
Συνεκπαίδευςη ςτο 1ο Δ.Σ. 
Παλαιοκάςτρου 

 

«Unus pro omnibus, omnes pro uno» 

Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην 

δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό, προςπακιςαμε τθν φετινι χρονιά να 

προωκιςουμε και να εφαρμόςουμε ζνα πρόγραμμα ςυνδιδαςκαλίασ ςτθν τάξθ μασ με 

πολφ κετικά αποτελζςματα.  

Η τάξθ του Δ1’ του 1ου Δθμοτικοφ Σχολείου Παλαιοκάςτρου αποτελείται από 26 

(καταπλθκτικοφσ) μακθτζσ και δφο εκπαιδευτικοφσ, τθν Ζλενα Νικολάου (ΠΕ70) και τον 

Ευάγγελο Βλάχο (ΠΕ71).  Είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε πωσ το πρόγραμμά μασ πζτυχε 

χάρθ ςτθν εξαιρετικι ςυνεργαςία μασ και ςτθν κοινι μασ πεποίκθςθ πωσ θ τάξθ μασ είναι 

ανοιχτι για όλουσ και φροντίηει για τισ ανάγκεσ όλων των μακθτϊν μασ.  

 



Σε ότι αφορά το γνωςτικό κομμάτι μοιράςαμε τθ διδαςκαλία των μακθμάτων και 

οργανϊςαμε τθν διαμόρφωςθ του εξατομικευμζνου προγράμματοσ για τον μακθτι με 

αναπθρία που φοιτά ςτθν τάξθ. Ο μακθτισ όταν δεν μποροφςε να ακολουκιςει το 

πρόγραμμα τθσ υπόλοιπθσ τάξθσ αςχολιόταν με δικό του υλικό που είχαμε ετοιμάςει για 

αυτόν. Όταν ζνασ από τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ αςχολιόταν με τθ διδαςκαλία 

κάποιου μακιματοσ, ο άλλοσ βοθκοφςε τον ςυγκεκριμζνο μακθτι ι υποςτιριηε τθν 

διδαςκαλία με όποιον τρόπο χρειαηόταν. Αυτι θ εναλλαγι μεταξφ μασ βοθκοφςε ςτο να 

αποφευχκεί θ ςτιγματοποίθςθ του μακθτι αλλά και θ ταφτιςθ του εκπαιδευτικοφ τθσ 

Παράλλθλθσ Στιριξθσ μοναχά με ζναν μακθτι, ςτα μάτια των υπολοίπων. Πολφ απλά, θ 

τάξθ ζχει δφο δαςκάλουσ.  

Ακολουκοφν φωτογραφίεσ από τα τετράδια του μακθτι με τισ αςκιςεισ με τισ οποίεσ 

αςχολιόταν κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ.  

 

 



Ποιοσ είπε ότι θ διδαςκαλία δεν μπορεί να ςυνδυαςτεί με τθν διαςκζδαςθ; Ζνασ από τουσ 

βαςικοφσ ςτόχουσ μασ ιταν να υποςτθρίξουμε και να τροφοδοτιςουμε ζνα ευχάριςτο και 

δθμιουργικό περιβάλλον ςτθν τάξθ μασ που να ευνοεί τθν μάκθςθ αλλά και τθν 

ψυχαγωγία. Ακολουκεί φωτογραφία από το παιχνίδι «Η μάχθ των κρανίων», ζνα απλό quiz 

– «τθλεπαιχνίδι» που χρθςιμοποιοφμε για να ελζγξουμε τισ γνϊςεισ μασ ςτο μάκθμα τθσ 

Ιςτορίασ (και ναι, φυςικά και υπιρχαν καβγάδεσ και κατθγορίεσ για κακι διαιτθςία).    

