
ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ: 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-

ΑΠΟ∆ΟΧΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Πα̟αδο̟ούλου Σοφία 8ο δηµ Ευόσµου

τµήµα ένταξης 1

∆ηµητριάδου Ιωάννα 8ο δηµ Ευόσµου

τµήµα ένταξης 2  

Ντουνιά Θεοφανεία 8ο δηµ Ευόσµου

̟αράλληλη στήριξη



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

� Το ̟ρόγραµµα χωρίστηκε σε δύο τµήµατα:

1. Πρόγραµµα ευαισθητο̟οίησης-

ενσυναίσθησης: «Κατανοώντας τους

φίλους» (Catherine Faherty) 

2. Παραγωγή ταινίας µε την τεχνική stop 

motion µε τίτλο «Οι α̟ίθανοι συνεργάτες»



ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ

ΦΙΛΟΥΣ
� Μαθητές στόχος: όλα τα ̟αιδιά του σχολείου

� Χρόνος: 2 διδακτικές ώρες σε κάθε τάξη

� Στόχοι του ̟ρογράµµατος:

1. Να σκεφτούν τα ̟αιδιά ̟ώς θα ήταν αν είχαν
«διαφορετικές ικανότητες».

2. Να ̟ειραµατιστούν σε δεξιότητες γραφής, 
ανάγνωσης και κίνησης σε διαφορετικές συνθήκες.

3. Να κατανοήσουν γιατί κά̟οιοι άνθρω̟οι
συµ̟εριφέρονται διαφορετικά α̟ό το
αναµενόµενο. 

� Υ̟εύθυνες εκ̟αιδευτικοί: Σοφία Πα̟αδο̟ούλου

Ντουνιά Θεοφανεία



Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

� Καταιγισµός ιδεών γύρω α̟ό τις έννοιες

‘‘ικανότητα’’- ‘‘µοναδικός’’.

� Κέντρα βιωµατικών δραστηριοτήτων

� ∆ραστηριότητα λε̟τής κινητικότητας

� Ο̟τική δραστηριότητα

� Αντιλη̟τική και κινητική δραστηριότητα

� ∆ραστηριότητα ̟ροσοχής και ακουστική

� Ε̟ίδειξη αντίληψης του λόγου: «Στρώσε το

τρα̟έζι»

� Συζήτηση µε τα ̟αιδιά

� Προβολή ταινίας µε την τεχνική stop motion ̟ου

έχει φτιάξει το 6ο Γυµνάσιο Πάτρας µε τίτλο

«Χαµογελαστή αγελάδα».





ΕΝΝΟΙΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

«ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ»



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΟΠΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ



ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ



ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ:

«ΣΤΡΩΣΕ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ»





ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ













ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

� Μαθητές στόχος: 7 ̟αιδιά (5ο δηµ, 8ο δηµ)
� 3 µαθητές- τµήµα ένταξης 1 

� 3 µαθητές- τµήµα ένταξης 2

� 1 µαθητής- ̟αράλληλη στήριξη

� Στόχοι του ̟ρογράµµατος:

1. Ανά̟τυξη των συνεργατικών και δια̟ροσω̟ικών
σχέσεων των συµµετεχόντων µαθητών.

2. Να ακουστεί η φωνή των µαθητών ̟ου συµµετέχουν
(µαθητές των τµηµάτων ένταξης και της ̟αράλληλης
στήριξης).

3. Η υ̟όλοι̟η σχολική κοινότητα να κατανοήσει τις
δυνατότητες των συγκεκριµένων ̟αιδιών.

� Υ̟εύθυνες εκ̟αιδευτικοί: ∆ηµητριάδου Ιωάννα

Πα̟αδο̟ούλου Σοφία

Ντουνιά Θεοφανεία



ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

� Γραφή και ε̟ιµέλεια της ιστορίας

� Κατασκευή των χαρακτήρων της ιστορίας

� Κατασκευή του σκηνικού

� Ζωγραφική

� Καταµερισµός των ρόλων και ηχογράφησή τους

� Παραγωγή της ταινίας µε τη χρήση της τεχνικής

stop motion

� Κατασκευή υ̟αίθριου ̟αζλ µε το µήνυµα της

ταινίας

� Σύνθεση τραγουδιού















ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

� Οι ήδη υ̟άρχουσες σχέσεις µεταξύ των ̟αιδιών

ενισχύθηκαν και δηµιουργήθηκαν καινούριες.

� Μετά την ̟ροβολή της ταινίας ακούστηκαν

εγκωµιαστικά σχόλια α̟ό τους υ̟όλοι̟ους

µαθητές του σχολείου.

� Η δική µας συνεργασία λειτούργησε ως ̟ρότυ̟ο

µίµησης για τους µαθητές µας.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ


