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Πρόλογος  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
 
Τα άτομα με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές αναπηρίες έχουν όνειρα, ακριβώς όπως 

εμείς. Σκέφτονται τον γάμο, την εύρεση εργασίας, την απόκτηση του δικού τους σπιτιού. 

Για να πραγματοποιηθούν αυτά τα όνειρα χρειάζεται κίνητρο, επιμονή, ικανότητες και 

ευκαιρίες. Επιπλέον, χρειάζονται άνθρωποι από το κοντινότερο περιβάλλον, γονείς, 

επιβλέποντες, δάσκαλοι, σύμβουλοι εργασίας, εθελοντές, κτλ. 

Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρίες ώστε να λειτουργούν 

αυτόνομα και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους. Μπορούν να βοηθήσουν στη 

διαχείριση των ονείρων και των φιλοδοξιών τους ώστε η εξέλιξή τους να γίνει εφικτή. Αυτή 

η εξέλιξη είναι εφικτή όταν υπάρχει η κατάλληλη καθοδήγηση «χέρι με χέρι» και η σύνδεση 

με τις μαθησιακές απαιτήσεις και το μαθησιακό στυλ, θέτοντας την προσωπική ανάπτυξη 

σε προτεραιότητα. Έτσι, ενθαρρύνεται η αυτονομία. 

 

Υπόβαθρο & όραμα 
 
Η Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού και ο Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός αποτελούν τη 

βάση σχεδιασμού αυτής της εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο τίθενται οι ενταξιακές 

δραστηριότητες: ψυχαγωγικές δραστηριότητες για όλους. 

Το παρόν έγγραφο "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών" συνδέεται με την εκπαίδευση στις 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες και στοχεύει σε: 

 εκπαιδευτές 

 άτομα με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές αναπηρίες 

 άτομα που έρχονται σε αλληλεπίδραση με ανθρώπους με νοητικές αναπηρίες 

 

Η αυτοδιαχείριση είναι πολύ  

σημαντική για την ποιότητα ζωής, 

 καθώς επίσης  και οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη 

 του  ατόμου σε επαγγελματικό 

 και προσωπικό επίπεδο, οι οποίες  

Διάλογος (βλ. 6.2) 
 
Δώστε την ευκαιρία στους μελλοντικούς εκπαιδευτές να 
μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες εκφράζοντας: 

 Ικανότητες 

 Αλληλεγγύη  

 Αυτονομία 
Πότε βίωσατε κάτι τέτοιο και πότε όχι; Πώς 

αισθανθήκατε; 
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χρειάζεται να προσφέρονται σε άτομα  

με νοητικές αναπηρίες. 

Οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους  κεντρικούς άξονες  της Διεθνούς Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες: 

 αυτονομία 

 πλήρη συμμετοχή 
 
Αυτονομία 

Ένα από τα κεντρικότερα ζητήματα στη φροντίδα ανθρώπων με αναπηρίες είναι η επιρροή 

που ασκούν οι ίδιοι. 

Από καιρό θεωρείται ότι οι άνθρωποι που δε μπορούν να σκεφτούν καλά οι ίδιοι, δε 

μπορούν να πάρουν αποφάσεις για τον εαυτό τους, ωστόσο, γνωρίζουμε πλέον ότι όταν 

κάποιος δεν έχει καμία επιρροή στη δική του ζωή, δεν μπορεί να εξελιχθεί. 

Προκειμένου ένα άτομο να εξελιχθεί και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση θα πρέπει να είναι 

σε θέση να ανακαλύψει τι μπορεί να κάνει και τι είναι αυτό που θέλει, αλλά με έναν 

ασφαλή τρόπο. 

 

Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 

Τα άτομα με σύνδρομο Down και  

άλλες νοητικές αναπηρίες έχουν την ικανότητα  

να εξελίσσονται και πρέπει να παρακινούνται  

προς αυτή την κατεύθυνση. Για να γίνουν αυτά 

 τα βήματα χρειάζεται εκπαίδευση και καθοδήγηση. 

 Θεωρούμε σημαντικό οι άνθρωποι να αναπτύσσουν καθημερινές και επαγγελματικές 

δραστηριότητες και οι δημιουργικές δραστηριότητες.  

Θεωρούμε σημαντικό οι άνθρωποι να  

αναπτύσσουν καθημερινές και εργασιακές  

δραστηριότητες, και οι δημιουργικές δραστηριότητες  

είναι πρωτοβουλίες που προσφέρονται.  Αυτό αποσκοπεί στην προώθηση της 

ανεξαρτησίας,  

της αυτονομίας και της αυτογνωσίας. 

 
 

Διάλογος (βλ. 6.2) 
 
Δώστε την ευκαιρία στους 
μελλοντικούς εκπαιδευτές να 
μοιραστούν τις δικές τους 
εμπειρίες. 
 
Είστε εξοικειωμένοι με αυτή 
την προσέγγιση; Τη 
χρησιμοποιείτε; 
(Συνειδητά/υποσυνείδητα) 
 
Δώστε παραδείγματα. 
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Όραμα για την προσέγγιση ατόμων με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές αναπηρίες 
 
Εκτός από την εστίαση στις δραστηριότητες και στην ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, η 

παρούσα εκπαίδευση τονίζει, επιπλέον, τη σημασία των παρακάτω: 

 Θέση ερωτημάτων ποιες είναι οι επιθυμίες και οι απαιτήσεις ενός ατόμου με 

αναπηρία. 

 Εξατομίκευση ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, η δύναμη βρίσκεται στην 

εύρεση μία δημιουργικής λύσης για τον καθένα. 

 Ατομική πορεία η εμπειρία για εξέλιξη, η αυτοκατεύθυνση και η δημιουργία 

επαφών είναι η βάση της προσωπικής ανάπτυξης. 

 Το δίκτυο ένα καλό δίκτυο οικογένειας, γειτόνων, φίλων ευνοεί την 

ενσωμάτωση των ατόμων και τη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων. 

 Διάλογος αυτός ο τρόπος εργασίας αυξάνει την αυτογνωσία και εξασφαλίζει ότι 

οι άνθρωποι μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. 

 

Εκπαίδευση Εκπαιδευτή  

Το έγγραφο "Εκπαίδευση Εκπαιδευτή", που έχετε μπροστά σας, γράφτηκε για να παρέχει 

κατευθύνσεις για την καθοδήγηση ατόμων με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές 

αναπηρίες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Καθοδήγηση μέσω της οποίας δε χάνεται η 

ατομική πορεία του συμμετέχοντα. 

