
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

2ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) 

Ανατολικής Αττικής



1. Διαδικασία παραπομπής-αξιολόγησης στο ΚΕΣΥ

2. Προσδιορισμός Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών βάσει θεσμικού πλαισίου 

στο ΚΕΣΥ

3. Διαφοροποιημένη διδασκαλία – Πρακτικές εφαρμογές στα φιλολογικά 
μαθήματα

4. Διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη και το σχολείο (Ειδ. Μαθ. Δυσκολίες, 

ΔΕΠΥ, ΔΑΦ)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ



1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΣΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Μαρίνα-Σταυρούλα Τσαγρή, Κοινωνική Λειτουργός
Ιωάννα Παπαδημητρίου, Κοινωνική Λειτουργός



Όταν ένας μαθητής εισέρχεται στη Β/θμια, τον 
ακολουθεί ο φάκελός του από το Δημοτικό

Στην A΄ Γυμνασίου είναι σημαντικό να εντοπίζονται 

και να γίνονται άμεσα οι παραπομπές για 

επαναξιολογήσεις επί της αλλαγής βαθμίδας.

Οι εκπαιδευτικοί όταν αναλαμβάνουν ένα τμήμα, 

αναζητούν τους φακέλους των μαθητών και 

ενημερώνονται.



ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

Ή ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
ΠΡΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ;



Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Ι. Μαθησιακό επίπεδο

• Ανάγνωση

• Ορθογραφία

• Κατανόηση

• Γραφή

• Μαθηματικά

• Ενδεχόμενες δυσκολίες στον προφορικό λόγο

• Άλλες δυσκολίες:                                                                  
-Έλλειψη οργάνωσης (π.χ. κατά τη προετοιμασία για το 
σχολείο)                                                                                  
-Δυσκολία με τη διαχείριση του χρόνου για την 
ολοκλήρωση ενός έργου.                                                        
- Ακαδημαϊκές επιδόσεις κατώτερες από τις αναμενόμενες 
ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού.                                                                              
- Απόκλιση επίδοσης γνωστικού και μαθησιακού προφίλ.



Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• ΙΙ. Γνωστικό επίπεδο                                
Γνωστικές Δεξιότητες :

• Αντίληψη

• Μνήμη 

• Κατανόηση

• Περιορισμένο εύρος προσοχής και συγκέντρωσης

• Μειωμένη μεταγνωστική ικανότητα



Β. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

• Σε σχέση με:

• Λειτουργικότητα 

• Υπευθυνότητα 

• Βαθμός αυτονομίας

• Ποιότητα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, διαπροσωπικών 
σχέσεων και συμπεριφοράς

• Κοινωνική προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον

• Αυτοαντίληψη – αυτοεκτίμηση

• Επικοινωνία



 Σωματική ανάπτυξη

 Ατομική υγιεινή

 Συχνότητα απουσιών

 Συναισθηματική αστάθεια

 Χαμηλή ενέργεια, υπνηλία

 Υπερβολική δραστηριότητα ή/και νωχελικότητα, 
παρορμητικότητα, ευερεθιστότητα

 Έλλειψη αυτοελέγχου και κατανόησης συνεπειών 
των πράξεων τους

 Άγχος, φοβίες, ονυχοφαγία, ψευδολογία, τικ

 Αλλαγή στην επίδοση-απότομη πτώση 

 Μειωμένα κίνητρα δράσης

 Συμπεριφορά σε σχέση με κάποια εργασία 



 Συνεργασία & επικοινωνία σχολείου με γονέα 

-βαθμός εμπλοκής του γονέα στην διαδικασία 

-εικόνα και συμπεριφορά γονέα



Κοινωνική ευαλωτότητα:

 Προβλήματα υγείας

 Οικογενειακή κατάσταση-σύνθεση

 Κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες

 Διαπολιτισμικότητα - διγλωσσία

 Σημαντικά γεγονότα έως και απειλητικά για τη ζωή

 Σεξουαλικός προσανατολισμός εφήβου

SOS!

Αυτοδιαχείριση 

προσωπικών 

προκαταλήψεων του 

εκπαιδευτικού



➢ Για τα ψυχοκοινωνικά κριτήρια, ενδείκνυται 

αναζήτηση συμβουλευτικής υποστήριξης από 

σχολικό ψυχολόγο και συνεργασία με ΕΔΕΑΥ & 

ΚΕΣΥ.

➢ Πολλές φορές αλληλοδιαπλέκονται

εκπαιδευτικά και ψυχοκοινωνικά κριτήρια



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Ψυχολογική 
αξιολόγηση με 

χρήση 
ψυχομετρικού 

εργαλείου

2. Λήψη 
κοινωνικού 

ιστορικού από 
τους γονείς 

3. 
Εκπαιδευτική 

αξιολόγηση από 
φιλόλογο και 

μαθηματικό με 
χρήση 

σταθμισμένων 
εργαλείων

4. 
Περιγραφική 
έκθεση από 
το σχολείο

5. Συνεδρίαση 
διεπιστημονικ

ής ομάδας 
Πιθανότητα 

παραπομπής σε 
παιδοψυχίατρο

6. Σύνθεση 
γνωμάτευσης

7. Επίδοση 
Γνωμάτευσης
- Ενημέρωση



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ –

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

➢ Συνεργασία ΚΕΣΥ – σχολικών μονάδων    

έγκυρη και έγκαιρη διενέργεια διαγνώσεων

➢ Περιγραφή δυσκολιών μαθητή/τριας στο 

μαθησιακό αντικείμενο και την γενικότερη 

εικόνα (περιγραφή προβληματικών 

συμπεριφορών – όχι στη χρήση διαγνωστικών 

όρων)



•Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΑΘΗΤΗ

•Β.  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

•Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

•Δ.  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ

•Κοινωνικό ιστορικό

•Ψυχολογική αξιολόγηση 

•Εκπαιδευτική αξιολόγηση

•Διάγνωση & Νομοθεσία

•Προτάσεις & Συστάσεις 

•* Ενημέρωση εκπαιδευτικού προσωπικού από τον διευθυντή 
& τήρηση απορρήτου!

•* Διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης

ΜΕΡΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ



Μαρία Λογδανίδου, Φιλόλογος ΕΑΕ
Αικατερίνη Κονέ, Φιλόλογος ΕΑΕ

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΒΑΣΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΣΥ



Μαθητές με ΕΕΑ 
σύμφωνα με το νόμο 

3699/2008

Όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής 
τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης 
εξαιτίας:

✓Αισθητηριακών
✓Νοητικών
✓Γνωστικών
✓Αναπτυξιακών προβλημάτων
✓Ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών

οι οποίες επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής 
προσαρμογής και μάθησης.



