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ΠΡΟΣ  

 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

   Εκπαίδευσης Αχαΐας       

 

 

ΘΕΜΑ: Έκθεση Δραστηριοτήτων 

 Της Άννας Μπέλλου, ΠΕ05, εκπαιδευτικού στο 18
ο
 Γυμνάσιο Πατρών και μέλους της παιδαγωγικής 

ομάδας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/ Βασική Δράση ΚΑ1 με τίτλο  «Είμαστε Εδώ!».Οι Κωφοί και 

Βαρήκοοι Μαθητές στο Επίκεντρο της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και αριθμό σύμβασης 2020-1-EL01-KA101-

078446 κατά τη συμμετοχή της στην έβδομη επιμορφωτική δραστηριότητα του σχεδίου στη Βαρκελώνη της 

Ισπανίας, με διάρκεια από Κυριακή 12 Φεβρουαρίου έως Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 

(συμπεριλαμβανομένων των ημερών μετακίνησης) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος. 

 

1.  Προετοιμασία της επίσκεψης 

Η επιμορφωτική δραστηριότητα στην οποία συμμετείχα ως εκπαιδευτικός έχει τίτλο «We Are All 

Special: Inclusion and Support for Students with Special Needs In and Out of the Classroom» και προσφέρεται 

από τον φορέα Εuropass Teacher Academy (https://www.teacheracademy@europassnetwork.eu/). 

Το πρόγραμμα επιλέχθηκε μέσω της πλατφόρμας School Education Gateway 

(https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm) και μετά από συνεχή επικοινωνία με το φορέα 

διοργάνωσης έτσι ώστε να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες της συμμετοχής. 

Πριν την κινητικότητα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του συλλόγου των καθηγητών του 18
ου

 Γυμνασίου 

Πατρών και οι απαραίτητες διαδικασίες συντονίστηκαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία και τη 

συμβολή του Διευθυντή και της Υποδιευθύντριας του σχολείου.  
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2.  Πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανά ημέρα 

 

ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

12/02 01:00:    Αναχώρηση από Πάτρα  

03:30:    Άφιξη Αθήνα αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (ATH) 

06:10: Αναχώρηση από Αθήνα Ελευθέριος Βενιζέλος (ATH) πτήση LH1757                                                        

Lufthansa , Airbus A320neo 

07:45:  Άφιξη Μόναχο - Φραντς Γιόζεφ Στράους (MUC), Terminal 2 

[Στάση: Μόναχο (MUC), Διάρκεια: 01 h 15 min] 

09:00:  Αναχώρηση από Μόναχο - Φραντς Γιόζεφ Στράους (MUC), Terminal 2 LH1810 

Lufthansa, Airbus A320 (Sharklets) 

11:00:Άφιξη στη Βαρκελώνη (BCN), Terminal 1 

13/02 Σεμινάριο Ημέρα 1 - (09:00-14:00) 

Εισαγωγή του μαθήματος και εξερεύνηση της συμπερίληψης 

14/02 Σεμινάριο Ημέρα 2 - (09:00-14:00) 

Κατανόηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

15/02 Σεμινάριο Ημέρα 3 - (09:00-14:00) 

Αποτρέψτε την απομόνωση, προωθήστε την αυτοπεποίθηση 

16/02 Σεμινάριο Ημέρα 4 - (09:00-14:00) 

Πώς να απενεργοποιήσετε (τεχνικές χαλάρωσης και βελτίωσης συμπεριφοράς) 

17/02 Σεμινάριο Ημέρα 5 - (09:00-14:00) 

Βελτίωση της επικοινωνίας 

18/02 Σεμινάριο Ημέρα 6 – (ημερήσιο πρόγραμμα) 

Κλείσιμο μαθημάτων και εξωτερικές δραστηριότητες 

19/02 

 

 

 

 

14:55:  Αναχώρηση από Βαρκελώνη (BCN), Terminal 1 για Ζυρίχη(ZRH), πτήση LX1955 

με Swiss International Air Lines, Airbus A320  

16:40: Άφιξη στη Ζυρίχη(ZRH) 

