
6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δράσεις στα Πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ατόμων με Αναπηρία 

3 Δεκεμβρίου  

Η Εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης 
Ομέρ Χασάν Αχμέτ Αϊσέ 



 Στις μικρές τάξεις… 

• Παρουσίαση των βασικών μορφών αναπηρίας 
 Τύφλωση  
 Κώφωση  
 Κινητικές αναπηρίες  
 
• Παρουσίαση της γραφής Braille και της νοηματικής γλώσσας 
 
• Προβολή 2 βίντεο αποσπασμάτων:   

1. «Τι χρώμα έχει το σκοτάδι;»  
Απόσπασμα από την εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη, στη Σχολή 
Τυφλών Θεσσαλονίκης. Πώς διαβάζουν οι τυφλοί με τη γραφή Μπραϊγ;  
2. «Ειδικό Σχολείο Κωφών Πάτρας» 
Απόσπασμα από μία βίντεο-παρουσίαση από το Ειδικό Σχολείο Κωφών 

Πάτρας.  
Πώς κάνουν μάθημα οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές; 



 
 
 
 
Όπου αναφέρει το πώς νιώθουν τα δυο ψαράκια που το ένα δεν έχει 
χρώμα και το άλλο δεν βλέπει και ο τόπος που ζούνε είναι πολύχρωμος 
και πανέμορφος. Στο  τέλος γίνονται ήρωες και σώζουν την πολύχρωμη 
πολιτεία τους και έτσι μαθαίνουν σε όλους ότι ο καθένας μπορεί να 
δώσει κάτι παρά τις ιδιαιτερότητές του. Γιατί όλοι είναι ίσοι και απλά η 
συνεργασία και η φιλία είναι αυτά που κάνουν τα θαύματα. 
 
• Προβολή βίντεο: «How a blind girl sees the world» 
• Hand stories: Η αλφαβήτα στην ΕΝΓ 
 

Α’ τάξη 

 Αφήγηση και σχολιασμός του Βιβλίου «Μια φορά και έναν καιρό… 
παραμύθι στο νερό» της Ιωάννας Δημητριάδου.  



• Βιωματική δραστηριότητα   
Οι μαθητές έγραψαν τα ονόματά τους με το δακτυλικό αλφάβητο. Έτσι  
για να μπορούν να μάθουν να το νοηματίσουν. 
 



 Β΄ τάξη 

 
Προβολή βίντεο: 
 
• Παραμύθι στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Η γάτα η κουμπάρα 

 
• Διαφέρω εε και;;; (1,2,3) 

 
• Άρθουρ παιδικό: Το αναπηρικό καροτσάκι 



Γ’ τάξη 

Η ηρωίδα του παραμυθιού είναι μια τυφλή γάτα, η Μόζα. Μια νύχτα η 
Μόζα ακούει τα έπιπλα του σπιτιού να της μιλάνε… συζητώντας μαζί 
τους μαθαίνει αρκετά πράγματα για τη ζωή των ανθρώπων με 
προβλήματα όρασης.  

 
 
 
 
 

• Προβολή βίντεο: Ο Νικόλας ένα «αλλιώτικο» αγόρι και η Μαρία 
γίνονται φίλοι. 

• Αφήγηση και σχολιασμός του Βιβλίου «Μόζα, η Γάτα… Μια 
Μαγική Νύχτα» της Ιωάννας Σταματοπούλου.  



• Δραστηριότητα  
Ζητήθηκε από τους μαθητές της Β’ και Γ΄ τάξης του σχολείου μας, να 
χρωματίσουν διάφορες μορφές αναπηρίας και να φτιάξουνε μια αφίσα 
με το σύνθημα «Αυτό το σχολείο μας χωράει όλους» 
 



Στις μεγάλες τάξεις… 

• Παρουσίαση των βασικών μορφών αναπηρίας 
 Τύφλωση  
 Κώφωση  
 Κινητικές αναπηρίες 
Αυτισμός 
Νοητική υστέρηση – Σύνδρομο Down 
Μαθησιακές Δυσκολίες 
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ΔΕΠ-Υ 
 
• Παρουσίαση της γραφής Braille και τις νοηματικής γλώσσας 

• Προβολή 2 βίντεο αποσπασμάτων:   

1. «Τι χρώμα έχει το σκοτάδι;» 
Απόσπασμα από την εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη, στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης. 

2. «Ειδικό Σχολείο Κωφών Πάτρας» 
Απόσπασμα από μία βίντεο-παρουσίαση από το Ειδικό Σχολείο Κωφών Πάτρας.  

 



Δ’ τάξη  
 
• Προβολή βίντεο:  
 «Όλοι διαφορετικοί- όλοι ίσοι» 

 
• Αφήγηση και σχολιασμός του Βιβλίου «Δυο παπούτσια με 

καρότσι» του Νικόλα Ανδρικόπουλου.  
 

Στο βιβλίο αυτό ο κύριος «Εαυτούλης» φεύγει κατά λάθος από την 
πόλη «Εμενατιμενοιάζει» και φτάνει «στην Ανεξάρτητη Δημοκρατία 
του Μπορώ», όπου ζουν μόνο οι άνθρωποι με αναπηρικά αμαξίδια… 

 



• Δραστηριότητα  
Ζητήθηκε από τους μαθητές της Δ΄ τάξης του σχολείου μας, να 
ταιριάξουν τα κομμάτια του παζλ για να φτιάξουνε μια αφίσα με το 
μήνυμα «Είμαστε μια ομάδα. Διαφορετικοί αλλά ίσοι. Ο ένας 
συμπληρώσει τον άλλο!!!   

 



 

Ε’ τάξη 
 

• Παρουσίαση των κανόνων συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τα 
άτομα με αναπηρία 
 

• Προβολή ταινίας την Έλεν Κέλερ (σε κινούμενο σχέδιο) 
 

• Παρουσίαση και συζήτηση για την ζωή της Έλεν Κέλερ τη 
γυναίκα θαύμα του 20ου αιώνα. 
 



Στ’ τάξη 

• Προβολή ταινίας: Σαν αστέρια στη Γη…  
 
• Προβολή βίντεο: Yes I can Paralympics RIO 2016 



• Δραστηριότητα  
Ζητήθηκε από τους μαθητές της Ε’ και Στ΄ τάξης του σχολείου μας, 
να χρωματίσουν διάφορες μορφές αναπηρίας και να φτιάξουνε μια 
αφίσα με τους κανόνες συμπεριφοράς και επικοινωνίας για τα άτομα 
με αναπηρία. 

 


