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Προσπαθήστε να τραβήξετε την προσοχή του
παιδιού.

Καθίστε µαζί µε το παιδί και προσπαθήστε να
βρίσκεστε σε παρόμοιο ύψος µε αυτό. Μπορείτε
να καθίσετε απέναντί του σ’ ένα τραπεζάκι ή
ακόµα και στο πάτωµα.

Επιλέξτε παιχνίδια µε κουµπιά µε ήχους, φωτάκια,
παιχνίδια µε µουσική, σαπουνόφουσκες,
µπαλόνια µε ήχο και γενικά παιχνίδια που θα
κινήσουν το ενδιαφέρον του παιδιού.

Πείτε απλά παιδικά τραγουδάκια και συνοδέψτε
τα µε κινήσεις για να ενισχύσετε τη µίµησή του.
Στην αρχή, αφού παρουσιάσετε µια κίνηση (π.χ.
αφού χτυπήσετε τα χέρια σας στο τραγούδι
«χαρωπά τα δυο µου χέρια τα χτυπώ») µπορείτε
να βοηθήσετε σωµατικά το παιδί να την
επαναλάβει.

Κάντε µαζί µε το παιδί δραστηριότητες που
περιλαµβάνουν απλή σωµατική επαφή. Πολλά
παιδιά µε αυτισµό έχουν δυσκολία να δεχτούν τη
σωµατική επαφή, οπότε σε αυτήν την περίπτωση
η έκθεση πρέπει να γίνει σταδιακά.

Παίξτε µε το παιδί σας κυνηγητό, κάντε µαζί γύρω
γύρω όλοι, γαργαλήστε το, βάλτε του κρέµα
σώµατος, κάντε µαζί του κούνια.

Παίξτε µε το παιδί παιχνίδια στο νερό. Τέτοιες
δραστηριότητες είναι πολύ διασκεδαστικές και
χαλαρωτικές για το παιδί.

Εµπλουτίστε σταδιακά τις δραστηριότητες που
αρέσουν στο παιδί και κατά διαστήµατα
προσθέστε καινούριες.

Παίξτε µαζί του παιχνίδια που περιλαµβάνουν
εναλλαγή σειράς. Κλωτσήστε και πετάξτε την
µπάλα ο ένας στον άλλο, ρίξτε µε µια µπάλα
πλαστικές κορίνες, κρύψτε αντικείµενα στην άµµο,
σε κουτιά µε φακές ή φασόλια και ψάξτε εναλλάξ
να τα βρείτε.

Τα παιδιά µε αυτισμό δυσκολεύονται να µάθουν
να περιµένουν. Χρησιµοποιήστε µε κάθε ευκαιρία
τη λέξη «περίµενε» και συνοδέψτε µε µια
χειρονοµία για να γίνει πιο εύκολα κατανοητή.

ΑΥΤΙΣΜΟΣ
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Επιδιώξτε και ενισχύστε την αµοιβαία
αλληλεπίδραση. Κάντε µια δραστηριότητα που
αρέσει στο παιδί, για παράδειγµα
σαπουνόφουσκες, σταµατήστε ξαφνικά και
περιµένετε να κάνει κάτι το παιδί για να σας
δείξει ότι θέλει να συνεχίσετε.

Κάντε ελαφρύ µασάζ µε κρέµα στο χέρι του
παιδιού και προτρέψτε το να βάλει κι εκείνο
κρέµα στο δικό σας χέρι.

Με τον ίδιο τρόπο µπορείτε να ενισχύσετε και τη
βλεµµατική του επαφή. Πολλά παιδιά
αποφεύγουν τη βλεµµατική επαφή χωρίς όµως
απαραίτητα αυτό να σηµαίνει ότι δεν σας ακούει
ή δεν ενδιαφέρεται. Την ώρα που παίζετε
γαργαλητό, σταµατήστε και ξαναρχίστε αµέσως
µόλις το παιδί σας κοιτάξει. Αυτό µπορείτε να το
κάνετε µε διάφορα παιχνίδια (ή ακόµα και µε
φαγητό) που όµως θα αποτελούν ισχυρό
κίνητρο για το παιδί. Δώστε στο παιδί µια
λιχουδιά (πατατάκια, καραµέλες, σοκολάτα ή ό,τι
άλλο αρέσει πολύ στο παιδί) και περιµένετε να
σας κοιτάξει προκειµένου να του ξαναδώσετε.
Ένας άλλος τρόπος είναι να φέρετε το
επιθυµητό αντικείµενο µπροστά στο πρόσωπο,
ώστε η µατιά του να στραφεί προς εσάς. Μην
αναγκάζετε το παιδί να σας κοιτάξει γιατί αυτό
δε θα είχε κανένα νόηµα.

Κρύψτε το πρόσωπό σας µε ένα πανί και
φανερωθείτε λέγοντας «τζα». Δείξτε
ενθουσιασµό και επαναλάβετε.

Χρησιµοποιήστε παιχνίδια και δραστηριότητες
που έχουν κοινή εστία προσοχής (π.χ. βιβλία µε
εικόνες, σβούρες κ.λπ.).

Η διευθέτηση της αίθουσας να λαμβάνει υπόψιν
την εμπειρία του μαθητή και την επιθυμία του για
θέση χωρίς πολλά οπτικά ερεθίσματα και
αντανακλάσεις ήχων.

Περιορίστε τις αλλαγές στα έπιπλα, στις θέσεις ή
στο πρόγραμμα εάν δεν είναι απαραίτητο και
οπωσδήποτε ενημερώστε κατάλληλα τον μαθητή
πριν τις αλλαγές.

Οι οδηγίες να ακολουθούν νοητικούς χάρτες,
λίστες, σχεδιαγράμματα και να αποτελούνται από
λιτές-συνοπτικές προτάσεις.

Προετοιμάστε τον από πριν για αυτό που θα
ακολουθήσει στο μάθημα σε συνεργασία με τον
καθηγητή της παράλληλης στήριξης και αν
υπάρχει, να έχει οπωσδήποτε το σχέδιο
μαθήματος και να του δίνεται περισσότερος
χρόνος για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.

Οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου να είναι σαφείς και
σε περίπτωση που ο μαθητής δυσκολεύεται να
γίνονται πιο συγκεκριμένες και να παρέχεται
βοήθεια με τη μορφή λεξιλογίου, δομής και ιδεών.
Προτιμήστε ερωτήσεις κλειστού τύπου όπου είναι
δυνατό.

Ενσωματώστε στη διδασκαλία ευκαιριακού τύπου
διδακτικά αντικείμενα που άπτονται του
ενδιαφέροντος ή των ρουτινών του μαθητή.

Χρήση οπτικού υλικού με δομημένες
δραστηριότητες με αποφυγή προφορικών
οδηγιών.

Στην περίπτωση που οι μαθητές με αυτισμό έχουν
εξαιρετική λεκτική μνήμη και ενδέχεται να
δυσκολεύονται στην εφαρμογή των οδηγιών
πρέπει να ενθαρρύνονται στη γενίκευση και
σύνδεση των καταστάσεων και των περιγραφών με
χρήση αυτής της ικανότητάς τους.

ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ...
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Ονοµάστε κάθε συναίσθηµα που εκφράζει το παιδί
σας. Εκµεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που
παρουσιάζεται στην καθηµερινότητα («Το
αυτοκινητάκι σου έσπασε. Είσαι λυπηµένος/η»
«Χτύπησες το χέρι σου. Το χέρι σου πονάει»).

Ονοµάστε κάθε δικό σας συναίσθηµα που
συνδέεται άµεσα µε ένα γεγονός («Έφαγες όλο σου
το φαγητό. Είµαι πολύ χαρούµενος/η µαζί σου».
«Με χτύπησες. Είµαι θυµωµένος/η µαζί σου».
«Έσπασαν τα γυαλιά µου. Είµαι λυπηµένος/η».)

Ονοµάστε σε κάθε ευκαιρία το συναίσθηµα που
νιώθει κάποιος τρίτος («Ο Δηµήτρης έπεσε και
χτύπησε το πόδι του. Πονάει.» «Έσπρωξες την
Ελένη. Η Ελένη είναι θυµωµένη µαζί σου».)

Χρησιµοποιήστε έντονες και υπερβολικές
εκφράσεις προσώπου για να δείξετε ένα
συναίσθηµα.

Συνδέστε το συναίσθηµα µε µια συµπεριφορά (π.χ
γελάω-είµαι χαρούµενος, κλαίω είµαι λυπηµένος).

Ξεφυλλίστε µαζί του περιοδικά. Εντοπίστε και
κόψτε φωτογραφίες ανθρώπων που δείχνουν
διάφορα συναισθήµατα. Ανάλογα µε το επίπεδο
και την κατανόηση του παιδιού βρείτε
φωτογραφίες που να απεικονίζουν και πιο
σύνθετα συναισθήµατα όπως αγωνία. Κάντε κολάζ
ή άλλες διασκεδαστικές δραστηριότητες µε αυτές.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Περιορίστε τις εργασίες για το σπίτι καθώς
είναι δύσκολες για πολλούς μαθητές με
αυτισμό για διάφορους λόγους. Συνήθως
νιώθουν εξάντληση μετά το σχολείο. Η
ενέργεια που απαιτείται για να βγάλουν τη
μέρα είναι πολύ περισσότερη από τον μέσο
μαθητή και πολλές φορές έχουν εξαντληθεί
και δεν έχουν άλλη ενέργεια για να κάνουν
εργασία στο σπίτι.  Μερικοί μαθητές με
αυτισμό έχουν άκαμπτες πεποιθήσεις για το
ότι το σχολείο είναι το σχολείο και το σπίτι
είναι το σπίτι και ενδέχεται να
δυσκολεύονται να καταλάβουν ότι πρέπει
να κάνουν δουλειά για το σχολείο στο σπίτι.

Ξεκινήστε προοδευτικά τις εργασίες στο
σπίτι από πολύ λίγες και ποιοτικές στην
αρχή, που θα αυξάνονται στη συνέχεια με
βάση την εξέλιξη των δυνατοτήτων του
μαθητή.

