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Σύνδροµο Down:  
ένα ιδιαίτερο αναπτυξιακό προφίλ  

•  Το συγκεκριµένο σύνδροµο αποτελεί (όπως όλα τα σύνδροµα που 
οφείλονται σε χρωµοσωµικές ανωµαλίες) µία ιδιαίτερη υπο-οµάδα στο 
γενικότερο πληθυσµό των ατόµων µε νοητική καθυστέρηση, διότι πέρα 
των άλλων ιδιαιτεροτήτων (σωµατικών, ιατρικών) τα άτοµα αυτά 
εµφανίζουν και ένα ιδιαίτερο αναπτυξιακό προφίλ, ιδιαίτερα στο 
γλωσσικό και γνωστικό τοµέα.  

•  Οι συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες αποδίδονται στην οργανικότητα 
(τρισωµία 21), η οποία επηρεάζει και 
καθορίζει τη νευροφυσιολογία του 
εγκεφάλου αυτών των ατόμων (Rondal, 1999, Nadel, 1996, 

Wisnieswky et al. 1996). Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι ένας συγκεκριµένος 
γονότυπος µπορεί να οδηγεί σε ένα συγκεκριµένο γνωστικό – 
συµπεριφορικό φαινότυπο. 



…αλλαγή στάσεων…  
…αλλαγή γνώσεων… 

•  Τα τελευταία χρόνια σηµειώθηκε µία σηµαντική µεταστροφή που αφορά την ποιότητα 
ζωής αυτών των ατόµων καθώς και στις προσδοκίες που έχουµε από αυτά τα άτοµα.  

•  Αιτίες αυτής της αλλαγής υπήρξαν η βελτίωση των συνθηκών και των παρεχόµενων 
υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της εργασίας καθώς και την 
ανάπτυξη του κοινωνικού κινήµατος για τη διασφάλιση των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων, ιδιαίτερα για τα άτοµα µε αναπηρίες (Rietveld, 2005). 

•  Επίσης µία σηµαντική παράµετρος που συνετέλεσε σε αυτό, υπήρξε η αλλαγή 
θεώρησης της αναπηρίας, και κυρίως η αποµάκρυνση από το µοντέλο του εντοπισµού 
των αδυναµιών και του ελλείµµατος των ατόµων µε αναπηρία. Η στροφή στο 
κοινωνικό µοντέλο της αναπηρίας (Oliver, 1996) συντέλεσε ουσιαστικά στην αλλαγή 
της θεµατολογίας της έρευνας που αφορούσε πληθυσµούς µε αναπηρίες 
επιτρέποντας µας να έχουµε µία σαφέστερη εικόνα των δυνατοτήτων αυτών των 
ατόµων.  



Ιδιαιτερότητες στην ανάπτυξη, 
ιδιαιτερότητες στο σχεδιασµό της 

αντιµετώπισης 

•  Η γνώση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι 
διαφορετικές οµάδες µε αναπηρίες είναι πολύ σηµαντική, 
διότι µας επιτρέπει να τις λαµβάνουµε υπόψη για το 
επιτυχή σχεδιασµό των πρακτικών αντιµετώπισης των 
εκπαιδευτικών αναγκών αυτών των ατόµων, είτε σε 
επίπεδο πρώιµης παρέµβασης είτε σε επίπεδο 
συστηµατικής σχολικής και µετασχολικής εκπαίδευσης  



Γλωσσική ανάπτυξη: 
ιδιαιτερότητες… 

•  Η παρουσία του συγκεκριµένου χρωµοσώµατος οδηγεί σε έναν 
σωµατικό & βιολογικό φαινότυπο καθώς και σε ένα ιδιαίτερο 
προφίλ γλωσσικών δεξιοτήτων (Chapman, Hesketh, Kistler, 2002), το οποίο 
ως ένα βαθµό συνδέεται µε τις χαµηλές γνωστικές ικανότητες.  

•  Σηµειώνονται έντονες ενδοατοµικές διαφορές, όσον αφορά το 
ρυθµό της γλωσσικής ανάπτυξης καθώς και το επίπεδο των 
γλωσσικών δεξιοτήτων   αυτών των παιδιών (Chapman, 1995, 1999, 
McDonald, 1997, Roizen, 2001).  

