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Λίγα λόγια ………………….
 Οι δραστηριότητες του προγράμματος “W e C.A.R.E.” αποσκοπούν
στην προαγωγή του θετικού κλίματος και στην ενίσχυση της
ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και της τάξης, μέσα από την
αξιοποίηση εσωτερικών δυνάμεων, κινήτρων και ικανοτήτων σε
επίπεδο ατόμου και ομάδας.
 Οι επιμέρους στόχοι, στην παρούσα φάση της αρχικής
ευαισθητοποίησης, είναι η ενίσχυση των κοινωνικών και
συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών και η ενδυνάμωση των
σχέσεων εκπαιδευτικών – μαθητών.
 Δίνεται επίσης η δυνατότητα
συνεργασίας σχολείων στην Ελλάδα
με σχολεία σε άλλες χώρες όπου διδάσκεται
η ελληνική γλώσσα, μέσα από μία online
εκπαιδευτική διαδραστική εφαρμογή, το
Sailing4Caring, δημιουργώντας με αυτό τον
τρόπο πολιτισμικές γέφυρες που προάγουν τη
διαπολιτισμική κατανόηση , συνεργασία και
δράση.

Δομή δραστηριοτήτων
 Κάθε δραστηριότητα είχε συγκεκριμένο στόχο/στόχους
 Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ακολουθούσε μια σειρά
από άξονες συζήτησης, ( στόχος : αφομοίωση των εννοιών και
των ιδεών που προάγονται μέσα από κάθε δραστηριότητα)
 Κάθε θεματική ενότητα αποτελούνταν από δραστηριότητες
στην τάξη και ένα κοινό project
 Το έργο που προέκυπτε από τις δραστηριότητες αποτελούσε και
τη βάση του κοινού project.
 Οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούσαμε μεταξύ μας στο forum της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον τρόπο που θα υλοποιήσουμε το
κοινό project και η ανάρτηση αυτού γινόταν στην online
εκπαιδευτική διαδραστική εφαρμογή “Sailing4Caring” (S4C).
Οι επιμέρους δραστηριότητες είχαν σχεδιαστεί λαμβάνοντας

υπόψη την ηλικιακή ομάδα των μαθητών ( ομάδα Α’-Β’ δημ. ),
καθώς και ποικίλες παραμέτρους οι οποίες συμβάλλουν στη
μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητά τους.

Χρόνος
εφαρμογής
Για την εφαρμογή μιας δραστηριότητας η πρόταση των συντονιστών ήταν
μία με δύο (1-2) διδακτικές ώρες . Στο σχολείο μου χρειάστηκε 3-5 ώρες
την εβδομάδα.

Τρόπος
εφαρμογής
1. Δραστηριότητες που εφαρμόζονταν μέσα στην τάξη
2. Μία δραστηριότητα η οποία προέκυπτε από εργασίες των
μαθητών στη δεύτερη δραστηριότητα κάθε ενότητας. Οι
εργασίες αυτές διαμορφώνονταν με τέτοιο τρόπο, ώστε να
αναρτηθούν στην online εκπαιδευτική διαδραστική
εφαρμογή S4C και να αποτελέσουν ένα κοινό έργο με τις
εργασίες όλων των τάξεων που συνταξιδεύουν στην ίδια καμπίνα.

Ευελιξία
• Οι δραστηριότητες που είχαν σχεδιαστεί για το πρόγραμμα
αποτελούσαν ενδεικτικές προτάσεις με συγκεκριμένους στόχους,
που επιδέχονταν αλλαγές. Υπήρχε η δυνατότητα, εφόσον
κάποιος/α εκπαιδευτικός επιθυμούσε, να τροποποιήσει, να
προσθέσει ή να αφαιρέσει στοιχεία από κάποια δραστηριότητα,
προκειμένου να την προσαρμόσει καλύτερα στις ανάγκες της
τάξης. Σε περίπτωση που γινόταν οποιαδήποτε αλλαγή, οι στόχοι
της αρχικής δραστηριότητας παρέμεναν ίδιοι, καθώς
εξυπηρετούσαν την ομαλή εξέλιξη και ανάπτυξη του προγράμματος.

On line Εκπαιδευτική Διαδραστική Εφαρμογή
“S4C”
Η καινοτομία του προγράμματος ήταν η χρήση
της on line εκπαιδευτικής δια-δραστικής
εφαρμογής“Sailing4Caring” όπου οι τάξεις
μοιράζονταν σκέψεις, ιδέες, απόψεις, πρακτικές,
σε ένα διαδικτυακό κοινό περιβάλλον.

Προετοιμασία 17-12-2015
Συζητήσαμε για το πρόγραμμα του We
C.A.R.E και το ταξίδι μας με το πλοίο
Συζητήσαμε για : Ποιοι θα πάμε , που θα
πάμε , τι θα πάρουμε μαζί μας .

Αναλυτικότερα
Συζήτηση : Νησιά – Ο Οδυσσέας και το
ταξίδι του. Οι μαθητές δεν γνώριζαν τι είναι το
νησί και κανείς δεν είχε ταξιδέψει με πλοίο .

Ο χάρτης μας βοήθησε να εντοπίσουμε τα
νησιά που ταξίδεψε ο Οδυσσέας. Ανακαλύψαμε την
Ιθάκη και την απόσταση από την περιοχή μας την
Ορεστιάδα
Ζωγραφίσαμε τα δικά μας νησιά .
Ζωγραφίσαμε τις βαλίτσες μας και επιλέξαμε
πράγματα που θα μας χρειαστούν (ρούχα,
καλλυντικά, βιβλία, παιχνίδια, φαγητό κά) .
Αναφερθήκαμε και φανταστήκαμε σε αυτά που
ίσως ζήσουμε πάνω στο πλοίο και στους σταθμούς
μας (γνωριμίες, ζάλη, φιλίες, παιχνίδια, εκπλήξεις
,φόβους , άγχος , χαρά κά)

Α’
Προαγωγή του
θετικού κλίματος
και της ψυχικής
ανθεκτικότητας
στη σχολική
κοινότητα

5

EΝΟΤΗΤΕΣ
Β’
Αναγνώριση
συναισθημάτων
Διαχείριση
δύσκολων
συναισθημάτων

We C.A.R.E

E’
Ολοκλήρωση
προγράμματος –
Ταξιδιωτικές
επιτυχίες

Δ’
Διαφορετικότητα στη
σχολική κοινότητα

Γ’
Κατανόηση των
ψυχολογικών
διεργασιών του
άγχους και
προτάσεις
για διαχείρισή του

Θεματική Ενότητα
Α’ :
Στις δραστηριότητες
της Α’ φάσης οι
μαθητές εργάστηκαν
για να παρουσιάσουν
ένα κοινό έργο ως
μέλη μιας ομάδας.