 

Η εκπαίδευση παρέχεται σε δύο συνεδρίες των 4 ωρών, οι οποίες μπορεί να είναι 

συνεχόμενες ή να επεκταθούν σε δύο ημέρες. Σκοπός αυτής της εκπαίδευσης είναι η 

παροχή οδηγιών από το δίκτυο του συμμετέχοντα με πυλώνες τη διαχείριση και την 

καθοδήγηση αυτής της ομάδας-στόχου. Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτή συνδέεται με την 

εκπαίδευση "ψυχαγωγικές δραστηριότητες". Ως παιδαγωγικό εργαλείο χρησιμοποιείται η 

τεχνική του διαλόγου. 
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Διάλογος 

 Ο διάλογος δεν είναι κάτι που μαθαίνεται ή χρησιμοποιείται τόσο εύκολα. Απαιτεί 

πολλά από εσάς και τους συνομιλητές σας. Η κατανόηση (και, μετέπειτα, η κατάκτηση) 

των χαρακτηριστικών, των κανόνων, των συνθηκών και των δεξιοτήτων ενός 

πραγματικού «Διαλόγου» είναι κρίσιμης σημασίας για έναν ουσιαστικό διάλογο. Οι 

δεξιότητες διαλόγου μαθαίνονται μέσω της πρακτικής και μέσω περισσότερης 

πρακτικής μαθαίνετε να τις βελτιώνετε και να τις αναπτύσσετε περαιτέρω. 

 Σημεία εκκίνησης / δεξιότητες 

 Οι συμμετέχοντες σε ένα διάλογο είναι συνομιλητές και όχι αντίπαλοι ή υποστηρικτές. 

Ο ένας βλέπει τον άλλο ως συμμετέχοντα σε ένα κοινό έργο (συνομιλία). 

 Υπάρχει μια πραγματική ισότητα μεταξύ των συνομιλητών της συζήτησης. Οι 

συνομιλητές βρίσκονται επί ίσοις όροις κατά τη διάρκεια του διαλόγου (κυριολεκτικά 

και μεταφορικά), παρόλο που θα μπορούσαν να διαφέρουν και να είναι σε μεγάλο 

βαθμό άνισοι ως προς τα επίσημα καθήκοντά τους και τη θέση εξουσίας τους. 

 Η άποψη του άλλου προσώπου πάντα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Αυτό που 

παρουσιάζει το άλλο άτομο γίνεται αυτόματα αποδεκτό ως σημαντικό μέσα στο δικό 

του πλαίσιο, από την δική του οπτική, ακόμη και αν δεν το κατανοεί κάποιος τη 

δεδομένη στιγμή. Το άλλο πρόσωπο δεν λέει τίποτα χωρίς λόγο. Όλα όσα λέει μπορούν 

να γίνουν κατανοητά μέσα στο πλαίσιο των εμπειριών του, της σκέψης του, του 

συναισθήματος και της βίωσής του. Το ένα πρόσωπο προσπαθεί να συναισθανθεί τη 

σκέψη του άλλου. 

 Το να ακούς είναι εξίσου σημαντικό -αν όχι πιο σημαντικό- από το να μιλάς. Σε έναν 

διάλογο, οι συνομιλητές αφουγκράζονται ο ένας τον άλλο. Αυτό σημαίνει ότι 

καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να γίνει κάποιος κατανοητός με τον τρόπο που 

αυτός θέλει. Η ενεργή ακρόαση σημαίνει να θέτει κανείς ερωτήσεις προκειμένου να 

ελέγξει το κατά πόσο έχει κατανοήσει αυτό που ήθελε να μοιραστεί το άλλο πρόσωπο. 

 Όσες ερωτήσεις γίνονται, τόσες γνώμες και δηλώσεις τίθενται επί τάπητος. Αυτό είναι 

το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό ενός Διαλόγου. Γίνονται ερωτήσεις, ερωτήσεις 

αποτελεσματικές, ερωτήσεις που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση μιας κατάστασης 

(και όχι στην επίδειξη γνώσης). 
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 Υπάρχει εμπλοκή στο θέμα συζήτησης. Το θέμα αυτό είναι σαφές σε όλους τους 

συνομιλητές. Σε έναν διάλογο, το θέμα συζήτησης μπορεί να αλλάζει σε τακτική βάση. 

Υπάρχει μια ελεύθερη ροή ερωτήσεων, σκέψεων και συναισθημάτων. Επομένως, το 

θέμα μπορεί να αλλάξει με ευέλικτο -αλλά, παράλληλα, στοχευμένο- τρόπο. Παρ 'όλα 

αυτά, οι συνομιλητές εξακολουθούν να συμμετέχουν. 

 Η ανατροφοδότηση δίνεται στον κατάλληλο χρόνο και με τον σωστό τρόπο (π.χ., ποια 

γνώμη και αντίδραση προκαλεί το επικοινωνιακό στυλ του άλλου προσώπου). Ο στόχος 

δεν είναι να αλλάξουμε το άλλο άτομο, αλλά να γνωρίσουμε ο ένας από τον άλλον 

ποια είναι τα αποτελέσματα που μας προκαλεί και, συνεπώς, να το λάβουμε υπόψη. 

 Αν και ο στόχος του διαλόγου είναι, πρώτα από όλα, η δυναμική συνάντηση με το άλλο 

πρόσωπο, αναγνωρίζει κανείς, επίσης, τα ενδιαφέροντα που ένα άτομο μπορεί να έχει 

σε ορισμένα περιεχόμενα της επικοινωνίας. Ο καθένας έχει μία άποψη καθώς και ένα 

ενδιαφέρον για το θέμα της συζήτησης, ακόμη και αν αυτό το ενδιαφέρον είναι 

διαφορετικό για κάθε συνομιλητή. 

 Οι διαφορές στο όραμα γίνονται σεβαστές, αναγνωρίζονται και καθιστούν τον Διάλογο 

πιο πλούσιο. Τα άτομα αναζητούν τρόπους να αντιμετωπίσουν εποικοδομητικά τις 

όποιες διαφορές. Το ζητούμενο δεν είναι η συμφωνία των συνδιαλεγόμενων, αλλά 

αυτό που ο καθένας προσφέρει για να βαδίσουν από κοινού ένα βήμα παραπέρα. Δε 

προσπαθούν να πείσουν ο ένας τον άλλον αλλά αναζητούν τη σωστή πληροφορία, την 

ουσιώδη ερμηνεία, την ξεκάθαρη κατανόηση, το ορθό συμπέρασμα, την καλύτερη 

επιλογή. Δεν επιδιώκουν συμβιβασμό αλλά, μέσω μιας καλύτερης κατανόησης του 

οράματος που έχει ο καθένας καθώς και μέσω της αμφισβήτησης του προσωπικού 

τους οράματος, προσπαθούν να καταλήξουν σε μια κοινή αντίληψη που μπορεί να 

αποτελέσει τη βάση για κοινούς στόχους και επιλογές. 

Τα χαρακτηριστικά του Διαλόγου 

 Η συζήτηση είναι σε σημαντικό βαθμό πιο αργή από άλλες μορφές συνομιλίας. Οι 

σιωπές και οι στιγμές ανάπαυλας είναι απαραίτητες για έναν καλό Διάλογο. Δίνουν τη 

δυνατότητα στους συνομιλητές να ακούσουν την εσωτερική τους φωνή, να συνδέσουν 

όσα έχουν ήδη λεχθεί, να κατανοήσουν σωστά σε ποιες συνέπειες έχει συμβάλλει το 

άλλο άτομο, και ούτω καθεξής. 
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 Οι συνομιλητές αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για τη δική τους συμβολή. Αν 

κάποιος συνειδητά ασχοληθεί με αυτό, στην πράξη σημαίνει ότι θα είναι πιο 

προσεκτικός όταν εκφράζει τη γνώμη του και όταν αντιδρά. Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι 

οι συνέπειες του Διαλόγου συζητούνται και γίνονται αποδεκτές. 

