ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ
13ου Δημοτικού Σχολείου Ειδ. Αγωγής Κορδελιού -Ευόσμου
με το Συστεγαζόμενο 8ο Δημ. Σχολ. Κορδελιού –Εύοσμου.
Σχολ. Έτος: 2015-16
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ
Εφαρμόστηκε μια ολιστική, οικοσυστημική προσέγγιση
σύμφωνα με την οποία η συνύπαρξη και η ένταξη είναι
γενικότερη, πολυσχιδής και πολυεπίπεδη:
1. Βλεμματική επαφή και
2. Τον συγχρωτισμό στους χώρους του σχολείου, στο
διάδρομο, τις σκάλες, διαδρόμους, τουαλέτες, αλλά και
την ώρα του διαλείμματος, της γυμναστικής, των
εκδηλώσεων, της άφιξης αλλά και της αναχώρησης από
το σχολείο κλπ.
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Βασισμένη στην

Σύγχρονη παιδαγωγική- Θεσμική
παιδαγωγική
Όπως εκφράστηκε από τον Μ. Lobrot και την
παρεμβατική μη- κατευθυντική του μέθοδο
(Μπακιρτζής, 2002)
Και τους μαθητές του, όπως:

O Μπακιρτζής (2002) που κάνει λόγο για μια Σύλληψη
και θεώρηση του ανθρώπου ως μια ΟΛΙΣΤΙΚΗ και
συγχρόνως ΕΝΔΟΨΥΧΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ και
Ο Παντελής Μπιτζαράκης , Ψυχολόγος στο 4ο Ειδικό
στον οποίο μαθήτευσα τα σχολικά έτη: 1996- 97 και
2004-5 (ομάδα Συνύπαρξης του 4ου Ειδικού Δημοτικού
με το 30ό Γυμνάσιο)
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Κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ
αναπήρων και μη αναπήρων
Η μεγαλύτερη δυσκολία ενός αναπήρου στην αλληλεπίδραση μ΄ ένα μη
ανάπηρο άτομο
στην εξαρτημένη επίδραση ενός στίγματος στην
αρχή της αλληλεπίδρασης.
Αποφεύγεται ΚΑΙ η σχέση με τους ίδιους τους ανάπηρους, αλλά και
με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους.
Η αποφυγή της αλληλεπίδρασης με τους ανάπηρους εξαρτάται σίγουρα από
τις εκάστοτε κοινωνικο-πολιτιστικές συνθήκες (Ζώνιου –Σιδέρη, 1996)
Παρά τις μεγάλες διακηρύξεις περί δικαιωμάτων και κοινωνικής συμμετοχής
έχουμε κληρονομήσει τη μη ανεκτικότητα απέναντι στη δυσμορφία και σε
ό,τι ξεφεύγει από το γενικώς παραδεκτό μοντέλο
(Μπιτζαράκης,1983).
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ΣΤΟΧΟΣ
1. Η αυτοεκτίμηση των μαθητών/-τριών
του 13ου Δημοτικού Σχολείου
2. Η αποδοχή τους από τους μαθητές και
μαθήτριες του συστεγαζόμενου
σχολείου
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Του
Προγράμματος Ένταξης
Πρωτοβουλία του Διευθυντή του 13ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
κ. Γεώργιου Σαββίδη που απέφερε συζήτηση με την Διευθύντρια του 8ου
Δημοτικού Σχολείου κ. Λεμονιά Κενάνογλου και κατόπιν με την ψυχολόγο του
13ου Αθανασία Τιβικέλη.
Στην επόμενη φάση έγιναν οι απαραίτητες επαφές:

Προετοιμασία της ομάδας
1.

η προσέγγιση με τις/τους εκπαιδευτικούς του συστεγαζόμενου σχολείου
και

2.

η γνωριμία μεταξύ μας

3.

η γνωριμία των συναδέλφων με τα δικά μας παιδιά αλλά και

4.

