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ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΤΗ 

 
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Γνωστικές &  Αντιληπτικές δεξιότητες 

• Αδρή - λεπτή κινητικότητα 

• Οπτικοκινητικός συντονισμός 

• Ρυθμός 

• Προφορικός λόγος σε ικανοποιητικά 

επίπεδα. 
 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

• Επικοινωνία (λεκτική και μη) 

• Κοινωνική αλληλεπίδραση 

• Συγκέντρωση – προσοχή 

• Τήρηση κανόνων 



ΣΤΟΧΟΣ: Ο μαθητής με ΔΑΦ να αναπτύξει 

επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, να 

εμπλέκεται σε ομάδες συνομήλικων και να 

περιοριστούν οι μη λειτουργικές συμπεριφορές. 

 
 Επιμέρους στόχοι : συμμετοχή σε παιχνίδια με 

κανόνες, συνεργατικά και ομαδικά παιχνίδια στο 

μάθημα της γυμναστικής.  

 
 



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε ΔΣ στα Πεύκα το σχ. έτος 2016-17 

  Χρόνος υλοποίησης: 40 διδ. ώρες στο μάθημα της γυμναστικής (Νοέμβριος 2016 - Μάιος 2017) 

 Χώρος υλοποίησης: 2 αυλές και γυμναστήριο του σχολείου. 

 

 Εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα : - ο μαθητής με ΔΑΦ 

                                                           - οι συμμαθητές (18 παιδιά) 

                                                           -  η δασκάλα παράλληλης στήριξης 

                                                           - ο δάσκαλος της γυμναστικής  

                                                            - η μητέρα του μαθητή  

 

 



Στρατηγικές 

• Δημιουργία κλίματος αλληλοσεβασμού και αλληλοαποδοχής. 

• Ορισμός 2-3 παιδιών ως ¨βοηθοί¨ του μαθητή με ΔΑΦ. 

• Έμφαση σε κινητικές δραστηριότητες. 

• Ανταπόκριση εκπαιδευτικών (φυσική - σωματική και λεκτική καθοδήγηση, παρότρυνση 

και σταδιακή μείωση της ανταπόκρισης). 

• Ανάπτυξη κινήτρων (αποκτάει νόημα η συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία). 

 



Μέθοδοι 

• Αρχές δομημένης εκπαίδευσης: χρήση οπτικών οδηγιών, ακολουθία βημάτων 

δραστηριότητας και δομημένο πλαίσιο          η χρήση οπτικών οδηγιών κινητοποιεί τον 

μαθητή. Του δίνει κίνητρο να ασχοληθεί με μια δραστηριότητα, αφού γνωρίζει τον 

σκοπό αυτής. 

• Δημιουργία κοινωνικών ιστοριών με χρήση φωτογραφιών κατά την εμπλοκή του 

μαθητή στο παιχνίδι, συστηματική ανάγνωση, σταδιακή απόσυρση και αποθήκευση 

της κοινωνικής ιστορίας         παροχή σε κοινωνικές πληροφορίες που είναι σαφείς 

και ακριβείς, διαμόρφωση μιας ρουτίνας συμπεριφορών, τήρηση προβλεψιμότητας 

κοινωνικών καταστάσεων.               

• Διδασκαλία μέσω προτύπων προς μίμηση        ο μαθητής παρατηρεί και μιμείται 

τους συνομήλικους με σκοπό να επωφεληθεί από τα κοινωνικά τους μοντέλα. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διδακτικές προσεγγίσεις 

1ο ΣΤΑΔΙΟ (10 διδ. ώρες): Δόμηση σχέσης με τους ανθρώπους που βρίσκονται 

γύρω από τον μαθητή. (Δασκάλα παράλληλης στήριξης, γυμναστής, αρχικά 1 

συμμαθητής που ορίζεται ως ¨βοηθός¨ του μαθητή με ΔΑΦ). Στόχος είναι ο μαθητής 

να αλληλεπιδράσει και να προσέχει τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν και στη 

συνέχεια να συμμετέχει σε παιχνίδια που ξεκινούν από αυτούς. 

Παιχνίδια: «άσπρο-μαύρο», «μαντηλάκι», «γη - ουρανός – θάλασσα»  
 

2ο ΣΤΑΔΙΟ (30 διδ. ώρες): Διδασκαλία πιο σύνθετων δεξιοτήτων: εναλλαγή σειράς, 

βλεμματική επαφή, εγγύτητα, μοίρασμα αντικειμένων, μίμηση, κοινωνική ρουτίνα 

και προσδοκίες, έκφραση συναισθημάτων, ενίσχυση συγκέντρωσης και προσοχής, 

αυτονομία. 

Παιχνίδια: «1,2,3 κόκκινο στοπ», «παιχνίδι με κίτρινη μπάλα», «ο σερβιτόρος», 

«κορίνες», «χόκεϊ», «the survivor». 

 

 



(1Ο ΣΤΑΔΙΟ) Γυμναστική στην κεντρική αυλή: Στην αρχή κάνουμε τρέξιμο πάνω στη 

γραμμή του γηπέδου. Όταν ο γυμναστής σφυρίζει, τότε κάθομαι ακίνητος. Στο επόμενο 

σφύριγμα σηκώνομαι και συνεχίζω να τρέχω. Μετά πιάνουμε τα χέρια και κάνουμε έναν 

κύκλο. Βλέπω τις ασκήσεις που κάνει ο γυμναστής και προσπαθώ να τις κάνω κι εγώ. 



