
 “Εγώ κι εσύ ΜΑΖΙ!” 



ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  &  
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Τμήματα:  

 

• του Ανδρέα Κασκανιώτη- Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής και 

• της Αθανασίας Εμμανουηλίδου - Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής 

 

 

Συμμετείχαν μαθητές από 4 έως 14 ετών με Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες και Αναπηρίες. 

 

 

Όπως επίσης κατά περίσταση και όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 

του σχολείου 
 



Στην πορεία για την κοινωνική προσαρμογή 

 

Το άτομο μέσα σε κάθε πλαίσιο πρέπει 

 

«να νοιώθει ότι γίνεται αποδεκτό μέλος της ομάδας 

και να αισθάνεται ευτυχισμένο.» 



 

Πότε ένα άτομο αισθάνεται 

ευτυχισμένο; 

 

 

Η γνώμη μας: 

 

 Όταν είναι συναισθηματικά ολοκληρωμένο. 

 

 

 



 

…και γιατί ένα τέτοιο πρόγραμμα; 

 
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας - πρωτογενούς πρόληψης 

 

 

 

 Στόχοι ενός προγράμματος πρωτογενούς πρόληψης είναι: 

 

•  Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας 

•  Η αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων 

•  Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 

•  Η ικανότητα για αυτοπροστασία 

 

  

  



 

 

     Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία 

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας:  

 

 “Εγώ κι εσύ ΜΑΖΙ!” 
 

 ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ  
 

 

 



Και για το νηπιαγωγείο; 

Ειδικά   

 στην  προσχολική  και  πρώτη  σχολική  ηλικία 

  

η μη λεκτική συμπεριφορά  

ως ενσωματωτικό μέσο επικοινωνίας  

αποκτά μεγάλη σημασία. 

 

(συγκρητισμός κι αντιληπτικός, οντολογικός ρεαλισμός, 

Piaget, 1988)  



 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

•  Εγώ - ένας ξεχωριστός άνθρωπος 

• Τα μέρη του σώματος και οι αισθήσεις 

• Νοιάζομαι για το σώμα μου 

• Η μοναδικότητά μου - Οι ανάγκες μου 

• Οι άνθρωποι που αγαπώ 

• Εγώ κι εσύ - Ομοιότητες και διαφορές 

• Εκφράζοντας και αναγνωρίζοντας συναισθήματα και 

ανάγκες. 

• Άλλοι τρόποι έκφρασης κι επικοινωνίας (μη λεκτική 

επικοινωνία) 

 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Η βίωση του εαυτού, των λειτουργιών του και η καλλιέργεια 

του αισθήματος εμπιστοσύνης (συναισθηματική οργάνωση) 

• Η βελτίωση και ο εμπλουτισμός του προσληπτικού και του 

προφορικού λόγου (προφορικός και γραπτός λόγος) 

• Η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων (ψυχοκινητική ανάπτυξη) 

• Η γνωριμία με τις τέχνες και τις τεχνικές επεξεργασίας 

υλικών  (δραστηριότητες δημιουργίας και έκφρασης)  

• Η ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος και η εκτίμηση της 

ομαδικής δουλειάς, της αλληλοβοήθειας και της 

συνεργασίας (κοινωνικές δεξιότητες) 

• Η ικανότητα μίμησης και εκδήλωσης μιας θετικής 

συμπεριφοράς (κοινωνική προσαρμογή) 

 



 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ    
  

• Η γνωριμία με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του σώματος, τις 

αισθήσεις, τις εκφράσεις  και τα συναισθήματα. 

• Ο εμπλουτισμός του  προφορικού  λόγου μέσα από σκέψεις 

και προβληματισμούς για το σώμα. 

• Η γνωριμία των βασικών κανόνων υγιεινής, η συνήθεια  της 

υγιεινής διατροφής, αλλά και η ανάγκη έκφρασης των 

συναισθημάτων.  

• Η αναγνώριση των διαφορών των δύο φύλων, αλλά και 

κατανόηση της αναπαραγωγικής διαδικασίας. 

