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Σκοπός:
Αναμένεται να:

 Διευρύνουμε την αντίληψή μας σχετικά
με τις διαστάσεις της γνωστικής
αξιολόγησης των εφήβων.

 Κατανοήσουμε τα βήματα που
περιλαμβάνει συνολικά η αξιολόγηση και
πώς διαφέρει από μία επιμέρους
εκτίμηση.

 Σε πρακτικό επίπεδο αναμένεται όπως
καταστεί εμφανές πώς συνδέεται η
αξιολόγηση με την ψυχοεκπαιδευτική
παρέμβαση και σε ποιες παραμέτρους
επικεντρώνεται η συγγραφή ενός
εξατομικευμένου προγράμματος
ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης.



 Σε τι διαφέρει μία ψυχολογική εκτίμηση
από την διεπιστημονική ψυχοεκπαιδευτική
αξιολόγηση του παιδιού;



 Λέγοντας ψυχολογική εκτίμηση εννοείται μία
επιμέρους ψυχολογική εξεταστική
διαδικασία. Για παράδειγμα, εκτίμηση
μεμονωμένων γνωστικών ικανοτήτων.

 Η διεπιστημονική ψυχοεκπαιδευτική
αξιολόγηση περιλαμβάνει επιμέρους
εκτιμήσεις από ειδικούς που εμπλέκονται με
το παιδί και έχει ολιστικό χαρακτήρα.
Εκτιμούνται οι γνωστικές ικανότητες, η
σχολική επίδοση, η προσωπικότητα, η
συμπεριφορά του παιδιού, η σωματική και
ψυχική του υγεία κλπ.



 Σε τι μπορεί να χρησιμεύσει και σε τι είναι
περιοριστικός ο Δείκτης Νοημοσύνης όσον
αφορά στην εκπαιδευτική παρέμβαση;



 Ένας Δείκτης Νοημοσύνης (IQ) παρέχει μία ένδειξη του
γνωστικού επιπέδου του εξεταζόμενου σε γενικό επίπεδο.
Δηλώνει τη νοητική του ηλικία και γενική εξελικτική του
ανάπτυξη. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί έχει IQ=70 και
χρονολογική ηλικία 12 ετών, γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις σχολικές δραστηριότητες σε επίπεδο
ανώτερο της α΄ ή β΄ τάξης του Δημοτικού.

 Ο Δ.Ν. δεν παρέχει λεπτομερή ευρήματα σχετικά με τις
επιμέρους γνωστικές ικανότητες του αριστερού και
αντίστοιχα δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου, το επίπεδο
εξελικτικά των γνωστικών ικανοτήτων και τους
αντίστοιχους προτεινόμενους στόχους προκειμένου να
βοηθηθεί ψυχοεκπαιδευτικά το παιδί. Γι’ αυτό χρειάζεται
λεπτομερώς ανάλυση των γνωστικών ικανοτήτων και
σύνδεση των ευρημάτων με ψυχοεκπαιδευτικούς στόχους.



 Τι παρεμποδίζει τη συνεργασία ψυχολόγων
και εκπαιδευτικών σε σχέση με την
αξιοποίηση των διαγνωστικών ευρημάτων
των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών;



 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι δίκαια
απογοητευμένοι γιατί οι περιοριστικές
διαγνωστικές διαδικασίες που ακολουθούν οι
ψυχολόγοι δεν τους βοηθούν ουσιαστικά στο
έργο τους.

 Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται σαφή και
λεπτομερή ευρήματα για τις γνωστικές
ικανότητες του παιδιού και προτεινόμενους
στόχους παρέμβασης για την αντιμετώπιση
των γνωστικών προβλημάτων.



Νοημοσύνη

 Αξιολόγηση της νοημοσύνης (Νασιάκου,
(1980): Νοημοσύνη είναι ό,τι μετρούν τα
τεστ νοημοσύνης
 Τρόπος αξιολόγησης κάθε δεξιότητας
 Η νοημοσύνη σχετίζεται ευθέως με τη

σχολική επίδοση

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΗΘΕΙ;



Νοημοσύνη

Νοημοσύνη κατά τον Gardner είναι:

 η ικανότητα του ανθρώπου να δημιουργεί ένα
προϊόν ή μία υπηρεσία που είναι χρήσιμα για μια
ομάδα ατόμων
 το σύνολο των ικανοτήτων μέσω των οποίων ο

άνθρωπος επισημαίνει ένα πρόβλημα και το
επιλύει
 η πιθανότητα να βρει ή να δημιουργήσει ο

άνθρωπος λύση για ένα πρόβλημα
χρησιμοποιώντας συγκεντρωμένη νέα γνώση.



Raymond Cattell

 Ρέουσα νοημοσύνη: αναφέρεται
στην ικανότητα του ανθρώπου για
νοητική προσαρμογή, νέα μάθηση
και επίλυση προβλημάτων.

 Αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη:
αναφέρεται στις γνώσεις και τις
δεξιότητες που έχει αποκτήσει ο
άνθρωπος από την επαφή του με το
πολιτισμικό του περιβάλλον.



Θεώρηση της πολλαπλής
νοημοσύνης του Gardner

 Γλωσσική
 Λογική/ μαθηματική
 Μουσική
 Χωρική
 Σωματική
 Διαπροσωπική
 Ενδοπροσωπική
 Φυσιοκρατική



Χαρακτηριστικά της νοημοσύνης
 Προφίλ νοημοσύνης: Οι άνθρωποι διαθέτουν

όλα τα είδη νοημοσύνης, είναι
χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους,
όμως ο κάθε άνθρωπος κατέχει ένα μοναδικό
συνδυασμό των ειδών νοημοσύνης, που
ονομάζεται προφίλ νοημοσύνης. Δεν
υπάρχουν δύο ανθρώπινα πλάσματα - ούτε
ακόμη οι απαράλλακτοι δίδυμοι - τα οποία να
έχουν το ίδιο προφίλ νοημοσύνης (την ίδια
ευφυϊα).

 Το κάθε είδος νοημοσύνης δεν λειτουργεί
μόνο του, αλλά ο άνθρωπος μαθαίνει,
επικοινωνεί, λύνει προβλήματα κτλ. με
πολλούς τρόπους



Εξέλιξη νοημοσύνης:

 Το προφίλ νοημοσύνης του κάθε
ανθρώπου διαμορφώνεται από τις
γενετικές καταβολές και από τις
συνθήκες του περιβάλλοντος.

 Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η
νοημοσύνη μπορεί να εξελίσσεται,
κάθε άνθρωπος μπορεί να
βελτιώσει το προφίλ της
νοημοσύνης που κατέχει. Τα είδη
νοημοσύνης μπορεί να εξελίσσονται
και να ενδυναμώνουν ή να
αγνοούνται και να αδυνατούν.



… και τότε τι είναι ο g του
Spearman;

 Σύμφωνα με τον Spearman η διακύμανση
στις επιδόσεις στα κριτήρια νοημοσύνης
μπορεί να αποδοθεί σε δύο παράγοντες:

 Ο πρώτος είναι ο παράγοντας που
σχετίζεται με την τέλεση μιας
συγκεκριμένης νοητικής πράξης.

 Ο δεύτερος είναι ένας γενικός παράγοντας
(general factor) που ορίζει τις επιδόσεις σε
όλες τις νοητικές πράξεις.



