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Άξονας : Συνεκπαίδευση  

Συνεκπαίδευση. Τι γίνεται στην πράξη; Ένα παράδειγμα 
Βελκοπούλου Ιωάννα ΠΕ71, Γιολτζόγλου Αλέξανδρος ΠΕ71, Κυλώνη 
Μαρία ΠΕ11, Λημνιώτου Ευαγγελία ΠΕ70, Μαραγκού Μαρία ΠΕ70 
1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 

3 

Δράσεις που εστιάζουν στην υλοποίηση της συνεκπαίδευσης 
Κατάνου Έλενα, Π.Ε.71 , Τμήμα Ένταξης 7ου Δ.Σ. Δράμας 
Μπουχορίκου Ευθυμία, Π.Ε.71, Τμήμα Ένταξης Ξηροποτάμου 
 

3 

Συνεργασία  μαθητών  του ΕΕΕΕΚ Γενισέας με μαθητές των 
Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ξάνθης 
Ψωμακέλης  Κλεομένης,  Ντουραντώνη  Παρασκευή 
ΕΕΕΕΚ Γενισέας 

4 

Συνεκπαίδευση μαθητών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες 

Γεωργία Δουλιάκα, ΠΕ 20.50, MEd Inclusive Education/Υποψήφια 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
ΕΕ Γυμνάσιο Καβάλας 
 

4 

Κοινωνικοποίηση των παιδιών με θετικά και αρνητικά 
συναισθήματα 
ΙΡΔΑΝΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ23 
ΚΟΥΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ60.50 
2/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΖΥΓΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

5 

Άξονας: Τέχνη και εκπαίδευση  

Κατασκευή καλαθιών - πλέκουμε καλάθια, πλέκουμε το παλιό 
με το καινούριο 
Αραμπατζή Αγγελική ΠΕ 18.15 

5 

Μαθαίνοντας το σώμα μέσα από τη ζωγραφική 
Φιλίππου Ζωή – Βάκουλη Βίκυ ΠΕ 08 
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Το μάθημα των εικαστικών ευκαιρία για την αποδοχή της 
διαφορετικότητας 
Παπαδοπούλου Αθηνά ΠΕ 23 

Κωνσταντινίδης Αθανάσιος ΠΕ 08   

Παπαδημητρίου Γεωργία ΠΕ 08 
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Πάντα η μουσική ενώνει 
Ιατρίδου Μαρία ΠΕ 16.01 

Αθιανός Απόστολος ΠΕ 16.01   
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΄Άξονας : Δράσεις  

Σχέδια εργασίας (projects) σε ΤΕ (Μελέτη περίπτωσης) 
Παρουσίνα Μαρία ΠΕ 70.50 
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Κατανοώντας τους φίλους 
Κιπριτσή Ειρήνη ΠΕ 70 ΕΑΕ 
 

8 

Ο ρόλος της αγωγής υγείας στην προώθηση της αποδοχής και της 
κοινωνικοποίησης  
Γκόνα 

8 
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Χουσμεκιάρη  

Ecomobility, free mobility 
 
Δουσόπουλος Ευστάθιος, ΕΕΕΕΚ Καβάλας & 5ο Γυμνάσιο 

8 

Μαθαίνουμε ….. παρέα 
Ζαφειροπούλου Παρθένα, 
Κυριαζούδη Αικατερίνη 
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Ειδική Αγωγή-Γενική Αγωγή-Μετάβαση  
Ειδικό Νηπιαγωγείο Δράμας 
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Άξονας : Συνεκπαίδευση  
 
 

"Συνεκπαίδευση. Τι γίνεται στην πράξη; Ένα παράδειγμα." 
 
