Εισηγήσεις
προς Εκπαιδευτικούς

Σπλέπεηεο
(Consequences)
Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό
Οη ηζηνξίεο παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά από καζεζηαθέο εκπεηξίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα
ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηώλ. Κάζε ηζηνξία πξνζεγγίδεη
ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο, νη νπνίνη αθνξνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο
ησλ καζεηώλ, ηε ζπλαίζζεζε ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο επζύλεο θαη ηε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξόινπ ηνπο σο ελεξγνί πνιίηεο. Δπηπιένλ, νη ηζηνξίεο αμηνπνηνύλ
ζαθείο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο θαη παξέρνπλ δπλαηόηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε
δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρεδίσλ καζεκάησλ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο
γηα ηελ αλάγλσζε γξαπηώλ θεηκέλσλ θαη ηελ παξαγσγή θαη θαηαλόεζε ηνπ πξνθνξηθνύ
ιόγνπ ζην κάζεκα ηεο γιώζζαο. Σέινο, νη ηζηνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ελζαξξύλνπλ ηα
παηδηά λα γίλνπλ ζθεπηόκελνη θαη αλεμάξηεηνη αλαγλώζηεο (δείηε ην Παξάξηεκα 2).

Πώς αξιοποιούνται οι ιστορίες
Κάζε ηζηνξία έρεη ζρεδηαζηεί, έηζη ώζηε λα παξνπζηάδεηαη ζε δηαδξαζηηθό αζπξνπίλαθα. Οη
καζεηέο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ, είηε αηνκηθά είηε ζε νκάδεο, κε ή ρσξίο θαζνδήγεζε.
ε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο θάζε ηζηνξίαο νη αλαγλώζηεο θαινύληαη λα πάξνπλ κηα
απόθαζε, ε νπνία ζα επεξεάζεη ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο, θαζώο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα
ππνζηνύλ ηα πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ.

Σχέδια μαθημάτων
Σα παξαθάησ ζρέδηα καζεκάησλ αμηνπνηνύλ ηηο ηζηνξίεο, σο αθνξκή γηα ηελ πεξαηηέξσ
δηεξεύλεζε ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ θαη έρνπλ θνηλή δνκή:







Μαζεζηαθνί ζηόρνη: νη καζεζηαθνί ζηόρνη ζεκεηώλνληαη σο εμήο:
o Με (γ/θ) απηνί πνπ αθνξνύλ ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ζηελ θαηαλόεζε
θεηκέλνπ
o Με (δ) απηνί πνπ αθνξνύλ ζε δεμηόηεηεο
o Με (ζ/α) απηνί πνπ αθνξνύλ ζε ζηάζεηο θαη αμίεο
Αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο ζηελ ηάμε, σο ην πξώην βήκα γηα ηελ εηζαγσγή ζην ζέκα
πνπ πξαγκαηεύεηαη ε ηζηνξία θαη ζηνπο βαζηθνύο καζεζηαθνύο ζηόρνπο πνπ ηίζεληαη.
Σπδήηεζε πάλσ ζηα θύξηα ζέκαηα, θαζώο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο, ηα παηδηά
θαινύληαη λα πάξνπλ απνθάζεηο.
Αηνκηθέο ή νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη αζθήζεηο, ώζηε ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ
ζε βάζνο ηηο θεληξηθέο ηδέεο ηεο ηζηνξίαο.
Σπδήηεζε κε όιε ηελ ηάμε.

Οη δξαζηεξηόηεηεο θαη νη αζθήζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ
ηεο ηάμεο. Ζ θάζε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα γίλεη κεκνλσκέλα ζε κία δηδαθηηθή ώξα ή κπνξεί
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λα επεθηαζεί ρξνληθά ζε πεξηζζόηεξεο δηδαθηηθέο ώξεο, έηζη ώζηε λα απνηειέζεη κηα εληαία
ελόηεηα πάλσ ζε ζέκαηα όπσο ε θηιία, ε πίεζε ζπλνκειίθσλ (peer-pressure), ν
ζεβαζκόο πξνο ηνπο άιινπο, ε ρξήζε βίαο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, θιπ. Οη εθπαηδεπηηθνί
κπνξνύλ λα δηακνξθώζνπλ θαη λα εληάμνπλ θαη δηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο ζηα ζρέδηα
καζήκαηνο πνπ πξνεηνηκάδνπλ.
Οη παξνύζεο νδεγίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό έρνπλ ζρεδηαζηεί, έηζη ώζηε λα είλαη επέιηθηεο,
ελώ νη δξαζηεξηόηεηεο επέθηαζεο απνηεινύλ απιά εισηγήσεις, γηα ηελ πεξαηηέξσ
αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Φπζηθά, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα ηηο πξνζαξκόζνπλ, έηζη
ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπο.
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Σχέδια μαθημάτων
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Ιστορία 1:

Γι’ αυτό είναι οι φίλοι!

Κεντρικό θέμα:

Πώς κάνουμε καινούριες φιλίες και πώς
διατηρούμε τις παλιές

Ηλικιακή ομάδα στόχου:

Έκτη τάξη δημοτικού

Μαθησιακοί στόχοι:
Οη καζεηέο αλακέλεηαη:
•
Να θαηαλνήζνπλ ηε θύζε ηεο βίαο ζην ζρνιηθό θαη εμσζρνιηθό πεξηβάιινλ
θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηέο ηεο (γ/θ).
•
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ όηη νη πξάμεηο ηνπο έρνπλ
ζπλέπεηεο (γ/θ).
•
Να θάλνπλ θαηλνύξηεο θηιίεο θαη λα δηαηεξνύλ ηηο παιηέο (δ).
•
Να ζπκκεξίδνληαη ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ άιισλ
(δ).
•
Να αλαπηύζζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα λα ιύλνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο θαη γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ησλ
ζπλνκειίθσλ ηνπο (δ).
•
Να εθηηκνύλ ηνπο θίινπο ηνπο, σο κηα πεγή ακνηβαίαο ππνζηήξημεο (ζ/α)
•
Να λνηάδνληαη γηα ηνπο άιινπο θαη λα δείρλνπλ επαηζζεζία γηα ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο (ζ/α).