Στόχοι :

Τίτλος : «Προαγωγή του
θετικού κλίματος και της
ψυχικής
ανθεκτικότητας στη
σχολική κοινότητα»
Οι μαθητές να κατανοήσουν ότι η
ομαδικότητα συμβάλει στην
αποτελεσματικότερη λειτουργία της
τάξης
 Οι μαθητές να γνωρίσουν τη σημασία
του ατόμου μέσα σε μια ομάδα
 Οι μαθητές να προσδιορίσουν τις
αξίες της τάξης τους,τα θετικά της
στοιχεία και τα στοιχεία που τους
δυσκολεύουν και θα ήθελαν να αλλάξουν

1 . Δημιουργία ομάδας / επιλογή
ονόματος
1
Δώσαμε ιδέες όλοι
μαζί για το όνομα της
ομάδας μας : Πάοκ ,
καταιγίδα
θαλασσόλυκοι , φίλοι ,
Έβρος, κλπ )
5
Όλοι έμαθαν το τραγούδι
πολύ γρήγορα και σε κάθε
συνάντησή μας το
τραγουδούσαμε και αυτό
μας έδενε ως ομάδα .

2
Ψηφίσαμε το όνομα
‘’Καταιγίδα’’ με 10
ψήφους ενώ 3 ψήφοι
θαλασσόλυκοι,2 Πάοκ
4
Συγκέντρωσα
στίχους/λέξεις
εικόνες και
έγραψα με την
βοήθεια 2
μαθητών το
τραγούδι μας
το οποίο και
μελοποίησα

3
Ζήτησα από
κάθε μαθητή
να γράψει
στίχους ή
λέξεις ή να πει
ή να δείξει
εικόνες σε
σχέση με το
ταξίδι μας .

‘’H Μαρίτσα μας’’

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Καπετάνιε τα πανιά
φύγαμε για τα νησιά
η ομάδα ‘’Καταιγίδα’’ μπαίνει σε βαθιά νερά

Δεν φοβάται τις φουρτούνες
με αγάπη στην καρδιά Όλα θα τα ξεπεράσει
για να εύρη την χαρά

Η ‘’ Μαρίτσα μας ‘’ θα δέσει
σε παράξενα νησιά
σα γυρίσει στην πατρίδα
θα ‘χει λάφυρα πολλά :

Μαρίτσα

Θα γνωρίσει νέους τόπους
θα γνωρίσει νέους ανθρώπους
θα αποκτήσει εμπειρίες
για να ξεπερνά ..τις ζωής τις δυσκολίες

Μαθητές.mp3

''Η Μαρίτσα'' κ.Γεροφώτη.ogg

Στίχοι που ακούστηκαν: ‘’η
ομάδα καταιγίδα θα γνωρίσει
τα νησιά’’, ‘’η ομάδα
καταιγίδα είναι δυνατή
παιδιά’’ , είμαστε ομάδα και
πάμε στα νησιά’’ ,’’ είμαστε
πολύ, είμαστε δυνατοί’’ , ‘’η
ομάδα καταιγίδα πάει σε
άγνωστα νερά’’ , ‘’με τo χέρι
στην καρδιά’’
Λέξεις : φουρτούνα,άγνωστο
, φόβος, καπετάνιος, βαθιά ,
νησιά, παράξενο,ταξίδι ,
πατρίδα, δυσκολίες, τόπος,
νερό, άνθρωποι κά

3 . Οι αποσκευές της ομάδας μας
Ποιές είναι οι αξίες της τάξης μας -τι είναι σημαντικό για την
τάξη μας, για την ομάδα μας

Ζήτησα, από κάθε τάξη να καταγράψει κάποια
στοιχεία που είναι σημαντικά και χαρακτηρίζουν την
τάξη μας:
α) Θετικά στοιχεία που θα πάρουμε μαζί στην
αποσκευή μας για να τα έχουμε μαζί στο ταξίδι μας
και να ανατρέχουμε σε αυτά όταν τα χρειαζόμαστε
β) Αρνητικά στοιχεία που δυσκολεύουν την τάξη
μας και θα θέλαμε να τα αλλάξουμε, στην πορεία
αυτού του ταξιδιού

Ειδικό Δημοτικό
Ορεστιάδας
Ομάδα : Καταιγίδα
Καπετάνιος :Σκεύα
Νίκη
We C.A.R.E
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Συζήτηση και αποφάσεις
Μας αρέσει : συνεργασία, παιχνίδια, το cd με το τραγούδι «μήλο μου
κόκκινο» που μας αρέσει να χορεύουμε όλοι μαζί, απόχη να ψαρεύουμε,
κιθάρα για να παίζουμε μουσική, χαμόγελα, αγκαλιές και καραμέλες
ξεγνοιασιάς (ένας μαθητής είπε χάπια από αυτά που παίρνει η μαμά
να κοιμάται ), ομαδικότητα, αγάπη, καλή καρδιά, συνεργασία, ηρεμία
χαμόγελα κά .
Δεν μας αρέσουν : κορόιδεμα, σπρωξίματα και κλωτσιές, φτυσίματα ,
τρικλοποδιές, λέξεις κακές, διχόνοια, λέξεις που πονάνε του άλλους,
φτυσίματα, φωνές, αρπάζω, κλέψιμο κά .

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ : συνεργασία,
καραμέλες ξεγνοιασιάς
ΚΑΤΩ : τις λέξεις που πονάνε τους άλλους
τα σπρωξίματα - κλωτσιές.
(όρος συντονιστών 2 από κάθε ομάδα )

4η Ομαδική δραστηριότητα
• Κατασκευή καραβιού με
σύρμα, ατλακόλ και
εφημερίδες.Το ονομάσαμε
‘’Μαρίτσα’’ όπως και το
τραγούδι μας - όνομα του
ποταμού Έβρου. (ακούστηκαν
ονόματα όπως : Μαρία, καπετάνιος ,
Μαρίνα, βαρκούλα, αγάπη, σύννεφο .
Ψηφίστηκε το ‘’Μαρίτσα’’ με 10
ψήφους ενώ το ‘’Μαρία’’ πήρε 5 .

•

Ετοιμάσαμε τις
καραμέλες ξεγνοιασιάς

Η “Μαρίτσα’’
Μία μαθήτρια είπε : ‘’κυρία τώρα που δουλεύουμε
όλοι μαζί είδες τι γρήγορα που το κάναμε; Μπράβο
είμαστε καλή ομάδα’’

5η δραστηριότητα
•

Ζήτησα από κάθε μαθητή- τρια σε ένα μικρό
χαρτί (μισό Α4) να ζωγραφίσει τον εαυτό του.
Επισήμανα στους μαθητές πόσο σημαντικό
είναι να σχεδιάσουν στη ζωγραφιά τους και
κάτι που τα καταφέρνουν καλά .

Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι μαθητές ότι
αναφερόμαστε σε δεξιότητες που τα
καταφέρνουν καλά σε οποιοδήποτε τομέα και
όχι μόνο στο σχολείο.
Συγκέντρωσα τις ζωγραφιές όλων των μαθητών και
τις ενώσαμε σε μία, ώστε να σχηματιστεί πόστερ κολάζ το οποίο και κρεμάσαμε στο σαλόνι στον
τοίχο του προγράμματος .

Είμαστε έτοιμοι … ξεκινάμε
με το «Καράβι του We
C.A.R.E.».
25-1-2016 Μπήκαμε στην δια-δραστική εφαρμογή ‘’S4C’’
και ακολουθήσαμε τα βήματα που μας είχαν δοθεί από
τους συντονιστές του προγράμματος. Ετοιμάσαμε την
βαλίτσα μας ανεβάζοντας φωτογραφίες από τις
δραστηριότητές μας και γράψαμε στο ταξιδιωτικό
ημερολόγιο της ομάδας τα 2 σημαντικά πράγματα που θα
πάρουμε μαζί μας και τα 2 που θα αφήσουμε . Ακόμη
γράψαμε τα στοιχεία μας και το τραγούδι μας. Γνωρίσαμε
τους συν-ταξιδιώτες μας, ανταλλάξαμε μηνύματα και
επιβιβαστήκαμε στο καράβι .

Αναγνώριση συναισθημάτων
Διαχείριση δύσκολων
συναισθημάτων

Θεματική
Ενότητα B:

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

:

Ενημερώνοντας την τάξη

Το νησί της Καλυψούς ήταν ένας από τους σταθμούς του Οδυσσέα
κατά τη διάρκεια του μεγάλου του ταξιδιού για την επιστροφή στο νησί
του. Η Καλυψώ φρόντισε τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του που
ήταν κατάκοποι από το ταξίδι. Αγάπησε τη γενναιότητά του.
Φοβήθηκε μήπως τους συμβεί κάτι στη συνέχεια του ταξιδιού και
λυπήθηκε πολύ όταν έφθασε η ώρα να φύγουν από το νησί της. Το νησί
της Καλυψούς είναι ένα μέρος γεμάτο συναισθήματα. Σε αυτό το
πρώτο λιμάνι που θα πιάσουμε με το καράβι μας θα μιλήσουμε για τον
κόσμο των συναισθημάτων μας.

1η Δραστηριότητα «Πρόσωπα
καρδιάς…»
• Στόχοι :
• Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι
όλοι οι άνθρωποι νιώθουμε και
ευχάριστα και δυσάρεστα
συναισθήματα
• Να καταλάβουν οι μαθητές ότι όλα
τα συναισθήματα είναι αποδεκτά
•
Να ασκηθούν οι μαθητές στην
αναγνώριση των συναισθημάτων με
μη λεκτική έκφραση

 Οι μαθητές πήραν υλικό με
εικόνες προσώπων με διάφορες
εκφράσεις ( πχ μάτια λυπημένα
χαρούμενα,φοβισμένα,σφιγμένα
δόντια κλπ ) και ονομάτισαν τα
συναισθήματα.
 Ζήτησα από τα παιδιά να
συνθέσουν τα δικά τους
πρόσωπα και να γράψουν το
συναίσθημα που εκφράζουν τα
πρόσωπά τους .
 Παίξαμε το παιχνίδι :
Μιμούμαι ένα συναίσθημα των
προσώπων που έφτιαξα και οι άλλοι
προσπαθούν να το αποκαλύψουν


Φτιάξαμε κολλάζ την
προσώπων μας και παίξαμε με
τα συναισθήματα

Άξονες συζήτησης :
• Ποιά στοιχεία σε κάθε
πρόσωπο καθορίζουν το
μήνυμα που παίρνουμε για το
πώς νιώθει το πρόσωπο αυτό ;
(τα μάτια , η έκφραση κλπ)
• Πόσα συναισθήματα
μπορούμε να νοιώσουμε;
(ευχάριστη κατάσταση= χαρά
,ενθουσιασμό ,αγάπη
δυσάρεστη κατάσταση = λύπη
, θυμό ,ζήλεια ,φόβο )
• Υπάρχουν καλά και κακά
συναισθήματα;

2η Δραστηριότητα
Ενημέρωση της ομάδας : το νησί της Καλυψώς είναι μαγεμένο με κακά ξόρκια
της μάγισσας Φούρκας η οποία μισούσε τα δένδρα γιατί ήταν ψηλά ,γερά και
όμορφα .Από τότε στο νησί δεν υπάρχει ούτε ένα δένδρο . Μόνο αν ερχόταν παιδιά
θα λυνόταν τα μάγια και θα γινόταν ο δενδρόκηπος ….

Στόχοι
Να κατανοήσουν οι μαθητές - τριες ότι τα
συναισθήματα μας είναι αποδεκτά και φυσιολογικά,
είτε είναι ευχάριστα είτε δυσάρεστα
Να συνειδητοποιήσουν ότι τα συναισθήματα
και ιδιαίτερα τα δυσάρεστα, χρειάζεται να τα
φροντίζουμε για να νοιώθουμε καλύτερα

Εφαρμόζοντας στην τάξη
• Ζήτησα από τους μαθητές τριες να ζωγραφίσουν ο
καθένας μόνος του το
δέντρο της καρδιάς του, το
δέντρο των συναισθημάτων
του το οποίο θα έχει ευχάριστα
και δυσάρεστα συναισθήματα .
• Μου ζήτησαν βοήθεια και σε
μερικούς σχεδίασα ένα δέντρο με
τελίτσες διαφορετικό στον καθένα το
οποίο σχεδίασαν και έβαψαν με τα
δικά τους χρώματα

Τους έδωσα απλές οδηγίες πχ :
τι κάνει το δέντρο σου να ανθίζει, τι
το βοηθάει να βγάζει καρπούς, τι το
προστατεύει, τι το ξεραίνει, από τι
κινδυνεύει ……
Ζήτησα να εμπλουτίσουν την
ζωγραφιά τους με σύμβολα ή
γραπτό κείμενο με βασικές οδηγίες
φροντίδας των δυσάρεστων
συναισθημάτων .
Στην συνέχεια έγινε το
κολλάζ των δένδρων για
την γωνιά του
προγράμματος .

