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Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο
του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία
Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο
τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί
κατά την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος
αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο
Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών.
Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής
Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ.

Επιστημονική Επιτροπή
Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής
επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος
Κωνσταντίνος
Δημόπουλος,
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, μέλος
Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε.
του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος
τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του
ΤΠΔΒΜΘ, μέλος

Ομάδα Έργου
Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06,
Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη
Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου
Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία
ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα
Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04.
To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» (2007-2013)
Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS :
295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη»)
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Τίηλορ Σσεδίος Δπάζηρ : «Εκπαιδεςηική και Κοινωνική ένηαξη μαθηηών με ειδικέρ
ανάγκερ»
Διάπκεια ςλοποίηζηρ ηος Σσεδίος Δπάζηρ: 25 εβδομάδερ
Σκοπόρ ηος Σσεδίος Δπάζηρ
Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη
θαηλνηόκσλ δξάζεσλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ ην πξόγξακκα ζπνπδώλ. Δηδηθόηεξα, κέζα από
ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα ζηνρεύνπκε ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ησλ καζεηώλ
κέζα ζηελ θνηλόηεηα πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ νκαιή έληαμε».
Δηδηθόηεξνη ζηόρνη ήηαλ:
α. ε θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ησλ ζπλεξγαδόκελσλ γεληθώλ
ζρνιείσλ γηα αλάιεςε ελεξγνύο δξάζεο όζνλ αθνξά ηέηνηα πξνγξάκκαηα
β. ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ησλ γεληθώλ ζρνιείσλ ζε πξνγξάκκαηα έληαμεο γ. ε
δηακόξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ηεο θνηλόηεηαο απέλαληη ζηελ αλαπεξία
δ. ε ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ
ε. ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ησλ γεληθώλ θαη ηνπ εηδηθνύ ζρνιείνπ ζε δεηήκαηα
εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο».
Κύπια Αποηελέζμαηα

 Πξαγκαηνπνηήζεθε εηδηθό πξόγξακκα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ γεληθνύ
ζρνιείνπ γηα λα ππνδερζνύλ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην
πιαίζην ηεο έληαμεο ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε. Σηα πιαίζηα

ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπάζηεθε από ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ,
εξσηεκαηνιόγην αλίρλεπζεο ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ ηνπ γεληθνύ ζρνιείνπ ζρεηηθά
κε ηε ζπλεθπαίδεπζε θαη ηελ έληαμε ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία .
 Θεηηθή αληαπόθξηζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή γνληώλ, ζρνιείσλ θαη θνξέσλ ηεο
θνηλόηεηαο ζηα εθπαηδεπηηθά καο πξνγξάκκαηα.
 Σηαδηαθή πξνζαξκνγή ησλ καζεηώλ ζε λέεο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο θαη
ελίζρπζε ησλ θνηλσληθώλ ηνπο δεμηνηήησλ.
 Σηαδηαθή εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ ηνπ γεληθνύ ζρνιείνπ κε ηνπο καζεηέο καο.
 Γηαηήξεζε ηεο επαθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνξείο ηεο επξύηεξεο θνηλόηεηαο.
 Γηνξγάλσζε θνηλώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηα ζπλεξγαδόκελα ζρνιεία.
Μεηαθνξά ησλ απνθηεζέλησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ
καζεηώλ κε αλαπεξία.

Πεπιλαμβάνεηαι
Α. Τν Σρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ
Β. Τν Παξάξηεκα ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο β’ έηνπο (2011-12), ην νπνίν
πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλέπηπμε ην ζρνιείν
ζην πιαίζην ηεο δξάζεο.

2ν Σρέδην Δξάζεο

Τνκέαο: Αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ
Δείθηεο: Εληζρπηηθέο, ππνζηεξηθηέο θαη αληηζηαζκηζηηθέο παξεκβάζεηο
Τίηινο: Εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζηόρν ηελ θνηλσληθή θαη
εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ καζεηώλ ηνπ 5νπ Εηδηθνύ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ
Θεζζαινλίθεο
Α. Αλαγθαηόηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Λόγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο
Από ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεύλεζε δηαπηζηώζεθε όηη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ
από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ
εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ ζην ζρνιείν καο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή σο έλα βαζκό,
σζηόζν, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπο. Τα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη θαηλνηόκεο δξάζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε
ηεο επηζηεκνληθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ, ζηε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν θαζώο θαη ζην
άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Με βάζε ηα παξαπάλσ απνθαζίζηεθε ε
πινπνίεζε δξάζεο κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ νη
νπνίεο ζηνρεύνπλ ζηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ καζεηώλ καο.
2. Αιιειεπίδξαζε κε άιινπο δείθηεο
Ζ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο, ην ζπληνληζκό ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηηο
ζρέζεηο κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ, ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ
ηνπ ζρνιείνπ καο θαζώο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ ηνπο ζρνιείνπ
καο κε ηελ επξύηεξε καζεηηθή θνηλόηεηα. Δπηπξόζζεηα, βνεζάεη ζηελ
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξαθηηθώλ ζε δηδαθηηθό, ςπρνινγηθό, θνηλσληθό θ.α.
επίπεδν όζνλ αθνξά ζηελ πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο παξέκβαζεο.
Δπίζεο, ζεσξνύκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε θαη
πξόνδν ησλ καζεηώλ γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά θαη αηζζεηεξηαθά
σο πξνο ηα επηηεύγκαηα ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
3. Αλαθνξέο ζε θαιέο πξαθηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο ηνπ
ζρνιείνπ
Οη ζύγρξνλεο βηβιηνγξαθηθέο
πξνγξακκάησλ πνπ

αλαθνξέο

επηηάζζνπλ

ηελ

εθαξκνγή

έρνπλ σο ζηόρν ηελ έληαμε ησλ καζεηώλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο ηεο γεληθήο
αγσγήο
θαη ζηελ θνηλόηεηα. Δπίζεο, ε εκπεηξία καο ζε πξνγξάκκαηα Comenius ήηαλ
δηαθσηηζηηθή θαη απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ δξάζεσλ. Οη
ζηξαηεγηθέο θαη νη ηερληθέο πνπ είδακε λα εθαξκόδνληαη ζηα ζρνιεία ηνπ
εμσηεξηθνύ
εκπινύηηζαλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλώζεηο καο πάλσ ζε απηό ην αληηθείκελν.
Αθόκα από
ζπδεηήζεηο θαη επαθέο κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο πξνέθπςε
ε αλάγθε
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δξάζεο.
Σθνπόο / Σηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Σθνπόο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Σθνπόο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη
θαηλνηόκσλ δξάζεσλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ ην πξόγξακκα ζπνπδώλ. Δηδηθόηεξα,
κέζα από ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα ζηνρεύνπκε ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο
ησλ καζεηώλ κέζα ζηελ θνηλόηεηα πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ νκαιή έληαμε.
2. Εηδηθνί ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Δηδηθόηεξνη ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη: α. ε θηλεηνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ησλ ζπλεξγαδόκελσλ γεληθώλ ζρνιείσλ
γηα αλάιεςε ελεξγνύο δξάζεο όζνλ αθνξά ηέηνηα πξνγξάκκαηα, β. ε
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ησλ γεληθώλ ζρνιείσλ ζε πξνγξάκκαηα
έληαμεο, γ. ε δηακόξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ηεο θνηλόηεηαο απέλαληη ζηελ
αλαπεξία, δ. ε ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο
αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ. ε. ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ησλ γεληθώλ θαη ηνπ
εηδηθνύ ζρνιείνπ ζε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο
Γ. Κξηηήξηα Επηηπρίαο ηεο Δξάζεο

Ωο βαζηθά θξηηήξηα επηηπρίαο νξίδνπκε ηα αθόινπζα:
Α. Αύμεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ πξνσζνύλ ην ζεζκό ηεο
έληαμεο.
Β. Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ησλ γεληθώλ
ζρνιείσλ ζε θνηλέο δξάζεηο θαη αλάπηπμε θνηλώλ ζπλεξγαηηθώλ πξαθηηθώλ.
Γ. Ζ εδξαίσζε ζεηηθήο ζηάζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο.

Δ. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Σηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1.1 Ενημέρωζη- επιμόρθωζη
Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ηηο δξάζεηο
πνπ ζα αλαπηπρζνύλ θαη ηε κεζνδνινγία εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ .

