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3ο Φεζηιβάλ «Η Αμηαμάκλαζη ηης Αμαπηρίας 
ζηημ Τέτμη», 3-10 Δεκεμβρίοσ 2020  



Πεξίγξακκα ηεο εηζήγεζεο 

 Γύν αθξαίεο εμαηξεηηθόηεηεο ζπλππάξρνπλ  

 Γπζθνιίεο (disabilities) θαη κνξθέο αλαπεξίαο  

 Υςειέο ηθαλόηεηεο, ραξίζκαηα /ηαιέληα  

 Πώο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη ε νκάδα απηή 
ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην ζρνιείν  

 Δξεπλεηηθά επξήκαηα 

 Παξεκβάζεηο κέζσ ησλ Τερλώλ 



Δύν εμαηξεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 
ζπλππάξρνπλ..  

 

κε δύν πόινπο από ραξαθηεξηζηηθά πνπ  

ζπλεπάγνληαη ηελ αλάγθε γηα: 

 έγθαηξε δηάγλσζε ηόζν ησλ εηδηθώλ δπζθνιηώλ/ηεο αλαπεξίαο, 
όζν θαη ησλ ραξηζκάησλ θαη ηαιέλησλ  

 απνδνρή ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ 
αλαγθώλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

 απνδνρή ησλ δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ αλαγθώλ ζηελ 
εθπαίδεπζε (David, 2015 . Gari,  Mylonas, & Portešová, 2015). 

  

 



Δύν δηακεηξηθά αληίζεηεο εμαηξεηηθόηεηεο 

ηεο αλαπεξίαο & ηεο ραξηζκαηηθόηεηαο/ηαιέληνπ πνπ ζηα 

«δηπιά εμαηξεηηθά άηνκα» (twice-exceptional individuals), 

παηδηά θαη εθήβνπο, ζπληζηνύλ πξόθιεζε γηα: 

 ηελ θαηαλόεζή ηνπο 

 ηελ απνδνρή ηνπο 

 ηελ εθπαίδεπζε 

 ηελ αληηκεηώπηζε ηεο εηηθεηηνπνίεζήο ηνπο                      

ζηηο θαηεγνξίεο ησλ «θαθώο πξνζαξκνζκέλσλ καζεηώλ», 

ησλ «απνκνλσκέλσλ»  (David, 2015).  

 



Σα άηνκα απηά δηαζέηνπλ: 

• από ηε κηα κεξηά πςειό δπλακηθό ζε  ηνκείο 
όπσο νη λνεηηθέο ηθαλόηεηεο, νη αθαδεκατθέο 
ηθαλόηεηεο ή θάπνηεο ηαιαληνύρεο ζπκπεξηθνξέο,  
ζ’ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ηνκείο ησλ Τερλώλ ή 
εηδηθέο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο  

• από ηελ άιιε κεξηά ραξαθηεξίδνληαη από 
ζσκαηηθέο/ςπρνζσκαηηθέο/αηζζεηεξηαθέο 
δπζθνιίεο θαη αλαπεξίεο.  

    





 
 
 
 
 
 
 
Υαξαθηεξηζηηθέο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ κειεηεζεί       
λα ζπλππάξρνπλ κε εμαηξεηηθέο ηθαλόηεηεο  
 

 Γηαηαξαρή ειιεηκαηηθήο πξνζνρήο/ ππεξθηλεηηθόηεηα      

(ADHD) 

 Γηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ (ASD)                               

π.ρ. Υςειήο Λεηηνπξγηθόηεηαο Σύλδξνκν Asperger (HFA)  

 Μνξθέο θηλεηηθήο αλαπεξίαο  

 Γπζθνιίεο αθνπζηηθήο επεμεξγαζίαο 

 Γπζθνιίεο όξαζεο 

 Δηδηθή Αλαπηπμηαθή Γπζιεμία (Specific developmental 

dyslexia).  

