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Συνεργασία- συνεκπαίδευση του ΕΕΕΓ-Λ Δράμας με σχολεία της Α/θμιας 
 
ΕΕΕΓ-Λ Δράμας 
 
Κωνσταντινίδης Αθανάσιος, ΠΕ08 
 

 

Το σχολείο μας συνεργάστηκε με το 15ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας καθώς και 

με το 12ο και 13ο. Σκοπός ήταν η συναναστροφή και η συνεργασία των μαθητών. Από 

τον πρώτο μήνα της σχολικής χρονιάς με το 15ο Δημοτικό σχολείο Δράμας στα 

πλαίσια της συνεκπαίδευσης οι μαθητές συνεργάστηκαν στη ζωγραφική και στον 

πηλό με εκατέρωθεν επισκέψεις στα εργαστήρια των δυο σχολείων. Τελική έκβαση 

της συνεργασίας αυτής ήταν η κοινή έκθεση των δύο σχολείων στο κέντρο της πόλης. 

Τα άλλα δυο σχολεία επισκέφθηκαν το εργαστήριο του σχολείου μας πριν το 

Πάσχα και δημιούργησαν όλοι μαζί λαμπάδες με την καθοδήγηση μαθητών του 

ειδικού Γυμνασίου. Επίσης έγινε επίδειξη από μαθητές του Ειδικού Γυμνασίου-

Λυκείου πως κατασκευάζεται ένα αγγείο σε ηλεκτρικό τροχό. 

Η χαρά και η συνεργασία των μαθητών όλων των σχολείων ήταν μεγάλη 

καθώς και τα οφέλη που εισέπραξαν. 

«Role Models» 
 
ΕΕΕΓ-Λ Καβάλας 
 
Μπακαρού Ρέα 
Χατζησάββα Δέσποινα 
 

 

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Καβάλας συμμετέχει στην 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Εθνική Μονάδα Erasmus + με τίτλο 

«Role Models» που ως γενικό στόχο έχει την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής. Το 

Πρόγραμμα στοχεύει στη βιωματική εκπαίδευση των μαθητών και στη δημιουργία 

δικτύου ατόμων, προκειμένου να λειτουργήσουν ως πρότυπα και να εμπνεύσουν 

τους μαθητές. Στο Πρόγραμμα υποστηρίζεται και αναδεικνύεται η ενεργός μάθηση- 

μπορώ να γίνω καλύτερος, καθώς και η νοοτροπία ανάπτυξης.                                                                                          

           Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το ΕΕΕΓ-Λ Καβάλας είναι 

η μόνη ΣΜΕΑΕ που συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
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Διδασκαλία της Ιλιάδας 
 
ΕΕΕΓ-Λ Καβάλας 
 
Χρυσοπούλου Άννα 
 

 

Διδασκαλία της Ιλιάδας με τη μέθοδο της δραματοποίησης σε τάξη, στην 

οποία φοιτούν δύο μαθητές με αυτισμό, με στόχο την κοινωνικοποίησή τους και την 

ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα. Ειδικά διαμορφωμένα θέματα εξετάσεων.  Οι 

παραπάνω καλές πρακτικές έγιναν στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών (Φιλόλογοι) με το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό 

((Λογοθεραπεύτρια).  

 

Τοπικό θεματικό δίκτυο για τη Διαφορετικότητα «Απλώνουμε το χέρι μας στη 
διαφορετικότητα» 
 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών 
 
Καρρά Χρυσάνθη, Διευθύντρια Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών  

 

Βασικός στόχος δημιουργίας του δικτύου ήταν η καλλιέργεια κουλτούρας αποδοχής 

της διαφορετικότητας στα σχολεία μας. Φιλοσοφία του δικτύου είναι η άποψη ότι ο 

σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτη αποδοχή της, συμβάλλει 

στη δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού 

και δίκαιης μεταχείρισης. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι  πραγματοποιήθηκαν δράσεις που προωθούν την: 

 Αναγνώριση της διαφορετικότητας και των ειδικών αναγκών συνανθρώπων μας 

 Ευαισθητοποίηση μέσα από συμμετοχή σε συγκεκριμένες δράσεις 

 Συμμετοχή όλων για την άρση των διακρίσεων 
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Γνωρίζω το εαυτό μου -Ζω στην κοινότητα 
Αγωγή υγείας 
 
ΕΕΕΕΚ Δράμας 
 
Παπαδοπούλου Αθηνά, ΠΕ23 
Βέσκου Μαρία, ΠΕ30 
Μαυρίδου Αναστασία, ΠΕ25 
 

 

Στόχοι του προγράμματος ήταν η Αυτογνωσία – ενσυναίσθηση, η 

αυτοεξυπηρέτηση  και η Κοινωνικοποίηση των μαθητών. 

