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Σι είναι το Περιφερειακό Κζντρο 
Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ (Ν.4547/2018) 

• Νζα δομι που αντικακιςτά αυτι του Σχολικοφ Συμβοφλου 

• Διαφοροποιείται από τθ δομι του Σχολικοφ Συμβοφλου ςτα ακόλουκα: 

– Είναι επιτελικι, με τθν ζννοια πωσ το ΠΕΚΕΣ ςυνεργάηεται με άλλεσ 
δομζσ ϊςτε να παρζχει κατευκφνςεισ και υποςτιριξθ ςεβόμενο τθν 
επιςτθμονικι ταυτότθτα των εκπαιδευτικϊν και τθν αυτονομία τθσ 
ςχολικισ μονάδασ. 

– Είναι διεπιςτθμονικι 

– Είναι Τποςτθρικτικι με τθν ζννοια ότι ΣΕΕ  κάνουν τισ δικζσ τουσ 
προτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ υπάρχουςασ νομοκεςίασ.  



Αντικείμενο των ΕΕ κάκε ειδικότθτασ (Ν. 4547/2018) 

Οργανϊνουν και υλοποιοφν επιμορφωτικά προγράμματα για όλουσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, είτε ςε ςυνεργαςία με το ΙΕΠ, είτε με δικό τουσ ςχεδιαςμό 
για κζματα που προζκυψαν μετά τθν καταγραφι των αναγκϊν. 

Οργανϊνουν τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε ςφγχρονα 
επιςτθμονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά κζματα, προγράμματα Σπουδϊν,  
για τα νζα βιβλία, τισ αλλαγζσ ςτα αναλυτικά προγράμματα και ςτουσ 
τρόπουσ αξιολόγθςθσ μακθμάτων και μακθτϊν. 

 Για τισ επιμορφωτικζσ και ενθμερωτικζσ δράςεισ αξιοποιοφν:  

        α) ςτελζχθ των οικείων ΚΕΣΥ και ΚΕΑ,  

         β) εκπαιδευτικοφσ με αυξθμζνα προςόντα ι/και εμπειρία ςε  

             ςυγκεκριμζνα κζματα,  

         γ) επιςτιμονεσ ι επαγγελματίεσ. 

 



Οι ΕΕ κάκε ειδικότθτασ μεριμνοφν (Ν. 4547/2018) για: 

 τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων ςχολικισ αποτυχίασ, 
διαρροισ μακθτϊν, ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, βοθκϊντασ να 
εφαρμοςτοφν αντιςτακμιςτικά προγράμματα 

τθν καταπολζμθςθ του αποκλειςμοφ και τθν προϊκθςθ τθσ 
ενταξιακισ εκπαίδευςθσ 

τθν υποςτιριξθ όλων των εκπαιδευτικϊν κζτοντασ ςτθ 
διάκεςι τουσ εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται και 
αναρτάται ςτα θλεκτρονικά αποκετιρια 

τθν οργάνωςθ ςεμιναρίων  για γονείσ.  



Σο αντικείμενο των ΕΕ κάκε ειδικότθτασ (Ν. 
4547/2018) 

Στθρίηουν, ςε ςυνεργαςία με τα ΚΕΑ, τουσ ςυλλόγουσ 
διδαςκόντων ςτθ διοργάνωςθ καινοτόμων προγραμμάτων 
ςχολικϊν δραςτθριοτιτων για κζματα περιβάλλοντοσ, 
πολιτιςμοφ και υγείασ. 

Παρακολουκοφν και ςτθρίηουν τθν ίδρυςθ και λειτουργία 
εργαςτθρίων, ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν και ςυντονίηουν τθν 
αξιοποίθςθ του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ ςε επίπεδο 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ από όλα τα ςχολεία. 

Ενκαρρφνουν τθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν, τθ βελτιςτοποίθςθ 
τθσ διδακτικισ πράξθσ, τθ διδακτικι αξιοποίθςθ των Τ.Π.Ε. 



Σο αντικείμενο των ΕΕ κάκε ειδικότθτασ (Ν. 4547/2018) 

 Υποςτθρίηουν τθν εφαρμογι των αναλυτικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν 

 Επιςκζπτονται ςχολικζσ μονάδεσ και ςυμμετζχουν ςε υλλόγουσ 
Διδαςκόντων, όπωσ προβλζπεται από τον Νόμο.  

