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Γεια σου! Με λένε Αγάπιο κι έχω ένα 

σύνδρομο που ονομάζεται Άσπεργκερ. 

 

Δεν είμαι ο μοναδικός  με Άσπεργκερ 

στον κόσμο! Σαν κι εμένα υπάρχουν 

χιλιάδες,  μεγάλοι και μικροί. 

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά άτομα 

με το σύνδρομο αυτό και ίσως να έχεις 

γνωρίσει κάποιον σαν εμένα.  

  

Ακολούθησέ με! 



Έχω ανάγκη κάποιες φορές να 

είμαι μόνος μου  

Εσένα τι σου αρέσει να κάνεις μόνος σου;  

Μου αρέσει να είμαι 

μόνος μου. Νομίζω όμως 

πως σε όλους τους 

ανθρώπους αρέσει 

κάποιες στιγμές να είναι 

μόνοι τους!  



Δυσκολεύομαι να κάνω φίλους 

Εσένα τι σου αρέσει να κάνεις με τους φίλους σου; 

Μπορεί να δυσκολεύομαι 

να κάνω φίλους , αυτό 

όμως δε σημαίνει πως δε 

μπορώ να κάνω ή πως δε 

θέλω. Ίσως χρειαστώ τη 

βοήθεια των άλλων γι’ 

αυτό. 



Μπορώ να μάθω κάτι ή να 

ασχοληθώ με κάτι συγκεκριμένο 

πάρα πολύ καλά 

Εσένα με τι σου αρέσει να ασχολείσαι τον ελεύθερο χρόνο σου; 

Μου αρέσει να μελετάω 

διάφορες πληροφορίες 

και συνήθως τις θυμάμαι 

με λεπτομέρεια.  



Συνήθως δε μου αρέσουν οι 

εκπλήξεις 

Πες μου για μια έκπληξη που σου έκαναν ή έκανες εσύ! 

Οι εκπλήξεις συνήθως δε μου 

αρέσουν, γιατί είναι κάτι που 

συμβαίνει εκτός 

προγράμματος. Οτιδήποτε 

συμβαίνει , διαφορετικό από 

αυτό που περιμένω μου 

προκαλεί συχνά άγχος ή 

θυμό. 



Μπορεί να μιλάω αρκετή ώρα 

για το ίδιο θέμα 

Εσύ για πιο θέμα θα μπορούσες να μιλάς ασταμάτητα; 

Αυτό είναι κάτι που αρκετές 

φορές κουράζει τους 

άλλους που με ακούνε. 

Συμβαίνει γιατί νιώθω καλά 

όταν λέω συνεχώς τα ίδια 

πράγματα ή γιατί δε ξέρω τι 

άλλο μπορώ να πω.  



Κάποιες φορές δεν καταλαβαίνω τις 

μεταφορές και τις παρομοιώσεις στο λόγο 

Όταν μιλά κάποιος καταλαβαίνω 

ακριβώς αυτά που λέει. Γι’ αυτό 

πολλές φορές λόγια που ακούω-

που μπορεί ανάμεσα σε αυτά να 

υπάρχει μία μεταφορά ή μια 

παρομοίωση-τα εξηγώ με την 

ακριβή τους έννοια. Αυτό μπορεί 

να δημιουργήσει κάποιες φορές 

σύγχυση με το συνομιλητή μου.   



Δε μπορώ να καταλάβω και να ακολουθήσω 

κανόνες της κοινωνίας μας 
Η κοινωνία έχει κάποιους 

κανόνες που πρέπει να 

ακολουθούμε, π.χ. πρέπει 

να είμαστε ευγενικοί. Πολλοί 

άνθρωποι το πετυχαίνουν 

αυτό. Οι άνθρωποι με 

Άσπεργκερ πολλές φορές 

δεν κατανοούν αυτούς τους 

κανόνες, με αποτέλεσμα 

κάποιοι να παρεξηγούν τη 

συμπεριφορά τους.  



Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά 

που μπορεί να έχω…  

• Είμαι ευαίσθητος στους ήχους , στο φως 

και στις μυρωδιές 

• Μου αρέσει η τακτοποίηση  

• Δε μου αρέσει να με αγγίζουν  

• Μπορεί να γίνω πολύ επίμονος σε κάτι 

• Δυσκολεύομαι να καταλάβω τι νιώθει 

κάποιος  

• Δυσκολεύομαι να πω ή να δείξω τι νιώθω 

εγώ 



Και κάποια άλλα … 

 • Καμιά φορά γίνομαι 

αδέξιος ή άγαρμπος 

• Αποφεύγω να κοιτώ τους 

άλλους στα μάτια όταν 

τους μιλάω 

• Όταν θέλω να ηρεμήσω 

κάνω κάποιες κινήσεις με 

το σώμα μου, τις ίδιες κάθε 

φορά 

• Δεν καταλαβαίνω τι θέλει 

να μου πει κάποιος με το 

βλέμμα του ή με τις 

κινήσεις του , χωρίς να 

μιλήσει  



Αξίζει να ξέρουμε ότι…. 

 

Τα άτομα με σύνδρομο Άσπεργκερ μπορούν να 

βοηθηθούν μόνο με την εκπαίδευση!!! 

Εκπαίδευση Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 



Ομαδική Δραστηριότητα 



Εκπαιδευτική αντιμετώπιση-  

Τάξη Α΄ Δημοτικού 
Γλώσσα:   

 Πολυαισθητηριακή μέθοδος για τη συνειδητή εκμάθηση των 

γραμμάτων 

Παραδείγματα: 

Α α: άμμος, αφρός, αλάτι, αλεύρι 

Β β: βίδες (από χαρτί), βαμβάκι 

Γ γ : γλάρος, γωνία 

Δ δ: δέντρο, δεινόσαυροι 

Ε ε: ελιές (από χαρτί), Ελλάδα 

Ζ ζ : Ζίκ-ζακ (καμπύλη), ζώνη, ζύμη, ζάρια, ζάχαρη 

Η η: ήλιοι (από χαρτί ) 

Θ θ: θυμάρι 

Ι ι: ινδιάνος, ιπποπόταμος 

Κ κ: κανέλα, κουμπιά, καφές, καλαμπόκι, κουκούτσια, καρύδια, κύμινο, 

καπάκια 

Λ λ: αποξηραμένα λουλούδια, φλούδες από λεμόνια  

Μ μ: μακαρόνια, μολύβια 

 



Ν ν: σήμα νίκης  

Ξ ξ: ξύλα, ξύσματα 

Ο ο: όστρακα 

Π π: πόρτα, παράθυρο, πλαστελίνη, πέτρες 

Ρ ρ: ρολόι ,ρύζι, ρίγανη 

Σ σ ς: σαλιγκάρι, σφυρίχτρα, σύκο, σπίρτα, σιδηρόδρομος, 

σκοινί, σπόρια 

Τ τ: τάπες 

Υ υ: ύφασμα, υποβρύχιο 

Φ φ: φίδι, φακές, φελλοί  

Χ χ: Χίος ,χάντρες, χρυσόσκονη 

Ψ ψ: ψάρι, ψίχουλα 

Ω ω : ώρα 

 

 

Η πολυαισθητηριακή μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και  

 για άλλες περιπτώσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 ομαδοσυνεργατικά, σε επίπεδο τάξης 

 

 

 



 Ομαδικά παιχνίδια σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό 

της τάξης : 

• μπορούμε πρώτα να προετοιμάσουμε τους 

συγκεκριμένους μαθητές κι έπειτα να παίξουμε σε 

επίπεδο τάξης 

• συμβάλουν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των 

μαθητών κάνοντας τους να εντάσσονται πιο εύκολα στην 

ομάδα της τάξης  

• ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους 

• αποτελούν κίνητρο για εκείνους 

(Myles & Simpson,1998) 

Παράδειγμα: 

Παίζουμε «Λέξεις που αρχίζουν από ένα γράμμα». Νικήτρια 

είναι η ομάδα που θα βρει τις περισσότερες. 

