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Ενότητα 2. Δυνατά σημεία και αξίες του χαρακτήρα  

 

Εισαγωγή στην ενότητα 

Οι δυνάμεις του χαρακτήρα ορίζονται ως θετικά χαρακτηριστικά, τα οποία αντανακλώνται στις 

σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές. Υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα και μπορούν να 

μετρηθούν ως ατομικά διακριτικά γνωρίσματα (Peterson & Seligman, 2004). Το "Character Strengths 

and Virtues" είναι ένα πρωτοποριακό βιβλίο που δημιουργήθηκε από τους Christopher Peterson και 

Martin Seligman και θεωρείται ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες της επιστήμης της θετικής 

ψυχολογίας και παραμένει μια από τις πιο ουσιαστικές προσπάθειες που έχει δημιουργήσει ο 

τομέας. Οι Peterson και Seligman (2004) ανέπτυξαν έναν κατάλογο χαρακτηριστικών του χαρακτήρα 

- δυνατών σημείων και διάφορα εργαλεία αξιολόγησης για τον εντοπισμό αυτών των 

χαρακτηριστικών σε κάθε άτομο. Το πιο γνωστό και εξέχον παράδειγμα είναι η ταξινόμηση Values in 

Action (VIA).  

Όσον αφορά την εκπαίδευση και ιδιαίτερα την προσχολική εκπαίδευση, η οικοδόμηση των δυνατών 

σημείων του χαρακτήρα από νεαρή ηλικία είναι ζωτικής σημασίας. Η περίοδος της πρώιμης παιδικής 

ηλικίας είναι μια κρίσιμη εποχή για τα παιδιά και προσφέρει πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη των 

σωματικών, γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, οι οποίες θα 

αποτελέσουν το στέρεο θεμέλιο για τη δια βίου ανάπτυξή τους ως άτομα (Ross et al., 1999). 

Οι στόχοι της εκπαίδευσης χαρακτήρων και οι στόχοι της σχολικής εκπαίδευσης είναι παράλληλοι. Ο 

βέλτιστος στόχος κάθε εκπαιδευτικού είναι να υποστηρίξει τον μαθητή στην ευημερία, να φτάσει στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων του και να ζήσει μια ευτυχισμένη και ουσιαστική ζωή. Ο εντοπισμός των 

δυνατών σημείων του χαρακτήρα και των αρετών είναι η απόλυτη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης κάθε 

ατόμου και παρέχοντας στα παιδιά από μικρή ηλικία την υποστήριξη και την καθοδήγηση για να 

βρουν τα χαρακτηριστικά τους δυνατά σημεία διασφαλίζει την υγιή και επιτυχημένη ανάπτυξή τους.  

Τα παιδιά όλων των ηλικιών και κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αναπτυξιακού σταδίου μπορούν να 

ωφεληθούν από μια προσεκτική και συνοπτική εστίαση στην ανάπτυξη των δυνατών σημείων και 

αρετών του χαρακτήρα τους, σύμφωνα με σχετική έρευνα για τον εντοπισμό και την καλλιέργεια των 

δυνατών σημείων του χαρακτήρα στα παιδιά προσχολικής ηλικίας:  

● Τους επιτρέπει να αγκαλιάσουν την εκπαίδευση με περισσότερο ενθουσιασμό 

● Θα γίνουν πιο υποκειμενικοί στην αλλαγή  
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● Θα είναι πιο δεκτικοί στην απόκτηση νέων γνώσεων 

● Θα τα προφυλάξει από μελλοντικές δυσλειτουργίες της ψυχικής τους υγείας 

● Θα ενισχυθούν οι ικανότητες που είναι χρήσιμες για την ευημερία και την αυτοπραγμάτωση 

● Θα πολλαπλασιαστούν οι ευκαιρίες για περισσότερες θετικές αλληλεπιδράσεις 

● Θα αυξηθεί η θετική εμπλοκή με τη σχολική ζωή 

● Θα αυξηθεί η συνολική ευτυχία και ικανοποίηση από τη ζωή 

● Θα βελτιωθεί η συνολική ακαδημαϊκή επίδοση του σχολείου 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας μια σειρά 

δραστηριοτήτων που μπορούν να ενσωματώσουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμά τους και να 

υποστηρίξουν τα παιδιά στο πώς να αναγνωρίζουν και να καλλιεργούν τα δυνατά σημεία του 

χαρακτήρα τους, μια πρακτική που θα έχει απήχηση ως ραχοκοκαλιά για την υποστήριξη της 

συνολικής ευημερίας και της ομαλής ανάπτυξής τους.  

Παρακάτω θα βρείτε ένα περίγραμμα του περιεχομένου της Ενότητας 2. Κάθε αξία αντιπροσωπεύει 

ένα μάθημα με ιδιαίτερη έμφαση. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει μία ή δύο δραστηριότητες. Είναι 

σημαντικό να επισημάνουμε ότι "η εξάσκηση οδηγεί στο τέλειο" και όσο περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

φέρνουν στις τάξεις τους αυτές τις έννοιες και τις δραστηριότητες που συνδέονται με τις "δυνάμεις 

του χαρακτήρα", τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.  

Οι δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες μαζί ως ολιστική προσέγγιση, 

μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Παρακαλούμε βρείτε παρακάτω το περίγραμμα:  

ΜΑΘΗΜΑ 1: ΣΟΦΙΑ & ΓΝΩΣΗ: Εστιάζοντας στη «Δημιουργικότητα» 

● Δραστηριότητα 1: Τα "Εικονογραφημένα δέντρα"  

● Δραστηριότητα 2: Η ασυνήθιστη παντομίμα 

ΜΑΘΗΜΑ 2: ΘΑΡΡΟΣ: Εστιάζοντας στην «Ειλικρίνεια» 

● Δραστηριότητα 3: Bingo ειλικρίνειας 

ΜΑΘΗΜΑ 3: ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ: Εστιάζοντας στην «Καλοσύνη» 

● Δραστηριότητα 4: Το δέντρο της καλοσύνης 

● Δραστηριότητα 5: "Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;" ιστορίες 

ΜΑΘΗΜΑ 4: ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ: Εστιάζοντας στην «Αγάπη» 
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● Δραστηριότητα 6: Ένα ειδικό βίντεο για κάποιον σημαντικό! 