1.2 Σχεδιαζμός ηων παρεμβάζεων
Θα δημιοςπγηθούν ομάδερ επγαζίαρ εκπαιδεςηικών για ηην ςλοποίηζη ηων
δπαζηηπιοηήηων. Οι ομάδερ θα επιλέξοςν ηα ππογπάμμαηα και ηα θέμαηα ηων
ζσολικών δπαζηηπιοηήηων πος θα ςλοποιήζοςμε.-

1.3 Υλοποίηζη ηων παρεμβάζεων
Α. Πξνζέγγηζε ησλ γεληθώλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο καο κέζσ ησλ δηεπζπληώλ ησλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ.
Β. Οξγάλσζε ελεκεξσηηθώλ ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γνλείο ησλ δύν ζρνιείσλ γηα ην
πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ.
Γ. Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ησλ γεληθώλ ζρνιείσλ, πνπ ζα ππνδερηνύλ
ηνπο καζεηέο καο γηα έληαμε κέζσ βησκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
Γ.
Αλάπηπμε θνηλώλ δξάζεσλ κεηαμύ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ζρνιείσλ
(πεξηπάηνπο, θνηλέο εθδειώζεηο, δεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα)
Δ. Πξόγξακκα έληαμεο καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο ζηηο ηάμεηο ηνπ γεληθνύ
ζρνιείνπ πνπ ήδε πξνεηνηκαζηεί γηα λα ηνπο δερηνύλ
ΣΤ. Πξνγξακκαηηζκόο εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ ζε ππεξεζίεο, θνξείο, δνκέο
ηεο θνηλόηεηαο.
Ε. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ
αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηελ
νξγάλσζε ζρεηηθήο εθδήισζεο
2. Οξγαλσηηθέο δνκέο
Υπεύζπλνο ζπληνληζκνύ ησλ δξάζεσλ νξίδεηαη ν δηεπζπληήο. Γηα θάζε επηκέξνπο
δξάζε ζα νξηζηνύλ νκάδεο εξγαζίαο ησλ νπνίσλ ε ζύζηαζε ζα απνθαζηζηεί ηελ
επόκελε ζρνιηθή ρξνληά.

2. Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιείνπ ή ζρνιηθήο ηάμεο
Αλαπξνζαξκνγή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηελ θάζε
πξνγξακκαηηζκέλε δξάζε πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί. Όιεο νη δξάζεηο
αλαπηύζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ σξαξίνπ.

Ε. Πόξνη – Μέζα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Αλζξώπηλν δπλακηθό
-Γηεπζπληήο
-Σύιινγνο δηδαζθόλησλ
-Μαζεηέο
-Σύιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ
2. Φξόλνο
Τν ζρέδην δξάζεο αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη νιόθιεξε ηε ζρνιηθή ρξνληά
3. Υιηθνηερληθόο εμνπιηζκόο
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πινπνίεζε ηεο δξάζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν εμνπιηζκόο ηνπ
ζρνιείνπ: ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, θσηνηππηθό, αλαιώζηκα πιηθά θαη
ιεσθνξείν όπνηε απηό δηαηίζεηαη από ην Γήκν.
4. Οηθνλνκηθνί πόξνη
Τν θόζηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο αλακέλνπκε λα
ηθαλνπνηεζεί από ηε δεκόζηα επηρνξήγεζε ηνπ ζρνιείνπ από ην Υπνπξγείν
Παηδείαο. Οη δαπάλεο ζα αθνξνύλ θπξίσο αλαιώζηκα πιηθά θαη έμνδα κεηαθίλεζεο
(ιεσθνξείν).
5. Εξγαιεία
Ζκεξνιόγην παξαθνινύζεζεο εξγαζηώλ νκάδαο δξάζεο. Ζκεξνιόγην ηνπ
ζρνιείνπ.
Δξσηεκαηνιόγηα ή θαη ζπλέληεπμε εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ
απνηειεζκάησλ.

6. Πεγέο
Βαζηθή πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηε δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ ελ
ιόγσ πξνγξάκκαηνο είλαη ην ζεζκηθό πιαίζην. Αμηνπνηνύληαη, επίζεο, θαιέο

πξαθηηθέο θαη εκπεηξίεο από πξνγξάκκαηα πνπ έρνπκε πινπνηήζεη ζην παξειζόλ.
ΣΤ. Φξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο

ν

1 ηξίκ.
Σεπ-Ννεκ

ν

2 ηξίκ.
Γεθ-Φεβ

ν

3 ηξίκ.
Μαξ-Μαη

Ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ
καο γηα ηηο δξάζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ
Πξνγξακκαηηζκόο εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ ζε ππεξεζίεο
ηεο θνηλόηεηαο θαη ζρεδηαζκόο ησλ παξεκβάζεσλ
Πξνζέγγηζε ησλ γεληθώλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο καο κέζσ
ησλ δηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ ζπιιόγσλ
δηδαζθόλησλ.
Πξνκήζεηα αλαγθαίσλ πιηθώλ
Οξγάλσζε ελεκεξσηηθώλ ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γνλείο ησλ
δύν ζρνιείσλ γηα ην πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ.
Παξαθνινύζεζε – Αλαηξνθνδόηεζε ηεο δξάζεο
Παξνπζίαζε
ησλ
απνηειεζκάησλ
ησλ
ζρνιηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηελ νξγάλσζε ζρεηηθήο
εθδήισζεο.
Αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο

Ζ. Δηαδηθαζίεο παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη αμηνιόγεζεο
ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο

1. Δηαδηθαζίεο παξαθνινύζεζεο
H δξάζε ζα παξαθνινπζείηαη από ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ θαη
ζα αμηνινγείηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο, ώζηε λα βειηηώλνληαη άκεζα νη
δηαδηθαζίεο θαη λα ηξνπνπνηνύληαη εθόζνλ απαηηείηαη.
Οη δξάζεηο :
α) Ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ηηο
δξάζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ,
β) Πξνγξακκαηηζκόο εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ
θνηλόηεηαο θαη ζρεδηαζκόο ησλ παξεκβάζεσλ,

ζε

ππεξεζίεο

ηεο

γ) Πξνζέγγηζε ησλ γεληθώλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο καο κέζσ ησλ
δηεπζπληώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ,

δ) Οξγάλσζε ελεκεξσηηθώλ ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γνλείο ησλ δύν
ζρνιείσλ γηα ην πεξηερόκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξόθεηηαη λα
πινπνηεζνύλ,
ε) Πξόγξακκα έληαμεο καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο ζηηο ηάμεηο ηνπ γεληθνύ ζρνιείνπ
πνπ ήδε πξνεηνηκαζηεί γηα λα ηνπο δερηνύλ
ζη) Πξνκήζεηα αλαγθαίσλ πιηθώλ,
δ) Παξαθνινύζεζε – Αλαηξνθνδόηεζε ηεο δξάζεο,
ε) Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ
αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηελ
νξγάλσζε ζρεηηθήο εθδήισζεο θαη
ζ) Αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο
Όια ηα παξαπάλσ ζα παξαθνινπζνύληαη κε ηηο θαηαγξαθέο ζην εκεξνιόγην ηνπ
ζρνιείνπ θαη ζην εκεξνιόγην παξαθνινύζεζεο εξγαζηώλ. Δπίζεο ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζρεηηθά εξσηεκαηνιόγηα γηα ηνπο καζεηέο ησλ γεληθώλ ζρνιείσλ
πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο ησλ γεληθώλ
ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο καο (δξάζε γ) θαη θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζπλνιηθνύ
πξνγξάκκαηνο (δξάζε ε). Τέινο ε δηεξεύλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη απόςεσλ ησλ
γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ καο γηα δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ησλ
παηδηώλ ηνπο ζα γίλεη κέζα από ζρεηηθά εξσηεκαηνιόγηα ή / θαη ζπλεληεύμεηο.

2. Αμηνιόγεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Σηόρνο 1. Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ησλ
ζπλεξγαδόκελσλ γεληθώλ ζρνιείσλ γηα αλάιεςε ελεξγνύο δξάζεο όζνλ
αθνξά αλάινγα πξνγξάκκαηα.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Δμεηάδεηαη εάλ ππάξρεη αύμεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θαηλνηόκσλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνύληαη ζην ζρνιείν
θαη αλ ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε
ρξνληά.

