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θεωρητικό πλαίσιο 
βασικός πυρήνας της ένταξης των 

παιδιών με νοητική ανεπάρκεια είναι η  
ανάπτυξη της επικοινωνίας και των 
κοινωνικών σχέσεων με στόχο την 

ένταξη στην κουλτούρα των 
συνομηλίκων τους   



για την ένταξη των παιδιών με 
νοητική ανεπάρκεια απαιτούνται 

συγκεκριμένες κοινωνικές 
δεξιότητες… 



κοινωνικές δεξιότητες 
• η τήρηση κοινωνικά αποδεκτών κανόνων 

συμπεριφοράς 
• η αναγνώριση του άλλου ως συνεργάτη και η 

αμοιβαιότητα στη λειτουργία της ομάδας 
• η ικανότητα συλλογικής λειτουργίας 
• η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του συλλογικού 

παιχνιδιού 
• η δυνατότητα έκφρασης επιθυμιών και απόψεων 
• η διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων και η 

επίλυση προβλημάτων 
 



μεθοδολογία 
• μελέτης περίπτωσης / έρευνα δράσης 
• το δείγμα της έρευνας μας είναι νήπιο 

με σύνδρομο Down που φοιτά σε τμήμα 
ένταξης 

• το πρόγραμμα μας διήρκησε από τον 
Δεκέμβριο του 2010 έως τον Μάιο του 
2011  



ερευνητική υπόθεση 
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με νοητική 
ανεπάρκεια μπορούν να επωφεληθούν από 

ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα παρέμβασης που 
έχει ως στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων και ως αποτέλεσμα να 
βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τους 

συνομηλίκους τους, να ενταχτούν στις 
παρέες τους και να εξελίξουν τη δυνατότητα 

του αυτοπροσδιορισμού τους 



στόχοι του προγράμματος 
 

• η ικανότητα ανταπόκρισης του παιδιού σε 
οργανωμένα ομαδικά παιχνίδια  

• η συμμετοχή του στο ελεύθερο συλλογικό παιχνίδι 
• η διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης (εμπλοκή και 

επίλυση) και 
• η έκφραση συγκεκριμένων επιθυμιών και αναγκών 

όσον αφορά το παιχνίδι 
 



αξιολόγηση του παιδιού 

• φυσικά χαρακτηριστικά                           
αγόρι 5 ετών με σύνδρομο Down 

• αναπτυξιακό/γνωστικό επίπεδο                
ενάμιση με δύο περίπου χρόνια πίσω από τη 
χρονολογική του ηλικία 



αξιολόγηση του παιδιού 
χαρακτηριστικά συμπεριφοράς και κοινωνικών 

δεξιοτήτων 
 κλείνει τα μάτια του ή κατεβάζει το κεφάλι του όταν 

του απευθύνουν το λόγο 
 μιλάει σιγά έως ψιθυριστά 
 κάνει απομονωμένο ή παράλληλο παιχνίδι 
 έχει δυσκολίες στην προσέγγιση των συνομηλίκων 

του, στη συμμετοχή και διατήρηση του παιχνιδιού 
 αποφεύγει τους καβγάδες και απομακρύνεται όταν 

δημιουργούνται συγκρούσεις ανάμεσα στους 
συνομηλίκους του 
 
 



αξιολόγηση του παιδιού 
 

κοινωνικά/συναισθηματικά χαρακτηριστικά 
 εκφράζει μη ρεαλιστικούς φόβους όσον αφορά τη συμμετοχή του 

σε ομαδικά παιχνίδια 
 χρειάζεται καθοδήγηση/παρότρυνση από τη νηπιαγωγό 
 σπάνια εκφράζει τις επιθυμίες/επιλογές προσώπων και 

παιχνιδιών 
 δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες  
 δεν έχει αναπτύξει στρατηγικές αυτοδιαχείρισης, επίτευξης 