ΜΑΘΗΜΑ 5: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:  Εστιάζοντας στην «Ισονομία» 

● Δραστηριότητα 7: Δίκαιη μεταχείριση 

ΜΑΘΗΜΑ 6: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:  Εστιάζοντας στην «Ομαδική εργασία» 

● Δραστηριότητα 8: Περίπατος εμπιστοσύνης 

ΜΑΘΗΜΑ 7: EΓΚΡΑΤΕΙΑ: Εστιάζοντας στη «Συγχώρεση» 

● Δραστηριότητα 9: Αφήγηση ιστορίας "Το αόρατο αγόρι" 

● Δραστηριότητα 10: Αφήγηση ιστορίας "Το αόρατο αγόρι" (με τους γονείς) 

ΜΑΘΗΜΑ 8: ΥΠΕΡΒΑΣΗ: Εστιάζοντας στο «Χιούμορ» 

● Δραστηριότητα 11: Αστείες στιγμές 

Καλούμε τους Εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για τη δική τους αυτοκριτική και 

να αναζωπυρώσουν τη γνώση του εαυτού τους. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μεγάλη έμπνευση και 

για τους ενήλικες, ώστε είτε να εντοπίσουν είτε να τοποθετήσουν στη μνήμη τους και στις 

καθημερινές τους πρακτικές τις δικές τους δυνάμεις και αξίες χαρακτήρα. Επιπλέον, όπως θα 

παρατηρήσετε κατά τη μελέτη του υλικού, οι δραστηριότητες μπορούν επίσης να καλωσορίσουν τους 

γονείς ή/και άλλα μέλη του σχολείου στην πρακτική. Είναι σημαντικό ως Σχολική Μονάδα, να 

πάρουμε μια συνειδητή απόφαση να ενθαρρύνουμε αυτή την προσέγγιση για να δώσουμε έμφαση 

στις αρετές, την ανθρωπιά και να βοηθήσουμε κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας να τονίσει τα πιο 

δυνατά και εξέχοντα θετικά χαρακτηριστικά του.  

Ευχόμαστε σε όλους τους Εκπαιδευτικούς, τους Ειδικούς, τους Γονείς και τα ίδια τα Παιδιά ένα 

όμορφο ταξίδι προς την αυτογνωσία και τη δημιουργία βαθιών και ουσιαστικών συνδέσεων 

μεταξύ τους! 
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Μάθημα 1: Αύξηση της δημιουργικότητας των παιδιών 

Επισκόπηση μαθήματος: 

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες που αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους. Η γενική ιδέα του 

μαθήματος είναι να επεκτείνει τη σκέψη των παιδιών σε νέους και παραγωγικούς τρόπους 

εκτέλεσης ή έκφρασης εννοιών. Στην πρώτη δραστηριότητα, τα παιδιά θα κληθούν να σκεφτούν 

και να προβληματιστούν σχετικά με τη χρήση κοινών αντικειμένων που βρίσκονται στο περιβάλλον 

τους, βρίσκοντας εναλλακτικούς τρόπους χρήσης τους. Αυτό έχει σχεδιαστεί για να τους δείξει τη 

σημασία του να σκέφτονται έξω από το κουτί και να αναπτύξουν τη δημιουργική τους σκέψη 

σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσουν κάτι ακόμα και αν η χρήση του είναι συγκεκριμένη και 

προκαθορισμένη. Στη δεύτερη δραστηριότητα, τα παιδιά θα εφαρμόσουν τις δημιουργικές τους 

σκέψεις στην πράξη σχεδιάζοντας δημιουργικά τα δοσμένα σχήματα. 

Στόχοι  

Στο τέλος του μαθήματος τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● Σκεφτούν τη χρήση ενός κοινού σχεδίου  

● Συζητητούν και εντοπίζουν ασυνήθιστους ή εναλλακτικούς τρόπους χρήσης ενός κοινού 

αντικειμένου. 

● Χρησιμοποιούν ένα δεδομένο αντικείμενο με εναλλακτικό και δημιουργικό τρόπο 

● Σκέφτονται και σχολιάζουν τους πιθανούς τρόπους δημιουργικού επανασχεδιασμού του 

συγκεκριμένου σχήματος 

● Επανασχεδιάζουν και αναπαριστούν ένα δεδομένο σχήμα χρησιμοποιώντας διάφορες 

δημιουργικές τεχνικές   

● Να αναλογιστούν πώς εμπνεύστηκαν για να δημιουργήσουν μια δημιουργία 

Δραστηριότητα 

"προθέρμανσης" 

 

Ο δάσκαλος και τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι "βρες το κοινό 

αντικείμενο". Τα παιδιά κάθονται στον κύκλο όλης της ομάδας και το 

μαγικό καπέλο μεταφέρεται από παιδί σε παιδί μέχρι να σταματήσει η 

μουσική. Το παιδί που έχει το καπέλο σηκώνεται και βρίσκει ένα κοινό 

αντικείμενο από το περιβάλλον της τάξης. Ένα κοινό αντικείμενο μπορεί 

να είναι κάτι γνωστό ή κάτι που τα παιδιά γνωρίζουν ή έχουν εξοικειωθεί 

με τη χρήση του (π.χ. καρέκλα, βιβλίο, εφημερίδα, κουτί, συνδετήρας, 

μολύβι, σχοινί, τούβλο, κασκόλ, πατάτα, δαχτυλίδι, ένα φύλλο χαρτί). 

Κάθε φορά που ένα παιδί φέρνει ένα αντικείμενο στον κύκλο, το βάζει σε 

ένα καλάθι και φωνάζει το όνομά του χρησιμοποιώντας μια δημιουργική 

κίνηση, ένα δημιουργικό σύνθημα ή μια δημιουργική έκφραση 

προσώπου. Τα αντικείμενα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν 

αργότερα στις επόμενες δραστηριότητες. 
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Δραστηριότητα 1: Η ασυνήθιστη παντομίμα 

Ρύθμιση Στην τάξη, κύκλος ολόκληρης ομάδας 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

● Οι ακόλουθες εικόνες σε μέγεθος Α4 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

● Τα συλλεγμένα κοινά αντικείμενα (π.χ. καρέκλα, βιβλίο, 

εφημερίδα, κουτί, συνδετήρας, μολύβι, σχοινί, τούβλο, κασκόλ, 

πατάτα, δαχτυλίδι, φύλλο χαρτιού) 

● Φύλλα χαρτιού και μολύβια 

● Λευκός πίνακας 

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Ομαδική συζήτηση 

● Ατομική παρουσίαση 

● Δραματική παράσταση 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 2: Δυνατά σημεία και αξίες του χαρακτήρα 

