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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΜΕΡΑ: 
Ένα σχολείο για όλους 

       



§ Αποτελεί ένα σχολείο ανοικτό στις ιδέες, και στην 
κοινωνία, στην γνώση και το µέλλον, που αξιοποιεί 
κάθε σύγχρονο εργαλείο 

§ Η διδασκαλία θα πρέπει να προσαρµοστεί και να 
συµπεριλάβει διδακτικές µεθόδους που θα 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των 
µαθητών ικανοποιώντας την ανάγκη για 
συνεργασία, επικοινωνία µεταξύ όλων και 
αποτελεσµατική µάθηση 



§ Το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί θετική στάση 
απέναντι σε όλους τους µαθητές (γηγενείς, 
αλλοδαπούς, µαθητές µε ειδικές ανάγκες ή και 
αναπηρία) και να προωθεί την ανάπτυξη θετικών 
στάσεων και συναισθηµάτων από την πλευρά των 
δασκάλων και των µαθητών. 

§ Το σχολείο παράλληλα δεν θα πρέπει να 
παραµερίσει το σπουδαιότερο ρόλο του, που είναι 
η διαµόρφωση της προσωπικότητας του ατόµου 
και η επακόλουθη ένταξή του στη κοινωνία µε 
θετικές προοπτικές τόσο για εκείνο όσο και για το 
σύνολο  



§ Τέλος οφείλει  να στραφεί σε θεµελιώδεις αξίες που 
θα δίνουν νόηµα στην ανθρώπινη ύπαρξη και θα 
προετοιµάζουν τα άτοµα ώστε να έχουν ικανότητα 
προσαρµογής στις αλλαγές, µυαλό και χέρια, 
συναισθηµατική ισορροπία 



Μετά από την διακήρυξη της Σαλαµάνκα (1994), η 
παιδαγωγική συζήτηση έχει µετατοπιστεί από την 
πρόταση της ενσωµάτωσης (mainstreaming) και 
της ένταξης (integration) σε αυτήν της 
συµπερίληψης - συνεκπαίδευσης (inclusion) των 
µαθητών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες σε «ένα σχολείο για όλους» όπως 
αναφέρεται στη Χάρτα του Λουξεµβούργου (1996)  
(Watkins 2003). 



Σε αντίθεση µε την πολιτική της ένταξης, που 
προωθεί την ιδέα της προσαρµογής του µαθητή µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις απαιτήσεις του 
αναλυτικού προγράµµατος και του σχολείου, η 
συνεκπαίδευση αναφέρεται στην αναδιοργάνωση 
του σχολείου ώστε να συµπεριλάβει (Include) και 
τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 



Στάση των εκπαιδευτικών 
§ Η έρευνα της Πατσίδου (2010), κατέδειξε ότι η 
στάση των εκπαιδευτικών προς τη συνεκπαίδευση 
και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι θετική. 
Ωστόσο στη στάση των εκπαιδευτικών 
διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις ως προς τρεις 
κυρίως παραµέτρους: α) τα έτη εκπαιδευτικής 
προϋπηρεσίας, β) την προηγούµενη εµπειρία από 
τη διδασκαλία σε µαθητές µε ειδικές ανάγκες και γ) 
την κατάρτιση σε θέµατα ειδικής αγωγής.  



§ Συγκεκριµένα οι εκπαιδευτικοί µε περισσότερα έτη 
προϋπηρεσίας και προηγούµενη εµπειρία από τη 
διδασκαλία µαθητών µε ειδικές ανάγκες είχαν πιο 
θετική στάση από τους συναδέλφους τους µε 
µικρότερη προϋπηρεσία και εµπειρία στη 
διδασκαλία µαθητών µε ειδικές ανάγκες. Οι 
εκπαιδευτικοί που δεν είχαν λάβει επιµόρφωση 
στην ειδική αγωγή ήταν λιγότερο θετικοί αναφορικά 
µε τα οφέλη της συνεκπαίδευσης και ένιωθαν 
µεγαλύτερη ανασφάλεια για την επαγγελµατική 
τους επάρκεια υπό την προοπτική της εφαρµογή 
της, σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς που είχαν 
λάβει ανάλογη επιµόρφωση. 



 

Η αλλαγή στάσης επιβάλλεται: 
Να µην οδηγηθούν άτοµα τόσο σε σχολικό 
αποκλεισµό όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό 
αποκλεισµό.  
Όταν µιλάµε για κοινωνικό αποκλεισµό, δεν 
ερµηνεύουµε τον όρο στενά, σαν την απλή έλλειψη 
οικονοµικών πηγών, αλλά τον εννοούµε  µε την 
ευρεία κοινωνική του διάσταση, που αφορά στην 
αποστασιοποίηση των ατόµων ή οµάδων ατόµων 
από Oργανισµούς και Κοινότητες, από δικαιώµατα 
και υποχρεώσεις (οικονοµικά, θρησκευτικά, 
πολιτικά, κοινωνικά, πολιτισµικά, εκπαιδευτικά) 



Συµπερίληψη 
 Η συµπεριληπτική εκπαίδευση δεν είναι ο 
αυτοσκοπός, αλλά ένα µέσο για την επίτευξη του 
σκοπού, είναι αυτή δηλαδή που θα συµβάλει 
στην πραγµατοποίηση µιας συµπεριληπτικής 
κοινωνίας, προτάσσοντας τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα ως κεντρικό συστατικό 
στοιχείο της. 
Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα σε διαφορετικούς 
ανθρώπους να συµβιώνουν σε µια  
ανθρωπιστική και δηµοκρατική κοινωνία. 



Η αποδοχή της κοινωνικο-οικονοµικής και 
εθνικής ποικιλοµορφίας και η αντιρατσιστική 
συνείδηση από την πλευρά των εµπλεκοµένων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί απαραίτητο 
συστατικό της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης. 
Μόνον όταν το σχολείο καταφέρει να 
προσαρµοστεί στη διαφορετικότητα όλων των 
µαθητών θα µπορέσουµε να κάνουµε λόγο για ένα 
δίκαιο και συµπεριληπτικό σύστηµα εκπαίδευσης 
που θα µπορέσει να οδηγήσει και στην ευρύτερη 
κοινωνική αποδοχή. 

  Υπάρχουν εµπόδια; 



ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ 

§ Υλικοτεχνική Υποδοµή  
§ Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών 
§ Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 
§ Οι δυσκολίες στο ρόλο των Σχολικών Συµβούλων 
και των ΚΕΔΔΥ 

§ Ελλείµατα σε Τµήµατα Ένταξης και Τµήµατα 
Υποδοχής 

§ Νοµοθεσία 



Διαφοροποίηση Διδασκαλίας 
 

§ Συνεργατική  
§ Σέβεται και προωθεί τις αξίες του σχολείου και των 

µαθητών 



Για να γίνει κατανοητή η 
ανάγκη για διαφοροποίηση θα πρέπει η 
διαφοροποιηµένη διδασκαλία να γίνει αντιληπτή 
ως η 

«µέθοδος» διδασκαλίας, η οποία βασίζεται και 
αντιµετωπίζει τους µαθητές ως βιογραφίες και όχι 
ως 
κόπιες της ίδιας εικόνας και συνεπώς ως µέσο 
ανταπόκρισης στις ανάγκες του κάθε µαθητή και 
της 
θεµελίωσης της γνώσης του κάθε µαθητή. 
Ειδικότερα: 



Ως διαφοροποίηση 
ορίζεται και η διδακτική προσέγγιση κατά την οποία 
οι εκπαιδευτικοί προβαίνουν στην 
τροποποίηση των στόχων, των µεθόδων 
διδασκαλίας, των πηγών, των 

µαθησιακών δραστηριοτήτων και του τελικού 
αποτελέσµατος, µε στόχο την ανταπόκριση στις 
διαφοροποιηµένες ανάγκες του κάθε µαθητή 
ξεχωριστά, ώστε να µεγιστοποιηθούν οι 
µαθησιακές 
ευκαιρίες για κάθε µαθητή µέσα στην τάξη (Bearne). 



Οργανωτική και Λειτουργική Διαφοροποίηση: 
§ Προσδιορίστε τον τρόπο και της δυνατότητες 
εκµάθησης του µαθητή 

§ Αναλύστε το περιβάλλον της τάξης 
§ Συγκρίνετε στόχους ΕΠΕ µε ΑΠΣ- προσοχή στους 
επιµέρους διδακτικούς στόχους 

§ Προσαρµόστε το µάθηµα µέσω:  
Του τρόπου διδασκαλίας – Του όγκου της ύλης – 
Των κριτηρίων αξιολόγησης – Του βαθµού 
βοήθειας – Του περιβάλλοντος – Των υλικών & 
Εποπτικών µέσων 



Ενδεικτικές προσαρµογές 
Προγράµµατος: 
§ Αλλαγή στον τρόπο απάντησης του µαθητή (λόγια-
σκίτσο-ΗΥ) 

§ Τροποποίηση παρουσίασης του θέµατος(ακρόαση- 
από συµµαθητή-µε σχέδιο) 

§ Μειωµένος όγκος εργασίας(λιγότερες ιδέες γραπτώς-
θεµατικά κέντρα κειµένων) 

§ Χαµηλότερες προσδοκίες από τους εµπλεκόµενους 
§ Εξατοµικευµένος στόχος µέσω οµαδικών 
δραστηριοτήτων(π.χ ψαλίδι για λεπτή κινητικότητα ή 
ζωγραφιά ιστορίας) και Πίστωση Χρόνου 



§ Εξατοµικεύουµε κατά περίπτωση γιατί κάθε 
µαθητής είναι διαφορετικός . 
Η διδασκαλία η οποία καταφέρνει µέσα από την 
αξιοποίηση διαφόρων µεθόδων, µέσων και 
υλικών 
να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
κάθε παιδιού δεν είναι τίποτα άλλο από µια 
αποτελεσµατική διαφοροποιηµένη διδασκαλία.  



