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Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της επιμόρφωσης έργου : 
«Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών, για μαθητές με προβλήματα λόγου και 
ομιλίας. 

Κανένα τμήμα της εργασίας αυτής δεν αναπαράγεται, δεν αποθηκεύεται σε 
οποιαδήποτε σύστημα ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό και δεν 
μεταβιβάζεται σε καμιά μορφή και με κανένα τρόπο, χωρίς προηγούμενη άδεια του 
συγγραφέα. Το παρών έργο τελεί υπό δημοσίευση. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια του επιμορφωτικού σεμιναρίου «Επιμόρφωση και 
εξειδίκευση πραγματοποιήθηκε η παρούσα εργασία, η οποία μελετά την 
περίπτωση ενός μαθητή Α Τάξης, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρή 
εξελικτική γλωσσική διαταραχή/Ανωριμότητα (βλ. Γνωμάτευση). 
Συγχρόνως παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες στην κατάκτηση 
μηχανισμών πρώτης ανάγνωσης και γραφής καθώς και προβλήματα 
συμπεριφοράς ( π.χ ελλειμματική προσοχή). 

Από το Φεβρουάριο του 2005 παρακολούθησε μαθήματα στο τμήμα 
Ένταξης του σχολείου που ανήκει. Μέσα από τις δυνατότητες που δίνει η 
εξατομικευμένη υποστηρικτική παρέμβαση που δρομολογείται στο τμήμα 
και μέσα από την κατάρτιση που αποκτήσαμε πάνω στα προβλήματα λόγου 
και ομιλίας κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, σχεδιάστηκε το παρακάτω 
πρόγραμμα αξιολόγησης και παρέμβασης για την άμβλυνση των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος μαθητής. 

Ι. Ιστορικό από την οικογένεια. 

II Αξιολόγηση δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής. 

III. Λίστες ελέγχου ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων : 
1. Προφορικός λόγος, ομιλία, επικοινωνία( έλεγχος αρθρωτικών 

δυσκολιών, δομή, περιεχόμενο, χρήση, ροή, ρυθμός, μελωδία, 
διάθεση για ομιλία. 

2. Ψυχοκινητικότητα (γενική και λεπτή κινητικότητα, 
οπτικοκινητικό συντονισμό, παρατηρητικότητα, 
προσανατολισμό στο χώρο, ρυθμό και χρόνο, πλευρίωση). 

3. Νοητικές ικανότητες (οπτική μνήμη/ διάκριση/ σύνθεση/ 
διαδοχικών σειρών, ακουστική 
μνήμη/διάκριση/σύνθεση/διαδοχικών σειρών, λειτουργική 
μνήμη, συγκέντρωση προσοχής, λογικο μαθηματική σκέψη, 
συλλογισμοί). 

4. Συναισθηματική οργάνωση (αυτοσυναίσθημα, ενδιαφέρον για 
μάθηση, συνεργασία με άλλους). 

Οι παραπάνω αξιολογήσεις έγιναν με τη βοήθεια του Τεστ 
Αθηνά, του ερωτηματολογίου του ACHENBACH , αντίστοιχων 
κλιμάκων αξιολόγησης (βλ. Παράρτημα) , μέσα από τη φυσική 
παρατήρηση του εκπαιδευτικού και φυσικά, με τη βοήθεια 
γνώσεων που απεκομίσαμε στην διάρκεια του επιμορφωτικού 
σεμιναρίου. 
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IV. Κλίμακες αξιολόγησης Σχολικής ετοιμότητας (Β.Μ. Caldwell), 
Ερωτηματολόγιο Προβληματικής Συμπεριφοράς 
(Παρασκευόπουλος), Ερωτηματολόγιο Προβληματικής 
Συμπεριφοράς Νο 2 (Rutter), Κλίμακα Σχολικής Προσαρμογής 
(Power C. COTERELL). 

V. Τεστ Νοημοσύνης (Raven test). 

VΙ Υποστηρικτικό πρόγραμμα / παρέμβαση για καλλιέργεια 
φωνολογικής ενημερότητας και σωστή άρθρωση των φωνημάτων 
( σε πειραματική βάση, με τη βοήθεια της κατάρτισης που μας 
δόθηκε μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου). 

VII Υποστηρικτικό πρόγραμμα / παρέμβαση για κατάκτηση μηχανισμών 
Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής (24 διδ/λίες, παρατίθενται η 1η και 
η 2η ) . Αξιολόγηση προγράμματος. 

VIII Υποστηρικτικό πρόγραμμα / παρέμβαση για τροποποίηση 
προβληματικής συμπεριφοράς (κρίθηκε απαραίτητο να 
πραγματοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των άλλων 
δύο παρεμβάσεων, σε ποιοτικό και χρονικό επίπεδο). Αξιολόγηση. 

IX. Συμπεράσματα, συνολική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
υποστηρικτικού προγράμματος και στους τρεις τομείς που 
διενεργήθηκε. 

Αρχικά πήραμε τις πληροφορίες από τη μητέρα για το ιστορικό του 
παιδιού, δεν επι ΄ είναμε στις γενεσιουργές αιτίες διότι αφ΄ενός είναι 
δυσδιάκριτες, αφ ετέρου ο στόχος μας είναι να παρέμβουμε και να 
υποστηρίξουμε το παιδί έτσι ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει σιγά σιγά τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει χωρίς να χάνουμε πολύτιμο χρόνο. 

Στη συνέχεια δρομολογήσαμε τις αξιολογήσεις στους διάφορους τομείς 
που εμπλέκονται. Μετά από επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 
αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με δύο συγκεκριμένους τομείς, τα 
προβλήματα στην άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση 
και τη γραφή. Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι το παιδί βρίσκεται ήδη στην 
Α΄τάξη του δημοτικού και θα πρέπει να λάβουμε εκείνα τα παιδαγωγικά 
μέτρα και να θέσουμε σε προτεραιότητα εκείνους τους στόχους, που θα μας 
προεξοφλούν τη μειώση του αίσθηματος σχολικής αποτυχίας και τη 
συμβολή μας στην καλύτερη προσαρμογή και ένταξή του στο σχολικό 
πλαίσιο και τις απαιτήσεις της τάξης του. 
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Καθορίσαμε τις περιοχές παρέμβασης, τους ενισχυτές που θα 
χρησιμοποιήσουμε, τους προκαταβολικούς οργανωτές στους οποίους θα 
στηρίξουμε την παρέμβαση μας, σκεπτόμενοι πάντα το συγκεκριμένο 
νοητικό και συναισθηματικό δυναμικό που παρουσιάζει ο μαθητής. 

Στην πορεία του προγράμματος διαπιστώσαμε ότι για την εύρυθμη 
λειτουργία του, έπρεπε να παρέμβουμε και στον τομέα της συμπεριφοράς 
(ελλειμματική προσοχή / συνεχείς διακοπές του μαθήματος με άσχετες 
ερωτήσεις) έτσι ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους 
που είχαμε θέσει με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων αξιολογούσαμε το βαθμό επιτεύξης 
των στόχων μας και στη συνέχεια σχεδιάζαμε τις κινήσεις που έπρεπε να 
δρομολογήσουμε για το επόμενο στάδιο, έτσι ώστε μέσα στα πλαίσια της 
ανακαλυπτικής και κονστρουκτιβιστικής μάθησης να τονώνουμε το 
αυτοσυναίσθημα του παιδιού, το αίσθημα της επιτυχίας του και το 
αποτέλεσμα της εμπέδωσης των νέων φαινομένων. 

Η εικόνα που παρουσιάζει ο μαθητής μέσα από την παραπάνω μελέτη, 
μας δημιουργεί ερωτηματικά για τη συνύπαρξη γλωσσικών διαταραχών, 
δυσκολιών στο γραπτό λόγο και προβλημάτων συμπεριφοράς. Γι αυτό το 
λόγο παραθετούμε ένα ενημερωτικό θεωρητικό πλαίσιο για την 
αποσαφήνιση των όρων που εμπλέκονται, την αιτιολογία των δυσκολιών 
και την σχέση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ τους. 

ΑΙ. Προσδιορισμός των γλωσσικών προβλημάτων-δυσλειτουργιών-
διαταραχών (βλ. ράκος, Ειδική παιδαγωγική των προβλημάτων λόγου 

και ομιλίας, 1999) 

Τα προβλήματα στη γλωσσική εξέλιξη ενός παιδιού παρεμποδίζουν τη 
σωστή χρήση της μητρικής γλώσσας στα τρία επίπεδα της, το φωνολογικό, 
το συντακτικό και το μορφολογικό. 

Τα γλωσσικά προβλήματα, οι γλωσσικές διαταραχές και οι γλωσσικές 
δυσλειτουργίες εμφανίζονται συχνά σε άτομα με φυσιολογικές γενετικές 
προϋποθέσεις. Θεωρούμε σκόπιμο να προσδιορίσουμε τους όρους: 

• Γλωσσικό πρόβλημα 
• Γλωσσική δυσλειτουργία 
α Γλωσσική διαταραχή 
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Ο όρος γλωσσικό πρόβληµα είναι ευρύς και εμπεριέχει τόσο τις 
γλωσσικές δυσλειτουργίες όσο και τις γλωσσικές διαταραχές. Η αναφορά 
στον όρο γίνεται για να δηλώσουμε το ευρείας κλίμακας βαρύ και 
μακροπρόθεσμης διάρκειας γλωσσικό «έλλειμμα» χωρίς να αναφερόμαστε 
στην αιτιολογία αλλά στο σύμπτωμα. Το γλωσσικό πρόβλημα συντελεί στην 
περιορισμένη ικανότητα του ανθρώπου για κοινωνική προσαρμογή, ενώ 
επιδρά δυσμενώς σε κάθε ψυχοδιανοητική και μαθησιακή διαδικασία. 

Με τον όρο Γλωσσική Δυσλειτουργία εννοούμε τη συγκεκριμένη 
γλωσσική κατάσταση ενός ατόμου, με συγκεκριμένη αιτιολογία, κατά βάση 
οργανική, με αντίστοιχη επίδραση επί των ψυχοδιανοητικών λειτουργιών, 
που έχει ως αποτέλεσμα να επιβραδύνεται σημαντικά η όλη 
ψυχοδιανοητική και μαθησιακή εξέλιξη του ατόμου. Είναι όμως δυνατό, 
αφού εντοπίσουμε το αίτιο να βελτιώσουμε τη γλωσσική κατάσταση. 

Με τον όρο Γλωσσική Διαταραχή εννοούμε τη μερική, λιγότερο βαριά 
και περιορισμένης χρονικής διάρκειας γλωσσική κατάσταση ενός ατόμου 
με ελαφρές επιδράσεις στην ψυχοδιανοητική και κοινωνική εξέλιξή του, 
που μπορεί να εξαλειφθεί με κατάλληλους παιδοψυχολογικούς χειρισμούς. 
Αντίθετα, μπορεί να μετεξελιχθεί σε γενικευμένη γλωσσική διαταραχή εάν 
δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα ψυχοπαιδαγωγικά μέτρα και μέσα. 

Α2. Οι διαταραχές στη γλωσσική εξέλιξη ως παιδαγωγικό πρόβληµα 

Επειδή η περίπτωση του παιδιού που εξετάζουμε αντιμετωπίζει σοβαρή 
εξελικτική γλωσσική διαταραχή σύμφωναμε τη γνωμάτευση 
ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, θεωρούμε ωφέλιμο να παρουσιάσουμε 
παιδαγωγικούς τρόπους υποστήριξης και βοήθειας παιδιών (θέσεις της 
G.KNURA καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της Κολωνίας / βλ. ράκος, 
Ζητούμενα Ζητήματα, 1999) που αντιμετωπίζουν διαταραχές στη γλωσσική 
τους εξέλιξη. 

1η θέση: Παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών προκειμένου όλοι οι 
μαθητές να έχουν εξασφαλισμένη δυνατότητα ανάπτυξης των ατομικών 
τους ικανοτήτων ώστε να μπορούν να καταξιωθούν σε όλους τους τομείς 
που τα ενδιαφέροντά του, οι ανάγκες του και η κοινωνία του προσφέρουν. 

2η θέση: Για να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση πρέπει το 
εκπαιδευτικό σύστημα να διέπεται από οργάνωση τέτοια που να προσφέρει 
τη δυνατότητα για εξέλιξη κάθε ατομικής μαθησιακής ικανότητας του 
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παιδιού µέσα από προγραµµατισµένη µαθησιακή βοήθεια και 
εξατοµικευµένη διδασκαλία. 

3η θέση: Η γλώσσα και οι λειτουργίες της παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο 
στην εξέλιξη τόσο της µάθησης όσο και της σκέψης. Και ότι η γλώσσα µε 
την προφορική της και γραπτή της µορφή εξυπηρετεί την ανθρώπινη 
επικοινωνία. Στην κοινωνία µας αποτελεί το όργανο κλειδί για την 
διεκδίκηση δικαιωµάτων, για την κατανόηση, για την κατάκτηση και 
διαιώνιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε λαού καθώς επίσης και για 
την αναγνώριση των κατακτήσεων και επιδόσεων άλλων λαών. 
Έτσι ο ρόλος της γλώσσας για την αγωγή και την εκπαίδευση είναι 
θεµελιώδης. Αυτό σηµαίνει ότι η µάθηση και η επίδοση στην εκπαιδευτική 
διαδικασία βρίσκονται σε άµεση αλληλεξάρτηση µε τη γλωσσική εξέλιξη 
κάθε παιδιού. 

4η θέση: Το 10-15% των παιδιών του νηπιαγωγείου ή του δηµοτικού 
σχολείου παρουσιάζουν διαταραχές στη γλωσσική τους εξέλιξη. Μιλούν 
χωρίς να κατανοούν πλήρως, έχουν ένα περιορισµένο λεξιλόγιο, ή δεν 
µπορούν σύµφωνα µε την ηλικία τους αν επικοινωνούν γλωσσικά σωστά. 

5η θέση: Η γλωσσική τους εξέλιξη αποκλίνει σηµαντικά από αυτή των 
συνοµιλήκων τους. Οι περισσότερες γλωσσικές διαταραχές 
χαρακτηρίζονται ως «επιβραδύνσεις στη γλωσσική εξέλιξη» που σηµαίνει 
ότι η γλωσσική εξέλιξη σε αυτά τα παιδιά ακολουθεί αργούς ρυθµούς, 
συχνά συµπαρασύροντας και την όλη εξέλιξη της προσωπικότητας του 
παιδιού. 

Οι διαταραχές στη γλωσσική εξέλιξη προσβάλλουν, ανάλογα µε το είδος 
και την έκτασή τους, την ικανότητα για κατανόηση, για κεντρική γλωσσική 
επεξεργασία των πληροφοριών ή την άρθρωση. 

Συχνά οι διαταραχές αυτές επεκτείνονται και σε άλλους τοµείς όπως 
δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή. 

Συσχετίζονται επίσης µε επιβραδύνσεις στον κινητικό τοµέα, µε 
αδυναµίες ή βλάβες στον αισθητηριακό τοµέα( δυσκολεύονται στην 
αναγνώριση χρωµάτων), καθώς δε και µε δυσκολίες προσανατολισµού στο 
χώρο. 

Επίσης το παιδί δυσκολεύεται κατά τη διάκριση των φθόγγων σε μια 
λέξη, όταν την προφέρει ή όταν την ακούει. Κατά συνέπεια οι αδυναµίες 
αυτές ευνοούν την εµφάνιση µαθησιακών δυσκολιών ή ακόµα και την 
ανάπτυξη δυσλεξίας σε αυτά τα παιδιά. 

6η θέση: Οι γλωσσικές διαταραχές δεν πρέπει να εξετάζονται 
µεµονωµένα γιατί συχνά συνοδεύονται και από άλλες διαταραχές που 
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αφορούν όχι µόνο το γλωσσικό τοµέα αλλά έχουν σχέση και µε τον 
ψυχοκοινωνικό τοµέα και επηρεάζουν τη διανοητική εξέλιξη του ατόµου. 

Παιδιά µε προβλήµατα στη γλωσσική τους εξέλιξη ακόµα και όταν έχουν 
σχετικά καλό νοητικό επίπεδο, παραµένουν παιδιά υψηλού κινδύνου σε ότι 
αφορά την οµαλή εξέλιξη της προσωπικότητάς τους και τη σχολική τους 
επίδοση. Έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των παιδιών που έχουν κακή 
επίδοση στο σχολείο ή που επαναλαµβάνουν την τάξη έχουν πολλές φορές 
προβλήµατα λόγου και οµιλίας. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλεται ο έγκαιρος εντοπισµός, η έγκαιρη 
διάγνωση, η σωστή παιδαγωγική παρέµβαση σε όλους τους τοµείς που έχει 
εντοπιστεί η δυσλειτουργία. 

7η θέση: Η διαταραχή στη γλωσσική εξέλιξη ενός παιδιού επιδρά 
αρνητικά στις διαπροσωπικές του σχέσεις και σε όλη τη ψυχοδιανοητική 
του εξέλιξη. Η πολυαξονικότητα, η πολυπλοκότητα και η δυναµική αυτού 
του φαινοµένου πρέπει να προσεγγιστεί παιδαγωγικά για να επιτύχουµε µια 
θετική εξέλιξη στην πορεία ανάπτυξης του παιδιού. στο κέντρο όλων των 
εργασιών, ερευνών και των µέτρων δε βρίσκεται µόνο το γλωσσικό 
πρόβληµα ή η ατελής γλωσσική παραγωγή, αλλά βρίσκεται το παιδί που 
χρειάζεται ειδική εκπαίδευση και βοήθεια. Το παιδί εξαιτίας της γλωσσικής 
διαταραχής του έχει προβλήµατα σε όλους τους τοµείς της ζωής του. 

Η βελτίωση της γλωσσικής απόκλισης, ώστε να επιτευχθεί µια κανονική 
και σύµφωνη µε την ηλικία γλωσσική απόδοση, επιτυγχάνεται από τον 
ειδικό για τις διαταραχές λόγου και οµιλίας, που εφαρµόζει διάφορες 
µεθόδους τις οποίες εξετάζει για την πάντα ορθότητα τους. Ο 
λογοπαιδαγωγός χρειάζεται γνώσεις για τη διάγνωση και για τις µεθόδους 
θεραπείας. Κυρίως όµως πρέπει να έχει την ικανότητα να εφαρµόζει τις 
γνώσεις του σε παιδιά. 

Για να γίνει αυτό και για να γίνουν γόνιµοι οι διάφοροι προβληµατισµοί 
πρέπει η Παιδαγωγική ατόµων µε προβλήµατα λόγου και οµιλίας να 
επεξεργάζεται και τα δεδοµένα συγγενών επιστηµών, οι οποίες έχουν ως 
αντικείµενο έρευνας τη γλώσσα, τη διαταραγµένη γλώσσα, ή τον άνθρωπο 
µε γλωσσσικό πρόβληµα. Αυτές οι επιστήµες είναι η Γλωσσολογία, η 
Ιατρική, η Ψυχολογία και η Κοινωνιολογία. 

Έτσι ώστε να εξετάζονται και να συµβάλλουν όλες εκείνες οι 
πληροφορίες που συµβάλλουν στην κατανόηση των γλωσσικών 
διαταραχών και στη σηµασία τους για τον άνθρωπο στη λήψη των 
κατάλληλων λογοπαιδαγωγικών θεραπευτικών µέτρων και στο σχεδιασµό 
της κατάλληλης παρέµβασης στο λόγο και στην οµιλία. 

11 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

A3. Αποσαφήνιση των όρων:Καθυστέρηση άρθρωσης, Διαταραχή 
άρθρωσης, Φωνητική διαταραχή, Φωνολογική διαταραχή, 
Λεκτική απραξία, Λεκτική δυσπραξία, Δυσγλωσσία, Δυσαρθρία, 
Καθυστέρηση λόγου, Ειδική γλωσσική διαταραχή-Δυσφασία, 

Ακουστική αγνωσία, Διάχυτη διαταραχή της ανάπτυξης-αυτιστικό 
φάσµα (Αγγελική Γιαννετοπούλου, εισήγηση σεμιναρίου). 

1. Καθυστέρηση άρθρωσηςβειτουργική δυσλαλία) 
υσκολία στην πραγμάτωση ορισμένων φθόγγων λόγω αδυναμίας 

τοποθέτησης των αρθρωτών στη σωστή θέση. π.χ πλάγιος σιγματισμός. 
ιαγιγνώσκεται όταν η ανάπτυξη της άρθρωσης ενός παιδιού 

υπολείπεται της χρονολογικής του ηλικίας και δυσκολεύεται στην 
κατάκτηση αρθωτικών προτύπων του ενήλικα. στόσο θα προσεγγίσει 
τη χρονολογική του ηλικία σχετικά εύκολα και γρήγορα ακολουθώντας 
λογοθεραπευτικό πρόγραμμα. 

2. Διαταραχή άρθρωσης (οργανική δυσλαλία) 
Σοβαρή απόκλιση στην πραγμάτωση των ήχων της ομιλίας που την 
καθιστά δυσκατάληπτη. Μπορεί να είναι δομικής αιτιοπαθογένειας π.χ. 
ανατομικές ανωμαλίες των φωνοπλαστικών οργάνων σχιστία, 
νευρολογικής π.χ. η δυσαρθρία στην εγκεφαλική παράλυση, ή 
εκφυλιστικής π.χ. μυασθένεια. Χρειάζεται συστημικό και μακροχρόνιο 
πρόγραμμα λογοθεραπείας με σοβαρή πιθανότητα η βελτίωση να μην 
προσεγγίσει ποτέ τα αρθρωτικά πρότυπα του ενήλικα. 

3. Φωνητική διαταραχή 
Πρόβλημα στην επεξεργασία κατά την παραγωγή. υσκολία στον 
αρθρωτικό προγραμματισμό και αρθρωτικό σχεδιασμό για την 
τοποθέτηση των φθόγγων σε φωνολογική ακολουθία πριν την εκφορά. 
Το αρθρωτικό πρόγραμμα της λέξης δεν είναι σύστοιχο της 
φωνολογικής αναπαράστασης, η οποία δεν είναι σωστή. εν επηρεάζει 
το γραπτό λόγο. 

4. Φωνολογική διαταραχή 
Πρόβλημα στην επεξεργασία κατά την πρόσληψη. υσκολία στην 
φωνητική διάκριση, φωνολογική αναγνώριση και δημιουργία σωστής 
φωνολογικής αναπαράστασης. Αποτέλεσμα είναι από το φωνολογικό 
σύστημα του παιδιού να απουσιάζουν ομάδες φωνημάτων με κοινά 
διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά π.χ. όλα τα εξακολουθητικά να 
στιγμικοποιούνται. Το παιδί ακολουθεί συστημικές π.χ.( ηχηροποίηση / 
αηχοποίηση, εμπροσθοποιίηση / οπισθοποίηση) και δομικές (π.χ. 
απλοποίηση συμπλεγμάτων) διαδικασίες απλοποίησης των 
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διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών. Ομιλία δυσκατάληπτη ανάλογα με 
την έκταση των διαδικασιών. Επηρεάζει το γραπτό λόγο. 

5. Λεκτική απραξία 
ιαταραχή στην ομιλία μετά από εγκεφαλική κάκωση που επηρεάζει τον 

μυϊκό κινητικό συντονισμό του ατόμου. Χαρακτηρίζεται από 
λανθασμένες πραγματώσεις των αναμενομένων ήχων. Στις πιο σοβαρές 
της μορφές υπάρχει δυσκολία στην έναρξη της λέξης. Ο αρθρωτικός 
προγραμματισμός απαιτεί την εκφορά των φθόγγων σε συγκεκριμένη 
σειρά η οποία διαταράσσεται. Αδυναμία εκφοράς πολυσύλλαβων 
λέξεων. Συνοδεύεται από αλλοίωση της προσωδίας. Συχνά συνυπάρχει 
ή είναι απόρροια ευρύτερης δυσκολίας στο νευρομυϊκό συντονισμό και 
κινητικό προγραμματισμό. 

6. Λεκτική δυσπραξία 
Αναπτυξιακή διαταραχή της άρθρωσης με τα ακόλουθα συμπτώματα: 
- ήπια νευρολογικά σημάδια όπως νευρολογικοί στην προσπάθεια της 
τοποθέτησης των αρθρωτών, ελλιπές σφράγισμα στα χείλη , δόντια, 
δυσκολία στην κινητικότητα της γλώσσας. 
- δυσκολία στον αρθρωτικό προγραμματισμό των φθόγγων. 
- ιστορικό με καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας και πιθανές 
διαταραχές στη σίτιση (πρώιμη κατάποση) 
- δύσκαμπτα φωνητικά πρότυπα, φωνολογικά λάθη, αλλοίωση 
φωνηέντων, λάθη στις πολυσύλλαβες λέξεις 
- ακατάλληλος επιτονισμός και τονισμός 
- αντίσταση στην θεραπεία 

7. Δυσγλωσσία 
Συγγενής σχισμή της υπερώας (υπερωσχιστία) η οποία μπορεί να είναι 
μόνο στη μαλακή υπερώα ή και στη σκληρή ακόμη επάνω χείλος 
(χειλεοσχιστία). Οφείλεται σε αποτυχία συνένωσης των διάφορων 
αποφύσεων του προσώπου κατά την εμβρυϊκή περίοδο διάπλασης. Τα 
άτομα με σχιστίες παρουσιάζουν διαταραχές της άρθρωσης και της 
φώνησης πριν και μετά την χειρουργική επέμβαση. Επίσης μπορεί να 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ρόφηση την κατάποση και τη μάσηση. 
Χαρακτηριστικό η ρινολαλία. Για τον τρόπο ομιλίας των ατόμων με 
σχιστίες χρησιμοποιείται και ο όρος παλατολαλία. 
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8. Δυσαρθρία 
Μερική έλλειψη συντονισμού μεταξύ φώνησης άρθρωσης και αναπνοής 
που οφείλεται σε νευρομυϊκές διαταραχές. Συχνά θίγονται οι λειτουργίες 
της κατάποσης, ρόφησης και μάσησης. Χαρακτηριστικό η ανακρίβεια 
και η αστάθεια στην άρθρωση. Η δυσαρθρία έχει τους εξής τύπους: 
α) Υποτονική με έντονή ρινολαλία 
β) Σπαστική με ιδιαίτερα αργό ρυθμό ομιλίας 
γ) Αταξική, δυσκολίες επιτονισμό 

δ) Υποκινητική με ιδιαίτερα εξασθενημένη φωνή 
ε) Υπερκιντητική , ταχεία μορφή (χορεία) βραδεία μορφή (αθέτωση, 

δυσκινησία, δυστονία). 
στ) Μικτή 

9. Καθυστέρηση λόγου 
Στη γλωσσική ικανότητα αντανακλάται αναπτυξιακά ικανότητα παιδιού 
για μικρότερη χρονολογική ηλικία. Αξιολόγηση με σταθμισμένες 
διαδικασίες για να εξακριβωθεί το εύρος και η σοβαρότητα της 
απόκλισης. 
Σχετίζεται με: 
- απώλεια ακοής, νοητική στέρηση, οπτικές διαταραχές, σοβαρές 

συναισθηματικές διαταραχές, σοβαρές νευρολογικές διαταραχές, 
περιβαλλοντική στέρηση. 

