
Τίτλος εργαστηρίου  

«Εγώ και οι άλλοι…όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί» 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εργαστήριο «Εγώ και οι άλλοι…όλοι 

ίσοι, όλοι διαφορετικοί» στο πλαίσιο υποστήριξης  και ένταξης των ευάλωτων 
ομάδων στο χώρο του σχολείου. Ο βασικός στόχος του εργαστηρίου ήταν  
οι  μαθητές να διαμορφώσουν τη μάθηση για τη διαφορετικότητα για τον 
ίδιο τους τον εαυτό και αυτό να είναι μια διαρκής διαδικασία. Τα παιδιά 
ξεκίνησαν  από τον ίδιο τους τον εαυτό , προσπάθησαν να κατανοήσουν τις 
διαφορές τους, να τις αναγνωρίσουν στα άλλα παιδιά και στη συνέχεια να 
αποκτήσουν εν συναίσθηση. Η προσέγγιση στηρίχθηκε κυρίως στην 
επεξεργασία παραμυθιών και μιας ταινίας  με θέμα τη διαφορετικότητα 
και πλαισιώθηκε από δραστηριότητες έκφρασης και δημιουργίας . 

1η Δράση : Αρχικά τα παιδιά ασχολήθηκαν με το παραμύθι «Ο Έλμερ, 
ο παρδαλός ελέφαντας» του David McKee . Έγιναν διάφορες δράσεις όπως 
φύλλα εργασίας, κατασκευή ελέφαντα, εργαστήρι θεατρικής γραφής, 
γράψανε το έργο σε ομάδες και κουκλοθεατρική παράσταση, το παίξανε με 
τις κούκλες, προκειμένου να γίνει αισθητηριακή προσέγγιση του νοήματος 
του παραμυθιού. 

α. Φύλλο εργασίας 

   
 

 
 



β. Ζωγραφική  
 

 



 
          

 



γ. Κατασκευή ελέφαντα  
 

 
 
 

 



 
 

 



δ. Κουκλοθεατρική παράσταση   

 

 



 
 

2η Δράση: Στη συνέχεια προβλήθηκε το παραμύθι «Το αυγό» της Ευας 
Βακιρτζή, το οποίο  ασχολείται με τις  ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού και 
την ανάγκη κάθε παιδιού με ΕΕΑ δυνατότητες  να μην περιθωριοποιείται. 
Τα παιδιά συνεργάστηκαν όλα μαζί και κατάφεραν να αποδώσουν το 
παραμύθι σε μια αφίσα με κεντρικό θέμα το αυγό  του Βίκτωρα. Κατέληξαν 
πως αυτό που χρειάζεται ο Βίκτωρ αλλά και κάθε παιδί είναι «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ». 

 



 



    

 
 

3η Δράση: Έπειτα προβλήθηκε η ταινία «Η Ειρήνη» και 
αξιοποιήθηκαν τα έξι καπέλα της σκέψης του DE BONO.  

Στη συνέχεια προβλήθηκε το τραγούδι «Κάποια παιδάκια» του 
Φοίβου Δεληβοριά  

 
https://www.youtube.com/watch?v=2_wmstANekk 
 

και τα παιδιά έφτιαξαν σημαιάκια με το βασικό σύνθημα του εργαστηρίου, 
το σύνθημα που θα πρέπει πάντα να διέπει τις σχέσεις τους με όλα τα μέλη 
μιας ομάδας «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ».  

https://www.youtube.com/watch?v=2_wmstANekk


 

 

4η Δράση: Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στην αυλή. Τα 
παιδιά αφού δημιούργησαν το δικό τους σύνθημα ως κατακλείδα στο 
εργαστήριο, βγήκαν στην αυλή να γιορτάσουν την μοναδικότητα τους. Εκεί 
έγινε  μια μικρή συζήτηση για όσα πραγματευτήκαμε κατά τη διάρκεια του 
εργαστηρίου , έγινε ανατροφοδότηση και στη συνέχεια έπαιξαν παιχνίδια 
συνεργασίας. Χωρίστηκαν σε δυο ομάδες, Β1  και Β2 και αποδεχόμενα τη 
διαφορετικότητα των συμμαθητών τους έπαιξαν . Έτσι ολοκληρώθηκε το 
εργαστήριο. Τα παιδιά διασκέδασαν, απόλαυσαν τις δράσεις και 
συνεργάστηκαν με επιτυχία, αφήνοντας πίσω τους κάθε μορφή σύγκρουσης 
που απορρέει από τη διαφορετικότητα τους. 

 
 



  



 
 

   
 



 

  

 



Οι εργασίες των παιδιών εκτίθενται χώρο του σχολείου. 

 
 



 
 

 



Οι εκπαιδευτικοί 

• Εύη Γιαννοπούλου - ΠΕ 91.01 (Θεατρικής Αγωγή) 

• Μικάν Ζαΐμη - ΠΕ08 (Εικαστικών) 

• Βασιλική Καραμήτρου - ΠΕ70 (Δασκάλα) 

• Αθανασία Ραπτοπούλου - ΠΕ70 (Δασκάλα) 

 