στόχων και επίλυσης προβλημάτων 
 είναι χαρούμενος, ήρεμος, δεν θυμώνει εύκολα και δεν νευριάζει 
 έχει θετική εικόνα για τον εαυτό του αλλά και πιθανή αντίληψη 

των αδυναμιών του 



περιεχόμενο προγράμματος 
 

ομαδικά παιχνίδια προκαθορισμένων κανόνων 
• οι φωλιές και τα πουλάκια 
• μουσικές καρέκλες 
• αλογάκια και αμαξάδες 
• μπασκέτες και μπάλες 
• οι λαγοί στο δάσος 
• μουσικές αγκαλιές 
ελεύθερο συλλογικό παιχνίδι  
• οικογενειακοί ρόλοι 
• στην αγορά 
• στο μανάβικο 
• στο ιατρείο 

 



βήματα για την επίτευξη 
των στόχων  

• η εξατομικευμένη εξάσκηση του παιδιού σε κανόνες 
οργανωμένων και ελεύθερων παιχνιδιών 

• η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων παιχνιδιών με 
την ερευνήτρια την ώρα των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων 

• η αυθόρμητη προσέγγιση συνομηλίκων για συμμετοχή 
στο παιχνίδι 

• η οργάνωση του παιχνιδιού σε μικρή, όσον αφορά τον 
αριθμό, ομάδα παιδιών 

• η σταδιακή αποχώρηση της ερευνήτριας ως 
ενεργητικό μέλος του παιχνιδιού 

• η διεύρυνση του παιχνιδιού στο σύνολο της ομάδας  
 
 



συλλογή δεδομένων 
 

• η αρχική αξιολόγηση του παιδιού 

• η καταγραφή και διατήρηση καθημερινού 
ημερολογίου παρατήρησης και 

• η τελική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του 
σχολείου ως κριτήριο επανελέγχου της 
πιστοποίησης των συμπερασμάτων μας. 

 



επεξεργασία δεδομένων 
• για την επεξεργασία των δεδομένων μας 

ορίσαμε μια σειρά συγκεκριμένων δεικτών 
αξιολόγησης που αποτελούν προϋποθέσεις 
επίτευξης των στόχων μας 

• πρόκειται για συγκεκριμένες μετρήσιμες και 
ελέγξιμες συμπεριφορές μέσω των οποίων 
διαγράφεται αν και σε ποιο βαθμό 
επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος 
παρέμβασης  



δείκτες αξιολόγησης 
 
• η καταστολή μη ρεαλιστικών φόβων για 

συμμετοχή στα ομαδικά παιχνίδια 
• να μην κρύβει το πρόσωπο του ή να κλείνει 

τα μάτια του 
• να λέει το όνομά του και να μη μιλά ψιθυριστά   
• η κατανόηση και υλοποίηση κανόνων και 

οδηγιών στα οργανωμένα ομαδικά παιχνίδια 
• η προσέγγιση και επιλογή συγκεκριμένων 

συνομηλίκων για παιχνίδι 



δείκτες αξιολόγησης 
 

• να επιλέγεται από συγκεκριμένους συνομηλίκους 
του για παιχνίδι 

• η έκφραση επιθυμίας για συμμετοχή σε 
συγκεκριμένα παιχνίδια με και χωρίς 
προκαθορισμένους κανόνες  

• η συμμετοχή του στο ελεύθερο συλλογικό 
παιχνίδι 

• η ενεργητική παραμονή του στο ελεύθερο και 
δομημένο παιχνίδι 

• η διαχείριση και επίλυση  συγκρουσιακών       
καταστάσεων  
 



θεματικές ενότητες 
από την ανάλυση των δεικτών αξιολόγησης, 

προέκυψαν συγκεκριμένα κοινά 
στοιχεία/θέματα, με αποτέλεσμα να 

προβούμε στην ομαδοποίηση τους και 
αναγωγή τους σε τέσσερις βασικές θεματικές 

ενότητες, οι οποίες αποτελούν τις 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των 