•  Γενικά, τείνει να δηµιουργηθεί η υπόθεση ότι η γλωσσική όπως 
και η γνωστική ανάπτυξη στα παιδιά – άτοµα µε σύνδροµο Down 
κυµαίνεται σε µία κατανοµή, όπως η καµπύλη του Gausse, ότι 
δηλαδή οι γνωστικές  & οι γλωσσικές δεξιότητες αυτών των 
ατόµων έχουν µία συγκέντρωση στο µέσο τµήµα της κατανοµής, 
αλλά υπάρχουν και άτοµα που βρίσκονται στα άκρα της 
κατανοµής, δηλ. µε πολύ χαµηλές ή πολύ υψηλές ικανότητες 
(Rondal, 1999).  



Η γλωσσική ανάπτυξη παιδιών µε 
σύνδροµο Down συγκρινόµενα µε 

άλλα σύνδροµα 
Τοµέας γλωσσικής 

ανάπτυξης Σύνδροµο Down Σύνδροµο Williams Σύνδροµο εύθραυστο X 
(Fragile – X) 

Φωνητική  – Φωνολογική 
ανάπτυξη - - + - - 

Λεξιλογική ανάπτυξη - +   

Θεµατική –σηµασιολογική 
ανάπτυξη + + ? 

Μορφολογική – 
συντακτική ανάπτυξη - - + 

(κατανόηση: ?) - 

Πραγµατολογική 
ανάπτυξη + - - - 

Ικανότητες διαλόγου - - - 
Επεξήγηση Πίνακα: + (+) : σχετική δυνατότητα, - (-): σχετική αδυναµία, ?: µη επαρκή δεδοµένα (βλέπε 

Rondal and Edwards (1997) 



Συνοψίζοντας … 
Γλωσσικός Τοµέας  Εντοπιζόµενα προβλήµατα 
1. Άρθρωση & ακουστική 

διάκριση 
* Αρθρωτικές & συν-αρθρωτικές δυσκολίες, ιδιαίτερα µε τα πιο «λεπτά» φωνήµατα 
- Αργή και µερικές φορές µη – ολοκληρωµένη ωρίµανση στη φωνηµική διάκριση 

2 . Λ ε ξ ι λ ο γ ι κ ό  & 
σηµασιολογικό 

- Μειωµένο λεξιλόγιο τόσο σε αριθµό λέξεων καθώς και σε σηµασιολογικά 
χαρακτηριστικά µεταξύ λέξεων 

* Φτωχή οργάνωση του νοητικού λεξικού (mental lexicon) τόσο σε 
σηµασιολογικό όσο και σε προ-πραγµατολογικό επίπεδο 

3. Μορφο-συντακτικό  - Το µήκος των χρησιµοποιούµενων προτάσεων είναι µειωµένο καθώς και το επίπεδο 
πολυπλοκότητα  τους  

* Προβλήµατα µε τη χρήση µορφολογικών κανόνων (ιδιαίτερα στη 
χρησιµοποίηση καταλήξεων, συµφωνία αριθµού, προσώπου, πτώσεων 
κ.ο.κ) 

- Προβλήµατα µε την παραγωγή και κατανόηση  των καθ’ υπόταξη και 
σύνθετων προτάσεων 

4. Πραγµατολογικό - Αργή ανάπτυξη των υψηλών πραγµατολογικών δεξιοτήτων (π.χ. συνεισφορά 
θεµάτων στη συζήτηση, καταγραφή της λεκτικής αλληλεπίδρασης µε 
άλλους, κ.ο.κ) 

5. Οργάνωση Διαλόγου  * Μη επαρκώς αναπτυγµένες µακρο-δοµές διαλόγου   

* µε αστερίσκο σηµειώνονται τα πιο συχνά εµφανιζόµενα προβλήµατα καθώς και αυτά που είναι 
πιο δύσκολα στην  αντιµετώπισή τους.  
(Rondal, 1999)  



Μία ερµηνευτική προσέγγιση 
•  Μία σχετικά πρόσφατη ερµηνευτική προσέγγιση της διαφοροποίησης του προφίλ 

των γλωσσικών δεξιοτήτων στα παιδιά – άτοµα µε σύνδροµο Down, καθώς και των 
παρατηρούµενων ενδο-ατοµικών διαφορών, αφορά τις διαφοροποιηµένες 
εγκεφαλικές δοµές αυτών των παιδιών.  

