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1. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ AVAL
Οι πολλές και συνεχείς αλλαγές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στον σύγχρονο κόσμο, φαίνεται να γεννούν ένα
αίσθημα ανασφάλειας που διαπερνά όλους τους τομείς της ζωής, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο και η εργασία.
Για αντιμετώπιση αυτών των προκλησεων, το ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ (Unesco, 2014) γίνεται όλο και πιο
αναγκαίο. Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι το στάδιο της πρώιμης σχολικής αγωγής αποτελεί την πιο σημαντική
φάση για μια υγιή ανάπτυξη (Stiles, Jernigen, 2010; Jolles, Crone 2012). Έχοντας υπόψη αυτό το πλαίσιο, διαφαίνεται
μια υποσχόμενη προοπτική που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις προκλήσεις.
Πρόκειται για την εκπαίδευση που ακολουθεί μια διαπολιτισμική προσέγγιση, ικανή να συνδέσει την αρχή του
σεβασμού της διαφορετικότητας με τις αρχές της ισότητας και της κοινωνικής ευθύνης.
Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται συνεχώς να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην εκπαίδευση, να υποστηρίξουν
τις αναπτυξιακές διαδικασίες και να προωθήσουν την αυτόνομη μάθηση. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για αναβάθμιση
της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας (Early childhood education and care, ECEC) και των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την Εκπαίδευση Ηθικών Αρχών και Αξιών (Ethics and
Values Education, EVE).
Το έργο AVAL - Added VALue Learning for Preschool Teachers & Pedagogical Coordinators αντιμετωπίζει άμεσα τις
ανάγκες των παιδαγωγών, παρέχοντας μεθοδολογία και εκπαιδευτικά εργαλεία για την εφαρμογή της Εκπαίδευσης
Ηθικών Αρχών και Αξιών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.
Το AVAL είναι μια σύμπραξη δέκα οργανισμών εταίρων (ΜΚΟ, πανεπιστημίων και εταιρειών συμβουλευτικής) από
οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι ενώνουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σχετικά με την Προσχολική Εκπαίδευση
και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα των υλικών του έργου.
Η ομάδα του AVAL εργάζεται για τον σχεδιασμό και την παροχή εκπαιδευτικών υλικών που είναι προσαρμοσμένα
στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην προσχολική εκπαίδευση (0-6 χρονών) και
δασκάλων δημοτικών σχολείων (6-11 χρονών).
Το παρόν εγχειρίδιο είναι ένα αποτέλεσμα της εξειδίκευσης των εταίρων στην Εκπαίδευση των Ηθικών Αρχών και
Αξιών και θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς και κηδεμόνες χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία.
Στόχος αυτών των εργαλείων είναι να βοηθήσουν τους ενήλικες να καθοδηγήσουν τα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν
βαθιά δέσμευση σε αξίες, με τρόπους κατάλληλους για την ηλικία στην οποία βρίσκονται.
Ο στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε, να δοκιμάσουμε και να δημιουργήσουμε ένα μαθησιακό περιβάλλον που να
βασίζεται στην πράξη και το οποίο να εστιάζει στην εκμάθηση αξιών. Κατηγοριοποιούμε αυτές τις αξίες σε τρία
επίπεδα:
•

Ο ΕΑΥΤΟΣ – ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

•

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

•

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Για να δοθεί η δυνατότητα ευέλικτης και αυτόνομης μάθησης, τα υλικά είναι επίσης διαθέσιμα και ηλεκτρονικά, σε
ένα περιβάλλον που προωθεί την εύκολη πρόσβαση, την αλληλεπίδραση και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης.
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τους εταίρους, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
http://valueseducation.odl.org/
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΘΙΚΩΝ
ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Η Εκπαίδευση Ηθικών Αρχών και Αξιών είναι ένας τομέας της εκπαίδευσης απαραίτητος στον σύγχρονο κόσμο,
αφού βοηθά τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να αναστοχαστούν για τις αξίες και να σκεφτούν για βασικές έννοιες
ηθικής, όπως είναι το ‘καλό’, ο σεβασμός, η αυτοεκτίμηση, η ρύπανση και η ανακύκλωση, η υπευθυνότητα, η φιλία
και άλλα παρόμοια θέματα που έχουν να κάνουν με την ηθική.
Η Εκπαίδευση Ηθικών Αρχών και Αξιών βοηθά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων και των
κοινοτήτων τους. Όπως εξηγεί ο Strahovnik:

«Ο όρος Εκπαίδευση Ηθικών Αρχών και Αξιών αφορά όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης οι οποίες
σχετίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με ηθικές διαστάσεις της ζωής και που η φύση τους είναι τέτοια
ώστε να μπορούν να δομηθούν, να ρυθμιστούν και να παρακολουθηθούν με κατάλληλες εκπαιδευτικές
μεθόδους και εργαλεία. Μεταξύ των βασικών στόχων της Εκπαίδευσης Ηθικών Αρχών και Αξιών είναι
και οι ακόλουθοι: να κινητοποιήσει τον ηθικό αναστοχασμό, την ευαισθητοποίηση, την υπευθυνότητα
και τη συμπόνια ανάμεσα στα παιδιά, να παρέχει στα παιδιά γνώση για σημαντικές ηθικές αρχές
και αξίες, να τα εξοπλίσει με νοητικές ικανότητες (κριτική σκέψη και αξιολόγηση, αναστοχασμό,
ανακάλυψη, κατανόηση, λήψη αποφάσεων, μη γνωστικές ικανότητες όπως η ενσυναίσθηση) για
υπεύθυνη ηθική κρίση, να αναπτύξει προσεγγίσεις για την οικοδόμηση ενός σχολικού περιβάλλοντος
ως μιας κοινότητας ηθικής και να κάνει τα άτομα να σκεφτούν τους εαυτούς τους στο πλαίσιο άλλων
τοπικών και παγκόσμιων κοινοτήτων, με αποστολή να συμβάλουν στο κοινό καλό»(Ćurko et al, 2015, 5).

Οι στόχοι της Εκπαίδευσης Ηθικών Αρχών και Αξιών συμβαδίζουν με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας στην
οποία η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική και πολιτική αλλά και ηθική. Η ανάγκη για εκπαίδευση σχετικά με τις ηθικές
αξίες καθίσταται όλο και πιο προφανής. Είναι μια σύγχρονη και καλά αναπτυγμένη προσέγγιση στην οποία τα παιδιά
και οι νέοι ενθαρρύνονται να σκεφτούν για σημαντικές αξίες.
Ο στόχος της Εκπαίδευσης Ηθικών Αρχών και Αξιών δεν είναι να πει στα παιδιά τι είναι καλό και τι όχι. Στόχος είναι να
διδάξει τα παιδιά να σκέφτονται για τις αξίες και να καταλήγουν μόνοι τους σε συμπεράσματα. Διδάσκοντας τα παιδιά
να σκέφτονται για τις αξίες και να αναπτύσσουν τη δική τους γνώμη, τους δίνουμε τα εργαλεία να κατανοήσουν
τους εαυτούς τους και τον κόσμο γύρω τους. Έτσι, τα παιδιά μπορούν να επεξεργαστούν τα συναισθήματα και τις
σκέψεις τους, να κατανοήσουν την οπτική άλλων ανθρώπων και να βρουν τη δική τους προσωπική πυξίδα για λήψη
αποφάσεων σε όλα τα στάδια της ζωής τους.
Στο παρόν εγχειρίδιο, η ομάδα του έργου AVAL ετοίμασε 46 βοηθητικά εκπαιδευτικά εργαλεία. Το εκπαιδευτικό αυτό
υλικό βασίζεται σε ποικίλες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις.
Μπορείτε να δοκιμάσετε όλο αυτό το υλικό με τα παιδιά σας, ως γονέας, κηδεμόνας ή εκπαιδευτικός.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Εκπαίδευση Ηθικών Αρχών και Αξιών, ψάξτε για τις αντίστοιχες πηγές στο
τέλος του παρόντος εγχειριδίου, όπου θα βρείτε επίσης και σύντομες πληροφορίες για τους οργανισμούς και τα
άτομα που εμπλέκονται στο έργο AVAL.
Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε το ταξίδι σας στην Εκπαίδευση Ηθικών Αρχών και Αξιών!
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2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν πόρο για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, γονείς και κηδεμόνες που εμπλέκονται
στην εκπαίδευση και ανατροφή παιδιών ηλικίας από 0-11 χρονών. Το εγχειρίδιο παρέχει θέματα ηθικής που μπορούν
να βοηθήσουν τα παιδιά να εξερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους σε σχέση με την κοινότητα και το περιβάλλον τους.
Το σύνολο των 46 διαθέσιμων εκπαιδευτικών υλικών βασίζεται σε μια καινοτόμο και προσαρμόσιμη μεθοδολογία η
οποία μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί στο πλαίσιο τυπικής και μη τυπικής μάθησης και καθημερινών δραστηριοτήτων.
Το εκπαιδευτικό υλικό σχετίζεται άμεσα με την Εκπαίδευση Ηθικών Αρχών και Αξιών και χωρίζεται σε τρεις βασικές
κατηγορίες:

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ – Ανάπτυξη και κατανόηση προσωπικών αξιών και της σχέσης τους με
τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες μας.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ – Κατανόηση του συνόλου των κοινωνικών
αξιών και πώς αλληλεπιδρούμε με άλλους ανθρώπους αναπτύσσοντας διαφορετικές
σχέσεις στην κοινότητά μας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ – Εξερεύνηση του κόσμου και ευαισθητοποίηση σχετικά
με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, για τα οποία μπορούμε να βρούμε οικολογικές
λύσεις που να βελτιώνουν το επίπεδο της ζωής μας.

Το εκπαιδευτικό υλικό αξιοποιεί διαφορετική μεθοδολογία για την καθεμία από τις τρεις ηλικιακές ομάδες: 0-3
χρονών, 3-6 χρονών και 7-11 χρονών. Είναι κατάλληλο για το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών στην αντίστοιχη
ηλικιακή ομάδα και ανταποκρίνεται στο κατάλληλο στάδιο της γνωστικής, κινητικής, συναισθηματικής και ηθικής
τους ανάπτυξης.
Το εγχειρίδιο είναι μαθητοκεντρικό, δηλαδή παρουσιάζει μεθόδους ενεργούς μάθησης οι οποίες εμπλέκουν άμεσα
τα παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία. Προσφέροντας πρακτικές δραστηριότητες και ερωτήσεις που κινητοποιούν
την έμφυτη περιέργειά τους, τα παιδιά γίνονται το κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας.
Το προτεινόμενο υλικό παρουσιάζει προβλήματα της καθημερινής ζωής καθώς και καταστάσεις και αντικείμενα
που προσελκύουν την προσοχή των παιδιών, προωθώντας τη διαδραστική συμμετοχή τους. Επιπλέον, η κάθε
δραστηριότητα είναι σχεδιασμένη να θέτει σε προβληματισμό τα παιδιά και να στηρίζει τη μαθησιακή τους
διαδικασία, ενισχύοντας την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.
Οι μαθησιακοί στόχοι συνδέονται στενά με την Εκπαίδευση Ηθικών Αρχών και Αξιών, η οποία καλλιεργεί την
ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών μέσα από θέματα ηθικής και μέσα από την ενεργό
μάθηση.
Τα επιλεγμένα θέματα ηθικής και οι εκπαιδευτικές μεθοδολογίες που αναπτύσσουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης
θα βοηθήσουν τα παιδιά να γίνουν πιο ανεξάρτητα, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, αυτονομία και να έχουν ένα
ξεκάθαρο προσανατολισμό για το τι θέλουν για τον εαυτό τους στην καθημερινή τους ζωή.
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3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Τα θέματα συνδέονται με την Εκπαίδευση Ηθικών Αρχών και Αξιών και χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες για
τρεις ηλικιακές ομάδες (0-3 χρονών, 3-6 χρονών και 7-11 χρονών).
Παρόλο που τα θέματα συνδέονται μεταξύ τους στο πλαίσιο ενός βασικού ζητήματος ηθικής, το κάθε εκπαιδευτικό
υλικό μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και μόνο του, ως ανεξάρτητη αυτοτελής πηγή.
Παρόλο που οι στόχοι και η μεθοδολογία του εκπαιδευτικού υλικού αντιστοιχεί στις προτεινόμενες ηλικιακές
ομάδες, το υλικό που παρέχεται μπορεί να προσαρμοστεί και σε άλλες ηλικιακές ομάδες που ο εκπαιδευτικός κρίνει
ως κατάλληλες, ανάλογα με τις δεξιότητες και ικανότητες των παιδιών.
Κάθε δραστηριότητα ανταποκρίνεται σε διαφορετικό αναπτυξιακό στάδιο και οι στόχοι της είναι συναφείς με το
εκάστοτε στάδιο ανάπτυξης.
Ο πίνακας συμβόλων επεξηγεί τα σύμβολα που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό υλικό και θα σας βοηθήσει να εφαρμόσετε
τις δραστηριότητες που περιγράφονται, εκπληρώνοντας τους στόχους των διάφορων αναπτυξιακών τομέων.
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ΘΕΜΑ: Το όνομα του θέματος που ασχολείται με ένα συγκεκριμένο κομμάτι της
Εκπαίδευσης Ηθικών Αρχών και Αξιών

ΤΙΤΛΟΣ: Το όνομα του εκπαιδευτικού υλικού για το συγκεκριμένο θέμα

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: Τα παιδιά του ηλικιακού φάσματος από 0-11 βρίσκονται σε
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης όσον αφορά τις γνωστικές, γλωσσικές και κινητικές
δεξιότητές τους.
Αυτός είναι ο λόγος που κάποιες δραστηριότητες που αφορούν τα πιο μικρά παιδιά θα
πρέπει να γίνονται σε μικρότερες ομάδες.
Οι περισσότερες δραστηριότητες που προορίζονται για ομάδες μπορούν επίσης να
γίνουν και ατομικά.
Εκτιμήστε τις ικανότητες της ομάδας σας, ώστε να προσαρμόσετε το μέγεθος της
ομάδας στις ανάγκες και ικανότητες των παιδιών.

ΧΡΟΝΟΣ: O προβλεπόμενος χρόνος για την εφαρμογή της δραστηριότητας (δεν
περιλαμβάνει την προετοιμασία για τη δραστηριότητα).

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ: Μαθησιακοί στόχοι στον τομέα της Εκπαίδευσης Ηθικών
Αρχών και Αξιών που θα πρέπει να επιτευχθούν.
Για τα μικρότερα παιδιά, οι στόχοι θα πρέπει επίσης να συνδέονται με την ανάπτυξη
λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, αφού αυτές συνδέονται με την γνωστική ανάπτυξη.
Ακόμη, τα συναισθήματα και οι αισθήσεις πρέπει να βιώνονται μέσω μιας ολιστικής
προσέγγισης.

ΥΛΙΚΑ: Λίστα των υλικών που χρειάζονται για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων.

ΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Τα βήματα για την εφαρμογή των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο μαθησιακό περιβάλλον.
Παρακαλούμε να θυμάστε ότι αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να τροποποιηθούν ή
να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητες των παιδιών με τα οποία
(συν)εργάζεστε.

3.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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0-3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

0-3

όλη η ομάδα

Η ΑΤΑΚΤΗ ΚΑΜΠΙΑ

20-45 λεπτά

Ο γενικός στόχος είναι η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, η διέγερση της φαντασίας
και η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης. Πιο συγκεκριμένα:
• η διέγερση της φαντασία των παιδιών με τη μίμηση τον/της επιβλέπων εκπαιδευτικού
που τα κάνει να ταυτιστούν με την ιστορία,
• η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησής τους και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας μέσω
της αυτο-έκφρασής τους στον χορό της πεταλούδας,
• η ανάπτυξη λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, καθώς ζωγραφίζουν τις πεταλούδες τους.

• Η απλή και πολύχρωμη εικόνα μιας
κάμπιας

• Κηρομπογιές
• Ευχάριστη μουσική

• Τα σχέδια πεταλούδων που μπορούν να
χρωματιστούν (ο αριθμός των σχεδίων
θα πρέπει να είναι ίδιος με τον αριθμό
των παιδιών)

Βήμα 1
Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει ετοιμάσει εκ των προτέρων τη φωτογραφία
μιας κάμπιας και να έχει εκτυπώσει τα σχέδια της πεταλούδας.
Βήμα 2
Πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα, τα παιδιά θα πρέπει να καθίσουν ήσυχα στο πάτωμα. Ο/Η
επιβλέπων εκπαιδευτικός βάζει τη φωτογραφία της κάμπιας στο πάτωμα ή την παρουσιάζει
στον πίνακα.
Βήμα 3
Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι από δω και στο εξής θα πρέπει να
μιμούνται αυτό που τους δείχνει ή τους παρουσιάζει.
Βήμα 4
Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός ξεκινάει την εκφώνηση και ταυτόχρονα δείχνει με το σώμα
και ένα δάχτυλο:
- “Μια μέρα, μια κάμπια σκαρφάλωνε σε ένα δέντρο”. (Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός κουνάει
τον δείκτη του πάνω-κάτω στον αέρα, αναπαριστάνοντας το σκαρφάλωμα της κάμπιας. Και
τα παιδιά μιμούνται την κίνηση του δαχτύλου του).
- “Τώρα, η κάμπια σταματάει και με κοιτάει, και σας κοιτάει…” (Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός
σταματάει να κουνάει το δάχτυλό του πάνω-κάτω και δείχνει με την άκρη του δαχτύλου του
πρώτα το πρόσωπό του και έπειτα προς τα παιδιά, τα παιδιά πρέπει να μιμηθούν την κίνηση).
- “Θα πάρω την κάμπια μαζί μου και θα την βάλω σε ένα μικρό κουτί”. (Ο/Η επιβλέπων
εκπαιδευτικός παίρνει την φανταστική κάμπια από τον κορμό ενός δέντρου και την βάζει
μέσα στο χέρι του και κλείνει το χέρι σε γροθιά, τα παιδιά τον μιμούνται).
- “Μη μου φύγεις!” (Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός κάνει νόημα με ένα δάχτυλο, τα παιδιά
τον μιμούνται).
- “Τώρα, θα κοιτάξω μέσα στο χέρι μου, για να δω πως είσαι… αλλά, περίμενε, που είσαι;
Η κάμπια εξαφανίστηκε!” (Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός ανοίγει και κοιτάζει την άδεια
παλάμη, κάνει έναν μορφασμό έκπληξης και την ίδια στιγμή στρέφει τις άδειες παλάμες και
από τις δύο πλευρές -χάθηκε, δεν είναι εδώ-, τα παιδιά τον μιμούνται).
- “Μα, πού είναι;” Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός κοιτάει έξω από το παράθυρο και λέει:
“Α, εδώ είσαι, έγινες μια όμορφη πολύχρωμη πεταλούδα!” (Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός
μιμείται μια πεταλούδα που πετάει τριγύρω, τα παιδιά τον μιμούνται).
Βήμα 5
Τώρα, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά τι πρέπει να κάνουν στη συνέχεια.
Πρέπει να χρωματίσουν τα σχέδια από τις πεταλούδες τους με διάφορα χρώματα.
Βήμα 6
Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν από μόνα τους τα χρώματα με τα οποία θέλουν να
χρωματίσουν τις πεταλούδες τους.
Βήμα 7
Όταν θα τελειώσουν όλα με το χρωμάτισμά τους, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός μπορεί να
παίξει λίγη μουσική και να καλέσει τα παιδιά να παίξουν με τις πεταλούδες τους και να
χορέψουν σε ένα χορό πεταλούδας.
(Η δραστηριότητα είναι εμπνευσμένη από ένα παράδειγμα που παρουσιάζεται στο Handbook
for Ethical values for preschool children (Εγχειρίδιο των Ηθικών αξιών για παιδιά προσχολικής
ηλικίας). Πρόγραμμα Erasmus+. URL: Erasmus+. URL: http://vrtec.leila.si/download/prirocnik.
pdf)

ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ

0-3

2 και άνω

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ

15-20 ανά
δραστηριότητ

Η περιέργεια μπορεί να οριστεί ως η επιθυμία να δούμε, να μάθουμε και να κατανοήσουμε.
Η περιέργεια είναι αναγκαία για την επιστημονική σκέψη και πάντα η βάση όλων των
ερωτημάτων που γίνονται από ακαδημαϊκούς ή ταλαντούχους ανθρώπους είναι η μεγάλη
περιέργεια για την εύρεση των απαντήσεων για τον κόσμο γύρω μας.
Ο γενικός στόχος -για αυτές τις 4 δραστηριότητες- είναι η εξερεύνηση/ανακάλυψη του
κόσμου. Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
• Η ανάπτυξη της αίσθησης της περιέργειας στα παιδιά.
• Η αφύπνιση του πάθους για γνώση και για κατανόηση στα παιδιά.
• Η ενίσχυση της χρησιμότητας της θετικής περιέργειας.
• Η εκμάθηση ενός άλλου είδους περιέργειας στα παιδιά.
• Η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης στα παιδιά.

• Μεγεθυντικός φακός, ένας για κάθε παιδί
• Καθρέφτης
• Αντικείμενα ως θησαυροί
• Μολύβι, χαρτιά, μαρκαδόρος…
• Κουτιά
• Φακές, ρεβίθια, βαμβάκι, μακαρόνια…

Για την παρακίνηση των παιδιών, κατά τη διάρκεια
αυτών των δραστηριοτήτων, θα τους δώσουμε
έναν μεγεθυντικό φακό. Θα τους εξηγήσουμε
ότι ο μεγεθυντικός φακός βοηθάει να
παρατηρήσουμε τα πράγματα με λεπτομέρεια και
ότι η παρατήρηση είναι η βάση της εξερεύνησης.
1) ΚΑΘΡΕΦΤΗ, ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ.
Το παιχνίδι συνιστάται κυρίως για τις μικρές
ηλικίες, όπου τα παιδιά μαθαίνουν να
αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους σε εικόνες ή
καθρέφτες. - “Που είναι η μύτη σου;” Σε αυτό το
παιχνίδι, τα μικρά παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν τα μέρη τους σώματός τους, ενώ
παράλληλα αποκτούν συντονισμό.
2) ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΡΥΜΕΝΟ ΘΗΣΑΥΡΟ.
Κρύψτε μερικά παιχνίδια και φτιάξτε έναν χάρτη χαμένου θησαυρού, στον οποίο θα
δίνονται κάποια στοιχεία: παραδείγματα στοιχείων μπορεί να είναι:
- Πίσω από κάτι στρογγυλό και μεγάλο (πίσω από μια μπάλα)
- Σε ένα τετράγωνο αντικείμενο με γράμματα και ζωγραφιές (μέσα σε ένα βιβλίο)
- Με αγκαλιάζει και με ζεσταίνει (δίπλα στα παλτά και τα μπουφάν)
- Ένα μέρος βρίσκω ρούχα για να παίξω τις ιστορίες (στο κουτί με τα κοστούμια)
- Πίσω από ένα ζώο με πολύ μακριά μύτη (πίσω από τη ζωγραφιά ενός ελέφαντα)
Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει όσα στοιχεία θέλει, ανάλογα με
την ηλικία των παιδιών.
3) ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ.
Θα βάλουμε διαφορετικά αντικείμενα μέσα σε χαρτόκουτα, όπως βαμβάκι, φακές,
ρεβίθια, μακαρόνια, φύλλα, χρώματα, αντικείμενα από το δάσος, όπως κουκουνάρια ή
κομμάτια ξύλου, αντικείμενα από τη θάλασσα, όπως διαφορετικά είδη κοχυλιών ή άμμο
από την παραλία κ.τ.λ. Τα παιδιά θα αγγίξουν αυτό που υπάρχει μέσα σε κάθε κουτί και
θα εξηγήσουν, ανάλογα με την ωριμότητά τους, τι υπάρχει μέσα σε κάθε κουτί και που
το χρησιμοποιούμε. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε σε πλαστικά δοχεία διαφορετικούς
τύπους υγρών, όπως νερό, λάδι, δαχτυλομπογιές.
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με κλειστά μάτια. Επίσης, μπορούμε να
εξερευνήσουμε μερικές μυρωδιές, χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους αποσμητικών
χώρου και/ή κολόνιες.
Η εξερεύνηση μπορεί να γίνει επίσης με τρόφιμα.
Για αυτές τις δραστηριότητες, σας συνιστούμε τη χρήση ποδιών για την αποφυγή λεκέδων.
Η ζωή είναι πιο διασκεδαστική όταν λερώνονται!
Η εύνοια της περιέργειας είναι απαραίτητη, όχι μόνο για να εξερευνά και να γνωρίζει το
παιδί τον φυσικό κόσμο γύρω του, αλλά επίσης για να μάθει πως να δημιουργεί κοινωνικές
σχέσεις.
4) ΜΩΡΟ-ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της οπτικής παρακολούθησης των μικρών παιδιών,
μπορούμε:
• Να δείξουμε ερεθίσματα και να τα μετακινούμε αργά εντός του οπτικού πεδίου του
μωρού. Κατά τους πρώτους μήνες, η απόσταση μεταξύ των ματιών του μωρού και του
αντικειμένου μπορεί να είναι 20 με 30 εκατοστά και να αυξάνεται σταδιακά.
• Τοποθετήστε αντικείμενα για κούνιες με κίνηση και φως που προβάλουν κινούμενες
εικόνες στον τοίχο και το ταβάνι.
• Πετάξτε μπάλες με έντονα χρώματα μπροστά από το συγκεντρωμένο βλέμμα του
παιδιού. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μπάλες δεμένες σε ένα σχοινί, με το κούνημα
του σχοινιού έχουμε μικρές κινήσεις και δείχνουμε στο παιδί πως να μετακινήσει τη
μπάλα από μόνο του.

• Για να αναπτύξουμε επίσης τη μονιμότητα του αντικειμένου, μπορούμε να μετακινήσουμε
τα αντικείμενα αργά μέχρι να εξαφανιστεί από το οπτικό τους πεδίο και να τα εμφανίσουμε
ξανά. Καλύψτε αντικείμενα εν κινήσει με ένα μαντήλι και δείξτε τους με ποιον τρόπο θα
τα ανακαλύψουν.
• Παίξτε με αυτοκίνητα που κινούνται σε ράγες και μπαινοβγαίνουν σε ένα τούνελ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

0-3 / 3-6
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ

20/25

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παιδιά και οι οικογένειες νιώθουν ως συμμετέχοντες.
Συμπεριφερθείτε στα παιδιά ως ξεχωριστά άτομα.
Προσαρμόστε την προσέγγισή σας στις ανάγκες του κάθε παιδιού.
Έχετε υπόψη τη διαφορετικότητα των οικογενειών.

Ζητήστε την άδεια των γονέων για τη χρήση της φωτογραφίας.
Χειροποίητη κάρτα για την οικογένεια. Για την προετοιμασία, αγοράστε φύλλα Mirror
(Ρολό αυτοκόλλητο τοίχου) και κόψτε τα σε τετράγωνα 7*7 εκ. Δείξτε ένα παράδειγμα,
χρησιμοποιώντας τη δική σας οικογενειακή φωτογραφία. Για τις μικρότερες ηλικίες,
προετοιμάστε τις κάρτες, για ηλικίες 3-6 ετών αφήστε τα να κάνουν τις δικές τους κάρτες.
Νέο λεξιλόγιο: Μητέρα (Μαμά/Μανούλα), Πατέρας (Μπαμπάς/Μπαμπάκας) Εγώ, Αδελφός,
Αδελφή, Γιαγιά, Παππούς (Θεία, Θείος, Ξάδελφος, Ξαδέλφη – εάν χρειάζεται).
Παράδειγμα φύλλου Mirror:https://www.amazon.co.uk/Proumy-Rectangle-Bathroom-Removable-Self-Adhesive/dp/B07G15LXTY/

Ως προετοιμασία, γνωστοποιήστε στους γονείς το προγραμματισμένο θέμα, μιλήστε με
τον κάθε γονέα για τα μέλη της οικογένειάς τους. Πείστε τους να φέρουν μια φωτογραφία
για την προετοιμασία.
Όταν θα σας έχουν δώσει όλοι μια φωτογραφία για την οικογένειά τους, μπορείτε
να ξεκινήσετε το μάθημα. Εάν λείπει κάποια από τις φωτογραφίες, δεν μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αυτό το μάθημα!
Μην ξεχάσετε να ζητήσετε από τους γονείς την άδεια να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία,
βγάλτε αντίγραφα των φωτογραφιών, εάν είναι απαραίτητο.
1ο Βήμα (5-10’)
Συστήστε την οικογένειά σας στα παιδιά, χρησιμοποιώντας μια φωτογραφία της
οικογένειάς σας, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη εκτύπωση, ώστε να
την βλέπουν όλοι. Προσδιορίστε κάθε άτομο της φωτογραφίας, αφήστε τον εαυτό
σας τελευταίο. Δείξτε κάθε άτομο και ονοματίστε το: π.χ. “Αυτός είναι ο Μπαμπάκας –
Μπαμπάς – Πατέρας μου”.
Ζητήστε τους να εξηγήσουν τι κάνει το κάθε άτομο. Κάντε τα παιδιά να απαντήσουν σε
κάθε σας ερώτηση.
Πάντα να ξεκινάτε με το σύντομο όρο, με τον οποίο είναι εξοικειωμένα, π.χ. Μπαμπάς,
Μπαμπάκας, έπειτα συστήστε τον επίσημο όρο π.χ. Πατέρας. Χρησιμοποιήστε όσο το
δυνατόν περισσότερα συνώνυμα. Μιλήστε όσο χρειάζεται. Μόλις αρχίσουν να χάνουν το
ενδιαφέρον τους, αρχίστε να τραγουδάτε.
Όταν μιλάτε για την οικογένειά σας, επιτρέψτε στον εαυτό σας να είναι λίγο
συναισθηματικός, αφήστε τα να νιώσουν τη σπουδαιότητα της οικογένειας στις ζωές
όλων.
2ο Βήμα (5’)
Χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας, τραγουδήστε το τραγούδι “Δαχτυλάκι του μπαμπά”,
Αντίχειρας – Πατέρας, Δείκτης – Μητέρα, Μέσος – Αδελφός, Παράμεσος - Αδελφή,
Μικρός – Μωρό.
Δεν χρειάζεστε κάποιο οπτικό βοήθημα, θα φανταστούν ότι τα δάχτυλά σας μετατρέπονται
στους γονείς τους, εάν το κάνετε με αστείο τρόπο. Παράλληλα με τον πρώτο στίχο, δείξτε
το δάχτυλό σας στο ένα χέρι και με το άλλο σας χέρι αναζητήστε το ανάλογο άτομο.
Έπειτα, κρύψτε ξαφνικά τα χέρια σας πίσω από την πλάτη σας. Μετά, αρχίστε και πάλι για
κάθε δάχτυλο (δείκτης, μέσος κ.τ.λ.).
Παρουσιάστε το τραγούδι δύο φορές, θα σας συνοδέψουν τη δεύτερη φορά. Έπειτα,
επαναλάβετε δύο φορές.
Θα απολαύσουν το παιχνίδι με τα δικά τους δάχτυλα, ακόμα και τα μέλη της ομάδας με
μεγαλύτερη ηλικία και εκείνα που γνωρίζουν ήδη το τραγούδι (τα μεγαλύτερα μπορούν
αργότερα, στη διάρκεια της ημέρας, στην ώρα της χειροτεχνίας, να φτιάξουν απλές
φιγούρες για τα δάχτυλα).
Το τραγούδι “Δαχτυλάκι του μπαμπά” είναι επίσης γνωστό και ως “Οικογένεια δαχτύλων”.
Στίχοι:
Δαχτυλάκι, δαχτυλάκι του μπαμπά.
Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Πώς είσαι εσύ;
Δαχτυλάκι, δαχτυλάκι της μαμάς.
Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Πώς είσαι εσύ;
Δαχτυλάκι, δαχτυλάκι του αδελφού.
Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Πώς είσαι εσύ;
Δαχτυλάκι, δαχτυλάκι της αδελφής.
Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Πώς είσαι εσύ;

Δαχτυλάκι, δαχτυλάκι του μωρού.
Είμαι εδώ, είμαι εδώ. Πώς είσαι εσύ;
eg. https://www.youtube.com/watch?v=fz931pcxUR8

3ο Βήμα (10’)
Φτιάξτε μια κάρτα για την οικογένειά τους.
Η βάση είναι ένα απλό χαρτί A4, αφήστε τα να επιλέξουν τη χρήση ενός παστέλ χρώματος
ή απλά το λευκό χαρτί.
Βοηθήστε τα μικρά παιδιά να διπλώσουν το χαρτί σε κάρτα. Κολλήστε την οικογενειακή
φωτογραφία στα αριστερά και το χαρτί mirror στα δεξιά.
Οι ηλικίες 0-3 χρειάζονται βοήθεια κατά την επικόλληση, ειδικά με το χαρτί mirror
χρειάζονται καθοδήγηση και βοήθεια. Εάν το χαρτί κολληθεί σωστά, θα μπορούν να
βλέπουν εκεί τον αντικατοπτρισμό.
Οι ομάδες ηλικιών 3-6 ετών θα χρειαστούν λιγότερη βοήθεια, αλλά να είστε και εκεί
προσεκτικοί με το χαρτί mirror. Μην τα απογοητεύσετε!
Τα μεγαλύτερα παιδιά θα χρειαστούν λιγότερο χρόνο, όσο θα περιμένουν μπορούν να
ζωγραφίσουν την οικογένειά τους στο εξώφυλλο της κάρτας. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα
δεν κολλάει. Χρησιμοποιήστε ταινία διπλής όψης! Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να
ζωγραφίσουν εικόνες αμέσως μετά την επικόλληση.
Αφήστε τα να παίξουν με το κομμάτι του καθρέφτη (mirror). Ρωτήστε τα ποιον βλέπουν
στον αντικατοπτρισμό. Κυρίως οι ομάδες 0-3 ετών, χρειάζονται μια τέτοια συζήτηση,
μερικά πολύ μικρά παιδιά (έως 2) θα χρειαστούν επιβεβαίωση ότι βλέπουν το είδωλό τους.
Ως τελικές παρατηρήσεις: ονοματίστε τα μέλη του καθενός ένα προς ένα, μιλώντας με κάθε
μαθητή της ομάδας σας ξεχωριστά.

ΑΝΕΣΗ

0-3

4-5 παιδιά
Έως 5 ομάδες

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ

45 λεπτά

Σεβασμός, διάλογος και ενεργή αγωγή του πολίτη:
• Η αναγνώριση και ο σεβασμός των αναγκών και των επιθυμιών των άλλων, με στόχο τη
διαμόρφωση ιδεών σε ομαδικό επίπεδο.
• Η ανάπτυξη καλών κινητικών δεξιοτήτων, μέσω της επικόλλησης και της δημιουργικής
διακόσμησης του λουλουδιού.

• Χαρτόνι
• Φασόλια και φακές
• Δαντέλα
• Κομμάτια χρωματιστών υφασμάτων
• Θρυμματισμένο Φελιζόλ
• Άλλα μικρά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πέταλα

1. Οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί πρέπει εκ των προτέρων να φτιάξουν λουλούδια από
χαρτόνι.
Κάθε λουλούδι από χαρτόνι, θα πρέπει να έχει ένα πέταλο λιγότερο από τον αριθμό των
παιδιών στο παιχνίδι (π.χ. τέσσερα πέταλα, πέντε παιδιά):

Τα πέταλα μπορούν να ενωθούν με θερμική κόλλα, κόλλα στιγμής, λεπτό κορδόνι…
2. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, τα παιδιά θα πρέπει να χωριστούν σε μικρές ομάδες (π.χ. μια
ομάδα πέντε παιδιών για ένα λουλούδι που έχει τέσσερα πέταλα).
3. Τα λουλούδια θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ένα τραπέζι για κάθε ομάδα και τα
υλικά σε ένα άλλο, ξεχωριστό τραπέζι.
4. Έπειτα, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά τι πρέπει να κάνουν: πρέπει να
γεμίσουν τα πέταλα με διάφορα υλικά (κομμάτια χρωματιστών υφασμάτων, φασόλια και
φακές, δαντέλα, θρυμματισμένο φελιζόλ....).
Κάθε παιδί μπορεί να διαλέξει το υλικό με το οποίο θέλει να γεμίσει τα πέταλα.
Όμως, κάθε πέταλο μπορούν να το γεμίσουν μόνο με ένα συνδυασμό δύο υλικών, έτσι
ώστε τα παιδιά να μπορούν να έρθουν σε συμβιβασμό.

Στόχος του παιχνιδιού είναι η συμφωνία για το ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν και πως θα
γεμίσουν το λουλούδι.
Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός πρέπει να ενθαρρύνει τα παιδιά να συζητήσουν για τα υλικά
και το τελικό αποτέλεσμα.
Έπειτα, τα παιδιά ενθαρρύνονται να αποφασίσουν για το σχέδιο κάθε πετάλου και να το
σημειώσουν (για παράδειγμα, με χρώματα).
Τα παιδιά δεν πρέπει να περιοριστούν στην επιλογή των υλικών.
Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί επέλεξε τις φακές, το άλλο μπορεί να επιλέξει δαντέλα για
το ίδιο πέταλο και θα πρέπει να έρθουν σε συμβιβασμό για τον συνδυασμό των 2 υλικών
ανά πέταλο.
Ο στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι τα παιδιά να συνεργαστούν και να φτιάξουν ένα
λουλούδι ως ομάδα.
Όταν το λουλούδι θα έχει ολοκληρωθεί, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μιλήσουν στα
παιδιά (5 – 10 λεπτά) και να ξεκινήσουν ένα διάλογο, επιχειρώντας να τα οδηγήσουν
στο συμπέρασμα ότι κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα υπέροχο λουλούδι, μέσω του
σεβασμού των επιλογών των άλλων και της συνεργασίας.
Μυστικά και συμβουλές:
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν στο στόμα τους μικρά αντικείμενα (φασόλια,
φακές…).
- Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός μπορεί να εντοπίσει και να βοηθήσει με τη διαχείριση
“εξουσιαστικών σχέσεων” μεταξύ παιδιών, μεσολαβώντας όταν κάποια επιμένουν στην
ιδέα τους και δεν είναι διατεθειμένα να έρθουν εύκολα σε συμφωνία με τις επιλογές των
συμπαικτών τους. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός πρέπει να
μεσολαβήσει για να επιτευχθούν οι συμφωνίες.
- Όταν εντέλει τα παιδιά αποφασίσουν το είδος των υλικών που θέλουν να βάλουν στα
πέταλα, βοηθήστε τα να κολλήσουν αυτά τα υλικά στα πέταλα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

0-3

4-6 ή ατομικά

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΖΩΑ

20-30 λεπτά ή
μέχρι 1 ώρα
μέσα στην τάξη

Καλλιεργώντας την Αγάπη των Παιδιών για τα Ζώα. Αν παρατηρήσετε τα μικρά παιδιά να
παίζουν στη φύση, θα δείτε πόσο ξέγνοιαστα και ενθουσιασμένα είναι που ανακαλύπτουν
τον κόσμο γύρω τους. Ίσως υπάρχει ένα είδος ‘αρχέγονης αγάπης’ για τη φύση. Ένας από
τους πιο σημαντικούς στόχους κάθε εκπαιδευτικού πρέπει να είναι να φροντίσει ώστε τα
παιδιά να μη χάσουν αυτή την επαφή με τη φύση.
1. Χρήση μιας «βιοκεντρικής» προσέγγισης στην πρώιμη αγωγή και εκπαίδευση, με την
παροχή ευκαιριών στα παιδιά να συνδεθούν με τα ζώα. Στήριξη της προδιάθεσης και της
αγάπης των παιδιών προς τα ζώα και καλλιέργεια του αισθήματος σύνδεσης με αυτά,
μέσα από επιστράτευση όλων των αισθήσεών τους και κάνοντας τους να νιώσουν ότι
είναι μέρος της φύσης.
2. Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και του ενδιαφέροντος για τα ζώα, μέσω της
παρατήρησης διά μέσου των αισθήσεων (π.χ. ακούγοντας ένα πουλί να τραγουδά).
3. Ενίσχυση του γραμματισμού μέσω της φύσης.

