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Η κρίση του COVID-19

• Η τρέχουσα πανδημία COVID-19 χαρακτηρίζεται ως περίοδος κρίσης (π.χ.
στην Αμερική 17 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν άνεργοι).

• Υπάρχοντα μοντέλα παροχής υπηρεσιών κρίνονται ακατάλληλα να
καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των εμπλεκομένων.

• Δυνατότητα επαναξιολόγησης των δομών παροχής υπηρεσιών (Acton,
Bayntun, Kirby & Wessely, 2020).



Ψυχολογική ευελιξία
(psychological flexibility)

• Ψυχολογική ευελιξία: η ικανότητα αναγνώρισης και προσαρμογής στις
απαιτήσεις μιας περίστασης, να παραμένουμε ενήμεροι και ανοιχτοί στην
παρούσα στιγμή, ώστε να αναγνωρίζουμε και να αλλάζουμε
συμπεριφορικές στρατηγικές και να δεσμευόμαστε σε πράξεις συναφείς
και συνεπείς με τις βαθιά ριζωμένες αξίες (Hayes, Strosahl, & Wilson, 2012;
Kashdan & Rottenberg, 2010).



Τι γνωρίζαμε μέχρι 
τώρα;

• Από 93 εκατομμύρια έως 150 εκατομμύρια 
παιδιά με ειδικές ανάγκες (World Health 
Organization and World Bank 2011)

• 1 στους 5 μαθητές μπορεί να αναπτύξει 
μαθησιακή δυσκολία κατά τη διάρκεια της 
σχολικής ζωής (Organization for Economic Co-
operation and Development/OECD, Global 
Education Monitoring Report Team 2015).



Tι έγινε με την εκπαίδευση των μαθητών με 
ειδικές ανάγκες; 

• Αρνητική επίδραση στη συναισθηματική κατάσταση των μαθητών

• Περισσότερες ανάγκες φροντίδας υγείας (UN, 2020) (π.χ. αναπνευστικά προβλήματα, 
λειτουργία ανοσοποιητικού, παδικός διαβήτης κ.ά. (Halfon et al. 2012) 

• Υπερφόρτωση των γονέων και έντονο στρες, φυσική κόπωση, θυμός, φόβος 
(Zamira Hyseni Duraku & Mirjeta Nagavci, 2020, Hyseni Duraku et al. 2020).

• Μεγαλύτερη ανησυχία γονέων για θέματα υγείας  (European Disability Forum 2020; 
Priestley and Hemingway 2007; National Council on Disability 2020). 

• Θέματα πρόσβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (UNICEF 2020b, 2020c). 



Ποια ήταν τα κύρια προβλήματα που 
εντοπίστηκαν;

• Για τους εκπαιδευτικούς:

• Περιορισμένες γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή on-line εκπαίδευσης και 
μάθησης

• Έλλειψη προγενέστερης εμπειρίας (UNESCO, 2020c). 

• Περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνολογία. 

• Δυσκολία κατανόησης ποιο είναι το λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον σε σχέση με 
την on-line μάθηση (Burdette et al., 2013)

• Περιορισμένη προσαρμογή διδακτικής μεθοδολογίας στις ατομικές ανάγκες των 
μαθητών και παροχής εξατομικευμένων προγραμμάτων (Duracu & Nagavcski, 2020).



Τα προβλήματα αυτά αναδείχτηκαν με την 
πανδημία;

• Περιορισμένη κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των αρχών της συμπερίληψης μέσω
της on-line μάθησης (Center on Online Learning and Students with Disabilities, COLSD
2016)

• Διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον βαθμό εμπλοκής των μαθητών και τα οφέλη από
την on-line και παραδοσιακή μάθηση. Για παράδειγμα, έρευνα των De la Varre et al. (2014)
μιλά για μικρότερη προθυμία των μαθητών με ειδικές ανάγκες να ολοκληρώνουν τις
εργασίες τους σε online περιβάλλοντα, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης κινήτρων για
μάθηση, τεχνολογικών προβλημάτων, της χωρικής και χρονικής απόστασης από
δασκάλους και της έλλειψης γονικής υποστήριξης.

• Χαμηλές επιδόσεις στην online μάθηση (Deshler et al., 2014; Rice and Carter, 2016).



