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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
 Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η 

πολιτεία αποδίδει στην ειδική αγωγή και 
εκπαίδευση 

 υποχρεωτικό χαρακτήρα ως αναπόσπαστο 
μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν 
δημόσιας παιδείας και δεσμεύεται να 
διασφαλίζει 

ίσες ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 



 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
• Ν. 1566/1985 Δομή της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

Μαθητές της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν σε 

ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή 
εντάσσονται σε κανονικές τάξεις για να 

πάρουν την κατάλληλη, σε κάθε περίπτωση, 
ειδική αγωγή και μάθηση. 

 



Υπ.Απ. Αρ. 102357/Γ6/2002, Ένταξη, φοίτηση και 
αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων  
Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης. 

Ν.3699/2008, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. 

Υπ.Απ. Αρ. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/3/12/2007, 
καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού που 
υπηρετεί σε ΣΜΕΑ, Τ.Ε., Π.Σ., Δ.Κ.ΟΙ. στην ΠΕ και ΔΕ. 

 



Ν. 4074/2012 ΦΕΚ 88Α/2012 Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

  δεν αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό 
σύστημα βάσει αναπηρίας  

 παρέχεται η υποστήριξη μέσα στο γενικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η αποτελεσματική εκπαίδευσή 
τους και να αναπτυχθεί, με εύλογη 
προσαρμογή για τις απαιτήσεις του ατόμου, 
ένα σχολικό περιβάλλον που μεγιστοποιεί την 
ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη, σε ίση 
βάση με τους άλλους 

 



ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  

 

 

 

 



Την ευθύνη της εκπαίδευσης του μαθητή που 
φοιτά στο Τμήμα Ένταξης έχουν από κοινού ο 
εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης και ο 
εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης 
του μαθητή. Οι δύο εκπαιδευτικοί 
συνεργάζονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα για την παρακολούθηση του 
προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές 
προσαρμογές και τροποποιήσεις της 
διδασκαλίας καθώς και για την αξιολόγηση 
της προόδου του. 



Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3699/2008  

   Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν  

Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, 
εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες 
μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από 
τον εκπαιδευτικό της τάξης 

Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου με 
παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση 
εκπαιδευτικών ΕΑΕ 

 



Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα 
στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) μέσα στα 
σχολεία γενικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης με δύο διαφορετικούς τύπους 
προγραμμάτων:  

Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που 
καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ 
για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο για 
κάθε μαθητή δεν θα υπερβαίνει τις 
δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως. 

 



Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο 
πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου, που 
καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ, 
για τους μαθητές με σοβαρότερης μορφής 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το 
εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι 
ανεξάρτητο από το κοινό, σύμφωνα με τις 
ανάγκες των μαθητών.  



   Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται 
φοιτούν ή σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε σχολεία 

της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την 
ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με 
το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από 

αυτή. 



Ν. 3699/2008. Άρθρο 7, 

 Οι μαθητές με αυτισμό υψηλής 
λειτουργικότητας (σύνδρομο Asberger) 

μπορούν να φοιτούν στις σχολικές τάξεις του 
Γενικού Σχολείου υποστηριζόμενοι από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης και κατά περίπτωση, 
με βάση τη γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ, 

με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό 
Ειδικής Αγωγής, ο οποίος διαθέτει κατά 
προτίμηση εξειδίκευση στον αυτισμό.  

 

 



    

 Οι μαθητές με αυτισμό μέσης και χαμηλής 
λειτουργικότητας μπορούν να φοιτούν στα 
Τμήματα Ένταξης των Γενικών Σχολείων και 
να παρακολουθούν κοινό και εξειδικευμένο 

αναλυτικό πρόγραμμα με παράλληλη 
στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, 
ενώ στις σοβαρότερες των περιπτώσεων 

μπορούν να φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες 
Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση τον αυτισμό.  



ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

   Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 

εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική 
επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με 

εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, συνεπώς το Τ.Ε. 
λογω του διαφορετικού προσανατολισμού 

της δομής λειτουργίας του δεν είναι το 
κατάλληλο πλαίσιο για την εφαρμογή της 
απαραίτητης εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

 

 



   

    Η μειωμένη σχολική επίδοση ή μια 
συμπτωματικού τύπου διαταρακτική 
συμπεριφορά δεν εντάσσεται στις 
περιπτώσεις που ο μαθητής έχει ανάγκη 
εκπαιδευτικής στήριξης του Τ. Ε. (Ν. 
3699/2008, άρθρ. 3, παρ. 1). Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εξατομικευμένη διδασκαλία 
και παρέμβαση από το δάσκαλο της τάξης 
είναι η προσφορότερη υπόδειξη. O ρόλος του 
εκπαιδευτικού Τ.Ε. είναι συμβουλευτικός και 
λιγότερο ενεργητικός.  

 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. & Π.Σ. συνεργάζεται με 

τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει 
σύνδεση μεταξύ του κοινού και του 

εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το 
περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής του (π.χ. 

συνδιδασκαλία). 
Το εκπαιδευτικό πλαίσιο διαμορφώνεται ανάλογα 

με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή : 
εξατομικευμένη εκπαίδευση, εκπαίδευση σε 
μικτές ολιγομελείς ομάδες, συνεκπαίδευση.  

Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και διαμορφώνεται 
από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. και Π.Σ. μετά από 
τροποποιήσεις και προσαρμογές σε εγχειρίδια 

και στο υλικό που έχει συγκεντρώσει (βιβλία, 
ασκήσεις, κάρτες, κ.τ.λ) 

 



Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στο 
σχεδιασμό του ειδικού προγράμματος 
συμβουλεύεται και αντλεί στόχους και 

δραστηριότητες και από το Πλαίσιο 
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Ειδικής 

Αγωγής (ΠΑΠΕΑ, Π.Δ301/1996) ή τα 
Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Π.Ι., 2003) και τα 
Διαφοροποιημένα Α.Π.Σ. για μαθητές με 

αναπηρία ή ε.ε.α. (Π.Ι., 2004) 

 



     Ο ρόλος των εκπαιδευτικών Γενικής και 
Ειδικής Αγωγής είναι καθοριστικός καθώς 

βοηθούν, συνεργάζονται, διαμεσολαβούν και 
διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία. 
Παράλληλα δημιουργούν τις κατάλληλες 
συνθήκες ώστε μέσα σε ένα ελκυστικό, 

ασφαλές, φιλικό και πλούσιο σε ερεθίσματα 
περιβάλλον να εξασφαλίζονται κίνητρα και 
προϋποθέσεις μάθησης για όλα τα παιδιά.  

 

 



ΣΜΕΑΕ και ΤΕ Ημαθίας 

Ειδ. Νηπ. Αλεξάνδρειας 

Ειδ. Νηπ. Βέροιας 

Ειδ. Νηπ. Νάουσας 

ΕΔΣ  Αλεξάνδρειας 

ΕΔΣ Βέροιας 

ΕΔΣ Νάουσας 

19 Τμήματα Ένταξης ΠΕ 

 

 

 



Πρακτικές διεύρυνσης της συμμετοχής που 
υπηρετούν τις αρχές του καθολικού 

σχεδιασμού 

 Διαμορφώνουμε το κλίμα της τάξης (π.χ. συζήτηση με 
τους/τις μαθητές/τριες, με αφορμή ένα κείμενο, μια 

εικόνα κ.τ.λ.) αναφορικά με τη διαφορετικότητα και με τη 
συμμετοχή όλων στη μαθησιακή δραστηριότητα. 

 Σκεφτόμαστε τις ατομικές ανάγκες των μαθητών/τριών, 
την ίδια ώρα που απευθυνόμαστε σε ολόκληρη την τάξη. 

