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Συνεργαζόμενα σχολεία: 1ο Ειδικό Δ.Σ. Καλαμάτας 

                                               18ο Δ.Σ. Καλαμάτας 

 

 

« Ένταξη μαθήτριας ΣΜΕΑΕ στα γνωστικά αντικείμενα της 
Γλώσσας κι των Εικαστικών σε τάξη (τμήμα) σχολείου 

Γενικής Εκπαίδευσης» 

 





• Εμμανουήλ Κωνστάνταρος                                                  
(Διευθυντής Ειδικού Δημ. Σχολ. Καλαμάτας) 

• Περδικέα Διαμάντω                                                             
(Διευθύντρια 18ου Δημ. Σχολ. Καλαμάτας) 

• Παντελής Αντωνόπουλος                                                   
(Ψυχολόγος Ειδικού Δημ. Σχολείου) 

• Κωνσταντινιά Νατσιοπούλου                                             
(Υποδιευθύντρια Ειδικού Δημ. Σχολείου) 

•  Σταυρούλα Παπαβασιλείου                                                              
(φιλόλογος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια) 

•  Ελένη  Μαχαίρα (δασκάλα 18ου Δημ. Σχολείου) 

•  Γεωργία Δούση (δασκάλα Ειδικού Δημ. Σχολείου) 

• Αικατερίνη Τσιλίκου (βοηθός) 

Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα: 



 

  Προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση 

 Ανάπτυξη γνωστικών, μαθησιακών, ψυχοσυναισθηματικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών/τριών (και 

μαθητών/τριών ΑΜΕΑ)  

 Ευαισθητοποίηση  μαθητών/τριών σχολείων Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων 

 Καλλιέργεια σεβασμού στη διαφορετικότητα 

 Ανάπτυξη  ενσυναίσθησης στους/στις μαθητές/τριες των δύο 

σχολικών μονάδων   

 

 

Στόχοι του προγράμματος Συνεκπαίδευσης 





 

• Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα 

• Διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση 

• Ισότιμη, αξιοπρεπής και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό αγαθό 

• Δικαίωμα ένταξης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μαθητών ΑΜΕΑ 

• Αποφυγή στιγματισμού και περιθωριοποίησης μαθητών ΑΜΕΑ 

και των οικογενειών τους  

• Ενδυνάμωση και συμμετοχή στην ομάδα, ανάπτυξη συλλογικής 

δράσης και πνεύματος συνεργασίας 

 

 

Σχεδιασμός προγράμματος Συνεκπαίδευσης 



 

• Ευελιξία προγραμμάτων και δυνατότητα συνεργασίας κι 

κινητικότητας μαθητών διαφορετικών σχολικών πλαισίων 

•  Αξιοποίηση γνώσεων, εμπειριών και βιωμάτων  

•  Καλλιέργεια αμοιβαίας κατανόησης, κοινής αντιμετώπισης 

και επίλυσης προβληματικών καταστάσεων και επίτευξης 

κοινών στόχων 

•  Ενεργοποίηση δημιουργικότητας και αυτενέργειας  

• Ενθάρρυνση ενεργούς εμπλοκής όλων στη μαθησιακή 

διαδικασία 

 





  Διοργάνωση δράσεων οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, 

καλλιτεχνικών και άλλων δραστηριοτήτων 

  Διεξαγωγή κοινών προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 

(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας κ.α.) 

  Σύμπραξη σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Erasmus, e-twinning, 

κ.α.) 