 



ΥΑΡΙΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (Giftedness) 

    ε ελ δπλάκεη αλζξώπηλε δπλαηόηεηα (potential) γηα     

πςειά επηηεύγκαηα πνπ εθθξάδεηαη κε κάζεζε 

    - ζε επίπεδν πςειήο πνιππινθόηεηαο  

    - ζε ξπζκό εμαηξεηηθά ηαρύηεξν από ησλ ζπλνκειίθσλ 

    ζε κία ή πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο πνπ επηδνθηκάδνληαη από 

ηελ επξύηεξε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή νκάδα. 

  
•     



Η έλλνηα ηεο ραξηζκαηηθόηεηαο  
ζηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία  

(Tannenbaum, 1983, 1986, 1991, 2000)  

 
• Υςειέο γεληθέο ηθαλόηεηεο (π.ρ γεληθή λνεκνζύλε)  

• Δηδηθέο ηθαλόηεηεο (π.ρ. ζε ηνκείο επηζηεκνληθνύο θαη 
θαιιηηερληθνύο)  

• Με-γλσζηηθνύ ραξαθηήξα ηθαλόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη π.ρ. κε 
θίλεηξα, απηναληίιεςε, ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο  

• Γηεπθνιπληηθνί παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο - θνηλσληθνύ, 
θπζηθνύ, & πλεπκαηηθνύ - κε θξίζηκε ηελ επηξξνή ηεο 
νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ζπλνκειίθσλ  

• Οκαιή έθβαζε ησλ θξίζηκσλ γεγνλόησλ ηεο δσήο.  

 
 



                       

ΜΕΡΙΚΑ ΠΙΟ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
ΥΑΡΙΜΑΣΙΚΧΝ ΑΣΟΜΧΝ 

 

• Δίλαη πνιύ ελεξγεηηθά θαη δείρλνπλ λα ρξεηάδνληαη ιηγόηεξν 
ύπλν 

• Δίλαη πεξίεξγα θαη παξαηεξεηηθά  

• Μαζαίλνπλ πνιύ γξήγνξα κε ιηγόηεξεο ή ρσξίο 
επαλαιήςεηο 

• Έρνπλ πινπζηόηεξν ιεμηιόγην από ηνπο ζπλνκειίθνπο 

• Εκβαζύλνπλ ζε ζέκαηα πνπ ηα ελδηαθέξνπλ θαη θάλνπλ 
πεξηζζόηεξεο θαη πςειόηεξνπ επηπέδνπ εξσηήζεηο από ηνπο 
ζπλνκειίθνπο. 



• Δηςνύλ γηα κάζεζε θαη ζπρλά καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ 
ζε πνιύ κηθξή ειηθία από κόλα ηνπο 

• Γίλνπλ νινθιεξσκέλεο ιύζεηο ζε πξνβιήκαηα θαη 
ζπρλά έρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία ιύζεηο  

• Μπνξνύλ λα αζρνινύληαη ηαπηόρξνλα κε 
πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζέκαηα  

• Παίξλνπλ εύθνια πξσηνβνπιίεο  

• Δίλαη επαίζζεηα ζε ζέκαηα δηθαηνζύλεο θαη εζηθά 
δεηήκαηα 

• Έρνπλ αλαπηπγκέλε αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ. 



 
Σαιέληα / Σαιαληνύρεο ζπκπεξηθνξέο  

 
 

 Δθθξάδνληαη κε εμαηξεηηθέο επηδόζεηο - πνηνηηθά & 
πνζνηηθά- ζπγθξηηηθά κε απηέο ησλ ζπλνκειίθσλ, 
ηνπιάρηζηνλ ζε κία πεξηνρή ηεο αλζξώπηλεο 
δξαζηεξηόηεηαο, θαη ζε ηέηνην επίπεδν, ώζηε ηα άηνκα 
πνπ ηηο παξνπζηάδνπλ λα θαηαηάζζνληαη ζην πςειόηεξν 
10% ησλ ζπλνκειίθσλ. 

