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Κάκε άνκρωποσ είναι μοναδικόσ. Ο τρόποσ με τον οποίο επικοινωνεί 

και χρθςιμοποιεί τθ γλώςςα για το ςκοπό αυτό, είναι ιδιαίτεροσ και 

πολφ προςωπικόσ. υνεπώσ, θ αντιμετώπιςθ των δυςκολιών που 

παρουςιάηονται ςτθν επικοινωνία και ςτθ χριςθ τθσ γλώςςασ 

απαιτείται να είναι, και αυτι, μοναδικι.  
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Ειςαγωγι 

 Στισ μζρεσ μασ αρκετά παιδιά ζρχονται αντιμζτωπα με διαταραχζσ όπου 

επθρεάηουν όλουσ τουσ τομείσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ του ατόμου με το περιβάλλον 

του. Από τουσ πρϊτουσ μινεσ μετά τθν γζννθςθ, το βρζφοσ βρίςκεται ςε ζνα 

περιβάλλον με το οποίο αρχίηει να επικοινωνεί, παρόλο που μερικζσ φορζσ το 

βρζφοσ μπορεί να μθν ζχει πρόκεςθ γι αυτό. Σε αυτό το ςτάδιο είναι το περιβάλλον, 

δθλαδι οι άνκρωποι που το αποτελοφν, που δίνουν επικοινωνιακό νόθμα ςτισ 

αντανακλαςτικζσ ςυμπεριφορζσ του βρζφουσ και το ειςάγουν ςτο παιχνίδι τθσ 

επικοινωνίασ. Σφμφωνα με τθν Bloom & Lahey (1978) οι ςυμπεριφορζσ του βρζφουσ 

ςε αυτό το ςτάδιο βαςίηονται ςε βιολογικοφσ παράγοντεσ και εκφράηονται μζςω 

των κινιςεων, του κλάματοσ και των φωνϊν που παράγει το βρζφοσ. Η μθτζρα ι οι 

άνκρωποι που φροντίηουν το παιδί προςδίνουν νόθμα ςε αυτζσ τισ ςυμπεριφορζσ 

δίνοντασ ζτςι τθν δυνατότθτα ςτο βρζφοσ να καταλάβει ότι το περιβάλλον είναι μία 

πθγι μθνυμάτων τα οποία μπορεί να τα προςλαμβάνει, να τα επεξεργάηεται, να τα 

εξθγεί και να τα κατανοεί. Τα αντανακλαςτικά του βρζφουσ ςε αυτό το ςτάδιο 

κακϊσ επίςθσ και οι απαντιςεισ του περιβάλλοντοσ ς’ αυτά είναι οι «πρόδρομοι» 

τθσ επικοινωνίασ βάςθ των οποίων κάκε παιδί αρχίηει να αναπτφςςει τθν 

πραγματικι επικοινωνία, βαςιςμζνθ ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν του. Πταν το 

βρζφοσ καταλάβει ότι οι ςυμπεριφορζσ του μποροφν να φζρουν τθν ικανοποίθςθ 

των αναγκϊν του τότε επαναλαμβάνει τισ ςυμπεριφορζσ αυτζσ, ζτςι ϊςτε να κάνει 

κάτι να ξαναςυμβεί. Σε αυτό ακριβϊσ το ςτάδιο αρχίηει θ ανάπτυξθ τθσ πραγματικισ 

επικοινωνίασ όταν δθλαδι το βρζφοσ επαναλαμβάνει ςκόπιμα μια ςυμπεριφορά 

για να προκαλζςει μια ςυγκεκριμζνθ απάντθςθ από το περιβάλλον του. Υπάρχουν 

όμωσ παιδιά που φαίνεται να ηουν ςτο δικό τουσ κόςμο, δεν αντιδροφν με τον 

τρόπο που κα αναμενόταν για ζνα παιδί τθσ θλικίασ του και ζχουν αςυνικιςτθ και 

ιδιόρρυκμθ ςυμπεριφορά. 

 Στθν παροφςα εργαςία κα γίνει αναφορά  γενικότερα ςτισ διαταραχζσ που 

επθρεάηουν το γνωςτικό και κινθτικό μζροσ, όπωσ είναι για παράδειγμα ο αυτιςμόσ, 

θ νοθτικι υςτζρθςθ, θ αναπτυξιακι διαταραχι ςυντονιςμοφ κ.α. Ακόμθ, κα 

αναλυκοφν οι δυςκολίεσ αυτοεξυπθρζτθςθσ τθσ κακθμερινισ ηωισ των παιδιϊν 

αυτϊν και κα παρουςιαςτεί ζνα βιβλίο δραςτθριοτιτων, το quiet book (βιβλίο τθσ 

κακθμερινισ ρουτίνασ), το οποίο είναι φτιαγμζνο με μαλακά υλικά, αποτελείται 

από υφαςμάτινεσ ςελίδεσ και περιζχει διάφορεσ δραςτθριότθτεσ για τα μικρά 

παιδιά. Το βιβλίο αυτό, περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ ρουτίνασ 

ενόσ παιδιοφ, όπωσ είναι το ντφςιμο, το μπάνιο, το πρωινό φαγθτό κ.α. Συνικειεσ 

δθλαδι, όπου εμείσ παραλείπουμε ωσ αυτονόθτεσ, αλλά ζνα παιδί με αυτιςμό 

δυςκολεφεται να τισ εντάξει ςτο κακθμερινό του πρόγραμμα.  Τζλοσ, κα δείξουμε 

με ποιόν τρόπο το βιβλίο τθσ κακθμερινισ ρουτίνασ βοικα τα παιδιά αυτά ςτθν 

ανάπτυξθ των δεξιοτιτων αυτοεξυπθρζτθςθσ αλλά και με ποιον τρόπο βοικα ςτθν 
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ενίςχυςθ άλλων δεξιοτιτων όπωσ είναι θ λεπτι κινθτικότθτα, θ ταφτιςθ, θ 

κατανόθςθ κ.α. 
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Κεφάλαιο 1ο: Η Ψυχοκινθτικι Ανάπτυξθ και Εξζλιξθ 

 

1.1 Ιςτορικι Επιςκόπθςθ και Ορολογία 

 

Η εξζλιξθ τθσ Ψυχοκινθτικότθτασ δεν είναι πολφ παλιά. Στισ αρχζσ αυτοφ του 

αιϊνα, μιλοφςαν για αυτι ςπανιότατα. Σιγά – ςιγά, αναγνωρίςτθκε και εξελίχκθκε 

προσ διάφορεσ κατευκφνςεισ που ςιμερα ςυγκλίνουν. Σε ζνα πρϊτο χρονικό 

διάςτθμα, θ κεωρθτικι ζρευνα αφοςιϊκθκε κυρίωσ ςτθν κινθτικι ανάπτυξθ του 

παιδιοφ. Ζπειτα, μελζτθςε τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν κακυςτζρθςθ τθσ κινθτικισ 

ανάπτυξθσ και ςτθ διανοθτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ. Ήρκαν ζπειτα οι μελζτεσ 

πάνω ςτθν ανάπτυξθ τθσ χειροτεχνικισ επιδεξιότθτασ και των κινθτικϊν 

ικανοτιτων, ςε ςυνάρτθςθ με τθν θλικία. 

Σιμερα, θ μελζτθ προχωρεί πζρα από τα κινθτικά προβλιματα και ερευνά 

τουσ δεςμοφσ ανάμεςα από τθ μια μεριά, τθσ αμφιπλευρικότθτασ, τθσ δόμθςθσ 

μζςα ςτο χϊρο και ςτο χρονικό προςανατολιςμό, και από τθν άλλθ μεριά, ςτισ 

ςχολικζσ δυςκολίεσ των παιδιϊν με κανονικι νοθμοςφνθ. Συντελεί επίςθσ, ςτθ 

ςυνειδθτοποίθςθ των ςχζςεων που υπάρχουν ανάμεςα ςτθν κίνθςθ και ςτο 

ςυναίςκθμα. Με τον όρο Ψυχοκινθτικότθτα εννοοφμε τθν ζκφραςθ του ανκρϊπου 

διαμζςου τθσ ςτάςθσ ι τθσ κίνθςθσ του, και μια κεραπευτικι ιδιοςφςταςθ μζςα 

από τθν οποία δίνονται οι αναλφςεισ των κινθτικϊν διαταραχϊν και θ κεραπευτικι 

καταχωριςμζνθ ιδιαιτερότθτα τθσ κίνθςθσ (Κ. Δρόςοσ, Σθμειϊςεισ για το μάκθμα 

«Αναπτυξιακζσ γλωςςικζσ διαταραχζσ», ΤΕΙ Ηπείρου,ς.5). Επίςθσ, ωσ Ψυχοκινθτικι 

ανάπτυξθ μποροφμε να ορίςουμε «τθν ςτενι ςχζςθ που υπάρχει ανάμεςα ςε αυτό 

που αντιλαμβάνεται το άτομο με τθ βοικεια των αιςκθτθρίων οργάνων και ςτισ 

εμπειρίεσ που αυτό κάνει κινοφμενο μζςα ςτο περιβάλλον», και κατά ςυνζπεια ωσ 

Ψυχοκινθτικι Αγωγι, «θ αγωγι, θ οποία αςχολείται με τθν εναρμονιςμζνθ 

ανάπτυξθ και εκπαίδευςθ του ατόμου, μζςα από τθν αντίλθψθ και τθν κίνθςθ» (Ν. 

Μπίνιασ (χ): «Η Ψυχοκινθτικι αγωγι ςτο δθμοτικό ςχολείο» ς.2). Π όροσ 

Ψυχοκινθτικι, ςθματοδοτεί τθν λειτουργικι ενότθτα ψυχικϊν και κινθτικϊν 

δρϊμενων, τθ ςτενι ςχζςθ και ταφτιςθ ανάμεςα ςτο ςωματικό - κινθτικό και ςτο 

πνευματικό – ψυχικό ςτοιχείο που ςυνκζτουν τθν ανκρϊπινθ φφςθ.  

Ο ςκοπόσ τθσ Ψυχοκινθτικισ ανάπτυξθσ και των άλλων 

κινθςιοκεραπευτικϊν ςχθμάτων είναι να χρθςιμοποιιςει μεκόδουσ και τεχνικζσ για 

να ενεργιςει πάνω ςτο παιδί από τθν αρχι τθσ φπαρξισ του, ωσ ανκρϊπου και 

ακόμθ περιςςότερο ςτα χρόνια τθσ ςχολικισ του ηωισ. Συνεπϊσ, ζχει ωσ ςτόχο, 

μζςα από ποικίλεσ κινθτικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, να ςυμβάλλει ςτθν 

ςωματικι, ψυχικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ, με άλλα λόγια, να 
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βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ μιασ πολφπλευρθσ προςωπικότθτασ (Ν. Μπίνιασ (χ): «Η 

Ψυχοκινθτικι αγωγι ςτο δθμοτικό ςχολείο» ς.3).  

Συνολικά, θ Ψυχοκινθτικότθτα είναι ςτοιχείο που υποβοθκά το παιδί ςτο να 

επιτφχει τθν αρμονία τθσ ψυχοςωματικισ του ανάπτυξθσ και να ενταχκεί ομαλά ςε 

μια διαδικαςία θκικισ, κοινωνικοπνευματικισ, ςυναιςκθματικισ και νοθτικισ 

ωρίμανςθσ. Το παιδί ανακαλφπτει τον εαυτό του και το περιβάλλον του, 

επεξεργάηεται ερεκίςματα και προκαλεί αντιδράςεισ, δίνοντάσ του τθν ευκαιρία να 

ορίςει το ςϊμα του και τθν κζςθ του ςτον κόςμο, και μζςα από αυτιν τθν 

διεργαςία να κατακτιςει τθν κοινωνικοποίθςι του.  

 

1. 2 Ψυχοκινθτικι εξζλιξθ - Οριςμόσ  

 

Ψυχοκινθτικι εξζλιξθ «Ψυχοκινθτικι ςθμαίνει ταφτιςθ ανάμεςα ςτθν κίνθςθ 

(τθν κινθτικι ςυμπεριφορά του ατόμου) και τθν ψυχι (το χαρακτιρα του ατόμου 

που απορρζει μζςα από τισ εμπειρίεσ και τα ςυναιςκιματά του). Σε κάκε άνκρωπο 

υπάρχει μια ζντονθ δραςτθριότθτα ςτον εςωτερικό του κόςμο, θ οποία εξωτερικά 

εκδθλϊνεται μζςω τθσ κινθτικισ του ςυμπεριφοράσ. Η κινθτικι ςυμπεριφορά και θ 

ψυχι είναι οι μορφζσ εμφάνιςθσ του ίδιου ςυνόλου, δθλ. τίποτε περιςςότερο από 

τθ δραςτθριότθτα που ο κάκε άνκρωποσ εκδθλϊνει…» (E. J. Kiphard) 

Ψυχοκινθτικι εξζλιξθ ι ανάπτυξθ, είναι θ λειτουργικι διαφοροποίθςθ του 

οργανιςμοφ, κατά τθν διάρκεια τθσ οποίασ αποκτϊνται ςυνεχϊσ νζεσ ικανότθτεσ, 

που διαμορφϊνονται από τθν αλλθλεπίδραςθ του γενετικοφ υλικοφ με τουσ 

εξωτερικοφσ παράγοντεσ (διατροφι, νοςιματα, οικογενειακό, οικονομικό, 

κοινωνικό περιβάλλον) (Cole & Cole, 2001). Η γνϊςθ τθσ ψυχοκινθτικισ εξζλιξθσ του 

παιδιοφ από τθ νεογνικι ωσ τθ ςχολικι θλικία είναι απαραίτθτθ για τθν 

παρακολοφκθςθ και ζγκαιρθ διάγνωςθ μιασ κακυςτζρθςθσ (Γεωργιάδου, 2004). Η 

ψυχοκινθτικι εξζλιξθ του παιδιοφ ελζγχεται γενικότερα ςτουσ τομείσ ομιλίασ, αδρισ 

- λεπτισ κινθτικότθτασ, αντίλθψθσ και κοινωνικότθτασ. Η εκτίμθςθ ενόσ παιδιοφ με 

κακυςτζρθςθ ςε διάφορουσ τομείσ τθσ εξζλιξθσ περιλαμβάνει ιατρικό ιςτορικό τόςο 

του παιδιοφ όςο και τθσ οικογζνειασ, αλλά και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ εργαςτθριακό 

ζλεγχο για αποκλειςμό πακολογικϊν καταςτάςεων (Καμπάσ, 2004). Απαιτείται 

ςυντονιςμόσ με επιςτιμονεσ διαφόρων ειδικοτιτων όπωσ γενετιςτζσ, 

παιδονευρολόγουσ, ψυχολόγουσ, παιδοαναπτυξιολόγουσ, λογοκεραπευτζσ, 

εργοκεραπευτζσ και ειδικοφσ παιδαγωγοφσ. Για τθν αναπτυξιακι αξιολόγθςθ ενόσ 

παιδιοφ ζχουν οριςτεί θλικίεσ ελζγχου ςυνικωσ ςτισ 6 εβδομάδεσ, 8 και 18 μινεσ 

και ςε θλικία 2,5, 4 και 5 ετϊν (American Speech-Language-Hearing Association). 

Στισ θλικίεσ αυτζσ ελζγχονται ικανότθτεσ που κα πρζπει να ζχουν αποχτθκεί από τον 
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μζςο όρο των παιδιϊν. Η αναπτυξιολογικι κακυςτζρθςθ ςε αυτζσ τισ θλικίεσ, ςε 

ςυνδυαςμό με περιβαλλοντικοφσ, γενετικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ 

χρειάηεται περαιτζρω διερεφνθςθ, που πικανό να μασ οδθγιςει ςτθ διάγνωςθ 

αναπτυξιακϊν διαταραχϊν όπωσ ο αυτιςμόσ, θ διάχυτθ αναπτυξιακι κακυςτζρθςθ 

και οι μακθςιακζσ δυςκολίεσ (Καμπάσ, 2004). Ο ζλεγχοσ αφορά και παιδιά 

μεγαλφτερων θλικιϊν κακϊσ ιπιεσ διαταραχζσ μπορεί να διαφφγουν τθσ προςοχισ 

γονζων, εκπαιδευτικϊν αλλά και ιατρϊν ενϊ θ ψυχοςυναιςκθματικι εξζλιξθ ζχει 

κυρίαρχθ κζςθ κακϊσ πλθςιάηουμε ςτθν εφθβεία. Η ψυχοκινθτικι είναι ζνα µζςο 

αγωγισ το οποίο ςυμβάλλει ςτθν ψυχικι, ςυναιςκθματικι, κινθτικι και κοινωνικι 

ανάπτυξθ των παιδιϊν όλων των θλικιϊν. Ζνα οργανωµζνο και γεµάτο ερεκίςματα 

περιβάλλον, µε κατάλλθλο υλικό εξοπλιςµό και ορκι διάκεςι του ςυμβάλλει ςτθν 

ωρίμανςθ τθσ κίνθςθσ και του ελζγχου του ςϊµατοσ του παιδιοφ (Καµπάσ, 2004). 