• Η αναγνώριση και η διάκριση του ονόματός τους και των 

άλλων.  

• Η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να ανακαλύπτουν και να 

συμμετέχουν σε ατομικές αλλά και σε ομαδικές 

δραστηριότητες. 

 



• Η παρατήρηση, η μέτρηση, η ταξινόμηση, η αντιστοίχιση, 

η διάταξη, η καταγραφή και η σύγκριση καρτών, λέξεων, 

εικόνων, βάρους, ύψους, αλλά και η αναπαράσταση 

αυτών με γραφική παράσταση. 

• Η αναγνώριση λέξεων και η κατασκευή πινάκων σχετικών 

με το θέμα, η κατανόηση της σημασίας της γραφής και η 

ενθάρρυνσή της, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. 

• Η ανάγκη για επίλυση καθημερινών προβλημάτων 

(παρασκευή φαγητού, αγορά προϊόντων  κλπ.). 

• Η ικανότητα κατανόησης, μίμησης και έκφρασης με μη 

λεκτικό τρόπο. 

• Η ανάγκη συνεργασίας, αλλά και η εκδήλωση 

τρυφερότητας και υποστήριξης. 

• Η ικανότητα παρακολούθησης μιας παράστασης, αλλά και 

η συμμετοχή μέσα από τη συνεργασία και την έκθεση του 

εαυτού. 
 



 

Διαφοροποίηση;  
 

 

ΝΑΙ: Σε κάθε περίπτωση σχεδιάζαμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με ευελιξία, ανάλογα 

με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις ανάγκες κάθε παιδιού, που να χαρακτηρίζονται 

από δημιουργικότητα και ευαισθησία για να είναι ελκυστικά και αποτελεσματικά. 

 

  

 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

• ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

• ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

• ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ  

• ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.  

• ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

• ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

• ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΙΣ 

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΜΕ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

 



Η σύνδεση με το Π.Α.Π.Ε.Α 

Κοινωνική επικοινωνία  - Αμοιβαία σχέση  

Κατανόηση 

Ευχαρίστηση 

 Ωφέλεια 

 

η κάθε στιγμή αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων επικοινωνίας. 



 

 
Σύνδεση με ενότητες 

 
Κεφάλαιο Α.1. 

 

Σχολική και Μαθησιακή ετοιμότητα 

 

1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου 

 

2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων ψυχοκινητικότητας 

 

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικής οργάνωσης 

 

 



Κεφάλαιο Α.3. 

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων Συναισθηματικής οργάνωσης 

1. Η αυτοεικόνα 

 

2. Ενδιαφέρον για μάθηση 

 

3. Συνεργασία με άλλους 



 
Κεφάλαιο Β. 

 

Βασικές σχολικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες 

 
Ενότητες: 

 

1. Προαπαιτούμενες δεξιότητες για τη γλώσσα και τα 

μαθηματικά 

 

2. Δεξιότητες στην Ανάγνωση και τη Γραφή 

 

3. Μαθηματικές Δεξιότητες 
 



 

Κεφάλαιο Γ. 

 

Κοινωνικές δεξιότητες και προσαρμογή 
 

1. Δεξιότητες αυτονομίας στο περιβάλλον 

 

2. Δεξιότητες κοινωνικής συμπεριφοράς 

 

3. Δεξιότητες προσαρμογής στο περιβάλλον 

 



Κεφάλαιο Δ. 

 

Δημιουργικές δραστηριότητες 

                  Δεξιότητες αισθητικής αγωγής – τέχνες 

 



 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

 
Πορταριά  Χαλκιδικής 

 
 

 
 

Ενδεικτικές δραστηριότητες 

 

και 

 η σύνδεσή τους με δεξιότητες και στόχους από το 

Π.Α.Π.Ε.Α 



Ανάπτυξη δεξιοτήτων ψυχοκινητικότητας 

Στόχος: Να αναγνωρίζει την εικόνα του σώματος του 

 

Δραστηριότητα: «Ξεκινώντας από τα μέρη του προσώπου» 



