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ΠΡΟΣ:
• Διευθύνσεις Σχολείων και Φιλολόγους
Σχολείων Ηρακλείου επιστημονικής
αρμοδιότητας της ΣΕΕ ΠΕ02 Β.
Καλοκύρη
(ενημέρωση των Φιλολόγων διαμέσου
των Δ/νσεων των Σχολείων τους)
• Διευθύνσεις και Εκπαιδευτικούς
Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου και Δ.Ε.
Ρεθύμνου Παιδαγωγικής Ευθύνης της
Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 Β. Καλοκύρη
(ενημέρωση Εκπαιδευτικών διαμέσου των
Δ/νσεων των Σχολείων τους)
ΚΟΙΝ:
1.
ΠΔΕ Κρήτης
2.
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
3.
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης

Θέμα: Επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό με θέμα: «Στρατηγικές υποστήριξης
μαθητών/τριών με ΔΕΠ-Υ στη Δ/θμια Εκπ/ση. Παραδείγματα εφαρμογής στη
διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων.»
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο των στόχων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης για υποστήριξη του εκπαιδευτικού
έργου των σχολείων και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Πράξη 1/9-1-19) και σε
ανταπόκριση προς εκπαιδευτικές ανάγκες σας, σας αποστέλλω το ακόλουθο
επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό (επιμέλεια: Αναστασία Καλοκύρη και Βασιλεία
Καλοκύρη) που αξιοποιήσαμε σε εργαστηριακό σεμινάριο 1.
Με τιμή,
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου
ΠΕ02 – Παιδαγωγικής Ευθύνης
Βασιλεία Καλοκύρη
Εσωτερική διανομή: 1. Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
1

Επιμορφωτικό Εργαστηριακό Σεμινάριο με θέμα «Στρατηγικές υποστήριξης μαθητών/τριών
με ΔΕΠ-Υ στη Δ/θμια Εκπ/ση. Παραδείγματα εφαρμογής στη διδασκαλία των φιλολογικών
μαθημάτων.» 28-3-19, στο 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου. Διοργάνωση: ΣΕΕ ΠΕ02 Β. Καλοκύρη και ΣΕΕ 10ης
Ενότητας Σχολικών Μονάδων Ηρακλείου-Λασιθίου Σ. Μαρτίνου, σε συνεργασία με 3ο ΓΕΛ
Ηρακλείου. Συντονισμός-Επιστημονική Επιμέλεια: ΣΕΕ ΠΕ02 Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη και
ΣΕΕ ΠΕ70 Σωτηρία Μαρτίνου. Επιστημονική Συνεργάτις: Αναστασία Καλοκύρη, Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδικής Αγωγής (Μ.Α. Special Needs) University of Nottingham, Υπότροφος Υποψήφια
Διδάκτωρ–Ερευνήτρια, Έμμισθη Βοηθός Διδασκαλίας στο Moray House School of Education,
University of Edinburgh, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΕΠ-Υ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
από το Εργαστηριακό Σεμινάριο:
«Στρατηγικές υποστήριξης μαθητών με
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Παραδείγματα εφαρμογής στη διδασκαλία των φιλολογικών
μαθημάτων»

Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων Β. Καλοκύρη και Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Σ. Μαρτίνου,
σε συνεργασία με 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου
Aναστασία Καλοκύρη
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικής Αγωγής (Μ.Α. Special Needs)
University of Nottingham,
Υποψήφια Διδάκτωρ-Ερευνήτρια, Έμμισθη Βοηθός Διδασκαλίας
στο Moray House School of Education,
University of Edinburgh

Αναστασία Καλοκύρη, Βασιλεία Καλοκύρη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α’ ΜΕΡΟΣ
• Η διαμάχη της ΔΕΠ-Υ
• Ορισμός
• Πιθανοί παράγοντες
• Διάγνωση
• Μορφές ΔΕΠ-Υ
• Τι άλλο μπορεί να είναι –
Συννοσυρότητα
• Παρεμβάσεις
• Επιπολασμός
• Εικόνα μαθητή με ΔΕΠ-Υ στην
τάξη
• Πώς νιώθει ο μαθητής με
ΔΕΠ-Υ

