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Θεματικός Κύκλος: Ενδιαφέρομαι & ενεργώ 
Κοινωνική συναίσθηση & ευθύνη 
Συμπερίληψη : Αλληλοσεβασμός - 

Διαφορετικότητα 

Τίτλος/τίτλοι 
προγραμμάτων: Η 

οδική ασφάλεια και 
η κυκλοφοριακή 

αγωγή στην 
υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

 
Ο δικός μας τίτλος: «Όλοι ίσοι & διαφορετικοί» 

 

 
 

Στόχοι Σχεδίου 
Δράσης 

Αναφορά σε:  
 
Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 
 

• Δεξιότητες μάθησης : κριτική σκέψη, 
επικοινωνία , συνεργασία, δημιουργικότητα 

 

• Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές δεξιότητες, 
Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, 

Ανθεκτικότητα , Προσαρμοστικότητα 
 

• ΜΙΤ: Συνδυαστικές δεξιότητες της ψηφιακής 
τεχνολογίας – επικοινωνίας -συνεργασίας  
 

• Δεξιότητες του νου: δημιουργική, 
παραγωγική, ολιστική σκέψη, επίλυση 

προβλημάτων 
 

Β) τους στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό 
κύκλο 

• Να μάθουν να σέβονται και να αποδέχονται 
την ιδιαιτερότητα του άλλου είτε αφορά σε 



διαφορές στη σωματική ή την πνευματική 
του κατάσταση είτε το φύλο, τη φυλή, τη 
θρησκεία, το χρώμα, τη γλώσσα, την 
κουλτούρα, τον πολιτισμό 

• Να αποκτήσουν στάσεις και συμπεριφορές 
οι οποίες στην ενήλικη ζωή τους θα τα 
βοηθήσουν να γίνουν πολίτες του κόσμου 
μακριά από κάθε προκατάληψη και 
μισαλλοδοξία 

• Να συνειδητοποιήσουν τόσο τα νήπια όσο 
και οι γονείς του πως η διαφορετικότητα του 
άλλου δεν αποτελεί εμπόδιο, να διώξουν τα 
αρνητικά συναισθήματα του φόβου, της 
επιθετικότητας και της απόρριψης 

• Να γνωρίσουν ήθη, έθιμα και τον πολιτισμό 
των άλλων λαών, να αποδεχτούν και να 
ανακαλύψουν την ομορφιά της 
διαφορετικότητας στους λαούς 

• Να αναπτύξουν τα νήπια μεταξύ τους 
σχέσεις φιλίας και συνεργασίας 

• Να μάθουν να συζητούν, να σέβονται τις 
απόψεις και τις ανάγκες των άλλων 

• Να εξελιχθούν σε γνωστικό, γλωσσικό, 
συναισθηματικό, κοινωνικό επίπεδο 

• Να παίξουν μέσα από το παιχνίδι, να 
εκτονωθούν, να ψυχαγωγηθούν, να 
υιοθετήσουν κανόνες και να αντιληφθούν 
τις δυνατότητες που κρύβουν μέσα τους 

• Να εκφραστούν εικαστικά τόσο σε ατομικό 
όσο και σε ομαδικό επίπεδο, να νιώσουν την 
χαρά της δημιουργίας 

 
Γ) τους στόχους που θέτουμε σε συνδυασμό με το 
πρόγραμμα σπουδών .  
 

Αναφορικά με το ΠΣ του Νηπιαγωγείου η 
συγκεκριμένη θεματική ενότητα υπάγεται στην 

Κοινωνική συναίσθηση & ευθύνη. 
 

• Γλώσσα: Ανάπτυξη προφορικού και γραπτού 
λόγου- μέθοδος Braille- νοηματική γλώσσα 

• Μαθηματικά: Ερμηνεία στοιχείων του 
κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από 



διαδικασίες παρατήρησης, περιγραφής, 
σύγκρισης, ταξινόμησης, αντιστοίχισης 

• Εικαστικά:κατασκευή αναπηρικού αμαξιδίου, 
στεφανάκια διαφορετικότητας 

• Χρήση ΤΠΕ: εξοικείωση με τη χρήση του 
Διαδικτύου για άντληση πληροφοριών, you 
tube για προβολή βίντεο, ακρόαση 
τραγουδιών 

Ακολουθία 
εργαστηρίων 

 

Εργαστήριο 1 Αναζητήσαμε πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με 
την νοητική γλώσσα – γλώσσα κωφάλαλων. Μάθαμε 
κινήσεις των χεριών προκειμένου να δείξουμε μέσα 
από αυτές το όνομά μας και προσπαθήσαμε να 
κάνουμε προτάσεις σχετικές με την 
διαφορετικότητα. 
 

