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Την σχολική χρονιά 2014-2015 ο σύλλογος διδασκόντων κατέληξε    

στην συνύπαρξη   2 τμημάτων καθώς ήταν αυτές που παρουσίαζαν τα 
περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά. Εμεις ως εκπαιδευτικοί των 
τμημάτων αυτών αντιμετωπίσαμε μια μεγάλη πρόκληση ,τη συστέγαση 

των τμημάτων μας στην ίδια σχολική αίθουσα. Αυτό αυτόματα μας 
οδήγησε στην ανάγκη εξεύρεσης λύσης στα πλαίσια των μεθόδων 

συνδιδασκαλίας έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε οφέλη  για τους μαθητές 
μας από αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση .Η συγκυρία ήταν μοναδική 
καθώς οι μαθητές και των δυο αυτών τμημάτων δεν είχαν ποτέ ξανά στη 

σχολική τους διαδρομή την δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν στα πλαίσια 
μιας τόσο μεγάλης ομάδας. 

 

1.Το προφίλ των μαθητών . 

Τον Οκτώβριο 2014 συγκροτήθηκε η ομάδας μας με βάση τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών μας. 

Η ομάδα αποτελούνταν  από 9 παιδιά ηλικίας 7-12 ετών από τα οποία 

τα 7 παρουσίαζαν ελαφριά νοητική υστέρηση(το 1 με σύνδρομο Down) 
και 2 εμφάνιζαν ΔΑΦ(διαταραχές αυτιστικού φάσματος).Τα 5 ήταν 

αγόρια και τα 4 κορίτσια. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι τα 4 από τα 9 
παιδιά έχουν φοιτήσει σε νηπιαγωγείο γενικής αγωγής παρακολουθώντας 
το τμήμα ένταξης ή παράλληλη στήριξη. Τα 3 φοιτούν στο σχολείο για 

τέταρτη σχολική χρονιά ενώ τα 2 αποφοιτούν φέτος έχοντας 
παρακολουθήσει το πρόγραμμα του ειδικού σχολείου για 6 χρόνια . 

Όλα τα παιδιά της ομάδας διέθεταν έναν ικανοποιητικό επίπεδο 
αυτοεξυπηρέτησης στα πλαίσια της ένδυσης , της πρόσληψης τροφής και 

της χρήσης  τουαλέτας .Όσον αφορά την λεπτή , αδρή κινητικότητα και 
τον οπτικοκινητικό συντονισμό βρίσκονταν σε ικανοποιητικά επίπεδα 
πλην ενός μαθητή που υπολείπεται σε κινητικές δεξιότητες λόγω 

μειωμένης όρασης .Επιπλέον όλα τα παιδιά χρησιμοποιούσαν επαρκώς 
ανεπτυγμένο προφορικό λόγο πλην ενός που δεν έχει εκφραστικό λόγο 

εξαιτίας της ΔΑΦ.Ο ένας εκ των δυο μαθητών με ΔΑΦ έχει λειτουργικό 



λόγο απουσιάζει όμως εντελώς ο αυθόρμητος λόγος. Όλοι οι μαθητές της 
ομάδας μας ήταν σε θέση να εκτελούν απλές ή και πιο σύνθετες εντολές . 

Ωστόσο από τους 9 μαθητές οι δυο που εμφάνιζαν ΔΑΦ είχαν 
δυσκολίες στην επικοινωνία ,στην κοινωνική συνδιαλλαγή και στην 

προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον ενώ κάποιοι μαθητές μας είχαν 
υπάρξει ομάδα κατά την φοίτηση τους στο Ειδικό Σχολείο τα 

προηγούμενα χρόνια. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω χαρακτηριστικά  ,την ιατρική και 

παιδαγωγική διάγνωση και τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης 
από τις εκπαιδευτικούς (Οκτώβριος 2014)συγκροτήθηκαν δυο 
υποομάδες ώστε να σχεδιαστεί η κατάλληλη παιδαγωγική παρέμβαση 

και να προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι . 

 Η μια ομάδα αποτελούνταν από τα 7 παιδιά με νοητική υστέρηση και 
η άλλη από τα 2 με ΔΑΦ . 