Άξονες συζήτησης :
• Τα δέντρα είναι διαφορετικά
μεταξύ τους για ποιους
λόγους; δε νοιώθουμε όλοι το
ίδιο
• Ποια συναισθήματα μας
δυσκολεύουν περισσότερο;
Πότε τα δυσάρεστα
συναισθήματα μας
δυσκολεύουν πολύ; όταν δεν
έχουμε κάποιον να τα πούμε ,
όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε
• Τι μπορούμε να κάνουμε
όταν νοιώθουμε δυσάρεστα
συναισθήματα να πούμε αυτό
που νοιώθουμε, να ζητάμε
βοήθεια, να λέμε γιατί
νοιώθουμε έτσι

Συμφωνήσαμε ότι :
Τα συναισθήματα – κυρίως τα δυσάρεστα
– τα φροντίζουμε με την αναγνώριση την
αποδοχή και την έκφραση .
Δεν τα διώχνουμε. Τα δέντρα έχουν ρίζες
και όταν τα ξεριζώνουμε μαραίνονται .
Τα δυσάρεστα συναισθήματα είναι μέρος
της καρδιάς μας, μέρος του δένδρου μας .

3η Δραστηριότητα • Ακολούθησε η online
διαδραστική εφαρμογή ‘’Tο
δέντρο που νοιώθει’’
• Επιλέξαμε οτιδήποτε θα
επηρεάσει αρνητικά τα
συναισθήματα του δέντρου
μας πχ ένα έντομο, φωτιά,
σκουλήκι που τρώει την χαρά
και οτιδήποτε μπορεί να
φροντίσει το δέντρο μας πχ
ποτιστήρι, ήλιος, πουλί που
τρώει τα ζωύφια που
καταστρέφουν τους καρπούς
κλπ

Διαδραστική εφαρμογή

4η Δραστηριότητα - Διαδραστική εφαρμογή
«Το δάσος που νοιώθει»
Συνεργασία της ομάδας με τους
•
.
συνταξιδιώτες μας για την δημιουργία
ενός δάσους που νοιώθει
Πως φροντίζουμε το δέντρο των συναισθημάτων ;
Τα παιδιά είπαν : τα σκαλίζουμε, τα ποτίζουμε, τα
κλαδεύουμε, τα αγαπάμε, τους μιλάμε, σκάβουμε
αυλάκια για να μη φτάσει η φωτιά, βάζουμε σκιάχτρο
για να μην πλησιάζουν οι ξυλοκόποι, ρίχνουμε κοπριά …
Συγκεντρώσαμε τις προτάσεις και τις αναρτήσαμε στην
διαδραστική εφαρμογή στον κήπο της καμπίνας μας όπου ήταν
συγκεντρωμένα και τα δέντρα των συνταξιδιωτών μας. Εκεί δώσαμε και
ορισμένες οδηγίες στους κατοίκους για το πώς θα φροντίζουν το δάσος
ώστε να ανθίσει και να ομορφαίνει το νησί .

5η Δραστηριότητα : Παραμύθι της
στιγμής
• Δραματοποιήσαμε το παραμύθι
που φτιάξαμε όλοι μαζί : ’’Ο
βασιλιάς …ο χωρίς
συναισθήματα’’
• Χορέψαμε τον χορό των
συναισθημάτων επιλέγοντας
ανάλογες μουσικές, ρόλους και
χρωματιστά πανιά που καθένα
δήλωνε κι ένα συναίσθημα
:κόκκινο= χαρά, πράσινο =
θυμός, κίτρινο = λύπη, καφέ =
φόβος κλπ

6η Δραστηριότητα : Μουσικά ταξίδια
Στόχοι
• Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι το
παραδοσιακό τραγούδι υπάρχει σε
κάθε λαό, χώρα, χωριό .
• Να συνειδητοποιήσουν τυχόν
κοινά στοιχεία των παραδοσιακών
τραγουδιών διαφορετικών περιοχών .
• Να αναγνωρίσουν οι μαθητές στο
παραδοσιακό τραγούδι ένα μέσο
επικοινωνίας

Εφαρμόζοντας στην ομάδα
• Επιλέξαμε το θρακιώτικο τραγούδι
‘’δω στα λιανοχορταρούδια ‘’.Το
τραγουδήσαμε, το χορέψαμε και το
στείλαμε στους συνταξιδιώτες μας .
• Συζητήσαμε για τις αναφορές του
τραγουδιού στην αγάπη, στη φύση,
στο γάμο. Οι μαθητές είχαν την ιδέα
να δραματοποιήσουμε τον γάμο και να
τον παρουσιάσουμε την επομένη
στους συμμαθητές τους. Δόθηκαν οι
ρόλοι, αποφασίστηκε από τον γαμπρό
να φέρει δαχτυλίδια και λουλούδια, να
γίνουν τα στέφανα, το νυφικό, το
κέρασμα .
video-1456552766.mp4

Ο ΓΑΜΟΣ
Νομίζω ότι τόσο γρήγορη οργάνωση γάμου
δεν έχει ξαναγίνει και όλα αυτά εξαιτίας
του μεγάλου ενθουσιασμού τους ! Στείλαμε
εικόνες στους συνταξιδιώτες μας .

Ακούσαμε τραγούδια και από Σάμο ,
Κρήτη, Μακεδονία με αναφορές στον
γάμο και στην αγάπη
Γράψαμε στο ημερολόγιό μας και
ανταλλάξαμε μηνύματα με το σχολείο
της Σάμου .
Στείλαμε γράμμα στους γονείς με νέα
από το νησί γράφοντας τα κατορθώματά
μας

Θεματική Ενότητα Γ

Κατανόηση των γνωστικών και
ψυχολογικών
διεργασιών του άγχους και
προτάσεις
για διαχείρισή του

Ενημερώνοντας την τάξη
«Ο Οδυσσέας στο ταξίδι της επιστροφής του
σταμάτησε με τους συντρόφους στο νησί του
Κύκλωπα Πολύφημου.
Όποιον ταξιδιώτη έβρισκε τον φυλάκιζε στην τεράστια
σπηλιά του. Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του φοβήθηκαν
πολύ όταν τους έκλεισε στη σπηλιά του, αλλά τα
κατάφεραν και ξέφυγαν.
Το νησί του Κύκλωπα Πολύφημου είναι ένα νησί
που προκαλεί στον επισκέπτη φόβο και άγχος.
Όλοι μαζί όμως θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να
βοηθήσουμε τον εαυτό μας και τους φίλους μας όταν
νιώθουν άγχος, για να ξεφύγουμε από τον Κύκλωπα

1η Δραστηριότητα :«Ιστορίες για εμάς…»
• Στην δραστηριότητα αυτή οι μαθητές άκουσαν ιστορίες οι
πρωταγωνιστές των οποίων αισθάνονται άγχος. Μέσα από
αυτές τις ιστορίες θα γνωρίσουν την έννοια του άγχους.