Μη λεκτικά τεστ Νοημοσύνης
(Raven)

 Ο δημιουργός του το
χαρακτηρίζει ως κριτήριο
αξιολόγησης της αντιληπτικής
ικανότητας

 Έρευνες έδειξαν ότι είναι
«άδικη» διαδικασία εκτίμησης
της νοητικής ικανότητας

 Ως μη λεκτικό τεστ πώς
χρησιμοποιείται απέναντι σε
μια λεκτική πράξη όπως η
ανάγνωση;



David Wechsler

 WAIS: Κλίμακα αξιολόγησης
νοημοσύνης σε ενήλικες
 WISC -ΙΙΙ: Κλίμακα αξιολόγησης

νοημοσύνης σε παιδιά
 WPPSI: Κλίμακα αξιολόγησης

νοημοσύνης σε νήπια



Οι Κλίμακες για την εκτίμηση των
Γνωστικών Ικανοτήτων:

 Η συνηθισμένη κλίμακα νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται είναι το
WISC-III ( Wechsler Intelligence Scale for Children). Αναπτύχθηκε από
τον Wechsler (1949) και έχει τροποποιηθεί από τότε όπως το 1974 και το
1992 με τη δημιουργία του WISC-III. Μετρά τις γνωστικές ικανότητες των
παιδιών ηλικίας 6,0 ετών έως 16,11 ετών. Υπάρχουν αντίστοιχες κλίμακες
για νήπια (WPPSI-R) και για τους ενήλικες (WAIS-R). Η εξέταση (λεκτική
και πρακτική) διαρκεί 60 έως 90 λεπτά. Αποτελείται από δύο βασικά
μέρη, ένα λεκτικό και ένα πρακτικό. Η συνολική κλίμακα περιλαμβάνει
13 υποκλίμακες:



WISC III

Λεκτικό Πρακτικό
Πληροφορίες Συμπλήρωση εικόνων

Ομοιότητες Κωδικοποίηση

Μαθηματικά Σειροθέτηση Εικόνων

Λεξιλόγιο Σχέδια κύβων

Κατανόηση Συναρμολόγηση
Αντικειμένων

Μνήμη Λαβύρινθοι & Σύμβολα



Λεκτικό Μέρος(αριστερό εγκεφαλικό
ημισφαίριο)

 Πέντε υποχρεωτικά κριτήρια
 Πληροφορίες
 Ομοιότητες
 Μαθηματικά
 Λεξιλόγιο
 Κατανόηση

 Ένα συμπληρωματικό κριτήριο
 Μνήμη αριθμών



Πρακτικό μέρος (δεξί εγκεφαλικό
ημισφαίριο)

 Πέντε υποχρεωτικά κριτήρια
 Συμπλήρωση εικόνων
 Τακτοποίηση εικόνων - Σειροθέτηση
 Σχέδια με κύβους
 Συναρμολόγηση
 Κωδικοποίηση

 Δύο συμπληρωματικά κριτήρια
 Λαβύρινθοι
 Αναζήτηση συμβόλων
 Το κριτήριο των λαβυρίνθων μπορεί να αντικαταστήσει όποιο

από τα υποχρεωτικά κριτήρια δεν έχει δώσει πληροφορίες  ή
αυτές δεν είναι αξιοποιήσιμες. Η αναζήτηση συμβόλων μπορεί να
αντικαταστήσει το κριτήριο της κωδικοποίησης.



Αριστερό ημισφαίριο
 Λογικές
 Διαδοχικές
 Αναλυτικές
 Αντικειμενικές
 Μερικές

Δεξί ημισφαίριο
 Διαισθητικές
 Απρογραμμάτιστες
 Συνθετικές
 Υποκειμενικές
 Ολιστικές



 Από την ανασκόπηση της
λειτουργικής εγκεφαλικής
ασυμμετρίας έχει διαπιστωθεί
ότι τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια
διαφοροποιούνται ως προς:

 α) το είδος επεξεργασίας των
πληροφοριών και
 β) τον τρόπο επεξεργασίας

αυτών.



 Ειδικότερα, το αριστερό
εγκεφαλικό ημισφαίριο, για τη
συντριπτική πλειοψηφία του
πληθυσμού, επεξεργάζεται όλες
τις λεκτικές πληροφορίες με τις
επιμέρους παραμέτρους τους
(π.χ. ανάγνωση, γραφή).

 Αντίστοιχα, το δεξιό εγκεφαλικό
ημισφαίριο, για τη συντριπτική
πλειοψηφία του πληθυσμού,
ελέγχει τους μη λεκτικούς
οπτικοχωρικούς
μετασχηματισμούς με τις
επιμέρους παραμέτρους τους
(π.χ. απτική και οπτική
αναγνώριση των σχημάτων).



 Το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο
έχει την τάση να τεμαχίζει την
οπτική αντίληψη σε λεπτομέρειες
που μπορούν να καθοριστούν
λεκτικά (π.χ. αριθμός και μήκος
γραμμών).

 Αντίστοιχα, το δεξιό εγκεφαλικό
ημισφαίριο έχει την τάση να
επεξεργάζεται τα οπτικά
ερεθίσματα σαν ολότητες που είναι
χωρικά συσχετισμένες (π.χ.
σχηματισμός ολοκληρωμένων
εντυπώσεων από τεμαχισμένες
πληροφορίες).



 Συνολικά, η βασική δραστηριότητα του
αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου αφορά
στην επεξεργασία των εισερχόμενων
πληροφοριών με βάση την εννοιολογική τους
ομοιότητα.

 Αντίθετα, η βασική δραστηριότητα του δεξιού
εγκεφαλικού ημισφαιρίου αφορά στην
επεξεργασία των εισερχόμενων πληροφοριών
με βάση την δομική τους ομοιότητα.



 Το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο
χαρακτηρίζεται από ένα διαδοχικό,
αναλυτικό (τμήμα προς τμήμα) και
σειροθετικό χρονικό τρόπο
επεξεργασίας που είναι απαραίτητος
για την κατανόηση, αντίληψη και
έκφραση του λόγου.

 Αντίθετα, το δεξιό εγκεφαλικό
ημισφαίριο οργανώνει σε μια
συνολική, ολιστική (σαν
ολοκληρωμένες μορφές) και
παράλληλη επεξεργασία τις
σύμφυτες (ή κληρονομικές ή
γενετικές ή εγγενείς) χωρικό-
δομικές του λειτουργίες.

ΜΙΑ

ΦΟΡΑ

ΚΙ ΕΝΑ

ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ



Πώς υπολογίζεται η βαθμολογία;
Λεκτική & Πρακτική Κλίμακα

συνδυάζονται προκειμένου να
εξασφαλιστεί πλήρες IQ.
 Όλα τα κριτήρια συνεισφέρουν το ίδιο
 Κάθε κριτήριο έχει μέση επίδοση το 10 και τυπική απόκλιση 3



Αγόρι, 9,6 ετών,
Δ’ δημοτικού



Τι υποτίθεται πως κάνει το WISC-III;

 Αξιολόγηση
 Μετρά τις γνωστικές ικανότητες των

παιδιών
 Ανάλυση παραγόντων: Λεκτική κατανόηση,

Ελευθερία από περίσπαση, Αντιληπτική
οργάνωση και Ταχύτητα επεξεργασίας

 Κατηγοριοποίηση
 Αναγνωρίζονται τα χαρισματικά

παιδιά
 Αναγνωρίζονται τα παιδιά με ΜΔ
 Βοηθά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση

αποτελεσματικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων

 Μετράει τον παράγοντα g
 Περίπου 43% της διακύμανσης όλων των 13

κριτηρίων αποδίδεται στον g του Spearman



Αδυναμίες

 Ενώ το WISC-III μετράει τον
παράγοντα g, αποτυγχάνει
να αξιολογήσει άλλα είδη
νοημοσύνης που
χαρακτηρίζουν την
προσωπικότητά μας όπως
για παράδειγμα τη
σωματική – κιναισθητική
νοημοσύνη κατά Gardner



Πιθανότητα λαθών στη βαθμολογία
 Κάθε υποκριτήριο αξιολογείται από τον

εξεταστή που το χορηγεί.
 Κάποιες σημαντικές ερωτήσεις ζητούν μια

ανοιχτή απάντηση, και ο αξιολογητής είναι
υπεύθυνος στο να αξιολογήσει σωστά την
απάντηση δίνοντας την
κατάλληλη βαθμολογία.



