
 
 

ΕΓΑΣΤΗΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
 

 

 

Πρόγραμμα Καλλιζργειασ Δεξιοτήτων 
Πράξη: «Επιμόρφωςη των εκπαιδευτικών ςτισ δεξιότητεσ 

μζςω εργαςτηρίων» (MIS 5092064) 
 

 

 
 

 

 

ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
 

 

 



 

 

 

 
  
 

ΕΓΑΣΤΗΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

  

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΓΩ – 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ & ΕΥΘΥΝΗ 

3.Συμπερίλθψθ:Αλλθλοςεβαςμόσ, διαφορετικότθτα 

 

 
  

 
Το ςχολείο τθσ ςυμπερίλθψθσ: θ αναπθρία ωσ αφορμι 

 

 
  

 

Ευαγγελία Μποφτςκου 

  

 

 

  
  

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 
 

ΡΟΤΥΡΟ 2 

Ραραδοτζο εκπονθτι προγράμματοσ 

 

Φιλοςοφία –Σκοπιμότθτα προγράμματοσ 

«Οι άνκρωποι μπορεί να μθ κυμοφνται τι ζκανεσ ι τι τουσ είπεσ, αλλά πάντα 

κα κυμοφνται πωσ τουσ ζκανεσ να αιςκανκοφν» 

MayaAngelou 

 

Θ ςυμπερίλθψθ είναι μία ζννοια που ζχει απαςχολιςει εκτενϊσ τθ διεκνι 

βιβλιογραφία και είναι δφςκολο να ςυνοψιςτεί ςε ζναν οριςμό. Τα τελευταία 

χρόνια είναι κοινά αποδεκτό ότι θ ζννοια τθσ ςυμπερίλθψθσ είναι άρρθκτα 

ςυνδεδεμζνθ με τθ δθμοκρατικι ςυμμετοχι εντόσ και εκτόσ εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ. Ρεριγράφεται ωσ μία ςυνεχισ, αδιάλειπτθ και ατζρμονθ διαδικαςία, 

ωσ αποςτολι, όραμα και αγϊνασ. Θ ςυηιτθςθ για τθ ςυμπερίλθψθ μολονότι εκκινεί 

από τα άτομα με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, εςτιάηει ςε όλουσ 

τουσ μακθτζσ/ριεσ. Θ Ετερότθτα και θ διαφορετικότθτα των ατόμων είναι το 

αναμενόμενο και θ ιςότιμθ ςυμμετοχι  και πρόςβαςθ είναι μία ςυνεχισ πρόκλθςθ. 

Θ ςυμπερίλθψθ ςτο ςχολείο διαρκρϊνεται ςε τρείσ άξονεσ: 1)τθ διαμόρφωςθ 

ςυμπεριλθπτικισ κουλτοφρασ, 2) τθ δθμιουργία ςυμπεριλθπτικϊν πολιτικϊν και 3) 

τθν εφαρμογι ςυμπεριλθπτικϊν πρακτικϊν (BoothandAinscow, 2017).  

Θ διαμόρφωςθ τθσ ςυμπεριλθπτικισ κουλτοφρασ επιτυγχάνεται με: α) τθν 

ενίςχυςθ τθσ ομάδασ, τθσ κοινότθτασ και τθν αίςκθςθ του ανικειν και β) τθν 

φπαρξθ κοινοφ αξιακοφ ςυςτιματοσ και οράματοσ. Θ δθμιουργία ςυμπεριλθπτικϊν 

πολιτικϊν πραγματϊνεται με: α) τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ και β) τθ 

δθμιουργία ενόσ ςχολείου για όλα τα παιδιά. Οι ςυμπεριλθπτικζσ πρακτικζσ είναι 

ςκόπιμο να ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ όλων των παιδιϊν αλλά και 

ςτθ μείωςθ των αποκλειςμϊν-περιοριςμϊν. Ο εντοπιςμόσ των φραγμϊν και των 

εμποδίων ςτθ μάκθςθ και τθ ςυμμετοχι που βιϊνουν τα άτομα είναι ςθμαντικό  

βιμα για το ςχεδιαςμό τθσ αλλαγισ του ςχολείου. 

Στο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, το πρϊτο εργαςτιριο ςτοχεφει ςτθ  

διαςφνδεςθ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν κοινότθτα τθσ τάξθσ και τθν αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ των ατόμων. Στα επόμενα εργαςτιρια επιχειρείται ο εντοπιςμόσ 

των ςτερεοτφπων που ςχετίηονται με τα άτομα με αναπθρία, θ κατανόθςθ του 

δικαιϊματοσ όλων των ατόμων για ιςότιμεσ ευκαιρίεσ και θ καλλιζργεια μιασ 

ςυμπεριλθπτικισ κουλτοφρασ. Στο 5ο εργαςτιριο οι μακθτζσ/ριεσ διαμορφϊνουν 

ζνα κοινά αποδεκτό αξιακό ςφςτθμα και καταγράφουν τθ διακιρυξθ τθσ 

ςυμπεριλθπτικισ τάξθσ. Στο 6ο εργαςτιριο προχωροφν ςε προτάςεισ για το ςχολείο 

τθσ  ςυμπερίλθψθσ και του ςυνυπολογιςμοφ όλων των παιδιϊν. 

Οι μακθτζσ/ριεσ με βιωματικό τρόπο, εφαρμόηοντασ διερευνθτικζσ και 

ανακαλυπτικζσ διαδικαςίεσ μπαίνουν ςτθ κζςθ του άλλου. Αναςτοχάηονται κριτικά 
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και αποδομοφν ςτερεοτυπικοφσ και περιοριςτικοφσ τρόπουσ ςκζψθσ. Εργάηονται 

ομαδικά, ςυηθτοφν, προβλθματίηονται, καταςκευάηουν και παρουςιάηουν. 

Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ και προτείνουν ιδζεσ για ζνα πιο δθμοκρατικό 

ςχολείο. 

 

Βιβλιογραφία 

Booth, T. & Ainscow, Μ. (2017) Index for Inclusion: a guide to school development led 

by inclusive values.(4thed) Cambridge: IndexforInclusionNetwork. 

 

 

Ρλθροφορίεσ υλοποίθςθσ:  προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ, προετοιμαςία υλικοφ 

 

Το πρόγραμμα των επτά εργαςτθρίων μπορεί να διαςυνδεκεί με το μάκθμα 

τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισςτθν 1θ Θεματικι Ενότθτα: Το άτομο και θ 

κοινωνία και ειδικότερα ςτθν Ενότθτα Α: Οικογζνεια (ςελ.7-14) και ςτθν Ενότθτα Β: 

Ζνα ςχολείο για όλουσ (ςελ.21) και με τθν 4θ Θεματικι Ενότθτα: Το άτομο και θ 

Διεκνισ Κοινότθτα Ενότθτα Β: Τα δικαιϊματα του παιδιοφ (ςελ. 93). 

Ρροχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ των εργαςτθρίων είναι ότι οι μακθτζσ/ριεσ 

είναι εξοικειωμζνοι/εσ με τθν εργαςία ςε ομάδεσ, τα βιωματικά εργαςτιρια και τθ 

χριςθ ψθφιακϊν εργαλείων. Τα εργαςτιριο μποροφν να γίνουν δια ηϊςθσ αλλά και 

εξ αποςτάςεωσ. 

Χριςθ Ψθφιακϊν εργαλείων: 

Σε περίπτωςθ που θ διδαςκαλία γίνεται εξ αποςτάςεωσ προτείνεται θ 

αξιοποίθςθ ψθφιακϊν εργαλείων. 

