
1 

 

Εργασία ευέλικτης ζώνη -projekt 

Τάξη:    Στ΄ 

Παιδιά:    22 μαθητές 

Εκπαιδευτικός:   Ψυλλινάκη   Κλαίρη 

2ο Δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας 

Σχ. Έτος   2011-2012 

Τίτλος προγράμματος:    Είμαι παιδί…..  

Δέντρο μικρό ΄ναι το παιδί 

που λέγεται  ελπίδα 

προστάτεψέ το πριν χαθεί 

μέσα στη καταιγίδα» 

 

 

 

 

 

Μαθαίνω τώρα…….. Αγαπώ για  πάντα…………. 
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ΜΕΡΟΣ  1ο  
Θεωρητικό μέρος: Στόχοι, σκοπός, μεθοδολογία, 

παρουσίαση, αξιολόγηση. 
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ΘΕΜΑ: 

Η επιλογή του θέματος έγινε στηριζόμενη στους παρακάτω κύκλους 
ενδιαφέροντος: 

Βασικό ρόλο στην επιλογή του θέματος έπαιξε επίσης η ημερομηνία που είναι 
αφιερωμένη στα παιδιά, καθώς και το γεγονός ότι τα παιδιά μας γίνονται 
καθημερινά μάρτυρες καταπάτησης των δικαιωμάτων τους στα φανάρια, στη 
γειτονιά, στο σχολείο, στην τηλεόραση και αλλού. 
 
Με αφορμή 3 σημαντικές παγκόσμιες ημέρες τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο            
( παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων παιδιού και ατόμων με ειδικές ανάγκες και 
παγκόσμια ημέρα παιδιού), το τμήμα μας θα ασχοληθεί με το ΠΑΙΔΙ:    
 Τι σημαίνει παιδί; Πώς ζει ένα παιδί; 
Δικαιώματα παιδιού- Φτώχια, πείνα, δυσκολίες, βία στα παιδιά του κόσμου, παιδιά με 
ειδικές ανάγκες. 
Δυσκολίες να είσαι παιδί. 
Προβλήματα, ανησυχίες παιδιών αυτής της ηλικίας 
Κίνδυνοι, ασχολίες ( διαδίκτυο, Facebook κτλ.) 
 
Κριτήρια επιλογής θέματος: 
1. Η έξαρση της επιθετικότητας (σωματική και λεκτική) στα σχολεία είναι γνωστή 
και καθημερινά βιωμένη από εκπαιδευτικούς και γονείς. Οι συνθήκες της ζωής-με 
τους υπεραπασχολημένους γονείς-και τα πρότυπα βίας που προβάλλονται από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης καθιστούν αναγκαία τη διδασκαλία των δεξιοτήτων που 
συνιστούν τη συναισθηματική νοημοσύνη στα σχολεία. 
2. Αντί να ξοδεύουμε χρόνο, ενέργεια και προσπάθεια για πειθαρχία και καταστολή 
συμπεριφοράς είναι προτιμότερο να ασχοληθούμε με την πρόληψη και ιδιαίτερα με 
την πρόληψη στην πράξη. Μαθαίνοντας στα παιδιά τις δεξιότητες της 
συναισθηματικής νοημοσύνης μπορούμε να μειώσουμε κοινωνικά προβλήματα όπως 
η βία, η παραβατικότητα, η χρήση ναρκωτικών και άλλων ουσιών, και ψυχικά 
νοσήματα. 
3. Τα παιδιά συμμετέχουν απόλυτα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και 
βιωματικά μαθαίνουν πολλά για τον εαυτό τους και τους άλλους, καθώς και για τις 
σχέσεις τους μ’ αυτούς. 
 

Χρονική διάρκεια:  Νοέμβριος –Μάιος 

Tο project αυτό προσφέρεται για δημιουργική δράση επάνω στους εξής γνωστικούς 
τομείς: 

 Γλωσσικός 
 Μαθηματικά  
 Αισθητική αγωγή 
 Κοινωνική αγωγή 
 Ιστορία 
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Σκοπός: 
Στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε, οι οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές και 
τεχνολογικές αλλαγές και οι ρυθμοί εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης δημιουργούν 
την αναγκαιότητα μετατροπής του σχολείου από χώρο μετάδοσης και απλής 
μεταφοράς της γνώσης σε κοινωνία μάθησης. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο γενικός σκοπός 
δεν είναι πλέον η κατάκτηση μιας κατακερματισμένης γνώσης αλλά η κατάκτηση 
στάσεων ζωής και συμπεριφορών σε μια μεταβαλλόμενη και εξελισσόμενη κοινωνία. 
Κατά τη διαδικασία μάθησης οι μαθητές καλλιεργούν κυρίως τη δεξιότητα του 

≪μαθαίνω πώς να μαθαίνω μέσα από την πράξη≫. 

