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Γηαηί

έληαμε;

Υπάξρνπλ πνιινί ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα δνζεί ε επθαηξία
ζ’ έλα παηδί κε ζύλδξνκν Down λα παξαθνινπζήζεη ην ζπλεζηζκέλν
ζρνιείν. Όιν θαη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί
επαπμάλνπλ ηε γλώζε γηα ηηο ηθαλόηεηεο ησλ παηδηώλ κε ζύλδξνκν
Down θαη ηε δπλαηόηεηά ηνπο λα εληαρζνύλ επηηπρώο, ελώ έρεη
απμεζεί θαη ε ζπλαίζζεζε ησλ γνλέσλ γηα ηελ αμία θαη ηα νθέιε ηεο
έληαμεο. Δπηπιένλ ε έληαμε είλαη θαηά ηεο δηάθξηζεο θαη επηθέξεη θαη
αθαδεκατθά θαη θνηλσληθά νθέιε.
Αθαδεκατθά
- Η έξεπλα δείρλεη όηη ηα παηδηά ηα πάλε θαιύηεξα αθαδεκατθά όηαλ
εξγάδνληαη ζε πεξηβάιινλ έληαμεο.

Κνηλσληθά
- Οη θαζεκεξηλέο επθαηξίεο ηεο αλάκημεο κε ηππηθά αλαπηπζζόκελνπο
ζπλνκειίθνπο παξέρεη πξόηππα θαλνληθήο θαη θαηάιιειεο γηα ηελ
ειηθία ζπκπεξηθνξά.
- Τα παηδηά έρνπλ επθαηξίεο λα αλαπηύμνπλ ζρέζεηο κε παηδηά ηεο
θνηλόηεηάο ηνπο.
- Η παξαθνινύζεζε ζε ζπλεζηζκέλν ζρνιείν είλαη έλα βήκα - θιεηδί
πξνο ηελ έληαμε ζηε δσή ηεο θνηλόηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο ζην
ζύλνιό ηεο.
Η επηηπρήο έληαμε είλαη έλα βήκα θιεηδί πξνο ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
παηδηώλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ζην λα απνβνύλ πιήξσο
κέιε πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θνηλόηεηα, θαη ε θνηλσλία σθειείηαη
ζην ζύλνιό ηεο. Οη ηππηθά αλαπηπζζόκελνη ζπλνκήιηθνη θεξδίδνπλ
ηελ θαηαλόεζε γηα ηηο κεηνλεμίεο, ηελ αλεθηηθόηεηα θαη ην πώο λα
λνηάδνληαη θαη λα ππνζηεξίδνπλ άιια παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο.
Μηα

ζεηηθή

ζηάζε

Όκσο ε επηηπρήο έληαμε δε ζπκβαίλεη απηόκαηα. Η εκπεηξία δείρλεη
όηη ην πην ζπνπδαίν ζπζηαηηθό ηεο επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηεο
έληαμεο γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη απιά ε ζέιεζε λα ηελ
θάλνπκε λα πεηύρεη. Η ζηάζε επνκέλσο όινπ ηνπ ζρνιείνπ είλαη
έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο. Μηα ζεηηθή ζηάζε ιύλεη από κόλε ηεο
πξνβιήκαηα. Τα ζρνιεία ρξεηάδνληαη κηα μεθάζαξε θαη επαίζζεηε
πνιηηηθή σο πξνο ηελ έληαμε θαη δηνηθεηηθέο νκάδεο, πνπ λα είλαη
αθνζησκέλεο ζηελ πνιηηηθή απηή θαη λα ππνζηεξίδνπλ ην πξνζσπηθό,
βνεζώληαο ηνπο λ’ αλαπηύμνπλ λέεο δεμηόηεηεο κέζα ζηηο ηάμεηο
ηνπο.

Μεξηθά

γεγνλόηα

γηα

ην

ζύλδξνκν

Down

- Τν ζύλδξνκν Down είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή καζεζηαθήο
κεηνλεμίαο-πεξίπνπ 1 ζε θάζε 1000 δσληαλέο γελλήζεηο θάζε ρξόλν.
- Πξνθαιείηαη από ηελ παξνπζία ελόο επηπιένλ ρξσκνζώκαηνο. Αληί
λα έρεη 46 ρξσκνζώκαηα σο ζπλήζσο, έλα πξόζσπν κε ζύλδξνκν
Down έρεη 47.
- Όια ηα παηδηά κε ζύλδξνκν Down ζα έρνπλ θάπνην βαζκό
καζεζηαθήο δπζθνιίαο από ήπηα κέρξη ζνβαξή.
- Αλ θαη ην ζύλδξνκν Down νθείιεηαη ζε γελεηηθνύο παξάγνληεο, νη
πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο παίδνπλ έλα ζπνπδαίν κέξνο ζηελ
αλάπηπμε, όπσο ζε θάζε παηδί, γη΄απηό θαη ε εμέιημε θάζε παηδηνύ
είλαη δηαθνξεηηθή εμαξηώκελε ηόζν από ην δπλακηθό ηνπ ίδηνπ ηνπ
παηδηνύ όζν θαη από ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν κεγαιώλεη θαη
εθπαηδεύεηαη.
- Τα παηδηά κε ζύλδξνκν Down πνηθίιινπλ ηόζν επξέσο ζηελ
αλάπηπμε θαη ηελ πξόνδό ηνπο όζν θαη ηα ηππηθά αλαπηπζζόκελα
παηδηά.
- Μηιώληαο γεληθά, ηα παηδηά κε ζύλδξνκν Down αλαπηύζζνληαη πην
αξγά απ’ όηη νη ζπλνκήιηθνί ηνπο, θηάλνληαο ζηελ θάζε βαζκίδα
αλάπηπμεο ζε κεγαιύηεξε ειηθία θαη παξακέλνληαο γηα πεξηζζόηεξν
δηάζηεκα. Τν αλαπηπμηαθό ράζκα αλάκεζα ζηα παηδηά κε ζύλδξνκν
Down θαη ηα ζπλνκήιηθα δηεπξύλεηαη ζπλήζσο κε ηελ ειηθία,

σζηόζν ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε κπνξεί λα βνεζήζεη έλα παηδί κε
ζύλδξνκν Down λα πξνρσξήζεη ζηηο βαζκίδεο ηεο ζρνιηθήο θαη
κεηέπεηηα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζεκείν πνπ λα κπνξεί
ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο λα εξγαζηεί, λα πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία θαη
λα πάξεη από απηήλ.
Έλα ζπγθεθξηκέλν καζεζηαθό πξνθίι θη όρη απιά αλαπηπμηαθή
θαζπζηέξεζε
Τα

παηδηά

κε

ζύλδξνκν

Down

δελ

έρνπλ

απιά

κηα

γεληθή

θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμή ηνπο γηα λα ρξεηάδνληαη απιά έλα
αξαησκέλν

αλαιπηηθό

πξόγξακκα.

Έρνπλ

έλα

ζπγθεθξηκέλν

καζεζηαθό πξνθίι κε ραξαθηεξηζηηθά δπλαηά ζεκεία θαη αδπλακίεο.
Η γλώζε ησλ παξαγόλησλ πνπ δηεπθνιύλνπλ θαη παξεκπνδίδνπλ ηε
κάζεζε

επηηξέπεη

ζηνπο

δαζθάινπο

λα

ζρεδηάδνπλ

θαη

λα

εθαξκόδνπλ αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο θαη πξνγξάκκαηα εξγαζίαο.
Τν ραξαθηεξηζηηθό καζεζηαθό πξνθίι θαη ηα καζεζηαθά ζηπι ηνπ
παηδηνύ κε ζύλδξνκν Down, καδί κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο θαη
πνηθηιίεο κέζα ζ’ απηό ην πξνθίι, πξέπεη επνκέλσο λα ιεθζεί
ππόςε.
Οη

αθόινπζνη

παξάγνληεο

είλαη

ηππηθνί

γηα

πνιιά

παηδηά

κε

ζύλδξνκν Down. Μεξηθά έρνπλ θπζηθέο (ζσκαηηθέο) επηπηώζεηο,
άιια έρνπλ γλσζηηθέο. Πνιιά έρνπλ θαη ηα δπν.
Παξάγνληεο

πνπ

δηεπθνιύλνπλ

ηε

κάζεζε

Γπλαηή νπηηθή αληίιεςε θαη νπηηθέο καζεζηαθέο δεμηόηεηεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ:
- Ιθαλόηεηα λα καζαίλνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ λόεκα, ρεηξνλνκίεο
θαη νπηηθή ζηήξημε.
- Ιθαλόηεηα λα καζαίλνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ην γξαπηό ιόγν.

-

Παίξλνπλ

πξόηππα

ζπκπεξηθνξάο

θαη

ζηάζεσλ

από

ηνπο

ζπλνκειίθνπο θαη ηνπο ελήιηθεο.
- Μαζαίλνπλ από πξαθηηθό πιηθό ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη
από ρεηξνπηαζηέο δξαζηεξηόηεηεο.

Παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηε κάζεζε (δελ ηζρύνπλ

όινη γηα όια ηα παηδηά)
- Καζπζηέξεζε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ-ιεπηώλ θαη αδξώλ.
- Αθνπζηηθή θαη νπηηθή βιάβε.
- Βιάβεο ζηελ νκηιία θαη ηε γιώζζα.
- Έιιεηκκα ζηελ βξαρππξόζεζκε αθνπζηηθή κλήκε.
- Μηθξόηεξε δηάξθεηα ζπγθέληξσζεο.
- Γπζθνιίεο ζηελ παγίσζε θαη δηαηήξεζε.
- Γπζθνιίεο ζηε γελίθεπζε, ζθέςε θαη δηαιεθηηθή.
- Γπζθνιίεο ζηελ αιιεινπρία.
- Σηξαηεγηθέο απνθπγήο.
Αθνινπζεί κηα ζύληνκε πεξηγξαθή θαζελόο από απηνύο ηνπο
παξεκπνδηζηηθνύο παξάγνληεο κε θάπνηεο ζηξαηεγηθέο γηα λα γίλεηαη
θαιή ρξήζε ησλ πηζαλώλ δπλαηώλ ζεκείσλ θαη αδπλακηώλ ώζηε λα
θηηαρηεί έλα επηηπρεκέλν πξόγξακκα δηδαζθαιίαο. Πνιιέο απ’ απηέο
ηηο ζηξαηεγηθέο αλαγλσξίδνληαη ζαλ κηα θαιή βαζηθή πξαθηηθή
δηδαθηηθήο θαη έηζη είλαη εμίζνπ θαηάιιειε γηα ηνπο άιινπο καζεηέο
ζην ζρνιείν.

Οπηηθέο

βιάβεο

Αλ θαη νη καζεηέο κε ζύλδξνκν Down ηείλνπλ λα είλαη πνιύ θαινί
νπηηθνί ηύπνη κάζεζεο θαη είλαη ηθαλνί λα ρξεζηκνπνηνύλ απηό ην
δπλαηό ζεκείν γηα ηελ πξόζβαζε ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα, πνιινί
έρνπλ θάπνηνπ είδνπο νπηηθή βιάβε: 60-70% θνξάλε γπαιηά πξηλ
ηελ ειηθία ησλ 7 θαη είλαη ζεκαληηθό λα ιεθζεί ππόςε νπνηαδήπνηε
ζπγθεθξηκέλε νπηηθή βιάβε κπνξεί λα έρνπλ.
Σηξαηεγηθέο:
- Τνπνζεηείζηε ην καζεηή θνληά ζην κπξνζηηλό κέξνο ηεο ηάμεο.
- Φξεζηκνπνηείηε κεγαιύηεξα γξάκκαηα.
- Φξεζηκνπνηείηε απιή θαη μεθάζαξε παξνπζίαζε.
Αθνπζηηθέο βιάβεο
Πνιιά παηδηά κε ζύλδξνκν Down δνθηκάδνπλ θάπνηα αθνπζηηθή
απώιεηα, ηδηαηηέξσο ζηα πξώηα ρξόληα. Μέρξη 20% κπνξεί λα έρνπλ
κηα απώιεηα αηζζεηεξην-λεπξηθή εμαηηίαο αλαπηπμηαθώλ αηειεηώλ ζην
απηί θαη ηα αθνπζηηθά λεύξα. Πάλσ από 50% πηζαλόλ λα ππνθέξνπλ
από κηα αθνπζηηθή απώιεηα αγσγηκόηεηαο ιόγσ πγξνύ ζην απηί
εμαηηίαο ησλ ζπρλώλ κνιύλζεσλ ηεο αλώηεξεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ
πνπ ζπκβαίλνπλ ζπρλά ζαλ απνηέιεζκα ησλ κηθξόηεξσλ ξηληθώλ
θνηινηήησλ θαη θαλαιηώλ ηνπ απηηνύ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα
εμεηάδεηαη ε αθνή ηνπ παηδηνύ θαζώο απηή ζα επεξεάζεη ηελ νκηιία
θαη γιώζζα ηνπο.
Η θαζαξόηεηα ηεο αθνήο κπνξεί επίζεο λα δηαθπκαίλεηαη θαζεκεξηλά
θαη είλαη ζπνπδαίν λα βεβαησζνύκε όηη αζπλέπεηεο ζηελ αληαπόθξηζε
νθείινληαη ζε αθνπζηηθή απώιεηα παξά ζε έιιεηςε θαηαλόεζεο ή
θησρή

αληίιεςε.

Σηξαηεγηθέο:
- Τνπνζεηείζηε ην καζεηή θνληά ζην κπξνζηηλό κέξνο ηεο ηάμεο.
- Να κηιάηε απεπζείαο ζην καζεηή.
- Δληζρύζηε ηελ νκηιία κε ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ, κε λνήκαηα ή
ρεηξνλνκίεο.
- Δληζρύζηε ηελ νκηιία κε νπηηθή ππνζηήξημε-έληππν, εηθόλεο,
ζπκπαγή πιηθά.
- Γξάςηε ην λέν ιεμηιόγην ζηνλ πίλαθα.
- Όηαλ νη άιινη καζεηέο απαληνύλ, επαλαιάβεηε ηηο απαληήζεηο ηνπο
δπλαηά.
- Πείηε κ’ άιια ιόγηα ή επαλαιάβεηε ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ ηπρόλ λα
κελ αθνύζηεθαλ θαιά.
Λεπηέο

θαη

αδξέο

θηλεηηθέο

δεμηόηεηεο

Πνιιά παηδηά κε ζύλδξνκν Down έρνπλ ρακειό κπτθό ηόλν
(ππνηνλία) θαη ραιαξνύο ζπλδέζκνπο, γεγνλόο πνπ επεξεάδεη ηηο
ιεπηέο θαη αδξέο θηλεηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο. Απηό κπνξεί λα
θαζπζηεξήζεη ηα νξόζεκα ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε πεξηνξίδνληαο ηηο
εκπεηξίεο ησλ πξώησλ ρξόλσλ θαη θαζπζηεξώληαο ηε γλσζηηθή
αλάπηπμε. Σηελ ηάμε ε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ
γξαθήο

επεξεάδεηαη

ηδηαίηεξα.

Σηξαηεγηθέο:
- Παξέρεηε επηπξόζζεηε εμάζθεζε, θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζεόιεο

νη

θηλεηηθέο

δεμηόηεηεο

βειηηώλνληαη

κε

ηελ

εμάζθεζε.

- Παξέρεηε δξαζηεξηόηεηεο πνπ δπλακώλνπλ ηνλ θαξπό θαη ηα
δάθηπια π.ρ. βειόληαζκα, μεζήθσκα, ζρέδην, ηαμηλόκεζε, θόςηκν,
ζηύςηκν,

θηίζηκν

θ.ι.π.

- Φξεζηκνπνηείηε κηα επξεία θιίκαθα πνιύαηζζεηεξηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πιηθώλ.
- Φξνληίζηε ώζηε νη δξαζηεξηόηεηεο λα έρνπλ λόεκα θαη λα είλαη όζν
ην δπλαηόλ δηαζθεδαζηηθέο.
Δπζθνιίεο

ζηελ

νκηιία

θαη

ηε

γιώζζα

Τα παηδηά κε ζύλδξνκν Down ηππηθά έρνπλ θάπνηα βιάβε ζηελ
νκηιία θαη ηε γιώζζα θαη ζα έπξεπε λα ηα βιέπεη ηαθηηθά
ινγνζεξαπεπηήο

ν

νπνίνο

κπνξεί

λα

πξνηείλεη

αηνκηθέο

δξαζηεξηόηεηεο πνπ λα πξνσζνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο νκηιίαο θαη ηνπ
ιόγνπ. Υπάξρνπλ παηδηά πνπ δηαηεξνύλ ην έιεηκκα ζηε γισζζηθή
αλάπηπμε θαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο θαη άιια πνπ ζπλερώο
βειηηώλνληαη θηάλνληαο λα κηινύλ όπσο όινη νη ππόινηπνη, αλ θαη
ζπρλά κε κηα πην "ηειεγξαθηθή" κνξθή ιόγνπ.

Η γισζζηθή θαζπζηέξεζε πξνθαιείηαη από ζπλδπαζκό παξαγόλησλ,
κεξηθνί από ηνπο νπνίνπο είλαη θπζηθνί (ζσκαηηθνί) θαη κεξηθνί
νθείινληαη πεξηζζόηεξν ζε αληηιεπηηθά θαη γλσζηηθά πξνβιήκαηα.
Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ εθκάζεζε ηεο θαηαλόεζεο θαη
ρξήζεο ηεο γιώζζαο είλαη πηζαλόλ λα νδεγήζεη ζε γλσζηηθή
θαζπζηέξεζε. Τν επίπεδν ηεο γλώζεο θαη θαηαλόεζεο θαη επνκέλσο
ε ηθαλόηεηα πξόζβαζεο ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζα επεξεαζζεί
αλαπόθεπθηα. Οη δεμηόηεηεο θαηαλόεζεο είλαη κεγαιύηεξεο από ηηο
δεμηόηεηεο έθθξαζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα παηδηά κε ζύλδξνκν
Down θαηαιαβαίλνπλ ηε γιώζζα θαιύηεξα απ’ όηη είλαη ηθαλά λα ηελ

κηιήζνπλ. Σαλ απνηέιεζκα, νη γλσζηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο ζπρλά
ππνηηκνύληαη.
Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαζπζηέξεζεο ζηελ θαηάθηεζε ηεο
γιώζζαο
- Μηθξόηεξν ιεμηιόγην πνπ νδεγεί ζε ιηγόηεξε γεληθή γλώζε.
- Γπζθνιία ζηελ εθκάζεζε ησλ θαλόλσλ ηεο γξακκαηηθήο (
παξάιεηςε ζπλδέζκσλ, πξνζέζεσλ θ.ι.π.) πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα
έλα ηειεγξαθηθό ζηπι νκηιίαο.
- Ιθαλόηεηα εθκάζεζεο λένπ ιεμηινγίνπ πνιύ επθνιόηεξα από ηνπο
θαλόλεο ηεο γξακκαηηθήο.
- Μεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηελ εθκάζεζε θαη ηνλ ρεηξηζκό ηεο
θνηλσληθήο γιώζζαο.
- Μεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλόεζε ζπγθεθξηκέλεο γιώζζαο
ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο.
- Γπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε νδεγηώλ.
Δπηπξνζζέησο,
θνηιόηεηαο

θαη

ν

ζπλδπαζκόο

αδύλακνπ

κηαο

ζηόκαηνο

κηθξόηεξεο
θαη

κπώλ

ζηνκαηηθήο

ηεο

γιώζζαο

δπζθνιεύεη ην ζρεκαηηζκό ιέμεσλ (ζσκαηηθά). Καη όζν κεγαιύηεξε
είλαη ε πξόηαζε, ηόζν κεγαιύηεξν θαη ην πξόβιεκα ηεο άξζξσζεο
γίλεηαη.

