
Ππακηικέρ οδηγίερ για ηην παιδαγωγική ςποζηήπιξη 

παιδιών με ζύνδπομο Down   2. 
 

 

     Πεπίληψη 

Σα παηδηά κε ζχλδξνκν Down κπνξνχλ θαη ελδείθλπηαη λα ελζσκαηψλνληαη ζην 

γεληθφ ζρνιείν ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Sue Buckley. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηελ νπζηαζηηθή έληαμε απηψλ ησλ παηδηψλ είλαη ε χπαξμε ππνζηεξηθηηθήο βνήζεηαο, 

θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο εηδηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε 

ηφζν ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φζν θαη ηηο καζεζηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ 

κε Down. Σν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο φπνπ ζα εληάμνπκε ην καζεηή κε Down ζα 

πξέπεη λα είλαη ήξεκν, ρσξίο δπλαηνχο ζνξχβνπο, κε κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο καο ζα ιάβνπκε ππφςε καο ηφζν ηα νξγαληθά πξνβιήκαηα, 

φζν θαη ηελ πεξηνξηζκέλε βξαρχρξνλε κλήκε θαζψο θαη ηηο δπζθνιίεο ζηε γξαθή θαη 

ηελ αξίζκεζε. ηελ αλάγλσζε κπνξνχκε  λα πεηχρνπκε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα 

αξθεί λα αθνινπζήζνπκε ηελ θαηάιιειε κέζνδν .Σν παηδί κε Down ρξεηάδεηαη 

εθπαίδεπζε θηλεηηθφηεηαο θαζψο θαη εθκάζεζε θαλφλσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Με ππνκνλή, επηκνλή θαη ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ζην 

παηδί κε Down κηα εθπαίδεπζε πνπ ζα ην νδεγήζεη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

απηνλνκίαο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. 

 

1. Γνωζηική ανάπηςξη 

 

1.1 Γπαθή   

 

 Ζ ηθαλφηεηα γξαθήο ζηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down  είλαη έλαο ηνκέαο κε 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ρσξίο βέβαηα λα ιείπνπλ νη αηνκηθέο δηαθνξέο.  

Πνιιά παηδηά ηα θαηαθέξλνπλ αξθεηά θαιά, άιια δπζθνιεχνληαη αξθεηά θαη 

νξηζκέλα θαηαθέξλνπλ λα γξάςνπλ κφλν κε ηε ρξήζε πιεθηξνινγίνπ. 

 εκαληηθφ είλαη ην παηδί λα ελζαξξχλεηαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία λα 

αζρνιείηαη κε πιηθά γξαθήο (κνιχβηα, καξθαδφξνπο, θηκσιίεο, ζηπιφ, ιεπθέο 

θφιιεο, πίλαθαο θ.ι.π.).  Όιεο νη πξνγξαθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελδείθλπληαη λα έρνπλ 

ηε κνξθή παηρληδηνχ θαη ν δάζθαινο λα μεθηλά ν ίδηνο ηε δξαζηεξηφηεηα, 



πξνζειθχνληαο θαη ην παηδί. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ελδηαθέξνλ 

γηα ην παηδί, λα είλαη θαηαλνεηέο θαη λα αθνξνχλ ηνλ θφζκν ηνπ. 

 αλ πιηθά πξνηείλνληαη φια εθείλα πνπ ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή 

λα γεληθεχζεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηά, φπσο πίλαθαο ζηνλ νπνίν ζα κπνξεί λα 

ζρεδηάδεη κε καξθαδφξνπο, καπξνπίλαθαο, θηκσιία, κπνγηέο, ιεπθέο θφιιεο, ληνζηέ, 

λεξνκπνγηέο, άκκνο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ δαθηχισλ. 

Σα έπηπια ζηα νπνία ζα θάζεηαη πξέπεη λα είλαη ζην ζσζηφ κέγεζνο ψζηε λα 

αηζζάλεηαη άλεηα. Σα ζξαλία πνπ έρνπλ θιίζε πξνο ηα κέζα, πξνο ην ζψκα ηνπ 

παηδηνχ, βνεζνχλ. 

 ηελ αξρή ν δάζθαινο πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ν ίδηνο ην κνιχβη ζην ρέξη ηνπ 

παηδηνχ, λα ηνπ ππνδείμεη ην ζσζηφ ηξφπν πηαζίκαηνο θαζψο θαη λα ππνβνεζά ην 

παηδί ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ άιινπ ρεξηνχ σο ζηήξηγκα θαη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

ηεηξαδίνπ ή ηεο θφιιαο, ζηελ νπνία ην παηδί κε Down   δπζθνιεχεηαη. 