Βελκοπούλου Ιωάννα ΠΕ71, Γιολτζόγλου Αλέξανδρος ΠΕ71, Κυλώνη Μαρία ΠΕ11, 
Λημνιώτου Ευαγγελία ΠΕ70, Μαραγκού Μαρία ΠΕ70 
1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 
 

 
Περίληψη: 
Παρουσίαση Πρωτοκόλλου συνεκπαίδευσης με Γενικό σχολείο, αδυναμίες που 
εντοπίστηκαν στην εφαρμογή ,θετικά και αρνητικά σημεία κατά την υλοποίηση. Η 
αξιοποίηση της παιδικής yoga 
 

Δράσεις που εστιάζουν στην υλοποίηση της συνεκπαίδευσης 
 
Κατάνου Έλενα, Π.Ε.71 , Τμήμα Ένταξης 7ου Δ.Σ. Δράμας 
Μπουχορίκου Ευθυμία, Π.Ε.71, Τμήμα Ένταξης Ξηροποτάμου 
 
 

 

Περίληψη: 

Στο πλαίσιο της ημερίδας, έχουμε την πρόθεση να κάνουμε μια παρουσίαση που 

αφορά το ζήτημα της συνεκπαίδευσης.  Η παρουσίαση στηρίζεται στη συνεργασία 

δυο εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής , που εργάζονται σε τμήματα ένταξης του νομού 

Δράμας. Η θεματική που θα αναπτύξουμε αφορά την ευαισθητοποίηση του 

μαθητικού πληθυσμού γύρω από θέματα ειδικής αγωγής, τον συγχρωτισμό των 

μαθητών γενικής και ειδικής αγωγής , το άνοιγμα του σχολείου προς το κοινωνικό 

σύνολο και τη συμβολή του στην ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή της 

διαφορετικότητας. Θα παρουσιαστούν: 

 δράσεις που έγιναν με αφορμή παγκόσμιες ημέρες 

 δράσεις συνεργασίας μεταξύ δυο σχολείων με στόχο την ευαισθητοποίηση 

των μαθητών γενικής αγωγής γύρω από το ζήτημα της αντιμετώπισης της 

αναπηρίας 

 δράσεις διαμέσου των οποίων φέραμε τους μαθητές μας σε επαφή με άτομα 

με ειδικές ανάγκες 

 Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε ένας μαθητής με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες να πάψει να είναι αόρατος στη γενική τάξη- Κοινές 
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δράσεις μαθητών γενικής και ειδικής αγωγής (σχολική εφημερίδα/ ομαδικά 

παιχνίδια/ κ.τ.λ.) 

 

«Συνεργασία  μαθητών  του ΕΕΕΕΚ Γενισέας με μαθητές των Γυμνασίων της 
Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ξάνθης» 
 
Ψωμακέλης  Κλεομένης,  Ντουραντώνη  Παρασκευή 
ΕΕΕΕΚ Γενισέας 

 

Περίληψη: 

 Στα πλαίσια προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές της Στ 

τάξης του ΕΕΕΕΚ Γενισέας συμμετείχαν στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ο 

πολλαπλασιασμός των φυτών». Ένας από τους στόχους του προγράμματος ήταν και 

η συνεργασία των μαθητών με συμμαθητές τους αλλά και με άλλους μαθητές 

Γυμνασίων της ΠΕ Ξάνθης.  

Αυτή η παρουσίαση αναφέρετε στη συνεργασία των μαθητών του ΕΕΕΕΚ :  

1ον με τους μαθητές του συστεγαζόμενου γυμνασίου Γενισέας 

2ον με τους μαθητές του 7ου γυμνασίου Ξάνθης 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθούν πρακτικές συνεργασίας που 

ευνοούν την συμπερίληψη. 

 

 

Συνεκπαίδευση μαθητών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες 

Γεωργία Δουλιάκα, ΠΕ 20.50, MEd Inclusive Education/Υποψήφια Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
ΕΕ Γυμνάσιο Καβάλας 
 

 

Περίληψη: 

Η δημιουργία σχολείων στα οποία εφαρμόζονται προγράμματα 

συνεκπαίδευσης προϋποθέτει αλλαγές στη δομή, στη λειτουργία του σχολείου αλλά 

και στην εκπαιδευτική πολιτική γενικότερα. Η επιτυχία της συνεκπαίδευσης, ωστόσο, 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις στάσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών προς τη 

συνεκπαίδευση και προς τα άτομα με αναπηρία.  

