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Abstract: The aim of this study is to highlight the importance of introducing the logical-

mathematical concepts contained in junior high school subject “Technology” for the 

education of students with mild mental retardation. In the context of this study there is a 

description of educational practices and interventions which are based on the didactic process 

for introducing the logical-mathematical concepts of space, time, distance and size, on the 

interactive approach and on active learning. The analysis of the theoretical and research 

framework concerning the characteristics of students with mental retardation, as shown by the 

definition in the Greek Curriculum and by researchers before and after the 80’s, illustrates the 

importance of the active participation of students with mental retardation via experiential 

activities and continuing education with exercises for the functional structuring of logical-

mathematical concepts.  
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Πεπίλητη: ηόρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο εηζαγσγήο ησλ 

ινγηθνκαζεκαηηθώλ ελλνηώλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα καζήκαηα «Σερλνινγία» α’, β’ θαη γ’ 

Γπκλαζίνπ γηα ηελ αγσγή ησλ καζεηώλ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε. ην πιαίζην απηήο ηεο 

εξγαζίαο πεξηγξάθνληαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη παξεκβάζεηο πνπ αθνινπζνύλ ηε 

δηδαθηηθή δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηηο ινγηθνκαζεκαηηθέο έλλνηεο ρώξνπ, ρξόλνπ, απόζηαζεο 

θαη κεγέζνπο, ηελ αιιειεπηδξαζηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ ελεξγό κάζεζε. Η αλάιπζε ηνπ 

ζεσξεηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε, όπσο πξνθύπηνπλ από ηνλ νξηζκό ηνπ ειιεληθνύ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ (ΑΠ) θαη από εξεπλεηέο πξηλ θαη κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄80, 

αλαδεηθλύεη ηελ ζεκαζία ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ κε λνεηηθή πζηέξεζε κε 
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ελδηαθέξνπζεο θαη βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζπλερή εθπαίδεπζε κέζσ αζθήζεσλ 

ιεηηνπξγηθήο δόκεζεο ησλ ινγηθνκαζεκαηηθώλ ελλνηώλ. 

Λέξειρ κλειδιά: ινγηθνκαζεκαηηθέο έλλνηεο, Σερλνινγία, λνεηηθή  πζηέξεζε, ρώξνο 

Διζαγυγή  

Η έιιεηςε δηαθνξάο ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επηηπγράλνπλ ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ηα παηδηά 

κε λνεηηθή πζηέξεζε (ΝΤ) κε νξγαληθήο αηηηνινγίαο (Hoddap & Zigler, 1995), ε ζπλερώο 

απμαλόκελε ηάζε έληαμεο παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε γεληθά ζρνιεία (EADSNE, 2008), ε 

ζεηηθόηεξε ζηάζε (Avramidis, Bayliss & Burden, 2000) γηα πιήξε εθαξκνγή ηεο έληαμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ εθαξκόδνπλ ηελ έληαμε καζεηώλ κε αλαπεξία ζηελ ηάμε ζε ζρέζε κε 

απηνύο πνπ έρνπλ κηθξή ή θαζόινπ εκπεηξία ζπλεθπαίδεπζεο, θαζηζηνύλ σθέιηκε ζηελ 

θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή ηελ πεξηγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ ζηελ Σερλνινγία 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εηζαγσγή ησλ ινγηθνκαζεκαηηθώλ ελλνηώλ ζε καζεηέο κε ΝΤ. ην 

άξζξν απηό ζα πεξηγξαθνύλ νξηζκέλεο από ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζηελ δεύηεξε 

ελόηεηα αθνύ ζηελ πξώηε ελόηεηα ηνπ άξζξνπ πεξηγξαθνύλ νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

δηακόξθσζεο ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο πνπ επλννύλ ηελ ελεξγό 

ζπκκεηνρή καζεηώλ/ηξησλ κε ΝΤ ζην κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο. 

Σόζν ε ινγηθνκαζεκαηηθή γλώζε όζν θαη ε θπζηθή, ζε αληίζεζε κε ηελ θνηλσληθή (Piaget & 

Garcia, 1971), έρνπλ σο θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όηη δελ δηδάζθνληαη (Kamii & Devries,  1979) 

αιιά αλαπηύζζνληαη όζν ην ππνθείκελν ηεο κάζεζεο ελζαξξύλεηαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα 

επεμεξγαζηεί ην πεξηβάιινλ. Ο εθπαηδεπηηθόο νξγαλώλεη ην καζεζηαθό πιαίζην θαη ην 

πεξηβάιινλ κάζεζεο έηζη ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ν/ε καζεηήο/ηξηα λα δηεξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμύ ησλ αληηθεηκέλσλ (ινγηθνκαζεκαηηθή γλώζε) θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπο (θπζηθή γλώζε).  

