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Γενικές συμβουλές για Μαθησιακές Δυσκολίες 
 

 
 Οδηγίες για την τάξη (έμφαση στις μεθόδους διδασκαλίας)  

 
1. Χρησιμοποιήστε τεχνολογία στην τάξη σας και οπτικά μέσα παρουσίασης 

πληροφοριών όπου είναι εφικτό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παρουσιάσεις 
PowerPoint, UDL, βίντεο και διαδραστικούς πίνακες.  

 
2. Σχεδιάστε μαθήματα βιωματικής μάθησης. Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να 

αισθανθούν μέρος της ομάδας, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, να 
κοινωνικοποιηθούν και να αλληλοεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους.  

 
3. Αποφύγετε μια προσέγγιση για όλους τους μαθητές. Προσαρμοστείτε σύμφωνα με τις 

γλωσσικές ανάγκες ατόμων ή ομάδων στην τάξη σας. Μαθητές που μιλούν τα Ελληνικά 
ως δεύτερη γλώσσα μπορεί να χρειαστούν εντατική διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων 
για να προσαρμοστούν στο περιβάλλον και να γίνουν αποδεκτοί. Παιδιά με αναπηρίες 
μπορεί να χρειάζονται προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και των 
στρατηγικών μάθησης. Τα περισσότερα παιδιά χρειάζονται συνδυασμό διαφόρων 
στρατηγικών που πρέπει να προσαρμοστούν στα δυνατά τους σημεία, στις ανάγκες και 
το περιβάλλον τους.   

 
4. Ελέγχετε τη συμπεριφορά των μαθητών σας κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και 

του διαλείμματος για να εντοπίσετε σημάδια σχολικού εκφοβισμού. Ο εκφοβισμός 
μπορεί να είναι είτε λεκτικός είτε σωματικός. Εάν εντοπίσετε τέτοια σημάδια, 
ενημερώστε το Διευθυντή αμέσως και λάβετε δράση.  

 
5. Ενθαρρύνετε την ομαδική εργασία στην τάξη και φροντίστε αυτά τα παιδιά να 

συνεργάζονται με πιο δυνατούς συμμαθητές τους. Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να 
νιώσουν χρήσιμοι και θα αναπτύξει το αίσθημα ομάδας και συμμετοχής στην τάξη.  

 
6. Χρησιμοποιήστε διαφοροποίηση μεθόδων στην τάξη σας. Για παράδειγμα, 

διαφοροποιήστε τις εργασίες για μαθητές που έχουν αδυναμίες σε δεξιότητες 
γραμματισμού. Παρέχετε φύλλα εργασίας που δυσκολεύουν σταδιακά για να 
ανταποκρίνονται στις διάφορες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών σας.  

 
7. Ελέγχετε την πρόοδο των μαθητών όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και σε 

κοινωνικό, όσον αφορά στην περιθωριοποίηση, την κοινωνική αλληλοεπίδραση με τους 
συμμαθητές τους, τη συμπεριφορά τους στο σπίτι και την αυτοεκτίμησή τους (McCaleb, 
2013). 

 
8. Εντοπίστε τα ταλέντα και τα δυνατά σημεία των μαθητών σας, για να τα αξιοποιήσετε 

κατάλληλα στο μάθημα. Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής έχει ταλέντο στο θέατρο, 
εισάγετε περισσότερα παιχνίδια ρόλων στο μάθημα.  
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 Οδηγίες για το Σχολείο (έμφαση στις μεθόδους διδασκαλίας)  

 

Ανακοίνωση / Πινακίδα στο Σχολείο 
 

Εξοπλίστε το σχολείο με οπτικά σύμβολα και πινακίδες σε σχέση με τη σχολική ζωή, το 
ημερήσιο πρόγραμμα και τις εθνικές γιορτές  (Hall, Meyer and Rose, 2012; BBC active, 2010). 

