
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

Το 1ο 10/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού Μεσσηνίας και βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Γεωργίου 79.

Ο συνολικός αριθμός των μαθητών είναι: 43. Συγκεκριμένα,

Στην Προκατακτική φοιτούν: 2

Στην Πρώτη φοιτούν:  4

Στη Δευτέρα φοιτούν: 5

Στην Τρίτη  φοιτούν: 7

Στην Τετάρτη φοιτούν: 7

Στην Πέμπτη φοιτούν: 4

Στην Έκτη φοιτούν: 14

 

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς, μέλη ΕΒΠ και ΕΕΠ. Συγκεκριμένα,
επανδρώνεται με δεκατέσσερις δασκάλους ΠΕ71/ ΠΕ70,5 εκ των οποίων οι εφτά είναι μόνιμοι (εκ των οποίων η
μία σε άδεια) και εφτά αναπληρωτές (εκ των οποίων η μία σε μακροχρόνια άδεια), έναν εκπαιδευτικό
Πληροφορικής ΠΕ86 (αναπληρωτής), μία Κοινωνική λειτουργό ΠΕ30 (μόνιμη), μία Ψυχολόγο ΠΕ23
αναπληρώτρια, μία Σχολική Νοσηλεύτρια (αναπληρώτρια) ΠΕ25,  μία Εργοθεραπεύτρια ΠΕ29 (μόνιμη), μία
Φυσικοθεραπεύτρια ΠΕ28 (μόνιμη), μία λογοθεραπεύτρια ΠΕ21 (1 μόνιμη), μία Γυμνάστρια ΠΕ11 (μόνιμη) και
τρία στελέχη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΔΕ01, εκ των οποίων οι δύο είναι μόνιμες και η μία
αναπληρώτρια. Το σχολείο ήταν κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ. με την τοποθέτηση μίας Κοινωνικού Λειτουργού ΠΕ30 και μία
Ψυχολόγου ΠΕ23, αναπληρωτών. Τέλος λειτούργησαν δύο τμήματα ολοήμερου προγράμματος με σύνολο 14
μαθητές.

Το 1ο Ειδικό ΔΣ Καλαμάτας συστεγάζεται με το Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμάτας. Το σχολείο διαθέτει αίθουσες
που χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικά ενώ ταυτόχρονα μοιράζεται κάποιες άλλες αίθουσες με το Ειδικό
Νηπιαγωγείο Καλαμάτας. Συγκεκριμένα η σχολική μονάδα διαθέτει ένα γραφείο Διευθυντή και Υποδιευθυντή,
δέκα αίθουσες διδασκαλίας, ένα γραφείο Ψυχολόγου, ένα γραφείο Κοινωνικής λειτουργού, ένα γραφείο
λογοθεραπείας, μία επαρκώς εξοπλισμένη κουζίνα και μία αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

 Οι αίθουσες που μοιράζεται η σχολική μας μονάδα με το Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμάτας είναι οι εξής:

Ένας παιδότοπος, μία αίθουσα εκδηλώσεων, ένα γυμναστήριο, μία αίθουσα επεξεργασίας πηλού, μία αίθουσα



αισθητηριακής ολοκλήρωσης, μία αίθουσα εργοθεραπείας, μία αίθουσα φυσικοθεραπείας, τρεις αποθήκες και δύο
τουαλέτες.    

Τέλος, το σχολείο διαθέτει τους παρακάτω εξωτερικούς χώρους: έναν προαύλιο χώρο, του οποίου η επιφάνεια
καλύπτεται με μαλακό τάπητα και μία παιδική χαρά της οποίας ο εξοπλισμός προσφέρει τη δυνατότητα
διεξαγωγής ποικίλων δραστηριοτήτων.  

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Συμβουλευτική παρέμβαση με το μεγαλύτερο αριθμό των γονέων στο πλαίσιο
δια ζώσης συναντήσεων μαζί με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ΕΕΠ, ΕΒΠ και
κοινωνική Υπηρεσία του σχολείου.

2. Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών που στηρίζονται στο ΑΠΣ στο
ΔΕΠΠΣ και στο ΠΑΠΕΑ και πρακτικές διαφοροποιημένης μάθησης που
στηρίζονται στη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή.

3. Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών αλλά και ανάμεσα  στους εκπαιδευτικούς και
τους μαθητές διακατέχονται από κλίμα αγάπης, αλληλοσεβασμού και
εμπιστοσύνης. 

4.  Εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες
των μαθητών. 

5. Συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες και εξωτερικά προγράμματα για ένταξη
στην κοινότητα.

6. Δράσεις με άλλα σχολεία (αθλητικές, καλλιτεχνικές, εξωτερικά προγράμματα)
για προαγωγή της συμπερίληψης, ενσυναίσθησης και της αλληλεπίδρασης με
άλλους μαθητές.

Σημεία προς βελτίωση

1. Την φετινή χρονιά λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας του covid-19, το
σχολείο μας συμμετείχε σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές,
καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις μόνο κατά το τελευταίο δίμηνο που το
επέτρεπαν οι συνθήκες.

2. Λόγω των καθημερινών προκλήσεων που προκύπτουν στο ιδιαίτερο σχολικό
περιβάλλον και με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών μας
απαιτείται ο συνεχής σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων διατήρησης
και βελτίωσης του κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της
διαφορετικότητας μεταξύ των μαθητών μας.

3. Βάσει των συνεχών αυξανόμενων αναγκών υποστήριξης των οικογενειών των



μαθητών μας, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, προτείνεται η συνέχιση της
επικοινωνίας, υποστήριξης και ενδυνάμωσης των σχέσεων με τους γονείς, στο
μέγιστο δυνατό βαθμό.

4. Ανάγκη για εξειδικευμένη υλικοτεχνική υποδομή (βιβλία, παιχνίδια, υλικά
ανάπτυξης αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

5. Κτιριακή υποδομή (οροφή, αντιπλυμμηρικά, χώροι, υποστήριξη διαδικτύου,
επισκευή υλικοτεχνικού εξοπλισμού)

6. Επιμορφώσεις σε εξατομικευμένα αντικείμενα ΕΑΕ (TEACCH, PECS, διαχείριση
εντάσεων παιδιών και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κ.α.)

