
Πρόγραμμα συνεκπαίδευσης 
2015-2016 

 

Αναστασία Κελίδου, εκπαιδευτικός ΠΕ 71 

10ο Δημοτικό σχολείο Ευόσμου 

 



Παράλληλη Στήριξη σε μαθητή με ΔΕΠ-Υ 
Συνδιδασκαλία σε 3 επίπεδα 

• Συνεκπαίδευση με μαθητή της Α΄ δημοτικού, 

στοχεύοντας  στην αλληλεπίδραση, την 

συνεργασία και την ανάληψη ρόλων. 

• Συνδιδασκαλία στο πρόγραμμα της 

συναισθηματικής νοημοσύνης (κατανόηση, 

έκφραση & αναγνώριση συναισθημάτων). 

• Οργανωμένο διάλειμμα 

 



Συνδιδασκαλία 



Συνδιδασκαλία 

Ομάδα συνεργασίας 

• Παράλληλη υποστήριξη  
μιας ομάδας μαθητών. 
(συχνές αλλαγές των 
προσώπων) 

Στόχοι 

 Αλληλοβοήθεια 

Προσαρμοστικότητα 

 Αποδοχή  

 

 



Συνδιδασκαλία 

Εναλλαγή εκπαιδευτικών ρόλων 

• Γλωσσικό μάθημα–ανάπτυξη γραπτής 
έκφρασης . (www.storybird.com) 

• Μελέτη-Πρόγραμμα για το μέλι. 

• Πληροφορική-Δραστηριότητες για τη φιλία. 

    (παρουσίαση στο NOESIS) 

• Ευέλικτη ζώνη-Συναισθηματική ολοκλήρωση 



Συνδιδασκαλία 

Ρόλοι μαθητών 
• Βοηθός της κυρίας 

• Υπεύθυνος της τάξης 

• «Συναίσθημα» :Σε κάθε παιδί δίναμε το ρόλο 
ενός συναισθήματος.Ο ρόλος διαρκούσε μια 
εβδομάδα.Στη διάρκεια της εβδομάδας, 
έπρεπε να παρατηρήσει στον εαυτό του και 
στους άλλους το συναίσθημα αυτό και να μας 
το παρουσιάσει. 

 

 



Συνδιδασκαλία 

Χωροχρονική προσαρμογή 

• Μάθημα στο «πάτωμα» 

• Μάθημα στην αυλή 

• Χρήση εποπτικών μέσων 

   (H/Y, κάμερας  ,φουσκωτής μπάλας στη 
θέση καρέκλας κτλ) 

 

 

 



Συνδιδασκαλία 



Συνδιδασκαλία 



Πρόγραμμα συναισθηματικής 
νοημοσύνης 

• Απευθυνόταν σε όλους τους μαθητές της 
τάξης. (3 ώρες εβδομαδιαίως) 

Στόχοι 

Βάλτε κανόνες 

Κάντε φίλους 

Γνωριστείτε 

Εκφραστείτε  



Πρόγραμμα συναισθηματικής 
νοημοσύνης 

 Δραστηριότητες 
Ομαδικό γκράφιτι στον τοίχο (τι θα ήθελες 

για να είσαι ευτυχισμένος/η?) 

Κύκλος συμβολαίου 

Ο χάρτης του ιστού της αράχνης 

Χρώματα που αντιπροσωπεύουν 
συναισθήματα 

 Χέρι βοήθειας 

 

 

 



Πρόγραμμα συναισθηματικής 
νοημοσύνης 

 
Κουτί συναισθημάτων. 

Δραματοποιήστε τα συναισθήματα. 

Μιλώ-Συζητώ 

Το έρημο νησί 

Η γραμμή της φιλίας   

Μαγικό ξόρκι για έναν φίλο 

Η τσάντα της ζήλιας 

Δεμένοι! 