Τα πξνβιήκαηα νκηιίαο θαη ιόγνπ γη’ απηά ηα παηδηά ζπρλά ζεκαίλεη
όηη ηνπο δίλνληαη ιηγόηεξεο επθαηξίεο λ’ απαζρνιεζνύλ κε ηε γιώζζα
θαη

ηε

ζπδήηεζε.

Δίλαη

πην

δύζθνιν

γη’

απηά

λα

δεηήζνπλ

πιεξνθνξίεο ή βνήζεηα. Οη ελήιηθεο ηείλνπλ λα ξσηνύλ θιεηζηέο
εξσηήζεηο ή λα ηειεηώλνπλ ηελ πξόηαζε γηα ην παηδί ρσξίο λα ηνπο
δίλνπλ ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν ή ηε βνήζεηα λα ην θάλνπλ κόλα
ηνπο.

Απηό

έρεη

ζαλ

απνηέιεζκα

ην

παηδί:

- Να έρεη ιηγόηεξεο γισζζηθέο εκπεηξίεο πνπ ζα ηνπο δώζνπλ ηε
δπλαηόηεηα

λα

κάζνπλ

λέεο

ιέμεηο

θαη

δνκέο

πξόηαζεο.

- Να έρεη ιηγόηεξε εμάζθεζε γηα λα βειηηώζεη ηελ θαζαξόηεηα ηεο
άξζξσζεο.
Σηξαηεγηθέο:
- Γώζηε ρξόλν γηα επεμεξγαζία ηεο γιώζζαο θαη αληαπόθξηζε.
-

Αθνύζηε

πξνζεθηηθά-ην

Δμαζθαιίζηε

άκεζε

απηί

νπηηθή

ζαο

επαθή

ζα

πξνζαξκνζηεί.

πξόζσπν

κε

πξόζσπν.

- Φξεζηκνπνηείηε απιή θαη νηθεία γιώζζα θαη ζύληνκεο ζπλνπηηθέο
πξνηάζεηο.
- Διέγμηε ηελ θαηαλόεζε-δεηήζηε από ην παηδί λα επαλαιάβεη ηηο
νδεγίεο.
-

Απνθύγεηε

δηθνξνύκελν

ιεμηιόγην.

- Δληζρύζηε ηελ νκηιία κε εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ, λόεκα ή
ρεηξνλνκία.
- Γηδάμηε αλάγλσζε θαη ρξεζηκνπνηείηε ηππσκέλν ιόγν γηα λα
βνεζήζεη

ηελ

-

ηηο

Δληζρύζηε

νκηιία

θαη

πξνθνξηθέο

νδεγίεο

κε

ηε

γιώζζα.

έληππν,

εηθόλεο,

δηαγξάκκαηα, ζύκβνια θαη αληηθείκελα.
-

Γώζηε

έκθαζε

ζε

ιέμεηο

θιεηδηά,

εληζρύνληαο

νπηηθά.

- Γηδάμηε γξακκαηηθή κε έληππν- θαξηέιεο, παηγλίδηα, εηθόλεο κε
πξνζέζεηο,

ζύκβνια

θ.ι.π.

- Απνθύγεηε ηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο θαη ελζαξξύλεηε ην παηδί λα
κηιάεη πξνθέξνληαο πεξηζζόηεξεο από κηα ιέμεηο.
-

Δλζαξξύλεηε

ην

καζεηή

λα

κηιάεη

δπλαηά

ζηελ

ηάμε

πξνκεζεύνληαο νπηηθή θαζνδήγεζε. Ίζσο είλαη επθνιόηεξν λα
επηηξέπνπκε ζην καζεηή λα δηαβάδεη πιεξνθνξίεο παξά λα κηιάεη
απζόξκεηα

- Η ρξήζε ελόο εκεξνινγίνπ "ζπίηη-ζρνιείν" κπνξεί λα βνεζήζεη
ηνπο

καζεηέο

λα

δηεγεζνύλ

ηα

"λέα

ηνπο".

- Αλαπηύμηε ηε γιώζζα κέζα από ηε δξακαηνπνίεζε θαη ηα παηγλίδηα
ξόισλ.
- Δλζαξξύλεηε ην παηδί λα εγεζεί.
- Καλνλίζηε ηαθηηθέο θαη επηπξόζζεηεο επθαηξίεο λα κηινύλ ζε άιινπο
- π.ρ. λα παίξλνπλ κελύκαηα θ.ι.π.
- Να παξέρεηε πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο /παηγλίδηα αθξόαζεο θαη
νπηηθά θαη απηηθά πιηθά γηα λα εληζρύεηε ηελ πξνθνξηθή εξγαζία θαη
λα δπλακώζεηε ηηο αθνπζηηθέο δεμηόηεηεο.
Φησρή

αθνπζηηθή

βξαρππξόζεζκε

κλήκε

θαη

αθνπζηηθήο

δεμηόηεηεο

επεμεξγαζίαο

Άιια πξνβιήκαηα νκηιίαο θαη ιόγνπ ζηα παηδηά κε ζύλδξνκν Down
απνξξένπλ από δπζθνιίεο ζηελ βξαρππξόζεζκε αθνπζηηθή κλήκε
θαη ηηο δεμηόηεηεο επεμεξγαζίαο. Η αθνπζηηθή βξαρππξόζεζκε κλήκε
είλαη ε απνζήθε ηεο κλήκεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θξαηά, λα
επεμεξγάδεηαη, λα θαηαλνεί θαη λα αθνκνηώλεη ηελ νκηινύκελε
γιώζζα

αξθεηή

ώξα

κέρξη

λα

αληαπνθξηζνύκε

ζ’

απηήλ.

Οπνηαδήπνηε βιάβε ζηε βξαρππξόζεζκε αθνπζηηθή κλήκε επεξεάδεη
ζεκαληηθά

ηελ

ηθαλόηεηα

ηνπ

καζεηή

λ’

αληαπνθξηζεί

ζηνλ

πξνθνξηθό ιόγν ή λα κάζεη ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε πνπ βαζίδεηαη
απνθιεηζηηθά ζηηο αθνπζηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο. Δπηπξνζζέησο, ζα
βξίζθνπλ

πην

δύζθνιν

ην

λ’

αθνινπζνύλ

θαη

λα

ζπκεζνύλ

πξνθνξηθέο νδεγίεο.
Σηξαηεγηθέο:
- Πεξηνξίζηε ην πνζνζηό πξνθνξηθώλ νδεγηώλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
- Αθήζηε ρξόλν ζην παηδί γηα λα επεμεξγαζηεί θαη λ’ αληαπνθξηζεί ζε
πξνθνξηθά εηζεξρόκελα.

- Δπαλαιάβεηε αηνκηθά ζην καζεηή θάζε πιεξνθνξία / νδεγίεο πνπ
δίλνληαη ζηελ ηάμε ζπλνιηθά.
- Πξνζπαζήζηε λ’ απνθύγεηε ηηο επηκήθεηο νδεγίεο / ζπδεηήζεηο ζηελ
ηάμε ζπλνιηθά.
- Σρεδηάζηε κηα νπηηθή κεηάθξαζε θαη / ή κηα ελαιιαθηηθή
δξαζηεξηόηεηα.

Να ζπκάζηε: ηα παηδηά κε ζύλδξνκν Down είλαη δπλαηνί ζηε
κάζεζε

κε

νπηηθά

κέζα

αιιά

θησρνί

ζηε

κάζεζε

κε

αθνπζηηθά κέζα. Οπνπδήπνηε είλαη δπλαηόλ, ρξεηάδνληαη
νπηηθή ππνζηήξημε θαη ζπγθεθξηκέλα θαη πξαθηηθά πιηθά γηα λα
εληζρύνληαη ηα αθνπζηηθά εηζεξρόκελα.
Μηθξόηεξε
Πνιιά

δηάξθεηα

παηδηά

κε

ζύλδξνκν

ζπγθέληξσζεο

Down

έρνπλ

κηθξή

δηάξθεηα

ζπγθέληξσζεο θαη εύθνια δηαζπώληαη. Δπηπξνζζέησο, ε έληαζε ηεο
κάζεζεο κε ππνζηήξημε, εηδηθά ζε πεξίπησζε πνπ είλαη έλαο πξνο
έλαλ,

είλαη

πνιύ

επθνιόηεξα

απ’

κεγαιύηεξε
όηη

θαη

έλα

ην
παηδί

παηδί

θνπξάδεηαη

ρσξίο

πνιύ

ππνζηήξημε.

