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Παιδαγωγικζσ Συναντιςεισ 
  

Το ςθμερινό ςχολείο ζχει αλλάξει και αυτό το βλζπουν κακθμερινά οι ςυνάδελφοι με πάνω 

από 15-20 χρόνια υπθρεςίασ.  

Το ςχολείο πλζον ζχει γίνει ςυμπεριλθπτικό.  

Αυτό ςθμαίνει ότι ζχουμε μία ςτροφι από τθν ειδικι εκπαίδευςθ προσ τθν ςυμπεριλθπτικι.  

 

Σε γενικζσ γραμμζσ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ ζνταξθ/ ενςωμάτωςθ ςτο ςχολείο 

κλιμακϊνεται ςε τρία επίπεδα:  

α) τθν ενςωμάτωςθ ωσ φυςικι ςυνφπαρξθ των ΑμΕΑ με τα άλλα παιδιά  

    (βρίςκονται μαηί ςτθν αυλι),  

β) τθν ενςωμάτωςθ ςε κοινωνικό επίπεδο – κοινζσ δράςεισ  

     βρίςκονται ςτθν αυλι και παίηουν μαηί ι ςυμμετζχουν ςε κοινά πάρτι, γιορτζσ κλπ)  και  

γ) τθν ενςωμάτωςθ ςτο κοινό Curriculum, ςτο κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  



Παιδαγωγικζσ Συναντιςεισ 
  

Οι μακθτζσ που είχαν χαρακτθριςτεί ωσ μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία, εγγράφονται και φοιτοφν πλζον ςτο 

ςχολείο τθσ γειτονιάσ τουσ.  

 

Το ςχολείο παρζχει υπθρεςίεσ ςε όλα τα παιδιά ανεξαρτιτωσ προζλευςθσ, 

ικανοτιτων ι αναγκϊν, χωρίσ περικωριοποίθςθ και αποκλειςμοφσ.  

 

Ζχουμε περάςει λοιπόν από το λεγόμενο «ιατρικό μοντζλο» ερμθνείασ τθσ 

αναπθρίασ ςτο «κοινωνικό μοντζλο», ςφμφωνα με το οποίο το ςχολείο 

οφείλει να προςαρμοςτεί και να ανταποκρικεί ςτισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ του κάκε μακθτι. 

 



Υποςτθρικτικζσ δομζσ 
  

Για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ αυτοφ, τθσ λειτουργίασ δθλ. του 

ςυμπεριλθπτικοφ ςχολείου,  ζχουν κεςπιςτεί υποςτθρικτικζσ δομζσ, όπωσ 

είναι για παράδειγμα ο κεςμόσ και θ λειτουργία τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ, 

του τμιματοσ ζνταξθσ, των ψυχολόγων και των κοινωνικϊν λειτουργϊν των 

ςχολείων, των ΕΔΕΑΥ και των ΣΔΕΥ, των κζντρων εκπαιδευτικισ 

ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ (ΚΕΣΥ) και των ςυντονιςτϊν 

εκπαιδευτικοφ ζργου (ΣΕΕ). Στισ δομζσ αυτζσ ςθμαντικό ρόλο παίηουν και τα 

ιατροπαιδαγωγικά  κζντρα των διαφόρων νοςοκομείων.  

 



Πρϊτα «ςθμάδια» ανθςυχίασ  

Συνάδελφοι κζτουν ςυχνά το ερϊτθμα:  

 

Τι είναι αυτό που κα με κινθτοποιιςει ςε ζνα παιδί για περαιτζρω 

διερεφνθςθ πικανϊν δυςκολιϊν μάκθςθσ;  

 

Το καμπανάκι μιασ πρϊτθσ ανθςυχίασ για το παιδί κα χτυπιςει:  

 

α) από τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ που αναπτφςςει μζςα ςτθν τάξθ και ςτο 

διάλειμμα, τθν κοινωνικι του δθλαδι επάρκεια  

και  

β) από τθν επίδοςθ/επάρκειά του ςτα διάφορα μακιματα.  

 



Επάρκεια/ ικανότθτα - επίδοςθ 
  

Στθν ςφγχρονθ παιδαγωγικι θ επάρκεια διαφζρει από τθν επίδοςθ. 

 

Η επάρκεια/ικανότθτα  αναφζρεται ςτθ  

διαδικαςία ενεργοποίθςθσ των διακζςιμων πόρων  

(γνϊςεων, δεξιοτιτων, ςτρατθγικϊν κ.α.) ςε μια ποικιλία προβλθματικϊν 

καταςτάςεων. 