Να γνωρίσουν τα παιδιά τα δικαιώματά τους και να μην υποχρεώνονται πάντα να 
κάνουν πράγματα που τους επιβάλλουν οι μεγάλοι, 
Να γνωρίσουν περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων στην Ελλάδα αλλά και σ’ όλο 
τον κόσμο και να προβληματιστούν, 
Να προσεγγίσουν και να διερευνήσουν το θέμα μέσα από πολλά μαθήματα. 
Γενικοί Στόχοι: 
Γνωστικοί στόχοι:   Να κατανοήσουν τα παιδιά τα δικαιώματά τους, αλλά και να 
συνειδητοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, για προβλήματα-δυσκολίες άλλων  
παιδιών, να μάθουν για την προστασία των δικαιωμάτων γνωρίζοντας καταστάσεις 
βίας, παιδικής εκμετάλλευσης, παιδιά των φαναριών, παιδιά του πολέμου, για τα 
παιδιά με ειδικές ανάγκες. Να συνειδητοποιήσουν ότι είναι άτομα ξεχωριστά και 
μοναδικά με τη δική τους ταυτότητα. 
Συναισθηματικοί:  Να διαμορφώσουν στάση σεβασμού, να αναπτύξουν στοιχεία της 
ομαδικότητας- συνεργασίας, να έρθουν πιο κοντά με τα άλλα παιδιά του σχολείου,  
με τον εκπ/κό της τάξης, τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, το Δ/ντή, τους γονείς. 
Ψυχοκινητικοί:  Να αναπτύξουν κ΄να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από τις οποίες 
αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα των παιδιών, να καταγράφουν 
πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται, να τις αξιολογούν, να διεξάγουν συμπεράσματα, 
να αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές και αθλητικές τους ικανότητες. 
Άτομα- φορείς που συνεργάστηκαν:  

Δ/ντή σχολείου.  
Εκπ/κούς σχολείου- Υπόλοιπες τάξεις σχολείου 
Σχολικό σύμβουλο. 
Υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων. 
Γονείς-Γιαγιάδες 
Ψυχολόγο 
Άλλο δημοτικό σχολείο της πόλης μας. 
Σύλλογο Γονέων. 
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ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Γλώσσα: Δημιουργία ,σύνθεση κειμένων-ποιημάτων, ανάγνωση βιβλίων, 
αποσπασμάτων σχετικά με το θέμα μας. Να πληροφορηθούν για το έργο των 
ανθρωπιστικών οργανώσεων 
Ιστορία, Γεωγραφία: Σύγκριση της ζωής ενός παιδιού τώρα και παλιά, ζωή παιδιών 
σε άλλους τόπους. 
Μαθηματικά: Να ομαδοποιούν και να ταξινομούν, να κάνουν συγκρίσεις , εξαγωγή 
συμπερασμάτων. 
Εικαστικά-Μουσική-Χορός-Γυμναστική: Ατομικές –ομαδικές εργασίες, να 
φτιάξουν αφίσες, το δικό τους βιβλίο με τα δικαιώματα των παιδιών, ομαδικά 
παιχνίδια, δραματοποίηση,  παντομίμα. 
Πληροφορική: Να συγκεντρώσουν πληροφορίες από διαδίκτυο, να σκανάρουν 
εικόνες, να αλληλογραφήσουν με άλλα σχολεία, με UNISEF. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μέθοδος διδασκαλίας που συνήθως εφαρμόζεται, είναι η μαθητοκεντρική με 

ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και ο ρόλος του δασκάλου είναι  εκείνος του 

συντονιστή, καθοδηγητή και εμψυχωτή της ομάδας. Χρησιμοποιείται η βιωματική 

μάθηση, η οποία κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών μέχρι το τέλος του 

προγράμματος. Τα παιδιά εργάστηκαν ατομικά και ομαδικά σε μικρές και 

μεγαλύτερες ομάδες με τη μέθοδο project. Η υλοποίηση του προγράμματος είχε 

διαχυθεί διαθεματικά  στο πρόγραμμα της τάξης. Έγινε ενημέρωση των γονέων και 

ζητήθηκε αρκετές φορές η συνεργασία τους κατά την διάρκεια της εξέλιξης του 

σχεδίου εργασίας.  

Συζήτηση-αφόρμηση γύρω από το θέμα .Συγκέντρωση υλικού (άρθρα – 

εφημερίδες), εικόνες, προβολή βίντεο, σποτάκια που αφορούν την ανακύκλωση. 

Τραγούδια, ζωγραφιές, μαντινάδες. Μία βδομάδα αφιερωμένη στα παιδιά ( δράσεις 

που θα χαροποιήσουν και θα διδάξουν τα παιδιά). Επισκέψεις. Ομαδοσυνεργατική 

οργάνωση της διδασκαλίας, βιωματική εμπλοκή των μαθητών. Η έρευνα πεδίου θα 

Στην  αρχή δώσαμε έμφαση στην ενίσχυση 
της ομάδας, αφιερώσαμε χρόνο να 

γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας και 
μέσα από βιωματικές ασκήσεις 

καταλήξαμε ότι έχουμε έναν κοινό στόχο 
που μας ενώνει και μας κάνει ομάδα. 
Παίζοντας ανακαλύψαμε στοιχεία του 

χαρακτήρα και της προσωπικότητάς μας, 
αλλά και των άλλων παιδιών, που δεν 

είχαμε φανταστεί. Ανοίξαμε τη καρδιά μας 
στην ομάδα και οι αποστάσεις μίκρυναν 

ανάμεσά μας. 
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οδηγήσει τους μαθητές στο να μάθουν «πώς να μάθουν». Αισθησιοκινητικές 

δραστηριότητες, χειροτεχνίες, δημιουργία κειμένων-ποιημάτων-μαντινάδων, χοροί.  

Διαθεματική προσέγγιση. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι στόχοι που είχαμε θέσει στην αρχή, αλλά και άλλοι που προέκυψαν κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, θεωρούμε ότι υλοποιήθηκαν σε μεγάλο 

βαθμό. Εκεί καταλήξαμε συγκεντρώνοντας τους ατομικούς φακέλους των παιδιών με 

συνεντεύξεις, σχέδια ζωγραφικής, φωτογραφίες κ.ο.κ.Τα παιδιά συμμετείχαν σε όλες 

τις δραστηριότητες  με ενθουσιασμό, ενδιαφέρον, συνεργατικότητα και προθυμία. 

Έγιναν αρκετές ομαδικές εργασίες, όπου τα παιδιά με τη συμμετοχή τους 

καλλιέργησαν τη συλλογική προσπάθεια. Η κινητοποίηση του οικογενειακού 

περιβάλλοντος και του κοινωνικού περίγυρου των παιδιών δηλώνει την 

ευαισθητοποίηση και το άμεσο ενδιαφέρον τους για την επιτυχία του προγράμματος. 

Η εργασία των μαθητών τελείωσε με την αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας. Η 
αξιολόγηση έγινε με αποκόμματα εφημερίδων ή περιοδικών, που είτε βρέθηκαν από 
τους μαθητές είτε δόθηκαν από το δάσκαλο. Διαβάστηκαν επίσης αποσπάσματα 
λογοτεχνικών έργων με περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού και 
κλήθηκαν οι μαθητές να τις εντοπίσουν και να εκφράσουν τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα τους. Αξιολόγηση επετεύχθη και μέσα από τις επιμέρους 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα την ιεράρχηση των αναγκών και τη σύγκρισή 
τους με την επίσημη 63 :Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
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Αποτελέσματα – Συμπεράσματα. 
Με την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι το σχέδιο εργασίας αναπτύχθηκε άριστα, 
εκπληρώθηκαν οι σκοποί και οι στόχοι που είχαν τέθεί και οι μαθητές απέκτησαν 
κριτική θετική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα των ανθρώπων. 
Η συνεργατικότητα των μελών της ομάδας έφθασε σε υψηλό βαθμό. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-   Η ανατρεπτική παρουσίαση του προγράμματος μας: 

Μία  βδομάδα (  14-18 Μαΐου)   αφιερωμένη στα παιδιά ( δράσεις που χαροποίησαν  και 
δίδαξαν τα παιδιά.) 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

( Κάθε μέρα τις 2 τελευταίες ώρες έγιναν  κάποιες δράσεις και δραστηριότητες  σε 
σχέση με τα παιδιά.)  

1.  α) Καλλιτεχνικό εργαστήρι : Έξω στην αυλή στήθηκαν  θρανία στη σειρά 
και καρέκλες με μπλοκ ζωγραφικής, χρώματα κτλ. και  κλήθηκαν παιδιά 
άλλων τάξεων  να ζωγραφίσουν ότι θέλουν , αφίσες, ζωγραφιές κτλ. σε σχέση 
με το παιδί. ( οι δημιουργίες αναρτήθηκαν σε τοίχους του σχολείου)   
β) Παρουσίαση των εργασιών του προγράμματος- ποιήματα , μαντινάδες, 
αφίσες, εικόνες ,  τραγούδια κτλ. σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού, 
ρατσισμός, βία στα παιδιά, φτώχια, πείνα, κίνδυνοι των παιδιών.  

2. Έγινε  επίσκεψη στο σύλλογο ατόμων με ειδικές ανάγκες.  
3. Γονείς στα θρανία….   :  Μια ανατρεπτική συνάντηση παιδιών και γονιών. 

Προσκλήθηκαν  οι  γονείς των μαθητών του τμήματος για συζήτηση γύρω 
από τους προβληματισμούς των παιδιών, οι γονείς άκουσαν  τις ανησυχίες 
των παιδιών τους, τέθηκαν  ερωτήματα κτλ. Γονείς και παιδιά συμμετείχαν σε 
βιωματικές ασκήσεις ( βιβλιογραφία: 205 βιωματικές ασκήσεις για την 
εμψύχωση της ομάδας)  Στο τέλος ένα δωράκι περίμενε  τους γονείς.  

4. Πρόσκληση  στα μικρά παιδιά του σχολείου μας.   Μια γιαγιά  κάποιου 
παιδιού της τάξης μας διηγήθηκε παραδοσιακά  κρητικά παραμύθια στα μικρά 
του σχολείου μας. 

5. Συζήτηση με τη ψυχολόγου του Δήμου :  Προσκλήθηκε στη τάξη μας η 
ψυχολόγος του Δήμου και κουβέντιασε με τα παιδιά, άκουσε τις ανησυχίες 
τους, μίλησαν για του κινδύνους της τηλεόρασης, διαδικτύου, Facebook, για 
τους κινδύνους  και εξαρτήσεις. 
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ΜΕΡΟΣ  2ο 
Παρουσίαση των βημάτων του project μέσα στη 

τάξη‐ φωτογραφικό υλικό. 
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Πώς ξεκινήσαμε….. 

Με αφορμή καυγάδες ….. Διαφωνίες…. σχολική βία…..  κλίκες- ομάδες 
μέσα στη τάξη…. Έπρεπε να καταλάβουμε ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα 
να μην το κοροϊδεύουν,  να μην το χτυπάνε, να μην νιώθει αποκομμένο, 
να σεβόμαστε τα συναισθήματα όλων…… Το μήνα Δεκέμβριο 
ξεκινώντας να συζητάμε για τις  2 σημαντικές παγκόσμιες ημέρες του 
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μήνα ( παγκόσμια ημέρα παιδιών με ειδικές ανάγκες και παγκόσμια 
ημέρα παιδιών) αρχίσαμε …. Την επιλογή του θέματος…… 

  Αν θέλουμε  μπορούμε. ….Αν ενημερωθούμε  θα μάθουμε…. Αν 
μάθουμε  θα προστατεύουμε….    

 

Είναι σαν ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ……. 

Στην αρχή είχαμε ένα μικρό προβληματάκι…. Δεν υπήρχε συνεργασία, 
ούτε ομαδικότητα τις ώρες που δουλεύαμε το πρόγραμμα. Συχνά 
κατέληγε η ώρα σε καυγάδες.  