10. Ειδική γλωσσική διαταραχή - Δυσφασία 
Αναπτυξιακή διαταραχή που θίγει τη γλωσσική ικανότητα ως προς τη 
δομή και το περιεχόμενο αφήνοντας άθικτη την πραγματολογία. 
Χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην ανάπτυξη του λόγου χωρίς την 
παρουσία εμφανών οργανικών βλαβών στο κεντρικό νευρικό σύστημα 
και χωρίς την ύπαρξη αισθητηριακών αναπηριών. Για να διαγνωστεί 
θα πρέπει το παιδί να εμφανίζει υψηλό μη λεκτικό (εκτελεστικό) IQ με 
χαμηλό λεκτικό IQ και να συντρέχουν τουλάχιστον ένα από τα 
παρακάτω: 
- ιστορικό με καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη 
- φωνολογικές δυσκολίες και δυσγραμματισμό 
- δυσκολίες στον επιτονισμό 
- περιορισμένο συμβολικό παιχνίδι 
- περιορισμένη ακουστική μνήμη 
- δυσκολίες στην γλωσσική κατανόηση 
- διαταραχή στο γραπτό λόγο 
- Επίγνωση, απογοήτευση από χαμηλή γλωσσική ικανότητα 
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11. Ακουστική αγνωσία 
Καλή ακοή αλλά δυσκολία στην ακουστική αντίληψη και διάκριση των 
ήχων του περιβάλλοντος και της ομιλίας. Έχει ως συνέπεια σοβαρότατη 
καθυστέρηση λόγου σε όλα τα γλωσσολογικά επίπεδα και δευτερογενώς 
στην επικοινωνία και στην κοινωνικότητα με διατήρηση της 
επικοινωνιακής πρόθεσης. 

12. Διάχυτη διαταραχή της ανάπτυξης - αυτιστικό φάσμα 
Σοβαρή διαταραχή που επηρεάζει την επικοινωνία και την 
αλληλεπίδραση με τους άλλους αλλά και με το περιβάλλον. 
Χαρακτηριστικές δυσκολίες:διαταραχή κοινωνικότητας, διαταραχή 
κοινωνικής επικοινωνιας, διαταραχή στη σκέψη και το παιχνίδι. Τα 
άτομα με αυτισμό έχουν περιορισμένη βλεμματική επαφή, δεν 
ενδιαφέρονται για τους άλλους, μπορεί να μην αναπτύξουν ποτέ 
προφορική ομιλία ή να χρησιμοποιούν την προφορική ομιλία με 
παράξενο τρόπο. Παρουσιάζουν δυσκολίες στην πραγματολογία, στην 
συζήτηση και στην κατανόηση της πρόθεσης του άλλου, μπορεί να 
εμφανίζουν στερεοτυπικές κινήσεις, ηχολαλία και περιορισμένο έως 
καθόλου συμβολικό παιχνίδι. Αντιστέκονται στις αλλαγές της 
καθημερινότητας τους και στις αλλαγές του περιβάλλοντος και μπορεί 
αν εμφανίζουν υπερευαισθησία ή υποευαισθησία σε ερεθίσματα. Ο 
βαθμός σοβαρότητας του αυτισμού κυμαίνεται από σοβαρός έως ήπιος. 
Ο αυτισμός μπορεί να συνυπάρχει με οποιοδήποτε νοητικό δυναμικό. 

Β1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΟΡΙΣΜΟΣ/ΑΝΑΛΥΣΗ) 

Από το 1962, που ο όρος «Μαθησιακές υσκολίες» χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά από τον Kirk, έχει προκύψει μια πληθώρα ορισμών οι 
οποίοι διαμορφώνονται ανάλογα με την κυρίαρχη αντίληψη κάθε 
εποχής σχετικά με τη φύση των Μαθησιακών υσκολίών. Η διαδικασία 
αυτή δεν έχει περατωθεί ακόμα και οι επιστήμονες συνεχίζουν τις 
προσπάθειές τους για βελτίωση του ορισμού. 

Σύμφωνα με τον τελευταίο ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική 
κοινότητα ορισμό: 
«Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε 
μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με 
σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων 
ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών 
ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και 
αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος . Με 
τις μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν προβλήματα σε 
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συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης. Αυτά τα προβλήματα ωστόσο δεν συνιστούν από μόνα 
τους Μαθησικές υσκολίες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να 
εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή 
βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή να 
δέχονται την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι οι 
πολιτισμικές διαφορές και η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, 
αυτές δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα των παραπάνω καταστάσεων ή 
εξωτερικών επιδράσεων» (Hammill, 1990). 

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα 
διαταραχών. Τόσο ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνονται όσο και η πιθανή 
αιτιολογία τους εμφανίζονται ιδιαίτερα διαφοροποιημένα, σε βαθμό που 
είναι δύσκολο να εντοπιστούν κάποια κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα 
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. ς χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών 
έχουν καταγραφεί οι δυσκολίες αντίληψης, οι κινητικές διαταραχές, οι 
διαταραχές προσοχής, οι διαταραχές μνήμης, τα προβλήματα κοινωνικο-
συναισθηματική φύσης, τα προβλήματα κινήτρων και οι διαταραχές 
μεταγνωστικής φύσης (Mercer, 1987, Kirk & Gallgher, 1989). στόσο 
όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά παρατηρούνται και σε άλλες πολλές 
κατηγορίες ειδικών αναγκών με αποτέλεσμα να συνεισφέρουν ελάχιστα στη 
διαφορική διάγνωση των παιδιών με Μαθησιακές υσκολίες. 

Β 2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 
Όσον αφορά την αιτιολογία και την ερμηνεία των Μαθησιακών 

υσκολιών έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς πολλές υποθέσεις και έχουν 
πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες. 

Η εκτεταμένη επισκόπηση τέτοιων ερευνών δείχνει ότι παράγοντες όπως 
οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, τα κίνητρα και οι γλωσσσικές 
δεξιότητες είναι υπεύθυνοι για την ύπαρξη των Μαθησιακών υσκολιών 
(Vellutino ,1979 /Kavale & Forness, 1985). 

Σήμερα οι επιστήμονες συγκλίνουν στην άποψη ότι οι αναγνωστικές 
δυσκολίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι αποτέλεσμα σοβαρής 
ανεπάρκειας στη γλωσσική και πιο συγκεκριμένα στη φωνολογική 
επεξεργασία (Wagner & Torgesen, 1987 / Vellutino, 1991 /Wagner, 
Torgessen & Rashotte, 1994). 

Ο όρος φωνολογική επεξεργασία αναφέρεται εδώ στην ικανότητα του 
παιδιού να κατανοεί ότι οι λέξεις αποτελούνται από φωνήματα και να 
μπορεί να χρησιμοποιεί τα φωνήματα ως γλωσσικές μονάδες για να φτιάξει 
λέξεις. Σε πολλές περιπτώσεις η πεποίθηση των επιστημόνων σχετικά με το 
ρόλο των ικανοτήτων φωνολογικής επεξεργασίας στη δημιουργία 
αναγνωστικών δυσκολιών είναι τόσο ισχυρή, ώστε η ύπαρξη διαταραχών 
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στην περιοχή αυτή προτείνεται ως μοναδικό στοιχείο για τη διαφορική 
διάγνωση των Μαθησιακών υσκολιών (Siegel, 1989 / Stanovich, 1991 / 
Siegel, 1992). 

Συνεπώς ένα θέμα που δεν μπορεί να μείνει στο περιθώριο της 
θεώρησης των μαθησιακών δυσκολιών είναι η συμβολή της γλώσσας στη 
σκέψη και στην οργάνωση της γνώσης. ύο θέσεις που μπορούν να 
υποστηριχτούν σε σχέση με τα μαθησιακά προβλήματα είναι: 
- ότι οι μαθησιακές λειτουργίες οφείλονται σε γλωσσικά προβλήματα 
κυρίως όταν αυτά δεν έχουν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και 
- ότι τα μαθησιακά προβλήματα καταλήγουν σε γλωσσικές διαταραχές. 

Συνήθως η πραγματικότητα δεν προκύπτει μέσα από τόσο σαφείς αλλά 
και από αποσπασματικές σχέσεις. Η γλώσσα είναι μία από τις 
πολυπλοκότερες ανώτερες ψυχοδιανοητικές λειτουργίες του ανθρώπου, 
στην οποία μετέχουν όλοι οι παράγοντες που συναποτελούν το σύστημα 
άνθρωπος-περιβάλλον και άρα η πιο ευαίσθητη. 

Ακόμα και όταν δεν συντρέχει εγγενές σοβαρό πρόβλημα, η λειτουργία 
της γλωσσικής λειτουργίας μπορεί να παρουσιάζει ευάλωτα σημεία. Είναι 
άραγε θεμιτό να πούμε ότι δεδομένου ότι η γλώσσα οργανώνει τη σκέψη, η 
αρχική εμπλοκή θα πρέπει να ανιχνευτεί στη γλωσσική λειτουργία; Ή να 
θεωρήσουμε πως, δεδομένου ότι η σκέψη προηγείται της γλωσσικής 
έκφρασης, τα προβλήματα στη γλώσσα προϋπήρχαν ως προβλήματα στη 
γνωστική επεξεργασία; Τα ερωτήματα αυτά είναι κυρίως θεωρητικά και 
ερευνητικά, διότι στην πράξη και άρα στην εκπαιδευτική πρακτική οι 
γλωσσικές διαταραχές που εμφανίζουν συνήθως τα παιδιά συνοδεύονται 
και από άλλες διαταραχές που αφορούν όχι μόνο το γλωσσικό τομέα, αλλά 
έχουν σχέση και με τον ψυχοκοινωνικό τομέα και επηρεάζουν την 
διανοητική εξέλιξη του ατόμου( ράκου, Ζητούμενα Ζητήματα, 1996). 

Γ1. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

1. Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ 
Η προβληματική συμπεριφορά του παιδιού ορίζεται από την ικανότητα 
ή την ανικανότητά του να προσαρμοστεί στο καθημερινό του 
περιβάλλον και να επικοινωνήσει με τους γύρω του με τρόπο που η 
κοινωνία αποδέχεται και εγκρίνει. 

Ο παραπάνω ορισμός είναι τόσο ασαφής ώστε να θεωρείται 
απαραίτητη η ανάλυση των παραγόντων εκείνων που ευθύνονται για 
την ασάφειά του. Επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων 
χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους για να περιγράψουν τα παιδιά με 
προβληματική συμπεριφορά. 
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Οι δυσκολίες ορισμού του προβλήματος οφείλονται σε πολλούς 
λόγους, ο κυριότερος αναφέρεται στην έλλειψη έγκυρων και αξιόπιστων 
κριτηρίων για την ακριβή μέτρηση της προσωπικότητας, της 
προσαρμογής, του άγχους ή άλλων σχετικών ψυχολογικών εννοιών που 
θα χρησίμευαν σα βάση για τον ορισμό της. 

2. ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Οι αιτίες της προβληματικής συμπεριφοράς αποδίδονται συνήθως σε 
τέσσερις παράγοντες: 
α). Βιολογικοί παράγοντες 
Η συμπεριφορά μπορεί να επηρεαστεί από γενετικούς, νευρολογικούς ή 

βιοχημικούς παράγοντες ή από συνδυασμό των παραπάνω. Υπάρχει 
σχέση μεταξύ ανθρώπινου σώματος και συμπεριφοράς και επόμενο 
είναι να αναζητούμε κάποιες αιτίες βιολογικής φύσης για να 
εξηγήσουμε ορισμένες μορφές συμπεριφορικών διαταραχών» (Ό. 
Hallahan, J. Kauffman, 1986). 
β) Οικογενειακό περιβάλλον 
Η διερεύνηση της αιτιολογίας της προβληματικής συμπεριφοράς έχει για 
χρόνια επικεντρωθεί στον παράγοντα οικογένεια. 

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών τονίζει τη σημασία της καλής 
οικογενειακής οργάνωσης και ατμόσφαιρας στην ψυχική υγεία του 
παιδιού. 

Κατά τους Hallahan & Kauffman, 1986, η διεθνής έρευνα έχει 
αποτύχει να αποδείξει την ύπαρξη μόνιμης και σταθερής σχέσης μεταξύ 
ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και οικογενειακών παραγόντων. 

γ) Πολτισμικοί— κοινωνικοί παράγοντες 
Αξίες και κανόνες συμπεριφοράς υιοθετούνται από το παιδί μέσω μιας 
ποικιλίας κοινωνικών καταστάσεων, απαιτήσεων, απαγορεύσεων και 
προτύπων. Μια διάσταση του κοινωνικού περιβάλλοντος που είναι 
γνωστό πως διαμορφώνει τη συμπεριφορά του παιδιού είναι το 
φαινόμενο της μίμησης. 

δ) Σχολικοί παράγοντες 
Η πρόοδος ενός παιδιού στο σχολείο εξαρτάται όχι μόνο από την 
επίδοσή του στα μαθήματα, αλλά και από τη συναισθηματική του 
κατάσταση και την κοινωνική του συμπεριφορά. 

Ένας μεγάλος αριθμός μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να εμποδίσει 
την πρόοδο του μαθητή, να δημιουργήσει προβλήματα συμπεριφοράς 
και να έλξει αρνητικά την προσοχή των δασκάλων και των 
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συμμαθητών. Το παιδί που παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στα 
μαθήματα παρουσιάζει συνήθως πολλαπλά κοινωνικο-
συμπεριφοριστικά προβλήματα, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την 
επιθετικότητα, την παρορμητικότητα, την κοινωνική απόσυρση και τη 
συναισθηματική ανωριμότητα. 

3. ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ 
Οι αιτίες της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς είναι πολλές και πολύπλοκες. 
Για τους περισσότερους ερευνητές του θέματος, «τα αίτια είναι 
συνήθως πολυπαραγοντικά ή προς το παρόν ακαθόριστα», 
(Κωτσόπουλος, 1987). 

Οι αιτίες των διαταραχών της συμπεριφοράς όχι μόνο αλληλεπιδρούν 
και αλληλοκαλύπτονται αλλά και τα προβλήματα που προξενούν 
επιδρούν επίσης μεταξύ τους και επικαλύπτονται. 

Κάθε εξωγενής ή εγγενής παράγοντας μπορεί να προξενήσει στο 
παιδί προβληματική συμπεριφορά, μαθησιακές δυσκολίες ή άλλα 
προβλήματα όπως είναι η νοητική στέρηση. 

Οι αιτιολογικοί παράγοντες αλληλοεξαρτώνται, πράγμα που ισχύει 
και για τις δυσκολίες μάθησης και συμπεριφοράς. Οι αρχικές συνήθως 
αιτίες μιας διαταραχής μένουν συνήθως άγνωστες ή εντοπίζονται με 
μεγάλη δυσκολία. Η σημασία όμως της εντόπισης των αιτίων μπορεί να 
υπερτονιστεί, με κίνδυνο να αποβεί ο κύριος σκοπός του προγράμματος 
αντιμετώπισης της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς στο σχολείο. Όπως 
τονίζουν οι Wallace & Kayffman,1986, ακόμα και αν συνταχθεί ένας 
εκτενής κατάλογος με όλες τις αιτίες της προβληματικής συμπεριφοράς, 
δε θα είναι χρήσιμος στον εκπαιδευτικό αν κάθε αιτία δε συνεπάγεται 
ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης. Προς το 
παρόν ελάχιστες είναι οι πραγματικές αιτίες που συνεπάγονται 
συγκεκριμένες λύσεις και θεραπείες και ακόμα πιο λίγες αποδεικνύονται 
χρήσιμες στον εκπαιδευτικό ή εφαρμόσιμες στο χώρο του σχολείου. 
Είναι λοιπόν περισσότερο ρεαλιστικό να ερευνούνται προσεκτικά οι 
παράγοντες εκείνοι που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης 
της προβληματική συμπεριφοράς κάτω από δεδομένες συνθήκες. Το δε 
ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού θα πρέπει να συγκεντρώνεται στους 
παράγοντες εκείνους που μπορεί να μεταβάλλει ο ίδιος. 
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4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Προτείνονται κάποιες βασικές αρχές για το σχεδιασµό προγραµµάτων 
παρέµβασης στην τροποποίηση προβληµατικής συµπεριφοράς 
(Πολυχρονοπούλου, 1995): 

α) Η προβληµατική συµπεριφορά είναι νόµιµη. Είναι «δικαίωµα» και 
συχνά πέρα από τις δυνατότητες του παιδιού να πάψει να 
συµπεριφέρεται προβληµατικά. 

β) Οι παράγοντες που µπορούν να ελεγχθούν πρέπει να εντοπιστούν και 
να αλλάξουν για να δώσουν θεραπευτικές λύσεις. 

γ) Το παρελθόν δεν µπορεί να το αλλάξει κανείς και πολλοί από του 
αιτιολογικούς παράγοντες του χθες που εξακολουθούν να συντηρούν το 
πρόβληµα σήµερα είναι αδύνατο να αλλάξουν από τον εκπαιδευτικό. 

δ) Το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίµα της σχολικής τάξης µπορεί συχνά 
να φέρει επιθυµητές αλλαγές στη ζωή του παιδιού, ακόµα και αν τίποτα 
άλλο δεν µπορεί να αλλάξει. 

ε) Τα περισσότερα από όσα συµβαίνουν µέσα στην αίθουσα 
διδασκαλίας µπορούν να ελεγχθούν και να αλλάξουν . 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΗ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
[ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Α ΕΡΦΗ ΤΗΣ] 

Λ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΙ. ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ : 
ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΟΝΕ Ν : 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

Α2. ΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ ΤΟΥΣ 
Έχει πρόβλημα στο λόγο, αλλά αντιμετωπίζει και δυσκολίες και στα μαθήματα του 

σχολείου. 

A3. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔ ΟΚΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Να έχει ιδιαίτερη μεταχείριση και να μπορέσει να συμπορευτεί με το επίπεδο της τάξης. 

Α4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Ανησύχησαν από τότε που ο Ηλίας ήταν 20 
μηνών, διότι δεν έλεγε ούτε συλλαβές, αλλά και κινητικά δεν είχε την αντίστοιχη εξέλιξη 
με την ηλικία του. Σε ηλικία 3 ετών ψέλλισε τα πρώτα μπα, μπα, μα, μα . 

Β. ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙΑΙΚΟΥΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

Β.1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ / ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

1. Επισκέφθηκαν πολλούς ωτορινολαρυγγολόγους για να διαπιστώσουν την 
κατάσταση ακοής του παιδιού. 

2. Ακουόγραμμα στο νοσοκομείο ΠΑΙ Ν - ΑΚΟΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
3. Αναπτυξιολόγος / αναπτυξιακή απόκλιση 6μηνών σε ηλικία 3 ετών. 
4. Αξονική εξέταση εγκεφάλου και εξέταση άκρων. 
5. Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. 
6. Γενικές εξετάσεις DNA μετά από παραπομπή γενετησιολόγου. 
7. Συνεδρίες με παιδοψυχιάτρους σε ηλικία 3,5 ετών. 
8. Κοπή χαλινού σε ηλικία 6 ετών. 
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Β2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

1. Παρακολούθηση μαθημάτων σε ιδιωτικό κέντρο, με παροχές ειδικής αγωγής 
όπως λογοθεραπείες, εργοθεραπείες από ηλικία 3 ετών μέχρι σήμερα και 
επιπρόσθετα τον τελευταίο χρόνο ειδικά μαθησιακά προγράμματα. 

2 α)Μετά από επίσκεψη σε άλλο λογοπεδικό διαπιστώθηκε, ότι το παιδί δεν έχει 
έλεγχο του οργάνου της γλώσσας και παράλληλα υπάρχει ένας υπογναθισμός με 
αποτέλεσμα τα κάτω δόντια να πληγώνουν τα άνω ούλα . 

β) ́Εγινε πρόταση επίσης , να υποβληθεί ο Η. στο τεστ νοημοσύνης WISK 
προκειμένου, να διαπιστώσουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται νοητικά διότι 
έχουμε ενδείξεις, ότι εκτός από την ανωριμότητα που παρουσιάζει πρέπει να 
συντρέχουν και άλλοι λόγοι { νοητικού δυναμικού}.Κάτι τέτοιο όμως δεν 
έγινε. 

Γ. ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ι. ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 
Η εγκυμοσύνη ήταν επιθυμητή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 

ΙΙ ΤΟΚΕΤΟΣ 
1. Ο τοκετός παρουσίασε προβλήματα, έτσι το παιδί γεννήθηκε σε 

συνθήκες περιγεννητικής ασφυξίας. 
2. Γεννήθηκε φυσιολογικά , στους 9 μήνες. 

ΙΙΙ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
Ι. Καθυστέρησε λίγο να περπατήσει / 17 μηνών. 
3. Τις πρώτες λέξεις τις είπε, 3 ετών. 
4. Τις πρώτες φράσεις τις είπε 5,5 - 6 ετών. 
5. Έλεγχο σφιγκτήρων απέκτησε 2 - 2,5 ετών. 
6. Παρουσίασε σπαστική βρογχίτιδα. 
7. Νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο για επέμβαση σε στένωση του πυλωρού σε 

ηλικία 30 ημερών. 
8. Η καθυστέρηση που ανησύχησε, ήταν αυτή στην ανάπτυξη του λόγου. 
9. Στην όραση και στην ακοή δεν παρουσίασε προβλήματα. 

ΙV. ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

IV.1.ΟΜΙΛΙΑ 

1. Οι πρώτες κατανοητές λέξεις ήταν σε ηλικία 4,5-5 ετών. 

2. Προσπαθούσε όμως να επικοινωνήσει από μικρός δια μέσου της 
νοηματικής. 
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3. Αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες στην εκμάθηση 
σωστής προφοράς και χρήσης του προφορικού λόγου. 

4 Η ομιλία του είναι δυσκατάληπτη. 
5. εν παρουσιάζει αναστολές στο να μιλήσει αντίθετα θέλει να μιλάει 

συχνά. 

IV 2.ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Ασχολείται με το κολύμπι και το ΤΑΕ KWO-DO 4 φορές την 
εβδομάδα. 

2. Μπερδεύει συχνά το δεξί με το αριστερό. 
3. Καθημερινά του δίνεται χρόνος για κινητικό παιχνίδι στην παιδική 

χαρά, μετά το πέρας των μαθημάτων του σχολείου. 

V. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 

1. Εκδηλώνει φοβισμένη συμπεριφορά μπροστά σε μασκαρεμένους τις 
απόκριες. 

2. Συμμαζεύει τα πράγματά του, οργανώνει το χώρο του, βοηθάει στις 
δουλειές του σπιτιού. 

VI. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

1. εν είναι κλειστό παιδί. 
3. Του αρέσει το παιχνίδι. 
4 Αδυνατεί να αναλάβει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο μέσα σε παιχνίδι. 
5. Φίλους έχει στην παιδική χαρά και στο σχολείο, της ίδιας ηλικίας και 

του ίδιου φύλου. 

VII. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1. εν παρουσιάζει προσκόλληση στη μητέρα, δείχνει αδυναμία στον 
παππού του, που τον πηγαίνει στις κούνιες και στον πατέρα του που τον 
βλέπει ελάχιστα λόγω της εργασίας του. 

2. εν λειτουργεί επιθετικά αλλά μερικές φορές αντιδρά όταν πιέζεται. 
Όταν όμως θέλει να παίξει, φέρεται επιθετικά στα άλλα παιδιά 
προκειμένου να τους κάνει να παίξουν μαζί του. 

3. ε δείχνει να ζηλεύει τη μικρότερη αδελφή του. 
4 Χρησιμοποιεί το ψέμα αλλά όχι έντονα. 
5. Απειλεί με φυγή όταν πιέζεται. 
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Υπάρχει ένα αδερφάκι, κοριτσάκι κατά ένα χρόνο µικρότερο µε 
φυσιολογική ανάπτυξη. 

2. Υπάρχουν παππούδες και από τους δύο γονείς. Στο σπίτι των γονέων 
της µητέρας πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα µε τη µητέρα τους επειδή ο 
πατέρας δουλεύει και κατά συνέπεια απουσιάζει από το σπίτι. 

3. Η µητέρα έχει πει ότι κάποια θεία του συζύγου της, είχε πει γι αυτόν ότι 
και εκείνος είχε καθυστερήσει να µιλήσει όταν ήταν µικρός. 

II. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

1. Μένουν σε ιδιόκτητο οίκηµα στο Κερατσίνι µαζί µε την αδελφή της 
µητέρας - σε διαφορετικά διαµερίσµατα . Θα µετακοµίσουν όµως το 
καλοκαίρι στο Χαλάνδρι σε νέα ιδιόκτητα διαµερίσµατα , επειδή θα 
µετακοµίσει εκεί και η αδελφή της µητέρας. 

2. Οι σχέσεις µε την οικογένεια της θείας του είναι πολύ ζεστές και σε 
καθηµερινό επίπεδο. 

III.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ 

1. ΗΛΙΚΙΑ: 
2. ΜΟΡΦ ΣΗ: 
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

III.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ 

1. ΗΛΙΚΙΑ: 
2. ΜΟΡΦ ΣΗ: 
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ιδιοκτήτης φούρνου. Εργάζεται πάρα πολλές ώρες , έχει 

ελάχιστο χρόνο για την οικογένειά του. 

IV. Δ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

1. Ο Η. µένει και µε τους δύο γονείς. 
2. Την ευθύνη όµως και την υποχρέωση της διαπαιδαγώγησής του την έχει 

αναλάβει η µητέρα µε τη σύνοδη παρουσία της αδερφής της [στη 
συνέντευξη µε τη δασκάλα του τµήµατος ένταξης, καθώς και στη 
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συνέντευξη µε το λογοπεδικό ήρθαν µαζί, όπου η αδερφή κρατούσε 
πρωταγωνιστικό ρόλο]. 

3. Ο πατέρας συµµετέχει ελάχιστα έως καθόλου στη διαπαιδαγώγησή του 
Η, αρνείται να µαθαίνει κατά τα λεγόµενα της µητέρας για την εξέλιξη 
που σηµειώνει σε σχέση µε τις δυσκολίες του, επικαλούµενος ότι είναι 
κουρασµένος {διαφαίνεται ότι δεν έχει αποδεχτεί το πρόβληµα του γιου 
του}. 

4 Η µητέρα παραπονείται έντονα σε σχέση µε αυτή τη συµπεριφορά του 
συζύγου της και δεν µπορεί να την κατανοήσει. Ανησυχεί και ψάχνει για 
να βρει απαντήσεις στο θέµα του Η, αλλά επιµένει τόσο η ίδια όσο και 
η αδερφή της να είναι αρνητικές στην πιθανότητα επανάληψης της 
τάξης {µερική αποδοχή του προβλήµατος}. 

5. Ο Η. έχει ιδιαίτερη αδυναµία στον πατέρα του, αφενός τον βλέπει 
ελάχιστα αφ΄ετέρου δεν τον πιέζει για τίποτα, σε αντίθεση µε τη µητέρα 
που τον υποχρεώνει να προσπαθεί και να εργάζεται. 

6. Μια τυπική µέρα της ζωής του Η. περιλαµβάνει: 

Σχολείο, κούνιες, φαγητό, διάβασµα, συνεδρίες στο ειδικό κέντρο ή 
αθλητικές δραστηριότητες µε την εποπτεία της µητέρας, εκτός από τις 
κούνιες. 
Την Παρασκευή πηγαίνουν µε τη µητέρα στους γονείς της, {λόγω του 
ότι ο πατέρας εργάζεται} µέχρι Σάββατο βράδυ, µετά επιστρέφουν στο 
σπίτι διαβάζουν και την Κυριακή βγαίνουν έξω µε τον πατέρα. 

