
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ - 9350062
Στόχος Βελτίωσης:

 

Η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών με ειδικές εκπιαδευτικές ανάγκες που υποστηρίζονται από
τις δομές τόσο της παράλληλης στήριξης όσο και του τμήματος Ενταξης που λειτουργούν στη σχολική μονάδα
και των εκπαιδευτικών της σχολικής κοινότητας ,μέσα κι έξω από την τάξη.

Η σύγχρονη παιδαγωγική ενταξιακή πολιτική ,που αφορά στους μαθητές με ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες
,επιβάλλει την αλλαγή στις σχέσεις και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής.

Κρίνεται λοιπόν ,ότι η αξιοποίηση των μοντέλων συνδιδασκαλίας των εκπαιδευτικών της γενικής και της
ειδικής εκπαίδευσης και η εφαρμογή τεχνικών εναλλαγής ρόλων,τόσο στο χώρο της τάξης ( ο δάσκαλος της
ειδικής αγωγής διδάσκει και παράλληλα ο δάσκαλος της τάξης υποστηρίζει εξατομικευμένα τον μαθητή με Ε.Ε
Α),όσο και στη διάρκεια του διαλείμματος ,θα προωθήσει την ουσιαστική ένταξη των μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολικό πλαίσιο και θα τους βοηθήσει να λειτουργούν και να αντιμετωπίζονται ως
ισότιμα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Σχέδιο Δράσης: Η καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης.
Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Συντονιστής Δράσης: ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Αναγκαιότητα της υλοποίησης του σχεδίου δράσης

1. Λόγοι που επιβάλλουν τη υλοποίηση της δράσης

Η παρούσα ομάδα απαρτίζεται από δασκάλους ειδικής εκπαίδευσης (παράλληλη στήριξη & τμήμα ένταξης) και
γενικής εκπαίδευσης (ΓΕ).

Η έρευνα επικεντρώνεται στην επικοινωνία μεταξύ παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ε.Ε.Α)  και
εκπαιδευτικών Γ.Ε.

 Με βάση την  πρόσφατη αξιολόγηση και τις κοινές παρατηρήσεις, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί Γ.Ε.
τείνουν να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στους μαθητές με ΕΕΑ  και αντίστοιχα οι μαθητές με ΕΕΑ απευθύνονται
σπανιότερα στους εκπαιδευτικούς Γ.Ε.

 Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η ανατροπή της κατάστασης,  προκειμένου οι μαθητές με ΕΕΑ να λειτουργούν και
να αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη της σχολικής κοινότητας.



2. Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες

Στον άξονα 4,  εμπεριέχονται 2 δείκτες.

 Ανάμεσα τους, υπάρχει σχέση χρονικής συνέχειας και αλληλεπίδρασης.

 

3. Αναφορές σε καλές πρακτικές του σχολείου

Την περσινή χρονιά,  διαμορφώθηκε το κατάλληλο έδαφος, με τη δημιουργία θερμοκηπίου και την οργάνωση
θεατρικής παράστασης, όπου όλοι οι μαθητές συνεργάστηκαν και οι εκπαιδευτικοί Γ.Ε. και Ε.Ε. οργάνωσαν από
κοινού δραστηριότητες, εγκαταλείποντας τους διαφορετικούς τους ρόλους.

 

Β. Σκοπός- στόχοι του σχεδίου δράσης

1. Σκοπός του σχεδίου δράσης

Η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που υποστηρίζονται
από τις δομές της παράλληλης στήριξης και του τμήματος ένταξης,  και των εκπαιδευτικών της σχολικής
κοινότητας, μέσα κι έξω από την τάξη.

2. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης

Οι μαθητές με ΕΕΑ να απευθύνονται στον εκπαιδευτικό Γ.Ε. για οποιαδήποτε
δράση εντός και εκτός της τάξης.
Οι εκπαιδευτικοί Γ.Ε. να αφιερώνουν στους μαθητές με ΕΕΑ τόσο χρόνο όσο
και στους υπόλοιπους.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Μεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου δράσης

     Ενέργειες του σχεδίου δράσης

Σκοπός της δράσης είναι να ενισχυθούν οι σχέσεις των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των
εκπαιδευτικών γενικής αγωγής.