•  Τα  αποτελέσµατα από νευρο-παθολογικές µελέτες του εγκεφάλου παιδιών – 
ατόµων µε σύνδροµο Down εµφανίζουν την ύπαρξη έντονων ανωµαλιών, όπως 

•  µη – ολοκληρωµένης ωρίµανσης των νευρώνων & συνάψεων στην γέννηση,  
•  µειωµένο εγκεφαλικό βάρος,  
•  µειωµένη πυκνότητα νευρώνων & συνάψεων,  
•  υποπλασία των µετωπιαίων λοβών,  
•  εµφάνιση στενότερης άνω µετωπιαίας έλικας,  
•  καθυστέρηση στη µυελίνωση των νευρολογικών ιστών επηρεάζοντας  έτσι την 

αλληλεπίδραση µεταξύ των µετωπιαίων και κροταφικών λοβών.  
•  ανωµαλίες στο σχηµατισµό του υποθάλαµου και του ιππόκαµπου,  
•   µειωµένο µέγεθος µέσου εγκεφάλου (brain stem) και παρεγκεφαλίδας (Nadel, 1996, 

Wisnieswky et al. 1996).  
•  η εγκεφαλική δοµή που επηρεάζεται άµεσα είναι η κάτω µετωπιαία έλικα, 

συµπεριλαµβανοµένης και της περιοχής Broca (Horowitz et al., 1990)  
Είναι λογικό να υποθέσουµε ότι µε η ύπαρξη όλων αυτών των προβληµάτων που 

προαναφέρθηκαν «υπονοµεύει» την ανάπτυξη αλλά και την αποτελεσµατική 
λειτουργία των γλωσσικών δοµών των παιδιών µε σύνδροµο Down. (Rondal, 1999). 



Συµπεραίνουµε… 
•  Βάση των όσων έχουν αναφερθεί για την γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών µε 

σύνδροµο Down θα πρέπει να τα δούµε από την πλευρά της εκπαίδευσης και 
τι σηµαίνουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.  

•  Το ότι έχουν εντοπιστεί συγκεκριµένα προβλήµατα έχει βοηθήσει στο να 
αναπτυχθεί η κατάλληλη τεχνογνωσία, ώστε να αντιµετωπιστούν αυτά τα 
προβλήµατα µειώνοντας τις πιο συνήθεις καθυστερήσεις στη γλωσσική 
ανάπτυξη των ατόµων µε σύνδροµο Down. Η γλωσσική ανάπτυξη είναι µία 
αθροιστική διαδικασία. Αυτό σηµαίνει ότι σηµαντικά οφέλη νωρίς στην 
ανάπτυξη θα επιφέρουν θετικές συνέπειες στην ακόλουθη αναπτυξιακή 
πορεία, και πιθανό να επιτρέψουν στο παιδί να προχωρήσει παραπέρα στη 
συνολική ανάπτυξη του. (Rynders, 1999). 

•  Τέλος, από τα ερευνητικά ευρήµατα (Rondal, 1999, Buckley, 1999) τονίζεται 
ότι η επαρκής και κατάλληλη εκπαίδευση των παιδιών µε σύνδροµο Down 
βελτιώνει τις γλωσσικές τους επιδώσεις.  

•  Γενικά η θέση η οποία πλέον τείνει να υποστηρίζεται είναι ότι: οι γλωσσικές 
δεξιότητες (κατανόηση & οµιλία) παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των 
γνωστικών δεξιοτήτων, και άρα πρέπει να καταβάλλονται σηµαντικές 
προσπάθειες για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων στα παιδιά µε 
σύνδροµο Down, (Buckley, 1999) ιδιαίτερα εφόσον γνωρίζουµε ότι στην 
συγκεκριµένη οµάδα η γλωσσική ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα επιβαρυµένη. 



Γνωστική ανάπτυξη: 
ιδιαιτερότητες… 

•  Από την έρευνα προκύπτει ότι η βραχύχρονη ακουστική µνήµη των 
παιδιών µε σύνδροµο Down είναι µικρότερη από ότι σε αντίστοιχες 
νοητικές ηλικίες παιδιών τυπικής ανάπτυξης. 