V. ΣΤΥΛ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ 

1. Ο Η. µεγαλώνει έχοντας αίσθηση ορίων στη συµπεριφορά 
του. Υπάρχουν συνέπειες της αρνητικής συµπεριφοράς καθώς 
επιβράβευση της θετικής , αλλά όχι µέσα σε σταθερά πλαίσια. 

3. Καταβάλλονται οι προσπάθειες από την οικογένεια να του δοθούν οι 
ευκαιρίες να ξεπεράσει κάποια στιγµή τα προβλήµατα που τον 
απασχολούν µέσα από τα αντίστοιχα µαθήµατα αλλά και την παροχή 
ελεύθερου χρόνου µε άθληση και παιχνίδι. 
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Ημερομηνία : 15/01/05 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΑΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α' 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
1.Ιδιωτικός παιδικός σταθµός και προνήπειο. 
2. Νηπιαγωγείο ηµόσιο. 
3. εν έχει φοιτήσει σε µονάδα ειδικής αγωγής. 
4 Η φοίτησή του είναι τακτική. 
5. Οι σχολικές δραστηριότητες που του αρέσουν περισσότερο είναι 

η ζωγραφική, η γυµναστική τα παιδικά τραγούδια, η µουσική. 

Β. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ Δ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΓΛ ΩΣΣΑ 
1. ε µιλάει καθαρά, δεν µπορεί να σχηµατίσει ολοκληρωµένες προτάσεις΄ 
2. εν ξέρει να γράφει ούτε να αναγνωρίζει όλα τα γράµµατα της αλφαβήτας όταν 

τα ακούει, ούτε µπορεί να τα πει, όταν τα βλέπει. Τα σύµφωνα τα θυµάται 
σχηµατικά {π.χ. ΄΄ κ κότα΄΄ }. 

3. Γράφει µία λέξη ορθογραφία, ΄΄ζωγραφίζοντας΄΄ στην πραγµατικότητα τα 
γράμματα. 

4 εν µπορεί να διαβάσει. 
5. εν µπορεί να κάνει µόνος του µια εργασία. 
6. ιασπάται εύκολα η προσοχή του. 

Γ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
1. εν µπορεί να κάνει µόνος του πρόσθεση , αφαίρεση. 
2. εν έχει κατακτήσει την έννοια της πεντάδας {πάντα ξεκινάει από το 1} 
3. εν µπορεί να κάνει αντιστοίχιση πάντα 1-1. 

Δ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΈΣ 

΄Ολοι οι συµµαθητές του κάνουν παρέα µαζί του και παίζουν µαζί στα 
διαλείµµατα. Μερικές φορές όµως ο Η. παίζει άγρια µε τα παιδιά . Τα 
σφίγγει τα σπρώχνει, πέφτει πάνω τους. εν έχει όµως πρόθεση να τα 
πληγώσει ή να τα πονέσει. Το κάνει σαν παιχνίδι, σαν έκφραση επικοινωνίας. 

Ε. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ — ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

εν παρουσιάζει προβλήµατα . Συνεργάζεται καλά µε όλους. 

ΣΤ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Συνεργάζεται και δέχεται ότι του πω. Προσπαθεί να ολοκληρώνει τις εργασίες 
του {όπως µπορεί}. ε θέλει να χάνει λεπτό από τα διαλείµµατά του. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝΛΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

1.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ι. ΔΟΜΗ 

Α. ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ/ΦΩΝΗΤΙΚΗ 
1. Ο προφορικός του λόγος είναι ανώριμος και δυσκατάληπτος. 
2. Κάνει πολλές αντικαταστάσεις σε φθόγγους. 
3. Παραλείπει σύμφωνα όταν πρόκειται για λέγεις με συμπλέγματα ή κάνει 

αντικαταστάσεις όχι μόνο στις συλλαβές με το σύμπλεγμα αλλά και σε άλλες 
που σε διαφορετική περίπτωση θα τις έλεγε κανονικά (βλ. Πίνακας 
αξιολόγησης σωστής άρθρωσης). 

Β. ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ 
1. Κάνει συχνά συντακτικά λάθη όπως «μία τραπέζι». 
2. Παραλείπει προθέσεις, άρθρα. 
4 Το συντακτικό που χρησιμοποιεί γενικά στο λόγο του είναι πολύ λιτό για την 

ηλικία του. 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
1. Κάνει λάθη στη σωστή χρήση ενικού και πληθυντικού αριθμού κυρίως όταν 

πρόκειται για ρήματα. 
2. Κάνει λάθη στη χρήση των χρόνων. 
3. Χρησιμοποιεί τύπους φράσεων όπως αρνητικές, ερωτηματικές, όχι όμως 

υποθετικές. 

II. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Α. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ 
1. εν αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες σε καθημερινά απλά νοήματα αλλά 

όταν πρόκειται για έννοιες που απαιτούν μεγαλύτερη επεξεργασία, τότε 
δυσκολεύεται να κάνει τις σωστές αντιστοιχίσεις (βλ. Γλωσσικές 
αναλογίες /ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ). 

2. Κάνει σημασιολογικές γενικεύσεις, δηλαδή κατά τη γλωσσική παραγωγή 
χρησιμοποιεί πολύ συχνά ορισμένες λέξεις που ταιριάζουν σε πολλές 
καταστάσεις, πράξεις ή αντικείμενα, π.χ. «αυτός» αντί για συγκεκριμένο 
πρόσωπο ή το αντικείμενο, «κάνει» αντί το συγκεκριμένο ρήμα, «εδώ» ή «εκεί» 
αντί το συγκεκριμένο επίρρημα. 

3. Αδυνατεί να διηγηθεί μια απλή ιστορία ή πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. 
4 Απαντά σε απλές καθημερινές ερωτήσεις. 
5. Αναγνωρίζει εικόνες πολλών ζώων, παιχνιδιών ,καθημερινών αντικειμένων 

αλλά αδυνατεί να τα περιγράψει. 
6. εν γνωρίζει τη διεύθυνση της κατοικίας του. 
7. ε γελά με τα ανέκδοτα, δεν τα καταλαβαίνει. 
8. εν εκφράζει λεκτικά τα συναισθήματά του. 
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Β. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

1) Χρησιμοποιεί προτάσεις μήκους 3-4 λέξεων οι οποίες περιέχουν κυρίως 
ουσιαστικά και ελάχιστα ρήματα (συνήθως τα γενικεύει και χρησιμοποιεί τα 
ίδια 

2) Οι προτάσεις του είναι ιδιαίτερα περιορισμένες ή ατελείς. 
3) Σύνδεση προτάσεων ανύπαρκτη. 
4) Έχει λεξιλόγιο μικρότερο των 1000 λέξεων. 
5) Εντοπίζει αντικείμενα βάση τη χρήση τους αλλά συνήθως δεν μπορεί να ορίσει 

από τι είναι φτιαγμένα (βλ. Κλ. Λεξιλόγιο/ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ). 
6) Γνωρίζει τις έννοιες «πάνω, κάτω, ψηλός, κοντός κ.λ.π » καθώς και τις έννοιες 

«ίδιος», «διαφορετικός». 

III. ΧΡΗΣΗ 

Α. ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 

1. Ακολουθεί μέχρι και τρεις συνεχόμενες εντολές διατυπωμένες με απλό 
λεξιλόγιο. 

2. Κατανοεί απλές έννοιες του επιπέδου της τάξης του. 
3. Κάνει συχνά ερωτήσεις υπεκφυγής που δεν αποσκοπούν στην κατάκτηση 

/κατανόηση του κόσμου αλλά στη συγκάλυψη των δυσκολιών της κατανό-ησης. 
Πρόκειται για φράσεις με απλή και σταθερή μορφοσυντακτική δομή που συχνά 
επαναλαμβάνονται κατά λέξη. Το περιεχόμενό τους προσκολλάται εύκολα σε 
πολλές επίκαιρες καταστάσεις. 

IV. ΡΟΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ / ΡΥΘΜΟΣ, ΜΕΛΩΔΙΑ 

1. Επαναλαμβάνει συχνά την πρώτη συλλαβή της λέξης (τραυλίζει). 
2. Αγωνιά και προσπαθεί ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ομιλίας. 
2. Η ταχύτητα της ομιλίας είναι πολύ αργή. 
3. εν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ρυθμός στην ομιλία του εκτός από τον 

χαρακτηριστικό ρυθμό του τραυλισμού. 

V. ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
1. εν παρουσιάζει αναστολές στο να εκφραστεί προφορικά, αντίθετα θέλει να 

μιλάει συνέχεια. 
2. Κάνει πολύ συχνά ερωτήσεις, χωρίς να έχουν σχέση με ό,τι διαδραματίζεται 

εκείνη τη στιγμή. 
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2. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΛΕΠΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ι. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 
ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ (SCHILLING,SEIFFERT,WENDLER) 

1 ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ [ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ] 

1. ε διαχωρίζει κοντές και µακριές γραµµές γκαζόν. 
2. εν απέδωσε σωστά µήκη µπαλονιών. 
3. Απέδωσε σχεδόν ικανοποιητικά γραµµές ήλιου. 
4 Στα φύλλα της µαργαρίτας και των κεραµιδιών απέδωσε τα κυκλικά σχήµατα µε 

γωνίες. 
5. Τη γραµµή του εδάφους δεν την απέδωσε. 

2 ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ [ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ / ΣΧΗΜΑΤΑ] 

1. Η σχέση των βασικών σχηµάτων σε σχέση µε το χώρο είναι ανεπαρκής. 
2. Οι σαπουνόφουσκες δεν απεικονίστηκαν. 
3. Η σύνδεση των ηλιακών ακτινών και των πετάλων έχει επιτευχθεί. 
4 Τα σχήµατα της ουράς αποδόθηκαν κυκλικά και όχι τριγωνικά. 

3 ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ [ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ] 

1. Λάθος στην κατεύθυνση των λουλουδιών καθώς και του καπνού. 

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ,ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. 

Ο Η. παρουσιάζει την εξής εικόνα σε σχέση µε τις παραπάνω δεξιότητες: 

1. Αδυνατεί να ακολουθήσει µε το χέρι, την κίνηση του µατιού, καθώς διαβάζει. 
2. Ακόµα και όταν το κάνει, χάνει πολλές φορές τη σωστή σειρά. 
3. Όταν σβήνει µε τη γόµα του, οι κινήσεις του είναι άτσαλες και σβήνει 

συγχρόνως και άλλα γράµµατα που δεν θα έπρεπε να σβήσει. 
4 Αδυνατεί να καθαρίσει το γραπτό του από τα υπολλείµατα της γόµας, ενώ κάνει 

τις αντίστοιχες κινήσεις. 
5. Γενικά υπάρχει αδεξιότητα κινήσεων. 
6. Κρατάει πολύ σφιχτά το µολύβι του όταν γράφει. 
7. Μπερδεύει γράμματα κατά τη γραφή που µοιάζουν οπτικά µεταξύ τους . 
8. Όταν καλείται όµως να τα διακρίνει ανάµεσα σε άλλα, επιτυγχάνει τις 

περισσότερες φορές. 
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9. ε γράφει καλαίσθητα γράµµατα, κάνει µουτζούρες, δεν αφήνει κανονικά 
διαστήµατα µεταξύ των λέξεων και των συλλαβών, ούτε γράφει µέσα στα 
κανονικά περιθώρια του τετραδίου. 

10. Όταν ζωγραφίζει βγαίνει έξω από τα περιθώρια. 
11. ΄Όταν κόβει δεν µπορεί να ακολουθήσει το περίγραµµα. 
12. εν µπορεί να ακολουθήσει την πορεία µε το µολύβι του σε λαβύρινθο χωρίς να 

ακουµπήσει στα τοιχώµατα, ακόµα και όταν αυτά έχουν µεγάλο εύρος. 
13. Παρουσιάζει δυσκολίες στην αντιγραφή είτε από τον πίνακα είτε από κείµενο 

που είναι µπροστά του. 
14. Αντιγράφει εύκολα σχήµατα αλλά µε τρεµάµενη γραφή και όχι συνεχόµενη. 
15. ΄Όταν στα σχήµατα εµπεριέχεται µέτρια δυσκολία, δεν µπορεί να τα αποδώσει 

σωστά. 
16. Σε λαβύρινθο πολλών γραµµών [σελ. 6], δεν µπορεί να αντιληφθεί τον τρόπο 

που πρέπει να κινηθεί για να φτάσει στο στόχο του ακόµα και όταν του 
παρέχεται βοήθεια. 

17. Αδυνατεί να πιάσει τη µπάλα που του πετάς. 
18. Παρουσιάζει φτωχό συντονισµό κινήσεων (δυσκολεύεται να χοροπηδήσει ,να 

αναπηδήσει στο ένα πόδι να πηδήσει ένα σχοινάκι να βαδίσει στη σειρά, να 
κλωτσήσει µπάλα). 

19. Αδυνατεί να χοροπηδήσει την µπάλα στο έδαφος µε το χέρι του τέσσερις 
τουλάχιστον συνεχείς φορές. 

20. Κάνει µορφασµούς ή κινεί τη γλώσσα του όταν γράφει, κόβει, φτιάχνει κάτι. 
21. Σπάζει ή σχίζει πράγµατα από αδεξιότητα. 
22. Συγχέει την κίνηση από αριστερά προς τα δεξιά. 
23. Έχει δυσκολία στις κινήσεις λεπτής κινητικότητας (γράψιµο, δέσιµο, κόψιµο). 
24. Αδυνατεί να κουµπώσει κουµπιά ή φερµουάρ. 

III. ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 

1. Αντιλαµβάνεται απλούς ρυθµούς και εκτελεί αντίστοιχες κινήσεις. 
2. Μιµείται τόνο φωνής που έχει µουσικότητα. 
3. εν γνωρίζει το χρόνο, λέει ελλιπώς τις ηµέρες της εβδοµάδας και δεν γνωρίζει 

για παράδειγµα «τι µέρα έχουµε» ή αν έχουµε σήµερα ευτέρα τι µέρα θα έχουµε 
αύριο ή χθες. 

4 ε γνωρίζει τους µήνες και τις εποχές ή τι καιρό κάνει το καλοκαίρι. 
5. ε γνωρίζει την ώρα. 
6. 

IV. ΠΛΕΥΡΙΩΣΗ 

1. είχνει και λέει βασικά µέρη του σώµατος αλλά αγνοεί για παράδειγµα ποιο 
είναι το γόνατο και ο αγκώνας. 

2. Αδυνατεί να εκτελέσει κυκλικές κινήσεις ή να ισορροπήσει στο ένα πόδι. 
3. Συγχέει αριστερή µεριά µε αριστερή. 
4 Αδυνατεί να εκτελέσει κινήσεις που χρειάζονται ακρίβεια. 
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 
ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 

Α. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

Ι Επαναλαμβάνει προτάσεις από τέσσερις λέξεις. 
II Αδυνατεί να απαντήσει στην ερώτηση «με τι ασχοληθήκαμε εχθές;» 
III εν θυμάται κανένα τραγούδι. 
IV. ε θυμάται το όνομα του συμμαθητή του με το οποίο κάνει μαζί 1 ώρα 

μάθημα την ημέρα. 
V. ε θυμάται τη διεύθυνσή του. 
VI Αδυνατεί να ανακαλέσει προφορικές οδηγίες που του έχουν δοθεί . 
VII Ανακαλεί μέχρι τρεις αριθμούς που έχει ακούσει, σε περισσότερους 

αδυνατεί (βλ.κλ.4, ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ). 
VII Θυμάται τη λέξη που του υπαγορεύεις για ορθογραφία (όταν πρόκειται για 

γνωστή και όχι πάνω από τέσσερις συλλαβές). 

Β. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

Ι Αναγνωρίζει ήχους ζώων, δυσκολεύεται σε ήχους που μοιάζουν μεταξύ 
τους. 

Π. ε γνωρίζει την ώρα, ούτε κατανοεί το ημερολόγιο. 
III εν έχει συνειδητοποιήσει ότι το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε σχολείο. 
IV. Αδυνατεί να διακρίνει λέξεις που ομοιοκαταληκτούν. 

Γ. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Ι Ακολουθεί σειρά τριών οδηγιών. 
Π. Από μια σύντομη ιστορία που άκουσε θα απαντήσει τουλάχιστον στο 

«ποιος;», «πού;» αλλά όχι σε ερωτήσεις που έχουν σχέση με τη πλοκή 
της ιστορίας. 

III Αδυνατεί να συνδέσει χρονικά γεγονότα που του διηγήθηκαν. 
IV. Ολοκληρώνει προτάσεις που χρησιμοποιούνται στον καθημερινό λόγο 

συχνά (π.χ. γνωστές παροιμίες, ή φράσεις «πέρασαν αυτοί καλά και εμείς 
καλύτερα / βλ. κλ.7,ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ). 

Δ. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 

Ι Λέει τους αριθμούς από το ένα μέχρι το δέκα (τελευταία κατάκτησή του), 
από εκεί και πέρα αδυνατεί. 

Π. Λέει τις ήμέρες της εβδομάδας αλλά όχι με τη σωστή σειρά. Αν τον 
ρωτήσεις «τι ημέρα έχουμε;» δε γνωρίζει. 

III ε γνωρίζει τους μήνες ούτε τις εποχές. 
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΔΙΑΔ ΟΧΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 

Α. ΟΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

Ι. Λέει ονόματα προσώπων και αντικειμένων που είδε. 
Π. Θυμάται το περιεχόμενο της κάρτας που είδε. 

Β. ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

Ι ιακρίνει το γράμμα που του ζητείταιανάμεσα σε μια σειρά από άλλα 
γράμματα που μοιάζουν οπτικά με σχετική ευκολία. εν ακολουθεί όμως 
οργανωμένη πορεία ανεύρεσης του. 

ΙΙ. Αντιγράφει είτε από πίνακα είτε από κείμενο που βρίσκεται μπροστά του, 
αλλά κάνει αρκετά λάθη. 

Γ. ΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Ι Όταν σύνθετει λέξεις γραπτώς συγχίζει γράμματα που μοιάζουν οπτικά 
μεταξύ τους. 

ΙΙ. Σε κάρτες που του έχει ζητηθεί η περιγραφή τους, αρκείται στο να 
ονομάσει ένα αντικείμενο της εικόνας και όχι να την περιγράψει. 

Δ. ΟΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 

Ι. Θυμάται το περιεχόμενο τεσσάρων εικόνων που είδε εκ των οποίων οι δύο 
είναι ίδιες. Περισσότερες από τρεις διαφορετικές αδυνατεί να τις θυμηθεί 
(βλ. κλ.5/ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ). 

ΙΙ. Αδυνατεί να θυμηθεί εικόνες που περιέχουν εμπλουτισμένα σχήματα 
(βλ.κλ.6/ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ 

5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

Ι. Όταν του δίνεται εικόνα για παρατήρηση δεν συγκεντρώνει την προσοχή του 
προκειμένου να την περιγράψει αλλά θέλει να πάει στην επόμενη. 

II. εν μπορεί να συγκεντρωθεί σε μία μικρή ιστορία, ούτε όταν του εξηγείς κάτι 
προφορικά. 

III Γενικά δεν του αρέσει να συγκεντρώνει την προσοχή του προκειμένου να 
ακούσει ,αρέσκεται στο να μιλάει. 

IV. Η συγκέντρωσή του παρουσιάζει έλλειμμα και σε άλλες δραστηριότητες όπως 
το παιχνίδι, το περπάτημα. 

V. Κατά τη διάρκεια εργασίας (ιδιαίτερα στην ανάγνωση) η προσοχή του 
αποσπάται συνεχώς, κάνει άσχετες ερωτήσεις, κοιτάζει από το παράθυρο, 
ανησυχεί πότε θα τελειώσει το μάθημα 

VI Οι πληροφορίες που μας δίνει το προφίλ του ερωτηματολογίου Achenbach 
συνενούν σε διαπίστωση ελλειμματικής προσοχής. 

6. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
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Α. ΑΥΤΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 
Μέσα από τις πληροφορίες που µας δίνουν οι κλίµακες σχολικής προσαρµογής, η 

κλίµακα κινήτρων για µάθηση, , αλλά και η γενική εικόνα που παρουσιάζει ο Η. 
δείχνουν ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει. Πιστεύει ότι τα 
πηγαίνει καλά µε τα µαθήµατα, δεν ανησυχεί για κάτι τέτοιο. 

Στην ερώτηση αν αντιµετωπίζει το πρόβληµ ά του, µπορούµε να απαντήσουµε 
θετικά. Αυτό φαίνεται µέσα από την προσπάθεια που κάνει να συνεργαστεί τόσο στα 
µαθήµατα της τάξης όσο στα µαθήµατα του τµήµατος Ένταξης καθώς και στα 
µαθήµατα που κάνει σε ιδιωτικό κέντρο. Αυτό συµβαίνει λόγω της προσπάθειας που 
καταβάλλεται από την οικογένεια και όχι επειδή έχει συνειδητοποιήσει το πρόβληµα(βλ. 
Κλίµακα κινήτρων για σχολική µάθηση). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν µπορούµε να µιλάµε για αποδοχή του προβλήµατος, 
ένα θέµα, που φρενάρει την θετική εξέλιξη ιδιαίτερα της οµιλίας του. 

Συνεργάζεται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό, γίνεται οξύθυµος όµως όταν 
αποτυγχάνει. 

Χαίρεται την επιτυχία του και πληροφορεί την οικογένειά του γι αυτό. 
Παρόλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει στην άρθρωσή του και το γεγονός ότι δεν 
γίνεται κατανοητός όταν µιλάει, δεν δείχνει αναστολές στη διάθεση για προφορικό λόγο, 
το αντίθετο. 

εν αναγνωρίζει τα δικά του συναισθήµατά ούτε των άλλων, ούτε εκφράζεται γι αυτά. 

Β. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ 

Τη µαθησιακή διαδικασία την αντιµετωπίζει περισσότερο σαν υποχρέωση στην 
οποία οφείλεί να ανταποκριθεί. Στην ερώτηση για ποιο λόγο ερχόµαστε στο σχολείο δεν 
µπορεί να δώσει απάντηση. εν έχει απορίες πάνω στα αντικείµενα των µαθηµάτων. Οι 
ερωτήσεις του περιορίζονται σε καθηµερινά διαδικαστικά θέµατα. 

Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ / ΦΙΛΙΕΣ 

1. Συνεργάζεται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό τόσο µε τα πρόσωπα-
εκπαιδευτικούς του σχολείου όσο και µε πρόσωπα σε εξωσχολικά µαθήµατα, 
καθώς και µε τη µητέρα του. Αντιδρά αρκετές φορές έντονα, ανησυχεί για το 
τέλος της διδασκαλίας, φυλλοµετρά τις εργασίες του όταν τις παίρνει στα χέρια 
του για να διαπιστώσει τον όγκο δουλειάς. 

2. Στο κοµµάτι των φιλικών σχέσεων έχει διαπιστωθεί ότι δυσκολεύεται ιδιαίτερα. 
Στο διάλειµµα επιδιώκει συνεχώς και µε επιµονή (δρώντας πολλές φορές 
επιθετικά προκειµένου να παίξει µαζί τους) την παρέα των συµµαθητών του, 
χωρίς επιτυχία. Άλλες φορές δε, παρουσιάζει σύγχυση στα όρια της ιδιοκτησίας 
π.χ. πήρε τη σοκολάτα συμμαθήτριάς του και την έφαγε σα να ήταν δική του. 
Οι συµµαθητές του από τη µία µεριά δεν καταλαβαίνουν την οµιλία του και τη 
συµπεριφορά του, από την άλλη ο Η. δεν µπορεί να καταλάβει τους κανόνες ή το 
ρόλο που πρέπει να παίξει σε ένα παιχνίδι. Έχει την ανάγκη όµως να τους 
θεωρεί φίλους του. 

7. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ 

33 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

1. Βάση των παραπάνω στοιχείων της αξιολόγησης θα διενεργήσουμε σε 
πειραματικό επίπεδο (μέσα από τις γνώσεις που αντλήσαμε στο 
σεμινάριο για τα προβλήματα λόγου και ομιλίας) ένα πρόγραμμα 
αποκατάστασης σωστής άρθρωσης των φθόγγων αφού πρώτα 
αξιολογήσουμε ποιους φθόγγους παραλείπει ,αντικαθιστά ή παραποιεί. 

2. Οι δεξιότητες οπτικοκινητικού συντονισμού και λεπτής κινητικότητας 
παρουσιάζουν μεγάλα ελλείμματα, πράγμα που έρχεται και συνάδει με 
συμπεράσματα ερευνών που υποστηρίζουν τη συνύπαρξη τους με 
προβλήματα λόγου και ομιλίας. 

3. Από τα παραπάνω αποτελέσματα συνάγουμε, ότι δυσκολίες στην 
αξιολόγηση, τη λογική οργάνωση και το συντονισμό των εισερχομένων 
πληροφοριών όσο κα των πολλαπλών νοητικών δραστηριοτήτων που 
συμβαίνουν συγχρόνως ή σε άμεση συνέχεια, αντανακλώνται στα 
προβλήματα ολοκλήρωσης των νοητικών διεργασιών (ακουστική/οπτική 
μνήμη κ.λ.π.) που εμπλέκονται τόσο στην ανάπτυξη του προφορικού 
λόγου όσο και στην ανάπτυξη των μηχανισμών ανάγνωσης και γραφής. 

εξιότητες αναγκαίες για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου είναι η 
ακουστική μνήμη, διάκριση, σύνθεση, αντίληψη. Ενώ για την ανάπτυξη 
του γραπτού λόγου είναι αντίστοιχα η οπτική μνήμη, διάκριση, σύνθεση, 
αντίληψη. Μελετώντας τα παραπάνω στοιχεία αξιολόγησης 
συμπεραίνουμε ότι στην περίπτωση του Η. αντιμετωπίζουμε 
περισσότερες και σοβαρότερες ελλείψεις στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων ακουστικής μνήμης. Κάτι το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει 
το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον προφορικό λόγο 
και στην ομιλία σε σχέση με το γραπτό. 

4. Επειδή η συγκέντρωση προσοχής είναι μία δεξιότητα που παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στην πρόσληψη των πληροφοριών και κατά συνέπεια 
στη μαθησιακή διαδικασία αποφασίστηκε, η καλλιέργειά της να τεθεί σε 
προτεραιότητα και να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα παρέμβασης που 
θα διενεργηθεί. 

5. Σε σχέση με το αυτοσυναίσθημά του Η. θέτουμε ως στόχο να γνωριστεί 
με το πρόβλημά του σταδιακά και με προσεκτικούς χειρισμούς, έτσι 
ώστε να το αποδεχτεί και να αρχίσει να το αντιμετωπίζει. Αυτό θα 
προσδώσει μεγάλη δυναμική στη θετική εξέλιξη του, ιδιαίτερα στον 
τομέα των προβλημάτων της ομιλίας. 

6. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Η. δείχνει διάθεση για συνεργασία. Αυτό 
μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε μαζί με το ενδιαφέρον που δείχνει για 
τη μάθηση(έστω και με αυτές τις ποιότητες που παρουσιάζεται) και να 
τα χρησιμοποιήσουμε ως θετικούς οργανωτές του προγράμματος 
παρέμβασης που θέλουμε να διενεργήσουμε. Είναι δύο παράμετροι που 
μπορούν να δράσουν καταλυτικά στην επίτευξη των διδακτικών στόχων 
μας. 
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7. Λαμβάνοντας υπ΄όψιν ολόκληρη την εικόνα που παρουσιάζει ο Η. σε 
σχέση με την ανάπτυξη των νοητικών και των κοινωνικοσυναι-
σθημάτικών του δεξιοτήτων, αλλά και της ψυχοκινητικότητάς του 
καθώς και τις δυσκολίες που παρουσιάζει στον προφορικό και γραπτό 
λόγο, αποφασίσαμε να παρέμβουμε υποστηρικτικά στους παρακάτω 
τομείς: 

Ι Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην άρθρωση των 
φωνημάτων, στον έλεγχο του οργάνου της γλώσσας και 
στην καλλιέργεια της φωνολογικής του ενημερότητας. Θα 
ακολουθήσει πίνακας ελέγχου αρθρωτικών δυσκολιών 
έτσι ώστε να θέσουμε στόχους προτεραιότητας 
των φωνημάτων. 