Σηόρνο 2. Η επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζην
πξόγξακκα ζε πξνγξάκκαηα έληαμεο.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Ο ζηόρνο ειέγρεηαη κε ηε ζύγθξηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ ζε

ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, ζύκθσλα κε ηηο θαηαγξαθέο ζην
εκεξνιόγην ηνπ ζρνιείνπ, ζην εκεξνιόγην παξαθνινύζεζεο εξγαζηώλ ηεο
δξάζεο θαη κέζα από ζρεηηθά εξσηεκαηνιόγηα.

Σηόρνο 3. Η δηακόξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ηεο θνηλόηεηαο απέλαληη ζηελ
αλαπεξία.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Ο ζηόρνο ζα εθηηκεζεί κέζα από ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ επηζθέςεσλ ζε
ρώξνπο ηεο θνηλόηεηαο θαη ηελ ζεηηθή αληαπόθξηζε ζηηο πξνζθιήζεηο ηνπ
ζρνιείνπ ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη εθδειώζεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.

Σηόρνο 4. Η ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ
ζε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ησλ παηδηώλ ηνπο
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Ζ επηηπρία απηνύ ηνπ ζηόρνπ ζα ειεγρζεί κε εξσηεκαηνιόγηα πνπ ζα δηαλεκεζνύλ
ζηνπο γνλείο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Η. Έθζεζε απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ καζεηώλ.
ηόζν ζηνπο γνλείο, ζηνπο καζεηέο όζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πξόθεηηαη λα
εκπιαθνύλ. Ωζηόζν, ε εθαξκνγή όισλ ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζα εμαξηεζεί
από ηελ επαξθή ζηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ κε εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό θαη ηελ
επαξθή ρξεκαηνδόηεζή ηνπ από ην ππνπξγείν παηδείαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε νκάδα εξγαζίαο ζα αλαζεσξήζεη
ην ζρέδην θαη ζα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ζηόρνπο.

5μ Γηδηθό Δεμμηηθό Οπμιείμ Θεζζαιμκίθεξ
Νανάνηεμα γηα ηεκ εηήζηα έθζεζε αοημαλημιόγεζεξ έημοξ 2011-2012
Οπέδημ Β: Ννόγναμμα Ημηκςκηθήξ θαη Γθπαηδεοηηθήξ Έκηαλεξ

Οημ ζπμιείμ μαξ θέημξ ιεηημύνγεζε Μμάδα Ημηκςκηθήξ Έκηαλεξ ηςκ μαζεηώκ
μαξ ζύμθςκα με ημ ζπέδημ πμο εθπόκεζε ημ ζπμιείμ μαξ ζηα πιαίζηα ημο
πνμγνάμμαημξ αοημαλημιόγεζεξ ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ μαξ. Ναναθάης οπάνπεη
ακαιοηηθή πενηγναθή ηςκ δναζηενημηήηςκ μαξ θαη θςημγναθίεξ από ηηξ
δναζηενηόηεηεξ ηεξ μμάδαξ.

Ε μμάδα μμο: «Πα θηιανάθηα»
Ιπασνέ, Νακαγηώηεξ, Οηένγημξ, άνεξ, Θεμδώνα, Γηνήκε, Ημζμάξ, Φςηεηκή,
Οηαύνμξ

Ε μμάδα μαξ θέημξ μαδί με ηεκ θονία Ιανία Ημμκεκμύ (ροπμιόγμ) θαη ηεκ θονία
Ιέκηα Θμοθίδμο (θμηκςκηθή ιεηημονγό) πναγμαημπμημύζε ηηξ ζοκακηήζεηξ ηεξ
θάζε Δεοηένα γηα 2 ώνεξ. Οηεκ μμάδα ιμηπόκ μάζαμε πμιιά θαη δηάθμνα
πνάγμαηα όπςξ:
1. Γκςνίζαμε

ηα

οπόιμηπα

μέιε

ηεξ

ζομπενηθμνάξ.
2. Γκςνίζαμε ημκ εαοηό μαξ
3. Γκςνίζαμε ημοξ άιιμοξ
4. Γκςνίζαμε ηεκ μηθμγέκεηα μαξ θαη ηέιμξ

μμάδαξ

θαη

βάιαμε

θακόκεξ

5. Γκςνίζαμε ηεκ γεηημκηά μαξ
Ηαη γηα ημο ιόγμο ημ αιεζέξ δείηε ηηξ θςημγναθίεξ μαξ!!!

Ννόγναμμα Γθπαηδεοηηθήξ Έκηαλεξ
Γπίζεξ ημ ζπμιείμ μαξ ζοκενγάζηεθε με ημ 3μ Δεμμηηθό Οπμιείμ Γοθανπίαξ θαη
ιεηημύνγεζε πνόγναμμα εθπαηδεοηηθήξ έκηαλεξ με δύμ από ημοξ μαζεηέξ μαξ.
Ννηκ ηηξ εθπαηδεοηηθέξ επηζθέρεηξ ηςκ μαζεηώκ μαξ ζημ 3μ Δεμμηηθό Οπμιείμ
Γοθανπίαξ έγηκε έκα βηςμαηηθό ενγαζηήνημ ώζηε κα πνμεημημαζηεί ε ηάλε
οπμδμπήξ κα δεπζεί ηα παηδηά ημο ζπμιείμο μαξ. Πμ ενγαζηήνημ βαζίζηεθε ζημ
πνόγναμμα «Ηαηακμώκηαξ ημοξ θίιμοξ» ημ μπμίμ ζπεδηάζηεθε με βάζε ηηξ ανπέξ
ημο TEACCH. Πμ βηςμαηηθό ενγαζηήνημ οιμπμηήζεθε από ηεκ εθπαηδεοηηθό Όιγα
Φέηζε, ηεκ ροπμιόγμ Ιανία Ημμκεκμύ θαη ηεκ Ημηκςκηθή Θεηημονγό Θμοθίδμο
Ιέκηα.
Ιεηά ηεκ εθανμμγή ημο ενγαζηενίμο αθμιμύζεζακ εθπαηδεοηηθέξ επηζθέρεηξ ηςκ
μαζεηώκ μαξ ζημ ζπμιείμ οπμδμπήξ. Μη μαζεηέξ ζοκμδεύμκηακ από ηε δαζθάια
ημοξ (Ηαηζημνίδμο Ηηθή) θαη ζημ ηέιμξ ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ πναγμαημπμηήζεθε
θμηκή γημνηή ζημ ζπμιείμ μαξ.

Γηα ηεκ ακίπκεοζε ηεξ ζηάζεξ ηςκ παηδηώκ ημο ζπμιείμο οπμδμπήξ απέκακηη ζηα
άημμα με εηδηθέξ ακάγθεξ μμηνάζηεθε ενςηεμαημιόγημ ηόζμ πνηκ όζμ θαη μεηά ημ
πηιμηηθό πνόγναμμα εθπαηδεοηηθήξ έκηαλεξ. Πα ενςηεμαημιόγηα επηζοκάπημκηαη
παναθάης, όπςξ θαη θςημγναθίεξ από ημ πνόγναμμα ζοκμιηθά. Γπίζεξ
επηζοκάπηεηαη ημ πνόγναμμα «Ηαηακμώκηαξ ημοξ θίιμοξ» θαη ημ εμενμιόγημ
θαηαγναθήξ ηεξ δνάζεξ βάζεη ημο μπμίμο θηκεζήθαμε.

Βηςμαηηθό Γνγαζηήνημ

Πα

παηδηά

ημο

ζπμιείμο μαξ με ηα
παηδηά
οπμδμπήξ

ηεξ

ηάλεξ

Ημερολόγιο Καταγραφισ δράςεων του Προγράμματοσ Ζνταξθσ
Δράςεισ

Ημερομηνίεσ

υμμετζχοντεσ

Απόφαςθ για τθν υλοποίθςθ του
προγράμματοσ

24/02/2012

Όλο το προςωπικό του
ςχολείου

Επαφι του διευκυντι με το
ςχολείο που κα υλοποιθκεί το
πρόγραμμα

1/03/2012

Διευκυντζσ των δφο
ςχολείων

Τθλεφωνικι επικοινωνία με τουσ
γονείσ των μακθτϊν που κα
ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα

5/3/2012

Δαςκάλα παιδιϊν

Συνάντθςθ ςτο ςχολείο με τουσ
γονείσ των μακθτϊν που κα
ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα.