Ανάγνωση στην τάξη
Απόθαζε 1: Ννκίδεηε όηη πξέπεη λα πάξεη θαη ν Γηάλλεο κέξνο ζηε θάξζα κε ηα
κελύκαηα;
•
•
•

Πώο ληώζεη ν Χξήζηνο όηαλ ιακβάλεη ηα κελύκαηα ζην θηλεηό ηνπ;
Γηαηί ν Χξήζηνο δελ απνθαιύπηεη ζηε κεηέξα ηνπ ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη κε ηα
κελύκαηα πνπ ιακβάλεη;
Έθαλε θαιά ν Χξήζηνο πνπ κίιεζε κε ηνλ θύξην Γηώξγν; Δζύ ηη ζα έθαλεο ζηε
ζέζε ηνπ;

Απόθαζε 2: Ννκίδεηε όηη πξέπεη ν Γηάλλεο λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα θξύςνπλ
ην θηλεηό, ή κήπσο πξέπεη λα κηιήζεη ζε θάπνην δάζθαιν;
•
•
•

Πώο λνκίδεηε όηη ληώζεη ν Γηάλλεο γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξνληαη ηα
παηδηά ζηνλ Χξήζην;
Ννκίδεηε όηη ζα έπξεπε ν Χξήζηνο λα παξαδερηεί θάηη πνπ δελ έρεη θάλεη;
Πώο ληώζνπλ νη γνλείο ηνπ Χξήζηνπ όηαλ επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν;
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Απόθαζε 3: Ννκίδεηε όηη ν Γηάλλεο πξέπεη λα πεη ηελ αιήζεηα;
•
•

Ννκίδεηε όηη ν Γηάλλεο πξέπεη λα εμεγήζεη ζηνπο γνλείο ηνπ, ηη αθξηβώο
ζπκβαίλεη;
Έθαλε θαιά ν Γηάλλεο, πνπ ζηακάηεζε λα πεγαίλεη ζην ζρνιείν; Δζύ ηη ζα
έθαλεο ζηε ζέζε ηνπ;

Σπδήηεζε κε όιε ηελ ηάμε
ηαζείηε ζηνλ ηξόπν πνπ ηα παηδηά θέξνληαη ζηνλ Χξήζην. πδεηήζηε γηα ηε ρξήζε
ηόζν ηεο ζσκαηηθήο, όζν θαη ηεο ςπρνινγηθήο βίαο ζην ζρνιηθό θαη εμσζρνιηθό
πεξηβάιινλ. Πξνηξέςηε ηνπο καζεηέο ζαο λα δνπλ ηελ θαηάζηαζε από δηαθνξεηηθέο
πιεπξέο, π.ρ. από ηελ πιεπξά ηνπ ζύκαηνο, ηνπ καζεηή πνπ αζθεί ηε βία, ησλ
παηδηώλ πνπ απιά είλαη κάξηπξεο κηαο ηέηνηαο ζθελήο, ησλ δαζθάισλ θαη ησλ
γνλέσλ.
•

Πώο λνκίδεηε όηη ληώζεη ν Χξήζηνο όηαλ ηνλ θνξντδεύνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ;

Ο ηξόπνο πνπ θέξνληαη ηα παηδηά ζηνλ Χξήζην θαη νη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ
("Γεηα ραξά ζνπ! Γελ ζα 'ζεια λα 'κνπλ ζηε ζέζε ζνπ!") ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ σο
εθδειώζεηο ξαηζηζηηθέο. Απηή είλαη κηα θαιή αθνξκή, γηα ηελ αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο
θπιεηηθήο ηζόηεηαο θαη ηεο ππνρξέσζεο ησλ παηδηώλ λα αλαθέξνπλ πεξηζηαηηθά
ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο.

Δραστηριότητες επέκτασης
Γξαζηεξηόηεηα 1: «Βξείηε θάπνηνλ ν νπνίνο....
Οξγαλώζηε ηελ ηάμε ζε κηθξέο νκάδεο. Εεηήζηε από ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ γηα
ηηο εκπεηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνξία. Βξείηε θάπνηνλ ν νπνίνο….
•
•
•

Να έρεη δεη θάπνηνλ λα πθίζηαηαη βίαηε κεηαρείξηζε από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ,
αιιά ν ίδηνο δελ κπνξνύζε λα θάλεη θάηη. Πώο έλησζε;
Να έρεη βξίζεη θάπνηνλ. Πώο έλησζε;
Να έρεη ππνζηεί βία από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Πώο έλησζε;

ηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα ελζαξξύλεηε ηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνύλ κε ηελ ππόινηπε
ηάμε, ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο θόβνπο ηνπο θαη λα ηνπο εμεγήζεηε πνηεο δπλαηόηεηεο
ζηήξημεο ππάξρνπλ ζην ζρνιείν, π.ρ. κπνξνύλ:
•
•
•

Να κηιήζνπλ κε έλαλ θίιν.
Να αλαδεηήζνπλ βνήζεηα θαη ππνζηήξημε από ηνπο ζπλνκήιηθνύο ηνπο.
Να κηιήζνπλ κε ηε δαζθάια, ή ηνλ δάζθαιό ηνπο, ή κε θάπνηνλ άιινλ ελήιηθα
ζην ζρνιείν.

Γξαζηεξηόηεηα 2: Yπόδπζε ξόισλ
Οξγαλώζηε ηελ ηάμε ζε δεπγάξηα ή κηθξέο νκάδεο θαη δεηήζηε από ηνπο καζεηέο λα
παίμνπλ δηάθνξνπο ξόινπο, ζε ζελάξηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύπηνπλ από ηελ
ηζηνξία, π.ρ.:
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•
•
•
•

Μηα ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ πξνζώπσλ ηεο ηζηνξίαο, π.ρ. ηεο Διέλεο θαη ηνπ
Γηάλλε, θαηά ηελ νπνία πξνζπαζνύλ λα πείζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ λα απνδερζεί
ηε δηθή ηνπ άπνςε.
Να πάξνπλ κηα ζπλέληεπμε από έλα πξόζσπν ηεο ηζηνξίαο, π.ρ. ηνλ Χξήζην,
ηνλ Γηάλλε.
Μηα ζπδήηεζε κεηαμύ ηνπ δαζθάινπ, ηνπ θύξηνπ Γηώξγνπ θαη ηνπ Χξήζηνπ.
Μηα ζπδήηεζε κεηαμύ θάπνηνπ παηδηνύ ζηελ ηζηνξία, π.ρ. ηνπ Χξήζηνπ ή ηεο
Διέλεο, κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.

Γξαζηεξηόηεηα 3: Αιιάμηε ζέζε
Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ ζεκαληηθώλ
ζεκάησλ πνπ ζίγεη ε ηζηνξία, όπσο ε βία ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ν ξαηζηζκόο. Ζ
δξαζηεξηόηεηα απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί σο εμήο:
Αιιάμηε ζέζε εάλ ...
•
•
•

αο ζηελνρσξεί λα ζαο θνξντδεύνπλ ηα άιια παηδηά.
Έρεηε δεη θάπνηνλ ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ ζαο λα πθίζηαηαη ηε βίαηε
ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ.
Έρεηε αθνύζεη, ηπραία, παηδηά λα θάλνπλ ξαηζηζηηθά ζρόιηα.
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Γξαζηεξηόηεηα 4: Έθζεζε
Δλζαξξύλεηε ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε βνεζεηηθή δνκή πνπ αθνινπζεί,
γηα λα ζπλνςίζνπλ ηη έρνπλ κάζεη από ηελ ηζηνξία.