Ο δάζθαινο θαζνδεγεί ην ρέξη ηνπ παηδηνχ ζην ζρεδηαζκφ γξακκψλ. Σα πξψηα 

βαζηθά ραξάγκαηα είλαη νη νξηδφληηεο, νη θάζεηεο γξακκέο θαη ν θχθινο. Οη γξακκέο 

πνπ ραξάζζνληαη κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ ζρέδηα πνπ ζα ηηο θάλνπλ 

ειθπζηηθφηεξεο ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα ν θχθινο κπνξεί λα 

παξηζηάλεη έλα ρακνγειαζηφ πξνζσπάθη. Οη κηθξέο θάζεηεο γξακκέο κπνξνχλ λα 

παξηζηάλνπλ ηηο ζηαγφλεο ηεο βξνρήο πνπ πέθηεη ζε κηα νκπξέια ε νπνία 

παξηζηάλεηαη κε έλα εκηθχθιην, θαη ν ζπλδπαζκφο θάζεησλ θαη νξηδνληίσλ γξακκψλ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα μχιηλε ζθάια. Οη πξψηεο γξακκέο είλαη κεγαιχηεξεο 

ελψ ζηαδηαθά επηδηψθεηαη λα κπνξεί ην παηδί λα ραξάζζεη κηθξφηεξεο γξακκέο. 

 Μηα απφ ηηο πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε πξνζπάζεηα 

γξαθήο ηνπ νλφκαηφο ηνπ παηδηνχ. Ζ θαηάιιειε ζηηγκή είλαη φηαλ ην παηδί έρεη ήδε 

κάζεη λα δηαβάδεη ην φλνκά ηνπ. Πξνεγείηαη ε πξνθνξηθή πεξηγξαθή ησλ θηλήζεσλ 

πνπ γίλνληαη κε ην ρέξη γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ γξακκάησλ. 

Έρεη ζεκαζία λα ππάξρεη ζπλέπεηα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδνληαη ηα 

γξάκκαηα, δειαδή λα αθνινπζνχληαη θάζε θνξά νη ίδηεο θηλήζεηο. 

 εκαληηθή είλαη θαη ε θαηάιιειε επηινγή ηνπ πιηθνχ. Τπάξρνπλ εηδηθά 

κνιχβηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ιαβή. Καιφ είλαη λα ππάξρεη γνκνιάζηηρα ζην πίζσ 

κέξνο ψζηε λα κπνξεί ν καζεηήο λα κάζεη λα δηνξζψλεη εχθνια ηα πηζαλά ιάζε, θαη 

ην ρξψκα λα είλαη έληνλν, θαηά πξνηίκεζε καχξν ή κπιε. 

 Όζνλ αθνξά ζηηο γξακκέο πάλσ ζηηο νπνίεο ραξάζζνληαη ηα γξάκκαηα, ε P. 

Οelwein πξνηείλεη νη γξακκέο απηέο λα είλαη ζε ηξία επίπεδα: ε πξψηε γξακκή λα 



είλαη ζπλερήο, ε κεζαία δηαθεθνκκέλε θαη ε ηξίηε πάιη ζπλερήο. Απηέο νη γξακκέο ζα 

δηεπθνιχλνπλ ην καζεηή λα γξάθεη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα. Πξνηείλεηαη απηέο νη 

γξακκέο λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ρξσκαηηθά. Ζ πξψηε κπνξεί λα είλαη πξάζηλε, ε 

κεζαία θίηξηλε θαη ηεο βάζεο θφθθηλε. Θα κπνξνχζε ηφηε θαηά ηελ δηδαζθαιία π.ρ. 

ηνπ θεθαιαίνπ «γηψηα» λα πεη ν δάζθαινο: «Ξεθηλάκε απφ ηελ πξάζηλε γξακκή, 

πξνρσξάκε κέζα απφ ηελ θίηξηλε θαη ζηακαηάκε ζηελ θφθθηλε». Δλψ γηα ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ κηθξνχ «γηψηα» μεθηλάκε απφ ηελ θίηξηλε θαη ζηακαηάκε ζηελ 

θφθθηλε. Οη ίδηεο γξακκέο κπνξνχλ λα ραξαρηνχλ θαη ζηνλ πίλαθα, φπσο θαη ζε 

ράξηηλεο ηαηλίεο κε ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα θαη 

κπνξνχλ λα επηθνιιεζνχλ ζην ζξαλίν ηνπ καζεηή. 