•  Τονίζεται το ότι η βραχύχρονη ακουστική µνήµη αργεί να αναπτυχθεί  
(Pipper, 1987) και ίσως αυτό είναι ένα από τα προβλήµατα που 
δυσχεραίνει την ανάπτυξη της γλωσσικής έκφρασης.  

•  Επίσης από διάφορες έρευνες (Burr, & Rohr 1978, McDade & Adler 
1980, Pipper 1987) προκύπτει ότι η οπτική µνήµη υπερτερεί της 
ακουστική, και γενικότερα το «οπτικό» κανάλι πρόσληψης πληροφοριών 
είναι πιο «καλά διατηρηµένο» όσον αφορά την επεξεργασία των 
πληροφοριών. 

•  Επίσης, από έρευνες έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά µε σύνδροµο Down 
µιλάν καθαρότερα όταν επαναλαµβάνουν µιµούµενα µία λέξη ή πρόταση 
παρά στον αυθόρµητο λόγο, δείχνοντας µας έτσι ότι ένα µέρος του 
προβλήµατος είναι η «εδραίωση» σωστών «µηνυµάτων» στον εγκέφαλο 
που ελέγχει την παραγωγή της κάθε λέξης ( Buckley, et al 1993).  

•  Δυσκολίες στην γενίκευση και µεταφορά της γνώσης  ( Buckley, et al 
2005).  



Ιδιαιτερότητες  
του µαθησιακού προφίλ…  

•  Δυσκολίες στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων (αδρή & λεπτή 
κινητικότητα) 

•  Προβλήµατα στις αισθητηριακές οδούς (όραση & ακοή) 
•  Ελλιπής λειτουργία της βραχύχρονης µνήµης (ιδιαίτερα της ακουστικής 

µνήµης) 
•  Τα παιδιά µε σύνδροµο Down παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία στην 

επεξεργασία ακουστικών πληροφοριών  
•  Μικρότερη διάρκεια συγκέντρωσης 
•  Δυσκολίες στην εδραίωση & διατήρηση γνωστικών σχηµάτων 
•  Δυσκολίες στη γενίκευση και µεταφορά της γνώσης  
•  Δυσκολία στην εκµάθηση ακολουθίας - αλληλουχίας (πράξεων, 

διεργασίων,κ.ο.κ. 
•  Εµφάνιση στρατηγικών αποφυγής  



Όµως… 
•  Από τα ερευνητικά ευρήµατα (Rondal, 1999, Buckley, 1999) 

τονίζεται ότι: 
 η επαρκής και κατάλληλη εκπαίδευση των παιδιών µε 

σύνδροµο Down βελτιώνει τις γλωσσικές τους 
επιδώσεις.  

Επίσης σηµειώνεται από αρκετούς ερευνητές ότι (Rynders, 

1999) τα  άτοµα αυτά πλέον φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο 
ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων αλλά και κοινωνικών – 
προσωπικών δεξιοτήτων ικανοτήτων, ώστε να µπορούν 
να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές απαιτήσεις της 
καθηµερινότητας στην κοινότητα. Μάλιστα κάποια 
άτοµα µε σύνδροµο Down καταφέρνουν ακόµη 
περισσότερα (Buckley & Nye, 2004). 



Πως µπορούµε να βοηθήσουµε: 
 γενική αρχή 

•   Κάθε άτοµο µε σύνδροµο Down είναι µοναδικό 
Είναι πολύ ευρεία η κλίµακα διαφοροποίησης των 

ατόµων µε σύνδροµο Down  όσον αφορά τις 
ικανότητες,  τις δυσκολίες, τα χαρακτηριστικά, τα 
ενδιαφέροντα, καθώς και τα επιτεύγµατά τους.  

Αυτό άλλωστε  ισχύει και για τα φυσιολογικά άτοµα.  
Το σύνδροµο Down σχετίζεται µε όλες αυτές τις 

διαφοροποιήσεις, αλλά  δεν είναι το µόνο γεγονός 
που θα καθορίσει την ανάπτυξη αυτών των ατόµων.  