7. Υποστήριξη από πρόσθετο ΕΒΠ και ΕΕΠ για την καλύτερη κάλυψη των
αναγκών των παιδιών και την ποιοτικότερη παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αξιοποίηση έμψυχου δυναμικού και υλικών του σχολείου.
Εξωστρέφεια και άνοιγμα στην κοινότητα.
Ενθάρρυνση επικοινωνίας στο πλαίσιο συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τις
ειδικότητες

Σημεία προς βελτίωση

Αποτελεσματικότερος καταμερισμός διοικητικών εργασιών και συντονισμός των διαδικασιών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές επιμορφώσεις
Παρακολούθηση ενδοσχολικής εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών
Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος

Σημεία προς βελτίωση

Οργάνωση ενδοσχολικών επιμορφώσεων σε εξειδικευμένα θέματα και
προσεγγίσεις για την ενίσχυση των γνώσεων και την υιοθέτηση καλών
πρακτικών στην σχολική καθημερινότητα.
Διερεύνηση δυνατότητας συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Μισθολογική εξέλιξη



Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Ανάπτυξη σχέσεων με φορείς: Δημιουργήθηκε κλίμα συνεργασίας και 
αλληλοσεβασμού μεταξύ των μαθητών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και των 
μαθητών Γενικής Εκπαίδευσης μέσα από παιχνίδια, αθλητικές και καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες ειδικά δομημένες για την κάθε περίσταση. Ενισχύθηκε η 
αλληλεπίδραση με την κοινότητα την οποία οι μαθητές μας έχουν μεγάλη ανάγκη. 
Τα παιδιά γνώρισαν καλύτερα την πόλη, περιηγήθηκαν στα μουσεία και τους 
αρχαιολογικούς χώρους ερχόμενα σε επαφή με την ιστορία και τις παραδόσεις της 
περιοχής. Επιπροσθέτως, απέκτησαν νέες γνώσεις αναφορικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος και δεξιότητες για την φροντίδα των φυτών. Ακόμη, εμπλούτισαν τις 
κοινωνικές τους δεξιότητες μέσα από συναναστροφές κατά τις επισκέψεις 
αποκτώντας ουσιώδη ανατροφοδότηση για τη συμπεριφορά τους στο εκάστοτε 
κοινωνικό πλαίσιο. Ενδυναμώθηκε η συνεργασία με τους φορείς της Δράσης. Το 
προσωπικό της Σχολικής Μονάδας συνεργάστηκε άριστα με το προσωπικό των 



φορέων καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Υπήρξε διαρκώς συζήτηση και 
ανατροφοδότηση για την βελτίωση των μαθητών η οποία χαρακτηρίζεται σημαντική. 
Οι στόχων που τέθηκαν κατά τον σχεδιασμό επιτεύχθηκαν πλήρως. Τα παραπάνω 
αποτελέσματα κρίνονται θετικά καθώς παρουσιάστηκε μεγάλη απήχηση των 
δράσεων τόσο από τους μαθητές ειδικής αγωγής όσο και τους μαθητές γενικής 
εκπαίδευσης αλλά και τους εκπαιδευτικούς και το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό 
των δομών Κ.Δ.ΑΠ. Αμεα, Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. και Κέντρο Ημέρας Ατόμων με Αυτισμό. Ο 
δράσεις ήταν καινοτόμες και άκρως εποικοδομητικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
παρατηρήθηκε αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του Ειδικού Δημοτικού 
Καλαμάτας, καθώς οι δράσεις αποτέλεσαν είδηση για την τοπική κοινότητα.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών: Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με τη συνεχή 
ενημέρωση των μαθητών σε θέματα διαμόρφωσης κλίματος αλληλοσεβασμού, 
εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας, καθώς και με τις δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν παρατηρήθηκε: 

σημαντική μείωση των συγκρούσεων (σωματική βία, λεκτική βία, ψυχολογική 
βία) μεταξύ των μαθητών στο προαύλιο χώρο του σχολείου και κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος 
ομαλή διευθέτηση των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών 
ανάπτυξη κλίματος σεβασμού, εμπιστοσύνης και θετικών σχέσεων μεταξύ των 
μαθητών
ανάπτυξη αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας (αναπηρίας, 
εθνικότητας, εξωτερικής εμφάνισης, συμπεριφοράς)
γόνιμος διάλογος μεταξύ μαθητών
ανάπτυξη ενσυναίσθησης και ενσυνειδητότητας των μαθητών



Σχέσεις γονέων-σχολείου: Θεωρούμε πως οι στόχοι μας επιτεύχθηκαν σε υψηλό 
βαθμό, παρ΄ότι οι συνθήκες τις πανδημίας επέφεραν πολλές δυσκολίες, όσον αφοράν 
τις ένα προς ένα συναντήσεις. Αναλυτικότερα, οι συναντήσεις των γονέων με τους 
εκπαιδευτικους, το ΕΕΠ και το ΕΒΠ, ανέπτυξαν σημαντικά το αίσθημα 
εμπιστοσύνης προς το σχολείο, καθώς οι γονείς ήταν διαρκώς ενήμεροι σε προσωπιό 
επίπεδο για την πρόοδο, τις δυσκολίες και τις ανάγκες που παρουσίαζαν οι μαθητές. 
Επιπλέον, η συνεργασία με την Κοινωνική Λειτουργό και την Ψυχολόγο, κατέστησε 
δυνατό να διευκολυνθεί η επικοινωνία με δημόσιους φορείς για ιατρο-παιδαγωγικά 
θέματα και ζητήματα που προέκυπταν στο οικογενειακό περιβάλλον αλλά 
αφορούσαν άμεσα τα παιδιά και τη σχολική τους ζωή. Η τακτική ενημέρωση μέσω 
των τετραδιών επικοινωνίας, όπως και μέσω των ιστοσελίδων του σχολείου 
ενέπλεξε πιο ενεργά τους γονείς στην καθημερινή σχολική ζωή των μαθητών. Ακόμη, 
αξιοσημείωτη ήταν και η εμπλοκή και συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων με το σχολείο σε θέματα που αφορούσαν λειτουργικά ζητήματα του 
σχολείου μας. Συνοπτικά, η διεκπεραίωση του παραπάνω σχεδίου δράσης είχε ως 
αποτέλεσμα την σημαντική βελτίωση των σχέσεων γονέων-σχολείου και την καλή 
συνεργασία μεταξύ αυτών,με γνώμονα πάντα την ευημερία και πρόοδο των μαθητών 
μας.

Εσωτερική επιμόρφωση: Η ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στα 
ερωτηματολόγια που τους χορηγήθηκαν φανερώνει τον υψηλό βαθμό επίτευξης των 
αρχικών στόχων. Συγκεκριμένα μπορεί να θεωρηθεί πως αποκτήθηκε ουσιαστική 
γνώση από την πλειοψηφία του εκπαιδευτικού δυναμικού πάνω στις πρώτες βοήθεις 
και στις υπόλοιπες ενότητες που αναπτύχθηκαν. Ταυτόχρονα μέσω των πρακτικών 
ασκήσεων αποκτήθηκε εμπειρία και επαρκής κατάρτιση για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων περιστάτικών. Τέλος, αναπτύχθηκε κλίμα συνεργατικότητας και 
αλληλεγγύης και αυξήθηκε ο βαθμός συλλογικής και ατομικής αυτοπεποίθησης 
καθώς και του αισθήματος επάρκειας σε περίπτωση εμφάνισης παρόμοιων 
περιστατικών.

Δράσεις: Οι ειδικοί στόχοι της παρέμβασης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και τα 
αποτελέσματα ήταν αρκετά ικανοποιητικά. Οι αρχικοί στόχοι που τέθηκαν κατά το 
σχεδιασμό και προγραμματισμό των δράσεων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 
έφεραν αξιόλογα αποτελέσματα και οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
μάθηση μέσω των δραστηριοτήτων. Επίσης μέσα από την ανάπτυξη των κοινωνικών 
δεξιοτήτων έμαθαν καινούρια πράγματα, έμαθαν να συνεργάζονται, να 
συμμετέχουν, να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, να αποδέχονται το πρόβλημα τους και 
να παρουσιάζουν καλή εικόνα για τον εαυτό τους.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν



Tα μέτρα περιορισμού της πανδημίας Covid-19 (όπως απαγόρευση των
διδακτικών επισκέψεων έως περίπου τα τέλη Μαρτίου)
Η απαγόρευση συναθροίσεων πολλών ατόμων σε κλειστούς χώρους
Η ύπαρξη κρουσμάτων σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό
Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης και πρόληψης, τα οποία
ήταν σαφώς αναγκαία αλλά επέβαλαν σημαντικούς περιορισμούς
Η υλοποίηση μεγαλύτερου αριθμού επιμορφώσεων η οποία και θα εμπλούτιζε
ακόμη περισσότερο το επιστημονικό πρόγραμμα του σχολείου

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Πρακτική 1

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων μεταξύ σχολείου και φορέων υποστήριξης ατόμων
με ειδικές ανάγκες

Στόχος Βελτίωσης

Ο παρών δείκτης επιλέχθηκε με σκοπό την καλλιέργεια συνεργατικών σχέσεων ανάμεσα στη σχολική μονάδα και
τους φορείς στους οποίους συμμετέχει η πλειοψηφία της μαθητικής μας κοινότητας προκειμένου να καλυφθούν
περαιτέρω οι ανάγκες των παιδιών. Παράλληλα, στοχεύουμε στην επαφή και τη συνεργασία του σχολείου με την
κοινωνία για την ομαλότερη κοινωνική ένταξη των μαθητών. Επιπροσθέτως, επιδιώκουμε την ευαισθητοποίηση
των μαθητών γενικής εκπαίδευσης γύρω από την ειδική αγωγή καθώς και την εμπλοκή των μαθητών μας σε
δράσεις κοινού χαρακτήρα προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

Μέλη ομάδας:

Γιαννούκου Γεωργία

Δεμίρη Ευγενία

Κυπαρισσίδη Σωτηρία

Στεφανίδου Αγγελική

Ενέργειες Υλοποίησης



«Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ μαθητών σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής εκπαίδευσης» 

3/12/2021 (Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας): Οι μαθητές του 18ου Δ.Σ. Καλαμάτας
ξεναγήθηκαν στις αίθουσες του Ειδικού Σχολείου. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε
ομάδες των τεσσάρων ατόμων με συγκεκριμένα καθήκοντα για τη διεξαγωγή
του παιχνιδιού. Έπειτα δημιούργησαν αφίσα μεγάλων διαστάσεων με λέξεις
και φράσεις για τη διαφορετικότητα.
17/12/2021: Πραγματοποιήθηκαν δράσεις ευαισθητοποίησης μεταξύ των
μαθητών του Ειδικού Δημοτικού και του 10ου Δ.Σ. Καλαμάτας στον προαύλιο
χώρο. Τα παιδιά συμμετείχαν σε αθλητικές και χορευτικές δραστηριότητες.
Ακόμη, δημιουργήθηκε αφίσα για τη διαφορετικότητα. Οι μαθητές του σχολείου
μας ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη χαρά, καλλιέργησαν τις κοινωνικές τους
δεξιότητες και δημιούργησαν νέες φιλίες.
1/04/2022: Κατόπιν συνεργασίας με την αθλητική διοργάνωση «Special
Olympics», οι μαθητές επισκέφτηκαν τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Τρία τμήματα
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποδέχτηκαν και ξενάγησαν
τους μαθητές μας στις εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Στη
συνέχεια τα παιδιά συμμετείχαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα έχοντας χωριστεί σε
μεικτές ομάδες. Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν μετάλλιο.
15/04/2022: Τα παιδιά συμμετείχαν σε εικαστικές δραστηριότητες με τους
μαθητές του 22ου Δ.Σ. Καλαμάτας.
Στα πλαίσια επαφής και αλληλεπίδρασης με την κοινότητα οι μαθητές
επισκέφτηκαν ακόμη την λαϊκή αγορά, τον Κήπο της Λυσούς, το Αρχαιολογικό
Μουσείο, τη Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτώρια Καρέλια» και το
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Στους φορείς συνεργασίας προστέθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σε εβδομαδιαία
βάση καθηγητές του τμήματος και προπτυχιακοί φοιτητές υλοποιούν
προγράμματα αρθρωτικής και φωνολογικής παρέμβασης.

