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Ταυτότητα εργαστηρίου  
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα-ΣΤΟΧΟΙ  
  

Να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια της συνεργασίας, να κατακτήσουν, να διαμορφώσουν 

το λεξιλόγιο τους σχετικά με το περιεχόμενο της διδασκόμενης ενότητας.   

Να διερευνήσουν και να καταγράψουν τα συναισθήματα τους.  

Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για αρμονική συνύπαρξη με το διαφορετικό.  

Να ενισχυθεί η μαθητοκεντρική επικοινωνία και η συνεργασία.  

Να αναπτύξουν ικανότητες ανοχής και αποδοχής της διαφορετικής ιδέας.   

Να ενθαρρυνθεί η επέκταση των ιδεών των παιδιών και να δημιουργηθούν νέες γνώσεις.  

Να αναπτυχθεί η αυτοεκτίμηση και η ενσυναίσθηση.  

Να αναπτυχθεί η κριτική και δημιουργική σκέψη.  

  

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για την υλοποίηση του 

σεναρίου  
  

Αναγνωστική ικανότητα, δεξιότητες κατανόησης νοήματος κειμένου, εξοικείωση με στοιχεία 

δομής και περιεχομένου λογοτεχνικών κειμένων, διατύπωση ερωτημάτων, καταγραφή 

επιχειρημάτων, συλλογή πληροφοριών, σχολιασμός εικόνων, αναγνώριση και διαχείριση 

συναισθημάτων.   

  

Χρόνος υλοποίησης   
  

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στη διάρκεια του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος 

και έχει διάρκεια του είναι 18 δίωρα – 5 μήνες.  
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Σύντομη περιγραφή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  
  
Το εργαστήριο επιχειρεί την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις δεξιότητες 

συνεργασίας, με τις αξίες ζωής όπως να αγαπάς και να σέβεσαι τον εαυτό σου και τους 

άλλους, τη διερεύνηση και την καταγραφή των καταστάσεων που δημιουργούνται από 

την έλλειψη αυτών των αξιών. Τη δημιουργία δράσεων και πρωτοβουλιών για την 

προάσπιση του δικαιώματος όλων να έχουν τη δική τους γνώμη και να την 

υπερασπίζονται. Στο εργαστήριο συνδυάζονται αποτελεσματικά δραστηριότητες 

μαθητοκεντρικής μάθησης μαζί με μεθόδους στρατηγικής και εργαλεία σύγχρονης 

εκπαίδευσης, νέες προσεγγίσεις και δραστηριότητες σε αυθεντικά προβλήματα.  

Στόχος του εργαστηρίου αποτελεί η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αι.: 

επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα. Το εργαστήριο καθ’ όλη 

τη διάρκεια πραγματοποίησής του εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, 

την αποτελεσματική συνεργασία, την ενίσχυση της εμπλοκής σε αυθεντικές 

καταστάσεις μάθησης, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας.  

Οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν συμμετοχικούς ρόλους και αλληλοεπιδρούν σε 

πράγματα που τους ενδιαφέρουν και τους αφορούν.  

Το εργαστήριο «Εγώ, εσύ, εμείς μαζί»  αφορά στο θέμα της συνεργασίας και του 

ανταγωνισμού στο κοινωνικό πλαίσιο της σχολικής ομάδας και απευθύνεται σε 

μαθητές του Νηπιαγωγείου και της Α’τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Το εργαστήριο 

πραγματοποιείται δύο ή τρεις διδακτικές ώρες την εβδομάδα και έχει διάρκεια 4 μηνών.  

Μέσα στο εργαστήριο οι μαθητές/τριες αποκτούν ικανότητες γνώσεων, αναπτύσσουν 

δεξιότητες και υιοθετούν στάσεις που θα διευκολύνουν τη συνεργασία τους με άτομα 

διαφορετικών πεποιθήσεων και καταβολών. Στις συναντήσεις προτείνονται 

δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να επεξεργαστούν βασικές έννοιες, όπως η 

προκατάληψη, τα στερεότυπα, ο ανταγωνισμός. Επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ευνοούν τη συμμετοχή των εσωστρεφών μελών, να ενθαρρύνουν τη συναισθηματική 

και φαντασιωσική έκφραση, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ικανότητα λήψης 

αποφάσεων.   

Το εργαστήριο αποσκοπεί στην αναβάθμιση της σχολικής ζωής, στη διασύνδεση 

σχολείου και κοινωνικής πραγματικότητας, στην ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών 

δεξιοτήτων.  

  

  

  

Δραστηριότητες που οδηγούν στην ενεργητική εμπλοκή των 

μαθητών  
  

Η χρήση της αντεστραμένης τάξης έχει ως σκοπό να λειτουργήσει ως προοργανωτής 

που ενημερώνει από πριν τα παιδιά εγείροντας το ενδιαφέρον τους για τις δράσεις με 

τις οποίες θα ασχοληθούν, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείται ο διδακτικός χρόνος. Οι 

δραστηριότητες που επιλέγονται προϋποθέτουν καθοδήγηση για ανάπτυξη δεξιοτήτων 

αυτορρύθμισης, όπως η αναζήτηση πληροφοριών, καταγραφή σημειώσεων και 
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ορισμός στόχων μέσα από τη συνεργασία σε ομάδες εργασίας. Η ενεργός συμμετοχή 

όλων των παιδιών επιδιώκεται με τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες βιωματικού 

χαρακτήρα, σε θεατρικό παιχνίδι και παιχνίδια ρόλων, με παράλληλη αξιοποίηση των 

ψηφιακών εργαλείων.  

Προτείνεται το Ψυχοκοινωνικό Μοντέλο, το οποίο εισαγάγει την έννοια των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει τρόπους επικοινωνίας, επίλυσης 

συγκρούσεων, λήψης αποφάσεων, τρόπους συνεργασίας και συνειδητής επιλογής. 

