
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
 
Στόχοι  

 Να αποτιμούμε τι είναι απαραίτητο για επιβίωση και ανάπτυξη 

 Να διαχωρίζουμε τα «θέλω» από τις ανάγκες 

 Να συνδέουμε τις ανθρώπινες ανάγκες με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
 
Δεξιότητες 

 Συνεργασία 

 Επιχειρηματολογία 

 Κριτική σκέψη 
 
Αποτελέσματα 

 Οι μαθητές θα ψάξουν για διαφορετικές λύσεις, θα πάρουν αποφάσεις, θα 
δικαιολογήσουν τις επιλογές τους, θα αξιολογήσουν κριτικά διαφορετικές 
ιδέες, θα διαπραγματευτούν και θα δραστηριοποιηθούν για να επηρεάσουν 
και άλλους. 

 
 
Δραστηριότητα : Σαλπάροντας σε μια νέα ήπειρο 
 

Ζητάμε από τα παιδιά να φανταστούν πως ετοιμάζονται να σαλπάρουν προς 
μια νέα ήπειρο. Σε αυτόν τον τόπο θα είναι υπεύθυνοι για την ίδρυση μιας νέας 
χώρας από την αρχή, γι’ αυτό θα πρέπει να συνεργαστούν και να συναποφασίσουν 
τι θα πάρουν μαζί τους, τι χρειάζεται να έχει ο νέος τόπος για να μπορέσουν να 
επιβιώσουν.  

 
Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και μοιράζουμε σε κάθε ομάδα ένα φάκελο 

με τις κάρτες Θέλω και Ανάγκες εξηγώντας πως αυτά είναι τα πράγματα που θα 
πάρουν μαζί τους στο ταξίδι. 

   
Κάπως έτσι το ταξίδι ξεκινάει κάνοντας ο δάσκαλος μια αφήγηση.  Στην αρχή 

το ταξίδι είναι πολύ ευχάριστο. Ο ήλιος λάμπει και η θάλασσα είναι γαλήνια. 
Ωστόσο, μια μεγάλη καταιγίδα εμφανίζεται ξαφνικά και το καράβι κουνιέται 
επικίνδυνα. Ως γεγονός, από στιγμή σε στιγμή θα βυθιστεί! Πρέπει να πετάξετε 
τρεις από τις κάρτες σας στη θάλασσα για να συνεχίσει να επιπλέει το καράβι. 
Ζητάμε από την κάθε ομάδα να αποφασίσει τι θα ρίξει στη θάλασσα. 

 
Συνεχίζουμε την αφήγηση: Επιτέλους η καταιγίδα κόπασε. Όλοι είναι 

ανακουφισμένοι. Ωστόσο, μια μετεωρολογική πρόβλεψη αναφέρει πως ένας 
τυφώνας Κατηγορίας 5 κατευθύνεται προς το καράβι. Για να επιβιώσετε από τον 
τυφώνα, πρέπει να πετάξετε στη θάλασσα τρεις ακόμη κάρτες! Να θυμάστε: μην 
πετάξετε αυτά που πιθανότατα θα χρειαστείτε για να επιβιώσετε στη νέα σας χώρα. 

 
Συνεχίζουμε την αφήγηση: Παραλίγο να μην γλιτώσουμε! Ωστόσο, σχεδόν 

φτάσαμε στη νέα ήπειρο. Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι. Όμως, τη στιγμή που 
βλέπουμε γη στον ορίζοντα, μια τεράστια φάλαινα χτυπά το καράβι, 



δημιουργώντας μια τρύπα. Πρέπει να κάνετε το καράβι ακόμη πιο ελαφρύ! Πετάξτε 
ακόμη τρεις κάρτες. 

 
Συλλέγουμε και τοποθετούμε όλες τις κάρτες που πετάχτηκαν σε μια στοίβα. 

Ανακοινώνουμε πως επιτέλους έφτασαν στη νέα ήπειρο ασφαλείς και έτοιμοι να 
χτίσουν μια νέα χώρα. Έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να επιβιώσετε; Για να 
μεγαλώσετε και να αναπτυχθείτε σωστά; 

 
Συζητάμε για τις κάρτες που κρατήσαμε. 
 
