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Σημασιολογικές 
διαταραχές

Τα παιδιά που παρουσιάζουν 
σημασιολογικές διαταραχές, 
δείχνουν να μην κατανοούν 
το νόημα των λέξεων, ή να 
παρουσιάζουν δυσκολία στην 
ανάκληση της κατάλληλης λέξης 
ή δυσκολία χρήσης της λέξης 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα 
από τα συνηθισμένα ή δυσκολία 
ταξινόμησης σε βασικό ή ανώτερο 
επίπεδο. Τέτοιου είδους δυσκολίες
παρουσιάζουν κυρίως:

– Τα παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή 
Διαταραχή, στα οποία παρατηρείται 
περιορισμένη σημασιολογική
ανάπτυξη και δυσκολία στους 
σημασιολογικούς συσχετισμούς.

– Τα παιδιά με Σημασιολογική 
Πραγματολογική Διαταραχή, 
τα οποία δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν την εννοιολογική 
αναπαράσταση των λέξεων και τον 
τρόπο που αυτές αλληλεπιδρούν.

– Τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική 
Διαταραχή, τα οποία εμφανίζουν 
σημαντικές δυσκολίες σε 
συγκεκριμένα σημασιολογικά πεδία, 
τόσο στο εκφραστικό όσο και στο 
αντιληπτικό επίπεδο.

– Ενήλικες με σημασιολογικά 
ελλείμματα λόγω αφασικών 
διαταραχών ή άνοιας.

Οι συμβουλές προέρχονται από το eBook  “Σημασιολογική Ανάπτυξη (Βασικό Επίπεδο)”,   
Αγγελική Ψόχιου - Λογοθεραπεύτρια

Πρωτοχρονιά

Θεοφάνεια
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Γιατί πρέπει να 
διδάσκονται οι 
ιδιωματισμοί;  

Τους ιδιωματισμούς τους 
συναντάμε συχνά, σε όλα τα 
κοινωνικά στρώματα.

Σε διάφορες μορφές στον 
προφορικό και γραπτό λόγο, όπως 
στις αφίσες, στις διαφημίσεις, 
στις εφημερίδες (έντυπες και 
ηλεκτρονικές εκδόσεις),  στα 
περιοδικά,  στις ταινίες και στο 
διαδίκτυο.  

Οι ιδιωματισμοί είναι ένα βασικό 
και φυσικό μέρος της ζωής μας. 
Αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο 
της αποτελεσματικής επικοινωνίας, 
ειδικά σε ένα υψηλότερο επίπεδο 
κατανόησης της ελληνικής 
γλώσσας. 

Ουσιαστικά είναι μια ένδειξη 
της ικανότητας του ατόμου να 
κατανοήσει την πραγματολογία. 

Η κατανόηση των ιδιωματισμών 
απαιτεί έναν ξεχωριστό τρόπο 
επεξεργασίας, εκτός από την 
κυριολεκτική κατανόηση της 
γλώσσας. Μεταγενέστερες έρευνες 
αναφέρουν ότι η κατανόηση των 
ιδιωματισμών θα μπορούσε να 
εξηγηθεί στο πλαίσιο των γενικών 
μοντέλων κατανόησης. 

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Οι συμβουλές προέρχονται από το eBook  “Κατανόηση μεταφορικού λόγου - 
Ιδιωματισμοί”,   Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc
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Επέτειος της 
Επανάστασης του 

1821

Καθαρά Δευτέρα

Εκπαίδευση 
συναισθημάτων

Ο εντοπισμός, η κατανόηση και η 
ανταπόκριση στα συναισθήματα 
των άλλων είναι πολύ σημαντικές 
κοινωνικές δεξιότητες. Αυτές 
οι δεξιότητες μας βοηθούν να 
κατανοήσουμε και να αναπτύξουμε 
σχέσεις με άλλους ανθρώπους.

Για μερικά παιδιά, ο εντοπισμός 
και η κατανόηση των 
συναισθημάτων δεν αναπτύσσεται 
τόσο εύκολα. Μερικά παιδιά μπορεί 
να μην παρατηρούν/κατανοούν 
σημαντικά μη λεκτικά σήματα 
(όπως το σχήμα των φρυδιών ενός 
ατόμου, τις κινήσεις του σώματος 
ή τον τόνο και το ρυθμό της 
φωνής) που χρησιμοποιείται για 
να δηλωθεί η διαφορά μεταξύ των 
συναισθημάτων. 

