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1ο Δημοτικό Σχολείο
Νζων Μουδανιϊν

Μακεδονικό
Μουςείο
Σφγχρονησ Τζχνησ

Συναιςθήματα: εγϊ, εςφ, εμείσ
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Συμμετζχοντεσ
Σχολείο: 1ο Δημοτικό Σχολείο Νζων Μουδανιϊν
Τάξθ / Τμιμα: Α2
Αρικμόσ μακθτϊν: 20 (10 αγόρια και 10 κορίτςια)
Αρικμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπϊν μακθτϊν: 6 αλλοδαποί μακθτζσ (χϊρα
προζλευςθσ: Αλβανία, 4 κορίτςια και 2 αγόρια)
Σφντομθ περιγραφι του προφίλ τθσ τάξθσ και τθσ κατάςταςθσ που διαμορφϊνεται:
Θ τάξθ αποτελείται από παιδιά μικρισ θλικίασ, 6 - 7 χρονϊν, με τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ θλικιακισ ομάδασ: υπάρχει ζντονοσ ο εγωιςμόσ και οι
ζντονεσ αντιδράςεισ (εκριξεισ κυμοφ αλλά και πολλι αγάπθ). Οι μακθτζσ είναι όλοι
γεννθμζνοι ςτθν Ελλάδα, μιλοφν άψογα ελλθνικά και φαίνεται να είναι πλιρωσ
ενταγμζνοι ςτθν ευρφτερθ τοπικι κοινωνία.
Όνομα εκπαιδευτικοφ: Στζλλα Σπανοφ.
Μουςείο: Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονησ Τζχνησ
Συλλογι ι αντικείμενα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςθσ:
«Εκριξεισ Συναιςκθμάτων» - Dennis Oppenheim, 1984
«Θχθτικό» – Τάκισ, 1965
«Φτερά» – Ραφλοσ (Διονυςόπουλοσ), 1970
«Άμυνα» – Άλεξ Μυλωνά
Διαπολιτιςμικι δυναμικι που διακρίνεται ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα:
Με άξονα τθ ςυναιςκθματικι διάςταςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ
εςτιάςαμε ςτθν επιλογι ζργων τζχνθσ των οποίων τα μορφοπλαςτικά ςτοιχεία
μποροφν να «ςυγκινιςουν» παιδιά πρωτοςχολικισ θλικίασ. Ζργα τζχνθσ με ζντονα
και ηωθρά
χρϊματα, που διαπραγματεφονται κζματα οικεία ςτα παιδιά,
εμπεριζχουν ςτοιχεία υπερβολισ (π.χ. ωσ προσ το μζγεκοσ) και προκαλοφν τθν
εμπλοκι του κεατι με περιςςότερεσ από μία αιςκιςεισ, αποτζλεςαν αντικείμενα
διαπραγμάτευςθσ - προςζγγιςθσ ςτθ διάρκεια του προγράμματοσ. Για παράδειγμα,
το γλυπτικό ζργο τζχνθσ τθσ Άλεξ Μυλωνά με τίτλο «Άμυνα», που παραπζμπει ςτθν
εικόνα ηϊου ςε κατάςταςθ άμυνασ, προκαλεί τον κεατι να κάνει ςυςχετιςμοφσ
ανάμεςα ςτθ κεματικι του ζργου και τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ που βρίςκεται
ο αμυνόμενοσ.
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Μουςειοπαιδαγωγοί:
Βαςιλικι Ρολυηοφλθ, παιδαγωγόσ-μουςειολόγοσ, Med
Γεωργία Κουρκουνάκθ, παιδαγωγόσ-μουςειολόγοσ

Στόχοι
Με βάςθ τα ςυναιςκθματικά χαρακτθριςτικά των παιδιϊν τθσ τάξθσ που
μελετιςαμε και λαμβάνοντασ υπόψθ κεωρίεσ για τα ςτάδια τθσ ςυναιςκθματικισ
ανάπτυξθσ κζςαμε τουσ εξισ ςτόχουσ:
Συναιςκθματικοί






Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ τθσ αυτεπίγνωςθσ (επίγνωςθ των ςυναιςκθμάτων
των παιδιϊν) και τθσ αυτοαποδοχισ,
Ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων (με λεκτικοφσ και μθ-λεκτικοφσ τρόπουσ),
Καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ τθσ ενςυναίςκθςθσ,
Κακοριςμόσ ορίων για λφςεισ ςε προβλιματα ςυμπεριφοράσ, ανάπτυξθ
δεξιοτιτων για αυτοζλεγχο,
Δεξιότθτεσ για καλι επικοινωνία και ανάπτυξθ ςχζςεων.

Παιδαγωγικοί


Καλλιζργεια ομαδικοφ πνεφματοσ και ςυνεργαςίασ.

Γνωςτικοί




Ραραγωγι προφορικοφ και γραπτοφ λόγου.
Ειςαγωγι ςτισ Νζεσ Τεχνολογίεσ.
Γνωριμία με τθ ςφγχρονθ τζχνθ και διαφορετικζσ εκφράςεισ τθσ.

Θ επιλογι του κζματοσ
Θ αντίλθψθ τθσ ανάπτυξθσ ωσ ολοκλθρωμζνθσ διαδικαςίασ, κατά τθν οποία θ
γνωςτικι ανάπτυξθ δε διαχωρίηεται από τθν κοινωνικι και τθ ςυναιςκθματικι,
αντικατοπτρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Θ κοινωνικοςυναιςκθματικι προςζγγιςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ,
θ ςφνδεςθ τθσ
διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ με τθν ζννοια τθσ ενςυναίςκθςθσ και θ ςχζςθ τθσ
ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ με τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων κακιςτοφν
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τθ ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ βαςικό ςτοιχείο τθσ διαπολιτιςμικισ
εκπαίδευςθσ.

Σφνδεςη με Πρόγραμμα Σπουδϊν
Γλϊςςα
Ενότθτα: Το ςφννεφο ζφερε βροχι.
Κεφάλαια:



Το παράξενο ταξίδι τθσ Συννεφζνιασ
Ψιχάλεσ

Τα ςυγκεκριμζνα κεφάλαια πραγματεφονται το ςυναίςκθμα τθσ λφπθσ και τθσ
απϊλειασ.
Ευζλικτθ ηϊνθ
Το πρόγραμμα πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ.
Μελζτθ περιβάλλοντοσ
Το πρόγραμμα ςυνδζεται με τθν ενότθτα ςτθ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ: Γνωρίηω τον
εαυτό μου (αιςκιςεισ, αιςκιματα).
Εικαςτικά
Εικαςτικι ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων.

