
Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία μαθητών/τριών με 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία 

 

 

 

 

 

 

 

Πηλείδου Κωνσταντίνα 
Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 

 https://pileidou.wordpress.com/  
 

 



Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου 
εκπαιδευτικού & εποπτικού υλικού για 

μαθητές με αναπηρίες». 

Σχεδι@ζω για όλους  

http://prosvasimo.gr/el/hmerida-enhmerwshs 
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Συλλογή από Εκπαιδευτικό Υλικό και 
Λογισμικό 

http://prosvasimo.gr/el/ekpaideutiko-uliko 

To εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό που είναι 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα έχει ως στόχο να 
υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στο έργο 

τους. Αποτελεί βασικό εργαλείο για τη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας και την 
εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες ή και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για όλους τους μαθητές. 
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Συλλογή από Εκπαιδευτικό Υλικό και 
Λογισμικό 

http://prosvasimo.gr/el/ekpaideutiko-uliko 

Η ταξινόμηση του υλικού με βάση την 
αναπηρία έγινε για λόγους πρακτικούς και δε 
σημαίνει πως το κάθε διακριτό εκπαιδευτικό 
λογισμικό ή υλικό απευθύνεται μόνο σε μια 

ομάδα μαθητών, ούτε  θα πρέπει να αποτελεί 
κριτήριο για μονοδιάστατη χρήση του υλικού. 

http://prosvasimo.gr/el/dimosieuseis-
paradotea/nea-logismika 

 

http://prosvasimo.gr/el/ekpaideutiko-uliko
http://prosvasimo.gr/el/ekpaideutiko-uliko
http://prosvasimo.gr/el/ekpaideutiko-uliko
http://prosvasimo.gr/el/dimosieuseis-paradotea/nea-logismika
http://prosvasimo.gr/el/dimosieuseis-paradotea/nea-logismika
http://prosvasimo.gr/el/dimosieuseis-paradotea/nea-logismika
http://prosvasimo.gr/el/dimosieuseis-paradotea/nea-logismika
http://prosvasimo.gr/el/dimosieuseis-paradotea/nea-logismika


Συλλογή από Εκπαιδευτικό Υλικό και Λογισμικό 

Προτείνεται η ευέλικτη αξιοποίησή του με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή,  την παιδαγωγική 

αξιολόγηση και τους βραχυπρόθεσμους και 
μακροπρόθεσμους διδακτικούς στόχους που  θέτει ο κάθε 

εκπαιδευτικός για τους μαθητές του.  

Για παράδειγμα, το προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό με 
βάση τη μέθοδο easy to read- κείμενο για όλους,  μπορεί να 

συνδέεται πρωτίστως με την εκπαίδευση μαθητών με 
νοητική αναπηρία, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και για 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό κ.α. Το 
«Δελφίνι», επίσης, παρότι αφορά στους μαθητές με αυτισμό 
μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί σε μαθητές με νοητική 

αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες, κ.α. 



 

ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ 
Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με αυτισμό 

Οι μαθητές με αυτισμό ή Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 
(ΔΑΦ) παρουσιάζουν ιδιαίτερα μαθησιακά χαρακτηριστικά 

και δυσκολίες στον τομέα του λόγου και της επικοινωνίας. Οι 
δυσκολίες αυτές αφορούν τον προφορικό όσο και το γραπτό 
λόγο. Είναι πολύ δύσκολο να ενσωματώσουν στη γλώσσα το 

συναισθηματικό περιεχόμενο που κρύβεται μέσα στα 
νοήματα και να καταλάβουν τον κοινωνικό κόσμο και να 
κατανοήσουν ένα αφηγηματικό κείμενο. Με σκοπό την 

αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών και την προσαρμογή της 
διδακτικής πράξης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

μαθητών με ΔΑΦ, υλοποιήθηκε το παρόν υλικό:  
 

ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ (CD-ROM) 
ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ) 

ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ) 
ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ) 

http://prosvasimo.gr/el/gia-mathites-me-metria-kai-elafria-nohtikh-kathysterhsh/to-delfini 
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Υπάρχον Εκπαιδευτικό Λογισμικό 

Το υλικό αφορά σε μαθητές με: 

Προβλήματα ακοής, όρασης, κίνησης 

Μέτριας και ελαφριά νοητική υστέρηση 

Αυτισμό 

 Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

Αμβλυωπία 

Πολυαναπηρία-Τυφλοκώφωση 

 



Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές 
Δυσκολίες  

Εκπαιδευτικό / Υποστηρικτικό Υλικό 

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για 
το νηπιαγωγείο 

το δημοτικό 

το γυμνάσιο 

http://prosvasimo.gr/el/ekpaideush-mathitwn-
me-eidikes-mathisiakes-duskolies 
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Οδηγός για την Στήριξη και εκπαίδευση 

Μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές 
Διαταραχές στο δημοτικό- Ατομικό 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

https://pileidou.files.wordpress.com/2013/11/a
utismos_51.pdf 

Υπάρχον Εκπαιδευτικό Υλικό για μαθητές με 
αυτισμό 

http://prosvasimo.gr/el/yparxon-
ekpaideutiko-logismiko/autismos 
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Διδασκαλία Κοινωνικής Κατανόησης - Κοινωνικές Iστορίες 
 

Eιδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών - Παιδιών με Διάχυτες 
Αναπτυξιακές Διαταραχές Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 

 http://www.autismhellas.gr/el/Didaskalia.aspx 

Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού (συλλογικό 
έργο από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ) 

http://eva-edu.gr/main/ 

Οι ιστορίες μας  

( γονείς σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς του μαθητή) 

http://4alexis.gr/index.html 

Μαθαίνω να ζω μαζί σας με κοινωνικές 

Ιστορίες 

Δημήτρης Αίσωπος 

http://aesop.iep.edu.gr/node/18053 

(Πλατφόρμα Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης 
Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων) 
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Πηλείδου Κωνσταντίνα  

Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 

https://pileidou.wordpress.com/ 

 

Για να υπάρξει ένα κοινό μέλλον πρέπει να οικοδομήσουμε 

Γέφυρες Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης. 