    
 

   
 

                                

Εργαστήριο 2 Με υλικά της τάξης μας (στεφάνια – κανσόν) 
κατασκευάσαμε με τα παιδιά τα στεφανάκια της 
διαφορετικότητας. 
 



             
 

       
 

Εργαστήριο 3 Εκτυπώσαμε το puzzle του Έλμερ-του διαφορετικού 
ελέφαντα ,το πλαστικοποιήσαμε και προσπαθήσαμε 
να το φτιάξουμε. 
 

 
 



 
 

     
 
   

Εργαστήριο 4 Εκτυπώσαμε και πλαστικοποιήσαμε καρτέλες 
ομοιότητας και διαφοράς μεταξύ των λαών - 
ανθρώπων. Έπειτα παίξαμε ομαδικά παιχνίδια με 
αυτές. 
 

  
 



   
 

   
 
    

Εργαστήριο 5 Φτιάξαμε το δικό μας αναπηρικό αμαξίδιο με υλικά 
της τάξης μας (κανσόν-χαρτοταινία). 
 

   
 

   
                 

Εργαστήριο 6 Μάθαμε την μέθοδο braille – το σύστημα γραφής 
και ανάγνωσης των τυφλών. 

 



              
 

            
 

 
 

 
 



 
 

 

Εργαστήριο 7 Κάναμε φύλλο εργασίας σχετικό με την 
διαφορετικότητα. 
 

   
 

   
 

Εργαστήριο 8 Ακούσαμε τραγούδια και διαβάσαμε παραμύθια με 
την βοήθεια της τεχνολογίας 

 

• Παραμύθι το «Χαρούμενο λιβάδι» 
της συγγραφέως Φ.Νικολούδη και 
στην συνέχεια κάναμε μια όμορφη 
συζήτηση όσο αφορά τις εντυπώσεις 
μας και τα συναισθήματά μας για το 
παραμύθι. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tXDpZM5zLYE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tXDpZM5zLYE


• Παραμύθι  «Η Αργυρώ γελάει» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8jCv5Xj3dS8 
 

• Μαζί με τα παιδιά ψάξαμε και 
βρήκαμε πληροφορίες για 
την νοηματική γλώσσα(κώδικα 
επικοινωνίας των ατόμων με 
προβλήματα κώφωσης) καθώς και 
πληροφορίες για το 
σύστημα braille(κώδικας 
επικοινωνίας των ατόμων με 
προβλήματα όρασης) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cow87wA1RhY 
 

• Παραμύθι  «Έλμερ- ο παρδαλός 
ελέφαντας» 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LVfCQax0rdU 
 
• Τραγούδι «Αν όλα τα παιδιά της Γης» 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F4IC9jP2WFY 
 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την 
ένταξη όλων των 
μαθητών/τριών 
 
 
 
 
 
 
  

Το υλικό που προτείνεται είναι οπτικό, ακουστικό, 
χειροπιαστό και προσαρμόζεται ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες των μαθητών. Επίσης, το λογισμικό 
«Όλοι ίσοι & διαφορετικοί» που περιλαμβάνεται 
διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από την 
αλληλεπίδραση Η/Υ-μαθητή και ανταποκρίνεται στις 
ικανότητες και στις δυνατότητες όλων των νηπίων. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8jCv5Xj3dS8
https://www.youtube.com/watch?v=cow87wA1RhY
https://www.youtube.com/watch?v=LVfCQax0rdU
https://www.youtube.com/watch?v=F4IC9jP2WFY


Εκπαιδευτικό υλικό 
και εργαλεία που 
παρήχθησαν από 
τους/τις 
μαθητές/τριες κατά 
τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων παρήχθησαν: 

• Φύλλα εργασίας (1)  

•  Πίνακες αναφοράς για την 
διαφορετικότητα-αλληλοσεβασμός 

•  Φωτογραφικό υλικό (φωτογραφίες 
ελεύθερες από το Διαδίκτυο ως εποπτικό 
υλικό)  

 

•  Υλικά της τάξης 

Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός πάνω 
στην υλοποίηση 

Η υλοποίηση του Προγράμματος θεωρείται ότι 
πέτυχε τους στόχους του . Όλα  τα παιδιά του 
τμήματος που συμμετείχαν ,μπόρεσαν να 
αποκομίσουν πλούσιες πληροφορίες και να 
αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις γύρω από την 
διαφορετικότητα και τον αλληλοσεβασμό. 

 

 

 