Β’ ΜΕΡΟΣ
• Βιωματική Άσκηση: Μελέτες
Περίπτωσης
• Στρατηγικές Παρέμβασης
• Ο ρόλος & η στάση του
εκπαιδευτικού
• Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών
• Διδασκαλία Νέων Ελληνικών &
Αρχαίων Από Μετάφραση
• Διδασκαλία Ιστορίας
• Διδασκαλία Έκφρασης Έκθεσης
• Αυτοστοχασμός & Αυτοαξιολόγηση
• Η φωτεινή πλευρά της ΔΕΠ-Υ
• Βιβλιογραφία

Α’ ΜΕΡΟΣ

H ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ

Η διαμάχη της ΔΕΠ-Υ
Ορισμός

Αίτια

Διάγνωση

Φαρμακευτική
Αγωγή

(Gualtieri & Johnson, 2005)

ΟΡΙΣΜΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΠ-Υ

Ο όρος ΔΕΠ/ΔΕΠ-Υ, η οποία διεθνώς είναι γνωστή ως Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD), είναι η διαγνωστική «ετικέτα» που
χρησιμοποιείται για να περιγράψει παιδιά, τα οποία παρουσιάζουν
σοβαρά προβλήματα εστίασης προσοχής, ελέγχου παρορμητικότητας
και υπερκινητικότητας.
Η ΔΕΠ-Υ είναι μια από τις συχνότερα εμφανιζόμενες και
διαγνωσκόμενες διαταραχές σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΠΙΘΑΝΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Γενετικοί παράγοντες (κληρονομικότητα)
Το 76% των παιδιών με ΔΕΠΥ έχουν συνήθως
ένα συγγενή με αυτήν τη διαταραχή

ΠΙΘΑΝΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
(Κάκουρος & Μανιαδάκη,
2006)

Νευροβιολογικοί παράγοντες (ελλείμματα
σε χημικές ουσίες, όπως ντοπαμίνη,
νορεπινεφρίνη και σεροτονίνη)
Περιβαλλοντικοί παράγοντες (πρόωρη γέννηση,
χαμηλό βάρος γέννησης, κάπνισμα, χρήση αλκοόλ,
ναρκωτικών ουσιών, στρες έκθεση σε τοξικές ουσίες
(φυτοφάρμακα, μόλυβδος) κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, εγκεφαλική βλάβη)

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, όπως οι
οικογενειακές δυσκολίες παραμένει
ασαφές εάν δρουν ως αιτιώδης
παράγοντας ή συνέπεια για τη ΔΕΠ-Υ

H ΔΕΠ-Υ δεν οφείλεται σε:

Τεμπελιά ή
έλλειψη
κινητοποίησης

Εσκεμμένα κακή
συμπεριφορά

Κακή γονική
μέριμνα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Λεπτομερές κοινωνικό - οικογενειακό ιστορικό
• Πληροφορίες από το σχολείο (ερωτηματολόγια για
γονείς, δασκάλους και συνομηλίκους)
• Αξιολόγηση της νοητικής κατάστασης
• Φυσική εξέταση
• Πρόσθετες αξιολογήσεις:
-Έλεγχος νοητικού πηλίκου (IQ)
-Έλεγχος ακαδημαϊκών επιδόσεων
-Έλεγχος για διαταραχές μάθησης
-Εκτίμηση γλώσσας και ομιλίας
• Ψυχιατρική αξιολόγηση για τον αποκλεισμό άλλων
διαταραχών και την ταυτοποίηση των συννοσηρών
καταστάσεων
• Συνεντεύξεις με το παιδί
• Άμεση παρατήρηση συμπεριφοράς
• Ειδικά tests (νευρολογικά και άλλα)
(Βάρβογλη, & Γαλάνη, 2006; Gualtieri & Johnson, 2005)

Σημείωση: Πρέπει να υπάρχουν πολλές
εκδηλώσεις
συμπτωμάτων
στην
καθημερινή ζωή για περισσότερο από 6
μήνες και να εμφανίζονται σε διάφορες
συνθήκες (και στο σχολείο και στο σπίτι
ή/και αλλού).