 

 

1.3  Η Ψυχοκινθτικι εξζλιξθ ( εξελικτικά ςτάδια ) 

 

  Η Ψυχοκινθτικι λοιπόν εξζλιξθ του παιδιοφ αποκαλφπτει νζεσ κινθτικζσ του 

μορφζσ και υπογραμμίηει ςε κακεμία από αυτζσ οριςμζνα χαρακτθριςτικά 

γνωρίςματα που είναι δυνατό να αποτελζςουν αξιολογικά κριτιρια τθσ όλθσ 

κινθτικισ του εξζλιξθσ. (Κοφγιαλθ Γ., 2000). Η Ψυχοκινθτικι εξζλιξθ εξαρτάται από 

τθ μυελίνωςθ των νευρικϊν ινϊν, από τουσ γενετικοφσ παράγοντεσ και από τα 

περιβαλλοντικά ερεκίςματα που κα δεχκεί τα παιδί ςτα 

πρϊτα κρίςιμα ςτάδια τθσ ηωισ του. Η ωρίμανςθ του νευρικοφ ςυςτιματοσ γίνεται 

κατά τον κεφαλουριαίο άξονα, γι’ αυτό και οι 

κυριότεροι ςτακμοί ςτθν εκτίμθςθ τθσ ανάπτυξθσ τουσ βρζφουσ, είναι θ θλικία 

ςτιριξθσ τθσ κεφαλισ, θ θλικία ςτιριξθσ του κορμοφ και θ ζναρξθ τθσ βάδιςθσ. Η 

ςωςτι εκτίμθςθ των νεογνικϊν αντανακλαςτικϊν, μπορεί να δϊςει πλθροφορίεσ 

για υποκείμενθ νευρολογικι βλάβθ και προγνωςτικι αξία για τθν μετζπειτα εξζλιξι 

του (Γ. Βρυϊνθσ, ςθμειϊςεισ για το μάκθμα «Ραιδιατρικι» ΤΕΙ Ηπείρου, ς.11). Εδϊ 

κα αναφζρουμε επιγραμματικά τισ φάςεισ τθσ Ψυχοκινθτικισ εξζλιξθσ ζτςι όπωσ 

εντοπίηονται ςτθν βιβλιογραφία ανά τρίμθνο θλικίασ: 

 
3ο μινασ: 
 

 

 Στθρίηει πλιρωσ το κεφάλι του 
ςε κακιςτι πρθνι ι φπτια 

κζςθ και αναςθκϊνει το ςτικοσ του ςτα 
χζρια 

 Στρζφει το πρόςωπό του κατά 
180 μοίρεσ 
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 Γελά ςτο άκουςμα τθσ φωνισ 
τθσ μθτζρασ, ψελλίηει και 

ςτρζφει το πρόςωπό του ςε κορφβουσ 
κοντά ςτο αυτί του 
και χαμογελά προκαλοφμενο 
 

 
6ο μινασ: 
 

 

 Κάκεται ςτιγμιαία, ςτθρίηει το 
βάροσ του ςτα πόδια του 

και γυρίηει από πρθνι ςε φπτια κζςθ ςτο 
κρεβάτι του 

 Ψάχνει για αντικείμενα, τα 
πιάνει με το ωλζνιο χείλοσ τθσ 

παλάμθσ και τα φζρνει ςτο ςτόμα του 

 Γυρίηει ςτθ φωνι τθσ μθτζρασ 
του μζςα ςτο δωμάτιο, 

φλυαρεί από μόνο του και εκφζρει 
διςφλλαβουσ 
κορφβουσ 

 Αρχίηει να γίνεται ντροπαλό και 
φοβιςμζνο με τουσ 

ξζνουσ 
 

 
9ο μινασ: 

 

 Στζκεται ςτα πόδια του 
ςτθριηόμενο, αρκουδίηει 

 Τζλεια ςφλλθψθ με δείκτθ, 
αντίχειρα 

 Φωνάηει για να το προςζξουν, 
μιμείται 

 Κάνει αντίο, παλαμάκια κα. 
 

 
12ο μινασ: 
 

 

 Αρχίηει να βαδίηει από μόνο του 

 Ραρακολουκεί και παίηει με 
αντικείμενα 

 Καταλαβαίνει απλζσ εντολζσ, 
εκφζρει τισ πρϊτεσ του 

λζξεισ 

 Ραίηει με πρόςωπα και 
παρακολουκεί με ενδιαφζρον 

Εικόνεσ 

 
2ο ζτοσ: 
 

 

 Ανεβαίνει ςκαλοπάτια, κλωτςά 
τθ μπάλα, ρωτάει 

ςυνεχϊσ, προφζρει μικρζσ φράςεισ, 



 10 

 

 

1.4 Ψυχοκινθτικι και Γνωςτικι ανάπτυξθ (PIAGET) 

 

  Ωσ γνωςτικι ικανότθτα του παιδιοφ ορίηεται θ ικανότθτά του να αναγνωρίηει 

πρόςωπα, πράγματα και καταςτάςεισ (Cole & Cole, 2001). Η ανάπτυξθ και θ εξζλιξι 

τθσ εξαρτάται από το αν το παιδί είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνεται, να ςκζφτεται, 

και να ζχει ςυγκεκριμζνθ άποψθ και ςτρατθγικι τόςο για το χειριςμό καταςτάςεων 

όςο και για τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Ζτςι, όταν μιλάμε για γνωςτικι ανάπτυξθ 

εννοοφμε κζματα όπωσ οι ςτρατθγικζσ και τα περιεχόμενα τθσ παιδικισ μνιμθσ, θ 

διαδικαςία ανάπτυξθσ προςδοκιϊν από τα παιδιά, θ ικανότθτα διαχωριςμοφ 

μεταξφ πραγματικότθτασ και φανταςίασ και θ ικανότθτα του παιδιοφ να 

κατθγοριοποιεί και να απομνθμονεφει τισ εμπειρίεσ από τθ παιδικι του θλικία 

(Brackbill, 1979). Μεγάλο μζροσ τθσ Ψυχοκινθτικισ Επιςτιμθσ και τθσ ζρευνασ 

ςχετικά µε τθ γνωςτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ βαςίηεται ςτισ απόψεισ και 

αναπτυξιακζσ κεωρίεσ του Ελβετοφ ψυχολόγου Jean Piaget.  

 

 

 

 

 

τρζχει, κάνει πφργο 
με τζςςερισ κφβουσ και ζχει ζλεγχο των 
ςφικτιρων 

 
3ο ζτοσ: 
 

 

 Ανεβαίνει ςκάλεσ, κάνει κουτςό, 
πθδθματάκια, 

ποδιλατο, τρϊγει μόνο του, ςχθματίηει 
προτάςεισ και 
αντιγράφει κάκετθ γραμμι. Στθ 
ςυνζχεια αναπτφςςονται 
ςταδιακά μετά από εκπαίδευςθ οι 
λειτουργίεσ τθσ 
μάκθςθσ, τθσ αντίλθψθσ, τθσ προςοχισ, 
τθσ γραφισ κ.α 
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Κεφάλαιο 2ο: Η Γλώςςα 

 

2.1  Σι είναι επικοινωνία, λόγοσ, ομιλία; 

 

Στθν ελλθνικι γλϊςςα θ ζννοια του όρου «λόγοσ» εμπεριζχει τθν ζννοια τθσ 

γλϊςςασ και τθσ ςκζψθσ και γι’ αυτό οι οριςμοί οι οποίοι ζχουν δοκεί κατά καιροφσ 

αναφζρονται και ςτισ δφο ζννοιεσ. Ο οριςμόσ που δίνει με μεγαλφτερθ ςαφινεια το 

περιεχόμενο τθσ ζννοιασ «λόγοσ», είναι αυτόσ που τον χαρακτθρίηει ωσ αντίςτοιχο 

τθσ ςκζψθσ, δθλαδι ο οριςμόσ που τονίηει ότι με τθ βοικεια του λόγου μποροφμε 

να ταξινομοφμε, να ελζγχουμε, να εξάγουμε ςυμπεράςματα και να επικοινωνοφμε. 

Στθν ελλθνικι γλϊςςα θ ζννοια «λόγοσ» χρθςιμοποιείται ςυνικωσ για να ορίςει τθν 

ζννοια «γλϊςςα». Ραρόλα αυτά όμωσ ο λόγοσ είναι κάτι ξεχωριςτό από τθ γλϊςςα.  

Με τθν ζννοια του λόγου εννοοφμε τθ λογικι ςκζψθ, ενϊ με τον όρο γλϊςςα το 

εργαλείο μζςα από το οποίο  θ λογικι κωδικοποιείται και αποκωδικοποιείται για να 

γίνει αντιλθπτι. Βαςικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ είναι θ επικοινωνία. Επικοινωνία 

είναι θ ικανότθτα του ανκρϊπου να εκφράηει και να μεταδίδει ιδζεσ και 

πλθροφορίεσ  με ςτόχο να επθρεάςει τθ ςυμπεριφορά του άλλου, με τθν 

προχπόκεςθ βζβαια ότι ο άλλοσ κα προςλάβει το μινυμα και κα δράςει ανάλογα 

(Kiernan, Reid, 1987). Για το ςκοπό αυτό χρειάηεται ζνα πομπόσ, ο οποίοσ να 

κωδικοποιεί το μινυμα και ζνασ δζκτθσ, για τθν αποκωδικοποίθςθ ι πρόςλθψθ του 

μθνφματοσ. Ο κακζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία αυτι πρζπει να ζχει 

επίγνωςθ των αναγκϊν του άλλου και επίςθσ πρζπει να ζχει πρόκεςθ για 

επικοινωνία. Η επικοινωνία μπορεί να επιτευχκεί με τρεισ τρόπουσ: Ρρϊτον, με τθν 

αλλθλεπίδραςθ, θ οποία αποτελεί το ςφνολο των αμοιβαίων διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων, θ οποία ςυντελείται ςε πλαίςιο ςυνκθκϊν που ελζγχονται από κανόνεσ 

ςυμπεριφοράσ αποδεκτοφσ από τθν κοινωνία. Δεφτερον, με τισ αιςκιςεισ, οπότε 

είναι απαραίτθτθ θ αμοιβαία κατανόθςθ και εκτίμθςθ των ανκρϊπων. Τρίτον, με 

ζνα ςφςτθμα επικοινωνίασ, το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν μεταξφ των μετεχόντων ςτθν κοινι δραςτθριότθτα. Για τον ςκοπό 

αυτό είναι απαραίτθτο να υπάρχει ζνα ςφςτθμα ςυμβόλων, λεκτικό ι και μθ λεκτικό 

(Bowen 2014). Τζτοια ςυςτιματα μπορεί να είναι ο προφορικόσ λόγοσ, θ νοθματικι 

γλϊςςα των κωφϊν, ο γραπτόσ λόγοσ ι ζνα ςφςτθμα γραφικϊν ςυμβόλων όπωσ το 

MAKATON, το BLISS και άλλα (Kiernan 1987). 

Οποιοδιποτε ςφςτθμα χρθςιμοποιείται για τθν κωδικοποίθςθ του 

μθνφματοσ ςτθν επικοινωνία ονομάηεται γλϊςςα. Η γλϊςςα είναι ζνασ κοινωνικά 

αποδεκτόσ κϊδικασ ι ζνα επικοινωνιακό ςφςτθμα μζςω του οποίου 

αναπαριςτϊνται οι ιδζεσ με τθ χριςθ αυκαίρετων ςυμβόλων και κανόνων που 

διζπουν το ςυνδυαςμό αυτϊν των ςυμβόλων και είναι αποδεκτοί και 
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ςυμφωνθμζνοι από τθν κοινωνία όπου χρθςιμοποιοφνται. Οι κανόνεσ αυτοί 

διζπουν τουσ ιχουσ, τισ λζξεισ, τισ προτάςεισ, το νόθμα και τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ. 

 

Για τον N.Chomsky, θ γλϊςςα είναι ο κακρζπτθσ του νου, γιατί ακριβϊσ 

εκφράηει τον ανκρϊπινο λόγο. Συνεπϊσ μπορεί να πει κανείσ ότι θ διαλεκτικι 

προςζγγιςθ τθσ γλϊςςασ ςθμαίνει τθν ζμμεςθ προςζγγιςθ του λόγου, άρα τθσ 

ανκρϊπινθσ νόθςθσ. 

 

 

2.2  Σα επίπεδα τθσ Γλώςςασ  

 

Οι Bloom και Lahey (1978, αναφορά ςε Ραπαντωνίου και Καμποφρογλου) 

επεξθγϊντασ τον τρόπο λειτυργίασ τθσ γλϊςςασεπιςθμζνουν 3 βαςικά επίπεδα: τθ 

μορφι, το γλωςςικό περιεχόμενο και τθ γλωςςικι χριςθ. 

 Η γλϊςςα ωσ κϊδικασ ζχει δομι. Η δομι περιλαμβάνει τθ φωνολογία τθ 

μορφολογία και τθ ςφνταξθ. 

 Η φωνολογία αναφζρεται ςτθν οργάνωςθ και ςτον τρόπο ςφνδεςθσ των 

επιλεγμζνων ιχων τθσ ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ. Ρ.χ θ φωνολογικι δομι τθσ 

ελλθνικισ επιτρζπει ςτθν αρχι των λζξεων τουσ ςυνδυαςμοφσ «χκ», «τρ», 

«κλ» αλλά όχι τουσ «λκ», «κχ», «ρτ». 

 Η μορφολογία αναφζρεται ςτα μορφιματα μιασ γλϊςςασ και τον τρόπο με 

τον οποίο προςδίδουν νόθμα ςτισ λζξεισ. Μορφιματα είναι μεμονωμζνα 

κομμάτια τθσ γλϊςςασ για να ςχθματίςουμε λζξεισ π.χ καταλιξεισ. 

 Η ςφνταξθ αναφζρεται ςτον τρόπο ςφνδεςθσ των λζξεων μεταξφ τουσ ϊςτε 

να διαμορφϊνουν κατανοθτζσ προτάςεισ. 

 Το περιεχόμενο περιλαμβάνει τισ ζννοιεσ ι ςθμαςίεσ (ςθμαςιολογία). 

Συγκεκριμζνα ωσ προσ το περιεχόμενο όλοι μασ κακϊσ χρθςιμοποιοφμε τθν 

γλϊςςα, κωδικοποιοφμε ιδζεσ (ςθμαςίεσ) – δθλ. χρθςιμοποιοφμε ζνα 

ςφμβολο – ζναν ιχο ι μια λζξθ – για να δθλϊςουμε ζνα γεγονόσ, ζνα 

αντικείμενο ι μια ςχζςθ ι με άλλα λόγια τθ γνϊςθ μασ γφρω από τον 

κόςμο. 

 Η χριςθ ονομάηεται «πραγματολογία» και αναφζρεται ςτισ λειτουργίεσ τθσ 

γλϊςςασ κακϊσ και ςτουσ κανόνεσ που διζπουν τθ γλϊςςα. 
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2.3  Η ςχζςθ των επιπζδων μεταξφ τουσ  

 

Η επιτυχισ επικοινωνία ςε πραγματολογικό επίπεδο απαιτεί μια ςειρά από 

δεξιότθτεσ, όπωσ θ ικανότθτα του ομιλθτι να ξεκινά μια ςυηιτθςθ, να 

αντιλαμβάνεται πότε πρζπει να δϊςει διευκρινιςεισ όποτε χρειάηεται κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ, να αλλάηει το αντικείμενο τθσ ςυηιτθςθσ, να ακοφει το 

ςυνομιλθτι και να απαντά με δθμιουργικό τρόπο και, τζλοσ να λζει μια ιςτορία που 

να διακρίνεται από ςυνζπεια και ςυνοχι. 