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΤΗ

(Άρθρο 3 , Παρ. 1,2, 3, Ν. 3699/2008)

 Νοητική αναπηρία

 Αισθητηριακές Αναπηρίες όρασης (τυφλός, αμβλύωψ με χαμηλή

 όραση)

 Αισθητηριακές Αναπηρίες Ακοής (κωφός, βαρήκοος)

 Κινητικές Αναπηρίες

 Χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα

 Διαταραχές ομιλίας-λόγου

 Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαναγνωσία,

 Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία)

 Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα
(ΔΕΠ-Υ): Διαταραχή της Δραστηριότητας και της Προσοχής

 Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (αυτισμός)

 Ψυχικές Διαταραχές

 Πολλαπλές Αναπηρίες

 Σύνθετες Συναισθηματικές, Γνωστικές και Κοινωνικές Δυσκολίες

 Άλλες δυσκολίες



 Αναγνωστικές δυσκολίες στην αναγνώρισης της 

λέξης (δυσλεξία)

 Αναγνωστικές δυσκολίες στην αναγνωστική 

ευχέρεια (ανάγνωση με ακρίβεια)

 Αναγνωστικές δυσκολίες στην αναγνωστική 

κατανόηση

 Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά

 Μαθησιακές δυσκολίες στη γραπτή έκφραση 
(Πολυχρόνη, 2011)

ΤΥΠΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ



 Δυσκολίες στην κατάκτηση του γραπτού λόγου 

(ανάγνωση και γραφή) και στα μαθηματικά 

(αρίθμηση και αριθμητικές πράξεις)

 Δεν υφίσταται σωματικό ή αισθητηριακό έλλειμμα 

 Τα ελλείμματα αυτά δεν εντάσσονται στην 

κατηγορία της νοητικής υστέρησης

 Το άτομο ενδεχομένως έχει υψηλότερη επίδοση σε 

άλλους ακαδημαϊκούς τομείς. 
(Πολυχρόνη, 2011)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (Άρθρο 3 , Παρ. 1,2, 3, Ν. 

3699/2008)

Π
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1. Αισθητηριακές Αναπηρίες όρασης (τυφλός, αμβλύωψ με 

χαμηλή όραση / ποσοστό άνω του 67%)

2. Κινητικές Αναπηρίες (κινητικές αναπηρίες άνω άκρων / 

ποσοστό άνω του 67%)

3. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαναγνωσία, 

Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία)

4. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (αυτισμός) (ή γραπτή 

κατόπιν εισήγησης του ΚΕΣΥ)

5. Σύνθετες Συναισθηματικές, Γνωστικές & Κοινωνικές 

Δυσκολίες 



Οι σύνθετες συναισθηματικές, γνωστικές &

κοινωνικές δυσκολίες θα πρέπει να είναι

πιστοποιημένες από ιατρική βεβαίωση δημόσιου

νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές σε

περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής

παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής

βίας ή από βεβαίωση δικαστικής αρχής ή εισαγγελέα

ανηλίκων για την περίπτωση της παραβατικής

συμπεριφοράς, όπου αναγράφεται η διάρκεια ισχύος και

ο χρόνος επαναξιολόγησης.



 ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

1. Διαταραχές ομιλίας-λόγου 

2. Αισθητηριακές Αναπηρίες Ακοής (κωφός, βαρήκοος) 
(ποσοστό άνω του 67%)

 ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ

1. Ψυχικές Διαταραχές 

2. Νοητική αναπηρία

 ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς 
Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ): Διαταραχή της 
Δραστηριότητας και της Προσοχής

 ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟ ΚΕΠΑ

1. Πολλαπλές Αναπηρίες 

2. Χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα



 Σχολική Τάξη του γενικού σχολείου

 Τμήματα Ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία 

γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 Σχολική Τάξη του γενικού σχολείου με παράλληλη 

στήριξη-συνεκπαίδευση

 Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια 

(ΕΝΕΕΓΥ-Λ)

 σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης & Κατάρτισης)

ΕΥΡΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΔΟΜΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ



ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Απόσπασμα από ΦΕΚ 2585/2018 Αριθμ. 66082/Δ3 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27922/Γ6/08 27922/Γ6/08-03-

2007 (449 Β΄) υπουργικής απόφασης 2007 

 Ενημέρωση από διευθυντή/ντρια του σχολείου σχετικά με τις 
ανάγκες του/της μαθητή/τρια (προτάσεις ΚΕΣΥ ή άλλων φορέων 

αξιολόγησης) και συστήνεται από αυτόν στους μαθητές.

 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του/της μαθητή/τριας και 

σύνταξη εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ) (βασικοί 
άξονες ΚΕΣΥ)  - αποφυγή στοχοποίησης του μαθητή με ΕΑΕ

 Συνεργασία με εκπ/κό της Τάξης ως προς την επιτυχή στήριξη του μαθητή 

(με απόλυτη αφοσίωση στο συγκεκριμένο μαθητή/τρια ή/και με 

υποβοήθηση και κάποιων άλλων)

 Υλοποίηση Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης – ευθύνη 

για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, 

εκδηλώσεις κ.λπ.)



ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (2)
Απόσπασμα από ΦΕΚ 2585/2018 Αριθμ. 66082/Δ3 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27922/Γ6/08 27922/Γ6/08-03-2007 (449 Β΄) 

υπουργικής απόφασης 2007 

 Ανάληψη κάποιας δραστηριότητας για όλη την τάξη, 

ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος ως εκπ/κού

 Συνεργάζονται με τα αρμόδια ΚΕΣΥ  στις περιπτώσεις 

μαθητών/τριών  που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και 

προβλήματα προσαρμογής 

 Συντάσσουν, εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 

που φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο  

του/της μαθητή/τριας

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Απόσπασμα από ΦΕΚ 2585/2018 Αριθμ. 66082/Δ3 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27922/Γ6/08 

27922/Γ6/08-03-2007 (449 Β΄) υπουργικής απόφασης 2007 



 Ευκαιρίες συμμετοχής μέσα στην τάξη και «εκτός τάξης» 

(αποστολή εργασιών) 

 Προοργανωτές-αποστολή σημειώσεων πριν το μάθημα

 Ανάδειξη ταλέντων ως προς τη διαχείριση των Η/Υ

 Ανέβασμα βοηθητικού υλικού στην ιστοσελίδα του 

σχολείου, e-class κτλ.

 Αξιοποίηση παράλληλης στήριξης 

 Ταχύρρυθμη επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση Πηγή: www.especial.gr

https://www.especial.gr/taxurruthmi-epimorfwsi-stin-eks-apostasews-ekpaidefsi-kathorismos-newn-imerominiwn-aitisewn/?fbclid=IwAR3cPXQiVY-ekjIc6DclE9EulUK4_DteRoR6BQhS3INUzemaH2QIaMjRdfQ


Φιλολογικά 
μαθήματα

Πρακτικές 
εφαρμογές

3. Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Δρ. Αικατερίνη Δροσινού, Φιλόλογος ΕΑΕ
Αικατερίνη Ανδρουλάκη, Φιλόλογος ΕΑΕ



Ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας

 Μειώνουμε τον αριθμό των εργασιών ή το βαθμό δυσκολίας τους.

 Θέτουμε διαφορετικούς στόχους, αλλά με χρήση του ίδιου υλικού.

 Διαφοροποιούμε στόχους και υλικό.

Ως προς τον τρόπο αξιολόγησης της προόδου

 Προτιμούμε την ενδο-ατομική αξιολόγηση.

 Χρησιμοποιούμε εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης στις σχολικές δεξιότητες 

 Παρέχουμε περισσότερο χρόνο.

 Διενεργούμε την εξέταση σε ένα ήσυχο και ήρεμο περιβάλλον.

(Γαλάνης, 2017)



Ως προς τη μέθοδο διδασκαλίας

 Παρέχουμε περισσότερες διευκρινίσεις, παραδείγματα, επισημάνσεις και απλή 

γλώσσα, προκειμένου να κατανοεί το ζητούμενο των εργασιών.

 Ελέγχουμε ότι έχει καταλάβει το μάθημα.

 Παρέχουμε περισσότερο, αλλά συγκεκριμένο, χρόνο για την ολοκλήρωση των 

εργασιών, καθώς και διευκολύνσεις στην αντιγραφή.

