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Πηλείδου Κωνσταντίνα  
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Γ’ ΦΑΣΗΣ 2014-2015 
 

•Κωνσταντίνα Πηλείδου , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, 
Σχολική Σύμβουλος 10ης  Ε.Π. ΕΑΕ Κεντρικής Μακεδονίας 
•Ελένη Κίμογλου , εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ΚΕΔΔΥ Β΄ 

Θεσσαλονίκης 
•Βικτωρία Σκιπιτάρη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ΚΕΔΔΥ Β΄ 

Θεσσαλονίκης 
•Ουρανία Ντέλια, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, ΚΕΔΔΥ Β΄ 

Θεσσαλονίκης 
• Πελαγία Αποστόλου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 

Φιλολόγων, Β΄ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης 
•Αθανασία Κουκώλη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 

Δασκάλων, Β΄ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης. 
•Δημήτριος Τανταλίδης ,  διοικητικός υπάλληλος  κλάδου 

ΠΕ01, Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Δυτικής  Θεσσαλονίκης  



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Η Πράξη αφορά στην στήριξη και ενίσχυση του 
θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 

υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία 

υλοποιήθηκε το 2010-11,2011-12, 2012-13,2013-14 
και παρατάθηκε για να υλοποιηθεί ένα επιπλέον 

σχολικό έτος, ήτοι το σχολικό έτος 2014-2015 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Στόχος  της Πράξης είναι η υλοποίηση της 
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης των ΑμεΑ 

(παράλληλη στήριξη, συνεκπαίδευση, κ.λπ.) στα 
σχολεία γενικής αγωγής από κατάλληλα 

επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα 
υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη 

παράλληλα με τον εκπαιδευτικό. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
ανωτέρω εκπαιδευτικοί δύνανται να συμπληρώνουν 
διδακτικό ωράριο σε παράλληλη στήριξη και άλλων 

μαθητών, σε ενισχυτική διδασκαλία μαθητών 
παράλληλης στήριξης και σε ΚΕΔΔΥ για όσες 

ειδικότητες προβλέπονται (άρθρο 46 Ν.4264/2014). 

 



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η τρίτη φάση επιμόρφωσης διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους, συνίσταται στο ότι οι επιμορφούμενοι συμμετέχουν 
σε επιμορφωτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται κατά τόπους 

από τις ομάδες εργασίας Γ’ φάσης (τα μέλη τους είναι σχολικοί 
σύμβουλοι και στελέχη των ΚΕΔΔΥ).  

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια της Γ΄ φάσης είναι ημερήσια για 
τουλάχιστον πέντε (5) ώρες. Επιπλέον, στο πλαίσιο της φάσης αυτής, 

οι Ομάδες Εργασίας Γ’ φάσης έχουν  ως αντικείμενο τη διαρκή 
Υποστήριξη των εκπαιδευτικών και για το λόγο αυτό 

επισκέπτονται τα σχολεία ευθύνης τους και συνεργάζονται με τους 
εκπαιδευτικούς υποστηρίζοντάς τους στο πεδίο καθώς επίσης 

συνεργάζονται και με το διευθυντή του σχολείου και τους γονείς.  
Επιπροσθέτως, υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό 

εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης, τα οποία 
εφαρμόζονται στους μαθητές στο πλαίσιο της εξειδικευμένης 

εκπαιδευτικής υποστήριξης ενώ συνεργάζονται μαζί τους για να 
παρακολουθήσουν την πρόοδο του μαθητή και προτείνουν 

διορθωτικές παρεμβάσεις. 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Σχολικό έτος 2014-2015 
Η επιμόρφωση της Α’ και Β’ φάσης είναι υποχρεωτική για τους 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν από τους Ενιαίους 
Πίνακες Γενικής Αγωγής και προαιρετική για τους αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν από τους Ενιαίους Πίνακες 
Ειδικής Αγωγής. 