Μη τοξικές βαφές για το πρόσωπο. Ψάξτε για μη συνθετικές βαφές προσώπου χωρίς
παραβένες, φορμαλδεΰδη ή άλλα βλαβερά χημικά! Μπορείτε επίσης να φτιάξετε τη δική
σας «σπιτική» βαφή προσώπου χρησιμοποιώντας κρύα κρέμα προσώπου, αραβοσιτάλευρο
και ουσία για χρωματισμό τροφίμων:
• 2 κουταλιές της σούπας κρύα κρέμα ή άλλη πυκνή κρέμα προσώπου
• 1 κουταλιά της σούπας αραβοσιτάλευρο
• Ουσίες χρωματισμού τροφίμων σε διάφορα χρώματα
• Χάρτινο πιάτο
• Μικρά πινέλα
• Προαιρετικά: στένσιλ

Πηγαίνετε έξω, για να παρατηρήσετε τα ζώα
Αν επισκεφτείτε μια δασική περιοχή με μικρά παιδιά τριών χρονών, επιλέξτε μια περιοχή
με εύκολη πρόσβαση σε επίπεδα μονοπάτια. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου και δημοτικού
ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για τα ζώα παρά για τα φυτά.
Αυτά μπορεί απλά να είναι ζώα όπως πάπιες, σκίουροι και μικρά πουλιά ή απλά γάτοι της
γειτονιάς ή μυρμήγκια. Για τα μικρά παιδιά είναι όλα ενδιαφέροντα και ξεχωριστά.
1. Προετοιμασία πριν από την υπαίθρια εμπειρία
Θα πρέπει να προετοιμάσετε τα παιδιά και να τα κάνετε να αρχίσουν να ανυπομονούν για
την εκδρομή.
Τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν αναμένεται όλα να έχουν προηγούμενη γνώση
για τη φύση, αφού αυτό εξαρτάται από το οικογενειακό τους υπόβαθρο. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε μια μαριονέτα/φιγούρα η οποία να λέει μια ιστορία όπως η πιο κάτω:
Μια ιστορία φαντασίας για προετοιμασία για μια εκδρομή στο δάσος
Ήταν μια πανέμορφη ανοιξιάτικη μέρα και η Λίλη το ποντίκι ήθελε να κάνει κάτι ξεχωριστό.
Αλλά τι; Άνοιξε το κουτί με τα παιχνίδια της, μόνο που στην πραγματικότητα δεν ήθελε να
παίξει.
Μπορούσε, επίσης, να παίξει με κάποια παιχνίδια που έχει για τις βροχερές μέρες.
Έφερε τα πράγματα της ζωγραφικής, στην πραγματικότητα όμως δεν ήθελε καθόλου να
ζωγραφίσει. “Μπορώ να ζωγραφίσω άλλη φορά”, σκέφτηκε.
Τότε, της ήρθε μια καταπληκτική ιδέα. Πήρε τον φίλο της, τον Μπέρνι την αρκούδα. Θα
μπορούσαν να κάνουν μαζί μια εκδρομή στη φύση.
“Μπέρνι, έχεις ποτέ περπατήσει σε ένα λιβάδι;”, ρώτησε η Λίλη.
Ο Μπέρνι κούνησε το κεφάλι του αρνητικά.
“Μπέρνι, έχεις ποτέ μυρίσει ένα λουλούδι ή μια πεταλούδα;”
Ο Μπέρνι κούνησε πάλι αρνητικά το κεφάλι του.
“Μπέρνι, θα ήθελες να σε πάρω μια εκδρομή στη φύση;”
Ναι, στον Μπέρνι άρεσε αυτή η ιδέα. Έτσι, η Λίλη άρχισε να σκέφτεται: Τι θα χρειαζόταν
για μια εκδρομή;
Μπήκε στην ποντικότρυπά της μέσα στον τοίχο κάτω από τη σκάλα και πήρε το σακίδιό της.
Μετά άρχισε να ψάχνει για γερά παπούτσια για την ίδια και τον Μπέρνι.
Κάτι όμως έλειπε ακόμη. Ο καιρός μπορούσε να χειροτερέψει. Θα μπορούσε να αρχίσει να
βρέχει ξαφνικά. Έτσι, έβαλε και δύο αδιάβροχα.
Τι θα γινόταν, όμως, αν η ίδια η ο Μπέρνι άρχιζαν να πεινούν ή να διψούν; Έβαλε ένα μήλο
και λίγο νερό στο σακίδιο. Έτσι, μπορούσε να ξεκινήσει η εκδρομή.
Πήραν ένα λεωφορείο, για να πάνε στο πάρκο. Η Λίλη άρχισε πάλι να σκέφτεται:
Ήξερε ο Μπέρνι η αρκούδα πώς να συμπεριφερθεί στη φύση; Σκέφτηκε μερικούς απλούς
κανόνες και τους είπε στον Μπέρνι:
Μη βάζεις στο στόμα σου πράγματα
από το πάρκο.
Τα φυτά είναι πολύ ευαίσθητα. Αν
τα ξεριζώσετε, δεν θα μπορούν να
μεγαλώσουν άλλο.
Τα άγρια ζώα είναι πολύ ντροπαλά.
Μην τα αγγίζετε!
Να μένεις στο οπτικό μου πεδίο πρέπει να μπορώ να σε βλέπω!
Μπέρνι, μην κρατάς κλαδί στο ύψος
των ματιών και μην περπατάς με
αυτό.

Αφού η Λίλη και ο Μπέρνι συμφώνησαν σε αυτά, περιπλανήθηκαν στο πράσινο πάρκο.
Άκουσαν τα πουλιά που κελαηδούσαν και παρατήρησαν μια μέλισσα σε ένα λουλούδι. Μετά,
έφτασαν σε ένα όμορφο λιβάδι και αποφάσισαν να ξεκουραστούν και να φάνε τα ζουμερά,
κόκκινα μήλα τους.
2. Στο ύπαιθρο: Εξερευνώντας και κάνοντας ερωτήσεις
Παρατηρήστε προσεκτικά τη φυσική περιέργεια των παιδιών στην εξοχή. Εντοπίστε πώς
συμπεριφέρονται στη φύση και στη συνέχεια προσπαθήστε να τους κινήσετε το ενδιαφέρον,
εξηγώντας τους ότι τα άγρια ζώα είναι διαφορετικά από εμάς.
Θυμηθείτε ότι η φύση προσφέρει μια απρόβλεπτη ποικιλία αυθόρμητων ευκαιριών για
εξερεύνηση!
α) Παρατηρήστε και εξηγήστε τα φυσικά χαρακτηριστικά του ζώου που παρατηρείτε (φτερά,
δάχτυλα, αυτιά, μάτια, μύτη, γούνα, δέρμα…) και, αν είναι δυνατόν, βάλτε τους να ακούσουν
τους ήχους που παράγει το ζώο (π.χ. τα πουλιά). Χρησιμοποιήστε τις αισθήσεις της αφής,
της μυρωδιάς και της γεύσης, ενόσω τα παιδιά βρίσκονται στη φύση: για παράδειγμα, πείτε
τους να μυρίσουν και να αγγίξουν τον κορμό του δέντρου όπου ζουν οι σκίουροι/τα πουλιά,
το λουλούδι που κάθονται οι μέλισσες ή το έδαφος δίπλα από την αποικία των μυρμηγκιών,
προσπαθώντας να φανταστούν μέσα από τις αισθήσεις τους τι μπορεί να νιώθουν τα ζώα,
καθώς κινούνται μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον.
Για τη γεύση, η/ο εκπαιδευτικός μπορεί να φέρει απλές τροφές που παράγει η φύση, τα
οποία συνήθως τρώνε ή και παράγουν και τα ζώα – μήλα, καρύδια, μέλι…
β) Παρατηρήστε τον φυσικό οικότοπο και καταφύγιο των ζώων: εξηγήστε πού ζουν αυτά τα
ζώα και ότι κάποια από αυτά χτίζουν το δικό τους ‘σπίτι’ (μια φωλιά, μια σπηλιά, μια τρύπα…
ή ακόμη και ότι κουβαλούν το σπίτι τους μαζί τους). Κάποια σπίτια είναι μόνο για ένα ζώο ή
για μια μαμά και τα μωρά της. Άλλα σπίτια
είναι για μια μεγάλη ομάδα ζώων, για να
ζουν όλα μαζί.
γ) Παρατηρήστε τις διατροφικές συνήθειες
των ζώων: εξηγήστε ότι πρέπει να βρουν
τα ίδια το φαγητό τους και ότι τρώνε
«συγκεκριμένα πράγματα», όπως έντομα ή
σκουλήκια…
δ) Παρατηρήστε την κίνηση: εξηγήστε ότι
το κάθε ζώο έχει μια «ειδική δύναμη» όπως
το πέταγμα ή το σκάψιμο και ενθαρρύνετε
τα παιδιά να φανταστούν «πώς είναι να είναι
αυτό το ζώο» (μια πάπια, ένας σκίουρος ή
ένα μυρμήγκι…).
3. Για την επεξεργασία, την ερμηνεία και τον αναστοχασμό σχετικά με την υπαίθρια εμπειρία,
συνδυάστε την με μια επακόλουθη δραστηριότητα εντός της τάξης, που θα μπορούσε να
είναι:
α) Χρησιμοποιήστε φωτεινές και παραστατικές εικόνες των ζωών που παρατηρήθηκαν, για
να τα δουν και να τα μάθουν τα παιδιά. Δείξτε τα ζώα και κατονομάστε τα. Εναλλακτικά,
χρησιμοποιήστε διαφορετικά λούτρινα ζωάκια, για να βοηθήσετε τα παιδιά να μάθουν
λέξεις όπως «γάτα», «σκύλος», «πουλί» - τους αρέσει πολύ να μπορούν να βρίσκουν ποιο
ζώο είναι και να μιμούνται τους ήχους που κάνουν.

β) Βάλτε τους να ακούσουν ένα τραγούδι που περιλαμβάνει ζώα. Ζητήστε τους να κινηθούν
όπως τα ζώα. Για παράδειγμα, τα χέρια μας μπορούν να είναι τα φτερά του πουλιού. Αυτή η
γνωστική δραστηριότητα όχι μόνο αναπτύσσει το λεξιλόγιο και τις γλωσσικές δεξιότητες,
αλλά βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τη συνήθεια της «εναλλαγής της οπτικής», που είναι
ένας άλλος όρος για την ενσυναίσθηση.
γ) Χρησιμοποιήστε τη ζωγραφική προσώπου για να βαφτείτε ως ζώα.
Δραστηριότητες εμπλουτισμού:
Φτιάξτε ένα χώρο για τάισμα πουλιών έξω από το παράθυρο της τάξης ή σε ένα άλλο μέρος,
όπου τα παιδιά θα μπορούν να βλέπουν τα πουλιά.

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΦΥΣΗ
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Πηγαίντε να εξερευνήσετε το περιβάλλον (νερό, φύση, ζώα).
Επιζητήστε και απολαύστε νέες εμπειρίες.
Δείξτε αυτοπεποίθηση στη σύνδεση με τους άλλους (συνομήλικους, επιβλέποντες).

Χειροποίητο εικονογραφημένο βιβλίο με ένα σετ εικόνων για τη φύση και τα ζώα: λίμνη,
χελώνα, πράσινο φύλλο, λιβελούλα, πάπια, παπάκι, βάτραχος, βότσαλο. Γράψτε κάτω από
τις εικόνες ολόκληρες προτάσεις!
Μεγάλα φύλλα χαρτιού με το περίγραμμα της λίμνης. Πάρτε μπλε και πράσινες
δαχτυλομπογιές.
Κόψτε τα στοιχεία των φύλλων, τις πάπιες. (Κάτω των 2 ετών μπορούν να χρωματίσουν
φύλλα, 2-3 ετών μπορούν να αντιγράψουν και να χρωματίσουν πάπιες ή βάτραχους).
Πάντα να χρησιμοποιήστε ρυθμό και τραγούδι.

Παρουσιάστε το θέμα στα παιδιά με τρία βήματα.
1st Ανάγνωση
2nd Δημιουργία
3rd Προσπάθεια
1ο Ανάγνωση: (5’)
Φτιάξτε τη δική σας ιστορία - βιβλίο με τις προτεινόμενες κατευθύνσεις, πάντα να βάζετε
μαζί μια φωτογραφία! Τραγουδήστε και διαβάστε με ρυθμό! Επαναλάβετε κάθε γραμμή
δύο φορές! Συζητήστε το νέο λεξιλόγιο!
Η λίμνη (τίτλος)
Τι μπορείς να δεις;
Μπορώ να δω πράσινα φύλλα.
Μπορώ να δω βότσαλα.
Μπορώ να δω πάπιες.
Μπορώ να δω παπάκια.
Μπορώ να δω βατράχια.
Μπορώ να δω λιβελούλες.
Μπορώ να δω χελώνες.
Πάμε στη λίμνη.
2ο Δημιουργία: (10’)
Ο/Η εκπαιδευτικός βάζει στο πάτωμα ένα λευκό φύλλο χαρτιού με το περίγραμμα
της λίμνης και ετοιμάζει δύο – τρεις αποχρώσεις από μπλε και πράσινη μπογιά. Ο/Η
εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει αληθινά βότσαλα για να φτιάξει το περίγραμμα.
Ζητήστε από τα παιδιά να βάλουν τα πόδια τους μέσα στο χρώμα και να περπατήσουν
τριγύρω στο χαρτί, εξηγήστε τους ότι πρέπει να προσέξουν, να παραμένουν μέσα στο
περίγραμμα. Όταν τελειώσει η απόλαυση της δραστηριότητας, πλύντε προσεκτικά τα
πόδια τους.
Αφήστε τα να χρησιμοποιήσουν τα έτοιμα φύλλα και τις πάπιες, τα πιο μικρά μπορούν
να χρωματίσουν τα φύλλα, τα μεγαλύτερα να αντιγράψουν και να χρωματίσουν τις
πάπιες. Όταν τελειώσει η δραστηριότητα, βάζουν τα φύλλα και τις πάπιες στη λίμνη. Ο/Η
εκπαιδευτικός μπορεί να αναδιατάξει τα βότσαλα για να διορθώσει τις ζωγραφιές.

3ο Προσπάθεια: (10’)
Με χορευτικό βήμα, περπατήστε γύρω από την εικόνα τους και τραγουδήστε τα “Τρία
Μικρά Παπάκια” ή παρόμοιο τραγούδι, χρησιμοποιώντας νέο λεξιλόγιο.
Προτεινόμενο τραγούδι:
Ας πάμε στη λίμνη! Ας δούμε βατράχια! x2 (επαναλάβετε δύο φορές την κάθε γραμμή)
Ας πάμε στη λίμνη! Ας δούμε πάπιες!
Ας πάμε στη λίμνη! Ας δούμε πράσινα φύλλα! κ.τ.λ.
Δείξτε τις πάπιες, τα φύλλα, τα βότσαλα. Κάντε τα να χτυπάνε τα πόδια τους ή να κάνουν
παλαμάκια την ώρα που περπατάνε και τραγουδάνε. Αφήστε τα να χοροπηδήσουν
γύρω από τη λίμνη σαν βατράχια. Αφήστε τα να μιμηθούν το πέταγμα της λιβελούλας,
χρησιμοποιώντας τα χέρια τους.
Παιδικό τραγούδι “Τρία Μικρά Παπάκια”
link: https://www.youtube.com/watch?v=m2enz2jkB5Q&t=10s
στίχοι:
3 μικρά παπάκια πήγαν μια μέρα για κολύμπι στη λίμνη και πέρα μακριά.
Είπε η Μαμά πάπια: “Κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ”
Όμως, γύρισαν πίσω μόνο 2 μικρά παπάκια.
Κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ.
Γύρισαν πίσω μόνο 2 μικρά παπάκια
Κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ.
Γύρισαν πίσω μόνο 2 μικρά παπάκια
2 μικρά παπάκια πήγαν μια μέρα για κολύμπι στη λίμνη και πέρα μακριά.
Είπε η Μαμά πάπια: “Κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ”
Όμως, γύρισε πίσω μόνο 1 μικρό παπάκι.
Κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ.
Γύρισε πίσω μόνο 1 μικρό παπάκι.
Κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ.
Γύρισε πίσω μόνο 1 μικρό παπάκι.
1 μικρό παπάκι πήγε μια μέρα για κολύμπι στη λίμνη και πέρα μακριά.
Είπε η Μαμά πάπια: “Κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ”
Όμως δεν γύρισε πίσω κανένα μικρό παπάκι.
Κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ.
Δεν γύρισε πίσω κανένα μικρό παπάκι.
Κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ.
Δεν γύρισε πίσω κανένα μικρό παπάκι.
Λυπημένη η μαμά πάπια πήγε μια μέρα για κολύμπι στη λίμνη και πέρα μακριά.
Είπε η Μαμά πάπια: “Κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ”
Και γύρισαν πίσω όλα τα μικρά παπάκια.
Κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ.
Και γύρισαν πίσω όλα τα μικρά παπάκια.
Κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ, κουάκ.
Και γύρισαν πίσω όλα τα μικρά παπάκια.
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Πώς είναι οι γενναιόδωροι
άνθρωποι;

10-15 λεπτά κάθε
μέρος.

Για την ανάπτυξη κάποιας γνώσης στα παιδιά σχετικά με τη γενναιοδωρία και του πως
ενεργούν οι γενναιόδωροι άνθρωποι.
Για την ανάπτυξη θετικών αισθημάτων των παιδιών προς τη γενναιοδωρία.

Διαδικασίες: Συζήτηση, Επεξήγηση, Ερωτήσεις και απαντήσεις, Πρακτικές Ενέργειες,
Αναφορά
Υλικοί Πόροι: Υλικά για να φτιάξουν δώρα, όπως: χαρτόνια, τέμπερες, χρωματιστό χαρτί,
ταινίες, κολλητικές ταινίες, κόλλα, ρούχα και κορδέλες για κούκλες κ.τ.λ.
Άλλοι πόροι: εφημερίδες και περιοδικά.

Η γενναιοδωρία ορίζεται ως η πνευματική ροπή ή τάση να τοποθετείτε η ευπρέπεια πάνω από
την χρησιμότητα και το ενδιαφέρον, δείχνοντας ευγένεια, αξία και προσπάθεια σε δύσκολες
καταστάσεις.
Ένα γενναιόδωρο άτομο είναι ευγενικό και ανοιχτόχερο. Είναι απαραίτητη η εκμάθηση αυτής
της αξίας στα μικρά παιδιά και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι μέσω των
προσωπικών παραδειγμάτων των εκπαιδευτικών.
Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν μαζί τους, με στόχο τη διαμόρφωση
αυτής της αξίας στα παιδιά, για παράδειγμα, εμψυχώνοντάς τα να είναι γενναιόδωρα με τους
άλλους ή να μοιράζονται τα παιχνίδια τους σε ένα παιχνίδι.
Για να ενθαρρυνθεί η διαμόρφωση αυτής της ιδιότητας μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές
παιδαγωγικές δραστηριότητες ή να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά μέσα, όπως οι συζητήσεις,
οι ιστορίες, τα ανέκδοτα, η δραματοποίηση, το κουκλοθέατρο, οι εικόνες, τα τραγούδια κ.τ.λ.,
μέσω των οποίον μπορούμε να ενισχύσουμε τους προτεινόμενους στόχους.
Η κατανόηση του ποιες είναι καλές ή κακές πράξεις στη συμπεριφορά των άλλων θεωρείται
σημαντική για τη διαμόρφωση των μικρών παιδιών. Για αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε
συγκεκριμένες καταστάσεις που εμφανίζονται στη διάρκεια της ημέρας για να τα βάλουμε να
παρατηρήσουν αυτές τις πράξεις στους άλλους.
Με αυτόν τον τρόπο θα ξέρουν ότι είναι γενναιόδωρα όταν μπορούν να μοιράζονται τα
παιχνίδια τους, τα γλυκά τους, ή να βοηθήσουν το ένα το άλλο, όταν δείχνουν την τάση του
να δώσουν κάτι από τον εαυτό τους.
Η μεγάλη συναισθηματική ευαισθησία των παιδιών αυτής της ηλικίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί
για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να αφήνουν πάντα μια διαρκή
συναισθηματική εμπειρία.
(ΕΙΚΟΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 1)
1ο Μέρος
Ο/Η εκπαιδευτικός θα διερευνήσει μέσω του διαλόγου τις γνώσεις που μπορεί να έχουν ήδη
τα παιδιά, σχετικά με τη γενναιοδωρία. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες ερωτήσεις:
Μπορείτε να μου πείτε τι είναι η γενναιοδωρία;
Γνωρίζετε τι κάνει ένα γενναιόδωρο άτομο;
Έχετε γνωρίσει κάποιον που είναι γενναιόδωρος;
Μπορείτε να μου πείτε κάποιον χαρακτήρα ιστορίας που είναι γενναιόδωρος;
Βάσει των απαντήσεων των παιδιών, ο/η εκπαιδευτικός θα εξηγήσει τι είναι η γενναιοδωρία
και πως λειτουργούν οι γενναιόδωροι άνθρωποι, θα δώσει επίσης παραδείγματα διασημοτήτων
που ξεχωρίζουν για αυτήν την αξία, ή χαρακτήρες από παραμύθια και κινούμενα σχέδια.
Θα συνοψίσει αυτό το μέρος εξηγώντας στα παιδιά ότι οι γενναιόδωροι άνθρωποι δεν είναι
εκείνοι που δίνουν ότι δεν χρειάζονται γιατί το έχουν σε αφθονία, αλλά εκείνοι που μοιράζονται
αυτό που έχουν ακόμα και αν είναι λίγο, για παράδειγμα, εάν έχετε πολλά γλυκά και δώσετε
μερικά σε ένα άλλο παιδί είναι μια καλή πράξη, αλλά η πραγματικά γενναιόδωρη πράξη θα είναι
εάν έχετε μόνο ένα και το μοιραστείτε με ένα άλλο παιδί.
2ο Μέρος
Ο/Η εκπαιδευτικός θα καλέσει τα παιδιά να φτιάξουν δώρα και να επιδιορθώσουν παιχνίδια για
τα παιδιά που τα χρειάζονται (για παράδειγμα, για τις μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες της
κοινότητας).
Πρώτα θα μιλήσει με τα παιδιά για τη σπουδαιότητα της δημιουργίας δώρων για να τα
δώσουν στα παιδιά που τα χρειάζονται, εξηγώντας τους ότι αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα
γενναιοδωρίας.
Αργότερα, θα δείξει πως να φτιάξουν μια κάρτα, ένα μαρκαδόρο ή άλλα δώρα και επίσης θα
δείξει ένα ή περισσότερα μοντέλα.
Επίσης, θα δείξει πως να επισκευάσουν κάποια από τα παιχνίδια που έχουν συλλεχθεί, για
παράδειγμα, την αντικατάσταση του χεριού μιας κούκλας, το χτένισμα των μαλλιών της και
την τοποθέτηση μιας κορδέλας σε αυτά, το ντύσιμο με καινούρια ρούχα κ.τ.λ.

Εκεί, θα υπάρχει ένα τραπέζι έτοιμο με τους απαραίτητους πόρους για την προετοιμασία των
δώρων.
3ο Μέρος
Ο/Η εκπαιδευτικός θα διαβάσει μερικές περιπτώσεις που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή,
θα παρουσιάσει φωτογραφίες (από περιοδικά ή εφημερίδες) που τις προβάλουν και θα ρωτήσει
τα παιδιά:
(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΝΟΥΜΕΡΟ 2)
Τι θα κάνατε;
- Εάν είχατε μόνο ένα γλυκό και ο μικρός σας αδελφός, ή ένας συμμαθητής, σας το ζητούσε.
- Εάν είχατε παιχνίδια και ένα άλλο παιδί που δεν έχει κανένα σας ζητούσε ένα από αυτά.
- Εάν βλέπατε στο δρόμο ένα ξυπόλυτο παιδί επειδή οι γονείς του δεν μπορούν να του
αγοράσουν παπούτσια.
- Εάν ένα παιδί ή ένα ηλικιωμένο άτομο χρειάζεται αυτό που έχετε.
- Εάν είχατε κάποια ρούχα, αντικείμενα ή κάτι άλλο που ένα άλλο άτομο το χρειάζεται και δεν
έχει καθόλου χρήματα για να το αγοράσει.
Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσεις όλες τις περιπτώσεις που θεωρεί κατάλληλες, αρκεί
να αναφέρονται στην αξία που αναπτύσσουμε: τη γενναιοδωρία.
4ο Μέρος
Ο/Η εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά τη δραστηριότητα:
Αυτό είναι ένα παιχνίδι στο οποίο τα παιδιά θα κάνουν ομάδες των 5 (πάνω κάτω) ατόμων, για
αυτό θα κοιτάξουν κάτω από τις καρέκλες τους μέχρι να βρουν μια κάρτα με ένα σχέδιο πάνω
της.
Αργότερα, ο/η εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τα παιδιά να φτιάξουν ομάδες: “Θα κάνουμε
ομάδες με τις κάρτες. Βρείτε τα παιδιά που έχουν την ίδια κάρτα με εσάς” και έτσι θα
σχηματίσουν ομάδες των 5 ατόμων (ή 2, 3, 4, ..) και όλα τα παιδιά της τάξης θα πρέπει να
συμμετάσχουν.
Τώρα, θα φτιάξετε μια ιστορία για τη γενναιοδωρία και η ομάδα των παιδιών που θα κάνει
την καλύτερη ιστορία και θα απαντήσει καλά στις ερωτήσεις που θα τους γίνουν, θα είναι η
νικήτρια. Εάν μια ομάδα δεν ξέρει την απάντηση, θα πάρει σειρά μια άλλη ομάδα και εάν την
απαντήσει σωστά, θα πάρουν τον πόντο.
Όταν τα παιδιά θα έχουν οργανωθεί σε ομάδες, ο/η εκπαιδευτικός τους εξηγεί ότι θα φτιάξουν
μεταξύ τους μια ιστορία για κάποιο άτομο της οικογένειας, ή ένα γείτονα, ή ένα άτομο της
κοινότητας που γνωρίζουν, ή ανθρώπους του σχολείου, ή πράξεις που τους συνέβησαν και
που δείχνουν γενναιοδωρία. Μπορεί να είναι και φανταστική, επινοημένη από εκείνα εκείνη
τη στιγμή.
Ο/Η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να πουν τις απόψεις τους για τις ιστορίες, να διαλέξουν τις
καλύτερες.
Αυτή η αξιολόγηση των ιστοριών θα καθοδηγείται από τον/την εκπαιδευτικό, ο/η οποίος/α θα
πει στα παιδιά ότι η καλύτερη ιστορία είναι εκείνη που:
• έχει ειπωθεί με σαφήνεια.
• η κεντρική ιδέα αφορά τη γενναιοδωρία.
• οι χαρακτήρες είχαν γενναιόδωρη συμπεριφορά.
Ο/Η εκπαιδευτικός θα τα καθοδηγήσει, έτσι ώστε η βράβευση να είναι δίκαιη.
Είναι απαραίτητο η δουλειά όλων όσων προσπάθησαν, ακόμα και αν δεν έχουν βραβευτεί, να
αναγνωριστεί και να ενθαρρυνθεί.
Τέλος, οι νικητές θα επιβραβευτούν με χειροκρότημα, μολύβια, παραμύθια, παζλ κ.τ.λ.

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΜΕ

30-40 λεπτά

Τα παιδιά να είναι ικανά να:
-Συνειδητοποιούν πώς τα συναισθήματα επηρεάζουν τη συμπεριφορά, ώστε να τα
εκφράζουν σε περιπτώσεις της καθημερινής ζωής.
-Αναπτύσσουν δεξιότητες ακρόασης και επικοινωνίας, ώστε να φιλτράρουν τα
συναισθήματά τους.
-Γνωρίζουν νέες μορφές επικοινωνίας, αντικαθιστώντας τις ήδη υπάρχουσες, ώστε να
εκφράζουν τα συναισθήματά τους με διαφορετικούς τρόπους.

- Εικόνες τριών διαφορετικών προσώπων, τα οποία εκφράζουν τρία διαφορετικά
συναισθήματα: θυμό, χαρά και σύγχυση.
- Μια ιστορία και προτεινόμενες ερωτήσεις.

Η/Ο εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο. Αν το επιτρέπουν οι συνθήκες,
δίνει στα παιδιά την επιλογή να καθίσουν στο πάτωμα ή γύρω από το τραπέζι, ανάλογα με
το πώς νιώθουν περισσότερο άνετα. Επιτρέποντάς τους να κάνουν μια μικρή επιλογή ήδη
από την αρχή της δραστηριότητας, τα παιδιά αποκτούν μια αίσθηση ελέγχου. Επιπλέον,
αυτού του είδους η λήψη απόφασης είναι μια καλή αφετηρία για την οικοδόμηση
εμπιστοσύνης και αυξάνει το κίνητρο του παιδιού να συμμετέχει. Αφού βεβαιωθείτε ότι
τα παιδιά είναι ήρεμα και έτοιμα, αρχίζετε τον διάλογο.
Αρχίστε τη συζήτηση με μια ερώτηση: «Θυμάστε πότε ήταν η τελευταία φορά που
θυμώσατε πολύ;». Αν τα παιδιά δυσκολεύονται να θυμηθούν ποια ήταν ακριβώς η
κατάσταση,
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ταin the
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καθημερινά
Αφού
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conversation
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children have a hard time with remembering the exact situation help them by giving them some everyday
examples.
After
some
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very much needed basis for continuing discussion on what to do, how to deal with and how to filter those
emotions.

Μετά από αυτή τη σύντομη συζήτηση, πείτε στην ομάδα ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα
ιστορία
καλούς
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πρόσωπα
τα
οποία
εκφράζουν
τρία
διαφορετικά
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με πολύ χρώμα. Ο λόγος είναι ότι αυτά ενθαρρύνουν την προσοχή και τη συγκέντρωση
(ειδικά στα μικρότερα παιδιά).

Αφού δείξετε στα παιδιά τις εικόνες, πρέπει να εξηγήσετε το νόημα της κάθε μιας. Η
πράσινη αντιπροσωπεύει τον θυμό/εκνευρισμό, η ροζ τη χαρά και την ικανοποίηση και
ηAfter
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feeling angry /upset, pink one feeling happy and satisfied, and the yellow one feeling confused. After you offer

the explanation, each child gets one of all three pictures.
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ερώτηση. Οι εικόνες χρησιμοποιούνται μόνο για να βοηθήσουν τα παιδιά να εκφραστούν
Storytelling
goes like this: να αναπτύξουν δεξιότητες ακρόασης και επικοινωνίας.
και
να τα ενθαρρύνουν
In kindergarten Oliver has the best friend Peter. Like any other day, Oliver and Peter have decided to play with
their favourite action figures. Every day Oliver would take Spiderman and Peter Batman. But one day, things
went a different way. Oliver could not find the figure of Spiderman anywhere, so he took the Batman figure
instead. When Peter told Oliver how Batman is his figure and asked him to return it to him, Oliver said he saw
it first and that it was his now.
Peter got very upset and tried to pull the Batman figure out of Oliver’s hand. Oliver held the Batman figure
firmly and he wouldn’t let go. The two boys ended up fighting with each other so loudly that a teacher came

Η ιστορία έχει ως εξής:
Στο νηπιαγωγείο, ο καλύτερος φίλος του Όλιβερ είναι ο Πέτρος. Όπως και τις υπόλοιπες μέρες, ο
Όλιβερ και ο Πέτρος αποφασίζουν να παίξουν με τα αγαπημένα τους στρατιωτάκια. Κάθε μέρα ο
Όλιβερ παίρνει τον Spiderman και ο Πέτρος τον Batman. Σήμερα, όμως, τα πράγματα έγιναν λίγο
διαφορετικά. Ο Όλιβερ δεν μπορούσε να βρει τον Spiderman πουθενά και έτσι πήρε τον Batman
στη θέση του. Όταν ο Πέτρος είπε στον Όλιβερ ότι ο Batman είναι η δική του φιγούρα και του
ζήτησε να του την επιστρέψει, ο Όλιβερ είπε ότι τον είδε πρώτος και ότι ήταν δικός του τώρα.
Ο Πέτρος εκνευρίστηκε πολύ και προσπάθησε να αρπάξει τον Batman από το χέρι του Όλιβερ. Ο
Όλιβερ κρατούσε σφιχτά τον Batman και δεν τον άφηνε. Τα δύο αγόρια κατέληξαν να τσακώνονται
τόσο έντονα που ο δάσκαλος ήρθε και πήρε τη φιγούρα και από τα δύο αγόρια.
Μετά από αυτό, ο Πέτρος και ο Όλιβερ ήταν ακόμη πολύ θυμωμένοι, αλλά μετά από λίγα λεπτά
ηρέμησαν και κατάλαβαν ότι δεν έπρεπε να είχαν αυτό τον ανόητο καβγά και ότι δε θα το
ξαναέκαναν ποτέ. Αντιθέτως, θα μιλήσουν για το πρόβλημα και θα βρουν μια λύση μαζί. Αφού
συμφιλιώθηκαν, αποφάσισαν να πάνε έξω και να παίξουν μαζί ποδόσφαιρο.
Αφού διαβάσετε την ιστορία, πείτε στα παιδιά ότι θα τους ρωτήσετε κάποιες ερωτήσεις για
την ιστορία. Μετά από κάθε ερώτηση πρέπει να αποφασίσουν ποιο συναίσθημα πιστεύουν
ότι είναι φυσικό να νιώσουν, σηκώνοντας την εικόνα ενός από τα πρόσωπα (θυμωμένο,
χαρούμενο και μπερδεμένο) στον αέρα.
Αφού σηκώσουν την εικόνα στον αέρα, πρέπει να εξηγήσουν γιατί σήκωσαν το
συγκεκριμένο συναίσθημα. Μπορείτε να ενθαρρύνετε τις δεξιότητες σκέψης τους με μια
σειρά από διαφορετικές επιμέρους ερωτήσεις.
Οι ερωτήσεις είναι προαιρετικές και μπορείτε να τις αλλάξετε ή να τις προσαρμόσετε
ανάλογα. Αποτελούν ένα κίνητρο για να αρχίσει ο διάλογος.
1. Πώς ένιωθε ο Όλιβερ, όταν δεν μπορούσε να βρει την αγαπημένη του φιγούρα του
Spiderman; Τι κάνετε, όταν νιώθετε έτσι;
2. Πώς ένιωθε ο Όλιβερ, όταν πήρε την αγαπημένη φιγούρα Batman του Πέτρου; Πώς θα
νιώθατε, αν ήσαστε ο Όλιβερ;
3. Πώς ένιωσε ο Πέτρος, όταν ο καλύτερός του φίλος του πήρε την αγαπημένη του
φιγούρα; Πώς θα νιώθατε, αν ήσαστε ο Πέτρος; Γιατί; Είναι δύσκολο, όταν νιώθουμε έτσι;
4. Είναι εντάξει που θύμωσε ο Πέτρος;
5. Πώς νιώθετε σωματικά όταν είστε θυμωμένοι; Πονάει; Πού στο σώμα σας εμφανίζεται
αυτό το συναίσθημα; Μπορείτε να δείξετε πού; (Πείτε στο παιδί να δείξει με το χέρι του/της
το μέρος του σώματός του/της στο οποίο αναφέρεται). Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε
εκείνη τη στιγμή; Να φωνάξετε, να πηδήσετε, να τρέξετε, να γελάσετε, να τσακωθείτε,
κ.λπ.;
6. Ήταν σωστή η συμπεριφορά του Πέτρου να αρπάξει τη φιγούρα από το χέρι του Όλιβερ;
7. Θα μπορούσε ο Όλιβερ να κάνει κάτι διαφορετικό; (εδώ μπορείτε να δώσετε κάποιες
εισηγήσεις στα παιδιά, όπως: Θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια από τον Πέτρο να βρει
τη φιγούρα του Spiderman ή να προτείνει να μοιραστούν τη φιγούρα του Batman; Πώς
θα ένιωθε τότε; Πώς θα ένιωθε ο Πέτρος; Γιατί; Σας έχει συμβεί κάτι παρόμοιο; Αν ναι,
μπορείτε να εξηγήσετε; Πώς νιώσατε; κ.λπ.)

8. Πώς ένιωσαν τα αγόρια όταν ήρθε ο δάσκαλος και πήρε τη φιγούρα και από τους δύο;
Μετάνιωσαν που συμπεριφέρθηκαν με τον τρόπο που το έκαναν; Τι θα κάνατε αν ήσαστε
στη θέση τους;
9. Στο τέλος της ιστορίας, όταν συμφιλιώθηκαν, πώς ένιωσαν;
Αν σε μια ερώτηση τα παιδιά σηκώσουν διαφορετικές εικόνες (κάτι που προβλέπεται ότι
θα συμβεί), που σημαίνει ότι θα ένιωθαν διαφορετικά στην ίδια κατάσταση, ή ένα παιδί
δεν είναι σίγουρο για το τι θα ένιωθε και σηκώσει περισσότερες από μια εικόνες στην ίδια
ερώτηση, δείτε το ως μια τέλεια ευκαιρία να αρχίσετε διάλογο με τα παιδιά.
Ζητήστε από τουλάχιστον δύο παιδιά που σήκωσαν διαφορετική εικόνα ή περισσότερες
από μία, να εξηγήσουν την οπτική τους και ζητήστε από την υπόλοιπη ομάδα να πει τις
σκέψεις και τις απόψεις της.
Αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία να δείξετε στα παιδιά ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι
να εκφράσει κάποιος τα συναισθήματά του και ότι υπάρχει επιλογή για το τι να κάνουμε
όταν έχουμε ένα συγκεκριμένο συναίσθημα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τον έλεγχο των
συναισθημάτων μας.
Για να ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, ζητήστε από όλη την ομάδα να αναστοχαστεί
σχετικά με το γεγονός ότι έχουμε επιλογή για το πώς να συμπεριφερθούμε σε
συγκεκριμένες περιστάσεις και αν υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να εκφράσουμε τη
δυσαρέσκειά μας χωρίς να πληγώσουμε τους άλλους.
Συμβουλές για επιπρόσθετες ιδέες:
Πείτε στα παιδιά ότι αν θέλουν, μπορούν να αναπαραστήσουν την ιστορία του Όλιβερ και
του Πέτρου. Μπορούν πρώτα να παίξουν την εκδοχή που τους έχετε πει και στη συνέχεια
δώστε τους την ευκαιρία να παίξουν μια δεύτερη εκδοχή, δίνοντάς τους τη δυνατότητα
να αλλάξουν την πορεία της ιστορίας κάνοντας άλλες επιλογές.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

3-6

Με όλη την τάξη

ΛΙΣΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

30 λεπτά

Τα παιδιά να είναι ικανά να:
- Κατασκευάζουν το προφίλ του υπεύθυνου παιδιού
- Κατανοούν και να υιοθετούν υπεύθυνη συμπεριφορά
- Εξετάζουν κριτικά συγκεκριμένες ανεύθυνες συμπεριφορές

- Καρέκλες ή μαξιλάρια για να κάτσουν τα παιδιά σε κύκλο
- Χαρτοπίνακας και χαρτί
- Μαρκαδόροι
- 3 κομμάτια στρογγυλό χαρτί (πράσινο, κίτρινο, κόκκινο) που θα χρησιμεύσουν ως φώτα
τροχαίας για τους σκοπούς της εισαγωγής

Περιγραφή της δραστηριότητας:
Αυτή είναι μια δραστηριότητα εντός της τάξης, όπου ζητείται από τα παιδιά να καθίσουν σε
ένα
κύκλο. Συνιστάται αυτή η δραστηριότητα να γίνει τις πρώτες μέρες της σχολικής χρονιάς,
καθώς
θα βοηθήσει στην επικοινωνία, τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος, τη λειτουργικότητα και θα
δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και καλής διάθεσης.
Πορεία της δραστηριότητας:
1. Η/Ο εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να παίξουν το παιχνίδι με τα φώτα τροχαίας, εισάγοντάς
τα
στην έννοια των κανόνων και της υπευθυνότητας.
2. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα παιδιά ενθαρρύνονται να σκεφτούν κριτικά και να
αναλογιστούν γιατί έχουμε φώτα τροχαίας, ποιες θα ήταν οι δυσκολίες αν δεν υπήρχαν φώτα
τροχαίας, γιατί χρειαζόμαστε κανόνες στη ζωή μας και γιατί πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και
σε
άλλα πλαίσια (εκτός από την οδήγηση, πού αλλού πρέπει να δείχνουμε υπευθυνότητα, π.χ.
σπίτι,
σχολείο, οικογένεια, διακοπές, κ.λπ.).
3. Η/Ο εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να εστιάσουν στο πλαίσιο της τάξης και να αρχίσουν να
ανταλλάζουν ιδέες σχετικά με ευθύνες που έχουν μέσα στην τάξη, έτσι ώστε να φτιάξουν τη
Λίστα
Υπευθυνοτήτων της Τάξης, την οποία πρέπει να ακολουθούν για όλο τον υπόλοιπό χρόνο.
4. Συμφωνείται μια λίστα 5, 7, ή 10 Υπευθυνοτήτων από την ολομέλεια της τάξης.
5. Η/Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τις υπευθυνότητες της λίστας σε ένα μεγάλο κομμάτι
χαρτί και το
βάζει στον τοίχο.
6. Στο τέλος η/ο εκπαιδευτικός αναθέτει στα παιδιά ως εργασία για το σπίτι να σκεφτούν τις
συνέπειες για τα παιδιά που μπορεί να μην υπακούν στους κανόνες και να τις συζητήσουν την
επόμενη ημέρα.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Η ΣΧΕΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - «ΚΙΚΙ: Η
ΜΙΚΡΗ ΜΑΓΙΣΣΟΥΛΑ»

(3-)6

15

45

Η Κίκι δίνει την εντύπωση ενός συνηθισμένου κοριτσιού στην αρχή της ταινίας, αλλά ο
επιρρεπής στα ατυχήματα, αδέξιος, ωστόσο γοητευτικός και αξιαγάπητος χαρακτήρας
της σύντομα αποκαλύπτεται. Είναι ένα πρότυπο για νεαρούς θεατές για τη γεμάτη
σεβασμό συμπεριφορά της προς τους ηλικιωμένους και για την αξιαγάπητη καλοσύνη
της. Επομένως, οι πιο σημαντικές ηθικές αξίες στο συγκεκριμένο κινούμενο σχέδιο είναι
η καλοσύνη και η συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από σεβασμό.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ένα παράδειγμα της σχέσης μεταξύ των ηθικών και
των αισθητικών αξιών, της προβολής ηθικών αξιών μέσω αισθητικών/οπτικών στοιχείων,
που είναι συνήθως εύκολο για τα παιδιά να παρακολουθήσουν.

Υπόδυση ρόλων, με βάση τις πιο κάτω οδηγίες.
Το μάθημα μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του Halloween/καρναβαλιού, αφού τα παιδιά
συνήθως ντύνονται ως μάγισσες και μαύρες γάτες. Χρησιμοποιήστε το τραγούδι «Eency-weency spider» για τα μικρότερα παιδιά.