Διάρκεια 20' 

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος τοποθετεί στο πάτωμα διάφορες εικόνες από διάφορες ιδέες 

επαναχρησιμοποίησης ελαστικών αυτοκινήτων και δίνει στα παιδιά λίγο 

χρόνο για να τις παρατηρήσουν. Στη συνέχεια, τα παιδιά καλούνται να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις 

"Ποιο είναι το κοινό αντικείμενο που βλέπετε σε όλες τις εικόνες;"  

"Με ποιους τρόπους χρησιμοποιήθηκε αυτό το αντικείμενο σε κάθε 

περίπτωση;"  
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"Ποιος τρόπος σας άρεσε περισσότερο και γιατί;" 

Σε αυτή τη συζήτηση, τα παιδιά εισάγονται στην ιδέα των εναλλακτικών 

τρόπων χρήσης ενός κοινού αντικειμένου και αναμένεται να ανταλλάξουν 

απόψεις σχετικά με τις εικόνες που έχουν στη διάθεσή τους. 

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 12 

λεπτά) 

Τα παιδιά κάθονται στον κύκλο όλης της ομάδας και κάθε φορά που 

σταματά η μουσική, ένα παιδί καλείται να επιλέξει ένα από τα κοινά 

αντικείμενα που βρίσκονται στο καλάθι. Το παιδί πρέπει πρώτα να 

αναφερθεί στην κοινή χρήση του επιλεγμένου αντικειμένου και στη 

συνέχεια έχει τρία λεπτά για να σκεφτεί και να βρει έναν ασυνήθιστο ή 

εναλλακτικό τρόπο χρήσης του αντικειμένου. Κατά τη διάρκεια αυτών 

των τριών λεπτών, τα άλλα παιδιά εργάζονται ατομικά και γράφουν ή 

σκιτσάρουν σε ένα κομμάτι χαρτί τους εναλλακτικούς τρόπους που 

βρήκαν για τη χρήση του αντικειμένου. Στη συνέχεια, το παιδί-

παρουσιαστής μοιράζεται την ιδέα του με όλη την τάξη χρησιμοποιώντας 

παντομίμα, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά καλούνται να μαντέψουν την 

εναλλακτική χρήση του αντικειμένου που παρουσιάζει το παιδί.  

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 3 λεπτά) 

Στη συνέχεια, όλες οι άλλες πιθανές χρήσεις που βρέθηκαν από την 

υπόλοιπη τάξη αναφέρονται και παρουσιάζονται στον πίνακα. Στην 

ομαδική συζήτηση τα παιδιά προβληματίζονται για τις διάφορες ιδέες 

που βρέθηκαν.  
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Δραστηριότητα 2: Οι "εικονογραφημένες δοκιμές" 

Ρύθμιση Εσωτερικός χώρος - Τάξη (ατομική και ομαδική εργασία) 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

● Παραδείγματα φύλλων εργασίας σε μέγεθος A4 

 

 

 

 

 

 

● Ενδεικτικά παραδείγματα σε μέγεθος Α4 

 

 

● Μολύβια, κραγιόνια, μαρκαδόροι   

● Βίντεο κλιπ: (https://youtu.be/RRRcVFUya24 )  

● Προβολέας  

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Ομαδική δραστηριότητα 

● Βιωματική μάθηση 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 2: Δυνατά σημεία και αξίες του χαρακτήρα 

Διάρκεια 20' 

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 3 λεπτά) 

Τα παιδιά καλούνται να παρακολουθήσουν το βίντεο "Πώς να 

μετατρέψετε έναν κύκλο σε ψάρι". Ακολουθεί μια σύντομη συζήτηση 

σχετικά με το βίντεο, όπου τα παιδιά μοιράζονται τις ιδέες και τις 

σκέψεις τους σχετικά με τα βήματα της μετατροπής ενός κύκλου σε 

ψάρι χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.  

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 15 

λεπτά) 

Τα παιδιά καλούνται να συμμετάσχουν σε μια παρόμοια δραστηριότητα 

όπου πρέπει να σκεφτούν τρόπους να δημιουργήσουν διαφορετικές 

αναπαραστάσεις χρησιμοποιώντας ένα δεδομένο πλαίσιο (π.χ. κύκλο, 

τετράγωνο, γραμμές κ.λπ.). Ο δάσκαλος δίνει πρώτα ένα παράδειγμα για 

να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν πώς πρέπει να εργαστούν. Τα 

παιδιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες και κάθε ομάδα καλείται να εργαστεί 

σε ένα δεδομένο φύλλο εργασίας (π.χ. γραμμές ή κύκλους ή τετράγωνα) 

https://youtu.be/RRRcVFUya24
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και να μετατρέψει το συγκεκριμένο σχήμα σε κάτι διαφορετικό. Στα 

παιδιά δίνεται λίγος χρόνος για να εργαστούν στη δραστηριότητα και στη 

συνέχεια τους ζητείται να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στην υπόλοιπη 

τάξη. Κάθε ομάδα θα πρέπει να βρει όσο το δυνατόν περισσότερες 

διαφορετικές ιδέες για να μετατρέψει το σχήμα σε αντικείμενο ή 

πρόσωπο. 

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 2 λεπτά) 

Θα ακολουθήσει συζήτηση για το τι δημιούργησε ο καθένας και πώς 

εμπνεύστηκε. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τη συζήτηση με ερωτήσεις 

όπως: "Πώς ξεκινήσατε να εργάζεστε;", "Ποια βήματα ακολουθήσατε;", 

"Ποιο από τα παραδείγματα που μας δώσατε θεωρείται το πιο 

δημιουργικό;", "Πώς θα μπορούσε αυτό να βελτιωθεί ή να 

επανασχεδιαστεί ώστε να είναι πιο δημιουργικό;". 