 Ανάπτυξη δεξιοτήτων Συναισθηματικής οργάνωσης 

 

Εικόνα του σώματος    

                                                                Αυτοεικόνα 



 

  Ανάπτυξη σχολικών δεξιοτήτων 

1. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων προφορικού λόγου 

2. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων ψυχοκινητικότητας 

3. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής οργάνωσης 

 Δραστηριότητα: «Φτιάχνοντας παζλ 

      χωρίς να βλέπω…» 
 

 



 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ψυχοκινητικότητας 
Στόχοι: 

☺ Να αναγνωρίζει την εικόνα του σώματός του  

☺ Να σταθεροποιήσει την πλευρίωσή του 

☺ Να βιώνει με το σώμα του το χώρο 

☺ Να εκτελεί λεπτές κινήσεις 
  Δημιουργικές δραστηριότητες 
 
 
 



 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων Ψυχοκινητικότητας 

Στόχος: Η αναγνώριση της εικόνας του σώματος 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων Συναισθηματικής οργάνωσης 

Στόχος: Συνεργασία με άλλους 

         Δραστηριότητα:« Ζωγραφίζω το περίγραμμά μου!» και… 

       μαθαίνω διασκεδάζοντας με τους φίλους μου… 



 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων Ψυχοκινητικότητας 

Στόχοι: 

 ☺ Να εκτελεί αδρές κινήσεις 

 ☺ Να βιώνει με το σώμα του το χώρο 

 ☺ Να γνωρίζει τον εαυτό του και να αισθάνεται επαρκές 

Δραστηριότητα: «με μουσικό ερέθισμα, αλλαγή στάσης στο χώρο» 
 

 

 

 



Ανάπτυξη δεξιοτήτων ψυχοκινητικότητας 

Δραστηριότητα: «Περπατώ σε οριοθετημένα σημεία στο χώρο» 

(σχήματα και χρώματα) 
 

 



 

 Σύνδεση με σχολικές και με εικαστικές δεξιότητες  

 

Δραστηριότητα: «Δημιουργώντας ανθρωπάκια 

με τα αρχικά των ονομάτων μας» 

 

 



 

 

Σύνδεση με σχολικές δεξιότητες και ψυχοκινητική ανάπτυξη 

 Δραστηριότητα: «Κομματιάζοντας το όνομά μου 

  και τοποθετώντας το στο χώρο» 
 

 



 

 

Ανάπτυξη σχολικών δεξιοτήτων 

 

Δραστηριότητα: «Ονομασία των μελών του σώματος» 

Αντιστοίχιση - πινακογράφηση 

 

                                                           Να και το δικό μας κορίτσι! 



 

 

Σχολικές δεξιότητες και δεξιότητες συναισθηματικής οργάνωσης  

Στόχος: Να γνωρίσω τον εαυτό μου, τη μοναδικότητά του και τις 

δικές μου δεξιότητες. 

  Δραστηριότητα: «Δημιουργία Ταυτότητας»! 
 



 
Δεξιότητες αισθητικής αγωγής – τέχνες 

 

Δραστηριότητα: «Οι  φατσούλες και τα ονόματά μας 

γίνονται μπάλες Χριστουγεννιάτικου Δέντρου». 

 



Δεξιότητες ανάγνωσης 
 

Μέσα από την ανάγνωση σχετικών βιβλίων, 

εντοπίζουμε τη διαφορετικότητα, αλλά και την ομορφιά της! 



Δεξιότητες συναισθηματικής οργάνωσης 

 

Δημιουργούμε το οικογενειακό μας δέντρο και 

καμαρώνουμε για τις οικογένειές μας! 



Μαθηματικές δεξιότητες 

 

Δραστηριότητα: «Μέτρηση του βάρους» 

αλλά και η μεταβολή του… 
 



Σχολικές δεξιότητες 

 

Δραστηριότητα: Μέτρηση του ύψους και καταγραφή των 

δεδομένων 



Ανάπτυξη δεξιοτήτων ψυχοκινητικότητας, αλλά και 

συναισθηματικής οργάνωσης 

Βίωση εαυτού στο χώρο σε σχέση με τους άλλους 

 

  «Μπερδεύοντας τα μέλη μας!!!» 