 

 

(1ο ΣΤΑΔΙΟ) Στην κεντρική αυλή 

 

Συμμετέχω στο παιχνίδι «μαντηλάκι». 

 

  
 

 

 

Μερικές φορές παίζουμε ομαδικά παιχνίδια. Εγώ 

πρέπει να είμαι κοντά στον γυμναστή, κοντά στα 

παιδιά. Είμαστε ομάδα. 

Τα παιδιά είναι χαρούμενα όταν συμμετέχω. Μου 

δείχνουν την αγάπη τους. Με αγκαλιάζουν και με 

σηκώνουν ψηλά. Τότε κι εγώ νιώθω χαρά. Θα 

προσπαθήσω να συμμετέχω στα παιχνίδια. Περνάμε 

υπέροχα !! 



(1ο ΣΤΑΔΙΟ) Στην κεντρική αυλή  

Συμμετέχω στο παιχνίδι  «άσπρο-μαύρο» 

Μου αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι ! 

 Ακολουθώ τους κανόνες και είμαι συχνά ο νικητής ! 



(10 ΣΤΑΔΙΟ) Στην κεντρική αυλή 

 

Συμμετέχω στο παιχνίδι «γη-ουρανός-θάλασσα» 

 



(2ο ΣΤΑΔΙΟ) Στην πίσω αυλή 

 

1,2,3 κόκκινο φως !!! 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Ένας μαθητής θα γυρίσει το πρόσωπό του στον 

τοίχο. Οι άλλοι θα βρίσκονται πίσω του και πίσω από 

τους πορτοκαλί κώνους. Ο μαθητής που είναι 

γυρισμένος προς τον τοίχο, φωνάζει «1,2,3 κόκκινο 

φως» και  οι άλλοι περπατάνε. Όταν ο συμμαθητής 

φωνάξει «στοπ», όλοι μένουν ακίνητοι. Αυτός που δεν 

θα σταματήσει όταν θα πρέπει να είναι ακίνητος, θα 

πάρει τη θέση του στον τοίχο. 



(2ο ΣΤΑΔΙΟ) Στην πίσω αυλή 

 

Συνεργατικό παιχνίδι με την κίτρινη μπάλα  

 Χωριζόμαστε σε 2 ομάδες. Εγώ 

είμαι στην ομάδα με τον 

¨Ορέστη¨. Περιμένω στην σειρά 

μου. Βλέπω τι κάνει ο 

¨Ορέστης¨. Όταν έρθει η σειρά 

θα προσπαθήσω να κάνω το 

ίδιο κι εγώ. 



(2ο ΣΤΑΔΙΟ) Στην κεντρική αυλή 

 

 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

«Ο ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ» 

Περιμένω την σειρά μου     Συνεργάζομαι Τα παιδιά μου δείχνουν αγάπη          Είμαι χαρούμενος! 



(2ο ΣΤΑΔΙΟ) Στο γυμναστήριο 

 

Παιχνίδι με «κορίνες» και «χόκεϊ» 

Χωριζόμαστε σε 2 ομάδες . Κάθε ομάδα 

κάθεται πάνω στο στρώμα. Κι εγώ κάθομαι 

πάνω στο στρώμα και περιμένω την σειρά 

μου. Όταν έρθει η σειρά μου παίρνω την 

μπάλα στα χέρια μου και την κυλάω. 

Προσπαθώ να ρίξω όλες τις κορίνες. Όταν 

πέσουν κάτω όλες οι κορίνες, αυτό λέγεται 

“strike”. Τότε τα παιδιά της ομάδας μου είναι 

ενθουσιασμένα! Περνάμε καταπληκτικά στο 

γυμναστήριο, όταν ακολουθούμε τους κανόνες! 



 Στο γυμναστήριο 

«The survivor» 
(Δραστηριότητα εναλλαγής 8 ασκήσεων  με κυκλική πορεία) 



 Αποτελέσματα προγράμματος  

• O μαθητής επιλέγει να συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια ρουτίνας και χαίρεται γι 

αυτό.  

• Ανέπτυξε κοινωνική πρωτοβουλία. Πλησιάζει παιδιά και κάνει έναρξη 

επικοινωνίας. 

 

• Ενισχύθηκαν οι επιτελικές λειτουργίες (προσοχή, μνήμη εργασίας, αυτορρύθμιση) 

• Αυξήθηκε η αυτονομία του μαθητή και μειώθηκαν τα προβλήματα συμπεριφοράς. 

• Ενισχύθηκε η αυτοεκτίμηση κα η αυτοεικόνα του. 

• Οι συμμαθητές του τον αποδέχτηκαν και τον θέλουν στην ομάδα. Εκδηλώνουν με 

κάθε τρόπο την αγάπη τους. 

 

 

 



Δομημένο και υποστηρικτικό περιβάλλον     αποτελεσματική 

συμμετοχή του παιδιού στο παιχνίδι         κοινωνική συναλλαγή 

του παιδιού με ΔΑΦ και συνομηλίκων. 

 

  

  



 Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! 

                                    Καλό καλοκαίρι… 

 

 

                             