Απαραίτθτθ θ προθγοφμενθ επικοινωνία τθσ ςχολικισ μονάδασ με τον/τθ ΣΕΕ 
για ενθμζρωςθ ςτο κζμα και κακοριςμό του χρόνου ςυνεδρίαςθσ 

 Στο ζργο τουσ περιλαμβάνεται και ςυμμετοχι ςτον ςχεδιαςμό του ετιςιου 
προγραμματιςμοφ, τθσ ανατροφοδότθςθσ και τθσ αποτίμθςισ του.  

 Συνεργάηονται με τα Νθπιαγωγεία για τθν αντιμετϊπιςθ των μακθτϊν που 
παρουςιάηουν ςοβαρζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι και προβλιματα 
ςυμπεριφοράσ.  

 



ΕΝΕΡΓΕΙΕ  ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΣΤΧΘΟΤΝ  
σΣΙ ΠΕΡΙΠΣΩσΕΙ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙσΘ  

ΑΠΟ ΣΟΝ ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑσΚΟΝΣΩΝ 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

 

 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ  

Σ.Δ.Ε.Υ.  

 

 

 

 
Κ.Ε.Σ.Υ 

ΠΕ.Κ.Ε.  



 

 

Σι γίνεται όταν υπάρχει ηιτθμα 

με κάποιο μακθτι μασ ; 



• Οργάνωςθ και λειτουργία 
νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν 
ςχολείων Π.Δ. 79/ΦΕΚ 
τΑϋ109/01.08.2017, τροποποίθςθ Ν. 
4559/ΦΕΚ τΑϋ142/03.08.2018, άρκρο 
23 

 

• Αναδιοργάνωςθ των δομϊν 
υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Ν. 
4547/ΦΕΚ τΑϋ142/03.08.2018 

 

• Ενιαίοσ κανονιςμόσ λειτουργίασ 
των ΠΕ.Κ.Ε.Σ  και ειδικότερα 
κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των 
ΣΕΕ ΥΑ Αρ. 158733/ΓΔ4 /ΦΕΚ 
τΒϋ4299/27.09.2018 

Θεςμικό πλαίςιο: 



Ενζργειεσ : 
  

1. Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ενθμερϊνεται για το ηιτθμα.  
2.Ενθμερϊνει και ςυηθτάει το ηιτθμα με τουσ γονείσ 
3.Παραπζμπουμε το ηιτθμα ςτθν ΕΔΕΑΤ. (Επιτροπι Διαγνωςτικισ Εκπαιδευτικισ 
Αξιολόγθςθσ & Υποςτιριξθσ). Αποτελείται  από τθν/τον Προϊςταμζνθ/μενο τθσ ςχολικισ 
μονάδασ (Πρόεδροσ), ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και τον εκπαιδευτικό του τμιματοσ 
ζνταξθσ. Συμμετζχει και ο εκπαιδευτικόσ του τμιματοσ.  
 
Στισ ςχολικζσ μονάδεσ, τθν ευκφνθ  για τθ ςφνταξθ και τθν υλοποίθςθ του βραχυχρόνιου 
προγράμματοσ παρζμβαςθσ,  τθν εξειδίκευςθ των βαςικϊν αξόνων των Εξατομικευμζνων 
Προγραμμάτων Εκπαίδευςθσ (Ε.Π.Ε.) των μακθτϊν, όπωσ  αυτοί περιγράφονται από τα 
Κ.Ε.Σ.Υ. ςτισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ, ςε ςυγκεκριμζνουσ βραχυπρόκεςμουσ και 
μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ και ψυχοκοινωνικισ πορείασ των μακθτϊν, ζχουν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπι 
Διαγνωςτικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ & Υποςτιριξθσ). 

 
  



 
 

Στισ ςχολικζσ μονάδεσ που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Τ   
 

το βραχυχρόνιο Πρόγραμμα αναλαμβάνει  
 

θ Ομάδα εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ  
 

 



Ομάδα εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν ςυγκροτείται με απόφαςθ του 
υλλόγου Διδαςκόντων, υποςτθρίηεται ςτο ζργο τθσ από το Κ.Ε..Τ. και 
αποτελείται: 
 
    α) από τθν/τον  Διευκυντι/τρια, Προϊςταμζνθ/νο του Νθπιαγωγείου,  
    β) τθν/τον  υπεφκυνθ/νο  εκπαιδευτικό επικοινωνίασ με το Κ.Ε..Τ. και  
    γ) τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό του τμιματοσ.  
 