Υλικό για ασκήσεις 

στο σπίτι 

Τα παιδιά συνεργάζονται με τους γονείς τους για την αναγνώριση ενός 

κοινού αντικειμένου στο σπίτι (π.χ. τραπέζι, τηλεόραση, κουτάλι, 

καρέκλα, τηγάνι κ.λπ.). Σκεφτείτε μαζί ιδέες με τις οποίες θα μπορούσαν 

εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν αυτό το αντικείμενο και επιλέξτε έναν 

από τους παρακάτω τρόπους για να παρουσιάσετε την ιδέα: 

α. Σχέδιο 

β. Χρήση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο 

γ. Ζωντανή παρουσίαση 

Στη συνέχεια, όλες οι ιδέες παρουσιάζονται στην υπόλοιπη τάξη. 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και καταγράφει σημειώσεις σχετικά με: 

− πόσο καλά κάθε παιδί εντόπιζε δημιουργικούς ή εναλλακτικούς 

τρόπους χρήσης ενός αντικειμένου  

− πόσο καλά κάθε παιδί μπορούσε να βρει περισσότερες από μία 

εναλλακτικές ιδέες για τη χρήση ενός αντικειμένου 

− πόσο καλά κάθε παιδί εμπνεύστηκε και χρησιμοποίησε τη 

δημιουργικότητά του/της για να μετατρέψει κάτι σε κάτι άλλο 

− πόσο καλά κατάφερε κάθε παιδί να συμμετέχει στην ομάδα και να 

συνεργάζεται 
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Μάθημα 2: Κατανόηση της σημασίας της συγχώρεσης 

Επισκόπηση μαθήματος: 

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες που εστιάζουν στην καλλιέργεια της αξίας της 

συγχώρεσης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ώστε κάθε παιδί να συνειδητοποιήσει τα δικά του 

ελαττώματα. Η γενική ιδέα του μαθήματος είναι να ενημερώσει τα παιδιά για τη σημασία της 

συγχώρεσης και να τα κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι κάνουμε λάθη ή πληγώνουμε τους 

γύρω μας και για να νιώσουμε απελευθερωμένοι πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη σεβόμενοι ότι 

αυτό θα γίνει αποδεκτό. Στην πρώτη δραστηριότητα, τα παιδιά θα κληθούν να σκεφτούν και να 

προβληματιστούν σχετικά με διάφορες συμπεριφορές (καλές ή κακές) και να εντοπίσουν εκείνες 

που κάνουν κάποιον να λυπάται. Στη δεύτερη δραστηριότητα, τα παιδιά θα συζητήσουν για τη 

σημασία της συγχώρεσης και πώς αυτή επηρεάζει τη ζωή μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους. 

Στόχοι  

Στο τέλος του μαθήματος τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● Προβληματιστούν σχετικά με τον όρο "αόρατος" από την άποψη ενός ανθρώπινου 

συναισθήματος  

● Εντοπίζουν τις ενέργειες και τις συμπεριφορές που κάνουν κάποιον να λυπάται ή να 

αισθάνεται αόρατος 

● Συζητήσουν τη σημασία της συγχώρεσης 

● Εξηγούν γιατί είναι σημαντικό να συγχωρούν κάποιον 

● Αναπτύσσουν ενσυναίσθηση  

● Αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα συναισθήματα κάποιου 

● Προβληματιστούν σχετικά με τις πράξεις ή τις συμπεριφορές τους 

 

Δραστηριότητα 

"προθέρμανσης" 

Δίνονται στα παιδιά διάφορα κομμάτια από το εξώφυλλο του βιβλίου "Το 

αόρατο αγόρι" και τους ζητείται να τα συναρμολογήσουν φτιάχνοντας 

ένα παζλ που απεικονίζει την εικόνα του εξωφύλλου. Τα παιδιά 

εργάζονται συνεργατικά ενώ κάθονται σε κύκλο ολόκληρης ομάδας. 

Μόλις ολοκληρωθεί το παζλ, τα παιδιά καλούνται να εκφράσουν τις 

σκέψεις τους για την εικόνα. 
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Δραστηριότητα 1: Ορισμός της λέξης "αόρατος" 

Ρύθμιση Στην τάξη, ατομική εργασία 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

 

 

 

 

 

● Το βιβλίο "Το αόρατο αγόρι" 

● Λευκός πίνακας 

● Φύλλα χαρτιού, χρωματιστοί μαρκαδόροι, κραγιόνια κ.λπ. 

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Συζήτηση  

● Καταιγισμός ιδεών 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος  του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 2: Δυνατά σημεία και αξίες του χαρακτήρα 

Διάρκεια 20' 

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 4 λεπτά) 

Ο δάσκαλος δείχνει στα παιδιά το εξώφυλλο του πρωτότυπου βιβλίου και 

διαβάζει τον τίτλο. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος δίνει λίγο χρόνο στα παιδιά 

να σκεφτούν και να προβληματιστούν σχετικά με το ερώτημα "Πότε 

μπορεί κάποιος να αισθάνεται αόρατος;". Τα παιδιά αναμένεται να 

ανακαλέσουν προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες για να απαντήσουν 

στην ερώτηση αναφερόμενα σε συγκεκριμένες συμπεριφορές ή 

ενέργειες που κάνουν κάποιον να αισθάνεται αόρατος. 

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 12 

λεπτά) 

Οι ιδέες των παιδιών καταγράφονται στον πίνακα με καταιγισμό ιδεών. 

Μετά τη συζήτηση, κάθε παιδί κατηγορεί έναν πίνακα, απεικονίζοντας 

στη ζωγραφιά του/της μια κακή ή λανθασμένη συμπεριφορά που μπορεί 

να κάνει κάποιον να αισθάνεται αόρατος και ασήμαντος. Κάθε παιδί 

παρουσιάζει τη ζωγραφιά του/της στα υπόλοιπα και χρησιμοποιώντας τη 

ζωγραφιά των παιδιών διεξάγεται ένας κώδικας των διαφορετικών 

συμπεριφορών που πρέπει να αποφεύγουμε.  

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 4 λεπτά) 

Με βάση τον κώδικα που διεξήχθη, ο δάσκαλος συνοψίζει 

υπενθυμίζοντας στα παιδιά τις διάφορες συμπεριφορές που 

αναφέρθηκαν. Ακολουθεί μια σύντομη συζήτηση για τη σημασία της 

αποφυγής αυτών των συμπεριφορών. 
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Δραστηριότητα 2: Αφήγηση παραμυθιού "Το αόρατο αγόρι" 

Ρύθμιση Εσωτερικός χώρος - Τάξη (ατομική και ομαδική εργασία) 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

 

 

 

 

 

 

 

●  Το βιβλίο "Το αόρατο αγόρι" ή η αφήγηση της ιστορίας 

https://www.youtube.com/watch?v=cNHc2XCultQ 

●  

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Δραματική παράσταση 

● Ομαδική εργασία 

● Σενάριο 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 2: Δυνατά σημεία και αξίες του χαρακτήρα 

Διάρκεια 20' 

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος ξεκινά την αφήγηση του βιβλίου "Το αόρατο αγόρι" της 

Trudy Ludwigs και σταματά σε διάφορες στιγμές ζητώντας από τα παιδιά 

να κάνουν προβλέψεις για το πώς αισθάνεται το παιδί. 

