
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019 

 

«ΦΙΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΦΙΛΟΙ ΙΣΟΙ!» 
 

 
 



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ Γ’ & Δ’ ΤΑΞΕΙΣ 
 

Ως εκπαιδευτικός από το Τμήμα  Ένταξης  του 11ου Δημοτικού συμμετείχα 

κινητοποιητικά - οργανωτικά μα και πρακτικά –ως γνώστης της Ελληνικής 

Νοηματικής Γλώσσας – σε αυτήν την Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης (3 - 7/12/18): 

«ΦΙΛΟΙ ΙΣΟΙ - ΦΙΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ» των μαθητών/ τριών μας  για τα  ΑμεΑ . 

Συγκεκριμένα  σε δίωρες συναντήσεις με τις τάξεις Γ και Δ και των δυο σχολείων, 

11ου και 63ου και μέσα σε κλίμα αγαστής συνεργασία του Τμήματος Ένταξης και 

των Δασκάλων - υπευθύνων των τάξεων, τα παιδιά μας με πολλή προσοχή κι 

αφοσίωση  :  

• Κατανόησαν αρχικά τα βασικά στοιχεία της Γλώσσας του Σώματος. 

• Ενημερώθηκαν από το Βιβλίο ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ για τις Αναπηρίες και 

δη τις αισθητηριακές. 

• Πληροφορήθηκαν για τη Βαρηκοΐα και  την Κώφωση όπως και για τις 

ιατρικές και κοινωνικές παραμέτρους γύρω από αυτές.   

•  Πήραν μια εικόνα για το πώς διαβιούσαν / διαβιούν και πως εκπαιδεύονται 

τα κωφά άτομα (δικαιώματα / υποχρεώσεις  – προσβασιμότητα – προσαρμογές   

και διαφοροποιήσεις κ.ά.)  

• Έμαθαν το δακτυλικό αλφάβητο και έπαιξαν – γράφοντας - με αυτό κατά 

πολλούς τρόπους ( π.χ. το όνομά τους, συχνόχρηστες λέξεις  / και με το νόημά 

τους κλπ)  

• Έμαθαν και δίδαξαν στους συμμαθητές τους κάποια νοήματα μέσα από το 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ του 

Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου  

• Έμαθαν να εύχονται στην ΕΝΓ – εν όψει των γιορτών…  

• Τα παιδιά της Γ1 – επιπλέον, σε ένα έξτρα δίωρο ! – με την πρωτοβουλία και 

την καθοδήγηση της Δασκάλας της τάξης τους κυρίας Γκατσοπούλου Ελένης 

(γνώστριας της γραφής Braille) και με τη συνδρομή του Τμήματος Ένταξης 

προσέγγισαν τον κόσμο της τυφλότητας και κατανόησαν μέσα από  βιωματικές 

δραστηριότητες, θέματα  για την εκπαίδευση και την κινητικότητα  των τυφλών.  

Ως επίλογο / αποτίμηση για αυτήν την αναφορά μου για τα πεπραγμένα και τις 

δράσεις στις τάξεις που ανέλαβα θα δανειστώ το «Πρόβλημα με τις Αντωνυμίες» 

του ποιητή Τίτου Πατρίκιου : 

 

ΛΕΜΕ  ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΕΓΩ. 

ΛΕΜΕ ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΕΓΩ. 

 

ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΓΩ 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΝΟΗΣΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ. 

 

Ευχαριστώ πολύ τους δύο νέους συναδέρφους της Ειδικής Αγωγής / 

Παράλληλης Στήριξης, την κυρία Φερεντίνου Φένια και τον κύριο Αλεκάκη Γιώργο 

για την άμεση και εξαιρετικά θετική συνεργασία τους, όπως και την κυρία 

Κατερίνα Αποστόλου από το Τ.Ε. του 63ου για την συμμετοχή της. 

13-12-18 

Κυριάκος Περβανάς 

Ειδικός Παιδαγωγός στο  Τμήμα Ένταξης του 11ου Δ.Σ.  Αθηνών 



 

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΣ Ε’ & ΣΤ’ ΤΑΞΕΙΣ 
 

Το Τμήμα Ένταξης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης 

στήριξης του 11ου και 63ου Δημοτικού σχολείου Αθηνών με αφορμή την 3η 

Δεκεμβρίου, που ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, υλοποίησε μια 

σειρά Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των μαθητών όλων των 

τάξεων (Α’ – Στ’ ).  

Ως εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης του 11ου Δημοτικού σχολείου 

Αθηνών ανέλαβα την ευαισθητοποίηση και τη δραστηριοποίηση των μαθητών της 

Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων και των δυο σχολείων. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε μέσω της 

προβολής ορισμένων βραβευμένων ταινιών της Emotion Pictures με θέμα την 

αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά των τάξεων και οι εκπαιδευτικοί, που τα 

συνόδευαν, παρακολούθησαν τα παρακάτω βίντεο μικρής διάρκειας:  

• Jessica Cox (κοπέλα με αναπηρία στα χέρια) 

• Κάθε μέρα μετά τις 4 (κοριτσάκι με αναπηρία στο ένα χέρι)  

• Το όνειρο της Κύρας (κοριτσάκι με αναπηρία στα πόδια)  

• Κέβιν (παιδί με τραυλισμό) 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά καθ’ όλη τη 

διάρκεια του προγράμματος, καθώς οι περισσότεροι εξ’ αυτών παρακολούθησαν 

τις ταινίες με ενδιαφέρον και έπειτα ακολούθησε συζήτηση και διάλογος μεταξύ 

μας. Πέρα από τη συζήτηση σχετικά με το καθένα βίντεο ξεχωριστά, οι μαθητές 

εξέφρασαν προσωπικές εμπειρίες για το θέμα της αναπηρίας. Μεγάλο ποσοστό 

μαθητών ανέφερε προσωπικές επαφές με ΑμεΑ, πράγμα που έπαιξε σημαντικό 

ρόλο στην ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών επί του θέματος. 