Επιπλέον, σχετικές έρευνες κατέδειξαν ότι η επιτυχία της συνεκπαίδευσης 

επηρεάζεται και από τη στάση των συνομηλίκων τόσο απέναντι στους μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και στην ίδια την συνεκπαίδευση. 



5 
 

Η θετική στάση των μαθητών χωρίς αναπηρία απέναντι στους μαθητές με 

αναπηρία δημιουργεί στους δεύτερους ένα αίσθημα αποδοχής, το οποίο είναι 

προϋπόθεση για την επίτευξη της μάθησης. 

 

 

Κοινωνικοποίηση των παιδιών με θετικά και αρνητικά συναισθήματα 
 
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ23 
ΚΟΥΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ60.50 
2/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΖΥΓΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

 

Περίληψη: 

Στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης των μαθητών μας, του Ειδικού Νηπιαγωγείου Ν. 

Ζυγού  Ξάνθης με το Νηπιαγωγείο  του Ν. Ζυγού που μοιραζόμαστε την ίδια αυλή και 

η επαφή μας είναι καθημερινή. Ο στόχος μας ήταν η κοινωνικοποίηση και η 

εξοικείωση των παιδιών με τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα. Ασχοληθήκαμε 

με την αναγνώριση των συναισθημάτων μέσα από κολάζ και  ανάγνωση 

παραμυθιών. Φτιάξαμε φαταούλες  με τις εκφράσεις προσώπου(χαρά. λύπη)  αλλά 

και με το σώμα μας και με τα χόρτα της αυλής. 

 

 

 

Άξονας : Τέχνη και εκπαίδευση 

 

 

 «Κατασκευή καλαθιών - πλέκουμε καλάθια, πλέκουμε το παλιό με το 
καινούριο» 
 
Αραμπατζή Αγγελική, ΠΕ 18.15 
ΕΕΕΕΚ Γενισέας Ξάνθης 

 

Περίληψη: 

Παρουσίαση του Πολιτιστικού Προγράμματος «Κατασκευή καλαθιών - 

πλέκουμε καλάθια, πλέκουμε το παλιό με το καινούριο», όπου οι μαθητές γνώρισαν  

την ιστορία των καλαθιών και την εξέλιξη τους από τα παλαιά χρόνια έως και σήμερα. 

Για την σφαιρική προσέγγιση του θέματος,  οι μαθητές πραγματοποίησαν  επισκέψεις 

στην πόλη της Ξάνθης, αλλά  και δέχτηκαν επίσκεψη στο χώρο του σχολείου τους. 

Συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις  και έκαναν χρήση των Νέων Τεχνολογιών – ΤΠΕ. 

Ήρθαν σε επαφή με τοπικό φορέα και με  ιδιώτη επαγγελματία. Συνεργάστηκαν με 
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συμμαθητές τους που υλοποιούσαν παράλληλα Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα. 

Υλοποίησαν κοινές δράσεις με μαθητές Β΄ τάξης Γυμνασίου Γενικής Παιδείας και η 

συνεργασία αυτή αποτέλεσε καταλύτη στην συμπλήρωση του θέματος και 

ολοκλήρωση του προγράμματος. 

 

«Μαθαίνοντας το σώμα μέσα από τη ζωγραφική» 
 
Βάκουλη Βίκυ, Φιλίππου Ζωή , Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΠΕ08  
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γενισέας Ξάνθης 

 

Περίληψη: 

Παρουσίαση της εικαστικής δράσης «Μαθαίνοντας το σώμα μέσα από τη 

ζωγραφική» που έλαβε χώρα στο εσωτερικό προαύλιο του σχολείου μας. 

