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Μαθησιακά αποτελέσματα

• Να εμπλακούν σε δραστηριότητες που συσχετίζουν 
την αγάπη προς τον πλησίον με την 
διαφορετικότητα. 

• Να αναφέρουν παραδείγματα «διαφορετικών» 
ανθρώπων – αναγνωρίζοντας την διαφορετικότητα.

• Να εκφράσουν σκέψεις, απόψεις ίσως και φόβο για 
τους άλλους που είναι «διαφορετικοί» από εμάς.

• Να αναφέρουν λόγους για τους οποίους πρέπει να 
συμβιώνουν αρμονικά με όλους τους συνανθρώπους 
τους παρά τη διαφορετικότητα.  

• Να αναφέρουν λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να σεβόμαστε όλους τους συνανθρώπους μας να 
δείχνουμε αγάπη και κατανόηση.





ΤΟ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ 

ΛΙΒΑΔΙ
(θεατρικό 
παιχνίδι!)



…χωράνε και τα 
δύο είδη 

λουλουδιών μέσα 
στο ίδιο λιβάδι;;;

…μόνο δύο είδη 
λουλουδιών 
μπορεί να 

στολίσουν το 
λιβάδι;;;

…πότε είναι 
περισσότερο 
στολισμένο;;;

…για ποιο 
θέμα θα 

μιλήσουμε 
σήμερα;;;



Διαφορετικός -
διαφορετική



…χμμμ ποιος 
μπορεί να είναι 
διαφορετικός;;;

;;

…χμμμ γιατί οι 
άνθρωποι είναι 

τόσο 
διαφορετικοί;;;



Η διαφορετικότητα (βίντεο 1, 2 & 3)



Τι μας 
δείχνουν οι 
εικόνες;;;

?

Ποιος είναι ο 
διαφορετικός

;;;;



Η διαφορετικότητα 
(βίντεο 4, 5, 6 & 7)



Τι μας δείχνουν 
αυτά τα βίντεο;;;

Γιατί ο ήρωας 
είναι 

διαφορετικός;;;;

Είναι κατώτερος 
από τους 
άλλους;;;



Μπορούμε να 
σκεφτούμε άλλα 

παιδιά που μπορεί 
να είναι 

διαφορετικά από 
εμάς;;;

… χμμμ… αξίζουν να 
τα αγαπάμε και να 

κάνουμε παρέα μαζί 
τους;;;;; …γιατί;;;;



Η διαφορετικότητα (βίντεο 8)



Χμμμ τι μας 
δείχνει το 
βίντεο;;





Συμφωνώ – διαφωνώ 

Ο χριστιανός κάνει 
σχέσεις με τους άλλους 
επειδή έχει κίνητρο την 

αγάπη!!!!



Αγαπάμε μόνο 
όσους είναι ίδιοι με 

μας!!!!



Όταν βλέπουμε ένα 
παιδί να το 

κοροϊδεύουν οι άλλοι 
εμείς οι χριστιανοί  

καθόμαστε και 
γελάμε!!!!



Όταν χτυπάνε ένα παιδί επειδή είναι μαύρο εμείς 
οι χριστιανοί το χτυπάμε μαζί τους!!!  



Χμμμμ όλοι οι 
άνθρωποι διαφέρουν 

μεταξύ τους!!!!



Ένα παιδί που είναι 
σε καροτσάκι δε 

μπορεί να παίζει με 
τα άλλα παιδιά γι 

αυτό είναι 
κατώτερο!!!!



Όλοι οι άνθρωποι φοβούνται και 
στεναχώριουνται!!!!!!



Χμμμ οι χριστιανοί δεν 
παίζουν με άσχημα και 

βρώμικα παιδιά!!!



…δε μπορώ να παίζω με ένα 
μαύρο παιδί!!!!!



… όλα τα παιδιά του κόσμου πρέπει να 
παίζουν και να χαμογελούν!!!!