1.Προετοιμασία
Βάλτε τους μαθητές να παρακολουθήσουν την ταινία κινουμένων σχεδίων «Κίκι: Η
Μικρή Μαγισσούλα» ή παρακολουθήστε την ταινία μαζί. Αν δεν είναι δυνατόν να την
1.Preparation
παρακολουθήσετε, διαβάστε το βιβλίο.
1.Preparation
Είναι διαθέσιμη
διαδίκτυο
σεabout
διάφορες
Make students
watch theστο
animated
movie
Kiki's γλώσσες.
delivery service.
1.Preparation
1.Preparation
Δείτε
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2. Υπόδυση ρόλων
Συζητήστε για την ταινία με τους μαθητές σας και παίξτε πέτρα-ψαλίδι-χαρτί. Αυτός που
νικά, διαλέγει ποιον χαρακτήρα θέλει να παίξει.
Προσπαθήστε να παίξετε όσες παραπάνω σκηνές μπορείτε. Είναι ευκολότερο για παιδιά
ηλικίας έξι ετών.
3. Συζητήστε για το ηθικό δίδαγμα της κάθε σκηνής.
Αν κάνετε τη δραστηριότητα στο πλαίσιο του Halloween, μπορείτε να διδάξετε το τραγούδι
«Eency-weency Spider».
Δείτε εδώ ένα παράδειγμα από το Nursery Beats.
Ως εκπαιδευτικοί, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι μπορείτε να πετύχετε τους
στόχους σας, αν προσπαθήσετε αρκετά.
Η/Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δώσει τα παιδιά να καταλάβουν, μην παρατάτε ποτέ τους
στόχους σας.
https://www.youtube.com/watch? v=mlE3pOadJUo&fbclid=IwAR3PsVnOTQ0SrkLACJtieiYIKvDjTHBvKeJC8KbzUYnEkX20Cptrx515x M4
Στίχοι:
The eency weency spider went up the water spout Down came the rain and washed the spider
out Out came the sun and dried up all the rain
Now the eency weency spider goes up the spout again

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ

ΜΙΑ ΜΑΡΙΟΝΕΤΤΑ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ!

3-6 ετών
Ομάδες των 4-5
παιδιών.
45 λεπτά

Στόχος αυτού το εργαστηρίου είναι η παρακίνηση και η καθοδήγηση των παιδιών προς
την ειλικρίνεια και την κριτική σκέψη μέσω ενός παιχνιδιού ρόλων. Η βασική ιδέα είναι
η ενθάρρυνση για να εκφράζουν τα αισθήματα και τις απόψεις τους με έναν ειλικρινή
τρόπο, αναπτύσσοντας έτσι την αυτοεκτίμησή τους. Παροτρύνεται τα παιδιά να:
• μιλήσουν για τα αισθήματα τους με ειλικρίνεια
• εκφράσουν τις απόψεις τους
• σκεφτούν με κρίση.

Μια “ζωντανή” κούκλα έρχεται στην τάξη. Η κούκλα θα μιλήσει στα παιδιά και θα ζητήσει
τη συμβουλή τους σχετικά με συγκεκριμένα θέματα. Πριν το εργαστήριο, αφήστε τη
φαντασία σας ελεύθερη, να είστε δημιουργικοί και φτιάξτε μια φιγούρα κουκλοθέατρου
με μια κάλτσα (μάλλινη ή βαμβακερή) χρησιμοποιώντας κουμπιά, πλαστικά καπάκια…
Προσπαθήστε να φτιάξετε μια αστεία, πολύχρωμη κούκλα, που θα τραβάει την προσοχή
των παιδιών. Είναι σημαντικό το στόμα της κούκλας να κινείται, έτσι ώστε τα παιδιά να
έχουν την εντύπωση πως η κούκλα τους μιλάει.

Η ιδέα είναι ότι η Κούκλα θα ζητήσει βοήθεια από τα παιδιά και θέλει να μιλήσει μαζί τους για
πράγματα που επηρεάζουν την ειλικρίνεια και την αυτοεκτίμηση. Τα θέματα στις προτάσεις
της κούκλας σχετίζονται με:
• τον έπαινο από τους άλλους
• το φόβο της αποτυχίας
• το να παίρνεις τις δικές σου αποφάσεις.
Οι προτάσεις στο ακόλουθο κείμενο είναι απλά ένα παράδειγμα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τις δικές σας προτάσεις, αναλόγως τις ανάγκες, τις συνήθειες και τις εμπειρίες των παιδιών.
Αφού πείτε την πρόταση, η κούκλα κάνει τις ερωτήσεις και ξεκινάει τη συζήτηση με τα παιδιά.
Σημείωση: Τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν αναπτύξει πλήρως την αφηρημένη σκέψη και
συχνά δεν δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις στις ερωτήσεις που τους κάνουν. Αντί για ξεκάθαρες
απαντήσεις μάλλον θα επαναλάβουν γεγονότα από τις ζωές τους. Έτσι, παρακαλούμε, μην
περιμένετε από τα παιδιά να σας δώσουν άμεσες απαντήσεις στα τιθέμενα ερωτήματα. Εάν οι
ίδιες οι ερωτήσεις είναι δύσκολες ή ακατανόητες για παιδιά, προσπαθήστε να τις απλοποιήσετε
και ρωτήστε επιπρόσθετες ερωτήσεις. Ο στόχος είναι τα παιδιά, μέσω των ερωτήσεων και των
ιστοριών, να σκεφτούν για το τρέχον θέμα, να ακούσουν τις απόψεις των άλλων και να πουν
τη δικιά τους άποψη.
1. Πριν ξεκινήσετε το εργαστήριο, ζητήστε από τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο και βεβαιωθείτε
ότι είναι χαλαρωμένα. Πείτε στα παιδιά ότι σήμερα έχουν έναν καλεσμένο στην τάξη, ο οποίος
χρειάζεται τη βοήθειά τους.
2. Βάλτε την κούκλα στο χέρι σας και αρχίστε τη συζήτηση με τα παιδιά. Μπορείτε να κάνετε
τη δικιά σας εισαγωγή, π.χ. Γεια σας παιδιά! Το όνομά μου είναι Μόλα! Άκουσα ότι είστε
εκπληκτικά παιδιά και για αυτό ήρθα σε εσάς. Βλέπετε, χρειάζομαι τη βοήθειά σας με κάτι.
Χτες, είχα μια πολύ χαζή ημέρα, γεμάτη από περίεργα πράγματα. Οι σκέψεις μου γυρίζουν στο
κεφάλι μου σαν τρελές και για αυτό χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Θα με βοηθήσετε; (Αφήστε τα
παιδιά να απαντήσουν) .
3. Αφού απαντήσουν τα παιδιά, διαβάστε το ακόλουθο θέμα κλειδί και τις ερωτήσεις, και
επιλέξτε εκείνα που θεωρείτε πιο σημαντικά για την τάξη:
Θέμα κλειδί: Έπαινος από τους άλλους: μπορείτε να επιλέξετε μία από αυτές τις φράσεις:
• Ο/Η δάσκαλος/α στο νηπιαγωγείο με παίνεψε γιατί βοήθησα τον Γιάννη.
• Η γιαγιά μου μου είπε ότι έχω ωραία φωνή.
• Σήμερα το πρωί, ντύθηκα μόνη/ος μου για πρώτη φορά, αλλά η μαμά μου ούτε που το πρόσεξε.
Αφού διαβάσετε μια από τις προτεινόμενες φράσεις, ρωτήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: η
Κούκλα λέει: Σας παρακαλώ, πείτε μου τι να κάνω!:
• Πώς πιστεύετε ότι ένιωσα όταν ο/η δάσκαλος/α / γιαγιά μου με παίνεψε;
• Πώς πιστεύετε ότι ένιωσα όταν η μητέρα μου δεν πρόσεξε ότι ντύθηκα από μόνος/η μου;
(Η ερώτηση που θα κάνετε εξαρτάται από την πρόταση που θέσατε).
• Πώς νιώθετε όταν κάποιος σας επαινεί; Γιατί νιώθετε έτσι;
• Πώς νιώθετε όταν κάνετε κάτι καλό και οι άλλοι δεν σαν επαινούν; Γιατί νιώθετε έτσι;
• Χρειάζεστε πάντα τον έπαινο από το άλλους;
Θέμα κλειδί: Ο φόβος της αποτυχίας
• Σήμερα, κατάφερα να σηκώσω μια πολύ βαριά τσάντα.
• Δεν ήμουν σίγουρος/η ότι μπορώ να πάω βόλτα το σκύλο μόνος/η μου.
• Σήμερα, δεν κατάφερα να σκαρφαλώσω στην τσουλήθρα.
Αφού διαβάσετε μια από τις προτεινόμενες φράσεις, ρωτήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
• Πώς πιστεύετε ότι ένιωσα όταν σήκωσα μια βαριά τσάντα;
• Πώς πιστεύετε ότι ένιωσα όταν δεν ήμουν σίγουρος/η εάν μπορώ να πάω βόλτα τον σκύλο;
• Πώς πιστεύετε ότι ένιωσα όταν δεν κατάφερα να σκαρφαλώσω στην τσουλήθρα;
(Η ερώτηση που θα κάνετε εξαρτάται από την πρόταση που θέσατε).
• Πώς νιώθετε όταν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι μόνοι σας; Γιατί νιώθετε έτσι;
• Εάν δεν μπορέσετε να κάνετε κάτι από την πρώτη φορά, μπορείτε να ξαναδοκιμάσετε;
• Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή; Ποια πράγματα;
• Θα μπορείτε να κάνετε αυτά τα πράγματα όταν θα μεγαλώσετε;

Θέμα κλειδί: Παίρνοντας τις δικές σου αποφάσεις
• Ο Έρικ μου λέει να πετάξω μια τομάτα στην πόρτα του γείτονα.
• Η Άννα πέρασε το δρόμο ενώ το φανάρι ήταν κόκκινο.
• Η Εύα θέλει να κρυφτούμε από τους γονείς μας στην παιδική χαρά.
Αφού διαβάσετε μια από τις προτεινόμενες φράσεις, ρωτήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: η
Κούκλα λέει: Σας παρακαλώ, πείτε μου τι να κάνω!
• Να ακούσω τον Έρικ; Γιατί θα πρέπει/δεν θα πρέπει να ακούσω τον Έρικ;
• Πρέπει να περάσω και εγώ το δρόμο ενώ το φανάρι είναι κόκκινο; Γιατί πρέπει/δεν πρέπει να
περάσω το δρόμο ενώ το φανάρι είναι κόκκινο;
• Πρέπει να ακούσω την Εύα; Γιατί πρέπει/δεν πρέπει να ακούσω την Εύα;
(Η ερώτηση που θα κάνετε εξαρτάται από την πρόταση που θέσατε).
• Πρέπει πάντα να κάνετε ότι σας λένε οι άλλοι;
• Γιατί πρέπει/δεν πρέπει να κάνετε πάντα ότι σας λένε οι άλλοι;
• Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας για το τι θέλετε να κάνετε;
Στο τέλος του εργαστηρίου, η κούκλα λέει στα παιδιά: Σας ευχαριστώ! Με βοηθήσατε πολύ!
Σας βοήθησε και εσάς αυτή η συζήτηση; Μάθατε κάτι ο ένας από τον άλλο; Θα θέλατε να σας
επισκεφτώ και πάλι σύντομα;
_________________________________________________
Ιδέες για επιπλέον δραστηριότητες: Εάν δεν μπορέσατε να χρησιμοποιήσετε όλες τις
προτάσεις και καταστάσεις, το εργαστήριο μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε την κούκλα σε διάφορες περιπτώσεις, όταν επικοινωνείτε με τα παιδιά
(εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τάξη σας, εάν θέλετε να δείτε πως νοιώθουν τα παιδιά
εκείνη τη μέρα κ.τ.λ.). Επίσης, καθώς κάποια παιδιά εκφράζουν καλύτερα τα αισθήματα, τις
ανάγκες και τις επιθυμίες τους μέσω του παιχνιδιού ρόλων, επιτρέψτε τους να εκφραστούν
μιλώντας μέσω της “κούκλας”.

ΑΥΤΟΕΚΦΡΑΣΗ

3-6

Όλη η τάξη

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ

60 λεπτά

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να εκφραστούν τα παιδιά και να πουν πώς
φαντάζονται το «ξεχωριστό τους μέρος» ή το μέρος που νιώθουν σαν το σπίτι τους, αλλά
και να ενισχύσουν την προθυμία τους να συνδεθούν με τους άλλους.

Πέτρες (κατά προτίμηση στρογγυλές και αρκετά μεγάλες ώστε να μην μπορούν τα παιδιά
να τις βάλουν στο στόμα τους και να τις καταπιούν), τουλάχιστον δέκα πέτρες για το κάθε
παιδί.
Μεγάλα χρωματιστά φύλλα χαρτιού (ένα για το κάθε παιδί)
Χρωματιστά μολύβια

1. Η/Ο εκπαιδευτικός καλεί αρχικά τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο και τα καλεί να σκεφτούν το
αγαπημένο τους μέρος στον κόσμο. Στη συνέχεια, τους ρωτά αν θέλει κάποιος να μοιραστεί
τις σκέψεις του πάνω σε αυτό.
2. Ακολούθως, η/ο εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά τι κάνει ένα μέρος «ξεχωριστό» και τι μας
κάνει να αισθανόμαστε το σπίτι μας σαν το σπίτι μας;
3. Στην αρχή αυτού του βήματος, η/ο εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να πάρουν ένα χρωματιστό
φύλλο χαρτί και να αρχίσουν να περπατούν μέσα στην τάξη. Το κάθε παιδί θα πρέπει να βρει
ένα ωραίο μέρος για τον εαυτό του (π.χ. ένα μέρος που το νιώθει σαν το σπίτι του ή ένα
μέρος που θεωρεί ξεχωριστό, που μπορεί να είναι και φανταστικό, με τη μόνη προϋπόθεση να
νιώθει καλά εκεί). Ενθαρρύνετε τα παιδιά να βρουν το καθένα το δικό του μέρος. Μπορεί να
υπάρξει η περίπτωση όπου δύο ή περισσότερα παιδιά θα θέλουν να διαλέξουν το ίδιο σημείο
στην τάξη. Σε περιπτώσεις σαν κι αυτή, ρωτήστε τους αν θέλουν να μοιραστούν το μέρος, να
περπατήσουν ξανά στην τάξη για να βρουν άλλο μέρος ή αν θέλουν να συζητήσουν ακόμη
λίγο μεταξύ τους, για να βρουν λύση. Στο τέλος, όλοι θα έχουν το δικό τους μέρος.
4. Αφού τα παιδιά βρουν το μέρος τους, θα πρέπει να τοποθετήσουν τα χρωματιστά χαρτιά
τους στο σημείο που
βρίσκονται.
5. Η/Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει στα παιδιά μερικά χρωματιστά μολύβια, ώστε να
ζωγραφίσουν ή να γράψουν κάτι για το σπίτι τους ή το ξεχωριστό τους μέρος (π.χ. τις μαγικές
δυνάμεις που έχει το μέρος, ποια ζώα ζουν εκεί, αν έχει κάποιους ειδικούς κανόνες, κ.λπ.) στο
φύλλο χαρτιού που έχουν μπροστά τους.
6. Μόλις τελειώσουν, η/ο εκπαιδευτικός τους λέει να καθίσουν στο «ξεχωριστό τους μέρος».
7. Η/Ο εκπαιδευτικός ζητά τώρα από τα παιδιά να κοιτάξουν γύρω τους και να παρατηρήσουν
πού κάθονται οι άλλοι και στη συνέχεια δίνει στα παιδιά μερικές πέτρες, για να φτιάξουν
δρόμους ή μονοπάτια για τα «ξεχωριστά μέρη» των φίλων τους.
8. Η/Ο εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά αρκετό χρόνο να χτίσουν το μονοπάτι τους.
9. Aφού τελειώσουν, η/ο εκπαιδευτικός ζητά από ένα ή περισσότερα παιδιά να καλέσουν
κάποιον στο μέρος τους και να μοιραστούν μαζί του τι έγραψαν ή ζωγράφισαν για το μέρος.
10. Τα παιδιά μπορούν να περπατήσουν μόνο στα μονοπάτια ή τους δρόμους που είναι
κτισμένοι. Κάποιες φορές θα πρέπει να προσαρμόσουν τους δρόμους, για να επισκεφτούν
περισσότερους φίλους ή θα πρέπει να συμφωνήσουν με άλλους να τους αφήσουν να περάσουν
από τον δικό τους δρόμο, για να επισκεφτούν έναν φίλο, κ.λπ.
11. Στο τέλος, η/ο εκπαιδευτικός ρωτά όλα τα παιδιά αν τους αρέσει το «ξεχωριστό τους
μέρος» ή αν τους αρέσει περισσότερο το μέρος κάποιου άλλου.
12. Αν δεν τους αρέσει το μέρος τους, η/ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους ρωτήσει τι θα ήθελαν
να αλλάξουν και να βοηθήσει αυτά τα παιδιά (ίσως και με τη βοήθεια των άλλων παιδιών) να
αλλάξουν το μέρος τους, ώστε να νιώσουν καλύτερα.
13. Η δραστηριότητα μπορεί να ολοκληρωθεί με έναν χορό ή ένα τραγούδι σχετικό με
«ξεχωριστά μέρη», κατά το οποίο μπορούν όλοι να χορέψουν και να κινηθούν γύρω από τα
μέρη που έχουν δημιουργήσει.
(Εμπνευσμένο από μια παιδαγωγική δραστηριότητα Gestalt της Barbara Alič)
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Εκτέλεση της δραστηριότητας:
1.
Οι επιβλέποντες
εκπαιδευτικοί πρέπει να φτιάξουν εκ των προτέρων δύο φιγούρες
Εκτέλεση
της δραστηριότητας:
κουκλοθέατρου,
την
αφίσα τηςπρέπει
ζούγκλας,
της εικόνες
χρωμάτισμα
και τις εκπαιδευτικές
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εκ τωνγια
προτέρων
δύο φιγούρες
κουκλοθέατρου,
την αφίσα της ζούγκλας, της εικόνες για χρωμάτισμα και τις εκπαιδευτικές κάρτες.
κάρτες.

2. Στην αρχή, όλη η ομάδα κάθετε μαζί σε κύκλο. Τους ζητάτε να φανταστούν ότι βρίσκονται στη

ζούγκλα.
κάθε έναμαζί
κάνεισε
έναν
δυνατόΤους
ήχου του
ζώουνα
τηςφανταστούν
κάρτα που έχειότι
2.
Στην Τους
αρχή,δίνετε
όλητιςη κάρτες.
ομάδαΤοκάθετε
κύκλο.
ζητάτε
– κυνηγός.
στο χέρι του: ροαρ
λιοντάρι, χςςςς
σναπτις
– κροκόδειλος,
ουφφφφ
βρίσκονται
στη -ζούγκλα.
Τους- φίδι,
δίνετε
κάρτες. Τογκρρρ
κάθε- τίγρης,
ένα κάνει
έναν
δυνατό
Τα παιδιά
συνειδητοποιήσουν
ότιέχει
το μικρό
μπορεί
κανέναν
τρομακτικό
και–
ήχου
τουθα
ζώου
της κάρτα που
στοελάφι
χέρι δεν
του:
ροαρνα- κάνει
λιοντάρι,
χςςςς
- φίδι, ήχο
σναπ
για εκείνο όλα ταγκρρρ
άλλα ζώα
που παρουσιάστηκαν
είναι πιθανός
κίνδυνος.
κροκόδειλος,
- τίγρης,
ουφφφφ – κυνηγός.
Τα παιδιά
θα συνειδητοποιήσουν ότι το
μικρό ελάφι δεν μπορεί να κάνει κανέναν τρομακτικό ήχο και για εκείνο όλα τα άλλα ζώα
3. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός δείχνει τις δύο φιγούρες κουκλοθέατρου και αρχίζει να λέει την
που
παρουσιάστηκαν
πιθανός
κίνδυνος.
ιστορία
μπροστά από τηνείναι
αφίσα
της ζούγκλας.
Η πουτίγκα του βασιλιά
(https://www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw).

3. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός δείχνει τις δύο φιγούρες κουκλοθέατρου και αρχίζει να
λέει
τηνολοκληρωθεί
ιστορία μπροστά
από
αφίσα
της ζούγκλας.
Η ποιος
πουτίγκα
του βασιλιά
(https://
4. Αφού
η ιστορία,
τα την
παιδιά
ενθαρρύνονται
να πουν
χαρακτήρας
τους άρεσε
www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw).
περισσότερο και γιατί. Θα πρέπει επίσης να πουν τι ένιωσαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Έπειτα,
κάνουν μία λίστα με τις χαρακτηριστικές αξίες των δύο ζώων: δυνατή, μεγάλη, επικίνδυνη, χαζή,

μικρό
ελάφι
– μικροσκοπικό,
μικρό, θαρραλέο,
καρδιά λιονταριού.
4.
Αφού
ολοκληρωθεί
η ιστορία,
τα παιδιά με
ενθαρρύνονται
να πουν ποιος χαρακτήρας τους
άρεσε περισσότερο και γιατί. Θα πρέπει επίσης να πουν τι ένιωσαν κατά τη διάρκεια της
5. Ο/Η επιβλέπων
στα
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αξίες των
ζώων: δυνατή,
κόβουν τις εικόνες και τις κολλούν στην αφίσα της ζούγκλας.
μεγάλη, επικίνδυνη, χαζή, μικρό ελάφι – μικροσκοπικό, μικρό, θαρραλέο, με καρδιά
λιονταριού.
6. Έπειτα, τα παιδιά θα πάρουν τις δύο φιγούρες κουκλοθέατρου και θα παίξουν τους ρόλους των
δύο κεντρικών χαρακτήρων μπροστά από την αφίσα της ζούγκλας. Καθώς στην ομάδα υπάρχουν έξι

5.
Ο/Η υπάρχει
επιβλέπων
εκπαιδευτικός
σταέναν
παιδιά
χρωματισμού,
όλα
τις
παιδιά,
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για όλα ναδίνει
παίξουν
ρόλο.τις
Θα σελίδες
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την ιστορία
τρεις
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τις
εικόνες
και
τις
κολλούν
στην
αφίσα
της
ζούγκλας.
φορές.
7. Όταν
τελειώσουν,
ο/ηθα
επιβλέπων
μπορεί να
τους δείξει εικόνες
ελαφιού
6.
Έπειτα,
τα παιδιά
πάρουνεκπαιδευτικός
τις δύο φιγούρες
κουκλοθέατρου
καιτου
θαμικρού
παίξουν
τους
και της τίγρης,
έτσι ώστε
τα παιδιά
να μπορέσουν
να δουν από
το πραγματικό
μέγεθος
των διαφορών
μετ
ρόλους
των δύο
κεντρικών
χαρακτήρων
μπροστά
την αφίσα
της ζούγκλας.
Καθώς
στην ομάδα υπάρχουν έξι παιδιά, υπάρχει η δυνατότητα για όλα να παίξουν έναν ρόλο. Θα
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εκπαιδευτικός
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αναπαραστήσουν
την ιστορία
τρεις φορές.
να πιει, γιατί χρειαζόταν νερό για να επιβιώσει. Εάν δεν ήταν αρκετά έξυπνο και θαρραλέο για να
φτάσει στο νερό, θα είχε πεθάνει. Έτσι, και η έλλειψη νερού και η ίδια η τίγρης αποτελούν κίνδυνο για
7.
Όταν
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εκπαιδευτικός
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δείξει
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του.
Έπρεπε να είναι
θαρραλέο
και με καρδιά λιονταριού
γιατους
να φτάσει
στοεικόνες
νερό και του
επί

μικρού ελαφιού και της τίγρης, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να δουν το πραγματικό
μέγεθος
των
μετ από μόνα τους φιγούρες κουκλοθέατρου του μικρού ελαφιού. Τους
9. Στο τέλος,
ταδιαφορών
παιδιά φτιάχνουν
επιτρέπεται να πάρουν τις φιγούρες στο σπίτι, ώστε να τους υπενθυμίζουν ότι ασχέτως της ηλικίας

8.
Στο
τέλος,
ο/ητου
επιβλέπων
εκπαιδευτικός
τονίζει
το γεγονός
ότι τους
το μικρό
τους
( 3,
4, 5, 6),
πως φαίνονται,
του ποια είναι
η δουλειά
των γονιών
ή σε τιελάφι
είδουςπήγε στο
οικογένεια
να είναι ατρόμητα
ποτάμι
γιαανήκουν,
να πιει,πρέπει
γιατί χρειαζόταν
νερόκαι
γιαθαρραλέα.
να επιβιώσει. Εάν δεν ήταν αρκετά έξυπνο
και θαρραλέο για να φτάσει στο νερό, θα είχε πεθάνει. Έτσι, και η έλλειψη νερού και η
Συμβουλές
και μυστικά:
ίδια
η τίγρης
αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή του. Έπρεπε να είναι πολύ θαρραλέο και με
Βεβαιωθείτε
ότι τα παιδιά
μπορούν
ναστο
χρησιμοποιήσουν
καρδιά
λιονταριού
για να
φτάσει
νερό και επί ψαλίδι, εάν όχι κόψτε τις εικόνες εκ των
προτέρων.

9. Στο τέλος, τα παιδιά φτιάχνουν από μόνα τους φιγούρες κουκλοθέατρου του μικρού
ελαφιού. Τους επιτρέπεται να πάρουν τις φιγούρες στο σπίτι, ώστε να τους υπενθυμίζουν
ότι ασχέτως της ηλικίας τους ( 3, 4, 5, 6), του πως φαίνονται, του ποια είναι η δουλειά των
γονιών τους ή σε τι είδους οικογένεια ανήκουν, πρέπει να είναι ατρόμητα και θαρραλέα.
Συμβουλές και μυστικά:
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψαλίδι, εάν όχι κόψτε τις εικόνες
εκ των προτέρων.

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

ΦΙΛΙΑ

3-6
Μικρές ομάδες
(3-5)

Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ

90 (για όλα τα
μέρη)

Τα παιδιά να είναι ικανά να:
-Εξερευνούν μέσω διαλόγου τι πιστεύουν για τη φιλία, ποιον θεωρούν φίλο και γιατί
-Αναπτύσσουν γνώσεις για τη φιλία
-Ενδυναμωθούν ώστε να δημιουργήσουν θετικές σχέσεις με αυτούς που θεωρούν φίλους
τους.

Οι εικόνες της ιστοριάς (διαθέσιμες στο http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/
uploads/2018/08/story.pdf), χαρτόνι, χρωματιστό ή άσπρο χαρτί, χρωματιστά μολύβια,
αυτοκόλλητα, ψαλίδια...

1o μέρος: Ο/Η εκπαιδευιτικός θα αρχίσει, εξερευνώντας μέσα από διάλογο, τι πιστεύουν
τα παιδιά για τη φιλία, ποιον θεωρούν φίλο και γιατί.
2ο μέρος: Διήγηση της ιστορίας «Δύο φίλοι».
Μια φορά και έναν καιρό, δύο αγόρια που ήταν πολύ καιρό φίλοι περπατούσαν μέσα στο
δάσος (εικόνα 1), όταν ξαφνικά εμφανίστηκε μια μεγάλη και άγρια αρκούδα (εικόνα 2),
δείχνοντας τα κοφτερά νύχια της και βγάζοντας δυνατές κραυγές. Πόσο φοβήθηκαν
μπροστά σε αυτό το τρομακτικό άγριο ζώο! (εικόνα 3).Ο φόβος τους ήταν τόσο μεγάλος,
που ένα από τα αγόρια άρχισε να τρέχει και, χωρίς να κοιτάξει πίσω ή να ανησυχήσει για
κάτι, σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο και κρύφτηκε ανάμεσα στα κλαδιά, ώστε να μην μπορεί
να τον δει η αρκούδα και έτσι να μπορέσει να δραπετεύσει μετά (εικόνα 4). Το άλλο
αγόρι, κατατρομαγμένο, παρέλυσε από τον φόβο του και, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να
δραπετεύσει από το επιβλητικό ζώο και ότι ο φίλος του ήταν εκτός κινδύνου, παρέμεινε
στη μέση του μονοπατιού, ξάπλωσε κάτω στο έδαφος και προσποιήθηκε ότι ήταν νεκρός
(εικόνα 5).
Η αρκούδα, ξαφνιασμένη, τον πλησίασε και άρχισε να τον μυρίζει, περνώντας τη μύτη
του από όλο του το πρόσωπο, τα αυτιά, τον λαιμό, τα στήθος, τα πόδια, προσπαθώντας
να παρατηρήσει κάποια αντίδραση (εικόνα 6). Το αγόρι κρατούσε την αναπνοή του,
επειδή ήξερε ότι αν έκανε οποιαδήποτε έντονη κίνηση, η αρκούδα θα καταλάβαινε ότι
προσπαθούσε να την εξαπατήσει. Η αρκούδα μύρισε πάλι το πρόσωπό του, έγλειψε τα
μάγουλά του, περιεργάστηκε τα αυτιά του, βγάζοντας μικρά αλλά ήρεμα μουγκρητά
(εικόνα 7).
Μετά από πολλή ώρα που μύριζε το αγόρι, η αρκούδα, πιστεύοντας ότι το αγόρι ήταν
νεκρό και δεν αποτελούσε κίνδυνο για αυτήν, έφυγε (εικόνα 8).
Όταν το άγριο ζώο έφυγε, το άλλο αγόρι κατέβηκε γρήγορα από το δέντρο και ρώτησε
γελώντας το αγόρι που είχε παραλύσει στο μονοπάτι (εικόνα 9):
-Τι σου ψιθύρισε η αρκούδα στο αυτί;
-Μου είπε ότι αυτοί που αφήνουν τους φίλους τους σε ώρα ανάγκης δεν είναι πραγματικοί
φίλοι.
--Αφού πει την ιστορία, η/ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τα παιδιά να σχολιάσουν τι έγινε
στην ιστορία. Θα καθοδηγήσει τη συζήτηση προς τη συμπεριφορά του χαρακτήρα της
ιστορίας που δε βοήθησε τον φίλο του, θα μιλήσει στα παιδιά για το τι είναι η φιλία και πώς
πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους φίλους
τους και θα προσδιορίσει συγκεκριμένες
καλές συμπεριφορές (όπως π.χ. η βοήθεια
που πρέπει να δίνουμε ο ένας στον άλλο και οι
πράξεις στοργής), έτσι ώστε να καταλάβουν
τι είναι η φιλία και πώς πρέπει να είναι οι
σχέσεις ανάμεσα στους φίλους.
3ο μέρος: Η/Ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει από
τα παιδιά να φτιάξουν κάρτες, για να δώσουν
στους φίλους τους (αυτούς που είναι στην
τάξη, τους συμμαθητές τους).

Πρώτα, θα μιλήσει με τα παιδιά για τη σημασία του να κάνουν κάρτες και να τις δίνουν στους
φίλους τους, εξηγώντας τους ότι αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα φιλίας. Στη συνέχεια,
η/ο εκπαιδευτικός θα τους δείξει πώς μπορούν να φτιάξουν μια κάρτα, δείχνοντάς τους
διάφορα είδη καρτών. Θα υπάρχει ένα τραπέζι με τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή
των καρτών και κάθε παιδί θα επιλέξει αυτά που χρειάζεται. Πρέπει να υπάρχουν αρκετά
υλικά, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις. Αν προκύψει κάποια σύγκρουση,
η/ο εκπαιδευτικός θα αξιοποιήσει την ευκαιρία για να μιλήσει στα παιδιά για το πώς να
αποφεύγουν και να επιλύουν τις συγκρούσεις με τους φίλους τους. Στο τέλος τα παιδιά
θα φτιάξουν κάρτες, τις οποίες θα παρουσιάσουν σε μια έκθεση.
4ο μέρος: Η/Ο εκπαιδευτικός θα καλέσει τα παιδιά να δώσουν τις κάρτες τους στους
φίλους τους και να πουν γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο παιδί ως φίλο τους, βοηθώντας
τους με ερωτήσεις, μέχρι να μπορούν να κάνουν μια βασική περιγραφή της φιλίας με δικά
τους λόγια.
Επιπρόσθετες δραστηριότητες (εισηγήσεις που μπορούν να γίνουν σε ένα «πάρτυ
φιλίας»):
Χορεύοντας πάνω σε χαρτί:
Η/Ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει φύλλα εφημερίδας ή κομμάτια ύφασμα του ίδιου μεγέθους.
Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι παίρνει το ίδιο, είτε ένα φύλλο
εφημερίδας είτε ένα κομμάτι ύφασμα.
Τα ζευγάρια χορεύουν, καθώς η/ο εκπαιδευτικός παίζει μουσική ή χτυπά παλαμάκια.
Όταν η μουσική ή τα παλαμάκια σταματήσουν, τα ζευγάρια πρέπει να σταθούν πάνω στην
εφημερίδα ή το ύφασμα τους. Την επόμενη φορά που θα σταματήσει η μουσική ή τα
παλαμάκια, τα ζευγάρια πρέπει να διπλώσουν στη μέση την εφημερίδα ή το ύφασμα τους
και μετά να σταθούν πάνω του. Μετά από πολλές επαναλήψεις, το χαρτί ή το ύφασμα θα
γίνει πολύ μικρό, γιατί θα έχει διπλωθεί πολλές φορές, οπότε γίνεται όλο και πιο δύσκολο
για δύο άτομα να σταθούν πάνω σε αυτό. Τα ζευγάρια που έχουν κάποιο μέρος του
σώματός τους στο έδαφος βγαίνουν από το παιχνίδι. Το παιχνίδι συνεχίζεται, μέχρι να
μείνει μόνο ένα ζευγάρι.
Πέντε νησιά:
Ζωγραφίστε με κιμωλία πέντε κύκλους στο πάτωμα, αρκετά μεγάλους ώστε να μπορούν
να χωρέσουν όλους τους μαθητές. Δώστε σε κάθε νησί ένα όνομα. Ζητήστε από όλους να
διαλέξουν ένα νησί στο οποίο θα ήθελαν να ζήσουν. Στη συνέχεια προειδοποιήστε τους
συμμετέχοντες ότι ένα από τα νησιά θα βυθιστεί στη θάλασσα πολύ σύντομα και όσοι
ζουν σε αυτό θα αναγκαστούν σύντομα να μετακινηθούν σε ένα άλλο νησί. Προκαλέστε
αγωνία και μετά πείτε το όνομα του νησιού που θα βυθιστεί. Οι συμμετέχοντες τρέχουν
σε ένα από τα υπόλοιπα τέσσερα νησιά. Το παιχνίδι συνεχίζεται ώσπου όλοι να είναι
στριμωγμένοι σε ένα νησί.
Μην απαντήσετε
Ζητήστε από την ομάδα να σταθεί σε κύκλο. Ξεκινά ένα άτομο, κοιτάζοντας ένα άλλο και
ρωτώντας: «Ποιο είναι το καλύτερο σου χαρακτηριστικό»;
Ωστόσο, δεν θα απαντήσει αυτό το άτομο την ερώτηση, αλλά το άτομο στα αριστερά του.
Οι απαντήσεις μπορούν να γίνουν όσο πιο ευφάνταστες γίνεται!

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηλικία: 3-6
Αριθμός
παιδιών: 15

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Διάρκεια: 15’

Οπτικοποιημένο παιχνίδι με τη χρήση μιας αλληγορίας που θα βοηθήσει τα μικρά παιδιά
να κατανοήσουν την αξία και τη σημασία του να είναι κανείς δίκαιος, καθώς και πώς αυτό
λειτουργεί θετικά στο συλλογικό επίπεδο.

Για το παιχνίδι ο δάσκαλος θα χρειαστεί ένα ποτήρι με νερό, ένα φρέσκο αυγό, ένα
κουταλάκι και αλάτι. Με τη βοήθεια ενός σύντομου πειράματος όπως περιγράφεται πιο
κάτω, ο δάσκαλος αναπτύσσει την ένοια της δικαιοσύνης και των οφελών της. Συνιστάται
να γίνει δοκιμή του πειράματος πριν εφαρμοσθεί στην αίθουσα.

Ο δάσκαλος τοποθετεί το ποτήρι με το νερό, το αυγό, το κουτάλι και το αλάτι σε ένα
τραπέζι και συγκεντρώνει τους μαθητές γύρω από αυτό. Στη συνέχεια τοποθετεί το αυγό
στο ποτήρι, το οποίο βυθίζεται και πάει στον πάτο του ποτηριού. Ο δάσκαλος μπορεί να
δώσει ένα όνομα στο αυγό και να εξηγήσει ότι το αυγό θα μπορούσε να είναι ένας από
εμάς, ο ποίος είναι δυσαρστημένος και λυπημένος και για αυτό πηγαίνει στον πάτο του
ποτηριού. Στη συνέχεια ο δάσκαλος βγάζει το αυγό από το ποτήρι κι αρχίζει να προσθέτει
με το κουταλάκι αλάτι στο νερό - μια κουταλιά κάθε φορά. Τοποθετεί το αυγό και πάλι
στο ποτήρι, ενώ όλοι παρατηρούν ότι μετά από κάθε κουταλιά αλατιού, το αυγό ανεβαίνει
σταδιακά προς την επιφάνεια. Ο δάσκαλος ονοματίζει την κάθε κουταλιά αλάτι όπως για
παράδειγμα: “φέρομαι σε όλους δίκαια”, “κάνω αυτό που είναι καλό για όλους και όχι μόνο
για το εαυτό μου”, “βοηθώ αυτούς που αδικούνται”.
Καθώς το αλάτι μεταβάλλει τη σύσταση του νερού, το αυγό ανεβαίνει σιγά-σιγά στην
επιφάνεια. Ο δάσκαλος εξηγεί ότι τώρα το αυγό (χρησιμοποιεί το όνομα που του έδωσε)
είναι ευχαριστημένο γιατί αντιμετωπίζεται δίκαια. Ο δάσκαλος εξηγεί ότι το να είμαστε
δίκαιοι και να φροντίζουμε ώστε όλοι να αντιμετωπίζονται με δίκαιο τρόπο λειτουργεί
όπως το αλάτι στο νερό. Όπως ακριβώς το αλάτι κάνει το φαγητό πιο νόστιμο, “το αλάτι
της δικαιοσύνης” μας κάνει όλους (το νερό) πιο δίκαιους, και τον κάθε άνθρωπο (το αυγό)
να αισθάνεται ότι αντιμετωπίζεται με δικαιοσύνη.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

3-6 ετών
20-25 παιδιά σε
κύκλο

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

45 λεπτά

Μαθησιακοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν στον τομέα του EVE.
Ο βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της συνήθειας της ακρόασης και του διαλόγου με
σεβασμό. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να:
• Αναγνωρίζουν και να σέβονται τις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων, ώστε να
διαμορφώνουν ιδέες σε ομαδικό επίπεδο.
• Ανακαλύψουν τις προσωπικές προτιμήσεις των άλλων, ακούγοντάς τους με σεβασμό.
• Συνειδητοποιήσουν τι είναι ο σεβασμός και τη σπουδαιότητα του να ακούνε τις απόψεις
και τις προτιμήσεις των άλλων, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και πολιτιστικές
διαφορές (προσαρμοσμένα στην ηλικία τους).

Λίστα απαιτούμενων υλικών:
• Ένα μικρόφωνο κατασκευασμένο από ένα ρολό χαρτιού τουαλέτας/χαρτιού κουζίνας
και μια μπάλα από αλουμινόχαρτο.

1. Οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί πρέπει να κατασκευάσουν ένα μικρόφωνο με ένα ρολό
από χαρτί τουαλέτας/χαρτί κουζίνας και μια μπάλα από αλουμινόχαρτο, και να σχεδιάσουν
τα κουμπιά του μικροφώνου στη μέση, όπως βλέπετε παρακάτω:
2. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός θα καταγράψει μερικά παραδείγματα, πιθανά θεμάτα
προς συζήτηση. Προσπαθήστε να έχετε ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων για αστείες ή
ενδιαφέρουσες καθημερινές/οικείες συνήθειες: τρόφιμα που συνηθίζουν να τρώνε και
να τα απολαμβάνουν, τηλεοπτικά προγράμματα που τους αρέσει να βλέπουν, αθλήματα
που χαίρονται να παίζουν, ταινίες που έχουν δει, μέρη που έχουν επισκεφθεί κ.τ.λ. και
επιλέξτε ένα.
3. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, τα παιδιά θα πρέπει να καθίσουν σε κύκλο. Βεβαιωθείτε ότι
είναι χαλαρωμένα.
4. Όταν θα έχετε θέσει το θέμα που έχετε επιλέξει (π.χ.: μέρη που έχουν επισκεφθεί),
δώστε τους ένα λεπτό για να σκεφτούν τις ομιλίες τους και πείτε τους κανόνες του
παιχνιδιού: “Πρέπει να μιλήσουν όλα τα παιδιά. Κάθε αγόρι/κορίτσι έχει ένα λεπτό,
από τη στιγμή που θα πάρει το μικρόφωνο, για να μιλήσει για το μέρος/μέρη που έχει
επισκεφθεί. Το παιδί που έχει το μικρόφωνο πρέπει να σηκωθεί όρθιο. Ο κύριος στόχος
των ομιλητών είναι να εξηγήσουν τι τους άρεσε και γιατί τους άρεσε αυτό. Τα υπόλοιπα
παιδιά θα ακούσουν προσεκτικά και θα θέσουν ερωτήσεις για το θέμα, όταν ο/η ομιλητής/
ομιλήτρια θα έχει τελειώσει την παρέμβασή του/της. Οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί
θα πρέπει να καθοδηγούν τις ερωτήσεις για να επιτρέψουν στα παιδιά να δώσουν πιο
λεπτομερείς εξηγήσεις. Προσπαθήστε να δώσετε έμφαση σε εκείνα τα πράγματα που
μπορούν να καθορίσουν κοινωνικές ή πολιτιστικές διαφοροποιήσεις, προσπαθώντας να
δείξετε ενδιαφέρον για αυτά και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αυτοπεποίθησης και
άνεσης. Όταν θα έχουν χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο όλοι οι μαθητές, είναι η ώρα για να
παίξετε ένα γρήγορο και εύκολο παιχνίδι, και να ξεκουραστείτε λιγάκι.
5. ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Επιλέξτε ένα τραγούδι.
Ζητήστε από τους μαθητές να κινούνται σε κύκλο και να τραγουδάνε το τραγούδι,
όταν αυτό παίζει. Ξαφνικά, σταματήστε το τραγούδι. Οι μαθητές πρέπει να βρουν ένα
συμπαίκτη, να κάνουν μία ερώτηση ο ένας στον άλλον και έπειτα να καθίσουν. Για
παράδειγμα, πριν ο εκπαιδευτικός αρχίσει να παίζει το τραγούδι λέει, “Αυτή τη φορά
βρείτε ένα συμπαίκτη και ρωτήστε «Ποιό είναι το αγαπημένο σου χρώμα;»” Την επόμενη
φορά επιλέξτε μια άλλη ερώτηση, όπως: “έχεις αδελφούς ή αδελφές;” ή “ποιό είναι το
αγαπημένο σου φαγητό;”. Πείτε στους μαθητές ότι πρέπει να επιλέγουν διαφορετικό
συμπαίκτη κάθε φορά. Για αυτό το παιχνίδι, είναι σημαντικό να έχετε κάνει ξεκάθαρες τις
ερωτήσεις πριν το παίξουν τα παιδιά. Βοηθήστε τους μαθητές, εάν χρειάζονται βοήθεια
με τις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μετά το παιχνίδι, βάλτε τα παιδιά να
καθίσουν στις συνήθεις θέσεις τους. Ας δούμε τι μπορούν να θυμηθούν από το πρώτο
μέρος του παιχνιδιού. Επιλέξτε κάποια παιδιά και ζητήστε τους να θυμηθούν τις ομιλίες
με τις οποίες συμφώνησαν και εκείνες με τις οποίες δεν συμφώνησαν. Προσπαθήστε
να τα βοηθήσετε να αναφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες παρεμβάσεις. Έπειτα,
ρωτήστε τα ακόλουθα προτεινόμενα ερωτήματα, σε διαφορετικό παιδί κάθε φορά. Είναι
απαραίτητο να τα βοηθήσετε να καταλάβουν ότι δεν αρέσουν τα ίδια σε όλους μας και
ότι αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε διαφορετικοί: “Γιατί συμφωνείς με τον/την XXXX;”, “Γιατί
αυτό που ανέφερε ο/η XXXX δεν σου αρέσει το ίδιο;”, “Αρέσουν σε όλους μας τα ίδια
πράγματα;”, “Αυτό είναι καλό ή κακό;”, “Είμαστε διαφορετικοί;”, “Αν δεν μου αρέσει το ίδιο
με τους άλλους, τι πρέπει να κάνω; ”, “Μήπως αξίζει να τον/την ακούσω, ακόμα και αν δεν
συμφωνώ με αυτό που μου λέει;”, “Μου αρέσει να με ακούν οι άνθρωποι όταν λέω κάτι;
”. Καθοδηγήστε τα παιδιά όσο περισσότερο μπορείτε προς την έννοια του διαλόγου και
του σεβασμού και ζητήστε τους να εκφράσουν τα αισθήματά τους όταν τα σέβονται και
όταν δεν τα σέβονται (π.χ. “Μας αρέσει όταν οι συμμαθητές μας σέβονται αυτό που μας
αρέσει; ”, “Πως νιώθετε όταν κάποιος δεν σέβεται αυτό που σας αρέσει;”, “Εάν αυτό σας

κάνει να νιώθετε άσχημα, νομίζετε ότι και οι άλλοι νιώθουν το ίδιο σε τέτοια περίπτωση;”,
“Θα πρέπει να σεβόμαστε αυτά που αρέσουν στους άλλους;”). Τέλος, ζητήστε τους να
εξετάσουν εάν μπόρεσαν να ακούσουν, να θυμηθούν τις ομιλίες των υπολοίπων και τα
πράγματα που τους αρέσουν. “Πιέστε” τα να αναλογιστούν αν τους αρέσει να τα ακούν
και αν μπόρεσαν να ακούσουν στη διάρκεια του παιχνιδιού, ή εάν κάποια παιδιά είχαν
διακοπεί, εάν πρέπει να δείχνουμε ενδιαφέρον όταν οι άλλοι μας λένε κάτι κ.τ.λ.
Συμβουλές και μυστικά: Μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά κλείνουν τα αυτιά τους στις
συμβουλές, αλλά ανοίγουν τα μάτια τους στα παραδείγματα: ως σημείο εκκίνησης, ο
τρόπος που μιλάμε στα παιδιά θα είναι ο τρόπος που θα μιλάνε στους άλλους (αυτό έχει
ενδιαφέρον κυρίως για εκείνους τους εκπαιδευτικούς που θεωρούν ότι υψώνοντας την
ένταση της φωνής τους, τα παιδιά θα τους δώσουν μεγαλύτερη προσοχή και θα κερδίσουν
περισσότερο σεβασμό).
Ιδέες για πρόσθετες δραστηριότητες: Δώστε το μικρόφωνο ως βραβείο στο παιδί που
άκουσε καλύτερα τις ομιλίες των υπολοίπων και μπόρεσε να θυμηθεί τις περισσότερες
παρεμβάσεις και πράγματα που αρέσουν στους άλλους.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΞΙΕΣ- ΣΕΒΑΣΜΟΣ

3 - 6 ετών

Ομάδες των 6-8

ΤΑ ΔΥΟ ΠΟΝΤΙΚΙΑ

Οι δραστηριότητες άπτονται του ακόλουθου
τρίπτυχου: Σεβασμός, διάλογος και ενεργός
πολιτότητα.
Τα παιδιά να είναι ικανά να:
• Αναγνωρίζουν και να σέβονται τις ανάγκες και
τις αξίες των άλλων
• Αναπτύσσουν λεπτές κινητικές δεξιότητες
μέσα από τη δημιουργία των αφισών

• Το βιβλίο «Το ποντίκι της πόλης και το ποντίκι του χωριού»
ή φυλλάδιο που να περιέχει το παραμύθι (https://www.youtube.
com/watch?v=nwUFBObQwl0)
• Κάρτες που παρουσιάζουν τις πιο σημαντικές αξίες των
ποντικιών: το περιβάλλον, το φαγητό, το σπίτι και το κρεβάτι
τους
• Δύο φιγούρες που απεικονίζουν το ποντίκι της πόλης και το
ποντίκι της εξοχής
• Εικόνες που παρουσιάζουν το περιβάλλον της υπαίθρου:
δέντρα, λουλούδια, φράκτες, θάμνους, μούρα, ξηρούς καρπούς
• Εικόνες που παρουσιάζουν το αστικό περιβάλλον: αυτοκίνητα,
λουλούδια, τρένα, κτίρια
• Ψαλίδι, κόλλα, χρωματιστά μολύβια, ένα καφέ και ένα γκρίζο
φύλλο χαρτιού Α3
• Ένα μεγάλο άσπρο φύλλο χαρτιού

45 λεπτά

Το παραμύθι:
Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένα μικρό καφέ ποντικάκι που ζούσε στο χωριό. Το όνομά
του ήταν Πίπιν. Ζούσε σε ένα σπίτι σε έναν φράκτη από θάμνους. Την άνοιξη, ξάπλωνε
στο γρασίδι και άκουγε τα πουλιά που κελαηδούσαν. Το καλοκαίρι τσιμπολογούσε άγριες
φράουλες… και έκοβε γρασίδι για το κρεβάτι του το χειμώνα. Μια μέρα, όταν ο άρχισε να
κάνει κρύο και φυσούσε ένας ψυχρός αέρας… άκουσε ένα Τακ! Τακ! Τακ! στην πόρτα του.
«Πίπιν!» φώναξε μια φωνή. «Είμαι ο ξάδερφός σου. Ήρθα να μείνω μαζί σου». Ο Πίπιν
άνοιξε διάπλατα την πόρτα. «Ο Τόμπι, το ποντίκι της Πόλης!», φώναξε ο Πίπιν. «Έλα
μέσα!».
Ο Πίπιν έφτιαξε στον Τόμπι μια καρέκλα από απαλά, μαλακά χόρτα. «Έχει πολλή υγρασία!»,
είπε ο Τόμπι το ποντίκι της πόλης.
Ο Πίπιν πήρε τον Τόμπι για μια βόλτα. «Μύρισε τα λουλούδια, Τόμπι!»
«Αψού!».Τα λουλούδια έκαναν τον Τόμπι να φταρνίζεται. Εκείνο το βράδυ, ο Πίπιν πήγε
στην αποθήκη τροφίμων και διάλεξε τα καλύτερα καρύδια και μούρα.
«Μπλιαχ!», είπε ο Τόμπι το ποντίκι της Πόλης… «Μισώ τα καρύδια. Μόνο αυτά έχεις; Στην
Πόλη τρώμε σαν βασιλιάδες».
«Αλήθεια;», ρώτησε ο Πίπιν. «Έλα να δεις και μόνος σου», είπε ο Τόμπι. «Η εξοχή είναι
απαίσια. Δε θα θέλεις ποτέ ξανά να μείνεις εδώ».
Την επόμενη μέρα, ο ξάδελφος ξύπνησε την αυγή. «Θα πάρουμε το τρένο», είπε στον
Πίπιν.
Έτρεξαν στον σταθμό. Σε λίγο, άκουσαν το τρένο να πλησιάζει. «Έρχεται το τρένο!»
φώναξε ο Πίπιν. «Είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ». Το τρένο σταμάτησε με ένα δυνατό τρίξιμο και ένα
φύσημα. Άνοιξε μια πόρτα. «Πήδα!», είπε ο Τόμπι. Το τρένο έτριξε και φύσηξε και…
ξαναξεκίνησε. Τσαφ-τσουφ, τσαφ-τσουφ! Ο Πίπιν κοίταξε έξω από το παράθυρο. Μπορούσε
να δει τα δέντρα να κουνούν τα κλαδιά τους. Μετά όμως δεν υπήρχαν καθόλου δέντρα,
μόνο ψηλά κτίρια που ακουμπούσαν τον ουρανό. Καθώς ο ουρανός σκοτείνιασε, το τρένο
σταμάτησε πάλι. Ο Τόμπι έστριψε τα μουστάκια του. Μύρισε τον αέρα. «Φτάσαμε!» είπε.
«Επιτέλους είμαι ξανά στην πόλη. Τώρα ακολούθα με». Ο Τόμπι πήδηξε στην πλατφόρμα
των τρένων. «Γρήγορα Πίπιν!» φώναξε. «Πρόσεχε μη σε ποδοπατήσουν».
Τα ποντίκια έτρεξαν έξω από το σταθμό και βγήκαν στον πολυάσχολο δρόμο.
Ο Πίπιν λαχάνιασε. Έκανε τόσο θόρυβο. Τα αυτοκίνητα μάρσαραν και βαρούσαν τις
κόρνες τους. Και καυσαέρια! Ο Πίπιν άρχισε να βήχει από τον καπνό.
«Φύγε από μπροστά μου. Μπιιιπ!», κόρναραν τα αυτοκίνητα.
«Και αυτό», είπε ο Τόμπι περήφανα δείχνοντας με την πατούσα του, «είναι το σπίτι μου».
Τρύπωσε μέσα από μια μικρή τρύπα. Ο Πίπιν τον ακολούθησε. Έτρεξαν μέσα από
σκοτεινούς διαδρόμους κάτω από το πάτωμα και ανέβηκαν… μυστικές σκάλες πίσω από
τους τοίχους. «Δεν είναι τέλεια;», είπε ο Τόμπι. Χόρεψαν στο άδειο σαλόνι…
Έπαιξαν με τα παιχνίδια στο δωμάτιο των παιδιών. «Όποιος φτάσει πρώτος στην
τραπεζαρία!», είπε ο Τόμπι. «Ώρα για φαγητό!». Τα ποντίκια πήδηξαν πάνω στο τραπέζι
και άρχισαν να τρώνε. Τσιμπολογούσαν την πίτα, έγλειψαν την κρέμα. Ο Τόμπι έφαγε όλο
το τυρί, καθώς ο Πίπιν βούτηξε την πατούσα του στη σοκολάτα. «Θεέ μου», είπε ο Τόμπι.
«Χόρτασα σχεδόν. Χικ!». Ο Πίπιν έπιασε την κοιλιά του. «Νομίζω…χικ…ότι θα…χικ…κάνω
εμετό».
Ξαφνικά, το τραπέζι κουνήθηκε δυνατά. Ο Τόμπι γύρισε. «Τρέξε να σωθείς! Είναι η γάτα!»,
φώναξε. «Γεια σας», ρουθούνισε η γάτα, γλείφοντας τα χείλη της. «Ώρα για δείπνο,
νομίζω…». Ο Τόμπι άρπαξε τον Πίπιν. «Γρήγορα!», είπε.
Άρχισαν να τρέχουν από δω κι από κει. Η πεινασμένη γάτα έκανε να τους χιμήξει. Έριξε
ένα βάζο κάτω στο πάτωμα. «Γρήγορα», φώναξε ο Τόμπι. «Μπες μέσα σε αυτή την τρύπα».

Ο Πίπιν έτρεξε. Η γάτα πήδηξε και προσπάθησε να αρπάξει τον Πίπιν με τα μυτερά της
νύχια… όμως αστόχησε. «Να πάρει!», είπε αγριεμένα. Ο Πίπιν ξάπλωσε στο πάτωμα. «Ω,
ξάδερφε, θέλω να πάω σπίτι». «Όχι ακόμα!», είπε ο Τόμπι. «Δεν έχεις δοκιμάσει το ωραίο
μου φτερωτό κρεβάτι».
Το επόμενο πρωί όμως ο Πίπιν ακόμα ήθελε να φύγει. Ο Τόμπι του έδωσε έναν χάρτη για
τον σταθμό. «Μη χαθείς. Αντίο!», είπε ο Πίπιν. Ο Πίπιν έτρεξε στον σταθμό. Ξεγλίστρησε
μέσα από το πλήθος, κρύφτηκε μέσα σε μια τσάντα και μπήκε στο τρένο. Όταν νύχτωσε,
ο Πίπιν επιτέλους έφτασε στον φράκτη του.
«Σπίτι μου σπιτάκι μου!». Μύρισε τον γλυκό κρύο αέρα και χαμογέλασε. Μετά, χώθηκε
μέσα στο ζεστό αχυρένιο κρεβάτι του. «Αυτή είναι η δική μου ζωή», είπε.
1. Η/Ο εκπαιδευτικός φτιάχνει τις φιγούρες και τις κάρτες εκ των προτέρων.
2. Στην αρχή, όλη η ομάδα κάθεται σε κύκλο μαζί με τον εκπαιδευτή, ο οποίος τους
παρουσιάζει τους χαρακτήρες της ιστορίας, το Ποντίκι της Πόλης και το Ποντίκι του
Χωριού, τον Τόμπι και τον Πίπιν. Η/Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να περιγράψουν
με λίγα λόγια τι φορούν τα ποντίκια (ο Τόμπι φορά ένα μαύρο κουστούμι με μαύρη
γραβάτα και ο Πίπιν φορά μια μπλε μπλούζα και ξεβαμμένο τζιν) και τους λέει επίσης να
μαντέψουν πού ζει ο καθένας (πόλη-χωριό).
3. Στη συνέχεια η/ο εκπαιδευτικός διαβάζουν την ιστορία (8-10 λεπτά).
4. Η/Ο εκπαιδευτικός δίνει τις φιγούρες σε δύο παιδιά. Τα υπόλοιπα παιδιά παίρνουν τις
κάρτες και πρέπει να πουν ένας-ένας τι δείχνει η κάρτα τους και να μπουν στην ομάδα
του Πίπιν ή στην ομάδα του Τόμπι.
5. Η/Ο εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά ότι τα δύο ποντίκια έχουν τις ίδιες αξίες, ακόμη
και αν εξωτερικά είναι διαφορετικά. Τα παιδιά σηκώνουν τις κάρτες με τα κρεβάτια, το
φαγητό, τα σπίτια και το περιβάλλον. Οι κάρτες απεικονίζουν το ίδιο πράγμα αλλά με
διαφορετικό τρόπο. Και τα δύο είναι πολύτιμα, έστω και αν εξωτερικά διαφέρουν.
6. Η ομάδα του Πίπιν παίρνει το καφέ φύλλο χαρτί και τις τυπωμένες εικόνες. Θα πρέπει
να δημιουργήσουν το περιβάλλον του Πίπιν. Η ομάδα του Τόμπι παίρνει το γκρίζο χαρτί
και τις εικόνες και θα πρέπει να δημιουργήσει το περιβάλλον του Τόμπι.
7. Όταν τελειώσουν τις δύο αφίσες, ζητείται από τα παιδιά να πουν αντίθετες λέξεις
για τις δύο εικόνες: ησυχία-θόρυβος, καθαρός αέρας-μολυσμένος αέρας, ασφάλειαανασφάλεια, αργά-γρήγορα, καθαρά-βρώμικα κ.λπ.
8. Η/Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν για το πώς ένιωθε ο Πίπιν στο
κρεβάτι του και πώς ένιωθε ο Τόμπι στο κρεβάτι του Πίπιν. Ποια είναι η στάση του Πίπιν
απέναντι στο οργανικό φαγητό; (δουλεύει για να μαζέψει το φαγητό του για τον χειμώνα,
φτιάχνει την δική του αποθήκη τροφίμων και δίνει στον Τόμπι τα καλύτερα καρύδια και
μούρα). Ποια είναι η αντίδραση του Τόμπι; (μισώ τα καρύδια!). Ποια είναι η στάση του
Τόμπι απέναντι στο φαγητό; (κλέβει φαγητό από τους ανθρώπους, τρώει τα πάντα, κάνει
το τραπέζι άνω κάτω). Ο Τόμπι είναι πιο πιεστικός από τον Πίπιν, ενώ ο Πίπιν είναι πιο
ευγενικός και έχει πιο πολύ σεβασμό (δοκίμασε το κρεβάτι του Τόμπι). Η ευγένεια, η
υπομονή, η γενναιοδωρία, η φιλία, η σκληρή δουλειά, ο σεβασμός είναι επίσης πολύτιμα
πράγματα, τα οποία αν και δεν είναι ορατά όπως τα υλικά πράγματα, έχουν ωστόσο μεγάλη
αξία.
9. Τα παιδιά ενθαρρύνονται επίσης να εστιάσουν στα κοινά χαρακτηριστικά των δύο
χαρακτήρων: και οι δύο είναι περίεργοι να επισκεφτούν το σπίτι ο ένας του άλλου, και οι
δύο θέλουν να ταξιδέψουν, δεν ρίχνουν το φταίξιμο ο ένας στον άλλο για την περιπέτεια

με τη γάτα και σέβονται ο ένας την απόφαση του άλλου. Ο Τόμπι μάλιστα έδωσε στον
Πίπιν και έναν χάρτη για να μπορέσει να επιστρέψει στον φράκτη του.
10. Στο τέλος, τα παιδιά παίρνουν ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί και ζωγραφίζουν το αγαπημένο
τους φαγητό/φρούτο/δραστηριότητα. Όταν τελειώσουν, κάθονται όλοι σε κύκλο και
η/ο εκπαιδευτικός τους δείχνει ότι σύμφωνα με τις ζωγραφιές υπάρχουν φρούτα που
εμφανίζονται 3, 4 ή 5 φορές και υπάρχουν φρούτα που εμφανίζονται μόνο μία φορά. Αυτό
σημαίνει ότι σε κάποια πράγματα μοιάζουμε και σε κάποια είμαστε διαφορετικοί. Αυτό δε
σημαίνει ότι είμαστε καλοί ή κακοί, απλά σημαίνει ότι είμαστε διαφορετικοί και ότι πρέπει
να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο.
Συμβουλές και εισηγήσεις:
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψαλίδια. Αν όχι, κόψτε εκ των
προτέρων τις εικόνες.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

3-6

12-15

15/40

Προώθηση στα παιδιά θετικών στάσεων απέναντι στη διαφορετικότητα.
Κατάλληλες προκλήσεις για ταλαντούχα και χαρισματικά παιδιά.
Αποφυγή στερεοτύπων σχετικά με το φύλο, την εθνικότητα και τη θρησκεία και
οποιασδήποτε προκατάληψης από μέρους των παιδιών ή των κηδεμόνων.
Ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ως προετοιμασία, διαβάστε ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα. Καθίστε στο κέντρο,
με τα παιδιά γύρω σας.
Την επόμενη μέρα, παίξτε την ίδια ιστορία με κουκλοθέατρο, χαρτοθέατρο (kamishinbai)
ή θέατρο σκιών. Φέρτε στα παιδιά όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία υλικών (χρώματα,
μυρωδιές, κ.λπ.). Με αυτό τον τρόπο, θα εξοικειωθούν με την έννοια της διαφορετικότητας.
Για το kamishinbai: http://www.kamishibai.com/

Ακολουθήστε τις οδηγίες της μεθόδου σε 3 βήματα: Προετοιμασία, Θέατρο, Ανακάλυψη
Προετοιμασία (15’)
Βρείτε μερικά παραμύθια για τη διαφορετικότητα, τα οποία σχετίζονται με την
ανεκτικότητα και την ενσυναίσθηση. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα παραμύθια σχετίζονται
με τη διαφορετικότητα:
Anna Nilsen: Bella’s Butterﬂy Ball, Koala Books, 2012
David Mills - Derek Brazell: Lima’s Red Hot Chilli, mantra, 2003
Judith Kerr: The Tiger Who Came to Tea, Harper Collins Chidren’s Books, 2006 Joshan Wright
Callender: Happy Little Garbage Truck, Matjo International 2018
Mary Albert: How birds got their colours - An aboriginal story, AN ASHTON ORIGINAL, 1983 Sam
McBratney: Just You and Me, WALKER BOOKS, 2003
Διαλέξτε ένα από τα πιο πάνω βιβλία και διαβάστε το με τα παιδιά να είναι σε κύκλο και
εσείς στο κέντρο. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα βιβλία,
ώστε να μπορούν να δουν από παντού. Μιλήστε για το ηθικό δίδαγμα του παραμυθιού.
Συζητήστε για τη διαφορετικότητα που υπάρχει στο περιβάλλον τους και τη διαφορετικότητα
που υπάρχει μεταξύ τους σχετικά με τις εμφανείς διαφορές τους (μάτια, μαλλιά, ύψος,
φύλο, εθνικότητα, μητρική γλώσσα, κ.λπ.). Πείτε τους ότι είναι εξίσου σημαντικοί για την
ομάδα. Μπορεί να ξέρουν τις ταινίες κινουμένων σχεδίων Μαδαγασκάρη ή Happy Feet, αν
αναφερθείτε σε αυτές ίσως καταλάβουν καλύτερα το θέμα.
Θέατρο (10’)
Την επόμενη μέρα, παίξτε την ίδια ιστορία χρησιμοποιώντας κουκλοθέατρο ή χαρτοθέατρο
(kamishinbai) ή θέατρο σκιών. Ετοιμάστε τις φιγούρες από προηγουμένως.
Αργότερα, θα κάνουν και εκείνοι το ίδιο. Αφήστε τους να παίξουν με την ίδια τεχνική
αφήγησης. Θα δημιουργήσουν παρόμοιες ιστορίες.
Ανακάλυψη (30’)
Φέρτε όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά αντικείμενα μπορείτε.
Δοκιμάστε διαφορετικές μυρωδιές, π.χ. φρούτα, βότανα
Ανακαλύψτε την ποικιλία των χρωμάτων.
1. Ετοιμάστε μικρά αρώματα χρησιμοποιώντας ένα μικρό βαμβάκι και λίγες σταγόνες
αιθέριο έλαιο. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κάποιο παιδί αλλεργικό σε αυτά. Δοκιμάστε
λεβάντα, λεμόνι, έλατο, πορτοκάλι, τριαντάφυλλο (μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε με
μπαχαρικά, όπως βασιλικό, ρίγανη, δυόσμο, σκόρδο, άνηθο).
Αφήστε τους να μαντέψουν ένα-ένα παιδί ποιο είναι το φυτό.
2. Ετοιμάστε χάρτινα κιβώτια, κόβοντας τη μια πλευρά τους και βάζοντας μέσα ένα
φρούτο. Βάλτε τους να μαντέψουν ποιο είναι το φρούτο, αγγίζοντάς το. Δοκιμάστε
λεμόνι, πορτοκάλι, μήλο, μπανάνα, αβοκάντο, σταφύλια, κ.λπ. Πείτε τους να εξηγήσουν
τη γεύση που έχει το καθένα (μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε με λαχανικά, αλλά μην
αναμείξετε φρούτα και λαχανικά).
3. Ετοιμάστε κάρτες με διαφορετικά χρώματα.
Πείτε τους να πουν ποιο είναι το κάθε χρώμα. Δοκιμάστε βασικά χρώματα για τα πιο μικρά
παιδιά, δοκιμάστε λίγο πιο δύσκολα με τα μεγαλύτερα (π.χ. βυσσινί, λαχανί, τιρκουάζ).

Δώστε τους μπογιές με βασικά χρώματα και αφήστε τους να παίξουν με αυτές, για να
πειραματιστούν με τα χρώματα, εξηγήστε τους πώς να κάνουν πράσινο, μωβ και πορτοκαλί.
Ως τελικό βήμα, αφήστε τους να ζωγραφίσουν μια εικόνα με τα χρώματα που δημιούργησαν.
Αφού τελειώσετε το μάθημα, συζητήστε για τη διαφορετικότητα και συνοψίστε ό,τι
μάθατε για αυτή.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ομάδα 6 παιδιών

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

45 λεπτά

Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να:
• Αναγνωρίζουν και να σέβονται τις διαφορετικές αποχρώσεις του δέρματος
• Αναγνωρίζουν και να ονοματίζουν τις ικανότητες που μας κάνουν ξεχωριστούς
• Αναπτύξουν καλές κινητικές ικανότητες κατά τη μίξη των διαφορετικών αποχρώσεων
του καφέ

Λίστα απαιτούμενων υλικών:
• “The Colors of us” από το εκπαιδευτικό βιβλίο ή το ενημερωτικό έντυπο της Karen Katz ή
από το https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo
Εικόνες με τους χαρακτήρες
• Χρώματα: Κόκκινο, κίτρινο, μαύρο, άσπρο, πινέλα, νερό, χαρτοπετσέτες
• Ένα μεγάλο καφέ χαρτί περιτυλίγματος
• Κανέλα, φυστικοβούτυρο, σοκολάτα, cupcake, ροδάκινο, καρύδα, κόκκοι καφέ, μέλι,
τζίντζερ σε σκόνη, τσίλι σε σκόνη, φθινοπωρινά φύλλα, butterscotch, French toast, toffee ή
εικόνες από αυτά τα τρόφιμα
Μπάρες σοκολάτας σε διαφορετικές αποχρώσεις του καφέ

Εκτέλεση της δραστηριότητας:
1. Οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί πρέπει να εκτυπώσουν τους χαρακτήρες από το βιβλίο ή
να εκτυπώσουν screenshots από το βίντεο και να ταξινομήσουν τις εικόνες σε έναν τοίχο,
όπως εμφανίζονται στην ιστορία, ξεκινώντας με τη Λίνα.
(https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo)
2. Αρχικά, όλη η ομάδα κάθετε σε ένα κύκλο μαζί με τον/την επιβλέπων εκπαιδευτικό και
παίζει το ακόλουθο παιχνίδι:
“Βλέπω κάτι μπλε σε αυτό το δωμάτιο. Τι είναι;” Τα άλλα παιδιά πρέπει να μαντέψουν τι
είναι. Μια μπάλα/ το χαλί/ οι κουρτίνες. Κάθε παιδί θα πει μια πρόταση και θα κάνει μια
ερώτηση, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό χρώμα: κόκκινο, κίτρινο, γκρι,
μαύρο.
3. Αυτή τη μικρή εισαγωγή την ακολουθούν οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα
δείξει τα τρόφιμα και τα συστατικά και θα ενθαρρύνει τα παιδιά να ονοματίσουν το χρώμα
τους. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, τα παιδιά θα συνειδητοποιήσουν ότι όλα έχουν ως
βασικό χρώμα το καφέ, αλλά σε διαφορετικές αποχρώσεις.
4. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός παρουσιάζει τον κεντρικό χαρακτήρα από την ιστορία,
τη Λίνα, και λέει ότι θα κάνουν μια βόλτα μαζί με τη Λίνα. Θα ακούσουν μια ιστορία από
ένα μικρό κορίτσι.
5. Πιάνονται από τα χέρια και πάνε για μια βόλτα κατά μήκος του τοίχου, εκεί όπου
έχουν τοποθετηθεί από πριν οι φωτογραφίες. Τα παιδιά ακούνε την ιστορία και κοιτάνε
προσεκτικά τις φωτογραφίες στον τοίχο. Και κινούνται αργά στην επόμενη εικόνα, καθώς
η ιστορία συνεχίζεται.
6. Όταν τελειώσουν τη βόλτα, τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και ενθαρρύνονται να πουν
ποιο χρώμα τους άρεσε, ποιος ήταν ο αγαπημένος τους χαρακτήρας.
7. Έπειτα, καλούνται να δοκιμάσουν να περιγράψουν την απόχρωση του δέρματός τους,
χρησιμοποιώντας επίσης τα ονόματα τροφίμων ή
ποτών: παγωτό βανίλια, κίτρινο και άσπρο, κίτρινη
μπανάνα, καφές με γάλα.
8. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός τους εξηγεί ότι
υπάρχει ένα χρώμα, το καφέ, αλλά υπάρχουν
διαφορετικές αποχρώσεις. Τα παιδιά μπορούν να
έχουν λίγη σοκολάτα και να τη δοκιμάσουν. Όλα
θα συμφωνήσουν ότι τους αρέσει η σοκολάτα,
αλλά τα κομμάτια θα έχουν διαφορετική γεύση.
Αυτό είναι που τα κάνει ιδιαίτερα.
9. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός ενημερώνει
τα παιδιά ότι είναι και εκείνα ιδιαίτερα και τους ζητάει να δείξουν κάτι που τα κάνει
πραγματικά ξεχωριστά: να πουν ένα τραγούδι, να δείξουν ένα τρικ, να κάνουν μια
γκριμάτσα, να κάνουν μια ζωγραφιά, να χρωματίσουν κάτι.
10. Αφού τα παιδιά καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και αναμίξουν τα χρώματα, θα
προσπαθήσουν να φτιάξουν το χρώμα που έχει το χέρι τους. Αφού βρουν τη σωστή
απόχρωση, θα χρωματίσουν τις παλάμες τους και θα τις αποτυπώσουν στο χαρτί
περιτυλίγματος. Επίσης, θα ενθαρρυνθούν να δοκιμάσουν διαφορετικές αποχρώσεις και
να φτιάξουν όσα αποτυπώματα θέλουν στο χαρτί περιτυλίγματος.

11. Στο τέλος θα γράψουν τα ονόματά τους πάνω από τα αποτυπώματά των χεριών.
Συμβουλές και μυστικά:
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά μπορούν να πλύνουν τα χέρια τους αφού κάνουν τα
αποτυπώματα, ή χρησιμοποιήστε τις χαρτοπετσέτες.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩ
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Όλη η τάξη

ΧΟΜΠΙ (ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΧΩΡΟ)

40 λεπτά

Τα παιδιά να είναι ικανά να:
-Καταλαβαίνουν την έννοια των δραστηριοτήτων σε εξωτερικό χώρο
-Μιλούν για τις δραστηριότητες/χόμπι που κάνουν σε εξωτερικό χώρο
-Κατανοούν τη σημασία που έχουν τα χόμπι για την ευεξία μας

Καρέκλες ή μαξιλάρια για τα παιδιά, για να καθίσουν σε κύκλο, εικόνες από χόμπι
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πίνακας, κολλητική ταινία.

Περιγραφή της δραστηριότητας:
Αυτή είναι μια δραστηριότητα εντός της τάξης στην οποία ζητείται από τα παιδιά να
καθίσουν σε κύκλο.
Πορεία της δραστηριότητας:
1. H/O εκπαιδευτικός εκπαιδεύτρια μιλά για τα πράγματα που της/του αρέσει να
κάνει (χόμπι), όταν έχει ελεύθερο χρόνο. Βεβαιώνεται ότι αναφέρει και τα δύο είδη
δραστηριοτήτων, δηλαδή εσωτερικού χώρου (π.χ. παρακολούθηση μιας καλής ταινίας,
μαγείρεμα για φίλους, κ.λπ.) και εξωτερικού χώρου (περπάτημα στο πάρκο, ταξίδια, τένις,
κ.λπ.).
2. Στη συνέχεια, η/ο εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να μοιραστούν τι κάνουν όταν έχουν
ελεύθερο χρόνο και δίνει το βήμα σε κάποια παιδιά να μιλήσουν για τα χόμπι τους και τα
πράγματα που τους αρέσει να κάνουν μέσα και έξω από την τάξη/σπίτι.
3. Ακολούθως, δείχνει κάποιες εικόνες (εσωτερικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων) και
ζητά από τα παιδιά να τις κατονομάσουν/προσδιορίσουν.
4. Καθώς τα παιδιά τις κατονομάζουν, η/ο εκπαιδευτικός βάζει/κολλά τις εικόνες στον πίνακα,
σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, τις εσωτερικές και τις εξωτερικές δραστηριότητες.
Ζητά από τα παιδιά να σκεφτούν κριτικά για τις δύο λίστες και να σχολιάσουν τις διαφορές.
Αυτό θα οδηγήσει στη βασική διαφορά αυτών των δραστηριοτήτων/χόμπι, που είναι ότι
αυτές της πρώτης λίστας γίνονται σε εσωτερικό χώρο, δηλαδή στο σπίτι και στην τάξη,
ενώ εκείνες τις δεύτερης λίστας γίνονται σε ανοικτό χώρο, έξω από την τάξη ή το σπίτι.
5. Η/Ο εκπαιδευτικός παίρνει τις εικόνες από τον πίνακα, τις ανακατεύει και καλεί τα παιδιά
να παίξουν ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ όλοι μαζί. Τα παιδιά πρέπει να πουν αν η δήλωση της/του
εκπαιδευτικού είναι σωστή ή λάθος, π.χ. «Το τένις είναι μια εσωτερική δραστηριότητα»,
«το πλέξιμο στο σαλόνι είναι μια εσωτερική δραστηριότητα», «το να παίρνω βόλτα το
σκύλο έξω είναι μια εξωτερική δραστηριότητα», κ.λπ.
6. Η/Ο εκπαιδευτικός ανακατεύει τις εικόνες των δραστηριοτήτων και δίνει μια εικόνα σε
κάθε παιδί. Το κάθε παιδί πρέπει να κάνει την ακόλουθη δήλωση: «Το χόμπι μου είναι …
(ανάλογα με το τι δείχνει η εικόνα). Αυτή είναι μια εξωτερική/εσωτερική δραστηριότητα».
7. Στο τέλος, η/ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά πρώτα να κλείσουν τα μάτια και να
φανταστούν ότι κάνουν το αγαπημένο τους χόμπι σε εξωτερικό χώρο και στη συνέχεια να
περιγράψουν τα συναισθήματά τους. Κάποιες χρήσιμες ερωτήσεις είναι οι εξής:
α) Πώς σας κάνει να νιώθετε το «Χ»;
β) Πώς θα νιώθατε αν κάποιος σας έλεγε να μην ξανακάνετε/ασχοληθείτε με το «Χ»;
Αναμένεται ότι τα παιδιά θα αντιληφθούν και θα αναγνωρίσουν τη σημασία των χόμπι
(εξωτερικού χώρου) στη ζωή του ανθρώπου/στη ζωή μας.
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it
των λαχανικών.
and cutπροετοιμασία
pieces in advance.
so maybe you could bring a sample of complete, uncut vegetables at
and
cut
pieces
in
advance.
If
so
maybe
you
could
bring
a
sample
of
complete,
uncut
vegetables
at
hand to+++
display it to children (if possible also with leaves, roots, etc.).

hand to display it to children (if possible also with leaves, roots, etc.).

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά που θα χρησιμοποιήσουν μαχαίρια για την κοπή

5)
των λαχανικών, θα το κάνουν με ασφαλή τρόπο! Εάν δεν είστε σίγουροι για το μοίρασμα
5) out
Hand
the vegetables
to theτων
children
andσας,
ask μπορείτε
them to wash
it before
they start
Give an
μαχαιριών
στην ομάδα
παιδιών
προτέρων
τα cutting.
προετοιμάσετε
Hand out
vegetables
toprepare
the children
ask
themεκ
to των
wash
it beforeνα
they
start cutting. Give an
example
onthe
how
they should
it (e.g.and
small
cubes).
και on
ναhow
τα κόψετε
σε κομμάτια.
αυτήν
τηνcubes).
περίπτωση, θα μπορούσατε να φέρετε
example
they should
prepare itΣε(e.g.
small

δείγματα ολόκληρων, άκοπων λαχανικών για να τα δείξετε στα παιδιά (επίσης, εάν είναι
6)
να έχουν φύλλα,
κ.τ.λ.).
Ask
children responsible
for theρίζες
pot to
collect the prepared vegetables in a (large) soup pot and to
6) theδυνατόν,
fill
it up
water responsible
for cooking for the pot to collect the prepared vegetables in a (large) soup pot and to
Ask
thewith
children

fill it up5)with water for cooking

7)
Δώστε στα παιδιά τα λαχανικά και ζητήστε τους να
Place
the
on a hotplate
to cook the
τα pot
πλύνουν
πριν αρχίσουν
να soup.
τα κόβουν. Δώστε ένα
7)

το πωςtoπρέπει
προετοιμάσουν (π.χ.
Place παράδειγμα
the pot on aγια
hotplate
cook να
theταsoup.

8)
μικρούς κύβους).
While the soup is on the stove, advise the children to clean up
8)
their work place and to set the table for lunch (one soup plate
While
the
soupeach).
is on (Depending
the stove, advise
children
to clean
and
one6)
spoon
on yourthe
group
size this
also up
their
work
place
and
to
set
the
table
for
lunch
(one
soup
plate
Ζητήστε
από
τα
παιδιά
που
είναι
υπεύθυνα
για
την
could be covered by a role for one or two children from the group.)

and one
spoon each).
(Depending
your group size
this also
κατσαρόλα,
να συλλέξουν
τα on
προετοιμασμένα
λαχανικά
could
be
covered
by
a
role
for
one
or
two
children
from
the
σε
μια
(μεγάλη)
κατσαρόλα
και
να
την
γεμίσουν
με
νερόgroup.)
9)
After the
is ready, allow it to cool before serving.
γιαsoup
το μαγείρεμα.

9)
Enjoy
your meal!
After
the
is ready, allow it to cool before serving.
7) soup

Τοποθετείστε την κατσαρόλα στο μάτι για να μαγειρέψετε τη σούπα.

Enjoy your meal!

5)

5) Hand out the vegetables to the children and ask them to wash it before they start cutting. Give an
Hand
out the
to theprepare
children
and small
ask them
to wash it before they start cutting. Give an
example
onvegetables
how they should
it (e.g.
cubes).
example on how they should prepare it (e.g. small cubes).
6)

6) Ask the children responsible for the pot to collect the prepared vegetables in a (large) soup pot and to
it up
with water
for cooking
Askfillthe
children
responsible
for the pot to collect the prepared vegetables in a (large) soup pot a
fill it up with water for cooking
7)
7) Place the pot on a hotplate to cook the soup.

Place
the pot on a hotplate to cook the soup.
8)

While the soup is on the stove, advise the children to clean up

8) their work place and to set the table for lunch (one soup plate
While
is each).
on the(Depending
stove, advise
the children
tothis
clean
andthe
onesoup
spoon
on your
group size
alsoup
8)
their
work
place
and
to
set
the
table
for
lunch
(one
soup
plate
could
be
covered
by
a
role
for
one
or
two
children
from
the
group.)
Όσο η σούπα είναι στη φωτιά, συμβουλέψτε τα παιδιά να καθαρίσουν
το χώρο εργασίας
andτους
oneκαι
spoon
each).
(Depending
on
your
group
size
this
also σούπας και ένα κουτάλι
να ετοιμάσουν το τραπέζι για το μεσημεριανό (ένα πιάτο
9) be
could
a role forτο
one
or two της
children
from
the
group.)
για
τονcovered
καθένα).by
(Αναλόγως
μέγεθος
ομάδας
σας
αυτό
θα μπορούσε επίσης να
After the soup is ready, allow it to cool before serving.

καλυφθεί με το ρόλο για ένα ή δύο παιδιά της ομάδας).

9)
Enjoy
meal! allow it to cool before serving.
After the
soupyour
is ready,
Enjoy your meal!

9)
Όταν η σούπα θα είναι έτοιμη, αφήστε την να κρυώσει πριν τη σερβίρετε.
Καλή σας όρεξη!

Συμβουλή:
Μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν την ομαδική δραστηριότητα σε διαφορετικές περιόδους
με εποχιακά λαχανικά. Τα παιδιά θα το απολαύσουν και μπορεί επίσης να διαμορφωθούν
πραγματικές ομάδες που θα μαγειρεύουν κατά καιρούς ο ένας για τον άλλον!

Αυτή η δραστηριότητα σχεδιάστηκε για το πρόγραμμα AVAL από την ILI-FAU.
Οι εικόνες που έχουν εισαχθεί σε αυτό το υλικό, έχουν παρθεί από το www.pixabay.com,
στο οποίο έχουν δημοσιευτεί με άδεια CC0.

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ

Ηλικία:3-6
Ομάδα παιδιών:
8

ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΖΩΗΣ

Διάρκεια: 20’

Οι “σταγόνες της ζωής” είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να οργανωθεί εντός ή και
εκτός της αίθουσας. Βοηθά τα παιδιά να καταλάβουν το πόσο σημαντικό είναι το καθαρό
νερό για τη ζωή μας, καθώς και την αξία της οικονομίας στην κατανάλωση νερού στην
καθημερινή μας ζωή. Η δραστηριότητα έχει τη μορφή ενός ανταγωνιστικού παιχνιδιού με
στόχο όμως να αναδείξει ως νικητές αυτούς που τόσο κατανούν την αξία του καθαρού
νερού, όσο και τη σημασία που πρέπει να δίνουμε ώστε να μη σπαταλάμε άσκοπα νερό.