Σκοπός της διαφοροποιηµένης 
διδασκαλίας: 
Η οικοδόµηση της γνώσης για όλους τους µαθητές, 
που θα επιφέρει τη µεγιστοποίηση του κινήτρου για 
γνωστική και µεταγνωστική ανάπτυξη και τις 
επιδόσεις του κάθε µαθητή 
Η διαφοροποίηση δεν είναι µια συνταγή διδασκαλίας 

(Tomlinson), αλλά ένας καινοτόµος τρόπος για τη 
διδασκαλία και τη µάθηση. Ο εκπαιδευτικός που 
αποζητά να βρει έτοιµες συνταγές 
διαφοροποίησης δεν έχει κατανοήσει την 
έννοια της διαφοροποίησης.  

 



Υπάρχουν φυσικά διαφορετικές µορφές, 
διαφορετικές κατηγορίες και διαφορετικές τεχνικές 
ή στρατηγικές διαφοροποίησης, οι οποίες µπορούν 
να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς, για να 
προσφέρουν διαφοροποιηµένη διδασκαλία, αλλά η 
τελική επιλογή της διαφοροποιηµένης πορείας 
διδασκαλίας µπορεί να γίνει µόνο από τον 
εκπαιδευτικό, ο οποίος  οφείλει να µελετήσει το 
µαθησιακό προφίλ, τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα, 
τις ανάγκες, τις δυνατότητες και ικανότητες, το 
κοινωνικό και το πολιτισµικό υπόβαθρο των 
µαθητών του (Ηall).  



	  ΒΑΣΙΚΑ	  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	  
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ	  	  

ΣΧΟΛΙΚΗΣ	  ΗΛΙΚΙΑΣ 

	  
	  	  



 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ- ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

§  Διαταραχές	  Αυτιστικού	  Φάσματος	  
§  ΔΕΠΥ	  
§  Προβλήματα	  συμπεριφοράς	  
§  Αισθητηριακά	  ελλείμματα	  (προβλήματα	  όρασης,	  
προβλήματα	  ακοής)	  

	  
	  



 
 
 
 
 
 
 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Σύνθετη νευροαναπτυξιακή διαταραχή που 
χαρακτηρίζεται κυρίως από αποκλίσεις από την 
τυπική ανάπτυξη και δευτερευόντως από 
καθυστερήσεις σε αυτήν. 
Η κλινική εικόνα είναι το αποτέλεσµα υποκείµενων 
γνωσιακών, κοινωνικών, συναισθηµατικών και 
αισθητηριακών µειονεξιών , των οποίων η 
ποικιλοµορφία και οι πολυπληθείς συνδυασµοί µας 
δίνουν έναν πολύ πλούσιο και ποικίλλοντα 
φαινότυπο, τον οποίο προσπαθεί να αποτυπώσει η 
έννοια του Αυτιστικού Φάσµατος. 



Βασικά χαρακτηριστικά 
1.  Μειονεκτούσα Κοινωνική αλληλεπίδραση. Το έλλειµµα 

στην κοινωνική συναλλαγή θεωρείται πρωταρχικό στοιχείο 

της διαταραχής. 

       Μελέτες έχουν δείξει 4 τύπους κοινωνικής συναλλαγής: 

§  Αποτραβηγµένη οµάδα 

Ø  Συµπεριφέρονται σαν να µην υπάρχουν άλλοι 

Ø  Δεν πλησιάζουν όταν τους φωνάζουν 

Ø  Δεν αντιδρούν όταν τους µιλήσεις 

Ø  Τα πρόσωπα είναι άδεια από έκφραση, εκτός όταν 

βιώνουν έντονο θυµό, άγχος, χαρά 



Ø    Αποφεύγουν τη βλεµµατική επαφή 
Ø    Αποµακρύνονται όταν τα αγγίζετε 
Ø    Δεν ανταποκρίνονται σε αγκαλιά 
Ø    Ίσως περπατούν προσπερνώντας σας 
Ø    Δεν δείχνουν ενδιαφέρον ή ενσυναίσθηση 
Ø    Φαίνονται αποµονωµένα ή απορροφηµένα 
Ø    Ανταποκρίνονται σε έντονα παιχνίδια, όµως 
επανέρχονται σε αποµόνωση όταν το παιχνίδι 
τελειώσει 



§ Η παθητική οµάδα: 
Ø  Δεν είναι τελείως αποµονωµένα  
Ø Δέχονται κοινωνικές προσεγγίσεις 
Ø Δεν κάνουν έναρξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
Ø Έχουν φτωχή βλεµµατ ική επαφή , αλλά 
ανταποκρίνονται όταν τους υπενθυµίζεται 

Ø Είναι πρόθυµα και δεκτικά να κάνουν ότι τους 
πουν 

Ø Αφήνουν άλλα παιδιά να τα συµπεριλάβουν στο 
παιχνίδι 



§ «Ενεργά ιδιόρρυθµη κοινωνική 
οµάδα» (συνηθέστερος τύπος) 

Ø Κάνουν κοινωνικές προσεγγίσεις-συνήθως σε ενήλικες παρά 
σε παιδιά- όµως µε έναν παράξενο µονόπλευρο τρόπο 

Ø Δε δίνουν σηµασία στα αισθήµατα ή τις ανάγκες των άλλων, 
µπορεί να έχουν φτωχή βλεµµατική επαφή, κυρίως µε 
προβλήµατα στη διάρκεια ή να κοιτούν επίµονα 

Ø Οι προσεγγίσεις µπορεί να περιλαµβάνουν σωµατικό 
κράτηµα ή αγκάλιασµα του άλλου, συνήθως σφιχτά 

Ø Μπορεί να γίνουν δύσκολα και επιθετικά αν δεν τους δοθεί η 
προσοχή που απαιτούν 

Ø Ίσως αγνοούν παιδιά της ηλικίας τους ή συµπεριφέρονται 
επιθετικά απέναντί τους. 



«Υπερβολικά τυπική, δύσκαµπτη οµάδα» 
Ø  Είναι υπερβολικά ευγενικά και τυπικά στη συµπεριφορά 
Ø  Καταβάλουν µεγάλη προσπάθεια να συµπεριφέρονται 
κατάλληλα και προσαρµόζονται µε ακαµψία στους κανόνες 
της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

Ø  Δεν κατανοούν, πραγµατικά τους κανόνες αυτούς και 
αντιµετωπίζουν σηµαντική δυσκολία στην κατανόηση των 
δυσδιάκριτων διαφορών που διέπουν τη συµπεριφορά, 
ανάλογα µε την περίσταση 

Ø  Παρουσιάζουν έλλειψη κατανόησης των σκέψεων και 
αισθηµάτων των άλλων ανθρώπων 



2. Μειονεκτούσα κοινωνική επικοινωνία:  
 
Λεκτική (χρήση και κατανόηση του λόγου) 

§ Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου 
§ Ηχολαλία (επανάληψη λέξεων που εκφράζουν άλλοι) 
§ Καθυστερηµένη ή έµµεση ηχολαλία 
§ Χρησιµοποιεί λέξεις και φράσεις ακατάλληλα 
§ Μπερδεύει λέξεις 
§ Μιλά πολύ και επαναλαµβάνει ερωτήσεις 
§ Οµιλία επίσηµη και σχολαστική  
§ Αδυναµία έναρξης ή διατήρησης συζήτησης 
§ Επιδιώκει να πει συγκεκριµένες φράσεις (λεκτικές 
τελετουργίες) 

§ Φτιάχνει δικές του λέξεις ή χρησιµοποιεί το λόγο µε ιδιαίτερο 
τρόπο 



§ Δεν κατανοεί τον λόγο και δεν αποκρίνεται όταν του   
απευθύνεται 
§ Κατανοεί οδηγίες µόνο σε συγκεκριµένο πλαίσιο 
§ Κατανοεί καλύτερα όταν του δοθούν οπτικά στοιχεία 
§ Συχνά η κατανόηση είναι κυριολεκτική, χωρίς να γίνονται 
αντιληπτά το κρυµµένο νόηµα , η µεταφορά ,η 
παροµοίωση, η ειρωνεία. 