 Παρέχουμε περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή σε δραστηριότητες ανάλογες 

των σχολικών του δεξιοτήτων.

 Διατηρούμε ένα λογικό ρυθμό διδασκαλίας.

 Παρέχουμε οπτικά ερεθίσματα.

 Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες.

 Δίνουμε έμφαση μόνο στα βασικά σημεία του κειμένου.

(Γαλάνης, 2017)



Πριν 

την ανάγνωση:

- σύνδεση των πληροφοριών 

του κειμένου με 

προϋπάρχουσαγνώση

- στρατηγική της πρόβλεψης

- προεπισκόπηση/

επεξεργασία κειμένου

Κατά 

την ανάγνωση:

- στρατηγική των ερωτήσεων

- βασική ιδέα του κειμένου

- συρρίκνωση παραγράφου 

- παράφραση 

- φωναχτή σκέψη 

- επιλεκτική υπογράμμιση και  
σημειώσεις 

- κωδικοποίηση κειμένου

Μετά 

την ανάγνωση:

- περίληψη

- σύνοψη



• Γραφικοί ή οπτικοί οργανωτές

• Στρατηγική K-W-L (γνωρίζω, θέλω να μάθω, έμαθα)





ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

(Ο ΠΙΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣ)
 ΠΡΙΝ την ανάγνωση (εφαρμογή της στρατηγικής της πρόβλεψης)

 Ο εκπαιδευτικός δίνει ένα φύλλο εργασίας «οδηγός» τα οποίο αποτελείται από 3 προτάσεις-
δηλώσεις και οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν αν συμφωνούν/διαφωνούν. Μετά την 
ανάγνωση του κειμένου επαναξιολογούν τις απαντήσεις τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ

Κύριο χαρακτηριστικό της φιλίας είναι η 

αφοσίωση.

Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε έναν φίλο για να 

μοιραζόμαστε τα προβλήματα.

Τα κριτήρια επιλογής φίλου είναι το 

συμφέρον και η σκοπιμότητα.

Φιλία είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

ατόμων με κύριο χαρακτηριστικό ………., ……….. 

και………. χωρίς να υπάρχει κίνητρο ή ανώτερος 

στόχος.



 ΠΡΙΝ την ανάγνωση (εφαρμογή της στρατηγικής της προεπισκόπησης κειμένου)

 Στους μαθητές δίνεται ένα φύλλο εργασίας να συμπληρώσουν πριν την ανάγνωση.

Φύλλο εργασίας του/της……..(όνομα μαθητή)

1. Διάβασε τον τίτλο. Τι συναισθήματα σου δημιουργούνται; ( 3 ουσιαστικά)

………………………………………………………………………………………………………

2. Ποιος είναι ο δικός σου πιστός φίλος; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.

…………………………………………………………………………………………………………

3. Με αφορμή την παρακάτω εικόνα, γράψε 5 λέξεις σχετικές με την φιλία και στη συνέχεια 

προσπάθησε να βρεις τα αντώνυμά τους.

…………………………………………………………………………………………………………



 ΜΕΤΑ την ανάγνωση του κειμένου (εφαρμογή της τεχνικής οπτικοί 

οργανωτές)

 Συμπληρώστε το παρακάτω σχήμα με λέξεις που δείχνουν την αξία της φιλίας 

(με πλάγια γράμματα δίνονται ενδεικτικές απαντήσεις):

αλληλοβοήθεια

συνεργασία εμπιστοσύνη

ειλικρίνεια                                                                          συνεννόηση

ενθάρρυνση                                             νοιάξιμο

αγάπη

ΦΙΛΙΑ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
αστική τάξη: βιομήχανοι, τραπεζίτες, μεγαλέμποροι ενισχύουν διαρκώς τη θέση της
αριστοκράτες: προσπαθούν να διατηρήσουν τα προνόμιά τ0ους

αγρότες και ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα των πόλεων: ζουν σε άθλιες 
συνθήκες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Απόλυτη μοναρχία: η εξουσία συγκεντρωμένη στα χέρια του βασιλιά.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διανοούμενοι και επιστήμονες επιχειρούν, βασισμένοι στη λογική, να ανακαλύψουν φυσικούς νόμους που 
διέπουν τη λειτουργία του κόσμου, ανοίγοντας το δρόμο για την απελευθέρωση από τις προλήψεις του 
Μεσαίωνα.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ

•
•

ΤΖΟΝ ΛΟΚ ΙΣΑΑΚ ΝΙΟΥΤΟΝ                                      ΦΡΑΝΣΙΣ ΜΠΕΙΚΟΝ                                           ΡΕΝΕ ΝΤΕΚΑΡΤ 
όλοι  οι άνθρωποι έχουν                      το σύμπαν λειτουργεί                           κάθε επιστημονική θέση πρέπει    ο μόνος δρόμος προς την                                                       
απαραβίαστα φυσικά δικαιώματα     με βάση φυσικούς νόμους                 να επαληθεύεται με πείραμα                  αληθινήγνώση, είναι η 

συστηματική αμφιβολία





1. Τράπεζα λέξεων

2. Ιδεοθύελλα και εννοιολογική χαρτογράφηση



Φράσεις για να ξεκινήσω

1. Σύμφωνα με το κείμενο …

2. Στο κείμενο αυτό υποστηρίζεται ότι …

3. Το κείμενο αυτό θίγει το επίμαχο / επίκαιρο / πολυσυζητημένο / πολύκροτο θέμα …

4. Στο κείμενο / κειμενικό αυτό απόσπασμα εκφράζεται η άποψη ότι …

5. Σύμφωνα με τον συντάκτη του κειμένου …..

6. Ο συγγραφέας / συντάκτης / κειμενογράφος / δημοσιογράφος διατυπώνει την άποψη ότι

…

7. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου τονίζει …

8. Ο συγγραφέας καταγράφει τον προβληματισμό του σχετικά με …

9. Η θέση του συγγραφέα είναι …

Δροσινού, Κ., υπό δημοσίευση



Α/Α ΑΡΧΗ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΤΕΛΟΣ

1 Πραγματεύεται Αναλύει Συμπεραίνει

2 Εξετάζει Διερευνά Καταλήγει

3 Προσεγγίζει Ανατέμνει Συνοψίζει

4 Θίγει Διευκρινίζει Προτείνει

5 Αναφέρεται Εξηγεί Ανακεφαλαιώνει

6 Παρουσιάζει Προσθέτει Διαπιστώνει

7 Εκθέτει Αντικρούει Αναγνωρίζει

8 Αναδεικνύει Συμφωνεί Επικροτεί

9 Προβάλλει Διασαφηνίζει Πιστοποιεί

10 Καταγράφει Εντοπίζει Καταφάσκει

Δροσινού, Κ., υπό δημοσίευση





Δροσινού, Κ., υπό δημοσίευση



 Συμμετέχετε ως εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας

του σχολείου σε μια εκδήλωση που διοργανώνει το

σχολείο σας με θέμα το ρόλο του διαδικτύου και των

μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή των νέων. Σε μία

ομιλία να εκθέσετε τους κινδύνους που εγκυμονεί για

τους νέους η χρήση του διαδικτύου και των μέσων

κοινωνικής δικτύωσης αναφερόμενοι και στους τρόπους

με τους οποίους μπορούν οι νέοι να θωρακιστούν

απέναντι στους κινδύνους αυτούς .