Π. Στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη γραφή και στην 
ανάγνωση έτσι ώστε να μάθει να γράφει και να διαβάζει. 

III Στην συμπεριφορά του, σε σχέση με την ελλειμματική 
προσοχή που παρουσιάζει, διότι τον παρεμποδίζει στη 
μαθησιακή διαδικασία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΑΥΣΚΟΛΙΩΝ 

ΣΥΜΦΩ
ΝΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ 

κ 
(υπερωικό) 

γκ 
(υπερωικό) 

γ 
(υπερωικό) 

πουλί 
μάνα 
μπάλα 
βόδ 
φακή 
τόπι 
ντέφι 
δέμα 

θέλω 
σάκα 

γκάζι 
γιάζι 
γάντι 

ΛΕΞΕΙΣ 
χάπι 
χώμα 
σάμπα 
κάδο 
λόφοι 
πίτα 
γάντι 
εδώ 
εγιώ 
βάθη 
κάσα 

πάγκο 
πάγο 
πάγο 

χ 
(υπερωικό) 
ν 
(φατνιακό 
κό) 

λ 
(φατνιακό 
κό) 

κ 
(ουρανικό) 

χωνί 

νάνε 

λάμπα 

κύμα 

γκ 
(ουρανικό) 

(ουρανικό) 

χ 
(ουρανικό) 

ν Μ 
(ουρανικό) 

λ 

γκίσα 

γκέτο 
γιέτο 

γύπα 

γελώ 

χήνα 

χέλι 

νιάτα 

βήχα 

μάνα 

Καλά 
καρά 

Σάκη 

λύκε 

λόγγοι 
κάγκελο 

ιαγοι 
λαγέ 

λαχείο 

παχαίνω 

μέλια 
μέ-λι-α 
κόρη 
κόλη 
πάσο 

χαζή 

τόξο 
τόσο 
κάψε 

λ/ρ 

γκε/γιε 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ 

ο Στον πίνακα καταγραφής αρθρωτικών δυσκολιών ζητάμε από τον παιδί να 
προφέρει δισύλλαβες λέξεις όπου θα περιλαμβάνουν το ζητούμενο φθόγγο 
αρχικά, στην 1η συλλαβή (βλ. 2η στήλη) και στη συνέχεια στη 2η συλλαβή 
(βλ.3η στήλη). 

ο Οι φθόγγοι που πρέπει να ελεγχθούν αναφέρονται στην 1η στήλη. Επειδή οι 
φθόγγοι κ,γ,χ,γκ,λ,ν, αρθρώνονται σε διαφορετικές θέσεις σύμφωνα με το 
φωνήεν που τους ακολουθεί τους χωρίζουμε σύμφωνα με τη θέση αυτή σε 
υπερωικούς(κ,γ,χ,γκ με φωνήεντα α.ο.ου), σε ουρανικούς (κ,γ,χ,γκ με 
φωνήεντα ε,ι), σε φατνιακούς (λ,ν με όλους τους φωνηεντικούς φθόγγους), 
και σε ουρανικούς (λ,ν με το συνδυασμό ια). 

ο Χρησιμοποιούνται λέξεις στις οποίες οι υπόλοιποι φθόγγοι όσο είναι δυνατόν 
να προφέρονται χωρίς δυσκολία από το παιδί. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί 
να βρεθεί λέξη, χρησιμοποιείται ψευδολέξη. 

ο Στην 4η στήλη αναφέρονται οι παραλείψεις που γίνονται κατά την εκφορά 
του φθόγγου, ενώ στην 5η στήλη αναφέρονται οι φθόγγοι με τους οποίους 
μπορεί να τον αντικαθιστά. 

ο Στις λέξεις τις οποίες δεν μπορεί να προφέρει σωστά, αναφέρεται ακριβώς 
από κάτω στην ίδια γραμμή του πίνακα ο τρόπος που την προφέρει. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Το οδοντικό δ όταν είναι στην 1η συλλαβή το αρθρώνει κανονικά, ενώ όταν 
είναι στη 2η συλλαβή το αντικαθιστά με το «γιο» το οποίο αρθρώνεται στον 
ουρανίσκο και προφέρει «εγιώ» αντί για «εδώ». 
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• Το φατνιακό λ όταν είναι στην 1η συλλαβή το αρθρώνει σχεδόν 
κανονικά(θυμίζει λίγο ρ), ενώ όταν είναι στη 2η συλλαβή τον αντικαθιστά με 
το ρ το οποίο αρθρώνεται και αυτό στα φατνία αλλά μία θέση πιο πίσω από το 
λ και λέει «καρά» αντί για «καλά».. 

• Το υπερωικό γκ (γκα,γκο,γκου) όταν είναι στην 1η συλλαβή το αντικαθιστά 
με «για» το οποίο αρθρώνεται στον ουρανίσκο και λέει «γιάζι» αντί για 
«γκάζι"», ενώ στη 2η συλλαβή αντικαθιστά το γκ με γ και λέει «πάγκο» αντί 
για «πάγο». 

• Το ουρανικό γκ (γκε) όταν είναι στην 1η συλλαβή τον αντικαθιστά με το γιε 
και λέει «γιέτο» αντί για «γκέτο», ενώ όταν είναι στη 2η συλλαβή τον 
αρθρώνει κανονικά (κάγκελο). 

• Το ουρανικό λ (λια) στη 2η συλλαβή το προφέρει σε δύο συλλαβές (λι-α) και 
λέει «μέλι-α» αντί για «μέλια» και έτσι αρθρώνει τη συλλαβή «λι» στα 
φατνία. Εδώ παρατηρείται ότι το λ στη δεύτερη συλλαβή δεν το αντικαθιστά 
πάντα με ρ. 

• Το φατνιακό ρ όταν είναι στην 1η συλλαβή το αρθρώνει κανονικά, ενώ όταν 
είναι στη 2η συλλαβή τον αντικαθιστά με το λ το οποίο και αυτό αρθρώνεται 
στα φατνία αλλά μία θέση πιο μπροστά. 

• Το υπερωικό ξ όταν είναι στην 1η συλλαβή το αντικαθιστά με τσ το οποίο 
αρθρώνεται στα φατνία και λέει «τσένος» αντί για «ξένος», ενώ στη 2η 
συλλαβή το αντικαθιστά με σ το οποίο αρθρώνεται και αυτό στα φατνία και 
λέει «τόσο» αντί για «τόξο». 

• Το χειλικό ψ το αντικαθιστά στην 1η συλλαβή με το τσ το οποίο αρθρώνεται 
στα φατνία και λέει «τσωμί» αντί για «ψωμί», ενώ στη 2η συλλαβή το 
αντικαθιστά στσ το οποίο και αυτό αρθρώνεται στα φατνία. 

• Το φατνιακό, ηχηρό και στιγμιαίο τζ το αντικαθιστά στην 1η συλλαβή με ζ το 
οποίο αρθρώνεται στα φατνία ηχηρά αλλά είναι εξακολουθητικό και λέει 
«ζάκι» αντί για «τζάκι».Όταν είναι στη 2η συλλαβή αντικαθίσταται με το 
φατνιακό τσ που είναι άηχο και στιγμιαίο και λέει «λάτσα» αντί για «λάτζα». 

• Το φατνιακό τσ όταν βρίσκεται στην 1η συλλαβή το αρθρώνει κανονικά ενώ 
στην 2η τον αντικαθιστά με στσ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Στην πειραματική παρέμβαση που θα επιχειρήσουμε στη σωστή άρθρωση των 

φθόγγων θα ξεκινήσουμε με παιχνίδια γυμναστικής της γλώσσας, με στόχο τον 
καλύτερο έλεγχο του οργάνου, με ασκήσεις σωστής άρθρωσης στο φθόγγο λ και 
παράλληλα ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας. 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ό Σ 

ΣΚΟΠΟΣ 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

Να αποκτήσει όσο γίνε
ται μεγαλύτερο έλεγχο 
των κινήσεων του οργά
νου της γλώσσας, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί μία 
καλή προετοιμασία για 
την παρέμβαση στη 
σωστή άρθρωση των 
φθόγγων η οποία θα 
ακολουθήσει. 

Όταν υπάρχει πρόβλημα στον έλεγχο των κινήσεων της γλώσσας 
απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα γλωσσογυμναστικής προκειμένου 
να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Έπειδή όμως το συγκεκριμένο παιδί 
ήδη τελειώνει την Α΄ ημ.και το πρόβλημα δυσκαταληπτότητας του 
λόγου είναι έντονο, κρίνεται απαραίτητο αυτά τα παιχνίδια να ολο
κληρωθούν σε δύο εβδομάδες από μία ώρα την ημέρα. Στη συνέχεια θα 
κριθεί πόσο απαραίτητη και συχνή πρέπει να είναι η επανάληψή τους . 

Να αποκτήσει όσο γίνε
ται μεγαλύτερο έλεγχο 
των κινήσεων του οργά
νου της γλώσσας, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί μία 
καλή προετοιμασία για 
την παρέμβαση στη 
σωστή άρθρωση των 
φθόγγων η οποία θα 
ακολουθήσει. 

ΕΠΟΠΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

Καθρέφτης, μέλι, κουταλάκι του γλυκού, 
ηχογραφημένο υλικό με ήχους ζώων, γλιφιτζούρια, 
μπαλόνια, ελατήριο 

Φ Το παιδί μιμείται τις γάτες που πίνουν γάλα, γλείφοντας τα χείλη περιμετρικά εξωτερικώς. 

Φ Αν υπάρχει δυσκολία τότε χρησιμοποιούμε μέλι γύρω από τα χείλη, έτσι ώστε το παιδί. να 
καθαρίσει το στόμα από το μέλι με τη κινήσεις της γλώσσας. 

Φ Να κάνει πως γλείφει ένα γλιφιτζούρι ή σε επιλεγμένες περιπτώσεις να έχουμε ένα κανονικό 
γλιφιτζούρι. 

Φ Να «σκουπίζει» τα δόντια του και τον ουρανίσκο του με τη γλώσσα σα να είναι σκούπα. 

Φ Να μετράει τα δόντια του ένα προς ένα με τη χρήση της γλώσσας. 

Φ Να δείχνει με τη γλώσσα του την κίνηση του εκκρεμές. 

Φ Αφού του επιδείξουμε την κίνηση ενός ελατηρίου, το καλούμε να μιμηθεί την κίνηση με τη 
γλώσσα του. 

Φ Να φουσκώνει τα μάγουλά του με τη γλώσσα. 

Φ Να βγάζει έξω τη γλώσσα του, κανοντάς τη σαν αυλάκι. 

Φ Να μιμείται διάφορους παιγνιώδεις ήχους που βγάζουμε με τη βοήθεια της γλώσσας. 

Φ Να μιμείται ήχους ζώων. 

Φ Να εξασκηθεί στο φούσκωμα μπαλονιών. 

40 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

41 



ΕΠΙΜΟΡΦ ΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚ Ν ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Μέσα από παιγνίδια φωνο
λογικής ενημερότητας να 
μάθει να διακρίνει το λ, να το 
αρθρώνει σωστά στα φατνία 
έτσι ώστε να μην το συγχίζει 
με το ρ, τόσο σε απλές συλλα
βές όσο και σε προτάσεις με 
μεγαλύτερη δυσκολία. 
Γενίκευση της σωστής άρθρω
σης του φθόγγου λ στον κα
θημερινό προφορικό λόγο. 

Καθρέφτης (όλες οι 
προσπάθειες για σωστή 
άρθρωση ειδικά στην 
αρχή γίνονται μπροστά 
σε καθρέφτη), κάρτες 
με εικόνες αντικειμέ
νων, χρωματιστά κυβά-
κια, μικρό καθρε-
φτάκι, χρώματα /ξυ-
λομπογιές, οθόνη τηλε
όραση από χαρτόνι. 

Παραδείγµατα: 
Θα παίξουμε το παιχνίδι του καθρέφτη. 
«Κάνε ότι κάνω». 
-Θα λες τη φωνούλα του γράμματος που 
βλέπεις. 
-Αν τη λέξη βρήκες, πες την δυνατά{σε 
μορφή μουσικού μοτίβου}. 
-Αρχίζει από λε, 
συνεχίζει με λε 
και τελειώνει σε κι. 
Βάλτα μαζί και πες λελέκι. 
{σε μορφή ποιήματος} ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 

Παραδείγµατα: 
Θα παίξουμε το παιχνίδι του καθρέφτη. 
«Κάνε ότι κάνω». 
-Θα λες τη φωνούλα του γράμματος που 
βλέπεις. 
-Αν τη λέξη βρήκες, πες την δυνατά{σε 
μορφή μουσικού μοτίβου}. 
-Αρχίζει από λε, 
συνεχίζει με λε 
και τελειώνει σε κι. 
Βάλτα μαζί και πες λελέκι. 
{σε μορφή ποιήματος} 

Πίνακας επιβράβευσης με αστεράκια, απονομή επαίνων 
με το όνομά του, καραμέλες, ανακοίνωση των επιτυχιών 
του σε άλλα πρόσωπα του σχολείου, π.χ. στο δάσκαλό 
του, στη διευθύντρια του σχολείου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πίνακας επιβράβευσης με αστεράκια, απονομή επαίνων 
με το όνομά του, καραμέλες, ανακοίνωση των επιτυχιών 
του σε άλλα πρόσωπα του σχολείου, π.χ. στο δάσκαλό 
του, στη διευθύντρια του σχολείου. 

Να αρθρώνει αρχικά 3/5 φορές, 
προοδευτικά 5/5 φορές σωστά το 
φθόγγο λ, σε επίπεδο φθόγγων, 
συλλαβών, λέξεων και προτάσεων. 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1η ιδά
χθηκε 

Εμπε
δώθηκε 

Ελέγ
χθηκε 

01.Να αρθρώνει 
δισύλλαβες λέξεις με το 
φθόγγο ν έτσι ώστε να 
δημιουργήσουμε θετικό 
κλίμα για την 
παρέμβαση, αλλά και να 
οικειοποιηθεί τη θέση 
άρθρωσης 
του λ στα φατνία. 

02.Να αρθρώνει το 
φθόγγο ν ανά τρεις 
φορές. 

03. Να αρθρώνει 
εναλλακτικά 3/1 το 
φθόγγο ν με το φθόγγο λ. 

04. Να αρθρώνει 
εναλλακτικά 2/2 το 
φθόγγο ν με το φθόγγο λ. 

05. Να αρθρώνει 
εναλλακτικά 1/3 το 
φθόγγο ν με το φθόγγο λ. 

Νανά, νονά,νονός, νένα, Νίνα, νουνού, 
νάνος, νανάκι, νάνι, νάνε, νόνι, νένι, 
νάνου. 

ννν ννν ννν ννν ννν ννν ννν ννν ννν ννν 

ννν ννν 

νννλ νννλ νννλ νννλ νννλ νννλ νννλ νννλ 
νννλ 

ννλλ ννλλ ννλλ ννλλ ννλλ ννλλ ννλλ ννλλ 

νλλλ νλλλ νλλλ νλλλ νλλλ νλλλ νλλλ νλλλ 
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ιδά Εμπε Ελέγ
ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1η χθηκε δώθηκε χθηκε 

07. Να προφέρει ναλ, νελ, νολ, νιλ, νουλ 
συνδυασμούς, με 
φθόγγο ν, φωνήεν και 
φθόγγο λ μαζί, με την 
αντίστοιχη σειρά. 

08.Να προφέρει σωστά νάλα, νέλα, νίλα, νόλα, νόλι, νόλε, 
δισύλλαβες νούλα 
ψευδολέξεις ( με τον 
συνδυασμό ν-φ-λ-φ). 

09. Να προφέρει σωστά ναλαλά, νελελέ, νολολό, νιλιλί, 
τρισύλλαβες νουλουλού 
ψευδολέξεις ( με τον κ.λ.π 
συνδυασμό ν-φ-λ-φ-λ-
φ). 

10.Να αρθρώνει λλλλ λλλλ λλλλ λλλλ λλλλ λλλλ λλλλ 

συνεχόμενα το φθόγγο λ λλλλ 

μόνο του. 

11. Να προφέρει λα, λε, λο, λι, λου 
συλλαβές με φωνήεντα 
και πρώτο σύμφωνο το 
λ. 

12. Να τελειώσει η Μέσα σε οθόνη τηλεόρασης από 
συνεδρία με ευχάριστο χαρτόνι το παιδί υποδύεται 
κλίμα, υποδυόμενο το 0 5 Λ 
παιδί τον τραγουδισυή 

^ ^ · 

που τραγουδάει στην 

^ ^ · 
τηλεόραση, κρατώντας • ^ Γ Μ WWL 
το ρυθμό όχι με στίχους • • J B W τον τραγουδιστή, 
αλλά με λα λα λα. τραγουδώντας, λα λα λα, λο λο λο, 

κ.λ.π. 

* Όλες οι παραπάνω δρασ τηριότητες γίνονται μπροστά σε καθρέφτη και εφ΄ όσον κρίνεται 
απαραίτητο χρησιμοποιού με ένα μικρό καθρέφτη μπροστά στο στόμα, για να αντιληφθεί ότι 
κατά την άρθρωση του λ ο αέρας βγαίνει από τα πλάγια της γλώσσας, ενώ στο ρ σαλιώνεται το 
καθρεφτάκι. Έτσι ώστε αυ τό να χρησιμοποιηθεί σα σημείο ελέγχου σωστής άρθρωσης από τον 
ίδιο. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2Η 

ιδά
χθηκε 

Εμπε
δώθηκε 

Ελέγ
χθηκε 

01.Να διακρίνει τη 
φωνούλα λ μέσα σε 
ψευδολέξη με τρεις 
φθόγγους και να 
προφέρει ολόκληρη τη 
λέξη σωστά. 

02.Να διακρίνει τη θέση 
της φωνούλας λ. 

03. Να διακρίνει την 
πρώτη φωνούλα 
δισύλλαβης λέξης (λ) και 
να προφέρει ολόκληρη 
τη λέξη σωστά. 

04. Να διακρίνει τη θέση 
της φωνούλας λ. 

05. Να διακρίνει τη 
φωνούλα λ μέσα σε 
ψευδολέξη με τέσσερις 
φθόγγους και να 
προφέρει ολόκληρη τη 
λέξη σωστά. 

06. Να διακρίνει τη θέση 
της φωνούλας λ και τη 
θέση των άλλων. 

ραστηριότητα με διαφορετικά 
χρωματιστά κυβάκια ένα για κάθε φθόγγο 
αλά, αλό, αλέ, αλί, αλού, ολά, ολέ, ολί, 
ολό, 
ιλά, ιλό, ιλέ, ιλί, ιλού,ελά, ελέ, ελό,ελί, 
ουλά, ουλέ, ουλό, ουλί. 

π.χ 

ό 

D D 
λ α 

D λ 2 η φωνούλα 

Λένα, Λίνα, λίσα, λούσο, λαπάς 

D 
λ έ ν α 

λ 1 η φωνούλα 

μόλα, τέλα, κούλα, σάλι , τέλι, βέλα κ.λ.π. 

µ ό λ α 

1η 2 η 3 η 4η 
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07.α) Να µαντέψει και π.χ. νεναλό - Αρχίζει από νε 
να προφέρει ολόκληρες συνεχίζει με να 
τις λέξεις σωστά με τη και τελειώνει σε λο. 
βοήθεια μικρού Βάλε τα μαζί 
τραγουδιού. και πες... (νεναλό) 

β)Να διακρίνει τη 
φωνούλα λ (θέση 3η -Αν τη λέξη βρήκες 
/τελευταία) μέσα σε πες τη δυνατά και αργά... 
τρισύλλαβες νε-να-λό 
ψευδολέξεις που - Αν τη λέξη βρήκες 
περιέχουν στις δύο πες τη δυνατά και καθαρά... 
πρώτες συλλαβές το νεναλό 
βοηθητικό φθόγγο ν. 

08. Να διακρίνει τη καπέλο -Αρχίζει από κα 
φωνούλα λ (θέση 3η συνεχίζει με πε 
/τελευταία) μέσα σε και τελειώνει σε λο. 
τρισύλλαβη λέξη και να Βάλε τα μαζί 
προφέρει ολόκληρη τη και πες... (καπέλο) 
λέξη σωστά με τη 
βοήθεια μικρού -Αν τη λέξη βρήκες 
τραγουδιού. πες τη δυνατά... 

09. Να διακρίνει τη θέση D 
της φωνούλας λ και τη 

D 
θέση των άλλων. 

1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 

10. α) Να µαντέψει και π.χ. λουλούδι -Αρχίζει από λου 
να προφέρει ολόκληρες συνεχίζει με λου 
τις λέξεις σωστά με τη και τελειώνει σε δι. 
βοήθεια μικρού Βάλε τα μαζί 
τραγουδιού. και πες... (λουλούδι) 

β) Να διακρίνει τη -Αν τη λέξη βρήκες 
φωνούλα λ (θέση 1η και 
2η ) μέσα σε 

πες τη αργά και φωνούλα λ (θέση 1η και 
2η ) μέσα σε δυνατά..'. 
τρισύλλαβες λέξεις , λου-λού-δι 
όπου ο φθόγγος λ 
υπάρχει και στην 1η και 
στην 2η συλλαβή . 

-Τώρα πες την γρήγορα υπάρχει και στην 1η και 
στην 2η συλλαβή . και καθαρά... 

λουλούδι 
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ιδά Εμπε
ΣΤΟΧΟΙ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ 3 η χθηκε δώθηκε 

01. Να δημιουργήσουμε Μέσα σε οθόνη τηλεόρασης από 
θετικό κλίμα και χαρτόνι το παιδί υποδύεται 
παράλληλα να κάνουμε 0 , ^ ^ Λ 
επανάληψη, με τη χρήση 
της «τηλεόρασης και του 
τραγουδιστή». 

« • J ^ ^ τον τραγουδιστή, 
τραγουδώντας, λα λα λα, λο λο λο, κ.λ.π. 

02. α) Να µαντέψει και π.χ. λελέκι - Αρχίζει από λε 
να προφέρει τρισύλλαβες συνεχίζει με λε 
λέξεις σωστά, με τη και τελειώνει σε κι. 
βοήθεια μικρού Βάλε τα μαζί 
τραγουδιού. και πες.,.(λελέκι) 

β)Να διακρίνει τη -Αν τη λέξη βρήκες 
φωνούλα λ (θέση 1η και πες τη αργά και 
2η) μέσα σε τρισύλλαβες δυνατά... 
λέξεις (μέσα στα πλαίσια λε-λέ-κι 
της επανάληψης) . 

-Τώρα πες την γρήγορα 
και καθαρά... 
λελέκι 

03. α) Να µαντέψει και π.χ. παπαγάλος, - Αρχίζει από πα 
να προφέρει κατάλαβα συνεχίζει με πα, 
τετρασύλλαβες λέξεις συνεχίζει ξανά με γά, 
όπου το λ βρίσκεται στην και τελειώνει σε λος. 
3η ή 4η συλλαβή, σωστά Βάλε τα μαζί 
με τη βοήθεια μικρού και πες... (παπαγάλος) 
τραγουδιού. 

-Αν τη λέξη βρήκες 

β)Να διακρίνει τη θέση πες τη αργά και 
της φωνούλας λ (θέση 3η ή δυνατά... 
4η) . πα-πα-γά-λος 

-Τώρα πες την γρήγορα 
και καθαρά... 
παπαγάλος 

04. Να προφέρει σωστά Νανά δώσε μου μία λάµπα. 
προτάσεις με σύνθεση Νίκο κοίτα μία λαµπάδα. 
ΥΠ.-ΡΗΜΑ-ΑΝΤΙΚ, όπου Πονάει ο λαιµός μου. 
μία απ΄αυτές έχει λ σαν Το λεµόνι είναι δικό μου. 
πρώτο φθόγγο. 
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05. Να διακρίνει τη π.χ. Νανά δώσε µου µία λάµπα. 
θέση της λέξης που 2η 4 η 

περιέχει το λ στις 
παραπάνω προτάσεις. 

06. Να προφέρει Άννα,δώσε μου μία μπάλα. 
σωστά προτάσεις με Το μέλι είναι νόστιμο. 
σύνθεση ΥΠ- Έφυγε το πουλί. 
ΡΗΜΑ-ΑΝΤΙΚ, 
όπου μία απ΄αυτές 
έχει το λ στην 
τελευταία συλλαβή. 

07. Να διακρίνει τη Άννα δώσε ιου uία μπάλα. 
θέση της λέξης που η η η η η 

περιέχει το λ. 

08. Να προφέρει 
Ο Τάσος έδωσε το καλάθι. 

σωστά προτάσεις με 
σύνθεση ΥΠ.-

Η Καίτη φούσκωσε µπαλόνια. σωστά προτάσεις με 
σύνθεση ΥΠ.- Ο Κώστας είδε ένα πουλάκι. 
ΡΗΜΑ-ΑΝΤΙΚ, 
όπου μία απ΄αυτές 

Η Φωτεινή έδωσε ένα µολύβι.* 

έχει το λ στην μεσαία 
συλλαβή. 

09. Να διακρίνει τη Ο Τάσος έδωσε το καλάθι. 

θέση της λέξης που 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 

περιέχει το λ. 

10. Να προφέρει Η Λένα έσπασε τη λάµπα. 

σωστά προτάσεις με Ο Λάµπης έφαγε το λεµόνι. 
σύνθεση ΥΠ.- Η Λίνα έδωσε το λάδι. 
ΡΗΜΑ-ΑΝΤΙΚ, Ο Λάκης έκανε λάθος. 

όπου δύο απ΄αυτές 
έχει το λ στην αρχική 
συλλαβή. 

11. Να διακρίνει τη Η Λένα έσπασε τη λάµπα. 
θέση των λέξεων που 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 

περιέχουν το λ. 
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12. α) Να προφέρει 
σωστά προτάσεις με 
σύνθεση ΥΠ.-ΡΗΜΑ-
ΑΝΤΙΚ, όπου δύο 
απ΄αυτές έχουν το λ 
στην τελευταία/^ 
συλλαβή. 

β)Να διακρίνει τη 
θέση των λέξεων που 
περιέχουν το λ. 

13. α)Να προφέρει 
σωστά προτάσεις με 
σύνθεση ΥΠ.-ΡΗΜΑ-
ΑΝΤΙΚ, όπου δύο 
απ΄αυτές έχουν το λ 
στην 3η ή στην 4η 

συλλαβή. 

β)Να διακρίνει τη 
θέση των λέξεων που 
περιέχουν το λ. 

Η Νέλη έλαβε νέα. 
Ο Αλέκος έδωσε το καλάθι. 
Ο ελέφαντας θύμωσε πολύ. 
Το πουλί πήγε αλλού. 

Η Νέλη έλαβε νέα. 
1η 2η 3η 4η 

Ο Βαγγέλης έφαγε τη σοκολάτα. 
Ήθελα ένα πινέλο. 
Η μαμά έβαλε σέλινο στη σούπα. 
Την καµήλα τη λένε Πηνελόπη 
Η Ευαγγελία έδωσε τις καραµέλες. 