η γνωριμία της ψυχολόγου με τα παιδιά του άλλου σχολείου
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Επιλέχτηκαν τα μαθήματα:

1. Γλώσσα
2. Θεατρική αγωγή
3. Μουσική
4. Εικαστικά

5. Γυμναστική
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Η τελική επιλογή των τμημάτων του Σχολείου
τυπικής ανάπτυξης
έγινε με βάση
1. την κρίση των εκπαιδευτικών και
2. το πρόγραμμα του εκάστοτε εκπαιδευτικού, αλλά και το
δικό μας

3. τη διερεύνηση για την επιθυμία των
μαθητών/μαθητριών των τμημάτων να συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα, όπως επίσης και
4. την ηλικία, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.
Το διδακτικό πρόγραμμα του κάθε εκπαιδευτικού
προσαρμόστηκε και στις ανάγκες των μαθητών της ειδικής
αγωγής, όπου κρίθηκε αναγκαίο
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Επιλέχτηκαν να συμμετέχουν
3 διαφορετικά τμήματα του 8ου -Σχολείου τυπικής
ανάπτυξης:
1. Α΄: για το μάθημα της γλώσσας (λόγω των
μεγάλων δυσκολιών των παιδιών μας στον
τομέα αυτό)
2. Β΄: για την θεατρική αγωγή και μουσική (κυρίως
για τα μικρά ηλικιακά παιδιά μας) και
3. Ε΄: για το μάθημα των εικαστικών και της
Γυμναστικής (κυρίως για τα μεγαλύτερα
ηλικιακά παιδιά μας).
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ των παιδιών των συγκεκριμένων
τμημάτων του Σχολείου Τυπικής ανάπτυξης
1. Ρωτήθηκαν για την επιθυμία τους να συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα από τους Εκπαιδευτικούς τους/ πρόσωπα
αναφοράς και
2. Μετά από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς και
υπεύθυνους του 8ου Δ.Σ.. - Έγινε μια 1η γνωριμία μαζί
τους με την ψυχολόγο, και όλων των μαθητών και
μαθητριών του εκάστοτε τμήματος του 8ου Δ.Σ..
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ των παιδιών των
συγκεκριμένων τμημάτων του Σχολείου
Τυπικής ανάπτυξης
3. Ενημερώθηκαν από την Ψυχολόγο του 13ου Δημοτικού
Σχολείου Ειδικής Αγωγής, για τα παιδιά του
συστεγαζόμενου σχολείου ως :
παιδιά με κάποιες
περισσότερες δυσκολίες
από τα ίδια,

αλλά

με ΚΟΙΝΑ ενδιαφέροντα
και δραστηριότητες στην
καθημερινότητά τους.

4. Στο τέλος ξανα-ρωτήθηκαν από την ψυχολόγο αν θα
ήθελαν να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες με
μαθητές και μαθήτριες του 13ου.
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Προετοιμασία και
Επιλογή των Συναδέλφων του Ειδικού
Σχολείου
Παράλληλη δράση, αναγκαία για την προετοιμασία και την
τελική οργάνωση του συνολικού Προγράμματος.

Συζητήθηκαν ποικίλα σχήματα για την :
Κατάλληλη στήριξη των
παιδιών μας κατά τη διάρκεια
των συναντήσεων

Εύρυθμη λειτουργία του
Σχολείου με τα υπόλοιπα παιδιά
που θα έμεναν πίσω

Κρίθηκε σημαντική η συμμετοχή εκ περιτροπής, ΟΛΩΝ
των εκπαιδευτικών του Ειδικού Σχολείου
μετά και από επιθυμία τους!!! (ανατροφοδότησή τους από
το Πρόγραμμα)
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
των δικών μας παιδιών:
1. Τα ενδιαφέροντα
2. Οι κλίσεις τους και
3. Η ηλικία
4. Η αυτονομία
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Έγιναν συναντήσεις ΣΕ :

ΑΤΟΜΙΚΟ
επίπεδο

και

ΟΜΑΔΙΚΟ
επίπεδο

Μόνο με τους μαθητές/τριες, για την :
1. Υπενθύμιση κανόνων συμπεριφοράς μέσα σε μια
ομάδα, όπως και

2. Διερεύνηση της επιθυμίας τους
να συμμετέχουν στις επικείμενες συναντήσεις.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σημαντική παράμετρος στην οποία – με έκπληξη!- βρεθήκαμε,
ήταν οι δισταγμοί των παιδιών του Σχολείου μας
να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα με μαθητές τυπικής ανάπτυξης,.
Προφανώς εμπειρίες μη αποδοχής τους φαίνεται να ήταν
ακόμη νωπές στο μυαλό και την μνήμη τους.