 Υποθέματα του προγράμματος ήταν: 

 Γνωρίζω και φροντίζω τον εαυτό μου 
 Αυτοπαρουσιάζομαι 
 Αναγνωρίζω τις ανάγκες μου και ανταποκρίνομαι σε αυτές 
 Μαθαίνω να κυκλοφορώ  
 Μαθαίνω τα νομίσματα 
 Γνωρίζω τα καταστήματα και εκπαιδεύομαι στη χρήση τους 

Προγραμματισμός δράσεων 
 Ιανουάριος:  

o Ασκήσεις Αυτογνωσίας-ενσυναίσθησης  
 Φεβρουάριος:  

o Δεξιότητες επικοινωνίας 
o Κυκλοφοριακή Αγωγή 

 Μάρτιος –Απρίλιος- Μάιος:  
o Επίσκεψη σε   Καταστήματα της περιοχής (φούρνο, μαναβικό, σούπερ 

μάρκετ, καφέ) και πραγματοποίηση συναλλαγών. 
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Υγιής σεξουαλικότητα και ανάπτυξη κοινωνικοσεξουαλκικών δεξιοτήτων σε 
άτομα με νοητική στέρηση και αυτισμό. 
 
ΕΕΕΕΚ Δράμας 
 
Μαυρίδου Αναστασία, ΠΕ25 
Μπαχαροπούλου Ελισάβετ, ΔΕ01 
 

 

ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ: 

 Αναγνώριση  και κατανόηση των λειτουργιών και των μερών του σώματος. 

 Που επιτρέπεται και που απαγορεύεται να αγγίζουν τους άλλους και οι άλλοι 
αυτούς. 

 Σε ποιους επιτρέπεται και σε ποιους απαγορεύεται να βγάζουν τα ρούχα 
τους,. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

Σωματογνωσία 

 Αρσενικό θηλυκό 

Ποιο άγγιγμα επιτρέπεται και ποιο απαγορεύεται 

Ιδιωτικός και δημόσιος χώρος  

ΟΧΙ ΤΡΕΧΩ ΛΕΩ,  

Καλά και κακά μυστικά. 

Τι προσέχω και τι παρατηρώ. 

 

 

Προώθηση της κοινωνικοποίησης των μαθητών/-τριών μέσω της 
διεπιστημονικής συνεργασίας 
 
ΕΕΕΕΚ Καβάλας 
 
Κερανοπούλου – Γκόλιου Γλυκερία, ΠΕ23 
Γρηγοριάδου Ευτέρπη, ΠΕ80 
Προσπαθοπούλου Ελπίδα, ΠΕ30 
 

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας εκπαιδευτικών και ΕΕΠ, η εκπαιδευτικός 

τουριστικών επιχειρήσεων, η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός του σχολείου 

εργαστήκαμε με κύριο σκοπό την προώθηση της κοινωνικοποίησης των μαθητών/-
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τριών και την ενίσχυση της αυτονομίας τους. Ταυτόχρονα, βασικό μας μέλημα 

αποτέλεσε η κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών/-τριών με τους κατοίκους της 

περιοχής όπου στεγάζεται το σχολείο μας. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων 

έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση βιωματικών τρόπων μάθησης και στην ενεργή 

εμπλοκή των μαθητών/-τριών σε καθημερινές κοινωνικές δραστηριότητες.  

 

Πρακτικές διεπιστημονικής συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους στην 
εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
 
ΕΕΕΕΚ Κομοτηνής 
 
Τσιβίκη Ροδόπη, ΠΕ80 
 

 

Το πρόγραμμα της διατροφής υλοποιήθηκε στα πλαίσια του εργαστηρίου της 

αυτόνομης διαβίωσης. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές να 

κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της υγιεινής διατροφής και να μάθουν να ξεχωρίζουν 

την υγιεινή από την ανθυγιεινή διατροφή. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τα μέσα, 

το εκπαιδευτικό υλικό και οι διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για να 

υλοποιηθεί το πρόγραμμα και να επιτευχθεί ο αρχικός σκοπός του. 