 Ο Διάλογος είναι μια μορφή επικοινωνίας που προκαλεί στους συνομιλητές υψηλή 

εγρήγορση. Η διεξαγωγή ενός διαλόγου δεν είναι κάτι αυτονόητο. Αν θέλουμε να 

έχουμε έναν πραγματικό διάλογο, θα πρέπει να εργαστούμε πάνω σε αυτό συνειδητά 

κατά τα πρώτα χρόνια, να εξασκηθούμε σε συγκεκριμένες δεξιότητες, να μάθουμε από 

τα λάθη μας... και να προσπαθήσουμε ξανά, συνειδητά! 

 Για να εξηγήσετε τους κανόνες του Διαλόγου, χρησιμοποιήστε τα πέντε δάχτυλα του 

χεριού σας.  Είναι πρακτικό και είναι κυριολεκτικά... στο χέρι σας. 

 

 Αντίχειρας: ακούτε προσεκτικά (επίσης, σηκώνουμε τον αντίχειρα όταν 

συμφωνούμε σε κάτι). 

 Δείκτης: μην βιάζεστε να θέσετε την γνώμη σας επί τάπητος, μην βάλλετε εναντίον 

του άλλου προσώπου (ο δείκτης συχνά χρησιμοποιείται για τον καταλογισμό 

ευθυνών). 

 Μέσος: κάνετε πολλές και καλές ερωτήσεις (εξού και ο μέσος είναι το μακρύτερο 

δάχτυλο). 

Αντίχειρας 

Δείκτης 

Μέσος 

Παράμεσος 

Μικρός 

5 κανόνες για έναν καλό διάλογο 
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 Παράμεσος: αξιοποιήστε τις ιδέες του άλλου προσώπου και σεβαστείτε το (το 

δαχτυλίδι που φοράμε στον παράμεσο παραπέμπει στη σύνδεση μεταξύ 

ανθρώπων). 

 Μικρός: να είστε σύντομοι και περιεκτικοί όταν λέτε κάτι (το μικρό δάχτυλο δεν 

είναι τυχαία το κοντύτερο). 

Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη συμμετοχή σας στην "Εκπαίδευση Εκπαιδευτή"! 

 

Καθοδήγηση με αναπτυξιακό προσανατολισμό 

Η καθοδήγηση με αναπτυξιακό προσανατολισμό αφορά στην προώθηση της αυτονομίας με 

απτές ευκαιρίες ανάπτυξης ή στην ενίσχυση των δεξιοτήτων για την καθημερινή ζωή, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοσυναισθηματικών δυνατοτήτων. 

Αυτό συμβαίνει έμπρακτα όταν δημιουργείται μία γέφυρα, ένας διαμεσολαβητικός 

παράγοντας, ανάμεσα στον άνθρωπο και στον κόσμο. Η ιδέα αυτή βασίζεται στις θεωρίες 

του Vygotsky και του Feuerstein, οι οποίοι εστίασαν στη μάθηση και διατάθηκαν υπέρ της 

αναπτυξιακής ώθησης στα άτομα με νοητικές αναπηρίες. 

Η κεντρική ιδέα είναι ότι οι άνθρωποι που δεν αποκομίζουν αρκετά από την άμεση 

μεταφορά χρειάζονται υποστήριξη με έμμεσο τρόπο. 

Καθήκον του επιβλέποντος είναι να καταστήσει προσβάσιμη την πραγματικότητα στα 

άτομα με αναπηρία βάσει της ανταπόκρισης του συμμετέχοντος. Μεγάλη έμφαση δίνεται 

στον τρόπο με τον οποίο ο συμμετέχων και το περιβάλλον αλληλεπιδρούν. Η αποστολή του 

επιβλέποντος ολοκληρώνεται τη στιγμή που ο συμμετέχων είναι πλέον σε θέση να 

εφαρμόζει δεξιότητες αυτόνομα, δηλαδή, όταν η μεταφορά έχει επιτευχθεί. 

Ο Feuerstein πιστεύει ότι κάθε άτομο είναι ικανό να φτάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο 

λειτουργικότητας. Σε αυτό, σημαντικός είναι ο ρόλος όλων των γνωστικών λειτουργιών. 

Εκτός από τη διευρυμένη εφαρμογή αυτού του οράματος, για παράδειγμα, στην ενισχυτική 

διδασκαλία, η καθοδήγηση με αναπτυξιακό προσανατολισμό παρέχει μια χειροπιαστή 

διέξοδο και στη φροντίδα των ατόμων με νοητική αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, το υλικό με 
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αναπτυξιακό προσανατολισμό χρησιμοποιείται στην καθημερινή πρακτική, αλλά με τέτοιο 

τρόπο ώστε να αξιοποιούνται στοιχεία από το συνολικό περιβάλλον διαβίωσης (και 

μάθησης) του ατόμου! 

Το κεντρικό ερώτημα στην ακριβή και λεπτομερή παρατήρηση με τη βοήθεια, για 

παράδειγμα, των βιντεοεικόνων είναι: ποια είναι η «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» κατά την 

αλληλεπίδραση του συμμετέχοντος με το υλικό (τον περιβάλλοντα κόσμο); Η παρατήρηση 

μίας κατάστασης είναι απαραίτητο να επικεντρώνεται στα εξής: γιατί χρησιμοποιείται το 

συγκεκριμένο υλικό για τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα, γιατί του ταιριάζει, και τι θα 

μπορούσε εν συνεχεία να αλλάξει ώστε να διεγείρει την ανάπτυξή του. Το σημείο αυτό 

είναι θεμελιώδες για την διαδικασία καθοδήγησης καθεαυτή. Η μέθοδος εστιάζει στη 

μετάβαση από την παθητική αποδοχή στην ενεργή αλλαγή! (Πηγή: http://members.home.nl/de-

laak/home.htm). 

Τα άτομα με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές αναπηρίες μπορούν να 

αναπτυχθούν προσωπικά 

Ενίσχυση της αυτογνωσίας 

Ποιος είμαι; Ποιες δραστηριότητες μου ταιριάζουν; Τι μου αρέσει; Ποιους ανθρώπους θέλω 

γύρω μου; Τι δεν θέλω; Παρακολουθώ την τηλεόραση γιατί μου αρέσει πολύ ή επειδή δεν 

έχω τίποτα καλύτερο να κάνω. Ποιες είναι οι εναλλακτικές μου; 

 

Ενίσχυση ανεξαρτησίας 

Για παράδειγμα: αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, αναπτύσσοντας δημιουργικές δεξιότητες 

και επιλύοντας προβλήματα. 

 

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

Για παράδειγμα: παρουσιάζοντας, ζητώντας βοήθεια, παίρνοντας πρωτοβουλίες στις 

κοινωνικές επαφές, επικοινωνώντας με ανθρώπους με και χωρίς αναπηρίες. 