ΜΟΡΦΕΣ ΔΕΠ-Υ

Με βάση την επικράτηση ενός ή
περισσοτέρων από τα κύρια συμπτώματα,
δηλαδή της απροσεξίας και της
υπερκινητικότητας/παρορμητικότητας,
διακρίνονται τρεις τύποι ΔΕΠ-Υ:
1. ΔΕΠ-Υ με υπερισχύοντα τον απρόσεχτο
τύπο
2. ΔΕΠ-Υ
με
υπερισχύοντα
τον
υπερκινητικό – παρορμητικό τύπο
3. ΔΕΠ-Υ συνδυασμένος τύπος

ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΝΟΣΥΡΟΤΗΤΑ

Η ΔΕΠ-Υ συνυπάρχει με άλλες
διαταραχές σε ποσοστό 50-80%
(Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006)

• Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού (ASD)
• Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (Δυσλεξία,
Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία σε ποσοστό 15% έως
40%)
• Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή (ODD) (35-60%)
• Διαταραχή Διαγωγής (CD) (30-50%)
• Προβλήματα Ακοής / Όρασης
• Διαταραχές Της Διάθεσης
• Αγχώδεις Διαταραχές
• Πνευματική Αναπτυξιακή Διαταραχή (νοητική
αναπηρία)
• Διαταραχές Ύπνου
• Διαταραχές Άγχους
• Συναισθηματικές Διαταραχές
• Κατάθλιψη (Felt et al., 2014)
• Οικογενειακά Προβλήματα (Mazza et al., 2017)
• Παιδική Συμπεριφορά (Cohen, 2006)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Φάρμακα: Διεγερτικά (Ritalin, Concerta) και μη διεγερτικά (Δεξτρό-αμφεταμίνη, Adderal)
Ψυχοκοινωνικές Θεραπείες (Εκπαίδευση Γονέων, Εκπαίδευση Κοινωνικών Δεξιοτήτων,
Θεραπείες Γνωστικής Συμπεριφοράς)
Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Υποστήριξη ειδικών, Στρατηγικές Υποστήριξης Μαθητών στην
τάξη)
Διαιτητικές παρεμβάσεις (Μείωση πρόσληψης ζάχαρης - αύξηση Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων,
ψευδάργυρος και σίδηρος)
Νευροανάδραση (Neurofeedback – Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΕΕF) Μέθοδος άμεσης,
συστηματικής και επιλεκτικής εκγύμνασης του εγκεφάλου)
Συνδυασμός όλων των παραπάνω!
(Taylor et al., 2018; Arns et al., 2009; Timimi, 2004)

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ

• O παγκόσμιος επιπολασμός της ΔΕΠ-Υ κυμαίνεται από
5,3% έως 7,1% (Thomas et al., 2015)
• Περίπου το 11% των παιδιών σχολικής ηλικίας έχουν
διαγνωστεί με ΔΕΠ-Υ στις ΗΠΑ

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ

• Περίπου το 5% του σχολικού πληθυσμού στο Ηνωμένο
Βασίλειο
εμφανίζει
κάποια
συμπτώματα
υπερκινητικότητας και παρορμητικότητας (Wheeler,
2010)
• Στην Ελλάδα το ποσοστό υπολογίζεται περίπου στο 57%
• Η αναλογία ανάμεσα στα δύο φύλα είναι 3:1 υπέρ των
αγοριών
• Τα ποσοστά επικράτησης της ΔΕΠΥ είναι υψηλότερα σε
οικογένειες με χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική
κατάσταση σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο
Βασίλειο, η Αυστραλία, η Γερμανία, η Σουηδία (Russell
et al., 2014)

ΕΙΚΟΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ
ΔΕΠ-Υ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Εικόνα μαθητή με ΔΕΠ-Υ στην τάξη

Υπερκινητικότητα:
• Είναι νευρικός
• Έχει πρόβλημα να μένει στην θέση του - Κινείται συνεχώς
• Πειράζει τους συμμαθητές του
• Μιλά συνέχεια
____________________________________
Παρορμητικότητα:
• Διακόπτει ή εισβάλλει σε συνομιλίες άλλων
ή ακόμα αρπάζει να παίξει με τα πράγματα άλλων
• Δεν αντέχει να περιμένει τη σειρά του
• Είναι ανυπόμονος
• Δίνει απαντήσεις πριν ολοκληρωθεί μια ερώτηση

