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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία μελετάται ο ρόλος της δημιουργικής γραφής σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η χρήση της δημιουργικής γραφής από μαθητές με ειδικές 

ανάγκες ως διδακτική προσέγγιση στη σχολική τάξη. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής για παιδιά με αυτισμό, νοητική υστέρηση, ΔΕΠΥ, 

διαταραχές λόγου και ομιλίας καθώς και με ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές. Στις 

δραστηριότητες αυτές περιγράφονται αναλυτικά οι στόχοι, τα υλικά καθώς και οι μαθησιακές 

περιοχές στις οποίες η κάθε δραστηριότητα στοχεύει να συμβάλλει. 

 

Λέξεις-κλειδιά: δημιουργική γραφή, ειδικές ανάγκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, γραφή, 

μαθητές, σχολική τάξη, δραστηριότητες.  
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Abstract 

 

In this study examined the role of creative writing for people with special needs. In particular, 

the use of creative writing by pupils with special needs is considered as a teaching approach in 

the classroom. Moreover, creative writing activities are developed for children with autism, 

mental retardation, ADHD, speech and speech disorders as well as mental and behavioral 

disorders. These activities describe in detail the objectives, materials and the learning areas 

where each activity aims to contribute. 

 

Keywords: creative writing, special needs, disabled, writing, pupils, school class, activities.  
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Εισαγωγή 

 

Η δημιουργική γραφή περιλαμβάνει τη δραματική συγγραφή, το παραμύθι, τη φανταστική 

λογοτεχνία, το σενάριο, την ποίηση, το μυθιστόρημα και την πεζογραφία . Προσφέρει μια 

ευχάριστη καλλιτεχνική διέξοδο και μπορεί να παράγει διασκεδαστική ανάγνωση για τους 

άλλους. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα παιδιά μπορούν να αρχίσουν να μαθαίνουν να 

γράφουν δημιουργικά ήδη από τη στιγμή που μαθαίνουν να γράφουν. 

Τεχνικές όπως η παροχή συμβουλών γραφής, η μοντελοποίηση, η δημοσιογραφία, η ελεύθερη 

γραφή και η αφήγηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τη διδασκαλία του 

τρόπου ανάπτυξης ενός δημιουργικού έργου γραφής (Πασιά&Μανδηλαράς, 2001). 

Η κατανόηση των συστατικών της γραφής, (σωστή γραμματική, ορθογραφία, στίξη και δομή της 

φράσης) αποτελεί απαραίτητη βάση για την καταγραφή μιας καλής ιστορίας. Οι εκπαιδευτικοί 

,χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνικών διδασκαλίας για να βοηθήσουν στην τόνωση της 

δημιουργικής σκέψης των μαθητών για την δημιουργία ιδεών ιστορίας. 

Η δημιουργική γραφή ενθαρρύνει την ελεύθερη ροή ιδεών και επιτρέπει στους μαθητές να 

εκφραστούν και να ενισχύσουν τη διαδικασία έκφρασης παρέχοντας ένα σημείο εκκίνησης για 

την ευρηματική άσκηση. 

Η δημιουργική γραφή δεν μπορεί να οριστεί γενικά. Εξαρτάται από τη γνώση του μαθητή τι 

μπορεί να θεωρηθεί νέο και επομένως δημιουργικό. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά καθήκοντα, 

κάθε μαθητής παράγει ένα μεμονωμένο αποτέλεσμα το οποίο είναι δημιουργικό σε σχέση με την 

εμπειρία του / της (Βαλτινός, 2016). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση του ρόλου της δημιουργικής γραφής σε 

παιδιά με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, η εργασία διαρθρώνεται σε δύο θεωρητικά κεφάλαια 

και σε δύο κεφάλαια τα οποία αφορούν το ερευνητικό μέρος. Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης 

μελετώνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δίνεται ο ορισμός και περιγράφονται οι κατηγορίες των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και γίνεται μια ιστορική αναδρομή της ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται η έννοια της δημιουργικής γραφής και ο ρόλος 

της ως διδακτική μέθοδος στις σχολικές τάξεις. Στο τρίτο μέρος της εργασίας αναπτύσσονται 

ορισμένες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής για τις σημαντικότερες κατηγορίες παιδιών με 
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ειδικές ανάγκες και συγκεκριμένα, για παιδιά με αυτισμό, νοητική υστέρηση, ΔΕΠΥ και 

διαταραχές λόγου και ομιλίας .  
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Κεφάλαιο 1ο 

Άτομα με ειδικές ανάγκες 

 

Η ειδική εκπαίδευση είναι ένας ευρύς όρος που χρησιμοποιείται από το νόμο για να περιγράψει 

τις μοναδικές ανάγκες ενός παιδιού που έχει αναπηρία. Οι υπηρεσίες μπορούν να 

περιλαμβάνουν εκπαίδευση στην τάξη, στο σπίτι, σε νοσοκομεία και ιδρύματα. Οι ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαταραχών που κυμαίνονται από ήπιες έως 

σοβαρές. Μπορούν να περιλαμβάνουν ψυχικές, σωματικές, συμπεριφορικές και 

συναισθηματικές αναπηρίες. 

 

1.1 Ορισμός 

 

Ο όρος «ειδικές ανάγκες» είναι μια φράση που μπορεί να αναφέρεται σε μια τεράστια ποικιλία 

δυσκολιών και / ή αναπηριών. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μπορεί να έχουν γεννηθεί με κάποιο 

σύνδρομο, ασθένεια, βαθιά γνωστική δυσλειτουργία ή σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Άλλα 

παιδιά μπορεί να έχουν ειδικές ανάγκες που περιλαμβάνουν μαθησιακές δυσκολίες, τροφικές 

αλλεργίες, αναπτυξιακές καθυστερήσεις ή κρίσεις πανικού. (Heward-William, 2011). 

Ο χαρακτηρισμός "παιδιά με ειδικές ανάγκες" απευθύνεται σε παιδιά που ενδέχεται να 

αντιμετωπίζουν σοβαρότερες προκλήσεις συγκριτικά με κάποιο τυπικό παιδί και θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να διαρκέσουν μια ζωή. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη και 

πρόσθετες υπηρεσίες. Έχουν ξεχωριστούς στόχους και χρειάζονται πρόσθετη καθοδήγηση και 

βοήθεια για την αντιμετώπιση ακαδημαϊκών, κοινωνικών, συναισθηματικών και μερικές φορές 

ιατρικών προβλημάτων. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορεί να χρειάζονται καθοδήγηση και 

υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ αντιμετωπίζουν καθημερινές δυσκολίες όπως η 

στέγαση, η απασχόληση και η κοινωνική συμμετοχή. (Τσιμπιδάκη, 2013). 

Για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, η έγκαιρη παρέμβαση αποτελεί σημαντικό βήμα προς την 

κατεύθυνση της παροχής βοήθειας στο παιδί για την εκπλήρωση των πλήρων ακαδημαϊκών, 

συναισθηματικών και κοινωνικών του δυνατοτήτων. Η πρώιμη παρέμβαση αναφέρεται σε μια 
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διαδικασία κατά την οποία αξιολογούνται οι αναπτυξιακές δυνατότητες του παιδιού. Εάν είναι 

απαραίτητο, αναπτύσσεται πρόγραμμα που περιλαμβάνει υπηρεσίες (εξατομικευμένες ανάλογα 

με τις ειδικές ανάγκες του παιδιού) που θα συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση των 

αναπτυξιακών δεξιοτήτων του παιδιού και στην ενθάρρυνση της αναπτυξιακής ανάπτυξης. 

(Τσιμπιδάκη, 2013). 

Συνήθως, οι οικογένειες με ειδικές ανάγκες βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία η οποία είναι 

τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά δύσκολη. Οι οικογένειες των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες μπορεί να βιώσουν μια μυριάδα συναισθημάτων κατά τη διάγνωση, 

συμπεριλαμβανομένου του θυμού, της θλίψης, της απώλειας και της άρνησης.  

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, ο όρος «ειδικές ανάγκες» συνεπάγεται εκπαιδευτικές ανάγκες 

διαφορετικές από εκείνες των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών (Janusetal., 2007).  

Παρά την παγκοσμίως αποδεκτή σημασία της υποστήριξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, δεν υπάρχει κοινή συμφωνία στην Ευρώπη σχετικά με τις ειδικές ανάγκες στην 

εκπαίδευση. Η κατασκευή αυτού του ορισμού παρεμποδίζεται από την απουσία ενός 

εναρμονισμένου συστήματος ταξινόμησης για ατομικές μαθησιακές δυσκολίες. Υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές σε όλη την Ευρώπη στις ετικέτες που χρησιμοποιούνται για την 

κατηγοριοποίηση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις κοινωνικές αντιλήψεις 

που υποστηρίζουν τις συγκεκριμένες ετικέτες (NESSE, 2012). 

1.2 Κατηγορίες Ατόμων με ειδικές Ανάγκες. 

 

Οι κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες δημιουργούνται για να βοηθήσουν στον εντοπισμό 

των αναγκών των μαθητών από το ιατρικό και εκπαιδευτικό προσωπικό και να τους προσφέρουν 

κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτές οι κατηγορίες έχουν σχεδιαστεί για να 

επικεντρωθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών ανεξάρτητα από την αρχική αιτία των 

αναγκών αυτών. 

Κάποιες κατηγορίες των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι: 
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• Νοητικές αναπηρίες 

Οι μαθητές με νοητικές αναπηρίες έχουν γενική διανοητική λειτουργία σημαντικά κάτω από τον 

μέσο όρο, καθώς και σημαντικούς περιορισμούς στην προσαρμοστική λειτουργία σε 

τουλάχιστον δύο από τους ακόλουθους τομείς δεξιοτήτων ανάλογα με την ηλικία του μαθητή: 

επικοινωνία, αυτοπεποίθηση, διαβίωση στο σπίτι, κοινωνικές / διαπροσωπικές δεξιότητες , 

χρήση κοινοτικών πόρων, αυτό-κατευθυντικότητα, λειτουργικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, 

εργασία, αναψυχή, υγεία και ασφάλεια. Οι διανοητικές αναπηρίες κυμαίνονται από ήπιες έως 

βαθιές (Hodapp, 2005).  

Η διάγνωση της διανοητικής αναπηρίας πρέπει να γίνεται μόνο όταν ο μαθητής έχει 

σημαντικούς περιορισμούς τόσο στην πνευματική λειτουργία όσο και στην προσαρμοστική 

λειτουργία. Για να διαπιστωθεί ότι ένας μαθητής έχει διανοητική αναπηρία, πρέπει να 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις (Hodapp, 2005): 

1) Ο μαθητής πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) Ένας μαθητής με ήπια διανοητική αναπηρία έχει διανοητική λειτουργία που είναι κάτω από 

τον μέσο όρο της πνευματικής λειτουργίας και έχει περιορισμούς παρόμοιου βαθμού στην 

προσαρμοστική λειτουργία σε τουλάχιστον δύο τομείς δεξιοτήτων για την ηλικία του μαθητή. 

β) Ένας μαθητής με μέτρια έως βαθιά διανοητική αναπηρία έχει πνευματική λειτουργία που 

είναι κάτω από το μέσο όρο της ηλικίας τουςκαι έχει περιορισμούς παρόμοιου βαθμού στην 

προσαρμοστική λειτουργία σε τουλάχιστον δύο τομείς δεξιοτήτων για την ηλικία του μαθητή. 

2) Υπάρχει εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο περιλαμβάνει (Hodapp, 2005): 

α) εξατομικευμένους στόχους με μετρήσιμους στόχους, 

β) προσαρμογές ή / και τροποποιήσεις, κατά περίπτωση, 

γ) τις στρατηγικές για την επίτευξη αυτών των στόχων, και 

δ) μέτρα για την παρακολούθηση της επίτευξης των σπουδαστών σε σχέση με τους στόχους 

3) Πρέπει να παρέχονται συνεχόμενες ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

4) Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι πέραν εκείνων που προσφέρονται στον γενικό μαθητικό 
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πληθυσμό και είναι ανάλογες με το επίπεδο της ανάγκης. 

5) Οι ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες περιγράφονται στο εξατομικευμένο πρόγραμμα 

παρέμβασης και σχετίζονται άμεσα με τις αναγνωρισμένες ειδικές ανάγκες του μαθητή. 

Ένας μαθητής με νοητική αναπηρία αναγνωρίζεται συχνά πριν εισέλθει στο σχολικό σύστημα. 

Για μαθητές με ήπια διανοητική αναπηρία, ωστόσο, οι δυσκολίες με την προσαρμοστική 

συμπεριφορά μπορεί να μην έχουν προηγουμένως τεκμηριωθεί.  

Οι περισσότεροι μαθητές με ήπια διανοητική αναπηρία ωφελούνται και μπορούν να μάθουν 

καλύτερα σε μια γενική τάξη, αλλά γενικά απαιτούν επιπλέον παρέμβαση. Καθώς προχωρούν 

στο δημοτικό σχολείο, το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης πρέπει να προσδιορίζει τυχόν 

τροποποιήσεις ή προσαρμογές στους τομείς ή τα μαθήματα, τη χρήση ειδικών υλικών και τα 

μέτρα προόδου. Η έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και στην παροχή υποστήριξης 

προσαρμοσμένης έτσι ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να επιτύχουν τους προσωπικούς τους 

στόχους και το υψηλότερο επίπεδο λειτουργίας τους. Οι γονείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 

να συμμετέχουν στη διαδικασία σχεδιασμού και, στο βαθμό που είναι ικανοί (Hodapp, 2005). 

Ενώ οι μεμονωμένες ανάγκες μπορεί να διαφέρουν, πολλοί μαθητές με ήπια διανοητική 

αναπηρία θα απαιτήσουν ειδικές οδηγίες για την απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, 

προσωπικής ανεξαρτησίας, κοινωνικής υπευθυνότητας και δεξιοτήτων ζωής, καθώς και 

δεξιοτήτων λογικής, μνήμης, επίλυσης προβλημάτων και εννοιολογικών δεξιοτήτων. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ένας μαθητής, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για συγκεκριμένους 

εκπαιδευτικούς στόχους. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης, ένας μαθητής με ήπια διανοητική 

αναπηρία θα πρέπει να έχει την ευκαιρία και την επιλογή να αποκτήσει πρόσβαση σε ποικίλες 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές εμπειρίες τόσο στο σχολείο και όσο στην κοινωνία. 

Οι μαθητές με μέτριες έως βαθιές πνευματικές αναπηρίες έχουν ιδιαίτερα μαθησιακά 

χαρακτηριστικά. Απαιτούν υποστήριξη στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, γνωστικών δεξιοτήτων, καλών κινητικών δεξιοτήτων, αυτο-

φροντίδας, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων κοινωνικοποίησης. Γενικά, ένας μαθητής με αυτό 

το επίπεδο πνευματικής λειτουργίας καθυστερεί επίσης σημαντικά την κοινωνικο-

συναισθηματική ανάπτυξη. Μπορεί επίσης να υπάρχουν συνοδευτικές αισθητηριακές και 

σωματικές αναπηρίες(Hodapp, 2005). 
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Οι μαθητές με μέτριες έως βαθιές διανοητικές αναπηρίες μπορούν συνήθως να μάθουν πολλές 

κατάλληλες δεξιότητες και συμπεριφορές και μπορούν να επωφεληθούν με το να είναι με 

μαθητές που δεν έχουν αναπηρίες. Ωστόσο, απαιτούν πρόσθετη παρέμβαση πέραν της 

ενσωμάτωσης και της κοινωνικοποίησης.  

Όσο μεγαλύτερος σε ηλικία είναι ο μαθητής ή όσο πιο σοβαρή είναι η αναπηρία, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για λειτουργικούς εκπαιδευτικούς στόχους. Δεδομένου ότι οι 

δεξιότητες που διδάσκονται πρέπει να είναι εκείνες που παρέχουν πολλές ευκαιρίες για πρακτική 

άσκηση και δεδομένου ότι η διδασκαλία πρέπει να προετοιμάζεται για την ενήλικη ζωή στην 

κοινότητα, ο μαθητής θα χρειαστεί έναν αυξανόμενο βαθμό εκπαίδευσης σε κοινωνικά 

περιβάλλοντα (Αλευριάδου, 2016). 

