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Εισαγωγή  

Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στον έγκαιρο προσδιορισμό της κατάστασης. Παρά το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία 

είναι αργή, είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδιασία 

(δάσκαλοι,μαθητές, γονείς). Τα βήματα ένα και δύο είναι σημαντικά για τους μαθητές. Εδώ είναι που οι 

περισσότερες ιστορίες αποτυγχάνουν. Οι γονείς και οι δάσκαλοι πρέπει να είναι ενήμεροι επίσης γι’αυτο τον 

κίνδυνο.  

 Τα βήματα από το τρία μέχρι το πέντε παρουσιάζουν τον τρόπο που αρκετές πράξεις θα πρέπει να υιοθετηθούν 

ώστε οι μαθητές να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να ζητήσουν συμβουλές. Τα βήματα έξι μέχρι οχτώ μπορεί να 

αποτελούν μια επαναληπτική διαδικασία αφού πολλά πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν και να εφαρμοστούν ώστε 

να έχουμε ένα  προσαρμοσμένο και εξατομικευμένο μονοπάτι.  

Τα τελευταία δύο βήματα έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση της διαδικασίας και τη διάδοση της ιστορίας σ’αυτους 

που επωφελούνται.  
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Παρατήρηση 

Ένα από τα πρώτα βήματα είναι να παρατηρήσουμε ότι κάτι σας κάνει να δείχνετε διαφορετικοί. Ή σας κάνει να 

νιώθετε διαφορετικοί. Είναι η παρατήρηση των πραγματικών συνθηκών της σχολικής τάξης.  

1. Εξερευνήστε τους φίλους δίπλα σας μέσα στη τάξη. Επιλέξτε τυχαία μερικούς από αυτούς.  

2. Θεωρείτε ότι η επίδοσή τους είναι καλύτερη από τη δική σας? 

3. Ελέγξτε αν η επίδοσή τους είναι καλύτερη από τη δική σας ακόμα και στα αγαπημένα σας μαθήματα.  

4. Ρωτήστε τους πόσο χρόνο αφιερώνουν για την προετοιμασία του επόμενου μαθήματος.  

5. Ρωτήστε τους πόσο χρόνο αφιερώνουν για το διάβασμα στο σπίτι και για την προετοιμασία της επόμενης 

σχολικής ημέρας . 

6. Εξετάστε τη συμπεριφορά και την πρόοδο των μαθητών βασισμένοι στα δεδομένα της τάξης.  

 

Ιστοσελίδες  
 School Safety Success Stories  

Η διαδικτυακή πύλη του The School Safety Net περιλαμβάνει ιστορίες επιτυχίας, αληθινές 
περιπτώσεις , χρησιμοποιώντας το φίλτρο “Students with learning difficulties”. 
 

 “Fostering the child’s positive behaviors” - Learned Lessons - GOOD PRACTICE GUIDE for a 

positive education of the parents, teachers and students  

Ένα άρθρο που αφορά έναν οδηγό καλής πρακτικής και στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα 
εργαλείο για να εφαρμόσει μια μεθοδολογία προετοιμασίας για τους επαγγελματίες.   

 

 

  

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_sstory.php
http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010002_Stimularea%20comportamentelor%20pozitive%2014%20oct.pdf
http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010002_Stimularea%20comportamentelor%20pozitive%2014%20oct.pdf
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Επίγνωση της δυσκολίας  

Το πιο σημαντικό έργο είναι να βρείτε κάθε δυνητική δυσκολία. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι 

μαθητές κατά την καθημερινή σχολική πρακτική. Υπάρχουν διαφορές από μαθητή σε μαθητή. Κάντε τα ακόλουθα 

βήματα ή καντε στον εαυτό σας τις ερώτήσεις και δράστε ανάλογα.  

1. Θεωρείτε ότι οι περισσότεροι από τους συμμαθητές σας έχουν καλύτερη επίδοση από εσας? 

2. Θεωρείτε ότι οι συμμαθητές σας κατανοούν τα πράγματα καλύτερα και γρηγορότερα από εσάς? 

3. Θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποια μαθήματα για τα οποία προσπαθείτε πραγματικά πάρα πολύ αλλά ο κόπος 

σας δεν ανταμείβεται αναλόγως? 

4. Θεωρείτε ότι υπάρχουν πράγματα στην τάξη τα οποία δεν μπορείτε να ακολουθήσετε? 

