ΥΡΗΙΜΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ
Καιή ζρνιηθή ρξνληά!!!
Για γονείρ:
« Δλεκέξωζε γηα ηελ παξάιιειε ζηήξημε »
Σύκθωλα κε ην ΥΠΔΠΘ θαη ηνλ λόκν 3699/2008 ηζρύνπλ ηα εμήο:
- Η αίηεζε γηα έγθξηζε θαη παξνρή παξάιιειεο ζηήξημεο ππνβάιιεηαη ζην ζρνιείν
θνίηεζεο ηνπ καζεηή από ην γνλέα ή θεδεκόλα ηνπ ην δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία
εγγξαθήο ζην ζρνιείν κέρξη ηελ 20ε Οθηωβξίνπ 2011.
- Mε ηελ αίηεζε ηνπ γηα παξνρή παξάιιειεο ζηήξημεο ν γνλέαο ζπλππνβάιιεη
γλωκάηεπζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΥ (νηθείν ΚΔΓΓΥ ελλνείηαη ην ΚΔΓΓΥ ηεο πεξηνρήο
ηνπ ζρνιείνπ θνίηεζεο). Αξκόδην όξγαλν γηα ηhλ εηζήγεζε παξάιιειεο ζηήξημεο
είλαη απνθιεηζηηθά ην ΚΔΓΓΥ. Σηε γλωκάηεπζε ηνπ ΚΔΓΓΥ ζα πξέπεη λα
αλαθέξνληαη θαη νη ώξεο ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο θαζώο θαη αλ απηή ζα γίλεηαη ζε
κόληκε βάζε.
- Σε πεξίπηωζε πνπ ζην ζρνιείν ιεηηνπξγεί ηκήκα έληαμεο ε γλωκάηεπζε ηνπ
ΚΔΓΓΥ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηδηθόηεξε αηηηνινγία, δειαδή λα εμεηδηθεύεη ηηο
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαζώο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
δελ αξθεί ε έληαμε ηνπ καζεηή ζην ηκήκα έληαμεο.
- Η Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ δηαβηβάδεη (κέζω ηεο αληίζηνηρεο Γηεύζπλζεο Δθπ/ζεο}
ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο καδί κε βεβαίωζε εγγξαθήο ή θνίηεζεο θάζε καζεηή ζην
ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ζηε Γηεύζπλζε Δηδηθήο Αγωγήο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα
Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ, ηκήκα Γ (Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Τ.Κ. 15180,
Μαξνύζη).
Πξνζνρή!: ζηε βεβαίωζε θνίηεζεο λα αλαγξάθεηαη ε ηάμε ζηελ νπνία ζα θνηηήζεη
ην παηδί ην Σεπηέκβξην ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο.
- Δθπξόζεζκεο αηηήζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο (εκπξόζεζκεο είλαη νη αηηήζεηο πνπ
έρνπλ ζην δηαβηβαζηηθό ηεο Γηεύζπλζεο, ζηε βεβαίωζε θνίηεζεο θαη ζηελ αίηεζε ηνπ
γνλέα, εκεξνκελία κέρξη ηελ 20ε Οθηωβξίνπ 2011).
- Η παξάιιειε ζηήξημε ηωλ καζεηώλ παξέρεηαη κόλν από εθπαηδεπηηθό ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ ζύκθωλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
- Η πξάμε έγθξηζεο παξάιιειεο ζηήξημεο ηζρύεη γηα έλα ζρνιηθό έηνο θαη ν γνλέαο ή
θεδεκόλαο ζα πξέπεη λα θάλεη εθ λένπ αίηεζε ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη
παξαπάλω.

Σαο ππελζπκίδνπκε όηη ν ζύιινγνο νξγαλώλεη κεληαίεο ζπλαληήζεηο γνλέωλ. Γηα ηηο
εκεξνκελίεο ηωλ ζπλαληήζεωλ, ελεκεξωζείηε από ην site ή θαιέζηε ζην ηειέθωλν
ηνπ ζπιιόγνπ.