 Ενισχύουμε τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των 
μαθητών/τριών  



 Εξασφαλίζουμε την ασφαλή πρόσβαση στις 
δραστηριότητες, στα υλικά και στον εξοπλισμό, καθώς και 
την ευχρηστία τους απ’ όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες. 

 Χρησιμοποιούμε ποικίλες και πολυαισθητηριακές 
μεθόδους διδασκαλίας για την παρακίνηση και εμπλοκή 

όλων των μαθητών/τριών στο μάθημα. 

 Ενθαρρύνουμε τη διάδραση, αναθέτοντας εργασίες που 
απαιτούν οι μαθητές /τριες να στηρίζονται ο ένας στον 

άλλον και δίνουμε βαρύτητα σε διαφορετικές ικανότητες 
και ρόλους. 

Παρέχουμε διευκολύνσεις , τροποποιώντας το διδακτικό 
υλικό, επιλέγοντας την κατάλληλη τοποθεσία στην 

αίθουσα, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για 
μαθητές/τριες με και χωρίς αναπηρία ή Ε.Ε.Α.  

 



 
Μαθησιακές Δυσκολίες 

 Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός  όρος που 
αναφέρεται σε μια ανομοιογενή  ομάδα διαταραχών, οι 

οποίες εκδηλώνονται με  σημαντικές δυσκολίες στην 
πρόσκτηση και χρήση  ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, 

ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής 
ικανότητας.  Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο,  

αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού  νευρικού 
συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής. 

 (Hammill, D. D. 1990. On defining learning disabilities: An emerging 
consensus. Journal of Learning Disabilities, 23, 74 – 84, Παντελιάδου 
Σ. Μπότσας Γ. (επιμ.) 2007. Μαθησιακές δυσκολίες: Βασικές έννοιες 

και χαρακτηριστικά, Βόλος 2007) 

 



 
Μαθησιακές Δυσκολίες 

 Καταστάσεις ή επιδράσεις που συνυπάρχουν με τις 
Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνες 
τους  τέτοιες και δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών :  

α) προβλήματα  σε συμπεριφορές αυτό – ελέγχου, 
κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης  

β) καταστάσεις  μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, 
νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή)  

γ) εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές , η 
πολιτισμική αποστέρηση η ανεπαρκής / ακατάλληλη 

διδασκαλία 
(Hammill, D. D. 1990. On defining learning disabilities: An emerging consensus. Journal 

of Learning Disabilities, 23, 74 – 84 , Παντελιάδου Σ. Μπότσας Γ. (επιμ.) 2007. 
Μαθησιακές δυσκολίες: Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά, Βόλος 2007) 

 



 
Μαθησιακές Δυσκολίες 

  
Κοινά στοιχεία των ορισμών για τις ΜΔ αποτελούν: 

 α) η ασυμμετρία ή ανισομέρεια μεταξύ των ικανοτήτων  

β) η διακύμανση ή ασυμβατότητα μεταξύ ικανότητας και 
επίδοσης.  

«Ένας μαθητής δεν μπορεί να έχει γενικευμένες δυσκολίες σε 
όλες τις ικανότητες γιατί τότε θα ενέπιπτε στην κατηγορία 
της νοητικής καθυστέρησης. Κατά συνέπεια, ένας μαθητής 
με μαθησιακές δυσκολίες θεωρείται ότι έχει γενική νοητική 

λειτουργία στο πλαίσιο του φυσιολογικού».  