Μερικοί μαθητές με νοητική καθυστέρηση ενδέχεται να είναι σε θέση να επιτύχουν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές τους ή την πορεία τους με προσαρμογές. Για αυτούς 

τους μαθητές, η αξιολόγηση θα βασίζεται στα τακτικά πρότυπα Η μέθοδος αξιολόγησης θα είναι 

συνεπής με το εξατομικευμένο πρόγραμμα και με τις πολιτικές υποβολής εκθέσεων του 

υπουργείου σχετικά με τη χρήση σχολίων. 

Πολλοί μαθητές με ήπια διανοητική αναπηρία λαμβάνουν τροποποιήσεις στο εκπαιδευτικό τους 

πρόγραμμα. Οι τροποποιήσεις είναι αποφάσεις σχετικές με την διδασκαλία και την αξιολόγηση 

που γίνονται για την κάλυψη των ειδικών αναγκών του μαθητή έτσι ώστε να μπορεί να επιτύχει 

εξατομικευμένους μαθησιακούς στόχους και αποτελέσματα. Οι αναφορές προς τους γονείς θα 

παρέχονται στο ίδιο χρονοδιάγραμμα που χρησιμοποιείται για όλους τους μαθητές. Η πρόοδος 

θα πρέπει να αναφέρεται σε σχέση με όλα τα στοιχεία του προγράμματος και με αναφορά στα 

επιτεύγματα σε σχέση με τους στόχους του εξατομικευμένου προγράμματος. 

Όλο το προσωπικό που συμμετέχει άμεσα στο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (π.χ. ο 

δάσκαλος της τάξης, ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής κλπ.) πρέπει να αναφέρει την πρόοδο των 

μαθητών. Οι περισσότεροι μαθητές με μέτριες έως βαθιές πνευματικές αναπηρίες θα απαιτήσουν 

εκτεταμένες τροποποιήσεις σε τμήματα των προγραμμάτων τους, έτσι ώστε ορισμένα από τα 

μαθησιακά τους αποτελέσματα να διαφέρουν σημαντικά από το κανονικό πρόγραμμα σπουδών. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αξιολόγηση θα βασίζεται στον βαθμό στον οποίο επιτυγχάνονται τα 

εξατομικευμένα αποτελέσματα(Αλευριάδου, 2016). 
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• Μαθησιακές Δυσκολίες 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται σε διάφορες διαταραχές που μπορεί να επηρεάσουν την 

απόκτηση, οργάνωση, διατήρηση, κατανόηση ή χρήση λεκτικών ή μη λεκτικών πληροφοριών. 

Αυτές οι διαταραχές επηρεάζουν τη μάθηση σε άτομα που διαφορετικά παρουσιάζουν 

τουλάχιστον τις μέσες ικανότητες που είναι απαραίτητες για σκέψη και / ή συλλογιστική. Ως εκ 

τούτου, οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται από τις κοινές διανοητικές αναπηρίες 

(Τζουριάδου, 2011). 

Οι μαθησιακές δυσκολίες οφείλονται σε βλάβες σε μία ή περισσότερες διαδικασίες σχετικές με 

την αντίληψη, τη σκέψη, την απομνημόνευση ή την εκμάθηση. Αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν 

περιορίζονται σε: επεξεργασία γλώσσας, φωνολογική επεξεργασία, οπτική χωρική επεξεργασία, 

ταχύτητα επεξεργασίας, μνήμη και προσοχή και εκτελεστικές λειτουργίες (π.χ. σχεδιασμός και 

λήψη αποφάσεων). Οι μαθησιακές δυσκολίες κυμαίνονται σε σοβαρότητα και μπορεί να 

παρεμβαίνουν στην απόκτηση και χρήση ενός ή περισσότερων από τα παρακάτω (Τζουριάδου, 

2011): 

• Προφορική γλώσσα (π.χ. ακρόαση, ομιλία, κατανόηση) 

• Ανάγνωση (π.χ. αποκωδικοποίηση, φωνητική γνώση, αναγνώριση λέξεων, κατανόηση) 

• Γραπτή γλώσσα (π.χ. ορθογραφία και γραπτή έκφραση) 

• Μαθηματικά (π.χ. υπολογισμός, επίλυση προβλημάτων) 

Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί επίσης να συνεπάγονται δυσκολίες με οργανωτικές δεξιότητες, 

κοινωνική αντίληψη, κοινωνική αλληλεπίδραση και προοπτική. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι δια βίου. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται μπορεί να 

ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, ανάλογα με την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

απαιτήσεων του περιβάλλοντος και των δυνάμεων και των αναγκών του ατόμου. Οφείλονται σε 

γενετικούς ή / και νευρολογικούς παράγοντες ή τραυματισμούς που μεταβάλλουν τη λειτουργία 

του εγκεφάλου κατά τρόπο που επηρεάζει μία ή περισσότερες διαδικασίες που σχετίζονται με τη 

μάθηση. Αυτές οι διαταραχές δεν οφείλονται κυρίως σε προβλήματα ακοής και / ή όρασης,, 

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, πολιτισμικές ή γλωσσικές διαφορές, έλλειψη κινήτρων, 
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ανεπαρκής ή ανεπαρκής διδασκαλία, παρόλο που οι παράγοντες αυτοί μπορούν να περιπλέξουν 

περαιτέρω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.  

Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν με άλλες διαταραχές όπως οι ψυχικές, 

συμπεριφορικές ή συναισθηματικές διαταραχές, αισθητηριακές διαταραχές ή άλλα ιατρικά 

προβλήματα. 

Τα σχολεία και τα σχολικά συμβούλια είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των μαθητών με σκοπό 

τον σχεδιασμό υπηρεσιών διδασκαλίας και υποστήριξης και την αναγνώριση των μαθητών με 

ειδικές ανάγκες (Πολυχρόνη, 2011). 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να μην επιδεικνύουν προφανείς ειδικές ανάγκες 

πριν μπουν στο σχολικό περιβάλλον. Λόγω της ικανότητάς τους να αποδίδουν καλά σε 

ορισμένους τομείς, οι ακαδημαϊκές δυσκολίες μπορεί να παρεξηγηθούν και να θεωρηθούν ως 

έλλειψη κινήτρων μέχρι να εντοπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες. Ο εντοπισμός των 

μαθησιακών δυσκολιών όσο το δυνατόν νωρίτερα μπορεί να διευκολύνει την έγκαιρη 

παρέμβαση και μπορεί να ελαχιστοποιήσει τις συνεχιζόμενες δυσκολίες μάθησης Λόγω των 

διακυμάνσεων των μαθησιακών δυσκολιών, οι μαθητές επιδεικνύουν ένα φάσμα προτύπων 

δυσκολιών και δυνατοτήτων. Ως αποτέλεσμα, οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εντοπιστούν 

σε διάφορα στάδια της σχολικής ζωής του μαθητή. 

Ο προσδιορισμός των μαθησιακών δυσκολιών απαιτεί πολλαπλές πηγές τόσο επίσημων όσο και 

άτυπων πληροφοριών αξιολόγησης. Η ικανότητα, τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και οι γνωστικές 

διαδικασίες πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της συστηματικής τεκμηρίωσης της απόδοσης της 

τάξης του μαθητή και της ανταπόκρισης στις ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις καθώς και μέσω 

τυποποιημένων μετρήσεων (Πολυχρόνη, 2011). 

Μια διαδικασία συστηματικής αξιολόγησης και τεκμηρίωσης εντοπίζει τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες με βάση τα εξής χαρακτηριστικά (Τζουριάδου, 2011): 

1. Επίμονη δυσκολία μάθησης και 

2. Μέση ή ανώτερη μέση γνωστική ικανότητα  

3. Αδυναμίες στη γνωστική επεξεργασία. 

4. Επίμονη δυσκολία εκμάθησης 
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Μπορεί να υπάρχουν υπόνοιες μαθησιακών δυσκολιών όταν ένας μαθητής έχει τις κατάλληλες 

ευκαιρίες για μάθηση, αλλά δεν έχει αποδείξει την αναμενόμενη πρόοδο προς τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που σχετίζονται με (Τζουριάδου, 2011): 

• την ανάπτυξη προφορικής γλώσσας (ακρόαση, ομιλία, κατανόηση) 

• την απόκτηση προ-ακαδημαϊκών δεξιοτήτων όπως η αναγνώριση επιστολών και αριθμών κατά 

τα πρώτα έτη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. και / ή 

• την απόκτηση ανάγνωσης, γραπτή γλώσσα και / ή αριθμητική 

• τη διατήρηση, οργάνωση, κατανόηση ή χρήση λεκτικών και / ή μη λεκτικών πληροφοριών 

(π.χ. επίδειξη οργανωτικών δεξιοτήτων, χρήση συμβόλων, κατανόηση των οπτικών 

βοηθημάτων, εφαρμογή / γενίκευση της μάθησης). 

Τα αποδεικτικά στοιχεία για τις επίμονες δυσκολίες μάθησης μπορεί να περιλαμβάνουν 

αξιολόγηση με βάση το πρόγραμμα σπουδών, τυποποιημένες δοκιμές επίτευξης ή / και σχολικές 

εργασίες. Τα δεδομένα αξιολόγησης θα πρέπει να τεκμηριώνουν συστηματικές προσπάθειες 

αντιμετώπισης της δυσκολίας του μαθητή μέσω εκπαιδευτικών προσαρμογών καθώς και την 

έκταση των συνεχιζόμενων δυσκολιών του μαθητή, παρά τις διακυμάνσεις στις εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις. 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν δυσλειτουργίες στις διαδικασίες που σχετίζονται με 

την αντίληψη, τη σκέψη, την απομνημόνευση ή τη μάθηση. Οι δυσκολίες μάθησης μπορεί να 

προκύψουν από ελλείμματα σε διάφορες πτυχές των παρακάτω γνωστικών τομέων (Πολυχρόνη, 

2011):  

• προσοχή 

• γλώσσα, φωνολογική ή / και οπτική-χωρική επεξεργασία, 

• ταχύτητα επεξεργασίας, 

• μνήμη και / ή 

• εκτελεστικές λειτουργίες (π.χ. σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων). 

Η κοινωνική συναισθηματική κατάσταση θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά τη 

διερεύνηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών. Συγκεκριμένα, (Παντελιάδου, 2011): 
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• Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να επιδείξουν κοινωνικά προβλήματα ως 

αποτέλεσμα των ελλειμμάτων τους στην αντίληψη ή την επεξεργασία οπτικών ενδείξεων ή / και 

ορισμένων πτυχών της γλώσσας. Αυτά μπορεί να φαίνονται ως δυσκολίες με την κοινωνική 

αντίληψη, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη λήψη προοπτικών. 

• Οι μαθητές μπορεί να αναπτύξουν συναισθηματικές δυσκολίες, με ή χωρίς κοινωνικά 

προβλήματα ως αποτέλεσμα προβλημάτων απογοήτευσης και αυτοεκτίμησης που 

αναπτύσσονται δευτερογενώς στις μαθησιακές τους δυσκολίες. 

• Μερικοί μαθητές με μέση ικανότητα που δεν κάνουν δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες μπορεί 

να επιδείξουν επίμονη δυσκολία στη μάθηση εξαιτίας του στρες που σχετίζεται με παραμέληση, 

κακοποίηση, οικογενειακή αναταραχή, τραύμα ή άλλα κοινωνικά προβλήματα. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εντοπιστούν σε κλινικές 

ρυθμίσεις. Η αξιολόγηση μπορεί να είναι διεπιστημονική, συμπληρώνοντας την ψυχοκοινωνική 

αξιολόγηση με πληροφορίες από παθολογοανατόμο, επαγγελματία θεραπευτή ή άλλο ιατρικό 

προσωπικό. 

Η αξιολόγηση ενός μαθητή για τον προσδιορισμό μιας μαθησιακής αναπηρίας θα πρέπει να 

ενσωματώνει πληροφορίες από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας, του 

δασκάλου της τάξης, των συμβούλων (εάν εμπλέκονται), των βοηθημάτων μάθησης ή των 

αρχείων υποστήριξης, των επίσημων αρχείων φοιτητών και των σχετικών ιατρικών αναφορών, 

εκτός από τα τρέχοντα αποτελέσματα των δοκιμών (Τζουριάδου, 2011). 

Η αξιολόγηση πρέπει να ενσωματώνει πληροφορίες που σχετίζονται με διάφορους παράγοντες 

(Παντελιάδου, 2011): 

• ιστορικό ανάπτυξης και υγείας, καθώς και τρέχουσα κατάσταση υγείας 

• αισθητηριακή οξύτητα (δηλαδή ακοή και όραση), πολιτισμικές και γλωσσικές θεωρήσεις και 

κάθε δυνητικά σημαντικός κοινωνικο-οικονομικός παράγοντας  

• ιστορικό συμμετοχής και ακαδημαϊκή απόδοση 

• τρέχουσες προ-ακαδημαϊκές ή ακαδημαϊκές δεξιότητες 

• συνολική πνευματική λειτουργία 
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• ειδικές γνωστικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών και 

των επιπτώσεών τους στη μάθηση 

• τρέχουσα κοινωνική συναισθηματική κατάσταση 

 

• Ταλαντούχα άτομα 

Ένας μαθητής θεωρείται προικισμένος/ταλαντούχος όταν διαθέτει αποδεδειγμένες ή δυνητικές 

ικανότητες που αποδεικνύουν εξαιρετικά υψηλή ικανότητα σε σχέση με τη διάνοια, τη 

δημιουργικότητα ή τις δεξιότητες που σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους. Οι ταλαντούχοι 

μαθητές συχνά επιδεικνύουν εξαιρετικές ικανότητες σε περισσότερους από έναν τομείς. 

Μπορούν να επιδείξουν εξαιρετική ένταση εστίασης στις ιδιαίτερες περιοχές τους ταλέντου ή 

ενδιαφέροντος. Εντούτοις, μπορεί επίσης να έχουν συνοδευτικές αναπηρίες και δεν πρέπει να 

αναμένεται ότι έχουν ισχυρές δυνάμεις σε όλους τους τομείς της πνευματικής λειτουργίας 

(Αντωνίου, 2009). 

Η έγκαιρη ανίχνευση των μαθητών που είναι ταλαντούχοι είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο 

σχεδιασμό και την παροχή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για αυτούς τους μαθητές. 

Μερικοί ταλαντούχοι μαθητές των οποίων οι ικανότητες δεν αναγνωρίζονται και 

αντιμετωπίζονται έγκαιρα μπορεί να παρουσιάζουν δευτερογενείς συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές δυσκολίες.  

Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση θα πρέπει να διεξάγονται χρησιμοποιώντας πολλαπλά κριτήρια 

και πληροφορίες από διάφορες πηγές, οι οποίες είναι όλες έγκυρες συνιστώσες για την 

αναγνώριση. Αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν πολλά από τα ακόλουθα (Αντωνίου, 2009): 

• παρατηρήσεις εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων ανέκδοτων αρχείων, λιστών ελέγχου και 

απογραφών. 

• τα αρχεία των επιτευγμάτων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των βαθμών, των 

ενδιαφερόντων και επιτεύγματών τους. 

• γνώμες από εκπαιδευτικούς, γονείς, συνομηλίκους ή / και τους ίδιους. 

• συνέντευξη γονέων και μαθητών 
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• επίσημες αξιολογήσεις της γνωστικής ικανότητας, επίτευξης, ικανότητας και 

δημιουργικότητας.  

Ένας μαθητής που είναι ταλαντούχος σε τομείς άλλους από ακαδημαϊκούς θα πρέπει επίσης να 

έχει μια αξιολόγηση των πνευματικών ικανοτήτων, καθώς είναι σημαντική πληροφορία για τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό. 

Δεδομένου ότι οι μαθητές που είναι προικισμένοι αποτελούν έναν ετερογενή πληθυσμό, οι 

ατομικές ανάγκες, οι εμπειρίες, οι ικανότητές τους και τα ενδιαφέροντά τους ποικίλλουν. Τα 

προγράμματα μαθητών που είναι ταλαντούχοι συχνά απαιτούν ένα συνδυασμό ευκαιριών που 

διατίθενται τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινότητα. Όσο πιο εκπληκτικές είναι οι ικανότητες 

του μαθητή, τόσο περισσότερο χρειάζεται να διευρυνθούν οι επιλογές πέρα από την κανονική 

τάξη. Πρέπει να σχεδιαστούν διαφοροποιημένες ευκαιρίες διδακτικού προγράμματος και ο 

προγραμματισμός πρέπει να είναι ποικίλος και ευέλικτος (βασισμένος στην τάξη, στο σχολείο, 

στην κοινωνία)(Αντωνίου, 2009). 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών, υπάρχουν μερικά κοινά στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα κατάλληλο για έναν μαθητή που είναι 

ταλαντούχος(Αντωνίου, 2009).: 

• είναι διαφορετικό με ρυθμό, πεδίο εφαρμογής και πολυπλοκότητα, σύμφωνα με τη φύση και 

την έκταση του ταλέντου. 

• παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές να αλληλοεπιδρούν κοινωνικά και ακαδημαϊκά με τους 

ηλικιακούς συνομηλίκους και τους συνομηλίκους με παρόμοιες ικανότητες. 

• αντιμετωπίζει τόσο τους γνωστικούς όσο και τους συναισθηματικούς τομείς. 

• ενσωματώνει προσαρμογές ή / και επεκτάσεις στο περιεχόμενο, τη διαδικασία, το προϊόν και 

το μαθησιακό περιβάλλον 
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• Ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές 

Οι μαθητές μπορούν να βιώσουν συμπεριφορά, κοινωνικά / συναισθηματικά προβλήματα ή 

προβλήματα ψυχικής υγείας που κυμαίνονται από ήπια μέχρι σοβαρά. Οι περισσότεροι μαθητές 

με κοινωνικές / συναισθηματικές δυσκολίες μπορούν να υποστηριχθούν στο σχολείο μέσω 

παροχής συμβουλών και σχολικών υπηρεσιών. Ένας μικρότερος αριθμός μαθητών απαιτεί 

εντατικότερη υποστήριξη. Οι μαθητές που χρειάζονται υποστηρικτική συμπεριφορά είναι 

μαθητές των οποίων οι συμπεριφορές αντανακλούν δυσλειτουργικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

του μαθητή και ενός ή περισσοτέρων στοιχείων του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της 

τάξης, του σχολείου, της οικογένειας, των συνομηλίκων και της κοινωνίας. Αυτό συνήθως 

αναφέρεται ως διαταραχές συμπεριφοράς (Eatonetal., 2013).  

Οι διαταραχές της συμπεριφοράς ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα και την επίδρασή τους 

στη μάθηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την προσωπική τους προσαρμογή. Οι μαθητές με 

συμπεριφορικές διαταραχές που χρειάζονται υποστήριξη επιδεικνύουν ένα ή περισσότερα από 

τα ακόλουθα (Eatonetal., 2013): 

• συμπεριφορές όπως επιθετικότητα (σωματικής, συναισθηματικής ή σεξουαλικής φύσης) και / ή 

υπερκινητικότητα. 

• συμπεριφορές που σχετίζονται με κοινωνικά προβλήματα όπως παραβατικότητα, κατάχρηση 

ουσιών, κακοποίηση ή παραμέληση. 

Οι μαθητές με ψυχικές ασθένειες είναι μαθητές που έχουν διαγνωσθεί από έναν εξειδικευμένο 

κλινικό για την ψυχική υγεία ότι έχουν διαταραχή ψυχικής υγείας. Οι μαθητές με ψυχικές 

ασθένειες παρουσιάζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 

• αρνητικές ή ανεπιθύμητες εσωτερικές ψυχολογικές καταστάσεις, όπως άγχος, διαταραχές που 

σχετίζονται με το άγχος και κατάθλιψη. 

• συμπεριφορές που σχετίζονται με καταστάσεις αναπηρίας, όπως διαταραχές σκέψης ή 

νευρολογικές ή φυσιολογικές καταστάσεις. 

Η διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης των μαθητών με διαταραχές συμπεριφοράς ή ψυχικές 

ασθένειες αρχίζει μερικές φορές στο επίπεδο της τάξης, παρόλο που οι μαθητές αυτοί 

αναγνωρίζονται συχνά από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Όταν οι εκπαιδευτικοί διαπιστώσουν 
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πρώτα ένα πρόβλημα, θα συμβουλευτούν τους γονείς και θα επιχειρήσουν εναλλακτικές 

στρατηγικές για τη διαχείριση της συμπεριφοράς ή την υποστήριξη του μαθητή στην τάξη. Αν 

αυτές αποδειχθούν ανεπιτυχείς, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει βοήθεια από άλλες σχολικές 

υπηρεσίες ή από την σχολική ομάδα. Οι παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού πρέπει να 

ενσωματωθούν σε μια διαδικασία προσδιορισμού και αξιολόγησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 

όπως και οι αξιολογήσεις άλλων επαγγελματιών. 

Η σχολική ομάδα μπορεί να έχει πρόσβαση σε άλλες σχολικές ή περιφερειακές υπηρεσίες 

υποστήριξης και / ή να ζητήσει πρόσθετη αξιολόγηση. Μπορεί επίσης να είναι σκόπιμο σε αυτό 

το στάδιο να εμπλακούν οι γιατροί της οικογένειας, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας των παιδιών 

και των νέων ή άλλες κοινοτικές υπηρεσίες στην διαδικασία ταυτοποίησης και παρέμβασης 

(Eatonetal., 2013). 

 

• Προβλήματα όρασης και ακοής 

 

Ένας μαθητής με κώφωση έχει ένα βαθμό οπτικής και ακουστικής εξασθένησης που, όταν 

επιδεινωθεί, έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές δυσκολίες στην ανάπτυξη επικοινωνιακών, 

εκπαιδευτικών, επαγγελματικών, επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Για να θεωρηθεί 

κώφωση, η όραση και οι ακουστικές διαταραχές του μαθητή μπορεί να κυμαίνονται από μερική 

όραση έως ολική τύφλωση και από μέτρια έως βαθιά απώλεια ακοής (Hyvarinen , 2007). 

Όταν αναπτύσσεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

ακόλουθες ανάγκες(Heward , 2011): 

• δεξιότητες επικοινωνίας; 

• κοινωνικές δεξιότητες; 

• προσόντα προσανατολισμού και κινητικότητας · 

• οπτικές δεξιότητες. 

• ακουστικές δεξιότητες. 

• καθημερινές δεξιότητες διαβίωσης. 
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• ακαδημαϊκές δεξιότητες. 

• εξειδικευμένες δεξιότητες στην ανάγνωση  

• εξειδικευμένες δεξιότητες στα μαθηματικά  

• πρόσβαση στην τεχνολογία  

• δεξιότητες μελέτης και στρατηγικές λήψης σημειώσεων. 

Η οπτική βλάβη είναι ένας γενικός όρος που καλύπτει μια σειρά δυσκολιών στην όραση και 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: τυφλούς, άτομα με μερική καιάτομα με χαμηλή όραση. 

Στην εκπαίδευση, ένας μαθητής με προβλήματα όρασης είναι ένας μαθητής του οποίου η οπτική 

οξύτητα δεν επαρκεί για να συμμετέχει με ευκολία στις καθημερινές δραστηριότητες. Η βλάβη 

παρεμποδίζει τη βέλτιστη μάθηση και τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντικό εκπαιδευτικό μειονέκτημα, εκτός εάν γίνουν προσαρμογές στις μεθόδους 

παρουσίασης των ευκαιριών μάθησης, στη φύση των χρησιμοποιούμενων υλικών ή / και στο 

μαθησιακό περιβάλλον (Heward, 2011). 

 

• Φυσικές αναπηρίες ή χρόνια προβλήματα υγείας 

Ένας μαθητής θεωρείται ότι έχει σωματική αναπηρία ή χρόνια προβλήματα υγείας όταν πληροί 

κάποια από τα ακόλουθα (Heward, 2011): 

- διαταραχή του νευρικού συστήματος που επηρεάζει την κίνηση ή την κινητικότητα. 

- μυοσκελετική δυσλειτουργία 

- χρόνια εξασθένιση της υγείας που επηρεάζει σοβαρά την εκπαίδευση και τα επιτεύγματα 

των μαθητών. 

Η ιατρική διάγνωση, από μόνη της, δεν καθορίζει την ανάγκη ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

από μαθητές με σωματικές αναπηρίες ή χρόνιες αναπηρίες. Δύο μαθητές με την ίδια σωματική 

αναπηρία μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα ανάγκης. Για παράδειγμα, ένας μαθητής με 

εγκεφαλική παράλυση μπορεί να επηρεαστεί σοβαρά στην κινητικότητα, στην ανεξαρτησία, στη 

γνωστική ικανότητα και να χρειάζεται να χρησιμοποιεί ένα αναπηρικό καροτσάκι, ενώ ένας 
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άλλος μαθητής με την ίδια διάγνωση μπορεί να συμμετέχει με πλήρη ανεξαρτησία σε ένα 

τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (Heward, 2011).  

 

• Διαταραχή αυτιστικού φάσματος 

Η διαταραχή του αυτιστικού φάσματος είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

μια ομάδα δια βίου νευροαναπτυξιακών αναπηριών που χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση 

χαρακτηριστικών συμπεριφοράς σε πολλαπλές περιοχές λειτουργίας. Η διάγνωση του αυτισμού 

γίνεται μέσω της παρατήρησης της συμπεριφοράς. Προβλήματα παρατηρούνται, σε ποικίλους 

βαθμούς, στις κοινωνικές σχέσεις, την επικοινωνιακή ικανότητα και την αισθητηριακή 

ανταπόκριση. Ο αντίκτυπος του αυτισμού μπορεί να κυμαίνεται από ήπιος έως σοβαρός και 

μπορεί να βελτιωθεί ή να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Οι μαθητές με 

αυτισμό παρουσιάζουν μειονεκτήματα (Γενά, 2002): 

• στην επικοινωνία 

• στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση 

• στα ενδιαφέροντα 

Ο αυτισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Αυτιστική διαταραχή 

• Ατυπικός Αυτισμός 

• Διαταραχή / σύνδρομο Asperger 

• Σύνδρομο Rett 

• Διαταραχή διαταραχής παιδικής ηλικίας 

 

 

 

• Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας 
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Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητας συγκαταλέγεται στις πιο 

συνηθισμένες νευρο- συμπεριφορικές διαταραχές που παρουσιάζονται στα παιδιά. Συχνά, 

εντοπίζεται συνοσσηρότητα με άλλες ψυχικές ή συμπεριφορικές διαταραχές  όπως διαταραχή 

της συμπεριφοράς, διαταραχή της διαγωγής, διαταραχές διάθεσης και άγχους , καθώς και χρήση 

ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικά). 

Υψηλά ποσοστά άγχους και ανησυχίας υπάρχουν στη Δ.Ε.Π.Υ. και μπορεί να εκδηλωθούν ως 

κοινωνικά, γενικευμένα συμπτώματα. Ομοίως, η Δ.Ε.Π.Υ. αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης 

μιας καταθλιπτικής διαταραχής κατά τουλάχιστον δύο φορές (Wilens&Spencer, 2013).  

Μια αυξανόμενη βιβλιογραφία αναφέρει την συνύπαρξη της διπολικής διαταραχής με τηΔΕΠΥ. 

Ενώ η ΔΕΠΥ χαρακτηρίζεται από τα τυπικά γνωστικά και υπερδραστικά / παρορμητικά 

χαρακτηριστικά της διαταραχής, η διπολική διαταραχή χαρακτηρίζεται από αστάθεια διάθεσης, 

διάχυτη ευερεθιστότητα / οργή, ψύχωση καικυκλοθυμία.  

Τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ σε παιδιά και εφήβους είναι συνήθως αισθητά πριν από την ηλικία 

των 6 ετών. Εμφανίζονται σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, όπως στο σπίτι και στο 

σχολείο. Πιο συγκεκριμένα (Wilens&Spencer, 2013): 

Α) Απροσεξία 

Τα κύρια σημάδια της απροσεξίας είναι: 

- μικρό χρονικό διάστημα συγκέντρωσης της προσοχής και εύκοληαπόσπαση της 

- λάθη απροσεξίας 

- συνεχής απώλεια προσωπικών αντικειμένων  

- μειωμένη επιμονή σε καθήκοντα που είναι κουραστικά ή χρονοβόρα 

- μη υπακοή σε εντολές/οδηγίες 

- συνεχώς μεταβαλλόμενη δραστηριότητα ή εργασία 

-  δυσκολίες στην οργάνωση των καθηκόντων 

Β) Υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα 

Τα κύρια σημάδια υπερκινητικότητας και παρορμητικότητας είναι τα εξής(Wilens&Spencer, 

2013): 
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- αδυναμία να μείνει το άτομο στη θέση του, ειδικά σε ήρεμο ή ήσυχο περιβάλλον 

- αδυναμία συγκέντρωσης σε καθήκοντα 

- υπερβολική και συνεχής σωματική κίνηση 

- υπερβολική συζήτηση 

- αδυναμία να περιμένει το άτομο τη σειρά του να μιλήσει 

- ενέργεια χωρίς σκέψη 

- συνεχής διακοπή συνομιλίας 

- περιορισμένη ή μηδαμινή αίσθηση κινδύνου 

Αυτά τα συμπτώματα μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στη ζωή ενός παιδιού, 

όπως η χαμηλή επίδοση στο σχολείο, η κακή κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά και 

ενήλικες και τα προβλήματα με την πειθαρχία (Wilens&Spencer, 2013). 

 

• Διαταραχές λόγου και ομιλίας 

Τα ελλείμματα στη γλώσσας και στο λόγο είναι τα συνηθέστερα παιδιά με αναπηρίες και 

επηρεάζουν περίπου το 1 στα 12 παιδιά ή το 5% έως 8% των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Οι 

συνέπειες των προβλημάτων γλωσσικής ομιλίας είναι σημαντικές και οδηγούν σε προκλήσεις 

συμπεριφοράς, προβλήματα ψυχικής υγείας, δυσκολίες ανάγνωσης και ακαδημαϊκή αποτυχία 

συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάλειψης του σχολείου. Ωστόσο, τέτοια προβλήματα είναι 

εκείνα που εντοπίζονται λιγότερο στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, παρόλο που η παρέμβαση είναι 

διαθέσιμη και άφθονη (Prelocketal., 2008). 

Οι διαταραχές της γλώσσας και του λόγου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνθηκών που έχουν, στο 

επίκεντρο τους, προκλήσεις στην αποτελεσματική επικοινωνία. Όπως υποδηλώνει ο όρος, 

συμπεριλαμβάνουν διαταραχές ομιλίας που αναφέρονται σε εξασθένιση της άρθρωσης των 

ηχητικών ομιλιών, της ευχέρειας και της φωνής καθώς και των γλωσσικών διαταραχών που 

αναφέρονται σε βλάβες στη χρήση του προφορικού συστήματος και μπορεί να περιλαμβάνουν 

τη γλώσσα (γραμματική και φωνολογία), το περιεχόμενο της γλώσσας (σημασιολογία) και τη 

λειτουργία της γλώσσας (πραγματολογία). Αυτά μπορεί επίσης να περιγραφούν γενικότερα ως 

διαταραχές της επικοινωνίας, οι οποίες συνήθως ταξινομούνται βάσει των επιπτώσεών τους στις 
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δεκτικές ικανότητες του παιδιού (δηλαδή, ικανότητα κατανόησης όσων λέγονται ή 

αποκωδικοποίησης, ενσωμάτωσης και οργάνωσης όσων ακούγονται) και εκφραστικών 

δεξιοτήτων (δηλ. η ικανότητα να αρθρώνουν τους ήχους, να χρησιμοποιούν το κατάλληλο 

ρυθμό κατά τη διάρκεια της ομιλίας, να παρουσιάζουν τον κατάλληλο φωνητικό τόνο και τον 

συντονισμό και να χρησιμοποιούν ήχους, λέξεις και προτάσεις σε ουσιαστικά πλαίσια). 

Η αιτιολογία των περισσοτέρων περιπτώσεων δυσλειτουργίας της ομιλίας είναι άγνωστη, αλλά 

υπάρχουν υποψίες για διάφορες αιτίες. Το φάσμα των αιτιών ή των προελεύσεων περιλαμβάνει 

ανατομικές ανωμαλίες, γνωστικά ελλείμματα, ελαττωματική μάθηση, γενετικές διαφορές, 

προβλήματα ακοής, νευρολογικές διαταραχές ή φυσιολογικές ανωμαλίες (Prelocketal., 2008)..  