Η επάρκεια βαςίηεται ςτισ δεξιότθτεσ και ςτισ γνϊςεισ,  

αλλά δεν ταυτίηεται αποκλειςτικά με αυτζσ. 

Είναι θ ετοιμότθτα να δρα κάποιοσ με ενεργό εμπλοκι ςτθν αντιμετϊπιςθ μιασ 

κατάςταςθσ.  

Παράδειγμα: Μακθματικι επάρκεια: Είναι θ ικανότθτα που ζχει κάποιοσ να 

αναπτφξει και να εφαρμόςει μακθματικι ςκζψθ, για να μπορζςει να επιλφςει 

ζνα εφροσ προβλθμάτων ςε καταςτάςεισ κακθμερινισ ηωισ.  

(πιαηετικά ζργα) 

 





Ζργα από το κριτιριο μακθματικισ επάρκειασ τθσ Ουτρζχτθσ 



Διαχωριςμόσ επάρκειασ/ικανότθτασ - επίδοςθσ  

Κοινά ςτοιχεία:  

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ εκτιμοφμε αποκτθμζνεσ γνϊςεισ μζςω τθσ 

διδαςκαλίασ ι των εμπειριϊν ηωισ. 

 

Διαφορζσ:  

Η διαφορά τουσ εντοπίηεται ςτον ςτόχο αυτισ τθσ εκτίμθςθσ. 

Στα κριτιρια επίδοςθσ ο ςτόχοσ είναι να εκτιμθκεί αν το άτομο ζχει 

κατακτιςει τισ γνϊςεισ που ελζγχουμε. 

Στα κριτιρια επάρκειασ ο ςτόχοσ είναι θ εκτίμθςθ ι θ πρόβλεψθ τθσ 

μελλοντικισ μάκθςθσ.  



Κοινωνικι επάρκεια και ςχζςεισ με ςυνομθλίκουσ  

Η Κοινωνικι επάρκεια ςτισ ςχζςεισ με τουσ ςυνομθλίκουσ,  

που κα δοφμε παρακάτω είναι: 

θ ικανότθτα των παιδιϊν να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλεσ και 

αποτελεςματικζσ κοινωνικζσ ςτρατθγικζσ για τθν επίτευξθ των 

διαπροςωπικϊν τουσ ςτόχων ςε πλαίςια που ςυμπεριλαμβάνουν 

ςυνομιλικουσ (Guralnick ) 

 

Η κοινωνικι επάρκεια δεν αξιολογείται με γενικά κριτιρια αλλά με τα 

κριτιρια που διαμορφϊνει θ ςυγκεκριμζνθ κάκε φορά ομάδα των 

ςυνομθλίκων ςτθν οποία προςπακεί να ενταχκεί ζνα παιδί.  



Κοινωνικι επάρκεια ςε παιδιά με νοθτικι ανεπάρκεια  

Τα παιδιά με νοθτικι ανεπάρκεια βρίςκονται ςτθν πλειονότθτά τουσ ςε 

δυςμενι κοινωνικά κζςθ ςτθν ομάδα των ςυνομθλίκων  

(απορριπτόμενοι ι αφανείσ). 

 

Σοβαρζσ δυςκολίεσ ςτθν κοινωνικι επάρκεια:  

 

• Δεν ζχουν το ίδιο επίπεδο δεξιοτιτων ςτισ ςχζςεισ τουσ με τα παιδιά 

τυπικισ ανάπτυξθσ 

• Δεν διακζτουν αποτελεςματικζσ προςαρμοςτικζσ ςτρατθγικζσ 

• Ζχουν χαμθλότερεσ ικανότθτεσ ςτθ λεκτικι επικοινωνία  



Μια εικόνα από το παιχνίδι ςτο διάλειμμα 

Τα παιδιά με ν.α. εμφανίηουν τισ εξισ ςυμπεριφορζσ και ςτρατθγικζσ ςτθν 

είςοδο ςτο παιχνίδι: 

(α) Απουςία προςανατολιςμοφ ςτο ςυλλογικό παιχνίδι των παιδιϊν  

(παράλλθλο παιχνίδι) 

(β) Προςπάκεια ειςόδου αλλά όχι ςτο ςενάριο.  

Στόχοσ θ χριςθ κάποιου αντικειμζνου ι θ αλλθλεπίδραςθ με κάποιο παιδί 

ανεξάρτθτα του παιχνιδιοφ 

(γ) Εξ αρχισ παραίτθςθ από τθν είςοδο και τθν εμπλοκι ςτο ςυλλογικό παιχνίδι.  

(δ) Στρατθγικζσ πρόκλθςθσ του ενδιαφζροντοσ των άλλων παιδιϊν με άρνθςθ και 

απόρριψθ από τθν πλευρά τουσ.  

ε) Οι μακθτζσ με ν.α. δεν είχαν επίγνωςθ των αντίκετων προσ τισ επιδιϊξεισ τουσ 

ςυνεπειϊν.  

 



Κοινωνιομετρικό ερϊτθμα 
  

Οι κοινωνικζσ ςχζςεισ των μακθτϊν μποροφν να μελετθκοφν με τθ βοικεια 

του κοινωνιομετρικοφ ερωτιματοσ.  

 

Υπάρχουν πολλά μοντζλα για τθν χοριγθςθ του κοινωνιομετρικοφ 

ερωτιματοσ. Ζνα από τα πιο αξιόπιςτα είναι των Coie, Dodge & Coppotelli, 

1982.  

 

Σφμφωνα με αυτό, ο μακθτισ καταλαμβάνει μία κζςθ μζςα ςτθν ομάδα ωσ: 

απορριπτόμενοσ, αφανισ, μζςου όρου, αντιφατικόσ και δθμοφιλισ.  
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Χαρακτθριςτικά κοινωνικϊν κζςεων  

Για κάκε μία κοινωνικι κζςθ υπάρχουν τθ διαφορά χαρακτθριςτικά. Ζτςι 
λοιπόν, χοντρικά:  

 

ο απορριπτόμενοσ δζχεται πολλζσ αρνθτικζσ επιλογζσ και πολφ λίγεσ 

κετικζσ, 

ο αφανισ δζχεται από λίγεσ ζωσ κακόλου κετικζσ ι αρνθτικζσ επιλογζσ  

ο αντιφατικόσ δζχεται πολλζσ κετικζσ και πολλζσ αρνθτικζσ  

ο δθμοφιλισ δζχεται πολλζσ κετικζσ και λίγεσ αρνθτικζσ  

Και όλοι οι άλλοι ανικουν ςτον μζςο όρο.  

 



Ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου 
  

Εμείσ λοιπόν κα πρζπει να εςτιάςουμε ςτισ δφο ομάδεσ επικινδυνότθτασ,  τουσ 

απορριπτόμενουσ και τουσ αφανείσ.  

 

Οι απορριπτόμενοι είναι οι μακθτζσ που ςυνικωσ εμφανίηουν κοινωνικά μθ αποδεκτι 

ςυμπεριφορά, επικετικότθτα και μασ δείχνουν για ποιο λόγο οι ςυμμακθτζσ τουσ τοφσ 

απορρίπτουν.  

 

Η άλλθ ομάδα, των αφανϊν, είναι πραγματικά ςαν ζνα κλειςτό κουτί που δεν 

γνωρίηουμε το περιεχόμενό του. Εδϊ πρζπει να δϊςουμε ιδιαίτερθ προςοχι για να 

κατανοιςουμε για ποιο λόγο οι ςυμμακθτζσ τουσ δεν τουσ "βλζπουν". Να διευκρινίςω 

ότι οι αφανείσ δεν είναι από δικι τουσ επιλογι ςτθν αφάνεια, αλλά είναι ωσ αποτζλεςμα 

του γεγονότοσ ότι οι ςυνομιλικοί τουσ οφτε τουσ αποδζχονται οφτε τουσ απορρίπτουν,  

είναι ςαν να είναι ανφπαρκτοι.  



Ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ – ιπια νοθτικι ανεπάρκεια  

Από τισ πολφ μικρζσ αυτζσ θλικίεσ είναι ςθμαντικό να ξεχωρίςουμε δφο 

περιπτϊςεισ μακθτϊν, οι οποίεσ ςυχνά μασ μπερδεφουν.  

 

Πρόκειται για τουσ μακθτζσ με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, 

παραδείγματοσ χάρθ δυςλεξία, δυςγραφία, δυςορκογραφία και τουσ  

μακθτζσ με ιπια νοθτικι ανεπάρκεια.  

 

Για να χαρακτθριςτεί ζνα με παιδί με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ κα 

πρζπει πρϊτα να αποκλειςτεί θ νοθτικι ανεπάρκεια.  

