
Εκπαιδευτικοί: 

Αγγελική Αρβανιτάκη 

Φωτεινή Ευαγγελοπούλου 

Αθηνά Ματθαιίδου 



1. Συμπεριφορές που παραπέμπουν σε μικρότερη ηλικία 

2. Χαμηλό νοητικό δυναμικό 

3. Απουσία βουλητικού παράγοντα 

 

  
Συμπερασματικά η  νοητική καθυστέρηση είναι 

αποτέλεσμα 2 παραγόντων: 

• της νοητικής ανεπάρκειας και της 

• απουσίας βουλητικού, 

  οι οποίες και αποτελούν εμπόδιο στην πρόσβαση για 

ποιοτική ζωή.  

 

 



1. Διαπροσωπικές σχέσεις  
 
2. Κοινωνική ένταξη 

 
3. Προσωπική ανάπτυξη (εργασία, αξιοπρεπή ζωή, 

σπίτι) 
 

4.Φυσική ευημερία( ιατρική περίθαλψη, 
φυσιοθεραπείες, γυμναστική) 
 
 
 



5.Υλική ευημερία 

 

6.Συναισθηματική ευημερία 

 

7.Δικαιώματα (ατομικά, κοινωνικά πολιτικά) 

 

8.Αυτοκαθορισμός 



Αυτονομία 

(Ικανότητα του ατόμου 

 να ελέγχει τη ζωή του) 

Αυτορύθμιση 

(Ικανότητα να προσαρμόζει 

 την συμπεριφορά του) 

Ψυχολογική 

 ενδυνάμωση 

(κίνητρα) 

Αυτοπραγμάτωση 

Ικανότητα να γνωρίζει και 

 να κατανοεί τον εαυτό του 



 

Σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό το παιδί παρουσίαζε από 
νωρίς 

α) αδυναμία στήριξης του κεφαλιού και γενικότερη υποτονία 
κορμού.  

β) κυκλικοί εμετοί, περικρανιακή λεπτομαλάκυνση εγκεφάλου, 
υποτονία κορμού και υπερτονία άνω άκρων. Επιπλέον 
διαπιστώθηκε βαρηκοΐα με σημαντική απώλεια της τάξης του 
85%. 

       
      Από πολύ νωρίς το παιδί παρακολουθείται από: 

αναπτυξιολόγο, ΩΡΛ, λογοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή και 
εργοθεραπευτή 
 
 



 

  γενικευμένη αναπτυξιακή καθυστέρηση,  

 νευρολογικά και ορθοπεδικά ελαττώματα 
(περπατούσε με τη συνοδεία ενηλίκου και πάντα  
υποβασταζόμενο)  

 σοβαρά προβλήματα ακοής,  

 απουσία λόγου, σιελόρροια 

 

προτάθηκε η φοίτησή του στο Ειδικό Νηπιαγωγείο. 

 
 



       Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλάμβανε 
πτυχές των βασικών περιοχών ποιότητας της ζωής 
με δραστηριότητες  διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

1. ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων με τους ενήλικες  
και με τους συνομηλίκους 

2. αυτοεξυπηρέτηση, λειτουργικές δεξιότητες 

3. έκφραση επιθυμιών και αναγκών 

4. ενίσχυση βουλητικού, 

5. ανάπτυξη νοητικού δυναμικού 



Τα δυνατά σημεία του παιδιού 

1. η θετική ανταπόκριση στους ενήλικες 

2. η παρουσία λόγου (έστω και περιορισμένου) 

3. το «σθεναρό πείσμα» του παιδιού μέσα από 

την συνεχή άρνηση του να κάνει οτιδήποτε  

4. «καλή» αδρή κινητικότητα  

 

και…. 

 



) 

1. άτονος μυϊκός τόνος κορμού, άνω άκρων (με  δυσκολία στη 
σύλληψη αντικειμένων), κάτω  άκρων στην ανεξάρτητη 
μετακίνηση στο χώρο και στις ανεξάρτητες λειτουργίες, 
μεγάλη δυσκολία σε  μάσηση-κατάποση στερεών και 
υγρών,   

2.  έλλειψη ενδιαφερόντων (μόνο παιχνίδι μια  ελαφριά 
μεγάλη μπάλα είτε σχέδια στο στρώμα  με τα σάλια του) 

3. περιορισμένος λόγος( κατά κανόνα μονολεκτικός) 
4. γνωστικών ελλείμματα  
5. απουσία  αυθόρμητων σχέσεων–αδιαφορία για τα 

συνομήλικα παιδιά 
6. γενικευμένη νωθρότητα 
 
 
 
 



 

Συνεργασία με την οικογένεια 
 

Περιοδικές συναντήσεις με τους γονείς για 
ενημέρωση σχετικά με  το πρόγραμμα, τις ανάγκες 
του παιδιού και της οικογένειας, τους κοινούς 
στόχους.  
Επιδίωξη ενεργούς εμπλοκής των γονέων στο 
πρόγραμμα.  
Τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία.  

   
 



 Εξατομικευμένη διδασκαλία π.χ.(πολλά  παιχνίδια με 
το παιδί αρχικά με μπάλες και στη συνέχεια με 
πινέλα, κιμωλίες σε μεγάλα χαρτιά, τραγουδάκια. 
Δημιουργία πρωτότυπου υλικού-τροποποίηση 
υπάρχοντος -αγορά  νέου υλικού με κριτήριο τα 
ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και την ηλικία του 
προσαρμοσμένο στις υπάρχουσες κινητικές-
γνωστικές ικανότητες, με στόχο την ενίσχυση 
υπαρχόντων αλλά και την κατάκτηση νέων από την 
πλευρά του παιδιού). 