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 13 

λεπτά) 

Μετά την αφήγηση της ιστορίας, τα παιδιά καλούνται να εργαστούν σε 

μικρές ομάδες χρησιμοποιώντας τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού για να 

αναπαραστήσουν την αγαπημένη τους σκηνή από την ιστορία, 

φροντίζοντας όμως το αγόρι να μην αισθάνεται αόρατο. Με άλλα λόγια, 

τα παιδιά καλούνται να αλλάξουν την ιστορία και να κάνουν το παιδί να 

νιώσει ορατό και ευτυχισμένο! Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της 

παράστασής τους τα παιδιά καλούνται να τονίσουν τη σημασία της 

συγχώρεσης και της συγγνώμης σε κάποιον που έχει πληγωθεί. 

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 2 λεπτά) 

Πραγματοποιείται συζήτηση σε όλη την ομάδα σχετικά με τα σημαντικά 

μηνύματα αυτής της ιστορίας και ο δάσκαλος συνοψίζει ζητώντας από τα 

παιδιά να μοιραστούν τα συμπεράσματά τους σχετικά με τη σημασία του 

να συγχωρούμε και να κάνουμε τους γύρω μας να αισθάνονται ότι 

συμπεριλαμβάνονται και δεν περιθωριοποιούνται.  

https://www.youtube.com/watch?v=cNHc2XCultQ
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Υλικό για ασκήσεις 

στο σπίτι 

Με βάση την ιστορία του βιβλίου "Το αόρατο αγόρι", τα παιδιά καλούνται 

να συνεργαστούν με τους γονείς και να δημιουργήσουν μια αφίσα με 

τίτλο "Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ΑΟΡΑΤΟΣ". Τα παιδιά καλούνται 

να ενημερώσουν τους γονείς για την ιστορία αυτού του αγοριού και να 

χρησιμοποιήσουν έναν ή περισσότερους τρόπους για να διακοσμήσουν 

την αφίσα τους (π.χ. να συνδυάσουν ζωγραφιές, κείμενο, φωτογραφίες 

κ.λπ.), το κύριο μήνυμα της οποίας θα πρέπει να εστιάζει στη διασφάλιση 

ότι κανείς δεν θα πρέπει να αισθάνεται ξανά αόρατος. 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και καταγράφει σημειώσεις σχετικά με: 

− πόσο καλά κάθε παιδί αναγνώριζε και διαχώριζε τις καλές από τις 

κακές συμπεριφορές 

− πόσο καλά κάθε παιδί εξήγησε γιατί είναι σημαντικό να συγχωρήσει 

− πόσο καλά κάθε παιδί περιέγραψε τα συναισθήματα κάποιου που 

αισθάνεται αόρατος  

− πόσο καλά κάθε παιδί κατανόησε τη σημασία της αποδοχής των 

δυνατών και αδύναμων σημείων του 
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Δραστηριότητα 1: Μπίνγκο ειλικρίνειας  

Θάρρος:Εστίαση →  Ειλικρίνεια 

Στόχοι  

Στο τέλος της δραστηριότητας τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● Εντοπίζουν τις σωστές και λανθασμένες συμπεριφορές όσον αφορά την ειλικρίνεια  

● Μοιράζονται τις σκέψεις τους για τη σημασία της ειλικρίνειας 

● Συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες του να μην είναι κανείς ειλικρινής 

● Προβληματιστούν σχετικά με την αρχική τους κατανόηση της ειλικρίνειας  

Ρύθμιση Στην τάξη, ατομική εργασία 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

● DIY μπίνγκο 

● Κάρτες Μπίνγκο (με λέξεις και εικόνες) 

● Ετικέτες με λέξεις και εικόνες  

● Μολύβια 

 

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Παιχνίδι 

● Συζήτηση σε ολόκληρη την ομάδα 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος  του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 2: Δυνατά σημεία και αξίες του χαρακτήρα 

Διάρκεια 20' 

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος παρουσιάζει έναν πίνακα με διάφορες λέξεις και εικόνες που 

παρουσιάζουν διάφορες ενέργειες και συμπεριφορές όσον αφορά την 

ειλικρίνεια και την ανεντιμότητα. Ζητείται από τα παιδιά να 

παρατηρήσουν τον πίνακα και να ασκήσουν κριτική στις διάφορες 

συμπεριφορές που παρουσιάζονται. Στη συνέχεια, κάθε παιδί παίρνει μία 

λέξη ή εικόνα (αυτή που έχει επιλεγεί για κριτική) και την τοποθετεί στο 

μπίνγκο. 

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 10 

λεπτά) 

Η ιδέα είναι να παίξουμε μπίνγκο και αντί για αριθμούς, τα παιδιά θα 

σβήσουν τις λέξεις ή τις εικόνες (για τα παιδιά που δεν ξέρουν να 

διαβάζουν) που απεικονίζουν συμπεριφορές αντίθετες με την έννοια της 

εντιμότητας. Κάθε φορά που ο δάσκαλος αναφέρει μια συμπεριφορά, τα 

παιδιά πρέπει να αποφασίζουν αν θα διαγράψουν ή όχι τη συγκεκριμένη 

εικόνα ή λέξη από την κάρτα τους, με βάση το κριτήριο αν σχετίζεται με 

την εντιμότητα ή όχι. Κάποιες συμπεριφορές θα μπορούσαν για 
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παράδειγμα να είναι: "Είπα ψέματα στη μαμά μου ότι έφαγα το φρούτο 

μου", "Επέστρεψα το πορτοφόλι που βρήκα στο πάτωμα" κ.λπ. 

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να δείξουν τις κάρτες τους στον 

συμμαθητή τους που κάθεται δίπλα τους και να σκεφτούν την απάντησή 

τους. Ακολουθεί σύντομη συζήτηση για τη σημασία της ειλικρίνειας και 

ποιες συμπεριφορές πρέπει να αποφεύγονται.  