Σηξαηεγηθέο:
- Γεκηνπξγήζηε κηα θιίκαθα ζύληνκσλ, επηθεληξσκέλσλ θαη ζαθώο
θαζνξηζκέλσλ εξγαζηώλ κέζα ζην κάζεκα.
- Να πνηθίιιεη ην επίπεδν απαίηεζεο από εξγαζία ζε εξγαζία.
- Να πνηθίιιεη ν ηύπνο ππνζηήξημεο.
- Φξεζηκνπνηήζηε ηνπο ζπκκαζεηέο γηα λα θξαηάλε ην καζεηή ζηελ
εξγαζία.
- Τελ ώξα ηεο κνθέηαο ( ώξα ζπγθέληξσζεο γύξσ από ην δάζθαιν )
ηνπνζεηήζηε ην καζεηή θνληά ζην γόλαην ηνπ δαζθάινπ ( όρη επάλσ
ζ’

απηό

!)

- Πξνκεζεπηείηε έλα ηεηξάγσλν κνθέηαο γηα λα ελζαξξύλεηε ην
καζεηή

λα

θάζεηαη

ζε

κηα

κεξηά.

- Η εξγαζία ζηνλ Υπνινγηζηή κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα επηκεθύλεη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνύ γηα κεγαιύηεξε ρξνληθή δηάξθεηα.
- Γεκηνπξγήζηε έλα θνπηί δξαζηεξηνηήησλ. Απηό είλαη ρξήζηκν ηηο
θνξέο πνπ ην παηδί έρεη ηειεηώζεη κηα δξαζηεξηόηεηα πξηλ απ’ ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ, πνπ ρξεηάδεηαη κηα αιιαγή δξαζηεξηόηεηαο ή έλα
δηάιεηκκα. Βάιηε κέζα κηα θιίκαθα δξαζηεξηνηήησλ πνπ ην παηδί
δηαζθεδάδεη λα θάλεη, ζπκπεξηιακβάλνληαο βηβιία, θάξηεο, παηγλίδηα
ιεπηώλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θ.ι.π. Απηό ελζαξξύλεη ηελ επηινγή
κέζα ζε κηα δνκεκέλε θαηάζηαζε. Δπηηξέπνληαο ζ’ έλα άιιν παηδί λα
ζπκκεηέρεη είλαη έλαο θαιόο ηξόπνο γηα λα ελζαξξύλνπκε θηιίεο θαη
ζπλεξγαζία.
Γελίθεπζε,
Όπνην

παηδί

ζθέςε
έρεη

θάπνηα

θαη

έιιεηςε

ζηελ

δηαιεθηηθή
νκηιία

θαη

ην

ιόγν

αλαπόθεπθηα επεξεάδνληαη νη δεμηόηεηεο ηεο ζθέςεο θαη ηεο
δηαιεθηηθήο. Τν βξίζθνπλ πην δύζθνιν λα κεηαβηβάζνπλ δεμηόηεηεο
από ηελ κηα πεξίπησζε ζηελ άιιε. Αθεξεκέλεο έλλνηεο / ζέκαηα
κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιν λα θαηαλνήζνπλ θαη ε επίιπζε
πξνβιεκάησλ κπνξεί λα επεξεαζζεί.
Σηξαηεγηθέο:
- Με ζεσξήζεηε δεδνκέλν όηη ν καζεηήο ζα κεηαβηβάζεη ηε γλώζε
απηόκαηα.
- Γηδάμηε ηηο λέεο δεμηόηεηεο ρξεζηκνπνηώληαο πνηθηιία κεζόδσλ θαη
πιηθώλ

θαη

ζε

κηα

επξεία

θιίκαθα

πεξηβαιιόλησλ.

- Δληζρύζηε ηε κάζεζε αθεξεκέλσλ ελλνηώλ κε νπηηθά θαη ζπκπαγή
πιηθά.

-

Πξνζθέξεηε

επηπιένλ

Δλζαξξύλεηε

Παγίσζε

εμεγήζεηο

ηελ
θαη

επίιπζε

θαη

επηδείμεηο.
πξνβιεκάησλ.
δηαηήξεζε

Τα παηδηά κε ζύλδξνκν Down γεληθά ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν
γηα λα κάζνπλ θαη λα παγηώζνπλ λέεο δεμηόηεηεο θαη ε ηθαλόηεηα λα
κάζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ κπνξεί λα έρεη δηαθπκάλζεηο από κέξα
ζε κέξα.
Σηξαηεγηθέο:
- Να παξέρεηε επηπιένλ ρξόλν θαη επθαηξίεο γηα επηπξόζζεηε
επαλάιεςε θαη ελίζρπζε.
- Παξνπζηάζηε ηηο λέεο δεμηόηεηεο θαη έλλνηεο κε πνηθηιία ηξόπσλ,
ρξεζηκνπνηώληαο ζπκπαγή, πξαθηηθά θαη νπηηθά πιηθά όπνπ είλαη
δπλαηόλ.
- Πξνρσξήζηε πξνο ηα εκπξόο αιιά λα ειέγρεηε ηα πξνεγνύκελα γηα
λα βεβαησζείηε όηη νη πξόηεξεο δεμηόηεηεο πνπ δηδάρηεθαλ δελ έρνπλ
θαηαθιπζζεί από ηα λενεηζεξρόκελα.
Δνκή

θαη

ξνπηίλα

Πνιιά παηδηά κε ζύλδξνκν Down επδνθηκνύλ ζηε ξνπηίλα, ηε δνκή
θαη ηηο μεθάζαξα δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. Οη κε δνκεκέλεο θαη
άηππεο θαηαζηάζεηο είλαη ζπρλά πην δύζθνιεο γη’ απηά. Δμίζνπ
εύθνια κπνξεί λα κπεξδεπηνύλ από θάζε αιιαγή. Μπνξεί λα
ρξεηαζηνύλ πεξηζζόηεξε πξνεηνηκαζία θαη πεξηζζόηεξν ρξόλν λα
πξνζαξκνζηνύλ ζε αιιαγέο ζηελ ηάμε θαη θαηά ηηο κεηαβηβάζεηο.
Σηξαηεγηθέο:

- Γηδάμηε ην πξόγξακκα, ηηο ξνπηίλεο θαη ηνπο θαλόλεο ηνπ ζρνιείνπ
αλαιπηηθά, δίλνληαο ην ρξόλν θαη ηηο επθαηξίεο γηα λα ηα κάζνπλ.
- Να πξνβάιεηε νπηηθά ην πξόγξακκα: κε ρξήζε ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ,
εηθόλεο,

ζρέδηα,

ζήκαηα

θαη

θσηνγξαθίεο.

- Η θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο πξόνδνο κπνξεί λα είλαη ππό
παξαθνινύζεζε.
-

Όπνπ

δελ

θσηνγξαθίεο

ππάξρεη
ή

έλα

θάξηεο

νπηηθό
πνπ

πξόγξακκα,

λα

παξέρεηε

δείρλνπλ

ηηο

ζρνιηθέο

λα

δξαζηεξηόηεηεο. Απηέο κπνξνύκε λα ηηο δείρλνπκε ζην παηδί πξηλ λ’
αξρίζεη

ε

δξαζηεξηόηεηα.

- Βεβαησζείηε όηη ην παηδί γλσξίδεη ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνινπζεί
-

Κξαηάηε

ηε

ξνπηίλα

όζν

κπνξείηε.

- Πξνεηνηκάζηε ην παηδί εθ ησλ πξνηέξσλ αλ γλσξίδεηε όηη ζα γίλεη
θάπνηα

αιιαγή

θαη

ελεκεξώζηε

ηνπο

γνλείο.