Εικόνα μαθητή με ΔΕΠ-Υ στην τάξη
Απροσεξία:
• Κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές
εργασίες, παραβλέπει λεπτομέρειες
• Αποσπάται εύκολα
• Δυσκολεύεται να ακολουθήσει
οδηγίες
• Έχει πρόβλημα στην οργάνωση των
καθηκόντων και του χώρου του
• Συχνά αποτυγχάνει να τελειώσει τις
σχολικές εργασίες
• Συχνά αποφεύγει ή αντιστέκεται σε
εργασίες που απαιτούν επίμονη
γνωστική προσπάθεια,
συμπεριλαμβανομένης εργασίας στο
σπίτι
• Συχνά χάνει εργασίες, βιβλία,
μπουφάν, σακίδια, προσωπικά είδη

ΠΩΣ ΝΙΩΘΕΙ Ο
ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΕ ΔΕΠ-Υ

Τι βλέπουμε

Πώς νιώθει ο
μαθητής με ΔΕΠ-Υ;

απροσεξία
παρορμητικότητα

υπερκινητικότητα

απομόνωση
απόρριψη
θλίψη
χαμηλή
αυτοεκτίμηση
(Kendall, 2016; Wiener & Daniels, 2016; Muthukrishna, 2013)

άγχος

απογοήτευση
θυμός

χαμηλό επίπεδο
ανοχής στη ματαίωση
ενοχή

Τι άλλο υπάρχει

Β’ ΜΕΡΟΣ

Ώρα για ομαδική
εργασία…

Μελέτες Περίπτωσης
Αναγνωρίστε τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ΔΕΠ-Υ και
προτείνετε τρόπους/καλές πρακτικές για την υποστήριξή τους
Σενάριο 1
Ο Γιάννης δυσκολεύεται να παραμείνει στη θέση του κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Ξεστομίζει απαντήσεις πριν ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις που θέτουν οι καθηγητές του.
Πειράζει τους υπόλοιπους μαθητές στην τάξη και μαλώνει συχνά μαζί τους. Το αγαπημένο
του μάθημα είναι η πληροφορική και είναι άριστος σε αυτό.
Σενάριο 2
Η Μαρία ξοδεύει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της γράφοντας και ζωγραφίζοντας στο
σημειωματάριό της και δε συμμετέχει στο μάθημα. Φαίνεται πιο ζωηρή κατά τη διάρκεια
των ομαδικών δραστηριοτήτων, αλλά αντί να εστιάζει στο έργο, μιλάει με τους
συμμαθητές της. Στην παρουσίαση της ομαδικής εργασίας τα πήγε πολύ καλά. Στη
θεατρική παράσταση του σχολείου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μελέτες Περίπτωσης
Αναγνωρίστε τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ΔΕΠ-Υ και
προτείνετε τρόπους/καλές πρακτικές για την υποστήριξή τους
Σενάριο 3
Ο Μάρκος ξεχνά συνεχώς τα πράγματά του. Η εργασίες του σπάνια ολοκληρώνονται και
οι γονείς του περιγράφουν τη μελέτη στο σπίτι ως «εφιάλτη». Στο σχολείο φαίνεται να
κάθεται μόνος του στα διαλείμματα όπου διαβάζει τα αγαπημένα του κόμικς και γράφει
δικές του φανταστικές ιστορίες.
Σενάριο 4
Η Έλσα καθυστερεί να παραδώσει την εργασία της ιστορίας, κάτι που επαναλαμβάνεται
συχνά. Όταν την τελειώνει τελικά, φαίνεται ότι έχει βγει εκτός θέματος και ότι δεν έχει
δουλέψει αρκετά, παρόλο που είχε δύο εβδομάδες και πολλές ευκαιρίες στην τάξη να
εργαστεί σε αυτό. Πριν μερικές μέρες, κέρδισε την πρώτη θέση στο μαθηματικό
διαγωνισμό και το σχολείο τη συνεχάρη ένθερμα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στρατηγικές παράδοσης μαθήματος (1)
Αφιερώνουμε 2-3 λεπτά
στην αρχή του μαθήματος
για να μπουν οι μαθητές
σε κατάσταση «μάθησης»
(“learning” state of mind)