Όταν τα παιδιά δεν είναι σε θέση 
να προσδιορίσουν σωστά και να 
κατανοήσουν τα συναισθήματα 
των άλλων, τότε είναι πιθανό να 
ανταποκριθούν ανάρμοστα κατά τη 
διάρκεια των αλληλεπιδράσεων. Για 
τα παιδιά αυτά, τα συναισθήματα 
πρέπει να διδάσκονται ρητά ή πολύ 
ξεκάθαρα. 

Από τεσσάρων έως έξι ετών, τα 
περισσότερα παιδιά μπορούν να 
αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν 
τα βασικά συναισθήματα: χαρά, 
λύπη, θυμός και φόβος. 

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

ΜΑΡΤΙΟΣ

Οι συμβουλές προέρχονται από το eBook  “Αναγνώριση, Έκφραση & Ρύθμιση 
Συναισθημάτων”,   Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc
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Ένα παιδί με δυσκολίες 
στη μνήμη:

 - Μπορεί να χρειαστεί να 
επαναλάβετε τις οδηγίες βήμα 
προς βήμα και στη συνέχεια να τις 
επαναλάβει και το παιδί. Έτσι,  θα 
βεβαιωθείτε ότι γνωρίζει τι πρέπει 
να κάνει.

 - Μην δίνετε οδηγίες/ κατευθύνσεις, 
ενώ το παιδί ασχολείται με κάτι 
άλλο.

 - Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι 
ένα παιδί θα ξέρει αύριο, αυτό που 
γνωρίζει σήμερα.

 - Μην θεωρήσετε δεδομένο, ότι 
επειδή ένα παιδί έχει δυσκολία να 
μάθει κάτι σήμερα, δεν θα είναι σε 
θέση να το μάθει αύριο.

 - Διδάξτε στρατηγικές μνήμης στο 
παιδί.

 - Διδάξτε στο παιδί πώς να 
χρησιμοποιεί την απεικόνιση και 
τις τεχνικές απεικόνισης για να 
ανακαλέσει πληροφορίες.

 - Παρέχετε βοηθητικά διαγράμματα 
κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης 
για να αποφύγετε τις παρεμβολές 
κατά την εκμάθηση μιας νέας 
πληροφορίας

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Οι συμβουλές προέρχονται από το eBook  “Διάκριση Γραφημάτων”,   
Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc

Μεγάλη Παρασκευή
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Άγιο Πάσχα

Μορφήματα στη γλωσσολογία 
ονομάζονται οι ελάχιστες μονάδες 
σημασίας που συναντάμε κατά 
τη μορφολογική ανάλυση μιας 
γλώσσας. Δηλαδή είναι τα στοιχεία 
που αν αναλυθούν σε άλλα 
μικρότερα, όπως οι συλλαβές και 
τα φωνήματα, αυτά τα μικρότερα 
στοιχεία δεν έχουν πλέον κάποιο 
νόημα. 

Διακρίνονται σε λεξικά και 
γραμματικά μορφήματα. Από 
το συνδυασμό των μορφημάτων 
προκύπτουν οι λέξεις. Για 
παράδειγμα η λέξη “σπιτάκι” 
αναλύεται σε δύο μορφήματα: σπιτ-
, -άκι. Το μόρφημα σπιτ- είναι λεξικό 
και το -άκι είναι γραμματικό.

Τα γραμματικά μορφήματα είναι 
οι ελάχιστες διαφοροποιητικές 
μονάδες (χρόνου, γένους, αριθμού 
κλπ), οι οποίες πραγματώνονται 
από τις μορφές, π.χ. μόρφημα: 
“πληθυντικός” , μορφές: “-ες” (ημέρ-
ες ), 
“-οι” (άνθρωπ-οι) , “-α” (δέντρα) κλπ.

Η ελάχιστη σημασιολογική 
μονάδα στη γλώσσα μπορεί να 
είναι ένα πρόθημα ή ένα θέμα 
λέξης ή ένα επίθημα ή γραμματική  
κατάληξη. Η λέξη “παιδί” 
αποτελείται από δύο μορφήματα, 
το θέμα “παιδ-”  και την γραμματική 
κατάληξη “-ί”.