Η ινγηθνκαζεκαηηθή γλώζε, όπσο νη έλλνηεο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ, ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο ησλ καζεηώλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε (Behera, 2001). Παξόηη ε ινγηθνκαζεκαηηθή γλώζε δελ δηδάζθεηαη, κπνξεί λα 

ππάξμεη «έδαθνο» βησκαηηθνπνίεζεο ησλ ελλνηώλ (βι. ελόηεηα 2) ζε αλνηρηά σο πξν ηε 

δηακόξθσζε από ηνπο καζεηέο αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα καζεκάησλ όπσο ε Σερλνινγία. Με 

βάζε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ Σερλνινγίαο Γπκλαζίνπ ν εθπαηδεπηηθόο 

δηακνξθώλεη έηζη ην δηδαθηηθό ζρεδηαζκό ώζηε νη καζεηέο λα απνκνλώλνπλ νξηζκέλα 

γλσξίζκαηα πνπ είλαη θνηλά ζε θάπνηα αληηθείκελα, λα επηιέγνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ ζρέδην 

δξάζεο. Η δηακόξθσζε απηή πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ππνζηεξηθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ (βι. 

ελόηεηα 1.3) δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε (ΝΤ) λα αζθεζνύλ 

ζηελ έλλνηα ηεο ηαμηλόκεζεο, ζηελ θαηακέηξεζε θαη ζηελ αξρή ηεο δηαηήξεζεο γηα ηελ 

ιεηηνπξγηθή δόκεζε ησλ ινγηθνκαζεκαηηθώλ ελλνηώλ. 
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1. Μαθηηέρ/ηπιερ με Νοηηική Τζηέπηζη και Μαθηζιακό Πεπιβάλλον ζηην 

Σεσνολογία  

Δίλαη ζεκαληηθό γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο λα γλσξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

εθδειώλνληαη νη πεξηνξηζκνί ησλ καζεηώλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, λα αλαγλσξίδεη ηελ 

δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο σο πξνο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο θαη ηελ πξνζαξκνζηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά. Γηα απηό ην ιόγν ζηελ πξώηε ελόηεηα πεξηγξάθνληαη νη πεξηνξηζκνί, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ/ηξησλ κε ΝΤ, ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πξηλ θαη κεηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 80 θαζώο θαη ε απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζην 

κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο Γπκλαζίνπ.  

1.1 Ο οπιζμόρ ηηρ νοηηικήρ ςζηέπηζηρ και οι εκδηλώζειρ ηυν πεπιοπιζμών  

Η λνεηηθή πζηέξεζε ζύκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Έλσζε γηα ηελ Γηαλνεηηθή θαη 

Αλαπηπμηαθή Αλαπεξία (2002), ραξαθηεξίδεηαη από δπν εηδώλ πεξηνξηζκνύο. Ο έλαο 

πεξηνξηζκόο αθνξά ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη ν άιινο ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Ο εθπαηδεπηηθόο ηεο ηάμεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαγλσξίζεη ηηο εθδειώζεηο απηώλ ησλ 

πεξηνξηζκώλ ζε αληηιεπηηθέο, θνηλσληθέο θαη πξαθηηθέο δεμηόηεηεο ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο κε 

ΝΤ. Σελ πεξηνξηζκέλε αληηιεπηηθή θαη θνηλσληθή δεμηόηεηα, ηελ ραξαθηεξίδεη ην ειιεληθό 

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ ΑΠ (ΤΠΔΠΘ, 2004)  σο «γεληθή λνεηηθή ιεηηνπξγία θάησ 

από ην κέζν όξν» θαη σο «θαζπζηεξεκέλε πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά» πνπ εθδειώλεηαη 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο. 

1.2 Υαπακηηπιζηικά ηυν μαθηηών/ηπιών με νοηηική ςζηέπηζη και 

Πποζεγγίζειρ 

Φαίλεηαη, ινηπόλ, όηη ν νξηζκόο ζην ειιεληθό ΑΠ ζπγθεληξώλεη θαη δηακνξθώλεηαη από ηηο 

απόςεηο θαη ηα απνηειέζκαηα δηαθόξσλ εξεπλεηώλ ζρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο 

δπζθνιίεο ζηελ κλήκε εξγαζίαο (Henry & MacLean, 2002. Baker et al, 2010. Jarrold & 

Baddeley, 1997), ζηελ επεμεξγαζία θαη ηελ γελίθεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ (Zeamon & House, 

1984), ζηελ αληίιεςε, ηελ ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο, ζηε δηάθξηζε (Zeamon & House, 

1979) θαη ηελ γελίθεπζε ηεο γλώζεο (Algozzine & Ysseldyke, 2006).  

Η «θαζπζηεξεκέλε πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκό ηνπ 

ειιεληθνύ ΑΠ «εθθξάδεη» ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα εξεπλεηώλ θπξίσο κέρξη 

θαη ηε δεθαεηία ηνπ 80 πνπ εζηίαδαλ ηελ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη 

πεξηζζόηεξν κε ηελ θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε θαη ιηγόηεξν κε ηελ δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ 

ηξόπνπ πξόιεςεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ κε ΝΤ, όπσο ε γλσζηηθή αθακςία (Kounin, 1941), ε νπνία 

θαηά ηνπο Hoddap θαη Zigler (1995) είλαη αλεπαξθώο νξηδόκελε, ν απμεκέλνο αξηζκόο 

ζπκπησκάησλ ΓΔΠ-Τ πνπ εκθαλίδεηαη ζηα άηνκα απηά ζε ζρέζε κε ηνλ ηππηθό πιεζπζκό 
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(Simonoff, Pickles, Wood, Gringras & Chadwick, 2007), ε έιιεηςε ή ε αλαπνηειεζκαηηθή 

θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ πξνζνρήο πνπ επεξεάδεη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηώλ (Merill & Peacock, 1994) θαη ε βίσζε ζπλαηζζεκάησλ κνλαμηάο πνπ είλαη 

εληνλόηεξε ζε παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηα ηππηθώο αλαπηπζζόκελα παηδηά 

(Παπνπηζάθε, 2014) είλαη νξηζκέλα κόλν από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ κε ΝΤ θαη δελ 

κπνξνύλ ζε θακία πεξίπησζε λα πεξηγξάςνπλ ζηνλ ίδην βαζκό όια ηα παηδηά κε ΝΤ.  