 Ο καζεηήο αλακέλεηαη λα πεξάζεη απφ ηέζζεξα ζηάδηα: α) ηεο εμάζθεζεο ζην 

ζρεδηαζκφ, φπνπ ζα κάζεη ην ζσζηφ ζρεκαηηζκφ ησλ γξακκάησλ, αθνκνηψλνληαο ηηο 

πξφηππεο κνξθέο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ιέμεσλ θαζψο θαη ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ 

γηα ηελ ράξαμή ηνπο. β) ηεο κίκεζεο, φπνπ παξαθνινπζεί ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ απφ 

ηνλ δάζθαιν θαη θαιείηαη λα ηνλ επαλαιάβεη. γ) ηεο αληηγξαθήο, φπνπ παξνπζηάδεηαη 

ην δηδαζθφκελν γξάκκα ή ε ιέμε γξακκέλε ζε κηα θαξηέια θαη αλακέλεηαη λα ηελ 

αληηγξάςεη, ρσξίο νδεγίεο γηα ηηο θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα θάλεη. δ) ηεο κλήκεο, φπνπ 

ην παηδί αλακέλεηαη λα κπνξεί λα αλαθαιεί έλα γξάκκα ή κηα ιέμε, φηαλ ηελ αθνχεη 

θαη λα ηε γξάθεη, ρσξίο λα βιέπεη θάπνην πξφηππν. 

 ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο καζεηήο δπζθνιεχεηαη πάξα πνιχ ζηε γξαθή, 

επηβάιιεηαη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Πξέπεη λα εμαζθεζνχλ ζηε ρξήζε ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Όηαλ παξαηεξείηαη εκθαλήο 

θαζπζηέξεζε ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηε θπζηθή δχλακε ηνπ καζεηή, ζην ζπληνληζκφ 

θαη ην ζπλδπαζκφ ησλ θηλήζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο δχλακεο ρξεηάδεηαη ε ζπλδξνκή 

ηνπ εξγαζηνζεξαπεπηή. 

         Οη αζθήζεηο νπηηθνθηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη βειηίσζεο ηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ηεο γξαθήο. 

(Γαξαήο 2002, Burns and Gunn, 1997) 

 

1.2 Απιθμηηική 

 

 Οη δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε Down   ζηελ αξηζκεηηθή είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θηάλνπλ λα κεηξνχλ απφ ην 1-20 θαη 

λα εθηεινχλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο, ρσξίο φκσο ην απνηέιεζκα λα μεπεξλά ηνλ 



αξηζκφ 20. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λ’ αξηζκήζνπλ θαη πάλσ απφ ην 20 θαη λα 

εθηειέζνπλ πνιχ απινχο πνιιαπιαζηαζκνχο θαη δηαηξέζεηο. Καζψο ε πεξηνξηζκέλε 

βξαρχρξνλε κλήκε ηνπο δπζθνιεχεη πνιχ ζηνπο ππνινγηζκνχο θαη ε ειιηπήο 

αθνπζηηθή κλήκε ζηελ εκπέδσζε ησλ πξνθνξηθψλ νδεγηψλ ηνπ δαζθάινπ, είλαη 

αλαγθαία ε ρξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ, ηφζν γηα ην κέηξεκα, φζν θαη γηα ηελ εθηέιεζε 

απιψλ πξάμεσλ. Σν πιηθφ πξέπεη λα έρεη πνηθηιία θαη λα παξνπζηάδεηαη κε ηξφπν 

ειθπζηηθφ ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ 

αξηζκεηηθή.  

         πρλά βνεζά ε ζχλδεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ πξαγκαηηθή δσή. 

Μπνξνχκε π.ρ. λα ζηξψζνπκε ην ηξαπέδη θαη λα κεηξήζνπκε ηα καραηξνπήξνπλα. 

Αξρηθά ε αξίζκεζε γίλεηαη κεραληθά. Μπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε ηελ αξίζκεζε κε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε θαη λα επαλαιακβάλνπκε δηαξθψο ηνπο αξηζκνχο 

απφ ην 1-10 κέρξη ν καζεηήο λα είλαη ηθαλφο λα ηνπο επαλαιάβεη. 

