
 

 

                            Τν παηδί κε ΓΔΠ-Υ  ζην Νεπηαγσγείν. 

                                                                                                                          

 

    Ζ ζέζε ηνπ λεπίνπ ζηελ ηάμε 

1. Ζ ζέζε ηνπ παηδηνύ κε ΓΔΠ-Υ πξέπεη λα είλαη  όζν πην θνληά ζηελ/νλ εθπαηδεπηηθό. 

2. Πξνζέρνπκε λα κελ  έρεη απέλαληη ή δίπια ηνπ παηδηά  πνπ ζπλήζσο ηνλ απνζπνύλ. 

3. Πξνζέρνπκε από ηε ζέζε ηνπ λα κελ  έρεη ζέα ζηελ πόξηα ή ζηα παξάζπξα. 

4. Όηαλ θάζεηαη  ζε νκάδεο ή κνηξάδεηαη ην ίδην ζξαλίν ρξεηάδεηαη  παηδηά κε  θαιό πξόηππν 

ζπκπεξηθνξάο. 

 

                                         Τερληθέο γηα ηελ παξακνλή ζηελ παξενύια 

 

1. Σηεθόκαζηε  θνληά ζην παηδί θαη πξνζπαζνύκε λα έρνπκε   βιεκκαηηθή επαθή καδί ηνπ ζρεδόλ 

ζπλέρεηα.  

2. Ζ  ζπγθέληξσζε ησλ παηδηώλ κε ΓΔΠ-Υ εληζρύεηαη όηαλ   αξρίδεη ε δξαζηεξηόηεηα  κε έλα 

ερεηηθό ζήκα (π.ρ. έλα κηθξό θακπαλάθη, έλα ρξνλόκεηξν  θνπδίλαο). 

3. Ζ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο λα είλαη  όζν ην δπλαηό πην ζύληνκε. 

4. Ζ  παξνπζίαζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο βνεζάεη ηελ  εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηώλ  (βαζηθέο 

ηδέεο, εμέιημε, δξαζηεξηόηεηεο, ηη πξέπεη λα κάζνπλ ηα παηδηά). 



 

 

5. Ξεθηλάκε κε ηα ζεκαληηθά ζεκεία ηεο δξαζηεξηόηεηαο  θαη κεηά πεγαίλνπκε ζηα πην 

δεπηεξεύνληα, θαζώο  ν καζεηήο εμαληιεί ζηαδηαθά ηα πεξηζώξηα ζπγθέληξσζήο ηνπ. 

6. Φξεζηκνπνηνύκε πνηθηιία επνπηηθώλ κέζσλ (εηθόλεο, ήρνη,  θιπ) γηα αλαλέσζε ηεο πξνζνρήο ηνπ 

παηδηνύ  κε ΓΔΠ-Υ. 

7. Εεηνύκε όιε ε ηάμε λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηό πνπ δηαβάδεηαη ή αθνύγεηαη, κε νκαδηθέο 

απαληήζεηο, ζήθσκα ρεξηώλ (πρ. «Πόζνη από εζάο έρνπλ πάεη/ δεη/ αθνύζεη…;»), εξσηήζεηο ζε 

δηαθνξεηηθά άηνκα θάζε θνξά. 

8. Δκπιέθνπκε ην παηδί κε ΓΔΠ-Υ ζηε δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη, κε 

ζπρλέο εξσηήζεηο γύξσ από ηελ ελόηεηα πνπ επεμεξγαδόκαζηε. 

9. Τειεηώλνληαο αλαθεθαιαηώλνπκε, αλαθέξνληαο ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ καζήκαηνο. 

                                                 

                                                              Τερληθέο γηα νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ  

1. Αλαζέηνπκε νκαδηθέο εξγαζίεο ή δξαζηεξηόηεηεο ζηελ ηάμε θαη δίλνπκε ζην παηδί κε ΓΔΠ-Υ 

έλα δηαθξηηό ξόιν κέζα ζηελ νκάδα. 

2. Γε βάδνπκε πεξηηηέο εηθόλεο, ρσξίο θάπνηα ρξεζηκόηεηα γηα ηελ εξγαζία , πξνθεηκέλνπ λα 

απνθύγνπκε ηελ απόζπαζε πξνζνρήο  .  

3. Πεξηνξίδνπκε ζε κία ζειίδα  ηηο εξγαζίεο , ώζηε λα ππάξρεη θαη  αξθεηόο θελόο ρώξνο ζηε ζειίδα . 

4. Αλ ρξεηαζηεί θαιύπηνπκε ηα κέξε ηεο ζειίδαο πνπ δελ  δνπιεύνληαη εθείλε ηε ζηηγκή, ώζηε ην 

παηδί λα επηθεληξώλεηαη ζηε  ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα- άζθεζε θάζε θνξά. 

5. Μαδεύνπκε ηηο εξγαζίεο όιεο ηεο ηάμεο ηαπηόρξνλα γηα λα κε βηάδεηαη λα ηειεηώζεη πξώηνο. 