ύκθσλα κε ηνλ Zigler (1969), ππνζηεξηθηή ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζέγγηζεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ησλ παηδηώλ κε ΝΤ, ηα παηδηά απηά πεξλνύλ από ηα ίδηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο κε ηα ππόινηπα παηδηά αιιά κε αξγόηεξν ξπζκό αλάπηπμεο ησλ γλσζηηθώλ ηνπο 

δεμηνηήησλ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα αληηθαηηθώλ απνηειεζκάησλ εξεπλεηηθώλ 

πξνζπαζεηώλ πξηλ θαη κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 αθνξά ηελ θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ 

αξίζκεζεο από παηδηά κε ΝΤ. Η ζεκαληηθή δπζθνιία πνπ αλαθέξεηαη από ηνπο Gelman θαη 

Cohen (1988) θαίλεηαη πσο αίξεηαη ζε έξεπλα ησλ Bashash, Outhred θαη Bochner (2003) πνπ 

επηζεκαίλνπλ όηη ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε όρη κόλν θαηαθηνύλ ηηο βαζηθέο αξρέο 

αξίζκεζεο ζε κεγαιύηεξε ειηθία αιιά κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηηο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο κε 

ηε ζπλερή εθπαίδεπζή ηνπο.  

Δθηόο από ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε, ε πξνζαξκνγή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά 

επίπεδα ησλ Luckasson et al. (1992) ζπκβάιινπλ ζε κηα δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ πξνζέγγηζε πνπ 

απνδίδεηαη ζηνπο ζεσξεηηθνύο ηεο Γηαθνξάο (Bray, Fletcher & Turner, 1997) θαη δελ 

εζηηάδεη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ή ζηελ ύπαξμε βιαβώλ ζηηο ζηξαηεγηθέο, όπσο πεξηγξάθνληαη 

παξαπάλσ, αιιά ζηηο δπλαηόηεηεο, ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ. 

Καζίζηαηαη επνκέλσο αλαγθαία ε ιεηηνπξγηθή δηακόξθσζε, ε νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκόο 

ησλ δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαη ηνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο κε ζθνπό λα επλνεί ηελ 

ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή απηώλ ησλ παηδηώλ ζε ελεξγεηηθέο γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο, όπσο ε επαλάιεςε, ε αλάθιεζε θαη ε κεηακλήκε, θαη ζε «εμσηεξηθέο» 

ζηξαηεγηθέο όπσο ην άγγηγκα, ε δείμε θαη ε κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ ζην ρώξν 

παξαθνινπζώληαο ηα ίδηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ηα ηππηθώο αλαπηπζζόκελα παηδηά 

αιιά κε πην αξγή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Αιεπξηάδνπ & Γθηανύξε, 2009).  

Οη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηηο εθπαίδεπζε ζηηο ινγηθνκαζεκαηηθέο 

έλλνηεο ζηελ δεύηεξε ελόηεηα απηήο ηεο εξγαζίαο πξνβάιινπλ ηηο πξναλαθεξόκελεο 

«εμσηεξηθέο» ζηξαηεγηθέο θαη δηεξγαζίεο πξηλ ηελ ιεθηηθή θσδηθνπνίεζε θαη παξάιιεια κε 

επαλαιεπηηθέο αζθήζεηο ιεηηνπξγηθήο δόκεζεο ησλ ελλνηώλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε 

λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 11 σο 17 εηώλ, αθνύ ηα παηδηά κε ΝΤ έρνπλ ελεξγεηηθή ζηάζε 

ζηε ρξήζε απηώλ ησλ ζηξαηεγηθώλ (Fletcher & Bray, 1995. Alevriadou & Tsakiridou, 2010). 
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1.3 Νοηηική Τζηέπηζη, Μαθηζιακό Πεπιβάλλον και Γιδακηικέρ 

Πποζεγγίζειρ ζηην Σεσνολογία 

Έηζη, νη πξνζεγγίζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε ζπλέρεηα πξνϋπνζέηνπλ ηελ εζηίαζε ιηγόηεξν 

ζηε δηάγλσζε, ηελ ηαμηλόκεζε θαη ηελ εηηθεηνπνίεζε (Σhomas & Wood, 2008) θαη 

πεξηζζόηεξν ζηελ επέλδπζε ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη ν εθπαηδεπηηθόο κέζσ 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο (ηαζηλόο, 2013), ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ (Θσκά & Κνινβόο, 2014)  ηηο δηαδηθαζίεο δόκεζεο ηεο απηνεηθόλαο 

ησλ καζεηώλ ηνπ ιεηηνπξγώληαο παξάιιεια σο εθπαηδεπηηθόο ζύκβνπινο (Kambitis, 

Halioulia & Kougioumtzis, 2016). 

