
 
Αγαπεηνί γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ησλ ζρνιείσλ αξκνδηόηεηαο 2νπ 

ΚΔΣΥ Γ΄ Αζήλαο,  ζηελ παξνύζα επηζηνιή ζα βξείηε πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο πνπ αθνξνύλ 

παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

 

Γεληθές ζσκβοσιές-προηάζεης γηα καζεηές κε αλαπερία ή/θαη εηδηθές εθπαηδεσηηθές αλάγθες 

 

1.Δλεκεξσζείηε γηα ηα δηθαηώκαηά ζαο 

Δλεκεξσζείηε ζσζηά γηα ηηο άδεηεο εηδηθνύ ζθνπνύ πνπ δηθαηνύζηε. Δπίζεο, ζε ζπλζήθεο 

απαγόξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 6 «Σσκαηηθή 

άζθεζε ζε εμσηεξηθό ρώξν ή θίλεζε κε θαηνηθίδην δών, αηνκηθά ή αλά δύν άηνκα, ηεξώληαο ζηελ 

ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ηελ αλαγθαία απόζηαζε 1,5 κέηξνπ» θαη 4 «Κίλεζε γηα παξνρή βνήζεηαο 

ζε αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε», λα πξαγκαηνπνηήζεηε κηθξέο δηαδξνκέο θνληά ζην ζπίηη 

ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάγθε γηα απνθόξηηζε ηνπ παηδηνύ. Πξνζνρή, δελ ζπληζηώληαη νη 

άζθνπεο κεηαθηλήζεηο θαη πξέπεη απζηεξά λα ηεξνύληαη ηα πξνβιεπόκελα κέηξα αζθαιείαο 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ αξκόδησλ αξρώλ.  

2. Δλεκεξσζείηε γηα ηηο παξνρέο θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ νη δνκέο θαη θνξείο ηνπ Γήκνπ 

ζαο (Κέληξα Κνηλόηεηαο, πξόγξακκα Βνήζεηα ζην Σπίηη, Κνηλσληθά Φαξκαθεία, Κνηλσληθά Σπζζίηηα 

θ.α). Άηνκα κε δπζθνιίεο ζηελ θίλεζε δηθαηνύληαη ππνζηήξημε γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλώλ ηνπο 

αλαγθώλ. Με δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνπο θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο ηνπ Γήκνπ ζαο θαη λα 

αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο ή ππνζηήξημε.  
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3. Οξγαλώζηε ελαιιαθηηθό πιάλν δξάζεο ζε πεξίπησζε πνπ λνζήζεηε. 

Δπηθνηλσλήζηε κε ζπγγελείο, θίινπο θαη άηνκα εκπηζηνζύλεο, ώζηε ζε πεξίπησζε αλάγθεο λα 

κπνξεί λα αλαιάβεη θάπνηνο ηελ επζύλε ηεο θξνληίδαο ησλ παηδηώλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξία.  

4. Οξγαλώζηε ην πξόγξακκα ηεο εκέξαο 

Καηαγξάςηε ή θαη νπηηθνπνηήζηε ην πξόγξακκα πνπ ζα αθνινπζείηε θάζε κέξα. Μπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε νπηηθνπνηεκέλν πιηθό από ην δηαδίθηπν, πεξηνδηθά ή λα δσγξαθίζεηε καδί κε ην 

παηδί ην πξόγξακκά ηνπ,  ώζηε λα γλσξίδεη ηε ξνπηίλα πνπ ζα αθνινπζεί θαη λα κπνξέζεη λα 

απηνξξπζκηζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα αθνινπζεζεί όζν ην δπλαηόλ ην 

θαζεκεξηλό πξόγξακκα ηνπ παηδηνύ. Σε πεξηπηώζεηο παξαθνινύζεζεο εμσζρνιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πξνζπαζήζηε λα πξαγκαηνπνηείηε ηελ αληίζηνηρε δξαζηεξηόηεηα εληόο ηνπ ζπηηηνύ. 