Εκπαιδευτικζσ Μζθοδοι





Ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία
Ανακαλυπτικι – διερευνθτικι μάκθςθ
Νζεσ Τεχνολογίεσ
Βιωματικι μάκθςθ – Δραματοποίθςθ – Ραιχνίδια όλων
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Δράςεισ
Θ πρϊτθ επαφι με το πρόγραμμα ζγινε κατά τθ διάρκεια τθσ θμερίδασ τθσ
Υποδράςθσ 9.5 του προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ Αλλοδαπϊν και Ραλιννοςτοφντων
Μακθτϊν». Θ θμερίδα είχε τίτλο «Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ» και πραγματοποιικθκε ςτο Μουςείο Βυηαντινοφ
Ρολιτιςμοφ τθν 1.12.2012.
Κατά τθ διάρκεια τθσ θμερίδασ ζγινε θ γνωριμία τθσ δαςκάλασ με τθ
μουςειοπαιδαγωγό του Μακεδονικοφ Μουςείου Σφγχρονθσ Τζχνθσ, κ. Βίλλυ
Ρολυηοφλθ. Στο πλαίςιο τθσ γνωριμίασ δαςκάλασ και μουςειοπαιδαγωγοφ
προζκυψε μια πρϊτθ ςυηιτθςθ γφρω από τα χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκεκριμζνθσ
ομάδασ μακθτϊν και ακολοφκθςε ανταλλαγι ιδεϊν αναφορικά με διαπολιτιςμικζσ
προςεγγίςεισ και κεματικζσ που κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο
ςυνεργαςίασ μουςείου - ςχολείου.
Σε επόμενεσ ςυναντιςεισ ανάμεςα ςτα κζματα που ςυηθτιςαμε επιχειρϊντασ
να οριοκετιςουμε τθ κεματικι μασ, προςανατολιςτικαμε ςτθ ςυναιςκθματικι
προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ τθσ διαπολιτιςμικότθτασ. Αναγνωρίηοντασ τθν καλλιζργεια
τθσ ςυναιςκθματικισ ικανότθτασ ωσ προχπόκεςθ για τθν επιτυχι διαπολιτιςμικι
επικοινωνία, καταλιξαμε ςτο κζμα του προγράμματοσ, ςτα ζργα που κα
πραγματευόμαςταν κατά τθν επίςκεψι μασ ςτο Μουςείο και ςτισ δράςεισ που κα
πραγματοποιοφςε θ εκπαιδευτικόσ του τμιματοσ μζςα ςτθν τάξθ.
Να αναφζρουμε εδϊ ότι λόγω τθσ χιλιομετρικισ απόςταςθσ ςχολείου και
μουςείου αποφαςίςαμε ότι κα γινόταν μία μόνο επίςκεψθ των μακθτϊν ςτο
μουςείο. Θ ςυνάντθςθ αυτι ορίςτθκε για τισ αρχζσ Απριλίου.
Δραςτηριότητεσ πριν την επίςκεψη
Δραςτθριότθτα 1 (αυτοπροςωπογραφία: μοναδικότθτα - αυτοεκτίμθςθ)
Τα παιδιά ηωγραφίηουν μια αυτοπροςωπογραφία και ςτθν πίςω πλευρά τθσ
ηωγραφιάσ ςχεδιάηουν τθν παλάμθ τουσ και γράφουν κάτι για τον εαυτό τουσ (το
όνομά τουσ ι κάτι που αγαποφν).
Κρεμοφν τα ζργα τουσ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων.
Βρίςκουν ομοιότθτεσ και διάφορεσ που τισ καταγράφει θ δαςκάλα ςε χαρτί του
μζτρου.
Διαπιςτϊνουν τθ μοναδικότθτά τουσ, τισ διαφορζσ και τισ ομοιότθτεσ με τουσ
άλλουσ.
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Εικόνα 1. Ραιδικι
αυτοπροςωπογραφία.

Δραςτθριότθτα 2 (ηωγραφίηω τον διπλανό μου)
Θ δαςκάλα μοιράηει ζνα χαρτί Α3 ανά δφο παιδιά. Οι μακθτζσ χωρίηουν το χαρτί
νοθτά ςτθ μζςθ και κακζνασ ηωγραφίηει τον διπλανό του. Κάτω από τθ ηωγραφιά
γράφουν κάτι κετικό που κεωροφν ότι αντιπροςωπεφει τον άλλο (πχ. καλόσ ςτθν
μπάλα, τρζχει γριγορα). Ζτςι, τα παιδιά παρατθροφν τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά
του άλλου. Ρεριγράφουν αυτό που νομίηουν ότι χαρακτθρίηει τον άλλο.
Δραςτθριότθτα 3 (ηωγραφίηω το όνομά μου)
Σε χαρτί Α4 γράφουν με κεφαλαία γράμματα το όνομά τουσ και κάκε γράμμα το
χρωματίηουν διαφορετικά. Κολλάνε ςε χαρτί του μζτρου τα ονόματά τουσ.
Διαπιςτϊνουν ότι ενϊ ζνα όνομα, από μόνο του, δεν ιταν και τόςο όμορφο, όλα
μαηί τα ονόματα μετατρζπονται ςε ζργο τζχνθσ. Το κρεμοφν ςε ζνα μζροσ για να το
βλζπουν όλοι. Τα παιδιά ςυνειδθτοποιοφν τθν αξία τθσ ομαδικότθτασ και του
«εμείσ».
Δραςτθριότθτα 4 (ο πιο ςθμαντικόσ άνκρωποσ: ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ)
Μιλάμε ςτθν τάξθ για τουσ ςθμαντικοφσ ανκρϊπουσ ςτθ ηωι μασ. Τα παιδιά
αναφζρουν αυτοφσ που κεωροφν ςθμαντικοφσ. Στθ ςυνζχεια θ δαςκάλα αφθγείται
ςτα παιδιά μια ιςτορία που τθ φαντάηεται εκείνθ τθν ϊρα.
“…Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνασ γζροσ άνκρωποσ που ηοφςε ςε μια ςπθλιά.
Αυτόσ ο άνκρωποσ ιταν πολφ ςοφόσ, τόςο ςοφόσ που κάκε μζρα τον επιςκεπτόταν
πολφσ κόςμοσ και τον ρωτοφςε διάφορα. Σε όλα απαντοφςε και όλα τα ιξερε.
Μια μζρα ζφταςε ςτθ ςπθλιά ζνασ νζοσ και του λζει:
-Καλθμζρα, ςοφζ μου άνκρωπε. Ιρκα εδϊ γιατί κζλω να μάκω ποιοσ είναι ο πιο
ςθμαντικόσ άνκρωποσ ςτθ ηωι μου.
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-Θ απάντθςθ ςε αυτό που μου ηθτάσ, του είπε ο ςοφόσ, βρίςκεται ςε ζνα μαγικό
κουτί. Μακριά από εδϊ. Πρζπει να περάςεισ κάλαςςεσ και βουνά και κα το βρεισ
μζςα ςτθ ςπθλιά του καλοφ δράκου. Πάρε το χάρτθ και ακολοφκθςε τισ οδθγίεσ για
να βρεισ τθν απάντθςθ που ηθτάσ…
Ζτςι ζκανε και ο νζοσ, ακολοφκθςε τισ οδθγίεσ του χάρτθ.
Πζραςε κάλαςςεσ, ανζβθκε βουνά και βρικε τθ ςπθλιά του καλοφ δράκου.
-Τι κζλεισ, νζε μου; τον ρϊτθςε ο δράκοσ.
-Κζλω το μαγικό κουτί που μζςα του κα δω τον πιο ςθμαντικό άνκρωπο τθσ ηωισ
μου, είπε ο νζοσ.
Ο δράκοσ του ζδωςε το κουτί και ο νζοσ είδε τον πιο ςθμαντικό άνκρωπο τθσ ηωισ
του.
Από τότε το μαγικό κουτί γυρνάει από μζροσ ςε μζροσ για να δείξει ςτουσ
ανκρϊπουσ ποιοσ είναι ο πιο ςθμαντικόσ άνκρωποσ τθσ ηωισ τουσ…
Ζτςι, ιρκε ςιμερα και ςτθν τάξθ μασ για να δοφμε κι εμείσ τον πιο ςθμαντικό
άνκρωπο τθσ ηωισ μασ...”
Θ δαςκάλα δείχνει το μαγικό κουτί - μπαοφλο.
Ο κάκε μακθτισ ζρχεται, ανοίγει το κουτί και βλζπει τον εαυτό του ςτον κακρζφτθ
που ζχει μζςα.
Ο πιο ςθμαντικόσ άνκρωποσ ςτθ ηωι μου είμαι ΕΓΩ!