Η βλάβη στη γλώσσας και το λόγο εμφανίζεται μερικές φορές κατά τη βρεφική ηλικία ως άτυπες 

κραυγές ή περιορισμένη ανταπόκριση σε άλλους και προχωρά μέσα από την ηλικία του παιδιού 

και της προσχολικής ηλικίας με περιορισμένη κατανόηση της ομιλούμενης γλώσσας και 

δύσκολες αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους και άλλα άτομα.  

Οι δυσκολίες λόγου και γλώσσας συχνά εξακολουθούν να υφίστανται στη σχολική ηλικία, με 

δυσκολίες να ακολουθούν οδηγίες, να παρακολουθούν και να κατανοούν την προφορική και 

γραπτή γλώσσα, καθώς και να δημιουργούν αφηγήματα και να χρησιμοποιούν σωστά τη 

γλώσσα σε κοινωνικά πλαίσια. Οι γονείς είναι συχνά οι πρώτοι που παρατηρούν δυσκολίες 

καθώς συναντούν άλλα παιδιά με πιο προηγμένες γλωσσικές δεξιότητες. 

Η αναγνώριση των διαταραχών του λόγου και της γλώσσας περιπλέκεται περαιτέρω από το 

γεγονός ότι συχνά καλύπτονται από διαταραχές. Για παράδειγμα, τα παιδιά με διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας μπορεί στην πραγματικότητα να έχουν γλωσσική 

διαταραχή. Τα διαγνωστικά κριτήρια για τη ΔΕΠΥ μοιράζονται αρκετά χαρακτηριστικά με τις 

διαταραχές της γλώσσας, όπως δυσκολία στην ακρόαση όταν μιλάει, δυσκολία στο να 

ακολουθεί οδηγίες, υπερβολική ομιλία και απότομη διακοπή συζητήσεων .Το 50% των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας που παραπέμπονταισε ψυχιατρικές υπηρεσίες βρέθηκαν σε αρκετές 

μελέτες για να έχουν μη διαγνωσθείσα γλωσσική δυσλειτουργία (Prelocketal., 2008). 

1.3 Ειδική αγωγή και εκπαίδευση 
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Η ειδική εκπαίδευση είναι ένα πεδίο που επηρεάζεται από διάφορους ακαδημαϊκούς κλάδους 

όπως η παιδαγωγική, η ιατρική επιστήμη, η κοινωνιολογία και η ψυχολογία. Αυτό σημαίνει ότι η 

ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι ένα πολυεπιστημονικό πεδίο που συνδέεται με πολλά 

επαγγέλματα. Παραδείγματα τέτοιων επαγγελμάτων είναι ο διευθυντής, ο δάσκαλος, ο ειδικός 

δάσκαλος, ο κοινωνικός λειτουργός, ο ψυχολόγος  και ο λογοθεραπευτής. 

Η δημιουργία ειδικής εκπαίδευσης εισήγαγε αρκετά εκπαιδευτικά προβλήματα. Μερικά από 

αυτά είναι (Ainscow, 1991): 

- Τα παιδιά που πληρούν τις προϋποθέσεις ειδικής εκπαίδευσης λαμβάνουν ένα πρόγραμμα 

σπουδών που είναι διαφορετικό από εκείνο των συνομηλίκων τους. 

- Τα παιδιά με αναπηρίες χαρακτηρίζονται και εξαιρούνται από την κυρίαρχη κοινωνία. Οι 

διαδικασίες αξιολόγησης τείνουν να κατηγοριοποιούν τους μαθητές και αυτό έχει επιζήμιες 

συνέπειες για τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των γονέων και για τους ίδιους τους 

μαθητές. 

- Οι αθέμιτες μέθοδοι ταυτοποίησης και αξιολόγησης έχουν οδηγήσει σε δυσανάλογο αριθμό 

μαθητών από ομάδες εθνικών μειονοτήτων. Για παράδειγμα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη 

Βόρεια Αμερική μαύροι, ασιατικοί και λατινοαμερικανοί μαθητές παρουσιάζονται υπερβολικά 

σε ειδικά σχολεία και προγράμματα. Έτσι η ειδική εκπαίδευση κατηγορείται για νομιμοποίηση 

του φυλετικού διαχωρισμού. 

- Η παρουσία εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στην ειδική εκπαίδευση ενθαρρύνει τους 

εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης στην τάξη να μεταφέρουν σε άλλους την ευθύνη για τα 

παιδιά που θεωρούν ιδιαίτερα. 

- Πόροι που διαφορετικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή πιο ευέλικτων και 

ανταποκρινόμενων μορφών σχολικής φοίτησης, διοχετεύονται σε ξεχωριστές προβλέψεις. 

- Η έμφαση στα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά σχέδια και η ανάλυση καθηκόντων στην ειδική 

εκπαίδευση τείνει να μειώσει τις προσδοκίες των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, 

η ανάλυση καθηκόντων και οι συναφείς στρατηγικές διδασκαλίας συμπεριφοράς εισάγουν 

διαφορετικές γνώσεις και δεξιότητες καθιστώντας έτσι τη μάθηση λιγότερο σημαντική για τους 

μαθητές (Jenkinson, 1997). 
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Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μια δραστική αλλαγή στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης. Η ιδέα 

της συμμετοχικής εκπαίδευσης έγινε διεθνώς αναγνωρισμένη σε μια διάσκεψη του 1990 στην 

Ταϊλάνδη, όταν τα Ηνωμένα Έθνη προώθησαν την ιδέα της «εκπαίδευσης για όλους» 

(David&Kuyini, 2012). Έχει υπάρξει ισχυρή ώθηση να συμπεριληφθούν όλοι οι μαθητές με 

ειδικές ανάγκες σε μια τάξη γενικής εκπαίδευσης ως μέσο για την άρση των φραγμών και των 

διακρίσεων (Lindsay, 2003).  

Αυτή η ώθηση προκλήθηκε από τη θέσπιση του νόμου για την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες 

το 1990 και το 1997 και το νόμο για την βελτίωση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες 

(IDEIA) το 2004.Αυτές οι πράξεις όρισαν ότι οι μαθητές θα πρέπει να διδάσκονται στο λιγότερο 

περιοριστικό περιβάλλον, ουσιαστικά στο μέγιστο κατάλληλο βαθμό. 

Ο σκοπός του IDEA είναι να δώσει σε κάθε μαθητή ίση εκπαίδευση, ακόμη και αν κάποιος από 

αυτούς έχει ειδικές ανάγκες. Η κύρια φιλοσοφία πίσω από την ένταξη είναι αυτή των βασικών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η φιλοσοφία υποδηλώνει ότι η αποδοχή από συνομηλίκους 

πρέπει να είναι ένα από τα βασικά αποτελέσματα αυτού του τύπου εκπαίδευσης και έτσι να 

δοθεί στους μαθητές με αναπηρίες περισσότερη αξιοπρέπεια και καλύτερη ποιότητα ζωής 

(David&Kuyini, 2012).  

Η κύρια πρόκληση με την ιδέα να συμπεριληφθούν όλοι οι μαθητές με αναπηρίες σε μαθήματα 

γενικής εκπαίδευσης είναι ότι καθένας από αυτούς τους μαθητές, όπως και οι τυπικοί μαθητές, 

είναι διαφορετικός και μαθαίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους (Jacobetal., 2015).  

 

1.3.1 Ιστορική αναδρομή 

 

Η ειδική εκπαίδευση αντιμετώπισε πολλές αλλαγές τον περασμένο αιώνα. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου υπήρξαν πολλές απόψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές με 

διαφορές πρέπει να διδάσκονται και να αντιμετωπίζονται. Τα άτομα με αναπηρίες στην Ευρώπη 

θεωρήθηκαν ότι αποτελούν κοινωνική απειλή, για να μολύνουν ένα άλλο καθαρό ανθρώπινο 

είδος. Τα άτομα με αναπηρία άλλοτε θανατώθηκαν και άλλοτε χρησιμοποιήθηκαν ως 

αντικείμενα ψυχαγωγίας. Ως εκ τούτου, η κοινωνία έπρεπε να προστατεύεται από τα άτομα με 
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αναπηρίες αλλά και το αντίστροφο, τα άτομα αυτά έπρεπε να προστατεύονται από την κοινωνία 

(Heward, 2011).  

Η ειδική εκπαίδευση για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πέρασε από διάφορες φάσεις 

πριν αναγνωριστούν τα δικαιώματα των ατόμων αυτονομικά. Η πρώτη φάση της ειδικής 

εκπαίδευσης είναι η μεγαλύτερη χρονική περίοδος. Η φάση ίδρυσης ήταν από το 1800 έως το 

1930, όπου όσα παιδιά που είχαν κάποιο σημάδι των μαθησιακών προβλημάτων 

χαρακτηρίζονταν ως «ανόητα» και καθυστερημένα.  

Στη συνέχεια υπήρξε η φάση μετάβασης που ξεκίνησε το 1930 και διήρκεσε μέχρι το 1960. 

Αυτή η φάση είχε κάποια σημεία καμπής στον τρόπο με τον οποίο διδάσκονταν τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, Οι ερευνητές ανέπτυξαν εργαλεία αξιολόγησης, ανέλυσαν συγκεκριμένους 

τύπους μαθησιακών προβλημάτων και παρουσίασαν επίσης ένα σχέδιο για τη διδασκαλία 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. Οι μαθητές ονομάστηκαν «παιδιά με ελάχιστη δυσλειτουργία του 

εγκεφάλου» .Στη συνέχεια, η φάση μετασχηματισμού για την εκπαίδευση μαθητών με 

μαθησιακά προβλήματα, η Φάση Ενσωμάτωσης, η οποία διήρκεσε από το 1960 έως το 1980 

(Δροσίνου-Κορέα, 2017). 

Ο SamuelKirk, εισήγαγε τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» ο οποίος πήρε τη θέση του όρου 

"εγκεφαλικά παράλυτος» και της «ελάχιστης δυσλειτουργίας του εγκεφάλου». Η νομοθεσία των 

ΗΠΑ άρχισε να αναγνωρίζει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, γεγονός που εμποδίζει τα 

σχολεία να κάνουν διακρίσεις εις βάρος των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι νόμοι των στις 

ΗΠΑ απαιτούν να διατηρούνται όλα τα δικαιώματα για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες για την κατάλληλη εκπαίδευση, ακόμη και αν οι αναπηρίες δεν καλύπτονται από το 

νόμο περί ειδικών αναγκών. Οι δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί των μαθητών με ειδικές ανάγκες 

παραμένουν υπόλογοι για την κατάλληλη εκπαίδευση αυτών των μαθητών και θα λογοδοτήσουν 

ενώπιον του δικαστηρίου, ακόμη και αν πρόκειται να χάσουν τη δουλειά τους ή να μπουν στη 

φυλακή (Δροσίνου-Κορέα, 2017).  

Το σημαντικότερο μέρος της Φάσης Ενσωμάτωσης είναι ο νόμος περί παιδικής μέριμνας για 

παιδιά με ειδικές ανάγκες του 1975. Η πράξη αυτή είχε ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι 

μαθητές, ανεξάρτητα από το είδος του προβλήματός τους, θα λάβουν δωρεάν και κατάλληλη 

δημόσια εκπαίδευση . 
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Η τελευταία φάση είναι η τρέχουσα φάση, από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα. Μία από τις 

σημαντικότερες πτυχές αυτής της φάσης είναι η ένταξη. Με την ένταξη οι μαθητές με αναπηρίες 

φοιτούν στις κανονικές αίθουσες διδασκαλίας στα σχολεία της γειτονιάς τους, με συνεργατικές 

προσπάθειες και υπηρεσίες υποστήριξης όπως απαιτείται για κάθε μαθητή (Δροσίνου Κορέα, 

2017).  

Μια άλλη πτυχή της Τρέχουσας Φάσης είναι ο νόμος IDEA το 1990. Ο συγκεκριμένος νόμος 

απαίτησε κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες να έχει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, 

ένα ατομικό εκπαιδευτικό σχέδιο. Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα είναι ένα έγγραφο που 

πρέπει να περιλαμβάνει τις τρέχουσες επιδόσεις του μαθητή, τους ετήσιους στόχους που πρέπει 

να επιτύχει, την ειδική εκπαίδευση και τις συναφείς υπηρεσίες. Ο νόμος IDEAπεριλάμβανε 

επίσης τις ανάγκες του παιδιού, τις ημερομηνίες και τους τόπους όπου και πού θα παρέχονται 

ειδικές υπηρεσίες και τη μέτρηση της προόδου του παιδιού. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής, ο σύμβουλος σχολικού προσανατολισμού, ο δάσκαλος γενικής εκπαίδευσης, ο 

ψυχολόγος του σχολείου και η αρχή ενημερώνονται πάντοτε και περιλαμβάνονται στα σχέδια 

αυτού του προγράμματος (Heward, 2011). 

Σήμερα, η τρέχουσα πολιτική σχετικά με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση εστιάζει στη 

συνεκπαίδευση (ένταξη) των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης. 

Παράλληλα, προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς η απαραίτητη υποστήριξη με το προσωπικό 

παράλληλης στήριξης, το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και εξοπλισμός. 

Οι χώρες ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες με βάση την πολιτική που υιοθετούν σχετικά με τη 

συνεκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες(Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής 

Αγωγής, 2003). 

Α) Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι χώρες οι οποίες υιοθετούν μια πολιτική και 

στρατηγικές με στόχο την ένταξη όλων των μαθητών στη γενική εκπαίδευση, με την παράλληλη 

υποστήριξη πολλών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη πολιτική προσέγγιση χαρακτηρίζει χώρες όπως 

είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κύπρος κ.α. 

Β) Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι χώρες οι οποίες υιοθετούν μια ποικιλία προσεγγίσεων της 

ένταξης. Συγκεκριμένα, παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίες τόσο στη γενική όσο και στην ειδική 
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εκπαίδευση. Οι χώρες που ακολουθούν τη συγκεκριμένη προσέγγιση είναι η Γαλλία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο κ.α. 

Γ) Στην Τρίτη κατηγορία ανήκουν οι χώρες που έχουν υιοθετήσει την ύπαρξη δύο ξεχωριστών 

εκπαιδευτικών συστημάτων. Δηλαδή, οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν σε 

ειδικά σχολεία και ακολουθούν διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών από εκείνο που ακολουθούν 

οι μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η γενική και ειδική εκπαίδευση επίσης, 

διέπονται από διαφορετικούς νόμους η καθεμία. Οι χώρες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 

είναι η Ελβετία και το Βέλγιο. 
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Κεφάλαιο 2ο 

Δημιουργική γραφή 

 

Ένας ορισμός της δημιουργικότητας είναι η δυνατότητα να ξεπεραστούν οι παραδοσιακές ιδέες, 

κανόνες, πρότυπα, σχέσεις ή παρόμοια και να δημιουργηθούν νέες νότες, μορφές, μεθόδους, 

ερμηνείες κλπ. Επομένως, κάθε υπολογιστική μέτρηση της δημιουργικότητας πρέπει να 

αντιμετωπίσει δύο συνιστώσες ταυτόχρονα (Zhuetal., 2009) : 

Α) Το προς μέτρηση αντικείμενο πρέπει να είναι διαφορετικό από τα άλλα υπάρχοντα στοιχεία.  

Β) Το στοιχείο πρέπει να έχει νόημα.  

Η γραφή είναι μια κοινωνική παράσταση: οι νέοι γράφουν για να επικοινωνούν, να κάνουν 

πράγματα, να διαπραγματεύονται σχέσεις με άλλους, να παρουσιάζονται με συγκεκριμένους 

τρόπους και να επηρεάζουν τη σκέψη για κοινωνικά ζητήματα. Ωστόσο, σε αντίθεση με πολλές 

άλλες δραστηριότητες, η γραφή παραμένει πολύ απαιτητική ακόμη και για έμπειρους 

συγγραφείς (Lillis&McKinney, 2013). 

 Η συγγραφή είναι μια πολύπλοκη και μαθησιακή δραστηριότητα η οποία απαιτεί από τα άτομα 

να διαμορφώσουν τις σκέψεις τους σε λέξεις και κείμενα που είναι κατάλληλα για το σκοπό και 

το κοινό που στοχεύουν. Ο συγγραφέας πρέπει να λαμβάνει διαρκώς αποφάσεις σχετικά με τον 

τρόπο εκπροσώπησης του θέματος και του εαυτού του μέσω της γλώσσας. Υπό αυτή την έννοια 

είναι μια δημιουργική απόδοση (Cremin&Myhill, 2012). 