 

«Το ρόδι κύλισε και βρήκε το κυδώνι» - Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 
 
ΕΕΕΕΚ Γενισέας Ξάνθης 
 
Τοπτσικιώτη Μάγδα, ΔΕ01 
Μαμέλη Θεοδώρα, ΠΕ78 
Γιαννακοπούλου Ευστρατία, ΠΕ78 

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την μεταποίηση του ροδιού και του 

κυδωνιού σε λικέρ, γλυκό του κουταλιού, καθώς και άλλα παράγωγά τους.  Σκοπό 

έχει τη γνωριμία των μαθητών με την έννοια της μεταποίησης, την εκμάθηση 

κανόνων υγιεινής τόσο κατά τη διάρκεια παρασκευής (χρήση γαντιών και ποδιάς, 
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ειδικό σκουφάκι στο κεφάλι) όσο και κατά τη διάρκεια κονσερβοποίησης 

(αποστείρωση μπουκαλιών – βάζων, σωστό σφράγισμα), την εξάσκηση της λεπτής 

κινητικότητας, την ομαδικότητα και την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και 

αλληλοβοήθειας. Μέσα από τη συνεργασία του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με 

τους εκπαιδευτικούς του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ που ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη θεματική 

ενότητα προωθήθηκε η κοινωνικοποίηση των μαθητών και  έγινε προσπάθεια να 

αντιμετωπιστούν προβληματικές συμπεριφορές που ενυπήρχαν.  

 “ Τρώγεται;;; ” -  Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 

ΕΕΕΕΚ Γενισέας Ξάνθης 
 
Γαλαμάτη Αναστασία, ΠΕ88.01 

 Μπαλτατζή Ζωή, ΠΕ28 

Καψιώχα Μήνα, ΠΕ02.50 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας με τίτλο “ Τρώγεται ;;;” οι 

μαθήτριες του τμήματος Β2 του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ξάνθης έλαβαν στοιχειώδεις γνώσεις για τη 

συσκευασία, τη συντήρηση καθώς και για τις επιπτώσεις που  επιφέρει η αλλοίωση 

των τροφίμων στην υγεία. Ενημερώθηκαν για την προσωπική υγιεινή και την ασφαλή 

προετοιμασία των γευμάτων έτσι ώστε ακολουθώντας μια σωστή διατροφή να 

επιτυγχάνουν καλή φυσική κατάσταση. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 

δραστηριότητες εντός της αίθουσας (κολάζ, αντιστοιχίσεις, προβολή βίντεο), καθώς 

και επισκέψεις σε κυλικείο, σούπερ-μάρκετ και χώρο εστίασης, ενώ ακολούθησε 

ενημέρωση από το κλιμάκιο του ΕΦΕΤ ( Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων).  
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«Γέρα δόντια – Όμορφα χαμόγελα» - Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 
 
ΕΕΕΕΚ Γενισέας Ξάνθης 
 
Χατζηιωαννίδου Βιργινία, ΠΕ30 
Μανούσου Παναγιώτα, ΠΕ23 
Καλαμάρης Κωνσταντίνος, ΠΕ25 

 

Η παρουσίαση θα αφορά στο πρόγραμμα αγωγής υγείας που 

πραγματοποιήθηκε στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ το τρέχον διδακτικό έτος. Το πρόγραμμα στόχευσε 

στον έλεγχο της γενικότερης σωματικής υγείας των μαθητών/τριών και στην πρακτική 

αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Σκοπό δεν αποτέλεσε 

μόνο η έμπρακτη βοήθεια στα θέματα υγείας των παιδιών αλλά και η προώθηση της 

κοινωνικοποίησής τους μέσω της επαφής και εξοικείωσης με τις διάφορες κοινωνικό-

ιατρικές υπηρεσίες και φορείς. Εξίσου σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση των 

παιδιών και των οικογενειών τους σε θέματα υγείας. 

 

Προώθηση της κοινωνικοποίησης μέσω Διεπιστημονικής Συνεργασίας –Πρακτικές 
Διεπιστημονικής συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση των 
μαθητών με ειδικές ανάγκες 
 

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Ξάνθης 

 

Αλευρά Όλγα, ΠΕ 02.50 
 Νεραντζάκη Βαία, ΠΕ02.50 
 Σαρηγγιαννίδου Ευαγγελία, ΠΕ 30 

 

Oι εκπαιδευτικοί του EEE Γυμνασίου Λυκείου Ξάνθης συνεργάστηκαν με το Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Κοινωνική Λειτουργός) του σχολείου προκειμένου να βρεθεί ένας 

παιγνιώδης και ευχάριστος τρόπος για να επιτευχθεί η διαδικασία της επανάληψης των 

μαθημάτων και ταυτόχρονα να προωθηθεί η ομαδική συνεργασία και η ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Η συνεργασία αυτή οδήγησε στην οργάνωση και εφαρμογή του 

παιχνιδιού:    «ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ».  
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Πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο προάγει τη συνεργασία και την ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές κάνουν επανάληψη στα 

μαθήματα με τη μορφή επίλυσης γρίφων.  

 

 