Ζωγραφίζουμε μία πυραμίδα. Ζητάμε από τα παιδιά να τοποθετήσουν τις 

κάρτες στην πυραμίδα βάζοντας τις πιο σημαντικές στη βάση της και τις λιγότερο 
σημαντικές στην κορυφή. 
 
 
Αξιολόγηση 
 
α. Τι σας άρεσε σε αυτή τη δραστηριότητα; 
β. Πώς αποφασίσατε τι είναι αυτό που δε χρειάζεστε; Τι ήταν απαραίτητο; 
γ. Ήταν δύσκολη η λήψη κάποιων αποφάσεων; Ποιων; 
δ. Υπήρξαν οποιεσδήποτε διαφωνίες στην ομάδα ως προς το τι να κρατήσετε και τι 
να πετάξετε στη θάλασσα; Πώς επιλύσατε αυτές τις διαφωνίες; 
ε. Έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ανάγκες; Ποιοι μπορεί να έχουν διαφορετικές 
ανάγκες; 
ζ. Τι πιστεύετε για τις τελικές σας επιλογές; Θα μπορέσετε να επιβιώσετε σε αυτή 
την ξένη χώρα; Θα μπορέσετε να μεγαλώσετε και να αναπτυχθείτε σωστά; 
η. Πώς αποφάσισε η ομάδα τι θα ρίξει στη θάλασσα; 
θ. Μήπως σας ξάφνιασε το τελικό αποτέλεσμα; 
ι. Αν έπρεπε να επαναλάβετε αυτή τη δραστηριότητα για δεύτερη φορά, θα 
πετούσατε διαφορετικά πράγματα; 
 

Συνεχίζουμε κάνοντας συζήτηση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ακόμα, 
μπορούμε να προβάλουμε βιντεάκια από την ιστοσελίδα της unisef για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού. 
 
Συνεργασία 
Στη δραστηριότητα οι μαθητές θα συνεργαστούν σε μικρές ομάδες των 4 ή 5 
ατόμων με κοινό στόχο τη λήψη αποφάσεων και την ανακοίνωση αυτών. 
 
Οικοδόμηση της γνώσης 
Μέσω της δραστηριότητας συντελείται η οικοδόμηση της γνώσης που προέρχεται 
από απλές και σύνθετες δεξιότητες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητα στοιχεία 
σύστασης του μαθητή του 21ου αιώνα. Αυτές είναι : η σύνδεση απόψεων και ο 
διάλογος, η λήψη αποφάσεων, η κριτική σκέψη, ο συνδυασμός πληροφοριών, η 
σύνθεση, η ανάλυση, η ερμηνεία και η αξιολόγηση της πληροφορίας. Τις δεξιότητες 
αυτές ακολουθούν η καλλιέργεια αξιών και στάσης απέναντι στο εν λόγω θέμα 
αλλά και στη ζωή με τελικό σκοπό την οικοδόμηση της νέας γνώσης. 



 
Επέκταση της μάθησης πέρα από την τάξη 
Οι μαθητές θα είναι ικανοί να επεκτείνουν τη νέα γνώση και έξω από το σχολείο 
απαντώντας σε σύνθετα ερωτήματα και αντιμετωπίζοντας προβλήματα από την 
πραγματική ζωή.  
 
Καίρια χρήση της τεχνολογίας 
Η τεχνολογία εδώ είναι υποστηρικτική. Σε πρώτο επίπεδο περιορίζεται στη χρήση 
του διαδραστικού πίνακα (μουσική, προβολή βίντεο κλπ), ενώ μπορεί να επεκταθεί 
με τη δημιουργία ψηφιακού κόσμου για την εν λόγω δραστηριότητα. 
 
Η δραστηριότητα σχεδιάστηκε από το Βρετανικό Συμβούλιο και είναι εγκεκριμένη 
από το Υπουργείο Παιδείας. Υλοποιήθηκε ύστερα από συνεργασία των 26 & 29 
Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών με το Βρετανικό Συμβούλιο στο πλαίσιο δράσεων 
του προγράμματος ΖΕΠ.  
Η δραστηριότητα προτείνεται σε όλους τους διδάσκοντες με αποδέκτες τους 
μαθητές και το σχολείο συνδέοντάς το με την κοινωνία.  
 
 
 