7/03/2012

Δαςκάλα , ψυχολόγοσ και
κοινωνικι λειτουργόσ

Επικοινωνία με τθν δαςκάλα τθσ
τάξθσ ςτθν οποία κα υλοποιθκεί το
πρόγραμμα

12/03/2012

Δαςκάλεσ, ψυχολόγοσ και
κοινωνικι λειτουργόσ

Ζναρξθ προγράμματοσ μεςω
βιωματικοφ εργαςτθρίου ςτθν
τάξθ υποδοχισ

15/03/2012

Δαςκάλα που γνωρίηει το
βιωματικό εργαςτιριο,
ψυχολόγοσ και κοινωνικι
λειτουργόσ

Ζναρξθ επιςκζψεων των μακθτϊν
ςτθν τάξθ υποδοχισ

05/04/2012

Δαςκάλα των μακθτϊν και
μακθτζσ

11/05/2012

18/05/2012
25/05/2012
01/06/2012
Επίςκεψθ τθσ τάξθσ υποδοχισ ςτο
ςχολείο μασ

11/06/2012

ΗΑΠΑΚΜΩΚΠΑΟ ΠΜΡΟ ΦΖΘΜΡΟ
Έκα πνόγναμμα γηα ηεκ εθπαίδεοζε ηςκ παηδηώκ ζηε δηαθμνά θαη γηα ηεκ θαιιηένγεηα ηεξ
εκζοκαίζζεζεξ
Οογγναθέαξ: Catherine Faherty, Asheville TEACCH Center (ζογγναθέαξ ημο βηβιίμο ‘Πη
ζεμαίκεη γηα Ιέκα. Γθδόζεηξ Γιιεκηθά Γνάμμαηα 2003)
Ιεηάθναζε-Ννμζανμμγή ζηεκ Γιιεκηθή γιώζζα: Βάγηα Α. Ναπαγεςνγίμο (Ναηδμροπίαηνμξ –
Γθπαηδεομέκε ζημ Ννόγναμμα TEACCH, Ούμβμοιμξ Αοηηζμμύ,

η. Γπίθμονμξ Ηαζεγήηνηα

Ναηδμροπηαηνηθήξ)
Πμ πνόγναμμα

Ηαηακμώκηαξ ημοξ Φίιμοξ ζπεδηάζηεθε γηα παηδηά ζπμιηθήξ ειηθίαξ θαη

πανμοζηάδεηαη ζηεκ ηάλε. Γηα μεγαιύηενα παηδηά μπμνμύκ κα γίκμοκ πνμζανμμγέξ. Πμ άνζνμ αοηό
πενηιαμβάκεη ημ ζπεδηαζμό ηεξ πανμοζίαζεξ θαη έκα θαηάιμγμ με ηα απαναίηεηα οιηθά. Ιεηά από
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πνόκηα πανμοζίαζεξ ημο πνμγνάμμαημξ ζε πηιηάδεξ μαζεηώκ,

δηαπηζηώζεθε όηη,

ζηηξ

πενηζζόηενεξ πενηπηώζεηξ, είκαη πημ απμηειεζμαηηθό κα πνμπςνήζεη θακείξ πένα από ημ γεκηθό
πνόγναμμα, κα ζοδεηήζεη εηδηθά ζέμαηα θαη κα δώζεη αθνηβείξ πιενμθμνίεξ γηα πναγμαηηθμύξ
μαζεηέξ. Μη δομ εθδμπέξ (Β θαη Γ) βμεζμύκ ζε ηέημηεξ πενηπηώζεηξ.
Α. Γηζαγςγή: Πμ Γεκηθό Ννόγναμμα
Πμ πνόγναμμα

‘Ηαηακμώκηαξ ημοξ Φίιμοξ’ μπμνεί κα πανμοζηαζηεί ςξ ‘γεκηθό’ πνόγναμμα, ζημ

μπμίμ ακαθένμκηαη θαη ακαιύμκηαη ζεμακηηθέξ έκκμηεξ θαη ζεμακηηθά ζέμαηα. Οηεκ εηζαγςγή δεκ
πενηιαμβάκμκηαη εηδηθέξ πιενμθμνίεξ γηα θάπμημ παηδί ή γηα μηα μμάδα παηδηώκ. Γίκαη από μόκε
ηεξ έκα μιμθιενςμέκμ πνόγναμμα θαη πενηιαμβάκεη ηα ηνία μένε πμο αθμιμοζμύκ:
Ιένμξ 1 – Ζθακόηεηεξ: Δηαθένμομε θαη είμαζηε ίδημη
Ιένμξ 2 – Ηέκηνα Βηςμαηηθώκ Δναζηενημηήηςκ
Ιένμξ 3 – Γπίδεηλε Ακηίιερεξ ημο Θόγμο
Πμ πνόγναμμα μπμνεί κα μιμθιενςζεί εδώ ή μπμνείηε κα επηιέλεηε μηα από ηηξ αθόιμοζεξ
εθδμπέξ.
Β. (ΓΗΔΜΕ) Γηζαγςγή γηα μηα εηδηθή ηάλε θαη ηα μέιε ηεξ

Ιεηά από ημ εηζαγςγηθό πνόγναμμα, μπμνείηε κα δώζεηε πιενμθμνίεξ γηα θάπμηα εηδηθή ηάλε θαη
ηα μέιε ηεξ. Ε πανμοζίαζε αοηή εκδείθκοηαη ακ μη μαζεηέξ ηεξ θακμκηθήξ ηάλεξ είκαη μέκημνεξ
μαζεηώκ με εηδηθέξ ακάγθεξ ή/ακ ηα μέιε ηεξ εηδηθήξ ηάλεξ ζομμεηέπμοκ ζε δναζηενηόηεηεξ ζηεκ
θακμκηθή ηάλε.
Γ. (ΓΗΔΜΕ) Ηαηακμώκηαξ ημ ζομμαζεηή ζαξ
Ιεηά από ημ εηζαγςγηθό πνόγναμμα, επεθηείκεηε ηε ζοδήηεζε γηα ημ ζομμαζεηή με αοηηζμό, πμο
είκαη μέιμξ ηεξ θακμκηθήξ ηάλεξ, γηα ημκ μπμίμ οπάνπμοκ, ζοκήζςξ, απμνίεξ θαη ιακζαζμέκεξ
ακηηιήρεηξ. Ακάιμγα με ημ μαζεηή, μ ίδημξ μπμνεί κα είκαη ή κα μεκ είκαη πανώκ ζ’ αοηή ηεκ ανπηθή
ζοδήηεζε.
Οπεδηαζμόξ ημο Ιαζήμαημξ ‘Ηαηακμώκηαξ ημοξ Φίιμοξ’
Α. Γηζαγςγή ζημ ‘Ηαηακμώκηαξ ημοξ Φίιμοξ’: ημ Γεκηθό Ννόγναμμα
Πμ ‘Ηαηακμώκηαξ ημοξ Φίιμοξ’ μπμνεί κα πανμοζηαζηεί ςξ ‘γεκηθό πνόγναμμα’. Νανμοζηάδμκηαη
θαη ζοδεηημύκηαη γεκηθά ζέμαηα, αιιά δεκ ακαθένμκηαη ζημηπεία θαη πιενμθμνίεξ γηα έκα
ζογθεθνημέκμ παηδί ή γηα μηα μμάδα παηδηώκ. Ννμζανμμγέξ γίκμκηαη ακάιμγα με ηεκ ειηθία ηςκ
μαζεηώκ. Πμ γεκηθό πνόγναμμα πνεζημμπμηείηαη ςξ εηζαγςγή, ακ ζθμπεύεηε κα πνμπςνήζεηε
ζηηξ εθδμπέξ Β θαη Γ. Πμ πνόγναμμα δηανθεί πενίπμο 45 – 60 ιεπηά.
ΟΠΕΟΖΙΜ: Λεθηκήζηε κςνίηενα γηα κα έπεηε πνόκμ ζηε δηάζεζή ζαξ κα ζηήζεηε ηα θέκηνα
βηςμαηηθώκ δναζηενημηήηςκ. Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ ακαηνέληε ζημ Ηαηακμώκηαξ ημοξ
Φίιμοξ – Ηαηάιμγμξ Ριηθώκ θαη Νενηγναθή ηςκ Βηςμαηηθώκ Δναζηενημηήηςκ.
Ιένμξ 1 – Ζθακόηεηεξ: Δηαθένμομε θαη είμαζηε ίδημη
Γλεγήζηε ζημοξ μαζεηέξ όηη ζθμπόξ ημο πνμγνάμμαημξ είκαη κα ημοξ βμεζήζεηε κα θακηαζημύκ
πςξ ζα ήηακ ακ είπακ ‘δηαθμνεηηθέξ ηθακόηεηεξ’ από αοηέξ πμο έπμοκ ηώνα θαη κα θαηακμήζμοκ
γηαηί θάπμημη άκζνςπμη ζομπενηθένμκηαη δηαθμνεηηθά από ημ ακαμεκόμεκμ. Γνάρηε