Έτσι πιάσαμε το νήμα από την αρχή. …. Έπρεπε να γνωριστούμε πιο 
βαθιά, να μάθουμε ο ένας τον άλλον, να καταλάβουμε περισσότερο  ο 
ένας τον άλλον. Έπρεπε η ομάδα να εμψυχωθεί, να εκπαιδευτεί, να 
βγάλει η ομάδα συναίσθημα. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της μη 
κατευθυντικής  παρεμβατικότητας με βιωματικές ασκήσεις για την 
εμψύχωση των ομάδων ( από το βιβλίο 205 βιωματικές ασκήσεις, Ζ. 
Αρχοντάκη- Δ. Φιλίππου).  

Παίζοντας …ανακαλύψαμε στοιχεία του χαρακτήρα και της 
προσωπικότητάς μας, αλλά και των άλλων παιδιών, που δεν είχαμε 
φανταστεί. Όνειρα, σκέψεις, επιθυμίες, αδυναμίες, προβληματισμοί, 
φοβίες….. Ανοίξαμε την καρδιά μας στην ομάδα και τελικά οι αποστάσεις 
μίκρυναν ανάμεσά μας….. 

 

Ξετυλίγοντας το κουβάρι της αναζήτησης, με τις γνώσεις που ήδη 
υπήρχαν , αποφασίσαμε  πως θα δράσουμε, πως θα δουλέψουμε, 
αρχίζοντας κάπως έτσι: 

Πρώτη ενημέρωση:    Αφόρμηση κάποιες φωτογραφίες από το διαδίκτυο σε 
σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού, εικόνες με παιδιά πολέμου, πείνα, φτώχια, 
παιδιά στην Αφρική, παιδιά κακοποιημένα, παιδική εργασία , παιδιά εξαρτημένα από 
ουσίες, διαδίκτυο κτλ., παιδιά με ειδικές ανάγκες. Βομβαρδισμός ιδεών, καταιγισμός 
ερωτήσεων και αποριών, συζήτηση που κράτησε ένα δίωρο……. Έπρεπε να μπει μια 
τάξη, μια οργάνωση στις σκέψεις μας. Χωριστήκαμε σε ομάδες , κάθε ομάδα είχε το 
όνομά της και το έμβλημά της και συγκεκριμένα καθήκοντα…. Έτσι πήραμε μια 
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πρώτη γεύση από το θέμα. Οι μαθητές βρήκαν  και μελέτησαν  τη Συνθήκη των 
δικαιωμάτων του Παιδιού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
Επισημαίνουν τις λέξεις-κλειδιά για την κατανόηση του κειμένου Σύμβαση για 
Δικαιώματα του Παιδιού, όπως «αξιοπρέπεια», «ελευθερία», «δικαιοσύνη», 
«συναδέλφωση», «ισότητα», και προσπάθησαν να τις αναλύσουν και να τις 
συσχετίσουν με την έννοια της παγκοσμιοποίησης. Οι λέξεις-κλειδιά μοιράστηκαν  σε 
ομάδες μαθητών, που αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν τις έννοιες με 
όποιον τρόπο κρίνουν (ακόμα και με μια εικαστική-ζωγραφική ή 
οπτικοακουστική σύνθεση) και οπωσδήποτε με συγκεκριμένα παραδείγματα που θα 
αντληθούν από λογοτεχνικά κείμενα, ιστορικά κ.ά ή από τον Τύπο, τον 
κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και τη τηλεόραση , από το Διαδίκτυο, από τραγούδια.  
 
Η πορεία του προγράμματος μέχρι τον Μάιο : Στις επόμενες συναντήσεις 
μας κάναμε μια ιστορική αναδρομή για τα δικαιώματα του παιδιού, μελετήσαμε τη 
χάρτα των δικαιωμάτων και αποφασίσαμε να μελετάμε ένα- ένα τα φαινόμενα 
καταπάτησης των δικαιωμάτων των παιδιών. Ασχοληθήκαμε με το θεωρητικό 
κομμάτι (βλέποντας παράλληλα και εικόνες, βίντεο στο διαδίκτυο).  

Ήρθε ο Δεκέμβρης…. 2 παγκόσμιες ημέρες που θα μελετούσαμε, δουλεύαμε….. 
Παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες και παγκόσμια ημέρα του παιδιού. Στα 
πλαίσια αυτά επισκεφτήκαμε το Ειδικό σχολείο της πόλης μας. Πριν πάμε τα παιδιά 
είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα, είχαμε αντλήσει πληροφορίες, είχαμε δει εικόνες, 
είχαμε διαβάσει ποιήματα, οπότε και πριν την επίσκεψη ήταν ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένα για  τα παιδιά του Ειδικού σχολείου και ήδη τα θαύμαζαν. Εκεί 
περάσαμε μια ολόκληρη μέρα , τα παιδιά παρακολούθησαν το ημερήσιο πρόγραμμά 
τους,  έκαναν μαζί το μάθημα της Μουσικής , των καλλιτεχνικών, φύτεψαν μαζί στο 
θερμοκήπιο του σχολείου με την ομάδα των αγροτικών δραστηριοτήτων, μαγείρεψαν 
μαζί στη κουζίνα με την ομάδα μαγειρικής. Έφτιαξαν ένα κοινό πανό και στο τέλος 
μίλησαν στα παιδιά της τάξης μας οι υπεύθυνες του σχολείου, εκπαιδευτικός, η 
ψυχολόγος και η εργοθεραπεύτρια.  Επιστρέφοντας στο σχολείο μας, ακολούθησε 
συζήτηση και παραγωγή γραπτού λόγου: « Τα συναισθήματά μου μετά την επίσκεψη 
στο ειδικό σχολείο» Όλα τα παιδιά αναφέρθηκαν ότι ήταν το πιο συγκλονιστικό 
μάθημα που πήραν από όλα τα χρόνια του δημοτικού, μάθημα ζωής όπως το 
έγραψαν.  