Σςμβοςλέρ για εκπαιδεςηικούρ πος έσοςν ζηην ηάξη ηος μαθηηέρ με ζύνδπομο
asperger:

την τάξη
 Γπζθνιεύεηαη λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλόλεο: ζεθώλεηαη, πεγαίλεη ζπρλά
γηα λεξό ή ζηελ ηνπαιέηα, ηξώεη κέζα ζηελ ηάμε, εκθαλίδεη λεπξηθόηεηα θ.α.
Κάληε ζαθείο ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο.
Φηηάμηε έλαλ θαηάινγν κε ηνπο θαλόλεο θαη θνιιήζηε ηνλ ζε εκθαλέο ζεκείν
Αλαηξέρεηε ζηνλ θαηάινγν γηα λα ππελζπκίδεηε ηνπο θαλόλεο.
Αλαζέζηε ηνπ θάπνηεο αξκνδηόηεηεο, όπσο ην λα θέξλεη θηκσιίεο ή λα
κεηαθέξεη θάπνην κήλπκα ζην γξαθείν, ώζηε λα εθηνλώλεη κε πην απνδεθηνύο
ηξόπνπο ηελ θηλεηηθόηεηά ηνπ.
 Γπζθνιεύεηαη λα αθνινπζήζεη ην πξόγξακκα ηωλ καζεκάηωλ
Φηηάμηε έλα νπηηθό πξόγξακκα κε ηα καζήκαηα θαη ηα δηαιείκκαηα ηεο εκέξαο
θαη θνιιήζηε ην ζηνλ ηνίρν ή ζην ζξαλίν ηνπ. Απηό ηνλ βνεζάεη λα πξνβιέπεη ηη
ζα αθνινπζήζεη.
Γείρλεηέ ηνπ ζην πξόγξακκα πνην κάζεκα αθνινπζεί, ώζηε λα πξνεηνηκαζηεί
θαη λα βγάιεη ην βηβιίν.
 Γπζθνιεύεηαη λα νινθιεξώζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ή λα παξαθνινπζήζεη
ην κάζεκα, δηαζπάηαη ή θνιιάεη ζε άζρεηεο ιεπηνκέξεηεο.
Παξέρεηε εμαηνκηθεπκέλεο θαη ζαθείο νδεγίεο.
Χσξίζηε ηε δξαζηεξηόηεηα ζε επηκέξνπο ζηάδηα.
Κάληε ζαθή ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο.
Γίλεηε κία νδεγία θάζε θνξά.
Βνεζήζηε ηνλ λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα βαζηθά θνκκάηηα ηεο
δξαζηεξηόηεηαο
Χξεζηκνπνηήζηε επνπηηθό πιηθό
 Γπζθνιεύεηαη ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο, λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλόλεο ηεο
νκάδαο θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηα άιια παηδηά.
Μπνξεί λα δνπιεύεη ζε κηθξέο νκάδεο ή κε έλα κόλν παηδί.
Φξνληίζηε ε νκάδα ή ην παηδί κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη/ θάζεηαη ζην ίδην
ζξαλίν λα είλαη έλα ήξεκν παηδί πνπ ζα ηνλ βνεζά θαη ζα ηνλ θαζνδεγεί, όπνπ
ρξεηάδεηαη.
Σε άιιεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα θάλεη κηα αηνκηθή δνπιεηά, ε νπνία ζα κπνξεί

