
 

 

+ Γεκηνύξγεζαλ έλα Υξηζηνπγελληάηηθν 

δέληξν κε ηηο «θαηζνύιεο» ηνπο, ζηα 

πιαίζηα θνηλώλ δξαζηεξηνηήησλ κε καζεηέο 

από ρνιείν πνπ καο επηζθέθζεθε. 

(Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο, ζρνιηθήο Δηνηκό-

ηεηαο θαη πξνζαξκνγή). Παξαηήξεζε, 

Γηάθξηζε, πκκεηνρή ζε νκαδηθέο δξαζηε-

ξηόηεηεο, Σέρλε. 
 

Γεκηνύξγεζαλ ηε δηθή ηνπο 

«ηαπηόηεηα» κε ζηνηρεία θαη 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζύγθξηλαλ 

κε ησλ άιισλ. (Γεμηόηεηεο 

ρνιηθήο Δηνηκόηεηαο). Δλίζρπζε 

ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο. 

 

Δθκεηαιιεπόκελνη ηελ εγθπκνζύλε δαζθάιαο, μεθίλεζε ε 

έξεπλα γηα ηελ  αλαθάιπςε ηεο δσήο! Οη καζεηέο είδαλ ηνλ 

ππέξερν ηνπ κσξνύ θαη παξαηήξεζαλ ην ζώκα ηεο κέιινπζαο 

κεηέξαο. Δμεξεύλεζαλ ην δηαδίθηπν, θαζώο θαη ηε Βηβιηνζήθε 

ηνπ ζρνιείνπ θαη 

έκαζαλ γηα ηα δύν 

θύια θαη ηηο ζρέζεηο 

ηνπο. Σν πκβνύιην 

ηεο Δπξώπεο έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα 

πιηθό επαηζζεηνπνίε-

ζεο κε ζηόρν ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ. Ολνκάδεηαη «Ο 

Καλόλαο ηνπ Δζώξνπρνπ» (The Underwear Rule) θαη απνηε-
ιείηαη, αλάκεζα ζε άιια, από νδεγίεο γηα ηνπο γνλείο θαη έλα 

βηβιίν γηα κηθξά παηδηά (3-7 εηώλ) κε ηίηιν «Ο Κίθν θαη ην 

Υέξη», θαζώο επίζεο θαη πιηθό γηα «Σα αγόξηα» θαη «Σα 

θνξίηζηα». 

Μηκήζεθαλ γθξηκάηζεο, θαζξέθηηζαλ ν έλαο 

ηνλ άιινλ θαη θιήζεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ 

ζπλαηζζήκαηα, παξαηεξώληαο ηα πξόζσπα ή 

ην ζώκα αηόκσλ ζε θσηνγξαθίεο, αιιά θαη 

ησλ θίισλ ηνπο. (Γεμηόηεηεο ςπρνθίλεζεο, 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη θνηλσληθέο 

δεμηόηεηεο). 

Παξαθνινύζεζαλ από ην δηαδίθηπν ηαηλίεο ηνπ 

βσβνύ θηλεκαηνγξάθνπ, θαζώο θαη ηαηλίεο κε 

ην Mr.Bean, ζρνιίαζαλ ηελ επηθνηλσλία ρσξίο 

ιόγηα. (Γεμηόηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσ-

ζεο, θαζώο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο). 

 

Αζρνιήζεθαλ ζηνλ Ζ.Τ. κε ην 

ινγηζκηθό Kidspiration αληηζηνηρί-

δνληαο ζπλαηζζήκαηα κε ηα 

αλάινγα εξεζίζκαηα πνπ ηα 

πξνθαινύλ. π.ρ. ραξά κε θαγεηό, ή 

ρξώκα ηεο πξνηίκεζήο ηνπο θ.α. 
(Γεμηόηεηεο ζπλαηζζ/θήο νξγάλσ-

ζεο, βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηόηεηεο).  

 

 

πκκεηείραλ ζηελ ηειεηή έλαξμεο 

ζε Φεζηηβάι παηδηθώλ παξαδνζη-

αθώλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ 

δηνξγάλσζε ν Πνιηηηζηηθόο 

ύιινγνο Ν. Καιιηθξάηεηαο, 

θαζώο θαη ζην θεζηηβάι Παηδηθνύ 

Θεάηξνπ ζην Γεκ. ρ. Οξκύιηαο, 

έρνληαο ηελ επθαηξία λα βηώζνπλ 

ζηηγκέο ππεξεθάλεηαο γηα ηα ίδηα 

θαη ηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο! (Γεμηόηεηεο ζπλαηζζεκαηη-

θήο νξγάλσζεο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο). 

Οη καζεηέο έπαημαλ παηδαγσγηθά παηρλίδηα θαη δεκηνύξγεζαλ 

θαηαζθεπέο κε ηα κέξε ηνπ πξνζώπνπ θαη ηα κέξε ηνπ 

ζώκαηνο, εληνπίδνληαο ηηο δηαθνξέο ησλ δύν θύισλ. 

(Γεμηόηεηεο ςπρνθίλεζεο, ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, 

βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηόηεηεο  θαη ελίζρπζε ηνπ απηνζπλαηζζή-

καηνο). Δηθόλα, δηαθνξεηηθόηεηα, παξαηήξεζε, δηάθξηζε 

 

Οη καζεηέο, κέζα από κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα θαη κε 

δηαθνξεηηθά κνπζηθά εξεζίζκαηα, βίσζαλ ηνλ εαπηό ηνπο ζην 

ρώξν, θηλήζεθαλ ζην ξπζκό, θιήζεθαλ λα θάλνπλ αδξέο 

θηλήζεηο, «ρηίδνληαο» κε ην ζώκα 

ηνπο θαη όινη καδί π.ρ. έλαλ πύξγν! 

(Γεμηόηεηεο ςπρνθηλεηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο, 

θνηλσληθέο δεμηόηεηεο). Γλσξηκία 

κε ηνλ εαπηό, ξπζκόο θαη αδξή 

θηλεηηθόηεηα. 

 

Οη καζεηέο θηλήζεθαλ ζε νξηνζεηεκέλα 

ζεκεία ζην ρώξν, (ζρήκαηα θαη 

ρξώκαηα), εθηειώληαο εληνιέο. 

(Γεμηόηεηεο ςπρνθίλεζεο). Γλσξηκία 

κε ηνλ εαπηό, επάξθεηα, ξπζκόο θαη 

αδξή θηλεηηθόηεηα. 

Έπαημαλ ζπλαξκνινγώληαο ηνλ 

«Αλζξώπηλν ζθειεηό»! (Γεμηόηεηεο 

ςπρνθίλεζεο θαη πλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο).  Γλσξηκία κε ην ζώκα 

θαη κε αηζζεηεξηαθά πιηθά. 

Έπαημαλ ηε ηπθιόκπγα γηα λα 

αλαθαιύςνπλ κε ηελ αθή, ή ηελ 

αθνή, πνηνο είλαη «ν Άιινο»! 

(Γεμηόηεηεο ςπρνθίλεζεο, ζπλαη-

ζζεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο). 

Με παηρλίδηα γπκλαζηηθήο, 

βίσζαλ ην ζώκα ηνπο ζην ρώξν, 

πεξλώληαο από ζηεθάληα, από 

ηνύλει θαη αλαθαιύπηνληαο ηε 

δύλακή ηνπο, αιιά θαη ησλ 

άιισλ! (Γεμηόηεηεο ςπρνθηλεηη-

θήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο).- Απηνζπλαίζζεκα. 

Μέηξεζαλ βάξνο θαη ύςνο θαη δεκηνύξγεζαλ ζρεηηθνύο 

πίλαθεο. Έθαλαλ ζπγθξίζεηο θαη δηαζθέδαζαλ κε ηε κεηαβνιή 

ησλ ηηκώλ! (ρνιηθή θαη 

καζεζηαθή εηνηκόηεηα). 

Γλσξηκία κε ην ζώκα, 

Μ έ η ξ ε ζ ε ,   ύγ θ ξ η ζ ε , 

θαηαγξαθή. 

Εσ γ ξά θ η ζ α λ  ην πεξίγξακκα ηεο θίιεο 

ηνπο δηαζθεδάδνληαο κε ηελ όιε δηαδηθαζία. 

(Γεμηόηεηεο ςπρνθη- λεηηθήο θαη ζπλαηζζε-

καηηθήο νξγάλσζεο). Απηνζπλαίζζεκα. 

Ολόκαζαλ ηα κέιε ηνπ ζώκαηνο, βξήθαλ 

ή «έγξαςαλ» αλάινγα κε ηηο ηθαλόηεηεο ηνπο, 

ηη ο ιέ μεη ο θαη έ θ ηηα μαλ  π ίλαθ α 

ιέμεσλ κε απηά. (ρνιηθή θαη καζεζηα-

θή ε ην ηκό ηε ηα ). Παξαηήξεζε, ηαμηλό-

κεζε, ηαπηνπνίεζε, δ ε κ η ν π ξ γ ί α  θ α η 

θαηαγξαθή. 

Γηάβαζαλ ηζηνξίεο θαη παξακύζηα γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη 

εληόπηζαλ δηθέο ηνπο δηαθνξέο. (Γεμηόηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο θαη βαζηθέο 

ζρνιηθέο δεμηόηεηεο). -Ζ 

Υξεζηκόηεηα ηνπ Γξαπηνύ, 

εηθνλνγξαθεκέλνπ θεηκέλνπ 

θαη ηνπ παξακπζηνύ. Πξνζέγ-

γηζαλ ηηο δηαθνξέο κέζα από 

ηε ηέρλε. (Γεμηόηεηεο 

Αηζζεηηθήο Αγσγήο θαη βαζηθέο ζρνιηθέο δεμηόηεηεο). Δπαθή 

κε ηα Δηθαζηηθά, παξαηήξεζε, δηάθξηζε. 

