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Διάγνωση

 Ο Γιάννης γεννήθηκε το 4/2002

 Αρχική διάγνωση
Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή



Αναπτυξιακό ιστορικό

 Περπάτησε περίπου 12-13 μηνών
 Είπε τις πρώτες λέξεις στον 8ο μήνα μετά
σταμάτησε και κατά την ηλικία των 2-2,5 ετών
είπε τις λέξεις: μαμά και μπαμπά
 Σύμφωνα με τους γονείς ανοιγόκλεινε
συνέχεια το φως, τα ήθελε όλα στη σειρά και
όταν του τα χαλούσαν αντιδρούσε.
 Του άρεσε να παίζει με μπάλα, αυτοκινητάκια
και Lego
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Λογοθεραπείας
Εργοθεραπείας
Ψυχοπαιδαγωγικο



Λογοθεραπεία
Αρχική εικόνα 2005

 Ως προς τη δομήδομή καικαι τητη λειτουργίαλειτουργία τωντων
οργάνωνοργάνων τηςτης άρθρωσηςάρθρωσης παρουσιάζει δυσκολία
της γλώσσας να εκτελέσει όλες τις κινήσεις
 Ως προς την κατανόησηκατανόηση τουτου λόγουλόγου,
υπολείπεται, καθώς εκτελεί κάποιες εντολές,
αλλά κυρίως απλές
 Επίσης, υπολείπεται στην έκφραση του λόγου
και την άρθρωση



Εργοθεραπεία
Αρχική εικόνα 2005

ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ::

 Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει και να διακρίνει
αδρά μέλη του σώματος του, επάνω του και στον
θεραπευτή

 Δεν διαθέτει στερεογνωσία ούτε
κατευθυντικότητα κατά το γράψιμο

 Δεν αναγνωρίζει –διακρίνει –ταυτίζει χρώματα



Ψυχοπαιδαγωγικό
Αρχική εικόνα 2005

 Ενώ αρχικά έκλαιγε και στο πρώτο RV ήρθε και η
μητέρα του μέσα , την επόμενη τον άφησε και ήταν
πολύ ήρεμος

 Μένει καθισμένος για την εκτέλεση μιας
δραστηριότητας ,προσπαθεί να εκτελέσει απλές
οδηγίες, έντονη διάσπαση προσοχής, ολοκληρώνει
παζλ με διάφορες εικόνες και σχήματα, μετά από
ενίσχυση

 Κάνει στερεότυπο στήσιμο τούβλων ή τοποθέτηση
πραγμάτων σε σειρά



Επανεκτίμηση
Λογοθεραπείας 2009

 Παρουσιάζει βελτίωση στον εκφραστικό λόγο,
με καλή απαντητικότητα και χρήση δομημένης
απλής πρότασης

 Βελτίωση παρουσιάζει στην περιγραφική
ικανότητα. Μπορεί να αφηγηθεί κάποιο γεγονός
με σχετικά καλή οργάνωση

 Δυσκολία συναντά σε συντακτικά λάθη και στη
ροή του λόγου (π.χ. να αφηγηθεί ένα παραμύθι)



Ειδικό παιδαγωγικό 2009

 Ο Γιάννης έχει κατακτήσει την αναγνωστική
ικανότητα σε επίπεδο φθόγγων-συλλαβών

 Γνωρίζει υποτυπώδη ανάγνωση και γραφή σε
επίπεδο Α΄ Δημοτικού

 Η επικοινωνία του και η δυαδική
αλληλεπίδραση με τους θεραπευτές είναι
ικανοποιητική, δηλαδή μπορεί και συμμετέχει
σε μικρούς διάλογους αν και χρησιμοποιεί
κάποιες φράσεις στερεοτυπικά.



Εργοθεραπείας 2009

 Βελτίωση του χωρικού προσανατολισμού (σε
έννοιες πλάι, δίπλα, απέναντι στον χώρο)

 Βελτίωση του χρονικού προσανατολισμού
 (σειροθέτηση, χρονικές έννοιες χτες –
σήμερα- αύριο και στις εποχές)

 Βελτίωση της γραφοκινητικότητας.