λα εληαρηεί ζηελ νκαδηθή.
 Γηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ θαη ελνριείηαη από ζνξύβνπο πνπ αθνύγνληαη
από ην πξναύιην, από θάπνηα άιιε ηάμε ή κέζα ζηελ ηάμε ή από ην έληνλν
θωο ηνπ ήιηνπ πνπ κπαίλεη από ην παξάζπξν
Τν ζξαλίν ηνπ λα κε βξίζθεηαη θνληά ζην παξάζπξν, ώζηε λα κε δηαζπάηαη από
νπηηθά ή αθνπζηηθά εξεζίζκαηα. Να είλαη θνληά ζηελ έδξα ή ζηνλ πίλαθα.
Κιείζηε ην παξάζπξν ή ηξαβήμηε ηελ θνπξηίλα, αλ ρξεηαζηεί.
Απεπζπλζείηε ζην καζεηή νλνκαζηηθά.
Σπκθσλήζηε κεηαμύ ζαο έλα ζήκα πνπ ζα ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα επαλέιζεη ζην
κάζεκα π.ρ. έλα απαιό άγγηγκα ζηνλ ώκν.
 Αζρνιείηαη κε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληά ηνπ ή κε έλα κάζεκα πνπ ηνπ
θεληξίδεη ηελ πξνζνρή, εηο βάξνο ηωλ άιιωλ.
Γώζηε έκθαζε ζηηο αθαδεκατθέο ηνπ δεμηόηεηεο, αλαδείμηε ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ
θαη θαζνδεγήζηε ηνλ ώζηε λα βνεζήζεη ζπκκαζεηέο ηνπ.
Αμηνπνηήζηε θαη εληάμηε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ ζην ζρνιηθό πξόγξακκα
 Αλαζηαηώλεηαη, αγρώλεηαη από αιιαγέο ζην θαζεκεξηλό πξόγξακκα (π.ρ.
κηα εθδξνκή, αιιαγή ζηε ζεηξά ηωλ καζεκάηωλ, απνπζία δαζθάινπ)
Δλεκεξώζηε ηνλ από ηελ πξνεγνύκελε κέξα γηα όπνηεο αιιαγέο ζα γίλνπλ θαη
εμεγήζηε ηνπ κε απιά ιόγηα πώο ζα θπιήζεη ε κέξα κε ηηο αιιαγέο.
Σε πεξίπησζε απνπζίαο ζαο εμεγήζηε ηνπ πνηνο δάζθαινο ζα έξζεη γηα
αληηθαηάζηαζε θαη ζπδεηήζηε ηη ζα θάλνπλ κε απηόλ ην δάζθαιν.
 Αλαδεηά ηελ απνκόλωζε/ ηελ εξεκία ηνπ, εηδηθά πξνο ην ηέινο κηαο
έληνλεο κέξαο ή κεηά από θάπνηα δύζθνιε θαηάζηαζε πνπ αληηκεηώπηζε ζην
δηάιεηκκα θαη δπζθνιεύεηαη λα παξαθνινπζήζεη θάπνην ζεωξεηηθό κάζεκα
ηηο ηειεπηαίεο ώξεο.
Σεβαζηείηε ηελ αλάγθε ηνπ γηα ραιάξσζε. Μπνξεί λα θαζίζεη γηα ιίγν ζηα
καμηιάξηα ζην πίζσ κέξνο ηεο αίζνπζαο, κπνξεί λα μεθπιιίζεη ην αγαπεκέλν
ηνπ βηβιίν ή λα θξαηήζεη ζηα ρέξηα ηνπ έλα αληηθείκελν πνπ ηνλ βνεζά λα
ραιαξώλεη.
 Η δηάζεζή ηνπ έρεη δηαθπκάλζεηο. Κάπνηεο κέξεο είλαη ήξεκνο, ραιαξόο
θαη εξγάδεηαη θαιά, ελώ θάπνηεο άιιεο είλαη πην θηλεηηθόο, αλαζηαηωκέλνο
θαη κε κεγαιύηεξε δηάζπαζε από ηελ πξώηε ώξα.
Σηηο «δύζθνιεο» κέξεο κελ εηζάγεηαη θαηλνύξηεο έλλνηεο. Δπηηξέςηε ηνπ λα
εμαζθεζεί ζε πξάγκαηα ηα νπνία ήδε γλσξίδεη. Δπηηξέςηε ηνπ λα ραιαξώλεη
πεξηζζόηεξν.

το διάλειμμα
 Δίλαη απνκνλωκέλνο, δελ πξνζεγγίδεη, δελ παίδεη κε ηα άιια παηδηά
Δλζαξξύλεηε πηζαλέο θηιίεο πνπ έρεηε εληνπίζεη ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο.
 Μπνξεί λα γίλεη θπξηαξρηθόο ζην παηρλίδη ηνπ, είλαη αδέμηνο ζηνπο
ρεηξηζκνύο ηνπ θαη ζηνλ ηξόπν πνπ πξνζεγγίδεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, π.ρ.
κπνξεί, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα παίμεη κε θάπνηνλ, λα ηνλ πεηξάμεη, λα ηνλ
ζθνπληήζεη θ.α.
Καιό είλαη λα ππάξρεη έλα άηνκν αλαθνξάο ζηελ απιή, ζην νπνίν ν καζεηήο ζα
κπνξεί λα απεπζύλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο θαη ν νπνίνο ζα
γλσξίδεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ θαη ζα ηνλ θαζνδεγεί/ εξεκεί ζε δύζθνιεο ζηηγκέο.
Βνεζήζηε ηνλ ιέγνληάο ηνπ ηη πξέπεη ή ηη κπνξεί λα θάλεη γηα λα πξνζεγγίζεη
ηνπο άιινπο.
Αλ ηνπ δεηάηε λα κελ εκθαλίδεη κηα ζπκπεξηθνξά, δώζηε ηνπ ελαιιαθηηθέο θαη
πην απνδεθηέο ιύζεηο γηα λα εθαξκόζεη
Δπηβξαβεύζηε ηνλ γηα επηηπρεκέλεο θαη απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο, ιέγνληάο ηνπ
πόζν έμππλε ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Βνεζήζηε ηνλ λα θαηαιάβεη πνηα ζπκπεξηθνξά ηνπ ήηαλ ζσζηή θαη
απνηειεζκαηηθή, ώζηε λα ηελ επαλαιάβεη ζην κέιινλ.

