Οι Ειδικέρ Αναπηςξιακέρ
Διαηαπασέρ με μια μαηιά…

ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ
ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ:
Με ηνλ όξν «Αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή» πεξηγξάθνπκε
λνεηηθέο ή λεπξνθπζηνινγηθέο αδπλακίεο ή ειιείκκαηα, ηα
νπνία εθδειώλνληαη πνιύ λσξίο ζην άηνκν θαη αθνξνύλ
ζηε καζεζηαθή-εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ θηλεηηθή
ιεηηνπξγία θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ πξνζαξκνγή.
Οη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο εθδειώλνληαη από ηελ πξώηκε
παηδηθή ειηθία θαη εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη ζε όιε ηε
δηάξθεηα δσήο ηνπ αηόκνπ θαη αθνξνύλ ζην 1 – 10% ηνπ
πιεζπζκνύ ησλ δπηηθώλ θνηλσληώλ.
Δηαθξίλνληαη ζε ήπηαο, κέηξηαο θαη ζνβαξήο δπζθνιίαο θαη
πξνζδηνξίδνπλ ηηο δηαηαξαρέο ηεο λνεηηθήο ζηέξεζεο, ηεο
εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο, ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ,
ησλ γελεηηθώλ θαη ρξσκνζσκηθώλ αλσκαιηώλ (ζύλδξνκν
Down, ζύλδξνκν εύζξαπζηνπ X) θαη ησλ εηδηθώλ
αλαπηπμηαθώλ καζεζηαθώλ θαη δεπηεξνγελώλ γισζζηθώλ
δηαηαξαρώλ.

Δηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Δηαηαξαρέο:
ύκθσλα κε ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM-IVTR (American Psychiatric Association, 2000), νη
δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ραξαθηεξίδνπλ
δηαηαξαρέο ζηελ πξνζαξκνγή θαη
θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνύ.
ηελ θαηεγνξία ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθώλ
δηαηαξαρώλ πεξηιακβάλνληαη νη δηαηαξαρέο νη
νπνίεο νξίδνπλ ην «θάζμα ηος αςηιζμού», ηο
ζύνδπομο Rett, η παιδική αποδιοπγανυηική
διαηαπασή και η διάσςηη αναπηςξιακή διαηαπασή
μη πποζδιοπιζόμενη αλλιώρ.

Το θάζμα ηος αςηιζμού:
Απηηζκόο ηύπνπ Kanner - ύλδξνκν Asperger εκαζηνινγηθή/Πξαγκαηνινγηθή Δηαηαξαρή
Καηά ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ παηδηνύ,
παξνπζηάδνληαη ζπκπηώκαηα πνπ αθνξνύλ ζε
πην πνιύπινθνπο ηνκείο ηεο δσή θαη ηεο
αλάπηπμεο, κε ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ
θαηάθηεζε ηεο Επικοινυνίαρ - Ανηίλητηρ –
Κινηηικόηηηαρ.

ύλδξνκν Δηάζπαζεο Πξνζνρήο –
Τπεξθηλεηηθόηεηαο
Σν ζύλδξνκν δηάζπαζεο πξνζνρήο–Τπεξθηλεηηθόηεηαο (ΔΕΠ-Τ /
ADHD) απνηειεί κηα λεπξνθπζηνινγηθή αλαπηπμηαθή
δηαηαξαρή. ε αληίζεζε κε ηνλ απηηζκό, ε ΔΕΠ-Τ είλαη ε πην
ζςσνά διαγνυζμένη δηαηαξαρή ζηελ παηδηθή ειηθία,
επεξεάδνληαο ηο 3 έσο 5% παηδηώλ θαη εθήβσλ, κε έλαξμε
ζπκπησκάησλ πξηλ από ηελ ειηθία ησλ επηά εηώλ.
Η ΔΕΠ-Τ είλαη κηα εηεξνγελήο δηαηαξαρή ηόζν σο πξνο ηελ
θιηληθή ηεο εηθόλα όζν θαη σο πξνο ηελ αηηηνινγία ηεο.
Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, θαηαγξάθνληαη εκκέλνπζεο
ζπκπεξηθνξέο δηάζπαζεο πξνζνρήο θαη/ή ππεξθηλεηηθόηεηαο
θαη παξνξκεηηθόηεηαο κε ειιηπείο θνηλσληθέο θαη
αθαδεκατθέο επηδόζεηο.

