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Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην 

Ε.Α.Ε.

Τ.Ε. και Π.Σ.

Πρόγραμμα Τ.Ε., πρόγραμμα Π.Σ. (και  

πρόγραμμα τυπικής τάξης).

• Πόσες μέρες ανά εβδομάδα; 

• Πόσες ώρες ανά εβδομάδα;

• Πόσες ώρες ανά ημέρα;



your name

Πρόγραμμα Τ.Ε., πρόγραμμα Π.Σ. (και  

πρόγραμμα τυπικής τάξης).

• Πρόγραμμα Τ.Ε. και Πρόγραμμα Π.Σ.

- Ώρες εξατομικευμένου προγράμματος (ατομικού και 

σε μικρή ομάδα) .

- Ώρες προγράμματος συνεκπαίδευσης (υποστήριξη μέσα

στην ομάδα της τάξης).

• Το σύνολο των ωρών του εξ αποστάσεως προγράμματος των

μαθητών με Ε.Ε.Α. (πρόγραμμα Τ.Ε., Π.Σ. και τάξης) δεν ενδείκνυται να

υπερβαίνει τις ώρες προγράμματος των μαθητών της τάξης (των

μαθητών τυπικής ανάπτυξης).

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ε.Α.Ε.

Τ.Ε. και Π.Σ.



your name

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ε.Α.Ε.

Τ.Ε. και Π.Σ.

• Προϋποτίθεται ότι ο συνολικός αριθμός ωρών 

προγράμματος του δασκάλου / της δασκάλας της τάξης 

με τους  μαθητές της τάξης / συμμαθητές θα προσεγγίζει -

σε σημαντικό ποσοστό- τον συνήθη συνολικό αριθμό 

ωρών προγράμματος ανά ημέρα και ανά εβδομάδα.



your name

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ε.Α.Ε.

Τ.Ε. και Π.Σ.

• Είναι σημαντικό ο μαθητής / η μαθήτρια με Ε.Ε.Α. να παρακολουθεί 

έναν ικανό αριθμό ωρών προγράμματος με τους μαθητές της τάξης / 

συμμαθητές (ανεξάρτητα από το πόσοι μαθητές της τάξης 

παρακολουθούν το πρόγραμμα της τάξης τους). 

• Θεωρούμε ότι ο αριθμός των ωρών προγράμματος με τους μαθητές 

της τάξης / συμμαθητές ενδείκνυται να είναι τουλάχιστον 50%.

Προϋποτίθεται ότι ο συνολικός αριθμός ωρών προγράμματος του δασκάλου / της δασκάλας της 

τάξης με τους  μαθητές της τάξης / συμμαθητές θα προσεγγίζει -σε σημαντικό ποσοστό- τον συνήθη 

συνολικό αριθμό ωρών προγράμματος ανά ημέρα και ανά εβδομάδα.
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Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ε.Α.Ε.

Τ.Ε. και Π.Σ.

Πρόγραμμα Τ.Ε. και Πρόγραμμα Π.Σ.

- Ώρες εξατομικευμένου προγράμματος (ατομικού και 

σε μικρή ομάδα).

- Ώρες προγράμματος συνεκπαίδευσης (υποστήριξη μέσα

στην ομάδα της τάξης).



your name

Πρόγραμμα Τ.Ε. και Πρόγραμμα Π.Σ.

Ώρες εξατομικευμένου προγράμματος (ατομικού και 

σε μικρή ομάδα).

Δημιουργία σχέσης - Θεραπευτική σχέση

Πρωταρχικοί στόχοι

• Συναισθηματική εγγύτητα

• Ενσυναίσθηση

• Εμπιστοσύνη

• Αξιοποίηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και του παιχνιδιού 
βάσει των ενδιαφερόντων του παιδιού

Αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών  αναγκών - δυνατοτήτων και δυσκολιών 
του μαθητή και της μαθήτριας- και ανάλογος σχεδιασμός και εφαρμογή 

προγράμματος εκπαίδευσης.



your name

Πρόγραμμα Τ.Ε. και Πρόγραμμα Π.Σ.

Ώρες εξατομικευμένου προγράμματος (ατομικού και 

σε μικρή ομάδα).

Δημιουργία σχέσης - Θεραπευτική σχέση 

• Δημιουργία σχέσης: αποτέλεσμα της αμοιβαίας ενίσχυσης 
μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή.

• Ο εκπαιδευτικός / η παρουσία του εκπαιδευτικού μπορεί να 
γίνει ένας γενικευμένος ενισχυτής  

(παιγνιώδεις δραστηριότητες, παροχή βοήθειας, ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες…)

Carr et al., 1993



your name

Πρόγραμμα Τ.Ε. και Πρόγραμμα Π.Σ.

Ώρες εξατομικευμένου προγράμματος (ατομικού και 

σε μικρή ομάδα).

• Χρήση αποτελεσματικών ενισχυτών (π.χ. online παιχνίδια)

- Συνεδρία – Ενισχυτής.

- Ενισχυτής – Συνεδρία – Ενισχυτής.

• Σαφήνεια στους στόχους, στις ερωτήσεις, στις ασκήσεις.

• ΄Εμφαση και στην αισθητική των παρεχόμενων φύλλων 
εργασίας, ασκήσεων, δραστηριοτήτων κ.λπ.



your name

Πρόγραμμα Τ.Ε. και Πρόγραμμα Π.Σ.

Ώρες εξατομικευμένου προγράμματος (ατομικού και 

σε μικρή ομάδα).

Σταδιακή αύξηση της διάρκειας της συνεδρίας έως τα 45΄

με πολλή προσοχή και μόνο εάν αυτό έχει νόημα και 

είναι εφικτό χωρίς να διαταράσσει τη σχέση μας με τον

μαθητή και το ήδη εφαρμοζόμενο πρόγραμμα.
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Ο εκπαιδευτικός και οι γονείς: ο ρόλος των γονέων

Υποστήριξη των γονέων

• Οι γονείς στον ρόλο των συνεκπαιδευτών –

συνθεραπευτών

• Ενδυνάμωση  - Εμψύχωση των γονέων



your name

Ο εκπαιδευτικός και οι γονείς: ο ρόλος των γονέων

Ευρύτερα ιστορικοκοινωνικά στοιχεία 

Συγκεκριμένα οικοσυστημικά στοιχεία
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Ο εκπαιδευτικός και οι γονείς: ο ρόλος των γονέων

Ιδιαίτερες συνθήκες ζωής της κάθε οικογένειας 

(ecology of the families’ home environments)

(Moes, & Frea, 2002) 

Αξίες  

Πεποιθήσεις

Στόχοι



your name

Ο εκπαιδευτικός και οι γονείς: ο ρόλος των γονέων

Η συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του παιδιού 
τους εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες.

• Διαθεσιμότητα και ποιότητα διαθέσιμων υπηρεσιών υποστήριξης

(επίσημης και ανεπίσημης κοινωνικής υποστήριξης).

• Ενδοοικογενειακές σχέσεις.

• Είδος και βαρύτητα των Ε.Ε.Α.

• Οικονομικές δυνατότητες των γονέων.

• Στάσεις, αντιλήψεις, ψυχοσύνθεση και ψυχική ανθεκτικότητα των 
γονέων.



your name

Ο εκπαιδευτικός και οι γονείς: ο ρόλος των γονέων

Η ενεργός συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
παιδιού τους είναι σημαντική για πολλούς λόγους.

• Αυξάνει τις ώρες του παρεχόμενου προγράμματος εκπαίδευσης, κάτι 
που είναι πολύ σημαντικό σε περιπτώσεις Ε.Ε.Α. που χαρακτηρίζονται 
από χρονιότητα και από ανάγκη εντατικών προγραμμάτων 
παρέμβασης.

• Παρέχει δυνατότητες γενίκευσης κεκτημένων δεξιοτήτων σε νέα 
πρόσωπα και νέα περιβάλλοντα.

• Υπό προϋποθέσεις (νατουραλιστικές συνθήκες και παιγνιώδεις 
δραστηριότητες) ενισχύει τις σχέσεις αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας 
με το παιδί.

• Ενισχύει το αίσθημα αποτελεσματικότητας των γονέων στον γονικό τους 
ρόλο.

• …

• …
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Ο εκπαιδευτικός και οι γονείς: ο ρόλος των γονέων

• Συνεργασία των γονέων με τον / την εκπαιδευτικό του παιδιού τους.

