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Το Σχολε ίο ì ας: σήì ερα

Δραστ ηριότ ητ α 3: Εγώ!

Διάρκε ια
20 λεπτά

Επισκόπηση
Σε αυτήν την ατομική δραστηριότητα ενδοσκόπησης, τα παιδιά καλούνται 

να συμπληρώσουν μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον ίδιο τους εαυτό, 

αναφέροντας το πόσο συμπεριληπτικά πιστεύουν τα ίδια ότι είναι

Στ όχος/ οι
Για τα παιδιά:

• να σκεφτούν πόσο αποτελεσματικοί πιστεύουν ότι είναι στη συμπερίληψη 

 των ατόμων

• να αναγνωρίσουν δύο πράγματα που πιστεύουν ότι κάνουν τους 

 ανθρώπους να νιώθουν ενταγμένοι και ένα πράγμα στο οποίο θέλουν 

 να βελτιωθούν

• να γράψουν σε μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον εαυτό τους όλα όσα 

 θα ήθελαν να βελτιώσουν

Οργάνωση  οì άδας
Ατομική δραστηριότητα 

και συζήτηση σε ζευγάρια

Υλικά
Καρτ ποστάλ (βλ. φύλλο υλικών 

μετά τις οδηγίες)

15

21 Οκτωβρίου 2022

Επιμορφωτική τηλε-συνάντηση εκπαιδευτικών Τ.Υ. & Δ.Υ.Ε.Π.

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων «Inscool»
https://inclusiveschools.net/gr/wp-

content/uploads/sites/3/2020/04/INSCOOL-BOOKLET-GR.pdf
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Το Σχολε ίο ì ας: σήì ερα

Δραστ ηριότ ητ α 3: Εγώ!

Διάρκε ια
20 λεπτά

Επισκόπηση
Σε αυτήν την ατομική δραστηριότητα ενδοσκόπησης, τα παιδιά καλούνται 

να συμπληρώσουν μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον ίδιο τους εαυτό, 

αναφέροντας το πόσο συμπεριληπτικά πιστεύουν τα ίδια ότι είναι

Στ όχος/ οι
Για τα παιδιά:

• να σκεφτούν πόσο αποτελεσματικοί πιστεύουν ότι είναι στη συμπερίληψη 

 των ατόμων

• να αναγνωρίσουν δύο πράγματα που πιστεύουν ότι κάνουν τους 

 ανθρώπους να νιώθουν ενταγμένοι και ένα πράγμα στο οποίο θέλουν 

 να βελτιωθούν

• να γράψουν σε μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον εαυτό τους όλα όσα 

 θα ήθελαν να βελτιώσουν

Οργάνωση  οì άδας
Ατομική δραστηριότητα 

και συζήτηση σε ζευγάρια

Υλικά
Καρτ ποστάλ (βλ. φύλλο υλικών 

μετά τις οδηγίες)

15

Α. Συζήτηση
σε κάθε ομάδα (δωμάτιο) συζητούμε για τη σημασία 

της ένταξης και της συμπερίληψης:

• Αναφέρομαι στο πόσο αποτελεσματικός/ή είμαι σε 
προσωπικό επίπεδο στην συμπερίληψη…

• Αναφέρομαι σε ένα πράγμα που θέλω να 
βελτιώσω …

Δραστηριότητα 1: Εγώ

• Δημιουργούμε το δικό μας επιστολικό δελτάριο…
για τις μικρές αλλαγές που θα επιδιώξουμε κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς…

• Αποθηκεύουμε το δικό μας επιστολικό δελτάριο…
για αναστοχασμό στη διάρκεια … και το τέλος της 
σχολικής χρονιάς…

Β. Φύλλο εργασίας
σε κάθε ομάδα (δωμάτιο) τα μέλη με βάση ενδεικτικό 

επιστολικό δελτάριο:

Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων «Inscool» σελ. 18-21

Υλικά/μέσα: διαφάνεια ppt ή σελίδα Α4 
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Το Σχολε ίο ì ας: σήì ερα

Δραστ ηριότ ητ α 3: Εγώ!

Διάρκε ια
20 λεπτά

Επισκόπηση
Σε αυτήν την ατομική δραστηριότητα ενδοσκόπησης, τα παιδιά καλούνται 

να συμπληρώσουν μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον ίδιο τους εαυτό, 

αναφέροντας το πόσο συμπεριληπτικά πιστεύουν τα ίδια ότι είναι

Στ όχος/ οι
Για τα παιδιά:

• να σκεφτούν πόσο αποτελεσματικοί πιστεύουν ότι είναι στη συμπερίληψη 

 των ατόμων

• να αναγνωρίσουν δύο πράγματα που πιστεύουν ότι κάνουν τους 

 ανθρώπους να νιώθουν ενταγμένοι και ένα πράγμα στο οποίο θέλουν 

 να βελτιωθούν

• να γράψουν σε μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον εαυτό τους όλα όσα 

 θα ήθελαν να βελτιώσουν

Οργάνωση  οì άδας
Ατομική δραστηριότητα 

και συζήτηση σε ζευγάρια

Υλικά
Καρτ ποστάλ (βλ. φύλλο υλικών 

μετά τις οδηγίες)

15

Δραστηριότητα 1: Εγώ

Ενδεικτικό επιστολικό δελτάριο:

Τη φετινή χρονιά μπορώ
να συμβάλλω:

• ……………………………………………..