 

«Ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες»

Πραγματοποίηση επισκέψεων κατά ομάδες παιδιών στη δομή  προκειμένου να
διεξαχθούν ομαλά οι προγραμματισμένες δραστηριότητες.
Ξενάγηση στο χώρο και γνωριμία με το προσωπικό και τους ωφελούμενους της
δομής ΑΜΕΑ. Δημιουργήθηκε κλίμα ασφάλειας και κοινής αποδοχής από τις
ομάδες παιδιών.
Διεξαγωγή ομαδικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων ανάμεσα στους
μαθητές του ειδικού δημοτικού σχολείου και στους ωφελούμενους του φορέα με



αρωγή των αντίστοιχων διεπιστημονικών κλάδων.
Αθλητικές δραστηριότητες: ψυχοσωματικά, μουσικοκινητικά παιχνίδια,
παιχνίδια ρυθμού, ισορροπίας και ταχύτητας που πραγματοποιήθηκαν στον
προαύλιο χώρο της δομής.
Θεατρικές δραστηριότητες: δραματοποίηση του παραμυθιού «Το Κάτι Άλλο»
από το Εργαστήρι Κουκλοθέατρου της δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ και μετέπειτα
σχολιασμός του από τα παιδιά ώστε να αποδομηθούν οι εκατέρωθεν
προκαταλήψεις απέναντι στη διαφορετικότητα.
Προβολή της ταινίας μικρού μήκους Kitbull της Disney Pixar για την εξάλειψη
του κοινωνικού αποκλεισμού.
Δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας: κατασκευές με οικολογικά και
ανακυκλώσιμα υλικά,  κατασκευές με πηλό από το Εργαστήρι Κεραμικής του
φορέα.
Μουσικές δραστηριότητες: ακρόαση και τραγούδισμα από κοινού μουσικών
αποσπασμάτων με θέμα το καλοκαίρι προκειμένου να τονωθεί η
συναισθηματική νοημοσύνη και έκφραση.

 

«Κοινές δράσεις με το Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με Αυτισμό Μεσσηνίας»

Πραγματοποίηση επισκέψεων, ανά ομάδες μαθητών στο χώρο του Κέντρου
Ημέρας, για τη διευκόλυνση της υλοποίησης του προγράμματος.
Γνωριμία με το χώρο, το προσωπικό και τους μαθητές του Κέντρου Ημέρας (με
όσους δεν φοιτούν στο σχολείο μας).
Γνωριμία του προσωπικού των δύο δομών.
Συζήτηση για τους γενικούς σκοπούς και τους στόχους λειτουργίας της δομής.
Πραγματοποιήθηκαν κοινά ομαδικά παιχνίδια, αθλητικές, θεατρικές και
μουσικές δραστηριότητες.
Συζήτηση μεταξύ των θεραπευτών και των εκπαιδευτικών του σχολείου για την
ανάπτυξη συνεργατικών μεθόδων (π.χ. ημερολόγιο, επικοινωνία με τη βοήθεια
τεχνολογικών μέσων κτλ), στοχεύοντας στη βελτίωση των προγραμμάτων
παρέμβασης και την πρόοδο των μαθητών, μέσω της διεπιστημονικής
συνεργασίας.

 

«Ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων με το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Καλαμάτας»

Πραγματοποίηση επισκέψεων, ανά ομάδες μαθητών για τη διευκόλυνση της
υλοποίησης του προγράμματος.
Γνωριμία των μαθητών με τους ωφελούμενους της δομής προκειμένου να
υπάρξει θετικό κλίμα στηριζόμενο στην αποδοχή και τη συνεργασία.



Γνωριμία του προσωπικού των δύο δομών κι ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων.
Διεξαγωγή ομαδικών δραστηριοτήτων ανάμεσα στους μαθητές της σχολικής
μας μονάδας και τους ωφελούμενους του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., υπό επίβλεψη και
καθοδήγηση.
Θεραπευτικά παιχνίδια: κινητικά, κατασκευαστικά, λεπτών χειρισμών,
συμβολικά, παιχνίδια με κανόνες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η λεπτή
και αδρή κινητικότητα, οι γνωστικές κι αντιληπτικές δεξιότητες και με
απώτερο στόχο την όσο το δυνατόν ανεξαρτητοποίηση σε καθημερινές
δραστηριότητες, την ανάπτυξη ή βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους
για την καλύτερη αλληλεπίδραση στο σπίτι και στο σχολικό περιβάλλον.
Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη: ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από ένα
προσαρμοσμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης όπου οι μαθητές
μαθαίνουν όλους τους βασικούς κοινωνικούς και επικοινωνιακούς κώδικες,
αλληλεπιδρούν με τους ωφελούμενους του κέντρου, συμμετέχουν σε ομάδες και
ομαδικά προγράμματα κοινωνικοποίησης. Παράλληλα μαθαίνουν να
διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους και να
διαχειρίζονται διάφορες κοινωνικές καταστάσεις.

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://blogs.sch.gr/1dimeikal/

Πρακτική 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Τίτλος Δράσης

Μόρφωση μέσω της επιμόρφωσης

Στόχος Βελτίωσης

Στα πλαίσια της Ειδικής Αγωγής, της συμπερίληψης και της διαθεματικότητας των διδακτικών αντικειμένων του
σχολείου μας κρίνεται απαραίτητη και τίθεται ως στόχος για τη φετινή χρονιά η επιμόρφωση του συνόλου του
προσωπικού του σχολείου μας στον Τομέα της Αγωγής Υγείας. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου θα
σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης από τη νοσηλεύτρια του σχολείου μας και με τη βοήθεια
των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην ομάδα δράσης.



Μέλη της Ομάδας:

Παυλόπουλος Αναστάσιος

Χαρίτου Ρουμπίνη

Χριστίνα Νικολοπούλου

Χριστίνα Δημητροπούλου

Θεοδώρα Ρουμελιώτη

Ενέργειες Υλοποίησης

Για την υλοποίηση του Προγράμματος επιμόρφωσης πάνω στις Πρώτες Βοήθειες σχεδιάστηκαν τέσσερα
επιμορφωτικά σεμινάρια από τη νοσηλεύτρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας, τα οποία τελικά θα διεξαχθούν εντός του Μαίου του 2022 και συγκεκριμένα στις 24, 25, 26 και 27 του
μήνα, αντίστοιχα. Κάθε σεμινάριο θα έχει διάρκεια σαράντα πέντε λεπτών και η ώρα διεξαγωγής τους θα είναι
μεταξύ 13:15μμ 14:00μμ. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τα τέσσερα σεμινάρια να υλοποιούνταν μεταξύ του
διαστήματος Φεβρουαρίου και Μαίου, όμως τα δεκάδες κρούσματα που παρουσιάζονταν ανά εβδομάδα στη
σχολική μας μονάδα κατέστησαν αδύνατη την υλοποίηση του. Ταυτόχρονα, κατόπιν επικοινωνίας με το ΕΚΑΒ
Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση εκ μέρους του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΑΒ πάνω στις
Πρώτες Βοήθειες το οποίο θα παρακολουθήσει η πλειοψηφία του δυναμικού του σχολείου μας! Το συγκεκριμένο
σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου. Η επιλογή διαφορετικής ημερομηνίας, ήταν πέρα από τις
δυνατότητες της ομάδας μας. 