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και καταγράφει σημειώσεις σχετικά με: 

− πόσο καλά κάθε παιδί αναγνώριζε τις σωστές και λανθασμένες 

συμπεριφορές όσον αφορά την ειλικρίνεια 

− πόσο καλά κάθε παιδί εξηγούσε τις σωστές και λανθασμένες 

συμπεριφορές από την άποψη της ειλικρίνειας 

− πόσο καλά κάθε παιδί κατανόησε τις συνέπειες του να μην είναι 

τίμιος άνθρωπος  
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

Δραστηριότητα 2: Το δέντρο της καλοσύνης (κέντρο μάθησης 

στην τάξη) 

Ανθρωπότητα: Εστιάση→ Καλοσύνη 

Στόχοι  

Στο τέλος της δραστηριότητας τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● εντοπίζουν και να εκφράζουν ενέργειες ευγένειας στο σχολείο 

● εξηγούν γιατί μια συγκεκριμένη πράξη είναι πράξη καλοσύνης 

 

Ρύθμιση Στην τάξη, ατομική εργασία 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

 

 

● Το ωραίο βιβλίο του David Ezra Stein 

● Μολύβια ή χρωματιστοί μαρκαδόροι 

● Χαρτόνια σε σχήμα φύλλου  

 

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Αφήγηση ιστοριών 

● Συζήτηση σε ολόκληρη την ομάδα 

●  Προσέγγιση μέσω ερωτήσεων 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 2: Δυνατά σημεία και αξίες του χαρακτήρα 

Διάρκεια 20' 

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 7 λεπτά) 

Ο δάσκαλος διαβάζει το "The Nice Book" του David Ezra Stein. Τα παιδιά 

καλούνται να ακούσουν την ιστορία και να βάλουν τις διάφορες εικόνες 

στη σωστή σειρά κατά τη διάρκεια της αφήγησης. Μετά την αφήγηση 

γίνεται συζήτηση για το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας και τα παιδιά 

αναμένεται να προβληματιστούν σχετικά με τις διάφορες δηλώσεις που 

αναφέρονται στο βιβλίο (π.χ. "Όταν εκνευρίζεσαι, μην χτυπάς", "Αν έχεις 

περισσότερα από όσα χρειάζεσαι, μοιράσου"). Στόχος της συζήτησης 

είναι να μάθουν τα παιδιά πώς να συμπεριφέρονται στους άλλους.  

Δραστηριότητα 

Θέλοντας να δημιουργήσουν ένα κέντρο μάθησης για την καλοσύνη, 

ζητείται από κάθε παιδί να ζωγραφίσει μια πράξη καλοσύνης που έκανε 

στο σχολείο και στη συνέχεια να την κρεμάσει ως φύλλο στο δέντρο της 

καλοσύνης. Κάθε φορά που ένα παιδί κρεμάει ένα φύλλο εξηγεί γιατί η 
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(Διάρκεια: 10 

λεπτά) 

πράξη αυτή είναι πράξη καλοσύνης. Σε αυτή τη γωνιά, τα παιδιά θα 

μπορούν να παίζουν και να περνούν χρόνο με τους φίλους τους (π.χ. 

διαβάζοντας παραμύθια, συζητώντας ή παίζοντας). 

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 3 λεπτά) 

Τα παιδιά υπογράφουν μια συμφωνία φιλίας και καλοσύνης 

χρησιμοποιώντας τα δακτυλικά τους αποτυπώματα και την αναρτούν στο 

κέντρο μάθησης που δημιούργησαν. Δημιουργούν επίσης ένα σύνθημα 

καλοσύνης για την τάξη τους, ανακαλώντας στη μνήμη τους τη συζήτηση 

που είχαν στην αρχή της δραστηριότητας. 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και καταγράφει σημειώσεις σχετικά με: 

− πόσο καλά κάθε παιδί κατανόησε την έννοια της καλοσύνης 

− πόσο καλά κάθε παιδί αναγνώριζε τις ευγενικές συμπεριφορές  

− πόσο καλά κάθε παιδί εξέφρασε μια πράξη ή συμπεριφορά 

καλοσύνης 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

Δραστηριότητα 3: "Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;" ιστορίες 

Ανθρωπότητα: Εστίαση→Καλοσύνη 

Στόχοι  

Στο τέλος της δραστηριότητας τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● Εκφράζουν τις σκέψεις τους για το πώς να βοηθήσουν στην επίλυση ενός προβλήματος  

● Εντοπίζουν διάφορες πράξεις καλοσύνης μετά από ένα δεδομένο σενάριο 

Ρύθμιση Στην τάξη, ατομική εργασία 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 
● Μαριονέτες  

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Δραματική παράσταση 

● Συζήτηση σε ολόκληρη την ομάδα 

● Μελέτη περίπτωσης / σενάριο 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 2: Δυνατά σημεία και αξίες του χαρακτήρα 

Διάρκεια 20' 

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος παρουσιάζει στα παιδιά τις διάφορες μαριονέτες (π.χ. ζώα, 

ανθρώπους, φανταστικούς ήρωες κ.λπ.). Ακολουθεί μια σύντομη 

συζήτηση για τα προσωπικά χαρακτηριστικά της κάθε κούκλας, 

παρέχοντας πληροφορίες όπως το όνομα, η ηλικία, το χόμπι, το 

αγαπημένο φαγητό, οι φίλοι κ.λπ.  

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 12 

λεπτά) 

Χρήση μαριονετών για την αναπαράσταση ιστοριών "Πώς μπορούμε να 

βοηθήσουμε;". Ένας δάσκαλος θέτει ένα πρόβλημα και καλεί τα παιδιά 

να προτείνουν προτάσεις για το πώς να ανταποκριθούν. Δώστε χρόνο στα 

παιδιά να προβάρουν ποιες λέξεις θα χρησιμοποιούσαν σε μια 

κατάσταση. Για παράδειγμα, υποδυθείτε ότι μια από τις μαριονέτες της 

τάξης σας έπεσε και χτύπησε το γόνατό της. Στη συνέχεια ζητήστε από τα 

παιδιά να κάνουν καταιγισμό ιδεών και να παίξουν τι θα μπορούσαν να 

πουν και να κάνουν για να φροντίσουν τη μαριονέτα. 

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 3 λεπτά) 

Κάθε παιδί υπενθυμίζει στην υπόλοιπη τάξη τον τρόπο που πρέπει να 

είναι ευγενικό προς τους άλλους, αναλογιζόμενο τα προηγούμενα 

σενάρια. Τα υπόλοιπα παιδιά αξιολογούν αν ο τρόπος που 

παρουσιάστηκε είναι σωστός ή λανθασμένος. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και καταγράφει σημειώσεις σχετικά με: 

− πόσο καλά κάθε παιδί κατανόησε τη σημασία της βοήθειας σε 

κάποιον 

− πόσο καλά κάθε παιδί εντόπιζε λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα  

− πόσο καλά κάθε παιδί αναγνώρισε μια πράξη ή συμπεριφορά 

καλοσύνης 

Δραστηριότητα 4: Ένα ξεχωριστό βίντεο για κάποιον σημαντικό! 

