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ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΚΑΜΕ: 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ 

 



ΣΤΟΧΟΙ: 
• 1. Να διαμορφώνουν και να εκφράζουν ελεύθερα τις 

δικές τους απόψεις και να εξετάζουν κάθε εμπειρία από 
πολλές οπτικές γωνίες. 

• 2. Να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα και τον 
πλουραλισμό. 

• 3. Να αποκτήσουν θετική αντίληψη για τον εαυτό τους. 
• 4. Να κατανοήσουν τις συνέπειες που επιφέρουν οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες στο φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον. 

• 5.  Να αναπτύξουν την αίσθηση του ανήκειν ανεξάρτητα 
από τη διαφορετικότητα/ετερότητα και 

• 6. Να ενισχύσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες στην 
επικοινωνία τους με άλλα άτομα. 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

• Βιωματική μάθηση βασισμένη σε ενεργητικές 
και συμμετοχικές τεχνικές, συνεργασία με το 
Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης, την 
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και το Γραφείο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής 
Θεσσαλονίκης, αφήγηση παραμυθιού, χρήση 
νέων τεχνολογιών, δημιουργία ομάδων και 
επισκέψεις. 



• Μέσω εξιστόρησης παραμυθιού εξετάσαμε την 
έννοια της διαφορετικότητας αλλά και πώς αυτή 
επηρεάζει τον συναισθηματικό μας κόσμο και την 
καθημερινότητά μας. 

• Αναγνώρισαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
χαμαιλέοντα αλλά και των υπόλοιπων ζώων του 
παραμυθιού. 

• Αντιλήφθηκαν τη σημασία της δημιουργίας 
προσωπικής ταυτότητας μέσω της ενίσχυσης των 
δυνατών χαρακτηριστικών του εαυτού μας . 

• Έμαθαν να σέβονται και να αποδέχονται το 
διαφορετικό και τη φύση. 



Πριν την αφήγηση 

Παρακολουθήσαμε βίντεο με «πρωταγωνιστές» 
τους χαμαιλέοντες. 

 

Οι μαθητές αναγνώρισαν τα χαρακτηριστικά 
τους γνωρίσματα, τα οποία και αποτύπωσαν σε 
δραστηριότητα. 



Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

χαμαιλέοντα 

 



«Ο μπερδεμένος χαμαιλέοντας»  

• Διαβάσαμε το παραμύθι «Ο μπερδεμένος 
χαμαιλέοντας» του Έρικ Καρλ στο οποίο 
περιγράφεται η ιδιαιτερότητα του χαμαιλέοντα 
αλλά και η επιθυμία που είχε να μοιάσει σε άλλα 
ζώα καταλήγοντας έτσι σε ένα περίεργο πλάσμα 
δυστυχισμένο. Ταυτόχρονα με το διάβασμα 
παρακολουθούσαμε στην οθόνη του 
βιντεοπροβολέα την ιστοριούλα που βρήκαμε στο 
Διαδίκτυο κι έτσι τα παιδιά μπορούσαν να 
συνδυάσουν εικόνα και αφήγηση γεγονός που 
αποδείχτηκε πολύ διασκεδαστικό αφού έβλεπαν τις 
αστείες μεταμορφώσεις του χαμαιλέοντα. 







ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ 

• ΧΩΡΙΣΑΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ 
ΜΟΙΡΑΣΑΜΕ ΡΟΛΟΥΣ 

• ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΌ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΡΟΛΟΥΣ-ΘΕΣΕΙΣ 

• ΕΜΑΘΑΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΑΣ  



• Τα παιδιά αντιλήφθηκαν την αξία της 
μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου και ότι η 
ευτυχία εξαρτάται από απλά πράγματα. 
Στη συνέχεια τα παιδιά κλήθηκαν να 
«ζωντανέψουν» την ιστοριούλα του 
χαμαιλέοντα βάζοντας φράσεις με τις επιθυμίες 
του χαμαιλέοντα στη σειρά σε ένα μεγάλο 
χαρτόνι καθώς και τις εικονίτσες από τα 
αντίστοιχα πλάσματα που ήθελε να μιμηθεί. 



