
Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των 5 και βάλτε τις να καθίσουν σε ένα ή δύο τραπέζια (ανάλογα 
με τον αριθμό των μαθητών) και βεβαιωθείτε, ως επικεφαλής της δραστηριότητας, ότι οι 
ομάδες αποτελούνται από παιδιά διαφορετικά μεταξύ τους και ότι είναι χαλαρά. Τώρα 
δώστε τους το φύλλο με τα παραδείγματα λογότυπων, ένα μεγάλο άσπρο φύλλο χαρτιού 
και χρωματιστά μολύβια. 

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ– ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

7-11 ετών

Ομάδες των 5

40-50 minutes

ΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΑΣ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ 
ΜΑΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Λίστα υλικών που θα χρειαστούν:
• Παραδείγματα λογότυπων (δείτε πιο κάτω)
• Άδεια μεγάλα φύλλα χαρτιού και χρωματιστά μολύβια

Ethic Values – Problem Solving

Let’s agree and make our own logo

Separate the classroom in groups of 5 children and make them sit around one or two tables (depending on the 
size) and make sure, as workshop leader, the groups are formed by children of different nature and that they are 
relaxed.  Now show them a copy of the Logo example sheet, a big blank paper sheet and colours:

List of needed materials :
• Logo examples sheet as example (see below)
• Big blank sheets and colours

40-50 minutes

Groups of 5 
children

7-11 years



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιο κάτω ως εισαγωγή:
«Το λογότυπο είναι ένα γραφικό σήμα, ένα έμβλημα ή ένα σύμβολο, που χρησιμοποιείται 
συνήθως από οργανισμούς, δηλαδή πολλούς ανθρώπους που έχουν ένα κοινό στόχο ή 
κοινά στοιχεία, για να τους βοηθήσει να είναι αναγνωρίσιμοι από το κοινό. Τα λογότυπα 
είναι είτε εντελώς γραφικά (σύμβολα/εικόνες) ή αποτελούνται από το όνομα του 
οργανισμού (λεκτικό σήμα)».

Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι ένα λογότυπο πρέπει να τους αντιπροσωπεύει ως 
ομάδα μέσα στο σχολείο. Μπορούν να εμπνευστούν από κάτι που τους αρέσει, που 
βλέπουν ή βιώνουν μαζί στο σχολείο.

Πώς να εφαρμόσετε την άσκηση:

Δώστε στα παιδιά 10-15 λεπτά να σχεδιάσουν το λογότυπο.
Αφού σχεδιάσουν τα λογότυπα, μπορούν να παίξουν ένα μικρό παιχνίδι, απλά για να 
κάνουν ένα διάλειμμα και να κινηθούν.

Παιχνίδι: Βάλτε τα παιδιά να καθίσουν στις κανονικές τους θέσεις. Σε αυτό το παιχνίδι 
ο δάσκαλος διαλέγει ένα χρώμα και ένα μέρος του σώματος. Τα παιδιά πρέπει να βρουν 
ένα αντικείμενο στο δωμάτιο με αυτό το χρώμα και μετά να αγγίξουν το αντικείμενο 
με το μέρος του σώματος που είπε ο δάσκαλος. Για παράδειγμα, αν ο δάσκαλος είπε 
«πορτοκαλί» και «αγκώνας», τα παιδιά πρέπει να βρουν ένα πορτοκαλί αντικείμενο και να 
το αγγίξουν με τον αγκώνα τους. Το παιδί που θα κάνει την οδηγία πιο αργά θα κάθεται 
κάτω. Ο δάσκαλος συνεχίζει να λέει ονόματα και μέρη του σώματος και το παιδί που θα 
μείνει τελευταίο είναι ο νικητής/τρια.

Μετά το παιχνίδι, βάλτε τους μαθητές να κάτσουν ξανά γύρω από το τραπέζι και συνεχίστε 
με το επόμενο μέρος της άσκησης. Ζητήστε από κάθε ομάδα να διαλέξει ένα εκπρόσωπο, 
ο οποίος θα είναι το μόνο άτομο που θα επιτρέπεται να μιλά εκ μέρους της ομάδας.