 



Πρόγραμμα συναισθηματικής 
νοημοσύνης 

 
Ο χώρος μου 

Στάση λεωφορείου 

Μοιράζομαι –Δεν μοιράζομαι 

Το προσωπάκι 

Ο κύκλος του χρόνου 

Ο γλάρος 

Τίτλοι εφημερίδας 

Δώσε ένα «δώρο» 



Πρόγραμμα συναισθηματικής 
νοημοσύνης 

 
Η βιτρίνα μου 

Βήμα-βήμα 

Το Δέντρο της Αγκαλιάς 

«Καλά μυστικά» «Κακά μυστικά» 

Τι θέλω να γίνω όταν....... 

Οι γάτες μιλούν.... 



Κύκλος συμβολαίου 

Τι μου αρέσει να 
μαθαίνω; 

Συμφωνώ 

Διαφωνώ Χαίρομαι 
όταν... 



Η βιτρίνα μου.... 



Οργανωμένο διάλειμμα 

Η Ιδέα του οργανωμένου διαλείμματος 
στηρίχτηκε : 

• Ενθουσιασμό των παιδιών στις δραστηριότητες 
για τα συναισθήματα. 

    (επιζητούσαν να συνεχιστούν και στο διάλειμμα) 

• Αναφορά διάφορων αρνητικών περιστατικών την 
ώρα του διαλείμματος. 

• Γενικευμένη παρατήρηση συγκρουσιακών 
σχέσεων. 



Οργανωμένο διάλειμμα 

Στόχοι οργανωμένου διαλείμματος: 

• Το οργανωμένο διάλειμμα δημιουργήθηκε έχοντας 

ως σκοπό την ένταξη των μαθητών με προβλήματα 

συμπεριφοράς. 

• Την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και την αποδοχή της 

διαφορετικότητας. 

 



Οργανωμένο διάλειμμα 

• ΓΙΑ ΝΑ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ 

ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΟΛΟΙ 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ!!!   

 

  

 
 

Ημέρες διεξαγωγής 

Δευτέρα 

Τετάρτη 

Παρασκευή 

Ώρα διεξαγωγής 

2ο διάλειμμα 

11.30 -11.45 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• Εκμάθηση του κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille.  
• Γνωριμία με τη νοηματική γλώσσα. 
• Δημιουργία σκακιέρας (σκάκι, κουτσό, σκυταλοδρομίες 

με φουσκωτές μπάλες και δράσεις προσβασιμότητας). 
• Ζωγραφική με το στόμα. 
• Πλανητικό σύστημα 
• Δραστηριότητες για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 

των παιδιών. (πείραμα Dove) 
• Διάφορα παιχνίδια (“κρυμμένος θησαυρός”, “τι είναι”, 

“μάντεψε ποιος” κτλ,) 
• Θεατρικό παιχνίδι 
 

 
 

 



Oργανωμένο διάλειμμα 
Το μαγικό καράβι! (Πού θα ταξιδέψω 

σήμερα?????????) 



Οργανωμένο διάλειμμα 

Διάλειμμα εμπιστοσύνης  
( Έδινα στο μαθητή μου απόλυτη ελευθερία και 

ανεξαρτησία στην ώρα του διαλείμματος) 

• 2 φορές την εβδομάδα  

Σε συνεργασία ορίζαμε 

• επιθυμητές και μη επιθυμητές 
συμπεριφορές. 

• συνέπειες 

 

 



Σύστημα γραφής και ανάγνωσης 
τυφλών ατόμων ( κώδικας Braille) 

• Μάθαμε στο διάλειμμα τις 
αντιστοιχίες  γραμμάτων –
κουκίδων. 

• Διαβάσαμε κείμενα σε κώδικα 
Braille. 

• Μάθαμε να γράφουμε τα 
ονόματά μας. 

• Γράψαμε με Braille τις 
χριστουγεννιάτικες ευχές μας. 