Την παγκόσμια ημέρα του παιδιού, θέλαμε να χαρίσουμε χαρά στα μικρά του 
σχολείο μας και τα φιλοξενήσαμε στη τάξη μας, κάνοντας διάφορες δραστηριότητες 
για μικρά παιδιά.  

Στα πλαίσια του δικαιώματος : «Έχω δικαίωμα να προστατεύομαι», μιλήσαμε και 
βρήκαμε υλικό για τους κινδύνους και προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε αυτή 
την ηλικία. ( κακοποίηση, λεκτική βία, κίνδυνοι από το διαδίκτυο κτλ.) Το 
Φεβρουάριο την παγκόσμια ημέρα ασφάλειας στο διαδίκτυο, οργανώσαμε διάφορες 
δράσεις, ήρθε στη τάξη ψυχολόγος και μίλησε για τον εθισμό στο Internet,  
ενημερώθηκαν και από την καθηγήτρια πληροφορικής για τους κινδύνους μέσα από 



13 

 

τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, βρήκαν βιντεάκια, υλικό, ζωγράφισαν , 
συνέθεσαν μαντινάδες, έφτιαξαν πανό και ενημέρωσαν και την υπόλοιπη σχολική 
κοινότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από μια μικρή έρευνα-ερωτηματολόγιο ανώνυμο, 
αρχικά από τα 22 παιδιά που ρωτήθηκαν στο τμήμα τα 18 είχαν Facebook και 
χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο καθημερινά περίπου 2 ώρες.  Στο τέλος του 
προγράμματος έγινε ξανά η ίδια έρευνα και από τα 18 παιδιά που είχαν Facebook, τα 
10 συνέχιζαν να το χρησιμοποιούν ακόμα, αλλά διαγράφοντας όλους τους 
αγνώστους που είχαν κάνει «φίλους» , βάζοντας έτσι τις δικλείδες ασφάλειας που 
είχαμε μάθει και πλέον κατά μέσο όρο έμπαιναν στο διαδίκτυο μισή ώρα τη ημέρα, 
άλλα παιδιά απάντησαν 1 ώρα μόνο τα Σαβ/κα. Ο μήνας Φεβρουάριος , που ήταν 
αφιερωμένος στους κινδύνους από το διαδίκτυο , έκλεισε με μια ημερίδα για τους 
γονείς του σχολείου μας με θέμα : «Ασφαλής πλοήγηση, διαδίκτυο και παιδιά» με 
την συνεργασία και βοήθεια του Δ/τνή  και του Συλλόγου Γονέων.  

Το Μάρτιο η Στ΄ τάξη στα πλαίσια των βιωματικών ασκήσεων και της βιωματικής 
μάθησης επέλεξε να κάνει μια ανατρεπτική γιορτή για την 25η Μαρτίου, που δεν θα 
είχε τα κλασικά ποιήματα, τραγούδια και σκετσάκια. Όλη η γιορτή έγινε με 
βιωματικές δραστηριότητες. ( περισσότερο και αναλυτικότερο υλικό στο γ΄μέρος) 

Το μήνα Απρίλιο- την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, οργανώσαμε στη τάξη 
γωνιά ανάγνωσης διαβάσματος λογοτεχνικών βιβλίων, παραμυθιών. Αφιερώσαμε 
μια ημέρα και διαβάσαμε αποσπάσματα από το μοναδικό βιβλίο «Ο μικρός 
πρίγκιπας», επεξεργαστήκαμε τα βαθύτερα νοήματα, συγκινηθήκαμε, δακρύσαμε, 
ζωγραφίσαμε τα συναισθήματά μας. Ένα άλλο πρωί, το μάθημα της Γλώσσας έγινε 
μέσα από ένα παραμύθι: «Η μυγδαλιά και το φεγγάρι», ένα σύγχρονο παραμύθι που 
μιλάει για την αγάπη και τη δύναμή της, μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Το 
άκουσαν χαλαρωμένα στα μαξιλάρια τους, το επεξεργαστήκαμε , έγραψαν με λίγα 
λόγια σε ποιον-ποια το αφιέρωνα και γιατί. ( τα περισσότερα παιδιά το αφιέρωσαν 
στους γονείς τους γιατί η αγάπη των γονιών τους όλα τα νικάει και είναι η πιο 
ανιδιοτελής αγάπη όπως είπαν). Για άλλη μια φορά το Στ2 έβγαλε συναίσθημα ( 
δουλεύτηκε πολύ όλη τη χρονιά το συναίσθημα των παιδιών, εμψυχώθηκε και 
ξεμπλοκαρίστηκε ο συναισθηματικός τους κόσμος μέσα από βιωματικές ασκήσεις 
για την εμψύχωση της ομάδας).  

Παρουσίαση προγράμματος: Το Μάιο αρχίσαμε να οργανώνουμε την 
παρουσίαση του προγράμματός μας. Συμφωνήσαμε να μην κάνουμε μια απλή 
κλασική παρουσίαση των όσων μάθαμε και του παραγόμενου υλικού.  Σκεφτήκαμε 
να το παρουσιάσουμε με τη μορφή διαφόρων δράσεων, αφιερώνοντας κάθε μέρα τις 
τελευταίες διδακτικές ώρες για αυτό.   

Οργανώσαμε έτσι την    «Εβδομάδα του Παιδιού» : 

1) Καλλιτεχνικό εργαστήρι: Οι μικρές τάξεις του σχολείου μας προσκλήθηκαν 
να ζωγραφίσουν με πινέλα και χρώματα , φτιάχνοντας  έτσι ένα ομαδικό 
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πανό. Γέλια, χαρές, φωνούλες, χρώματα, όνειρα, θέλω, δικαιώματα 
ανακατεύτηκαν και δημιουργήθηκε ένα έργο τέχνης.  