 



 

Εκπαιδευτική αντιμετώπιση - 

Μαθηματικά 

  

Δραστηριότητες: 

  Αρίθμηση προς έναν αριθμό-

στόχο και αντίστροφα- 

συνδυασμός με κίνηση  

 

 Απαρίθμηση με πούλια «Κρύψε 

3. Μέτρησε αρχίζοντας από τον 

αριθμό όσων έκρυψες» 

 

 

 

 

 



Εκπαιδευτική Αντιμετώπιση 

Μαθηματικά  
 

 Μαθαίνοντας πρότυπα 



Εκπαιδευτική αντιμετώπιση - 

Μαθηματικά 

 

 Ντόμινο του «1 λιγότερο» 

 Κάρτες απάντησης του «1 περισσότερο από» 

 Αριθμομηχανή «2 περισσότερων από» (0+2=) 

 Πλαίσια των 5(αργότερα και των 10) 

 «Τρελοί μπερδεμένοι αριθμοί» 

 «5 και…» 

 «φτιάξτε10»  

 

 

 

 

(Van de Walle,2001) 

 

 



Εκπαιδευτική αντιμετώπιση- 

κοινωνικά ελλείμματα 

 
 Κοινωνικές ιστορίες: «Μια κοινωνική ιστορία 

περιγράφει μια κατάσταση, μια δεξιότητα ή ιδέα που 

σχετίζεται με κοινωνικές καταστάσεις, προοπτικές και 

κοινές απαντήσεις με συγκεκριμένο τρόπο γραφής και 

ειδική δομή» (C. Grey, 1991). Γενικά, είναι πολύ 

αποτελεσματικές για τη διδασκαλία κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Μπορεί να περιέχουν εικόνες , λόγο ή 

συνήθως και τα δύο π.χ.: κοινωνική ιστορία 

«συμπεριφέρομαι με ευγένεια», «σηκώνω το χέρι μου». 

 Σε επίπεδο τάξης: ομαδικό παιχνίδι με καρτέλες 

«Είμαι ευγενικός»- «Δεν είμαι ευγενικός». 

 

 



Αντιμετώπιση της ηχολαλίας 

Σταμάτημα (την ώρα του μαθήματος) 

 

Μετατροπή της από μονόλογο σε διάλογο! 



 

Εκπαιδευτική αντιμετώπιση- 

κοινωνικά ελλείμματα 

 
 

 πίνακας αυτορρύθμισης-επιβραβεύσεων 

 Βασίζεται στα ελλείμματα που παρουσιάζει το παιδί 

 ενημερώνει το παιδί αλλά και το γονέα για τις προσδοκίες 
που έχει ο εκπαιδευτικός 

 συμβάλλει στην αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς του 
παιδιού 

 αποτελεί ένα κίνητρο για το παιδί  

 

 

 



Σήμερα… Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 

1.Πρόσεχα στη 

Γλώσσα κι ήξερα 

πάντα που 

βρισκόμασταν 

  

          

2.Έγραφα καθαρά            

3.Έκανα τα 

Μαθηματικά μου 
          

4. Έγραφα πάντα 

ό, τι μου έλεγαν οι 

δασκάλες μου  

          

5.Είπα κάτι που  

ένιωσα ή κάτι που 

ήθελα να κάνουν 

οι άλλοι 

          

6.Σήκωσα μία 

φορά το χέρι μου 

για να πω κάτι 

          

7.Ήμουν ευγενικός 

με τα άλλα παιδιά 

και τις δασκάλες 

μου 

          

          

  

  

  

Τι κατάφερα να κάνω ;                        

Μπράβο μου!!! Τώρα μπορώ να κερδίσω τη σφραγιδούλα μου!!!  