•Σε κάκε ςχολικι μονάδα ορίηεται, με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων, 
υπεφκυνοσ επικοινωνίασ με το Κ.Ε.Σ.Υ. εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ, ςε ςυνεργαςία 
με τθν/τον Προϊςτάμενθ/νο τθσ μονάδασ, ζχει τθν ευκφνθ για το ςυντονιςμό των 
αιτθμάτων προσ το Κ.Ε..Τ. και τθ ςυνολικι ςυνεργαςία με αυτό.  
 

•Υπεφκυνοσ επικοινωνίασ με το Κ.Ε.Σ.Υ. ορίηεται ο εκπαιδευτικόσ του Τμιματοσ 
Ζνταξθσ , όπου λειτουργεί ι, αν δεν λειτουργεί Τ.Ε., άλλοσ εκπαιδευτικόσ, κατά 
προτεραιότθτα με εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε.   
 



Ομάδα εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ  

1. Τα μζλθ τθσ Ομάδασ ενθμερϊνονται για το ηιτθμα.  

2. Ο Εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ ενθμερϊνει και ςυηθτάει το ηιτθμα με 
τουσ γονείσ 

3. Ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ ςυντάςςει μια Περιγραφικι  Ζκκεςθ για 
τον μακθτι ι οποία ςυμπλθρϊνεται από τα υπόλοιπα μζλθ του 
Συλλόγου 

4. Οργανϊνεται Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρζμβαςθσ 
εξειδικεφοντασ τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ και ενθμερϊνονται οι 
γονείσ για τθν υποςτιριξθ του Προγράμματοσ και ςτο ςπίτι.   

5. Καταγράφονται τα Αποτελζςματα τθσ Παρζμβαςθσ.  

Αν τα Αποτελζςματα τθσ παρζμβαςθσ είναι κετικά ολοκλθρϊκθκε θ 
διαδικαςία.  

 

 



Εάν τα αποτελζςματα δεν είναι κετικά  

απευκυνόμαςτε ςτο ΚΕΤ 

 

 

 

 

 

 Σα Κ.Ε..Τ. διαςυνδζονται με τισ ςχολικζσ μονάδεσ ωσ εξισ: 

 α) Κάκε εκπαιδευτικόσ ι μζλοσ Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ του 
Κ.Ε..Τ., με απόφαςθ του Συλλόγου Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ, 
αναλαμβάνει υπό τθν ευκφνθ του μία ενότθτα ςχολικϊν μονάδων και 
λειτουργεί ωσ πρόςωπο επαφισ και αναφοράσ των μονάδων αυτϊν 



β) Επιπλζον,  ο  εκπαιδευτικόσ του ΚΕΤ  είναι υπεφκυνοσ: 
 
1.για τισ  παραπομπζσ των μακθτϊν,  
2. για τθ διενζργεια αξιολογιςεων και παρεμβάςεων,  
3. για τθ διατφπωςθ αναγκϊν ςε επίπεδο υποςτιριξθσ τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ,   
4.για τθ διενζργεια επιμορφϊςεων και δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ, 
5. για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων επαγγελματικοφ 
προςανατολιςμοφ.  
6. για να προτείνει τουσ άξονεσ του Βραχυχρόνιου Προγράμματοσ 
 

Οι ενότθτεσ ςχολικϊν μονάδων τθσ παροφςασ κακορίηονται με 
απόφαςθ του Συλλόγου Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ του Κ.Ε.Σ.Υ. 
 



Ν. 4547 / 2018 – Άρκρο 11 - § 3 & 4 

     γ) Τα Κ.Ε..Τ. διενεργοφν ατομικζσ αξιολογιςεισ και εκδίδουν αξιολογικζσ 
εκκζςεισ και γνωματεφςεισ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 
 

–  φςτερα από πρόταςθ των Ε.Δ.Ε.Α.Τ., όταν κρίνεται ότι μακθτζσ χριηουν 
περαιτζρω αξιολόγθςθσ και ζκδοςθσ ςχετικισ γνωμάτευςθσ, παρά τθν 
εφαρμογι βραχυχρόνιου προγράμματοσ υποςτιριξθσ ςτο ςχολείο τουσ, 
 

– φςτερα από πρόταςθ τθσ ομάδασ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν 
ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., θ οποία 
διατυπϊνεται μετά τθν εφαρμογι βραχυχρόνιου προγράμματοσ 
υποςτιριξθσ, 



