
 

D-all  
Ίωνος Δραγούμη 17 TK 546.25 - Θεσσαλονίκη  

Τηλ: +30 2310 238 579 Fax +30 2310 238 579 http://www.d-all.gr info@d-all.gr 

. 

ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΑΜΑ 

Σκοπός της σελίδας είναι η σύμπραξη 

ειδικοτήτων και ιδιοτήτων, 

δημιουργώντας ένα χώρο συνύπαρξης, 

συνδυασμού της έρευνας και της γνώσης 

με την εμπειρία και το βίωμα.  

 

Υποστηρίζοντας την δυναμική του 

τρίγωνου γονείς, ειδικός, εκπαιδευτικός, με 

επίκεντρο το παιδί,  παρουσιάζουμε τον 

τρόπο με τον οποίο οι διάφορες 

ειδικότητες, ιδιότητες, και άτομα 

αλληλοσυμπληρώνονται.  

 

Όραμα είναι η αντιστροφή της 

αρνητικά φορτισμένης λέξης 

“δυσκολία” σε “διαφορετικότητα.  

 

Δίνουμε βήμα στα ίδια τα άτομα, 

αναδεικνύοντας τις δεξιότητές τους με 

θετικό πρόσημο. 

TI EINAI; 

Χώρος ανάρτησης ειδήσεων, άρθρων, 

ερευνών, εκδηλώσεων, προϊόντων, 

φορέων. 

Μαθησιακή Διαφορετικότητα 
Η οποιασδήποτε μορφής και αιτιολογίας ποικιλομορφία στον 
τρόπο με τον οποίο ένα άτομο προτιμά ή μπορεί να μαθαίνει. 

Η ΙΔΕΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 

Ο όρος διαφορετικότητα από μόνος του, στο ευρύ κοινό, μπορεί να 

εμπεριέχει μια αρνητική χροιά. Προσπάθεια και στόχος αυτής της σελίδας 

είναι να αλλάξει αυτή την εικόνα. Ορίζουμε λοιπόν την Μαθησιακή 

Διαφορετικότητα ως οποιασδήποτε μορφής και αιτιολογίας 

ποικιλομορφία στον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο προτιμά ή 

μπορεί να μαθαίνει. 

 

Η διαφορετικότητα αυτή μπορεί να προέρχεται:  

● Από το μαθησιακό προφίλ του ατόμου. (οπτικός τύπος, 

ακουστικός τύπος, κιναισθητικός τύπος κ.λ.π.) 

● Από δυσκολίες μάθησης που προκύπτουν λόγω αναπτυξιακών ή 

αισθητηριακών διαταραχών (αυτισμός, ΔΕΠΥ, ειδική γλωσσική 

διαταραχή κ.λ.π.) 

● Από ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία, 

δυγραφία, δυσπραξία) 

 

Κάτω από αυτή την προσέγγιση,  το «D» σημαίνει διαφορετικότητα, 

διάλογος, διαφοροποίηση. Και το «all» σημαίνει διάλογος με όλες τις 

εμπλεκόμενες ειδικότητες (εκπαιιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, 

ψυχολόγους κ.λ.π.) αλλά και όλες τις ιδιότητες (γονείς, ειδικοί, παιδιά, 

συμμαθητές) 

H KOINOTHTA 

Αποτελείται από τους αρθρογράφους και συνεργάτες της σελίδας, αλλά 

και από τους αναγνώστες και τα μέλη της. Στην υλοποίησή της έχουν 

συμπράξει άτομα διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και απλοί ενδιαφερόμενοι. 

H κοινότητα D-all λοιπόν σας περιμένει να την εξερευνήσετε αλλά και να 

συμμετάσχετε ενεργά με σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις, σκέψεις. 

 

 