ζημκ πίκαθα

ηε ιέλε ‘ηθακόηεηεξ’ θαη μηιήζηε γηα ηε ζεμαζία ηεξ. Γνάρηε ζημκ πίκαθα ηε ιέλε ‘μμκαδηθόξ’ θαη
μηιήζηε γηα ηε ζεμαζία ηεξ. Γλεγήζηε όηη μ θαζέκαξ έπεη δηαθμνεηηθέξ ηθακόηεηεξ. Οομπιενώζηε
όηη ζέιεηε κα μάζεηε ζε ηη δηαθένμοκ μη μαζεηέξ αοηήξ ηεξ ηάλεξ. Δεηήζηε κα ζεθώζμοκ ημ πένη
ημοξ γηα κα απακηήζμοκ ζε ενςηήζεηξ όπςξ μη παναθάης:
Νμημξ μπμνεί κα θάκεη πμδήιαημ;
Νμημξ θάκεη νόιεν
Νμημξ λένεη κα παίδεη πμδόζθαηνμ;
Νμημξ λένεη ηεκ πνμπαίδεηα ημο 5;
Νμημξ θάκεη άζπεμα γνάμμαηα;
Νμημξ θάκεη πναγμαηηθά ςναία γνάμμαηα;
Νμημξ είκαη θαιόξ ζηα ειεθηνμκηθά παηπκίδηα;

Νμημξ ηνέπεη πμιύ γνήγμνα;
Νμημξ ηνέπεη γνήγμνα;
Νμημξ λένεη κα πιέθεη;
Νμημξ λένεη κα μαγεηνεύεη;
Η.ι.π.
Γίκαη ζεμακηηθό κα μεκ απακηήζμοκ όια ηα παηδηά ζεηηθά ζε όιεξ ηηξ ενςηήζεηξ, γηα κα μπμνέζεηε
κα ακαδείλεηε ηε δηαθμνεηηθόηεηα. Έηζη, γηα παηδηά μηθνόηενςκ ηάλεςκ όηακ όια ηα παηδηά
ζεθώκμοκ ημ πένη ημοξ ζε θάζε ενώηεζε,

βμεζά ακ ζομπενηιάβεηε ενςηήζεηξ όπςξ μη

παναθάης:
Νμημξ έπεη μαύνα μαιιηά;
Νμημξ έπεη λακζά μαιιηά
Νμημξ έπεη θαζηακά μαιιηά;
Νμημξ θμνάεη γοαιηά;
Οπμιηάζηε όηη μ θαζέκαξ έπεη δηαθμνεηηθέξ ηθακόηεηεξ θαη δεληόηεηεξ, πμο ημκ θάκμοκ μμκαδηθό
ακάμεζα ζημοξ άιιμοξ Οηε θάζε αοηή, πενηγνάρηε μηα ζθεκή ζηεκ παηδηθή πανά θαη νςηήζηε….
‘Έηοπε πμηέ κα παίλεηε πμδόζθαηνμ (ή άιιμ ζπεηηθό παηπκίδη) θαη εκώ ζπεδηάδαηε κα πηοπήζεηε
ηε μπάια δοκαηά γηα κα πάεη μαθνηά, όηακ έθηαζε ζε ζαξ, πνμζπαζήζαηε κα ηε πηοπήζεηε αιιά
ηε πάζαηε;’. Ιπμνείηε κα θάκεηε θαη ηηξ ακηίζημηπεξ θηκήζεηξ θαζώξ μηιάηε, γηα είκαη ε πενηγναθή
πημ έκημκε θαη κα θεκηνίζεηε ηεκ πνμζμπή ηςκ παηδηώκ. Ξςηήζηε ‘Νμημξ είκαη εοπανηζηεμέκμξ
όηακ ηα άιια παηδηά ιέκε, …. Ιεκ ακεζοπείξ, πνμζπάζεζε λακά, είκαη εκηάλεη, μπμνείξ κα ημ
θάκεηξ…..;’ Ή πμημξ είκαη εοπανηζηεμέκμξ όηακ ημο ιέκε ‘….μεκ είζαη ηόζμ ακόεημξ, γηαηί δεκ ημ
έθακεξ;’

Γίκαη ακαμεκόμεκμ όηη όια ηα παηδηά ζα ζεθώζμοκ ημ πένη ημοξ γηα κα δειώζμοκ όηη ζα

ήζειακ κα ημοξ δείλμοκ θαηακόεζε.
Πώνα νςηήζηε

‘Νμημξ ζέιεη κα ημκ θαηαιαβαίκμοκ μη άιιμη;’ Μη ενςηήζεηξ μπμνμύκ κα

δηαηοπςζμύκ ιίγμ δηαθμνεηηθά, όπςξ ‘πμημξ ζέιεη κα ημκ θαηαιαβαίκμοκ μη θίιμη ημο;’ Ή ‘πμημξ
είκαη εοπανηζηεμέκμξ όηακ ημκ θαηαιαβαίκμοκ μη θίιμη ημο;’ Οπμιηάζηε όηη ακ θαη μ θαζέκαξ έπεη
δηαθμνεηηθέξ δεληόηεηεξ,

ηαιέκηα θαη ηθακόηεηεξ,

Θέιμομε όιμη κα μαξ θαηαιαβαίκμοκ μη άιιμη. Ακ

θαηά θάπμημ ηνόπμ είμαζηε όιμη ίδημη.

θάκεηε ημ γεκηθό πνόγναμμα, μπμνείηε ηώνα

κα ανπίζεηε κα ελεγείηε ηηξ δναζηενηόηεηεξ. Δείηε ημ Ιένμξ 2, παναθάης.
Ακ πνόθεηηαη κα θάκεηε ηεκ ΓΗΔΜΕ Β, πείηε ηώνα όηη είζηε εδώ γηα κα ημοξ βμεζήζεηε κα
θαηαιάβμοκ ηα παηδηά ηεξ εηδηθήξ ηάλεξ. Πώνα πάηε θαηεοζείακ ζημ
Ακ πνόθεηηαη κα θάκεηε ηεκ ΓΗΔΜΕ Γ, πείηε ηώνα όηη είζηε εδώ γηα κα ημοξ βμεζήζεηε κα
θαηαιάβμοκ θαιύηενα ημκ/ηεκ …………… (όκμμα ημο παηδημύ), πμο είκαη θίιμξ ημοξ. Πώνα πάηε
θαηεοζείακ ζημ Ιένμξ 2, παναθάης.

Ιένμξ 2 – Ηέκηνα Βηςμαηηθώκ Δναζηενημηήηςκ: Γκαιιαγή Μμάδςκ
Νανμοζηάζηε ηηξ αθόιμοζεξ δναζηενηόηεηεξ θαη δεηήζηε από ηε δαζθάια με μμηνάζεη ηα παηδηά ζε
ηνεηξ μμάδεξ.

