
Αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στα παιδιά, καθώς 
θα χρειαστεί να φέρουν μαζί τους τα αγαπημένα τους παιχνίδια. Οι επιβλέποντες 
εκπαιδευτικοί πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά δεν θα το ξεχάσουν. 
Οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί θα χρειαστούν επίσης για τα παιδιά χαρτί γραφής, μερικά 
στυλό και κηρομπογιές και θρανία για να κάθονται τα παιδιά δίπλα δίπλα ανά ζευγάρια. 
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Διερευνήστε τον εαυτό σας μέσω του διαλόγου με τους άλλους. 

Ανακαλύψτε μαζί τις βασικές σκέψεις και αισθήματα με στόχο την καλύτερη κατανόηση 
του εαυτού.

Μοιραστείτε τις ιδέες σας με τους άλλους, με στόχο την τελειοποίηση των ικανοτήτων 
του ενδιαφέροντος για τους εαυτούς σας, των σχέσεων με τους άλλους και με τον εαυτό 
σας. 



Πριν τη δραστηριότητα: ζητήστε από τα παιδιά να φέρουν μαζί τους τα αγαπημένα τους 
παιχνίδια και εάν είναι δυνατόν υπενθυμίστε τους να μην το ξεχάσουν. 

Εισαγωγή: Χαιρετήστε τα παιδιά και ρωτήστε τα τι κάνουν σήμερα. 
Δείτε αν έφεραν τα παιχνίδια και συγχαρείτε τα για την επίτευξη της πρώτης ανάθεσης. 
Τώρα, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα.

Χωρίστε τα παιδιά σε ζευγάρια, εάν είναι δυνατόν έτσι ώστε να μην γνωρίζουν πολύ καλά 
το ένα το άλλο. Τα παιδιά θα χρειαστούν λίγο χρόνο για να μάθουν το ένα το όνομα του 
άλλου, για να τακτοποιηθούν και για να έχουν αρκετό χώρο ώστε το ζευγάρι να μπορεί να 
συζητάει σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, θα είναι καλύτερα, εάν είναι δυνατόν, να κάθονται 
στο θρανίο πρόσωπο με πρόσωπο, κάτι που θα χρειαστεί αργότερα.  

Κάθε παιδί πρέπει έπειτα να κάνει μια σύντομη παρουσίαση του αγαπημένου του παιχνιδιού 
στο ταίρι του. Ζητήστε τους να πουν μόνο τα βασικά πράγματα, όπως: “Αυτό είναι το 
αρκουδάκι μου, ο Τομ, είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι γιατί...”. Αφού ανταλλάξουν 
από μια πρόταση μεταξύ τους, θα κάνουν μια σύντομη συνέντευξη, στην οποία το ένα 
παιδί κάνει ερωτήσεις για το παιχνίδι και το άλλο απαντά, μέχρι και τα δύο παιδιά να 
έχουν ανταλλάξει ρόλους, σε μια δραστηριότητα εντός 5 λεπτών. Θα πρέπει επίσης να 
καταγράψουν κάποιες από τις ερωτήσεις και απαντήσεις. 
Κάποια παραδείγματα ερωτήσεων είναι 
τα ακόλουθα:

 Από που πήρες το παιχνίδι;
Γιατί σημαίνει τόσο πολλά για εσένα; 
Σου αρέσει το παιχνίδι μου; 
Πώς παίζεις με το παιχνίδι σου;
Σου αρέσει να μοιράζεσαι τα παιχνίδια 
σου με τους άλλους; 

Αυτό είναι το μέρος της δραστηριότητας 
Γνωρίστε το παιχνίδι μου. Όταν 
τελειώσουν, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός 
μπορεί να διαθέσει μερικά λεπτά, έτσι 
ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να δείξουν 
κάποια από τα παιχνίδια στην υπόλοιπη ομάδα και να πουν πως ένιωσαν όταν έπαιρναν και 
έδιναν τη συνέντευξη. 