Ο εκπρόσωπος θα δείξει το λογότυπο στην τάξη, εξηγώντας τα διαφορετικά μέρη του και 
από πού είναι εμπνευσμένο.

Μετά από την παρέμβαση του κάθε εκπροσώπου, οι εκπρόσωποι θα πρέπει να συμφωνήσουν 
ποιο λογότυπο αντιπροσωπεύει καλύτερα την τάξη ως σύνολο ή να συμφωνήσουν σε 
έναν συνδυασμό τους, με στόχο να δημιουργήσουν μια τελική εκδοχή του λογότυπου της 
τάξης. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας δεν μπορούν να παρέμβουν στη συζήτηση άμεσα. Αν 
θέλουν να επικοινωνήσουν κάτι, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να παραδώσουν 
ένα γραπτό σημείωμα που να εξηγεί τι θέλουν να πει ο εκπρόσωπος εκ μέρους τους.

Μετά τη συζήτηση, η/ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει ερωτήσεις που θα παρακινήσουν 
τους μαθητές να αναστοχαστούν και να αναλύσουν όλη τη διαδικασία (π.χ. Ποιες δυσκολίες 
συναντήσατε στη δημιουργία του λογότυπου; Έχετε κοινά στοιχεία; Τα βρήκατε εύκολα; 
Συμφωνούσαν όλα τα μέλη της ομάδας με τις προτάσεις των υπολοίπων; Γιατί; Είμαστε 
διαφορετικοί; Αυτό είναι καλό ή κακό; Συμφώνησε κάποιο μέλος της ομάδας με τη γνώμη 
κάποιου άλλου, ακόμη και αν θεωρούσε ότι η δική του/της πρόταση ήταν καλύτερη; Είναι 
εύκολο να καταλάβουμε τις ιδέες των άλλων; Είναι απαραίτητο να ακούμε τις εξηγήσεις 
και τις ιδέες των άλλων, για να φτάνουμε σε συμφωνία; Αισθανθήκατε ότι η υπόλοιπη 
ομάδα σας άκουγε;).

Ακόμη, προσπαθήστε να παρακινήσετε τον αναστοχασμό σχετικά με το πόσο δύσκολος 
ήταν ο ρόλος του εκπροσώπου και αν οι εκπρόσωποι μπόρεσαν να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις των μελών της ομάδας. Αντίστοιχα, ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να 
εξηγήσουν πώς ένιωθαν, όταν εκπροσωπούνταν από κάποιον άλλο χωρίς να μπορούν να 
παρέμβουν άμεσα.



Κάντε όλες τις ερωτήσεις. Ο στόχος είναι να γίνει μια πρώτη προσέγγιση στις έννοιες του 
αναστοχασμού, της συλλογικής ταυτότητας, της ενσυναίσθησης και της ανεκτικότητας 
και να βοηθηθούν τα παιδιά, ώστε να καταλάβουν τη σημασία του να ακούνε και να 
σέβονται τις συνεισφορές των άλλων.

Σημείωση: Τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας (10-11) μπορούν να 
ενθαρρυνθούν να βρουν πληροφορίες για τη δύναμη των συμβόλων, ειδικά των 
λογότυπων, π.χ. τα σύμβολα ως οχήματα νοήματος. Για παράδειγμα, κάθε ομάδα βρίσκει 
ένα ενδιαφέρον νόημα πίσω από ένα λογότυπο που ξέρει: στο λογότυπο της Amazon, το 
τόξο σημαίνει από το Α ως το Ζ, αφού πουλούν μια ποικιλία προϊόντων, ενώ η καμπύλη 
θυμίζει ένα χαμόγελο, που συμβολίζει την ικανοποίηση των πελατών.

Πηγή: We all like our logo. ETHIKA project.