Κυριαρχεί η βιωματική διαδικασία, η οποία ορίζεται ως σειρά από δραστηριότητες που 

διέπουν τη βίωση εμπειριών σε όλους τους τομείς όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 

στη φράση: «Μαθαίνουμε γιατί συγκινούμαστε και μαθαίνουμε ό,τι μας συγκινεί»  

  

  

  

  

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  

Βασική ροή εργαστηρίου  
  

  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ  

  

▪ Ο/Η εκπαιδευτικός μια μέρα πριν ξεκινήσει το εργαστήριο, αναρτάστην e-me 

της τάξης 3 θέματα προς ψηφοφορία για την ανάδειξη του πιο δημοφιλούς 

θέματος. Τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν ένα από τα τρία με τη διαδικασία 

της δημοσκόπησης (polling). Το θέμα που συγκεντρώνει τις περισσότερες 

ψήφους είναι εκείνο με το οποίο θα ασχοληθεί η τάξη. Τα προτεινόμενα θέματα 

που άπτονται των ενδιαφερόντων των παιδιών και αποτελούν ενότητες 

συμβατές με τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ είναι 3: «Παιχνίδι. Εγώ, εσύ, εμείς», 

«Ανακύκλωση», «Διατροφή και Υγεία». Τις περισσότερες ψήφους 

συγκεντρώνει το θέμα «Εγώ, εσύ, εμείς;» Είναι πολύ σημαντικό το θέμα του 

εργαστηρίου καθώς και ο τίτλος να αποτελούν επιλογή των παιδιών, γεγονός 

που υποδηλώνει και εξασφαλίζει το ενδιαφέρον και την επιτυχία της εμπλοκής 

τους στη διαδικασία. Εναλλακτικά μπορεί να πραγματοποιήσει την ψηφοφορία 

για την επιλογή του θέματος χρησιμοποιώντας τον πίνακα της τάξης.  
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1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- 2 ώρες  
  

▪ Στην 1η συνάντηση ο/η εκπαιδευτικός ενημερώνει για το αποτέλεσμα της 

ψηφοφορίας και τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν έναν τίτλο για το 

εργαστήριο. Προτείνουν διάφορους τίτλους που όλοι γράφονται στον πίνακα 

από τον/την εκπαιδευτικό. Ο τίτλος που συγκεντρώνει τις περισσότερες 

ψήφους είναι: «Εγώ, εσύ,εμείς».  

  

▪ 1ο ΣΤΑΔΙΟ  

  

Δημιουργία και δέσιμο της ομάδας. Ενημέρωση των παιδιών για τις 

συναντήσεις, τους στόχους, το πνεύμα, τις βιωματικές δραστηριότητες, 

αναγνώριση των στοιχείων που βοηθούν ή παρεμποδίζουν τη λειτουργία της 

ομάδας.  

  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

Γνωριμία των μελών  

Σύναψη συμβολαίου  

Δημιουργία κλίματος ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  

  

  

▪ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΡΑΝΙΩΝ  

  

Τα καρεκλάκια τοποθετούνται σε κυκλική διάταξη, σε απόσταση που οι 

συνθήκες το επιτρέπουν ώστε να διευκολύνεται η οπτικοακουστική επαφή και 

η επικοινωνία μεταξύ των παιδιών. Τα παιδιά διαπιστώνουν άμεσα ότι η 

δραστηριότητα δεν έχει την έννοια του τυπικού μαθήματος, αλλά του 

παιχνιδιού.   

  

  

▪ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ  

  

Τοποθετείται στο κέντρο του κύκλου ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί του μέτρου 

πάνω στο οποίο κάθε παιδί με τη σειρά του γράφει το όνομά του με 

μαρκαδόρους, με όποιον τρόπο επιλέξει. Στη συνέχεια αναφέρει το όνομά του 

στην ομάδα και κάτι που θέλει να ξέρει η ομάδα για εκείνο, π.χ «Είμαι η Μαρία 

και μου αρέσουν τα παιχνίδια».   

  

  

  

▪ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ  
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Αφού τελειώσουν όλα τα παιδιά με την προηγούμενη δραστηριότητα, κι 

επιστρέψουν όλοι στην ολομέλεια, κάθε παιδί με τη σειρά αναφέρεται στην 

προέλευση του ονόματός του, εξηγεί το λόγο που του δόθηκε αυτό το όνομα, 

και αν του αρέσει ή αν θα προτιμούσε να έχει ένα διαφορετικό όνομα. «Το 

όνομά μου το πήρα από τη γιαγιά μου και μου αρέσει γιατί τη γιαγιά μου 

την αγαπάω πάρα πολύ. Είναι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου».   

  

▪ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΩΝ  

  

Τα παιδιά εκφράζουν προφορικά κανόνες που θεωρούν σημαντικούς για την 

ομαλή λειτουργία της ομάδας. Καταγράφονται σε ένα κανσόν από τον/την 

εκπαιδευτικό, κρεμιούνται σε εμφανές σημείο και παραμένουν καθ΄όλη τη 

διάρκεια του εργαστηρίου αναρτημένοι στον τοίχο. Ο/Η ίδιος/α διατυπώνει με 

τη σειρά του δύο κανόνες:   

α. Η συμμετοχή όλων είναι εξίσου σημαντική, η γνώμη όλων εξίσου σεβαστή 

και πολύτιμη.   

β. Όσα λέγονται στην ομάδα αφορούν μόνο την ομάδα και έτσι δεν θα πρέπει 

να γίνονται αντικείμενο σχολιασμού εκτός της ομάδας.   

  

  

▪ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ-ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ  

  

Δημιουργία υποομάδων. Κάθε παιδί σ’ ένα τετράγωνο χαρτάκι γράφει το 

αρχικό του ονόματός του και περιφέρεται στο χώρο ελεύθερα με τους ήχους της 

μουσικής, κρατώντας μπροστά τους το χαρτάκι με το όνομα. Ψάχνουν να βρουν 

παιδιά που το όνομά τους αρχίζει με το ίδιο γράμμα. Έτσι δημιουργούνται 

δυάδες, τριάδες… Τα παιδιά που δεν βρίσκουν κάποιον που να ταιριάζουν τα 

αρχικά τους φτιάχνουν μια δική τους ομάδα, την πολυγράμματη ομάδα. Η 

δραστηριότητα καλύπτει την έμφυτη ανάγκη των παιδιών για κίνηση και 

παιχνίδι.  

  

▪ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ  

  

Κάθε ομάδα επιλέγει ένα σημείο μέσα στην τάξη όπου θα εργαστεί σύμφωνα 

με τους κανόνες που διατυπώθηκαν. Παίρνοντας από τον/τη δάσκαλο/α, ένα 

χαρτόνι κανσόν και χρωματιστούς μαρκαδόρους χωρίζει με το μαρκαδόρο το 

χαρτόνι στα τρία. Στο πάνω γράφει το όνομα της ομάδας που προκύπτει από τη 

συνεργασία και την ομόφωνη απόφαση των μελών της ομάδας. Στη μέση τα 

παιδιά ζωγραφίζουν ένα σήμα-λογότυπο που χαρακτηρίζει την ομάδα τους και 

στο κάτω μέρος γράφουν τα ονόματά τους και υπογράφουν την τήρηση των 

κανόνων.  
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▪ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  

  

Επιστρέφουν τα καρεκλάκια στην αρχική κυκλική διάταξη και ένας 

εκπρόσωπος κάθε ομάδας παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης το όνομα και 

το έμβλημα της ομάδας τους στις υπόλοιπες, αναφέροντας λίγα στοιχεία για τον 

τρόπο επιλογής τους.  

