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«…όταν ςε γνωρύςουν καλύτερα, 
δε θα τουσ ενδιαφϋρεισ πώσ εύςαι 
εξωτερικϊ, αλλϊ πώσ εύςαι 
εςωτερικϊ, γιατύ η πραγματικό 
ομορφιϊ εύναι μϋςα και όχι ϋξω». 
(Μικαϋλα, Ε’ τϊξη) 



   Κεντρικού ϊξονεσ των διδακτικών προςεγγύςεων: 
 
 η εςτύαςη ςτην παιδικό λογοτεχνύα και η 

διδακτικό αξιοπούηςη παραμυθιών με θϋμα τη 
«διαφορετικότητα»  

 η δημιουργύα εικαςτικών ςυνθϋςεων, που να 
αναδεικνύουν όχι μόνο την κατανόηςη του θϋματοσ 
αλλϊ και τον τρόπο που μπορεύ να μετουςιωθεύ η 
κατανόηςη αυτό ςε καλλιτεχνικό δημιουργύα.  



Υλοποιόθηκαν: 
6 δρϊςεισ από 4 εκπαιδευτικούσ  

 
Συμμετεύχαν: 
 ϋνα τμόμα τησ Β΄ τϊξησ 
 ϋνα τμόμα τησ Γ΄ τϊξησ 
 η Δ΄ τϊξη (δύο τμόματα) και  
 η Ε΄ τϊξη του ςχολεύου  
 

Σύνολο ςυμμετεχόντων μαθητών: 102   



 Διδακτικό Παρϋμβαςη ςτη Γ’ τϊξη 
 
                Σύνολο ςυμμετεχόντων μαθητών: 20 
 
Αξιοποιόςαμε διδακτικϊ το παραμύθι τησ 
Μαρύασ Παπαγιϊννη «Ο Ακανθούλης», με 
κεντρικό όρωα ϋναν ςκαντζόχοιρο που 
δεν αποδϋχεται τον εαυτό του ωσ εύναι και 
επιθυμεύ να τον αλλϊξει, με αποτϋλεςμα 
να κινδυνεύει να χϊςει όςα ςημαντικϊ ο 
πραγματικόσ του εαυτόσ τον εύχε 
βοηθόςει να αποκτόςει.  



   Διδακτικό Παρϋμβαςη ςτη Γ’ τϊξη 
 
                 
                     Υλοποιόθηκαν 3 εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ: 
 
1. Διαμόρφωςη κόμικ του κεντρικού όρωα, όπου τα παιδιϊ 
ςυμπλόρωςαν τα μπαλόνια διαλόγου, αξιοποιώντασ τισ 
πληροφορύεσ από το κεύμενο του παραμυθιού.  
2. Διατύπωςη ερωτόςεων ςτον κεντρικό όρωα του βιβλύου και 
απόπειρα απαντόςεων, με βϊςη τισ αρχϋσ τησ αποδοχόσ τησ 
ετερότητασ.  
3. Στο πλαύςιο τησ κατανόηςησ του ρόλου τησ ενςυναύςθηςησ 
ςτισ κοινωνικϋσ και ανθρώπινεσ ςχϋςεισ, τα παιδιϊ 
κατϋγραψαν τισ ςυμβουλϋσ που θα ϋδιναν ςτον όρωα του 
παραμυθιού, για να τον βοηθόςουν να αιςθανθεύ καλύτερα.  



   Ενδεικτικϊ παραδεύγματα  
από τισ εργαςύεσ των παιδιών 

 
                 



   Ενδεικτικϊ παραδεύγματα  
από τισ εργαςύεσ των παιδιών 

 
                 



   Ενδεικτικϊ παραδεύγματα  
από τισ εργαςύεσ των παιδιών 

 
                 



        Διδακτικό Παρϋμβαςη ςτη Δ’ τϊξη 
         Υλοποιόθηκαν: 2 εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ 

                   Σύνολο ςυμμετεχόντων μαθητών: 39 
 

1η διδακτικό παρϋμβαςη: 
Διδακτικό αξιοπούηςη του παραμυθιού 
«Η χώρα με τους παράξενους 
ανθρώπους». Η ζωό του κεντρικού όρωα 
γύνεται κϊθε μϋρα και πιο δύςκολη: τον 
ϋδιωξαν από τη δουλειϊ του, γιατύ όταν 
διαφορετικόσ, τον ϋδιωχναν από τα 
μαγαζιϊ, γιατύ όταν διαφορετικόσ, ούτε 
ςτισ ςυγκοινωνύεσ τον δϋχονταν, ενώ οι 
φύλοι του ϋπαψαν να τον κϊνουν παρϋα, 
γιατύ ντρϋπονταν που όταν διαφορετικόσ. 