- Δκπιέμηε ην παηδί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο επόκελεο δξαζηεξηόηεηαο
δίλνληάο ηνπ κία ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.
Κνηλσληθή

Έληαμε

Πξσηαξρηθόο ζηόρνο γηα θάζε 6ρξνλν παηδί πνπ κπαίλεη ζην
ζπλεζηζκέλν ζρνιείν είλαη ε θνηλσληθή ηνπ έληαμε. Όπσο θαη γηα
θάζε παηδί, είλαη δπζθνιόηεξν λα ζεκεησζεί πξόνδνο ζε γλσζηηθέο
πεξηνρέο πξνηνύ λα γίλνπλ ηθαλά λα ζπκπεξηθέξνληαη θαη λα
αιιειεπηδξνύλ κε άιινπο θαηά έλα θνηλσληθά απνδεθηό ηξόπν θαη
λα

θαηαλννύλ

θαη

λ’

αληαπνθξίλνληαη

αλάινγα

ζην

άκεζν

πεξηβάιινλ.
Όια

ηα

παηδηά

κε

ζύλδξνκν

Down

σθεινύληαη

από

ηε

ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηππηθά αλαπηπζζόκελα ζπλνκήιηθα παηδηά.
Σπρλά ιαρηαξνύλ λα θάλνπλ ην ίδην όπσο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο θαη
ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ πξόηππα ξόισλ γηα θαηάιιειε θνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά θαη ζαλ θίλεηξν γηα κάζεζε. Απηόο ν ηύπνο θνηλσληθήο
εκπεηξίαο,

όπνπ

ηα

κεγαιύηεξα

παηδηά

ζέηνπλ

θπζηνινγηθέο

πξνζδνθίεο γηα ζπκπεξηθνξά θη επηηεύγκαηα θαηάιιεια πξνο ηελ
ειηθία είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηα παηδηά κε ζύλδξνκν Down.
πνπ βξίζθνπλ ηνλ θόζκν πην κπεξδεκέλν θαη είλαη ιηγόηεξν ώξηκα
ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά. Αθόκε θη έηζη, κεξηθά έρνπλ αλάγθε
επηπξόζζεηεο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο γηα λα κάζνπλ ηνπο θαλόλεο
ηεο θπζηνινγηθήο θαη θαηάιιειεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Γελ
καζαίλνπλ θαιά από ζπκπησκαηηθή κάζεζε θαη δελ πηάλνπλ ηηο
θνηλσληθέο ζπκβαηηθόηεηεο από δηαίζζεζε, όπσο νη ζπλνκήιηθνί
ηνπο. Θα ηνπο πάξεη πεξηζζόηεξν ρξόλν λα «κάζνπλ ηνπο θαλόλεο»
απ’ όηη νη ηππηθά αλαπηπζζόκελνη ζπλνκήιηθνί ηνπο. Τν επίθεληξν
ηεο επηπιένλ βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο ζηα πξώηα ρξόληα ζα έπξεπε
λα είλαη ε εθκάζεζε ησλ θαλόλσλ γηα θπζηνινγηθή θαη θαηάιιειε
θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.
Σηξαηεγηθέο:
- Να γλσξίδνπλ ηηο θύξηεο ξνπηίλεο ηεο εκέξαο.
- Να κάζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λ’ αληαπνθξίλνληαη θαηάιιεια.
- Ν’ αληαπνθξίλνληαη ζε πξνθνξηθέο παξαθιήζεηο θαη νδεγίεο.
- Να κάζνπλ λα παίξλνπλ ηε ζεηξά ηνπο, λα κνηξάδνληαη θαη λα
δίλνπλ θαη λα παίξλνπλ.
- Να κάζνπλ λα κπαίλνπλ ζηε γξακκή.
- Να κάζνπλ λα θάζνληαη ηελ ώξα ηεο κνθέηαο ή ηεο ζπγθέληξσζεο.
- Να κάζνπλ θαηάιιεινπο ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο.
- Να κάζνπλ ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ, θαη ηνπο
ηππηθνύο θαη ηνπο άηππνπο.
- Να εξγάδνληαη αλεμάξηεηα.
- Να εξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά.
- Ν’ αλαπηύμνπλ θηιίεο.
- Ν’ αλαπηύμνπλ ηελ απηό-εμππεξέηεζε θαη πξαθηηθέο δεμηόηεηεο.
- Να λνηάδνληαη γηα ηνπο άιινπο.

Ώξα

παηρληδηνύ

–

Δηάιεηκκα

Ίζσο ρξεηαζηεί θάπνηα επηπιένλ βνήζεηα ζηελ έληαμε κηθξώλ παηδηώλ
κε ζύλδξνκν Down θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ. Όκσο, θάζε
ππνζηήξημε ελειίθνπ πνπ έρεη ην παηδί, αλ δε γίλεη κ’ επαηζζεζία,
κπνξεί λα ελεξγήζεη ζα θξάγκα ζη’ άιια παηδηά πνπ, ζε ζπλδπαζκό
κε ηηο δπζθνιίεο νκηιίαο θαη γιώζζαο, κπνξεί λα δπζθνιέςεη αθόκε
πεξηζζόηεξν ην παηδί κε ζύλδξνκν Down ζην:
- Να αξρίδεη αλεμάξηεην παηρλίδη κε η’ άιια παηδηά.
- Να θαηαιαβαίλεη ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ.
- Να θαηαιαβαίλεη ηνπο «θαλόλεο» ηνπ λα είζαη θίινο.
Σηξαηεγηθέο:
- Δλζαξξύλεηε ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κε ηελ εξγαζία θαηά
δεπγάξηα ή ζε κηθξέο νκάδεο.
- Με βάδεηε πάληα ην παηδί κε παηδηά ιηγόηεξν ηθαλά ή κε καζεηέο
πνπ δελ παξαθηλνύληαη ηόζν θαιά. Οη καζεηέο κε ζύλδξνκν Down
κπνξνύλ λα σθειεζνύλ εξγαδόκελνη κε πεξηζζόηεξν ηθαλά παηδηά αλ
ε εξγαζία ηνπο είλαη θαηάιιεια δηαθνξνπνηεκέλε.
- Απμήζηε ηε ζπλαίζζεζε ησλ καζεζηαθώλ κεηνλεμηώλ κέζσ, γηα
παξάδεηγκα ηεο ζπδήηεζεο κε όιε ηελ ηάμε /ην ζρνιείν ή θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ζηνλ θύθιν. Δίλαη πνιύ ζπνπδαίν λα
εμνηθεησζνύλ νη ζπκκαζεηέο κε καζεηή κε ζύλδξνκν Down λα
θαηαλνήζνπλ ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία, ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη ηηο
ηθαλόηεηέο ηνπο , θαζώο επίζεο λ’ αλαγλσξίζνπλ όηη θη απηνί έρνπλ
ηηο ίδηεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο όπσο θη νη ίδηνη.
-

Σθεθηείηε

πώο

λα

νξγαλώζεηε

έλα

ζύζηεκα

«θίισλ»

εθ

πεξηηξνπήο.
- Φξεζηκνπνηείηε ηελ ππνζηήξημε ζπκκαζεηώλ αληί ηεο ππνζηήξημεο
ησλ

ελειίθσλ

όπνηε

είλαη

δπλαηόλ.

- Οξγαλώζηε ππνζηήξημε γηα λα παξέρεηε κηα πεξίνδν δνκεκέλνπ

παηρληδηνύ ζηελ απιή κε ηελ εγεζία ηνπ δαζθάινπ ππνζηήξημεο
κάζεζεο.
- Δλζαξξύλεηε ηε ζπκκεηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνιαηζηνύ
/γεύκαηνο

ή

- Δλζαξξύλεηε

ηηο

ζε
δεμηόηεηεο

εμσζρνιηθέο
αλεμαξηεζίαο

νκάδεο.

θαη ηηο

πξαθηηθέο

δεμηόηεηεο π.ρ. δίλνληαο ππεπζπλόηεηεο- όπσο ην λα κνηξάζνπλ
βηβιία,

λα

καδέςνπλ

ηηο

εξγαζίεο

θ.ι.π.

- Δλζαξξύλεηε ηε ζπλαίζζεζε ηνπ εαπηνύ, ηεο ηαπηόηεηαο, ηελ
απηό-εθηίκεζε

θαη

ηελ

απηνπεπνίζεζε.

- Καηαζηήζηε δπλαηή ηελ θαηαλόεζε κέζα από παηρλίδηα ξόισλ, από
βηβιία, από εηθόλεο, ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
Σπκπεξηθνξά
Γελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο κνλαδηθά ζηα παηδηά κε
ζύλδξνκν Down. Όκσο πην πνιύ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζρεηίδεηαη κε
ην επίπεδν αλάπηπμήο ηνπο. Έηζη, όηαλ ζπκβαίλνπλ πξνβιήκαηα,
είλαη γεληθά παξόκνηα κε απηά πνπ παξαηεξνύληαη ζε ηππηθά
αλαπηπζζόκελα

παηδηά

λεόηεξεο

ειηθίαο.

Δπηπξνζζέησο, ηα παηδηά κε ζύλδξνκν Down έρνπλ κεγαιώζεη
αληηκεησπίδνληαο πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο απ’ όηη πνιινί από ηνπο
ζπλνκειίθνπο ηνπο. Πνιιά από απηά πνπ αλακέλεηαη λα θάλνπλ
ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ζα έρνπλ βξεη πνιύ δπζθνιόηεξν ην λα
ηα θαηαθέξνπλ εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ κε ηελ νκηιία ηνπο θαη
ηελ γιώζζα, ηελ βξαρππξόζεζκε αθνπζηηθή κλήκε, ηνλ θηλεηηθό
ζπληνληζκό, ηελ κηθξόηεξε δηάξθεηα πξνζνρήο θαη ηηο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο. Τν θαηώθιη ινηπόλ απ’ όπνπ δίλεηαη ην έλαπζκα γηα
πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα είλαη ρακειόηεξν απ’ όηη ζε
ηππηθά αλαπηπζζόκελα ζπλνκήιηθα παηδηά, π.ρ. είλαη πηζαλόλ λα
απνγνεηεύνληαη ή λα αγρώλνληαη επθνιόηεξα. Δπνκέλσο, ην λα έρεη
έλα παηδί ζύλδξνκν Down δελ νδεγεί αλαπόθεπθηα ζε πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο, αιιά ε θύζε ησλ δπζθνιηώλ ηα θάλεη πην επάισηα

ζηελ

αλάπηπμε

πξνβιεκάησλ

ζπκπεξηθνξάο.