 Σπλδένληαη κε έκθπηεο ηθαλόηεηεο πνπ σζηόζν 
παξάιιεια αλαπηύζζνληαη ζπζηεκαηηθά θαη ζε 
καθξόρξνλε βάζε κέζσ εηδηθήο θαηάξηηζεο θαη 
εμάζθεζεο (Gagné, 2008. Porter, 1999). 

 



Δέζκεπζε ζην ηαιέλην 

 Τα πεξηζζόηεξα ηαιαληνύρα άηνκα 

μεθηλνύλ λα εθπαηδεύνληαη πνιύ 

λσξίο ζηελ παηδηθή ειηθία, 

«αθήλνληαο πίζσ» άιιεο δξαζηεξηόηεηεο 

 Βαζκηαία απμάλνπλ ην βαζκό ηεο 

δέζκεπζήο ηνπο ζην ηαιέλην ηόζν, 

ώζηε λα θηάλνπλ, ζπρλά ζην ηέινο ηεο 

εθεβείαο, ζε πιήξε θαη απνθιεηζηηθή 

ελαζρόιεζε κε ην αληηθείκελν ηνπ 

ηαιέληνπ ηνπο θαη αξγόηεξα, ζε όιν θαη 

πην δεκηνπξγηθή ελαζρόιεζε κε απηό. 

 



Άηνκα κε εηδηθέο δπζθνιίεο/αλαπεξία  
& ραξηζκαηηθόηεηα /ηαιέλην 

 
Εηεξνγελήο νκάδα αηόκσλ, αθνύ θάζε άηνκν               

ραξαθηεξίδεηαη από έλα κνλαδηθό ζπλδπαζκό ραξηζκάησλ 

θαη δπζθνιηώλ θαη παξνπζηάδεη κνλαδηθνύ ραξαθηήξα           

αλάγθεο πνπ ζπρλά δελ αλαγλσξίδνληαη, παξακεινύληαη. 

Βηώλεη:  

 πίεζε από ό,ηη ζεσξείηαη «θαλνληθό», κε βάζε ηηο 

θνηλσληθέο λόξκεο θαη ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πεξί 

επηηπρίαο θαη «πγείαο θαη δύλακεο»  

 ηελ εζηίαζε από ην θνηλσληθό πιαίζην ζηελ 

αλαπεξία/ζηηο δπζθνιίεο ηνπ θαη ηελ παξακέιεζε ηεο  

                 ραξηζκαηηθόηεηαο /ηνπ ηαιέληνπ. 



 κία δηαξθή απεηιή θνηλσληθνύ ζηηγκαηηζκνύ, θαη 

κάιηζηα δηπιή απεηιή, ηόζν πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ηεο ραξηζκαηηθόηεηαο, όζν θαη ηεο αλαπεξίαο  

 ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε πνπ ζπκβάιεη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο επαισηόηεηα θαη ζε 

απμεκέλεο αλάγθεο γηα πξνζνρή από ηνπο ελειίθνπο.  

 

 
 



• Οη ίδηεο νη πςειέο ηθαλόηεηεο/ ην ηαιέλην, ηδηαίηεξα 
όηαλ αμηνπνηνύληαη 

• Η πςειή ηθαλόηεηα γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ 

• Η δηνξαηηθόηεηα  

• Η αίζζεζε δηθαίνπ θαη εζηθήο, σο θαζνδεγεηηθνύ 
άμνλαο δξάζεο  

• Η αθνζίσζε/δέζκεπζε ζηελ επίηεπμε ζθνπώλ & 
ζηόρσλ γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ/ηαιέλησλ  

      

    (Neihart, Pfeiffer & Cross, 2015).  