Δραςτθριότθτα 5 (τραγοφδι αυτοεκτίμθςθσ)
Σε ςυνζχεια τθσ ιςτορίασ αποφαςίςαμε να αφιερϊςουμε ζνα τραγοφδι ςτον
εαυτό μασ και να το παρουςιάςουμε.
Με τθ βοικεια τθσ δαςκάλασ παραφράςαμε τουσ ςτίχουσ του τραγουδιοφ του
Λουκιανοφ Κθλαθδόνθ “Ο φμνοσ των μαφρων ςκυλιϊν”. Με τθ βοικεια τθσ
μουςικοφ του ςχολείου μασ, κ. Ρθνελόπθσ Ρανταηίδου, το μελοποιιςαμε. Κζλουμε
να ευχαριςτιςουμε εδϊ τθν κ. Ρανταηίδου για τθ ςθμαντικι βοικειά τθσ. Τα παιδιά
τραγουδοφν και λζνε ΝΑΛ ςτον εαυτό τουσ και ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ (βλ. τουσ
ςτίχουσ ςτο Ραράρτθμα και το βίντεο ςτο Εποπτικό υλικό).
Συναιςθήματα
Δραςτθριότθτα 1 (ρολόι ςυναιςκθμάτων)
Ραίρνουμε αφορμι από κάτι που ζγινε ςτο διάλειμμα και ςυηθτάμε με τουσ
μακθτζσ για τα ςυναιςκιματά μασ. Δεν αιςκανόμαςτε το ίδιο κάκε φορά. Άλλεσ
φορζσ νιϊκουμε χαρά, άλλεσ λφπθ, άλλεσ κυμό. Φτιάχνουμε το ρολόι των
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ςυναιςκθμάτων και κάκε φορά αναγνωρίηουμε το ςυναίςκθμα που νιϊκουμε και
το δείχνουμε με το δείκτθ.
Δραματοποίθςθ-παιχνίδι: Τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ. Μια ομάδα με
παντομίμα εκφράηει ζνα ςυναίςκθμα. Οι υπόλοιπεσ βρίςκουν το ςυναίςκθμα και
γυρνοφν το δείκτθ ςε αυτό το ςυναίςκθμα.

Εικόνα 2. Το ρολόι των
ςυναιςκθμάτων.