1ο εργαςτιριο: padlet, canva 

2ο εργαςτιριο: εννοιολογικόσ χάρτθσ με το coggle.itκαι ςυννεφόλεξο για 

ςυναίςκθμαwordle 

3ο εργαςτιριο:γκαλερί με τα ζργα των παιδιϊν ςτο Artsteps 

4ο εργαςτιριο:youtube, περιιγθςθ ςε ιςτοςελίδα 

5ο εργαςτιριο:ςυννεφόλεξο, δθμοςκόπθςθ ςτθ Webex, κειμενογράφοσ 

καιςυνεργατικό ζγγραφο 

6ο εργαςτιριο:ςυνεργατικό ζγγραφο καιpadlet, canva 

7ο εργαςτιριο: ςυνεργατικό ζγγραφο καιpadlet, canva 

Υλικά για δια ηϊςθσ διδαςκαλία 

1ο Εργαςτιριο: Κόλλεσ Α4 ,  μπογιζσ , χαρτί του μζτρου, μαρκαδόροι, ψαλίδια 

2ο εργαςτιριο: : Κόλλεσ Α4 ,  μπογιζσ, μαρκαδόροι, γάντια, φωτοτυπία με το 

αλφάβθτο Braille, φωτοτυπία με το ελλθνικό αλφάβθτο νοθματικισ, φωτοτυπθμζνο 

κείμενο 

3ο εργαςτιριο:κίτρινα, πορτοκαλί, γαλάηια,  πράςινα Postit, Κόλλεσ Α4,  μπογιζσ 

4ο εργαςτιριο: υπολογιςτζσ, βιντεοπροτηζκτορασ,ςφνδεςθ με το διαδίκτυο 

5ο εργαςτιριο:Κόλλεσ Α4 ,  μπογιζσ, μαρκαδόροι 
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6ο εργαςτιριο:Κόλλεσ Α4,  μπογιζσ , χαρτί του μζτρου, μαρκαδόροι 

7ο εργαςτιριο: Χρωματιςτά Postit 

 

 

Ρεριγραφι επτά Εργαςτθρίων: Στοχοκεςία των εργαςτθρίων, προτεινόμενεσ 

δράςεισ και υλικό αφόρμθςθσ, επζκταςθσ, γενίκευςθσ. Κάκε εργαςτιριο κα 

αναπτφςςεται ςε ζνα φφλλο Α4 με βάςθ τθ ρουμπρίκα του Ραραρτιματοσ (1 

ςελίδα ανά εργαςτιριο = 7 ςελίδεσ) 

 

ΕΓΑΣΤΗΙΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ  ΤΜΗΜΑ…………….. 
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 

Θεματικι 

Ενδιαφζρομαι και 

Ενεργϊ- Κοινωνικι 

Συναίςκθςθ και ευκφνθ 

Υποκεματικι 

Συμπερίλθψθ 

ςτθν 

εκπαίδευςθ, 

ευάλωτεσ 

κοινωνικζσ 

ομάδεσ 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ 

(που προτείνονται) 
ΣΤ Δθμοτικοφ 

Τίτλοσ Το ςχολείο τθσ ςυμπερίλθψθσ: θ αναπθρία ωσ αφορμι 

 

Δεξιότθτεσ ςτόχευςθσ του 

εργαςτθρίου 

Β1. Δεξιότθτεσ τθσ κοινωνικισ ηωισ ( κοινωνικζσ 

δεξιότθτεσ, ενςυναίςκθςθ και ευαιςκθςία) 

Β2. Δεξιότθτεσ τθσ ψθφιακισ ικαγζνειασ (χριςθ 

ψθφιακϊν μζςων) 

Β3. Δεξιότθτεσ διαμεςολάβθςθσ και κοινωνικισ 

ενςυναίςκθςθσ (ενςυναίςκθςθ και ευαιςκθςία) 

 

Σφνδεςθ με τθ Βαςικι 

Θεματικι 

Υποκεματικι « 3.Συμπερίλθψθ:Αλλθλοςεβαςμόσ, 

διαφορετικότθτα» 

 

Ρροςδοκϊμενα 

μακθςιακά 

αποτελζςματα 

Ερ

γα

ςτ

ιρι

ο/τ

ίτλ

οσ 

Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 
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Οι μακθτζσ/ριεσ 

αναμζνεται: 

1θ  δραςτθριότθτα 

-να κατανοιςουν ότι 

κάκε άτομο είναι 

ξεχωριςτό όπωσ 

ακριβϊσ και οι 

παλάμεσ των χεριϊν 

τουσ 

-να αναγνωρίςουν ότι 

όλα τα άτομα ζχουν 

δυνατά ςθμεία αλλά 

και  αδφναμα ςτοιχεία 

-να κατανοιςουν ότι 

τα χαρακτθριςτικά μασ 

δε μασ κάνουν 

καλφτερουσ ι 

χειρότερουσ αλλά 

διαφορετικοφσ 

-να αναγνωρίςουν ότι 

αν και όλοι είμαςτε 

διαφορετικοί, είμαςτε 

όλοι ίςοι 

 

 

 

 

Πλ

οι 

δια

φο

ρετ

ικο

ί, 

όλ

οι 

ίςο

ι 

 
 

 

Οι μακθτζσ/ριεσ ςε μία λευκι κόλλα Α4 κάνουν το περίγραμμα τθσ 

παλάμθσ και των δφο χεριϊν τουσ και κόβουνμε ψαλίδι γφρω γφρω 

το περίγραμμα. 

 

Σε κάκε δάχτυλο τθσ πρϊτθσ παλάμθσ γράφουν κάτι που μποροφν 

να κάνουν και ςε κάκε δάχτυλο τθσ δεφτερθσπαλάμθσ γράφουν κάτι 

που δεν μποροφν να κάνουν. Ζτςι καταγράφουν 5 πράγματα που 

μποροφν να κάνουν και 5 πράγματα που δεν μποροφν να κάνουν. 

 

Στθν ολομζλεια οι μακθτζσ/ριεσ παρουςιάηουν τον εαυτό τουσ και 

τισ παλάμεσ τουσ και  ςυηθτοφν για τισ ομοιότθτεσ αλλά και τισ 

διαφορζσ που ζχουν μεταξφ τουσ. 

 

Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ/ριεσ καλοφνται να δουν τθν πρϊτθ παλάμθ 

(με όςα μποροφν να κάνουν) ςα να ιταν τοανοιξιάτικο φφλλοενόσ 

δζντρου και να τθ χρωματίςουν ανάλογα. Θ δεφτερθ παλάμθ (με 

όςα δεν μποροφν να κάνουν), κα μποροφςε να είναι το 

φκινοπωρινό φφλλο ενόσ δζντρου και χρωματίηεται ανάλογα.  

 

Το κάκε παιδί τοποκετεί το ανοιξιάτικο φφλλο τθσ μίασ παλάμθσ ςτα 

κλαδιά ενόσ δζντρου και το φκινοπωρινό φφλλο τθσ άλλθσ παλάμθσ 

τοποκετείται ςτο ζδαφοσ. Πλα τα φφλλα είναι χριςιμα ςτο δζντρο. 

Τα δυνατά μασ ςθμεία τα ενιςχφουμε και τισ αδυναμίεσ μασ τισ 

αναγνωρίηουμε και τισ αποδεχόμαςτε.  

 

Πςο πιο διαφορετικά τα άτομα, τόςο πιο πλοφςια είναι θ  ομάδα 

τθσ τάξθσ.Τζλοσ oι μακθτζσ/ριεσςυναποφαςίηουν για  το όνομα τθσ 

τάξθσ τουσ και τον τίτλο του ςυνεργατικοφ ζργου «Το δζντρο…» 
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Οι μακθτζσ/ριεσ 

αναμζνεται: 

-να μπουν ςτθ κζςθ 

του άλλου 

-να γνωρίςουν τισ 

αναπθρίεσ και τισ 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ 

-να βιϊςουν τισ 

δυςκολίεσπου 

αντιμετωπίηουν τα 

άτομα με αναπθρία και 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ 

- να ονοματίςουν τα 

ςυναιςκιματα  που 

ζνιωςαν κατά τθ 

διάρκεια τθσ 

δραςτθριότθτασ 

 

 

Κι 

αν 

ις

ου

νε

ςφ; 

 
 

 

 

1θ δραςτθριότθτα :Ιδεοκφελλα- Εννοιολογικόσ χάρτθσ 

Α) «Τι είναι θ αναπθρία; Ροιεσ αναπθρίεσ γνωρίηεισ» 

Β)«Τι είναι οι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ; Ροιεσ ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ γνωρίηεισ»; 

Γ) «Τι κα ικελεσ να μάκεισ για αυτό το κζμα;» 

Οι απαντιςεισ των παιδιϊν καταγράφονται ςε εννοιολογικό χάρτθ 

ςε χαρτόνι ι ςτο coggle.it. Αυτόσ ο αρχικόσ εννοιολογικόσ χάρτθσ κα 

αξιοποιθκεί και ςτο 7ο Εργαςτιριο κατά τθν αξιολόγθςθ. 