Πως µπορούµε να βοηθήσουµε,  
…για τις δυσκολίες στις αισθητηριακές οδούς! 
Βοηθητικές Στρατηγικές 
•  Ο µαθητής µε Σ.D. να βρίσκεται στον µπροστινό τµήµα της τάξης 
•  Χρησιµοποίηση µεγαλύτερης γραµµατοσειράς 
•  Απλή και ξεκάθαρη παρουσίαση 
•  Μιλάµε απευθείας στο µαθητή µε Σ.D.  ειδικά όταν δίνουµε οδηγίες 
•  Ενισχύουµε την οµιλία µε την έκφραση του προσώπου, µε νοήµατα ή 

χειρονοµίες 
•  Ενισχύουµε την προφορική λόγο µε οπτικό υλικό (εικόνες, συµπαγή 

υλικά κ.α.) 
•  Όταν άλλοι µαθητές απαντούν, επαναλαµβάνουµε τις απαντήσεις τους 

δυνατά 
•  Γράφουµε το νέο λεξιλόγιο στον πίνακα (για παιδιά δηµοτικού) 
•  Επαναλαµβάνουµε λέξεις, ή φράσεις που τυχόν δεν ακούστηκαν καλά 



Πως µπορούµε να βοηθήσουµε,  
…για τις δυσκολίες στις κινητικές δεξιότητες! 

 
•  Παρέχοντας επιπρόσθετη εξάσκηση, καθοδήγηση 

και ενθάρρυνση. Όλες οι κινητικές δεξιότητες 
βελτιώνονται µε την εξάσκηση 

•  Παρέχουµε δραστηριότητες που να δυναµώνουν τον 
καρπό και τα δάχτυλα π.χ. πέρασµα σε κορδόνι, 
χρησιµοποίηση στένσιλ, ζωγραφική, ταξινόµηση, 
κόψιµο, στύψιµο, κτίσιµο µε τουβλάκια, κ.α. 

•  Χρησιµοποιούµε µία ευρεία κλίµακα πολύ-
αισθητηριακών δραστηριοτήτων & υλικών 

•  Φροντίζουµε ώστε οι δραστηριότητες να έχουν νόηµα 
και να είναι όσο το δυνατόν διασκεδαστικές. 



Πως µπορούµε να βοηθήσουµε,   
… για τις δυσκολίες στη βραχύχρονη ακουστική µνήµη 

 & την επεξεργασία ακουστικών πληροφοριών 
•  Δίνουµε χρόνο για επεξεργασία της προφορικής εντολής, ερώτησης κ.ο.κ. και απάντηση 
•  Ακούµε προσεκτικά 
•  Εξασφαλίζουµε την άµεση οπτική επαφή, πρόσωπο µε πρόσωπο 
•  Χρησιµοποιούµε απλή οικεία γλώσσα 
•  Ελέγχουµε την κατανόηση – ζητάµε από το παιδί να επαναλάβει τις οδηγίες 
•  Αποφεύγουµε διφορούµενο λεξιλόγιο 
•  Ενισχύουµε την προφορική οδηγία µε έντυπο, εικόνες κ.α. 
•  Δίνουµε έµφαση σε λέξεις κλειδιά, ενισχύοντας οπτικά 
•  Διδάσκουµε ανάγνωση και χρησιµοποιούµε τον τυπωµένο λόγο για να βοηθήσουµε την οµιλία 
•  Διδάσκουµε γραµµατική µε έντυπο-καρτέλες, παιχνίδια, εικόνες µε προθέσεις 
•  Αποφεύγουµε τις κλειστές ερωτήσεις και ενθαρρύνουµε το παιδί να µιλάει προφέροντας 

περισσότερες από µία λέξεις 
•  Ενθαρρύνουµε το µαθητή να µιλάει δυνατά στην τάξη χρησιµοποιώντας οπτική καθοδήγηση 
•  Χρησιµοποιούµε τη δραµατοποίηση και τα παιχνίδια ρόλων 
•  Η χρήση ηµερολογίου «σπίτι – σχολείο» 
•  Ενθαρρύνουµε το παιδί να ηγηθεί 
•  Παρέχουµε πολλές δραστηριότητες – παιχνίδια ακρόασης µε διάφορα υλικά για να 

ενισχύσουµε την προφορική εργασία και να ενδυναµώσουµε τις ακουστικές δεξιότητες  
•  Χρησιµοποιούµε διάφορα ποηµατάκια, ρυθµικά τα οποία µπορούµε να τα εντάξουµε σε 