Ψυχική οργάνωση 2009

 Ο Γιάννης είναι συνεργάσιμος, συνεπής και επιμελής
αν και χρειαζόταν οριοθέτηση λόγω διάσπασης
προσοχής κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων

 Όχι ιδιαίτερα φιλικός και αρκετά εξωστρεφής

 Οι συναισθηματικές του αντιδράσεις είναι συμβατές
με το πλαίσιο

 Δεν αντέχει τη διόρθωση

 Ματαιώνεται εύκολα



9 / 2009
Έναρξη παράλληλης στήριξης

 Με βάση των επανεκτιμήσεων των ειδικών
θεραπευτών, ο Γιάννης εντάσσεται στη
Α’ Δημοτικού

 Υπολείπεται σημαντικά σε κοινωνικές –
διαπροσωπικές σχέσεις

 Υπολείπεται σε μαθησιακό επίπεδο

 Κρίνεται απαραίτητη η παράλληλη στήριξη



Παράλληλη στήριξη

Ο ειδικός παιδαγωγός που καλείται να διεκπεραιώσει τη
παράλληλη στήριξη, έχει τρεις βασικούς στόχους:

1. Την οριοθέτηση του παιδιού

2. Την ένταξη του παιδιού στο σχολικό και ευρύτερο
σχολικό περιβάλλον

3. Την υλοποίηση των βασικών στόχων που θέτουν οι
ειδικοί θεραπευτές κατά των εξατομικευμένων
συνεδριών με το παιδί.



Παρέμβαση ειδικού παιδαγωγού
σε καθημερινή βάση

 Θέτονται αυστηρά όρια

 Χρήση ενισχυτών

 Πολλαπλά διαλείμματα

 Απλούστευση της ύλης ( γλώσσα – μαθηματικά )

 Ενίσχυση διαπροσωπικών σχέσεων

 Ομαδοποίηση



Ετοιμότητα για την ένταξη σε
κανονικό σχολείο

 Περιμένει τη σειρά του

 Μαθαίνει παρακολουθώντας από τους άλλους

 Ακολουθεί τους κανόνες ομαδικών δραστηριοτήτων

 Ανταλλάσσει πληροφορίες

 Εκτελεί ατομικές και ομαδικές οδηγίες του εκπαιδευτικού

 Απαντά σε ομαδικές και ατομικές ερωτήσεις

 Σηκώνει το χέρι όταν θέλει να μιλήσει

 Κατέχει την περιγραφική ικανότητα (αντικειμένων )



Ειδικός παιδαγωγός
Παράλληλη στήριξη

Πρώτη εκτίμηση 10 / 2009

Γενική εικόνα
 Δυσκολία προσέλευσης στο σχολείο
 Έντονη κινητικότητα
 Διάσπαση προσοχής
 Αδυναμία ένταξης σε ομάδα - απομόνωση
 Επιθετικότητα
 Αρθρωτικές δυσκολίες
 Μαθησιακές δυσκολίες



Εκτίμηση ειδικού παιδαγωγού
2/2010

 Ο Γιάννης εξακολουθεί να εμφανίζει έντονες
διακυμάνσεις σε συμπεριφοράς κατά την
διάρκεια των μαθημάτων

 Είναι περισσότερο συγκεντρωμένος

 Ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτικού

 Συμμετέχει σε δυαδικό παιχνίδι



Εκτίμηση ειδικού παιδαγωγού
6 / 2010

 Έντονα κινητικός κατά την διάρκεια του
μαθήματος

 Διάσπαση προσοχής

 Σηκώνει το χέρι για να μιλήσει

 Συμμετέχει στο διάλειμμα σε ομαδικά
παιχνίδια



Εκτίμηση ειδικού παιδαγωγού
10/ 2010

 Παλινδρόμηση σε κοινωνικό επίπεδο

 Άρνηση για το σχολείο

 Αποφυγή βλεμματικής επαφής

 Αποφυγή δυαδικού παιχνιδιού

 Επιθετικότητα – διάσπαση προσοχής



Εκτίμηση ειδικού παιδαγωγού
2/2011

 Μείωση κινητικότητας

 Ικανοποιητική συγκέντρωση προσοχής

 Συμμετοχή σε δυαδικές δραστηριότητες

 Συμμετοχή σε μικρές ομάδες

 Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων

 Συμμετοχή στο μάθημα



Εκτίμηση ειδικού παιδαγωγού
5/2011

 Συμμετέχει ενεργά σε συγκεκριμένα μαθήματα

 Απαντά σε ατομικές και ομαδικές ερωτήσεις

 Σταθερή επικοινωνιακή βλεμματική επαφή

 Ομαλή πρόσβαση στο σχολικό περιβάλλον

 Σύναψη φιλικών σχέσεων με συμμαθητές



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η παρέμβαση της
διεπιστημονικής ομάδας
είναι ολιστική και καλύπτει
ένα ευρύ φάσμα των
δυσκολιών του παιδιού

Τα αποτελέσματα είναι
φανερά

Η συνεργασία της
οικογένειας και του
σχολείου συμβάλλουν
σημαντικά στην
μακροπρόθεσμη και
βραχυπρόθεσμη

κατάκτηση των στόχων
των ειδικών ειδικής αγωγής

 Βελτίωση των κοινωνικών του
δεξιοτήτων

 Συμμετοχή ενεργητική στη τάξη

 Βελτίωση στην αναγνώριση και
διαχείριση συναισθήματος

 Καλύτερες σχολικές επιδόσεις


