λα θαηαζηεί πξνζηηφ ζην παηδί. 

Δπηπξφζζεηα, ζηελ εηζήγεζε ππνγξακκίδνληαη δηαδηθαζίεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηνλ 

απφ θνηλνχ-κε ηνπο/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ηκήκαηνο- ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα ην παηδί θαη πξνηείλνληαη εξγαιεία γηα κηα ζσζηή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο. Δθηφο απφ ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηξαηεγηθέο γηα ην 

ζρνιηθφ δηάιεηκκα, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηελ 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη θξίζεσλ θαζψο επίζεο θαη ελ γέλεη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: ηδησηηθή παξάιιειε ζηήξημε, δηαθνξνπνίεζε, ζπλεξγαζία  

 



 

 

ΟΗ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΛΔΚΣΗΚΖ ΚΑΗ ΤΝΣΑΚΣΗΚΖ ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ 

ΚΔΗΜΝΟΤ ΣΖΝ ΑΝΑΓΝΧΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΖ 

ΑΓΓΛΗΚΖ Χ ΓΔΤΣΔΡΖ ΓΛΧΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ 

ΓΤΚΟΛΗΔ 

 

Αιεμάλδξα Βαιηδίδνπ 

Φπρνιόγνο, Δηδηθόο Παηδαγσγόο, ΜSc 

University of Queensland, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

 

Πεξίιεςε: Γχν νκάδεο ησλ νπνίσλ ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη θαηαλφεζε είλαη 

ζεκαληηθά ρακειέο είλαη νη Μαζεηέο Αγγιηθήο Γιψζζαο (English Language Learners 

(ELL))  θαη νη καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Δ.Μ.Γ.). ηνπο ELL 

καζεηέο ε απινχζηεπζε θεηκέλνπ είλαη κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο. Όζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο κε Δ.Μ.Γ., ηα 

απνηειέζκαηα δελ ππνδεηθλχνπλ φηη ε απινπνίεζε θεηκέλνπ είλαη κηα βηψζηκε 

κέζνδνο γηα ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσζηηθήο θαηαλφεζεο. ε παγθφζκην επίπεδν, έρεη 

δηεμαρζεί ειάρηζηε έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο γηα ηνπο ELL καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. (Gersten & Baker, 2000· 

Klingner, Artiles & Mendez Barletta, 2006 · Saenz, Fuchs, & Fuchs, 2005). Έηζη, νη 

κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη βαζίδνληαη ζε επξήκαηα απφ ELL 

καζεηέο (Muller & Markowitz, 2004). Ζ παξνχζα έξεπλα εμέηαζε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ιεμηθήο θαη ζπληαθηηθήο απινπνίεζεο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε ELL 

αλαγλσζηψλ κε Δ.Μ.Γ., ELL καζεηψλ, θαζψο θαη ησλ δηαθνξψλ ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε ησλ ELL καζεηψλ θαη ησλ ELL καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ. ζε ηππηθά θαη 

απινπζηεπκέλα θείκελα. Απφ ηηο θχξηεο αλαιχζεηο πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε κεηαμχ ηππηθψλ θαη απινπνηεκέλσλ θεηκέλσλ ζηνπο 

ELL αλαγλψζηεο, θαη φρη ζηνπο ELL αλαγλψζηεο κε Δ.Μ.Γ.. Δπηπιένλ, νη αλαιχζεηο 

παξνπζίαζαλ φηη νη ELL αλαγλψζηεο είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε απ’ φηη νη ELL αλαγλψζηεο κε Δ.Μ.Γ., θαη ζηα ηππηθά θαη ζηα 

απινπζηεπκέλα θείκελα. Απηά ηα επξήκαηα ρξίδνπλ ηελ άκεζε αλάγθε εμέηαζεο ησλ 

αλαγθψλ ησλ ELL καζεηψλ κε Δ .Μ.Γ., θαη φρη απιψο ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ θαη 

ηερληθψλ δηδαζθαιίαο γηα ηνπο ELL καζεηέο, δηφηη νη αλάγθεο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθέο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Μαζεηέο Αγγιηθήο Γιώζζαο , Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο , 

Αλαγλσζηηθή Καηαλόεζε, Απινπνίεζε Κεηκέλνπ 



 

 

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΜΔΘΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ 

ΣΧΝ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧΝ ΤΝΓΤΑΜΧΝ Δ ΜΑΘΖΣΔ 

ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΗ ΜΔ ΖΠΗΑ 

ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

 

Αθξνδίηε Σέιε 

Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

Γηδάθησξ ΔΚΠ 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

 

Πεξίιεςε: ηελ παξνχζα έξεπλα 123 καζεηέο γεληθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, εθ 

ησλ νπνίσλ 89 κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (ΔΜΓ) θαη 34 κε ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία (ΖΝΑ), ειηθίαο 9 σο 12 εηψλ, δηακνηξάζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο 

δηδαζθαιίαο, κία νκάδα ειέγρνπ (ΟΔ) θαη ηξεηο πεηξακαηηθέο νκάδεο (ΠΟ). ε θάζε 

νκάδα δηδάρζεθαλ 120 αξηζκεηηθνί ζπλδπαζκνί (Α) πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο θαη 

ειέγρζεθε ν βαζκφο θαηάθηεζεο ηνπο κεηά ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ. ηελ 

νκάδα ειέγρνπ ην πξφγξακκα βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη απνηέιεζε ηε βάζε ησλ πεηξακαηηθψλ παξεκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο 

πξνζηέζεθαλ επηπιένλ ηερληθέο δηδαζθαιίαο. Αλαιπηηθά, γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 1
εο

 

ΠΟ ζην βαζηθφ πξφγξακκα ηεο ΟΔ πξνζηέζεθε ε ελαιιαθηηθή νκαδνπνίεζε ησλ 

Α, ηερληθή πνπ πξνάγεη ηελ απνκλεκφλεπζε ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο 2
εο

 ΠΟ ζην πξφγξακκα ηεο 1
εο 

ΠΟ πξνζηέζεθε ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ, ε 

νπνία πξνάγεη ηηο δηαδηθαζίεο εχξεζεο απνηειεζκάησλ. Σέινο, γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο 3
εο

 ΠΟ ζην πξφγξακκα ηεο 2
εο

 ΠΟ πξνζηέζεθε ε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο 

αξηζκνχ, ε νπνία πξνάγεη ην ελλνηνινγηθφ ππφβαζξν ησλ Α. Με ηε ζηαδηαθή 

πξνζζήθε ηερληθψλ έγηλε εθηθηφο ν έιεγρνο ηεο επίδξαζεο θάζε ηερληθήο ζηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ κε ΔΜΓ θαη κε ΖΝΑ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

καζεηέο ζε φιεο ηηο νκάδεο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ θαηάθηεζε ησλ 

Α, ελψ κεηαμχ ησλ νκάδσλ δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηειηθέο 

επηδφζεηο. ε φιεο ηηο νκάδεο νη καζεηέο κε ΔΜΓ ζεκείσζαλ πςειφηεξε επίδνζε 

απφ ηνπο καζεηέο κε ΖΝΑ, ελψ ε επίδξαζε ησλ πξνζηηζέκελσλ ηερληθψλ 

δηδαζθαιίαο δηαθνξνπνηείηαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ δχν θαηεγνξηψλ αλαγθψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ επλφεζε πεξηζζφηεξν ηελ απφδνζε ησλ 



 

 

καζεηψλ κε ΔΜΓ απφ απηή ησλ καζεηψλ κε ΖΝΑ, ελψ ε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο 

αξηζκνχ επλφεζε πεξηζζφηεξν ηελ απφδνζε ησλ καζεηψλ κε ΖΝΑ απφ απηή ησλ 

καζεηψλ κε ΔΜΓ. Σα απνηειέζκαηα έρνπλ ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζρνιηθή 

πξάμε, θαζψο θαίλεηαη φηη έλα πξφγξακκα πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο σθειεί κε παξφκνην ηξφπν καζεηέο δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ αλαγθψλ, αιιά ε επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο 

δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηηο αδπλακίεο θαη αλάγθεο ησλ καζεηψλ.   

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: εηδηθή αγσγή, καζεκαηηθά, παξέκβαζε, ηκήκα έληαμεο, ηερληθέο, 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο, ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεματικόσ Άξονασ: 

Ειδικά Θζματα & Προςεγγίςεισ ςτον 

χϊρο τησ Ειδικήσ Αγωγήσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Κξπζηαιία Φειεθίδνπ 

Γαζθάια- Δηδηθή παηδαγσγόο, ΠΣΓΔ ΑΠΘ 

κεηεθπαηδεπζείζα Tor Vergata, Ρώκε θαη Swansea University, UK 

 

Πεξίιεςε: Ζ έξεπλα απηή πξαγκαηεχεηαη ηελ αμία ηνπ παηρληδηνχ γηα ηε 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε. Αξρηθά δίλεηαη έλαο νξηζκφο ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη αλαθέξνληαη νη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά θαηξνχο ζηε ζρεηηθή 

νξνινγία, δεκηνπξγψληαο παξεμεγήζεηο θαη παξαλνήζεηο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Αλαθέξεηαη επηπιένλ ε ζεκαληηθφηεηα ηεο πνιηηηθά νξζήο νξνινγίαο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο ζσζηήο ζεσξίαο, πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή.  

Έπεηηα, δηεξεπλάηαη ην παηρλίδη, σο κέζν αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Παξνπζηάδεηαη ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην φζνλ αθνξά ην ηη είδνπο δξάζεηο κπνξεί λα ζπληζηνχλ παηρλίδη, 

θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηφ ζπλήζσο έρεη. ην πιαίζην απηφ αλαιχνληαη 

δηεμνδηθά ηα νθέιε ηνπ παηρληδηνχ γηα ηνλ άλζξσπν ζηνπο ηνκείο ηεο θπζηθήο, 

πλεπκαηηθήο, θνηλσληθήο θαη ςπρηθήο αλάπηπμήο ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεηαη ε 

επθαηξία λα γίλεη έλαο πξψηνο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ παηγληνζεξαπεία θαη ζηε 

ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ κε ζθνπφ ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε.  

Σν επηρείξεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη’ αξρήλ γηα ην δηαρσξηζκφ απηφ, είλαη πσο ε 

παηγληνζεξαπεία, απεπζπλφκελε ζην παηδί κε ηελ φπνηα δπζθνιία θαη βνεζψληαο ην λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, πέξαλ ηνπ φηη βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπ, δξα πξνο ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ θάλνπλ ην ελ ιφγσ 

παηδί λα δηαθέξεη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. Ζ ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ κε ζθνπφ ηε 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, αληίζεηα, απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο 

αλεμαηξέησο, θαη σο ζθνπφ έρεη ηε βειηίσζε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο, ηελ αλάπηπμε 

ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο αιιειεγγχεο, θαη ελ ηέιεη, ηελ απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θάζε παηδηνχ, είηε απηή νθείιεηαη ζε αλαπεξία, είηε ζηε 

ζξεζθεία, ηε θπιή, ην θχιν, ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ή ην νηθνλνκηθφ 

ππφβαζξν. Σέινο, θαηαδεηθλχνληαη ηα εκπφδηα θαη νη πξνθιήζεηο πνπ δπζρεξαίλνπλ ην 

εγρείξεκα ηεο έληαμεο ηνπ παηρληδηνχ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε κε ζθνπφ ηε 

ζπκπεξίιεςε.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζπκπεξίιεςε, ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, παηρλίδη, αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνύ, απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο 



 

 

ΓΡΑΜΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΖΡΗΑ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΤΓΥΡΟΝΧΝ 

ΣΑΔΧΝ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ 

 

Μαξία Κνιηζίδα & Αληώλεο Λελαθάθεο 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

 

Πεξίιεςε: Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζηφρν λα παξνπζηάζεη θαη λα ζπδεηήζεη ηα 

ζχγρξνλα εξεπλεηηθά παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν 

θαη ηε ζεκαζία ηεο ζεαηξνπαηδαγσγηθήο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε 

αλαπεξίεο. ην ίδην πιαίζην αλαδεηνχληαη θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