H δημιουργική γραφή είναι μια συγγραφική δραστηριότητα, η οποία συσχετίζει πολλά πεδία 

αναφοράς, το κυριολεκτικό και το μεταφορικό, το παρόν, το ιστορικό παρελθόν ή το μέλλον.  

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια ανθρώπινη δραστηριότητα που αναζητά διασταυρώσεις και 

συζεύξεις, συγκεντρώνοντας συναισθήματα με παρατηρήσεις, εικασίες με ανακαλύψεις, το 

προσωπικό και ατομικό κομμάτι της ζωής με το κοινό και πολιτιστικό. Η δημιουργική γραφή 

είναι η μοναδική τέχνη που κάνει αυτά τα πράγματα και χρησιμοποιεί τη γραφή ως το κύριο 

εργαλείο της (Clarketal., 2015). 
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2.1. H έννοια της δημιουργικής γραφής 

 

Η δημιουργική γραφή είναι η μελέτη της γραφής (συμπεριλαμβανομένης της ποίησης, της 

φαντασίας, του δράματος και της πεζογραφίας) και των πλαισίων της μέσα από τη δημιουργική 

παραγωγή και τον προβληματισμό για τη διαδικασία. Η δημιουργική γραφή μπορεί να 

χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μορφή ή είδος της γραφής ως υποδειγματικό αντικείμενο σπουδών, 

αλλά οι παραγωγές της δημιουργικής γραφής τείνουν να μην είναι ενημερωτικές αλλά 

φανταστικές ερμηνείες του κόσμου που προσκαλούν την πολύπλοκη συμμετοχή του 

ακροατηρίου ή του αναγνώστη (Bennettetal., 2008). 

Ο Hyland (2002) ορίζει τη δημιουργική γραφή ως οποιαδήποτε γραφή, μυθοπλασία ή 

πεζογραφία που συμβαίνει εκτός των καθημερινών επαγγελματικών, δημοσιογραφικών, 

ακαδημαϊκών και τεχνικών μορφών γραφής. Στη δημιουργική γραφή περιλαμβάνονται τα 

μυθιστορήματα, τα διηγήματα και τα ποιήματα, αλλά και τα θεατρικά  κείμενα που πρέπει να 

εκτελεστούν και τα  προσωπικά και δημοσιογραφικά δοκίμια. Συνεπώς, η δημιουργική γραφή 

καλύπτει ένα ευρύ πεδίο κειμένων που εξυπηρετεί πολλούς διαφορετικούς σκοπούς. Εντούτοις, 

ο Hyland (2002) επισημαίνει επίσης ότι σε αντίθεση με την ακαδημαϊκή γραφή που 

επικεντρώνεται σε ρητορικές συμβάσεις και προσδοκίες λόγου των πειθαρχικών κοινοτήτων, ο 

κύριος στόχος της δημιουργικής γραφής είναι η προσωπική έκφραση. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Ganobscik, (2004)σχεδόν το 90% των ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών 

θεώρησαν ότι ήταν απαραίτητο να διδάξουν τις δεξιότητες δημιουργικής γραφής στους φοιτητές. 

Από την έρευνα μπορεί να συναχθεί ότι η διδασκαλία της δημιουργικής γραφής έχει σημαντικές 

συνέπειες τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους μαθητές.  

Συχνά, η βελτίωση στη δημιουργική γραφή απαιτεί τεράστιο όγκο ασκήσεων και πρακτικής. 

Αυτό υποδηλώνει ότι η πραγματική γραφή δεν επικεντρώνεται μόνο σε διαλέξεις αφιερωμένες 

στη γραφή ή σε ασκήσεις γραμματικής ή λεξιλογίου. Αυτό που βοηθά στη βελτίωση των 

δεξιοτήτων δημιουργικής γραφής είναι επίσης η ανάγνωση των κατάλληλων κειμένων και η 

συνετή υποστήριξη από τον δάσκαλο (Pawliczak, 2015). 
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2.2. Η δημιουργική γραφή ως διδακτική μέθοδος στη σχολική τάξη 

 

Η ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων γραφής είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας στα 

προγράμματα διδασκαλίας παρά τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη δυνατότητα δημιουργικής 

γραφής να απελευθερώνει τη δημιουργικότητα και να παρουσιάζει ένα ισχυρό ερέθισμα για την 

αυτό-έκφραση και την κατανόηση του «εαυτού». 

Ο Naidoo (2011)υποστήριξε ότι η γραφή / δημιουργική γραφή διευκόλυνε τις κοινωνικές 

δεξιότητες και τις δεξιότητες αλφαβητισμού, αλλά και αποτελεί ένα ζωτικό μέσο για να 

διερευνήσει προσωπικά και κοινοτικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα, η δημιουργική γραφή 

είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να προωθηθεί η επικοινωνία και η αλλαγή. 

Η κυρίαρχη συναίνεση ότι η διδασκαλία της γραφής είναι ένα σημαντικό στοιχείο της 

μαθησιακής εμπειρίας μπορεί να υποδηλώσει ότι η εμπιστοσύνη στη δημιουργική γραφή μπορεί 

να έχει θετικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην προετοιμασία των στάσεων των δασκάλων για 

τη γραφή ως πρακτική και παιδαγωγική διαδικασία (Hall&Grisham-Brown, 2011).  

Για τον Ostrom (2012), η δημιουργική γραφή είναι τόσο ένας τρόπος γνώσης όσο και ένας 

τρόπος δημιουργίας γνώσης. Αυτή η προοπτική συνεπάγεται ότι η εμπλοκή των εκπαιδευτικών 

σε δημιουργικές δραστηριότητες, όπως η δημιουργική γραφή, θα μπορούσε να συνδέσει 

αποτελεσματικά τη μάθηση των μαθητών.  

Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές έχουν εκφράσει τους ενδοιασμούς τους για τη σημασία της 

δημιουργικής γραφής. 

Ο Beard (2012) υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα της δημιουργικής γραφής είναι συχνά 

απρόβλεπτα, συχνά άγνωστα εκ των προτέρων, και μπορεί επίσης να εξαρτάται από τη 

λειτουργία ή το είδος που χρησιμοποιείται στη διαδικασία της δημιουργικής γραφής, όπως η 

φαντασία, η πεζογραφία ή η ποίηση (Harper 2013). Ομοίως, οι Morley&Philip (2012) 

υποστηρίζουν ότι η ίδια η διαδικασία της δημιουργικής γραφής είναι θεμελιωδώς και τυπικά 

αβέβαιη. 

Ένας άλλος πιθανός αποτρεπτικός παράγοντας στη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής είναι  

α) ότι η δημιουργική γραφή στηρίζεται στην ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να διδάξουν τη 

δημιουργική γραφή, μια ετοιμότητα που πολλοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν επαρκώς ή και καθόλου 



34 
 

και β) ότι υπάρχει διαρκής συζήτηση σχετικά με το εάν η δημιουργική γραφή είναι ή όχι 

πραγματικά διδακτή. (Harper, 2013). 

Η δημιουργική γραφή αγκαλιάζει πολλές υποδιαιρέσεις της λογοτεχνικής τέχνης, από 

παραδοσιακά είδη όπως ποίηση και μυθοπλασία, μέχρι και τη πεζογραφία . Όλες αυτές οι 

μορφές είναι αισθητικές και πνευματικές επιστήμες που αναπτύσσουν τη γνώση των μαθητών 

σχετικά με τα παραδοσιακά είδη, τις μορφές και τις χρήσεις της γλώσσας, αντλώντας από τη 

μακρά ιστορία των αισθητικών και επίσημων στρατηγικών σύνθεσης και βοηθώντας τους 

μαθητές να καταλάβουν πώς μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα και να επηρεάσουν 

συναισθηματικά κοινό. Η επιτυχής δημιουργική συγγραφή απαιτεί προσεκτική μελέτη άλλων 

λογοτεχνικών έργων, ανάλυση του τρόπου με τον οποίο τα έργα αυτά επιτυγχάνουν τα 

αποτελέσματά τους και εμβαθύνουν για να δώσουν στους μαθητές την πρακτική εμπειρία της 

εξάσκησης του επιλεγμένου είδους τους.  

Τα προγράμματα δημιουργικής γραφής παρέχουν την ευκαιρία στους μαθητές να προσθέσουν 

τις φωνές τους στην παγκόσμια συζήτηση. Πολλοί μαθητές στρέφονται ενστικτωδώς στην 

ποίηση και τη φαντασία για να εκφράσουν τις δικές τους επιθυμίες και φόβους. Η δημιουργική 

γραφή τους δίνει ένα χώρο που τους εξασφαλίζει  ότι η «φωνή» τους είναι τόσο σημαντική όσο 

η φωνή μεγάλων συγγραφέων. Προκαλούνται δηλαδή από την επιθυμία επικοινωνίας με τον 

κόσμο. Κατά συνέπεια, η ακρόαση είναι απαραίτητη για τη διαδικασία μέσω της οποίας οι 

μαθητές γίνονται υπεύθυνοι, αφοσιωμένοι ενήλικες και προσεγμένοι πολίτες του κόσμου (The 

Department of English, 2010). 

 

Ένα σημαντικό στοιχείο στη δημιουργική γραφή είναι η εκμάθηση της ανάπτυξης των 

χαρακτήρων. Η ανάπτυξη χαρακτήρων είναι ο συνδυασμός των λεπτομερειών, του διαλόγου, 

του λόγου και των ενεργειών ενός χαρακτήρα μέσω του οποίου ένας αφηγητής ενημερώνει το 

κοινό για την προσωπικότητα και το κίνητρο του χαρακτήρα. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν ότι 

οι χαρακτήρες κατευθύνουν την ιστορία μέσω του διαλόγου και της άποψης τους. Μπορούν να 

είναι πρωταγωνιστές, ανταγωνιστές ή δευτερεύοντες χαρακτήρες. Μέσω προσεκτικής 

προτροπής, ένας δάσκαλος μπορεί να κάνει ερωτήσεις που θα κατευθύνουν έναν μαθητή να 

αναπτύξει έναν χαρακτήρα με βάθος, προσωπικότητα και ενδιαφέρον. Οι πτυχές των 
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χαρακτήρων που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι συγγραφείς περιλαμβάνουν τη γλώσσα του 

σώματος, τις χειρονομίες, τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε. 

 

Οι δάσκαλοι μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές με την ανάπτυξη σχεδίων, προωθώντας μια 

συζήτηση σχετικά με τους τύπους εμποδίων και τις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να 

αντιμετωπίσει ο χαρακτήρας της ιστορίας. Άλλα σημεία διδασκαλίας περιλαμβάνουν το ρυθμό 

της ιστορίας και πόσο γρήγορα ή αργά κινείται η ιστορία (Maley, 2009). 

 

Η συγγραφή αυτοβιογραφιών είναι ένα ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο στην εκμάθηση της 

δημιουργικής γραφής, καθώς οι εμπειρίες της ζωής ενός μαθητή είναι μια οικεία πηγή ιδεών. 

Μια αυτοβιογραφία είναι μια προσωπική ιστορία με πληροφορίες για τη ζωή ενός ατόμου που 

γράφτηκε από αυτό το άτομο. Στην αίθουσα διδασκαλίας, ζητείται από τους μαθητές να 

γράψουν μια αυτοβιογραφία σχετικά με πρόσφατα γεγονότα, Σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, η 

ανάγνωση και συζήτηση των αυτοβιογραφιών άλλων εμπλουτίζει την κατανόηση και τη γραφή 

των δικών τους αυτοβιογραφιών.  

 

Στη δημιουργική γραφή, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί λέξεις και φαντασία, συνήθως με τη μορφή 

ιστοριών και ποιημάτων. Ο Campbell (1998) δηλώνει ότι η ψυχαγωγία των κειμένων (ανάγνωση 

και γραφή) είναι αυτό που κάνει τη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής  στους μαθητές τόσο 

σημαντική .(Agus&Winiharti, 2011). 

Σε οποιοδήποτε επίπεδο επάρκειας, ενδέχεται να υπάρχουν θέσεις στο αναλυτικό πρόγραμμα 

όπου η ανάγνωση της λογοτεχνίας και η δημιουργική γραφή μπορεί να παρέχει ευρύτητα και 

ενδιαφέρον για το μάθημα. Παρόλα αυτά, η εύρεση κατάλληλου υλικού για τη διδασκαλία 

δημιουργικής γραφής είναι μερικές φορές δύσκολη για τους εκπαιδευτικούς αφού η γραφή δεν 

έχει δικό της θέμα. Ένα πλεονέκτημα της ύπαρξης βιβλίων ιστοριών ως περιεχομένου 

ανάγνωσης ενός μαθήματος σύνθεσης είναι ότι οι αναγνώσεις γίνονται το θέμα των συνθέσεων. 

Στο μάθημα σύνθεσης του οποίου το περιεχόμενο ανάγνωσης είναι βιβλία ιστοριών, οι μαθητές 

κάνουν συμπεράσματα, διατυπώνουν τις δικές τους ιδέες και εξετάζουν προσεκτικά ένα κείμενο 

για αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν τις γενικεύσεις. Έτσι, μαθαίνουν πώς να σκέφτονται 

δημιουργικά, ελεύθερα και κριτικά(Agus&Winiharti, 2011). 
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Η δημιουργική γραφή είναι ευεργετική για τους μαθητές από πολλές απόψεις. Όχι μόνο 

ψυχαγωγεί τους μαθητές αλλά και καλλιεργεί την καλλιτεχνική τους έκφραση, διερευνά τις 

λειτουργίες και τις αξίες της γραφής, διευκρινίζει την σκέψη, διεγείρει την φαντασία τους, 

βοηθά στην αναζήτηση της ταυτότητας και τελικά τους δίνει τη δυνατότητα να μάθουν να 

διαβάζουν και να γράφουν (Tompkins, 1982).  

Η δημιουργική γραφή μπορεί να θεωρηθεί ως δραστηριότητα που ενισχύει το κίνητρο των 

μαθητών επειδή επιτρέπει στους μαθητές να εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες τους, να δημιουργούν 

κάτι καινούργιο και να απολαμβάνουν το παιχνίδι με τη γλώσσα. Όπως υποστηρίζει και οMaley, 

το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της δημιουργικής γραφής είναι η δραματική αύξηση της 

αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης μεταξύ των μαθητών. Οι μαθητές τείνουν επίσης να 

ανακαλύπτουν τα πράγματα για τον εαυτό τους σχετικά με τη γλώσσα, προωθώντας έτσι την 

προσωπική και γλωσσική ανάπτυξη. Αναπόφευκτα, αυτά τα κέρδη αντικατοπτρίζονται στην 

αντίστοιχη αύξηση του θετικού κινήτρου (Maley, 2009). 

 Το ίδιο το κίνητρο είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα το οποίο είναι δύσκολο να καθοριστεί με 

απλούς όρους. Ένας ορισμός είναι ότι τα κίνητρα αποτελούν δυνάμεις που δρουν είτε πάνω είτε 

μέσα σε ένα άτομο για να ξεκινήσουν τη συμπεριφορά του (Petri, 2014 ). 

Οι μαθητές με κίνητρο να μάθουν για ένα θέμα μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες 

που πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσουν να μάθουν, όπως η προσεκτική παρακολούθηση της 

διδασκαλίας, η διανοητική οργάνωση και η πρόβλεψη του υλικού που πρέπει να διδαχθεί, οι 

σημειώσεις για την ευκολία των μετέπειτα σπουδές, να κατανοήσουν και να ζητήσουν βοήθεια 

όταν δεν κατανοούν το υλικό. Συλλογικά, αυτές οι δραστηριότητες βελτιώνουν την εκμάθηση 

(Zimmerman, 2000). 

Η χρήση της δημιουργικής γραφής μπορεί να είναι επωφελής για τους μαθητές με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, επειδή τους παρέχει χώρο για αυτό-ανακάλυψη και αυτό-έκφραση, σταδιακά 

επιτρέποντάς τους να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητές τους και να αυξήσουν τα κίνητρα. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι το κίνητρο των μαθητών μπορεί να αυξηθεί συνειδητά με τη χρήση 

δημιουργικών τεχνικών, ωστόσο ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για το πώς θα μπορούσε ή θα 

έπρεπε να γίνει (Dörnyei, 2001). 
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Από τη μεριά τους, οι εκπαιδευτικοί με τη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής στους μαθητές 

τους αποκομίζουν και οι ίδιοι οφέλη. Σύμφωνα με τον Maley, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 

δημιουργική γραφή τείνουν επίσης να είναι καλύτεροι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους (Maley, 

2009). 