Διαμορφώστε την εργασία για το σπίτι έτσι
ώστε να ταιριάζει με τα ενδιαφέρονται του
μαθητή και να απαιτεί λιγότερο γράψιμο.

Η προσαρμογή της διδακτικής μεθόδου και
ο σεβασμός στις ιδιαιτερότητες των
μαθητών με αυτισμό επιτρέπει να έχουμε
υψηλές προσδοκίες για την ακαδημαϊκή
πορεία αυτών των παιδιών καθώς ο τρόπος
σκέψης τους, η πολύ καλή μνήμη τους και η
εξαιρετική παρατηρητικότητά τους
επιτρέπει να διαπρέψουν σε πάρα πολλούς
τομείς των επιστημών.
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Αρχικά λοιπόν δώστε στο παιδί επιλογές. Εκθέστε
το σε διάφορα ερεθίσµατα και δείτε σε ποιά από
αυτά ανταποκρίνεται θετικά. Με άλλα λόγια δώστε
στο παιδί λόγους για να επικοινωνήσει µαζί σας.

Αφού έχετε φτιάξει µια λίστα µε αντικείµενα,
παιχνίδια ή φαγητά που αρέσουν στο παιδί
ξεκινήστε να δουλεύετε µαζί του το πώς να ζητά
αυτά τα αντικείµενα. Δελεάστε το παιδί µε ένα
παιχνίδι ή ένα σνακ και αποµακρύνετε το
περιµένοντας από αυτό να κάνει µια οποιαδήποτε
κίνηση για να το ζητήσει. Αυτό µπορεί να είναι µια
χειρονοµία, ένα βλέµµα, ένα τράβηγµα του χεριού
ή οτιδήποτε άλλο. Αντιδράστε άµεσα δίνοντας το
αντικείµενο που ζήτησε και ονοµάζοντάς το
παράλληλα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφού το παιδί έχει αρχίσει πια να κάνει τέτοιες
επικοινωνιακές προσπάθειες πιο συστηµατικά
µπορείτε να εισάγετε αντικείµενα, κάρτες ή
φωτογραφίες µε τις οποίες το παιδί θα µπορεί να
ζητά αυτό που θέλει. Για παράδειγµα, να ζητά
νερό µε το ποτήρι του νερού, χυµό, σνακ ή
παιχνίδι µε την αντίστοιχη φωτογραφία. Η
διαδικασία αυτή πρέπει σιγά σιγά να γενικευτεί
σε άλλους χώρους και µε άλλα πρόσωπα. Στην
πορεία οι κάρτες αυτές µπορούν να
µεταφερθούν σε ένα σταθερό και προσβάσιµο
σηµείο του σπιτιού. Αυτό θα βοηθήσει το παιδί
να ξέρει που βρίσκονται ανά πάσα στιγµή και θα
διευκολύνει τη διαδικασία της επικοινωνίας.

Δείξτε στο παιδί τρόπους για να τραβάει την
προσοχή τη δική σας και των άλλων.

Όπως και µε την αλληλεπίδραση, έτσι και µε την
επικοινωνία μπορείτε να δηµιουργείτε
καταστάσεις για να δουλέψετε µε το παιδί,
µπορείτε όµως να εκµεταλλεύεστε και
οποιαδήποτε κατάσταση µέσα στην ηµέρα.

Εξίσου σηµαντικό µε το να ζητά, είναι να
µάθουµε στο παιδί να αρνείται. Κατά τη διάρκεια
µιας δραστηριότητας κι ενώ το παιδί περιµένει
να του δώσετε κάτι συγκεκριµένο που θέλει,
δώστε του κάτι ανεπιθύµητο. Για παράδειγµα,
την ώρα του φαγητού, ενώ το παιδί περιµένει να
του δώσετε µπισκότο, δώστε του κάτι άλλο π.χ
µήλο. Περιµένετε από το παιδί να αντιδράσει και
να αρνηθεί είτε λεκτικά, είτε µε µια χειρονοµία,
είτε σπρώχνοντας το µήλο µακριά. Μπορείτε να
ερµηνεύσετε την αντίδρασή του λέγοντας «δεν
θέλεις µήλο».
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Κρατήστε έναν ενισχυτή (επιθυµητό αντικείµενο)
και γυρίστε την πλάτη σας στο παιδί σαν να
κοιτάτε κάπου αλλού. Θα χρειαστεί ένα δεύτερο
άτοµο το οποίο θα καθοδηγήσει το παιδί να σας
τραβήξει την προσοχή είτε τραβώντας το χέρι, είτε
φωνάζοντας το όνοµά σας ή µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να
επαναλαµβάνεται αποσύροντας σταδιακά τη
βοήθεια του δεύτερου ατόµου.

Ενισχύστε το παιδί να ζητά βοήθεια. Δώστε στο
παιδί παιχνίδια που του αρέσουν αλλά που
αποτελούνται από δυο ή τρία µέρη τα οποία το
παιδί δε µπορεί να συναρµολογήσει. Βάλτε ένα
σνακ ή ένα παιχνίδι σε ένα σηµείο που το παιδί δε
µπορεί να το φτάσει ή σε ένα συρτάρι το οποίο
ανοίγει δύσκολα ή είναι κλειδωµένο. Περιµένετε
να ζητήσει βοήθεια µε οποιοδήποτε τρόπο.

Σε παιδιά που έχουν λόγο, µπορείτε να πείτε µαζί
τους τραγουδάκια και να σταµατάτε ξαφνικά
περιµένοντας από το παιδί να πει την τελευταία
λέξη ή τον τελευταίο στίχο.



Παρατηρείστε το πλαίσιο και τη χρονική στιγµή στην
οποίο εκδηλώνεται η συµπεριφορά. Είναι πιθανό το
παιδί να εκδηλώνει συχνότερα στερεοτυπίες όταν ο
χρόνος του ή ο χώρος του δεν είναι δοµηµένος.

Προσπαθήστε να απασχολείτε το παιδί µε
ευχάριστες δραστηριότητες. Έτσι περιορίζετε το
άγχος του άρα και την εκδήλωση στερεοτυπιών.

Oριοθετείστε χρονικά και χωρικά τη συµπεριφορά.
Για παράδειγµα, αν η στερεοτυπία ενός παιδιού
είναι να τραβάει κλωστές από υφάσµατα, δώστε του
λεκτικά ή οπτικοποιηµένα να καταλάβει ότι µπορεί
να ξηλώνει κλωστές µια συγκεκριµένη ώρα µέσα
στην ηµέρα, από ένα συγκεκριµένο ύφασµα που θα
του έχετε δώσει. Αν η στερεοτυπία είναι να χτυπάει
αντικείµενα για να παραχθεί ήχος, επιτρέψτε του να
το κάνει κάποια συγκεκριµένη ώρα στο δωµάτιό του.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Αντικαταστήστε µια στερεοτυπική συµπεριφορά
σε µια πιο «κοινωνικά αποδεκτή». Για
παράδειγµα, αν ένα παιδί δαγκώνει αντικείµενα
συνεχώς, µπορείτε να του δώσετε ένα µικρό
αντικείµενο σαν αυτά που δαγκώνουν τα µωρά
όταν βγάζουν δόντια, το οποίο µπορεί να το έχει
πάνω του ανά πάσα στιγµή.

Μετατρέψτε µια στερεοτυπική συµπεριφορά/
εµµονή σε επιβράβευση. Αν σε ένα παιδί του
αρέσει να παίζει µε ένα συγκεκριµένο
αυτοκινητάκι µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε ως
επιβράβευση λέγοντας «Πρώτα φαγητό, µετά
αυτοκινητάκι».
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Τα άτοµα µε αυτισµό λειτουργούν φτιάχνοντας
ρουτίνες. Πολλές από αυτές είναι πολύ
λειτουργικές και χρήσιµες για το παιδί. Για
παράδειγµα, µπορεί ένα παιδί που δεν έχει
λόγο να φτιάξει µια ρουτίνα στην οποία θα
χρησιµοποιεί ένα βιβλίο επικοινωνίας για να
ζητήσει αυτό που θέλει, αντί να φωνάζει και να
κλαίει. Υπάρχουν όµως ρουτίνες που µπορεί να
είναι εκτός από µη λειτουργικές, επικίνδυνες ή
ενοχλητικές. Σε αυτή την περίπτωση
επεµβαίνουµε στη ρουτίνα αλλάζοντας κάτι σε
αυτήν. Είναι πιθανό το παιδί να αντιδράσει
αρχικά και να αναστατωθεί αλλά µε την πάροδο
του χρόνου θα προσαρµοστεί. Για παράδειγµα,
ένα παιδί έχει φτιάξει µια ρουτίνα στην οποία
πηγαίνει στο µπάνιο και αδειάζει το σαπούνι
στο πάτωµα. Σε αυτή την περίπτωση θα
µπορούσατε να παρέµβετε στην ρουτίνα
κλειδώνοντας την πόρτα του µπάνιου και
αφήνοντας το παιδί να µπει µόνο υπό την
επίβλεψη ενήλικα. Εναλλακτικά θα µπορούσατε
να αντικαταστήσετε το υγρό σαπούνι µε µια
πλάκα σαπουνιού.

Κάποιες συµπεριφορές µπορεί να πάρουν τη
µορφή ρουτίνας λόγω µιας συγκεκριµένης
αντίδρασης του ενήλικα. Πολλά παιδιά
επαναλαµβάνουν κάποιες ανεπιθύµητες
συµπεριφορές γιατί τούς αρέσει η αντίδραση
που αυτές προκαλούν (φωνές, αγκαλιά,
έκφραση προσώπου κ.ά). Για το λόγο αυτό,
καλό θα ήταν κάποιες φορές η αντίδραση του
ενήλικα να είναι περιορισµένη ή ακόµα και να
απουσιάζει τελείως, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
όπου αντιλαµβάνεστε ότι µια ανεπιθύµητη
συµπεριφορά του παιδιού έχει ως σκοπό να
προκαλέσει µια συγκεκριµένη αντίδραση.