1.3.1 Πολςαιζθηηηπιακή πποζέγγιζη και Ανηικείμενα Αναθοπάρ 

Η δηαθνξνπνίεζε θαη ε εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε ησλ καζεηώλ κε ήπηα ΝΤ ζπκβάιινπλ 

ζηε γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπο (Fletcher-Campbell, 2005). ρεηηθά κε ηελ 

πεξηνξηζκέλε αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηώλ κε ΝΤ (Durand, 1990), ζύκθσλα κε ηνλ Byers 

(1998) νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ δηακνξθώλνληαο ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο κε πξνζεθηηθή επηινγή ησλ ήρσλ, ησλ εηθόλσλ θαη 

ησλ νζκώλ. 

 Έηζη, ζην κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο β’ γπκλαζίνπ ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί γηα λα 

απινπζηεύζεη ζηνπο καζεηέο κε ΝΤ ηνλ εληνπηζκό ησλ κειώλ ηεο νκάδαο- εηθνληθή 

επηρείξεζήο ηνπο δηαζέηνληαο ζην γξαθείν εξγαζίαο ηεο νκάδαο κηαο εηθόλα-ινγόηππν ηεο 

νκάδαο θαη θαξηειάθηα ησλ δηεπζπληώλ-κειώλ ηεο νκάδαο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο εηθόλαο 

ηνπ έξγνπ ηεο Σερλνινγίαο α’ Γπκλαζίνπ πνπ έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη ν καζεηήο (π.ρ. 

αλεκόκπινο) ζην ληνπιάπη ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ησλ εηθόλσλ ησλ εξγαιείσλ ζηα ζπξηάξηα 

ηεο εξγαιεηνζήθεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απινύζηεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζηελ απηνλνκία ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο κε ΝΤ ,ελώ έλα αληηθείκελν όπσο κηα 

καθέηα ηεο Σερλνινγίαο β΄ γπκλαζίνπ κπνξεί λα απνηειέζεη «αληηθείκελν αλαθνξάο» 

(ηξνγγπιόο, 2010) γηα ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο Σερλνινγίαο. 

 Η πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε ζηα καζήκαηα Σερλνινγίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

γηα ηελ βησκαηηθνπνίεζε ησλ ινγηθνκαζεκαηηθώλ ελλνηώλ «αξρή», «κέζε», «ηέινο» πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα 2.1.2, αθνύ εθηόο από ηε ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ κε ΝΤ 

κπνξεί λα πξνβιεθζεί δηαθνξεηηθόο ήρνο θαη ρξώκα γηα ηελ αξρή, ηελ κέζε θαη ην ηέινο ηεο 

δηαδξνκήο ηνπ ειηαθνύ ξνκπόη.  

1.3.2    Ομαδοζςνεπγαηική πποζέγγιζη και Αλληλεπιδπαζηικέρ Ροςηίνερ 

Η νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο θαη ε ζπκκεηνρή καζεηώλ/ηξησλ κε ΝΤ ζε 

νκάδεο  πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε απηώλ ησλ 

καζεηώλ/ηξησλ (Murphy, Grey & Honan, 2005). H αμία ηεο  ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζηελ 
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επίιπζε πξνβιήκαηνο από παηδηά κε ΝΤ, όπσο γηα παξάδεηγκα απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

παξάδεηγκα ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο ηεο Σερλνινγίαο γ’ γπκλαζίνπ (βι. ελόηεηα 2.1.2.1), 

έρεη αλαδεηρζεί εξεπλεηηθά από ηνπο Willis, Wishart, Williams θαη Pitcain (2003).  

Η νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε αθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά θαη βάζεη αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

Σερλνινγία β’ γπκλαζίνπ θαη επνκέλσο ε εξγαζία ζε νκάδεο κπνξεί λα πξνζθέξεη επθαηξίεο 

γηα αιιειεπηδξαζηηθέο ξνπηίλεο (ηξνγγπιόο, 2011) αθνύ ν/ε καζεηήο/ηξηα κε ΝΤ κπνξεί λα 

αλαιάβεη αξκνδηόηεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ ξόινπ ζηελ επηρείξεζε πνπ ζα ηνπ δίλνπλ θάζε 

βδνκάδα ηε δπλαηόηεηα λα επαλαιάβεη ηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα. Έηζη, ν/ε καζεηήο/ηξηα κε 

ΝΤ κπνξεί λα έρεη αλαιάβεη λα ελεκεξώλεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ/ηεο γηα ηελ εκέξα ηνπ 

επόκελνπ ζεκηλαξίνπ πξνόδνπ ηεο νκάδαο (κέζνδνο επηινγήο-απόθαζεο) ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ/ηεο θαη λα νξγαλώλεη ηνλ εμνπιηζκό, δειαδή ηα πιηθά θαη ηα εξγαιεία 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε νκάδα ηνπ/ηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο καθέηαο, αζθνύκελνο/ε ζηελ 

αληηζηνηρία θαη ζηε βησκαηηθνπνίεζε ησλ ινγηθνκαζεκαηηθώλ ελλνηώλ ηνπ ρώξνπ «πάλσ» 

θαη «θάησ» ζηα ξάθηα ηεο εξγαιεηνζήθε παξάιιεια κε ηηο αζθήζεηο ηαμηλόκεζεο (βι. 