 

http://members.home.nl/de-laak/home.htm
http://members.home.nl/de-laak/home.htm
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Οι προσωπικές επιλογές των ανθρώπων είναι το σημείο εκκίνησης για την 

καθοδήγησή τους 

Τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Η αυτονομία 

είναι σημαντική για την ευημερία κάθε ατόμου. Ακόμη και αν κάποιος έχει μία νοητική 

αναπηρία, μπορεί να κάνει επιλογές. Κάνοντας τις δικές του επιλογές, δημιουργείται 

εσωτερικό κίνητρο, το οποίο οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

Οι φροντιστές συχνά σκέφτονται συστημικά 

Για παράδειγμα: Ο επιβλέπων  

βρίσκεται εδώ την Πέμπτη  

οπότε όλοι μαζί κάνουμε χειροτεχνίες.  

Βολεύει όλους η Πέμπτη; 

Αρέσουν σε κανέναν οι χειροτεχνίες; 

 

 

 

 

Για παράδειγμα:  

Οι συνεργάτες σας είναι, επίσης, και φίλοι σας. Ισχύει όντως αυτό; Τι είδους ανθρώπων θα 

επέλεγε να έχει κάποιος γύρω του αν είχε τη δυνατότητα; 

 

Είναι σημαντικό να γίνει η μετάβαση από μια προσέγγιση βασισμένη στο σύστημα σε μια 

προσέγγιση προσανατολισμένη στον άνθρωπο. Αυτό απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση 

απέναντι στους εμπλεκόμενους. Η προσαρμογή συχνά απαιτεί περισσότερη 

δημιουργικότητα. 

 

 Η προσωπική σύνδεση και εκτίμηση είναι σημαντική για κάθε άτομο 

Κατά την κατάρτιση, λοιπόν, δίνεται μεγάλη προσοχή στην προσωπική ανταλλαγή, οι 

συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να βρουν ανθρώπους ίδιας νοοτροπίας και οι συμμετέχοντες 

που έχουν εμπειρία ή εμπειρογνωμοσύνη έχουν ένα ρόλο στην εκπαίδευση. Το άτομο 

Διάλογος (βλ. 6.2) 
 
Δώστε την ευκαιρία στους μελλοντικούς 
εκπαιδευτές να μοιραστούν τις εμπειρίες τους 
σχετικά με τη συστημικά και 
προσωποκεντρικά προσανατολισμένο τρόπο 
σκέψης και δράσης.  
 
Αντιλαμβάνεστε κάτι τέτοιο στο περιβάλλον 
σας; 
 
Δώστε παραδείγματα. 
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αναπτύσσεται αισθανόμενο ότι όχι μόνο λαμβάνει φροντίδα και καθοδήγηση αλλά και ότι 

μπορεί αυτά να τα προσφέρει και σε άλλου. 

 

Για παράδειγμα: Υπάρχει κάποιος που μπορεί να χειριστεί τον υπολογιστή; Υπάρχει κάποιος 

που μπορεί να σχεδιάσει ή να παρουσιάσει καλά; Υπάρχει κάποιος που έχει εμπειρία με το 

γυμναστήριο; Αξιοποιήστε τη συμβολή του. 

 

 

Άσκηση 

Χρειάζονται: μάσκα κάλυψης ματιών και μία διαδρομή 

Σε ζευγάρια θα καθοδηγείτε ο ένας τον άλλον διαμέσου της 

διαδρομής χωρίς να αγγίζετε το άλλο άτομο. 

Μπορείτε να κάνετε την πορεία όσο εύκολη ή δύσκολη χρειάζεται, αλλά προσέξτε την 

ασφάλειά σας. 

 

Αλληλεπιδρώντας με άτομα με νοητικές αναπηρίες 

 

 

Τα άτομα με σύνδρομο Down και άλλες νοητικές 

αναπηρίες είναι, επίσης, άνθρωποι. Μπορεί να 

αισθάνεστε ανασφάλεια όταν τους αντιμετωπίζετε. 

Σε αυτή την περίπτωση είτε προτιμάτε να τους 

αποφύγετε είτε θεωρείτε ότι είναι υπερβολικά 

αστείο και διασκεδαστικό να είστε μαζί τους. Κανένα από τα δύο άκρα δεν είναι 

επιθυμητό. Αυτός είναι ο λόγος που εδώ σας δίνουμε κάποιες συμβουλές για να σας 

βοηθήσουμε στην αλληλεπίδραση με άτομα με νοητικές αναπηρίες. 

 

Κάνω  

 Μιλήστε όπως μιλάτε κανονικά, χρησιμοποιώντας την κανονική φωνή σας. 

 Μιλάτε μαζί με αυτούς, όχι για αυτούς. 
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 Χρησιμοποιήστε απλές λέξεις. Εξηγήστε τις δύσκολες λέξεις. 

 Χρησιμοποιήστε εικόνες που δεν είναι πολύ παιδικές όταν ασχολείστε με ενήλικες. 

 Χρησιμοποιήστε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. 

 

 Κάντε μια συνομιλία στην πλατεία. 

 Οι περισσότεροι άνθρωποι  

επωφελούνται από μια σαφή δομή μιας συνάντησης. 

 Γενικά, οι αλλαγές δεν αποτελούν  

πρόβλημα, εφόσον προκαθοριστούν. 

 Διατηρείτε τα όρια του προσωπικού σας χώρου. 

Αν δεν θέλετε μια αγκαλιά,  αυτό είναι εντάξει! 

 Συζητήστε με τα άτομα με νοητική αναπηρία 

(τους γονείς ή τους συμβούλους), πώς θέλουν 

 να συμμετέχουν στην πληροφόρηση. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι 

ευπρόσδεκτη; 

 

Δεν κάνω 

 Προσοχή στην «υποτίμηση». Τα άτομα με αναπηρίες συχνά είναι ικανά για πολύ 

περισσότερα από ό, τι αρχικά εκτιμάτε. Εάν κάποιος μπορεί να κουμπώσει το παλτό 

του, μην το αναλάβετε εσείς. 

 Μη μιλάτε με παιδαριώδη τόνο. 

 Μην τους αγνοείτε, τόσο κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος, στο δρόμο, στην 

επικοινωνία και στην παροχή πληροφοριών. 

 Αποφύγετε την υπερδιέγερση. 

 Μη νομίζετε ότι όλα θα πάνε καλά από μόνα τους. 

 Μη μιλάτε για αυτούς, αλλά μαζί με αυτούς. 

 

Εξάσκηση 
 
Σε ομάδες των τριών ατόμων 
ξεκινήστε μια συζήτηση. Η 
συζήτηση που ξεκινάτε αφορά 
εσάς και ένα ακόμη άτομο, αλλά 
μιλάτε για αυτό το άτομο, όχι 
μαζί του. Το άτομο έπειτα 
εκφράζει το πώς αισθάνθηκε 
κατά τη διαδικασία αυτή και 
έπειτα η διαδικασία 
αντιστρέφεται.  
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Άσκηση  

Δημιουργείστε μια συζήτηση μεταξύ τριών ατόμων. Η συζήτηση αφορά έναν από εσάς 

μιλάτε για αυτό το άτομο και όχι με το συγκεκριμένο άτομο. Το εν λόγω άτομο σας λέει πώς 

αισθάνθηκε και στη συνέχεια αλλάζετε ρόλους και επαναλαμβάνετε. 