2) Παρουσίαση και συζήτηση με τα μικρά του σχολείου μας για τα δικαιώματα 
του παιδιού και τα συναισθήματά μας. Στα πλαίσια αυτού τα παιδιά της Α΄ 
τάξης ρωτήθηκαν τι είναι αγάπη και τι είναι ευτυχία. Δόθηκαν απίστευτες, 
γλυκές, αθώες απαντήσεις.  

3) Καλέσαμε μια γιαγιά και διάβασε στα μικρά παιδιά ένα παραδοσιακό , 
κρητικό παραμύθι , τον Ερωτόκριτο. Ακούσαμε και το αντίστοιχο τραγούδι, 
βλέποντας και φωτογραφίες. Ακολούθησε διάλογος και συζήτηση με τη 
γιαγιά.  

4) Η προτελευταία μέρα ήταν αφιερωμένη στα  παιδιά του τμήματος. Νόμιζαν 
ότι η μέρα αυτή θα ήταν κενή από δράσεις, αλλά ουσιαστικά ήταν η δική μου 
έκπληξη στα παιδιά του Στ2 που όλες τις μέρες πρόσφεραν χαρά και αγάπη 
στα άλλα παιδιά, άξιζαν και αυτά μια μέρα. Γίναμε μικρά παιδιά και παίξαμε 
παραδοσιακά παιχνίδια και η μέρα έκλεισε με αθλητικές δραστηριότητες        
( σκυταλοδρομία με αυγά και κουτάλι, τσουβαλοδρομίες και ποδόσφαιρο), 
συμμετέχοντας παιδιά και δασκάλα.  

5) Η τελευταία μέρα ήταν αφιερωμένη στους γονείς του τμήματος. Γιατί χωρίς 
τη δική τους βοήθεια και συμπαράσταση δεν θα είχαμε καταφέρει τόσα 
πολλά, τους άξιζε μια μέρα. Διοργανώσαμε ημερίδα με θέμα: « Γονείς στα 
θρανία». Μια μέρα σχολική γονείς και παιδιά μαζί. Μοιράστηκαν οι 
προσκλήσεις, φτιάχτηκε και αναρτήθηκε η αφίσα και ήρθε η μέρα των 
γονιών. Συμμετοχή πολύ καλή: από τους 21 μαθητές ήρθαν οι γονείς των 15. 
Στην αρχή ήταν διστακτικοί, γεμάτοι απορία. Αρχίσαμε με βιωματικό 
παιχνίδι γνωριμίας. Στη συνέχεια τους δόθηκαν πινέλα και ζωγράφισαν μαζί 
με τα παιδιά τους. Έφτιαξαν ένα τεράστιο πανό με ζωγραφιές και ευχές. 
Πόση αγάπη μπορεί να χωρέσει ένα πανό;;;;; Το δικό μας το πανό την χώρεσε 
όλη…. γιατί το δικό μας το πινέλο, το κρατούσε η μαμά με το παιδί της 
ΜΑΖΙ !!!!! Στη συνέχεια  παίξαμε ένα παιχνίδι εμψύχωσης  της ομάδας και 
τόνωσης της συνεργασίας.  Γελάσαμε, τρέξαμε, πιαστήκαμε, 
σπρωχτήκαμε…. Περάσαμε πολύ ωραία. Το επόμενο στάδιο ήταν και το πιο 
ουσιαστικό. Η ομάδα χωρίστηκε σε ζευγάρια, ανά δύο. Κάθε παιδί διάλεξε 
έναν γονέα – όχι τον δικό του. Είχαν 10 λεπτά να συζητήσουν για το θέμα 
που τους ζητήθηκε. Μετά ενώθηκαν σε τετράδες και στη συνέχεια έγιναν 
εξάδες, συζητώντας το ίδιο θέμα και καταγράφοντάς το. Βρήκαν όνομα 
ομάδας, έμβλημα και στο τέλος παρουσίασε η κάθε ομάδα αυτά που 
συζήτησαν. Βγήκαν συναισθήματα, αλήθειες και  πολύ γέλιο. Οι ομάδες 
είδαν όλα αυτά που παρουσίαζαν να γίνονται ένα ωραίο παραμύθι, τελικά 
αυτά που μας ενώνουν είναι πάρα πολλά. Ακολούθησε διάλειμμα, είχαμε 
ετοιμάσει πρωινό κέρασμα στους γονείς, ήταν η στιγμή  που οι γονείς ήρθαν 
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ακόμα πιο κοντά, κάποιοι γνωρίστηκαν ακόμα καλύτεροι και αντάλλαξαν 
συμβουλές και γνώμες για τα παιδιά τους- το κοινό πλέγμα ήταν πάλι εκεί. Το 
2ο μέρος της ημερίδας μας περιλάμβανε έκπληξη – αφιέρωμα στους γονείς. 
Λίγες σκέψεις από τα παιδιά της Στ΄ τάξης, ένας μικρός αποχαιρετισμός, ένα 
όμορφο ποίημα,  λίγα δάκρυα και πολλή συγκίνηση. Με τη βοήθεια της 
μουσικού μας τα παιδιά τραγούδησαν για τον μπαμπά και τη μαμά……. Στο 
τέλος προσφέρθηκε και ένα αναμνηστικό δωράκι στους γονείς – ένα μικρό 
ευχαριστήριο κείμενο σε πάπυρο. Η τάξη πλημμύρισε συναισθήματα, όνειρα, 
ελπίδες, αναμνήσεις, προσδοκίες, υποσχέσεις.  