 
 

Κοινότητα 
 

1. Δημιουργήστε μια κοινότητα αποδοχής χωρίς αποκλεισμούς στο σχολείο σας. Για 
παράδειγμα, διοργανώστε εργαστήρια και σεμινάρια για ακαδημαϊκούς. Τέτοιες 
προσπάθειες θα βοηθήσουν την ενημέρωση για τις γνωστικές και μαθησιακές λειτουργίες 
και θα εξοπλίσουν τους εκπαιδευτικούς με τα απαραίτητα διδακτικά εργαλεία και πρακτικές 
ένταξης, τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή  
(Hoppey, & McLeskey, 2013). 

 
2. Διοργανώστε ημερίδες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης όπου θα προσκαλούνται 

γονείς και εκπαιδευτικοί για να ενημερωθούν για τη διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών 
αναγκών και των ικανοτήτων των μαθητών.  

 
 

Προσαρμογή Εκπαιδευτικού Προγράμματος  
 

1. Δημιουργήστε μια κοινότητα αποδοχής χωρίς αποκλεισμούς στο σχολείο σας. Για 
παράδειγμα, διοργανώστε εργαστήρια και σεμινάρια για ακαδημαϊκούς. Τέτοιες 
προσπάθειες θα βοηθήσουν την ενημέρωση για τις γνωστικές και μαθησιακές λειτουργίες 
και θα εξοπλίσουν τους εκπαιδευτικούς με τα απαραίτητα διδακτικά εργαλεία και πρακτικές 
ένταξης, τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή  
(Hoppey, & McLeskey, 2013). 

 
2. Παρέχετε επιπρόσθετη στήριξη στην τάξη, για παράδειγμα με βοηθούς / συνοδούς.  

 
3. Εξοπλίστε το σχολείο με τάμπλετ και υπολογιστές για τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές.  
 

4. Κάντε τις απαιτούμενες προσαρμογές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διαφοροποιήστε 
τους πόρους σας, δώστε επιπλέον χρόνο στους μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες να 
ολοκληρώσουν την εργασία τους, προσαρμόστε την κατ’ οίκον εργασία και επενδύστε σε 
διαρκή παρά σε συνοπτική αξιολόγηση, όπου χρειάζεται.   

 
Πειθαρχία  
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Βεβαιωθείτε ότι πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τη συμπεριφορά κάποιου 
μαθητή, έχετε συλλέξει περισσότερες πληροφορίες για το ιστορικό του από κατάλληλα 
άτομα στο σχολείο.  

 
Άλλα (Οργάνωση και Σχολικό Πρόγραμμα) 
 

Καθορίστε ειδικές συντονιστικές εκπαιδευτικές συναντήσεις με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς του σχολείου για «κάθετο» προγραμματισμό στην πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στον καθορισμό γενικότερων σχολικών στόχων. 
Έτσι θα αναδειχθούν τα διάφορα επίπεδα προγραμματισμού που απαιτούνται για να 
υποστηρίξουν τις προσπάθειες ένταξης των μαθητών με αναπηρίες και δυσκολίες.  
 

Προγραμματισμός Εκδηλώσεων 
 

Διοργανώστε ημερίδες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης όπου θα προσκαλούνται 
γονείς και εκπαιδευτικοί για να ενημερωθούν για τη διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών 
αναγκών και των ικανοτήτων των μαθητών.  

 
Σχολικοί εορτασμοί / Εκδηλώσεις / Δραστηριότητες 
 

Διοργανώστε ημερίδες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης όπου θα προσκαλούνται 
γονείς και εκπαιδευτικοί για να ενημερωθούν για τη διαφορετικότητα των εκπαιδευτικών 
αναγκών και των ικανοτήτων των μαθητών.  

 
Σχολικές Αγορές 
 

1. Εξοπλίστε το σχολείο με τάμπλετ και υπολογιστές για τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές.  
 

2. Κάντε τις απαιτούμενες προσαρμογές στο αναλυτικό πρόγραμμα, διαφοροποιήστε τους 
πόρους σας, δώστε επιπλέον χρόνο στους μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες να 
ολοκληρώσουν την εργασία τους, προσαρμόστε την κατ’ οίκον εργασία και επενδύστε σε 
διαρκή παρά σε συνοπτική αξιολόγηση, όπου χρειάζεται.   

