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BODI εταίροι του έργου
ELAN INTERCULTUREL (Γαλλια)
Το Elan Interculturel είναι ένας οργανισµός που δηµιουργήθηκε από µια οµάδα
επαγγελµατιών που ενδιαφέρονται για τις προκλήσεις της διαπολιτισµικής συνύπαρξης.
Στόχος του οργανισµού αυτού είναι να συµβάλει στο διαπολιτισµικό διάλογο και σε µια
καλύτερη εµπειρία της πολιτιστικής πολυµορφίας.
Ως ένα εργαστήριο διαπολιτισµικών µεθοδολογιών, η αποστολή του Εlan Ιnterculturel είναι να
προωθήσει µια ολιστική αντίληψη του πολιτισµού (ψυχολογική και κοινωνικο-ανθρωπολογική)
και να προτείνει καινοτόµες παιδαγωγικές µεθόδους, να διευρύνει την αντανάκλαση και να
αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες για το διαπολιτισµικό διάλογο. Περαιτέρω στοχεύει στο να
συµβάλει σε µια πιο διαπολιτισµική κοινωνία σε έργα διεθνούς συνεργασίας των οποίων
στόχος είναι να αναπτύξουν νέες µεθοδολογίες διδασκαλίας που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα προσαρµοσµένα στις διάφορες
οµάδες του πληθυσµού (κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελµατίες υγείας
κλπ.). Ως εκπαιδευτικός οργανισµός, χρησιµοποιεί διαδραστικές µεθόδους διδασκαλίας και
παιδαγωγικές µεθόδους µη τυπικής µάθησης (λογοτεχνία, θέατρο, αυτοσχεδιασµός, τέχνη)
που προσφέρουν δηµιουργικές και προσιτές επιµορφωτικές εµπειρίες.
CESIE (Ιταλια)
Ο οργανισµός CESIE είναι ένα ευρωπαϊκός µη κερδοσκοπικός οργανισµός ΜΚΟ που
ιδρύθηκε το 2001, βασισµένος στις εµπειρίες του κοινωνιολόγου Danilo Dolci. Ακολουθώντας
το παράδειγµα του Danilo Dolci, ο CESIE υποστηρίζει την προώθηση µιας µη βίαιη κοινωνίας
ισότητας και θεωρεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως κύρια όργανα προς επίτευξη αυτού
του στόχου.
Ο Οργανισµός αυτός εργάζεται για να προωθήσει την πολιτιστική, εκπαιδευτική,
επιστηµονική και οικονοµική ανάπτυξη σε τοπικό και διεθνές επίπεδο χρησιµοποιώντας
καινοτόµες και συµµετοχικές προσεγγίσεις. Ο κύριος στόχος του CESIE είναι για η προώθηση
του διαπολιτισµικού διαλόγου, υπεύθυνης και βιώσιµης ανάπτυξης, διεθνούς συνεργασίας και
το επιχειρηµατικού πνεύµατος.
Ο CESIE αποτελείται από πέντε συνεργαζόµενα τµήµατα: ευρωπαϊκή συνεργασία, διεθνής
συνεργασία, κινητικότητα, κοινωνικο-πολιτιστική προαγωγή και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και
έρευνας. Το προσωπικό του CESIE αποτελείται από 35 εργαζόµενους διαφορετικών
εθνικοτήτων, και ο οργανισµός µπορεί επίσης να επικαλεστεί την πολύτιµη συνεισφορά των
πολλών εθελοντών.