(Τζουριάδου Μ. 2008,  Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, Θεωρητικό Πλαίσιο) 

  



 
Μαθησιακές Δυσκολίες  

  
Σύμφωνα με τον Gresham 

Η Aνταπόκριση στη Διδασκαλία είναι μία 
εναλλακτική μέθοδος προσδιορισμού των 
μαθησιακών δυσκολιών, όπου μετά από 

στοχευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση προκύπτει 
αλλαγή στη συμπεριφορά του/της μαθητή/τριας  

 

(Gresham F. M 1991, Conceptualizing behavior disorders in terms to resistance to 
intervention, School Psychology Review, 20, 23 – 36, Παντελιάδου Σ. Μπότσας Γ. 
(επιμ.) 2007. Μαθησιακές δυσκολίες: Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά, Βόλος 

2007) 

  

 



 
Πώς αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες των 

μαθητών/τριών σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

 
  Υποστηρικτικές Δομές Συνεκπαίδευσης (Τμήμα Ένταξης, 

Παράλληλη Στήριξη) 

 

 Ενισχυτική Διδασκαλία 

 

  Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π 

 

 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 



 
Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή 

 
«....μπορούμε να μιλάμε για Μαθησιακές Δυσκολίες 

μόνο εφόσον το παιδί έχει ενταχθεί στο σχολείο και 
έχει δεχθεί «επαρκή» εκπαίδευση. Οι μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες συνήθως αποκλίνουν από 

το επίπεδο της τάξης τους περίπου ένα χρόνο, 
ιδιαίτερα στις πρώτες σχολικές βαθμίδες. Οι 
δυσκολίες αυτές εντοπίζονται αρχικά στην 

ανάγνωση και αργότερα και στο γραπτό λόγο» 
 

(Τζουριάδου Μ. 2008,,Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες, Θεωρητικό Πλαίσιο) 



 

«η διαδικασία μάθησης της ανάγνωσης και της 
γραφής στα μικρά παιδιά ξεκινά όταν αυτά 

συνειδητοποιούν ότι ο γραπτός λόγος 
περιέχει νόημα και όταν αρχίζουν να 

διερωτώνται πώς αναδύεται το νόημα μέσα 
από το γραπτό λόγο»  

(Μιχάλογλου Θ., Ξεφτέρη Ε., Δούβλη Γ. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά) 

https://pileidou.wordpress.com/yliko/pub/ 

 

 

 

https://pileidou.wordpress.com/yliko/pub/


 

«Tα παιδιά εμπλέκονται με περισσότερο 
ενθουσιασμό στη μαθησιακή διαδικασία όταν 

ενθαρρύνονται: 

να αξιοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις 

 και εμπειρίες τους ως αφετηρία για την κατάκτηση 
νέων γνώσεων, 

 να παίρνουν πρωτοβουλίες ακόμη και αν κάνουν 
λάθη, 

 να συνεργάζονται και να συμμετέχουν ενεργά για 
την κατάκτηση της γνώσης»  

(Μιχάλογλου Θ., Ξεφτέρη Ε., Δούβλη Γ. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Παιδιών Ρομά) 

https://pileidou.wordpress.com/yliko/pub/ 

 

https://pileidou.wordpress.com/yliko/pub/


Πώς αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες των 
μαθητών/τριών σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

Περιβάλλον Μάθησης 

 Λειτουργική χωροταξική δομή και οργάνωση της τάξης 

http://didaktikes.wikispaces.com/11.12+%CE%94%CE%99%CE%91%CE%
A4%CE%91%CE%9E%CE%97+%CE%A4%CE%A9%CE%9D+%CE%98%CE

%A1%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D 

 

 Ελκυστικό περιβάλλον μάθησης  (ψηφιακά μέσα 
http://photodentro.edu.gr/lor/,  Πρόσθετο, πέραν των εγχειριδίων, 

οπτικό υλικό σε εικονογραφημένα βιβλία ή και σε ηλεκτρονικές 
πηγές, Ψηφιακά 3D pop-up βιβλία παρουσίαση σε  Power Point, 

DVD,διαδραστικά on line παιχνίδια, ηχογραφημένη αφήγηση 
http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php 

 

 

http://didaktikes.wikispaces.com/11.12+%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97+%CE%A4%CE%A9%CE%9D+%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D
http://didaktikes.wikispaces.com/11.12+%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97+%CE%A4%CE%A9%CE%9D+%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D
http://didaktikes.wikispaces.com/11.12+%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97+%CE%A4%CE%A9%CE%9D+%CE%98%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%9D
http://photodentro.edu.gr/lor/
http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php


Πώς αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες των 
μαθητών/τριών σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

 προσέγγιση της γνώσης μέσα από το παιχνίδι, τη 
διερεύνηση, τη συζήτηση, την αξιοποίηση διαφόρων 
πηγών πληροφόρησης, την ανταλλαγή απόψεων, τη 

δημιουργία, την παρουσίαση ιδεών.  

 αβίαστη συμμετοχή κάθε παιδιού στις καθημερινές 
δραστηριότητες του προγράμματος σύμφωνα με το δικό 

του τρόπο και ρυθμό. 

Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης, των βιωμάτων 
και των εμπειρίων των παιδιών ως σημείο εκκίνησης. 

Οργάνωση ελκυστικών μαθησιακών εμπειριών που έχουν 
νόημα και ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά.  

 

 



    Επιδιώκοντας την αξιοποίηση των μαθησιακών 
δυνατοτήτων και αναπτύσσοντας το μαθησιακό κίνητρο 

των παιδιών διδάσκουμε: 

 

 στρατηγικές μάθησης ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριές 
μας να θυμούνται, να μαθαίνουν, να σκέφτονται και να 

οργανώνουν τον έλεγχο της μάθησης.  

 

 Παρακολουθούμε και αξιολογούμε την εκπαιδευτική 
πορεία του προγράμματός μας, με σημείο αναφοράς τους 

εκπαιδευτικούς στόχους που έχουμε ορίσει 
(βραχυπρόσθεσμους και μακροπροθέσμους).  

 

 Διαφοροποιούμε το πρόγραμμά μας με βάση τα 
πορίσματα της αξιολόγησής μας. 

 



Αντιμετώπιση Δυσκολιών στην Πρώτη Ανάγνωση  

Ενισχύουμε τη φωνολογική επίγνωση  

γιατί  

 οι μαθητές με ΜΔ αδυνατούν να αντιληφθούν την 
αντιστοιχία μεταξύ του προφορικού και του 

γραπτού κώδικα, δυσκολεύονται να αναλύσουν μια 
λέξη στα  επιμέρους φωνήματά της και αντίστροφα 

ή να ανακαλέσουν τις γραφοφωνημικές 
αντιστοιχίες  

(Κωτούλας 2008, στο Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με 
Μαθησιακές Δυσκολίες, Παντελιάδου Σ. και Αντωνίου Φ. επιμ.) 



 
Ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης με τεχνικές 

δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής 

  
Ο συνδυασμός της διδασκαλίας φωνημικής  

ευαισθητοποίησης/συνειδητοποίησης 
(επαναλαμβάνω το φθόγγο κάθε γράμματος όταν 

γράφω τη λέξη) με τη διδασκαλία των 
γραφοφωνημικών αντιστοιχιών  (άμεση σύνδεση 

γράμματος με φώνημα) θεωρείται 
αποτελεσματικός τρόπος για τη διευκόλυνση της 

εκμάθησης της ανάγνωσης. 

    (Κωτούλας 2008, στο Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες, Παντελιάδου Σ. και Αντωνίου Φ. επιμ. Βόλος 2008) 



 
Ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης με τεχνικές 

δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής  που είναι δυνατόν 
να πραγματοποιηθούν στην τάξη φοίτησης 

  
http://youtu.be/NOqXpltuLpo 

http://youtu.be/NOqXpltuLpo


Ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης με τεχνικές δραστηριότητες 
παιγνιώδους μορφής που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στην 

τάξη φοίτησης 



 
Ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης με τεχνικές 

δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής που είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθούν στην τάξη φοίτησης  

  

Πρώτη ανάγνωση-παιδικά παιχνίδια για την τάξη: 

Τόμπολα αντιστοίχισης 

 

Δραστηριότητες αποκατάστασης και υποστήριξης 
παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

https://pileidou.wordpress.com/yliko/pub/ 

http://www.prasinipriza.com/E21-PAIXNIDIA-
TOMPOLA.html 

 

https://pileidou.wordpress.com/yliko/pub/
http://www.prasinipriza.com/PAGES/E02/E02-005/PRWTH-ANAGNWSH-LEXEIS-ODHGIES.html
http://www.prasinipriza.com/PAGES/E02/E02-005/PRWTH-ANAGNWSH-LEXEIS-ODHGIES.html
http://www.prasinipriza.com/PAGES/E02/E02-005/PRWTH-ANAGNWSH-LEXEIS-ODHGIES.html
http://www.prasinipriza.com/PAGES/E02/E02-005/PRWTH-ANAGNWSH-LEXEIS-ODHGIES.html
http://www.prasinipriza.com/PAGES/E02/E02-005/PRWTH-ANAGNWSH-LEXEIS-ODHGIES.html
http://www.prasinipriza.com/PAGES/E02/E02-005/PRWTH-ANAGNWSH-LEXEIS-ODHGIES.html
http://www.prasinipriza.com/PAGES/E02/E02-005/PRWTH-ANAGNWSH-LEXEIS-ODHGIES.html


 
Ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης με τεχνικές 

δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής που είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθούν στην τάξη φοίτησης  

  

Καθημερινές πρακτικές ή δραστηριότητες βιωματικού 
χαρακτήρα:  π.χ. Κατανάλωση φρούτων/τροφών 
που τεμαχίζονται σε τόσα κομμάτια όσα και οι 

συλλαβές ή τα γράμματα της λέξης 

 

 

 

 



Ενίσχυση της φωνολογικής επίγνωσης με τεχνικές 
δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής που είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν στην τάξη φοίτησης  

 



Ενίσχυση της  αναγνωστικής αποκωδικοποίησης 
(Κωτούλας 2008) 

 Επανάληψη ανάγνωσης (με καθοδήγηση, από 
υπολογιστή, με ερωτήσεις,  διορθώσεις ή δεύτερη 
ανάγνωση, συνεργατική ανάγνωση, ανάγνωση με 

ηχώ) 

 Αναγνωστική επιτυχία: Εκπαίδευση στις 
στρατηγικές αναγνώρισης (αναγνωρίζω 

λέξεις/μαντεύω το περιεχομένο) 

 Κάρτες αστραπή (Flashcards) 

http://youtu.be/0fUlS_aGQ1I 

http://youtu.be/X9KebTgfLJI 

 

http://youtu.be/0fUlS_aGQ1I
http://youtu.be/X9KebTgfLJI


Ενίσχυση της  αναγνωστικής αποκωδικοποίησης μέσω 
πολυαισθητηριακών μεθόδων (Κωτούλας 2008) 



Ενίσχυση της  αναγνωστικής ευχέρειας (Κωτούλας 2008) 

 Επίδειξη φωναχτής ανάγνωσης 

Άμεση διδασκαλία 

Εξασφάλιση προφορικής υποστήριξης μέσω ομαδικής 
ανάγνωσης, ανάγνωσης σε ζεύγη 

Οργάνωση βιβλιοθήκης 

Ενίσχυση της συνεργατικής ανάγνωσης, λαμβάνοντας μέρος 
σε αυτήν, 

Χρήση κειμένων με λέξεις που έχουν διδαχτεί 

Να μην συνεχίζεται η φωναχτή ανάγνωση, αν παρατηρείται 
δυσαρέσκεια 

Ενίσχυση της οπτικής αναγνώρισης των λέξεων πριν τη 
φωναχτή ανάγνωση 

 



Ενίσχυση του γραπτού λόγου 

 1. Γραφοσυμβολικές δεξιότητες  (σωστή στάση σώματος, 
τριποδική λαβή μολυβιού, ασκήσεις αντιγραφής, 
ανίχνευσης, επανάληψης, και αυτοδιόρθωσης.) 