   
Μη λεκτική επικοινωνία 
§ Προσωδία µονότονη, µηχανική ή ακατάλληλη 
§ Ένταση φωνής πολύ δυνατή ή πολύ ασθενής 
§ Η κατανόηση και χρήση περίπλοκων χειρονοµιών είναι 
ασθενής 

§ Η ποικιλία εκφράσεων είναι περιορισµένη 



§ Ελλείµµατα στη φαντασία και το παιχνίδι. Τα παιδιά µε 
αυτιστικές διαταραχές δεν αναπτύσσουν συµβολικό παιχνίδι 
και δραστηριότητες µε φανταστικό στοιχείο µε τον ίδιο τρόπο 
όπως τα άλλα παιδιά.  

3 .Περ ιορ ισµ έ να Επαναληπτ ι κά Ενδ ιαφέρον τα & 
Δραστηριότητες 

§   Εφευρίσκουν ρουτίνες για τον εαυτό τους 
§   Τοποθετούν αντικείµενα µε συγκεκριµένο τρόπο 
§   Προσκολλούνται σε συγκεκριµένα αντικείµενα που αρνούνται 
να αποχωριστούν ή συλλέγουν αντικείµενα 

§   Επανειληµµένα υποδύονται χαρακτήρες από τηλεοπτικά 
προγράµµατα ή ταινίες 

§   Αναπτύσσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ειδικά θέµατα 
§   Αναπτύσσουν ενδιαφέρον να βλέπουν, να µιλάνε ή να 

µαθαίνουν εξαντλητικές λεπτοµέρειες για αντικείµενα που δεν 
είναι αναπτυξιακά κατάλληλα 



§ Επαναλαµβανόµενες ή παθολογικές κινήσεις: 
Ø   ταχείς επαναλαµβανόµενες στερεοτυπικές κινήσεις των 
δακτύλων και των χεριών, περίεργες δυστονικές στάσεις, 
σύνθετες κινήσεις σώµατος και κεφαλής. 

Ø   ανωµαλίες στο βάδισµα και τη στάση του σώµατος 
(δαχτυλοβασία), ανώριµη κινητική λειτουργία, τρέχουν 
άτσαλα 

Ø   δυσκολία στη µίµηση κινήσεων, σπανιότερα µιµούνται 
άσκοπα κινήσεις άλλων 

§   Μορφές αυτοτραυτισµού: απάντηση σε άγχος, θυµό ή 
µαταίωση. Μπορούν να χτυπήσουν το κεφάλι τους, να 
δαγκωθούν ή να γρατσουνιστούν. Μπορούν να εκδηλώσουν 
έντονη λεκτική ή σωµατική επιθετικότητα µε ασήµαντη 
αφορµή. 



§   Εµφάνιση έντονων δυσλειτουργιών και συµπτωµάτων: 
µπορεί να υπεραντιδρούν ή να υποαντιδρούν σε 
αισθητηριακά ερεθίσµατα  

Ø  Ξαφνικούς απρόσµενους ήχους 
Ø  απτικά ερεθίσµατα (αφή ή άγγιγµα σηµείων του σώµατος). 
Μπορεί να νιώθει, να χτυπά ή να ξύνει επιφάνειες ή να 
αγγίζει, να γλύφει και να µυρίζει ανθρώπους ή αντικείµενα 

Ø  ευαισθησία στη γεύση και στην υφή 
Ø   ευαισθησία σε επίπεδα φωτισµών ή χρωµάτων ή 
παραµορφώσεις της οπτικής του αντίληψης 

Ø  ευαισθησία στην όσφρηση (υπερδιεγερτικές οσµές) 
Ø  ανοχή στον πόνο, αδιαφορία σε ζέστη ή κρύο 

§   Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η ανάπτυξη περίεργων 
φοβιών για ακίνδυνα πράγµατα 



Γνωσιακό στυλ ΔΑΦ 
§   Ασύγχρονη και άνιση ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ατόµου: 
εξαιρετικές ικανότητες σε έναν τοµέα ενώ υπολείπεται 
σηµαντικά σε άλλους 

§ Περιορισµένη ή ελλιπής διαισθητική ικανότητα να 
αντιλαµβάνονται ότι οι άλλοι έχουν αισθήµατα και σκέψεις 
που διαφέρουν από τα δικά τους (Θεωρία του νου). Αυτό 
ίσως εξηγεί ελλείµµατα στην επικοινωνία και τις ακατάλληλες 
συµπεριφορές 

§  Ιδιαίτερο γνωσιακό στυλ επεξεργασίας της πληροφορίας που 
ευνοεί την κατακερµατισµένη επεξεργασία έναντι της 
ολιστικής (ασθενής κεντρική συνοχή) και επικεντρώνονται 
στη λεπτοµέρεια παρά στη διαµόρφωση µιας γενικής και 
σφαιρικής εντύπωσης. 



§ Προβλήµατα στις Εκτελεστικές λειτουργίες  
Ø  Διατήρηση και η ευέλικτη µεταβολή της εστίας της προσοχής 
Ø  Αναπαράσταση στόχων 
Ø  Αναστολή ακατάλληλων απαντήσεων 
Ø  Ταυτόχρονη παρακολούθηση της συµπεριφοράς 
Ø  Παραµονή σε δραστηριότητα χωρίς διάσπαση 
Ø  Σχεδιασµός αλληλουχίας πράξεων 

§ Ελλιπής ικανότητα απόδοσης νοήµατος στις εµπειρίες τους. 
Μπορούν να δράσουν στο περιβάλλον τους, να µάθουν δεξιότητες, 
να χρησιµοποιούν τον προφορικό λόγο, δεν έχουν όµως την 
ικανότητα να κατανοήσουν τι σηµαίνουν πολλές από τις 
δραστηριότητες τους και δεν συσχετίζουν τις ιδέες µε τα γεγονότα. 



	  

	  
§  	  Διάσπαση προσοχής από εξωτερικά (οπτικά ή ακουστικά) 
ερεθίσµατα, αλλά και από εσωτερικά ερεθίσµατα, για 
παράδειγµα επειδή θέλουν κάποιο αντικείµενο που 
θυµούνται από προηγούµενες εµπειρίες ή διασπώνται από 
εσωτερικές διεργασίες που τους κατακλύζουν (π.χ. αρίθµηση, 
υπολογισµοί ή απαρίθµηση γεγονότων). 

§   Συγκεκριµένη σκέψη, ανεξάρτητα από το γνωστικό τους 
επίπεδο. Έχουν µεγαλύτερη δυσκολία να αντιληφθούν 
συµβολικές ή αφηρηµένες γλωσσικές ιδέες παρά 
συγκεκριµένα γεγονότα και περιγραφές. 

§ Δυσκολία στο συνδυασµό ή στη σύνθεση διαφορετικών 
ιδεών, ειδικά αν οι ιδέες αυτές φαίνεται να είναι κάπως 
αντιφατικές. 



§ Δυσκολία στην οργάνωση και τη σειροθέτηση εξαιτίας της 
δυσκολίας τους στη σύνδεση πολλαπλών πληροφοριών και 
στη ταυτόχρονη συγκέντρωση της προσοχής στο άµεσο έργο 
και στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 

§   Δυσκολία γενίκευσης. Συχνά µαθαίνουν δεξιότητες ή 
συµπεριφορές σε συγκεκριµένο περιβάλλον ή περίσταση, 
όµως έχουν τεράστια δυσκολία να τις γενικεύσουν σε κάποιο 
άλλο. 

§ Εµµονή για διατήρηση της οµοιότητας. Διατηρώντας σταθερά 
και ίδια τα πράγµατα γύρω τους, δείχνοντας προτίµηση στην 
τάξη και τις ρουτίνες αµύνονται σε έναν µεταβαλλόµενο 
κόσµο που δεν κατανοούν. 



                           ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ 
 
§ Νοητική αναπηρία ( 40-70%) 
§ Υπερκινητικότητα 
§ Ιδεοψυχαναγκαστικά φαινόµενα 
§ Αυτοτραυµατικές συµπεριφορές 
§ Τικς 
§ Συναισθηµατικές δυσκολίες 



                                           ΔΕΠΥ 
Η Διαταραχή Ελλειµµατικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας είναι µια 
νευροαναπτυξιακή διαταραχή, δηλαδή σχετίζεται µε την ωρίµανση 
του νευρικού συστήµατος και εµφανίζεται µε σταθερή πορεία και 
ειδικές γνωστικές δυσλειτουργίες. 
 