 Πνιιέο θνξέο ηα πξνβιήκαηα ιφγνπ ζηα παηδηά κε Down   ηα δπζθνιεχνπλ 

ζηελ αξίζκεζε. Μπνξνχκε ηφηε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε λνεκαηηθή γιψζζα 

αληηθαζηζηψληαο ηνπο αξηζκνχο κε λνήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε αμία γηα ηα 

παηδηά απηά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζαθή ππεξνρή ηεο νπηηθήο κλήκεο έλαληη ζηεο 

αθνπζηηθήο. 

         Δπεηδή έρεη παξαηεξεζεί φηη δπζθνιεχνληαη λα δείμνπλ έλα – έλα ηα 

αληηθείκελα θαη λα η’ αξηζκήζνπλ, κπνξνχκε λα ηνπνζεηνχκε εκείο ην δάθηπιφ ηνπο 

ζε θάζε αληηθείκελν θαζψο κεηξάλε ή λα δείρλνπκε εκείο ηα αληηθείκελα πνπ 

αξηζκνχλ. 

 Καζψο ηα παηδηά κε Down   εκθαλίδνπλ ηα ηερλάζκαηα γλσζηηθήο απνθπγήο 

κπξνζηά ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο κάζεζεο, θαη ηα καζεκαηηθά είλαη έλα δχζθνιν 

πεδίν γηα απηά, είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξέζνπκε λα θξαηήζνπκε ηελ πξνζνρή ηνπο 

ζπγθεληξσκέλε γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν, πξηλ βαξεζνχλ θαη εγθαηαιείςνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα. Απηφ κπνξεί λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο παηρλίδηα κέζα απφ ηα νπνία 

κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αξηζκεηηθή. Μπνξνχκε π.ρ. λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα 

κεγάιν πιαζηηθφ δάξη ην νπνί ην πεηάκε θαη φηαλ πέζεη κεηξάκε πφζεο θνπθίδεο έρεη 

ε επάλσ πιεπξά. Άιιε δξαζηεξηφηεηα είλαη ηα θξπκκέλα αζηέξηα. Υξεζηκνπνηψληαο 

θαξηέιεο κε κηθξφ αξηζκφ (2-5) αζηεξηψλ, κεηξάκε ηνλ αξηζκφ ησλ αζηεξηψλ. Μεηά 

θξχβνπκε ηελ θάξηα θαη ξσηάκε ην παηδί πφζα αζηέξηα θξχβνπκε. Αλ απαληήζεη 

ιάζνο ηνπ μαλαδείρλνπκε ηελ θάξηα. ην ηέινο ην παηδί κεηξάεη κφλν ηνπ η’ αζηέξηα  

πξηλ ηνπ ηα θξχςνπκε. 



         εκαληηθφ είλαη λα κάζεη ην παηδί λα ηαηξηάδεη αληηθείκελα έλα πξνο έλα. Απηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί δεκηνπξγψληαο δεπγάξηα είηε απφ εηθφλεο, είηε απφ πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα. (π.ρ. ηα βάδα κε ηα θαπάθηα ηνπο). Γηα λα απνθηήζεη ην παηδί ηελ έλλνηα 

ηεο κνληκφηεηαο κεηξάκε ηα αληηθείκελα θαη χζηεξα ηνπο αιιάδνπκε ζέζε ή πιαίζην 

θαη ηα μαλακεηξάκε. Δπαλαιακβάλνπκε ηελ δξαζηεξηφηεηα κέρξη ην παηδί λα 

θαηαιάβεη φηη πέληε απηνθίλεηα είλαη πέληε άζρεηα απφ ηελ ζέζε ηνπο. 

 Όηαλ δεηάκε απφ ην παηδί λα βγάιεη έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ απφ έλα 

ζχλνιν αληηθεηκέλσλ, πνιιέο θνξέο δπζθνιεχεηαη λα ζηακαηήζεη ζην αληηθείκελν 

πνπ πξέπεη. Έλαο ηξφπνο λα ην δηεπθνιχλνπκε είλαη λα ην παξνηξχλνπκε λα 

επαλαιάβεη πνιιέο θνξέο ην δεηνχκελν αξηζκφ πξηλ μεθηλήζεη ην κέηξεκα.                     