 



Σύνδεση με δεξιότητες ψυχοκινητικότητας, με δεξιότητες 

αισθητικής καλλιέργειας, αλλά και με σχολικές δεξιότητες… 

 

         Δραστηριότητα: «Κατασκευή κούκλας 

       για τις αισθήσεις-κουκλοθέατρο» 

 



Σύνδεση με σχολικές δεξιότητες.  

 

Δραστηριότητα: Γνωριμία με τις γεύσεις και καταγραφή τους 



Δεξιότητες προσαρμογής στο περιβάλλον - Αφή 

 

Αναγνώριση των άλλων, χωρίς φωνή και όραση… 



Κοινωνικές Δεξιότητες - Σύνδεση με προφορικό λόγο και 

βίωση του εαυτού σε σχέση με τους άλλους - Δημιουργία 

σχέσεων… 

 

   «Ψάχνω και υποθέτω…» 

 



Δεξιότητες ψυχοκινητικότητας 

 

«Μπορώ και μετακινώ αντικείμενα με τον αέρα που έχω 

μέσα μου»! 

 

 

 
 

 



Ανάπτυξη συναισθηματικής οργάνωσης 

Αυτοεικόνα 

 

Ξεχωρίζω τί ταιριάζει σε κάθε φύλο παίζοντας με 

παιδαγωγικό υλικό. 

 



Δραστηριότητες Ψυχοκίνησης 

 

Βιώνω το σώμα μου  



Δεξιότητες Αισθητικής Αγωγής 

 

Μπορώ να χρησιμοποιώ τα χέρια μου για να δημιουργήσω! 

 

 



Δεξιότητες Αισθητικής Αγωγής 

 

Δημιουργώντας με τα αποτυπώματα των χεριών μας! 



 
Δεξιότητες  Συναισθηματικής οργάνωσης 

Συνεργασία με άλλους  

 

«Παίζουμε με παιδιά διαφορετικών τμημάτων και 

ικανοτήτων»! 

 

 

 



Δεξιότητες ψυχοκινητικότητας 
 

«Ανακαλύπτουμε τη δύναμη αλλά 

και τη ταχύτητά μας»! 



 

Δεξιότητες προσαρμογής στο περιβάλλον 

 

Μαθαίνουμε μέσα από παιχνίδια και εξορμήσεις, 

 να εμπιστευόμαστε τους άλλους. 



 

Δεξιότητες που ενισχύουν την αυτοεικόνα 

και τις κοινωνικές σχέσεις  
 

Παίζουμε ομαδικά ψυχοκινητικά παιχνίδια  
 

. 



                                Εκμεταλλευόμαστε το αναπάντεχο: 

 

Ξαφνικά… χάνω το δόντι μου!!... 

                                                         και παίζουμε τον οδοντίατρο! 



Επισκεπτόμαστε οδοντιατρείο και αλλάζουμε ρόλους!! 



Επισκεπτόμαστε τη Γεωργική σχολή και  

μαθαίνουμε τι κάνει καλό στην υγεία μας! 



 

 Δεξιότητες κοινωνικής συμπεριφοράς 

 

«Βγαίνουμε και μαθαίνουμε να ψωνίζουμε τα απαραίτητα» 

στο σούπερ μάρκετ και στο μαγαζάκι της γειτονιάς… 
 

 



Δεξιότητες κοινωνικής συμπεριφοράς  

 

Δημιουργούμε δικές μας συνταγές με υγιεινά υλικά για να φάμε 

και να κεράσουμε και τους φίλους μας. 
 

 



 Δεξιότητες κοινωνικής συμπεριφοράς - Συναισθηματική 

οργάνωση – Συνεργασία 

 

«Φτιάχνουμε φρουτοχυμό και αλείφουμε ψωμάκι με μέλι ή 

μαρμελάδα» 

Βοηθάμε ο ένας τον άλλον! 