 
 

Μαθητικό Συμβούλιο 
 

Διοργανώστε εξωσχολικές δραστηριότητες όπως αθλητικές ημερίδες για να εντάξετε 
όλους τους μαθητές του σχολείου.  

 
Υποστήριξη Μαθητών  
 

1. Παρέχετε επιπρόσθετη στήριξη στην τάξη, όπως, για παράδειγμα, με την παρουσία 
σχολικού βοηθού ή συνοδού για τους μαθητές που χρειάζονται βοήθεια.  
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2. Διασφαλίστε ότι οι μαθητές που είναι ανήσυχοι, θλιμμένοι ή με χαμηλή 

αυτοεκτίμηση παραπέμπονται σε ειδικό σύμβουλο ή εκπαιδευτικό ψυχολόγο 
σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας σας και τους διαθέσιμους πόρους.  

 
 

Επαγγελματική Επιμόρφωση Δασκάλων / Εκπαιδευτικών  
 

1. Δημιουργήστε μια κοινότητα αποδοχής χωρίς αποκλεισμούς στο σχολείο σας. Για 
παράδειγμα, διοργανώστε εργαστήρια και σεμινάρια για ακαδημαϊκούς. Τέτοιες 
προσπάθειες θα βοηθήσουν την ενημέρωση για τις γνωστικές και μαθησιακές λειτουργίες 
και θα εξοπλίσουν τους εκπαιδευτικούς με τα απαραίτητα διδακτικά εργαλεία και πρακτικές 
ένταξης, τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων του μαθητή  
(Hoppey, & McLeskey, 2013). 
 

2. Παρέχετε εκπαίδευση πάνω στον Καθολικό Σχεδιασμό Μάθησης (ΚΣΜ), που μπορεί να 
βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν τα υλικά και τις πρακτικές τους στις 
ανάγκες ανάπτυξης των γνωστικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών (Hall, Meyer and Rose, 
2012). 

Για παράδειγμα: εργαστήρι στις τρεις αρχές του ΚΣΜ (δείτε πιο κάτω):   

Αρχή 1: Παρέχετε διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης (δίκτυο αναγνώρισης).  

Για παράδειγμα, αυτό το εργαστήριο θα ασχοληθεί με το πώς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μέσα για διαθεματικά μαθήματα, π.χ. χρήση βίντεο για 
παρουσίαση ιστορικών γεγονότων στην ιστορία, ταινίας ψηφιακής αφήγησης.  

 Αρχή 2: Παρέχετε διαφορετικούς τρόπους δράσης και έκφρασης (στρατηγικό 
δίκτυο).  
 

 Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε διαφορετικά μέσα επικοινωνίας όπως 
τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα, φόρουμ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε οι 
μαθητές να αισθάνονται πιο άνετα να εκφραστούν.  

 Αρχή 3: Παρέχετε διαφορετικούς τρόπους εμπλοκής (συναισθηματικό δίκτυο).  

 Για παράδειγμα, το εργαστήριο θα λάβει υπόψη πώς να εντάξει τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών για την τεχνολογία για να τους εμπλέξει ενεργά στη διαδικασία 
μάθησης. Μπορεί να δοθεί έμφαση στο πώς να χρησιμοποιούμε τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, τα τάμπλετ, τα κινητά τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές 
εφαρμογές πιο σωστά και αποδοτικά, σύμφωνα με τους σκοπούς του μαθήματος.  
Χρήσιμη Πηγή: http://www.udlcenter.org/print/371 

Οδηγίες: UDL Guidelines – Educator Worksheet διαθέσιμες στο 
http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines/downloads 

3. Παρέχετε κατάρτιση ΤΠΕ στους εκπαιδευτικούς, για να μπορούν να χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία αποτελεσματικά πριν διδάξουν τους μαθητές (Jung, 2005). 
 

http://www.udlcenter.org/print/371
https://sites.google.com/site/udlguidelinesexamples/
http://www.udlcenter.org/aboutudl/udlguidelines/downloads
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4. Διοργανώστε ολοήμερα εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς όπου μπορούν να 
προσκληθούν εξωτερικοί συνεργάτες και φορείς (όπως δραματοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί 
ψυχολόγοι) για να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς να στηρίζουν κατάλληλα τους 
μαθητές τους μέσα από τη βιωματική μάθηση.   
 