Ννεηηθή Τζηέξεζε
Ωο λνεηηθή πζηέξεζε, ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο
DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000),
πεξηγξάθεηαη κηα ζύλζεηε θαηάζηαζε δπζιεηηνπξγηώλ ζε
όινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο θαη δόκεζεο ηεο γλσζηηθήο,
αληηιεπηηθήο θαη λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ηεο
πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελόο αηόκνπ.
Σξεηο, σζηόζν, είλαη νη θύξηεο θαηεγνξίεο ραξαθηεξηζηηθώλ
νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ην profile ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή
πζηέξεζε:
i) ην ρακειό λνεηηθό δπλακηθό, όπσο απηό θαηαγξάθεηαη κε
ην δείθηε λνεκνζύλεο (IQ), ii) ηα ειιείκκαηα ζηελ
πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά: αθελόο, ζην ρεηξηζκό ησλ
θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ επηβίσζεο, όπσο είλαη ε ηξνθή, ην
ληύζηκν, ε θαζαξηόηεηα, θ.ι.π. θαη, αθεηέξνπ, ζηελ
απνδνρή θαλόλσλ θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο θαη, iii) ε
εθδήισζή ηεο από ηα πξώηα θηόιαο ζηάδηα αλάπηπμεο
ηνπ αηόκνπ.

Αλαπηπμηαθέο Γισζζηθέο Δηαηαξαρέο
Οη γισζζηθέο δηαηαξαρέο αθνξνύλ: i) ζε πξνβιήκαηα ρξήζεο
ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο ζην ζύλνιό ηνπ ή ζε ηκήκαηά
ηνπ θαη, ii) ζηελ εθδήισζε δπζθνιηώλ επηθνηλσλίαο κε
ζπλέπεηεο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο.
Οη γισζζηθέο δηαηαξαρέο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε:
• Εμειηθηηθέο γισζζηθέο δηαηαξαρέο: αθνξνύλ ζηελ
θαζπζηέξεζε ή επηβξάδπλζε ζηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο
από ηα πξώηα ζηάδηα γισζζηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ,
αιιά δηαηεξείηαη θαη ζηελ ελήιηθε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά.
• Επίθηεηεο γισζζηθέο δηαηαξαρέο: ραξαθηεξίδνπλ ηελ πηώζε
ηεο γισζζηθήο ηθαλόηεηαο ιόγσ: α) εγθεθαιηθνύ
ηξαπκαηηζκνύ, β) αζζέλεηαο ή βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ
θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο.

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο:
«δηαηαξαρέο ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο από ηηο βαζηθέο
ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
θαηαλόεζε ή ηε ρξήζε ηνπ ιόγνπ, γξαπηνύ ή
πξνθνξηθνύ. Απηέο νη δηαηαξαρέο κπνξεί λα
εθδεισζνύλ κέζα από αλεπαξθή ηθαλόηεηα γηα
αθνπζηηθή πξνζνρή, ζθέςε, νκηιία, αλάγλσζε, γξαθή,
νξζνγξαθία ή καζεκαηηθνύο ππνινγηζκνύο. Μπνξεί,
επίζεο, λα πεξηιακβάλνπλ θαηαζηάζεηο κε αληηιεπηηθέο
κεηνλεμίεο, εγθεθαιηθή βιάβε, ειάρηζηε εγθεθαιηθή
δπζιεηηνπξγία, δπζιεμία θαη εμειηθηηθή αθαζία»
(Public Law No. 91-230 84 Stat. p. 175, 177).

Μία διαηαπασή…Δύο
διαθοπεηικέρ πποζεγγίζειρ…
Δύο διαθοπεηικέρ πποοπηικέρ…

1η Πποζέγγιζη…
Ο Νόξκαλ: Έρσ βεβαίσζε όηη πάζρσ από δπζιεμία εδώ θαη

πέληε ρξόληα. Όηαλ πξσηόκαζα όηη δελ κπνξνύζα λα δηαβάζσ ή λα
γξάςσ πνιύ θαιά, δελ κε πείξαμε πνιύ. θέθηεθα όηη ηειηθά ζα
ηα θαηάθεξλα, αθνύ ν θαζέλαο καζαίλεη λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη.
Μεηά άξρηζα λα ζηελνρσξηέκαη θαη λα κε κ’ αξέζεη ην ζρνιείν θαη
κεξηθέο θνξέο έιεγα ζηνπο γνλείο κνπ όηη ήκνπλ άξξσζηνο θαη όηη
δελ κπνξνύζα λα πάσ.
Δε ληώζσ έηζη ηώξα. Ξέξσ ηη είλαη δπζιεμία θαη μέξσ όηη πάληα ζα
έρσ δπζθνιία κε ηηο γξακκέλεο ιέμεηο είηε αλ έρσ λα ηηο δηαβάζσ
είηε λα ηηο γξάςσ. Αθνινπζώ έλα ηδηαίηεξν πξόγξακκα πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηε βεβαίσζή κνπ

