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Στοιχεία μαθητή

 Φύλο: Αγόρι

 Τάξη: Β Γυμνασίου

 Περιοχή: Εύοσμος

 Διάγνωση: Παρουσιάζει δυσκολίες στην 

επικοινωνία, στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, στη μάθηση και 

συναισθηματικές δυσκολίες στα πλαίσια 

διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής.



Υποδομή σχολείου

 18 τμήματα. 

 Μεγάλο κτίριο, αρκετά δαιδαλώδες με 

πολλές αίθουσες στο ισόγειο, το υπόγειο, 

τον 1ο και 2ο όροφο, όπως και κάποιες 

λυόμενες στην αυλή. 

 Μεγάλος εξωτερικός χώρος (αυλή σε τρία 

επίπεδα)

 Έλλειψη σταθερότητας στις αίθουσες



Οικογενειακό περιβάλλον

 Μοναχοπαίδι, ζει με τους γονείς του. 

 Προέρχεται από καλό και υποστηρικτικό 
περιβάλλον. 

 Άψογη συνεργασία με τη μητέρα, η οποία 
έρχεται πολύ συχνά στο σχολείο, 
ενημερώνεται από τους εκπαιδευτικούς, 
συνεργάζεται και τον βοηθά πολύ στα 
μαθήματα.

 Ο μαθητής παρακολουθείται ακόμη από 
ψυχολόγο, εργοθεραπευτή και ειδικό 
παιδαγωγό κατά τις απογευματινές ώρες.



Σχέση με τους συμμαθητές του

 Αγαπητός και αποδεκτός από τους 
συμμαθητές του. 

 Πιο στενή σχέση με 2-3 συμμαθητές του οι 
οποίοι τον βοηθούν

 Πολλές στιγμές το παραδέχεται και ο ίδιος 
ότι προτιμά να μένει μόνος στο διάλειμμα 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν του αρέσει 
η παρέα των φίλων του. 



Συμβολή εκπαιδευτικών

 Θετική ενίσχυση εκπαιδευτικών

 Πολύ ευγενικός με τους καθηγητές 

 Παραδέχεται ότι αισθάνεται μεγαλύτερη 
ασφάλεια με τις καθηγήτριες.

 Συχνές αγκαλιές και φιλιά



Θετικά στοιχεία μαθητή

 Ευγενικός

 Συμπαθής

 Αφοπλιστικά ειλικρινής 

 Ομιλητικός για θέματα που τον ενδιαφέρουν

 Φιλότιμος

 Πρόθυμος να ζητήσει συγγνώμη όταν ξεφεύγει

 Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις

 Αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο



Στοιχεία συμπεριφοράς που 

προβληματίζουν

 Αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο

 Δυσκολία συγκέντρωσης

 Παρορμητικός

 Αδιαφορεί για τους κανόνες της τάξης

 Δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του

 Εκνευρίζεται εύκολα

 Αρκετές εμμονές (μάχες), στερεοτυπίες και 
ηχολαλίες

 Δυσκολία οργάνωσης

 Αδιαφορία για τα συναισθήματα των άλλων



Γνωστικός τομέας

 Νοημοσύνη φυσιολογική

 Χρήση εξειδικευμένης ορολογίας και 
αγγλικών όρων

 Αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο

 Αργός ρυθμός ανάγνωσης

 Πολύ καλός στην κατανόηση

 Καλή χρήση προφορικού λόγου

 Δυσκολίες στη γραφή

 Μεγάλη άρνηση για τον γραπτό λόγο



Γνωστικός τομέας

 Όχι καλό γραφοκινητικό συντονισμό 

 Αργός ρυθμός γραφής 

 Εμμονή με τα έντονα γράμματα

 Έλλειψη διαστημάτων ανάμεσα στις λέξεις

 Έλλειψη τόνων

 Πολλά ορθογραφικά λάθη

 Σημαντικές δυσκολίες στην παραγωγή 
λόγου



Διάρθρωση Ε.Ε.Π. μαθητή-Συμπεριφορά

Παρούσα 

κατάσταση

Μακροπρ. 

στόχος

Βραχυπρ. 

στόχος

Χρον.διάρκεια 

βραχυπροθ.

Δυσκολεύεται να 

περιμένει τη 

σειρά του και 

αδιαφορεί να 

σηκώσει το χέρι 

του για να 

μιλήσει. 

Εκνευρίζεται 

πολύ εύκολα 

όταν του λες ότι 

δεν μπορεί τώρα 

να μιλήσει αλλά 

πρέπει να 

περιμένει. 

Να σηκώνει 

το χέρι του 

κάθε φορά 

που θέλει να 

μιλήσει στην 

τάξη.

Να περιμένει τη 

σειρά του και να 

σηκώνει το χέρι 

του για να 

μιλήσει μετά 

από 

παρότρυνση της 

εκπαιδευτικού 

παράλληλης 

στήριξης.