 
Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την Α’ και Β’ Φάση 
Επιμόρφωσης κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 δε θα 
παρακολουθήσουν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό 
έτος 2014-2015 με την επιφύλαξη του ακόλουθου εδαφίου. 
 
Εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την Α’ και Β’ φάση 
επιμόρφωσης το σχολικό έτος 2013-2014 και δεν έλαβαν βεβαίωση 
παρακολούθησης λόγω απουσιών, δύνανται να παρακολουθήσουν 
κατά το σχολικό έτος 2014-2015 τις ώρες που υπολείπονται από την 
ολοκλήρωση της επιμόρφωσης,προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση 
παρακολούθησης. 



 
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ». 
 

 
 

ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η / ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ». 

 
 

 

Η φιλοσοφία του μη αποκλεισμού  των μαθητών με 
αναπηρίες από το κοινό σχολείο, το σχολείο για όλους, η 

ένταξή τους στο κοινό σχολείο και η συνεκπαίδευση με τους 
συνομηλίκους μαθητές  χωρίς ειδικές ανάγκες, διεθνώς υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ και της Ουνέσκο (πχ. Διεθνής Σύμβαση 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού 1989, Διακήρυξη της 

Σαλαμάνκα και πλαίσιο δράσης για την ειδική αγωγή-
Παγκόσμια διάσκεψη για την Ειδική Αγωγή, Σαλαμάνκα, 

Ισπανία 1994), αποτελούν την βάση όλων των προοδευτικών 
τάσεων για αλλαγές στην εκπαίδευση. 



Υποχρεώσεις οι  οποίες χαρακτηρίζουν τη 
συνεκπαίδευση/παράλληλη στήριξη 

● Προσέλευση και συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς 
στις σχολικές κοινότητες γενικής εκπαίδευσης 

Στις σχολικές κοινότητες προσερχόμαστε εγκαίρως  (10’ 
πριν τη συγκέντρωση των μαθητών στο προαύλιο (08.10) και 

την είσοδό τους στην τάξη). 

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο/στη μαθητή/τρια  χωρίς 
να τον διαφοροποιούμε ορατά από τους/τις μαθητές/τριες 
της τάξης. Όταν οι συνθήκες της διεργασίας διδασκαλίας 

μάθησης  μας το επιτρέπουν  μετακινούμαστε για να 
στηρίξουμε και άλλους 

μαθητές της τάξης. 

 



Υποχρεώσεις οι  οποίες χαρακτηρίζουν τη 
συνεκπαίδευση/παράλληλη στήριξη 

 

Στα διαλείμματα  φροντίζουμε να έχουμε υπό την 
επίβλεψή μας  τους/τις μαθητές/τριες της 

συνεκπαίδευσης/παράλληλης στήριξης 

Με τους/τις εκπαιδευτικούς μπορούμε να συνεργαζόμαστε 
κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και αυτό μπορεί να 

συμβαίνει μόνο εφόσον έχουμε εξασφαλίσει εποπτεία  των 
μαθητών/τριών ευθύνης  μας 

Η συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου ενδυναμώνει 
την προσωπική μας προσφορά και δημιουργεί συνθήκες για 

τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. 

 



Υποχρεώσεις οι  οποίες χαρακτηρίζουν τη 
συνεκπαίδευση/παράλληλη στήριξη 

Τα κάθε είδους στοιχεία προστατεύονται αυστηρά από το 
απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, όπως ο νόμος 

ορίζει. Σε κάθε περίπτωση όσα συζητούμε και όσα 
καταγράφουμε στη διάρκεια της εργασίας μας στις σχολικές 

μονάδες, αλλά και στη συνέχεια στην καριέρα μας αποτελούν 
προσωπικά δεδομένα και δεν επιτρέπεται σε καμία 
περίπτωση να τα χρησιμοποιήσουμε εκτός σχολικής 

κοινότητας ή να αναφερθούμε σ’ αυτά. 

