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Εφαρμογή

1. Μεμονωμένη αναγνώριση των συμβόλων 
και νοημάτων Makaton και νοητή συσχέτιση 
αυτών με δράσεις σώματος

2. Εκτέλεση μεμονωμένων δράσεων που 
απεικονίζονται στα σύμβολα και στα νοήματα 
Makaton είτε στατικά είτε στο χώρο 

3. Εκτέλεση των δράσεων των συμβόλων και 
νοημάτων σε συνδυασμό με αντικείμενα

4. Συσχέτιση συμβόλων και νοημάτων από το 
ίδιο το παιδί ανάλογα με τις δραστηριότητες 
που απαιτούνται στα αντικείμενα της κάθε 
δραστηριότητας

5. Απάντηση με τη χρήση νοημάτων από το 
παιδί στο θεραπευτή ή σε τρίτο πρόσωπο για 
την επεξήγηση της δραστηριότητας

6. Το παιδί δομεί αυτόνομα μια 
δραστηριότητα επιλέγοντας το ίδιο τις 
δραστηριότητες που επιθυμεί 
(μακροπρόθεσμος στόχος). 

Περιγραφή Περιστατικού

Ο Μάριος είναι ένα παιδί 12 χρονών με 
σύνδρομο Down και φοιτά σε Ειδικό Σχολείο.

Παρακολουθεί συνεδρίες εργοθεραπείας με 
συχνότητα 1 φορά/εβδομάδα.

Η αξιολόγησή του έγινε μέσω κλινικής 
παρατήρησης.

Κατα την κλινική παρατήρηση ο Μάριος 
παρουσίασε περιορισμένο εύρος 
ενδιαφερόντων.

Έχει εκπαιδευτεί στο γλωσσικό πρόγραμμα 
Makaton και για αυτό είναι σε θέση να 
συνοδεύσει την ομιλία του και με ένα νόημα 
σε κάποιες περιπτώσεις.

Μπορεί να κατανοήσει απλές ερωτήσεις και 
δείχνει να αντιλαμβάνεται καλύτερα την 
ομιλία του θεραπευτή όταν συνοδεύεται απο 
νόημα.

Ο Μάριος κατανοεί και υποστηρίζει και τα 
σύμβολα του Makaton.

Εισαγωγή

Χρήση του γλωσσικού προγράμματος 
Makaton με στόχο τη δημιουργία ενός 
κοινού κώδικα επικοινωνίας και την ενίσχυση 
των παρακάτων τομέων:

1. Πραξία (Ιδεασμός, Σχεδιασμός/ 
Προγραμματισμός, Εκτέλεση)

2. Οργάνωση

3. Αδρή Κίνηση (Αμφίπλευρος Συντονισμός)

4. Λεπτή Κίνηση

5. Οπτική Αντίληψη (Οπτικοκινητικός 
συντονισμός και Οπτική Διάκριση)

Αποτελέσματα

Σημαντικές δεξιότητες ενισχύθηκαν

Οι εργοθεραπευτικοί στόχοι επιτεύχθηκαν

Χρήση του προγράμματος Makaton ως 
κοινός κώδικας  πληροφόρησης 
εργοθεραπευτή- θεραπευόμενου

Ολική επικοινωνιακή ενίσχυση

Γενίκευση και Ενίσχυση του ρόλου της 
διεπιστημονικότητας

Γιατί το Makaton και όχι κάποιο άλλο 
οπτικοποιημένο πρόγραμμα 
1. Τα σύμβολά είναι απλά
2. Οι οπτικές πληροφορίες είναι ενισχυμένες 
(σύμβολα και νοήματα)
3. Γνωρίζει ήδη το πρόγραμμα από τη 
λογοθεραπεία
4. Άμεση συνεργασία και ενίσχυση της λ/θ 
πετυχαίνοντας τη γενίκευση του 
συγκεκριμένου γλωσσικού κώδικα