2θ δραςτθριότθτα:  Στακμοί εργαςίασ 

Οι μακθτζσ/ριεσ χωρίηονται ςε 5 ομάδεσ επιλζγοντασ κάρτεσ 

διαφορετικοφ χρϊματοσ και μοιράηονται ρόλοι ςτθν ομάδα 

(παρουςιαςτισ, γραμματζασ, ςυντονιςτισ χρόνου, παρατθρθτισ, 

μζλοσ). Θα παραμείνουν ςτθν ίδια ομάδα ςε όλα τα εργαςτιρια 

αλλά οι ρόλοι κα αλλάηουν κυλιόμενα ςε κάκε εργαςτιριο. 

Ταυτόχρονα κατανζμονται ςτουσ  5 ςτακμοφσ  εργαςίασ. Οι ομάδεσ- 

ςτακμοί εργαςίασ αντιςτοιχοφν 1. ςτθν οπτικι αναπθρία, 2.ςτθν  

ακουςτικι αναπθρία, 3.ςτθν κινθτικι αναπθρία  4. ςτο φάςμα 

αυτιςμοφ και 5. ςτισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Θ κάκε ομάδα κα 

περάςει και από τουσ 5 ςτακμοφσ με κυκλικό τρόπο.Κάκε 

μακθτισ/ρια ζχει μία φόρμα αυτοαξιολόγθςθσ που ςυμπλθρϊνει 

ατομικά (Φφλλο 1, ςτο Υποδειγματικό υλικό) πριν μετακινθκεί ςτον 

επόμενο ςτακμό εργαςίασ.Σε κάκε ςτακμό, θ κάκε ομάδα 

παραμζνει 5 λεπτά.Ο/θ εκπαιδευτικόσ κρατά το χρόνο και με 

θχθτικό ςιμα δθλϊνει τθ δεξιόςτροφθ μετακίνθςι των 

μακθτϊν/ριϊν ςτον επόμενο ςτακμό εργαςίασ. Θ δραςτθριότθτα 

τελειϊνει όταν όλεσ οι ομάδεσ ζχουν περάςει από όλουσ τουσ 

ςτακμοφσ εργαςίασ και ζχουν ςυμπλθρϊςει τθ φόρμα 

αυτοαξιολόγθςθσ.Στθν ολομζλεια τθσ τάξθσ γίνεται ςυηιτθςθ για το 

κζμα και τα αρχικά ερωτιματα των παιδιϊν αλλά και για: α) για τισ 

δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν οι μακθτζσ/ριεσ ςτουσ ςτακμοφσ 

εργαςίασ, β) για τισ απαντιςεισ τουσ ςτθ φόρμα αυτοαξιολόγθςθσ 

και γ) για τα ςυναιςκιματά τουσ.  Σε χαρτόνι ο εκπαιδευτικόσ 

καταγράφει με διαφορετικό χρϊμα, μζςα ςε κφκλο,τα 

ςυναιςκιματα των παιδιϊν, για το πϊσ ζνιωςαν και τον αναρτά 

ςτον τοίχο, γιατί κα εμπλουτιςτεί ςτα επόμενα εργαςτιρια. 

Εναλλακτικά τα ςυναιςκιματα των μακθτϊν/ριϊν καταγράφονται 

ψθφιακά ςε padlet, canva. 
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Οι μακθτζσ/ριεσ 

αναμζνεται: 

-να αντιλθφκοφν τα 

ςτερεότυπα που ζχουν 

ςχετικά με τθν 

αναπθρία και τισ 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ 

-να εντοπίςουν τισ 

ανάγκεσ των ατόμων 

και «των ςθμαντικϊν 

άλλων» 

- να ςκεφτοφν κριτικά, 

ςυγκριτικά και 

αναςτοχαςτικά για τον 

τρόπο με τον οποίο 

ηωγράφιςαν και 

εκφράςτθκαν  

-να εκφράςουν 

ςυναιςκιματα  

 

Απ

ό 

το 

πρ

όβ

λθ

μα 

ςτι

σ 

αν

άγ

κεσ 

 
 

 

 

Οι μακθτζσ/ριεσζχουν κατανεμθκεί ςε 5 ομάδεσ ςτο προθγοφμενο 

εργαςτιριο αναλαμβάνοντασ 5 διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ. Αρχικά εργάηονται αρχικά ατομικά, ςτθ ςυνζχεια ομαδικά 

και κατόπιν ςτθν ολομζλεια. 

Ατομικό επίπεδο: «Ηωγραφίςτε ζνα ςτιγμιότυπο από τθν 

κακθμερινότθτα του ατόμου με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που 

ζχει αναλάβει να διερευνιςει θ ομάδα ςασ». Οι μακθτζσ/ριεσ 

αρχικά ηωγραφίηουνατομικά ςε μια ςελίδα Α4. 

Στθ ςυνζχεια καταγράφουν τισ απαντιςεισ τουσ ςτισ 

ερωτιςεισ:1)«Κι αν ιςουν εςφ αυτό το άτομο, τι κα ικελεσ να πεισ;» 

ςε κίτρινο Postit2)«Κι αν ιςουν εςφ ο γονζασ του παιδιοφ, τι κα 

ικελεσ να πεισ;» ςε πορτοκαλί Postit 3)«Κι αν ιςουν ο/θ 

ςυμμακθτισ/ρια του παιδιοφ, τι κα ικελεσ να πεισ;» ςε γαλάηιο 

Post it 4)«Κι αν ιςουν εςφ ο/θ εκπαιδευτικόσ του παιδιοφ, τι κα 

ικελεσ να πεισ;» ςε πράςινο Postit.  

Επίπεδο ομάδασ: Οι μακθτζσ/ριεσ ςυηθτοφνςτθν ομάδα για τισ 

ηωγραφιζσ τουσ. Σε padlet, canvaι ςε χαρτί κάνςονκάνουν κολάη με 

τα ζργα τουσ και ςυναποφαςίηουν για τον τίτλο του ςυλλογικοφ 

ζργου τουσ. Κατόπιν ςυηθτοφν για τισ φράςεισ που ζγραψαν ςτα 

χρωματιςτά Postit και τα κολλοφν αντίςτοιχα ςε κόλεσ Α3, δίπλα ςτο 

κολάη τουσ με τθ ςειρά και ανά χρϊμα. 

Ολομζλεια: Οι 5 ομάδεσ αναρτοφν τα 5 ςυλλογικά  ζργα ςτον τοίχο 

τθσ αίκουςασ. Ξεκινά θ εικαςτικι περιιγθςθ και κάκε ομάδα 

παρουςιάηει με τθ ςειρά τα ζργα και τισ ςκζψεισ τθσ. Οι 

μακθτζσ/ριεστων άλλων ομάδων προτείνουν εναλλακτικοφσ τίτλουσ 

και ςκζψεισ. 