Οη καζεηέο έπαημαλ ηνπο ξόινπο ηνπ γηαηξνύ θαη ηνπ νδνληία-

ηξνπ θαη μεθίλεζε ε δηαδηθαζία θξνληίδαο ησλ δνληηώλ θαη 

αηνκηθήο πγηεηλήο. (Γεμηόηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, ζπλεξγα-

ζίαο, θαζώο θαη ζεαηξηθό παηρλίδη). Γλσξηκία θαη  ρξήζε 

αληηθείκελσλ αηνκηθήο πγηεηλήο. 

 

 

 

Συμπεράςματα 
 Υλοποιϊντασ το πρόγραμμα, «θ γλϊςςα του ςϊματοσ», -

ςφμφωνα με τισ λειτουργίεσ τθσ μθ λεκτικισ ςυμπεριφο-

ράσ- οι μακθτζσ μασ, ςτο μζτρο των ικανοτιτων τουσ, 

μετζδωςαν και πιραν πλθροφορίεσ για τον εαυτό τουσ 

και τουσ άλλουσ, ανακάλυψαν χαρακτθριςτικά τθσ 

προςωπικότθτάσ τουσ και εξωτερίκευςαν ανάγκεσ και 

ςυναιςκιματα.  

 Δθμιουργικθκαν κίνθτρα για τθν εξερεφνθςθ του 

ευρφτερου περιβάλλοντοσ τουσ, όχι μόνο με απλζσ 

επιςκζψεισ, αλλά και με τθν ενεργό ςυμμετοχι των 

μακθτϊν, τόςο ςε επίπεδο πολυαιςκθτθριακισ προςζγγι-

ςθσ, αλλά και διερεφνθςθσ των διαπροςωπικϊν τουσ 

ςχζςεων. 

 Το πρόγραμμα ςυνζβαλε ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

ψυχοκινθτικότθτασ, ςυναιςκθματικισ οργάνωςθσ, 

βαςικϊν ςχολικϊν κακϊσ και κοινωνικϊν δεξιοτιτων. 

 Ακόμα και θ διδακτικι προςζγγιςθ των νζων τεχνολογιϊν 

ςτο ςχολείο, προςανατολίςτθκε ςτθν ενεργθτικι ςυμμε-

τοχι των παιδιϊν και ςτθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ. 

 Επίςθσ, προςεγγίςτθκαν οι περιςςότερο διδακτικοί 
ςτόχοι από το Π.Α.Α.Π.Ε.Α. και υπιρξε ςφνδεςθ με όλεσ 

ςχεδόν τισ διδακτικζσ ενότθτεσ. 

 Όςον αφορά τον ειδικό ςτόχο του προγράμματοσ, που 
αφοροφςε τθ ςεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ , διαπιςτϊκθ-

κε πωσ τα παιδιά ενθμερϊκθκαν για τθν προςταςία του 

εαυτοφ τουσ, αλλά ταυτόχρονα παρατθρικθκε μερικι 

ενεργοποίθςθ τθσ ςεξουαλικισ τουσ αναηιτθςθσ.  

 Κρίνεται απαραίτθτθ θ ςυνζχιςθ του προγράμματοσ και 
τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά με περιςςότερο ςτοχευμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ. Οι ςτόχοι που είχαν τεκεί, μποροφν να 

επεκτακοφν και ςτο οικογενειακό τουσ πλαίςιο, ζτςι ϊςτε 

οι οικείοι τουσ να δθμιουργιςουν κϊδικεσ λεκτικισ και 

μθ, επικοινωνίασ με τα παιδιά τουσ. 
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Δλδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγ-

καηνπνηήζεθαλ θαη ε ζύλδεζή ηνπο κε 

ελόηεηεο θαη δηδαθηηθνύο ζηόρνπο από 

ην Π.Α.Π.Δ.Α.: 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικών 

Συμβούλων 

«Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις»  

«Η ΓΛΩΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ» 

Έλα Γηαζεκαηηθό Πξόγξακκα Αγσγήο Τγείαο ζηα πιαίζηα ησλ γεληθώλ ελνηήησλ ηνπ 

Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο. 

Καζθαληώηεο Αλδξέαο,  

Γάζθαινο Δηδηθήο Αγσγήο, Γηεπζπληήο ηνπ Δηδηθνύ Γ. ρ. 

Ν. Πξνπνληίδαο 

email: akaskanio@gmail.com 

Δκκαλνπειίδνπ Αζαλαζία, 

Νεπηαγσγόο Δηδηθήο Αγσγήο, Πξντζηακέλε ηνπ Δηδηθνύ Νεπ/γείνπ Ν. 