 

Τεχνολογία  
 

1. Εξοπλίστε το σχολείο με τάμπλετ και υπολογιστές για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.  
 

2. Κάντε τις απαιτούμενες προσαρμογές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διαφοροποιήστε 
τους πόρους σας, δώστε επιπλέον χρόνο στους μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες να 
ολοκληρώσουν την εργασία τους, προσαρμόστε την κατ’ οίκον εργασία και επενδύστε σε 
διαρκή παρά σε συνοπτική αξιολόγηση, όπου χρειάζεται.   
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Χαμηλά Επίπεδα αυτό-αποτελεσματικότητας  
 
 Οδηγίες για την τάξη (έμφαση στις μεθόδους διδασκαλίας)  

 
1. Δώστε ανατροφοδότηση στους μαθητές σας σχετικά με την εργασία, χρησιμοποιώντας μια 

στήλη για άμεση ανατροφοδότηση ή γραπτά σχόλια για έμμεση ανατροφοδότηση 
(Brophy, 2010). Η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές και ο τρόπος με 
τον οποίο παρέχεται είναι σημαντικά για την αποτελεσματικότητα των μαθητών. Μαθητές 
σε μελέτες σχολίασαν ότι όταν ένας εκπαιδευτικός επαινεί ή ενθαρρύνει, «εκείνη τη στιγμή 
δεν πιστεύεις ότι πραγματικά βοηθά, αλλά στην τελική βοηθά» (Klassen & Lynch, 2007 in 
https://www.rivier.edu/journal/ROAJ-Fall-2013/J783-Bergen.pdf). 

 
2. Η υποστήριξη που προσφέρετε στην τάξη και ο τρόπος με τον οποίο προσφέρετε η βοήθεια 

μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να έρχονται σε εσάς και να 
ζητούν βοήθεια για νέα θέματα και εργασίες (Klassen & Lynch, 2007). 
(https://www.rivier.edu/journal/ROAJ-Fall-2013/J783-Bergen.pdf) 

 
3. Χρησιμοποιήστε την προσέγγιση ΡΑΜΘ (RAFT by Santa, 1998) για να ενισχύσετε την 

κατανόηση του μαθητή στα αφηγηματικά και επεξηγηματικά κείμενα και βοηθήστε τους 
μαθητές σας να αναπτύξουν την αποτελεσματικότητά τους ενισχύοντας τα κίνητρά τους. 
Χρησιμοποιήστε το ΡΑΜΘ για να διαφοροποιήσετε το περιεχόμενο και το προϊόν για 
μαθητές με ποικίλες ακαδημαϊκές δεξιότητες και επίπεδα γνώσεων. Το ΡΑΜΘ ορίζεται ως 
εξής: 

 
Ρ: Αναλάβετε ένα Ρόλο. Ποιος είστε ως συγγραφέας;  
Α: Σκεφτείτε τους Αναγνώστες σας. Σε ποιον γράφετε; Ποιος θα το διαβάσει;  
Μ:  Γράφετε σε μια συγκεκριμένη Μορφή. Τι είδος συγγραφής θα κάνετε;  
Θ: Εξετάστε ένα Θέμα από μια σχετική προοπτική. Ποιο είναι το θέμα ή ο σκοπός της 
συγγραφής σας; 

 
4. Καθιερώστε ουσιαστικούς, εύστοχους και ρεαλιστικούς στόχους εκμάθησης περιεχομένου 

για τους μαθητές. Για παράδειγμα, δείξτε τους ότι η ανάγνωση και η γραφή αποτελούν ένα 
σημαντικό μέρος της ζωής μας. Κάντε προσαρμογές με βάση τις ανάγκες της τάξης σας. Για 
παράδειγμα, βοηθήστε τους μαθητές να γράψουν διαφορετικά είδη επιστολών. 

