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ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Β.Π.Π.)  

Για το μαθήτρια:   Κ.Λ                                                                 της   Β    τάξης Δημοτικού 

Εκπαιδευτικός (τάξης – τμήματος) που συμπληρώνει αυτή τη φόρμα: 

Ο εκπαιδευτικός της Β Δημοτικού ( που έχει την μαθήτρια στην τάξη και το εφαρμόζει) 

Αριθμός μαθητών που φοιτούν στο τμήμα του συγκεκριμένου μαθητή: 16 

Δυσκολίες που εντοπίστηκαν  

α) δυσκολίες στη μάθηση         β) δυσκολίες στη συμπεριφορά        γ) άλλο    Παρακαλώ 

προσδιορίστε: …………………………………………………………………….……………… 

Περιγράψτε με λίγα λόγια: Συγχέει κάποια γράμματα και δεν έχει κατακτήσει ακόμη τον 

μηχανισμό της ανάγνωσης.  

Διάρκεια προγράμματος: 1 μήνα 

 

Συμμετέχοντες  στον σχεδιασμό του ΒΠΠ (ΕΔΕΑΥ, ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης, 

εκπαιδευτικός ΕΑΕ):  

Συμμετείχαν η ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών και ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ. 

 

Μακροπρόθεσμος στόχος: Να διαβάζει η μαθήτρια με ακρίβεια και ευχέρεια. 

 

Βραχυπρόθεσμος στόχος: 

Να διακρίνει η μαθήτρια το γράμμα φ από το γράμμα θ. 

Να διακρίνει η μαθήτρια το γράμμα γ από το γράμμα χ. 

Να διαβάζει η μαθήτρια συλλαβές. 

Να διαβάζει η μαθήτρια δισύλλαβες λέξεις . 

 

Μέσα  που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. φύλλα εργασίας, λογισμικά, εποπτικό υλικό κλπ): 

Χρησιμοποιήθηκαν φύλλα εργασίας, τα κείμενα των βιβλίων, λογισμικά, κάρτες με γράμματα και 

λέξεις, γλωσσοπίεστρα. 

 

 

 

Περιγραφή Β.Π.Π. (περιγραφή των ενεργειών): 

Για να μπορέσει η μαθήτρια να διακρίνει το γράμμα φ από το θ, της δόθηκαν εικόνες και λέξεις 

που περιέχουν αρχικά το γράμμα φ, έπειτα το γράμμα θ. Φτιάξαμε το γράμμα φ στον αέρα, το 

ζωγραφίσαμε, το φτιάξαμε με πλαστελίνη, είδαμε τα χαρακτηριστικά του (ότι κατεβαίνει η ουρά 

του κάτω από την γραμμή),  είπαμε μια ιστορία για το γράμμα φ. Κυκλώσαμε το φ σε κείμενα και 

λέξεις.  

Διαβάσαμε συλλαβές με το γράμμα φ με τη χρήση καρτών. Βρίσκαμε λέξεις για κάθε συλλαβή.  

Παρόμοια ήταν η αντιμετώπιση με το γράμμα θ. 

Στη συνέχεια, αφού βεβαιώθηκα ότι κατανόησε το κάθε γράμμα, της έδωσα συνδυαστικές 

ασκήσεις που περιείχαν και το γράμμα φ και το θ. 

Τέλος, φτιάξαμε φύλλα εργασίας με το φ και θ τα όποια θα τα έχουμε ως σημείο αναφοράς και 

κάθε φορά που θα τα συγχέει να ανατρέχει.  

Για να μπορέσει η μαθήτρια να διακρίνει το γράμμα γ από το χ, της δόθηκαν εικόνες και λέξεις 

που περιέχουν αρχικά το γράμμα γ, έπειτα το γράμμα χ. Φτιάξαμε το γράμμα γ στον αέρα, το 

ζωγραφίσαμε, το φτιάξαμε με πλαστελίνη, είδαμε τα χαρακτηριστικά του (ότι κατεβαίνει η μύτη  

του κάτω από την γραμμή),  είπαμε μια ιστορία για το γράμμα γ.  Κυκλώσαμε το γράμμα γ σε 

κείμενα και λέξεις. Παρόμοια ήταν η αντιμετώπιση με το γράμμα χ. 
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Διαβάσαμε συλλαβές με το γράμμα γ με την χρήση καρτών. Βρίσκαμε λέξεις για κάθε συλλαβή.  

Παρόμοια ήταν η αντιμετώπιση με το γράμμα χ. 

Στη συνέχεια, αφού βεβαιώθηκα ότι κατανόησε το κάθε γράμμα, της έδωσα συνδυαστικές 

ασκήσεις που περιείχαν και το γράμμα γ και το χ. 

Τέλος, φτιάξαμε φύλλα εργασίας με το γ και χ τα όποια θα τα έχουμε ως σημείο αναφοράς και 

κάθε φορά που θα τα συγχέει να ανατρέχει. 