Δραστηριότητες των μαθητών/τριών 



Μετά έφτιαξαν το μπερδεμένο ζωάκι που προέκυψε με τα μέλη των διαφόρων 
πλασμάτων. Όλα τα παιδιά μπόρεσαν να κολλήσουν κάποιο τμήμα της 
δραστηριότητας ενώ οι υπόλοιποι βοηθούσαν και συνεργάζονταν. 





Η ιστορία του μπερδεμένου χαμαιλέοντα 
μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε 
για το τι είναι ευτυχία, τι μας κάνει 
ευτυχισμένους και κατά πόσο μπορεί η 
πληρότητα των επιθυμιών μας να μην 
οδηγεί τελικά σε ικανοποίηση.  

Με αφορμή αυτό δημιουργήσαμε δυο 
ομάδες και με τη βοήθεια της 
ψυχολόγου και της κοινωνικής 
λειτουργού  δουλέψαμε τις έννοιες της 
αυτοεκτίμησης και του αυτοσεβασμού. 



ΕΥΤΥΧΙΑ 
 
Ο χαμαιλέοντας βλέπει τα χαρακτηριστικά των άλλων ζώων και τα θέλει κι αυτός! --
Έχετε ποτέ ευχηθεί να είχατε κάτι από αυτά που έχουν οι άλλοι; Αυτά θα σας έκαναν 
πιο ευτυχισμένους; Για ποιο λόγο; 
Ο χαμαιλέοντας παίρνει τελικά όλα όσα εύχεται. Του φέρνει αυτό ευτυχία; Γιατί; 
Είναι δυνατόν να μας δίνονται όλα όσα θέλουμε και να μην είμαστε ευτυχισμένοι; Είναι 
δυνατόν αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους για μια δεδομένη στιγμή , να μας καθιστά 
δυστυχισμένους μακροπρόθεσμα;  
 
 
 
Πείτε τρία πράγματα που σας κάνουν χαρούμενους. Τι σημαίνει είμαι χαρούμενος; 
Μπορεί μια ευτυχισμένη ζωή να έχει και στιγμές μη ευτυχίας; 
Στο τέλος ο χαμαιλέοντας ευχήθηκε να ξαναγίνει ο εαυτός του. Τι σας αρέσει στον 
εαυτό σας; Υπάρχει κάτι που δε σας αρέσει; Πιστεύετε ότι εστιάζοντας σε αυτά που σας 
αρέσουν στον εαυτό σας θα γίνετε ευτυχισμένοι; 



Στη συνέχεια… 

Πραγματοποιήσαμε δυο δράσεις e-twinning σε συνεργασία με 
άλλες χώρες του εξωτερικού. 



DISCOVERING DIVERSITY 



Μέσα από τις e-twinning δράσεις, μας δόθηκε η 

ευκαιρία να εξετάσουμε τη διαφορετικότητα και σε 
επίπεδο λαών, εθνικοτήτων, πολιτισμών, ηθών και 
εθίμων. 



ALBINO ΖΩΑ, ΟΤΑΝ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ 
 







Φρούτα διαφορετικά… από τα άλλα! 



Ολοκληρώσαμε το πρόγραμμά μας με δυο επισκέψεις : 
 

Στο Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης, όπου οι μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να δουν σπάνιες καλλιέργειες φρούτων, 
λαχανικών και φυτών αλλά και να φυτέψουν και οι ίδιοι 
μοσχεύματα και 
 
Στην Αμερικανική  Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης , 
όπου ξεναγήθηκαν στους χώρους και στα θερμοκήπια , 
ήρθαν σε επαφή με τα ζώα του αγροκτήματος και 
ενίσχυσαν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 







ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ 

EΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΩΣ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΕΙ AΛΛΟ ΑΠΟ 

ΑΥΤΟ   ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΕIΝΑΙ ΤΟ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ. 

 

Ralph Waldo Emerson 



ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΚΡΙΝΟΥ ΠΕ13.50 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ  ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΕ 18.12.50 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ 20 

 
 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


