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Δμεηαδόκελν κάζεκα: ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ
Ηκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: 10 Ννεκβξίνπ 2017
15.30 – 18.30

ΤΟ ΔΞΔΤΑΣΤΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΤΔΛΔΗΤΑΗ ΑΠΟ 28 ΣΔΛΗΓΔΣ
Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.
ΜΔΡΟ Α΄:
Γηεπθξηλίδεηαη όηη:
1. Όπνπ ζην εμεηαζηηθό δνθίκην γίλεηαη αλαθνξά ζε εηδηθό ζρνιείν,
δεκνηηθό ζρνιείν θαη λεπηαγωγείν, ν όξνο αθνξά ζε δεκόζην ζρνιείν.
2. Όπνπ ππάξρεη εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο, ζηελ νδεγία
δηεπθξηλίδεηαη πόζεο νξζέο απαληήζεηο αλακέλνληαη από ηνλ/ηελ
εμεηαδόκελν/ε.
3. ην ζεκείν ηεο απάληεζεο λα ζεκεηώλεηε ην/ηα γξάκκα/γξάκκαηα
ηεο/ηωλ νξζήο/νξζώλ απάληεζεο/απαληήζεωλ.

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄
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ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Β΄
ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από είθνζη (20) εξσηήζεηο.
Να απαληήζεηε θαη ηηο είθνζη (20) εξσηήζεηο.
Οη κνλάδεο βαζκνιόγεζεο αλαγξάθνληαη ζην ηέινο θάζε εξώηεζεο.
ηηο εξωηήζεηο 1 κέρξη 7 λα ζεκεηώζεηε ζηνλ ρώξν πνπ δίλεηαη γηα απάληεζε
ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νξζή απάληεζε. Τπάξρεη κόλν κία νξζή
απάληεζε.
Δξώηεζε 1
Απάληεζε: β
(Μνλάδεο: 1)
Δξώηεζε 2
Απάληεζε: β
(Μνλάδεο: 1)
Δξώηεζε 3
Απάληεζε: δ
(Μνλάδεο: 1)
Δξώηεζε 4
Απάληεζε: γ
(Μνλάδεο: 1)
Δξώηεζε 5
Απάληεζε: α
(Μνλάδεο: 1)
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Δξώηεζε 6
Απάληεζε: δ
(Μνλάδεο: 1)
Δξώηεζε 7
7.1. Απάληεζε: α
(Μνλάδεο: 1)
7.2. Απάληεζε: γ
(Μνλάδεο: 1)
7.3. Απάληεζε: β
(Μνλάδεο: 1)
Δξώηεζε 8
8.1. Απάληεζε:
Δίλαη λάξζεθαο πξνζαξκνγήο, γηα ιεηηνπξγία (π.ρ. εξγαιείν γξαθήο, ζίηηζεο), γηα
έθηαζε δαθηύισλ
8.2. Απάληεζε:
Ζξεκίαο, αλάπαπζεο, αλαραίηηζεο ζπαζηηθόηεηαο, αλαζηνιή ρξήζεο ηνπ κέινπο
8.3. Απάληεζε:
Σηήξημε αγθώλα, θόξηηζε, ηδηνδεθηηθόηεηα, αηζζεηεξηαθή επαλαηξνθνδόηεζε
8.4. Απάληεζε:
Γηπνδηθή, ηξηπνδηθή ζύιιεςε
(Μνλάδεο: 4)