διάφορες ρουτίνες 



Πως µπορούµε να βοηθήσουµε  
 …για τις δυσκολίες στη συγκέντρωση  

 
•  δηµιουργούµε µία κλίµακα σύντοµων, επικεντρωµένων και 

σαφώς καθορισµένων εργασιών µέσα στο µάθηµα 
•  Να ποικίλει ο τύπος υποστήριξης 
•  Χρησιµοποιούµε τους συµµαθητές για να κρατάνε το µαθητή 

στην εργασία 
•  Η εργασία σε Η/Υ µπορεί να επιµηκύνει το ενδιαφέρον του 

παιδιού  
•  Δηµιουργήστε ένα κουτί δραστηριοτήτων (π.χ. µπορεί να 

περιέχει βιβλία, καρτέλες, παιχνίδια λεπτής κινητικότητας 
κ.α.) αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο όταν το παιδί έχει τελειώσει 
µία δραστηριότητα ενώ οι συµµαθητές του συνεχίζουν να 
δουλεύουν. Κατά αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνουµε την επιλογή 
µέσα από µία δοµηµένη κατάσταση 



Πως µπορούµε να βοηθήσουµε:  
…για τις δυσκολίες στη γενίκευση  

•  µη θεωρήσετε δεδοµένο ότι ο µαθητής θα 
µεταβιβάσει την γνώση αυτόµατα 

•  Διδάξετε τις νέες δεξιότητες χρησιµοποιώντας 
ποικιλία µεθόδων και υλικών και σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα 

•  Ενισχύσετε τη µάθηση αφηρηµένων εννοιών µε τη 
χρήση οπτικών και συµπαγών υλικών 

•  Προσφέρετε επιπλέον εξηγήσεις και επιδείξεις 
•  Ενθαρρύνετε την επίλυση προβληµάτων 



Πως µπορούµε να βοηθήσουµε,  
… για τις δυσκολίες στην εδραίωση & 

διατήρηση της γνώσης  
•  Παρέχουµε περισσότερο χρόνο και ευκαιρίες 
για επιπρόσθετη επανάληψη και ενίσχυση 

•  Παρουσιάζουµε τις νέες δεξιότητες & 
έννοιες µε ποικιλία τρόπων, µέσων & υλικών 

•  Προχωράµε στις επόµενες δεξιότητες 
εφόσον ελέγξουµε ότι οι πρότερες 
δεξιότητες που διδάχθηκαν υπάρχουν   



Πως µπορούµε να βοηθήσουµε …  
για  τις δυσκολίες στην εκµάθηση 

αλληλουχίας - ακολουθίας 
•  Διδάσκουµε αναλυτικά το πρόγραµµα, τις ρουτίνες και τους κανόνες 

του σχολείου 
•  Προβάλλουµε οπτικά το πρόγραµµα : µε χρήση γραπτού λόγου, 

φωτογραφιών, σχέδια κ.ο.κ 
•  η κατά τη διάρκεια της ηµέρας πρόοδος µπορεί να καταγράφεται 
•  Όταν δεν υπάρχει οπτικοποιηµένο το πρόγραµµα, µπορούµε να 

δίνουµε φωτογραφίες ή κάρτες που να δείχνουν τη ροή του 
προγράµµατος 

•  Βεβαιωνόµαστε ότι το παιδί γνωρίζει τη δραστηριότητα που ακολουθεί 
•  Κρατάµε το πρόγραµµα / ρουτίνα όσο είναι δυνατό 
•  Προετοιµάζουµε το παιδί εκ των προτέρων αν γνωρίζουµε ότι θα γίνει 

κάποια αλλαγή 
•  Εµπλέκουµε το παιδί στην προετοιµασία της επόµενης δραστηριότητας 

δίνοντας του µία συγκεκριµένη εργασία 



πως µπορούµε να βοηθήσουµε, 
…για την κοινωνική ένταξη  

-  Να γνωρίζουν τα παιδιά τις κύριες ρουτίνες της ηµέρας 
-  Να µάθουν να συµµετέχουν και να ανταποκρίνονται κατάλληλα 
-  Να ανταποκρίνονται σε προφορικές οδηγίες και παρακλήσεις 
-  Να µάθουν να παίρνουν σειρά και να την τηρούν, να µοιράζονται: να 

παίρνουν και να δίνουν 
-  Να µάθουν να κάθονται και να παρακολουθούν  
-  Να µάθουν κατάλληλους τρόπους συµπεριφοράς 
-  Να µάθουν τους κανόνες της τάξης και του σχολείου, τυπικούς και 

