
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       1η Περιφέρεια Ειδικής Αγωγής                                                                    Πρόγραµµα: ΦΙΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ 
Γραφείο Σχολικού Συµβούλου Ειδικής Αγωγής                                                   Υπεύθυνος προγρ. : ∆ρ. Αριστείδης Π. Χαρούπιας 

ΦΥΛΛΟ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ1 
Ο∆ΗΓΙΕΣ: Προσδιόρισε ποια είναι κατά τη γνώµη σου η λειτουργία για κάθε µία περιοχή αναφοράς.  

1. Στην ένδειξη “Επεισόδιο” καταγράφουµε ό,τι παρατηρήσαµε σχετικά µε τη συµπεριφορά του/της µαθητή/-
τριας (Αναγνωρίζουµε: α. συναισθηµατικούς παράγοντες, άγχος, µελαγχολία, χαµηλή αυτοαντίληψη, που 
παίζουν ρόλο στην οργάνωση ή κατεύθυνση της προβληµατικής συµπεριφοράς, β. Το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο συνέβη η συµπεριφορά).  

2. Στην ένδειξη “Τι συνέβη πριν:...” καταγράφουµε όσα συνέβησαν πριν το “Επεισόδιο…”. 
3. Στην ένδειξη “Τι συνέβη µετά:...” καταγράφουµε όσα συνέβησαν µετά  το “Επεισόδιο…”.. 
4. Στην ένδειξη “Ποιοι ήταν παρόντες:...” καταγράφουµε τα πρόσωπα  που παρευρίσκονταν κατά την εξέλιξη 

της συµπεριφοράς. 
5. Στην ένδειξη “Συχνότητα, ένταση, διάρκεια και άλλα σχόλια” καταγράφουµε και ό,τι θεωρούµε ότι θα 

ήταν χρήσιµο να αναφερθεί ώστε να ερµηνευθεί µε καλύτερο τρόπο η συµπεριφορά.  
Σηµ.: Οι πληροφορίες του εγγράφου αυτού προέρχονται από:  Παρατήρηση  Συνέντευξη µε το/τη µαθητή/-τρια  

 Συνέντευξη µε τους γονείς    Συνέντευξη µε το προσωπικό του σχολείου  Κλίµακες αξιολόγησης  
 Τεστ µε συγκρίσεις από πανελλήνιο δείγµα (σηµείωσε  το σηµείο  στο/στα σχετικό/-α τετράγωνο/-α).   

 

Επεισόδιο 1: 
…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Τι έγινε πριν: ……………………………….. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Περιβάλλον στο οποίο έγινε το επεισόδιο: …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Ποιοι ήταν παρόντες: …………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

Συχνότητα        0  1  2  3  4  5                         Ένταση    0  1  2  3  4  5   

∆ιάρκεια  0  1  2  3  4  5  συµπεριφοράς        Άλλα σχόλια : …………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………..……………………………………………… 

Τι έγινε µετά: …………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 
Ονοµατεπώνυµο παιδιού: ………………………………. ………………………….. Ηµερ. Γενν.: .…../……/…… 
Όνοµα πατέρα:……………………… Ονοµατεπώνυµο µητέρας:…………………………………….. Τηλ.:……………. 
 
Το φύλλο συµπλήρωσε ο/η:. Ώρα: ………… έως …………… 
Ηµεροµηνία:......../….../........... Ηµέρα:   ∆ε    Τρ    Τε    Πε    Πα. Υπογραφή: 

                                                           

Σελίδα 1 από 2 

1  ∆ρ Α.Π. Χαρούπιας (2000-2001). Το Φύλλο εργασίας σχεδιάστηκε και χρησιµοποιήθηκε στο Πρόγραµµα 
ισότιµης Συνεκπαίδευσης παιδιών µε και χωρίς ιδιαίτερες εκπ. ανάγκες ΦΙΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ, που 
υλοποιήθηκε στο 142ο ∆.Σχ. Αθηνών τη σχολική χρονιά 1999-2000 και συνεχίστηκε τη σχολική χρονιά 2000-2001, µε 
ευθύνη του Γραφείου σχολ. συµβούλου ειδικής αγωγής 1ης Περιφέρειας Ε.Α. Αθηνών (Ε-mail: ss1peida@sch.gr). 
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Σελίδα 2 από 2 

Επεισόδιο… : ………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Τι έγινε πριν: ……………………………….. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Περιβάλλον στο οποίο έγινε το επεισόδιο: …………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Ποιοι ήταν παρόντες: …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………... 

Συχνότητα        0  1  2  3  4  5                         Ένταση    0  1  2  3  4  5   

∆ιάρκεια  0  1  2  3  4  5  συµπεριφοράς        Άλλα σχόλια : …………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………..……………………………………………… 

Τι έγινε µετά: ………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 
Ηµεροµηνία:......../….../........... Ηµέρα:   ∆ε    Τρ    Τε    Πε    Πα. Ώρα:  ………… έως …………… 

 

Επεισόδιο… : ………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Τι έγινε πριν: ……………………………….. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Περιβάλλον στο οποίο έγινε το επεισόδιο: …………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Ποιοι ήταν παρόντες: …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………... 

Συχνότητα        0  1  2  3  4  5                         Ένταση    0  1  2  3  4  5   

∆ιάρκεια  0  1  2  3  4  5  συµπεριφοράς        Άλλα σχόλια : …………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………..……………………………………………… 

Τι έγινε µετά: ………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην επίδοση του παιδιού στα µαθήµατα:………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Ηµεροµηνία:......../….../........... Ηµέρα:   ∆ε    Τρ    Τε    Πε    Πα. Ώρα:  ………… έως …………… 
 