Πολιτισμική επίδραση στο WISC-III

 «Ευρωκεντρική»
η προσέγγιση
 Όλα τα κριτήρια

νοημοσύνης
κατηγορούνται
για την
πολιτισμική τους
προτίμηση



Κανονική Κατανομή Δείκτη Νοημοσύνη
στον πληθυσμό σύμφωνα με το WAIS



Σχέση νοημοσύνης και ανάγνωσης

 Η σχέση συνάφειας ανάμεσα στο ΔΝ και την
ανάγνωση δεν είναι γραμμική
 Μόνο 16% με 25% της διακύμανσης της

ανάγνωσης εξηγείται από το ΔΝ
 Η Φωνολογική Επίγνωση είναι ο κύριος

προγνωστικός δείκτης των αναγνωστικών
δυσκολιών
 Κανένα τεστ νοημοσύνης δεν αξιολογεί την

Φωνολογική Επίγνωση



Κριτική στις δοκιμασίες

 Τα τεστ Νοημοσύνης:
 Μετρούν μερικά μόνο από τα συστατικά στοιχεία της

Νοημοσύνης
 Μετρούν αποκτημένη γνώση, η οποία επηρεάζεται

αρνητικά από την αναγνωστική ικανότητα
 Μετρούν τη βραχύχρονη μνήμη, όμως παιδιά με ΜΔ

υστερούν σε αυτή
 Ο χρόνος ολοκλήρωσης ορισμένων κλιμάκων επηρεάζει τη

τελική εκτίμηση του ΓΔΝ
 Ο ΓΔΝ επηρεάζεται από:
 Την ηλικία
 Το κοινωνικοοικονομικό status



Οι άνθρωποι διαφέρουν:
 ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν και κατακτούν τη γνώση,

 ως προς τον τρόπο με τον οποίο μορφοποιούν και εκφράζουν τις ιδέες
τους,

 ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν και εκφράζονται
συναισθηματικά,

 ως προς τον τρόπο, γενικότερα, με τον οποίο συμπεριφέρονται.

 Ως κοινή συνισταμένη όλων αυτών, το μαθησιακό γνωστικό στυλ
αναγνωρίζεται σαν μια πολυδιάστατη έννοια η οποία είναι συνάρτηση των
γνωστικών διαδικασιών (τρόπος αντίληψης και επεξεργασίας
πληροφοριών), της προσωπικότητας (χαρακτηριστικά προσωπικότητας,
συναισθηματικές αντιδράσεις), του κοινωνικού πλαισίου
(χαρακτηριστικά μαθησιακού περιβάλλοντος) και των φυσιολογικών
παραμέτρων (εγκεφαλική λειτουργία). Οι παραπάνω διαστάσεις
καθορίζουν τους τρόπους με τους οποίους το άτομο μαθαίνει καλύτερα



 α) Μοντέλα προτίμησης μαθησιακών
περιβαλλόντων (π.χ., Dunn & Dunn 1987).
Επικεντρώνονται στα προτιμώμενα
χαρακτηριστικά του μαθησιακού
περιβάλλοντος που επηρεάζουν την
ικανότητα μάθησης (π.χ., προτιμήσεις
σχετικά με το φως, τον ήχο του χώρου
μάθησης, προτίμηση για ατομική ή ομαδική
μάθηση, για δομημένες ή μη δομημένες
δραστηριότητες κ.τ.λ.).



 β) Μοντέλα προσωπικότητας (π.χ., Briggs–
Myers & McCaulley, 1992). Επικεντρώνονται
στο πώς τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας
επηρεάζουν τον τρόπο απόκτησης και
επεξεργασίας των πληροφοριών. Τέτοια
χαρακτηριστικά είναι η στάση απέναντι στους
ανθρώπους (εσωστρεφής ή εξωστρεφής), η
αντιληπτική λειτουργία (διαισθητική ή
αισθητηριακή), η κριτική ικανότητα (λογικό-
αναλυτική / απρόσωπη ή βασισμένη σε
συναισθηματικά κριτήρια), ο τρόπος ερμηνείας
των πληροφοριών (βασισμένος ή μη σε
συγκεκριμένα δεδομένα) κ.τ.λ.



 γ) Μοντέλα κοινωνικής αλληλεπίδρασης
(π.χ., Grasha, 1996). Δίνουν έμφαση στη
συμπεριφορά των διδασκομένων στο
πλαίσιο της τάξης (π.χ., ανεξάρτητος,
αποφευκτικός, συνεργατικός, εξαρτημένος,
ανταγωνιστικός και συμμετοχικός).



 δ) Μοντέλο επεξεργασίας των πληροφοριών
(Kolb, Boyatzis, & Mainemelis, 2000). Τα
μαθησιακά στυλ των ατόμων διακρίνονται
με βάση τους διαφορετικούς τρόπους που
εφαρμόζουν για την αντίληψη και
επεξεργασία της εμπειρίας (αφομοιωτικό,
συγκλίνον, προσαρμοστικό και αποκλίνον).



To μοντέλο των Felder & Silverman
για το μαθησιακό στυλ

Το μαθησιακό στυλ ορίζεται ανάλογα με:
 (α) τον τρόπο με τον οποίο το άτομο τείνει να

προσλαμβάνει την πληροφορία (αισθητηριακά ή
διαισθητικά),

 (β) τη δίοδο μέσω της οποίας γίνεται αντιληπτή πιο
αποτελεσματικά η πληροφορία (οπτική ή λεκτική),

 (γ) τον προτιμώμενο τρόπο οργάνωσης της
πληροφορίας (επαγωγικός ή απαγωγικός),

 (δ) το αν η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται
ενεργητικά ή στοχαστικά και

 (ε) το αν η κατανόησή τους γίνεται σταδιακά, βήμα με
βήμα, ή σφαιρικά, με ολιστικό τρόπο.



Γνωστικά στυλ μάθησης Στρατηγικές μάθησης

 γενικό χαρακτήρα
 σταθερές, ανθεκτικές στο

χρόνο, τάσεις ή προτιμήσεις
ενός ατόμου, με βάση τις
οποίες αντιμετωπίζεται ένα
έργο σε διαφορετικούς
τομείς μάθησης

 διάσταση της
προσωπικότητας και
υπολογίζονται, κατά κανόνα,
ως διπολικά, ή αντιθετικά
μεταξύ τους, μεγέθη

 ειδικό χαρακτήρα
 δείχνουν την επιτελική

ικανότητα ενός ατόμου σε
ένα συγκεκριμένο τομέα
μάθησης

 συγκεκριμένες μέθοδοι, ή η
διαδικασία μεθόδων, με
βάση τις οποίες
εφαρμόζεται η μάθηση

 μετριούνται σε μορφή
κλίμακας (από το μηδέν
έως τη μέγιστη τιμή).



Προσωπικό γνωστικό ύφος

 Ολιστικός τρόπος επεξεργασίας

Αντίληψη του έργου ή του αντικειμένου ως
όλου, δίχως διάκριση των επιμέρους
στοιχείων ή χαρακτηριστικών του

 Αναλυτικός τρόπος επεξεργασίας

Παρατήρηση λεπτομερειών και τελική
σύνθεσή τους για τη συγκρότηση μιας
συνολικής αναπαράστασης του έργου ή του
αντικειμένου



Γνωστικές στρατηγικές
Συνάρτηση
 Γνωστικού πεδίου (γλώσσα, μαθηματικά,..)
 απαιτήσεων της εξέτασης
 Επιφανειακής προσέγγισης και προσέγγισης βάθους

 κατανόηση-χρήση λεξικού, οπτικοποίηση, …
 απομνημόνευση-μνημοτεχνικές
 περίληψη-πλαγιότιτλοι, διάκριση σημαντικού

και ασήμαντου, …
 οργάνωση- νοητικοί χάρτες, προσωπικά

σχεδιαγράμματα, …



Μεταγνωστικές στρατηγικές (δια
βίου αναπτυσσόμενες)

Σχεδιασμός
 στοχοθεσία
 Κριτήρια για να κριθεί η συμπεριφορά επίτευξης

Παρακολούθηση (αυτο, ετερο)
Ρύθμιση (αυτο, ετερο)
 Επαναφορά συμπεριφοράς-ρύθμιση στόχου και

