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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 

Διέλε Κνζρνβάθε 

Πρνιηθή Πύκβνπινο 

47εο & 49εο Ξεξηθέξεηαο 

Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο 

 

 

 

Υο πξφζθπγεο πξνζδηνξίδνληαη νη άλζξσπνη «πνπ έρνπλ ηξαπεί ζε θπγή από 

ηε ρώξα ηνπο ιόγσ δηθαηνινγεκέλνπ θόβνπ δίσμεο γηα ιόγνπο θπιεηηθνύο, 

ζξεζθεπηηθνύο, εζληθήο θαηαγσγήο, πνιηηηθώλ πεπνηζήζεσλ ή ζπκκεηνρήο ζε 

ηδηαίηεξε θνηλσληθή νκάδα, θαζώο θαη αλζξώπνπο πνπ έρνπλ ηξαπεί ζε θπγή 

ιόγσ πνιέκνπ ή έλνπιεο ζύξξαμεο, νη νπνίνη δελ κπνξνύλ ή δελ επηζπκνύλ λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο» (Πχκβαζε ηνπ Ν.Ζ.Δ γηα ηνπο Ξξφζθπγεο, 

1951 ˙ Πχκβαζε ηνπ Νξγαληζκνχ Αθξηθαληθήο Δλφηεηαο γηα ηνπο Ξξφζθπγεο, 

1969 ˙ Γηαθήξπμε ηεο Θαξηαρέλα ζηε Ιαηηληθή Ακεξηθή, 1984)1.  

Ζ Ύπαηη Απμοζηεία ηος Ο.Ζ.Δ. παξέρεη πξνζηαζία θαη βνήζεηα ζηνπο 

πξφζθπγεο ηνπ θφζκνπ. Κε έδξα ηε Γελεχε ηεο Διβεηίαο, ν Νξγαληζκφο 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ν.Ζ.Δ. θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί 

ην 1951, βνεζψληαο αξρηθά πεξηζζφηεξνπο απφ έλα εθαηνκκχξην Δπξσπαίνπο 

πξφζθπγεο πνπ πξνθάιεζε ν Γεχηεξνο Ξαγθφζκηνο Ξφιεκνο. Ρν 2015 ζε φιε 

ηελ πθήιην ππήξμαλ 50.000.000 άλζξσπνη πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ 

πξφζθπγεο, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο κεηά ηνλ Γεχηεξν Ξαγθφζκην Ξφιεκν.  

Πηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν ρηιηάδεο πξφζθπγεο δηακέλνπλ ζηε ρψξα καο 

απφ ηνπο νπνίνπο έλα κεγάιν πνζνζηφ είλαη παηδηά ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

θνηηήζνπλ ζε ζρνιεία. 

Γηαηί φκσο είλαη ζεκαληηθφ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα; 

«Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο αλζξώπηλεο 

πξνζσπηθόηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ. Ξξέπεη λα πξνάγεη ηελ 

θαηαλόεζε, ηελ αλεθηηθόηεηα θαη ηε θηιία αλάκεζα ζε όια ηα έζλε, θπιέο θαη 

ηηο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο θαη λα επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο» (United Nations, 1949). 

Ρα παηδηά ηεο Σίνπ έρνπλ πνιιέο εκπεηξίεο ζε ζρέζε κε ηνπο πξφζθπγεο 

θαζψο θαζεκεξηλά πεξλνχλ πνιινί απφ ην λεζί καο. Γη’ απηφ είλαη ζεκαληηθφ 

                                                             
1 Ζ παξάγξαθνο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηνπο πξφζθπγεο 

https://www.unhcr.gr/genikes-plirofories/poioi-eimaste-ti-kanoyme.html 

https://www.unhcr.gr/genikes-plirofories/poioi-eimaste-ti-kanoyme.html
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λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ην πξνζθπγηθφ δήηεκα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη απηνί έξρνληαη εδψ.  

Νη ζηφρνη ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα είλαη νη εμήο: 

 Λα αλαπηχμνπλ ελζπλαίζζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη 

νη άλζξσπνη πνπ αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο. 

 Λα θαηαλνήζνπλ ηα αίηηα πνπ αλαγθάδνπλ ηνπο πξφζθπγεο λα μεξηδσζνχλ 

απφ ηηο εζηίεο ηνπο. 

 Λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπιινγηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ απνδνρή θαη ηε ζηήξημή ηνπο.  

Κε απψηεξν ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζηελ αλζξψπηλε 

ηξαγσδία ησλ πξνζθχγσλ θαη ζην πιαίζην ηεο αληαιιαγήο θαιψλ πξαθηηθψλ 

παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο δχν πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ηε ζρνιηθή 

ρξνληά 2015-16. Ρν πξψην πξνέξρεηαη απφ ην Λεπηαγσγείν Ξπζαγνξείνπ 

Πάκνπ θαη ην δεχηεξν απφ ην 7ν Λεπηαγσγείν Κπηηιήλεο. Πηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη έλα ελδεηθηηθφ ζρέδην εξγαζίαο πνπ ηθαλνπνηεί ηνπο 

παξαπάλσ ζηφρνπο θαη ην νπνίν ζπκπεξηέιαβε εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

πινπνηήζεθαλ απφ ηηο ζπλαδέιθνπο ζηα Λεπηαγσγεία Ξπζαγνξείνπ θαη 7ν 

Κπηηιήλεο.  

Πην ηέινο ησλ ζεκεηψζεσλ κπνξείηε λα βξείηε δηαζέζηκν επνπηηθφ πιηθφ 

ζρεηηθά κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζην πξνζθπγηθφ δήηεκα.  

 

 

Βιβλιογπαθία. 

United Nations (1949). United Nations Universal Declaration of Human 

Rights 1948, Article 26. 
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ΒΗΩΚΑΣΗΘΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΔΛΤΛΑΗΘΖΖ ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΠΡΟΦΤΓΔ2 

 

 

Καξία Σαηδεπαλαγηώηνπ 

Λεπηαγσγείν Ξπζαγνξείνπ 

 

 

 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε ηη πεξλνχλ νη πξφζθπγεο/μέλνη πνπ 

έξρνληαη ζην λεζί καο ήξζε έλαο “μέλνο” απφ ην θέληξν πξφιεςεο ησλ 

εμαξηήζεσλ θαη πξναγσγήο ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο Πάκνπ, Ηθαξίαο θαη 

Φνχξλσλ ν «Φάξνο» (ηνλ νπνίν εμήγεζα φηη εγψ μέξσ θαη εκπηζηεχνκαη) ζηελ 

ηάμε καο, κε ηε βαιίηζα ηνπ γηα λα πάκε ηαμίδηα καδί ηνπ. 

Καο πξνζθάιεζε λα πάκε έλα καθξηλφ ηαμίδη κε ηε θαληαζία καο ζε έλα μέλν 

ηφπν θαη λα γλσξίζνπκε έλα θίιν θαη λα παίμνπκε καδί ηνπ. Έπεηηα 

δσγξαθίζακε ην θίιν καο θαη ηα παηρλίδηα πνπ παίμακε. 

  

Έπεηηα παξνπζηάζακε ηνλ/ελ λέν καο θίιν/ε ζηελ νκάδα, είπακε ηη παηρλίδηα 

παίμακε, πσο θηάζακε ζηνλ πξννξηζκφ καο θαη αλ πεξάζακε θαιά. Κεηά 

αθνχζακε ηηο εηδήζεηο πνπ αλαθνίλσλαλ πσο ζηε ρψξα ηνπ θίινπ καο έγηλε 

πφιεκνο. Φαληαζηήθακε πσο είκαζηε εκείο ν θίινο καο θαη πσο πξέπεη λα 

θχγνπκε απφ ηε ρψξα καο γηα λα γιηηψζνπκε. 

Πην πίζσ κέξνο ηεο δσγξαθηάο καο θηηάμακε ηε βαιίηζα καο θαη θιεζήθακε 

λα βάινπκε κέζα κφλν 5 πξάγκαηα. Νη πην πνιινί έβαιαλ παηρλίδηα, 

απηνθφιιεηα, ην θξεβάηη ηνπο, ξνχρα θαη παπιψκαηα. 

                                                             
2 Γηαζέζηκν ζην http://pythagoreionip.blogspot.gr πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Γεθέκβξην 2015 ζην 

Γειηίν 127. 