Για την δραστηριότητα θα χρειαστούν δύο κώνοι ή κάποια άλλα αντικείμενα που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σημάδια, χάρτινα ποτήρια νερού, δύο δοσομετρητές
υγρών με ένδειξη σε ml ή άλλη, 8 φακέλλους, καθώς και 8 λευκές σελίδες Α4 στις οποίες
θα αναγράφονται με μεγάλα γράμματα κάποιες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα οι
παρακάτω:
- Το καθαρό νερό προστατεύει από ασθένειες
- Το καθαρό νερό είναι πολύτιμο για την παραγωγή υγιεινών τροφών
- Όλοι χρειαζόμαστε καθαρό νερό, κάθε μέρα
- Το καθαρό νερό βοηθά το σώμα μας να λειτουργεί καλύτερα
- Το καθαρό νερό βοηθά το μυαλό μας να λειτουργεί καλύτερα
- Το καθαρό νερό είναι πολύτιμο (με μπλε, μεγάλα γράμματα)
- Το καθαρό νερό είναι ζωή (με μπλε, μεγάλα γράμματα)
- Όλοι πρέπει να έχουν και να μπορούν να χρησιμοποιούν καθαρό νερό (με μπλε, μεγάλα
γράμματα)

Ο δάσκαλος χωρίζει τα παιδιά σε δύο ομάδες με τέσσερα άτομα η κάθε μία. Τοποθετεί
τους κώνους (ή άλλα αντικείμενα) σε απόσταση 5-6 μέτρων από το σημείο εκκίνησης
που σημειώνει στο έδαφος. Διπλώνει τις σελίδες Α4 με τις δηλώσεις και τις ασφαλίζει με
κάποιον τρόπο (πχ. τις τοποθετεί σε φακέλλους). Στη συνέχεια τοποθετεί 4 σελίδες πίσω
από κάθε κώνο αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, ο δάσκαλος, εξηγεί στα παιδιά ότι πρέπει να σταθούν ακριβώς πίσω από τη
γραμμή εκκίνησης, κρατώντας το καθένα στο ένα μόνο χέρι ένα ποτήρι γεμισμένο με νερό
ως το χείλος. Με τη σειρά του, κάθε παιδί πρέπει αφού ακούσει το σινιάλο για εκκίνηση, να
κατευθυνθεί όσο πιο γρήγορα μπορεί προς τον κώνο που βρίσκεται μπροστά του. Πρέπει
να προσέχει όμως ταυτόχρονα να μη χυθεί νερό στο έδαφος, ενώ απαγορεύεται να
καλύψει με το άλλο χέρι το ποτήρι. Όταν κάθε παιδί φτάνει στον κώνο, πρέπει να σκύψει
και να πάρει στο άλλο χέρι το φάκελλο που βρίσκεται στο έδαφος και να επιστρέψει στη
γραμμή εκκίνησης. Τη στιγμή που κάθε παιδί φτάνει πίσω στη γραμμή εκκίνησης, τότε
και μόνο μπορεί να ξεκινήσει το επόμενο (όπως δηλαδή γίνεται και στη σκυταλοδρομία).
Ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι η ομάδα που θα αναδειχθεί νικήτρια είναι αυτή που
θα καταφέρει να φέρει πρώτη όλους τους φακέλλους στη γραμμή εκκίνησης, ενώ την
ίδια στιγμή έχει καταφέρει να χύσει τη μικρότερη ποσότητα νερού κατά τη διάρεκια της
προσπάθειας.
Όταν το παιχνίδι τελειώσει, ο δάσκαλος μεταφέρει το νερό που απέμεινε στα ποτήρια
κάθε ομάδας σε ξεχωριστούς δοσομετρητές. Εάν η ίδια ομάδα κατάφερε να φέρει τους
φακέλλους συντομότερα και να χύσει τη μικρότερη ποσότητα νερού, η ομάδα αυτή
παίρνει τον τίτλο “Οι βασιλιάδες/ή και οι βασίλισσες του καθαρού νερού”. Η άλλη ομάδα
ονομάζεται αντίστοιχα “Οι πρίγκηπες/ή και οι πριγκήπισσες του καθαρού νερού”. Εάν μια
ομάδα έφερε γρηγορότερα του φακε΄λλους, ενώ η άλλη έχυσε τη μικρότερη ποσότητα
νερού, τότε και οι δυό ομάδες παίρνουν τον τίτλο “Οι σωματοφύλακες του καθαρού
νερού”.
Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ο δάσκαλος συγχαίρει όλα τα παιδιά, κι εξηγεί ότι όλοι
νίκησαν γιατί τώρα θα διαβάσουν (ή θα ακούσουν για τα μικρότερα παιδιά) αυτά που
γράφοντια στις σελίδες Α4 που με τόσο κόπο και προσοχή κατάφεραν νε φέρουν πίσω στη
γραμμή εκκίνησης. Διαβάζοντας δυνατά τις δηλώσεις, ο δάσκαλος εξηγεί πόσο σημαντικό
είναι να προσέχουμε κάθε μέρα να μη σπαταλάμε νερό. Εξηγεί ότι το νερό λείπει από
κάποιους συνανθρώπους μας σε άλλα μέρη της γης. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση ο
δάσκαλος παίρνει τους δύο δοσομετρητές και φροντίζει ώστε και οι δύο να περιέχουν
την ίδια ακριβώς ποσότητα νερού ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του παιχνιδιού.

ΥΓΕΙΑ

3-6

4 και άνω

ΥΓΙΗΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ,
ΥΓΙΗΣ ΕΓΩ

15-20 λεπτά

Μπορούμε να καταλάβουμε την περιβαλλοντική εκπαίδευση μόνο εάν τη χειριζόμαστε
ταυτόχρονα με αυτό που γνωρίζουμε παραδοσιακά ως εκπαιδευτική αξία. Τα παιδιά δεν
θα φροντίζουν το περιβάλλον εάν συνηθίσουν να μην σέβονται ούτε τον εαυτό τους
(υγεία) ούτε τους άλλους ανθρώπους.
-Η έννοια των ειδών διατροφής
-Η πρωτοβουλία στην υγιεινή
Έτσι, είναι σαφές ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, ώστε να μοιράζονται, να
σέβονται, να αγαπάνε, να πιστεύουν, να εμπιστεύονται, να γνωρίζουν, να νοιάζονται... όχι
μόνο τον πλανήτη αλλά και τους εαυτούς τους.

Ξυλομπογιές, ψαλίδια, κόλλα, κενές σελίδες...
Σελίδες (παρέχετε ο σύνδεσμος λήψης)

Δραστηριότητα νούμερο 1) ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΦΑΜΕ (ΥΓΙΕΙΝΟ);
Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά:

Activity
number
1)είμαστε
WHAT ακόμα
CAN WE
EAT
(HEALTHY)?
Όταν
γεννιόμαστε
και
μωρά,
πίνουμε
μόνο γάλα, αλλά όσο μεγαλώνουμε
χρειαζόμαστε και άλλα ήδη τροφίμων. Για αυτό αρχίζουμε να βγάζουμε δόντια.
Facilitator
tells the
Ξέρετε
τι συμβαίνει
σταchildren:
αυτοκίνητα εάν τους τελειώσει η βενζίνη; Σταματάνε και δεν
δουλεύουν πια. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και σε εμάς εάν δεν τρώγαμε. Τα τρόφιμα
When we are born and we are still babies we only eat milk; but as we are growing up we need
μας δίνουν ενέργεια για να κινούμε τα σώματά μας, έτσι τρέχουμε, πηδάμε, και παίζουμε,
kinds of food items. That's why we start having teeth.
χάρη σε αυτά. Εάν δεν τρώμε αρκετά, θα είμαστε αδύνατοι και αδύναμοι, αλλά δεν είναι
Do you know what happens to the cars if they are run out of petrol? They stop and don't work
καλόlonger.
ούτε τοThe
να τρώμε
πολύ, γιατί
παχαίνουμε.
same would
happen
to us if we didn't eat. Food items give us energy to move our
Έτσι,so
ποια
είναι
η
λύση;
Πρέπει
να
τρώμε
λίγο απ’
we run, jump and play thanks to them.
If όλα.
we don't eat much we will be thin and weak; but it
good thing to eat a lot either, because we get fat.

Τι σας
συνήθως
γιαWe
μεσημεριανό
(Δώστε στα παιδιά λίγο
So,φτιάχνει
what's the
solution?
have to eatη aμαμά/ο
little bitμπαμπάς;
of everything.
χρόνο για να το σκεφτούν και να μοιραστούν τις απαντήσεις τους με την ομάδα).

What does mammy/dad usually prepare us for lunch? (Give the children some time to think ab

Εκτύπωση
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/
and toπρόσθετου
share the υλικού:
answers
with the group).
food.pdf

Print supplementary material:

Ο/Η http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/food.pdf
εκπαιδευτικός θα κόψει τις κάρτες και θα τις δώσει στα παιδιά. Τα παιδιά θα
χρωματίσουν τα σχέδια και θα μιλήσουν για τις αγαπημένες τους τροφές και εκείνες που
The teacher
cut up the
cards
give them
the children.
The τοίχο.
children will colour the dra
δεν τους
αρέσουνwill
καθόλου.
Έπειτα,
θαand
κολλήσουν
τιςto
ζωγραφιές
σε έναν

and they will talk about their favourite food items and the ones they don't like at all. After this t
glue
drawings
on a κάποια
mural. πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να είναι τα
Τέλος,
ταthe
παιδιά
θα κάνουν
τρόφιμα σύμφωνα με εμάς:
Finally children
will
perform
several
things we can do in order that the food agrees with us:
Να πλένουμε
τα χέρια
μας
πριν από
τα γεύματα.
To
wash
our
hands
before
the
meals
Να μασάμε τα πάντα πολύ καλά (κάθε μπουκιά, πολλές φορές).
To chew everything very well (plenty of times each mouthful)
Να πλένουμε τα δόντια μας μετά από κάθε γεύμα.
To wash our teeth after each meal
...
...
Δραστηριότητα νούμερο 2) ΠΛΕΝΟΜΑΣΤΕ:

Activity number 2) WE WASH OURSELVES:

Εξασκούμε: την Επιτήρηση & την Πρωτοβουλία στην υγιεινή.

We work on: Observation & Initiative in hygiene.

Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός θα έχει φωτογραφίες από παιδιά που πλένουν τα χέρια
τουςFacilitator
και τα δόντια
τους,
που τρώνε
και ζωγραφίζουν.
Ο/Η
εκπαιδευτικός
εκτυπώνει
από
will get
images
of children
washing their
hands
and their teeth,
eating
and paiting. T
το πρόσθετο
υλικό one
μια εικόνα
για κάθε
παιδί:child from the supplementary material:
teacher prints
illustration
for each

http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

The children observe the illustrations and comment on the different actions that are represent

Τα παιδιά παρατηρούν τις εικόνες και σχολιάζουν τις διάφορες ενέργειες που
the sheet.
απεικονίζονται στο χαρτί.

They cut up the images and set them up according to the hygiene rules.

Κόβουν τις εικόνες και τις ομαδοποιούν, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής.

Glue the images on a mural.

Κολλήστε τις εικόνες σε έναν τοίχο.

Once the activity is finished the children will wash and dry their hand.

Όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, τα παιδιά θα πλύνουν και θα σκουπίσουν τα χέρια
τους.

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ

3-6

4 με 6

ΤΙ ΦΥΤΟ ΕΙΝΑΙ;

20-30 λεπτά

Ανακαλύπτοντας τις ποικιλίες και τα είδη των φυτών.
Αναγνώριση πως τα φυτά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως οι άνθρωποι.
Ονομασία των φυτών παράλληλα με την ταυτοποίηση, ώστε να τα αναγνωρίζουν κατά τις
βόλτες μας στη φύση και να διευρύνουμε το λεξιλόγιο των παιδιών.

Ένα σετ καρτών με τα πιο κοινά φυτά της περιοχής σας, με μία φωτογραφία του φυτού.
Μπορείτε να δείτε αν υπάρχει ήδη κάποια εφαρμογή που να κάνει απευθείας τις ερωτήσεις
στα παιδιά και να τα βοηθήσετε να ανακαλύψουν το φυτό που βλέπουν, π.χ. “KEYtoNATURE”, διαθέσιμο και στο Apple Store και στο Google Play, σχεδιασμένο από το University of
Trieste της Ιταλίας, καθώς και στο http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=669 (in Italian
language).

According to the age and the characteristics of the group of children, the facilitator can propose them to appoint
Ανάλογα
ηλικία
και or
τα“the
χαρακτηριστικά
τηςfind
ομάδας
των
παιδιών,
ο/η
According
totothe
age
and
the
ofof
the
ofofchildren,
the
facilitator
propose
them
appoint
“the
plant
of
day”
or
Queen”
King
of
plants”
and
together
whatcan
is the
name
ofεπιβλέπων
thetotoplant
According
theμε
ageτην
and“the
thecharacteristics
characteristics
thegroup
group
children,
the
facilitator
can
propose
them
appoint
“the
ofselected.
“the
oror“the
King
plants”
and
what
isisthe
ofofΒασίλισσα”
the
theyplant
have
εκπαιδευτικός
μπορεί
να τους
προτείνει
ορίσουν
“τοtogether
φυτό της
ημέρας”
ή “τη
“the
plant
ofthe
theday”
day”oror
“theQueen”
Queen”
“the
Kingofofνα
plants”
andfind
find
together
what
thename
name
theplant
plant
they
selected.
theyhave
have
selected.
ή “το
Βασιλιά των φυτών” και να βρείτε μαζί ποιο είναι το όνομα του φυτού που θα έχουν
The facilitator
puts the set of cards with the pictures of the plants on the table, and asks the children to choose
επιλέξει.
According
According
to
the
tooptions,
age
the age
and
and
the
characteristics
the
characteristics
ofpictures
the
of group
the of
group
of
of
children,
the
facilitator
the
facilitator
can
can
propose
propose
them
them
totoappoint
to appoint
The
facilitator
puts
the
set
cards
the
the
plants
on
the
table,
and
asks
the
children
choose
between
two
towith
the
like
more,
e.g.:
The
facilitator
puts
theaccording
setofof
cards
withcharacteristics
the
pictures
ofthey
thechildren,
plants
on
the
table,
and
asks
the
children
choose
“the
“the
plant
plant
of
the
ofoptions,
day”
the day”
oraccording
“the
or “the
Queen”
Queen”
or
or
“the
King
King
of plants”
ofthey
plants”
and
and
find
find
together
together
whatwhat
is the
is name
the name
of the
of plant
the plant
between
two
totothe
characteristics
like
e.g.:
between
two
options,
according
the“the
characteristics
they
likemore,
more,
e.g.:
Ο/Η
επιβλέπων
εκπαιδευτικός βάζει στο τραπέζι το σετ καρτών με τις εικόνες από τα
theythey
have
have
selected.
selected.
First φυτά
key: και ζητάει από τα παιδιά να διαλέξουν μεταξύ δύο επιλογών, σύμφωνα με τα
The
The
facilitator
facilitator
the set
the of
set
cards
of τους
cards
withwith
the pictures
the pictures
of the
of plants
the plants
onπ.χ.:
the
on table,
the table,
and and
asksasks
the children
the children
to choose
to choose
First
key:
χαρακτηριστικά
που
αρέσουν
περισσότερο,
First
key: putsputs
between
between
twotwo
options,
options,
according
according
to the
to characteristics
the characteristics
theythey
likelike
more,
more,
e.g.:e.g.:
Πρώτο κλειδί:
FirstFirst
key:key:

Φύλλα σαν βελόνες
Needle-like leaves
Needle-like
Needle-likeleaves
leaves
Δεύτερο κλειδί:
Second key
Second
Secondkey
key
Needle-like
Needle-like
leaves
leaves

ή

or
oror

or or

Φύλλα που δεν είναι σαν βελόνες
Not needle-like leaves
Not
Notneedle-like
needle-likeleaves
leaves
NotNot
needle-like
needle-like
leaves
leaves

Second
Second
key key
Με αντίθετα
φύλλα
Opposite leaves
Opposite
Oppositeleaves
leaves

ή or
oror

Χωρίς
αντίθετα
φύλλα
Not opposite
leaves
Not
Notopposite
oppositeleaves
leaves

or or

NotNot
opposite
opposite
leaves
leaves

Composite leaves
Composite
Compositeleaves
leaves
Σύνθετα φύλλα

or
oror
ή

Non-composite leaves
Non-composite
Non-compositeleaves
leaves
Απλά φύλλα

Composite
Composite
leaves
leaves
Τέταρτο κλειδί:

or or

Non-composite
Non-composite
leaves
leaves

ThirdΤρίτο
key κλειδί:
Third
Thirdkey
key
Opposite
Opposite
leaves
leaves
Third
Third
key key

Plant with climbing
or
twisting stems or Trees and shrubs
oror
twisting
… and so on. Plant
Plantwith
withclimbing
climbing
twistingstems
stemsororTrees
Treesand
andshrubs
shrubs
…
…and
andsosoon.
on.
After selecting each option, the children and the facilitator remove the cards of the plants not responding to the
After
selecting
each
the
children
remove
the
the
not
responding
chosen
characteristic,
so that
the
numberand
of the
remaining
species
progressively
reduces,
until
only
one cardtotothe
After
selecting
eachoption,
option,
the
children
and
thefacilitator
facilitator
remove
thecards
cardsofof
theplants
plants
not
responding
the
Plant
Plant
with
climbing
climbing
or orspecies
twisting
twisting
stems
stems
oruntil
Trees
or Trees
andone
and
shrubs
shrubs
chosen
characteristic,
sosowith
that
the
reduces,
only
card
remains.
chosen
characteristic,
that
thenumber
numberofofremaining
remaining
speciesprogressively
progressively
reduces,
until
only
one
card
…remains.
and
… and
so on.
so on.Αναρριχητικά φυτά
ή στριφογυριστούς βλαστούς ή Δέντρα και θάμνους
remains.
During the part of elimination or after it, facilitator can ask additional questions to deepen the understanding of
After
After
selecting
each
each
option,
option,
the 6children
the
children
and
and
the facilitator
the facilitator
remove
remove
the cards
the
cards
of the
oftoplants
the
plants
notthe
not
responding
responding
to the
to of
the
During
the
part
ofof
elimination
oryears
it,
can
additional
questions
plants,
especially
ifelimination
they
are
old.
During
the
part
orafter
after
it,facilitator
facilitator
canask
ask
additional
questions
todeepen
deepen
theunderstanding
understanding
of
…selecting
και
ούτω
καθεξής.
chosen
chosen
characteristic,
characteristic,
sothey
that
soare
that
the
number
the
number
of remaining
of remaining
species
species
progressively
progressively
reduces,
reduces,
untiluntil
onlyonly
one one
cardcard
plants,
especially
ififthey
66years
old.
plants,
especially
are
years
old.
remains.
remains.
For
example: Why do plants have roots? Do plants eat or drink? What would happen if we don't water the
For
example:
Why
do
have
roots?
eat
plant?
Do they
breathe?
Why
do people
need
plants?
For
example:
Why
doplants
plants
have
roots?Do
Doplants
plants
eatorordrink?
drink?What
Whatwould
wouldhappen
happenififwe
wedon't
don'twater
waterthe
the
Μετά
την
ολοκλήρωση
κάθε
επιλογής,
τα
παιδιά
και
ο/η
επιβλέπων
εκπαιδευτικός
αφαιρούν
During
During
the
part
the
part
of
elimination
of
elimination
or
after
or
after
it,
facilitator
it,
facilitator
can
can
ask
ask
additional
additional
questions
questions
to
deepen
to
deepen
the
understanding
the
understanding
of of
plant?
Do
they
breathe?
Why
do
people
need
plants?
plant? Do they breathe? Why do people need plants?
plants,
plants,
especially
if they
ifμε
they
are
years
6 years
old.
old.δεν ανταποκρίνονται στα επιλεγμένα χαρακτηριστικά, έτσι
τιςespecially
κάρτες
τα6are
φυτά
που
ώστε ο αριθμός των υπόλοιπων ειδών να μειώνεται προοδευτικά, μέχρι να μείνει μόνο
For For
example:
example:
WhyWhy
do plants
do plants
havehave
roots?
roots?
Do plants
Do plants
eat or
eatdrink?
or drink?
What
What
would
would
happen
happen
if we
if don't
we don't
water
water
the the
μια
plant?
plant?
Do
they
Doκάρτα.
they
breathe?
breathe?
WhyWhy
do people
do people
needneed
plants?
plants?

Κατάhave
τη διάρκεια
της and
απόρριψης,
ή breathe
όταν αυτή
ολοκληρωθεί,
ο/η επιβλέπων
If the plants
similar needs
they drink,
and grow
just like humans,
then whatεκπαιδευτικός
is the different
If the
plants have ερωτήσει
similar needs
and
drink, breathe
grow just like
what is the differen
να κάνει
πρόσθετες
για
ναthey
εμβαθύνει
την and
κατανόηση
τωνhumans,
φυτών,then
ειδικά
betweenμπορεί
plants and
people?
between
plants
and
people?
αν είναι 6 ετών.
If you were a plant, what plant would you like to be? Why? (because of the looks, the area the plant lives in,
If you were
a plant,for
what
plant would
you like to be? Why? (because of the looks, the area the plant lives in
some special
characteristics,
likeέχουν
thorns
protection
etc.)
Για παράδειγμα:
ρίζες
τα φυτά;
Τα φυτά
τρώνεetc.)
ή πίνουν; Τί θα συμβεί εάν δεν
someΓιατί
special
characteristics,
like thorns
for protection
ποτίζουμε ένα φυτό; Αναπνέουν; Γιατί χρειάζονται οι άνθρωποι τα φυτά;
Εάν
τα
φυτά
έχουν
παρόμοιες ανάγκες και
πίνουν, αναπνέουν και
μεγαλώνουν ακριβώς όπως
οι άνθρωποι, τότε ποια
είναι η διαφορά μεταξύ
φυτών και ανθρώπων;
Εάν ήσασταν ένα φυτό,
ποιο θα θέλατε να είστε;
Γιατί; (λόγω της εμφάνισής
του, της περιοχής που ζει το
φυτό, κάποιον ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών,
όπως
τα αγκάθια για προστασία
κ.τ.λ.)

Τέλος,
εάν
υπάρχει
Finally,σε
in case
a garden
is easily accessible,
the facilitator
asks εάν
if theτα
children
canμπορούν
try to find the plant they
εύκολη πρόσβαση
κήπο,
ο/η επιβλέπων
εκπαιδευτικός
ρωτάει
παιδιά
Finally,να
in case
a
garden
is
easily
accessible,
the
facilitator
asks
if
the
children
can
try
to
find
the
plant
they have
selected.
δοκιμάσουν να βρουν το φυτό που έχουν επιλέξει.
selected.
Otherwise the facilitator can pilot the selection of the plant according to the one he/she has previously
Σε αντίθετη
περίπτωση,
ο/η
επιβλέπων
εκπαιδευτικός
ναbrought
καθοδηγήσει
την επιλογή
Otherwise
the facilitator
can pilottothe
of select
the
plant
according
to thehas
one
he/she in
has
identified,
let selection
the
children
the plant
that μπορεί
he/she
thepreviously
classroom.
τουtoφυτού
ανάλογαselect
με εκείνο
που
αναγνωρίσει
identified,
let the children
the plant
thatέχει
he/she
has broughtπροηγουμένως,
in the classroom. να αφήσει τα παιδιά
να επιλέξουνTips
το φυτό
που If
έχει
στην
τάξη.
and tricks:
the φέρει
workshop
select
a King or Queen of the plants, the group can plant that plant in the
garden, take
care aofKing
it andorwatch
it growing
duringthe
thegroup
schoolcan
year.
Tips and tricks: If the workshop
select
Queen
of the plants,
plant that plant in the
garden,Συμβουλές
take care of itκαι
andμυστικά:
watch it growing
during
the
school
year.
Εάν το εργαστήριο επιλέξει έναν Βασιλιά ή μια Βασίλισσα των
In this way it becomes their Queen and children learn about its needs in a real life situation.
φυτών, η ομάδα μπορεί να φυτέψει το φυτό στον κήπο, να το φροντίζει και να παρακολουθεί
In this way
it becomes their Queen and children learn about its needs in a real life situation.
την ανάπτυξή του κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η Βασίλισσά τους και τα παιδιά μαθαίνουν για τις ανάγκες
του σε πραγματικό χρόνο.

ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΗΠΟΙ

3-6

Όλη η τάξη

ΚΗΠΟΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ

1-2 ώρες για
φύτευση

Κατασκευάστε έναν οικονομικό υδροπονικό κήπο με αναποδογυρισμένα μπουκάλια
σόδας.
Ενθαρρύνεται τη σύνδεση των νέων παιδιών με τη φύση και το να μάθουν περισσότερα
για την οικολογία και από που προέρχεται η τροφή τους.
Να μάθουν για τον πλήρη κύκλο ζωής ενός φυτού, από τη βλάστηση σε φυντάνι και σε
ανεπτυγμένο φυτό, όλο το δρόμο ως τη συγκομιδή.
Να μάθουν πως η σωστή διατροφή, το νερό και το φως βοηθάνε ένα φυτό να μεγαλώσει.

• 2λιτρα καθαρά πράσινα (για την αποφυγή της ανάπτυξης αλγών) μπουκάλια σόδας
(μην χρησιμοποιήσετε μικρά μπουκάλια) με καπάκι (τα μπουκάλια σόδας είναι φτηνά και
επιτρέπουν σε κάθε μαθητή να έχει το δικό του «κατοικίδιο φυτό»)
• υδροπονικό θρεπτικό διάλυμα
• Τσόχα ή βαμβάκι είναι το καλύτερο για αυτό
• ίνες καρύδας 700 g/μπουκάλι ως μέσω ανάπτυξης
• 700 – 1000 ml νερό (αφήστε το στάσιμο όλη τη νύχτα για να εξατμιστεί το χλώριο)
• θρεπτικά συστατικά (GH Flora Grow)
• ψαλίδια και μαρκαδόρους για τσόχα/βαμβάκι
• φυτά ή σπόροι μαρουλιού (Για αυτό το πείραμα, καλύτερα να επιλέξετε ένα γρήγορα
αναπτυσσόμενο, φυλλώδες λαχανικό, όπως το μαρούλι).

α) Πάρτε τα 2λιτρα μπουκάλια και σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από αυτά, ακριβώς στο
σημείο που τελειώνει η καμπύλη και το μπουκάλι εκτείνεται σε ευθεία γραμμή. Είναι
σημαντικό να σχεδιάσετε τη γραμμή κάτω από τη καμπυλωτή περιοχή, ώστε να έχετε
αρκετό
χώρο
για την
του
φυτού
κόψτε
τοbottle
μπουκάλι,
a) Take
your 2-litre
bottleανάπτυξη
and draw a line
around
it rightσας!
whereΈπειτα,
the curve ends
and the
transitionsόσο
to a το
straightπιο
line.ίσια!
It’s important
to draw
the line
belowτο
theσημείο
curved area,
youμπει
have το
enough
space
to grow yourκαι ο
δυνατόν
Το επάνω
μέρος
είναι
πουsoθα
μέσο
ανάπτυξης
plant!
Then
cut
the bottle
bottle
as straight
as possible!
The
areaτο
is where
your and
growing
media
and seedtowill
a) Takeκαι
yourτο
2-litre
and
draw
a line
around
righttop
where
the
curve ends
the bottle
transitions
a go,
σπόρος,
κάτω
μέρος
φιλοξενεί
τοitνερό
και
θρεπτικό
μίγμα.
and
the line.
bottom
houses
the the
water
nutrient
mixture.
straight
It’ssection
important
to draw
lineand
below
the curved
area, so you have enough space to grow your
plant! Then cut the bottle as straight as possible! The top area is where your growing media and seed will go,
and the bottom section houses the water and nutrient mixture.

b) Let's
prepare the water. Take
a look atΡίξτε
the nutrient
mixing
chart
onδιάγραμμα
the back of your
bottleτων
of nutrient.
This
β) Ας
προετοιμάσουμε
το νερό.
μια
ματιά
στο
μίξης
θρεπτικών
will
giveprepare
you thetheexact
amount
mixatinto
system.
After
you
water,
pour
it into your
b) Let's
water.
Take atolook
the your
nutrient
mixing
chart
on prepare
the backyour
of your
bottle
of nutrient.
This2 litre
ουσιών,
στο
μέρος
του
μπουκαλιού
σας
με
ταprepare
θρεπτικά
συστατικά.
Αυτό
θα σας
bottle
until
itπίσω
reaches
the
point
the your
cap would
touch,
then
move
onyour
to the
nextpour
step!it into your
will give
you
the
exact
amount
towhere
mix
into
system.
After
you
water,
2 litre
δώσει
την
ακριβή
ποσότητα
μίξης
γιαwould
το σύστημά
το νερό σας,
bottle
until
it reaches
the point where
the cap
touch, thenσας.
move Αφού
on to theπροετοιμάσετε
next step!
αδειάστε
το στο 2λιτρο μπουκάλι σας, μέχρι το σημείο όπου ακουμπάει το καπάκι, έπειτα
c) Add Wick and Growing Media. Take your wick and thread it through the cap hold in the 2 litre bottle.
προχωρήστε
επόμενο
βήμα!
Pull
it through
to Growing
around
2/3
of
theTake
height
the smaller
growing
area.the
It must
be high
so that when the
c) Add
Wickστο
and
Media.
yourofwick
and thread
it through
cap hold
in theenough
2 litre bottle.
Pull it sprout,
throughthe
to around
2/3not
of the
height
of thefar
smaller
area.area
It must
be high
enough somedia
that when
the and
seeds
roots will
have
to travel
to getgrowing
to the wick
(where
the growing
is moist

seeds sprout,
the
roots will
notΜέσα
have to Ανάπτυξης.
travel far to get to
the wickτο
area
(where the
growing
media is moist
filled
with nutrients).
γ) Προσθέστε
Φυτίλι
και
Πάρτε
φυτίλι
σας
και περάστε
το and
από το
filled with nutrients).
στόμιο του 2λιτρου μπουκαλιού.

Τραβήξτε
τα the
2/3open
τουcavity
ύψους
της
μικρότερης
περιοχής
ανάπτυξης.
Πρέπει
Hold
theτο
endπερίπου
ofthe
thewick
wickως
inside
created
of the
bottle
finger
while
filling
Hold the
end
of
inside
the open
cavity created
byby
thethe
toptop
of the
bottle
withwith
youryour
finger
while
filling
the the
να είναι
αρκετά
ψηλό,
έτσι
ώστε
όταν
οι
σπόροι
βλαστήσουν,
οι
ρίζες
δεν
θα
χρειάζεται
cavity with
with coconut
coconutcoir.
coir.Make
Makea asmall
smallindentation
indentation
planting
media
with
your
fingers,
3-4 seeds
in in
thethe
planting
media
with
your
fingers,
and and
placeplace
3-4 seeds
in the hole.
hole. Firm
Firm
thecoconut
coconut
coir
around
theroots
roots
secure
seedling
in place.
Nestle
the of
top
ofbottle
the
the
the
to to
secure
thethe
seedling
in place.
Nestle
the
top
the
να ταξιδέψουν
μακριά
γιαcoir
ναaround
φτάσουν
στην
περιοχή
του
φυτιλιού
(εκεί
όπου
τοbottle
μέσο
inside the
the bottom
bottomso
sothat
thatthe
thecotton
cottonwick
wickextends
extends
into
solution.
Check
frequently,
into
thethe
solution.
Check
the the
unitunit
frequently,
and and
refillrefill
the the
ανάπτυξης
είναι
νωπό
και
γεμάτο
θρεπτικά
συστατικά).
gently
lifting
thethe
plant
andand
pouring
the the
solution
into into
the the
bottom with
with hydroponic
hydroponicsolution
solutionwhen
whenneeded
neededbyby
gently
lifting
plant
pouring
solution
bottom of
of the
the bottle.
bottle.

Κρατήστε με το δάχτυλό σας την άκρη του φιτιλιού μέσα στην ανοιχτή κοιλότητα που
έχει δημιουργηθεί από την κορυφή του μπουκαλιού, ενώ γεμίζεται την κοιλότητα με ίνες
καρύδας.
Κάντε με τα δάχτυλά σας ένα μικρό βαθούλωμα στο μέσο φύτευσης και τοποθετήστε
στην τρύπα 3-4 σπόρους.
Σταθεροποιήστε τις ίνες καρύδας γύρω από τις ρίζες για να εξασφαλίσετε τη σταθερότητα
των φυντανιών.
Φωλιάστε την κορυφή του μπουκαλιού στον πάτο ώστε το βαμβακερό φυτίλι να φτάνει
ως το διάλυμα.
Να ελέγχετε τη μονάδα συχνά και να ξαναγεμίζετε τον πάτο με υδροπονικό διάλυμα,
όποτε χρειάζεται, σηκώνοντας προσεκτικά το φυτό και αδειάζοντας το διάλυμα στον
πάτο του μπουκαλιού.

Hold the end of the wick inside the open cavity created by the top of the bottle with your finger while filling the
cavity with coconut coir. Make a small indentation in the planting media with your fingers, and place 3-4 seeds
in the hole. Firm the coconut coir around the roots to secure the seedling in place. Nestle the top of the bottle
inside the bottom so that the cotton wick extends into the solution. Check the unit frequently, and refill the
bottom with hydroponic solution when needed by gently lifting the plant and pouring the solution into the
bottom of the bottle.

Place your bottles in an area that gets as much natural sunlight as possible. Ideally, you want an are
getting at least six hours a day.
Taking care of your 2 litre Garden is simple.

All you have to do is make sure that you keep the water at the correct level. As your plant grows, i

water and
keep some
nutrient
mixture ready
to fill it back up to nor
Τοποθετήστε τα μπουκάλια
σαςnutrients,
σε έναsoσημείο
μεproperly
όσο τοprepared
δυνατόν
περισσότερο
φυσικό
when the reservoir drops.
φως. Το ιδανικό είναι ένας χώρος που έχει
φως τουλάχιστον έξι ώρες την ημέρα.
Η φροντίδα του 2λιτρου Κήπου σας είναι
απλή.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να
εξασφαλίζετε ότι διατηρείτε το νερό
στο σωστό επίπεδο. Καθώς το φυτό σας
μεγαλώνει, θα ρουφάει νερό και θρεπτικά
συστατικά, έτσι να έχετε έτοιμο λίγο σωστά
προετοιμασμένο θρεπτικό μίγμα, για να
συμπληρώνετε μέχρι τα κανονικά επίπεδα,
όταν η δεξαμενή αδειάζει.

The end: Have your child cut off the outer lettuce leaves and leave the smaller, less developed leav

You can keep harvesting over and over for at least a month using this method!
Το τέλος: Βάλτε τα παιδιά
σας να κόψουν τα εξωτερικά φύλλα του μαρουλιού και να
αφήσουν τα μικρότερα, τα λιγότερο ανεπτυγμένα φύλλα,
να THE
μεγαλώσουν.
WHATγια
DOES
PLAN NEEDΜπορείτε
να συνεχίσετε τη συγκομιδή ξανά και ξανά, τουλάχιστον για ένα μήνα, χρησιμοποιώντας
When preparing your hydroponic indoor garden explain the following principles:
αυτή τη μέθοδο!

Water: Water is required for photosynthesis (production of food) and transpiration (evaporation of

Οι Ανάγκες του Φυτού leaves into the air, cooling the plant and creating pressure to move water from roots to leaves); it a
absorption
of some nutrients.
Όταν θα προετοιμάζετε
τον εσωτερικό
υδροπονικό σας κήπο, εξηγήστε τις παρακάτω
αρχές:
Air: Plants take in carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) to use during photosynthesis. When we
provide carbon dioxide.

Νερό: Το νερό απαιτείται για τη φωτοσύνθεση (παραγωγή τροφής) και τη διαπνοή (την
Light:
capture
lightαέρα,
energy που
for useδροσίζει
in photosynthesis,
the και
process
by which plants make "foo
εξάτμιση του νερού από
ταPlants
φύλλα
στον
το φυτό
δημιουργεί
πίεση για τη μετακίνηση του νερού από τις ρίζες προς τα φύλλα), βοηθάει επίσης στην
Nutrients: Plants require certain minerals for proper biological function and growth. Nutrients exis
απορρόφηση κάποιων θρεπτικών
soil on Earth συστατικών.
as a by-product of the decomposition of organic matter or they can be added through

of fertilizer. (Fertilizer is sometimes referred to as “plant food,” but because plants make their own

the process of
photosynthesis,
fertilizer should
more
be (O2)
compared
to aτη
multivitamin.)
Αέρας: Τα φυτά χρησιμοποιούν
διοξείδιο
του άνθρακα
(CO2)
καιaccurately
οξυγόνο
κατά
φωτοσύνθεση. Οι άνθρωποι παρέχουν διοξείδιο του άνθρακα μέσω της εκπνοής.

Growing media: Plants need somewhere to grow. On Earth, most crops grow in soil. Scientists are
experimenting with different media such as gels and soil less mixes, along with techniques like hyd
Φως: Τα φυτά φυλακίζουν
τηνan
ενέργεια
φωτόςtoκαι
τη χρησιμοποιούν στη φωτοσύνθεση,
devise
acceptableτου
alternative
soil.

τη διαδικασία με την οποία τα φυτά φτιάχνουν τροφή.

Θρεπτικά συστατικά: Τα φυτά χρειάζονται ορισμένα μεταλλικά στοιχεία για τη σωστή
βιολογική λειτουργία και ανάπτυξη. Τα θρεπτικά συστατικά υπάρχουν στη φύση, στο
έδαφος της Γης, ως ένα βιοπροϊόν της αποσύνθεσης της οργανικής ύλης, ή μπορούν να
προστεθούν με την εφαρμογή λιπασμάτων.
(Το λίπασμα αναφέρεται μερικές φορές ως “τροφή των φυτών”, αλλά επειδή τα φυτά
φτιάχνουν τη δική τους τροφή μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, το λίπασμα
μπορεί να συγκριθεί πιο συγκεκριμένα με μια πολυβιταμίνη).

absorption of some nutrients.
Air: Plants take in carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) to use during photosynthesis. When we breath we
provide carbon dioxide.
Light: Plants capture light energy for use in photosynthesis, the process by which plants make "food".

Nutrients: Plants require certain minerals for proper biological function and growth. Nutrients exist naturally in
soil on Earth as a by-product of the decomposition of organic matter or they can be added through applications
of fertilizer. (Fertilizer is sometimes referred to as “plant food,” but because plants make their own food throug
the process of photosynthesis, fertilizer should more accurately be compared to a multivitamin.)
Growing media:
Plants
need somewhere
to grow. On
most crops
grow
soil.
are
Μέσα
ανάπτυξης:
Τα φυτά χρειάζεται
να Earth,
αναπτυχθούν
κάπου.
ΣτηinΓη,
οι Scientists
περισσότερες
experimentingκαλλιέργειες
with different
media
such
as
gels
and
soil
less
mixes,
along
with
techniques
like
hydroponics to
αναπτύσσονται στο χώμα.
devise an acceptable
alternative
to soil.
Οι επιστήμονες
πειραματίζονται
με διάφορα μέσα, όπως τζελ και μίγματα χωρίς χώμα,
μαζί με τεχνικές όπως η υδροπονία, για να φτιάξουν μια αποτελεσματική εναλλακτική του
χώματος.

7-11

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
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Όλοι

ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ!

30-60 λεπτά

Αυτή η δραστηριότητα έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την υποστήριξη της αυτοεκτίμησης
των παιδιών, μέσω της αναγνώρισης και του συλλογισμού για τις δυνάμεις και τις
αδυναμίες τους. Οι δυνάμεις μπορούν να αναδειχθούν ως κάτι που συμβάλει στην
κοινότητα της τάξης, ενώ οι αδυναμίες μπορούν να αναδειχθούν ως ένα σημείο που
μπορεί να ξεπεραστεί και να οικοδομήσουν σε αυτές – η ομάδα, στο σύνολό της, μπορεί να
βρει λύσεις για αυτές ή να τους ανατεθεί ο κατάλληλος ρόλος, μέσω του οποίου μπορούν
να αναδειχθούν ως δυνάμεις. Με αυτή τη δραστηριότητα ενδυναμώνεται η κοινότητα
της τάξης.

Φύλλα χαρτιού (αναλόγως τον αριθμό των παιδιών)
Μολύβια

1. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός ξεκινάει τη δραστηριότητα με μια ιστορία:
“Η ζούγκλα είναι το σπίτι πολλών διαφορετικών ζώων. Όλα τα ζώα στη ζούγκλα είναι
ελεύθερα και μπορούν να εκφράσουν ό,τι αισθάνονται. Πουλιά, λιοντάρια, πίθηκοι,
πεταλούδες, μυρμήγκια, μέλισσες, κροκόδειλοι, σκίουροι, φίδια και άλλα ζώα, όλα ζουν
σε αυτή τη ζούγκλα. Κάθε ζώο έχει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του που δεν τα
γνωρίζουμε όλα ακόμα.”
2. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να επιλέξουν το ζώο που θα ήθελαν να
είναι και που εκπροσωπεί καλύτερα την προσωπικότητά τους. Κάθε παιδί παίρνει ένα
φύλλο χαρτί και το χρησιμοποιεί για αυτό.
3. Έπειτα, τα παιδιά πρέπει να δώσουν ονόματα στα ζώα που έχουν επιλέξει.
4. Έπειτα, θα πρέπει όλοι να γράψουν τρείς δυνάμεις και τρεις αδυναμίες του ζώου που
έχουν επιλέξει.
5. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός τα καλεί ένα – ένα να παρουσιάσουν τις τρεις δυνάμεις
και τις τρεις αδυναμίες του ζώου τους.
6. Στο επόμενο βήμα, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός καλεί όλη την ομάδα να συζητήσουν
μαζί, εάν οι αδυναμίες και οι δυνάμεις που παρουσιάστηκαν είναι πράγματι όπως
φαίνονται ή εάν θα μπορούσαν να τις δούνε με ένα διαφορετικό τρόπο (π.χ. αδυναμίες
ως πλεονεκτήματα ή δυνάμεις ως μειονεκτήματα). Πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν να
ξεπεραστεί κάθε μία από τις αδυναμίες των ζώων (συζητήστε κάθε αδυναμία ξεχωριστά);
Πως θα χρησιμοποιούσαν τις δυνάμεις του σχετικού ζώου για να ξεπεράσουν τις υπό
συζήτηση αδυναμίες; Εάν οι δυνάμεις αυτού του συγκεκριμένου ζώου δεν είναι σχετικές
με αυτό και δεν μπορούν να βοηθήσουν, η ομάδα μπορεί να αναφερθεί στις δυνάμεις
οποιουδήποτε άλλου ζώου.
7. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός ζητάει από όλους να γράψουν μία δύναμη που έχουν
οι ίδιοι και πως πιστεύουν ότι αυτή η δύναμη βοηθάει ολόκληρη την τάξη για να είναι
καλύτερη. Εάν θέλουν, μπορούν να το μοιραστούν με την υπόλοιπη ομάδα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ
ΦΑΡΜΑ
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Με όλη την τάξη
και ομαδικά
30 λεπτά

Τα παιδιά να είναι ικανά να:
-Κατανοούν πώς συμπεριφέρονται τα υπεύθυνα άτομα
-Γνωρίζουν πώς να αναλύουν κριτικά την ανεύθυνη συμπεριφορά
-Ενθαρρυνθούν, ώστε να συμπεριφέρονται με υπεύθυνο τρόπο
-Αναπτύσσουν υπευθυνότητα σε σχέση με τις εργασίες που τους δίνονται από την
οικογένεια/τους δασκάλους τους.