άτυπους 
-  Να εργάζονται ανεξάρτητα 
-  Να εργάζονται συνεργατικά 
-  Να αναπτύξουν φιλίες 
-  Να αναπτύξουν αυτό-εξυπηρέτηση και πρακτικές δεξιότητες 
-  Να νοιάζονται για τους άλλους 



Πως µπορούµε να βοηθήσουµε,  
…για τις δυσκολίες στη συµπεριφορά 

•  Βεβαιωνόµαστε ότι οι κανόνες είναι ξεκάθαροι 
•  Βεβαιωνόµαστε ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι γνωρίζουν ότι ένα παιδί µε 

σύνδροµο Down πρέπει να πειθαρχείτε µε τις ίδιες προσδοκίες όπως 
για κάθε παιδί 

•  Χρησιµοποιούµε σύντοµες, ξεκάθαρες οδηγίες και ξεκάθαρη γλώσσα 
του σώµατος για ενίσχυση αυτού που λέγεται 

•  Πρέπει να διακρίνουµε το «δεν µπορούν» από το «δε θέλουν» 
•  Ερευνούµε κάθε ακατάλληλη συµπεριφορά, ρωτώντας τον εαυτό µας 

γιατί το παιδί ενεργεί έτσι 
•  Ο µαθητής µας καταλαβαίνει τι αναµένουµε από αυτόν; 
•  Ενθαρρύνουµε τη θετική συµπεριφορά µε την εµφάνιση εικόνων καλής 

συµπεριφοράς 
•  Ενισχύουµε την επιθυµητή συµπεριφορά άµεσα µε οπτικές, προφορικές 

ή χειροπιαστές αµοιβές 
•  Αγνοούµε την αρνητική συµπεριφορά που επιδιώκει την προσοχή, εντός 

λογικών ορίων 
•  Αναπτύσσουµε µία γκάµα στρατηγικών που να έχουν να κάνουν µε τη 

διαχείριση των στρατηγικών αποφυγής.  



Πως µπορούµε να βοηθήσουµε,  
….για την Ανάγνωση 

•  Ένας παράγοντας κλειδί για τη διδασκαλία της 
ανάγνωσης είναι η χρήση µιας ολικής προσέγγισης 
καθώς πολλά παιδιά µπορούν να δοµήσουν ένα οπτικό 
λεξιλόγιο από οικείες λέξεις. 

•   Η χρήση φωνηµάτων για την αποκωδικοποίηση της 
λέξης µπορεί να είναι πιο δύσκολη για τα µικρά παιδιά 
µε σύνδροµο Down. Ωστόσο µία βάση φωνηµάτων 
µπορεί να αποκτηθεί από τα περισσότερα παιδιά µε 
σύνδροµο Down, και θα πρέπει να την ξεκινήσουµε 
όσο δοµείται το οπτικό λεξιλόγιο.  

•  Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαφοροποίηση για 
την ανάγνωση κατά την ώρα του µαθήµατος της 
γλώσσας  



Πως µπορούµε να βοηθήσουµε,  
….για την Γραφή 

•  Χρησιµοποίηση πρόσθετων υλικών που βοηθούν τη γραφή ως 
φυσική διαδικασία (λαβές, µεγαλύτερες γραµµές, τεταραχάρακα, 
κουτάκια στη σελίδα,πινακάκια, ή βοηθήµατα Η/Υ) 

•  Παρέχουµε οπτική υποστήριξη: καρτελάκια, εικόνες, αλληλουχίες, 
κ.α. 

•  Παρέχουµε εναλλακτικές µορφές καταγραφής: α) γραφή, β)
υπογράµµιση ή κυκλώνουν τη σωστή απάντηση γ) κλειστή 
διαδικασία δ) αλληλουχία µε εικόνες στ) χρήση προγράµµατος Η/Υ 
µε ειδικό πρόγραµµα γραφής ολόκληρων λέξεων 

•  Σιγουρευόµαστε ότι ζητάµε από τους µαθητές µας να γράψουν για 
θέµατα που στηρίζονται στην εµπειρία τους 

