
Τα παιδιά προσεγγίζουν  την 
τρίτη ηλικία.  

Παραδοσιακά παιχνίδια 

10ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης 
Τμήματα Γ1΄& Γ2΄ 

Σχ. Έτος 2015-2016 

Σαραντουλάκη Βασιλεία, Μουλώτσιου Αλεξάνδρα,  
Κουρίτα Αριστέα 



Συνεργασία 
εκπαιδευτικών γενικής 
και ειδικής αγωγής. 

Συνδιδασκαλία 
εκπαιδευτικών γενικής 
και ειδικής αγωγής. 

Μέθοδος Project. 
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Κατανόηση των δυσκολιών στο 

τμήμα. 

Θετικές προσδοκίες η μία από την 

άλλη. 

Επικοινωνία. 

Εμπιστοσύνη. 

Αναγνώριση της προσφοράς της μίας 

στην άλλη. 

Μοίρασμα της ευθύνης για την τάξη. 

 
 

Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ  
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Συμπληρώναμε η μία την άλλη. 

Αλλάζαμε ρόλους. 

  

 

ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ…



Πρώτη ενημερωτική-

επιμορφωτική συνάντηση 

με τους γονείς στις αρχές 

της σχ. χρονιάς. 

Μία ενημερωτική-

ανατροφοδοτική 

συνάντηση με τους 

συναδέλφους & το 

διευθυντή. 
 



Η θετική στάση/ εμπιστοσύνη 
των γονέων. 

Η υποστήριξη των μαθητών 
από το σπίτι (συνεργασία με 
τους γονείς). 

Η θετική στάση/ εμπιστοσύνη 
του Διευθυντή. 

Οι εκπαιδευτικοί ως πρότυπο 
για τους μαθητές. 
 



 
Μαθητές με διαφορετικές 

ανάγκες. 

Μαθητές με προβληματική 
συμπεριφορά. 

 

 

 



Οι αναμνήσεις από τη 
σχολική ζωή των 
παππούδων και των 
γιαγιάδων . 

Τα ομαδικά παιχνίδια 
που έπαιζαν εκείνοι 
στην αυλή του 
σχολείου και στις 
γειτονιές τους. 



Όλη η σχολική χρονιά 
2015-2016. 

Ένταξη του 
προγράμματος στα 
μαθήματα Γλώσσα/ 
Ιστορία/ Ευέλικτη Ζώνη 
(διαθεματική 
προσέγγιση). 
 



 
 

Κοινωνικοποίηση.  
Αποδοχή του εαυτού και της 

διαφορετικότητας. 
Καλλιέργεια εκτίμησης και 

σεβασμού προς τα άτομα της 
τρίτης ηλικίας. 
Συλλογή και αξιοποίηση 

πληροφοριών από ζωντανές 
πηγές. Ανάπτυξη ενδιαφέροντος  
για τις εμπειρίες και τις γνώσεις 
της τρίτης ηλικίας και 
αξιοποίηση αυτών. 
 
 

 
 



Έκθεση-έκφραση σε κοινό. 

Έκφραση ιδεών και 
συναισθημάτων. Παραγωγή 
και καλλιέργεια γραπτού και 
προφορικού λόγου. 

Εικαστική-καλλιτεχνική 
δημιουργία. 
 

 

 

 



Α΄ΦΑΣΗ 

Συνέχιση, διεύρυνση και 
επέκταση του project 
«παραδοσιακά παιχνίδια», 
από την προηγούμενη χρονιά. 

Επιλογή συνεργατών. 

Προγραμματισμός   δράσεων. 



Β΄ΦΑΣΗ 

Επίσκεψη ομάδας του Β΄ΚΑΠΗ 
Νεάπολης στο σχολείο, με 
αφορμή την ημέρα της τρίτης 
ηλικίας. 

Συζήτηση-συνέντευξη-
συναναστροφή με τους 
καλεσμένους. 

 



 



 



Γ΄ΦΑΣΗ 

Ανάκληση, συζήτηση και 
καταγραφή εμπειριών και 
πληροφοριών. 

Παραγωγή λόγου. 

Εικαστική έκφραση 

 





























Δ΄ΦΑΣΗ 

Πριν την ανταπόδοση της 
επίσκεψης:  

 Προετοιμασία τραγουδιών-
ζωγραφιές-δραματοποίηση. 

 Σύνθεση λευκώματος. 

Επίσκεψη στο Β΄ΚΑΠΗ Νεάπολης. 
Οι γιαγιάδες «ανταποδίδουν» με 
την ομαδική αφήγηση 
παραδοσιακού παραμυθιού. 

Παρουσίαση του Project. 

 



























Ανταποκρίθηκαν άψογα οι 
μαθητές/τριες στις κοινωνικές 
περιστάσεις που 
δημιουργήθηκαν. 

Επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον 
να μάθουν από τις γιαγιάδες 
και τους παππούδες. 

Έκαναν ερωτήσεις, πήραν 
απαντήσεις, έγραψαν και 
ζωγράφισαν. 

Συνέχισαν να παίζουν τα 
παραδοσιακά παιχνίδια που 
τους έδειξαν . 
 



Τα παιδιά υποδέχτηκαν, 
καλωσόρισαν, συζήτησαν, 
αλληλεπίδρασαν με τους 
ανθρώπους της  τρίτης ηλικίας, με 
άνεση και αποτελεσματικότητα. 

Όλα τα παιδιά συμμετείχαν σε 
ομαδικές και ατομικές δράσεις 
μέσα στην τάξη και με  τα μέλη  
της ομάδας του ΚΑΠΗ, χωρίς 
αναστολές και με μεγάλη 
ευχαρίστηση. 
 



Οι δασκάλες αντλήσαμε 
ικανοποίηση και πολλή θετική 
ενέργεια.   

Οι γιαγιάδες και οι παππούδες 
έζησαν όμορφες στιγμές με τα 
παιδιά. Κατά δήλωσή τους  
«ξανάνιωσαν». 
 