 

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησα κάρτες με συλλαβές, στις οποίες εξασκηθήκαμε. Στη συνέχεια, 

συνδυάζαμε τις κάρτες και φτιάξαμε δισύλλαβες λέξεις για να τις διαβάσει. Εξασκηθήκαμε στην 

ανάγνωση δισύλλαβων λέξεων της μορφής ΣΦΣΦ και της μορφής ΦΣΦ.   Επίσης, η  μαθήτρια 

κλήθηκε να φτιάξει η ίδια πλέον με τις κάρτες ή τα γλωσσοπίεστρα (με γραμμένες τις συλλαβές ) 

λέξεις και να τις διαβάζει, κάτι το όποιο θα βοηθήσει περαιτέρω στην γραφοφωνημική 

αντιστοιχία.  

Τέλος, χρησιμοποίησα εκπαιδευτικά λογισμικά με τα γραμματάκια και τις λέξεις, όπως το 

Αερόστατο, Πέρης και Κάτια, Sebran. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γλώσσας 

διαφοροποιούσα μεν το υλικό, αλλά δεν την απέκλεια από την εκπαιδευτική διαδικασία για να 

αισθάνεται ότι συμμετέχει ενεργά και συνεχώς την επιβράβευα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Βραχύχρονου Προγράμματος Παρέμβασης ( Επίτευξη στόχων): 

Η μαθήτρια αν και κατανόησε την διαφορά των γραμμάτων φ-θ, γ-χ,  κάποιες φορές τα μπερδεύει. 

Χρειάζεται επιπλέον εξάσκηση.  

Άρχισε να διαβάζει συλλαβές και δισύλλαβες λέξεις με αργό ρυθμό εκφοράς και ταχύτητας, με 

επιπλέον εξάσκηση θα βελτιωθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

Δυσκολίες και προβλήματα που προέκυψαν και πως αντιμετωπίστηκαν : 

 

Αρχικά, δεν συμμετείχε στο μάθημα και δεν ήθελε να κάνει τίποτα. Σταδιακά, δίνοντας της 

κίνητρα άρχισε να συμμετέχει. Επιπλέον, με κάθε της αναγνωστική επιτυχία ενισχύθηκε η 

αυτοπεποίθηση της και άρχισε να θέλει να συμμετέχει περισσότερο στο μάθημα.  

 

 

 

Προτάσεις για επιπλέον ενέργειες που μπορούν να γίνουν: 

Να εξασκηθεί περισσότερο στην ανάγνωση και με πολυσύλλαβες λέξεις. Πολλαπλές αναγνώσεις 

λέξεων και στη συνέχεια να μπορέσει να διαβάσει προτάσεις και μικρά κειμενάκια.  
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Η πρόταση για περαιτέρω αξιολόγηση από το ΚΕΣΥ έγινε: 

 Από αίτημα του γονέα ή κηδεμόνα  

 Από την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών 

 Από την ΕΔΕΑΥ 

 

Ποιες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από την πλευρά του σχολείου: 

 

 Ενημέρωση γονέων 

 

 Ενημέρωση συναδέλφων 

 

 Συνεργασία με τον εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης 

 

 Συνεργασία με την ΕΔΕΑΥ 

 

 Συνεργασία με την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών 

 

 Συνεργασία με το ΚΕΣΥ 

 

 Συνεργασία με άλλους φορείς. Προσδιορίστε:……………………………… 

……………………………………………. 

 

Επιπλέον παρατηρήσεις: Μετά την εφαρμογή του βραχυχρόνιου προγράμματος, ενώ υπήρξε   

βελτίωση, θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί η μαθήτρια από την διεπιστημονική ομάδα του  

ΚΕΣΥ για πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει.  

 

 
 

Υπογραφές 

 

Ημερομηνία:…./…./…. 

   

 

 

  

Δ/ντης σχ. Μονάδας                    Εκπαιδευτικοί   

   

 

Οδηγίες υλοποίησης του Βραχυχρονίου προγράμματος παρέμβασης 

(Β.Π.Π.) 

Συμπληρώνετε τα στοιχεία του μαθητή και αφού γίνει η αξιολόγηση του, 

θέτετε τους στόχους. Μπορούν να τεθούν ένας ή περισσότεροι βραχυπρόθεσμοι 

στόχοι, οι οποίοι θα υλοποιηθούν μέσα στη χρονική διάρκεια των 1-2 μηνών. Οι 

στόχοι πρέπει να είναι μικροί και μετρήσιμοι. 

Το εφαρμοσμένο βραχυχρόνιο πρόγραμμα αποστέλλεται μαζί με το πρακτικό 

που συντάχθηκε από το σύλλογο διδασκόντων και την περιγραφική αξιολόγηση του 
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μαθητή. Αφού αποσταλούν όλα τα παραπάνω, δρομολογείται η διαδικασία της 

γνωμάτευσης από το προσωπικό του ΚΕΣΥ.    

 


