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ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  
 

  Η μέθοδος της συνδιδασκαλίας (co-teaching) 

στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, προσπαθεί να 

εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια ως μια πιο 

αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις γενικές τάξεις.  

 

  

 



 Αφορά ταυτόχρονα και τους δύο εκπαιδευτικούς  Γενικής και 

Ειδικής Αγωγής οι οποίοι: 

1.  διδάσκουν  

2. συναποφασίζουν  

3.  μοιράζονται την ευθύνη για την εκπαίδευσή των μαθητών 

τους  

 



ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ομαδική Διδασκαλία 

Διδασκαλία σε κέντρα μάθησης 

Εναλλακτική διδασκαλία 

Μοντέλο Διδασκαλίας: Διδάσκω και βοηθώ 

Παράλληλη διδασκαλία   



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Οι μαθητές πρέπει να εξοικειωθούν με δραστηριότητες 

συνδιδασκαλίας και από τους δυο  εκπαιδευτικούς κι όχι 

μόνο σε πλαίσιο μαθήματος 

Εμπειρία των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση και εθελοντική 

συμμετοχή τους στην προσπάθεια  

Πολύ καλή επικοινωνία, συνεργασία και εμπιστοσύνη των  

εκπαιδευτικών 

 



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Αρκετή προετοιμασία (κενές ώρες, τηλέφωνα, e-mail) 

 Δυνατότητα εργασίας των μαθητών σε  ομάδες  των δύων και 

τεσσάρων ατόμων 

Εναλλαγή ρόλων των εκπαιδευτικών και συμμετοχή και των δύο 

εκπαιδευτικών στη λήψη των αποφάσεων 



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Ο ειδικός παιδαγωγός γνωρίζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα της 
γενικής εκπαίδευσης και τις  δυσκολίες των παιδιών 
προσαρμόζει το περιεχόμενο του μαθήματος ανάλογα με τις 
δυνατότητες των μαθητών  και προτείνει εναλλακτικούς 
τρόπους εργασίας και αξιολόγησης 

Οι δύο εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν από κοινού τα 
προβλήματα που προκύπτουν κι είναι συνυπεύθυνοι για την 
εκπαίδευση που παρέχουν σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

     Δυναμικό  τάξης:  19 μαθητές Β΄ Τάξης 

      

2 μαθητές με αυτισμό με πρόταση από τα ΚΕΔΔΥ  για παράλληλη 
στήριξη 

1 μαθήτρια με νοητική καθυστέρηση και πρόταση για Τ.Ε 

1 μαθήτρια με ΔΕΠΥ και πρόταση για Τ.Ε  

 

 Οι μαθητές αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μάθησης: 

 στις μαθηματικές έννοιες 

 στη συγκέντρωση της προσοχής 

 στον προφορικό λόγο 

 στη λεπτή κινητικότητα 

 τη γραφική ανάπτυξη 

  

 

 



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Από την αρχή του σχολικού έτους και κάθε 3η ώρα 
(Μαθηματικά) 

 Διάρκεια συγκεκριμένης  ενότητας: 

 4 διδακτικές ώρες στη γενική τάξη 

 5 ώρες στο Τμήμα Ένταξης 

 Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά Β’ Τάξης 

  Διδακτική ενότητα: Κεφάλαιο 40 Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα 
των 5,10, 20,50 ευρώ σελ: 30-31 από το βιβλίο μαθητή.   

 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

 1ο Κριτήριο επίτευξης για παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες:  

      Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν  μέσα στην 
εκατοντάδα στις 4 από τις 5  ευκαιρίες που τους δίνονται και  να 
επιλύουν προβλήματα σε καταστάσεις που απαιτούν ανταλλαγές 
με χαρτονομίσματα και κέρματα του ευρώ 

     2ο Κριτήριο επίτευξης για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 
     Να μπορούν να υπολογίζουν  μέχρι την εικοσάδα στις 4 από τις 5  

ευκαιρίες που τους δίνονται και να συμμετέχουν ενεργά στις 
ομαδικές εργασίες  

      3ο Κριτήριο επίτευξης για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 
     Να μπορούν να υπολογίζουν  μέσα στην εκατοντάδα στις 4 από 