Ακολουκεί ςυηιτθςθ και αναςτοχαςμόσ:-Ροιο είναι το φφλο και θ 

θλικία του ατόμου που ηωγράφιςαν; Ροιο είναι το πλαίςιο μζςα ςτο 

οποίο ηωγράφιςαν (ςπίτι, ςχολείο, φφςθ, πόλθ, κλπ;) -Ροιεσ είναι οι 

απαντιςεισ των παιδιϊν ςτισ ερωτιςεισ για τισ ανάγκεσ;(Είναι 

φράςεισ οίκτου, ενδυνάμωςθσ, ενκάρρυνςθσ;)-Ρϊσ ζνιωςαν; Τα 

ςυναιςκιματα των παιδιϊν καταγράφονται ςε ομόκεντρο κφκλο και 

εμπλουτίηουν τον κφκλο των ςυναιςκθμάτων του προθγοφμενου 

εργαςτθρίου. 
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Οι μακθτζσ/ριεσ 

αναμζνεται: 

-να κατανοιςουν ότι 

τα άτομα με αναπθρία 

προςδιορίηονται από 

διάφορεσ ανάγκεσ και 

χαρακτθριςτικά 

-να εντοπίςουν 

ςτερεότυπα ςτθ 

δθμόςια παρουςίαςι 

τουσ 

-να κατανοιςουν το 

ατομικό και το 

κοινωνικό μοντζλο 

αναπθρίασ 

-να ςταχυολογιςουν 

επιχειριματα και να τα 

εκφράςουν 

-να κάνουν γενίκευςθ 

του προβλθματιςμοφ 

 

Απ

ό 

το 

ατ

ομι

κό 

ςτ

ο 

κοι

νω

νικ

ό 

μο

ντζ

λο 

αν

απ

θρί

ασ: 

 
 

 

 

Συνζντευξθ Αργφρθ Κουμτηι «Με δφναμθ τθ κζλθςθ» (από 0:47 

ζωσ7:02) και (από 12:20 ζωσ 15:40) ςτο TEDxAUEB 

https://www.youtube.com/watch?v=mxQ1LSJvgxU 

Οι ομάδεσ παρακολουκοφν το 10 λεπτο απόςπαςμα από το βίντεο 

και εργάηονται ταυτόχρονα για 5 λεπτά για να απαντιςουν ςτισ 

ερωτιςεισ ωσ εξισ: 

1θ ομάδα: Ρϊσ περιγράφει ο Αργφρθσ τον εαυτό του; Ροια είναι τα 

χαρακτθριςτικά του; 

 2θ ομάδα:Ροιεσ είναι οι ανάγκεσ του Αργφρθ;  

3θ ομάδα: Τι κατάφερε ο Αργφρθσ να κάνει;  

4θ ομάδα: Τι κα ικελε να δει να ςυμβαίνει ςτθν εκπαίδευςθ;  

5θ ομάδα: Τι κα ικελε να δει να ςυμβαίνει ςτθν κοινωνία; Στθ 

ςυνζχεια κάκε ομάδα κάνει 3λεπτθ παρουςίαςθ.  

Τα άτομα με αναπθρία παρουςιάηονται: α) ωσ ιρωεσ ηωισ β) ωσ 

άτομα με μοναδικό ςθμείο αναφοράσ τθσ ταυτότθτάσ τουσ τθν 

αναπθρία τουσ. Ακολουκείςυηιτθςθ για το δίλθμμα ΑΜΕΑ ι ΑμεΑ 

και τθ μετάβαςθ από το ατομικό ςτο  κοινωνικό μοντζλο 

αναπθρίασ.Σε ζναν νζο ομόκεντρο κφκλο ςυναιςκθμάτων 

προςτίκενται νζα ςυναιςκιματα που προκφπτουν. 

 

Επζκταςθ:Οι μακθτζσ/ριεσ μποροφν: 

1)να κάνουν αγϊνεσ επιχειρθματολογίασ. Μία ομάδακα 

επιχειρθματολογιςει για ποιουσ λόγουσ ο Αργφρθσ κα πρζπει να 

γίνει δεκτόσ ςτο Ρανεπιςτιμιο και θ άλλθ ομάδα κα 

επιχειρθματολογιςει για ποιουσ δεν μπορεί να γίνει θ εγγραφι. 

2)να αναηθτιςουν ςτθ λογοτεχνία και ςε κόμικσ  χαρακτιρεσ με 

αναπθρία και να κάνουν το «αποτφπωμά τουσ» 45’ 

3)να περιθγθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα Ψθφίδεσ γνϊςθσ, Ρανεπιςτιμιο 

Κφπρου, Ψθφιακό Αρχείο με πορτρζτα και βιογραφικά ατόμων με 

αναπθρίαγια να δουν τθ δράςθ τουσ  

https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/digital-archive 

4)να παρακολουκιςουν κεατρικζσ/χορευτικζσ παραςτάςεισ, 

εικαςτικζσ εκκζςεισ από ομάδεσ ατόμων με ι χωρίσ αναπθρία  

4) να πάρουν ςυνζντευξθ από ζνα άτομο με αναπθρία 

 

 

 

 

 

 

4

2) 

https://www.youtube.com/watch?v=mxQ1LSJvgxU
https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/digital-archive


 

11 
 

Οι μακθτζσ/ριεσ 

αναμζνεται: 

-να διακρίνουν τισ 

ζννοιεσ τθσ ιςότθτασ 

των ευκαιριϊν, τθσ 

ιςότιμθσ ευκαιρίασ 

-να διακρίνουν τισ 

ζννοιεσ τθσ 

ςυμπερίλθψθσ, τθσ 

ζνταξθσ, του 

αποκλειςμοφ και του 

διαχωριςμοφ 

-να 

επιχειρθματολογιςουν 

για τισ αξίεσ τθσ 

ςυμπερίλθψθσ 

-να αναγνωρίςουν τθ 

ςχζςθ ανάμεςα ςε 

αξίεσ και 

ςυμπεριφορζσ 

- να γράψουν τθ 

διακιρυξθ τθσ 

ςυμπεριλθπτικισ τάξθσ 

 

Συ

μπ

ερί

λθ

ψθ

: 

Απ

ό 

τισ  

αξί

εσ 

ςτ

α 

δικ

αι

ϊμ

ατ

α 

 
 

 

 

1θ Δραςτθριότθτα 

Δίνεται ςτουσ/ςτισ  μακθτζσ/ριεσ το φφλλο εργαςίασ 2 και το 

ςυμπλθρϊνουν ςτισ ομάδεσ τουσ. Ακολουκεί παρουςίαςθ των 

ομάδων και  ςυηιτθςθ ςχετικά με : 

1.Είναι δίκαιθ θ ιςότθτα ευκαιριϊν; 

2.Τι ςθμαίνει Ιςότιμθ ευκαιρία; διαφορετικι βοικεια- ίδιο 

αποτζλεςμα 

3.Τι είναι θςυμπερίλθψθ; άρςθ φραγμϊν και εμποδίων 

Στθ ςυνζχεια αποςαφθνίηεται θ ζννοια του αποκλειςμοφ, του 

διαχωριςμοφ, τθσ ζνταξθσ και τθσ ςυμπερίλθψθσ 

 

2θ Δραςτθριότθτα 

Δίνεται ςτουσ/ςτισ  μακθτζσ/ριεσ το φφλλο εργαςίασ 3 και το 

ςυμπλθρϊνουν ςτισ ομάδεσ τουσ. Οι μακθτζσ/ριεσ ςτθν κάκε ομάδα 

επιλζγουν τισ 2 αξίεσ που είναι πιο ςθμαντικζσ για τθ 

ςυμπερίλθψθκαι καταλιγουν ςτισ 10 αξίεσ τθσ τάξθσ που είναι 

κοινά αποδεκτζσ με ψθφοφορία. 