Ποια ήταν τα κύρια προβλήματα που 
εμφανίστηκαν; (2)

• Για τους γονείς:

• Έλλειψη εμπειρίας στην υποστήριξη των παιδιών τους κατά την on-line εκπαίδευση

• Έλλειψη πρόσβασης στην τεχνολογία

• Οικονομικοί περιορισμοί (UNESCO, 2020c). 

• Πίεση από την ανάγκη υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας των παιδιών τους 
(Hyseni Duraku and Hoxha, 2020). 

• Έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης από τα σχολεία (Duraku & Nagavski, 2020)



Ποιος ο ρόλος των γονέων 
στην on-line εκπαίδευση;

• O γονέας μετατρέπεται στο κατεξοχήν άτομο που στηρίζει
την on-line μάθηση των παιδιών με ειδικές μαθησιακές
ανάγκες (Smith et al., 2016).



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕξΑΕ

•Eπιτρέπει στους μαθητές να
μάθουν ό,τι θέλουν, όποτε
θέλουν, όπου θέλουν
(Commonwealth of Learning,
2004).

• Δίνεται ευκαιρία σε
ορισμένους γονείς να
ενισχύσουν τη βοήθεια που
παρέχουν στα παιδιά τους (Hill
and Craft 2003).

• Δημιουργία νέων ρουτινών
(π.χ. στα παιδιά με αυτισμό)

• Μεγαλύτερη εμπλοκή των
παιδιών στις οικογενειακές
δρστηριότητες.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕξΑΕ για 
γονείς

• Έλλειψη κατανόησης του ρόλου τους ως δασκάλου, 
των ευθυνών τους και του βαθμού δέσμευσης που 
απαιτείται από αυτούς (Borup et al. 2015; Smith 2016).

• Εντονότερο το πρόβλημα σε μεγάλες οικογένειες με 
χαμηλά οικονομικά εισοδήματα (Cluver et al. 2020; 
Harper et al. 2013). 

• Απαιτείται δέσμευση μεγαλύτερης χρονικής 
διάρκειας και σημαντικό επίπεδο εμπειρίας στην 
υποστήριξη των μαθητών children (Currie-Rubin and 
Smith 2014; Smith et al. 2016).

• Επιβάρυνση της δυναμικής της οικογένειας και 
πιθανές συγκρούσεις (Smith et al. 2016; Borup et al. 
2015) 

• Έλλειψη κινήτρων των γονέων (Grolnick et al. 2015)

• Το αξιακό σύστημα κάθε οικογένειας (Hoover
Dempsey et al. 2005).



Ποιος ο ρόλος της σχέσης σχολείου-γονέων 
στην on-line μάθηση;

• Ο βαθμός εμπλοκής των γονέων στην on-line εκπαίδευση επηρεάζεται από:

• Στάσεις εκπαιδευτικών (Al-Dababneh, 2018)

• Δεξιότητες, γνώσεις και προθυμία συνεργασίας των εκπαιδευτικών (Darch et al., 2004)

• Τον βαθμό ενθάρρυνσης των γονέων από τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την 
εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Al-Dababneh, 2018)

• Τον τρόπο που οι γονείς προσλαμβάνουν την υποστήριξη του σχολείου (Hoover-Dempsey 
et al. 2005; Darch et al. 2004; Rogers et al. 2009).

• Περιορισμένη συνειδητοποίηση της αξίας συμπερίληψης των παιδιών με ειδικές ανάγκες 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 



Θεωρία οικολογικού συστήματος

• Αναγκαία η θεώρηση του περικειμένου
(Bronfenbrenner, 1979, 1986; Bronfenbrenner &
Crouter, 1982). Με τον όρο περικείμενο
αναφερόμαστε στα συστήματα που επηρεάζουν
την ανάπτυξη του παιδιού είτε άμεσα
(καθημερινές ρουτίνες και διαδράσεις κ.ά.) είτε
έμμεσα (παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις
ρουτίνες) (p. xiii).

• Άρα, κάθε επίπεδο του οικολογικού συστήματος
συνδέεται με τα άλλα και τα επηρεάζει. Οι
επιδράσεις μεταξύ των επιπέδων είναι αμοιβαίες
(π.χ. ψυχολογικό κλίμα στο σπίτι, οικονομικές,
κοινωνικές παράμετροι).



