
 
 

3ο Ειδικό  Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου  
 2015-2016 

  
«Οι φίλοι μας τα ζώα» 

 
Συντονίστρια: Πλέσσα Καλλιόπη ΠΕ11 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ευμορφίλλη Γεωργιάδου ΠΕ11 
Κική Αθανασιάδου ΠΕ70 

 



Λίγα λόγια για το  
πρόγραμμα  

• Περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
• Διάρκεια: Νοέμβρης 2015  - Ιούνης 2016 
• Διαθεματικό (προγραφή, προμαθηματικά, εικαστικά, Φυσική Αγωγή, Θεατρική 

Αγωγή) / Προεργασία για θεατρική παράσταση με συμμετοχή ολόκληρου του 
σχολείου (μαθητές-εκπαιδευτικοί-ειδικότητες)/Συνεργασία πρωινής – 
απογευματινής ζώνης 

• Συγγραφή πρωτότυπου θεατρικού έργου για τη διαφορετικότητα στο περιβάλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες και ικανότητες των μαθητών.` 

• Εμπλοκή μαθητών τυπικής ανάπτυξης. 
•  Εμπλοκή γονέων. 
• Άνοιγμα σχολείου σε εξειδικευμένες εθελοντικές ομάδες / εξωτερικούς συνεργάτες 

(Θεατρική Ομάδα Aposseadesse – θεατρικό εργαστήρι Fix in Art, ηχολήπτης Χ. 
Μέγας, Συνθέτρια τραγουδιού Λ. Γιόρκα). 
 



Σκοποί 

• Η γνωστική διερεύνηση του Ζωϊκού Βασιλείου ( 4 κατηγορίες ζώων, πτηνά, 
ψάρια, θηλαστικά, ερπετά), του περιβάλλοντα χώρου του μέσα στο χρόνο 
(εποχές) και  βιωματική αφομοίωση αυτών μέσα από την διαθεματική 
προσέγγιση. 

 

• Η μεταφορά και η γενίκευση των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στο πλαίσιο 
μιας θεατρικής παράστασης. 

 

• Η καλύτερη ένταξη στο σχολικό περιβάλλον των μαθητών με ΕΕΑ  μέσα από 
αυξημένες ευκαιρίες συνεκπαίδευσης. 

 



Συμμετέχοντες  

Μαθητές:  

• 26 μαθητές (όλοι) 

• 70% Αυτισμός 

 

Σε συνεκπαίδευση με  

 

• 10 μαθητές β΄ τάξης τυπικού Δ. Σχ.(οργανω- 

μένη συνεκπαίδευση) 

•  μαθητές τυπικής ανάπτυξης  

διάφορων τάξεων  (τυχαία συνεκπαίδευση) 

 



Δραστηριότητες στην τάξη 
προγραφή με περιγράμματα ζώων, προμαθηματικές έννοιες με εικόνες ζώων και 
περιβάλλον ζωικού βασιλείου, καλλιτεχνικές δημιουργίες και κατασκευές ζώων, 
ανάπτυξη λεπτής κίνησης με πλαστελίνη και stencil για δημιουργία ζώων 

 



Δραστηριότητες στην αυλή 



Ψυχοκινητική – Θεατρικό 
 παιχνίδι  



πρόβες 



                  
προγραφή /          παράδειγμα διαθεματικότητας  (πτηνά)                          εικαστικά                     

προμαθηματικά                                                                 
 
 



Φυσική αγωγή               -      Θεατρική αγωγή  



Πρόβες   



Αποτελέσματα  

Γνωστικός τομέας: 

• Αναγνώριση των ζώων και γνωριμία του περιβάλλοντα χώρου τους(λεξιλόγιο, 

κατηγοριοποίηση ζώων, τοποθέτησή τους στο χώρο) 

• ομαλή ενσωμάτωση προγράμματος στην ήδη υπάρχουσα διδασκαλία βασικών 

τομέων. 



Αποτελέσματα  

• Κοινωνικός τομέας:  

• Περισσότερες ευκαιρίες για εκπαίδευση – συνεκπαίδευση, καλλιέργεια 

Κοινωνικών Δεξιοτήτων,  Ένταξη  

• Αύξηση εσωτερικής παρακίνησης για συμμετοχή μέσα από δημιουργία 

θετικών εμπειριών 

• Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης μέσα από την αυτοαποτελεσματικότητα. 

 



Αποτελέσματα        

Κινητικός τομέας: 

 Εκμάθηση ή βελτίωση στα παρακάτω: μπουσούλιμα, σύρσιμο, σχηματισμοί, 

πάσα με ένα χέρι, δύο παραδοσιακά παιχνίδια, επίπεδα και πέρασμα από 

πάνω/κάτω, χειρισμός μαντηλιού, ψυχοκινητική, καλλιέργεια ρυθμού. 

 

 

 

 



Αποτελέσματα  

 

 

 

 

Νέες εμπειρίες για τους εκπαιδευτικούς: 

• Επιπρόσθετη γνώση για τις ικανότητες των μαθητών μας, εναλλακτικές 

πρακτικές  

Ευαισθητοποίηση ευρύτερης σχολικής κοινότητας 



Συμπεράσματα  

 

• Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δεχτούν μία ποικιλία ερεθισμάτων μέσα από την 
επαφή τους με τη συνεκπαίδευση, τα παιχνίδια ρόλων, την κίνηση, την μουσική, 
τους εθελοντές, τα σκηνικά κλπ. 

 

• Δημιουργήσαμε υψηλές προσδοκίες για τις  

δυνατότητες του σχολείου σε εκπαιδευτικούς και γονείς.  

 

• Νοιώσαμε απερίγραπτα συναισθήματα  

 

•  Εκπλαγήκαμε από το τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί. 

 



Ευχαριστούμε  