  

▪ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

  

Κλείσιμο δραστηριότητας με τοποθέτηση των δημιουργιών σε εμφανές σημείο. 

Κάθε παιδί σχολιάζει την εμπειρία του από τη συνάντηση, εκφράζει τα 

συναισθήματα που βίωσε, αναφέρει τι του άρεσε και τι τον δυσκόλεψε και 

αποχαιρετά την ομάδα με μια λέξη που εκφράζει το συναίσθημά του τη 

συγκεκριμένη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται η ευκαιρία σε όλα τα 

παιδιά να εκφραστούν και να εξασκηθούν στην ακρόαση των απόψεων και των 

συναισθημάτων των υπόλοιπων μελών της ομάδας. Υπευνθύμιση της ημέρας 

και της ώρας της επόμενης συνάντησης.  

  

  

  

  

  

  

  

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- 2 ώρες  

  
▪ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΡΑΝΙΩΝ  

  

Τα καρεκλάκια τοποθετούνται σε κυκλική διάταξη, σε απόσταση που οι 

συνθήκες το επιτρέπουν και τα παιδιά επιλέγουν να καθίσουν σε όποια θέση 

θέλουν. Ο/Η εκπαιδευτικός τοποθετεί το δικό του καρεκλάκι στον ίδιο κύκλο.  

  

▪ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΓΩ ΕΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ  

  

ΣΤΟΧΟΙ  

  

Ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.  

Κατανόηση των αναγκών και των δυνατοτήτων του καθενός.  

Σεβασμός στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες των άλλων.  
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Τα παιδιά εργάζονται ατομικά  συμπληρώνοντας το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_1. Το 

φύλλο εργασίας δίνει χρόνο και χώρο στο μαθητή/τρια να εξερευνήσει τον 

εαυτό του, να εντοπίσει δυνατά σημεία του χαρακτήρα του για τα οποία είναι 

περήφανος και στοιχεία τα οποία πρέπει να προσπαθήσει να βελτιώσει.  

(ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_1)  

  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

  

Στη συνέχεια κάθε παιδί χρωματιστά διαλέγει χαρτόνια κανσόν, μαρκαδόροι, 

κόλλες, χρυσόσκονη, χρώματα, κορδέλες, αυτοκόλλητα στίκερς, κουμπιά, 

κοχύλια και γενικά ό,τι υλικό υπάρχει στην τάξη και το επιλέγει με σκοπό να 

δημιουργήσει έναν προσωπικό φάκελο στον οποίο θα βάζει μέχρι το τέλος των 

εργαστηρίων ό,τι φτιάχνει μέσα στην τάξη στα πλαίσια των συναντήσεων.  

  

  

  

▪ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  

  

Τα παιδιά επιστρέφουν στην ολομέλεια της τάξης στα καρεκλάκια τους. 

Σηκώνονται ένα ένα με τη σειρά, στο κέντρο του κύκλου και παρουσιάζουν την 

εργασία τους μιλώντας για τον εαυτό τους. Εντοπίζουν τα θετικά στοιχεία του 

χαρακτήρα τους και αποκαλύπτουν κοινά σημεία με τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας. Η συνειδητοποίηση των προσωπικών δυνατοτήτων και των 

ικανοτήτων τους βοηθάει να γνωρίσουν καλύτερα κι ευκολότερα και τους 

άλλους, γεγονός που διευκολύνει την μετέπειτα συνεργασία τους.  

  

  

▪ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

  

Με τη βοήθεια της μουσικής και την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού 

κινούνται ελεύθερα στο χώρο και περπατούν με διάφορους τρόπους: πρώτα σαν 

να κουβαλούν ένα πολύ βαρύ μπαούλο, μετά σαν να κρατούν ένα πολύ μικρό 

πούπουλο, σαν ψαράκια στο νερό, σαν φύλλα του κορμού ενός δέντρου που το 

φυσάει απαλά ένα ελαφρύ αεράκι, στη συνέχεια σαν να πιάνει ένα ψιλόβροχο, 

ένας δυνατός άνεμος…  

Η δραστηριότητα καλύπτει την έμφυτη ανάγκη της ηλικίας τους για παιχνίδι, 

κίνηση, αποφόρτιση.   

  

▪ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

  

Επιστροφή στην ολομέλεια. Τα παιδιά μιλούν για την εμπειρία τους. Εστιάζουν 

την προσοχή τους σε αυτά που τους έκαναν να νιώσουν όμορφα. Αποχαιρετούν 
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την ομάδα με μια λέξη ή φράση που εκφράζει το συναίσθημα με το οποίο 

φεύγουν. Ενημέρωση για την επόμενη συνάντηση.   

  

  

  

  

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- 2 ώρες  
▪ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΡΑΝΙΩΝ  

  

Τα καρεκλάκια τοποθετούνται σε κυκλική διάταξη, σε απόσταση που οι 

συνθήκες το επιτρέπουν και τα παιδιά καλούνται να καθίσουν σε όποια θέση 

επιθυμούν.   

  

  

▪ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ-ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ  

  

Δημιουργία ομάδων των δύο ατόμωνμε τον παρακάτω τρόπο: έχουμε επιλέξει 

παροιμίες γνωστές στα παιδιά που τις έχουμε γράψει σε καρτέλες και τις έχουμε 

κόψει σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι γράφουμε τη μια φράση και στο άλλο 

κομμάτι την άλλη φράση, π.χ. «Στου κουφού την πόρτα…» στη μια καρτέλα 

«…όσο θέλεις βρόντα» στην άλλη. Κάθε παιδί επιλέγει μια καρτέλα στην τύχη 

και προσπαθεί να βρει το παιδί που έχει το υπόλοιπο μισό της παροιμίας για να 

γίνουν ζευγάρι.   

  

▪ ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ  

  

Μοιράζονται μαρκαδόροι και το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_2 σε κάθε παιδί. Αφού 

ολοκληρώσει τη δική του εργασία, γίνεται ζευγάρι με το άλλο μέλος της ομάδας 

του και μιλάει για το έργο του, παρουσιάζοντας τον εαυτό του και στη συνέχεια 

ακούει το άλλο παιδί να κάνει το ίδιο.   

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να δουλέψουν σε 

μικρές ομάδες, να εκφραστούν μιλώντας για τον εαυτό τους, να εξασκηθούν σε 

τεχνικές σωστής ακρόασης και επικοινωνίας, ακούγοντας τον άλλον, να 

συγκρατήσουν στοιχεία που αφορούν την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα 

του άλλου.  

