
 Υπεύθυνες: 

Μαυρίδου Ελένη Κοινωνική Λειτουργός 

Μούζα Στελίνα-Εργοθεραπεύτρια 

Ευθυμιάδου Ευθυμία- Δασκάλα  

(9ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου) 

Προγράμματα συνύπαρξης 
2013-3014 και 2014-2015 

3ο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης 



Πρόγραμμα συνύπαρξης 2013-2014:  
«Τα παιδιά του κόσμου» 



Περιγραφή… 
 Συνεργασία με την δασκάλα της Α’ τάξης του 

συστεγαζόμενου 9ου Δημοτικού σχολείου κ. 
Ευθυμιάδου Ευθυμία για μια ώρα εβδομαδιαίως 
στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. 

 Συμμετείχαν 3 μαθητές του σχολείου μας:    Ένας με 
σύνδρομο Down και δύο με νοητική καθυστέρηση 
ηλικίας από 8-13 ετών. 

 Χώρος: Η σχολική αίθουσα της Α’ τάξης του γενικού 
σχολείου  



Στόχοι του προγράμματος 
(Με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα) 

 

 Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνική 
αλληλεπίδραση 

 Υπευθυνότητα και κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά 
σε ποικίλες συνθήκες ( δεν σηκώνομαι από τη θέση μου, 
δεν διακόπτω, δεν χτυπάω για να πάρω κάτι, σηκώνω το 
χέρι για να μιλήσω) 

 Αποτελεσματική λεκτική επικοινωνία και επιτυχή 
επικοινωνία με τους άλλους 

 Ικανότητα αυτοελέγχου και αύξηση του χρόνου 
προσοχής και συγκέντρωσης. 

 Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων 

 

 

 



Μέθοδοι 
 

Συνεχής  και συστηματική παιδαγωγική υποστήριξη 
και καθοδήγηση 

  Ανάλυση έργου 

Προσπάθειες ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

 

 

 



Δραστηριότητες 
 

ΚΟΛΛΑΖ 

Παραμύθια  

Μαγειρική - φαγητά  από ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ. 

Συμμετοχή στην κοινή  γιορτή λήξης της σχολικής 
χρονιάς. 

  

 



Δραστηριότητα: Μαγειρική του κόσμου 



Τρώμε κινέζικο!!! 



Συμπεράσματα… 
 Το πρώτο διάστημα οι μαθητές/μαθήτριές μας: 

 Σηκώνονταν από τη θέση τους  και περιφερόταν στην 
τάξη 

 Μιλούσαν χωρίς να τους απευθύνεται ο λόγος 

 Ο λόγος τους δεν ήταν προσανατολισμένος στην 
παρούσα κατάσταση και παρουσίαζαν δυσκολίες στη 
λεκτική επικοινωνία 

Στη συνέχεια όμως…. 

    Αυξήθηκε ο χρόνος συγκέντρωσης και προσοχής, 
μειώθηκαν οι ακατάλληλες συμπεριφορές και οι 
παρεμβάσεις μας σταδιακά είχαν μικρότερη διάρκεια. 

 

 



Σχολικό έτος 2014-2015 
Πρόγραμμα: «Θεσσαλονίκη-Γνωρίζω την πόλη μου»  

  

 

 Το πρόγραμμα συνύπαρξης ξεκίνησε τον Οκτώβριο 
2014  με τα ίδια παιδιά του 9ου Δημοτικού σχολείου 
που φέτος φοιτούσαν στην Β΄ τάξη   και με την ίδια 
δασκάλα κ. Ευθυμία Ευθυμιάδου. 

  

 



Πληροφορίες 
  Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε και πάλι στο χώρο του 

γενικού σχολείου μια φορά την εβδομάδα για δύο 
διδακτικές ώρες (2η και 3η) συμπεριλαμβανομένου 
και του διαλείμματος. 

