
Παιδαγωγικές και διδακτικές 
παρεμβάσεις στα πλαίσια του 

Εξατομικευμένου Εκπ/κού 
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Παράλληλης Στήριξης σε 
Μαθήτρια με προβλήματα 
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Υπεύθυνοι Εκπ/κοί… 
Ζαπρούδη Ευαγγελία  ΠΕ 3.50 

Καλαϊτζή Γεωργία ΠΕ 2.50 
Μουρατίδου Μαρία ΠΕ 4.50 



Η  Σ. είναι μαθήτρια της Γ τάξης  Γυμνασίου  και αντιμετωπίζει πρόβλημα 
όρασης.  

Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση που έχει πάρει από Πρωτοβάθμια 
Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α πάσχει από «αμφιβληστροειδική 
δυστροφία» καθώς και «δυστροφία κωνίων», πάθηση μη ιατή , που της 
στερεί την κεντρική όραση και την  καθιστά πρακτικά τυφλή.  

Το πρόβλημα όρασης παρουσιάστηκε  στην ηλικία των 7 χρόνων, ηλικία 
κατά την οποία η μαθήτρια είχε ήδη κατακτήσει τις βασικές δεξιότητες 
της ανάγνωσης και της γραφής.  

Από τότε και μέχρι σήμερα το πρόβλημα όρασης σταδιακά επιδεινώνεται 
και της δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Ορισμένες φορές βλέπει σκιές, 
ενώ άλλες που είναι κουρασμένη δεν βλέπει σχεδόν τίποτα , γεγονός που 
της προκαλεί μεγάλη αναστάτωση.   

 
 

  
 
 
 



Η μαθήτρια προέρχεται από μονογονεϊκή 

οικογένεια, καθώς οι γονείς της έχουν χωρίσει. Ζει 

με τη μητέρα της και τα δύο μικρότερα αδέρφια, 

ενώ με τον πατέρα δεν έχει καμία επαφή, αφότου 

τους εγκατέλειψε. Η οικονομική κατάσταση της 

οικογένειας είναι αρκετά δύσκολη. Τον περισσότερο 

χρόνο μένει στο σπίτι της γιαγιάς της,  η οποία τη 

βοηθά στο διάβασμα και στα καθήκοντα του 

σχολείου , καθώς η μητέρα εργάζεται  και λείπει από 

το σπίτι αρκετές ώρες. 

 



 Tο σχολείο συστεγάζεται με  Λύκειο 

 έχει μεγάλο αριθμό μαθητών  

 η αυλή είναι αρκετά μεγάλη  

 Η Γ΄ τάξη χωρίζεται σε 4 τμήματα 

 το τμήμα της συγκεκριμένης μαθήτριας αποτελείται από  25  μαθητές. 



 σε επίπεδο συμπεριφοράς είναι ένα παιδί πολύ ευγενικό που δε θέλει 
να δημιουργεί προβλήματα στους άλλους,   

συνεργάσιμο και πρόθυμο  σε οτιδήποτε της ζητήσει κάποιος/α 
εκπαιδευτικός.  

κοινωνική , αναζητά και επιδιώκει τις συναναστροφές, αλληλεπιδρά με 
τους συμμαθητές της, έχει δημιουργήσει παρέες  και έχει φίλες που τη 
στηρίζουν 

υπεύθυνη,  αναφορικά με τις σχολικές της υποχρεώσεις 

 επιδεικνύει μεγάλη υπομονή και επιμονή προκειμένου να ολοκληρώσει 
επιτυχώς οτιδήποτε της ανατεθεί.  

καταφέρνει να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα με 
αρκετά μεγάλη επιτυχία, παρόλες τις δυσκολίες αλλά και τα απρόοπτα, 
που μπορεί να συμβούν  στη διάρκεια της σχολικής ρουτίνας,.  

 



-- Όσον αφορά στον  γνωστικό τομέα   
 το επίπεδο της μαθήτριας  είναι μέτριο φυσιολογικό 
  ο βαθμός προσοχής και πρόσληψης ικανοποιητικός   
 ικανοποιητική  επίσης και η παραγωγή προφορικού λόγου 

τόσο σε σημασιολογικό όσο και σε συντακτικό επίπεδο 
 ο  γραπτός λόγος υστερεί ιδιαίτερα, γιατί  παρόλο που 

διδάχτηκε τη γραφή Braille δεν την εξάσκησε ποτέ   
 επιθυμεί να γράφει κατά τον τρόπο των βλεπόντων. 
 αδυνατεί  να διαβάσει μόνη της  
 στον αντίποδα βέβαια  αυτού έχει αναπτύξει ιδιαίτερα την 