Παρακάτω παρατίθεται το περιεχόμενο των τεσσάρων επιμορφωτικών σεμιναρίων:

Ενότητες

Τι είναι Πρώτες Βοήθειες;

            Είναι η άμεση και προσωρινή φροντίδα που παρέχουμε στο θύμα ενός ατυχήματος, σε αυτόν που
αρρώστησε ξαφνικά ή ακόμα και στον ίδιο μας τον εαυτό μέχρι τη μεταφορά στο νοσοκομείο.

Τεχνητή Αναπνοή (ΚΑΡΠΑ) – Πνιγμονή – Λιποθυμία

Παύση της καρδιακής αντλίας (διακοπή κυκλοφορίας)

Παύση της αναπνευστικής λειτουργίας (διακοπή πρόσληψης οξυγόνου)

Αποτέλεσμα: υποξαιμία, οξέωση, νέκρωση κυττάρων

Πνιγμονή

Η πνιγμονή συμβαίνει όταν η αναπνοή παρεμποδίζεται. Πνιγμονή κατά την κατάποση συμβαίνει όταν η τροφή
δεν μασάται καλά, παραπλανάται και φράζει τους αεραγωγούς.

Λιποθυμία

Η λιποθυμία οφείλεται στη μειωμένη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο. Η μειωμένη ροή προς τον εγκέφαλο
συνήθως προκαλείται από υπογλυκαιμία, αιμορραγία, θερμική εξάντληση, άλλες αρρυθμίες.

Αιμορραγία – Ρινορραγία

Ρινορραγία

         Η ρινορραγία ή επίσταξη είναι η αιμορραγία από τη μύτη. Οι ρινορραγίες χωρίζονται στις πρόσθιες και



στις οπίσθιες ρινορραγίες.

Αιμορραγία

            Υπάρχουν διάφοροι τύποι αιμορραγιών ανάλογα με το αγγείο που έχει τραυματιστεί. Έτσι η αιμορραγία
μπορεί να είναι αρτηριακή, φλεβική ή τριχοειδική.

Υπάρχουν επίσης δύο μεγάλες κατηγορίες αιμορραγιών, οι εξωτερικές και οι εσωτερικές αιμορραγίες.

 

Περιποίηση τραύματος

Τραύμα είναι η λύση της συνέχειας του δέρματος ή και των υποκείμενων ιστών.

Τα τραύματα διακρίνονται σε:

Αμυχές
Εκδορές
Θλαστικά τραύματα
Τομές που γίνονται από κοφτερά αντικείμενα
Αποσπάσεις
Διατιτραίνοντα (από καρφιά)

Οι ενδεχόμενες επιπλοκές από ένα ανοιχτό τραύμα είναι η εκδήλωση αιμορραγίας και η μόλυνση του τραύματος
με πιθανή ανάπτυξη λοίμωξης.

Εγκαύματα

Τι είναι έγκαυμα;

Ως έγκαυμα ορίζουμε τη βλάβη του δέρματος από την επίδραση της θερμότητας.

Η θερμότητα αυτή μπορεί να είναι αέρια (φωτιά), υγρή (καυτό νερό) ή και στερεή (καυτές επιφάνειες).

Είναι η καταστροφή του δέρματος και των μυών από:

Θερμικό παράγοντα (φωτιά, καυτές επιφάνειες, καυτό νερό ή υδρατμούς κλπ)
Χημικό παράγοντα
Ηλεκτρικό παράγοντα
Ήλιο.

 

Κατηγορίες εγκαυμάτων:

Ανάλογα με το βάθος που έχει καεί, τα χωρίζουμε σε:

Πρώτου
Δευτέρου
Τρίτου βαθμού.

 



Τσιμπήματα/Αλλεργίες

Αλλεργικές διαταραχές

Αλλεργία είναι η υπερβολική αντίδραση του οργανισμού σε ένα εξωτερικό αλλεργιογόνο παράγοντα. Τα
τελευταία χρόνια οι αλλεργίες παρουσιάζουν έξαρση. Οι συνηθέστερες μορφές αλλεργίας είναι οι εξής:
αλλεργική ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα, κνίδωση, αγγειονευρωτικό οίδημα, αναφυλακτικό σοκ.

Τσιμπήματα

Τσίμπημα από έντομα

Τα τσιμπήματα από έντομα μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές, αλλεργίες και να μεταδώσουν ασθένειες.

Τσίμπημα από αράχνη

Οι περισσότερες αράχνες είναι δηλητηριώδεις. Ωστόσο σπάνια παρατηρούνται θάνατοι, οι οποίοι οφείλονται
κυρίως σε τσιμπήματα από τις αράχνες “μαύρη χήρα” και “καφέ ερημίτης”. Το τσίμπημα της αράχνης προκαλεί
ελάχιστο πόνο, οπότε η διάγνωσή του είναι δύσκολη.

Τσίμπημα από τσούχτρα ή μέδουσα

Τα τσιμπήματα από τσούχτρες ή μέδουσες προκαλούν πόνο, φαγούρα και κόκκινα σημάδια στο δέρμα. Σε
αλλεργικά άτομα μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση (αναφυλαξία).

Τσίμπημα από δηλητηριώδη ψάρια

Δηλητηριώδη ψάρια στις ελληνικές θάλασσες είναι: η σκορπίνα, η δράκαινα και το σελάχι.

Τσίμπημα από αχινό

Τα αγκάθια από τους αχινούς προκαλούν οξύ πόνο και πρήξιμο.

Επιληπτική Κρίση

            Η επιληψία προέρχεται από μια χημική ή δομική αναταραχή του εγκεφάλου. Μερικές φορές επιτελείται 
μια αφύσικη έκρηξη ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο και το άτομο καταλαμβάνεται από κρίση. 
Υπάρχουν περισσότερες από 20 μορφές κρίσεων. Εμπίπτουν όμως σε δύο κατηγορίες: τις μερικές ή εστιακές 
κρίσεις και τις γενικευμένες κρίσεις.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://blogs.sch.gr/1dimeikal/

Πρακτική 3

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

ΕΝΕΡΓΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ: ΥΠΑΡΧΩ



Στόχος Βελτίωσης

Ο βασικός σκοπός της παρέμβασης είναι η ''συναισθηματική οργάνωση'' των μαθητών μέσω της συμμετοχής
σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις, σχολικούς διαγωνισμούς και δραστηριότητες
καθημερινής ημι-αυτόνομης διαβίωσης και προ-επαγγελματικής ετοιμότητας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η συμμετοχή στις συγκεκριμένες δράσεις αναμένεται να οδηγήσει σε:

Να ενισχύσει την εκτίμηση του παιδιού για τον εαυτό του
Να ενισχύσει το ενδιαφέρον του παιδιού για μάθηση
Να μάθει να συνεργάζεται με τους άλλους

ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ:

Δούση Γεωργία, Παιδαγωγός

Πετρέα Χριστίνα, Γυμνάστρια

Βλαχάβα Ελένη, Ψυχολόγος

Τσάκωνα Ειρήνη, ΕΒΠ

 

 

Ενέργειες Υλοποίησης

Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης δράσης ήταν η η συναισθηματική οργάνωσητων μαθητών 
μέσω της ενεργής συμμετοχής σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες.