Τα παηδηά ρξεηάδνληαη ηε ζπλερή πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ζαο, γεγνλόο πνπ είλαη δύζθνιν όηαλ 

ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζε κηα νηθνγέλεηα ή όηαλ ν γνλέαο θαιείηαη λα εξγαζηεί από ην ζπίηη, 

αιιά θαη λα ηα θξνληίζεη παξάιιεια. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, νη εληάζεηο είλαη πηζαλέο θαη ζπρλέο 

θαη ιεηηνπξγνύλ αλαζηαιηηθά ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο. Μπνξείηε, ινηπόλ, γηα ηελ απνθπγή εληάζεσλ 

αλάκεζα ζε αδέξθηα, ίδησλ ή δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ λα: 

α) νξγαλώζεηε ην πξόγξακκα ηεο νηθνγέλεηαο ζε έλα κεγάιν ραξηόλη όπνπ ζα θαίλνληαη νη 

αξκνδηόηεηεο ηνπ θαζελόο. Γηα παξάδεηγκα, πξσηλό (θνηλή δξαζηεξηόηεηα), επαλάιεςε ζηε γιώζζα 

(γηα κεγαιύηεξν παηδί), δσγξαθηθή (γηα κηθξόηεξν). Σηε δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη επηιέγνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο.  

β) θάλεηε ηα παηδηά βνεζνύο: ην θάζε παηδί ζα αλαιάβεη λα βνεζήζεη εζάο ή ην αδεξθάθη ηνπ ζε 

θάπνηα δξαζηεξηόηεηα. 

γ) νξγαλώζηε θνηλέο, νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζύκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ ζαο. 

δ) Σε πεξηπηώζεηο παηδηώλ κε αλαπεξία όπνπ νη θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο γνλέα-παηδηνύ είλαη πηζαλόλ 

πην ζπρλέο, θξνληίζηε νη γνλείο λα ελαιιάζζεηε ηνπο ξόινπο ζαο. Όηαλ, γηα παξάδεηγκα, ε κεηέξα 

παίδεη κε ην παηδί κε αλαπεξία, ην άιιν παηδί ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα αζρνιεζεί κε κηα 

δξαζηεξηόηεηα ηεο αξεζθείαο ηνπ ή κε ην κπακπά θαη αληίζηξνθα. 

5. Σπλεξγαζία κε θνξείο θαη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο 

Σε πεξίπησζε πνπ ζπλεξγάδεζηε ήδε κε θάπνηνλ επαγγεικαηία κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε 

ηειεθσληθά αλ ληώζεηε άγρνο, πίεζε, έληνλε δπζθνξία. Δίλαη δηθαίσκά ζαο λα ιάβεηε ππνζηήξημε 

αθόκα θαη ηειεθσληθά. Αλ αθόκα ληώζεηε ηελ αλάγθε λα κηιήζεηε ηώξα πξώηε θνξά κε θάπνηνλ/α 

επαγγεικαηία απηέο ηηο κέξεο, αλαδεηείζηε βνήζεηα ηόζν κέζσ ησλ πξνηεηλόκελσλ ηειεθσληθώλ 

γξακκώλ όζν θαη κέζσ ησλ θνξέσλ ςπρηθήο πγείαο θαη ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ ηεο πεξηνρή ζαο.  

6. Σπλεξγαζία γνλέσλ κεηαμύ ηνπο θαη ησλ γνλέσλ  κε ηνλ γηαηξό, πνπ παξαθνινπζεί ην παηδί. 

Απαξαίηεηε γηα ηελ νιόπιεπξε ππνζηήξημε ηνπ παηδηνύ. 

7. Ιζνξξνπεκέλε δηαηξνθή  

Σπλεξγαζηείηε κε ηνλ γηαηξό ζαο ή ηνπο ζεξαπεπηέο ηνπ παηδηνύ γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

δηαηξνθήο. 

8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίαο. 

Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα θάιπςε ησλ δηνηθεηηθώλ ζαο ππνρξεώζεσλ, ζε έλα κεγάιν εύξνο, 

απέλαληη ζην θξάηνο κέζσ ηνπ https://www.gov.gr/ ).  