Ρν βησκαηηθφ εξγαζηήξην έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. Σαξάιακπν Γελληά θνηλσληνιφγν, 
ζηέιερνο ηνπ Θέληξνπ Ξξφιεςεο Ξ.Δ. Πάκνπ «Φάξνο». 

http://pythagoreionip.blogspot.gr/
http://3.bp.blogspot.com/-xFqNoIh_1C4/VlC8qcv_XeI/AAAAAAAAThE/zRAJ306wBQk/s1600/CIMG0006.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-sRXJR5Gy2D4/VlC8qrEYFXI/AAAAAAAAThI/EdDFL-wiIUs/s1600/CIMG0007.JPG
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Ν θαζέλαο παξνπζίαζε ηη έβαιε κέζα ζηε βαιίηζα ηνπ πξηλ μεθηλήζεη ην 

κεγάιν ηαμίδη. 

 
 

Δίραλ λα θάλνπλ έλα καθξχ δξφκν κε ηα πφδηα γηαηί πηα δε κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ άιια κεηαθνξηθά κέζα. Θνπβαινχζαλ πάληα ηε βαιίηζα 

ηνπο κέζα ζηε δέζηε ή ην θξχν. Πην δξφκν ππήξραλ βφκβεο θαη φπια πνπ 

ππξνβνινχζαλ. Θάπνηνη βξήθαλ θαθνχο ή θηάιηα θαη ηα πήξαλ καδί ηνπο ζην 

ηαμίδη ηνπο γηαηί ζα ηνπο ρξεηάδνληαλ. 

Έθηαζαλ ζηε ζάιαζζα, φκσο ε 

θνπζθσηή βάξθα ήηαλ κηθξή θαη γηα 

λα ηνπο ρσξέζεη φινπο, ν θαπεηάληνο 

ηεο βάξθαο ηνπο είπε λα πεηάμνπλ ηηο 

βαιίηζεο ηνπο. Θαη χζηεξα ηνπο πήξε 

ηνπο θαθνχο γηα λα κελ ηνπο 

θαηαιάβνπλ απφ ην θσο, κηα πνπ ήηαλ 

λχρηα. Αθνχ πέηαμαλ φηη θξαηνχζαλ, 

έβαιαλ ζσζίβηα θαη κε δπζθνιία 

ζηξηκψρηεθαλ φινη ζηε βάξθα, 

πξνζέρνληαο λα κελ πέζεη θαλείο ζηε 

ζάιαζζα, γηαηί δελ ήμεξαλ θνιχκπη. 

Θη φκσο φηαλ πιεζίαδαλ ζην λεζί θάπνηνο κε έλα καραίξη ηνπο μεθνχζθσζε ηε 

βάξθα θαη θηλδχλεπζαλ λα πληγνχλ. 

http://1.bp.blogspot.com/-e5BHzVxXZ7o/VlC_LXSB5yI/AAAAAAAATh0/CV8fUCqNjRM/s1600/CIMG0025.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-HrW80WGHaBo/VlC_KvbhdVI/AAAAAAAAThw/W1qErPc-HIg/s1600/CIMG0024.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-Sp4aLwhVXhw/VlDC5I41iGI/AAAAAAAATic/tHzltafMw4E/s1600/CIMG0033.JPG
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Έθηαζαλ λχρηα αξγά ζηε Πάκν, ζε έλα κέξνο αζθαιέο (γσληά ΑκεΑ, 

ζπλαηζζεκάησλ, πξνζθχγσλ). Δθεί βξήθαλ έλα θσο θαη ην άλαςαλ γηα λα 

δνπλ θαη λα δεζηαζνχλ. Ήηαλ πηα αζθαιείο, καθξηά απφ ηνλ πφιεκν, ηηο 

βφκβεο, ηα φπια, ηνλ θαπεηάλην πνπ ηνπο πήξε φηη είραλ θαη ηε ζάιαζζα πνπ 

παξαιίγν λα ηνπο θαηαπηεί.  

Πηε Πάκν βξήθαλ ηνπο θίινπο ηνπο πνπ ηνπο είραλ επηζθεθζεί ζηελ αξρή ζηηο 

δηαθνπέο, ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ. Δθεί νη θίινη ηνπο άλνημαλ ην ρέξη ηνπο 

θαη ηνπο έδσζαλ φηη κπνξνχζαλ γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ: ξνχρα, παηρλίδηα, 

θαγεηφ. ια απηά ηα δσγξάθηζαλ ζηελ παιάκε ηνπο θαη κε απηφ έθηηαμαλ ην 

δέληξν ηεο αιιειεγγχεο. Ρν ζπδήηεζαλ κε ηνλ θχξην Κπάκπε Γελληά πνπ είρε 

ηελ θαινζχλε λα καο ζπληξνθέςεη ζε απηφ ην ηαμίδη ελζπλαίζζεζεο.  

Ρν δέληξν καο κπήθε ζηε γσληά ηνπ 

πνιέκνπ, καδί κε ηηο θσηνγξαθίεο ηεο 

Βνχιαο Ξαπατσάλλνπ, ηελ "Θξαπγή" 

ηνπ Κνπλθ, ηελ "Γθνπέξληθα" ηνπ 

Ξηθάζν, ηηο θσηνγξαθίεο απφ ηα 

παηδηά ηεο Ππξίαο. 

 

 

 

 

ηαλ απνραηξεηίζακε ηνλ "μέλν" κε ηε βαιίηζα ηνπ, δήηεζα απφ ηα παηδηά λα 

δσγξαθίζνπλ ηη ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν. 

 

Έπεηηα ηνπο δήηεζα λα κνπ πνπλ έλα ζπλαίζζεκα πνπ έλησζαλ ζην 

εξγαζηήξη. Ρα πεξηζζφηεξα πνιχ θπζηθά κνπ είπαλ ραξά, γηαηί παίμαλε, γηαηί 

θάλαλε θάηη δηαθνξεηηθφ. Απηφ ήηαλ ην πάλσ πάλσ. Ρφηε ηνπο δήηεζα ζε 

δεχηεξν γχξν έλα δεύηεπο ζςναίζθημα θαη εθεί βγήθε ε νπζία: ζπκφο, 

ιχπε, θφβνο, γηαηί έπεθηαλ βφκβεο, γηαηί πεηάμακε ηηο βαιίηζεο καο, γηαηί 

καο πήξαλ ηνπο θαθνχο, γηαηί κπνξεί λα πέθηακε απφ ηε θνπζθσηή βάξθα. 

http://3.bp.blogspot.com/-WybO0DwHzp4/VlDISHYZ3SI/AAAAAAAATjE/fU2aBJZ_tXI/s1600/CIMG0050.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-cIGb37uf9jY/VlDJxrScDdI/AAAAAAAATjY/HfpEg5bkIMQ/s1600/CIMG0047.JPG
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Ρέινο ηα ξψηεζα, ηειηθά ηη ρξεηάδεηαη έλα παηδί; Ξηζηέςηε νη απαληήζεηο 

βγήθαλ αληθινά απφ κέζα ηνπο. Έλα θξεβάηη είπε έλα θνξηηζάθη πνπ είρε 

πεηάμεη ηε βαιίηζα ηνπ κε ην θξεβάηη. Ονχρα, θαγεηφ, ζπίηη, κακά θαη 

κπακπά, παηρλίδηα, ζρνιείν, εηξήλε, ρψξα! ηη είραλ ράζεη έζησ θαη γηα ιίγα 

ιεπηά ζην εξγαζηήξη! Δίλαη νη πην απζεληηθέο θαη εηιηθξηλείο απαληήζεηο πνπ 

έρσ πάξεη απφ παηδηά γηα απηφ ην ζέκα ηφζα ρξφληα πνπ δνπιεχσ. 