 

 Δεξιότητες συναισθηματικής οργάνωσης 

  

Εκμεταλλευόμαστε το γεγονός της εγκυμοσύνης και 

ξεκινάμε την… έρευνα!  
 

 



 

Διαβάζουμε βιβλία για τον άνθρωπο 

κι εμπλουτίζουμε τη σχολική βιβλιοθήκη με σχετικά βιβλία… 

                                                                              

                                                                                                 

πολλά βιβλία! 

 



Σχολικές δεξιότητες 

 

Αναγνωρίζουμε τη χρησιμότητα του διαδικτύου  

 



Σεξουαλική αγωγή με απλή προσέγγιση… 

 

Μαθαίνουμε πώς ερχόμαστε στον κόσμο. 

 

 



 

Ανακαλύπτοντας τη γλώσσα του σώματος… 

 

Παρακολουθούμε βουβό κινηματογράφο!! 

  Σαρλό                                       και Mr Bean 

 

                                                   «μιλούν» χωρίς να μιλούν!  
                 

 



Ερχόμαστε σε επαφή με το θέατρο σκιών! 

 

Κι άλλος τρόπος επικοινωνίας! 



Παρακολουθούμε 3D ταινία σε κινηματογράφο 

 

μα πόσοι τρόποι πια;(!!!) 



Σύνδεση με σχολικές δεξιότητες  - Δημιουργούμε καρτέλες. 

Ταυτίζουμε την εικόνα με τη λέξη του συναισθήματος  

 

Μιλάμε για τα συναισθήματα… 
 

 



 

Μαθαίνουμε να εκφράζουμε συναισθήματα 

χρησιμοποιώντας το σώμα μας (μη γλωσσική επικοινωνία) 

 

Μαντέψτε πώς νιώθω… 
 

 



Δηλώνουμε με κάθε τρόπο τα συναισθήματά μας! 



Αυτοεικόνα και δημιουργικότητα!  

 

Δημιουργούμε και εκφραζόμαστε μέσω μίμησης. 

 

 



Συναισθηματική οργάνωση- Βασικές σχολικές δεξιότητες  

 

Aσχολούμαστε στον Η.Υ. με το λογισμικό Kidspiration 

αντιστοιχίζοντας συναισθήματα με τα ανάλογα ερεθίσματα που τα 

προκαλούν.  

 
Αντιστοίχισε το συναίσθημα με τις λέξεις 

 



 

Κοινωνικές δεξιότητες- Δεξιότητες αυτονομίας στο περιβάλλον 

 

Δημιουργούμε ή εκμεταλλευόμαστε δημιουργικά ευκαιρίες για 

όμορφες στιγμές με τους φίλους του σχολείου μας αλλά και  

με παιδιά του συστεγαζόμενου Δημ. Σχολείου! 

 



 

 Δεξιότητες κοινωνικής συμπεριφοράς και προσαρμογής 

στο περιβάλλον  

Ανταλλάσουμε επισκέψεις με άλλα σχολεία και  

διοργανώνουμε μαζί τους κινητικές δραστηριότητες. 
 

  

 



Μοιραζόμαστε συναισθήματα με παιδιά άλλων 

σχολείων… 

 



Δεξιότητες προσαρμογής στο περιβάλλον 

 

Αναπτύσσουμε αυτοπεποίθηση καθώς βιώνουμε και 

απολαμβάνουμε χωρίς φόβο… ασυνήθιστες καταστάσεις… 

όπως στις κυλιόμενες σκάλες στο «Κόσμος» 



Είναι υπέροχο να βγαίνεις έξω με φίλους!!! 



Μαθαίνουμε να παρακολουθούμε θεατρικές παραστάσεις άλλων 

σχολείων. 



Παρακολουθούμε θέατρο αλλά…     

              

                                                                          παίζουμε κι εμείς!!! 



 
Δεξιότητες κοινωνικής συμπεριφοράς και προσαρμογής στο 

περιβάλλον 

 
 Συμμετέχουμε σε Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών! 

