Ένταξη μαθήτριας ΣΜΕΑΕ
στα γνωστικά αντικείμενα της γλώσσας και των εικαστικών

Διεύθυνση εκπαίδευσης: Α/θμια Εκπαίδευση Μεσσηνίας

Συνεργαζόμενα σχολεία: 1ο Ειδικό Δ.Σ. Καλαμάτας - 18ο Δ.Σ. Καλαμάτας

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προγράμματος: Μάρτιος – Απρίλιος – Μάιος 2017

Ομάδα στόχος - Βασική
στοχοθεσία
•Μαθήτρια της Ε’ τάξης της ΣΜΕΑΕ και τμήμα της ΣΤ’ τάξης
γενικού σχολείου. Βασική στοχοθεσία του συγκεκριμένου
προγράμματος ήταν:
•Η προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών
•Η ανάπτυξη γνωστικών, ψυχοκινητικών, συναισθηματικών
και κοινωνικών δεξιοτήτων σε όλους τους μαθητές με και
χωρίς αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
•Η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας
•Η ανάπτυξη συναισθημάτων ενσυναίσθησης στους μαθητές
και των δύο Σχολικών Μονάδων
•Καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και την καλλιέργεια στάσεων
αποδοχής της διαφορετικότητας

Αποτελέσματα

Περιγραφή δράσεων
•Η μαθήτρια (Π.Α) της Ε΄ τάξης, συμμετείχε στα γνωστικά
αντικείμενα των Εικαστικών και της Γλώσσας. Εντάχθηκε στο
τμήμα ΣΤ1 του 18ου Δ.Σ. Καλαμάτας, κάθε Τρίτη την 1η ώρα
για το γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας και κάθε Πέμπτη
την 5η ώρα για τα Εικαστικά.
•Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων (παιδιών,
εκπαιδευτικών, γονέων) για τις διαδικασίες του
συγκεκριμένου προγράμματος
• Δράσεις που να διευκολύνουν στην ενσωμάτωση της
μαθήτριας και να εξασφαλίσουν στάσεις αποδοχής
•Διαφοροποίηση του διδακτικού υλικού ώστε να
ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της μαθήτριας
•Συμμετοχή της μαθήτριας στη σχολική εορτή του γενικού
σχολείου
•Παράλληλη στήριξη της μαθήτριας της ΣΜΕΑΕ μέσα στη
γενική τάξη από εκπαιδευτικό
•Υιοθέτηση μεθόδων διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική,
καταιγισμός ιδεών, σχολιασμός ταινίας) που διευκολύνουν
την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Προτάσεις

•Για την μαθήτρια (Π.Α.) της Ε΄ τάξης της ΣΜΕΑΕ
•Βελτίωση αυτοπεποίθησης και αποδοτικότητας σε
γνωστικό, ψυχοκινητικό, συναισθηματικό και κοινωνικό
τομέα μέσω διαφοροποιημένης διδασκαλίας
•Καλλιέργεια αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης
•Ανάπτυξη αντίληψης και προφορικού λόγου
•Μείωση συναισθήματος μη αποδοχής συνομήλικων
•Για τους μαθητές της ΣΤ1 18ου Δ.Σ. Καλαμάτας
•Αποδοχή συνομήλικων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
•Ευαισθητοποίηση μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας
•Ανάπτυξη ενσυναίσθησης των μαθητών

•Αύξηση συμμετοχής μαθητών σε ενταξιακά προγράμματα
•Ενημέρωση – πληροφόρηση εκπαιδευτικών γενικής
εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα
συνεκπαίδευσης
•Απλούστευση γραφειοκρατίας
•Πρωτοβουλίες για κοινά διαλείμματα σε συστεγαζόμενα ή
γειτονικά σχολεία Ειδικής-Γενικής Εκπαίδευσης
•Διοργάνωση κοινών δράσεων (συναυλίες – θεατρικές
παραστάσεις)
•Οικονομική ενίσχυση προγραμμάτων και δράσεων
συνεκπαίδευσης