6. Απαηηνύκε λα παξαδώζεη ηελ εξγαζία ηνπ νπσζδήπνηε, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα. 

                                    Τερληθέο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

1. Γίλνπκε βάζε ζηελ αθξίβεηα θαη ηελ νξζόηεηα θαη όρη ζηελ πνζόηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπ καζεηή κε 

ΓΔΠ-Υ. 

2. Δπηβξαβεύνπκε κε ζπλέπεηα  ηε ζπκκεηνρή ηνπ  θαη ηε δηάξθεηά ηεο. 

 



 

 

3. Σηαδηαθά πξνζδνθνύκε από ην παηδί κε ΓΔΠ-Υ λα απμάλεη ην ρξόλν ζπκκεηνρήο ηνπ γη απηό 

δίλνπκε πεξηνξηζκέλε επηβξάβεπζε γηα ηελ ειιηπή  νινθιήξσζε ηεο  εξγαζίαο   

                              

                              Τερληθέο γηα  δηαρείξηζε ηε  ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πεηζαξρίαο. 

1. Ζ επηβξάβεπζε κπνξεί λα είλαη θη έλα ρακόγειν, έλα ρηύπεκα ζηελ πιάηε. Όηαλ  θάπνηα 

ζπκπεξηθνξά βγαίλεη εθηόο νξίσλ ρξεζηκνπνηνύκε  ηελ ππελζύκηζε πνπ  κπνξεί λα είλαη κία απιή 

θξάζε π.σ. «Χπειάζομαι πξνζνρή!», ή κία ρεηξνλνκία π.σ. «το να αγγίξω το αςτί μος για να 

ςπενθςμίσω ότι θέλω να με ακούσει». 

2. Οη παξαηεξήζεηο γηα αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζα πξέπεη λα δηαηππώλνληαη κε ηξόπν ζεηηθό, π.ρ. 

όρη «Μην κάνειρ… ή κακώρ έκανερ…», αιιά «Την επόμενη υοπά ππέπει να…, καλό είναι να κάνειρ 

αςτό, αντί να κάνειρ το άλλο»).  

3. Δπηιέγνπκε πόηε έρεη πξαγκαηηθά ζεκαζία λα θάλνπκε παξαηήξεζε θαη πόηε κπνξνύκε λα 

παξαβιέςνπκε θάπνηα πξάγκαηα. Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνζπαζνύλ λα πξνθαιέζνπλ πξνζνρή, 

πνιιέο θνξέο εμαιείθνληαη όηαλ αγλνεζνύλ.   

4. Απνθεύγνπκε λα  κεηώζνπκε  ην παηδί κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

5. Απνθεύγνπκε λα  ηηκσξνύκε ηε  ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ππεξθηλεηηθόηεηα θαη ηελ 

έιιεηςε πξνζνρήο, εζηηάδνπκε ζηελ παξαβαηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο θαλόλεο  θαη πάληα κε 

ζηαζεξόηεηα!. 

6. Δπαλαιακβάλνπκε θαζεκεξηλά ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο, θαζώο θαη  ηηο ζπλέπεηεο.  

7. Γηα λα βξίζθεη δηέμνδν ζηελ ελεξγεηηθόηεηά ηνπ,  επηηξέπνκε  λα δνπιάεη κία καιαθή κηθξή 

κπαιίηζα ή λα απαζρνιεί ην ρέξη ηνπ κε θάηη πνπ δελ ελνριεί θαλέλαλ θαη δελ θάλεη ζόξπβν ή 

πξνηξέπνπκε ην παηδί λα θάλεη δηαδξνκέο π.ρ. ζην γξαθείν γηα λα θέξεη πξάκαηα, θιπ.  

8. Αθνύκε ην παηδί θαη ηνπ δίλνπκε  πεξηζώξην λα εθθξάδεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ. 

9. Αλ ρξεηαζηεί πξνηξέπνπκε  ην καζεηή  λα ζθέθηεηαη δπλαηά. Κάλνπκε ζπρλά δηαιείκκαηα (δελ 

μερλάκε όηη ρξνληθό εύξνο ηεο πξνζνρήο ηνπ είλαη ην αλώηαην 15‐20 ιεπηά)  

                                             

 Γόκεζε δηδαζθαιίαο 

1. Πξνζπαζνύκε λα έρνπκε πξόγξακκα  ξνπηίλαο θάζε κέξα. 

2. Καιό είλαη λα ππάξρεη ζηελ ηάμε (θνληά ζην ζξαλίν ηνπ θαη ζην ηακπιό αλαθνηλώζεσλ) έλα 

πηλαθάθη πνπ λα δείρλεη κε εηθόλεο ή θαη λα γξάθεη ην πξόγξακκα ηεο εκέξαο, ηα ζηάδηα πνπ 

αθνινπζνύληαη όηαλ εηνηκαδόκαζηε λα θύγνπκε γηα ην ζπίηη, βαζηθνύο θαλόλεο πνπ ζπλήζσο 

παξαβηάδεη. 

Από ηε Νεπηαγσγό ηνπ Κ.Δ.Σ.Υ.  : Βαζηιηθή Μπνύηδα.         