Νινθιεξψλνληαο ηνπο έδεημα θσηνγξαθίεο απφ ηε Unicef κε ραξνχκελα 

παηδηά ηνπ θφζκνπ, γηαηί ππάξρνπλ θαη απηά. Ρηο πξνζζέζακε θαη απηέο ζηε 

γσληά ηνπ πνιέκνπ γηα λα βάινπκε θαη ηελ εηξήλε. Γηφηη ππάξρεη θαη απηή!!!! 
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ΤΠΟΓΔΥΟΚΑΣΔ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΔ: 

ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΤΚΔ ΣΟΤ ΑΛΘΡΩΠΟΤ 

 

 

Δπαλζία Σαηδεγηάλλε  

Δπζηξαηία Θντλάθε 

Ηνπιία Πνπιηώηε  

Θσλζηαληία Πθαπέξδα  

7ν Λεπηαγσγείν Κπηηιήλεο 

 

 

 

«Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο αλζξώπηλεο 

πξνζσπηθόηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ. Ξξέπεη λα πξνάγεη ηελ 

θαηαλόεζε, ηελ αλεθηηθόηεηα θαη ηε θηιία αλάκεζα ζε όια ηα έζλε, θπιέο θαη 

ηηο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο θαη λα επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο» (United Nations, 1949). Ρα 

πςειήο πνηφηεηαο πξνγξάκκαηα θαη ε απνηειεζκαηηθή εκεξήζηα θξνληίδα 

θαη αγσγή γηα ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

άκεζε αλάγθε θαη φρη έλαο απφκαθξνο ζηφρνο, δηφηη πξνζθέξνπλ αμηφινγε 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αληαπφδνζε ζηελ θνηλσλία (Οέληδνπ, 2011). Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνηνηηθήο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο εληζρχεη ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ (American Academy of Pediatrics, 2005· Sheridan, 

Giota, Han & Kwon, 2009· Ho, Campbell-Barr & Leeson, 2010). 

Ν Πχιινγνο Γηδαζθφλησλ ηνπ 7νπ Λεπηαγσγείνπ Κπηηιήλεο κε ζηφρν ηελ 

πινπνίεζε ηεο Θεκαηηθήο Ξξνζέγγηζεο «πνδερόκαζηε ηνπο πξόζθπγεο, 

πνζηεξίδνπκε ηνπο αλζξώπνπο» ζπλαπνθάζηζε λα πηνζεηήζνπκε ηελ 

Νιηζηηθή Ξξνζέγγηζε, ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζρνιείν - νηθνγέλεηα - επξχηεξε θνηλφηεηα, θαζψο 

ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα απνηειεί έλα επίθαηξν ζέκα, πνπ αθνξά φινπο καο.  
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Γπαζηηπιόηηηερ πος Τλοποιήθηκαν. 

Ξαηδί θαη Γιψζζα: Ξξνθνξηθή επηθνηλσλία θαη νκηιία. 

 

Αθφξκεζε ελαζρφιεζεο: 

 

To πξσηνζέιηδν εθεκεξίδαο, 

πνπ ήξζε ηπραία ζηε Γσληά 

Ξαξαηήξεζεο, φηαλ ηα παηδηά 

έθεξαλ εθεκεξίδεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία «Γσληάο 

Αλαθύθισζεο». 

 

 Αλίρλεπζε ησλ πξνυπαξρνπζψλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ έλλνηα «ηνπ 

πξόζθπγα».  

 

 Πε έθηαθηε ζπλάληεζε κε ηε ιήμε ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά 

ηκήκα πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε γνλέσλ γηα ηελ πξφζεζή καο λα 

πινπνηήζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πξνζέγγηζε (αληαιιαγή 

απφςεσλ γηα ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ θ.ά.). 
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 Γεκηνπξγήζακε ζηηο ηάμεηο καο 

«Γσληά Ξαξαηήξεζεο». 

 

 Αθεγεζήθακε θαη επεμεξγαζηήθακε ην Ξαξακχζη «Ρν άγαικα πνπ 

θξύσλε» ηνπ Σξ. Κπνπιηψηε.  

 Γεκηνπξγήζακε ην δηθφ καο απηνζρέδην παξακχζη. 

 

«Ρν ηαμίδη απηό μεθηλά από παιηά. Από ηόηε πνπ ην κηθξό καξκάξηλν αγόξη, ην 

άγαικα, άθεζε ζαλ πξνζθπγάθη ηελ παηξίδα ηνπ ζηε Κηθξαζία θαη 

ζηεγάζηεθε ζην Αξραηνινγηθό Κνπζείν ηεο Αζήλαο. Από ηόηε θξύσλε νινέλα, 

γηαηί λνζηαιγνύζε αζεξάπεπηα ηελ παηξίδα ηνπ ζηελ αληίπεξα αθηή ηνπ 

Αηγαίνπ. Ρα πξάγκαηα ζ' αιιάμνπλ όκσο όηαλ ζα βξεη δπν θίινπο θαξδηάο, ηελ 

θπξία Γαιάηεηα, ηελ θαζαξίζηξηα ηνπ Κνπζείνπ, θαη ην κηθξό Ιάκπε, ην γην 

ηνπ λπρηνθύιαθα. Ρα πξάγκαηα ζ' αιιάμνπλ κ' έλα παξάμελν όλεηξν. Απ' η' 

όλεηξν ζα θηεξνπγίζεη ζην Κνπζείν έλα κεγάιν γαιάδην πνπιί πνπ ζα ηνπο 

ηαμηδέςεη κηα λύρηα κε παλζέιελν ζηηο ρακέλεο παηξίδεο, ζηε Κηθξαζία … 

Όηαλ ηειεηώλεη ην όλεηξν «ην πξνζθπγάθη» είλαη αθόκε ζην κνπζείν, αιιά 

έρεη θεξδίζεη θάηη, έρεη απνθηήζεη θαηλνύξγηνπο ΦΗΙΝΠ.» 

 

 

Ξαηδί θαη Ξεξηβάιινλ: Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη αιιειεπίδξαζε. 

Πηόρνη. 

 Νη καζεηέο/-ηξηέο καο λα γλσξίζνπλ ηζηνξηθά γεγνλφηα. 

 Θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο. 
 

 Δζηηάζακε ζηελ Κηθξαζηαηηθή Θαηαζηξνθή, ζηνπο πξφζθπγεο, πνπ ήξζαλ 

ζην λεζί καο, αθνχζακε ηηο εκπεηξίεο - αθνχζκαηα θάπνησλ καζεηψλ καο 

γηα ηα ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα θαη βξήθακε θσηνγξαθηθφ πιηθφ - 

ληνθνπκέληα απηήο ηεο επνρήο απφ ηνπο δησγκνχο ηνπ 1922. Ππγθξίλακε 

ηηο εηθφλεο θαη βξήθακε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπ «ρηεο» κε ην 

«ζήκεξα». 
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 Ππδεηήζακε ηνπο ιφγνπο, πνπ κπνξεί λα θάλνπλ θάπνηνλ άλζξσπν λα 

εγθαηαιείςεη ηελ παηξίδα ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα βηψλεη, 

θαζψο θαη πνηεο κπνξεί λα είλαη νη πξνζδνθίεο ηνπ γηα ην κέιινλ.  

 Κηιήζακε γηα «ηνλ πόιεκν» θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο ηνπ ζπλέπεηεο.  

 Δληνπίζακε ζηνλ έληππν ηχπν εηθφλεο ζρεηηθέο κε ην κεηαλαζηεπηηθφ 

δήηεκα θαη αθνχζακε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ καο γηα ηηο ρψξεο 

θαηαγσγήο απηψλ ησλ αλζξψπσλ, γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζην λεζί καο.  

 

Πηόρνο. 

Νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη λα αζθνχλ θξηηηθή ζθέςε. 

 

 

 Ρα παηδηά γλψξηζαλ ηε δσή 

θαη ην έξγν ηνπ Δ. Βεληδέινπ 

θαη ηνλ ξφιν πνπ 

δηαδξακάηηζε ζηα ηζηνξηθά 

δξψκελα εθείλεο ηεο 

επνρήο. Δπηζθεθζήθακε έλα 

πάξθν πνπ έρεη ην άγαικά 

ηνπ. 
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Ξαηδί θαη δεκηνπξγία θαη έθθξαζε. 

 

 

 Γεκηνπξγήζακε Αθίζεο κε ζέκα ηνλ «Ξόιεκν» & ηελ «Δηξήλε» κε ηελ 

ρξήζε ηεο ηερληθήο ησλ θαξηεπηθνιιήζεσλ (θνιάδ). Γξάςακε ιέμεηο πνπ 

καο ζπκίδνπλ Ξφιεκν θαη Δηξήλε θαη ηηο ελζσκαηψζακε ζηηο αθίζεο καο. 