Τα συστήματα

• Mικροσύστημα: το άμεσο περιβάλλον του παιδιού (οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, δάσκαλοι, σχολείο,
προγράμματα απογευματινά)

• Μεσοσύστημα: σχέσεις και διαδράσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα άτομα και στα περιβάλλοντα
του μικροσυστήματος (π.χ. σχέσεις γονέων-δασκάλων).

• Εξωσύστημα: τα περικείμενα που επηρεάζουν άμεσα το παιδί μέσω της επίδρασης που ασκούν στα
άτομα του μικροσυστήματος (π.χ. ωράριο εργασίας γονέων).

• Μακροσύστημα: πολιτικά συστήματα, κοινωνικές πρακτικές, κουλτούρα, οικονομική τάση, συστήματα
αξιών.

• Χρονοσύστημα: η επίδραση του χρόνου τόσο σε ατομικό επίπεδο (παιδική ηλικία, εφηβεία κ.τλ.) και το
ιστορικό περικείμενο (Weiss, Heather B., M. Elena Lopez, Holly Kreider, and Celina Chatman-Nelson.
Preparing Educators to Engage Families: Case Studies Using an Ecological Systems Framework,2002).



Ευκαιρίες για την προώθηση της on-line 
μάθησης παιδιών με ειδικές ανάγκες

• Εφαρμογή εξατομικευμένων πογραμμάτων και μαθητο-κεντρικών μαθησιακών (COLSD 2016),
σύμφωνα με τις αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

• Συνέπειες: ανεξάρτητη μάθηση, δημιουργία κινήτρων, χρήση αυτο-ρυθμιστικών δεξιοτήτων
(Butler and Winne 1995; Boekaerts and Corno 2005).

• 4 παράγοντες επηρεάζουν τη γονική εμπλοκή στη διαχείριση της on-line μάθησης:

• Γονεϊκή ενθάρρυνση

• Γονεϊκό μοντέλο

• Γονεϊκή ενδυνάμωση

• Γονεϊκές οδηγίες (Liu et al., 2010)



Σχεδιασμός εξατομικευμένων 
προγραμμάτων on-line

• Συντονισμός συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων (παιδί, γονείς, μαθητές) 

• Συνυπολογισμός προσδοκιών, ενδιαφερόντων, αναγκών ανάλογα με την κάθε περίσταση 

• Συμφωνία όλων ως προς τον σκοπό και τους στόχους τους εξατομικευμένου 
προγράμματος 

• Μοίρασμα υποχρεώσεων και ευθυνών για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων

• Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εσωτερικών δεξιοτήτων και των 
εξωτερικών/περιβαλλοντικών πηγών 

• Αξιολόγηση και στοχασμός της εφαρμογής του εξατομικευμένου προγράμματος τόσο σε 
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.  (Ruškus, J. & Gerulaitis, D., 2010)



Tι επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 
εξατομικευμένων προγραμμάτων;

• Aπόκτηση νέων γνώσεων

• Αναγνώριση περιβάλλοντος 

• Εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων

• Ενθάρρυνση των μαθητών να σχηματίσουν τις δικές τους απόψεις για 
πραγματικά γεγονότα της ζωής.

• Ανάγκη δίπλευρης επικοινωνίας με γονείς (Epstein, 2001; Russell, 2004). 

• Συναίσθημα εμπιστοσύνης στη σχέση σχολείου-οικογένειας (Domingue, Cutler, & 
McTarnaghan, 2000; Stoner & Angell, 2006). 



Ευκαιρίες για την προώθηση της on-line 
μάθησης παιδιών με ειδικές ανάγκες (2)

• Δέσμευση των γονέων σε δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
παιδιών, σε στρατηγικές κατάλληλες για τον κάθε μαθητή, στην κατάλληλη δόμηση και
σχεδιασμό των μαθημάτων, την παρακολούθηση της προόδου και την παροχή
τεχνολογικής υποστήριξης (Burdette and Greer 2014; Smith et al. 2016).