Μαθησιακές συνθήκες 

Οι συνθήκες για αποτελεσματική μάθηση είναι οι ίδιες για όλους τους ανθρώπους αλλά  

για τα άτομα με νοητική αναπηρία ορισμένα πράγματα είναι περισσότερο σημαντικά, 

ειδικά αν θέλετε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 

Σχέση και θετική στάση 

Η μάθηση προκύπτει από μια καλή σχέση μεταξύ εκπαιδευτή και συμμετέχοντα. Υπάρχει 

ισότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο εκπαιδευτής πάντα πιστεύει σε ένα θετικό τελικό 

αποτέλεσμα για τον συμμετέχοντα. «Θα πετύχετε και μπορείτε», αποτελούν δηλώσεις που 

ακούτε συχνά. 

Ο εκπαιδευτής αποπνέει ηρεμία και αυτοπεποίθηση, και αυτό το δείχνει και μέσω μη-

λεκτικής επικοινωνίας. 

Ο χώρος πρέπει, επίσης, να έχει θετική επίδραση στον συμμετέχοντα (για παράδειγμα, ένα 

περιβάλλον με λίγα ερεθίσματα εάν απαιτείται συγκέντρωση) αλλά και να ξεχωρίζει ως 

προς τη διαρρύθμιση των τραπεζιών και των καρεκλών. Ανάπαυση, τάξη και καθαριότητα 

αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές. 

 

Εκπαιδεύοντας με ασφάλεια 

 Ο εκπαιδευτής εξασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν να γίνουν και 

λάθη. 

 Δίνονται εφικτά βήματα για τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων. 

 Τα βήματα πρέπει να έχουν το κατάλληλο επίπεδο δυσκολίας ώστε ο συμμετέχων να 

εξελίσσεται. 

 Η θετική προσέγγιση βοηθά τον συμμετέχοντα με την αυτοπεποίθησή του, ειδικά 

όταν ο στόχος αφορά στην προσωπικότητα, στη μάθηση και στο μαθησιακό στυλ του 

συμμετέχοντος. 

 Ο εκπαιδευτής συμφωνεί με αυτό που ο συμμετέχων ήδη γνωρίζει/μπορεί. 
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 Η σχέση με τον συμμετέχοντα βασίζεται στην αμοιβαιότητα, μαθαίνοντας ο ένας από 

τον άλλο. 

 Σε κάθε δραστηριότητα, δημιουργείται μια γέφυρα με άλλα περιβάλλοντα ή 

καταστάσεις. Οι δεξιότητες αμέσως μεταφράζονται σε πράξη. 

 Ο συμμετέχων ενθαρρύνεται να αναλάβει την πρωτοβουλία και να αναστοχαστεί 

πάνω στις ενέργειές του. 

 Ο εκπαιδευτής βοηθά να διαχωριστούν τα κύρια και τα δευτερεύοντα ζητήματα. 

 Ο εκπαιδευτής επαναλαμβάνει ατέλειωτα, είναι υπομονετικός και μαθαίνει κόλπα ή 

δίνει εργαλεία για να θυμάται κάποιος τα δύσκολα πράγματα. 

 Ο τρόπος σκέψης του εκπαιδευτή βασίζεται στην ιδέα ότι "αν δεν με καταλαβαίνετε, 

δεν έχω εξηγήσει εγώ σωστά". 

 Ο συμμετέχων ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί τις δικές του ιδιότητες και λύσεις για 

να αναπτύξει το δικό του στυλ. 

 Συχνά ο στόχος του εκπαιδευτή δεν είναι και στόχος του συμμετέχοντος, με 

αποτέλεσμα συνήθως να μην υπάρχει άμεσος δρόμος για τον προς επίτευξη στόχο. 

 Ο εκπαιδευτής υποστηρίζει επαρκώς την επικοινωνία έτσι ώστε να μπορεί να 

συμμετάσχει ο καθένας. 

 Υπάρχουν παραλλαγές των δραστηριοτήτων έτσι ώστε να μαθαίνουν με 

διαφορετικούς τρόπους. 

 Το δίκτυο χρησιμοποιείται για να συνεχίσουν να εφαρμόζουν και να αναπτύξουν 

περαιτέρω την εκμάθηση. 

 Το δίκτυο χρησιμοποιείται για να συνεχίσουν να εφαρμόζουν και να αναπτύσσουν 

περαιτέρω την εκμάθηση. 

 

 

 

 

 

 

 



  

2017-1-RO01-KA204-037465 16 

 

Άσκηση  

Σκεφτείτε τα σχολικά σας χρόνια και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Ποιο ήταν το αγαπημένο σας σχολείο; Γιατί ήταν αυτό το αγαπημένο σας σχολείο; 

(περιβάλλον, διάταξη του κτιρίου, διάταξη  της αίθουσας, δοθέντα μαθήματα κλπ.)  

 Ποιός ήταν ο αγαπημένος σας δάσκαλος;  

Γιατί; Τι ήταν αυτό που έκανε και που ακόμα αναγνωρίζετε; 

 Τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας από αυτόν/αυτήν  

στην καθοδήγησή σας; 

 
 
 
 
 
 
 

Πώς να επιλέξετε μια μορφή εργασίας 

Κατ'αρχάς, γνωρίζετε την ομάδα-στόχο και τους συμμετέχοντες σας 

 Τι μπορεί να κάνει ήδη; 

 Τι γνωρίζει σχετικά με το θέμα; 

 Μπορεί να διαβάσει και να γράψει; 

 Πόσο ανεξάρτητος/η είναι; 

 Πόσο καλός/καλή είναι λεκτικά; 

 Ποιο είναι το στυλ μάθησης του/της; 

 Πόσο καλά μπορεί να συγκεντρωθεί; 

 Πώς μπορεί να επιτεύξει μια επιτυχημένη εμπειρία; 

 Πώς είναι οι κινητικές του/της ικανότητες; 

 Έχει φόβο - άγχος ή αυτοπεποίθηση; 

 Είναι ακουστικός ή οπτικός τύπος; 

 Πόσο μεγάλη είναι η ομάδα; 

 Οι συμμετέχοντες/ουσες γνωρίζονται μεταξύ τους; 

 Έχουν κίνητρα; 

 

Διάλογος (βλ. 6.2) 
 
Σκεφτείτε τα σχολικά σας 
χρόνια και έπειτα 
αναρωτηθείτε: 
-Ποιος ήταν ο αγαπημένος 
σας δάσκαλος; 
- Γιατί; Τι ήταν αυτό που 
έκανε και το θυμάστε 
ακόμη; 
- Τι μπορείτε να υιοθετήσετε 
από αυτόν που να μπορεί να 
σας βοηθήσει στη 
καθοδήγηση; 
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Έναρξη του μαθήματος 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα υλικά έτοιμα εκ των προτέρων αυτό φέρνει ηρεμία στους 

συμμετέχοντες. Αποτρέψτε τους περισπασμούς, απενεργοποιήστε τη μουσική, και 

αφαιρέστε προσωρινά αφίσες που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα. 