αμηνπνηνχλ πνξίζκαηα απφ ηε δηδαθηηθή ησλ ηερλψλ θαη απφ ηε ζπλαθή έξεπλα ζην 

πεδίν, θαη επηζεκαίλνπλ ηνλ απειεπζεξσηηθφ, εληαμηαθφ θαη δεκηνπξγηθφ ραξαθηήξα 

ηεο ηέρλεο. Δηδηθφηεξα, ε ζπκκεηνρή ζε έλα ζεαηξνπαηδαγσγηθφ εξγαζηήξη έρεη 

απνδεηρζεί πσο ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε αλαπεξίεο θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ επηθνηλσληαθψλ θαη 

θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο. Πνιπάξηζκεο, αθφκε, είλαη νη έξεπλεο 

ζηε βηβιηνγξαθία νη νπνίεο έρνπλ θαηαδείμεη ηνλ ζπκπεξηιεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

ηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ ζηελ ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ/ηξηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξίεο, 

ππνγξακκίδνληαο ηνλ πνιπζήκαλην ξφιν ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε 

καζεηψλ/ηξηψλ κε δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο θαη βηνγξαθίεο. Ζ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα επηθαηξνπνηεί, θαηαγξάθεη ηηο ηάζεηο θαη νξγαλψλεη ηα ελ ιφγσ παξαδείγκαηα 

ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ αμφλσλ σο πξνο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ηε ζηνρνζεζία θαη 

ηε κεζνδνινγία ηνπο, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε ζπδήηεζε γηα ηε 

κνξθνπαηδεπηηθή αμία ελφο θαηλνηφκνπ ζεαηξνπαηδαγσγηθνχ/πνιχηερλνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζ’ απηφ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: δξακαηηθή ηέρλε, ζεαηξνπαηδαγσγηθή, θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηόηεηεο, επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο, αλαπεξίεο 

 

 



 

 

MΟΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Δ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ. Ζ 

ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

Λάζρνο Απνζηόιεο 

Μνπζηθνζεξαπεπηήο, Μνπζηθνιόγνο/Μνπζηθνπαηδαγσγόο,  

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

 

Πεξίιεςε: Ζ κνπζηθή απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο φισλ. Τπάξρεη κηα 

έκθπηε αληαπφθξηζε ηθαλή λα αγγίμεη ηνλ ςπρηζκφ θάζε αλζξψπνπ. πληξνθεχεη ηνλ 

άλζξσπν ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζηηο επράξηζηεο θαη 

δπζάξεζηεο ζηηγκέο ηνπ. Ση ζπκβαίλεη φκσο φηαλ ε ρξήζε ηεο πξαγκαηνπνηείηαη γηα 

ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο ζην πιαίζην ζπλεδξηψλ Μνπζηθνζεξαπείαο;  Έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη πσο ε Μνπζηθνζεξαπεία ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ςπρνζσκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ παζνινγία ηνπ. Ο κνπζηθνζεξαπεπηήο 

είλαη ζε ζέζε λα αθνχεη κε πξνζνρή απηφ πνπ δελ κπνξεί λα εηπσζεί, απηφ πνπ ην 

άηνκν εθθξάδεη κε έλαλ κε ιεθηηθφ ηξφπν, θαη λ’ αληαπνθξίλεηαη ζ’ απηφ κνπζηθά. 

Μέζα απφ απηή ηελ δηαδξαζηηθή γισζζηθή ζρέζε, πνπ κε λφεκα δηακνξθψλεηαη θάζε 

ζηηγκή ηεο ζπλεδξίαο, έλα παηδί κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε αλακφξθσζε εαπηνχ 

(Φαιηνπνχινπ, 2015). Ζ Μνπζηθνζεξαπεία απνηειεί θχξηα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

(θαη φρη ελαιιαθηηθή), ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ρξήζε ηεο κνπζηθήο κε 

θαηάιιειν θαη ηεθκεξησκέλν ηξφπν απφ έλαλ εμεηδηθεπκέλν κνπζηθνζεξαπεπηή, ψζηε 

λα βνεζήζεη ην παηδί, ηνλ έθεβν ή ηνλ ελήιηθα, κέζα ζε κηα ζεξαπεπηηθή ζρέζε, λα 

βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ (American Music Therapy Association, 2005). Ο 

Bruscia (1989) αλαθέξεη πσο «ε Μνπζηθνζεξαπεία είλαη επηζηήκε, ηέρλε θαη 

δηαπξνζσπηθή ζρέζε» θαη θπζηθά απαηηνχληαη γλψζεηο ςπρνινγίαο, ςπρνζεξαπείαο 

θαη κνπζηθήο (Φαιηνπνχινπ, 2016). ηηο ζπλεδξίεο κνπζηθνζεξαπείαο δελ ηεξείηαη 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν θαη ζρεδηαζκέλν απφ πξηλ πξφγξακκα. Ζ δηαδηθαζία 

πξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά ζχκθσλα κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε θαη ςπρνινγηθή 

θφξηηζε ησλ αηφκσλ εθείλε ηε ζηηγκή, κέζσ ηνπ κνπζηθνχ θιηληθνχ απηνζρεδηαζκνχ. 

ηφρνο, είλαη λα γίλεη ν «ηφπνο» πνπ ην άηνκν ζα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θάζε 

θνξά θαη ζα δηνρεηεχζεη ηελ έληαζή ηνπ δεκηνπξγηθά, λα αλαθαιχςεη θαη λα έξζεη ζε 

επαθή κε ην πγηέο ηνπ θνκκάηη θαη ηνλ δεκηνπξγηθφ ηνπ εαπηφ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: κνπζηθνζεξαπεία, επηθνηλσλία, εηδηθή αγσγή, αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο, απηηζκόο 



 

 

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΜΟΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΑ ΑΤΣΗΣΗΚΑ ΠΑΗΓΗΑ 

 

Μαξία Καζζέξε
 

Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, MSc 

 

Δξκίλα Κνληαθίδνπ 

Φπρνιόγνο, MSc Κιηληθήο Φπρνινγίαο θαη Φπρνπαζνινγίαο 

 

 

Πεξίιεςε: Απφ ηε ζχιιεςή ηνπ ν άλζξσπνο πεξηβάιιεηαη απφ έλαλ πγξφ θφζκν 

ήρσλ θαη θίλεζεο. Ζ πξψηε ζπκθσλία δσήο, ε ηαθηηθή θίλεζε ηεο θαξδηάο θαη ησλ 

πλεπκφλσλ ηεο κεηέξαο θαη ν ίδηνο ζθπγκφο ηνπ εκβξχνπ, κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

πξφηππν γηα ηηο κεηέπεηηα ρξήζεηο ηνπ ήρνπ θαη ηηο ηζρπξέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο, πνπ δηακνξθψλεη αξγφηεξα σο παηδί θαη ελήιηθαο απέλαληη ζηα ερεηηθά 

θαηλφκελα (Δπδνθίκνπ – Παπαγεσξγίνπ, 1999). Οη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο 

επηδξάζεηο ηεο κνπζηθήο είλαη αδηακθηζβήηεηέο. Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ πσο ε 

κνπζηθνζεξαπεία, ράξε ζηελ ηδηφηεηάο ηεο - ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο- απνηειεί 

έλα ηζρπξφ κέζν πνπ κπνξεί λα εηζρσξήζεη ζηελ «ςπρσηηθή» θαηάζηαζε, κε ζηφρν 

ηελ απνηξνπή δηαηαξαρψλ, είηε ηελ αλαδηνξγάλσζε παιηψλ θαη ηελ εμηζνξξφπεζε 

κέζσ ελφο πην απνδεθηνχ επηπέδνπ επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ (Παπαδφπνπινο, 

2006). Έλα πξφηππν κνπζηθνζεξαπείαο ζα καο επηδείμεη αλαιπηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

κνπζηθνζεξαπείαο ζε απηή ηελ εηδηθή νκάδα. Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε 

είλαη ε κειέηε πεξίπησζεο, ψζηε λα παξαηεξεζνχλ, λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα 

αλαιπζνχλ ζπζηεκαηηθά ηα πνιπζρηδή θαηλφκελα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θχθιν ηεο 

κνλάδαο (Cohen, 1997). Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έμη δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο. 

Ο ηφπνο ζπλαληήζεσλ ήηαλ ν επαγγεικαηηθφο ρψξνο ηεο κνπζηθνζεξαπεχηξηαο ζηε 

Θεζζαινλίθε. ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο ε κνπζηθνζεξαπεχηξηα, ην απηηζηηθφ παηδί 

θαη ε εξεπλήηξηα. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε γξαπηή θαηαγξαθή 

παξαηεξήζεσλ. Σέινο, ζα παξνπζηαζηεί έλα ελδεηθηηθφ ζρέδην κνπζηθνζεξαπεπηηθήο 

ζπλεδξίαο- καζήκαηνο κε δξαζηεξηφηεηεο παηγληψδνπο κνξθήο ζηνρεπκέλεο ζηνλ 

απηηζκφ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ ηελ απνηειεζκαηηθή, σο έλα 

βαζκφ, ιεηηνπξγία ησλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ σο ςπρνζεξαπεπηηθψλ κέζσλ 

βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο, ηεο απαξαίηεηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο κείσζεο ησλ 

αγρσηηθψλ εμάξζεσλ θαη ηεο πξφθιεζεο κπτθήο ραιάξσζεο θαη εξεκίαο ζηελ δσή ηνπ 

απηηζηηθνχ παηδηνχ. Χζηφζν, δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε πεξαηηέξσ έξεπλαο γηα ηελ 



 

 

πιήξε θαηαλφεζε θαη αμηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο πξνο φθεινο 

ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ (Bruscia, 2016). 

 

Λέμεηο θιεηδηά: απηηζηηθό παηδί, κνπζηθνζεξαπεία, κε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

απνπληδάθεο Κσλζηαληίλνο 

Δθπαηδεπηηθόο Π.Δ.18.12  

Δηζεγεηήο Δ.Κ.Γ.Γ.Α., Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.,  

ΔΠΑ.Λ. Καζηνξηάο 

 

Πεξίιεςε: Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κηα αιιαγή πνξείαο ησλ δαζθάισλ 

αιιά θαη ησλ εξεπλεηψλ πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παηδηψλ ηα 

νπνία παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ κεηαζηξνθή απηή νθείιεηαη ζη’ φηη 

απηά ηα παηδηά αδπλαηνχλ λα επσθειεζνχλ πιήξσο απφ ην παξαδνζηαθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ 

επαξθψο ζηελ ηππηθή ζρνιηθή ηάμε.  Ζ θαζνιηθή εηζξνή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δελ 

απνηειεί μέλν ζψκα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο. Έρεη 

παξαηεξεζεί, κέζα απφ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα, φηη νη καζεηέο είλαη πνιχ πην 

πξφζπκνη λα δεζκεπηνχλ ζην καζεζηαθφ ηνπο έξγν, λα ειέγμνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο θαη 

ηέινο λα πξνζθέξνπλ ηηο θαηάιιειεο δηνξζψζεηο ζε έλα επεμεξγαζηή ιέμεσλ παξά λα 

ιεηηνπξγήζνπλ αλη’ απηνχ κε ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο. Έλα αθφκε αξθεηά δεκνθηιέο 

κέζν ηερλνινγίαο ζηελ εηδηθή αγσγή είλαη ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά (θαη εηδηθφηεξα 

ηα ηεο ιεθηηθήο επεμεξγαζίαο). Γεληθά ε δπλαηφηεηα ηεο παξνρήο ελφο 

πνιπαηζζεηεξηαθνχ πεξηβάιινληνο κε ελαιιαγή εηθφλσλ, θεηκέλσλ, θσηνγξαθηψλ, 

ήρσλ θαη γξαθηθψλ είλαη έλα ζεκαληηθφηαην ζηνηρείν πνπ εληζρχεη ηελ ελεξγή κάζεζε 

ησλ παηδηψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο. Χο εθ ηνχηνπ ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα κειεηεζεί ε 

εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ηκήκαηα έληαμεο, ε νξγάλσζε ελφο απηνχ κε 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ν ζρεδηαζκφο ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο εληφο ελφο 

ηκήκαηνο έληαμεο φπνπ ζα δνζεί θαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ 

ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Έηζη ελ ηέιεη ζα 

δηαπηζησζεί φηη δηά κέζσ ηεο ηερλνινγίαο παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα ηεο 

απνηειεζκαηηθήο θαη ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζηε κάζεζε. Υξεζηκνπνηψληαο 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πξνβνιήο ησλ λεναπνθηεζεηζψλ γλψζεσλ ηνπο, ληψζνπλ 

ηθαλφηεξνη θαη απνηειεζκαηηθφηεξνη θαη παξάιιεια θηλεηνπνηνχληαη, εμειίζζνληαη 

θαη ην θπξηφηεξν εθθξάδνπλ ηθαλφηεηεο πνπ ζα ήηαλ αδχλαην λα εθθξαζηνχλ ζηελ 

παξαδνζηαθή ηάμε. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Σκήκα Έληαμεο, Δμαηνκηθεπκέλν Πξόγξακκα, Νέεο Σερλνινγίεο 

 



 

 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΑΚΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΒΑΡΟΤ Δ ΑΣΟΜΑ ΜΔ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

 

Νηθόιανο Κόθθηλνο 

Αληηπξόεδξνο Έλσζεο Γηαηηνιόγσλ Γηαηξνθνιόγσλ Διιάδνο, ΠΚΜ, Δηδίθεπζε 

ζηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγηεηλή ησλ Σξνθίκσλ - Δ. Φ. Δ. Σ. 