Κατά την αποχώρησή μας με τη λήξη του ωραρίου (ή σε 
άλλες έκτακτες περιπτώσεις που θα προκύψουν) από την 
τάξη ή τη σχολική μονάδα φροντίζουμε να ενημερώνουμε 

τους /τις μαθητές/τριες της τάξης και ιδιαίτερα τους/τις 
μαθητές/τριες της ευθύνης μας. 

 

 



Υποχρεώσεις οι  οποίες χαρακτηρίζουν τη 
συνεκπαίδευση/παράλληλη στήριξη 

 

Η διεργασία διδασκαλίας – μάθησης των μαθητών με ε.ε.α. 
διεκπεραιώνεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, με τη 
συνεργασία και τη συμπαράσταση του /της εκπαιδευτικού 

ΠΣ και των στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντής του 
σχολείου, σχολικός σύμβουλος ε.α.ε. κ.λπ.) και, απαραιτήτως, 

την άτυπη συνεργασία των γονέων του μαθητή. Οι γονείς 
του/της μαθητή/τριας με ε.ε.α. κατευθύνονται ώστε να είναι 
σε θέση να αναλαμβάνουν τη συνέχιση της υποστήριξης του 

μαθητή και την απαιτητική προσπάθεια της γενίκευσης 
όσων έχει ο/η μαθητής/τρια κατακτήσει στο σχολικό 

πλαίσιο. 



Υποχρεώσεις οι  οποίες χαρακτηρίζουν τη 
συνεκπαίδευση/παράλληλη στήριξη 

 

Για τη συστηματική συνεργασία με τους 
γονείς και σημαντικούς άλλους φροντίζουμε να 
υπάρχει ειδικό έντυπο συνεργασίας  στο οποίο 

καταγράφονται οι δραστηριότητες και οι 
ενέργειες και το οποίο μας διασυνδέει με την 

οικογένεια του μαθητή (τετράδιο επικοινωνίας 
με την οικογένεια). 

 



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Ημερολόγιο αναστοχασμού 

Κλείδα παρατήρησης ΔΑΔ 

Κλείδα παρατήρησης ΔΕΠΥ 

Φύλλο άμεσης παρατήρησης 

Εξατομικευμένο πρόγραμμα 



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Το ημερολόγιο αναστοχασμού: 

Με το η.α. καταγράφονται, επισημαίνονται 

και αναδεικνύονται σημαντικές ή λιγότερο 

σημαντικές στιγμές της σχολικής καθημερινότητας 

με τρόπο που να μας επιτραπεί σε άλλο χρόνο, να 

την προσεγγίσουμε, να την παρατηρήσουμε με 

διεισδυτική και κριτική ματιά και αφού την 

αναλύσουμε και αναστοχαστούμε, με βάση τα 

δεδομένα και τις πληροφορίες, να την 

επαναδιαπραγματευθούμε. 



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ 

 

Σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής παρέμβασης 
χρησιμοποιούμε  το ημερολόγιο αναστοχασμού (η.α.), για 

να καταγράψουμε σημαντικά και λιγότερο σημαντικά 
δρώμενα των μαθητών . Συγκεντρώνουμε, επίσης, 

πληροφορίες και δεδομένα. Αν διαπιστώσουμε ότι η 
τήρηση σημειώσεων στο η.α., στη διάρκεια της εργασίας μας 

είναι δυνατό να παρακωλύσει την εξέλιξη της διεργασίας 
διδασκαλίας – μάθησης στην τάξη (ή αλλού), καλό θα είναι 

να αναβάλλουμε τις άμεσες καταγραφές. Με την πρώτη 
ευκαιρία, όταν βρεθούμε εκτός τάξης, καταγράφουμε τις 

πρόσφατες παρατηρήσεις, εντυπώσεις . 