5. Θεωρείτε ότι παρά την προσπάθεια που κάνετε στην τάξη, υπάρχουν ακόμα θέματα που λείπουν στο κομμάτι 

της κατανόησης της θεωρίας του κάθε μαθήματος?  

6. Κάθε θετική απάντηση στις προγούμενες ερωτήσεις θα πρέπει να σας οδηγεί στο τρίτο βήμα.  

 

Ιστοσελίδες  
 Communication and early school leaving  

Στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες Ευρωπαικές χώρες για την καταπολέμηση της 

πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης . Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει επίσης μια κοινή στρατηγική για 

την πρόληψη του φαινομένου.   

 Educational tool to fight risk  

Χρήσιμα εργαλεία που έχουν μπει σε πράξη . Για παράδειγμα, ερωτηματολόγια που εξετάζουν 

τα χαρακτηριστικά των μαθητών σε κίνδυνο και αξιολόγηση αυτών των εργαλειών.     

 

 

 

  

http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2
http://stayatschool.pixel-online.org/info/EDP_teachers.php?par=4#par04
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Ζητήστε συμβουλές  

Παρά τα συναισθήματά σας, οι περισσότεροι από τους μαθητές αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Είναι κοινό 

στην καθημερινή πρακτική του σχολείου και στις περισσότερες υποθέσεις η λύση να είναι πολύ απλή. Χρειάζεται 

όμως να δείτε τα πράγματα από διαφορετική γωνία και η καλύτερη προοπτική γι’αυτό είναι η οικογένεια και οι 

δάσκαλοί σας.   

1. Κάντε μια μικρή συζήτηση για τα πράγματα που έχετε ανακαλύψει στο δεύτερο βήμα με τους γονείς σας. 

Αναφέρετε παραδείγματα της καθημερινής σας ζωής στο σχολείο. Απλά παρουσιάστε την υπόθεση στους 

γονείς σας.   

2. Ζητήστε από τον αγαπημένο σας δάσκαλο να έχετε μαζί του μια ιδωτική συζήτηση για τυχούσες  δυσκολίες 

που μπορεί να έχετε στο αντικείμενο που διδάσκει. Έχετε υπόψην σας ότι οι δάσκαλοι θέλουν πραγματικά να 

γνωρίζουν το πώς αισθάνεστε.   

3. Συζητήστε το ‘’μικρό’’ σας πρόβλημα με τον δάσκαλο στου οποίου το αντικείμενο αντιμετωπίζετε δυσκολίες . 

Αν όντως αισθάνεσθε άβολα να συζητήσετε με ένα συγκεκριμένο δάσκαλο, επίλέξτε κάποιον με τον οποίον 

αισθάνεστε άνετα και κάνετε μαζί του μια ανοιχτή συζήτηση για το σχολείο και τα μαθήματά σας. 

Παρουσιάστε τα συναισθήματά σας καθαρά.   

4. Ζητήστε περαιτέρω και συμπληρωματική εργασία για το αντικέιμενο που δεν αισθάνεστε άνετα και οι 

επιδόσεις σ’αυτό δεν σας ικανοποιούν.   

 

 

Ιστοσελίδες 
 “Student's induction” Guide for teachers and trainers  

Αυτός ο οδηγός σχεδιάστηκε για να βοηθήσει δασκάλους με τις πληροφορίες που χρειάζονται 

για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ένταξης των μαθητών.  Κατά τη διάρκεια 

μαθησιακών δραστριοτήτων , οι μαθητές θα γίνουν από παθητικοί συμμετέχοντες σε ενεργούς 

.  

 Guide for children with special educational needs (icons) - iPhone app  

Ανάσκοπηση ενός διαδικτυακού άρθρου που παρουσιάζει μια εφαρμογή που βοηθά τα παιδιά 

να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες.   

 External Support and Cooperation 

Αυτή η ενότητα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εξετάσουν  αιτίες και στηρίγματα για 

μαθητές και δασκάλους στην αντιμετώπιση και πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 

.  

 School Safety Success Stories  

Η διαδικτυακή πύλη του The School Safety Net περιλαμβάνει ιστορίες επιτυχίας, αληθινές 

περιπτώσεις , χρησιμοποιώντας το φίλτρο “Students with learning difficulties”. 