Σε πιο απλή μορφή 

ΗΜΕΡΑ: 

 

ΔΟΥΛΕΥΩ ΓΙΑ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

 

ΤΡΙΤΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 



Εκπαιδευτική αντιμετώπιση- 

κοινωνικά ελλείμματα 

 τετράδιο επικοινωνίας εκπαιδευτικού-γονέα 

 συμπληρώνεται καθημερινά (και ηλεκτρονικά) 

  συμβάλλει στην καθημερινή ενημέρωση και των δύο 

  «χτίζει» τη  μεταξύ τους συνεργασία  

 



Εκπαιδευτική αντιμετώπιση  

Τάξη Γ΄ Δημοτικού 
Γλώσσα 

 
χρήση μνημονικών κανόνων για  
εκμάθηση ορθογραφίας (π.χ. ποιηματάκια,  
οπτικοποιήσεις) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ταξιδεύεις; Ταξιδεύω! 

Με ευ τα ρήματα σε –εύω. 

 εικόνες για εκμάθηση λεξιλογίου ενοτήτων σχολικού βιβλίου και καρτέλες 
ορθογραφίας 



 Μνημονικοί πίνακες για ορθογραφία 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εκπαιδευτική αντιμετώπιση 

 
Μαθηματικά 

 
 Μαθηματικά παιχνίδια για την εκμάθηση της 
προπαίδειας όπως μαθηματικός λαβύρινθος παζλ, 
τόμπολα, μάντης, παιχνίδια με καρτέλες, παιχνίδι 
«βεντάλια» κ.λπ. (έχουν εφαρμογή και σε άλλους 
μαθητές με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) 

 
Μνημονικές τεχνικές για την εκμάθηση της 
προπαίδειας του 9(δάχτυλα, νοερές αφαιρέσεις 
ψηφίων) 

 
Τραγούδια για την προπαίδεια 

 
 
 



Εκπαιδευτική αντιμετώπιση 
Μαθηματικά-επίλυση προβλήματος 

 οπτικοποίηση των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων στα Μαθηματικά 
κατά Polya(Polya, 1957) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τι κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα με αριθμούς; 

1)  Πρώτον  : Διαβάζω τι γράφει στο πρόβλημα 2 φορές για 

να το καταλάβω καλά. 

                           
2)  Δεύτερον : Σκέφτομαι για λίγο ποια πράξη πρέπει να 

κάνω. Θα κάνω πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή 

διαίρεση; 

                    

Ποιό θα κάνω;;;;      +   -   χ   :  
Για να βρω τι πράξη θα κάνω μπορεί να χρειαστεί να 

ζωγραφίσω με το μολύβι μου αυτό που μου λέει το 

πρόβλημα  ή να υπογραμμίσω μία λέξη –κλειδί. 

 
3)  Τρίτον :    Κάνω προσεκτικά την πράξη. 

                            

    4)Τέταρτον: Ελέγχω τη δουλειά μου.  

       Σκέφτομαι αν αυτό που βρήκα είναι λογικό.  

       Αν δεν είναι ,ξανακάνω το πρόβλημα! 

   5)Πέμπτον :Απαντώ.  

Έλυσα το  πρόβλημα!!! Μπράβο μου!!! 

  



 Λέξεις κλειδιά για επίλυση προβλημάτων 

Πότε κάνουμε πρόσθεση, αφαίρεση, πολ/σμό και 
διαίρεση 
Στα προβλήματα υπάρχουν ορισμένες λέξεις που μας βοηθούν συνήθως να 
καταλάβουμε τι πράξη πρέπει να κάνουμε. 
 
ΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΘΕΣΗ:   (+) 
Όταν στο πρόβλημα υπάρχουν οι λέξεις:  
 Όλα μαζί 

 Αυξήθηκε 

 Περισσότερα 

 Παραπάνω  

 Συνολικά 

 Κερδίζει/κέρδος 

 

ΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ:  (-) 
Όταν στο πρόβλημα υπάρχουν οι λέξεις: 
 Πόσα έμειναν; 

 Ξόδεψε 

 Πόσα ρέστα; 

 Έχασε 

 Λιγότερα 

 Υπόλοιπο 

 Έκπτωση 

 Διαφορά 

 

Προσοχή!: προσθέτουμε κι αφαιρούμε μεταξύ τους ίδια πράγματα κι όχι 
διαφορετικά. Για παράδειγμα μαθητές με μαθητές κι όχι  μαθητές με θρανία. 