Ο Βαγγέλης έφαγε τη σοκολάτα. 
1η 2η 3η 5η 

* α)Προσέχουµε να χρησι µ οποιούµε προτάσεις µε λέξεις, οι οποίες περιέχουν φθόγγους 
µπορεί να τους αρθρώσει ο αθητής. Συνεπώς δε χρησιµοποιούνται για παράδειγµα λέξεις µε 
ξ, ψ, ή µε συµπλέγµατα. 

β)Μέσα στα πλαίσια της συµβουλευτικής γονέων , επιδιώκουµε αντίστοιχη εξάσκηση 
του παιδιού στο σπίτι, προκειµένου να πετύχουµε γενίκευση της σωστής άρθρωσης του 
φθόγγου, σε ταχύτερο χρονικό διάστηµα. Εξασφαλίζοντας βέβαια, ευχάριστο κλίµα πάντα 
στην προσπάθεια καλλιέργειας και αποκατάστασης. του προφορικού λόγου του παιδιού. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 
Μετά το τέλος των παρεµβάσεων τόσο µε τα παιχνίδια γλωσσογυµναστικής όσο και µε τις 
ασκήσεις σωστής άρθρωσης και φωνολογικής ενηµερότητας, διακρίνουµε µέσα από τις 
κλείδες παρατήρησης ότι µείωσε τα λάθη σε σχέση µε την άρθρωση του λ σε ικανοποιητικό 
βαθµό. 
Ενώ δηλαδή πριν την παρέµβαση το λ το άρθρωνε τις περισσότερες φορές ως ρ, τώρα το 
αρθρώνει λάθος πολύ λιγότερες. Η παρέµβαση στην άρθρωση και συγκεκριµένα στο λ θα 
συνεχιστεί µέχρι έως ότου το κατακτήσει και το σταθεροποιήσει σε όλο το εύρος του 
προφορικού του λόγου . 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΥΛΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Απόκτηση μηχανισμού 
γραφής και ανάγνωσης, 
καλλιέργεια φωνολογικής 
ενημερότητας, 
συνειδητοποίηση της 
ανάγκης, της γραπτής και 
προφορικής έκφρασης 
καθώς και της δυνατότητας 
εναλλακτικής χρήσης της 
προφορικής και της 
γραπτής επικοινωνίας. 

Μαγνητικός 
πίνακας με 
γράμματα, έγχρωμες 
εικόνες, καρτέλες με 
εικόνες και λέξεις, 
καρτέλα ασανσέρ, 
διαφάνειες, φύλλα 
εργασίας, ψαλίδι, 
κόλλα, συμβολικό 
παράθυρο από 
χαρτόνι. 

Θα γνωριστούμε 
με νέα 
γραμματάκια και 
θα μάθουμε να 
γράφουμε και να 
διαβάζουμε νέες 
λέξεις και φράσεις 
με το νέο μας 
γράμμα . 

Γράφει σωστά τρεις από 
τις πέντε λέξεις και 
διαβάζει οκτώ λέξεις-
φράσεις με μικρή βοήθεια. 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
Μέσα σε πνεύμα 
ανακαλυπτικής κ΄ κον-
στρουκτιβιστικής μάθησης 
χρησιμοποιούνται 
αναλυτικοσυνθετικές και 
εμβόλιμα ολιστικές 
μέθοδοι προσέγγισης του 
μηχανισμού ανάγνωσης 
και γραφής. 

ΣΤΟΧΟΙ 1η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑΤΩΝ Διδά Εμπε Ελέγ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, [ ΓΡΑΜΜΑ Μμ / 22-02-05] χθηκε δώθηκε χθηκε 

01. Να Παρουσίαση της διαφάνειας Νο 1 προκειμένου 
κινήσουμε να προκαλέσουμε αισθητηριακά το ενδιαφέρον 
το ενδιαφέρον του παιδιού. 
του, να 
εκφραστεί Ζητάμε να μας σχολιάσει την εικόνα. 
προφορικά, να 
διακρίνει Ζητάμε να μας πει αντικείμενα που βλέπει και 
οπτικά κ΄ αρχίζουν από Μμ, άσκηση στο φύλλο εργασίας 
ακουστικά το σελ.3. 
νέο γράμμα. 

02. Ασκήσεις Παρεμβολή εικόνας Νο 1 με παιχνίδια 
καλλιέργειας καλλιέργειας φωνολογικής ενημερότητας. 
φωνολογικής 
ενημερότητας. Ζητάμε να μας πει λέξεις που εκείνος γνωρίζει κ΄ 

αρχίζουν από Μμ. 

03. Να Επιλογή και γραφή από το δάσκαλο της φράσης 
συνειδητοποιή- κλειδί. 

σει την 
αντιστοιχία Εύρεση και απομόνωση της πρότυπης λέξης απ΄ 
γραπτού κ΄ τον Η. 
προφορικού 
λογού ΄Ασκηση στην προφορά της λέξης. 
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Προφορική ανάλυση και σύνθεση της λέξης 
[μήλο] σε συλλαβές κ΄ φθόγγους κ΄ ανασύνθεσή 
της σε συλλαβές από τον εκπαιδευτικό. 

04. Να Παρουσίαση καρτέλας με προτ. λέξη (μήλο), 
εξοικειωθεί με ανάλυση κ΄ σύνθεσή της , άσκηση στην 
την σύνθεση κ΄ ανάγνωση. 
ανάλυση 
συλλαβών, Ανάλυση κ΄ σύνθεση της λέξης με χρήση 
προφορικά και ψαλιδιού, αναγνωστική άσκηση με μορφή 
να παιχνιδιού στο τετράδιο κολλάζ. 
καλλιεργήσου
με Αναγνώριση κ΄ απομόνωση του νέου γράμματος 
ψυχοκινητικές Μμ , παρατήρηση, ονομασία, κ΄ προφορά. 
λειτουργίες κ΄ 
οπτικοκινητικό 
συντονισμό. 

05. Να ταυτίσει Παρουσίαση της καρτέλας με το ΜΗΛΟ, ταύτιση 
εικόνα κ΄ νέο εικόνας κ΄ γράμματος Μμ. 
γράμμα, να 
γράφει με τη Προβολή διαφάνειας Νο 2 με το νέο γράμμα . 
σωστή φορά το 
νέο γράμμα. Προβολή διαφάνειας Νο 3 με τη σωστή φορά 

γραφής του γράμ΄ ατος όπου ο μαθητής καλείται 
να την γνωρίσει κ να τη μιμηθεί με κινήσεις του 
δακτύλου του στον αέρα. Στη συνέχεια το γράφει 
σε πανομοιότυπο φύλλο εργασίας, με 
καθοδήγηση στην αρχή. 

06. Να συνθέτει Σύνθεση συλλαβών με την καρτέλα ασανσέρ 
κ΄ να αναλύει προφορικά κ΄ στην συνέχεια ο ίδιος στο ασανσέρ 
συλλαβές με το που έχει στην 1η σελίδα του τετραδίου του. 
νέο γράμμα. 

Καλείται να κάνει την ίδια εργασία αλλά κ΄την 
αντίστροφη σύνθεσή της, γραπτώς, στα φύλλα 
εργασίας[4,5,13,14]. 

07. Καλλιέργεια Οπτική διάκριση της υποδεικνυόμενης συλλαβής 
οπτικής π.χ. µα με παράλληλη προφορική άσκηση [6,7,8]. 
διάκρισης κ΄ 
ανάγνωσης Γραφή κ΄ ανάγνωση λέξεων από το κείμενο με 
λέξεων. τη βοήθεια του παραθύρου. 

52 



ΕΠΙΜΟΡΦ ΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚ Ν ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

08. Να Ανάγνωση σιωπηρή του κειμένου από τον Ηλία. 
αναπτύξουμε [σελ.16] 
μηχανισμό Κανονική ανάγνωση με ανάλυση σε λέξεις που 
ανάγνωσης, να προβληματίζουν. 
καλλιεργήσου
με ανάπτυξη ιερεύνηση κ΄ σχολιασμός του κειμένου. 
κριτικής 
σκέψης κ΄ να Μικρή δραματοποίηση του κειμένου. 
δώσουμε 
ευκαιρίες για 
συναισθηματική 
έκφραση. 

09. Να Καθοδήγηση κ΄ εφαρμογή των υπόλοιπων 
εξασκηθεί όσο ασκήσεων είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι. 
γίνεται 
περισσότερο 
προκειμένου να 
γράφει κ΄ να 
διαβάζει το νέο 
γράμμα 

10. Να Προβολή διαφάνειας με τις σωστές απαντήσεις , 
αναπτύξουμε έλεγχος κ΄ αυτοδιόρθωση από το μαθητή. 
δεξιότητες 
αυτοδιόρθωσης 
κ΄ 
αυτοελέγχου. 

11. Να ΄Ασκηση ορθογραφίας και ανάγνωσης. 
αξιολογήσουμε 
το βαθμό 
εμπέδωσης του 
νέου 
φαινομένου 
προκειμένου να 
καθορίσουμε 
την πορεία της 
επόμενης 
διδ/λίας. 
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ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ No 1 
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ΕΙΚΟΝΑ Νο 1 
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ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ No 2 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΛΛΑΖ 
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ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ No 3 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΙΑΦΑΝΕΙΑ Νο 4 . Προβολή για άσκηση αυτοέλεγχου και αυτοδιόρθωσης 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ No 5. Προβάλουμε στον προτζέκτορα τις σωστές απαντήσεις πάνω στα 
κενά, λειτουργούμε πολυαισθητηριακά, έλκουμε την προσοχή και καλλιεργούμε 
δεξιότητες αυτοδιόρθωσης. 

73 



ΕΠΙΜΟΡΦ ΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚ Ν ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 Ο Υ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ (Μμ) 

Οι στόχοι έχουν επιτευχθεί σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Ο Η. έχει 
κατακτήσει το γράμμα Μμ, τόσο σε αναγνωστικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της 
γραφής. 

Επειδή το πρόγραμμα έχει συνεχή επανατροφοδοτικό χαρακτήρα (μέσα από τη 
σύνθεση της ακολουθίας των μαθημάτων καλείται ο μαθητής να κάνει συνεχή 
επανάληψη αυτών που έχει διδαχτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή),θεωρούμε ότι στο 
μέλλον δε θα αντιμετωπίσει δυσκολία με το συγκεκριμένο γράμμα. 

Συγχρόνως κάθε πέντε νέα γράμματα θα γίνεται επανάληψη ή σε περιπτώσεις 
που αντιμετωπίζει δυσκολίες, θα επαναλαμβάνεται το πρόγραμμα παρέμβασης στην 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να επιτευχθούν 
οι στόχοι που έχουν τεθεί εξ αρχής ή κατά την πορεία της παρέμβασης. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΥΛΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Απόκτηση μηχανισμού 
γραφής και ανάγνωσης, 
συνειδητοποίηση της 
ανάγκης, γραπτής και 
προφορικής έκφρασης 
καθώς και της δυνατότητας 
εναλλακτικής χρήσης της 
προφορικής και της 
γραπτής επικοινωνίας. 

Μαγνητικός 
πίνακας με 
γράμματα, καρτέλες 
με εικόνες και 
λέξεις, καρτέλα 
ασανσέρ, 
διαφάνειες, φύλλα 
εργασίας, ψαλίδι, 
κόλλα, συμβολικό 
παράθυρο από 
χαρτόνι. 

Θα γνωριστούμε 
με νέα 
γραμματάκια και 
θα μάθουμε να 
γράφουμε και να 
διαβάζουμε νέες 
λέξεις και φράσεις 
με το συνδυασμό 
ια . 

Γράφει σωστά τρεις από 
τις πέντε λέξεις και 
διαβάζει οκτώ λέξεις-
φράσεις με μικρή βοήθεια. 

Απόκτηση μηχανισμού 
γραφής και ανάγνωσης, 
συνειδητοποίηση της 
ανάγκης, γραπτής και 
προφορικής έκφρασης 
καθώς και της δυνατότητας 
εναλλακτικής χρήσης της 
προφορικής και της 
γραπτής επικοινωνίας. 

Μαγνητικός 
πίνακας με 
γράμματα, καρτέλες 
με εικόνες και 
λέξεις, καρτέλα 
ασανσέρ, 
διαφάνειες, φύλλα 
εργασίας, ψαλίδι, 
κόλλα, συμβολικό 
παράθυρο από 
χαρτόνι. 

Θα γνωριστούμε 
με νέα 
γραμματάκια και 
θα μάθουμε να 
γράφουμε και να 
διαβάζουμε νέες 
λέξεις και φράσεις 
με το συνδυασμό 
ια . 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

Απόκτηση μηχανισμού 
γραφής και ανάγνωσης, 
συνειδητοποίηση της 
ανάγκης, γραπτής και 
προφορικής έκφρασης 
καθώς και της δυνατότητας 
εναλλακτικής χρήσης της 
προφορικής και της 
γραπτής επικοινωνίας. 

Μαγνητικός 
πίνακας με 
γράμματα, καρτέλες 
με εικόνες και 
λέξεις, καρτέλα 
ασανσέρ, 
διαφάνειες, φύλλα 
εργασίας, ψαλίδι, 
κόλλα, συμβολικό 
παράθυρο από 
χαρτόνι. 

Θα γνωριστούμε 
με νέα 
γραμματάκια και 
θα μάθουμε να 
γράφουμε και να 
διαβάζουμε νέες 
λέξεις και φράσεις 
με το συνδυασμό 
ια . 

Μέσα σε πνεύμα 
ανακαλυπτικής κ΄ 
κονστρουκτιβιστικής 
μάθησης χρησιμοποιούνται 
αναλυτικοσυνθετικές και 
εμβόλιμα ολιστικές 
μέθοδοι προσέγγισης 
γραφής και ανάγνωσης. 

ΣΤΟΧΟΙ 23η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, [ ια / 3-04-05.] 

Διδά
χθηκε 

Εμπε
δώθηκε 

Ελέγ
χθηκε 

01. Να Παρουσίαση της διαφάνειας No 1 προκειμένου 
κινήσουμε να προκαλέσουμε αισθητηριακά το ενδιαφέρον 
το ενδιαφέρον του παιδιού. 
του, να 
εκφραστεί Ζητάμε να μας σχολιάσει την εικόνα. 
προφορικά, να 
διακρίνει Ζητάμε να μας πει αντικείμενα που βλέπει και 
οπτικά κ΄ έχουν μέσα ια , άσκηση στο φύλλο εργασίας. 
ακουστικά το 
συνδυασμό ια. Ζητάμε να μας πει λέξεις που εκείνος γνωρίζει κ΄ 

αρχίζουν από ια. 
.[Ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας σελ 2]. 

02. Να Επιλογή και γραφή από το δάσκαλο της φράσης 
συνειδητοποιή- κλειδί (γιαγιά). 

σει την 
αντιστοιχία Εύρεση και απομόνωση της πρότυπης λέξης απ΄ 
γραπτού κ΄ τον Η. 
προφορικού 
λόγου. Ασκηση στην προφορά της λέξης. 

Προφορική ανάλυση και σύνθεση της λέξης 
[γιαγιά] σε συλλαβές κ΄ φθόγγους κ΄ 
ανασύνθεσή της σε συλλαβές από τον 
εκπαιδευτικό. 
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04. Να Παρουσίαση καρτέλας με προτ. λέξη, ανάλυση κ΄ 
εξοικειωθεί με σύνθεσή της , άσκηση στην ανάγνωση. 
την σύνθεση κ΄ Ανάλυση κ΄ σύνθεση της λέξης με χρήση 
ανάλυση ψαλιδιού, αναγνωστική άσκηση με μορφή 
συλλαβών, παιχνιδιού στο τετράδιο κολλάζ. 
προφορικά και 

καλλιεργήσου Αναγνώριση κ΄ απομόνωση του νέου 
με συνδυασμού , παρατήρηση, ονομασία, κ΄ 
ψυχοκινητικές προφορά. 
λειτουργίες κ΄ 
οπτικοκινητικό 
συντονισμό. 

05. Να ταυτίσει Παρουσίαση της καρτέλας με τη , γιαγιά ταύτιση 
εικόνα κ΄ εικόνας κ΄ συνδυασμού ια. 
συνδυασμό ια, 
να γράφει με τη Προβολή διαφάνειας Νο 2 με τη σωστή φορά 
σωστή φορά τα γραφής του συνδυασμού, όπου ο μαθητής 
γράμματα του καλείται να την γνωρίσει κ΄ να τη μιμηθεί με 
συνδυασμού ια. κινήσεις του δακτύλου του στον αέρα. Στη 

συνέχεια το γράφει σε πανομοιότυπο φύλλο 
εργασίας, με καθοδήγηση στην αρχή. 

06. Να συνθέτει Σύνθεση συλλαβών με την καρτέλα ασανσέρ 
κ΄ να αναλύει προφορικά κ΄ στην συνέχεια ο ίδιος στο ασανσέρ 
συλλαβές με το που έχει στην σελίδα του τετραδίου του. 
συνδυασμό ια. 

Καλείται να κάνει την ίδια εργασία αλλά κ΄την 
αντίστροφη σύνθεσή της, γραπτώς, στα φύλλα 
εργασίας[4,3,6]. 

07. Καλλιέργεια Επαναληπτική άσκηση οπτικής διάκρισης του 
οπτικής υποδεικνυόμενου συνδυασμού αλλά και των 
διάκρισης κ΄ γραμμάτων που έχει διδαχτεί έως τώρα , με 
ανάγνωσης παράλληλη προφορική άσκηση [σελ. 5]. 
λέξεων. 

Γραφή κ΄ ανάγνωση λέξεων από το κείμενο και 
στα φύλλα εργασίας [7,8,9] με τη βοήθεια του 
παραθύρου. 
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08. Να Ανάγνωση σιωπηρή του κειμένου από τον Η. 
αναπτύξουμε [σελ.10] 
μηχανισμό Κανονική ανάγνωση με ανάλυση σε λέξεις που 
ανάγνωσης, να προβληματίζουν. 
καλλιεργήσου
με ανάπτυξη ιερεύνηση κ΄ σχολιασμός του κειμένου. 
κριτικής 
σκέψης κ΄ να Μικρή δραματοποίηση του κειμένου. 
δώσουμε 
ευκαιρίες για 
συναισθηματική 
έκφραση. 

09. Να Καθοδήγηση κ΄ εφαρμογή των υπόλοιπων 
εξασκηθεί όσο ασκήσεων είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι. 
γίνεται 
περισσότερο 
προκειμένου να 
γράφει κ΄ να 
διαβάζει το 
συνδυασμό ια. 

10. Να Προβολή διαφάνειας με τις σωστές απαντήσεις , 
αναπτύξουμε έλεγχος κ΄ αυτοδιόρθωση από το μαθητή. 
δεξιότητες 
αυτοδιόρθωσης 
κ΄ 
αυτοελέγχου. 

11. Να ΄Ασκηση ορθογραφίας και ανάγνωσης. 
αξιολογήσουμε 
το βαθμό 
εμπέδωσης του 
νέου 
φαινομένου 
προκειμένου να 
καθορίσουμε 
την πορεία της 
επόμενης 
διδ/λίας. 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ No 1 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΕΙΚΟΝΑ Νο 1 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

τιμόνι 0L 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΛΛΑΖ 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 
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ΕΠΙΜΟΡΦ ΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚ Ν ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2 3 Ο Υ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ (ια) 

Οι στόχοι που ετέθησαν στην αρχή της διδασκαλίας δεν μπορούμε να πούμε ότι 
επετεύχθησαν ικανοποιητικά, γι αυτό κρίνεται απαραίτητο, να επαναληφθούν 
ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας, ακουστικής και οπτικής διάκρισης καθώς και 
ασκήσεις σύνθεσης και ανάλυσης συλλαβής και λέξης με το ια. 

Μετά την αξιολόγηση αυτή, θα ακολουθήσει 2ο επαναληπτικό υποστηρικτικό 
πρόγρα ́ μα με θέμα το ια, για καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση του φαινομένου. 

Απ ότι εκτιμάται, θα χρειαστούν περισσότερα από δύο υποστηρικτικά 
προγράμματα σε σχέση με το ια, διότι ο Η. αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες σε αυτό. 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΓΡΑΦΗΜΑ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1η ς ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Μέσα στα πλαίσια του υποστηρικτικού προγράμματος για την κατάκτηση μηχανισμών 1K 

ανάγνωσης και γραφής το οποίο πραγματοποιήθηκε σε 24 διδασκαλίες πετύχαμε την 
πραγματοποίηση των αρχικών στόχων που είχαμε θέσει. 

Στα φαινόμενα «ΚΑΙ», «ΣΤ», «Δδ» και «ια» χρειάστηκαν περισσότερες από μία διδασκαλίες 
προκειμένου να κατακτηθούν και μπορούν να χρησιμοποιούνται απρόσκοπτα από το μαθητή. 

Στο τελευταίο φαινόμενο (ια) αυτής της παρέμβασης (η οποία θα συνεχιστεί μέσα στο 
πρόγραμμα του ΤμήματοςΈνταξης, αλλά για λόγους οικονομίας χώρου δε δημοσιει)εται ολόκληρη, 

διαπιστώσαμε ότι ο Η. αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην εμπέδωση του συνδυασμού (ια), 
οπότε αφιερώθηκαν συνολικά 5 διδ/λίεςμε επιμονή σε ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας, 
οπτικής και ακουστικής διάκρισης μέχρι να μπορέσει να το κατακτήσει αναγνωστικά και γραφικά 

Στο τέλος του προγράμματος ο Η. μπόρεσε να αναλυτικοσυνθέτει συλλαβές, πολυσύλλαβες 
λέξεις και προτάσεις με τη σύνθεση σύμφωνο+φωνήεν τόσο σε αναγνωστικό επίπεδο όσο και σε 
γραφικό. 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

•HUH ΙΓ^ΝΙΗΙΙ 

innniiMBiiH 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δασκάλα Τμήματος 
Ένταξης 

ΧΩΡΟΣ Τµήµα Ένταξης 

ΧΡΟΝΟΣ 4 η ώρα σχολικού 
προγράµµατος 

ΜΑΘΗΜΑ Γλώσσα 
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ΕΠΙΜΟΡΦ ΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚ Ν ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΠΙΣΠΣ 
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΒΛΗΜΑ : Κάνει συνεχώς άστοχες ερωτήσεις κατά τη διαδικασία της γραφής και της ανάγνωσης, 
διασπάται η προσοχή του, χάνει τον ειρμό της σκέψης του. 

ΙΚΟΥ: εν έχουν αναπτυχθεί κοινωνικές δεξιότητες του τύπου, όταν μιλά 
κάποιος τον προσέχω και δεν τον διακόπτω. ιασπάται η προσοχή του, αδυνατεί ν΄ ασκήσει αυτοέλεγχο, 
παρουσιάζει ανώριμη συμπεριφορά. 

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ε Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 

ΑΥΤΟΈΛΕΓΧΟΣ 
Συγκέντρωση προσοχής / 
Αυτορρύθμιση συμπεριφοράς. 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
Ανάπτυξη μηχανισμού ανάγνωσης και γραφής. 
Καλλιέργεια φωνολογικής ενημερότητας. 
Καλλιέργεια οπτικοκινητικού συντονισμού και 
λεπτής κινητικότητας. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
Ενεργητική 
ακρόαση, 
καλλιέργεια 
διαλόγου, 
κανόνες 
επικοινωνίας 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΟΙ 
ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

΄Εχει διάθεση να μαθαίνει νέα πράγματα, του αρέσει να 
έρχεται σε επαφή με συνανθρώπους του, θέλει 
ν΄ανταποκριθεί σε πρότυπα που επιβραβεύονται /Του 
αρέσουν οι αμοιβές. Γνωρίζει να αναλυτικοσυνθέτει 
συλλαβές και λέξεις. 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Να αναπτύξει αυτοέλεγχο-αυτορρύθμιση συμπεριφοράς έτσι ώστε 
να κατακτήσει γνωστικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, 
κοινωνικές δεξιότητες διαλόγου με απώτερο σκοπό την επιτάχυνσή 
της ωρίμανσής του και την καλλιέργεια του αυτοσυναισθήματός 

του. 

ΑΥΤΟΣΥΝ/ΜΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ 

Να νοιώσει 
καλύτερα με τον 
εαυτό του μέσα 
στην κοινωνική 
ομάδα. 

Να συγκεντρώνεται 
στην εργασία του, 
να αναπτύξει 
αυτοέλεγχο 
συμπεριφοράς. 

Να κατακτήσει 
μηχανισμό ανάγνωσης 
και γραφής, φωνολογική 
ενημερότητα, να 
διευρύνει το λεξιλόγιό 
του. 

Να σκέφτεται 
πριν μιλήσει, να 
ακούει 
ενεργητικά, να 
εξασκηθεί στο 
διάλογο ώστε να 
εξομαλυνθεί η 
επικοινωνία τους 
με τους άλλους. 

ΛΕΞΕΓΣ - Σκέψου πριν Συνέχισε Ζωγραφική Αστεράκια Θα χάσεις το 
ΦΡΑΣΕΓΣ μιλήσεις. την Καραμέλες διάλειμμα 
ΚΛΕΙΔΙΑ Μπράβο, ήσουν 

συγκεντρωμένος. 
εργασία 
σου 

Σφραγίδες 

ΕΠΟΠΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ -
ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 

ΚΑΡΤΕΣ 
Σκέψου πριν 
μιλήσεις / 
Συνέχισε την 
εργασία σου 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΜΟΙΒ Ν 
Αστεράκια 
Σφραγίδες 
Καραμέλες 

ΚΑΡΤΕΛΕΣ 
1 ης 

ανάγνωσης 
και γραφής 

ΦΥΛΛΑ 
ΣΥΝΑΙΣ/ΚΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ 

ΦΥΛΛΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
γραφής και 

ανάγνωσης 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Φύλλα εργασίας 
ανάγνωσης και 
γραφής. 

Ανάπτυξη 
διαλόγου 
με εκπαι
δευτικό. 

Ανάπτυξη 
διαλόγου 
και με 
συμμαθητή 
της ομάδας. 

Συζήτηση πάνω 
στα 
συναισθήματά 

του. 

Απομάκρυνση 
εκ/δευτικού 
από τη διπλανή 
του θέση. 
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ΕΠΙΜΟΡΦ ΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚ Ν ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

1 η ΚΛΕΙ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α ιακόπτει συνεχώς την εργασία του με άσχετες ερωτήσεις , 
διασπάται η προσοχή του με συνέπεια να κάνει λάθη στη γραφή και στην ανάγνωση. 
Αδιαφορεί για τον συνομιλητή του όταν μιλάει, τον διακόπτει συχνά. Χαζεύει στο 
παράθυρο ή σε ότι άλλο του τραβήξει την προσοχή, πολλές φορές. 

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Ε Σ Μ Ε Τ Α Β Λ Η Τ Ε Σ 

ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΛΟ Ι ΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΝΟΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

δετών αγόρι Αντιμετωπίζει σοβαρή 
εξελικτική διαταραχή 
στην ομιλία, δρα 
παρορμητικά, 
συμπεριφέρεται 
ανώριμα, δείχνει όμως 
θέληση για μάθηση. 

Η ανάπτυξη των βασικών του 
νοητικών δεξιοτήτων μας 
παραπέμπουν γενικά σε μικρότερη 
νοητική ηλικία, όμως το 
ΤΕSΤ RAVEN μας έδωσε δείκτη 
νοημοσύνης 105. Σε TEST WISC 
δεν έχει υποβληθεί. 

Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γ . ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

[Τι είχε προηγηθεί] [Χώρος, πρόσωπα, 
κατάσταση, χρόνοςΐ 

[Τι ακολούθησε τη 
συμπεριφορά] 

ΧΡΟΝΟΣ 
Α Β Γ Β[1-7] 

2΄ Τι κάνεις Η ; Β1 Θα έρθει σε λίγο ΄Αστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

Β6 εν απαντά 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και κάνει 
συγχρόνως άσχετη 

4΄ εν μου είπες 
πως είσαι; 

Β1 Σου έχω εξηγήσει και 
άλλη φορά Η. 
Ετοίμασες το 
τετράδιό σου; 

΄Αστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

Β6 εν απαντά 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και κάνει 
συγχρόνως άσχετη 

6΄ Καθώς βγάζει το 
τετράδιο 

Β1 Κάνουν γυμναστική 

΄Αστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

Β6 εν απαντά 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και κάνει 
συγχρόνως άσχετη 

8΄ Χαζεύει έξω. 
΄Ερχεται ο 
συμμαθητής του, 
η δασκάλα τον 
χαιρετά. 

Β2 Απόσβεση 

΄Αστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

Β6 εν απαντά 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και κάνει 
συγχρόνως άσχετη 

10΄ Ποιο νέο 
γραμματάκι 
μάθαμε χθες; 

Β6 Απαντά ο 
συμμαθητής του. 

΄Αστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

Β6 εν απαντά 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και κάνει 
συγχρόνως άσχετη 

11΄ Να θυμηθούμε 
τις λέξεις που 
είχαμε για 
ορθογραφία 

Β1 Η. έχουμε αρκετή 
ώρα για να 
τελειώσουμε, πρέπει 
να γράψουμε τώρα 

΄Αστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

Β6 εν απαντά 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και κάνει 
συγχρόνως άσχετη 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

12' Η δασκάλα 
υπαγορεύει τη 
λέξη 

Β2 Συγκεντρώσου και 
γράψε, Η . 

ερώτηση 
Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 

13' Η δ. 
επαναλαμβάνει 
τη λέξη. 

Β8 Δεν είναι διάλειμμα 
πρέπει να γράψουμε 
[με αυστηρό ύφος]. 

ερώτηση 
Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 

15' Η δ. 
επαναλαμβάνει 
για 3η φορά τη 
λέξη. 

Β4 Μπράβο Η. έγραψες. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

16' Ελέγξτε τη λέξη 
που γράψατε. 

D 4 Επιβράβευση, 
υπενθύμιση. ΘΕΣΗ 

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 

Στην έδρα που εφάπτεται 
του θρανίου. 

19' Η δ. υπαγορεύει 
Την 3η λέξη. 

Β4 Επιβράβευση. 
ΘΕΣΗ 

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 

Στην έδρα που εφάπτεται 
του θρανίου. 

21' Η δ. υπαγορεύει 
την 4η λέξη. 

Β1 Όχι Η. δε θέλω να 
ακούσω. ΣΤΑΣΗ 

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 
Ενώ καθοδηγεί, 
ση μειώνει πάνω στα 
φύλλα εργασίας. 

22' Επαναλαμβάνει 
τη λέξη. 

Β4 Επιβράβευση. 
ΣΤΑΣΗ 

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 
Ενώ καθοδηγεί, 
ση μειώνει πάνω στα 
φύλλα εργασίας. 

23' Ελέγχουμε τώρα 
όλες τις 
λεξούλες. 

Β1 Απόσβεση. 

ΣΤΑΣΗ 
ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 

Ενώ καθοδηγεί, 
ση μειώνει πάνω στα 
φύλλα εργασίας. 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

£> Η συχνότητα διάσπασης προσοχής του είναι έντονη, 9/14 φορές ή ρωτάει άσχετα ή 
χαζεύει. 
οπότε αναθεωρούµε: 
1. Το σημείο θέσης της εκπαιδευτικού για ανάπτυξη μεγαλύτερης συγκέντρωσης 

προσοχής. 
2. Μεγαλύτερη χρήση λεκτικών επιβραβεύσεων αλλά και υλικών αμοιβών. 
3. Συχνότερη χρήση της υπενθύμισης για επακόλουθα των πράξεων του [αμοιβές). 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΗΚ Ν ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

Η εκπαιδευτικός αλλάζει θέση την ώρα 
της ορθογραφίας και της ανάγνωσης. 
Κάθεται πλέον δίπλα στον Η. [ανάμεσα 
σε Μ. και Η.]. 

Καραμέλες Η εκπαιδευτικός αλλάζει θέση την ώρα 
της ορθογραφίας και της ανάγνωσης. 
Κάθεται πλέον δίπλα στον Η. [ανάμεσα 
σε Μ. και Η.]. 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ-
ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

Η εκπαιδευτικός αλλάζει θέση την ώρα 
της ορθογραφίας και της ανάγνωσης. 
Κάθεται πλέον δίπλα στον Η. [ανάμεσα 
σε Μ. και Η.]. 

Η υπενθύμιση και η επιβράβευση τον 
βοηθάει στην αναπροσαρμογή της 
συμπεριφοράς του. 

2Η ΚΛΕΙ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΑΛΛΑΓΗ Σ Υ Ν Θ Η Κ Ω Ν : Η Εκπαιδευτικός αλλάζει θέση. Τώρα κάθεται στη 
διπλανή θέση του Η. [ανάμεσα σε Η. και Μ.] 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 

ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ 
Σφραγίδες 
Γραπτή και λεκτική επιβράβευση 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 
Καραμέλες 
Εμβόλιμη υπενθύμιση 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 
Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γ . ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
[Τι είχε προηγηθεί] [Χώρος, πρόσωπα, 

κατάσταση, χρόνος] 
[Τι ακολούθησε τη 
συμπεριφορά] 

ΧΡΟΝΟΣ 
Α Β Γ Β[1-8] 

2' Πάμε να 
γράψουμε τις 
λεξούλες μας. 

Β1 Απάντηση και 
υπενθύμιση μαζί. 

4' Υπαγορεύει την 
1η λέξη. 

Β4 Επιβράβευση. 

6' Υπαγορεύει την 
2η λέξη 

Β4 Επιβράβευση. 

8' Ενώ η δ. 
σημειώνει 
υπαγορεύει την 
3η λέξη. 

Β1 Υπενθύμιση. 

10' Επαναλαμβάνει 
την 3η λέξη. 

Β4 Επιβράβευση. 

11' Ενώ η δ. 
σημειώνει 
υπαγορεύει την 
4η λέξη. 

Β1 Απ 
Επ 

αντ 

5σβεση-
ιβράβευση του 
ιμαθητή του, που 
αποκρίθηκε. 
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ΕΠΙΜΟΡΦ ΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚ Ν ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

12΄ Η δασκάλα 
υπαγορεύει τη 5η 

λέξη. 

Β4 Επιβράβευση. ερώτηση 

Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 13΄ Να ελέγξουμε 

αυτά που 
γράψαμε 
[υπενθυμίζοντας 
καραμέλες και 
σφραγίδες]. 

Β4 Επιβράβευση και 
αμοιβή με καραμέλες. 

ερώτηση 

Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2 Ο Υ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ιαπιστώθηκε μία αισθητή μείωση της εμφάνισης της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς 
. ιάσπαση προσοχής παρουσίασε φορές. 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

Σύμφωνα με τις παραπάνω καταγραφές θα προβούμε στις παρακάτω αλλαγές: 

1. Αλλάζει η στάση της εκπ/κού. εν ασχολείται πια με ο,τιδήποτε θα 
μπορούσε να του διασπάσει την προσοχή 

2. Επανέρχεται στην εργασία του όταν επιβραβεύεται ο συμμάθητής του. 

Λατρεύει το διάλειμμα, οπότε χρησιμοποιούμε τη στέρηση διαλείμματος ως 
πιθανότητα, σε περίπτωση που δεν μπορεί να συνεργαστεί. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ 

Επιβράβευση θετικού προτύπου. Η δ. δεν ασχολείται πια με ο,τιδήποτε 
θα μπορούσε να του διασπάσει την 
προσοχή. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Στέρηση διαλείμματος. 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

3 Η ΚΛΕΙ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΑΛΛΑΓΗ Σ Υ Ν Θ Η Κ Ω Ν : Η θέση της εκπ/κού δίπλα του, δεν ασχολείται με 

κάτι, που μπορεί να διασπάσει την προσοχή του. . 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΠΡΟΫΠΆΡΧΟΝΤΕΣ 
Σφραγίδες 
Γραπτή και λεκτική επιβράβευση 
Καραμέλες, εμβόλιμη υπενθύμιση 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 
Επιβράβευση θετικού 
προτύπου 

Στέρηση 
διαλείμματος 

Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γ . ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

[Τι είχε προηγηθεί] [Χώρος, πρόσωπα, 
κατάσταση, χρόνος] 

[Τι ακολούθησε τη 
συμπεριφορά] 

ΧΡΟΝΟΣ 
Α Β Γ Β[1-8] 

2' Καλημέρα , τι 
κάνετε, παιδιά; 

Β1 Απάντηση και 
ενίσχυση μαζί. 

Άστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

Β6 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά μονολεκτικά 
και κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση 

4' Πληροφορεί για 
τη στέρηση 
διαλείμματος. 

Β4 Επιβράβευση. 

Άστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

Β6 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά μονολεκτικά 
και κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση 

6' Υπαγορεύει την 
2η λέξη 

Β4 Επιβράβευση. 

Άστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

Β6 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά μονολεκτικά 
και κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση 

8' Υπαγορεύει την 
3η λέξη 

Β2 Επιβράβευση του 

Άστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

Β6 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά μονολεκτικά 
και κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση 

9' Πάμε στην 
επόμενη λέξη, δε 
θα τη γράψεις Η. 

Β4 Επιβράβευση 

Άστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

Β6 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά μονολεκτικά 
και κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση 

10' Υπαγορεύει την 
4η λέξη 

Επιβράβευση 

Άστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

Β6 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά μονολεκτικά 
και κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση 

11' Υπαγορεύει την 
5η λέξη 

Β1 Νοηματική 
υπενθύμιση 

Άστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

Β6 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά μονολεκτικά 
και κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση 

12' Η δασκάλα 
επαναλαμβάνει 
την 5η λέξη 

Β4 Επιβράβευση, 
αμοιβή 

Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 
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ΕΠΙΜΟΡΦ ΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚ Ν ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 3ου ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ιαπιστώθηκε μία παρόμοια συχνότητα της εμφάνισης της ανεπιθύμητης 
συμπεριφοράς με αυτή του 2ου προγράμματος. Απόσπαση προσοχής παρουσίασε 
3/8 φορές 

Σύμφωνα με τις παραπάνω καταγραφές θα προβούμε στις παρακάτω αλλαγές: 

1. Εισαγωγή καρτέλας ανάπτυξης αυτοελέγχου, με τη φράση ‘Συνέχισε την 
εργασία σου’ 

. Εισαγωγή νέου ενισχυτή. Επιτοίχιος πίνακας με αστεράκια ως επιβράβευση 
για την επιθυμητή συμπεριφορά. 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ 

Επιτοίχιος πίνακας επιβράβευσης. Καρτέλα ανάπτυξης αυτοελέγχου και 
υπενθύμισης μαζί, με τη φράση 
‘Συνέχισε την εργασία σου’. 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

4Η ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΑΣΗ 

ΕΚΠ/ΚΟΥ ΙΔΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 

Καρτέλα με τη φράση ‘Συνέχισε την εργασία σου’ , με την 
επιδίωξη της ενίσχυσης του αυτοελέγχου, χωρίς σπατάλη 
χρόνου σε λεκτικές υποδείξεις,[απαραίτητες διευκρινίσεις]. 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΠΡΟΫΠΆΡΧΟΝΤΕΣ 
Σφραγίδες 
Γραπτή και λεκτική επιβράβευση 
Καραμέλες, εμβόλιμη υπενθύμιση 
Επιβράβευση θετικού προτύπου 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 
Επιτοίχιος πίνακας 
επιβράβευσης με 
αστεράκια. Και αμοιβή 
τη ζωγραφική στο 
τέλος της εβδομάδας 
[απαραίτητες 
διευκρινίσεις]. 

Στέρηση 
διαλείμματος 

Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γ . ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

[Τι είχε προηγηθεί] 

Α 

[Χώρος, πρόσωπα, 
κατάσταση, χρόνος] 
Β Γ 

[Τι ακολούθησε τη 
συμπεριφορά] 

ΧΡΟΝΟΣ 

Β ? 

Β[1-8] 

2' Η δ. υπαγορεύει 
την 1η λέξη 

Επιβράβευση και 
ενίσγυση μαζί. 

3' 

Ύ 

Ύ 

"ό7 

Υπαγορεύει την 
2η λέξη 

Β ? Επιβράβευση. 

Υπαγορεύει την 
3η λέξη  

Β1 Κάρτα αυτοελέγχου 

Επαναλαμβάνει 
την 3η λέξη 

Β ? Επιβράβευση 

Υπαγορεύει την 
4η λέξη 

Β4 Επιβράβευση 

7' Υπαγορεύει την 
5η λέξη 

Β1 

9' Επαναλαμβάνει 
την 5η λέξη 

Β ? 

Κάρτα αυτοελέγχου 

10' Η δ. καθοδηγεί 
σε 
αυτοδιόρθωση 

Β ? 

Επιβράβευση 

Επιβράβευση και 
αντίστοιχη αμοιβή 
με καραμέλες και 
αστεράκια 

Άστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

36 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά μονολεκτικά 
και κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση 

Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 
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ΕΠΙΜΟΡΦ ΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚ Ν ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 4ου ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ιαπιστώθηκε μία παρόμοια συχνότητα της εμφάνισης της ανεπιθύμητης 
συμπεριφοράς με αυτή, του 3ου προγράμματος. ιάσπαση προσοχής παρουσίασε 2/8 
φορές. 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

Σύμφωνα με τις παραπάνω καταγραφές θα προβούμε στις παρακάτω αλλαγές: 

Αλλαγή καρτέλας ανάπτυξης αυτοελέγχου, με τη φράση ‘Σκέψου πριν 
μιλήσεις’ 

Εισαγωγή υποστηρικτικού προγράμματος ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ 
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 

Υποστηρικτικό πρόγραμμα 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Αλλαγή καρτέλα ανάπτυξης 
αυτοελέγχου και υπενθύμισης μαζί, με 
τη φράση ‘Σκέψου πριν μιλήσεις’. ΝΕΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αλλαγή καρτέλα ανάπτυξης 
αυτοελέγχου και υπενθύμισης μαζί, με 
τη φράση ‘Σκέψου πριν μιλήσεις’. 

Νέα φύλλα εργασίας Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης. 

Αλλαγή καρτέλα ανάπτυξης 
αυτοελέγχου και υπενθύμισης μαζί, με 
τη φράση ‘Σκέψου πριν μιλήσεις’. 
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ΕΠΙΜΟΡΦ ΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚ Ν ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

5Η ΚΛΕΙ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ 
ΕΚΠ/ΚΟΥ Ι ΙΑ 
ΜΕ ΤΟΥ 3 Ο Υ 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ 

ΕΚΠ/ΚΟΥ Ι ΙΑ 
ΜΕ ΤΟΥ 3 Ο Υ 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ 
ΕΚΠ/ΚΟΥ Ι ΙΑ 
ΜΕ ΤΟΥ 3 Ο Υ 2 Φύλλα εργασίας προγράμματος ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ. 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ 
Σφραγίδες 
Γραπτή και λεκτική επιβράβευση 
Καραμέλες, εμβόλιμη υπενθύμιση 
Επιβράβευση θετικού προτύπου 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 
Επιτοίχιος πίνακας 
επιβράβευσης με 
αστεράκια. Και 
αμοιβή τη ζωγραφική 
στο τέλος της 
εβδομάδας 
[απαραίτητες 

Στέρηση 
διαλείμματος 

Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

Β. 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Γ . ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

[Τι είχε προηγηθεί] [Χώρος, πρόσωπα, 
κατάσταση, χρόνος] 

[Τι ακολούθησε τη 
συμπεριφορά] 

ΧΡΟΝΟΣ 
Α Β Γ Β[1-8] 

2΄ Η δ. 
υπαγορεύει την 
1η λέξη 

Β5 Η δ. καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

΄Αστοχη ερώτηση 
Β2 Χαζεύει 
Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 
Β6 εν απαντά 
Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και κάνει 
συγχρόνως άσχετη 
ερώτηση. 
Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 
Β9 Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό ανθρωπάκι 

3΄ Υπαγορεύει την 
2η λέξη 

Β5 Η δ. καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

΄Αστοχη ερώτηση 
Β2 Χαζεύει 
Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 
Β6 εν απαντά 
Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και κάνει 
συγχρόνως άσχετη 
ερώτηση. 
Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 
Β9 Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό ανθρωπάκι 

4΄ Υπαγορεύει την 
3η λέξη 

Β5 Η δ. καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

΄Αστοχη ερώτηση 
Β2 Χαζεύει 
Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 
Β6 εν απαντά 
Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και κάνει 
συγχρόνως άσχετη 
ερώτηση. 
Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 
Β9 Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό ανθρωπάκι 

5΄ Υπαγορεύει την 
4η λέξη 

Β1 Κάρτα 
αυτοέλεγχου 

΄Αστοχη ερώτηση 
Β2 Χαζεύει 
Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 
Β6 εν απαντά 
Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και κάνει 
συγχρόνως άσχετη 
ερώτηση. 
Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 
Β9 Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό ανθρωπάκι 

7; Επαναλαμβάνει 
την 4η λέξη 

Β5 Η δ. καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

΄Αστοχη ερώτηση 
Β2 Χαζεύει 
Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 
Β6 εν απαντά 
Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και κάνει 
συγχρόνως άσχετη 
ερώτηση. 
Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 
Β9 Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό ανθρωπάκι 

8΄ Υπαγορεύει την 
5η λέξη 

Β5 Η δ. καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

΄Αστοχη ερώτηση 
Β2 Χαζεύει 
Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 
Β6 εν απαντά 
Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και κάνει 
συγχρόνως άσχετη 
ερώτηση. 
Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 
Β9 Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό ανθρωπάκι 

9΄ Τώρα θα 
ζωγραφίσετε 2 
πουλιά να 
πηγαίνουν σε 
μια μηλιά. 

Β4 Επιβραβεύει. 

΄Αστοχη ερώτηση 
Β2 Χαζεύει 
Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 
Β6 εν απαντά 
Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και κάνει 
συγχρόνως άσχετη 
ερώτηση. 
Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 
Β9 Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό ανθρωπάκι 
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ΕΠΙΜΟΡΦ ΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚ Ν ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

14΄ Ποιο είναι το 
προσωπάκι που 
σας ταιριάζει 
μετά από αυτή 
την εργασία; 

Β4 Επιβραβεύει και 
διευκρινίζει ότι θα 
πάρει τις αμοιβές 
του επειδή ήταν 
συγκεντρωμένος. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 5ου ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ιαπιστώνεται μία αισθητή μείωση στη συχνότητα της εμφάνισης της 
ανεπιθύμητης συμπεριφοράς με αυτή, των προηγούμενων προγραμμάτων. 

ιάσπαση προσοχής παρουσίασε 1/8 φορές. 

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι σε σχέση με το νέο γνωστικό περιεχόμενο [ια] 
αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες. 

Εκτός αυτού φαίνεται ψυχολογικά, να τον απασχολεί κάτι. Την ίδια διαπίστωση 
έκανε και ο δάσκαλος της τάξης. 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

6Η ΚΛΕΙ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ 
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΙΔΙΑ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ 
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΙΔΙΑ 
ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ 
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΙΔΙΑ 

2 Φύλλα εργασίας προγράμματος ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ. 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠΆΡΧΟΝΤΕΣ 

Σφραγίδες 
Γραπτή και λεκτική επιβράβευση 
Καραμέλες, εμβόλιμη υπενθύμιση 
Επιβράβευση θετικού προτύπου 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 
Επιτοίχιος πίνακας 
επιβράβευσης με 
αστεράκια. Και αμοιβή 
τη ζωγραφική στο 
τέλος της εβδομάδας 
[απαραίτητες 
διευκρινίσεις]. 

Στέρηση 
διαλείμματος 

Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γ . ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

[Τι είχε προηγηθεί] [Χώρος, πρόσωπα, 
κατάσταση, χρόνος] 

[Τι ακολούθησε τη 
συμπεριφορά] 

ΧΡΟΝΟΣ 
Α Β Γ Β[1-12] 

2' Η δ. εξηγεί τον 
τρόπο εργασίας. 

Β1 Η δ. υπενθυμίζει τις 
συνθήκες. 

Άστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα δείχνει 
να μην έχει εμπεδώσει το 
νέο γράμμα 

3' Υπαγορεύει την 
1η λέξη 

Β5 Η δ. καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

Άστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα δείχνει 
να μην έχει εμπεδώσει το 
νέο γράμμα 

4' Ελέγξτε. Β5 Η δ. καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

Άστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα δείχνει 
να μην έχει εμπεδώσει το 
νέο γράμμα 

5' Υπαγορεύει την 
2η λέξη 

Β5 Η Δ. καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

Άστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα δείχνει 
να μην έχει εμπεδώσει το 
νέο γράμμα 

7; Ελέγξτε Β5 Η δ. καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

Άστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα δείχνει 
να μην έχει εμπεδώσει το 
νέο γράμμα 

8' Υπαγορεύει την 
3η λέξη 

Επιβραβεύει. 

Άστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα δείχνει 
να μην έχει εμπεδώσει το 
νέο γράμμα 

9' Υπαγορεύει 4η 

λέξη. 
Β4 Επιβραβεύει. 36 Δεν άπαντα 

Β7 Απαντά μονολεκτικά 
και κάνει συγχρόνως 
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άσχετη ερώτηση. 
Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 

11' Η δ υπαγορεύει 6η λέξη.. Β5 Καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

Β9 Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό 
ανθρωπάκι. 

12' Ελέγξτε. Β4 Καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

ΒΙΟ Ζωγραφίζει 
στενοχωρημένο 
ανθρωπάκι. 

13' Υπαγορεύει 7η λέξη. Β4 Επιβράβευση. Β11 Ζωγραφίζει 
αρνητικό 
ανθρωπάκι 

14' Υπαγορεύει 8η λέξη. Β5 Καθοδηγεί και ενισχύει Ι Ζωγραφίζει 
αδιάφορο 
ανθρωπάκι. 

15' Ελέγξτε. Β4 Επιβραβεύει. 

16' Υπαγορεύει 9η λέξη. Β5 Καθοδηγεί και ενισχύει 

17' Υπαγορεύει 10η λέξη. Β4 Επιβραβεύει. 

18' Υπαγορεύει 1η φράση. Β5 Καθοδηγεί και ενισχύει 

20' Ελέγξτε. Β5 Καθοδηγεί και ενισχύει 

21' Υπαγορεύει 2η φράση. Β5 Καθοδηγεί και ενισχύει 

22' Ελέγξτε. Β5 Καθοδηγεί και ενισχύει 

23' Επιβραβεύει και δίνει τις 
αντίστοιχες αμοιβές. 

Β9 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 6 Ο Υ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο Η. δείχνει μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την απόσπαση που παρουσιάζει στην 
προσοχή του, 18/19 φορές ήταν συγκεντρωμένος στην εργασία του παρόλο που 
αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες στο [ια]. 

Παρατηρείται αυτή η δυσκολία στο να ανακαλέσει γράμματα που μέχρι το 
τελευταίο διάστημα το επιτύγχανε. 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
Επιμονή στο επόμενο μάθημα στην ανάλυση και στη σύνθεση του ια. 

10' Υπαγορεύει την 
5η λέξη. 

Β5 Καθοδηγεί και 
ενισχύει. 
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7Η ΚΛΕΙ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΑΣΗ 

ΕΚΠ/ΚΟΥ ΙΔΙΑ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΣΤΑΣΗ 
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΙΔΙΑ 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΑΣΗ 

ΕΚΠ/ΚΟΥ ΙΔΙΑ 
2 Φύλλα εργασίας , προγράμματος ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ. 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠΆΡΧΟΝΤΕΣ 
Σφραγίδες 
Γραπτή και λεκτική επιβράβευση 
Καραμέλες, εμβόλιμη υπενθύμιση 
Επιβράβευση θετικού προτύπου 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 
Επιτοίχιος πίνακας 
επιβράβευσης με 
αστεράκια. Και αμοιβή 
τη ζωγραφική στο 
τέλος της εβδομάδας 
[απαραίτητες 
διευκρινίσεις]. 

Στέρηση 
διαλείμματος 

Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γ . 
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
[Τι είχε προηγηθεί] [Χώρος, πρόσωπα, κατάσταση, 

χρόνος] 
[Τι ακολούθησε τη 
συμπεριφορά] 

ΧΡΟΝΟΣ 
Α Β Γ Β[1-12] 

2' Η δ. εξηγεί τον τρόπο 
εργασίας. 

Β1 Η δ. υπενθυμίζει τις 
συνθήκες. 

Άστοχη 
ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο 
γράμμα 

36 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και 
κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση. 

3' Η δ. καθοδηγεί στη 
σύνθεση και ανάλυση 
συλλαβών. 

Β4 Επιβραβεύει. 

Άστοχη 
ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο 
γράμμα 

36 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και 
κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση. 

4' Ανάλυση και σύνθεση 
συλλαβής. 

Β4 Επιβραβεύει. 

Άστοχη 
ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο 
γράμμα 

36 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και 
κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση. 

5' Ανάλυση και σύνθεση 
συλλαβής. 

Β4 Επιβραβεύει. 

Άστοχη 
ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο 
γράμμα 

36 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και 
κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση. 

7; Ανάλυση και σύνθεση 
συλλαβής. 

Β4 Επιβραβεύει. 

Άστοχη 
ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο 
γράμμα 

36 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και 
κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση. 

8' Υπαγορεύει την 1η 

λέξη. 
Επιβραβεύει. 

Άστοχη 
ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο 
γράμμα 

36 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και 
κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση. 

9' Υπαγορεύει 2η λέξη. Β4 Επιβραβεύει. 

Άστοχη 
ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο 
γράμμα 

36 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και 
κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση. 

10 Υπαγορεύει την 3η 

λέξη. 
Β4 Επιβραβεύει. 

Άστοχη 
ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο 
γράμμα 

36 Δεν απαντά 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και 
κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση. 
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11 Υπαγορεύει την 4η 

λέξη. 
Β4 Επιβραβεύει. Αρχίζει να 

συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για 
ρωτήσει 
κάτι άσχετο 

12 Υπαγορεύει την 5η 

λέξη. 
Β4 Επιβραβεύει. 

Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για 
ρωτήσει 
κάτι άσχετο 

13΄ Η δ υπαγορεύει 6η λέξη.. Β5 Καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

Β9 Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό 
ανθρωπάκι. 

14΄ Υπαγορεύει την 7η λέξη. Β4 Επιβραβεύει. ΒΙΟ Ζωγραφίζει 
στενοχωρημένο 
ανθρωπάκι. 

15΄ Υπαγορεύει 8η λέξη. Β4 Επιβράβευση και 
αμοιβή. 

Β11 Ζωγραφίζει 
αρνητικό 
ανθρωπάκι 

16΄ Καθοδηγεί στην 
ανάγνωση 1ης φράσης. 