 Learning tools about self-esteem and evaluation  

Αυτή η ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά αφοσιωμένη στην έρευνα και δράση για την προώθηση 

της αυτονομίας του μαθητή. Μαθησιακά μονοπάτια στοχεύουν στο να βοηθήσουν στην 

διαδικασία αυτο-ανακάλυψης παρέχοντας υλικά και αναφορές.  

 

 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_publications_scheda.php?art_id=116&ta=&tp=&lp=&lr=&q=
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_publications_scheda.php?art_id=249&ta=&tp=&lp=&lr=&q=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=5
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_sstory.php
http://www.learningpaths.org/


 

 

 

 

PN: 531028-LLP-1-2012-1-IT-KA4-KA4MP 

5 
 

  



 

 

 

 

PN: 531028-LLP-1-2012-1-IT-KA4-KA4MP 

6 
 

Αυτοαξιολόγηση  

 Στις περισσότερες περιπτώσεις η διαδικασία του τρίτου βήματος θα βελτιώσει τον τρόπο που διαβάζετε και 

τον τρόπο που  ερευνάτε τη γνώση στο σχολείο. Ακολουθήστε όμως τα επόμενα βήματα ώστε να 

πραγματοποίησετε μια μικρή αυτοαξιολόγηση των πιο σημαντικών στιγμών κατά τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας.   

 Ζητήστε από το δάσκαλο να σας δώσει μια περαιτέρω βοήθεια για τα έργα που έχετε αναλάβει . Ζητήστε 

μερικές συμβουλές για να κάνετε πιο ξεκάθαρο το αντικείμενο του στην τάξη.  

 Ζητήστε από τους γονείς σας να σας βοηθήσουν με τα έργα που έχετε αναλάβει. Προσπαθήστε να περάσετε 

περισσότερο χρόνο μαζί τους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των εργασιών σας στο σπίτι.  

 Προσπαθήστε να απαντήσετε μόνοι σας στις ερωτήσεις του δεύτερου βήματος. 

 Ακόμα και σε περίπτωση που δώσατε αρνητικές απαντήσεις, προχωρήστε στο πέμπτο βήμα.  

 

 

Ιστοσελίδες  
 Learning tools about self- esteem and evaluation  

 Αυτή η ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά αφοσιωμένη στην έρευνα και δράση για την προώθηση 

της αυτονομίας του μαθητή. Μαθησιακά μονοπάτια στοχεύουν στο να βοηθήσουν στην 

διαδικασία αυτο-ανακάλυψης παρέχοντας υλικά και αναφορές. 

 Guide for children with special educational needs (icons) - iPhone app  

Ανάσκοπηση ενός διαδικτυακού άρθρου που παρουσιάζει μια εφαρμογή που βοηθά τα παιδιά 

να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες.   

 

 

 

  

http://www.learningpaths.org/
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_publications_scheda.php?art_id=249&ta=&tp=&lp=&lr=&q=
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Αξιολόγηση του δασκάλου 

Οι δάσκαλοι είναι εκεί για να βοηθήσουν. Αυτό ισχύει και για τους γονείς. Παρά τις απόψεις σας για τις δυσκολίες 

σας στο σχολείο, θα μπορούσαν να σας δώσουν ως ενήλικες μερικές συμβουλές γι’αυτό το ζήτημα.  

1. Ζητήστε από τον δάσκαλό σας να εκφράσει την άποψή του για την επίδοσή σας κατά τη διάρκεια των 

συνεδριών στην τάξη. Παρουσιάστε το πως αισθάνεστε στα διαφορετικά μαθήματα και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζετε σε συγκεκριμένα αντικείμενα.  

2. Ζητήστε από τους γονείς σας να κάνουν το ίδιο με το δάσκαλό σας. Μπορούν επίσης να συνεργαστούν επί του 

ζητήματος.  

3. Δεχτείτε τις πληροφορίες τους για την επίδοσή σας στην τάξη και μην διστάσετε να κάνετε περαιτέρω 

ερωτήσεις ή να αναπτύξετε τα επιχειρήματα και τις διαφωνίες σας για την αξιολόγησή τους.   

4. Ζητήστε πληροφορίες και συμβουλές για την επίδοσή σας στις εργασίες που σας έχουν ανατεθεί για το σπίτι . 

Ζητήστε επίσης περαιτέρω συμβουλές για το πώς μπορείτε να βελτιώσετε το διάβασμά σας στο σπίτι.  