Αναφορικά με τθ ςχζςθ των επιπζδων μεταξφ τουσ, θ Μορφι και το 

Ρεριεχόμενο είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ. Αυτό γιατί ςε μια γλϊςςα 

δεν υπάρχουν «ιχοι» και «φκόγγοι» χωρίσ ςθμαςίεσ (περιεχόμενο), οφτε όμωσ 

ςθμαςίεσ που να μθν πραγματϊνονται μζςα από φκόγγουσ, καταλθκτικά 

μορφιματα και ςυντακτικι δομι. Η ανάγκθ για επικοινωνία είναι όμωσ παροφςα 

πριν τθν επιλογι τθσ μορφισ και του περιεχομζνου. Δθλαδι θ πραγματολογία 

κατζχει τον πρωτεφοντα ρόλο ςτθν οργάνωςθ τθσ γλϊςςασ. 

Σφμφωνα με αυτά, θ αποτελεςματικι χριςθ τθσ γλϊςςασ απαιτεί τθν 

αλλθλεπίδραςθ των τριϊν αυτϊν ςυςτθμάτων τθσ: του γλωςςικοφ περιεχομζνου 

(ςθμαςιολογία), τθσ γλωςςικισ δομισ (φωνολογία, μορφολογία, ςυντακτικό) και 

τθσ γλωςςικισ χριςθσ (πραγματολογία). Ζτςι, ο ομιλθτισ που κζλει να πει κάτι 

επιλζγει τισ κατάλλθλεσ λζξεισ (γλωςςικό περιεχόμενο), τισ βάηει ςτθ ςειρά 

(γλωςςικι δομι) και ςυνεκτιμά τθ γλωςςικι αλλθλεπίδραςθ (γλωςςικι χριςθ) 

(Νικολόπουλοσ, 2008). 

 

 

2.4  Κακυςτζρθςθ τθσ γλώςςασ 

 

Τα παιδιά γεννιοφνται με μια φυςικι προδιάκεςθ ςτθν απόκτθςθ τθσ 

μθτρικισ γλϊςςασ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, δθλαδι ςτθν προςχολικι θλικία. 

Η απόκτθςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ είναι μια ακοφςια διαδικαςία όπου τα παιδιά 

ςτθν βρεφικι και νθπιακι θλικία, χωρίσ διδαςκαλία από κανζναν, μακαίνουν μόνα 

τουσ τθ μθτρικι γλϊςςα.  

Πταν αναφερόμαςτε ςτθ γλϊςςα ωσ ςφςτθμα, αναφερόμαςτε ςε ζνα 

ςφνολο επιμζρουσ ςτοιχείων που λειτουργοφν ςυνδυαςτικά /ςυμπλθρωματικά το 
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ζνα με το άλλο. Τα επιμζρουσ ςτοιχεία του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ είναι: 

φωνολογία, γραμματικι (ςυντακτικό, μορφολογία), ςθμαςιολογία, πραγματολογία.  

Η «γλωςςικι ικανότθτα» κατά ςυνζπεια, ςχετίηεται άμεςα με τθν ικανότθτα 

χριςθσ του ςυςτιματοσ αυτοφ, κακϊσ και με τθν μεταγενζςτερθ αναπτυςςόμενθ 

ικανότθτα του ατόμου να «μιλάει» για το ςφςτθμα αυτό και να εξθγεί τον τρόπο με 

τον οποίο είναι οργανωμζνο (μεταγλωςςικι ικανότθτα).  

Μερικά παιδιά αντιμετωπίηουν δυςκολία ςτθν απόκτθςθ τθσ γλϊςςασ με 

αυτό τον αυτόματο τρόπο, αδυνατϊντασ να διακινιςουν μόνα τουσ εκείνουσ τουσ 

μθχανιςμοφσ που διζπουν τθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ, παρουςιάηοντασ είτε 

προβλιματα ςτθ χριςθ ενόσ γλωςςικοφ ςυςτιματοσ, είτε ςτο ςφνολό του, είτε ςε 

κάποια ι κάποιο από τα επιμζρουσ ςτοιχεία που το αποτελοφν. Τα προβλιματα 

αυτά εκδθλϊνονται με τθ μορφι δυςκολιϊν ςτθν επικοινωνία και οι ςυνζπειεσ 

τουσ, πζρα από επικοινωνιακζσ και κατ’ επζκταςθ κοινωνικζσ, μπορεί να είναι και 

ςυναιςκθματικζσ. Ζτςι μερικά παιδιά δεν μιλοφν κακόλου ςε μια θλικία που οι 

ςυνομιλικοί τουσ επικοινωνοφν με προτάςεισ, αλλά χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα ι 

τθν άρκρωςθ παιδιϊν μικρότερθσ θλικίασ ι τζλοσ αντιμετωπίηουν άτυπεσ 

γλωςςικζσ διαταραχζσ, δθλαδι χρθςιμοποιοφν γλωςςικά ι αρκρωτικά ςχιματα που 

δεν εμπεριζχονται ςτθν εξελικτικι πορεία απόκτθςθσ τθσ γλϊςςασ. (Rosetti, 1996). 

Η ποικιλία των γλωςςικϊν διαταραχϊν είναι μεγάλθ ωσ προσ το είδοσ διαταραχϊν 

και τον βακμό τθσ γλωςςικισ βλάβθσ.  Τα αίτια των γνωςτικϊν, γλωςςικϊν 

διαταραχϊν μπορεί να βρεκοφν ςε περιπτϊςεισ όπου υπάρχει εμφανζσ ςφνδρομο 

(αυτιςμόσ, ςφνδρομο Down κλπ), δυςλειτουργία οργάνων ακοισ και ομιλίασ ι 

οργανικι εγκεφαλικι βλάβθ. Ρολλζσ φορζσ όμωσ παραμζνουν άγνωςτα και 

αποδίδονται γενικά ςε «ελαφρά ςθμάδια» εγκεφαλικισ δυςλειτουργίασ. (Ellis & 

Thal, 2008) 

 

 

2.5  Ποιεσ διαταραχζσ αφορά; 

 

2.5.1 Ειδικι γλωςςικι διαταραχι (ΕΓΔ)  

 

Η κατάςταςθ του λόγου είναι τόςο φυςικι όςο το να βλζπει κανείσ ζνα παιδί 

να μεγαλϊνει ι να παίρνει βάροσ. Ωςτόςο, για ζνα μικρό αρικμό περιπτϊςεων θ 

απλι ζκκεςθ ςτο λόγο δεν είναι αρκετι και θ ομιλία δεν ξεκινά τθν 

προκακοριςμζνθ ςτιγμι οφτε εξελίςςεται ομαλά. Κάποιεσ φορζσ ςυμβαίνει το παιδί 
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να μθ μιλά κακόλου ι να οργανϊνει το λόγο του αφφςικα, παρουςιάηοντασ με 

αυτόν τον τρόπο ζνα διαταραγμζνο λόγο. 

Στθ βιβλιογραφία υπάρχουν πολλζσ διαφορετικζσ ονομαςίεσ για τθν Ειδικι 

γλωςςικι διαταραχι όπωσ Δυςφαςία, Εξελικτικι ι Αναπτυξιακι Δυςφαςία, 

Γενετικι Δυςφαςία, ενϊ τα ιδιαίτερα γλωςςικά χαρακτθριςτικά που εμφανίηει το 

κάκε παιδί που λαμβάνει μια τζτοια διάγνωςθ ζχει οδθγιςει τουσ ειδικοφσ τθσ 

πακολογίασ τθσ γλϊςςασ ςτο ςυμπζραςμα ότι πρόκειται για μια διαταραχι με 

μεγάλθ ανομοιογζνεια ωσ προσ τθν κλινικι τθσ εικόνα (Leonard, 1998, Λιβανίου, 

2004). Κατά καιροφσ, λοιπόν, ζχει παραχκεί μια μεγάλθ ποικιλία οριςμϊν αλλά 

τουλάχιςτον μζχρι ςτιγμισ δεν υπάρχει μια ςαφισ επεξιγθςθ για το τι είναι Ειδικι 

γλωςςικι διαταραχι. Ο όροσ «Ειδικι Γλωςςικι Διαταραχι» (ΕΓΔ) περιγράφει τθ 

ςθμαντικά χαμθλότερου επιπζδου, για τθν θλικία του, γλωςςικι ανάπτυξθ ενόσ 

παιδιοφ ςτον προφορικό λόγο (Bishop, 1997). Η ΕΓΔ ςυνιςτά μια αναπτυξιακι 

γλωςςικι διαταραχι θ οποία δεν οφείλεται ςε νευρολογικζσ, αιςκθτικοκινθτικζσ, 

γνωςτικζσ ι ςυναιςκθματικζσ/ ψυχολογικζσ βλάβεσ και εκδθλϊνεται παρά το 

κατάλλθλο περιβάλλον μάκθςθσ (American Psychiatric Association, 2013). 

 

 

2.5.1.1  Κλινικι εικόνα - ςυμπτωματολογία  

 

Η ΕΓΔ εμφανίηεται ςτο 7-10% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ, με μεγαλφτερθ 

ςυχνότθτα ςτα αγόρια, ςε ςφγκριςθ με τα κορίτςια *(3-4 αγόρια: 1 κορίτςι) (Tomblin 

et al., 1997)+ και χαρακτθρίηεται από μεγάλο βακμό ανομοιογζνειασ (Bishop, 1997, 

Leonard, 1998). Η εν λόγω κλινικι ανομοιομορφία ςχετίηεται με το γλωςςικό τομζα 

που επθρεάηεται από τθ διαταραχι (φωνολογία, μορφολογία, ςφνταξθ, 

ςθμαςιολογία, πραγματολογία), με τισ πικανζσ ςφνοδεσ τθσ μθ λεκτικζσ διαταραχζσ, 

κακϊσ και με τθ ςοβαρότθτά τθσ (Bishop, 1997, Ullman & Pierpont, 2005). Ακόμθ, 

ζχουν αναφερκεί περιπτϊςεισ όπου ςυνυπάρχουν και άλλου είδουσ μθ γλωςςικά 

προβλιματα, όπωσ κινθτικζσ διαταραχζσ (Ullman & Pierpont, 2005), δυςκολίεσ ςτθ 

λεκτικι βραχφχρονθ μνιμθ (Newbury et al., 2005), ςτθν κατανόθςθ τθσ ομιλίασ 

(Elliot et al., 1989, Leonard, 1989) και δυςχζρειεσ ςτθν οπτικι αντίλθψθ (Johnston & 

EllisWeismer, 1983). Ειδικότερα, τα πιο ςυχνά ςυμπτϊματα τθσ ΕΓΔ (Bishop, 2006) 

είναι τα εξισ: (α) κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ τθσ ομιλίασ μζχρι 2 ετϊν ι και 

αργότερα· (β) ανϊριμθ ι αποκλίνουςα παραγωγι ιχων του λόγου, ιδιαίτερα ςε 

παιδιά προςχολικισ θλικίασ· (γ) χριςθ απλουςτευμζνων γραμματικϊν δομϊν και 

λάκθ καταλιξεων και ρθματικϊν τφπων· (δ) περιοριςμζνο λεξιλόγιο ςτθν ζκφραςθ 

και ςτθν κατανόθςθ· (ε) αςκενισ λεκτικι βραχφχρονθ μνιμθ ςε ζργα που απαιτοφν 
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επανάλθψθ λζξεων ι προτάςεων· (ςτ) δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ ςφνκετθσ 

γλϊςςασ, ειδικά όταν ο ομιλθτισ μιλά γριγορα. 

 

 

2.5.2  Αυτιςμόσ    

 

Ο αυτιςμόσ είναι μια διάχυτθ αναπτυξιακι διαταραχι, θ οποία επθρεάηει 

ςθμαντικά το επικοινωνιακό πεδίο και τθ διαδικαςία αφομοίωςθσ που ςυντελείται 

ςτο πεδίο αυτό (τθ λεκτικι και τθ μθ-λεκτικι επικοινωνία και τθν κοινωνικι 

αλλθλεπίδραςθ των προςϊπων). Η διαταραχι αυτι, διαρκεί ολόκλθρθ τθ ηωι  και 

επθρεάηει αναπόδραςτα τθν εκπαιδευτικι απόδοςθ των προςϊπων, (Frith, 1989). 

Μια αξιόπιςτθ διάγνωςθ του αυτιςμοφ είναι ςπάνια πριν από τθν θλικία των 3 ι 4 

χρόνων. Αυτό γιατί οι τφποι ςυμπεριφορϊν που είναι ελλειμματικοί ςτον αυτιςμό 

δεν εμφανίηονται αξιόπιςτα ςε παιδιά τυπικισ ανάπτυξθσ μζχρι αυτι τθν θλικία 

(A.M. Kring, G.C. Davison, J.M. Neale, S.L. Johnson 2010). 

Οι πρϊτεσ κεωρίεσ για τθν αιτιολογία του αυτιςμοφ υποςτιριηαν ότι θ 

εμφάνιςι του οφειλόταν ςε ψυχολογικοφσ παράγοντεσ. Αυτι θ περιοριςμζνθ κι 

εςφαλμζνθ οπτικι αντικαταςτάκθκε τα τελευταία χρόνια από κεωρίεσ που 

βαςίηονται ςε ερευνθτικά ςτοιχεία που δείχνουν ότι οι νευρολογικοί και γενετικοί 

παράγοντεσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν αιτιολογία του αυτιςμοφ. Πςον αφορά 

τουσ ψυχολογικοφσ παράγοντεσ οι ψυχαναλυτικά προςανατολιςμζνοι κεωρθτικοί 

και οριςμζνοι ςυμπεριφοριςτζσ υπζκεςαν ότι ο αυτιςμόσ προκαλείται από 

ςυγκεκριμζνεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ τθσ παιδικισ θλικίασ. Για παράδειγμα, είχε 

υποςτθριχτεί ότι θ ζλλειψθ γονικισ προςοχισ από τθ μθτζρα, εμποδίηει τθν 

εδραίωςθ των ςυνδζςεων που κάνουν τθν κοινωνικι επαφι να λειτουργιςει ωσ 

ενίςχυςθ. Οι γονείσ, δθλαδι που δεν ζχουν λειτουργιςει ωσ φορείσ ενίςχυςθσ για 

το παιδί τουσ δεν μποροφν να ελζγξουν τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ και το 

αποτζλεςμα είναι θ αυτιςτικι διαταραχι. 

Ακόμθ, ςτθ βιβλιογραφία υπάρχει και θ κατθγορία των οργανικϊν αιτιϊν, 

όπου τα ςυμπτϊματα του αυτιςμοφ ςυχνά ςυνδζονται με αςκζνειεσ ι επιπλοκζσ 

που παρουςιάηονται κατά τθν προγεννθτικι, μεταγεννθτικι και περιγεννθτικι 

περίοδο τθσ ηωισ του παιδιοφ οι οποίεσ είναι πικανόν να οδθγιςουν ςε διαταραχζσ 

των λειτουργιϊν του. Τζτοιεσ επιπλοκζσ μπορεί να είναι αςκζνειεσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ εγκυμοςφνθσ (προγεννθτικι περίοδοσ) ι τθ ςτιγμι τθσ γζννθςθσ (κακϊςεισ ςτον 

εγκζφαλο, αςφυξία κ.λπ.). Επίςθσ, ζχουν αναφερκεί και χρωμοςωματικζσ 

ανωμαλίεσ ωσ πικανά αίτια για τον αυτιςμό ( περίπου το 70% των αυτιςτικϊν 

παρουςιάηει νοθτικι κακυςτζρθςθ και οι χρωμοςωμικζσ ανωμαλίεσ ανικουν ςτισ 
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αιτιολογίεσ τθσ νοθτικισ υςτζρθςθσ), κακϊσ υπάρχει και ςυννοςθρότθτα του 

αυτιςμοφ με το Σφνδρομο Down (Γουρνιεηάκθ Α., Μπαλομενάκθ Σ. 2009). 

Επθρεάηει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται και βιϊνει τον 

εαυτό του και τον κόςμο, κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο μακαίνει. 

Η αναπτυξιακι φφςθ των διαταραχϊν και θ πολυπλοκότθτα τθσ κλινικισ 

εικόνασ τονίηονται επιγραμματικά ςτθ διλωςθ τθσ Lord (1998), ςφμφωνα με τθν 

οποία ο αυτιςμόσ επθρεάηει τθν ανάπτυξθ, ενώ θ ανάπτυξθ επθρεάηει τον αυτιςμό. 