 

https://www.gov.gr/


Σσκβοσιές - προηάζεης γηα παηδηά κε ασηηζκό 

1. Πξνζπαζήζηε λα ηεξείηε ηηο θαζεκεξηλέο ζαο ξνπηίλεο, όπσο ζε κηα ζπλεζηζκέλε ζρνιηθή κέξα. 

Μελ ραιάηε ηηο ξνπηίλεο πνπ δίλνπλ λόεκα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

2. Δκπιέμηε ηα παηδηά ζην θαζεκεξηλό πξόγξακκα ηνπ ζπηηηνύ (βνεζάσ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

πξσηλνύ ή ηνπ κεζεκεξηαλνύ γεύκαηνο, ηαθηνπνηώ ηα ξνύρα κνπ θ.ά.) Έηζη ηα παηδηά κέλνπλ 

απαζρνιεκέλα κε ηξόπν πνπ λα βειηηώλεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε 

δξαζηεξηόηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

3. Φηηάμηε έλα πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα αθνξά όιε ηελ νηθνγέλεηα. Τηο ώξεο πνπ θάζε 

γνληόο ζα αζρνιείηαη κε ην παηδί, ηηο ώξεο μεθνύξαζεο θαη εξεκίαο, ηηο θνηλέο ώξεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

δεπγαξηνύ θαη ηνπ νκαδηθνύ παηρληδηνύ κε ηα παηδηά. 

4. Πξνζπαζήζηε ηα παηδηά λα κελ απαζρνινύληαη πνιιέο ώξεο κε ην ηάκπιεη, ην θηλεηό ή ηελ 

ηειεόξαζε. Σπκπεξηιάβεηε ζην πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ηηο ώξεο πνπ επηηξέπεηαη λα δνπλ 

ηειεόξαζε θαη ζπγθεθξηκέλν ρξόλν ελαζρόιεζεο κε ηάκπιεη ή θηλεηό. 

5. Σπκπεξηιάβεηε ζην εκεξήζην πξόγξακκα ηηο ώξεο ειεύζεξνπ παηρληδηνύ, αιιά θαη ηηο ώξεο 

νκαδηθνύ παηρληδηνύ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

6. Αλαζέζηε αξκνδηόηεηεο θαη εξγαζίεο ζε όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

7. Σπκπεξηιάβεηε ζην εκεξήζην πξόγξακκα θηλεηηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ώζηε λα 

έρνπλ ηα παηδηά ηε δπλαηόηεηα εθηόλσζεο θαη απνθόξηηζεο. 

8. Πηζαλόλ λα έρεηε ιάβεη ή λα ιάβεηε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ ζαο, πιηθό ην νπνίν ζα 

ρξεηαζηεί λα αμηνπνηήζεηε καδί κε ηα παηδηά ζαο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεηε λα αληαπνθξηζείηε ζα 

κπνξνύζαηε λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ:  

Α) Αρτηθά δεκηοσργώ έλα πρόγρακκα: ην πξόγξακκα είλαη βνεζεηηθό ηόζν γηα ζαο όζν θαη γηα ην 

παηδί, γηαηί γλσξίδεη ηη λα πεξηκέλεη θαζώο ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Θα κπνξνύζαηε π.ρ λα αθνινπζήζεηε ην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Αλάινγα κε ην επίπεδν θάζε 

παηδηνύ, κπνξεί λα είλαη θηηαγκέλν κε εηθόλεο ή γξαπηό. 

Β) Βάδω ζσγθεθρηκέλοσς θαλόλες γηα ηελ ώρα ηες κειέηες: αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ 

παηδηνύ ζέησ 2 έσο ην πνιύ 5 θαλόλεο, ώζηε λα είλαη εθηθηνί, αλαθέξνληαο κε ζεηηθό ηξόπν ηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ ζέισ λα δσ. Γξάθσ θαη νπηηθνπνηώ ηνπο θαλόλεο έηζη ώζηε λα ππελζπκίδνληαη 

ζην παηδί άκεζα. 