Όλνκα:
Ζκεξνκελία:
Σίηινο:
Σν αγαπεκέλν κνπ πξόζσπν είλαη:
. Δίλαη ην αγαπεκέλν κνπ πξόζσπν γηαηί

Πηζηεύσ όηη ηα άιια παηδηά ζπκπεξηθέξνληαη άζρεκα, επεηδή

Σν ιέσ απηό, δηόηη:

Οη ιέμεηο πνπ ζα δηάιεγα γηα λα πεξηγξάςσ πώο ληώζεη ν Χξήζηνο είλαη
θαη

,
Δάλ εγώ ήκνπλ δάζθαινο/δαζθάια ζα

Δάλ ήκνπλ ν παηέξαο ή ε κεηέξα ηνπ Χξήζηνπ, ζα αηζζαλόκνπλ
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Ιστορία 2:

Μια βόλτα στην πισίνα

Κεντρικό θέμα:

Η φιλία και η πίεση συνομηλίκων

Ηλικιακή ομάδα στόχου:

Πέμπτη τάξη δημοτικού

Μαθησιακοί στόχοι:
Οη καζεηέο αλακέλεηαη :
•
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πόζν ηζρπξή κπνξεί λα είλαη ε
επηξξνή θαη ε πίεζε πνπ αζθνύλ πάλσ ηνπο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο (γ/θ).
•
Να εθηηκήζνπλ ην πξνλόκην ηεο θηιίαο θαη ηηο πηζαλέο πξνθιήζεηο πνπ
κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ (γ/θ).
•
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ όηη νη πξάμεηο ηνπο έρνπλ
ζπλέπεηεο (γ/θ).
•
Να θάλνπλ θαηλνύξηεο θηιίεο θαη λα δηαηεξνύλ ηηο παιηέο (δ).
•
Να αληηζηέθνληαη ζηελ αλεπηζύκεηε πίεζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ
ζπλνκήιηθώλ ηνπο (δ).
•
Να αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε ησλ πξάμεώλ ηνπο (ζ/α).
Απηή ε ηζηνξία πξνζθέξεη επίζεο, ηελ επθαηξία γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ, ζρεηηθά κε:
•

Σηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο, ηόζν γηα ην ίδην ην παηδί, όζν θαη
γηα ηνπο άιινπο (γ/θ).

Ανάγνωση στην τάξη
Απόθαζε 1: Ννκίδεηε όηη πξέπεη ε Μαίξε λα θαπλίζεη έλα ηζηγάξν;
•
•
•

Γηαηί λνκίδεηε όηη ε Καίηε πξνζπάζεζε λα πείζεη ηηο θίιεο ηεο λα δνθηκάζνπλ θη
απηέο έλα ηζηγάξν;
Πηζηεύεηε όηη ε απάληεζε ηεο όθεο ήηαλ εύζηνρε; Γηαηί;
Πώο λνκίδεηε όηη έλησζε ε Μαίξε, όηαλ θαηάιαβε όηη ηελ είδε ν θύξηνο
Παπαδόπνπινο;

Απόθαζε 2: Ννκίδεηε όηη πξέπεη ε Μαίξε λα επηζηξέςεη ηα γπαιάθηα ζηε Σόθε;
•
•
•

Γηαηί ν λαπαγνζώζηεο δήηεζε από ηε Μαίξε λα βγεη από ηελ πηζίλα; Ννκίδεηε
όηη απηό ήηαλ ζσζηό;
Πώο λνκίδεηε όηη έλησζε ε Μαίξε;
Ζ Καίηε ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ θαιή θίιε; Γηαηί;
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Απόθαζε 3: Ννκίδεηε όηη πξέπεη λα νκνινγήζεη ε Μαίξε όηη ηα θνξίηζηα
έζπαζαλ ην παγθάθη, ή κήπσο λα παξακείλεη ζησπειή;
•

Ννκίδεηε όηη ηα θνξίηζηα πξέπεη λα νκνινγήζνπλ όηη έζπαζαλ ην παγθάθη; ε
πνηνλ λα ην πνπλ;
Πώο λνκίδεηε όηη έλησζε ε Μαίξε, θαζώο γύξηδε ζην ζπίηη ηεο;

•

Σπδήηεζε κε όιε ηελ ηάμε
•
•
•
•

αο είλαη δύζθνιν λα ιέηε «όρη» ζηνπο θίινπο ζαο; Γηαηί;
Πνηεο θξάζεηο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε γηα λα ελλνείηε «όρη»;
Πνην πξόζσπν ηεο ηζηνξίαο ζαο άξεζε πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν; Γηαηί;
Πηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο είλαη απνδεθηό λα κελ πείηε
ηελ αιήζεηα;
Ση έκαζε ε Μαίξε από ηε βόιηα ηεο ζηελ πηζίλα;

•

Απηή ε ηζηνξία πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο, λα αληηιεθζνύλ ηηο βιαβεξέο
ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηεο δσήο
ρσξίο ηζηγάξν.

Δραστηριότητες επέκτασης
Γξαζηεξηόηεηα 1: Αιιάμηε ζέζε
Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή παξέρεη έλα ζπλεξγαηηθό πιαίζην ππνζηήξημεο γηα λα
δηεξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε ηζηνξία, όπσο ε θηιία, ε πίεζε
ζπλνκειίθσλ, ε αηνκηθή επζύλε θαη ε εηιηθξίλεηα. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή κπνξεί λα
πινπνηεζεί σο εμήο:
1. Αιιάμηε ζέζε εάλ ...


«...νη θίινη ζαο είλαη ζεκαληηθνί γηα εζάο».



«...πηζηεύεηε όηη είζηε έλαο θαιόο θίινο ή κηα θαιή θίιε».