  

  

 



και βέβαια το πρόγραμμα συμμετοχής στο ΜΑΖΙ 

συνεχίζεται… 



Δημιουργούμε το τραίνο με τα πρόσωπα των φίλων μας και των 

στιγμών μας μέσα, αλλά και έξω από το σχολείο. 

 

«εγώ κι εσύ ΜΑΖΙ!» 



Αξιολόγηση του προγράμματος 

 

Οι μαθητές μας, στο μέτρο των ικανοτήτων τους, μέσα από οργανωμένες 

δραστηριότητες:  

 

• Πήραν και μετάδωσαν πληροφορίες για τον εαυτό τους και τους 

άλλους, 

 

• Εξωτερίκευσαν ανάγκες και συναισθήματα, 

  

• Η επικοινωνία δημιούργησε αμοιβαίες σχέσεις που βασίστηκαν στην 

κατανόηση, στην ευχαρίστηση και στην ωφέλεια. 

 

Συγκεκριμένα:  

οι μικρότεροι ηλικιακά μαθητές ωφελήθηκαν και εμπιστεύθηκαν τους 

μεγαλύτερους και  

οι μεγαλύτεροι μαθητές απέκτησαν αισθήματα αυτοεκτίμησης και  

υπευθυνότητας απέναντι στους μικρούς. 

 

 

  



Κάποιο προβληματάκι ίσως;… 

 

1.  Διάσπαση προσοχής 

  

δραστηριότητες μικρής διάρκειας-εναλλαγή 

δραστηριοτήτων  

 

2. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση; 

ιδιαίτερα έντονη ενεργοποίηση της σεξουαλικότητάς 

τους 

 

3.  Ανυπαρξία οικονομικών πόρων για τις 

μετακινήσεις 

 
 

 

 

 



 

 
Ποια η Προστιθέμενη Αξία; 

 
 1. Συνύπαρξη, συνεργασία, συνδημιουργία 

παιδιών διαφορετικών εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά 

και ηλικιών 

 

2. Πρόκληση δημιουργίας διαφοροποιημένων 

δραστηριοτήτων  

 

3. Αξιοποίηση του τυχαίου  

και επαναπροσδιορισμό ειδικών στόχων 

  

 

 πάντα όμως με γνώμονα την επικοινωνία, τη 

δημιουργία σχέσεων και τη συνέχεια… 

 

 



 

 
Προτάσεις για επέκταση… 

 

 

Κρίθηκε απαραίτητη η συνέχιση του προγράμματος 

με περισσότερο στοχευμένες δραστηριότητες,  

επεκτείνοντάς το: 

 

1. στο οικογενειακό τους πλαίσιο,  

έτσι ώστε οι οικείοι τους, όπου χρειάζεται, να 

δημιουργήσουν κώδικες εναλλακτικής επικοινωνίας 

με τα παιδιά τους. 

 

2. στο Δημοτικό Σχολείο τυπικής εκπαίδευσης με το 

οποίο συστεγαζόμαστε. 
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 Ιστοσελίδες 

 
http://spesialeducation.gr Προσέγγιση στη δυσκολία-στην αναπηρία-στο 

άτομο-στην οικογένεια. Άρθρο: «Ένταξη μαθητών με 

σύνδρομο Down στα Δημοτικά    Σχολεία». 

 

www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/  

 

www.aspergerhellas.org/arxiki-selida.html  

 

 «Ο Κίκο και το Χέρι». http://youtu.be/3HraU7ONBfY 

Σεξουαλική αγωγή για παιδιά. 20 μικρές ιστορίες από παλαιά προσφορά 

(σε βιντεοκασέτες) της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ». Τίτλος τους: ΤΟ 

ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. 

Τα αγόρια http://youtu.be/awXsc5Eg4dg 

Τα κορίτσια http://youtu.be/OA5USl0jhLA 

 

Λογισμικά Προγράμματα: Kidspiration 
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Σας ευχαριστούμε  

που μοιραστήκατε  

μαζί μας  

πολύτιμες στιγμές  

από τη  

σχολική μας ζωή. 

εγώ κι εσύ ΜΑΖΙ 

κι ας είμαστε διαφορετικοί.. 