Φηηάρλνληαο ζεηξέο απφ αληηθείκελα νη νπνίεο λα απμάλνπλ πξννδεπηηθά ζε κήθνο 

θαη αξηζκφ αληηθεηκέλσλ κπνξνχκε λα ηνπο δηδάμνπκε ην πεξηζζφηεξν – ιηγφηεξν. 

Τπνινγίδνληαο ηελ δπζθνιία ησλ παηδηψλ κε Down   ζηε γξαθή θαιφ είλαη νη 

πξνζζέζεηο θαη νη αθαηξέζεηο λα γίλνληαη ζην καγλεηηθφ πίλαθα ψζηε λα κπνξεί ην 

παηδί λα αθνζησζεί ζηνλ ππνινγηζκφ θαη λα κελ αλαιψλεη δπλάκεηο ζηελ πξνζπάζεηα 

λα γξάςεη ζσζηά ηνπο αξηζκνχο. 

 Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο δπζθνιίαο ησλ παηδηψλ απηψλ ζηελ αξηζκεηηθή 

ελδείθλπηαη ε εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο γηα λα θάλνπλ ηηο ηέζζεξηο 

πξάμεηο ηεο αξηζκεηηθήο. 

          Οη αζθήζεηο νκαδνπνίεζεο, ηαμηλφκεζεο, εθηίκεζεο ησλ δηαζηάζεσλ, 

κέηξεζεο ηεο πνζφηεηαο, ζχγθξηζεο, βνεζνχλ ηνλ καζεηή κε Down   λα αληηιεθζεί 

ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο. (Nye, Clibbens, Bird, 1995). 

 

 

1.3 Πποθοπικόρ λόγορ 

 

 Σν παηδί κε Down   ζπλαληά κεγάιεο δπζθνιίεο ζηνλ ιφγν πνπ κεξηθέο θνξέο 

θηάλνπλ σο ηελ απψιεηα ιφγνπ. Δίλαη απαξαίηεηε ε ινγνζεξαπεία. Ζ δπζθνιία 

αθνξά ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ. 

 Οη νδεγίεο ηνπ δαζθάινπ πξνο ην καζεηή πξέπεη λα είλαη απιέο θαη λα 

δίλνληαη βαζκηαία. Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη ζηαζεξνί θαη 

επαλαιακβαλφκελνη θαη λα αλήθνπλ ζην ιεμηιφγην ηνπ παηδηνχ. Απνθεχγνπκε ηηο 

νκφερεο θαη ηηο ερεηηθά παξφκνηεο ιέμεηο πνπ ηα κπεξδεχνπλ θαη θξνληίδνπκε ψζηε ε 

θαηαλφεζε απηψλ πνπ ιέκε λα εληζρχεηαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα. Υξεζηκνπνηνχκε 



πξφζζεηα θαλάιηα πξνζέγγηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. Δληζρχνπκε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

αθεξεκέλσλ ελλνηψλ κε εηθφλεο θαη ζχκβνια. Οξγαλψλνπκε ηηο ιέμεηο πνπ ήδε 

γλσξίδνπλ αιθαβεηηθά θαη ζε θαηεγνξίεο θαη ηηο αλαγξάθνπκε ζε θαξηέιεο καδί κε 

εηθφλεο. Δληζρχνπκε ηε κλήκε ηνπο κε ηηο ζπρλέο επαλαιήςεηο, ρξεζηκνπνηψληαο 

κλεκνληθέο ηερληθέο θαη θαηεγνξηνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο. 

 Θεσξείηαη φηη ηα παηδηά κε Down   βειηηψλνπλ ην ιφγν ηνπο, ηε κλήκε ηνπο 

θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηνληαη θαη λα αηηηνινγνχλ κέζα απφ ηελ αλάγλσζε. Πνιιά 

παηδηά αξζξψλνπλ θαιχηεξα ηηο ιέμεηο φηαλ ηηο δηαβάδνπλ, θαζψο έρνπλ θαη ηελ 

νπηηθή παξνπζίαζε καδί κε ηελ αθνπζηηθή. Όηαλ ε ιέμε βξίζθεηαη κέζα ζε κηα 

πξφηαζε, ε θαηαλφεζε ηεο εληζρχεηαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα. Αθφκα κέζα απφ ηελ 

αλάγλσζε ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε ζπληαθηηθά ζσζηέο πξνηάζεηο. 

 Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδηά κε Down   δελ βειηηψλνπλ ην ιφγν ηνπο 

κφλν κε ηελ επαθή ηνπο κε ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ κηινχλ θαλνληθά. Υξεηάδεηαη 

νξγαλσκέλν πξφγξακκα. 