 

Μαξία Μήηζηνπ 

Γηδάθησξ ΑΠΘ (APE, PT, MSc, PhD) 

 

Πεξίιεςε: Ο επηπνιαζκν́ο ηεο παρπζαξθήαο απμάλεηαη ην́ζν ζηηο αλαπηπγκέλεο ν́ζν 

θαη ζηηο αλαπηπζζν́κελεο ρσ́ξεο , θζάλνληαο πεξίπνπ ζην 10-35% ησλ ελειήθσλ ζηελ 

Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή . Ζ παρπζαξθήα ζπλδέεηαη κε απμεκέλν θήλδπλν  

θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ , δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ , αξζξίηηδα θαη θάπνηνπο ηχπνπο 

θαξθίλνπ επεξεάδνληαο ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δηαβίσζεο θαη κεηψλνληαο ην κέζν 

πξνζδφθηκν δσήο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξφζθαησλ 

ζπζηάζεσλ απφ ην 2000 έσο 2017, ζρεηηθά µε ηε δηαηξνθή θαη ηελ άζθεζε γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζσµαηηθνχ βάξνπο, θαζψο θαη γηα ην ζρεδηαζµφ απνηειεζµαηηθψλ 

πξνγξαµµάησλ απψιεηαο βάξνπο ζηα άηνκα κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Γπζηπρψο, 

ππάξρνπλ ειάρηζηα δεδνκέλα θαη θξίλεηαη ζθφπηκε πεξαηηέξσ κειέηε ζε εξεπλεηηθφ 

επίπεδν. Ζ παρπζαξθία πξνθχπηεη, σο ζπλέπεηα ηεο απμεµέλεο πξφζιεςεο ελέξγεηαο, 

ζε ζρέζε µε ηελ θαηαλάισζε, θαη ηελ απνζήθεπζή ηεο ζην ζψµα θπξίσο, µε ηε 

µνξθή ιίπνπο (ελεξγεηαθφ ηζνδχγην). Οη απμήζεηο ζηα πνζνζηά ηεο παρπζαξθίαο 

αληαλαθινχλ µηα θαηάζηαζε ζεηηθνχ ηζνδπγίνπ ελέξγεηαο θαη ε πξφιεςε θαη 

αληηµεηψπηζή ηεο, πεξηιαµβάλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ. Ο 

ζπλδπαζµφο άζθεζεο αληηζηάζεσλ µε αεξφβηα άζθεζε έρεη απνδεηρζεί φηη επηθέξεη ηα 

βέιηηζηα απνηειέζµαηα ζηελ απψιεηα ιίπνπο θαη ζηελ αχμεζε ηεο άιηπεο µάδαο.  Οη 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ζεξαπείαο εμαθνινπζνχλ λα επηθεληξψλνληαη ζε 

πξνγξάκκαηα δίαηηαο θαη άζθεζεο , πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πιένλ 

απνηειεζκαηηθέο ζπζηάζεηο γηα ηηο επη ζπκεηέο αιιαγέο ζην ζσκαηηθφ βάξνο . Ζ 

άζθεζε ζπλδέεηαη κε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο δαπάλεο , πνπ πξνάγεη επηζπκεηέο 

κεηαβνιέο ζηε ζχζηαζε ηνπ ζψκαηνο θαη ζην ζσκαηηθφ βάξνπο , ζε ζπλδπαζκν́ κε κηα 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. Ζ άζθεζε αληηζηάζεσλ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη κεγαιχηεξα 

πιενλεθηήκαηα ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζσκαηηθνχ ιίπνπο , θαζψο θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο άιηπεο κάδαο .  Οη έξεπλεο κέρξη ζέκεξα έρνπλ δεήμεη ν́ηη ν ζπλδπαζκν́ο 



 

 

πξνγξακκάησλ άζθεζεο θαη δίαηηαο κπνξεί λα πξν σζήζεη επλντθφηεξεο αιιαγέο ζηε 

ζχζηαζε ηνπ ζψκαηνο απφ φηη ε δηαηξνθή ή ε ζσκαηηθή άζθεζε κεκνλσκέλα. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, δηαηξνθή, έιεγρνο βάξνπο, άζθεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΖΖ ΣΖ ΑΚΖΖ - ΚΗΝΖΣΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ 

ΑΚΖΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ: ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΑΡΔΜΒΑΣΗΚΟ ΚΑΗ 

ΣΟΥΔΤΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΚΖΖ – 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΚΛΖΡΤΝΖ ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ (ΚΠ) 

Χ ΜΔΟ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΤΝΗΣΧΧΝ 

Βαζηιηθή Γαξνπνύινπ 

Καζεγήηξηα Δηδ.Φπζηθήο Αγσγήο M.Sc.’s., Ph.D., P.D./Παλεπ.Τπόηξνθνο ΗΚΤ 

Α'  Παλ/θή Νεπξνινγηθή Κι. ΑΥΔΠA - Ηαηξηθή ρνιή Α.Π.Θ. 

 

Κσλζηαληίλνο Νώηαο 

Ηαηξόο Νεπξνιόγνο/Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο  

Α'  Παλ/θή Νεπξνινγηθή Κι. ΑΥΔΠA - Ηαηξηθή ρνιή Α.Π.Θ. 

 

Αλαζηάζηνο Χξνινγάο 

Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο  

Α'  Παλ/θή Νεπξνινγηθή Κι. ΑΥΔΠA - Ηαηξηθή ρνιή Α.Π.Θ. 

 

 

Πεξίιεςε: Ζ θιέξπλζε Καηά Πιάθαο (ΚΠ) ή Πνιιαπιή θιήξπλζε (Π), 

(multiple sclerosis - MS) είλαη κηα ρξν́ληα απηνάλνζε θιεγκνλσ́δεο απνκπειηλσηηθέ 

λφζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθθχιηζε ηνπ Κεληξηθνχ 

Νεπξηθνχ πζηήκαηνο (ΚΝ) κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ 

πξνζβάιινληαη απφ ηελ Π λα είλαη λένη 20-40 εηψλ θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο 

ζηηο γπλαίθεο λα είλαη ηξηπιάζηα, ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (3.5/1). Χζηφζν, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη κεγάια βήκαηα πξνφδνπ ζηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε 

ηεο κε απνηέιεζκα νη αζζελείο (2,5 εθαηνκκχξηα δηεζλψο θαη 12.000 ζηε ρψξα καο) λα 

έρνπλ ζαθψο θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Ζ Π εθδειψλεηαη κε πνηθηιία ζπκπησκάησλ 

θαη ιεηηνπξγηθψλ ειιεηκκάησλ, ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζε πξννδεπηηθή εμαζζέλεζε θαη 

αλαπεξία. Γηα ηελ νξζέ αληηκεησ́πηζε ηεο Π εθην́ο απν́ ηε γλσ́ζε θαη ηελ απνδνρέ ηεο 

θαηάζηαζεο, ζεκαληηθφ παξάγνληα βνήζεηαο γηα ηνπο πάζρνληεο απνηεινχλ ηα νθέιε 

πνπ απνξξένπλ απν́ ηε ζπκκεηνρέ ηνπο ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα πξνγξάκκαηα 

απνθαηάζηαζεο - άζθεζεο ζεξαπεπηηθνχ ηχπνπ. θνπφο ηεο παξνχζαο 

κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ήηαλ ε εθαξκνγή ελφο νκαδνπνηεκέλνπ, νξγαλσκέλνπ θαη 

ζηνρεπκέλνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο άζθεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ε επίδξαζε 

απηνχ ζε βηνινγηθέο ζπληζηψζεο αζζελψλ κε Π. Σέινο είλαη επηζηεκνληθά απνδεθηφ 



 

 

πσο εθην́ο ηεο θαξκαθνινγηθέο αληηκεησ́πηζεο ηεο λν́ζνπ , ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο 

πσο ε αζθεζηνζεξαπεία , πέξα απφ βειηίσζε ηεο θπ ζηθήο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο , 

κπνξεί λα κεηψζεη ηηο επηθείκελεο επηπινθέο ηεο πάζεζεο θαη ηελ εκθάληζε 

δεπηεξνπαζψλ θαηαζηάζεσλ αλ ηα άηνκα κε Π παξαθνινπζνχληαη ζπζηεκαηηθά θαη 

κε ζπλεξγαζία δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, έηζη ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα 

αληηκεησπίδνληαη εγθαίξσο ηα αλαθπφκελα πξνβιήκαηα κε εμίζνπ ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηελ επίηεπμε κεηαβνιψλ ηφζν ζε λεπξηθφ φζν θαη κπτθφ επίπεδν , αθφκε θαη 

δηαηήξεζεο ηεο λεπξνπιαζηηθφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ πνπ πιήηηεηαη ζε δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ ζε ζρέζ ε κε ηνλ πγηέ πιεζπζκν́ . Χζηφζν, θάηη ηέηνην ρξήδεη πεξαηηέξσ 

επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: λεπξνινγία, ζεξαπεπηηθή άζθεζε, πνιιαπιή ζθιήξπλζε, απνθαηάζηαζε 

 

* ην πιαίζην ηεο πξάμεο: «ΔΝΙΥΤΗ ΜΔΣΑΓΙΓΑΚΣΟΡΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΩΝ/ 

ΔΡΔΤΝΗΣΡΙΩΝ» ηνπ Δ.Π «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ , Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε», 2014-2020, ε νπνήα πινπνηεήηαη απν́ ην Ι .Κ.Τ. θαη ζπγρξεκαηνδνηέζεθε απν́ ην 

Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη ην ειιεληθό δεκόζην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεματικόσ Άξονασ: 

  Ειδική Αγωγή &                     

Σχεδιαςμόσ Προγραμμάτων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ο ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  ΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

ΑΤΣΗΣΗΚΟΤ ΦΑΜΑΣΟ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ 

ΝΟΖΜΟΤΝΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ 

 

Θενγλσζία νιδάηνπ 

Φπρνιόγνο, ΜScs  

Sheffield University, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

 

 

Πεξίιεςε: ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ηα άηνκα κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο (ΓΑΦ) παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζηελ αλάπηπμε πλαηζζεκαηηθήο 

Ννεκνζχλεο (Ν) θαζψο θαη φηη  δπζθνιεχνληαη ζην λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, 

λα νξίζνπλ ηηο αμίεο ηνπο θαη λα δνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζαλ ρξήζηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο. 