Δξώηεζε 9
Πνηα δξαζηεξηόηεηα από ηε Β ζηήιε ζα επηιέγαηε ωο ηελ πην θαηάιιειε γηα
λα βειηηώζεηε ηε δεμηόηεηα πνπ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε Α;
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(Μνλάδεο: 6)
Δξώηεζε 10
Απάληεζε: γ
Έλα παηδί κε ζύλδξνκν down κπνξεί λα έρεη αηιαληναμνληθή αζηάζεηα (ραιαξόηεηα
ζπλδέζκσλ πνπ ζπλδένπλ ηελ θνξπθή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε ην θεθάιη). Σε
απηήλ ηελ πεξίπησζε ην ηξάληαγκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκό.
(Μνλάδεο: 3)
Δξώηεζε 11
11.1. Απάληεζε: γ
(Μνλάδεο: 1)
11.2. Απάληεζε:
1. Αλεμαξηεζία ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (θνιύκπη),
2. Σπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο (εθδξνκή, θαηαζθήλσζε),
3. Σεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα
(Μνλάδεο: 4)
Δξώηεζε 12
Γύν από ηνπο πην θάηω ζηόρνπο
Απάληεζε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αύμεζε ηδηνδεθηηθόηεηαο,
Σηαζεξόηεηα σκηθήο δώλεο,
Φόξηηζε αξζξώζεσλ,
Μεηαηόπηζε βάξνπο,
Δπηκήθπλζε θακπηήξσλ κπώλ,
Αλάπηπμε/ βειηίσζε εζσπαιακηαίσλ ηόμσλ.
(Μνλάδεο: 3)
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Δξώηεζε 13
13.1. Απάληεζε:
α) 6
β) 2
γ) 3
(Μνλάδεο: 3)
13.2. Απάληεζε:
α) Γηιέθν
β) Εώλε ιεθάλεο
(Μνλάδεο: 2)

13.3. Απάληεζε:
Τα θξέλα (5)
(Μνλάδεο: 1)
13.4. Απάληεζε:
Δζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο
(Μνλάδεο: 2)
13.5. Απάληεζε:
Σύζηεκα αληηξξόπηζεο. Γελ αθήλεη ην ακαμίδην λα πέζεη πξνο ηα πίζσ θαη βνεζάεη
ηνλ ζπλνδό λα αλεβάζεη ην ακαμίδην ζην ζθαιί.

(Μνλάδεο: 2)
13.6. Απάληεζε:
Σέζζεξηο από ηηο πην θάηω:
1. Πιάηνο ιεθάλεο,
2. Μήθνο κεξνύ,
3. Μήθνο θλήκεο,
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4. Μήθνο θνξκνύ,
5. Ύςνο θεθαιήο,
6. Απόζηαζε αγθώλα από ην θάζηζκα.
(Μνλάδεο: 4)
13.7. Απάληεζε: γ
(Μνλάδεο: 1)
Δξώηεζε 14
Απάληεζε:
Γύν από ηνπο πην θάηω:
1.
2.
3.
4.

Γηα πεξηζζόηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα
Γηα αηζζεηεξηαθή επαλαηξνθνδόηεζε
Γηα άλεζε
Γηα απνθπγή ηξαπκαηηζκώλ ηνπ δέξκαηνο