 

2.Οργάνωση του χώρου 

Η οργάνωση της σχολικής τάξης έγινε με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των μαθητών με ΔΑΦ και με σκοπό να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες της τάξης αλλά και τους εκπαιδευτικούς στόχους (οι οποίο θα 
αναλυθούν παρακάτω).Για το λόγο αυτό οριοθετήθηκαν από την αρχή οι 

αυτόνομοι χώροι εργασίας των μαθητών με ΔΑΦ ,η γωνιά της καλημέρας 
και της χαλάρωσης  ,ο χώρος της ομαδικής-κοινής  εργασίας και ο 

χώρος του υπολογιστή. Σε όλους τους χώρους της τάξης υπήρχε οπτική 
πρόσβαση των εκπαιδευτικών . 

Στους αυτόνομους χώρους εργασίας των παιδιών με ΔΑΦ οργανώθηκε 
ξεχωριστά  το υλικό τους καθώς επίσης και στον ένα από  τα δυο παιδιά 
δημιουργήθηκε  ατομικό σύστημα εργασίας με αριθμούς. (φωτο) 

3.Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης -

Εκπαιδευτικοί στόχοι και διδακτική μεθοδολογία  

  Ο σχεδιασμός της παρέμβασης στηρίχτηκε στα μοντέλα της 

συνδιδασκαλίας όπως αυτά παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία κυρίως για 
τάξεις γενικής αγωγής καθώς οι αναφορές για τάξεις αμιγώς ειδικής 

αγωγής είναι ελάχιστες. 

Έπειτα από την φάση της αρχικής αξιολόγησης κατά την οποία 

διερευνήθηκε το νοητικό δυναμικό ,το  επίπεδο των μαθητών στις 
βασικές σχολικές γνώσεις ,τα ενδιαφέροντα και οι δυσκολίες του κάθε 
μαθητή μας επιλέξαμε την ομαδική διδασκαλία κατά τις περισσότερες 

ώρες της ημέρας (τρεις από τις πέντε). Τις υπόλοιπες ώρες επιλέξαμε  την 
εξατομικευμένη διδασκαλία ή διδασκαλία σε μικρότερες ομάδες 

προκειμένου να δώσουμε έμφαση σε συγκεκριμένες δεξιότητες όπου 
αυτό απαιτούνταν. 



Η ομαδική διδασκαλία εφαρμόστηκε από τον Οκτώβρη 2014 ως το 
Μάρτιο του 2015. 

Τον Μάρτιο του 2015 επαναπροσδιορίσαμε το μοντέλο 
συνδιδασκαλίας καθώς όπως φάνηκε από την ενδιάμεση αξιολόγηση δεν 

εξυπηρετούσε πλέον τις δυνατότητες και την πρόοδο των μαθητών μας 
.Μια ομάδα παιδιών κατακτούσε το νέο διδακτικό αντικείμενο 

γρηγορότερα από την άλλη. 

  Από το Μάρτιο του 2015 ως το Μάιο του 2015 η διδασκαλία γινόταν 

σε σταθμούς μάθησης .Οι μαθητές μας χωρίστηκαν σε δυο 
διαφορετικούς χώρους εργασίας διδάσκονταν το ίδιο αντικείμενο με 
διαφορετικούς ρυθμούς καθώς επίσης  επεξεργάζονταν το ίδιο εποπτικό 

υλικό. 

Η εποπτεία της ομάδας ,ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και η 
στοχοθεσία υλοποιούνταν και από τους δυο εκπαιδευτικούς σε κοινές 
συναντήσεις .Αντίθετα στο κομμάτι της αξιολόγησης κάθε εκπαιδευτικός 

ήταν υπεύθυνος για συγκεκριμένους μαθητές . 

Οι μαθητές απευθυνόταν και στις δυο εκπαιδευτικούς με τον ίδιο 

τρόπο .  

Δυσκολίες αντιμετωπίσαμε κυρίως στην ένταξη των παιδιών με ΔΑΦ 
στις ομαδικές δραστηριότητες .Η ένταξη αυτή πραγματοποιήθηκε 
σταδιακά  καθόλη την διάρκεια της χρονιάς ενώ δινόταν ο απαραίτητος 

χώρος και χρόνος για αυτόνομη εργασία. Αντίθετα τα παιδιά με Νοητική 
υστέρηση συμμετείχαν ιδιαίτερα πρόθυμα στις ομαδικές δραστηριότητες. 