Απηφ ζπλδέεηαη κε ηε δπζθνιία έθθξαζεο θαη αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη θαηά 

πξνέθηαζε κε πξνβιήκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. θνπφο ινηπφλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ήηαλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ελφο Πξνγξάκκαηνο Ν γηα παηδηά κε ΓΑΦ 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ηα επίπεδα Ν αιιά θαη απηναληίιεςεο σο απψηεξν ζηφρν 

ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ηέζζεξα  

παηδηά κε ΓΑΦ λνεηηθήο ειηθίαο 5 έσο 10 εηψλ. Σν Πξφγξακκα πεξηιάκβαλε Αξρηθή 

Αμηνιφγεζε, Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα Παξέκβαζεο θαη Σειηθή Αμηνιφγεζε. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαηαζθεπάζηεθε έλα ηεζη αληηθεηκεληθήο κέηξεζεο ηεο Ν αλαθνξηθά κε 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα θαηνλνκάδνπλ ηα έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα 

αλαγλσξίδνπλ ζε βησκαηηθφ επίπεδν κέζσ ππνζεηηθψλ ζελαξίσλ. Δπηπιένλ, 

θαηαζθεπάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην εηεξναλαθνξψλ γηα ηηο κεηέξεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε Ν ησλ παηδηψλ ηνπο. Σέινο, 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπέδσλ απηναληίιεςεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην 

Πψο Αληηιακβάλνκαη ηνλ εαπηφ κνπ (ΠΑΣΔΜ Η). Σν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα 

Παξέκβαζεο θηλήζεθε ζε ηέζζεξηο άμνλεο. ηε ζχλδεζε ζπλαηζζεκάησλ κε εθθξάζεηο 

πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο, ζηε ζχλδεζε ζπλαηζζεκάησλ κε πηζαλέο αηηίεο, ζηε 

δηαβάζκηζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. Απφ 

ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ Αξρηθήο θαη Σειηθήο Αμηνιφγεζεο πξνέθπςε φηη 

ππήξμε αχμεζε ησλ επηπέδσλ Ν, ην ζπλαίζζεκα ηεο έθπιεμεο δελ αλαγλσξίζηεθε απφ 

φια ηα παηδηά, νη κεηέξεο παξαηήξεζαλ βειηίσζε ζηε Ν ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ππήξμε 

αχμεζε ησλ επηπέδσλ απηναληίιεςεο. Μειινληηθέο πξνηάζεηο αθνξνχλ ηελ επαλάιεςε 



 

 

ηεο Σειηθήο Αμηνιφγεζεο κεηά απφ θάπνηεο εβδνκάδεο γηα έιεγρν ηνπ καθξνρξφληνπ 

ησλ απνηειεζκάησλ, ηε ζπκκεηνρή κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο θαζψο θαη έιεγρν ηεο 

θνηλσληθήο εγθπξφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε, απηναληίιεςε, ΓΑΦ, ζπλαηζζήκαηα, 

Αμηνιόγεζε, Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα Παξέκβαζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ 

ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ ΑΤΣΗΣΗΚΟΤ ΦΑΜΑΣΟ 

Ναπζηθά Αλησληάδνπ 

Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθήο Αγσγήο/ Γηδάθηνξαο Π.Σ.Γ.Δ.  

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

 

 

Πεξίιεςε: Σν Νεπηαγσγείν έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, θαζψο βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο είλαη θνξέαο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θνηλσληθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε 

Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) πνπ θνηηνχλ ζην γεληθφ Νεπηαγσγείν, νη 

νπνίνη ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο 

(π.ρ., δπζθνιία ζηε ρξήζε κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, απνηπρία αλάπηπμεο ζρέζεσλ 

κε ζπλνκειίθνπο, έιιεηςε απζφξκεηεο αλαδήηεζεο κνηξάζκαηνο ελδηαθεξφλησλ ή 

επηηεπγκάησλ, έιιεηςε θνηλσληθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο ακνηβαηφηεηαο). Δμαηηίαο ηεο 

επειημίαο πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνζρνιηθήο αγσγήο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

σθεινχλ φρη κφλν ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ, αιιά ην ζχλνιν ηεο ηάμεο. Ο ζρεδηαζκφο 

μεθηλάεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη αλαγθψλ ησλ καζεηψλ θαη ζηνπο 

καζεηέο κε ΓΑΦ απνζθνπεί ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζσ πξνζεθηηθά 

νξγαλσκέλσλ, επνηθνδνκεηηθψλ  αιιειεπηδξάζεσλ κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε καζεηψλ ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, πξνηεξαηφηεηα 

δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ε αλαθνξά ζην πξφζσπν ηνπ 

άιινπ, ελψ ζε επφκελν επίπεδν ν εθπαηδεπηηθφο ζηνρεχεη ζην κνίξαζκα 

ζπλαηζζεκάησλ, ηελ απηνξξχζκηζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνζαξκνγή ζε δπλακηθφ 

ζχζηεκα. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο 

κε ΓΑΦ είλαη ν θαιφο ζρεδηαζκφο θαη ε δφκεζε, νη μεθάζαξνη θαλφλεο, ε 

κνληεινπνίεζε, ε δηδαζθαιία ηξφπσλ αληαπφθξηζεο (π.ρ., έλαξμε-ζπλέρηζε-

ηεξκαηηζκφο παηρληδηνχ), ε ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε ζηαδηαθή 

κείσζε ηεο αλεπηζχκεηεο. ε θάζε πεξίπησζε, νη ζηφρνη θαη ηα κέζα δηδαζθαιίαο 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη ηεο νκάδαο, ελψ ηδηαίηεξα ζηα πξψηα 



 

 

βήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο θξίλεηαη ζεκαληηθή ε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ή ζχκβνπιν εηδηθήο αγσγήο, θαζψο θαη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαηαξαρή Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο, Απηηζκόο, Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο, 

Νεπηαγσγείν, Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΞΑΚΖΖ ΣΧΝ 

ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ ΣΖΝ ΔΠΗΓΟΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ 

ΓΛΧΑ ΜΗΑ ΜΑΘΖΣΡΗΑ Β’ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

 

Γεσξγία Παπαηζηαθκάθε Κσθίδνπ 

Msc Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθήο Αγσγήο / Δθπαηδεύηξηα Δλειίθσλ 

Mediterranean College 

 

 

Πεξίιεςε: Οη Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο (ΔΛ) σο πνιπδηάζηαηε «δνκή» ζχλζεησλ 

γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ εμέιημε ηεο εκπξφζεηεο θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ζπκπεξηθνξάο θάζε αηφκνπ. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη νη ΔΛ μεθηλνχλ σο ελφηεηα θαη δηαθνξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ελψ θηάλνληαο ζηελ ελήιηθε δσή  δηαθξίλνληαη σο απηφλνκεο 3 

ηνπιάρηζηνλ ΔΛ: ε αλαλέσζε (ε ηθαλφηεηα επηθαηξνπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ εξγαδφκελε κλήκε), ε αλαζηνιή (ε ηθαλφηεηα ζθφπηκεο 

παξεκπφδηζεο θπξίαξρσλ ή απηφκαησλ απνθξίζεσλ, φπνηε ρξεηάδεηαη) θαη ε ελαιιαγή 

(ε ηθαλφηεηα κεηαηφπηζεο κπξνο – πίζσ κεηαμχ πνιιαπιψλ δξάζεσλ, ιεηηνπξγηψλ ή 

λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ). Οη ΔΛ εκπιέθνληαη ζε θάζε εθδήισζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηφκνπ, ζπλεπψο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 

ηελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή ελφο 

εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο 5 ζπλεδξηψλ εμάζθεζεο ησλ ΔΛ κε ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ΔΠΗΣΔΛΧ ζηνλ ηνκέα ηεο γιψζζαο ζε έλα θνξίηζη 8 εηψλ, ειιεληθήο 

θαηαγσγήο θαη ηππηθήο αλάπηπμεο κε ελδείμεηο αδπλακηψλ ζηηο ΔΛ. Πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηηκήζεθε ην επίπεδν ηθαλνηήησλ ηνπ θνξηηζηνχ ζε 

ηνκείο ηνπ πξνθνξηθνχ & γξαπηνχ ιφγνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ΛΑΜΓΑ. 

Παξαηεξήζεθε βειηίσζε ηφζν σο πξνο ηελ αθξίβεηα, φζν θαη σο πξνο ηελ ηαρχηεηα 

επίδνζεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, αλαθέξνληαο ελδεηθηηθά ηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ, ηελ 

νξζνγξαθία, ηηο ιεθηηθέο αλαινγίεο, ηε κλήκε εξγαζίαο θαη ηνπο κε ιεθηηθνχο 

ζπιινγηζκνχο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δθηειεζηηθέο Λεηηνπξγίεο, Γιώζζα, Δπίδνζε, Πξνθνξηθόο ιόγνο, 

Γξαπηόο ιόγνο 

 



 

 

Ο ΓΑΗΓΑΛΟ ΚΑΗ Ο ΗΚΑΡΟ ΣΗ ΜΔΡΔ ΜΑ 

Κνπξηίδνπ νθία 

Φηιόινγνο 

Δηδηθό Γπκλάζην Κσθώλ θαη Βαξεθόσλ Θεζζαινλίθεο 
 

Πεξίιεςε: Σν έξγν « Γαίδαινο θαη Ίθαξνο ζηηο κέξεο καο » πινπνηήζεθε θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 κε ζπλεξγαζία δπν ζρνιείσλ ,ηνπ Δηδηθνχ Γπκλαζίνπ Κσθψλ 

θαη ΒαξεθφσλΘεζ/λίθεο θαη ηνπ ζρνιείνπ ZákladníuměleckáškolaHabrmanova ηεο 

Σζερίαο. Οη καζεηέο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ ήηαλ θσθνί ,ειηθίαο απφ 14-17 εηψλ θαη 

αλήθαλ ζε δπν δηαθνξεηηθέο ηάμεηο ( Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ).ην άιιν ζρνιείν 

θνηηνχζαλ καζεηέο ηεο θαλνληθήο εθπαίδεπζεο. Τινπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

καζεκάησλ Γιψζζαο θαη Αξραίσλ Διιεληθψλ σο ελαιιαθηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο θαη 

ζε ζπλάθεηα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Γιψζζα ηνπ πξνγξάκκαηνο ε γαιιηθή. Οη 

καζεηέο σζηφζν έγξαθαλ ζηελ ειιεληθή. Σν ζέκα επηιέρζεθε απφ ην ηζέρηθν ζρνιείν 

,ζεσξήζεθε φκσο πνιχ εχζηνρν θαη αμηνπνηήζηκν παηδαγσγηθά θαη απφ ην δηθφ καο 

ζρνιείν, θαζψο εληάζζεηαη κέζα ζηνλ επξχ ζεκαηηθφ άμνλα ησλ ζρέζεσλ εθήβσλ θαη 

γνλέσλ πνπ απαζρνιεί δηαρξνληθά θαη ζπγρξνληθά ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηνπο 

λένπο ηεο ειηθίαο απηήο. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ήηαλ λα κπνξέζνπλ νη 

καζεηέο λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζηε δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα σο εθήβσλ, λα 

εθθξάζνπλ ηα βηψκαηά ηνπο ή θαη λα ηα εκπινπηίζνπλ κε λέεο αμίεο θξίλνληαο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ πξνζψπσλ ηνπ κχζνπ. Αμηαθφο ινηπφλ ν πξψηνο ζηφρνο. Ο 

δεχηεξνο ήηαλ παηδαγσγηθφο: λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε άιια ζρνιεία 

απνδερφκελνη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο ,  εληζρχνληαο ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη 

πξνζθέξνληαο ηζφηηκα ζηε ζπλεξγαζία. Ο ηξίηνο ήηαλ ηερλνινγηθφο, ψζηε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ  φηη ν ππνινγηζηήο δελ είλαη κφλν κέζν ςπραγσγίαο, αιιά θαη 

επηθνηλσλίαο θη εθπαίδεπζεο πνπ εθκεδελίδεη ηηο απνζηάζεηο, λα εμνηθεησζνχλ κε ηε 

ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ηνπο θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ηελ πιαηθφξκα «eTwinning» σο δηαδηθηπαθνχ κέζνπ δξαζηεξηνπνίεζεο κε ρξήζε 

εξγαιείσλ Web 2.0.Σειηθά νη καζεηέο έγηλαλ δεκηνπξγνί, έκαζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

εξγαιεία web-2,ρξεζηκνπνίεζαλ ηε γιψζζα ζε πεξηβάιινλ ρξεζηηθφ θαη σθειήζεθαλ 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά απφ ηελ επηθνηλσλία κε ην μέλν ζρνιείν. Σν έξγν 

βξαβεχηεθε κε ηελ εζληθή εηηθέηα πνηφηεηαο ηνπ e-twinning. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Δηδηθή Αγσγή, θσθνί, έθεβνη, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο  θαη 

επηθνηλσλίαο 
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Δπγελία Γ. Παγώλε, MSc, PhD(c) 

Φηιόινγνο Δηδηθήο Αγσγήο 

 