Στόχοι :
 Να γνωρίσουν οι μαθητές καταστάσεις που
νιώθουμε άγχος
 Να κατανοήσουν οι μαθητές τι είναι το άγχος

Εφαρμόζοντας στην τάξη μας
Δημιουργούμε τρεις ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνουμε μία ιστορία:

•
Α΄ Ομάδα:
Ο Στέλιος θα
συναντήσει το φίλο
του, να παίξουν
μπάσκετ με την
μπάλα του. Ο Στέλιος
έφυγε από το σπίτι,
βιαστικά. Πίστευε ότι
η μπάλα ήταν μέσα
στο σάκο του. Στο
δρόμο ανακαλύπτει
ότι η μπάλα δεν είναι
μέσα. Γύρισε σπίτι,
να την πάρει.
Καθυστέρησε……

Β΄ Ομάδα:
Η Μίνα φτιάχνει την
τσάντα της για το
σχολείο, ξέχασε όμως
να βάλει μέσα τις
πλαστελίνες που είχε
ζητήσει η δασκάλα
για μια εργασία. Την
άλλη μέρα φθάνει στο
σχολείο. Ανοίγει την
τσάντα της και
ανακαλύπτει ότι δεν
την έχει πάρει μαζί
της. Αν η δασκάλα
ζητήσει την
πλαστελίνη της …

Γ΄ Ομάδα:
Η Ζέτα και ο Δήμος κάνουν
δύο χρόνια πιάνο στο ωδείο.
είναι πολύ καλοί στη μουσική.
Σε πέντε μέρες θα γίνει ένας
διαγωνισμός μουσικής. Οι
δάσκαλοί τους πιστεύουν ότι
θα κερδίσουν σίγουρα το
πρώτο βραβείο.
Η Ζέτα δεν θέλει να πάει.
Πώς θα παίξει μπροστά σε
τόσο κόσμο και στους
δασκάλους που θα τη
βαθμολογήσουν; Ο Δήμος
πιστεύει ότι δεν είναι έτοιμος.
Σήμερα είναι ο διαγωνισμός.
Ο Δήμος και η Ζέτα…

Συζητώντας με την τάξη
Ζήτησα από την κάθε ομάδα να γράψει ή να πει ή να δείξει πώς αισθάνονται οι
πρωταγωνιστές της ιστορίας τους .
• Τι νιώθουν οι πρωταγωνιστές
και στις τρεις ιστορίες;
(Αγωνία, φόβο, άγχος κλπ).
Για ποιο λόγο νιώθουν
αγωνία, φόβο ή άγχος; (Έχουν
να αντιμετωπίσουν μια ξαφνική
κατάσταση και νιώθουν ότι δεν
μπορούν να τα καταφέρουν)
Τι είναι λοιπόν το άγχος;
(Αυτό που νιώθουμε όταν πρέπει
να αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία
και πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε
να τα καταφέρουμε)
Σε πόσες διαφορετικές
περιπτώσεις νιώθουμε άγχος;
(Οι μαθητές ανέφεραν
προσωπικά παραδείγματα όπως
κι εγώ).
•

ΜΑΘΗΤΕΣ- ΤΡΙΕΣ
Γ: Έχω άγχος όταν διαβάζω ή γράφω
Γ: φοβάμαι ότι θα με βάλει τιμωρία η
κυρία αν δεν κάθομαι καλά
Δ : Αγχώνομαι με τον θεούλη που
τιμωρεί
Σ : Αγχώνομαι όταν έρχεται ο μπαμπάς
μου μεθυσμένος
Π: Αγχώνομαι την νύχτα
Μ : Αγχώνομαι με τους κλέφτες

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ:
«Το μπαλόνι»
• Στη δραστηριότητα αυτοί οι μαθητές θα κατανοήσουν πόσο σημαντικό
είναι μην επιτρέπουμε στο άγχος να μας κατακλύζει και θα προτείνουν
τρόπους που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα.

«Η παραμονή μας στο νησί της
Κύκλωπα Πολύφημου συνεχίζεται.
Σήμερα θα δούμε γιατί δεν μπορεί
να μείνει φουσκωμένο σε αυτό το
νησί κανένα μπαλόνι. Για κάποιο
περίεργο λόγο στο νησί του Κύκλωπα
όλα τα μπαλόνια σπάνε. Κανένα δεν
αντέχει. Ένας μύθος λέει ότι στο
νησί αυτό τα μπαλόνια θα ζουν
όμορφα και φουσκωμένα, όταν
ένα καράβι γεμάτο παιδιά φέρει
το μαγικό ελιξίριο».

Στόχοι
Να συνειδητοποιήσουν οι
μαθητές ότι είναι βοηθητικό να
μοιραζόμαστε την αγωνία μας με
ένα φίλο ή με κάποιον που μας
νοιάζεται
Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι
όταν νιώθουμε πιεσμένοι και
φορτισμένοι με πράγματα και
συναισθήματα που μας δυσκολεύουν,
υπάρχουν τρόποι να νιώσουμε
καλύτερα

Εφαρμόζοντας στην τάξη μας
«Μια φορά και ένα καιρό στη χώρα ΜΠΑΛΟΝ-ΜΠΑΛΟΝ έμενε ένα
μικρό μπαλόνι. (Φουσκώστε το μπαλόνι μέχρι τη «μέση»). Το μπαλόνι
της ιστορίας μας πήγαινε σχολείο, μάθαινε αγγλικά, είχε δυο αδέλφια
και του άρεσε το μπαλονοποδόσφαιρο. Μια Δευτέρα στενοχωρήθηκε
γιατί μάλωσε με τη φίλη του την Μπαλονίτσα. (Φουσκώστε λίγο
ακόμα). Μια Τρίτη φοβήθηκε γιατί λύθηκε η κορδέλα που είχε δεμένη
•
Ζητούμε
από τους
μαθητές να κάτσουν σε κύκλο.
πάνω
του
(φουσκώστε
λίγο ακόμα). Μια Τετάρτη ανησύχησε γιατί η
Έχουμε μαζί μας ένα μεγάλο μπαλόνι και το φουσκώνουμε.
Ανακοινώνουμε στους μαθητές τη διήγηση μιας ιστορίας με τίτλο «Ένα
δασκάλα
του,μπαλόνι».
του Ξεκινάμε
έβαλετη διήγηση:
Β στο μάθημα μπαλονοπετάγματος
παραφουσκωμένο
(Φουσκώστε λίγο ακόμα). Το μπαλόνι μας δεν έλεγε σε κανένα τι το
απασχολούσε. Απλά …φούσκωνε από τη στεναχώρια και την ανησυχία.
Μια Πέμπτη λυπήθηκε που η μαμά του το τιμώρησε γιατί είχε φάει
όλες τις μπαλονοκαραμέλες (Φουσκώστε λίγο ακόμα)….»
Συνεχίστε τη διήγηση μέχρι το μπαλόνι σας να σκάσει από τον πολύ
αέρα που του προσθέτετε, κάθε φορά που κάτι το στεναχωρούσε ή το
φόβιζε.»