 



Ήπια νοθτικι ανεπάρκεια 

Η ομάδα των μακθτϊν με ιπια νοθτικι ανεπάρκεια είναι θ πιο διευρυμζνθ 
ομάδα ςτο χϊρο τθσ νοθτικισ ανεπάρκειασ και διακρίνεται πολφ δφςκολα 
ακόμθ και από ζμπειρουσ εκπαιδευτικοφσ. Αν κζλαμε να μιλιςουμε με 
νοφμερα, χοντρικά, κα λζγαμε ότι είναι θ ομάδα θ οποία ζχει δείκτθ 
νοθμοςφνθσ, μεταξφ 55 και 75.  

 

Οι μακθτζσ με ιπια νοθτικι ανεπάρκεια δεν ζχουν κανζνα εξωτερικό 
χαρακτθριςτικό που να παραπζμπει ςε μακθτι με δυςκολίεσ, όπωσ ςυμβαίνει 
με οριςμζνα ςφνδρομα, παραδείγματοσ χάριν ςφνδρομο Down, ςφνδρομο 
Prader-Willi,  ςφνδρομο Williams.  

 

Τουσ βλζπουμε να κινοφνται ςτθν αυλι όπωσ όλα τα άλλα τα παιδιά, αλλά 
μερικζσ φορζσ και απομονωμζνα. Μζςα ςτθν τάξθ, επειδι αυτό το προφίλ 
μασ μπερδεφει πάρα πολφ, είναι ςυνικωσ τα παιδιά που ο δάςκαλοσ λζει: 
«ζχει ι δεν ζχει νοθτικι ανεπάρκεια». Είναι εκείνα τα παιδιά που ςυνικωσ τα 
ονομάηουμε τεμπζλθδεσ και πολλζσ φορζσ τα ςυγχζουμε με τα παιδιά με 
ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ.  



Σθμαντικζσ διαφορζσ  

Τα παιδιά με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ζχουν μακθςιακό προφίλ 

τεκλαςμζνθσ γραμμισ.  

Σφμφωνα με αυτό ςε κάποια μακιματα είναι "ψθλά" και ςε κάποια 

μακιματα είναι "χαμθλά".  

 

Οι μακθτζσ όμωσ με ιπια νοθτικι ανεπάρκεια ζχουν μακθςιακό προφίλ 

περίπου οριηόντιασ γραμμισ και είναι ςε όλα τα μακιματα χαμθλά.  

Όχι βζβαια τόςο χαμθλά όςο ζνασ μακθτισ με ςοβαρότερθ νοθτικι 

αναπθρία, πάντωσ είναι πιο χαμθλά από το μζςο όρο ςε όλα τα μακιματα.  

 



Παιδαγωγικζσ Συναντιςεισ 
  

Ο ςαφισ διαχωριςμόσ των δφο αυτϊν ομάδων για εμάσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ είναι πολφ ςθμαντικόσ για τον τρόπο διδαςκαλίασ που κα 

εφαρμόςουμε, ϊςτε να ανταποκρίνεται αποτελεςματικά ςτον τρόπο 

μάκθςθσ των παιδιϊν αυτϊν.   

 

Τα παιδιά με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ πολλζσ φορζσ μακαίνουν ςτθν 

πρϊτθ τάξθ, για παράδειγμα ,πιο εφκολα τθν ανάγνωςθ και τθ γραφι 

αναλυτικοςυνκετικά,  

ενϊ  

οι μακθτζσ με ιπια νοθτικι ανεπάρκεια ολιςτικά.  

Και αυτό επειδι οι νοθτικζσ διεργαςίεσ τουσ είναι πιο αργζσ.  

 



Παιδαγωγικζσ Συναντιςεισ 
  

Μεγάλθ ςυηιτθςθ ανοίγει το αναλυτικό πρόγραμμα των ελλθνικϊν 

ςχολείων. Κατά πόςο δθλαδι ςτα παιδιά με νοθτικι ανεπάρκεια κα πρζπει 

να περάςουμε ςτα λειτουργικά προγράμματα εκπαίδευςισ  τουσ.  

 

Κλείνοντασ, ςτθ διάκριςθ αυτι των δφο ομάδων μακθτϊν πολφ ςθμαντικό 

ρόλο παίηει θ ςωςτι αξιολόγθςθ και διάγνωςθ των παιδιϊν από τα ΚΕΣΥ και 

τα ιατροπαιδαγωγικά κζντρα. 
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