
Πρότυπο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου  2015 
 

1 http://dim-eid-peir-rodou.dod.sch.gr 
 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 28 

 

ΤΙΤΛΟΣ: 

ΟΜΙΛΟΣ : Η ΑΥΛΗ ΓΕΝΝΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ : 

 Πρόγραμμα που διαχειρίζεται  την αυλή του σχολείου σαν περιβάλλον 

μάθησης και ταυτόχρονα ενσωμάτωσης μαθητών με αναπηρίες και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες με τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

¨Η ΑΥΛΗ ΒΑΖΕΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝ¨ 

  Με βάση τη Παιδαγωγική μαθητοκεντρική  αντίληψη, ότι και η αυλή είναι 

σημαντικό μέρος της διδασκαλίας, σε συνδυασμό με τον πλούσιο σε μέγεθος 

και ερεθίσματα αύλιο  χώρο του σχολείου  μας, φιλοδοξούμε να εφαρμόσουμε 

αυτό το πρόγραμμα που έχει δυο κύρια χαρακτηριστικά. Αυτά είναι : 

 πρώτον, η παρουσία επαγγελματιών που θα δώσουν απαντήσεις σε 

ερωτήματα που θα προκληθούν να δημιουργήσουν οι μαθητές και 

  δεύτερο, η συνύπαρξη, συνεργασία, ενσωμάτωση, μαθητών του 

σχολείου μας με μαθητές Γενικών Σχολείων. 

   Οι παιδαγωγικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σχεδιάστηκαν με 

στόχο να εγείρουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, να υιοθετήσουν 

σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν το περιβάλλον για τη 

στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στηρίζονται στην ενεργητική 

συμμετοχή του μαθητή στη μάθηση. 

   Τα επαγγέλματα που θα καλέσουμε θα είναι: κτηνίατρος, γεωπόνος, 

πολιτικός μηχανικός, αστυνομικός, τοπογράφος, εκπαιδευτικός Φυσικής 

Αγωγής, διαιτολόγος, υδραυλικός, ελαιοχρωματιστής, πυροσβέστης, 

αρχιτέκτονας, εκπαιδευτικός φιλόλογος-ιστορικός, ψυχολόγος, αρχαιολόγος,  

ενδυματολόγος, εκπρόσωπος Δημοτικής αρχής, εκπρόσωποι Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων, Σύλλογο ΑΜΕΑ, κα. Την ιεράρχηση των 
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προσκλήσεων θα καθορίσουν οι συνεργαζόμενοι  εκπαιδευτικοί πριν την 

εφαρμογή του προγράμματος. 

 

 ΔΕΔΟΜΕΝΑ : 

Το κτήριο της ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, συνολικού εμβαδού 

5.216 τ.μ, ολοκληρώθηκε το έτος 1926 . Η κύρια αυλή, εμβαδού περίπου 

2000 τ.μ,, περιλαμβάνει στα δυο επίπεδα της, δέντρα, θάμνους, κυλικείο, 

βρύσες, σκάλες, προστατευόμενο τμήμα με οροφή, σκάμμα μήκους, 2 

μπασκέτες, καλύπτεται δε κατά κύριο λόγο η επιφάνεια της με τσιμέντο.  

Οι προδιαγραφές της αυλής, ως παιδαγωγικό εργαλείο, απέχουν πολύ από 
τις σύγχρονες απαιτήσεις, αφού στο κτήριο του 1929, δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί ουσιαστικά καθόλου παρεμβάσεις. Σύμφωνα με σύγχρονες 
παιδοκεντρικές παιδαγωγικές απόψεις που αναγνωρίζουν το ρόλο του 
περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του παιδιού και το θεωρούν ως ένα από τους 
παράγοντες της παιδαγωγικής διαδικασίας, οι σχολικές αυλές 
αντιμετωπίζονται ως χώροι αγωγής. Θεωρείται μάλιστα, ότι ο σχεδιασμός 
τους και η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να υπακούουν σε κοινές αρχές. Με 
βάση την άποψη 
αυτή γίνεται αντιληπτό ότι ο σχεδιασμός της αυλής του σχολείου μας  που 
εκφράζει και την άποψη της πολιτείας και την κυρίαρχη κοινωνική αντίληψη 
για την ποιότητα του χώρου που ταιριάζει στην εκπαίδευση των παιδιών, 
ανταποκρίνεται και εξακολουθεί να στηρίζει ένα παρωχημένο μοντέλο 
διδασκαλίας, το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο, που περιορίζει τη 
διδασκαλία και τη μάθηση στην σχολική αίθουσα, στην τάξη. 
 