Μορφήματα - τα δομικά 
στοιχεία της μορφολογίας

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

ΜΑΪΟΣ

Οι συμβουλές προέρχονται από το eBook  “ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ | Κλίση - Αντωνυμίες”,   
Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc

Δευτέρα του Πάσχα
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Αγίου Πνεύματος

Τα επίθετα είναι αυτά που 
χαρακτηρίζουν και ¨ζωντα-
νεύουν¨ ένα ουσιαστικό. Είναι 
αυτά που προσδιορίζουν 
το ¨ πως ¨ μπορεί να είναι 
ένα ουσιαστικό και έτσι 
χαρακτηρίζουν την ιδιότητά 
του.

Το καταληκτικό μέρος των επιθέτων 
παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες.
Οι καταλήξεις είναι πολλές, καθώς 
και οι εξαιρέσεις τους. Οπότε οι 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 
που παρουσιάζουν αδυναμίες στη 
βραχυπρόθεσμη μνήμη, ελλιπής 
κατανόηση των γραμματικών 
φαινομένων και  χαμηλά επίπεδα 
αυτοματοποίησης στο κομμάτι της 
ορθογραφίας, είναι πολύ δύσκολο 
για αυτούς να μάθουν τόσο το 
καταληκτικό, όσο και το θεματικό 
κομμάτι των λέξεων που είναι 
επίθετα.  

Το πρώτο, λοιπόν, πράγμα που 
οφείλουν οι μαθητές να κατανοή-
σουν είναι πως τα επίθετα έχουν 
τρία γένη (αρσενικό, θηλυκό και 
ουδέτερο), έπειτα να καταλάβουν 
τον τρόπο με τον οποίον σχηματίζο-
νται οι ομάδες των επιθέτων, 
να μάθουν τις καταλήξεις με τις 
εξαιρέσεις τους και τέλος τον τρόπο 
με τον οποίον κλίνονται.  

Τα επίθετα αποτελούν ένα 
πολύ σημαντικό μέρος 

του λόγου μας.

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

ΙΟΥΝΙΟΣ

Οι συμβουλές προέρχονται από το eBook  “Αντιμετώπιση της Δυσορθογραφίας μέσω της 
Γραμματικής | ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ”,   Δημητριάδου Ιωάννα - Ειδική Παιδαγωγός BSc, PgD
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Ιδέες για την ενίσχυση της 
Αντίληψης Χωρικών Σχέσεων:

 - Παιχνίδια εντολών τύπου «Ο 
Πέτρος λέει…» με έμφαση στις 
χωρικές έννοιες (πχ «Πιάσε με το 
δεξί σου χέρι το αριστερό σου 
γόνατο», «Βάλε την μπάλα κάτω από 
το τραπέζι»).

 - Κατασκευαστικά παιχνίδια παντός 
τύπου (πχ τουβλάκια, πάζλ, Lego, 
Tangram).

 - Έντυπες δραστηριότητες ή 
εφαρμογές/ηλεκτρονικά παιχνίδια 
με τις βασικές χωρικές έννοιες, 
ασκήσεις τοπολογίας, πίνακες με 
διπλή είσοδο, λαβύρινθους κλπ.

Η κατανόηση του χώρου και των 
χωρικών σχέσεων ξεκινά με σημείο
αναφοράς το σώμα του παρατηρη-
τή. Είναι μια ικανότητα που αναπτύ-
σσεται από πολύ μικρή ηλικία, 
καθώς το παιδί μαθαίνει το σώμα 
του και τις δυνατότητές του μέσα 
από το παιχνίδι. Πολύ συχνά παιδιά 
που παρουσιάζουν δυσκολία στην 
αντίληψη χωρικών σχέσεων δεν 
έχουν καλή αντίληψη σώματος και 
ίσως είναι πιο πίσω από άλλα παιδιά 
της ηλικίας τους σε κινητικές
δεξιότητες.

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

ΙΟΥΛΙΟΣ

Οι συμβουλές προέρχονται από το eBook  “ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | Φύλλα 
αξιολόγησης και εργασίας”,   Λέτα Ανδρούτσου - Εργοθεραπεύτρια
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Σταδιακή μετάβαση από 
τους ήχους (φθόγγους) που 
αντιστοιχούν στα  γράμματα 
(γραφοφωνολογία).
Σε αυτό το πρώτο στάδιο το παιδί 
εκπαιδεύεται μέσω των καρτών για 
την αντιστοιχία γραφημάτων-ήχων 
με επτά διαφορετικούς τρόπους.