Πξνπνληίδαο  

email: emanatha@gmail.com 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
ηελ παξνύζα αθίζα παξνπζηάδεηαη ε ζύλδεζε 

ησλ ζηόρσλ ηνπ ΠΑΠΔΑ γηα παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κε ηελ πινπνίεζε ελόο 

Καηλνηόκνπ Πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο. 

Σν Πξόγξακκα είρε εηήζηα δηάξθεηα θαη ζπκκε-

ηείραλ ζε απηό 8 καζεηέο (από 4 έσο 14 ρξόλσλ), 

από έλα ηκήκα ηνπ Δηδηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Ν. Πξνπνληίδαο (4) θαη έλα ηκήκα ηνπ Δηδ. 

Νεπηαγσγείνπ (4), ζε ζπλεξγαζία θαηά πεξίζηα-

ζε θαη κε ην ππόινηπν Δ.Π. θαη Δ.Δ.Π. ηνπ 

ζρνιείνπ καο, θαζώο θαη όινπο ηνπ καζεηέο ηνπ 

Δηδηθνύ ζρνιείνπ, - ζπλνιηθά 22 - όπνπ ήηαλ 

δπλαηό ή θαη απαξαίηεην (έμνδνη, επηζθέςεηο).  

Οη καζεηέο πνπ πινπνίεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

πξόγξακκα είραλ κεγάιε απόθιηζε ζηηο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο, από ύλδξνκν 

RETT (1), ύλδξνκν Down (1), Ν.Κ. (1), 

Γ.Δ.Π.Τ. (1), Πνιιαπιέο αλαπεξίεο (2), έσο θαη 

ζύλζεηα  καζεζηαθά θαη ςπρνθνηλσληθά πξνβιή-

καηα (2), κε θνηλό ζεκείν αλαθνξάο ηε δηαγλσ-
ζκέλε ή κε, Ννεηηθή Καζπζηέξεζε. 

 

θνπόο ηνπ Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκ-

καηνο Δηδηθήο Αγσγήο (Π.Α.Π.Δ.Α.) είλαη ε 

ππνζηήξημε ησλ Αηόκσλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηη-

θέο Αλάγθεο (ΑκΔΔΑ), ώζηε λα πξναρζνύλ 

ζσκαηηθά, λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, 

εζηθά θαη αηζζεηηθά ζην βαζκό πνπ νη δπλαηόηε-

ηέο ηνπο επηηξέπνπλ… (Αλαιπηηθό Πξόγξακκα 

Δηδηθήο Αγσγήο: ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ 

301/1996). ΦΔΚ 208 Σ.Α' 29-8-1996 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ  
ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο 

Αγσγήο, όπσο αλαθέξνληαη ζην Βηβιίν 

Δθπαηδεπηηθνύ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπ-

ζεο ηνπ ΤΠΔΠΘ.: 

Α. ρνιηθή θαη Μαζεζηαθή εηνηκόηεηα: 

Αλάπηπμε δεμηνηήησλ Πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

Αλάπηπμε δεμηνηήησλ Φπρνθηλεηηθόηεηαο 

Αλάπηπμε δεμηνηήησλ πλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο  

Β. Βαζηθέο ζρνιηθέο θαη αθαδεκατθέο 

δεμηόηεηεο:                                                   

Πξναπαηηνύκελεο δεμηόηεηεο γηα ηε Γιώζζα 
θαη ηα Μαζεκαηηθά, Γεμηόηεηεο ζηελ Αλάγλσ-

ζε θαη ηε Γξαθή, Μαζεκαηηθέο Γεμηόηεηεο.  

Γ. Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο θαη πξνζαξκνγή: 

Γεμηόηεηεο απηνλνκίαο ζην πεξηβάιινλ 

Γεμηόηεηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο , 

Γεμηόηεηεο πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ  

Γ. Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:      

Γεμηόηεηεο αηζζεηηθήο αγσγήο –ηέρλεο 

 

 ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 
1. Ζ γλσξηκία κε ην ζώκα (Δηθόλα, Αηζζήζεηο, 

ιεηηνπξγίεο, αλάγθεο, ζπλαηζζήκαηα θαη 

εθθξάζεηο).  

2. Ζ γλσξηκία θαη  ρξήζε αληηθείκελσλ 

αηνκηθήο πγηεηλήο (π.ρ. καζαίλσ λα πιέλσ ηα 

ρέξηα κνπ, ηα δόληηα κνπ). 

3. Ζ ελίζρπζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηόο ηνπο, 

ηεο απηνλνκίαο θαη ε εθηίκεζε ηεο νκαδηθήο 

δνπιεηάο, ηεο αιιεινβνήζεηαο, ηεο ζπλεξγα-

ζίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλά παηρλίδηα.  

4. Ζ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο, κίκεζεο θαη 

έθθξαζεο ιόγσλ, ζπκπεξηθνξώλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ κε κε ιεθηηθό ηξόπν.   

5. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο θαη 

νη δηαθπιηθέο ζρέζεηο (Μνλαδηθόηεηα, 

δηαθνξεηηθόηεηα, ε νηθνγέλεηά κνπ, πώο 

ήξζα ζηνλ θόζκν, αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξ-

γία, πνηνο θνηκάηαη πνύ, επηθνηλσλώ θαη 

αηζζάλνκαη, αλαγλώξηζε θαη έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ, ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, δηαπξνζσπηθέο θαη δηαθπιη-

θέο ζρέζεηο). 

6. Ζ βειηίσζε θαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ 

πξνζιεπηηθνύ θαη ηνπ εθθξαζηηθνύ  ηνπο 

ιόγνπ, θαζώο θαη ε έθθξαζε θαη εξκελεία 

ηεο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο.   

7. Ζ γλσξηκία κε αηζζεηεξηαθά πιηθά θαη ε 

επαθή κε ηα Δηθαζηηθά, ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

θαη ην Θέαηξν. 

8. Ζ παξαθνινύζεζε παξαζηάζεσλ, αιιά θαη 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηόηε-

ηεο θαη εθδειώζεηο κέζα θαη έμσ από ην 

ζρνιείν.  

9. Ζ ηθαλόηεηα παξαηήξεζεο, δηάθξηζεο, 

ηαμηλόκεζεο, ηαπηνπνίεζεο, ζεηξνζέηεζεο,  

δεκηνπξγίαο θαη θαηαγξαθήο.  

10.Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (ςεθηαθή 

θσηνγξαθηθή κεραλή θαη ειεθηξνληθόο 

ππνινγηζηήο- πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, 

παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ κε πξόγξακκα 

επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, ινγηζκηθά πξνγξακ-

κάησλ αλνηρηνύ ηύπνπ), αιιά θαη ε ρξήζε 

θαη ρξεζηκόηεηα ηνπ Γξαπηνύ, εηθνλνγξα-

θεκέλνπ θεηκέλνπ θαη παξακπζηνύ.  

Πνξηαξηά Υαιθηδηθήο Οθηώβξηνο 2012- Ηνύληνο 2013 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 
 Γηαζεκαηηθή Πξνζέγγηζε.         

 Βησκαηηθή κέζνδνο.  

 Αλαθαιππηηθή. 

 Δπηθνδνκεηηθή.                 

 πλεξγαηηθή. 

 

ΔΡΓΑΛΔΙΑ 
Δμαηνκηθεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Οκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο.    

Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ. 
Αμηνπνίεζε ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο.  

Παηρλίδη.                                   

Φπρνθίλεζε.                             

Δπίζθεςε ζην πεδίν. 

 

Αθόκε θαη ρσξίο λα κηινύλ νη άλζξσπνη αληαιιάζνπλ 

κελύκαηα κεηαμύ ηνπο. ( Κνληάθνο, Α. Πνιεκηθόο Ν., 

2000, ζ.53). 

«Γελ κπνξνύκε παξά λα επηθνηλσλνύκε» (Dance (1967) 

Σίπνηα δελ είλαη πην απνγνεηεπηηθό γηα έλα παηδί από ην 

λα ζέιεη λα εθθξάζεη  ηηο ηδέεο θαη απόςεηο ηνπ ζε άιινπο 

αλζξώπνπο, αιιά λα κε γλσξίδεη ηνλ ηξόπν. 

Σίπνηα δελ είλαη πην απνγνεηεπηηθό γηα έλα παηδί από 

ην λα εθθξάδεη  ηηο ηδέεο θαη απόςεηο ηνπ, αιιά λα κε 

βξίζθεη «επήθνα ώηα». 

http://spesialeducation.gr/
http://youtu.be/3HraU7ONBfY
http://youtu.be/awXsc5Eg4dg
http://youtu.be/OA5USl0jhLA
mailto:kaskanio@gmail.com
mailto:emanatha@gmail.com


Σ Ε Λ Ι Δ Α  2  

“Για να 

ηπαβήξεηε ηην 

πποζοχή ηου 

αναγνώζηη, 

ηοποθεηήζηε 

εδώ μια 

ενδιαθέπουζα 

ππόηαζη ή ένα 

απόζπαζμα από 

ηο κείμενο.” 

Λεδάληα πνπ πεξη-

γξάθεη ηελ εηθόλα ή 

ην γξαθηθό. 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σθεθηείηε ην άξζξν ζαο θαη 

δείηε εάλ ε εηθόλα ππνζηε-

ξίδεη θαη εληείλεη ην κήλπκα 

πνπ πξνζπαζείηε λα απν-

δώζεηε.  Πξνζπαζήζηε λα 

κελ επηιέμεηε εηθόλεο πνπ 

δελ ηαηξηάδνπλ κε ην πεξηε-

ρόκελν ηνπ άξζξνπ. 

Ο Microsoft Publisher πεξη-

ιακβάλεη ρηιηάδεο εηθόλεο 

Τν άξζξν απηό 

κπνξεί λα έρεη 75-

125 ιέμεηο. 

