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Πεπίλητη 

 
       Σηφρνο ηεο  Παξάιιειεο Σηήξημεο είλαη λα ζεκαηνδνηήζεη ζεηηθέο εκπεηξίεο ζηελ 

εθπαίδεπζε ηφζν ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία φζν θαη ησλ καζεηψλ ρσξίο αλαπεξία, 

θαζψο θαη γηα λα πξνζθέξεη θαηάιιειεο θαη ελδηαθέξνπζεο πξαθηηθέο ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ Α.Π.Σ. (Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ), γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ επηρεηξείηαη ε εθαξκνγή ελφο νκαδνζπλεξγαηηθνχ-καζεηηθεληξηθνχ 

πξνγξάκκαηνο Παξάιιειήο Σηήξημεο γηα ην 2012-2013 ζε δεκφζην ζρνιείν ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, σο πξννπηηθή αλαδφκεζεο ηεο δνκήο θαη πξαθηηθήο 

ηνπ ζρνιείνπ. Βαζηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ: ην 

θνηλσληθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο, ε θηινζνθία ηεο εληαμηαθήο 

εθπαίδεπζεο (inclusion), κε ηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ησλ δηαθεξχμεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

εληαμηαθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ηεο ηζφηηκεο εθπαίδεπζεο 

γηα φινπο. 

 

Σύνηομο Θευπηηικό Πλαίζιο – Σκοπόρ ηος Ππογπάμμαηορ 
 

       Ζ Παξάιιειε Σηήξημε, ζχκθσλα κε ην λφκν 2817/2000, είλαη έλαο απφ ηνπο 

ηξφπνπο εθπαίδεπζεο ησλ αλάπεξσλ καζεηψλ ζηα γεληθά ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  ζηε ζπλήζε ζρνιηθή ηάμε απφ εθπαηδεπηηθφ 

εηδηθήο αγσγήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηδαζθαιεία ηνπ γεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ. Σηφρνο 

ηεο ζπλεθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη, ππφ ηελ ζθέπε ηεο Παξάιιειεο Σηήξημεο, είλαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο ρσξηθήο, ιεηηνπξγηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξία (αλαθαίξεην δηθαίσκα ηεο ηζφηηκεο εθπαίδεπζεο γηα φινπο(Education for 

All (EFA) international initiative first launched in Jomtien, Thailand 1990·The 

Salamanca Statement for Special/Inclusive Education, 1994 · The International Top 

Conference on Social Development and Inclusion, Copenhagen, 1995 · No Child Left 

Behind Act of United States Congress, 2001 (NCLB)). 
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         Αδηακθηζβήηεηα ε εγγξαθή θαη ε ρσξηθή θαη ιεηηνπξγηθή έληαμε ελφο παηδηνχ, 

κε αλαπεξία ζην γεληθφ ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπ, απνηειεί ην πξψην βήκα  γηα ηελ 

επξχηεξε θνηλσληθή απνδνρή ηνπ ηδίνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζε νπνηνλδήπνηε 

ρψξν (Εψληνπ-Σηδέξε, 2004). Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ έληαμε παηδηψλ κε αλαπεξίεο 

ζην γεληθφ ζρνιείν, ελλννχκε ηε «ζπλαλαζηξνθή» δηαθνξεηηθψλ παηδηψλ κέζα ζε 

κηα νκάδα πνπ αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηηο ππάξρνπζεο δηαθνξέο, ηηο ηθαλφηεηεο, 

ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη ηα ραξαθηεξνινγηθά ζηνηρεία   ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

θάζε παηδηνχ (Εψληνπ-Σηδέξε, 2004). Ζ έληαμε (inclusion) αζρνιείηαη κε ηελ 

επεκεξία φισλ ησλ καζεηψλ, αλάπεξσλ θαη κε, θαη ζέηεη σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ηε κεηαηξνπή ησλ ζρνιείσλ ζε νξγαληζκνχο, έηνηκνπο θαη πξφζπκνπο λα 

ππνδερζνχλ ην καζεηηθφ πιεζπζκφ (Barton, 2000). Ζ αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ, σο πεγή έλζεξκεο ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο, ε ίζε 

αληηκεηψπηζε καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε έκθαζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

ζρνιείνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη αμηψλ ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο, σο πξννπηηθή γηα ηελ 

θνηλσληθή έληαμε (Booth & Ainscow, 2002). Ζ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

ησλ καζεηψλ, σο πεγή έλζεξκεο ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο, ε ίζε αληηκεηψπηζε 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε έκθαζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη αμηψλ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο, σο πξννπηηθή γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε (Booth 

& Ainscow, 2002). Σηφρνο ηεο έληαμεο είλαη θαλέλαο λα κε κείλεη έμσ απφ ην 

ζρνιείν θαη ζπλεπψο έλα θνκκάηη ηεο νπηηθήο απηήο πεξηιακβάλεη ην αίηεκα λα 

κάζνπκε λα ζπκβηψλνπκε ν έλαο κε ηνλ άιιν (Barton, 2000).  