Κάθε παιδί έχει δικαίωµα να µην τρώει κάποια
φαγητά. Σεβαστείτε το δικαίωµά του αυτό και
µην επιµένετε αν διαπιστώσετε ότι ένα φαγητό
πραγµατικά δεν του αρέσει.

Παρατηρήστε τι του αρέσει να τρώει και τι όχι
και σε τι µορφή. Πολλά παιδιά προτιµούν να
τρώνε τα φαγητά σε µορφή κρέµας (αλεσµένα)
είτε λόγω αισθητηριακού προβλήµατος είτε
λόγω ρουτίνας.

Δηµιουργείστε µια ρουτίνα για το φαγητό.
Δίνετε στο παιδί το φαγητό συγκεκριµένες ώρες
και σε σταθερό χώρο.

Κρατήστε µια σταθερή στάση απέναντι στο
παιδί. Δίνετε στο παιδί το ίδιο φαγητό που
τρώτε κι εσείς και µην φτιάχνετε διαφορετικό
φαγητό για εκείνο. Αν το παιδί συνδυάσει ότι
κάθε φορά που δεν τρώει το φαγητό που
υπάρχει στο τραπέζι θα του δίνεται
εναλλακτικά το φαγητό που επιθυµεί, τότε δεν
έχει κανένα λόγο και κανένα κίνητρο να
δοκιµάσει κάτι άλλο. Είναι πιθανότερο να
δοκιµάσει ένα καινούριο φαγητό όταν πεινάει.

ΦΑΓΗΤΟ

Επιβραβεύστε κάθε µπουκιά που θα φάει από
ένα καινούριο φαγητό. Δοκιµάστε να του
δώσετε µια πολύ µικρή µπουκιά στην αρχή
κρατώντας παράλληλα ένα µπισκότο ή κάτι που
του αρέσει πολύ λέγοντάς του για παράδειγµα
«πρώτα ντοµάτα, µετά µπισκότο». Μόλις το
παιδί φάει τη ντοµάτα, του δίνετε αµέσως την
επιβράβευση. Στην πορεία αυξάνετε τις
µπουκιές και αποσύρετε σιγά σιγά την
επιβράβευση. Αν η µέθοδος αυτή έχει
αποτέλεσµα επαναλάβετε την ίδια διαδικασία
για κάθε καινούριο φαγητό. Μπορείτε επίσης
να οπτικοποιήσετε τη διαδικασία
χρησιµοποιώντας ένα πίνακα φαγητού µε
κάρτες.



Ξεκινήστε βγάζοντας την πάνα από το παιδί. Είναι
πολύ σηµαντικό από την στιγµή που θα
αφαιρέσετε την πάνα να µην την
ξαναχρησιµοποιήσετε κατά την διάρκεια της
µέρας παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Πηγαίνετε το παιδί στην τουαλέτα σε πολύ τακτά
χρονικά διαστήµατα στην αρχή και σηµειώνετε τις
ώρες. Σταδιακά αυξήστε το χρόνο που µεσολαβεί
και συνεχίστε να σηµειώνετε τις ώρες. Αυτό θα
σας δώσει µια εικόνα για τις ώρες και την
συχνότητα που το παιδί πηγαίνει τουαλέτα.

Κάντε τον χρόνο παραµονής του παιδιού στην
τουαλέτα ευχάριστο. Χρησιµοποιήστε κάποιο
παιχνίδι, παραµύθι ή τραγούδι για να µειώσετε το
άγχος του παιδιού.

Επιβραβεύετε αρχικά κάθε επιτυχηµένη του
προσπάθεια.

Η εκπαίδευση τουαλέτας µπορεί να πάρει
χρόνο γι’ αυτό πριν ξεκινήσετε να είστε
προετοιµασµένοι για τυχόν «ατυχήµατα», ενώ
προσπαθήστε να παραµένετε ήρεµοι όταν αυτά
συµβαίνουν. Οι φωνές, ο θυµός ή η τιµωρία δε
θα βοηθήσουν το παιδί, αντίθετα θα το
επιβαρύνουν µε πρόσθετο άγχος.

Στην περίπτωση που το παιδί εκδηλώνει έντονη
άρνηση και δυσαρέσκεια κάθε φορά που το
πηγαίνετε στην τουαλέτα, προσπαθήστε να
παρατηρήσετε τι προκαλεί αυτή την αντίδραση.
Μπορεί να είναι ο χώρος της τουαλέτας στον
οποίο υπάρχουν ερεθίσµατα που ενοχλούν το
παιδί (ήχοι, αντικείµενα ή µυρωδιές) ή να είναι
η ίδια η λεκάνη που προκαλεί φόβο και άγχος
στο παιδί.

Για να διευκολύνετε το παιδί βάλτε ένα παιδικό
καθισµατάκι στη λεκάνη και ένα σκαµνάκι στη
βάση της για να µπορεί το παιδί να ακουµπάει
τα πόδια του.

ΤΟΥΑΛΕΤΑ
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Υπάρχουν παιδιά που παρουσιάζουν εντονότερες δυσκολίες στο να
αποχωριστούν την πάνα και να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία της τουαλέτας. Σε
αυτή την περίπτωση η έκθεση πρέπει να γίνεται ακόµα πιο σταδιακά. Μπορείτε
να χρησιµοποιήσετε αρχικά ένα γιογιό ή ακόµα και να βάζετε το παιδί να κάθεται
στο γιογιό φορώντας την πάνα. Σιγά σιγά αφαιρέστε την πάνα και πλησιάστε το
γιογιό πιο κοντά στην λεκάνη της τουαλέτας. Αδειάζετε κάθε φορά το γιογιό στην
τουαλέτα παρουσία του παιδιού και επιβραβεύετε. Σταδιακά και αφού το παιδί
έχει εξοικειωθεί µε τη διαδικασία αυτή, επιχειρήστε να κάνετε τη µετάβαση από
το γιογιό στην λεκάνη.

Μπορείτε κι εδώ να χρησιµοποιείτε µια κάρτα για την τουαλέτα ή ένα αντικείµενο
µετάβασης το οποίο το παιδί θα συνδέσει µε τη διαδικασία και το χώρο της
τουαλέτας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας αποφεύγετε να δίνεται στο παιδί πολλά υγρά πριν
κοιµηθεί και ελέγχετε συστηµατικά το παιδί καταγράφοντας κι εδώ τις ώρες των
«ατυχηµάτων» στη διάρκεια του ύπνου. Αν δείτε ότι τα «ατυχήµατα» συµβαίνουν
µια σταθερή ώρα τη νύχτα, επιχειρήστε να ξυπνάτε το παιδί 10-15 λεπτά
νωρίτερα και να το οδηγείτε στην τουαλέτα.



ΔΕΠΥ
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Δυσκολεύεται να παραμείνει καθισμένος όταν
χρειάζεται
Δυσκολεύεται να προσηλωθεί και να περιμένει
τη σειρά του στην εργασία, το παιχνίδι ή
ομαδικές δραστηριότητες
Ξεστομίζει απαντήσεις πριν ολοκληρωθούν οι
ερωτήσεις
Δεν μπορεί να δώσει προσοχή σε λεπτομέρειες
ή κάνει απρόσεκτα λάθη
Δεν φαίνεται να ακούει
Δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες και να
οργανώσει την εργασία του
Aφήνει τη μία δραστηριότητα ανολοκλήρωτη
μετά την άλλη
Δεν κατορθώνει να δώσει προσοχή σε
λεπτομέρειες και ν' αποφύγει τα λάθη από
απροσεξίες
Xάνει πράγματα απαραίτητα για την εργασία ή
τη δραστηριότητά του
Δυσκολεύεται ν' ακούσει τους άλλους χωρίς να
αποσπαστεί η προσοχή του ή χωρίς να
διακόψει
Παρουσιάζει μεγάλες εναλλαγές στην
ψυχολογική διάθεση
Δυσκολεύεται να νιώσει ικανοποίηση

Τα παιδιά που έχουν δυσκολία να διατηρούν την
συγκέντρωση και την προσοχή τους για ένα ικανό
διάστημα χρειάζονται μια εναλλακτική
αντιμετώπιση από το στενό και ευρύτερο
περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι οι προσδοκίες αλλά
και η τακτική αντιμετώπισης πρέπει να
προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες
και ιδιοσυγκρασία του παιδιού με ΔΕΠΥ. Το παιδί
που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην διατήρηση του
αυτοελέγχου του και της προσοχής του είναι
υπερευαίσθητο και αντιδρά στην κριτική η οποία
οδηγεί πολλές φορές στην έκρηξη.

Εκτός απο το οικογενειακό περιβάλλον, που
χρειάζεται "εκπαίδευση" στην αποτελεσματική
επικοινωνία με το παιδί με ΔΕΠΥ και το σχολικό
περιβάλλον είναι απαραίτητο να γνωρίζει τακτικές
για την ομαλή λειτουργία στην τάξη. Το παιδί με
ΔΕΠΥ είναι ισότιμο μέλος στην διδακτική τάξη και
πρέπει να υπάρχουν τρόποι για να μπορεί να
ενταχθεί και να πάρει γνώσεις όπως και οι
συμμαθητές του.

