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Συνεργατική παρέμβαση 

εκπαιδευτικών Ε.Α. & Γ.Α. σε 

μαθητές και γονείς με θέμα: 

«Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό»

“Every Child is Special”

“Taare Zameen Par”
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Βασικά χαρακτηριστικά

 Σύμπραξη εκπαιδευτικών

 Διαθεματικότητα

 Δημιουργία κοινής βιωματικής εμπειρίας:

- μεταξύ εκπαιδευτικών

- μεταξύ μαθητών

- μεταξύ γονέων

- μεταξύ μαθητών, εκπ/κών & γονέων
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Σκοπός

 Η δημιουργία κοινής βιωματικής εμπειρίας στην 
κοινότητα του σχολείου (εκπ/κοί, μαθητές, γονείς) με 
στόχο:

- την κατανόηση της διαφορετικότητας από την κοινότητα.

- την αποδοχή της διαφορετικότητας από την κοινότητα.

- τη δημιουργία θετικού κλίματος για συμπερίληψη στην

κοινότητα.

- την κατανόηση της ανάγκης για εξειδικευμένη και ατομική

εκπαιδευτική υποστήριξη στους μαθητές με ε.ε.α..

- τη γνωριμία της καινούριας δασκάλας του Τ.Ε. με μαθητές

και γονείς.
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Μέσα & διαδικασία (1)

 Προβάλλεται η ινδική ταινία «Κάθε παιδί είναι 
ξεχωριστό», στην κοινότητα του σχολείου.

1. Δίνεται το DVD σε ορισμένους εκπ/κούς για κατ’ οίκον
προβολή.

2. Δημιουργείται πρόγραμμα προβολών για τις τάξεις 
Δ’/Ε’/ΣΤ’.

3. Προβάλλεται η ταινία -μέχρι τη μέση- σε κάθε 
τμήμα χωριστά, παρουσία του κάθε εκπαιδευτικού.

4. Ορισμένοι δάσκαλοι συζητούν το περιεχόμενο 
και τα μηνύματα της ταινίας με τους μαθητές στην τάξη. 
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Μέσα & διαδικασία (2)

 Οι μαθητές:
1. Χωρισμένοι σε ομάδες γράφουν

τη συνέχεια και το τέλος της ταινίας, 
με στόχο τη βράβευση του καλύτερου 
και πιο πρωτότυπου σεναρίου…

2. Παρακολουθούν τη συνέχεια της ταινίας…
3. Ζωγραφίζουν στο μάθημα των καλλιτεχνικών

εικόνες της ταινίας, με την καθοδήγηση της
εκπαιδευτικού…

4. Συζητούν τις εντυπώσεις τους από την ταινία στην
τάξη τους και κάποιοι τις καταγράφουν…

5. Οργανώνουν με τη βοήθεια της δασκάλας του Τ.Ε.
την παρουσίαση της ταινίας στους γονείς τους.
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Μέσα & διαδικασία (3)

 Η δασκάλα του Τ.Ε. :
1. Δημιουργεί ένα «παιχνίδι ρόλων», με βάση τις

καταγεγραμμένες εντυπώσεις των μαθητών από την
ταινία...

2. Συντάσσει κείμενα που αφηγούνται το σενάριο της
ταινίας -μέχρι τη μέση- και περιγράφουν τους ήρωες…

3. Δημιουργεί μία παρουσίαση (power point) που
περιλαμβάνει τα παραπάνω κείμενα και φωτογραφίες
των πρωταγωνιστών της ταινίας...

4. Μοιράζει ρόλους σε 30 περίπου μαθητές, από τις τρεις
τάξεις...

5. Δίνει τίτλους στα κείμενα που ξεχώρισαν για την 
πρωτοτυπία τους.
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Μέσα & διαδικασία (4)

 Κατά την παρουσιάση της ταινίας στους γονείς, 
οι μαθητές:

-εισάγουν τους γονείς στο θέμα περιγράφοντας

τις εντυπώσεις τους (role playing)
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 Είδατε την ταινία με τον Ισάν;

 Φοβερή ταινία… Αλήθεια, εσάς τι σας έκανε εντύπωση;

 Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν όταν ο Νικούμ ήρθε 
στην τάξη έτσι ξαφνικά κι όλους τους έβαλε σε δράση και 
τους εντυπωσίασε πολύ!

 Εμένα μου άρεσε ο διαγωνισμός!

 Πώς ήξερε να ζωγραφίζει τόσο καλά;

 Ε… δεν μπορεί να είσαι άχρηστος σε όλα! Και τίποτα να μην 
κάνεις καλά, μπορεί να είσαι καλός φίλος… ή…  να είσαι 
«μεγάλη καρδιά»!

 Ένα παιδί, ακόμη κι αν δε γράφει και δε διαβάζει, δε 
σημαίνει ότι είναι και άχρηστο…

 Πάντως, όλοι αξίζουν ένα χαμόγελο…
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Μέσα & διαδικασία (4)

 Κατά την παρουσιάση της ταινίας στους γονείς, 
οι μαθητές:

- αναφέρονται στον τίτλο της ταινίας

- περιγράφουν τους ήρωες

- αφηγούνται την ιστορία (μέχρι τη μέση της

ταινίας)
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Μέσα & διαδικασία (4)

 Κατά την παρουσίαση της ταινίας στους γονείς, 
οι μαθητές:

-αναφέρονται στη δράση  που έκαναν, 

δηλαδή να δουν την ταινία μέχρι τη μέση και

κατόπιν να γράψουν τη συνέχεια και το τέλος

της, 

και λένε στους γονείς ότι…



…τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας θα 

σας τα πουν οι μαθητές ????????



(ΣΤ1) Η συνέχεια και το τραγικό τέλος…

(Ε2) Ένα ευχάριστο τέλος, παρά τα δυσάρεστα 

γεγονότα!

(Δ1) Ένα βίαιο τέλος!!

(Δ2) Μία δυσάρεστη εξέλιξη…

(Ε1) Τίποτα δεν μπορεί ν’ αλλάξει…

(ΣΤ2) Το νόημα της ζωής είναι η ευτυχία του 

ατόμου!!!

(ΣΤ1) Ο Ishan και το Nisan????

(Δ1) Ένα ανατριχιαστικό τέλος………

(ΣΤ1) Ο Ισάν γίνεται «πατέρας»!
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 Οι μαθητές που έγραψαν τα κείμενα:

- παίρνουν τα δώρα τους από το σύλλογο γονέων,

- διαβάζουν τα κείμενά τους σε γονείς και συμμαθητές

- και τους εύχονται…



«καλή προβολή»



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ




