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 Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(Ν. 3699/2008 άρθρο 3) εμφανίζουν: 

   νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης 
(τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές 

αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, 
χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας, λόγου 

 ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, 
δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, 

σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς 
υπερκινητικότητα 

 

Μαθητές/τριες με ΕΕΑ ή και αναπηρία 



 

 διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) 

ψυχικές διαταραχές 

 πολλαπλές αναπηρίες 

 σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές 
δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, 

γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω 
ενδοοικογενειακής βίας 

  μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα 
ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα 

προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα 

 



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. 

 

 



 
Τι είναι οι 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, αλλά όχι 
παθολογικές και 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) 

 



 
 Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες; 

 Κοινά στοιχεία των ορισμών για τις ΜΔ αποτελούν: 

 α) η ασυμμετρία ή ανισομέρεια μεταξύ των ικανοτήτων 
των ατόμων με ΜΔ  

β) η διακύμανση ή ασυμβατότητα μεταξύ ικανότητας και 
επίδοσης των ατόμων με ΜΔ  

«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) 

  



 
Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες; 

 Α. Εξελικτικές δυσκολίες λόγου και ομιλίας 

(προβλήματα άρθρωσης, παραγωγής και κατανόησης του 
προφορικού λόγου). 

Β. Εξελικτικές δυσκολίες ακαδημαϊκής επίδοσης  

(ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες, δυσκολίες γραφής και 
δυσκολίες στα μαθηματικά) 

Γ. Άλλες δυσκολίες 

Δυσκολίες, όπως οι οπτικο-κινητικές διαταραχές που 
επηρεάζουν τη μάθηση αλλά δεν εμπίπτουν ακριβώς σε 

μία από τις παραπάνω υποκατηγορίες. 

(Σουζάνα Παντελιάδου, Αντωνία Πατσιοδήμου, Γιώργος Μπότσας 
(επιμ.) 2004: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση) 

 



 
Β. Εξελικτικές δυσκολίες ακαδημαϊκής επίδοσης  

 
 
 

Ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες (Δυσλεξία) 

 

Δυσκολίες γραφής (Δυσγραφία. Δυσορθογραφία) 

 

Δυσκολίες στα μαθηματικά (Δυσαριθμησία) 

 

 

 

 

 



Ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες (Δυσλεξία) 

 Η δυσλεξία είναι μία ειδική μαθησιακή δυσκολία. 
Πρόκειται για μια εγγενή, ειδική γλωσσική δυσκολία, που 

εμφανίζεται ιδιαίτερα στην αποκωδικοποίηση λέξεων και η 
οποία αντανακλά συνήθως ανεπαρκείς ικανότητες 

φωνολογικής επεξεργασίας... 

 

 (φωνολογική επεξεργασία : η δεξιότητα του παιδιού να κατανοεί ότι 
οι λέξεις αποτελούνται από φωνήματα και να μπορεί να 

χρησιμοποιεί τα φωνήματα -γλωσσικές μονάδες για να φτιάξει 

λέξεις)  

(Σουζάνα Παντελιάδου, Αντωνία Πατσιοδήμου, Γιώργος Μπότσας 
(επιμ.) 2004: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση) 

 

 



 
Δυσκολίες γραφής (Δυσγραφία, Δυσορθογραφία) 

  Η δυσλεξία παρουσιάζεται με διαφοροποιημένη δυσκολία 
στους διάφορους τύπους του λόγου, και συχνά 

περιλαμβάνει εκτός των προβλημάτων στην ανάγνωση, 
σημαντικά προβλήματα στη γραφή και στην ορθογραφία  

και στην παραγωγή γραπτού λόγου (International Dyslexia 
Association, 1994). 

(Σουζάνα Παντελιάδου, Αντωνία Πατσιοδήμου, Γιώργος Μπότσας (επιμ.) 2004: Οι 
Μαθησιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) 

 

 

 

 

  



Δυσκολίες στα μαθηματικά(Δυσαριθμησία) 
 

Οι δυσκολίες στα μαθηματικά, εκδηλώνονται με προβλήματα 
στην αναγνώριση αριθμών και συμβόλων, στην 

απομνημόνευση της προπαίδειας, στην κατανόηση 
αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση 

προβλημάτων.  