• Έρευνες τονίζουν ότι μέσω της τεχνολογίας η επικοινωνία γονέα-δασκάλου είναι
περισσότερο συχνή και αποτελεσματική σε σχέση με αυτή στο παραδοσιακό σχολικό
περιβάλλον (Smith et al. 2016).

• Η υποστήριξη του σχολείου επιφέρει θετική επίδραση (Hyseni Duraku and Hoxha 2020).



Τι προτείνεται... όσο το σχολείο παραμένει 
ανοιχτό (1)

• Αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών.

• Πλήρης και αξιόπιστη ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στον χώρο της
εκπαίδευσης (νέες εγκύκλιοι, προτεινόμενες ενέργειες κτλ.) και διάχυση
έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης στους άμεσα ενδιαφερόμενους.

• Προσαρμογή των αναλυτικών συστημάτων στις ατομικές ανάγκες των
μαθητών.

• Χρήση της τεχνολογίας στις καθημερινές δραστηριότητες μέσα στο
σχολείο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (τόσο σύγχρονα όσο και
ασύγχρονα).

• Xρήση οπτικών βοηθημάτων, βίντεο, padlet.



Τι προτείνεται... όσο το σχολείο παραμένει 
ανοιχτό (2)

• Αναγκαία η εκ των προτέρων και ενεργή γνωριμία με τους γονείς. Έρευνες (Westat & Policy Study
Associates, 2001) δείχνουν ότι η επαφή με γονείς μαθητών με χαμηλή επίδοση και η πρόσκληση
συμμετοχής στην εκπαίδευση των παιδιών τους επιφέρει βελτίωση στις επιδόσεις των μαθητών.

• Ανιχνεύουμε τις τεχνολογικές γνώσεις, δυνατότητες κάθε οικογένειας μαθητών μας, δυνατότητα
πρόσβασης στο διαδίκτυο, ώρες εργασίας γονέων, ώρες που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές και
τις αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

• Ανιχνεύουμε τη δυναμική και τον τύπο της οικογένειας των μαθητών μας, υποστήριξη από συγγενικά
πρόσωπα κτλ.

• Ενημερώνουμε τους γονείς για την αναγκαιότητα της on-line εκπαίδευσης και τη διασφάλισή της.

• Παρέχουμε οδηγίες στους γονείς για την πρόσβαση στην on-line εκπαίδευση σε μια πρώτη συνάντηση σε
χώρο του σχολείου, όπου γίνεται επίδειξη του τρόπου λειτουργίας της πλατφόρμας Webex .και της e-me
ή e-class. Χρήσιμη η παρουσία του καθηγητή πληροφορικής, διευθυντή, υποδιευθυντή, συντονιστών
κτλ.

• Βοηθάμε στη δημιουργία e-mails, άνοιγμα λογαριασμών των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.



Τι προτείνεται όσο το σχολείο παραμένει 
ανοιχτό... (3)

• Ανοίγουμε διαφορετικούς δίπλευρους τρόπους επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνα, κινητά
τηλέφωνα, e-mails κτλ.) σε ώρες που συμφωνούνται από κοινού (πρωτόκολλο επικοινωνίας,
το οποίο δύναται να αναδιαμορφωθεί ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες.

• Οι επόμενες συναντήσεις με τους γονείς γίνονται διαδικτυακά (εφόσον υπάρχουν τα
τεχνολογικά μέσα)

• Συνεργασία με εκπαιδευτικό τάξης, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό, διαμόρφωση ενός
ενδεικτικού προγράμματος συνεργασίας σε περίπτωση lock-down με γονείς, μαθητές κτλ.

• Σχεδιασμός ενδεικτικού προγράμματος εξατομικευμένων συναντήσεων με τους
μαθητές/τριες βάσει του συνολικού προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του
σχολείου.

• Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για διαθεσιμότητα ψηφιακού υλικού και προγραμμάτων για
παιδιά με ειδικές ανάγκες.

• Προμήθεια αντίστοιχου υλικού από τα σχολεία.



Τι προτείνεται σε περίπτωση που το σχολείο
μείνει κλειστό (1) 

• Φροντίδα για τη διασφάλιση της συμπερίληψης των μαθητών με ειδικές ανάγκες στις τακτικές
΄διδακτικές συναντήσεις των δασκάλων με το σύνολο των μαθητών της τάξης.