 

 

Ξαηδί θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 Δληνπίζακε ζηνλ γεσθπζηθφ παγθφζκην ράξηε ηελ Ππξία, κηιήζακε γηα ην 

αλάγιπθφ ηεο, γηα ηηο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο θ.ά. Δληνπίζακε ηηο 

γεηηνληθέο ηεο ρψξεο.  

 Πε αηνκηθφ ραξηί θαηαγξάςακε ηηο λεναπνθηεζείζεο γλψζεηο καο.  

 

 

 

 

Ξαηδί θαη Καζεκαηηθά. 

 Ξξνζπαζήζακε λα ππνινγίζνπκε ηελ απφζηαζε ηεο Ππξίαο απφ ηελ ρψξα 

καο, ρξεζηκνπνηψληαο κε-ζπκβαηηθέο κνλάδεο κέηξεζεο (παιάκεο, 

δάρηπια θ.ιπ.). 
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Ξαηδί θαη Γιψζζα. 

«Ρν πξνζθπγηθφ πεγή έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα». 

 

Πηόρνη. 

 Ζ πξνζέγγηζε κέζα ζηελ ηάμε ζεκάησλ, φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ε 

αλεθηηθφηεηα θαη νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο.  

 Θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ καζεηή.  

 Αθεγεζήθακε θαη επεμεξγαζηήθακε ην Ξαξακχζη «Δηξήλε - Ζ ηζηνξία 

ελόο παηδηνύ πξόζθπγα», Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο 

ηνπ Ν.Ζ.Δ. γηα ηνπο Ξξφζθπγεο 

 Γεκηνπξγήζακε ην δηθφ καο απηνζρέδην παξακχζη. 

 

 

 

«… Ζ Δηξήλε είλαη έλα κηθξό θνξίηζη, πνπ αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ην 

ζπίηη ηεο. Πηελ αξρή βηώλεη ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ απόξξηςε κέρξη λα βξεη 

πξνζηαζία, αγάπε θαη δεζηαζηά ζην πην απίζαλν κέξνο ... ζην δέληξν, πνπ 

θνηκάηαη ν θύξηνο Θαιόθαξδνο, έλαο άζηεγνο ηεο κεγαινύπνιεο …» 
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 Εσγξαθίζακε ηηο ζθέςεηο καο γηα ηνπο πξφζθπγεο πνπ θαηαθζάλνπλ ζην 

λεζί καο. 
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Ξαηδί θαη Ξιεξνθνξηθή. 

 Κε ηελ βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή ηεο ηάμεο είδακε ην παξακχζη «Έλα 

δέληξν κηα θνξά…» ηνπ Δ. Ρξηβηδά. 

Ρν έξγν απηφ θηλείηαη ζε δχν θφζκνπο: ζηνλ θφζκν ηνπ νλείξνπ θαη ηεο 

θαληαζίαο θαη ζηνλ θφζκν ηνλ πξαγκαηηθφ. Γπζηπρψο, ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

βηψλεη ην παηδί θαη ην δέληξν είλαη ζθιεξή θαη δελ είλαη άιιε απφ απηή ησλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ αλζξψπσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ 

έιιεηςε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο αληίζηνηρα. Ν ζπγγξαθέαο πξνεηνηκάδεη ην 

ζθεληθφ, γηα λα θηλεζεί ηειηθά ζε έλα επίπεδν νλεηξηθφ, θαηά ην νπνίν ζα 

επέιζεη θάζαξζε ζην δξάκα ησλ «εξψσλ». Κε άιια ιφγηα, επηιέγεη λα θχγεη 

απφ ηε ζθαίξα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα λα ζψζεη ηνπο ήξσεο ηνπ. Ξξνηνχ 

φκσο θαηαθχγεη εθεί θξνληίδεη κε έλαλ επθπή ηξφπν λα ζηειηηεχζεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα θαλεξψζεη ηε κνλαμηά πνπ βηψλεη θαλείο ζηηο 

κεγαινππφιεηο, ηηο απάλζξσπεο ζρέζεηο, ηνλ αηνκηθηζκφ θαη ηελ αδηαθνξία 

γηα ηνπο άζηεγνπο αλζξψπνπο, ζηέιλνληαο παξάιιεια θαη νηθνινγηθά 

κελχκαηα. Ρν παηδί ηε ζηηγκή πνπ δελ έρεη βηψζεη πνηέ ζαιπσξή θαη δεζηαζηά 

πξνζθέξεη αληδηνηειψο ηελ αγάπε ηνπ ζην δέληξν. Θαη ηφηε γίλεηαη ην 

ζαχκα… Θαη νη δπν ζα δήζνπλ ζην παιάηη ηεο βαζίιηζζαο ηνπ Βνξξά...  

 Δπεμεξγαζηήθακε ην παξακχζη «Έλα δέληξν κηα θνξά…» (ρσξηζκφο ζε 

ελφηεηεο θ.ιπ.).  

 Γξάςακε ην θείκελν ηεο θάζε ελφηεηαο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή, ην 

εθηππψζακε θαη ρσξηζηήθακε ζε νκάδεο θαη ην δσγξαθίζακε. 

Γεκηνπξγήζακε έλα ηακπιφ κε ην παξακχζη (Πχλδεζε Θεηκέλνπ - Δηθφλαο).  
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ςνεπγαζία με ηον Δλληνικό Δπςθπό ηαςπό (Δ.Δ..). 

Ήξζακε ζε επαθή θαη καο επηζθέθηεθε εζειφληξηα ηνπ Ρνπηθνχ Ρκήκαηνο 

Ιέζβνπ ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ Πηαπξνχ ηνπ πνπ ελεκέξσζε ηνπο κηθξνχο 

καζεηέο καο γηα ηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, πνπ πξνζθέξεη ν Δ.Δ.Π. κε ηε 

ζηήξημε ηεο Γηεζλνχο Νκνζπνλδίαο ηνπ, ζηνπο πξφζθπγεο πνπ θαηαθζάλνπλ 

ζην λεζί καο. Νη καζεηέο/-ηξηέο καο ηεο παξέδσζαλ έλα θηβψηην κε παηδηθέο 

ηξνθέο καθξάο δηάξθεηαο, πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε πνιχηηκε βνήζεηα ησλ 

γνλέσλ ηνπο.  

Κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ, πνπ νξγαλψζακε, ηα παηδηά εκπέδσζαλ ηηο 

λεναπνθηεζείζεο γλψζεηο γηα ην πνιχηηκν έξγν, πνπ πξνζθέξεη ν Διιεληθφο 

Δξπζξφο Πηαπξφο.  

 

 

 

ςνεπγαζία με ηοςρ Γιαηπούρ ηος Θόζμος & ενίζσςζη ηος έπγος 

ηοςρ. 

Ξαηδί θαη Ξεξηβάιινλ: Αλζξσπνγελέο Ξεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε. 

Ήξζακε ζε επαθή κε ηε Β΄ Θηλεηή Κνλάδα ησλ «Γηαηξψλ ηνπ Θφζκνπ» πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή Κφξηα ηεο Ιέζβνπ. Ιίγεο κέξεο αξγφηεξα 

καο επηζθέθηεθαλ θαη καο κίιεζαλ γηα ην πνιχηηκν έξγν πνπ πξνζθέξνπλ 

ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ (πξφζθπγεο θαη νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο) 

φπσο ηαηξηθφ έιεγρν, παξνρή πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη θξνληίδαο, 

παξνρή ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, δηάζεζε θαξκαθεπηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ, θιηλνζθεπαζκάησλ, εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο, ηκαηηζκνχ θαη 

ππφδεζεο. Πηε ζπλέρεηα ηνπο παξαδψζακε είδε πξψηεο αλάγθεο θαη 



16 
 

παηρλίδηα πνπ ζπγθεληξψζακε κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ καο 

θαη ηνπ Ππιιφγνπ Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο.  

 

 

 

Ρελ Ρεηάξηε, 20/4/2016 κε φρεκα ηελ αμία ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο 

πξνζθνξάο, νη καζεηέο καο γηα άιιε κηα θνξά θάιεζαλ ζην ζρνιείν ηε Β΄ 

Θηλεηή Κνλάδα ησλ «Γηαηξψλ ηνπ Θφζκνπ» θαη ηνπο παξέδσζαλ είδε 

ξνπρηζκνχ θαη παηρλίδηα, πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ ζηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο 

κεηαλάζηεο πνπ ζπλερίδνπλ λα θαηαθζάλνπλ ζην Λεζί καο. 