5. Ο δάσκαλός σας θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε μερικά ερωτηματολόγια. Προσπαθήστε να είστε όσο το 

δυνατόν πιο ακριβείς.  

6. Ο δάσκαλος θα ολοκληρώσει κάποιες φόρμες παρατήρησης. Προσπαθήστε να δώσετε ακριβείς απαντήσεις 

στις ερωτήσεις τους. Συζητήστε με τον δάσκαλο για τα ευρήματα αυτών των φορμών.    

 

 

Ιστοσελίδες  
 We Want S.E.X. (School Expectation Xperience)  

Μια μελέτη που αποσκοπεί στο να εξακριβώσει πώς η αναδιοργάνωση των  επαγγελματικών 

σχολών είχαν αντίκτυπο στο πώς οι μαθητές ‘’έζησαν’’ το σχολείο και πιο συγκεκριμένα αυτοί 

οι μαθητές που είχαν ήδη μεγάλη δυσκολία σε σχέση με το σχολικό περιβάλλον και με τη 

αφοσίωσή τους στο διάβασμα.  

 Learning Disabilities: Cognitive Approaches  

Το βιβλίο είναι μια μελέτη για την εξελεκτική διαδικασία των μαθησιακών λειτουργιών . 

Χαρακτήρισε γνωστικές προσεγγίσεις των μαθησιακών λειτουργιών και θέματα κλειδιά της 

δυσλεξίας.   

 Active Diary Guidelines  

Πραγματικά χρήσιμος οδηγός για τους μαθητές που: προσφέρει ένα εργαλείο που βοηθά τους 

μαθητές να σχεδιάζουν τις δραστηριότητες τους, β)βοηθά να προγραμματίζεται η δουλειά των 

μαθητών ακολουθώντας τη γνωστική διαδικασία που οδηγεί στην απόκτηση της γνώσης, γ) 

δημιουργεί ένα πρότυπο μάθησης παρά το γεγονός ότι ο φόρτος εργασίας για το σπίτι είναι 

διαφορετικός κάθε μέρα.   

 

 

 

 

http://stayatschool.pixel-online.org/info/EDP_students.php?par=7#par07
http://users.sch.gr/stefanski/amea/mathisiakes-tzouriadou-barbas.pdf
http://stayatschool.pixel-online.org/info/EDP_students.php?par=2#par02
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Ολοκληρώστε ένα μονοπάτι μάθησης  

Για να επιτύχουν σε ένα εκπαιδευτικό έργο, οι μαθητές ακολουθούν μια καμπύλη μάθησης η οποία μπορεί να 

διαφέρει από μαθητή σε μαθητή. Υπάρχουν διαφορετικά μαθησιακά μονοπάτια που μπορείτε να ακολουθήσετε για 

να φτάσετε στο ίδιο αποτέλεσμα.  

1. Ρωτήστε το δάσκαλο για μια προσαρμοσμένη πορεία μάθησης ως οδικό χάρτη για να βελτιώσετε την 

κατανόησή σας για το μάθημα.   

2. Συζητήστε για αυτόν τον οδικό χάρτη με τον δάσκαλό σας.  

3. Προτείνετε δυνητικές βελτιώσεις.  

4. Συζητήστε για τον οδικό χάρτη με τους γονείς σας.  

5. Ζητήστε από τους γονείς σας να συζητήσουν γι’αυτη τη διαδικασία με το δάσκαλό σας.  

6. Βρείτε ενα κοινό σημείο κατανόησης για τα αποτελέσματα αυτού του μονοπατιού μάθησης.  

 

 

Ιστοσελίδες  
 Learning tools about self- esteem and evaluation  

 Αυτή η ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά αφοσιωμένη στην έρευνα και δράση για την προώθηση 

της αυτονομίας του μαθητή. Μαθησιακά μονοπάτια στοχεύουν στο να βοηθήσουν στην 

διαδικασία αυτο-ανακάλυψης παρέχοντας υλικά και αναφορές. 

 School coaching – Raising the potential of students in difficulties  

Αυτό το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα εμπειρίας πεδίου εμπλουτισμένο με την ανάλυση των 
πρακτικών και είναι τα προσωρινά αποτελέσματα της δράσης του συγγραφέα.  

