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Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να δομείται με βάση: 

•Την ποιότητα  της διδασκαλίας  

•Την ανανέωση, εμπλουτισμό, προσαρμογή και ευελιξία  των ΑΠΣ 

•Το σεβασμό στις ατομικές διαφορές  

 

Τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν μαθησιακές ικανότητες 

και δυνατότητες για: 

•Κατάκτηση βασικών  γνωστικών, επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

•Εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική ένταξη 

 

Η κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση αποτελεί την πιο σημαντική 

πηγή βελτίωσης και πρέπει να είναι: 

• εξειδικευμένη 

• εντατική  

• να εστιάζει στις ιδιαίτερες δυσκολίες και δυνατότητες των παιδιών  

 

 Ένα επαρκές και λειτουργικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 

• Υποστηρίζει την απόκτηση βασικών κοινωνικών, επικοινωνιακών και 

γνωστικών δεξιοτήτων 

• Στοχεύει στην ανεξαρτησία, στη γενίκευση και στην αξιοποίηση της γνώσης 

σε καθημερινές  καταστάσεις της κοινωνικής ζωής 

 

Τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία αποτελούν χώρο μάθησης και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, όπου ζητούμενα είναι:  

• Οι σύγχρονες συνθήκες εκπαίδευσης 

• Η υλοποίηση συστηματικής, επιστημονικής και κατάλληλης εκπαίδευσης των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εκπαιδευτική παρέμβαση εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του Ειδικού 

Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής σε τρία τμήματα παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή 

διαταραχή (ΔΑΔ) και ψυχοκινητική καθυστέρηση (ΨΚΚ) και περιλαμβάνει το σχεδιασμό και 

την εφαρμογή προγραμμάτων σχολικής μάθησης, αυτοεξυπηρέτησης και καθημερινής 

διαβίωσης.  

 

Βασικές αρχές της παρέμβασής μας: 

 Διαχείριση των ατομικών διαφορών με στόχο την κάλυψη των αναγκών όλων των παιδιών. 

 Ρεαλιστικοί εκπαιδευτικοί στόχοι σχετικά  με τη δυναμική των ομάδων 

 Δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών  

Δομημένο ημερήσιο πρόγραμμα σε ασφαλές και προβλέψιμο περιβάλλον 

 

Γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι 

• H κατάκτηση βασικών ακαδημαϊκών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της εφαρμογής 

μαθησιακού προγράμματος 

•Η κατάκτηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης μέσω δομημένων δραστηριοτήτων αυτονόμησης 

και καθημερινής διαβίωσης  

 

Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι 

Η προσαρμογή στην καθημερινή σχολική ρουτίνα - Η αποτελεσματική επικοινωνία 

Η δημιουργία διαπροσωπικών και φιλικών σχέσεων - Η αυτοεκτίμηση, αυτοαντίληψη και η 

υπευθυνότητα 

Η κατάκτηση του μηχανισμού γραφής και ανάγνωσης - Η καλλιέργεια πρακτικής σκέψης και 

ικανότητας επίλυσης καθημερινών προβλημάτων 

Η προσωπική φροντίδα και υγιεινή - Η αυτονόμηση στην κατανάλωση και προετοιμασία 

προγεύματος 

 Η κατάκτηση δεξιοτήτων οδικής κυκλοφορίας - Η γνωριμία με τα καταστήματα και τους χώρους 

ψυχαγωγίας της γειτονιάς 

 

Διδακτικές στρατηγικές - Διδακτική Μεθοδολογία 

Ομαδική Διδασκαλία 

Διδασκαλία «ένας-προς-έναν» 

Ανάλυση έργου 

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος  

Συμπεριφοριστικό μοντέλο 

Τέχνασμα παρακώλυσης ενεργειών 

Εσκεμμένο λάθος 

Επιλογή 

Κύκλος συστηματικής διδασκαλίας σε τέσσερα βήματα 

 

Εκπαιδευτικό-διδακτικό υλικό 

Πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό -  Διδακτικά εγχειρίδια Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης 

Περιβάλλοντος και Ιστορίας Α-Β-Γ Δημοτικού (κατόπιν επιλογής και διαφοροποίησης της ύλης) 

Βιβλίο Μαθηματικών (α&β τεύχη) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου - «Γεια 

σας» βιβλίο μαθητή (α&β τεύχη) του ΚΕΔΑ - «Το Μικρό μου Λεξικό» του ΚΕΔΑ - διδακτικό υλικό 

που κυκλοφορεί ευρέως - Εκπαιδευτικό Λογισμικό - Φύλλα εξάσκησης και εργασίας 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

•Αναγγελία ημέρας, μήνα, χρονιάς, εποχής 

•«Διηγούμαι τα νέα μου» 

•Ομαδική διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου 

•Προσωπική υγιεινή, κατανάλωση προγεύματος 

•Διάλειμμα 

•Διδασκαλία «ένας-προς-έναν» 

•Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού 

•Διάλειμμα 

•Δραστηριότητες ψυχαγωγίας και χαλάρωσης 

Ενδεικτικό ημερήσιο δομημένο πρόγραμμα 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ 

Πινακίδα εκτέλεσης δραστηριότητας με σύμβολα 

ΜΑΚΑΤΟΝ 

Βουρτσίζω τα δόντια μου 

 

 

 

Παίρνω    οδοντόκρεμα  βουρτσάκι  ποτήρι    πετσέτα 

 

 

 

Παίρνω        το βουρτσάκι. 