Σύµφωνα µε το DSM-IV υπάρχουν τρεις υπότυποι της ΔΕΠΥ: 
q Ο Απρόσεκτος τύπος 
q Ο Υπερκινητικός-Παρορµητικός τύπος 
q Ο Συνδυασµένος τύπος 
 Υπολογίζεται ότι το ποσοστό της ΔΕΠΥ είναι γύρω στο 3-7% των 
παιδιών της σχολικής ηλικίας 



Κύρια προβλήµατα της ΔΕΠΥ 
§ Η Απορύθµιση της συµπεριφοράς 
§ Τα ελλείµµατα στις εκτελεστικές λειτουργίες: κυρίως στον 
ανασταλτικό έλεγχο ( inhibitory control) και την ενεργό µνήµη 
( working memory) 

§ H καθυστέρηση της αποστροφής (delay aversion), δηλαδή η 
συµπεριφορική τάση των παιδιών µε ΔΕΠΥ να δείχνουν 
προτίµηση σε µικρότερες άµεσες αµοιβές έναντι των 
µεγαλύτερων αµοιβών που καθυστερούν. 
Η ΔΕΠΥ έχει επιπτώσεις στη γνωστική, οικογενειακή,    
κοινωνική, συναισθηµατική, συµπεριφορική και ακαδηµαϊκή 
σφαίρα 

 
 



Συµπεριφορικά συµπτώµατα στην 
τάξη 

§ Δυσκολεύεται να ακολουθεί τις συζητήσεις στην τάξη 
§ Οι σηµειώσεις του είναι ακατάστατες και ελλειπείς 
§ Αγνοεί σηµαντικές λεπτοµέρειες στις εργασίες 
§ Σπάνια ολοκληρώνει τις εργασίες του 
§ Χάνει αντικείµενα, βιβλία, τετράδια- στην τσάντα του 
επικρατεί χάος 

§ Διακόπτει το δάσκαλο ή τους συµµαθητές του 
§ Παίζει µε αντικείµενα, κουνάει τα πόδια, στριφογυρίζει 
§ Δυσκολεύεται να παραµείνει καθιστός 



Ψυχοκοινωνικά προβλήµατα της ΔΕΠΥ: 

§  Συγκρούσεις µε συνοµήλικους 
§ Δυσκολίες στις καθηµερινές δραστηριότητες, 
όπως στην τακτοποίηση του προσωπικού 
τους χώρου και την προσωπική υγιεινή 

§ Αυξηµένο κίνδυνο ατυχηµάτων 
§ Δυσκολίες µε τον ύπνο 
§ Εναντιωµατική συµπεριφορά  
§ Ενούρηση 



Ψυχοσυναισθηµατικό προφίλ παιδιών µε 
ΔΕΠΥ: 
§   Αυξηµένα επίπεδα στρες 
§  Συναισθηµατικές δυσκολίες 
§  Δυσκολία ρύθµισης συναισθηµάτων 
§  Χαµηλή αυτοεκτίµηση και αυτοσυναίσθηµα 
§  Χαµηλή ανοχή στη µαταίωση 
§  Τάση εύκολης παραίτησης 
§  Έλλειψη επιµονής 
§  Δυσλειτουργικές κοινωνικές σχέσεις 



Ø  	  	  	  Γνωστικές	  Δυσλειτουργίες	  
§ Ελλειµµατικές Εκτελεστικές λειτουργίες :Συµπεριφορές που 

µας επιτρέπουν να ενεργούµε µε στόχο-κατευθυντήριο, 
ευέλικτο και εκούσιο τρόπο.  

 Οι συµπεριφορές αυτές περιλαµβάνουν:  
§    Καθορισµό στόχου  
§    Σχεδιασµό & Οργάνωση προς επίτευξη του στόχου  
§    Ευελιξία στην αλλαγή (προσαρµογή)  
§    Αντίσταση σε ερεθίσµατα που διασπούν την προσοχή  
§    Έλεγχος της προσοχής και των συναισθηµάτων  
§     Αυτο-έλεγχος πράξεων & συµπεριφοράς/ αυτο-
αξιολόγηση της προόδου  

§     Ολοκλήρωση της εργασίας/ δραστηριότητας  



      
      
Ø    Φτωχή Μνήµη εργασίας ( working memory) 
§ Πρόκειται για την ικανότητα να διατηρούνται στη µνήµη 
σηµαντικές πληροφορίες για µικρό χρονικό διάστηµα 
(δευτερολέπτων) προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για 
να επιτελεστεί µια γνωστική λειτουργία.  

     Τριάδα παραγόντων κινδύνου 
§ Φτωχή µνήµη εργασίας  
§ Απροσεξία στην τάξη  
§ Φτωχή σχολική επίδοση 	  



Ø  	  Αργή ταχύτητα επεξεργασίας των 
πληροφοριών	  

  
§ Το παιδί µπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την 
ολοκλήρωση της εργασίας του και για την επεξεργασία νέων 
πληροφοριών  
§ Μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο από ότι οι 
συνοµήλικοι του να απαντήσει σε ερώτηση, εποµένως 
χρειάζεται µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα αναµονής κατά την 
Ε&Α  
§ Οι εργασίες που του ανατίθενται πρέπει να προσαρµόζονται 
σε έκταση και βαθµό δυσκολίας, λαµβάνοντας υπόψη τη 
µειωµένη ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών –Μικρότερες, 
αλλά µε αύξηση ταχύτητας ολοκλήρωσης  
§ Χρήση βοηθηµάτων (π.χ. Μαγνητόφωνο)  
 
 
 
 
 
 



Ø  	  ΔΕΠΥ	  ΚΑΙ	  ΣΧΟΛΙΚΕΣ	  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ	  
Στη γλωσσική έκφραση και στο να ακούνε, οι µαθητές 
έχουν δυσκολίες µε το……  
 
§ Να θυµούνται τι ήθελε κανείς να πει  
§ Στην κατανόηση πολύπλοκων οδηγιών και επεξηγήσεων  
§ Να πάρουν σειρά και να ακολουθήσουν τις θεµατικές αλλαγές 
στη συζήτηση  
§ Να αναπτύξουν προφορικά πολύπλοκες ιδέες µε οργανωµένο 
(διαδοχικό) τρόπο και συνοχή (Π.χ. Να ξαναπούν µια ιστορία)  
	  
	  



	  

Οι αδυναµίες στη γραπτή έκφραση είναι το 
συχνότερο πρόβληµα των παιδιών µε ΔΕΠΥ  
 
§ Χαµηλή παραγωγικότητα  
§ Πολλά ορθογραφικά λάθη  
§ Ακατάστατος, δυσανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας  
§ Συντακτικά ανώριµο  
§ Οργάνωση και δοµή  
§ Φτωχή σύνθεση ιστορίας (παράλειψη στοιχείων, αιτιών ή 
συµπεράσµατος)  

 



 Ελλείµµατα στη γραφή και την ανάγνωση  
§ Να διατηρούν το νόηµα της πρότασης στο νου τους όταν 
προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν άγνωστη λέξη  
§ Να βγάλουν συµπεράσµατα όταν διαβάζουν µεγάλο, 
καινούργιο, και/ ή πολύπλοκο κείµενο (µε πολλές 
πληροφορίες)  
§ Να οργανώσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην γραπτή 
έκφραση (ορθογραφία, συντακτικό, δοµή, αλληλουχία 
κειµένου, γνώση του θέµατος, ιδέες)  
§ Το γράψιµο µιας παραγράφου επιφέρει σηµαντικό φορτίο στη 
µνήµη εργασίας και σε όλες τις πτυχές των εκτελεστικών 
λειτουργιών  

	  



Ελλείµµατα στις µαθηµατικές δεξιότητες 
§ Στη λύση µαθηµατικών προβληµάτων, οι µαθητές µε 
αδυναµία στην µνήµη εργασίας θα έχουν δυσκολίες µε τα 
ακόλουθα:  
§ Νοερές αριθµητικές πράξεις 
1.     έχουν την τάση να «µετράνε µε τα δάκτυλα», ή χρειάζονται 
οπτική  αναπαράσταση, ή βοηθήµατα  
2.     Αριθµητικές διαδικασίες, όπως αφαίρεση µεγαλύτερου από   
µικρότερο αριθµό, αποτυχία στη µεταφορά ενός αριθµού  
§ Δυσκολία να αγνοήσουν άσχετες πληροφορίες στο κείµενο 
του προβλήµατος  
§ Δυσκολία στην ανάκληση µαθηµατικών εννοιών από το 
κείµενο του προβλήµατος (αποκωδικοποίηση της γλώσσας 
όσον αφορά τις διαδικαστικές πράξεις)  





	  	  	  	  	  ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ	  	  ΔΕΠΥ	  
Υπολογίζεται ότι 60-100% των παιδιών µε ΔΕΠΥ εµφανίζουν 
επίσης µια ή περισσότερες συνυπάρχουσες διαταραχές. Οι πιο 
συχνές είναι: 
 
§ Η Εναντιωµατική-Προκλητική Διαταραχή (ΕΠΔ)  
§ Η Διαταραχή Διαγωγής (ΔΔ) 
§ Συναισθηµατικές διαταραχές: τα ποσοστά της Μείζονος 
Κατάθλιψης στην παιδική ΔΕΠΥ κυµαίνονται από 12% µε 50%. 
§ Διαταραχές άγχους 
§ Ειδικές µαθησιακές διαταραχές (δυσλεξία, δυσορθογραφία, 
δυσαριθµησία) 
§ Εδικές αναπτυξιακές δυσκολίες (λόγου, συντονισµού  
   κινήσεων) 
§ Διαταραχές µε συµπτώµατα τικς (Tourette syndrome) 



§   Συννοσηρότητα ΔΕΠΥ και ΔΑΦ 
 
§   Συννοσηρότητα ΔΕΠΥ και Διπολικής Διαταραχής µε έναρξη 
στην παιδική ηλικία. Παρουσιάζουν διεγερτικό φαινότυπο, 
χρόνια πορεία και έχουν υψηλότερα ποσοστά διαταραχής 
αντικοινωνικής διαγωγής. 



      ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ø  Ανικανότητα για µάθηση, η οποία δεν µπορεί να αποδοθεί σε 
διανοητικούς, αισθητηριακούς ή ιατρικούς παράγοντες 

Ø  Ανικανότητα για την ανάπτυξη και διατήρηση σε 
ικανοποιητικό βαθµό σχέσεων αλληλεπίδρασης µε τους 
συµµαθητές και τους εκπαιδευτικούς 

Ø  Αποκλίνουσες συµπεριφορές και συναισθήµατα σε 
καταστάσεις, οι οποίες είναι φυσιολογικές 

Ø  Επικράτηση µιας διάθεσης δυσαρέσκειας και κατάθλιψης 
Ø Τάση για  εκδήλωση σωµατικών συµπτωµάτων και φόβων, 
τα οποία σχετίζονται µε προσωπικά προβλήµατα ή 
προβλήµατα στο σχολείο. 



Ø  Συµπεριφορές απέναντι σε σχολικά προγράµµατα, οι οποίες 
διαφέρουν από τις αναµενόµενες ανάλογα µε την ηλικία, τις 
πολιτισµικές ή τις εθνικές νόρµες, και οι οποίες επηρεάζουν 
αρνητικά την σχολική απόδοση, τις κοινωνικές, 
επαγγελµατικές και προσωπικές ικανότητες. Η προβληµατική 
συµπεριφορά είναι περισσότερο από µια παροδική, 
αναµενόµενη αντίδραση σε µια στρεσσογόνα περιβαλλοντική 
κατάσταση, µόνιµα εµφανιζόµενη σε δύο διαφορετικά πλαίσια 
(ένα εκ των οποίων είναι το σχολείο) και δεν ανταποκρίνεται 
σε άµεση παρέµβαση στο σχολικό περιβάλλον ή οι πρακτικές 
που χρησιµοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον για την 
αντιµετώπισή της δεν επαρκούν. 

Ø  Ενδέχεται να συνυπάρχουν µε άλλα ελλείµµατα 
Ø  Ενδέχεται να εµπεριέχονται σε αυτές συναισθηµατικές 
διαταραχές, αγχώδεις διαταραχές και προβλήµατα 
προσαρµογής. 



    
 
 
 
 
 
  
  

 ΠΡΟΒΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ -ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Πολλαπλές διαστάσεις (σε σχέση µε τη µορφή/
τρόπο έκφρασης): 

v Λεκτική 
v Σωµατική/φυσική 
v Ψυχολογική 
Επίσης 
Ø  Ανοιχτή, άµεση 
Ø  Έµµεση (π.χ. απόρριψη, αποκλεισµός από µία 
παρέα) 

Ø Συγκαλυµµένη (κλοπή, υπονόµευση φήµης του 
άλλου, συκοφάντηση) 

§ Υπάρχει επιπλέον ένα ευρύ φάσµα προβληµάτων 
συµπεριφοράς χωρίς εµφανή επιθετικότητα (π.χ. 
υπερκινητικότητα) 



    Είδη επιθετικότητας 
v Επιθετικότητα µε λεκτικό τρόπο (απειλές, ύβρεις) 
v Επιθετικότητα µε χρήση φυσικής βίας 

(χτυπήµατα, τραυµατισµοί, σπρωξίµατα) 
v Επιθετικότητα µε ευκαιριακό χαρακτήρα 
v Επιθετικότητα µε σταθερό χαρακτήρα (µόνιµες 
επιθετικές συµπεριφορές /αντιδράσεις) 

v Επιθετικότητα ως αντίδραση σε σχέση µε πολύ 
συγκεκριµένα πλαίσια /καταστάσεις (πιέσεις στην 
τάξη, µαθησιακές δυσκολίες) 



v Η Επιθετικότητα ως άµυνα απέναντι σε ψυχολογικές & 
σωµατικές απειλές 

v Η Επιθετικότητα ως χαρακτηριολογικό -νευρωτικό 
χαρακτηριστικό (µαθηµένος τρόπος αντίδρασης µέσα από 
αρνητικά βιώµατα /καταστάσεις στην οικογένεια)(π.χ. εύκολος 
εκνευρισµός/οξυθυµία και απάντηση µε απότοµο/επιθετικό 
τρόπο) 

v Η παθητική επιθετικότητα (άρνηση, έµµεση ανυπακοή, κλπ.) 
v Η σκόπιµη συστηµατική επιθετικότητα (θυµατοποίηση και 
σκόπιµη πρόκληση κακού στον άλλο) 

v Ανοιχτή (σωµατική, λεκτική), 
v Συγκαλυµµένη (κλοπές, ψέµατα, συκοφαντίες) 



Τύποι αποκλίνουσων συµπεριφορών 
§   Συµπεριφορά πρόκλησης αντιθέσεων 
Ø  Συχνά χάνει την ψυχραιµία του 
Ø  Συχνά διαφωνεί µε τους ενήλικες 
Ø  Συχνά αγνοεί τις απαιτήσεις και τους κανόνες των ενηλίκων 
Ø  Συχνά ενοχλεί εσκεµµένα τους άλλους 
Ø  Συχνά κατηγορεί τους άλλους για τα λάθη του 
Ø  Συχνά είναι ευερέθιστο στα πειράγµατα των άλλων 
Ø  Συχνά εκδηλώνει θυµό και µνησικακία 
Ø  Συχνά είναι µοχθηρό και εκδικητικό 



§   Διασπαστική συµπεριφορά 
Ø   Συχνά εκφοβίζει, απειλεί και θυµατοποιεί τους άλλους 
Ø   Συχνά ξεκινάει καβγάδες 
Ø   Χρησιµοποιεί αντικείµενα που µπορούν να προκαλέσουν    
σοβαρή ζηµιά 

Ø   Επιτίθεται σωµατικά 
Ø   Κλέβει µικρά αντικείµενα 
Ø   Εσκεµµένα καταστρέφει ξένη περιουσία 
Ø   Φεύγει από το σπίτι χωρίς την άδεια των γονιών του  
Ø  Συχνά « το σκάει» από το σχολείο 



Συνηθέστερος τύπος που συναντάµε στο 
πλαίσιο της τάξης (εξωτερικευµένη): 
§   Σηκώνονται από τη θέση τους 
§   Γελάνε, αντιµιλούν και βρίζουν 
§   Ενοχλούν τους συµµαθητές τους 
§   Χτυπάνε και τσακώνονται 
§   Αγνοούν τον εκπαιδευτικό 
§   Διαµαρτύρονται 
§   Διαφωνούν υπερβολικά 
§   Κλέβουν 
§   Λένε ψέµατα  
§   Καταστρέφουν την σχολική περιουσία 
§   Δεν συµµορφώνονται µε τους κανόνες της τάξης 



§   Εκδηλώνουν έντονο θυµό 
§   Αποκλείονται από ελεγχόµενες από τους συµµαθητές 
δραστηριότητες 

§   Δεν ανταποκρίνονται στις διορθώσεις του εκπαιδευτικού 
§   Δεν ολοκληρώνουν τις εργασίες που τους ανατίθενται 



Τύποι προβληµάτων συµπεριφοράς στο 
Ελληνικό σχολείο 

§ Προβλήµατα σχετικά µε το µάθηµα: έλλειψη προσοχής, µη 
ολοκλήρωση των σχολικών εργασιών και µη συµµόρφωση µε 
τις οδηγίες και τις εντολές του εκπαιδευτικού 

§   Προβλήµατα συµπεριφοράς µέσα στην τάξη: δε ζητάει το 
λόγο, συζητάει µε τους συµµαθητές του για θέµατα εκτός του 
µαθήµατος, ενοχλεί τους διπλανούς µε θορύβους, 
πειράγµατα, µορφασµούς,διακόπτει τους άλλους όταν µιλάνε, 
δε συνεργάζεται στα πλαίσια των οµάδων, πετάει 
µικροαντικειµένα στους άλλους, έρχεται καθυστερηµένα στο 
µάθηµα, εγκαταλείπει χωρίς λόγο ή άδεια το θρανίο του ή 
εξέρχεται από την τάξη, χρησιµοποιεί εριστική, υβριστική ή 
απειλητική γλώσσα κατά την επικοινωνία του τόσο µε τους 
συµµαθητές του, όσο και µε τους εκπαιδευτικούς και 
απουσιάζει αδικαιολόγητα 

 



§   Προβλήµατα διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ συµµαθητών 
µέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα:  

   - εµπλοκή σε λεκτικούς διαξιφισµούς 
   - εµπλοκή σε σωµατικές, βίαιες επιθέσεις 
   - ψεύδη κατά συρροή 
   - κλοπή αντικειµένων άλλων 



  Παράγοντες που σχετίζονται 
§ Ατοµικοί (βιολογικοί, ψυχολογικοί) 
 
§ Οικογενειακοί (σχέσεις γονέων µεταξύ τους, 
οικογενειακό κλίµα, πρώιµες εµπειρίες ανατροφής, 
στάσεις γονέων απέναντι στα παιδιά, κλπ.) 