▪ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  

  

Επιστροφή στην ολομέλεια και κάθε παιδί παρουσιάζει το ζευγάρι του 

σύμφωνα με αυτά που έχει ακούσει από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της 

προηγούμενης δραστηριότητας. Μπορεί να έχει κρατήσει κάποιες σημειώσεις 
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κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ή να συμβουλευτεί το έργο του άλλου 

παιδιού.  

  

▪ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

  

Κάθε παιδί αποχαιρετά την ομάδα με μια πρόταση που αναφέρεται στο πώς 

ένιωσε, πώς φεύγει από τη συνάντηση και εάν είχε προβλήματα κατά τη 

διάρκεια της συνεργασίας του με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ο/Η 

εκπαιδευτικός ενημερώνει την ομάδα για την επόμενη συνάντηση.  

4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- 2 ώρες  

  
▪ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΡΑΝΙΩΝ  

  

Τα καρεκλάκια τοποθετούνται σε κυκλική διάταξη, σε απόσταση που οι 

συνθήκες το επιτρέπουν και τα παιδιά καλούνται να καθίσουν σε όποια θέση 

επιθυμούν.   

  

ΖΕΣΤΑΜΑ  

Τα παιδιά κάθονται στον κύκλο και καλούνται να ζωντανέψουν μια ιστορία 

κάνοντας ό,τι ακούνε από την αφήγηση του/της εκπαιδευτικού. Μπορούν να 

σηκωθούν από τα καρεκλάκια, να κινηθούν ελεύθερα μέσα στον χώρο, να 

ξαπλώσουν, να χορέψουν, χωρίς να μιλούν. «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα 

δέντρο με πολλά φύλλα πάνω στα κλαδιά του. Στεκόταν ήσυχα ήσυχα και 

απολάμβανε το απαλό αεράκι.  Τα φύλλα ένιωθαν το χάδι του αέρα που τους 

ηρεμούσε. Κάποια στιγμή άρχισε ένα σιγανό ψιλόβροχο. Πόσο όμορφα 

ένιωθαν τα φύλλα που δροσίστηκαν από τη ζέστη της ημέρας. Ξεδίψασαν. Η 

ψιχάλα όμως έγινε δυνατή βροχή και το αεράκι ένας δυνατός, πολύ δυνατός 

αέρας. Και η μέρα έγινε νύχτα. Και τα φύλλα άρχισαν να νιώθουν ότι ο αέρας 

θα τα ξεριζώσει. Και αυτή η στιγμή ήρθε τόσο γρήγορα. Και να… τώρα τα 

μικρά φύλλα να προσπαθούν να γαντζωθούν πάνω στον κορμό και να 

προσπαθούν κι άλλο κι άλλο… Τελικά τα κατάφεραν και δεν έπεσαν. Και ο 

αέρας σταμάτησε. Και τα φύλλα ήρεμα πια το έριξαν στον ύπνο μέχρι έτσι 

ξεκούραστα τους βρήκε η αυγή και ο ζεστός ήλιος τα έκανε να ανοίξουν τα 

χαρούμενα ματάκια τους…»  

  

▪ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ-ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ  

  

Στο κέντρο του κύκλου τοποθετούνται κάρτες αναποδογυρισμένες ώστε να μην 

φαίνεται τι γράφουν. Κάθε παιδί επιλέγει μια κάρτα που έχει γραμμένη μια 

φράση και αναλαμβάνει να υποδυθεί τον εαυτό του ή αν του είναι δύσκολο ένα 
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άλλο πρόσωπο σύμφωνα με το περιεχόμενο της κάρτας, π.χ. «Είναι σωστό σε 

μια ομάδα να ακούγονται όλες οι γνώμες» ή «Οι άλλοι είναι άδικοι μαζί μου»  

  

▪ ΚΑΤΑΙΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ  

  

Ο/Η εκπαιδευτικός μοιράζει κόλλες λευκές και τα παιδιά σε ομάδες των 

τεσσάρων που δημιουργούνται με τυχαίο τρόπο καταγράφουν τις λέξεις ή τις 

φράσεις που τους έρχονται στο νου στο άκουσμα της λέξης: «οικογένεια», π.χ.  

ασφάλεια, προστασία, φροντίδα…  

  

▪ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  

  

Οι ομάδες επανέρχονται στην ολομέλεια και παρουσιάζουν δια μέσου του 

εκπροσώπου τους τις εργασίες. Ο/η εκπαιδευτικός συζητάει με τα παιδιά εάν 

υπάρχει κάποια λέξη ή φράση με την οποία διαφωνούν και γίνεται σχολιασμός. 

Έτσι διευκολύνονται τα παιδιά με ανήκουν σε έναν διαφορετικό τύπο 

οικογένειας, ή βιώνουν ένα ενδοοικογενειακό πρόβλημα να το κουβεντιάσουν.  

  

▪ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  

  

Η οικογένεια μέσα από την ποίηση: Διαβάζουμε και επεξεργαζόμαστε το 

ποίημα του Γ. Ρίτσου, από τη συλλογή Πρωινό Άστρο.  

«Κάτω από τα τριανταφυλλένια πέλματά σου  

Δυο καρδιές Η 

καρδιά της μητέρας 

Η καρδιά του πατέρα.  

Πάτα γερά, δεν θα πέσεις»  

Συζήτηση: Στο ποίημα ο ποιητής χρησιμοποιεί β’ πρόσωπο. Σε ποιον 

απευθύνεται; Τι καταλαβαίνουμε για την ηλικία του προσώπου που αναφέρεται 

στο ποίημα; Τι το προτρέπει ο ποιητής να κάνει; (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_3)  

  

▪ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

  

Κάθε παιδί συζητά και σχολιάζει την εμπειρία από τη συγκεκριμένη συνάντηση. 

Ερωτήσεις που απευθύνονται στα παιδιά:  

«Μάθατε κάτι για τον εαυτό σας και τους άλλους;   

Σε κάθε οικογένεια υπάρχουν αρχές και κανόνες. Τι γίνεται όταν αυτοί 

παραβιάζονται από κάποια μέλη;  
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Είναι χρήσιμο να συνεργάζονται τα μέλη της οικογένειας για την επίλυση 

κάποιου προβλήματος;  

Τι θα συμβεί στην αντίθετη περίπτωση;  

Νιώσατε πόσο σημαντική είναι η παρουσία των άλλων στη ζωή σας;  

Με ποια λέξη θα δείχνατε τα συναισθήματά σας αυτή τη στιγμή που 

αποχαιρετάτε την ομάδα;»   

  

  

5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- 2 ώρες  
  

  
▪ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΡΑΝΙΩΝ  

  

Τα καρεκλάκια τοποθετούνται σε κυκλική διάταξη. Ο/η εκπαιδευτικός 

καλωσορίζει τους μαθητές/τριες στη συνάντηση. Τους ενημερώνει για το 

περιεχόμενο και τους στόχους της συνάντησης.  