τις 5  ευκαιρίες που τους δίνονται, να συμμετέχουν ενεργά στις 
ομαδικές εργασίες και  να επιλύουν απλά προβλήματα σε 
καταστάσεις που απαιτούν ανταλλαγές με χαρτονομίσματα και 
κέρματα του ευρώ 
 
 



 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
 

 Πολυαισθητηριακή/ομαδοσυνεργατική  μάθηση 

 Προσαρμογές (περιεχομένου, στόχων, δραστηριοτήτων) 

 Διαθεματικότητα: γλώσσα, επικοινωνία, δραματοποίηση 

 Εναλλακτικοί τρόποι εργασίας και αξιολόγησης 

  Ανάπτυξη δεξιοτήτων, αναγνώριση, ταύτιση, οπτική-
ακουστική μνήμη, βιωματικές εμπειρίες 

 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ  ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ  

1. Ψεύτικα ευρώ 

2. Το σπιτάκι της εκατοντάδας 

3. Λογισμικά 

4. Flash carts 

 

 

5. Αριθμογραμμή 

 

 

6. Κάθετος Άβακας  

 

 

7. Συσκευασίες προϊόντων 



ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Κύριος διδακτικός στόχος : 
     Οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν διάφορες στρατηγικές επίλυσης 

προβλήματος σε καταστάσεις που απαιτούν ανταλλαγές με 
χαρτονομίσματα και κέρματα του ευρώ 

 
Επιμέρους διδακτικοί στόχοι: 
  
 Κάνουν αρχική εκτίμηση πριν λύσουν ένα πρόβλημα και επαληθεύουν 

τους υπολογισμούς τους. 
 Βρίσκουν τα ρέστα από χαρτονομίσματα των 20, 50, 100 ευρώ. 
 Συνεργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων για την επίλυση 

προβλημάτων. 
         ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

 
 



 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ  
 

 Να βρίσκουν τα ρέστα ή το ποσό που λείπει για να συμπληρωθεί 
το ποσό 

 Η έννοια του μισού και του διπλάσιου 

 Να μπορούν να συνεργάζονται σε ομάδες των 2 ή 4 ατόμων 

 Να κάνουν ανταλλαγές σε δεκάδες και μονάδες 

 



 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΟΜΑΔΙΚΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  (TEAM TEACHING) 
 

   Οι δύο εκπαιδευτικοί μοιράζονται 
την ευθύνη για το περιεχόμενο , 
τη διδασκαλία και της τάξης 
γενικότερα  (Friend & Cook 2003). 





ΔΡΑΣΕΙΣ 

  Οι μαθητές είναι ήδη σε ομάδες των 4, τους δίνουμε ψεύτικα 
ευρώ και συσκευασίες προϊόντων 

 Συζητάμε τί αξία έχουν τα χαρτονομίσματα (5 ευρώ, 10 ευρώ, 20 
ευρώ, 50...)τι αγοράζουμε με το καθένα 

 Ανακαλύπτουν τη χρησιμότητα των αριθμών στις καθημερινές 
δραστηριότητες (πχ συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων) 

 Δημιουργούμε προβληματικές καταστάσεις μέσα από την 
προσωπική δραστηριότητα των παιδιών πχ. <<Ο χυμός που 
θέλεις να αγοράσεις πόσο κοστίζει; Σου φτάνουν τα χρήματα σου 
για να τον αγοράσεις; Αν αγοράζαμε χυμό για την αδερφή σου 
πόσο θα πληρώναμε; >> 

 

 



 

 

 Παρατηρούμε αποδείξεις με αγορές πάνω από 100 ευρώ 

 Ζητάμε να φτιάξουν προφορικά  προβλήματα με πληροφορίες 
που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή 

 Υπολογίζουν νοερά τα ρέστα. Στη συνέχεια δείχνουν στον πίνακα 
με κάθετη πράξη. 