2. Σπκπιεξώζηε ηελ πξόηαζε
Οη καζεηέο θάζνληαη ζε θύθιν. Κάληε ηνλ γύξν ηνπ θύθινπ, δίλνληαο ζε θάζε καζεηή
ηελ επθαηξία λα ζπκπιεξώζεη κηα πξόηαζε, π.ρ.
Ο θίινο ή ε θίιε είλαη θάπνηνο/α πνπ ..............
Με θάλεη επηπρηζκέλν/ε, όηαλ νη θίινη κνπ ..........
Με θάλεη δπζηπρηζκέλν/ε, όηαλ νη θίινη κνπ .........
Όηαλ είκαη ιππεκέλνο/ε, ν θίινο κνπ ή ε θίιε κνπ ..........
Έλαο θίινο δείρλεη όηη κε λνηάδεηαη, όηαλ ............
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Σν γλώξηζκα πνπ ςάρλσ ζε έλαλ θίιν ή ζε κηα θίιε είλαη ........... επεηδή .........
Γξαζηεξηόηεηα 2: Υπνζηεξίδνπκε ηηο απόςεηο καο (δείηε ην Παξάξηεκα 3)
Με αθνξκή ηελ ηζηνξία, ζπδεηήζηε ην ζέκα ηεο πίεζεο ζπλνκειίθσλ. Οη καζεηέο
πξέπεη λα απνθαζίζνπλ πώο ζα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο πίεζεο ζπλνκειίθσλ.
Οξγαλώζηε ηελ ηάμε ζε δεπγάξηα. Οη καζεηέο εμαζθνύληαη ζην λα εθθξάδνληαη κε
απηνπεπνίζεζε, έηζη ώζηε λα πείζνπλ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο. Μνηξάζηε ζε θάζε
δεπγάξη θάξηεο κε ζελάξηα θαη νη καζεηέο, ελαιιάμ, αλαιακβάλνπλ ηνπο παξαθάησ
ξόινπο:
α. θάπνηνλ πνπ πξνζπαζεί λα πείζεη ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ
β. θάπνηνλ πνπ αληηζηέθεηαη ζηηο ζέζεηο πνπ εθθξάδεη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ.
ην ηέινο, ξσηήζηε ηνπο καζεηέο πώο ηα πήγαλ θαη ηη ζα ήζειαλ λα κνηξαζηνύλ κε
ηελ ππόινηπε ηάμε. Σνλίζηε πόζν ζεκαληηθό είλαη λα απνθεύγνπλ ηελ επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά.
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Ιστορία 3:

Η παρέα τεμπελιάζει

Κεντρικό θέμα:

Ο σεβασμός προς τους άλλους και
η αντιπαράθεση

Ηλικιακή ομάδα στόχου:

Έκτη τάξη δημοτικού

Μαθησιακοί στόχοι:
Οη καζεηέο αλακέλεηαη:
•
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πόζν ηζρπξή κπνξεί λα είλαη ε
επηξξνή θαη ε πίεζε πνπ αζθνύλ επάλσ ηνπο νη ζπλνκήιηθνί ηνπο (γ/θ).
•
Να αληηιακβάλνληαη θαη λα θαηαλννύλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ νδεγνύλ ζε
αληηπαξαζέζεηο θαη ζε ζπγθξνύζεηο (γ/θ).
•
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ όηη νη πξάμεηο ηνπο έρνπλ
ζπλέπεηεο (γ/θ).
•
Να αλαπηύζζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα λα ιύλνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο θαη γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ησλ
ζπλνκήιηθώλ ηνπο (δ).
•
Να λνηάδνληαη γηα ηνπο άιινπο θαη λα δείρλνπλ επαηζζεζία γηα ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο (ελζπλαίζζεζε) (ζ/α).
Δπηπξόζζεηα, απηή ε ηζηνξία πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε:
•

Σηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηεο θαηαλάισζεο αιθννινύρσλ πνηώλ.

Ανάγνωση στην τάξη
Απόθαζε 1: Ννκίδεηε όηη ν Σηαύξνο θαη ν Μάξηνο πξέπεη θαη απηνί λα έξζνπλ ζε
αληηπαξάζεζε κε ηελ ειηθησκέλε γπλαίθα, ή κήπσο θαιύηεξα λα πάλε ζηα
ζπίηηα ηνπο;
•
•
•
•

Γηαηί ν ηαύξνο θαη νη θίινη ηνπ ζπλαληηνύληαη έμσ από ην καγαδί; Πνύ αιινύ ζα
κπνξνύζαλ λα ζπλαληηνύληαη;
Γηαηί ζέιεη ν θαηαζηεκαηάξρεο λα θύγνπλ ηα παηδηά από ην ρώξν έμσ από ην
καγαδί ηνπ;
Πώο λνκίδεηε όηη ληώζεη ε ειηθησκέλε γπλαίθα;
Γηαηί απνθαιεί ηα παηδηά «παιηναιήηεο»;

Απόθαζε 2: Ννκίδεηε όηη ν Σηαύξνο ζα πξέπεη λα θεξζεί θη απηόο άζρεκα ζηελ
ειηθησκέλε γπλαίθα;
•

Γηαηί πηζηεύεηε όηη ηα λεαξά παηδηά θέξζεθαλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν;
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•
•

Πώο λνκίδεηε όηη ληώζεη ν ηαύξνο, όηαλ ε αζηπλνκία θαηαθζάλεη ζην ζπίηη ηνπ;
Αλ ήζαζηε νη γνλείο ηνπ ηαύξνπ, πώο ζα αληηδξνύζαηε;

Σπδήηεζε κε όιε ηελ ηάμε
•

•

πδεηήζηε γηα ηελ έλλνηα ηεο αληηπαξάζεζεο θαη ηεο ζύγθξνπζεο. θεθηείηε
θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αληηπαξάζεζε ή θαη ζε
ζύγθξνπζε. Βνεζήζηε ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ όηη πάληνηε ππάξρνπλ
«δύν πιεπξέο ζε θάζε ηζηνξία».
Δλζαξξύλεηε ηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνύλ κε ηελ ππόινηπε ηάμε ηηο εκπεηξίεο
ηνπο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο αληηθνηλσληθήο θαη επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο
ελαληίνλ κεκνλσκέλσλ αηόκσλ αιιά θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ.

Δραστηριότητες επέκτασης
Ζ ηζηνξία απηή δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο
θαηαλάισζεο αιθννινύρσλ πνηώλ θαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ ζρεηηθά κε ηηο
επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε θαηαλάισζε αιθνόι από ηνπο λένπο, όπσο είλαη ην
πξόβιεκα ηεο κέζεο.
ην κάζεκα, ζα κπνξνύζε λα πξνζθιεζεί έλαο αζηπλνκηθόο, γηα λα ζπδεηήζεη κε
ηνπο καζεηέο πάλσ ζην ζέκα ηεο παξαβαηηθόηεηαο ησλ λέσλ θαη ην ξόιν ηεο
αζηπλνκίαο.
Γξαζηεξηόηεηα 1: Σηάζεηο θαη Αμίεο (δείηε ην Παξάξηεκα 4)
Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή κπνξεί λα γίλεη είηε κε νιόθιεξε ηελ ηάμε, είηε κε ηελ ηάμε
νξγαλσκέλε ζε νκάδεο. Γηαβάδνληαη θσλαρηά, παξαδείγκαηα αληηθνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο από ηηο θάξηεο θαη νη καζεηέο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ εάλ ε θάζε
ζπκπεξηθνξά είλαη:
•
•
•

Απνδεθηή
Απνδεθηή κόλν ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο
Γελ είλαη πνηέ απνδεθηή

ην ηέινο, θάζε νκάδα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ζηελ ηάμε ηηο επηινγέο ηεο θαη λα ηηο
αηηηνινγήζεη.
Γξαζηεξηόηεηα 2: Έθζεζε
Εεηήζηε από ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ηελ ηζηνξία ζε πξώην πξόζσπν, από ηελ
πιεπξά ηεο θπξίαο Ησάλλνπ, εζηηάδνληαο ζην πώο απηή αληηιακβάλεηαη ηα λεαξά
παηδηά.