• Δημιουργία και αποστολή διαδραστικού υλικού και δραστηριοτήτων στην e-me και e-class.

• Αποστολή κειμένων ήχου (π.χ. E-me content & χρήση της δωρεάν εφαρμογής https://online-voice-
recorder.com/, όπου θα δίνονται οδηγίες και υποστηρικτικό υλικό) ή γραπτών κειμένων, ή με δημιουργία
avatar του δασκάλου / animated videos (π.χ. https://www.vyond.com/ με δυνατότητα δωρεάν εφαρμογής
για 14 μέρες).

• Εξατομικευμένες συναντήσεις με μαθητές για την εφαρμογή των προγραμμάτων και σαφείς οδηγίες για
το τι έχουν να επιτελέσουν κάθε φορά.

• Εξατομικευμένες συναντήσεις με γονείς (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) για να δοθούν σαφείς
οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων, την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων σχετικά με την
αποστολή των εργασιών, ανατροφοδότησης κτλ. Ξεκάθαρες οδηγίες για τον ρόλο τους και τις
υποχρεώσεις που συνεπάγεται (Fishman and Nickerson 2015).

https://online-voice-recorder.com/
https://www.vyond.com/


Προετοιμασία εκπαιδευτικών

• Προετοιμασία ψηφιακού περιβάλλοντος (άνοιγμα πλατφόρμας Webex, περιήγηση στην
e-me, e-class, έλεγχος δυνατοτήτων, δοκιμές χρήσης με συναδέλφους, αποστολή
ερωτημάτων, συνεργασία με πληροφορικό κάθε σχολικής μονάδας, συντονιστές κτλ.)

• Προσαρμογή των μαθημάτων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

• Χρήση των κατάλληλων εργαλείων και τεχνολογιών, υλικών. πηγών (π.χ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ.
ΙΕΠ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ιστοσελίδα 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά
http://2kesy-peiraia.att.sch.gr/protaseis-dimiourgikis-apasxolisis-kesy-pairaia/)

• Αναζήτηση καινοτόμων εργαλείων

http://prosvasimo.iep.edu.gr/isoimages/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91_%CE%91_%CE%92.pdf


Προσαρμογή του μαθήματος στο ψηφιακό 
περιβάλλον

• Για την ενίσχυση διάδρασης σε ομάδες μαθητών (π.χ. Δημιουργία μιας Google Form, 
όπου οι μαθητές μπορούν με emoticon να εκφράζουν το συναίσθημα της ημέρας πριν την 
προσέλευση στο μάθημα και μετά την ολοκλήρωσή του)

• Χρήση συνεργατικών εργαλείων όπως το padlet ή Google docs ή διαμοιρασμό των 
μαθητών σε αίθουσες (εφόσoν δίνεται η δυνατότητα από την ψηφιακή πλατφόρμα 
Webex) και μετά οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν τα αποστελέσματα της δράσης 
στην τάξη. 

• Δημιουργία κουίζ, παιχνιδιών με εικόνες στην e-me, παιχνίδια μνήμης  κ.ά.

• Δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο (π.χ. δωρεάν για δημιουργία πεντάλεπτων βίντεο 
https://www.screencastify.com/ ή YouTube Studio Multimedia lessons , Nearpod κ.ά. 

https://www.screencastify.com/


Χρήσιμες προσαρμογές

Παραδοσιακή διδασκαλία

• 1. Σπάμε την εργασία σε μικρότερα 
διαχειρίσιμα τμήματα.

• 2. Παρείχαμε οδηγίες στους μαθητές.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία

• 1α. Δίνουμε τμήματα εργασίας τα οποία 
μπορεί να ‘σπάνε’ σύμφωνα με το πρόγραμμα 
της οικογένειας, τις εργασίες και τα 
μαθήματα.

• 1β. Δίνουμε μια λίστα δραστηριοτήτων. 

• 2α. Ελαχιστοποιούμε τον χρόνο που μιλάμε 
δίνοντας ξεκάθαρες και ακριβείς οδηγίες σε 
σχέση με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων.

• 2β. Διατηρούμε απλοποιημένες ρουτίνες 
οδηγιών στις ψηφιακές εργασίες. 



Χρήσιμες προσαρμογές (2)

Παραδοσιακή διδασκαλία

• 3. Έλεγχος κατανόησης πριν προχωρήσουμε 
σε σύνθετες οδηγίες. 

• 4. Χρήση οπτικής υποστήριξης, όταν 
εισάγουμε νέες έννοιες ή δεξιότητες. 

Εξ ΑΕ Διδασκαλία

• 3α. Παρέχουμε χρόνο, ώστε οι μαθητές να 
εξοικειωθούν με τις παρεχόμενες οδηγίες. 

• 3β. Χρησιμοποιούμε υλικό το οποίο μπορεί να 
επαναληφθεί και παρουσιαστεί εκ νέου. 

• 4α. Χρήση της τεχνολογίας για να 
παρουσιάσουμε νέες έννοιες ή δεξιότητες 
(π.χ. E-me content / flashcards)

• 4b. Μαγνητοσκοπούμε μαθήματα / 
δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές να τα 
παρακολουθούν με τον ρυθμό τους. 



Χρήσιμες προσαρμογές (3)

Παραδοσιακή διδασκαλία

• 5. Επιτρέπουμε/δημιουργούμε διαλείμματα.

• 6. Παρέχουμε συχνή ενίσχυση.

• 7. Χρησιμοποιούμε ατομικό πρόγραμμα με 
εικόνες. 

ΕξΑΕ Διδασκαλία

• 5α. Συστήνουμε τύπους διαλειμμάτων που 
είχαν επιτυχία στην τάξη.

• 5β. Σχεδιάζουμε διαλείμματα στο πρόγραμμα 
που δίνεται στην οικογένεια. 

• 6α. Μοιραζόμαστε το πρόγραμμα ενίσχυσης 
και στρατηγικές που χρησιμοποιούνται και 
στο σχολείο.

• 6β. Παρέχουμε μία λίστα επιλογών ενίσχυσης 
για χρήση στο σπίτι. 

• 7. Μοιραζόμαστε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα 
με εικόνες για χρήση στο σπίτι.



Διδακτικός χρόνος ανά ημέρα στην ΕξΑΕ 
(ανάλογα με την ηλικία των μαθητών)

• Νήπιο: 60 λεπτά την ημέρα

• Α΄Δημοτικού: 90 λεπτά την ημέρα

• Β΄, Γ΄, Δ΄Δημοτικού: 120 λεπτά την ημέρα

• Ε΄- ΣΤ΄Δημοτικού / Α΄Γυμνασίου: 180 λεπτά την ημέρα

• Υπόλοιπες τάξεις: 270 λεπτά την ημέρα

(Special Education Guidance to remote learning procedures, standards and 
instructional quality,Chicago Public Schools & Office of Diverse Learner Supports and 
Services) 



Νήπιο Α΄Δημοτικού Β΄-Δ΄
Δημοτικού

Ε΄ΣΤ ΄ 
Δημοτικού
Α΄Γυμνασίου

Υπόλοιπες 
Τάξεις

Γλώσσα-
Μαθηματικά

20 20 30 40 60

Σχέδια εργασίας 
(projects)

15 25 30 50 90

Eμπλουτισμός / 
Επέκταση

10 20 30 40 60

Πρακτική
Δεξιότητα

15 25 30 50 60

(Special Education Guidance to remote learning procedures, 
standards and instructional quality, Chicago Public Schools & 
Office of Diverse Learner Supports and Services) 



Συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών

• Διακρίνουμε συναισθήματα άγχους, κατάθλιψης, φόβου.
• Επιδιώκουμε οι μαθητές να νιώθουν προστασία, ασφάλεια και θετικά 

συναισθήματα.
• Ακούμε προσεκτικά τους μαθητές (π.χ. προβληματισμούς).
• Παραφράζουμε αυτό που είπαν με στόχο να τους βοηθήσουμε να 

αναγνωρίσουν το συναίσθημά τους (π.χ. Βλέπω πόσο ανήσυχος είσαι...)
• Εκφράζουμε τις παρατηρήσεις μας και την ανησυχία μας (π.χ. Πρόσεξα ότι 

σήμερα δείχνεις διαφορετικός. Συνήθως χαμογελάς περισσότερο...)
• Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη μέρα.
• Ευχαριστούμε τον μαθητή για την παρουσία του στο μάθημα. 