Η επηινγή εηθόλσλ 

ή γξαθηθώλ είλαη 

έλαο ζεκαληηθόο 

ηξόπνο πξόζζεζεο 

πεξηερνκέλνπ ζε 

έλα ελεκεξσηηθό 

δειηίν. 

clip art από ηηο νπνίεο κπν-

ξείηε λα δηαιέμεηε γηα λα  ηηο 

εηζάγεηε ζην ελεκεξσηηθό 

δειηίν ζαο.  Υπάξρνπλ 

επίζεο δηάθνξα εξγαιεία 

πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκν-

πνηήζεηε γηα λα ζρεδηάζεηε 

ζρήκαηα θαη ζύκβνια. 

Αθνύ επηιέμεηε κηα εηθόλα, 

ηνπνζεηήζηε ηε θνληά ζην 

ηνπο πειάηεο ζαο. 

Δάλ ην ελεκεξσηηθό δειηίν 

δηαλέκεηαη εληόο ηεο εηαη-

ξείαο, κπνξείηε, εάλ ζέιεηε, 

λα ζρνιηάζεηε θάπνηεο λέεο 

δηαδηθαζίεο ή βειηηώζεηο 

ζηελ επηρείξεζε.  Δπίζεο 

κπνξείηε λα αλαθέξεηε ηα 

πνζά πσιήζεσλ ή εζό-

δσλ, γηα λα δείμεηε ηελ εμέ-

ιημε ηεο επηρείξεζεο. 

Κάπνηα ελεκεξσηηθά δειηία 

πεξηιακβάλνπλ κηα ζηήιε 

πνπ ελεκεξώλεηαη ζε θάζε 

ηεύρνο, γηα παξάδεηγκα κηα 

ζηήιε ζπκβνπιώλ, θξηηηθήο 

βηβιίσλ, κηα επηζηνιή από 

ηνλ πξόεδξν ηεο εηαηξείαο 

ή έλα θύξην άξζξν.  Μπν-

ξείηε επίζεο λα δώζεηε ην 

πξνθίι λέσλ ππαιιήισλ, 

ζεκαληηθώλ πειαηώλ ή 

πξνκεζεπηώλ. 

Τν άξζξν απηό κπνξεί λα 

έρεη 100-150 ιέμεηο. 

Τν πιηθό ζεκάησλ πνπ εκ-

θαλίδεηαη ζηα ελεκεξσηηθά 

δειηία είλαη πάξα πνιύ 

κεγάιν.  Μπνξείηε λα ζπ-

κπεξηιάβεηε άξζξα ζρεηηθά 

κε ηερλνινγίεο ή θαηλνηνκί-

εο ζηνλ ηνκέα ζαο. 

Μπνξεί επίζεο λα ζέιεηε 

λα αλαθέξεηε επηρεηξεζηα-

θέο ή νηθνλνκηθέο ηάζεηο ή 

λα θάλεηε πξνβιέςεηο γηα 

Λεδάληα 

πνπ πεξη-

γξάθεη ηελ 

εηθόλα ή ην 

γξαθηθό. 

« Η  Γ Λ Ω Σ Σ Α  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ »  



Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 
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Τν άξζξν απηό κπνξεί λα έρεη 

150-200 ιέμεηο. 

Έλα από ηα νθέιε ηεο ρξήζεο 

ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ σο 

εξγαιείν πξνώζεζεο είλαη όηη 

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

πάιη  πεξηερόκελα άιινπ πιη-

θνύ κάξθεηηλγθ, 

όπσο δειηία ηύ-

πνπ, κειέηεο αγν-

ξάο θαη εθζέζεηο. 

Παξόιν πνπ ν 

βαζηθόο ζηόρνο 

ηεο δηαλνκήο ηνπ 

ελεκεξσηηθνύ 

δειηίνπ ζαο κπνξεί λα είλαη ε 

πώιεζε ηνπ πξντόληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο ζαο, ην θιεηδί γηα 

έλα επηηπρεκέλν ελεκεξσηηθό 

δειηίν είλαη ε ρξεζηκόηεηά ηνπ 

γηα ηνπο αλαγλώζηεο. 

Έλαο πνιύ θαιόο ηξόπνο γηα 

λα πξνζζέζεηε ρξήζηκν πεξηε-

ρόκελν ζην ελεκεξσηηθό δειηίν 

ζαο είλαη λα γξάςεηε ηα δηθά 

ζαο άξζξα ή λα ζπκπεξηιάβεηε 

έλα εκεξνιόγην πνπ ζα αλαθέ-

ξεη πξνζερείο εθδειώζεηο ή κηα 

εηδηθή πξνζθνξά, ε νπνία πξν-

σζεί έλα λέν πξντόλ. 

Μπνξείηε επίζεο λα αλαδεηήζε-

ηε άξζξα ή λα βξείηε άξζξα 

πνπ ζα  “θαιύςνπλ θελά” ςά-

ρλνληαο ζην World Wide Web. 