Σκεφτείτε τη διάταξη του δωματίου, σκεφτείτε τις ομάδες τραπεζιών ή τις καρέκλες μέσα 

στον κύκλο, και ετοιμάστε τα. 

 

Γνωρίζετε πόσο χρόνο έχετε για αυτό το μάθημα - κάθε συμμετέχων έχει έναν διαφορετικό 

ρυθμό μάθησης, ένα διαφορετικό επίπεδο σκέψης, μια διαφορετική ερώτηση, μια 

διαφορετική προσωπικότητα, έναν διαφορετικό μαθησιακό στόχο, καθώς και έναν 

διαφορετικό βαθμό συγκέντρωσης. Βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν μια επιτυχημένη εμπειρία. 

Παρέχετε αρκετή ποικιλία στις μεθόδους διδασκαλίας και προσπαθήστε να διατηρήσετε τη 

συγκέντρωση των συμμετεχόντων. 

 

Βεβαιωθείτε ότι η επεξήγησή σας είναι συνοπτική και περιεκτική και απεικονίστε τη με μια 

ιστορία και εικόνες από την καθημερινή πρακτική, για παράδειγμα αυτό αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα της μάθησης. 

 

Επιλέξτε μια μορφή εργασίας που τους ταιριάζει, αλλά που συγχρόνως ταιριάζει και σε 

εσάς και την οποία μπορείτε να μεταφέρετε με ενθουσιασμό. Αναρωτηθείτε αν έχετε όλες 

τις δεξιότητες που χρειάζονται για να κάνετε καλά τη δουλειά ή αν μπορεί ένας 

συνάδελφος να σας βοηθήσει. Δεν είστε τόσο καλοί στην αφήγηση ιστοριών; Αφήστε τους 

άλλους να το κάνουν, ίσως ένας συνάδελφος μπορεί να βοηθήσει ή ένας συμμετέχων να 

μπορεί να το πει από τη δική του εμπειρία. 

 

Εν συντομία, πώς θα χρησιμοποιήσετε τα ταλέντα σας για να βοηθήσετε τον συμμετέχοντα; 

Προκειμένου να επιτευχθεί μια καλή μαθησιακή απόδοση, ιδιαίτερη σημασία έχει ο 

αναστοχασμός του ατόμου πάνω στις ενέργειές του. Αυτό ισχύει για τον εκπαιδευτή, αλλά 

και για τον συμμετέχοντα. Μέσω του αναστοχασμού μπορείτε να ωθήσετε τον 

συμμετέχοντα να αποδώσει καλύτερα την επόμενη φορά, ώστε να υπάρξει και πάλι 
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ανάπτυξη, αλλά μπορείτε επίσης να συντονιστείτε στο ίδιο επίπεδο αν η επιλογή της 

μορφής εργασίας ήταν καλή, άρα όχι πολύ δύσκολη ή πολύ εύκολη. 

 

Σκεφτείτε εκ των προτέρων πώς θα αξιολογήσετε τη φόρμα εργασίας αυτό μπορεί να γίνει 

με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, αλλά και με τη διεξαγωγή διαλόγου με το συμμετέχοντα. 

 

Διαφορετικές μορφές εργασίες 

       Μπορείτε να ταξινομήσετε τις μορφές εργασίας σε διάφορες μεθόδους: 

 Γνωριμία 

 Μαθαίνω να μαθαίνω 

 Πρακτικές δεξιότητες 

 Κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες 

 Γνωστικές δεξιότητες 

 Αξιολόγηση και αναστοχασμός. 

 

Οι μορφές εργασίας που ενδείκνυνται για άτομα με νοητική αναπηρία είναι εκείνες που 

εστιάζουν στη διερεύνηση και στο παιχνίδι. Οι μέθοδοι εργασίας που επικεντρώνονται 

κυρίως στην απομνημόνευση είναι λιγότερο κατάλληλες για αυτή την ομάδα-στόχο, 

επειδή μαθαίνουν κυρίως βιωματικά και μέσω εμπειρίας. Δείτε το κεφάλαιο 5 για 

ορισμένα παραδείγματα. 

 
 
 

Η δύναμη της επανάληψης  

Καθένας που μαθαίνει επωφελείται από την επανάληψη. Για παράδειγμα, όταν μαθαίνετε 

μια νέα λέξη θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λέξη επτά φορές, αν θέλετε να τη 

θυμάστε. Αυτή η ομάδα-στόχος επωφελείται από την επιπλέον επανάληψη, με μικρά 

βήματα και ανακεφαλαιώνοντας τι έχει συμβεί. 

 

Ξεκινήστε κάθε μάθημα με μία επισκόπηση του προηγούμενου μαθήματος:  

 Τι κάναμε; 



  

2017-1-RO01-KA204-037465 19 

 

 Τι μάθαμε; 

 Πώς το βρήκατε; 

 Τι μπορεί να βελτιωθεί; 

 Τι άλλο μπορεί να γίνει; 

 

Πείτε τους εν συντομία τι πρόκειται να κάνετε σε αυτό το μάθημα, δείξτε παραδείγματα και 

αποτυπώστε τις οδηγίες σας με μια ιστορία και εικόνες. Όποτε είναι εφικτό, σκεφτείτε μια 

δημιουργική δραστηριότητα και δείξτε το τελικό προϊόν, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να 

έχουν μια εικόνα για το πώς μπορεί αυτό να μοιάζει. 

 

Δείξτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες. Σκεφτείτε μικρά και  

διαχειρίσιμα βήματα. Μπορείτε να το κάνετε δείχνοντάς τα, χρησιμοποιώντας μια 

παρουσίαση PowerPoint ή δείχνοντας το τελικό προϊόν από το πρώτο βήμα έως το τέλος 

 

 

 

 

Στο τέλος μιας εργασίας, κοιτάξτε πίσω στο πώς πήγε και ρωτήστε τους συμμετέχοντες 

εάν είναι ικανοποιημένοι. 

 Τι κάναμε; 

 Τι μάθαμε; 

 Πώς το βρήκατε; 

 Τι μπορεί να βελτιωθεί; 

 Τι άλλο μπορεί να γίνει; 

 

Όταν επιλέγετε να δώσετε μια εργασία για το σπίτι, βεβαιωθείτε ότι είναι σύμφωνη με το 

μάθημα της ημέρας και ότι πρόκειται για μια σχετική ανάθεση.  
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Για παράδειγμα, δείτε τους ιστούς της αράχνης αυτή την εβδομάδα και τραβήξτε 

φωτογραφία έναν μικρό και έναν μεγάλο ιστό. Προσπαθήστε, επίσης, να τραβήξετε μια 

φωτογραφία μετά από βροχή έτσι ώστε τα σταγονίδια της βροχής να κρέμονται στον ιστό.  

