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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/ήτριες 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; 

  

 

«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 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


 
Πώς υποστηρίζονται οι έφηβοι/ες με δυσκολίες στο σχολείο 

βάσει του θεσμικού πλαισίου; 

 
 

 

  Υποστηρικτικές Δομές Συνεκπαίδευσης (Τμήμα Ένταξης, 
Παράλληλη Στήριξη) 

 

 Ενισχυτική Διδασκαλία 

 

 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 



 
Με  ποιον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε  εφήβους/ες 

σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

; 

Μ 
 Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης/ανατροφοδότησης 

Αναλαμβάνει ένα ρόλο 
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  



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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Διαταραχή Asperger 
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 Οι μαθητές με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (σύνδρομο 
Asperger) 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 κατεύθυνση τον αυτισμό. 



 

Το σύνδρομο Asperger είναι μια ήπια παραλλαγή αυτισμού, που 
επηρεάζει κυρίως την ικανότητα επικοινωνίας και τις κοινωνικές 

σχέσεις του ατόμου.  
Περιλήφθηκε για πρώτη φορά σαν ξεχωριστό σύνδρομο το 1994 στο 

εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (APA, 1994).  
Το σύνδρομο πήρε το όνομα του από τον ψυχίατρο Hans Asperger 

που το 1944 στη Βιέννη παρατήρησε την εξαιρετική δυσκολία 
μερικών εφήβων να ενσωματωθούν κοινωνικά στα πλαίσια της 

ομάδας. 

 Οι εργασίες του Asperger μεταφράστηκαν στα αγγλικά στις αρχές του 
1970, και το σύνδρομο άρχισε να αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή 
οντότητα στα τέλη της δεκαετίας του '80. Σημαντική ήταν και η 

συνεισφορά της Lorna Wing (1981) που παρουσίασε μια σειρά από 
34 περιπτώσεις παρόμοιες με αυτές που είχε περιγράψει ο Asperger 

και έτσι αυξήθηκε το ενδιαφέρον για έρευνες γύρω από το 
σύνδρομο. 



Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές: 

 Αυτιστική Διαταραχή 

Διαταραχή Asperger 

ΔΑΔ μη Προσδιοριζόμενη 

Αλλιώς (Άτυπος αυτισμός) 

Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή 

Διαταραχή Rett 

http://www.noesi.gr/book/syndrome 

 

 

 

DSM IV 

Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders 

 

http://www.noesi.gr/book/syndrome


 
DSM-V: ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) 

 
     Autism spectrum disorder is a new DSM-5 name that 
reflects a scientific consensus that four previously separate 

disorders are actually a single condition with different 
levels of symptom severity in two core. ASD now 

encompasses the previous DSM-IV autistic disorder 
(autism), Asperger’s disorder, childhood disintegrative 

disorder, and pervasive developmental disorder not 
otherwise specified.  

ASD is characterized by 

 1) deficits in social communication and social interaction and 

2) restricted repetitive behaviors, interests, and activities 
(RRBs).  



DSM-V: ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) 

Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νευρο-αναπτυξιακών 

διαταραχών με κοινά χαρακτηριστικά:  

1. Τη διαταραγμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, 

λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία 

2. Τα περιορισμένα ενδιαφέροντα και 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς 

 

 Αιτιολογία: Πολυ-παραγοντικό φαινόμενο με 
οργανική αιτιότητα που αναπτύσσεται κατά τη 

διάρκεια της κύησης 

 



Τριάδα των διαταραχών του Αυτισμού 
  

•Διαταραχή στην κοινωνικότητα 

 

•Διαταραχή της επικοινωνίας 

(απόκλιση της λεκτικής και μη λεκτικής 
επικοινωνίας) 

 

•Ακαμψία σκέψης και συμπεριφοράς  

(περιορισμένη φαντασία και ενδιαφέροντα) 
 

(Wing, 1988) 



Διαταραχή Asperger ή αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας 
(high-functioning autism) 

Τριάδα των Διαταραχών  

Εντοπίζονται μεταξύ 5 και 8 ετών. 

