
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΚΩΦΙΔΟΥ (ΠΕ71)

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, 2Ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ



«ο τριγωνοψαρούλης»



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
 Σύνολο μαθητών: 17

 Ηλικία: Β’ – Στ’ Δημοτικού

 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες / Νοητική Ανεπάρκεια / 
Αυτισμός / Asperger

 Άλλες παράλληλες δυσκολίες: 

Δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής

Διάσπαση προσοχής

Προβλήματα συμπεριφοράς



Επίσης διαπιστώθηκε:
 Αρνητική εντύπωση για το ρόλο του Τμήματος Ένταξης 

και  για τους φοιτούντες εκεί τόσο από τους μαθητές 
τυπικών τάξεων, όσο κι από τους μαθητές του 
Τμήματος Ένταξης

 Μειωμένη ή μηδενική ανάθεση αρμοδιοτήτων σε 
μαθητές του Τμήματος Ένταξης στις σχολικές 
εκδηλώσεις

 Μεμαθημένη αβοηθησία 

 Έλλειψη ενδιαφέροντος των μαθητών για συμμετοχή 
σε δραστηριότητες



ΣΤΟΧΟΙ

 Υιοθέτηση θετικής εικόνας των ίδιων των μαθητών 
του  Τμήματος Ένταξης για τη φοίτηση τους σε 
αυτό

 Αύξηση της αυτοπεποίθησης των μαθητών του 
Τμήματος Ένταξης

 Υιοθέτηση θετικής εικόνας για το Τμήμα Ένταξης 
και τους φοιτούντες εκεί από το ευρύτερο σχολικό 
/ κοινωνικό περιβάλλον



Η συμμετοχή των παιδιών στη 
θεατρική παράσταση είχε διττό ρόλο
 Θα λειτουργούσε ως αφορμή αλλαγής της 

κοινωνικής στάσης σχετικά με το Τμήμα 
Ένταξης και τους φοιτούντες εκεί

 Θα αποτελούσε ένα ακόμη εκπαιδευτικό 
πλαίσιο εφαρμογής και πραγμάτωσης των ήδη 
επιλεγμένων μεσοπρόθεσμων διδακτικών 
στόχων για την τρέχουσα σχολική χρονιά



ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Βελτίωση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων

Αύξηση γνωστικών λειτουργιών

Κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων

Ενίσχυση της συναισθηματικής 
οργάνωσης



Η επιλογή του έργου έγινε…
Λόγω του κοινωνικού μηνύματος, που 

μεταλαμπαδεύει

Επειδή δεν αναφέρεται σε μια 
συγκεκριμένη, χαρακτηρισμένη, 
«ονοματισμένη» μορφή διαταραχής



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ 
ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ







ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ / ΜΕΘΟΔΟΙ / 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 Ανάλυση έργου (βήμα προς βήμα)

 Εκπαιδευτικά στάδια:

Απόκτησης

Διατήρησης

Ευχέρειας

Γενίκευσης

Προσαρμογής

 Σταδιακή μετάβαση από το ατομικό στο δυαδικό και στη 
συνέχεια στο ομαδικό επίπεδο

 Σταδιακά μειωμένη φυσική / λεκτική καθοδήγηση

 Απόλυτη συμμετοχή του μαθητή στη λήψη αποφάσεων









Αφορμή για εξάσκηση σε δεξιότητες:

Λεπτής κινητικότητας

Γραφής

Παραγωγικής ενασχόλησης με τον Η / Υ
