 Συζητάμε στην τάξη τη στρατηγική που ακολούθησαν για να 
βρουν τα ρέστα 

  

 



 

 

 Πόσες φορές πρέπει να πάρουμε το 1 ευρώ για να έχουμε 10 
ευρώ. Στη συνέχεια ρωτάμε πόσα κέρματα των 50 λεπτών θα 
χρειαστούμε για να ανταλλάξουμε ένα χαρτονόμισμα των 5 
ευρώ. Η ίδια διαδικασία ακολουθείτε και για μεγαλύτερα ποσά  

 Διατάσσουν τα χαρτονομίσματα από το μεγαλύτερο στο 
μικρότερο. 

  Δραματοποίηση αγορών με  ρέστα 

 





 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΚΕΝΤΡΑ 
ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

Μέσα στην τάξη δημιουργούνται διαφορετικά κέντρα μάθησης και 

οι δύο εκπαιδευτικοί παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη σε 

αυτά.  

Μπορεί να υπάρχει ένας τρίτος σταθμός μάθησης όπου οι μαθητές 

μπορούν να δουλεύουν ανεξάρτητοι, εφαρμόζοντας τεχνικές 

αλληλοδιδασκαλίας, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών κτλ.  

 











 1 ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ)  

 
ΣΚΟΠΟΣ: Κατανόηση της κοινωνικής δεξιότητας της συναλλαγής 
  
ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι μαθητές κατανοούν ότι πρέπει να δώσουν χρήματα για να 

αγοράσουν ένα προϊόν. 
  
ΣΤΑΣΕΙΣ: Οι μαθητές αναγνωρίζουν την ανταλλακτική ιδιότητα των 

χαρτονομισμάτων. 
  
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Οι μαθητές αναπτύσσουν τη δεξιότητα της συναλλαγής με 

χρήματα. Αναγνώριση, Ακουστική μνήμη, Οπτική μνήμη, Κοινωνικές 
δεξιότητες, Αντιστοίχηση, Σειροθέτηση, Οπτικο – κινητικός συντονισμός. 

  
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μαθηματικές έννοιες, Επικοινωνία, Αυτοεξυπηρέτηση 
  
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: αγοράζω, ακριβό, φτηνό, προιόντα,...ίδια αξία 
  

 



ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Ζητάμε από κάθε παιδί να βρει και να μας δώσει το σαμπουάν, 
το βούτυρο… 

 Παίζουμε ένα παιχνίδι. Τοποθετούμε πάνω στο τραπέζι  3 έως 5 
προϊόντα, μετά τα παιδιά κλείνουν τα μάτια και κρύβουμε ένα. 
Ζητάμε από τα παιδιά να θυμηθούν ποιο προϊόν λείπει. 

 Ζητάμε από μια ομάδα να γίνει κυλικείο – σούπερ μάρκετ. 

 Δείχνουμε ένα χαρτονόμισμα και ρωτάμε στο <<κυλικείο>> αν 
υπάρχει κάτι στο κατάστημα που μπορούμε να αγοράσουμε με 
αυτό το χαρτονόμισμα 

 Αγοράζουμε αν μαντέψουμε σωστά 

 Τοποθετούν το χαρτονόμισμα ανάλογα με το πόσο αξίζουν από 
το φθηνότερο στο ακριβότερο 

 







2 ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 Τα  παιδιά αντιστοιχίζουν το κάθε χαρτονόμισμα με ένα πλήθος 
προϊόντων 

 Αναγνωρίζουν  την τακτική σειρά των αξιών 
 Τοποθετούν τα χαρτονομίσματα σε αύξουσες κατά την αξία τους 

σειρές 
 Αναγνωρίζουν  την απόλυτη θέση των χαρτονομισμάτων σε μία 

κλίμακα 
 Αναγνωρίζουν  την αξία των χαρτονομισμάτων μέσω της 

αγοραστικής τους δύναμης 
 Αναγνωρίζουν  την ανταλλακτική ιδιότητα τους 
 Αναπτύσσουν τη δεξιότητα της συναλλαγής με χρήματα 
 Αντιστοιχούν την τιμή των προϊόντων με τα χαρτονομίσματα που 

πρέπει 
 Αναπτύσσουν  τη δεξιότητα της συναλλαγής με χρήματα.  
 Μπορούν και δίνουν ρέστα 



 Εξασκούνται στους νοερούς υπολογισμούς  

 Διαβάζουμε το πρόβλημα που περιγράφεται στη δραστηριότητα. 
Το λένε με δικά τους λόγια 

 Εργάζονται σε μονάδες 

 Ζητάμε μία εκτίμηση του αποτελέσματος(περίπου) 

 Φτιάχνουμε πίνακα με τα δεδομένα του προβλήματος (ΔΟΜΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ) 

 



 Λύνουν το πρόβλημα και παρουσιάζουν τη στρατηγική τους στον 
πίνακα. Αν έχουν διαφορετικές στρατηγικές τις δείχνουμε όλες 

 Δραματοποιούν το πρόβλημα ή χρησιμοποιούν εποπτικό υλικό. 
Εργάζονται σε ομάδες των 2 ή 4 ατόμων 

 Συνεργάζονται για να φτιάξουν ένα πρόβλημα και προτείνουν 
τρόπους για να το λύσουν. Συζητάμε τα προβλήματα που 
έφτιαξαν 

 Μοιράζουμε τα προβλήματα στις ομάδες των παιδιών για να τα 
λύσουν μεταξύ τους. 

 







ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 Παίζουν το παιχνίδι του σούπερ μάρκετ 

 Κάποιος/α είναι ταμίας 

 Κάποιος /α είναι πελάτης 

 Ο πελάτης διαλέγει προϊόντα 

 Πληρώνει και παίρνει ρέστα 

 Όλοι οι παρόντες ελέγχουν τα ρέστα  αν είναι σωστά 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    Εναλλακτική διδασκαλία. Ο ένας  
δάσκαλος υποστηρίζει  μια μικρότερη 
ομάδα παιδιών μέσα στην τάξη ή  σε 
έναν άλλο χώρο(Τ.Ε) για περιορισμένο 
χρόνο ώστε να εφαρμόσει ένα 
εξατομικευμένο πρόγραμμα.  

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  
 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  





     ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ Τ.Ε 

Δίνουμε στα παιδιά από μία εκτύπωση 
των χαρτονομισμάτων με τα περιγράμματα 
και τις μπογιές τους και ζητάμε να 
χρωματίσουν μόνο τους αριθμούς  
Διαβάζουμε με τα παιδιά τους αριθμούς 
μαζί με τις εκφράσεις ευρώ. Ταυτόχρονα 
γράφουμε σε μεγάλο χαρτί την αριθμητική 
παράσταση, π.χ.10, 20, 50… Διαβάζουν τα 
παιδιά μόνα τους.  



 

 

 Κατασκευάζουμε  flash cards, δηλαδή καρτελίτσες που από τη 
μία πλευρά απεικονίζεται το χαρτονόμισμα(από την κοινή του 
όψη) και από την άλλη η αριθμητική  του πληροφορία π.χ. 10, 
20, 50 . Παίζουμε το <<Μάντεψε τι έχει από πίσω>> πολλές 
φορές με τις κάρτες  

 Ζητάμε από τα παιδιά να διαβάσουν και στη συνέχεια να 
ταυτίσουν τις καρτελίτσες με τα χαρτονομίσματα της 
καρτέλας. Τα παιδιά επαληθεύουν μόνα τους γυρίζοντας την 
καρτελίτσα.  

 

 



 
 Επαναλαμβάνουμε την ίδια δραστηριότητα με 

πλαστικοποιημένα χαρτονομίσματα και τις καρτέλες  
 Δίνουμε στα παιδιά όλη τη σειρά με τα 

χαρτονομίσματα και τους ζητάμε να βρούνε το 
 Τα παιδιά ανά ομάδες παίζουν <<Δώσε-Πάρε>> με 

τα χαρτονομίσματά τους. Ζητάμε από τα παιδιά να 
βρουν με ποιο χαρτονόμισμα μπορούν να 
αγοράσουν τα περισσότερα με ποιο τα λιγότερα με 
ποιο μόνο τρία πράγματα  

 Φτιάχνουν  οποιοδήποτε αριθμό μέσα στην 
εκατοντάδα με τα χαρτονομίσματα και κέρματα   

Παίζουν το παιχνίδι 6 <<Αντιστοίχιση χαρτονομίσματος 
με την μαθηματική του γραφή>> στο CD.  









ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΔΙΔΑΣΚΩ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩ 

 Ο εκπαιδευτικός της γενικής εκπαίδευσης αναλαμβάνει την 
ευθύνη της τάξης και του περιεχομένου του προγράμματος και ο 
εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής παρέχει εξατομικευμένη 
υποστήριξη στους μαθητές που έχουν ανάγκη. Ο εκπαιδευτικός 
της ειδικής αγωγής λειτουργεί υποστηριχτικά ως βοηθός κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας. Οι ρόλοι των δύο εκπαιδευτικών 
αλλάζει. 





ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ο δάσκαλος βοηθός είτε ο γενικός εκπαιδευτικός είτε ο ειδικός 
(εφόσον οι ρόλοι εναλλάσσονται) 

 Βοηθά όποιον μαθητή σηκώσει χέρι  

 Φροντίζει να ολοκληρώσουν την εργασία τους 

 Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της τάξης  

 Εξασκεί τους μαθητές με ειδικές ανάγκες να εργάζονται 
ανεξάρτητα και να οργανώνονται μόνοι τους 

 Αντιμετωπίζει όποιο «περιφερειακό» πρόβλημα προκύψει 
γρήγορα κι αποτελεσματικά 

 

 





ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:   ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

     Οι δύο εκπαιδευτικοί διδάσκουν το ίδιο ή παρόμοιο 
περιεχόμενο μέσα στην τάξη σε  δύο διαφορετικές ομάδες 
παιδιών. Οι διδακτικές πρακτικές μπορεί να διαφέρουν και τα 
μέλη των ομάδων παραμένουν σταθερά. Το συγκεκριμένο 
μοντέλο  συνδιδασκαλίας  δεν εφαρμόστηκε. 
προγραμμα:παραλληλη διδασκαλια 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ 
 

Πώς ένιωθες  την ώρα των 
μαθηματικών; 

 

 Βαριόμουν   5  

 Διασκέδαζα  9   

 Γελούσα   7 

  Θύμωνα    0 

 Φοβόμουν  0 

 

 

 

 

 Αγχωνόμουν 0 

 Αγωνιούσα  2 

 Χαιρόμουν 8 

  Αγαπούσα  6   

  Ήμουν ήρεμος/η 5 

  Ευγνωμοσύνη  4 

 



 Τι θυμάσαι περισσότερο 
από την ώρα των 
μαθηματικών; 

 

 

Το μαγαζάκι              9 

Την Ώρα                    4 

Τους άβακες             3 

Την προπαίδεια         2 

Πολλά                        1 

 

 

 Τι έμαθες καλύτερα από όλα; 

 

 

 Την προπαίδεια      1 

 Το μαγαζάκι             8 

 Τους άβακες            1 

 Την  Ώρα                  6 

 Ηεκαντοντάδα        2 

 Όλα                           1 



 Τι σου άρεσε περισσότερο; 

 

 

 Η προπαίδεια         2 

 Το μαγαζάκι           9                           

 Όλα                         2 

 Τα παιχνίδια των 
μαθηματικών         6 

 Τι θα ήθελες να αλλάξεις;  

 

 Το πρόγραμμα                1 

 Τίποτα                             7 

 Περισσότερο διάλειμμα  5 

 Τα βιβλία                         1 

 Τη θέση μου                    2 

 Τετράδιο κι όχι βιβλίο     2  



ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΟΥ 
ΔΑΣΚΑΛΕΣ 

 













ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
 Οι μαθητές περίμεναν  με χαρά  την ώρα των μαθηματικών 

και διασκέδαζαν 

 Μάθανε να συνδιαλέγονται, καθώς έβλεπαν δύο ενήλικους 
να συνεργάζονται, να υποχωρούν όταν κάνουν λάθος, να 
είναι ευγνώμονες  για κάθε βοήθεια 

 Μάθανε να αποδέχονται περισσότερο τη διαφορετικότητα 
και να αντιλαμβάνονται ότι κι οι δάσκαλοι διαφέρουν πολύ 
μεταξύ τους 

 Μάθανε και μαθηματικά… Μάθανε και στάσεις και αξίες ζωής 
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