 

 

  

http://www.learningpaths.org/
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_publications_scheda.php?art_id=183&ta=&tp=&lp=&lr=&q=
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Προχωρήστε μπροστά  

Αυτό το βήμα πρέπει να το φέρετε εις πέρας μόνοι σας. Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να κάνετε για τον 

εαυτό σας. Αυτά τα βήματα μπορεί να πάρουν καιρό, εξαρτάται από τον οδικό χάρτη που ακολουθείτε. 

Προσπαθήστε να μείνετε συγκεντρωμένοι σ’αυτό το χάρτη.  

7. Ακολουθήστε τα βήματα που έχουν επιλεχθεί ως οδικός χάρτης στο έκτο βήμα. Προσπαθήστε να είστε όσο το 

δυνατόν πιο κοντά σ’αυτά που ο οδικός χάρτης απαιτεί.  

8. Συλλέξτε κάθε στιγμή ορόσημο ή αποτέλεσμα που ο οδικός χάρτης υποδεικνύει. Ακόμα και αν τα παράγωγα 

της διαδικασίας δεν μετράνε σ’αυτό το στάδιο.  

9. Καθιερώστε ένα ημερολόγιο των βημάτων που ακολουθήσατε. 

10. Αξιολογήστε τον χρόνο που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τα έργα σας.  

11. Σημειώστε τις όποιες δυσκολίες ή παρενέργειες που αφορούν την επίδοσή σας κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής αυτού του οδικού χάρτη.  

 

Ιστοσελίδες  
 School coaching – Raising the potential of students in difficulties  

Αυτό το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα εμπειρίας πεδίου εμπλουτισμένο με την ανάλυση των 

πρακτικών και είναι τα προσωρινά αποτελέσματα της δράσης του συγγραφέα. 

 Students' Evaluation of Mainstreaming Social Skills  
Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αξιολογήσει τις κοινωνικές δεξιότητες των 
εμσωματωμένων μαθητών δημοτικού σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους.  

 CalDys2  
Ένα προτζεκτ από τη Βουλγαρία που παρουσιάστηκε για να βοηθήσει δασκάλους και ειδικούς 
που δουλεύουν σε σχολεία με μαθητές με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες.   

 

 

 

  

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_publications_scheda.php?art_id=183&ta=&tp=&lp=&lr=&q=
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/54/506.pdf
http://caldys2.eu/node/8?language=en
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Αξιολόγηση προόδου 

Είστε τώρα σε ένα κρίσιμο βήμα της διαδικασίας. Παρά την αυτοαξιολόγηση, απαιτείται περαιτέρω συμβουλευτική.   

1. Συζητήστε τα αποτελέσματα του έβδομου βήματος με τους γονείς σας. Παρουσιάστε τη δική σας θέση για την 

πρόοδό σας. Συζητήστε για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσατε στον οδικό χάρτη.   

2. Συζητήστε τα αποτελέσματα του έβδομου βήματος με τους δασκάλους. Παρουσιάστε τη θέση σας για την 

πρόοδό σας. Συζητήστε για δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσατε στον οδικό χάρτη.  

3. Ζητήστε περαιτέρω συμβουλές. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που μπορεί να παραλείψατε ή νέοι στόχοι να 

επιτύχετε.  

4. Ρωτήστε για προόδους στα αποτελέσματα. Κάθε μικρή βελτίωση δίνει ώθηση στην αυτοεκτίμησή σας.  

5. Ρωτήστε για προσαρμογές στη διαδικασία. Κάθε διαδικασία μπορεί τροποποιηθεί μα βάση τις συγκεκριμένες 

ανάγκες σας . 

6. Συζητήστε τα σχόλια σας με τους γονείς και τους δασκάλους σας.  

 

 

Ιστοσελίδες  
 Steps Parents Should Take Once Their Child Is Identified With A Learning Disability  

Αυτή η ιστοσελίδα είναι αφιερωμένη κυρίως στους γονείς αλλά θα μπορούσε να φανεί πολυ 

χρήσιμη  στους δασκάλους επίσης. Προσπαθεί να παρέχει στους γονείς μερικές συμβουλές στο 

πώς να χειριστούν την υπόθεση και πώς να οδηγήσουν τα παιδιά τους στην επιτυχία στο 

σχολείο και γενικά στη ζωή.   

 School Safety Success Stories  

Η διαδικτυακή πύλη του The School Safety Net περιλαμβάνει ιστορίες επιτυχίας, αληθινές 

περιπτώσεις , χρησιμοποιώντας το φίλτρο “Students with learning difficulties”. 