Δείκτης νοημοσύνης στο Μ.Ο και υψηλότερος 

Ομαλή γλωσσική ανάπτυξη    

Ανεπτυγμένη ικανότητα λόγου 

Μονότονος και σχολαστικός τρόπος ομιλίας 

Φτωχός κινητικός συντονισμός  

Περιορισμένα ενδιαφέροντα 

 Φτωχή συγκέντρωση 

Ιδιόρρυθμη κοινωνική συμπεριφορά  

Αποτυχία στη διατήρηση σχέσεων 



 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες  

 
• Εξατομικευμένη Διδασκαλία 

 

• Σταθερότητα του ατομικού προγράμματος 

 

• Οπτικοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού 

 

• Δόμηση μαθησιακού περιβάλλοντος 

 

• Εμπλουτισμός και διεύρυνση των δραστηριοτήτων 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 
Αγχωγόνο 

περιβάλλον 
εκπαίδευσης 

Έντονα 
ακουστικά 

ερεθίσματα 

Δυσδιάκριτα 
οπτικά 

ερεθίσματα 

Σύνθετα 
κοινωνικά 

ερεθίσματα 

Απουσία 
σταθερότητας 

στο 
πρόγραμμα 

Απρόβλεπτη 
συμπεριφορά 
συμμαθητών 



 

Για να συμμετέχει το παιδί στη μαθησιακή 
διαδικασία πρέπει να αναπτύξει 

 κίνητρα (δηλαδή, να αποκτήσει νόημα η 
συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία) 

  

να ακολουθεί ένα δομημένο καθημερινό 
πρόγραμμα σχολικής ρουτίνας  

 

να προετοιμάζεται από τον/την εκπαιδευτικό για 
τις αλλαγές που πρόκειται να προκύψουν  



Κατανοώντας τον μαθητή με σύνδρομο Asperger: 
Οδηγίες για εκπαιδευτικούς 

 Karen Williams (1995) "Εστίαση στην Αυτιστική 
Συμπεριφορά", Τόμος 10, No. 2, από την PRO-ED, Inc  

 
Τα παιδιά με διαταραχή Asperger ζουν στον κόσμο μας, 

αλλά με τον δικό τους τρόπο. 
 

Όλα τα παιδιά με το σύνδρομο Asperger δεν έχουν ίδια 
χαρακτηριστικά 

 

Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη «συνταγή 
προσέγγισης» μέσα στην αίθουσα, η οποία να 

προτείνεται  για κάθε παιδί με σύνδρομο Asperger 



Επιμονή με την ομοιότητα (ακαμψία 
σκέψης) 

• Προσφέρετε ένα αναμενόμενο και ασφαλές 
περιβάλλον. 

• Μειώσετε τις αλλαγές. 

• Προσφέρετε μια συνεπή καθημερινή ρουτίνα 

• Αποφεύγετε εκπλήξεις 

• ‘Οταν ένα παιδί με σύνδρομο Asperger πρέπει να 
αλλάξει σχολείο, πρέπει να συναντήσει τους 

καινούργιους εκπαιδευτικούς, να δει το καινούργιο 
σχολείο και να πληροφορηθεί για το νέο του 

πρόγραμμα πολύ πριν την υλοποίησή του 



Επιμονή με την ομοιότητα (ακαμψία 
σκέψης) 

 
Η Τherese Jolliffe, άτομο με σύνδρομο Asperger, 

χαρακτηριστικά εξηγεί:  
«Επειδή η ζωή είναι μια τόσο αποδιοργανωτική μάζα ήχων και 

εικόνων, είναι πραγματικά βοηθητικό για ένα άτομο με 
αυτισμό να μπορεί να βάλει μια τάξη στη ζωή του. Η ανάγκη 

για σταθερότητα που αναφέρθηκε νωρίτερα είναι 
σημαντικό να διατηρείται κατά τη διάρκεια της ημέρας με 
τον ίδιο τρόπο κάθε μέρα. Αυτό μπορεί να είναι βαρετό για 
τους περισσότερους ανθρώπους αλλά είναι ένα από τα λίγα 
πράγματα που μπορούν να ανακουφίσουν για λίγο. Για μένα 
είναι απαραίτητο να έχω καθορισμένους χρόνους και χώρους 

για το καθετί».  
Jolliffe, T., Lansdown, R., & Robinson, C. (1992). Autism: A 
personal account. Communication, Journal of the National 

Autistic Society, 26, 12-19. 
 