 

    Λίγα λόγια για ηη μελέηη πεπίπηυζηρ  

 

         Τν παξφλ πξφγξακκα Παξάιιειήο Σηήξημεο, ζηα καζήκαηα ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ αθνξά ηελ  πεξίπησζε κηαο δεθαπεληάρξνλεο καζήηξηαο, ηεο Νίλαο, κε 

θηλεηηθή αλαπεξία (ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία) θαη αηζζεηεξηαθή ζηνλ ηνκέα ηεο φξαζεο 

(κεησκέλε φξαζε), ε νπνία θνίηεζε ζην δεκφζην ζρνιείν ηεο γεηηνλίαο ηεο, ζηε Β΄ 

ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ. Ζ έθεβε καζήηξηα ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο παξνπζίαδε θφβν, 

αλαζθάιεηα έσο θαη άξλεζε ελαζρφιεζήο ηεο κε ηα ζεηηθά καζήκαηα, θάηη πνπ δελ 

ζπλέβαηλε κε ηα θηινινγηθά καζήκαηα. Δπίζεο ε θνηλσληθή ηεο αιιειεπίδξαζε κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηέο ηεο ήηαλ πνιχ κέηξηα. Σπρλά επηζπκνχζε λα 



έξρνληαη ζε εθείλε νη ζπκκαζεηέο ηηο θαη λα ηελ παξεγνξνχλ, θάηη πνπ δελ ζπλέβαηλε 

κε κεγάιε ζπρλφηεηα, ελψ εθείλε αξληφηαλ λα ηνπο αλαδεηήζεη θαη λα εληαρζεί ζηηο 

νκάδεο ηνπο. 

 

Σηόσοι ηος ομαδοζςνεπγαηικού ππογπάμμαηορ Π.Σ.  

 

Α. Όζον αθοπά ηον γνυζηικό-λειηοςπγικό ηομέα: 

• θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε θαη παξέκβαζε, φπνηε είλαη αλαγθαίν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ην ζρνιείν (Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα 

Μαζεηέο κε  Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο: GB. DFE, 1994). 

• Δθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηεο καζήηξηαο θαη ζρεδηαζκφο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο (The Standard Work Profile for 

the Support Teacher, Education Queensland, 1998 · θαζεθνληνιφγην 

εθπαηδεπηηθψλ Π.Σ., (Δθεκ. Κπβέξλεζεο: 3/4/2002, η. 2ν, αξ. θπι. 449). 

• Αμηνιφγεζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνηαζνχλ νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, πνπ ζα 

βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηεο καζήηξηαο κε αλαπεξία (The Standard Work 

Profile for the Support Teacher, Education Queensland, 1998). 

• Γεκηνπξγία πξνζσπηθψλ θαθέισλ ησλ αλάπεξσλ καζεηψλ θαη ζπλερή 

αλαλέσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, θαζψο θαη επηθνηλσλία κε θνηλσληθέο θαη 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αλάπεξνπο καζεηέο (The 

Standard Work Profile for the Support Teacher, Education Queensland, 1998 · 

θαζεθνληνιφγην εθπαηδεπηηθψλ Π.Σ., (Δθεκ. Κπβέξλεζεο: 3/4/2002, η. 2ν, 

αξ. θπι. 449). 

• Σπκκεηνρή ζην γεληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, κε ζηφρν ηελ 

ππφδεημε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο (The 

Standard Work Profile for the Support Teacher, Education Queensland, 1998 · 

θαζεθνληνιφγην εθπαηδεπηηθψλ Π.Σ., (Δθεκ. Κπβέξλεζεο: 3/4/2002, η. 2ν, 

αξ. θπι. 449). 

 

Όζον αθοπά ηον κοινυνικό ηομέα: 

• Σπλεξγαζία θαη πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ καδί κε ηνπο 

γεληθνχο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ((Κψδηθαο Πξαθηηθήο γηα 



Μαζεηέο κε  Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο: GB. DFE, 1994 · θαζεθνληνιφγην 

εθπαηδεπηηθψλ Π.Σ., (Δθεκ. Κπβέξλεζεο: 3/4/2002, η. 2ν, αξ. θπι. 449). 