Μηα ηδηαίηεξε όςε πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε ρξήζε
ζηξαηεγηθώλ απνθπγήο. Η έξεπλα έρεη δείμεη όηη, όπσο πνιινί
καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, νη καζεηέο κε ζύλδξνκν Down ηείλνπλ
λα πηνζεηήζνπλ ηέηνηεο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο ππνλνκεύνπλ ηελ
πξόνδν

ηεο

κάζεζήο

ηνπο.

Μεξηθνί

καζεηέο

ηείλνπλ

λα

ρξεζηκνπνηνύλ θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο γηα λα απνζπνύλ ηελ
πξνζνρή ηνπ ελήιηθα θαη λ’ απνθύγνπλ ηε κάζεζε θαη θαίλνληαη
πξνεηνηκαζκέλνη λα εξγαζηνύλ κόλν ζε εξγαζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζε
κηα πνιύ ζηελά θαζνξηζκέλε γλσζηηθή θιίκαθα.
Δίλαη ζπνπδαίν λα αληηιεθζνύκε ηελ πηζαλόηεηα ηεο απνθπγήο, λα
μερσξίζνπκε ηελ αλώξηκε ζπκπεξηθνξά από ηελ εζθεκκέλε θαθή
ζπκπεξηθνξά, θαη λα ζηγνπξεπηνύκε όηη ε αλαπηπμηαθή θαη όρη ε
ρξνλνινγηθή ειηθία ιακβάλεηαη ππόςε καδί κε ην επίπεδν ηεο
πξνθνξηθήο θαηαλόεζήο ηνπο. Γηα νπνηαδήπνηε ακνηβή πξνζθέξεηαη
επίζεο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε απηνί νη παξάγνληεο.
Σηξαηεγηθέο:
-

Βεβαησζείηε

όηη

νη

θαλόλεο

είλαη

μεθάζαξνη.

- Βεβαησζείηε όηη όιν ην πξνζσπηθό γλσξίδεη πσο ην παηδί κε
ζύλδξνκν Down πξέπεη λα πεηζαξρείηαη πάληνηε κε ηηο ίδηεο
πξνζδνθίεο

όπσο

θάζε

παηδί.

- Φξεζηκνπνηείηε ζύληνκεο, μεθάζαξεο νδεγίεο θαη μεθάζαξε γιώζζα
ηνπ ζώκαηνο γηα ελίζρπζε: καθξέο εμεγήζεηο θαη άθξσο πνιύπινθε
δηαιεθηηθή
-

δελ

Γηαθξίλεηε

ην

«δελ

είλαη
κπνξνύλ»

από

θαηάιιεια.
ην

«δε

ζέινπλ».

- Δξεπλήζηε θάζε αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά, ξσηώληαο ηνλ εαπηό
ζαο
1.

γηαηί
Δίλαη

ην
ε

παηδί

εξγαζία

ελεξγεί
πνιύ

έηζη.

δύζθνιε

Γηα
ή

παξάδεηγκα:
πνιύ

εύθνιε;

2.

Δίλαη

3.

Δίλαη

-

Καηαιαβαίλεη

ε
ε

εξγαζία
εξγαζία

ν

καζεηήο

κεγάιεο

θαηάιιεια
ηη

είλαη

δηάξθεηαο;

δηαθνξνπνηεκέλε;

αλακελόκελν

απ’

- Δλζαξξύλεηε ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά παξαθηλώληαο

απηόλ;
κε ηελ

εκθάληζε εηθόλσλ θαιήο ζπκπεξηθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, δείρλνληαο
κηα θσηνγξαθία ηνπ εαπηνύ ηνπο ή άιισλ λα ηαθηνπνηνύλ σξαία
κπνξεί λα είλαη αξθεηό λα ηνπο ελζαξξύλεη λα θάλνπλ ην ίδην.
- Δληζρύζηε ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ακέζσο κε νπηηθέο,
πξνθνξηθέο ή ρεηξνπηαζηέο ακνηβέο.
- Αγλνήζηε ζπκπεξηθνξά πνπ δεηά λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή κέζα ζε
ινγηθά

όξηα:

έρεη

ζηόρν

λα

απνζπάζεη.

- Αλαπηύμηε κηα θιίκαθα ζηξαηεγηθώλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο
ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο: κεξηθέο ζα έρνπλ θαιύηεξν απνηέιεζκα
απ’ όηη άιιεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν καζεηή.
- Βεβαησζείηε όηη ν δάζθαινο ππνζηήξημεο δελ είλαη ν κόλνο
ελήιηθαο πνπ πξέπεη λ’ αζρνιεζεί κε ηε ζπκπεξηθνξά. Ο δάζθαινο
ηεο ηάμεο έρεη ηελ βαζηθή επζύλε.
- Βεβαησζείηε όηη ν καζεηήο εξγάδεηαη κε ζπκκαζεηέο πνπ ελεξγνύλ
σο θαιά πξόηππα ξόισλ.
Υπνζηήξημε
Τα πεξηζζόηεξα παηδηά κε ζύλδξνκν Down ζηα ζπλήζε ζρνιεία ζα
ρξεηαζηνύλ επηπξόζζεηε ππνζηήξημε. Απηή ζπλήζσο παξέρεηαη από
έλα δάζθαιν. Όκσο ν ηύπνο ηεο ππνζηήξημεο πνπ ιακβάλεη ην παηδί
κπνξεί λα έρεη ηξνκεξό αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο
έληαμεο θαη είλαη ζεκαληηθό ην πώο ζα θαζηεξσζεί ν ξόινο ηνπ
δάζθαινπ ππνζηεξηθηή.

Τα

αθόινπζα

είλαη

ρξήζηκεο

θαηεπζπληήξηεο

γξακκέο

ζθεθηόκαζηε γηα ην ξόιν ηνπ δάζθαινπ ππνζηήξημεο:

όηαλ

Από

ηελ

άπνςε

ηνπ

παηδηνύ:

- Να απμήζεη ηελ πξόζβαζε ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη λ’
αλαπηύμεη ηε κάζεζε.
- Να εμαζθαιίδεη ζην παηδί ηελ εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ.
- Να βνεζάεη λ’ αλαπηύμεη αλεμαξηεζία.
- Να βνεζάεη λ’ αλαπηύμεη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, θηιίεο θαη
ζπκπεξηθνξέο θαηάιιειεο κε ηελ ειηθία.
Από

ηελ

άπνςε

ηνπ

δαζθάινπ:

- Να βνεζάεη ζηελ δηαθνξνπνίεζε ή ηελ πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζε ησλ
καζεκάησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεδηάδνληαη από ηνλ
δάζθαιν.
- Να παξέρεη αλαηξνθνδόηεζε ζην δάζθαιν.
- Να παξέρεη επθαηξίεο ζην δάζθαιν λα εξγαζηεί κε ην ζπγθεθξηκέλν
παηδί κε ζύλδξνκν Down είηε αηνκηθά είηε ζε νκάδα, ελαιιάζζνληαο
ηνπο ξόινπο.

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθό ν δάζθαινο ππνζηήξημεο λα ζεσξείηαη όηη
αλήθεη ζε όιε ηελ ηάμε, δίλνληαο βνήζεηα ζε όια ηα παηδηά πνπ ηε
ρξεηάδνληαη, θαη λα κε ζεσξείηαη όηη αλήθεη κόλν ζην παηδί κε ην
ζύλδξνκν Down. Με απηό ηνλ ηξόπν θη άιια παηδηά επίζεο κπνξνύλ
λα επσθειεζνύλ ζηελ ηάμε από επηπιένλ βνήζεηα θαη θξνληίδα. Ο
δάζθαινο δελ πξέπεη λα παξαηηείηαη από ηελ ππεπζπλόηεηα γηα ην
παηδί

κε

ζύλδξνκν

Down,

κεηαθέξνληάο

ηελ

ζην

δάζθαιν

ππνζηήξημεο.
Έλαο

πξνο

έλαλ

θαη

απνρώξεζε

Δπηπξνζζέησο, ε ππνζηήξημε δελ πξέπεη λα ζπλίζηαηαη κόλνλ ή
αθόκε θαηά θύξην ιόγν από ηελ εξγαζία ηνπ δάζθαινπ ππνζηήξημεο
κε ην παηδί κε ηνλ ηξόπν έλαο πξνο έλαλ, ηδηαίηεξα αλ ηνύην
ζπλεπάγεηαη ηελ απνρώξεζε από ηελ ηάμε, πξάγκα ην νπνίν πξέπεη
λα απνθεύγεηαη αλ είλαη δπλαηόλ. Αλ θαη ζα ππάξμνπλ θνξέο πνπ ζα
ρξεηαζηεί ππνζηήξημε έλαο πξνο έλαλ, απηή ζα πξέπεη λα δίλεηαη
κόλνλ όηαλ είλαη απνιύησο απαξαίηεηε θαη ζα έπξεπε λα γίλεηαη
κέζα

ζηελ

ηάμε

όπνηε

είλαη

δπλαηόλ.

Σηξαηεγηθέο:
Έρεηε ππόςε όηη ε πνιιή ππνζηήξημε κε έλαλ πξνο έλαλ κπνξεί λα
έρεη

ζαλ

απνηέιεζκα

ζηελ

απνηπρία

ηνπ

παηδηνύ

ζην:

- Να επσθειεζεί από ηα εξεζίζκαηα θαη ηα πξόηππα πνπ παξέρνληαη
από
-

ηνπο
Να
Να

κάζεη
κάζεη

ζπκκαζεηέο.