 
§ Εξωγενείς/Κοινωνικοί (βεβαρυµµένος κοινωνικός 
περίγυρος, κοινωνική βία, υποβαθµισµένο σχολικό 
πλαίσιο, σχολεία µε σαφή τιµωρητική /
περιθωριοποιητική πολιτική, απουσία ενταξιακών 
πρακτικών,  κλπ.) 



Το παιδί   πιθανόν να χρησιµοποιεί την 
προκλητική /προβληµατική συµπεριφορά: 

 
Ø για να τραβήξει τη προσοχή 
Ø για να εκτονώσει /εκδραµατίσει εντάσεις, άγχος ή αρνητικά 
συναισθήµατα 

Ø ως αντίδραση για κάποιο είδος µαταίωσης που έχει υποστεί 
(από δάσκαλο, γονέα, αδελφό, φίλο) 

Ø ως εκδίκηση σε συγκεκριµένα πρόσωπα /καταστάσεις 
Ø επειδή δεν έχει την εξελικτική ικανότητα (ωριµότητα)  να 
αναπτύξει κάποιου άλλου είδους συµπεριφορές 

Ø ως άµυνα ενάντια σε φόβους και ανασφάλειες ή αισθήµατα 
αδυναµίας (αντι-φοβική αντίδραση) 



Ø για να αποφύγει κάποιες επίπονες, επώδυνες, πληκτικές 
δοκιµασίες /υποχρεώσεις 

Ø αποτελεί µέρος της ψυχοκοινωνικής του ταυτότητας (π.χ. 
ταύτιση µε ένα επιθετικό µεγαλύτερο αδελφό /πατέρα, κλπ.) 

Ø θεωρεί ή έχει µάθει από την εµπειρία του ότι µε την 
επιθετικότητα µπορεί να πετύχει πολλά, ότι είναι αποδεκτή ή 
ότι επιβραβεύεται από τους άλλους ή ότι έτσι γίνεται 
δηµοφιλής 

Ø  για να αποκτήσει κύρος /εξουσία πάνω στους άλλους 
Ø επειδή βρίσκει διασκεδαστικό να επιβάλλεται και να φοβίζει 
τους άλλους ή να προκαλεί κάποιο είδος αναταραχής στην 
τάξη /σχολείο 

 



Ø επειδή δεν έχει διδαχτεί άλλου είδους συµπεριφορές 
Ø η εµπειρία του παραπέµπει σε περιβάλλοντα µε αρνητικές 
συµπεριφορές/τιµωρίες  /ένταση /ή επιθετικότητα 

Ø επειδή δεν έχει µάθει ή δεν εµπιστεύεται τους άλλους 
Ø εκφράζει τις αδυναµίες του, τα αισθήµατα ανεπάρκειας, την 
χαµηλή αυτοπεποίθηση 

Ø ως «τεστ» για να ελέγξει τις προθέσεις των άλλων (την 
καλοσύνη τους, την φερεγγυότητα τους) 

Ø ως αντίδραση στις µαθησιακές ανεπάρκειες, σχολική 
αποτυχία, ψυχοκοινωνική /σχολική προσαρµογή  

Ø εκφράζει συγκεκριµένο οικογενειακό πρόβληµα 
Ø  εκφράζει γενικότερα οικογενειακά προβλήµατα 



Ψυχοκοινωνικό προφίλ παιδιών µε προβλήµατα 
συµπεριφοράς/επιθετικότητας  

Ø αδυναµία να δηµιουργεί ή /και να διατηρεί ικανοποιητικές 
διαπροσωπικές σχέσεις µε συµµαθητές και δασκάλους 

Ø  ακατάλληλες µορφές συµπεριφοράς ή συναισθηµατικών 
αντιδράσεων κάτω από φυσιολογικές συνθήκες 
αλληλεπίδρασης µε τους άλλους 

Ø γενικευµένο και επίµονο αίσθηµα δυσφορίας, δυστυχίας, ή /
και καταθλιπτική διάθεση 

Ø µία τάση να εκδηλώνουν «φυσικά/σωµατικά» συµπτώµατα /
φόβους που σχετίζονται µε προσωπικά ή σχολικά 
προβλήµατα 

Ø ένα γενικότερο αρνητισµό /αντιδραστικότητα 
 



Ø αδυναµία σταθερής συνεργασίας µε τους άλλους 
Ø ανώριµες µορφές σκέψης/ έντονος εγωκεντρισµός  
Ø έλλειψη προοπτικής στο µέλλον (αδυναµία να σχεδιάζουν και 
να προβάλλουν τις επιθυµίες τους στο µέλλον) 

Ø χαµηλή ανοχή στις µαταιώσεις 
Ø περιορισµένες ικανότητες εσωτερίκευσης των κανόνων και 
των κοινωνικών πρότυπων 

Ø περιορισµένες λεκτικές ικανότητες 
Ø δυσκολίες να εκφράσουν τα συναισθήµατα τους 
Ø τάσεις παρορµητικότητας/ εξωτερίκευσης των (αρνητικών) 
συναισθηµάτων µέσω αρνητικών/παρορµητικών 
συµπεριφορών 

 



Ø χαµηλή αυτοπεποίθηση ή αντίθετα υψηλή/µη ρεαλιστική 
αυτοπεποίθηση 

Ø συναισθηµατικές δυσκολίες, εντάσεις, φόβοι, ανασφάλειες, 
άγχος 

Ø αγχώδη και ανασφαλή /αποφευκτικά πρότυπα σχέσεων 
Ø συναισθήµατα: θυµός, οργή, µίσος, αρνητικότητα, τάσεις 
εκδίκησης 

Ø αδυναµία να µαθαίνουν από τις συνέπειες των πράξεων 
Ø περιορισµένες ικανότητες εσωτερίκευσης των κανόνων και 
των κοινωνικών πρότυπων 

Ø µειωµένες ικανότητες για δηµιουργικό παιχνίδι 
Ø  γνωστική και  συναισθηµατική ακαµψία 



Ø έλλειψη διάθεσης για κοινωνική προσέγγιση και θετική 
συνδιαλλαγή 

Ø περιορισµένες θετικές διαπροσωπικές δεξιότητες-
ανικανότητα «ενσυναίσθησης» (να µπαίνει στη θέση του 
άλλου) 

Ø αδυναµία χρήσης εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης των 
άλλων, επίλυσης συγκρούσεων /προβληµάτων στην 
καθηµερινότητα 

Ø ερµηνεία των ουδέτερων ερεθισµάτων, ως επιθετικά 
Ø χαµηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις (και δυσκολίες µάθησης) 
Ø υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας 
Ø συγκρούσεις µε τους γονείς και τους δασκάλους 
Ø κοινωνική απόρριψη ή αποµόνωση  



Μαθησιακό προφίλ παιδιών µε 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες   
  



§     Δυσκολία ν' ανταποκριθούν κοινωνικά παρουσιάζοντας 
δυσκολίες στην κοινωνική χρήση του λόγου 

§     Αποφυγή ή ασταθή  βλεµµατική επαφή  
§      Έλλειψη ενδιαφέροντος για επικοινωνία.  
§      Λειτουργούν επιλεκτικά ως προς την συγκέντρωση και το 
ενδιαφέρον τους για διάφορα θέµατα 

§   Έχουν περιορισµένο εύρος ενδιαφέροντος  
§   Παρουσιάζουν ελλείµµατα στις κοινωνικοσυναισθηµατικές 
δεξιότητες. 

  



§    Παρατηρείται  ιδιορρυθµία και συχνά εκκεντρικότητα στη 
συµπεριφορά τους σχετικά µε τις προτεινόµενες δοκιµασίες. 

§   Προβλήµατα στην ανάπτυξη της φαντασίας και την ευελιξία 
της σκέψης, λόγω της έλλειψης: α) της δυνατότητας να 
αντιµετωπίσουν συναισθηµατικές απαιτήσεις και β) της 
δυσκολίας προσαρµογής τους σε καινούργιες καταστάσεις. 
Αυτό σηµαίνει, ότι είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς τους 
µαθητές να τους αλλάξει κανείς γνώµη για κάτι ή να τους 
αποτρέψει από µια συγκεκριµένη ενέργεια.  

§ Λόγω άγχους αποσύρονται από ό,τι τους προκαλεί δυσθυµία. 
 



§ Επίσης, δεν µπορoύν να βρουν ποια µέρη του κειµένου 
περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την κατανόησή του, 
δεν θυµούνται τις λεπτοµέρειες και το περιεχόµενό του, και 
δυσκολεύονται πολύ όταν χρησιµοποιείται ο µεταφορικός 
λόγος  

§   Έχουν περιορισµένο λεξιλόγιο,  
προβλήµατα στην εύρεση της κατάλληλης λέξης, καθώς και 
δυσκολία στην εκµάθηση νέων λέξεων 



§ Προβλήµατα στην ακουστική αντίληψη, µειωµένη ακουστική 
µνήµη και προβλήµατα στην επανάληψη ακουστικών 
φωνολογικών προτύπων 

§ Δυσκολίες στην επεξεργασία ταχέως εναλλασσόµενων 
οπτικο-ακουστικών πληροφοριών 

§ Μειωµένη ικανότητα συµβολικής σκέψης, διαταραχή στον 
συµβολισµό γενικότερα, στη φαντασία, στη ζωγραφική και 
στο παιχνίδι. 