 
5. Επαινέστε τους μαθητές σας για την προσπάθειά τους ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. 

Αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος εκμάθησης στο οποίο οι 
μαθητές θα αισθάνονται ασφάλεια αν κάνουν λάθη (Weiser, 2014). 

 
6. Δημιουργήστε δραστηριότητες που να σχετίζονται με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών (González, Moll, & Amanti, 2006). Για παράδειγμα, εάν στους μαθητές σας 
αρέσουν οι σούπερ-ήρωες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κόμικς και να τους ζητήσετε να 
ετοιμάσουν τα δικά τους κόμικς για να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους. Για μεγαλύτερους 
μαθητές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε blogs για να ενισχύσετε το λεξιλόγιο και τις 
δεξιότητές τους στο γράψιμο. 
 

 
 

https://www.rivier.edu/journal/ROAJ-Fall-2013/J783-Bergen.pdf
https://www.rivier.edu/journal/ROAJ-Fall-2013/J783-Bergen.pdf
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Οδηγίες για το Σχολείο (έμφαση στις μεθόδους διδασκαλίας) 

 
Ανακοίνωση / Πινακίδα στο Σχολείο 
 

Τοποθετήστε οπτικές/γραπτές πινακίδες στο σχολείο με λόγια που εμπνέουν. Ενθαρρύνετε 
τους μαθητές να εργαστούν με ένα μέντορα ή εκπαιδευτικό για να βρουν αποσπάσματα 
που τους αρέσουν, τα οποία εμπνέουν και παρέχουν κίνητρο, και να συμμετάσχουν στη 
δημιουργία πινακίδων για το σχολείο. 

 

Κοινότητα 
 

Οργανώστε τακτικές συναντήσεις μεταξύ των γονέων και του προσωπικού για να συζητήσετε 
την πρόοδο του μαθητή και να βελτιώσετε τη συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και στο σπίτι. 
Αυτό θα βοηθήσει στην παρακολούθηση της προόδου και στη συζήτηση άλλων θεμάτων 
που σχετίζονται με την κοινωνική ζωή του μαθητή, όπως η περιθωριοποίηση, οι κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις με τους ομότιμους, η συμπεριφορά στο σπίτι και η αυτοεκτίμηση 
(McCaleb, 2013). 

 

Προσαρμογές στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
 

1. Ζητήστε όπως οι εκπαιδευτικοί σας κρατούν δεδομένα για τους μαθητές τους, όπως για 
παράδειγμα αρχεία για το ποιοι μαθητές δείχνουν πεποιθήσεις χαμηλής 
αποτελεσματικότητας και γιατί. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, σχεδιάστε 
παρεμβάσεις με βάση τα δεδομένα αυτά (Hoppey & McLeskey, 2013). 
 

2. Προσαρμόστε το στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσον αφορά στη διαφοροποίηση στην 
εργασία και ζητήστε από τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές στις 
εργασίες ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις διάφορες μαθησιακές ανάγκες των 
συγκεκριμένων μαθητών και στη σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης (Hall, Meyer and Rose, 
2012; BBC active, 2010). 

3. Κάντε προσαρμογές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσον αφορά στους πόρους. Όπου είναι 
δυνατόν, εξοπλίστε τις τάξεις στις οποίες υπάρχουν μαθητές με πεποιθήσεις χαμηλής 
αποτελεσματικότητας με διαφορετικά υλικά και προηγμένη τεχνολογία, όπως τάμπλετ και 
προβολείς, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα ενιαίο μαθησιακό αποτέλεσμα. (BDA, 2012).  
 

4. Παρέχετε εκπαίδευση του προσωπικού στη δραματοθεραπεία και στη βιωματική μάθηση 
έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να χρησιμοποιήσουν παιχνίδια ρόλων με τους 
μαθητές τους για να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους (Jennings, 2013; Freeman, Sullivan 
& Fulton, 2003; De la Cruz, Lian & Morreau, 1998). 
 