Συζητώντας με την τάξη
• Τι είχε συμβεί στο μπαλόνι της ιστορίας
μας; Αφήνουμε τους μαθητές
να αναφέρουν όλα αυτά που έκαναν το
μπαλόνι να φουσκώνει επικίνδυνα.
Παροτρύνουμε τα παιδιά να αναφέρουν και
άλλες περιπτώσεις που μας κάνουν να
«φουσκώνουμε»
• Τι θα έκανε το μπαλόνι να νιώσει
καλύτερα; Παροτρύνουμε τους μαθητές να
αναφέρουν τρόπους αντιμετώπισης διαχείρισης μιας αγχογόνου καταστάσεως.
• Είναι σημαντικό να ακουστεί, σε περίπτωση
που δεν αναφερθεί από κάποιο μαθητή, η σημασία
της έκφρασης του συναισθήματος σε κάποιο φίλο/η
ή συγγενή και η αναζήτηση βοήθειας όταν νιώθουμε
ότι πραγματικά δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μια
κατάσταση)».

Εφαρμόζοντας στην τάξη μας
• «Ήρθε η ώρα να λυθεί ο μύθος των σκασμένων μπαλονιών στο νησί
του Πολύφημου. Η τάξη σας θα δημιουργήσει το ελιξίριο, το μαγικό
ζωμό, που θα βοηθάει τα μπαλόνια να μην σκάνε. Το ελιξίριο θα μπορεί να
το χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε νιώθει ότι …. πιέζεται πολύ».
• Συζητώντας στην τάξη
Τι κάνει τον καθένα από εμάς να νιώσει καλύτερα όταν έχει
άγχος; να παίζω μπάλα, να μιλήσω με τον φίλο μου, να με αγκαλιάσει η
μαμά……..
Ζήτησα από κάθε παιδί να γράψει αυτό που το αφορά σε ένα
χαρτάκι
Ζήτησα να τυλίξουν τα χαρτάκια και να τα ρίξουν μέσα στο
μπουκάλι . Όταν όλοι οι μαθητές πρόσθεσαν το δικό τους «συστατικό»
στο ελιξίριο, ζήτησα να σκεφτούν πως θα το ονομάσουν .
• «Για τους μαθητές που δεν έχει κατακτηθεί ακόμα η
δεξιότητα της γραφής μπορούμε να τους ζητήσουμε ή να ζωγραφίσουν
αυτό που τους βοηθάει να νιώσουν καλύτερα, ή να βάλουν μέσα ένα
σχετικό αντικείμενο ή να το γράψουμε εμείς »

Και το όνομα αυτού: «μαγικός ζωμός της
καρδιάς»

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

:«Το Υπερελιξίριο

του άγχους»
Κοινό Project
• Ενημέρωση της τάξης
• «Η παραμονή μας στο νησί του Κύκλωπα Πολύφημου
συνεχίζεται για τρίτη μέρα. Ήρθε η ώρα να βοηθήσουμε
όλοι εμείς οι ταξιδιώτες του καραβιού να σταματήσουμε
το φαινόμενο των σκασμένων μπαλονιών,
δημιουργώντας με τους συνταξιδιώτες μας το
Υπερελιξίριο που βοηθάει όποιον νιώθει άγχος να
μην… σκάσει!»

Εφαρμόζοντας στην τάξη μας
•
Ζήτησα από κάθε ομάδα να αποφασίσει ποια
θεωρούν ως τα πιο σημαντικά συστατικά ώστε να
συμπεριληφθούν στο Υπερ-ελιξίριο

Οι μαθητές είπαν : βασιλικό, αγάπη, αγκαλιά ,φιλί,
χαμόγελο, μουσική, παιχνίδια, αστερόσκονη ουράνιο
τόξο, τραγούδια, χορός, χρώματα, όνειρα …. και
αποφάσισαν βασιλικό, αγκαλιά, χαμόγελα,
παιχνίδια (μέχρι 4) για το Υπερελιξίριο. Αυτά τα
συστατικά θα συνδυαζόταν με τα συστατικά των
συνταξιδιωτών της καμπίνας μας για να δημιουργηθεί
το σούπερ «ΥΠΕΡΕΛΙΞΙΡΙΟ ….»

3η Δραστηριότητα –

Διαδραστική εφαρμογή:

• Επικοινωνήσαμε με τους
συνταξιδιώτες μας
• Ανταλλάξαμε απόψεις και
ιδέες για τα συστατικά
• Οδηγία των μαθητών: ‘’μία
κουταλιά… πρίν σκάσετε’’
•

4η Δραστηριότητα:
«Ταξίδι ….. αγωνίας»
Εφαρμόζοντας στην τάξη
•

•
•
•

•

Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες
Ενημέρωσα τους μαθητές ότι κάθε ομάδα θα βοηθήσει έναν φίλο της να κάνει ένα
διαφορετικό φανταστικό ταξίδι
Στη μια ομάδα ο φίλος είναι ο Στεφάν και στην άλλη η Λώρα
Τους ζήτησα να επιλέξουν δύο χώρες/ περιοχές που να έχουν πολλά ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και να είναι εντελώς διαφορετικές .
ΕΠΕΛΕΞΑΝ: Ξερονήσι/Μεγαλούπολη
Έδωσα στην κάθε ομάδα πληροφορίες και οπτικό υλικό (εικόνες , περιγραφές,
πληροφορίες κλπ.)
Ενημέρωσα τις ομάδες ότι ο/η φίλος/η τους φθάνει στη
χώρα/τόπο έχοντας μόνο μια φωτογραφική μηχανή.
Οι μαθητές ζωγράφισαν τις περιοχές που επέλεξαν
Ζήτησα από την κάθε ομάδα να καταγράψει ποιες δυσκολίες
αντιμετωπίζει ο ταξιδιώτης της.

Συζητώντας με την τάξη
• Ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι ταξιδιώτες ;
• Μαθητές :
• Ξερονήσι : φαγητό, νερό, μετακίνηση,
ζέστη ή κρύο, μοναξιά, βαρετό κλπ.
• Μεγαλούπολη : φασαρία ,κλέφτες, ψηλά
κτίρια, καυσαέρια, άγχος κλπ
•
Αντιμετωπίζουν και οι δυο τις ίδιες δυσκολίες
,τις ίδιες αγωνίες ,τους ίδιους φόβους ;
Μαθητές : ΟΧΙ

Θεματική Ενότητα Δ :

Διαφορετικότητα στη
σχολική κοινότητα

Εισαγωγή στην Ενότητα:
«Ο Οδυσσέας στο ταξίδι της επιστροφής του
σταμάτησε με τους συντρόφους στο νησί των
Λωτοφάγων. Ορισμένοι από τους συντρόφους του
κατέβηκαν να δουν το νησί.
Εκεί τους υποδέχθηκαν οι φιλόξενοι κάτοικοι του
νησιού. Σε ένδειξη της χαράς τους προς τους
ταξιδιώτες τους κέρασαν τα τοπικά φρούτα τους
λωτούς. Ο μύθος λέει ότι όποιος τρώει αυτό το
φρούτο παθαίνει αμνησία και δεν θυμάται πλέον
τον τόπο που προέρχεται, την καταγωγή του,
και την οικογένειά του».

