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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΤΗ 

• Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 

 

• Το Τμήμα Ένταξης δεν 
διαθέτει αίθουσα 

 

• Ειδικά διαμορφωμένος 
χώρος μέσα στην ίδια 
αίθουσα 

 

 

• Ο μαθητής φοίτησε στο 
Τμήμα Ένταξης δύο 
συνεχόμενες χρονιές. 

 

• Υποστηρικτικό 
οικογενειακό περιβάλλον 

 

• Αγαπημένα 
παιχνίδια:παζλ,τουβλάκια
αυτοκίνητα 

 

 



ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΤΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Αντιδρά στο όνομα του 

• Έχει βλεμματική επαφή 

• Προσανατολίζεται σωστά 
προς την κατεύθυνση του 
ήχου 

• Κατανοεί πολύ απλές 
εντολές(π.χ έλα,κάθησε 
στην καρέκλα,φόρεσε το 
μπουφάν) 

• Καλή οπτική μνήμη 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Ανέχεται την φυσική 
επαφή (π.χ. αγκάλιασμα, 
γαργαλητό κτλ.),θορύβους 
ή κινήσεις άλλων που 
παίζουν δίπλα. 

• Είναι συνεργάσιμος στη 
διδασκαλία ένας προς έναν 

• Συμμετέχει σε απλές 
ομαδικές ψυχοκινητικές 
δραστηριότητες  

 

 



ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΤΗ 

• Αδυναμία οργάνωσης της συμπεριφοράς του σε 
σχέση με το τι πρέπει να κάνει  

• Αδυναμία κατανόησης λεκτικών οδηγιών 

• Δυσκολίες σε δεξιότητες  λεπτής κινητικότητας  και 
οπτικοκινητικού  συντονισμού  

• Ανεπαρκής ικανότητα κατονομασίας 

• Ελλείμματα στον τομέα  της γνωστικής ανάπτυξης,της 
επικοινωνίας,του παιχνιδιού και της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης 

 

 



ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

                                     ΔΟΜΗΣΗ 

• ΧΩΡΟΥ 

• ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 



ΣΤΟΧΟΣ 
ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ 



ΣΤΟΧΟΣ:Να μάθει: 

να επιλέγει ανάμεσα σε δύο ή 
περισσότερα παιχνίδια ή 
δραστηριότητες 

να παίζει με  παιχνίδια ή να 
χρησιμοποιεί υλικά δραστηριοτήτων 
σε οργανωμένη γωνιά 



ΣΤΟΧΟΣ:Να μάθει να χρησιμοποιεί το εξατομικευμένο 
ημερήσιο πρόγραμμα 

 



ΣΤΟΧΟΣ:Να μάθει να χρησιμοποιεί τη γωνιά μετάβασης  για 
να αλλάξει γωνιά και δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 

ελεύθερου παιχνιδιού 



ΣΤΟΧΟΣ:Να μάθει να χρησιμοποιεί τη γωνιά μετάβασης για 
να αλλάξει γωνιά και δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 

ελεύθερου παιχνιδιού 
 
 

Ατομική εργασία 
 

 
 
 
 

Εργασία σε ομάδα 2-3 
παιδιών 

 



ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΡΑ-ΜΕΤΑ ΜΕ 
ΚΑΡΤΕΛΕΣ 



ΣΤΟΧΟΣ:Να  μάθει να ταυτίζει και να κατονομάζει τα 
σχήματα 



ΣΤΟΧΟΣ:Να μάθει να ταξινομεί με κριτήριο χρώμα και 
σχήμα 



ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Δείγμα τελειωμένης εργασίας Διαδρομές με τουβλάκι 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Ταξινόμηση με κριτήριο 
το είδος 

Σηματοδότηση της 
έννοιας αρχή-τέλος 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 



ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Χάραξη κάθετων και 
οριζόντιων γραμμών Αντιγραφή σχημάτων 



Προγραφική ασκηση 
Διαχωρισμός γραμμάτων 
και λέξεων και 
αντιγραφή 



ΥΠΕΡΤΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ 
 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Να μαθει να σχηματίζει το 
μοτίβο 

Να μάθει να αντιγράφει το 
μοτίβο 



ΝΑ ΣΕΙΡΟΘΕΤΕΙ –ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗ 
ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ 

ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 



ΝΑ ΣΕΙΡΟΘΕΤΕΙ –ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ 

ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 



ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΥ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 



ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΣΕ 
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΣΕ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

• Επικοινωνία-Οργάνωση συμπεριφοράς:  

1) προσαρμόστηκε  στη ρουτίνα του νηπιαγωγείου 

2) κατονομάζει αντικείμενα,ενέργειες και δραστηριότητες 

3) δηλώνει επιθυμία 

4) επιλέγει ανάμεσα σε μία-περισσότερες δραστηριότητες 

• Γνωστικός τομέας: κατέκτησε αρκετές προμαθηματικές έννοιες 

• Κοινωνική αλληλεπίδραση-Παιχνίδι:Ανέπτυξε κινητικό  και κατασκευαστικό 
παιχνίδι σε επίπεδο παράλληλου,συντροφικού και συνεργατικού παιχνιδιού σε 
ικανοποιητικό βαθμό 

• Οπτικοκινητικός συντονισμός: βελτιώθηκαν οι δεξιότητες του 

       Παραμένουν δυσκολίες: 

1) στον τομέα της επικοινωνίας 

2) σε δεξιότητες ομάδας, γεγονός το οποίο επηρεάζει την ποιοτική αλληλεπίδραση 
ιδιαίτερα σε άγνωστα περιβάλλοντα 

 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