(Μνλάδεο: 3)
Δξώηεζε 15
Απάληεζε:
Τα παηδηά ζην MACS IV ρξεηάδνληαη πέξαλ από πξνζαξκνγέο θαη ζπλερή βνήζεηα
από ηξίηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε κέξνπο ρεηξηζκώλ κε ηελ άθξα ρείξα. Απηό ζεκαίλεη
όηη απηό ην παηδί δελ κπνξεί λα έρεη νπζηαζηηθή ιεηηνπξγηθή αλεμάξηεηε γξαθή. Ζ
επηζπκία ηεο νηθνγέλεηαο πξέπεη πάληα λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε θαη ν
ζεξαπεπηήο έρεη ρξένο ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο λα εμεγήζεη ζηνπο γνλείο γηα πνην
ιόγν ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν ε παξέκβαζε λα πεξηιάβεη άιινπο ηξόπνπο γξαθήο θαη
επηθνηλσλίαο (π.ρ. ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία). Ο ζεξαπεπηήο ζα πξέπεη επίζεο λα
εμεγήζεη ηε ζεκαληηθόηεηα άιισλ ηνκέσλ, πρ γλσζηηθό θαη ηελ αλάγθε γηα
επηθέληξσζε ζε απηνύο ζηελ ειηθία ησλ 7, όπσο επίζεο θαη όηη αθνξά ηελ
απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνύ θαη ηελ επίπησζε πνπ κπνξεί λα έρεη ην λα επηκείλνπκε
ζε απηό πνπ ην παηδί δελ κπνξεί λα θάλεη.
(Μνλάδεο: 8)
Δξώηεζε 16
Απάληεζε:
α) Διάρκεια ηης κρίζης
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β) Απώλεια ζσνείδηζης
(Μνλάδεο: 3)
Δξώηεζε 17
17.1. Απάληεζε:
Απάληεζε: δ
(Μνλάδεο: 1)
17.2. Απάληεζε:
Γύν από ηα πην θάηω:
1. Ζ θνηλσληθνπνίεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο κε ηελ
ρξήζε ηεο ζπζθεπήο βιεκκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηελ έθθξαζε ησλ βαζηθώλ θαη
άιισλ πην ζύλζεησλ ελλνηώλ.
2. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ γηα θνηλσληθνπνίεζε κέζα από ζύγρξνλνπο ηξόπνπο
δηθηύσζεο όπσο skype-viber-facebook αθόκα γηα ηε ιήςε θαη απνζηνιή
κελπκάησλ θεηκέλνπ.
3. Ζ κεηαθίλεζε κε ηε ρξήζε ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ πξνζαξκνγώλ
γηα ηε κεηαθίλεζε θαη δηαθίλεζε ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο, γηα
παξάδεηγκα κε ειεθηξνληθό ακαμίδην.
4. Έιεγρνο πεξηβάιινληνο
(Μνλάδεο: 4)
Δξώηεζε 18
Απάληεζε:
Ζ αλάιπζε δξαζηεξηόηεηαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο
δξαζηεξηόηεηαο ηα νπνία κπνξεί λα επηδέρνληαη παξέκβαζεο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε
επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο:
1. Τα απαξαίηεηα αληηθείκελα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
2. Μέζν γξαθήο: πιηθό θαη ζρήκα (π.ρ. κνιύβη, πηλέιν θιπ).
3. Δπηθάλεηα εξγαζίαο (είδνο ηξαπεδηνύ) & θύιια εξγαζίαο (π.ρ. κε γξακκέο,
δηαβάζκηζε ή ιεπθά θιπ).
4. Πξνζαξκνγέο.
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5. Καζηζηή ζέζε (είδνο & πιηθό θαζίζκαηνο, εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε).
6. Χαξαθηεξηζηηθά πεξηβάιινληνο ρώξνπ.
7. Κνηλσληθέο πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηόηεηα (π.ρ.
ηα παηδηά ζηε δύζε ζπλήζσο θάζνληαη ζε θαξέθια εθηόο εάλ πξνζδηνξηζηεί
δηαθνξεηηθά.
8. Γηαδνρηθά ζηάδηα θαη ρξνληθή δηάξθεηα έθαζηνπ.
9. Απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο (π.ρ. είδνο ιαβήο, αηζζεηεξηαθή αληίιεςε θιπ)
10. Σσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δνκέο.
11. Θέκαηα αζθάιεηαο (π.ρ. απνθπγή ππεξβνιηθνύ άγρνπο ιόγσ καηαίσζεο ή
ππεξβνιηθήο αηζζεηεξηαθήο αλαζηάησζεο).
(Μνλάδεο: 9,5)
Δξώηεζε 19
Απάληεζε:
Σξία από ηα πην θάηω:
1. Τελ νξγάλσζε ηεο ζθέςεο θαη ησλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ
2. Βειηίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο – πξνζνρήο
3. Τελ αλάπηπμε ζεηηθήο εηθόλαο εαπηνύ
4. Τελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ
(Μνλάδεο: 3)
Δξώηεζε 20
20.α. Απάληεζε:
Τνκέαο 1: ΓΚΕ
Τνκέαο 2: Ύπλνο- Αλάπαπζε
20.β. Απάληεζε:
Τνκέαο 1: ΓΚΕ
20.γ. Απάληεζε:
Τνκέαο 1: Σύλζεηεο ΓΚΕ
20.δ. Απάληεζε:
Τνκέαο 1: Κνηλσληθή ζπκκεηνρή, Παηρλίδη
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20.ε. Απάληεζε:
Τνκέαο 1: Κνηλσληθή ζπκκεηνρή
Τνκέαο 2: Σύλζεηεο ΓΚΕ, Δθπαίδεπζε

(Μνλάδεο: 3,5)
ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ
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