• ……………………………………………..

• ………………………………………………
Στοιχεία μου/σχολείο: 

……………………………………………………..........

………………………………………………………………

……………………………………………………………….
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Το Σχολε ίο ì ας: σήì ερα

Δραστ ηριότ ητ α 3: Εγώ!

Διάρκε ια
20 λεπτά

Επισκόπηση
Σε αυτήν την ατομική δραστηριότητα ενδοσκόπησης, τα παιδιά καλούνται 

να συμπληρώσουν μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον ίδιο τους εαυτό, 

αναφέροντας το πόσο συμπεριληπτικά πιστεύουν τα ίδια ότι είναι

Στ όχος/ οι
Για τα παιδιά:

• να σκεφτούν πόσο αποτελεσματικοί πιστεύουν ότι είναι στη συμπερίληψη 

 των ατόμων

• να αναγνωρίσουν δύο πράγματα που πιστεύουν ότι κάνουν τους 

 ανθρώπους να νιώθουν ενταγμένοι και ένα πράγμα στο οποίο θέλουν 

 να βελτιωθούν

• να γράψουν σε μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον εαυτό τους όλα όσα 

 θα ήθελαν να βελτιώσουν

Οργάνωση  οì άδας
Ατομική δραστηριότητα 

και συζήτηση σε ζευγάρια

Υλικά
Καρτ ποστάλ (βλ. φύλλο υλικών 

μετά τις οδηγίες)

15

Α. Συζήτηση
σε κάθε ομάδα (δωμάτιο) συζητούμε για τη σημασία 

των αξιών της συμπερίληψης:

• Αναφέρουμε ενδεικτικές αξίες και αντίστοιχες 
εκφράσεις συμπεριφοράς … (π.χ. …. ) 

• Παρουσιάζονται για αναστοχασμό οι εικόνες 
δέντρου και παγόβουνου…

Δραστηριότητα 2: Αξίες της συμπερίληψης

• Σημειώνουμε αξίες και συμπεριφορές … στο 
κατάλληλο σημείο … (αξίες μέσα/συμπεριφορές 
έξω από το περίγραμμα)

Β. Φύλλο εργασίας
σε κάθε ομάδα (δωμάτιο) δίνεται 

το περίγραμμα ανθρώπου:

Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων «Inscool» σελ. 40-41

Υλικά/μέσα: διαφάνεια ppt ή σελίδα Α4 
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Το Σχολε ίο ì ας: σήì ερα

Δραστ ηριότ ητ α 3: Εγώ!

Διάρκε ια
20 λεπτά

Επισκόπηση
Σε αυτήν την ατομική δραστηριότητα ενδοσκόπησης, τα παιδιά καλούνται 

να συμπληρώσουν μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον ίδιο τους εαυτό, 

αναφέροντας το πόσο συμπεριληπτικά πιστεύουν τα ίδια ότι είναι

Στ όχος/ οι
Για τα παιδιά:

• να σκεφτούν πόσο αποτελεσματικοί πιστεύουν ότι είναι στη συμπερίληψη 

 των ατόμων

• να αναγνωρίσουν δύο πράγματα που πιστεύουν ότι κάνουν τους 

 ανθρώπους να νιώθουν ενταγμένοι και ένα πράγμα στο οποίο θέλουν 

 να βελτιωθούν

• να γράψουν σε μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον εαυτό τους όλα όσα 

 θα ήθελαν να βελτιώσουν

Οργάνωση  οì άδας
Ατομική δραστηριότητα 

και συζήτηση σε ζευγάρια

Υλικά
Καρτ ποστάλ (βλ. φύλλο υλικών 

μετά τις οδηγίες)

15

Δραστηριότητα 2: Αξίες της συμπερίληψης

Εικόνες δέντρου και παγόβουνου για αφορμή συζήτησης/αναστοχασμού:

Ενδεικτικό ερώτημα:

• Τι πιστεύετε ότι δείχνουν οι 
εικόνες; …
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Το Σχολε ίο ì ας: σήì ερα

Δραστ ηριότ ητ α 3: Εγώ!

Διάρκε ια
20 λεπτά

Επισκόπηση
Σε αυτήν την ατομική δραστηριότητα ενδοσκόπησης, τα παιδιά καλούνται 

να συμπληρώσουν μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον ίδιο τους εαυτό, 

αναφέροντας το πόσο συμπεριληπτικά πιστεύουν τα ίδια ότι είναι

Στ όχος/ οι
Για τα παιδιά:

• να σκεφτούν πόσο αποτελεσματικοί πιστεύουν ότι είναι στη συμπερίληψη 

 των ατόμων

• να αναγνωρίσουν δύο πράγματα που πιστεύουν ότι κάνουν τους 

 ανθρώπους να νιώθουν ενταγμένοι και ένα πράγμα στο οποίο θέλουν 

 να βελτιωθούν

• να γράψουν σε μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον εαυτό τους όλα όσα 