Τα ςυμπτϊματα αλλάηουν κακϊσ το άτομο αναπτφςςεται. Η αναπτυξιακι πορεία 

του ατόμου παρουςιάηει ποιοτικι απόκλιςθ από το φυςιολογικό, εξαιτίασ τθσ 

επίδραςθσ των βαςικϊν διαταραχϊν που χαρακτθρίηουν τον αυτιςμό. 

Ρρόκειται για διαταραχζσ οργανικισ αιτιολογίασ οι οποίεσ οφείλονται ςε 

δυςλειτουργία του εγκεφάλου. Συνυπάρχουν ςτο 70% των περιπτϊςεων με 

διαφορετικισ ςοβαρότθτασ νοθτικι κακυςτζρθςθ, 20% των ατόμων ζχουν 

νοθμοςφνθ αντίςτοιχθ του μζςου όρου, ενϊ ποςοςτό 10% παρουςιάηει υψθλό 

νοθτικό δυναμικό (Freeman & Ritvo, 1976, Rutter et al, 1971). Σε ςθμαντικό αρικμό 

περιπτϊςεων ςυνυπάρχουν με άλλεσ οργανικζσ καταςτάςεισ, μεταξφ των οποίων 

ςυχνζσ είναι οι επιλθπτικζσ κρίςεισ με ζναρξθ ςυνικωσ ςτθν εφθβικι θλικία 

(Gillberg, 1990a, 1990b,Rutter , 1994). Οι επαγγελματίεσ κα πρζπει να προςζχουν 

αρκετζσ ευρείεσ περιοχζσ, όπωσ το ιατρικό ιςτορικό, θ πρϊιμθ ανάπτυξθ, τα 

χαρακτθριςτικά τθσ εμφάνιςθσ, τθν κίνθςθ, ο ζλεγχοσ τθσ προςοχισ, οι 

αιςκθτθριακζσ λειτουργίεσ, οι δεξιότθτεσ παιχνιδιοφ, θ ανάπτυξθ τθσ βαςικισ 

ςκζψθσ, οι δεξιότθτεσ ςειροκζτθςθσ και οι μουςικζσ ικανότθτεσ. (Aarons & Goittens, 

1992). 

Ρολυάρικμεσ κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ ζχουν προτακεί για τθν 

αντιμετϊπιςθ του αυτιςμοφ και των ςυναφϊν διαταραχϊν, αλλά θ 

αποτελεςματικότθτα των περιςςότερων από αυτζσ παραμζνει ανοιχτι. Τα άτομα με 

αυτιςμό ζχουν ανάγκθ από οργανωμζνο δίκτυο υπθρεςιϊν υγείασ και εκπαίδευςθσ, 

ικανό να ανταποκρικεί μακροχρόνια ςτισ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ του. Η 

ςτακερότθτα και θ αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων διαςφαλίηεται, όταν ο 

κεραπευτικόσ ςχεδιαςμόσ επικεντρϊνεται ςτισ υπθρεςίεσ από τισ οποίεσ το άτομο 

ζχει ανάγκθ.  

Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ δεν είναι να αλλάξει το ίδιο το άτομο και τον 

τρόπο ςκζψθσ του, αλλά να το βοθκιςει να κατανοιςει και να ανταποκρικεί ςτισ 

απαιτιςεισ του περιβάλλοντόσ του, με ςεβαςμό ςτισ διαφορζσ, τισ ιδιαίτερεσ 

προτιμιςεισ και ικανότθτζσ του. Ειδικότερα, οι μακθτζσ με αυτιςμό ζχουν ανάγκθ 

από: α) δομθμζνο μακθςιακό περιβάλλον, β) ςτακερό θμεριςιο πρόγραμμα, γ) 

ζνασ προσ ζνα διδαςκαλία (και λιγότερο ομαδικι), δ) εναλλακτικοφσ τρόπουσ 

διδαςκαλίασ (οπτικοποιθμζνο διδακτικό υλικό, φυςικι κακοδιγθςθ) και ε) 
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εμπλουτιςμζνεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με επίκεντρο τισ προτιμιςεισ και τα 

ενδιαφζροντά τουσ. Γενικά θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν με αυτιςμό είναι 

προςανατολιςμζνθ ςτθ μείωςθ τθσ γνωςτικισ ςφγχυςθσ και του άγχουσ που 

προζρχονται από τισ δυςκολίεσ τουσ ςτθν επεξεργαςία των ερεκιςμάτων του 

περιβάλλοντοσ. Η κατανόθςθ του περιβάλλοντοσ αυξάνει τθν ικανότθτα του μακθτι 

να ελζγχει το περιβάλλον και να γίνει αυτόνομοσ ςε πολλοφσ τομείσ τθσ ηωισ του. 

Αυτό το πετυχαίνουμε ζχοντασ ςτα χζρια μασ ςαν εργαλείο τθ μζκοδο τθσ 

δομθμζνθσ εκπαίδευςθσ του προγράμματοσ TEACCH.  

Ο Αυτιςμόσ είναι τελικά ζνασ διαφορετικόσ τρόποσ φπαρξθσ. Τα παιδιά με 

αυτιςμό δεν ηουν ςτον κόςμο τουσ αλλά ςτον δικό μασ κόςμο με το δικό τουσ τρόπο. 

Ζνα κόςμο που τον βιϊνουν ακατάλθπτο και για αυτό απειλθτικό. Η αντιμετϊπιςθ 

του αυτιςμοφ είναι, ςυνεπϊσ, θ διευκόλυνςθ του ατόμου να καταλάβει το 

κοινωνικό γίγνεςκαι γφρω του, ζτςι ϊςτε να μπορζςει να προςαρμοςτεί ςε αυτό. 

Θα λζγαμε ότι θ κεραπεία του αυτιςμοφ ςυνίςταται ςτθν διδαχι του αυτονοιτου, 

αυτό δθλαδι που τουσ λείπει. Η εκπαιδευτικι ςχζςθ με τα άτομα με αυτιςμό είναι 

μια πρόκλθςθ αλλά και μια ευκαιρία για να κατανοιςουμε τον εαυτό μασ και τουσ 

άλλουσ. Ππωσ χαρακτθριςτικά γράφει θ Lorna Wing ςτο βιβλίο τθσ «Αυτιςτικό 

Φάςμα» (1996): «Πςοι από εμάσ ηοφμε και/ι δουλεφουμε με παιδιά και ενιλικεσ με 

αυτιςτικζσ διαταραχζσ πρζπει να προςπακιςουμε να ειςχωριςουμε ςτον κόςμο 

τουσ, μιασ και δεν δφνανται να κάνουν το αντίςτροφο. Ρρζπει να κατανοιςουμε και 

να δϊςουμε ζμφαςθ ςτισ αυτιςτικζσ εμπειρίεσ, με ςτόχο να βροφμε τρόπουσ να 

βοθκιςουμε κάκε άτομο να αντιμετωπίςει ζνα ςφςτθμα κοινωνικϊν κανόνων που 

του είναι «εξωγιινο». Η ανταμοιβι για τθν προςπάκεια που εμπλζκεται είναι θ 

βακφτερθ κατανόθςθ τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνικισ επικοινωνίασ και μια εκτίμθςθ 

του καφματοσ τθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ. Το κλειδί ςτον αυτιςμό είναι το κλειδί 

ςτθ φφςθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ» 

 

 

2.5.3 Νοθτικι υςτζρθςθ 

 

Με τον όρο «νοθτικι κακυςτζρθςθ» ι «νοθτικι υςτζρθςθ» περιγράφουμε 

μια ολικι δυςλειτουργία ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ γνωςτικισ-νοθτικισ λειτουργίασ. 

Η Αμερικάνικθ Ζνωςθ Νοθτικϊν Ανεπαρκειϊν (American Association of Mental 

defiency, 2002) ορίηει τθν νοθτικι υςτζρθςθ ωσ εξισ: «Η νοθτικι υςτζρθςθ 

αναφζρεται ςε ςθμαντικοφσ περιοριςμοφσ  ςτθ παροφςα λειτουργία του ατόμου. 

Χαρακτθρίηεται από, ςθμαντικά κάτω του μζςου διανοθτικζσ λειτουργίεσ, οι οποίεσ 

ςυνυπάρχουν ςε δφο ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ δεξιοτιτων 
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λειτουργικισ προςαρμογισ: τθν επικοινωνία, τθν αυτοεξυπθρζτθςθ, τθ διαβίωςθ 

ςτο ςπίτι, τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, τθ χριςθ κοινωνικϊν παροχϊν, τον 

αυτοπροςανατολιςμό, τθν υγεία και τθν αςφάλεια, ςτθ ψυχαγωγία και ςτον 

επαγγελματικό χϊρο. Η νοθτικι υςτζρθςθ εκδθλϊνεται πριν τθν θλικία των 18 

ετϊν». 

Αναφερόμαςτε ςε νοθτικι υςτζρθςθ όταν ο Δείκτθσ Νοθμοςφνθσ (ΔΝ ι IQ) 

του ατόμου εμφανίηει τιμζσ μικρότερθσ του 70. Σφμφωνα με αυτι τθν αποδοχι, 

διακρίνουμε τζςςερισ διαφορετικζσ ομάδεσ ατόμων με νοθτικι υςτζρθςθ:  

 Τα άτομα με ελαφρά νοθτικι υςτζρθςθ, που παρουςιάηουν ΔΝ από 50-55 

με απόκλιςθ μζχρι 70. 

 Τα άτομα με μζτρια νοθτικι υςτζρθςθ, των οποίων ο ΔΝ κυμαίνεται από 35-

40 με απόκλιςθ 50-55. 

 Τα άτομα με ςοβαρι νοθτικι υςτζρθςθ, που παρουςιάηουν ΔΝ από 20-25 

με απόκλιςθ μζχρι 35-40 και 

 Τα άτομα με βαριά νοθτικι υςτζρθςθ, όπου οι τιμζσ του ΔΝ που 

εμφανίηονται είναι από 20-25 και κάτω. (Ρολυχρονοποφλου, 1997). 

Σφμφωνα με τον Piaget, θ γλϊςςα αναπτφςςεται κατά το τζλοσ τθσ 

αιςκθςιοκινθτικισ περιόδου και αντανακλά τθν ικανότθτα τθσ ςυμβολικισ χριςθσ 

τθσ γλϊςςασ. Είναι αυτονόθτο λοιπόν, οριςμζνεσ νοθτικζσ δεξιότθτεσ να αποτελοφν 

προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ. Κατά ςυνζπεια, είναι δφςκολο να 

βρεκοφν παιδιά τα οποία εμφανίηουν νοθτικι υςτζρθςθ χωρίσ προβλιματα ςτθν 

γλωςςικι ανάπτυξθ. Ρρζπει να τονιςτεί πωσ δεν υπάρχει ςτενι αναλογικι ςχζςθ 

μεταξφ νοθτικισ υςτζρθςθσ και κακυςτζρθςθσ ςτθν ανάπτυξθ του γλωςςικοφ 

ςυςτιματοσ. Ωςτόςο ζρευνεσ δείχνουν ότι θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ δυςκολιϊν ςτο 

λόγο ςτα άτομα με ςοβαρι νοθτικι υςτζρθςθ, είναι μεγαλφτερθ από τθ ςυχνότθτα 

εμφάνιςθσ τζτοιων προβλθμάτων ςε άτομα με υψθλότερουσ δείκτεσ νοθμοςφνθσ. 

Οι διαταραχζσ του λόγου, που ςυναντάμε ςε παιδιά με νοθτικι υςτζρθςθ, 

περιλαμβάνουν διαταραχζσ άρκρωςθσ, δυςμορφία (τραυλιςμόσ), κακυςτζρθςθ 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ.  

Αν και τα παιδιά με νοθτικι υςτζρθςθ φαίνεται να ακολουκοφν τα ίδια 

εξελικτικά ςτάδια κατά τθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ με τα φυςιολογικά παιδιά, θ 

μετάβαςθ από το ζνα ςτο άλλο ςτάδιο γίνεται με αργό ρυκμό από ότι ςτα 

φυςιολογικά αναπτυςςόμενα άτομα. Κατά ςυνζπεια, θ κακυςτζρθςθ ςε όλουσ τουσ 

επιμζρουσ τομείσ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ (γραμματικι, φωνολογία, 

ςθμαςιολογία, πραγματολογία) είναι αναμενόμενθ.  

Ο Αμερικάνοσ ψυχολόγοσ EDGARD DOLL, ειδικόσ ςε κζματα νοθτικισ υςτζρθςθσ 

και κοινωνικισ προςαρμογισ, διατφπωςε το 1941 ζναν οριςμό τθσ νοθτικισ 

κακυςτζρθςθσ. Συγκεκριμζνα υποςτθρίηει ότι:   
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 i) Το άτομο με νοθτικι ανεπάρκεια είναι κοινωνικά ανίκανο, δθλαδι παρουςιάηει 

ανεπάρκεια ςτισ κοινωνικζσ και επαγγελματικζσ του δραςτθριότθτεσ και γενικά ςε 

όλο το φάςμα τθσ κοινωνικισ προςαρμοςτικότθτασ.                                                                                                

ii) Η γνωςτικι του εξζλιξθ βρίςκετε κάτω του φυςιολογικοφ επιπζδου. 

iii) Η νοθτικι υςτζρθςθ εμφανίηεται χρονικά ι πολφ νωρίσ ςτθν παιδικι θλικία. 

iv) Η κοινωνικι του ανωριμότθτα ςυνεχίηεται και μετά τθν παιδικι θλικία, ςε όλθ 

του τθ ηωι. 

v) Η νοθτικι υςτζρθςθ οφείλεται ςε οργανικά αίτια και 

vi) Ραραμζνει ανίατθ. 

Ο οριςμόσ αυτόσ καλφπτει όλεσ ςχεδόν τισ διαςτάςεισ του προβλιματοσ, 

πλθν όμωσ τα τρία τελευταία κριτιρια, τα οποία ζχουν ςοβαρότατα αμφιςβθτθκεί. 

Σιμερα είναι πια βεβαιωμζνο ότι θ νοθτικι υςτζρθςθ οφείλεται και ςε 

περιβαλλοντικά αίτια, είναι ιάςιμθ όταν πρόκειται για ςφμπτωμα και, τζλοσ θ 

ανεπαρκείσ κοινωνικι προςαρμοςτικότθτα δεν είναι οπωςδιποτε αποτζλεςμα του 

χαμθλοφ ΔΝ. Ζτςι, π.χ. άτομα με οριακό ΔΝ και καλι προςαρμοςτικότθτα δεν 

κεωροφνται υποχρεωτικά νοθτικά κακυςτερθμζνα.  

Ριο ςυγκεκριμζνα αδυναμίεσ ι δυςκολίεσ προςαρμογισ παρουςιάηουν τα 

νοθτικά κακυςτερθμζνα άτομα ςτουσ παρακάτω τομείσ:  

α) Κατά τθ διάρκεια τθσ προςχολικισ θλικίασ: 

Ψυχοκινθτικότθτα, γλϊςςα, αυτοεξυπθρζτθςθ, κοινωνικοποίθςθ. 

β) Κατά τθ διάρκεια τθσ λανκάνουςασ περιόδου (6-12 ετϊν) και προεφθβικισ 

θλικίασ: 

- Αδυναμίεσ ι δυςκολίεσ ςτθ χρθςιμοποίθςθ ςτοιχειωδϊν ςχολικϊν γνϊςεων και 

δεξιοτιτων ςτθν κακθμερινι πρακτικι.  

- Αδυναμίεσ ι δυςκολίεσ ςτθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ. 