δ) Σε κάκε περίπτωςθ, για τθν αξιολόγθςθ και τθν ζκδοςθ ςχετικϊν 
αξιολογικϊν εκκζςεων - γνωματεφςεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ., ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3, απαιτείται θ:  

αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων προσ το 
Κ.Ε..Τ., από τθν οποία να προκφπτει ότι ζγιναν όλεσ οι αναγκαίεσ 
υποςτθρικτικζσ παρεμβάςεισ από τθ ςχολικι μονάδα του μακθτι, 
τα αποτελζςματα των παρεμβάςεων αυτϊν,  
κακϊσ και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρζμβαςθσ, το οποίο ζχει 
ςυνταχκεί και υλοποιθκεί από τθν Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ι τθν ομάδα 
εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν. 

 



Επανάλθψθ φοίτθςθσ νθπίου  

Θ  παρ. 7 του Π.Δ 79/17 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

7. Επανάλθψθ φοίτθςθσ ςτο νθπιαγωγείο για ζνα (1) ακόμθ ζτοσ 
μπορεί να γίνει με τθ ςυγκατάκεςθ των γονζων/κθδεμόνων, όταν 
βεβαιϊνεται με γνωμάτευςθ Κ.Ε.Σ.Υ. ι δθμόςιου 
ιατροπαιδαγωγικοφ κζντρου ι ςχετικι βεβαίωςθ του ςυντονιςτι 
εκπαιδευτικοφ ζργου ειδικισ αγωγισ και ενταξιακισ 
εκπαίδευςθσ ι του ςυντονιςτι εκπαιδευτικοφ ζργου 
νθπιαγωγϊν ότι ο μακθτισ παρουςιάηει ςοβαρζσ δυςκολίεσ για 
να παρακολουκιςει τθν Αϋ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου.». 

 



ΕΤΧΑΡΙσΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟσΟΧΘ σΑσ! 
ΕΤΧΟΜΑσΣΕ ΚΑΛΘ σΤΝΕΡΓΑσΙΑ! 

pekes@thess.pde.sch.gr  

mailto:pekes@thess.pde.sch.gr


Βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρζμβαςθσ 



Πρόκειται για ζνα πολφ-επίπεδο πλαίςιο παρζμβαςθσ που απευκφνεται ςε παιδιά με 
δυςκολίεσ μάκθςθσ και ςυμπεριφοράσ 

 

Ηθτάμε τθ ςυναίνεςθ του γονζα και τθ βοικειά του από το ςπίτι. Σονίηουμε ότι αυτι θ 
περίοδοσ είναι πολφ ςθμαντικι για τθ μακθςιακι ανάπτυξθ του παιδιοφ. 

 

Προβλζπεται εναλλαγι των διδακτικϊν μεκόδων και ςτόχων, μζςα από μια διαδικαςία 
ςυχνοφ ελζγχου τθσ προόδου κακϊσ και θ αξιοποίθςθ των δεδομζνων για λιψθ 
εκπαιδευτικϊν αποφάςεων. 

 

Το Βραχφχρονο Πρόγραμμα Παρζμβαςθσ εφαρμόηεται για μια περίοδο 4-8 εβδομάδων. 

 

Μετά τθν εφαρμογι του το παιδί επαναξιολογείται. 

 

 

 

 



Διαδικαςία παρζμβαςθσ ςε παιδιά  με δυςκολίεσ μάκθςθσ  ι προβλιματα ςυμπεριφοράσ. 
 

Αϋ επίπεδο (ενδοςχολικι αντιμετϊπιςθ): Ζνα είδοσ ςυμπεριφοράσ του μακθτι 
προβλθματίηει τον εκπαιδευτικό και γίνεται προςπάκεια να αντιμετωπιςτεί από τον 
τελευταίο, πάντα με τθν αρωγι τθσ οικογζνειασ.  

Βϋ επίπεδο (ενδοςχολικι αντιμετϊπιςθ): Σε αυτό το επίπεδο εμπλζκονται επιπλζον ο/θ 
Διευκφντρια/ Προϊςταμζνθ τθσ Σχολικισ Μονάδασ και ο ςφλλογοσ Διδαςκόντων. 
Διαμορφϊνεται κοινι αντιμετϊπιςθ εντόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

Γϋ επίπεδο: Όταν δεν ζχει επιτευχκεί θ αναμενόμενθ ςυμπεριφορά ςχεδιάηεται και 
εφαρμόηεται Βραχφχρονο Πρόγραμμα Παρζμβαςθσ (Β.Π.Π.) για μία περίοδο 4-8 εβδομάδων 
από τθν ομάδα εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν (ζχουν αναφερκεί οι ςχετικζσ με το 
νόμο διαδικαςίεσ ανά περίπτωςθ (Ε.Δ.Ε.Α.Τ. Κ.Ε..Τ). 