[400λ ]

(μονάδες 50)



4
5









Ο 10λογος ενός επιτυχημένου γραπτού… 0 1 2

1. Ανέπτυξα τα βασικά σημεία;

2. Χώρισα παραγράφους;

3. Χρησιμοποίησα σημεία στίξης (π.χ. τελεία, κόμμα);

4. Πρόσεξα να μην κάνω επαναλήψεις;

5. Χρησιμοποίησα σωστούς χρόνους; 

6. Έβαλα συνδετικές λέξεις;

7. Χρησιμοποίησα επίθετα και επιρρήματα;

8. Έλεγξα την ορθογραφία μου;

9. Ξαναδιάβασα το γραπτό μου; Είναι κατανοητό;

10
Πρόσεξα την εμφάνιση του γραπτού μου;

Είναι ευανάγνωστο, καλογραμμένο και καθαρό;

Σύνολο Βαθμών
Δροσινού, Κ., υπό δημοσίευση



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

► Προσαρμογή του προγράμματος διδασκαλίας, βάζοντας τις ακαδημαϊκά απαιτητικές δραστηριότητες το 
πρωί και τις λιγότερο απαιτητικές προς το μεσημέρι.

► Μικρός αριθμός λέξεων στην ορθογραφία.

► Ενθάρρυνση για συνεχή επανάληψη των λέξεων της ορθογραφίας με διάφορους τρόπους (ζεύγη 
μαθητών, χρήση υπολογιστή, εκφώνηση γράμμα-γράμμα).

► Ενθάρρυνση δημιουργίας προσωπικής τράπεζας λέξεων.

► Ενθάρρυνση για εξάσκηση σε συγκεκριμένο πρόχειρο τετράδιο, βάζοντας στόχο πόσες σελίδες θα 
γεμίσει την ημέρα, την βδομάδα, πότε θα το τελειώσει.

► Μείωση του επιπέδου δυσκολίας των λέξεων αλλά χωρίς να χάνει επαφή και με το επίπεδο της τάξης.

► Επ’ ευκαιρία διδασκαλία αρχικά των κανόνων και σε δεύτερο χρόνο διδασκαλία των εξαιρέσεων.

► Διδασκαλία στρατηγικών (π.χ. τράπεζα λέξεων) με άμεση διδασκαλία και μοντελοποίηση της 

διαδικασίας.

► Παροχή επιπλέον χρόνου για την ορθογραφία

► Αύξηση των ευκαιριών συγγραφής διαφορετικών ειδών κειμένων.

► Ενθάρρυνση για προσωπική έκφραση μέσω του γραπτού λόγου.

► Ενίσχυση της ανάπτυξης ορθογραφημένης γραφής μέσα σε αυθεντικές καταστάσεις πχ. επιστολή 

διαμαρτυρίας στον Δήμο κλπ.





1) Καμία λέξη δε τονίζεται πιο πάνω από 
την προπαραλήγουσα 

π.χ. παράθυρο ✓

2) Η προπαραλήγουσα, όταν τονίζεται, 
παίρνει πάντα οξεία. 

π.χ. ἄνθρωπος

3) Κάθε βραχύχρονη συλλαβή, όταν 
τονίζεται, παίρνει πάντα οξεία. 

π.χ. τροφός

Δροσινού, Κ., & Γεωργιοπούλου, Κ., υπό δημοσίευση



Δροσινού, Κ., & Γεωργιοπούλου, Κ., υπό δημοσίευση



Δροσινού, Κ., υπό δημοσίευση



4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

(ΕΙΔ. ΜΑΘ. ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ, ΔΕΠΥ, ΔΑΦ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΑΞΗ

Κωνσταντίνος Κεφαλόπουλος, Ψυχολόγος
Φώτης Τσίχλας, Ψυχολόγος



 Αναπτυξιακή διαταραχή, οργανικά κυρίως αίτια

 Επηρεάζει ικανότητα ρύθμισης συμπεριφοράς ατόμου

 Διαφοροποίηση από φυσιολογική «ζωηρότητα», ειδικά 

μικρότερες ηλικίες

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗΣ –
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ



 Δυσκολία ικανότητας αυτοελέγχου κινητικής δραστηριότητας ανάλογα περίσταση 
(εξαιρετική δυσκολία σχολικό πλαίσιο, ακόμη και υπό κίνδυνο τιμωρίας)

 Προσπάθεια για αυτοέλεγχο > αυξημένη κινητικότητα

 Μεγαλύτερη ανάγκη διοχέτευσης ενέργειας → κινητική δραστηριότητα

 Αδρή-Λεπτή κινητικότητα

 Δυσκολίες ύπνου – αϋπνία, πρόωρη αφύπνιση, συχνές κινήσεις

 Προβλήματα λόγου-ομιλίας – καθυστέρηση φυσιολογικής ανάπτυξης, προβλήματα 
φωνολογικό-συντακτικό-πραγματολογικό τομέα

 Συγκέντρωση προσοχής υπό προϋποθέσεις: υψηλό κίνητρο, άμεση ανταμοιβή

 Ευερεθιστότητα → δυσκολία ανταποκριθούν απαιτήσεις → δέχονται περισσότερες 
παρατηρήσεις → αντιδραστικότητα και προκλητικότητα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗΣ –
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012; Μανιαδάκη & Κάκουρος, 2016)



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 Δομημένες πνευματικές δραστηριότητες, επανάληψη, χαμηλό 

ενδιαφέρον

 Δυσκολία ελέγχου αυθόρμητων αντιδράσεων σε πιο ελκυστικά 

ερεθίσματα

 Ακολουθία κανόνων/βημάτων επίλυσης σχολικής άσκησης ή ομαδικής 

δραστηριότητας

 Έλλειψη υπομονής και επιμονής για επίτευξη στόχου → απώλεια 

ενδιαφέροντος → απογοήτευση και εγκατάλειψη προσπάθειας →

συχνή εναλλαγή δραστηριοτήτων → επικριτικότητα από τρίτους

(APA, 2013; Barkley, 2006; Κάκουρος, & Μανιαδάκη, 2012)

Ελλειμματική προσοχή και συγκέντρωση



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 Αυξημένες ανάγκες κινητικής δραστηριότητας – τρέξιμο, σκαρφάλωμα, 

θορυβώδη, διαρκής ενασχόληση με κάτι

 Αδυναμία ελέγχου και ρύθμισης κινητικότητας σε κοινωνικές 

περιστάσεις/απαιτήσεις

 Αναζήτηση αφορμής για κίνηση – στριφογύρισμα στην καρέκλα, ξύσιμο 

μολυβιού, τουαλέτα, κάδος απορριμμάτων

 Αγνόηση κινδύνου - παράτολμες συμπεριφορές, τραυματισμοί

(APA, 2013; Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012; Wehmeier et al., 2010)

Υπερκινητικότητα



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 Μειωμένη ικανότητα ρύθμισης/αναστολής συμπεριφοράς – καθυστέρηση 

άμεσης ικανοποίησης

 Βιασύνη απάντησης ερωτήσεων πριν εκφώνηση/κατανόηση → συχνά λάθη 

παρερμηνείας → αρνητική εντύπωση/αξιολόγηση από τρίτους

 Δυσκολία ακολουθίας κοινωνικών κανόνων → φαίνονται «ενοχλητικά, 

παρεμβατικά ή ασεβή» → προβλήματα κοινωνικοποίησης/φιλικών σχέσεων

 Χαμηλή ανοχή στη ματαίωση, άμεση ικανοποίηση επιθυμιών → έντονες 

συναισθηματικές αντιδράσεις δυσανάλογες προς αιτία

 Παραβατικές/ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, δυσκολία αναστολής 

