
Υποστήριξη μαθητών/τριών με μαθησιακές 
δυσκολίες στο σχολικό πλαίσιο 

 
 
 
 
 
 
 
 

1ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης 18/2/2016 
Πηλείδου Κωνσταντίνα 
Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 

 https://pileidou.wordpress.com 

 

https://pileidou.wordpress.com/


 
Υποστήριξη μαθητών/τριών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες στο σχολείο. 
 Ενότητες Εισήγησης 

Α. Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες; 

Β.  Ποια είναι τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες; 

Γ. Ποιο είναι το ακαδημαϊκό προφίλ ενός ατόμου με 
μαθησιακές δυσκολίες; 

 Δ. Πώς υποστηρίζονται τα νήπια, οι μαθητές/τριες και οι 
έφηβοι/ες με δυσκολίες στο σχολείο βάσει του θεσμικού 

πλαισίου; 

Ε. Με ποιον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε νήπια, 
μαθητές/τριες και εφήβους/ες με μαθησιακές δυσκολίες 

εντός της σχολικής ομάδας μεικτής δυναμικότητας; 

  



 
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) 

 



   

 

 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 

 

Ποια είναι τα άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες; 



 

 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. 

 

 



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 

 



 
Δεξιότητες νηπίων 

  

Στο νηπιαγωγείο εστιάζουμε στο επίπεδο ανάπτυξης των 
δεξιοτήτων του νηπίου:  

λεπτή κινητικότητα,  

λεξιλόγιο,  

ικανότητα να ακολουθεί οδηγίες  

ικανότητα να τηρεί ρουτίνες,  

ικανότητα στο παιχνίδι,  

ικανότητα μνήμης 

 



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 στο Γυμνάσιο 

 

Στο Γυμνάσιο 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; 



 

 

 οπτική και ακουστική αντίληψη και επεξεργασία 
(επηρεάζει τη σχολική επίδοση στο νηπιαγωγείο και στην 

πρώτη σχολική ηλικία)   

π.χ.  

ελλειμματική οπτική διάκριση: δυσκολία στη διάκριση σχημάτων, 
χαρακτήρων ή λεπτομερειών αντικειμένων  που μπορεί να εξηγήσει 

την καθρεπτική γραφή (π.χ. 3 αντί ε) 

προβλήματα οπτικής ακολουθίας: δυσκολίες στην αντίληψη 
ακολουθιών αντικειμένων, συμβόλων ή γεγονότων που 

παρουσιάζονται ή αναπαρίστανται οπτικά:  δεν μπορεί  να επιλέξει 
ένα κομμάτι που λείπει από μια σειρά συμβόλων, αντιμεταθέτει 

γράμματα μέσα σε λέξεις και αριθμητικά ψηφία σε πολυψήφιους 
αριθμούς  

(Παντελιάδου Σ,  Μπότσας Γ. 2008) 

 

Ποιο είναι το ακαδημαϊκό προφίλ ενός ατόμου με 
μαθησιακές δυσκολίες; 



 

 

 

Γλώσσα:  έλλειμμα στη φωνολογική επίγνωση και 
επεξεργασία  οδηγεί σε δυσκολίες στην αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση, ευχέρεια και κατανόηση, στο λεξιλόγιο 
και στη γνώση του συντακτικού 

 

Μνήμη: δομικές δυσκολίες στην πορεία της μνημονικής 
επεξεργασίας  και προβλήματα επιλογής και χρήσης 

μνημονικών στρατηγικών (εμπλοκή των προβλημάτων 
επεξεργασίας του φωνολογικού κώδικα στη μνημονική 

δυσκολία)  
(Παντελιάδου Σ,  Μπότσας Γ. 2008) 

 

Ποιο είναι το ακαδημαϊκό προφίλ ενός ατόμου με 
μαθησιακές δυσκολίες; 



 

 

Προσοχή και συγκέντρωση: η προσοχή αλληλεπιδρά έντονα 
με τη μνημονική ικανότητα, με την απουσία στρατηγικών 

και με τη φτωχή χρήση γλωσσικών διαμεσολαβητικών 
διεργασιών που οδηγούν στην αργή επεξεργασία των 

πληροφοριών  και στη διάσπαση κτλ 

 

ο τυπικός μαθητής φαίνεται να παραμένει στο μαθησιακό 
έργο για το 60 – 80% της διδακτικής ώρας, το παιδί με 

Μαθησιακές Δυσκολίες μένει για το 30 – 60%  
(Παντελιάδου Σ,  Μπότσας Γ. 2008) 

 

 