§ Δυσκολία κατανόησης της δοµής του λόγου 



§   Ο λόγος τους επίσης, είναι άµεσα συνδεδεµένος µε το 
παρόν, γεγονός που φαίνεται ότι σχετίζεται µε την µειωµένη 
ικανότητά τους για ανάκληση πληροφοριών και αφαιρετική 
σκέψη. 

§   Λεκτικές αστοχίες 
§ Αδυναµία στη λειτουργία της λογικοµαθηµατικής σκέψης, 
όπως και  της βραχύχρονης και εργαζόµενης µνήµης.  

§ Μικρός χρόνος προσήλωσης. 
 



§ Δυσκολία προσανατολισµού στο χώρο και το χρόνο 
§ Δυσκολία παραµονής στο γραφικό χώρο- Γραφοκινητικές 
δυσκολίες 

§ Δυσκολία διχωτής προσοχής (οπτικό και ακουστικό κανάλι) 
§ Δυσκολία στις σύνθετες εντολές 
§ Δυσκολία  οπτικών ακολουθιών (σειρά αντικειµένων-εικόνων-
σχηµάτων-γραµµάτων-συλλαβών-λέξεων) 

§ Αδυναµία συνειδητοποίησης αυτών που ακούουν 



  

§ Παρατηρούνται προβλήµατα στην παραγωγή και την 
κατανόηση συντακτικά πολύπλοκων προτάσεων  καθώς 
επίσης και δυσκολίες στην εύρεση της κατάλληλης λέξης 

§    Παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση προβληµάτων 
κυρίως όταν καλούνται να αναγνώσουν την προσφώνηση και 
να επιλέξουν την κατάλληλη πράξη.  

§ Δυσκολία στην αυτοµατοποίηση των πινάκων του 
πολλαπλασιασµού. 

§   Επίσης, παρατηρείται µη ακριβής γραπτή εκτέλεση των  
πράξεων. 



Διαφοροποίηση µε αξιοποίηση: 
§ Οπτικοποίηση της γνώσης µέσω του Παιδικού 
σχέδιου  

    Οφέλη: 
Χωροχρονική κατάταξη γεγονότων - προσήλωση- ανάπτυξη 
λεξιλογίου και εκφραστικής ικανότητας-κατανόηση κειµένου 
και εννοιών-ικανοποίηση συµµετοχής- συναισθηµατική 
αποφόρτιση- δηµιουργία περιστάσεων επικοινωνίας-
αυτενέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης 
προβληµάτων  



                                                                

   Επίσης: 
 
Μέθοδος του εύκολου διαβάσµατος (easy reading) 
Εκφράσεις ή λέξεις κλειδιά 
Τετράδιο επικοινωνίας 
Όπου κριθεί αναγκαίο συνεργασία του 
εκπαιδευτικού µε Διεπιστηµονική Οµάδα 



Αξιολόγηση και απαραίτητα εργαλεία για 
την παράλληλη στήριξη: 
Κλείδες παρατήρησης,  
Εξατοµικευµένο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης  
Ηµερολόγιο 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
§ Η διαδικασία µέσα από την οποία προσδιορίζουµε, 
συγκεντρώνουµε, αναλύουµε και κοινοποιούµε 
πληροφορίες που µας επιτρέπουν να πάρουµε 
αποφάσεις ώστε να βοηθήσουµε το µαθητή στην 
ολόπλευρη ανάπτυξή του. 

 
§ Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε 
οργανωµένης και συστηµατικής διαδικασίας την οποία 
χαρακτηρίζει ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η 
εφαρµογή στην πράξη. 



Σκοπός της αξιολόγησης 

§ Η παρακολούθηση της εξέλιξης του µαθητή σε όλα τα 
επίπεδα 

§ Η βελτίωση των στρατηγικών και τεχνικών του 
εκπαιδευτικού και η αναβάθµιση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 

§ Η πρόβλεψη και η αντιµετώπιση προβληµάτων 
§ Η καλλιέργεια της επικοινωνίας µαθητών-σχολείου-
οικογένειας  

Σε καµία περίπτωση δε µπορεί να είναι αυτοσκοπός αλλά 
εργαλείο µε σκοπό να παρακολουθείται το εκπαιδευτικό 
έργο σε όλα τα στάδια (σχεδιασµός, προγραµµατισµός, 
εφαρµογή).  



Βασικές αρχές της αξιολόγησης 

§ Έµφαση στην αυθεντική αξιολόγηση (όχι 
τυποποιηµένη) 

§ Σαφείς στόχοι 
§ Σαφή κριτήρια και µέτρο σύγκρισης 
§ Χρήση ποικίλων µορφών και µεθόδων και πηγών, 
συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων 

§ Εφαρµογή διαδικασιών που αυξάνουν την 
αξιοπιστία και εγκυρότητά της 



Πότε πραγµατοποιείται; 

§ ΑΡΧΙΚΗ ή προγνωστική: στην αρχή (του έτους, της 
δραστηριότητας) 

 
§ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ή ενδιάµεση ή συνεχής: κατά τη 
διάρκεια (του έτους, της δραστηριότητας) 

 
§ ΤΕΛΙΚΗ ή αθροιστική: στο τέλος (του έτους, της 
δραστηριότητας) 



Ποιοί συµµετέχουν; 

§  Όλοι οι εµπλεκόµενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία: µαθητές, 
γονείς, εκπαιδευτικοί, ειδικοί κ.α. 

§  Είναι σηµαντική όχι µόνο η αξιολόγηση της µάθησης αλλά η 
αξιολόγηση για τη µάθηση. Στην τελευταία είναι απαραίτητη η 
εκπαίδευση των µαθητών στη χρήση τεχνικών 
αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, στην αναζήτηση 
τρόπων βελτίωσης της απόδοσής τους καθώς και η 
συµµετοχή τους στην κατάρτιση του ατοµικού  προγράµµατος 
εκπαίδευσής. 

§  Οι µαθητές συχνά είναι σε θέση (µε κατάλληλη καθοδήγηση):  
§ να εντοπίσουν σηµεία που τους δυσκολεύουν 
§ να εντοπίσουν αλλαγές στην επίδοσή τους  
§ να στοχαστούν πάνω στη διαδικασία µε την οποία έφτασαν σε ένα 
αποτέλεσµα 

§ να σκεφτούν τρόπους βελτίωσης της επίδοσής τους 



Αρχική αξιολόγηση 
§ Πραγµατοποιείται στην αρχή της διαδικασίας και έχει σκοπό να 
βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να κατασκευάσει το προφίλ του µαθητή 
και του πλαισίου και να οργανώσει την παρέµβασή του. Λαµβάνει 
υπόψη, εκτός από το µαθητή, τα χαρακτηριστικά: 
1.  του/των εκπαιδευτικών (της τάξης) 
2.  της τάξης (των συµµαθητών) 
3.  του σχολείου 
4.  της οικογένειας 
 

§ Η αξιολόγηση είναι στενά συνδεδεµένη µε τη διάγνωση. Γι αυτό και 
στην πρώτη φάση της αξιολόγησης λαµβάνεται υπόψη ο ιατρικός 
ορισµός του προβλήµατος-διάγνωση (αν υπάρχει) και η γνωµάτευση 
από κάποιον αρµόδιο φορέα (ΚΕΔΔΥ). 



Αρχική αξιολόγηση: Διάγνωση και 
Γνωµάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ 

§ Μας δίνουν τις αρχικές πληροφορίες: 
§ για το νοητικό δυναµικό του µαθητή 
§ για τις δυνατότητές του  
§ για το είδος και το βαθµό σοβαρότητας των ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών του 

§ Προτείνουν βασικές κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση 
των δυσκολιών του. 

§ Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης 
(λαµβάνοντας υπόψη τη διάγνωση-γνωµάτευση) οφείλει να 
πραγµατοποιήσει τη δική του ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 



Αρχική αξιολόγηση: αξιολόγηση του µαθητή 

Οι αρχικές πληροφορίες για το προφίλ του µαθητή 
λαµβάνονται τις πρώτες ηµέρες: 
 

§ Μέσα από ελεύθερη καταγραφή σε διαφορετικές 
στιγµές της ηµέρας και του σχολικού προγράµµατος 

§ Μέσα από «συνεντεύξεις» µε γονείς και 
εκπαιδευτικούς 

§ Με ειδικά τεστ σχολικής επίδοσης βασισµένα στο 
Α.Π.Σ της τάξης 

§ Μέσα από παρατήρηση και καταγραφή µε τη 
βοήθεια ειδικών κλειδών παρατήρησης ή µε λίστες 
ελέγχου δεξιοτήτων 

κ.α.  