παρόρμησης, «η πράξη προτρέχει της σκέψης»

(APA, 2013; Barkley, 2006; Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012; Wehmeier et al., 2010;)

Παρορμητικότητα



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 ΔΕΠΥ συνδέεται:

 Παρεμβάσεις ΔΕΠΥ στοχεύουν άμεση μεταβολή:

 μορφής δυσλειτουργικής συμπεριφοράς

 χρονικής αλληλουχίας ερεθισμάτων/συμπεριφορών

 έντασης συνεπειών

εγγενή 
αναπτυξιακά 
προβλήματα

περιβαλλοντικά 
ερεθίσματα

κύριος στόχος 
παρεμβάσεων



 Φόρμα καταγραφής δυσλειτουργικής συμπεριφοράς

 Ενδελεχής παρατήρηση συμπεριφοράς σχολικό περιβάλλον από ειδικό ή 

εκπαιδευτικό

 Αναγνωρίζουμε τη δυσλειτουργική συμπεριφορά ανάλογα με:

 Πλαίσιο – μάθημα, διάλειμμα, εκδηλώσεις

 Ώρα – πρωί / μεσημέρι

 Ερεθίσματα πριν-μετά τη συμπεριφορά – συμβάν / αντίδραση

 Πιθανή λειτουργία που εξυπηρετεί η συμπεριφορά – αποφυγή / προσοχή

 Διπλός στόχος:

 Διερεύνηση δυσλειτουργικών συμπεριφορών

 Στοχευμένη αντικατάσταση

(Fabiano et al., 2010; Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012)



Συμπεριφορά: Σημειώνετε κάθε περιστατικό όπου ο/η … δε μπορεί να ελέγξει τις συναισθηματικές 

του/της αντιδράσεις και συμπεριφέρεται με θυμό ή διασπαστικά

Πλαίσιο Τι προηγήθηκε; Συμπεριφορά Τι ακολούθησε Πιθανή Λειτουργία

Μαθηματικά 

12/1/2021

10:13

Επίλυση ασκήσεων 

κατά τη διάρκεια 

Μαθηματικών

Ο/Η … 

έσπρωξε/πέταξε το 

χαρτί στο πάτωμα 

και αρνείται να 

συνεχίσει

Ο καθηγητής του 

ζήτησε να  βγει έξω
Αποφυγή εργασίας

Γλώσσα-

Λογοτεχνία

14/1/2021

9:34

Καθηγητής γυρίζει 

και γράφει στον 

πίνακα

Ο/Η … σηκώθηκε 

από την καρέκλα 

του/της

Συμμαθητές γελούν, 

καθηγητής ζητά να 

καθίσει

Αναζήτηση προσοχής 

από φίλους/καθηγητή 

– Εκτόνωση ενέργειας

(Fabiano et al., 2010; Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012)



 Απόσβεση: μη παροχή επακόλουθου ερεθίσματος

 αγνοούμε συμπεριφορά που στοχεύει στην προσοχή μας/άλλων

 Ενίσχυση: στηρίζουμε θετική συμπεριφορά μετριάζοντας την αρνητική

 επιβράβευση όταν σηκώνει χέρι, δε δίνουμε προσοχή όταν πετάγεται στο 

μάθημα

 Επιβολή συνεπειών: απώλεια 

προνομίων όταν εκδηλωθεί 

αρνητική συμπεριφορά

 5’ ελεύθερος χρόνος πριν το διάλειμμα

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012; Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004; Μανιαδάκη & Κάκουρος, 2016)



 Άμεση αντίδραση – παράθυρο 5-10΄΄ για συμμόρφωση μαθητή, μία υπενθύμιση

 Κατάλληλη ενίσχυση ή συνέπεια

 Ξεκάθαρες, εξατομικευμένες ενισχύσεις – σαφείς έπαινοι, προνόμια, 

δραστηριότητες (πχ σύστημα ανταλλάξιμων αμοιβών «token economy», 

«συμβόλαιο» μαθητή-εκπαιδευτικού)

 Συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες –

καλύτερη ενημέρωση, από κοινού προσπάθεια 

μαθητή-γονέων-σχολείου –

«Κάρτα για το σπίτι» - «Τετράδιο Επικοινωνίας»

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012; Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004; Μανιαδάκη & Κάκουρος, 2016)



 Αμοιβή και ενίσχυση ≠ Συνέπεια και ποινή – Επιβράβευση κάθε 15’ που 
δεν εκδηλώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά, αντί συχνών επιπλήξεων 

λόγω εκδήλωσης

 Επίπληξη με αξιοπρέπεια, ηρεμία, διακριτικότητα – συμφωνημένη «μυστική 

λέξη/έκφραση», οπτική υπενθύμιση

 Συνεπείς στις αντιδράσεις μας – αντίδραση σε κάθε συνθήκη, σταθερότητα

 Επιμονή – απογοήτευση, αργές και δύσκολες αλλαγές ειδικά στην αρχή, 

«πισωγυρίσματα»

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012; Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004; Μανιαδάκη & Κάκουρος, 2016)



•Αυτοκαθοδήγηση – λεκτικές οδηγίες επιθυμητής 
συμπεριφοράς προς εαυτό

•Επίλυση κοινωνικών προβλημάτων – συμμετοχή σε 
ομαδικές δραστηριότητες, ακολουθία κοινωνικών κανόνων

•Αυτοαξιολόγηση και Αυτοενίσχυση – προοδευτική 
μετατόπιση ευθύνης καθηγητή → μαθητή (πχ από κοινού 
βαθμολόγηση καταλληλότητας συμπεριφοράς)

•Ενίσχυση συνέπειας στην αλλαγή – συμφωνία μεταξύ 
λόγων-πράξεων

•Αναγνώριση συναισθημάτων – κατανόηση σχέσης 
συναισθημάτων και συμπεριφοράς, των ίδιων και των άλλων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ –
ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



• Ανάπτυξη θετικής διαπροσωπικής σχέσης – ενδιαφερθείτε προσωπικά 
για τον μαθητή

• Καθορισμός σαφών κανόνων – γνωστοποίηση και υπενθύμιση στον 
μαθητή, «συμβόλαιο»

• Συχνή ενίσχυση ακόμη και μικρών προσπαθειών και αλλαγών

• Συνέπεια και σταθερότητα στις αντιδράσεις μας

• Τοποθέτηση μαθητή στην αίθουσα – λιγότερες ευκαιρίες διάσπασης, 
κοντά στην έδρα, μακριά από πόρτες/παράθυρα

• Ανάθεση δουλειάς ανάλογης με ενδιαφέροντα ή κλίσεις μαθητή –
εξατομίκευση ως προς τις ανάγκες

• Επανάληψη οδηγιών – παροχή επιπλέον βοήθειας ή χρόνου

• Αργές και ήρεμες κινήσεις στο μάθημα

• Ευκαιρίες για εκτόνωση ενέργειας – σβήσιμο πίνακα, τακτοποίηση 
θρανίου, μεταφορά εξοπλισμού

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



 Χρήση έντυπου και οπτικο/ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού, εναλλακτικά ερεθίσματα

 Ενθαρρύνουμε μαθητή να γράψει πρώτα στο πρόχειρο τετράδιο → μεταφορά στο «καθαρό/του 

μαθητή»

 Σαφείς οδηγίες για την ακολουθία γραφής στο τετράδιο – χώρος, γραμμές, πλαίσια κειμένου

 Ενθαρρύνουμε μαθητή να χρησιμοποιήσει το διδακτικό υλικό που προσφέρουμε

 Σύντομα και περιεκτικά τεστ αξιολόγησης – γραπτές και προφορικές οδηγίες, ακολουθία βημάτων

