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Ν Ο Η Τ Ι Κ Η

Υ Σ Τ Ε Ρ Η Σ Η

Η νοητική υστέρηση αφορά στη νοητική λειτουργία του ατόμου,

η οποία βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο. Τα αίτια είναι πάρα

πολλά, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι

γνωστά. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι η μειωμένη νοητική

ικανότητα, τα ελλείμματα σε διάφορες δεξιότητες και οι

δυσκολίες στην προσαρμοστική συμπεριφορά.

Η νοητική υστέρηση διακρίνεται σε:

ελαφριά νοητική υστέρηση 

μέτρια νοητική υστέρηση 

βαριά νοητική υστέρηση

Τα άτομα με νοητική υστέρηση μαθαίνουν με πιο αργό ρυθμό.

Για το λόγο αυτό, μπορεί να μαθαίνουν λιγότερα πράγματα

συγκριτικά με τους άλλους ανθρώπους. Παρόλα αυτά υπάρχουν

διαφορές μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να

έχει ήπιές δυσκολίες, ενώ ένα άλλο να έχει πιο σοβαρά

προβλήματα.
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2.

3.
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·έχει δυσκολία κατανόησης αυτών που λένε ή εννοούν οι

άλλοι

·έχει δυσκολία να δηλώσει αυτό που επιθυμεί ή νιώθει

·έχει δυσκολία κατανόησης κοινωνικών κανόνων

·έχει δυσκολίες στη μάθηση και στη συγκέντρωση

·χρειάζεται να επαναλάβει κάποια πράγματα αρκετές φορές

μέχρι να το μάθει, συγκριτικά με το μέσο όρο των ανθρώπων

·ενεργεί ανώριμα και όχι σύμφωνα με τη χρονολογική τους

ηλικία

·έχει δυσκολία να καταλάβει πότε κάποιος κάνει αστεία

·έχει δυσκολία στην ανάγνωση και στο γραπτό λόγο

·έχει δυσκολία να κατανοήσει πότε κάποιος του ζητά να κάνει

κάτι που δεν είναι σωστό
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Ένα άτομο με 
νοητική 

υστέρηση 
μπορεί να:

 



Επιλέξτε 2 μαθητές και τοποθετήστε τους πλάτη με πλάτη. Δώστε

στον ένα μαθητή να κρατά ένα σχέδιο (βλ. παράρτημα σελ.7,8).

Χωρίς να βλέπουν ο ένας τον άλλο, ο μαθητής που κράτα το σχέδιο,

θα πρέπει να περιγράφει στον άλλο μαθητή ο οποίος θα προσπαθεί

να σχεδιάζει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δίνονται. 

Δώστε στο δεύτερο μαθητή ένα μολύβι και ένα χαρτί. Θα πρέπει να

σχεδιάσει το σχέδιο ακολουθώντας τις οδηγίες που του δίνει ο

πρώτος μαθητής.

Ενδεικτικά ερωτήματα:

- Ήταν εύκολη η συγκεκριμένη δραστηριότητα;

- Ποια προβλήματα αντιμετώπισαν;

- Τι θα μπορούσε να βοηθήσει;
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Μοιράστε σε κάθε μαθητή το φύλλο με το γερμανικό τεστ στη σελ.9.

Εξηγήστε στους μαθητές ότι θα έχουν 5 λεπτά στη διάθεση τους για

να διαβάσουν το κείμενο και στη συνέχεια να απαντήσουν στις

ερωτήσεις.

Κατά τη διάρκεια, εάν οι μαθητές διαμαρτυρηθούν ότι δυσκολεύονται

και δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, πείτε τους να

προσπαθήσουν περισσότερο.

Μόλις ο χρόνος περάσει, συλλέξτε όλα τα φύλλα με το γερμανικό τεστ

που μοιράσατε στα παιδιά.

Συζητήστε πως ένιωσαν που τους δόθηκε ένα τεστ σε μία γλώσσα

που δεν γνωρίζουν και τους λέγατε να προσπαθήσουν περισσότερο.

Αυτή η πίεση (λεκτική και χρονική) τους βοήθησε;

Πόσοι από τους μαθητές παραιτήθηκαν και δεν προσπάθησαν

καθόλου όταν είδαν ότι το τεστ είναι σε άλλη γλώσσα;
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Παράρτημα





Ger man Test

Der Deutsche hat an und für sich eine starke Neigung zur Unzufrieden- heit. Ich weiB nicht, wer von uns einen
zufriedeen Landsmann kenn. Ich Kenne sehr viele Franzosen, die vollstäämit ihrem Geshcick, mit ihren Eriebuissen
zufrieden sind. Wenn sie ein Handwerk ergreifen, so stellen sie sich die Aufgabe, durch dasselbe, wenn’s möglich ist,
vielleicht bis zum 45., 50. Jahre eine gewise Vermögensquote zu erreichen; haben sie die, so ist ihr ganzer Ehrgeiz,
sich als Rentier bis zu ihrem Lebensende zurückzuziehen. Vergleichen Sie damit den Deutschen; dessen Ehrgeiz ist
von Hause aus nicht auf eine nach dem 50. Jahre zu genie ende Rente gerichtet, sein Ehrgeiz ist schrankenlos. Der
Bäcker, der sich etabliert, will nicht atwa der wohlhabendste Bäcker in seinem Ort werden, nein, er will Hausbesitzer,
Rentier, er will nach seinem gröBeren Berliner Ideal schliech Bankier, Millionär werden. Sein Ehrgeiz hat keine Gemzen.

(Im Reichstag, 9.Oktober 1887)

1. Eine starke Neigung zur Unzufriedenheit hat der .

2. Nit ihrem Geschick und ihren Eriebuissen sind viele .

3. Sie stellen sich die eine gewisse Vermögensequote zu

  .

4. Der Ehrgeiz der Deutschen ist .

5. Der Bäcker will Hausbesitzer, werden.

6. Nach seinem gröBeren  Ideal will er Bankier, Mil- lionär .

7. Keine hat sein Ehrgeiz.

Το παραπάνω κείμενο είναι από ομιλία του Otto von Bismarck στις 9 Οκτωβρίου 1887 