Συμμετείχαν παιδία από το ΕΕΕΕΚ και το συστεγαζόμενο Γυμνάσιο της Γενισέας 

δημιουργώντας ζωγραφιές συνθέσεις αποτελούμενες από διάφορα μέρη του 

σώματος. 

 

 «Το μάθημα των εικαστικών ευκαιρία για την αποδοχή της 
διαφορετικότητας» 
 
Παπαδοπούλου Αθηνά ΠΕ23, Κων/δης Αθανάσιος  ΠΕ08, Παπαδημητρίου 
Γεωργία ΠΕ 08 
ΕΕΕΕΚ Δράμας 
 

 

Περίληψη: 

              Για την υλοποίηση της πρακτικής στο πλαίσιο δράσεων συνεκπαίδευσης 

συνεργάστηκαν τρία σχολεία: το ΕΕΕΕΚ Δράμας, το Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο και το 15ο 

δημοτικό σχολείο Δράμας. Η συνεργασία έγινε στο μάθημα των καλλιτεχνικών. 

Συγκεκριμένα μαθητές από τα τρία σχολεία αντάλλαξαν εκπαιδευτικές επισκέψεις 

όπου αρχικά προηγήθηκαν δράσεις για την γνωριμία των μαθητών, την ανάπτυξη 

σχέσεων και την αποδοχή της διαφορετικότητας και στη συνέχεια συνεργάστηκαν σε 

επίπεδο τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος των καλλιτεχνικών. 

       Τέλος για την διάδοση των αποτελεσμάτων της πρακτικής και μετά την 

ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών επισκέψεων πραγματοποιήθηκε έκθεση κεραμικής 

με τα έργα των μαθητών από τα τρία σχολεία. Η έκθεση ήταν ανοικτή για το κοινό και 

τα σχολεία της πόλης. 
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            Όσα σχολεία επισκέφθηκαν την έκθεση συμμετείχαν σε δράσεις για την 

διαφορετικότητα, ξεναγήθηκαν στην έκθεση και τέλος ήρθαν σε επαφή με τον πηλό. 

 

«Πάντα η Μουσική ενώνει» 
 
 Η εκπαιδευτικός του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δράμας: Ιατρίδου Μαρία (ΠΕ16.01)          και του 
2ου Γυμνασίου Δράμας: Αθιανός Απόστολος (ΠΕ16.01)           
 

 

Περίληψη: 

          Στο πλαίσιο του μαθήματος της Μουσικής  οι εκπαιδευτικοί του των δύο 

σχολείων πραγματοποιήσαμε, ανταλλάσσοντας  εκπαιδευτικές επισκέψεις και με 

την συμμετοχή των μαθητών των δύο παραπάνω σχολείων, μια σειρά από 

βιωματικές δραστηριότητες για την ανάδειξη της συνεκπαίδευσης οι οποίες 

περιελάμβαναν μουσικά παιχνίδια, τραγούδια και χορό. Συγκεκριμένα οι μαθητές 

συμμετείχαν σε παιχνίδια, χορό και τραγούδι, δράσεις που στόχο είχαν να 

ενισχύσουν την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία και τη γνωριμία και να συμβάλουν 

στην αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό μεταξύ τους. 

         Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά κάτι που ενισχύει την πεποίθηση για 

συνέχιση παρόμοιων συνεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και στο μέλλον. 