• Σπλεξγαζία κε ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (ινγνζεξαπεπηέο, 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη, θ.α.) θαη ην εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, 

γηα ηνλ επηηπρεκέλν ζπληνληζκφ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

αλάπεξνπο καζεηέο ((The Standard Work Profile for the Support Teacher, 

Education Queensland, 1998). 

• Δλζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ γεληθψλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη  παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο γνλείο ησλ αλάπεξσλ καζεηψλ (The Standard Work 

Profile for the Support Teacher, Education Queensland, 1998). 

• Παξνρή ππνζηήξημεο θαη ζε άιινπο καζεηέο ζηελ ηάμε, πνπ αλαδεηνχλ 

βνήζεηα. 

 

Πεπιγπαθή ενδεικηικών δπάζευν ηος ππογπάμμαηορ  

 

Χπήζη βοηθηηικών εποπηικών μέζυν: 

Α. Καηαζκεςή νοηηικών και εννοιολογικών σαπηών  

       Καηαζθεπή λνεηηθψλ θαη ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ γηα ηε καζήηξηα, 

κεγεζπζκέλνη κε γξακκαηνζεηξά Arial 24 Bold. Οη λνεηηθνί ράξηεο βνεζνχλ ζηελ 

νξγάλσζε ησλ ηδεψλ, ζηελ επεμεξγαζία θαη ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ηνπο (Russel, 

1980). Οη λνεηηθνί ράξηεο ήηαλ πάληα δηαζέζηκνη ζε φινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο 

Νίλαο, πνπ ελδηαθέξνληαλ. Αξθεηέο θνξέο ε Νίλα κε θάπνηεο ζπκκαζήηξηεο ηεο 

θαζφληνπζαλ ζηα ζρνιηθά δηαιείκκαηα, ζέινληαο λα θηηάμνπλ καδί θάπνην 

λνεηηθφ ράξηε ζε θάπνην κάζεκα πνπ ηνπο δπζθφιεπε ε ζεσξία. 

 



 
 

  

 

 

 

 
 

Δηθφλα 1: Ννεηηθφο ράξηεο ζην κάζεκα ηεο Γεσινγίαο-Γεσγξαθίαο. 

Δηθφλα 2: Ννεηηθφο ράξηεο γηα ηε Φεκεία, πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηε καζήηξηα. Σηα θνπηάθηα κε  

ην «+» θαη «-» ε καζήηξηα πξέπεη λα γξάςεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε κεζφδνπ 

δηαρσξηζκνχ κεηγκάησλ. 

 



Β. Βιυμαηικό μάθημα με ηη σπήζη νέυν ηεσνολογιών 
 

      

Β. Χπήζη Νέυν Τεσνολογιών 

 

      Τν βησκαηηθφ κάζεκα πξνάγεη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ηελ καζεηνθεληξηθή 

κάζεζε, κε απνηέιεζκα λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ θηινζνθία ηεο εληαμηαθήο 

εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα φηαλ ην κάζεκα ζπλνδεχεηαη κε ηε ρξήζε ησλ Τ.Π.Δ. ηφηε 

πξαγκαηνπνηείηαη ην πέξαζκα απφ ηε ινγνθεληξηθή ζηελ επνπηηθή δηδαζθαιία 

(learning by doing) , κε απνηέιεζκα ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ έθθξαζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ (Brown, 2007). Σηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηα 

απφ ηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαηφπηλ επηινγήο ηνπο απφ ηνπο δχν 

εθπαηδεπηηθνχο Φπζηθνχο ηεο γεληθήο παηδείαο θαη ηεο Παξάιιειεο Σηήξημεο. Τα 

ινγηζκηθά πνπ επηιέρζεθαλ πεξηέρνπλ ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο, φπσο επηκνξθσηηθά παηρλίδηα, θνπίδ γλψζεσλ, πεηξάκαηα, κε απνηέιεζκα 

λα απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν καζήκαηνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γλψζεο θαη 

ηεο ζπλεξγαζίαο. Οη καζεηέο ρσξίδνληαλ ζπλήζσο ζε πέληε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ 

θαη ζπλαγσλίδνληαλ κε δήινο γηα ηελ νκάδα ηνπο. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 3: Λνγηζκηθφ Γεσινγία-Γεσγξαθία Α΄&Β΄ Γπκλαζίνπ 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B106/HTML/begin.htm 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 5: Έλα απφ ηα πην δεκνθηιή παηρλίδηα απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ επξσπατθνχ 

ράξηε κε ηηο ρψξεο ζηα δεμηά ζαλ «παδι». 