 
 
 

Πειθαρχία 
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Προτού πάρετε μια απόφαση σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε επικοινωνήσει με τους γονείς/κηδεμόνες και τον εκπαιδευτικό και έχετε αποκτήσει 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του μαθητή.  Σε αυτή τη διαδικασία, 
συμπεριλάβετε τους κατάλληλους επαγγελματίες όπως για παράδειγμα έναν 
εκπαιδευτικό ψυχολόγο ή μια διεπιστημονική ομάδα, ανάλογα με το εκπαιδευτικό 
σύστημα της χώρας σας και τη διαθέσιμη υποστήριξη. 

 

Άλλα (Αξιολόγηση) 
 

Ζητήστε όπως οι εκπαιδευτικοί σας κρατούν δεδομένα για τους μαθητές τους, όπως για 
παράδειγμα αρχεία για το ποιοι μαθητές δείχνουν πεποιθήσεις χαμηλής 
αποτελεσματικότητας και γιατί. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, σχεδιάστε 
παρεμβάσεις με βάση τα δεδομένα αυτά (Hoppey & McLeskey, 2013). 
 

Άλλα (Συμμετοχή Μαθητών – Σημασία Ένταξης) 
 

Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευτικούς να ζητούν τις απόψεις των μαθητών τους για θέματα 
που τους απασχολούν, σε σχέση, για παράδειγμα, με το πώς διδάσκονται συγκεκριμένα 
μαθήματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. 
 

Γονείς / Σύλλογοι Γονέων 
 

1. Οργανώστε τακτικές συναντήσεις μεταξύ των γονέων και του προσωπικού για να συζητήσετε 
την πρόοδο του μαθητή και να βελτιώσετε τη συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και στο σπίτι. 
Αυτό θα βοηθήσει στην παρακολούθηση της προόδου και στη συζήτηση άλλων θεμάτων 
που σχετίζονται με την κοινωνική ζωή του μαθητή, όπως η περιθωριοποίηση, οι κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις με τους ομότιμους, η συμπεριφορά στο σπίτι και η αυτοεκτίμηση. 
(McCaleb, 2013). 

 
2. Προτού πάρετε μια απόφαση σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών, βεβαιωθείτε ότι 

έχετε επικοινωνήσει με τους γονείς/κηδεμόνες και τον εκπαιδευτικό και έχετε αποκτήσει 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του μαθητή.  Σε αυτή τη διαδικασία, 
συμπεριλάβετε τους κατάλληλους επαγγελματίες όπως για παράδειγμα έναν 
εκπαιδευτικό ψυχολόγο ή μια διεπιστημονική ομάδα, ανάλογα με το εκπαιδευτικό 
σύστημα της χώρας σας και τη διαθέσιμη υποστήριξη. 

 

Σχολικοί Εορτασμοί / Εκδηλώσεις / Δραστηριότητες 
 

Οργανώστε εκδηλώσεις στο σχολείο σας, όπως θεατρικές παραστάσεις, παζαράκια και 
αθλητικές ημερίδες, όπου οι μαθητές θα αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους και 
υπευθυνότητες. Αυτό θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους και να 
μεταφέρουν δεξιότητες από αυτό το πλαίσιο στο πλαίσιο της τάξης. 
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Σχολικές Αγορές 
 

1. Εξοπλίστε το σχολείο με τάμπλετ και υπολογιστές έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να παρακινήσουν τους 
μαθητές με πεποιθήσεις χαμηλής αποτελεσματικότητας και να τους βοηθήσουν να 
αισθανθούν πιο σίγουροι (Brophy, 2010). Οι περισσότεροι μαθητές έχουν αυτοπεποίθηση 
στη χρήση καθημερινών τεχνολογιών όπως κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, κι έτσι αυτή η 
προσέγγιση θα ενισχύσει το κίνητρο και τις πεποιθήσεις αποτελεσματικότητάς τους 
περισσότερο. 
 