 

 

 

Βάζω    οδοντόκρεμα στο βουρτσάκι 

 

 

Βουρτσίζω  τα δόντια μου. 
 

 

 

 

Πλένω το στόμα μου. 

 

 

Σκουπίζομαι 

Πινακίδα εκτέλεσης δραστηριότητας με φωτογραφίες. 

Βουρτσίζω τα δόντια μου 

 

 

 

 

 

  Οδοντόκρεμα   βουρτσάκι    ποτήρι    πετσέτα 

 

 

   Παίρνω το βουρτσάκι. 

 

          

  Βάζω οδοντόκρεμα στο βουρτσάκι. 

 

          

  Βουρτσίζω τα δόντια μου. 

 

 

 

  Πλένω  το στόμα μου 

 

 

  Σκουπίζομαι     

Πινακίδα εκτέλεσης δραστηριότητας με σύμβολα 

ΜΑΚΑΤΟΝ 

Προετοιμάζω ένα σάντουιτς 

 

 

Παίρνω      το πιάτο. 

 

 

 

Βάζω      το  πιάτο   πάνω  στο    τραπέζι. 

 

 

 

Παίρνω    ψωμί. 

 

 

 

Βάζω         ψωμί         μέσα  στο     πιάτο. 

 

 

 

Παίρνω      τυρί. 

 

 

 

Βάζω         τυρί       πάνω στο    ψωμί. 

 

 

 

Παίρνω  μπέικον. 

 

 

 

Βάζω       μπέικον   πάνω  στο      τυρί. 

 

 

 

Παίρνω    ψωμί. 

 

 

 

Βάζω      ψωμί      πάνω  στο      μπέικον. 

 

 

Να    το   σάντουιτς! 

Πινακίδα εκτέλεσης δραστηριότητας με φωτογραφίες 

Προετοιμάζω ένα σάντουιτς 

 

 

 

Παίρνω το πιάτο. 

 

 

Βάζω το πιάτο πάνω στο τραπέζι. 

 

 

 

Παίρνω ψωμί. 

 

 

 

Βάζω ψωμί μέσα στο πιάτο. 

 

 

Παίρνω τυρί. 

 

 

 

Βάζω τυρί πάνω στο ψωμί. 

 

 

 

Παίρνω μπέικον. 

 

 

 

Βάζω μπέικον πάνω στο τυρί. 
 
 
 
Παίρνω ψωμί. 
 
 
 
 
Βάζω ψωμί πάνω στο μπέικον. 
 
 
 
Να  το  σάντουιτς! 

 

Αξιολόγηση: Φύλλα αξιολόγησης δραστηριοτήτων,  ετήσιες εκπαιδευτικές αξιολογήσεις 
 
Αποτελέσματα : Κατάκτηση του μηχανισμού γραφής και ανάγνωσης - ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ακρόασης και προφορικής επικοινωνίας - κατανόηση ακουστικού κειμένου - άντληση 
πληροφοριών από αυτό - ανάπτυξη δεξιοτήτων εναλλακτικής επικοινωνίας (σύστημα 
ΜΑΚΑΤΟΝ) – αναγνώριση, ταύτιση, απαρίθμηση αριθμών 0-10, 0-30, 0-50, 0-100 - 
προθέσεις μέσα στην πρώτη δεκάδα - εξοικείωση με την κυκλικότητα του χρόνου – 
αναγνώριση και ταύτιση μέσων μαζικής μεταφοράς – αναγνώριση και ταύτιση λαχανικών και 
φρούτων - ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής συνδιαλλαγής, οδικής κυκλοφορίας, αυτόνομης 
καθημερινής διαβίωσης - δημιουργία φιλικών σχέσεων και επαφών 

 

Συμπέρασμα 

1. Ασφαλές και προβλέψιμο περιβάλλον 

2. Δομημένο καθημερινό πρόγραμμα 

3. Ποικιλία διδακτικών στρατηγικών – διδακτικής μεθοδολογίας 

4. Ποικιλία εκπαιδευτικού-διδακτικού υλικού 

5. Ο σχολικός χρόνος ποτέ δεν είναι αρκετός 

6. Συνεχής προσπάθεια για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων 
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