
Οι μαθησιακές δυσκολίες και οι αισθητηριακές διαταραχές είναι μακροχρόνιες 
διαταραχές, οι οποίες δεν εξαφανίζονται με την ηλικία ή την εκπαίδευση. Για το λόγο 
αυτό, σε μια δυναμική ένταξη αυτών των νέων, είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί το 
περιεχόμενο αλλά και να τους δοθούν εργαλεία και ρυθμίσεις που θα τους 
επιτρέψουν να παρακάμψουν τις δυσκολίες τους στην τάξη. Ένας τρόπος για να γίνει 
αυτό είναι να τους προσφερθούν εύλογες προσαρμογές.

Πλαίσιο 

Παρουσίαση εύλογων προσαρμογών

Εύλογες προσαρμογές για την 
οικειοποίηση γραπτού περιεχομένου 

Εύλογες προσαρμογές στην πράξη (+παραδείγματα)

Η "εύλογη προσαρμογή" είναι ένα κατάλληλο μέτρο, με βάση τις ανάγκες μιας 
συγκεκριμένης κατάστασης, που επιτρέπει σε ένα άτομο με ειδικές ανάγκες να έχει 
πρόσβαση, να συμμετέχει και να προοδεύει στην εκπαίδευσή του. Για ορισμένους 
μαθητές με ειδικές ανάγκες, είναι σημαντικό να μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία 
που μπορούν να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους. Ως εκπαιδευτικός, 
διδάσκοντάς τους να τα ανακαλύπτουν και να τα χρησιμοποιούν, τους καθιστά πιο 
ανεξάρτητους στην τάξη, στη μάθησή τους, αλλά και τους βοηθά να επιτύχουν. 
Υπάρχουν τρεις τύποι εύλογων προσαρμογών: υλικές προσαρμογές, παιδαγωγικές 
προσαρμογές και οργανωτικές προσαρμογές.

1- Εύλογη "οργανωτική" προσαρμογή
Είναι σημαντικό να δοθεί 1/3 περισσότερος χρόνος για δραστηριότητες 
ανάγνωσης, καθώς οι μαθητές με ειδικές ανάγκες είναι συχνά σε θέση να 
διαβάσουν δηλώσεις, αλλά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να το κάνουν.

2- Εύλογη "παιδαγωγική" προσαρμογή
Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη γραμματοσειρά (χωρίς σεριφάκια κ.λπ.) και 
χρησιμοποιήστε μια αρκετά μεγάλη γραμματοσειρά.
Επιλέξτε μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ των γραμμών. 
Συμπεριλάβετε εικόνες/χάρτες/διαγράμματα/χάρτες μυαλού/σχηματικά σχέδια...
Αποφύγετε τη γραφή διπλής όψης.
Χωρίστε τις οδηγίες σε σαφή βήματα και υπο-βήματα.
Χρησιμοποιήστε χρώματα:

    - Για να τονίσετε ορισμένους ήχους, λεξιλογικά πεδία, διαλείμματα...        
    - Για τον διαχωρισμό οδηγιών, γεγονότων κ.λπ... 
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Πηγές

3- Εύλογη "ουσιώδης" προσαρμογή

Οι immersive readers επιτρέπουν την παρακολούθηση της 
λέξης που διαβάζεται ενώ μια συνθετική φωνή διαβάζει 
το κείμενο. Αυτό ανακουφίζει από το βάρος της 
ανάγνωσης και μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της 
άνετης ανάγνωσης σε μαθητές με ειδικές ανάγκες.

1- Immersive reader

2- Στυλό-σαρωτής

Το στυλό σάρωσης επιτρέπει στο μαθητή να σαρώνει οδηγίες ή 
γραπτό κείμενο. Το στυλό προφέρει προφορικά το κείμενο που 
διαβάζεται και μια οθόνη επιτρέπει στο μαθητή να παρακολουθεί 
την ανάγνωση μέσω ενός ενσωματωμένου immersive reader.

3- Οδηγός ανάγνωσης 

Ο οδηγός ανάγνωσης επιτρέπει στους μαθητές να διαβάζουν μία 
γραμμή τη φορά, χωρίς να χάνουν καμία. Βοηθά στην καθοδήγηση της 
κατεύθυνσης της ανάγνωσης και επιτρέπει στο μαθητή να εστιάζει σε 
μία γραμμή κάθε φορά.

Το αντικείμενο αυτό επιτρέπει στους μαθητές να μεγεθύνουν 
ένα κείμενο, μία γραμμή τη φορά. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο 
όταν ο νέος πρέπει να οικειοποιηθεί ένα κείμενο του οποίου η 
διάταξη δεν μπορεί να αλλάξει.

Immersive reader: https://www.onenote.com/learningtools

 

Στυλό-σαρωτής και μεγεθυντικός φακός: https://www.tomtop.com/p-

os4450.html?currency=EUR&Warehouse=CN

4 - Μεγεθυντικός Φακός 