Δραςτθριότθτα 2 (πίνακασ ςυναιςκθμάτων)
Σε ζνα πίνακα ςυναιςκθμάτων καταγράφουμε κακθμερινά πϊσ αιςκανόμαςτε.
Εξθγοφμε γιατί αιςκανόμαςτε ζτςι. Κρατάμε τον πίνακα των ςυναιςκθμάτων ςαν
αρχείο ςτθν τάξθ.
Αυτι θ δραςτθριότθτα δεν είχε ςκοπό μόνο τθν καταγραφι των
ςυναιςκθμάτων. Τα παιδιά εξθγοφςαν γιατί αιςκάνονταν χαρά ι κυμό ι ακόμα
πλιξθ. Δε μιλοφςαν όλα τα παιδιά κάκε φορά (δε κα μασ ζφτανε θ ϊρα για μάκθμα
αν το κάναμε). Δφο - τρία ζπαιρναν κακθμερινά τον λόγο.
Με αυτι τθ δραςτθριότθτα προςπακιςαμε να καλλιεργιςουμε και τθν
ενςυναίςκθςθ, κακϊσ πολλά από τα ςυναιςκιματα είχαν να κάνουν με το
διάλειμμα και πϊσ τα παιδιά ςυμπεριφζρονταν το ζνα ςτο άλλο. Με αυτι τθ
δραςτθριότθτα κελιςαμε να υπάρχει μια κακθμερινι ρουτίνα. Ζνα δεκάλεπτο που
αφιερϊνουμε κακθμερινά για να εκφράςουμε πϊσ αιςκανόμαςτε. Αυτό
λειτοφργθςε και λίγο κεραπευτικά για τθν ομάδα.
Δραςτθριότθτα 3 (θ γωνιά των ςυναιςκθμάτων)
Σε μια γωνιά τθσ τάξθσ βάηουμε 4 κουτιά και τα ονομάηουμε τα κουτιά των
ςυναιςκθμάτων. Το κουτί τθσ χαράσ, τθσ λφπθσ, τθσ αγάπθσ και του κυμοφ (αυτά τα
ςυναιςκιματα δουλζψαμε περιςςότερο).
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Αποφαςίηουμε: Πταν αιςκανόμαςτε κάτι ζντονο (ακόμθ κι αν δεν είναι ζνα από
τα 4 ςυναιςκιματα) το ηωγραφίηουμε ι το γράφουμε ςε ζνα χαρτί και το ρίχνουμε
ςτο κουτί των ςυναιςκθμάτων.
Δραςτθριότθτα 4 (χαρά)
Θ δαςκάλα διαβάηει το βιβλίο “Χαρά” από τθ ςειρά: Αγγίηω και αιςκάνομαι –
Τα ςυναιςκιματα, των εκδόςεων Μεταίχμιο. Τα παιδιά ηωγραφίηουν αυτά που τουσ
προκαλοφν χαρά και το βάηουν ςτο κουτί τθσ ΧΑΑΣ.
Δραςτθριότθτα 5 (χαρά)
Μια μθτζρα ενόσ μακθτι από τθν Αλβανία ζρχεται ςτθν τάξθ και μασ
απαγγζλλει ζνα μικρό ποίθμα για τθ χαρά ςτα Αλβανικά. Γράφει τουσ ςτίχουσ ςε
ζνα χαρτί.
Μια μακιτρια που γνωρίηει τθ γλϊςςα μασ το εξθγεί και μια άλλθ μακιτρια
αναλαμβάνει να το ηωγραφίςει.
Δραςτθριότθτα 6 (τα βιβλία των ςυναιςκθμάτων)
Μια ομάδα μακθτϊν παίρνει αφορμι από το ποίθμα και τθ ηωγραφιά για τθ
Χαρά και προτείνει να φτιάξουμε ζνα βιβλίο για κάκε ςυναίςκθμα. Οι μακθτζσ
χωρίςτθκαν ςε 4 ομάδεσ (όςα τα ςυναιςκιματα που δουλεφουμε) και θ κάκε
ομάδα, με τθ βοικεια τθσ δαςκάλασ, ζφτιαξε βιβλίο για κάκε ςυναίςκθμα. Τα
παιδιά δϊςανε όνομα ςτισ ομάδεσ τουσ και δοφλεψαν πολφ. Τουσ αξίηουν
ςυγχαρθτιρια γιατί ζκαναν πολφ καλι δουλειά.
Θ ομάδα “Αυτοκίνθτα Φωτιά” ζφτιαξε το βιβλίο “Στεναχωριζμαι”
Θ ομάδα “Θ χελϊνα Καρζτα – Καρζτα” ζφτιαξε το βιβλίο “Θυμϊνω”
Θ ομάδα “Κόκκινθ φωτιά” ζφτιαξε το βιβλίο “Η ιςτορία του ιπποπόταμου- Μια
ιςτορία αγάπησ”
Θ ομάδα “Θ Βαςίλιςςα” ζφτιαξε το βιβλίο “Το παπάκι-καναρίνι και η ιςτορία τουΜια ιςτορία χαράσ”
Εδϊ να αναφζρω ότι όλεσ οι ομάδεσ δεν μπόρεςαν να τελειϊςουν εκείνθ τθν
θμζρα τα βιβλία τουσ. Αυτι θ δραςτθριότθτα πιρε περιςςότερο χρόνο. Κάποια
ομάδα τελείωςε το βιβλίο ςε μια εβδομάδα, ενϊ θ τελευταία ομάδα τελείωςε το
βιβλίο τθσ ςε ζνα μινα. Θ δαςκάλα άφθςε τισ ομάδεσ ελεφκερεσ, δεν τισ πίεςε μζχρι
να τελειϊςουν το βιβλίο τουσ.
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Εικόνεσ 3-4. Τα βιβλία των ςυναιςκθμάτων.

Δραςτθριότθτα 7 (λφπθ)
Θ δαςκάλα διαβάηει το βιβλίο “Λφπθ” από τθ ςειρά: Αγγίηω και αιςκάνομαι –
Τα ςυναιςκιματα, των εκδόςεων Μεταίχμιο. Τα παιδιά ηωγραφίηουν αυτά που τουσ
προκαλοφν φόβο και το βάηουν ςτο κουτί τθσ ΛΥΡΘΣ. Μιλοφν και ςυηθτάνε για το
πϊσ αντιμετωπίηουν τθ λφπθ τουσ. Θ δαςκάλα καταγράφει ςε χαρτί του μζτρου. Το
ςυναίςκθμα τθσ λφπθσ δεν το δουλζψαμε πολφ γιατί ζνασ μακθτισ δεν μπόρεςε να
κοιμθκεί εφκολα εκείνθ τθν θμζρα.
Δραςτθριότθτα 8 (αγάπθ)
Θ δαςκάλα διαβάηει το βιβλίο “Αγάπθ” από τθ ςειρά: Αγγίηω και αιςκάνομαι –
Τα ςυναιςκιματα, των εκδόςεων Μεταίχμιο. Τα παιδιά ηωγραφίηουν αυτά που
αγαποφν και το βάηουν ςτο κουτί τθσ ΑΓΑΡΘΣ.
Δραςτθριότθτα 9 (ο τοίχοσ τθσ αγάπθσ)
Τα παιδιά κόβουν καρδοφλεσ ςε ζντονα χρϊματα και γράφουν ςε αυτζσ
μθνφματα αγάπθσ. Φτιάχνουμε ζνα ομαδικό κολλάη που το ονομάηουμε Ο τοίχοσ
τθσ αγάπθσ και το κρεμάμε.
Δραςτθριότθτα 10 (το κλαδί τθσ αγάπθσ)
Σε ζναν περίπατο που κάνει το ςχολείο μασ ςτα Νζα Μουδανιά, ζνασ μακθτισ
βρίςκει ζνα κλαδί και προτείνει να ςτολίςουμε τθν τάξθ με αυτό.
Μετά από προτροπι μιασ μακιτριασ το ςτολίηουμε με μθνφματα που δεν είχαν
χωρζςει ςτον τοίχο τθσ αγάπθσ.
Δραςτθριότθτα 11 (κυμόσ)
Ραίρνοντασ αφορμι από ζνα ςυμβάν ςτο διάλειμμα ςυηθτάμε γι’ αυτά που μασ
κυμϊνουν.
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Τι μασ κυμϊνει; Τι κάνουμε όταν κυμϊνουμε; Τι πρζπει να κάνουμε όταν
κυμϊνουμε; Τι κάνει θ κυρία όταν κυμϊνει; (Οι μακθτζσ παίρνουν τθν ευκαιρία
και εκφράηουν τα παράπονά τουσ ςτθν κυρία: -Κυρία, όταν κυμϊνεισ,
φωνάηεισ κι εμείσ τρομάηουμε! Ευκαιρία είναι να μάκει και θ κυρία να
διαχειρίηεται τον κυμό τθσ!)
Είναι κακό να κυμϊνουμε; Σίγουρα όχι, απαντάμε. Κακό είναι να χτυπάμε τον
άλλον όταν κυμϊνουμε. Ι να μιλάμε άςχθμα.
Ηωγραφίηουμε το κυμωμζνο εαυτό μασ και τον ρίχνουμε ςτο κουτί του κυμοφ.
Τα παιδιά ξζρουν ςε αυτιν τθν θλικία ότι δεν είναι ςωςτό να αντιδροφμε
ζντονα και επικετικά όταν κυμϊνουμε. Είναι, όμωσ, μικρά παιδιά και μερικά
εκδθλϊνουν πιο ζντονα από άλλα το κυμό τουσ. Σκοπόσ δεν είναι να ποφμε πωσ ο
κυμόσ είναι κακόσ. Είναι φυςιολογικό να κυμϊνουμε. Καλό είναι να μθν αντιδροφμε
άςχθμα.
Δραςτθριότθτα 12
ςυναιςκθμάτων)

(φανάρι

των

ςυναιςκθμάτων

–

διαχείριςθ

ζντονων

Με αφορμι τθ ςυηιτθςθ γι’ αυτά που μασ κυμϊνουν, θ δαςκάλα φτιάχνει το
φανάρι των ςυναιςκθμάτων. Κρεμάμε το φανάρι και αποφαςίηουμε : όταν
κυμϊνουμε, κοιτάμε το φανάρι (ι το φζρνουμε ςτο μυαλό μασ).
Κόκκινο: Ωπ! Σταματϊ!
Ρορτοκαλί: Σκζπτομαι και δε μιλϊ! Συηθτϊ με άτομα που αγαπϊ!
Ρράςινο: Δίνω λφςθ, και τθ λφπθ ι τον κυμό μου ζχω αφιςει!
(Εδϊ να αναφζρω πωσ όταν θ δαςκάλα κφμωνε και φϊναηε λίγο παραπάνω
ςτθν τάξθ τα παιδιά ζλεγαν: -Κυρία το φανάρι!).

Εικόνα 5. Το φανάρι των
ςυναιςκθμάτων.
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Δραςτθριότθτα 13 (ο τςάροσ και το γεράκι) - διαχείριςθ κυμοφ
Θ δαςκάλα διαβάηει τθν ιςτορία “Ο τςάροσ και το γεράκι” (Τολςτόι,
Ραραμφκια).
“…Σϋ ζναν κυνθγετικό αγϊνα, ο τςάροσ άφθςε το αγαπθμζνο του γεράκι νϋ
ακολουκιςει ζνα λαγό, ενϊ ο ίδιοσ ερχόταν από πίςω με το άλογό του. Το γεράκι
κατάφερε να πιάςει τον λαγό κι ο τςάροσ το πιρε ςτον ϊμο του ευχαριςτθμζνοσ.
Ανζβθκε πάλι ςτο άλογό του, διψοφςε όμωσ κι άρχιςε να ψάχνει για νερό. Ζφταςε
ςτουσ πρόποδεσ ενόσ λόφου κι εκεί ανακάλυψε μια πθγοφλα που το νεράκι τθσ
κυλοφςε ςταγόνα – ςταγόνα.
Κατζβθκε από το άλογό του, πιρε μια κοφπα και τθν ζβαλε κάτω από τθ μικρι πθγι.
Όταν θ κοφπα γζμιςε πιγε να πιει μα το γεράκι, που ςτεκόταν ςτο μπράτςο του,
τίναξε με δφναμθ τα φτερά του και άδειαςε τελείωσ το νερό.
Ο τςάροσ ξαναζβαλε τθν κοφπα ςτθν πθγι και περίμενε με υπομονι να γεμίςει
καλά. Όταν το νερό ζφταςε ςτο χείλοσ τθσ κοφπασ, τθν πιρε και τθ ηφγωςε ςτο
ςτόμα του, μα πάλι το γεράκι χτφπθςε φτερά του, ζτςι που όλο το νερό χφκθκε ςτο
χϊμα.
Χωρίσ να ταραχτεί ο τςάροσ ξαναγζμιςε τθν κοφπα αλλά το γεράκι μϋ ζνα χτφπθμα
τθν αναποδογφριςε για τρίτθ φορά.
Κυμωμζνοσ πια ο τςάροσ άρπαξε το γεράκι και το χτφπθςε με δφναμθ ςτον βράχο.
Το φτωχό πουλί πζκανε αμζςωσ. Ακριβϊσ τθ ςτιγμι εκείνθ ζφταςαν οι ακόλουκοι
του τςάρου κι ζνασ από αυτοφσ φϊναξε δυνατά:
-Μθν πίνετε από αυτι τθν πθγι, το νερό τθσ είναι δθλθτθριαςμζνο και δεν πίνεται!
Τότε ο τςάροσ μετάνιωςε πικρά για τθν πράξθ του και είπε:
-Σκλθρι και άδικθ τιμωρία για το γεράκι μου! Αυτό μου ζςωςε τθ ηωι κι εγϊ για
αντάλλαγμα του πιρα τθ δικι του! Αν περίμενα λίγο ακόμθ, αν ςκεφτόμουν
κακαρότερα, αν ιμουν λίγο πιο ανεκτικόσ, κα ςυγκρατοφςα τον κυμό μου και τϊρα
το γεράκι μου κα ηοφςε!...”
Συηθτάμε για το λάκοσ του τςάρου και πϊσ μποροφςε να το αποφφγει.
Συηθτάμε για δικζσ μασ εμπειρίεσ ςφγκρουςθσ. Τι ακριβϊσ ζγινε. Ρϊσ νιϊςαμε μετά
το περιςτατικό. Τι κα μποροφςαμε να είχαμε κάνει διαφορετικό.