 

 

ςνεπγαζία με άλλοςρ θοπείρ. 

Ρε Γεπηέξα, 18 Απξηιίνπ 2016 επηζθέθηεθε ην Λεπηαγσγείν καο ν θ. 

Sebastian Auri απφ ηε Γαιιία αζηπλνκηθφο ηεο Frontex πνπ αλήθεη ζηα 

εγθιεκαηνινγηθά εξγαζηήξηα ηεο Europol κε εηδίθεπζε ζηα απνηππψκαηα θαη 

κίιεζε ζηα παηδηά γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα. Κέζα απφ ηνλ ελδειερή 

δηάινγν πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο καο κε ηνλ Γάιιν αζηπλνκηθφ, κε ηελ 

βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

φηη ην πξνζθπγηθφ-κεηαλαζηεπηηθφ απνηειεί έλα παγθφζκην δήηεκα κε 

πνιιαπιέο δηαζηάζεηο. 

Ρελ Ξαξαζθεπή, 22/4/2016 θαιέζακε ηνπο αξκφδηνπο ηεο Θνηλσληθήο 

Θνπδίλαο «Ν άιινο άλζξσπνο» Κπηηιήλε - Social Kitchen Other Human πνπ 

απνηειεί κηα θίλεζε αιιειεγγχεο πξνο φινπο ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο πνπ 

ππνζηηίδνληαη θη έρνπλ ηελ αλάγθε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Νη καζεηέο, αθνχ 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηε δξάζε ηνπο, επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη δηαθαηερφκελνη 

απφ ην αίζζεκα ηεο ζπλεηζθνξάο, ηνπο παξέδσζαλ ηξφθηκα πνπ 

ζπγθέληξσζαλ κε ηελ αξσγή ησλ γνλέσλ θαη ηνπ Ππιιφγνπ Γνλέσλ θαη 

Θεδεκφλσλ.  
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Δνημεπωηική ζςνάνηηζη γονέων. 

Ξαηδί θαη Ξεξηβάιινλ: Αλζξσπνγελέο Ξεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε. 

Πην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Ξαγθφζκηαο Ζκέξαο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Ξαηδηνχ αιιά θαη κε αθνξκή ην έληνλν κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα πνπ βηψλνπκε 

ζην λεζί καο ηε Γεπηέξα, 14 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ψξα 18:00 θαιέζακε ηνλ 

θαξδηνιφγν θ. Γ. Ξαηέζην, κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο γηαηξνχ ηεο Β΄ Θηλεηήο 

Κνλάδαο ησλ «Γηαηξψλ ηνπ Θφζκνπ» πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηνπο γνλείο 

ησλ καζεηψλ καο γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα. Κέζα απφ ηνλ ελδειερή 

δηάινγν πνπ αλαπηχρζεθε νη γνλείο είραλ ηελ επθαηξία λα αθνχζνπλ 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο απφςεηο θαη λα απνδεζκεπηνχλ απφ ηπρφλ 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ζέκαηα πγηεηλήο θαη 

γεληθφηεξα ζπκβίσζεο κε ηνπο πξφζθπγεο.  

 

 

ςνεπγαζία με άλλερ ζσολικέρ μονάδερ. 

Πηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2015 επηζθεθηήθακε ην 1ν Γεκνηηθφ Πρνιείν Κπηηιήλεο 

θαη παξαθνινπζήζακε ηελ ζεαηξηθή παξάζηαζε απφ ηνπο καζεηέο ηεο 

Ξέκπηεο θαη Έθηεο Γεκνηηθνχ κε ηίηιν «Ζ Ξξσηνρξνληά ηεο αγάπεο». Ρν 

ζελάξην ηνπ ζεαηξηθνχ δξψκελνπ είραλ γξάςεη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

ήηαλ ελαξκνληζκέλν κε ην επίθαηξν ζέκα ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο ζην 

λεζί καο, αλαδεηθλχνληαο πνιιέο πηπρέο ηνπ.  

 

 

Αξιολόγηζη θεμαηικήρ πποζέγγιζηρ. 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή πξνζέγγηζε είρε ζεηηθή 

επίδξαζε ζην ηξίπηπρν Ξαηδί - Πρνιείν - Νηθνγέλεηα. Νη καζεηέο/-ηξηέο καο 

φπσο θαηαγξάθεθε (αηνκηθφ portfolio), απέθηεζαλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα δηακνξθψλνπλ άπνςε, λα αζθνχλ θξηηηθή θαη λα 

αλαιακβάλνπλ δξάζε. Θαιιηεξγήζεθε ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ θαη φινη καδί ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ 

νξγάλσζε δξάζεσλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο 

θαη ηεο πξνζθνξάο νπζηαζηηθήο βνήζεηαο πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. 

Δλδεηθηηθά, φζνλ αθνξά ηελ αιιαγή ζηάζεο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ καο, αλαθέξνπκε ηηο παξαθάησ δξάζεηο: 

 Νη κηθξνί καζεηέο κε αθφξκεζε ηα παηδηά ηνπ πνιέκνπ, πνπ ζηεξνχληαη 

αθφκε θαη ηα είδε πξψηεο αλάγθεο, απνθάζηζαλ λα αληηδξάζνπλ ζην 

ππεξθαηαλαισηηθφ πλεχκα πνπ καο δηαθαηέρεη ηδηαίηεξα ηηο κέξεο ησλ 

Σξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Ξξσηνρξνληάο θαη νξγάλσζαλ αληαιιαθηηθφ 

παδάξη κε παηρλίδηα θαη παξακχζηα, πνπ ιεηηνχξγεζε ζην ρψξν ηνπ 

Πρνιείνπ ηε κέξα ηεο ρξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηήο καο. Ρν αληαιιαθηηθφ-
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ραξηζηηθφ παδάξη πξφζθεξε κεγάιε ραξά ζηνπο ίδηνπο, αιιά θαη ζε άιινπο 

θίινπο ηνπο πνπ απηέο ηηο κέξεο επηζθέθηεθαλ ην Πρνιείν καο.  

 Νξγαλψζακε ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ηίηιν «Ν Ατ Βαζίιεο ζε νηθνλνκηθή 

θξίζε» πνπ πέξαζε ην κήλπκα ζηα παηδηά θαη ζηνπο θαιεζκέλνπο καο φηη 

«ΔΛΑ ΓΩΟΑΘΗ ΡΝΠΝ ΓΑ ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ ΦΔΟΔΗ ΚΔΓΑΙΖ ΣΑΟΑ, ΑΛ Ν 

ΑΛΘΟΩΞΝΠ ΜΔΟΔΗ ΛΑ ΔΘΡΗΚΑ». 

 

 
 

Ρν άλνηγκα ηνπ Πρνιείνπ ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα θαη νη ζπλεξγαζίεο κε 

δηάθνξνπο θνξείο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

πξνζθχγσλ, έδσζε ηελ επθαηξία ζε φινπο καο λα αληηιεθζνχκε φηη ην 

κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα δελ είλαη ππφζεζε κφλν ζε καθξνεπίπεδν, αιιά θαη ζε 

κηθξνεπίπεδν αθνχ ν θαζέλαο απφ καο κπνξεί λα δψζεη παξαδείγκαηα 

αλζξσπηάο θαη αιιειεγγχεο.  

 

 

Πποεκηάζειρ θεμαηικήρ πποζέγγιζηρ. 

1. Ν Πχιινγνο Γηδαζθφλησλ ηνπ 7
νπ

 Νινήκεξνπ Λεπηαγσγείνπ Κπηηιήλεο 

επαηζζεηνπνηεκέλνη γηα ην πξνζθπγηθφ δήηεκα, πνπ ζπλερίδεη λα 

απαζρνιεί ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Ιέζβνπ, ελζηεξληδφκελνη ην ζπλερέο 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ καο θαη ζε εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζκ. 