(Σουζάνα Παντελιάδου, Αντωνία Πατσιοδήμου, Γιώργος Μπότσας 
(επιμ.) 2004: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση) 

 

 

 

 

 

  



 
Τι δεν είναι οι 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) 

 



Ποια δεν είναι τα άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες; 

 Σημαντικός αριθμός παιδιών χαρακτηρίζονται ως παιδιά με 
Μαθησιακές Δυσκολίες χωρίς να είναι στην 

πραγματικότητα. Ο όρος χρησιμοποιείται για παιδιά που 
έχουν προβλήματα στη μάθηση εξαιτίας κοινωνικών ή 

οικογενειακών προβλημάτων, για παιδιά με διαφορετική 
μητρική γλώσσα, για παιδιά με προβλήματα κοινωνικής 

προσαρμογής και για παιδιά με ελαφρά νοητική 
υστέρηση. 

Σουζάνα Παντελιάδου, Αντωνία Πατσιοδήμου, Γιώργος Μπότσας 
(επιμ.) 2004: Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

 



Ικανότητες μαθητών/τριών Δημοτικού Σχολείου 

Στο Δημοτικό Σχολείο  εστιάζουμε στις θεμελιώδεις 
ακαδημαϊκές ικανότητες:  

στη φωνολογική ενημερότητα,  

 στην ανάπτυξη του σημασιολογικού και του 
πραγματολογικού μέρους του λόγου,  

στην έκταση και στο βάθος των συντακτικών δομών,  

στην ανακλητική ικανότητα 

στις σχολικές δεξιότητες ανάγνωσης, ορθογραφίας, 
αρίθμησης 

στην ανάπτυξη της κοινωνικής γνώσης 

 



Ικανότητες εφήβων στη Β/θμια Εκπαίδευση 

 

Στο Γυμνάσιο/Λύκειο  εστιάζουμε στις σύνθετες ακαδημαϊκές 
ικανότητες:  

ικανότητα περιληπτικοποίησης  

ικανότητα λογικής και εννοιολογικής ιεράρχησης 

διαχείριση αφηρημένων εννοιών, 

ανάπτυξη στρατηγικής μάθησης και αυτορρύθμισης, 

διαχείριση πληροφοριών 

 κοινωνικότητα κι επικοινωνία 

 

 



   
 

Χαρακτηριστικά των ατόμων με ΜΔ στις περιοχές της 

αντίληψης 

γλώσσας  

μνήμης 

 προσοχής και συγκέντρωσης,  

μεταγνώσης  

αυτορρύθμισης 

συμπεριφοράς  

συναισθηματικής εξέλιξης 

των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των κινήτρων 

 

Ποιο είναι το ακαδημαϊκό προφίλ ενός ατόμου με 
μαθησιακές δυσκολίες; 



Συμπεριφορές παιδιών και εφήβων με μαθησιακές 
δυσκολίες 

 

Α. Γλώσσα  
αποφεύγει να διαβάσει και να γράψει 

συχνά διαβάζει λάθος τις γραπτές πληροφορίες 
δυσκολεύεται να κάνει περίληψη 

δυσκολεύεται να αναδιηγηθεί με την ορθή σειρά μια ιστορία, 
δυσκολεύεται να καταλάβει το γραπτό λόγο σε όλα τα 

μαθήματα 
κάνει πολλά λάθη στην ορθογραφία 
 παράγει πολύ φτωχό γραπτό λόγο 

έχει φτωχή κατανόηση του γραπτού λόγου 
δυσκολεύεται στην εκμάθηση ξένης γλώσσας  



Συμπεριφορές παιδιών και εφήβων με μαθησιακές 
δυσκολίες 

Β. Μαθηματικά 

Δυσκολεύεται στη χρήση των διαδικασιών μαθηματικής 
επεξεργασίας (π.χ. νοεροί υπολογισμοί) 