[Στάση: Ζυρίχη (ZRH), Διάρκεια: 01 h 05 min] 

17:45: Αναχώρηση από Ζυρίχη (ZRH) για Αθήνα, πτήση LX1842, Swiss International Air 



 

 

 

Lines, Airbus A320neo  

21:20: Άφιξη στην Αθήνα Ελευθέριος Βενιζέλος (ATH) και αναχώρηση για Πάτρα 

23:50: Άφιξη στην Πάτρα 

 

3.  Προϊόντα-αποτελέσματα της επίσκεψης  

 

Στο σύγχρονο σχολείο είναι πλέον αναγκαία η ουσιαστική κατανόηση της ποικιλομορφίας της τάξης, 

της ανάγκης για συμπερίληψη και ευημερία όλων των μαθητών και συμμετοχής της οικογένειας σε ένα σχολείο 

χωρίς αποκλεισμούς.    

Το “We are all special” (είμαστε όλοι ξεχωριστοί) αντικατοπτρίζει τη στάση που μπορούν να 

εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, στιγματισμό, απομόνωση ή εκφοβισμό 

προς τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Σε μια ποικιλόμορφη τάξη, η διαφορετικότητα πρέπει να είναι 

συνώνυμο της κατανόησης, της συμπερίληψης και των ίσων ευκαιριών.    

Aρχικά έγινε εισαγωγή στα είδη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπως μαθησιακές δυσκολίες 

(δυσλεξία, δυσπραξία), συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές (ΔΕΠΥ, Διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής, διανοητικές και σωματικές αναπηρίες και αναπτυξιακές αναπηρίες - αυτισμός).  

Οι συμμετέχοντες από 4 διαφορετικές χώρες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο χώρο του σχολείου. Υπήρξε πολύ ενδιαφέρουσα 

ανταλλαγή καλών πρακτικών από Φινλανδία, Λιθουανία, Δανία και Ελλάδα. 

Παρουσιάστηκε επίσης μια σειρά πρακτικών δραστηριοτήτων για την πρόληψη της απομόνωσης και 

των ενοχλητικών συμπεριφορών από την αρχή της σχολικής χρονιάς, θεωρώντας την αλληλεπίδραση με τους 

συνομηλίκους και την αλληλο-υποστήριξη ως θεμελιώδη στοιχεία για την οικοδόμηση κοινωνικών δεξιοτήτων, 

αυτοπεποίθησης και την αντιμετώπιση του άγχους και της αδυναμίας. 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης αποτελεσματικές τεχνικές χαλάρωσης, τεχνικές έκφρασης 

συναισθημάτων, δραστηριότητες βασισμένες στη συνεργατική μάθηση, την τέχνη και παρουσιάσεις 

διαδικτυακών εργαλείων για χρήση με μαθητές με ειδικές ανάγκες αλλά και με την υπόλοιπη τάξη.    

 

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή: 

 

α) με προσεγγίσεις που στοχεύουν στη στήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες:  

 

● Ενσυνειδητότητα (Mindfulness) 

● Καθολικός Σχεδιασμός Μάθησης-ΚΣΜ (Universal Design of Learning-UDL) 

● Μοντέλα συνεργασίας εκπαιδευτικών για συμπεριληπτική εκπαίδευση  

● Yποστήριξη από συμμαθητές (Peer support) 

● Η τέχνη ως μέσο για συμπεριληπτική εκπαίδευση 

 

β) με διαδικτυακά εργαλεία που μπορούν να κάνουν το μάθημα περισσότερο διαδραστικό και ενδιαφέρον, 

όπως: 

● https://www.writable.com/ - πλατφόρμα πρακτικής και αξιολόγησης, βοηθά στη σύνδεση των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης με την καθημερινή πρακτική και την ανατροφοδότηση στην τάξη. 

