
«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» 
 

Γυμνάσιο Ανωγείων 2021 - 2022 





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (1/2) 

Πρόκειται για ένα 

πρόγραμμα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων που 

εντάσσεται στη γενική 

κατηγορία των  Θεμάτων 

Αγωγής Υγείας και 

σχετίζεται με την αποδοχή 

της διαφορετικότητας, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και 

ειδικότερα τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρία. 

 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΌΧΟΙ 

 Να μάθουν οι μαθητές να αποδέχονται το διαφορετικό. 

 Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν τις 

αναπηρίες. 

 Να γνωρίσουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 

και ιδιαιτέρως των παιδιών. 

 Να συνεργαστούν με ΑΜΕΑ (συνδιδασκαλία) 

 Να εντοπίσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

άνθρωποι με αναπηρίες στην καθημερινότητα τους και 

να προτείνουν λύσεις. 

 



ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 









ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ  

E-CLASS 

https://eclass03.sch.gr/courses/4102010202/  

https://eclass03.sch.gr/courses/4102010202/


ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΑ (1/3) 

Στην ενότητα αυτή συζητήσαμε για το τι είναι η 

διαφορετικότητα. 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (2/5) 
Στη συνέχεια, μπήκαν στη θέση ενός μικρού ζωύφιου που 
βιώνει τη μη αποδοχή της διαφορετικότητας, λόγω 
διαφορετικού χρώματος και εξέφρασαν τα συναισθήματα που 
βίωσε, αποτυπώνοντάς τα σε ένα padlet.  



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (1/5) 

Αρχικά οι μαθητές 

είδαν κάποια βίντεο 

και εξέφρασαν την 

άποψή τους σχετικά 

με τη 

διαφορετικότητα και 

την αποδοχή της 

διαφορετικότητας. 

Μέσα από τις απόψεις 

τους και τις λέξεις 

κλειδιά που θα 

αναφέρουν, θα 

σχεδιαστεί το 

συννεφόλεξο της 

διαφορετικότητας και 

της αποδοχής της 

διαφορετικότητας. 

 



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (3/3) 



ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (1/5) 

Στην ενότητα αυτή συζητήσαμε το πόσο εύκολο ή 

όχι είναι να αποδεχθούμε πρώτα απ’ όλα ότι είμαστε 

όλοι διαφορετικοί αλλά παράλληλα όλοι ίσοι και 

έχουμε μια ισότιμη θέση μέσα στη κοινωνία. 



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (2/3) 



ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (2/5) 



ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3/5) 



ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (4/5) 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (3/5) 

Επιπρόσθετα, οι 
μαθητές, 

μελέτησαν τα 
δικαιώματα του 

παιδιού, μέσα από 
τη Σύμβαση για τα 

δικαιώματα του 
παιδιού και ένα 
βίντεο που τα 

συνοψίζει.  

 



ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (5/5)  



ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (1/2) 

Στην ενότητα αυτή γνωρίσαμε και θα αποτυπώσαμε 

ψηφιακά τα δικαιώματα του παιδιού. 



ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (2/2) 



ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΜΕΑ (1/4) 

Στην ενότητα αυτή θα συζητήσαμε για τα 

δικαιώματα των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες 

(ΑΜΕΑ). 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (4/5) 

Μέσα από κάποια βίντεο, οι μαθητές εντόπισαν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες και πρότειναν τρόπους με τους 

οποίους μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 

των ΑΜΕΑ.  



ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΜΕΑ (2/4) 



ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΜΕΑ (3/4) 



ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΜΕΑ (4/4)  



Τέλος, επισκεφθήκαμε 

το : 

Ενιαίο Ειδικό 

Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο – Λύκειο 

Ρεθύμνου 

(ΕΝΕΕΓΥΛ 

Ρεθύμνου) 

συνεργαστήκαμε, 

παίξαμε και 

αλληλεπιδράσαμε με 

τους μαθητές.  

https://read.bookcreator.com/jCUAdVyn5nb8gxjoR5HEyhcTmXx2/m

o2s1iq7RmCPkWOBtEZC8A  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (5/5) 

https://read.bookcreator.com/jCUAdVyn5nb8gxjoR5HEyhcTmXx2/mo2s1iq7RmCPkWOBtEZC8A
https://read.bookcreator.com/jCUAdVyn5nb8gxjoR5HEyhcTmXx2/mo2s1iq7RmCPkWOBtEZC8A










ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 Κεφαλογιάννη Κυριακή 

 Ξυλούρη Μαρία 

 Ξυλούρη Μαρία  

 Παπαδάκη Όλγα 

 Χαιρέτη Μαρίνα 

 Σφακιανάκη Ειρήνη 

 Νταγιαντά Χριστίνα 

 Παρασύρη Ιωάννα 

 Σφυρή Αλεξάνδρα 

 Δρακούλης Γεώργιος 

 Παρασύρης Δημόκριτος 

 Δραμουντάνης Ανδρέας 

 Βρέντζου Μαλβίνα 

 Κλίνη Ελευθερία 

 Μαρής Γεώργιος 

 Σουλτάτου Εμμανουέλα 



ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 Αναγνωστάκη Φωτεινή 

 

 Κυριακοπούλου Μαρία 

 

 Σαββοργινάκη Ευγενία  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! 