Ο

παηέξαο

ηνπ

Νόξκαλ:

Όηαλ έκαζα γηα ην ζύζηεκα ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο
ήζεια ν Νόξκαλ λα δηαγλσζηεί θαη λα πάξεη βεβαίσζε
γηαηί γλώξηδα όηη κέζσ απηήο ζα ιάκβαλε ηελ θαιύηεξε
βνήζεηα πνπ ην ζρνιείν κπνξεί λα πξνζθέξεη. ηα
ηειεπηαία πέληε ρξόληα ιακβάλεη ηε βνήζεηα απηή από
εηδηθνύο δαζθάινπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ εηδηθέο ηερληθέο.
Επίζεο, ηνπ έρνπλ δώζεη έλα θνξεηό ππνινγηζηή έηζη
ώζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα γξάθεη απαληήζεηο. Έρεη πνιιά
ραξαθηεξηζηηθά δπζιεμίαο. Είλαη αδέμηνο θαη κεξηθέο
θνξέο ρξεηάδεηαη νξγάλσζε. Γη’ απηό ην ιόγν, είκαη
επραξηζηεκέλνο πνπ αθνινπζεί κηα ζεηξά καζεκάησλ πνπ
αθνξνύλ ζηα εθπαηδεπηηθά εθόδηα γηα ην ζρνιείν

Ο Γπκλαζηάξρεο:
ηε Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε νη καζεηέο έρνπλ
δηαθνξεηηθό θαζεγεηή γηα ην θάζε κάζεκα.
Έηζη ν Νόξκαλ δελ έρεη έλα κόλν δάζθαιν όπσο
είρε ζην Δεκνηηθό ρνιείν. Αιιά εγώ θαη ε
εηδηθή δαζθάια ηνπ ζρνιείνπ γλσξίδνπκε ην
πξόβιεκά ηνπ από ηε βεβαίσζε πνπ έρεη. Η
εηδηθή δαζθάια πιεξνθόξεζε όινπο ηνπο
θαζεγεηέο ηνπ Νόξκαλ γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδεη θαη νη άιινη δάζθαινη ζα
πξνεηνηκάδνπλ ζπρλά αζθήζεηο γηα ην Νόξκαλ
ρακειόηεξνπ επηπέδνπ έηζη ώζηε λα ηηο
θαηαιαβαίλεη

Όινη νη θαζεγεηέο ζην ζρνιείν γλσξίδνπλ ην
πξόβιεκα ηνπ Νόξκαλ θαη θαηαλννύλ ηηο
εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο, πξνζαξκόδνπλ ηηο
εξγαζίεο ηνπ, ηνπ δηεπθνιύλνπλ ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ζην κάζεκα θαη ηνλ θαηεπζύλνπλ ζηελ
πεξαηηέξσ, θαηάιιειε γη’ απηόλ, πνξεία
ζπνπδώλ.
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Πποζέγγιζη…

Παλειιήληα Έλσζε Γνλέσλ ησλ
Παηδηώλ κε Μαζεζηαθέο
Δπζθνιίεο (Π.Ε.Γ.Π.Μ.Δ.):

«ε πξόζβαζε ησλ καζεηώλ κε Μ.Δ. ζηελ
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη κηα δύζθνιε έσο
αδύλαηε ππόζεζε, θαζώο -κε ηε ζπκβνιή
εηδηθώλ- ζα έπξεπε λα γίλεηαη εμαληιεηηθή
δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηώλ
ησλ καζεηώλ απηώλ έγθαηξα θαη ππνρξεσηηθά
είηε ζην Γπκλάζην είηε ζην Λύθεην, έηζη ώζηε
λα κε δηακνξθώλνληαη ζπλζήθεο απνθιεηζκνύ.
Απελαληίαο, ζην επίπεδν ηεο Δεπηεξνβάζκηαο
Εθπαίδεπζεο δε ιεηηνπξγεί θαλέλα νπζηαζηηθό
θαη νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ππνζηήξημεο θαη
βνήζεηαο ησλ καζεηώλ απηώλ»