 

Στο επόμενο μάθημα επανέρχεστε στην εργασία για το σπίτι δεν είναι τόσο ενοχλητικό 

όταν έχετε κάνει την εργασία και δεν δίνεται καμία προσοχή σε αυτή. Ζητάτε, επίσης, τις 

δραστηριότητες του προηγούμενου μαθήματος. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείτε μία 

σκαλωσιά και εντυπώνεται καλύτερα στη μνήμη ό,τι μαθαίνεται. 

 

Άσκηση 

Επιλέξτε μία φόρμα εργασίας και προετοιμάστε την. 

Δώστε αυτή τη φόρμα στην ομάδα. 

Σκεφτείτε την ανάκτηση, την παροχή οδηγιών και τη δημιουργία μαθησιακής σκαλωσιάς 

Εργαλεία και μέθοδοι 

Γνωριμία   

Ζαριές: 

Γνωρίστείτε και μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. 

Οι συμμετέχοντες παίζουν με τη σειρά με ένα ζάρι. Αναφέρουν το όνομά τους και μιλούν 

για το θέμα που βρίσκεται στο ζάρι. Για παράδειγμα, τα ζάρια πέφτουν στο χόμπι ο 

συμμετέχων λέει το όνομά του και λέει ποια είναι τα χόμπι του. Παρακάτω, μπορείτε να 

δημιουργήσετε τα ζάρια παρακάτω και να ορίσετε τα δικά σας θέματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άκρη 

συγκόλλησης 
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-------  γραμμή 

αναδίπλωσης 
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Νοητική χαρτογράφηση (mind mapping) 

  

Γνωριμία και νοητική χαρτογράφηση. 

 

Ο συμμετέχων υπογράφει, γράφει το όνομά του ή κολλάει μία φωτογραφία του στη 

μέση του φύλλου. 

 

Σκέφτετε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή του 

και γράφει, ζωγραφίζει, κολλά εικόνες ή φωτογραφίες από περιοδικά. Στη συνέχεια, 

σχεδιάζει γραμμές συνδέοντας τον εαυτό του με τα διάφορα θέματα. Μετά από αυτό, 

οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τον νοητικό χάρτη ο ένας στον άλλο και δίνεται 

περιθώριο για να κάνουν ερωτήσεις. 
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Μαθαίνω να μαθαίνω 

 

Κανόνες παιχνιδιού μνήμης 

 

Παίκτες 

Το παιχνίδι παίζεται με 2-4 παίκτες. Εάν είστε μεγαλύτερη ομάδα, δημιουργήστε υπο-

ομάδες. 

 

Στόχος 

Προσπαθήστε να αναποδογυρίσετε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ίδιες κάρτες. 

 

Προετοιμασία 

Ανακατέψτε τις κάρτες και ακουμπήστε τες με την εικόνα στραμμένη προς τα κάτω. 

Ανάλογα με τους συμμετέχοντες, μπορείτε να ξεκινήσετε με 2 ή 3 ζευγάρια. Το πλήθος των 

ζευγαριών μπορεί να αυξηθεί καθώς οι συμμετέχοντες κατανοούν καλύτερα το παιχνίδι και 

γίνεται πιο εύκολο για αυτούς το να θυμηθούν. 

 

Παιχνίδι 

Ακολουθήστε την κατεύθυνση του ρολογιού. Όταν είναι η σειρά σας, γυρίστε μια κάρτα της 

επιλογής σας. Στη συνέχεια, γυρίστε μία δεύτερη κάρτα. Εάν οι κάρτες είναι ίδιες, πάρτε τα 

δύο φύλλα από το τραπέζι και τοποθετήστε τα δίπλα σας. Τώρα μπορείτε να παίξετε ξανά! 

Μέχρι να έχετε γυρίσετε δύο κάρτες που δε σχηματίζουν ζευγάρι. 

 

Εάν γυρίσετε δύο κάρτες που δεν είναι ίδιες, γυρίστε τες ξανά (αφού πρώτα τις δουν όλοι). 

Αφήνετε την κάρτα στην ίδια θέση. Ο επόμενος παίκτης έχει σειρά.  

 

Συνεχίστε μέχρι να τελειώσουν οι κάρτες. Ο παίκτης με τις περισσότερες κάρτες κερδίζει. 

 

Συμβουλές 
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 Δώστε προσοχή - ακόμη και αν δεν είναι σειρά σας να παίξετε. Θυμηθείτε τις 

κάρτες που γυρίζει ο καθένας και που βρίσκονται αυτές στο τραπέζι.  

 Διατάξτε εκ των προτέρων τις κάρτες ομοιόμορφα σε σειρές. Με αυτόν τον τρόπο η 

απομνημόνευση είναι ευκολότερη. Αν θέλετε να το δυσκολέψετε, τοποθετήστε τις 

κάρτες στο τραπέζι χιαστί. 

 

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε ένα θεματικό παιχνίδι μνήμης, όπως με δραστηριότητες 

αναψυχής, επαγγέλματα, πινακίδες κυκλοφορίας, υγιεινά τρόφιμα κλπ. 'Οχι μόνο 

εκπαιδεύετε τη μνήμη αλλά εξασκείτε και το λεξιλόγιο. 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λέξεις αλλά και εικόνες ή να κάνετε έναν συνδυασμό των 

δύο. Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας παιχνίδι μνήμης στην παρακάτω φόρμα. 

 

Φόρμα παιχνιδιού μνήμης 
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Αποκτώντας γνώση 

Επαναλάβετε και εμβαθύνετε στη γνώση 

Στην αρχή της εκπαίδευσης, τοποθετούνται κίτρινα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων 

στην πλάτη των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες περπατούν και προσπαθούν να βρουν τι 

γράφει στην πλάτη τους, θέτοντας ερωτήσεις. Μπορούν να κάνουν ο ένας στον άλλον μια 

ερώτηση και όποιος μαντέψει την απάντηση κάθεται. Στο τέλος, όλα τα χαρτάκια 

σημειώσεων τοποθετούνται σε ένα πίνακα/τοίχο και οι συμμετέχοντες με τη σειρά μιλούν 

για ό,τι έγινε στο προηγούμενο μάθημα. 

 

Απαιτούμενα: 

Κίτρινα αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων με μια λέξη ή έννοια, η οποία είχε κεντρική 

θέση στην προηγούμενη εκπαίδευση φυσικά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και εικόνες. 
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Πρακτικές δεξιότητες 

 

Μεθοδική εργασία 

Εργαστείτε μεθοδικά, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης. 

Ανατίθεται στον συμμετέχοντα μία εργασία με έναν στόχο. (κάρτα ανάθεσης εργασίας) 

Πρώτα σκέφτεται πώς θα διαχειριστεί την εργασία. (κάρτα σχεδίου) 

Μετά την εκτελεί. (κάρτα εκτέλεσης) 

Στο επόμενο βήμα ελέγχει κατά πόσο φτάνει στον στόχο του. (κάρτα ελέγχου) 

Εκτελεί περαιτέρω την εργασία. (κάρτα συνέχισης εργασίας) 

Μαζί με τον επιβλέποντα, αξιολογεί τι πήγε καλά και τι όχι τόσο καλά. (κάρτα αξιολόγησης) 

 

1. Ανάθεση 

εργασίας  
2. Σχέδιο 

 

 

3. Εκτέλεση 

 

 

4. Έλεγχος 
5. Συνέχιση 

εργασίας 

 

 

6. Αξιολόγηση 
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Τι σημαίνει χρήσιμη ακολουθία; 

Αποκτήστε μία ιδέα σχετικά με την σειρά εκτέλεσης ενεργειών. 

