
Ένταξη περιθωριοποιημένων 

παιδιών στη σχολική κοινότητα με 

προγράμματα που υλοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων 

 

 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

που αφορούν το σύνολο του 

Σχολείου 

 



Συνολική διάρκεια εφαρμογής 
του Προγράμματος 

Παρέμβασης 

• 4 χρόνια στο 2ο Αγίου Παύλου 

    2013- 2016 

• Έναν χρόνο στο 3ο Αμπελοκήπων 

• 2 χρόνια στο 1ο Σταυρούπολης 

 

 



2012-2013  από το μήνα Μάρτιο, έως και το 
τέλος της σχολικής  χρονιάς  

στο 2ο Δημ. Σχολείου του Αγίου Παύλου 

1η Χρονιά 



Συμμετέχοντες 

Αγόρια της Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης τάξης, 
συνολικά 20 μαθητές (σε σύνολο 90 
μαθητών/τριών που φοιτούν στο σχολείο) 

Πέντε  από αυτούς φοιτούσαν στο Τμήμα 
Ένταξης του Σχολείου 

 



ΣΤΟΧΟΙ  
 

• Ανάπτυξη των επικοινωνιακών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών 

• Τροποποίηση επιθετικής ή κοινωνικά μη 
αποδεκτής  συμπεριφοράς,  

• Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης – αυτοαντίληψης 
μέσω της αλληλεπίδρασης συνομηλίκων.  

 



Μέθοδος 
• Αλληλοδιδακτική 
    Σύμφωνα με την οποία εκπαιδευτές γίνονται 

κάποια παιδιά που γνωρίζουν το διδακτικό 
αντικείμενο. Εδώ, το ποδόσφαιρο. 

Αντίστοιχα Ευρωπαϊκά προγράμματα:   

             PEER TUTORING  και  BUDDY  



Εκπαιδευόμενοι 

• Ένας  μαθητής με σύνδρομο Asperger  Δ΄τάξη 

•  Ένας μαθητής με βαρηκοΐα  (ακουστικά και στα 
δυο αυτιά)  Ε΄τάξη 

• Ένας μαθητής με  ΔΕΠΥ και παρορμητισμό Ε΄τάξη 

• Λίγο αργότερα: Παιδιά με φτωχές κοινωνικές 
δεξιότητες που βίωναν απόρριψη, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση και χαμηλή εκτίμηση από τη 
σχολική κοινότητα χωρίς, απαραίτητα, να 
φοιτούν στην Ένταξη. 



Μαθητές - εκπαιδευτές 

Εκπαιδευτές: Η διδασκαλία και η προπόνηση 
έγινε  από 6 μαθητές των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ που  
φοιτούσαν σε σχολές και συλλόγους 
ποδοσφαίρου  

δυο φορές την εβδομάδα στο πρώτο και 
δεύτερο διάλειμμα καθώς και στις ώρες της 
Γυμναστικής – Ευέλικτης Ζώνης 



  Εκπαίδευση εκπαιδευτών 

• Ενημέρωση αναφορικά με τους 
εκπαιδευόμενους  

• Κανόνες που αφορούν το ποδόσφαιρο και 
τρόποι διδασκαλίας του ποδοσφαίρου μέσω 
βίντεο και διαδικτύου 

• Έμφαση στην ενίσχυση και εμψύχωση των 
εκπαιδευόμενων  



ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

• Από απλές προς  σύνθετες δεξιότητες 

• Ανάλυση έργου (βήμα προς βήμα 
Διδασκαλία) 

• Εξατομικευμένη Διδασκαλία 

      (όπου χρειάζεται) 

• Μίμηση προτύπου (κάνε ό,τι κάνω) 

 



Οι εκπαιδευτές – μαθητές: 

• οργάνωσαν το χώρο της προπόνησης, 

•  χώρισαν τα παιδιά σε ομάδες,   

• επέλεξαν τα διδακτικά αντικείμενα του κάθε 
μαθήματος, από τα εύκολα στα δύσκολα 

• λειτούργησαν ως καλά πρότυπα για μίμηση 

• επέμειναν στην πειθαρχία στους μαθητευόμενους με 
τη μέθοδο των αμοιβών (αυτοκόλλητα «μπράβο»). 

• Έδωσαν έμφαση στην εμψύχωση, υποστήριξη και 
επιβράβευση των εκπαιδευόμενων μαθητών με 
λεκτική επιβράβευση. 