 

3θ δραςτθριότθτα 

Αν θ ςυμπερίλθψθ ιταν δζντρο. Οι ρίηεσ κα ιταν οι αξίεσ. Οι λζξεισ 

κα ιταν ο κορμόσ και οι πράξεισ τα κλαδιά του δζντρου. Οι 

μακθτζσ/ριεσ με αφορμι μία αξία, λζνε λζξεισ και πράξεισ που 

ςχετίηονται με τθν αξία αυτι και ςχθματίηουν το λεξόδεντρο τθσ 

ςυμπερίλθψθσ. Υπογραμμίηεται ότι οι αξίεσ μολονότι δεν είναι 

ορατζσ επθρεάηουν τθν ορατι ςυμπεριφορά, τισ λζξεισ και τισ 

πράξεισ των ατόμων.Τζλοσ ςυνδυάηοντασ τισ αξίεσ και τισ 

ςυμπεριφορζσ οι μακθτζσ/ριεσ καταγράφουν τθ διακιρυξθ τθσ 

ςυμπεριλθπτικισ τάξθσ. 
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Οι μακθτζσ/ριεσ 

αναμζνεται: 

-να εντοπίςουν ςτο 

ςχολείο τουσ 

φραγμοφσ και εμπόδια 

για τθ ςυμπερίλθψθ 

-να προτείνουν 

αλλαγζσ ςτο ςχολείο 

-να ςχεδιάςουν και να 

ηωγραφίςουν το 

ςχολείο τθσ 

ςυμπερίλθψθσ 

 

 

Το 

ςχ

ολ

είο 

για 

όλ

α 

τα 

παι

διά 

με 

όλ

α 

τα 

παι

διά 

 

 

Δίνεται ςτουσ μακθτζσ/ριεσ το φφλλο εργαςίασ 4. 

 

Οι μακθτζσ/ριεσ ςυνεχίηουν να δουλεφουν ςε 5 ομάδεσ. Για τθ 

ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα τα παιδιά καλοφνται να ςκεφτοφν 

τουσ  χϊρουσ του ςχολείου μζςα από τα μάτια ενόσ ατόμου με 

αναπθρία και να εντοπίςουν ςθμεία ι ςτοιχεία που αποτελοφν 

εμπόδια ςτθν πρόςβαςθ και τθ ςυμμετοχι.  

 

Κάκε ομάδα εξετάηει τα εμπόδια και τισ δυςκολίεσ που κα 

αντιμετϊπιηε ςτο ςχολείο το άτομο με τθν αναπθρία/ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που διερευνά θ ομάδα του. 

 

Οι μακθτζσ/ριεσ αφοφ εντοπίςουν  τα εμπόδια και τουσ φραγμοφσ 

ςτο ςχολείο τουσ, προτείνουν ιδζεσ για να γίνει το ςχολείο τουσ πιο 

ςυμπεριλθπτικό.  

 

Στθν ολομζλεια τθσ τάξθσ παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα τθσ 

κάκε ομάδασ και ηωγραφίηουν όλοι μαηί ςυνεργατικά το ςχολείο τθσ 

ςυμπερίλθψθσ ςφμφωνα με τισ αλλαγζσ που ζχουν προτείνει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



 

13 
 

Οι μακθτζσ/ριεσ 

αναμζνεται: 

-να ςυμπλθρϊςουν 

φφλλα 

αυτοαξιολόγθςθσ και   

Αναςτοχαςμοφ 

-να ςυηθτιςουν για τθ 

ςυνεργαςία τουσ ςτθν 

ομάδα  

- να αποτιμιςουν  το 

Ρρόγραμμα 

- να κάνουν Ατομικό 

Ρλάνο Δράςθσ 

 

 

 

 

 

 

Βά

ηω 

ςτ

όχ

ου

σ 

και 

πρ

οχ

ωρ

ϊ - 

Αξι

ολ

όγ

θς

θ 

 

1θ Δραςτθριότθτα 

Οι μακθτζσ/ριεσ  απαντοφν ςτισ ερωτιςεισΑ. «Τι είναι θ αναπθρία; 

Β. «Τι είναι οι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ; Γ. «Τι ζμακεσ για αυτό 

το κζμα;»και τισ ςυγκρίνουν με τισ απαντιςεισ που ζδωςαν ςτο 2ο 

εργαςτιριο. 

 

2θ Δραςτθριότθτα 

Στο χαρτόνι με τα ςυναιςκιματα που είναι αναρτθμζνο ςτον τοίχο ι 

ςτο canva, padlet από το 2ο Εργαςτιριο, ςτον τελικό εξωτερικό 

ομόκεντρο κφκλο καταγράφονται τα νζα ςυναιςκιματα των 

μακθτϊν/ριϊν. 

 

Αξιολόγθςθ 

Οι μακθτζσ/ριεσ ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ περιγραφικισ αυτό-

αξιολόγθςθσ και αναςτοχαςμοφ. Αρχικά ςυμπλθρϊνουν ατομικά το 

φφλλο αυτό-αξιολόγθςθσ, το φφλλο αναςτοχαςμοφ και 

αποφαςίηουν τι κα ικελαν να βάλουν ςτο ατομικό τουσ portfolio.  

Κατόπιν ςυηθτοφν ςτθν ομάδα τουσ για το τι τουσ άρεςε, τι τουσ 

δυςκόλεψε και τι κα ικελαν να αλλάξουν ςτο πρόγραμμα. Θ κάκε 

ομάδα ανακοινϊνει με τθ ςειρά τα ςυμπεράςματά τθσ ςτθν 

ολομζλεια τθσ τάξθσ. 

 

Στθ ςυνζχεια οι μακθτζσ/ριεσ ςυηθτοφν ςτθν ομάδα τουσ για τον 

τρόπο που λειτοφργθςε θ ομάδα τουσ αναφορικά με τισ διαδικαςίεσ 

πχ. αν υπιρχε ιςότιμθ ςυμμετοχι των μελϊν, τιρθςθ του χρόνου, 

καλι ςυνεργαςία. Θ κάκε ομάδα ανακοινϊνει με τθ ςειρά τα 

ςυμπεράςματά τθσ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. 

 

Οι μακθτζσ/ριεσ καταρτίηουν το ατομικό πλάνο δράςθσ, που 

μποροφν να βάλουν ςτο portfolio. Στο ατομικό πλάνο δράςθσ ο κάκε 

μακθτισ/ρια γράφει 3 πράγματα που ζχει αποφαςίςει ότι πρζπει να 

κάνει ι να αλλάξει για να βελτιϊςει τον εαυτό του/τθσ ςτο επόμενο 

πρόγραμμα.  

 

Τζλοσ, ο/θ κάκε μακθτισ/ρια γράφει μία μόνο λζξθ για το 

Ρρόγραμμα ςε ζνα χρωματιςτό postit και το κολλά δίπλα ςτο 

ςυνεργατικό ζργο. 
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ΕκπαιδευτικόΥλικό/ Συνδζςεισ/ 

ΕκπαιδευτικόΥλικό 

InclusiveSchool, ΕγχειρίδιοΔραςτθριοτιτων: 

Ρροτάςεισβαςιςμζνεσςταανκρϊπιναδικαιϊματακαιτθνομαδοςυνεργατικιμάκθςθ

ςτθντάξθ.BritishCouncilErasmus + IEΡ. 

https://inclusiveschools.net/gr/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/INSCOOL-

BOOKLET-GR.pdf 

Ρρόγραμμα InclusiveSchool, Οδθγόσ Εκπαιδευτικοφ, Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο: 

Ρροτάςεισ βαςιςμζνεσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τθν ομαδοςυνεργατικι 

μάκθςθ ςτθν τάξθ.BritishCouncilErasmus + IEΡ 

https://inclusiveschools.net/gr/wp-

content/uploads/sites/3/2019/12/EL_maqueta_FINAL_ALTA_3MM-SANGRE.pdf 

1ο εργαςτιριο: 

 Διεκνζσ Ρρόγραμμα “We.C.A.R.E.” 2012-2016, Εργαςτιριο Σχολικισ Ψυχολογίασ, 

ΕΚΡΑ 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2014-10-22-10-29-

55/2016-05-05-17-58-23/90-blog-article-2 

2ο εργαςτιριο: 

Τάνια Μάνεςθ 

Τάξθ μαγικι: Υλικό για τθν οργάνωςθ του δαςκάλου και τθσ τάξθσ 

Τάξθ Μαγικι: Δραςτθριότθτεσ για τθν Ραγκόςμια θμζρα Ατόμων με Αναπθρια 

(taximagiki.blogspot.com) 

4ο εργαςτιριο: 