ακουστική μνήμη και έτσι καταφέρνει να ανταπεξέλθει στις 
απαιτήσεις του σχολείου με τη βοήθεια κάποιου άλλου 
προσώπου   
 



 

  η μαθήτρια λόγω των σοβαρών προβλημάτων όρασης 
έχει  αρκετά κενά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενά 

-- παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες στη γεωμετρία 

-- έχει , όμως, δυνατή μνήμη και αυτό βοηθάει πολύ στην 
άλγεβρα 

-- έχει πολλά κενά στη γραμματική και το συντακτικό 

-- έχει κενά τόσο στη φυσική όσο και στην χημεία  

 δεν είναι ανεξάρτητη στη μελέτη στο σπίτι της 

 



γενικοί στόχοι 
 συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης 

 κάλυψη των κενών 

  ανεξαρτησία στον τρόπο διαβάσματος (στο σπίτι), 
χωρίς εξάρτηση από άλλο άτομο, στον μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό 

  αυτονομία στη μελέτη της με τη χρήση υπολογιστή 

 βελτίωση της αυτοεκτίμησης 



 κατά γνωστικό αντικείμενο 
 Μαθηματικά 

 Κάλυψη μαθησιακών κενών 

1. να θυμηθεί ποιοι αριθμοί λέγονται ρητοί, άρρητοι, πραγματικοί 

2. να εμπεδώσει τις τεχνικές των τεσσάρων πράξεων μεταξύ πραγματικών αριθμών και τις βασικές ιδιότητές     
τους ώστε να μπορεί να τις αξιοποιεί στο λογισμό 

3. να εμπεδώσει τις ιδιότητες δυνάμεων και να θυμηθεί την προτεραιότητα πράξεων 

 

 Απόκτηση βασικών γνώσεων και ικανοτήτων  όπως αλγοριθμικές ικανότητες, ικανότητες 
ταξινόμησης γεωμετρικών σχημάτων 

1. να μπορεί να μετασχηματίζει αλγεβρικές παραστάσεις 

2. να επιλύει εξισώσεις β' βαθμού 

3. με τη χρήση ρυζόχαρτου να κατανοεί τα σχήματα,  για να μπορεί να λύνει ασκήσεις γεωμετρίας 

 -- αναγνώριση -ταξινόμηση βασικών γεωμετρικών σχημάτων  

 -- μελέτη σχέσεων ισότητας -παραλληλίας –ομοιότητας 

4. Χρήση μαγνητόφωνου στα μαθηματικά με την εγγραφή κανόνων , τύπων,  μεθοδολογίας και «έξυπνων» 
μηχανισμών απομνημόνευσης  

 

 Απόκτηση επιστημονικού τρόπου  μαθηματικής σκέψης 

 

 



 κατά γνωστικό αντικείμενο 

 Φυσική-Χημεία-Βιολογία 

 να κατανοήσει τη θεωρία της φυσικής και να  λύνει ασκήσεις 
κλιμακούμενης δυσκολίας 

 με τη χρήση ρυζόχαρτου να κατανοεί τα σχεδιαγράμματα,  για να 
μπορεί να λύνει ασκήσεις φυσικής 

 με σημειώσεις στο τετράδιο από μέρους μου να κατανοεί τα 
σημαντικότερα κομμάτια της ύλης  

 εγγραφή σε μαγνητόφωνό των σημαντικότερων κομματιών της 
ύλης. Έτσι θα είναι προετοιμασμένη στο μάθημα της ημέρας  

 εγκατάσταση προγραμμάτων στον υπολογιστή για τα θεωρητικά 
κομμάτια της Βιολογίας και εξάσκησή της σε αυτά 

 



 κατά γνωστικό αντικείμενο 

 Αρχαία Ελ. Γλώσσα-Λογοτεχνία-Ιστορία-Νεοελληνική Γλώσσα 

 Στην Αρχαία Ελ. Γλώσσα  

1. να καλυφθούν τα κενά των προηγούμενων ετών στη γραμματική και το συντακτικό 

2. να έχει όλη την ύλη σε ένα αρχείο , το οποίο να μπορεί να διαχειριστεί μόνη της και να βρίσκει αυτό που 
θέλει 

3. να κατακτά τα επιμέρους γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες των 
μαθημάτων 

 

 Στην Λογοτεχνία να μπορεί να διαβάσει μόνη της, με υπολογιστή το κείμενο που διδάσκονται. 
Μακροπρόθεσμα να μπορέσει να διαβάσει βιβλίο λογοτεχνικό,  για να νιώσει την απόλαυση της 
Λογοτεχνίας 

 

 Στην Ιστορία να προετοιμάζεται για το μάθημα της ημέρας έχοντας το μάθημα μαγνητοφωνημένο. 