Δϋ επίπεδο  Αν παρ' όλα αυτά ο ςτόχοσ του (Β.Π.Π.) δεν επιτευχκεί, παραπζμπεται το παιδί  
ςτο Κ.Ε.Σ.Υ. 

 



Τι περιλαμβάνει ζνα βραχυχρόνιο πρόγραμμα 

  Περιγραφι του πλαιςίου – ςυνκικεσ – ςυμπεριφορζσ – αντικείμενο 
διδαςκαλίασ 

 
  Συνζπειεσ τθσ ςυμπεριφοράσ – ωσ προσ το μάκθμα – ωσ προσ τθν ζκκεςθ 

κάποιου παιδιοφ που πικανό να οδθγεί ςε περικωριοποίθςι του από τθν 
ομάδα του τμιματοσ 

 
  Ενζργειεσ που κα αναπτυχκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυμπεριφορϊν που 

προβλθματίηουν – ακριβισ ςτοχοκζτθςθ – μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν – 
διαφοροποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ – τροποποίθςθ ςυμπεριφορϊν – χρόνοσ 
ανάπτυξθσ των ενεργειϊν – εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί – ενθμζρωςθ γονζων 

 
  Αποτίμθςθ τθσ παρζμβαςθσ – απόφαςθ για παραπζρα ενζργειεσ 



Ενδεικτικά Παραδείγματα 
Βραχφχρονων Προγραμμάτων 

Παρζμβαςθσ 



Θμερομθν

ία 

Ώρα 

Σι κάναμε όταν 

παρατθρικθκε θ 

ςυμπεριφορά 

Σι προθγικθκε Πωσ εκδθλϊκθκε θ 

ςυμπεριφορά 

υνζπειεσ 

(ατομικά και ομαδικά) 

28-11-

2018 

10:30 

  

Αυκόρμθτθ 

δραςτθριότθτα, θ Μαρία 

ζπαιηε ςτο μαγαηάκι. 

Ο Νίκοσ τθσ πιρε ζνα 

παιχνίδι, χωρίσ να τθ 

ρωτιςει. 

Θ Μαρία χωρίσ να του 

μιλιςει, αμζςωσ τον 

δάγκωςε, και ο Νίκοσ άρχιςε 

να τςιρίηει. 

Σα υπόλοιπα παιδιά 

άρχιςαν να γελοφν, ο 

Νίκοσ ζκλαιγε με λυγμοφσ 

και  θ Μαρία 

αδιαφόρθςε. Εγϊ 

εκνευρίςτθκα.  

Φάζε Α: Καηαγναθή ηεξ πνμξ ηνμπμπμίεζε ζομπενηθμνάξ,  
Φάζε Β: Καηαγναθή ηεξ πανέμβαζεξ,  
Φάζε Γ: Σομπενάζμαηα     

Α. Λεπημμενήξ θαη πιήνεξ θαηαγναθή ηεξ ζομπενηθμνάξ 



υμπεριφορά Μζκοδοσ παρζμβαςθσ Διάρκεια υνζπειεσ ςτο άτομο υνζπειεσ ςτθν ομάδα 

Θ Μαρία αδιαφορεί για 

ότι ζγινε. 

Ο Νίκοσ δεν τθν 

πλθςιάηει.  

Σθν πιρα ςτο γραφείο, 

αρχικά τθσ μίλθςα, μετά 

τθσ ηιτθςα να ηωγραφίςει 

κάτι ςχετικό με ότι ζγινε. 

Ηιτθςα από τον Νίκο κάκε 

φορά που κζλει κάτι να το 

ηθτάει κοιτϊντασ τθ 

ςυμμακιτριά του και να 

περιμζνει να του το δϊςει. 

20 λεπτά Θρζμθςε και γφριςε ςτθν 

τάξθ και κάκιςε μόνθ τθσ.  

  

Θ υπόλοιπθ ομάδα δεν 

αςχολικθκε μαηί τθσ για 

20 λεπτά. Μετά 

ξαναζγινε φαςαρία από 

τθ Μαρία. 