Πεξίιεςε: Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα κεηαθίλεζε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

παηδηψλ κε απηηζκφ απφ απνκνλσκέλα θαη εηδηθά πεξηβάιινληα πξνο ηε γεληθή 

εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ (Avramidis et al, 

2000). Σα απνηειέζκαηα, γηα ηνπο καζεηέο απηνχο, έδεημαλ αχμεζε ηεο 

απηνπεπνίζεζήο ηνπο θαη αίζζεκα απνδνρήο απφ ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο (Horne & 

Timmons, 2009), ελψ, ζηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο θαζεγεηέο, εκθαλίζηεθε κεγαιχηεξε 

πνηφηεηα ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη πεξηζζφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθαξκνγή 

ησλ πξαθηηθψλ ηνπο (Ryan, 2009). πλεπψο, ε κέζνδνο ηεο ζπκπεξίιεςεο βνεζάεη ηα 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο γεληθά θαη απηηζκφ εηδηθφηεξα, λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα 

εληαρζνχλ νκαιά ζηελ θνηλσλία θαη, ηαπηφρξνλα, λα εμειίμνπλ ηηο αθαδεκατθέο θαη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηέο ηνπο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: απηηζκφο, ζπκπεξίιεςε, απηνπεπνίζεζε, αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο, 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΝΟΓΟΤ ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΣΖΡΗΞΖ 

 

Μπέιια ηαπξνύια 

MSc Λνγνζεξαπεύηξηα 

Παλειιήληαο ρνιήο πλνδώλ Παξάιιειεο ηήξημεο 

Κέληξα Δηδηθώλ Θεξαπεηώλ Άξζξσζηο 

 

Πεξίιεςε: Παξάιιειε ηήξημε ρξεηάδνληαη φινη νη καζεηέο πνπ γηα νιφθιεξε ή 

νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο πνπ νθείινληαη ζε αηζζεηεξηαθέο, λνεηηθέο ή γλσζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, 

αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα, ςπρηθέο θαη λεπξνςπρηθέο δηαηαξαρέο νη νπνίεο, 

επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο θαη ηεο κάζεζεο. Οη καζεηέο 

απηνί έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ο πλνδφο Παξάιιειεο ηήξημεο 

ζπλνδεχεη θαη ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο ζηε ζρνιηθή ηάμε ιεηηνπξγψληαο παξάιιεια 

κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο.  ε θάζε καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

αληηζηνηρεί έλαο ζπλνδφο, ν νπνίνο ηνλ ππνζηεξίδεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ ηνπ, ρσξίο λα παξεκβαίλεη ζην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

ηελ παξάιιειε ζηήξημε ν καζεηήο παξακέλεη φιεο ηηο ψξεο κέζα ζηελ ηάμε ηνπ θαη 

δέρεηαη βνήζεηα απφ ηνλ ζπλνδφ παξάιιειεο ζηήξημεο κέζα ζηελ ίδηα ηάμε κε ηα 

ππφινηπα παηδηά θαη παξάιιεια κε ην κάζεκα πνπ θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο. Ο πλνδφο 

Παξάιιειεο ηήξημεο ηξνπνπνηεί ηελ χιε ησλ καζεκάησλ αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ, αλαζέηεη ιηγφηεξεο αζθήζεηο θαη επηβιέπεη ζπλερψο ηνλ 

καζεηή. ε ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θξνληίδνπλ λα 

ππνζηεξίδνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηελ εηθφλα ηνπ παηδηνχ κέζα ζηελ ηάμε, έηζη ψζηε λα 

γίλεη νκαιά ε ελζσκάησζε ηνπ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ηελ παξάιιειε ζηήξημε ν 

καζεηήο παξακέλεη φιεο ηηο ψξεο κέζα ζηελ ηάμε ηνπ θαη δέρεηαη βνήζεηα απφ ηνλ 

ζπλνδφ παξάιιειεο ζηήξημεο κέζα ζηελ ίδηα ηάμε κε ηα ππφινηπα παηδηά θαη 

παξάιιεια κε ην κάζεκα πνπ θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο. Ζ παξάιιειε ζηήξημε 

ελεκεξψλεη ηε δαζθάια ηεο ηάμεο γηα ηηο αιιαγέο- ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα θάλεη κε 

ζηφρν ηε δηαηήξεζε κηαο νκνηνγέλεηαο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ. Ζ παξάιιειε 

ζηήξημε γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζα πξέπεη λα έρεη επαξθή γλψζε θαη εκπεηξία 

ζηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, εκπεηξία ζηε ζπλαλαζηξνθή κε παηδηά κε 

δπζθνιίεο, ηθαλφηεηα λα ελζαξξχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ζπλνκειίθσλ θαη ην 

παηρλίδη, λα δηαθξίλεη ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεην θαη 

λα νινθιεξψζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ή ηε ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη πιαηζίσζε 

Λέμεηο θιεηδηά: παξάιιειε ζηήξημε, εηδηθή αγσγή, εθπαίδεπζε  
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ΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ Δ ΣΤΠΗΚΑ 

ΥΟΛΔΗΑ ΚΑΗ Ζ ΣΑΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΝΧΜΑΣΧΖ 

ΣΟΤ 

Γάλδε Δπγελία 

Φπρνιόγνο, Τπ. Γηδάθησξ ςπρνινγίαο 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

 

Γθαληίλαο Θεόδσξνο 

Φπρνιόγνο 

Derby University, Kings College 

 

Πεξίιεςε: Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θαηνρπξσζεί λνκηθά ζε πνιιέο ρψξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, κε ηνλ πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Νφκν ηνπ 1999 (113 (Η)/1999), ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ζε ζρνιεία φπνπ θνηηνχλ καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο.  Ζ 

παξνχζα αλάιπζε απνηειεί επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηελ ελζσκάησζε παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο απηέο. Σα επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν ζεηηθνί φηαλ νη εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο αθνξνχλ ζε 

ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί φηαλ 

απηέο αθνξνχλ ζε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε, πξνβιήκαηα φξαζεο/αθνήο ή δηαγλψζεηο 

πνπ θπκαίλνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Δληνχηνηο, παξά ηε ζεηηθή ζηάζε πνπ 

πηνζεηνχλ νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί, πνιινί δελ δειψλνπλ έηνηκνη λα ελζσκαηψζνπλ 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε θαη φζνη ηειηθά βξεζνχλ 

αληηκέησπνη κε έλαλ ηδηαίηεξν καζεηή, κπνξεί λα βηψζνπλ έληνλν αίζζεκα 

αλεπάξθεηαο θαη κεησκέλεο απηφ – απνηειεζκαηηθφηεηαο. Έλαο ζεκαληηθφο 

πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο πνπ ζπζηεκαηηθά ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, απνηειεί ε εθπαίδεπζή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζν πεξηζζφηεξε 

εθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηφζν ζεηηθφηεξεο είλαη θαη νη ζηάζεηο ηνπο πξνο ηελ 

ελζσκάησζε. πλεπψο, εηδηθφ βάξνο πξέπεη λα δνζεί ζηε ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε 

εθπαίδεπζε ηνπο ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη θπξίσο ζηελ πξαθηηθή ηνπο εμάζθεζε 

κε παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Αλάγθεο, Δλζσκάησζε, ηάζεηο Δθπαηδεπηηθώλ 
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Abstract: In the past few years, inclusion of children with special education needs in 

“normal” schools has been implemented by law in many countries including Greece 

(law on education and training of 1999 (113 (Η)/1999)). The present analysis is an 

overview of the research concerning teachers’ attitude towards the integration of 

children with special education needs in “normal” schools and the factors that affect 

these attitudes. Findings indicate that teachers appear to be more positive toward 

integration of children diagnosed with mild intellectual disability and motor 

dysfunction problems, but less positive to children with severe intellectual disability, 

visual or hearing deficits and diagnosis within autism spectrum disorder. Despite the 

fact that the majority of teachers have a positive attitude towards inclusive education, 

many of them do not feel adequately prepared and the presence of a special need 

student in their class may lead to low sense of self-efficacy. Teachers’ level of 

education is a significant predictive variable correlated with their attitude. More 

specifically, higher education and practical activity lead to a more positive attitude 

towards integration. Consequently, attention must be given in teachers’ training 

programs concerning special education and in their practical experience with special 

education needs children. 

 

Key words: Special Education Needs, Integration, Educators’ Attitudes 
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ΑΠΔΝΑΝΣΗ Δ ΤΝΟΜΖΛΗΚΟΤ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

Μαξία Σζηνύρα 

Παηδαγσγόο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

 

Πεξίιεςε: Οη αξλεηηθέο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο απέλαληη ζε 

ζπλνκειίθνπο κε αλαπεξία ζπρλά απνηεινχλ εκπφδην ζηελ αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ δεχηεξσλ, θαζψο θαη ζηελ επηηπρία ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο. 

θνπφο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα απνθηεζεί κηα επξεία εηθφλα ησλ ζηάζεσλ ησλ 

παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο απέλαληη ζε ζπλνκειίθνπο κε αλαπεξία θαη λα εμεηαζηεί ε 

επίδξαζε κεηαβιεηψλ, φπσο ην θχιν, ε ηάμε θνίηεζεο, ε επαθή κε άηνκα κε 

αλαπεξίεο θαη ν ηχπνο αλαπεξίαο, ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ, ψζηε ηα 

απνηειέζκαηα λα αμηνπνηεζνχλ απφ παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο εληαμηαθήο 

εθπαίδεπζεο. Έγηλε ρξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. 

πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην Chedoke-McMaster Attitudes 

Towards Children with Handicap (CATCH) (Rosenbaum, Armstrong & King, 1986), 

ην νπνίν εμεηάδεη ηαπηφρξνλα ηε ζπλαηζζεκαηηθή, ζπκπεξηθνξηθή θαη γλσζηηθή 

δηάζηαζε ησλ ζηάζεσλ. Σν δείγκα ζπιιέρζεθε κε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο θαη ην 

απνηέιεζαλ 242 καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο απφ ηέζζεξα δεκνηηθά ζρνιεία κηαο 

ειιεληθήο πφιεο πνπ παξαθνινπζνχζαλ απφ ηελ δ’ έσο ηελ ζη’ ηάμε. Σα δεδνκέλα 

αλαιχζεθαλ κε ην SPSS, έθδνζε 23. Υξεζηκνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή γηα 

ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπρλνηήησλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ελψ 

αμηνπνηήζεθαλ ηα εξγαιεία t-test θαη ANOVA γηα ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ, ψζηε 

λα αληρλεπζνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην ζπλνιηθφ ζθνξ, ζην ζθνξ θάζε 

δηάζηαζεο ησλ ζηάζεσλ, θαζψο θαη ζην ζθνξ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ζε ζρέζε κε ηηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζηάζεηο 

ήηαλ ζεηηθέο. Σα θνξίηζηα θαη φζνη ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε άηνκα κε αλαπεξία είραλ 

πην ζεηηθέο ζηάζεηο. Οη καζεηέο δ’ δεκνηηθνχ είραλ ιηγφηεξν ζεηηθέο ζηάζεηο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο καζεηέο. Αθφκε, νη καζεηέο πνπ αλέθεξαλ φηη 

γλψξηδαλ θάπνηνλ κε ζσκαηηθή αλαπεξία, ζχλδξνκν Down θαη ηχθισζε εμέθξαζαλ 

ζεηηθέο ζηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα δηαθνξνπνηήζεθαλ θαη ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν, 

πξάγκα κε αλακελφκελν, θαζψο φια ήηαλ εληαμηαθά. Αληρλεχζεθαλ, επίζεο, θάπνηεο 



 

 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα δελ 

είλαη γεληθεχζηκα ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ιφγσ ηεο ηερληθήο 

δεηγκαηνιεςίαο, σζηφζν, επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα αξθεηψλ κειεηψλ. Απαηηείηαη 

δηεμνδηθφηεξε έξεπλα κε ζπκπιεξσκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηηο εθθξαζκέλεο ζηάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζηάζεηο, αλαπεξία, εληαμηαθή εθπαίδεπζε, καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο 
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ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Ναπζηθά Αλησληάδνπ 

Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθήο Αγσγήο/ Γηδάθηνξαο Π.Σ.Γ.Δ.  