 

 

 

 

Σχέδια Εργασίας (Projects) σε Τ. Ε. (Μελέτη Περίπτωσης) 
 
Παρουσίνα Μαρία, ΠΕ 70.50 
1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου 
 

 

Περίληψη:  
Για την επιτυχή εφαρμογή της συνεκπαίδευσης είναι απαραίτητη η προσαρμογή του 
σχολείου στις ατομικές ανάγκες όλων των παιδιών. Αυτό προϋποθέτει αλλαγές στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, στο αναλυτικό πρόγραμμα και στις μεθόδους διδασκαλίας. Η 
παρούσα εισήγηση αφορά την εφαρμογή της μεθόδου Project (Σχέδιο Εργασίας), σε 
μαθήτρια της Ε' τάξης, στο Τμήμα Ένταξης, ως καταλληλότερη μέθοδος διδασκαλίας 

 

Άξονας:  δράσεις 
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για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής της και τη βελτίωση της κοινωνικότητας της, 
ώστε να ενταχθεί ομαλά στην τυπική τάξη και μετέπειτα στην ευρύτερη κοινωνία.   
 

"Κατανοώντας τους φίλους" 
 
Κιπριτσή Ειρήνη, ΠΕ 70 ΕΑΕ 
14ο ΔΣ Δράμας 
 

 

Περίληψη: 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του Γ΄ Μέρους του Προγράμματος 

"Κατανοώντας τους φίλους", ένα πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών στη 

διαφορά και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.  (Catherine Faherty). Συγκεκριμένα, 

το Γ΄ Μέρος του προγράμματος αναφέρεται στην κατανόηση από τους συμμαθητές 

του ενός μαθητή με σύνδρομο Asperger ή αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας που 

παρακολουθεί την κανονική τάξη. Για το σκοπό αυτό θα παρουσιαστεί αναλυτικά η 

υλοποίηση του πρόγραμματος "Έκτη Αίσθηση ΙΙ" της Carol Gray  

 

 

Ο ρόλος της αγωγής υγείας στην προώθηση της αποδοχής και της 
κοινωνικοποίησης 
 
Γκόνα, Χουσμεκιάρη  
ΕΕΕΕΚ Ξάνθης 

 

Περίληψη:  

Η σχολική νοσηλευτική εκτός από το βασικό ρόλο της παροχής φροντίδας και 

προαγωγής της υγείας των μαθητών, προσεγγίζει πολύπλευρα το σύστημα της 

εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Η 

επιμόρφωση αυτή αναλύει και αναδεικνύει τη συμβολή της αγωγής υγείας στην 

αποδοχή και κοινωνικοποίηση των μαθητών στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Ecomobility, free mobility 
 
Υπεύθυνος προγράμματος  
Δουσόπουλος Ευστάθιος 
 

 

Περίληψη:  
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 Το προγραμμα free mobility και eco mobility αφορά την ανεμπόδιστη και 
την οικολογική μετακίνηση εντός πόλεων.  
  Οι μαθητές μελετούν την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή που 
αποφασίζουν και προτείνουν λύσεις για να βελτιωθούν τα προβλήματα που 
υπάρχουν στο κομμάτι της προσβασιμότητας και της μετακίνησης.  
Στα πλαίσια του προγράμματος λοιπόν, το ΕΕΕΕΚ Καβάλας συνεργάστηκε με το 5ο 
Γυμνάσιο Καβάλας προκειμένου να μελετήσουν και να προτείνουν λύσεις για την 
προσβασιμότητα και τη μετακίνηση στη συνοικία της Παναγίας στην Καβάλα.  
 Οι μαθητές των σχολείων πραγματοποίησαν συνατήσεις στους χώρους των δύο 
σχολείων, γνωρίστηκαν, συζήτησαν τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει και έκαναν 
καταμερισμό των εργασιών για τις προτεινόμενες λύσεις. Το ΕΕΕΕΚ Καβάλας 
ασχολήθηκε με το κομμάτι της προσβασιμότητας, ενώ το 5ο Γυμνάσιο με το κομμάτι 
της οικολογικής μετακίνησης στην περιοχή.  
 Η συνεργατική προσέγγιση του θέματος, δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο 
αποτέλεσμα το οποίο παρουσιάστηκε σε μία εκδήλωση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, η 
οποία άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στους παρευρισκομένους. Εκτός όμως από 
αυτό, τα οφέλη αυτής της συνεργασίας ήταν πολλαπλά για τους μαθητές και των δύο 
σχολείων αφού ήρθαν πιο κοντά στην πραγματικότητα ο ένας του άλλου και έχτισαν 
ιδιαίτερες σχέσεις.  
 