Β5 Καθοδηγεί και ενισχύει Β12 Ζωγραφίζει 
αδιάφορο 
ανθρωπάκι. 

18΄ Καθοδηγεί στην 
ανάγνωση 2ης φράσης. 

Β4 Επιβραβεύει. Β13 Κάνει 
ερώτηση σχετική 
με το θέμα 

20΄ Καθοδηγεί στην 
ανάγνωση 3η ς φράσης. 

Β4 Επιβραβεύει. 

22΄ Επιβραβεύει και δίνει τις 
αντίστοιχες αμοιβές 

Β9 Επιβραβεύει. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 7Ο Υ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

- Συνεργάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό 15/16 φορές. 
- Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος συναισθηματικής νοημοσύνης δείχνει να του 

αρέσουν οι δραστηριότητες ,[ζωγραφίζει πάντα το χαμογελαστό ανθρωπάκι]. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

Μέσα από τη μεθοδολογία των προηγούμενων υποστηρικτικών προγραμμάτων 
διαπιστώθηκε η ελαχιστοποίηση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. 

Επαναπροσδιορίζουμε όμως την προτεραιότητα των στόχων μας 
τοποθετώντας ως πρωταρχικό, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, 
προκειμένου κάποια στιγμή ο Η. να συνειδητοποιήσει, την αξία του διαλόγόυ και 
κατά συνέπεια της επικοινωνίας. 

Επιδίωξή μας είναι. να ακούει προσεκτικά το συνομιλητή του και να απαντά ή να 
συμμετέχει βάση των δεδομένων της συζήτησης και όχι να περιορίζει το λόγο του ή 
να λειτουργεί συγκεντρωμένα προκειμένου, να έχει υλικές αμοιβές. 

΄Ετσι θεωρήθηκε απαραίτητη, η παρεμβολή νέας δραστηριότητας στην αρχή των 
επόμενων μαθημάτων, προκείμενου, να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, σε 
συνδυασμό και με όλους τους υπόλοιπους που έχουμε θέσει. 
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ΕΠΙΜΟΡΦ ΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚ Ν ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

8 Η ΚΛΕΙ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ 
ΕΚΠ/ΚΟΥ Ι ΙΑ 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΓΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΩΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ 

ΕΚΠ/ΚΟΥ Ι ΙΑ 
1ος ΣΤΟΧΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΝΕΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Σφραγίδες 
Γραπτή και λεκτική επιβράβευση 
Καραμέλες, εμβόλιμη υπενθύμιση 
Επιβράβευση θετικού προτύπου 
Επιτοίχιος πίνακας επιβράβευσης με 
αστεράκια. Και αμοιβή τη 
ζωγραφική στο τέλος της εβδομάδας 
[απαραίτητες διευκρινίσεις]. 

Στέρηση 
διαλείμματος Φύλλα εργασίας ως 

εκκίνηση, με στόχο την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 
του διαλόγου και τη 
συνειδητοποίηση της 
αξίας του, στα πλαίσια 
του προγράμματος 
συναισθηματικής 
νοημοσύνης. 

Σφραγίδες 
Γραπτή και λεκτική επιβράβευση 
Καραμέλες, εμβόλιμη υπενθύμιση 
Επιβράβευση θετικού προτύπου 
Επιτοίχιος πίνακας επιβράβευσης με 
αστεράκια. Και αμοιβή τη 
ζωγραφική στο τέλος της εβδομάδας 
[απαραίτητες διευκρινίσεις]. 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ 

Φύλλα εργασίας ως 
εκκίνηση, με στόχο την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 
του διαλόγου και τη 
συνειδητοποίηση της 
αξίας του, στα πλαίσια 
του προγράμματος 
συναισθηματικής 
νοημοσύνης. 

Σφραγίδες 
Γραπτή και λεκτική επιβράβευση 
Καραμέλες, εμβόλιμη υπενθύμιση 
Επιβράβευση θετικού προτύπου 
Επιτοίχιος πίνακας επιβράβευσης με 
αστεράκια. Και αμοιβή τη 
ζωγραφική στο τέλος της εβδομάδας 
[απαραίτητες διευκρινίσεις]. 

Καρτέλας με τη 
φράση ‘Σκέψου 
πριν μιλήσεις ’ 

Φύλλα εργασίας ως 
εκκίνηση, με στόχο την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 
του διαλόγου και τη 
συνειδητοποίηση της 
αξίας του, στα πλαίσια 
του προγράμματος 
συναισθηματικής 
νοημοσύνης. 

Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γ . ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

[Τι είχε προηγηθεί] [Χώρος, πρόσωπα, 
κατάσταση, χρόνος] 

[Τι ακολούθησε τη 
συμπεριφορά] 

ΧΡΟΝΟΣ 
Α Β Γ Β[1-13] 

2΄ Η δ. παρουσιάζει 
κλασσικά 
εικονογραφημένα. 

Β13 Η δ. απαντά. Β1 ΄Αστοχη ερώτηση 
Β2 Χαζεύει 
Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 
Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 
Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

εν απαντά 
Απαντά μονολεκτικά 

και κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση. 

3΄ Εξηγεί τον τρόπο 
εργασίας. 

Β13 Η δ. απαντά και 
υπενθυμίζει. 

Β1 ΄Αστοχη ερώτηση 
Β2 Χαζεύει 
Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 
Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 
Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

εν απαντά 
Απαντά μονολεκτικά 

και κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση. 

4΄ ίνει ψαλίδι για 
χαρτοκοπτική. 

B4+Β13 Ηδ 
επιβραβεύει. 

Β1 ΄Αστοχη ερώτηση 
Β2 Χαζεύει 
Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 
Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 
Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

εν απαντά 
Απαντά μονολεκτικά 

και κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση. 

5΄ Η δ. καθοδηγεί 
και ενισχύει. 

Η δ. 
επιβραβεύει. 

Β1 ΄Αστοχη ερώτηση 
Β2 Χαζεύει 
Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 
Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 
Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

εν απαντά 
Απαντά μονολεκτικά 

και κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση. 

7; Η δ. παρακινεί 
τον Η. να 
διαβάσει το 
διάλογο. 

Β4 Η δ. καθοδηγεί 
και ενισχύει. 

Β1 ΄Αστοχη ερώτηση 
Β2 Χαζεύει 
Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 
Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 
Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο γράμμα 

εν απαντά 
Απαντά μονολεκτικά 

και κάνει συγχρόνως 
άσχετη ερώτηση. 
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8΄ Αναπτύσσει 
συζήτηση πάνω 
στο διάλογο. 

Β4 Η δ. 
επιβραβεύει. 

Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 
Β9 Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό ανθρωπάκι 
ΒΙΟ Ζωγραφίζει 
στενοχωρημένο 
ανθρωπάκι 

1 Ζωγραφίζει αρνητικό 
ανθρωπάκι 
Β12 Ζωγραφίζει 
αδιάφορο ανθρωπάκι 
Β13 Κάνει ερώτηση 
σχετική με το θέμα. 

9΄ Συζήτηση για την 
αξία του 
διαλόγου. 

Β1 Υπενθυμίζει 
και 
διευκρινίζει. 

Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 
Β9 Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό ανθρωπάκι 
ΒΙΟ Ζωγραφίζει 
στενοχωρημένο 
ανθρωπάκι 

1 Ζωγραφίζει αρνητικό 
ανθρωπάκι 
Β12 Ζωγραφίζει 
αδιάφορο ανθρωπάκι 
Β13 Κάνει ερώτηση 
σχετική με το θέμα. 

14΄ Συζήτηση πάνω 
στην τεχνική του 
διαλόγου. 

Β13 ιευκρινίζει. 

Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 
Β9 Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό ανθρωπάκι 
ΒΙΟ Ζωγραφίζει 
στενοχωρημένο 
ανθρωπάκι 

1 Ζωγραφίζει αρνητικό 
ανθρωπάκι 
Β12 Ζωγραφίζει 
αδιάφορο ανθρωπάκι 
Β13 Κάνει ερώτηση 
σχετική με το θέμα. 

16΄ Συζήτηση για την 
εναλλαγή των 
ρόλων ακροατή-
ομιλητή. 

Β3 Υπενθυμίζει 
και 
διευκρινίζει. 

Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 
Β9 Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό ανθρωπάκι 
ΒΙΟ Ζωγραφίζει 
στενοχωρημένο 
ανθρωπάκι 

1 Ζωγραφίζει αρνητικό 
ανθρωπάκι 
Β12 Ζωγραφίζει 
αδιάφορο ανθρωπάκι 
Β13 Κάνει ερώτηση 
σχετική με το θέμα. 

18΄ Επιβραβεύει και 
δίνει τις 
αντίστοιχες 
αμοιβές 

Β9 

Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 
Β9 Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό ανθρωπάκι 
ΒΙΟ Ζωγραφίζει 
στενοχωρημένο 
ανθρωπάκι 

1 Ζωγραφίζει αρνητικό 
ανθρωπάκι 
Β12 Ζωγραφίζει 
αδιάφορο ανθρωπάκι 
Β13 Κάνει ερώτηση 
σχετική με το θέμα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Μέσα σ΄ αυτή τη νέα δομή προγράμματος, ο Ηλίας δεν συνεργάστηκε με την ίδια 
ζέση, 3 /ΙΟ φορές Β13, 4/10 φορές Β4, 1/10 φορές Β1 και 1/10 φορές Β3 βλ. στήλη 
με κατηγορίες επακόλουθων γεγονότων.. 

Θα του δοθεί όμως ο απαραίτητος χρόνος με τις αντίστοιχες επαναλαμβανόμενες 
ευκαιρίες προκειμένου να συνειδητοποιήσει και να αναπτύξει δεξιότητες διαλόγου 
και επικοινωνίας . 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ζωγραφίζει πάντα το χαμογελαστό ανθρωπάκι μετά το 
πέρας των δραστηριοτήτων. 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ενδείκνυται να εφαρμόσουμε μέσα στα πλαίσια του 
προγράμματος, δραματοποίηση διαλόγου. 
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9 Η ΚΛΕΙ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ 
ΕΚΠ/ΚΟΥ Ι ΙΑ, ΜΕ 
ΤΟΥ 3 Ο Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΩΝ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ 

ΕΚΠ/ΚΟΥ Ι ΙΑ, ΜΕ 
ΤΟΥ 3 Ο Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
1ος ΣΤΟΧΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Σφραγίδες 
Γραπτή και λεκτική επιβράβευση 
Καραμέλες, εμβόλιμη υπενθύμιση 
Επιβράβευση θετικού προτύπου 
Επιτοίχιος πίνακας επιβράβευσης με 
αστεράκια. Και αμοιβή τη ζωγραφική 
στο τέλος της εβδομάδας 
[απαραίτητες διευκρινίσεις]. 

Στέρηση 
διαλείμματος 1. Φύλλα εργασίας ως 

εκκίνηση, με στόχο την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 
του διαλόγου και τη 
συνειδητοποίηση της 
αξίας του, στα πλαίσια 
του προγράμματος 
συναισθηματικής 
νοημοσύνης. 
2.0εατρικό παιχνίδι 

Σφραγίδες 
Γραπτή και λεκτική επιβράβευση 
Καραμέλες, εμβόλιμη υπενθύμιση 
Επιβράβευση θετικού προτύπου 
Επιτοίχιος πίνακας επιβράβευσης με 
αστεράκια. Και αμοιβή τη ζωγραφική 
στο τέλος της εβδομάδας 
[απαραίτητες διευκρινίσεις]. 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ 

1. Φύλλα εργασίας ως 
εκκίνηση, με στόχο την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 
του διαλόγου και τη 
συνειδητοποίηση της 
αξίας του, στα πλαίσια 
του προγράμματος 
συναισθηματικής 
νοημοσύνης. 
2.0εατρικό παιχνίδι 

Σφραγίδες 
Γραπτή και λεκτική επιβράβευση 
Καραμέλες, εμβόλιμη υπενθύμιση 
Επιβράβευση θετικού προτύπου 
Επιτοίχιος πίνακας επιβράβευσης με 
αστεράκια. Και αμοιβή τη ζωγραφική 
στο τέλος της εβδομάδας 
[απαραίτητες διευκρινίσεις]. 

Καρτέλας με τη 
φράση 
Σκέψου πριν 

μιλήσεις ’ 

1. Φύλλα εργασίας ως 
εκκίνηση, με στόχο την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 
του διαλόγου και τη 
συνειδητοποίηση της 
αξίας του, στα πλαίσια 
του προγράμματος 
συναισθηματικής 
νοημοσύνης. 
2.0εατρικό παιχνίδι 

Α. ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γ . ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

[Τι είχε προηγηθεί] [Χώρος, πρόσωπα, 
κατάσταση, χρόνος] 

[Τι ακολούθησε τη 
συμπεριφορά] 

ΧΡΟΝΟΣ 
Α Β Γ Β[1-13] 

2΄ Η δ. παρουσιάζει 
κλασσικά 
εικονογραφημένα. 

Β13 Η δ. απαντά. ΄Αστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο 
γράμμα 

Β6 εν απαντά 

3΄ Εξηγεί τον τρόπο 
εργασίας. 

Β13 Η δ. απαντά 
και 
υπενθυμίζει. 

΄Αστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο 
γράμμα 

Β6 εν απαντά 

4΄ Προτρέπει σε 
ανάγνωση των 2 
πρώτων εικόνων. 

Β4 Η δ 
επιβραβεύει. 

΄Αστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο 
γράμμα 

Β6 εν απαντά 

6΄ Η δ. καθοδηγεί 
και ενισχύει. 

Β5 Η δ. 
καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

΄Αστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο 
γράμμα 

Β6 εν απαντά 

7; Προτρέπει σε 
ανάγνωση των 2 
επόμενων 
εικόνων 

Β4 Η δ. καθοδηγεί 
και ενισχύει. 

΄Αστοχη ερώτηση 

Β2 Χαζεύει 

Β3 Αντιδρά 
ενοχλημένος 

Β4 Συνεχίζει την 
εργασία του 

Β5 Προσπαθεί μα 
δείχνει να μην έχει 
εμπεδώσει το νέο 
γράμμα 

Β6 εν απαντά 
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8' 

13' 

20' 

Η δ. καθοδηγεί 
και ενισχύει. 

Β5 

Προτρέπει σε 
ανάγνωση των 2 
επόμενων 
εικόνων 

Β5 

Η δ. καθοδηγεί 
για τη 
δραματοποίηση 
του κειμένου. 

Β13 

Η δ. 
καθοδηγεί και 
ενισγύει. 

Η δ. 
καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

Διευκρινίζει. 

9' Προτρέπει σε 
ανάγνωση των 2 
επόμενων 
εικόνων 

Β4 Επιβραβεύει 

11' Η δ. καθοδηγεί 
και ενισχύει. 

Β13 Διευκρινίζει. 

14' Η δ. καθοδηγεί 
και ενισχύει. 

Β4 Επιβραβεύει 

15' Προτρέπει σε 
ανάγνωση των 2 
επόμενων 
εικόνων 

Β4 Επιβραβεύει 

16' Η δ. καθοδηγεί 
και ενισχύει. 

Β5 Η δ. 
καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

18' Συζήτηση 
/διερεύνηση του 
κειμένου. 

Β13 Διευκρινίζει. 

Β7 Απαντά 
μονολεκτικά και κάνει 
συγχρόνως άσχετη 
ερώτηση. 

Β8 Αρχίζει να 
συνεργάζεται αλλά 
διακόπτει για ρωτήσει 
κάτι άσχετο 

Ζωγραφίζει 
χαμογελαστό ανθρωπάκι 

ΒΙΟ Ζωγραφίζει 
στενοχωρημένο 
ανθρωπάκι 

Β11 Ζωγραφίζει 
αρνητικό ανθρωπάκι 

Β12 Ζωγραφίζει 
αδιάφορο ανθρωπάκι 

Β13 Κάνει ερώτηση 
σχετική με το θέμα. 

23' Πρώτο μισό 
διάρκειας 
δραματοποίησης. 

Β5 Η δ. 
καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

26' Δεύτερο μισό 
διάρκειας 
δραματοποίησης 

Β5 Η δ. 
καθοδηγεί και 
ενισχύει. 

30' Συζήτηση για την 
αξία του 
διαλόγου. 

Β13 Διευκρινίζει. 

40' Επιβραβεύει και 
δίνει τις 
αντίστοιχες 
αμοιβές. 

Β9 Διερευνεί τα 
συναισθήματα. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 9ο υ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Μέσα σ΄ αυτή τη νέα δομή προγράμματος, ο Ηλίας συνεργάστηκε αρκετά 
ικανοποιητικά, 6 /18 φορές Β13, 5/18 φορές Β4, 6/18 φορές Β5 και 1/18 φορές Β9. 

Θα του δοθεί όμως ο απαραίτητος χρόνος με τις αντίστοιχες επαναλαμβανόμενες 
ευκαιρίες προκειμένου να συνειδητοποιήσει και αναπτύξει δεξιότητες διαλόγου και 
επικοινωνίας . 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ζωγραφίζει πάντα το χαµογελαστό ανθρωπάκι μετά το 
πέρας των δραστηριοτήτων. 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Μέσα από την πορεία του προγράµµατος επιτεύξαµε τους αρχικούς στόχους 
µας σε ποσοστό 100%. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ενδείκνυται να συνεχίσουµε αυτό το πρόγραµµα, 
µε τις ίδιες συνθήκες αλλά µε σταδιακή µείωση των υλικών αµοιβών, 
προκειµένου να επιτευχθούν και να σταθεροποιηθούν, οι νέοι στόχοι που έχουµε 
θέσει. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

(ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ) 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Η ε µ φάνιση της ανεπιθύµητης συµπεριφοράς µ ειώθηκε σταδιακά από την 
1η έρα στην 9η , µε µια διαφοροποίηση που σηειώθηκε την 8η µέρα. 

• Την 8η µέρα εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στη διάρκεια της διδασκαλίας 
διαφορετική ροή του µαθήµατος µε παρεµβολή εικονογραφηµένων και 
στόχο την ανάπτυξη διαλόγου πάνω σε αυτά και τη συνειδητοποίηση της 
αξίας του. Ο στόχος ήταν να αποκτήσει αυτοέλεγχο της συµπεριφοράς 
του, να µειώσει την απόσπαση της προσοχής του µέσω της σταδιακής 
µείωσης των υλικών αµοιβών ή ποινών και της αντικατάστασής τους από 
την επιβράβευση και την αποδοχή των συνοµιλητών του και των 
ανθρώπων που συνεργάζεται. Μέσα από αυτή την αλλαγή δικαιολογείται 
µία τέτοια διαφοροποίηση στην εµφάνιση της ανεπιθύµητης 
συµπεριφοράς(διέκοπτε και ρωτούσε συχνά). 

• Την επόµενη µέρα και τελευταία του προγράµµατος που παρατίθεται 
µέσα από το θεατρικό παιχνίδι που εφαρµόστηκε διαπιστώσαµε την 
προσαρµογή του µ αθητή στα καινούρια δεδοµένα και συνεπώς την 
σταδιακή προσαρογή του σε δεξιότητες που απαιτεί ένας διάλογος 
(ακούω το συνοµιλητή µου προσεκτικά, σκέφτοµαι, ετοιµάζοµαι να 
απαντήσω, δεν κάνω άσχετες ερωτήσεις). 

• Αυτή η θετική εικόνα βέβαια της τελευταίας µέρας δε δίνει τη σιγουριά 
της συνέχειας και της κατάκτησης των προαναφερόµενων δεξιοτήτων, 
αλλά ανοίγει το δρόµο για έναν αριθµό παρόµοιων προγραµµάτων µέχρι ο 
Η. να συνειδητοποιήσει και να κατακτήσει κοινωνικές δεξιότητες 
διαλόγου οι οποίες θα τον βοηθήσουν στον αυτοέλεγχο της συµπεριφοράς 
του και στη µείωση της απόσπασης της προσοχής του. 
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mmm mmmw 

mmmmmumm 

Νο 1 Επιτοίχιος πίνακας με αστεράκια επιβράβευσης. 
Νο 2 Έπαινος επιβράβευσης. 
Νο 3 Έπαινος επιβράβευσης. 
Νο 4 & 5 Κάρτες ενίσχυσης της ανάπτυξης του αυτοελέγχου. 

* Χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων και στους τρεις 
τομείς. 
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ΰΰ^Ρ^ΡΠΌΟΙΜ^ 

1. Ερωτηματολόγιο ACHENBACH για εκπαιδευτικούς (κλίμακες 
συνδρόμων). 

2. Τεστ διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών (Ι. Παρασκευόπουλος, 
κλίμακες 1,2,3,4,7,12). 

3. Τεστ νοημοσύνης Raven. 
4. Λίστα αξιολόγησης σχολικής ετοιμότητας (Bettye Μ. Caldwell). 
5. Κλίμακα σχολικής προσαρμογής (POWER C, COTERELL). 
6. Ερωτηματολόγιο συμπτωμάτων προβληματικής συμπεριφοράς (Ι. 

Παρασκευόπουλος). 
7. Ερωτηματολόγιο συμπτωμάτων προβληματικής συμπεριφοράς 

(Rutter). 
8. Κλίμακα επισήμανσης προβλημάτων συμπεριφοράς (Κ. 

Χρηστάκης). 
9. Τεστ αξιολόγησης γραφής και ανάγνωσης πριν και μετά την 

παρέμβαση. 
10. Κλίμακα αξιολόγησης δεξιοτήτων στην Ανάγνωση και στη Γραφή 

(Γ. Τζανετάκης) πριν και μετά την παρέμβαση. 
11. Ερωτηματολόγιο για αναγνώριση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες 

(Κ. Χρηστάκης). 
12. Κλίμακα ελέγχου ανάπτυξης δεξιοτήτων στη γλώσσα, μετά την 

παρέμβαση. 
13. Τεστ διάγνωσης του βαθμού ανάπτυξης της γραφοκινητικής 

δεξιότητας (SCHILLING, SEIFFERT, WENDLER). 
14. Ασκήσεις για την εξάσκηση της αντιληπτικής ικανότητας. 
15. Κλίμακα ελέγχου κινήτρων για σχολική μάθηση (Academic 

motivation selfrating inventory). 
16. Ερωτηματολόγιο σε παιδιά για ανεύρεση ενισχυτών (R. G.THRAP 

& P. J. WETZEL). 
17. Λίστα ελέγχου βασικών δεξιοτήτων: 1.Προφορικός λόγος, 2. 

Ψυχοκινητικότητα, 3. Νοητικές ικανότητες, 4. Συναισθηματική 
οργάνωση. 
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Βεβαιωθείτε ότι απαντήσατε οε όλες τις ερωτήσεις. 

Παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος με στοιχεία συμπεριφοράς μοΒτττών. Πα τη συμπλήρωση ΓΟϋ ερωτηματολογίου λάβετε υπόψη τη συμπεριφορά του μαθητή 

οτο παρόν ή στους τελευταίου·; 2 μήνες Εάν το στοιχείο ττκ; συμπεριφοράς ταιριάζει ΟΊΟ μαθητή πολύ ή ποΛύ σύριο, ράλτε σε κύκλο το 2. Εάν το στοιχείο της 

συμπεριφοράς ταιριάζει στο μοθητή κάπως rj μερικές φορές, βάλτε σε κύκλο το 1. Εάν το στοιχείο της συμπεριφοράς δεντουταιριαζει καθόλου, ραλτε σε κύκλο 
το 0. Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις όσο καλύτερα μπορείτε, ακόμη κοι αν ορισμένες δεν φαίνονται να έχουν σχέση με το μαθητή. 

D =Δεν ταιριάζει (απ' ό,τι ξέρω) 1 'Ταιριάζει κάπως ή μερικές φορές 2=Ταιριάζει πολύ rj πολύ συχνά 

0 1 φ 1. Συμπεριφέρεται πολύ ανώριμα για τη* ηλικία του Ρ1 2 34. Αιοθάνεται ότι οι άλλοι είναι εναντίον του. ότι τον έχουν 

°Θ * 2. Σιγοτραγουδά ή κάνει άλλους παράξενους θορύβους 
Ρ1 2 

βάλει στο μάτι °Θ * στην τάξη °ε>2 35. Αισθάνεται ότι δεν αξίζει τίποτα, ότι είναι κατώτερος 

0 © 2 3. Είναι πνεύμα σντιλογίας ΦΛ 2 36, Τραυματίζεται συχνά, παθαίνει εύκολα ατυχήματα 

°Θ2 4- Λεν καταφέρνει να τελειώσει κάτι που αρχίζει ο ι @ 37. Μπλέκει σε πολλούς καβγάδες 

®>1 2 5. Υπάρχουν πολύ λίγα πράγματα TTOL! τον ευχαριστούν • Φ ' 2 38. Τον πειράζουν πολύ οι άλλοι 

0 ® 2 6. Είναι αντιδραστικός, αντιμιλά στους δασκάλους του ο<£?ζ 39. Κάνει παρέα με παιδιά που μπλέκουν σε φασαρίες 

Θ 1 2 7. Καυχιέται, κάνει τον καμπόσο φ\ 2 40. Ακούει ήχους ή φωνές που δεν υπάρχουν 

"Θ 2 β. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, να προσηλώσει την προ

σοχή του για πολλή ώρα 
0 <£ 2 

(περιγράψτε): 

θ' 2 
0 <£ 2 41. Είναι παρορμητικός, ενεργεί χωρίς να σκέφτεται 

θ' 2 9. Δεν μπορεί να βγάλει από τα μυαλό του ορισμένες σκέθ' 2 
ψεις, έμμονες ιδέες (περιγράψτε); φΛ 2 42. Προτιμά να είνοι μόνος του, πορά με άλλους 

(5?1 2 43. Λέει ψέματα, κάνει μικροαπάτες 

°(9 " 10. Δεν μπορεί να σταθεί ακίνητος, είναι ανήσυχος, υπερκι- 0 1 2 44. Τρώει τα νύχια του 

νητικός 0 ^) 2 45. Είναι νευρικός, έχει τεντωμένα νεύρα, βρίσκεται σε με

0(5> 2 11. Είναι προσκολλημένος στους μεγάλους, πολύ εξαρτη γάλη ένταοη 

μένος 01 2 46. Κάνεινέυρικές κινήσεις.συσπάσεις 

θβ) 2 12. Παραπονιέται ότι νιώθει μοναξιά (περιγράψτε): 

0 φ 2 13. Είναι οε σύγχυση, σαν να είναι χαμένος 
Λ , Λ Κλαίει πολύ 0 ^ 2 47. Είναι υπερβολικά υπάκουος στους κανόνες 

φ, 2 14. Κλαίει πολύ 0 ^ 2 47. Είναι υπερβολικά υπάκουος στους κανόνες 

$ 1 2 15. Κάποιο μέρος του σώματος του κουνιέται συνεχώς 0 φ 2 48. Δεν τον συμπαθούν οι συμμαθητές του 

° ( 2 2 16. Είναι σκληρός, μοχθηρός με τους άλλους, τους 0 1 (*? 49. Έχει δυσκολίες στη μάθηση 

κάνει τον νταή 0®2 50. Έχει πολλούς φόβους, είναι αγχώδης 

(ί).1 2 17. Ονειροπολεί, χάνεται μέσα στις σκέψεις του 0 1 2 51. Αισθάνεται ζαλάδες 

^7 1 2 18. Προσπαθεί επίτηδες να τραυματιστεί ή να σκοτωθεί (Ρ< 2 52. Αισθάνεται υπερβολικά ένοχος 

&9 19. Ζητά πολλή προσοχή από τους άλλους 0 1 © 53. Μιλά χωρίς να είναι η σειρά του 

&9 20. Καταστρέφει τα πράγματα του o ( p 2 
54. Φαίνεται υπερβολικά κουρασμένος χωρίς λόγο 

ΘΛ * 55. Είναι υπέρβαρος 
0 δ 2 21. Καταστρέφει πράγματα που ανήκουν σε άλλους ΘΛ * 
0 © 2 22. Δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες 

& ι 2 

56- Έχει σωματικά ενοχλήματα χωρίς ννωοτη ιατρική αιτία: 

0 $ 2 
& ι 2 α. Διάφορους πόνους (εκτός απο πονοκεφάλους, πόνους 

0 $ 2 23. Είναι ανυπάκουος στο σχολείο 
& ι 2 

στην κοιλιά) 
0 1 $ 24, Ενοχλεί τους άλλους μαθητές 0 1 2 Β. Πονοκεφάλους 

0 Λ) 2 25. Δεν τα πάει καλά με τους άλλους μαθητές ς$Μ 2 γ. Ναυτία, τόση για εμετό 

0 1 $ 26, Δεν φοίνεται να αισθάνεται τύψεις όταν έχει συμπερι

φερθεί άσχημα 
φ\ 2 δ. Προβλήματα με τα μάτια του {όχι ότι φορά γυαλιά) 

(περιγράψτε): 

@>1 2 27 Ζηλεύει εύκολο 

0 ^ 2 

0 © ί 
26 Παραβαίνει σχολικούς κανόνες 0 ^ 2 

0 © ί 29 Φοβάται ορισμένα ζώα, καταστάσεις ή μέρη εκτός από ε. Εξανθήματα ή άλλα δερματικά προβλήματα 
0 ^ 2 

0 © ί 
το σχολείο (περιγράψτε)' στ. Κοιλιακούς πόνους 

ζ. Κάνει εμετούς 

ΟΡι « 30 Φοβάται να πάει στο σχολείο Θ" 2 η. Αλλα (περιγράψτε): 

0 (£?2 31 Φοβάται μήπως σκεφθεί ή κάνει κάτι κακό 

0 © ! 32 Αισθάνεται ότι πρέπει να είνοι τέλειος 

< δ < 2 33 Αισθάνεται, παραπονιέται ότι κονείς δεν τον αγαπά 

ΣΕΛΙΟΑ3 Βεβαιωθείτε ΰπ απαντήσατε σε όλες πς ερωτήσεις. 