Στόχος μας είναι η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών με Ε.Ε.Α οι οποίοι υποστηρίζονται από
τις δομές της παράλληλης στήριξης και του τμήματος ένταξης,  με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής κοινότητας.

Ερευνητικοί στόχοι:

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να απευθύνονται στον
εκπαιδευτικό γενικής αγωγής σχετικά με οποιαδήποτε δράση εντός και εκτός
της τάξης.
Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής να αφιερώνουν τον ίδιο χρόνο στους μαθητές
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως στους υπόλοιπους μαθητές της τάξης.

 



            Η δειγματοληψία της δράσης μας είναι συγκεκριμένη και επιλέχθηκαν  μαθητές με Ε.Ε.Α, που
υποστηρίζονται από τη δομή της παράλληλης στήριξης, των τμημάτων Στ'1, Στ'2 και Γ' και του τμήματος ένταξης.

            Για τη διεξαγωγή της δράσης μας και τη συλλογή των δεδομένων επιλέξαμε την ποιοτική έρευνα. Τα
εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι η προσωπική συνέντευξη ανοικτού τύπου, που δίνει τη δυνατότητα
πραγματοποίησης μίας εις βάθος διερεύνησης του θέματος και επιτρέπει τη χρήση συμπληρωματικών ερωτήσεων
που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, καθώς επίσης και τη χρήση ημερολογίου με
σταθμισμένες ερωτήσεις.

 

Δράσεις

Ως πρώτη δράση θα εφαρμοστεί η αλλαγή ρόλων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και στους
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής μέσα στην τάξη. Ο δάσκαλος της παράλληλης στήριξης θα διδάσκει όλη την
τάξη, όσο ο δάσκαλος γενικής αγωγής θα υποστηρίζει τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ως δεύτερη δράση, θα πραγματοποιείται αλλαγή ρόλων ανάμεσα στους δασκάλους ειδικής αγωγής και τους
εφημερεύοντες, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Οι δάσκαλοι της ειδικής αγωγής  θα επιτηρούν όλους τους
μαθητές, ενώ οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί θα υποστηρίζουν τους μαθητές με ΕΕΑ, προσπαθώντας να τους
εντάξουν σε ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες.

 

Μια επιπρόσθετη δράση θα είναι η διατήρηση αλληλογραφίας μεταξύ εκπαιδευτικών γενικής και μαθητών με
Ε.Ε.Α. Μέσω της αλληλογραφίας επιδιώκουμε μαθητές και εκπαιδευτικοί να εκφράσουν ό,τι τους απασχολεί και
να βελτιώσουν την επικοινωνία τους.  Όσοι μαθητές δυσκολεύονται να εκφραστούν γραπτώς, θα ενθαρρυνθούν
να εκφραστούν ζωγραφίζοντας.

 

 Χρονοδιάγραμμα του σχεδίου δράσης

Διαδικασίες υλοποίησης
1ο τριμ.

(Σεπ - Νοεμ)

2ο τριμ.

(Δεκ- Φεβ)

3ο τριμ.

(Μαρ- Μάι)

Ενέργειες 
προετοιμασίας της 
δράσης

 XXXXX    

Δράσεις συνδιδασκαλίας    XXXXX  

Παρακολούθηση- 
ανατροφοδότηση της 
δράσης

   XXXXX  

Δράσεις συνδιδασκαλίας    XXXXX  

Αξιολόγηση της δράσης      XXXXX



Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Πόροι- Μέσα του σχεδίου δράσης

 

1. Ανθρώπινο δυναμικό

Ο δάσκαλος της ΣΤ’2 (στην οποία φοιτούν δύο εκ των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που
υποστηρίζονται).

Οι τρεις δάσκαλοι της παράλληλης στήριξης.
Η δασκάλα του τμήματος ένταξης.
Οι μαθητές που φοιτούν στο τμήμα ένταξης και οι μαθητές που υποστηρίζονται
από τους δασκάλους της παράλληλης στήριξης.
Οι εκάστοτε εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί.