γ) Κατά τθ διάρκεια τθσ εφθβικισ και ϊριμθσ θλικίασ: 

- Αδυναμίεσ ι δυςκολίεσ ςτθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ, που εκφράηονται ιδιαίτερα 

ςτον επαγγελματικό και κοινωνικό τομζα. 
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2.5.4.  φνδρομο Down- Ιςτορικι αναδρομι 

 

Το ςφνδρομο Down αναγνωρίςτθκε το 1860 από το γιατρό Langdon Down ο 

οποίοσ πρόςεξε ότι μία ομάδα ατόμων, άςχετων μεταξφ τουσ, που βρίςκονταν ςε 

ιδρφματα είχαν παρόμοια ςωματικά χαρακτθριςτικά. Το 1862 το ςφνδρομο Down 

χαρακτθρίςτθκε ωσ μια μορφι διανοθτικισ αναπθρίασ και το 1866 μια πιο ευρεία 

ςχετικι ζκκεςθ ιρκε ςτθ δθμοςιότθτα. Ο γιατρόσ Down ζχοντασ προςζξει ότι το 

ςχιμα των ματιϊν ιταν τφπου "ανατολικοφ", επζκτεινε τθ κεωρία του λζγοντασ ότι 

οι άνκρωποι χωρίηονται ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τθ νοθμοςφνθ και θ κατϊτερθ 

κατθγορία είναι αυτό που αποκαλοφςε "ιδιϊτεσ". Αυτό ενιςχφκθκε ακόμθ 

περιςςότερο από τθν υπόκεςθ ότι όςο θ καταγωγι κάποιου ιταν μακρφτερα από 

τθν Ευρϊπθ, θ νοθμοςφνθ μειωνόταν. Ζτςι ο όροσ "μογγολοειδισ ιδιϊτθσ" δεν ζχει 

νόθμα και είναι απαράδεκτοσ με τα ςθμερινά δεδομζνα, όμωσ το 1860 ιταν ζνασ 

πραγματικά επιςτθμονικόσ όροσ. Αυτόσ ο όροσ όμωσ ςιμαινε ότι πολλά χρόνια δεν 

δινόταν καμιά βοικεια για τα άτομα με ςφνδρομο Down εκτόσ από "φροντίδα και 

προςοχι", γιατί τόςο οι επαγγελματίεσ όςο και οι οικογζνειεσ τουσ, πίςτευαν ότι τα 

παιδιά και τα άτομα με ςφνδρομο Down ιταν όλα τα ίδια και δεν μποροφςαν να 

μάκουν.  

Ρερίπου 100 χρόνια μετά ανακαλφφκθκε θ αιτιολογία των ςωματικϊν 

χαρακτθριςτικϊν και των μακθςιακϊν δυςκολιϊν από τον ιατρό-νθπιαγωγό Jerome 

Lejeune ςτο Ραρίςι. Η αιτιολογία ιταν θ παρουςία ενόσ παραπανίςιου 

χρωμοςϊματοσ ςε κάκε κφτταρο του ςϊματοσ. Η γνϊςθ τθσ αιτιολογίασ δεν άλλαξε 

τθ ςτάςθ και τθν αντίλθψθ των ανκρϊπων για αυτά τα άτομα μζςα "ςε μια νφχτα". 

Ωςτόςο ζδειξε το δρόμο μπροςτά για όςουσ πίςτευαν ότι κάτι δθμιουργικό 

μποροφςε να γίνει για να βοθκθκοφν τα παιδιά και τα άτομα με ςφνδρομο Down 

ϊςτε να αναπτφξουν πλιρωσ το δυναμικό τουσ.  

 

 

2.5.4. 1 Οριςμόσ υνδρόμου Down – Αιτιολογία 

 

Το Σφνδρομο Down είναι ίςωσ θ πιο γνωςτι χρωμοςωμιακι ανωμαλία. Η 

ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ποικίλει ανάλογα με τθν θλικία τθσ μθτζρασ και ο μζςοσ όροσ 

ςυχνότθτασ τθσ εμφάνιςισ του είναι 1 ςε κάκε 700 νεογνά. Το 80% των παιδιϊν με 

Σφνδρομο Down γεννιοφνται από μθτζρεσ που είναι νεαρότερεσ των 35 ετϊν. 

Ωςτόςο οι πικανότθτα απόκτθςθσ παιδιοφ με Σφνδρομο Down αυξάνετε, κακϊσ 

αυξάνετε θ θλικία τθσ μθτζρασ. Είναι μια γενετικι διαταραχι που προκαλείται από 
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τθν παρουςία του ςυνόλου θ μζρουσ ενόσ επιπλζον χρωμοςϊματοσ 21 ςε όλα τα 

ςωματικά κφτταρα. Τα χρωμοςϊματα είναι νθματοειδείσ δομζσ που αποτελοφνται 

από DNA και άλλεσ πρωτεΐνεσ. Υπάρχουν ςε κάκε κφτταρο του ςϊματοσ και 

μεταφζρουν τισ γενετικζσ πλθροφορίεσ που χρειάηονται τα κφτταρα για να 

αναπτφξουν. Τα ανκρϊπινα κφτταρα ζχουν κανονικά 46 χρωμοςϊματα που 

μποροφν να ταξινομθκοφν ςε 23 ηεφγθ. Από αυτά, τα 22 είναι όμοια ςε άνδρεσ και 

γυναίκεσ (ςωματικά χρωμοςϊματα). Το 23ο ηεφγοσ χρωμοςωμάτων είναι το φφλο ( 

'Χ' και 'Y'). Το Σφνδρομο Down βιβλιογραφικά καταγράφεται ωσ υποκατθγορία των 

διαγνωςτικϊν χαρακτθριςτικϊν: ¨νοθτικι υςτζρθςθ¨ ι ςφμφωνα με πιο ςφγχρονεσ 

τάςεισ, ¨μακθςιακζσ δυςκολίεσ¨ (Cunningham, 1984). Εκτόσ από το ότι περνοφν από 

τα διάφορα ςτάδια ανάπτυξθσ ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ, ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα 

παιδιά, παραμζνουν ςε αυτά τα ςτάδια για μακρφτερο χρονικό διάςτθμα. Οι 

διαφορζσ ςτθν ανάπτυξθ των παιδιϊν με Σφνδρομο Down και των υπόλοιπων 

παιδιϊν, γίνονται εμφανζςτερεσ ςτισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ. Το ςφνδρομο Down το 

προκαλεί μία ανωμαλία ςτα κφτταρα του εμβρφου κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ. Οι 

αςκενείσ εμφανίηουν ανωμαλίεσ ςτα χαρακτθριςτικά του προςϊπου τουσ και 

ιδιαίτερεσ οργανικζσ και διανοθτικζσ αδυναμίεσ, όπωσ περιοριςμζνθ ακοι ι όραςθ 

κακϊσ και δυςκολίεσ ςτθν εκμάκθςθ. (Pete Sanders and Steve Myers, 1998). To 

ςφνδρομο Down αποτελεί τθν πιο γνωςτι και μελετθμζνθ μορφι, γενετικισ 

προςζλευςθσ, νοθτικισ κακυςτζρθςθσ. 

Σφμφωνα με τον Αμερικανό C. E. Benda τα βαςικά αίτια για το ςφνδρομο 

down είναι τα εξισ: α) θ γζννθςθ του πρϊτου παιδιοφ από μθτζρα θλικίασ πάνω 

από τα 35 χρόνια, β) θ μερικι ι ολικι ςτείρωςθ τθσ μθτζρασ, γ) οι ςυχνζσ εκτρϊςεισ 

ι θ απόπειρα εκτρϊςεων από τθ μθτζρα, δ) θ νευρικότθτα και θ ςυναιςκθματικι 

αςτάκεια τθσ μθτζρασ κατά τθν κφθςθ, ε) θ ςυνεχιηόμενθ ζμμθνοσ ροι τθσ μθτζρασ 

επί τρίμθνο μετά τθ ςφλλθψθ. Στα αίτια αυτά άλλοι προςκζτουν δφο ακόμα: α) τθν 

κακι λειτουργία των ενδοκρινϊν αδζνων (κυρεοειδοφσ, υπόφυςθσ και γεννθτικϊν 

οργάνων), και β) τθ ςφφιλθ. (Κραςανάκθσ, 2009). 

 

 

2.5.4.2 Γενικά Φυςικά χαρακτθριςτικά των προςώπων με φνδρομο 

Down 

 

Τα πρόςωπα με Σφνδρομο Down παρουςιάηουν ςτθν κλινικι διάγνωςθ και ςε 

πρϊτο επίπεδο, ςθμαντικά διακριτά ςωματικά χαρακτθριςτικά. ςτα τυπικά φυςικά 

χαρακτθριςτικά των προςϊπων με Σφνδρομο Down, ςυμπεριλαμβάνονται θ μικρι 

ςωματικι διάπλαςθ και ο αργότεροσ του ςυνθκιςμζνου ρυκμόσ ςωματικισ και 
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νοθτικισ ανάπτυξθσ, με ςθμαντικζσ ωςτόςο διαφοροποιιςεισ από άτομο ςε άτομο. 

Αν και όλα τα πρόςωπα με ςφνδρομο Down δεν εμφανίηουν ταυτόχρονα τα 

χαρακτθριςτικά αυτά, είναι ςθμαντικό να ζχουμε υπόψθ μασ πωσ: ςυγγενείσ 

καρδιοπάκειεσ, εντερικζσ ανωμαλίεσ, δυςλειτουργίεσ του κυρεοειδοφσ και 

ςκελετικά προβλιματα. Ρολλά από τα πρόςωπα αυτά δεν αναπτφςςονται κανονικά 

ςτθ νθπιακι θλικία, ενϊ παρατθροφνται ςε αυτά κατά τθ διάρκεια τθσ εφθβικισ 

θλικίασ και ςτθν αρχι τθσ ενιλικθσ ηωισ ςυχνά φαινόμενα παχυςαρκίασ. Άλλεσ 

ςυχνζσ διαταραχζσ, ςτα πρόςωπα με Σφνδρομο Down, είναι εκείνεσ του 

ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, θ λευχαιμία, θ νόςοσ Alzheimer, θ άπνοια ςτθ 

διάρκεια του φπνου, οι δερματικζσ διαταραχζσ, θ εμμονι των αρχικϊν 

αντανακλαςτικϊν, θ γενικευμζνθ μυϊκι υποτονία, κ.λ.π. μεγάλα, επιπρόςκετα, είναι 

τα ποςοςτά των προςϊπων  με ςφνδρομο Down που παρουςιάηουν διαταραχζσ 

όραςθσ και ακοισ. Ακόμθ κι αν οι διαταραχζσ αυτζσ χαρακτθρίηονται ωσ ιπιεσ είναι 

απαραίτθτο να λαμβάνονται υπόψθ ςτο ςτάδιο τθσ λιψθσ αποφάςεων, ςε επίπεδο 

ςχεδιαςμοφ προγράμματοσ. 

Σε ηθτιματα που αφοροφν τθν κινθτικι ανάπτυξθ, καταγράφονται 

ιδιαιτερότθτεσ που αφοροφν: το ςτατικό ζλεγχο, τθν οργάνωςθ τθσ κινθτικισ 

απόκριςθσ, τθν παραγωγι τθσ κίνθςθσ και το ςυντονιςμό των κινιςεων και 

οφείλονται τόςο ςτισ διαταραχζσ του μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ, όςο και ςτισ 

παρατθροφμενεσ διαταραχζσ ςτθν επεξεργαςία των οπτικϊν και ακουςτικϊν, 

κυρίωσ πλθροφοριϊν. (Burns & Gunn, 1997).  

Ζνα μεγάλο ποςοςτό προςϊπων με ςφνδρομο Down, το οποίο καταγράφεται ςε 

ζνα εφροσ που φτάνει από το 15-50% ζωσ και 60-80%, παρουςιάηει διαταραχζσ ςτθν 

ακοι (Buckley & Bird, 1994). Οι διαταραχζσ αυτζσ, μπορεί να οφείλονται ςε 

απϊλειεσ αιςκθτθριακϊν πλθροφοριϊν, ςε εξαςκζνθςθ τθσ αγωγιμότθτασ που 

χαρακτθρίηεται από μεγάλθ ςυχνότθτα υποτροπιάηουςασ ωτίτιδασ με 

ςυςςωρευμζνο υγρό ςτο μζςο ουσ, ςε δυςλειτουργία τθσ ευςταχιανισ ςάλπιγγασ 

εξαιτίασ ανατομικϊν ανωμαλιϊν, κ.λ.π.  Ειδικότερα ςε περιπτϊςεισ διαταραχισ 

ςτθν επεξεργαςία πλθροφοριϊν, τα άτομα με ςφνδρομο Down  παρουςιάηουν 

δυςκολίεσ ςτθν αντίλθψθ και ςτθν βραχυπρόκεςμθ μνιμθ λζξεων, οι οποίεσ 

ςυνδυαςτικά δυςκολεφουν τον επικοινωνιακό τουσ λόγο, τόςο ςε επίπεδο 

πρόςλθψθσ όςο και ςε επίπεδο ζκφραςθσ.  

Τα πρόςωπα με ςφνδρομο Down παρουςιάηουν, ακόμα, διαταραχζσ ςτθν 

όραςθ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται: ο ςυγγενισ καταρράκτθσ, ο ςτραβιςμόσ, θ 

μυωπία, θ υπερμετρωπία, θ βλεφαρίτιδα και θ επιπεφυκίτιδα. Οι καταςτάςεισ 

αυτζσ μποροφν να αντιμετωπιςτοφν, τόςο φαρμακευτικά, όςο και ςε επίπεδο 

εκπαιδευτικϊν τροποποιιςεων ι προςαρμογϊν. (Buckley & Bird, 1994). 

Η πορεία ανάπτυξθσ για κάκε πρόςωπο με ςφνδρομο Down ςχετίηεται με όχι 

μόνο με τισ ςυνζπειεσ τθσ φπαρξθσ επιπλζον γενετικοφ υλικοφ, αλλά επίςθσ με τθν 
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επίδραςθ τόςο του υπόλοιπου γενετικοφ υλικοφ, όςο και των περιβαλλοντικϊν 

παραγόντων. (Burns & Gunn, 1997). Η αλλθλεπίδραςθ των ατομικϊν 

χαρακτθριςτικϊν κάκε προςϊπου με ςφνδρομο Down και πολλαπλζσ αναπθρίεσ με 

τα χαρακτθριςτικά του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο ηει, εργάηεται ι διαςκεδάηει είναι 

κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ. Η ποιότθτα τθσ αλλθλεπίδραςθσ αυτισ κακορίηει το 

επίπεδο τθσ προςαρμογισ του κάκε προςϊπου και ςτον κακοριςμό τθσ ποιότθτασ 

αυτισ, ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηει ο κάκε εκπαιδευτικόσ που εμπλζκεται ςτθ 

διεργαςία διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. 

  

 

2.5.4 Αναπτυξιακι διαταραχι ςυντονιςμοφ 

 

Η αναπτυξιακι διαταραχι ςυντονιςμοφ είναι μία διαταραχι τθσ παιδικισ 

θλικίασ που χαρακτθρίηεται από ελλιπι κινθτικό ςυντονιςμό και αδεξιότθτα.  

Ραιδιά με προβλιματα κινθτικοφ ςυντονιςμοφ που δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να 

αντιμετωπίςουν τισ απαιτιςεισ των κακθμερινϊν ςτοιχειωδϊν αναγκϊν τουσ, 

μποροφν να βρεκοφν ςε κάκε τάξθ. Τα παιδιά αυτά περιγράφονται από τουσ γονείσ, 

τουσ δαςκάλουσ και τουσ ςυνομθλίκουσ ωσ "αδζξια" ι "φυςικά αδζξια." Οι 

παιδίατροι ςε μία προςπάκεια να εξθγιςουν τισ κινθτικζσ δυςκολίεσ του παιδιοφ, 

μπορεί να χαρακτθρίςουν ότι ζχουν "αντιλθπτικι -κινθτικι δυςλειτουργία", ι 

"αναπτυξιακι δυςπραξία". Μόλισ, ςτθ δεκαετία του '90, τα δεδομζνα κατζδειξαν ότι 

οι δυςκολίεσ αυτϊν των παιδιϊν δεν εξαφανίηονται με τθν αφξθςθ τθσ θλικίασ. 

Επιπρόςκετα, το γεγονόσ τθσ μθ αναγνϊριςθσ-εξζταςθσ του προβλιματοσ μπορεί 

να ζχει ςυνζπειεσ ςτθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ, ςτθ ςυμπεριφορά-ψυχολογία του 

ατόμου, και τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ του. Ζνα παιδί μπορεί να παρουςιάςει 

ςθμαντικι δυςκολία ςτθν εκτζλεςθ ςτοιχειωδϊν ενεργειϊν αυτοεξυπθρζτθςθσ π.χ. 

ςτο ντφςιμο, όπωσ επίςθσ και ςε ςτοιχειϊδεισ ακαδθμαϊκζσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. 