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ 

Τι καταγράφουμε; 

•Σκέψεις * Περιστατικά * Προσωπικές 
απόψεις 

Το η.α.είναι ένα δυναμικό εργαλείο και αυτό σημαίνει ότι 
μπορούμε να το τροποποιούμε συνεχώς (να προσθέτουμε, 

να βελτιώνουμε 

παλαιότερες απόψεις ή σκέψεις μας χωρίς να διαγράφουμε 
τις προηγούμενες, να παραθέτουμε νέα σχόλια. 

Το η.α. αποτελεί και παραδοτέο του προγράμματος 



ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το ΕΕΠ περιλαμβάνει 

Τις ικανότητες του παιδιού 

Αποτελέσματα από πρόσφατες αξιολογήσεις 

Απόψεις και προσδοκίες γονέων 

Σχέση μεταξύ μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου 
στόχου 

Συμμετοχή σε εξω-ακαδημαϊκές δραστηριότητες  

Συμμετοχή στη διαδικασία του μαθήματος της τάξης 
φοίτησης 

Αξιολόγηση της προόδου και αναπροσαρμογή του 
εξατομικευμένου προγράμματος 

 



 

Το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) 
αποτελεί: 

 μία συμφωνία που τηρούν όλοι οι εμπλεκόμενοι 

 ένα σχέδιο ανταπόκρισης στις διαφορετικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού 

 

Το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
στοχεύει: 

 στην ποιοτική εκπαίδευση  

 στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη 

 



 εκπαιδευτική αξιολόγηση ή εντοπίζοντας 
τις ικανότητες-δυνατότητες του παιδιού 

 
Διάγνωση από το ΚΕΔΔΥ 

Κλείδες παρατήρησης 

Άτυπα τεστ εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Εκτίμηση της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης 

Εντοπισμός των ενδιαφερόντων 

Εντοπισμός των προτιμήσεων σε επίπεδο 
έμψυχου δυναμικού της τάξης φοίτησης 

Εκτίμηση μαθησιακής ετοιμότητας 



τομείς εκπαιδευτικής παρέμβασης  

Οι θεματικές της παρέμβασης προκύπτουν από τη 
γνωμάτευση, το αναλυτικό πρόγραμμα και την 

παιδαγωγική αξιολόγηση. 
Και μεταξύ άλλων  

είναι δυνατόν να αφορούν 
•συμπεριφορά 

• κοινωνική προσαρμογή 
•μαθησιακή ετοιμότητα 

•αυτοεξυπηρέτηση 
•ικανότητα στην ομιλία και στην επικοινωνία 

•ψυχοκινητικές ικανότητες 



σχεδιάζοντας το ΕΕΠ  
συνεργάζομαι 

 

Με τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΔΥ 

Με την ομάδα επιμόρφωσης του προγράμματος 

Με τους/τις εκπαιδευτικούς της τάξης φοίτησης 

Με τους γονείς 

Με τους/τις συμβούλους ΕΑΕ και ΓΑ 

Με τη διοίκηση του σχολείου 



βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι 

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι μπορεί να είναι 
ημερήσιοι, εβδομαδιαίοι, μηνιαίοι και αποτελούν 

βήματα που έχουν την αφετηρία τους στις 
διαπιστωμένες δυνατότητες και ικανότητες των 

παιδιών και μεσολαβούν μεταξύ της υπάρχουσας 
επίδοσης και της προσδοκώμενης, δηλαδή της 

επίτευξης  των μακροπρόθεσμων στόχων    

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι ακολουθούν μία λογική 
σειρά ώστε να υπηρετούν τη συνοχή της διδασκαλίας 



Το πρόγραμμα (παράδειγμα) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………... 

Ημ.Γέννησης: ……………………………………………… 

Διάγνωση: ……………………………….................... 

Τάξη-τμήμα φοίτησης: ……………………………….. 