 Ανάθεση δουλειάς ανάλογης με ενδιαφέροντα ή κλίσεις μαθητή – εξατομίκευση ως προς ανάγκες

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



 Διδάσκουμε στρατηγικές αυτορρύθμισης/ελέγχου προσοχής – προοδευτική μετατόπιση ευθύνης 

καθηγητή → μαθητή (πχ από κοινού βαθμολόγηση καταλληλότητας συμπεριφοράς)

 Μαθαίνουμε μαθητή τεχνικές αυτοκαθοδήγησης – καθηγητής πρότυπο μάθησης → καθοδηγεί 

λεκτικά τον μαθητή → μαθητής αυτοκαθοδηγείται επαναλαμβάνοντας ψιθυριστά/εσωτερικά 

οδηγίες

 Ενίσχυση συνέπειας στην αλλαγή – συμφωνία μεταξύ λόγων-πράξεων

 Εκπαίδευση στην αναγνώριση συναισθημάτων – κατανόηση σχέσης συναισθήματος-συμπεριφοράς 

του μαθητή και των άλλων

 Τεχνικές επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων – συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες, ακολουθία 

κοινωνικών κανόνων, απολογία και σεβασμός, διαλλακτικότητα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



• Οφέλη των προγραμμάτων:

• Αύξηση κινήτρου -
ενεργός ρόλος παιδιού

• Μείωση συχνότητας                                                        
ανάγκης για εξωτερικούς                                                                                             
ενισχυτές

• Αύξηση πιθανότητας                                                                  
διατήρησης και γενίκευσης αλλαγών

• Έλεγχος και ρύθμιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών

• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

• Βελτίωση μαθησιακών επιδόσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ –
ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2012; Καλαντζή-Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004; Μανιαδάκη & Κάκουρος, 2016)



• Από σύγχρονα μοντέλα παρέμβασης 
επισημαίνεται η αναγκαιότητα:

• Α. της άμεσης σχέσης ανάμεσα στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εφήβου

• Β. της αξιολόγησης των αναγκών του, στο 
σχολικό πλαίσιο με τη συμβολή του 
εκπαιδευτικού της τάξης                      
(Φιλιππάτου & Δημητροπούλου, 2011). 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ 

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 



• Έργο του εκπαιδευτικού μια προκαταρκτική έρευνα των 
παραγόντων που μπορεί να σχετίζονται με τις δυσκολίες του 
παιδιού με σκοπό το χειρισμό αυτών.

• Αξιολόγηση σε τρία στάδια:

• 1o στάδιο:

• Γενική εκτίμηση απόδοσης του μαθητή και μαθησιακών 
αναγκών του μέσω της ευκαιριακής ή συστηματικής 
παρατήρησης της συχνότητας εμφάνισης των δυσκολιών. 
(χρήση ερωτηματολογίων αυτοσχέδιων ή σταθμισμένων π.χ., 
ΑΜΔΕ – Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών από τον 
Εκπαιδευτικό) (Παντελιάδου & Σιδέρης, 2008),(χρήση 
άτυπων και σταθμισμένων δοκιμασιών αναφορικά με το 
κριτήριο απόδοσης π.χ. για την αναγνωστική ικανότητα η 
σταθμισμένη δοκιμασία ΤΕΣΤ- Α) (Παντελιάδου & Αντωνίου, 
2007).

Αξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών 
Αναγκών (ΑΣΜΑ)



• 2ο στάδιο: 

• Αξιολόγηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων του μαθητή από ειδικό 
εκπαιδευτικό ή από εκπαιδευτικό που έχει ειδικευθεί σε θέματα 
αξιολόγησης και καταγραφής των δυσκολιών μάθησης (γνώσεις που 
χρειάζεται να έχει κατακτήσει ο μαθητής σε μια συγκεκριμένη 
γνωστική περιοχή π.χ., ανάγνωση.)

• Αξιολόγηση των προαπαιτούμενων γνώσεων των μαθητών με βάση τα 
στάδια μάθησης (απόκτηση, ευχέρεια, διατήρηση, γενίκευση και 
προσαρμογή)

• Αυθεντική αξιολόγηση, δηλαδή η αξιολόγηση μιας μαθησιακής 
δεξιότητας (π.χ., παραγωγή του γραπτού λόγου) μέσα από τη χρήση 
της σε πραγματικές καταστάσεις ( π.χ., συγγραφή ενός άρθρου στην 
εφημερίδα του σχολείου) (Αγαλιώτης, 2006).

• Διερεύνηση των διαφόρων διαστάσεων του σχολικού περιβάλλοντος, 
τη σύνθεση και τη λειτουργία των ομάδων των μαθητών, τη 
συνεργασία και τις σχέσεις των μαθητών, το χρόνο διδασκαλίας, το 
περιεχόμενο, την οργάνωση και τις μεθόδους διδασκαλίας και 
αξιολόγησης, το διδακτικό υλικό, τα κίνητρα. (Παντελιάδου, 2000).

Αξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών 
Αναγκών (ΑΣΜΑ)



• 3ο στάδιο:

• Αξιολόγηση και των στρατηγικών μάθησης και δεξιοτήτων μελέτης 
του μαθητή μέσω της αξιολόγησης του βαθμού και του τρόπου 
ανταπόκρισης του παιδιού κατά τη διάρκεια της διδακτικής 
υποστήριξης (ερωτήσεις για την επίλυση προβλημάτων ή για τη 
συγγραφή περίληψης)  

• Ποιοτική ανάλυση των λαθών του μαθητή, της παρατήρησης της 
αλληλοδιδασκαλίας των μαθητών και των δεξιοτήτων μελέτης που 
χρησιμοποιούνται

• Στόχος η τροποποίηση ή η αναπροσαρμογή της διδασκαλίας του 
εκπαιδευτικού ανάλογα με το μαθητή                                                                    
(Φιλιππάτου & Δημητροπούλου, 2011).

Αξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών 
Αναγκών (ΑΣΜΑ)



• Χρησιμοποιεί μεθόδους βασισμένες στην εμπειρική έρευνα, καθώς και 
μεθόδους επίλυσης προβλημάτων με στόχο των εντοπισμό των παιδιών με 
δυσκολίες στη μάθηση (Φιλιππάτου & Δημητροπούλου, 2011).

• Περιλαμβάνει τρία επίπεδα.

• 1ο επίπεδο: 

• Αξιολόγηση μαθητών με ιδιαίτερη μνεία στους μαθητές υψηλού κινδύνου 
εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών. 

• Παράλληλα επιμόρφωση του εκπαιδευτικού σε εναλλακτικούς τρόπους 
αποτελεσματικής διδασκαλίας και ελέγχου της προόδου των μαθητών.

• 2ο επίπεδο:

• Oι μαθητές που δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν με βάσει τα άνωθεν 
κριτήρια, λαμβάνουν καθημερινά επιπλέον βοήθεια σε μικρές ομάδες μέσα 
στη τάξη.

• 3ο επίπεδο: 

• οι μαθητές συμμετέχουν σε ενταξιακά                                                                                          
και εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης                                                   
με τη βοήθεια ειδικού εκπαιδευτικού                                                                     
στο πλαίσιο του σχολείου.