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015 
 Αριθμός παιδιών : 20 



Οργανωμένο διάλειμμα 
Κώδικας Braille 



Γνωριμία με τη Νοηματική Γλώσσα 

     Γνωρίσαμε: 

• Tα γράμματα της αλφαβήτας 

• Χρώματα 

• Οικογένεια  

• Ζώα 

• Χώρες 

• Λέξεις σχετικές με το σχολείο 

• Επαγγέλματα 

Ιανουάριος - Μάρτιος 2016 
Αριθμός παιδιών: 42 



Οργανωμένο διάλειμμα 
Nοηματική Γλώσσα 



Ζωγραφική με το στόμα 
• Ζωγραφίσαμε 

αποκλειστικά με το 
στόμα και φτιάξαμε 
έναν πίνακα, με 
αφορμή το παραμύθι  
«Χαρούμενο λιβάδι». 

• Τα παιδιά κατάλαβαν 
το βαθμό δυσκολίας της 
δραστηριότητας, 
παρόλα αυτά τους 
φάνηκε διασκεδαστικό. 

 
Διάρκεια: 1 εβδομάδα -  Συμμετείχαν 47 παιδιά & 3 εκπαιδευτικοί 



Ζωγραφική με το στόμα 



Σκάκι 

• Εκμάθηση στρατηγικής 
μέσα από το σκάκι. 

 

• Xρησιμοποιήσαμε τη 
σκακιέρα για να κάνουμε 
πολλά παιχνίδια. 

 

Απρίλιος-Ιούνιος 2016 
Αριθμός μαθητών: 35 - Δυο ομάδες: Α΄ & Β΄ τάξη 



Πλανητικό Σύστημα 

• Στόχος είναι όλοι οι μαθητές 
της Β τάξης, να βρουν ένα 
μαθητή από την Α τάξη και να 
του παρουσιάσουν τον 
πλανήτη τους στο 
οργανωμένο διάλειμμα.  
 

 «Μιλάω για τους Πλανήτες» 
 Προφορική παρουσίαση 
=>  Δραματοποίηση 

 
• Στη συνέχεια συνεργαζόμαστε  

όλοι μαζί  για να 
κατασκευάσουμε το ηλιακό 
μας σύστημα.  

 



Πλανητικό σύστημα 



Πλανητικό σύστημα 



Οργανωμένο διάλειμμα 
Διάφορες δραστηριότητες 

 

 

 

Η σκάλα 

με τα συναισθήματα 



Οργανωμένο διάλειμμα 
Διάφορες δραστηριότητες 

Θεατρικό παιχνίδι       Άσκηση εμπιστοσύνης 



Οργανωμένο διάλειμμα 
Διάφορες δραστηριότητες 

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΧΑΡΤΟΝΙΑ 
ΜΕ POST-IT 

• Mοιράζομαι  / Δεν 
μοιράζομαι 

• Μιλώ –Συζητώ 

• Ομαδικές 
δραστηριότητες: 

   ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΑ...ΑΝ... 

 



Οργανωμένο διάλειμμα 
Διάφορες δραστηριότητες(Άσκηση 

χαλάρωσης) 



Δείχνουμε στην πράξη .... ότι μάθαμε 
να επικοινωνούμε!!! 

   

• Παίζουμε σκάκι 

• Τους μιλάμε για τα 
συναισθήματα!!! 

 

Επίσκεψη στο Τμήμα   Ένταξης 
του 1ου Δημ. Σχολείου Αμπελοκήπων 



Δείχνουμε στην πράξη .... ότι μάθαμε 
να επικοινωνούμε!!! 



Δείχνουμε στην πράξη .... ότι μάθαμε 
να επικοινωνούμε!!! 

    Πρόγραμμα για την 
προσβασιμότητα  που 
πραγματοποιήθηκε στη 
Ρουμανία, ...ήρθε στο 
σχολείο μας!!!! 

 



Eυχαριστούμε για την προσοχή σας! 
«Το να δέχεσαι αγάπη απο τους άλλους είναι σαν να νιώθεις  τον     

ακτινοβόλο ήλιο πάνω σου ,όταν δίνεις όμως αγάπη είναι σαν να παραγείς 
εσύ το φώς»» Ν.Μ    

 