Συμπερασματικά, ήταν μια βδομάδα γεμάτη δράσεις, που εκτός του ότι θίχτηκε 

ένα επίκαιρο αλλά και διαχρονικό θέμα, κινήθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών και 

ωρίμασε μέσα τους η έννοια της Αναπηρίας και της Συμπερίληψης. Ένα θερμό και 

μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς για την εξαιρετική συνεργασία 

και την εθελοντική συμμετοχή τους. 

13-12-18 

Αλεκάκης Γεώργιος 

Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης  του 11ου Δ.Σ.  Αθηνών 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Α’ & Β’ ΤΑΞΕΙΣ 
 

Οι  Α’ και Β’ τάξεις των δύο σχολείων προσέγγισαν τη διαφορετικότητα μέσα 

από την προβολή ταινιών και βίντεο, καθώς και την αφήγηση παραμυθιών 

σχετικών με το θέμα. 

Πιο συγκεκριμένα, στην Α’ τάξη έγινε αφήγηση του παιδικού βιβλίου «Μου 

μοιάζεις και σου μοιάζω» και ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία ακούστηκαν 

πολλές ιδέες των παιδιών για τη διαφορετική εμφάνιση που μπορεί να έχουν οι 

άνθρωποι. Στη συνέχεια, παρακολούθησαν το βίντεο «’Ελμερ, ο παρδαλός 

ελέφαντας» και με μεγάλο ενθουσιασμό ανέφεραν πολλά και διαφορετικά μεταξύ 

τους ζώα, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το θέμα της διαφορετικότητας. Στο 

τέλος, όλοι έβαλαν πολλή φαντασία και αμέτρητα χρώματα και ζωγράφισαν τους 

δικούς τους πολύχρωμους ελέφαντες. 



 

Στην Β’ τάξη, οι μαθητές  παρακολούθησαν «Τα γυαλιά της Διαφορετικότητας» 

και μέσα από το βίντεο αυτό σχολίασαν τις διαφορετικές «κατηγορίες ανθρώπων», 

όπως είπαν. Ακόμη, έγινε προβολή ενός επεισοδίου των κινουμένων σχεδίων 

«Άρθουρ - Το αναπηρικό καροτσάκι» και τα παιδιά ανέφεραν καθημερινές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που κυκλοφορούν με το αναπηρικό 

καρότσι. Μετά τη συζήτηση, ο καθένας ζωγράφισε τα δικά του «διαφορετικά 

γυαλιά», με σκοπό να βλέπει όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις.  

Με αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν στο θέμα της 

διαφορετικότητας και του σεβασμού των άλλων, χωρίς διακρίσεις και χωρίς 

περιθωριοποίηση. 

 

13-12-18 

Φερεντίνου Ευτυχία 

Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης  του 63ου Δ.Σ.  Αθηνών 

 

 

ΓΡΑΦΗ BRAILLE 
 

Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία, που ήταν η 3η 

Δεκεμβρίου , αποφασίσαμε στην Τρίτη τάξη να ασχοληθούμε με τους ανθρώπους 

με  προβλήματα όρασης. Αρχικά θέλαμε να καταλάβουν οι μαθητές/τριες  τον 

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι τυφλοί και οι αμβλύωπες τον κόσμο γύρω 

τους. 

 

Έτσι αφού καλύψαμε τα μάτια των μαθητών/τριών με μαντίλια, δώσαμε στο 

κάθε παιδί από ένα αντικείμενο έτσι ώστε  , αφού το ψηλαφίσει, το μυρίσει ή το 

κουνήσει για να δει τι θόρυβο κάνει τελικά να καταλάβει  το ακριβώς είναι. Κάθε 

μαθητής/τρια είχε διαφορετικό αντικείμενο. Στη συνέχεια παίξαμε τους τυφλούς 

και τους οδηγούς. Ένα παιδί παρίστανε τον άνθρωπο με προβλήματα όρασης κι 

ένα άλλο τον οδηγό του. Ο τυφλός κρατούσε από τον ώμο τον οδηγό του  και ο 

οδηγός του έδινε οδηγίες για το ποιες κινήσεις θα κάνει. Μετά τα παιδιά 

ψηλάφισαν καρτέλες γραμμένες με τη γραφή Braille ( τη γραφή των τυφλών) 

στην κατάλληλη γραφομηχανή. Στη συνέχεια τους δόθηκε το αλφάβητο της 

Braille  κι έγραψαν σε χαρτί το όνομά τους. Τέλος διαβάσαμε το βιβλίο  «Όλοι 

διαφορετικοί όλοι ίσοι» και παίξαμε το παιχνίδι «Σε τι είμαι διαφορετικός». 

 

13-12-18 

Γκατσοπούλου Ελένη 

Εκπαιδευτικός της Γ1 τάξης του  11ου Δ.Σ. Αθηνών 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

Φωτογραφικό  υλικό : Κλουκίνας Λεωνίδας  