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

 

 

Πεξίιεςε: Ζ ζρνιηθή βία θαη ε επηζεηηθφηεηα έρνπλ ιάβεη εθηεηακέλν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, θαζψο έρνπλ γίλεη αληηιεπηέο νη 

βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηνπο ζην άηνκν, ζηελ ηάμε, ζηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Οη καζεηέο κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο 

Αλάγθεο (ΔΔΑ) είλαη πηζαλφηεξν λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο ηππηθά αλαπηπζζφκελνπο νκνιφγνπο ηνπο, θαζψο έρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο μερσξίδνπλ απφ ηελ νκάδα, ζπρλά αδπλαηνχλ λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, έρνπλ κεησκέλε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη αληηδξνχλ 

κε ηξφπν πνπ πξνθαιεί ηνλ ζχηε. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζην γεληθφ 

ζρνιείν ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεθπαίδεπζεο (καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αηζζεηεξηαθέο 

αλαπεξίεο, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο), δέρνληαη ζπρλά εθθνβηζκφ, ελψ 

ελδέρεηαη λα πηνζεηήζνπλ θαη νη ίδηνη ην ξφιν ην ζχηε. Οη δξάζεηο πξφιεςεο θαη 

παξέκβαζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ νιηζηηθή-ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη ζε 

απηέο απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ, ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο 

θνηλφηεηαο. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα θάλνπλ νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο 

παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ηάμεο (π.ρ., δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, πξνγξάκκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο), νη νπνίεο αθελφο ζα 

απνζθνπνχλ ζηελ νκάδα ησλ νκνιφγσλ (εθπαίδεπζε απνδνθηκαζίαο, ππνζηήξημε 

ζπκάησλ), αιιά θαη ζην ίδην ην άηνκν. Οη αηνκηθέο παξεκβάζεηο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή, απεπζχλνληαη πξνο ηνπο ζχηεο  (αλάπηπμε 

ελζπλαίζζεζεο, δηαρείξηζε ζπκνχ, απηνέιεγρνο, επίγλσζε θπξψζεσλ), αιιά θαη ζηα 

ζχκαηα (αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φπσο ε δηεθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε 

επίιπζε ζπγθξνχζεσλ). χκθσλα κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ, νη γλψζεηο θαη νη 

πεπνηζήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο, ε επίγλσζε ηνπ γηα ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ, ε 



 

 

δέζκεπζε ηνπ ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο θαζψο 

θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ εκπινθή, απνηεινχλ νπζηψδε ζηνηρεία ζηελ επηηπρία ηνπο.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο, Δθθνβηζκόο, Θπκαηνπνίεζε, 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Πξόιεςε, Αληηκεηώπηζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ 

ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΣΑΞΖ 

 

ηέιια Σξηαληαθύιινπ 

Φηιόινγνο BSc, Δηδηθή Παηδαγσγόο Med 

Γηδαθηνξηθή Φνηηήηξηα Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 

 

  

 

Πεξίιεςε: Ζ εθδήισζε ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ ηάμε επηθέξεη 

ζνβαξέο δπζρέξεηεο ζηελ εχξπζκε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. Παξάιιεια, 

αιινηψλνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ- 

καζεηή. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη απηά ηα πξνβιήκαηα. θνπφο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε απνηίκεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ παηδηψλ κε ζπκπεξηθνξηθά 

πξνβιήκαηα.Ζ δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθή φηαλ 

επίθεληξν απνηεινχλ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ή νη δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ, φπσο ε 

δηαζπαζηηθή θαη πξνθιεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Οη ζηφρνη πνπ επηδηψθνληαη είλαη ε 

ελίζρπζε ησλ επηζπκεηψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο, ε κείσζε ή εμάιεηςε ησλ 

δπζιεηηνπξγηθψλ θαη ε αλάπηπμε λέσλ, ιεηηνπξγηθψλ κνξθψλ. Δηδηθφηεξα, νη 

ζπκπεξηθνξηθέο ηερληθέο ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ησλ ζεηηθψλ κνξθψλ 

ζπκπεξηθνξάο κέζσ εληζρπηψλ (reinforcers). Γηα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ κνξθψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ε ηερληθή ηεο απφζβεζεο, ε ηηκσξία, κε θπξηφηεξεο κνξθέο 

ηελαθαίξεζε πξνλνκίσλ θαη ηε δηαθνπή ησλ ζεηηθψλ εληζρχζεσλ, ε ππεξδηφξζσζε 

θαη ε πξνζσξηλή απνκάθξπλζε. Γηα ηελ εθκάζεζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ δελ ππάξρνπλ 

ζην ξεπεξηφξην ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (shaping), ε παξνρή ηκεκαηηθήο βνήζεηαο (prompting) θαη ε κίκεζε 

ελφο πξνηχπνπ (modeling). Πξφζζεηεο ηερληθέο απνηεινχλ ε ζχλαςε ελφο 

ζπκβoιαίνπ ηηκήο ή ππνρξεψζεσλ (contingency contract) θαη ην παηρλίδη ξφισλ.Ζ 

εθκάζεζε δεμηνηήησλ απηνδηαρείξηζεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα λα κπνξεί ην παηδί 

κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε λα ξπζκίδεη ηηο πξάμεηο ηνπ ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε άιισλ 

αηφκσλ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο δηφηη απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξσγνχο ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. Με 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ ηφζν λα πξνιεθζνχλ ελδερφκελα πξνβιήκαηα 



 

 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ ηάμε, φζν θαη λα αληηκεησπηζηνχλ ζε πεξίπησζε πνπ απηά 

εθδεισζνχλ. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, ηερληθέο δηαρείξηζεο, ζρνιηθή ηάμε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΑΜΔΑ Δ ΜΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤ ΚΑΗ 

ΗΟΣΖΣΑ 

 

ηπιηαλόο νύξιαο 

Γηθεγόξνο, Πηπρηνύρνο Θενινγίαο 

MSc Ηαηξηθό Γίθαην, Δπζαλαζία θαη Βηνεζηθή Ηαηξηθήο ΑΠΘ 

 

Μαξία Μήηζηνπ 

Γηδάθησξ ΑΠΘ (APE, PT, MSc, PhD) 

 

 

Πεξίιεςε: Σα Άηνκα κε Αλαπεξία (ΑΜΔΑ) έλεθα ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηνπο  

αληηκεησπίδνληαη σο μερσξηζηή-ηδηαίηεξε θαηεγνξία πνιηηψλ απφ ην θξάηνο δηθαίνπ-

ηζφηεηαο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη, έπεηηα απφ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε θαη αλαδήηεζε αξζξνγξαθίαο κέζσ δηαθφξσλ βάζεσλ αλαδήηεζεο, λα 

παξαηεζνχλ ηα πληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα ησλ ΑΜΔΑ, έλαληη ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηζφηεηαο, ιακβαλνκέλνπ πάληνηε ππφςηλ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

αιιά θαη ηελ δηάθξηζε κε ηελ νπνία ν λνκνζέηεο πξέπεη θάζε θνξά λα ζεζκνζεηεί θαη 

λα λνκνζεηεί. Μία λνκνζέηεζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα κε ιάβεη ππφςηλ ηεο ηελ 

παγθφζκηα λνκνζεζία θαη αληηκεηψπηζε ησλ ΑΜΔΑ, ε νπνία ηίλεη θαη ζηνρεχεη λα 

απαιχλεη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν απηψλ ησλ αλζξψπσλ κε πξνλφκηα έλαληη ηνπ 

θξάηνπο κε ηα νπνία ζα αληηζηαζκηζηεί ε ειιείπνπζα δπλαηφηεηά ηνπο  γηα ζπκκεηνρή 

ζηελ θξαηηθή ιεηηνπξγία, νχησο ψζηε ε νκαιή θνηλσληθνπνίεζή ηνπο λα είλαη ν 

απφιπηνο ζηφρνο .  χκθσλα κε ζηαηηζηηθέο κειέηεο έρεη παξαηεξεζεί , φηη ηα άηνκα 

απηά κε ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία δχλαληαη λα  αληηκεησπίζνπλ δπλακηθά ηελ 

ηδηαηηεξφηεηά ηνπο εκπνδίδνληαο ηνηνπηνηξφπσο ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο, ε νπνία 

ζε θάζε πεξίπησζε ζα απέβαηλε εηο βάξνο θαη ησλ ΑΜΔΑ, αιιά θαη ηνπ θξαηηθνχ 

ηνκέα, θαζφηη αθελφο ηα ΑΜΔΑ ζα ζηεξνχληαλ ηεο δπλαηφηεηαο λα ληψζνπλ ρξήζηκνη 

θαη σθέιηκνη θαη παξαγσγηθνί θαη αθεηέξνπ, ην θξάηνο ζα ζηεξνχληαλ ησλ ηδηαίηεξσλ 

ηθαλνηήησλ απηψλ ησλ αηφκσλ, αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ λα θαηαδείμεη θαη λα 

εθδειψζεη ην θνηλσληθφ θαη ζηνξγηθφ ηνπ πξφζσπν αιιειεγγχεο. Απφ ηα παξαπάλσ 

δεδνκέλα ζπλάγεηαη, φηη ν θξαηηθφο κεραληζκφο νθείιεη λα ζηέθεηαη αξσγφο  θαη 

ζπλνδνηπφξνο θαη φρη απέλαληη ζε απηά ηα άηνκα ηα νπνία δχλαληαη θαη κπνξνχλ λα 

θαλνχλ ρξήζηκνη ζηελ θνηλσλία φρη κφλν κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ εξγαζία αιιά 

θαη κε ην ςπρηθφ παξάδεηγκα δχλακεο θαη ζάξξνπο αιιά θαη ειπίδαο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ΑΜΔΑ, θξάηνο δηθαίνπ, Ννκνζεζία, θνηλσληθνπνίεζε 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεματικόσ Άξονασ: 

Συνεργαςία Σχολείου - Οικογζνειασ & 

Συμβουλευτική   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΦΤΥΟΛΟΓΟΤ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ: Ζ 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΣΖ ΤΝΓΔΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

 

Κηδηξίδνπ Γεσξγία  

Δμειηθηηθή - ρνιηθή Φπρνιόγνο, MSc 

Mediterannean College of Thessaloniki 

 

Πεξίιεςε: Ζ ρνιηθή Φπρνινγία είλαη ν ηνκέαο ηεο εθαξκνζκέλεο ςπρνινγίαο πνπ 

έρεη σο νκάδα ζηφρν ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

ζρνιηθά πιαίζηα (NASP, 2010). ηελ ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε ζηφρνο είλαη λα 

αλαδεηρζεί ν ξφινο ηνπ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ ζηνπο θνξείο Δηδηθήο Αγσγήο (ΜΔΑΔ, 

ΚΔΓΓΤ, ΔΓΔΑΤ) ζηελ Διιάδα. Θα παξνπζηαζηνχλ θαιέο πξαθηηθέο απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πεξί 

πξνψζεζεο ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα πεξί 

δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. 

Σέινο, ζα παξνπζηαζηνχλ απφςεηο θαη ζηάζεηο  ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ χζηεξα απφ ιήςε βνήζεηαο απφ 

ζρνιηθφ ςπρνιφγν θαηά ην εθπαηδεπηηθφ έηνο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζρνιηθόο ςπρνιόγνο,  δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, ζύλδεζε ζρνιείνπ – 

νηθνγέλεηαο 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ Δ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ΄/ΚΑΗ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

Βάζηνπ Αηθαηεξίλε 

Μεηαδηδαθηνξηθή Δξεπλήηξηα ρνιηθήο ςπρνινγίαο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

Πεξδίθε Δπγελία 

Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα ΠΣΓΔ 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

 

Πεξίιεςε: Όινη νη γνλείο επηζπκνχλ λα θάλνπλ γεξά παηδηά. Ζ γέλλεζε ελφο παηδηνχ 

κε αλαπεξία πξνθαιεί ζνθ ζηνπο γνλείο θαη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ 

βηψλνπλ  ηξαχκα, ζιίςε, ελνρή, επηζεηηθφηεηα, απφξξηςε, άγρνο θαη πίεζε, αθφκε θαη 

δνινθνληθέο ή/θαη απηνθηνληθέο ηάζεηο (Obi, 1998; Cantwell-Barti, 2009; Kaur, 2010). 

Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί έλα ζχζηεκα, ζην νπνίν θάζε κέινο επεξεάδεη ηα ππφινηπα θαη 

επεξεάδεηαη απφ απηά (Okeke, 2001).Γεδνκέλνπ φηη έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα απαηηεί ρξφλν, ελέξγεηα θαη ρξήκαηα, ζπρλά αλαθέξνληαη ζπδπγηθά 

πξνβιήκαηα, θαζψο θαη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ γνληψλ γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα 

ην παηδί ηνπο (Heller, 2012).Δπίζεο, πνιιέο θνξέο δηαηππψλνληαη παξάπνλα απφ ηνπο 

γνλείο, ηφζν γηα ην παηδί ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα φηη δελ έρεη θαιέο επηδφζεηο ζην 

ζρνιείν θαη φηη ζηηγκαηίδεηαη θνηλσληθά φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο, γηα ηηο ρακέλεο 

επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη γηα ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζε θάζε πηπρή ηεο 

δσήο ηνπο, κε θπξηφηεξε ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπ 

παηδηνχ ηνπο (Cantwell-Barti, 2009).Δπνκέλσο, νη γνλείο θαη νη νηθνγέλεηεο ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ρξεηάδνληαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε 

ηφζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αλαπήξνπ παηδηνχ (Ali, 2012), φζν θαη 

γηα ηε δηθή ηνπο ςπρηθή πγεία (Obi, 1998). ηελ εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηνχλ 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ή/θαη αλαπεξία, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Σέινο, ζα πξνηαζεί 

ζπκβνπιεπηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο απφ ηηο εηζεγήηξηεο.   

 

Λέμεηο θιεηδηά: εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αλαπεξία, ζπκβνπιεπηηθή, νηθνγέλεηα  



 

 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΧΖ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΤΣΗΜΟ 

Πελειόπε Παπαζηάκνπ 

Δηδηθή Παηδαγσγόο  

 

Αζαλάζηνο Παπαζηάκνπ 

Μεραλνιόγνο MSc, Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθήο Αγσγήο 

 

 

Πεξίιεςε: Ζ πνηφηεηα δσήο θαη ε βειηίσζε απηήο είλαη έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί 

θαζεκεξηλά ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ πξνζπαζνχλ λα 

απμήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνιαβέο, λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο 

ηνπο, ηελ εξγαζία ηνπο, αιιά θαη λα δηαηεξήζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζηελ 

πγεία ηνπο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο δσήο, κέζσ 

ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

πνηφηεηα δσήο κηαο νηθνγέλεηαο παηδηνχ κε απηηζκφ. Γφζεθε ζε γνλείο πνπ είραλ 

παηδηά κε απηηζκφ, εξσηεκαηνιφγην κε ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Όζνλ αθνξά ην 

πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη 

ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κηαο νηθνγέλεηαο παηδηνχ κε απηηζκφ παξαηεξείηαη κεγάινο 

βαζκφο ηθαλνπνίεζεο. Γηα ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθνξηθά κε ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηηο νηθνγέλεηαο κε άιια κέιε παξαηεξείηαη κηα 

νπδεηεξφηεηα ζην πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ πνπ ηείλεη πξνο ηε δπζαξέζθεηα. Γειαδή, 

φζνλ αθνξά ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ηε βνήζεηα πνπ παξέρνπλ απηνί ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ζην παηδί κε αλαπεξία ε νηθνγέλεηα παξνπζηάδεη κηα αξλεηηθή ζηάζε 

θαη κηα απνγνήηεπζε θαζψο είλαη ειάρηζηε ε βνήζεηα πνπ δέρεηαη. ην ηξίην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα θχξην ζέκα απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη απηφ απαξηίδεηαη 

απφ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηελ αζθάιεηα. Σν ελδηαθέξνλ ηεο 

νηθνγέλεηαο απνηππψλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο θαη γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

δσήο ησλ αηφκσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία. Άμην 

αλαθνξάο, νη θαιέο ζρέζεηο πνπ δηαηεξεί ε νηθνγέλεηα  κε φζνπο παξέρνπλ ππεξεζίεο 

θαη ππνζηήξημε ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κε αλαπεξία, έηζη ψζηε λα ππάξμεη ζσζηή 

δηαρείξηζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ίζα δηθαηψκαηα, ίζεο επθαηξίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηε δσή γεληθά.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: Δηδηθή Αγσγή, πνηφηεηα δσήο, ΑκεΑ, απηηζκφο, νηθνγέλεηα  



 

 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ 

ΑΤΣΗΜΟ 

 

Γηώξγνο Ηαηξνύ 

ύκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, Msc, Phdc Ηαηξηθήο,  Κέληξν Απνθαηάζηαζεο, 

Κνηλσληθήο ηήξημεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ΑΜΔΑ “Ο σηήξ” 

 

Εσή Βαελά 

ύκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο, Msc, Κέληξν Απνθαηάζηαζεο,  Κνηλσληθήο ηήξημεο 

θαη Δηδηθήο Αγσγήο ΑΜΔΑ “Ο σηήξ” 

 

Πεξίιεςε: Ο φξνο “ελζπλαίζζεζε” αλαθέξεηαη ζηελ  ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα 

θαηαιαβαίλεη ην εζσηεξηθφ πιαίζην αλαθνξάο ηνπ άιινπ κε αθξίβεηα θαη κε ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη λνεηηθά ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη,  ρσξίο φκσο ηαπηφρξνλα λα 

ράλεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ. Δίλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα κπαίλεηο “ζηα παπνχηζηα ηνπ άιινπ”, 

λα ζεσξείο κία θαηάζηαζε απφ ηελ νπηηθή ζέα θάπνηνπ άιινπ θαη λα απνθηάο 

κεγαιχηεξε θαηαλφεζε κέζα απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπ. χκθσλα κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη θπξίσο κε απηηζκφ, 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ επίδεημε ελζπλαίζζεζεο, θπξίσο γλσζηηθήο 

θαη θνηλσληθήο ελζπλαίζζεζεο. θνπφο ηεο  έξεπλαο, είλαη ε εθηίκεζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ησλ  γνλέσλ αηφκσλ απηηζκφ. Μηαο θαη ε ελζπλαίζζεζε απνηειεί 

ζεκαληηθφ θνκκάηη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ε αλάπηπμε ηεο  ελζπλαίζζεζεο ηφζν εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ φζν 

θαη θαη’ επέθηαζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζακε ην εξσηεκαηνιφγην ελζπλαίζζεζεο Toronto 

Empathy Questionnaire (TEQ) (Spreng, Mckinnon, Mar θαη Levine 2009).  

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχληνκν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο ελζπλαίζζεζεο πνπ 

απνηειείηαη απφ 16 εξσηήζεηο.  Σν δείγκα καο απνηειείηαη απφ 33 γνλείο, 23 

γπλαίθεο θαη 10 άληξεο, κε κέζν φξν ειηθίαο 44.4 έηε θαη ηππηθή απφθιηζε 7.6.  16 

απφ ηνπο γνλείο  έρνπλ παηδηά κε δηάγλσζε πνπ αλήθεη ζην απηηζηηθφ θάζκα, θαη 17, 

παηδηψλ κε ηππηθή αλάπηπμε. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ παξαηεξνχκε πσο 

ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζε 3 εξσηήζεηο, θάηη  πνπ ππνδειψλεη 

ειαθξψο ρακειφηεξα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ησλ γνληψλ παηδηψλ κε απηηζκφ, ζε 

ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε νκάδα. Σα απνηειέζκαηά καο ζπκθσλνχλ κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία  νη γνλείο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, θαίλεηαη λα 



 

 

παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ 

ηππηθήο αλάπηπμεο.   

 

Λέμεηο θιεηδηά: απηηζκόο, ελζπλαίζζεζε, νηθνγέλεηα, TEQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ζ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΥΟΛΔΗΟΤ-ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ: ΚΑΛΛΗΔΡΓΧΝTΑ ΔΝΑ ΚΟΗΝΟ ΟΡΑΜΑ Ή ΔΝΑ 

ΑΝΑΓΚΑΗΟ ΚΑΚΟ; 

 

Κνπκαζίηε Πνιπηίκε-Μαξία 

Νεπηαγσγόο Δηδηθήο Αγσγήο  

 Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Αηόκσλ κε Αλαπεξία "Ήθαηζηνο", Γήκνο 

Σξηθθαίσλ 

 

 

Πεξίιεςε: ηελ Διιάδα ηνπ ζήκεξα, ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη ε γνλετθή ζπκκεηνρή 

ζεσξείηαη απφ λνκηθήο απφςεσο ππνρξεσηηθή, δηαπηζηψλεηαη φηη ε λνκνζεζία απφ 

κφλε ηεο δελ επαξθεί γηα ηελ πξνψζεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο γνλετθήο εκπινθήο ζηα 

ζρνιηθά δξψκελα. Αληηζέησο, θξίλεηαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

ελεκέξσζεο, ελδπλάκσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ γνλέσλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, κε πξφηεξν ζηφρν ηελ ελεξγή θαη πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζέκαηα 

ιήςεο απνθάζεσλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην κέζσ κηαο πξνζπάζεηαο αλάπηπμεο ακνηβαίσλ 

ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ζεζκψλ, αλαθεξφκελνη εηδηθφηεξα ζε γνλείο παηδηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ έξεπλα απηή απνζθνπεί ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

ζχλαςεο επηηπρεκέλσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε γνλείο παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζρνιείν, ζηνπο παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ζρέζε 

απηή θαη ζπλεπψο ζηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ. Ζ 

κέζνδνο πνπ πηνζεηήζεθε είλαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζηεξηδφκελε ηφζν ζε 

δηεζλή επηζηεκνληθά άξζξα, κειέηεο, βηβιία φζν θαη ζε αλαδεηήζεηο επίζεκσλ 

δηαδηθηπαθψλ πεγψλ. Δπξήκαηα πνπ αλαδχζεθαλ: δεκηνπξγία "ηππηθψλ" ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ κε κία -ζχκθσλα κε ην ζρνιείν- επηθαλεηαθή ζπκκεηνρή 

ησλ γνλέσλ ζηα ζρνιηθά δξψκελα θαη κία -ζχκθσλα κε ηνπο γνλείο- ζηξεζνγφλα 

κεηαρείξηζε απηψλ απφ πιεπξάο ζρνιείνπ. πκπεξαζκαηηθά, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε 

ζχκπξαμε ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δεκηνπξγείηαη έλα 

δπζρεξέο ράζκα επίξξηςεο επζπλψλ αλάκεζά ηνπο πνπ εληείλεη ηελ χπαξμε ελφο 

αλεπαξθνχο, αλαγθαζηηθνχ σο θαη κεδακηλνχ δεζκνχ. Καιιηεξγψληαο ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ δπν ζεζκψλ, κέζσ δεκηνπξγίαο αζθαινχο ζπλαηζζεκαηηθνχ 

θιίκαηνο, ηζφηεηαο ησλ ακθφηεξσλ πιεπξψλ, ζεβφκελνη ηε κνλαδηθφηεηα θάζε 

νηθνγέλεηαο θαη παηδηνχ, ηφηε κφλν πθίζηαηαη ιφγνο γηα ζπλεξγαζία, πνπ ζα 



 

 

επδνθηκήζεη φηαλ ηα κέιε απηήο απνθηήζνπλ έλα θνηλφ φξακα: ηελ πξναγσγή ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζπκκεηνρή γνλέσλ, παηδί κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, εκπόδηα, 

επηηπρεκέλε ζπλεξγαηηθή ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο, ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναρτημζνεσ Ανακοινϊςεισ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΗ ΥΑΜΖΛΖ ΔΠΗΓΟΖ 

Αλαγλσζηνπνύινπ Δπγελία 

Δηδηθή παηδαγσγόο 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο-Παηδαγσγηθό Σκήκα  Δηδηθήο Αγσγήο 

 

Πεξίιεςε: Οη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο απαζρνινχλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ καζεηψλ, 

γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη νη εηδηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηα παηδηά ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ γξαπηνχ ή πξνθνξηθνχ 

ιφγνπ. Δίλαη έλαο φξνο γεληθφο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ηηο φπνηεο 

δπζθνιίεο κάζεζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο αηηίεο. Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο επεξεάδνληαη 

απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο είηε θνηλσληθνχο είηε ζπλαηζζεκαηηθνχο. πρλά ν φξνο 

απηφο ζπγρέεηαη κε ηνλ φξν «ζρνιηθή απνηπρία». Σα πξνβιήµαηα ζηε µάζεζε 

γίλνληαη εµθαλή θπξίσο µε ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Μπνξεί φµσο λα 

αληρλεπηνχλ θαη απφ ηελ έλαξμε ηεο θνίηεζεο ζην λεπηαγσγείν ή λα εληνπηζηνχλ 

ελδείμεηο γη’ απηά πνιχ πην λσξίο, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ. Μπνξεί λα 

είλαη πεξηζηαζηαθά πξνβιήµαηα θαη λα εθδειψλνληαη µφλν ζε νξηζµέλα µαζήµαηα. 