γραφι, γυμναςτικι), ςτισ δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου (π.χ. ακλθτιςμόσ, 

παιχνίδι, κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ) ςε ςυνδυαςμοφσ των ανωτζρω. Η αναπτυξιακι 

διαταραχι ςυντονιςμοφ, μία χρόνια και ςυνικωσ μόνιμθ κατάςταςθ που 

εκδθλϊνεται ςτα παιδιά, χαρακτθρίηεται από τθν εξαςκζνιςθ (μείωςθ) τθσ κίνθςθσ, 

θ οποία παρεμβαίνει ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ τθσ ηωισ του παιδιοφ και 

τθν ακαδθμαϊκι του επίδοςθ. Η αρχικι διερεφνθςθ για το εάν ζνα παιδί 

παρουςιάηει ςτοιχεία τθσ αναπτυξιακισ διαταραχισ ςυντονιςμοφ γίνεται όταν αυτό 

δε διακζτει το ςυντονιςμό κινιςεων που είναι απαραίτθτοσ για τθν εκτζλεςθ των 

ςτοιχειωδϊν εργαςιϊν που κεωροφνται να είναι κατάλλθλεσ για τθν θλικία του. Εάν 

υπάρχει νοθτικι ςτζρθςθ ο δείκτθσ νοθμοςφνθσ του παιδιοφ που κα ζχει μετρθκεί, 

κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από 70, και τα κινθτικά προβλιματα κα πρζπει να 
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είναι μεγαλφτερά από ότι κα αναμενόταν κανονικά για ζνα παιδί με χαμθλι 

νοθμοςφνθ.  

Το ενδιαφζρον για τθν αναπτυξιακι διαταραχι ςυντονιςμοφ ζχει αυξθκεί 

αρκετά κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ. Εντοφτοισ, θ προςζγγιςθ τθσ 

αιτιολογίασ και τθσ πρόγνωςισ τθσ δεν ζχει επιτευχκεί ακόμθ ικανοποιθτικά. Η 

άποψθ ότι θ αναπτυξιακι διαταραχι ςυντονιςμοφ μπορεί να μθν είναι μια 

ομοιόμορφθ διαταραχι φαίνεται να επικρατεί προκειμζνου να γίνουν κατανοθτζσ θ 

αιτιολογία και θ πρόγνωςθ τθσ, ϊςτε να ζχουμε μια καλφτερθ κατανόθςθ τθσ φφςθσ 

τθσ. Εξαιτίασ τθσ ετερογζνειασ τθσ, το να βρεκεί θ αιτία τθσ ιταν δφςκολο. Ωςτόςο, 

ςχετικά ερευνθτικά δεδομζνα παρζχουν ενδείξεισ ότι θ διαταραχι αυτι είναι μια 

μορφι πακολογίασ του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ. Τα προβλιματα που 

βιϊνονται από τα παιδιά με αναπτυξιακι διαταραχι ςυντονιςμοφ κεωροφνται ότι 

προζρχονται από ανωμαλίεσ ςτο ςφςτθμα νευροδιαβιβαςτϊν ι δεκτϊν. (Haddars-

Algra Μ, 1997). Οι δυςκολίεσ ςυντονιςμοφ των παιδιϊν μποροφν να οδθγιςουν ςε 

ζναν ςυνδυαςμό ενόσ ι περιςςοτζρων εξαςκενίςεων, ςτον προγραμματιςμό των 

κινιςεων, το ςυγχρονιςμό, ι ςτθ δραςτθριότθτα τθσ αλλθλουχίασ των μυϊν. 

 

 

2.5.4.1 Διαγνωςτικά κριτιρια – χαρακτθριςτικά για τθν αναπτυξιακι 

διαταραχι ςυντονιςμοφ 

 

Συνικωσ, τα προβλιματα ςυντονιςμοφ κινιςεων παρουςιάηονται με πολλζσ 

μορφζσ, μερικζσ από τισ οποίεσ κεωροφνται αναμενόμενεσ λόγω τθσ θλικίασ, για 

παράδειγμα το αλαφροπάτθμα και πτϊςθ δεν είναι αςυνικιςτα ςτα μικρά παιδιά. 

Το να μθν πιάςουν τθν μπάλα ςε ζνα παιχνίδι μπορεί να αποδοκεί ςτθν ζλλειψθ 

πρακτικισ εξάςκθςθσ, παρά ςτθ δυςκολία εκμάκθςθσ των κινθτικϊν δεξιοτιτων. Το 

μόνο χαρακτθριςτικό από εμπειρικζσ ζρευνεσ είναι ότι τα παιδιά αυτά ζχουν 

αργότερο χρόνο αντίδραςθσ ςτθν κίνθςθ από τον φυςιολογικό. Δεν ζχουν 

οφκαλμολογικά προβλιματα και βαςίηονται περιςςότερο ςτθν οπτικι 

ανατροφοδότθςθ για τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ. Τα διαγνωςτικά κριτιρια για τθν 

αναπτυξιακι διαταραχι ςυντονιςμοφ, ςφμφωνα με το Διαγνωςτικό και Στατιςτικό 

Εγχειρίδιο για Διαταραχζσ, τθσ Αμερικανικισ Ψυχιατρικισ Εταιρείασ ( DSM-IV, 1994, 

ΑΑ) είναι:  

- Α. Η απόδοςθ ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν ςυντονιςμό 

κινιςεων είναι ουςιαςτικά κάτω από αυτό που αναμζνεται ςε ςχζςθ με τθ 

χρονολογικι θλικία και τθ νοθμοςφνθ του παιδιοφ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, 
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αδεξιότθτα ςτισ κινιςεισ του, φτωχι απόδοςθ ςτον ακλθτιςμό, κακυςτεριςεισ ςε 

βαςικζσ κινιςεισ όπωσ είναι το περπάτθμα, ςφρςιμο, κάκιςμα.  

- Β. Διάγνωςθ μπορεί να δοκεί μόνο εάν τα προβλιματα κινθτικοφ ςυντονιςμοφ 

ζχουν επίπτωςθ ςτθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ ι ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ 

ηωισ.  

- Γ. Η διάγνωςθ γίνεται εάν οι δυςκολίεσ ςυντονιςμοφ δεν οφείλονται ςε ζνα 

γενικότερο οργανικό πρόβλθμα (π.χ., εγκεφαλικι παράλυςθ, μυϊκι δυςτροφία).  

- Δ. Εάν υπάρχει νοθτικι ςτζρθςθ, οι δυςκολίεσ κίνθςθσ κα πρζπει να είναι 

μεγαλφτερεσ από εκείνεσ που ςυνδζονται ςυνικωσ με αυτι. Η εκδιλωςθ αυτισ τθσ 

διαταραχισ ποικίλλει με τθν θλικία και το αναπτυξιακό ςτάδιο του παιδιοφ. 

Ραραδείγματοσ χάριν, τα πιο μικρά παιδιά μπορεί να παρουςιάςουν αδεξιότθτα και 

κακυςτεριςεισ ςε βαςικζσ και κεμελιϊδεισ κινιςεισ για τθν ανάπτυξθ του 

ςυντονιςμοφ όπωσ π.χ., περπάτθμα, ςφρςιμο, κάκιςμα, δζςιμο κορδονιϊν, 

κοφμπωμα των ροφχων, ανζβαςμα του φερμουάρ κ.α. Τα μεγαλφτερα παιδιά 

μπορεί να παρουςιάςουν δυςκολίεσ ςε άλλα είδθ κίνθςθσ, όπωσ ςτθ ςυγκζντρωςθ 

ςε γρίφουσ, ςτθ γραφι, ςτα παιχνίδια με μπάλα. 

 Πταν τα παιδιά με αναπτυξιακι διαταραχι ςυντονιςμοφ αποκτοφν νζεσ 

κινθτικζσ ικανότθτεσ τότε αντιμετωπίηουν και τισ μεγαλφτερεσ δυςκολίεσ. Η 

κακθμερινι πρακτικι εξάςκθςθ των κινιςεων μπορεί να τουσ βοθκιςει, αλλά 

πρζπει να βαςιςτεί ςε ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ για να είναι αποτελεςματικι. Η 

ανάπτυξθ κινθτικισ ικανότθτασ είναι αργι για τα παιδιά αυτά, κυρίωσ ςτισ 

αντιλθπτικζσ δεξιότθτεσ κινιςεων που είναι ςφνκετεσ και ςε αυτζσ που απαιτοφν 

ακριβι αντίλθψθ, όπωσ π.χ.: το γράψιμο μεταξφ των γραμμϊν ςε ζνα φφλλο ενόσ 

χαρτιοφ, μπορεί να τουσ είναι πολφ δφςκολο. Τα προβλιματα που ςυνδζονται 

ςυνικωσ με τθν διαταραχι αυτι περιλαμβάνουν κακυςτεριςεισ και ςε άλλουσ 

τομείσ που δε ςχετίηονται άμεςα με τθν κίνθςθ, όπωσ φωνολογικά προβλιματα και 

προβλιματα ςτθ γλϊςςα και τθν ζκφραςθ. Τα παιδιά αυτά παρουςιάηουν κινθτικζσ 

δυςλειτουργίεσ. Αυτζσ οι δυςλειτουργίεσ μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε 3 

περιοχζσ: μεικτόσ κινθτικόσ ςυντονιςμόσ, λεπτι κινθτικότθτα, και ψυχολογικζσ 

δυςκολίεσ.  

1) Ρροβλιματα ςε κινιςεισ του μεικτοφ κινθτικοφ ςυντονιςμοφ όπωσ π.χ.: ςτισ 

αναπθδιςεισ, ςτο να ςτζκονται ςτο ζνα πόδι. Αυτά τα παιδιά ζχουν δυςκολίεσ όταν 

προςπακοφν να πετάξουν αντικείμενα, μποροφν επίςθσ να είναι αδζξια όταν 

τρζχουν, και ςυνικωσ ζχουν πολλζσ πτϊςεισ. Ακόμθ τα παιδιά με αναπτυξιακι 

διαταραχι ςυντονιςμοφ ςυνικωσ ζχουν χαμθλι απόδοςθ ςτισ ακλθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, που οφείλεται ενδεχομζνωσ, ςτουσ αργοφσ τουσ χρόνουσ, 

αντίδραςθσ και μετακίνθςθσ. μειωμζνθ ςυμμετοχι τουσ ςτον ακλθτιςμό μπορεί να 

οδθγιςει ςτθ μειωμζνθ δφναμθ των μυϊν (Miyara Μ, Register C.,2000).  
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2) Η δυςκολία ςτθ γραφι ι το ςχζδιο είναι ςυχνά το πρϊτο ευπροςδιόριςτο ςθμάδι 

ενόσ λεπτοφ κινθτικοφ προβλιματοσ και είναι το πιο ςυχνά αναφερόμενο πρόβλθμα 

κίνθςθσ που αντιμετωπίηουν τα παιδιά με αναπτυξιακι διαταραχι ςυντονιςμοφ. 

Επίςθσ, ζχουν ςυχνά τθ δυςκολία ςτο προγραμματιςμό και τθν εκτζλεςθ άλλων 

λεπτϊν κινιςεων όπωσ να πιάνουν αντικείμενα και να ντφνονται.  

3) Ακόμθ, αντιμετωπίηουν και προβλιματα που δεν περιορίηονται μόνο ςτθν 

κίνθςθ. Συχνά αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτο ψυχολογικό και κοινωνικό τομζα ςτο 

χϊρο του ςχολείου. Μπορεί να ζχουν μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςε εξωςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ από ό,τι τα άλλα παιδιά με ςτόχο να προκαλζςουν τθν προςοχι 

των άλλων. Τα παιδιά με αναπτυξιακι διαταραχι ςυντονιςμοφ ςυνικωσ ζχουν τουσ 

λιγότερουσ φίλουσ, και ζχουν ςυχνά χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και είναι περιςςότερο 

ανιςυχα από ό,τι οι ςυνομιλικοί τουσ. 

 

 

2.5.4.2 Επιδθμιολογικά ςτοιχεία 

 

Η αναπτυξιακι διαταραχι ςυντονιςμοφ είναι μια αρκετά κοινι διαταραχι 

τθσ παιδικισ θλικίασ και το ποςοςτό τθσ ζχει υπολογιςτεί ςτο 6- 8% για τα παιδιά 

θλικίασ 5-11 ετϊν, με μεγαλφτερο ποςοςτό επικράτθςθσ των αγοριϊν ζναντι των 

κοριτςιϊν. Κάποιεσ ενδείξεισ τθσ μποροφν να διαπιςτωκοφν όταν το παιδί αρχίηει να 

εκτελεί ςτοιχειϊδεισ εργαςίεσ όπωσ όταν τρζχει, κρατάει ζνα μαχαίρι και ζνα 

πιροφνι, κουμπϊνει τα ροφχα του ι παίηει παιχνίδια με μπάλα. Σε μερικζσ 

περιπτϊςεισ, θ ζλλειψθ κινθτικοφ ςυντονιςμοφ ςυνεχίηει και κατά τθν εφθβεία και 

τθν ενθλικίωςθ. ( Bullock&Waiter, 1978... 1987). 

Δεδομζνου ότι είναι δφςκολο να κακοριςτεί θ αδεξιότθτα και το "αποδεκτό" 

επίπεδο ικανότθτασ κινιςεων, ο προςδιοριςμόσ των χαρακτθριςτικϊν των παιδιϊν, 

βαςίςτθκε ςτον επιςτθμονικό τομζα των ερευνθτϊν, και τουσ τφπουσ αξιολογιςεων 

που χρθςιμοποιικθκαν (Sugden & Sugden, 1991). Πλα τα παιδιά με αναπτυξιακι 

διαταραχι ςυντονιςμοφ ζχουν κάποια μείωςθ (εξαςκζνιςθ) τθσ κινθτικισ 

ικανότθτασ εφόςον δεν υπάρχουν άλλεσ φυςικζσ και διανοθτικζσ διαταραχζσ. Το 

μόνο χαρακτθριςτικό που ζχει καταδειχκεί με ςυνζπεια ςτισ εμπειρικζσ μελζτεσ 

είναι ότι θ κίνθςθ των παιδιϊν αυτϊν είναι πιο αργι, ανεξάρτθτα από τον τφπο τθσ 

ςτοιχειϊδουσ εργαςίασ ι τον τρόπο μζτρθςθσ τθσ, ι του πϊσ τουσ ζχει διδαχκεί θ 

κίνθςθ αυτι (Henderson L, Rose , Henderson S. 1992,- Hoare, 1994).  
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Κεφάλαιο 3ο: υνδυαςμόσ παιχνιδιοφ και μάκθςθσ 

 

3.1 Μάκθςθ και παιχνίδι                                                                                                    

 

Η μάκθςθ είναι μια ανϊτερθ νοθτικι λειτουργία που και αυτι προκφπτει 

από τθν αλλθλεπίδραςθ του παιδιοφ με το περιβάλλον. Τα χαρακτθριςτικά του 

ατόμου που επθρεάηουν τθ μάκθςθ περιλαμβάνουν τθν προθγοφμενθ γνϊςθ, τθ 

ςυμπεριφορά, τα κίνθτρα και τισ γνωςτικζσ ιδιαιτερότθτεσ. Το «τελικό προϊόν» είναι 

θ ςυμπεριφορά (κινθτικι, γνωςτικι κλπ.), που δείχνει εάν θ μάκθςθ ζχει επιτευχκεί 

ι είναι γνϊςθ που ζχει αποκθκευτεί και εξαρτάται από τθν αντίλθψθ. Ρεριλαμβάνει 

κινθτικζσ δεξιότθτεσ (μαηικζσ και λεπτζσ), αυτοεξυπθρζτθςθ, παιχνίδι και οριςμζνεσ 

ακαδθμαϊκζσ ικανότθτεσ. Το πιο ςθμαντικό μζςο τθσ μάκθςθσ είναι το παιχνίδι. 

Αποτελεί τθν κφρια εναςχόλθςθ του παιδιοφ, για αυτό και αναφζρεται ωσ το 

«επάγγελμά» του. Τισ απαρχζσ του παιχνιδιοφ τισ βλζπουμε ςτθν 

αιςκθτθριοκινθτικι ςυμπεριφορά των βρεφϊν που κλωτςοφν τα πόδια τουσ όταν 

τουσ κάνουν μπάνιο, για να ζχουν τθ χαρά να νιϊκουν και να βλζπουν το πιτςίλιςμα 

του νεροφ. Αργότερα, το παιχνίδι υπερβαίνει τα όρια του ςϊματοσ του βρζφουσ για 

να ενςωματϊςει αντικείμενα και να εμπλζξει άλλουσ ανκρϊπουσ. Το παιχνίδι είναι 

γνωςτό και ςτο κόςμο των ενθλίκων. Είναι δθμοφιλισ εναςχόλθςθ τόςο για τα 

νιπια όςο και για τουσ ενιλικζσ. 