Ανθρωπότητα: Εστίαση → Αγάπη 

Στόχοι  

Στο τέλος της δραστηριότητας τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● Εκφράσουν τα συναισθήματά τους για ένα αγαπημένο τους πρόσωπο 

● Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους αγαπά ένα άτομο 

Ρύθμιση Στην τάξη, ατομική εργασία 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

● Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=BcA6muHkGXc 

● Προβολέας 

● Κάμερα  

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Παρουσίαση βίντεο 

● Αμφισβήτηση 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 2: Δυνατά σημεία και αξίες του χαρακτήρα 

Διάρκεια 20' 

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος προβάλλει ένα σύντομο βίντεο στον βιντεοπροβολέα, ενώ τα 

παιδιά κάθονται σε κύκλο ολόκληρης της ομάδας. Το βίντεο εστιάζει στο 

τραγούδι "Σ' αγαπώ" δείχνοντας στο κοινό τη σημασία του να αγαπάμε 

τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Πραγματοποιείται μια σύντομη 

συζήτηση σχετικά με αυτό που παρουσιάστηκε, με τον εκπαιδευτικό να 

θέτει ερωτήσεις όπως: "Ποια μέλη της οικογένειας παρουσιάστηκαν;", 

"Γιατί να αγαπάς αυτούς τους ανθρώπους;", "Νιώθεις αγάπη για τα μέλη 

της οικογένειάς σου;". "Πώς δείχνετε την αγάπη σας στα μέλη της 

οικογένειάς σας;". 

https://www.youtube.com/watch?v=BcA6muHkGXc
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περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 10 

λεπτά) 

Ζητείται από τα παιδιά να ετοιμάσουν ένα σύντομο απόσπασμα με τους 

ίδιους να εκφράζουν την αγάπη τους σε κάποιον ή σε κάτι σημαντικό 

(π.χ. γονείς, φίλους, θείο, παππού κ.λπ.). Τα παιδιά ενθαρρύνονται να 

βρουν ενδιαφέρουσες ιδέες για την έκφραση των συναισθημάτων τους 

κατά τη διάρκεια του βίντεο, όπως χορός, θεατρικό παιχνίδι, 

ηχογράφηση φωνής, χρήση αφίσας κ.λπ. Τα παιδιά αναμένεται επίσης 

να αναφερθούν στο γιατί αγαπούν αυτό το άτομο παρέχοντας μια 

σύντομη εξήγηση.  

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Στη συνέχεια, όλα τα βίντεο κλιπ θα παραδοθούν στους παραλήπτες. Ο 

δάσκαλος ενθαρρύνει τα παιδιά να προβληματιστούν σχετικά με την 

προηγούμενη συζήτηση δίνοντας μια λίστα με 5 λόγους για τους οποίους 

το να αγαπάς κάποιον!  

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και καταγράφει σημειώσεις σχετικά με: 

− πόσο καλά κάθε παιδί αναφερόταν στους λόγους για τους οποίους 

αγαπάει κάποιον 

− πόσο καλά κάθε παιδί αναγνώριζε τρόπους να δείχνει την αγάπη του 

σε κάποιον 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

Δραστηριότητα 5: Δίκαιη μεταχείριση 

Δικαιοσύνη: Εστίαση→ Δικαιοσύνη/Ισονομία 

Στόχοι  

Στο τέλος της δραστηριότητας τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● Αποκαλύπτουν συναισθήματα και κλίσεις για το πώς μπορεί να αισθάνεται ένα άτομο 

όταν παραμελείται ή/και περιθωριοποιείται 

● Βρουν λύσεις για την προώθηση της δικαιοσύνης 

● Αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως ίσους 

Ρύθμιση Στην τάξη, ατομική εργασία 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

●  Βίντεο "Η ισότητα των φύλων εξηγείται από τα παιδιά" 

https://www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM 

● Προβολέας 

● Σακί με καραμέλες 

● Λευκός πίνακας 

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Συζήτηση σε ολόκληρη την ομάδα 

● Αμφισβήτηση 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 2: Δυνατά σημεία και αξίες του χαρακτήρα 

Διάρκεια 20' 

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Φέρτε ένα σακουλάκι με καραμέλες που να περιέχει μερικές καραμέλες 

λιγότερες (ίσως 3-4) από το συνολικό αριθμό των παιδιών της τάξης. 

Μοιράστε το σακουλάκι και πείτε σε όλους ότι μπορούν να πάρουν μόνο 

μία. 

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 10 

λεπτά) 

Όταν τα παιδιά ανακαλύψουν την άδικη κατάσταση και ότι δεν 

υπάρχουν αρκετές καραμέλες για όλους, συζητήστε τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

1. Πώς ένιωσαν τα παιδιά που δεν πήραν τα γλυκά; 

2. Τι γίνεται με εκείνους που το έκαναν; 

3. Ποια θα ήταν η δίκαιη λύση του προβλήματος; 

Επεκτείνετε τη συζήτηση με την ερώτηση "Μπορείτε να σκεφτείτε μια 

άλλη κατάσταση κατά την οποία οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται 

https://www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM
https://www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

παραμελημένοι ή απορριπτέοι;". Δώστε χρόνο στα παιδιά να 

συζητήσουν. Για να επεκτείνει τη συζήτηση, ο εκπαιδευτικός θα 

προβάλει το βίντεο "Η ισότητα των φύλων εξηγείται από τα παιδιά" 

(https://www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM ) και θα δώσει 

χρόνο στα παιδιά να σκεφτούν και να συζητήσουν σε ζευγάρια 

αναλογιζόμενα τις προηγούμενες ιδέες τους.  