174911/Γ2 / 18-11-2013 / Γίθηπν Θέληξσλ Δπξσπατθήο Ξιεξνθφξεζεο 

EUROPE DIRECT εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.Ξ.Δ.Θ., αιιά θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ην ζρεηηθφ email ηεο πεχζπλεο ηνπ Ρκήκαηνο Πρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ηεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Ιέζβνπ θ. Κ. Ρδνπξά κε ζέκα «United in Diversity - 

Europe seen by children Europe Direct Lombardy Italy» ηελ Ξέκπηε, 28-

01-2016 νκφθσλα απνθάζηζε ηε ζπκκεηνρή ηεο Πρνιηθήο καο Κνλάδαο 

ζην εξεπλεηηθφ ζρέδην ζπλεξγαζίαο κε ζέκα «Δλσκέλνη ζηελ 

δηαθνξεηηθόηεηα. Ζ Δπξώπε κέζα από ηα κάηηα ησλ παηδηώλ» (Ξξάμε 
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20
ε
/28-01-2016/Δλεκέξσζε γηα ην Θέληξν Δπξσπατθήο Ξιεξνθφξεζεο 

Europe Direct Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ζπκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ ζρέδην 

ζπλεξγαζίαο κε ζέκα «Δλσκέλνη ζηελ δηαθνξεηηθόηεηα. Ζ Δπξώπε κέζα 

από ηα κάηηα ησλ παηδηώλ»/Βηβιίν Ξξάμεσλ Ππιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 7
νπ

 

Νινήκεξνπ Λεπηαγσγείνπ Κπηηιήλεο).  

Αλάκεζα ζηηο δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζέζακε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηη ζα 

ζέιακε λα δεηήζνπκε απφ ηελ Δπξψπε γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη γεληθφηεξα 

γηα φια ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ. Νη καζεηέο/-ηξηέο καο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο 

(4 νκάδεο ησλ 5 παηδηψλ) δσγξάθηζαλ ζε ραξηί Α3 ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Νη 

νκάδεο ζπκθψλεζαλ λα έρνπλ έλα θνηλφ πιαίζην θαη επέιεμαλ λα 

δσγξαθίζνπκε ζαλ πεξίγξακκα έλα puzzle φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ 

αθίζα. 

 

 

 

2. Ππκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ 

ζπληνληζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ξ.Ξ.Δ.Θ. θαη ηεο UNICEF κε ζέκα 

«Ρα παηδηά γξάθνπλ & δσγξαθίδνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο» 2016 

(Φ14/676/52793/Γ1/30-03-2016).  

1ε νκάδα: Γεκηνπξγία Αθίζαο κε ζέκα «Ξαηδηά Ξξόζθπγεο, Ξαηδηά 

Κεηαλάζηεο, κα Ξάλσ απ’ όια Ξαηδηά … ΞΑΗΣΛΗΓΗ! Ρν όλεηξν θάζε 

παηδηνύ!!». 
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2ε νκάδα: Γεκηνπξγία ηξαγνπδηνχ «Δίκαη έλα πξνζθπγάθη» θαη 

κεινπνίεζή ηνπ απφ ηνπο καζεηέο καο: 

Δίκαη έλα πξνζθπγάθη 

κφλν θη έξεκν πνιχ. 

Έρσ ράζεη ηελ παηξίδα 

θη φηη αγαπνχζα πην πνιχ. 

Θέισ νη άλζξσπνη λ’ αιιάμνπλ 

θαη νη πφιεκνη λα πάςνπλ. 

Κίζνο πηα λα κελ ππάξρεη, 

κφλν εηξήλε θαη αγάπε. 

Τάρλσ λα βξσ κηα παηξίδα 

κηα κεγάιε αγθαιηά, 

έλα ρέξη λα κνπ δψζεη 

ιίγε δχλακε μαλά. 

 

 

Θαηαληκηική δπαζηηπιόηηηα. 

Ρε Γεπηέξα, 18 Απξηιίνπ 2016 ε πεχζπλε Πρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ/λζεο 

Ξ/ζκηαο Δθπ/ζεο Λ. Ιέζβνπ θ. Καξία Ρδνπξά έρνληαο ππφςε ην ππ. αξ. 

62470/ΓΓ4/13-4-2016 κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ/ληξηαο Ξ.Δ. Ιέζβνπ 

απέζηεηιε ζην πνπξγείν Ξαηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηηο δξάζεηο 

πνπ πινπνηήζακε γηα ην πξνζθπγηθφ δήηεκα θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, 

σο κία απφ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ. 
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Γξάζεηο καο ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην video πνπ θηηάρηεθε απφ ην Ξ.Ξ.Δ.Θ. 

γηα ηελ εθδήισζε ηεο απνλνκήο ησλ βξαβείσλ γηα ηηο θαιέο πξαθηηθέο ζην 

πξνζθπγηθφ δήηεκα (https://www.youtube.com/watch?v=_dnulpmkUx0). Ζ 

πεχζπλε Πρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ/λζεο Ξ/ζκηαο Δθπ/ζεο Λ. Ιέζβνπ θ. 

Καξία Ρδνπξά πξφηεηλε θαη ν Πχιινγνο Γηδαζθφλησλ απνδέρηεθε ηελ 

πξφηαζή ηεο (Ξξάμε 34ε/Γηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Ξξνγξακκάησλ & 

νξγάλσζε γηνξηή ιήμεο Πρ. Έηνπο 2015-2016/Βηβιίν Ξξάμεσλ Γηδαθηηθνχ 

Ξξνζσπηθνχ) ηελ Ρεηάξηε, 6/6/2016 ζηηο 18:30 ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν 

Κπηηιήλεο λα παξνπζηαζηνχλ νη δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ηε ζρνιηθή 

καο κνλάδα γηα ην πξνζθπγηθφ δήηεκα. Πην πιαίζην απηήο ηεο εθδήισζεο νη 

καζεηέο/-ηξηέο καο παξνπζίαζαλ ζε πξψηε εθηέιεζε ην ηξαγνχδη πνπ 

δεκηνχξγεζαλ θαη κεινπνίεζαλ κε ηίηιν «Ρν πξνζθπγάθη» θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξέιαβαλ ην βξαβείν ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν Ξξφγξακκα. Ν 

Πχιινγνο Γηδαζθφλησλ ελζηεξληδφκελνη ην ακείσην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ηε δηάζεζε ηνπο λα εκθπζήζνπλ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία 

ηηο αμίεο ηνπ αλζξσπηζκνχ θαη ηεο αιιειεγγχεο, ζηνηρεία πνπ βηψζακε 

πνηθηινηξφπσο κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, 

απνθάζηζε κέξνο ησλ δξάζεσλ ηνπ λα παξνπζηαζηεί ζηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ ζηελ ηειηθή γηνξηή ιήμεο ηνπ Πρ. Έηνπο 2015-2016. 

 

 

Σελική αξιολόγηζη ηος ππογπάμμαηορ. 

Νη δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είραλ επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

καζεηέο - εθπαηδεπηηθνχο-επξχηεξε θνηλφηεηα.  

Νη καζεηέο/-ηξηεο: 

 Θαηέθηεζαλ λέεο δεμηφηεηεο (παξαγσγή έληππνπ πιηθνχ, πνπ 

ελζσκαηψζεθε ζην αηνκηθφ θάθειν εξγαζηψλ ηνπ θάζε καζεηή - portfolio).  

 Έθαλαλ λέεο γλσξηκίεο θαη δεκηνχξγεζαλ θηιίεο. 

 Σξεζηκνπνίεζαλ ηα θπζηθά ηνπο ηαιέληα, έθαλαλ πξάμεηο ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπο, βνήζεζαλ ηνπο άιινπο θαη αηζζάλζεθαλ φηη είλαη ρξήζηκνη, ην 

δηαζθέδαζαλ θαη αλέπηπμαλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο.  

 

Νη εθπαηδεπηηθνί: 

 Αηζζάλζεθαλ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, θαζψο ηνπο δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο, πην εμαηνκηθεπκέλεο 

πξνζνρήο θαη ε πξνζθνξά ηνπο αλαγλσξίζηεθε. 

 Απέθηεζαλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη δηθηχσζε, θαηαθηψληαο 

παξάιιεια πνηθηιφκνξθεο δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη απφςεηο.  