1.Συνζντευξθ Αργφρθ Κουμτηι «Με δφναμθ τθ κζλθςθ» (από 0:47 ζωσ7:02) και 

(από 12:20 ζωσ 15:40) ςτο TEDxAUEB 

https://www.youtube.com/watch?v=mxQ1LSJvgxU 

3.Ρεριιγθςθ ςτισ Ψθφίδεσ γνϊςθσ, Ρανεπιςτιμιο Κφπρου, Ψθφιακό Αρχείο με 

Ρορτρζτα και βιογραφικά Ατόμων με αναπθρία 

https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/digital-archive 

5οεργαςτιριο: 

Οι εικόνεσ είναι ανακτθμζνεσ από 

ΡρόγραμμαInclusiveSchools, BritishCouncilκαιΙΕΡ(ςελ 126) 

https://inclusiveschools.net/gr 

6ο εργαςτιριο: 

Ρρόγραμμα Inclusive Schools, British Council καιΙΕΡ  (ςελ 126) 

https://inclusiveschools.net/gr 

 

https://inclusiveschools.net/gr/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/INSCOOL-BOOKLET-GR.pdf
https://inclusiveschools.net/gr/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/INSCOOL-BOOKLET-GR.pdf
https://inclusiveschools.net/gr/wp-content/uploads/sites/3/2019/12/EL_maqueta_FINAL_ALTA_3MM-SANGRE.pdf
https://inclusiveschools.net/gr/wp-content/uploads/sites/3/2019/12/EL_maqueta_FINAL_ALTA_3MM-SANGRE.pdf
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2014-10-22-10-29-55/2016-05-05-17-58-23/90-blog-article-2
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2014-10-22-10-29-55/2016-05-05-17-58-23/90-blog-article-2
https://taximagiki.blogspot.com/2017/11/blog-post.html#more
https://taximagiki.blogspot.com/2017/11/blog-post.html#more
https://www.youtube.com/watch?v=mxQ1LSJvgxU
https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/digital-archive
https://inclusiveschools.net/gr
https://inclusiveschools.net/gr
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Φορείσ και άλλεσ ςυνεργαςίεσ που κα εμπλουτίςουν το πρόγραμμά μασ 

Άτομα με αναπθρία που ηουν ςτθν τοπικι κοινότθτα μποροφν να προςκλθκοφν για 

να μιλιςουν για τθν κακθμερινότθτά τουσ 

Άτομα με αναπθρία που ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ τζχνθσ, ακλθτιςμοφ και 

πολιτιςμοφ μποροφν να προςκλθκοφν για να μιλιςουν για τθν κακθμερινότθτά 

τουσ 

 

Αξιολόγθςθ Εργαςτθρίου- Συνολικι αποτίμθςθ & αναςτοχαςμόσ πάνω ςτθν 

υλοποίθςθ - Εκδθλϊςεισ διάχυςθσ 

Ο/θ εκπαιδευτικόσ καταγράφει ςε κλείδα παρατιρθςθσ ι ςε θμερολόγιο τθν 

αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν/ριϊν ςτθν ομάδα, ςτθν ολομζλεια και τισ δυναμικζσ 

των ςχζςεων που διαμορφϊνονται ςτθν τάξθ. Σθμειϊνει ςτοιχεία για τισ γνϊςεισ, 

τισ δεξιότθτεσ, τισ ςτάςεισ, τισ αξίεσ και τα ςυναιςκιματα των μακθτϊν/ριϊν και 

τθν πρόοδό τουσ. Οι εκτιμιςεισ και οι παρατθριςεισ του εκπαιδευτικοφ 

ςυγκρίνονται με τισ απαντιςεισ των μακθτϊν/ριϊν ςτα φφλλα αυτοαξιολόγθςθσ.  

Κατά τθ διάρκεια του τελευταίου εργαςτθρίου, οι μακθτζσ/ριεσ διατυπϊνουν τισ 

απόψεισ τουσ για το Ρρόγραμμα, τι τουσ άρεςε, τι τουσ δυςκόλεψε και τι κα 

άλλαηαν. Επίςθσ ςυηθτοφν για τον τρόπο που λειτοφργθςε θ ομάδα τουσ. Τζλοσ  

κάνουν το ατομικό πλάνο δράςθσ με τρία πράγματα  που ζχουν αποφαςίςει να 

κάνουν ςτο μζλλον για να βελτιωκοφν. 

 

Εκδθλϊςεισ διάχυςθσ 

Στο ςχολείο:Ραρουςιάςεισ μακθτϊν/ριϊν τθσ Στ τάξθσ για το Ρρόγραμμα ςε όλα 

τα παιδιά του ςχολείουκατά  τθνΡαγκόςμια θμζρα αναπθρίασ, ι ςτθ λιξθ του 

ςχολικοφ ζτουσ ςτθν παρουςίαςθ τθν Θμζραστων προγραμμάτων ςχολικϊν 

δραςτθριοτιτων 

Στθν τοπικι κοινότθτα: Συμμετοχι τθσ Στ τάξθσ του ςχολείου ςτο Φεςτιβάλ 

Ραιδείασ του Διμου με τισ εργαςίεσ των παιδιϊν 

Στθν εκπαιδευτικι κοινότθτα: Δθμιουργία Blog και ανάρτθςθ των εργαςιϊν των 

μακθτϊν/ριϊν  ςτισ πλατφόρμεσ e-meκαι e-class 

 

 

Σημειώςεισ:  
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Υποδειγματικό Υλικό- Δειγματικά Φφλλα εργαςίασ -  Ρεριγραφι εργαςτθρίων 

&δράςεων (3-5 φφλλα) 

Φφλλο Εργαςίασ 1 

Εργαςτιριο 2:Φφλλο Εργαςίασ 1 

Ρόςο κεωρείσ ότι τα κατάφερεσ ςε κάκε δραςτθριότθτα; 

 Ρολφ Αρκετά Κακόλου 

Στακμόσ εργαςίασ 1 :οπτικι αναπθρία 

1.Ρροςπάκθςε να ηωγραφίςεισ ςτο χαρτί με 

κλειςτά μάτια.  

2.Γράψε το όνομά ςου με τθ γραφι Braille. 

   

Στακμόσ εργαςίασ 2:ακουςτικι αναπθρία 

1. Ρεσ κάτι ςτο διπλανό ςου μόνο κουνϊντασ τα 

χείλθ χωρίσ φωνι. 

2. Γράψε με το ελλθνικό δακτυλικό αλφάβθτο το 

όνομά ςου. 

   

Στακμόσ εργαςίασ 3: κινθτικι αναπθρία 

1.Βάλε το ζνα ςου χζρι πίςω από τθν πλάτθ και 

φόρεςε ζνα γάντι. 

2. Ηωγράφιςε με το ςτόμα 

   

Στακμόσ εργαςίασ 4: φάςμα αυτιςμοφ 

Ρεριζγραψε ςτο διπλανό ςου τισ προτάςεισ χωρίσ 

να γράψεισ και να μιλιςεισ 

1.Πταν βρζχει αναςτατϊνομαι. 

2. Ζχω αλλεργία ςτισ φράουλεσ 

   

Στακμόσ εργαςίασ 5 :Μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

Διάβαςε τισ προτάςεισ. 

1.οΤ τθπόρι  τινα μεγάτο. 

2.Θ τεμιαρ μεφιριεγεα πολοκουτό τςο φρόνου. 

   

Τάνια Μάνεςθ, Τάξθ μαγικι: Υλικό για τθν οργάνωςθ του δαςκάλου και τθσ τάξθσ 

Τάξθ Μαγικι: Δραςτθριότθτεσ για τθν Ραγκόςμια θμζρα Ατόμων με Αναπθρια 

(taximagiki.blogspot.com) 

 

 

https://taximagiki.blogspot.com/2017/11/blog-post.html#more
https://taximagiki.blogspot.com/2017/11/blog-post.html#more
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Τάνια Μάνεςθ, Τάξθ μαγικι: Υλικό για τθν οργάνωςθ του δαςκάλου και τθσ τάξθσ 

Τάξθ Μαγικι: Δραςτθριότθτεσ για τθν Ραγκόςμια θμζρα Ατόμων με Αναπθρια 

(taximagiki.blogspot.com) 

 

https://taximagiki.blogspot.com/2017/11/blog-post.html#more
https://taximagiki.blogspot.com/2017/11/blog-post.html#more
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Φφλλο Εργαςίασ 2 

 

Εργαςτιριο 4:Φφλλο Εργαςίασ 2 

Βάλε Χ ςε ότι ταιριάηει Ατομικό 

μοντζλο 

αναπθρίασ 

Κοινωνικό 

μοντζλο 

αναπθρίασ 

Δεν μπορεί να ανεβεί τα ςκαλιά.   