ΣΤΟΧΟΙ  

Να αποκτήσουν δεξιότητες αποδοχής και ανοχής της διαφορετικότητας.  

Να κατανοήσουν την έννοια και τη σημασία της φιλίας.  

Να συνειδητοποιήσουν το δικαίωμα όλων να έχουν φίλους και να νιώθουν 

αποδεκτοί.  

  

  

▪ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ  

  

Τα παιδιά παρακολουθούν ένα βιντεάκι από το youtube, που μπορεί να αναρτηθεί 

στα αρχεία της e-me για πολλαπλή θέαση σε ασύγχρονο χρόνο. Στο βίντεο και 

ευαισθητοποιεί τα παιδιά στο θέμα της φιλίας.  

  

▪ ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  

  

Τα παιδιά ξαπλώνουν στο πάτωμα στο κέντρο ενός νοητού κύκλου δίπλα δίπλα 

με τα πόδια απλωμένα, τοποθετώντας τα κεφαλάκια και τα σώματά τους με 

τέτοιο τρόπο που να αποτελούν ακτίνες ενός κύκλου. Δημιουργούν τον «ήλιο 

της φιλίας».  

Ο/η εκπαιδευτικός αφού σχηματιστεί ο ήλιος απαγγέλει το παρακάτω ποίημα 

της Θ. Χορτιάτη: Τον ίδιο ήλιο έχουμε φίλο όλου του κόσμου τα παιδιά και το 

φεγγάρι για όλους το κρεμά η βραδιά.  

Στη συνέχεια σηκώνονται και περπατούν στο χώρο ελεύθερα ακούγοντας το 

μελωποιημένο ποίημα «Αν όλα τα παιδιά της γης». Κάθε φορά που συναντούν 
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κάποιον/α συμμαθητή/τρια μπορούν να σταματούν το χορό και να τον/την 

χαιρετούν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο.  

  

  

▪ ΜΙΑ ΦΙΛΙΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ  

  

Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Η μια ομάδα προσπαθεί να θυμηθεί 

φιλίες που άντεξαν στο χρόνο. Η δεύτερη ομάδα φράσεις που αναφέρονται στη 

φιλία. Η τρίτη τραγούδια που μιλούν για φιλία. Η τέταρτη καταγράφουν τα 

κριτήρια επιλογής των φίλων τους. Όλα αυτά καταγράφονται σε απλές λευκές 

κόλλες που τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να τις φιλοτεχνήσουν όπως 

επιθυμούν.     

  

  

▪ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ   

  

Τα μέλη των ομάδων έχουν επιλέξει έναν εκπρόσωπο που θα παρουσιάσει στις 

υπόλοιπες ομάδες το έργο τους. Ο εκπρόσωπος αναλύει το στόχο που έθεσε η 

ομάδα του, τονίζει ποια ήταν τα δυνατά σημεία της συνεργασίας, και 

αναφέρεται στα εμπόδια ή τις δυσκολίες που συνάντησε.  

  

▪ ΚΛΕΙΣΙΜΟ   

  

Κλείσιμο του εργαστηρίου. Κάθε παιδί αποχαιρετά την ομάδα με μια πρόταση 

που περιλαμβάνει το πώς ένιωσε, πώς φεύγει από τη συνάντηση. Η ομάδα 

ενημερώνεται για την επόμενη συνάντηση.  

  

6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- 2 ώρες  

  
▪ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΡΑΝΙΩΝ  

  

Τα καρεκλάκια τοποθετούνται σε κυκλική διάταξη, σε απόσταση που οι 

συνθήκες το επιτρέπουν και τα παιδιά καλούνται να καθίσουν σε όποια θέση 

επιθυμούν.   

  

▪ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ  

Δημιουργία ομάδων των δύο ατόμων. Ο/η εκπαιδευτικός δίνει την οδηγία να 

σηκωθούν ένα βήμα μπροστά το παιδί που κάθεται πρώτο, τρίτο. πέμπτο… 
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και φτιάχνουν ομάδες των δύο ατόμων, ενώ το αντίστοιχο γίνεται και ε τους 

ζυγούς αριθμούς.  

  

  

▪ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ  

  

Τα παιδιά συμμετέχουν στο παρακάτω παιχνίδι εμπιστοσύνης που λέγεται: 

«σαν δυο μικρά πουλιά». Υποδύονται δύο μικρά πουλιά που το ένα δεν 

κατάφερε ακόμα να ανοίξει τα μάτια του. Τα άλλο αναλαμβάνει να το 

καθοδηγήσει ώστε να φτάσουν με ασφαλή τρόπο στη φωλιά τους. Σηκώνεται 

κάθε ζευγάρι όρθιο. Κλείνουμε τα μάτια του ενός παιδιού με ένα μαντήλι για 

να μην βλέπει. Το άλλο παιδί πρέπει να τον κρατάει και να τον καθοδηγήσει με 

σωστές οδηγίες ώστε να περάσει από τα διάφορα εμπόδια που έχουμε 

τοποθετήσει στο πάτωμα και να μην χτυπήσει σε κανένα από αυτά 

(Εναλλακτικά το παιχνίδι μπορεί να μεταφερθεί στην αυλή του σχολείου)  

  

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  

  

Τα παιδιά μιλούν για τα συναισθήματα που ένιωσαν κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού. Η δραστηριότητα είναι σημαντική εφόσον πρέπει να δοθεί χώρος 

σε κάθε παιδί ξεχωριστά να εκφράσει τα συναισθήματα που βίωσε κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού και να επικοινωνήσει εάν ένιωσε ασφάλεια στο ρόλο 

που υποδύθηκε. Επίσης πρέπει να γίνει η απορολοποίηση για να επιστρέψουν 

τα παιδιά στην κανονική του θέση.  

  

  

▪ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ  

  

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες. Χρησιμοποιούν μαρκαδόρους και 

λευκό χαρτί του μέτρου που έχουμε στρώσει στο πάτωμα. Η πρώτη ομάδα 

αναλαμβάνει να ζωγραφίσει ένα χωριό με το ίδιο χρώμα. Η άλλη ομάδα 

χρησιμοποιεί διάφορα χρώματα για να φτιάξει ό,τι περιλαμβάνεται στο χωριό 

της. Στο τέλος επιλέγουν ένα όνομα για κάθε χωριό.   

▪ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ-ΚΛΕΙΣΙΜΟΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

  

Επιλέγονται 2 ή 3 εκπρόσωποι από κάθε ομάδα που παρουσιάζουν το έργο τους. 