 
ΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ:  (Χ) 
Όταν λέει πόσο κάνει το ένα και ζητάει τα πολλά. 
 
Όταν στο πρόβλημα υπάρχουν οι λέξεις: 
 2 φορές, 3 φορές... 

 Διπλάσιος, τριπλάσιος 

 
ΠΟΤΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ:  (:) 
Όταν λέει πόσο κάνουν τα πολλά και ζητάει το ένα. 
 
Όταν στο πρόβλημα υπάρχουν οι λέξεις: 
 μοιράζω 

 καθένα/κάθε ή ένα 

 



Εκπαιδευτική αντιμετώπιση 
Ιστορία 
Εκμάθηση της ιστορίας μέσω κόμικς, σχεδιαγραμμάτων ,εννοιολογικών 
χαρτών και εικόνων 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η λερναία Ύδρα και ο κάπρος του Ερύμανθου 

Η λερναία Ύδρα 
 

 

Κάποτε στη λίμνη Λέρνη της Πελοποννήσου ζούσε ένα φοβερό νερόφιδο , με 

τεράστιο σώμα και 9 κεφάλια. Από τα στόματά του έβγαινε φωτιά που 
κατάκαιγε φυτά , ζώα κι ανθρώπους. Οι κάτοικοι της περιοχής ήταν απελπισμένοι 
και κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει τη λίμνη . 

 
Ο Ευρυσθέας διέταξε τον Ηρακλή να σκοτώσει αυτό το τέρας. 
 

 
 
Ο Ηρακλής πήγε στη λίμνη Λέρνη μαζί με τον ανιψιό του,  τον Ιόλαο.  

 

Λίμνη Λέρνη Μυκήνες  

 

Μάθημα 3 

Τη Λερναία Ύδρα να 

πας να σκοτώσεις! 









Ετικέτες με εικόνες και λεζάντες για κάθε 
τετράδιο 

 

Τετράδιο μουσικής 

 

Τετράδιο Παραγωγής λόγου                  Τετράδιο Παραγωγής λόγου  

Τετράδιο εργασιών                                     Τετράδιο εργασιών 



Εκπαιδευτική αντιμετώπιση   
 

Κοινωνικές δεξιότητες 
 

 Διδασκαλία με κοινωνικές ιστορίες :«συναισθήματα», «ελέγχω το θυμό 
μου», «μένω πάντα κοντά» (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985) 

 Ομαδικά παιχνίδια-δραστηριότητες σε επίπεδο τάξης σε συνεργασία με 
τον εκπαιδευτικό της τάξης π.χ. παντομίμα συναισθημάτων, ζάρι 
συναισθημάτων, ταξινόμηση καρτελών με θετικά και αρνητικά 
συναισθήματα σε δύο κατηγορίες (Attwood, 2004) 

 
 
 
 
 
 



ΟΤΑΝ ΘΥΜΩΝΩ  ΑΝΤΙ 

 Καρτέλες διαχείρισης θυμού 



 Διδασκαλία μεταφορικού λόγου 







 Διάλογοι για καθημερινή επικοινωνία 

 

 Επικοινωνώ με ευγένεια 

 Eυχές 

 Χαιρετισμοί – Αποχαιρετισμοί 

 Τηλεφωνικός Διάλογος 

 Χειρονομίες-Νεύματα 

 

 

 

 

 

 

 



ψυχοκινητικά παιχνίδια όπως μπόουλινγκ 

 
 Τα παίζουμε στο διάλειμμα  

 Έτσι ο μαθητής δεν  είναι απομονωμένος  
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