• Συμμετοχή των γονέων σε προγράμματα εκπαίδευσης γονέων .

• Ενεργός συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
παιδιού τους. 

Προϋπόθεση:

Δημιουργία – ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικού και 
γονέα.

Ιδιαίτερες συνθήκες ζωής της κάθε οικογένειας 

(ecology of the families’ home environments)

(Moes, & Frea, 2002)

Αξίες  

Πεποιθήσεις 

Στόχοι

…

…
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Προγράμματα εκπαίδευσης γονέων

• Αξιολόγηση αναγκών του παιδιού (εξατομίκευση και ιεράρχηση 
αναγκών / προτεραιότητες).

• Συλλογή δεδομένων (γραμμή βάσης).

• Εκπόνηση εξατομικευμένου προγράμματος και εφαρμογή τους στο 
σχολείο.

• Παρακολούθηση του προγράμματος παρέμβασης από τους γονείς 
(όπως εφαρμόζεται στο σχολείο).

• Εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης από τους γονείς στο 
σχολείο υπό την εποπτεία των ειδικών.

• Εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης στο σπίτι υπό την εποπτεία 
του ειδικού εκπαιδευτικού.

• Συνεχής εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης και συλλογή 
δεδομένων από τους γονείς με τη συχνή υποστήριξη του υπεύθυνου 
ειδικού εκπαιδευτικού.

Γενά, 2002
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Προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης γονέων

Μίμηση προτύπου

• Αξιολόγηση αναγκών του παιδιού (εξατομίκευση και ιεράρχηση 
αναγκών / προτεραιότητες).

• Συλλογή δεδομένων (γραμμή βάσης).

• Εκπόνηση εξατομικευμένου προγράμματος και εξ αποστάσεως 
εφαρμογή του .

• Παρακολούθηση του προγράμματος παρέμβασης από τους γονείς. 

• Εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης από τους γονείς στο σπίτι 
υπό την εποπτεία του υπεύθυνου ειδικού εκπαιδευτικού.

• Συνεχής εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης και συλλογή 
δεδομένων από τους γονείς με τη συχνή υποστήριξη του υπεύθυνου 
ειδικού εκπαιδευτικού.
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Προτάσεις - Προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης γονέων

• Μικρές συνεδρίες

• Παιχνίδια ή και δραστηριότητες σε παιγνιώδη μορφή (αθλητική 
δραστηριότητα με τον πατέρα, κολύμβηση, παρακολούθηση βίντεο, 
παζλ, online παιχνίδι κ.λπ.

• Φυσικές συνθήκες (naturalistic settings)

• Κλίσεις και ενδιαφέροντα του παιδιού
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Προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης γονέων

• Βελτίωση σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ παιδιού και γονέων

• Ενδυνάμωση της συνοχής της οικογένειας

• Ικανοποίηση των γονέων και αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους 
στον γονικό τους ρόλο

• Μείωση προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού
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Προγράμματα  σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης γονέων

• Συναισθήματα αισιοδοξίας που βιώνουν οι γονείς

• Θετικές συναισθηματικές αντιδράσεις όλων των μελών της οικογένειας 
συμπεριλαμβομένου και του παιδιού
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Προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης γονέων

• https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis

• https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/syndesmoi

• https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=5054

• http://dim-eid-peram.att.sch.gr/autosch/web/index.php

https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis
https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/syndesmoi
https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=5054
http://dim-eid-peram.att.sch.gr/autosch/web/index.php
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Προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης γονέων

• http://dim-eid-peiraia.blogspot.com/p/blog-page_25.html

• https://www.youtube.com/watch?v=0Sq2ykmpFnk

• https://www.youtube.com/watch?v=BSthvyyxn2I

• https://www.youtube.com/watch?v=vYK8Vzh9D_U

• https://www.youtube.com/watch?v=8CF8VsJCmG4

http://dim-eid-peiraia.blogspot.com/p/blog-page_25.html
https://www.youtube.com/watch?v=0Sq2ykmpFnk
https://www.youtube.com/watch?v=BSthvyyxn2I
https://www.youtube.com/watch?v=vYK8Vzh9D_U
https://www.youtube.com/watch?v=8CF8VsJCmG4
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Τ.Ε. - Π.Σ. - ΣΜΕΑΕ - ΕΔΕΑΥ

• Πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για 

μαθητές που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 

το σχετικό πρόγραμμα.

• Πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

γονέων με στόχο να υποστηρίξουν το παιδί τους.

• Προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως ψυχολογικής 

και κοινωνικής υποστήριξης των γονέων.
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Τ.Ε. - Π.Σ. - ΣΜΕΑΕ - ΕΔΕΑΥ

• α. Το πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης γίνεται για όλο το σχολείο/ για όλο το 

τμήμα / για όλη την τάξη.

• β. Το πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης γίνεται για μαθητή ή για ορισμένους 

μαθητές τμήματος / τάξης.

Περίπτωση β΄ : Ποιες ώρες / εντός ή εκτός 

εργασιακού ωραρίου / πόσες ώρες την ημέρα… 
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Τ.Ε. - Π.Σ. - ΣΜΕΑΕ - ΕΔΕΑΥ

• Πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης για μαθητή ή για ορισμένους μαθητές

τμήματος / τάξης.

ΦΕΚ 3882/12-9-2020 (Υ.Α. 120126/ΓΔ4)

Ταυτόχρονη σύγχρονη εξ αποστάσεως υπό τη μορφή ταυτόχρονης 

διδασκαλίας.

Σκέψεις: Εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε καραντίνα

…   
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Προγράμματα σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης για το σύνολο των μαθητών ενός 

τμήματος / μιας τάξης - Τ.Ε. – Π.Σ. – ΕΔΕΑΥ 

• Ορισμένες ιδέες

• Συνεργασία εκπαιδευτικού τμήματος / τάξης και 

εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Τ.Ε., Π.Σ. / 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ.).
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your name



your name

Χρησιμοποιώντας ρουτίνες σκέψης για να 

κάνουμε ορατή τη σκέψη

Using thinking routines to make thinking visible



your name

Δες - Σκέψου - Αναρωτήσου
See-Think-Wonder

Κοιτάζοντας μια εικόνα ή ένα αντικείμενο:

Tι βλέπεις;

Τι σκέφτεσαι / τι νομίζεις ότι συμβαίνει;

Τι σε κάνει αυτό να αναρωτιέσαι;



your name

Zoom In

Κοίταξε προσεκτικά αυτό το μικρό κομμάτι της εικόνας – Τι βλέπεις ; -Ti

παρατηρείς;

Τι  νομίζεις ότι θα μπορούσε να είναι αυτό που βλέπεις;

Αποκαλύπτουμε και άλλο κομμάτι της εικόνας και ρωτάμε «Tι νέο 

βλέπεις;» - «Ποια είναι τα νέα στοιχεία που βλέπεις;»

Αλλάζει μήπως τώρα η άποψή σου σχετικά με το τι θα μπορούσε να είναι 

αυτό που βλέπεις. Αν ναι, πώς;

Οι νέες πληροφορίες, τα νέα στοιχεία απάντησαν σε κάποιους από τους 

προηγούμενους προβληματισμούς σου και προηγούμενες ιδέες σου;

Ποιοι είναι οι νέοι σου προβληματισμοί;

Αποκαλύπτουμε κομμάτι - κομμάτι όλη την εικόνα.

Τι εξακολουθεί να σε προβληματίζει; - Ερωτήσεις - Προβληματισμοί 



your name

Τα σημεία της πυξίδας (East-West-North-South)

Σκέψου την ιδέα, το ερώτημα, την πρόταση που έχεις μπροστά σου:

E = Excitements - Υπάρχει κάτι που σε ενθουσιάζει σχετικά με αυτή την 

ιδέα ή την πρόταση;

W = Worries - Υπάρχουν πράγματα που σε προβληματίζουν σε αυτή την 

ιδέα ή την πρόταση;

N = Needs - Τι περισσότερο χρειάζεται να ξέρεις ή να μάθεις σχετικά με 

αυτή την ιδέα ή την πρόταση;

S = Stance – Βήματα ή προτάσεις. Παρούσα  στάση / θέση σχετικά με αυτή 

την ιδέα ή την πρόταση; Επόμενο βήμα στην αξιολόγηση της ιδέας ή της 

πρότασης; Προτάσεις; 
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your name



your name



your name

Χρώμα – Σύμβολο - Εικόνα

CSI: Color, Symbol, Image

Οι σημαντικές ιδέες και τα σημαντικά σημεία / θέματα σε 

αυτό που μόλις διάβασες, είδες ή άκουσες. 

Διάλεξε ένα χρώμα που, κατά τη γνώμη σου, εκφράζει κατά 

τον καλύτερο τρόπο την ουσία αυτής της ιδέας. 

Δημιούργησε ένα σύμβολο που, κατά τη γνώμη σου, 

εκφράζει κατά τον καλύτερο τρόπο την ουσία αυτής της 

ιδέας. 

Ζωγράφισε μια εικόνα που, κατά τη γνώμη σου, εκφράζει 

κατά τον καλύτερο τρόπο την ουσία αυτής της ιδέας. 



your name

Τίτλος 

Σκέψου τις σημαντικές ιδέες και τα σημαντικά σημεία 

αυτού που διάβασες.

Γράψε έναν τίτλο για το θέμα αυτό ο οποίος να 

συνοψίζει ό,τι αισθάνεσαι ότι είναι σημαντικό στο 

συγκεκριμένο θέμα.
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Step Inside

Σκέψου ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο που είναι μέρος ή 

συνδέεται με το συμβάν ή την κατάσταση που εξετάζεις. 

Βάλε τον εαυτό σου ή το αντικέιμενο μέσα σε αυτό το 

συμβάν ή στην κατάσταση για να δεις τα πράγματα από 

αυτή την οπτική γωνία. Ορισμένες ερωτήσεις για σένα: 

Τι μπορεί αυτό το πρόσωπο ή το αντικείμενο να δει, να 

παρατηρήσει ή να προσέξει; Τι θα μπορούσε αυτό το 

πρόσωπο ή το αντικείμενο να ξέρει, να καταλαβαίνει, να 

θεωρεί αλήθεια ή να πιστεύει; 

Για ποιο πράγμα μπορεί αυτό το πρόσωπο ή το αντικείμενο 

να ενδιαφέρεται πολύ; Για ποιο πράγμα μπορεί να ανησυχεί 

ή να αναρωτιέται; 



your name

Κόκκινο φως – Κίτρινο φως
Red Light, Yellow Light

Καθώς διαβάζεις, βλέπεις ή ακούς το υλικό που έχεις 

μπροστά σου σκέψου τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Ποια είναι τα κόκκινα φώτα (ποια σημεία, ποια 

πράγματα σε κάνουν να αμφιβάλλεις για την αλήθεια ή 

την ακρίβειά τους);

Ποια είναι τα κίτρινα φώτα (σε ποια σημεία, σε ποια 

πράγματα κάνεις παύση  αναρωτιέσαι  για την αλήθεια 

ή την ακρίβειά τους). 



your name

Claim-Support-Question

Με βάση την εμπειρία σου, τις προηγούμενες γνώσεις σου, ό,τι 

έχεις διαβάσει και ό,τι έχεις διερευνήσει:  

Διατύπωσε ένα επιχείρημα για το θέμα, το ζήτημα ή την ιδέα που 

διερευνούμε.  Το επιχείρημα είναι μια εξήγηση ή μια ερμηνεία 

κάποιας πτυχής του υπό διερεύνηση θέματος.

Βρες στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό σου. Ποια 

στοιχεία, ποια πράγματα βλέπεις, αισθάνεσαι ή γνωρίζεις ότι 

παρέχουν υποστηρικτικά / αποδεικτικά στοιχεία στο επιχείρημά 

σου;

Διατύπωσε ένα ερώτημα σχετικά με το επιχείρημά σου. Τι θα 

μπορούσε να σε κάνει να αμφισβητήσεις το επιχείρημά σου; Τι 

μένει ακόμα αναπάντητο; Τι δεν έχει εξηγηθεί πλήρως ακόμα; 

Ποιες πρόσθετες ιδέες ή πρόσθετα ζητήματα εγείρει ο 

ισχυρισμός σου;



your name

Το βέλτιστο και το εφικτό

• Επιδιώκουμε το βέλτιστο.

• Δουλεύουμε με το εφικτό.

• Ευχόμαστε να συμπίπτουν στις περισσότερες -ει 
δυνατόν- περιπτώσεις.



your name

Ευχαριστώ


