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ΑΦΟΡΜΗ  

Η μη λειτουργική απασχόληση των 
μαθητών στην ώρα του 
διαλείμματος. 

Εκνευρισμός, τσακωμοί, 
επιθετικότητα, bullying. 



Βασικός στόχος   

Η αξιοποίηση του 
αδόμητου περιβάλλοντος 
του προαυλίου κατά τη 
διάρκεια του 
διαλείμματος. 



Επιμέρους στόχοι  

Η ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των μαθητών.   



Επιμέρους στόχοι  

Ακολουθία οδηγιών και 
υπακοή σε κανόνες.   



Επιμέρους στόχοι  

Μείωση διαμαχών και κατ’ 
επέκταση πιθανών 
ατυχημάτων.   



Επιμέρους στόχοι  

Ανάπτυξη αδρής 
κινητικότητας (βάδιση, 
ισορροπία, τρέξιμο, κ.ά.). 



Επιμέρους στόχοι  

Ενσωμάτωση γνωστικών στόχων στα 
πλαίσια του παιχνιδιού (Γλώσσα, 
Μαθηματικά, Γυμναστική, κ.ά). 



Επιμέρους στόχοι  

Ανάπτυξη δεξιοτήτων        
(π.χ. κοινωνικής 
προσαρμογής, 
δημιουργικών 
δραστηριοτήτων, κ.ά.).  



 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ:  Μαθητές με διαφορετικές αναπηρίες και διαφορετικό 
δυναμικό, ακολουθούν εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, έγινε προσπάθεια να δοθεί 
έμφαση στην απόκτηση γνώσεων μέσω ♦ βιωματικής εμπειρίας , ♦ χρήσης κατάλληλου 
εποπτικού υλικού (εικόνες, αντικείμενα, ήχοι, πολυμέσα, Η/Υ, κ.ο.κ.),  ♦ συζήτησης στην τάξη 
υπό μορφή ευαισθητοποίησης, , ♦ ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, με έμφαση στην απόκτηση 
επικοινωνιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων, ♦    

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ  (2003) για  μαθητές με κινητικές αναπηρίες 

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ  (2003) για  μαθητές με ελαφριά νοητική καθυστέρηση   

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ  (2004) για  μαθητές με αυτισμό  

 

Οι δραστηριότητες αδρής κινητικότητας είναι τόσο σημαντικές για το γενικότερο επίπεδο 
φυσικής κατάστασης των παιδιών ώστε θα πρέπει να είναι κομμάτι της καθημερινής τους 
ζωής, ακόμη κι αν αποτελούν πρόκληση για κάποια παιδιά με αναπηρία. 

Δύναμη, αντοχή, συντονισμός  που μπορούν να αναπτυχθούν, συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας, δεξιοτήτων στο παιχνίδι και στην ικανότητα συμμετοχής 
των παιδιών σε μη οικείες για αυτά δραστηριότητες.   

Ευκαιρία να υπολογίζουν πώς μπορούν να διαχειριστούν το σώμα τους ώστε να κάνουν 
αυτό που θέλουν. Όταν είναι εφικτό, οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να γίνονται στην 
αυλή, όπου υπάρχει χώρος περισσότερος και τα παιδιά μπορούν να κινηθούν πιο ελεύθερα.  

Π. Γκουλτ, Τ. Σάλλιβαν (2008) 



Προετοιμασία (καθαρισμός σχολικής αυλής, 
συγκέντρωση υλικού, ευαισθητοποίηση). 

 
Διαδικασία υλοποίησης 

  



Διαμόρφωση σχολικής αυλής. 

 
Διαδικασία υλοποίησης 

  



Διαμόρφωση σχολικής αυλής. 

 
Διαδικασία υλοποίησης 

  



Υπακοή σε κανόνες 

Ακολουθία οδηγιών 

Σωματογνωσία 

Γνωριμία των παιδιών με τα παιχνίδια 

Ύπαρξη συντονιστή 

Εμψυχωτές 

 
Προϋποθέσεις  

  



Το παιχνίδι ξεκινά… 







Η διαμόρφωση της σχολικής αυλής  
ολοκληρώθηκε πριν από δύο μήνες. Από τότε 

και μέχρι σήμερα, παρατηρείται  ότι 
περισσότεροι από τους αρχικούς στόχους 

επιτυγχάνονται. Αρχικά, η αυλή μας ομόρφυνε. 
Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά διασκεδάζουν με 

τα παιχνίδια της αυλής  και παράλληλα 
συνεργάζονται περισσότερο ομαλά, 

προκειμένου να επιτύχουν τον κοινό τους 
στόχο: Το παιχνίδι. Επίσης μειώνονται οι 
τσακωμοί και τα μικρο-ατυχήματα, ενώ 

αναπτύσσονται περαιτέρω οι γνωστικές τους 
δεξιότητες. 

     

 
Συμπεράσματα 

  



Ευχαριστούμε  
για την προσοχή σας… 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 