Διαταραχή στην κοινωνική αλληλεπίδραση 
(διαταραχή στην κοινωνικότητα/ 

επικοινωνία/ακαμψία σκέψης και συμπεριφοράς) 

Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger δείχνουν μια 
ανικανότητα στην κατανόηση πολύπλοκων κανόνων 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, είναι 
αφελή, εγωκεντρικά, μπορεί να μην τους αρέσει η 

σωματική επαφή, μιλάνε προς τους ανθρώπους και 
όχι μαζί τους, δεν καταλαβαίνουν ανέκδοτα, 

ειρωνεία ή μεταφορές, χρησιμοποιούν μονότονο ή 
μονοκόμματο, αφύσικο τόνο φωνής, χρησιμοποιούν 
ακατάλληλα βλέμματα και γλώσσα του σώματος είναι 

«αναίσθητα» και τους λείπει η διπλωματικότητα, 
παρερμηνεύουν κοινωνικές υποδείξεις.  



Διαταραχή στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση 

Τα παιδιά με Asperger  

δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιες φορές κάποιοι λένε 
ψέματα ή τα κοροϊδεύουν και έτσι τα 

εκμεταλλεύονται με ευκολία. 

και συνήθως έχουν την επιθυμία να είναι μέρος του 
κοινωνικού συνόλου (συναναστροφή με 

συνομηλίκους). 

 Τα περισσότερα παιδιά με σύνδρομο Asperger 
θέλουν φίλους αλλά δεν ξέρουν πώς να 

συμπεριφερθούν. 

 



Διαταραχή στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση 

Στις μεγαλύτερες ηλικίες, προσπαθήστε να 
εκπαιδεύσετε τους άλλους όσον αφορά το παιδί με 

το σύνδρομο Asperger.  

Να επαινείτε τους συμμαθητές, όταν τους φέρονται 
με κατανόηση. Αυτό μπορεί να εμποδίσει το 

στίγμα, ενώ προάγει την ενσυναίσθηση και την 
ανεκτικότητα των άλλων παιδιών. 

Τονίστε τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού με 
σύνδρομο Asperger με στόχο να προάγετε τη 

συνεργασία των συμμαθητών. 

 

 



Διαταραχή στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση 

Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger αν και δεν μπορούν να 
καταλάβουν τα συναισθήματα των άλλων, μπορούν 
να μάθουν να αλληλεπιδρούν με το σωστό τρόπο.  

Όταν χωρίς πρόθεση είναι προσβλητικά, χωρίς 
ευαισθησία ή αδιάκριτα, πρέπει να τους εξηγηθεί 

γιατί η απάντηση ήταν ακατάλληλη και ποια 
απάντηση θα ήταν η σωστή.  

Τα άτομα με σύνδρομο Asperger πρέπει να μάθουν τις 
κοινωνικές δεξιότητες  γιατί έχουν βασικές 

ελλείψεις στο κοινωνικό ένστικτο και στη διαίσθηση. 

 



Περιορισμένο πεδίο ενδιαφερόντων 
(ακαμψία σκέψης) 

 Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger έχουν εκκεντρικές ιδέες 
ή παράξενες εμμονές (μερικές φορές συλλέγουν 

ασυνήθιστα πράγματα). 

Έχουν τη διάθεση, ασταμάτητα, να κάνουν κήρυγμα για 
συγκεκριμένα θέματα, κάνουν συνεχείς ερωτήσεις για 

κάτι, δυσκολεύονται να αφήσουν τις ιδέες τους, 
ακολουθούν το δικό τους ρυθμό άσχετα από τις 

εντολές που έχουν.  

Μερικές φορές αρνούνται να μάθουν για κάτι που είναι 
έξω από το πεδίο των ενδιαφερόντων τους. 

 



Περιορισμένο πεδίο ενδιαφερόντων 
 Η χρησιμοποίηση θετικής ενίσχυσης προς μια επιθυμητή 

συμπεριφορά είναι η σημαντική στρατηγική για τη βοήθεια 
ενός παιδιού με σύνδρομο Asperger (Dewey, 1991).  

