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συνέχεια

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:

Φάκελο για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος περιέχει διευκρίνιση σχετικών όρων, 
συμπληρωματικό υλικό και κείμενα προσανατολισμού, ενδεικτική βιβλιογραφία 
και διαδικτυακές συνδέσεις.

Παιδαγωγικά Εργαστήρια, τα οποία προτείνουν σχετικές με το αντικείμενο της 
ενότητας δραστηριότητες, με βιωματικό και παιγνιώδη χαρακτήρα, που μπορούν 
εύκολα να χρησιμοποιηθούν στην τάξη.

Οι προτάσεις αυτές δεν εξαντλούν, φυσικά, το πολυσύνθετο θέμα της διαφορετικότητας.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται, κατά την κρίση τους, να τις εντάξουν στην καθημερινή διδα-
κτική πράξη ως συμπληρώματα των δικών τους σχεδιασμών και εκπαιδευτικών πρωτο-
βουλιών.

Η ανάγκη για συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στις δράσεις εντός του 
σχολικού πλαισίου, με αποδοχή και σεβασμό της κάθε ξεχωριστής προσωπικότητας, 
παρότρυνε στον σχεδιασμό της παρούσας ενότητας. Η ως τώρα δοκιμαστική 
υλοποίηση των προτεινόμενων βιωματικών δραστηριοτήτων της σε κλίμα παιχνιδιού, 
χαράς και ενθουσιασμού εκ μέρους των μαθητών και των εκπαιδευτικών διανοίγει 
την προοπτική για την εφαρμογή των εργαστηρίων στις σχολικές τάξεις, όπου ο 
σεβασμός της διαφορετικότητας είναι ζητούμενο μα και εφαλτήριο κάθε εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας.

«Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι 
και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα 

και δε γίνεται μ’ Αυτούς χωρίς, Εσύ 
Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι  

και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις 
η μορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη να ‘ναι 

και να μείνει αυτή» 

Οδ. Ελύτης, Άξιον εστί

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/diversity/0_2diversity.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/diversity/1_0diversity.pdf


Το εκπαιδευτικό υλικό «H διαφορετικότητα: δικαίωμα και κατάκτηση» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων από την 
ομάδα εργασίας του προγράμματος (θερινή περίοδος 2013).

Ο Φάκελος για τον εκπαιδευτικό και τα Παιδαγωγικά Εργαστήρια σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από 
την Κατερίνα Μπρεντάνου και την Αδαμαντία Ψαλλιδάκου. 

Ο Αντώνης Καζάκος, η Κατερίνα Παππά και η Δώρα Κομίνη διάβασαν και επιμελήθηκαν το εκπαιδευτικό 
υλικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παρόν υλικό οι λέξεις μαθητής, καθηγητής και εκπαιδευτικός αναφέρονται αντίστοιχα σε μαθητές και μαθήτριες, 

σε καθηγητές και καθηγήτριες, σε εκπαιδευτικούς και των δύο φύλων. Η αποκλειστική χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους 

γίνεται για πρακτικούς λόγους.
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