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Με βάση τις πληροφορίες που προκύπτουν από το βίντεο, θα αναπτυχθεί 

ένας πίνακας με τις καλύτερες λύσεις που δόθηκαν από τα παιδιά. Ο 

εκπαιδευτικός εστιάζει στη σημασία του να είμαστε δίκαιοι και να 

αντιμετωπίζουμε όλους ως ίσους. 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και καταγράφει σημειώσεις σχετικά με: 

− πόσο καλά κάθε παιδί εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους ήταν 

δίκαιο 

− πόσο καλά κάθε παιδί συμπεριφερόταν στα άλλα ως ίσος προς ίσο 

− πόσο καλά κάθε παιδί έβρισκε λύσεις για να αποκαταστήσει μια 

αδικία 
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Δραστηριότητα 6: Περίπατος εμπιστοσύνης 

Δικαιοσύνη: Εστίαση→ Ομαδική εργασία 

Στόχοι  

Στο τέλος της δραστηριότητας τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● Συνεργαστούν με μια ομάδα ή ένα ζευγάρι για την επίτευξη μιας αποστολής 

● Εμπιστευτούν άλλα άτομα να τους καθοδηγήσουν   

● Συζητούν για την εκτέλεση μιας ομαδικής εργασίας 

Ρύθμιση Υπαίθρια, ομαδική εργασία 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

● ένα κομμάτι ύφασμα 

● κουτί 

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 
● Παιχνίδι  

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 2: Δυνατά σημεία και αξίες του χαρακτήρα 

Διάρκεια 20' 

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 3 λεπτά) 

Ο δάσκαλος λέει στα παιδιά ότι θα παίξουν ένα παιχνίδι. Ένα αντικείμενο-

κλειδί για το παιχνίδι είναι κρυμμένο στο κουτί και τα παιδιά καλούνται 

να μαντέψουν τι είναι. Μόλις βρεθεί το κομμάτι ύφασμα, ο δάσκαλος 

εξηγεί στα παιδιά τις οδηγίες του παιχνιδιού. 

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 14 

λεπτά) 

Αυτή η δραστηριότητα παιχνιδιού στην ύπαιθρο μπορεί να γίνει είτε σε 

ζευγάρια είτε σε ομάδες. Ο ιδανικός χώρος παιχνιδιού είναι ένας 

ασφαλής, κλειστός εξωτερικός χώρος (όπως μια αυλή ή ένα μικρό 

πάρκο), στον οποίο υπάρχει μια περιοχή εκκίνησης και μια περιοχή 

τερματισμού. Το ένα παιδί έχει δεμένα τα μάτια και περιστρέφεται 

γύρω από το παιχνίδι. Μετακινήστε το παιδί μερικά βήματα, ώστε να 

μην βρίσκεται στην ίδια θέση που βρισκόταν πριν. Στη συνέχεια, βάλτε 

ένα άλλο παιδί να έρθει και να ενεργήσει ως οδηγός. Ο οδηγός πρέπει 

να οδηγήσει το παιδί με τα δεμένα μάτια στην περιοχή τερματισμού - 

αλλά δεν μπορεί να το αγγίξει και μπορεί να δώσει μόνο λεκτικές 

ενδείξεις. Για να γίνει το παιχνίδι πιο δύσκολο, ο οδηγός δεν μπορεί να 

χρησιμοποιήσει καμία καθοδηγητική γλώσσα. Έτσι, αντί να λέει απλά 

"πήγαινε 5 βήματα μπροστά, μετά πήγαινε 5 βήματα αριστερά", ο 

οδηγός μπορεί να λέει μόνο οδηγίες όπως "περπάτα μέχρι να πατήσεις 
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σε ένα κλαδί", ακολουθούμενη από "τώρα κατευθύνσου προς το 

δέντρο", και το παιδί θα καθοδηγείται από τη θέση της φωνής του 

οδηγού.  

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 3 λεπτά) 

Στο τέλος του παιχνιδιού, ο δάσκαλος καλεί τα παιδιά να 

προβληματιστούν σχετικά με το ρόλο του παίκτη και του καθοδηγητή στο 

παιχνίδι, για να καθοδηγήσει τη συζήτηση σχετικά με τη σημασία της 

συνεργασίας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων για την επίτευξη 

ενός ομαδικού στόχου. 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και καταγράφει σημειώσεις σχετικά με: 

− πόσο καλά κάθε παιδί κατανόησε τη σημασία της ομαδικής 

εργασίας 

− πόσο καλά κάθε παιδί συνεργάστηκε με τους άλλους  

− πόσο καλά κάθε παιδί ακολουθούσε τις οδηγίες του συνοδού 
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Δραστηριότητα 7: Αστείες στιγμές 

Υπέρβαση: Εστίαση→ Χιούμορ 

Στόχοι  

Στο τέλος της δραστηριότητας τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● Μοιραστούν αστεία παιχνίδια/αστεία/ταινίες με την ομάδα 

● Εξηγήσουν γιατί κάτι τους φαίνεται αστείο 

● Προσδιορίσουν τα πλεονεκτήματα του γέλιου 

Ρύθμιση Σπίτι & Τάξη, κύκλος ολόκληρης ομάδας 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

●  φύλλα χαρτιού 

● Μολύβια, χρωματιστοί μαρκαδόροι κ.λπ. 

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Συζήτηση σε ολόκληρη την ομάδα 

● Παρουσίαση  

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 2: Δυνατά σημεία και αξίες του χαρακτήρα 

Διάρκεια 20' 

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Τα παιδιά καλούνται να συζητήσουν με τα μέλη της οικογένειάς τους και 

να επιλέξουν ένα αστείο, ένα χιουμοριστικό παιχνίδι ή μια αστεία ταινία 

που γνωρίζουν ή είναι εξοικειωμένα με αυτήν για να το μοιραστούν ή να 

παίξουν με τους συμμαθητές τους. 

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 10 

λεπτά) 

Κάθε παιδί θα έχει λίγο χρόνο για να παρουσιάσει το 

αστείο/παιχνίδι/ταινία και να εξηγήσει τι το κάνει αστείο! Τα άλλα 

παιδιά ανατροφοδοτούν τον παρουσιαστή σχετικά με το τι τους φάνηκε 

αστείο. Μετά τις παρουσιάσεις, κάθε παιδί φτιάχνει μια αστεία 

ζωγραφιά του αστείου/παιχνιδιού/ταινίας και τη μοιράζεται με το φίλο 

του/της. 

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Τα παιδιά παρουσιάζουν τις αστείες ζωγραφιές τους στην υπόλοιπη τάξη 

και δίνουν πληροφορίες για το τι τις κάνει αστείες. Πραγματοποιείται μια 

σύντομη συζήτηση για τη σημασία του χιούμορ εστιάζοντας στα 

πλεονεκτήματα του γέλιου.  

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και καταγράφει σημειώσεις σχετικά με: 
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− πόσο καλά κάθε παιδί κατανοούσε το χιούμορ 

− πόσο καλά κάθε παιδί εξηγούσε τα πλεονεκτήματα του γέλιου 
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