λα
πώο

εξγάδεηαη
λα

εξγάδεηαη

ζπλεξγαηηθά.
αλεμάξηεηα.

- Να αλαπηύμεη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ.
Πόζνπο

δαζθάινπο

ππνζηήξημεο;

Μηιώληαο γεληθά, δελ ζπληζηάηαη λα ππάξρεη έλαο δάζθαινο γηα
ηελ ππνζηήξημε ελόο παηδηνύ. Απηό κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
κεγάιε νηθεηόηεηα θαη εμάξηεζε από έλαλ ελήιηθα θαη ππάξρεη
κεγάιε έληαζε θαη γηα ην παηδί θαη γηα ην δάζθαιν ππνζηήξημεο.
Σθεθηείηε λα έρεηε δύν δαζθάινπο ππνζηήξημεο αληί γηα έλαλ, ίζσο
κνηξάδνληαο ην ρξόλν αλάκεζα ζε πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή δώλε.
Απηό επίζεο κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ελόο από
ηνλ άιινλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο.
Σρεδηαζκόο

ππνζηήξημεο

Οη ζύκβνπινη εηδηθήο αγσγήο, νη δάζθαινη ησλ ηάμεσλ, νη δάζθαινη
ππνζηήξημεο

θαη

ην

πξνζσπηθό

ππνζηήξημεο

ρξεηάδεηαη

λα

ζπλαληηνύληαη ηαθηηθά γηα λα ζρεδηάδνπλ, λα επηθνηλσλνύλ, λα
θάλνπλ αλαηξνθνδόηεζε θαη λα ειέγρνπλ ηελ πξόνδν. Έλα ηεηξάδην
επηθνηλσλίαο γηα όινπο όζνπο εκπιέθνληαη όπνπ ζα αλαθέξνπλ ην
ζρεδηαζκό καζεκάησλ, ηδέεο, ζεκεηώζεηο θαη αλαηξνθνδόηεζε είλαη
ζπρλά

πνιύηηκν,

ηδηαίηεξα

όηαλ

εκπιέθνληαη

πάλσ

από

έλαο

δάζθαινο ππνζηήξημεο γηα ην παηδί.

Όηαλ γίλεηαη ν ζρεδηαζκόο ηεο ππνζηήξημεο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο
λα απνθαζηζζεί:
-

Πνηνο
Πνηνο
Πόηε

ζα
ζα

δηαθνξνπνηήζεη
βξεη

ζα

ή

ζα

γίλεηαη

ηελ

θηηάμεη
απηό

εξγαζία

θαη

επηπξόζζεηνπο
θαη

πόζν

πώο;
πόξνπο;
ζπρλά;

Ο δάζθαινο ηεο ηάμεο ή ν ζύκβνπινο εηδηθήο αγσγήο είλαη βαζηθά
ππεύζπλνη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά πνιινί
δάζθαινη

ππνζηήξημεο

είλαη

ηθαλνί

λα

πξνζαξκόδνπλ

ηηο

δξαζηεξηόηεηεο παξαπάλσ, αλ θαη όπνηε ρξεηάδεηαη. Όκσο όζνο
επηπιένλ ρξόλνο απαηηείηαη γη’ απηό ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη από ηηο
ώξεο ηνπ δάζθαινπ ππνζηήξημεο θαη ν ρξόλνο ζα πξέπεη λα
θαηαλέκεηαη ώζηε λα ζπκβαίλεη απηό.
Τν

Αλαιπηηθό

Πξόγξακκα

Αλ θαη ζα ππάξρεη ζπλερώο ε αλάγθε λα ζηνρεύνπκε ζηελ
αλεμαξηεζία θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ν πξσηαξρηθόο ζηόρνο
ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ζα ’πξεπε λα έρεη επηηεπρζεί ηα πξώηα
ρξόληα. Πεξηζζόηεξε πξνζνρή κπνξεί λα δνζεί ζηελ πξόζβαζε ζην
αλαιπηηθό πξόγξακκα όζν ην παηδί πξνρσξάεη ζην λεπηαγσγείν θαη
ηελ Α΄ δεκνηηθνύ.

Ωζηόζν, όπσο θαη γηα όια ηα παηδηά νη δξαζηεξηόηεηεο ζα ρξεηαζηεί
λα ηξνπνπνηεζνύλ θαη λα πξνζαξκνζηνύλ ώζηε λα ηαηξηάδνπλ ζην
ηδηαίηεξν επίπεδν ηεο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ. Σε κεξηθέο
πεξηπηώζεηο απηό κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη κηα λέα έλλνηα, δεμηόηεηα ή
ζέκα ζα πξέπεη λα πεξηθνπεί ζε έλα πνιύ βαζηθό επίπεδν κε
επίθεληξν έλα εηδηθό ζηόρν πνπ ζέιεηε ην παηδί λα κάζεη θαη λα
θαηαλνήζεη. Αλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο απηό ίζσο λα ζεκαίλεη όηη
ην παηδί κε ζύλδξνκν Down κπνξεί λα εξγάδεηαη ζε έλα πνιύ
δηαθνξεηηθό επίπεδν, δε ζεκαίλεη όηη ην κάζεκα ή ζέκα ζην νπνίν
εξγάδεηαη ην παηδί είλαη δηαθνξεηηθό από ηα άιια παηδηά. Σε πνιιέο
πεξηπηώζεηο

κπνξνύκε

λα

πεηύρνπκε

απηό

ην

πιάηνο

δηαθνξνπνίεζεο κε εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκό θαη ζπλεξγαζία κε
ηνλ εηδηθό δάζθαιν.
Ταθηηθέο

ζηελ

ηάμε

Πνιινί καζεηέο κε ζύλδξνκν Down όπσο θη άιινη καζεηέο κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, δελ ηα πάλε θαιά κε θάπνηεο θνηλέο ηαθηηθέο
ζηελ ηάμε: δηδαζθαιία ζ’ νιόθιεξε ηελ ηάμε, κάζεζε κέζσ ηεο
αθνήο, εξγαζία

πνπ αθνινπζεί βαζηδόκελε ζε δξαζηεξηόηεηεο

ζπκπιήξσζεο κε ηξνπνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ. Οη δάζθαινη ινηπόλ
ίζσο λα ρξεηαζηεί λα εμεηάζνπλ ηελ ηαθηηθή ζηελ ηάμε ηνπο θαη ην
ζπλνιηθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο, ώζηε νη δξαζηεξηόηεηεο
ηα πιηθά θαη νη νκαδνπνίεζε ησλ καζεηώλ λα ιακβάλνληαη όια
ππόςε. Γηα θάπνηνπο ζθνπνύο ε ηθαλόηεηα ζα είλαη ιηγόηεξν
ζεκαληηθή από ην καζεζηαθό ζηπι ησλ καζεηώλ. Δίλαη ζεκαληηθό,
γηα παξάδεηγκα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο θίλεηξν θαη επθαηξία
κάζεζεο από θαιά πξόηππα ξόισλ ηα νπνία πξνθύπηνπλ όηαλ
νκαδνπνηνύκε

παηδηά

κε

ζύλδξνκν

Down

καδί

κε

ηππηθά

αλαπηπζζόκελνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ε έξεπλα έρεη

δείμεη όρη κόλν όηη νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
πξνηηκνύλ λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο αιιά επίζεο όηη ε ζπλεξγαηηθή
νκαδηθή εξγαζία ππνζάιπεη ηε κάζεζε.
Σηξαηεγηθέο:
Απνθαζίζηε πόηε ην παηδί πξέπεη λα εξγαζηεί:
- Σε δξαζηεξηόηεηεο κε όιε ηελ ηάμε
- Σε νκάδεο ή δεπγάξηα κέζα ζηελ ηάμε
- Σε νκάδεο ή δεπγάξηα ζε άιιν ρώξν
- Αηνκηθά αλεμάξηεην ή κε έλαλ πξνο έλαλ
Καη πόηε ην παηδί ζα εξγάδεηαη:
- Φσξίο ππνζηήξημε
- Με ππνζηήξημε από ζπκκαζεηέο
- Με ππνζηήξημε από ηνλ εηδηθό δάζθαιν
-

Με

ππνζηήξημε

από

ην

δάζθαιν

ηεο

ηάμεο

- Σρεδηάζηε έλα Δμαηνκηθεπκέλν Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα (ΔΔΠ) γηα
λα ζέζεηε θάπνηνπο εηδηθνύο ζηόρνπο ζε πεξηνρέο πνπ ρξεηάδνληαη
ηδηαίηεξε

πξνζνρή.