στρατηγικής, έλεγχος χρόνου
 Έλεγχος προσπάθειας
 Στρατηγική αναζήτησης βοήθειας
 Έλεγχος περιβάλλοντος
 Αντιμετώπιση αποτυχίας



Έλεγχος θυμικού, έλεγχος κινήτρων
 Έναρξη δράσης
 Συντήρηση επιπέδου προσπάθειας
 Καλή επίδοση
 Υπογράμμιση δημιουργικής πλευράς του έργου
 Αύξηση ενδογενών κινήτρων



Στρατηγικές και τεχνικές μάθησης
Στρατηγικές Μάθησης Τεχνικές Μάθησης

Επανάληψη Μηχανιστική επανάληψη πληροφοριών
Υπογράμμιση βασικών σημείων
Συνοψίσεις (Περιλήψεις)

Επεξεργασία Χρήση νοητικών εικόνων
Χρήση μνημονικών τεχνικών
Υποβολή ερωτήσεων
Σημειώσεις

Οργάνωση Χρήση μνημονικών τεχνικών
Ομαδοποιήσεις
Διαγράμματα
Χαρτογραφήσεις

Καθοδήγηση για την κατανόηση
κειμένων

Αυτοερωτήσεις
Επαναληπτικό διάβασμα
Έλεγχος λογικής αλληλουχίας
Παραφράσεις

Στήριξη και καθοδήγηση του θυμικο-
συναισθηματικού

Αντιμετώπιση άγχους
Δόμηση θετικών πεποιθήσεων
Δημιουργία παραγωγικού περιβάλλοντος
Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Δραστηριότητες
 Ανασκόπηση-εισαγωγικός προβληματισμός

 Σχεδιασμός-οργάνωση-παρουσίαση-σύγκριση στοιχείων-αναστοχασμός

 Χρήση οργανωτικών, γνωστικών και μνημονικών χαρτών

 Σχεδιαγράμματα, οπτικοποίηση υλικού, ζωγραφιά, κολάζ, αφίσα με σχετικό θέμα και χρήση Η/Υ

 Ντοκιμαντέρ, βίντεο

 Ενημερωτικό υλικό

 Παντομίμα, θεατρικό παιχνίδι με σχετικό θέμα, δραματοποίηση

 Βιωματική μάθηση, επίσκεψη, ενημέρωση από ειδικούς

 Ανάλυση βήμα-βήμα

 Επίδειξη, μοντέλο, μίμηση, ομαδική εργασία

 Εφαρμογή, παραδείγματα, γενίκευση, χρησιμότητα

 Οπτικές ακολουθίες

 Συσχετίσεις, ταξινομήσεις, αναλογίες, διαφορές, ομοιότητες

 Συμπλήρωση κειμένου, σταυρόλεξα, ακροστιχίδες

 Αινίγματα, παροιμίες, αστείες ιστορίες



Μέθοδος-Τεχνικές
 Αναλυτικοσυνθετική μέθοδος: Απαγωγική μέθοδος (από τα γενικά στα

ειδικά)/Επαγωγική μέθοδος (από τα συγκεκριμένα στα αφηρημένα)

 Τεχνική του μοντέλου - Χρήση παραδειγμάτων- προσομοίωση-πείραμα-
αναπαράσταση-πρόβλεψη-υπόθεση-παρατήρηση-ταξινόμηση-ερμηνεία

 Διερευνητική – Ανακαλυπτική μάθηση - Επίλυση προβληματικών
καταστάσεων

 Ομαδοσυνεργατική- Παράλληλες ομαδικές εργασίες (όλες οι ομάδες
εκτελούν την ίδια δραστηριότητα παράλληλα)

 Συνθετικές ομαδικές εργασίες (οι ομάδες έχουν αναλάβει διαφορετικές
δραστηριότητες, οι οποίες συνδυαστικά μεταξύ τους οδηγούν σε κοινό
στόχο)

 Χρήση διαλόγου, ερωτοαπαντήσεις – συζήτηση

 Καταιγισμός ιδεών

 Χρήση μονόλογο-εμπλουτισμένη εισήγηση

 Αξιοποίηση ΤΠΕ



Ανακαλύψαμε ότι
αυτό το μοντέλο

δουλεύει καλύτερα!

Μαθητής



Ας κάνουμε το μάθημα στα μέτρα τους



Γενικά Χαρακτηριστικά Ατόμων με
Νοητική Αναπηρία

 Δυσκολίες σε έργα επεξεργασίας πληροφοριών
 Αδυναμία αυθόρμητης ενεργοποίησης γνωστικών
στρατηγικών (π.χ. μνημονικές στρατηγικές-επανάληψη)

 Αδυναμία γενίκευσης της χρήσης γνωστικών –
μεταγνωστικών στρατηγικών

 Δυσκολίες σε έργα που αφορούν κατηγοριοποίηση και σε
γλωσσικά έργα

 Δυσκολίες στις λειτουργίες της μνήμης και της προσοχής
 Δυσκολίες στη λύση προβλημάτων, στο σχεδιασμό και στη
γενίκευση



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
 Ανοργάνωτη, παρορμητική και μη συστηματική εξερευνητική

συμπεριφορά

 Αδυναμία κατανόησης χρονικών εννοιών

 Αδυναμία συγκράτησης συγκεκριμένων σταθερών: σχήμα, ποσότητα,
μέγεθος, προσανατολισμός, κ.ά.

 Αδυναμία ταυτόχρονης θεώρησης πολλών πηγών πληροφοριών
(αποσπασματικά και όχι οργανωμένα σε σύνολα)

 Δυσκολίες στη χωρική οργάνωση

 Αδυναμία οριοθέτησης ενός πραγματικού προβλήματος/ερεθίσματος

 Αδυναμία επιλογής σχετικών πληροφοριών και αποφυγή άσχετων

 Έλλειψη οργανωτικής συμπεριφοράς

 Εγωκεντρική, επικοινωνιακή συμπεριφορά

 Δυσκολίες στην προβολή σχέσεων

 Τυχαίες απαντήσεις



Η μνήμη και η χρήση στρατηγικών στα
άτομα με νοητική αναπηρία

 Η έρευνα, τα τελευταία 40 χρόνια, έδειξε ότι παιδιά με νοητική
αναπηρία δε χρησιμοποιούν στρατηγικές (Ellis, 1970) ή όταν τις
χρησιμοποιούν,  η χρήση τους είναι αναποτελεσματική ή αταίριαστη
με τη φύση του έργου.

 Οι Butterfield και συνεργάτες (1973) έδειξαν ότι τα παιδιά με νοητική
αναπηρία αντιμετώπιζαν προβλήματα ακόμη και με τη διαδικασία της
επανάληψης καθεαυτή. Επαναλάμβαναν ένα ή δύο το πολύ στοιχεία
από το συνολικό αριθμό αυτών που έπρεπε να ανακληθούν,
διαφέροντας, τόσο στον αριθμό, όσο και στον τρόπο της επανάληψης,
ο οποίος ήταν παθητικός. Αυτή η παθητική επανάληψη παρατηρείται
και στα μικρότερα, σε ηλικία, παιδιά με τυπική ανάπτυξη (Campione &
Brown, 1977).



 Οι Fletcher & Bray (1995) και Alevriadou & Tsakiridou (2011)
επισημαίνουν ότι τα παιδιά με νοητική αναπηρία δεν είναι
παθητικά, ως προς τη χρήση στρατηγικών, και ότι η
χρήση των εξωτερικών στρατηγικών εμφανίζει
αναπτυξιακή πορεία και σε παιδιά και εφήβους με νοητική
αναπηρία 11-17 ετών. Φαίνεται, λοιπόν, ότι και τα άτομα
με νοητική αναπηρία και αυτά με τυπική ανάπτυξη
χρησιμοποιούν στρατηγικές αλλά ο ρυθμός προόδου είναι
διαφορετικός.

