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Περίληψη 

Το παρώλ πρόγρακκα πραγκαηεύεηαη ηελ έλλοηα ηες δηαθορεηηθόηεηας θαη ηελ 

παροσζία ηες ζηελ δωή θαη ηελ θαζεκερηλόηεηα ηωλ παηδηώλ. Επηπιέολ προζεγγίδοληαη 

θαη θάποηες από ηης ζσλέπεηες ηες όπως ο ραηζηζκός θαη ε ελδοζτοιηθή βία. 

Παροσζηάδοληαη αλαισηηθά δραζηερηόηεηες γηα ηελ θαηαλόεζε ηες έλλοηας ηες 

δηαθορεηηθόηεηας θαη ηελ κείωζε ηοσ θαηλοκέλοσ ηες ελδοζτοιηθής βίας.  

 

Σε όια ηα ζρνιεία βξίζθνληαη παηδηά κε δηαθνξεηηθόηεηεο. Απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη από ηε γιώζζα, ηηο αλαπεξίεο, ηα ήζε, ηα έζηκα, ηηο αμίεο ηε 

ζξεζθεία, ηε θπιή θ.α. Σπλήζσο απηά ηα παηδηά πέθηνπλ ζύκαηα ελδνζρνιηθήο βίαο 

θαη εθθνβηζκνύ. Με ηνλ όξν ελδνζρνιηθή βία νξίδνπκε κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ 

νπνία αζθείηαη εςκεμμζνη, απρόκλητη, ςυςτηματική και επαναλαμβανόμενη βία και 
επιθετική ςυμπεριφορά με ςκοπό την επιβολή, την καταδυνάςτευςη και την πρόκληςη 
ςωματικοφ και ψυχικοφ πόνου ςε μαθητζσ από ςυμμαθητζσ τουσ, εντόσ και εκτόσ ςχολείου. 

Με βάζε ηελ αλαγθαηόηεηα ζεβαζκνύ ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ σο 

πξνϋπόζεζε επνηθνδνκεηηθήο ζπλύπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο, νη παηδαγσγηθνί ζηόρνη 

πνπ ηέζεθαλ, ήηαλ νη καζεηέο:  

1.  λα γλσξίζνπλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο, 

2. λα εμνηθεησζνύλ κε ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηελ κνλαδηθόηεηα ησλ 

αλζξώπσλ, 

3. λα γλσξίζνπλ θαη λα δηαρσξίζνπλ ηηο κνξθέο ελδνζρνιηθήο βίαο. 

Εθηόο από ηνπο θύξηνπο ζηόρνπο ππήξραλ θαη αξθεηνί επηκέξνπο ζηόρνη. 

Απηνί είλαη: 

1. λα παξαηεξήζνπλ  όηη έρνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο, 

2. λα εληζρπζεί ε απηνεθηίκεζε θαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπο θαη λα 

μεπεξάζνπλ ηνπο θόβνπο ηνπο  

3. λα γλσξίζνπλ παηδηά από άιιεο ρώξεο, 

4. λα απνθηήζνπλ αλνηρηή δηάζεζε θαη θαηαλόεζε γηα ηνλ θόζκν, λα 

θαηαλνήζνπλ όηη θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηώκαηα κε ηνπο άιινπο θαη λα κάζνπλ λα ηα απνδέρνληαη, 

5. λα απνθηήζνπλ ηθαλόηεηεο ζπλεξγαζίαο. 
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Σην παξώλ project νη δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ επηιερζεί κε πξνζνρή κηαο θαη 

απεπζπλόκαζηε ζε καζεηέο ηεο Ε΄ ηάμεο ηνπ Δεκνηηθνύ (ζρεηηθά κεγάιν ειηθηαθό 

θνηλό). Φξνληίζακε ινηπόλ λα πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, λα ην 

δηαηεξνύλ ακείσην θαη λα θαιιηεξγνύλ ηελ κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία. 

Ο ρξόλνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηήξθεζε 7 κήλεο.  Τνλ 1
ν
 κήλα 

έγηλε ε πξώηε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο. Αθνξκή γηα ηελ 

εηζαγσγή ζην ζέκα ήηαλ ηα θείκελα ηεο Ε΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ «Ιζηνξίεο  

κε θίινπο» (Κεθάιαην 6- Γιώζζα Ε΄ ηάμεο) θαη «Oη θίινη καο νη ηζηγγάλνη» 

(Αλζνιόγην Ε΄ θαη ΣΤ΄ ηάμεο). Τα παηδηά καδί κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο 