Χρησιμοποιεί ανώριμες διαδικασίες μαθηματικής 
επεξεργασίας (π.χ. υπολογισμός με τα δάκτυλα)   

Δυσκολεύεται στην εκμάθηση και ανάκληση Βασικών 
Αριθμητικών Δεδομένων 

Δυσκολεύεται να κατανοήσει αφηρημένες έννοιες, 

Δυσκολεύεται να κατανοήσει τη θεσιακή αξία  των ψηφίων 
(π.χ. Λάθη στην αναπαράσταση αριθμητικών 

πληροφοριών) 

Δυσκολεύεται στην εφαρμογή των βασικών μαθηματικών 
γνώσεων 

 

 



Συμπεριφορές παιδιών και εφήβων με μαθησιακές 
δυσκολίες 

Γ. Προσοχή και οργάνωση 

δυσκολεύεται να ακολουθήσει σύνθετες οδηγίες 

δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε ένα έργο 

δυσκολεύεται σε τεστ πολλαπλής επιλογής 

δουλεύει αργά στην τάξη και στις εξετάσεις 

δεν γνωρίζει να κρατά καλές σημειώσεις 

δυσκολεύεται να ελέγξει το έργο του 

δυσκολεύεται στην οργάνωση του χρόνου και των 
δραστηριοτήτων 

 



 

 
Γ. Κοινωνικές δεξιότητες 

δεν δέχεται την κριτική 

δυσκολεύεται στην κατανόηση μη λεκτικών σημάτων στην 
επικοινωνία,  

δυσκολεύεται στην ερμηνεία των κοινωνικών περιστάσεων,  

δυσκολεύεται στη διαπραγμάτευση ή στην υπεράσπιση του 
εαυτού του,  

δυσκολεύεται να «μπει» στη θέση του άλλου 

παρερμηνεύει συχνά τη συμπεριφορά των άλλων 

υποκύπτει εύκολα στην πίεση των συνομηλίκων 

https://www.youtube.com/watch?v=mbGEsyZ2vz8 

 

Συμπεριφορές παιδιών και εφήβων με μαθησιακές 
δυσκολίες 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mbGEsyZ2vz8


    Ο Γιώργος είναι ένα νήπιο πολύ ντροπαλό, με ανώριμο 
προφορικό λόγο, κλαίει συχνά και αναζητά τη μαμά του, λείπει 
αρκετές φορές από το νηπιαγωγείο, είναι προσηλωμένος στη 
νηπιαγωγό του, δεν έχει φίλους, δεν κάθεται στην ομάδα, είναι 
αδέξιος στις κινήσεις του, δυσκολεύεται να κινηθεί ανάμεσα 
στα αντικείμενα και να χρησιμοποιήσει το ψαλίδι και την 
κόλλα, χάνει τα πράγματά του, παρακολουθεί  παθητικά  τις 
δραστηριότητες και αργεί να εμπλακεί σε αυτές, είναι καλός 
στις κατασκευές μόνο με καθοδήγηση, είναι καλός στο παιχνίδι 
ρόλων, δεν δείχνει όμως ενδιαφέρον για το παραμύθι και το 
κουκλοθέατρο,  δεν τρώει μόνος του, αν και μπορεί, αδιαφορεί 
για τα άτομα που επισκέπτονται το νηπιαγωγείο αλλά του 
αρέσει να βρίσκεται έξω από την  τάξη, στην αυλή όπου γίνεται 
ενεργητικός, δραστήριος και χαρούμενος.  