Οι βασικοί γενικοί εκπαιδευτικοί μας στόχοι ήταν οι εξής : 

 Η κατάκτηση και η εμπέδωση βασικών ακαδημαϊκών  
γνώσεων. 

 Η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (ανταπόκριση στην 
επικοινωνία των άλλων ,αλληλεπίδραση ,αναγνώριση συμβόλων 
,ικανότητα ελέγχου της συμπεριφοράς ). 

 Η συνεργασία μεταξύ της ομάδας και η αλληλοαποδοχή 
μεταξύ των μελών της . 

 Η συναισθηματική οργάνωση και η κατάκτηση κοινωνικών 

δεξιοτήτων (αναγνώριση συναισθημάτων ,ανάπτυξη αποδεκτών 
συμπεριφορών, ανάπτυξη τρόπων εκτίμησης του εαυτού) 

 Η δημιουργική έκφραση. 

Έχοντας ως άξονα τους παραπάνω στόχους και σεβόμενοι τις 

ιδιαιτερότητες των μαθητών μας στον τρόπο μάθησης τους καταλήξαμε σε 
συγκεκριμένες διδακτικές στρατηγικές . 

Η διδασκαλία του νέου αντικειμένου ξεκινούσε από κάτι συγκεκριμένο 
και άμεσο και εξελισσόταν σε πιο αφηρημένες και γενικές έννοιες  λόγω 



της δυσκολίας  των μαθητών μας στην γενίκευση και μεταφορά της 
συγκεκριμένης γνώσης .Ακόμη επιδιώκαμε αυτή η  γνώση να μεταφερθεί 

και σε άλλα περιβάλλοντα προκειμένου να κατακτηθεί. Παραδείγματός 
χάριν στην κυκλοφοριακή αγωγή αφού παρουσιάστηκαν τα σχήματα 

(που ήδη γνώριζαν οι μαθητές μας )ταυτίστηκαν με σήματα της τροχαίας 
και έπειτα αναγνωρίστηκαν στο δρόμο. 

Ακόμη αρκετά χρήσιμη στρατηγική αποδείχθηκε η ανάλυση έργου 
ιδιαίτερα στην εκμάθηση πιο σύνθετων δραστηριοτήτων όπως για 
παράδειγμα στις  αριθμητικές πράξεις ή το πλύσιμο των δοντιών .Η 

στρατηγική αυτή έδινε στους μαθητές μας τη δυνατότητα αφενός να 
επεξεργάζονται και να κατανοούν καλύτερα τις πληροφορίες και 

αφετέρου να είναι σε θέση να ανακαλέσουν από τη μνήμη τους 
ευκολότερα τα μικρά διαδοχικά βήματα της κάθε δραστηριότητας . 

Για την ανάπτυξη αποδεκτών συμπεριφορών και την τροποποίηση των 
ανεπιθύμητων χρησιμοποιήσαμε τις αρχές του συμπεριφοριστικού 
μοντέλου κάτι το οποίο ικανοποιούσε και την ανάγκη των μαθητών μας 

για συνεχή παρότρυνση. Ενισχύαμε θετικά τις προσπάθειες των παιδιών 
να προσαρμοστούν σε αυτά που του υποδεικνύονταν. Για παράδειγμα σε 

έναν μαθητή διαπραγματεύομασταν  μαζί του ότι αν  μείνει καθιστό στο 
θρανίο του μέχρι να τελειώσει   μια δραστηριότητα, θα επιλέξει ανάμεσα 
σε δύο την ενίσχυση του. Έτσι σύμφωνα με τον συμπεριφορισμό, 

επαινώντας θετικά το παιδί και τη συμπεριφορά του, το ενισχύω ώστε να 
επιδεικνύει την επιθυμητή συμπεριφορά. 