Κλείνοντας αυτό το project , ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά 
μου, στο Στ2, που έκαναν φέτος τη χρονιά πιο δημιουργική, πιο 
διαφορετική, πιο συναισθηματική, πιο όμορφη, πιο αισιόδοξη, 
πιο χαρούμενη, πιο «μάγκικη», πιο ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ. 

.  

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Ο επίλογος της εργασίας αυτής δεν θα μπορούσε να αποκλίνει από τον επίλογο της 
παρουσίασης της ίδιας της εργασίας, με την εξής λιτή κατακλείδα: 
«Οποιαδήποτε προσπάθεια και πρωτοβουλία γίνεται πέρα των σχολικών βιβλίων, δίνει 
περισσότερα κίνητρα στα παιδιά, η μάθηση γίνεται πιο βιωματική, η ένταξη στην 
κοινωνία και στα νέα δεδομένα της, είναι αμεσότερη και καλύτερη.» 
 

 

 

 

 

 

Φωτογραφικό υλικό: 
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→Α΄& Στ2 στο 

καλλιτεχνικό εργαστήρι- Κοινό πανό. 

 

→Το Στ2 

φιλοξενεί την Α΄τάξη. 

  → Τα μικρά μας ζωγραφίζουν 
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→Η γιαγιά 

διηγείται τον Ερωτόκριτο. 

→ Η αφίσα 
μας. 

→ Τοιχογραφία 
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→ Γονείς εν 
δράση. 

 

→ Κοινή 

ζωγραφιά 
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→ Συζήτηση 

σε ομάδες. 

→ Γονείς στα 

θρανία 

→ Αφιέρωμα στους γονείς. 
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Το υλικό της ημερίδας « Γονείς στα θρανία»:  

1) Αρχικά ειπώθηκαν τα παρακάτω λόγια από έναν μαθητή: 

Πρόλογος: 

Κλείνουμε ακόμα ένα ταξίδι . Ένα ταξίδι γεμάτο δράσεις, εμπειρίες και 

συγκινήσεις. Ένα ταξίδι φωτισμένο από τα παιδικά βλέμματα… Ελάτε να 

απογειώσουμε την φαντασία μέσα από φωτεινές διαδρομές, με 

μουσική που μπερδεύεται γλυκά με τα λόγια, με χρώματα από τις 

πινελιές των μικρών παιδιών και όλοι μαζί συνταξιδιώτες να 

ανακαλύψουμε τη μαγική χώρα των συναισθημάτων του Στ2….. 

2) Στη συνέχεια έλαβαν χώρα οι βιωματικές ασκήσεις με γονείς και 

παιδιά μαζί. 

3) Ποίημα από κάποιους μαθητές και μαθήτριες 

Η έκτη  τάξη πέρασε κι έφυγε η χρονιά 

και γι άλλη μια φορά παιδιά συνέβησαν πολλά, 

και τι να πρωτοθυμηθώ και τι ν’ αφήσω πίσω 

τι να ξεχάσεις βρε μυαλό και τι να σου θυμίσω; 

 

Στη Γλώσσα τόσα έμαθα που αν είχα ένα τσουβάλι, 

ζήτημα είναι αν τα μισά θα χώραγε να βάλει. 

Αντωνυμίες, ρήματα, απρόσωπες εκφράσεις, 

κλίσεις για ουσιαστικά, παθητικές συντάξεις. 

Ρήματα μεταβατικά και κλίσεις επιθέτων 

κανόνες για συλλαβισμό και πάθη φωνηέντων. 

Ρήματα, υποκείμενα με τ’ αντικείμενά τους 

κατηγορούμενα πολλά με τα συνδετικά τους. 

 

Μα και στα Μαθηματικά τι μου ‘μέλε να πάθω 

αφού τα κλάσματα καλά έπρεπε να τα μάθω. 
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Ομώνυμα, ετερώνυμα, προσθέσεις κι αφαιρέσεις, 

και μια σειρά δεκαδικούς με χίλιες διαιρέσεις. 

Ασκήσεις και προβλήματα με ποσοστά κι εκπτώσεις 

με μέτρα τετραγωνικά χιλιάδες περιπτώσεις. 

Τρίγωνα και τετράγωνα, γωνίες κι εμβαδά 

που από την ζάλη την πολύ το μάτι αναπηδά. 

 

Όμως δεν την γλιτώσαμε ούτε στην ιστορία 

που έλεγαν πολλά για τη νεότερη πορεία. 

        Πολέμους, μάχες στη σειρά, πολλές και οι ναυμαχίες 

Για κείνα επολέμησαν οι ήρωες και οι κυρίες. 

 

Να πω και για τη Φυσική θα ήτανε σωστό, 

αφού τα πάντα έμαθα για τον ηλεκτρισμό. 

Τα μέρη έμαθα τ’ αυτιού, τον ήχο και το φως 

κι ότι ο αγωγός είναι καλός μα  είναι και κακός. 

 

Βουνά και λίμνες τεχνητές κάθε ονομασία, 

πόλεις μα και πρωτεύουσες είχε η Γεωγραφία. 

Τον πληθυσμό της χώρας  μας σε στερεά και νήσους, 

τα ακρωτήρια, τους ισθμούς μα και τις χερσονήσους. 

 

Ήτανε πράγματι πολλά τώρα που τ’ αραδιάζω, 

και άλλα τόσα στη σειρά, μα τώρα θέμα αλλάζω. 

Το καλοκαίρι έρχεται να το εκμεταλλευτώ 

και το λεπτό με μαγικά ν’ αδειάσω στο λεπτό. 