Δηθφλεο 6,7: Λνγηζκηθφ Γεσγξαθία Α΄&Β΄ Γπκλαζίνπ 

http://www.e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppSoft.aspx 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

Δηθφλα 8: Λνγηζκηθφ: «Έλα ππέξνρν ηαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο ΦΥΣΗΚΖΣ γηα ηα παηδηά ηνπ Γπκλαζίνπ», ηνπ παηδαγσγηθνχ 

ηλζηηηνχηνπ, πνπ έρεη ζηαιεί ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

Δηθφλα 9: Δλφηεηα : Ζιεθηξηζκφο απφ ην ινγηζκηθφ : «Έλα ππέξνρν ηαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο ΦΥΣΗΚΖΣ γηα ηα παηδηά 

ηνπ Γπκλαζίνπ», φπνπ πεξηέρνληαη πεηξάκαηα, πνπ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ νη καζεηέο, παηρλίδηα θαη ηεζη γλψζεσλ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 10-13: Μαζαίλνληαο ηξηγσλνκεηξία θαη γεσκεηξία κε ην GeoGebra 

http://www.geogebra.org/cms/el/. Φξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ην κάζεκα ηεο 

Άιγεβξαο θαη Γεσκεηξίαο ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο ην είραλ πάξεη ζε cd θαη γηα ην 

ζπίηη γηα ηελ δηθή ηνπο δηεπθφιπλζε. 

 

http://www.geogebra.org/cms/el/


 

Γ. Η βιυμαηική διδαζκαλία με ηα πειπάμαηα 
 

      Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ πεηξακάησλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε είλαη κεγάιε, ηφζν γηα ηε 

λνεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, φζν θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηερληθψλ δεμηνηήησλ 

κέζα ζηελ νκάδα (Κφθθνηαο & Βιάρνο, 2000). Αθνινπζνχλ κεξηθά ελδεηθηηθά 

πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε καζήηξηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηεο. 

 

 
 

 

 

 

 

  
Δηθφλα 15: Αλαπαξάζηαζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ κε ξηλίζκαηα ζηδήξνπ κεηαμχ ησλ εηεξψλπκσλ 

πφισλ δχν καγλεηψλ, απφ ηε καζήηξηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 14: επαθή ηεο καζήηξηαο κε ηνπο δνθηκαζηηθνχο ζσιήλεο θαη ηα αληηδξαζηήξηα ησλ 

πεηξακάησλ. 



Τν πείξακα κε ην θφθθηλν ιάραλν (εηθφλα 16) (δείθηεο) 

Σε κεξηθνχο δνθηκαζηηθνχο ζσιήλεο βάδνπκε απφ 3cm δσκφ απφ θφθθηλν ιάραλν. 

Σηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε ζηνλ θαζέλα κεξηθέο ζηαγφλεο απφ: α. ιεκφλη, μχδη, 

ριψξην, καγεηξηθή ζφδα, αζβεζηφλεξν, ακκσλία (Δθαξκνγή : Φπζηθή Ση' Γεκνηηθνχ 

Ομέα - Βάζεηο, Φεκεία Γ' Γπκλαζίνπ Ομέα - Βάζεηο, Φεκεία Α' Λπθείνπ Ομέα - 

Βάζεηο–Γείθηεο). Καζψο θαη αθξηβήο κέζνδνο κέηξεζεο ηνπ pH κε ην περακεηξηθφ 

ραξηί (Δηθφλα 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πανηγύπι ηηρ Δπιζηήμηρ 

  
 

     Τν Παλεγχξη ηεο Δπηζηήκεο απνηειεί κέζν θαιιηέξγεηαο ηεο επηζηεκνληθήο 

ζθέςεο ζην ζρνιείν, θαζψο θαη ελεξγήο εκπινθήο θαη ζπλεξγαζίαο γηα κάζεζε. 