 

 
Περιγραφή μαθητή με  εξελικτικές δυσκολίες  ακαδημαϊκής 

επίδοσης (Δυσλεξία κτλ) 

 
 



 Ο Γιώργος φοιτά στην Τετάρτη τάξη, φαίνεται συνεσταλμένος και 
είναι πολύ προσκολημμένος στη μαμά του. Είναι λιγομίλητος, δεν 
συμμετέχει σε συζητήσεις, ούτε ενεργά στο μάθημα, παρόλο που 
είναι επιμελής στις εργασίες του, εκτελώντας μόνο τα απολύτως 
απαραίτητα, χωρίς να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, έχει φτωχό 
γραπτό λόγο αναφορικά με την έκταση των προτάσεων και τα 
νοήματά τους,  δυσκολεύεται να κατασκευάσει ή να ερμηνεύσει 
έναν χάρτη ή έναν πίνακα, είναι καλός στα μαθηματικά, αλλά φέτος, 
στην Τετάρτη τάξη, εμφανίζει κάμψη και αδιαφορία για τα 
μαθήματα. Έχει φίλους στο σχολείο αλλά μερικές φορές μπλέκεται 
σε διαμάχες με μεγαλύτερα παιδιά, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη ένταση και υπερβολή, αναφορικά με τις διαστάσεις που 
αποδίδει σε αυτές με αποτέλεσμα να είναι αρνητικός και 
στενοχωρημένος για αρκετό καιρό μετά από αυτές. 

 
Περιγραφή μαθητή με  εξελικτικές δυσκολίες  ακαδημαϊκής 

επίδοσης (Δυσλεξία κτλ) 
 
 



   Ο Γιώργος φοιτά στην Β΄Γυμνασίου, λείπει συχνά και η μητέρα 
του  δικαιολογεί τις απουσίες του. Η σχολική του επίδοση είναι 
χαμηλή, παρόλο που είναι επιμελής αναφορικά με τις εργασίες 
του, ο γραπτός του λόγος είναι σε επίπεδο Δημοτικού Σχολείου 
και η Φιλόλογος θεωρεί ότι έχει πολλές ελλείψεις, οι υπόλοιποι 
καθηγητές τον θεωρούν μέτριο μαθητή. Αποφεύγει να κάνει 
Γυμναστική. Είναι λιγομίλητος, απαγγέλλει μηχανικά το μάθημα 
και αρχίζει από την αρχή όταν χάνει τον ειρμό. Συμμετέχει 
σπάνια σε συζητήσεις και μόνο με τους συμμαθητές του από το 
Δημοτικό, αφού δεν έχει γνωρίσει νέους στο Γυμνάσιο. Δείχνει 
αδιάφορος για το σχολικό περιβάλλον, παρόλο που οι σχέσεις 
του με τους καθηγητές είναι καλές. Συγκρούεται έντονα με 
συμμαθητές του και αυτή η σύγκρουση μπορεί να φτάσει σε 
επίπεδο συμπλοκής και τραυματισμού.  
 

 
Περιγραφή μαθητή με  εξελικτικές δυσκολίες  ακαδημαϊκής 

επίδοσης (Δυσλεξία κτλ) 

 
 



 
Πώς υποστηρίζονται οι έφηβοι/ες με δυσκολίες στο σχολείο 

βάσει του θεσμικού πλαισίου; 

 
  

  Υποστηρικτικές Δομές Συνεκπαίδευσης (Τμήμα Ένταξης, 
Παράλληλη Στήριξη) 

 

 Ενισχυτική Διδασκαλία 

 

 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 



Η υποστήριξη στο Τμήμα Ένταξης. 
 

Στο Τμήμα Ένταξης εφαρμόζεται: 

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.  

 



     

 
Στο Τμήμα Ένταξης διδάσκουμε και αναπτύσουμε : 

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

οργανώνουν τον έλεγχο της μάθησης χρησιμοποιώντας: 

Μνημονικά βοηθήματα 

 Γνωστική χαρτογράφηση 

Θησαυρούς ορισμών 

Ανακεφαλαίωση σε τρεις στήλες 

Παραγωγή σημειώσεων 

Πίνακες καθηκόντων, προτεραιοτήτων, ελέγχου 

 Χρονοδιάγραμμα μελέτης 

 

 
Η υποστήριξη στο Τμήμα Ένταξης. 