Ειδικότερα κατά την εξατομικευμένη διδασκαλία των παιδιών με ΔΑΦ 
εφαρμόστηκε ο κύκλος συστηματικής διδασκαλίας κατά τον οποίο 

συγκεντρώναμε την προσοχή του παιδιού ,παρουσιάζαμε το ερέθισμα και 
επιβραβεύαμε ή διορθώναμε την σωστή ή λάθος απάντηση αντίστοιχα. 
Συνήθως η επιβράβευση ήταν κάποιος κοινωνικός ενισχυτής .Η 

παραπάνω στρατηγική προσέφερε στους μαθητές τη δυνατότητα 
αλλεπάλληλων  επαναλήψεων διδασκαλίας ποικίλων δεξιοτήτων. 

Επίσης μια ακόμη στρατηγική που εφαρμόστηκε στους μαθητές με 
ΔΑΦ και αφορούσε κυρίως δεξιότητες προσαρμογής στο σχολικό πλαίσιο 

ήταν οι προτροπές  ξεκινώντας από τη φυσική καθοδήγηση ,τη μίμηση 
προτύπου την καθοδήγηση με χειρονομίες για να καταλήξουμε σε 
κάποιες των περιπτώσεων στην απλή λεκτική καθοδήγηση. 

Παραδείγματος χάριν στον  μαθητής μας με ΔΑΦ που δεν μπορούσε να 
αντιληφθεί την έννοια του διαλλείματος (καθώς ήταν η πρώτη χρονιά 
φοίτησης του στο δημοτικό σχολείο) λειτουργήσαμε ως εξής :Αρχικά με 

φυσική καθοδήγηση κατεβαίναμε στο διάλειμμα .Έπειτα βγαίναμε εμείς 
πρώτα και τον καλούσαμε να ακολουθήσει .Κατόπιν δίναμε έμφαση στο 

κουδούνι και του δείχναμε την πόρτα .Στο τέλος αρκούσε η λεκτική 
υπενθύμιση και ο ήχος του κουδουνιού για να κατέβει στο χώρο 
διαλλείματος.  

 

 

http://www.edu-special.gr/meleti-periptosis-efarmogi-tis-symperiforistikis-theorias-meros-g/#18531118


4.Υλοποίηση της παιδαγωγικής παρέμβασης . 

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε από τον Οκτώβρη του 2014 ως το Μάιο 

του 2015.Προκειμένου να είναι αποτελεσματική η συνδιδασκαλία 
οργανώθηκε   από τους  εκπαιδευτικούς το   πρόγραμμα τόσο σε επίπεδο 
ημέρας όσο και σε επίπεδο εβδομάδας .Τα στάδια του προγράμματος 

ήταν συγκεκριμένα και ακολουθούσε το ένα το άλλο ,κάτι το οποίο 
παρείχε ασφάλεια στα παιδιά με ΔΑΦ αλλά και αυτονομία στα παιδιά με 

νοητική υστέρηση. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Με την είσοδο τους στην τάξη μετα την πρωινή προσευχή τα 
παιδιά καθόντουσαν στην γωνιά της «Καλημέρας» όπου γίνονταν η 

αναγγελία της ημέρας ,του μήνα ,της ημερολογιακής χρονιάς  η 
παρατήρηση του καιρού. Επίσης τα παιδιά τηρούσαν το 

καθημερινό παρουσιολόγιο  πάιρνοντας τις φωτογραφίες τους και 
κολλώντας τες σε ένα δέντρο.φωτο 
 Ακολουθούσε η προφορική επικοινωνία καθοδηγούμενη 

από τις εκπαιδευτικούς σε σχέση με αυτά που έκαναν τα παιδιά 
την προηγούμενη μέρα ,κάτι σημαντικό που ήθελαν να 
μοιραστούν και η ανακοίνωση του προγράμματος της ημέρας σε 

περιπτώσεις που διαφοροποιούνταν η ημερήσια ρουτίνα όπως για 
παράδειγμα  εκδρομή ,αθλητικοί αγώνες , τα γενέθλια συμμαθητή 

τους ή επίσκεψη άλλου σχολείου. 
 Η επόμενη δραστηριότητα ήταν μια σύντομη επανάληψη 

γραμμάτων,συλλαβών και αριθμών με τη χρήση της 

«Αλφαβητοχώρας » και της «Μπουγάδας των αριθμών» κάτι το 
οποίο ενίσχυε της βραχυπρόθεσμη μνήμη των παιδιών .Ο χρόνος 

παραμονής σε αυτήν την δραστηριότητα διέφερε.φωτο. 
 Αμέσως μετά γινόταν η ομαδική διδασκαλία και η 