 

Αυτά τα παιδιά επηρεάζονται από τα κομπλιμέντα, π.χ. στην 
περίπτωση ενός παιδιού που κάνει συνέχεια ερωτήσεις, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να τον επαινέσει μόλις 
εκείνος/εκείνη σταματήσει και να τον/την συγχαρεί που 

επέτρεψε στους άλλους να μιλήσουν.  

 

Τα παιδιά με διαταραχή Asperger πρέπει να επαινούνται για 
την κοινωνική τους συμπεριφορά που στα άλλα παιδιά 

θεωρείται δεδομένη. 

 



Περιορισμένο πεδίο ενδιαφερόντων 
 Χρησιμοποιήστε την εμμονή του παιδιού σαν ένα τρόπο 

διεύρυνσης των ενδιαφερόντων του/της.  

 

Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο με τα δάση ένας μαθητής 
με σύνδρομο Asperger που έχει εμμονή με τα ζώα, όχι 
μόνο μελέτησε για τα ζώα αυτών των δασών αλλά και 
για τα δάση αφού ήταν ο τόπος που ζούσαν τα ζώα. 
Έτσι κινητοποιήθηκε να μάθει και για τους ντόπιους 

που εξαναγκάστηκαν να κόψουν το δάσος για να 
μπορέσουν να επιβιώσουν. 

 



 
Ανεπαρκής συγκέντρωση (ακαμψία 

σκέψης) 

 
 

 

Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger συχνά αποσπώνται, 
είναι ανοργάνωτα, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν 
μέσα στην τάξη συχνά δεν είναι η προσοχή δύσκολη 

αλλά η συγκέντρωση είναι "παράξενη«. 

Το άτομο με σύνδρομο Asperger δεν μπορεί να ξεχωρίσει 
τι είναι σχετικό (Happe, 1991), έτσι η προσοχή 

επικεντρώνεται σε άσχετη διέγερση και δυσκολεύεται 
να μάθει μέσα ομάδες.  

 

(Μειωμένη εποικοδομητική συμμετοχή) 

 



 
Ανεπαρκής συγκέντρωση 

 
 
 

Στην περίπτωση των μαθητών με σύνδρομο Asperger η 
δυσκολία συγκέντρωσης, η αργή ταχύτητα της γραφής 
τους και η σοβαρή αποδιοργάνωση μπορεί να κάνουν 
απαραίτητη τη μείωση του φόρτου εργασίας και/ή να 

του δοθεί χρόνος σε μια τάξη όπου ένας/μία 
εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής θα δώσει την 

επιπρόσθετη βοήθεια που χρειάζεται το παιδί για να 
ολοκληρώσει τις εργασίες του 



 
Ανεπαρκής συγκέντρωση 

 
 
 

Το παιδί με σύνδρομο Asperger είναι καλό να κάθεται 
μπροστά και να του/της απευθύνονται συχνά ερωτήσεις 

που θα τον/την βοηθήσουν να παρακολουθήσει το 
μάθημα. 

 

Επινοήστε μια μη λεκτική κίνηση με το παιδί (π.χ. οπτική 
υπενθύμιση, ελαφρύ άγγιγμα στον ώμο, ) όταν δεν 

προσέχει. 

 

Ο φίλος του παιδιού που κάθεται δίπλα του, υπενθυμίζει ότι 
πρέπει να παρακολουθεί το μάθημα. 

 



 
Ανεπαρκής συγκέντρωση 

 
 
 

Ο/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνει το παιδί να αφήνει τις 
κρυφές του φαντασίες ή σκέψεις και να επικεντρώνεται 

στον αληθινό κόσμο. Αυτή είναι μια συνεχής μάχη, 
καθώς η παρηγοριά του φανταστικού κόσμου ίσως να 

είναι πιο ελκυστική από την αληθινή ζωή.  

 

Στα μικρά παιδιά ακόμη και το παιχνίδι πρέπει να είναι 
δομημένο γιατί μπορούν να βυθιστούν στην μοναξιά 
τους, να παίξουν κάποιο φανταστικό παιχνίδι και έτσι 

να χάσουν την επαφή με την πραγματικότητα.  



 
Ανεπαρκής κινητικός συντονισμός 

  
 

 

Μη πιέζετε το παιδί να συμμετέχει σε ανταγωνιστικά 
αθλήματα καθώς ο ανεπαρκής κινητικός συντονισμός 
του μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και τα πειράγματα 

των συμπαικτών του. 