Από το 2001, ο CESIE έχει αναπτύξει 400 έργα – από τα οποία τα 80 βρίσκονται σε εξέλιξη
σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Μέσα σε αυτά τα έργα, ο CESIE
πραγµατοποίησε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την κατάρτιση, την
ευαισθητοποίηση, τη διάδοση και την έρευνα.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπροσ)
Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1972 µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου στη
βάση της έκθεσης-πρότασης που υπέβαλε ο Καθηγητής E.G. Wedell, από το Πανεπιστήµιο
του Manchester, Σύµβουλος της ΟΥΝΕΣΚΟ, το 1971 µε τίτλο «Κύπρος - Δάσκαλος και
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Εκπαιδευτική Ανάπτυξη». Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο άρχισε να λειτουργεί το 1973, υπό τη
διεύθυνση του πρώτου Διευθυντή του Ινστιτούτου, Δρος Ιωάννη Κουτσάκου (1973-1983), µε
στόχο:
Να γίνει κέντρο, όπου το επάγγελµα από µόνο του αναλαµβάνει την κριτική των πράξεων και
δραστηριοτήτων του, και όπου η συνεργατική εργασία γίνεται από τους εκπαιδευτές σε όλα τα
επίπεδα της ιεραρχίας στο σύστηµα, είτε εµπλέκονται σε διδασκαλία στην τάξη, είτε σε
διδακτική εξάσκηση σε διοικητικούς ρόλους ή στην εκπαιδευτική διεύθυνση (Weddell, 1971).
Από τον Ιούνιο του 2002 έχει ενταχθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η ενοποιηµένη Υπηρεσία
Ανάπτυξης Προγραµµάτων (ΥΑΠ), η οποία ασχολείται µε τη συγγραφή και έκδοση διδακτικών
βιβλίων, την παραγωγή διδακτικού υλικού, τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τους
µαθητές, καθώς και µε το σχεδιασµό αναλυτικών προγραµµάτων.
Στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης τον Ιούνιο του 2008, µε απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου, ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης
(Κ.Ε.Ε.Α) και παράλληλα διορίστηκε Επιστηµονικό Συµβούλιο.
Αποστολή του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι να συµβουλεύει το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού σε θέµατα που αφορούν στη συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών, την έρευνα και γενικότερα σε ζητήµατα που εντάσσονται στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και
Αξιολόγησης και να διασφαλίζει τη συνεργασία των δύο ιδρυµάτων.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο λειτούργησε κατά το 2009 µε τη νέα δοµή.
ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Αποστολή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι να µεριµνά για τη συνεχή επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, να τους ενηµερώνει για τις σύγχρονες τάσεις στην
εκπαίδευση, να τεκµηριώνει ερευνητικά και θεωρητικά την ακολουθητέα εκπαιδευτική πολιτική
και να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους για επαγγελµατική και
προσωπική ανάπτυξη. Το έργο του είναι αναπτυξιακό και κινείται στους εξής βασικούς
άξονες:
• Προσφέρει ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων, µε
διάφορα υποχρεωτικά προγράµµατα και προαιρετικά σεµινάρια
• Προγραµµατίζει και διεξάγει εκπαιδευτικές έρευνες και µελέτες αξιολόγησης
• Παρακολουθεί και αποδελτιώνει τις σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική
• Προωθεί την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
• Μεριµνά για τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, το σχεδιασµό
και την παραγωγή διδακτικού υλικού, την έκδοση σχολικών βιβλίων.
KINDERVILLA (Αυστρια)
To νηπιαγωγείο Kindervilla είναι ένα ιδιωτικό ανεξάρτητο εκπαιδευτικό ίδρυµα για παιδιά
ηλικίας 1-6 ετών. Το νηπιαγωγείο Kindervilla ιδρύθηκε το 1999 και από τότε έχει προσφέρει
ελκυστική και προσαρµοσµένη φροντίδα των παιδιών, ιδιαίτερα για τους εργαζόµενους
γονείς.
Για αρκετά χρόνια εφάρµοσε µε επιτυχία την ιδέες της πολύγλωσσης εκπαίδευσης. Το
νηπιαγωγείο Kindervilla έχει αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό σεµινάριο «Διαπολιτισµική
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εκπαίδευση», που προβλέπει µια ολοκληρωµένη εκπαίδευση Νηπιαγωγείο βοηθούς στη
διαπολιτισµική εκπαίδευση.