Σχολιάζουν σε ποιο χωριό θα ήθελαν να μένουν και για ποιο λόγο.  Κλείσιμο 

του εργαστηρίου. Κάθε παιδί αποχαιρετά την ομάδα με μια πρόταση που 

περιλαμβάνει το πώς ένιωσε, πώς φεύγει από τη συνάντηση. Η ομάδα 

ενημερώνεται για την επόμενη συνάντηση.  
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7η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- 2 ώρες  
  

▪ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΡΑΝΙΩΝ  

  

Τα καρεκλάκια τοποθετούνται σε κυκλική διάταξη, σε απόσταση που οι 

συνθήκες το επιτρέπουν. Τα παιδιά ενημερώνονται από τον/την εμψυχωτή/τρια 

εκπαιδευτικό για την πορεία του εργαστηρίου που θα ακολουθήσει.  

  

ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

  

Να αναπτύξουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα στερεότυπα και τις 

προκαταλήψεις.  

Να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές που συμπεριλαμβάνουν όλους τους 

διαφορετικούς ανθρώπους.   

  

  

▪ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ–ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ…  

Δημιουργία ομάδων των τεσσάρων ατόμων με τον ακόλουθο τρόπο. Τα παιδιά 

επιλέγουν κάρτες με τα ονόματα διαφορετικών μορφών επικοινωνίας. Στη μια 

κάρτα γράφει «τηλέφωνο», στην άλλη «email», στην 3η «viber» στην τελευταία 

«δια ζώσης». Η κάθε ομάδα δημιουργείται όταν σε αυτήν βρεθούν και οι 

τέσσερις μορφές επικοινωνίας από μια φορά.   

  

▪ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ  

  

Τα παιδιά στις ομάδες μοιράζονται διαφορετικά σενάρια και μέσα από τα 

παιχνίδια ρόλων προσπαθούν να συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος 

που πραγματεύεται το σενάριο. Σκοπός της εργασίας είναι να καλλιεργηθεί η 

ενσυναίσθησή τους, να συνεργαστούν στην επίλυση προβλήματος, να γίνουν 

ενεργοί πολίτες μιας ευαισθητοποιημένης κοινωνίας στο διαφορετικό.  

ΣΕΝΑΡΙΟ 1ο:Μια μάγισσα ετοιμάζεται να κάνει ένα ταξίδι. Με ποιο μέσο θα 

ταξιδέψει; Τι φοράει; Πόσο χρονών είναι; Πώς είναι τα μαλλιά και το πρόσωπό της; 

Τι έχει στις αποσκευές της; Πότε θα γυρίσει;   
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ΣΕΝΑΡΙΟ 2ο:Η οικογένεια του Θοδωρή πηγαίνει μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Η μαμά 

του οδηγάει και ο μπαμπάς του είναι συνοδηγός. Στο φανάρι ο οδηγός ενός άλλου 

αυτοκινήτου σχολιάζει με άσχημο τρόπο το γεγονός ότι οδηγάει γυναίκα και βγάζοντας 

το κεφάλι έξω από το παράθυρο φωνάζει: «Δεν πας να φτιάξεις κανένα κεφτεδάκι που 

μου θέλεις και αυτοκίνητο;»  

ΣΕΝΑΡΙΟ 3ο:Ένα παιδί σε αμαξίδιο με κινητικά προβλήματα έχει έρθει στο σχολείο. 

Κάποιοι γονείς σχολιάζουν ότι το παιδί πρέπει να πάει σε ειδικό σχολείο, ότι δεν μπορεί 

εδώ να παίξει με τα άλλα παιδιά.  

ΣΕΝΑΡΙΟ 4ο: Η Ελπίδα είναι εύσωμη και δεν μπορεί να τρέξει εύκολα. Τα άλλα παιδιά 

την κοροϊδεύουν συνέχεια. Η Ελπίδα δεν έχει κανέναν στο σχολείο να παίξει και στα 

διαλείμματα κάθεται μόνη της σε μια γωνιά.  

  

  

▪ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  

  

Τα παιδιά επιστρέφουν στην ολομέλεια και κάθονται στα καρεκλάκια τους. Ο/η 

εκπαιδευτικός κρατώντας μια υποτιθέμενη ηλεκτρική σκούπα ρουφάει όλους 

τους ρόλους που υποδύθηκαν τα παιδιά. Περνάει από τον καθένα και κάθε παιδί 

πρέπει να πει το όνομά του και να δηλώσει πώς νιώθει: «Είμαι ο Άγγελος και 

νιώθω ήρεμος».  

Ακολουθεί συζήτηση στον κύκλο:  

Έχει δει κανένας ποτέ στη ζωή του μάγισσα;  

Πώς δικαιολογείτε το γεγονός ότι την αναπαραστήσατε με τον συγκεκριμένο 

τρόπο;  

Συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις στη ζωή μας να μην ξέρουμε κάποιον να 

του προσδίδουμε κάποια χαρακτηριστικά και να του συμπεριφερόμαστε άδικα;  

Έχετε ακούσει τις λέξεις «στερεότυπα» και «προκαταλήψεις»;  

  

  

▪ ΚΛΕΙΣΙΜΟΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

  

Όλα τα παιδιά μιλούν για την εμπειρία τους που προκύπτει από τη 

συγκεκριμένη συνάντηση. Στο κλείσιμο του εργαστηρίου κάθε παιδί 

αναστοχάζεται, ταξινομεί τις σκέψεις του, προβληματίζεται για κάποιες 

συμπεριφορές και αποχαιρετά την ομάδα με μια πρόταση που περιλαμβάνει το 

πώς ένιωσε, πώς φεύγει από τη συνάντηση. Η ομάδα ενημερώνεται για την 

επόμενη συνάντηση.  
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8η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- 2 ώρες  
  

▪ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΡΑΝΙΩΝ  

  

Τα καρεκλάκια τοποθετούνται σε κυκλική διάταξη, σε απόσταση που οι 

συνθήκες το επιτρέπουν και τα παιδιά καλούνται να καθίσουν σε όποια θέση 

επιθυμούν. Ο/Η εκπαιδευτικός καλωσορίζει τα παιδιά, δίνοντας λίγο χρόνο στο 

καθένα να επικοινωνήσει τα συναισθήματά του στην ολομέλεια και να πει πώς 

έρχεται στο συγκεκριμένο εργαστήριο.  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

  

Να κατανοήσουν τα παιδιά ότι ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα πράγματα 

με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Να αποκτήσουν ενσυναίσθηση.  