ελόηεηα 2.2). 

1.3.3 Παισνίδι 

Μηα βαζηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε όισλ ησλ παηδηώλ κε ή ρσξίο ΝΤ είλαη ην παηρλίδη. Σν 

παηρλίδη ραξαθηεξίδεηαη από ζπλερή επαλάιεςε (Collis & Lacey, 1996) θαη κπνξεί λα είλαη 

αλνηρηό ζηε δηακόξθσζε από ηα παηδηά. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηρληδηώλ πνπ βνεζάεη 

ζηελ παξαθίλεζε θαη ζηελ ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ κε ΝΤ είλαη  ε δπλαηόηεηα ηεο επηινγήο 

θαη ηα επηηξεπηά ιάζε. ε πιήζνο καζεκάησλ όπσο ηα καζεκαηηθά (Ηughes, 1986. Strogilos 

& Kaila, 2003), θαη ε γιώζζα (Park, 1998) ππνζηεξίδεηαη εξεπλεηηθά ε απνηειεζκαηηθόηεηα 

ηνπ παηρληδηνύ σο εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ παηδηώλ κε ΝΤ θαη παξάιιεια 

θαηαδεηθλύεηαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ επηθνηλσληαθή, ζπκπεξηθνξηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηώλ απηώλ (Nind & Hewett, 1994. Kellett, 2000). 

2. Λογικομαθημαηικέρ έννοιερ ζηο μάθημα ηηρ Σεσνολογίαρ Γςμναζίος 

Σν κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ ζηνρεύεη ζηελ δηακόξθσζε 

ηερλνινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηώλ κε ηε δηακόξθσζε ελόο ηερλνινγηθνύ έξγνπ (α’ 

γπκλαζίνπ), κε ηελ ζπκκεηνρή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κηαο εηθνληθήο επηρείξεζεο (β’ 

γπκλαζίνπ), κε ηελ ζπκκεηνρή ζηελ πεηξακαηηθή έξεπλα (γ’ γπκλαζίνπ). Γηα όιεο απηέο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο απαηηείηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ε ζύληαμε ρξνλνδηαγξακκάησλ, ε 

ηήξεζε εκεξνινγίσλ θαη ε άζθεζε δηαδηθαζηώλ ειέγρνπλ θαη κεηξήζεσλ ζε 

πξνθαζνξηζκέλα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. πλεπώο ζην κάζεκα δίλνληαη 

επθαηξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ινγηθνκαζεκαηηθώλ ελλνηώλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΝΤ, 
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αθνύ νη έιεγρνη ηα εκεξνιόγηα, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη νη κεηξήζεηο πξνζθέξνληαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ρσξηθώλ ή ρξνληθώλ ελλνηώλ. 

2.1 Γιδακηική διαδικαζία ειζαγυγήρ ζηιρ λογικομαθημαηικέρ έννοιερ 

Σν πξώην ζηάδην ηεο δηδαθηηθήο δηαδξνκήο είλαη ην ζηάδην ηεο βησκαηηθνπνίεζεο ησλ 

ινγηθνκαζεκαηηθώλ ελλνηώλ (ηαύξνπ, 2002). Όηαλ ην παηδί δήζεη ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο, 

εκπεηξίεο θαη βηώκαηα ηόηε απηέο νη έλλνηεο παύνπλ λα είλαη αθεξεκέλα ιεθηηθά ζρήκαηα θαη 

ην παηδί απνθηάεη επνπηεία ησλ ζρεηηθώλ λνεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ. ην δεύηεξν ζηάδην ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδξνκήο όιεο νη ινγηθνκαζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ δηδάρζεζαλ  βησκαηηθά  πξέπεη 

λα κεηαβιεζνύλ ζε ιέμεηο πνπ ην παηδί κπνξεί θαζεκεξηλά λα ρξεζηκνπνηεί. Πξόθεηηαη γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο ιεθηηθνπνίεζεο. 

2.1.1 Βιυμαηικοποίηζη ηυν εννοιών «απσή», «μέζη», «ηέλορ» και ηο παπάδειγμα 

«Ηλιακό Ρομπόη» 

Έλα παηδί κε ήπηα ΝΤ κπνξεί κε ηελ παξάιιειε ζηήξημε εηδηθνύ παηδαγσγνύ ζηελ ηάμε λα 

ζπκκεηάζρεη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Σερλνινγία γ’ Γπκλαζίνπ ζηελ πεηξακαηηθή έξεπλα 

κε ηίηιν «Πώο επηδξά ε λεθνθάιπςε ζηελ ηαρύηεηα ηνπ ειηαθνύ ξνκπόη;». Ο ξόινο ηνπ 

παηδηνύ κπνξεί λα είλαη λα νξίζεη ηελ αξρή ελόο ζξαλίνπ σο ηελ αξρή ηεο δηαδξνκήο ηνπ 

ξνκπόη, λα ηνπνζεηεί θαη’ επαλάιεςε θαη κέζα από πξνθνξηθό δηάινγν κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ ην ξνκπόη ζηελ αξρή πξνθεηκέλνπ λα επαλαιεθζεί ην πείξακα. 