Χρειάζεστε κομμένες φωτογραφίες ώστε κάθε βήμα να έχει το δικό του πλάνο διαδοχικών 

ενεργειών σε χαρτί. 

Ο συμμετέχων βλέπει τις διάφορες ενέργειες στο τραπέζι. 

Τότε ζητήστε του: 

 να βάλει τις φωτογραφίες στη σωστή σειρά 

 να βάλει τις φωτογραφίες στη σειρά που θεωρεί εκείνος χρήσιμη. 

Παράδειγμα 

Μία έκθεση φωτογραφιών για το βούρτσισμα των δοντιών  

 Βρέξτε την οδοντόβουρτσα. Βάλτε πάνω οδοντόκρεμα.  

 Τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα διαγώνια στα ούλα σας. Βουρτσίστε τα δόντια 

σας με μικρές κινήσεις μπρος-πίσω. 

 Άνω δόντια, επιλέξτε: γυαλίστε τα στο εξωτερικό, - βουρτσίστε τα στο εσωτερικό 

τους, - βουρτσίστε πάνω τους. 

 Κάτω δόντια, επιλέξτε: γυαλίστε τα στο εξωτερικό, - βουρτσίστε τα στο εσωτερικό 

τους, - βουρτσίστε πάνω τους. 

 Γεμίστε το φλιτζάνι με νερό. Ξεπλύνετε το στόμα σας. 
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Κοινωνικές – Συναισθηματικές δεξιότητες 

Δώστε μια συμβουλή 

Αναγνωρίστε τη διαφορά μεταξύ αρνητικής και θετικής ανατροφοδότησης. 

Απαιτούμενα υλικά: αυτοκόλλητα χαρτάκια με διάφορες θετικές και αρνητικές δηλώσεις ή 

εικόνες, ένα κόκκινο και ένα πράσινο κουτί 

 

Κάθε συμμετέχων παίρνει ένα αυτοκόλλητο χαρτάκι με μια δήλωση και το κολλάει στο 

μέτωπο ή στο στήθος του. Ο συμμετέχων διαβάζει τη δήλωση και στη συνέχεια σκέφτεται 

εάν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. Όταν είναι θετικό, κολλά το χαρτάκι στο πράσινο κουτί, 

εάν είναι αρνητικό το κολλά στο κόκκινο κουτί. 

Οι άλλοι συμμετέχοντες δηλώνουν εάν συμφωνούν με αυτό και τότε ο συμμετέχων εξηγεί 

γιατί έκανε αυτή την επιλογή. Εάν συμφωνούν πηγαίνουν στο πράσινο ενώ εάν διαφωνούν 

πηγαίνουν στο κόκκινο. 

 

Γνωστικές δεξιότητες 

Αναγνώρισε τα χρήματα 

Απαιτούμενα υλικά: φύλλο με εικόνες χρημάτων, ένα πορτοφόλι με όλα τα χρήματα. 

 Ζητήστε από τον συμμετέχοντα να αδειάσει το πορτοφόλι και να κυκλώσει στο 

φύλλο τι είδους χρήματα βλέπει. 

 Ζητήστε από τον συμμετέχοντα να τοποθετήσει τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα 

στη σωστή εικόνα. 
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Αξιολόγηση και αναστοχασμός 

Ολοκλήρωση 

Αναστοχαστείτε σχετικά με την επίδοσή σας. 

Απαιτούμενα υλικά: χαρτί και μολύβι. 

Ζητήστε από τον συμμετέχοντα να ολοκληρώσει τις προτάσεις προφορικά ή γραπτά, ως 

αποτέλεσμα της δραστηριότητας. Μετά, συζητήστε μαζί και θέστε έναν στόχο για το 

επόμενο μάθημα. 

 Αυτό που βρήκα δύσκολο είναι ... 

 Αυτό που έμαθα είναι ... 

 Αυτό που άλλαξε από τον/την περασμένο/η φορά/εβδομάδα/μήνα είναι... 

 Είμαι περήφανος για ... 

 Ακόμη καλύτερο είναι... 

 Αυτό που θα ήθελα να κάνω γρηγορότερα την επόμενη φορά είναι... 

 Αυτό που θα ήθελα να κάνω αλλιώς την επόμενη φορά είναι... 
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Όταν θέλετε να αυξήσετε την αυτοεκτίμηση κάποιου, χρησιμοποιήστε μόνο θετικές 

διατυπώσεις, για παράδειγμα: Του/Της δίνω ένα ελαφρύ χτυπηματάκι στην πλάτη 

γιατί... αυτό που έκανες σήμερα είναι... 

 

Οι πόροι μου 

Κατανοήστε τους δικούς σας πόρους. 

Απαιτούμενα υλικά: χαρτί και μολύβι. 

Πείτε στον συμμετέχοντα ότι όλοι στη ζωή μερικές φορές χρειάζονται έναν πόρο και 

δώστε ένα παράδειγμα από τον εαυτό σας. 

Ρωτήστε τον συμμετέχοντα στο τέλος της δραστηριότητας ποιος μπορεί να τον 

βοηθήσει να διατηρήσει ή να βελτιώσει το αποτέλεσμα. 

 

Παραδείγματα πόρων: 

 Τηλεφωνώ στον γείτονά μου για να... 

 Ο πατέρας/η μητέρα μου μπορεί να με βοηθήσει με... 

 Ένα τηλεφώνημα με τον καλύτερό μου φίλο είναι σαν... 

 

Μπορείτε να συνδέσετε τους πόρους όχι μόνο με ανθρώπους αλλά και με το διαδίκτυο, 

τους φακέλους, τα βιβλία, κλπ. 
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ΕΤΑΙΡΟΙ 
 

    ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA 

CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA - ROMANIA 
www.sindrom-down.ro 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS – ITALY 
www.aipd.it 

 

STICHTING DOWNKIDSINTERNATIONAL – THE NETHERLANDS 
www.downkidsinternational.com 

 
 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – ROMANIA 
www.ucv.ro 

 
 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS – GREECE 
www.auth.gr 

 

DOWN SENDROMU DERNEGI – TURKEY 
www.downturkiye.com 

 

Το υλικό παρήχθη με την χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αυτού του 
υλικού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και ο Εθνικός Φορέας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο των πληροφοριών. 

 

Το DS LEISURE 
προάγει  τη 

συμμετοχή των 
ατόμων με 

σύνδρομο down 
σε  ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

DS LEISURE 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ

Α ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ ΤΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

DOWN 

ΜΕΣΩ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚ

ΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ

ΗΤΩΝ 

 

http://www.sindrom-down.ro/
http://www.aipd.it/
http://www.downkidsinternational.com/
http://www.ucv.ro/
http://www.auth.gr/
http://www.downturkiye.com/