επεξεργασία του διδακτικού υλικού με έναν εκπαιδευτικό ενώ ο 

άλλος αναλάμβανε τους μαθητές  με ΔΑΦ. Οργάνωνε το υλικό της 
αυτόνομης εργασίας του ενός και έπειτα αναλάμβανε 
εξατομικευμένα το δεύτερο μαθητή με ΔΑΦ. Στην ομάδα των 

μαθητών με νοητική υστέρηση υπήρχαν εναλλαγές των 
εκπαιδευτικών σε σχέση με την παρουσίαση του υλικού κάτι το 

οποίο δεν συνέβαινε στα παιδιά με ΔΑΦ. Κάθε ένας  εκπαιδευτικός 
της τάξης είχε αναλάβει την υλοποίηση του εξατομικευμένου 
προγράμματος ενός  συγκεκριμένου μαθητή με ΔΑΦ προκειμένου 

να διευκολυνθεί ο μαθητής και να υπάρχει ένα μόνο πρόσωπο 
αναφοράς στην τάξη. 
 Καθημερινά αφιερωνόταν ένα δεκάλεπτο πριν την έναρξη 

του διαλείμματος για πλύσιμο χεριών ,ψώνια από το κυλικείο 
,μετάβαση στην κουζίνα και κατανάλωση του πρωινού γεύματος . 

 Κατά την τρίτη ώρα διδασκαλίας συνεχιζόταν η ομαδική 
διδασκαλία και ολοκληρώνονταν οι δραστηριότητες της. 
 Κατά την τέταρτη ώρα εφαρμοζόταν κατά περίπτωση 

εξατομικευμένη διδασκαλία ή διδασκαλία συγκεκριμένου υλικού 
που αφορούσε κυρίως τα μαθηματικά σε μικρότερες ομάδες 



καθώς το επίπεδο των μαθητών διέφερε περισσότερο .Τα υπόλοιπα 
παιδιά της ομάδας παρακολουθούσαν άλλες παιδαγωγικές 

παρεμβάσεις όπως λογοθεραπεία ,εργοθεραπεία ,ψυχολογική 
υποστήριξη,γυμναστική. 

 Κατά την τελευταία ώρα του ημερήσιου προγράμματος 
τέσσερις φορές την εβδομάδα  εφαρμοζόταν τα προγράμματα 
σχολικών δραστηριοτήτων .Η τάξη υλοποιούσε διαθεματικό 

πρόγραμμα στοματικής υγιεινής και κυκλοφοριακής αγωγής με 
την βοήθεια και άλλων ειδικοτήτων του σχολείου. Μια φορά την 
εβδομάδα υλοποιούνταν πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής με 

την βοήθεια της ψυχολόγου του σχολείου μας.φωτο. 
Στο τέλος κάθε εβδομάδας γινόταν άτυπη αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ως προς την επίτευξη των στόχων ,την 
ανταπόκριση των μαθητών και την γενικότερη λειτουργία της 
τάξης. Αυτό μπορεί να οδηγούσε σε εμπλουτισμό και διεύρυνση 

των στόχων ή σε αναθεώρηση τους  .Επίσης αξιολόγηση γινόταν 
και σε σχέση με τις συμπεριφορές που εκδήλωναν τα παιδιά . 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω σχεδιαζόταν η  εκπαιδευτική 
διαδικασία της επόμενης εβδομάδας . 

 

           5.Αξιολόγηση της παρέμβασης. 
 
 
Σχετικά με την επίτευξη των στόχων μπορούμε να πούμε ότι: 

 
 Όσον αφορά  στους ακαδημαϊκούς στόχους  

 

 Οι περισσότεροι μαθητές/τριες κατανοούν την 

προφορική αφήγηση και απαντούν σωστά σε ερωτήσεις 
κατανόησης κειμένου επιπέδου Β΄δημοτικού  

 4 απο τα 9 παιδιά έμαθαν όλα  γράμματα του  

αλφάβητου ,μπορούν να σχηματίσουν συλλαβές και να 
δομήσουν λέξεις και απλές προτάσεις  .Έίναι σε θέση να 

διαβάσουν κείμενο επιπέδου Α΄δημοτικού και να το 
κατανοούν. 