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :
«Ένας διαφορετικός κύκλος»

Στόχοι

Να κατανοήσουν οι μαθητές την
ύπαρξη κοινών αλλά και διαφορετικών
στοιχείων σε όλους τους ανθρώπους
 Να κατανοήσουν οι μαθητές την
ύπαρξη κοινών αλλά και διαφορετικών
χαρακτηριστικών ανάμεσα σε άτομα
διαφορετικής καταγωγής

Εφαρμόζοντας στην τάξη μας
• Όλοι οι μαθητές κάθισαν σε κύκλο,
κρατώντας ο ένας το χέρι του
άλλου.
•
Στον κύκλο καθίσαμε και δύο
εκπαιδευτικοί.
Ξεκινώντας από εμένα και προς τα
δεξιά ανέφερα ένα στοιχείο με το
οποίο έμοιαζα με την διπλανή
εκπαιδευτικό και συνέχισε ο κύκλος
•
Όταν ολοκληρώθηκε ο κύκλος, ξεκίνησα
πάλι από εμένα και με αντίθετη
φορά λέγοντας κάτι με το οποίο
διαφέρουμε με αυτόν/ην που είχα
δίπλα και συνεχίστηκε το παιχνίδι.
.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε όταν
έφθασε πάλι σε μένα .

Τα παιδιά είπαν :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εσύ έχεις γυαλιά εγώ όχι
Εσύ είσαι μαύρος εγώ όχι
Έχουμε διαφορετικά ρούχα
Έχουμε διαφορετικά μαλλιά
Έχουμε καρδιά
Μας αρέσει το ποδόσφαιρο
Είμαστε κορίτσια
Μας αρέσει ο χορός
Έχουμε μακριά μαλλιά

• .
•
Ερώτηση : Βρήκαμε όλοι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ μας .Τι
σημαίνει αυτό;

Συζητώντας με την τάξη

•

ΜΑΘΗΤΕΣ : Όλοι έχουμε όμοια και διαφορετικά στοιχεία.
Ερώτηση : Τι συμβαίνει όταν προσέχουμε μόνο τις διαφορές που
έχουμε με τους άλλους;

ΜΑΘΗΤΕΣ : Δίνουμε μεγάλη σημασία στις διαφορές και δεν
•
γινόμαστε φίλοι με ορισμένους ανθρώπους.
Ερώτηση : Πώς νιώθουμε όταν οι άλλοι δίνουν περισσότεροι σημασία
στα διαφορετικά χαρακτηριστικά μας;
ΜΑΘΗΤΕΣ : δεν είμαστε ομάδα
• Ερώτηση : Πώς φαντάζεστε ότι θα ήταν ο κόσμος αν ήμασταν όλοι
ίδιοι;
ΜΑΘΗΤΕΣ : μονοτονία , βαρετό

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :
«Πολυχρωμίες»
Στόχοι
Να συνειδητοποιήσουν οι
μαθητές πόσο σημαντική είναι
αποδοχή της
διαφορετικότητας.
 Να κατανοήσουν τα
πλεονεκτήματα της
διαφορετικότητας στη ζωή μας.

Εφαρμόζοντας στην τάξη μας
•

•

•

•

1. Μοίρασα σε κάθε μαθητή ένα λευκό χαρτί Α4 κι ένα μαρκαδόρο
χρώματος καφέ. Ζήτησα από τους μαθητές με το χρώμα που έχουν να
φτιάξουν μια ζωγραφιά, όσο πιο όμορφη γίνεται.
2.Όταν ολοκλήρωσαν, τους μοίρασα από μια δεύτερη κόλλα Α4 και
μαρκαδόρους διαφόρων χρωμάτων . Ζήτησα από τους μαθητές να
φτιάξουν μια ζωγραφιά την ίδια με την προηγούμενη, χρησιμοποιώντας
όσο περισσότερα χρώματα μπορούν.
3.Όταν ολοκληρώθηκαν οι χρωματιστές ζωγραφιές, ζήτησα από κάθε
παιδί να μας δείξει τις ζωγραφιές του (τη μονόχρωμη και την
πολύχρωμη).
Όταν τελείωσαν οι παρουσιάσεις ρώτησα τα παιδιά : ποιες
ζωγραφιές σας άρεσαν πιο πολύ ; Οι μονόχρωμες ή οι
πολύχρωμες. Ποιές θα επιλέγατε να μπουν σε μια έκθεση
ζωγραφικής .

•

ΜΑΘΗΤΕΣ : Αυτές με τα πολλά χρώματα

Συζητώντας με την τάξη
• Ακολούθησε συζήτηση με τους παρακάτω
άξονες:
Πώς ήταν οι ζωγραφιές μας μόνο με
ένα χρώμα : βαρετές, ίδιες ,σκοτεινές .
•
Για ποιο λόγο είναι καλύτερες οι
πολύχρωμες ζωγραφιές :
• Ο καθένας διάλεξε τα χρώματα που θέλει,
είναι πιο χαρούμενες, είναι διαφορετικές ….
•
Τους ζήτησα να φανταστούν ένα κόσμο
που όλα είναι ίδια όπως το καφέ χρώμα
στις ζωγραφιές τους

ΜΑΘΗΤΕΣ : Θα ζουν μόνο άνθρωποι με καφέ
μακριά μαλλιά, καφέ μάτια, όλοι κοντοί, όλοι θα
κάνουν την ίδια δουλειά, θα τρώνε το ίδιο φαί, θα
παίζουν τα ίδια παιχνίδια, θα ακούνε την ίδια
μουσική …ΜΠΛΙΑΧ

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :
«Μια ιστορία, πολλοί συγγραφείς» Κοινό Project
• Ενημέρωση στην ομάδα
•
Η παραμονή μας στο νησί των Λωτοφάγων
ολοκληρώθηκε.
• Εμείς θα γράψουμε την ιστορία μας για να
μάθουν όλοι πως περάσαμε, τι είδαμε, τι μάθαμε, τι
άλλαξε στην ομάδα μας, τι μας δυσκόλεψε και τι
καταφέραμε (ζωγραφική για τις ομάδες που δεν έχουν
κατακτήσει τη δεξιότητα της γραφής) .
• Η ιστορία μας θα γίνει γνωστή παντού και θα τη
θυμόμαστε για πάντα, γιατί κανένας μας δεν θα έχει
φάει τους λωτούς που μας κάνουν να ξεχνάμε ποιοι
είμαστε.
•