Μπνξείηε λα γξάςεηε γηα δηά-

θνξα ζέκαηα, αιιά ζα πξέπεη 

λα θξνληίζεηε λα είλαη κηθξά 

άξζξα. 

Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πεξηερν-

εηθόλεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε 

ην πεξηερόκελν ηνπ άξζξνπ. 

Ο Microsoft Publisher πεξηιακ-

βάλεη ρηιηάδεο εηθόλεο clip art 

από ηηο νπνίεο κπνξείηε λα 

δηαιέμεηε γηα λα  ηηο εηζάγεηε 

ζην ελεκεξσηηθό δειηίν ζαο.  

Υπάξρνπλ επίζεο δηάθνξα 

εξγαιεία πνπ κπνξείηε λα ρξε-

ζηκνπνηήζεηε γηα λα ζρεδηάζεηε 

ζρήκαηα θαη ζύκβνια. 

Τν άξζξν απηό κπνξεί λα έρεη 

75-125 ιέμεηο. 

Η επηινγή εηθόλσλ ή γξαθηθώλ 

είλαη έλαο ζεκαληηθόο ηξόπνο 

πξόζζεζεο πεξηερνκέλνπ ζε 

έλα ελεκεξσηηθό δειηίν. 

Σθεθηείηε ην άξζξν ζαο θαη 

δείηε εάλ ε εηθόλα ππνζηεξίδεη 

θαη εληείλεη ην κήλπκα πνπ πξν-

ζπαζείηε λα απνδώζεηε.  Πξν-

ζπαζήζηε λα κελ επηιέμεηε 

Αθνύ επηιέμεηε κηα 

εηθόλα, ηνπνζεηήζηε 

ηε θνληά ζην άξζξν. 

Βεβαησζείηε όηη 

έρεηε ηνπνζεηήζεη ηε 

ιεδάληα ηεο εηθόλαο 

θνληά ηεο. 

πξνβιέςεηο γηα ηνπο πειάηεο 

ζαο. 

Δάλ ην ελεκεξσηηθό δειηίν δηα-

λέκεηαη εληόο ηεο εηαηξείαο, 

κπνξείηε, εάλ ζέιεηε, λα ζρν-

ιηάζεηε θάπνηεο λέεο δηαδηθαζί-

εο ή βειηηώζεηο ζηελ επηρείξε-

ζε.  Δπίζεο κπνξείηε λα αλαθέ-

ξεηε ηα πνζά πσιήζεσλ ή εζό-

δσλ, γηα λα δείμεηε ηελ εμέιημε 

ηεο επηρείξεζεο. 

Κάπνηα ελεκεξσηηθά δειηία 

πεξηιακβάλνπλ κηα ζηήιε πνπ 

ελεκεξώλεηαη ζε θάζε ηεύρνο, 

γηα παξάδεηγκα κηα ζηήιε ζπκ-

βνπιώλ, θξηηηθήο βηβιίσλ, κηα 

επηζηνιή από ηνλ πξόεδξν ηεο 

εηαηξείαο ή έλα θύξην άξζξν.  

Μπνξείηε επίζεο λα δώζεηε ην 

πξνθίι λέσλ ππαιιήισλ, ζε-

καληηθώλ πειαηώλ ή πξνκεζεπ-

ηώλ. 

Τν άξζξν απηό κπνξεί λα έρεη 

100-150 ιέμεηο. 

Τν πιηθό ζεκάησλ πνπ εκθαλί-

δεηαη ζηα ελεκεξσηηθά δειηία 

είλαη πάξα πνιύ κεγάιν.  Μπν-

ξείηε λα ζπκπεξηιάβεηε άξζξα 

ζρεηηθά κε ηερλνινγίεο ή θαηλν-

ηνκίεο ζηνλ ηνκέα ζαο. 

Μπνξεί επίζεο λα ζέιεηε λα 

αλαθέξεηε επηρεηξεζηαθέο ή 

νηθνλνκηθέο ηάζεηο ή λα θάλεηε 

Λεδάληα 

πνπ πεξη-

γξάθεη ηελ 

εηθόλα ή 

ην γξαθη-

θό. 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

Λεδάληα πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

εηθόλα ή ην γξαθηθό. 

“Για να 

ηπαβήξεηε ηην 

πποζοχή ηου 

αναγνώζηη, 

ηοποθεηήζηε 

εδώ μια 

ενδιαθέπουζα 

ππόηαζη ή ένα 

απόζπαζμα 

από ηο 

κείμενο.” 



ληώλ ηεο εηαηξείαο ζαο. Δάλ ε 

εηαηξεία ζαο είλαη κηθξή, κπνξείηε 

λα βάιεηε κηα ιίζηα κε όια ηα 

νλόκαηα ησλ ππαιιήισλ ζαο. 

Δάλ έρεηε ηηκέο γηα θάπνηα ηππηθά 

πξντόληα ή ππεξεζίεο κπνξείηε 

επίζεο λα ηηο αλαθέξεηε ζε ιίζηα. 