2. Κάντε προσαρμογές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσον αφορά στους πόρους. Όπου είναι 
δυνατόν, εξοπλίστε τις τάξεις στις οποίες υπάρχουν μαθητές με πεποιθήσεις χαμηλής 
αποτελεσματικότητας με διαφορετικά υλικά και προηγμένη τεχνολογία, όπως τάμπλετ και 
προβολείς, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα ενιαίο μαθησιακό αποτέλεσμα. (BDA, 2012). 
 

Υποστήριξη Μαθητών 
 

1. Όπου είναι δυνατόν, εξασφαλίστε την παροχή επιπρόσθετης στήριξης στην τάξη, όπως ένα 
βοηθό διδασκαλίας για να κρατάει τους μαθητές με χαμηλή αποτελεσματικότητα στη σωστή 
κατεύθυνση (BDA, 2012). 

 
2. Παρέχετε εκπαίδευση του προσωπικού στη δραματοθεραπεία και στη βιωματική μάθηση 

έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να χρησιμοποιήσουν παιχνίδια ρόλων με τους 
μαθητές τους για να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους (Jennings, 2013; Freeman, Sullivan 
& Fulton, 2003; De la Cruz, Lian & Morreau, 1998). 

 
3. Προτού πάρετε μια απόφαση σχετικά με τη συμπεριφορά των μαθητών, βεβαιωθείτε ότι 

έχετε επικοινωνήσει με τους γονείς/κηδεμόνες και τον εκπαιδευτικό και έχετε αποκτήσει 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του μαθητή.  Σε αυτή τη διαδικασία, 
συμπεριλάβετε τους κατάλληλους επαγγελματίες όπως για παράδειγμα έναν 
εκπαιδευτικό ψυχολόγο ή μια διεπιστημονική ομάδα, ανάλογα με το εκπαιδευτικό 
σύστημα της χώρας σας και τη διαθέσιμη στήριξη. 

 

Επαγγελματική Επιμόρφωση Δασκάλων/Καθηγητών 
 

1. Καθιερώστε κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς στο σχολείο σας – Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω εργαστηρίων και σεμιναρίων με ακαδημαϊκούς. Αυτά θα βοηθήσουν τους 
εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις πτυχές της ένταξης και να εφαρμόσουν πρακτικές χωρίς 
αποκλεισμούς, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ενίσχυση των πεποιθήσεων 
αποτελεσματικότητας των μαθητών (Hoppey & McLeskey, 2013). 
 

2. Παρέχετε κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης 
από εξωτερικούς φορείς όπως υπηρεσίες εκπαιδευτικών ψυχολόγων και ακαδημαϊκούς, 
σχετικά με τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενισχύσουν τις δικές τους 
πεποιθήσεις αποτελεσματικότητας. Αυτό με τη σειρά του θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς 
να υποστηρίξουν τους μαθητές στην ενίσχυση των δικών τους πεποιθήσεων 
αποτελεσματικότητας (https://www.european-agency.org/sites/default/files/TE4I-
Literature-Review.pdf). 

https://www.european-agency.org/sites/default/files/TE4I-Literature-Review.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/TE4I-Literature-Review.pdf
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3. Παρέχετε εκπαίδευση του προσωπικού στη δραματοθεραπεία και στη βιωματική μάθηση 

έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να χρησιμοποιήσουν παιχνίδια ρόλων με τους 
μαθητές τους για να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους (Jennings, 2013; Freeman, Sullivan 
& Fulton, 2003; De la Cruz, Lian & Morreau, 1998). 
 

Τεχνολογία 
 

1. Εξοπλίστε το σχολείο με τάμπλετ και υπολογιστές έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να παρακινήσουν τους 
μαθητές με πεποιθήσεις χαμηλής αποτελεσματικότητας και να τους βοηθήσουν να 
αισθανθούν πιο σίγουροι (Brophy, 2010). Οι περισσότεροι μαθητές έχουν αυτοπεποίθηση 
στη χρήση καθημερινών τεχνολογιών όπως κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, κι έτσι αυτή η 
προσέγγιση θα ενισχύσει το κίνητρο και τις πεποιθήσεις αποτελεσματικότητάς τους 
περισσότερο. 
 

