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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  ΦΕΚ ίδρυσης: 
 2053/ 6-10-2008 Τεύχος Β'. 

 

  Β/θμια υποχρεωτική 
εκπαίδευση. 
 

  Δίνει: 
  απολυτήριο γυμνασίου 

  στην Ε΄ τάξη πτυχίο με 
επαγγελματικά 
δικαιώματα επιπέδου 
2Β. 
 

  Ηλικιακό όριο 13-19 
έτη. 
 

  Οι μαθητές εγγράφονται 
με εισήγηση του οικείου 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

 



ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Παροχή εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες με σκοπό: 
 

 την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, 

 τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
τους, 

 την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη 
συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, 

 τη συμπερίληψή τους στο κοινωνικό σύνολο και 
την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη. 

 



ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ; 

 Σε απόφοιτους δημοτικού σχολείου που: 

  συνήθως φοιτούν στα τμήματα ένταξης, δηλαδή σε 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως:  

 οριακή νοημοσύνη,  

 ελαφρά νοητική υστέρηση,  

 σύνθετες κοινωνικές, συναισθηματικές και γνωστικές 

δυσκολίες και  

 διάφορα σύνδρομα  υψηλής λειτουργικότητας.   



ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

 Άτομα που έχουν αποφοιτήσει από: 

 Γυμνάσιο, 

 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 



ΔΟΜΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Τ.Ε.Ε. Ειδικής 
Αγωγής Α΄Βαθμίδας 

Α΄Τάξη Β΄Τάξη 

Επιλογή 
Τομέα 

Γ΄Τάξη Δ΄Τάξη 

Επιλογή 
Ειδικότητας 

Ε΄Τάξη 
Πτυχίο 

Α΄Κύκλου 
Τ.Ε.Ε. 



ΤΟΜΕΙΣ 

 Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με τις 

ειδικότητες: 

 Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων 

 Αρχιτεκτονικής τοπίου 

 

 Μηχανολογίας με ειδικότητα: 

 Θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων 



ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

 Προσθήκη στον τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και 

Περιβάλλοντος της ειδικότητας : 

 Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων λειτουργία του 

εργαστηρίου Αρτοποιΐας – Μαγειρικής– Ζαχαροπλαστικής. 

 

 

 

 

 Ίδρυση του τομέα Πληροφορικής με ειδικότητα:  

 Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ. 



ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A΄ΤΑΞΗΣ 



Αρχαία 
Ελληνικά 

από 
μετάφραση 

Ιστορία 

Μαθηματικά 

Νέα 
Ελληνικά 

Εικαστικά 

Πληροφορική 

Τεχνολογία 

Σ.Ε.Π. 



Βιολογία 

Γεωγραφία 

Φυσική 
Αγωγή 

Θρησκευτικά 

Αγγλικά 

Οικιακή 
Οικονομία 



ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B΄ΤΑΞΗΣ 



Αρχαία 
Ελληνικά από 

μετάφραση 

Ιστορία 

Μαθηματικά 

Χημεία 

Νέα Ελληνικά 

Εικαστικά 

Πληροφορική 

Τεχνολογία 

Γεωγραφία 

Σ.Ε.Π. 



Φυσική 

Θρησκευτικά 

Αγγλικά 

Φυσική Αγωγή 

Εισαγωγή στη 
Γεωργική 
Παραγωγή  

Εισαγωγή 
στην 

Τεχνολογία 
Τροφίμων 

Οικιακή 
Οικονομία 



Κυνήγι 
Χαμένου 
θησαυρού 
Τ.Ε.Ε. Ε.Α. Α΄ Βαθμίδας 
Βέροιας 
5ο Γ.Ε.Λ. Βέροιας 
ΕΠΑ.Λ. Βέροιας 



Σκοπός Παιχνιδιού: 

 Γνωριμία με τα όμορα σχολεία 

 Συνεργασία  

 Δημιουργία φιλικών σχέσεων 

 Διασκέδαση 

 Μάθηση 



Γρίφοι: 
  

Μιλάμε και διαβάζουμε με 
αυτή 

και στα βιβλία πολλά έχουν 
γραφτεί.  

Παροιμία γνωστή που αξίζει,  

κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα 
τσακίζει 

 

Πηνελόπη όμορφη πιστή  

τον Ήρωα 

 να γυρίσει απ΄ το ταξίδι 
περιμένει,  

κι ο Όμηρος γράφει για μας 
ό,τι  

συμβαίνει 

 



Διαχωρισμός 
μαθητών σε 
μεικτές ομάδες  

 

Εκκίνηση 
παιχνιδιού  



Δραστηριότητες: 

•Παντομίμα 

•Ακροστοιχίδα  

•Οριγκάμι 

• Κουίζ  

•Παιχνίδι 
γνώσεων 





Ψάχνοντας 
….. 

…. για τον 
….. ……χαμένο 

θησαυρό …. 