 

 

 

Πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο  
 



 
 

Με ηνπο καζεηέο απηνύο 

νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο  

 
 λα απνδερζνύλ ηε ζπλύπαξμε ηόζν δηαθνξεηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ  

 λα εληνπίζνπλ ηηο πςειέο ηθαλόηεηεο/ ραξίζκαηα/ 
ηαιέληα, επεηδή ζπρλά εζηηάδνπλ επθνιόηεξα ζηηο εηδηθέο 
δπζθνιίεο/ζηελ αλαπεξία, παξαγλσξίδνληαο ηηο πςειέο 
ηθαλόηεηεο 

                               (Yewchuck & Lupart, 2002. Winebrenner, 2003)  

 

 

    



Γνλείο & νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ  

 

   Ζ ζπλνιηθή ζεηηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο απνδνρήο πξνο ην παηδί νδεγνύλ 
ζηαδηαθά ζηελ ππόδεημε & ζηελ αλάδεημε ησλ 
πςειώλ ηθαλνηήησλ/ηνπ ηαιέληνπ ζε παηδηά θαη 
εθήβνπο κε αλαπεξίεο.  

 

Αξλεηηθέο είλαη νη επηπηώζεηο από: 

  ηελ ππεξβνιηθή παξόηξπλζε & άζθεζε πίεζεο 

  ηελ απνζάξξπλζε. 

 

     



Κνηλέο ζπλέπεηεο  
ηεο ππεξ-παξόηξπλζεο &  

ηεο απo-ζάξξπλζεο ησλ γνλέσλ 

 

 Μηθξόηεξε πξνζσπηθή ζπκκεηνρή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή  επέλδπζε ηνπ παηδηνύ ζε ζηόρνπο 

θαη δξάζεηο  

 Αζζελέζηεξα θίλεηξα γηα επηηεύγκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

ζηόρνπο πνπ ζέηεη  

 Με ξεαιηζηηθέο ηάζεηο ηνπ παηδηνύ γηα ηειεηόηεηα 
πνπ νδεγνύλ ζε ππεξβνιηθά πηεζηηθνύο ζηόρνπο θαη, ζε 
θάπνηεο πεξηπηώζεηο, αλεθπιήξσηνπο 

  
           (Fetzer, 2000 . Freeman, 2000 . Shevitz et al., 2003).  

 

 

                                                                                                                                       
   



Γηα ηελ ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ απηώλ 
ηνπο απαηηνύληαη βαζηθά βήκαηα : 

 Οκάδα επνπηείαο ηεο ζπλνιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. 
Απνηειείηαη από: εηδηθό εθπαηδεπηηθό ζε ζέκαηα 
ραξηζκαηηθόηεηαο, εηδηθό παηδαγσγό ζηηο εηδηθέο αδπλακίεο/ 
αλαπεξία, ζρνιηθό ςπρνιόγν, θνηλσληθό ιεηηνπξγό, 
εξγνζεξαπεπηή, ηαηξηθό & λνζειεπηηθό πξνζσπηθό (όηαλ 
απαηηείηαη), δάζθαιν/α ηεο εθάζηνηε ηάμεο , γνλείο.  

 Επηζήκαλζε ησλ πςειώλ ηθαλνηήησλ/ηαιέλησλ & ησλ 
εηδηθώλ δπζθνιηώλ/δπζιεηηνπξγηώλ 

 Εληνπηζκόο ησλ κνλαδηθώλ αλαγθώλ θαη ησλ 
ηδηαίηεξσλ πξνθιήζεσλ 

 Δπλακηθή αλαδήηεζε ιύζεσλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο 
κνλαδηθέο ηνπο αλάγθεο. 

                           (Shroeder, Rankin, Flores, Goff, et. al., 2017). 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 
 



H εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο                   
έληαμε πξνϋπνζέηεη: 

• Επέιηθηα πξνγξάκκαηα κε εμαηνκηθεπκέλεο κεζόδνπο 

παξέκβαζεο  

• Ταπηόρξνλε θξνληίδα ησλ πςειώλ ηθαλνηήησλ & 

ησλ εηδηθώλ δπζθνιηώλ 

• πζηεκαηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε 

εηδηθέο γλώζεηο πνπ ζα πξέπεη λα απνθηνύλ ζηηο ζπνπδέο 

ηνπο (pre-service) θαη σο εξγαδόκελνη εθπαηδεπηηθνί        

(in-service).  