 

 

 

  

http://www.ncld.org/learning-disability-resources/videos/video-steps-parents-should-take-once-their-child-is-identified-with-a-learning-disability
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_sstory.php
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Αξιολόγηση της δουλειάς που έχει γίνει  

Είναι ώρα πάλι για αυτοαξιολόγηση. Είναι σημαντικό για εσάς να μπορείτε να κρίνετε κάθε κατάσταση που 

αντιμετωπίζετε.  

1. Αξιολογήστε τη δουλειά που έχετε κάνει εσείς οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε το δικό σας τρόπο αξιολόγησης της 

επίδοσής σας.  

2. Είστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματά σας; 

3. Είστε ευχαριστημένοι με τη δουλειά που κάνατε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 

4. Ακολουθήσατε τα βήματα που περιγράφονται στον οδικό σας χάρτη; 

5. Προσπαθήσατε σκληρά? Είχατε χρόνο να κάνετε τα πάντα; 

6. Σε περίπτωση θετικών απαντήσεων σε κάθε ερώτηση, προχωρήστε στο δέκατο βήμα.  

 

Ιστοσελίδες 
 CalDys2  

Ένα προτζεκτ από τη Βουλγαρία που παρουσιάστηκε για να βοηθήσει δασκάλους και ειδικούς 

που δουλεύουν σε σχολεία με μαθητές με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες.   

 Steps Parents Should Take Once Their Child Is Identified With A Learning Disability  

Αυτή η ιστοσελίδα είναι αφιερωμένη κυρίως στους γονείς αλλά θα μπορούσε να φανεί πολύ 

χρήσιμη  στους δασκάλους επίσης. Προσπαθεί να να παρέχει στους γονείς μερικές συμβουλές 

στο πώς να χειριστούν την υπόθεση και πώς να οδηγήσουν τα παιδιά τους στην επιτυχία στο 

σχολείο και γενικά στη ζωή.   

 

 

 

  

http://caldys2.eu/node/8?language=en
http://www.ncld.org/learning-disability-resources/videos/video-steps-parents-should-take-once-their-child-is-identified-with-a-learning-disability


 

 

 

 

PN: 531028-LLP-1-2012-1-IT-KA4-KA4MP 

12 
 

Τελικό αποτέλεσμα της δουλειάς  

Στο τέλος της διαδικασίας θα πρέπει να έχετε επιτύχει αρκετά ορόσημα που έχουν προβλεφθεί. Δεν αναμένεται να 

έχουν εκπληρωθεί όλοι οι στόχοι και οι παράμετροι. Αλλά είναι σημαντικό να συνοψίσετε τις προσπάθειές σας μέχρι 

τώρα.   

1. Παράξτε μερικά ορόσημα στην προβλεπόμενη επίδοση με τους δασκάλους σας.  

2. Παρουσιάστε τα αποτελέσματα της δουλειάς σας στους γονείς σας.  

3. Γράψτε την ιστορία σας και μοιραστείτε την.  

 

 

Ιστοσελίδες  
 Trends in High School Students to Quit School and Causes  

Αυτή η έρευνα διεξήχθη ώστε να προσδιορίσει τους δείκτες της σχολικής εγκατάλειψης και 

τους λόγους στη νοτιο-ανατολική Ανατολία στη Τουρκία.  

 School Safety Success Stories  

Η διαδικτυακή πύλη του The School Safety Net περιλαμβάνει ιστορίες επιτυχίας, αληθινές 

περιπτώσεις , χρησιμοποιώντας το φίλτρο “Students with learning difficulties”. 

 Steps Parents Should Take Once Their Child Is Identified With A Learning Disability  

Αυτή η ιστοσελίδα είναι αφιερωμένη κυρίως στους γονείς αλλά θα μπορούσε να φανεί πολύ 

χρήσιμη  στους δασκάλους επίσης. Προσπαθεί να παρέχει στους γονείς μερικές συμβουλές στο 

πώς να χειριστούν την υπόθεση και πώς να οδηγήσουν τα παιδιά τους στην επιτυχία στο 

σχολείο και γενικά στη ζωή.   

 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_publications_scheda.php?art_id=289&ta=&tp=&lp=&lr=&q=
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_sstory.php
http://www.ncld.org/learning-disability-resources/videos/video-steps-parents-should-take-once-their-child-is-identified-with-a-learning-disability