Λέξη κλειδί   Στόχος επετεύχθη  





Ξαγαρά Παρασκευή, Σχολική 

Ψυχολόγος 

Μαρία Μανώλογλου, ΕΒΠ  



Η ανάπτυξη των ατόμων με 

Ε.Ε.Α: 

 ακολουθεί την ίδια πορεία 

με αυτή των υπόλοιπων 

ανθρώπων, 

 όμως ολοκληρώνεται με 

καθυστέρηση (Craft, 1986).  

 



Όπως όλοι οι έφηβοι, έχουν 
περιέργεια σχετικά με θέματα 

που αφορούν το σεξ και 
αναζητούν τρυφερότητα, 

εφόσον οι συναισθηματικές και 
σεξουαλικές τους ανάγκες δε 
διαφέρουν από τον υπόλοιπο 
πληθυσμό (Garcia Fernandez, 

1995). 
 



Γιατί είναι σημαντικό ένα τέτοιο 

πρόγραμμα; 

 

Η εφαρμογή ενός τέτοιου 

προγράμματος στο Τ.Ε.Ε. Ειδικής 

Αγωγής κρίθηκε αναγκαία καθώς 

θεωρήθηκε χρήσιμο και 

απαραίτητο να ενημερωθούν τα 

παιδιά για θέματα που αφορούν 

την σεξουαλική τους υγεία και 

ανάπτυξη.  

 



Υλικό 
 

Ακολουθήθηκε πρόγραμμα το 
οποίο χρησιμοποιείται στην 
Αμερική, είναι γραμμένο στα 

Αγγλικά και είναι 
προσαρμοσμένο στην Ειδική 
Αγωγή. Έγινε μετάφραση, 
αφού ζητήθηκε η άδεια να 

χρησιμοποιηθεί και να 
μεταφραστεί στα Ελληνικά, 
από τους υπεύθυνους του 

προγράμματος.  
 



Σύσταση ομάδων:  

Στο πρόγραμμα 
συμμετείχαν 12 αγόρια και 

5 κορίτσια. Χωρίστηκαν 
σε 4 ομάδες με βάση το 
φύλο και έγινε και μια 

εξατομικευμένη 
παρέμβαση, καθώς 

κρίθηκε αναγκαίο ένα 
παιδί να συνεργαστεί μόνο 
με την ψυχολόγο ώστε να 

υπάρχουν καλύτερα 
αποτελέσματα.  

 



Περιεχόμενο προγράμματος: 

 

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

περιελάμβανε εκμάθηση 

βασικών εννοιών αλλά και 

ορολογίας, περιγραφή και 

ανάλυση περιπτώσεων και 

παραδειγμάτων.  



Συνεργασία με γονείς: 

 

Γινόταν ενημέρωση γονέων και 

δίνονταν εργασίες για το σπίτι, 

χρησιμοποιώντας στο τέλος κάθε 

ενότητας ένα γράμμα το οποίο 

περιείχε όλα τα ζητήματα που 

συζητήθηκαν στην ομάδα. 



Αποτελέσματα προγράμματος: 

Θετική εμπειρία τόσο από τα 

συναισθήματα που εισπράξαμε 

από τα παιδιά όσο και από τις 

εντυπώσεις των γονέων. 

Επιτεύχθηκε γνώση, 

ενημερώθηκαν τα παιδιά για 

τέτοιου είδους θέματα και 

καλύφθηκε σε κάποιο βαθμό η 

ανάγκη τους να μάθουν. 

Σημαντικά κίνητρα η 

υποστήριξη των γονέων και 

του εκπαιδευτικού 

προσωπικού.  

 

 



«Η  Συνέλευση των Αχαιών» 

 

(Διασκευή στίχων και δραματοποίηση 
αποσπάσματος της Ιλιάδας) 

 
Πολιτιστικό πρόγραμμα  σχολ. έτους 2015-

2016 

Υπεύθυνη προγράμματος : Χατζή Δέσποινα   

Συνεργάτες : Μητρουσούδης Γιώργος 

Ξαγαρά Παρασκευή  

 



 Η επιλογή του θέματος 

• Μέσω του παιχνιδιού ρόλων οι μαθητές 
ασκούνται στη λήψη αποφάσεων και στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών. 

 

• Μαθαίνουν κοινωνικούς κανόνες και τρόπους 
συμπεριφοράς μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. 

 

• Ταυτίζονται, μιμούνται ή αποστασιοποιούνται 
από τις συμπεριφορές και τους χαρακτήρες που 
αναπαριστούν . 

 



Τα οφέλη για τους μαθητές 

• Τόνωση της αυτοπεποίθησης μέσα από την αίσθηση ότι «τα 
καταφέρνω» και ότι «με συμπαθούν» 

 

• Θετική αυτοεικόνα 

 

• Αλληλοβοήθεια, συμμετοχή στην ομάδα 

 

• Θετική σχέση με τους συνομηλίκους 

 

• Έκφραση συναισθημάτων σε ένα ασφαλές, δομημένο πλαίσιο 

 

• Διασκέδαση χωρίς φόβο ή αποτυχία 

 



Τα οφέλη για τον καθηγητή 

• Ευκαιρίες να χτίσει μία σχέση με το μαθητή 

 

• Να κάνει πιο ελκυστική τη μαθησιακή εμπειρία 

 