Το νηπιαγωγείο Κindervilla έχει αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό σεµινάριο µε τίτλο
«Διαπολιτισµική εκπαίδευση», που παρέχει στους βοηθούς νηπιαγωγούς µια ολοκληρωµένη
επιµόρφωση στη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Επιπλέον, το Kindervilla έχει καλές σχέσεις µε
τα άτοµα σε θέσεις λήψεως αποφάσεων στον τοµέα της εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικά
ιδρύµατα στην Αυστρία. Στο πλαίσιο αυτού του έργου το Kindervilla θα συνεργαστεί µε την
κυβερνητικό τµήµα διοίκησης της πόλης του Ίνσµπρουκ, και ειδικότερα µε το τµήµα για το
παιδί και τη φροντίδα των νέων, εξασφαλίζοντας έτσι πρόσβαση σε όλα τα δηµόσια
νηπιαγωγεία του Ίνσµπρουκ.
Το νηπιαγωγείο Kindervilla έχει επίσης ένα ευρύ δίκτυο επαφών για διεθνής συνεργασίες. Με
την µακράν εµπειρία του, έχει αναπτύξει αρκετές σηµαντικές ιδέες, όπως αυτό το πρόγραµµα
της πολύγλωσσης εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία, ένα έργο που χρηµατοδοτείται από
το πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus +.
LA XIXA TEATRE (Ισπανια)
Ο Οργανισµός La Xixa Teatre είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που στοχεύει στην
έρευνα, την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασµό θεατρικών εκπαιδευτικών εργαλείων ως µέσο
για την κοινωνική αλλαγή. Πιστεύουµε ότι η εκπαίδευση είναι το βασικό εργαλείο για την
κοινωνική αλλαγή.
Η αποστολή του Οργανισµού La Xixa Teatre είναι να διευκολύνει τη δηµιουργία χώρων για
ενδυνάµωση, µέσω της συµµετοχικής µεθοδολογίας, ψυχολογίας προσανατολισµένης στη
διαδικασία και θέατρο των καταπιεσµένων για να δηµιουργηθούν διαδικασίες ατοµικού και
συλλογικού µετασχηµατισµού σε πλαίσια κοινωνικής ευαλωτότητας και ευπάθειας. Οι αξίες
του La Teatre Xixa είναι:
• Nα προωθήσει τη συµµετοχή των ανθρώπων από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα.
• Να προωθεί τις αξίες της συνύπαρξης σε ένα πλαίσιο ισότητας.
• Να εντοπίζει την πολιτιστική πολυµορφία που είναι παρούσα στην κοινωνία µας ως πηγή
πλούτου.
• Να προωθήσει µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς, όπου όλες οι µορφές της ανθρώπινης
ποικιλοµορφίας είναι πλήρως αποδεκτές.
• Να απεικονίσει το διάλογο ως πηγή αµοιβαίας ενδυνάµωσης για εξεύρεση εναλλακτικών
λύσεων.
• Να εξετάσει το θέατρο ως µέσο για την οικοδόµηση της κοινοτικής ενδυνάµωσης και τον
κοινωνικό πειραµατισµό.
Για εµάς το εκπαιδευτικό θέατρο είναι απαραίτητο για προβληµατισµό και για τη διαδικασία
κοινωνικής αλλαγής επειδή το θέατρο µπορεί να συγκεκριµενοποιήσει σύγκρουση και από
εκεί, να διδάξει πως τη διαχειριζόµαστε. Ως εκ τούτου, είµαστε σε µια συνεχή έρευνα για νέες
προτάσεις επιµόρφωσης. Βασίζουµε τις παρεµβάσεις µας στις διαφορετικές τεχνικές, επειδή
ως Οργανισµός αντιµετωπίζουµε σύνθετα κοινωνικά προβλήµατα που απαιτούν πολύπλοκες
απαντήσεις.
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Συγγραφείς και εκδότες
La Xixa, ΙΣΠΑΝΙΑ
γραφιστική
Kindervilla, www.kindervilla.info
εκδότης
Το έργο «BODI»: www.bodi-project.eu
Συντονισµός έργου: Elan Interculturel, 82 avenue Denfert Rochereau, 75014 - Παρίσι, Γαλλία
info@elaninterculturel.com
Αυτό το εγχειρίδιο µπορεί να µεταφορτωθεί δωρεάν
http://www.bodi-project.eu
Αυτή η εργασία έχει άδεια κυκλοφορίας βάσει της άδειας Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.