Δεν υπάρχουν ράμπεσ.   

Είναι άρρωςτοσ.   

Ατομικι προςαρμογι   

Κακοςχεδιαςμζνα  κτιρια   

Δεν υπάρχουν χϊροι ςτάκμευςθσ.   

Δεν υπάρχουν κατάλλθλα μζςα 

μεταφοράσ.  

  

Δε μιλά.   

Δεν ακοφει.   

Λφπθςθ   

Δε βλζπει.   

Φιλανκρωπία   

Δικαίωμα   

Είναι άρρωςτοσ.   

Δικαίωμα    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Φφλλο Εργαςίασ 3 

Εργαςτιριο 5:Φφλλο Εργαςίασ 3 

 

 
 

       Ιςότθτα ευκαιριϊν                    ιςότιμθ ευκαιρία            ςυμπερίλθψθ 

 

 

 
 

αποκλειςμόσ διαχωριςμόσ ζνταξθ 

 

Συμπερίλθψθ 

 

Αφοφ μελετιςεισ τισ παραπάνω εικόνεσ, ηωγράφιςε τθ ςυμπερίλθψθ 

Ανακτικθκε από www.inclusiveschools.net  και Ρρόγραμμα InclusiveSchool, Εκπαιδευτικό 

Εγχειρίδιο και Εγχειρίδιο Δραςτθριοτιτων: Ρροτάςεισ βαςιςμζνεσ ςτα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα και τθν ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ ςτθν τάξθ.BritishCouncilErasmus + IEΡ 

 

http://www.inclusiveschools.net/
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Φφλλο Εργαςίασ  4 

Εργαςτιριο 5:Φφλλο Εργαςίασ 4 

Αξίεσ 

αγάπθ ανεκτικότθτα γενναιοδωρία 

δικαιοςφνθ ειλικρίνεια ειρινθ 

ελευκερία ελπίδα ευγζνεια 

εμπιςτοςφνθ ευγνωμοςφνθ επιμονι 

κάρροσ ιςότθτα κατανόθςθ 

ςεβαςμόσ ςυμμετοχι ςυνεργαςία 

τιμιότθτα φιλία χαρά 

 

Φφλλο  Εργαςίασ 5 

Εργαςτιριο 6:Φφλλο Εργαςίασ 5 

Ρίνακασ φραγμϊν και  αλλαγϊν ςτο ςχολείο 

 Φραγμοί- εμπόδια Αλλαγζσ 

χϊροσ   

είςοδοσ   

αυλι   

αίκουςα   

κυλικείο   

διαδρόμουσ   

ςκάλεσ   

βιβλιοκικθ   

εργαςτιριο    

τουαλζτεσ   

αίκουςα εκδθλϊςεων   

βιβλία   

Άλλο   
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Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ 

 

Ο/θ εκπαιδευτικόσ ετοιμάηει φφλλα αυτοαξιολόγθςθσ, ετεροαξιολόγθςθσ και 

αναςτοχαςμοφ. Μπορεί να κάνει ςυηθτιςεισ ςτθν ολομζλεια ι με ομάδεσ εςτίαςθσ 

με μακθτζσ/τριεσ κατά τθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ ι ςτο τζλοσ του 

προγράμματοσ. Συηθτά με τουσ μακθτζσ/ριεσ για το portfolio. Ο/θ εκπαιδευτικόσ 

μπορεί να κρατά θμερολόγιο ι να ςυμπλθρϊνει κλείδα παρατιρθςθσ για τθ 

λειτουργία των ομάδων και τθσ προόδου των μακθτϊν/ριϊν. 

 

Θ περιγραφικι αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ για τθν πρόοδο των 

μακθτϊν/ριϊν ςφμφωνα με τισ ικανότθτεσ και τουσ δείκτεσ για τισ γνϊςεισ, τισ 

δεξιότθτεσ, τισ αξίεσ και   τισ ςτάςεισ. 

 

 
 

 

Το ςχολείο τθσ ςυμπερίλθψθσ: 

θ αναπθρία ωσ αφορμι 

Σχολείο  

 

Χρονικό 

διάςτθμα 

 

Εκπαιδευτικ

όσ 

 

Μακθτισ/ 

Μακιτρια 

 

Ρρόοδοσ με βάςθ τισ δεξιότθτεσ και τουσ δείκτεσ 

Αρικμόσ 

ικανότθτασ 

Ικανότθτεσ Δείκτεσ Αρχό

μενθ 

Ανα

πτυς

ςόμ

ενθ 

Ικανο

ποιθτι

κι 

Εξαι

ρετικ

ι 

Ικανότθτα 

 1 

Απόδοςθ αξίασ 

ςτθν ανκρϊπινθ 

αξιοπρζπεια και 

ςτα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα 

2.Υποςτθρίηει ότι τα ειδικά 

δικαιϊματα των παιδιϊν κα 

πρζπει να τυγχάνουν ςεβαςμοφ 

και προςταςίασ από τθν 

κοινωνία 

    

  4. Υποςτθρίηει τθν άποψθ ότι οι 

δθμόςιοι φορείσ κα πρζπει να 

ςζβονται,να προςτατεφουν και 
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να εφαρμόηουν τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα 

Ικανότθτα  

2 

Απόδοςθ αξίασ 

ςτθν πολιτιςμικι 

πολυμορφία 

8. Ρροάγει τθν άποψθ ότι κα 

πρζπει πάντοτε να επιδιϊκουμε 

τθν αμοιβαία κατανόθςθ και 

τον ουςιαςτικό διάλογο 

ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ και 

ςτισ ομάδεσ που κεωρείται ότι 

διαφζρουν 

    

  9. Διατυπϊνει τθν άποψθ ότι θ 

πολιτιςμικι πολυμορφία μζςα 

ςτθν κοινωνία κα πρζπει να 

αξιολογείται και να εκτιμάται 

με κετικό τρόπο 

    

  11. Υποςτθρίηει ότι ο 

διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ κα 

πρζπει να χρθςιμοποιείται για 

τθν προαγωγι του ςεβαςμοφ 

και ενόσ πολιτιςμοφ 

«ςυνφπαρξθσ» 

    

Ικανότθτα 

 3 

Απόδοςθ αξίασ ςτθ 

δθμοκρατία, τθ 

δικαιοςφνθ, τθν 

ιςονομία, τθν 

ιςότθτα και ςτο 

κράτοσ δικαίου 

12. Υποςτθρίηει ότι τα ςχολεία 

κα πρζπει να διδάςκουν ςε 

μακθτζσ/τριεσ τθ δθμοκρατία 

και τον τρόπο που πρζπι να 

ενεργοφν ωσ δθμοκρατικοί 

πολίτεσ 

    

  14. Υποςτθρίηει ότι οι νόμοι κα 

πρζπει να εφαρμόηονται και να 

επιβάλλονται με δίκαιο τρόπο 

    

Ικανότθτα 

5 

Σεβαςμόσ 27. Δίνει χϊρο ςτουσ άλλουσ να 

εκφράηονται 

    

  28. Εκφράηει ςεβαςμό για τουσ 

άλλουσ κεωρϊντασ τουσ 

ιςότιμα ανκρϊπινα όντα 

    

  30. Εκφράηει ςεβαςμό για τουσ     
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ανκρϊπουσ που ανικουν ςε 

διαφορετικι 

κοινωνικιοικονομικο 

κατάςταςθ από τον ίδιο/α 

  33. Εκφράηει προκυμία να 

ςυνεργαςτεί και να δουλζψει 

με άλλουσ/εσ 

    