Ακ ζηήζαηε 4

θέκηνα βηςμαηηθώκ δναζηενημηήηςκ,

μμηνάζηε ηεκ ηάλε ζε 4

μμάδεξ. Γίκαη πνμηημόηενμ κα ζηήζεηε 3 θέκηνα. Οηεκ πενίπηςζε αοηή μ έιεγπμξ/πεηνηζμόξ ηεξ
ηάλεξ θαη ημο πνμγνάμμαημξ είκαη πημ εύθμιμξ

θαη παναμέκεη ζε ιμγηθά πνμκηθά πιαίζηα. Ε

πενηγναθή ηςκ ζοκηζηώμεκςκ θέκηνςκ αθμιμοζεί ζημ ηέιμξ αοημύ ημο ζπεδηαζμμύ, ζηεκ εκόηεηα
‘Ηαηάιμγμξ Ριηθώκ ημο Ννμγνάμμαημξ Ηαηακμώκηαξ ημοξ Φίιμοξ θαη Νενηγναθή ηςκ Βηςμαηηθώκ
Δναζηενημηήηςκ’.
Ηάκηε μηα ζύκημμε εηζαγςγή γηα θάζε θέκηνμ, θναηώκηαξ ρειά ηα οιηθά αοημύ ημο ηναπεδημύ.
Ν.π. γηα ηε δναζηενηόηεηα ζπεηηθά με ηηξ δοζθμιίεξ ιεπηήξ θηκεηηθόηεηαξ, μπμνείηε κα πείηε:
‘Όηακ ζα πάηε ζ’ αοηό ημ ηναπέδη, ζα θμνέζεηε αοηά ηα μεγάια γάκηηα…. είκαη πμιύ μεγάια ζαξ,
αιιά είκαη εκηάλεη. Όηακ ζα ηα θμνέζεηε, πνέπεη κα πενάζεηε ζημ θμνδόκη αοηέξ ηηξ πάκηνεξ. Θα
δηαπηζηώζεηε πώξ ζα ήηακ ακ μη μύεξ ηςκ πενηώκ ζαξ ιεηημονγμύζακ δηαθμνεηηθά απ’

όηη

ιεηημονγμύκ ηώνα’. Οε μεγαιύηενα παηδηά μπμνείηε κα ελεγήζεηε ημκ όνμ ‘ιεπηή θηκεηηθόηεηα’.
Δηαβεβαηώζηε ηα όηη επηηνέπεηαη κα δηαζθεδάζμοκ με ηε δναζηενηόηεηα, αιιά πανάιιεια δεηήζηε
κα ζθεθζμύκ ηη πνάγμαηα μπμνεί κα ήηακ δύζθμιμ κα θάκμοκ, ακ μη δεληόηεηεξ ημοξ ζηε ιεπηή
θηκεηηθόηεηα ήηακ θάπςξ έηζη. Ξςηήζηε ηη μπμνεί κα ήηακ δηαθμνεηηθό γηα ημ θαζέκα. Νώξ ζα
ήηακ ε δμοιεηά ημοξ γηα ημοξ άιιμοξ; Θα είπακ ακάγθε από θάπμηα εηδηθή μμνθή βμήζεηαξ;
Ηάζε θέκηνμ πνέπεη κα δηεοθμιύκεηε από δάζθαιμ ή άιιμ εκήιηθα. Αοηόξ μπμνεί κα θάκεη
ενςηήζεηξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ δναζηενηόηεηαξ γηα κα πνμθαιέζεη ηα παηδηά κα ζθεθζμύκ.
ηοπήζεηε έκα θμοδμύκη όηακ είκαη ε ώνα εκαιιαγήξ ηςκ μμάδςκ, από ημ έκα θέκηνμ
δναζηενημηήηςκ ζημ άιιμ.

Ηάκηε γνήγμνα ηεκ αιιαγή,

γηα κα θναηήζεηε ημ εκδηαθένμκ ηςκ

παηδηώκ. Όηακ όιεξ μη μμάδεξ έπμοκ πενάζεη από όια ηα θέκηνα, πείηε όηη ηώνα ζα δηαιέλεηε
έκα μαζεηή γηα κα ζαξ βμεζήζεη κα δείλεηε θάηη, αιιά πνέπεη κα είκαη έκαξ μαζεηήξ πμο μπμνεί
κα αθμιμοζήζεη μδεγίεξ θαιά. Θα δηαιέλεηε ημ βμεζό ζαξ αμέζςξ μόιηξ όιμη είκαη πίζς ζηηξ
ζέζεηξ ημοξ. Αοηό βμεζά ηα παηδηά κα επηζηνέρμοκ ζηηξ ζέζεηξ ημοξ αμέζςξ.
Ιένμξ 3 – Γπίδεηλε Ακηίιερεξ ημο Θόγμο: ‘Οηνώζε ημ ηναπέδη’
Γκώ μη μαζεηέξ επηζηνέθμοκ ζηηξ ζέζεηξ ημοξ, εημημάζηε έκα γναθείμ μπνμζηά, θμκηά ζημκ
πίκαθα,
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δηαθμνεηηθά πνάγμαηα-οιηθά-παηπκίδηα.

Ιεηαλύ αοηώκ

πνέπεη κα ζομπενηιάβεηε έκα πηάημ, έκα πμηήνη, έκα θμοηάιη θη έκα πηνμύκη. Έπεηε μαθνηά από
ημ μπηηθό πεδίμ ηςκ παηδηώκ μηα ιεοθή ζειίδα ζηεκ μπμία έπεηε ζπεδηάζεη έκα πηάημ, έκα πμηήνη,
έκα θμοηάιη θη έκα πηνμύκη. Ννμξ ημ πανόκ θνύρηε ηεκ. Αθμύ επηιέλεηε έκακ εζειμκηή, δεηήζηε
ημο κα ένζεη θαη κα θαζίζεη ζημ γναθείμ, θμηηώκηαξ πνμξ ημοξ ζομμαζεηέξ ημο. Ακάιμγα με ηα
δοκαμηθά ηεξ ηάλεξ, είκαη βμεζεηηθό, μενηθέξ θμνέξ, κα επηιέλεηε έκα μαζεηή πμο θαίκεηαη όηη
μπμνεί κα είκαη μ ‘μάγθαξ’ ή μπμνεί κα έπεη ακάγθε κα ακαπηύλεη ζε θάπμημ βαζμό ηεκ
εκζοκαίζζεζε (όμςξ, πνέπεη κα έπεη δεηήζεη κα ζομμεηέπεη με ηε ζέιεζή ημο).
Ξςηήζηε ημ μαζεηή ακ μπμνεί κα ζαξ αθμύζεη θαιά, γηα κα αθμιμοζήζεη με αθνίβεηα ηηξ μδεγίεξ
ζαξ. Νείηε ημο όηη ζέιεηε κα ζαξ αθμύεη πνμζεπηηθά. Ηαη μεηά, πςνίξ κα αιιάλεηε ημκ ηόκμ ηεξ
θςκήξ ζαξ, δείληε ηα οιηθά πάκς ζημ γναθείμ πμο είκαη μπνμζηά ημο θαη δεηήζηε ημο κα ζηνώζεη

ημ ηναπέδη, αιιά δώζηε ηηξ μδεγίεξ ζε άιιε γιώζζα. Ακ δεκ λένεηε άιιε γιώζζα, θνμκηίζηε κα
μάζεηε – κα απμζηεζίζεηε ηηξ ακηίζημηπεξ, θαηάιιειεξ εθθνάζεηξ. Ννμζέληε κα μεκ επηιέλεηε
έκα μαζεηή πμο μπμνεί κα λένεη ηεκ άιιε γιώζζα, επηιέληε ημκ εζειμκηή ζαξ με πνμζμπή θαη μεκ
πνεζημμπμηείηε μηα ζοκεζηζμέκε λέκε γιώζζα. Ιενηθμί πνμηημμύκ κα πνεζημμπμηήζμοκ άζπεηεξ
θνάζεηξ, πμο δεκ είκαη ζογθεθνημέκε γιώζζα.