https://pileidou.wordpress.com/yliko/pub/ 

2. Ορθογραφία 

Χρήση εικονογραφικής μεθόδου κάθε γράμμα 
μετατρέπεται σε ένα γραμμικό σχέδιο που θυμίζει 

ακριβώς το σχήμα του συγκεκριμένου γράμματος και τον 
ήχο του 

Χρήση πολυαισθητηριακών μεθόδων 
(Αντωνίου 2008, Ενίσχυση του γραπτού λόγου, στο Διδακτικές προσεγγίσεις και 

πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, Παντελιάδου Σ. και Αντωνίου 
Φ. (επιμ.) Βόλος 2008 

 

https://pileidou.wordpress.com/yliko/pub/


Πολυαισθητηριακές μέθοδοι (Αντωνίου 2008) 

http://youtu.be/qgHwdN2w8LA 
 

 

 

http://youtu.be/qgHwdN2w8LA


Μαθητές/τριες με ΕΕΑ ή και Αναπηρία στο 
Δημοτικό Σχολείο: 

Ο David Micthell έχει καταγράψει 24 στρατηγικές 
μάθησης  για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή 

Εκπαίδευση  

(Micthell D. 2008, What really works in special and 
inclusive education: Using evidence based teaching 

strategies, Abingdon, Oxon: Routledge) 

 

 

 



 Διδασκαλία και μάθηση στην τάξη γενικής αγωγής 

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

 Διδασκαλία μεταξύ μαθητών/τριών 

 Συνδιδασκαλία 

http://youtu.be/6llQCG8QhBE 

 Εμπλοκή γονέων 

 Σχολική Κουλτούρα 

 Υποστήριξη της θετικής συμπεριφοράς συνολικά 
μέσα στο σχολείο 

 Ποιότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος 

 Κοινωνικο-συναισθηματικό κλίμα της τάξης 

 

http://youtu.be/6llQCG8QhBE


 Εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες 

 Διδασκαλία κοινωνικών στρατηγικών 

 Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση 

 Στρατηγικές μνήμης 

 Αμοιβαία διδασκαλία 

 Φωνολογική ενημερότητα και φωνολογική 
επεξεργασία 

 Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (Cognitive 
Behavioral Therapy) 

 Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις 



Παράδειγμα διαφοροποίησης 

Διαφοροποιημένο 
περιεχόμενο (επιμέρους 

στόχοι) 
• ΜΙΚΡΗ: Να παράγει το ίδιο στον 

υπολογιστή με τη βοήθεια 
κειμενογράφου ή κατάλληλου 
λογισμικού 
 

• ΜΕΤΡΙΑ: Να εργάζεται σε ειδικό 
φύλλο με κλειστού τύπου 
ασκήσεις (συμπλήρωση, 
σχεδιάγραμμα, αντιστοίχηση 
μικρών φράσεων με εικόνες) 
 

• ΜΕΓΑΛΗ: Να υπαγορεύει τις 
σκέψεις του σε συμμαθητή του 
ή στον εκπαιδευτικό  της τάξης ή 
να παράγει  ζωγραφιά  αντί 
κειμένου 

Στόχος Α.Π.Σ. για την 
παραγωγή γραπτού 

λόγου 
 

Να οργανώνει τις σκέψεις του  
σε γραπτό λόγο  
με ορθή γραφή, 

ορθή σύνταξη  και 
την κατάλληλη δομή 
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Εκπαιδευτικό υλικό 

ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής 

Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων 

για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%C
F%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/ 

http://www.e-
yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx 

https://pileidou.wordpress.com/2014/11/18/tp
e/ 

 

https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%CF%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/
https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%CF%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/
https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%CF%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/
https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%CF%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/
http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx
http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx
http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx
https://pileidou.wordpress.com/2014/11/18/tpe/
https://pileidou.wordpress.com/2014/11/18/tpe/


Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη 
συμμετοχή σας! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