  34. Συνεργάηεται με άλλουσ για 

κοινοφσ ςκοποφσ και 

ενδιαφζροντα 

    

  36. Συηθτά για το τι μπορεί να 

γίνει ϊςτε να βελτιωκεί θ 

κοινότθτα 

    

Ικανότθτα  

7 

Υπευκυνότθτα 39. Δείχνει ότι αποδζχεται τθν 

ευκφνθ για τισ πράξεισ του/τθσ 

    

  41. Υποβάλλει εγκαίρωσ τθ 

δουλειά που του/τθσ ζχει 

ανατεκεί 

    

  43. Τθρεί με ςυνζπεια τισ 

δεςμεφςεισ του/τθσ προσ τουσ 

άλλουσ 

    

Ικανότθτα  

8 

Αυτεπάρκεια 44..Εκφράηει πίςτθ ςτθν 

ικανότθτά του/τθσ  να κατανοεί 

διάφορα κζματα 

    

Ικανότθτα  

9 

Ανεκτικότθτα ςτθν 

αμφιςθμία 

50. Συνεργάηεται καλά με 

ανκρϊπουσ που ζχουν πολλζσ 

διαφορειτικζσ απόψεισ 

    

Ικανότθτα  

11 

Δεξιότθτεσ 

αναλυτικισ και 

κριτικισ ςκζψθσ 

64. Μπορεί να αναγνωρίηει τισ 

ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ 

ανάμεςα ςτισ καινοφργιεσ 

πλθροφορίεσ και όςα είναι ιδθ 

γνωςτά 

    

Ικανότθτα Δεξιότθτεσ 

ακρόαςθσ και 

71. Ακοφει προςεκτικά τουσ     
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12 παρατιρθςθσ άλλουσ 

74. Ακοφει ενεργά τουσ άλλουσ 

Ικανότθτα  

13 

Ενςυναίςκθςθ 77. Εκφράηει τθ ςυμπαράςταςι 

του/τθσ για τα δεινά που 

ςυμβαίνουν ςε άλλουσ 

    

  78. Ρροςπακεί να κατανοεί 

τουσ φίλουσ του/τθσ 

προςεγγίηοντασ τα πράγματα 

από τθ δικι τουσ ςκοπιά 

    

  79. Λαμβάνει υπόψθ του τα 

ςυναιςκιματα των άλλων όταν 

παίρνει αποφάςεισ 

    

Ικανότθτα 

15 

Γλωςςικζσ, 

επικοινωνιακζσ και 

πολυγλωςςικζσ 

δεξιότθτεσ 

88. Μπορεί να εκφράηει τισ 

ςκζψεισ του/τθσ για ζνα 

πρόβλθμα 

    

Ικανότθτα 

16 

Δεξιότθτεσ 

ςυνεργαςίασ 

94. Οικοδομεί κετικζσ ςχζςεισ 

με άλλουσ ςε μία ομάδα 

    

  95. Πταν εργάηεται ωσ μζλοσ 

μίασ ομάδασ, ςυμβάλλει ςτθν 

ομαδικι εργαςία ςτο βακμό 

που του/τθσ αναλογεί 

    

Ψθφιακζσ 

δεξιότθτεσ 

DigCompEd

u 

 

Ρλθροφορίεσ και 

επεξεργαςία 

δεδομζνων  

 

Μπορεί να βρει ςτο διαδίκτυο 

αυτό που αναηθτά. 

 

 

    

 Δθμιουργία 

ψθφιακοφ 

περιεχομζνου 

 

Χρθςιμοποιείεργαλεία για τθ 

δθμιουργία, επεξεργαςία και 

ςυνδυαςμό ψθφιακοφ 

περιεχομζνου. 

 

    



 

25 
 

  Μπορεί να καταγράψει ςκζψεισ 

και ςυναιςκιματά 

χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικά 

μζςα 

    

 

 

 

 

Φφλλα περιγραφικισ αυτο-αξιολόγθςθσ (ζωσ 2 ςελίδεσ) 

Φφλλο Αυτοαξιολόγθςθσ 1 

 

Το ςχολείο τθσ ςυμπερίλθψθσ: 

 θ αναπθρία ωσ αφορμι 

Φφλλο Αναςτοχαςμοφ μακθτι/ριασ 
 

Ο ςθμαντικότεροσ για μζνα ςτόχοσ του 

προγράμματοσ ιταν 

 

Τι καινοφριο ζμακα;  

Ρϊσ αιςκάνκθκα;  

Tι καινοφριο ζκανα;  

Ρϊσ ςυνεργάςτθκα ςτθν ομάδα;  

Γιατί είναι ςθμαντικό αυτό που ζμακα;  

Γιατί είναι ςθμαντικό αυτό που αιςκάνκθκα;  

Γιατί είναι ςθμαντικό αυτό που ζκανα;  

Γιατί ιταν ςθμαντικό που ςυνεργάςτθκα;  

Σε τι δυςκολεφτθκα;  

Ρϊσ τα κατάφερα;  

Τι κα άλλαηα;  

Τι απόφαςθ πιρα για μζνα;  

Από τα ζργα μου κα επζλεγα να 

παρουςιάςω ςτο ςχολείο… 

 

 

 

 

 

 

Φφλλο  Αυτοαξιολόγθςθσ 2 
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Το ςχολείο τθσ ςυμπερίλθψθσ: 

 θ αναπθρία ωσ αφορμι 

Φφλλο αυτό-αξιολόγθςθσ μακθτι/ριασ 
 

Ρόςο ςυμφωνϊ με τισ παρακάτω φράςεισ; 

 Διαφων

ϊ 

Οφτε 

ςυμφωνϊ 

οφτε 

διαφωνϊ 

Συμφωνϊ Συμφωνϊ 

πολφ 

Κάκε άτομο είναι ξεχωριςτό. 

 

    

Πλα τα άτομα ζχουν δυνατά και 

αδφναμα ςθμεία. 

    

Πλα τα άτομα είναι διαφορετικά, 

αλλά ίςα. 

    

Τα άτομα με αναπθρία  ζχουν όνειρα 

και πετυχαίνουν τουσ ςτόχουσ τουσ. 

    

Οι μακθτζσ/ριεσ με αναπθρία ζχουν 

δικαίωμα ςτθν ιςότιμθ εκπαίδευςθ. 

    

Οι αξίεσ τθσ ςυμπερίλθψθσ είναι 

ςθμαντικζσ για τθ δθμοκρατία και τθν 

κοινωνικι δικαιοςφνθ. 

    

Το ςχολείο μπορεί να γίνει πιο 

προςβάςιμο για τα άτομα με 

αναπθρία. 

    

Κατάλαβα τθν ζννοια τθσ 

ςυμπερίλθψθσ 

    

Κατάλαβα κάποια ςτερεότυπα που 

υπάρχουν για τα άτομα με αναπθρία 

    

Μπορϊ να εξθγϊ ςε άλλα άτομα 

γιατί πρζπει να αποδεχόμαςτε τα 

άτομα με αναπθρία 

    

Μπορϊ να εντοπίςω ςτο ςχολείο 

ςτοιχεία που πρζπει να αλλάξουν για 

να γίνει πιο ςυμπεριλθπτικό 

    

Συνεργάςτθκα με τθν ομάδα μου.     
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Ρεριγραφι ενδεικτικϊν δραςτθριοτθ́των για το portfolio μακθτι/-τριασ 

 

Οι παλάμεσ των χεριϊν του με τα χαρακτθριςτικά του κάκε παιδιοφ 

Το Φφλλο εργαςίασ του 2ου Εργαςτθρίου 

Θ ηωγραφιά του 3ου Εργαςτθρίου 

Θ διακιρυξθ τθσ ςυμπεριλθπτικισ τάξθσ 

Το Ατομικό Ρλάνο Δράςθσ 

 

 

 

 

Βίντεο (ζνα πρωτότυπο βίντεο  επίδειξθσ υποδειγματικισ διδαςκαλίασ ι  

επιμορφωτικισ παρουςίαςθσ του εργαςτθρίου) 

 

 

 

 