  

▪ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ  

  

Ανάγνωση ιστορίας από τον/την εκπαιδευτικό: «Οι τυφλοί κι ο ελέφαντας»  

Μια μέρα έξι τυφλοί Ινδοί μάλωναν μεταξύ τους για το πώς είναι ένας 

ελέφαντας. Ο ένας είχε ακούσει ότι ο ελέφαντας μπορούσε να καθαρίσει 

ολόκληρο δάσος από τα δέντρα, επομένως πίστευε ότι ήταν ένα πολύ δυνατό 

ζώο, σαν τοίχος. Ο δεύτερος πίστευε ότι ήταν κάτι πολύ τρυφερό σαν χαλί αφού 

ανέβαινε πάνω του η πριγκίπισσα. Ο τρίτος διαφωνούσε γιατί είχε ακούσει ότι 

ο ελέφαντας μπορεί να τρυπήσει ακόμα και την καρδιά ενός ανθρώπου, όπως η 

λόγχη. Ο τέταρτος πίστευε ότι όλοι τους κάνουν λάθος γιατί ο ελέφαντας είναι 

απλά μια μεγάλη αγελάδα. Ο πέμπτος επέμενε ότι ελέφαντας ένα μακρύ λεπτό 

ζώο, κάτι σαν σκοινί. Ο έκτος παρομοίαζε τον ελέφαντα με φίδι. Μην 

μπορώντας να λύσουν τη διαφορά τους αποφάσισαν να πάνε στο μαχαραγιά. 

Περιμένοντας να τους δει συνέχιζαν να τσακώνονται με δυνατές φωνές: «Εγώ 

τον έπιασα και σας λέω ότι σίγουρα τοίχος!». «Είναι φίδι!», «Αγελάδα!», 

«Λόγχη!», «Χαλί!», «Σχοινί!», φώναζαν. Όλοι τους ήταν σίγουροι γι’ αυτό που 

έλεγαν γιατί είχαν συναντήσει τον ελέφαντα του μαχαραγιά και τον 

ακούμπησαν με τα χέρια τους. Τότε ο μαχαραγιάς τους εξήγησε ότι ο καθένας 

τους ακούμπησε διαφορετικό σημείο του σώματος του ελέφαντα γι’ αυτό και 

έχει αυτήν την άποψη για ένα μόνο μέρος του σώματός του.  

  

▪ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ  

  

Τι είναι εκείνο που κάνει τους ανθρώπους να έχουν λανθασμένη άποψη για 

κάποιους άλλους;  

Σας έχει συμβεί να αλλάξετε γνώμη για κάποιον όταν τον γνωρίσετε καλύτερα;  

Έχετε καταλάβει πόσο σημαντική είναι ο σεβασμός ανάμεσα στους ανθρώπους;  
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Θεωρείτε ότι όλοι έχουν την ανάγκη να είναι αποδεκτοί από τους άλλους; 

Αναγνωρίσατε ότι τα στερεότυπα και η ανταγνωνιστικότητα προκαλούν  

προβλήματα στις σχέσεις και τη συνεργασία των ανθρώπων; Τι σκέφτεστε να 

κάνετε για να αποβάλλετε στερεότυπα που είχατε; Κάντε μια κίνηση για να 

δείξετε στον/στη διπλανό/ή σας τα συναισθήματά σας αυτή τη στιγμή.  

  

  

  

  

  

  

▪ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟ-ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ  

  

Τα παιδιά φτιάχνουν δύο ισάριθμες ομάδες και μπαίνουν η μια απέναντι 

ακριβώς από την άλλη. Η μια ομάδα υποδύεται τα παιδιά που αντιδρούν στη 

φράση που ακούν από τον/την εκπαιδευτικό και η άλλη παριστάνει τον 

καθρέφτη της και επαναλαμβάνει το ίδιο μετά από αυτήν, π.χ. όταν ακούν τη 

λέξη «θυμός» πρέπει να αποτυπώσουν με την έκφραση του προσώπου και τη 

στάση του σώματος αυτό το συναίσθημα. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν 

πρέπει να μιλήσουν ούτε να αγγίξουν τον απέναντί τους.   

  

▪ ΔΙΑΛΕΓΩ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ  

  

Κάθε παιδί παίρνει το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_5 και εκτελεί την εργασία όπως 

επιθυμεί. (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_5). Μπορούμε να δημιουργήσουμε φύλλα 

εργασίας με ό,τι συναίσθημα θέλουμε και να αφήσουμε τα παιδιά να επιλέξουν 

να μιλήσουν για όποιο επιθυμούν.   

  

  

▪ ΚΛΕΙΣΙΜΟΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

  

Όλα τα παιδιά μιλούν για την εμπειρία τους που προκύπτει από τη 

συγκεκριμένη συνάντηση. Στο κλείσιμο του εργαστηρίου κάθε παιδί επιλέγει 

να εστιάσει στα συναισθήματά του τόσο στα ευχάριστα όσο και στα δυσάρεστα. 

Κατανοεί με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού ότι δεν υπάρχουν συναισθήματα 

που είναι κακά και δεν πρέπει να τα νιώθουμε. Εκείνο που πρέπει να 

προσέξουμε είναι τι κάνουμε με τα συναισθήματα, πώς τα διαχειριζόμαστε. 

Πρέπει να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά που προκαλεί ένα συναίσθημα. Οι 

συμπεριφορές είναι καλές ή κακές και όχι τα συναισθήματα που τις προκαλούν. 

Κάθε παιδί αποχαιρετά την ομάδα με μια πρόταση που περιλαμβάνει το πώς 

ένιωσε, πώς φεύγει από τη συνάντηση. Η ομάδα ενημερώνεται για την επόμενη 

συνάντηση.  
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9η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- 2 ώρες  
  

▪ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΡΑΝΙΩΝ  

  

Τα καρεκλάκια τοποθετούνται σε κυκλική διάταξη, σε απόσταση που οι 

συνθήκες το επιτρέπουν και τα παιδιά καλούνται να καθίσουν σε όποια θέση 

επιθυμούν. Ο/Η εκπαιδευτικός καλωσορίζει τα παιδιά, δίνοντας λίγο χρόνο στο 

καθένα να επικοινωνήσει τα συναισθήματά του στην ολομέλεια και να πει πώς 

έρχεται στο συγκεκριμένο εργαστήριο.  

  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

  

Να κατανοήσουν τα παιδιά τους σωστούς τρόπους που κάνουν μια επικοινωνία 

και μια συνεργασία αποτελεσματική.  

Να  αποκτήσουν  δεξιότητες  διαχείρισης  του  θυμού  και 

 έντονων συναισθημάτων.  

Να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές που ευνοούν την επίλυση 

συγκρούσεων.  