Ένας χώρος με έπιπλα και τα κατάλληλα υλικά: σχοινί, χρωματιστά χαρτόνια, αυτοκόλλητα,
γόμα, ψαλίδι, κορδέλες, χρωματιστό χαρτί, χρωματιστά μολύβια, σπάγκο, λαδομπογιές,
άσπρο χαρτί.

Η υπευθυνότητα ορίζεται ως το χαρακτηριστικό που διαθέτουν οι άνθρωποι οι οποίοι
σκέφτονται και δίνουν προσοχή σε ό,τι κάνουν ή αποφασίζουν· η υπευθυνότητα εμπεριέχει
την έννοια της ελευθερίας. Ένα υπεύθυνο άτομο είναι αυτό που είναι νιώθει υποχρέωση
να πειθαρχήσει σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Η υπευθυνότητα δείχνει την ικανότητα
ενός ατόμου. Είναι απαραίτητο να διδάξουμε τα μικρά παιδιά να σκέφτονται και να δίνουν
προσοχή σε ό,τι κάνουν.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από οποιαδήποτε δραστηριότητα. Όταν ζητάμε από τα παιδιά
να κάνουν κάτι, είναι σημαντικό να τα διδάσκουμε να το ολοκληρώνουν και να το κάνουν
σωστά.
Μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά απλές εργασίες σύμφωνα με το επίπεδο της
φυσιολογικής τους ανάπτυξης, κάνοντας τα να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που
έχουν να τα ολοκληρώσουν.
Πορεία της δραστηριότητας:
Για να κάνει μια αρχική αξιολόγηση των γνώσεων των παιδιών για την υπευθυνότητα, η/
ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει ερωτήσεις όπως:
Τι ξέρετε για την υπευθυνότητα; Τι είναι;
Πώς συμπεριφέρονται οι υπεύθυνοι άνθρωποι; Τι κάνουν;
Τελειώνουν ή όχι τις εργασίες που τους δίνονται; Τις κάνουν σωστά ή λάθος;
Ξέρετε κάποιο υπεύθυνο άτομο; Πώς συμπεριφέρεται; Είστε υπεύθυνος/η; Γιατί;
Αφού κάνει μια αρχική αξιολόγηση των γνώσεων των παιδιών, η/ ο εκπαιδευτικός μιλάει
στα παιδιά, διορθώνοντας ή συμπληρώνοντας αυτά που ενδεχομένως δεν έχουν πει
σωστά ή δεν έχουν ολοκληρώσει.
Συνοψίζει αυτό το μέρος, εξηγώντας ότι ένα υπεύθυνο άτομο είναι αυτό που προσέχει
αυτό που λέει και κάνει και που ολοκληρώνει μια εργασία ή κάτι που του ζητήθηκε, ότι η
υπευθυνότητα είναι ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό και ότι τα υπεύθυνα άτομα χαίρουν
εκτίμησης και σεβασμού από όλους.
Επομένως, πρέπει να είναι υπεύθυνοι και όταν η/ ο εκπαιδευτικός ή κάποιος από την
οικογένειά τους τους δώσει κάποια εργασία, πρέπει να την τελειώσουν και να την κάνουν
καλά.
Ακολούθως, λέει την ιστορία «Ψηφίζοντας στη φάρμα».
Υπήρχε κάποτε μια πολύ ξεχωριστή φάρμα, όπου τα ζώα είχαν το καθένα διαφορετικές
υπευθυνότητες. Ξαφνικά όμως, η κουκουβάγια, η οποία ήταν αυτή που οργάνωνε τις
δουλειές, αρρώστησε και καθώς σύντομα έπρεπε να παραδώσουν τα προϊόντα της
φάρμας, αποφάσισαν να διαλέξουν ένα άλλο άτομο ως αρχηγό. Έκαναν μια συγκέντρωση
όλοι μαζί και αποφάσισαν να εκλέξουν έναν νέο αρχηγό. Ανάμεσα στους υποψηφίους
ήταν μια μαϊμού, μια χελώνα και ένα μικρό μυρμήγκι.
Όταν έφτασε η ώρα των εκλογών, η μαϊμού άρχισε να παίζει, να πηδά και να χορεύει
έξαλλα και τα ζώα, χαρούμενα και ευχαριστημένα με όσα έκανε, θεώρησαν ότι ήταν ο
καλύτερος υποψήφιος. Σύντομα όμως κατάλαβαν ότι με τόσο πολύ παιχνίδι η μαϊμού δεν
θα μπορούσε να υπηρετήσει μια τόσο σοβαρή δουλειά όπως αυτή που είχαν να κάνουν.
Μετά εμφανίστηκε η χελώνα. Όλοι πίστεψαν ότι με αυτό το καβούκι θα μπορούσε να
κουβαλήσει πολλά πράγματα και έτσι θα ήταν πολύ χρήσιμη. Συνειδητοποίησαν όμως ότι για
να κουνήσει το ένα πόδι χρειαζόταν έγκριση από το άλλο και ότι αυτό, πολλαπλασιασμένο
επί τέσσερα, θα έπαιρνε πολύ χρόνο. Έτσι, απέρριψαν και τη χελώνα.

Τότε εμφανίστηκε το μικρό μυρμήγκι και όλοι άρχισαν να το κοροϊδεύουν, επειδή ήταν
τόσο μικρό που ποιος θα καταλάβαινε την παρουσία του! Η αλεπού ήταν η μόνη που
διαφωνούσε και έτσι σκέφτηκε γρήγορα ένα σχέδιο, για να πείσει τα ζώα της φάρμας ότι
κάνουν λάθος.
Μάζεψε πολλά φύλλα και είπε σε κάποια ζώα να τα μετακινήσουν σε ένα κοντινό δέντρο.
Ο ελέφαντας δοκίμασε, αλλά η μακριά προβοσκίδα του, κάθε φορά που προσπαθούσε να
πιάσει ένα φύλλο, φυσούσε και το πετούσε μακριά. Μετά προσπάθησε το λιοντάρι, αλλά
επειδή είχε πολύ κοφτερά νύχια, δεν υπήρχε περίπτωση να καταφέρει να πιάσει ούτε ένα
φύλλο και έτσι τα παράτησε κι αυτό. Αφού πέρασαν όλα τα ζώα το ένα μετά το άλλο και
όλα απέτυχαν, ήρθε η σειρά του μυρμηγκιού.
Το μυρμήγκι πλησίασε τα φύλλα, πήρε ένα με τις αντένες του και το μετέφερε αστραπιαία
στο δέντρο. Μετά επέστρεψε για ένα άλλο, και ένα άλλο, ώσπου μετέφερε όλα τα φύλλα
με μια ανάσα.
Η αλεπού τότε άφησε το μυρμήγκι να σκαρφαλώσει στο κεφάλι της και το κουβάλησε
μπροστά από όλα τα ζώα.
Τα ζώα χειροκρότησαν και διάλεξαν το μυρμήγκι ως αρχηγό. Και το καλύτερο από όλα
είναι ότι κάθε φορά που ένα από τα ζώα κινούσε να φύγει για να γλιτώσει από τη δουλειά,
ερχόταν το μυρμήγκι στη στιγμή και τσιμπούσε το ζώο στο πόδι και το ζώο επέστρεφε
αμέσως στη δουλειά του.
Και έτσι, η φάρμα των ζώων κατάφερε να ολοκληρώσει την εργασία της. Και όλα αυτά,
χάρη στο μικρότερο, ταυτόχρονα όμως και το πιο υπεύθυνο από όλα τα ζώα.
Σε αυτή τη φάση, η/ ο εκπαιδευτικός αρχίζει έναν διάλογο με τα παιδιά, στη βάση
ερωτήσεων και απαντήσεων:
Σας άρεσε η ιστορία;
Τι σας άρεσε περισσότερο;
Τι σας έμαθε η ιστορία;
Γιατί ο ελέφαντας και το λιοντάρι δεν κατάφεραν να εκλεγούν, παρόλο που ήταν τα πιο
δυνατά ζώα;
Τι έδειξε το μυρμήγκι;
Επιπλέον δραστηριότητες:
Διελκυστίνδα:
Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα παίρνει τη μία άκρη ενός σχοινιού. Οι
ομάδες πρέπει να τραβήξουν το σχοινί, για να παρασύρουν η κάθε μια την άλλη προς το
μέρος της. Είτε κερδίσουν είτε χάσουν, θα είναι ευθύνη του κάθε μέλους της ομάδας.
Ρομπότ: Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των τριών. Το ένα άτομο σε κάθε ομάδα είναι
ο χειριστής που ελέγχει τα ρομπότ και οι άλλοι δύο είναι τα ρομπότ. Το πρώτο άτομο, ο
χειριστής, πρέπει να ελέγχει τις κινήσεις των ρομπότ του. Ο χειριστής αγγίζει το ρομπότ
στον δεξί ώμο, ώστε να κινηθεί προς τα δεξιά και αγγίζει τον αριστερό ώμο, ώστε να
κινηθεί προς τα αριστερά. Η/ Ο εκπαιδευτικός αρχίζει το παιχνίδι λέγοντας στα ρομπότ να
περπατήσουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ο χειριστής θα πρέπει να προσπαθήσει
να σταματήσει τα ρομπότ από το να πέσουν πάνω σε εμπόδια όπως καρέκλες ή τραπέζια.
Πείτε στους μαθητές να αλλάξουν ρόλους, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να είναι
χειριστές και ρομπότ.
Υπενθυμίστε στα παιδιά ότι αν το ρομπότ κάνει κάτι λάθος, δεν είναι δική του ευθύνη,
αλλά αυτού που το χειρίζεται και το ελέγχει.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΜΟΥ, ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΚΙ
ΕΜΕΝΑ
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2 - 10

40 λεπτά

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.

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.

Before the activity: ask children to bring their favourite toys with them, and if possible remind them
forget it.

Introduction: Greet the children and ask them how they are doing that day.
Announce
them από
if they
and commend
themτα
forαγαπημένα
completing that
first task. Now yo
Πριν τη δραστηριότητα:
ζητήστε
ταbrought
παιδιάthe
ναtoys,
φέρουν
μαζί τους
τους
withδυνατόν
the activity.
παιχνίδια και εάν είναι
υπενθυμίστε τους να μην το ξεχάσουν.

Divide the children into pairs, if possible so that they do not know each other that well. Children sh
Εισαγωγή: Χαιρετήστε
τα παιδιά
και
ρωτήστε
τα τιtoκάνουν
σήμερα.
moment
to know
each
others name,
settle down
and to have enough space so that the pair should
Δείτε αν έφεραν τα other
παιχνίδια
και συγχαρείτε
για την
επίτευξη
της
in a relaxed
atmosphere, ifτα
possible
it would
be best
thatπρώτης
they faceανάθεσης.
each other next to a desk, w
will later need.
Τώρα, μπορείτε να ξεκινήσετε
τη δραστηριότητα.

Each child should then shortly present their favourite toy to their partner. Ask them to only tell the b
Χωρίστε τα παιδιά σεlike:
ζευγάρια,
εάνteddy
είναι
δυνατόν
ώστε
μην γνωρίζουν
πολύ
καλάa sentence betw
"This is my
Tom,
it is myέτσι
favourite
toyναbecause...".
After they
exchange
το ένα το άλλο. Τα παιδιά
θα
χρειαστούν
λίγο
χρόνο
για
να
μάθουν
το
ένα
το
όνομα
other, they will do a short interview, in which one child asks questions about theτου
toy, and the other
they have both
roles αρκετό
within 5 minutes
activity.
should
writeνα
down some of the
άλλου, για να τακτοποιηθούν
και exchanged
για να έχουν
χώρο ώστε
το They
ζευγάρι
ναalso
μπορεί
and answers.
συζητάει σε μια χαλαρή
ατμόσφαιρα, θα είναι καλύτερα, εάν είναι δυνατόν, να κάθονται
Some of the examples for questions are the following:
στο θρανίο πρόσωπο με πρόσωπο, κάτι που θα χρειαστεί αργότερα.
Where did you get the toy?
Κάθε παιδί πρέπει έπειτα
κάνει
μιαso
σύντομη
παρουσίαση του αγαπημένου του παιχνιδιού
Whyνα
does
it mean
much to you?
Do you
like να
my toy?
στο ταίρι του. Ζητήστε
τους
πουν μόνο τα βασικά πράγματα, όπως: “Αυτό είναι το
How do
you play
with your toy?μου παιχνίδι γιατί...”. Αφού ανταλλάξουν
αρκουδάκι μου, ο Τομ,
είναι
το αγαπημένο
Do you like sharing your toys with others?
από μια πρόταση μεταξύ τους, θα κάνουν μια σύντομη συνέντευξη, στην οποία το ένα
παιδί κάνει ερωτήσεις
τοMeet
παιχνίδι
άλλο
απαντά,
μέχρι
ταfacilitator
δύο παιδιά
ναa few minutes s
Thisγια
is the
my toyκαι
partτο
of the
activity.
After they
areκαι
done,
can take
children can
some of the toys toεντός
the rest5ofλεπτών.
the group,Θα
andπρέπει
share how
they felt
έχουν ανταλλάξει ρόλους,
σε show
μια δραστηριότητα
επίσης
ναwhile interview
being
interviewed.
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
After that, Meet me part of the activity begins, in which children will continue with the investigatio
έδιναν τη συνέντευξη.
conducting the interview about themselves.
Two principle questions should be the focus of the interview: Who am I? and What are my good an
Έπειτα, ξεκινάει το μέρος
sides? της δραστηριότητας Γνωρίστε εμένα, κατά το οποίο τα παιδιά
θα συνεχίσουν με την έρευνα, αλλά τώρα η συνέντευξη θα αφορά τους εαυτούς τους.
You can
relevant
questions to be
asked,
like:
Δύο βασικές ερωτήσεις
θα propose
πρέπει more
να είναι
το επίκεντρο
της
συνέντευξης:
Ποιος/α είμαι;
και Ποιες είναι οι καλές και ποιες οι κακές πλευρές μου;
Are you stubborn?
What do you do when you get angry?
Μπορείτε να προτείνετε
σχετικές
όπως:
What πιο
do you
want to ερωτήσεις,
be when you grow
up? Why?
Do you laugh a lot?
Είσαι πεισματάρης/α;What things make you happy?
How often do you do them?
Τι κάνεις όταν θυμώνεις;
Τι θες να γίνεις ότανBy
μεγαλώσεις;
doing this partΓιατί;
of the interview, we want to make children aware of who they are and what they
Γελάς πολύ;
why it's important to know themselves in order to take care of themselves in a new way.
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.

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.
This interview also may last up to five minutes, and is followed by a discussion about their answers
mainνα
discussion
needs toγια
motivate
toνα
speak
more
aboutκαι
themselves
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understanding
of themselves
andthey
whatthink
they they
strive for, what they want at that age.
ain discussion facilitator needs
to
motivate
children
about
themselves
and
who
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υγιεινή
ή
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to when
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έτσι
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του
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τους
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better
understand
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ygiene or some other basic tasks, so development of the Self in relation toward others in the group and the Self
part of the group needs alsoσε
to μια
be addressed
andτου
valued.
Talking
othersμιας
aboutομάδας
mentioned
issuesεπίσης
helps them
ομάδα και
Εαυτού
ωςtoμέλος
πρέπει
να δρομολογηθεί και
etter understand such relations.
να αξιολογηθεί. Μιλώντας στους άλλους για τα αναφερόμενα ζητήματα τα βοηθάει να
In order toαυτές
conclude
discussion, facilitator might propose a summary of the discussion in a w
κατανοήσουν καλύτερα
τιςopened
σχέσεις.
every child thinks of one word by which they would describe the discussion, which offers them a ch
conceptualize
and aengage
intoofthinking
process in
about
everything
they have heard.
order to conclude opened discussion, facilitator
might propose
summary
the discussion
a way
that
την ολοκλήρωση
της ανοικτής
συζήτησης,
ο/η επιβλέπων
εκπαιδευτικός
μπορεί να
very child thinks of one wordΓια
by which
they would describe
the discussion,
which offers
them a chance
to
προτείνει
μια
περίληψη
της
συζήτηση,
με
τέτοιο
τρόπο
όπου
κάθε
παιδί
θα
σκεφτεί
μιαto draw a self p
And
in
order
to
conclude
the
activity,
facilitator
offers
children
a
paper
and
crayons
onceptualize and engage into thinking process about everything they have heard.
depicting
their feelings
about the activity,
by which we
will have
immediate
feedback
λέξη με την οποία
θα μπορούσε
να περιγράψει
τη συζήτηση,
η οποία
τους
προσφέρει
την of how this a
affected
them.
nd in order to conclude the activity,
facilitator
offers children
paper and crayonsσε
to draw
a self portraitσυλλογισμού των όσων
ευκαιρία
να σκεφτούν
και ναa συμμετάσχουν
μια διαδικασία
We could
suggest
them to draw
themselves
as this
happy,
satisfied, confused, maybe angry or displease
epicting their feelings about έχουν
the activity,
by which
we will
have immediate
feedback
of how
activity
ακούσει.
emphasizing that they should be honest and draw a portrait as they see fit for the end of the activity,
fected them.
showing
to the rest
of the group
explaining
their drawing.
We could suggest them to draw themselves as happy,
satisfied,
confused,
maybeand
angry
or displeased,
but
για and
τηνdraw
ολοκλήρωση
της see
δραστηριότητας,
ο/η
επιβλέπων
mphasizing that they should Και
be honest
a portrait as they
fit for the end of the
activity,
finally εκπαιδευτικός δίνει
στα
ένα their
χαρτί
και κηρομπογές για να ζωγραφίσουν ένα πορτρέτο τους που να
owing to the rest of the group
andπαιδιά
explaining
drawing.
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.

ΕΠΙΜΟΝΗ

7-11

10-20 μαθητές

ΨΙΘΥΡΙΖΟΝΤΑΣ

15-20 λεπτά

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της δραστηριότητας επικεντρώνονται στην ευθύνη, την
εμπιστοσύνη και το ομαδικό πνεύμα.
Τα παιδιά θα δουν πως αλλάζει το περιεχόμενο των πληροφοριών, όταν μεταφέρονται
προφορικά και αυτό τυχαίνει να διευρύνεται.
Τα παιδιά θα μάθουν τη σπουδαιότητα ενός ορισμένου επιπέδου συγκέντρωσης και
επιπέδου προσοχής.

Για αυτή τη δραστηριότητα θα πρέπει να φέρετε στην τάξη ένα άρθρο από μια εφημερίδα
ή ένα περιοδικό.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα κείμενο ανάλογο των ενδιαφερόντων της ομάδας ή για
την βελτίωση των γνώσεων και την πληροφόρηση (Για παράδειγμα, ένα θέμα από το
πρόγραμμα μαθημάτων). Τα παιδιά θα θυμούνται καλύτερα το περιεχόμενο, έτσι ώστε η
άσκηση να έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Βήμα – Βήμα:
1) Επιλέξτε πέντε με έξι παιδιά για να βγουν από την τάξη, για λίγα λεπτά.
2) Διαβάστε στην τάξη το άρθρο της εφημερίδας ή του περιοδικού που φέρατε μαζί σας.
Πείτε τους να ακούσουν προσεκτικά και να προσέξουν τις πληροφορίες που θα τους
δοθούν.
3) Καλέστε πίσω στην τάξη ένα από τα παιδιά που περιμένουν έξω και διαβάστε το ίδιο
κείμενο στο παιδί.
+++Τα παιδιά μέσα στην τάξη, ακούνε το άρθρο για δεύτερη φορά, αλλά μόνο ακούνε.
Δεν πρέπει να διακόψουν ή να το συζητήσουν.+++
4) Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση του κειμένου, καλέστε στην τάξη το δεύτερο παιδί
που είναι έξω. Τώρα, το παιδί που μόλις άκουσε το κείμενο πρέπει να εξηγήσει από μνήμης
το περιεχόμενο του κειμένου, στο άλλο παιδί που ήρθε από έξω, όσο καλύτερα μπορεί.
5) Έπειτα, καλέστε το τρίτο παιδί από έξω. Το παιδί, που μόλις άκουσε την πληροφορία από
τον άλλο του συμμαθητή/-τρια, τώρα προσπαθεί να περιγράψει σε αυτό το περιεχόμενο.
Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται, έως ότου όλα τα παιδιά να έχουν ακούσει την
πληροφορία, το ένα από το άλλο.
6) Το τελευταίο παιδί που περίμενε έξω και έχει ακούσει το περιεχόμενο μόνο μία φορά,
λέει έπειτα στην υπόλοιπη τάξη τι κατάλαβε από την ιστορία του συμμαθητή/-τριάς του.
7) Διαβάστε ακόμα μια φορά το κείμενο στην τάξη. Συγκρίνετε με όλα τα παιδιά τις
διαφορές μεταξύ του αρχικού κειμένου και της ιστορίας του τελευταίου παιδιού που
επέστρεψε στην τάξη.
Ρωτήστε κάποιες στοχαστικές ερωτήσεις για να χτίσετε μια γέφυρα μεταξύ της ιστορίας
του άρθρου και των εμπειριών στην πραγματική ζωή:
1. Τί έγινε;
Αφήστε τα παιδιά πρώτα να περιγράψουν τις σκέψεις τους και δώστε κάποιες συμβουλές,
εάν χρειαστεί. Π.χ. ρωτήστε τα “Έχετε παρατηρήσει καμία διαφορά μεταξύ του αρχικού
κειμένου και της τελευταίας ιστορίας;”
Πείτε τους ότι όταν η πληροφορία μεταδίδεται προφορικά, οι σχετικές πληροφορίες είναι
μακράν χαμένες ή αλλαγμένες. Στο τέλος, συχνά, μόνο μέρη του αρχικού μηνύματος θα
φτάσουν στο ευρύτερο κοινό.
Επίσης, πείτε τους ότι αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται σε ότι αφορά τα γεγονότα που
δημοσιεύονται στις ειδήσεις.
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

Ethic Values – Problem Solving

Let’s agree and make our own logo
ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ– ΕΠΙΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ

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

ΜΑΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

7-11 years

Groups of 5
children
7-11 ετών

40-50 minutes

Ομάδες των 5

40-50 minutes

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

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
Separate the
classroom
in groupsαπό
of 5παιδιά
children
and make them
sit τους
around
two χαλαρά.
tables (depending
on the
ομάδες
αποτελούνται
διαφορετικά
μεταξύ
καιone
ότιor
είναι
Τώρα
size) and make
the groups are
formed by
children
different
nature
and that they are
δώστεsure,
τουςasτοworkshop
φύλλο μεleader,
τα παραδείγματα
λογότυπων,
ένα
μεγάλοof
άσπρο
φύλλο
χαρτιού
relaxed. Now
show them μολύβια.
a copy of the Logo example sheet, a big blank paper sheet and colours:
και χρωματιστά

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.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ

Ηλικία:7 - 11

‘Ολη η τάξη

ΝΑ ΠΑΩ Η ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΩ;

40 λεπτά

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους μαθητές:
- κατανοήσουν την έννοια και την αξία της εργασιακής ηθικής
- να αναγνωρίσουν την εργασιακή ηθική ως ατομική και κοινωνική αξία
- να αντιληφθούν ότι η εργασιακή ηθική είναι μια πρόκληση καθόλη τη διάρκεια της ζωής
Η δραστηριότητα εξελίσσεται στη βάση ενός σεναρίου με φανταστικούς χαρακτήρες. Η
ανοιχτή συζήτηση στην τάξη σχετικά με τις αποφάσεις που καλείται να πάρει ο “ήρωας”
ή η “ηρωΐδα” της ιστορίας αποτελεί το όχημα για το δάσκαλο, ώστε να επισημάνει τα
βασικά συστατικά της έννοιας της εργασιακής ηθικής στο επίπεδο των σχέσεων με τους
άλλους και τον εαυτό μας. Οι έννοιες του “ορθού” και του “λάθους”, του “καθήκοντος”,
του αυτοσεβασμού και του σεβασμού προς τρίτους, μπορούν να αναπτυχθούν
συμπληρωματικά.

Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το παρακάτω σενάριο, το οποίο μπορεί είτε να
διαβάσει δυνατά, είτε να το μοιράσει σε έγγραφη μορφή στους μαθητές.
Κάθε Παρασκευή η Γεωργία έχει αναλάβει το καθήκον να συγυρίζει το δωμάτιό της,
καθώς και να βοηθά στο μπάνιο και τη βόλτα του σκύλου το απόγευμα. Αυτό βοηθά
πολύ τους γονείς της. Μερικές εβδομάδες νωρίτερα, η ‘Αννα, η καλύτερη φίλη της
Γεωργίας, της είπε ότι ο πατέρας της έχει αγοράσει εισιτήρια για όλη την οικογένεια
της Άννας για τη συναυλία ενός πολύ αγαπητού μουσικού συγκροτήματος στην πόλη,
η οποία θα γινόταν Παρασκευή. Μια ημέρα πριν την Παρασκευή της συναυλίας η Άννα
ενημερώνει τη Γεωργία ότι λόγω κάποιου έκτακτου γεγονότος, ο πατέρας της Άννας δε
θα ακολουθούσε στη συναυλία. Έτσι, υπήρχε ένα εισιτήριο διαθέσιμο για να πάει κάποιος
άλλος στη συναυλία μαζί με την Άννα και τη μητέρα της. Η συναυλία θα ξεκινούσε στις 6
το απόγευμα, την ώρα περίπου που η Γεωργία κάθε Παρασκευή συγυρίζει το δωμάτιό της
μετά το σχολείο και βοηθά στη βόλτα και το μπάνιο του σκύλου. Η Γεωργία θέλει πολύ
να πάει στη συναυλία. Πρόκειται για ένα από τα αγαπημένα της συγκροτήματα. Η Άννα
επιμένει ότι η Γεωργία δε θα έπρεπε να χάσει την ευκαιρία, ακόμη κι αν χρειαστεί αρχικά
να βρει μια δικαιολογία και μετά να καταφέρει να ζητήσει να πάει στη συναυλία αντί να
συγυρίσει το δωμάτιό της και να βοηθήσει τους γονείς της με το σκύλο. Τί πρέπει να
κάνει η Γεωργία; Ποιά απόφαση πρέπει να πάρει;

Εισαγωγή στην έννοια της εργασιακής ηθικής
Ο δάσκαλος εισάγει τους μαθητές στην έννοια της εργασιακής ηθικής. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μια απλή ερμηνεία, όπως για παράδειγμα ότι η εργασιακή ηθική είναι
σχετική με την αξία και τη σημασία που δίνει κάποιος σε κάτι που πρέπει να κάνει ή έχει
αναλάβει να κάνει. Ο δάσκαλος μπορεί να κάνει ένα παραλληλισμό με όλα τα “καθήκοντα”
του σχολείου και του σπιτιού, εξηγώντας ότι όλα αυτά που κάνουν τα παιδιά στο σχολείο
και στο σπίτι, και πολύ περισότερο ο τρόπος με τον οποίο τα κάνουν, και η αφοσίωση που
δείχνουν, είναι κάτι που θα συναντούν σε όλη τους τη ζωή. Θα πρέπει να γίνει σαφές,
ότι πέρα από όσα μαθαίνουν στο σχολείο τα παιδιά (πχ. γραφή, ανάγνωση, ζωγραφική,
άλλα αντικείμενα ανάλογα με την τάξη), η εργασιακή ηθική δεν είναι ένα ακόμη μάθημα
όπως τα άλλα. Είναι περισσότερο κάτι το οποίο “διδάσκει” υπευθυνότητα και συνέπεια
από τη μικρή ήδη ηλικία. Ο δάσκαλος εξηγεί τέλος ότι η εργασία δεν είναι αποκλειστικά
προσωπική υπόθεση. Όλες οι εργασίες γίνονται σε σχέση με τους άλλους, και στόχος
τους είναι το κιονό και όχι μόνο το ατομικό καλό και οφέλη.
Συζήτηση στην τάξη
Αφού όλοι οι μαθητές έχουν διαβάσει ή ακούσει το σενάριο, ο δάσκαλος ξεκινά τη
συζήτηση σχετικά με την απόφαση που πρέπει να πάρει η Γεωργία. Ο λόγος δίνεται στους
μαθητές, και οι πιθανές αποφάσεις γράφονται στον πίνακα. Ο δάσκαλος συμπληρώνει με
επιπλέον αποφάσεις, ώστε στον πίνακα να καλύπτονται τα παρακάτω:
- H Γεωργία λέει ξεκάθαρα “όχι” στην Άννα και παραμένει “πιστή” στο καθήκον που έχει
αναλάβει.
- Η Γεωργία λέει στους γονείς της τελευταία στιγμή ότι δε θα συγυρίσει το δωμάτιό της
και αναφέρει τον πραγματικό λόγο.
- Η Γεωργία λέει στους γονείς της αρχικά ότι είναι πολύ κουρασμένη και στη συνέχεια
προσπαθεί να τους πείσει να πάει στη συναυλία.
- Η Γεωργία ρωτά τους γονείς της αν μπορεί να μεταφέρει τις δουλειές της Παρασκευής
την επόμενη ή κάποια άλλη ημέρα.
- Η Γεωργία δε λέει τίποτα στους γονείς της, δεν ξεκινά τις δουλειές και τους λέει
τελευταία στιγμή ότι θέλει να πάει στη συναυλία.
- Η Γεωργία λέει στην Άννα ότι δεν μπορεί να πάει μαζί της στη συναυλία, αλλά μπορούν
να συναντηθούν αργότερα για λίγο.
Ο δάσκαλος παροτρύνει τους μαθητές να σχολιάσουν τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο
κάθε απόφασης για τη Γεωργία, τους γονείς της και την Άννα. Αναδεικνύει πώς συνδέονται
οι αποφάσεις με τις έννοιες της υπευθυνότητας και της ειλικρίνειας. Στη συνέχεια ο
δάσκαλος εξηγεί ότι η έννοια της εργασιακής ηθικής παίρνει διαφορετική σημασία και
αξία ανάλογα με την περίσταση. Ρωτά τους μαθητές για τη γνώμη τους σχετικά με το
κατά πόσο είναι δυνατόν να αναγνωρίζουν κάθε φορά ποιά είναι η σωστή απόφαση για
τους ίδιους και τους άλλους. Σε αυτό βοηθά η παρακάτω λίστα με ερωτήματα τα οποία οι
μαθητές καλούνται να σχολιάσουν:
- Κατά πόσο με κάνει η απόφαση που θα πάρω να αισθάνομαι εντάξει με τον εαυτό μου;
- Μπορώ να πω στον εαυτό μου με ειλικρίνεια ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση;
- Όποια απόφαση κι αν πάρω, πώς θα αισθανόμουν όταν οι άλλοι μάθουν γι αυτήν κι όταν
τελικά την ακολουθήσω; W?
- Πώς θα αισθανόμουν αν μπορούσα να μπω στη θέση των γονέων μου; Πώς θα σκεφτόμουν
για τον μένα στη θέση τους;

AYTONOMIA
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Ατομικά/
ανά ζευγάρια

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

45 λεπτά

Τα παιδιά να είναι ικανά να:
- Συμμετέχουν επιτυχώς σε δραστηριότητες αυτόνομης ανάγνωσης, ενισχύοντας την
αυτονομία, τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη.
- Διαβάζουν για ευχαρίστηση

- Βιβλία
- Πίνακας
- Μαρκαδόροι

Περιγραφή της δραστηριότητας:
Αυτή είναι μια δραστηριότητα εντός της τάξης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αυτόνομης
ανάγνωσης των μαθητών, δηλαδή το να διαβάζουν κείμενα –όπως παραμύθια, διηγήματα,
μυθιστορήματα, κόμικς, εφημερίδες, κ.λπ. – μόνοι τους, με ελάχιστη έως καθόλου
βοήθεια/στήριξη από ενηλίκους. Η αυτόνομη ανάγνωση μπορεί να λάβει χώρα σε
περιβάλλοντα εντός ή εκτός της τάξης και μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή των
παιδιών σε εθελοντική ανάγνωση, ανάγνωση για ευχαρίστηση ή ανάγνωση για σκοπούς
κατ’ οίκον εργασίας.
Πορεία της δραστηριότητας:
1. Η/O εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να φέρουν στην τάξη το αγαπημένο τους βιβλίο,
ώστε να εργαστούν με αυτό στο πλαίσιο της αυτόνομης ανάγνωσης.
2. Στην αρχή, η/ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα τις ερωτήσεις-στόχους, οι οποίες
δίνουν έμφαση στην ενίσχυση της αυτόνομης ανάγνωσης των παιδιών:
-Τι είναι αυτό που σας αρέσει σε αυτό το βιβλίο;
-Ποια είναι η αγαπημένη σας σκηνή και γιατί;
-Αν μπορούσατε να ξαναγράφατε το βιβλίο, τι θα αλλάζατε και γιατί;
-Δώστε ένα διαφορετικό τίτλο για το βιβλίο.
3. Τα παιδιά καλούνται να ξανασκεφτούν τις απαντήσεις τους και να τις επεξεργαστούν
ξανά.
4. Όσοι τελειώνουν, καλούνται να μοιραστούν τη δουλειά τους με έναν συμμαθητή/
μια συμμαθήτρια, που θα τους δώσει ανατροφοδότηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια
αυτόνομης ανάγνωσης που θα καθοριστούν/συμφωνηθούν εκ των προτέρων από όλη την
τάξη.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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Ομάδες των 4
και των 2
45 λεπτά

Τα παιδιά να είναι ικανά να:
- Κατανοούν την έννοια των δικαιωμάτων
- Αναφέρουν κάποια ανθρώπινα δικαιώματα
- Συνειδητοποιούν τη σημασία των δικαιωμάτων στην καθημερινή μας ζωή

- Πίνακας
- Μαρκαδόροι
- Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ilXD9-8o

Περιγραφή της δραστηριότητας:
Αυτή είναι μια δραστηριότητα εντός της τάξης, κατά την οποία τα παιδιά εργάζονται στο
πλαίσιο διαφορετικών μεθοδολογιών: συνεργατική/ομαδική μάθηση, παιχνίδι, υπόδυση
ρόλων, μελέτη περίπτωσης, ομαδικός και ατομικός αναστοχασμός.
Πορεία της δραστηριότητας:
1. Η/ O εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να παίξουν ΚΡΕΜΑΛΑ, με την κρυμμένη λέξη να
είναι «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ».
2. Αφού αποκαλυφθεί η κρυμμένη λέξη, τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες και προσπαθούν
να κάνουν έναν καταιγισμό ιδεών, καταγράφοντας ό,τι τους έρχεται στο μυαλό σχετικά
με τα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
3. Η/Ο εκπαιδευτικός σημειώνει στον πίνακα έννοιες τις οποίες τα παιδιά συσχέτισαν με
τα ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ κατά τον καταιγισμό ιδεών. Διαβάζει την κάθε έννοια και
ρωτάει τα παιδιά αν συμφωνούν. Η ομάδα που ανέφερε την έννοια θα πρέπει να εξηγήσει
την επιλογή της. Αν συμφωνούν οι άλλες ομάδες, η/ο εκπαιδευτικός αφήνει την έννοια
στον πίνακα, Αν όχι, τότε τη σβήνει ή την αφήνει στο περιθώριο. Τα παιδιά ενθαρρύνονται
να προβληματιστούν για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω του διαλόγου στο πλαίσιο του
οποίου μοιράζονται τις σκέψεις τους και εμπλέκονται στην επιχειρηματολογία.
3. Παρακολουθούν το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ilXD9-8o και τους
ζητείται να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες ερωτήσεις-στόχο (focus questions) που
είναι γραμμένες στον πίνακα:
α) Τι αποκαλούμε δικαίωμα;
β) Ποια είναι τα 4 είδη δικαιωμάτων; [Απάντηση: Δικαίωμα ζωής, Δικαίωμα Προστασίας,
Δικαίωμα Ανάπτυξης και Δικαίωμα Συμμετοχής].
γ) Περιγράψτε ένα είδος.
4. Τα παιδιά εργάζονται λίγο ακόμη ομαδικά, για να συζητήσουν τις ερωτήσεις-στόχους.
5. Μετά την πιο πάνω δραστηριότητα, τα παιδιά καλούνται να φανταστούν ότι είναι
φίλοι της δεύτερης πρωταγωνίστριας και να κάνουν ένα διάλογο (υπόδυση ρόλων),
αναφέροντας πώς θα την παρηγορούσαν και τι είδους συμβουλές θα της έδιναν. Τα παιδιά
παίρνουν λίγο χρόνο να κάνουν πρόβα/εξάσκηση σε δυάδες και στη συνέχεια κάποια από
τα ζευγάρια κάνουν την υπόδυση ρόλων στην τάξη.
6. Ως τελευταία δραστηριότητα, σε μια προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση των
παιδιών, ώστε να μάθουν για τη σημασία των δικαιωμάτων στην καθημερινή μας ζωή,
η/ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα τα λόγια της ηρωίδας του βίντεο: «Όλοι έχουμε
το δικαίωμα να πούμε ‘όχι’, όταν νιώθουμε ανασφάλεια ή δυσφορία». Στη συνέχεια, ζητά
από τα παιδιά να αναστοχαστούν ατομικά και ομαδικά για αυτό, ρωτώντας τους: «Πότε
πρέπει να λέμε ‘όχι’ στην καθημερινή μας ζωή;». Αναμένεται ότι τα παιδιά θα σκεφτούν
περιπτώσεις που τονίζουν τη σημασία των δικαιωμάτων στην καθημερινή μας ζωή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
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Όλη η τάξη

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

1 ώρα

• Μαθαίνω πώς να «σκέφτομαι με την καρδιά μου»
• Τα παιδιά βιώνουν την ενσυναίσθηση, που σημαίνει ότι βελτιώνουν την ικανότητά τους
να αντιλαμβάνονται τα κίνητρα, τις σκέψεις και τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου.

-

Δεν ξέρουμε ποτέ στα σίγουρα τι αισθάνεται ένα άλλο άτομο.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να μάθουμε, «μπαίνοντας
παπούτσια του άλλου».
Αν τα παιδιά βιώσουν την ενσυναίσθηση, είναι πιο πιθανόν να την εφαρμόσουν.

«Σε μια τι
σχέση
ενσυναίσθησης,
δεκτικότητά μας απέναντι στον άλλο δεν είναι ποτέ
Δεν ξέρουμε ποτέ στα σίγουρα
αισθάνεται
ένα άλλοη άτομο.
συμβιωτική
συγχώνευση
ή
απώλεια
ορίων μεταξύ
του ενός ατόμου
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμετων
να μάθουμε,
«μπαίνοντας
στα και του άλλο
πρόκειται για αμοιβαία κατανόηση, η οποία διασφαλίζει την ετερότητα του άλλου και
παπούτσια του άλλου». ανεπανάληπτης μοναδικότητάς του» (Nel Noddings, 1984).

Αν τα
βιώσουν
την begins
ενσυναίσθηση,
πιο
Make all children stand
in παιδιά
a circle.
One child
to makeείναι
a "feeling
face". For example, he or she makes a
πιθανόν
να
την
εφαρμόσουν.
happy face. Then he/she turns this happy face towards the child next to him/her.
μια σχέση ενσυναίσθησης, η δεκτικότητά μας
This child must now «Σε
show
the same facial expression and pass it on to the next child. If the facial expression
απέναντι στον άλλο δεν είναι ποτέ μια συμβιωτική
has been passed on from
child to child,
the last
child
in the
groupτου
determines what feeling it should be.
συγχώνευση
ή απώλεια
των
ορίων
μεταξύ
Did he/she - and everyone
else
correctly
recognize
the
feeling?
In
ενός ατόμου και του άλλου. Αντίθετα, πρόκειταιthe next round, another child begins to make
a "feeling face" and send
it “on itsκατανόηση,
journey”. η οποία διασφαλίζει την
για αμοιβαία
The children can alsoετερότητα
pass on their
their ανεπανάληπτης
whole body not only through facial expressions and can
τουfeelings
άλλου with
και της
also a use gestures. μοναδικότητάς του» (Nel Noddings, 1984).

RULES

Πείτε στα παιδιά να σταθούν σε κύκλο.
Ένα παιδί αρχίζει να κάνει μια «γκριμάτσα
συναισθήματος». Για παράδειγμα, κάνει μια
χαρούμενη γκριμάτσα. DISCUSSION
Στη συνέχεια, στρέφει αυτή
την γκριμάτσα στην κατεύθυνση του παιδιού που
είναι δίπλα του/της.