επεμεξγάζηεθαλ ηα θείκελα θαη έθαλαλ αξθεηέο δξαζηεξηόηεηεο πάλσ ζ’  απηά. Σηε 

ζπλέρεηα κε αθνξκή ην κάζεκα «Η ζέζε ηεο Ειιάδαο» (Κεθάιαην 7 Γεσγξαθία Ε΄ 

ηάμεο) παξνπζηάζηεθε ε ζέζε ηεο Ειιάδνο ζην ράξηε σο ζηαπξνδξόκη ηξηώλ 

επείξσλ θαη αθνινύζεζε ζπδήηεζε. Τέινο ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα «2.4 Μαξηύξην κε εθπιεθηηθή θαηάιεμε» έγηλε επεμεξγαζία ηνπ 

ζέκαηνο. Έηζη ηα παηδηά άξρηζαλ λα εμνηθεηώλνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ ιαώλ θαη, ελ ηέιεη, ηελ αξκνληθή 

ζπλύπαξμή ηνπο.  

Τνλ 2
ν
 κήλα ζπλερίζηεθε ε επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο θαη ε πξνζέγγηζε ηεο 

βαζηθήο έλλνηαο, θαζώο επίζεο θαη ε εμνηθείσζε κε ηελ παξνπζία ηεο ζηελ θνηλσλία 

θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα.  

Σηεο 3 Δεθέκβξε, Παγθόζκηα εκέξα ενξηαζκνύ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, 

έγηλε κηα παξνπζίαζε θαη ελεκέξσζε από ηελ εθπαηδεπηηθό ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο 

ζηα παηδηά γηα ηηο κνξθέο αλαπεξίαο. Τνπο πξνβιήζεθαλ εηθόλεο θαη βίληεν από ην 

δηαδίθηπν, παηδηώλ κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο, λνεηηθέο αλαπεξίεο, θώθσζε, ηύθισζε, 

ΔΑΔ θιπ. Πνιιά από ηα παηδηά έβιεπαλ γηα πξώηε θνξά ηέηνηεο εηθόλεο, θάηη πνπ 

απνηέιεζε αθνξκή γηα πεξεηαίξσ ζπδήηεζε. 

Μεηά ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο έλλνηαο «δηαθνξεηηθόηεηα» όζσλ αθνξά ηνλ 

ηνκέα ησλ αλαπεξηώλ, έγηλε εθκάζεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ «Δηαθνξεηηθνί». Είλαη έλα 

ηξαγνύδη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο «Αεξηθά». Έλα ηξαγνύδη πνπ αθνύζηεθε ζηελ ηειεηή 

ιήμεο ησλ Special Olympics ην 2011. Απηό απνηέιεζε αθνξκή λα αλαπηύμνπκε κε ηα 

παηδηά ηελ θξάζε «Δηαθνξεηηθνί αιιά ίζνη», κηαο θαη ηνπο έθαλε ηδηαίηεξε εληύπσζε 

πσο ΑΜΕΑ ζπκκεηέρνπλ ζε νιπκπηαθνύο αγώλεο, όπσο επίζεο πσο κπνξνύλ λα είλαη 

κέιε ελόο κνπζηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. 

Αθνινύζεζαλ νκαδηθέο ρεηξνηερλίεο. Οη καζεηέο θαηαζθεύαζαλ ηα «αζηέξηα» 

όπνπ ν θαζέλαο είρε ην πξνζσπηθό ηνπ αζηέξη ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ έβαδε ηε 

θσηνγξαθία ηνπ θαη γύξσ από απηή έγξαθε πιεξνθνξίεο θαη ζθέςεηο πνπ ηνλ 

αθνξνύλ. Έηζη θηηάμακε έλαλ νπξαλό κε αζηέξηα ζέινληαο λα πεξάζνπκε ζηα παηδηά 

ην δίδαγκα όηη όια ηα αζηέξηα ζπλππάξρνπλ ζηνλ νπξαλό αιιά ην θαζέλα είλαη 

κνλαδηθό θαη δηαθνξεηηθό.  

Η επόκελε ρεηξνηερλία ήηαλ ε θαηαζθεπή ελόο δέληξνπ κε ηηο παιάκεο ησλ 

παηδηώλ. Σε θάζε δάρηπιν (θιαδί) έγξαθαλ κηα ιέμε-θξάζε πνπ εμέθξαδε ηα ίδηα θαη 

είρε ζρέζε κε ηε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ αλζξώπσλ. 