Για τον λόγο αυτό την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022 υλοποιήθηκαν με επιτυχία οι παρακάτω εκδηλώσεις
που είχαν προγραμματιστεί στο αρχικό σχέδιο δράσης:

Την 27/10/21 κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του παλιού 9ου Συντάγματος
Πεζικού εν όψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.
Την 28/10/21 συμμετοχή στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.
Την 4/11/21 αθλητικές δραστηριότητες στο γήπεδο ''Μπαχράμη''.
Την 17/11/21 γιορτή/αφιέρωμα στη μνήμη του Πολυτεχνείου.
Την 26/11/21 εορτασμός της παγκόσμιας ημέρας ''Ελιάς'' με ομαδικές εργασίες
παιδιών, απαγγελίες ποιημάτων, χοροί, παιχνίδια.
Την 20/11/21 αφιέρωμα στην παγκόσμια ημέρα για τα Δικαιώματα του παιδιού
με ομαδική εργασία. 
Την 2/12/21 δράση για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία σε
συνεργασία/επίσκεψη της Α΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτα.
Την 16/12/21 κατασκευή ημερολογίων και πλάσιμο χριστουγεννιάτικων
γλυκισμάτων.



Την 17/12/21 επίσκεψη ομάδας μαθητών του 10ου δημοτικού σχολείου
Καλαμάτας, ανταλλαγή
χριστουγενιάτικων δώρων και κέρασμα από τα εδέσματα που έφτιαξαν οι
μαθητές μας.
Την 23/12/21 επίσκεψη ομάδας μαθητών στο ταχυδρομείο Καλαμάτας με την
ψυχολόγο του σχολείου, αποστολή γραμμάτων στον Αι-Βασίλη και
Χριστουγεννιάτικη γιορτή.
Την 10/1/22 κοπή βασιλόπιτας
Την 11/1/22 αποστολή συμμετοχής εικαστικής εργασίας με θέμα 
''χριστουγεννιάτικα αστέρια'' στο διαγωνισμό του Make a Wish όπου οι
μαθητές παρέλαβαν έπαινο συμμετοχής.
Την 30/1/22 εκκλησιασμός και Αρτοκλασία για την εορτή των Τριών Ιεραρχών.
Την 5/2/22 ομιλία για την παγκόσμια ημέρα ασφάλειας στο διαδίκτυο από το
δάσκαλο πληροφορικής του σχολείου μας.
Την 22/2/22 ομιλία για την υγιεινή διατροφή από τη νοσηλεύτρια του σχολείου
μας.
Την 24/2/22 αποκριάτικα δρώμενα, μεταμφιέσεις, γαιτανάκι, χοροί και
τραγούδια στον προαύλιο χώρο του σχολείου.
Την 1/3/22 άσκηση σεισμού από τη γυμνάστρια του σχολείου εν όψει της
παγκόσμιας ημέρας πολιτικής προστασίας.
Την 8/3/22 ομαδική εργασία κολλάζ με θέμα την Κυρά -Σαρακοστή.
Την 14/3/22 καλωσόρισμα της άνοιξης με απαγγελία ποιημάτων
(χελιδονίσματα/κάλαντα της άνοιξης) και ανθοδημιουργίες με λουλούδια του
κήπου μας.
Την 24/3/22 γιορτή για την 25η Μαρτίου.
Την 25/3/22 συμμετοχή στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
Την 26/3/22 ομιλία/ ενημέρωση από την κοινωνική λειτουργό του σχολείου μας
για την παγκόσμια ημέρα κατά της σχολικής βίας.
Την 1/4/22 με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αυτισμού διοργανώθηκε τουρνουά
ποδοσφαίρου με τα Special Olympics στον χώρο των ιδιωτικών
εκπαιδευτηρίων Μπουγά. Οι μαθητές μας έλαβαν μέρος στην εκδήλωση με
παρουσία/συμμετοχή κι άλλων σχολείων.
Την 7/4/22 με αφορμή την παγκόσμια ημέρα υγείας και σε συνεργασία με την
νοσηλεύτρια του σχολείου, οι μαθητές εξετάστηκαν από οδοντιάτρους και
ενημερώθηκαν για τη στοματική υγιεινή.
Την 2/5/22 ομαδικές κατασκευές Πρωτομαγιάτικων στεφανιών.
Την 6/5/22 αφιέρωμα και ατομικές κατασκευές για τη γιορτή της μητέρας.
Την 10/5/22 επίσκεψη στο μουσείο ''παραδοσιακής φορεσιάς'' της κ. Βικτωρίας
Καρέλια.
Την 11/5/22 επίσκεψη στους Κήπους της Λυσσούς.



Την 12/5/22 επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο Καλαμάτας και περιήγηση στο
ιστορικό κέντρο της πόλης.
Την 16/5/22 περίπατος στην παιδική χαρά στην περιοχή ''Τέντα'' Καλαμάτας.
Την 17/5/22 σχολική εκδρομή στο πάρκο σιδηροδρόμων Καλαμάτας και
επίσκεψη στην ανθοκομική έκθεση.
Την 18/5/22 επίσκεψη στην κεντρική λαχαναγορά Καλαμάτας.
Την 23/5/22 παρακολούθηση παράστασης κουκλοθέατρου στο χώρο του
σχολείου μας.
Την 24/5/22 σχολική εκδρομή σε πολυχώρο αναψυχής/αθλητικό κέντρο της
πόλης.
Την 27/5/22 επίσκεψη στο πάρκο Αλμυρού Καλαμάτας, παρακολούθηση του
προγράμματος ''του πάρκου τα μαθήματα'' από το Κ.Π.Ε. Καλαμάτας και ενεργή
συμμετοχή μαθητών σε δραστηριότητες.

Μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς πρόκειται να υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

Την 1/6/22 επίσκεψη ομάδας μαθητών στο δημοτικό στάδιο Καλαμάτας σε
συνεργασία με τη γυμνάστρια του σχολείου.
Την 8/6/22 παρακολούθηση παράστασης από το μουσείο Κυκλαδικής τέχνης.
Την 14/6/22 λήξη σχολικής χρονιάς με γιορτή αποφοίτησης, χορούς και
τραγούδια στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς γιορτάστηκαν τα γενέθλια των μαθητών μας, πραγματοποιήθηκαν
συχνές επισκέψεις σε κοντινά σούπερ μάρκετ για την προμήθεια υλικών και κατασκευάστηκαν από τους ίδιους
τους μαθητές διάφορα εδέσματα στον χώρο της κουζίνας του σχολείου μας. Με τη συνεχή υποστήριξη του Ε.Β.Π.
και του Ε.Ε.Π. οι μαθητές είχαν ενεργή δράση στα καθημερινές ασχολίες του σχολείου μας, όπως η τακτοποίηση
αντικειμένων, η καθαριότητα της σχολικής κοινότητας, η φροντίδα του κήπου, βιβλιοθήκες, ντουλάπες
ιματισμού, κουζίνα, παρασκευή γλυκισμάτων και φαγητών και άλλες δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με
την καθημερινή ημι-αυτόνομη διαβίωση και την προ-επαγγελματική ετοιμότητα.

Φωτογραφικό υλικό δράσεων: 

http://blogs.sch.gr/1dimeikal

Facebook: 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

 

 

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://blogs.sch.gr/1dimeikal/

Πρακτική 4

http://blogs.sch.gr/1dimeikal


Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Τίτλος Δράσης

Σχέσεις Σχολείου-Γονέων

Στόχος Βελτίωσης

Κύριως σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η προώθηση- ανάπτυξη επικοινωνίας γονέων και μαθητών με τους
εκπαιδευτικούς, το ΕΕΠ και το ΕΒΠ της σχολικής δομής στο πλαίσιο παροχής υποστήριξης και συμβουλεύτικής
παρέμβασης. Το σχέδιο δράσης προωθεί την ανάπτυξη των σχέσεων εμπιστοσύνης και υποστήριξης των γονέων
σε θέματα ψυχοπαιδαγωγικής ανάπτυξης μαθητών, καθώς και θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Επιπλέον,
επιδιώκεται η ενθάρρυνση της ενεργό συμμετοχής των γονέων, τόσο στις σχολικές δραστηριότητες όσο και στη
σχολική ζωή γενικότερα.  

Μέλη: 
Αικατερινή Κουτσάκη (Εκπαιδευτικός)
Ευγενία Καλογεροπούλου (ΕΕΠ)
Ζαχαρούλα Γκότση (ΕΒΠ)
Κωνσταντινιά Νατσιοπούλου (ΕΕΠ)
Σοφία Παπαδοπούλου (ΕΕΠ)

 

Ενέργειες Υλοποίησης

Κυρίως σκοπος του σχεδίου δράσης ειναι η βελτίωση και ενδυνάμωση σχέσεων μεταξύ σχολείου και γονέων με
στόχο την ενεργό συμμετοχή των γονέων. Κατα τη διάρκεια των δράσεων πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

Τετράδιο επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων όπου γινόταν
καθημερινή ενημέρωση για το πρόγραμμα του κάθε παιδιού, τις ενδεχόμενες
δυσκολίες που αντιμετώπιζε καθώς και την πρόοδο του.
Γραπτά σημειώματα για την ενημέρωση εξωτερικών δράσεων του σχολείου
αλλά και για γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Προγραμματισμένες συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών σε συνεργασία
με το ΕΕΠ και ΕΒΠ, με μεγαλύτερη συχνότητα με τις ειδικότητες της Κοιν.
Λειτουργού και της Ψυχολόγου της σχολική δομής. Οι συναντήσεις έγιναν σε
ατομικό επίπεδο με το στενό οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών, όπως
γονείς, αδέλφια (και παππούς, γιαγιά μαθητών, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο
και βοηθητικό) και διενεργήθηκαν τις καθορισμένες ημέρες της Τρίτης και της
Παρασκευής, σε εβδομαδιαία βάση. 
Απρογραμμάτιστες συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών, σε επίπεδο
ανταπόκρισης έκτακτων οικογενειακών αναγκών, όπως για θέματα υγείας,



οικονομικών και κοινωνικών υποθέσεων κοκ.
Προγραμματισμένες συναντήσεις γονέων με τους Εκπαιδευτικούς του
σχολείου, προκειμένου να ενημερωθούν για την ακαδημαϊκή, ψυχοκινητική,
συμπεριφορική πρόοδο των μαθητών όπως και για τις τυχόν ανάγκες που
αντιμετωπίζουν.
Προγραμματισμένες συναντήσεις με τοπικούς φορείς στο πλαίσιο ενημέρωσης
και παρέμβασης για θέματα που αφορούν τους μαθητές, όπως πρωτοκολλο
παραμέλησης μαθητών (με βάση το σχέδιο που έχει καταρτίσει το Ινστιτούτο
Υγειάς του Παιδιού), ζητήματα κοινωνικής Πρόνοιας, επιδότησης και εποπτείας
των γονέων μαθητών, σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Καλαμάτας, κατάρτιση σχεδίου δράσης στο πλαίσιο Εισαγγελικών
παραγγελιών, σε συνεργασία με το τμήμα Προστασίας Ανηλίκων του
Πρωτοδικείου Καλαμάτας και την Επιμελήτρια Ανηλίκων. 
Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας, όπως
προαναφέρθηκαν αλλά και εκτός αυτού, στο πλαίσιο επικοινωνίας με φορείς,
όπως Ιδρύματα κλειστής προστασίας (Κιβωτός της Αγάπης, Πάτρα), αλλά και
σε επίπεδο περιφέρειας όπως το ΚΕΔΑΥ, το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Τριπόλεως
(Κοιν. Λειτ. Παιδοψυχίατροι, Ψυχολόγοι), Ιδιώτες παιδοψυχίατροι και ιατροί
άλλων ειδικοτήτων. 
 Τήρηση φακέλων και αρχείου, με ενημερώσεις των φακέλων των μαθητών για
τις παραπάνω δράσεις και επικοινωνίες για θέματα που αφορούν την
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, όπου μέσω αυτών γίνεται η ενημέρωση
για το ιατρικό και παιδαγωγικό προφίλ του μαθητή.
Στο πλαίσιο συνεργασίας με το συστεγαζόμενο Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
και λόγω ελλείψεων αντίστοιχων ειδικοτήτων ΕΕΠ (Κοιν. Λειτουργού,
Ψυχολόγου κ.α.) πραγματοποιήθηκε άτυπα πρώιμη παρέμβαση σε συγκεκριμένο
αριθμό οικογενειών μαθητών, συλοικά τριών, με συναντήσεις και επικοινωνίες
από μετά την περίοδο των Χριστουγέννων και μέχρι τώρα. 
Δημιουργία σελίδας σε γνωστό μέσω κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωση
ιστολόγίου όπου οι γονείς ενημερώνονται με οπτικοακουστικό υλικό για τις
δράσεις και τις εκδηλώσεις του σχολείου.
Στενή επιοινωνία με το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για θέματα που
αφορούν ζητήματα του σχολείου.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://blogs.sch.gr/1dimeikal/