Έπειτα, ξεκινάει το μέρος της δραστηριότητας Γνωρίστε εμένα, κατά το οποίο τα παιδιά 
θα συνεχίσουν με την έρευνα, αλλά τώρα η συνέντευξη θα αφορά τους εαυτούς τους. 
Δύο βασικές ερωτήσεις θα πρέπει να είναι το επίκεντρο της συνέντευξης: Ποιος/α είμαι; 
και Ποιες είναι οι καλές και ποιες οι κακές πλευρές μου; 

Μπορείτε να προτείνετε πιο σχετικές ερωτήσεις, όπως: 

Είσαι πεισματάρης/α; 
Τι κάνεις όταν θυμώνεις; 
Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις; Γιατί;
Γελάς πολύ; 
Τι σε κάνει χαρούμενο/η; 
Πόσο συχνά τα κάνεις αυτά;

Πραγματοποιώντας αυτό το μέρος συνέντευξης, θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να 
μάθουν ποια είναι και πως είναι και γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουν τους εαυτούς τους 
για να μπορούν να ενδιαφέρονται για τους εαυτούς τους με ένα νέο τρόπο.

Before the activity: ask children to bring their favourite toys with them, and if possible remind them not to 
forget it. 

Introduction: Greet the children and ask them how they are doing that day. 
Announce them if they brought the toys, and commend them for completing that first task. Now you can start 
with the activity.

Divide the children into pairs, if possible so that they do not know each other that well. Children should take a 
moment to know each others name, to settle down and to have enough space so that the pair should talk to each 
other in a relaxed atmosphere, if possible it would be best that they face each other next to a desk, which they 
will later need. 

Each child should then shortly present their favourite toy to their partner. Ask them to only tell the basic things, 
like: "This is my teddy Tom, it is my favourite toy because...". After they exchange a sentence between each 
other, they will do a short interview, in which one child asks questions about the toy, and the other replies, until 
they have both exchanged roles within 5 minutes activity. They should also write down some of the questions 
and answers.
Some of the examples for questions are the following:

Where did you get the toy?
 Why does it mean so much to you? 
Do you like my toy? 
How do you play with your toy?
Do you like sharing your toys with others?

This is the Meet my toy part of the activity. After they are done, facilitator can take a few minutes so that the 
children can show some of the toys to the rest of the group, and share how they felt while interviewing and 
being interviewed. 

After that, Meet me part of the activity begins, in which children will continue with the investigation, but now 
conducting the interview about themselves. 
Two principle questions should be the focus of the interview: Who am I? and What are my good and my bad 
sides?

You can propose more relevant questions to be asked, like: 

Are you stubborn? 
What do you do when you get angry? 
What do you want to be when you grow up? Why?
Do you laugh a lot? 
What things make you happy?
How often do you do them? 

By doing this part of the interview, we want to make children aware of who they are and what they are like and 
why it's important to know themselves in order to take care of themselves in a new way. 



Αυτή η συνέντευξη, πρέπει επίσης 
να διαρκέσει έως και πέντε λεπτά και 
να ακολουθηθεί από μια συζήτηση 
σχετικά με τις απαντήσεις τους. Σε 
αυτήν την κεντρική συζήτηση, ο/η 
επιβλέπων εκπαιδευτικός πρέπει να 
ενθαρρύνει τα παιδιά να μιλήσουν 
περισσότερο για τους εαυτούς τους 
και για το ποια νομίζουν ότι είναι, τι 
θέλουν να γίνουν και να αποκτήσουν 
επίγνωση του εαυτού τους και του 
πως μπορούν να τον φροντίσουν σε 
ό,τι αφορά την αυτογνωσία και του τι 
επιδιώκουν, τι θέλουν σε αυτήν την 
ηλικία. 

Τα παιδιά μπορούν να δώσουν παραδείγματα για το τι σημαίνει να έχεις καλές και κακές 
πλευρές, για το τι σημαίνει να λειτουργείς με καλό ή κακό τρόπο και για το ποια είναι η 
επιθυμητή συμπεριφορά σε διάφορες καταστάσεις. Θα μπορούσαν επίσης να προτείνουν 
το ένα στο άλλο τι να κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις ή πως να λειτουργήσουν, σύμφωνα 
με την άποψή τους. 

Αυτή η συζήτηση εξαρτάται επίσης από τις ικανότητες του εκπαιδευτικού, να κάνει 
σχετικές ερωτήσεις που να είναι ανοιχτές και να προκαλούν συμμετοχή, που θα 
παρακινούν τα παιδιά να σκεφτούν και να καταλάβουν περισσότερο τις πράξεις τους και 
τη σχέση με τον ίδιο τους τον εαυτό. Στην ηλικία τους θα πρέπει να έχουν αναλάβει ήδη 
αρκετά από τα καθήκοντα της φροντίδας του εαυτού τους, σε ό,τι αφορά την υγιεινή ή 
κάποια άλλα βασικά καθήκοντα, έτσι η ανάπτυξη του Εαυτού σε σχέση με τους άλλους 
σε μια ομάδα και του Εαυτού ως μέλος μιας ομάδας πρέπει επίσης να δρομολογηθεί και 
να αξιολογηθεί. Μιλώντας στους άλλους για τα αναφερόμενα ζητήματα τα βοηθάει να 
κατανοήσουν καλύτερα αυτές τις σχέσεις. 