  Παιχνίδια  σε ζευγάρια με κοινό περιεχόμενο  στο 
στρώμα ή στα τραπεζάκια με στόχευση την 
δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους. 
Να βρουν τον φίλο τους, να ενδιαφερθούν το ένα για 
το άλλο και μελλοντικά να συνεργαστούν μεταξύ 
τους για κοινό σκοπό.  

 Να απολαμβάνουν την παρέα μεταξύ τους !!! 



 Βελτίωση στην μάσηση και κατάποση.  

 Να πίνει νερό με ποτηράκι μόνος του 

  Να τρώει σωστά μόνος του. 

 Να χειρίζεται αποτελεσματικά κουτάλι και  πιρούνι. Να 
μην λερώνεται. 

 Στάση του σώματος, (το στόμα να στέκεται κλειστό). 

 Να γνωρίζει τη θέση των αντικειμένων της τάξης, να 
τακτοποιεί τα παιχνίδια της τάξης. 

  Να είναι υπεύθυνος στη μεταφορά αντικειμένων( π.χ. 
πηγαίνω για πλύσιμο το πιάτο στην κουζίνα και προσέχω 
μην μου πέσει κάτω, το αφήνω στον πάγκο της κουζίνας 



 Να συνεργάζεται όταν ντύνεται. 

 Να επιλέγει τα ρούχα του. 

 Να τριγυρνά στον σχολικό  χώρο  χωρίς να  

«χάνεται». 

 



 Να εκφράζει λεκτικά επιθυμίες (Ναι-Όχι), Θέλω να…-
Δεν θέλω… και ανάγκες με την κατάλληλη χρήση 
λέξεων. 

 Να επιλέγει αρχικά ανάμεσα σε δύο προτεινόμενα 
πράγματα και αργότερα  ανάμεσα σε πολλά. 

 Να θέλει να ασχοληθεί με δραστηριότητες από 
μόνος του. Να χαρεί για το αποτέλεσμα της εργασίας 
του ώστε να ενδυναμωθούν τα κίνητρα για νέες 
ενασχολήσεις. 

 Να αποκτήσει θετική αυτοεικόνα. 



 Να εκφράζεται γραμματικά και συντακτικά 

σωστά. 

  Να συμμετέχει σε απλούς διαλόγους  

 Να απαντάει το όνομά του, πού μένει, τι δουλειά 

κάνουν οι γονείς του, πώς ονομάζονται 

 Να αποκτήσει πλούσιο λεξιλόγιο για θέματα 

απλής  καθημερινότητας. 

 Να περιγράφει απλές ή πιο σύνθετες εικόνες. 



 Χαίρεται με τους φίλους του στο σχολείο και τους 
ψάχνει όταν λείπει/ουν. 

 Ενδιαφέρεται γα τα συναισθήματά τους. 
 Έχει σαφώς πιο βελτιωμένη σχέση με τους ενήλικες. 
 Τρώει μόνος του με το κουτάλι, μασά και καταπίνει 

χωρίς καθόλου επίβλεψη ή χαλαρή (εξαρτάται από 
το είδος της τροφής ).  

 Τακτοποιεί τα παιχνίδια. Είναι υπεύθυνος για τα 
προσωπικά του είδη (κουβαλάει την τσάντα του).  

. 
 
 



 Συμμετέχει σε όλες τις οργανωμένες δραστηριότητες και 
σε αρκετές περιπτώσεις προσέρχεται αυτοβούλως χωρίς 
παρότρυνση. Χαίρεται για τα έργα του. 

 Στις αυθόρμητες δραστηριότητες επιλέγει με τι 
ασχοληθεί. 

 Παίζει ομαδικά παιχνίδια με κανόνες π.χ. (φωλιά). 

  Πρώιμο συμβολικό παιχνίδι. 

 

 

 



 Μιλάει ή και επαναλαμβάνει απλές προτασούλες 
3,4,6 λέξεων.   

 Κάνει ενσφηνώματα και puzzles  , αναγνωρίζει 
σχέσεις μεταξύ αντικειμένων (ποιος τρώει τι). 

 Ονομάζει και  ομαδοποιεί τα βασικά  σχήματα 
(κύκλος-τρίγωνο –τετράγωνο) . 

 Αναπαράγει εικόνες με τα σχήματα με ή χωρίς 
παρουσία προτύπου, πειραματίζεται  σε νέους 
σχηματισμούς.    



 Μετρά σωστά μέχρι το 10 

  Κάνει  αντιστοιχίσεις 1/1, 1/2, 1/3. 

 Ταυτίζει  αντικείμενα.  

 Περιγράφει απλές εικόνες.  

 Βάζει εικόνες από μια απλή  ιστορία στη σωστή 
χρονική ακολουθία. 

 Εμφανίζει αυξημένες αντοχές και προσήλωση. 

 Είναι θετικός σε νέες γνώσεις. 

 



 

 

  είναι ορατή η πρόοδος του παιδιού, 

  η ενεργοποίηση του, 

  η αλλαγή της συμπεριφοράς του (κοινή ομολογία 
των γονέων και εκπαιδευτικών του σχολείου). 

    



Ευχαριστούμε 