Μπνξείηε επίζεο εάλ ζέιεηε λα 

αλαθέξεηε ζηνπο αλαγλώζηεο 

ζαο νπνηεζδήπνηε άιιεο κνξθέο 

Τν άξζξν απηό κπνξεί λα έρεη 

175-225 ιέμεηο. 

Δάλ ην ελεκεξσηηθό δειηίν δη-

πισζεί θαη ηαρπδξνκεζεί, ην 

άξζξν απηό ζα είλαη ζηελ πίζσ 

πιεπξά.  Γηα ην ιόγν απηό ζα 

ήηαλ θαιό λα ην γξάςεηε έηζη 

ώζηε λα κπνξεί θαλείο λα ην δηα-

βάζεη πνιύ γξήγνξα. 

 Μηα ελόηεηα εξσηήζεσλ θαη α-

παληήζεσλ είλαη  έλαο εύθνινο 

ηξόπνο γηα λα ηξαβήμεηε ηελ 

πξνζνρή ηνπ αλαγλώζηε γξήγν-

ξα.  Μπνξνύλ λα είλαη εξσηήζεηο 

πνπ ιάβαηε ζην δηάζηεκα κεηαμύ 

απηνύ θαη ηνπ πξνεγνύκελνπ 

ηεύρνπο ή κηα πεξίιεςε γεληθώλ 

εξσηήζεσλ πνπ γίλνληαη ζπρλά 

ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία  ζαο. 

Έλαο ηξόπνο γηα λα δώζεηε ζην 

ελεκεξσηηθό δειηίν έλα πην θηιη-

θό ύθνο είλαη λα παξαζέζεηε ηα 

νλόκαηα θαη ηνπο ηίηινπο δηεπζπ-

επηθνηλσλίαο έρεηε δεκηνπξγήζεη 

γηα ηελ εηαηξεία ζαο. 

Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνη-

ήζεηε απηόλ ην ρώξν γηα λα π-

πελζπκίζεηε ζηνπο αλαγλώζηεο 

ζαο λα ζεκεηώζνπλ ζε έλα εκε-

ξνιόγην κηα εθδήισζε πνπ πξαγ-

καηνπνηείηαη ζηαζεξά, όπσο κηα 

ζπλάληεζε πξνκεζεπηώλ γηα 

πξσηλό θάζε ηξίηε Τξίηε ηνπ κή-

λα ή έλαλ πιεηζηεξηαζκό γηα θη-

ιαλζξσπηθνύο ζθνπνύο πνπ 

γίλεηαη δύν θνξέο ην ρξόλν. 

Δάλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρώξνο, 

κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε κηα 

εηθόλα  clip art ή θάπνηα άιια 

γξαθηθά. 

Γηεύζπλζε θύξηαο επηρείξεζεο 

Γηεύζπλζε, γξακκή 2 

Γηεύζπλζε, γξακκή 3 

Γηεύζπλζε, γξακκή 4 

Τειέθσλν: 555-5555555 

Φαμ: 555-5555555 

Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: 

someone@example.com 

Απηό είλαη έλα θαιό ζεκείν γηα λα εηζαγάγε-

ηε κηα κηθξή παξάγξαθν κε πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ εηαηξεία ζαο. Μπνξεί λα αθνξά ηνλ ζθν-

πό ηεο εηαηξείαο, ην έξγν ηεο, ηελ εκεξνκε-

λία ίδξπζήο ηεο θαη έλα ζπλνπηηθό ηζηνξηθό 

ηεο. Μπνξείηε επίζεο λα ζπκπεξηιάβεηε κηα 

ζύληνκε ιίζηα ηνπ είδνπο ηωλ πξνϊόληωλ, 

ππεξεζηώλ ή πξνγξακκάηωλ πνπ πξνζθέ-

ξεη ε εηαηξεία ζαο, ηε γεωγξαθηθή πεξηνρή 

πνπ θαιύπηεη (γηα παξάδεηγκα, ηηο  Δπηηθέο 

Η.Π.Α. ή ηηο Επξωπαϊθέο αγνξέο), θαζώο θαη 

ην πξνθίι ηωλ πειαηώλ ή κειώλ πνπ εμππε-

ξεηεί ε εηαηξεία.  

Φξήζηκν ζα ήηαλ επίζεο λα ζπκπεξηιάβεηε 

έλα όλνκα επαθήο γηα αλαγλώζηεο πνπ ζέ-

Info-Quest 

Τίτλος του άρθρου της πίσω σελίδας 

Τνπνζεηήζηε ην δηαθεκηζηηθό 

ζύλζεκα ηεο επηρείξεζήο ζαο εδώ. 

Εταιρεία 

Λεδάληα πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

εηθόλα ή ην γξαθηθό. 

Επηζθεθζείηε ηελ ηνπνζεζία 
καο ζην Web! 

example.com 