Τνλ 3
ν
 κήλα ζπλερίδεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ βαζηθνύ ζέκαηνο θαη γίλεηαη 

εηζαγσγή ζε κηα από ηηο ζπλέπεηεο ηνπ, ηνλ ξαηζηζκό. Γη’ απηό ην ιόγν θξίζεθε 

ζεκαληηθό λα έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε ηα δηθαηώκαηα ηνπο, έηζη ώζηε λα γίλεη 



ζαθέο όηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη δηάθξηζε ζε θαλέλα επίπεδν. Η δηαθνξεηηθόηεηα καο 

δελ πξέπεη λα έρεη θακία επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά καο, νπόηε «δηαθνξεηηθή» 

ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο αλζξώπνπο δελ είλαη απνδεθηή. 

Έηζη παξαθνινπζήζακε ηελ ηαηλία «Τν θνξηηζάθη κε ηα ζπίξηα» 

(http://www.youtube.com/watch?v=sqWintC7Tos) ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα 

εηθνλνγξαθήζακε θαη ηηο δσγξαθηέο ησλ παηδηώλ ηηο θάλακε βίληεν   

(http://www.youtube.com/watch?v=KN3b3L2NpdA).Καηαζθεπάζακε 

ρξηζηνπγελληάηηθεο θάξηεο θαη ηηο ηαρπδξνκήζακε ζην Σβνπξέλεην Εηδηθό Σρνιείν 

Κσ θαζώο θαη ζην Φακόγειν ηνπ παηδηνύ.  Δηαβάζακε ην παξακύζη «ΣΙΣΟΥΝΤΟ» 

θαη ηξαγνπδήζακε ην «Αλ όια ηα παηδηά ηεο γεο» ην νπνίν θαη εηθνλνγξαθήζακε θαη 

ζηε ζπλέρεηα ην βηληενζθνπήζακε (http://www.youtube.com/watch?v=tTKedL6597c)  

Τνλ 4
ν
 κήλα ζην επίθεληξν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλερίδεη λα είλαη ε 

δηαθνξεηηθόηεηα θαη ε παξνπζία ηεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ζηε δσή όισλ καο. Οη 

καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε θαζεκεξηλά παξαδείγκαηα θαη αλαγλσξίδνπλ ηε 

κνλαδηθόηεηα ηνπ θαζελόο καο.  

Έηζη πξαγκαηνπνηήζακε επίζθεςε ζην Σβνπξέλεην Εηδηθό Σρνιείν Κσ. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί όηη ηα παηδηά ζηελ αξρή ήηαλ πνιύ θνβηζκέλα. Τξόκαδαλ ζηελ ηδέα όηη 

ζα έξρνληαλ ζε επαθή κε παηδηά ηνπ εηδηθνύ ζρνιείνπ θαη δπζαλαζρεηνύζαλ ζηελ 

ηδέα όηη ζα πξέπεη λα είλαη καδί θαη ζηνλ ίδην ρώξν. Ωζηόζν κε ηελ βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ εθεί θαη κέζσ νκαδηθώλ παηρληδηώλ κε ζηόρν ηελ θαηαλόεζε ηεο 

αλαπεξίαο, ηα παηδηά εμνηθεηώζεθαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα 

δεκηνύξγεζαλ θαη θηιίεο (http://www.youtube.com/watch?v=eA4voGG6Q2w  ). Τελ 

επνκέλε ηεο επίζθεςήο καο έγηλε ζπδήηεζε γηα ηελ εκπεηξία πνπ έδεζαλ ηα παηδηά.  

Σηε ζπλέρεηα παξαθνινπζήζακε ηελ ηαηλία κηθξνύ κήθνπο «The butterfly 

circus» (http://www.youtube.com/watch?v=oKHBbYAzCdI)  θαη έγηλε ζπδήηεζε κε 

ζέκα ηε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο. Αθνινύζεζε εθπαηδεπηηθή 

επίζθεςε ζηα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ηεο Κσ. Τα παηδηά ελεκεξώζεθαλ γηα ην έξγν ηνπ θαη ηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη ππεύζπλνη ηνπο παξνπζίαζαλ κηα ηαηλία κηθξνύ κήθνπο 

ηελ νπνία ζπδεηήζακε θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο αλαηέζεθαλ δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 Τνλ 5
ν
 κήλα δόζεθε βάζε ζηελ απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνύ θαη ζηελ 

αλαγλώξηζε ηεο αμίαο ηνπ. Επηθεληξσζήθακε ζηε ζεκαζία ηνπ ζεβαζκνύ πξνο ην 

ζπκπαίθηε, ην ζπλεξγάηε, ην ζπκκαζεηή καο θαη ζηελ νπζία ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, 

ηεο αιιεινζπκπιήξσζεο. 