Ξεκινάμε από τα γνωστά
προηγούμενα,
χρησιμοποιώντας λέξεις –
κλειδιά

Χρησιμοποιούμε οπτικοακουστικά και τεχνολογικά
μέσα: σχεδιαγράμματα,
χάρτες, χρωματιστές
κιμωλίες, βίντεο και όπου
είναι δυνατόν δίνουμε
περίληψη

Ενημερώνουμε τους
μαθητές για το τι πρόκειται
να διδάξουμε στην
εκάστοτε ενότητα

Προσπαθούμε ο ρυθμός
παράδοσης του
μαθήματος να μην είναι
ούτε αργός αλλά ούτε και
γρήγορος

Στρατηγικές παράδοσης μαθήματος (2)
Στοχεύουμε σε ένα ζωηρό κι
ευχάριστο διδακτικό στυλ.
Προσπαθούμε να είμαστε
όσο πιο θεατρικοί γίνεται

Εκμεταλλευόμαστε τα
ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του
και τα συνδέουμε με την
παράδοση του μαθήματος

Παρέχουμε ευδιάκριτα τα
σημαντικά μέρη ενός
κεφαλαίου κι αν θεωρούμε
κάτι σημαντικό, το τονίζουμε
ιδιαίτερα

Στο τέλος της παράδοσης,
δίνουμε μια σύνοψη του τι
είπαμε στο μάθημα της
ημέρας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στρατηγικές ανάθεσης και αξιολόγησης
εργασιών (1)
Αποφεύγουμε τις
ερωτήσεις με πολλά
σκέλη

Θέτουμε σύντομα
ερωτήματα σε
απλουστευμένη γλώσσα

Προτιμάμε να δίνουμε
ένα υπόδειγμα λύσης της
άσκησης ή του τρόπου
που πρέπει να δουλέψει ο
μαθητής

Αναθέτουμε εργασίες
ανάλογα με τις δυνατότητές
του και φροντίζουμε οι
φωτοτυπίες (και τα τεστ) να
έχουν μεγάλες
γραμματοσειρές και κενά
ανάμεσα στις ασκήσεις

Ζητάμε από το μαθητή να
επαναλάβει με δικά του
λόγια τί πρέπει να κάνει
σε μια δραστηριότητα,
ώστε να βεβαιωθούμε ότι
το έχει καταλάβει

(Κουτουμάνος, 2014)

Στρατηγικές ανάθεσης και αξιολόγησης
εργασιών (2)
Δίνουμε το δικαίωμα της
παρουσίασης των
εργασιών σε
σχεδιάγραμμα ή σε μορφή
σημειώσεων (χειρόγραφο
ή σε ηλεκτρονική μορφή)

Δίνουμε πάντα
περισσότερο χρόνο για
ολοκλήρωση των
εργασιών

Υπενθυμίζουμε το χρόνο
που απομείνει για να
ολοκληρώσουν μια
γραπτή δοκιμασία

Διορθώνουμε και
αξιολογούμε τις
εργασίες/ διαγωνίσματα
με επιείκεια

Χρησιμοποιούμε
στρατηγικές ομαδικής
εκμάθησης

Ρόλοι ομαδικής εργασίας

Μάνατζερ
• Διαχειρίζεται τη συζήτηση
• Συντονίζει την εργασία και βοηθάει
όπου χρειάζεται
• Εξασφαλίζει ότι οι εργασίες γίνονται
και πληρούνται οι προθεσμίες

Γραμματέας
• Σημειώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν
• Γράφει και προετοιμάζει την έκθεση
Παρουσιαστής
• Φτιάχνει την παρουσίαση (σχεδιάγραμμα,
PowerPoint)
• Παρουσιάζει αποτελέσματα σε άλλες
ομάδες / τάξεις
• Απαντάει σε ερωτήσεις

Ερευνητής - Εξωτερικός Ανταποκριτής
• Βρίσκει και συλλέγει (κατάλληλους) πόρους υλικά

• Θέτει στον εκπαιδευτικό ερωτήσεις-απορίες
και ενημερώνει την ομάδα
Άλλοι ρόλοι:
Ελεγκτής
• Ελέγχει τα δεδομένα, τις βιβλιογραφικές πηγές
ή τα γραφικά για την ακρίβεια και την
ορθότητά τους
Αναστοχαστής
• Ρωτάει τα μέλη πώς έκριναν την διαδικασία, τι
αποκόμισαν από αυτήν, τι θα έκαναν
διαφορετικά την επόμενη φορά και ενημερώνει
τον εκπαιδευτικό