2 μήνες



Δημιουργία ψηφιακού κόμικ (www.toondoo.com)







Διάρθρωση Ε.Ε.Π. μαθητή - Συμπεριφορά

Παρούσα 

κατάσταση

Μακροπρόθεσμος

στόχος

Βραχυπρόθεσμος

στόχος

Χρον.διάρκεια 

βραχυπροθ.

Αγκαλιάζει 

ξαφνικά και 

φιλάει κυρίως τις 

καθηγήτριες 

φέρνοντάς τες σε 

δύσκολη θέση. 

Πολύ συχνά 

δείχνει την ίδια 

συμπεριφορά και 

σε κάποιους 

φίλους του, οι 

οποίοι δείχνουν 

ότι ενοχλούνται.

Να περιορίσει 

τις αγκαλιές και 

τα φιλιά προς 

τους φίλους του 

και τους 

εκπαιδευτικούς. 

Να μάθει να 

ρωτάει τους 

άλλους αν 

θέλουν να τους 

αγκαλιάσει ή να 

τους φιλήσει. 

2 μήνες



Επικοινωνία με ψυχολόγο

 Αποφυγή σωματικής επαφής

 Καθιέρωση εφηβικού χαιρετισμού

 Υπενθύμιση-επισήμανση σωστής 

συμπεριφοράς

 Τήρηση κοινής γραμμής σχολείου-

οικογένειας



Διάρθρωση Ε.Ε.Π. μαθητή-Οργάνωση

Παρούσα 

κατάσταση

Μακροπρ. 

στόχος

Βραχυπρ. 

στόχος

Χρον.διάρκεια 

βραχυπροθ.

Δυσκολεύεται 

να οργανωθεί. 

Δε σημειώνει 

πάντα τις 

ασκήσεις, δεν 

έχει τετράδια  

και χάνει τα 

φυλλάδια.

Να σημειώνει 

μόνος του τις 

ασκήσεις 

που έχει για 

το σπίτι στο 

ημερολόγιό 

του.

Να σημειώνει 

τις ασκήσεις 

στο 

ημερολόγιό 

του μετά από 

παρότρυνση.

2 μήνες





Διάρθρωση Ε.Ε.Π. μαθητή-Μαθησιακή ετοιμότητα
Παρούσα 

κατάσταση

Μακροπρόθεσμος 

στόχος

Βραχυπρόθεσμοι

στόχοι

Χρον.διάρκ. 

βραχυπροθ.

Υπολείπεται 

σημαντικά σε 

δεξιότητες 

μαθησιακής 

ετοιμότητας. 

Έχει μεγάλη 

άρνηση για τη 

γραφή. Στην 

παραγωγή 

λόγου, δεν 

μπορεί να 

καταγράψει αυτό 

που σκέφτεται, 

αφού διασπάται 

συνέχεια η 

προσοχή του.

Να βελτιωθεί 

στην παραγωγή 

λόγου τόσο στον 

προφορικό όσο 

και στο γραπτό 

λόγο.

Να μπορεί να 

εκφράσει πιο 

οργανωμένα τις 

σκέψεις του στον 

προφορικό λόγο μετά 

από καθοδήγηση της 

εκπαιδευτικού 

παράλληλης 

στήριξης.

Να παράγει μικρό 

κείμενο (5-10 σειρών) 

μετά από 

καθοδήγηση και με 

χρήση ερωτήσεων 

από την εκπαιδευτικό 

παράλληλης 

στήριξης. 

2 μήνες

2 μήνες









Διάρθρωση Ε.Ε.Π. μαθητή-Συναισθηματική 

οργάνωση
Παρούσα 

κατάσταση

Μακροπρόθ. 

στόχος

Βραχυπρόθ. 

στόχος

Διάρκεια 

βραχυπρ.

Δυσκολεύεται να 

εκφράσει τα 

συναισθήματά του 

και αδιαφορεί για τα 

συναισθήματα των 

άλλων. Έχει συχνά 

εκρήξεις θυμού, 

όταν πρέπει να 

υπακούσει σε 

κανόνες. 

Δυσκολεύεται 

σημαντικά στη 

διαχείριση των 

συναισθημάτων 

του.

Να βελτιωθεί 

στη διαχείριση 

των 

συναισθημάτων 

του.

Να μπορεί να 

ακολουθεί τεχνικές 

διαχείρισης των 

συναισθηματικών 

του αντιδράσεων. 

2 μήνες







Απολογισμός προγράμματος

 Περισσότερη πειθαρχία και τήρηση 

κανόνων

 Απουσία αγκαλιών-φιλιών

 Προσπάθεια τήρησης ημερολογίου

 Βελτίωση στην παραγωγή λόγου

 Βελτίωση στη διαχείριση συναισθημάτων



Σας ευχαριστώ για την 

προσοχή σας!