2. Κάντε προσαρμογές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσον αφορά στους πόρους. Όπου είναι 
δυνατόν, εξοπλίστε τις τάξεις στις οποίες υπάρχουν μαθητές με πεποιθήσεις χαμηλής 
αποτελεσματικότητας με διαφορετικά υλικά και προηγμένη τεχνολογία, όπως τάμπλετ και 
προβολείς, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα ενιαίο μαθησιακό αποτέλεσμα. (BDA, 2012). 

 
 

Υποστηρικτική βιβλιογραφία 
 
Ορισμός: Ο όρος αποτελεσματικότητα αναφέρεται στην πεποίθηση ενός ατόμου για την ικανότητά 
του να εκτελέσει συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για την επίτευξη συγκεκριμένων επιπέδων 
απόδοσης (Bandura, 1977, 1986, 1997). Η αποτελεσματικότητα αντανακλά την αυτοπεποίθηση 
κάποιου όσον αφορά στην ικανότητα να ελέγχει την ώθηση, τη συμπεριφορά και το κοινωνικό 
περιβάλλον του. Οι γνωστικές αυτές αυτοαξιολογήσεις επηρεάζουν κάθε ανθρώπινη εμπειρία, 
συμπεριλαμβανομένων των στόχων που επιδιώκουν οι άνθρωποι, την ενέργεια που καταναλώνεται 
για την επίτευξη ενός στόχου, και τις πιθανότητες επίτευξης συγκεκριμένων επιπέδων 
συμπεριφορικών επιδόσεων. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ψυχολογικές δομές, διατυπώνονται 
υποθέσεις ότι οι πεποιθήσεις αποτελεσματικότητας ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα λειτουργίας 
και τις περιστάσεις που περιβάλλουν την εμφάνιση της συμπεριφοράς (http://www.apa.org). 
 
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι πιο πιθανό να αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα 
αποτελεσματικότητας, διάθεσης, προσπάθειας και ελπίδας απ’ ότι οι ομότιμοί τους χωρίς 
μαθησιακές δυσκολίες. Δεν είναι γνωστό εάν η τάση για αρνητική αυτοαντίληψη αποτελεί εγγενές 
χαρακτηριστικό των μαθησιακών δυσκολιών ή αποτέλεσμα μιας επώδυνης ιστορίας απογοήτευσης 
σε ακαδημαϊκές και κοινωνικές καταστάσεις (Cosden, Brown, & Elliott, 2002 and Lackaye, Margalit, 
Ziv, & Ziman, 2007, p. 111).  
 
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια εξαιρετικά ετερογενή ομάδα. Είναι σημαντικό 
να θυμόμαστε ότι το βασικό, καθοριστικό χαρακτηριστικό των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 
είναι η ύπαρξη συγκεκριμένων και σημαντικών προβλημάτων επίτευξης, παρά η επαρκής τους γενική 
νοημοσύνη. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες «αναμένεται να 
κάνουν και σε αυτό που μπορούν να κάνουν… γίνεται όλο και μεγαλύτερη” με την πάροδο του 
χρόνου (Deshler et al., 2001, σελ. 97). Το χάσμα επίδοσης γίνεται ιδιαίτερα αισθητό και 

http://www.apa.org/
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παρεμποδιστικό κατά τη μέση και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου η ακαδημαϊκή ανάπτυξη 
πολλών μαθητών με αδυναμίες δεν προχωρά. Μέχρις ότου φτάσουν στο γυμνάσιο, οι μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες βρίσκονται στο πιο χαμηλό επίπεδο ανάμεσα στους μαθητές με χαμηλές 
επιδόσεις, με επίδοση κάτω του 10% στην ανάγνωση, γραπτή έκφραση και μαθηματικά (Hock, 
Schumaker, & Deshler, 1999). 
 
[Αναφορά: Heward, W. L. (2013). Exceptional children: An introduction to special education. Pearson 
College Div.] 
 
 

Ιστοσελίδες και Εκθέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
http://www.council-for-learning-disabilities.org/wp-
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