 



 
Με  ποιον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε  εφήβους/ες 

σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

; 

Μ 
 Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης/ανατροφοδότησης 

Αναλαμβάνει ένα ρόλο 
 Καταθέτει μία ζωγραφιά 
Σχεδιάζει μια ιστοσελίδα  

Σχεδιάζει/εκτελεί ένα πείραμα  
 Παρουσιάζει ένα δελτίο ειδήσεων  

 Γράφει συνταγές  
 Γράφει τραγούδια  

 Γράφει ένα θεατρικό έργο/ιστορία 
Ετοιμάζει μια έκθεση φωτογραφίας  

 Ετοιμάζει μια σειρά από διαφημίσεις  
 Ετοιμάζει διαγράμματα ή πίνακες για μια ιδέα  

 Ετοιμάζει ένα ερωτηματολόγιο  



 
Με  ποιον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε εφήβους/ες 

με ΜΔ σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

; 

Μ 
 

Τζουριάδου Μ. (2008) «Αναλυτικά Προγράμματα 
Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Τμήμα Ειδικής Αγωγής 2ο 
ΕΠΕΑΕΚ – Γ’ Κ.Π.Σ.  

http://www.pi-
schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 

http://www.prosvasimo.gr/el/ 

  

 

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://www.prosvasimo.gr/el/


Υποστήριξη εφήβων με ΜΔ στη συνήθη τάξη φοίτησης 

 Οι πρακτικές για τη διδασκαλία εφήβων με Μαθησιακές 
Δυσκολίες  που στηρίζονται στις γνωστικές προσεγγίσεις 

για τη μάθηση, επιδιώκουν:  

Ενεργοποίηση της συμμετοχής  

Ενίσχυση κινήτρων 

Ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων  

  

 Διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών,  

Μέθοδος της  άμεσης διδασκαλίας  

 Διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων 

Συνδιδασκαλία εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής  

 



Υποστήριξη εφήβων με ΜΔ στη συνήθη τάξη φοίτησης 

 Σαφήνεια και αμεσότητα 

Έμφαση σε λίγες σημαντικές ιδέες (έννοιες κλειδιά) 

Οργανωμένη παρουσίαση περιεχομένου  

Αξιολόγηση και παροχή προαπαιτούμενης γνώσης  

Εκτενής εξάσκηση και συχνές επαναλήψεις. 

Συνεχής ανατροφοδότηση  

Ενεργή μάθηση και αλληλεπίδραση 

Χρήση στρατηγικών 

Καθοδήγηση και υποστήριξη.  



Υποστήριξη εφήβων με ΜΔ στη συνήθη τάξη φοίτησης 

Προτάσεις για την εφαρμογή των μεταγνωστικών στρατηγικών ώστε 
να  ελέγχουν και να ρυθμίζουν τη μάθησή τους: 

ρωτώντας τον εαυτό τους αν οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις έχουν 
νόημα 

οπτικοποιώντας και λεκτικοποιώντας το κείμενο που διαβάζουν 

 κάνοντας συσχετίσεις μεταξύ της νέας γνώσης και της παλιάς 

 ελέγχοντας το λεξιλόγιο πριν την επεξεργασία του κειμένου 

επιθεωρώντας τα βασικά σημεία ενός κειμένου (λέξεις κλειδιά, τίτλους) 

χρησιμοποιώντας μνημονικά βοηθήματα. 

κρατώντας σημειώσεις ή κατηγοριοποιώντας τις πληροφορίες με τρόπο 
πουνα είναι δυνατή η απομνημόνευση του περιεχομένου 

 



 
Η εμπλοκή μαθητών/τριών με ενθουσιασμό στη μαθησιακή 

διαδικασία μπορεί να συμβεί αν: 

  αξιοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις 

 και εμπειρίες τους ως αφετηρία για την κατάκτηση νέων 
γνώσεων, 

  παίρνουν πρωτοβουλίες ακόμη και αν κάνουν λάθη, 

  συνεργάζονται και να συμμετέχουν ενεργά για την 
κατάκτηση της γνώσης 

 προσεγγίζουν τη μάθηση βιωματικά  
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Για να υπάρξει ένα κοινό μέλλον πρέπει να οικοδομήσουμε 

Γέφυρες Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης.. 