Tα άτομα με ΔEΠY εκδηλώνουν συνδυασμούς των
ακόλουθων συμπεριφορών:
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Για να είναι πιο επιτυχής η διεξαγωγή μαθημάτων
σε παιδιά με ΔΕΠΥ, οι δάσκαλοι που είναι
αποτελεσματικοί ρωτούν κατά περιόδους τα παιδιά
αν κατανοούν την ύλη που τους παρουσιάζεται.
Επιμένουν και βοηθούν τα παιδιά να απαντήσουν
σωστά πριν εξετάσουν άλλους μαθητές και
εντοπίζουν ποιοι μαθητές χρειάζονται επιπλέον
υποστήριξη. Οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν κατά νου
ότι η μετάβαση από ένα μάθημα ή τάξη σε άλλη
είναι ιδιαίτερα δύσκολο για μαθητές με ΔΕΠΥ. Όταν
προετοιμάζονται τα παιδιά αυτά για τις αλλαγές, οι
πιθανότητες ν' ανταποκριθούν και να μην
αποσπαστεί η προσοχή τους, είναι καλύτερες

Να είστε προβλέψιμοι. Η δομή και η συνοχή
είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για τα παιδιά με
ΔΕΠΥ, εφόσον πολλά δεν αντιδρούν καλά στην
αλλαγή. Λίγοι κανόνες και περιορισμένες
επιλογές είναι το καλύτερο γι' αυτά τα παιδιά.
Έχουν την ανάγκη να κατανοούν πλήρως τι
ζητάμε από αυτά και τι επιπτώσεις θα
υπάρξουν αν δεν ανταποκριθούν στις
προσδοκίες αυτές.

Eνθαρρύνετε τη συμμετοχή των μαθητών
στην τάξη. Δίνετε στους μαθητές με ΔΕΠΥ
προσωπικά, διακριτικά σήματα ώστε να
παραμένουν συγκεντρωμένοι στην εργασία
τους, προειδοποιώντας τους ότι θα ρωτηθούν
κι εκείνοι άμεσα. Αποφύγετε να δίνετε προσοχή
στις διαφορές που υφίστανται μεταξύ παιδιών
με ΔΕΠΥ και των συμμαθητών τους. Σε κάθε
περίπτωση αποφύγετε τη χρήση σαρκασμού και
κριτικής.

Χρησιμοποιείτε οπτικοακουστικό υλικό.
Χρησιμοποιείτε ποικιλία οπτικο-ακουστικών
υλικών για να διεξαγωγή ακαδημαϊκών
μαθημάτων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείστε
ένα διαφανειοσκόπιο για την παρουσίαση της
λύσης ενός μαθηματικού προβλήματος. Οι
μαθητές μπορούν να εργάζονται για την
επίλυση του προβλήματος στα θρανία τους,
ενώ εσείς επεξεργάζεστε τις απορίες τους στην
οθόνη.

Ελέγχετε την απόδοση των μαθητών.
Ζητήστε από τους μαθητές να αξιολογήσουν οι
ίδιοι το πόσο καλά κατέχουν το μάθημα. Για
παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε από τους
μαθητές να επιδείξουν πώς και γιατί έδωσαν τη
συγκεκριμένη απάντηση σε ένα πρόβλημα ή να
περιγράψουν με δικά τους λόγια πώς ένιωθε ο
κεντρικός χαρακτήρας ενός βιβλίου στο τέλος
της ιστορίας.

Κάνετε διερευνητικές ερωτήσεις. Δώστε
εναύσματα ώστε να απαντηθεί σωστά η
ερώτηση, αφού έχετε αφήσει επαρκή χρόνο στο
παιδί να επεξεργαστεί την απάντηση μιας
ερώτησης. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον
15 δευτερόλεπτα πριν δώσετε τη σωστή
απάντηση ή ρωτήσετε άλλον μαθητή. Κάνετε
συμπληρωματικές ερωτήσεις που θα δώσουν
την ευκαιρία στα παιδιά να παρουσιάσουν
αυτά που γνωρίζουν.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ



Κάνετε διερευνητικές ερωτήσεις. Δώστε
εναύσματα ώστε να απαντηθεί σωστά η
ερώτηση, αφού έχετε αφήσει επαρκή χρόνο στο
παιδί να επεξεργαστεί την απάντηση μιας
ερώτησης. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον
15 δευτερόλεπτα πριν δώσετε τη σωστή
απάντηση ή ρωτήσετε άλλον μαθητή. Κάνετε
συμπληρωματικές ερωτήσεις που θα δώσουν
την ευκαιρία στα παιδιά να παρουσιάσουν
αυτά που γνωρίζουν.

Κάνετε διαρκή αξιολόγηση των μαθητών.
Αναγνωρίζετε τους μαθητές που χρειάζονται
επιπλέον υποστήριξη. Παρατηρείτε τους
μαθητές για να εντοπίσετε σημάδια έλλειψης
κατανόησης, όπως ονειροπόληση καθώς και
οπτικές ή λεκτικές ενδείξεις απόγνωσης. Δώστε
στα παιδιά αυτά, επιπλέον επεξηγήσεις ή
παρακαλέστε έναν άλλο μαθητή να αναλάβει το
ρόλο του βοηθού για το συγκεκριμένο μάθημα. 

Βοηθάτε τους μαθητές να διορθώνουν τα
λάθη τους. Περιγράψτε πώς οι μαθητές
μπορούν μόνοι να εντοπίζουν και να
διορθώνουν τα λάθη τους. Για παράδειγμα,
υπενθυμίστε στους μαθητές ότι πρέπει να
ελέγχουν ξανά τους υπολογισμούς τους στα
μαθηματικά προβλήματα και δείξτε τους πώς
μπορούν να κάνουν τον έλεγχο αυτό.
Υπενθυμίστε στους μαθητές την ορθογραφία
ιδιαίτερα δύσκολων λέξεων και πώς μπορούν
να αποφεύγουν τα εύκολα' λάθη.

Βοηθάτε τους μαθητές να
συγκεντρώνονται. Υπενθυμίζετε στους
μαθητές να δουλεύουν και να συγκεντρώνονται
στην εργασία που τους έχει ανατεθεί. Για
παράδειγμα, μπορείτε να τους παρέχετε με
οδηγίες ή να τους αναθέσετε συντρόφους
εργασίας. Αυτές οι πρακτικές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένους μαθητές
ή και σε ολόκληρη την τάξη.
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Eπιπλέον Οδηγίες. Οι δάσκαλοι που είναι
αποτελεσματικοί στη διδασκαλία παιδιών με
ΔΕΠΥ τα καθοδηγούν επίσης με επιπλέον
οδηγίες: Προφορικές οδηγίες. Αφού δώσετε
οδηγίες στο σύνολο της τάξης, δώστε επιπλέον
προφορικές οδηγίες στο παιδί με ΔΕΠΥ. Για
παράδειγμα, ρωτήστε το παιδί αν κατάλαβε τις
οδηγίες και επαναλάβετέ τις μαζί με τον
μαθητή. Γραπτές οδηγίες. Δώστε γραπτές
οδηγίες. Για παράδειγμα, γράψτε τη σελίδα
μιας άσκησης στον πίνακα και υπενθυμίστε στο
παιδί να κοιτάξει τον πίνακα αν τυχόν ξεχάσει
ποια άσκηση πρέπει να κάνει.

Μειώστε την ηχορύπανση. Παρακολουθείτε
τα επίπεδα θορύβου στην τάξη και
επεμβαίνετε όταν χρειάζεται. Αν ο θόρυβος
ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια για το
συγκεκριμένο μάθημα, θυμίστε σε όλους τους
μαθητές ή σε συγκεκριμένα άτομα για τους
κανόνες συμπεριφοράς που συμφωνήθηκαν
στην αρχή του μαθήματος.



Υπογραμμίστε λέξεις-κλειδιά. Δώστε
έμφαση σε λέξεις-κλειδιά στις οδηγίες μιας
άσκησης ώστε να βοηθήσετε το παιδί με ΔΕΠΥ
να συγκεντρώσει την προσοχή στις οδηγίες.
Προετοιμάστε τις ασκήσεις πριν την έναρξη του
μαθήματος ή υπογραμμίστε τις λέξεις-κλειδιά
καθώς διαβάζετε μαζί με τον μαθητή τις
οδηγίες της άσκησης. Ενώ διαβάζετε, δείξτε στα
παιδιά πώς να αναγνωρίζουν και να
υπογραμμίζουν μια πρόταση-κλειδί ή πείτε
τους να τη γράψουν σε ένα ξεχωριστό φύλλο
χαρτί πριν τους ζητήσετε να κάνουν την
περίληψη ενός μεγάλου κειμένου. Στα
μαθηματικά, δείξτε στα παιδιά πώς να
υπογραμμίζουν σημαντικά στοιχεία και τύπους.
Στο «η Μαρία έχει δύο μήλα και ο Γιάννης
τρία», υπογραμμίζουμε το «δύο», το «και» και το
«τρία».
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Εξαλείφετε ή μειώνετε τη συχνότητα των
χρονομετρημένων διαγωνισμάτων. Τα
διαγωνίσματα που χρονομετρούνται μπορεί να
μην επιτρέψουν σε παιδιά με ΔΕΠΥ να
παρουσιάσουν αυτά που πραγματικά
γνωρίζουν λόγω της ψύχωσή τους σε σχέση με
το πέρασμα του χρόνου. Επιτρέψτε σε μαθητές
με ΔΕΠΥ παραπάνω χρόνο για την ολοκλήρωση
διαγωνισμάτων ώστε να μειώσετε το άγχος που
τους δημιουργείτε υπό την πίεση του χρόνου
και προσφέρετέ τους κι άλλες ευκαιρίες,
μεθόδους και τρόπους εξέτασης ώστε να
επιδείξουν τις πραγματικές τους γνώσεις.

Χρησιμοποιείτε ομαδικές στρατηγικές
εκμάθησης. Βάλτε τους μαθητές να
δουλέψουν σε μικρές ομάδες έτσι ώστε να
μεγιστοποιηθεί η δική τους εκμάθησή αλλά και
των άλλων. Χρησιμοποιείστε στρατηγικές όπως
'Σκέφτομαι, δουλεύω σε ζευγάρι και
μοιράζομαι' κατά την οποία ο δάσκαλος ζητά
από τους μαθητές να σκεφτούν σε σχέση με ένα
θέμα, να το συζητήσουν με το ζευγάρι τους και
να μοιραστούν τις ιδέες τους με την υπόλοιπη
ομάδα (Slavin, 2002).