 

 

Δικόνα 1: Σο πομποη για ηην πειπαμαηική έπεςνα: «Πώρ επιδπά η νεθοκάλςτη ζηην ηασύηηηα ενόρ 

ηλιακού πομπόη;» 

 

Η αξρή θίλεζεο ηνπ ξνκπόη απνηειεί ρξνληθά ηελ αξρή ηεο ρξνλνκέηξεζεο ηεο δηαδξνκήο 

θαη ην ηέινο ηεο θίλεζεο ηνπ ξνκπόη απνηειεί ρξνληθά ην ζεκείν πνπ ηειεηώλεη ε 
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ρξνλνκέηξεζε. Λόγσ ησλ πνιιώλ επαλαιήςεσλ, ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ κε ΝΤ 

ηνπνζεηώληαο ζηελ αξρή ηεο δηαδξνκήο ην ξνκπόη, ηεο παξαηήξεζεο ηεο θίλεζήο ηνπ ζηελ 

κέζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο θαη ηεο θαηαγξαθήο ηεο ρξνλνκέηξεζεο ζην ηέινο 

ηεο δηαδξνκήο βησκαηηθνπνηνύληαη νη ρσξνρξνληθέο έλλνηεο «αξρή», «κέζε», «δηάξθεηα» θαη 

«ηέινο». 

2.1.2 Λεκηικοποίηζη ηυν εννοιών «απσή», «μέζη», «ηέλορ» και ηο παπάδειγμα 

«Γιακοπέρ Πάζσα» 

Μεηά ηε βησκαηηθνπνίεζε ην ίδην παηδί κε ΝΤ κπνξεί λα αζθεζεί ζηελ ιεθηηθνπνίεζε ησλ 

ρξνληθώλ ελλνηώλ, όπσο ε «αξρή» θαη  ην «ηέινο» ηεο εβδνκάδαο, ε αξρή, ε δηάξθεηα θαη ην 

ηέινο ησλ δηαθνπώλ ηνπ Πάζρα ζεκεηώλνληαο ζε έλα εκεξνιόγην ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ αλά 

ώξα θαη αλά εκέξα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε δειαδή ζηελ αξρή, θαηά ηε δηάξθεηα θαη ην ηέινο 

ηνπ ζρνιηθνύ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ αξρή, θαηά ηε δηάξθεηα θαη ζην ηέινο ησλ 

δηαθνπώλ. 

 

 

Δικόνα 2: Ημεπολόγιο για ηην απσή και ηο ηέλορ ηυν διακοπών ηος Πάζσα 2017 

 

Έηζη, βησκαηηθά νη ρξνληθέο έλλνηεο «αξρή», «κέζε» θαη «ηέινο» απνθηνύλ λόεκα θαη 

λνεηηθή επνπηεία από ην παηδί. Η δηαδηθαζία ηεο ιεθηηθνπνίεζεο γίλεηαη κε ηνλ πξνθνξηθό 

ιόγν θαη κε πνιιέο επαλαιήςεηο. ην ζεκείν απηό ζα κπνξνύζε ν/ε καζεηήο/ηξηα κε ΝΤ λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ιέμεηο απηέο θαη γηα θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ 

όπσο «ην δηάιιεηκα ηειείσζε θαη αξρίδεη ην κάζεκα», «αξρίδεη ην παηρλίδη» θιπ. 
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2.2 Άζκηζη Σαξινόμηζηρ, Οι έννοιερ «πάνυ» - «κάηυ», Σο παπάδειγμα 

«Δπγαλεία» 

Πξνθεηκέλνπ ν/ε καζεηήο/ηξηα κε ΝΤ λα δνκήζεη κε ιεηηνπξγηθό ηξόπν ηηο 

ινγηθνκαζεκαηηθέο έλλνηεο δελ αξθεί ε βησκαηηθνπνίεζε θαη ε ιεθηηθνπνίεζε κηαο ρσξηθήο 

ή ρξνληθήο έλλνηαο. Η νινθιήξσζε απηήο ηεο δηδαθηηθήο θάζεο είλαη ζεκαληηθό λα 

ζπλνδεύεηαη κε ηελ άζθεζε ηνπ παηδηνύ ζηελ ηαμηλόκεζε, ηελ ζύγθξηζε θαη ηελ αληηζηνίρηζε 

παξάιιεια κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε άιιεο ινγηθνκαζεκαηηθέο έλλνηεο, όπσο νη ρσξηθέο 

«πάλσ» θαη «θάησ». Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Σερλνινγία α’ γπκλαζίνπ ν εθπαηδεπηηθόο 

ζηνρεύεη νη καζεηέο/ηξηεο λα κπνξνύλ λα ηαμηλνκνύλ ηα εξγαιεία κε βάζε ηελ ιεηηνπξγηθή 

ηνπο ρξεζηκόηεηα ζηα ξάθηα ηεο εξγαιεηνζήθεο. Πξνηνύ ν εθπαηδεπηηθόο ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

εηθόλεο ησλ εξγαιείσλ, είλαη απαξαίηεην ε ηαμηλόκεζε λα μεθηλήζεη κε ηα εξγαιεία, 

πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα κε ηηο εηθόλεο λα γίλεη νκαιά ε κεηάβαζε από ην ζπγθεθξηκέλν 

ζην αθεξεκέλν (ηαύξνπ, 2002).  