Let the other talk andΤοlisten
carefully
δεύτερο
παιδί πρέπει να κάνει την ίδια γκριμάτσα

και να την περάσει στοΠείτε
επόμενο
παιδί.
Όταν ησε κύκλο.
στα παιδιά
να σταθούν

Look at your fellowsγκριμάτσα
while talking
περάσει από όλα
παιδιά,
τονα
τελευταίο
Ένατα
παιδί
αρχίζει
κάνει μια «γκριμάτσα συναισθήματος». Για παράδειγμα, κάνει μ

παιδί πρέπει να πει τι συναίσθημα
γκριμάτσα.δείχνει.
Στη συνέχεια, στρέφει αυτή την γκριμάτσα στην κατεύθυνση του παιδιού
παιδί –και τα
υπόλοιπα παιδιά– σωστά το συναίσθημα;
Το δεύτερο παιδί πρέπει να κάνει την ίδια γκριμάτσα και να την περάσει στο επόμενο
How was the game?
γκριμάτσα περάσει από όλα τα παιδιά, το τελευταίο παιδί πρέπει να πει τι συναίσθημ
Στον επόμενο γύρο, ένα
άλλο παιδί
κάνει
μια παιδί –και τα υπόλοιπα παιδιά– σωστά το συναίσθημ
Αναγνώρισε
το παιδί
τελευταίο
«γκριμάτσα
συναισθήματος»
και
τη
‘στέλνει
στο
Are all emotions important and helpful at times?
ταξίδι της’. Το παιδί μπορεί επίσης να μεταδώσει
επόμενο
τα συναισθήματά του μεΣτον
ολόκληρο
τογύρο,
σώμαένα
καιάλλο
όχι παιδί κάνει μια «γκριμάτσα συναισθήματος» και τη ‘στ
Can we have more than
one
feeling
at
the
same
time?
της’. Το
παιδί μπορεί επίσης να μεταδώσει τα συναισθήματά του με ολόκληρο το σώ
μόνο με γκριμάτσες, ενώμεμπορεί
να χρησιμοποιήσει
γκριμάτσες,
ενώ μπορεί να χρησιμοποιήσει και χειρονομίες.
και χειρονομίες.
Can sadness make you connect with other people?
Συζήτηση
Συζήτηση
Can feelings about past events change over Κανόνες
time?
Αναγνώρισε
το παιδί του/της.
τελευταίο
USEFUL QUESTIONS
FOR DISCUSSION

Κανόνες

Αφήστε τον άλλο να μιλήσει και ακούστε προσεκτικά
Κοιτάζετε τους άλλους καθώς μιλάτε
Αφήστε τον άλλο να μιλήσει και ακούστε προσεκτικά
Χρήσιμες
ερωτήσεις για συζήτηση
Κοιτάζετε
τουςfor
άλλους
μιλάτε
little
different
each καθώς
person?

Can we be happy all the time?
Can emotions look

Χρήσιμες
ερωτήσεις
για συζήτηση
Can you recognize other
people’s
feelings?
How?
Πώς ήταν το παιχνίδι;

Can you easily recognize your own feelings?
Do you show them all? To whom? - How do you express them?
Do you hide your feelings? Which one? Why?
ADDITIONAL ACTIVITY
Watch the movie “Inside out” https://en.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(2015_film)

Πώς ήταν το παιχνίδι;
Είναι όλα τα συναισθήματα σημαντικά και βοηθητικά σε διαφορετικές στιγμές;
Μπορούμε να έχουμε περισσότερα από ένα συναισθήματα την ίδια στιγμή;
Μπορεί το συναίσθημα της λύπης να σε κάνει να συνδεθείς με άλλους ανθρώπους;
Μπορούν τα συναισθήματα για περασμένα γεγονότα να αλλάξουν κατά την πάροδο του
χρόνου;
Μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι συνέχεια;
Μπορούν τα συναισθήματα να δείχνουν λίγο διαφορετικά από άτομο σε άτομο;
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων; Πώς;
Μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε τα δικά σας συναισθήματα;
Εκφράζετε όλα τα συναισθήματα σας; Σε ποιον; Πώς τα εκφράζετε;
Κρύβετε τα συναισθήματά σας; Ποια; Γιατί;
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δείτε την ταινία “Inside out” («Τα μυαλά που κουβαλάς»)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ
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15-20

45*2

Η αυθεντική έκδοση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε γλώσσα
φιλική προς τα παιδιά είναι διαθέσιμη εδώ:
https://www.unicef.org/rightsite/ﬁles/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf
Αναφέρει:
«Τα δικαιώματα είναι κάτι που όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ή να μπορούν να κάνουν.
Όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνονται στη Σύμβαση
του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

Διαβάστε όλα τα Δικαιώματα με τους μαθητές σας. Κάθε παιδί διαβάζει μια παράγραφο
και στο τέλος τα συζητάτε όλα μαζί.
Δημιουργήστε αφίσες και μια καινούρια λίστα κανόνων της τάξης.
Προτεινόμενη χρήση στις 20 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

1.Προετοιμασία
Κατεβάστε το υλικό από την ιστοσελίδα της UNICEF, όπου προσφέρεται ως ανοικτός πόρος.
Υπάρχουν πολλές πηγές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια του μαθήματος:
https://www.unicef.org/rightsite/ﬁles/rightsforeverychild.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/ﬁles/
little_book_rights.pdf https://www.unicef.org/rightsite/ﬁles/Know_your_rights_and_responsibilities.pdf
https://www.unicef.org/rightsite/ﬁles/rights_leaﬂet.pdf
2. Διαβάστε και συζητήστε για τα δικαιώματα του παιδιού με τους μαθητές σας. Κάθε μαθητής
διαβάζει μια παράγραφο. Μετά από κάθε παράγραφο, ο εκπαιδευτικός εξηγά το νόημα,
ρωτώντας τους αν έχουν καταλάβει τι λέει η παράγραφος.
3. Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει 4-5 μέλη. Πρέπει να διαλέξουν
μια παράγραφο και να κάνουν μια αφίσα για αυτήν. Δείτε εδώ ένα παράδειγμα: https://www.
unicef.org/rightsite/ﬁles/Child_Rights_Flyer_FINAL.pdf
Ως προετοιμασία, φέρτε κάποια παλιά περιοδικά και ζητήστε από τους μαθητές να φέρουν και
αυτοί κάποια από το σπίτι. Μπορούν να κόψουν εικόνες από τα περιοδικά και να φτιάξουν την
αφίσα για τη συγκεκριμένη παράγραφο.
Θα χρειαστείτε ψαλίδια, γόμα, χρωματιστά μολύβια και μια μεγάλη κόλλα χαρτί για κάθε
ομάδα.
4. Ως εργασία για το σπίτι, πείτε στους μαθητές να γράψουν παρόμοιους κανόνες για τα
δικαιώματα και τη συμπεριφορά στην τάξη, χωρίς να αντιγράψουν την αυθεντική εκδοχή. Να
δημιουργήσουν καινούριους κανόνες.
5. Στο επόμενο μάθημα συζητήστε για τους κανόνες και αφήστε τους να διαφωνήσουν.
6. Φτιάξτε έναν πίνακα με τα δικαιώματα της τάξης.
7. Διοργανώστε μια έκθεση χρησιμοποιώντας τις αφίσες που έφτιαξαν οι μαθητές. Καλέστε
άλλες τάξεις να παρακολουθήσουν την έκθεση. Κάντε τα εγκαίνια της έκθεσης και καλέστε
τον διευθυντή να ανοίξει την έκθεση.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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Ομάδα 10 παιδιών

ΕΝΑ ΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

40 λεπτά

Ο σκοπός της δραστηριότητας είναι να δείξει το πιο άσχημο ίσως πρόσωπο της
αδικίας, όπως εμφανίζεται στις διακρίσεις με βάση την “ταυτότητα” και τα προσωπικά
χαρακτηριστικά. Η δραστηριότητα βασίζεται στην ιδέα ενός απλού παιχνιδιού. Οι
“παίκτες” χρησιμοποιούν ζάρια τα οποία ρίχνουν και ανάλογα με το αποτέλεσμα κάνουν
τόσο βήματα έως ότου φθάσουν σε μια προκαθορισμένη γραμμή τερματισμού που απέχει
περίπου 20 μέτρα από το σημείο εκκίνησης (για εφαρμογή μέσα στη αίθουσα, η απόσταση
μπορεί να είναι και μικρότερη). Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με 10 περίπου μαθητές που
ρίχνουν εκ περιτροπής τα ζάρια και στη συνέχεια κάνουν ισομεγέθη βήματα προς τη
γραμμή του τερματισμού. Ο δάσκαλος δίνει σε κάποιους μαθητές κανονικά ζάρια, ενώ
σε κάποιους άλλους ζάρια στα οποία οι αριθμοί 4,5 και 6 είναι καλυμμένοι. Οι μαθητές
παίρνουν κανονικά ή “αλλοιωμένα” ζάρια στη βάση κριτηρίων όπως το ύψος, το χρώμα
των μαλλιών, το μήνα γέννησης κλπ. Οι μαθητές δεν πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με
τα κριτήρια αυτού του διαχωρισμού. Ο δάσκαλος τούς προτρέπει να παίξουν απλά το
παιχνίδι. Η έννοια της δικαιοσύνης, καθώς και αυτές της αδικίας και των διακρίσεων,
αναλύονται και συζητώνται όταν όλοι οι μαθητές φθάσουν στη γραμμή τερματισμού.

Για τη δραστηριότητα θα χρειαστεί ποσότητα ζαριών αντίστοιχη με τους μαθητές που
θα παίξουν. Η δραστηριότητα είναι προτιμώτερο να οργανωθεί σε εξωτερικό χώρο, ώστε
να υπάρχει αρκετή απόσταση μεταξύ εκκίνησης και τερματισμού, αλλά και η απαραίτητη
χρονική διάρκεια ώστε ο δάσκαλος να παρατηρήσει συμπεριφορές, παράπονα, σχόλια
των μαθητών που παίζουν. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, ο δάσκαλος προετοιμάζει μια
λίστα “κριτηρίων διαχωρισμού” ανάμεσα στους μαθητές με στοιχεία που γνωρίζει όπως
για παράδειγμα το φύλο ή το χρώμα των μαλλιών κλπ. Επιλέγοντας για παράδειγμα το
κριτήριο του φύλου, ο δάσκαλος θα μοιράσει κανονικά και “αλλοιωμένα” ζάρια αντίστοιχα
σε αγόρια και κορίτσια. Λιγότερο προφανείς διακρίσεις θα ήταν βέβαια πιο επιθυμητές. Ο
δάσκαλος θα πρέπει πείσει τους μαθητές να ολοκληρώσουν το παιχνίδι, ενημερώνοντάς
τους ότι στο τέλος θα ακολουθήσει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία αφορά όλους.

Οι μαθητές που συμμετέχουν στη δραστηριότητα ξεκινούν να ρίχνουν τα ζάρια
από τα αριστερά προς τα δεξιά και κάνουν με τη σειρά τόσα βήματα προς τα εμπρός,
όσα δείχνουν οι αριθμοί στα ζάρια. Στατιστικά, οι μαθητές με τα κανονικά ζάρια (που
διαθέτουν τους αριθμούς 4-6) θα φτάσουν πρώτοι στη γραμμή τερματισμού, ενώ οι
υπόλοιποι θα υστερήσουν. Η διαδικασία θα μπορούσε να συμπεριλάβει πάνω από μία
ομάδες παικτών, όπου θα εφαρμόζονται διαφορετικά κριτήρια διακρίσεων. Όταν όλοι οι
μαθητές τερματίσουν, ο δάσκαλος τούς χωρίζει σε ‘κερδισμένους’ και ‘χαμένους’.
Το παιχνίδι τελειώνει και ξεκινά η συζήτηση με τους μαθητές:
Ο δάσκαλος ρωτά τους μαθητές αν διασκέδασαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στη
συνέχεια επιχειρεί να πάρει όσο πιο πολλά σχόλια σχετικά με τις απόψεις των μαθητών
για το ποιός κέρδισε και ποιός έχασε. Οι μαθητές προφανώς θα εγείρουν το θέμα των
διαφορετικών ζαριών, αν δεν το έχουν κάνει ήδη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Πιθανότατα θα αναρωτηθούν γιατί κάποιοι ανάμεσά τους πήραν τα “αλλοιωμένα”
ζάρια, ενώ κάποιοι άλλοι τα κανονικά. Ο δάσκαλος ρωτά τους μαθητές πώς ένιωσαν ως
“ευνοημένοι” και “αδικημένοι”, καθώς και αν ένιωσαν την ανάγκη να βοηθήσουν με κάποιο
τρόπο αυτούς που είχαν τα “αλλοιωμένα” ζάρια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ρωτά
επίσης να μάθει κατά πόσο κάποιος μαθητής σκέφτηκε να αποσυρθεί από το παιχνίδι, ή να
εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά του γι αυτό. Αν κάποιος μαθητής το έκανε αυτό κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού, του δίνει το λόγο να περιγράψει την εμπειρία του.
Ο δάσκαλος εξηγεί την έννοια της αδικίας, χρησιμοποιώντας το παιχνίδι ως αλληγορία.
Εξηγεί ότι οι καλυμμένοι αριθμοί θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν στοιχεία της
ταυτότητας, πολιτισμικά χαρακτηριστικά, βιολογικά χαρακτηριστικά, αλλά και λιγότερες
ευκαιρίες για κάποιους, ή απουσία πρόσβασης σε αγαθά, γνώση, κλπ. Σε ένα διαφορετικό
επίπεδο, ο δάσκαλος υπογραμμίζει τη σημασία της ευθύνης και του καθήκοντος που
έχουμε όλοι να αντιδρούμε απέναντι στα “αλλοιωμένα” ζάρια, και να επιδιώκουμε ως μέλη
της κοινωνίας, ώστε όλοι να έχουν κανονικά ζάρια.
Η συζήτηση οδηγείται προς το τέλος της όταν όλες οι απόψεις έχουν ακουστεί. Τότε
ο δάσκαλος αποκαλύπτει τα κριτήρια που εφάρμοσε (πχ. φύλο, χρώμα μαλλιών, μήνας
γέννησης κλπ.) και επισημαίνει την ιδιαίτερα άσχημη πλευρά των διακρίσεων στη βάση
βιολογικών, πολιτισμικών, εμφανισιακών και άλλων χαρακτηριστικών.
Τέλος, ο δάσκαλος προτρέπει τους μαθητές να επιχειρήσουν να αναπτύξουν ορισμούς
για το “δίκαιο” και το “άδικο”, καθώς και να σκεφθούν πιθανά παραδείγματα από τη ζωή.
Ο δάσκαλος επισημαίνει επίσης ότι στο επίπεδο της κοινωνίας κάποια “παιχνίδια” μπορεί
να θεωρούνται δίκαια για μια κοινωνική ομάδα, και την ίδια στιγμή άδικα για κάποια άλλη
κοινωνική ομάδα.

ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
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Όλα, σε ομάδες
των4-6

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ;

30-60 λεπτά

Αυτή η δραστηριότητα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ηθικής και ωθεί προς ένα διαφορετικό
τρόπο ηθικής σκέψης.
Η δραστηριότητα βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν και να διευρύνουν την ηθική
ευαισθησία σε καταστάσεις, να έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και να αποκτήσουν
ικανότητες λήψης αποφάσεων.
Ενθαρρύνει τα παιδιά να έχουν συναίσθηση της πολυπλοκότητας της διαδικασίας της
λήψης ηθικών αποφάσεων. Ξεκινάει με την αναγνώριση ποικίλων ηθικών διαστάσεων,
από έναν πιο έμμεσο τρόπο σε μια πιο σαφή αναγνώρισή τους.

Μια επιλογή από σύντομες ιστορίες ή παραδείγματα από ηθικά διλήμματα (θα μπορούσαν
να είναι καθημερινές καταστάσεις στις οποίες αντιμετωπίζουμε την πρόκληση να λάβουμε
μια ηθική απόφαση).
Χαρτιά (A5) σε ποικίλα χρώματα με επιλεγμένες λέξεις κλειδιά γραμμένες σε αυτά
(ΚΑΘΗΚΟΝ, ΣΩΣΤΟ, ΚΟΙΝΟ ΟΦΕΛΟΣ, ΚΑΚΟ, ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΡΕΤΗ), ...) + μια τσάντα ή καλάθι για να βάλετε μέσα τα φύλλα
χαρτιού.

1. Χωρίστε την τάξη σε αρκετές μικρότερες ομάδες παιδιών (από 4 έως 6 μέλη σε κάθε
ομάδα).
2. Βγάλτε φύλλα χαρτιού με ποικίλες ηθικές έννοιες γραμμένες πάνω τους (π.χ. ΚΑΘΗΚΟΝ,
ΣΩΣΤΟ, ΚΟΙΝΟ ΟΦΕΛΟΣ, ΚΑΚΟ, ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
(ΑΡΕΤΗ). Μπορείτε να προσθέσετε και τις δικές σας έννοιες από μερικούς πιο απλούς και
ευκολονόητους όρους, όπως ΕΓΩ, ΟΙ ΑΛΛΟΙ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ , ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ κ.τ.λ.). Βάλτε
τα όλα μέσα σε μια τσάντα ή ένα καλάθι. Έπειτα, κάθε ομάδα παιδιών θα επιλέξει ένα
τυχαίο κομμάτι χαρτί και όταν κάθε ομάδα θα έχει επιλέξει από ένα, ένα από τα μέλη της
ομάδας θα διαβάσει τη λέξη δυνατά (ξεκινώντας με την ομάδα 1 και έπειτα προχωράτε στις
υπόλοιπες ομάδες). Έπειτα, ο/η επιβλέπων καθηγητής συζητάει τη λέξη με όλη την τάξη
(τι σημαίνει, πότε τη χρησιμοποιούμε, που τη χρησιμοποιούμε κ.τ.λ.). Έπειτα, προχωρήστε
με την επόμενη ομάδα και επαναλάβετε το ίδιο, συζητήστε την έννοια μέχρι να έχει γίνει
επαρκώς κατανοητή από τα παιδιά. Όταν όλες οι ομάδες θα έχουν τις έννοιές τους και
όταν θα τις έχετε συζητήσει όλες, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
3. Τώρα, παρουσιάστε σε όλη την τάξη μια σύντομη ιστορία που περιέχει ένα ηθικό δίδαγμα
ή μια δύσκολη ηθική απόφαση και σταματήστε την ιστορία στο σημείο που πρέπει να παρθεί
αυτή η απόφαση (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραμύθια, ιστορίες, παραδείγματα από
την καθημερινότητα, μικρές ιστορίες που γνωρίζουν τα παιδιά, ιστορίες από καρτούν
κ.τ.λ.) Π.χ. ένα καθημερινό παράδειγμα: Ο Τομ αγοράζει μια φιλανθρωπική εφημερίδα,
από έναν άστεγο άνδρα στο δρόμο, που την πουλάει 1 ευρώ. Ο Τομ δίνει στον άστεγο
άνδρα 2 ευρώ, γιατί δεν έχει καθόλου ψιλά, και ο Τομ περιμένει να πάρει 1 ευρώ ρέστα.
Ο άστεγος άνδρας δίνει στον Τομ μια εφημερίδα και λέει “Σας ευχαριστώ, γεια σας”. Ο
Τομ μπερδεύεται. Τι πρέπει να κάνει; Θα πρέπει να ζητήσει το ένα ευρώ; Θα πρέπει απλά
να το ξεχάσει;
4. Τώρα, επιλέξτε τυχαία μια ομάδα και αυτή θα είναι η πρώτη που θα πρέπει τα μέλη της
να πουν ή να προτείνουν πως σχετίζεται η επικείμενη απόφαση με την ηθική έννοια που
έχουν στο χαρτί τους (π.χ. πως επηρεάζει η απόφαση τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων
ατόμων, μπορεί να βλάψουμε με κάποιο τρόπο -ανάλογα με την απόφασή μας, πως θα
επηρεάσει τους άλλους στην επικείμενη κατάσταση, πως θα επηρεάσει το άτομο που είναι
αντιμέτωπο με την απόφαση και την προσωπικότητά του/της, αν η απόφασή του να δράσει
με σεβασμό ή ενδιαφέρον διαμορφώνει τους άλλους, τι θα προσφέρει περισσότερο καλό
και θα βλάψει λιγότερο κ.τ.λ. Π.χ. στην περίπτωση του παραπάνω παραδείγματος, η έννοια
που έχει γραμμένη στο χαρτί η επιλεγμένη ομάδα μπορεί να είναι ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και έτσι
μια από τις συζητήσεις θα μπορούσε να είναι ότι η δικαιοσύνη απαιτεί ο Τομ να πάρει πίσω
1 ευρώ κ.τ.λ.).
Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει πρώτα να κάνουν τις δικές τους προτάσεις. Έπειτα, οι
άλλες ομάδες μπορούν να τους βοηθήσουν με ιδέες. Μπορείτε επίσης να κάνετε με την
τάξη μια σύντομη συζήτηση για τις απαντήσεις. Έπειτα, συνεχίστε με μια άλλη ομάδα
και μια άλλη ηθική έννοια. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα, έως ότου κάθε ομάδα να έχει
λάβει τη σειρά της. Να θυμάστε, ο στόχος δεν είναι να βρείτε τη σωστή λύση για το ηθικό
πρόβλημα, αλλά να μάθετε την ηθική πολυπλοκότητα της ίδιας της κατάστασης και να
καλλιεργήσετε ηθική ευαισθησία για τις σχετικές ηθικές πτυχές της κατάστασης.
5. Μπορείτε να ολοκληρώσετε εδώ τη δραστηριότητα ή να την πάτε ένα βήμα παραπέρα.
Προσπαθήστε να σκεφτείτε μαζί με όλες τις ομάδες ποιες επιλογές μπορεί να ακολουθήσει
ο χαρακτήρας της ιστορίας με το ηθικό δίλημμα (προσπαθήστε να σκεφτείτε τουλάχιστον
3 ή 4 εναλλακτικές. Π.χ. Ο Τομ ζητάει πίσω το 1 ευρώ. Ο Τομ απλά φεύγει. Ο Τομ λέει στον
άστεγο άνδρα: “Και θα ήθελα να κρατήσετε το 1 ευρώ, ως δώρο από εμένα”. Ο Τομ ζητάει
δεύτερο αντίτυπο της εφημερίδας). Γράψτε τις εναλλακτικές λύσεις στον πίνακα, ώστε
να μπορούν να τις δουν όλοι.

6. Σε αυτό το βήμα, μπορείτε να συζητήσετε ποια θα ήταν η καλύτερη απόφαση σε αυτήν
την περίπτωση. Υπάρχει κάποια καλύτερη λύση; Γιατί (ή, γιατί όχι); Κάντε ένα σύντομο
Σωκρατικό διάλογο με την ομάδα. Και πάλι, ο στόχος δεν είναι να συμφωνήσουν όλοι,
αλλά να σκεφτούν το ηθικό δίλλημα με κριτική ματιά.
Για τον σχεδιαστή/προαιρετικά *** βάλτε με τις λέξεις κλειδιά εικόνες από τετράγωνα
διαφορετικών χρωμάτων: ΚΑΘΗΚΟΝ, ΣΩΣΤΟ, ΚΟΙΝΟ ΟΦΕΛΟΣ, ΒΛΑΒΕΡΟ, ΣΕΒΑΣΜΟΣ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΡΕΤΗ) ***

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

7-11

15 ή λιγότερα

ΕΝΑ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙ ΣΤΟ
ΔΑΣΟΣ

45 λεπτά

Αναγνωρίζοντας την αξία της υπευθυνότητας.
Συλλογισμός για τις έννοιες της ελευθερίας και της υπευθυνότητας.
Κατανόηση της ελευθερίας ως ευθύνη προς τον εαυτό τους και προς τους άλλους.

Η έντυπη ιστορία “Το κουτάβι μέσα στο δάσος”
Λευκά χαρτιά
Κηρομπογές και χρώματα

1. Τυπώστε για κάθε παιδί την ιστορία “To κουτάβι μέσα στο δάσος”.
2. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός ζητάει από ένα παιδί να αρχίσει την ανάγνωση της
ιστορίας και έπειτα από μερικές προτάσεις θα συνεχίσει το δεύτερο παιδί, έπειτα το τρίτο
και ούτω καθεξής. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να ακούνε και να παρακολουθούν την γραπτή
ιστορία από το χαρτί.
Το κουτάβι μέσα στο δάσος
Το κουτάβι, γνωστό ως Κουτάβι, ζούσε με μια οικογένεια που το είχε υιοθετήσει. Ήταν
πολύ ευχαριστημένο, ειδικά με τον Μπόμπι και τη Νόρα, τα παιδιά που το αγκάλιαζαν και
το πρόσεχαν, που έπαιζαν μαζί του. Η Μαμά και ο Μπαμπάς της οικογένειας το έβγαζαν
συχνά έξω και ποτέ δεν ξεχνούσαν να το ταΐσουν.
Καθώς μεγάλωνε, άρχισε να αγαπάει όλο και περισσότερο το πάρκο, όπου μπορούσε να
τρέξει στο χορτάρι, είτε μόνο του είτε με άλλα σκυλιά.
Ο Μπαμπάς της οικογένειας, το πήγαινε συχνά στο Μεγάλο Πάρκο, όπου μπορούσε να
τρέξει όσο ήθελε. Ο Μπαμπάκας της οικογένειας πάντα προειδοποιούσε το Κουτάβι, ότι
δεν του επιτρέπεται να πάει μέσα στο δάσος που ήταν στο τέλος του πάρκου. Δεν ήταν
και πολύ ξεκάθαρο στο Κουτάβι, πως ήταν δυνατόν, όποτε ήθελε να τρέξει προς το δάσος
να το έβλεπε πάντα ο Μπαμπάκας, .
Τελικά, το Κουτάβι κατάλαβε ότι δεν πρέπει να μπει στο δάσος.
Μια μέρα στο πάρκο, στην κορυφή της τσουλήθρας, είδε την γκρίζα γάτα που λιαζόταν
τεμπέλικα. Για κάποιο λόγο, δεν του άρεσαν οι γάτες. Έβλεπε συχνά από το παράθυρο
τις γάτες να παραμονεύουν στους δρόμους, ποτέ στην άκρη, ήταν πάντα ελεύθερες να
τριγυρνάνε, μπορούσαν να πάνε όπου ήθελαν. Τις ζήλευε λιγάκι και δεν τις συμπαθούσε
περισσότερο από το συνηθισμένο. Νόμιζε πως ήταν ελεύθερες, έτσι ήθελε να είναι
ελεύθερο – να πάει όπου θέλει, να τρέξει όπου φανταζόταν. Όταν είδε αυτή τη γάτα πάνω
στη τσουλήθρα, ξέσπασε, άρχισε να γαυγίζει όσο πιο δυνατά μπορούσε. Προσπάθησε να
σκαρφαλώσει στη τσουλήθρα, αλλά γλιστρούσε.
Η γάτα κατέβηκε γλιστρώντας από τη τσουλήθρα και έτρεξε προς το δάσος. Το κουτάβι
έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Όμως, η γάτα ήταν γρήγορη σαν βέλος και έτρεξε
μέσα στο δάσος. Ο σκύλος σταμάτησε γιατί ήξερε πως δεν του επιτρεπόταν να μπει μέσα
στο δάσος. Σκέφτηκε ξανά ότι του έλειπε λίγη ελευθερία.
Από εκείνο το περιστατικό και μετά, το Κουτάβι σκεφτόταν συχνά το δάσος. Σκεφτόταν
επίσης τη γάτα και το γεγονός ότι εκείνη μπορούσε να πάει όπου ήθελε, ενώ για εκείνο
κάποιες περιοχές ήταν απαγορευμένες. Μετά από μερικές ημέρες, το κουτάβι πήγε στο
Μεγάλο Πάρκο με τη Νόρα. Εκείνης, δεν της άρεσε να κάθετε στα παγκάκια, όπως στον
μπαμπά της, για αυτό έβρισκε πάντα μερικά κορίτσια για να παίξει μαζί τους. Το Κουτάβι
έτρεξε και βρέθηκε στην είσοδο του δάσους. Σταμάτησε, γύρισε και είδε ότι η Νόρα έπαιζε
και δεν τον έβλεπε. Ξεθάρρεψε και μπήκε στο δάσος με την ταχύτητα αστραπής, σχεδόν
πέφτοντας πάνω στα δέντρα. Σταμάτησε. Ήταν αρκετά σκοτεινά, λόγω των κλαδιών από
τα αμέτρητα δέντρα, οι ακτίδες του ήλιου έπεφταν σαν βροχή.
Δεν ένιωθε καλά μέσα στο δάσος, αλλά ήταν περήφανο για τον εαυτό του. Μάζεψε όλο του
το θάρρος και άρχισε την εξερεύνηση. Χτυπούσε τα κλαδιά, τα φύλλα, τις πευκοβελόνες
και ότι άλλο έβρισκε μπροστά του. Μύριζε ότι έβλεπαν τα μάτια του. “Αχ, έτσι είναι το
αίσθημα της ελευθερίας” – σκέφτηκε.
Ούτε που πρόσεξε ότι είχε μπει βαθιά μέσα στο δάσος και ότι πλησίαζε η νύχτα. Ήταν όλο
και πιο σκοτεινά. Μόνο τότε το Κουτάβι ανασήκωσε τη μουσούδα του και κατάλαβε ότι
δεν ήξερε που ήταν, δεν ήξερε πως να γυρίσει πίσω στο πάρκο, και κατάλαβε ότι ήταν
τελείως σκοτάδι, στο οποίο δεν έβλεπε τίποτα. Φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει. Έτρεχε
τόσο γρήγορα μέχρι που έπεσε πάνω στο δέντρο που το έκανε να σταματήσει. Το χτύπημα
το έκανε να πάρει μια μεγάλη ανάσα και να ηρεμήσει. Το Κουτάβι θυμήθηκε να μυρίσει,
προσεκτικά, προσπαθώντας να βρει κάποια έξοδο από το δάσος. Ήταν πολύ θυμωμένο με
τον εαυτό του. Δεν έπρεπε ποτέ να μπει στο δάσος.

“Χου, χουχου”, άκουσε ξαφνικά αυτόν τον περίεργο ήχο. Αυτή ήταν η φωνή μια ηλικιωμένης
κουκουβάγιας. Τώρα φοβόταν πραγματικά.
Μύριζε και μύριζε, αλλά δεν μπορούσε να βρει το δρόμο για να βγει από το δάσος. Κάθε
νέος ήχος μεγάλωνε το φόβο του. Σκεφτόταν και ήταν θυμωμένο με τον εαυτό του.
“Έπρεπε να είχα ακούσει τον Μπαμπά. Εάν δεν είχα μπει ποτέ μέσα στο δάσος, τώρα θα
ήμουν στο ζεστό σπίτι να τρώω ένα ολόκληρο μπολ με πεντανόστιμο φαγητό. Αλλά αφού
δεν άκουσα, έχω χαθεί στο δάσος, κρυώνω και πεινάω και κυρίως φοβάμαι, καθώς αυτοί
οι ήχοι του δάσους με τρομάζουν. Θα έπρεπε να ήμουν τουλάχιστον πιο υπεύθυνο όταν
έμπαινα στο δάσος. Έπρεπε να ήμουν πιο προσεκτικό και να έβλεπα και να μύριζα που
πηγαίνω”, σκέφτηκε.
1. Τυπώστε για κάθε παιδί την ιστορία “To κουτάβι μέσα στο δάσος”.
2. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός ζητάει από ένα παιδί να αρχίσει την ανάγνωση της
ιστορίας και έπειτα από μερικές προτάσεις θα συνεχίσει το δεύτερο παιδί, έπειτα το τρίτο
και ούτω καθεξής. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να ακούνε και να παρακολουθούν την γραπτή
ιστορία από το χαρτί.
“Τώρα, καταλαβαίνω γιατί ο Μπαμπάκας της οικογένειας, και μερικές φορές η Μαμά,
λένε στα παιδιά ότι εάν θέλουμε να έχουμε περισσότερη ελευθερία, πρέπει να είμαστε
πιο υπεύθυνοι. Όταν μπήκα στο δάσος ήμουν ελεύθερο, αλλά όχι υπεύθυνο. Ήμουν όλο
περιέργεια και χάθηκα”. Εκείνη τη στιγμή είδε τα φώτα κάπου μακριά, έτρεξε προς τα εκεί
και βρέθηκε τελικά έξω από το δάσος. Αλλά δεν ήταν στο πάρκο, ήταν σε κάποιο φωτεινό
δρόμο, στον οποίο υπήρχαν πολλά μικρά σπίτια. Περπάτησε προσεκτικά κατά μήκος του
δρόμου. Το στομάχι του σφίχτηκε.
Άρχισε να σκέφτεται πάλι για την ανευθυνότητά του. Ξαφνικά, ένα μικρό κορίτσι το
σήκωσε ψηλά. “Τι βρώμικο κουτάβι που είσαι”, είπε το κορίτσι. Το Κουτάβι ήξερε ότι στο
κολάρο του η Μαμά της οικογένειας είχε γράψει το τηλέφωνό της και ότι πολύ σύντομα
θα βρεθεί στο σπίτι του με την οικογένειά του. Ήταν χαρούμενο που είχε τόσο υπεύθυνη
και έξυπνη οικογένεια, που έβαλαν τον αριθμό του κινητού τους στο κολάρο του.
3. Όταν τελειώσει η ανάγνωση, ρωτήστε τα παιδιά εάν κατάλαβαν την ιστορία και εάν
κάτι δεν τους έγινε σαφές.
4. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός αρχίζει μια συζήτηση με τα παιδιά, ξεκινώντας ένα
διάλογο με τη βοήθεια των ακόλουθων ερωτήσεων. Έπειτα από κάθε ερώτηση, ρωτήστε
υπο-ερωτήματα, που μπορούν να βασίζονται στις απαντήσεις των παιδιών, για να ορίσετε
μια συζήτηση με στόχο την αποσαφήνιση των απαντήσεων:
α) Γιατί νομίζετε ότι μπήκε το Κουτάβι στο δάσος;
β) Τι θα κάνατε σε παρόμοια περίπτωση; Για παράδειγμα, κάποιος σας προειδοποιεί να
μην πάτε κάπου, αλλά είστε περίεργοι και θέλετε να εξερευνήσετε. Εξηγήστε γιατί θα το
κάνατε αυτό;
γ) Εάν κάποιος σας προειδοποιήσει να μην πάτε κάπου, περιορίζει την ελευθερία σας;
δ) Τι είναι η ελευθερία; Πως μπορείτε να περιγράψετε την ελευθερία;
ε) Στην ιστορία, το Κουτάβι κατάλαβε ότι η ελευθερία συνδέεται πολύ στενά με την
υπευθυνότητα. Έχει δίκιο;
στ) Πώς συνδέεται η ελευθερία με την υπευθυνότητα;

b) What would you do in a similar situation? For example, someone warns you not to go somewhere, but yo
curious and you want to explore. Explain why would you do that?
c) If someone warns you not to go somewhere is he/she limiting your freedom?
d) What is freedom? How can you describe freedom?
e) In the story, Puppy realized that freedom is strongly connected with responsibility. Is he right?
f) How freedom is connected with responsibility?
g) How the world would look like if people have a lot of freedom, but don't have any responsibility?
h) Is it hard to be responsible? Is it hard to be free?

i) One smart man (Sigmund Freud) once claimed: "Most people do not really want freedom, because freedo
involves responsibility, and most people are frightened of responsibility." Do you agree with this sentence?
Why?

ζ) Πώς θα ήταν ο κόσμος εάν
οι άνθρωποι είχαν πολύ ελευθερία, αλλά δεν είχαν καμία
j) Why are people frightened of responsibility? Does this mean that they are afraid of freedom, too?
υπευθυνότητα;

5. After finishing discussions, give one blank sheet of paper to each child and asks them to choose one scen

η) Είναι δύσκολο να είστε υπεύθυνοι;
να είστε ελεύθεροι;
from the storyΕίναι
"Puppyδύσκολο
in the woods".

The scene should characterizes the concept of freedom or responsibility and the children need to draw that

θ) Είπε κάποτε ένας έξυπνος moment
άνδρας
“Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν
that(Σίγκμουντ
describes one ofΦρόυντ):
these two concepts.
picture
should have σημαίνει
a title that in one
word or one sentence
or describes what freedom or
θέλουν πράγματι ελευθερία, The
γιατί
ελευθερία
υπευθυνότητα
καιdefines
οι περισσότεροι
responsibility is to them.
άνθρωποι φοβούνται την ευθύνη”. Συμφωνείτε με αυτήν την πρόταση; Γιατί;
ι) Γιατί φοβούνται οι άνθρωποι την
ευθύνη; Αυτό σημαίνει ότι φοβούνται
επίσης και την ελευθερία;
5. Όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο/η
επιβλέπων εκπαιδευτικός δίνει μια λευκή
σελίδα χαρτί σε κάθε παιδί και τους ζητάει
να επιλέξουν μια σκηνή από την ιστορία
“Το κουτάβι μέσα στο δάσος “.
Η σκηνή θα πρέπει να χαρακτηρίζει
την αντίληψη της ελευθερίας ή της
υπευθυνότητας και τα παιδιά πρέπει
να ζωγραφίσουν εκείνη τη στιγμή που
περιγράφει μια από αυτές τις δύο έννοιες.
Η εικόνα θα πρέπει να έχει έναν τίτλο
που με μία λέξη ή πρόταση θα ορίζει ή
θα περιγράφει τι σημαίνει για εκείνα η
ελευθερία ή η υπευθυνότητα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ

7-11

~10

ΠΕΦΤΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

15-20 λεπτά

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της δραστηριότητας επικεντρώνονται στην επικοινωνία και
την επαφή:
- Δημιουργεί τη συναίσθηση ότι κάθε παιδί ανήκει σε μια ομάδα.
- Ανάπτυξη της επίγνωσης ότι κάθε προσωπικό χαρακτηριστικό είναι απαραίτητο σε μια
ομάδα.
- Ανάπτυξη της συνοχής της ομάδας και της αίσθησης του ανήκειν.

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα σχολικά θέματα. Συγκεντρώστε
μερικές σύντομες ερωτήσεις για το τρέχον θέμα σας στην τάξη. Κατά καιρούς, μπορείτε
να επαναλάβετε αυτή τη δραστηριότητα με την τάξη σας, χρησιμοποιώντας διαφορετικά
θέματα.
Π.χ. εάν είστε δάσκαλος μαθηματικών στην τάξη με την οποία κάνετε αυτήν την άσκηση,
σκεφτείτε μερικές ασκήσεις ή γρίφους που ταιριάζουν με το τρέχον θέμα των μαθημάτων
σας.
Γράψτε αυτές τις ερωτήσεις, ασκήσεις ή γρίφους σε φύλλα χαρτιού (μια άσκηση ανά
σελίδα). Βεβαιωθείτε ότι έχετε τουλάχιστον μία ερώτηση για κάθε παιδί.