 



 
Μαθησιακές δυσκολίες 

  
Τα παιδιά με διαταραχή Asperger συνήθως έχουν μέση ή 

πάνω από το μέσο όρο νοημοσύνη αλλά έχουν σοβαρές 
ελλείψεις στις νοητικές δοκιμασίες και στις δοκιμασίες 

κατανόησης.  

Ο λόγος τους και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν δίνουν την 
εντύπωση πως καταλαβαίνουν αυτά που συζητούν αλλά 
μπορεί απλώς να αποδίδουν αυτά που έχουν διαβάσει ή 

ακούσει.  

Το παιδί με σύνδρομο Asperger έχει άριστη μνήμη αλλά στην 
πραγματικότητα είναι μηχανική.  

Παρατηρούνται ελλείψεις και στην επίλυση προβλημάτων. 

 



 
Μαθησιακές δυσκολίες 

  
Διατυπώστε μια πρόσθετη επεξήγηση και προσπαθήστε 

να απλοποιείτε το μάθημα, όταν το νόημά του είναι 
περίπλοκο. 

 

Επικεντρωθείτε στη μνήμη τους. Η διατήρηση 
πληροφοριών είναι το δυνατό σημείο τους. 

 

Οι συναισθηματικοί τόνοι, οι πολλαπλές έννοιες και τα 
θέματα σχέσεων που παρουσιάζονται στη 

λογοτεχνία/ποίηση συχνά δεν γίνονται κατανοητά. 

 



 
Μαθησιακές δυσκολίες 

  

Οι γραπτές εργασίες των ατόμων με σύνδρομο Asperger 
συχνά επαναλαμβάνονται, περνούν από το ένα θέμα 

στο άλλο και περιέχουν λανθασμένες λεκτικές έννοιες.  

Συχνά δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ των γενικών 
γνώσεων και των προσωπικών ιδεών και νομίζουν ότι 

ο/η εκπαιδευτικός θα κατανοήσει τις δυσνόητες 
εκφράσεις τους. 

 



 
Συναισθηματική ευπάθεια (ακαμψία της 

σκέψης) 

 
 

Αγχώνονται εύκολα λόγω της «ανελαστικότητάς» τους. Η 
αυτοεκτίμησή τους είναι χαμηλή, κάνουν αυτοκριτική και 

όταν κάνουν λάθη δεν μπορούν να το αντέξουν.  

Τα άτομα με διαταραχή Asperger, κυρίως οι έφηβοι, μπορεί 
να είναι επιρρεπείς στην κατάθλιψη (έχει καταγραφεί 

ένα μεγάλο ποσοστό κατάθλιψης σε ενήλικες). Οι 
εκρήξεις θυμού είναι κοινές αντιδράσεις οφειλόμενες 

στο άγχος και στη σύγχυση. Τα παιδιά με σύνδρομο 
Asperger σπάνια φαίνονται χαλαρά και εύκολα 

καταβάλλονται όταν τα πράγματα δεν είναι σύμφωνα με 
τις απόψεις τους. Η αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους 

και οι απαιτήσεις της καθημερινής ζωής χρειάζονται 
συνεχή προσπάθεια. 

 



 
Συναισθηματική ευπάθεια 

 
 
 

Τα παιδιά με διαταραχή Asperger συχνά είναι 
φοβισμένα, θυμωμένα και ανήσυχα στις 
αναγκαστικές ή απρόσμενες αλλαγές. 

 

Προετοιμάστε τα παιδιά για τις αλλαγές στην 
καθημερινή τους ρουτίνα για να μειωθεί το άγχος.  

 

Εμποδίστε τις εκρήξεις θυμού προσφέροντας ένα 
υψηλό επίπεδο συνοχής προγράμματος και 

δραστηριοτήτων.  

 



 
Συναισθηματική ευπάθεια 

 
 

Βοηθήστε το παιδί, γράφοντας τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθεί όταν εκείνος/-η είναι ανήσυχος / ανήσυχη 

π.χ. 1) ανάπνευσε βαθιά 3 φορές, 2) μέτρησε τα 
δάχτυλα του δεξιού σου χεριού 3 φορές, 3) ζήτησε να 

δεις τον/την εκπαιδευτικό κ.τ.λ..  