                        (Shroeder, Rankin, Flores, Goff, et. al., 2017). 

 

). 

  



Παξεκβάζεηο κέζσ ησλ Σερλώλ  
Θεαηξηθό παηρλίδη  

 Γεκηνπξγηθή θίλεζε 

 Φνξόο 

 Εσγξαθηθή 

 Γξακαηνζεξαπεία 

Μνπζηθνζεξαπεία  



Εξεπλεηηθά επξήκαηα 

πεηξακαηηθώλ κειεηώλ, κε παηδηά πξνζρνιηθήο,           
ζρνιηθήο & εθεβηθήο ειηθίαο, δηαπηζηώλνπλ όηη ηα 
πξνγξάκκαηα κέζσ ηέρλεο ζπκβάιινπλ: 

• ζηελ αλάπηπμε απνδνηηθόηεξσλ ζηξαηεγηθώλ 
κάζεζεο  

• ζηνλ θαιύηεξν έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

• ζηελ ππνζηήξημε όζσλ γλσζηηθώλ δηαδηθαζηώλ 
ρξεηάδεηαη (κλήκε, αληίιεςε)  

• ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ εμαηξεηηθώλ 
ηθαλνηήησλ θαη ησλ δπζθνιηώλ πνπ ζπλππάξρνπλ  

         (Coroiu-Petruata, 2015 . Eiserman, Lai, & Rushton, 2015. 

                   Urmstone & Aujla, 2019).  

 



    

    Άιιεο κειέηεο πνπ βαζίδνληαη ζε πνηνηηθά θπξίσο 

δεδνκέλα, κε ρξήζε αθεγεκαηηθώλ εξεπλεηηθώλ 

πξαθηηθώλ, έρνπλ ζπκβάιεη ηδηαίηεξα, ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία, ζηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθώλ ησλ 

αηόκσλ απηώλ 

   (Μαληέιε, Αλδξνύηζνπ, Τζάθσλα, & Γήκνπ, 2015,Οθησβξ.  

Ronskley - Pavua, 2019).  



Μαθξνπξόζεζκα, νη παξεκβάζεηο κέζσ             
ησλ Σερλώλ ζπκβάιινπλ: 

 

• ζηελ απνθπγή ηεο απηνζηηγκαηνπνίεζεο πνπ βαζαίλεη 
θαη επηηείλεη ηελ έιιεηςε θαηαλόεζεο ηνπ εαπηνύ θαη ησλ 
αλαγθώλ ηνπ (Ronskley- Pavua, 2019). 

• ζηνλ εληνπηζκό ηξόπσλ ώζηε ην δηπιά εμαηξεηηθό άηνκν   
λα κπνξεί λα εκπεξηέρεηαη ζηηο νκάδεο νκειίθσλ, 
κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ θαη 
ππεξεηώληαο ζπζηεκαηηθά ηε ζπκπεξηιεπηηθόηεηα  
(Urmston & Aujla, 2019). 

  



                                  ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

• Όζα άηνκα αλαθαιύπηνπλ ηα ραξίζκαηα                  
θαη ηα ηαιέληα ηνπο, θαη ηα αμηνπνηνύλ, κπνξνύλ    
λα ζρεδηάζνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο, κε ηελ θαηάιιειε 
ππνζηήξημε, ζθνπνύο θαη ζηόρνπο πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ 
λα κεηαπεδήζνπλ ζε πςειόηεξα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο 
θαη ζπκπεξηιεπηηθήο θιίκαθαο, εμειίζζνληαο ζην κέγηζην 
δπλαηό βαζκό όζεο από ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο πζηεξνύλ.  

 

• ..... ζηελ πξννπηηθή ηεο πινπνίεζεο ελόο ηδεώδνπο 
γηα ηνλ θόζκν πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπκπεξίιεςε 
ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, όπνηα θαηεύζπλζε θη 
αλ έρεη απηή. 
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