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Προκαταλήψεις στο σχολείο 

 

Παρά τη διαφαινόμενη αύξηση των προσπαθειών 
συμπερίληψης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στο σχολείο το εκπαιδευτικό σύστημα 
εξακολουθεί να δρα διαχωριστικά αναπαράγοντας 
προκαταλήψεις απέναντι στο διαφορετικό, ενώ 
εμφανίζει δυσκολία ή/και αδυναμία να ανταποκριθεί με 
επιτυχία στο συμπεριληπτικό του ρόλο 
(Νάνου,Πατσίδου-Ηλιάδου,Ραπτοπούλου,Πίττας,2015) 

 

2 



• Οι αρνητικές κοινωνικές στάσεις απέναντι στη φοίτηση 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο και 
στη συμμετοχή τους στο παιχνίδι ακυρώνουν τις 
ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών για 
σχολική ένταξη και αποδυναμώνουν τις προσπάθειες των 
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και των 
οικογενειών τους για σχολική και κοινωνική ένταξη 
(Νάνου,Πατσίδου-Ηλιάδου,Ραπτοπούλου,Πίττας,2015) 

• Ο συμπεριληπτικός χαρακτήρας του σχολείου και της 
κοινότητας μπορεί να συμβάλει έμπρακτα και ουσιαστικά 
στη δημιουργία ενός «σχολείου για όλους». 
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Τι κάναμε…. 

 

 Σε μια προσπάθεια αναζήτησης κατάλληλης 
πρακτικής για την ευαισθητοποίηση των παιδιών 

της Β΄ και Γ΄ τάξης του 1ου και 2ου  Δ.Σ. Καλοχωρίου 
το σχ. Έτος 2016-17 απέναντι στα άτομα με Ε.Ε.Α., 

στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και παιδιά με 
Ε.Ε.Α.  σχεδιάστηκε ένα εργαλείο ιστοεξερεύνησης 

(WebQuest). 
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Δείγμα μαθητών 

Β΄ τάξη 

1 παιδί Δ.Α.Φ. 

1 παιδί με δυσλεξία 

2 παιδιά με ΔΕΠΥ 

2 παιδιά Ρομά 

1 παιδί με διαβήτη 

3 παιδιά από άλλες χώρες 

 

Γ΄ τάξη 

1 παιδί με Δ.Α.Φ. 

1 παιδί με ΔΕΠΥ 

2 παιδιά Ρομά 

5 παιδιά από άλλες χώρες 

1 παιδί από τη Συρία 
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ΣΥΝΟΛΟ: 18 παιδιά 



Γιατί ΤΠΕ στην εκπαίδευση; 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) κατέχουν 
κυρίαρχο ρόλο στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και επηρεάζουν 
τόσο τις ανεπτυγμένες, όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες στις 
διάφορες διαστάσεις της κοινωνικής ζωής: εκπαίδευση, οικονομία, 
αγορά εργασίας κ.ά. (Ράπτης & Ράπτη, 2002). 

 Τα νέα δεδομένα επιβάλλουν στην εκπαίδευση την αλλαγή του 
περιεχομένου και των στοχεύσεων του σχολείου, έτσι ώστε να είναι 
εφικτή η ανταπόκρισή του στις νέες ανάγκες του ανθρώπου και στις 
προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (Γιαβρίμης κ.ά., 2009).  
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Τι είναι το WebQuest; 

Το WebQuest ή αλλιώς ιστοεξερεύνηση είναι μία 
εκπαιδευτική δραστηριότητα κατά την οποία οι 
περισσότερες από τις πληροφορίες που απαιτούνται για 
την επίλυση ενός προβλήματος ή για την σύνθεση μιας 
γνωστικής ενότητας, προέρχονται από το διαδίκτυο.  