 

2. Χρόνος

Το Σχέδιο Δράσης θα υλοποιηθεί στο πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς, μέσα από εναλλαγή των δύο δράσεων ανά
εβδομάδα. Οι δράσεις θα ολοκληρώνονται εντός του σχολικού χρόνου, ωστόσο είναι απαραίτητες οι συναντήσεις
των μελών της ομάδας σε διαφορετικό χρόνο με σκοπό την σωστή οργάνωση και ανατροφοδότηση της δράσης.

 

3. Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση της δράσης, θα αξιοποιηθεί ο υπάρχων εξοπλισμός του σχολείου (μπάλες, στεφάνια,
παιχνίδια, κουκλοθέατρο, υπολογιστής, προτζέκτορας).

 

4. Οικονομικοί πόροι

Δεν προβλέπεται αρχικά η ανάγκη για οικονομική ενίσχυση της παρούσας δράσης, εφόσον θα αξιοποιηθεί η
υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας.

 

5. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης

Για την  παρακολούθηση της πορείας των επιμέρους δράσεων και την αξιολόγηση όλης της δράσης, θα
χρησιμοποιηθούν δύο ερευνητικά εργαλεία, το ημερολόγιο με τη χρήση σταθμισμένων ερωτήσεων καθώς και
προσωπική συνέντευξη ανοιχτού τύπου.



Σχετικά με το ημερολόγιο, έχει δημιουργηθεί μία κλείδα παρατήρησης, μέσω της οποίας θα καταγράφουμε τις
επιθυμητές συμπεριφορές καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής της δράσης. Στόχος είναι η σταδιακή αύξηση
των αλληλεπιδράσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Επιπρόσθετα, στην κλείδα θα υπάρχει η δυνατότητα
καταγραφής τυχόν παρατηρήσεων σε σχετικό πλαίσιο. Επίσης, έχουν καταγραφεί συγκεκριμένες ερωτήσεις
ανοιχτού τύπου που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέντευξη.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Κριτήρια Επιτυχίας της Δράσης

Οι μαθητές με Ε.Ε.Α απευθύνονται στον εκπαιδευτικό Γ.Ε., εξίσου με τον εκπαιδευτικό ΕΑ, χωρίς άμεση ή έμμεση
καθοδήγηση, σχετικά με οποιαδήποτε δράση εντός και εκτός της τάξης. Επιπρόσθετα, νιώθουν την άνεση και την
εμπιστοσύνη να απευθυνθούν στον εκπαιδευτικό γενικής αγωγής, οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν την ανάγκη,
χωρίς δισταγμό ή παρέμβαση του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής.

Ο χρόνος που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής στους μαθητές με Ε.Ε.Α είναι ο ίδιος με τον χρόνο
που αφιερώνουν στους υπόλοιπους μαθητές της τάξης, διαμοιράζοντας τον εξίσου σε όλους τους μαθητές
αποφεύγοντας οποιαδήποτε διάκριση.
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Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Διαδικασίες  παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης και αξιολόγησης του σχεδίου δράσης

1. Παρακολούθηση – Ανατροφοδότηση Ενεργειών

Το παρόν σχέδιο δράσης έχει εγκριθεί από τη Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων και παρακολουθείται
διαρκώς μέσα από τις τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου, τα Πρακτικά και το Χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Παράλληλα, γίνονται τακτικές συναντήσεις μεταξύ των μελών της ομάδας, όπου οι επιμέρους δράσεις
εμπλουτίζονται ή διαφοροποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, ενώ διατηρείται και το ημερολόγιο της ομάδας
εργασίας.

 

2 Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης

Στόχος 1:

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να απευθύνονται στον εκπαιδευτικό γενικής αγωγής σχετικά με
οποιαδήποτε δράση εντός και εκτός της τάξης.



Στόχος 2:

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής να αφιερώνουν τον ίδιο χρόνο στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, όπως στους υπόλοιπους μαθητές της τάξης.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας:

Η επίτευξη των στόχων ελέγχεται μέσω των ερευνητικών εργαλείων που επιλέχθηκαν. Η προσδοκώμενη 
σταδιακή αύξηση της θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών θα διαπιστωθεί μέσω των
συνεντεύξεων που θα πραγματοποιηθούν, τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της δράσης, καθώς και μέσω των
δεδομένων που θα καταγραφούν στο ημερολόγιο κατά τη διεξαγωγή της δράσης.

