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Με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Ρατσισμός και Διαφορετικότητα 

 Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης,μέσα από τη δραστηριότητα ‘’όλοι διαφορετικοί-όλοι 
ίσοι’’ στόχος μας ήταν οι μαθητές: 

 

 Να κατανοήσουν την πολιτισμικότητα της σύγχρονης κοινωνίας. 
 Να μάθουν πως όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και είναι ίσοι ανεξάρτητα από το 

χρώμα του δέρματος ή την καταγωγή τους. 
 Να σεβαστούν τη διαφορετικότητα μέσα στο σχολικό περιβάλλον και να συνυπάρξουν 

αρμονικά  με άτομα διαφορετικού πολιτιστικού περιβάλλοντος, γλώσσας, θρησκείας, 
καταγωγής και σωματικών ιδιαιτεροτήτων.  

 Να καλλιεργήσουν το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία μέσα από τις δημιουργικές 

δραστηριότητες της ζωγραφικής και του τραγουδιού. 
 
Αρχικά οι παρατηρήσαμε την παραπάνω εικόνα και μέσα από συζήτηση καταλήξαμε στο συμπέρασμα 

ότι απεικονίζει ένα πρόσωπο με όλες τις οι φυλές της γης μαζί! 
 

Δώσαμε  απλές ερμηνείες για τις λέξεις Ρατσισμός-Διαφορετικότητα-Ξενοφοβία-Πρόσφυγας-

Δικαιώματα-Αλληλεγγύη-Δικαιοσύνη-Σεβασμός-Ελευθερία σκέψης και έκφρασης και 
συνεχίσαμε βλέποντας στο διαδίκτυο τις παρακάτω ταινίες. 

 
 
 



Βλέποντας την πρώτη ταινία «Ειρήνη» - Η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα 

Μιλήσαμε για τους πρόσφυγες και  την ξενοφοβία. 

 
Στις ταινίες ΕΛΜΕΡ ... Ο Παρδαλός ελέφαντας και 

Ένα διαφορετικό τριαντάφυλλο ✿⊱╮μιλήσαμε για τη διαφορετικότητα . 
 

 
Στο  Ενα Παραμύθι για τον Ρατσισμό ασχοληθήκαμε με τις έννοιες  του 

Ρατσισμού της Πολιτισμικότητας της Άγνοιας της Ημιμάθειας και ης Παιδείας. 
 
 

Για τα παραπάνω γράψαμε τις σκέψεις μας 
στο ‘’Σκέφτομαι και γράφω’’ και τις ζωγραφίσαμε. 

 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo%23t=26
http://www.youtube.com/watch?v=qSqQzKcr4VM
http://www.youtube.com/watch?v=syUtp0YQJlM
http://www.youtube.com/watch?v=cPBhIzCog8s


 

 



 
 
 
 

Ζωγραφίσαμε τη διαφορετικότητα 
 
 

 
 



 

 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

Φτιάξαμε μία χειροτεχνία την ισότητα 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

Στο τέλος ακούσαμε από το διαδίκτυο το τραγούδι ‘’ Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα 

γκρεμίζουμε ‘’ από το συγκρότημα ‘’Αερικά’’ και μάθαμε να το τραγουδάμε.Tο είπαμε 
όλοι μαζί στην γιορτή του Αθλητισμού στο σχολείο μας. 

 
 

 
 



Αερικά - Τελετή Λήξης Special Olympics 2011 / Aerika - Special Olympics 2011 
Athens 

Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε 
 

Από παιδί με είχανε στην άκρη 
Για τα παιχνίδια τους έπεφτα μικρή 
Μια λέξη όμως από τότε είχα μάθει 

Διαφορετική! 
Οι δάσκαλοι με είχαν για χαμένο 

Και τα σχολεία μου άλλαζαν διαρκώς 
Μια λέξη όμως από τότε έχω μάθει 

Διαφορετικός! 
Τα χρόνια φεύγουν σαν τα χελιδόνια 

Κι οι φίλοι φεύγουνε και μεις απ΄ την αρχή 
Μια λέξη όμως από τότε έχουμε μάθει 

Διαφορετικοί! 
Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε 

Σκοπιά, καζούρα, λάντζα και καψόνι 
Με λίγα λόγια ελληνικός στρατός 
μια λέξη μοναχά να μου θυμίζει 

Διαφορετικός! 
Σε κάθε βήμα πόρτες κλειδωμένες 
Ζωές κρυμμένες σε γκρίζα φυλακή 

Και μια λέξη διαρκώς να μας θυμίζει 
Διαφορετικοί! 

Τα χρόνια φεύγουν σαν τα χελιδόνια 
Κι οι φίλοι φεύγουνε και μεις απ την αρχή 

Μια λέξη όμως από τότε έχουμε μάθει 
Διαφορετικοί! 

Γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμίζουμε 
 

Είδαμε στο τέλος την Η Ιστορία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. 
 

 

τέλος 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZJZ_jBd8qqM
http://www.youtube.com/watch?v=ZJZ_jBd8qqM
http://www.youtube.com/watch?v=Stjg0-ZcNEY