Η επίςκεψη ςτο μουςείο
Στο μουςείο επιχειρικθκε θ εμπζδωςθ και θ εμβάκυνςθ εννοιϊν τισ οποίεσ τα
παιδιά είχαν ιδθ επεξεργαςτεί ςτο ςχολείο. Με εργαλείο τθ ςφγχρονθ τζχνθ που
καταργεί ςφνορα και όρια δόκθκε ζμφαςθ ςτθν ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων με
λεκτικοφσ και μθ-λεκτικοφσ τρόπουσ,
ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ τθσ
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αυτεπίγνωςθσ (επίγνωςθ των ςυναιςκθμάτων των παιδιϊν), ςτθν κατανόθςθ του
υποκειμενικοφ χαρακτιρα των ςυναιςκθμάτων και ςτθν καλλιζργεια τθσ
ενςυναίςκθςθσ.
Θ πρϊτθ φάςθ περιλάμβανε ολιγόλεπτθ ειςαγωγι ςτθν είςοδο του μουςείου
αναφορικά με το χαρακτιρα τθσ μόνιμθσ ςυλλογισ του μουςείου, τισ ζννοιεσ του
μουςείου και τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ. Θ δεφτερθ (κυρίωσ φάςθ) υλοποιικθκε ςτον
εκκεςιακό χϊρο και αφοροφςε τθν προςζγγιςθ και «ανάγνωςθ» προεπιλεγμζνων
ζργων τζχνθσ. Θ τρίτθ φάςθ αφοροφςε τθν εμπζδωςθ των αφθρθμζνων εννοιϊν, τισ
οποίεσ τα παιδιά επεξεργάςτθκαν μζςα από ζνα ομαδικό επιδαπζδιο παιχνίδι.
Θ δεφτερθ φάςθ του προγράμματοσ πραγματοποιικθκε ςτον εκκεςιακό χϊρο.
Στον εκκεςιακό χϊρο:
1θ Στάςθ : «Εκριξεισ», Dennis Oppenheim, 1984
Μζςα από ερωταποκρίςεισ τα παιδιά παρατιρθςαν ςτο ζργο του D.
Oppenheim, «Εκριξεισ», 1984, τισ πολφχρωμεσ μεταλλικζσ ταινίεσ, οι οποίεσ
μπλζκονται μεταξφ τουσ δθμιουργϊντασ ζναν ενιαίο όγκο, ςχολίαςαν τον τίτλο του
ζργου και αναρωτικθκαν για τισ εκριξεισ ςτισ οποίεσ αναφζρεται ο καλλιτζχνθσ. Τα
παιδιά αντιλιφκθκαν τθ ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθ ςκζψθ και τα ςυναιςκιματα, ότι
δθλαδι τα ςυναιςκιματα προκαλοφν ςκζψεισ ςτο μυαλό μασ, οι οποίεσ πολλζσ
φορζσ είναι ζντονεσ, όπωσ και τα ςυναιςκιματα.
Στθ ςυνζχεια, τα παιδιά επζλεξαν χρωματιςτζσ λωρίδεσ από χαρτόνι, τισ οποίεσ
αντιςτοίχθςαν με ζνα ςυναίςκθμα και το κατζγραψαν πάνω ςε αυτζσ. Μζςα από
ζνα κινθτικό παιχνίδι, τα παιδιά με τθν παρότρυνςθ των μουςειοπαιδαγωγϊν
ςυγκεντρϊκθκαν όλα μαηί και δθμιοφργθςαν ζνα ςφικτό ςφμπλεγμα με τα ςϊματα
τουσ και τισ λωρίδεσ. Με ζνα μουςικό ςφνκθμα ενεργοποιικθκε θ ‘ζκρθξθ’ των
ςυναιςκθμάτων και τα παιδιά αποδεςμευμζνα από το ςφμπλεγμα κινικθκαν
ελεφκερα ςτο χϊρο κρατϊντασ τισ λωρίδεσ-ςυναιςκιματα.
2θ Στάςθ: «Θχθτικό», Τάκισ, 1965
Τα παιδιά αναγνϊριςαν τα διαφορετικά υλικά που χρθςιμοποιεί ο καλλιτζχνθσ,
όπωσ το ξφλο και το μζταλλο, και ςτθ ςυνζχεια παρατιρθςαν τουσ μθχανιςμοφσ
που ςυνκζτουν το ζργο τζχνθσ. Τα παιδιά εςτίαςαν τθν προςοχι τουσ ςτθ
διαδικαςία τθσ κίνθςθσ και του ιχου που παράγεται και ςυηιτθςαν για τα
ςυναιςκιματα που τουσ προκάλεςε ο ιχοσ του ζργου. Ρροβλθματίςτθκαν για τουσ
ςυνειρμοφσ που προκαλεί και τισ εικόνεσ που ανακαλεί ο επαναλαμβανόμενοσ
ιχοσ. Στθ ςυνζχεια, ςτο πλαίςιο ενόσ παιχνιδιοφ αναγνϊριςθσ ιχων άκουςαν
διαφορετικοφσ ιχουσ ψθφιακά, οι οποίοι παρζπεμπαν άλλοτε ςτο φυςικό και
άλλοτε ςτο αςτικό περιβάλλον, ιχουσ που προζρχονταν από κακθμερινζσ
καταςτάςεισ, ανκρϊπινεσ εκδθλϊςεισ ςυναιςκθμάτων, βιομθχανικά τοπία, κ.α. Με
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τθν παρότρυνςθ των μουςειοπαιδαγωγϊν τα παιδιά ςυνζδεςαν τον κάκε ιχο με
ζνα διαφορετικό ςυναίςκθμα και αιτιολόγθςαν τουσ ςυνειρμοφσ που τουσ
προκάλεςαν.
3θ Στάςθ: «Άμυνα», Άλεξ Μυλωνά
Τα παιδιά αναγνϊριςαν τθν αφθρθμζνθ φόρμα ενόσ άγριου ηϊου που
βρίςκεται ςε κατάςταςθ άμυνασ και είναι ζτοιμο για επίκεςθ. Σχολίαςαν τα
ςυναιςκιματα που τουσ προκάλεςε το ζργο και τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ γωνιϊδεισ
απολιξεισ του γλυπτοφ και τον τίτλο του ζργου τζχνθσ.
Στθ ςυνζχεια, τα παιδιά μζςα από ζνα παιχνίδι αποδόμθςθσ και αναςφνκεςθσ
του ζργου αναγνϊριςαν βαςικά γεωμετρικά ςχιματα και τα ςυνζδεςαν μεταξφ
τουσ. Τα παιδιά κατανόθςαν το πλιρεσ και το κενό ςτθ γλυπτικι.

Εικόνα 6. Ραιχνίδι με τα γεωμετρικά
ςχιματα με αφορμι το ζργο τθσ
Άλεξ Μυλωνά.

Κατόπιν, μιμικθκαν με το ςϊμα τουσ τα άγρια ηϊα που βρίςκονται ςε
κατάςταςθ άμυνασ και παρατιρθςαν τθ μεταμόρφωςθ του ςϊματοσ και τθσ
ζκφραςθσ του προςϊπου τουσ. Με αφορμι το παιχνίδι μίμθςθσ ςχολίαςαν τουσ
τρόπουσ με τουσ οποίουσ αλλάηει το ανκρϊπινο ςϊμα και πρόςωπο ανάλογα με τα
ςυναιςκιματα που βιϊνει το άτομο.
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Εικόνα 7. Ραιχνίδι μίμθςθσ των
άγριων ηϊων ςε άμυνα.