 
 

“Μαθαίνουμε.....παρέα” 
 
Ζαφειρόπουλου Παρθένα, Κυριαζούδη Αικατερίνη 

 

Περίληψη:  
 Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στα πλαίσια των προγραμμάτων “Αγωγή 

Υγείας”. Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το Γυμνάσιο 

Καρβάλης. Οι μαθητές των δύο σχολείων (16 στο σύνολο - 8 από κάθε σχολείο) 

συμμετέχουν σε διαφορετική κάθε φορά δράση, έχοντας έτσι την ευκαιρία να 

αλληλοεπιδράσουν, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν μεταξύ τους φιλικές 

σχέσεις.  

 Καθώς κύριος στόχος του προγράμματος είναι η περαιτέρω κοινωνικοποίηση 

και κοινωνική ένταξη των μαθητών μας, είναι ιδιαιτέρα σημαντικό να έρθουν σε 

επαφή με συνομήλικα παιδιά ενός τυπικού σχολείου. Από την άλλη, δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές του τυπικού σχολείου να συναναστραφούν με τους 

μαθητές μας και να διευρύνουν έτσι τους ορίζοντες τους αναφορικά με τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, τη διαφορετικότητα και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Παράλληλα όλοι οι συμμετέχοντες μαθαίνουν καινούργια πράγματα και εξασκούν τις 

δεξιότητες τους.  

 Οι συναντήσεις του προγράμματος γίνονταν κατά κύριο λόγο στο χώρο του 

δικού μας σχολείου. Οι δράσεις μας τις περισσότερες φορές φροντίζαμε να έχουν 

σχέση με τα εργαστήρια που λειτουργούν στο σχολείο μας για δύο λόγους, για να 
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είναι εξοικειωμένα τα δικά  μας παιδιά αλλά και γιατί θέλαμε να δείξουμε στα παιδιά 

του γυμνασίου  κάποιες από τις βασικές λειτουργίες του σχολείου μας. Οι 

συμμετέχοντες του προγράμματος χωρίζονταν σε ομάδες κάθε φορά με μαθητές και 

από τα δύο σχολεία σε κάθε ομάδα για άμεση αλληλεπίδραση και το εντυπωσιακό 

ήταν ότι πολύ γρήγορα υπήρξε προσπάθεια από κοινού δράσης στις δραστηριότητες 

και στις ασκήσεις που είχαν κάθε φορά να κάνουν με μεγάλη ευχαρίστηση. 

 

«Προγράμματα συνεργασίας» 
 
Κελέση Δήμητρα 
1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας 

 

Περίληψη: 

Προγράμματα συνεργασίας του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καβάλας με 2 Γενικά 

Σχολεία” 

1. Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων σε συνεργασία με το 6ο Γυμνάσιο Καβάλας 

2.Πραγματοποίηση Περιβαλλοντικού Προγράμματος και επίσκεψη στο ΚΠΕ Βελβεντού σε 

συνεργασία με το 1ο ΔΣ Νέας Περάμου Καβάλας. 

 

 

Ειδική Αγωγή-Γενική Αγωγή-Μετάβαση  
 
Ειδικό νηπιαγωγείο Δράμας 

 

Περίληψη 

Η μετάβαση από το Ειδικό Νηπιαγωγείο στο Ειδικό Δημοτικό δεν θα πρέπει να 

θεωρείται αυτονόητη και να αποτελεί μονόδρομο. Η Νομοθεσία ορίζει σαφώς το δικαίωμα 

μετεγγραφής παιδιού από μονάδα Ειδικής σε μονάδα Γενικής Αγωγής όταν πληρούνται οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις. 