Χρησιμοποιείτε υποστηρικτική
τεχνολογία. Όλοι οι μαθητές και ειδικά αυτοί
με ΔΕΠΥ, μπορούν να ωφεληθούν μέσω της
χρήσης τεχνολογικών μέσων (όπως
υπολογιστές και οθόνες προβολής διαφανειών)
τα οποία κάνουν τη διδασκαλία πιο ενδιαφέρον
και επιτρέπουν στους μαθητές να συμμετέχουν
πιο ενεργά.

Μοιράζετε τη δουλειά σε μικρότερα
τεμάχια. Αναλύστε την εργασία σε μικρότερες,
λιγότερο σύνθετες ενότητες. Για παράδειγμα,
επιτρέψτε στους μαθητές να ολοκληρώσουν τα
πρώτα πέντε προβλήματα μαθηματικών, πριν
τους παρουσιάσετε τα επόμενα πέντε
προβλήματα που πρέπει να λύσουν.



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
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Εξασφαλίστε ότι οι ενήλικοι που βρίσκονται
στο σχολείο είναι ενήμεροι και κατανοούν τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί. 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος επιμένετε στη
βλεμματική επαφή όταν μιλάτε στο παιδί και
πείτε του να επαναλάβει τις οδηγίες.
Δώστε απλές ξεκάθαρες οδηγίες, ενώ εάν είναι
απαραίτητο, χωρίστε τις μεγαλύτερες οδηγίες
σε αντιμετωπίσιμες ενότητες.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω πως να το κάνω να
διαβάσει..." μητέρα

"Διαβάζει για λίγο και μετά χρειάζεται να του λέω
συνέχεια να συνεχίσει..." μητέρα

"Τσακωνόμαστε στο σπίτι κυρίως για το διάβασμα.
Κάνει πάρα πολύ ώρα..." μητέρα

"Αν το ρωτήσω που βρισκόμαστε συνήθως δεν ξέρει να
μου πει..." δασκάλα

"Την ώρα της προπόνησης χαζεύει και πολλές φορές
κοιτάει τον ουρανό..." προπονητής
 
Αυτές είναι πολύ συνηθισμένες παρατηρήσεις που
μεταφέρονται στον ειδικό παιδαγωγό όταν
αναλαμβάνει ένα παιδί με δυσκολίες στη
συγκέντρωση του. Ζητείται απ' αυτόν ν'
αντιμετωπίσει τις μαθησιακές δυσκολίες που
αντιμετωπίζει το παιδί, να οργανώσει το διάβασμα
του για να το προτρέψει σε αυτενέργεια και να
καθοδηγήσει το στενό περιβάλλον του, στον τρόπο
που πρέπει να το προσεγγίζει κι εκπαιδεύει.
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εδώ παρουσιάζονται κάποιες βασικές στρατηγικές
που μπορούμε ν' ακολουθήσουμε ως
εκπαιδευτικοί, ειδικοί και γονείς για να
βοηθήσουμε το παιδί που δυσκολεύεται να
συγκεντρωθεί. Είναι τρόποι που σκοπό έχουν να
δομήσουν ένα σταθερό περιβάλλον μάθησης, να
μειώσουν τους περισπασμούς και τις
αποτυχημένες απόπειρες μάθησης του παιδιού. 

Για αποτελεσματική αντιμετώπιση του
παιδιού στο σχολείο, στο σπίτι κι άλλα
πλαίσια:
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Διασφαλίστε ότι οι ανταμοιβές είναι σημαντικές
για το παιδί και παρέχονται τόσο συχνά, ώστε
να έχουν πρακτική χρησιμότητα.
Να υπενθυμίζετε στο παιδί ότι ανεπιθύμητη
είναι η συμπεριφορά κι όχι το ίδιο το παιδί.
Παρέχετε υπενθυμίσεις για το τι πρέπει να
κάνει κι όταν είναι απαραίτητο, κάντε τις
επιπλήξεις σας μόνο ιδιαιτέρως.
Τα μπροστινά καθίσματα προσφέρονται για
άμεση επέμβαση εκ μέρους του εκπαιδευτικού,
αλλά κι επειδή η παρουσία του και μόνο
κατευνάζει την ανησυχία του παιδιού. 
Σε περίπτωση επέμβασης είναι καλύτερο να
ακουμπάμε το χέρι μας στην πλάτη του μαθητή
και να λέμε όσο γίνεται λιγότερα λόγια. Με τις
παρατηρήσεις δημιουργούμε ένα αρνητικό
γλωσσικό πρότυπο, δεδομένου ότι
αναγκαζόμαστε να εκφραζόμαστε αρνητικά
(σταμάτα, μη μιλάς). 
Προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ένα κώδικα
κανόνων για όλα τα παιδιά της τάξης όπως:
Σηκώνω πάντα το χέρι μου πριν μιλήσω.
Περιμένω μέχρι να έρθει η σειρά μου.
Περιμένω να τελειώσει αυτός ή αυτή που
μιλάει.
Ακούω και προσέχω αυτόν ή αυτή που μιλάει.
Δεν κοροϊδεύω κανέναν για αυτά που λέει.
Είναι προτιμότερο να τονίζει κανείς τα θετικά
στοιχεία του παιδιού.
Δημιουργήστε ευκαιρίες για θετική προσοχή
(αξιοποιείστε τα ενδιαφέροντα του παιδιού)
Εντοπίστε τις περιπτώσεις στις οποίες το παιδί
αποδίδει καλύτερα.
Να είστε σαφείς-συγκεκριμένοι σ’ αυτό που
ζητάτε. Το βοηθάτε έτσι να εστιάσει την
προσοχή του.
Οργανώστε και δομήστε τις δραστηριότητες,
τους κανόνες, τη ρουτίνα της τάξης .
Ελαττώστε τις διασπάσεις αυξάνοντας τα
επιθυμητά ερεθίσματα, ελαττώνοντας τα
ανεπιθύμητα, λάβετε υπόψη τον τρόπο με τον
οποίο μαθαίνει το συγκεκριμένο παιδί.
Προστατέψετε και ενισχύστε την αυτοεκτίμηση
του παιδιού δημιουργώντας ευκαιρίες για
επιτυχία, επικοινωνώντας με ζεστασιά και
αποδοχή. Χρησιμοποιείστε επιβραβεύσεις.
Αποφύγετε την επανάληψη δραστηριοτήτων. 
Σπάστε τις δραστηριότητες σε στάδια
(σύντομες δραστηριότητες) γιατί χρειάζεται
συχνή και πιο άμεση επανατροφοδότηση.
Μικρές και άμεσες επιβραβεύσεις είναι πιο
αποτελεσματικές απο αυτές που πρόκειται να
συμβούν αργότερα.

1.
2.
3.

4.
5.

Για την επιβράβευση λάβετε υπόψη τι προτιμά
το παιδί.
Ενημέρωση και ανασκόπηση των
δραστηριοτήτων βοηθά το παιδί να κατανοήσει
τι αναμένεται από το ίδιο και να καταλάβει τι
κάνει. 
Μην επαναλαμβάνετε με απόγνωση, ξανά και
ξανά το ίδιο πράγμα στο παιδί. Πρέπει να
βρεθεί ένας άλλος τρόπος για να κατακτήσει
αυτό που δυσκολεύεται να μάθει.
Δοκιμάστε να συμμετέχει σε εργασίες σε ομάδες
των δύο, όχι μεγαλύτερες.
Καλό είναι να ενημερώνετε το παιδί για τυχόν
αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα.
Χρησιμοποιείτε όπου μπορείτε
οπτικοακουστικό υλικό στη παράδοση του
μαθήματος.
Κάνετε τη μάθηση όσο το δυνατόν πιο
πολυαισθητηριακή. Η συμμετοχή των
αισθήσεων βοηθά το παιδί να προσλαμβάνει
τις πληροφορίες μέσω όλων των αισθήσεων και
όχι μόνο μέσα από τις γλωσσικές πληροφορίες
οι οποίες τον δυσκολεύουν να τις
απομνημονεύσει και ανακαλέσει.
Επίσης καλό είναι να σηματοδοτήσετε την
έναρξη ή το τέλος των εργασιών μ' ένα ηχητικό
ή φωτεινό σήμα. Έτσι αποφεύγετε τη γλωσσική
πληροφορία η οποία πολλές φορές επειδή το
παιδί δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί ενδέχεται
να τη “ξεχάσει”.
Πριν την έναρξη της παράδοσης δώστε κάποιες
βασικές λέξεις κλειδιά για το θέμα του
μαθήματος.
Σηκώστε το παιδί στον πίνακα για να σας
βοηθήσει και να συμμετέχει στην όλη
διαδικασία πχ. να γράψει τις λέξεις κλειδιά.
Έτσι εστιάζει τη προσοχή του, οργανώνει τη
σκέψη του και αναπτερώνεται η
αυτοπεποίθηση του.
Κατά τη παράδοση των οδηγιών καθίστε κοντά
στο μαθητή και παρατηρήστε αν “πρόσεξε”
αυτά που είπατε. Αν όχι καθοδηγήστε τον
διακριτικά.
Επικοινωνείτε συχνά με το παιδί κατά τη
διάρκεια του μαθήματος.
Αν είναι δυνατόν δώστε κάποιες προσωπικές
σημειώσεις στο παιδί.
Όταν γράφετε στον πίνακα χρησιμοποιήστε
έντονα χρώματα γι αυτά που θέλετε να
τονίσετε. 
Προτιμήστε τα μεγαλύτερα γράμματα στο
πίνακα, σε φυλλάδια κτλ.