 Επιπρόσθετα ,με τη συγγραφή διαφόρων κειμένων από τους μαθητές, ο εκπαιδευτικός μπορεί 

να κατανοήσει έγκαιρα και βαθύτερα τις προσωπικότητες των μαθητών του, τους δυσκολίε ςκαι 

τα ενδιαφέροντα τους, χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη 

της σχέσης τους και την δημιουργική ατμόσφαιρα της τάξης(Maley, 2009) 

Παράλληλα, η δημιουργική γραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των μαθητών σε όλα τα επίπεδα γλώσσας. Οι αρχάριοι μαθητές μπορούν να 

δημιουργήσουν σύντομα ποιήματα χρησιμοποιώντας μόνο λεξικά, ενώ οι προχωρημένοι 

μαθητές μπορούν να ασκήσουν πιο σύνθετες συντακτικές δομές και προηγμένο λεξιλόγιο.  

Η δημιουργική συγγραφή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μια ανεξάρτητη χρήση της γλώσσας 

από την πλευρά των μαθητών, κάτι που είναι επίσης επιθυμητό. Επιπλέον, εάν ένας μαθητής 

αποφασίσει να γράψει μια ιστορία (που έχει οριστεί σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο), είναι 

αναπόφευκτο να κάνει μια έρευνα για την περίοδο. Έτσι, ο μαθητής αναζητά ανεξάρτητα 

πληροφορίες σχετικά με την πολιτιστική και κοινωνική ιστορία, τη γεωγραφία και άλλα 

σημαντικά θέματα που συνδέονται άμεσα με το κείμενο που δημιουργείται. Αυτό που είναι 

επίσης σημαντικό να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι οι μαθητές κάνουν συνήθως την έρευνα 

οικειοθελώς και ανεξάρτητα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα να το θυμούνται (Spiro, 

2004).  

Η δημιουργική γραφή επιτρέπει επίσης στους μαθητές να σκεφτούν βαθιά τις καταστάσεις που 

κανονικά θα θεωρούσαν δεδομένες. Μόλις γράψουν, μπορούν να επιστρέψουν σε αυτό που 

κατέγραψαν, να το ξανασκεφτούν, να το αλλάξουν και να το ξαναζήσουν. Εάν η γραφή είναι 

προσωπική, μπορεί να βοηθήσει τον συγγραφέα της να κατανοήσει τους ανθρώπους και τις 

καταστάσεις που τον περιβάλλουν και επίσης να καταλάβει τον κόσμο γύρω από αυτούς καθώς 

και να αντιμετωπίσει διάφορα θέματα της προσωπικής του ζωής. 

Η δημιουργική γραφή με την καλλιτεχνική της αξία τους φέρνει επίσης τη διασκέδαση και την 

απόλαυση. Η χρήση της δημιουργικής γραφής στην τάξη μπορεί επίσης να ανοίξει το δρόμο για 
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την καινοτομία. Μοιράζοντας τα έργα τους, οι μαθητές μπορούν να εμπνεύσουν ο ένας τον 

άλλο, να διευρύνουν τη φαντασία τους και να προσπαθήσουν να φέρουν κάτι νέο και 

ανεξερεύνητο. Ταυτόχρονα, με τη χρήση ασκήσεων δημιουργικής γραφής, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να προσδώσουν μια αίσθηση παραγωγής, ενθουσιασμού και επιτυχίας στην τάξη, να 

δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία να πουν κάτι ενδιαφέρον και πρωτότυπο (Spiro, 2004). 

 

2.3. Διδακτικές προσεγγίσεις της δημιουργικής γραφής σε παιδιά με ειδικές 

ανάγκες 

 

Η εκφραστική ικανότητα είναι μια βασική ανθρώπινη ανάγκη. Ο καθένας πρέπει να έχει μια 

φωνή ή απλά έναν τρόπο να εκφράσει τις εσωτερικές σκέψεις, τα συναισθήματα και τα σχόλιά 

του για τη ζωή. Δυστυχώς, άτομα με φυσικές ή γνωστικές δυσκολίες συχνά απομονώνονται από 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, επειδή τόσο οι ίδιοι όσο και οι άλλοι υποθέτουν ότι δεν 

έχουν τίποτα να πουν ή είναι πολύ δύσκολο να καταστήσουν την δραστηριότητα προσπελάσιμη. 

Ορισμένα βήματα τα οποία μπορούν να παρασχεθούν σε άτομα με ειδικές ανάγκες είναι 

(Simmons, 2003): 

- Συνεχής μοντελοποίηση των βημάτων της γραφής με συνεπή τρόπο. 

- Χρήση δραστηριοτήτων προεγγραφής (χαρτογράφηση, ανάπτυξη ιδεών) 

- Παρουσίαση κάθε βήματος της διδασκαλίας με σαφή και καλά οργανωμένο τρόπο. 

- Χρήση μιας μορφής πολλαπλών τρόπων που επιτρέπει στο μαθητή να δει τι κάνει, να 

ακούει τι λέει και να κάνει ό, τι κάνει ο εκπαιδευτικός. 

Όπως και η εξάσκηση του λεξιλογίου, έτσι και οι γραμματικές δομές μπορούν να ασκηθούν και 

με τη δημιουργική γραφή. Η γραμματική είναι μια περίπλοκη διαδικασία σύμφωνα με το 

Scrivener (2011), όπου η εκμάθηση των κανόνων δε σημαίνει απαραίτητα ότι ο μαθητής είναι σε 

θέση να τις χρησιμοποιήσει ο ίδιος και να τις καταλάβει. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να 

υπάρξει κάποιος τρόπος ώστε οι μαθητές με ειδικές ανάγκες να μπορούν να μεταφέρουν αυτή τη 

μελετημένη γνώση στην πράξη.  
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Η δημιουργική γραφή μπορεί να χρησιμεύσει ως αυτό το μέσο εξάσκησης των νεοαποκτηθέντων 

γραμματικών δομών καθώς και των γλωσσικών μοτίβων που έμαθαν μαθητές στο παρελθόν. Τα 

ποιήματα, οι ιστορίες, τα άρθρα, τα παραμύθια κ.λπ. μπορούν να επικεντρωθούν στην πρακτική 

άσκηση διαφόρων πτυχών της γραμματικής και μπορούν να δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία 

να γράψουν όσα χρειάζονται χωρίς να περιορίζονται από τον διαθέσιμο χρόνο στην τάξη.  

Όσον αφορά τις πιθανές ασκήσεις, οι μαθητές θα μπορούσαν να λάβουν μια εικόνα ή μια σειρά 

εικόνων, με τον δάσκαλο να τους ζητάει να χρησιμοποιούν μόνο συγκεκριμένες περιόδους ή 

λέξεις. Μπορούν να δοθούν διάφορες λέξεις μέσα σε ένα καπέλο και στη συνέχεια γράψουν μια 

ιστορία, ένα ποίημα ή ένα ανέκδοτο που περιέχει όλες αυτές τις λέξεις (Scrivener, 2011).  

Η δημιουργική γραφή αποδεικνύεται ανεκτίμητη και από την άποψη της αυτο-ανακάλυψης, της 

αυτό-έκφρασης και της ανάπτυξης αυτοεκτίμησης. Το να μπορεί κανείς να εκφράζεται 

ελεύθερα, να παρουσιάζει τις δικές του σκέψεις, πεποιθήσεις και ιδέες δεν είναι πάντα εύκολο 

ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.  

Στην πραγματικότητα, μια συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων δεν δημιουργεί προϋποθέσεις 

για να εκφράζεται κανείς με δημιουργικό και ελεύθερο τρόπο. Οι μαθητές γενικά δεν έχουν 

αρκετές ευκαιρίες να γίνουν δημιουργικοί στα μαθήματα της μητρικής τους γλώσσας, στα 

σχολεία συνήθως διδάσκονται τις δεξιότητες του γραπτού λόγου και επομένως πιστεύουν ότι δεν 

είναι αρκετά ταλαντούχοι ή ικανοί στη δημιουργική γραφή. Με άλλα λόγια, πιστεύουν ότι η 

δημιουργική γραφή είναι κατά κύριο λόγο για ταλαντούχους ανθρώπους.  

Συνήθως στα σχολεία οι μαθητές μαθαίνουν να γράφουν δοκίμια, γράμματα και άλλα μάλλον 

επίσημα γραπτά όπως ένα βιογραφικό σημείωμα. Ωστόσο, η ποίηση σπάνια γράφεται. Η 

δημιουργική γραφή μπορεί έτσι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκαλύψουν και να 

ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους και να τις αναπτύξουν (Maley, 2012). 
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Κεφάλαιο 3ο 

Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής 

 

Η διδασκαλία της δημιουργικής γραφής έχει πολλά πλεονεκτήματα στους μαθητές, όπως 

αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Προτείνουμε λοιπόν, να δοκιμαστεί σε δύσκολα 

μαθητικά κοινά τα οποία αντιμετωπίζουν ποίκιλλες εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

3.1. Αυτισμός . 

Οι παρακάτω δραστηριότητες δημιουργικής γραφής αφορούν τον αυτισμό και μπορούν να 

εφαρμοστούν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και παιδιά του δημοτικού. Συγκεκριμένα, οι 

δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν την ενίσχυση και τη βελτίωση των αφηγηματικών 

δεξιοτήτων και της φαντασίας καθώς τα παιδιά με αυτισμό έχουν περιορισμένη φαντασία και 

λόγο. Επίσης, οι παρακάτω δραστηριότητες δημιουργικής γραφής εφαρμόζονται με σκοπό την 

ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των αυτιστικών παιδιών καθώς τα παιδιά αυτά έχουν 

ελάχιστη κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλα άτομα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

« Αφήγηση ιστορίας» 

Παρέχουμε στα παιδιά να διαλέξουν πέντε κάρτες διαφόρων χρωμάτων με ενδιαφέρουσες λέξεις 

από τις οποίες μπορεί να δημιουργηθεί μια ιστορία. Για να γίνει η ιστορία πιο ενδιαφέρουσα, 

μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να πάρουν τυχαίες κάρτες .Αν δεν γνωρίζουν κάποια 

λέξη, παροτρύνουμε τα παιδιά να αναζητήσουν τη σημασία της στο λεξικό. Έπειτα, τα παιδιά θα 

πρέπει να σκεφτούν πώς να συνδέσει αυτές τις πέντε λέξεις για να δημιουργήσουν μια ιστορία  

.Για παράδειγμα, αν οι κάρτες περιέχουν τις λέξεις κορίτσι, τσάντα, καπέλο, δαχτυλίδι και 

σκουλαρίκια, θα πρέπει να σκεφτούν μια ιστορία που έχει όλα αυτές τις λέξεις. Κάθε λέξη 

πρέπει να υπάρχει σε μία φράση. Οι φράσεις θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους ως ιστορία. 

Με τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά εξοικειώνονται με τη σύνθεση και αφήγηση ιστοριών, 

διαδικασία στην οποία τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν δυσκολίες καθώς διαθέτουν 

περιορισμένη φαντασία και δυσκολεύονται στην παραγωγή λόγου. Η συγκεκριμένη  
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δραστηριότητα αναφέρεται σε μαθητές δημοτικού διότι μπορούν να ψάξουν και σε κάποιο 

λεξικό αν δυσκολευτούν με την σημασία των λέξεων μπορεί όμως να υλοποιηθεί και στο 

νηπιαγωγείο με την βοήθεια της νηπιαγωγού. 

Μαθησιακοί στόχοι :  

• Να διαλέξουν τα παιδιά κάρτες . 

• Να δημιουργήσουν μια ιστορία. 

Σκοπός δραστηριότητας: βελτίωση των αφηγηματικών και φανταστικών ικανοτήτων. 

Υλικά και μέσα: κάρτες, λεξικό. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

« Παιχνίδι ρόλων» 

Ζητάμε από τα παιδιά να υποθέσουν πως βρίσκονται σε ένα κατάστημα σουπερμάρκετ. Κάποια 

από αυτά θα υποδυθούν τους υπαλλήλους του καταστήματος και κάποια άλλα τους πελάτες. 

Αφού χωριστούν τα παιδιά σε δύο ομάδες, κατόπιν κλήρωσης τα παιδιά της κάθε ομάδας θα 

αναλάβουν τον αντίστοιχο ρόλο. Κομμάτια από χαρτόνι θα αποτελέσουν τα χρήματα ενώ τα 

αντικείμενα της τάξης θα αποτελέσουν τα προϊόντα του καταστήματος. Για 15 λεπτά τα παιδιά 

θα πρέπει να αλληλεπιδράσουν κατάλληλα. 

Τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται στην επικοινωνία καθώς και να ενταχθούν σε συνθήκες 

και ρόλους. Η δραστηριότητα αυτή βοηθά τα παιδιά ώστε να μπορέσουν να εξοικειωθούν με 

δραστηριότητες της καθημερινότητας τους. Ενδείκνυται για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού. 

Μαθησιακοί στόχοι:   

• Να χωριστούν σε ομάδες. 

• Να υποδυθούν κάποιον ρόλο. 

• Να συνεργαστούν. 

• Να εξασκηθούν στην συζήτηση και την επικοινωνία. 

• Να παράγουν διαλογικό κείμενο. 

Σκοπός δραστηριότητας :ανάπτυξη λόγου, ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Υλικά και μέσα: αντικείμενα της τάξης, χαρτόνι. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 
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« Η Κραυγή» 

Δείχνουμε στα παιδιά μια φυτογραφία η οποία απεικονίζει τον πίνακα «Η Κραυγή» του Ε. 

Μουνκ.  Αφού παρατηρήσουν τα παιδιά την εικόνα, ζητάμε από αυτά να γράψουν σε ένα χαρτί 

Α4 τί μπορεί να προκάλεσε την αντίδραση της ανθρώπινης μορφής που απεικονίζει ο 

συγκεκριμένος πίνακας. 

Τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων. Με τη 

δραστηριότητα αυτή τα παιδιά εξοικειώνονται στην παρατήρηση εκφράσεων άλλων ατόμων και 

να μπορούν να κατανοούν τί σημαίνει .Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού. 

Μπορεί να υλοποιηθεί και στο νηπιαγωγείο με την αντικατάσταση της γραφής με ζωγραφική. 

Δηλαδή , τα παιδιά αντί να γράψουν τι μπορεί να προκάλεσε την αντίδραση της ανθρώπινης 

μορφής που απεικονίζει ο πίνακας , να την ζωγραφίσουν και στην συνέχεια να την περιγράψουν 

στα υπόλοιπα παιδιά. 

Μαθησιακοί στόχοι:   

• Να παρατηρήσουν την φωτογραφία. 

• Να εξασκηθούν στην συζήτηση και την επικοινωνία ,δημιουργώντας διαλογικά κείμενα. 

• Να γράψουν τι προκάλεσε την αντίδραση της μορφής που απεικονίζει ο πίνακας. 

• Να οδηγηθούν σε συμπεράσματα. 

• Να μπορούν να διατυπώσουν τα συναισθήματα τους. 

Σκοπός δραστηριότητας :ενίσχυση φαντασίας, ανάπτυξη προφορικού λόγου 

Υλικά και μέσα: φωτογραφία πίνακα, χαρτί Α4, μολύβι. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η 

 

« Μιλώντας με ένα φίλο» 

Ζητάμε από τα παιδιά να φανταστούν πως συζητούν με ένα φίλο τους στο διάλειμμα του 

σχολείου. Έπειτα, θα πρέπει να πάρουν ένα κομμάτι χαρτόνι και επάνω σε αυτό να σχεδιάσουν 

δύο μορφές (τη δική τους και του φίλου τους) με λεζάντες επάνω τους ώστε μέσα να γράψουν το 
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θέμα συζήτησης τους. Η ερώτηση που κάνουμε στα παιδιά είναι «Τί μπορεί να λέτε; Γράψτε 

έναν διάλογο.»  

Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων αφού τα 

παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν έντονες δυσκολίες στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 

και στη δημιουργία διαλόγου ή στη διατήρηση συζητήσεων με άλλα άτομα. Απευθύνεται σε 

παιδιά δημοτικού .Μπορεί  να πραγματοποιηθεί και σε νηπιαγωγείο αν αντικαταστήσουμε την 

καταγραφή των φανταστικών  διαλόγων σε τετράδιο με την δραματοποίηση τους από τα παιδιά.  