138 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

139 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

140 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

1 

j C J - -—-

| o 
-g-er 

Ο T -

4f 
S ~ 

4f 
3 . 

Β 
Β 

CO. 

tr 

II 
ι 

νί 
ίι y 

•ι 1 \ 

* X Ο 

* 
I 

Ο 

-ο ω 

& 
t o 
Ο . 

•3 

a. 
5 
ω 3 

ι Π 

i 
- ο 

ι 
α 
Z L 
3 . 
α 
ο. 
>• 

S. α 
α 

3 

• σ 
w 

•ω 

1 
CJ" 

S 
-ω 

* 
I 

Ο 

-ο ω 

& 
t o 
Ο . 

•3 

a. 
5 
ω 3 

ι Π 

i 
- ο 

ι 
α 
Z L 
3 . 
α 
ο. 
>• 

S. α 
α 

3 

CJ" 

S 
-ω 

* 
υ -

t r SO 

LU 
Ο 

_> 
Γ „ 

Ο 

5. 
-σ 

ο 
ο . 

α ο 
>-
Ο 

1 _ w > ο 

s> -< 3 . •C" σ 3 •3 α . Z L α 
I • 3 Κ ) K J " - α 

£ 3 , ο ι 3 * ω ω Ο Ό 3 . 
ί  ν θ - £ a j < έ *• ν Χ 3 . ι  Ο  t x ι— 

α ο Μ ω -σ a . - 3 έ 3 5. ω α Ι·» CO_ 

·« ο κ c a . χ χ >- > 
'•* 

>-
1 - Φ Ε 

> σ Ι Ο 

& z LU 

< r ^ CO σ ι ο OJ CO *t ΙΤϊ Ι CO φ ο CM 

Η 
CM CVJ C 4 CM 0 . CM CM CM CM CM Μ CO CO 

LU "~ Ι 
S ω _ , 

i O ° 

Η f * -4 σ τ— 

i i V3 
$ 

) 

* λ 

*§ 
§ · 

II -£ Κ *§ "3 I Ι ^ ι ^ 

' 

_ί 'Ι ί . « s Τν \ 
.ί 

\ 
"ί 

Va 
\ 

> 

' χ 

U J ^ (J- ^ 0 w 

'. 

ρ ω 

•ο 

ο 
>-

ί9 
-CO 

( 0 

i-

w 
CO 

- ω 

*£ϋ 
*ί> 

- α 'CO 

ο 

•Ι 
CV 

t o 

-σ 

w Ό 

t i -
3 
Ο 

ο 5 

Μ 
ο 

ο 
Ό 

Π -ο 
Q . Ό 

ω 
Ι Ο 
-ο Ό 

ω α 
* 0 

σ •α 

^ α • ο ο 5 3 g 
3 Ο . • ω Ό α. ^σ > ο 

ζά ω 
ί£ C 

c\j C5 •q* Ι Ο CO 

D 

CO 

9* * 
CM CO 

iJu-

Lf i ζά 

1 

.1 i - ^ ^ ' £/f Η<> ̂ A 01 $97bif/l/Z Ί τ> 

141 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

142 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

143 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

144 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

145 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

146 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

147 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

148 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

149 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

150 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

151 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

152 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

153 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
Σ Υ Μ Π Τ Ω Μ Α Τ Ω Ν Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Μ Π Ε Ρ Ι Φ Ο Ρ Α Σ * 

( Σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε τ α ι από ε ν η λ ί κ ο υ ς - μ η τ έ ρ α , π α τ έ ρ α , δ ά σ κ α λ ο 
β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ ε σ τ ε ν ή ε π α φ ή Μ«= τ α παιδί) 

1. 
2. 
3. 

rou κατώτερο απ 

io.(®i 2 
2 
2 
2 
2 
2. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Απαντήσατε σ' ό λ ε ς τις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

^ 1 2 Βυζαίνει τα δάκτυλα 
Ο d > 2 Ανήσυχο, δ ε ν μπορεί ν α κσθήοει φρόνιμα 
Ο <f)2 Επιζητεί να προκαλεί τ η ν προσοχή των άλλων 

<*. £6>1 2 Δερματική αλλεργία, ερεθισμό, φαγούρα 
5. Ο 1 2 Συμπεριφέρεται σαν -μικρομέγαλος», δ ε ν ξ έ ρ ε ι να παίζει και 

να χαίρεται 
6. Ο Q2 Τ ο απασχολεί ο ε α υ τ ό ς τρυ. δεν νοιώθε ( άνετα, συχνό 

βρίσκεται σε αμηχανία 
7. &)\ 2 Πονοκέφαλοι 
θ Ο Λ Α Τώση να ενοχλεί ι ους άλλους. - ζ ι ζ ά ν ^ -
θ. Ο ( Ο 2 Αισθάνεται μειονεκτικό, θ ε ω ρ ε ί τον ευατό τι 

ότι είναι 
Ζαλάδες, ίλιγγοι 
Κάνει τον «παλλικσρά». τον «νταή» 
Κλαίει με τ ο παραμικρό 
Απορροφημένο, ζή α ε δικό του κόσμο 
Ντροπαλό. συνεσταλμένο 
Κοινωνικά αποτραβηγμένο, προτιμά να απασχολήται μόνο τ ο υ 

ύ. Δεν του α ρ έ σ ε ι το σχολείο 
2 Ζ η λ ε ύ ε ι τα άλλα παιδιά 
2 Έλεγχος σφιγκτήρων, - λ ε ρ ώ ν ε τ α ι επάνω του» (κόπρανα) 

19. Ο Ο 2 Προτιμά να παίζει μ ε μωρότερα παιδιά 
2 0 . 0 1 €?Αδυναμία συγκεντρώσεως προσοχής 

Ο φ 2" Ελλειψη αυτοπεποιθήσεως 
Ο <Π2 Αδιαφορία γι' αυτά που λέγουν οι άλλοι 
Ο ( 0 2 Εύκολα τ α ρ ά ζ ε τ α ι και τ α χάνει 
Ο OJ52 Δείχνει έ λ λ ε ι ψ η ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς για το περιβάλλον, πλήξη, 

2 5 . 0 f Q 2 Προκαλεί καυγά, εριστική διάθεση, είναι καυγατζής. επιθε-
τικός 

2 6 . ί § ) ΐ 2 Ναυτία, εμετό* 
27. 4£)Ι 2 Ξεσπάσματα οργής 
28. CPl 2 Εχέμυθο, δ ε ν είναι ανακοινωτικό 
2 9 . <<Γ}Ι 2 Τ ο -σκάει» από τ ο σχολείο 
3 0 . Ο (Τ^β Υπερευαίσθητο, πληγώνεται εύκολα 
31 <£>* 2 Τεμπ*-λ^ t^™ σχολείο και στά άλλα του καθήκοντα 
3 2 . < & 2 Αγχος, πάντα φοβισμένο 
3 3 . Ο <D2 Ανευθυνότης. δ ε ν μπορείς να το εμπιστευθείς 
34. ( ξ ) ΐ 2 Υπερβολικά ονειροπόλο, φαντασιόπληκτο 

2 1 . 
22. 
2 3 . 
24. 

- Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ «.ο. npopAn»*rn*fl ouvmep*»opd ηα*β«ών αχολικής ηΑ-βόας. 
Σχολική !>'"«*• TQpOC 32. Tct>XO<: 4ον. 1 9 7 1 . 
ΛΛλες t p c w c c i* τ ο Βίο βρ**τημαΐ©Αθγ*> α) L Ν. Π Α Ρ Λ Σ Χ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ζ r r i Χορίκλεη 
Α Ε Ο Υ Χ Κ -Δηννωσπκή npotWnv*nW>c ουμπερφορος κ »~^—-. *.χ.ν*.ικτ", ι γπιντϊ. 
Τ6ρος 3 1 . ο - Χ 119-124. 1 9 7 0 . β) Ι. Κ. Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ -ΨυχοΛογ-ίή ανάπτυξη* 
KOCvwvK/i Προσαρμογή «οι οχαλκή «ηΙΟοαη t u v θετών ηα»Οιών, Σχολείο *c«i ZtoQ. Τόμος 
25. Teuxoc 2- S. 4. 1977 
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.. . 

σελ. 2 

. ϊ'αθόλου Λίγο ' ολύ 

fQj ( 1 1 Ε2Ϊ 

Π . Παρουσιάίει τ ικ \>.α -oczaa^oic ατο "ΐρίϊ>ιΛ·:5 
του Τ' ο τ or Β v. DO του. 

12. ΣυνηθίΓει να π ιπιλάει το οάν.τυλό του, ti. 

13 ΣυνηθιΓει να τράει τα νίχ'.β τον »* τα 6<fr.tu-
λά του. 

Λ. » * » » · * 

14, Απουσιάζει συχν' από" το σχολείο του χωρίς 
λ ίγα. 

" ^ 15. Είναι συχνά ανυπάκουο. 
* » 4 . . * 

YTf 16. ήεν μπορεί va συγκεντρωθεί σε ν.άτι περισσό
τερο από λίγα λεπτά, 

* » » 1 1 » 

17. Δείχνει διστακτικό και φοβι,σαενο σε via πρά· 
γιιατα ή νέες καταστάσεις. 

- .(. • * * * • • 

18. Είναι Πείρας. 
k · · * • » • · · 

^ * · 19. Λέει συχνά θέματα. ,Χ 
* · * • • ft 

Λ-Σ'20.'Εχει-.κλέβει τουλάχιστο μ'.α COOP. . . . 
• • * ft « · 

£ ί ώ ? Ι . Έ χ ε ι βραχεί ή λ ε ρ ^ ε ί επάνα; του τουλάχιστο 
μια φορά ες>έτο. 

• # * 

22, Συχνά ταρατον Lέτει ότι τ ο ν ΐ : · . , 
» ft ft • • 4 

Η 23. Αρνήθηκε να έρθει στο σχολείο εβέτο ή ήρθε 
χ λ β μ έ ν ο . 

. * , 

δϊ»Η?4. ΤραυλίΓει ή είναι βραόύγλωσσο. 
» 1 · · ft • 

ΐ^Υί·25.Έχει κάποια άλλη δυσκολία στην ο μ ι λ ί α . - - * • • • * * * 

/ Σ 26. ΦοβερίΓει τα άλλα π α ι δ ι ά . 
» · ι 

Σι* νι̂ ΛΡ *3 

0 - f Χ β Μ ι (IF-oBA. 

ΤΤΐΌίήΡΗΟΓΙτΊ. 

• * I • * I 

Zl/Hrr£PA5f\ :Χϋμ<τιν>/& pt rw ιΐ,μβζβ, 0α®μο20/ρηέ>π<> -yapouotajri 

Tt-666-pn /sot/dtft^ /7&VUJ αΐΰ το 

τΓ£>£> ufovmoi 

Tt-666-pn /sot/dtft^ /7&VUJ αΐΰ το yXjCtoZo^itD OfMO, 
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/ ΔΙΨΗΦΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ. 

/ α/α / 

21. Δείχνει το δίφηφο φωνήεν που του ζητάμε. i 

I 

/ 

22. Λέει το δίψηφο φωνήεν που του δείχνουμε. ~ i ""~ 

/ 

23. Γράφει το δίψηφο φωνήεν που του ζητάμε. 
1 

ι 

- ι -

/ 

ΣΥΛΛΑΒΈΣ; ΜΕ ΔΊΨΗΦΑ ΦΩΝΉΕΝΤΑ. 

/ 

, 

/ 

2*. Δείχνει τη συλλαβή που του ζητάμε. — 
i  

/ 

25. Διαβάζει τη συλλαβή που του δείχνουμε, — 

/ 

σα. JV''-r"-i ι·ι w*»AA.*p^ iiuu m u ς>(ΐ&μ*« . 
1 

/ 

ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΔΙΨΗΦΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ. 

/ / 

27. Διαβάζει τη λέξη που του δείχνουμε. ! 

/ 

2%. Γράφει τη λέξη που του ζητάμε. 
~ i _ 

/ 

29. Αναλύει τη λέξη που του ζητάμε σε συλλαβές. — ! ' 

/ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ m ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΨΗΦΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ. 

/ 

J _, 

/ 

30, Διαβάζει απλή πρόταση που περιλαμβάνει και 

λέξεις με δίψηφα φωνήεντα. ' 

I 

/ 

51. Γράφει απλή πρόταση που περιλαμβάνει και 

χέζεις με δίψηφα φωνήεντα. 

/ 

ΔΙΨΗΦΑ ΣΥΜΦΩΝΑ. 

/ 

1 

/ 

32. Δείχνει τα δίψηφα σύμφωνα που του λέμε., __ 

/ 

33. Λέει το δίψηφο σύμφωνο που του δείχνουμε. 1 

/ 

34. Γράφει το δίψηφο σύμφωνο που του ζητάμε. 
- 1 -

/ 

ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΜΕ ΔΙΨΗΦΑ ΣΥΜΦΩΝΑ. 

35. Δείχνει τη συλλαβή που του ζητάμε. ' _ . Ι - 1 1 
36, . "ΐαβάζει τη συλλαβή που του δείχνουμε, 

37. Γράφει τη συλλαβή που του ζητάμε, ι ,— 

ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΔΙΨΗΦΑ ΣΥΜΦΩΝΑ, 1 

— Γ 
38. Διαβάζει τη λέξη που του δείχνουμε. _ ι — ι 
39. Γράφει τη λέζη που του ζητάμε. i  

72 

L 
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/ ΔΙΨΗΦΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ. 

/ α/α 
'•'„,. [^ποοεί νο;Διόαντ ? •-

/ 

21. Δείχνει το δίφηφο φωνήεν που του ζητάμε. 
( 

/ 

22. Λέει το δίψηφο φωνήεν που του δείχνουμε. S Ι -

/ 

23. Γράφει το δίψηφο φωνήεν που του ζητάμε. y ι 

I -

/ 

ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΜΕ ΔΙΨΗΦΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ. 

/ 

,_ 

/ 

24. Δείχνει τη συλλαβή που του ζητάμε. ν 1 

/ 

25. Διαβάζει τη συλλαβή που του δείχνουμε, ν 

/ 

αα. Γ^α^ίι Τ) ίτυλΛΟφη liGu £ώυ ξηςα^έ. 
s/ ι 

/ 

ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΔΙΨΗΦΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ. 

/ / 

27. Διαβάζει τη λέξη που του δείχνουμε. ι 

/ 

28. Γράφει τη λέξη που του ζητάμε. / ί ~ 

/ 

29. Αναλύει τη λέξη που του ζητάμε σε συλλαβές. - ι • ! -

/ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΛΐΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΨΗΦΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ. ι 1 ! 

/ 

, 1 

ι 1 ! 

/ 

30. Διαβάζει απλή πρόταση που περιλαμβάνει παι 

λ,έζεις με δίψηφα φωνήεντα. 

/ 

31. Γράφει απλή πρόταση που περιλαμβάνει και 

λέξεις με δίψηφα φωνήεντα. 

/ 

ΔΙΨΗΦΑ ΣΥΜΦΩΝΑ. 

/ 

_ „ . 

/ 

32. Δείχνει τα δίψηφα σύμφωνα που του λέμε., 
"—• ι 

_ L 

/ 

33. Λέει το δίψηφο σύμφωνο που του δείχνουμε. ._ 

/ 

34. Γράφει το δίψηφο σύμφωνο που του ζητάμε. _ 

ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΜΕ ΔΙΨΗΦΑ ΣΥΜΦΩΝΑ. 

ι 
35. Δείχνει τη συλλαβή που του ζητάμε. ' 

1 •—• 1 1 -

- ι ̂  
36. . διαβάζει τη συλλαβή που του δείχνουμε, 

37. Γράφει τη συλλαβή που του ζητάμε. ι ι 
ΛΕΞΕΙΣ ί 

— Γ 
38. Διαβάζει τη λέξη που του δείχνουμε. ~~τ—τ^ 
39. Γράφει τη λέξη που του ζητάμε. • — ι ' — 
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Β' Γ Λ fl 2 Σ A (Ν£Τ4 THV TTAPtMAsH") Μποοεί να 

L 

91. Λέγει το μικρό του όνομο όταν του το ζητούν 
/ ] 

92. Ονομάζει το κεφάλι, τον βραχίονα, την γάμπα, την πα
τούσα, το μάτι, τη μύτη, το στόμα, τα αυτιά fl&itli ί 

93. Παράγει φράσεις τριών λέξεων 
κ/ 

94. Ονομάζει καθημερινά αντικείμενα της αίθουσας διδασκα
λίας, όπως θρανίο, χαρτί, μολύβι S 

95. Λέγει την ηλικία 

96. Ονομάζει τα χρώματα κόκκινο, μπλε. κίτρινο, μαύρο, 
άσπρο ' S 

1 ' 

97. Ακολουθεί απλές οδηγίες που του δίδονται μέσα στην αϊ 
θουοσ (μια κάθε φορά) π.χ. σήκωσε τα βιβλίο σου ν 

1 ' 

98. ίου λέγει να διαλέξεις ένα αντικείμενο από ένα σύνολο 
* τριών, χρησιμοποιώντας μόνο λέξεις 

1 ' 

99. Χρησιμοποιεί το "και' μέσα σε μια πρόταση 

1 ' 

100. Παράγει Φράσεις 5 λέξεων 

1 ' 

101. Ακούει προσεκτικό μια μικρή ιστορία στην τάξη 

1 ' 

102. Χρησιμοποιεί κανονικές προτάσεις οτον πληθυντικό π χ 
οι γάτες είναι πάνυ στις ψάθες 

1 ' 

103. Καταλαβαίνει απλές προθέσεις και επιρρήματα π.χ. πάνω, 
κάτω, χθες, αύριο, σήμερα, από, γιο, μετά \jtp\W$ 

1 ' 

106. Λέγει διευθύνσεις 

1 ' 

107. Χρησιμοποιεί σωστά τον πληθυντικό pipicios 

1 ' 

108. Χρησιμοποιεί 7 ή περισσότερες λέξεις όταν περιγράφει 
εικόνα ή γεγονός κλπ. 

1 ' 

109. Χρησιμοποιεί κατάλληλα τον χρόνο των ρημάτων 

1 ' 

110. Αποκρίνεται κατάλληλα σε ερωτήσεις στην τάξη pep&wS 

1 ' 

111. Ρωτάει κατάλληλα ερωτήσεις στην τάξη ι / 

1 ' 

12. Κρατάει μια συνομιλία με ενήλικο σε απλό θέμα π.χ. οι 
δραστηριότητες της προηγούμενης μέρας pipttw'i 

1 ' 

13. Δίνει τον ορισμό απλών λέξεων 

1 ' 1 ' 
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Π ρ ο ο ν ο ν ν β ο ϊ ΐ κ ί ς ί ε ξ ι ό t η τ ε ς 
[ ό π ο υ c i v e t α ν ά γ κ η ) 

114. ΓυρίϊΈι οελίοες του βιβλίου από αριστερά, ί ε ξ ι ά . y 
115. utixvtL ι ι ς λέξεις στο βιβλίο καθώς ο ενήλικος ϊης Βιο 

βάζει irnvaivovtac διαρκώς on'τ"αριστερά ηοος τα ί ε ζ ι ά . " -ί 
11S. Δείχνει να καταλαβαίνει to όνομα και en wA γράμκατος 

i t ε ί ν α ι πρόταοπ, γραμμή, οελίόα ν/ 
Ο π τ ι κ ό λ ε ξ ι λ ό γ ι α 

117. Κάνει διάκριση μεταξύ λέξεων και,γραμμάτων S 
118. ΐυνουάΐει γράμματα </ 
119. ΙυνΒυάζει λέξεις y 
120. Εχει οπτικό λεξιλόγιο 25 λέξεων · κλειδιών S 
Κ Ι , Εχει οπτικό λεξιλόγιο 50 λέξεων 

*m 

Α ν ό γ ν ω ο π | ι ε κ α τ α ν ό η σ η 

122. Αποδίδει ut υια λέξη-κλειδί το νόημα μιας εικόνας π 
μιας ιστορίας • 

!23. Απαντάει σε προφορική ερώτηση από πρόταση που μόλις 
διαβάστηκε ^ 

124. Απαντάει σε κροββοικές ερωτήσεις από μια παράγραφο ή 
σελϊβα -i 

125, Περιγράφει μια παράγραφο που μόλις διαβάστηκε χωρίς 
παρακινήσεις — 

126. Καθορίζει τ ι ς κεντρικές ιδέες ενός κειμένου -
127. Διαβάζει εκφραστικά — 

Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς σ χ ε τ ι κ ο ί μ ε τ η ν 
α ν ά γ ν υ σ η 

!2β. Χρησιμοποιεί λεξικό για να αποκτήσει το νόημα τ«ν λέ
ξεων -

129. Ζητάει πληροφορίες από βιβλία για θέματα που το ενδια
φέρουν -
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Μπορεί να 

130. Διαβάζει με κατανόηση και ακρίβεια έντυπο υλικό που 
το ενδιαφέρουν και το ψυχαγωγούν 

Φ ω ν η τ ι κ ή ο τ ρ α τ η γ ι κ ή 

131. Προφέρει ήχους μεμονωμένων γραμμάτων 
ν / 

132. Διαβάζει Φωνητικά απλές λέξεις με δύο γράμματα π.χ. 
να, με, το, θα, κλπ. S 

133. Διαβάζει φωνητικά απλές λέξεις με τρία γράμματα π.χ. 
εδώ, ένα, ώρα ν / 

134. Διαβάζει σύμπλεγμα συμφώνων στην αρχή των λέξεων π.χ. 
τρία. κρέας, χτίζω 

135. Διαβάζει λέξεις με κοινούς διφθόγγους Φωνηέντων π.χ. 
αύριο, κάπου, εκεί κλπ. 

Ο ρ θ ο γ ρ α φ ί α 

136. βρίσκει ζευγάρια λέξεων που ομοιοκατάληκτου ν όταν του 
ζητούν 

137. Γράφει γράμματα καθ' υπαγόρευση (ακούγοντας τον ήχο 
\ / 

138. Εκφωνεί τα γράμματα απλών λέξεων ^ 
139. Γράφει ορθογραφικά απλές λέξεις Ικαθ·υπαγόρευση). S 

140. Γράφει σωστά τον πληθυντικό απλών ουσιαστικών και επι
θέτων (καθ* υπαγόρευση) 

141. Γράφει σωστά τον πληθυντικό των ρημάτων (καθ'υπαγό-
ρευση) 

142. Γράφει ορθογραφικά συνθετότερες λέξεις και βράσεις 
(καθ'υπαγόρευση) 

143. Χρησιμοποιεί σωστά τα σημεία στίξης (καθ'υπαγόρευση) · + 
144, Αντιγράφει ολόκληρο το ονοματεπώνυμο V 
45. Γράφει το ονοματεπώνυμο σωστά από μνήμης / 

Γ ρ α φ ι κ ό ς χ α ρ α κ τ ή ρ α ς 

Γ ρ α · ή 

46. Ιχνογραφεί πάνω από ένα τυπωμένο γράμμα. 

ν* Ι 
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Μπορεί νο 

130. Διαβάζει με κατανόηση και ακρίβεια έντυπο υλικό που 
το ενδιαφέρουν και το ψυχαγωγούν 

Φ ω ν η τ ι κ ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 

131. Προφέρει ήχους μεμονωμένων γραμμάτων 
^ 

132. Διαβάζει φωνητικά απλές λέξεις με δύο γράμματα π.χ. 
να, με, το, θα, κλπ. Ι • ι 

133. Διαβάζει φωνητικά απλές λέξεις με τρία γράμματα π.χ. 
εδώ, ένα, ώρα ν / 

134. Διαβάζει σύμπλεγμα συμφώνων οτην αρχή των λέξεων π.χ 
τρία, κρέας, χτίζω 

135. Διαβάζει λέξεις με κοινούς διφθόγγους φωνηέντων π.χ. 
αύριο, κάπου, εκεί κλπ. 

Ο ρ θ ο γ ρ α φ ί α 

136. Βρίσκει ζευγάρια, λέξεων που ομοιοκαταληκτσύν όταν του 
ζητούν 

137. Γράφει γράμματα καθ' υπαγόρευση (ακούγοντας τον ήχο 
Ν / 

138. Εκφωνεί τα γράμματα απλών λέξεων y 
139. Γράφει ορθογραφικά απλές λέξεις (καθ*υπαγόρευση). y 

140. Γράφει σωστά τον πληθυντικό απλών ουσιαστικών και επι
θέτων (καθ* υπαγόρευση) 

141. Γράφει σωστά τον πληθυντικό των ρημάτων (καθ'υπαγό-
ρευση) 

142. Γράφει ορθογραφικά συνθετότερες λέξεις και φράσεις 
(καθ'υπαγόρευση) -a*? 

143. Χρησιμοποιεί σωστά τα σημεία στίξης {καθ'υπαγόρευση) - + 
144. Αντιγράφει ολόκληρο το ονοματεπώνυμο V 
45. Γράφει το ονοματεπώνυμο σωστά από μνήμης / 

Γ ρ α φ ι κ ό ς χ α ρ α κ τ ή ρ α ς 

Γ ρ α φ ή 

46. Ιχνογραφεί πάνω από ένα τυπωμένο γράμμα. 

ι -
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