- Να παξέρεηε έλα μεθάζαξν, νπηηθό πξόγξακκα γηα λα βνεζήζεηε ην
παηδί λα θαηαιάβεη ηε δόκεζε ηεο εκέξαο ηνπ.
Αλάγλσζε
Υπάξρεη πνιιή έξεπλα πνπ ππνγξακκίδεη ην ζηελό ζύλδεζκν κεηαμύ
αλάγλσζεο θαη γισζζηθήο αλάπηπμεο ζε παηδηά κε ζύλδξνκν Down
θαη ε αλάγλσζε είλαη κηα πεξηνρή ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο
όπνπ ζπρλά πνιιά από απηά ηα παηδηά κπνξνύλ λα δηαπξέςνπλ.
Καζώο ε γξαπηή ιέμε θάλεη ηε γιώζζα νξαηή νπηηθά, ην έληππν
μεπεξλά ηηο δπζθνιίεο ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο αθνήο.
Έηζη ινηπόλ ε αλάγλσζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα:

- Βνεζήζεη ηελ θαηαλόεζε
- Βνεζήζεη ηελ πξόζβαζε ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα
- Βειηηώζεη ηηο δεμηόηεηεο νκηιίαο θαη γιώζζαο.
Όκσο είλαη ζεκαληηθό λα είκαζηε ελήκεξνη ηνπ πώο ηα παηδηά κε
ζύλδξνκν Down καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ, εθόζνλ απηό κπνξεί λα
δηαθέξεη ζε θάπνηνπο ηξόπνπο από ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζπληζηώληαη.
Έλαο παξάγνληαο-θιεηδί όηαλ δηδάζθνπκε αλάγλσζε ζ’ έλα παηδί κε
ζύλδξνκν Down είλαη ε ρξήζε κηα νιηθήο πξνζέγγηζεο θαζώο πνιιά
παηδηά κπνξνύλ λα ρηίζνπλ έλα νπηηθό ιεμηιόγην από νηθείεο θαη
θαηαλνεηέο ιέμεηο κε απηό ηνλ ηξόπν.

Η ρξήζε θσλεκάησλ γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο ιέμεο κπνξεί λα
είλαη πην δύζθνιε γηα ηα κηθξά παηδηά κε ζύλδξνκν Down γηαηί
εκπιέθεηαη ε αθξηβήο αθνή θαη δηάθξηζε ήρσλ θαζώο επίζεο θαη
δεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ωζηόζν, κηα βαζηθή γλώζε
θσλεκάησλ κπνξεί λα απνθηεζεί από πνιιά παηδηά κε ζύλδξνκν
Down θαη ζα έπξεπε λα ηελ μεθηλήζνπκε όζν ρηίδνπλ ην νπηηθό ηνπο
ιεμηιόγην.
Ίζσο ινηπόλ ρξεηαζηεί κηα ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαθνξνπνίεζε γηα
ηελ αλάγλσζε

θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηελ

ώξα ηεο

«γιώζζαο».
Δεμηόηεηεο

γξαθήο

Η παξαγσγή νπνηαζδήπνηε γξαπηήο εξγαζίαο είλαη κηα πνιύ ζύλζεηε
εξγαζία. Οη δπζθνιίεο ζηε βξαρππξόζεζκε κλήκε, ζηελ νκηιία θαη
ηε γιώζζα, ζηηο ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο θαη ζηελ νξγάλσζε θη
αιιεινπρία ησλ πιεξνθνξηώλ έρνπλ ζεκαληηθό αληίθηππν ζηελ
θαηάθηεζε θαη εμέιημε ησλ δεμηνηήησλ γξαθήο γηα πνιινύο καζεηέο
κε ζύλδξνκν Down.

Εηδηθέο
-

Αιιεινπρία
Αιιεινπρία

πεξηνρέο
ησλ

ιέμεσλ

γεγνλόησλ/

γηα

δπζθνιίαο:

ην

ζρεκαηηζκό

πιεξνθνξηώλ

ζηε

ηεο

πξόηαζεο

ζσζηή

ζεηξά

- Οξγάλσζε ησλ ζθέςεσλ θαη ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ πάλσ ζην
ραξηί.
Σηξαηεγηθέο:
- Δξεπλήζηε λα βξείηε πξόζζεηα πιηθά λα ππνβνεζήζνπλ ηε γξαθή
ζαλ θπζηθή δηαδηθαζία-δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο νξγάλσλ γξαθήο,
ιαβέο κνιπβηώλ, κεγαιύηεξεο γξακκέο, θνπηάθηα ζηε ζειίδα γηα λα
ελζαξξύλνπλ

ην

κέγεζνο

ησλ

γξακκάησλ,

ηεηξαράξαθα

ηεηξαγσληζκέλα ηεηξάδηα, πηλαθάθηα ή βνεζήκαηα Η/Υ.
- Να παξέρεηε νπηηθή ππνζηήξημε:π.ρ. θαξηειίηζεο, ιέμεηο-θιεηδηά,
εηθόλεο, αιιεινπρίεο.
- Παξέρεηε ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο θαηαγξαθήο:
1. γξαθή
2. ππνγξάκκηζε ή θπθιώλνπλ ηε ζσζηή απάληεζε.
3. θιεηζηή δηαδηθαζία
4. αιιεινπρία πξόηαζεο κε θάξηεο
5. αιιεινπρία κε εηθόλεο
6. ρξήζε Η/Υ κε εηδηθό πξόγξακκα π.ρ. γξαθήο νιόθιεξσλ ιέμεσλ
Σηγνπξεπηείηε όηη δεηάηε από ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ζέκαηα πνπ
ζηεξίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηελ θαηαλόεζή ηνπο.
Αλ αληηγξάθνπλ από ηνλ πίλαθα, επηιέμηε θαη ηνλίζηε κηα πην
ζύληνκε εθδνρή λα αληηγξάςνπλ, επηθεληξώλνληαο ζε όηη είλαη
απαξαίηεην γηα ην καζεηή εθείλν ή ρξεζηκνπνηείζηε θιεηζηή κέζνδν
ζε θύιιν εξγαζίαο πνπ έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ εηνηκαζηεί.
Δλζαξξύλεηε ηε ζπλερή γξαθή γηα κεγαιύηεξε επρέξεηα.

ή

Οξζνγξαθία
Όπσο

θαη

κε

ηελ

αλάγλσζε,

είλαη

άζνθν

λα

βαζηδόκαζηε

θπξηνιεθηηθά ζε θσλήκαηα γηα λα δηαπηζηώζνπκε ηηο αδπλακίεο ζηελ
νξζνγξαθία, θαζώο πνιιά παηδηά κε ζύλδξνκν Down ζα γξάθνπλ
ηηο ιέμεηο κόλν θαη κόλν κε ηε βνήζεηα ηεο νπηηθήο κλήκεο. Ωζηόζν
γηα λα αλαπηπρζνύλ θαη λα επεθηαζνύλ νη αλαγλσζηηθέο ηνπο
δεμηόηεηεο, ζα ρξεηαζηεί λα κάζνπλ θαη ηα θσλήκαηα αιιά ε εμέιημε
ζ’ απηή ηελ πεξηνρή ίζσο λα είλαη πην αξγή από ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο.
Σηξαηεγηθέο:
Λόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηηο γισζζηθέο δεμηόηεηεο θαη ζηελ νκηιία
θαζώο θαη ζην ιεμηιόγην είλαη ζεκαληηθό λα:
- Γηδάζθνπκε ιέμεηο πνπ είλαη κέζα ζηα πιαίζηα θαηαλόεζεο
- Γηδάζθνπκε ιέμεηο πνπ λα πξνσζνύλ ηελ εμέιημε ηεο νκηιίαο θαη
ηνπ ιόγνπ
- Γηδάζθνπκε ιέμεηο πνπ απαηηνύληαη γηα νξηζκέλα ζέκαηα ή
καζήκαηα
- Γηδάζθνπκε νξζνγξαθία όζν ην δπλαηόλ νπηηθά
- Φξεζηκνπνηνύκε κεζόδνπο πνιύ-αηζζεηεξηαθέο π.ρ. θνηηώθαιύπησ-γξάθσ-ειέγρσ, θαξηέιεο, ηρλειαζία κε ην δάρηπιν ζε
πεξηγξάκκαηα
- Δληζρύνπκε ην λόεκα αθεξεκέλσλ ελλνηώλ κε εηθόλα ή ζύκβνιν
- Κσδηθνπνηνύκε κε ην ίδην ρξώκα παξόκνηεο νκάδεο
γξακκάησλ/κνηίβα κέζα ζε ιέμεηο
- Παξέρνπκε κηα «ηξάπεδα» ιέμεσλ κε εηθόλεο αιθαβεηηθά
ηνπνζεηεκέλεο γηα ελίζρπζε ηνπ λνήκαηνο
- Γηδάζθνπκε ηνπο ήρνπο ησλ αξρηθώλ γξακκάησλ θαη βαζκηαία ησλ
ζπκπιεγκάησλ
- Δμεξεπλνύκε δξαζηεξηόηεηεο νξζνγξαθίαο ζηνλ Η/Υ
- Γηδάζθνπκε απιέο νηθνγέλεηεο ιέμεσλ.

Επηθνηλσλία κε Γνλείο / Κεδεκόλεο
Αλ θαη πνιινί γνλείο ζα έξρνληαη ζηα ζρνιεία ηαθηηθά, έλα ηεηξάδην
επηθνηλσλίαο

ζρνιείνπ-ζπηηηνύ

είλαη

ν

ηδαληθόο

ηξόπνο

λα

γλσζηνπνηνύληαη ηα θαζεκεξηλά λέα. Κάηη ηέηνην είλαη αλεθηίκεηεο
αμίαο όηαλ ν ιόγνο θαη ε νκηιία ηνπ παηδηνύ δελ έρεη επαξθώο
αλαπηπρζεί γηα λα κπνξεί λα κεηαθέξεη θαζαξά ηα λέα ηνπ.
Φξνληίζηε όκσο λα κελ γίλεη κέζνλ κεηαθνξάο κόλν ησλ άζρεκσλ
λέσλ…