4θ Στάςθ: «Φτερά», Ραφλοσ, 1970
Τα παιδιά παρατιρθςαν το ζργο τζχνθσ «Φτερά» του Ραφλου Διονυςόπουλου,
αναγνϊριςαν τα τεχνοτροπικά ςτοιχεία του ζργου και ζκαναν υποκζςεισ για τον
κάτοχο των φτερϊν. Ανακάλεςαν ςυναιςκιματα που τουσ προκάλεςε το ζργο και
ερμινευςαν μεταφορικζσ φράςεισ, όπωσ «βγάηω φτερά από τθ χαρά μου».
Το πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε με ζνα επιδαπζδιο παιχνίδι εμπζδωςθσ εννοιϊν.
Οι ερωτιςεισ αφοροφςαν τόςο τεχνοτροπικά ςτοιχεία των ζργων τζχνθσ όςο και
τρόπουσ διαχείριςθσ ςυναιςκθμάτων ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ. Μζςα από τθ
ςωματικι ζκφραςθ τα παιδιά επιχείρθςαν να κατανοιςουν τθ ςυναιςκθματικι
κατάςταςθ άλλων ανκρϊπων ςε πικανά κακθμερινά ςενάρια εμβακφνοντασ ζτςι
ςτθ διαδικαςία τθσ ενςυναίςκθςθσ.

Εικόνα 8. Επιδαπζδιο παιχνίδι
εμπζδωςθσ εννοιϊν.

Μετά την επίςκεψη
Στο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ωσ ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ,
οργανϊςαμε μια θμζρα παιχνιδιϊν με τουσ γονείσ. Στισ 5 Λουνίου ζγινε το πάρτι
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των ςυναιςθημάτων. Οι μακθτζσ ζφτιαξαν τισ προςκλιςεισ και ετοιμάςτθκαν για
παιχνίδι. Θ δαςκάλα ανζλαβε τθ μουςικι και τα αναμνθςτικά για τουσ μακθτζσ. Οι
μθτζρεσ ζφτιαξαν κεράςματα για τα παιδιά και οργάνωςαν τον μπουφζ (ανάμεςα
ςτα άλλα είχαμε ποντιακά και αλβανικά κεράςματα).
Ραίξαμε δφο ομαδικά παιχνίδια (οι 4 ομάδεσ ςτισ οποίεσ είχαμε χωριςτεί
παρζμειναν) μαηί με τουσ γονείσ μασ (θ κάκε ομάδα είχε μία μθτζρα για βοθκό):
Το Φιδάκι των Συναιςκθμάτων
Το πρϊτο παιχνίδι που παίξαμε ιταν: το φιδάκι των ςυναιςθημάτων (που
ζφτιαξαν τα παιδιά ςε ςυνεργαςία με τθ δαςκάλα). Τα τετράγωνα του παιχνιδιοφ
είναι ηωγραφιζσ των παιδιϊν που εκφράηουν ςυναιςκιματα ι καταςτάςεισ.
Ο παίκτθσ (ζνασ κάκε φορά από κάκε ομάδα) ρίχνει το ηάρι και προχωράει το
πιόνι τόςα τετράγωνα όςα λζει το ηάρι. Αν φτάςει, π.χ., ςτο τετράγωνο που λζει:
“κφμωςεσ και χτφπθςεσ τον φίλο ςου”, κατεβαίνει 10 τετράγωνα με το φιδάκι. Αν
φτάςει ςτο τετραγωνάκι που λζει: “Θ ςυμμακιτριά ςου κλαίει κι εςφ πιγεσ να τθν
παρθγοριςεισ. Μπράβο!» ανεβαίνει 10 τετράγωνα με τθ ςκαλίτςα. Νικθτισ είναι
όποιοσ φτάςει ςτο τζρμα (είτε πρϊτοσ είτε τελευταίοσ).

Εικόνα 9. Ραίηουμε με το φιδάκι των
ςυναιςκθμάτων ςτο τζλοσ τθσ
ςχολικισ χρονιάσ.

Το κυνιγι του κρυμμζνου κθςαυροφ των ςυναιςκθμάτων
Οι 4 ομάδεσ περνάνε από 8 δοκιμαςίεσ για να φτάςουν ςτο κθςαυρό. Σκοπόσ
του παιχνιδιοφ είναι να βρουν τισ 8 κάρτεσ που κα τουσ οδθγιςουν ςτο κθςαυρό.
Κάκε κάρτα ζχει και μια δοκιμαςία που πρζπει τα παιδιά να τθν περάςουν για να
πάρουν τθν επόμενθ.
Θ δαςκάλα δίνει τθν πρϊτθ κάρτα ςτισ ομάδεσ. Το κυνιγι δεν περιορίηεται μζςα
ςτθν τάξθ, αλλά τα παιδιά καλοφνται να ψάξουν ςε όλο το ςχολείο για τισ κάρτεσ.
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Θ πρϊτθ κάρτα λζει: Ψάξε ςτο κουτί τθσ Χαράσ για να βρεισ το δεφτερο ςτοιχείο.
Θ δεφτερθ κάρτα: Τρζξτε ςτον κακθγθτι τθσ πλθροφορικισ, πείτε του τι πρζπει
να κάνουμε, όταν κάποιοσ μασ πειράξει και κυμϊςουμε, και τι δεν πρζπει.
Θ τρίτθ κάρτα: Πάτε ςτθ Βιβλιοκικθ, ηωγραφίςτε μία ηωγραφιά για τθν αγάπθ,
δϊςτε τθν ςτον κ. Διευκυντι για να ςασ δϊςει το επόμενο ςτοιχείο, κ.λ.π.
Οι ομάδεσ διαςκζδαςαν πολφ με αυτό το παιχνίδι και κινικθκαν ςτουσ χϊρουσ
του ςχολείου με ευκολία.
Στο τζλοσ του παιχνιδιοφ τα παιδιά ανακάλυψαν το κθςαυρό, ζνα μπαοφλο με
ςοκολατζνια νομίςματα και μετάλλια για τον κάκε μακθτι.
Να ςθμειϊςουμε ότι το παιχνίδι δε κα μποροφςε να πραγματοποιθκεί αν δεν
υπιρχε και θ ςυμμετοχι του Διευκυντι και κάποιων εκπαιδευτικϊν του ςχολείου,
τουσ οποίουσ και ευχαριςτοφμε κερμά.
Μια αγκαλιά για όλουσ
Μετά το παιχνίδι του κρυμμζνου κθςαυροφ παίξαμε ζνα μουςικοκινθτικό
παιχνίδι, που είχε πραγματοποιθκεί ςτο ςχολείο ςε άλλθ χρονικι ςτιγμι, μετά από
μια ιδζα τθσ δαςκάλασ τθσ Βϋ Δθμοτικοφ.
Θ μουςικι (χαροφμενθ και χορευτικι) παίηει και όλοι χορεφουν ςτον ρυκμό.
Ξαφνικά θ μουςικι ςταματά και αγκαλιάηουμε τον διπλανό μασ. Θ μουςικι αρχίηει
και ο χορόσ ςυνεχίηει. Σταματά και αγκαλιαηόμαςτε. Στο τζλοσ, φτάςαμε να γίνουμε
όλοι μια μεγάλθ αγκαλιά.
Θ θμζρα αυτι των παιχνιδιϊν ιταν ανζλπιςτα επιτυχθμζνθ. Ραιδιά και γονείσ
διαςκζδαςαν, ειδικά με το κυνιγι του κθςαυροφ. Πταν τελειϊςαμε με τα παιχνίδια,
φάγαμε, χορζψαμε και τραγουδιςαμε.