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Συγχαρητήρια για την επιλογή του θέματος, όπως και για την εξαιρετική προσπάθεια αποτύπωσης του Σχεδίου
Δράσης!!

Υπενθυμίζουμε ότι επειδή στην παρούσα φάση το Σχέδιο Δράσης αφορά στον σχεδιασμό δράσεων επί χάρτου, η
Ομάδα Δράσης κατά τη διάρκεια της επόμενης φάσης, της φάσης της υλοποίησης, αν κρίνει ότι απαιτείται,
δύναται να προβεί σε ανασχεδιασμό ή σε διορθωτικές κινήσεις και  διαφοροποιήσεις, ώστε να κατορθώσει να
επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε. 

Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία!

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Η παρούσα δράση στοχεύει στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και των δασκάλων της γενικής εκπαίδευσης.

Στο πρώτο μέρος της δράσης μας, εφαρμόστηκε αλλαγή ρόλων μεταξύ των εκπαιδευτικών της γενικής τάξης και
των  εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης. Η δράση διεξήχθη σε περίοδο δύο μηνών και εντάχθηκε στα
πλαίσια της οργάνωσης και παρουσίασης της θεατρικής παράστασης "Μια μέρα με τον Μπετόβεν", στη Γ' τάξη.

Συγκεκριμένα, τη σκηνοθεσία και οργάνωση της παράστασης είχε αναλάβει ο δάσκαλος ειδικής αγωγής που
υποστηρίζει τα παιδιά του τμήματος στο πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης, ενώ ο εκπαιδευτικός του
τμήματος ανέλαβε την υποστήριξη των δύο μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την ένταξη τους στην
παράσταση.

Οι ανάγκες της παράστασης  απαιτούσαν καθημερινές πρόβες, κάτι που συνέβαλε στη συστηματική εφαρμογή
του συγκεκριμένου μοντέλου εναλλαγών, οδηγώντας μας σε πιο αξιόπιστα και εμπεριστατωμένα αποτελέσματα.

Η πορεία της συγκεκριμένης δράσης ήταν ομαλή, αναμενόμενη και επιτυχής. Τόσο τα παιδιά της τάξης, όσο και
οι εκπαιδευτικοί προσαρμόστηκαν εύκολα στην αλλαγή ρόλων. Επιπρόσθετα, τα παιδιά με ΕΕΑ, φάνηκε να έχουν
πολλαπλά οφέλη: μέσα από τη δράση επιτεύχθηκε σε κάποιο βαθμό η αποδόμηση της αναπόφευκτης σχέσης
αλληλεξάρτησης που δημιουργείται ανάμεσα στους μαθητές με ΕΕΑ και τους εκπαιδευτικούς ΕΑ. Τα παιδιά
ένιωσαν πιο ικανά και πιο αυτόνομα μέλη της ομάδας και ανέπτυξαν πιο άμεση επικοινωνία με τον δάσκαλο της
τάξης.

Αναμενόμενη εξέλιξη της δράσης ήταν και κάποια περιστατικά ανταγωνισμού και ζηλοφθονίας που
σημειώθηκαν, κάθως οι μαθητές με ΕΕΑ καλούνταν για πρώτη φορά να "μοιραστούν" τη δεδομένη ως τώρα
αποκλειστική προσοχή των εκπαιδευτικών ΕΑ με τους συμμαθητές τους.

Εν κατακλείδει, η δράση οδήγησε στη σύσφιξη των σχέσεων όλων των πλευρών: τη σχέση των εκπαιδευτικών
μεταξύ τους, τη σχέση των παιδιών με ΕΕΑ με τον δάσκαλο της τάξης, τη σχέση των παιδιών με τον



εκπαιδευτικό της ΕΑ και κατ' επέκταση στην ενδυνάμωση και την καλύτερη λειτουργία της ομάδας.