Έηζη, ζηελ αξρή ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δώζεη εξγαιεία θνπήο (θνπίδηα, ςαιίδηα,  ζέγεο 

ρεηξόο, κεηαιινςάιηδα) ζε νκάδεο καζεηώλ κεηθηήο ηθαλόηεηαο θαη λα δεηήζεη λα ηα 

δηαθξίλνπλ κεηαμύ ηνπο. ηε ζπλέρεηα. ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο 

λα ηνπνζεηήζνπλ ηα εξγαιεία ζε έλα θνπηί ην νπνίν πεξηέρεη θαη άιια αληηθείκελα πνπ δελ 

είλαη εξγαιεία, όπσο κηα κηθξή αινπκηλέληα ξάβδν, έλα θνκκάηη ραξηί ή καθεηόραξην, έλα 

κηθξνύ κεγέζνπο μύιν «κπάιζα». Αθνινύζσο, ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δώζεη ηελ νδεγία 

λα βγάινπλ έμσ κόλν ηα πξάγκαηα πνπ ηνπο βνεζνύλ λα θόβνπλ. Βησκαηηθά θαη θάλνληαο 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πιηθώλ κπνξνύλ λα δηαπηζηώζνπλ πνηα είλαη απηά πνπ ηνπο 

βνεζνύλ ζηελ ηερληθή εξγαζία ηεο θνπήο θαη πνηα είλαη ηα πιηθά. 

2.3 Άζκηζη Ανηιζηοίσιζηρ – Η σπονική έννοια «μεηά» -  Σο παπάδειγμα «Σομείρ 

Παπαγυγήρ» 

Δθηόο από ηελ ηαμηλόκεζε, ε άζθεζε αληηζηνίρηζεο αληηθεηκέλσλ έλα πξνο έλα κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο κε ΝΤ πιήζνο εκπεηξηώλ νη νπνίεο ζπκβάιινπλ κε ηελ επαλάιεςε 

ζηελ ιεηηνπξγηθή δόκεζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαηήξεζεο αθόκα θαη όηαλ ηα αληηθείκελα 

αιιάμνπλ ζέζε ή κνξθή. ηηο αζθήζεηο απηέο ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθόο ζρεδηαζκόο, ώζηε νη 

αληηζηνηρίζεηο λα γίλνπλ κε πξάγκαηα πνπ ηα ζπλδέεη θπζηθή αηηηνθξαηία. Γηα παξάδεηγκα, ε 

αληηζηνίρηζε κηαο παηάηαο κε ην ρσξάθη ζην νπνίν θαιιηεξγείηαη είλαη κηα αληηζηνίρηζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από θπζηθή αηηηνθξαηία. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Σερλνινγία» 

β΄γπκλαζίνπ ν εθπαηδεπηηθόο έρεη σο ζηόρν νη καζεηέο/ηξηεο λα κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ αλ 

κηα επηρείξεζε αλήθεη ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή ή ηξηηνγελή ηνκέα. Γελ είλαη ζηε 

θπζηθή εκπεηξία ελόο καζεηή κε ή ρσξίο ΝΤ ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ chips αιιά κέζα 

από ηε ζπκκεηνρή ζε έλα παηρλίδη ξόισλ κέζα ζηελ αίζνπζα (νκάδα παηαηνθαιιηεξγεηώλ, 

νκάδα βηνκεραλίαο παξαγσγήο chips θαη νκάδα “mini market”), κε ηελ επίζθεςε ζην 

εξγνζηάζην θαη κε ηελ πξνβνιή βίληεν από ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ν/ε καζεηήο/ηξηα κε 

ΝΤ κπνξεί λα αζθεζεί ζηελ αληηζηνίρηζε θαη ηελ βησκαηηθνπνίεζε ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο 
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ρξνληθήο έλλνηαο «κεηά».  Μεηά ηελ πνιιαπιή επαλάιεςε ηεο βησκαηηθνπνίεζεο ηεο έλλνηαο 

«κεηά» κέζσ πνιιώλ αληίζηνηρσλ παηρληδηώλ νη καζεηέο/ηξηεο ζα αζθεζνύλ ζηελ 

αληηζηνίρηζε θαη ν/ε καζεηήο/ηξηα κε ΝΤ ζηελ ιεθηηθνπνίεζε ηεο έλλνηαο «κεηά». 