Να βάλω μέσα μοναχά παιχνίδια και μπανάκια, 

άμμο, βατραχοπέδιλα, μάσκα και κουβαδάκια. 
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Βόλτες με φίλους και γονείς, ξέγνοιαστες συζητήσεις 

κι όχι τη ζάλη του σχολείου και χίλιες δυο ασκήσεις. 

Είμαι παιδί να ξέρετε και θα’ πρεπε να παίξω 

και κάθε άλλο βάσανο ν’ αφήσω ευθύς απ’ έξω. 

Όσο για σένα σάκα μου, σε μια άκρη δωματίου 

σ’ αφήνω, θα σε ξαναδώ 11 Σεπτέμβρη. 

4) Τραγούδια από όλα τα παιδιά του τμήματος με τη συνοδεία 

αρμονίου από τη μουσικό του σχολείου μας, αφιερωμένα στους 

γονείς: 

 «Πάνω από τα σύννεφα» 

 «Ο παλιάτσος» 

 «Ποτέ, ποτέ, ποτέ» 

 «Ο πιο καλός ο μαθητής» 

 

5) Η εκδήλωση έκλεισε με τα παρακάτω λόγια και το αναμνηστικό 

δωράκι στους γονείς: 

Επίλογος:  

Πέρασε λοιπόν χωρίς σχεδόν να το καταλάβουμε η τελευταία μας 

χρονιά στο δημοτικό. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου.—Όμως για μας 

αυτός ο δρόμος φέτος είναι διαφορετικός. Είναι ένας δρόμος 

χωρισμού.— 

ΕΜΕΙΣ , ΔΕ ΘΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΕΔΩ.—ΕΜΕΙΣ , θα 

ξεκινήσουμε έναν άλλο δρόμο , καινούριο άγνωστο.—ΕΜΕΙΣ , 

αφήνουμε για πάντα τη στοργική φωλιά μας, το σχολείο μας. Άλλοι 

θα πάρουν τη θέση μας. —ΕΜΕΙΣ , δε θα ανήκουμε αύριο πια εδώ.—

ΑΥΤΟ είναι που μας  πονάει. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ , ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ , ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΟ ΓΙΑ ΜΑΣ;;;—ΕΜΕΙΣ , δε θα 

ξαναπεράσουμε την πόρτα του σχολείου μας άλλο πρωινό. —Και 

τώρα τι ; Ας είναι. Ήρθε η ώρα να σας πούμε αντίο. —Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ , η 
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παιδική μας ψυχή αυτή την ώρα , είναι πλημμυρισμένη από 

συγκίνηση .—Ήταν η τελευταία χρονιά γι΄ αυτό ήταν ξεχωριστή και 

ήταν ξεχωριστή γιατί ήταν η τελευταία χρονιά μας στο δημοτικό.—Μια 

αγκαλιά θέλουμε για να κλείσουμε μέσα όλους τους δασκάλους μας και 

τα παιδιά του 2ου Δ.Σ…  και να μας κλείσουν μέσα κι αυτοί στη δική 

τους…………………… 

Σας ευχαριστούμε…. 

Το κείμενο που ήταν στο παπυράκι: 

Αφιερωμένο στους    γονείς μας : ( Στ2) 
 Όταν εσύ νόμιζες ότι εγώ δεν έβλεπα, σε είδα να κρεμάς την 
πρώτη μου ζωγραφιά επάνω στο ψυγείο, και αυτομάτως ήθελα 
να ζωγραφίσω και άλλη. 

 
Όταν εσύ νόμιζες ότι εγώ δεν έβλεπα, σε είδα να φτιάχνεις το 
αγαπημένο μου κέικ, και έμαθα ότι τα μικρά πράγματα μπορεί 
να είναι πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή. 
Όταν εσύ νόμιζες ότι εγώ δεν έβλεπα, σε άκουσα να λες μια 
προσευχή και ήξερα ότι θα υπήρχε ένας Θεός που πάντα θα 
μπορούσα να του μιλήσω, έτσι έμαθα να πιστεύω στο Θεό. 

 
Όταν εσύ νόμιζες ότι εγώ δεν έβλεπα, σε είδα να φτιάχνεις ένα 
γεύμα και να το πηγαίνεις σε ένα φίλο που ήταν άρρωστος, και 
έμαθα ότι όλοι πρέπει να φροντίζουμε ο ένας για τον άλλον. 
Όταν εσύ νόμιζες ότι εγώ δεν έβλεπα, σε είδα να δίνεις το χρόνο 
σου και τα χρήματά σου για να βοηθήσεις ανθρώπους που δεν 
είχαν τίποτα και έμαθα ότι αυτοί που έχουν κάτι πρέπει να 
δίνουν σε αυτούς που δεν έχουν. 

 Όταν εσύ νόμιζες ότι εγώ δεν έβλεπα, είδα πως χειριζόσουν τις 
υποχρεώσεις σου ακόμα και όταν δεν αισθανόσουν τόσο καλά, 
και έμαθα ότι πρέπει να γίνω υπεύθυνος όταν μεγαλώσω. 
από τα μάτια σου, και έμαθα ότι καμιά φορά ορισμένα πράγματα 
πονάνε, αλλά είναι καλό να κλαις. 



24 

 

Όταν εσύ νόμιζες ότι εγώ δεν έβλεπα, πήρα ζωής μαθήματα που 
έπρεπε να μάθω για να είμαι ένας καλός άνθρωπος σαν 
μεγαλώσω. 
Όταν εσύ νόμιζες ότι εγώ δεν έβλεπα, σε κοίταξα και ήθελα να 
σου πω: 

«Ευχαριστώ για όλα τα πράγματα που είδα, 
όταν εσύ νόμιζες ότι εγώ δεν έβλεπα»... 
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