Παρόλα αυτά, η αυλή του σχολείου,  προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό 
ερεθισμάτων, ώστε να ενταχτεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και  να 
αποτελέσει ένα χώρο στον οποίο οι μαθητές θα παρατηρούν, θα συμμετέχουν 
και θα μαθαίνουν από ένα δυναμικό σύνθετο και πλούσιο περιβάλλον, θα 
αποκτούν βιώματα από το περιβάλλον της φύσης για να το αγαπήσουν ώστε 
ως ενήλικες, να ενδιαφερθούν για την προστασία του, και συγχρόνως να 
συμβάλουν και στην αισθητική και φυσική βελτίωση του περιβάλλοντος του 
σχολείου και της πόλης. 
 

 ΣΚΟΠΟΣ: 

   Σκοπός του προγράμματος είναι: 

 Η ασφαλής και δημιουργική συνύπαρξη των μαθητών του Ειδικού 

σχολείου με τους μαθητές των Γενικών σχολείων κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος .   

 Η  αξιοποίηση του περιβάλλοντος  για εκπαιδευτικές δράσεις μιας και 

θεωρούμε σημαντικότατο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας την 

αυλή,  για όλους τους μαθητές (κοινού και ειδικού σχολείου). 
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 Ο σεβασμός του Άλλου   και η  αρμονική συνύπαρξη. 

 

 ΣΤΟΧΟΙ : 

   Οι στόχοι που φιλοδοξεί να επιτύχει αυτό το πρόγραμμα για τους μαθητές 

είναι: 

 να διασκεδάζουν με ασφάλεια την ώρα του προγράμματος. 

 να διευρύνουν τις  γνωστικές  τους δεξιότητες, μέσα από μεθόδους 

βιωματικής μάθησης. 

 Να έρθουν σε ουσιαστική επαφή με επαγγέλματα. 

 Να εμπλακούν οι γονείς στη σχολική κοινότητα. 

 

 

 

ΥΛΙΚΟ : 

   Τα υλικά του προγράμματος θα καθορίζονται από την πρόσκληση του 

επαγγελματία την συγκεκριμένη ημέρα. Κάθε μαθητής θα έχει το τετράδιο του 

προγράμματος, στο οποίο θα καταγράφει και θα κολάει υλικό από την δράση 

της ημέρας, ώστε να το έχει σαν μέσο ανατροφοδότησης, επίσης θα 

χρησιμοποιηθούν υπολογιστής, προτζέκτορας και οθόνη από τους 

εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες, φωτογραφική μηχανή και κάμερα. 

Επίσης, σύμφωνα με την εμπειρία παλαιοτέρων προγραμμάτων ομίλων, η 

χρήση της κουζίνας για παρασκευή κινήτρων σίτισης , σαν επιβράβευση των 

μαθητών και εμπλοκής των γονέων τους, θα συμπεριληφθούν στα υλικά του 

προγράμματος. Η μεγάλη αίθουσα του Ειδικού σχολείου με τον εξοπλισμό της 

είναι κατάλληλα για την εφαρμογή της δράσης. 

 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ : 

   Τον μήνα Σεπτέμβριο, θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες 

Γραμματειακές διαδικασίες, με τα σχετικά έγγραφα και τις συναντήσεις , 

ανάμεσα στις Διευθύνσεις των  εμπλεκόμενων Σχολείων  και του 

Πανεπιστήμιου Αιγαίου.  