12

Ιστορία 4:

Το πρόβλημα με τον Παππού

Κεντρικό θέμα:

Η διαχείριση των συναισθημάτων και
η ενσυναίσθηση

Ηλικιακή μάδα στόχου:

Τετάρτη τάξη δημοτικού

Μαθησιακοί στόχοι:
Οη καζεηέο αλακέλεηαη:
•
Να αληηιακβάλνληαη θαη λα θαηαλννύλ ην εύξνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο,
αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ.
•
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ όηη ηα ζπλαηζζήκαηα αιιάδνπλ
όηαλ ζπκβαίλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δσή, θαζώο θαη ζε πεξίπησζε
απώιεηαο αγαπεκέλσλ πξνζώπσλ.
•
Να δηαρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη λα αληηκεησπίδνπλ ζηε
δσή ηνπο ηελ αιιαγή, αιιά θαη θαηλνύξηεο θαηαζηάζεηο.

Ανάγνωση στην τάξη
Απόθαζε 1: Ννκίδεηε όηη ν Σηέιηνο πξέπεη λα δηακαξηπξεζεί ή λα παξακείλεη
ζησπειόο;
•
•
•
•

Γηαηί ν ηέιηνο αηζζάλεηαη κπεξδεκέλνο θαη ζπγρπζκέλνο όηαλ ν παππνύο ηνπ
θαηαθζάλεη ζην ζπίηη;
ε πνηνλ άιινλ ζα κπνξνύζε λα κηιήζεη ν ηέιηνο γηα ην πώο ληώζεη;
Δζύ ηη ζα έθαλεο ζηε ζέζε ηνπ;
Πώο λνκίδεηε όηη ληώζεη ν παππνύο;

Απόθαζε 2: Ννκίδεηε πσο ζα έπξεπε λα θύγεη γηα ιίγν θαηξό από ην ζπίηη, ν
Σηέιηνο; Μήπσο ζα έπξεπε λα κείλεη θαη λα κηιήζεη ζηε κεηέξα ηνπ;
•
•
•

Πώο λνκίδεηε όηη ληώζεη ε κεηέξα ηνπ ηέιηνπ γηα ηελ θαηλνύξηα θαηάζηαζε ζην
ζπίηη;
Ννκίδεηε όηη ν ηέιηνο πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα δεη ηα πξάγκαηα από ηελ
πιεπξά ηεο κεηέξαο ηνπ;
Γηαηί είλαη επηθίλδπλν λα θύγεη από ην ζπίηη ν ηέιηνο;

Απόθαζε 3: Ννκίδεηε όηη ζα ήηαλ θαιό λα ζπδεηήζεη ν Σηέιηνο κε ηε κεηέξα ηνπ
γηα ην πώο ληώζεη ή λα κηιήζεη ζε θάπνηνλ ζην ζρνιείν;
•

Ση έκαζε ν ηέιηνο από απηήλ ηελ εκπεηξία;
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Σπδήηεζε κε όιε ηελ ηάμε
ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα ελζαξξύλεηε ηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνύλ κε ηελ ππόινηπε
ηάμε ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο θόβνπο ηνπο θαη λα ηνπο εμεγήζεηε πνηεο δπλαηόηεηεο
ζηήξημεο ππάξρνπλ ζην ζρνιείν, π.ρ. κπνξνύλ:
•
•
•

Να κηιήζνπλ κε έλαλ θίιν.
Να αλαδεηήζνπλ βνήζεηα θαη ππνζηήξημε από ηνπο ζπλνκήιηθνύο ηνπο.
Να κηιήζνπλ κε ηε δαζθάια, ή ηνλ δάζθαιό ηνπο, ή κε θάπνηνλ άιινλ ελήιηθα
ζην ζρνιείν.