Ανταπόκριση στη παρέμβαση
(Responsiveness to intervention) 



• Συμπληρωματικά με την Ανταπόκριση στη Παρέμβαση: 

• αξιολογεί μεταβλητές της σχολικής τάξης και την 
ενδεχόμενη σχέση τους με την εμπλοκή στη μάθηση των μαθητών, 
την επίδοση τους και την αποτελεσματική διδασκαλία.

• εστιάζει στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στη συμπεριφορά 
των μαθητών, στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών και σε 
μεταβλητές του περιβάλλοντος της τάξης. 

• αξιολογείται η διαρρύθμιση της τάξης , οι μορφές και μέθοδοι 
διδασκαλίας, το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος και η 
συμπεριφορά του εκπαιδευτικού απέναντι στους μαθητές.

• ομαδοποίηση των συμπεριφορών των μαθητών σε 
μαθησιακούς τομείς και η συμπεριφορά και αλληλεπιδράσεις 
των εκπαιδευτικών  σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές 
(Greenwood, Abbott & Tapia, 2003).                                                                                  
Φιλιππάτου & Δημητροπούλου, 2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΕΜΔ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μαθησιακό Επίπεδο: 

• Συχνή επανάληψη της ορθογραφίας 

αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ: μπορεί να δημιουργήσει

κόπωση, άγχος, απογοήτευση και αποστροφή.

• Τα λάθη θα πρέπει να διορθώνονται σε ασκήσεις ή στην ελεύθερη 
γραπτή έκφραση. Συστήνεται η αυτοδιόρθωση.

• Δημιουργία από το μαθητή προσωπικής τράπεζας δύσκολων λέξεων 
και εκπαίδευση του μαθητή στη χρήση της.

• Εβδομαδιαία, φιλόδοξη και εφικτή στοχοθεσία με μορφή διμερούς 
άτυπου συμβολαίου ανάμεσα στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό 

• Αποκλεισμός ασκήσεων στις οποίες γνωρίζουμε εκ των προτέρων 
ότι το παιδί δεν θα ανταποκριθεί 

• Εξάσκηση σε τεχνικές μελέτης και απομνημόνευσης 

• Καλλιέργεια εναλλακτικών τρόπων μάθησης
(The National Center for Learning Disabilities, 2014.,Γενά, 2011., Ματή-Ζήση, 2011)



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΕΜΔ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

• Ανάγκη προσαρμογής διδακτικού προγράμματος 

από τον εκπαιδευτικό στις ειδικές μαθησιακές 

Ανάγκες του παιδιού → ενίσχυση αυτοπεποίθησης, 

κινήτρων, στρατηγικών μάθησης

• Εφαρμογή μεθόδων συνεργατικής μάθησης

• Θέση του παιδιού σε μπροστινά θρανία, μακριά από διασπαστικούς και ηχογόνους

παράγοντες 

• Εστίαση των προσπαθειών των εκπαιδευτικών στις προφορικές επιδόσεις του μαθητή

• Παροχή χρόνου στο μαθητή για να μελετήσει το μαθησιακό υλικό, για να οργανώσει 

τη σκέψη του προκειμένου να απαντήσει

• Επανάληψη και γενίκευση νέας γνώσης

• Χρήση σαφούς και ρητής καθοδήγησης

• Άμεση διδασκαλία με βιωματικά παραδείγματα, στενή καθοδήγηση→ σταδιακός 

περιορισμός της βοήθειας του εκπαιδευτικού→ ανεξάρτητη ενασχόληση με τις 

εργασίες του, αυτοδιαχείρηση

• Χρήση βοηθητικής και προσαρμοσμένης τεχνολογίας στο διδακτικό έργο

• Ενθάρρυνση έκφρασης αποριών αλλά και σκέψεων των μαθητών

(The National Center for Learning Disabilities, 2014., Γενά, 2011., Ματή-Ζήση, 2011)



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΕΜΔ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ψυχοσυναισθηματικό & γνωστικό επίπεδο:

• ενίσχυση σε κάθε σωστό βήμα, χωρίς κριτική σε λάθη

• ενίσχυση κινήτρων μάθησης μέσω ανάθεσης πραγμάτων και 

δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιήσουν με επιτυχία, 

με απώτερο σκοπό την αποφυγή παραίτησης

• ενίσχυση της αποφασιστικότητας και του αυτοπροσδιορισμού. 

Οδηγούν το μαθητή σε αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση που 

αποτελούν βάση για τη σχολική επιτυχία

(Γενα, 2011., Ματή-Ζήση, 2011)



Σημαντικό: 

 Oι αλληλεπιδράσεις που παράγουν την οριοθετημένη 

συμπεριφορά των μαθητών/τριων διαμεσολαβούνται

από παράγοντες όπως οι αναπτυξιακές ανάγκες 

τους, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο τους, η 

σύνθεση και η δομή του σχολείου και της τάξης, 

οι παιδαγωγικές απαιτήσεις, οι προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών σχετικά με τους 

ρόλους, η ικανότητα να ανταποκριθούν στις 

διαμορφούμενες προσδοκίες και το σχολικό κλίμα. 

(Χατζηχρήστου, 2015)



• Εντοπισμός των παραγόντων που προηγούνται και που έπονται μιας 
διαταρακτικής και επιθετικής συμπεριφοράς.

• Ενίσχυση κοινωνικά επιθυμητών συμπεριφορών (με αμοιβές ή 
επαίνους) και ταυτόχρονα αποτελεσματικοί τρόποι διαχείρισης των 
διαταρακτικών συμπεριφορών (π.χ. αγνόηση τους, περιορισμός 
αυταρχικών διαταγών κ.λ.π.) 

• Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω εκπαίδευσης σε τρόπους 
θετικής αλληλεπίδρασης ή σε δεξιότητες επίλυσης κοινωνικών 
προβλημάτων (παιχνίδι ρόλων  κ.α.).

• Προαγωγή και η ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας σαν βασικός στόχος του 
σχολικού πλαισίου.

• αναγκαία η στήριξη, κατανόηση, ενίσχυση, ενσυναίσθηση από τα μέλη 
του πλαισίου προς τους μαθητές → καλλιέργεια θετικών προτύπων 
συμπεριφοράς, σεβασμού και ενίσχυση της αυτοεικόνας τους, της 
ενσυναίσθησης και της κατανόησης της σκέψης του άλλου και άρα τη 
πιο αποτελεσματική ερμηνεία της συμπεριφοράς του. 

(Χατζηχρήστου, 2015)



• Συμμετοχή και συμπερίληψη των μαθητών στη λήψη αποφάσεων 

και στη διαμόρφωση κανόνων στη τάξη → αυξάνει τη πιθανότητα 

τήρησης των κανόνων.

• Καθοδήγηση των μαθητών σε θέματα σχετικά με τα συναισθήματα, 

τις σκέψεις και τις συμπεριφορές→ εκμάθηση διαδικασίας 

επίλυσης προβλημάτων 

• Αναγνώριση των ατομικών διαφορών των μαθητών

• Οι μαθητές να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους, να 

τους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 

και να διορθώνουν τα λάθη τους. 

• Διοργάνωση και ενίσχυση συζητήσεων στο πλαίσιο της τάξης για τα 

προβλήματα της τάξης και του σχολείου 

• Εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την εκμάθηση 

στην επίλυση συγκρούσεων

• Ενίσχυση συνεργατικής μάθησης  και αθλητικών και εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων (Χατζηχρήστου, 2015)



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΔΑΦ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (FLEURY ΕT. AL., 2014)

Στρατηγική Περιγραφή Σκοπός

Προπαρασκευαστική 

Διδασκαλία

Ο εκπαιδευτικός , ο γονέας ή ένας 

συνομήλικος, εξοικειώνει το 

μαθητή με ΔΑΦ στο ακαδημαϊκο
υλικό πριν τη χρήση του στο 

σχολικό πλαίσιο, με το  να παρέχει 
μια σύντομη παρουσίαση (10-15 

λεπτά) της επερχόμενης 

μαθησιακής δραστηριότητας (π.χ. 
καταγραφή βημάτων της 

δραστηριότητας σε λίστα κ.α.)