 

Συμπεριλάβετε και την συμπεριφορά στην οποία το 
παιδί νιώθει άνετα.  

 

Γράψτε τα βήματα αυτά σε μια κάρτα την οποία το παιδί 
θα έχει στην τσέπη του και θα μπορεί πάντα να τη 

διαβάζει. 

 



 
Συναισθηματική ευπάθεια 

 
 
 

Να είστε ήρεμος/η, προβλέψιμος/η στη συνδιαλλαγή με 
το παιδί και να δείχνετε παράλληλα υπομονή και 

συμπόνια.  

 

Ο Hans Asperger, ο ψυχίατρος που έδωσε το όνομά του 
στη διαταραχή, παρατήρησε πως ο δάσκαλος που δεν 

καταλαβαίνει ότι πρέπει να διδάξει το παιδί με 
σύνδρομο Asperger αυτονόητα/ευνόητα πράγματα 

θα νιώθει ανυπόμονος και εκνευρισμένος.  

 



 
Συναισθηματική ευπάθεια 

 
 
 

Οι έφηβοι με σύνδρομο Asperger έχουν προδιάθεση για 
κατάθλιψη. Οι κοινωνικές δεξιότητες έχουν ιδιαίτερη 

αξία στην εφηβεία και ο/η μαθητής/ήτρια με 
σύνδρομο Asperger ανακαλύπτει ότι δυσκολεύεται 

να δημιουργήσει σχέσεις γιατί είναι διαφορετικός/-
ή. 

Επιπλέον 

η μαθητική εργασία γίνεται πιο αφαιρετική και οι 
έφηβοι με σύνδρομο Asperger βρίσκουν τις εργασίες 

πιο δύσκολες και περίπλοκες 



 
Συναισθηματική ευπάθεια 

 
 
 

 

Είναι σημαντικό, οι έφηβοι με διαταραχή Asperger να 
έχουν κάποιο σύμβουλο υποστήριξης τον οποίο θα 
μπορούν να δουν τουλάχιστον μια φορά την ημέρα.  

Αυτό το πρόσωπο θα μπορεί εκτιμήσει πόσο καλά αυτός 
/ αυτή τα καταφέρνει και να συγκεντρώνει τις 

παρατηρήσεις  και των άλλων καθηγητών. 

 

 



 
Συναισθηματική ευπάθεια 

 
 
 

 

Μην περιμένετε το παιδί με σύνδρομο Asperger να 
παραδεχτεί ότι είναι θλιμμένος / θλιμμένη.  

Όπως δεν μπορούν να καταλάβουν τα συναισθήματα 
των άλλων έτσι και εκείνα αγνοούν τα δικά τους 

συναισθήματα.  

Συχνά καλύπτουν την κατάθλιψή τους και αρνούνται τα 
συμπτώματά της. 
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Πανελλαδικές εξετάσεις  υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές  
εκπαιδευτικές ανάγκες (2016) 

 Όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες με Διαταραχές Αυτιστικού 
Φάσματος ( Δ.Α.Φ.) προτείνονται τα εξής: 

 

Κατά την τρίωρη αξιολόγηση των μαθητών/τριών με διαταραχές 
Αυτιστικού Φάσματος επιτρέπονται οι ρουτίνες που επιθυμούν και 
δεν παραβιάζουν τους γενικούς κανονισμούς (π.χ. ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο πάνω στο θρανίο ή μια συγκεκριμένη 
θέση σε σχέση με το φωτισμό κλπ).  

 

Επίσης φροντίζουμε για την αποφυγή ερεθισμάτων που παρενοχλούν 
τους μαθητές με Δ.Α.Φ. να συγκεντρωθούν και αφορούν την 
ιδιαίτερη λειτουργικότητά τους ως προς τις αισθήσεις τους 
(θόρυβοι ή συζητήσεις στο φόντο της αίθουσας, αποφυγή 
βλεμματικής επαφής, μεταβολές του φωτισμού κλπ). 