Στο δεύτερο μέρος της δράσης μας εφαρμόστηκε αλλαγή ρόλων ανάμεσα στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς
και τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Το δεύτερο μέρος της δράσης διεξήχθη παράλληλα με το πρώτο και είχε, επίσης, διάρκεια δύο μηνών. Οι
εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης εκτελούσαν χρέη εφημερεύοντα, ενώ ο εκάστοτε εφημερεύων υποστήριζε
τους μαθητές με ΕΕΑ προσπαθώντας ταυτόχρονα να τους εντάξει σε διάφορες ομαδικές δραστηριότητες με τα
υπόλοιπα παιδιά. Ενδεικτικά, αναφέρεται η φροντίδα και η λειτουργία του θερμοκηπίου στον προαύλιο χώρο του
σχολείου από ομάδες μαθητών στις οποίες συμμετείχαν και τα παιδιά με ΕΕΑ υπό την επίβλεψη του
εφημερεύοντα.

Σε μια πρώτη εκτίμηση του κλίματος που δημιούργησε η εν λόγω δράση, διαπιστώθηκαν τα εξής:

Η δράση ενθουσίασε τους μαθητές με ΕΕΑ, ενίσχυσε τις δεξιότητες της διομαδικής συνεργασίας και τόνωσε
καθοριστικά την αυτοπεποίθησή τους, καθώς φάνηκε να είναι περισσότερο ομιλητικοί, επικοινωνιακοί και
αυτόνομοι. Ωστόσο, η συχνή εναλλαγή προσώπων στην εφημερία, δημιούργησε μία συγχυση στους μαθητές με
ΕΕΑ οι οποίοι φάνηκε να δείχνουν ιδιαίτερη αδυναμία σε συγκεκριμένους εφημερεύοντες.

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε πως η ιδιαίτερη φύση της συγκεκριμένης δράσης, που προβλέπει τη συνεργασία και
τον συντονισμό τριών τμημάτων και ενός μεγαλύτερου πλήθους εκπαιδευτικών, φάνηκε να απαιτεί συχνή
ανατροφοδότηση και αναπροσαρμογή στόχων και ιδεών, καθώς στον προαύλιο χώρο και κατά τη διάρκεια των
διαλειμμάτων προέκυπταν τακτικά απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίοι καθιστούσαν αναγκαία την παρέμβαση
και των δύο εκπαιδευτικών.

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της δράσης μας, θέλαμε να εφαρμόσουμε την αλλαγή ρόλων μεταξύ του
εκπαιδευτικού της γενικής τάξης και του εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης κατά τη διάρκεια του
μαθήματος. Ωστόσο λόγω πρακτικών δυσκολιών (πρακτική άσκηση φοιτητών), αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε
τη δράση μας στα πλαίσια της θεατρικής παράστασης που ανέβαζε, εκείνο το διάστημα, η Γ' τάξη του σχολείου.
Ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής, εκτελώντας χρέη σκηνοθέτη, ανέλαβε τη διαχείριση του συνόλου των
μαθητών και ο εκπαιδευτικός της γενικής τάξης ανέλαβε την υποστήριξη των δύο μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και την ένταξη τους στην παράσταση.

Αποτελέσματα της Δράσης

Μέσω των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν (προσωπική συνέντευξη ανοικτού τύπου και
ημερολόγιο με σταθμισμένες ερωτήσεις) και σε συνδυασμό με τα πορίσματα που προέκυπταν κατά τη διεξαγωγή
των δράσεων, παρατηρήθηκε, αφενός μια ισχυροποίηση της σχέσης μεταξύ των μαθητών με ΕΕΑ με τους
εκπαιδευτικούς ΓΑ και αφετέρου μια πιο ενεργή αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών ΕΑ και των μαθητών
τυπικής ανάπτυξης.