Η παραπάνω μέθοδος μπορέι να 

μειώσει το μαθησιακό στρές

προσθέτωντας το στοιχείο της 
προβλεψιμότητας σε νέες ή 

δυσκολες μαθησιακές 
δραστηριότητες. 

Υποστήριξη από 

συνομήλικους.

Οι τυπικά αναπτυσσόμενοι έφηβοι 

μπορούν να διδαχθούν 

συγκεκριμένες στρατηγικές 
αλληλεπίδρασης και υποστήριξης 

των συμμαθητών τους με ΔΑΦ κατά 
τη διάρκεια δραστηριοτήτων 

καθοδηγούμενων από τον 

εκπαιδευτικό. Οι συνομήλικοι 
μπορούν να διδαχθούν να 

υιοθετούν τη οδηγία που δίνει ο 
εκπαιδευτικός (π.χ. 

επαναλαμβάνοντας ερωτήσεις ή 

χωρίζοντας τις μαθησιακές 
εργασίες σε μικρά κομμάτια).

Βοηθούν στην υποστήριξη και 

συμμετοχή των εφήβων με ΔΑΦ, 

παρέχουν συχνή ανατροφοδότηση  
και προωθούν την επικοινωνία 

μεταξύ των μαθητών με ΔΑΦ και 
χωρίς. Τα παραπάνω μειώνουν την 

εξάρτηση των εφήβων με ΔΑΦ από 

τους ενήλικες. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΔΑΦ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (FLEURY ET AL., 2014)

Στρατηγική Περιγραφή Σκοπός

Σαφής καθοδήγηση σε 

συγκεκριμένες στρατηγικές 
μάθησης

Οι μαθητές εκπαιδεύονται με 

σαφήνεια σε συγκεκριμένες 

στρατηγικές αντιμετώπισης 
δυσκολιών στην εκπλήρωση 

μαθησιακών δραστηριοτήτων. Αυτές 
αφορούν τόσο το τρόπο σκέψης τους 

όσο και τις πράξεις τους. Οι μαθητές 

διδάσκονται ρουτίνες εύκολες να 
απομνημευθούν και τις οποίες 

ακολουθούν σε μια συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. 

Η δραστηριότητα επενδύει στην 

υπεροχή της πρόσληψης 

πληροφοριών μέσω οπτικής οδούν
των εφήβων με ΔΑΦ . 

Αυτό-διαχείρηση Οι μαθητές διδάσκονται την 

ανάλυση και αξιολόγηση της δικιάς 

τους συμπεριφοράς ή απόδοσης και 
να αξιοποιούν την αυτό- ενίσχυση 

σε συγκεκριμένες καταστάσεις και 
δραστηριότητες. 

Οι προσδοκίες και τα βήματα 

επλήρωσης μιας δραστηριότητας 

είναι σαφώς διατυπωμένα στο 
μαθητή. Έτσι περιορίζεται η 

ανάγκη παροχής ανατροφοδότησης 
από τους εκπαιδευτικούς.

Γραφηματικοί οργανωτές. Οπτικός χάρτης καταγραφής και 

οργάνωσης των ιδεων και της 

γνώσης του μαθητή( Venn 
διαγράμματα, KWL διαγράμματα 

κ.α.)

Τα άτομα με ΔΑΦ έχουν 

υπεραναλυτικές τάσεις και 

επικεντρώνονται στη λεπτομέρια. Η 
στρατηγική αυτή υποστηρίζει την 

αφομείωση γνώσης με το να βοηθά 
τον μαθητή να συνδέσει λεπτομέριες

σε ένα κείμενο με ένα κατανοητό 

τρόπο. 



ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΕ ΜΑΘΗΤΈΣ ΜΕ ΔΑΦ

• Έχει θετική στάση στην ένταξη του μαθητή με 
ΔΑΦ.

• Έχει αυτοπεποίθηση ως εκπαιδευτικός και 
αισθάνεται αποτελεσματικός στην εργασία του.

• Διαμορφώνει στην τάξη ένα θετικό και 
υποστηρικτικό κλίμα.

• Είναι οργανωτικός, παρέχοντας σαφή δομή και 
ρουτίνες, αλλά, ταυτόχρονα ευέλικτος, 

διαδικασίες που κρίνονται αναποτελεσματικές                                                    
για τον συγκεκριμένο μαθητή.

• Διαφοροποιεί τη διδασκαλία του ως προς το 
περιεχόμενο, τον τρόπο αξιολόγησης της 

προόδου του μαθητή και τη διδακτική 
διαδικασία, διασφαλίζοντας την ενεργό 

συμμετοχή και τη προόδο όλων των μαθητών της 
τάξης.

(Γαλάνης, Γενά & Δροσινού,  2017)



• Προγραμματίζει χρόνο για κοινωνική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών του.

• Μετέχει ενεργά στην εκπαίδευση του μαθητή, 

παρέχοντας βοήθεια και ενίσχυση, αλλά και 

διαφοροποιώντας τη διδασκαλία του στις 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή.

• Διαχειρίζεται τα προβλήματα συμπεριφοράς, 

χωρίς να θυμώνει και με το σκεπτικό ότι ακόμα 

και οι πιο ακραίες διασπαστικές συμπεριφορές 

αποτελούν επικοινωνία. 

• Είναι δεκτικός σε συνεργασίες με 

συναδέλφους, ειδικούς , αλλά και με τους 

γονείς του παιδιού  (π.χ. τους ενημερώνει 

καθημερινά γραπτώς , σε ένα τετράδιο 

επικοινωνίας με τους γονείς, όπου και εκείνοι, 

με τη σειρά τους, καταγράφουν σχόλια για το 

παιδί) 

(Γαλάνης, Γενά & Δροσινού,  2017)



 Επίμονα Ελλείμματα στην Κοινωνική Επικοινωνία και 
Αλληλεπρίδραση

 Περιορισμένα επαναληπτικά πρότυπα συμπεριφοράς, 
ενδιαφερόντων ή δραστηριοτήτων

 Τα συμπτώματα θα πρέπει να υπάρχουν από την πρώιμη 
παιδική ηλικία (μπορεί όμως να μην εκδηλωθούν στο έπακρο 
έως ότου οι κοινωνικές επιταγές να ξεπεράσουν τις 
περιορισμένες δυνατότητες ή μπορεί και να καλύπτονται 
επιστρατεύοντας μαθημένες στρατηγικές).

 Τα συμπτώματα προκαλούν κλινικά σημαντική έκπτωση 
στον κοινωνικό, εργασιακό ή άλλους τομείς που σχετίζονται 
με τη λειτουργικότητα του ατόμου.

 Οι διαταραχές αυτές δεν μπορούν να αποδοθούν σε 
διανοητική αναπηρία (διανοητική αναπτυξιακή διαταραχή) 
ή γενικευμένη αναπτυξιακή καθυστέρηση.

(APA, DSM-V, 2013., Γενά & Μακρυγιάννη, 2017)



Σας ευχαριστούμε 

για τη συμμετοχή σας!
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