Απνηειεί κηα κε ηππηθή κνξθή εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζηνρεχεη ζε κηα πξνζπάζεηα 

θαιιηέξγεηαο ζεηηθψλ ζηάζεσλ πξνο ηηο θπζηθέο επηζηήκεο (Czerniak & Lumpe, 

Δηθφλα 16 

Δηθφλα 17 



1996) θαζψο θαη γηα λα θέξεη ηα παηδηά ζε επαθή κε επηζηήκνλεο πνπ απαζρνινχληαη 

ελεξγά ζηε βηνκεραλία. Οη καζεηέο θαινχληαη επίζεο λα ιάβνπλ ξφιν εξεπλεηψλ, 

φπνπ ζα δηεξεπλήζνπλ ηε ιχζε πξαθηηθψλ δεηεκάησλ φπσο πσο κε ηε ρξήζε ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζα έρνπκε ειεθηξηθφ ξεχκα, θάλνληαο νηθνλνκία, πσο ζα 

βειηηψζνπκε ηελ πνηφηεηα επηθνηλσλίαο ζηηο ηειεθσληθέο γξακκέο, πνηνη είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε βιάζηεζε ησλ θπηψλ, πσο κπνξνχκε λα κεηψζνπκε 

ην γιίζηξεκα ζηνπο δξφκνπο θαηά ηηο ρηνλνπηψζεηο; Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο ησλ δχν ή ηξηψλ θαη επηιέγνπλ ην ζέκα ηνπο πξνο δηεξεχλεζε. Καηαζηξψλνπλ 

ην πείξακα, αλαδεηνχλ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη ζην ηέινο παξνπζηάδνπλ ηηο 

έξεπλεο φιεο νη νκάδεο καδί. 

  

Γ. Παπόηπςνζη για ζςμμεηοσή ζηιρ εξυδιδακηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ηηρ ηάξηρ 

(ζςμμεηοσή ζηα «κοινά»). 

 

    Καηαζθεπή Φξηζηνπγελληάηηθσλ θαξηψλ απφ ηε Νίλα θαη ζπκκεηνρή ζην ζηνιηζκφ 

ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ γηα ηε δηαθφζκεζε ηεο ηάμεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 18

  

Δηθφλα 19

  



     Σπκκεηνρή ηεο καζήηξηαο ζηελ δηνξγάλσζε ηειεηήο ππνδνρήο ζε καζεηέο 

γπκλαζίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ επηζθέθζεθαλ ην ζρνιείν ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο 

αληαιιαγήο καζεηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Απολογιζμόρ 

 

       Ζ εθαξκνγή ηνπ νκαδνζπλεξγαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Π.Σ. πξνζέθεξε πνιιά 

εθφδηα ζηε Νίλα, φπσο θαιχηεξε γλσξηκία, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηεο, εμάιεηςε ηεο θνβίαο γηα απνηπρία ζηα καζήκαηα ησλ Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ, ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο ηεο απφδνζεο. Δπίζεο πξνζέθεξε 

εθφδηα θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηεο Νίλαο, φπσο ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα, απνδνρή 

ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθψλ αξεηψλ. 

      Ωζηφζν ππήξμαλ θαη νξηζκέλα εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο 

ε αξρηθή αληηκεηψπηζε ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ απφ ην ζχιινγν ησλ δηδαζθφλησλ 

κε θαρππνςία. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ν εηδηθφο εθπαηδεπηηθφο ηεο Π.Σ. δελ 

κεηέρεη ηζφηηκα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο γεληθήο ηάμεο. Δπηπιένλ νη γεληθνί 

εθπαηδεπηηθνί ελαπνζέηνπλ φιεο ηηο επζχλεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπ αλάπεξνπ καζεηή ζηνπο εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Π.Σ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο 



αλαπεξίαο ησλ καζεηψλ γίλεηαη αξθεηέο θνξέο κε ην κνληέιν ηεο Φηιαλζξσπίαο 

(Slee, 2004).   

         Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα γίλεη απφ φινπο θαηαλνεηφ φηη ε πξαθηηθή ηεο 

Π.Σ. δελ είλαη κηα εμειηγκέλε κνξθή εηδηθήο παξέκβαζεο, αιιά απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εληαμηαθήο θηινζνθίαο, ππνγξακκίδνληαο ηελ ηζφηηκε 

αληηκεηψπηζε φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε. Σεκαληηθή ε γλσξηκία θαη ε 

επηκφξθσζε φισλ αλεμαξηήησο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο 

θνηλσλίαο κε ηελ εληαμηαθή εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα θαη γεληθφηεξα ηελ θνηλσληθή 

θαη ιεηηνπξγηθή έληαμε φισλ ησλ ζπλαλζξψπσλ. 
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