Φύλλο εργαςύασ για την καταγραφό  
των προβληματιςμών των μαθητών 

 
                 



       Διδακτικό Παρϋμβαςη ςτη Δ’ τϊξη 
 
                 

 2η διδακτικό παρϋμβαςη:                     
 
Δημιουργύα ομαδικόσ αφύςασ που πλαιςιώθηκε από ρόματα 
όπωσ «νιώθω», «ελπύζω», «δημιουργώ», «διεκδικώ», 
«μαθαύνω», «θϋλω» που αποδύδουν ανϊ περύπτωςη και 
εκφρϊζουν την ϊποψη «Όλοι διαφορετικού, όλοι ύςοι». 



     Ομαδικό αφύςα 

 
                 



        Διδακτικό Παρϋμβαςη ςτην Ε’ τϊξη 
          

         Υλοποιόθηκε: 1 εκπαιδευτικό δρϊςη 
       Σύνολο ςυμμετεχόντων μαθητών: 24 

 
     Δημιουργύα ομαδικόσ αφύςασ  

    Τα νούφαρα τησ διαφορετικότητασ 
 
Οι μαθητϋσ και μαθότριεσ κατϋγραψαν ςε κϊθε νούφαρο 
χαρακτηριςτικϊ γνωρύςματα τα οπούα προςδιορύζουν τη 
μοναδικότητϊ τουσ, αξιοποιώντασ επιθετικούσ προςδιοριςμούσ. 



Ομαδικό αφύςα  
«Τα νούφαρα τησ διαφορετικότητασ» 

 

 
                 



Διδακτικό παρϋμβαςη ςτην Ε΄τϊξη 

 
                 



   Διδακτικό παρϋμβαςη ςτην Ε΄τϊξη        
https://www.slideshare.net/taniakourou/neue-schule-athene  
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Για το μϋλλον… 
            Η εφαρμογό μύασ και μόνο καλόσ διδακτικόσ   

         πρακτικόσ ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ ενόσ 
προγρϊμματοσ δεν αρκεύ για να επιφϋρει αλλαγό ςτην 

αντύληψη των μαθητών ςε ςημαντικϊ θϋματα,  
ϋνα από τα οπούα εύναι και η αποδοχό του 

διαφορετικού.  
Αν, ωςτόςο, οι δρϊςεισ περύ διαφορετικότητασ 

επαναλαμβϊνονται με διαφορετικό εκπαιδευτικό 
«ματιϊ» από ςχολικό χρονιϊ ςε ςχολικό χρονιϊ, 

ςταδιακϊ εδραιώνονται αντιλόψεισ θετικϊ διακεύμενεσ 
προσ κϊθε τι το διαφορετικό και αποδομούνται 

ςτερεότυπα. 



«…μπορεύ κϊποιεσ φορϋσ κϊποιοι 
ϊνθρωποι να κοροώδεύουν τουσ 
ϊλλουσ, γιατύ εύναι από ϊλλη χώρα. 
Μπορεύ, γιατύ ϋχουν διαφορετικό 
χρώμα ό γιατύ δεν εύναι όμορφοι ό 
γιατύ εύναι φτωχού και δεν ϋχουν 
πολλϊ λεφτϊ. Αλλϊ όλα αυτϊ δεν 
ϋχουν ςημαςύα, όλοι εύμαςτε 
ϊνθρωποι!» (Μαρύα, Δ’ τϊξη) 

Οι μαθητϋσ εύπαν: 
 
                 



«Στην καρδιϊ και ςτο μυαλό ςου να 
ςου φαύνονται όλα ςαν να όςουν ςε 
μια παρϋα που κανεύσ δε θα ςε 
κορόιδευε για τύποτα!»  
(Έλενα, Γ’ τϊξη) 

Οι μαθητϋσ εύπαν: 
 
                 



«Άφηςϋ τουσ να λϋνε ό,τι θϋλουν, μη 
νοιϊζεςαι, να πιςτεύεισ πϊντα ςτα 
όνειρϊ ςου» (Μαριλϋνα, Ε’ τϊξη) 

Οι μαθητϋσ εύπαν: 
 
                 



                 Σασ ευχαριςτώ. 