Γπακαιάβεηε ηηξ λεκόγιςζζεξ μδεγίεξ ανγά, μεηά

πημ δοκαηά, θαη μεηά απιμπμηήζηε ηηξ ιέλεηξ. Δείληε ζημ ηναπέδη θαη ακάιμγα με ηεκ ειηθία ημο
μαζεηή, μπμνείηε κα εθθνάζεηε ακοπμμμκεζία. Γηα μεγαιύηενα παηδηά θαη εκήιηθεξ, μπμνείηε κα
επημέκεηε. Γηα μηθνόηενα παηδηά κα είζηε ζύκημμμη.
Ιενηθέξ θμνέξ, με μεγαιύηενα παηδηά, βάιηε ηε ζειίδα πάκς ζημ γναθείμ θαη δείληε ηεκ. Ακ
ζοκεπίδεη κα μεκ θαηαιαβαίκεη, δείληε θάζε έκα από ηα ζθίηζα

θαη πημ ακηηθείμεκμ ακηηζημηπεί

ζε θάζε ζθίηζμ. Οοκήζςξ θαηακμμύκ αμέζςξ θαη ημπμζεημύκ ημ πηάημ ζημ πηάημ, ημ πμηήνη θ.ι.π.
ζηα ακηίζημηπα ζθίηζα. Γπηβναβεύζηε ημ μαζεηή θαη πεηνμθνμηήζηε όιμη μαδί. Ξςηήζηε ημκ γηαηί
δεκ αθμιμύζεζε ηηξ ιεθηηθέξ μδεγίεξ.
Οαξ άθμογε όηακ ημο μηιμύζαηε; Ιεηά ελεγήζηε όηη οπάνπμοκ άκζνςπμη πμο αθμύκ όιεξ ηηξ
ιέλεηξ αιιά δεκ θαηαιαβαίκμοκ ημ κόεμα αοημύ πμο αθμύκ, ζακ κα ήηακ λέκε γιώζζα. Ηάκηε
ενςηήζεηξ όπςξ ‘ήλενεξ όηη έπνεπε κα θάκεηξ θάηη; Νςξ έκηςζεξ όηακ δεκ μπμνμύζεξ κα
θαηαιάβεηξ ηη έπνεπε κα θάκεηξ; Πειηθά ηα θαηάθενεξ πμιύ θαιά θαη έζηνςζεξ ημ ηναπέδη…..
αιιά πώξ θαηάιαβεξ ηη έπνεπε κα θάκεηξ;’. Γζηηάζηε θαη πάιη ηεκ πνμζμπή ζημ μπηηθό ζύκζεμα.
Ηναηήζηε ρειά ηε ζειίδα θαη νςηήζηε ημοξ οπόιμηπμοξ μαζεηέξ ακ ζα θαηαιάβαηκακ ηη πνέπεη κα
θάκμοκ, ακ ηεκ έβιεπακ. Ιηιήζηε ζπεηηθά με ημ πώξ μενηθά παηδηά πμο δεκ θαηαιαβαίκμοκ πάκηα
ηη ιέκε μη άιιμη, μπμνμύκ κα θαηαιάβμοκ πμιιά ακ δμοκ έκα ζθίηζμ, μηα εηθόκα, μηα θςημγναθία.
Ιπμνμύκ κα θαηαιάβμοκ πενηζζόηενα ακ μπμνμύκ κα ΔΜΡΚ ηη κα θάκμοκ,
αθμύζμοκ. Ακάιμγα με ημ επίπεδμ ηεξ ηάλεξ,

ακηί απιώξ κα

θαηά ηε ζοδήηεζε αοηή μπμνείηε κα

πνεζημμπμηήζεηε όνμοξ όπςξ ‘θαηακόεζε ιόγμο’, ‘αθμοζηηθή επελενγαζία’,

θαη ‘μπηηθή μάζεζε’.

Ιηιήζηε γηα ημοξ δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ μάζεζεξ θαη πώξ μενηθά παηδηά μαζαίκμοκ θαιύηενα
όηακ αθμύκ, άιια όηακ μπμνμύκ κα δηαβάζμοκ θαη άιια όηακ θάκμοκ πνάγμαηα, θ.ι.π. Αοηή ε
εηζήγεζε είκαη πνήζημε γηα ηεκ εηζαγςγή ζε ζέμαηα ζπεηηθά με ηεκ εηδηθή ηάλε.
Ακ θάκεηε απιώξ ημ Γεκηθό Ννόγναμμα, μπμνείηε κα ζηαμαηήζεηε εδώ.
Απακηήζηε ζε ενςηήζεηξ ζπεηηθά με ημ ηη ζοκέβε θαηά ηε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ θαη θιείζηε
οπεκζομίδμκηαξ όηη μ θαζέκαξ είκαη δηαθμνεηηθόξ θαη ηαοηόπνμκα ίδημξ με ημοξ άιιμοξ. Ιηιήζηε
γηα ηε μμκαδηθόηεηα ημο θαζεκόξ. Ακ ζθμπεύεηε κα γίκεηε πημ ιεπημμενήξ, ζοκεπίζηε με ηηξ
εθδμπέξ Β θαη Γ.
Β (ΓΗΔΜΕ): Γηζαγςγή γηα ηεκ εηδηθή ηάλε θαη ηα μέιε ηεξ
Ιε ηεκ άδεηα ηςκ γμκέςκ, ακαθενζείηε ζημοξ μαζεηέξ ηεξ εηδηθήξ ηάλεξ. Ιπμνείηε κα θένεηε
θςημγναθίεξ θάζε παηδημύ πμο ζαξ έδςζακ μη γμκείξ ή κα εημημάζεηε κςνίηενα εηδηθή πνμβμιή.
Οημ ζεμείμ αοηό, δώζηε ζύκημμα μενηθέξ πιενμθμνίεξ γηα θάζε παηδί. Όπςξ:

Πη ημο ανέζεη κα θάκεη (παηπκίδη, θαγεηό θ.ι.π.)

θάηη πμο λένεηε όηη ζα ηναβμύζε ηεκ πνμζμπή ημο, ή θάηη ζημ μπμίμ ζα ακηαπμθνηκόηακ….. Γκώ
δίκεηε ηηξ παναπάκς πιενμθμνίεξ,

μπμνείηε κα δεηήζεηε από ημοξ μαζεηέξ απακηήζεηξ πμο

δείπκμοκ ζε ηη μμηάδμοκ με ημ παηδί πμο πενηγνάθεηε. Ν.π. πείηε ‘κα ζεθώζεη ημ πένη ημο όπμημξ
ημο ανέζεη θαη ημ παγςηό – ζμθμιάηα’.
Απακηήζηε ζε ενςηήζεηξ, ακ πνμθύρμοκ, γηα θάζε παηδί. Δώζηε έμθαζε ζηα ζεηηθά θαη ζηε
μμκαδηθόηεηα. Ρπεκζομίζηε ζε ηη δηαθένμοκ μη άκζνςπμη μεηαλύ ημοξ, αιιά όηη, ηαοηόπνμκα,
μμηάδμοκ μεηαλύ ημοξ.
Γ (ΓΗΔΜΕ): Ηαηακόεζε ζογθεθνημέκμο ζομμαζεηή
Φοζημιμγηθά, ακ μ ζομμαζεηήξ έπεη ζύκδνμμμ Asperger ή αοηηζμό ορειήξ ιεηημονγηθόηεηαξ, είκαη
πημ πηζακό όηη ζα είκαη θαηά ημ μεγαιύηενμ μένμξ ηεξ εμέναξ ζηεκ θακμκηθή ηάλε. Οηηξ
πενηπηώζεηξ αοηέξ θαη ακ είκαη Γ΄ ηάλε ή παναπάκς, ζοκήζςξ πανμοζηάδς ηεκ Έθηε Αίζζεζε ΖΖ
ηεξ Carol Gray (The Sixth Sense II). Γίκαη έκαξ πμιύ θαιόξ ηνόπμξ γηα κα βμεζήζεηε μαζεηέξ
θαη δαζθάιμοξ κα μάζμοκ γηα ημκ αοηηζμό θαη ηηξ επηπηώζεηξ ημο ζηεκ θμηκςκηθή θαηακόεζε,
θονίςξ ζηηξ δεληόηεηεξ θαηακόεζεξ ηεξ μπηηθήξ γςκίαξ ημο άιιμο. Πμ πνόγναμμα αοηό είκαη
επίζεξ πμιύ απμηειεζμαηηθό με μμάδεξ εκειίθςκ, όπςξ επαγγειμαηίεξ θαη γμκείξ.
Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηε ζοδήηεζε γηα ημκ αοηηζμό με ημ παηδί ζαξ, δείηε ηα
ακηίζημηπα θεθάιαηα ζημ βηβιίμ ‘Πη Οεμαίκεη γηα

Ιέκα – Έκα Βηβιίμ Γνγαζίαξ γηα άημμα με

Αοηηζμό Ρρειήξ Θεηημονγηθόηεηαξ ή Ούκδνμμμ Asperger’

ηεξ Catherine Faherty, Γθδόζεηξ

Γιιεκηθά Γνάμμαηα.
ΝΑΖΔΖΗΑ ΒΖΒΘΖΑ
Οημ ηέιμξ ημοξ πνμγνάμμαημξ ή θάπμηα άιιε θμνά, είκαη βμεζεηηθό κα δηαβάζεηε ζηεκ ηάλε έκα
παηδηθό βηβιίμ πμο ακαθένεηαη ζε ζέμαηα δηαθμνεηηθόηεηαξ, μμκαδηθόηεηαξ, αοηηζμμύ θαη άιιεξ
ζπεηηθέξ έκκμηεξ. Δηαπίζηςζα όηη ακ μ μαζεηήξ με αοηηζμό έπεη ζύκδνμμμ Asperger ή αοηηζμό
ορειήξ ιεηημονγηθόηεηαξ, είκαη θαιό κα μιμθιενώζεηε ημ πνόγναμμα με έκα βηβιίμ ηεξ Ibi
Lepscky πμο έπεη ζπέζε με ημκ Ασκζηάηκ. Πμ βηβιίμ πμο πνμηημώ κα δηαβάδς ζηεκ ηάλε όηακ μ
μαζεηήξ με αοηηζμό έπεη πενημνηζμέκμ ιόγμ θαη πημ εμθακείξ αοηηζηηθέξ ζομπενηθμνέξ είκαη ημ
Ian’s

Walk

ηεξ Laurie Lears.