         Αξρίδνπκε κε ηηο νηθείεο ιέμεηο θαη ζπλήζσο κε ην φλνκα ηνπ παηδηνχ θαη ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαζψο θαη ησλ νηθείσλ ηνπ αληηθεηκέλσλ. 

Υξεζηκνπνηνχκε ην θαηλνχξγην ιεμηιφγην ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ψζηε λα 

βνεζήζνπκε ηελ γελίθεπζή ηνπ. Δπαλαιακβάλνπκε αηνκηθά ζην παηδί θάζε νδεγία 

πνπ  δίλνπκε ζηελ ηάμε. Σν παξνηξχλνπκε λα καο θνηηάεη φηαλ ηνπ κηιάκε θαη 

ηδηαίηεξα ζην ζηφκα. Φξνληίδνπκε λα θάζεηαη ζην κπξνζηηλφ ζξαλίν θνληά ζηελ 

έδξα. Υξεζηκνπνηνχκε κηθξέο πξνηάζεηο πνπ ηηο ζπλνδεχνπκε κε εηθφλεο, 

ρεηξνλνκίεο θαη κε ζρεηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ.  

      Απνθεχγνπκε ηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο πνπ απαηηνχλ κνλνιεθηηθέο απαληήζεηο 

ψζηε λα ελζαξξχλνπκε ηελ δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ πξνηάζεσλ. Σνπο δίλνπκε 

αξθεηφ ρξφλν ψζηε λα ζθεθηνχλ θαη λα νξγαλψζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο, θαζψο 

ζπλήζσο γλσξίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φ,ηη θαηαθέξλνπλ λα εθθξάζνπλ 

γισζζηθά. 

      Φέξλνπκε ζηελ ηάμε εμσηεξηθά ζηνηρεία πνπ ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά γηαηί φζν πην 

ζεκαληηθφ είλαη έλα αληηθείκελν ή έλα άηνκν γηα ην παηδί ηφζν πεξηζζφηεξν επηζπκεί 

λα ην θαηoλνκάζεη. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα θέξνπκε ζηελ ηάμε έλα βάηξαρν 

κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα δηδάμνπκε ην ιεμηιφγην: βάηξαρνο, θεθάιη, πφδηα, 

θνηιηά, πξάζηλν, κάηηα, ζηφκα, πεδά, θνιπκπά, είλαη βξεγκέλνο, γιηζηξά θ.ι.π. 

Υξεζηκνπνηνχκε αζθήζεηο θαηαλφεζεο ηεο γιψζζαο θαη ηεο νκηιίαο θαη ηηο 

επαλαιακβάλνπκε ζπλερψο αληακείβνληαο ην παηδί ζε θάζε ζσζηή αληαπφθξηζε. Ζ 



ζεηηθή ελίζρπζε έρεη πνιχ ζεκαληηθά νθέιε γηα απηά ηα παηδηά πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε 

αλάγθε ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ επηβεβαίσζε. 

       πκβνπιεχνπκε ηνπο γνλείο ηνπο λα ηα πεγαίλνπλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο θνιχκπη, γπκλαζηηθή, δξακαηνζεξαπεία, νη νπνίεο εληζρχνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπο θαη βειηηψλνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, γεγνλφο πνπ 

ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κέζα απφ ηε γισζζηθή έθθξαζε. 

(Buckley, 1999). 

 

 

 

 

2.Κινηηικόηηηα                                                                                                                                                                                                         

ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down ε θηλεηηθή πξνζέγγηζε πξνζθέξεη επθαηξία γηα 

επηθνηλσλία, απφθηεζε θηλεηηθήο ηθαλφηεηαο, θαιή ζσκαηηθή θαηάζηαζε, απφθηεζε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο. 

Δίλαη απαξαίηεηεο νη αζθήζεηο ηφζν ηεο αδξήο, φζν θαη ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. 

      Σα παηδηά κε Down ρξεηάδνληαη άζθεζε ζην βάδηζκα φπνπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ νη γεληθέο θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αθχπληζε ησλ 

κειψλ ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δχλακεο ειέγρνπ θαη ηεο ηζνξξνπίαο. Σα 

παπνχηζηα πξέπεη λα είλαη ειαθξηά θαη ειαζηηθά. Σν βάδηζκα ζηηο θηέξλεο θαη ζηα 

δάρηπια ζηα καζήκαηα θίλεζεο, ρσξίο παπνχηζηα ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηελ 

αλάπηπμε ελαιιαθηηθνχ βαδίζκαηνο γηα παηδηά κε Down   θαη λα απνζαξξχλνπλ ην 

απφηνκν βήκα. 