 θα ήθελαν να βελτιώσουν

Οργάνωση  οì άδας
Ατομική δραστηριότητα 

και συζήτηση σε ζευγάρια

Υλικά
Καρτ ποστάλ (βλ. φύλλο υλικών 

μετά τις οδηγίες)

15

Δραστηριότητα 2: Αξίες της συμπερίληψης

Περίγραμμα ανθρώπου:

Ενδεικτικά ερωτήματα (αναφορικά με το 
γράφημα):

• Πού πιστεύετε ότι βρίσκονται οι αξίες; …

• Πού θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε 
τις συμπεριφορές;



μιλώ ευγενικάακούω τον άλλο

ειρήνη
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Το Σχολε ίο ì ας: σήì ερα

Δραστ ηριότ ητ α 3: Εγώ!

Διάρκε ια
20 λεπτά

Επισκόπηση
Σε αυτήν την ατομική δραστηριότητα ενδοσκόπησης, τα παιδιά καλούνται 

να συμπληρώσουν μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον ίδιο τους εαυτό, 

αναφέροντας το πόσο συμπεριληπτικά πιστεύουν τα ίδια ότι είναι

Στ όχος/ οι
Για τα παιδιά:

• να σκεφτούν πόσο αποτελεσματικοί πιστεύουν ότι είναι στη συμπερίληψη 

 των ατόμων

• να αναγνωρίσουν δύο πράγματα που πιστεύουν ότι κάνουν τους 

 ανθρώπους να νιώθουν ενταγμένοι και ένα πράγμα στο οποίο θέλουν 

 να βελτιωθούν

• να γράψουν σε μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον εαυτό τους όλα όσα 

 θα ήθελαν να βελτιώσουν

Οργάνωση  οì άδας
Ατομική δραστηριότητα 

και συζήτηση σε ζευγάρια

Υλικά
Καρτ ποστάλ (βλ. φύλλο υλικών 

μετά τις οδηγίες)

15

Α. Φύλλο εργασίας 
σε κάθε ομάδα (δωμάτιο) δίνεται 

το φύλλο/καρτέλες «Τρία πράγματα …»:

• Στην πρώτη καρτέλα γράφουμε τρία πράγματα που 
το σχολείο υλοποιεί σωστά για τη συμπερίληψη 
των ατόμων

• Στη δεύτερη καρτέλα γράφουμε τρία πράγματα 
που το σχολείο θα μπορούσε να βελτιώσει για τη 
συμπερίληψη των ατόμων

• Συμπλήρωση των καρτελών υλοποίησης και 
βελτίωσης…

Δραστηριότητα 3: Το σχολείο μας

• Έκφραση απόψεων και προτάσεων βελτίωσης … 
στη βάση εμπειριών …

Β. Συζήτηση 
σε κάθε ομάδα (δωμάτιο) γίνεται συζήτηση και 
προετοιμάζεται η ανακοίνωση στην ολομέλεια:

Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων «Inscool» σελ. 15-17 Υλικά/μέσα: διαφάνεια ppt ή σελίδα Α4 

• Προετοιμασία της ανακοίνωσης στην ολομέλεια 
των προτεινόμενων βελτιώσεων …
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Το Σχολε ίο ì ας: σήì ερα

Δραστ ηριότ ητ α 3: Εγώ!

Διάρκε ια
20 λεπτά

Επισκόπηση
Σε αυτήν την ατομική δραστηριότητα ενδοσκόπησης, τα παιδιά καλούνται 

να συμπληρώσουν μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον ίδιο τους εαυτό, 

αναφέροντας το πόσο συμπεριληπτικά πιστεύουν τα ίδια ότι είναι

Στ όχος/ οι
Για τα παιδιά:

• να σκεφτούν πόσο αποτελεσματικοί πιστεύουν ότι είναι στη συμπερίληψη 

 των ατόμων

• να αναγνωρίσουν δύο πράγματα που πιστεύουν ότι κάνουν τους 

 ανθρώπους να νιώθουν ενταγμένοι και ένα πράγμα στο οποίο θέλουν 

 να βελτιωθούν

• να γράψουν σε μια καρτ ποστάλ με παραλήπτη τον εαυτό τους όλα όσα 

 θα ήθελαν να βελτιώσουν

Οργάνωση  οì άδας
Ατομική δραστηριότητα 

και συζήτηση σε ζευγάρια

Υλικά
Καρτ ποστάλ (βλ. φύλλο υλικών 

μετά τις οδηγίες)

15

Δραστηριότητα 3: Το σχολείο μας

Φύλλο εργασίας/Καρτέλες: «Τρία πράγματα …»

Τρία πράγματα που το σχολείο μου 
υλοποιεί σωστά για τη συμπερίληψη των 
ατόμων:

1. …………………………………………………………

2. …………………………………………………………

3. …………………………………………………………

Τρία πράγματα που το σχολείο μου θα 
μπορούσε να βελτιώσει για τη 
συμπερίληψη των ατόμων:

1. …………………………………………………………

2. …………………………………………………………

3. ………………………………………………………… 