   Επίσης θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες επισκέψεις – ενημερώσεις, σε 

όλα τα τμήματα των Γενικών Δημοτικών σχολείων, σχετικές με το επικείμενο 
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πρόγραμμα, από εκπαιδευτικό του Ειδικού σχολείου. Ίσως κριθεί αναγκαίο να 

πραγματοποιηθούν αντίστοιχες ενημερώσεις στου Συλλόγους Διδασκόντων 

των σχολείων.  

   Παράλληλα, με τη συνεργασία της σχετικής έδρας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου θα συγκροτηθεί η ομάδα των φοιτητών εθελοντών, οι οποίοι θα 

επανδρώσουν τον όμιλο και θα ενημερωθεί σχετικά . 

    Από τον Οκτώβριο , μία φορά την εβδομάδα, θα πραγματοποιείται ο όμιλος 

, μετά την λήξη του ημερήσιου σχολικού ωραρίου του Ειδικού σχολείου, από 

τις 12,30 μέχρι τις 14.30. Συνολικά αναμένουμε να πραγματοποιηθούν μέχρι 

16 συνεδρίες. 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 

    Ομάδα μαθητών του Ειδικού σχολείου, οι μαθητές των Γενικών Δημοτικών 

σχολείων, , ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός και οι συνεργάτες του, του Ειδικού 

Δημοτικού σχολείου ο εκπαιδευτικός του Γενικού  σχολείου, η ομάδα των 

φοιτητών εθελοντών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, οι προσκεκλημένοι 

επαγγελματίες και οι γονείς των μαθητών 

 

 ΜΕΘΟΔΟΣ : 

   Η ομάδα των εκπαιδευτικών του Ειδικού σχολείου, καταγράφει τα 

ενδιαφέροντα στοιχεία της αυλής, που μπορούν να κινητοποιήσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών και ταυτόχρονα να μπορούν και να είναι αντικείμενο 

επαγγέλματος και να αυξήσουν τις γνώσεις των μαθητών μέσα από βιωματική 

μέθοδο διδασκαλίας.  

   Για παράδειγμα, υπάρχουν τουλάχιστον 4 είδη πτηνών στην αυλή, και 

πολλά έντομα,  στα δέντρα και στο χώμα και θηλαστικά.. Οι μαθητές θα 

κληθούν να τα παρατηρήσουν να τα καταγράψουν να προκληθούν να 

δημιουργήσουν ερωτήματα, όπως από πού έρχονται, πόσο ζουν πως 

ζευγαρώνουν τι τρώνε πως απειλούνται κτλ, ερωτήσεις που εμπλέκονται με 

τα μαθήματα της Γεωγραφίας, των μαθηματικών, της λογοτεχνίας, της 

Μελέτης Περιβάλλοντος, της Φυσικής, των ΤΠΕ, κα. 

   Τη ίδια στιγμή, ο ειδικός επαγγελματίας, όπως είναι ο κτηνίατρος  για το άνω 

παράδειγμα, θα βοηθήσει στις απαντήσεις και η παρουσία του θα γεννήσει 

επί πλέον ερωτήματα τα οποία θα εκμεταλλευτούμε σαν εργαλεία της 

βιωματικής μάθησης. 

   Εκτός από τον κτηνίατρο, μπορούμε να καλέσουμε γεωπόνο, αφού 

υπάρχουν πολλά διαφορετικά δέντρα και θάμνοι, αρχιτέκτονα αφού 

προκαλέσουμε ερωτήσεις-προτάσεις παρέμβασης των μαθητών, διαιτολόγο 
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αφού στο διάλειμμα η πλειοψηφία των μαθητών τρώει, αρχαιολόγο αφού 

στην αυλή υπάρχουν αρχαία και το κτήριο έγινε το 1929, ψυχολόγο αφού 

όλοι γνωρίζουμε πως ο σχολικός εκφοβισμός βρίσκει χώρο στην αυλή, 

Γυμναστή αφού στην τσιμεντένια αυλή γίνεται αυτό το μάθημα, πυροσβέστη 

αφού στην αυλή καταφεύγουμε σε σεισμό πυρκαγιά, ελαιοχρωματιστή αφού 

προκαλέσουμε ιδέες για παρεμβάσεις, εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, 

αφού σε αυτούς ανήκει η ευθύνη και η συντήρηση του κτηρίου, Γονείς και 

Κηδεμόνες αφού οφείλουν να γνωρίζουν που και πως εκτονώνονται τα 

παιδιά τους στο σχολείο, αστυνομικό, εκπρόσωπο  Συλλόγου ΑΜΕΑ, 

φιλόλογο, υδραυλικό, σιδερά, ενδυματολόγο , αρχιτέκτονα κτλ. 

