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Επιμορφωτική Ημερίδα ανάδειξης του έργου των εκπαιδευτικών ΕΑΕ Ημαθίας με θέμα: 

«Εκπαιδευτικές δράσεις,  παρεμβάσεις 
και καλές πρακτικές στην Ειδική Αγωγή 

και Εκπαίδευση 2015-2016» 



 Αλλαγή στάσεων των μαθητών χωρίς 

αναπηρία, απέναντι στην αναπηρία 

 

 Βελτίωση κοινωνικών 

δεξιοτήτων μαθητών στο σχολικό και 

κοινωνικό, ευρύτερο περιβάλλον. 

 
 



 Απόκτηση γνώσεων μέσω βιωματικών εμπειριών 

 Καλλιέργεια και ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 

δημιουργικότητας και την αισθητικής.  

 Ενθάρρυνση στη λήψη πρωτοβουλιών και 

αποφάσεων 

 Προώθηση διαλόγου και  πνεύματος αποδοχής  και 

συνεργασίας.  

 



 Εναλλακτικός και ελκυστικός τρόπος μάθησης 

 Εξωτερίκευση των συναισθημάτων των μαθητών 

 Κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων 

(ενσυναίσθηση)  

 Προαγωγή της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας 

των μαθητών. 

 



 Επίσκεψη στο 4ο Δημοτικό Σχολείο 

Νάουσας ( Δ΄ Τάξη, Ε΄ Τάξη και Στ΄ 

Τάξη) 

  
  ενημέρωση σχετικά για την έννοια της αναπηρίας 

  συζήτηση πάνω σε θέματα στάσεων απέναντι στην 

αναπηρία 

  πραγματοποίηση βιωματικής δράσης «Μπαίνω στη θέση 

ενός ατόμου με αναπηρία»..  

















 Επίσκεψη μαθητών  της Δ΄ Τάξης του 4ου 

Δ.Σ. Νάουσας, στο ΕΕΕΕΚ Νάουσας στο 

πλαίσιο προγράμματος που υλοποίησαν 

για τη διαφορετικότητα. 

 
 Γνωριμία με τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ 

 Ξενάγηση στους χώρους του σχολείου 

 Αλληλεπίδραση μέσω δραστηριοτήτων στα εργαστήρια του 

ΕΕΕΕΚ 

 Μουσικοκινητικά παιχνίδια με θέμα τη διαφορετικότητα.  

 

















 Δημιουργία φυτωρίου στην αυλή του 4ου Δ.Σ. 

Νάουσας από τους μαθητές του δημοτικού σχολείου 

με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των μαθητών 

του Εργαστηρίου Γεωπονίας, Τροφίμων & 

Περιβάλλοντος του ΕΕΕΕΚ Νάουσας. 

 

 Γνωριμία των μαθητών με τα αρωματικά φυτά. 

 Δημιουργία μοσχευμάτων από τους μαθητές του Δημοτικού 

 Φύτευση νεαρών φυτών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

 

 

 











 Παρακολούθηση παρουσίασης Προγράμματος 

Αγωγής Υγείας: 

 «Όλοι Διαφορετικοί Όλοι Ίσοι» που υλοποίησε η Δ΄ 

τάξη  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας 















 Διευρύνθηκαν τα όρια επικοινωνίας και επαφής των 

μαθητών των δύο σχολείων, μέσα από τη βελτίωση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Ενεργητική επαφή των μαθητών μέσα από 

εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας  

 Ενίσχυση της ομαδικότητας και της 

συνεργατικότητας 

 Παρατηρήθηκε Θετική αλλαγή στάσεων των 

μαθητών απέναντι στην αναπηρία, μέσα από  

    την αξιολόγηση του προγράμματος από τη δασκάλα 

του Δημοτικού σχολείου  

 



 Η μεγαλύτερη επιτυχία του 

προγράμματος ήταν οι μαθητές να 

μπορούν « βλέπουν» όχι  Άτομα με 

Αναπηρία  αλλά Συν-μαθητές και 

Συν-ανθρώπους  