Έτσι, κληθήκαμε να τις κάμψουμε, όπως επίσης και να
ενημερώσουμε ότι η συμμετοχή είναι εθελοντική και όποτε ο
καθένας/ η καθεμιά επιθυμεί, μπορεί να αποχωρήσει από μόνος/-η
από την εκάστοτε δραστηριότητα.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις όλων των μαθητών και
μαθητριών μας, όπως και όλου του προσωπικού για το συντονισμό των
δράσεων:
Έγιναν ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ έτσι ώστε: Να θέσουμε όλοι/όλες μαζί τους

συνέπειες οι οποίες
κανόνες συμμετοχής
θα ισχύουν στην
σε ομάδες
και. περίπτωση μη τήρησής
τους
Ορίστηκαν μέσα από την ενεργή συμμετοχή των παιδιών
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ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Ο απο-στιγματισμός των μαθητών του Ειδικού Σχολείου από τα
παιδιά του Σχολείου Τυπικής Ανάπτυξης.
2. Η οργάνωση της συμπεριφοράς των μαθητών και μαθητριών του
Σχολείου της ειδικής αγωγής, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο –
ΕΝΤΟΣ του Δικού μας Σχολείου και μετέπειτα και παράλληλα ΕΚΤΟΣ
3. Η Κάμψη των φόβων και των δισταγμών των συναδέλφων
εκπαιδευτικών του άλλου- Τυπικής ανάπτυξης σχολείου, ότι δεν θα
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ιδιαιτερότητες των δικών μας
παιδιών
4. Η Κάμψη των φόβων και των δισταγμών των δικών μας παιδιών,
καθότι τα περισσότερα έχουν βιώσει περιθωριοποίηση σε
περιβάλλοντα Δημοτικών Σχολείων τυπικής ανάπτυξης.
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ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
5. Η αυτοεκτίμηση των μαθητών/-τριών του
13ου Δημοτικού Σχολείου αλλά και των
μαθητών/-τριών του συστεγαζόμενου 8ου
Δ. Σχ. (Χαρακτηριστικά, σε άσκηση αυτοεκτίμησης στην 1η
συνάντηση στην ομάδα Εικαστικών, κάποιος μαθητής του
γενικού σχολείου είπε χαρακτηριστικά, όταν τους ζητήθηκε
να γράψει 5 θετικά του σε καθένα από τα δάχτυλα του
χεριού του που είχε ζωγραφίσει: «Τι θετικά να έχουμε
εμείς!!!»)

6. Η αλληλοαποδοχή τους
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ-ΣΕΣ
60 μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου Τυπ. Αν..
3-5 από τα δικά μας παιδιά κάθε φορά στις 4
ομάδες / Σχεδόν όλα, εκ περιτροπής, 9 συνολικά, τα
περισσότερα στην ηλικία γύρω από τα 10 έτη.
2 μαθήτριες ταυτόχρονα στο μάθημα της γλώσσας
με την εκπαιδευτικό της ειδικής Αγωγής κ. Αγγελάκη
Κατερίνα.
5 συνάδελφοι από το συστεγαζόμενο Σχολείο
Και οι 5 συνάδελφοι του δικού μας Σχολείου -εκ
περιτροπής
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ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
◦ Η 1η συνάντηση κάθε Ομάδας ξεκίνησε με:
ορισμό των
κανόνων της