 Παράλληλα με τους μαθητές του Ειδικού Σχολείου, θα παρευρίσκεται μια 

τάξη από τα συστεγαζόμενα σχολεία ή μια τάξη από το γειτονικό σχολείο 

Αμαράντειο, ή μια τάξη από τη Δίοδο, με τον εκπαιδευτικό της, θα συμμετέχει 

στον όμιλο, με το τετράδιο καταγραφής, τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις. 

Τα πρώτα 10 λεπτά οι μαθητές θα βρίσκονται στη μεγάλη αίθουσα οπού θα 

παρακολουθήσουν ένα ολιγόλεπτο video , άσχετο με το αντικείμενο. Κατόπιν 

για ανατροφοδότηση θα δουν video και θα γίνουν αναφορές στην δράση της 

προηγούμενης εβδομάδας. Στη συνεχεία θα δουν video και φωτογραφίες 

σχετικά με το αντικείμενο της ημέρας και θα καταγράφουν οι πρώτες 

ερωτήσεις-παρατηρήσεις. Εδώ θα γίνει και η παρουσίαση του 

προσκεκλημένου επαγγελματία.  Στη συνέχεια θα βγουν στην αυλή, σε 

ομάδες για βιωματική καταγραφή παρατήρηση, με διαλειμματα παιχνιδιού.  

Η τελική φάση είναι πάλι στη μεγάλη αίθουσα, με ομιλία και πιθανό προβολή 

υλικού του ομιλητή, απαντήσεις στα ερωτήματα και πρόκληση για 

κατευθυνόμενες απαντήσεις από ειδικό και εκπαιδευτικούς. Υπάρχει και 

σκέψη, να φέρουν κάποιοι μαθητές σε ομάδες, απαντήσεις από το διαδίκτυο ή 

από άλλες πηγές, στην επόμενη συνάντηση.  Εδώ μπορούν να εμπλακούν οι 

φοιτητές εθελοντές.  

Πριν την αποχώρηση, οι μαθητές είναι δυνατόν να επιβραβευτούν με 

λιχουδιές που παρασκευαστήκαν στην κουζίνα μας, είτε από τους ίδιους είτε 

από τους γονείς τους.  

Οι προσκλήσεις των ειδικών μπορούν να συνδυαστούν με την εποχή, δηλαδή 

τους βροχερούς μήνες να καλέσουμε τους εκπροσώπους ΑΜΕΑ, τον γιατρό 

τον πυροσβέστη κτλ και ανάλογα τα άλλα επαγγέλματα.  

 

 

 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :  
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   Αναμένουμε οι μαθητές να εμπλουτίσουν τη γνώση τους, να βελτιώσουν τη 

μεταγνωστική ικανότητα τους, να γνωρίσουν επαγγέλματα με τα οποία δεν 

έχουν ευκαιρίες επαφής, να αποδεχτούν το διαφορετικό και τέλος να ανοίξει 

μια μικρή πόρτα το σχολείο προς την κοινωνία. 

 Οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας, οι γονείς 

να έρθουν σε ουσιαστική επαφή με τη σχολική διαδικασία. 

 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ :  

Σε επίπεδο Διευθύνσεων, η Διευθύντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, κ. 

Μαρία Γιανουσοπούλου, θα έρθει σε επαφή με τις Διευθύνσεις των Γενικών 

σχολείων και με την σχετική έδρα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Όταν 

εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ανωτέρω και με τη σύμφωνη γνώμη των 

Συλλόγων Διδασκόντων, θα ενημερωθούν και οι μαθητές. 

Να βρεθούν οι επαγγελματίες που θα είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν. 

 

 

 