Η ταινία μου ME ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ We c.a.r.e.mp4

teliko.mp4

Επικοινωνία- ανταλλαγή δώρων- skype
με συν-ταξιδιώτες από το Καρπενήσι

Δραστηριότητα στην αυλή : «η αράχνη»

Ε ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ /Ολοκλήρωση Προγράμματος

Κοινό Project

«Ταξιδιωτικές
επιτυχίες»

«Το ταξίδι μας κάπου εδώ τελειώνει. Φτάσαμε στη δική μας Ιθάκη. Το
“ταξίδι” όμως δεν τελειώνει εδώ. Οι αναμνήσεις μας θα είναι πλέον το
πλεούμενο που θα μας δίνει τη δυνατότητα να αρμενίζουμε στα νησιά
που επισκεφτήκαμε, στα λιμάνια που γνωρίσαμε, στους τόπους που
νιώσαμε, σκεφτήκαμε, προβληματιστήκαμε. Οι αναμνήσεις θα φωτίζουν το
δρόμο μας σαν φάρος. Δεν είχαν, όμως, όλοι την ευκαιρία να ταξιδέψουν μαζί μας
και να γνωρίσουν όσα είδαμε και μάθαμε. Να γεμίσουν τις βαλίτσες τους με
εικόνες και σκέψεις. Ελάτε λοιπόν στο κλείσιμο αυτής της θαλασσινής

πορείας να μιλήσουμε για αυτό το ταξίδι».

Εφαρμόζοντας στην τάξη μας
Πήρα Α4 και το χώρισα στη μέση κάθετα ώστε να
σχηματιστούν 2 στήλες.
Στην πρώτη στήλη έβαλα τον τίτλο
«Έμαθα για μένα. Κατάφερα για μένα».
Στη δεύτερη στήλη
«Μάθαμε για την τάξη μας. Καταφέραμε για
την ομάδα μας».
Ζήτησα να γράψουν ή να ζωγραφίσουν
τι τους έμαθε αυτό το ταξίδι για τον εαυτό τους και την
ομάδα τους και τι πιστεύουν ότι κατάφεραν μέσα από τις
γνώσεις και τις εμπειρίες που απέκτησαν στα νησιά που
επισκέφθηκαν.

Συζητώντας με την τάξη
Στη συνέχεια συζητήσαμε για όλα όσα
έμαθε η τάξη σαν ομάδα και για αυτά
που κατάφερε στη διάρκεια αυτής της
πορείας.

Το γράφημα
Αφού συμπληρωθούν οι στόχοι
και ο αριθμός των μαθητών
έπειτα από την ψηφοφορία, θα
διαμορφωθεί το σχετικό
γράφημα που απεικονίζει την
πορεία των στόχων της τάξης
σας.

Οι μαθητές έγραψαν..

Αξιολόγηση προγράμματος
•
•
•
•

•

•
•

•

Οι μαθητές συνεργάστηκαν και λειτούργησαν ως ομάδα σε πάρα πολλές στιγμές της σχολικής τους
καθημερινότητας.
Οι μαθητές όταν εκνευρίζονταν ή θύμωναν ή εκδήλωναν επιθετική συμπεριφορά άλλαζαν στάση στην
αναφορά του πλοίου We C.A.R.E και στις συμφωνίες μας ή στο τραγούδι μας που πάντα μας ένωνε .
Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την έκπληξή τους στις αλλαγές των μαθητών στην στάση
και στην συμπεριφορά τους
Μαθητές που ενώ στην αρχή της σχολικής χρονιάς δεν συμμετείχαν στις συζητήσεις άρχισαν να
εξωτερικεύουν συναισθήματα ,να μιλούν ,να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες ,να εκφράζονται
χωρίς δυσκολία και να έχουν άποψη και προτάσεις για τις δράσεις μας .
Μαθητές άρχισαν να εντοπίζουν και να κατανοούν τις δύσκολες καταστάσεις καθώς και την
ανάγκη να ζητάμε βοήθεια , να μιλάμε σε ένα αγαπημένο πρόσωπο και να μη σκάμε σαν τα
μπαλόνια του Κύκλωπα.
Οι μαθητές (πολλές φορές με συνεχή υπενθύμιση από μέρους μου ή από συμμαθητές τους ) είχαν
υπομονή ,σέβονταν τους συνομιλητές τους ή του συναγωνιστές τους .
Όταν έκαναν λάθη ζητούσαν συγγνώμη αρκετές φορές με δική τους πρωτοβουλία και ορισμένοι
δημιουργούσαν έναν κύκλο ασφάλειας και στήριξης γύρω από το ‘’ΘΎΜΑ’’ . Άρχισαν να επιλύουν
διαφορές με ηρεμία και συνέπεια .
Σαφώς χρειαζόμαστε και άλλα τέτοιου είδους ταξίδια και πιστεύω πως θα δοθούν και άλλες
ευκαιρίες στους μαθητές μας για γνώση του εαυτού και του άλλου μέσα από δημιουργικές
δραστηριότητες ώστε να καταφέρουμε επιθυμητές συμπεριφορές χωρίς θύματα και θύτες .

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ : Επιλέξτε με ποιο τρόπο θα παρουσιάσετε
αυτή την πορεία:

Σα μια ‘’Καταιγίδα’’ ήρθε η ελπίδα
Με την συνεργασία συντροφιά νοιώσαμε την ξεγνοιασιά

μπλα
μπλα

Και αν το άγχος περισσεύει ..ΜΙΛΑ ΜΗ ΣΙΩΠΑΣ για να φύγει μονομιάς
Όταν την Ιθάκη σου θα βρεις τότε την ιστορία μας θα θυμηθείς
Κλείσε καμπίνα με το We C.A.R.E για να μυρίσεις καλοκαίρι
Φόβος και θυμός , λύπη και χαρά είναι ριζωμένα μέσα μας βαθειά
Μονότονη η ζωγραφιά με ένα χρώμα την φορά… βάψε την ζωή σου με
χρώματα πολλά

Γράμμα στους γονείς μας
Αγαπημένοι μας γονείς , είμαστε γεννημένοι να κάνουμε
σημαντικά πράγματα .Είμαστε μια καταιγίδα που έφερε τα πάνω
κάτω στα νησιά που κάποιοι ‘’έξυπνοι’’ τα είχαν ρημάξει .
Εξαφανίστηκαν οι μάγισσες , οι κύκλωπες , οι λωτοί και όλα
μπήκαν στην θέση τους. Ήμασταν πολλοί και η δύναμή μας μεγάλη
Ήμασταν πολλοί , πολλοί και διαφορετικοί
Μα μπροστά στους κοινούς στόχους ξεχάσαμε τις διαφορές και
γίναμε μια ψυχή

Σας ευχαριστώ
Καλή τύχη σε όσους ψάχνουν την
δική τους Ιθάκη
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