και

με παιχνίδια
γνωριμίας

που αναλάμβαναν ο/η εκάστοτε εκπαιδευτικός του 8ου Δ.Σ. σε
συνεννόηση με την ψυχολόγο του 13ου , την κοινωνική λειτουργό και τις
υπόλοιπες συναδέλφους.
Στις 1ες συναντήσεις κάθε ομάδας κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή των
παιδιών μας με 1 προς 1 συμμετοχή των εκπαιδευτικών μας ως
πρόσωπα αναφοράς τους, αλλά και ως διευκολυντών των συγκεκριμένων
συναντήσεων.
Αργότερα μπορεί μόνο 1-2 άτομα με 5 παιδιά του Σχολείου Ειδικής Αγωγής.
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ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Στις επόμενες συναντήσεις, αποφασίστηκε σε
γενικές γραμμές η ακολουθία της κανονικής ροής
των αναλυτικών προγραμμάτων έτσι ώστε να μην
επηρεάζεται αρνητικά η εξέλιξη της ύλη των
μαθημάτων, προσαρμοσμένη όπου και όταν κρίθηκε
αναγκαίο στις ανάγκες της ομάδας.
2. Η συχνότητα ήταν περίπου 1 φορά στις 2 εβδομάδες
για τις 4 ομάδες και 2 φορές την εβδομάδα για το
μάθημα της γλώσσας.
3. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 40 συναντήσεις
συνολικά
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητική, καθώς και τα
παιδιά του Ειδικού και του Τυπικής Ανάπτυξης
1. Είναι ενθουσιασμένα
με τις δραστηριότητες και τις νέες γνωριμίες
με τους συμμαθητές/-ριες τους του συστεγαζόμενου
Σχολείου.
2. Αλληλεπιδρούν πολύ ικανοποιητικά, και στον
υπόλοιπο χρόνο των δραστηριοτήτων
του σχολείου ειδικά με τα παιδιά του Β3
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Αποτίμηση των ομάδων
Στη θεατρική αγωγή
1. Συναρπαστικές εμπειρίες, όχι μόνο για τα παιδιά,
αλλά και για εμάς τις εκπαιδευτικούς.
2. Οι φόβοι μας για την συμπεριφορά των παιδιών
μας δεν επαληθεύτηκαν, αφού κυρίως τα παιδιά
της τυπικής ανάπτυξης ήταν πιο ζωηρά!!
3. Για αστάθμητους λόγους δεν προχωρήσαμε σε
κάποια κοινή εκδήλωση.
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Αποτίμηση των ομάδων
Στη μουσική
1. Επίσης, Συναρπαστικές μουσικές εμπειρίες, όχι μόνο για τα
παιδιά, αλλά και για εμάς τις εκπαιδευτικούς.
2. Προσφορά μουσικής παιδείας από την μουσικό Ελευθερία
Κουτσουβέλη : Το μότο «Εγώ κι εσύ μαζί…!!!» είναι
τραγούδι που μας έμαθε η κ. Ελευθερία (συνεργασία των
Τζίμη Πανούση, Αλκίνοου Ιωαννίδη!!!)
3. Προσφορά: διδακτικής της μουσικής και του χορού και
4. Προσφορά Ήρεμης διαχείρισης και οργάνωσης της τάξης.
5. Μεγαλύτερη αλληλοαποδοχή και επικοινωνία των παιδιών
μεταξύ τους.
6. Κοινές εκδηλώσεις στη γιορτή του τέλους!!!
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Αποτίμηση των ομάδων
Στο μάθημα της γλώσσας
1.

΄Ηταν πολύ βοηθητική η προσφορά του γνωστικού αντικειμένου για τα δικά
μας παιδιά και είναι ένα ζητούμενο για το μέλλον (20 συναντήσεις)

2.

Δεν πραγματοποιήθηκε ιδιαίτερη συνεργασία των μαθητριών του δικού μας
σχολείου με τους μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Δημοτικού του
συστεγαζόμενου που είναι κι αυτό ένα ζητούμενο.

Στη ζωγραφική
1.