Πρόκειται για μια οργανωμένη και ελεγχόμενη 
παιδαγωγικά δραστηριότητα, όπου υπάρχουν όλα τα 
βήματα ενσωματωμένα σε μία ενιαία συλλογή 
αξιοποιώντας το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και 
δραστηριοτήτων (Bernie Dodge,1995) 
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Στάδια δημιουργίας ενός WebQuest. 

Εισαγωγή 
(Introduction) 

Εργασία ή 
Αποστολή 

(Task) 

Διαδικασία 
(Process) 

Αξιολόγηση 
(Evaluation) 

Συμπέρασμα 
(Conclusion) 

Σελίδα 
Δασκάλου 
(Teacher's 

corner) 

Πηγές 
(Resources) 
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http://zunal.com/ 

www.zunal.com 
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Πλεονεκτήματα διδασκαλίας και μάθησης 
μέσω των WebQuests. 

Ο μαθητής : 

• καλλιεργεί την αναλυτική, συνθετική σκέψη και την κριτική του ικανότητα. 

• μαθαίνει να συνεργάζεται και να  αλληλεπιδρά με τους συμμαθητές του για την 
εκπλήρωση ενός κοινού στόχου 

• μαθαίνει να αναζητά τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα 

• καλλιεργεί τις δεξιότητες αλλά και τα ταλέντα του χρησιμοποιώντας τα στα 
διάφορα γνωστικά πεδία 

• μαθαίνει να συμμετέχει σε διαθεματικές δραστηριότητες 

• μαθαίνει να μοιράζεται  τις ιδέες του και να παρουσιάζει τις γνώσεις του με την 
χρήση νέων μέσων παρουσίασης που απέκτησε εξερευνώντας 

• επιβλέπει τη διαδικασία μάθησής και οδηγείται στην αυτοαξιολόγηση 
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 

Να διερευνήσει κατά πόσο η συμμετοχή ενός παιδιού στο 
φάσμα του αυτισμού μέσα σε μια ομάδα συνομηλίκων, 

μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών του 
δεξιοτήτων και στην βελτίωση των αλληλεπιδράσεών του 

με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μέσω της 
ευαισθητοποίησης τους απέναντι στα άτομα με Ε.Ε.Α. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Εμπλοκή όλων των μαθητών σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, οι οποίες 
βοηθούν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Διερεύνηση γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων των παιδιών. 

Καταπολέμηση των διαχωριστικών στάσεων και αντιλήψεων, οι οποίες 
πηγάζουν κυρίως από την άγνοια και την έλλειψη εμπειριών συνύπαρξης με 
μαθητές με Ε.Ε.Α. 
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Αποδοχή των μαθητών με Δ.Α.Φ από τους συμμαθητές τους.  

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών με Ε.Ε.Α. 

Ένταξη των νέων αξιών σε πράξη στην καθημερινή ζωή των 
συμμαθητών του . 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Xρήση  νέων Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) - εργαλείο 
ιστοεξερεύνησης(webquest).  

Αρχές 
συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης 

Συνεργατική 
μάθηση 

Διαφοροποιημένη 
διδασκαλία  

Διαθεματική 
προσέγγιση 

Αξιοποίηση της 
διαφορετικότητας 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το δεύτερο τρίμηνο του 2017 Εβδομαδιαία συχνότητα 

Με σταθερή 

Ημέρα 

Διάρκεια (1 ώρα) 



Είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ΙΣΟΙ  
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Βίντεο για τη διαφορετικότητα 
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«Ο κύκλος των φίλων» 
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Ο «κύκλος των φίλων» ή 
«παρέα των φίλων» έχει 

εφαρμοστεί διεθνώς 
προκειμένου να βοηθήσει στην 

εδραίωση μιας σταθερής 
σχέσης ανάμεσα σε παιδιά με 

Δ.Α.Φ.  και σε παιδιά που 
ακολουθούν την τυπική 

ανάπτυξη (Newton et. al 1996).  



ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ιδιαίτεροι 

Πολύχρωμοι 

Διαφορετικοί 
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3 ΟΜΑΔΕΣ  

 

 

 

3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ή TABLET 



ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 4 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 5 
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Άτομα  με προβλήματα όρασης 
 
Άτομα με προβλήματα ακοής 
 
Παιδιά με Δ.Α.Φ. 
 
Άτομα με κινητικά προβλήματα 
 
Δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 



ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 
Γνωριμία με τη γλώσσα  Braille 
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Βρες το γρίφο!!! 



Με αφορμή ένα παιδικό βίντεο με την 
ιστορία ενός τυφλού κοριτσιού το 

οποίο περιγράφει τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει στη ζωή της 

κυκλοφορώντας σε μια μεγαλούπολη, 
ζητήσαμε από τα παιδιά να κλείσουν 
τα μάτια τους με ένα μαντήλι και να 
προσπαθήσουν με την βοήθεια ενός 

συνοδού να προσανατολιστούν και να 
κινηθούν αρχικά μέσα στην σχολική 

αίθουσα και στην συνέχεια σε όλο το 
σχολικό κτίριο και τον προαύλιο χώρο.  

ΒΙΝΤΕΟ: 
https://www.youtube.com/watch?v=XOIWoz85cNQ 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 
 

Παιχνίδι προσανατολισμού και κινητικότητας 

https://www.youtube.com/watch?v=XOIWoz85cNQ


ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2 
Γνωριμία με τη νοηματική γλώσσα 

 

Με αφορμή την συγκεκριμένη 
εικόνα δείξαμε στα παιδιά τον 
συμβολισμό των ελληνικών 
γραμμάτων στην ελληνική 
νοηματική γλώσσα.  

Στη συνέχεια ζητήσαμε από τα 
παιδιά να βρουν ποιο γράμμα 
λέω κάθε φορά με το χέρι μου. 
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Γνωριμία με τη νοηματική γλώσσα 

Μοιράσαμε ανά ομάδα την διπλανή 
εικόνα σε χαρτί Α3 και ζητήσαμε από 
τα παιδιά να κόψουν τα γράμματα και 
να σχηματίσουν με κολάζ πάνω σε ένα 
χαρτόνι το όνομα τους και έπειτα να 
σκεφτούν πως θέλουν να τους 
φωνάζουν στη νοηματική γλώσσα. 
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Γνωριμία με τη νοηματική γλώσσα 

Έπειτα παροτρύναμε τα παιδιά 
να μπουν στην σελίδα του 

Ειδικού Γυμνάσιου-Λυκείου 
Κωφών και Βαρήκοων 

Θεσσαλονίκης όπου δίνεται 
δωρεάν διαδικτυακό λεξικό της 
ελληνικής νοηματική Γλώσσας 

για να ψάξουν 5 λέξεις τις οποίες 
θα μάθαιναν στην νοηματική. 

Κάθε ομάδα θα παρουσίασε στο 
τέλος τις λέξεις που έμαθε στις 

υπόλοιπες. 
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Γνωριμία με τη νοηματική γλώσσα 
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1)Το κάθε παιδί βρήκε το δικό του όνομα στη 
νοηματική γλώσσα 

 
2)Παρουσίαση παραμυθιού στην νοηματική 
γλώσσα και παράλληλα ακουστική  αφήγησή του 
από τον υπολογιστή 
 
3)Μάθαμε στα παιδιά κανόνες συμπεριφοράς 
απέναντι σε άτομα με προβλήματα ακοής  
 
4)Παίξαμε παιχνίδι λέξεων με τα παιδιά  
 
5) Δώσαμε τη δυνατότητα να ρωτήσουν όποια 
λέξη θέλουν στην νοηματική γλώσσα 



ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 
Γνωριμία με την έννοια του αυτισμού  

Παροτρύναμε τα παιδιά 
να δουν μια σειρά από 
βίντεο σχετικά με τον 

αυτισμό και στην 
συνέχεια συζητήσαμε 
μαζί τους, αναλύοντας 
τους προβληματισμούς 