Ποιο είναι το ακαδημαϊκό προφίλ ενός ατόμου με 
μαθησιακές δυσκολίες; 



 

 

Μεταγνώση (παρακολούθηση, ρύθμιση, αναστοχασμός, 
διόρθωση) : δυσκολίες στην αναγνώριση των απαιτήσεων 

του έργου και του σχεδιασμού του, στην επιλογή και 
εφαρμογή των στρατηγικών, στην παρακολούθηση και 
ρύθμιση της απόδοσης στο έργο, στην αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του γνωστικού έργου  

π.χ. Προβλήματα στην παρακολούθηση του έργου: καθώς 
διαβάζει κάνει λάθη τα οποία δεν αντιλαμβάνεται και 
συνεχίζει το διάβασμα πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει 

πρόβλημα  ή τα αντιλαμβάνεται , σταματάει το διάβασμα 
αλλά δεν κατέχει τις διορθωτικές στρατηγικές ή συνεχίζει 

χωρίς διόρθωση ή σταματά το διάβασμα 

(Παντελιάδου Σ,  Μπότσας Γ. 2008) 

 

Ποιο είναι το ακαδημαϊκό προφίλ ενός ατόμου με 
μαθησιακές δυσκολίες; 



 

 
αυτορρύθμιση αυτό- αξιολόγηση, στοχοθεσία, 

αποτελεσματικότητα  και αναστοχασμό, η υπερηφάνεια 
και ικανοποίηση από την προσπάθειά του:  δυσκολία 

αυτορρύθμισης δημιουργεί περαιτέρω ακαδημαϊκές και 
κοινωνικές δυσκολίες δεν  του επιτρέπει  να οδηγηθεί σε 

ανεξάρτητη και ενεργή μάθηση  

 

Κίνητρα:  δεν εμφανίζει ισχυρά κίνητρα και υιοθετεί 
παθητικές μορφές μάθησης (πιστεύει πως δεν έχει 

ικανότητες και η όποια προσπάθειά του είναι μάταιη, 
αποφεύγει την εμπλοκή με γνωστικά έργα έχοντας το 

φόβο της αποτυχίας) (Παντελιάδου Σ,  Μπότσας Γ. 2008) 

 

Ποιο είναι το ακαδημαϊκό προφίλ ενός ατόμου με 
μαθησιακές δυσκολίες; 



 

 
Συμπεριφορά:  δεν έχει τη δυνατότητα να έχει κοινωνική 

θέση μέσα στην τάξη,  διότι δεν τα καταφέρνει στα 
μαθήματα και έτσι μπορεί να τραβήξει την προσοχή ή να 

αντιδράσει μέσα από επιθετικότητα ή απόσυρση, 
απομακρύνοντάς τον από την υπόλοιπη τάξη και τις 

λειτουργίες της και τροφοδοτώντας τον φαύλο κύκλο της 
σχολικής αποτυχίας 

Συναισθηματική εξέλιξη: βιώνει σημαντικά περισσότερα 
αρνητικά (άγχος και η χαμηλή αυτοεκτίμηση και 
αυτοαντίληψη) και σημαντικά λιγότερα θετικά 

συναισθήματα σε σχέση με τους συνομηλίκους του 
(Παντελιάδου Σ,  Μπότσας Γ. 2008) 

 

Ποιο είναι το ακαδημαϊκό προφίλ ενός ατόμου με 
μαθησιακές δυσκολίες; 



 

 
Κοινωνική εξέλιξη και σχέσεις: σφάλματα ερμηνείας 

γλωσσικών και μη γλωσσικών στοιχείων κάθε μηνύματος, 
δυσκολία χρήσης της γλώσσας σε κοινωνικές περιστάσεις, 
έλλειψη ευαισθησίας σε κοινωνικές νύξεις και δυσκολία 
προσαρμογής σε διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις 
λανθασμένες ερμηνείες των κοινωνικών πληροφοριών 

μπορεί να οδηγήσουν σε κοινωνική απομόνωση ή μικρή 
κοινωνική αποδοχή 

(Παντελιάδου Σ,  Μπότσας Γ. 2008) 

 

Ποιο είναι το ακαδημαϊκό προφίλ ενός ατόμου με 
μαθησιακές δυσκολίες; 



 
Ενδείξεις  Μαθησιακών Δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και 

στις πρώτες τάξεις του Δημοτικό Σχολείου 

 «Οι ενδείξεις για μαθησιακές δυσκολίες στην προσχολική 
ηλικία αφορούν στη λειτουργία του λόγου και στην 

οπτικο-αντιληπτική λειτουργία» 

«....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) 



 Ενδείξεις  Μαθησιακών Δυσκολιών στις πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού Σχολείου 

 

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) 

  

 



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 τα νήπια, οι μαθητές/τριες και οι 

έφηβοι/ες με δυσκολίες στο σχολείο βάσει του θεσμικού 
πλαισίου; 

; 

 
  Υποστηρικτικές Δομές Συνεκπαίδευσης (Τμήμα Ένταξης, 

Παράλληλη Στήριξη) 

 

 Ενισχυτική Διδασκαλία 

 

  Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π 

 

 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. 

 



 

Α. 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 

 

 

 
Με  ποιον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε νήπια, 

παιδιά και εφήβους/ες σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

 
 

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


 
Με  ποιον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε νήπια, 

παιδιά και εφήβους/ες σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

; 

Μ 
 Β. 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  
(ομαδοσυνεργατική διδασκαλία) 

 Εξασφαλίζουμε την ασφαλή πρόσβαση στις δραστηριότητες, στα 
υλικά και στον εξοπλισμό, καθώς και την ευχρηστία τους απ’ 

όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες. 

 



 
Με  ποιον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε νήπια, 

παιδιά και εφήβους/ες σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

; 

Μ 
 

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.  



 
Με  ποιον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε νήπια, 

παιδιά και εφήβους/ες σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

; 

Μ 
Γ. Διαφοροποίηση περιεχομένου,  διαδικασίας 

αποτελέσματος/αξιολόγησης οδηγεί στη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Οι νηπιαγωγοί και οι δασκάλες/οι των πρώτων τάξεων του δημοτικού, 
θα πρέπει να προσέχουν τις απαιτήσεις των σχολικών εργασιών σε 

οπτική επεξεργασία και να τις τροποποιούν για νήπια, 
μαθητές/τριες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές. 

 

Οπτικοποιώ την πληροφορία 

αφορά στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας  σε όλα τα επίπεδα: 
περιεχόμενο, διαδικασία, μέσα και υλικά και αποτέλεσμα. Δηλαδή 

το περιεχόμενο διδασκαλίας παρουσιάζεται με 

   εικόνες, φωτογραφίες, σκίτσα, βίντεο, προσομοιώσεις, καρτέλες, 
σύμβολα, χάρτες, διαγράμματα, πίνακες, κ.ά.  

 

 



 
Με  ποιον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε νήπια, 

παιδιά και εφήβους/ες σε μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

; 

Μ 
Δ. 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 νήπια, 

παιδιά και 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/


 
Με  ποιον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε νήπια, σε 

μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

; 

Μ 
Ενισχύω τη λειτουργία και το συντονισμό της λεπτής 

κινητικότητας  με παιχνίδια και δραστηριότητες  που 
απαιτούν συντονισμένη κίνηση ματιού, χεριού, δακτύλων, 

(οπτικο-κινησιακό ή γραφο-κινησιακό συντονισμό: 
δεξιότητες απαραίτητες για τη γραφή). 

 Δραστηριότητες σειροθέτησης, ομαδοποίησης, ταξινόμησης:  

 να μαζεύει μικρά αντικείμενα  όπως κουμπιά, ρύζι, φακές, 

να περνά κλωστή μέσα από χάντρες 

να κάνει κατηγοριοποιήσεις αντικειμένων βάσει χρώματος, 
μεγέθους, σχήματος κτλ. 

να γεμίζει και να αδειάζει ρύζι, φακές, μακαρονάκια σε 
διάφορα βαζάκια 

 



 
Με  ποιον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε νήπια, σε 

μία τάξη μεικτής δυναμικότητας; 

; 

Μ 
Δραστηριότητες αδρής κινητικότητας για το συντονισμό 
κινήσεων και την εκπαίδευση στο χωρο-προσανατολισμό: 

 

Ρυθμικό βάδισμα με μουσική 

Παιχνίδι με βήματα 

Πηδηματάκια επιτόπου ή μέσα κι έξω  στο στεφάνι ή με το 
σχοινάκι, ή μέσα κι έξω από γραμμή σχεδιασμένη στο 

πάτωμα 

Παιχνίδι με τη μπάλα 

 



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
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 

 

 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  



Ενίσχυση της  αναγνωστικής ευχέρειας 

 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.) 

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 

 

  



Πολυαισθητηριακές μέθοδοι (Αντωνίου 2008) 

 

 

 



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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Πηλείδου Κωνσταντίνα  

Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 

https://pileidou.wordpress.com/ 

 

Για να υπάρξει ένα κοινό μέλλον πρέπει να οικοδομήσουμε 

Γέφυρες Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης.. 