Πρακτική 5



Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Τίτλος Δράσης

ΙΣΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος Βελτίωσης

Στόχος της δράσης είναι η καταπολέμηση προκαταλήψεων, στερεοτύπων και ρατσισμού, η προώθηση του
σεβασμού της διαφορετικότητας, η προαγωγή του γόνιμου διαλόγου και της συζήτησης μεταξύ των μαθητών για
την επίλυση συγκρούσεων και η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους μαθητές με ενδυνάμωση της μεταξύ
τους σχέσης.

Αθανάσιος Τσιγαρίδης, Δάσκαλος ΠΕ70.50

Ανθούλα Χατζηευστρατίου, Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ71

Ευθύμιος Θέμελης, Εκπ/κός Πληροφορικής ΠΕ86

Μεταξία Χρονά, Εκπ/κός Εικαστικών ΠΕ08

Παύλος Δελής, Δάσκαλος ΠΕ70.50

Ενέργειες Υλοποίησης

Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών στην διαφορετικότητα και στη δημιουργία κλίματος
αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών. Κατά την διάρκεια της δράσης:

πραγματοποιούνται δημιουργικές δραστηριότητες με στόχο την
ευαισθητοποίηση των παιδιών και την καλλιέργεια και προαγωγή ενός
κλίματος ομαδικότητας, αλληλοσεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας.
πραγματοποιείται συστηματική ενημέρωση των μαθητών για τις συνέπειες που
έχει η ψυχολογική βία (εξύβριση, χαρακτηρισμοί, κριτική, προσβολές, απειλές,
περιφρονητικός λόγος, κ.λπ.) και η σωματική βία (βίαιο σπρώξιμο, χαστούκια,
μπουνιές, κλωτσιές, ξυλοδαρμός, κ.λπ.) με σκοπό την πρόληψη της σχολικής
βίας και του ρατσισμού
πραγματοποιείται συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικού – μαθητών και μεταξύ
μαθητών μετά από κάποιο περιστατικό σχολικής βίας (π.χ. πώς εκδηλώθηκε,
πώς θα μπορούσε να λυθεί χωρίς τη χρήση βίας, ποιες συνέπειες θα μπορούσε
να έχει η χρήση βίας κ.λπ.)
πραγματοποιείται συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών για την εύρεση
τρόπων επίλυσης συγκρούσεων και αντιμετώπισης επιθετικών-βίαιων
συμπεριφορών



υπήρξε θέσπιση και εφαρμογή σχολικών κανόνων κατά της βίας και του
ρατσισμού
πραγματοποιείται προσπάθεια για τη για διαμόρφωση θετικού κλίματος στο
σχολείο (συνεργασία, σεβασμός, εμπιστοσύνη, φροντίδα, κ.α.)
παρουσιάζουμε μια σειρά από βίντεο με στόχο την ευαισθητοποίηση των
μαθητών.

άριστη επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών ώστε ν’ αναγνωρίζουν γρήγορα
και αποτελεσματικά τα σημάδια εκδήλωσης μιας σύγκρουσης
η από κοινού συνεργασία εκπαιδευτικών- μαθητών στην υλοποίηση των bazzar,
των θεατρικών παραστάσεων κ.τ.λ

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://blogs.sch.gr/1dimeikal/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Ειδικότερο Θέμα

Προτείνουμε την περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων
σε θέματα καλής συνεργασίας με τους φορείς και την τοπική κοινότητα.
Υποστηρίζουμε τη συνέχιση και τον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών δράσεων κατά
τη διάρκεια της επόμενης σχολικής χρονιάς προκειμένου το κλίμα συνεργασίας και
αλληλοσεβασμού που καλλιεργήθηκε μεταξύ του σχολείου και της ευρύτερης
κοινότητας να σφυρηλατηθεί περαιτέρω. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση των μαθητών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τα Δημοτικά Σχολεία συνεργασίας είναι πάντα
καλοδεχούμενη για την ενίσχυση των δεσμών φιλίας.

Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας



Ειδικότερο Θέμα

Αξιοποίηση της υπάρχουσας επιμόρφωσης που προσφέρεται μέσω του ΙΕΠ και άλλων
φορέων, όπως η ΔΟΕ, η ΠΟΣΕΠΕΑ κ.ο.κ. οι οποίοι διοργανώνουν διαδικτυακά
επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία μέρος των γονέων θα μπορούσε να
παρακολουθήσει, είτε σε ατομικό επίπεδο με διαδικτυακή παρακολούθηση, είτε με
ομαδικό, μέσω οργάνωσης συναντήσεων στο σχολικό χώρο. Προτεινόμενες
θεματικές, ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, ενημέρωση σε θέματα
παιδικής αναπηρίας, σχολές γονέων κ.α.

Θέμα 3

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Επιμορφώσεις σε θέματα διαχείρησης συγκρούσεων, εντάσεων και επιθετικών
συμπεριφορών των παιδιών, μεγαλύτερη εκπαίδευση για διαχείριση μαθητών με ΔΑΦ
υψηλών αναγκών και σεξουαλικής αγωγής.

Θέμα 4

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

ΕΝΕΡΓΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ: ΥΠΑΡΧΩ Επιμορφώσεις σε
θέματα σχετικά με την κοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Ειδικά σεμινάρια
σχετικά με την αποδοχή της διαφορετικότητας, την ένταξη των ατόμων ΑΜΕΑ στο
γενικό σύνολο και τη συμμετοχή αυτών στην καθημερινότητα. Επιμόρφωση για
περιβαλλοντικές δράσεις από ΚΠΕ Καλαμάτας

Θέμα 5



Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Πραγματοποίηση στοχευμένων επιμορφώσεων πάνω στις ειδικές ανάγκες των
μαθητών μας, με πιο εξατομικευμένο χαρακτήρα, αποσκοπώντας στη βελτίωση της
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης.