Η ΑΣΚΗΣΗ
1) Πείτε στα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο.
2) Εξηγήστε τους κανόνες για αυτήν την άσκηση και την ιστορία πίσω από αυτήν:
Επιλέξτε ένα παιδί από την ομάδα σας για να ξεκινήσετε. Εκείνο πρέπει να καθίσει στη
μέση του κύκλου και να παριστάνει το πρώτο “θύμα”: Εκείνο έχει πέσει μέσα σε ένα πηγάδι
με νερό.
Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες φράσεις:
Εκείνο λέει: “Βοηθήστε με, έπεσα μέσα στο πηγάδι με το νερό.”
Τα άλλα παιδιά ρωτάνε: “Ποιος θα σε σώσει;”
Εκείνο απαντά: “Το άτομο που γνωρίζει την απάντηση για (τώρα θα πρέπει να διαβάσει
δυνατά την πρώτη προετοιμασμένη άσκηση/ερώτηση/γρίφο).”
Έπειτα, όλα τα άλλα παιδιά πρέπει να σκεφτούν μια απάντηση. Εκείνα που ξέρουν την
απάντηση θα πρέπει να σηκώσουν το χέρι τους. Το παιδί στη μέση του κύκλου, επιλέγει
ένα από τα παιδιά που έχουν σηκώσει το χέρι. Εάν η απάντηση του παιδιού είναι σωστή,
εκείνο στη μέση του κύκλου “σώθηκε”.
Τώρα, το παιδί που απάντησε σωστά θα καθίσει στη μέση του κύκλου και θα συνεχίσει
τη δραστηριότητα λέγοντας, “Βοηθήστε με, έπεσα μέσα στο πηγάδι με το νερό.”... και το
παιχνίδι συνεχίζεται.
Εσείς, ως δάσκαλος, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι όλα τα παιδιά είναι “απαραίτητα”
τουλάχιστον μία φορά, για να σώσουν τουλάχιστον ένα παιδί από το πηγάδι. Έτσι, κάθε
παιδί θα έχει απαντήσει τουλάχιστον μία από τις προετοιμασμένες ερωτήσεις.
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εξηγήστε στα παιδιά ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά για να “σώσουμε” ή να βοηθήσουμε τους άλλους. Θα πρέπει να δοθεί
αξία στη διαφορετικότητα και την ποικιλία των συναισθημάτων και των κοινωνικών
χαρακτηριστικών.
Η ικανότητα να δοθεί μια σωστή απάντηση σε μια από τις προετοιμασμένες ερωτήσεις
είναι μόνο ένα παράδειγμα για το πως οι ατομικές ικανότητες κάποιου μπορούν να
βοηθήσουν κάποιον άλλον.
Εάν σας έχει μείνει χρόνος, ρωτήστε τους μαθητές σας πως ένιωσαν κατά τη διάρκεια
της άσκησης.
Ζητήστε από τους μαθητές σας να σκεφτούν παραδείγματα της πραγματικής ζωής και
συζητήστε τα. Αυτό θα χτίσει μια γέφυρα μεταξύ της δραστηριότητας και της προσωπικής
τους ζωής, και θα έχει θετική επίδραση στο μέλλον.
Η βασική ιδέα αυτής της δραστηριότητας προέρχεται από το πρόγραμμα “Strong children less violence” (Δυνατά παιδιά – λιγότερη βία) και προσαρμόστηκε 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

ΡΥΠΑΝΣΗ

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ
ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

7-11 ετών
Ομάδα των
10 παιδιών
45 λεπτά

Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:
• Αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη ρύπανσης
• Αναγνωρίζουν τα πραγματικά βήματα που μπορεί να κάνει κάποιος για τη μείωση της
ρύπανσης
• Αναπτύξουν καλές κινητικές ικανότητες με τη δημιουργία της δικιάς τους γλάστρας

Λίστα των απαραίτητων υλικών:
• Ένα σετ από εικονογραφημένες κάρτες με κείμενα και εικόνες για: το καθαρό νερό, το
βρώμικο νερό, το καθαρό έδαφος – το βρώμικο έδαφος, τον καθαρό αέρα – τον βρώμικο
αέρα και κάρτες κειμένου: ατμοσφαιρική ρύπανση – ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση του
εδάφους – ρύπανση του εδάφους, ρύπανση του νερού – ρύπανση του νερού, ηχορύπανση
- ηχορύπανση, ραδιενεργή ρύπανση – ραδιενεργή ρύπανση
• 110 ενημερωτικά έντυπα με την εικόνα από το σύνδεσμο https://www.colourbox.com/vector/you-can-help-the-earth-ecology-infographics-vector-31407212
• 10 πλαστικά μπουκάλια νερού
• Ψαλίδια, κόλλα, χρώματα, πινέλα, ανεξίτηλοι μαρκαδόροι
• Ένα μαγνητικό πίνακα ή οποιοδήποτε είδος πίνακα
• Δύο φύλλα χαρτί για κάθε ομάδα
• Φυτόχωμα

1. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός πρέπει να φτιάξει εκ των προτέρων το σετ καρτών που θα
απεικονίζουν τα διάφορα είδη ρύπανσης.
2. Στην αρχή, όλη η ομάδα κάθετε σε κύκλο μαζί με τον/την επιβλέπων εκπαιδευτικό
που παρουσιάζει το παιχνίδι μνήμης: πρέπει να βρουν είτε το αντίθετο ζευγάρι της
κάρτας (σκοτεινός αέρας – καθαρός αέρας) είτε όμοιες κάρτες (ατμοσφαιρική ρύπανση –
ατμοσφαιρική ρύπανση). Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός βάζει όλες τις κάρτες στο δάπεδο,
τα παιδιά ξεκινάνε το παιχνίδι μνήμης. Όταν θα βρουν ένα ζευγάρι, βάζουν τις κάρτες
στον μαγνητικό πίνακα.
3. Όταν το παιχνίδι ολοκληρωθεί, τα παιδιά κοιτάνε τις κάρτες και προσδιορίζουν όλα
μαζί, τους βασικούς τύπους ρύπανσης.
4. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός ενθαρρύνει το brainstorming και ζητάει από τα παιδιά
να πουν τι μπορούν να κάνουν με στόχο τη μείωση της ρύπανσης: τη χρήση γυάλινων
μπουκαλιών, την αγορά οικολογικών προϊόντων, το περπάτημα ή το ποδήλατο, το σβήσιμο
των φώτων, των υπολογιστών, των τηλεοράσεων όταν δεν χρησιμοποιούνται. Τα παιδιά
χωρίζονται σε δύο ομάδες και πρέπει να ζωγραφίσουν ένα σπίτι και να γράψουν τις βασικές
ενέργειες: σβήστε τα φώτα, σβήστε τους υπολογιστές, μπορούν να ζωγραφίσουν ένα
ποδήλατο έξω από το σπίτι, κυρίως εκείνες τις ενέργειες που μπορούν να κάνουν τα ίδια.
Έπειτα, οι ομάδες ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν το σπίτι τους και τα αναφερόμενα
βήματα για τη μείωση της ρύπανσης. Οι δύο ομάδες συγκρίνουν τις ζωγραφιές.
5. Μετά από αυτό, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός μοιράζει τις εικόνες που απεικονίζουν τα
πραγματικά βήματα για να σώσουμε τη Γη. Τα παιδιά σημειώνουν εκείνες τις ενέργειες
που μπορούν να πραγματοποιήσουν. https://www.colourbox.com/vector/you-can-help-theearth-ecology-infographics-vector-31407212
6. Θα ακολουθήσει μια σύντομη παρουσίαση για το ΧΥΤΑ στην Cateura, https://www.
youtube.com/watch?v=UJrSUHK9Luw , σταματώντας το βίντεο στα 0.16 δευτερόλεπτα.
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν διάφορα σκουπίδια, να πουν τι βλέπουν, πως
φαντάζονται τη ζωή σε ένα τέτοιο χωριό. Έπειτα, βλέπουν όλο το βίντεο.
7. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός τους εξηγεί τα 3 πρέπει: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση,
Ανακύκλωση και δίνει έμφαση στην κεντρική ιδέα του βίντεο: Ο κόσμος μας στέλνει
σκουπίδια, εμείς του επιστρέφουμε μουσική. Έπειτα, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός παίζει
ξανά το βίντεο. Η εργασία των παιδιών είναι να αναγνωρίσουν τα επαναχρησιμοποιημένα
αντικείμενα: δοχεία λαδιού, ξύλο, πιρούνια, σχοινιά κ.τ.λ.
8. Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός ανακοινώνει ότι θα φτιάξουν κάτι παρόμοιο, θα
μετατρέψουν ένα μεταχειρισμένο πλαστικό μπουκάλι σε γλάστρα, παρόμοια με την
παρακάτω φωτογραφία https://www.colourbox.com/vector/you-can-help-the-earth-ecologyinfographics-vector-31407212
9. Κόβουν τα μπουκάλια, τα βάφουν με διάφορα χρώματα, τα προσωποποιούν
ζωγραφίζοντας μάτια και στόμα, αυτιά, τα γεμίζουν με φυτόχωμα και είτε φυτεύουν
λουλούδια σε αυτά ή βάζουν σπόρους.
10. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με μια έκθεση των νέων αντικειμένων που έφτιαξαν
από επαναχρησιμοποιημένα μπουκάλια.
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ψαλίδια.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
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Όλα

ΕΓΩ ΩΣ ΔΕΝΤΡΟ

1-2 ώρες

Σε αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά συνδέονται με τα δέντρα με τέτοιο τρόπο που
επιχειρούν να τα δουν ως φίλους (άτομα).
Ο στόχος είναι η κατανόηση και η αναγνώριση της σημασίας των δέντρων στις ζωές
των ανθρώπων και η ύπαρξή τους γενικά, καθώς και η αξία του ευρύτερου φυσικού
περιβάλλοντος.

Εάν δοθεί η ευκαιρία στους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς να πάνε τα παιδιά έξω, αυτή η
δραστηριότητα είναι καλύτερα να γίνει σε εξωτερικό χώρο (σε ένα δάσος ή σε ένα πάρκο
κοντά στο σχολείο). Εάν όχι, οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί μπορούν να προετοιμάσουν
κάποιες εικόνες ή φωτογραφίες από δέντρα που μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο. Οι
εικόνες θα πρέπει να είναι όσο πιο λεπτομερείς γίνεται.
Μολύβια
Φύλλα χαρτιού με εκτυπωμένες ερωτήσεις σε αυτά

Ορίστε οι οδηγίες που μπορεί ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός να τις εκτυπώσει σε φύλλα
χαρτιού και να τις δώσει σε κάθε παιδί:
1. Βρες το δέντρο σου (εάν είσαι έξω αυτό θα είναι ένα πραγματικό δέντρο, εάν όχι,
διάλεξε ένα από τα δέντρα στις εικόνες).
2. Όταν θα έχεις επιλέξει το δέντρο σου, σε παρακαλώ, ακολούθησε τις παρακάτω
οδηγίες.
Πρέπει να γράψεις μια ιστορία για αυτό το δέντρο. Έχεις μερικά λεπτά για να σκεφτείς
και να γράψεις για κάθε βήμα που υπάρχει παρακάτω, προσπάθησε να βάλεις τον εαυτό
σου στην εμπειρία κάθε σταδίου.
Στέκεσαι μπροστά από το δέντρο σου (ή έχεις μπροστά σου τη φωτογραφία σου με το
δέντρο). Προσπάθησε να φανταστείς ότι το δέντρο σου μιλάει σαν άτομο, σαν φίλος:
3. “Γεια σου!”, σου λέει το δέντρο. Προσπάθησε να νιώσεις το “γεια σου” που είπα όσο το
δυνατόν πιο έντονα και κοντά. Προσπάθησε να νιώσεις (με το σώμα και το μυαλό σου)
τα κλαδιά, τον κορμό και τα φύλλα μου. Κοίταξέ με από όλες τις μεριές (από μακριά, από
κοντά, από πάνω, από κάτω).
4. Πρόσεξε πως αλλάζει ο κορμός μου, από τις ρίζες ως τα κλαδιά και τα φύλλα μου, τις
βελόνες μου... Τώρα, διάλεξε ένα κλαδί ή φύλλο σε μένα και με τα μάτια σου ακολούθησε
τη σύνδεση από το φύλλο ως το κορμό και πίσω.
5. Μπορείς να φανταστείς πως είμαι σε κάθε εποχή; Με τί μοιάζει το εσωτερικό μου και
πως νιώθει;
6. Σκέψου τι χρειάζομαι για να επιβιώσω. Φαντάσου πως έμοιαζα ως νεαρό δέντρο και πως
ήμουν στη διάρκεια όλης μου της ζωής. Σκέψου την ιστορία μου.
7. Τώρα, κλείσε τα μάτια σου και σκέψου για εμένα. Πως θα με αναγνώριζες σε μια ομάδα
δέντρων; Γιατί είμαι ιδιαίτερο για εσένα;
8. Γράψε μια μικρή ιστορία για εμένα.
9. Εάν είσαι έξω, πάρε ένα μικρό κομμάτι από αυτό το δέντρο (φύλλο, φλοιό, βελόνα,
κουκουνάρι κ.τ.λ.) μαζί σου ως δώρο ή μπορείς απλά να αγγίξεις το δέντρο για τελευταία
φορά και να πεις σε ευχαριστώ και αντίο.
Τελική φάση της δραστηριότητας
10. Όταν τελειώσουν τη δραστηριότητα όλα τα παιδιά και επιστρέψουν, ζητήστε τους να
επιλέξουν μία πρόταση που τους αρέσει από την ιστορία τους και να τη διαβάσουν δυνατά.
Έπειτα, μπορείτε να τη συζητήσετε όλοι μαζί, π.χ. εάν και πως μπορούν να συνδέσουν την
εμπειρία (εμπειρίες) του δέντρου με τους εαυτούς τους.
11. Συζητήστε γιατί τα δέντρα είναι απαραίτητα, ποιος είναι ο ρόλος τους στον πλανήτη
μας, τη Γη;
12. Συζητήστε πως θα ένιωθαν εάν έκοβαν το επιλεγμένο δέντρο τους και αυτό το δέντρο
δεν θα υπήρχε πια.
13. Ο καθένας για τον εαυτό του, συμπεριλαμβανομένου του/της επιβλέπων εκπαιδευτικού,
θα πρέπει έπειτα να γράψει σε ένα κοινό φύλλο χαρτιού μια “υπόσχεση τιμής” που θα
αφορά την διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος και θα την τηρήσουν τουλάχιστον
για ένα χρόνο. Τοποθετήστε τη λίστα με όλες τις υποσχέσεις σε ένα κοινό χώρο, ώστε να
την βλέπουν όλοι στην τάξη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ
ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ
ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ
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2 και άνω

30 λεπτά

Είναι πολύ σημαντικό και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να διδάσκουν τα αγόρια και τα
κορίτσια από μικρή ηλικία να αγαπάνε και να εκτιμούν το φυσικό περιβάλλον και να
ενεργούν με βάση αυτά τα αισθήματα, συμβάλλοντας στη φροντίδα και στη διατήρησή του.
Αυτές οι αντιλήψεις έχουν στενή σχέση με την έννοια της ειρήνης, η οποία συνεπάγεται,
μεταξύ άλλων, με το ότι ο φυσικός κόσμος παραμένει όμορφος.
• Για την ανάπτυξη της γνώσης στα παιδιά, σχετικά με τον φυσικό κόσμο και την
αναγκαιότητα να τον αγαπάνε και να τον φροντίζουν για τη διατήρησή του.
• Για την ενθάρρυνση εμπειριών θετικών συναισθημάτων στη σχέση τους με τον φυσικό
κόσμο.

Ένα μέρος με έπιπλα και τα απαραίτητα υλικά, χρώματα, χαρτόνια, αυτοκόλλητα,
κόλλα, ψαλίδια, κορδέλες, κολλητικό χαρτί, χρωματιστά χαρτιά, κορδόνια, ξυλομπογιές,
τέμπερες, λευκά χαρτιά… για τη δημιουργία ταυτοτήτων, διαβατηρίων και διαφημιστικών
αφισών.

Αρχική δραστηριότητα για την ενίσχυση της επίγνωσης της ανάγκης της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Σκουπίδια, σκουπίδια και άλλα σκουπίδια:
Τα σκουπίδια βρίσκονται παντού. Υπάρχει ένα άλλο είδος σκουπιδιών, τα φυσικά, που
ονομάζονται βιοδιασπώμενα σκουπίδια. Αποτελούνται από φυσικά προϊόντα που χάνονται
ή διαχωρίζονται στα συστατικά τους και γίνονται θρεπτικές ουσίες για τα φυτά. Μερικά
τέτοια παραδείγματα είναι οι τρίχες των ζώων, τα φύλλα, οι φλούδες των φρούτων...
Πρέπει να μάθουμε να μην πετάμε ή να αφήνουμε μη-βιοδιασπώμενα προϊόντα, γιατί είναι
βλαβερά για το περιβάλλον.
Ας κάνουμε αν πείραμα για να ξεχωρίσουμε ποια είδη σκουπιδιών είναι βιοδιασπώμενα και
ποια είδη δεν είναι: Τα παιδιά θα φέρουν δύο άδεια δοχεία γιαουρτιού και θα βάλουν μέσα
σε αυτά λίγο υγρό χώμα. Θα βάλουν ένα κομμάτι πλαστικό μέσα στο ένα από αυτά και ένα
φύλλο μέσα στο άλλο. Δεν θα πειράξουν τα δύο δοχεία για δύο εβδομάδες. Έπειτα, θα
παρατηρήσουν τι έχει συμβεί. Υπάρχει κάποια αλλαγή στα σκουπίδια; Σε ποιο από τα δύο;
Γνωρίζετε γιατί το ένα από τα πράγματα που βάλαμε στα δοχεία έχει εξαφανιστεί και γιατί
όχι το άλλο;
Το μάθημα που πήραμε: πρέπει να κάνουμε κάτι! Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός μπορεί
επίσης να εξηγήσει γιατί πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον μας με τη χρήση
αριθμών που μπορεί να βρει στο https://www.unenvironment.org/
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ
Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτό το σύλλογο νέων να είναι ότι τ συναισθήματα και
το αίσθημα αγάπης προς τα φυτά, τα ζώα, τη Φύση και γενικότερα τον κόσμο, πρέπει να
εδραιωθούν στα παιδιά. Κάθε παιδί που θέλει να μπει στο σύλλογο, πρέπει να μάθει ότι το
περιβάλλον είναι ένα δώρο που έχει λάβει και κατά συνέπεια θα πρέπει να το αγαπά και
να το διατηρεί. Μόνο με την εκμάθηση αυτών των πραγμάτων μπορούμε να εγγυηθούμε
μια σωστή περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Αυτή η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινήσει όταν το παιδί είναι πολύ μικρό, στην αρχή θα
αφορά μόνο πράγματα όπως, “σε παρακαλώ, μην πατάς σε αυτά τα φύλλα” ή “μην χτυπάς
την εικόνα αυτού του ζώου”, αλλά αργότερα θα διδαχθεί πιο συγκεκριμένες γνώσεις και
τρόπους δράσης στην καθημερινή ζωή, για τη διατήρηση του περιβάλλοντος: Η φροντίδα
του περιβολιού, το καθάρισμα του σχολείου... Μέσω όλων των πιθανών παιδαγωγικών και
μεθοδολογικών τρόπων.
Το πρόγραμμα έχει τα παρακάτω ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Κάθε παιδί θα λάβει μια κάρτα μέλους για να καταγράφει σε αυτήν τις
δραστηριότητες και τις εκδρομές που πραγματοποιούνται εκτός σχολείου.
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ. Για να παρακινηθούν τα παιδιά και να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες
που καλλιεργούν τις θετικές στάσεις προς τη φροντίδα του περιβάλλοντος και την
ανάπτυξη αξιών, κάθε παιδί θα λάβει ένα διαβατήριο. Κάθε φορά που ένα παιδί έχει μια
πολύ καλή στάση προς το τομέα που δουλεύουμε, ο/η εκπαιδευτικός θα σφραγίζει το
διαβατήριο. Όταν θα είναι πλήρως σφραγισμένο, το παιδί θα λαμβάνει ένα δίπλωμα, ως
φροντιστής του πλανήτη.
ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ. Για να δοθεί στο τέλος της
σχολικής χρονιάς (ή την περίοδο που θεωρεί κατάλληλη ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός).

ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Κάθε μήνα (ή όποτε θεωρεί κατάλληλο ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός) η ομάδα θα σχεδιάζει
μια αφίσα με στόχο την πληροφόρηση των άλλων παιδιών του σχολείου για τα θέματα που
σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Ορίστε ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο
μπορεί να προσαρμοστεί από τον/την επιβλέπων εκπαιδευτικό:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΔΗ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΠΩΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΜΑΙΟΣ – Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ – Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΗΝ ΤΟ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ!
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ;
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ (Η ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΟΠΟΥ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΖΩΑ)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΗ. ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΧΡΗΣΟΠΟΙΟΥΝ
ΜΕΣΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ…
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΕΝΑΣ ΥΓΙΗΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΥΓΙΗ ΠΑΙΔΙΑ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: ΤΡΩΤΕ ΥΓΙΕΙΝΑ!
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ – ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Οι δραστηριότητες οργανώνονται ανά μήνα, σε διάφορους τομείς. Είναι ομαδοποιημένες
ώστε να διευκολύνουν τον/την εκπαιδευτικό στην επιλογή της δραστηριότητας ή των
δραστηριοτήτων που θα διεξαχθούν με τα παιδιά, σύμφωνα με τα τρέχοντα ενδιαφέροντα
ή κίνητρά τους.
Κάθε μήνα, τα παιδιά του συλλόγου θα εργάζονται για την ευαισθητοποίηση στο θέμα
του μήνα. Για αυτό το σκοπό, μπορούν να οργανώσουν συνεδρίες και ενημερωτικές
ομιλίες στο σχολείο, όπου τα ίδια θα μιλάνε στους εξωσχολικούς καλεσμένους, μπορούν
να φτιάξουν ενημερωτικές αφίσες για να διακοσμήσουν τους κοινόχρηστους χώρους,
μπορούν να κάνουν φυλλάδια με σχετικές πληροφορίες για να τα δώσουν στους γονείς...
μπορούν να διεξάγουν όλες τις ενέργειες που προτείνουν ως μέλη του συλλόγου. Θέλετε
να γίνετε μέλος του συλλόγου; Θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

7-11

20-25

ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ

1-2 ώρες

• Επιδίωξη γνώσεων και πρακτικών που μπορούν να οδηγήσουν σε πιο φιλικές προς το
περιβάλλον και οικολογικά υπεύθυνες αποφάσεις και τρόπους ζωής,
• Επίτευξη της ικανότητας της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης
πλαστικών,
• Η κατανόηση της αντίληψης της “πράσινης εφαρμογής”.
Η εκμάθηση των παιδιών για την ανακύκλωση μπορεί να είναι δύσκολη, γιατί η ιδέα είναι
αρκετά αφηρημένη, ειδικά για τα μικρότερα παιδιά. Μπορεί να είναι δύσκολο για εκείνα,
να καταλάβουν ότι το πλαστικό δεν εξαφανίζεται έτσι απλά, αλλά καταλήγει σε ένα
σκουπιδότοπο – τις περισσότερες φορές – ή ακόμα χειρότερα, στη φύση.
• Αποκτήστε συνήθειες ανακύκλωσης,
• Ανακυκλώστε ένα χρησιμοποιημένο πλαστικό προϊόν,

• Κάδοι ανακύκλωσης,
• Πλαστικά μπουκάλια απορρυπαντικών, όπως το μαλακτικό,
• Ψαλίδια,
• Κόλλα,
• Χρωματιστό χαρτόνι ή τσόχα,
• Μολύβια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλαστική επιφάνεια χωρίς να
μουτζουρώνουν,
• Κορδόνια.
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Μείωση – σημαίνει η μείωση των
απορριμμάτων που παράγουμε κατά
τις καθημερινές μας δραστηριότητες,
σπουδές, στο σπίτι και γενικότερα στη
ζωή.
Επαναχρησιμοποίηση – σημαίνει η
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μας,
συμπεριλαμβανομένων του χαρτιού,
των παιχνιδιών, των ηλεκτρονικών
και οποιουδήποτε άλλου εργαλείου.
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Ανακύκλωση – σημαίνει
πράγματα
δεν μπορούμε
τα younger
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container.
στην τρέχουσα μορφή τους, πρέπει να ανακυκλωθούν.
Έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για
την παραγωγή ενός νέου αντικειμένου που θα μας είναι
χρήσιμο. Έτσι, ρυπαίνουμε λιγότερο και βοηθάμε επίσης
το περιβάλλον μας.
Μην ξεχάσετε ότι η συλλογή πλαστικών επικεντρώνεται
μόνο στις συσκευασίες και κατά συνέπεια σε μπουκάλια,
βάζα, δοχεία, σακούλες, φακέλους, περιτυλίγματα, σκεύη
της μιας χρήσης, μπολ.
Λόγοι απόρριψης των πλαστικών μιας χρήσης:
Κατασκευασμένα από ορυκτά καύσιμα
Μεγάλη ποσότητα άνθρακα
Σε εκατό χρόνια, θα είναι ακόμα εδώ

Ρυπαίνει τους ωκεανούς μας
Σκοτώνει τα θαλάσσια πλάσματα και τα πτηνά
Μπορεί να μπει στην τροφική μας αλυσίδα
Δραστηριότητα 2
Εάν δεν έχετε στην τάξη σας χώρο ανακύκλωσης, δημιουργήστε έναν για τα ανακυκλώσιμα
αντικείμενα, με διάφορα χρωματιστά δοχεία.
Ζητήστε από τους μαθητές να διακοσμήσουν τα δοχεία. Για τα μικρότερα παιδιά,
τοποθετήστε μια αναγνωριστική εικόνα στο εξωτερικό του δοχείου.
Εργαστήριο
Δώστε καθαρά πλαστικά μπουκάλια από υγρά
απορρυπαντικά, όπως το μαλακτικό.
Workshop
Επίσης, χρειάζεστε ψαλίδια, κόλλα, τσόχα ή χαρτόνι, και κορδόνια.
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1. Visit your
local recycling
to σας
showκέντρο
studentsανακύκλωσης
the different materials
that areστους
collected
and recycled.
1. Επισκεφτείτε
τοcentre
τοπικό
για να δείξετε
μαθητές
τα
Make sure
to
inquire
with
the
recycling
centre
about
how
they
recycle
items
such
as
computers,
lightbulbs and
διάφορα υλικά που συλλέγονται και ανακυκλώνονται.
batteries, as well. Explain to your class how not recycling certain items can pollute the land and lead to ground
Φροντίστε να ενημερωθείτε από το κέντρο ανακύκλωσης για το πως ανακυκλώνουν και
water contamination.

αντικείμενα, όπως υπολογιστές, λάμπες και μπαταρίες.
Εξηγήστε
τάξη σαςthat
πωςcollects
όταν δεν
ανακυκλώνουμε
κάποια
αντικείμενα,
μπορούν
να
2. Find some
charityστην
organization
plastic
or bottle caps for
donations
and collect
them together
as a
μολύνουν
τη
γη
και
να
οδηγήσουν
στη
ρύπανση
των
υπόγειων
υδάτων.
class. For example:

some leukemia research centers collect plastic bottle cap. If possible, engage entire school and set up a target as
2. kg
Βρείτε
κάποια
φιλανθρωπική
οργάνωση
που
πλαστικό
ή all
καπάκια
μπουκαλιών
how many
you want
to reach
for donation.
Celebrate
theσυλλέγει
result when
reached
together!
The positive
για
δωρεές
και
συλλέξτε
τα
μαζί,
ως
τάξη.
feedback will further motivate your children and stay in their memory.
Για παράδειγμα: κάποια ερευνητικά κέντρα για τη λευχαιμία, συλλέγουν πλαστικά καπάκια

μπουκαλιών.
Εάν είναι
δυνατόν,
εμπλέξτε
το σύνολο
τουwith
σχολείου
και action.
ορίστεThe
έναEuropean
στόχο Week
3. Participate
to the European
Week
for Waste
Reduction
(EWWR)
your own
for Wasteγια
Reduction
mobilise
as many actors
asδωρεά.
possibleΓιορτάστε
to implement
raising actions on
το πόσα aims
κιλά to
θέλετε
να μαζέψετε
για τη
όλοιawareness
μαζί το αποτέλεσμα,
waste reduction,
reuse and materials recycling. Schools can register here.
όταν το product
πετύχετε!
Η θετική ανάδραση θα παρακινήσει περισσότερο τα παιδιά σας και θα μείνει στη μνήμη

If you areτους.
interested in best practice collected under EWWR go here:
www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.

2. Find some charity organization that collects plastic or bottle caps for donations and col
class. For example:
some leukemia research centers collect plastic bottle cap. If possible, engage entire schoo
how many kg you want to reach for donation. Celebrate the result when reached all togeth
feedback will further motivate your children and stay in their memory.

3. Participate to the European Week for Waste Reduction (EWWR) with your own action
for Waste Reduction aims to mobilise as many actors as possible to implement awareness
waste reduction, product reuse and materials recycling. Schools can register here.
If you are interested in best practice collected under EWWR go here:
www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.
3. Συμμετάσχετε με τη δική σας δράση στο
European Week for Waste Reduction (EWWR)
(Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των
Απορριμμάτων).
Το European Week for Waste Reduction έχει
ως στόχο την κινητοποίηση όσο το δυνατόν
περισσότερων φορέων για την εφαρμογή
δράσεων ευαισθητοποίησης για τη μείωση
των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση
προϊόντων και την ανακύκλωση υλικών. Τα
σχολεία μπορούν να εγγραφούν στον ακόλουθο
σύνδεσμο: ewwr.eu/admin/signup.
Εάν ενδιαφέρεστε για τις καλύτερες πρακτικές
που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο του EWWR,
πηγαίντε εδώ:
www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.

ΖΩΑ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ

7-11

15

ΖΩΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

45 λεπτά

Αναγνωρίστε τις διαφορές μεταξύ ζώων σε αιχμαλωσία και ζώων σε φυσικό περιβάλλον,
με στόχο την κατανόηση των αναγκών των κατοικίδιων στην καθημερινή ζωή.
Ορίστε τα δικαιώματα των ζώων με στόχο το σχεδιασμό του δικαιόγραφου των Ζώων, την
ενίσχυση της επίγνωσης της ευθύνης των ανθρώπων προς τα ζώα.

Πριν την υλοποίηση του εργαστηρίου, πρέπει να κάνετε ορισμένες δραστηριότητες
προετοιμασίας:
- Επιλέξτε είδη ζώων που μπορούμε να βρούμε σε καταστήματα κατοικιδίων (e.g. clownﬁsh, τσιντσιλά, ινδικό χοιρίδιο, παπαγάλο, φίδι καλαμποκιού).
- Ερευνήστε και βρείτε τις πληροφορίες για κάθε επιλεγμένο είδος στην άγρια φύση. Π.χ.
που ζει; Τι τρώει; Είναι μοναχικά ζώα; Τι απόσταση μπορούν να διανύσουν καθημερινά;
- Εκτυπώστε σύντομες πληροφορίες για κάθε είδος και κόψτε χωριστά τις προτάσεις.
- Εκτυπώστε μία εικόνα για κάθε επιλεγμένο είδος ζώου.

Στην αρχή της δραστηριότητας, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός μιλάει στα παιδιά για τα ζώα
στα καταστήματα κατοικιδίων:
At the
beginning
of activity,
facilitator
talks to children about animals in pet stores:
Ποιο
είναι το
αγαπημένο
τουςshortly
και γιατί;
Which is their favorite and why?
Γνωρίζουν
κάτι για
τη their
συμπεριφορά
καιhabitat?
το φυσικό τους περιβάλλον;
Do they
know anything
about
behavior andτους
natural
Έπειτα από ένα σύντομο διάλογο, ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε
After
a short dialog,
facilitator
children
into groups.
ofτων
groups
depends on number
ομάδες.
Ο αριθμός
τωνdivides
ομάδων
εξαρτάται
απόThe
τονnumber
αριθμό
επιλεγμένων
ειδώνofζώων,
chosen
animal
but preferable
numberείναι
is from
4 children
in ομάδα.
the group.
αλλά
κατάspices
προτίμηση
ο αριθμός
3 -34- παιδιά
ανά
Facilitator then pins the printed pictures of animals on the blackboard or on the wide wall. It is advisable to
ο/η επιβλέπων
εκπαιδευτικός
καρφιτσώνει
τιςimages
εκτυπωμένες
ζώων
haveΈπειτα,
photography's
of a real animals
rather then drawings
or cartoon
so that the φωτογραφίες
children would get
a
realστον
sense πίνακα
of the animals.
ή στον τοίχο. Θα ήταν καλό να έχετε φωτογραφίες από αληθινά ζώα αντί για
ζωγραφιές ή καρτούν, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν την πραγματική αίσθηση των ζώων.

Το επόμενο βήμα είναι να δώσετε σε κάθε ομάδα 5 με 6 κομμένες προτάσεις
ανάγκες
συμπεριφορές
από τα ζώα
παρουσιάζονται
στον πίνακα.
Nextπου
stepπεριγράφουν
is to give each group
5 to 6ήcut
sentences that describes
needsπου
or behavior
of animals presented
on the
blackboard.
Η αποστολή της ομάδας είναι να συμφωνήσουν από κοινού και να βάλουν/καρφιτσώσουν
Theτις
group
task is to commonly
put/pin
theζώου
sentences
the picture
they think it refers
προτάσεις
κάτω απόagree
την and
εικόνα
του
που under
πιστεύουν
ότι of
τοanimal
αφορά.
to.
Όταν
θα έχουν
οι ομάδες
με αυτήν
την with
εργασία,
επιβλέπων
When
all groups
are done τελειώσει
with this task,όλες
facilitator
ask the children
if they agree
matchedο/η
sentences
under
the pictures
or would ζητάει
they change
something
and εάν
why?συμφωνούν με τις προτάσεις που αντιστοίχησαν
εκπαιδευτικός
ρωτάει
τα παιδιά
After
a group
if some sentence
mach να
the αλλάξουν
picture facilitator
children to correct them
κάτω
απόdisscusion,
τις φωτογραφίες
ή αν doesn't
θα ήθελαν
κάτι,asks
και the
γιατί;
by pining
them
under
right picture.
Έπειτα
από
μια aομαδική
συζήτηση, εάν κάποια πρόταση δεν ταιριάζει με την φωτογραφία,
ο/η
επιβλέπων
εκπαιδευτικός
παιδιά
να τηat διορθώσουν,
καρφιτσώνοντάς
Then
facilitator
asks the
children if they ζητάει
have anyαπό
pets τα
from
the pictures
home and how do
they take care of
την κάτω από τη σωστή φωτογραφία.
them?
Start a discussion about the differences between living conditions of species in captivity and natural habitat.
At this
point, ο/η
facilitator
can draw
two pillars (captivity
andτα
natural
habitat)
on the blackboard
write από
downτα
Έπειτα,
επιβλέπων
εκπαιδευτικός
ρωτάει
παιδιά
εάν έχουν
στο σπίτιand
κάποιο
the comparison in short and clear sentences.
κατοικίδια των φωτογραφιών και πως τα φροντίζουν;
Ξεκινήστε
μία συζήτηση
τις διαφορές
των συνθηκών διαβίωσης μεταξύ ειδών σε
Continue
the discussion
with a helpγια
of following
questions:
αιχμαλωσία και ειδών σε φυσικό περιβάλλον.
- How
captivity?
Σε animals
αυτό feel
το in
σημείο,
ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει δύο στήλες
- Can
we satisfy their
natural
needsπεριβάλλον)
when we have στον
them asπίνακα
pets? και να καταγράψει τις διαφορές με
(αιχμαλωσία
και
φυσικό
- Why people want to keep animals in captivity?
κατανοητές
- Is σύντομες
it the same ifκαι
an animal
is borneπροτάσεις.
in captivity or taken from the wild?
- Why animal shelters exist?
- How
can we make
pet animals happy?
Συνεχίστε
τη συζήτηση
με τη βοήθεια των ακόλουθων ερωτήσεων:
- Are
we responsible
of life when we have them as pets?
- Πώς
νιώθουνfor
ταtheir
ζώαquality
σε αιχμαλωσία;
- Do- you
think there
be laws that protect
animal rights?
Μπορούμε
ναshould
ικανοποιήσουμε
τις φυσικές
τους ανάγκες όταν τα έχουμε ως κατοικίδια;
- What are the animal rights?
- Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να έχουν ζώα σε αιχμαλωσία;
- Είναι το ίδιο εάν ένα ζώο γεννηθεί σε αιχμαλωσία με το αν το αιχμαλωτίσουν στην άγρια
φύση;
Tips- and
tricks:
Γιατί
υπάρχουν τα καταφύγια ζώων;
Πώς
μπορούμε
να κάνουμε
κατοικίδια
For younger children, instead
of printedταsentences,
you χαρούμενα;
can print pictures of the information for chosen species,
Είμαστε
υπεύθυνοι
για
την
ποιότητα
ζωής
for example: picture of the food they eat, habitat they liveτους,
in etc.όταν τα έχουμε ως κατοικίδια;
- Πιστεύετε πως θα πρέπει να υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα δικαιώματα των
For ζώων;
additional activities you can brainstorm with children what animal writes would be and develop an Animal
rights
law orείναι
a muniment
that could των
be distributed
- Ποια
τα δικαιώματα
ζώων; on school web site or social media.

Συμβουλές και μυστικά:
Για τα πιο μικρά παιδιά, αντί για εκτυπωμένες προτάσεις, μπορείτε να εκτυπώσετε εικόνες
με τις πληροφορίες των επιλεγμένων ειδών, για παράδειγμα: εικόνες με την τροφή που
τρώνε, το μέρος που ζούνε κ.τ.λ.
Ως επιπρόσθετες δραστηριότητες, μπορείτε να κάνετε brainstorming με τα παιδιά, ποια
δικαιώματα ζώων θα πρέπει να υπάρχουν και να αναπτύξετε ένα νόμο για τα δικαιώματα
των ζώων ή ένα δικαιόγραφο που θα μπορούσε να κοινοποιηθεί στον ιστότοπο του
σχολείου ή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΑΞΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΗΘΟΣ -ΤΑ
ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ
ΦΥΤΩΡΙΟ ΔΕΝΤΡΩΝ

7-11 ετών
Ομάδες των
4-5 παιδιών
45 minutes

Περιβαλλοντικές Αξίες – Εργασιακό ήθος:
• Ενδυνάμωση της επίγνωσης για την προστασία του περιβάλλοντος
• Αναγνώριση της σπουδαιότητας των δέντρων και σεβασμός της φύσης.

Λίστα των απαραίτητων υλικών:
• Μεγάλο πλαστικό μπουκάλι (των 2 λίτρων)
• Ψαλίδια
• Ισχυρή κολλητική ταινία
• Χώμα ή φυτόχωμα
• Σπόροι
• Νερό

Εισαγωγή:
Τα δέντρα είναι ζωτικής σημασίας. Ως τα μεγαλύτερα φυτά του πλανήτη, μας δίνουν
οξυγόνο, αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα, σταθεροποιούν το χώμα και δίνουν ζωή
στην άγρια ζωή του κόσμου. Επίσης, μας προσφέρουν υλικά για εργαλεία και καταφύγιο.
Χρειαζόμαστε τα δέντρα για να αναπνέουμε... Τα δέντρα απομακρύνουν το διοξείδιο
του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Ελευθερώνουν οξυγόνο μέσω μιας διαδικασίας που
ονομάζεται φωτοσύνθεση. Στην πράξη, όλα τα ζωντανά πλάσματα της Γης, χρειάζονται
Introduction:
γιαbiggest
να αναπνέουν
δάσηthey
έχουν
ρόλο κλειδί
πολύπλοκο
κύκλο
Trees are οξυγόνο
vital. As the
plants onκαι
theτα
planet,
giveένα
us oxygen,
storeστον
carbon,
stabilize the
soil του
and give
life to the οξυγόνου
world's wildlife.
They also provide us with the materials for tools and shelter.
του πλανήτη.
We need trees
to breathe.
... Trees
carbon
from5°C
the atmosphere.
They
through a
Τα δέντρα
μπορούν
ναremove
κάνουν
έναν dioxide
κήπο κατά
πιο δροσερό,
απ’release
ότι θαoxygen
ήταν χωρίς
process called
photosynthesis.
Practically
all
animal
life
on
Earth
needs
oxygen
to
breathe
and
forests
play a
αυτά. Θα πρέπει όλοι μας να φυτεύουμε τουλάχιστον δύο δέντρα το χρόνο, γιατί τόσα
key role inχρησιμοποιούμε
the complex global
oxygen
cycle.
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Τα καρποφόρα δέντρα είναι ιδιαίτερα
Trees can σημαντικά.
make a garden
5°C cooler
than would
have beenνα
the ασχολούμαστε
case without them.
should
all plant atτη
least
Έτσι,
είναι αρκετά
σημαντικό
μεWe
την
καλλιέργεια,
two trees aφύτευση
year, because
that
is
what
we
use
in
one
way
or
another.
Fruit
trees
are
especially
worthwhile.
So, it
και την προστασία των δέντρων. Η δημιουργία ενός φυτώριου δέντρων μπορεί
is quite important to get involved in growing, planting and protecting trees. Developing a tree nursery can be a
να είναι
μια πολύ
σημαντική
προσφορά για την τοπική κοινότητα.
very important
service
for a local
community.
Τα βήματα
για
τη tree
δημιουργία
Steps to implement
our
own
nursery: του δικού μας φυτώριου δέντρων:
Εμπλέξτε
άτομα
φροντίδα
των
δέντρων
1. Involve1.young
peopleνεαρά
in looking
at στην
the trees
that grow
well
in your που
area.ευημερούν στην περιοχή σας.
2. Ζητήστε
την
από
για τη συλλογή σπόρων.
2. Ask permission
from
theάδεια
owners
to τους
collectιδιοκτήτες
seeds.
3. Collect3.
oldΣυλλέξτε
two-litersπαλιά
plasticπλαστικά
bottles μπουκάλια των δύο λίτρων.
4. Prepare4.mini-terrariums:
Προετοιμάστε μικρά τεράριουμ:
• Cut a bottle
• Κόψτε ένα μπουκάλι
• Fill the bottom
withτον
soilπάτο με χώμα
• Γεμίστε
• Plant the• seed
d.
Water
without
soaking
the soil
Φυτέψτε τους
σπόρους.
Ποτίστε
χωρίς να μουλιάσετε το χώμα
• Carefully tape the top of the bottle back.
• Ενώστε προσεκτικά το πάνω μέρος του μπουκαλιού με ταινία.

5. Το τεράριούμ
σαςitείναι
έτοιμο,
5. Your terrarium
is ready, put
in a nice
sunnyβάλτε
place.το σε ένα ωραίο ηλιόλουστο σημείο.
6. Ποτίζεται
6. Water lightly
once a λιγάκι,
week. μια φορά την εβδομάδα.
7. The seed
takeθα
four
weeks to grow
7. should
Οι σπόροι
χρειαστούν
τέσσερις εβδομάδες για να μεγαλώσουν.
8. After three
weeks
ofτρεις
growth,
report intoανάπτυξης,
a plastic bagμεταφέρετέ
filled with good
soil.
8. Μετά
από
εβδομάδες
τα σε
μια πλαστική σακούλα γεμάτη
9. When the
is χώμα.
30 cm tall, give it to someone who promises to care for it, and plant it in the ground with lots
με tree
καλό
of compost.
need to be
for the
years
of σε
growth
9. New
Ότανtrees
το δέντρο
θαwatered
έχει ύψος
30 first
εκ., two
δώστε
τον
κάποιον που υπόσχεται ότι θα το
φροντίζει και φυτέψτε το στο έδαφος με αρκετό λίπασμα. Τα νεαρά δέντρα πρέπει να
ποτίζονται για τα δύο πρώτα χρόνια της ανάπτυξής τους.

Source: adapted from: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)

Πηγή: προσαρμοσμένο στο: The Global Scout (Ο Παγκόσμιος Πρόσκοπος), Frank Opie.
Maskew Miller Longman (1993)

4. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς του παρόντος εγχειριδίου είναι εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες που συνεργάζονται με τους/
εργάζονται στους οργανισμούς εταίρους του έργου AVAL.
Η εμπειρία τους έχει διαμορφώσει το περιεχόμενο του εγχειριδίου σε κάτι που ευελπιστούν ότι είναι ένας ολιστικός
και πρακτικός εκπαιδευτικός πόρος.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ειδικούς (εμπειρογνώμονες και εκπαιδευτικούς) που συνέβαλαν σε αυτό το
εγχειρίδιο, αναθεωρώντας το υλικό και εφαρμόζοντάς το δοκιμαστικά στις τάξεις τους.
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 58 εργαλεία από 39 εκπαιδευτικούς από 15 σχολεία/ οργανισμούς από όλες τις χώρες
που συμμετέχουν.
•

University of Ljubljana Faculty of Theology (Slovenia):
Mateja Centa; Vojko Strahovnik

•

Strategies and Tools to Enhance People’s Skills (Italy):
Svenja Pokorny; Pier Giacomo Sola

•

Budapest University of Technology and Economics (Hungary):
Orsolya Endrődy-Nagy

•

Innovation Training Center, S.L. (Spain):
M. Begoña Arenas; Eduardo Linares

•

Association Mundial de Educadores Infantiles (Spain):
Elvira Sánchez-Igual

•

Association Petit Philosophy (Croatia):
Ivona Matana; Bruno Ćurko; Zoran Kojčić; Marija Kragić; Ivana Kragić

•

Center for the Advancement of Research and Development in Educational Technology (Cyprus):
Elena Xeni

•

The Innovation in Learning Institute (Bavarian):
Sandra Matthes; Zwanziger Michael

•

Militos Consulting SA (Greece):
Kyriakos Lingas; Dimitra Micheli

•

Fundatia Centrul Educational Spektrum (Romania):
Sergiu Oanea, Zsófia Pál, Helga Hadnagy
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