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Λίγη θεωρία…. 

 

Αποτελεσματικά προγράμματα παρέμβασης στην προσχολική και σχολική αγωγή 

(διεθνή δεδομένα): Ένα πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης μπορεί να βοηθήσει 

παιδιά με αναπτυξιακά προβλήματα να αναπτύξουν δεξιότητες και μορφές 

συμπεριφοράς ή να βελτιστοποιούν τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητες τους.  

  

 Μια ενημερωμάνη κι «εξειδικευμένη Νηπιαγωγός» γνωρίζει σύγχρονες 

εκπαιδευτικές θεωρίες και πρακτικές, υλοποιεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα 

και την αξιολόγησή και συνεργάζεται με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους 

στην υποστήριξη του παιδιού, αλλά και με τους γονείς. Στην κατάρτιση του 

Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή κι άλλων ειδικοτήτων. 
 

Γιατί Πρώιμη Παρέμβαση; 

 Η εκπαίδευση των ατόμων αυτών από μικρή ηλικία, μπορεί να συμβάλει στη μείωση 

των κρατικών παροχών που θα χρειαστεί τα άτομα να λάβουν στο μέλλον, εφόσον θα 

έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις δομές της κοινωνίας, ακόμη και να εργαστούν 
(Levy, Jessop, Rimmerman & Levy, 1992).  

Με αυτή την έννοια είναι σημαντική η εφαρμογή (πειραματικών ή καινοτόμων) δράσεων 

και πρακτικών σε μία ενταξιακή οπτική, η οποία αναδεικνύει τις επιμέρους δυνατότητες και 

δυσκολίες μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων παιδιών με διαταραχές/ αναπηρίες και σε 

διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια, με στόχο τη συσσώρευση γνώσεων σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο (Κουρκούτας&Caldin, 2012).  



Όσο αυξάνεται η σοβαρότητα της πάθησης, τόσο πιο σημαντικό είναι να 

εκπαιδευτεί το άτομο ώστε να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση.  

Η παρέμβαση στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση είναι χρήσιμο να γίνεται 

στα πρώτα χρόνια της ζωής τους κι αυτό είναι εύλογο καθώς έως τη 

συμπλήρωση των τριών ετών αναπτύσσεται ο εγκέφαλος του παιδιού κατά 

75%.  

Το είδος της παρέμβασης εξαρτάται από το βαθμό των δυσκολιών τους.  

 

 Η συστηματική συλλογή πληροφοριών έχει στόχο να εντοπίσει, να 

επιβεβαιώσει και να προσδιορίσει την ύπαρξη προβλημάτων ώστε να 

καταλήξει στη λήψη αποφάσεων. σχετικά με την εκπαίδευση του ατόμου που 

αξιολογείται (Παντελιάδου, 2011). Προκειμένου να γίνει γνωστό το 

αναπτυξιακό και μαθησιακό επίπεδο του κάθε μαθητή, απαιτείται αρχικά:  

 συστηματική παρατήρηση και καταγραφή των ικανοτήτων του στους 

διάφορους τομείς ανάπτυξης, όπως αυτοί εκπροσωπούνται από τα 

γνωστικά αντικείμενα που αναφέρουν τα Α.Π.Σ. και τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. για παιδιά 

με βαριά Ν.Κ., αλλά και  

 συμπλήρωση σταθμισμένων κλιμάκων αξιολόγησης ή/και ποιοτική 

μέτρηση χαρακτηριστικών του μαθητή. 



Οι νηπιαγωγοί των τριών τμημάτων του  Ειδικού Νηπιαγωγείου, ενεπλάκησαν με 

συμμετοχικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο, να διερευνήσεουν και να επηρεάσουν τα 

δεδομένα της πραγματικότητας, νηπίων με γενικευμένες δυσκολίες, αλλά και με .Ν.Κ.και 

με Δ.Α.Δ., με τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων ερεθισμάτων στα νήπια, μέσα σε ένα 

υποστηρικτικό και συνεργατικό πλαίσιο, αυτό του Ειδ. Δημοτικού Σχολείου και του Ε.Ε.Π. 

που εργάζεται σε αυτό.  