Δραστηριότητες επέκτασης
Γξαζηεξηόηεηα 1: Τν αιθάβεην ησλ ζπλαηζζεκάησλ
Οξγαλώζηε ηελ ηάμε ζε νκάδεο ησλ 4-5 καζεηώλ. Εεηήζηε από ηελ θάζε νκάδα λα
ζπλζέζεη ην δηθό ηεο «αιθάβεην ησλ ζπλαηζζεκάησλ», π.ρ. Α = αλήζπρνο, Β =
βαξηεζηεκέλνο. Μπνξείηε λα δώζεηε ηέζζεξα έσο πέληε γξάκκαηα ζε θάζε νκάδα,
έηζη ώζηε ε άζθεζε λα γίλεη πην εύθνιε, γηα όιε ηελ ηάμε. Ο αιθαβεηηθόο θαηάινγνο
κε ην ιεμηιόγην ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο καζεηέο σο
βνήζεκα, γηα ηηο αζθήζεηο ζην κάζεκα ηεο γιώζζαο, π.ρ. κπνξείηε λα δεηήζεηε από
ηνπο καζεηέο λα ζπλζέζνπλ έλα πνίεκα, όπνπ ζα πεξηγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά
ηνπο, ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξίζηαζεο.
Γξαζηεξηόηεηα 2: Οη θάξηεο κε ηα ζπλαηζζήκαηα (δείηε ην Παξάξηεκα 5)
Μηα δξαζηεξηόηεηα γηα κηθξόηεξα παηδηά. Χξεζηκνπνηώληαο ηηο θάξηεο πνπ
αλαγξάθνπλ ζπλαηζζήκαηα, δεηήζηε από ηνπο κηθξνύο καζεηέο, λα ρσξίζνπλ ηηο
ιέμεηο ζε δύν νκάδεο: ηα θαιά - ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηα άζρεκα - αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα.
Οξγαλώζηε ηελ ηάμε ζε δεπγάξηα. Ο έλαο καζεηήο δηαιέγεη κηα θάξηα θαη ρσξίο λα ηε
δείμεη ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπ, κηκείηαη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, παίδνληαο
παληνκίκα, ρσξίο λα κηιάεη. Ο δεύηεξνο καζεηήο πξέπεη λα καληέςεη ην ζπλαίζζεκα.
Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κέρξη ν θάζε καζεηήο λα έρεη νινθιεξώζεη 2-3 γύξνπο.
ηε ζπλέρεηα, όηαλ νινθιεξσζεί ην παηρλίδη, κπνξεί λα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε κε όιε
ηελ ηάμε.
Ρσηήζηε ηνπο καζεηέο πνπ κάληεςαλ ζσζηά, γηαηί είλαη θαιό λα έρεη θαλείο απηήλ ηε
δεμηόηεηα; Γηόηη ζνπ επηηξέπεη λα θαηαιάβεηο πώο ληώζεη θάπνηνο από ηελ έθθξαζε
ηνπ πξνζώπνπ ηνπ, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζηέθεηαη, θιπ. Γηαηί όκσο, ήηαλ δύζθνιν
λα καληέςνπλ θάπνηα ζπλαηζζήκαηα; Ίζσο θηαίεη ην όηη πνιιά ζπλαηζζήκαηα
εθδειώλνληαη κε παξόκνην ηξόπν, π.ρ. εμσηεξηθά ίζσο θαηλόκαζηε ην ίδην όηαλ
είκαζηε ιππεκέλνη ή δπζηπρηζκέλνη, ή όηαλ είκαζηε βαξηεζηεκέλνη ή θνπξαζκέλνη. Γηα
λα κάζνπκε πώο πξαγκαηηθά ληώζεη θάπνηνο πξέπεη λα κηιήζνπκε καδί ηνπ.
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Γξαζηεξηόηεηα 3: Αο γλσξηζηνύκε θαιύηεξα (δείηε ην Παξάξηεκα 6)
Μνηξάδεηε ζηνπο καζεηέο θάξηεο κε εξσηήζεηο. Ο θάζε καζεηήο πξέπεη λα κηιήζεη
ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ γηα ηηο εκπεηξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο θάξηεο. Πξέπεη λα
κηιήζνπλ, ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα παηδηά ηεο ηάμεο, ή αθόκε θαη κε παηδηά
πνπ δε γλσξίδνπλ πνιύ θαιά, εθόζνλ απηό είλαη εθηθηό. Δπεηδή νη εξσηήζεηο
αθνξνύλ θπξίσο ζπλαηζζήκαηα, απηέο βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα γλσξηζηνύλ
θαιύηεξα θαη ηνπο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ αλνηρηά, γηα ηα ζπλαηζζήκαηά
ηνπο.
Χσξηζκέλνη ζε δεπγάξηα, νη καζεηέο επηιέγνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία πνπ ζα
ήζειαλ θαη νη δύν λα κνηξαζηνύλ κε ηελ ππόινηπε ηάμε θαη ηελ παξνπζηάδνπλ.
Γξαζηεξηόηεηα 4: Φξνλνιόγην ζπλαηζζεκάησλ
Χξεζηκνπνηήζηε επίζεηα γηα λα πεξηγξάςεηε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ηέιηνπ ζε
δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο ηζηνξίαο, π.ρ. όηαλ κεηαθνκίδεη ζην ζπίηη ηνπ ν παππνύο, όηαλ
παίξλεη ηνλ έιεγρό ηνπ, όηαλ ηζαθώλεηαη κε ηε κεηέξα ηνπ, όηαλ ζπλαληάεη ζην πάξθν
ηε κεηέξα ηνπ Βαζίιε θαη όηαλ κηιάεη ζηε κεηέξα ηνπ γηα ηηο αλεζπρίεο ηνπ.
Οη καζεηέο θηηάρλνπλ έλα θνιάδ ζπλαηζζεκάησλ, ρξεζηκνπνηώληαο είηε δηθέο ηνπο
δσγξαθηέο, είηε θσηνγξαθίεο από πεξηνδηθά θαη δηάθνξνπο ηζηόηνπνπο, θιπ.
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Ιστορία 5:

Μπελάδες στον Ζωολογικό Κήπο

Key Theme:

Ατομική Ευθύνη

Ηλικιακή ομάδα στόχου:

Τρίτη τάξη του δημοτικού

Μαθησιακοί στόχοι:
Οη καζεηέο αλακέλεηαη:
•
Να είλαη εηιηθξηλείο θαη δίθαηνη θαη λα ζέβνληαη ηνπο θαλόλεο, ηνλ λόκν θαη ηα
πξόζσπα κε θύξνο (ζ/α).
•
Να αλαιακβάλνπλ πάληα ηελ επζύλε ησλ πξάμεώλ ηνπο (δ).
•
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ όηη νη πξάμεηο ηνπο έρνπλ
ζπλέπεηεο (γ/θ).

Ανάγνωση στην τάξη
Απόθαζε 1: Ννκίδεηε όηη ν Σίκνο πξέπεη λα δηακαξηπξεζεί, ή κήπσο λα
παξακείλεη ζησπειόο;
•
•

Γηαηί ε δαζθάια, ε θπξία Αλησλία, ιέεη ζηα παηδηά όηη πξέπεη όινη λα
παξακείλνπλ θαζηζκέλνη ζηηο ζέζεηο ηνπο ζην ιεσθνξείν;
Πώο λνκίδεηε όηη ληώζεη ν ίκνο ή ν Μάθεο όηαλ πξέπεη λα θάηζνπλ κπξνζηά
καδί κε ηε δαζθάια;

Απόθαζε 2: Ννκίδεηε όηη ζα έπξεπε ν Σίκνο λα πεδήμεη κέζα ζηνλ
πεξηθξαγκέλν ρώξν κε ηνπο πηγθνπΐλνπο;
•
•
•

Πώο ζα αηζζαλόζαζηαλ, εάλ ε ηζάληα ήηαλ δηθή ζαο;
Δζείο ηη ζα θάλαηε ζηε ζέζε ηνπ ίκνπ;
Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο, γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληέδξαζε ε Νίθε;

Απόθαζε 3: Ννκίδεηε όηη ν Σίκνο πξέπεη λα νκνινγήζεη όηη έρεη ηα γιπθά ζηελ
ηζάληα ηνπ;
•
•
•

Πώο λνκίδεηε όηη έλησζε ν Αληξέαο, όηαλ θαηάιαβε όηη ηα γιπθά έιεηπαλ;
Γηαηί λνκίδεηε όηη ηα παηδηά θέξνληαη έηζη, ζηνλ Αληξέα;
Πώο λνκίδεηε όηη ληώζεη ε κεηέξα ηνπ ίκνπ, όηαλ απηόο επηζηξέθεη ζην ζρνιείν
κεηά ηελ εθδξνκή;
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Σπδήηεζε κε όιε ηελ ηάμε
1. Γηαηί ππάξρνπλ νη θαλόλεο; Γηαηί ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθνί θαλόλεο ζε δηαθνξεηηθέο
πεξηζηάζεηο; θεθηείηε παξαδείγκαηα, όπσο νη θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ ζην ζρνιείν,
νη θαλόλεο νδηθήο θπθινθνξίαο, θιπ. Μπνξεί λα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε γηα ηελ
πξνζσπηθή θαη ηελ νκαδηθή αζθάιεηα.
2. πδεηήζηε γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα είκαζηε εηιηθξηλείο θαη λα αλαιακβάλνπκε ηελ
επζύλε ησλ πξάμεώλ καο. Δμεηάζηε θαη αλαιύζηε θάπνηεο άζρεκεο θαηαζηάζεηο
πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ, όηαλ δελ είκαζηε εηιηθξηλείο. Πώο ζα κπνξνύζακε λα
θεξζνύκε κε ππεπζπλόηεηα ζε θάζε πεξίπησζε;
3. Βξείηε καδί κε ηα παηδηά ηεο ηάμεο παξαδείγκαηα καζεηώλ πνπ απνηεινύλ
ππνδείγκαηα ππεπζπλόηεηαο ζην ζρνιείν, π.ρ. ζπκπαίρηεο ζην δηάιεηκκα, ηα κέιε
ηνπ καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, θιπ.

