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Ρόδος, 23 Μαΐου 2009 
 

Αίθουσα Εκδηλώσεων  
 

ΑΚΤΑΙΟΝ 
 

Σύγχρονες ∆ιδακτικές Προσεγγίσεις  

για µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

 στα πλαίσια του ∆ηµοτικού σχολείου 

Κύριοι Εισηγητές του Σεµιναρίου 
 
Ο Ηλίας Ράντος είναι ∆άσκαλος Ειδικής Αγωγής,  υπηρετώντας  32 
χρόνια στη δηµόσια εκπαίδευση και πάνω από 20 χρόνια σε Ειδικές 
Τάξεις και Τµήµατα Ένταξης.  
 Το 1992 εξέδωσε την έντυπη εκπαιδευτική σειρά «Έτσι Γράφω 
και ∆ιαβάζω µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» (A΄-
Γ΄µέρος).  
 Το 2006 ξεκίνησε την αναβάθµιση των βιβλίων αυτών 
µετατρέποντάς τα σε εύχρηστο εκπαιδευτικό λογισµικό. Κυκλοφορεί το 
πρώτο CD µε τίτλο «Ο µικρός Οδυσσέας στο νησί µε τις φωνές και τα 
γράµµατα» και το δεύτερο «Ο µικρός Οδυσσέας στο βυθό µε τις λέξεις», 
ενώ το τρίτο «Ο µικρός Οδυσσέας στο βουνό µε τις προτάσεις» 
βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης. Τα βιβλία αυτά καθώς και το 
εκπαιδευτικό λογισµικό έχουν συµπεριληφθεί στον κατάλογο βιβλίων 
και εκπαιδευτικού υλικού για τις βιβλιοθήκες των σχολείων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σύµφωνα µε το Νόµο 1566/85, άρθρο 43.  
 Ο Ηλίας Ράντος συµµετείχε ως εισηγητής σε πολλά 
επιστηµονικά συνέδρια, ενώ το 1989 βραβεύτηκε από την Ακαδηµία 
Αθηνών για την προσφορά του στους µαθητές που χρειάζονται ειδική 
αγωγή και εκπαίδευση. 

 
Ο Ηλίας Τουµπουλίδης είναι ∆άσκαλος Ειδικής Αγωγής µε 

33 χρόνια υπηρεσίας στη δηµόσια εκπαίδευση και περισσότερα από 20 
χρόνια στην Ειδική Αγωγή.  

Έχει εφαρµόσει διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα και 
καινοτοµίες στη διδασκαλία της Γλώσσας και των Μαθηµατικών. Είναι 
συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων για τα παιδιά των πρώτων τάξεων του 
∆ηµοτικού Σχολείου, καθώς και για παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 
και Νοητική Υστέρηση.  

Κατασκεύασε ένα εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο βασίζεται στην 
περιστροφή οµόκεντρων ή έκκεντρων χάρτινων κύκλων, για τους 
µαθητές των πρώτων τάξεων του ∆ηµοτικού σχολείου µε και χωρίς 
δυσκολίες στη µάθηση. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό  έχει εγκριθεί µε 
την πράξη 19/15-11-1999 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την 
καταλληλότητα του ως υποστηρικτικού υλικού στο µάθηµα της 
Γλώσσας για τα Τµήµατα Ένταξης, Ενισχυτικής διδασκαλίας και 
Ειδικά σχολεία. 

Ο Ηλίας Τουµπουλίδης συµµετείχε ως εισηγητής σε πολλά 
επιστηµονικά συνέδρια, ενώ πρόσφατη εισήγηση του ήταν στο 
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, στο Πανεπιστήµιο 
∆υτικής Μακεδονίας. 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών 

Παιδαγωγικό Τµήµα  ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

“Αλέξανδρος ∆ελµούζος” 

