ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

6 ετών

10-20

ΠΩΣ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

~60 λεπτά

Κατανόηση των συναισθημάτων, αισθημάτων και βίας / Δίκαιης Διαμάχης / Συναισθηματικής
Νοημοσύνης / Κοινωνικής Ικανότητας / Αίσθησης της Ευθύνης
Μαθησιακοί στόχοι αυτής της δραστηριότητας:
- Να δουν τα παιδιά πόσο γρήγορα μπορούν να ξεπεραστούν τα όρια μεταξύ παιχνιδιού
και βίας
- Αποδοχή και σεβασμός των αισθημάτων των άλλων
- Επίλυση διαμαχών και υπέρβαση εντάσεων
- Υποστήριξη των παιδιών ώστε να μιλάνε ανεμπόδιστα για τα αισθήματά τους

Αυτή η άσκηση χωρίζεται σε δύο βήματα.
Προετοιμασία:
- Για το 1ο βήμα (“Η δύναμη της βίας”) θα χρειαστείτε ένα σχοινί, ή κάτι παρόμοιο, για να
φτιάξετε ένα (μεγάλο) κύκλο ή μια γραμμή στο δάπεδο.
- Για το 2ο βήμα (“Τι έγινε;”) θα χρειαστείτε χαρτί και μολύβι για κάθε παιδί.

ΒΗΜΑ #1:
1) Χρησιμοποιώντας το σχοινί, ή παρόμοιο υλικό, σχεδιάστε μια γραμμή στο δάπεδο και
έπειτα χωρίστε την ομάδα σας σε ζευγάρια.
2) Κάθε ζευγάρι πρέπει να σταθεί κατά μήκος της γραμμής (κύκλου). Τα ζευγάρια θα
πρέπει να κοιτάνε ο ένας τον άλλον.
3) Τα παιδιά πιάνονται από τα χέρια και προχωράνε ένα ή δύο βήματα προς τα εμπρός,
μέχρι να βρεθούν πολύ κοντά το ένα στο άλλο, και γέρνουν το ένα προς στο άλλο.
4) Τώρα πείτε τους να προσπαθήσουν να σπρώξουν το ταίρι τους αργά προς τα πίσω (όχι
πολύ δυνατά). Όσο σπρώχνουν ο ένας τον άλλον, πρέπει να κρατιούνται συνεχώς από τα
χέρια.
+++
Σημείωση: Ο κανόνας λέει πως δεν πρέπει να συμβεί κάτι ανεπιθύμητο. Κανείς δεν πρέπει
να πληγωθεί σωματικά ή διανοητικά. Επιτρέπεται μόνο η προσεκτική πίεση του συμπαίκτη
με τα χέρια. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, εσείς και τα παιδιά έχετε το δικαίωμα να πείτε
“STOP”, οποιαδήποτε στιγμή. Πείτε το στα παιδιά σας.
5) Έπειτα από μερικά λεπτά “σπρωξίματος”, ολοκληρώστε την άσκηση και ρωτήστε τα
παιδιά:
- Πως νιώσατε κατά την άσκηση;
- Τι σας συναίβει;
- Ήταν μια δίκαιη “μάχη”; Εάν όχι, γιατί;
- Τι θέλετε να αλλάξει για έναν δεύτερο γύρο;
=> Πριν συνεχίσετε, δώστε στα παιδιά σας το χρόνο για να εκφράσουν προφορικά τις
ιδέες τους.
6) Επαναλάβετε την άσκηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου.
7) Συλλογισμός:
Μετά το δεύτερο γύρο, κάντε ξανά στα παιδιά κάποιες ερωτήσεις:
1) Τι συνέβη αυτή τη φορά;
2) Υπήρξε βία;
3) Τι αντιληφθήκατε;
4) Ήταν πιο δίκαιος αυτός ο γύρος;
5) Τι άλλο παρατηρήσατε;
6) Πως νιώσατε όταν το ταίρι σας ήταν πιο δυνατό/πιο αδύναμο;
7) Ποιος το διασκέδασε περισσότερο; – ο δυνατός ή ο αδύναμος συμπαίκτης;
=> Πριν συνεχίσετε, δώστε στα παιδιά σας το χρόνο για να εκφράσουν προφορικά τις
ιδέες τους.
+++
Συμβουλή: Κάντε ένα μικρό διάλειμμα μεταξύ των ΒΗΜΑ #1 και ΒΗΜΑ #2. Αυτό θα
βοηθήσει τους μαθητές σας να ηρεμήσουν μετά την κατάσταση “μάχης” από το ΒΗΜΑ #1.
+++
ΒΗΜΑ #2:
1) Συζητήστε με την ομάδα σας – μετά τη δραστηριότητα από το ΒΗΜΑ #1 – εάν υπήρξε
κάποια δίκαιη μάχη. Συζητήστε μαζί τους εάν μπορεί ποτέ μια μάχη να είναι δίκαιη και
σκεφτείτε τι θα μπορούσε να την κάνει δίκαιη. Υπάρχουν μάχες που (δεν) είναι δίκαιες;
Ρωτήστε τα παιδιά για παραδείγματα από τη ζωή τους ή να δώσουν κάποια ιδέα για την
άποψή τους.
2) Ρωτήστε τα παιδιά σας αν οι μάχες μπορούν να είναι μόνο “σωματικές”.

3) Ρωτήστε τα παιδιά σας αν είναι εύκολο να κρίνουν εάν μάχες που προέκυψαν για αστείο
έγιναν με δίκαιο ή άδικο τρόπο (π.χ. παιδιά που παλεύουν στην παιδική χαρά);
4) Συζητήστε τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος εάν δει μια μάχη;
=> Προετοιμάστε κάποιες απαντήσεις για να καθοδηγήσετε τα παιδιά σας προς μια
ρεαλιστική και αυτό-προστατευτική κατανόηση.
+++
Επιπρόσθετος συλλογισμός αυτής της δραστηριότητας (για παιδιά που έχουν ήδη μάθει
να γράφουν):
Μοιράστε χαρτιά και μολύβια και ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν μία λίστα με το τι
πρέπει να κάνουν εάν μια διαμάχη τεθεί εκτός ελέγχου.
Ζητήστε τους να ακολουθήσουν τις παρακάτω ερωτήσεις:
- Χρειάζονται περισσότεροι κανόνες από αυτούς που αναφέρθηκαν στη δραστηριότητα
ΒΗΜΑ #1 και #2;
- Τι μπορεί να βελτιωθεί;
- Τι θα μπορούσατε να κάνετε εάν βρεθείτε σε μια διαμάχη;
- Τι μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα;

Η βασική ιδέα αυτής της δραστηριότητας προέρχεται από το πρόγραμμα “Strong children
- less violence” (Δυνατά παιδιά – λιγότερη βία) και προσαρμόστηκε στο σκοπό και τη
στοχευόμενη ομάδα του προγράμματος AVAL της ILI-FAU.
Πηγή:
Strong children - less violence (Δυνατά παιδιά – λιγότερη βία). Sammlung pädagogischer
Übungen und Spiele für Kita und Grundschule, url: https://www.vhs-th.de/ﬁleadmin/redaktion/
Der_Verband/Downloads/DL-KitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf