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Στρατηγικές οργάνωσης της τάξης
Τοποθετούμε τον μαθητή
μακριά από παράθυρα,
σώματα θέρμανσης και την
πόρτα. Καλύτερα κοντά στην
έδρα και δίπλα σε παιδιά που
δεν αντιμετωπίζουν
προβλήματα συμπεριφοράς

Απομακρύνουμε παιχνίδια,
βιβλία, αφίσες και
αντικείμενα από το άμεσο
οπτικό πεδίο του μαθητή
που διασπούν την προσοχή
του

Υπογράφουμε ένα
συμβόλαιο τάξης: Οι
κανόνες πρέπει να είναι
σαφείς, σύντομοι και
οπτικοποιημένοι

Δίνουμε στον μαθητή την
ευκαιρία να κινηθεί (να
γράψει στον πίνακα, να
δείξει στο χάρτη, να μας
φέρει κάτι). Γίνεται ο
«βοηθός» μας

Αναρτούμε ένα μηνιαίο
ημερολόγιο όπου
σημειώνονται τα
διαγωνίσματα, οι
προγραμματισμένες
εκδρομές, οι εκδηλώσεις του
σχολείου κ.ά.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Στρατηγικές οργάνωσης του μαθητή
Προτείνουμε να έχει ένα ή
δύο τετράδια με πολλά
θέματα.
Εναλλακτικά, φακέλους σε
διάφορα χρώματα ανάλογα
το μάθημα

Προτείνουμε καθημερινό
ημερολόγιο, όπου θα
σημειώνει τις σχολικές
εργασίες

ΓΛΩΣΣΑ: Ασκ. 1 σελ. 25

ΑΡΧΑΙΑ:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Ασκ. 2+3 σελ. 30

ΚΕΙΜΕΝΑ:

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ενότητα 3, σελ. 28-29
& ασκ. 2 σελ. 29.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: Επανάληψη της
ενότητας 2, σελ. 18-20.
ΦΥΣΙΚΗ:

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ:
ΑΓΓΛΙΚΑ:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Στρατηγικές τροποποίησης συμπεριφοράς
Τονίζουμε την επιθυμητή
συμπεριφορά και
επιβραβεύουμε τον
μαθητή και προσωπικά
και μέσα στην τάξη
Καθιερώνουμε παύση
μερικών δευτερολέπτων
για σκέψη πριν δώσουν
απαντήσεις στις
ερωτήσεις που τους
απευθύνουμε

Του επιτρέπουμε κατόπιν συμφωνίας - να
απασχολεί τα χέρια του
με κάτι

Δημιουργούμε κλίμα
αποδοχής αποριών και
ερωτήσεως στην τάξη,
ώστε να μην διστάζει να
ζητάει βοήθεια

Κρατάμε οπτική επαφή με
τον μαθητή και
χρησιμοποιούμε το όνομά
του όταν του μιλάμε

Ακολουθούμε ένα δομημένο
σύστημα ανταμοιβής και
συνεπειών οι οποίες
ακολουθούν ΑΜΕΣΩΣ μετά
την εκδήλωση της
συμπεριφοράς

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ο ρόλος και η στάση του εκπαιδευτικού (1)
• Ενημερωνόμαστε: Τι είναι η ΔΕΠ-Υ, ποια παιδιά έχουν, ποιες
είναι οι δυνατότητές τους και ποια λαμβάνουν φαρμακευτική
αγωγή
• Εντοπίζουμε στοιχεία από την επίδοση του μαθητή που
προβληματίζουν
• Χωρίς να χαρακτηρίζουμε τον μαθητή ως μαθητή με
μαθησιακές δυσκολίες, ενημερώνουμε τους γονείς ως προς τα
συμπτώματα
• Επιδιώκουμε ανοιχτή επικοινωνία με γονείς και άλλους
εκπαιδευτικούς

Ο ρόλος και η στάση του εκπαιδευτικού (2)
• Αναγνωρίζουμε την Αισθητηριακή Υπερφόρτωση και βρίσκουμε
έναν θετικό τρόπο επικοινωνίας με τον μαθητή
• Κάνουμε παρατηρήσεις για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά,
χωρίς να θίγουμε την προσωπικότητα του μαθητή
• Αναπτύσσουμε θετική διαπροσωπική σχέση με το μαθητή με
ΔΕΠΥ. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν νιώθουν ότι
ενδιαφερόμαστε προσωπικά
• Ενθαρρύνουμε και τονώνουμε
αυτοεκτίμηση του μαθητή

την

αυτοπεποίθηση

και

Ο ρόλος και η στάση του εκπαιδευτικού (3)
• Δεν παίρνουμε προσωπικά τη συμπεριφορά του παιδιού
• Ασκούμε πειθαρχία με αίσθηση δικαίου
• Δεν αδιαφορούμε και δεν απογοητευόμαστε
• Δεν αφήνουμε αβοήθητο τον «αδύναμο» μαθητή
• Είμαστε σύμμαχοι και όχι κριτές
• Δείχνουμε αγάπη και αποδοχή (Λειτουργούμε με ενσυναίσθηση!)
(Τομαράς, 2009)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών
Παράδοσης μαθήματος
• Διαγράμματα - πίνακες –
Εννοιολογικοί χάρτες
• Βίντεο
• Χρησιμοποιούμε ρυθμό και μελωδία
για να την απομνημόνευση
Ανάθεσης εργασιών
• Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής
• Συμπλήρωσης κενών
• Σωστού λάθους
• Αντιστοίχιση, σταυρόλεξο, κρεμάλα

Κατανόησης μαθήματος:
• Σκίτσο, κόμικς, ζωγραφιές από τον
μαθητή
• Δραματοποίηση
• Εστίαση στο νόημα (όχι μετάφραση)
Ιδέα για παιχνίδι:
Σκεφτείτε και παρουσιάστε στην τάξη
ένα
τέχνασμα
απομνημόνευσης
(ποιηματάκι, ακρωνύμιο, κίνηση με τα
χέρια)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
& ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Διδασκαλία Νέων Ελληνικών & Αρχαίων
Ελληνικών από Μετάφραση

Παράδοσης μαθήματος
• Εξήγηση της χρησιμότητας των κείμενων που διδάσκουμε και σύνδεση με τη ζωή και το
μέλλον τους
• Σχεδιαγράμματα - Εννοιολογικοί χάρτες για την ακολουθία γεγονότων
• Χρήση φόρμουλας: Ποιος - Κάνει - Τι – Που – Ποτέ – Γιατί
Ανάθεσης εργασιών
• Δραματοποίηση (οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ σε πρωταγωνιστικό ρόλο)
• Σκίτσα με τίτλους ή διαλόγους από τους μαθητές
• Χρήση τεχνολογίας από τους μαθητές (βίντεο, παρούσιαση)
• Υπόδειγμα ορθής απάντησης για χαρακτηρισμούς προσώπων
(Ο Οδυσσέας στην ενότητα … είναι/νιώθει …., όπως φαίνεται από τους στίχους …. . Επίσης…
Ακόμη… .
Εναλλακτικά: Πολλαπλής επιλογής όπου παρέχουμε τους χαρακτηρισμούς και ζητούμε
δικαιολόγηση)

Σχεδιάγραμμα αναπαράστασης μιας ιστορίας

ΚΑΝΕΙ

ΠΟΙΟΣ
ΤΙ

ΠΟΥ - ΠΟΤΕ
ΓΙΑΤΙ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διδασκαλία Ιστορίας

Εννοιολογικός χάρτης
Περσικών πολέμων

Χρησιμοποιούμε:
• σχεδιαγράμματα εννοιολογικούς χάρτες
• ευρηματικά ακρωνύμια,
ακροστιχίδες και παραλλαγές
Ιδέα για παιχνίδι!
Τρίλεπτη Δοκιμασία:
Γράψτε όσες περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να
σκεφτείτε σε 3 λεπτά για το θέμα
_____ .
Πηγή: http://dkoutseliou.blogspot.com/2012/01/blog-post_383.html