       Σν ηξέμηκν πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηξαπκαηηζκνί. Ζ 

ηαρχηεηα δελ ζα πξέπεη λα είλαη ν αξρηθφο ζηφρνο. Ζ εμάζθεζε ζηηο ξίςεηο είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηα παηδηά κε Down   θαζψο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

πνιιά νκαδηθά παηρλίδηα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ιαβή, ε εμάζθεζε ηεο νπνίαο γηα 

ηα παηδηά κε Down   αξρηθά γίλεηαη κε ηελ παγίδεπζε ηεο κπάιαο πνπ θπιάεη ζην 

πάησκα ή ην αγθάιηαζκα κηαο κπάιαο. Σα κάηηα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη ζηελ 

κπάια θαη λα κελ αθνινπζνχλ ηα ρέξηα. Μπνξνχλ λα επηλνεζνχλ κηθξά θαη ειαθξηά 

αληηθείκελα φπσο ζαθνχιεο κε κπηδέιηα ή κπαιφληα.  

 Σα παηδηά κε Down   ρξεηάδνληαη επηκνλή θαη ππνκνλή γηα λα κάζνπλ ηηο 

θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξέπεη λα θξνληίδνπκε ψζηε νη θηλήζεηο λα είλαη αζθαιείο 



γηα ηα παηδηά κε αηιαληναμνληθή αζηάζεηα. Ζ θηλεηηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα γίλεη 

κέζα απφ παηρλίδηα, ζεαηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ή ρνξφ. Σα παηδηά απηά ιφγσ ηεο 

ππνηνλίαο πνπ ηα ραξαθηεξίδεη έρνπλ αλάγθε απφ έληνλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα ηα 

αθππλίδνπλ θαη λα ηα ελεξγνπνηνχλ. Σν γεληθφ θηλεηηθφ πιάλν πξέπεη λα είλαη έηζη 

ζρεδηαζκέλν ψζηε νη ελεξγεηηθέο θαη νη ιηγφηεξν ελεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα 

ελαιιάζζνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά δηάθνξεο κπτθέο νκάδεο ψζηε 

ηα παηδηά λα κελ θνπξάδνληαη πνιχ θαη λα κελ ράλνπλ ζπγρξφλσο ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο. εκαληηθέο είλαη  νη ζηηγκέο ραιάξσζεο θαη ε εθκάζεζε ζσζηήο αλαπλνήο.  

        Απαξαίηεηεο είλαη θαη νη αζθήζεηο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε 

βειηίσζε ηφζν ηεο γξαθήο ηνπο φζν θαη ησλ δεμηνηήησλ εκεξήζηαο δηαβίσζεο. 

(Burns and Gunn, 1997). 

 Γηα αζθήζεηο θηλεηηθφηεηαο παξαπέκπνπκε ζηηο ζεκεηψζεηο ηεο θ. Ηνξδαλίδνπ 

«Κηλεηηθή αγσγή (ζεξαπεία) παηδηψλ κε βαξηά ή ειαθξηά θηλεηηθή θαζπζηέξεζε, 

δηαηαξαρή 1,2» θαη ζηηο ζεκεηψζεηο ηεο θ. Καξακπαηδάθε «Πξψηκε παξέκβαζε ζε 

παηδηά κε ςπρνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο, πξψηκε παξέκβαζε ζε παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο 1,2,3». 

 

 

3.Κοινωνικέρ δεξιόηηηερ - Σςμπεπιθοπά 

 Σν παηδί κε Down   ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Όινη νη θαλνληζκνί ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη απηνί πνπ αθνξνχλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζρνιείνπ (π.ρ. επίζθεςε ζε κνπζείν), πξέπεη λα δηδάζθνληαη 

ηδηαηηέξσο ζην παηδί θαη λα επαλαιακβάλνληαη ηαρηηθά. Ο καζεηήο ρξεηάδεηαη λα 

πξνεηνηκαζηεί γηα θάζε αιιαγή ζην πξφγξακκα. Οη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζα πξέπεη 

λα είλαη ιίγνη θαη λα παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν απιφ θαη θαηαλνεηφ. Αθφκα θαη ε πην 