  

 



 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

  

  

  

  

  

  

  

 

Ονοματεπώνυμο  Ειδικότητα Υπογραφή 



 

  

κηγφκκφγκδ 

Διάρθωση του Εξ. Εκπ. Προγράμματος 

Θεματική Ενότητα: Συμπεριφορά 
Παρούσα 

κατάσταση 

Εμφανίζει στοιχεία 
ελλειμματικής 
προσοχής και 
υπερδραστηριότητ
ας. Είναι δύσκολο 
να παραμείνει 
προσηλωμένος σε 
ένα στόχο για 
αρκετή ώρα, 
σηκώνεται από τη 
θέση του, δεν 
ακούει οδηγίες, η 
προσοχή του 
διασπάται πολύ 
εύκολα 

Μακροπρόθεσμοι 
Στόχοι 
(ένα σχολικό έτος) 
 
Βελτίωση 
συγκέντρωσης και 
μείωση της 
διάσπασης 
προσοχής, 
συμμετοχή στη 
διαδικασία του 
μαθήματος 

Βραχυπρόθεσμοι 
Στόχοι 
Ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών του 
σχολείου έτσι ώστε 
να κατανοούν τις 
δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει το 
παιδί με ΔΕΠ-Υ 
 
Παρατήρηση  
θετικών 
συμπεριφορών του 
μαθητή με τη 
χρήση κατάλληλου 
ημερολογίου-
πίνακα και εμπλοκή 
του παιδιού στον 
εντοπισμό τους 
 

Χρονική Διάρκεια 
Βραχυπρόθεσμου 
Στόχου 
 
 
Μία εβδομάδα 
 
 
 
 
 
 
Μία εβδομάδα 



 

  

κηγφκκφγκδ 

Διάρθωση του Εξ. Εκπ. Προγράμματος 

Θεματική Ενότητα: Συμπεριφορά 
Παρούσα 

κατάσταση 

 

Εμφανίζει στοιχεία 
ελλειμματικής 
προσοχής και 
υπερδραστηριότητ
ας. Είναι δύσκολο 
να παραμείνει 
προσηλωμένος σε 
ένα στόχο για 
αρκετή ώρα, 
σηκώνεται από τη 
θέση του, δεν 
ακούει οδηγίες, η 
προσοχή του 
διασπάται πολύ 
εύκολα ( 

Μακροπρόθεσμοι 
Στόχοι 
(ένα σχολικό έτος) 
 
Βελτίωση 
συγκέντρωσης και 
μείωση της 
διάσπασης 
προσοχής, 
συμμετοχή στη 
διαδικασία του 
μαθήματος 

Βραχυπρόθεσμοι 
Στόχοι 
 
 
Παρατήρηση  
αρνητικών 
συμπεριφορών του 
μαθητή με τη χρήση 
κατάλληλου 
ημερολογίου-πίνακα 
και εμπλοκή του 
παιδιού στον 
εντοπισμό τους 
 
Κατάρτιση του 
Πίνακα Κανόνων της 
τάξης και  εμπλοκή 
όλων των παιδιών 
στην τήρησή του 
 

 

Χρονική Διάρκεια 
Βραχυπρόθεσμου 
Στόχου 
 
 
Μία εβδομάδα 
 
 
 
 
 
 
 
Ένας μήνας  
(επανέρχεται 
εφόσον χρειαστεί) 



 

  

κηγφκκφγκδ 

Διάρθωση του Εξ. Εκπ. Προγράμματος 

Θεματική Ενότητα: Συμπεριφορά 
Παρούσα 

κατάσταση 

 

Εμφανίζει στοιχεία 
ελλειμματικής 
προσοχής και 
υπερδραστηριότητ
ας. Είναι δύσκολο 
να παραμείνει 
προσηλωμένος σε 
ένα στόχο για 
αρκετή ώρα, 
σηκώνεται από τη 
θέση του, δεν 
ακούει οδηγίες, η 
προσοχή του 
διασπάται πολύ 
εύκολα 

Μακροπρόθεσμοι 
Στόχοι 
(ένα σχολικό έτος) 
 
Βελτίωση 
συγκέντρωσης και 
μείωση της 
διάσπασης 
προσοχής, 
συμμετοχή στη 
διαδικασία του 
μαθήματος 

