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Περιγραφή σχολείου 

• Κλασσικό – Ολοήμερο - Τμήμα Ένταξης 

• Μεγάλη αυλή με κούνιες 

• Το Τμήμα Ένταξης δεν διαθέτει αίθουσα. Τα 
εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 
των μαθητών πραγματοποιούνται στον 
διάδρομο (μεταξύ των 2 τμημάτων) 

 

 

 



Προφίλ μαθητή 

• Ο Ανδρέας είναι 5 ετών (νήπιο) και φοιτά για 
πρώτη φορά στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο.  

• Από την ηλικία των τριών παρακολουθεί 
εργοθεραπεία, λογοθεραπεία……. 

• Υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον 

• Αγαπημένα παιχνίδια: κυβάκια, αφρώδη 
γεωμετρικά στερεά, τσουλήθρα 

 

 



Προφίλ μαθητή 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 

• Ακούει στο όνομά του 

• Κατανοεί βασικές εντολές  

o Έλα εδώ, σήκω, κάτσε στην 
καρέκλα, φόρεσε την 
τσάντα σου, φόρεσε το 
μπουφάν και άλλες εντολές 
που αφορούν σε δεξιότητες 
αυτοεξυπηρέτησης. 

Κοινωνικές δεξιότητες 
• Δέχεται τη φυσική παρουσία 

των άλλων παιδιών δίπλα του, 
σε ελεύθερες και 
οργανωμένες δραστηριότητες. 

• Μιμείται κινήσεις σε 
μουσικοκινητικές και 
ψυχοκινητικές 
δραστηριότητες (με 
παρότρυνση)  

• Συνεργάζεται με εκπαιδευτικό, 
καθισμένος στην καρέκλα, 
μέχρι να ολοκληρωθεί η 
εργασία του. 
 



Άλλα χαρακτηριστικά μαθητή 

• Απουσία λόγου 

• Αδυναμία παρακολούθησης οργανωμένων 
διαθεματικών δραστηριοτήτων παρεούλας 

• Επίμονη ενασχόληση με μικρά αντικείμενα 
(ψίχουλα, μικρά κομματάκια πλαστελίνης, 
μικρά κυβάκια) 

• Επίμονο και επαναλαμβανόμενο χτύπημα των 
δεικτών (των δακτύλων) σε επιφάνειες. 

 

 



Ελλείμματα στις δεξιότητες παιχνιδιού 

• Μοναχικό παιχνίδι 

• Μη λειτουργικό παιχνίδι με κυβάκια 

• Περιστροφή αντικειμένων 

• Αδυναμία δημιουργικής ενασχόλησης  με 
παιχνίδια, στις ελεύθερες δραστηριότητες 

• Απομόνωση  



Εκπαιδευτική παρέμβαση στις 
δεξιότητες παιχνιδιού- Φιδάκι με 

πιόνια 
• Προαπαιτούμενες δεξιότητες:  

Ανάπτυξη συντονισμού ματιού- χεριού 

Ονομασίες χρωμάτων- εμπλουτισμός 
προσληπτικού λεξιλογίου 

Κατηγοριοποίηση ανάλογα με το χρώμα 
(μέθοδος ανάλυσης έργου) 

Ταξινόμηση πιονιών ανάλογα με το χρώμα 

 



Κατάκτηση δεξιοτήτων με ανάλυση 
έργου 

• Κατάκτηση των προαπαιτούμενων δεξιοτήτων 
σε εξατομικευμένο επίπεδο  

• Οπτική οργάνωση και σαφήνεια των 
προαπαιτούμενων δραστηριοτήτων  

• Δυνατότητα επανάληψης σε καθημερινή 
βάση 

 

 



Αντιστοίχηση σχήματος σε πλαίσιο 



Αντιστοίχηση χρώματος σε πλαίσιο 



Αντιστοίχηση σχήματος & χρώματος- 
οπτικοκινητικός συντονισμός 



Αντιστοίχηση σχήματος & χρώματος- 
οπτικοκινητικός συντονισμός 



Αντιστοίχηση πιονιών στις ράβδους 
 



Επιτραπέζιο παιχνίδι- φιδάκι 



Οδηγίες χρήσης που κατευθύνουν τον 
μαθητή στο παιχνίδι 



Αποτελέσματα παρέμβασης 

• Ο μαθητής έμαθε να αντιστοιχεί τα χρώματα με βάση τις οπτικές 
ενδείξεις 

• Κάθεται στην καρέκλα, μέχρι να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα.  

• Γνωρίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για παίξει το παιχνίδι. 

• Τηρεί την εναλλαγή της σειράς με βοήθεια.(Λεκτική υπενθύμιση) 

• Αξιοποιεί το ελεύθερο χρόνο στο σχολείο. 

• Αναπτύσσει την κοινωνική αλληλεπίδραση- έρχεται πιο κοντά στους 
συμμαθητές του. 

• Οι συμμαθητές του μπορούν να παίξουν μαζί του παιχνίδι με κοινό στόχο. 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 

Κατερίνα Σιδηροπούλου 
Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης 