Β. Πανέμβαζε με ζηόπμ ηεκ ηνμπμπμίεζε ηεξ ζομπενηθμνάξ 



  
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΘ 
Διαφοροποίηςη αναλυτικοφ προγράμματοσ 
(προςαρμοςμζνθ υλικό, πιο κοντά τθσ δυνατότθτεσ του μακθτι/μακιτριασ, εναλλαγι προτιμθτζων με μθ προτιμθτζεσ 
δραςτθριότθτεσ-εργαςίεσ, αγαπθμζνθ εικόνα να χρωματίςει μόλισ τελειϊνει μία μθ προτιμθτζα δραςτθριότθτα, ….) 
Θετική Ενίςχυςη τησ κατάλληλησ ςυμπεριφοράσ 
(κερδίηει ζνα αγαπθμζνο αυτοκόλλθτο, ςτα 5 π.χ. κερδίηει χειροκρότθμα από τθν τάξθ, αγαπθμζνο τραγοφδι, επαινετικά 
λόγια, αγκαλιά, χάδι, …) 
Εξαςφάλιςη προςοχήσ 
(κάκεται μπροςτά και κοντά ςτον εκπαιδευτικό, ςτακερά και περιοδικά ο εκπαιδευτικόσ του δείχνει ότι τον/τθν προςζχει, 
όταν θ υπόλοιπθ τάξθ κάνει δραςτθριότθτα που δεν μπορεί να ακολουκιςει ο μακθτισ κάνει μία αγαπθμζνθ  του…….) 
Συχνά διαλείμματα  
(μετά από 2 δραςτθριότθτεσ ο μακθτισ κάνει διάλλειμα-δικι του αγαπθμζνθ δραςτθριότθτα-, ζχει ιδθ προαποφαςιςτεί 
ποιεσ άλλεσ δφο κα κάνει μόλισ τελειϊςει το διάλλειμα, ….) 
  
 
 
 
 
 
 
Απλά παρατθρείςτε τον/τθν με προςοχι και ενδιαφζρον… 
    
  
  
  
  
  

 



ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΣΘ ΔΤΚΟΛΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΙΑΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 Όνομα παιδιοφ Περιγραφόμενο πρόβλθμα Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ Κριτιριο 

Ελζνθ Θ Ελζνθ  ζχει δυςκολία ςτθν κατανόθςθ 

βαςικϊν χωροχρονικϊν εννοιϊν και 

μιλά με μικρζσ φράςεισ οι οποίεσ δεν 

είναι πάντα κατανοθτζσ.  

  

Κατανόθςθ απλϊν εννοιϊν και 

ςχζςεων ςτο χϊρο. 

3/3 ςε τρεισ 

διαδοχικζσ 

δοκιμζσ 



Ανάλυςθ ςτόχου και 

διαδικαςία διδαςκαλίασ 

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ Τλικά Τλοποιικθκε  Κατακτι- 

κθκε 

Αξιολογι- 

κθκε 

1 α. Να προςδιορίηει τθ  

κζςθ των αντικειμζνων 

ςε ςχζςθ με το ίδιο τθσ 

το ςϊμα (πάνω – κάτω).  

χεδιάηω ομαδικζσ 

δραςτθριότθτεσ που 

περιλαμβάνουν τοποκετιςεισ, 

μετακινιςεισ ςτθν τάξθ, τθν 

αυλι,  χρθςιμοποιϊντασ 

χωρικζσ ζννοιεσ, π.χ. πάνω-

κάτω τα χζρια, τθ μπάλα. 

Μπάλα,  

Μπαλόνι, 

κορδζλα 

Βάηω τισ 

ςχετικζσ 

θμερομθνίεσ και 

τθ διάρκεια τθσ 

διδαςκαλίασ. 

 Μετά από 

πόςεσ 

προςπάκειεσ; 

Αναφζρω τθν 

θμερομθνία 

και τον τρόπο. 



1 β. Να προςδιορίηει τθ 

κζςθ των αντικειμζνων ςε 

ςχζςθ με το ίδιο τθσ το 

ςϊμα (μπροςτά -πίςω). 

Να προςανατολίηεται με λζξεισ 

που ακολουκεί από το παιχνίδι 

π.χ. ρολογά – ρολογά. 

Βάηω τισ ςχετικζσ 

θμερομθνίεσ και τθ 

διάρκεια τθσ 

διδαςκαλίασ. 