Αρχική αξιολόγηση: Κλείδες 
παρατήρησης 

§ Κάποιες ενδεικτικές κλείδες παρατήρησης οι 
οποίες χρησιµοποιήθηκαν τα δυο 
προηγούµενα χρόνια και οι οποίες έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολικού 
Συµβούλου Ειδικής Αγωγής. Περιλαµβάνουν: 
ΔΑΔ και ΔΕΠΥ 









Αρχική αξιολόγηση: Κλείδες 
παρατήρησης 

Οι αυθεντικές κλείδες, αυτές δηλαδή που έχουν 
δηµιουργηθεί για να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά 
και τις ανάγκες των µαθητών είναι πιο αποτελεσµατικές 
γιατί µας δίνουν περισσότερες πληροφορίες και µας 
βοηθούν να αξιολογούµε την πρόοδό τους καθ’όλη τη 
διάρκεια της παρέµβασής µας. Οι κλείδες αυτές 
δηµιουργούνται κυρίως µετά τη γνωριµία µε το µαθητή και 
µπορούν να τροποποιούνται (κάποιες φορές) κατά τη 
διάρκεια του έτους. Περιλαµβάνουν αρκετούς τοµείς.  



Αρχική αξιολόγηση: Κλείδες παρατήρησης-
ενδεικτικοί τοµείς 
§ Περιγραφική έκθεση ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων (γλώσσα, 

µαθηµατικά, άλλα µαθήµατα)  
§ Επικοινωνία 
§ Συµπεριφορά 
§ Κοινωνικοποίηση 
§ Κινητική ανάπτυξη 
§ Ανάπτυξη εννοιών 
§ Επεξεργασία πληροφοριών 
§ Τρόπος-στυλ µάθησης 
§ Επίλυση προβληµάτων 
§ Δεξιότητες αυτόνοµης διαβίωσης 
§ Ενδιαφέροντα-κίνητρα κ.α. 



Αρχική αξιολόγηση: αξιολόγηση συστήµατος 
§ Εκπαιδευτικός (παιδαγωγικό στυλ, διδασκαλία, 
αξιολόγηση, προσωπικότητα, αντιλήψεις-στάσεις, σχέση µε 
µαθητές-τρόπος αλληλεπίδρασης, σχέση µε το µαθητή µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διαχείριση χρόνου) 

§ Συµµαθητές (αριθµός, σύνθεση, σχέσεις, ακαδηµαϊκό επίπεδο) 
§ Σχολική τάξη (µέγεθος-χώρος, διάταξη θρανίων, αριθµός 
εκπαιδευτικών, διδακτικό υλικό-εξοπλισµός κ.α.) 

§ Οικογένεια του µαθητή 
§ Σχολική µονάδα  



Εξατοµικευµένο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης 

§ Η αρχική αξιολόγηση καταλήγει στη σύνταξη της 
αρχικής περιγραφικής έκθεσης και αποτελεί τη 
βάση για τη δηµιουργία του Εξατοµικευµένου 
Προγράµµατος Εκπαίδευσης του µαθητή. 

§ Το Ε.Π.Ε. καταρτίζεται συνήθως από τον/τους 
εκπαιδευτικούς της τάξης, τον εκπαιδευτικό της 
παράλληλης στήριξης και (όταν κρίνεται 
απαραίτητο) το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Σηµαντική είναι και η 
συµµετοχή της οικογένειας. 

§ Το Ε.Π.Ε περιλαµβάνει το προφίλ του µαθητή, τους 
τοµείς παρέµβασης, στόχους και ενδεικτικές 
δραστηριότητες. 



Στόχοι 
Μακροπρόθεσµοι: 
§ διαρκούν µεγάλο διάστηµα (συνήθως ένα εξάµηνο ή ένα 
σχολικό έτος) 

§ είναι γενικοί 
 
Βραχυπρόθεσµοι: 
§ Είναι τα µετρήσιµα ενδιάµεσα βήµατα µεταξύ των 
τρεχόντων επιπέδων επίδοσης του µαθητή και των 
µακροπρόθεσµων στόχων. 

§ διαρκούν λιγότερο από τους µακροπρόθεσµους 
§ εξειδικεύουν τους πρώτους 

Εξατοµικευµένο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης 



Δραστηριότητες 
 

§  Ορισµένες από τις δραστηριότητες που οργανώνονται 
µε σκοπό την επίτευξη των στόχων είναι ατοµικές, 
αφορούν δηλαδή µόνο το µαθητή και υλοποιούνται 
συνήθως από τον εκπαιδευτικό της παράλληλης 
στήριξης. 

§  Πολλοί στόχοι, ωστόσο, επιτυγχάνονται µέσα από 
ατοµικές ή οµαδικές δραστηριότητες που οργανώνονται 
από τον εκπαιδευτικό της τάξης για όλους τους µαθητές 
στη βάση της διαφοροποιηµένης διδασκαλίας. 

Εξατοµικευµένο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης 



Πρότυπο εξατοµικευµένου προγράµµατος 
εκπαίδευσης 
(αναρτηµένο στη σελίδα του Σχ. Συµβούλου Ειδικής 
Αγωγής) 







Παράδειγµα 1 







Παράδειγµα 2 







Παράδειγµα 3 



Παρούσα κατάσταση 
Ο Α.  

§ είναι δύσκολο να παραµείνει προσηλωµένος σε ένα στόχο για 
αρκετή ώρα 

§ σηκώνεται διαρκώς από τη θέση του  
§ δεν περιµένει να ακούσει τις οδηγίες του δασκάλου και δεν 
ολοκληρώνει τις δραστηριότητες 

 
 



ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
Να µπορεί να ολοκληρώσει µια δραστηριότητα χωρίς να 
σηκωθεί από τη θέση του 

 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

§ Να παραµένει στο κάθισµα για 10 λεπτά χωρίς να σηκώνεται 
απασχολούµενος µε µια δραστηριότητα που του αρέσει 

§ Να παραµένει στο κάθισµα για 10 λεπτά χωρίς να σηκώνεται 
κάνοντας µια απλή άσκηση 

§ Να παραµένει στο κάθισµα για 20 λεπτά (10’ 
παιχνίδι-10΄εργασία) 

§ Να παραµένει στο κάθισµα για 20 λεπτά κάνοντας µια εργασία 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
§ Ενίσχυση-επιβράβευση µε αυτοκόλλητα  
§ Συχνά διαλείµµατα 
§ Χρήση κλεψύδρας για µέτρηση του χρόνου 



Διαµορφωτική αξιολόγηση: Ηµερολόγιο 
παράλληλης στήριξης 

§ Στο ηµερολόγιο καταγράφονται καθηµερινά οι 
δραστηριότητες που εφαρµόζονται, οι δυσκολίες του 
µαθητή, οι παρεµβάσεις του εκπαιδευτικού και τα 
αποτελέσµατα των τελευταίων. 

§ Συµβάλλει στη διαµορφωτική αξιολόγηση και έχει σκοπό 
τη βελτίωση του αποτελέσµατος πριν την ολοκλήρωση της 
εκπαιδευτικής παρέµβασης. 

§ Λειτουργεί ανατροφοδοτικά σε επίπεδο µαθητή, οµάδας 
και τάξης και µας βοηθάει να αναπροσαρµόζουµε στόχους 
και δράση. 







Ενδεικτικά παραδείγµατα 
 
(Σηµ. ορισµένα ηµερολόγια είναι εβδοµαδιαία ενώ άλλα 
είναι καθηµερινά. Επίσης, ορισµένα περιλαµβάνουν µια 
ξεχωριστή στήλη στην οποία οι εκπαιδευτικοί 
καταγράφουν τις παρατηρήσεις από τις δραστηριότητες 
ενώ άλλα έχουν ενσωµατώσει τις παρατηρήσεις στη 
στήλη περιγραφής της δράσης) 



Ηµερολόγιο 1 







Ηµερολόγιο 2 





Ηµερολόγιο 3 







Τελική αξιολόγηση 
§ Στο τέλος της χρονιάς πραγµατοποιείται η συνολική αποτίµηση 
της εκπαιδευτικής παρέµβασης.  

§ Τα αποτελέσµατα καταγράφονται στην τελική έκθεση. 
§ Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιηθούν τα ίδια εργαλεία (π.χ. 
κλείδα παρατήρησης, λίστα ελέγχου δεξιοτήτων) που 
χρησιµοποιήθηκαν κατά την αρχική αξιολόγηση. Η σύγκριση των 
αποτελεσµάτων µας βοηθάει να βγάλουµε συµπεράσµατα για 
την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος.  

§ Η τελική αξιολόγηση µας δίνει µια «νέα εικόνα» του µαθητή η 
οποία θα αποτελέσει την αφετηρία µιας νέας παρέµβασης. 

§ Οι εκθέσεις αξιολόγησης, οι κλείδες παρατήρησης, τα 
εξατοµικευµένα προγράµµατα και το ηµερολόγιο είναι πολύ 
σηµαντικό και χρήσιµο να παραµείνουν στο σχολείο, σε ένα 
φάκελο για το µαθητή  για το επόµενο έτος.  