Η προσφορά του γνωστικού αντικειμένου ήταν αποκαλυπτική για τα
παιδιά μας, αλλά ο τρόπος δεν τους πρόσφερε ιδιαίτερη
αλληλεπίδραση μεταξύ τους, που θα ήταν πιο βοηθητικό αν γινόταν
για την πορεία της ομάδας. (4 συναντήσεις)
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Αποτίμηση των ομάδων
Στη Γυμναστική
1. Δυσκολία στην συμμετοχή αγώνων αυτής
της ηλικίας / Ε΄ Δημοτικού
2. Μειωμένο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή
των δικών μας παιδιών σε οργανωμένα
παιχνίδια βόλευ, χαντ μπολ κλπ
3. Χρήσιμη εμπειρία για το μέλλον:
συνύπαρξη με μικρότερης ηλικίας παιδιά
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της
εφαρμογής του προγράμματος
ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ μέσα από τις κοινές δράσεις και παιχνίδια

1. η αλληλο-αποδοχή,

των μαθητών

2. η συνεργασία,
3. η αλληλεγγύη και

4. η αυτοεκτίμηση

των
εμπλεκόμενων
εκπαιδευτικών
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Γεγονός που μας δίνει
Μεγάλη χαρά αλλά και δύναμη για
αφενός
το Πρόγραμμα
της
Συνύπαρξης

να προχωρήσει :

και ο απώτερος στόχος
Η ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΝΤΑΞΗ των
παιδιών του Ειδικού Σχολείου
στην μεγάλη ομάδα των
συμμαθητών του
συστεγαζόμενου Σχολείου.
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΜΑΔΩΝ
1. Συμμετοχή των παιδιά μας στις Γυμναστικές
επιδείξεις του τέλους του συστεγαζόμενου/
τυπικής ανάπτυξης δημοτικού Σχολείου (10/6).

2. Συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών του Β3
με την καθηγήτρια της μουσικής κ. Ελευθερία
Κουτσουκέλη στην δικιά μας Γιορτή του Τέλους
της χρονιάς (14/6) σε τραγούδια που μάθαμε
όλοι μαζί.
Στις οποίες και

σας προσκαλούμε
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
1. Συνέχιση των ομάδων από την έναρξη του επόμενου
σχολικού έτους
2. Ενίσχυση του προσωπικού από την έναρξη του σχολικού
έτους!!!

3. Ενίσχυση του προσωπικού με φοιτητές/-τριες πρακτικής
Πλήρης (;!) ένταξη μαθητή μας στο συστεγαζόμενο σχολείο!!!!
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Εκ μέρους των παιδιών μας και
των συναδέλφων του Σχολείου:
1. Όλγα Γερακούδη, Κοινωνική Λειτουργός
2. Άννα- Μαρία Τόττη, Γυμνάστρια
3. Αναστασία Αλβανούδη, Ε.Β.Π.
4. Αικατερίνη Αγγελάκη, Εκπαιδ. Ειδικής
Αγωγής
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Ευχαριστούμε πολύ
1. Διευθυντή του 13ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Γεώργιο Σαββίδη
2. και την Διευθύντρια του 8ου Δημοτικού Σχολείου κ. Λεμονιά
Κενάνογλου.
3.

τη δασκάλα του Β3 κ. Ελένη Ντούβελου και

4.

τον δάσκαλο του Ε1 κ. Βασίλειο Κατσάρο.

5.

Βικτώρια Μήτσιου, Λογοθεραπεύτρια

6.

Σοφία Γκορέ, Εκπαιδ. Ειδικής Αγωγής
Και τις για λίγο καιρό συναδέλφους για την πολύτιμη βοήθειά τους:
Ελένη Τζώρτζογλου, Κοινωνική Λειτουργό

Ροδούλα Ζαγγελίδου, Ψυχολόγο
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Ιδιαίτερα Ευχαριστούμε
1. τη μουσικό κ. Ελευθερία Κουτσουβέλη
2. την δασκάλα της θεατρικής αγωγής, κ. Άννα Νικολαϊδου
3. την δασκάλα του Α2 κ. Ευαγγελία Κορνάρου
4. τον Εικαστικό του σχολείου κ. Ζαχαρία Παπίγγη
5. τον Γυμναστή κ. Παύλο Σαββίδη και

ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Για την τόσο ζεστή φιλοξενία και την μεγάλη αγκαλιά που πρόσφεραν
σε εμάς και τα παιδιά μας!!!
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ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΙΒΙΚΕΛΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - Msc Σχολικής Ψυχολογίας ΑΠΘ
13ο Ειδικό Κορδελιού –Εύοσμου
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