 Σύγχρονες έρευνες (Agran et al.,2005. Dermitzaki et al.,
2008) καταδεικνύουν ότι όταν οι οδηγίες επίλυσης ενός
γνωστικού προβλήματος στοχεύουν στην αυτορρύθμιση
της χρήσης των στρατηγικών εκ μέρους των παιδιών με
νοητική αναπηρία, τότε οι επιδόσεις αλλά και τα κίνητρά
τους βελτιώνονται.



Ο ρόλος της προσοχής
 Ένα φαινόμενο που παρατηρείται στα άτομα με νοητική

αναπηρία είναι, ότι “ατενίζουν” συχνότερα εκτός έργου,
γεγονός το οποίο επηρεάζει την επίδοσή τους σε έργα
επαγρύπνησης. Οι Turnure & Zigler (1964) βρήκαν ότι το
φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνότερα σε έργα
συναρμολόγησης αντικειμένων.

 Η πλειονότητα των ερευνών δείχνει ότι η χρήση της επιλεκτικής
προσοχής (η ικανότητα εστίασης της προσοχής σ’ ένα ερέθισμα,
ενώ εκούσια αγνοούνται μη σχετικοί ερεθισμοί), διαφέρει μεταξύ
ατόμων με νοητική αναπηρία και με τυπική ανάπτυξη (Cha &
Merrill, 1994. Zeaman & House, 1979). Συγκεκριμένα, οι Cha &
Merrill (1994) έδειξαν ότι οι μη σχετικοί ερεθισμοί ελκύουν
περισσότερο την προσοχή των ατόμων με νοητική αναπηρία σε
σχέση με την αντίστοιχη αυτών με τυπική ανάπτυξη.



 Οι Dockrell & McShane (1992) τονίζουν ότι η
επίδοση των ατόμων με νοητική  αναπηρία
χειροτερεύει σε σύνθετα έργα με υψηλές
απαιτήσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν στοιχεία
διάσπασης της προσοχής.
 Αρκετοί ερευνητές (Merrill, 2006. Merrill &

Taube, 1996) έδειξαν ότι τα άτομα με ελαφρά
νοητική αναπηρία δε καταστέλλουν την
επίδραση των διασπαστών, με αποτέλεσμα η
αντίδρασή τους στη σχετική πληροφορία να
είναι πιο αργή και δυσκολότερη.
 Ο βαθμός δυσκολίας του έργου δεν επηρεάζει

την κατανομή της προσοχής των ατόμων με
νοητική αναπηρία, καθώς δείχνουν την ίδια
προσοχή και στα εύκολα και στα δύσκολα
έργα.



 Νεότερες έρευνες (Beck, Daley, & Hill, 2005.
Simonoff, Pickles, Wood, Gringras, &
Chadwick, 2007) διερευνούν τη σχέση της
Διάσπασης Ελλειμματικής Προσοχής-
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) με τη νοητική
αναπηρία. Είναι ενδιαφέρον το εύρημα ότι τα
παιδιά με ελαφρά νοητική αναπηρία
εμφανίζουν αυξημένο αριθμό συμπτωμάτων
ΔΕΠ-Υ σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό.



 Η γνωστική ακαμψία ορίζεται ως η εμμονή, η μη
αλλαγή της συμπεριφοράς ενώ οι συνθήκες απαιτούν
αλλαγή. Τα παιδιά με νοητική αναπηρία παρουσιάζουν
μικρότερη ποικιλία απαντήσεων και εμμονή στον ίδιο
τύπο απάντησης, ενώ τείνουν να εμμένουν
περισσότερο σε πολύ απλές επαναλαμβανόμενες,
μονότονες συνθήκες (π.χ. στην έρευνα του Kounin το
κάθε παιδί με νοητική αναπηρία έπρεπε συνεχώς να
τοποθετεί ένα τουβλάκι πάνω σ’ ένα άλλο, ίδιου
χρώματος, να το κατεβάζει κάτω και μετά πάλι να το
επανατοποθετηθεί κ.ο.κ.). Η γνωστική ακαμψία των
ατόμων με νοητική αναπηρία μεγαλώνει καθώς
αυξάνεται η νοητική ηλικία.



 Οι Ellis & Dulaney (1991) χρησιμοποιώντας μία
τροποποιημένη μορφή του έργου Stroop (Stroop,
1935) έδειξαν ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία
είχαν μεγαλύτερη δυσκολία να καταστείλουν μία
καλά μαθημένη (αυτοματοποιημένη) αντίδραση,
σε σχέση με τα άτομα με τυπική ανάπτυξη. Αυτές
οι μαθημένες αντιδράσεις από τη στιγμή που
αναπτύσσονταν, έτειναν να παραμένουν ακόμα
και σε καταστάσεις ακατάλληλες, προκαλώντας
έλλειψη προσαρμογής (Dulaney & Ellis, 1997. Ellis
& Dulaney, 1991).

 Ο Zigler και οι συνεργάτες του θεώρησαν ότι αυτή
η ακαμψία που παρουσιάζουν τα παιδιά με
νοητική αναπηρία δε θα πρέπει να αποδοθεί στη
σκέψη, αλλά στα κίνητρα.



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 Ανάλυση έργου: κατάτμηση της εργασίας σε μικρότερα στάδια που θα οδηγήσουν στον

τελικό στόχο. Κάθε μικρό βήμα, που οδηγεί στον επιθυμητό στόχο συμπεριφοράς, πρέπει
να κατακτηθεί από το παιδί πριν προχωρήσει στο επόμενο.

 Μέθοδος της ακολουθίας: καταγραφή μιας ακολουθίας συμπεριφορών έτσι όπως πρέπει
να συμβούν μέχρι να τελειώσει η εργασία. Η μέθοδος αυτή μας δίνει μια εικόνα αργής
κίνησης της χρονικής ακολουθίας των δεξιοτήτων, π.χ. δεξιότητες αυτοβοήθειας ή
δραστηριότητες με χρονική ακολουθία.

 Μέθοδος της σχηματοποίησης: σχηματοποίηση των δραστηριοτήτων αρχίζοντας με μια
κίνηση σε ‘‘αδρές’’ γραμμές που αποδίδει περίπου στο στόχο. Χρησιμοποιείται το υλικό με
το οποίο παρουσιάζεται, για να διδαχθεί το άτομο να κάνει λεπτότερες κινήσεις μέχρι να
πετύχει το στόχο, π.χ. πρόγραμμα  δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας.

 Μέθοδος της βαθμιαίας απόσβεσης του οπτικού ερεθίσματος: συστηματική μείωση της
έντασης των οπτικών ερεθισμάτων.

 Μέθοδος της αλάνθαστης διάκρισης: χρησιμοποιείται για τη μάθηση λεπτών διακρίσεων,
μέσω ενός προγράμματος που στοχεύει στο να μειωθούν οι πιθανότητες για λάθη όσο το
δυνατόν περισσότερο, π.χ. αυξάνεται ο αριθμός των αντικειμένων από τα οποία θα
πρέπει να διαλέξει ο μαθητής.



EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 Τα παιδιά με νοητική αναπηρία τα καταφέρνουν καλύτερα με

τις διδακτικές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στη
ταυτόχρονη επεξεργασία, παρά  στην κατά σειρά
επεξεργασία και στην λεκτική μακρόχρονη μνήμη σε ένα
όμως οικείο εκπαιδευτικό πλαίσιο, π.χ. να έχουν δίπλα τους
αντικείμενα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, κ.ά.

 Συγκρατούν καλύτερα γεγονότα, λεξιλόγιο και γενικές
πληροφορίες. Παρέχετε εικόνες, σύμβολα και χάρτες που
μπορούν να βοηθήσουν στην οργάνωση του υλικού. Είναι
πολύ βοηθητικό για τα παιδιά να μαθαίνουν το ολικό νόημα
των λέξεων ή των εννοιών, π.χ. σχεδιάζοντας, ζωγραφίζοντας
τη λέξη ή την έννοια και έχοντας παράλληλα δίπλα τους
βοηθητικές καρτέλες με σχετικές εικόνες.



 Δώστε συγκεκριμένες οδηγίες μ’ έναν αργό, απλό
και ολικό τρόπο. Χρησιμοποιήστε την στρατηγική
της επανάληψης για έργα που απαιτούν τη
λειτουργία της βραχύχρονης μνήμης. Οδηγίες που
δίνονται μέσω της ακουστικής οδού να
συνοδεύονται πάντα από το αντίστοιχο οπτικό
υλικό, μεγάλο μέρος του οποίου να αποτελείται
από σχεδιαγράμματα.

 Εκμεταλλευτείτε δημιουργικά τις αυξημένες
ικανότητες των παιδιών για π.χ. μέσα από παιχνίδια
ρόλων, συμβολικά, για μίμηση και επίτευξη
λειτουργικών δεξιοτήτων ζωής, δραματοποίηση
εκτέλεσης διαδοχικών καθημερινών ασχολιών με
βοηθητική χρήση οπτικών πληροφοριών,
χρονοδιαγράμματος και οπτικών συμβόλων



 Οργανώστε μαζί με το παιδί έναν πίνακα
καθηκόντων και κανόνων συμπεριφοράς, με
τη βοήθεια οπτικών συμβόλων.
Αντικαταστήστε τις προφορικές εντολές με
πράξεις και προσπαθήστε να διατηρήσετε την
ψυχραιμία σας. Δημιουργήστε ένα ανοιχτό,
φιλικό, θετικό και ζεστό περιβάλλον αποδοχής
και κατανόησης για το παιδί και τους γονείς
του.
 Προτείνετε στους συμμαθητές να

λειτουργήσουν ως μοντέλα επίδειξης της
κατάλληλης συμπεριφοράς. Επιλέξτε φίλους
για το παιδί που είναι ήρεμοι, ευγενικοί και
συμπονετικοί



Σύνδρομο Asperger
Επιμονή με την ομοιότητα
 Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger συγχύζονται εύκολα με την μικρότερη αλλαγή, είναι

πολύ ευαίσθητα σε περιβαλλοντικές εντάσεις και μερικές φορές παίρνουν μέρος σε
τελετουργικές πράξεις. Είναι ανήσυχα και τείνουν να στενοχωρούνται πολύ όταν δεν
ξέρουν τι να προσμένουν: το άγχος, η κούραση και η αισθητήρια υπερφόρτωση τα
αναστατώνει.

Συμβουλές προγραμματισμού
 Προσφέρετε ένα αναμενόμενο και ασφαλές περιβάλλον.

 Μειώσετε τις αλλαγές.

 Προσφέρετε μια συνεπή καθημερινή ρουτίνα: Το παιδί με σύνδρομο Asperger πρέπει
να καταλάβει την ρουτίνα της κάθε μέρας και να ξέρει τι θα γίνει, για να μπορεί να
συγκεντρωθεί στο καθήκον του.

 Αποφεύγετε εκπλήξεις: Να προετοιμάσετε το παιδί λεπτομερώς και εκ των προτέρων
για ειδικές δραστηριότητες, τροποποιημένα προγράμματα ή όποια άλλη αλλαγή στην
ρουτίνα του όσο μικρή και να είναι.

 Καθησυχάζετε τους φόβους για το άγνωστο εκθέτοντας το παιδί σε νέες
δραστηριότητες, δασκάλους, αίθουσα, σχολείο και όσο το συντομότερο γίνεται για να
μην υπάρχει υπερβολική ανησυχία από το παιδί.



Διαταραχή στην κοινωνική αλληλεπίδραση

 Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger δείχνουν μια ανικανότητα στην
κατανόηση πολύπλοκων κανόνων της κοινωνικής αλληλεπίδρασης,
είναι αφελή, εγωκεντρικά, μπορεί να μην τους αρέσει η σωματική
επαφή, μιλάνε προς τους ανθρώπους και όχι μαζί τους, δεν
καταλαβαίνουν ανέκδοτα, ειρωνεία ή μεταφορές, χρησιμοποιούν
μονότονο ή μονοκόμματο, αφύσικο τόνο φωνής, χρησιμοποιούν
ακατάλληλα βλέμματα και γλώσσα του σώματος είναι αναίσθητα και
τους λείπει η διπλωματικότητα, παρερμηνεύουν κοινωνικές
υποδείξεις.

 Δεν μπορούν να κρίνουν την "κοινωνική απόσταση« παρουσιάζουν
φτωχή ικανότητα να αρχίσουν και να κρατήσουν μια συζήτηση,
έχουν αναπτύξει καλά την ομιλία τους, αλλά έχουν φτωχή
επικοινωνία. Μερικές φορές τα χαρακτηρίζουν "μικρούς δασκάλους"
(ξερόλες) επειδή το στυλ ομιλίας τους είναι τόσο ώριμο και
σχολαστικό. Τα εκμεταλλεύονται με ευκολία (δεν καταλαβαίνουν ότι
κάποιες φορές κάποιοι λένε ψέματα ή τα κοροϊδεύουν) και συνήθως
έχουν την επιθυμία να είναι μέρος του κοινωνικού συνόλου
(συναναστροφή με συνομηλίκους).



Συμβουλές προγραμματισμού

 Προστατέψτε το παιδί από την κακομεταχείριση και το κορόιδεμα.
Στις μεγαλύτερες ηλικίες, προσπαθήστε να εκπαιδεύσετε τους
άλλους όσον αφορά το παιδί με το σύνδρομο Asperger. Να
επαινείτε τους συμμαθητές, όταν τους φέρονται με κατανόηση.
Αυτό μπορεί να εμποδίσει το στίγμα, ενώ προάγει την
ενσυναίσθηση και την ανεκτικότητα των άλλων παιδιών.

 Τονίστε τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού με σύνδρομο
Asperger με το να προάγετε τη συνεργασία των συμμαθητών,
ειδικά σε περιπτώσεις όπως η ανάγνωση, το λεξιλόγιο, η μνήμη θα
θεωρούνται ως ατού από τους συνομηλίκους και θα αποδεκτούν
τον συμμαθητή τους ως ίσο.

 Τα περισσότερα παιδιά με σύνδρομο Asperger θέλουν φίλους αλλά
δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν. Πρέπει να μάθουν πώς να
συμπεριφέρονται σε κοινωνικούς ρόλους και να τους δοθεί μια
λίστα απαντήσεων, που θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σε
διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Διδάξτε στα παιδιά τι να πουν
και πώς να το πουν. Αφήστε τα να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων. Η
κοινωνική κρίση των παιδιών βελτιώνεται μόνο όταν εκείνα έχουν
διδαχθεί κάποιους κανόνες που οι άλλοι ακολουθούν
ενστικτωδώς.



 Παρόλο που δεν μπορούν να καταλάβουν τα συναισθήματα των άλλων, τα παιδιά
με σύνδρομο Asperger μπορούν να μάθουν να αλληλεπιδρούν με το σωστό τρόπο.
Όταν χωρίς πρόθεση είναι προσβλητικά, χωρίς ευαισθησία ή αδιάκριτα πρέπει να
τους εξηγηθεί γιατί η απάντηση ήταν ακατάλληλη και ποια απάντηση θα ήταν η
σωστή.