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣΕΚΘΕΣΗΣ

Διδασκαλία Έκφρασης- Έκθεσης
Διαχείριση Διαφοροποίησης Έργου Σε Ομάδες
Επεξεργασία διαγράμματος στην τάξη για θέμα έκθεσης σχετικά με το ρατσισμό:
«Έχοντας μελετήσει στην τάξη το υλικό τη ενότητας για το ρατσισμό, να
διαμορφώσετε ένα διάγραμμα με βάση το οποίο αργότερα θα γράψετε ένα
άρθρο για την ηλεκτρονική σχολική σας εφημερίδα με θέμα: “Ο ρατσισμός
σήμερα: αναζητώντας αίτια, συνέπειες και τρόπους αντιμετώπισης”»
Ομάδα 1: Αίτια
Ομάδα 2: Συνέπειες
Ομάδα 3: Τρόποι Αντιμετώπισης
Ομάδα 4: Μηνύματα κατά του ρατσισμού
(Βίντεο – PowerPoint – Διάγραμμα σε χαρτί/χαρτόνι – Κολάζ)

Γενικότερα: Προσοχή στη διατύπωση των ερωτήσεων.
Σαφήνεια, οργάνωση, αξιοποίηση σχηματικής διατύπωσης

(Η «υποστηρικτική» με σχήματα διατύπωση βοηθάει και μαθητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή και χωρίς
μαθησιακές δυσκολίες –γενικότερα, μαθητές «με αδυναμίες», χαμηλές/μέτριες επιδόσεις», διαφόρων τύπων νοημοσύνης
κλπ)

Π.χ. στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα1:
«κελεύσας»: Από το ρήμα κελεύω, να συμπληρώσετε τα ζητούμενα στους πίνακες:
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ (ενεργητικής φωνής)
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Γ΄ Πληθυντικό πρόσωπο

ΕΥΚΤΙΚΗ (ενεργητικής φωνής)
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Γ΄ Ενικό πρόσωπο

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ (ενεργητικής φωνής)
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Β΄ Ενικό πρόσωπο

Ανάλογα με την τάξη και τους στόχους μάθησης, π.χ. για μαθητές με καλύτερες επιδόσεις και με ενδιαφέροντα για σχετικές σπουδές, μπορεί παράλληλα να
δίδεται και εναλλακτική διατύπωση με όρους γραμματικής (π.χ. να ζητείται εγκλιτική αντικατάσταση κλπ).
1.

ΑΥΤΟΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αυτοστοχασμός - Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού
(self-reflection)

• Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή μου και πώς μπορώ να έχω
περισσότερες στιγμές σαν αυτήν;
• Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή μου και γιατί; Πώς θα
απαντήσω την επόμενη φορά;
• Οι μαθητές μου ήταν ενθουσιασμένοι που ήταν στην τάξη; Εάν
όχι, τι μπορώ να κάνω για να το αλλάξω αυτό;
• Με ποιο τρόπο οι μαθητές μου με εξέπληξαν περισσότερο;
• Πώς υποστήριξα τους μαθητές μου και πώς θα συνεχίσω να το
κάνω;
• Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια στη βελτίωση της
(Watanabe-Crockett, 2018)
πρακτικής μου και πώς θα τα ξεπεράσω;

2 ΑΣΤΕΡΙΑ & 1 ΕΥΧΗ
Όνομα

ΑυτοστοχασμόςΑυτοαξιολόγηση
(self-reflection)
Μαθητή

Θέμα

----------------------

Χρησιμοποίησε τα δύο αστέρια για να
γράψεις δυο πράγματα που έμαθες από την
ενότητα και την ευχή για κάτι που θα ήθελες
να προσπαθήσεις περισσότερο να μάθεις

Η

ΔΕΠ-Υ

ΤΗΣ

Η
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ

Ενεργητικός
Έξυπνος
Ενθουσιώδης
Δημιουργικός
Εφευρετικός
Απελευθερωμένος από υλικά
Σκέφτεται γρήγορα
Παίρνει ρίσκα & σπάει εμπόδια
Ζει τη στιγμή στο έπακρο
Ικανοποιεί τις ανάγκες του
Αστείος
(Ashley, 2005)

Υιοθετούμε ένα
«μοντέλο δυνατοτήτων»
(strength-based
approach)
Όχι τι ΔΕΝ μπορούν να
κάνουν οι μαθητές,
ΑΛΛΑ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ

Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο
που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το
διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει
Μaria Montessori

Ευχαριστούμε
πολύ…
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