 

 Στην Νεοελληνική Γλώσσα να γίνει πιο ανεξάρτητη στο διάβασμά της  και  να   προετοιμάζεται για το 
μάθημα του σχολείου 

 

 Να μπορεί να χειριστεί το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης υπολογιστή (το οποίο ήδη έχουμε 
εγκαταστήσει) και  να μαθαίνει σταδιακά το πρόγραμμα με μικρές ασκήσεις εξάσκησης 

 



 

 ενημέρωση των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μαθήτρια καθώς και για 
την αναγκαιότητα και τη λειτουργία της παράλληλης 
στήριξης 

 

 εγγραφή στο μαγνητόφωνό της των σημαντικότερων 
σημείων του μαθήματος της ημέρας, έτσι ώστε να 
προετοιμάζεται  έχοντας το μάθημα μαγνητοφωνημένο 



-- σημειώσεις στο τετράδιό της, για να κατανοεί τα 
σημαντικότερα μέρη του μαθήματος της ημέρας και  να 
μπορούν να την βοηθούν οι δικοί της στο σπίτι.

 

 







-- Χρήση 

μαγνητόφωνου στα 

μαθηματικά με την 

εγγραφή κανόνων , 

τύπων,  μεθοδολογίας 

και «έξυπνων» 

μηχανισμών 

απομνημόνευσης (π.χ. 

ημω=ψ/ρ, συνω=χ/ρ, 

εφω=ψ/χ  … ψείρα, 

χείρα, ψυχή) 

 
 
 
 



-- εγκατάσταση 

εκπ/κών 

προγραμμάτων και 

κατάλληλων 

λογισμικών στον 

προσωπικό της 

υπολογιστή και 

εξάσκησή της σε 

αυτά, για να μπορεί 

να χειριστεί  και να 

εργαστεί με τα 

συγκεκριμένα  

εκπ/κά 

προγράμματα και 

λογισμικά 

  
 



-- Από την συνολική εκτίμηση και  της γνωστικής αλλά και της 
ψυχοσυναισθηματικής εικόνας της  μαθήτριας θα μπορούσα με  να 
πούμε συμπερασματικά: 

 ότι  ίσως πρόκειται για ένα παιδί που προσπαθεί να αποδεχτεί  το 
πρόβλημά του χωρίς ακόμη να τα έχει καταφέρει 

  τις περισσότερες φορές προσπαθεί να το αγνοήσει ή πιο σωστά 
να κάνει τους άλλους να το αγνοήσουν 

  πολλές φορές  έχει αναφέρει πως στην Α Λυκείου  θα πείσει τη 
μητέρα της να μην πάρει παράλληλη στήριξη για να αποδείξει  ότι 
μπορεί να τα καταφέρει μόνη της (τελευταία βέβαια έχει αρχίσει 
να αλλάζει η αρνητική της στάση, κάτι στο οποίο πιστεύουμε ότι 
βοήθησε τόσο η συζήτηση με τη μητέρα της όσο και η συνολική 
εργασία μέσα από το όλο πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης) 

 

 



 δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί χωρίς 
συμπεριφορικά προβλήματα είτε σοβαρά προβλήματα 
κοινωνικοποίησης και με μια σχετικά φυσιολογική 
γνωστική ανάπτυξη, οι στόχοι του προγράμματος 
επικεντρώθηκαν περισσότερο στο να προετοιμάζουν τη 
μαθήτρια προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του σχολείου. Παράλληλα όμως θέσαμε ως βασικό στόχο 
την αυτονομία της στην προετοιμασία του μαθήματος και 
γενικά του διαβάσματος στο σπίτι 



  
 η χρήση ρυζόχαρτου, η μαγνητοφώνηση των βασικών 

σημείων της ύλης σε κάθε μάθημα , οι σημειώσεις με 
έγχρωμα γράμματα στο τετράδιό της με τα σημαντικότερα 
σημεία του μαθήματος ήταν  οι βασικοί τρόποι και τα μέσα 
που επιλέξαμε και χρησιμοποιήσαμε για να εργαστούμε  και να 
προσεγγίσουμε το πρόβλημα με βάση και την αρχική μας 
στοχοθεσία 

 ο βασικότερος ίσως τρόπος (στα θεωρητικά κυρίως 
μαθήματα) με τον οποίο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο είναι  η 
χρήση του υπολογιστή και οι δυνατότητες που προσφέρουν 
τα διάφορα προγράμματα και λογισμικά, τα οποία 
προορίζονται για άτομα με προβλήματα όρασης. Τα λογισμικά 
αυτά ουσιαστικά κάνουν ανάγνωση και μεταφέρουν φωνητικά 
οτιδήποτε συμβαίνει στην οθόνη του υπολογιστή. 