 Μετά από πόςεσ 

προςπάκειεσ; 

Αναφζρω τθν 

θμερομθνία 

και τον 

τρόπο. 

1 γ. Να προςδιορίηει τθ 

κζςθ των αντικειμζνων 

μεταξφ τουσ (πάνω από – 

κάτω από, μπροςτά από – 

πίςω από). 

Να τοποκετεί αντικείμενα ςτο 

χϊρο με οδθγίεσ όπωσ «βάλε τθ 

μπάλα πάνω ςτο τραπζηι» , 

«βάλε το κόκκινο αυτοκινθτάκι 

πίςω από το πράςινο» 

Μακζτεσ, 

κουκλόςπιτ

ο 

Βάηω τισ 

ςχετικζσ 

θμερομθνίεσ και 

τθ διάρκεια τθσ 

διδαςκαλίασ. 

 Μετά από 

πόςεσ 

προςπάκειεσ; 

Αναφζρω τθν 

θμερομθνία 

και τον 

τρόπο. 



1 δ.  Να μεταφζρει τισ ζννοιεσ 

χϊρου από τον πραγματικό ι 

εμπράγματο χϊρο ςε 

αναπαραςτάςεισ και εικόνεσ. 

Παρουςιάηω ςτθν Ελζνθ  και τθν 

ομάδα τθσ τάξθσ, μια ιςτορία που 

ςτθρίηεται ςτισ ζννοιεσ αυτζσ και 

παρουςιάηεται ςτα παιδιά με 

εικόνεσ. Σα ςτοιχεία τθσ ιςτορίασ 

δίνονται ςε κομμζνεσ ηωγραφιζσ, 

και το κάκε παιδί ς’  ζνα χαρτί 

ανακαταςκευάηει τθν εικόνα με 

βάςθ τθν ιςτορία. 

Βάηω τισ ςχετικζσ 

θμερομθνίεσ και τθ 

διάρκεια τθσ 

διδαςκαλίασ. 

 Μετά από πόςεσ 

προςπάκειεσ; 

Αναφζρω τθν 

θμερομθνία 

και τον τρόπο. 



ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ 

  

Ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ του λόγου με ποικίλα ερεκίςματα. 

 

Χωρίσ να τονίςουμε το λάκοσ του παιδιοφ, επαναλαμβάνουμε τθ λζξθ ςτο ςωςτό πλαίςιο, π.χ.  Θ Ελζνθ λζει: 
«το βιβίο άνω ςτο άφι». 

 

Επαναλαμβάνω λζγοντασ: «βάηω το βιβλίο πάνω ςτο ράφι» και ταυτόχρονα κάνω τθ ςχετικι κίνθςθ. 

 

Μζςα από διάφορεσ δραςτθριότθτεσ ςε εξατομικευμζνο επίπεδο ι με μικρι ομάδα παιδιϊν επεξεργαηόμαςτε 
τισ λζξεισ / ζννοιεσ που δυςκολεφουν το μακθτι / μακιτρια π.χ αναφζρομαι ςτθν Ελζνθ με κακαρζσ και μικρζσ 
φράςεισ δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ λζξεισ κλειδιά. Δείχνω ςτθν Ελζνθ τι να κάνει κακϊσ τθσ το λζω. 

 

Θ επεξιγθςθ των εννοιϊν ακολουκεί τθν εξισ πορεία, από τισ βιωματικζσ και τισ εμπράγματεσ ςτισ 
αναπαραςτατικζσ δραςτθριότθτεσ και από τισ ςυγκεκριμζνεσ ςτισ αφθρθμζνεσ. 

  

  

 



 

 

Οι διδακτικοί ςτόχοι είναι απαραίτθτοι ςτθν διδαςκαλία όλων των 
μακθμάτων για τουσ εξισ λόγουσ: 

 

Α) για το ςχεδιαςμό τθσ διδακτικισ φλθσ 

 

Β) για τθν αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ. 

 

Γ) για τον ςυντονιςμό των προςπακειϊν και τθν οργάνωςθ των δραςτθριοτιτων των 
μακθτϊν με ςκοπό τθν επίτευξθ των διδακτικϊν επιδιϊξεων. 

 

 

Προςδιοριςμόσ ςτόχων διδαςκαλίασ 
 



Προςδιοριςμόσ ςτόχων διδαςκαλίασ 
 

 

 

 

 

Ο ςτόχοσ προςδιορίηει με ςαφινεια τι είδουσ δεξιότθτα κα αποκτιςει ο μακθτισ. Σι 
ακριβϊσ πρζπει να ξζρει ι να κάνει μετά το τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ.  