 Επίσης ένας μαθητής με ΔΑΘ  έμαθε 12 από τα 24 
γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου και μπορεί να 

διαβάζει λέξεις με αυτά ,χωρίς να κατανοεί κείμενο . 

 8 από τα 9 παιδιά έχουν μάθει τους αριθμούς μέχρι το 

10 ( σειροθέτηση ,απόδοση πλήθους ,γραφή ) 

 7 από τα 10 παιδιά έχουν μάθει πρόσθεση μέσα στην 

δεκάδα . 

 7 από τα 10 παιδιά έχουν μάθει αφαίρεση μέσα στη 

δεκάδα με  τη χρήση οπτικού βοηθήματος.  

 Στα πλαίσια της κυκλοφοριακής αγωγής έμαθαν να 

κινούνται με ασφάλεια στους δρόμους γύρω  από το 
σχολείο , να αναγνωρίζουν απλά σήματα (όπως το stop  



και του  μονοδρόμου) και τα σήματα του σχολικού 
τροχονόμου . 

 Στα πλαίσια της αγωγής υγείας έμαθαν τις  τροφές  που 
κάνουν κακό στα δόντια και την υγεία (π.χ σοκολάτες 

,γαριδάκια ) αλλά και τις χρήσιμες (π.χφρούτα και 
λαχανικά ).Επίσης έμαθαν τη διαδικασία και τη ρουτίνα   

φροντίδας των δοντιών . 
 

 

 
Όσον αφορά στους κοινωνικούς στόχους  
 

 Έμαθαν να σέβονται τα μέλη της ομάδας (π.χ να περιμένουν 
τη σειρά τους ,να μη διακόπτουν ) 

 Έμαθαν να συνεργάζονται  

 Να αλληλοβοηθούνται  

 Οι μαθητές με ΔΑΦ έμαθαν τη λειτουργία της σχολικής 

ρουτίνας και την  συμμετοχή τους σ αυτήν . 

 Έμαθαν να συνυπάρχουν και να αλληλεπιδρούν  με κοινωνικά 

αποδεκτό τρόπο. 

 Έμαθαν να προσαρμόζονται ομαλά σε καινούριες καταστάσεις. 

 

Ωστόσο από τη η διαδικασία της συνδιδασκαλίας και εμείς οι 

εκπαιδευτικοί  αποκομίσαμε πολλαπλά οφέλη  : 
 

 Ανταλλάξαμε και μοιραστήκαμε απόψεις και προβληματισμούς σε 

σχέση με   την εκπαιδευτική διαδικασία .    
  Υποστήριξε και στήριξε η μια την άλλη σε  δύσκολες καταστάσεις 

που προέκυπταν στην καθημερινότητα. 

 Η συνεργασία οδήγησε στην παραγωγή πλούσιου  και ποικίλου 
εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε τόσο σε 

εξατομικευμένα όσο και σε ομαδικά προγράμματα .     
 Ζήσαμε την χαρά της  συνύπαρξης   και του   διαλόγου  ( κάτι   που 

λείπει από την εκπαιδευτική κοινότητα) και  αποφύγαμε  την  

απομόνωση και μοναξιά  του εκπαιδευτικού . 
 

  
 



ΕΙΚΟΝΕΣ : 
Χώροι: 
α)Ηλεκτρονικού Υπολογιστή            β)Καλημέρας 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ)Ομαδικής    εργασίας 

 δ)Αυτόνομης εργασίας . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ε)Διδασκαλία σε σταθμόυς μάθησης  

  

Εξατομικευμένη διδασκαλία     Ομαδική 

διδασκαλία σε παιδί  

 σε παιδί με ΔΑΦ (γλώσσα)                                με ΔΑΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ατομικό σύστημα εργασίας  Αυτόνομη 

εργασία  
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Εποπτικό Υλικό για την ενίσχυση της Βραχυπρόθεσμης 

Μνήμης   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Εποπτικό υλικό (γλώσσα) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Εποπτικο υλικο (μαθηματικά)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαθεματικά προγράμματα 
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Συστήματα ενίσχυσης  επιθυμητών συμπεριφορών και 

αποφυγή ανεπιθύμητων . 

 

 

 

 

 

 

 