Οηεκ ειιεκηθή γιώζζα,

ημ βηβιίμ πμο μπμνείηε κα

πνεζημμπμηήζεηε είκαη ‘μ Αοηόξ’ ημο Νέηνμο Νμοιάθε, από ηηξ Γθδόζεηξ Ηάζηςν.
Ρπάνπμοκ πμιιά άιια ελαηνεηηθά παηδηθά βηβιία πμο ακαθένμκηαη ζηηξ αημμηθέξ δηαθμνέξ, θάπμηα
ακαθένμοκ ημκ όνμ

‘αοηηζμόξ’,

άιια όπη.

Πμ βηβιημπςιείμ ηεξ Autism Society of North

Carolina έπεη πιήνε θαηάιμγμ θαη μπμνεί κα βνείηε ημ βηβιίμ πμο ηαηνηάδεη ζ’ αοηό πμο ζέιεηε κα
θάκεηε. Οηεκ Γιιεκηθή γιώζζα μπμνεί κα ακαηνέλεη θακείξ ζε δηαθμνεηηθέξ εθδόζεηξ γηα
ακηίζημηπα παηδηθά βηβιία.

Ηαηάιμγμξ Ριηθώκ γηα ημ

‘Ηαηακμώκηαξ ημοξ θίιμοξ’

θαη Νενηγναθή ηςκ Βηςμαηηθώκ

Δναζηενημηήηςκ
Γηα μηα μμάδα 25-30 μαζεηώκ
Αθμιμοζεί ε πενηγναθή ηεζζάνςκ δηαθμνεηηθώκ θέκηνςκ πμο μπμνείηε κα ζηήζεηε. Οοκηζηώ κα
πνεζημμπμηείηε μόκμ ηνία θάζε θμνά, γηα κα δηαζθαιίζεηε ώζηε ε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ κα
είκαη ζε νεαιηζηηθά πνμκηθά πιαίζηα (45-60 ιεπηώκ).
Δραστηριότητα Λεπτής Κιμητικότητας
8 δεογάνηα μεγάια οθαζμάηηκα γάκηηα θεπμονηθήξ
8 δεογάνηα θμνδόκηα παπμοηζηώκ θαη πάκηνεξ. Πμπμζεηείζηε ηα ζε 8 μηθνά θμοηηά
8 ζεη βίδεξ
Πναπέδη με 8 θανέθιεξ
Οπτική Δραστηριότητα
8 δεογάνηα πνμζηαηεοηηθά γοαιηά
Βαδειίκε (γηα κα παζαιείρεηε ηα γοαιηά) ή γοαιόπανημ γηα κα ηα λύζεηε
8 μμιύβηα θαη 8 ζειίδεξ πανηημύ με γναμμέξ
Βηβιία ακηίζημηπα ηεξ ηάλεξ
Πναπέδη με 8 θανέθιεξ
Ηάζε παηδί θμνά γοαιηά (δεκ βιέπεη θαιά επεηδή ηα έπεηε αιείρεη με βαδειίκε ή ηα έπεηε λύζεη
με ημ γοαιόπανημ). Ννμζπαζμύκ κα γνάρμοκ ζημ πανηί, πάκς ζηηξ γναμμέξ θαη κα δηαβάζμοκ
θάηη από θάπμημ βηβιίμ.

Ννμζμπή: δεκ επηηνέπεηαη κα βγάιμοκ ηα γοαιηά πνηκ κα ηειεηώζεη ε

δναζηενηόηεηα.

Αμτιληπτική και Αισθητηριακή (Αυή) Δραστηριότητα
Αοημθόιιεηε ηαηκία θαη θηάιηα:

Ημιιήζηε ζημ πάηςμα ηαηκία ζε μηα γναμμή θαη δεηήζηε από ηα

παηδηά κα πενπαηήζμοκ με ηε ζεηνά πάκς ζηε γναμμή αοηή, θμηηώκηαξ μέζα από ηα θηάιηα, αιιά
από ηεκ ακάπμδε μενηά. Αοηό παναπμηεί ηεκ ακηίιερε ηεξ γναμμήξ. Ανθεηά θμμμάηηα από μαιιί
πιελίμαημξ, μάθνμοξ 1,5 μέηνμο πενίπμο: Δεηήζηε από ηα παηδηά κα
πνεζημμπμηώκηαξ ημ μαιιί.
‘ζπμηκημύ’.

‘πεδήλμοκ ζπμηκάθη’

Αοηό παναπμηεί ηεκ ακηίιερε ημο βάνμοξ θαη ημο ειέγπμο ημο

Γάκηη θεπμονηθήξ με ζθιενή επηθάκεηα ζηεκ εζςηενηθή πιεονά ηεξ παιάμεξ θαη ηςκ δαθηύιςκ,
έκα θμμμάηη μάιιηκμ ύθαζμα ή πμοπμοιέκημ λεζθμκηζηήνη.

Φμνέζηε ημ γάκηη θαη θναηήζηε ημ

μαιαθό λεζθμκηζηήνη ή ημ μάιιηκμ ύθαζμα. Γκώ ηα παηδηά ζομμεηέπμοκ ζηηξ παναπάκς
δναζηενηόηεηεξ, πιεζηάζηε θαη αθμομπήζηε απαιά ημ θαζέκα ζημ γομκό μένμξ ημο μπνάηζμο.
Αοηό πνμθαιεί απνόζμεκε αίζζεζε ζημ δένμα (πμιύ έκημκε – γδάνζημμ ή οπενβμιηθά μαιαθή).
Δραστηριότητα Προσοτής και Αισθητηριακή ( Ακοσστική)
8 δεογάνηα αθμοζηηθά θαη θαζεηόθςκμ, ζοκδεδεμέκα ζε θάπμημ ζηαζμό
Ηαζέηα με ζηαηηθό ζόνοβμ ή ζόνοβμ πιήζμοξ
Φύιια ενγαζίαξ, ζπεηηθά ρειόηενεξ ηάλεξ – απαηηεί ζογθέκηνςζε
8 μμιύβηα
Πναπέδη θαη 8 θανέθιεξ
Μη μαζεηέξ θμνμύκ ηα αθμοζηηθά θαη πνέπεη κα αθμύζμοκ ημοξ ζμνύβμοξ. Ννέπεη κα
μιμθιενώζμοκ πανάιιεια ηα θύιια ενγαζίαξ ζε ζογθεθνημέκμ πνόκμ.

Ε δναζηενηόηεηα

ακαπανηζηά ηε δοζθμιία ζογθέκηνςζεξ ηεξ πνμζμπήξ ζε μηα ενγαζία, όηακ θάπμημξ δεκ μπμνεί κα
απμμμκώζεη ηηξ δηαζπάζεηξ.

Ναναθάης

αθμιμοζεί

ημ

ενςηεμαημιόγημ

πμο

δόζεθε

ζηεκ

ανπή

ημο

πνμγνάμμαημξ ζημοξ μαζεηέξ ημο γεκηθμύ ζπμιείμο θαη πμο ημ ίδημ δόζεθε θαη
ζημ ηέιμξ ημο πνμγνάμμαημξ γηα κα δηενεοκεζμύκ μη αιιαγέξ πμο μπμνεί κα
οπήνλακ ζηε ζηάζε ηςκ μαζεηώκ ηςκ γεκηθώκ ζπμιείςκ μεηά από ηεκ
εοαηζζεημπμίεζή ημοξ θαη ηεκ επαθή ημοξ με ημοξ μαζεηέξ με ακαπενία.

Ερωτηματολόγιο