Πρόγραµµα  Ηµερίδας  



Στόχος της Ηµερίδας 
 
Η Ηµερίδα αυτή απευθύνεται στους µετεκπαιδευόµενους 
δασκάλους του ∆ιδασκαλείου µας, όπως επίσης και στους 
δασκάλους που υπηρετούν στα Τµήµατα Ένταξης και στις δύο 
πρώτες τάξεις των δηµοτικών σχολείων της πόλεως µας. Έχει 
βασικό στόχο την εµβάθυνση των γνώσεων για τις σύγχρονες 
διδακτικές προσεγγίσεις στην αντιµετώπιση µαθητών µε 
Μαθησιακές ∆υσκολίες. Στο σεµινάριο θα δοθεί έµφαση στην 
ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για την κατασκευή 
εκπαιδευτικού υλικού καθώς και στην παροχή εφαρµοσµένων 
γνώσεων για την αποτελεσµατική διαχείριση των δυσκολιών 
µάθησης στα πλαίσια του σύγχρονου δηµοτικού σχολείου. Επίσης,  
χρειάζεται να υπογραµµιστεί ότι µια τέτοια αντιµετώπιση, όταν 
αναπτύσσονται δεσµοί θετικής επικοινωνίας και συστηµατικής 
συνεργασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας µε τα µέλη των 
ΚΕ∆∆Υ, αποβαίνει περισσότερο ωφέλιµη για την πρόοδο των 
µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες. 
 
 
Επιστηµονική Επιτροπή 
 
Ελένη Σκούρτου 
Στυλιανή Τσεσµελή  
 
Οργανωτική Επιτροπή 
 
Στυλιανή Τσεσµελή 
Θεοδώρα Καραπιπέρη 
Βασιλική Λιάπη 
Γεράσιµος Νιτσόπουλος 
Κατερίνα Οικονόµου 
∆έσποινα Τζιόβα 
 
Γραµµατειακή Υποστήριξη 
 
Μαριάνθη Παπαδάκη  
Νικολέτα Περδίκη  
Στυλιανή Φαρρή  
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 
 

Σάββατο 23 Μαΐου 2009 

09:30 – 10:00 Υποδοχή -Παραλαβή Υλικού 

10:00 – 10:10 Χαιρετισµός-Έναρξη Ηµερίδας από την Πρόεδρο του 
∆ιδασκαλείου, Αναπλ. Καθ. Ελένη Σκούρτου. 

10:10 – 10:40 Στυλιανή Τσεσµελή,  
∆ιδάσκουσα Σχολικής Ψυχολογίας, ΠΤ∆Ε. 

‘Σύγχρονες ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για µαθητές µε 
Μαθησιακές ∆υσκολίες στα πλαίσια του ∆ηµοτικού 
Σχολείου’ 

10:45 – 11:45 Ηλίας Ράντος,  ∆άσκαλος Ειδικής Αγωγής. 

‘∆ουλεύοντας στο Τµήµα Ένταξης: 
Οργάνωση τµήµατος, Εκπαιδευτική αξιολόγηση 
µαθητών, Κατάρτιση- παρακολούθηση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων’ 

11:45 – 12:00 ∆ιάλειµµα-καφές 

12:00 – 13:00 Ηλίας Τουµπουλίδης,  ∆άσκαλος Ειδικής Αγωγής. 

‘Πρώτη ανάγνωση και γραφή - Επίδειξη και οδηγίες 
κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού’ 

13:00 – 16:30 

16:30 – 17:00 

Μεσηµεριανό διάλειµµα 

Καφές-αναψυκτικά 

17:00 – 18:00 Ηλίας Ράντος,  ∆άσκαλος Ειδικής Αγωγής. 
 
‘Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία της πρώτης 
ανάγνωσης και γραφής. Παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού λογισµικού Έτσι γράφω και διαβάζω’ 

18:00 – 18:30 Μέλη του ΚΕ∆∆Υ Ν. ∆ωδεκαννήσων. 
‘Η πορεία προς την παρέµβαση: Eντοπισµός-
Αξιολόγηση-Παρέµβαση από τη Σχολική Μονάδα 
και το ΚΕ∆∆Υ’ 

18:30 – 18:45 Ολοκλήρωση-Συµπεράσµατα Ηµερίδας  