 Διεξαγωγή προγραμμάτων ένταξης και συμμετοχής 

μαθητών/τριών ΣΜΕΑΕ σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα 

σχολείων γενικής αγωγής 

 

 

   Τύποι και Περιεχόμενο Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης 





- - Συνεργατική διδασκαλία 

- - Διαφοροποίηση της διδασκαλίας 

- - Μέθοδος Project 

- - Μέθοδος επίλυσης προβλήματος 

- - Μελέτη πεδίου 

- - Ανακαλυπτική μάθηση 

- - Μάθηση μέσω τεχνών 

Μεθοδολογία Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης 





o Συμμετοχή μαθήτριας Ε΄τάξης του Ειδικού Σχολίου στα    

γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας και των Εικαστικών 

o  Ένταξη στο τμήμα ΣΤ1 του 18ου Δημ. Σχολ. Καλαμάτας 

(αναγράφεται ημέρα και ώρα συμμετοχής) 

o Ενημέρωση εμπλεκομένων για τη διαδικασία του 

προγράμματος  

o Αποδοχή κατάλληλων δράσεων για ενσωμάτωση της 

μαθήτριας 

o Παράλληλη στήριξη μαθήτριας ΣΜΕΑΕ στη τάξη γενικής 

αγωγής από εκπαιδευτικό 

 

Περιγραφή δράσεων του Προγράμματος  



o Υιοθέτηση μεθόδων διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική, 

καταιγισμός ιδεών, σχολιασμός ταινίας) για την επιτυχή 

υλοποίηση του προγράμματος 

o Γνωριμία συμμαθητών 

o Οδηγίες από τη δασκάλα του τμήματος υποδοχής για τον τρόπο 

διδασκαλίας 

o  Συμμετοχή σε εικαστικές δραστηριότητες στη γιορτή της 25ης 

Μαρτίου ως αφηγήτρια 

o Ανταπόκριση μαθήτριας σε άσκηση δημιουργικής γραφής 

(τετράστιχο)  

o  Κατασκευή χειροτεχνιών (Πάσχα, γιορτή μητέρας) 

o Ευχετήρια κάρτα με λήξη προγράμματος 

o Ανταλλαγή δώρων- ευχαριστίες  





Α. Για τη μαθήτρια της ΣΜΕΑΕ 

•  Βελτίωση αυτοπεποίθησης και αποδοτικότητας 

• Καλλιέργεια αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης                     

κειμένου 

• Βελτίωση αντίληψης και προφορικού λόγου 

• Ενεργοποίηση φαντασίας και δημιουργικότητας 

• Ανάπτυξη συλλογικής δράσης και πνεύματος συνεργασίας 

• Βελτίωση κοινωνικών και κινητικών δεξιοτήτων 

• Ενεργοποίηση αυτενέργειας 

• Συναισθηματική ενίσχυση και ενθάρρυνση για ενεργή εμπλοκή 

της στη μαθησιακή διαδικασία 

Αποτελέσματα του προγράμματος 





Β. Για τους μαθητές της τάξης του Γενικού Σχολείου 

•  Αποδοχή συνομηλίκων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

•  Ευαισθητοποίηση μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας 

•  Ανάπτυξη ενσυναίσθησης μαθητών 

•  Ανάπτυξη συλλογικής δράσης και συνεργατικού πνεύματος 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα του Προγράμματος 





 Αύξηση συμμετοχής μαθητών ΣΜΕΑΕ σε προγράμματα 
συνεκπαίδευσης 

 Ενημέρωση, πληροφόρηση των εκπαιδευτικών της 
Γενικής Αγωγής 

 Απλούστευση γραφειοκρατίας του προγράμματος 

 Πρωτοβουλίες για κοινά διαλείμματα σε συστεγαζόμενα 
ή γειτονικά σχολεία Γενικής και Ειδικής Αγωγής 

 Διοργάνωση κοινών δράσεων 

Οικονομική ενίσχυση προγραμμάτων και δράσεων 
συνεκπαίδευσης 

 Παρουσίαση στο ευρύ κοινό των προγραμμάτων 
συνεκπαίδευσης 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για το πρόγραμμα  





1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας 

Γεωργία Δούση 
 Εκπαιδευτικός  Ειδικής Αγωγής 

Για το poster της εκδήλωσης βοήθησαν οι εκπαιδευτικοί: 

Γεώργιος Βακάλης, καθηγητής πληροφορικής 

Χριστίνα Δημητροπούλου, λογοθεραπεύτρια  

 

 …για την προσοχή σας  

 

σας ευχαριστώ πολύ  



“Αγαπάμε αυτό 

 που κάνουμε” 