Καηά θαλφλα φµσο νδεγνχλ ζε ζρνιηθή ππνεπίδνζε, µε αθξαία θαηάιεμε ηε ζρνιηθή 

απνηπρία. Πξνθαινχληαη απφ δηάθνξεο αηηίεο ή ζπλδπαζµφ αηηηψλ, νη νπνίεο αξθεηέο 

θνξέο αιιειν-επηθαιχπηνληαη. Μεξηθνί µαζεηέο, επεηδή παξνπζηάδνπλ µεγαιχηεξε 

δπζθνιία ζηε µάζεζε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ ηεο ειηθίαο ηνπο, 

δπζθνιεχνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξαµµα ηεο ηάμεο ηνπο, µε ηηο αλάινγεο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο πξνο ην ζρνιείν, ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηε 

γεληθφηεξε ςπρνθνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε. Απηά ηα παηδηά έρνπλ αλάγθε έγθαηξσλ 

εηδηθψλ ξπζµίζεσλ θαη πξνζαξµνγψλ ζην ζρνιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 

πξνθεηµέλνπ λα αλαγλσξηζηεί έγθαηξα θαη λα θαηάιιεια ην πξφβιεµά ηνπο. Σα παηδηά 

πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήµαηα µάζεζεο δηαθέξνπλ ζεµαληηθά µεηαμχ ηνπο, ηφζν σο 

πξνο ηελ αηηηνιφγεζε φζν θαη σο πξνο ηα γλσξίζµαηα, γη’ απηφ θαη πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη θαη λα αληηµεησπίδνληαη πάλσ ζε αηνµηθή βάζε. ε θαµία πεξίπησζε 

δε ζα πξέπεη µνλαδηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ πξνβιεµάησλ µάζεζεο λα είλαη ε 

ζρνιηθή επίδνζε, ε νπνία επεξεάδεηαη θαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο. Σέινο, ε 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε 



 

 

ε νπνία λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο εθπαηδεπηηθέο, ζσκαηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη 

ηαηξηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά. 

Λέμεηο θιεηδηά: καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ρακειή επίδνζε, εηδηθή αγσγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

ΑΤΣΗΣΗΚΟΤ ΦΑΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΑ ΧΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

Κελζαιή Μαξία, Κπξηαθνπνύινπ Αθξηβή, Λεβέληε Κσλζηαληίλα, Σζηγαξίδεο 

Αζαλάζηνο 

ύιινγνο γνλέσλ θεδεκόλσλ & θίισλ αηόκσλ κε απηηζκό Μεζζελίαο 

 

Πεξίιεςε: Ο ζθνπφο απηήο ηεο παξνπζίαζεο είλαη ε ζπκβνιή ζηελ κεηάδνζε ηεο 

γλψζεο γηα ηηο ΓΑΦ θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο (αζηπλνκία, 

ιηκεληθφ, ππξνζβεζηηθή, ζηξαηφ) ζρεηηθά κε ηελ θχζε θαη ηε δηαρείξηζε απηήο ηεο 

δηαηαξαρήο. Ο θαηεμνρήλ ξφινο ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε 

θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλεη ηα ζψκαηα απηά, γηα λα κπνξνχλ λα 

πξνζεγγίδνπλ ην θάζε άηνκν αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Μεηά απφ έξεπλα 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη κεγάιν θελφ ζην γλσζηηθφ ππφβαζξν, 

ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ κε ηα ζψκαηα αζθαιείαο  θαη ην 

πψο αληηδξνχλ απηά ζε ηέηνηνπ είδνπο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Ζ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζπκπεξηειάκβαλε ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο 

απφ ην 2000 έσο θαη ζήκεξα απφ Διιάδα, Ακεξηθή θαη Αγγιία ζρεηηθά κε ηηο ΓΑΦ. 

Σα 3 ζεκεία πνπ επηθεληξψλεηαη ε παξνπζίαζε είλαη ε θαηαλφεζε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ ΓΑΦ, νη παξνρέο θαη δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε ΓΑΦ θαη νη 

ηξφπνη πξνζέγγηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ΓΑΦ απφ ηα ζψκαηα αζθαιείαο. 

πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψζεθε φηη ιίγεο είλαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζηελ 

Διιάδα ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα θαη θξίζεθε επηηαθηηθή ε εθπαίδεπζε γηα ηελ 

δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο απέλαληη 

ζηηο ΓΑΦ απφ θνξείο πνπ εκπιέθνληαη κε απηέο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: δηαηαξαρέο απηηζηηθνύ θάζκαηνο, ζώκαηα αζθαιείαο, ζηάζεηο 

 

 

 



 

 

Ο ΘΔΜΟ ΣΖ ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΣΖΡΗΞΖ 

 

Αιέμαλδξνο Μόθηαο 

Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ70, ΠΔ71 

Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Βόινπ, University of Nicosia 

 

 

Πεξίιεςε: χκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Παηδαγσγηθήο πξσηαξρηθφ κέιεκα 

ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε ζηαδηαθή έληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξία ζηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο. Ζ 

παξάιιειε ζηήξημε πξαγκαηνπνηείηαη γηα δηαηαξαρέο πνπ έρνπλ σο βαζηθή 

πξνυπφζεζε ηελ εμέιημε ησλ λνεηηθψλ αλαγθψλ ελφο παηδηνχ. Οη καζεηέο πνπ ηνπο 

παξέρεηαη παξάιιειε ζηήξημε είλαη ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο πνπ 

ζπλήζσο νθείινληαη ζε αηζζεηεξηαθά, λνεηηθά, γλσζηηθά, αλαπηπμηαθά, ςπρηθά 

πξνβιήκαηα θ.α. Πνηνο είλαη φκσο ν πξαγκαηηθφο ηεο ξφινο κέζα ζηελ ηάμε; Σν 

πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεηαη κέζα απφ ην ζεζκφ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο 

ζηεξίδεηαη θαη δεκηνπξγείηαη ζχκθσλα κε ηε γλσκάηεπζε πνπ έρεη ην παηδί θαη 

αθνξά έλα εμεηδηθεπκέλν, αλαιπηηθφ, βξαρχρξνλν θαη καθξφρξνλν πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνηείλεη ην ΚΔΓΓΤ. Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

έρνπλ ην δάζθαιν ζπλνδφ σο ζεκείν αλαθνξάο ζηελ ηάμε, ν νπνίνο έρεη ζαλ ζηφρν 

ηε ζηαδηαθή αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο. Ο δάζθαινο παξάιιειεο ζηήξημεο κε 

εηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή απαηηείηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην δάζθαιν γεληθήο 

αγσγήο ψζηε λα επηηεπρζεί ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηελ ηάμε. Ζ 

νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο λα γίλεηαη απφ θνηλνχ αιιά νη επηινγέο ησλ αζθήζεσλ λα 

δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο λα ζπλεξγάδνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα εληάμνπλ ην παηδί ζηελ καζεηηθή θνηλφηεηα θαη λα 

πεξηνξίζνπλ/εμαιείςνπλ ην θαηλφκελν ηεο πεξηζσξηνπνίεζήο ηνπ απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ, θάλνληάο ηνπο λα απνδερηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Ο δάζθαινο 

παξάιιειεο ζηήξημεο νθείιεη λα έρεη ζπλερή επηθνηλσλία κε ην γνληφ, λα ηνλ 

ελεκεξψλεη γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ παηδηνχ ηνπ, λα ηνπ 

ππνδεηθλχεη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη ψζηε λα βνεζήζεη ην παηδί 

ηνπ. πλνδνί παξάιιειεο ζηήξημεο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ είηε απφ ην θξάηνο 

(αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί παξάιιειεο ζηήξημεο) είηε ηδησηηθνί ζπλνδνί 

παξάιιειεο ζηήξημεο πνπ κπνξνχλ λα νξίζνπλ νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη θάησ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Όζν αθνξά ηνπο 



 

 

ηδησηηθνχο ζπλνδνχο παξάιιειεο ζηήξημεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα βηνγξαθηθφ θαζψο θαη Πνηληθφ Μεηξψν. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: έληαμε, παξάιιειε ζηήξημε, ΚΔΓΓΤ, εηδηθή αγσγή, ζπλεξγάδνληαη, 

δηαθνξεηηθόηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΣΟ 

ΠΑΗΥΝΗΓΗ 

 

Διηζζάβεη Ρνπκπηδάθε 

Δηδηθόο Παηδαγσγόο 

PhD student of Neofit Rilsky University 

 

Πεξίιεςε: Ζ ηθαλφηεηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο γιψζζαο ζηελ θαζεκεξηλή καο 

επηθνηλσλία είλαη ηφζν νπζηψδεο, πνπ ζπρλά ηε ζεσξνχκε δεδνκέλε θαη ηελ αλάπηπμή 

ηεο σο κηα εχθνιε ππφζεζε. Ζ ζπλζεηφηεηά ησλ ηθαλνηήησλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

γιψζζαο γίλεηαη θαλεξή ζηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ 

θαηάθηεζή ηεο. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ε βαζηθή ηξηάδα 

ησλ δηαηαξαρψλ δει ηεο θνηλσληθφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θαληαζίαο, 

παξαπέκπεη ζε κηα βαζηθή δπζθνιία ζε απηφλ ην ηνκέα. Πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπκε θαη λα εθηηκήζνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηά ηα παηδηά 

ζηελ επηθνηλσλία θαη ην ιφγν, είλαη ζεκαληηθφ θαηαξρήλ λα μεθαζαξίζνπκε ηη 

αθξηβψο ελλννχκε κε ηνλ φξνπο πνπ ζπλήζσο ελαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζηε «γιψζζα» δει: νκηιία, γιψζζα, ιφγνο θαη επηθνηλσλία. ηελ 

ζπλέρεηα λα δνχκε πνηα είλαη ε θχζε ηεο γιψζζαο θαη πνηα είλαη ηα ζηάδηα αλάπηπμήο 

ηεο θαη ηέινο λα πεξηγξάςνπκε πσο απηή δηαθέξεη ζηνλ απηηζκφ θαη πνηα είλαη ηα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. ηε γισζζηθή αλάπηπμε, ην 

παηρλίδη ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα θηηάρλνπλ ηζηνξίεο, λα κεηαρεηξίδνληαη πεξηγξαθηθή 

γιψζζα θαη λα επηθνηλσλνχλ ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Σν παηρλίδη πξνάγεη ηε 

γισζζηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ, δεδνκέλνπ φηη ην παηρλίδη θαη ζηελ αηνκηθή ηνπ 

αθφκε κνξθή ζπλνδεχεηαη απφ (απηφ-)ζπδήηεζε θαη ηαπηφρξνλα εκπινπηίδεη ηηο 

γλψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο ακνηβαίεο πξνζδνθίεο θαη ηνπο θαλφλεο δηεμαγσγήο ηεο 

γισζζηθήο επηθνηλσλίαο. Μεξηθά είδε παηρληδηψλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα 

παηρλίδηα κε θνχθιεο, έρνπλ κεγαιχηεξε «δηαινγηθή αμία» θαη πξνθαινχλ ηα παηδηά 

πεξηζζφηεξν γηα «ζπδήηεζε». Γη’ απηφ κεξηθνί παηδαγσγνί ζπληζηνχλ ηε ρξήζε 

ηέηνηνπ πιηθνχ γηα ηε γισζζηθή ελίζρπζε ησλ παηδηψλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: απηηζκόο, παηρλίδη, γισζζηθή αλάπηπμε 