 

 Μια αλλαγή… 

    Στο δυναμικό της ομάδας της προηγούμενης 
χρονιάς προστέθηκε ένα παιδί με εγκεφαλική 
παράλυση 

 



Μέθοδοι 

 Συστηματική και συνεχής παιδαγωγική 
υποστήριξη και καθοδήγηση 

 Ανάλυση έργου βήμα-βήμα 

 Προσπάθειες ομαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας 

 



Δραστηριότητες 
 Βιωματικές δραστηριότητες γνωριμίας (παρουσιάζω τον 

εαυτό μου, ικανότητες, δυσκολίες) 
 Ανάγνωση παραμυθιών 
 Εικονογραφημένα βιβλία για τη Θεσσαλονίκη, χάρτες 

της πόλης- αξιοθέατα 
 Ζωγραφιές -κατασκευές μνημείων της πόλης 
 Συμμετοχή σε επισκέψεις σε θέατρα και αξιοθέατα της 

πόλης (Μέγαρο μουσικής , λιμάνι, έκθεση 
Θεσσαλονίκης-εργοστάσιο σοκολάτας, Μουσείο 
σιδηροδρόμων, Μουσείο Βαλκανικών αγώνων, Σέιχ-Σου-
αθλητικές δραστηριότητες) 

  Συμμετοχή στην κοινή γιορτή λήξης του 9ου Δημοτικού 
Σχολείου 
 



Βίντεο   

Ζαχαρία - Αχιλλέα 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 





Επίσκεψη στο Μουσείο Βαλκανικών Αγώνων 
 



Ακούμε προσεκτικά… 



 
 

Περιμένουμε υπομονετικά μαζί με τους 
φίλους μας 



Συμμετέχουμε στις δραστηριότητες 



Δείχνουμε τον χάρτη της πόλης μας! 



Διαβάζουμε όλοι μαζί παραμύθια 



Δουλεύουμε σε ομάδες 



Βγαίνουμε όλοι μαζί διάλειμμα 



Επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής 



Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης- 
Εργοστάσιο Σοκολάτας 



Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 



Ακούμε και μαθαίνουμε όλοι μαζί… 



Όλοι μαζί «Μικροί ήρωες» στο Σέιχ-σου 



Ένας «μικρός ήρωας» εν δράσει… 



Συμμετοχή στη γιορτή λήξης του 9ου 
Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου 



Συμπερασματικά οφέλη 
 Τα παιδιά της β’ δημοτικού κατέβαλλαν 

προσπάθεια να κατανοήσουν και να σεβαστούν 
τις δυσκολίες των παιδιών του ειδικού σχολείου. 

 Τα παιδιά του ειδικού σχολείου μπόρεσαν (όσο 
ήταν εφικτό ) να μοιραστούν ισότιμα τις ίδιες 
εμπειρίες με τα υπόλοιπα παιδιά και είχαν την 
ευκαιρία να εισπράξουν και να αισθανθούν την 
αποδοχή τους. 
 

 



Παρατηρήσεις- Προβληματισμοί 
 
 

 Στις δραστηριότητες γνωστικού- αντιληπτικού 
περιεχομένου(ιστορία πόλης, αξιοθέατα ,μνημεία) 
παρατηρήθηκε συνεχής και σημαντική απόκλιση 
από τα παιδιά του γενικού σχολείου. 

 Στις εξωτερικές επισκέψεις η συμπεριφορά ήταν 
προσαρμοσμένη  σχεδόν πάντα στις κοινωνικές 
συνθήκες /κανόνες. 

 
 

 

 



 Στα διαλείμματα: 
1. Υπήρξαν φορές που τα παιδιά του σχολείου μας 

εμπλέκονταν με ακατάλληλο τρόπο (σπρωξίματα) 
αγνοώντας  τον κανόνα «περιμένω τη σειρά μου» 

2.  Τα παιδιά μας δυσκολεύονταν να εμπλακούν με 
τα άλλα παιδιά και να τα προσεγγίσουν. 
Χρειαζόταν συνεχή καθοδήγηση 

3. Οι μαθητές/τριες του γενικού σχολείου έχοντας 
ανάγκη να εκτονωθούν και να τρέξουν δεν ήταν 
πρόθυμοι/ες να εμπλέξουν τα παιδιά μας στις 
δραστηριότητές τους. 

 
 

 
 



 

 

   Σας ευχαριστούμε πολύ!!! 