Ο πιο φυςικόσ και αποτελεςματικόσ τρόποσ διδαςκαλίασ για μια 

ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ είναι θ μάκθςθ μζςω του παιχνιδιοφ, γιατί εκπαιδεφει 

με ςυγκλονιςτικό ενδιαφζρον και ενιαία όλο τον άνκρωπο, χωρίσ να κομματιάηει 

τθν ενότθτα του ψυχικοφ βίου. Γι’ αυτό το πνεφμα του παιχνιδιοφ πρζπει να διζπει 

και τισ άλλεσ γνωςτικζσ μορφζσ, για να βρίςκεται ςε παράλλθλθ ςχζςθ με τθν 

ψυχοςφνκεςθ του παιδιοφ. Μερικοί, απορρίπτουν το παιχνίδι ωσ μζκοδο για 

μάκθςθ. Ιςχυρίηονται ότι δεν είναι ανάγκθ να επιδιϊκουμε τα ευχάριςτα και τα 

ενδιαφζροντα, γιατί ςτθ ηωι δεν είναι όλα ρόδινα. Τα παιδιά, λζνε, κα πρζπει να 

ςυνθκίςουν από μικρά να αντιμετωπίηουν και τα μθ ενδιαφζροντα, ακόμθ και τα 

δυςάρεςτα. Ξεχνοφν, ωςτόςο, πωσ ότι είναι ενδιαφζρον ζλκει, όχι λόγω τθσ 

ευκολίασ του, αλλά λόγω τθσ δυςκολίασ του και δεν είναι αναγκαςτικά ευχάριςτο. 

Ακόμθ και τα δυςάρεςτα κζματα μποροφν να αποκτιςουν γνιςιο ενδιαφζρον, αν 

κατανοθκεί ο ςυγκεκριμζνοσ ωφελιμιςτικόσ ςκοπόσ που δίνει ςθμαςία ςτο 

περιεχόμενο ι αν εγερκεί θ ανιδιοτελισ περιζργεια. Το παιχνίδι είναι για το παιδί 

μια μεγάλθ ευχαρίςτθςθ. Αυτό και μόνο ζχει τεράςτια ςθμαςία για τθν ανάπτυξι 

του. Είναι ςυνυφαςμζνο με τθν ανάπτυξθ του ςϊματοσ, των διανοθτικϊν και 

ψυχικϊν ικανοτιτων τθσ προςωπικότθτασ και με τθ διαςκζδαςθ. 
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3.2 Σο παιχνίδι ωσ παιδαγωγικό εργαλείο μάκθςθσ 

 

  Το παιχνίδι αποτελεί μια ανάγκθ, μια ψυχοςωματικι ορμι του οργανιςμοφ, 

θ οποία διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςωματικι, ψυχο-πνευματικι, και 

κοινωνικι ανάπτυξθ του ατόμου (Carvey, 1990). Οι επιδράςεισ και θ ςθμαςία του 

ςτθν ανάπτυξθ των παιδιϊν κατά τθν προςχολικι και ςχολικι θλικία, είναι κζμα 

που ιςτορικά ζχει απαςχολιςει τουσ ειδικοφσ ςτουσ τομείσ τθσ Ραιδαγωγικισ, όςο 

και τθσ Ψυχολογίασ. Το παιχνίδι αςκεί κακοριςτικι επιρροι ςτθ διαδικαςία τθσ 

μάκθςθσ, αφενόσ κζτοντασ τισ βάςεισ για τθν άρτια ανάπτυξθ του παιδιοφ και 

αφετζρου καλφπτοντασ ζνα μεγάλο εφροσ δεξιοτιτων, αιςκθτικϊν, κινθτικϊν, 

νοθτικϊν και κοινωνικϊν. Αποτελεί μζςο βιωματικισ μάκθςθσ και ςυμβάλει ςτθν 

ιςορροπθμζνθ ανάπτυξθ και ςτθν ψυχικι υγεία του ατόμου. Η αξία του παιχνιδιοφ 

ςτθ μακθςιακι διαδικαςία ερμθνεφεται από ποικίλεσ κεωρίεσ που προζρχονται 

από διάφορα επιςτθμονικά πεδία όπωσ θ ψυχανάλυςθ, θ γνωςτικι και εξελικτικι 

ψυχολογία, θ παιδαγωγικι αλλά και θ κοινωνιολογία, ςυςχετίηοντασ το με τθν 

ολόπλευρθ ανάπτυξθ του παιδιοφ. Σφμφωνα με τον Ρλάτωνα «Μετά παιδείασ και 

θδονισ μανκάνειν» (Κωνςταντινίδου, 1988), ενϊ ο Piaget (1951) κεωρεί το παιχνίδι 

ωσ μια προςαρμοςμζνθ ςυμπεριφορά που βοθκά ςτθν εξζλιξθ τθσ ςκζψθσ. Ο 

Vygotsky (1978) αναφζρει πωσ το παιχνίδι είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά να 

μάκουν περιςςότερα για τον κόςμο τουσ, να ανακαλφψουν νζεσ ιδζεσ και να 

ενιςχφςουν τθ φανταςία τουσ. Το παιχνίδι ςυνδζεται με ςθμαντικά αναπτυξιακά 

οφζλθ κακϊσ παρζχει ςτα παιδιά ευκαιρίεσ να αποκτιςουν τον ζλεγχο όχι μόνο ςτο 

«τι κάνουν» αλλά και ςτο «τι και πωσ μακαίνουν». Μζςα από αυτό, τα παιδιά 

διδάςκονται πωσ να μοιράηονται και να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ, να 

κακοδθγοφν ι να ακολουκοφν και να νοιάηονται για τουσ άλλουσ, να εμπλζκονται 

ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων ςε ατομικό και ομαδικό επίπεδο κακϊσ επίςθσ να 

ανακαλφπτουν νζεσ ιδζεσ και γνϊςεισ, να διαχειρίηονται ςυγκροφςεισ, να 

διαπραγματεφονται τισ κοινωνικζσ τουσ ςχζςεισ αλλά και να αναπτφςςουν 

κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. 

 Η μάκθςθ είναι θ μόνιμθ αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά, που προκφπτει από τθν 

εμπειρία και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ικανότθτα του ανκρϊπου να προςαρμόηεται 

ςτισ απαιτιςεισ του περιβάλλοντοσ. Ρρόκειται για μια κοπιϊδθ διαδικαςία άςκθςθσ 

των ανϊτερων γνωςτικϊν λειτουργιϊν του ανκρϊπου, που επιτρζπει τθν 

ψυχοκοινωνικι προςαρμογι (Μακρόγλου και άλλοι, 2004). 

Το παιχνίδι, ωσ μία από τισ ςθμαντικότερεσ αςχολίεσ του παιδιοφ, αποτελεί 

πρωταρχικό παράγοντα ανάπτυξθσ και αςκεί κακοριςτικι επιρροι ςτθ διαδικαςία 

τθσ μάκθςθσ. Μζςω αυτοφ, ενιςχφονται λειτουργίεσ όπωσ: επανάλθψθ, εξάςκθςθ, 

μίμθςθ, εξερεφνθςθ, ανακάλυψθ, ςφνκεςθ. Το παιχνίδι βοθκάει ςτθν ανάπτυξθ 

ικανοτιτων που είναι απαραίτθτεσ για τθ μάκθςθ και αφοροφν ςτα: εςωτερικά 
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κίνθτρα, εμπλοκι, επιμονι, αυτορρφκμιςθ, ςυναλλαγι με τον κοινωνικό περίγυρο, 

αυτοεκτίμθςθ, εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό του και ςτουσ άλλουσ. 

Τα οφζλθ του παιχνιδιοφ είναι πολλά τόςο ςε γνωςτικό, όςο και ςε 

κοινωνικό επίπεδο και για αυτό μπορεί να αποτελζςει μια διαπροςωπικι και 

ςυνεργατικά δομθμζνθ δραςτθριότθτα ςτα πλαίςια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Ο όροσ μάκθςθ δεν αναφζρεται μόνο ςτθν πείρα που αποκτά ο μακθτισ μζςα από 

τθ διδαςκαλία των διαφόρων μακθμάτων, αλλά και ςε αυτι που αποκτά πζραν τθσ 

διδαςκαλίασ (Μετοχιανάκθ, 2008). 

 Το παιχνίδι ανζκακεν ςυνδζκθκε με τθν προςχολικι εκπαίδευςθ ωσ 

κεμελιϊδεσ παιδαγωγικι μζγεκοσ ςτθ μάκθςθ και ανάπτυξθ των παιδιϊν μζςα από 

το ζργο ςπουδαίων παιδαγωγϊν. Το ενδιαφζρον ςυνεχίηεται αμείωτο μζχρι τισ 

μζρεσ μασ από πολλοφσ ερευνθτζσ, παιδαγωγοφσ και ςυντάκτεσ αναλυτικϊν 

προγραμμάτων οι οποίοι εςτιάηουν τισ μελζτεσ τουσ ςτθ κζςθ του παιχνιδιοφ ςτα 

ςφγχρονα προγράμματα προςχολικισ εκπαίδευςθσ.  Η κζςθ του ςτο αναλυτικό 

πρόγραμμα αναδεικνφει μια προβλθματικι ςχετικι με το ρόλο, το ςκοπό, τθν αξία 

αλλά κυρίωσ τθ ςχζςθ του με τθ μάκθςθ και τθ διδαςκαλία (VanHoom, Nourot, & 

Alward, 1999). Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να εντάξουν και να προγραμματίςουν το 

χρόνο και το χϊρο για παιχνίδι μζςα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με ςκοπό τθν 

ενίςχυςθ των κοινωνικϊν και γνωςτικϊν δεξιοτιτων που προκφπτουν από αυτό και 

το οδθγοφν ςτθν ςχολικι επιτυχία και όχι μόνο. Το παιχνίδι είναι για το παιδί μια 

μεγάλθ ευχαρίςτθςθ. Αυτό και μόνο ζχει τεράςτια ςθμαςία για τθν ανάπτυξι του. 

Είναι ςυνυφαςμζνο με τθν ανάπτυξθ του ςϊματοσ, των διανοθτικϊν και ψυχικϊν 

ικανοτιτων τθσ προςωπικότθτασ, αλλά και με τθ διαςκζδαςθ. 
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Κεφάλαιο 4ο: Quiet book – Βιβλίο κακθμερινισ ρουτίνασ 

 

4.1 Quiet book –Οριςμόσ 

 

Το quiet book είναι ζνα χειροποίθτο παιδαγωγικό βιβλίο ςυνικωσ 

καταςκευαςμζνο από μαλακά υλικά όπωσ τςόχα, κοτλζ, βελοφδο αλλά και από 

οποιοδιποτε άλλο πανί εμείσ επικυμοφμε. Το βιβλίο αυτό είναι γεμάτο με ιςυχεσ 

δραςτθριότθτεσ για παιδιά και ςκοπό ζχει να ςυνδυάςει τθ μάκθςθ και το παιχνίδι. 

Η κάκε του ςελίδα κρφβει κάτι διαφορετικό για να μπορεί να εξερευνιςει το παιδί ι 

να διδαχκεί κάτι από αυτό όπωσ για παράδειγμα τθν αντιςτοίχθςθ χρωμάτων. 

Μπορεί πάλι να γίνει το βιβλίο με τα γράμματα τθσ αλφαβιτου ι τουσ αρικμοφσ. Το 

βιβλίο με τα ςιματα οδικισ κυκλοφορίασ και οτιδιποτε άλλο μποροφμε να 

φανταςτοφμε. Άλλεσ ονομαςίεσ που ζχουν δοκεί για το ςυγκεκριμζνο βιβλίο είναι 

«buzy book» ι και «Montessori book». Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από γονείσ, 

νθπιαγωγοφσ, ειδικοφσ παιδαγωγοφσ και κεραπευτζσ ωσ ζνα πολφ πρακτικό και 

ενδιαφζρον εργαλείο διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ. 

 

 

4.2 Quiet book: Ποιόσ είναι ο ςτόχοσ του και που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί; 

 

Το δικό μου quiet book είναι φτιαγμζνο, κομμζνο και ραμμζνο εξ ολοκλιρου ςτο 

χζρι, ζτςι δεν υπάρχουν χαλαρά κομμάτια. Αυτό αποτρζπει τθν κατάποςθ, τθν 

πτϊςθ και τθν απϊλεια κομματιϊν. Είναι φτιαγμζνο από τςόχα και αποτελείται από 

οκτϊ ςελίδεσ. Χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργικι αλλά και εκπαιδευτικι 

απαςχόλθςθ των νθπίων και παιδιϊν με ι χωρίσ αναπθρία. Απευκφνεται ςε παιδιά 

και περιζχει κατά κφριο λόγο δραςτθριότθτεσ λεπτισ κινθτικότθτασ, κακϊσ και 

δραςτθριότθτεσ εκμάκθςθσ τθσ κακθμερινισ μασ ρουτίνασ. Αυτό το βιβλίο είναι 

κάτι περιςςότερο από απλό φφαςμα. Τα παιδιά αγαποφν τισ διαφορετικζσ υφζσ. 

Υπάρχουν πολλά που μποροφν να νιϊςουν και να παίξουν ςε κάκε του ςελίδα. 

Μερικά από τα υλικά που χρθςιμοποίθςα είναι: τςόχα, κορδζλεσ, ξφλινα ςτοιχεία, 

κουμπιά, φερμουάρ, χάντρεσ, μανταλάκια.  

Μζςα από αυτό, το παιδί ζχει τθν ευκαιρία να αναπτφξει τθν λεπτι του 

κινθτικότθτα, εξαςκϊντασ πολφ τα χζρια του, ανακαλφπτει τθν γνϊςθ, μακαίνει 
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βαςικζσ πτυχζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, όπωσ για παράδειγμα τθν διαδικαςία φπνου, 

τθν ϊρα κι άλλα. Το παιδί ζχει τθ δυνατότθτα να εμπλουτίςει το λεξιλόγιό του και 

να βελτιϊςει τθν ζκφραςι του. Επίςθσ μζςα από το παιχνίδι το παιδί μπορεί να 

εμπλουτίςει τισ γνϊςεισ του, από τα πιο οικεία αντικείμενα για τα παιδιά ζωσ τα πιο 

δφςκολα και άγνωςτα. Τα παιδιά όντασ ελεφκερα να εκφραςτοφν και να ρωτιςουν 

κα ανακαλφψουν τα ενδιαφζροντά τουσ κα εξελίξουν τισ γνϊςεισ τουσ και κα 

ςυμπλθρϊςουν τα κενά τουσ μζςα από το μικρό αυτό βιβλίο δραςτθριοτιτων και 

όλα αυτά με παιγνιϊδθ τρόπο. Το παιδί παίρνει το χρόνο του να τελειϊςει τθν κάκε 

δραςτθριότθτα και όταν είναι ζτοιμο προχωρεί ςτθν επόμενθ. Με τθν επαφι του με 

ζνα τζτοιου είδουσ βιβλίο δίνεται θ δυνατότθτα ςτο παιδί να οδθγθκεί ςτθ μάκθςθ 

μζςω τθσ εξάςκθςθσ, τθσ ζρευνασ και τθσ παρατιρθςθσ. 

Οι δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτο δικό μου βιβλίο δραςτθριοτιτων, 

διδάςκουν με ευζλικτο τρόπο τα παιδιά. Ρεριγράφουν αυτά που οι περιςςότεροι 

από εμάσ παραλείπουμε ωσ αυτονόθτα. Το βιβλίο αυτό, παρουςιάηει μια διδακτικι 

ςτρατθγικι που ευελπιςτϊ ότι κα βοθκιςει τα παιδιά αλλά και εκείνουσ που 

εργάηονται γι’ αυτά. Το quiet book, είναι οργανωμζνο ζτςι ϊςτε το παιδί να ζχει τθ 

δυνατότθτα να καλφψει κζματα που ςυνικωσ απαντϊνται ςτθν πρϊιμθ παιδικι 

θλικία, όπωσ για παράδειγμα να μάκει να φροντίηει τον εαυτό του, περιγράφοντασ 

κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ είναι το μπάνιο και το βοφρτςιςμα των δοντιϊν. 