 Θαξπψζεθαλ ηα νθέιε ηεο δεκηνπξγίαο θηιηθνχ εξγαζηαθνχ ρψξνπ 

(ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο). 

https://www.youtube.com/watch?v=_dnulpmkUx0
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 Δίραλ ηελ επθαηξία λα πινπνηήζνπλ δεκηνπξγηθέο ηδέεο δηθέο ηνπο, αιιά θαη 

λα πηνζεηήζνπλ θαιέο πξαθηηθέο άιισλ ζπλαδέιθσλ. 

 Βνήζεζαλ ζηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα 

θαη ελίζρπζαλ ηελ επαθή καδί ηεο.  

 

Ζ θνηλφηεηα: 

Έλα ηφζν έληνλν δήηεκα, φπσο ην πξνζθπγηθφ-κεηαλαζηεπηηθφ, είλαη 

αδχλαην λα αληηκεησπηζηεί κφλν ζε καθξνεπίπεδν θαη ρξήδεη αλάγθεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο φινπ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ρν ζρνιείν απνηειεί έλα 

θνηλσληθφ ζεζκφ πνπ έρεη ηε δχλακε θαη πξέπεη λα ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα 

ζηελ επίιπζε θάζε είδνπο πξνβιήκαηνο πνπ απαζρνιεί ηελ θνηλσλία θαη 

εηδηθφηεξα ηελ ηνπηθή ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. Ξηζηεχνπκε φηη κε ηηο 

δξάζεηο καο κέλνληαο επηθεληξσκέλνη ζηελ αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο δψζακε έλα θαιφ παξάδεηγκα ζηελ επξχηεξε θνηλσλία.  
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ΟΗ ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΟ ΛΖΗ ΚΑ: ΛΟΗΑΕΟΚΑΗ ΘΑΗ 

ΒΟΖΘΩ 

 
 

Διέλε Κνζρνβάθε 
Πρνιηθή Πύκβνπινο 
47εο & 49εο Ξεξηθέξεηαο 
Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο 

 
 
 
Πθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζην 

πξνζθπγηθφ δήηεκα, ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληί ηνπο θαη ε 

ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο γηα ηε ζηήξημή ηνπο. 

Νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ σο εμήο: 

 Λα αλαπηχμνπλ ελζπλαίζζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη 
νη άλζξσπνη πνπ αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο. 

 Λα θαηαλνήζνπλ ηα αίηηα πνπ αλαγθάδνπλ ηνπο πξφζθπγεο λα μεξηδσζνχλ 
απφ ηηο παηξίδεο ηνπο. 

 Λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπιινγηθήο ιήςεο 
απνθάζεσλ γηα ηε ζηήξημε θαη απνδνρή ησλ πξνζθχγσλ.  

 

 

Α΄ Φάζη: Ανίσνεςζη πποϋπαπσοςζών εμπειπιών. 

Ππδήηεζε κε ηα παηδηά. Γηεγνχκαζηε ζηα παηδηά φηη είδακε ζθελέο κε 

αλζξψπνπο λα δνπλ κέζα ζε απηέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Θάζηξνπ (ν/ε θάζε 

εθπαηδεπηηθφο ην πξνζαξκφδεη κε βάζε ηηο εκπεηξίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

απνθνκίζεη ηα παηδηά). Μέξεηε πνηνη είλαη; Απφ πνχ ήξζαλ; Ρη μέξεηε γη’ 

απηνχο. Θαηαγξάθνπκε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη φ,ηη γλψζεηο 

θαηέρνπλ ηα παηδηά (αξρηθή αμηνιφγεζε). 

Πηε ζπλέρεηα δεηάκε απφ ηα παηδηά λα καο πνπλ ηη ζεκαίλεη ε ιέμε 

«πξφζθπγαο» θαη θάλνπκε έλα ηζηφγξακκα κε φιεο ηηο ηδέεο ηνπο. 

Ρνπο δεηάκε λα δσγξαθίζνπλ πξφζθπγεο πνπ έρνπλ δεη ή φηη έρνπλ αθνχζεη. 

Θαηαγξάθνπκε απηά πνπ έρεη λα καο πεη ην θάζε παηδί ζε ζρέζε κε ηε 

δσγξαθηά ηνπ. Ξνχ ηα είδεο απηά; Πνπ έρεη κηιήζεηο θάπνηνο γηα απηά; Ξνηνο;  

Γίλεηαη παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα ηνπ θάζε έξγνπ. Ρη ζέιεηε λα κάζεηε γηα 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη ζην λεζί καο; Θαηαγξαθή ησλ εξσηεκάησλ 

πνπ ζέηνπλ ηα παηδηά. 

Ππλάληεζε κε γνλείο. Δλεκέξσζή ηνπο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη παξνπζίαζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ ηα παηδηά.  
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Β΄ Φάζη: Γιεπεύνηζη. 

Δκθαλίδνπκε έλαλ ράξηε θαη δείρλνπκε ηε ρψξα καο. Δληνπίδνπκε ην λεζί καο 

θαη ηνπνζεηνχκε κηα ρξσκαηηζηή πηλέδα. Έρεηε αθνχζεη απφ πνχ έξρνληαη 

απηνί νη άλζξσπνη; Κπνξεί θάπνηα παηδηά λα έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ Α΄ θάζε. 

Δληνπίδνπκε ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ πξνζθχγσλ (Ππξία, Αθγαληζηάλ, 

Ηξάθ). Βάδνπκε πηλέδεο ζε άιιν ρξψκα. Κε ρξσκαηηζηφ καιιί ελψλνπκε ηηο 

δχν πεξηνρέο (π.ρ. Αθγαληζηάλ-Σίνο). Θάζε ρψξα έρεη δηαθνξεηηθφ καιιί γηα 

λα κπνξνχλ λα ηα μερσξίδνπλ ηα παηδηά. Αλ ηα γξάκκαηα ηνπ ράξηε είλαη 

πνιχ κηθξά κπνξνχλ λα γξάςνπλ ηα παηδηά ζε κηθξά ραξηάθηα ην φλνκα ηεο 

θάζε ρψξαο θαη λα ηα αλαξηήζνπλ ζην ράξηε. 

Γηαηί λνκίδεηε νη άλζξσπνη απηνί θεχγνπλ απφ ηελ παηξίδα ηνπο; Γερφκαζηε 

σο πηζαλέο φιεο ηηο ππνζέζεηο ησλ παηδηψλ. Παο έθεξα θάπνηεο θσηνγξαθίεο 

πνπ δείρλνπλ αλζξψπνπο πνπ έθπγαλ απφ ηε παηξίδα ηνπο ηε Ππξία θαη 

έθηαζαλ ζηε Σίν. Θέιεηε λα ηηο δνχκε;  

Ξξνβάινπκε ην θσηνγξαθηθφ νδνηπνξηθφ ζηνλ ππνινγηζηή ή ζηνλ 

δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Πε θάζε εηθφλα δεηάκε απφ ηα παηδηά λα καο 

πεξηγξάςνπλ ηη βιέπνπλ, πψο αηζζάλνληαη νη ήξσεο, γηαηί λνκίδεηε φηη 

αηζζάλνληαη έηζη. Ξνχ βξίζθνπλ θαγεηφ, λεξφ, θξεβάηη λα θνηκεζνχλ; 

Γξακαηνπνηνχκε ην ηαμίδη πνπ έθαλαλ νη πξφζθπγεο. Σξεζηκνπνηήζηε ηε 

δηαδηθαζία πνπ εθάξκνζε ην Λεπηαγσγείν ηνπ Ξπζαγνξείνπ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηπρζεί ε ελζπλαίζζεζε ησλ παηδηψλ. Ππδεηάκε κε ηα παηδηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ απφ ηελ φιε δηαδηθαζία. 

Άξαγε, ππήξραλ πξφζθπγεο ζηελ νηθνγέλεηα καο; Γίλνπκε έλα ραξηί κε 

εξσηήζεηο φπνπ νη γνλείο ζα πξέπεη λα ην ζπκπιεξψζνπλ ζην ζπίηη θαη λα ην 

ζπδεηήζνπλ κε ην παηδί ηνπο. 

Ξαξνπζίαζε απφ ηα παηδηά πνπ έρνπλ κέιε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο πνπ βίσζαλ 

ηελ πξνζθπγηά. Πε άιινλ ράξηε εληνπίδνπκε ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο θαη 

θνιιάκε ραξηάθηα κε ρξσκαηηζηέο πηλέδεο κε ηα νλφκαηα απηψλ (π.ρ. 