 

 

Οι ςτόχοι καλό είναι να διατυπϊνονται με ριματα  που δθλϊνουν ενζργειεσ, οι οποίεσ 
μπορεί εφκολα να προςδιοριςτοφν. 

 

 

«Αν δεν ξέπειρ που πηγαίνειρ, είναι δύζκολο να επιλέξειρ ηο 

καηάλληλο μέσο για να παρ» 



Αντλούμε στόχους 





Οι διδακτικοί ςτόχοι πρζπει να είναι: 

αφείσ: να προςδιορίηουν ακριβϊσ τι επιδιϊκεται να πετφχουν οι μακθτζσ μασ 
μζςα από αυτοφσ 
 
Ρεαλιςτικοί: να ςχετίηονται με το τι αναμζνεται να μποροφν να «κάνουν» οι 
μακθτζσ  
 
Μετριςιμοι: περιγράφοντασ ςε τι βακμό, ι αλλιϊσ, πόςο καλά ο μακθτισ 
πρζπει να το «κάνει». 



Έκαξ επηζηεμμκηθά δηαηοπωμέκμξ ζηόπμξ πανμοζηάδεηαη με ηνόπμ ζαθή θαη 
λεθάζανμ θαη δεκ αθήκεη πενηζώνηα γηα δηαθμνεηηθέξ ενμεκείεξ θαη πνέπεη κα 
πενηιαμβάκεη ηηξ παναθάηω πιενμθμνίεξ. 

 

 

 
 

 

 

Βασικά μέρη του στόχου 

 

Σομπενηθμνά  
 
να διακρίνει το /δ/ από το /κ/ 
 
 
 
να αναλφει ςε φωνιματα λζξεισ με 4 
φωνιματα 
 
 
Να ςυγκρίνει ηεφγθ λζξεων που ζχουν ςε 
αρχικι κζςθ ςυλλαβζσ με πα, πο, που, πι, πε 

 

Σοκζήθεξ  
 
όταν του ηθτείται  
 
 
 
όταν του ηθτείται  
 
 
 
πνμθμνηθά  

 

Κνηηήνημ  
 
9/10 ςωςτζσ ςτθ δραςτθριότθτα 
ελζγχου 
 
4/5 ςωςτζσ ςτθ δραςτθριότθτα 
ελζγχου 
 
 
χωρίσ να κάνει λάκοσ 
 



ΕΠΕ (Εξατομικευμζνο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ) 
 



1. Σωρινό Επίπεδο Επίδοςθσ 

2. Μακροπρόκεςμοι και Βραχυπρόκεςμοι τόχοι 

     3. Εφαρμογι του ΕΠΕ 

4. Παρακολοφκθςθ τθσ Προόδου του Μακθτι 

5. Επανεξζταςθ και Ανακεϊρθςθ 



Το Σωρινό Επίπεδο Επίδοςθσ είναι το πιο  ςθμαντικό γιατί εάν ζνα ΕΠΕ βαςίηεται ςε ζνα 
ελλιπϊσ καταγεγραμμζνο Τωρινό Επίπεδο Επίδοςθσ είναι ςα να χτίηει κάποιοσ ζνα 
καινοφργιο ςπίτι ςε ςακρό ζδαφοσ. 

 

 

 

 

 

Παρζχει τθν βάςθ δεδομζνων για τθ ςτοχοκεςία και τον τρόπο υλοποίθςθσ των ςτόχων που 
ςχεδιάηονται για να εξυπθρετιςουν τισ προςωπικζσ ανάγκεσ του μακθτι. 

 

«Ζνα πρόβλθμα που διατυπϊνεται ςωςτά είναι ζνα πρόβλθμα λυμζνο κατά το ιμιςυ» 
(Charles F. Kettering) 

 



Από ποφ κα αναηθτθκοφν τα δεδομζνα για τθν περιγραφι του Σωρινοφ Επιπζδου 
Επίδοςθσ του μακθτι; 

Από αξιολόγθςθ  

που βαςίηεται ςε: 

     Διάφορεσ Κλείδεσ  

        Παρατιρθςθσ 

      Παρατιρθςθ 

     Δείγματα εργαςιϊν 

      Από πλθροφορίεσ γονζων 

 

 