Το βιβλίο ειςάγει μια παρουςίαςθ των κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων, με μια 

καινοφρια μορφι παρουςίαςθσ ειδικά προςαρμοςμζνθ για μικρά παιδιά. 

Ρεριλαμβάνει καλοςχεδιαςμζνεσ εικόνεσ, οι οποίεσ μπορεί να είναι ελκυςτικζσ για 

το παιδί και ςυγκεντρϊνουν τθν προςοχι του.  

Μελλοντικόσ ςτόχοσ, είναι θ διερεφνθςθ και ανάπτυξθ του υλικοφ με άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και θ περαιτζρω ανάπτυξθ των υπαρχόντων, ϊςτε να 

μπορεί να γίνει ζνα «χριςιμο εργαλείο» για τθ γνωςτικι αλλά και τθ γλωςςικι 

ανάπτυξθ ςτα χζρια του λογοκεραπευτι. 
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4.3 Οι δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνει το Quiet book – Βιβλίο 

κακθμερινισ ρουτίνασ 

 

4.3.1 Λεπτι κινθτικότθτα 

    

Η λεπτι κινθτικότθτα (οπτικοκινθτικι αντίλθψθ) αναφζρεται ςτθν κίνθςθ των 

μικρϊν μυϊν που λειτουργοφν ςυντονιςμζνα για να εκτελζςουν δφςκολεσ και 

λεπτζσ εργαςίεσ. Είναι θ δεξιότθτα θ οποία ςχετίηεται με τθν ικανότθτα του παιδιοφ 

να χρθςιμοποιεί τα δάχτυλά του για να χειρίηεται με επιδεξιότθτα διάφορα 

αντικείμενα και να εκτελεί ζργα. Κατζχει πολφ ςθμαντικό ρόλο για τθν ςχολικι 

ετοιμότθτα του παιδιοφ. Η δεξιότθτα αυτι αναπτφςςεται αργά κατά τθ διάρκεια τθσ 

προςχολικισ θλικίασ. Κατά τθν περίοδο αυτι, εφόςον καλλιεργθκεί κα βοθκιςει 

ςθμαντικά το παιδί ςτα πρϊτα του μακθςιακά βιματα ςτο ςχολείο όπωσ για 

παράδειγμα ςτο γράψιμο. Το νιπιο με ειδικζσ ανάγκεσ δεν παρουςιάηει 

εκλεπτυςμζνθ δεξιοτεχνία ςτα χζρια και αντιμετωπίηει διάφορουσ βακμοφσ 

δυςκολίασ ςτθ λεπτι κινθτικότθτα. Για παράδειγμα 

δεν μπορεί να ςυντονίςει τα χζρια του ςε μια δραςτθριότθτα όπωσ για παράδειγμα 

βίδωμα, ξεβίδωμα μπουκαλιοφ. Αποφεφγει δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν λεπτοφσ 

χειριςμοφσ όπωσ κουμπιά, φερμουάρ, κολλάη, χειροτεχνίεσ κ.α., δεν χειρίηεται με 

άνεςθ υλικά και εργαλεία όπωσ πινζλο, μαρκαδόρο, κόλλα, ψαλίδι, βίδεσ, χάντρεσ 

και άλλα. Οι δραςτθριότθτεσ τθσ λεπτισ κινθτικότθτασ που αναφζρονται μζςα ςε 

αυτό το βιβλίο μπορεί να φαίνονται ςαν «αφθρθμζνεσ» δραςτθριότθτεσ, που δεν 

ζχουν ςυγκεκριμζνο ςτόχο, ωςτόςο είναι βζβαιο ότι το παιδί κα εξαςκεί και κα 

ανακαλφψει τθν δφναμθ των δακτφλων του όπωσ και τθν αίςκθςθ τθσ αφισ, κακϊσ 

είναι αποδεδειγμζνο από τθν εκπαιδευτικι εμπειρία ότι ωφελείται ςε 

δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςουν τουσ μφεσ του και τθ λεπτι κινθτικότθτά του, 

όπωσ είναι τα ςυγκεκριμζνα παιχνίδια. Σε πολλζσ από τισ δραςτθριότθτεσ όπου 

εξαςκοφνται ςτθ χριςθ και των δφο χεριϊν οι δραςτθριότθτεσ γίνονται λειτουργικζσ 

όπωσ είναι το φερμουάρ και τα κουμπιά και ζτςι βοθκοφνται ςτον τομζα 

αυτοεξυπθρζτθςθσ. Κοντολογίσ, είναι πάρα πολφ ςθμαντικζσ για τθν ανάπτυξθ του 

παιδιοφ ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα. Γενικότερα ζχουν ςαν ςτόχο: 

 να ενδυναμϊςουν τουσ μυσ των χεριϊν  

 να ενιςχφςουν τθν επιδεξιότθτά τουσ 

 να ςυντονίςουν τθν κίνθςθ του χεριοφ και των ματιϊν 

 να ςυντονίςουν τθν αμφιπλευρικότθτα (χριςθ και των δφο χεριϊν) 

 να αναπτφξουν το κυρίαρχο χζρι (πλευρίωςθ). 

 να ςυντονίηουν τθν οπτικι αντίλθψθ με τισ λεπτζσ κινιςεισ των χεριϊν 
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 να αναπτφξουν και να βελτιϊςουν τθν παρατθρθτικότθτα 

 

 

4.3.2 Εμπλουτιςμόσ λεξιλογίου 

  

Η χρονικι περίοδοσ τθσ πρϊιμθσ παιδικισ θλικίασ είναι θ κατάλλθλθ για να 

εμπλουτιςτεί θ γλϊςςα των μικρϊν παιδιϊν (Owens, 2016). Σθμαντικζσ εμπειρίεσ, 

κατά τθ διάρκεια αυτϊν των πρϊτων χρόνων, μποροφν να παρζχουν γλωςςικζσ 

ευκαιρίεσ για τθν ενίςχυςθ και τθ διατιρθςθ τθσ γλωςςικισ ανάπτυξθσ (Fillmore & 

Snow, 2000). Οι λζξεισ αποτελοφν τα μζςα με τα οποία ο άνκρωποσ ονομάηει, 

αντιλαμβάνεται και οργανϊνει τον κόςμο που τον περιβάλλει. Ακόμθ, μπορεί να 

επικοινωνεί τισ ςκζψεισ του, να περιγράφει γεγονότα, να ερμθνεφει τον κόςμο και 

να εκφράηει τα ςυναιςκιματά του. Άρα, οι λζξεισ δεν ςυνιςτοφν ουδζτερεσ και 

άψυχεσ οντότθτεσ, αλλά ςχετίηονται ςτενά με τθ ηωι, τισ εμπειρίεσ και με τον 

πολιτιςμό γενικότερα τθσ γλωςςικισ κοινότθτασ (Μιτςθσ, 2004 & Μότςιου, 1994). 

Κατά τον Μπαμπινιϊτθ (1998α), κάκε λζξθ τθσ γλϊςςασ είναι μοναδικι, ζχει τθ δικι 

τθσ ιςτορία και ςυμπεριφορά, διακζτει απλι ι ςφνκετθ μορφι, αναπτφςςει ζνα 

ιδιαίτερο δίκτυο ςχζςεων με τισ άλλεσ λζξεισ και καλφπτει ζνα ςυγκεκριμζνο τμιμα 

του ςθμαςιολογικοφ πεδίου ςτο οποίο ανικει. Διακζτει τισ δικζσ τθσ 

ςυνυποδθλϊςεισ, μεταφζρει το δικό τθσ ιδιαίτερο ςθμαςιακό, επικοινωνιακό και 

βιωματικό φορτίο και εμπεριζχει δυνάμει μια πολιτιςμικι φόρτιςθ, πράγματα που 

αυτομάτωσ τθσ προςδίδουν το χαρακτιρα μιασ αξίασ. Η ανάπτυξθ του λεξιλογίου 

ςυνδζεται με τθ φυςικότθτα τθσ μάκθςθσ, τθν ανάπτυξθ τθσ φωνολογικισ 

ενθμερότθτασ, τθν καλλιζργεια των δεξιοτιτων ακρόαςθσ και οπτικοακουςτικισ 

προςοχισ (Edwards et al. 2011). Ραράλλθλα, θ δθμιουργία κεμάτων ςυηιτθςθσ και 

θ ςφνδεςθ τουσ με λεξιλόγιο και αφιγθςθ ιςτορίασ ειςάγει το παιδί ςτισ δεξιότθτεσ 

του προφορικοφ λόγου και τθν αντίλθψθ τθσ ομιλίασ (Lauricella et al. 2014; Toki & 

Pange, 2014; Goldstein et al. 2016). Καταγράφονται επίςθσ, βελτίωςθ τθσ 

ικανότθτασ γλωςςικισ ζκφραςθσ και άρκρωςθσ κακϊσ και ανάπτυξθ τθσ 

πραγματολογίασ του λόγου (Morphy & Graham, 2012).  Το λεξιλόγιο εξελίςςεται με 

ταχφτερο ρυκμό, με αποτζλεςμα ζτςι, νζεσ λζξεισ να δθμιουργοφνται, παλιζσ να 

υποχωροφν, να χάνονται ι να αλλάηουν ςθμαςία. Το λεξιλόγιο και θ λεξιλογικι 

γλωςςικι ικανότθτα επθρεάηονται ςε μεγαλφτερο βακμό, ςε ςχζςθ με το 

φωνολογικό και γραμματικό επίπεδο τθσ γλωςςικισ τουσ δομισ, από ατομικοφσ 

παράγοντεσ, όπωσ είναι θ θλικία, το επίπεδο μόρφωςθσ και ικανότθτα 

απομνθμόνευςθσ του ομιλθτι (Μότςιου, 1994).  
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 Συνικωσ από το 2ο ζτοσ τθσ θλικίασ του παιδιοφ το αντιλθπτικό αλλά και το 

εκφραςτικό λεξιλόγιο αυξάνεται ραγδαία. Τα παιδιά μακαίνουν καινοφριεσ λζξεισ 

χωρίσ να καταβάλουμε κάποια ιδιαίτερθ προςπάκεια. Δεν είναι λίγεσ όμωσ οι 

περιπτϊςεισ που χρειάηονται βοικειά ςτθν εκμάκθςθ καινοφριου λεξιλογίου. Το 

quiet book, μπορεί να βοθκιςει και να εξελίξει το λεξιλόγιο των παιδιϊν που το 

ζχουν ανάγκθ. Μζςα από το χειροποίθτο αυτό παιδαγωγικό βιβλίο το παιδί μπορεί 

να ονομάηει, να χρθςιμοποιεί φράςεισ, να περιγράφει, να αναφζρει τθ χριςθ των 

αντικειμζνων, να ηθτά πλθροφορίεσ, να δίνει πλθροφορίεσ, να ςχολιάηει λεκτικά, να 

αναπτφξει ακουςτικι προςοχι, να εκτελεί πολλαπλζσ εντολζσ.  
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Επίλογοσ 

 

Συμπεραςματικά, οι γνωςτικζσ και κινθτικζσ διαταραχζσ αποτελοφν ζνα 

αίνιγμα, τόςο ςε επιδθμιολογικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο αιτιολογίασ. Ζνα 

αίνιγμα που μπορεί να πάρει χίλιεσ και μία μορφζσ από παιδί ςε παιδί χωρίσ από 

τθν άλλθ πλευρά να χάςει τα χαρακτθριςτικά του πυρινα του που διατθρεί τθν 

ιδιότυπθ ςυνοχι του.  Η ςωςτι διάγνωςθ πρζπει να εξαςφαλίηεται και άμεςα να 

δίνεται προτεραιότθτα ςτθν ζναρξθ τθσ πρϊιμθσ παρζμβαςθσ με τθν εκπαίδευςθ 

και ςυμμετοχι τθσ οικογζνειασ. Η παρζμβαςθ πρζπει πάντα να βαςίηεται ςε ςαφι 

αξιολόγθςθ με κακοριςμό βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων ςτόχων που 

διαπραγματεφονται οι εκπαιδευτικοί ςεβόμενοι τισ προτεραιότθτεσ τθσ οικογζνειασ. 

Ειδικζσ μεκοδολογίεσ και προγράμματα αλλά κυρίωσ ςυνδυαςμόσ ςτοιχείων αυτϊν 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να καλφψουν τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του κάκε 

ςυγκεκριμζνου παιδιοφ. Εναλλακτικζσ μζκοδοι επικοινωνίασ και οπτικοποιθμζνο 

μακθςιακό περιβάλλον, μποροφν να βοθκιςουν αποτελεςματικά τθν μακθςιακι 

διαδικαςία για τα παιδιά αυτά που παρουςιάηουν προβλιματα ςε πολλαπλά 

επίπεδα. Οι διάχυτεσ διαταραχζσ ανάπτυξθσ και τα ςυνοδά τουσ προβλιματα, 

χρειάηονται κάρροσ, φανταςία, κζλθςθ και ιςχφ από μζροσ του εκπαιδευτικοφ, 

μποροφν όμωσ να του προςφζρουν τθν μεγαλφτερθ ψυχικι ικανοποίθςθ κάκε φορά 

που κα επθρεάηει κετικά τθν πορεία ανάπτυξθσ ενόσ παιδιοφ και κα εξαςφαλίηει 

τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ ζνταξθ του ςτο ςχολείο, ςτθν κοινότθτα, ςτθν ηωι.  
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υμπεράςματα 

 

Η πτυχιακι αυτι εργαςία, ςτθρίχτθκε ςτθν ιδιαίτερα ςθμαντικι 

δραςτθριότθτα, τθν επεξεργαςία τθσ εικονογράφθςθσ, κινθτοποιϊντασ το παιδί ςτθ 

διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Το υλικό αυτό, αποτελεί ζνα εξαιρετικό μζςο 

δθμιουργικισ και επικοδομθτικισ απαςχόλθςθσ. Ο απϊτεροσ ςτόχοσ μου είναι θ 

λειτουργικότθτα, θ πολυμορφικότθτα και θ ευελιξία του υλικοφ, όπου ςτοχεφουν 

ςτθν επαφξθςθ τθσ προςπάκειασ και τθν υποβοικθςθ ςε πολλαπλά επίπεδα, κακϊσ 

και θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αξίασ τθσ επικοινωνίασ με κάκε τρόπο. 

Λειτουργεί υπό τθν μορφι παιχνιδιοφ και δθμιουργεί νζεσ δυναμικζσ ςτο 

μακθςιακό μοντζλο διδαςκαλίασ και υποςτιριξθσ με απλοφσ και κατανοθτοφσ 

τρόπουσ. Το ίδιο το υλικό, αυτό κακεαυτό ζχει άπειρεσ δυνατότθτεσ εξζλιξθσ και 

προςαρμογισ και κάλλιςτα μπορεί να λειτουργιςει και ςαν εκπαιδευτικό παιχνίδι 

ςε παιδιά τυπικισ ανάπτυξθσ. Στο δικό μου Quiet book λοιπόν, μποροφμε να 

παρατθριςουμε τισ διαδικαςίεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, από το πρωί που ξυπνάμε 

μζχρι το βράδυ που πάμε για φπνο, να παρατθριςουμε με ποιεσ υπθρεςίεσ 

ερχόμαςτε ςυχνότερα ςε επαφι, ποιεσ βαςικζσ ζννοιεσ χρθςιμοποιοφμε ςυχνότερα, 

ποιεσ ςυςκευζσ είναι αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ηωισ μασ κ.τ.λ. 

Εν κατακλείδι, ευελπιςτϊ κατά τθν εφαρμογι του υλικοφ ςε άτομα, να 

διαπιςτϊςουμε και ςτθν πράξθ τα όςα ςτοχεφω να πετφχω. Το παιδί να ταυτιςτεί με 

το υλικό, να του προςφζρει ευχαρίςτθςθ, να μθν είναι κουραςτικό και θ γενικότερθ 

ιδζα τθσ μάκθςθσ να κατακτιζται βιωματικά. 
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Παράκεμα 
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«και αν αςηά ηα παιδιά δεν ανηαποκπίνονηαι, ίζωρ να μην μποπείρ 

ακόμα να ηα διδάξειρ, αλλά μποπείρ να ηα αγαπάρ. 

Και αν ζήμεπα ηα αγαπήζειρ, ίζωρ αύπιο μποπέζειρ να ηα διδάξειρ.» 

Jeffrey R. Holland 
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