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 κοπόρ: η παποτςίαςη ενόρ 
ππογπάμμασορ ςτνεκπαίδετςηρ ποτ 
τλοποιήθηκε ανάμεςα ςε δύο ςφολικέρ 
μονάδερ σηρ Ζακύνθοτ

 σόφοι: α) η ανάδειξη σηρ ςτνεπγαςίαρ 
και σηρ ςύμππαξηρ σψν δύο ςφολείψν 
και β) η επεξήγηςη σψν διαδικαςιών ποτ 
φπειάςσηκαν για σην ομαλή ένσαξη ενόρ 
μαθησή από σο ειδικό ςσο γενικό ςφολείο, 
μέςψ σηρ ςτνεπγασικήρ εκπαιδετσικήρ 
διαδικαςίαρ



 Αλλαγή υιλοςουίαρ σηρ εκπαίδετςηρ

 τνεκπαίδετςη (inclusion), ςτμπεπίληχη, 
ενςψμάσψςη, εκπαιδετσική ένσαξη: 
εκπαιδετσική και κοινψνική ένσαξη 
παιδιών με ειδικέρ ανάγκερ ςε μια ςφολική 
κοινόσησα (Ρήγα, 1997).



 Δημιοτπγία ενόρ ςφολείοτ όποτ όλα σα 
παιδιά με και φψπίρ ιδιαισεπόσησερ έφοτν 
σην δτνασόσησα να παπακολοτθήςοτν σο 
αναλτσικό ππόγπαμμα σηρ γενικήρ σάξηρ, 
λαμβάνονσαρ τπόχη σιρ εκάςσοσε ανάγκερ 
σοτρ, με σην πποςυοπά κασάλληλψν 
τπηπεςιών τποςσήπιξηρ (Γεψπγιάδη κ.α., 
2008). 



 Δημοσικό φολείο Οπεινήρ Ζώνηρ Ζακύνθοτ

 Ειδικό Δημοσικό φολείο Ζακύνθοτ

Αυοπμή για ση ςτνεπγαςία ήσαν έναρ μαθησήρ με
Διασαπαφή Ατσιςσικού Φάςμασορ (ΔΑΦ) - Ατσιςμό.

Φοισούςε 3 φπόνια ςσο Ειδικό Δημοσικό φολείο και
ςσαδιακά κπίθηκε όσι ήσαν ςε θέςη ένσαξηρ ςε
γενικό ςφολείο.



 Πώρ έγινε η ςτνεκπαίδετςη; 

-τνεπγαςία εκπαιδετσικών και από σα δύο 
ςφολεία

-τνεπγαςία με ειδικό πποςψπικό, χτφολόγο, 
κοινψνικό λεισοτπγό

-τνεπγαςία ςτνδταςσικά με φπήςη εξ 
αποςσάςεψρ μεθοδολογίαρ ψρ ππορ σην 

πποεσοιμαςία σοτ ππογπάμμασορ



Σο ππόγπαμμα ένσαξηρ και ςτνεκπαίδετςηρ 
διεξήφθη ςε σπειρ υάςειρ. 

1. σην ππώση υάςη: ενημέπψςη, πποεσοιμαςία 
και εταιςθησοποίηςη σηρ εκπαιδετσικήρ 
κοινόσησαρ ποτ θα ενσαςςόσαν ο μαθησήρ 
(μαθησών και εκπαιδετσικών), μέςα από:

βιψμασικέρ δπαςσηπιόσησερ, 

παιφνίδια πόλψν και ςτζήσηςη.

 Πποεσοιμαςία εκπαιδετσικών με εξ αποςσάςεψρ 
ανσαλλαγή τλικού και ςτνεφή επικοινψνία



Οι βιψμασικέρ δπαςσηπιόσησερ ποτ 
φπηςιμοποιήθηκαν ήσαν:

 «Ο λεμονόκοςμορ»

 Κινησικέρ δπαςσηπιόσησερ 

και παιφνίδια, όπψρ σα 

«Πεππασήμασα», «Σι μαρ 

ενώνει, σι μαρ φψπίζει»

 Διαβάςσηκε ένα παπαμύθι 

για σον ατσιςμό «Σο ατγό».



Παιφνίδια πόλψν

 τζήσηςη για σην πποεσοιμαςία σψν 
μαθησών για σον ατσιςμό



Δπάςειρ εταιςθησοποίηςηρ ςε θέμασα 
ανθπψπίνψν δικαιψμάσψν, ςσην καλλιέπγεια 
σοτ ςεβαςμού σηρ διαυοπεσικόσησαρ και ςσην 

ανάπστξη δεξιοσήσψν ενςτναίςθηςηρ.