Ενθαρρύνετε το παιδί να ρωτήσει αν δεν
καταλαβαίνει ή αν ξέχασε κάτι.
Επαναλάβετε τις οδηγίες με ήρεμο τρόπο.
Να θυμάστε ότι το παιδί χρειάζεται ένα
δομημένο περιβάλλον για να αποδώσει.
Δώστε κάθε μέρα 5 λεπτά καιρό στα παιδιά να
οργανώσουν το θρανίο τους. Θα ωφεληθεί
πολύ το παιδί.
Είναι αρκετά αποτελεσματικό να κάνετε ένα
τύπο “συμβολαίου” με το παιδί στο οποίο
πρέπει να τηρεί την οργάνωση και προσοχή
του.
Προσπαθείτε να προτιμάτε να επαινείτε πιο
περιγραφικά τη καλή προσπάθεια
πχ.συγχαρητήρια τελείωσες όλη την εργασία ή
μπράβο που κατάφερες να μιλήσεις λιγότερο
σήμερα με το διπλανό σου απο το σκέτο
“μπράβο”.
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Η βασική οδηγία έχει να κάνει με το
γεγονός ότι πάντα πρέπει να θυμόμαστε

ότι δεν έχουμε ένα "δύσκολο" παιδί
αλλά ένα παιδί με δυσκολίες προσοχής.
Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε και

σ' αυτόν το μαθητή την ευκαιρία να
μάθει.



ΔΥΣΛΕΞΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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Να δείχνετε κατανόηση και να παρέχετε την
απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη. 

Να συζητάτε με το μαθητή το πρόβλημά του
και να αποφασίζετε μαζί για τους τρόπους
εξέτασης και αντιμετώπισης μέσα στην τάξη. Η
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΟ
ΠΑΙΔΙ

Να δίνετε την ευκαιρία στο παιδί να διακριθεί
σε κάποια άλλη δραστηριότητα ή μάθημα και
να ενθαρρύνετε τις προσπάθειες του. 

Να αποφεύγετε τις συγκρίσεις μέσα στην τάξη.

Να μην επιβάλλετε στο παιδί να διαβάζει
μεγαλόφωνα ή να μην του ζητάτε να γράψει
κάτι στον πίνακα. 

Να επαναλαμβάνετε την ερώτηση που
υποβάλετε στην τάξη, να χρησιμοποιείτε πιο
απλουστευμένη γλώσσα και να δίνετε στο παιδί
τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεται, χωρίς
αυτό να γίνει αντιληπτό από τα άλλα παιδιά.

Απαιτήστε από τον μαθητή περίληψη του
μαθήματος και όχι όλες τις λεπτομέρειες ενός
πολυσέλιδου κειμένου . Ζητήστε από κάποιον ή
από κάποιους να τον βοηθούν με τις
περιλήψεις των μαθημάτων , την αντιγραφή και
την τήρηση σημειώσεων μέσα στην τάξη.

Ένα πολύ συνηθισμένο παράπονο των γονιών που
θέλουν να εκφράσουν την άρνηση του παιδιού
τους να διαβάσει.

Όταν καλείσαι να διδάξεις ένα παιδί με Δυσλεξία
πρέπει να γίνεσαι δημιουργικός. Πολλές φορές
απαιτούνται ενισχυμένες δεξιότητες. Χρειάζεται
υπομονή, επιμονή και αρκετός αυτοσχεδιασμός.
Ως θεραπευτής και ειδικός παιδαγωγός πρέπει να
βρίσκεσαι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσεις
αποτελεσματικά την έλλειψη ενδιαφέροντος και
την άρνηση του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες
που είναι ήδη επιβαρυμένο από ένα σύστημα
εκπαίδευσης που δεν του ταιριάζει.

 

 

http://dyslexiaathome.blogspot.com/2011/11/blog-post_16.html
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Να βεβαιώνεστε ότι το παιδί κατάλαβε τι έχει
να προετοιμάσει για την επόμενη μέρα,
χορηγώντας του εβδομαδιαίο είτε ημερήσιο
πρόγραμμα εργασιών. 

Να δέχεστε τα γραπτά του μαθητή όσο
κακογραμμένα ή ανορθόγραφα και αν είναι και
να ενθαρρύνετε την γραπτή εργασία. 

Μπορείτε να επιμένετε το παιδί να ελέγχει το
ίδιο την εργασία του. Αυτό για να μπορεί να
κάνει αυτοαξιολόγηση. 

Έχετε υπ' όψιν σας ότι ο δυσλεκτικός χρειάζεται
πολύ περισσότερο χρόνο και κόπο για να
ολοκληρώσει μια εργασία που απαιτεί
ανάγνωση και γραφή. Θα πρέπει να μην
χρησιμοποιείται τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης
με τους υπόλοιπους μαθητές. 

Στις συζητήσεις που κάνετε καλό είναι να
χρησιμοποιείτε μεθόδους που απλουστεύουν
τον τρόπο του διαλόγου και την παράθεση και
αντιπαράθεσης ιδεών και απόψεων,
χρησιμοποιώντας συνθηματικές λέξεις ή
γράμματα.

Να χρησιμοποιείτε όσο περισσότερο μπορείτε
διαγράμματα .

Να παραθέτετε επιχειρήματα με σειρά
προτεραιότητας, 1,2,3.

Μπορεί το παιδί να χρειάζεται περισσότερο
χρόνο για την διεκπεραίωση γραπτής
διαδικασίας. 

Να εξηγείτε στο παιδί τα λάθη και πως αλλιώς
μπορούσε να διατυπώσει τις ιδέες του. 

Να αποφεύγετε την χρήση κόκκινου στυλού
στις διορθώσεις. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΤΙΚΗ.

Να επιτρέπετε στο παιδί την χρήση
μαγνητόφωνου, να επιτρέπετε την χρήση
υπολογιστή για τις γραπτές εργασίες. 

Πως μπορεί ο καθηγητής να βοηθήσει τον
Δυσλεξικό Μαθητή του; 

Αν δεχτούμε ότι όλοι οι μαθητές δικαιούνται ίσες
ευκαιρίες για εκπαίδευση και μάθηση, ο
δυσλεκτικός έφηβος δικαιούται συμπληρωματική
βοήθεια μέσω προγραμμάτων ενισχυτικής
διδασκαλίας (βλ. Νόμο 1824 περί Ενισχυτικής
Διδασκαλίας ΦΕΚ 30-12-8 και απαλλαγή από τις
γραπτές εξετάσεις όπως ορίζει το Π.Δ. 420/30.5.78
για τις "Περιπτώσεις υποκαταστάσεως γραπτών
δοκιμασιών υπό προφορικών". 

Επιπλέον, ο καθηγητής, ο ευαισθητοποιημένος σε
θέματα μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας,
μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τον δυσλεκτικό
μαθητή του μέσα στην τάξη διότι γνωρίζει ότι: 

Η σωστή συναισθηματική - εκπαιδευτική
προσέγγιση του μαθητή από τον δάσκαλο ή τον
καθηγητή του είναι δυνατόν να αλλάξει
αποφασιστικά τη στάση που έχει απέναντι στο
σχολείο, στην οικογένεια και στην κοινωνία. Να του
δώσει την αισιοδοξία και τη δύναμη που
χρειάζεται για να προγραμματίσει το μέλλον του,
να επιτύχει τους στόχους του και να γίνει ένα
υπεύθυνο, ανεξάρτητο και παραγωγικό μέλος της
κοινωνίας. 
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Σχολική Ενσωμάτωση 
Η απάντηση στο ερώτημα για το κατάλληλο
πρόγραμμα εκπαίδευσης του δυσλεκτικού δεν είναι
η απομάκρυνσή του από τη σχολική τάξη όπου
ανήκει. Δεν συνεισφέρει θετικά στη νευρο-
φυσιολογική του ωρίμανση η πλήρης τοποθέτησή
του σε ειδικό πρόγραμμα ή η επανάληψη της
τάξης. Αντίθετα, τέτοιου είδους λύσεις οδηγούν
στην ετικετοποίηση, στην εγκατάλειψη της
προσπάθειας για μάθηση, και σε περισσότερα
εκπαιδευτικά, ψυχολογικά και κοινωνικά
προβλήματα. 

Σύμφωνα με τα πορίσματα διεθνών ερευνών, τα
βασικότερα από τα "σημεία κλειδιά" για την
επιτυχή ενσωμάτωση των δυσλεξικών στο
πρόγραμμα του κανονικού γυμνασίου-λυκείου
είναι τα εξής: 

Διακριτική Βοήθεια 
Τοποθέτησε τον δυσλεξικό μαθητή σε μια θέση
όπου μπορείς να ελέγχεις διακριτικά την εργασία
του και να τον βοηθάς με μεγαλύτερη ευκολία. 

Εξατομικευμένη Βοήθεια 
Όποτε και όπου είναι δυνατόν αφιέρωνε λίγο
χρόνο στον δυσλεκτικό μαθητή σου, προσφέροντας
έτσι εξατομικευμένη βοήθεια και διδασκαλία.
Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις του μαθήματος,
υπάρχουν πάντα λίγα λεπτά της ώρας για
εξατομικευμένη προσέγγιση των μαθησιακών
δυσκολιών κάποιου μαθητή σου. 

Περισσότερο Χρόνο 
Δίνε στον δυσλεξικό περισσότερο χρόνο για την
εκτέλεση γραπτής εργασίας και όταν αξιολογείς το
έργο του δίνε μεγαλύτερη σημασία στο
περιεχόμενο παρά στην παρουσίαση του κειμένου. 

Διόρθωση Γραπτού Έργου 
Στην διόρθωση των γραπτών του μην
χρησιμοποιείς έντονο χρώμα. Μια "κοκκινισμένη"
σελίδα οδηγεί σε σύγχυση, σε συναισθήματα
χαμηλής αυτοπεποίθησης και όχι σε αισιοδοξία και
πρόοδο. Διόρθωνε μόνο τα βασικότερα σφάλματα.
Κάθε μικρή βελτίωση είναι καλύτερη από τη
μαθησιακή στασιμότητα ή την οπισθοδρόμηση. 

Περίληψη Μαθημάτων 
Απαίτησε από αυτόν την περίληψη του μαθήματος
και όχι όλες τις λεπτομέρειες ενός πολυσέλιδου
κειμένου. Ζήτησε από κάποιον ή κάποιους από
τους συμμαθητές του να τον βοηθούν με τις
περιλήψεις, την αντιγραφή και την τήρηση
σημειώσεων μέσα στην τάξη. 