Ωστόσο, τροχοπέδη στην όλη δράση αποτέλεσαν κάποια περιστατικά ζηλοτυπίας μεταξύ ορισμένων μαθητών, οι
οποίοι δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν στην νέα καθημερινότητα της τάξη. Επιπρόσθετα, όσον αφορά τη
δεύτερη δράσης - όπου εφαρμόστηκε η αλλαγή ρόλων μεταξύ εκπαιδευτικών ΕΑ και αφημερεύοντων
εκπαιδευτικών- η πορεία δεν ήταν πλήρως επιτυχής, κάτι που αποδίδεται στην πολυπλοκότητα της συνεργασίας
μεγαλύτερου πλήθους μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι διαρκείς εναλλαγές προσώπων και οι συχνές αλλαγές των
δραστηριοτήτων, δεν ευνόησαν την οικοδόμηση μιας σταθερής και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των
εκπαιδευτικών και των μαθητών, ανάλογη με του πρώτου μέρους της δράσης.



Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

3 = Σε μεγάλο βαθμό

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Όπως προαναφέρθηκε στο σχεδιασμό της δράσης, κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη, είχε δημιουργηθεί στη
σχολική μονάδα ένα κλίμα ευνοϊκό ως προς την υλοποίηση της δράσης μας, καθώς οι εμπλεκόμενοι μαθητές και
εκπαιδευτικοί είχαν συνεργαστεί και στο παρελθόν, στο πλαίσιο δράσεων των τμημάτων τους. Εν τέλει,
αποδείχτηκε και στην πράξη πως οι συμμετέχοντες στη δράση είχαν ήδη αναπτύξει δεξιότητες ομαδικής
συνεργασίας και ήταν σε θέση να τις εφαρμόσουν επιτυχώς κυρίως στην ομαδική αλλά και στη διομαδική
συνεργασία, που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της δράσης.

Στην παρούσα δράση, φάνηκε να επιτυγχάνονται σημαντικά οι προκαθορισμένοι στόχοι, περισσότερο στο πρώτο
μέρος της δράση και λιγότερο στο δεύτερο. Οι λόγοι που σχετίζονται με την επιτυχία της δράσης είναι η αρχική
συστηματική οργάνωσή της, κατά την οποία τέθηκαν ρεαλιστικοί στόχοι. Θετικά λειτούργησε η ποικιλία και το
πλούσιο υλικό των δραστηριοτήτων που δεν επέτρεπαν την πλήξη και τη στασιμότητα της δράσης, και δεν
προωθούσαν με κανένα τρόπο τον ανταγωνισμό και την αριστεία.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν ήταν κυρίως πρακτικής φύσης. Κύριο φαινόμενο
ήταν η καθημερινή καταγραφή κρουσμάτων κορωνοϊού, με αποτέλεσμα, τόσο τις συχνές απουσίες μαθητών και
εκπαιδευτικών, όσο και τη συχνή αναστάτωση των τμημάτων, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνταν να
εγκαταλείψουν προσωρινά τις δραστηριότητές τους.

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Κατά της διάρκεια της δράσης, αξιοποιήθηκε ο κήπος του σχολείου καθώς και το υπάρχον εποπτικό υλικό, όπως
παιχνίδια. Επιπρόσθετα, αξιοποιήθηκε το σενάριο του θεατρικού έργου που ανέβασε η Γ΄ τάξη του σχολείου. 

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Δεν υλοποιήθηκαν επιμορφώσεις κατά τη διάρκεια της δράσης.

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Στόχος της δράσης μας ήταν να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ΓΑ και μαθητών με ΕΕΑ μέσω της
εναλλαγής ρόλων. Πρόταση μας, είναι η πρακτική αυτή, να υλοποιηθεί πέραν της εν λόγω δράσης, και στα
πλαίσια ολόκληρης της σχολικής μονάδας, μεταξύ των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων ειδικοτήτων. 

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Όσον αφορά την πρότασή μας για αξιοποίηση των πρακτικών της δράσης που υλοποιήσαμε, κρίνουμε καίριας
σημασίας την οργάνωση επιμορφώσεων με θέμα την ομαδοσυνεργατική μάθηση και τη συνδιδασκαλία.

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Η παρούσα δράση θα μπορούσε να συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά, ενισχυόμενη και εμπλουτιζόμενη



με δράσεις όπως, η αλληλογραφία μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών και το κουκλοθέατρο.