Συνειδητή αποκωδικοποίηση των 
συλλαβών.
Στο δεύτερο στάδιο, εφόσον το 
παιδί εκπαιδευτεί στην αντιστοίχιση 
και η ταχύτητα επεξεργασίας του 
είναι ικανοποιητική, τότε είναι 
έτοιμο να μεταβεί στη συνειδητή 
αποκωδικοποίηση των συλλαβών.

Συνειδητή αποκωδικοποίηση 
των λέξεων, ως την απόκτηση 
μεγαλύτερων ορθογραφικών 
μονάδων που μπορούν να 
αναγνωριστούν εύκολα. 
Είναι η συνειδητή 
αποκωδικοποίηση των λέξεων τις 
οποίες μπορεί να διαβάσει και να 
κατανοήσει το νόημά τους. 

Μετάβαση στην παραγωγή και 
εξαγωγή νοήματος (κατανόηση).
Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, 
το παιδί είναι πια σε θέση να 
διαβάσει με ταχύτητα και ακρίβεια 
και να κατανοήσει αυτό το οποίο 
διάβασε.

Βήματα κατά την 
αυτοματοποίηση 

των αναγνωστικών 
δεξιοτήτων

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Οι συμβουλές προέρχονται από το eBook  “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ”,   
Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc

Κοίμηση της 
Θεοτόκου
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 - Καλή συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει οι γονείς 
να γνωρίζουν τους εκπαιδευτικούς 
του παιδιού, να συμμετέχουν 
στις συγκεντρώσεις γονέων και 
στις συναντήσεις που κάνουν οι 
εκπαιδευτικοί. 

 - Σε συνεργασία με το παιδί σας 
βάλτε στόχους, στη συνέχεια 
πραγματοποιήστε τους έναν ένα. 

 - Ενημερώνετε το παιδί σας για την 
πρόοδό του. 

 - Επαινείτε την κάθε του 
προσπάθεια.

 - Προσπαθήστε να μην εκφράζετε 
την απογοήτευσή σας αν το παιδί 
δεν τα καταφέρνει τόσο καλά όσο 
περιμένατε. 

 - Να είστε ενθουσιώδεις και να 
έχετε χιούμορ. 

 - Χρησιμοποιείστε διάφορα υλικά 
(χειροποίητα ή του εμπορίου) 
ιδιαίτερα με τα μικρότερα παιδιά. 

 - Μην κάνετε εσείς τις εργασίες των 
παιδιών, αλλά βοηθήστε να μάθουν 
να κάνουν τις εργασίες τους. 

 - Εφαρμόστε τις νέες γνώσεις σε 
καθημερινές πρακτικές.

Στρατηγικές που 
διευκολύνουν το 

διάβασμα στο σπίτι

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Οι συμβουλές προέρχονται από το eBook  “ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑ! Στρατηγικές για Μελέτη 
στο Σπίτι”,   Βλάχου Γιώτα MSc, BSc



1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

30 31 25 26 27 28 29

23 24 Επέτειος του Όχι

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ 
ΛΟΓΟΥ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Οι συμβουλές προέρχονται από το eBook  “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ | Για μαθητές 
της Α΄ Γυμνασίου”,   Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc

Ο προσφορότερος τρόπος 
δημιουργίας φυσικών 
επικοινωνιακών περιστάσεων 
είναι η εμπλοκή του παιδιού σε 
δραστηριότητες που αναφέρονται 
σε ποικίλα θέματα, δημιουργούν 
ποικίλες επικοινωνιακές 
περιστάσεις και δίνουν το έναυσμα 
παραγωγής ποικίλων μορφών και 
ειδών προφορικού λόγου. 

Συμμετοχή στη συζήτηση : Ο 
προφορικός λόγος του παιδιού 
καλλιεργείται με συζητήσεις γύρω 
από  επίκαιρα θέματα.

Ακρόαση : Ο μαθητής είναι σε θέση 
να ακούσει και να κατανοήσει τον 
συνομιλητή του.