• Να δημιουργηθεί καλή ατμόσφαιρα στην τάξη 

 

• Να μειωθεί το στρες 

 

• Να δώσει μοντέλα συμπεριφοράς  

 



Τρόπος διεξαγωγής προγράμματος 

• Επιλογή του θέματος σε συνεργασία με τους μαθητές – 
συμμετέχοντες 

 

• Ανάθεση ρόλων και «ανάγνωση» χαρακτήρων 

 

• Κατασκευή  κουστουμιών με τη βοήθεια σχεδιάστριας μόδας 
(συζήτηση για ενδυμασία και οπλισμό εποχής) 

 

• Κατασκευή σκηνικών με τη βοήθεια των μαθητών 

 

• Πρόβες 

 

• Αξιολόγηση – συζήτηση του εγχειρήματος 

 



Κατασκευή Κουστουμιών  
 

 



  



ΠΡΟΒΕΣ 





ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ 





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αγαμέμνονας:  

Μάντης κακών ειδήσεων είσαι Κάλχα,  

και το καλό  μας σε νοιάζει τάχα! 

Από παλιά σου τα ‘χω φυλαγμένα!  

Στην Αυλίδα την κόρη μου την Ιφιγένεια ζήτησες 

να θυσιάσω, 

Έτσι λέγανε τότε τα γραμμένα! 

Κάλχας: 

Δε φταίω εγώ Αγαμέμνονα! Έτσι λένε τα 

σημάδια! 

Κάνε αυτό που πρέπει κι άσε τα λόγια τα άδεια! 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Αγαμέμνονας: 

Δύσκολο αυτό που μου ζητάς! Την κόρη αυτή 

την αγαπώ, μου έγινε σεβντάς! 

Το ίδιο την έχω με τη γυναίκα μου σε υπόληψη  

και πολύ το ξέρω θα μου λείψει! 

 

Κάλχας: 

Το καλό αν θες αυτού του λαού όλα εύκολα θα 

γενούν. 



 «  Το κοινωνικό παιχνίδι της υποκριτικής 
προκαλεί μεταξύ άλλων  την καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των συνομηλίκων, 
περισσότερη ομαδική δραστηριότητα, 
μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, καλύτερο 
έλεγχο των παρορμήσεων, μειωμένη 

επιθετικότητα ». 
 

Τζελετοπούλου, 2004, σελ.109 και 115 

 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
«6+1 ΙΔΕΕΣ» 

Θεατρική Σύμπραξη με το 5ο ΓΕ.Λ. Βέροιας 

Υπεύθυνη Προγράμματος:  

Ιωαννίδου Γιώτα 

 

Συνεργάτες:  

Κουτσαντάς Πολύκαρπος  

Ψαρά Ελένη 



ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Γέφυρα σύνδεσης της Ειδικής με τη Γενική Αγωγή:  

 Συγχρωτισμός 

 Αλληλοαποδοχή 

 Γνωριμία 

 Αρμονική συνύπαρξη - Συνεργασία 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Διάλογος – Ανταλλαγή Απόψεων 

 Κοινωνικές Νόρμες - Υιοθέτηση υγιών κοινωνικών 
προτύπων 

 Πειθαρχία – απρόσκοπτη ένταξη στην ομάδα 

 



ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

 Αυτοπεποίθηση 

 Αυταξία 

 Αυτοεκτίμηση 

 Ψυχολογική-συναισθηματική ενδυνάμωση 



ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 Προβληματισμός πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά 
ζητήματα και διαχρονικές, πανανθρώπινες αξίες: 

 Προσφυγιά 

 Περιθωριοποίηση 

 Αλληλεγγύη 

 Υπέρβαση του φόβου-δυναμική αντιμετώπιση της 
ζωής 

 Όραμα-επανάσταση-ανατροπή του νοσηρού-αγώνας 
για δικαιοσύνη και ανθρωπιά 

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ; 

 Η Χαρά και η Ικανοποίηση στα πρόσωπά τους! 



...Η ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ 



Τ.Ε.Ε. Ε.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

2015-2016 
 

ΜΗΤΡΟΥΣΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ                   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 





ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 





ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 





ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 



SPECIAL OLYMPICS 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ SPECIAL OLYMPICS 



ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ- ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 
 

 

 

 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ- ΕΚΦΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 



ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ… 
 ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- 5Ο ΓΕ.Λ. 

ΒΕΡΟΙΑΣ 

 Δ.Σ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ/ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  & 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

 



ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ… 

 ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 

 ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  

 ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ  

 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  Δ.Ι.Ε.Κ. ΒΕΡΟΙΑΣ 

 



ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ… 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «Διεθνές Έτος Φωτός 2015» ΣΤΗ 

ΒΕΡΟΙΑ 

 



ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 



ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ 
ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΟΥΣ 



 ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΧΑΡΤΗ 













 ΑΦΙΣΑ: ΕΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ-Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ 

 



 ΑΦΙΣΑ: ΓΑΛΛΙΑ 



 ΑΦΙΣΑ: ΙΤΑΛΙΑ 



 ΑΦΙΣΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ 



 ΑΦΙΣΑ: ΒΕΛΓΙΟ 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 