Βραχυπρόθεσμοι 
Στόχοι 
  

Απλές, σαφείς 
οδηγίες σε μικρές 
ενότητες με 
συνεχή 
βλεμματική επαφή 
και παροχή 
λεκτικών και 
κινητικών νύξεων 
όταν χάνει την 
προσοχή του 
 
Στρατηγικές 
«εκτόνωσης» και 
εμπλοκής στη 
διδακτική 
διαδικασία  
  

Χρονική Διάρκεια 
Βραχυπρόθεσμου 
Στόχου 
 
 
Τρεις μήνες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 μήνας 



 

  

κηγφκκφγκδ 

Διάρθωση του Εξ. Εκπ. Προγράμματος 

Θεματική Ενότητα: μαθησιακή ετοιμότητα 
Παρούσα 

κατάσταση 

 

Υπάρχει έλλειμμα 
σε  δεξιότητες 
μαθησιακής 
ετοιμότητας. Ο 
μαθητής κάνει 
δυσανάγνωστα, 
γράμματα,  αρκετά 
ορθογραφικά λάθη 
δυσκολεύεται στη 
λειτουργική 
οργάνωση του 
χώρου στο γραπτό 
του 
 

 

 

Μακροπρόθεσμοι 
Στόχοι 
(ένα σχολικό έτος) 
 
Να ακολουθεί το 
πρόγραμμα της 
γενικής τάξης 
  
να αναπληρώσει τις 
προβλεπόμενες 
δεξιότητες  

Βραχυπρόθεσμοι 
Στόχοι 
Να αναλαμβάνει 
τη γραπτή 
απόδοση λέξεων, 
προτάσεων του 
εκάστοτε κειμένου 
διδασκαλίας 
Να εκτελεί 
ασκήσεις 
γραφοκινητικής 
δεξιότητας μέσω 
της αντιγραφής 
μικρών κειμένων, 
του σχεδιασμού 
των γραμμάτων 
και της 
οπτικοποίησης των 
σχημάτων τους 

Χρονική Διάρκεια 
Βραχυπρόθεσμου 
Στόχου 
 
 
1 μήνας 
 
 
 
 
 
1 μήνας 
 



 

  

κηγφκκφγκδ 

Διάρθωση του Εξ. Εκπ. Προγράμματος 

Θεματική Ενότητα: μαθησιακή ετοιμότητα 
Παρούσα 

κατάσταση 

 

Υπάρχει έλλειμμα 
σε  δεξιότητες 
μαθησιακής 
ετοιμότητας. Ο 
μαθητής κάνει 
δυσανάγνωστα, 
γράμματα,  αρκετά 
ορθογραφικά λάθη 
δυσκολεύεται στη 
λειτουργική 
οργάνωση του 
χώρου στο γραπτό 
του 
 
 
 

Μακροπρόθεσμοι 
Στόχοι 
(ένα σχολικό έτος) 
 
Να ακολουθεί το 
πρόγραμμα της 
γενικής τάξης 
  
να αναπληρώσει τις 
προβλεπόμενες 
δεξιότητες  

Βραχυπρόθεσμοι 
Στόχοι 
 
Αυτοδιορθωτικές 
δραστηριότητες 
βασισμένες σε 
επιλογή λέξεων, 
προτάσεων, 
περιόδων λόγου από 
το εγχειρίδιο της 
τάξης φοίτησης 
 
Δημιουργία και 
απόδοση γραπτού 
κειμένου τηρώντας 
διαστήματα, 
αποφεύγοντας 
μουντζούρες και 
ακολουθώντας τη 
γραμμή στοίχισης 

Χρονική Διάρκεια 
Βραχυπρόθεσμου 
Στόχου 
 
 
3 μήνες  
 
 
 
 
 
3 μήνες 



 

 

https://youtu.be/jNNj56bBS1E 

https://youtu.be/jNNj56bBS1E
https://youtu.be/jNNj56bBS1E