Δραστηριότητες επέκτασης
Γξαζηεξηόηεηα 1: Σπλέληεπμε
Έλαο καζεηήο ππνδύεηαη ηνλ ξόιν ηνπ ίκνπ. Ζ ππόινηπε ηάμε πξνεηνηκάδεη κηα
ζεηξά από εξσηήζεηο, ηηο νπνίεο θαη απεπζύλεη ζηνλ καζεηή «ίκν», π.ρ.:
•
•
•
•

Πέξαζεο θαιά θαηά ηελ επίζθεςή ζνπ ζηνλ δσνινγηθό θήπν; Γηαηί;
Πώο έλησζεο όηαλ έξημαλ ηελ ηζάληα ζνπ κέζα ζηνλ πεξηθξαγκέλν ρώξν κε
ηνπο πηγθνπΐλνπο;
Ση ζνπ είπε ε κεηέξα ζνπ όηαλ έθηαζεο ζπίηη;
Ο Μάθεο παξακέλεη θίινο ζνπ; Γηαηί;

Γξαζηεξηόηεηα 2: Σπκπιεξώζηε ηηο πξνηάζεηο
Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή κπνξεί λα γίλεη πξνθνξηθά ζηελ ηάμε ή λα δνζεί σο γξαπηή
άζθεζε:
•

Νηώζσ ................, όηαλ ηζαθώλνκαη κε θάπνηνλ θίιν κνπ.

•

Νηώζσ ................, όηαλ θάπνηνο θίινο κνπ κνπ δείμεη θαινζύλε.

•

Νηώζσ ................., όηαλ αθνύσ λα θνξντδεύνπλ θάπνηνλ.

•

Δάλ κνπ έθιεβαλ θάηη δηθό κνπ, ζα έλησζα .................
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Παράρτημα 1 – Σύνδεση με αναλυτικό πρόγραμμα
Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή αγσγή
Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα είλαη ελεξγνί πνιίηεο
Οη καζεηέο δηδάζθνληαη:
α.
Πώο λα δηεξεπλνύλ θαη λα ζπδεηνύλ ηνπηθά δεηήκαηα, πξνβιήκαηα θαη γεγνλόηα.
β.
Πώο θαη γηαηί, γίλνληαη νη θαλόλεο θαη νη λόκνη θαη πώο επηβάιινληαη. Γηαηί ρξεηάδνληαη
δηαθνξεηηθνί θαλόλεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο θαη πώο κπνξεί θαλείο λα
ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ή αιιαγήο ησλ θαλόλσλ θαη λόκσλ.
γ.
Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο παξαβαηηθήο θαη αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, όπσο ε
βία θαη ν ξαηζηζκόο, ελαληίνλ αηόκσλ αιιά θαη ελαληίνλ θνηλσληθώλ νκάδσλ.
δ.
Να αλαγλσξίδνπλ ηελ ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ επζύλεο, δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεώζεσλ - ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα - θαη όηη απηά
πνιιέο θνξέο αληηθξνύνληαη κεηαμύ ηνπο.
ε.
Να ζπιινγίδνληαη πάλσ ζε πλεπκαηηθά, εζηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα,
αμηνπνηώληαο ηε θαληαζία ηνπο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο εκπεηξίεο άιισλ αλζξώπσλ.
ζη.
Να ιύλνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο, εμεηάδνληαο ηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ ππάξρνπλ, λα
παίξλνπλ απνθάζεηο θαη λα αηηηνινγνύλ ηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ.
Οη καζεηέο καζαίλνπλ πώο λα δνπλ κε πγεία θαη αζθάιεηα
Οη καζεηέο δηδάζθνληαη:
α.
β.

Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελππάξρνπλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη ζηε
ζπλέρεηα λα απνθαζίδνπλ, πνηα είλαη ε θαηάιιειε ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά.
Να αλαγλσξίδνπλ πσο ε πίεζε πνπ κπνξεί λα δερηνύλ γηα λα ζπκπεξηθεξζνύλ κε
ηξόπν κε απνδεθηό ή επηθίλδπλν, είλαη δπλαηό λα πξνέξρεηαη από πνιιέο πεγέο,
αθόκε θη από αλζξώπνπο πνπ γλσξίδνπλ. Δπίζεο, καζαίλνπλ πώο λα δεηνύλ βνήζεηα
θαη λα αζθνύλ βαζηθέο ηερληθέο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληηζηέθνληαη όηαλ ηνπο
πηέδνπλ λα θεξζνύλ αλάξκνζηα.

Οη καζεηέο αλαπηύζζνπλ θαιέο ζρέζεηο θαη καζαίλνπλ λα ζέβνληαη ηε
δηαθνξεηηθόηεηα κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ
Οη καζεηέο δηδάζθνληαη:
α.
β.
γ.