κοινωνικών σχέσεων παιδιών με νοητική 
ανεπάρκεια με τους συνομηλίκους τους 



θεματικές ενότητες 
• η ρύθμιση των μη κοινωνικά αποδεκτών 

συμπεριφορών 
• η συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια με 

προκαθορισμένους κανόνες 
• η συμμετοχή στο ελεύθερο ομαδικό 

παιχνίδι χωρίς προκαθορισμένους κανόνες 
• η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης 

συγκρούσεων 



ευρήματα της έρευνας 



η ρύθμιση των μη κοινωνικά 
αποδεκτών συμπεριφορών 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Κωνσταντής δεν κατεβάζει 
το κεφάλι του και δεν κλείνει τα μάτια του όταν του απευθύνουν 
το λόγο, δεν εκφράζει φοβίες ως προς τη συμμετοχή του σε 
ομαδικά παιχνίδια, λέει το όνομά του αλλά συνεχίζει να μιλά σε 
χαμηλό τόνο 

Η ρύθμιση  των παραπάνω συμπεριφορών προήλθε από το ισχυρό 
κίνητρο του παιδιού για συμμετοχή στο παιχνίδι των συνομηλίκων 
του το οποίο οδήγησε στην αντιμετώπιση του φόβου της αποτυχίας 
και της απόρριψης 

πιο συγκεκριμένα συνέβαλλαν: 
• η εξοικείωση με τα παιδιά 
• το αίσθημα ασφάλειας από την παρουσία της ερευνήτριας 
• η απόκτηση ικανοτήτων ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των 

παιχνιδιών 
• η υιοθέτηση κοινών κανόνων για όλη την ομάδα με αποτέλεσμα τον 

σεβασμό και την αποδοχή του παιδιού 
  



η συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια 
με προκαθορισμένους κανόνες 

Ο Κωνσταντής κατανοεί τους κανόνες και συμμετέχει σε όλα τα 
οργανωμένα ομαδικά παιχνίδια που επιλέχτηκαν για το πρόγραμμά 
μας, εκφράζει την επιθυμία/επιλογή συγκεκριμένων παιχνιδιών και  
αύξησε το χρόνο ενεργητικής παραμονής και αλληλεπίδρασης στο 
παιχνίδι με τους συνομηλίκους του 

σε αυτό συνέβαλλαν:  
• η ικανότητα εκμάθησης κανόνων και συμμετοχής στα ομαδικά 

παιχνίδια 
• η αυθόρμητη προσέγγιση των συνομηλίκων του στο παιχνίδι που ο 

ίδιος συμμετείχε με την ερευνήτρια χωρίς την υπόδειξη ενηλίκων 
• η διαμόρφωση προσωπικών σχέσεων με τους συνομηλίκους του στη 

διάρκεια των ομαδικών παιχνιδιών 
• η συνειδητοποίηση πως οι κανόνες ενός παιχνιδιού δεν αποτελούν 

απλά μηχανιστικές κινήσεις ή πράξεις αλλά έχουν νόημα και 
οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα    



η συμμετοχή στο ελεύθερο ομαδικό 
παιχνίδι χωρίς προκαθορισμένους 

κανόνες 
Καταγράφεται η αύξηση της συχνότητας συμμετοχής του Κωνσταντή στο 

ελεύθερο συλλογικό παιχνίδι των συνομηλίκων, επιλέγει αλλά και 
επιλέγεται από συγκεκριμένους συνομηλίκους ενώ ταυτόχρονα 
παρατηρούμε και την ξεκάθαρη επιλογή του για συμμετοχή σε 
συγκεκριμένα παιχνίδια. 

Οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην θετική πορεία της θεματικής 
ενότητας:  

• η μέθοδος της ελεύθερης προσέγγισης των συνομηλίκων στο 
παιχνίδι που πραγματοποιούσε το παιδί με την ερευνήτρια 

• η μη κατευθυνόμενη υπόδειξη και προστασία του ενήλικα η οποία 
έμμεσα στιγματίζει το παιδί με ανεπάρκεια 

• η σταδιακή δημιουργία μιας μικρής ομάδας συνομηλίκων που 
οργανώνουν τα γνώριμα παιχνίδια την ώρα των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων 

 

 

 



η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαχείρισης συγκρουσιακών 

καταστάσεων 

Με το τέλος του προγράμματος ο Κωνσταντής έχει αυξήσει την 
ενεργητική συμμετοχή του στο δομημένο και ελεύθερο 
συλλογικό παιχνίδι αλλά συνεχίζει να αποφεύγει τις 
συγκρουσιακές καταστάσεις. Ωστόσο δεν αποχωρεί μόλις 
παρουσιαστεί κάποια σύγκρουση αλλά η αποχώρησή του 
εξαρτάται από το είδος, το μέγεθος και την ποιότητα του 
προβλήματος. 

σχολιασμός 
    Ο Κωνσταντής βρίσκεται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης 

δεξιοτήτων συγκρουσιακών καταστάσεων και επίλυσης 
προβλημάτων  



συμπεράσματα/συζήτηση 



η ένταξη στην ομάδα των 
συνομηλίκων: ανάγκη ζωής των 
παιδιών με νοητική ανεπάρκεια 

• βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος αναδείχτηκε το 
ισχυρό κίνητρο του παιδιού να επικοινωνήσει, να παίξει και να 
συμμετέχει στην ομάδα των συνομηλίκων του 

• η ανάγκη και επιθυμία για συμμετοχή στη συλλογική δράση 
αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου ως κοινωνικού 
όντος 

• το παραπάνω κίνητρο είχε επικαλυφτεί κατόπιν 
επαναλαμβανόμενων αρνητικών εμπειριών και απόρριψης με 
αποτέλεσμα την απόσυρση και απομόνωση του παιδιού της 
έρευνάς μας 

• στο βαθμό που το παιδί βίωσε θετικές εμπειρίες ο φόβος της 
αποτυχίας/απόρριψης υποχώρησε και εκδηλώθηκε η ανάγκη 
για συλλογική δράση και λειτουργία 
 
 



το παιδί με νοητική ανεπάρκεια 
μπορεί να παίξει με τους 

συνομηλίκους του 
• το παιδί με νοητική ανεπάρκεια φαίνεται ότι έχει την 

ικανότητα να μάθει να παίζει, να τηρεί κανόνες και 
να αποκτήσει δεξιότητες επικοινωνίας και σχέσεων 
με τους συνομηλίκους του 

• οι γνωστικοί περιορισμοί που προκύπτουν από την 
ανεπάρκεια διαπιστώθηκε ότι απαιτούν υποστήριξη 
του παιδιού: 

 στην επεξεργασία των δεξιοτήτων συμμετοχής στα 
ομαδικά παιχνίδια και  

 στον κατάλληλο σχεδιασμό/βηματισμό για ασφαλή 
έκθεση του παιδιού στο σύνολο της ομάδας   



η κουλτούρα του εκπαιδευτικού 
• η επιτυχία της υλοποίησης ενός προγράμματος κρίνεται 

από το πώς βλέπει ο εκπαιδευτικός το παιδί και τι 
στόχους βάζει 

• αν δεν δούμε το παιδί με νοητική ανεπάρκεια ως αυτό 
που δεν μπορεί να μάθει αυτά που οι συνομήλικοί του 
μπορούν αλλά… 

• ως πρόσωπο το οποίο διαμορφώνει νοήματα για τον 
εαυτό του και για τους άλλους, δημιουργεί κίνητρα για 
συλλογική και κοινωνική δράση 

• τότε το παιδί με νοητική ανεπάρκεια μπορεί, μέσω της 
κατάλληλης μεθοδολογικής υποστήριξης, να ξεπεράσει 
τους περιορισμούς της ανεπάρκειάς του και να ενταχτεί 
στην ομάδα των συνομηλίκων του όσο το ίδιο θέλει αλλά 
και ταυτόχρονα μπορεί αναλόγως των περιορισμών του… 