και συζητώντας τις 
σκέψεις τους. 
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Βίντεο:https://www.youtube.com/watch?v=miQSPI0o8qY 

https://www.youtube.com/watch?v=miQSPI0o8qY


ΑΠΟΣΤΟΛΗ 4 
Άτομα με κινητικά προβλήματα 

Ευαισθητοποίηση 
των παιδιών για τα 
άτομα με κινητικά 
προβλήματα 
εστιάζοντας στις 
δυνατότητες τους.  
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ΌΛΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΤΑ 

ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ 
ΑΡΚΕΙ ΝΑ 

ΥΠΑΡΧΕΙ … 

ΘΕΛΗΣΗ  



 
Άτομα με κινητικά προβλήματα  

Με αφορμή ενός βίντεο με ένα 
παιδί με κινητικό πρόβλημα το 
οποίο δεν είχε φίλους και δεν 
μπορούσε να ενταχθεί σε 
ομαδικές δραστηριότητες, 
παίξαμε με τα παιδιά παιχνίδια 
στον προαύλιο χώρο, τα οποία 
προσομοίωναν τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ένα παιδί με 
κινητικά προβλήματα στο σχολείο 
όσο αναφορά την αλληλεπίδραση 
του με τους συμμαθητές του. 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ 5 
Παιχνίδι λέξεων (δυσλεξία) 
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Δώσαμε στα παιδιά ένα 
κείμενο στο οποίο οι 
λέξεις ήταν μπερδεμένες, 
υπήρχαν 
αναγραμματισμοί, 
άγνωστες και 
ξενόγλωσσες λέξεις.  

 
Ζητήσαμε να μας πουν τι 

λέει το κείμενο και 
μετρήσαμε με 
χρονόμετρο τον χρόνο 
που χρειάστηκαν. 

 



Ανάπτυξη Αυτοεκτίμησης  
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Γ1 



 Παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

Προσπαθούσαν να βρίσκουν τρόπους επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης με το παιδί με αυτισμό. 

 

Έφτιαχναν τις δοκιμασίες και την παρουσίαση της ομάδας με 

τέτοιο τρόπο ώστε να συμμετέχουν όλοι χωρίς να 

διαφοροποιούνται. 

 

Άρχισαν να ανακαλύπτουν και να εμπιστεύονται τις 

δυνατότητες του παιδιού με αυτισμό. 

 

Συνεργάζονταν σεβόμενοι τις δυσκολίες και τα όρια του. 



Το παιδί με Δ.Α.Φ. 

Αποδεχόταν τις προσπάθειες των παιδιών για 
επικοινωνία και ανταποκρίνονταν σε αυτές. 

 

Υπήρχαν στιγμές που συνεργαζόταν χωρίς παρακίνηση. 

 

Ακολουθούσε τους κανόνες. 

 

Συνεργαζόταν και αντάλλασε υλικά και ιδέες με τους 
συμμαθητές του. 
 

 



Συνολικά αποτελέσματα προγράμματος  

Η δράση αυτή αποδείχτηκε μια καλή πρακτική συμπερίληψης και εκπαίδευσης των 
παιδιών με στόχο την ευαισθητοποίηση τους απέναντι στα άτομα με Ε.Ε.Α. 

Τα παιδιά θέλησαν να συνεχίσουν να δουλεύουν σε ομάδες και σε 
άλλα σχολικά μαθήματα.  

Έμαθαν να συνεργάζονται με την ομάδα τους και άρχισαν να 
αποδέχονται το παιδί με Δ.Α.Φ. 

Στην διάρκεια του διαλείμματος έπαιζαν πάντοτε όλα μαζί. 

Έδειξαν να κατανοούν τις δυσκολίες των παιδιών με Ε.Ε.Α. στο 
σχολικό περιβάλλον και φάνηκαν να προβληματίζονται από αυτό. 

Έμαθαν να βοηθούν τον συμμαθητή τους και να κατανοούν τις 
δυσκολίες του. 

 

 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
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