Υπήρχαν συνεχείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικογένειας και σχολείου, με σκοπό 

πάντα τη συνεργασία και την περεταίρω ψυχολογική τους υποστήριξη. Όλα αυτά 

καθώς γίνοταν προσπάθειες εφαρμογής μέρους του Αναλυτικού Προγράμματος του 

Π.Ι. και αφορούσαν :  

• τη βίωση του εαυτού τους μέσα από το σώμα και την επαφή τους με τους 

άλλους, 

• την ενεργοποίηση των αισθήσεων 

• την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και  

• την ενίσχυση της σταδιακής συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς 

και την μείωση συγκεκριμένων αρνητικών συμπεριφορών μέσω του ελέγχου 

των αισθητηριακών ερεθισμάτων. 



ΣΚΟΠΌΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΏΝ ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΌς 

ΤΩΝ  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΏΝ ΕΜΠΕΙΡΙΏΝ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΌ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ 

«ΒΊΩΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΎ» 

     

 

 

 

 

Οι Στόχοι της παρέμβασης ήταν εξατομικευμένοι (διαφορετικοί για κάθε νήπιο), 

έτσι ώστε το κάθε νήπιο μέσα από προσιτές δραστηριότητες καλείται: 

 

 1.Ναβιώσει το σώμα του μέσα από το δέρμα του και να αντιδρά 

σε δερματικά ερεθίσματα 

 2.Να βιώσει το σώμα του μέσα από διάφορες στάσεις 

(κιναισθησία) 

 
 

  

 



3.Να αντιλαμβάνεται και να αντιδρά σε ακουστικά ερεθίσματα:  

o       Να εντοπίζει την πηγή του ακουστικού ερεθίσματος. 

o       Να ακούει μουσική και να συμμετάσχει κινητικά όπως μπορεί  

o        (λικνίσματα, χτυπήματα σε απλά κρουστά, κ.λπ.) 

Εδώ, έχουμε Διαθεματική σύνδεση µε: Δημιουργία -Έκφραση (στοιχεία του μουσικού 

ήχου),  

Εισαγωγή στη Δόμηση της Επικοινωνίας (να αντιδρά σε ερεθίσματα) κ.λπ. 

 

4. Να αποκτήσεουν εμπειρίες μέσα από τη γεύση και την όσφρηση 

o Να δοκιμάσεουν διάφορες γεύσεις.  

o Να μυρίσουν διάφορες μυρωδιές 

o Να συμμετάσχουν σε διαδικασίες παρασκευής απλών συνταγών 

 

5.Να αντιληφθούν και να αντιδράσουν σε οπτικά ερεθίσματα 

 



6. Να αντιληφθούν απτικά ερεθίσματα 

o Να αποκτήσουν απτικές εμπειρίες μέσα από κινήσεις των χεριών σε 

διαφορετικά υλικά. 

o Να αποκτήσουν εμπειρίες, να αντιληφθούν και να αισθανθούν  με το σώμα 

τους την επαφή διαφορετικών υλικών.  

 

7.Να ενισχυθεί η λεπτή κινητικότητα των νηπίων 

     Να χρησιμοποιεί λειτουργικά το χέρι σε συντονισμό µε άλλες αισθήσεις για να 

πετύχει κάτι 

8.Να αποκτήσεουν έλεγχο του στόματος 

     Να αποκτήσουν εμπειρίες στην περιοχή του στόματος 

 

Διαθεματική σύνδεση µε: Αυτοεξυπηρέτηση (να αποδέχεται τη σίτιση από άλλους), Εισαγωγή στη 

Δόμηση της επικοινωνίας (να εξασκήσει τα όργανα ομιλίας), Δημιουργία-Έκφραση (να αποκτήσει 

εμπειρίες µε αντικείμενα, πρόσωπα και καταστάσεις) κ.λπ. 

 

9. Να αποκτήσουν έλεγχο και γνώση του σώματος στο χώρο. 

 

10. Να αλληλεπιδράσουν με άλλα νήπια 



Δράσεις   που υλοποιήθηκαν: Επίσκεψη σε παιδότοπο, Παρέμβαση και 

υποστήριξη λογοθεραπεύτριας και φυσικοθεραπεύτη/τριας στο χώρο της τάξης, 

Συνεργασία με εκπαιδευτικούς του Ειδικού Δημοτικού σχολείου 

Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν:  

Στους χώρους παρέμβασης: 

Παίξαμε διάφορα είδη αισθητηριακών  παιχνιδιών  

Τραγουδήσαμε και παίξαμε παιχνιδοτράγουδα- μουσικοκινητικά παιχνίδια, μέσα 

από τα οποία κλήθηκαν οι μαθητές: 

o Να ανταποκριθούν λεκτικά και ηχητικά σε αισθητηριακά ερεθίσματα. 

o Να έρθουν σε επαφή  με διάφορα υλικά αφής (π.χ. πούπουλα, σύρμα ). 

o Να κατανοούν και να εκτελούν απλές οδηγίες καθοδήγησης πιάνω, μυρίζω. 

o Να αναπτύσσουν μέσα από τα αισθητηριακά παιχνίδια σταδιακά θετικές 

στάσεις για αλληλεπίδραση, συνεργασία, αλληλοαποδοχή και υποστήριξη. 

o Να εκφράζουν συναισθήματα  μέσο  της αφής.  

Μας επισκέφτηκε Σεφ και φτιάξαμε με τα παιδιά κουραμπιέδες  

Μας επισκέφτηκε φυσιοθεραπευτρια, έκανε παρέμβαση στα νήπια και παίξαμε 

διάφορα παιχνίδια. 

Μας επισκέφτηκε λογοθεραπεύτρια  έκανε παρέμβαση στα νήπια και 

ασχοληθήκαμε με αισθητηριακές δραστηριότητες κυρίως της στοματικής 

περιοχής. 

Επισκεφτήκαμε παιδότοπο, παίξαμε με τις μπάλες, τα φουσκωτά, κάναμε 

αναρριχήσεις…         

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν:  

Βιωματικές, Εξατομικευμένη, Συμπεριφορική, συζήτηση, διαφοροποιημένη, 

εξατομικευμένη, ομαδοσυνεργατική, χρήση ΤΠΕ &  οπτικοακουστικών μέσων  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες που υλοποιήσαμε: 

   

Δυσκολίες που προέκυψαν:  

 

Α. Έπρεπε να προσαρμόσουμε  τις δραστηριότητες σε διαφορετικά 

επίπεδα για να μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά, ανάλογα με τις 

ικανότητες τους. 

  

Β. Η μη ύπαρξη εξειδικευμένων χώρων υλοποίησης, όπως μια αίθουσα 

αισθητηριακής ολοκλήρωσης, στάθηκε ένα από τα εμπόδια 

ανάπτυξης του προγράμματος. 

  



Τα υλικά    



Τραγούδι, παιχνίδι, παιχνιδοτράγουδα- μουσικοκινητικά παιχνίδια, 

μέσα από τα οποία τα νήπια παροτρύνονται να ανταποκριθούν  

λεκτικά και κινητικά σε αισθητηριακά ερεθίσματα. 











 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΔΟΥΛΕΙΑ  

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 













Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή  με διάφορα υλικά  
προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τις ιδιότητές τους  











Βλέπω, πιάνω, μυρίζω, γεύομαι. 









Δόθηκαν ευκαιρίες στα παιδιά να βιώσουν εμπειρίες και να 

εκφράζουν συναισθήματα μέσω της αφής και  

της σωματικής επαφής  









    ΈΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΌ ΠΕΡΥΣΙ… 





Με τη Σεφ κυρία Κατερίνα και τα παιδιά του Δημοτικού, 

φτιάξαμε κουραμπιέδες  







Με τους φυσιοθεραπευτές παίξαμε παιχνίδια ψυχοκίνησης και 
υπστηρίξαμε τη βελτιώση των κινητικών δεξιότητων των νηπίων. 





Αισθητηριακές δραστηριότητες κυρίως στη στοματική 

περιοχή, με τη λογοθεραπεύτρια Σοφία! 







Στον παιδότοπο, αλλά και σε κάθε ευκαιρία, παίξαμε με τα 

υλικά, τρέξαμε, χορέψαμε και περάσαμε όμορφα!  







ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!.... 

Αποχαιρετούμε τους μαθητές, τους γονείς,  

την Κυρία Eλένη, την Κυρία Ειρήνη,  

την Κυρία Αθανασία, τον Κύριο Αντρέα,  

την Κυρία Σοφία, την Κυρία Χάιδω, τον Κύριο Παναγιώτη, την 

κυρία Μαρία, την Κυρία Μαριάννα και την Κυρία Ελισάβετ! 

και ευχόμαστε σε όλους…Καλό Καλοκαίρι 

 

Πορταριά, 16/6/2017 

Ειδικό Σχολείο Ν.Προποντίδας 