  

▪ ΠΑΙΧΝΙΔΙ-ΚΑΛΗ ΑΚΡΟΑΣΗ  

  

Έτσι όπως είναι τοποθετημένα τα καρεκλάκια σε κυκλική διάταξη, λέμε στα 

παιδιά να τα γυρίσουν πλάτη με πλάτη και να καθίσουν χωρίς να βλέπουν το 

ζευγάρι τους (α’φάση). Τους ζητάμε να μιλήσουν ταυτόχρονα για την 

αγαπημένη τους ασχολία. Μόλις δώσουμε σύνθημα τους ζητάμε να γυρίσουν 

κανονικά τις καρέκλες πρόσωπο με πρόσωπο και να προσπαθήσουν να 

επαναλάβουν τη δραστηριότητα κοιτώντας τον συνομιλητή τους και 

ακούγοντάς τον περιμένοντας να έρθει η σειρά τους να μιλήσουν (β’ φάση).  

  

▪ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  
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Δυσκολευτήκατε να επικοινωνήσετε με τον/τη συμμαθητή/τρια στην α’ φάση; 

Τι ήταν εκείνο που σας δυσκόλεψε; Υπήρχε κάτι που μπορούσατε να κάνετε 

για να διευκολύνετε την επικοινωνία σας;  

  

▪ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ-Ο ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ  

  

Τα παιδιά καλούνται να καταγράψουν σε ομάδες των τεσσάρων τους λόγους 

εκείνους που θα μπορούσαν να τους κάνουν να διαφωνήσουν. Δημιουργούν ένα 

σενάριο που περιέχει μια σύγκρουση και δραματοποιούν με τη σειρά όλες οι 

ομάδες το σενάριό τους. Η σύγκρουση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

περιέχει βρισιές, αγγίγματα, σπρωξίματα. Όμως πρέπει να ξεκινάει πιο ήπια και 

να κλιμακώνεται. Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της το φωτεινό σηματοδότη. 

Πρόκειται για ένα φανάρι όπως είναι οι σηματοδότες της τροχαίας στους 

δρόμους. Πάνω είναι το κόκκινο φανάρι, στη μέση το πορτοκαλί και κάτω το 

πράσινο. Ένα παιδί σε κάθε ομάδα την ώρα της δραματοποίησης του σεναρίου 

δεν συμμετέχει στη δραματοποίηση γιατί έχει το ρόλο του παρατηρητή. 

Παρακολουθεί την εξέλιξη, την πορεία της σύγκρουσης και μόλις αντιληφθεί 

ότι η διαφωνία πήρε άσχημη τροπή προειδοποιεί για σύγκρουση ανάβοντας το 

πορτοκαλί φανάρι. Αν δει ότι η διαφωνία συνεχίζεται τότε πρέπει να ανάψει το 

κόκκινο φανάρι και σ’ αυτήν την περίπτωση σταματά η διαφωνία και 

αποφεύγεται η σφοδρή σύγκρουση. Τα παιδιά εκπαιδεύονται στον έλεγχο των 

συναισθημάτων τους.  

  

  

▪ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

  

Τα παιδιά τινάζουν τους ρόλους τους από πάνω τους και επανέρχονται στη θέση 

τους. Μιλούν για το πώς ένιωσαν, αν ήταν έντονο το συναίσθημα, τι τους 

βοήθησε να χαλαρώσουν και τους έδωσε χρόνο να σκεφτούν.   

Ο/η  εκπαιδευτικός βάζει απαλή μουσική και λέει στα παιδιά ότι θα κάνουν ένα 

ταξίδι σ’ ένα ήσυχο μέρος. Τους λέει να κλείσουν τα μάτια, να καθίσουν όσο 

πιο αναπαυτικά γίνεται, να αφήσουν την αναπνοή ήρεμη και να τον/την 

ακολουθήσουν στο ταξίδι. Το ταξίδι γίνεται πάνω στα φτερά ενός τεράστιου 

πουλιού, είναι ασφαλές, τα μέρη που περνούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

είναι όμορφα, καμία δυσκολία, κανένα εμπόδιο δεν συναντούν μέχρι να 

φτάσουν στο σπίτι των ονείρων τους. Κλείσιμο του εργαστηρίου   

Αποχαιρετούν το εργαστήριο αφήνοντας σ’ ένα κουτί που τοποθετήθηκε στο 

κέντρο του κύκλου ως δώρο ευγνωμοσύνης στην ομάδα και υπόσχεσης για την 

πραγματοποίηση του επόμενου εργαστηρίου με ένα άλλο θέμα που άπτεται των 

ενδιαφερόντων τους και είναι εναρμονισμένο με το ηλικιακό και 
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συναισθηματικό τους επίπεδο και τις ανάγκες τους για απόκτηση γνώσεων, 

καλλιέργεια δεξιοτήτων και υιοθέτηση στάσεων.  

▪ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

  

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση του 

προγράμματος με στόχο την ανατροφοδότηση μαθητών/τριών και του/της 

εκπαιδευτικού σχετικά με την πραγματοποίηση των στόχων αλλά και 

ολόκληρης της διαδικασίας. (ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)  

  

  

Πλαίσιο υλοποίησης  
Το εργαστήριο πραγματοποιείται στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και 

βασίζεται στην προσπάθεια απόκτησης σύγχρονων δεξιοτήτων του 21ου αι. που 

περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την 

επικοινωνία, την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα, την ανάληψη ευθυνών, την 

πρωτοβουλία, την οργανωτική ικανότητα, την ενσυναίσθηση, τις κοινωνικές 

δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό.  

Υλοποιείται μέσα στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς 

ΠΕ 70. Μπορούν να συμμετάσχουν στα εργαστήρια και εκπαιδευτικοί άλλων 

ειδικοτήτων. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται δια ζώσης και εναλλακτικά με τη 

μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.   
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ΕΓΩ, ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ  
  

Ζωγραφίζω τον εαυτό μου  

  

 

  

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΟΝΟΣ/Η  ΤΙ ΕΧΩ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ   
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ  
  

Ζωγραφίζω μέσα στον κύκλο. Ο κύκλος συμβολίζει το πρόσωπό  μου.  

Στο κέντρο του στη θέση της μύτης γράφω κάθετα το όνομά μου. Στη 

θέση των ματιών τα ονόματα των αγαπημένων μου προσώπων. Στη 

θέση των μαλλιών την αγαπημένη μου ασχολία και στη θέση του 

στόματος το αγαπημένο μου φαγητό.  

  

 

Αφού το παρουσιάσω στην ολομέλεια τοποθετώ τη δημιουργία μου 

στον προσωπικό μου φάκελο.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_2  

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ  

  

Ζωγραφίζω την οικογένειά μου και συμπληρώνω:  

  

ΤΙ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΟΤΙ ΣΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ;  

ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

ΠΟΥ ΛΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ  
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ΝΙΩΘΩ ΧΑΡΑ  

  

Όταν  

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………  

Τότε το πρόσωπό μου …………………………………………………………, τα μάτια 

μου……………………………………………… και η καρδιά μου ……………………………  

Για να νιώσω χαρούμενος/η  

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………  

  

Ζωγραφίζω τη χαρά μου  

  

  