 



Ταμπελάκι Εκπαιδευτών 



• Ενίσχυση, βελτίωση, επαναπροσδιορισμός της αυτοεικόνας 
μαθητών με χαμηλή αυτοεκτίμηση μέσω των επιτυχιών που 
βιώνουν στο πρόγραμμα. 

• Δημιουργία ευκαιριών αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών – 
προτύπων και εκπαιδευόμενων μαθητών με σκοπό την 
ανάπτυξη φιλικών σχέσεων . 

• Ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων με σκοπό την αποδοχή και 
ένταξη μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς. 

• Γνωριμία και εξοικείωση με συμπεριφορές όπως:  

1. πειθαρχία σε κανόνες,  

2. αλληλεγγύη και ομαδικό πνεύμα,  

3. διαχείριση της ήττας. 

4. Εκμάθηση κανόνων παιχνιδιών και εφαρμογή τους 

5. Ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων που απαιτούνται  για την 
αυτόνομη συμμετοχή των μαθητών στο ελεύθερο και 
αυθόρμητο παιχνίδι.  

 





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ  
3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑΣ 

2013 – 2014  
 



                  Ονόματα Α΄τάξη 



Κονκάρδα  Εκπαιδεύτριας 

  

εκπαιδεύτρια 

    παιχνιδιών  



 

 
                            

                      

                                     (Τρίτη και Πέμπτη) 

 

 

 

Εκπαιδεύτριες: 

Θέκλα, Δέσποινα, Αρμπίνα, Αλεξάνδρα 
 

 

 

Εκπαιδευτές: 

Κώστας, Στέφανος 
 



Επιβράβευση εκπαιδευόμενου 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Ε Ι Ρ Η Ν Ο Π Ο Ι Ο Σ 

     



Εκπαίδευση Ειρηνοποιών 

• Ορισμός εννοιών (τι είναι βία; Πώς εκδηλώνεται) 

• Έρευνα στο διαδίκτυο καλών πρακτικών, βίντεο και 
ταινιών σχετικά με τη βία. 

• Γνωριμία με το ψυχολογικό προφίλ των 
εμπλεκόμενων (θύματος, θύτη, παρατηρητών) 

• Εκμάθηση τεχνικών για τον τρόπο αντιμετώπισης 
της ακατάλληλης συμπεριφοράς. 

• Βιωματικά παιχνίδια 

 

 

 



Οι Ειρηνοποιοί ήταν σε θέση: 

• Να ανιχνεύουν φαινόμενα ενδοσχολικής βίας 

• Να διακρίνουν  θύτη,  θύμα, παρατηρητές 

• Να διδάσκουν τεχνικές αποφυγής της βίας σε όσους 
την υφίσταντο, 

• Να διδάσκουν τεχνικές αποφυγής θυματοποίησης,  

• Να αντιμετωπίζουν τα κρούσματα ενδοσχολικής βίας 
αναδεικνύοντάς τα, μιλώντας γι’ αυτά, 
καταγγέλλοντάς τα.  

• Να διδάσκουν τεχνικές ειρηνικής επίλυσης διαφορών 

 



Ταμπελάκι Ειρηνοποιού 



Ανταλλάξιμη αμοιβή 

2/3/2014 



παιχνίδι  (δημιουργία Ειρηνοποιών) 



2ο ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (επιστροφή) 
σχ. χρονιά 2014-2015 



ΣΤΟΧΟΙ 

 

• Να μπαίνουν σε σειρά,  

• Να εκτελούν εντολές,  

• Να μαθαίνουν κανόνες και να πειθαρχούν σε 
αυτούς,  

• Να δουλεύουν ομαδικά προς όφελος της 
ομάδας τους, 

• Να διαχειρίζονται την ήττα. 

 

 





Βασική προϋπόθεση προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί το Πρόγραμμα 

Παρέμβασης  

• Συνεργασία με τους/τις δασκάλους/λες 
της τυπικής εκπαίδευσης και 
δασκάλους ειδικοτήτων. 

• Υποστήριξη Διευθυντών/Διευθυντριών. 

• Διεπιστημονική συνεργασία με 
ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, 
κοινωνικούς λειτουργούς , ανάλογα με 
τις ανάγκες του Προγράμματος. 



Σας ευχαριστούμε! 