απιή ζπκπεξηθνξά φπσο λα πεξηκέλεη ζηελ νπξά ζην θπιηθείν ή λα επηζηξέθεη ζηελ 

ηάμε κεηά ηνλ ήρν ηνπ θνπδνπληνχ, ρξεηάδεηαη λα δηαζαθελίδεηαη ιεθηηθά. Να κάζεη 

πνχ είλαη νη ηνπαιέηεο θαη λα μερσξίδεη ησλ αγνξηψλ απφ ησλ θνξηηζηψλ, λα πιέλεη ηα 

ρέξηα ηνπ κεηά απφ ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο. Να μέξεη πφηε λα θνξά ην κπνπθάλ ηνπ, 

πφηε λα ηξψεη ην θαγεηφ ηνπ. 

         Δλζαξξχλνπκε ηνλ καζεηή λα παξαθνινπζεί ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ παηδηψλ 

θαη λα ηε κηκείηαη. Οπηηθφ πιηθφ φπσο εηθφλεο ή δηαθάλεηεο πνπ λα επηδεηθλχνπλ 

επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ. Οηηδήπνηε ζέινπκε λα ηνπ 



δηδάμνπκε ηνπ ην δείρλνπκε έκπξαθηα θαη φρη ζεσξεηηθά. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη 

κέζα απφ ζεαηξηθνχο ξφινπο ή παηρλίδηα. Ο καζεηήο πξέπεη λα κάζεη λα 

ζπλαηζζάλεηαη απφ ηηο αιιαγέο ζηε θσλή ηνπ δαζθάινπ ή θάπνηεο ρεηξνλνκίεο πφηε 

ελεξγεί ζσζηά θαη πφηε ιάζνο. Κάζε ζσζηή ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα επαηλείηαη άκεζα 

θαη λα ακείβεηαη. Ο έπαηλνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ην παηδί κε Down    κε ηελ 

ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη ιεηηνπξγεί επαλαηξνθνδνηηθά. Ο δάζθαινο ηνπ αλαζέηεη 

ππεπζπλφηεηεο ζηηο νπνίεο είλαη ηθαλφο λα αληεπεμέιζεη. Σν παηδί κε Down   

ρξεηάδεηαη ελζάξξπλζε γηα λα αλεμαξηεηνπνηεζεί. Πξέπεη λα ηνπ δίλεηαη ειεχζεξνο 

ρξφλνο λα δξαζηεξηνπνηείηαη ρσξίο ηελ επίβιεςε ηνπ δαζθάινπ, έζησ θαη αλ θάλεη 

ιάζνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα. Έηζη ην παηδί είλαη πξνεηνηκαζκέλν γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη θαη 

αηζζάλεηαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Σν παηδί κε Down , θπξίσο εμαηηίαο ησλ 

δπζθνιηψλ ζην ιφγν, δελ εληάζζεηαη  εχθνια ζηελ νκάδα. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζα απφ παηρλίδηα θαη απφ ξφινπο πνπ ζα ηνπ αλαζέζνπκε κέζα ζηελ ηάμε. 

      Οη γνλείο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζ’ απηή ηελ πξνζπάζεηα, νξγαλψλνληαο πάξηη 

θαη θαιψληαο φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, παξνηξχλνληάο ηνλ λα ζπκκεηάζρεη ζε 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο θνιπκβεηήξην, ζχιινγνο ρνξνχ. 

Απηφ πνπ δελ πξέπεη λα μερλάκε είλαη φηη ν καζεηήο κε Down   έρεη ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη νη πξνζδνθίεο καο ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθέο. Οη ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο θαη 

ε πίεζε, φπσο θαη ε ππεξβνιηθή επηείθεηα, κφλν αληίζεηα απνηειέζκαηα ζα θέξνπλ 

(Buckley and Bird , 1994). 

     ρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο παξαπέκπνπκε θαη ζηηο 

ζεκεηψζεηο ησλ θ. Σζατλέ θαη Παηζνπιέ «Μεζνδνινγία θαη ηερληθέο αλάιπζεο 

εθαξκνζκέλεο ζπκπεξηθνξάο» θαη φζνλ αθνξά ζηηο δεμηφηεηεο εκεξήζηαο δηαβίσζεο 

ζηηο ζεκεηψζεηο ηεο θ. Καξακπαηδάθε «Γεμηφηεηεο εκεξήζηαο δηαβίσζεο». 
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