Πανελλαδικές εξετάσεις  υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές  
εκπαιδευτικές ανάγκες (2016) 

 Κατά την αξιολόγηση /βαθμολόγηση οι μαθητές/ήτριες με Διαταραχές 
Αυτιστικού Φάσματος έχουν ανάγκη από πολύ  συγκεκριμένες και 

προβλέψιμες διαδικασίες οι οποίες βοηθούν στη μέγιστη απόδοσή 
τους (π.χ. μπορεί να ζητήσουν να σταθούν όρθιοι/ες ή να καθίσουν 

πιο πλάγια, μπορεί να αποδιοργανώνονται από το επίμονο 
βλέμμα, μπορεί να χρειάζονται  να συμβουλεύονται το γραπτό 

τους). Οι ερωτήσεις που απευθύνονται  από τον/τη 
βαθμολογητή/τρια χρειάζεται να είναι σύντομες και συγκεκριμένες, 

να δίνονται κατά μικρότερες περιόδους και να αποφεύγονται οι 
γενικού τύπου ερωτήσεις-παρατηρήσεις.  

Χρειάζεται να απευθύνονται παραινετικές ερωτήσεις, σε κάθε φάση της 
αξιολόγησης-βαθμολόγησης και να μεσολαβεί μικρός χρόνος 

αναμονής ή σιωπής προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να απαντήσει.  



Πανελλαδικές εξετάσεις  υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές  
εκπαιδευτικές ανάγκες (2016) 

  

Οι μαθητές/τριες με Δ.Α.Φ. που συνοδεύονται από Εκπαιδευτικό 
Παράλληλης Στήριξης (Π.Σ.) δικαιούνται να συνοδεύονται από 

τον/τη συγκεκριμένο/η εκπαιδευτικό και στην αξιολόγηση-
βαθμολόγηση, ώστε να επιτυγχάνουν την  εξοικείωση που 

χρειάζονται. 

Οι εκπαιδευτικοί Π.Σ. δεν παρεμβαίνουν, δεν εξηγούν, δεν βοηθούν 
τον/την εξεταζόμενο/η αλλά μπορούν να υποστηρίζουν τον/τη 
μαθητή/ήτρια με τις μη λεκτικές παραινέσεις και τους οπτικούς 

δείκτες που έχουν καθιερώσει μεταξύ τους προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η συνεργασία. 

 



 
Βασικές οδηγίες   

  

• Μην πανικοβληθείτε όταν μια εκπαιδευτική παρέμβαση 
αποδειχθεί αποτυχημένη. Παρατηρήστε και 

επαναπροσδιορίστε τους στόχους.  

 

• Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα, δώστε ξεκάθαρες εντολές και 
οδηγίες, αποφύγετε τις μεταφορές, τους σαρκασμούς και 

τα αστεία (δεν γίνονται αντιληπτά).  

 

• Αποφύγετε τα υπονοούμενα και μην επαναπαύεστε στην 
χρήση εξωλεκτικών σημάτων όπως εκφράσεις προσώπου 

για να μεταφέρετε σημαντικά μηνύματα (δεν ερμηνεύονται 
από τα παιδιά με τον αναμενόμενο τρόπο)  



Βασικές οδηγίες 

 

Προσπαθήστε να εντοπίσετε την πιο μικρή προσπάθεια για 
επικοινωνία και εκμεταλλευτείτε την  

 

Χρησιμοποιήστε όσα πιο πολλά οπτικά βοηθήματα  

 

Δώστε χρόνο για να ανταποκριθούν. Πολλές φορές έχει 
παρατηρηθεί ότι απαντούν στην πρώτη ερώτηση ενώ εμείς 

έχουμε ήδη εκφέρει την τέταρτη.  



Βασικές οδηγίες  

 

Εισάγετε οποιαδήποτε αλλαγή σταδιακά. 

Γίνετε όσο πιο προβλέψιμοι μπορείτε και ενημερώστε για το 
πρόγραμμα της ημέρας.  

Οργανώστε το χώρο και το χρόνο τους, κρατήστε τις 
υποσχέσεις σας. 

Κρατήστε το περιβάλλον και την τάξη φτωχό από 
αισθητηριακά ερεθίσματα κυρίως όταν θέλετε να 

διδάξετε καινούργιες έννοιες.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηλείδου Κωνσταντίνα  

Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 

https://pileidou.wordpress.com/ 

 

Για να υπάρξει ένα κοινό μέλλον πρέπει να οικοδομήσουμε 

Γέφυρες Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης.. 