Eυκαιρίες για Αντιστάθμιση των Δυσκολιών
του 
Φρόντισε να δίνεις ευκαιρίες που θα επιτρέψουν
τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες όπου είναι
ιδιαίτερα ικανός. Κάτι τέτοιο θα αντισταθμίσει τις
μαθησιακές δυσκολίες του, θα βελτιώσει την εικόνα
που έχουν οι άλλοι για το άτομό του και θα
αυξήσει σίγουρα την αυτοπεποίθησή του. 

Ευανάγνωστο Κείμενο 
Το ευανάγνωστο κείμενο στον πίνακα βοηθάει
πάντα τον δυσλεκτικό μαθητή στην αντιγραφή και
στην κατανόηση του μαθήματος. 

Καθαρή και Ήρεμη Ομιλία 
Φρόντισε να μιλάς καθαρά και ήρεμα ώστε να
αντιλαμβάνεται σωστά κάθε σου λέξη και οδηγία.
Μην ξεχνάς πως είναι ευαίσθητος στον πολύ
δυνατό και αυταρχικό τόνο ομιλίας.

Αξιολόγηση της Προσπάθειας 
Έχε υπόψη σου ότι ο δυσλεκτικός μαθητής
χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο και κόπο από
ό,τι οι συμμαθητές του για κάθε εργασία που
απαιτεί ανάγνωση ή γραφή. Αν χρησιμοποιείς τα
ίδια κριτήρια αξιολόγησης για όλους τους μαθητές
σου, οι δυσλεξικοί θα είναι πάντα οι "αδικημένοι"
της τάξης. Σίγουρα, δεν υπάρχει τίποτα πιο
αποθαρρυντικό για τον έξυπνο έφηβο από το να
νιώθει πως οι προσπάθειές του μετρούν ελάχιστα
στον καθηγητή του. 

Συνεχής Ενθάρρυνση 
Φρόντισε να επαινείς κάθε προσπάθεια ακόμα και
όταν τα αποτελέσματα είναι φτωχά σε σύγκριση με
εκείνα των μη δυσλεξικών μαθητών σου.
Ενθάρρυνέ τον να βελτιώσει την επίδοσή του στα
δύσκολα για αυτόν μαθήματα δίχως να βρίσκεται
σε διαρκή ανταγωνισμό με τους συμμαθητές του. 

Μη Αγχογόνοι Τρόποι Εργασίας 
Μην τον υπερφορτώνεις με γραφική δουλειά για το
σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχει ελεύθερο
χρόνο για τίποτα άλλο. Όποτε είναι δυνατόν,
ενθάρρυνε την παρουσίαση της εργασίας του με
τρόπους μη αγχογόνους, αλλά δημιουργικούς. (π.χ.
παρουσίαση μιας μελέτης ή ενός προγράμματος σε
κασέτα). 

Μεγαλύτερη Κατανόηση 
Προσπάθησε να κατανοήσεις και να κρίνεις με
επιείκεια την έλλειψη οργάνωσης που μπορεί να
χαρακτηρίζει την εργασία του, τη συμπεριφορά ή
ακόμα και την εμφάνισή του. 
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Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων για τη
σωστή εκπαίδευση των δυσλεξικών εφήβων,
προϋποθέτει καθηγητές με εξυπνάδα, χιούμορ,
ευκαμψία διδακτικών μεθόδων, ευαισθησία,
υπομονή και πλήρη γνώση του τι θα διδαχτεί, πως
και γιατί. 

Έχει διεθνώς υποστηριχτεί πως το μεγαλύτερο
ποσοστό των δυσλεξικών μαθητών έχει τη
νοημοσύνη, την ικανότητα και τον ενθουσιασμό να
προοδεύσει σχολικά αν αντιμετωπιστεί με τον
σωστό τρόπο. Και οπωσδήποτε, δεν υπάρχει
μεγαλύτερη ικανοποίηση για τον εκπαιδευτικό, από
το να δεί τους κόπους του να αμείβονται,
παρακολουθώντας τη σχολική πρόοδο του
δυσλεξικού μαθητή του, τη σχολική και κοινωνική
του ενσωμάτωση και την επιτυχή ένταξή του στην
παραγωγική διαδικασία και την ενεργό ζωή του
ενήλικα. 

Χρησιμοποιήστε έντονους μαρκαδόρους
υπογράμμισης για να τονίσετε κάτι σε ένα
κείμενο ή για να "περάσει από πάνω" τις
καταλήξεις που έχει κάνει ορθογραφικά λάθος.

Δώστε στο παιδί την ευκαιρία να γράψει το ίδιο
και με άλλα γραφικά μέσα εκτός από το μολύβι
πχ. στυλό, μαρκαδοράκι 

Δώστε του την ευκαιρία να επιλέγει πχ. Ποια
άσκηση θέλει πρώτα και ποια δεύτερη, το
χρώμα που θα χρησιμοποιήσετε κτλ.

Κάντε διαλείμματα με ασκήσεις που ενισχύουν
το παιδί και σε άλλους τομείς που επίσης
αντιμετωπίζει δυσκολίες πχ. λαβύρινθους,
εικόνες να βρει διαφορές, να αντιγράψει μοτίβα
κα. Αυτό θα βοηθήσει το παιδί να ξεκουραστεί
και να εξασκηθεί στον χωρικό προσανατολισμό,
οπτική διάκριση, αλληλουχία.

Χρησιμοποιείστε σταυρόλεξα.

Διδάξτε του πως χρησιμοποιούμε ένα λεξικό
και εντάξτε στο μάθημα σας την συνήθεια να
ψάχνει και να βρίσκει μόνο του την
ορθογραφία ορισμένων λέξεων. 

Καλό είναι οι προφορικές και οι γραπτές
ασκήσεις να εναλλάσσονται μεταξύ τους. 

Προετοιμάστε το παιδί απο την αρχή της
συνάντησης ή της καθημερινής μελέτης Τι θα
κάνετε, Πόσες ασκήσεις και Τι περιμένετε απο
αυτό. Τονίστε ότι θα βοηθήσετε σε ότι
δυσκολεύεται.

Για τις μαθηματικές έννοιες και τους
μηχανισμούς των τεσσάρων πράξεων
σχεδιάστε σε μεγάλα Α4 χαρτιά.

Αναρτήστε στο τοίχο του δωματίου του αυτά
που θα θέλατε να θυμάται πχ. κανόνες
γραμματικής και εργαλεία πχ. ημερολόγιο,
χάρτη.

Εμπλουτίστε με ασκήσεις πολυαισθητηριακές
πχ. Να ακολουθήσει τα γράμματα που θα
σχηματίσετε στην άμμο, γυαλόχαρτο κα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

http://dyslexiaathome.blogspot.com/2012/01/blog-post_31.html
http://dyslexiaathome.blogspot.com/2011/11/o-o.html
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Δεν διορθώνουμε όλα τα λάθη στο γραπτό του
παιδιού γιατί είναι μια αγχωτική διαδικασία για
το παιδί που νιώθει ότι τα κάνει "όλα λάθος".
Επιλέγουμε ποια κρίνονται πιο σημαντικά τη
δεδομένη στιγμή.

Δεν ζητάμε να απομνημονεύσει ακολουθίες
γεγονότων, ημερομηνίες, ονόματα κτλ.
Διαλέγουμε πάλι τα σημαντικότερα.

Εφευρίσκουμε και του διδάσκουμε "τρικ"
απομνημόνευσης πχ. η λέξη αυτοκρατορία
θυμίζει τη λέξη "κρατάω". 

Σημαντικός κανόνας είναι πριν τελειώσει η
συνάντηση ενός προγράμματος ή στη
καθημερινή μελέτη η τελευταία άσκηση να είναι
εύκολη για το παιδί. Η τελική εντύπωση για τις
ικανότητες του είναι σημαντική. 

Χρησιμοποιείστε την τεχνολογία για να
εμπλουτίσετε το περιεχόμενο και την
διαδραστικότητα των ασκήσεων. Βάλτε το παιδί
να πληκτρολογήσει, να αναγνώσει μέσα από
υπολογιστή.

Κόψτε εικόνες από περιοδικά για να τις
χρησιμοποιήσετε.

Παραμύθια, νεανική λογοτεχνία, κόμικ και
μυθολογία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως
ενδεικτικά κείμενα για να δουλέψετε.

Μάθετε ποια είναι τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
του κάθε παιδιού και εκμεταλλευτείτε τα για να
κάνετε πιο ελκυστικές τις ασκήσεις. Για
παράδειγμα: Στον Π αρέσουν πολύ οι δράκοι
και φροντίζω πολύ συχνά να έχω στο τέλος της
συνεδρίας μια ζωγραφιά με δράκο ή
αυτοκόλλητα με δράκους.

Χρησιμοποιείστε τρισδιάστατα πλαστικά
γράμματα για να δουλέψετε λέξεις και
συλλαβές. Θα βοηθήσει ταυτόχρονα και στην
αντίληψη της μορφής των γραμμάτων μέσα
από την αφή.

http://dyslexiaathome.blogspot.com/search/label/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%AC%20%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
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Μάθετε τραγουδάκια, ποιηματάκια. Εκτός από
την εξάσκηση στη μνήμη οτιδήποτε έχει ρίμα,
ρυθμό και ομοιοκαταληξία είναι ιδανικό για
την εξάσκηση του παιδιού στο τονισμό και τη
φωνολογία των γραμμάτων.

Ζητάτε να αναγνωρίζει πρόσωπα πχ.
φωτογραφίες συγγενών και άλλων προσώπων
που ξέρετε ότι γνωρίζει πχ. ηθοποιών,
αθλητών, τραγουδιστών κτλ.

Μάθετε του μια απλή διαδοχή οδηγιών και
βημάτων και ζητήστε να την επαναλάβει πχ. τα
βήματα ενός απλού χορού, τις οδηγίες για να
φτιάξει ένα τοστ κτλ.

