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Στόχος εργασίας

Κινηματογραφική 
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Συμπερίληψη
Διαμεσολάβηση-

ενσυναίσθηση



Γενική 
αγωγή

Ειδική 
αγωγή
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Συνδιδασκαλία

• Ισότιμοι ρόλοι 

– 2 δασκάλες για 23 μαθητές και μαθήτριες 

• Κοινή προετοιμασία 

• Διαφοροποίηση προγραμμάτων για όλα τα 

παιδιά 

• Συνεχής αξιολόγηση των μαθητών και

μαθητριών και από τις 2 δασκάλες



Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους

Βιβλίο: «Ποδοσφαιρομανία»

του Βαγγέλη Ηλιόπουλου 



Πλοκή βιβλίου
Μπορεί να πάθουν όλοι ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΜΑΝΙΑ; ΝΑΙ! Όταν
τέσσερις φίλοι, ο Θοδωρής, ο Χρήστος, ο Γιώργος κι η Χριστίνα,
δείχνουν σε όλους ότι το ποδόσφαιρο μας βοηθά να
εμπεδώσουμε τις αξίες της ζωής.

Κι όταν όλα ανατρέπονται κι ο Θοδωρής δεν μπορεί να παίξει,
συμβαίνει το ανέλπιστο.

Ο πιο διάσημος ποδοσφαιριστής του κόσμου προσφέρεται να
τους βοηθήσει.

Κι είναι εκεί μαζί τους, μακριά από τα φώτα των γηπέδων, γιατί
κι αυτός έχει ανάγκη τη βοήθειά τους. Μπάλα είναι και γυρίζει
και φέρνει τις μεγαλύτερες ανατροπές, αρκεί να

ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΤΕ

(Βαγγέλης Ηλιόπουλος)



Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
ανέλαβαν 

Μοντάζ

Σκηνοθεσία - εικονοληψία

Ενσάρκωση ρόλων

Χωρισμός σεναρίου σε πλάνα

Τη διαμόρφωση του σεναρίου

Ανάγνωση του βιβλίου 
Σκηταλοδρομία ανάγνωσης



Διανομή ρόλων έκαναν οι δασκάλες
• Δημοφιλείς μαθητές: ρόλος θύματος 

• «Απορριπτέοι» μαθητές - μαθητής με αναπηρία : 
πρωταγωνιστικούς ρόλους 

• Ο καθένας και η καθεμιά πήρε κόντρα ρόλο στην 
αυτοεικόνα του

Ενσυναίσθηση



Δελτίο ειδήσεων

Στο νοσοκομείο



Στο δρόμο επίθεση 

Η πιο δύσκολη σκηνή









Συμπεράσματικα:

Εφαρμόζοντας την κινηματογραφική εκπαίδευση

• Να προσομοιώσουμε περιβάλλοντα και
καταστάσεις από τον πραγματικό κόσμο.

• Να πετύχουμε τη συνολική αλλαγή στάσης
μαθητών και μαθητριών και όχι μόνο εκείνων
που είναι θύτες και θύματα.

• Να εισάγουμε τα παιδιά στον οπτικό
εγγραμματισμό.

• Να διδάξουμε με τον πιο ευχάριστο και
δημιουργικό τρόπο γλώσσα.



Η ταινία μικρού μήκους είναι ένα ιδιαίτερα 
πυκνογραμμένο κινηματογραφικό είδος. 

Στα λίγα λεπτά διάρκειας της συμπυκνώνονται 
ιδέες, μηνύματα, νοήματα και όλη η 
κινηματογραφική γλώσσα



Το 
παγκάκι 

της φιλίας 



Συνέβαλαν καθοριστικά 
με την τέχνη τους οι . . .

• Keith Haring

• Αλέξης Ακριθάκης

• Vincent Van Gogh

• Vasili Kandinsky

• Γιάννης Γαΐτης

• Yayoi Kusama

• Henry Matisse



Στο πρόγραμμα με θέμα την μοντέρνα τέχνη

• Μελετήσαμε την ζωή και το έργο καλλιτεχνών
του 20ου και του 21ου αιώνα

• Εμπνευστήκαμε και ζωγραφίσαμε με αφορμή τα
έργα τους

• Ζωγραφίσαμε ένα παγκάκι που ήρθε, από το
δήμο Θεσσαλονίκης, ειδικά για τις ανάγκες της
τάξης.



• οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές τους
έχουν πολλά ταλέντα και προσόντα.

• δεν επιτρέπεται να χαρακτηρίζουν
αρνητικά τους άλλους χωρίς να ξέρουν
τις δυνατότητές τους.

Τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι: 



Παγκάκι διευκολυντής –
διαμεσολαβητής επικοινωνίας 

• Αν κάποιο παιδί νιώθει δυσάρεστα 
συναισθήματα (θυμό, φόβο, άγχος …)

• Αν έχε μαλώσει με τους συμμαθητές του

• Αν θέλει να βρει φίλους 



• Το παγκάκι έγινε σημείο αναφοράς των 
υπόλοιπων μαθητών και μαθητριών 
του σχολείου για να λύσουν τις 
διαφορές τους, να βρουν φίλους , να 
κατευνάσουν την έντασή τους.

• Ομάδα υποστήριξης από μαθητές και 
μαθήτριες της τάξης 





Συμπεράσματα  κοινωνικών στόχων 

• Βελτιώθηκε η σχέση μαθητών και μαθητριών 

μεταξύ τους.

• Εκφράζουν τα συναισθήματά τους με 

μεγαλύτερη ευκολία και αμεσότητα.

• Διεκδικούν την βελτίωση των σχέσεών τους 

με ευγενικό τρόπο.

• Απασχολούν λιγότερο την διευθύντρια του 

σχολείου με την συμπεριφορά τους στην 

αυλή.



• Τα παιδιά της τάξης δρουν υποστηρικτικά 

στον συμμαθητή τους με την αναπηρία.

• Αυτοδιαχείριση ομάδας – έλεγχος της 

συμπεριφοράς.

• Τεχνική της « ασπίδας»

Συμπεράσματα  κοινωνικών στόχων 
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Ευχαριστούμε πολύ!