Να αλαγλσξίδνπλ όηη νη πξάμεηο ηνπο επεξεάδνπλ ηνπο ίδηνπο, αιιά θαη ηνπο άιινπο.
Μαζαίλνπλ λα λνηάδνληαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη λα βιέπνπλ ηα
πξάγκαηα από ηελ πιεπξά ησλ άιισλ.
Να αληηιακβάλνληαη ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ησλ ζρέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ γάκνπ, ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ θίισλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, θαζώο θαη λα
αλαπηύζζνπλ ηηο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη, γηα λα ζπληεξνύλ νπζηαζηηθέο ζρέζεηο.
Να αληηιακβάλνληαη ηε θύζε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ηεο βίαηεο
ζπκπεξηθνξάο κεηαμύ ησλ παηδηώλ, αιιά θαη θάζε ηύπνπ επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο,
θαζώο θαη πώο πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη απηέο ηηο θαηαζηάζεηο δεηώληαο βνήζεηα θαη
ππνζηήξημε.
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Παράρτημα 2- Σύνδεση με εκπαιδευτικούς στόχους
Γλώσσα
Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 1: Παξαγσγή θαη θαηαλόεζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ
Σε πξώην επίπεδν:
Οη καζεηέο κηινύλ κε απηνπεπνίζεζε θαη αθνύλ κε πξνζνρή, ζηνράδνληαη θαη
αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. ηε ζπδήηεζε, δείρλνπλ όηη έρνπλ θαηαλνήζεη ηα
θύξηα ζεκεία πνπ παξνπζηάδνληαη. Γείρλνπλ όηη πξνζέρνπλ ζην κάζεκα, θάλνληαο
θαηάιιεια ζρόιηα θαη εξσηήζεηο. Αξρίδνπλ λα πξνζαξκόδνπλ απηά πνπ ιέλε ζηηο αλάγθεο
ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο, δηαθνξνπνηώληαο ην ιεμηιόγην πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηνλ βαζκό ηεο
ιεπηνκέξεηαο ηνπ ιόγνπ.
Σε δεύηεξν επίπεδν:
Οη καζεηέο αθνύλ απεξίζπαζηνη θαη κηινύλ κε απηνπεπνίζεζε, ζε όιν θαη επξύηεξα πιαίζηα
αλαθνξάο ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο. Ζ νκηιία ηνπο πξνζαξκόδεηαη ζηνλ εθάζηνηε ζθνπό:
ηελ πξνζεθηηθή αλάπηπμε ηδεώλ, ηελ αθξηβή πεξηγξαθή γεγνλόησλ θαη ηε ζαθή κεηάδνζε
ησλ απόςεώλ ηνπο. ηε ζπδήηεζε, αθνύλ κε πξνζνρή, ζπκκεηέρνπλ θαη θάλνπλ εξσηήζεηο
πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδέεο θαη ηηο απόςεηο ησλ άιισλ. Χξεζηκνπνηνύλ ην θαηάιιειν
ιεμηιόγην θαη ηηο δόθηκεο γισζζηθέο δνκέο (γξακκαηηθή θαη ζύληαμε).
Σε ηξίην επίπεδν:
Οη καζεηέο κηινύλ κε απηνπεπνίζεζε θαη αθνύλ κε πξνζνρή, ζε όιν θαη επξύηεξα πιαίζηα
αλαθνξάο ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο, κεξηθά από ηα νπνία αθνξνύλ ηε δόθηκε ρξήζε ηεο
γιώζζαο. Ζ νκηιία ηνπο πξνζειθύεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηή, θαζώο αξρίδνπλ λα
εκπινπηίδνπλ ηηο εθθξάζεηο ηνπο θαη ην ιεμηιόγην πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Αθνύλ κε κεγάιε
πξνζνρή ηνπο άιινπο, θάλνπλ εξσηήζεηο πνπ νδεγνύλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηδεώλ θαη
ζπκβάιινπλ ζηε ζπδήηεζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο απόςεηο ησλ ζπλνκηιεηώλ ηνπο.
Αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ θαηάιιειε γιώζζα.
Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 2: Αλάγλσζε
Σε πξώην επίπεδν:
Πξνζεγγίδνληαο δηάθνξα θείκελα, νη καζεηέο δείρλνπλ όηη θαηαλννύλ ηηο ζεκειηώδεηο ηδέεο,
ηα νπζηώδε ζέκαηα, ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα, θαζώο θαη ηνπο βαζηθνύο ραξαθηήξεο. Αξρίδνπλ
λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα, θάλνληαο ζπκπεξαζκαηηθνύο ζπιινγηζκνύο. Αλαθέξνληαη ζην
θείκελν όηαλ επεμεγνύλ ηηο απόςεηο ηνπο. Δληνπίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηδέεο θαη
πιεξνθνξίεο.
Σε δεύηεξν επίπεδν:
Οη καζεηέο δείρλνπλ όηη θαηαλννύλ δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλνπ, εληνπίδνπλ ηα νπζηώδε
ζεκεία θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο θαηάιιεινπο ινγηθνύο ζπιινγηζκνύο (αλαγσγή, θιπ.) όπνπ
απαηηείηαη. Όηαλ απαληνύλ, αλαγλσξίδνπλ ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά, ην θεληξηθό ζέκα, θαζώο
θαη ηνπο βαζηθνύο ραξαθηήξεο ησλ θεηκέλσλ. Δπηιέγνπλ πξνηάζεηο, θξάζεηο θαη ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο, γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο απόςεηο ηνπο. Αλαθηνύλ θαη νξγαλώλνπλ
πιεξνθνξίεο από πνιιέο πεγέο.
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Σε ηξίην επίπεδν:
Γηαβάδνληαο θαη ζπδεηώληαο γηα δηαθνξεηηθά θείκελα, νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη πνιιαπιά
επίπεδα εξκελείαο θαη ζρνιηάδνπλ ηε ζεκαζία ηνπο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο. Αληαπνθξίλνληαη
ζε πξνζσπηθό επίπεδν, ζηα ινγνηερληθά θείκελα θαη όηαλ αηηηνινγνύλ ηηο απόςεηο ηνπο,
θάλνπλ αλαθνξέο ζηε δνκή ησλ θεηκέλσλ θαη ηα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη, θαζώο θαη
ζηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ρξήζεο ηεο γιώζζαο. πλνςίδνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο από
δηάθνξεο πεγέο.
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Παράρτημα 3 – Υποστηρίζουμε τις απόψεις μας




Περνάς την
ώρα σου στην
πισίνα

Δοκιμάζεις να
καπνίσεις ένα
τσιγάρο





Μένεις έξω πιο
αργά απ’ όσο
επιτρέπεται

Πηγαίνεις στο
πάρκο




Οι φίλοι σου,
σου προτείνουν
να μην
πληρώσεις
εισιτήριο στο
λεωφορείο

Κάποιος
συμμαθητής
σου, σου
ζητάει δανεικά
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Παράρτημα 4 – Στάσεις και αξίες


Βρίζετε κάποιον


Κοροϊδεύετε κάποιον


Δεν αφήνετε κάποιον να παίξει μαζί σας


Χτυπάτε κάποιον


Δεν λέτε την αλήθεια


Δεν κρατάτε την υπόσχεσή σας


Παίρνετε τα πράγματα κάποιου άλλου



Καταστρέφετε την περιουσία κάποιου
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Παράρτημα 5 – Παιχνίδι: Οι κάρτες με τα συναισθήματα





χαρούμενος



λυπημένος



βαριεστημένος

ενθουσιασμένος





συνεπαρμένος

τρομαγμένος
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ευχαριστημένος

θυμωμένος




φοβισμένος



ντροπαλός


στενοχωρημένος

κουρασμένος
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Παράρτημα 6 – Ας γνωριστούμε καλύτερα


Μπορείς να μας περιγράψεις κάποια στιγμή που ένιωσες
χαρούμενος/η;


Θυμάσαι την πρώτη σου μέρα στο σχολείο; Πώς ήταν;


Έχεις κάνει ποτέ κάτι που σε έκανε να νιώσεις
περήφανος/η; Τι ήταν αυτό;


Έχεις κάνει κάτι, πρόσφατα, για κάποιον άλλο;
Τι ήταν αυτό; Πώς αισθάνθηκες;


Ένιωσες πρόσφατα λυπημένος/η; Για ποιο λόγο;
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