Περιγραφή : Ο μαθητής είναι σε 
θέση να παραθέσει περιγραφικές 
λεπτομέρειες/ πληροφορίες ενός 
συγκεκριμένου θέματος.

Διήγηση : Ο μαθητής είναι σε θέση 
να μιμηθεί, να τροποποιήσει  και να 
αφηγηθεί μια ιστορία.

Διάλογος : Ο μαθητής είναι σε 
θέση να αποκριθεί κατάλληλα σε 
δεξιότητες διαλόγου.



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Επέτειος της 
εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου

Οι τεχνικές αυτές θα βοηθήσουν 
να οικοδομήσετε την ικανότητα 
του παιδιού να ακούει και να 
κατανοεί. 

Προ-Διδασκαλία: Συζητήστε για 
το θέμα της ιστορίας πριν από την 
ανάγνωση, αναφέροντας κάποιες 
πληροφορίες. 

Έναυσμα: Κάντε κάποιες ερωτήσεις 
πριν ξεκινήσετε να διαβάζετε την 
ιστορία. Αυτό δίνει στα παιδιά  
κάποια στοιχεία για το τι θα 
πρέπει να συγκρατήσουν - τι είναι 
σημαντικό και τι όχι.

Κατάτμηση: Η κατάτμηση των 
πληροφοριών είναι ένας τρόπος για 
να “σπάσετε” σε μικρότερα τμήματα 
την ιστορία έτσι ώστε το παιδί 
να μην χαθεί από τον όγκο των 
πληροφοριών που δίνονται. 

Επανάληψη: Η επανάληψη είναι 
πολύ σημαντική! Μπορεί να 
χρειαστεί να διαβάσετε δύο ή τρεις 
φορές την ιστορία μέχρι το παιδί να 
καταφέρει να απαντήσει σωστά σε 
μια ερώτηση. 

Λεξιλόγιο: Κατά την ανάγνωση 
της ιστορίας επικεντρωθείτε σε 
κάποιες λέξεις που πιθανόν να 
μην γνωρίζει το παιδί. Ρωτήστε να 
μάθετε την σημασία της λέξης αντί 
να ρωτήσετε απλά εάν την ξέρει. 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Οι συμβουλές προέρχονται από το eBook  “ΕΙΚΟΝΟΚΑΡΤΕΣ | Ακουστική Κατανόηση”,   
Συλλογικό έργο - Κέντρα ikid
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Χριστούγεννα Παραμονή 
Πρωτοχρονιάς

Προτάσεις για τα παιδιά με 
αδυναμίες σε εκτελεστικές 
λειτουργίες / δεξιότητες μνήμης / 
ταχύτητα επεξεργασίας:

 - Κατασκευάστε στρατηγικές για να 
βοηθήσετε τα παιδιά να αναλύσουν, 
να ιεραρχήσουν και να εκτελέσουν 
συγκεκριμένα βήματα σε μια 
δεδομένη ανάθεση.

 - Ενθαρρύνετε τα παιδιά να σκέφτο-
νται μέσα από τις απαντήσεις και να 
“παίρνουν” το χρόνο τους. 

 - Διδάξτε τα παιδιά να σταματούν 
και να διαβάζουν προσεκτικά τις 
οδηγίες πριν από την έναρξη μιας 
εργασίας.

 - “Σπάστε” τα καθήκοντα και 
ακολουθείστε τη σειρά-ελέγχου της 
εργασίας κατά τη διεκπεραίωσή της.

 - Χτίστε δεξιότητες μνήμης μέσω 
στρατηγικών, οικοδομήστε την 
προϋπάρχουσα γνώση.

 - Προετοιμάστε νέες πληροφορίες 
για να βοηθήσετε την κωδικοποίη-
ση αυτή.

 - Ενθαρρύνετε τα παιδιά να 
απεικονίσουν ό, τι πρόκειται 
να κάνετε πριν την έναρξη μιας 
εργασίας.

Ταχύτητα επεξεργασίας 
και μνήμη εργασίας

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Δεύτερη 
ημέρα των 

Χριστουγέννων

Οι συμβουλές προέρχονται από το eBook  “ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ | Στρατηγικές 
Παρέμβασης για τη Βελτίωσή της”,   Κασσωτάκη Αλίκη - Λογοπεδικός MSc, BSc