Μαθησιακοί στόχοι:  

• Να φανταστούν την ιστορία κατά την διάρκεια του διαλείμματος. 

• Να σχεδιάσουν τις μορφές σε χαρτόνι. 

• Να εξασκηθούν στην συζήτηση και την επικοινωνία ,δημιουργώντας διαλογικά κείμενα. 

• Να ανταλλάξουν απόψεις. 

Σκοπός δραστηριότητας: ανάπτυξη λόγου, ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Υλικά και μέσα: χαρτόνια, ξυλομπογιές 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η 

 

« Μπαίνοντας στη θέση του άλλου» 

Διαβάζουμε στα παιδιά το παραμύθι «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα». Στη συνέχεια, ζητάμε από 

αυτά, να ανοίξουν τα τετράδια τους, να φανταστούν και να γράψουν ένα μικρό κείμενο σε 

μορφή ημερολογίου περιγράφοντας τα συναισθήματα που θα ένιωθαν αν ήταν στη θέση του 

κοριτσιού αυτού.  

Τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται στην αναγνώριση συναισθημάτων των άλλων ατόμων 

γύρω τους. Με τη δραστηριότητα αυτή εξοικειώνονται στη διαδικασία αυτή. Η δραστηριότητα 

αυτή ενδείκνυται για παιδιά δημοτικού σχολείου καθώς υπάρχει η παραγωγή γραπτού λόγου 

μέσω της σύνθεσης μιας ιστορίας. Μπορεί να υλοποιηθεί και στο νηπιαγωγείο με την 

καταγραφή της φανταστικής ιστορίας των παιδιών από την νηπιαγωγό ή μέσω του προφορικού 

λόγου, δηλαδή να αφηγούνται τα παιδιά την ιστορία που σκέφτηκαν ή μέσω της ζωγραφικής. 

Μαθησιακοί στόχοι: 
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• Να ακούσουν το παραμύθι. 

• Να  φανταστούν πως θα ένιωθαν αν ήταν στην θέση του κεντρικού ήρωα. 

• Να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους στα τετράδιά τους. 

• Να μπορούν να διατυπώσουν τα συναισθήματά τους. 

 Σκοπός δραστηριότητας :αναγνώριση συναισθημάτων, σύνθεση ιστορίας. 

Υλικά και μέσα: τετράδιο, μολύβι. 

 

3.2. Νοητική υστέρηση 

Οι παρακάτω δραστηριότητες δημιουργικής γραφής προτείνονται για παιδιά με ήπια μορφή 

νοητικής υστέρησης, τα οποία δυσκολεύονται στο λόγο, την κοινωνική αλληλεπίδραση και στην 

αυτό-εξυπηρέτηση τους. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

 

« Μια μέρα στην αγορά» 

Ζητάμε από τα παιδιά να υποδυθούν πως σήμερα θα πάνε στην αγορά για να ψωνίσουν τρόφιμα. 

Τα μισά παιδιά θα υποδυθούν τους πελάτες και τα άλλα μισά τους πωλητές στην αγορά. Δίνουμε 

στα παιδιά χάρτινες άδειες συσκευασίες (π.χ. κουτιά από δημητριακά, ρολά χαρτιού κ.λπ.) τις 

οποίες μπορούν να διακοσμήσουν και να γράψουν πάνω τι θα αποτελούν. Παράλληλα, κόβουμε 

σε μικρά κομμάτια ένα χαρτόνι και αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως χρήματα για τις συναλλαγές. 

Τα παιδιά που θα υποδυθούν τους πελάτες αλλά και τα παιδιά που θα υποδυθούν τους πωλητές 

θα πρέπει να σχηματίσουν δυάδες, δηλαδή δύο μαθητές ανά πάγκο πώλησης και δύο μαθητές ως 

παρέα που πάνε να ψωνίσουν. 

Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται για την ανάπτυξη βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων .Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα απευθύνεται στο νηπιαγωγείο . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο 

δημοτικό βάζοντας στα παιδιά  μαθηματικές ασκήσεις με πολλαπλασιασμό , πρόσθεση , 

αφαίρεση και διαίρεση.  

Μαθησιακοί στόχοι:  

• Να διαλέξουν ρόλους.(Πωλητής –αγοραστής ). 

• Να διακοσμήσουν τις συσκευασίες ή να γράψουν πάνω σε αυτές. 
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• Να χωριστούν σε δυάδες . 

• Να παράγουν διάλογο. 

Σκοπός δραστηριότητας : ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων και προφορικού λόγου, ενίσχυση 

αυτό-εξυπηρέτησης. 

Υλικά και μέσα: άδειες χάρτινες συσκευασίες, χαρτόνι, μαρκαδόροι. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

 

« Περιγράφω το αγαπημένο μου πρόσωπο» 

Ζητάμε από τα παιδιά να φέρουν φωτογραφίες της οικογένειας ή κάποιου αγαπημένου τους 

προσώπου. Εναλλακτικά, κάποιο παιδί μπορεί να ζωγραφίσει το αγαπημένο του αυτό πρόσωπο 

και να πει στα υπόλοιπα παιδιά ποιο είναι. Κάθε παιδί δείχνει τη φωτογραφία/σκίτσο στα 

υπόλοιπα παιδιά και περιγράφει το χαρακτήρα του, τη συμπεριφορά του, για ποιο λόγο το αγαπά 

κ.λπ. Καταγράφουμε στον πίνακα τα κοινά στοιχεία των προσώπων. Στη συνέχεια, 

παροτρύνουμε τα παιδιά να παίξουν κουκλοθέατρο ή να παίξουν τα ίδια ρόλους με 

συμπεριφορές των ατόμων που αγαπούν. 

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ενισχύεται η συναισθηματική έκφραση 

των παιδιών με νοητική υστέρηση. Ενδείκνυται για παιδιά νηπιαγωγείου αλλά και δημοτικού. 

Μαθησιακοί στόχοι:  

• Να δείξουν τις εικόνες στα υπόλοιπα παιδιά. 

 

• Να ζωγραφίσουν το σκίτσο τους αγαπημένου τους προσώπου. 

• Να συζητήσουν μεταξύ τους. 

• Να καταγράψουν με την βοήθειά της νηπιαγωγού τα κοινά στοιχεία των προσώπων στον 

πίνακα. 

• Να παίξουν κουκλοθέατρο ή να μοιράσουν ρόλους.  

• Να μπορούν να περιγράφουν. 

Σκοπός δραστηριότητας: ενίσχυση εμπιστοσύνης, κοινωνική αναγνώριση 

Υλικά και μέσα: φωτογραφία / σκίτσο. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 

 

«Μίμηση συμπεριφορών» 

Ζητάμε από τα παιδιά να καθίσουν στην γωνιά του υπολογιστή με σκοπό να παρακολουθήσουν 

ένα βίντεο με συμπεριφορές και δραστηριότητες μεταξύ φίλων. Αφού παρακολουθήσουν το 

βίντεο,  παροτρύνουμε  τα παιδιά να μιμηθούν ορισμένες από τις συμπεριφορές που 

παρακολούθησαν π.χ. να βοηθήσουν ένα συμμαθητή τους σε κάτι, να ζητήσουν από κάποιον να 

παίξουν μαζί ένα παιχνίδι κ.λπ. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των 

παιδιών με νοητική υστέρηση με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης.  Απευθύνεται σε παιδιά 

νηπιαγωγείου. Στο δημοτικό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εάν τα παιδιά κατέγραφαν τις 

συμπεριφορές μεταξύ φίλων που παρακολούθησαν στο βίντεο σε χαρτάκια , τα δίπλωναν και 

ένα -  ένα τα παιδιά έπαιρναν ένα χαρτάκι και έκαναν την μίμηση που έγραφε στο χαρτί. 

Μαθησιακοί στόχοι:  

• Να παρακολουθήσουν το βίντεο .  

• Να προσπαθήσουν να μιμηθούν συμπεριφορές που παρακολούθησαν. 

• Να αναπτύσσουν διάλογο. 

Σκοπός δραστηριότητας : ενίσχυση εμπιστοσύνης, κοινωνική αναγνώριση 

Υλικά και μέσα: Ηλεκτρονικός υπολογιστής.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η 

 

« Εξιστορώντας όνειρα» 

Διαβάζουμε το παραμύθι «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα». Μετά την ανάγνωσή του ρωτάμε τα 

παιδιά αν βλέπουν όνειρα. Καθένα ξεχωριστά θα περιγράψει ένα όνειρο που είδε και το 

εντυπωσίασε ή το φόβισε. Τα παροτρύνουμε με ερωτήσεις, όπως «μετά τι έγινε;», «ποια 

πρόσωπα ήταν στο όνειρό σου» κ.λπ.. Επίσης, μπορούμε να ζητήσουμε να φανταστούν ένα 

όνειρο που θα επιθυμούσαν να δουν κάποια στιγμή στον ύπνο τους και να το περιγράψουν 

αναλυτικά. 
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Η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει στη συναισθηματική και την επικοινωνιακή έκφραση των 

παιδιών με νοητική υστέρηση.  Αναφέρεται σε παιδιά νηπιαγωγείου. Στο δημοτικό θα μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί αν τα παιδιά έγραφαν σε χαρτί το όνειρο που επιθυμούσαν κάποια στιγμή 

να δουν στον ύπνο τους και στο τέλος να αφηγούνταν κα στα υπόλοιπα παιδιά την ιστορία που 

έγραψαν. 

Μαθησιακοί στόχοι:  

• Να ακούσουν το παραμύθι. 

• Να αφηγηθούν τα όνειρα που βλέπουν. 

• Να κλείσουν τα μάτια τους και να σκεφτούν τι θα ήθελαν να ονειρευτούν. 

• Να περιγράψουν αυτό που φαντάστηκαν. 

• Να συζητήσουν μεταξύ τους. 

Σκοπός δραστηριότητας : ανάπτυξη λόγου, ενίσχυση φαντασίας και αφηγηματικών 

ικανοτήτων 

Υλικά και μέσα: παραμύθι. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η 

 

                                                         « Συστήνομαι» 

Ζητάμε από τα παιδιά να μαζευτούν. Ξεκινάμε να δείχνουμε στα παιδιά διάφορα βίντεο μικρού 

μήκους με τρόπους με τους οποίους συστήνονται οι άνθρωποι, λεκτικά και μη (π.χ. χειραψία). 

Στη συνέχεια, παροτρύνουμε τα παιδιά να σηκώνονται ανά δυάδες και να μιμηθούν αυτά που 

προηγουμένως τους δείξαμε. 

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ενισχύεται η αυτό-εξυπηρέτηση καθώς 

και η ανάπτυξη εμπιστοσύνης προς άλλα άτομα .Η δραστηριότητα αυτή  μπορεί να υλοποιηθεί 

σε νηπιαγωγείο και δημοτικό καθώς είναι περισσότερο κινητική. 

Μαθησιακοί στόχοι:  

• Να παρακολουθήσουν το βίντεο . 

• Να χωριστούν σε δυάδες. 

• Να προσπαθήσουν να συστηθούν. 

• Να μπορούν να μιλήσουν για τον εαυτό τους. 
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Σκοπός δραστηριότητας: ενίσχυση αυτοεξυπηρέτησης και εμπιστοσύνης σε άλλα άτομα, 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Υλικά και μέσα: βίντεο. 

3.3. ΔΕΠΥ 

 

Οι παρακάτω δραστηριότητες δημιουργικής γραφής απευθύνονται σε παιδιά με ΔΕΠ/Υ και 

συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή τους με σκοπό τη διατήρηση της προσοχής τους, την 

ενίσχυση των κινήτρων τους και την ενίσχυση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

 

« Γράφω για μια χαρούμενη στιγμή» 

Αναθέτουμε τη συγγραφή ενός μικρού κειμένου με συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες. Ζητάμε 

από τα παιδιά να γράψουν για μια χαρούμενη στιγμή που έζησαν, και συμπεριλαμβάνουμε 

οδηγίες, όπως: 

- Σκεφτείτε την τελευταία φορά που αισθανθήκατε χαρούμενοι. 

- Περιγράψτε τους λόγους για την ευτυχία σας. 

- Τι ακριβώς σας έκανε να νιώσετε χαρά; 

- Τι μπορεί να συγκριθεί με αυτό το συναίσθημα; 

Βεβαιώνουμε ότι κάθε μαθητής γνωρίζει ότι μπορεί να μας ρωτά για οποιαδήποτε τυχόν απορία 

έχει. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα ταιριάζει σε παιδιά με ΔΕΠΥ καθώς τα παροτρύνει να 

συγκεντρωθούν και να σκεφτούν να περιγράψουν ένα συγκεκριμένο γεγονός .Η δραστηριότητα 

απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού . Στο νηπιαγωγείο θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την 

αντικατάσταση της συγγραφής του κειμένου από την ζωγραφική . Τα παιδιά μπορούν να 

αποτυπώσουν ζωγραφίζοντας τα συναισθήματα τους και στο τέλος να δείξουν τις ζωγραφιές 

τους και να εξηγήσουν αυτά που ζωγράφισαν.  

Μαθησιακοί στόχοι :  
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• Να κλείσουν τα παιδιά τα μάτια τους και να σκεφτούν . 

• Να γράψουν την χαρούμενη στιγμή που σκέφτηκαν . 

• Να παράγουν διάλογο. 

• Να εντοπίζουν τι πρέπει να απαντούν κάθε φορά. 

Σκοπός δραστηριότητας: συγκέντρωση, έλεγχος των συναισθημάτων, παραμονή στο κίνητρο 

και οργάνωση των σκέψεων. 

Υλικά και μέσα: χαρτί Α4, μολύβι. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

 

«Συζητώντας με τους συμμαθητές μου» 

Στη δραστηριότητα αυτή οργανώνουμε συζητήσεις στην τάξη, παρουσιάζοντας καρτέλες στις 

οποίες θα αναγράφεται ένα θέμα συζήτησης. Σε δομημένες συζητήσεις στην τάξη, οι μαθητές 

έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα της τάξης, να μάθουν περισσότερα για τις έννοιες του 

μαθήματος και να αναπτύξουν δεξιότητες υπομονής και κριτικής σκέψης. Συμμετέχουμε ενεργά 

στη συζήτηση για να παρέμβουμε όταν ένας μαθητής παρεκτραπεί. Επίσης, στις συζητήσεις 

αυτές μπορούμε να παροτρύνουμε στα παιδιά να υποδυθούν πως είναι δημοσιογράφοι σε μια 

εκπομπή και συζητούν για κάποιο θέμα.  Ιδέες συζήτησης στην τάξη είναι πόσο απαραίτητη 

είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν η τεχνολογία παρεμποδίζει την εκπαίδευση κ.α.  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι χρήσιμη σε αυτά τα παιδιά καθώς στόχος είναι να μάθουν 

να συζητάνε, να περιμένουν να ακούν αλλά και να απαντάνε στοχευμένα. Μπορεί να υλοποιηθεί 

στο νηπιαγωγείο αλλά και στο δημοτικό. 

Μαθησιακοί στόχοι:  

• Να παρατηρήσουν τα θέματα στις καρτέλες. 

• Να παράγουν διάλογο. 

• Να οδηγηθούν σε συμπεράσματα. 

Σκοπός δραστηριότητας : συγκέντρωση και προσοχή, εκτόνωση ενέργειας. 

Υλικά και μέσα: καρτέλες, μαρκαδόροι. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 

 

« Διάσημοι πίνακες ζωγραφικής» 

Δείχνουμε στα παιδιά φωτογραφίες οι οποίοι απεικονίζουν διάσημους πίνακες ζωγραφικής. Στη 

συνέχεια, μοιράζουμε σε κάθε μαθητή τη φωτοτυπία με την απεικόνιση του κάθε πίνακα και 

ζητάμε να σχεδιάσουν επάνω από κάθε μορφή λεζάντες ή συννεφάκια στα οποία θα πρέπει να 

φανταστούν και να γράψουν τί μπορεί να συζητούν ή να σκέφτονται οι μορφές που απεικονίζουν 

οι πίνακες. Μόλις ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα τα παιδιά, τα παροτρύνουμε να διαβάσουν 

όσα έγραψαν στα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. 

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δραστηριότητας κρίνεται χρήσιμη γιατίασκείτα παιδιά με 

ΔΕΠΥ στη συγκέντρωση και στη διατήρηση της προσοχής τους με σκοπό να εντοπίζουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 

νηπιαγωγείο και δημοτικό. 

