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Α.Π: 471
Πξνο: - ΜΕΑ Πξνζρνιηθήο,
Πξωηνβάζκηαο θαη
Δεπηεξνβάζκηαο Εηδηθήο Αγωγήο
Σκήκαηα έληαμεο
Εθπαηδεπηηθνύο Παξάιιειεο
ηήξημεο
Κνηλ.: - Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε
Εθπαίδεπζε Θεζζαιίαο
ΚΕΤ ΠΔΕ Θεζζαιίαο
-

Θέκα: Οδεγίεο γηα ηελ εμ’ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε
Κπξίεο θαη θύξηνη ζπλάδειθνη θαινύκαζηε λα αληηκεηωπίζνπκε κηα ζνβαξή
πξόθιεζε θαη είκαη βέβαηνο όηη ράξηο ζηηο γλώζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηε δηάζεζε πξνζθνξάο
πνπ ζαο δηαθξίλεη ζα ηελ αληηκεηωπίζνπκε κε κεγάιε επηηπρία.
Πξώηηζηνο ζηόρνο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο πξέπεη λα είλαη ε δηαθύιαμε ηεο
νηθνγελεηαθήο πνηόηεηαο δωήο ηωλ καζεηώλ ε νπνία δνθηκάδεηαη απηή ηελ πεξίνδν. Γηα λα
ην πεηύρνπκε απηό ζα πξέπεη λα πξνθαιέζνπκε ηελ αύμεζε ηεο ελεξγνύ εκπινθήο ηωλ
γνλέωλ πξνζθέξνληαο θαηάιιειεο θαη πξνζωπνθεληξηθά ζηνρεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο.
Οη ζπλάδειθνη ηωλ ΣΜΔΑ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ έλα πνιύπιεπξν πξόγξακκα
εκπινπηηζκέλν κε πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ην πξίζκα ηωλ εηδηθνηήηωλ ηνπο ελώ νη
ζπλάδειθνη ηωλ ηκεκάηωλ έληαμεο θαη ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο έλα πξόγξακκα κε
δξαζηεξηόηεηεο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε καζεζηαθώλ, επηθνηλωληαθώλ θαη
θνηλωληθώλ δεμηνηήηωλ κε έλα όζν ην πην δπλαηόλ επράξηζην ηξόπν γηα ηνπο καζεηέο. Τέινο
ζηελ παξνύζα ζπγθπξία αλεμάξηεηα από ην κεηεξίδη από ην νπνίν ππεξεηνύκε ηελ εηδηθή
αγωγή ζα πξέπεη λα δώζνπκε έκθαζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήηωλ νηθηαθήο δηαβίωζεο.
Παξαδεηγκαηηθά αλαθέξω ηα αθόινπζα κε ηα νπνία κπνξείηε λα εκπινπηίζεηε ην
εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζα ζηείιεηε.
Α. Αλάπηπμε ηθαλνηήηωλ νηθηαθήο δηαβίωζεο.

Μπνξείηε λα δηαζπείξεηε βίληεν κε αλάζηξνθε αιπζίδα αλάιπζεο έξγνπ γηα ην
πιύζηκν

ρεξηώλ

(https://www.youtube.com/watch?v=LbBj4Tzi9CQ

ή

https://www.youtube.com/watch?v=LRjTtcri-Yo) θαζώο θαη αλάινγεο θνηλωληθέο ηζηνξίεο
(π.ρ. https://www.youtube.com/watch?v=TijARCJLChg&t=35s).
Β. Αλάπηπμε θνηλωληθώλ θαη επηθνηλωληαθώλ ηθαλνηήηωλ
Γηα ηνπο πην ιεηηνπξγηθνύο καζεηέο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε βηληενζθνπεκέλεο
θνηλωληθέο ηζηνξίεο (έγθπξεο είλαη απηέο ηνπ youtube πνπ αλαθέξνπλ δίπια ηελ CarolGray).
Γ. Λνγνζεξαπεία
Μπνξείηε λα δηαζπείξεηε θαη βηληενζθνπεκέλν πιηθό γηα ηελ αλάπηπμε αηηεκάηωλ.
Υπάξρεη πιεζώξα έγθπξνπ πιηθνύ ζην δηαδίθηπν κε ηνλ όξν mandtraining (εδώ κπνξείηε λα
δείηε

πιεζώξα

παξαδεηγκάηωλ

θαη

λα

επηιέμεηε

https://www.youtube.com/results?search_query=mand+training+examples)
Δπίζεο γηα ηε κέζνδν δηαθξηηώλ δνθηκώλ από όπνπ νη γνλείο κπνξνύλ λα αληιήζνπλ
παξαδείγκαηα (https://www.youtube.com/watch?v=7pN6ydLE4EQ&t=4s)
.
Γ. Δηδηθή Φπζηθή Αγωγή
Δπηζπλάπηω κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ κπνξεί λα βξείηε ρξήζηκα θαη ηα νπνία
βνεζνύλ ηνπο γνλείο λα αλαπηύμνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζην νηθηαθό πεξηβάιινλ.
https://www.youtube.com/watch?v=Ab77G-Zwos4
https://www.youtube.com/watch?v=EQwlWzB02sY
Δ. Δξγνζεξαπεία
https://www.youtube.com/watch?v=qNCtd2s2ljY
Ε. Παηγληνζεξαπεία
https://www.youtube.com/watch?v=OBO42-YXvTs
Ζ. Μαζεζηαθνί ζηόρνη
Τόζν γηα ηνπο καζεηέο ηωλ ΣΜΔΑ όζν θαη ηωλ ηκεκάηωλ έληαμεο θαη παξάιιειεο
ζηήξημεο κπνξείηε λα δώζεηε έκθαζε ζηελ επίηεπμε ηωλ καζεζηαθώλ ζηόρωλ παξαθηλώληαο
όκωο ηνπο γνλείο λα επηβξαβεύνπλ ην παηδί θαη εη δπλαηόλ λα εθαξκόδνπλ ηελ αιάλζαζηε
κάζεζε

ε

νπνία

κεηώλεη

ηηο

πηζαλόηεηαο

εκθάληζεο

ζπκπεξηθνξάο

δξαζηεξηνηήηωλ (π.ρ. https://www.youtube.com/watch?v=WQ_SM26Wz3I

απνθπγήο

.https://www.youtube.com/watch?v=h5_zJIm1B_k)
Δλ θαηαθιείδη ινηπόλ αο πξνζπαζήζνπκε λα εκπινπηίζνπκε ην εμαηνκηθεπκέλν
πξόγξακκα εθπαίδεπζεο θαη κε βηληενζθνπεκέλα παξαδείγκαηα θαη κε παηγληώδεηο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα εκπιέμνπλ θαη ηνπο γνλείο ώζηε λα κεηώζνπκε ηε κνλαρηθόηεηα ηεο
εμ’απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ παξνρή πεξαηηέξω πιηθνύ θαη ζπδήηεζε απνξηώλ
κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε καδί κνπ ζην πξνζωπηθό κνπ email(kostasmntinas@gmail.com) ή
ζην 2410 288564.
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