•  Αν αντιγράφουν από πίνακα, επιλέξτε ποιο κοµµάτι θα 
αντιγράψουν 

•  Χρησιµοποιούµε κλειστή µέθοδο σε φύλλο εργασίας που έχουµε 
προετοιµάσει για το µαθητή µας 

•  Ενθαρρύνουµε τη χρήση της γραφής για µεγαλύτερη ευχέρεια  



Πως µπορούµε να βοηθήσουµε,  
….για την ορθογραφία 

•  Διδάσκουµε λέξεις που είναι µέσα στο πλαίσιο κατανόησης του παιδιού 
•  Διδάσκουµε λέξεις που να προωθούν την εξέλιξη της οµιλίας και του 

λόγου 
•  Διδάσκουµε ορθογραφία οπτικά 
•  Χρησιµοποιούµε µεθόδους πολύ-αισθητηριακές (π.χ. βλέπω-καλύπτω-

γράφω-ελέγχω, καρτέλες, ιχνηλασία µε το δάχτυλο σε περιγράµµατα) 
•  Ενισχύουµε το νόηµα αφηρηµένων λέξεων µε εικόνα ή σύµβολο 
•  Κωδικοποιούµε µε το ίδιο χρώµα παρόµοιες οµάδες λέξεων/

καταλήξεις.  
•  Διδάσκουµε τους ήχους των γραµµάτων και βαθµιαία των 

συµπλεγµάτων 
•  Εξερευνούµε δραστηριότητες ορθογραφίας στον Η/Υ 
•  Διδάσκουµε απλές οικογένειες λέξεων 



Πως µπορούµε να βοηθήσουµε,  
….για την ανάπτυξη µαθηµατικών δεξιοτήτων 

•  Μία αξιοσηµείωτη παρατήρηση είναι ότι τα παιδιά µε Σ.D. 
επιτυγχάνουν σηµαντικά επίπεδα επίδοσης σε αρκετούς τοµείς 
λειτουργικότητας που συµπεριλαµβάνουν και συνθήκες που 
απαιτούν περίπλοκες ικανότητες επίλυσης προβληµάτων τόσο σε 
κοινωνικό (π.χ. σε επίπεδο καθηµερινότητας) όσο και σε 
γνωστικό επίπεδο. 

•   Επίσης κατακτούν την γραφή και την ανάγνωση και 
ανταποκρίνονται επιτυχώς στις τάξεις ένταξης, (Buckley et al., 
1994). Παρόλα αυτά όµως οι µαθηµατικές τους δεξιότητες είναι 
χαµηλότερες συγκρινόµενες µε τις δεξιότητες τους σε άλλους 
τοµείς καθώς και συγκρινόµενες µε άλλες ακαδηµαϊκές τους 
επιδόσεις (Klein & Arieli, 1997). 

•  Μία άλλη οµάδα ερευνητών οι Lister, Leach & Riley (1989) σε 
µία διερεύνηση της ανάπτυξης της µαθηµατικής σκέψης σε παιδιά 
µε σύνδροµο Down κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα 
συγκεκριµένα παιδιά ακολουθούν µία παρόµοια αναπτυξιακή 
πορεία που οδηγεί στο σχηµατισµό της έννοιας των αριθµών, 
όπως και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης.  



Ένα σχολείο για όλους …  
και για παιδιά µε σύνδροµο Down  
Γιατί ένα σχολείο για όλους; 
Το πνεύµα της διακήρυξης της Σαλαµάνκα (1994) 
Αυτό που απαιτείται είναι η δέσµευση και η πολιτική θέληση ώστε 

να γίνουν αλλαγές στις στάσεις και τις απόψεις καθώς και στις 
στρατηγικές ανάπτυξης.  

Με την υλοποίηση «της εκπαίδευσης για όλους», θα καταστεί 
δυνατό σε όλα τα άτοµα να αναπτύξουν το δυναµικό τους, να 
συνεισφέρουν στην κοινωνία και πάνω από όλα να 
εµπλουτισθούν από τη διαφορετικότητά τους και όχι να 
µειωθούν.  

Ο κόσµος µας αποτελείται από διαφορές όλων των ειδών, δεν είναι 
η αναπηρία αλλά η κοινωνία που χρειάζεται ειδική εκπαίδευση 
ώστε να µετουσιωθεί σε µία κοινωνία για όλους. 

 Federico Mayor 
Γενικός Γραµµατέας της UNESCO 