 Τα άτομα με σύνδρομο Asperger πρέπει να μάθουν τις κοινωνικές δεξιότητες
νοερά (θεωρητικά) γιατί έχουν βασικές ελλείψεις στο κοινωνικό ένστικτο και τη
διαίσθηση.Οι μεγαλύτεροι μαθητές με σύνδρομο Asperger, μπορούν να
ωφεληθούν από ένα "φιλικό σύστημα". Ο δάσκαλος μπορεί να εκπαιδεύσει ένα
ευαίσθητο συμμαθητή για την κατάσταση ενός παιδιού με σύνδρομο Asperger και
να τους βάλει να καθίσουν ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο συμμαθητής μπορεί να
προσέχει το παιδί με σύνδρομο Asperger στα διαλείμματα, στους διαδρόμους
κ.τ.λ. και να προσπαθήσει να τον/την συμπεριλάβει στις σχολικές του
δραστηριότητες.Τα παιδιά με σύνδρομο Aspenger τείνουν να είναι απομονωμένα,
έτσι ο δάσκαλος πρέπει να ενθαρρύνει την εμπλοκή με τους άλλους. Να
ενθαρρύνει την κοινωνικοποίηση και να περιορίσει το χρόνο της απομόνωσης. Για
παράδειγμα, ο δάσκαλος μπορεί να ενθαρρύνει το παιδί με σύνδρομο Asperger να
συμμετέχει στη συζήτηση με τους συνομηλίκους του/της, όχι μόνο
υπερασπίζοντας τις απόψεις του και κάνοντας ερωτήσεις, αλλά να ενισχύσει τα
άλλα παιδιά να κάνουν και αυτά το ίδιο.



Περιορισμένο πεδίο ενδιαφερόντων

 Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger έχουν
εκκεντρικές ιδέες ή παράξενες εμμονές
(μερικές φορές συλλέγουν ασυνήθιστα
πράγματα).Έχουν τη διάθεση, ασταμάτητα, να
κάνουν κήρυγμα για συγκεκριμένα θέματα,
κάνουν συνεχείς ερωτήσεις για κάτι,
δυσκολεύονται να αφήσουν τις ιδέες τους,
ακολουθούν το δικό τους ρυθμό άσχετα από
τις εντολές που έχουν. Μερικές φορές
αρνούνται να μάθουν για κάτι που είναι έξω
από το πεδίο των ενδιαφερόντων τους.



Συμβουλές προγραμματισμού
 Να μην επιτρέπεται στο παιδί με σύνδρομο Asperger να συζητά ή να κάνει

ερωτήσεις συνέχεια για τα περιορισμένα ενδιαφέροντά του. Περιορίστε αυτή τη
συμπεριφορά καθορίζοντας μια συγκεκριμένη ώρα την ημέρα όπου το παιδί θα
μπορεί να μιλήσει για αυτά.

 Η χρησιμοποίηση θετικής ενίσχυσης προς μια επιθυμητή συμπεριφορά είναι η
σημαντική στρατηγική για τη βοήθεια ενός παιδιού με σύνδρομο Asperger (Dewey,
1991). Αυτά τα παιδιά επηρεάζονται από τα κομπλιμέντα, π.χ. στην περίπτωση ενός
παιδιού που κάνει συνέχεια ερωτήσεις, ο δάσκαλος μπορεί να τον επαινέσει μόλις
εκείνος/εκείνη σταματήσει και να τον/την συγχαρεί που επέτρεψε στους άλλους να
μιλήσουν. Αυτά τα παιδιά πρέπει να επαινούνται για την κοινωνική τους
συμπεριφορά που στα άλλα παιδιά θεωρείται δεδομένη.

 Μερικά παιδιά με σύνδρομο Asperger δεν θέλουν να πραγματοποιούν εργασίες
εκτός του πεδίου των ενδιαφερόντων τους.

 Πρέπει να οριστούν σταθερές προσδοκίες για την ολοκλήρωση μιας εργασίας στην
τάξη. Πρέπει να ξεκαθαριστεί στο παιδί με σύνδρομο Asperger ότι δεν έχει τον
έλεγχο και ότι πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες.

 Για απείθαρχα παιδιά, μπορεί να είναι απαραίτητο να περιοριστούν οι εργασίες
τους στα ενδιαφέροντά τους (π.χ. αν τους ενδιαφέρουν οι δεινόσαυροι, τότε
μπορούν να τους δοθούν προτάσεις, μαθηματικά προβλήματα, λεξιλόγιο που να
αφορούν τους δεινόσαυρους). Σταδιακά, μπορούν να ζητηθούν και άλλα θέματα
για τις εργασίες.

 Στους μαθητές μπορούν να δοθούν εργασίες που συνδέουν το ενδιαφέρον τους με
το θέμα που μελετάται, π.χ κατά της διάρκεια της μελέτης μιας χώρας, ένα παιδί
που έχει εμμονή με τα τρένα μπορεί να του ανατεθεί η διερεύνηση των μέσων
μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι αυτής.



Ανεπαρκής συγκέντρωση
 Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger συχνά

αποσπώνται, είναι ανοργάνωτα,
δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν μέσα
στην τάξη ( συχνά δεν είναι η προσοχή
δύσκολη αλλά η συγκέντρωση είναι
"παράξενη", το άτομο με σύνδρομο Asperger
δεν μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι σχετικό
(Happe, 1991), έτσι η προσοχή
επικεντρώνεται σε άσχετη διέγερση) και
δυσκολεύονται να μάθουν μέσα ομάδες



Συμβουλές προγραμματισμού
 Οι εργασίες πρέπει να χωρίζονται σε μικρότερα μέρη και πρέπει να δίνεται από το δάσκαλο

συχνή ανατροφοδότηση και καθοδήγηση.
 Τα παιδιά με σοβαρά προβλήματα προσοχής ωφελούνται με χρονομετρημένες εργασίες.

Αυτό τους βοηθά να οργανώσουν τον εαυτό τους. Εργασία που δεν ολοκληρώνεται ή που
ολοκληρώνεται απρόσεκτα μέσα στο χρονικό όριο πρέπει να συμπληρωθεί κατά τη
διάρκεια της ελεύθερης ώρας του παιδιού, π.χ. στο διάλειμμα. Τα παιδιά με σύνδρομο
Aspenger μπορεί να είναι πεισματάρικα. Χρειάζονται ένα δομημένο πρόγραμμα που να
τους διδάσκει ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες οδηγεί σε θετική ενίσχυση ( αυτό το
πρόγραμμα κινητοποιεί το παιδί να είναι παραγωγικό, έτσι ενισχύεται η αυτοεκτίμησή του
και μειώνεται το άγχος γιατί νιώθει ικανό).

 Στην περίπτωση των μαθητών με σύνδρομο Asperger η δυσκολία συγκέντρωσης, η αργή
ταχύτητα της γραφής τους και η σοβαρή αποδιοργάνωση μπορεί να κάνουν απαραίτητη τη
μείωση του/της φόρτου εργασίας και/ή να του/της δοθεί χρόνος σε μια τάξη όπου ένας
δάσκαλος ειδικής αγωγής θα δώσει την επιπρόσθετη βοήθεια που χρειάζεται το παιδί για
να ολοκληρώσει τις εργασίες του/της. Μερικά παιδιά με σύνδρομο Asperger είναι τόσο
δύσκολο να συγκεντρωθούν όπου αυτό προσθέτει ένα υπερβολικό άγχος στους γονείς, που
περιμένουν να περάσουν ώρες προσπαθώντας να βοηθήσουν τα παιδιά τους.

 Το παιδί με σύνδρομο Asperger πρέπει να κάθεται στο πρώτο θρανίο και να του/της
απευθύνονται συχνά ερωτήσεις που θα τον/την βοηθήσουν να παρακολουθήσει το
μάθημα.

 Επινοήστε μια μη λεκτική κίνηση με το παιδί (π.χ. ένα ελαφρύ κτύπημα στον ώμο) όταν δεν
προσέχει.

 Εάν υλοποιείται το "φιλικό σύστημα", ο φίλος του παιδιού πρέπει να κάθεται δίπλα του/της,
έτσι ώστε εκείνος να του/της υπενθυμίζει ότι πρέπει να παρακολουθεί το μάθημα.

 Ο δάσκαλος πρέπει να ενθαρρύνει το παιδί με σύνδρομο Asperger να αφήνει τις κρυφές
του/της φαντασίες ή σκέψεις και να επικεντρώνεται στον αληθινό κόσμο. Αυτή είναι μια
συνεχής μάχη, καθώς η παρηγοριά του φανταστικού κόσμου πιστεύεται ότι είναι πιο
ελκυστική απ’ ο,τιδήποτε υπάρχει στην αληθινή ζωή.