 

Τα παιχνίδια ςαν και αυτό μζςα ςτθν ϊρα του μακιματοσ είναι ζνασ απλόσ αλλά 

ευχάριςτοσ και δθμιουργικόσ τρόποσ για να ενδιαφερκοφν τα παιδιά για το μάκθμα, να 

απαγκιςτρωκοφν από τον κίνδυνο τθσ παπαγαλίασ και να ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ. Ο 

μακθτισ με αναπθρία ςυμμετζχει ςτο παιχνίδι βοθκϊντασ τουσ ςυμμακθτζσ του ακόμθ και 

αν δεν γνωρίηει το μάκθμα, κακϊσ εντάςςεται ςε μια από τισ ομάδεσ.  

Η ςυνεκπαίδευςθ δεν περιορίηεται μόνο μζςα ςτθν τάξθ τθν ϊρα του μακιματοσ αλλά και 

ζξω από αυτιν. Αξίηει να αναφζρουμε και το ότι κάκε θμζρα μια ομάδα μακθτϊν ζχει το 

ρόλο του υπεφκυνου για τθν αςφάλεια του μακθτι με αναπθρία ςτα διαλείμματα, όπου 

και τον βοθκάνε με το φαγθτό και ότι άλλο χρειαςτεί. Του κρατάνε παρζα και τον 

προςτατεφουν από τουσ μακθτζσ άλλων τάξεων. Στόχοσ είναι να ενιςχυκεί θ 

κοινωνικοποίθςθ του μακθτι αλλά και να αυξθκεί το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ που ζχουν οι 

υπόλοιποι μακθτζσ και να ευαιςκθτοποιθκοφν μζςω των κακθκόντων τουσ. 

 Προςπακιςαμε να ςυμπεριλάβουμε τον μακθτι με αναπθρία ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ 

μακθτικισ ηωισ. Κακϊσ το 1ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου είναι ζνα δυναμικό ςχολείο με πολλζσ 



δραςτθριότθτεσ αντιμετωπίςαμε αρκετζσ προκλιςεισ ζτςι ϊςτε να μπορζςουμε να 

διαμορφϊςουμε τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε  ο μακθτισ να 

ςυμμετάςχει μαηί με τουσ υπόλοιπουσ. Το μυςτικό μασ είναι πολφ απλό, ςυνεργαςία. Μόνο 

μζςα από κοινι προςπάκεια, διάλογο αλλά και ομαδικι δουλειά μπορεί θ ςυνεκπαίδευςθ 

να δϊςει αποτελζςματα. Ότι πετφχαμε αυτι τθ χρονιά δεν είναι απλά θ ςυνεργαςία δφο 

δαςκάλων. Είναι θ ςυλλογικι προςπάκεια των εκπαιδευτικϊν τθσ τάξθσ, των δαςκάλων 

ειδικοτιτων, του διευκυντι αλλά και των μακθτϊν (κάτι που ςυχνά ξεχνάμε). 

 Ακολουκοφν φωτογραφίεσ από τθν θμζρα ακλθμάτων, το project καλλιζργειασ βιολογικϊν 

λαχανικϊν και από τθν ανκο-ζκκεςθ του ςχολείου, δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ ο μακθτισ 

με αναπθρία είχε ενεργό ρόλο: 

 

 



 

Κλείνοντασ αυτι τθ ςφντομα παρουςίαςθ κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε όλουσ όςουσ μασ 

βοικθςαν και μασ υποςτιριξαν αυτι τθ ςχολικι χρονιά ςτο ςχολείο και ςτο ΚΕΔΔΥ ςτθν 

προςπάκειά μασ να προωκιςουμε το πρόγραμμά μασ και να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ 

μασ. Παρά τισ δυςκολίεσ και τα εμπόδια που υπάρχουν ςτο δρόμο μασ δεν πρζπει να 

ξεχνάμε πωσ ςαν εκπαιδευτικοί οφείλουμε να αφιερϊνουμε τισ δυνάμεισ μασ ςτθν 

δθμιουργία μιασ εκπαιδευτικισ κουλτοφρασ που ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του κάκε 

μακθτι και προωκεί τθν τζχνθ τθσ διδαςκαλίασ.  

 

Ευάγγελοσ Βλάχοσ (ΠΕ 71)  

Ζλενα Νικολάου (ΠΕ 70) 

 