Γ) Προζθέρω ακοηβές ως ελίζτσζε προθεηκέλοσ ηο παηδί λα εκπιαθεί ζηε δηαδηθαζία: βξείηε 

ακνηβέο πνπ είλαη ινγηθέο, έρνπλ λόεκα γηα ην παηδί θαη κπνξνύλ λα δνζνύλ άκεζα, π.ρ κηα 

αγαπεκέλε ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή παηρλίδη. 

Σηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://www.youtube.com/watch?v=0Sq2ykmpFnk&feature=youtu.be&app=desktop  κπνξείηε λα 

δείηε απιέο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή νπηηθνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο βήκα-βήκα. 

 

Σσκβοσιές - προηάζεης γηα παηδηά κε ΓΔΠ/Υ 

1. Απνθόξηηζε ηνπ παηδηνύ κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ην επραξηζηνύλ, ώζηε λα κελ παξνπζηάζεη 

θαηαζιηπηηθά ζηνηρεία ή άιιεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα αληηκεησπηζηνύλ δύζθνια απηή ηελ επνρή. 

2. Αληηκεηώπηζε δπζθνιηώλ ζηνλ ύπλν κε αλάζεζε εξγαζηώλ πνπ κπνξεί λα θνπξάζνπλ ην παηδί, κε 

ζεηηθή έλλνηα π.ρ. ρνξόο αθνύγνληαο ηελ αγαπεκέλε ηνπ κνπζηθή 

https://www.youtube.com/watch?v=0Sq2ykmpFnk&feature=youtu.be&app=desktop


3. Βάιηε ζαθή όξηα θαη θαλόλεο. Τν παηδί έρεη αλάγθε λα γλσξίδεη κέρξη πνύ κπνξεί λα θηάζεη θαη 

πνηα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ.  

4. Η ζπλέπεηα θαη ε ζηαζεξόηεηα από κέξνπο ζαο ζηνπο θαλόλεο είλαη ζεκαληηθή. 

 5. Οη απαηηήζεηο ζαο πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο δπλαηόηεηεο ηνπ παηδηνύ, όρη ζηηο δηθέο 

ζαο. 

6. Αλαζέζηε ζην παηδί ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ δσκαηίνπ ηνπ. 

7. Γεκηνπξγήζηε κηα ιίζηα κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο, αλαπξνζαξκνζκέλε θαη βαζηζκέλε 

ζηηο θαηλνύξηεο αλάγθεο θαη ζηελ θαηλνύξηα πξαγκαηηθόηεηα. 

8. Σπλεξγαζηείηε κε ην παηδί γηα ηελ επηινγή ηνπ θαζεκεξηλνύ θαγεηνύ θαη, γηαηί όρη, κε ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ. 

9. Δπαηλείηε ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά άκεζα. 

10.  Οη ζσκαηηθέο ηηκσξίεο δελ έρνπλ θακία απνηειεζκαηηθόηεηα 

 11. Πξέπεη λα είζηε αθξηβείο ζε απηό πνπ δεηάηε από ην παηδί. Πνηέ δελ δίλνπκε πνιύπινθεο 

νδεγίεο. Σηα κηθξόηεξα παηδηά κηα εληνιή ηε θνξά. 

   

Τειεηώλνληαο, λα ζαο ζπκίζνπκε όηη κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε καδί καο θαζεκεξηλά από 

9:00-14:00 ζηα ηειέθσλα 2102690215 θαη 2102690834 θαη ζην email: mail@2kesy-g.att.sch.gr , κε 

ζηόρν ηελ ελεκέξσζή ζαο γηα ηελ εμέιημε ηεο κέρξη ζήκεξα ζπλεξγαζίαο καδί καο, αιιά θαη γηα λα 

ιάβεηε ππνζηήξημε γηα ην ηη κπνξείηε λα θάλεηε θαη πνύ κπνξείηε λα απεπζπλζείηε γηα ηηο παξνύζεο 

αλαδπόκελεο αλάγθεο.                   

                        

 

 

                                                    Η Γηεπηζηεκοληθή οκάδα ηοσ 2οσ ΚΔΣΥ Γ΄ Αζήλας 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=mail%402kesy-g.att.sch.gr&authuser=0