● https://soundcloud.com/ -Διαμοιρασμός ηχητικών, μουσικής 

https://www.writable.com/
https://soundcloud.com/


● https://speechnotes.co/-Μετατροπή λόγου σε κείμενο 

● https://online-voice-recorder.com/-Online ηχογράφηση φωνής-mp3 

● https://animoto.com - Δημιουργία video 

● https://www.wevideo.com/ - Δημιουργία video 

● https://www.sutori.com/ - Δημιουργία διαδραστικών μαθημάτων 

● https://brainsparker.com/ - Δημιουργική σκέψη, καταιγισμός ιδεών 

● https://milanote.com/ - Κοινόχρηστοι πίνακες-αποθετήρια υλικού 

 

γ) με δραστηριότητες και βιωματικά παιχνίδια που συμβάλλουν στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών, 

εγείρουν την φαντασία τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, και τους βοηθούν να αντιμετωπίζουν τις 

μαθησιακές δυσκολίες τους όπως: 

 

● Spaghetti tower 

● Tell a story with paintings 

● Cooperative mandala drawing (CMD) 

● Mindful Breathing for relaxation  

● Cup stacking challenge 

● Draw your breath 

● Where do I feel 

● Exquisite corpse 

● Calm Down Drawer 

 

Μετά το πέρας της επιμορφωτικής δράσης έγινε απολογισμός των εμπειριών και των γνώσεων που 

αποκομίστηκαν όπου αναδείχθηκε η  επιτακτική ανάγκη για συμπεριληπτική εκπαίδευση, ώστε όλοι οι μαθητές 

να έχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και επιτυχίας και να αντιμετωπίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό οι 

μαθησιακές δυσκολίες. Αναμένεται από τους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών 

στο βαθμό που τους επιτρέπει η ύλη του κάθε μαθήματος και να υιοθετήσουν νέες παιδαγωγικές πρακτικές. 

 

 

4.  Αξιοποίηση αποτελεσμάτων / Διάχυση – Αντίκτυπος 

 

Η περαιτέρω διάχυση των εμπειριών στους μαθητές, τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα είναι 

ο πυρήνας των προγραμμάτων Erasmus+. Σκοπός των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη κινητικότητα 

εκπαιδευτικών είναι η διάδοση των μαθησιακών αποτελεσμάτων έτσι ώστε και οι άλλοι συνάδελφοι στο 

σχολείο, αλλά κυρίως οι μαθητές μας, να επωφεληθούν από τη γνώση και την εμπειρία που οι ίδιοι έχουν 

αποκτήσει. 

 

Οι δράσεις διάχυσης περιλαμβάνουν: 

 

● Συνολικό αναστοχασμό και αξιολόγηση της επίσκεψης και των εμπειριών που αποκομίσθηκαν από 

την καθηγήτρια που συμμετείχε, συζήτηση για τα αποτελέσματά της και αναζήτηση τυχόν 

δυνατοτήτων μερικής αξιοποίησης κάποιων καλών πρακτικών. 

● Διοργάνωση ημερίδας επιμόρφωσης των συναδέλφων του σχολείου μας για την παρουσίαση των 

προγραμμάτων Erasmus +.  

● Διοργάνωση ημερίδας επιμόρφωσης συναδέλφων άλλων σχολείων της περιοχής για την παρουσίαση 

των προγραμμάτων Erasmus +.  
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● Δελτίου τύπου σε μέσα ενημέρωσης έντυπα και ηλεκτρονικά. 

● Διάδοση των αποτελεσμάτων της δράσης μας με τη δημιουργία ενημερωτικού περιοδικού 

(schoolpress), δημιουργία site (weebly), padlet και ανάρτηση του στο site του σχολείου.  

● Αξιοποίηση τμημάτων του περιεχομένου του προγράμματος στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: φωτογραφίες  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Πάτρα, 02/03/2023 

H Καθηγήτρια 



 

Άννα Μπέλλου ΠΕ05 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

 

Παπαδέας Επαμεινώνδας 

 


		2023-03-02T15:02:04+0200
	PAPADEAS EPAMINONDAS




