ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΑΝ...
... θέλετε να αναζητήσετε επίσημη υποστήριξη για καλύτερη ενσωμάτωση των μαθητών με
ΕΜΔ στην σχολική ζωή;

Ενσωμάτωση μαθητή με ΕΜΔ στην σχολική ζωή
Η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών αποτελούν τη βάση για την
ποιοτική εκπαίδευση και τη βελτίωση της διδακτικής εμπειρίας στο σχολείο. Εξασφαλίζει
συνεπείς πρακτικές διδασκαλίας, κατανοώντας το χαρακτήρα και τις ανάγκες των μαθητών,
συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας των εκπαιδευτικών να αλληλοϋποστηρίζονται όταν
αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών είναι ακόμα πιο σημαντική όταν απευθύνονται σε μαθητές με ΕΜΔ.
Τι μπορείτε να κάνετε:
Δείτε παρακάτω κάποιες ιδέες που μπορείτε να εφαρμόσετε εντός τάξης:
 Δοκιμάστε διαφορετικές μεθόδους με τους μαθητές σε διαφορετικές τάξεις: Ωστόσο, μόλις
προσδιοριστεί μια κατάλληλη μέθοδος, είναι καλύτερο να εξασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποιούν συνεπείς μεθοδολογίες, διαφορετικά ο μαθητής μπορεί να καταλήξει σε
σύγχυση.
 Συνεργαστείτε με τους άλλους εκπαιδευτικούς. Η συνεργασία με αυτούς ενισχύει τις
διαφορετικές στρατηγικές μάθησης των μαθητών. Μοιραστείτε τι έχετε κάνει που βοήθησε
τον μαθητή της τάξης σας. Η εργασία ως ομαδική διεργασία, καθησυχάζει επίσης τον
μαθητή, καθότι δεν μένει μόνος του χωρίς βοήθεια και υπάρχει η θέληση να του παρέχεται η
καλύτερη δυνατή υποστήριξη.
 Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα υπολογιστή ή ένα κοινό σημειωματάριο και οργανώστε
συχνές συναντήσεις για να μιλήσετε για τον μαθητή με ΕΜΔ και να παρακολουθείτε την
εξέλιξή του καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους. Η παρακολούθηση του τρόπου με τον
οποίο ο μαθητής εξελίσσεται σε διάφορα σχολικά θέματα, μπορεί να σας βοηθήσει να
επισημάνετε τα δυνατά του σημεία και να προσαρμόσετε το στυλ διδασκαλίας σας.
 Ενημερώστε τους συναδέλφους σας για τον τρόπο που συνεργαστήκατε με τον μαθητή
και την μεταξύ σας επικοινωνία, σχετικά με την πρόοδο και τις στρατηγικές του μαθητή που
δούλεψαν αποτελεσματικά, καθώς οι μαθητές μπορεί να είναι ντροπαλοί για να δώσουν
στοιχεία και δεδομένα σε κάθε εκπαιδευτικό.
 Συζητήστε με άλλους εκπαιδευτικούς προκειμένου να ορίσετε μια κοινή στρατηγική για να
ενισχύσετε τον μαθητή. Μπορείτε επίσης να μιλήσετε με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ, του ΚΕΣΥ ή τον
εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, οι οποίοι μπορεί να σας δώσουν κάποιες πρόσθετες
πληροφορίες και συμβουλές.
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