Μαθησιακοί στόχοι:  

• Να παρατηρήσουν τους πίνακες ζωγραφικής. 

• Να γράψουν μια λεζάντα. 

• Να αφηγηθούν αυτό που έγραψαν. 

• Να παράγουν διάλογο. 

Σκοπός δραστηριότητας: διατήρηση συγκέντρωσης και προσοχής, παραγωγή γραπτού λόγου, 

ενίσχυση φαντασίας. 

Υλικά και μέσα: εικόνες, φωτοτυπίες, μολύβι, μαρκαδόροι. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η 

 

«Το βασίλειο των ζώων» 

Μαζεύουμε τα παιδιά σε έναν κύκλο. Τους παρουσιάζουμε μια σειρά από εικόνες οι οποίες 

αναπαριστούν διάφορα ζώα. Στην παρουσίαση κάθε ζώου ζητάμε από τα παιδιά να μιμηθούν τον 

ήχο που κάνει καθένα από αυτά. Αφού παρουσιαστούν όλες οι εικόνες, ανακοινώνουμε στα Η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι χρήσιμη αφού εξοικειώνει τα παιδιά με ΔΕΠΥ στο να 

μπορούν να διατηρούν την προσοχή τους με σκοπό να εντοπίζουν συγκεκριμένα 
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χαρακτηριστικά. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε νηπιαγωγείο και 

δημοτικό. 

παιδιά πως θα παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων στο οποίο κάθε παιδί θα αναλάβει να υποδυθεί ένα 

ζώο. Όλα μαζί θα υποκριθούν πως ζουν στο Βασίλειο των Ζώων και θα πρέπει να 

συγκεντρωθούν γύρω από το μεγαλύτερο δέντρο του βασιλείου ώστε να συζητήσουν για ένα 

σοβαρό θέμα. Παράλληλα, μπορούμε να ζωγραφίσουμε με μαρκαδόρους ένα χαρακτηριστικό 

γνώρισμα κάθε ζώου ή να φτιάξουμε με χαρτόνια κάποιο μέλος του (π.χ. αυτιά). 

Μαθησιακοί στόχοι:  

• Να παρατηρήσουν το ζώο της κάθε εικόνες. 

• Να προσπαθήσουν να μιμηθούν κάποιο ζώο. 

• Να παράγουν διάλογο. 

• Να ζωγραφίσουν  ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε ζώου. 

Σκοπός δραστηριότητας: διατήρηση συγκέντρωσης και προσοχής, ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων. 

Υλικά και μέσα: εικόνες, χαρτόνι, μαρκαδόροι. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η 

 

« Αντιμετωπίζω δύσκολες καταστάσεις» 

Ζητάμε από μια μικρή ομάδα παιδιών να δραματοποιήσει μια κατάσταση διαφωνίας μεταξύ τους 

και ζητάμε από τα υπόλοιπα παιδιά να επιλέξουν την έκβαση της κατάστασης. Αντίστοιχα, η 

δραστηριότητα μπορεί να γίνει με κουκλοθέατρο ή με τη χρήση εικόνων. Επιβραβεύουμε τη 

σωστή στάση των παιδιών για την αντιμετώπιση της διαφωνίας, προκειμένου να δοθεί έμφαση 

στα θετικά συναισθήματα από την επίλυση διαφωνιών σε καθημερινές καταστάσεις. 

Η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με 

ΔΕΠΥ και παράλληλα, στην αντιμετώπιση προβλημάτων με βάση τους κοινωνικούς κανόνες. 

Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε νηπιαγωγείο και δημοτικό. 

Μαθησιακοί στόχοι:  

• Να χωριστούν σε ομάδες. 

• Να δραματοποιήσουν μια κατάσταση διαφωνίας. 

• Να παρακολουθήσουν την δραματοποίηση. 

• Να αποκτήσουν κριτική σκέψη , επιλέγοντας εκείνα την έκβαση της κατάστασης. 
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• Να οδηγηθούν σε συμπεράσματα. 

• Να εντοπίζουν τι πρέπει να απαντούν κάθε φορά. 

Σκοπός δραστηριότητας : ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων, διατήρηση συγκέντρωσης και 

προσοχής. 

Υλικά και μέσα: κουκλοθέατρο, εικόνες. 

3.4. Διαταραχές λόγου και ομιλίας 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

 

«Φτιάχνω ηχογραφημένα παραμύθια» 

Αφού βάλουμε στα παιδιά να ακούσουν το παραμύθι “Η λαίμαργη φάλαινα” του Ευγένιου 

Τριβιζά, σε αφήγηση Δημήτρη Πιατά ,συζητάμε για το παραμύθι ρωτώντας τα παιδιά «Τι έκανε 

η λαίμαργη φάλαινα;», «Τι σκέφτηκε;», «Ποια απόφαση πήρε;». Στη συνέχεια, χωρίζουμε τους 

μαθητές σε δύο ομάδες και τους παροτρύνουμε να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες για τη 

λαίμαργη αλεπού και το λαίμαργο λύκο, αντίστοιχα. Μόλις τα παιδιά ολοκληρώσουν τις 

ιστορίες τους, θα τις ηχογραφήσουν με την βοήθεια της εκπαιδευτικού. 

Η δραστηριότητα αυτή βοηθά στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου με κίνητρο 

ενδιαφέροντα θέματα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε νηπιαγωγείο και δημοτικό. 

Μαθησιακοί στόχοι:  

• Να ακούσουν το παραμύθι. 

• Να χωριστούν σε δυο ομάδες. 

• Να δημιουργήσουν τις  δικές τους ιστορίες. 

• Να ηχογραφήσουν τις ιστορίες τους. 

Σκοπός δραστηριότητας: παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, ενίσχυση αφηγηματικών 

ικανοτήτων. 

Υλικά και μέσα: συσκευή ηχογράφησης, χαρτί Α4, μολύβι. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

 



53 
 

« Τα μαγικά γυαλιά» 

Παρουσιάζουμε στα παιδιά ένα ζευγάρι γυαλιά, πλαστικά ή φτιαγμένα από χαρτί και 

διακοσμημένα με παγιέτες, χρυσόσκονη και άλλα φανταχτερά υλικά. Υποθέτουμε πως τα γυαλιά 

αυτά έχουν μαγικές ικανότητες και πως όποιος  φορά αυτά τα γυαλιά, μπορεί και βλέπει τι 

ακριβώς συμβαίνει π.χ. μέσα σε ένα σπίτι και έτσι μπορεί και γνωρίζει τα προβλήματα που 

υπάρχουν σε διάφορες οικογένειες. Παράλληλα, παρουσιάζουμε και διάφορες περιπτώσεις 

καταστάσεων όπως στο εσωτερικό ενός σπιτιού δύο αδέλφια μαλώνουν, σε ένα άλλο η μαμά 

έβαλε τιμωρία το παιδί της κ.λπ. Παροτρύνουμε τα παιδιά φορώντας τα μαγικά γυαλιά, να μας 

πουν τί βλέπουν ώστε να συνεχίσουν τις ιστορίες. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βοηθά στην παραγωγή λόγου καθώς τα παιδιά χρησιμοποιούν 

τη φαντασία τους και δεν υπάρχουν όρια.Απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου. Στο δημοτικό θα 

μπορούσε να υλοποιηθεί αν τα παιδιά κατέγραφαν τις ιστορίες που φαντάστηκαν και στο τέλος 

τις αφηγούνταν στην τάξη. 

Μαθησιακοί στόχοι: 

• Να φορέσουν τα μαγικά γυαλιά. 

• Να συνεχίσουν τις ιστορίες. 

• Να παράγουν διάλογο 

• Να οδηγηθούν σε συμπεράσματα. 

Σκοπός δραστηριότητας: παραγωγή λόγου, ενίσχυση αφηγηματικών ικανοτήτων, ενίσχυση 

φαντασίας. 

Υλικά και μέσα: ένα ζευγάρι γυαλιά. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 

 

« Μικροί δημοσιογράφοι» 

Αρχικά, δίνουμε στους μαθητές εφημερίδες και περιοδικά, τα οποία πρέπει να ξεφυλλίσουν να 

βρουν άρθρα και να εντοπίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Ύστερα, τα συζητάμε και 

καλούνται να σκεφτούν ένα θέμα το οποίο θα επιθυμούσαν να δημοσιεύσουν, ένα θέμα που τους 

αρέσει ή τους ενοχλεί. Έπειτα, τα παροτρύνουμε να αναθέσουν τις αρμοδιότητες του κάθε 

μέλους της ομάδας. Δηλαδή, κάποιοι θα πρέπει να γράψουν τους τίτλους και τις λεζάντες, άλλοι 
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το κείμενο, άλλοι θα μιλήσουν με διάφορους συμμαθητές τους  για το θέμα και άλλοι θα βγουν 

στην αυλή του σχολείου για να βγάλουν φωτογραφίες ή να συλλέξουν από έντυπο ή 

ηλεκτρονικό υλικό. 

Η δραστηριότητα αυτή είναι χρήσιμη καθώς τα παιδιά μπαίνουν στη θέση ενός άλλου και 

χρησιμοποιώντας τη φαντασία, την επικοινωνία με άλλους κ.λπ. προβληματίζονται και παίρνουν 

ιδέες που μπορούν να προσαρμόσουν στο λόγο τους.Απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού . Θα 

μπορούσε να υλοποιηθεί και στο νηπιαγωγείο εάν παροτρύναμε τα παιδιά να υποδυθούν τους 

δημοσιογράφους και να φτιάξουν με την φαντασία τους μια παράσταση.  

Μαθησιακοί στόχοι:  

• Να εντοπίσουν άρθρα 

• Να αναπτύξουν γραπτό λόγο. 

• Να χωριστούν σε ομάδες. 

• Να μοιράσουν ρόλους. 

• Να υποδυθούν τους δημοσιογράφους. 

• Να συνεργαστούν. 

Σκοπός δραστηριότητας: ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, εμπλουτισμός λεξιλογίου, 

ανάπτυξη γραπτού και προφορικού λόγου. 

Υλικά και μέσα: περιοδικά, εφημερίδες, χαρτόνια, φωτογραφίες. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η 

 

«Φτιάχνουμε ιστορίες» 

Χωρίζουμε τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες και ζητάμε από κάθε ομάδα να φέρει 8 φωτογραφίες 

με θέματα: πρόσωπα, αντικείμενα, ενέργειες, τοπία (μία κατηγορία για κάθε ομάδα). Οι 

φωτογραφίες θα συγκεντρωθούν σε τέσσερα καλάθια ανάλογα την κατηγορία. Έπειτα, η κάθε 

ομάδα πρέπει να τραβήξει δύο φωτογραφίες από κάθε καλάθι και με αυτές θα πρέπει να 

δημιουργήσει μια ιστορία. Αφού ολοκληρώσουν τις ιστορίες τους καταγράφοντες τις σε ένα 

χαρτόνι με την βοήθεια της νηπιαγωγού και τις διαβάζουν στις υπόλοιπες ομάδες. 
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Η συγκεκριμένη δραστηριότητα βοηθά με την ομαδικότητα και την ανταλλαγή απόψεων τα 

παιδιά να αναπτύξουν διάλογο με άλλα παιδιά.Αναφέρεται σε παιδιά νηπιαγωγείου αλλά και 

δημοτικού όπου τα παιδιά θα καταγράφουν μόνα τους τις ιστορίες που δημιούργησαν και θα τις 

διαβάσουν στις υπόλοιπες ομάδες. 

Μαθησιακοί στόχοι:  

• Να χωριστούν σε ομάδες. 

• Να δημιουργήσουν την δική τους ιστορία. 

• Να την καταγράψουν με την βοήθεια της νηπιαγωγού. 

• Να αναπτύξουν προφορικό λόγο διαβάζοντας τις ιστορίες τους. 

Σκοπός δραστηριότητας: εμπλουτισμός λεξιλογίου, ανάπτυξη γραπτού λόγου 

Υλικά και μέσα: φωτογραφίες από έντυπο υλικό 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η 

 

« Ιστορία για έναν ιπποπόταμο» 

Αφού διαβάσουμε στα παιδιά την ιστορία « Ο Ιππόλυτος ιπποπόταμος» της Σ. Ζαραμπούκα , 

καλούμε τους μαθητές να δώσουν ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία. Συγκεκριμένα, 

μοιράζουμε στα παιδιά μια κόλλα Α4 επάνω στην οποία θα ζωγραφίσουν τη σκηνή του τέλους 

και θα γράψουν λίγες φράσεις (με την βοήθεια της νηπιαγωγού) σχετικά με αυτό. Μόλις 

ολοκληρώσουν όλοι οι μαθητές τη δραστηριότητα μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις ζωγραφιές 

τους και να φτιάξουμε ένα βιβλίο με αυτές. 

Η δραστηριότητα αυτή βοηθά με την εικαστική έκφραση την ανάπτυξη λόγου.Ενδείκνυται για 

παιδιά νηπιαγωγείου. Στο δημοτικό θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν παροτρύναμε τα παιδιά να 

γράψουν ένα διαφορετικό τέλος στην ιστορία και να κάνουν δραματοποίηση της ιστορίας τους. 

Μαθησιακοί στόχοι:   

• Να ακούσουν την ιστορία. 

• Να ζωγραφίσουν ένα διαφορετικό τέλος. 

• Να παράγουν με την βοήθεια της νηπιαγωγού γραπτό λόγο. 
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• Να συνεργαστούν. 

• Να φτιάξουν ένα βιβλίο με τις ζωγραφιές τους. 

Σκοπός δραστηριότητας : εικαστική απεικόνιση της ιστορίας, ενίσχυση φαντασίας και 

παραγωγής λόγου. 

Υλικά και μέσα: μαρκαδόροι, χαρτί Α4. 

 

 

 

  



57 
 

Συμπεράσματα 

Η δημιουργική γραφή συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με 

ειδικές ανάγκες αλλά και στην ικανότητα αλφαβητισμού τους. Πράγματι, σύμφωνα με τον 

Tompkins(1982), η σημασία της δημιουργικής γραφής στην ανάπτυξη των γνωστικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών αλλά και στη μάθηση τους, δεν μπορεί να υποτιμηθεί. 

Παράλληλα, ο Tompkins (1982) μεταξύ των λόγων για τους οποίους τα παιδιά πρέπει να 

γράφουν ιστορίες (αυτοί οι λόγοι, φυσικά, ισχύουν και για τη συγγραφή ποίησης), αναφέρει και 

την καλλιτεχνική έκφραση, την έκφραση προσωπικών σκέψεων και την αναζήτηση ταυτότητας. 

Η δημιουργική γραφή είναι η διασκεδαστική πτυχή της γραφής η οποία πρέπει να είναι κύρια 

συνιστώσα σε όλες τις δραστηριότητες γραφής στην τάξη και, από την εργασία που παράγεται, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να διαγνώσει τις περιοχές αδυναμίας του εκπαιδευόμενου και να 

δημιουργήσει ένα σχετικό πρόγραμμα στίξης / ορθογραφίας / γραμματικής. 
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Επίλογος 

 

Η δημιουργική γραφή είναι οτιδήποτε, όπου ο σκοπός είναι να εκφράσει σκέψεις, συναισθήματα 

και συναισθήματα και όχι απλώς να μεταφέρει πληροφορίες .Η δημιουργία ενός πρωτότυπου 

έργου μυθοπλασίας, ποίησης ή δημιουργικής μη-φαντασίας απαιτεί χρόνο, πρακτική και 

επιμονή.  

Η γραφή αυτή μπορεί να θεωρηθεί πέρα από μέθοδος διδασκαλίας και ως μια μορφή θεραπείας 

αφού οι μαθητές με ειδικές ανάγκες μπορούν μέσα από αυτή να εκφραστούν ελεύθερα και να 

γνωστοποιήσουν τις εμπειρίες, συναισθήματα και σκέψεις που τους απασχολούν. Ένα άσχημο 

παρελθοντικό γεγονός ή εμπειρία με τη δημιουργική γραφή μπορεί να μετατραπεί σε κάτι 

όμορφο και διασκεδαστικό. Το παιδί αποτελεί το ίδιο το ψυχικό θεραπευτή του. 

Στη δημιουργική γραφή δεν υπάρχει σωστό και λάθος, το κάθε παιδί μπορεί να εκφραστεί 

ελεύθερα, χωρίς να περιορίζεται σε κανόνες και χωρίς να κατευθύνεται η φαντασία του. 
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