Παξαθνινπζήζακε ηελ ηαηλία «Τν θαλαξηλί πνδήιαην» θαη έπεηηα από απηή 

ηε δξαζηεξηόηεηα απνθαζίζακε λα ηνπο δώζνπκε έλαλ πην ελεξγεηηθό θαη 

δεκηνπξγηθό ξόιν. Τνπο θάλακε ζθελνζέηεο, θεηκελνγξάθνπο, εζνπνηνύο θαη 

δσγξάθνπο.   

Τα παηδηά ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο δεκηνύξγεζαλ 3 βίληεν. Τν 

1
ν
 βίληεν είρε ζρέζε κε ηα πξόζσπα ησλ παηδηώλ. Απηό απνηειείηαη από έλα ζύλνιν 

θσηνγξαθηώλ, όπνπ ην θάζε πξόζσπν ζπκπιεξώλεη ην άιιν κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεζεί έλα όκνξθν απνηέιεζκα πξνζώπσλ θαη πξνζσπηθώλ ερνγξαθεκέλσλ 

κελπκάησλ (http://www.youtube.com/watch?v=RxlMt7oKKcc) . 

Τν 2
ν
 βίληεν είρε ζέκα ηελ επγελή άκηιια. Τν πεξηερόκελν ηνπ ήηαλ αζιεηηθό 

θαη βαζίδνληαλ ζηελ αληαιιαγή θαλειώλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ απνδνρή θαη ζηε 
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http://www.youtube.com/watch?v=tTKedL6597c
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ζπλεξγαζία κε ην ζπκπαίθηε αλεμαξηήησο θαηαγσγήο, θύινπ θιπ. 

(http://www.youtube.com/watch?v=RxIMVFW8YPA ) 

Τνλ 6
ν
 θαη 7

ν
 κήλα νη καζεηέο γλώξηζαλ ηηο κνξθέο ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο θαη 

ζπκκεηείραλ σο ζύηεο θαη ζύκαηα ζε ραξαθηεξηζηηθά πεξηζηαηηθά ζπλεηδεηνπνηώληαο 

κε βησκαηηθό ηξόπν ηελ αξλεηηθή ζεκαζία θαη ηελ έθηαζε πνπ έρεη πάξεη ην 

θαηλόκελν ζηηο κέξεο καο. Επίζεο, θαηαλόεζαλ όηη ε κε απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο ηνπ άιινπ, νδεγεί ζε δπζάξεζηα θαηλόκελα εληόο θαη εθηόο 

ζρνιείνπ (http://www.youtube.com/watch?v=hLd10Kwi6xo) .  

Σε ζπλεξγαζία κε ηελ ΣΤ΄ ηάμε δσγξαθίζακε κηα ηνηρνγξαθία. Η ηνηρνγξαθία 

απηή είρε ζέκα ηελ δηαθνξεηηθόηεηα θαη απεηθόληδε δηάθνξνπο αλζξώπνπο (άλζρωποη 

δηαθόρωλ τωρώλ, κε αλαπερία θιπ) νη νπνίνη θξαηηνύληαη ρέξη-ρέξη. 

Τέινο ζέινληαο λα ελεκεξώζνπκε αιιά θαη ηαπηόρξνλα λα δώζνπκε θαη πην 

ελεξγεηηθό ξόιν ζηνπο  γνλείο γηα ην πξόγξακκα καο άιια θαη γηα ην θαηλόκελν ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ηεο ελδνζρνιηθήο βίαο νξγαλώζακε κηα εθδήισζε ζην ηέινο 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο  κε ζέκα ε «Δηαθνξεηηθόηεηα ζην ζρνιείν». 

Απηέο ήηαλ νη δξάζεηο καο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ηόζν ζε ζρνιηθό 

επίπεδν όζν θαη εθηόο απηνύ. Παξαηεξώληαο θαζεκεξηλά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηώλ, ηνλ ηξόπν ζπλεξγαζίαο ηνπο, ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ (ηζαθωκούς, θοροϊδία θιπ) θαζώο θαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα παηδηά έκαζαλ λα 

ζέβνληαη ηε κνλαδηθόηεηα ηνπ άιινπ θαη λα απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ. 

Έκαζαλ όηη όινη έρνπκε δηθαηώκαηα αθόκα θαη ηα ίδηα ηα παηδηά. Έκαζαλ λα 

δνπιεύνπλ ζε νκάδεο θαη λα δηαρεηξίδνληαη θξίζεο θαηά ζπλέπεηα κεηώζεθε θαη ε 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Αμηνζεκείσην είλαη όηη αθόκα θαη θέηνο ηα παηδηά ηεξνύλ 

κηα δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά (αποδοτής θαη κε επηζεηηθόηεηας) ηόζν ζε εκεδαπά 

παηδηά όζν θαη ζε αιινδαπά. 
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