Ανεπαρκής κινητικός συντονισμός

 Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger είναι αδέξια,
έχουν παράξενο βηματισμό, αποτυγχάνουν
σε παιχνίδια που σχετίζονται με τις κινητικές
ικανότητες. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες που
μπορούν να προκαλέσουν μόνιμα
προβλήματα, αργή ταχύτητα γραφής και
επιρροή της ικανότητά τους να ζωγραφίζουν.



Συμβουλές προγραμματισμού

 Προτείνετε στο παιδί ένα ήπιο πρόγραμμα γυμναστικής
 Μη πιέζετε το παιδί να συμμετέχει σε ανταγωνιστικά

αθλήματα καθώς ο ανεπαρκής κινητικός συντονισμός του
μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και τα πειράγματα των
συμπαικτών του.

 Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger μπορεί να χρειάζονται ένα
εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει
γράψιμο και αντιγραφή σε χαρτί, σχεδίαση στον πίνακα. Όταν
δίνεται μια χρονομετρημένη εργασία, θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η αργή ταχύτητα γραφής του παιδιού.

 Τα άτομα με σύνδρομο Asperger μπορεί να χρειάζονται
περισσότερα, απ’ ό,τι οι συνομήλικοί του, για να
ολοκληρώσουν τις εξετάσεις (γράφοντας εξετάσεις σε μια
ήσυχη τάξη όχι μόνο προσφέρεται περισσότερος χρόνος αλλά
τους δίδεται και η καθοδήγηση που χρειάζονται από τον
δάσκαλο για να μείνουν συγκεντρωμένα).



Μαθησιακές δυσκολίες

 Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger συνήθως έχουν
μέση ή πάνω από το μέσο όρο νοημοσύνη (ειδικά
στις λεκτικές δοκιμασίες) αλλά έχουν σοβαρές
ελλείψεις στις οπτικοχωρικές δοκιμασίες και στις
δοκιμασίες κατανόησης. Ο λόγος τους και το
λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν δίνουν την
εντύπωση πως καταλαβαίνουν αυτά που
συζητούν αλλά στην πραγματικότητα
παπαγαλίζουν αυτά που έχουν διαβάσει ή
ακούσει. Το παιδί με σύνδρομο Asperger έχει
άριστη μνήμη αλλά στην πραγματικότητα είναι
μηχανική. Επίσης, έχουν ελλείψεις και στην
επίλυση προβλημάτων



Συμβουλές προγραμματισμού

 Προσφέρετε εξατομικευμένου προγράμματος που θα βοηθήσει στην επιτυχία των
παιδιών. Το παιδί με σύνδρομο Asperger χρειάζεται κινητοποίηση για να μην ακολουθεί
της δικές του / της παρορμήσεις. Η μάθηση πρέπει να επιβραβεύει και όχι να προκαλεί
άγχος. Μη θεωρείτε δεδομένο ότι τα παιδιά με σύνδρομο Aspenger κατανοούν κάτι,
καθώς συχνά απλά "παπαγαλίζουν" αυτά που έχουν ακούσει.

 Προσφέρετε μια πρόσθετη επεξήγηση και προσπάθησε να απλοποιείς το μάθημα, όταν
το νόημά του είναι περίπλοκο. Επικεντρωθείτε στη μνήμη τους. Η διατήρηση
πληροφοριών είναι το δυνατό σημείο τους. Οι συναισθηματικοί τόνοι, οι πολλαπλές
έννοιες και τα θέματα σχέσεων που παρουσιάζονται στα μυθιστορήματα συχνά δεν
γίνονται κατανοητά.

 Οι γραπτές εργασίες των ατόμων με σύνδρομο Asperger συχνά επαναλαμβάνονται,
περνούν από το ένα θέμα στο άλλο και περιέχουν λανθασμένες λεκτικές έννοιες. Αυτά τα
παιδιά, συχνά δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ των γενικών γνώσεων και των
προσωπικών ιδεών και νομίζουν ότι ο δάσκαλος θα κατανοήσει τις δυσνόητες
εκφράσεις τους.

 Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger συχνά είναι άριστα στην ανάγνωση αλλά αδυνατούν
στην κατανόηση. Έτσι, μη θεωρείτε ότι κατανοούν αυτά που τόσο καλά διαβάζουν. Οι
εργασίες μπορεί να μην είναι ποιοτικές γιατί το παιδί με σύνδρομο Asperger δεν
παρακινείται να προσπαθήσει σε πεδία που δεν τον / την ενδιαφέρουν.

 Πρέπει να οριστούν προσδοκίες για την ποιότητα της εργασίας. Η εργασία που εκτελείται
μέσα στα χρονικά όρια πρέπει όχι μόνο να είναι ολοκληρωμένη αλλά προσεκτικά
προσεγμένη.



Συναισθηματική ευπάθεια
 Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger αγχώνονται πολύ

εύκολα λόγω της ανελαστικότητάς τους. Η
αυτοεκτίμησή τους είναι χαμηλή, κάνουν αυτοκριτική
και όταν κάνουν λάθη δεν μπορούν να το αντέξουν. Τα
άτομα με σύνδρομο Asperger, κυρίως οι έφηβοι, μπορεί
να είναι επιρρεπείς στην κατάθλιψη (έχει καταγραφεί
ένα μεγάλο ποσοστό κατάθλιψης σε ενήλικες με
σύνδρομο Asperger). Οι εκρήξεις θυμού είναι κοινές
αντιδράσεις οφειλόμενες στο άγχος και στη σύγχυση.

 Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger σπάνια φαίνονται
χαλαρά και εύκολα καταβάλλονται όταν τα πράγματα
δεν είναι σύμφωνα με τις αυστηρές απόψεις τους. Η
αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους και οι απαιτήσεις
της καθημερινής ζωής χρειάζονται συνεχή προσπάθεια.



Συμβουλές προγραμματισμού

 Εμποδίστε τις εκρήξεις θυμού προσφέροντας ένα υψηλό επίπεδο συνοχής.
Προετοιμάστε αυτά τα παιδιά για τις αλλαγές στην καθημερινή τους
ρουτίνα και να μειωθεί το άγχος. Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger συχνά
είναι φοβισμένα, θυμωμένα και ανήσυχα στις αναγκαστικές ή απρόσμενες
αλλαγές. Διδάξτε αυτά τα παιδιά πώς να αντιμετωπίζουν το άγχος που τους
καταβάλλει και έτσι θα αποφεύγουν τις εκρήξεις.

 Βοηθήστε το παιδί, γράφοντας τα βήματα που πρέπει να ακολουθεί όταν
εκείνος/-η είναι ανήσυχος / ανήσυχη π.χ. 1) ανάπνευσε βαθιά 3 φορές, 2)
μέτρησε τα δάχτυλα του δεξιού σου χεριού 3 φορές, 3) ζήτησε να δεις ον
δάσκαλο ειδικής αγωγής, κ.τ.λ.. Συμπεριλάβετε και την συμπεριφορά στην
οποία το παιδί νιώθει άνετα. Γράψτε τα βήματα αυτά σε μια κάρτα την
οποία το παιδί θα έχει στην τσέπη του και θα μπορεί πάντα να τη διαβάζει.
Να είστε ήρεμος, προβλέψιμος στη συνδιαλλαγή σου με το παιδί και να
δείχνεις παράλληλα υπομονή και συμπόνια.

 Οι έφηβοι με σύνδρομο Asperger έχουν προδιάθεση για κατάθλιψη. Οι
κοινωνικές δεξιότητες έχουν ιδιαίτερη αξία στην εφηβεία και ο μαθητής με
σύνδρομο Asperger ανακαλύπτει ότι αυτός/-ή είναι διαφορετικός/-ή και
δυσκολεύεται να δημιουργήσει σχέσεις. Η μαθητική εργασία γίνεται πιο
αφαιρετική και οι έφηβοι με σύνδρομο Asperger βρίσκουν τις εργασίες πιο
δύσκολες και περίπλοκες.
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