 

2.4 Παισνίδι – Άζκηζη καηαμέηπηζηρ- Οι έννοιερ «ποζόηηηαρ» - Σο παπάδειγμα 

«Μπιζκόηα» 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα ιάζε ζηελ πεξίπησζε ησλ πεηξακαηηθώλ εξεπλώλ κπνξνύλ λα 

θαηαγξαθνύλ σο πεξηνξηζκνί ή ζθάικαηα ελώ ε δπλαηόηεηα επηινγήο είλαη κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο αθνύ νη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα επηιέμνπλ ηελ ηηκή ηεο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. ηηο πεηξακαηηθέο έξεπλεο ηεο Σερλνινγίαο γ’ γπκλαζίνπ όιε ε 

νκάδα ησλ καζεηώλ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ππννκάδεο γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 

πιηθνύ πεξηηύιημεο ησλ κπηζθόησλ ζηνλ ζξπκκαηηζκό ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 

καζεηέο/ηξηεο ζα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε δηάθνξα πιηθά (αλεμάξηεηε κεηαβιεηήο ηεο έξεπλαο) 

ηνπ εξγαζηεξίνπ (ραξηί, ραξηόλη, αινπκηλόραξην, πιαζηηθή κεκβξάλε θα) δίλνληαο κε απηό 

ηνλ ηξόπν ηε δπλαηόηεηα επηινγήο θαη αλνηρηήο δηακόξθσζεο ηνπ παηρληδηνύ. Η θάζε νκάδα 

επηιέγεη λα δηακνξθώζεη ηα πεξηηπιίγκαηα γηα ηηο δηθέο ηεο δεθάδεο κπηζθόησλ αθνύ θάλεη 

ηε δηθή ηεο ππόζεζε ζρεηηθά κε ην πιηθό ηνπ πεξηηπιίγκαηνο πνπ ζα δηαηεξήζεη αθέξαηα ηα 

κπηζθόηα.   

ε απηή ηε δηδαθηηθή θάζε, είλαη επθαηξία γηα ηνλ/ηελ καζεηή/ηξηα κε ΝΤ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ηνπ/ηεο λα αζθεζεί ζηελ κέηξεζε κέζσ ηεο δηακόξθσζεο ησλ 

δεθάδσλ, αθνύ ην παθέην ησλ κπηζθόησλ έρεη δεθαηέζζεξα θαη όρη δέθα κπηζθόηα. Έηζη κε 

ηελ κέηξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ κπηζθόησλ θαη ηε δηακόξθσζε ησλ δεθάδσλ από ηα παθέηα 

ησλ δεθαηεζζάξσλ κπηζθόησλ δίλεηαη αθνξκή γηα άζθεζε ιεηηνπξγηθήο δόκεζεο ησλ 

ινγηθνκαζεκαηηθώλ ελλνηώλ «πεξηζζόηεξα», «ιηγόηεξα» θαη «ιηγνζηεύσ». ηε ζπλέρεηα ηεο 

έξεπλαο θαη αθνύ από ίδηα απόζηαζε νη καζεηέο/ηξηεο ξίμνπλ θαηαθόξπθα πάλσ ζηα 

ηπιηγκέλα κπηζθόηα αληηθείκελν ίδηνπ βάξνπο δίλεηαη ζηνλ/ζηελ καζεηή/ηξηα κε ΝΤ ε 

δπλαηόηεηα λα αζθεζεί ζηελ έλλνηα ηεο δηαηήξεζεο αθνύ ν/ε καζεηήο/ηξηα ηνπνζεηεί ζε 

δηαθνξεηηθή ζεηξά ηα κπηζθόηα πνπ έρνπλ ειαθξώο ζξπκκαηηζηεί θαη ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά 

απηά πνπ έρνπλ παξακείλεη αθέξαηα. Με ηελ άζθεζε απηή ην παηδί έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

αληηιεθζεί όηη ην δηαθνξεηηθό πεξηηύιηγκα θαη ην βάξνο πνπ επέθεξε ειαθξύ ζξπκκαηηζκό 

ζηα κπηζθόηα δελ κεηέβαιε ηνλ αξρηθό ζπλνιηθό αξηζκό ησλ κπηζθόησλ.  

ςμπεπάζμαηα  

Σν κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο είλαη επθαηξία γηα ηνπο καζεηέο κε ΝΤ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

ελεξγεηηθέο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη «εμσηεξηθέο» ζηξαηεγηθέο. Ο εθπαηδεπηηθόο 

βαζηδόκελνο ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ηηο ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ηνπ παηρληδηνύ, ηεο επηινγήο-απόθαζεο, ησλ αιιειεπηδξαζηηθώλ 
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ξνπηίλσλ θαη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο κπνξεί λα πξνζθέξεη θίλεηξα θαη εκπεηξίεο 

βησκαηηθνπνίεζεο ησλ ινγηθνκαζεκαηηθώλ ελλνηώλ ηνπ ρώξνπ, ηνπ ρξόλνπ, ηεο απόζηαζεο 

θαη ηεο πνζόηεηαο. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ εηδηθό παηδαγσγό θαη παξάιιεια κε ηελ 

ιεθηηθνπνίεζε ησλ ελλνηώλ ην παηδί κε ΝΤ κπνξεί λα αζθεζεί ζηελ ηαμηλόκεζε, ηελ 

αληηζηνίρηζε θαη ηελ θαηακέηξεζε πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ιεηηνπξγηθή δόκεζε ρξήζηκσλ 

ελλνηώλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο. Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε 

δηεμαγσγή εξεπλεηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ επίδξαζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν απηό ή/θαη άιισλ ζηα καζήκαηα Σερλνινγίαο ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ινγηθνκαζεκαηηθώλ ελλνηώλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΝΤ. 
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