Για την ολοκλήρωση της ανοικτής συζήτησης, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός μπορεί να 
προτείνει μια περίληψη της συζήτηση, με τέτοιο τρόπο όπου κάθε παιδί θα σκεφτεί μια 
λέξη με την οποία θα μπορούσε να περιγράψει τη συζήτηση, η οποία τους προσφέρει την 
ευκαιρία να σκεφτούν και να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία συλλογισμού των όσων 
έχουν ακούσει. 

Και για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός δίνει 
στα παιδιά ένα χαρτί και κηρομπογές για να ζωγραφίσουν ένα πορτρέτο τους που να 
απεικονίζει τα αισθήματά τους για 
τη δραστηριότητα, με το οποίο θα 
έχουν άμεσο αντίκτυπο για το πως 
τα επηρέασε αυτή η δραστηριότητα. 
Θα μπορούσαμε να τους προτείνουμε 
να ζωγραφίσουν τους εαυτούς τους 
ως χαρούμενους, ικανοποιημένους, 
μπερδεμένους, ίσως θυμωμένους ή 
δυσαρεστημένους, αλλά τονίζοντας 
ότι πρέπει να είναι ειλικρινείς και να 
ζωγραφίσουν ένα πορτρέτο που το 
θεωρούν κατάλληλο για το τέλος 
της δραστηριότητας, δείχνοντάς το 
εντέλει στην υπόλοιπη ομάδα και 
εξηγώντας τη ζωγραφιά τους. 

This interview also may last up to five minutes, and is followed by a discussion about their answers. In this 
main discussion facilitator needs to motivate children to speak more about themselves and who they think they 
are, what they want to be and to bring awareness of their own selves and how it could be taken care of in 
regards to their understanding of themselves and what they strive for, what they want at that age. 

Children may give examples of what it means to have good and bad sides, what it means to act in a good or bad 
way and which is the desired behavior in different situations. They could also recommend to each other what to 
do in those situations, or how to act according to their own opinion. 

This discussion also depends on the facilitator's abilities to ask relevant questions which are open and engaging, 
which motivate children to think and to further understand their actions and relationship toward their own self. 
At their age they should have already mastered many of the tasks self-care usually refers to when it come to 
hygiene or some other basic tasks, so development of the Self in relation toward others in the group and the Self 
as part of the group needs also to be addressed and valued. Talking to others about mentioned issues helps them 
better understand such relations. 

In order to conclude opened discussion, facilitator might propose a summary of the discussion in a way that 
every child thinks of one word by which they would describe the discussion, which offers them a chance to 
conceptualize and engage into thinking process about everything they have heard. 

And in order to conclude the activity, facilitator offers children a paper and crayons to draw a self portrait 
depicting their feelings about the activity, by which we will have immediate feedback of how this activity 
affected them.
We could suggest them to draw themselves as happy, satisfied, confused, maybe angry or displeased, but 
emphasizing that they should be honest and draw a portrait as they see fit for the end of the activity, finally 
showing to the rest of the group and explaining their drawing. 

This interview also may last up to five minutes, and is followed by a discussion about their answers. In this 
main discussion facilitator needs to motivate children to speak more about themselves and who they think they 
are, what they want to be and to bring awareness of their own selves and how it could be taken care of in 
regards to their understanding of themselves and what they strive for, what they want at that age. 

Children may give examples of what it means to have good and bad sides, what it means to act in a good or bad 
way and which is the desired behavior in different situations. They could also recommend to each other what to 
do in those situations, or how to act according to their own opinion. 

This discussion also depends on the facilitator's abilities to ask relevant questions which are open and engaging, 
which motivate children to think and to further understand their actions and relationship toward their own self. 
At their age they should have already mastered many of the tasks self-care usually refers to when it come to 
hygiene or some other basic tasks, so development of the Self in relation toward others in the group and the Self 
as part of the group needs also to be addressed and valued. Talking to others about mentioned issues helps them 
better understand such relations. 

In order to conclude opened discussion, facilitator might propose a summary of the discussion in a way that 
every child thinks of one word by which they would describe the discussion, which offers them a chance to 
conceptualize and engage into thinking process about everything they have heard. 
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