Ζητήστε μέσα στην ημέρα να σας εξιστορήσει
τι έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή πχ. στο σχολείο,
φροντιστήριο κτλ.

Κάντε ερωτήσεις για την προηγούμενη ημέρα
πχ. τι φόρεσες, τι έφαγες, τι είδες στη
τηλεόραση κτλ.

Κάντε ερωτήσεις για κάποιο πρόσφατο
σημαντικό γεγονός πχ. ποιοι ήρθαν στο πάρτυ
κτλ.

Aπό τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχει ένας
άνθρωπος κατά τη μαθησιακή διαδικασία είναι η
μνήμη του. Η μνήμη μπορεί να καθορίσει σε
μεγάλο βαθμό την επιτυχία ή την αποτυχία ενός
παιδιού να είναι ή όχι "ένας καλός μαθητής". Η
απομνημόνευση και η ανάκληση των
αποθηκευμένων πληροφοριών πολλές φορές είναι
το ζητούμενο μέσα στη σχολική τάξη πχ. "πες το
μάθημα", ορθογραφία, προπαίδεια και για αυτό
είναι πολύ χρήσιμο να εκπαιδεύουμε τη μνήμη
τους σε κάθε ευκαιρία.

Ειδικά το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
και Δυσλεξία όπου η μνήμη του είναι ιδιαίτερα
αδύναμη κρίνεται απαραίτητο στα προγράμματα
παρέμβασης αλλά και οι γονείς να προσπαθούν
πάντα να την ενισχύουν.

15 τρόποι που μπορούμε να εκπαιδεύσουμε
τη μνήμη των παιδιών:

http://dyslexiaathome.blogspot.com/p/at-home.html
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Μουρμουρίστε ρυθμούς από τραγούδια που
ξέρετε ότι γνωρίζει και ζητήστε να τα
αναγνωρίσει. Έπειτα βάλτε να κάνει το
αντίστροφο για να το αναγνωρίσετε εσείς αυτή
τη φορά.

Γράψτε μερικές πολύ γνωστές ημερομηνίες σε
ένα χαρτί και ζητήστε να εντοπίσει τα γενέθλια
του, τη γιορτή του, τη γιορτή των
Χριστουγέννων κτλ.

Παίξτε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια
μνήμης. Μπορείτε να βρείτε ποικιλία από
επιτραπέζια και διαδικτυακά ανάλογα
παιχνίδια.

Ζητήστε να σας πει πληροφορίες για ζώα που
ξέρετε ότι γνωρίζει πχ. πως λέγεται το μικρό
τους, που ζουν, ποια είναι τα εξωτερικά
χαρακτηριστικά τους κτλ.

Ζητήστε να σας πει τίτλους από ταινίες που
έχει δει πρόσφατα.

Γράψτε διάσπαρτα μερικές λέξεις σε ένα χαρτί
(ξεκινήστε από τον ελάχιστο αριθμό και
δυσκολέψτε προοδευτικά) και ζητήστε να σας
πει όσες θυμάται.

Βγάλτε το έξω στο μπαλκόνι, αυλή και χωρίς να
βλέπει ζητήστε να αναγνωρίσει τους ήχους που
ακούει πχ. αυτοκίνητο, πουλί, κόρνα κτλ.

Το επιπλέον κέρδος απο τις ασκήσεις είναι ότι
οι περισσότερες από αυτές προσφέρουν
ευκαιρίες στο παιδί με ΕΜΔ να εκφραστεί
λεκτικά, να περιγράψει, να γίνει συγκεκριμένο,
να πλουτίσει το λεξιλόγιο του. Και όλα αυτά
γίνονται ενισχύοντας όλα τα είδη μνήμης δηλ.
ακουστική, οπτική, σημασιολογική.

Ζητήστε να σας πει ονόματα πχ. των παιδιών
στη τάξη του, συγγενών, φίλων, συναθλητών
κτλ.

Κλείνοντας τα μάτια του ενεργοποιήστε τη
μνήμη των αισθήσεων του πχ. να αναγνωρίσει
κάτι με την αφή, όσφρηση, ακοή

Στοχεύστε περισσότερο στην εκπαίδευση της
βραχύχρονης μνήμης ή αλλιώς μνήμη εργασίας
γιατί αυτή είναι που αντιμετωπίζει και τα
περισσότερα προβλήματα στα παιδιά με ΕΜΔ.
Αυτό το καταφέρνουμε με το να ζητάμε να
ανακληθούν οι πρόσφατα αποθηκευμένες
πληροφορίες!
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Γενικά οι Slow Learners (SLs) εντάσσονται στην
κατηγορία «Μαθησιακές Δυσκολίες» ( ή ΕΑΔΣΙ κατα
ICD 10, Ειδικές Αναπτυξιακές Δυσκολίες των
Σχολικών Ικανοτήτων) χωρίς όμως να μπορεί να
τους αποδοθεί κάποια συγκεκριμένη ΕΑΔΣΙ (π.χ. της
ανάγνωσης ή της αρίθμησης) αλλά μάλλον ένας
είδος «άτυπων, μικτών ΕΑΔΣΙ». 
 Σαν όρος τελικά χρησιμοποιείται κυρίως για να
περιγράψει μαθητές χαμηλών ικανοτήτων με IQ>70
αλλά <85. Αυτά τα άτομα είναι περίπου το 14.1%
του μαθητικού πληθυσμού από έρευνες σε
αγγλοσαξωνικές χώρες. Είναι μια ομάδα
πληθυσμού σαφώς μεγαλύτερη από αυτήν των
«αμιγών» μαθησιακών δυσκολιών, της νοητικής
υστέρησης και του αυτισμού. Ωστόσο σπάνια
πληρούν τους όρους για υποστήριξη στα πλαίσια
της «Ειδικής Αγωγής» ή άλλων εκπ/κών
προγραμμάτων στήριξης αν και συχνά δεν έχουν
εκείνα τα προσόντα που είναι αναγκαία για
σχολική ή/και κοινωνική επιτυχία. 
Τελικά οι SLs εμφανίζονται σε αρκετές έρευνες να
καταλήγουν σε εγκατάλειψη του σχολείου,
κατανάλωση απαγορευμένων ουσιών και
παραβατικότητα σε αναλογία σημαντικά
μεγαλύτερη από το ποσοστό τους στον πληθυσμό.

Χαρακτηριστικά των SLs:
1. Λειτουργούν επιστρατεύοντας όλες τους τις
ικανότητες αλλά και πάλι υστερούν βαθμολογικά. 
2. Τείνουν να εμφανίζουν ανωριμότητα στις
διαπροσωπικές τους σχέσεις. 
3. Έχουν δυσκολίες στην εκτέλεση πολυεπίπεδων
εντολών. 
4. Ζουν το σήμερα χωρίς μακροχρόνιους στόχους. 
5. Έχουν περιορισμένες εσωτερικές στρατηγικές
(π.χ. λίγες οργανωτικές δεξιότητες, δυσκολίες
μεταφοράς και γενίκευσης της γνώσης). 
6. Σε δοκιμασίες επίτευξης (tests) λαμβάνουν κατ'
επανάληψη χαμηλές βαθμολογίες. 
7. Αποδίδουν καλά με «χειροπιαστά» υλικά (π.χ.
εργαστήρια, κατασκευές, πρακτικές
δραστηριότητες). 
8. Έχουν χαμηλή αυτοεικόνα. 
9. Εργάζονται γενικά με χαμηλούς ρυθμούς. 
10. Κατακτούν δεξιότητες αργά και καμιά φορά δεν
τις κατακτούν ποτέ (π.χ. κάποιες ακαδημαϊκές ή
περίπλοκης φύσης). 
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Δεν διορθώνουμε όλα τα λάθη στο γραπτό του
παιδιού γιατί είναι μια αγχωτική διαδικασία για
το παιδί που νιώθει ότι τα κάνει "όλα λάθος".
Επιλέγουμε ποια κρίνονται πιο σημαντικά τη
δεδομένη στιγμή.

Δεν ζητάμε να απομνημονεύσει ακολουθίες
γεγονότων, ημερομηνίες, ονόματα κτλ.
Διαλέγουμε πάλι τα σημαντικότερα.

Εφευρίσκουμε και του διδάσκουμε "τρικ"
απομνημόνευσης πχ. η λέξη αυτοκρατορία
θυμίζει τη λέξη "κρατάω". 

Σημαντικός κανόνας είναι πριν τελειώσει η
συνάντηση ενός προγράμματος ή στη
καθημερινή μελέτη η τελευταία άσκηση να είναι
εύκολη για το παιδί. Η τελική εντύπωση για τις
ικανότητες του είναι σημαντική. 

Χρησιμοποιείστε την τεχνολογία για να
εμπλουτίσετε το περιεχόμενο και την
διαδραστικότητα των ασκήσεων. Βάλτε το παιδί
να πληκτρολογήσει, να αναγνώσει μέσα από
υπολογιστή.

Κόψτε εικόνες από περιοδικά για να τις
χρησιμοποιήσετε.

Παραμύθια, νεανική λογοτεχνία, κόμικ και
μυθολογία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως
ενδεικτικά κείμενα για να δουλέψετε.

Μάθετε ποια είναι τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
του κάθε παιδιού και εκμεταλλευτείτε τα για να
κάνετε πιο ελκυστικές τις ασκήσεις. Για
παράδειγμα: Στον Π αρέσουν πολύ οι δράκοι
και φροντίζω πολύ συχνά να έχω στο τέλος της
συνεδρίας μια ζωγραφιά με δράκο ή
αυτοκόλλητα με δράκους.

Χρησιμοποιείστε τρισδιάστατα πλαστικά
γράμματα για να δουλέψετε λέξεις και
συλλαβές. Θα βοηθήσει ταυτόχρονα και στην
αντίληψη της μορφής των γραμμάτων μέσα
από την αφή.

http://dyslexiaathome.blogspot.com/search/label/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%AC%20%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD
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