παππνχο Γηψξγνπ, πξνγηαγηά Καξίαο θ.ιπ.). 

Ξξνβάιινπκε ηα βηληεάθηα ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο δηαβάδνληαο ηνπο 

ππφηηηινπο: 

Ζ Ίξβηλ θαη ην Καμηιάξη.  

Ν Κνπζηαθά θάλεη πεξίπαην. 

Καιάθ θαη ε βάξθα. 

Ρα παηδηά ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο. Πηελ πξψηε νκάδα έλα θνξίηζη είλαη ε 

Ηξβηλ θξαηάεη ην καμηιάξη ηεο θαη θιαίεη.  Ρη ζα κπνξνχζαλ ηα άιια παηδηά λα 

θάλνπλ γηα λα κελ έρεη εθηάιηεο θαη λα κελ θιαίεη; Ρν θάζε παηδί ηελ 

πιεζηάδεη θαη ηεο ιέεη θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα ηελ θάλεη λα αηζζαλζεί 

θαιχηεξα. 

Πηε δεχηεξε νκάδα ηα παηδηά θηηάρλνπλ θηγνχξεο κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη έλα 

παηδί δσγξαθίδεη ηνλ Κνπζηαθά. Ρα βάδνπκε πάλσ ζε θαιακάθηα. Ρη ζα 
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κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηα παηδηά γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ Κνπζηαθά λα κελ 

είλαη ηφζν ζηελαρσξεκέλνο; Ρα παηδηά παίδνπλ ζε δεπγάξηα ηνπο ξφινπο ηνπο 

θξαηψληαο ηηο θηγνχξεο. 

Πηελ ηξίηε νκάδα ε Καιάθ θάζεηε ζε κηα θαξέθια. Ρη λνκίδεηε φηη ρξεηάδεηαη 

ε Καιάθ; Ζ Καιάθ δελ κπνξεί λα κηιήζεη, γηαηί είλαη πνιχ θνβηζκέλε θαη δελ 

μέξεη ειιεληθά. Θα δψζνπκε εκείο θσλή ζηελ Καιάθ. Θάζε παηδί ζα πξέπεη 

λα πεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Θάζε παηδί ηεο νκάδαο ζεθψλεηε ηελ αγγίδεη θαη 

γίλεηαη ε θσλή ηεο Καιάθ (π.ρ. Θέισ λα πάσ ζρνιείν, Θέισ ηε κακά κνπ 

θ.ιπ.) 

Ξξνβάιινπκε ην βίληεν Δηξήλε. Θάλνπκε αλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο θαη 

εληνπίδνπκε ηα δηαθνξεηηθά κέξε πνπ πήγε ε Δηξήλε: 

Σσξηφ κε ηνπο αλζξψπνπο. 

Πην δάζνο πνπ θνηκήζεθε θαη έθαγε βαηφκνπξα. 

Πηε ρψξα ησλ πεηξνθάγσλ. 

Πηε ρψξα κε ηηο κεηαμσηέο νπξέο. 

Πηε ρψξα ησλ κνπηδνπξσκέλσλ θνξαθηψλ. 

Πηε ρψξα ησλ αρφξηαγσλ αλζξψπσλ. 

Πηνπο θησρνχο. 

Πην δέλδξν πνπ δνχζε ν θ. Θαιφθαξδνο. 

Ρα παηδηά δνπιεχνπλ ζε νκάδεο θαη θηηάρλνπλ αθίζεο κε ηελ θάζε ρψξα πνπ 

πήγε ε Δηξήλε. Νη αθίζεο κπνξεί λα γίλνπλ ηακπιψ ή έλα κεγάιν βηβιίν φπνπ 

ηα παηδηά ζα δηεγεζνχλ ηη έγηλε ζε θάζε ζθελή. Γαθηπινγξαθνχκε ηελ 

αλαδηήγεζε ησλ παηδηψλ ζε κεγεζπκέλν θείκελν. Δλαιιαθηηθά, ηα παηδηά 

δξακαηνπνηνχλ ηελ ηζηνξία θαη ηελ βηληενζθνπνχκε ή βγάδνπκε θσηνγξαθίεο 

κε ηηο νπνίεο θηηάρλνπκε έλα βίληεν κε ηελ ηζηνξία. 

Ξαίδνπκε ζε θνπθινζέαηξν ηελ ηζηνξία ηεο Φξφζσ Σαηφγινπ «Κε ηε 

βαξθνύια κνπ ζα μεθηλήζσ»3. Ππδεηάκε κε ηα παηδηά πνηνί ήξσεο ηηο ηζηνξίαο 

είλαη πξφζθπγεο: Γηα πνην ιφγν; Πηηο ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο δίλνπκε ηελ 

επθαηξία ζηα παηδηά λα παίμνπλ κε ηηο θνχθιεο ηελ ηζηνξία κφλα ηνπο . 

Ρη λνκίδεηε φηη ρξεηάδνληαη απηνί νη άλζξσπνη φηαλ έξρνληαη εδψ; Ξνηνο ηνπο 

βνεζάεη; Ρη κπνξνχκε λα θάλνπκε εκείο γηα λα βνεζήζνπκε; 

Θαηαγξάθνπκε ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ. Απνθαζίδνπκε λα θαιέζνπκε θάπνηνλ 

θνξέα απφ απηνχο πνπ ηνπο βνεζάεη. Γηλφκαζηε δεκνζηνγξάθνη θαη 

εηνηκάδνπκε ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ζέζνπκε ζηνλ θχξην ή ζηελ θπξία. Θάζε 

παηδί ζέηεη έλα εξψηεκα πνπ ζα πξέπεη λα ζπκάηαη. Ζρνγξαθνχκε ηελ 

ζπλνκηιία γηα λα ζπκφκαζηε απηά πνπ ζα καο πεη ν επηζθέπηεο (Δξπζξφο 

Πηαπξφο, Όπαηε Αξκνζηεία θ.ιπ.) 

                                                             
3
 

http://frosochatoglou.blogspot.gr/search/label/%28%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%
BF%29%CE%98%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC 
 

http://frosochatoglou.blogspot.gr/search/label/%28%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%29%CE%98%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://frosochatoglou.blogspot.gr/search/label/%28%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%29%CE%98%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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Φηηάρλνπκε κηα αθίζα ή έλα ηξαγνχδη θιπ. κε απηά πνπ ζέινπλ νη πξφζθπγεο. 

Φηηάρλνπκε κηα αθίζα κε απηά πνπ εκείο κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα απηνχο. 

Ρηο παξνπζηάδνπκε ζηνπο γνλείο. Ρηο αθίζεο κπνξνχκε λα ηηο αλαξηήζνπκε 

ζηα ηνπηθά κέζα, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο, λα ηε ζηείινπκε ζηνλ 

Γήκν, θ.ιπ. 

Καδεχνπκε ξνχρα, ηξφθηκα θαη θάξκαθα γηα ηνπο πξφζθπγεο, ηα 

ηνπνζεηνχκε ζε θνπηηά θαη ηα παξαδίδνπκε ζε θνξείο. 

 

 

Γ΄ Φάζη. Αξιολόγηζη ηος ππογπάμμαηορ. 

Γίλνπκε ζηα παηδηά εηθφλεο θαη ην θαζέλα επηιέγεη κηα εηθφλα παηδηνχ 

πξφζθπγα. Θάζε παηδί ζα πξέπεη λα θηηάμεη κηα ηζηνξία γη’ απηφ ην παηδί ηελ 

νπνία ζα θαηαγξάςνπκε (θαιφ είλαη λα γίλεη ζηηο ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο). 

ζα παηδηά επηζπκνχλ κπνξνχλ ζηελ ζπλέρεηα λα ηελ εηθνλνγξαθήζνπλ θαη 

λα θηηάμνπλ κηθξά βηβιηαξάθηα κε ηελ ηζηνξία ηνπ παηδηνχ (απηφ κπνξεί λα 

θξαηήζεη αξθεηέο κέξεο). Απφ ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνξηψλ αμηνινγνχκε 

θπξίσο αλ άιιαμε ε ζηάζε ησλ παηδηψλ θαη ηη απνθφκηζαλ απφ φιε ηε 

δηαδηθαζία. 
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