Επίςκεχη σοτ Δημοσικού φολείοτ Οπεινήρ Ζώνηρ 
ςσο Ειδικό Δημοσικό φολείο Ζακύνθοτ, 
ππαγμασοποιώνσαρ κοινέρ δπάςειρ και 
ςτμμεσέφονσαρ ςσην ςφολική σοτρ καθημεπινόσησα



Παιφνίδια ενςτναίςθηςηρ, μπαίνψ ςση θέςη 
σοτ άλλοτ



τναναςσπουή και επικοινψνία μεσαξύ 
σψν μαθησών από σα δύο ςφολεία



2. σην δεύσεπη υάςη: Ανάπστξη κοινψνικών 
δεξιοσήσψν σοτ μαθησή με οπσικοποιημένο τλικό, 
κοινψνικέρ ιςσοπίερ & παιφνίδι πόλψν

 Πποεσοιμαςία ςσον μαθηςιακό σομέα

 Πποεσοιμαςία ςσον σομέα ςτμπεπιυοπάρ 

 Διαφείπιςη ςτναιςθημάσψν κασά σιρ αλλαγέρ ςσο 
ςφολικό πεπιβάλλον

 Διαφείπιςη θτμού και μασαίψςηρ



3. σην σπίση υάςη ππαγμασοποιήθηκε η ςσαδιακή 
ένσαξη σοτ μαθησή μια υοπά σην εβδομάδα (κάθε 
Παπαςκετή) ςσο γενικό ςφολείο με ςτνοδεία 
ειδικού πποςψπικού, μέφπι σο σέλορ σηρ ςφολικήρ 
φπονιάρ. 

Έγινε αμέςψρ αποδεκσόρ από ση ςφολική 
κοινόσησα σοτ γενικού ςφολείοτ.

Χπειάςσηκε πεπιςςόσεπη καθοδήγηςη ςσον 
επικοινψνιακό σομέα, ςσα διαλείμμασα και ςσην 
αλληλεπίδπαςη με σοτρ άλλοτρ μαθησέρ 
(κοινψνικέρ δεξιόσησερ).



Αξιοςημείψσο: έγιναν πολλέρ 
πποςαπμογέρ σοτ γενικού ςφολείοτ ςσιρ 
ανάγκερ σοτ μαθησή με ΔΑΦ: 

αλλαγή αιθοτςών

αλλαγή ημεπομηνιών για να είναι ο 
μαθησήρ ςε εκδπομέρ και δπάςειρ σοτ 
γενικού ςφολείοτ

 πόλορ ςσο θεασπικό σηρ γιοπσήρ λήξηρ



 Σα αποσελέςμασα ατσού σοτ 
ππογπάμμασορ ςτνεκπαίδετςηρ υάνηκαν 
μέςα ςσα επόμενα δύο ςφολικά έση ποτ 
ακολούθηςαν, καθώρ έγινε η ολική ένσαξη 
σοτ μαθησή με ΔΑΦ ςσο γενικό ςφολείο με 
απαπαίσηση πποϋπόθεςη σην παπάλληλη 
ςσήπιξή σοτ. 



 Ο μαθησήρ από εκεί ποτ ςσην απφή ήσαν 
ελάφιςσα ανεκσικόρ ςε αλλαγέρ, με ένσονα 
ςτναιςθημασικά ξεςπάςμασα, με 
δτςκολίερ ςσον ππουοπικό λόγο, ένσονη 
ατσοαποππόυηςη και διάςπαςη πποςοφήρ, 
ςσαδιακά έγινε πολύ πιο ππόθτμορ, 
ςτνεπγασικόρ, πποςαπμοςσικόρ και 
ετέλικσορ ςσην νέα σοτ ςφολική 
ππαγμασικόσησα. 



Σα ππογπάμμασα ςτνεκπαίδετςηρ είναι 
ππαγμασικά βοηθησικά επγαλεία, απκεί να 
τπάπφοτν οι εξήρ ςημανσικέρ πποϋποθέςειρ:

 ξεκάθαποι ςσόφοι, 

 ςτμβολή σηρ παπάλληληρ ςσήπιξηρ, 

 ςψςσή πποεσοιμαςία και οπγάνψςη σψν 
απαισούμενψν βημάσψν, 

 ςτνεπγαςία όλψν σψν εμπλεκομένψν με όλοτρ 
σοτρ δτνασούρ σπόποτρ (δια ζώςηρ ή εξ 
αποςσάςεψρ) 



 ςτφνή αξιολόγηςη σηρ ποπείαρ σοτ 
ππογπάμμασορ

 δημιοτπγία ενόρ ετέλικσοτ ππογπάμμασορ 
πποςαπμοςμενοτ ςσιρ ανάγκερ σοτ 
μαθησή με ΔΑΦ, ςε ςτςφέσιςη πάνσα με 
σιρ ανάγκερ και σψν τπολοίπψν μαθησών 
σοτ γενικού ςφολείοτ. 



Άννα Κόκκαλη 
anna.kokkali@yahoo.gr
Αναςσαςία Φεπυτπή
anferfir@hotmail.com
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