Αξιολόγηςη
Το πρόγραμμα υλοποιικθκε από τα τζλθ Λανουαρίου μζχρι τα μζςα Απριλίου,
οπότε κι ζγινε θ επίςκεψθ ςτο Μουςείο. Οι περιςςότερεσ εργαςίεσ των παιδιϊν
ζγιναν εκείνθ τθν περίοδο.
Θ θμζρα των παιχνιδιϊν προγραμματίςτθκε ςκοπίμωσ αργά, ςτισ 5 Λουνίου.
Στόχοσ μασ ιταν να κλείςει θ χρονιά με μια ευχάριςτθ ανάμνθςθ για τα παιδιά και
τουσ γονείσ που πιραν μζροσ.
Μζςα από το πρόγραμμα δεκικαμε περιςςότερο ωσ ομάδα. Τα παιδιά, που
ςτθν αρχι δε γνωρίηονταν τόςο καλά, ςυνεργάςτθκαν και ανακάλυψαν τον εαυτό
τουσ και το διπλανό τουσ (κάποια λίγο περιςςότερο και κάποια λιγότερο). Μάκανε
πωσ όλοι είναι διαφορετικοί αλλά αιςκάνονται πολλζσ φορζσ το ίδιο. Πλα τα
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ςυναιςκιματα είναι καλά και αποδεκτά, ο τρόποσ που τα διαχειριηόμαςτε πρζπει
να είναι προςεκτικόσ.
Αναφορικά με τθν ενςυναίςκθςθ, προςπακιςαμε να γίνει κατανοθτό ςτα
παιδιά πωσ αυτά που κάνουμε ζχουν επίδραςθ ςτουσ άλλουσ. Κεωρϊντασ τθν
ενςυναίςκθςθ ικανότθτα που καλλιεργείται ςε βάκοσ χρόνου, προςπακιςαμε να
τθν ειςαγάγουμε ζμμεςα μζςω των δραςτθριοτιτων.
Θ δωρεάν επίςκεψθ ςτο μουςείο ζδωςε τθν ευκαιρία ςε όλα τα παιδιά (ακόμα
και ςε αυτά που λόγω οικονομικϊν δυςκολιϊν δεν ακολουκοφν ςε εκδρομζσ) να
ζρκουν και να ηιςουν τθν εμπειρία τθσ εκδρομισ εκτόσ των Νζων Μουδανιϊν. Στο
μουςείο, οι μουςειοπαιδαγωγοί ετοίμαςαν ζνα πολφ ωραίο πρόγραμμα και τα
παιδιά το διαςκζδαςαν.
Αξίηει να αναφζρω εδϊ ότι πολλζσ από τισ δραςτθριότθτεσ δεν ολοκλθρϊκθκαν
ςε μια διδακτικι ϊρα, οφτε καν ςε μια θμζρα.
Υπιρξαν περίοδοι που τα παιδιά δεν ικελαν να αςχολθκοφμε με τα
ςυναιςκιματα ι που προζκυπτε κάτι άλλο. Ωσ δαςκάλα προςπάκθςα να μθν τουσ
κουράςω και ςεβάςτθκα κάποιεσ φορζσ τθν επικυμία τουσ να κάνουμε κάτι άλλο
(όχι πάντα).
Υπιρξαν, επίςθσ, και άλλεσ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν,
μικρότερθσ ςθμαςίασ, που δεν αναφζρονται εδϊ.
Το πρόγραμμα δεν ιταν, αρχικά, επιλογι μου. Το ςχολείο είχε δθλϊςει
ςυμμετοχι και τυχαία επιλζχκθκα να το πραγματοποιιςω. Γι’ αυτό το λόγο
ευχαριςτϊ τον διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, κ. Στζλιο Μαυρόπουλο, που με
εμπιςτεφτθκε και μπόρεςα να πάρω μζροσ ςε μια τόςο δθμιουργικι δράςθ.
Ευχαριςτϊ, επίςθσ, τισ μουςειοπαιδαγωγοφσ για τθν άψογθ ςυνεργαςία μασ και τθν
υπζροχθ εμπειρία που οργάνωςαν για εμάσ ςτο Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ
Τζχνθσ. Ευχαριςτϊ, τζλοσ, το πρόγραμμα «Εκπαίδευςθ Αλλοδαπϊν και
Ραλιννοςτοφντων Μακθτϊν», και ειδικά τθ δράςθ 9.5 «Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ
μακθτϊν», για τθν οργάνωςθ και τθ δωρεάν επίςκεψθ που παρείχαν ςτουσ
μακθτζσ.

Άλλο υλικό
Άνκρωποι που αιςκάνονται (ζγιναν με πλαςτελίνθ ςτο μάκθμα των εικαςτικϊν)
Το Σχολείο των Συναιςκθμάτων
Ο Κιποσ τθσ Χαράσ
Το Ράρτι των Συναιςκθμάτων
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Παράρτημα
Τραγοφδι Αυτοεκτίμθςθσ
Στθ φιλία λζμε Ναι
Στθν αγάπθ λζμε Ναι
Στθν ομάδα λζμε Ναι
Στθν Ανδριάνα λζμε Ναι
Στθ Σοφία λζμε Ναι
Στθ Γεωργία λζμε Ναι
Πχι παιδιά ςτθ βία
Πχι παιδιά ςτισ προςβολζσ
Πχι παιδιά ςτα νεφρα
Πχι ςτισ ςπρωξιζσ
Στθ Μαρίνα λζμε Ναι
Στθ αφαζλα λζμε Ναι
Στο Σαββοφλθ λζμε Ναι
Στο Δθμιτρθ λζμε Ναι
Στθ Γαβριζλα λζμε Ναι
Στον Αποςτόλθ λζμε Ναι
Πχι παιδιά ςτθ βία
Πχι παιδιά ςτισ προςβολζσ
Πχι παιδιά ςτα νεφρα
Πχι ςτισ ςπρωξιζσ
Χρυςάνκθ Ναι
Ηαφείρθσ Ναι
Ελζνθ Ναι
Αυγζρθσ Ναι
Αναςταςία Ναι
Γιωργάκθσ Ναι
Γιαννάκθσ Ναι
Δανάθ Ναι
Μιχάλθσ Ναι
Κωνςταντίνοσ Ναι
και ςτον Αλζξανδρο Ναι!!!
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