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Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλα τα άτοµα και τα ιδρύµατα που κατέστησαν αυτό το εγχειρίδιο δυνατό,
ειδικότερα τα σχολεία και το εµπλεκόµενο προσωπικό που συµµετείχαν στην δηµιουργία αυτού του
εγχειριδίου: Ecole Maternelle La Saussaie στο Saint Denis, La Casa di Tutte le Genti στο Παλέρµο,
Escola Joan Coromines, Duar Petits στη Βαρκελώνη, Δηµόσιο Νηπιαγωγείο Ελένειον και Δηµόσιο
Νηπιαγωγείο Καϊµακλίου στη Λευκωσία και Kindervilla στο Ίνσµπρουκ.
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Εισαγωγή: το Πρόγραµµα BODI
Έχουν οι πολιτιστικές διαφορές αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας ή πρόκειται
για τα ευτυχισµένα εκείνα χρόνια, στα οποία οι πολιτιστικές πρακτικές και οι προκαταλήψεις δεν έχουν
τον χώρο τους; Εµφανίζεται η ποικιλοµορφία στη ζωή των παιδιών, των δασκάλων και των γονέων;
Και αν ναι, ποια είναι τα σηµάδια της; Για να απαντήσουµε σε αυτές τις ερωτήσεις, ξεκινήσαµε το έργο
BODI: ένα διετές πρόγραµµα έρευνας και πρακτικής που µελετούσε τις διακρίσεις στην προσχολική
εκπαίδευση, µε σκοπό να αναπτύξει επαρκές παιδαγωγικό υλικό για την αντιµετώπιση της
ποικιλοµορφίας, κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων σχολικών χρόνων..
Το Έργο BODI είναι ένα πιλοτικό πρόγραµµα µιας εκπαιδευτικής καινοτοµίας στην Ευρώπη, το οποίο
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εξασφάλιση της συµµετοχής και της µη διάκρισης
από νεαρή ηλικία. Το έργο έχει επικεντρωθεί σε πιθανές διακρίσεις στην παιδική ηλικία σε σχέση µε
την πολιτισµική πολυµορφία, το φύλο, το σώµα και τη σεξουαλικότητα των παιδιών. Προκειµένου να
γίνει αυτό, έχουµε αναλάβει ερευνητικά και πιλοτικά εργαστήρια µε εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά
ηλικίας τριών (3) έως έξι (6) ετών στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κύπρο και την Αυστρία. Το
πρόγραµµα, το οποίο αναπτύχθηκε µε την υποστήριξη του προγράµµατος Erasmus +, εφαρµόστηκε
από πέντε οργανισµούς-εταίρους σε ολόκληρη την Ευρώπη: Elan Interculturel (Γαλλία), Cesie
(Ιταλία), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Κύπρος), Kindervilla (Αυστρία) και La Xixa).
Το έργο BODI έχει πολλαπλούς στόχους σε σχέση µε την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών και
πρακτικών, µέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον, για την προώθηση της διαφορετικότητας.
Συγκεκριµένα, µε αυτό το εγχειρίδιο, ελπίζουµε να παρέχουµε πόρους για τους νηπιαγωγούς και
εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, ώστε να είναι σε θέση να ενθαρρύνουν τη µάθηση µέσα από µια
προοπτική χωρίς αποκλεισµούς, όπου τα παιδιά αισθάνονται ελεύθερα να είναι ο εαυτός τους, να
µιλούν και να νοιάζονται για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει δύο
εισαγωγικά κείµενα, τα οποία θα βοηθήσουν στην πραγµατοποίηση των δεκαπέντε (15)
προτεινόµενων δραστηριοτήτων. Το πρώτο κείµενο περιγράφει τι εννοούµε, όταν µιλάµε για
διαφορετικότητα. Το δεύτερο κείµενο αναφέρεται σε πρακτικές συµβουλές και εισηγήσεις σχετικά µε
τον τρόπο χρήσης αυτού του εγχειριδίου. Οι δεκαπέντε (15) λεπτοµερείς δραστηριότητες
δηµιουργήθηκαν προσεκτικά, επιλέχθηκαν και δοκιµάστηκαν από τα διάφορα ιδρύµατα, µε σκοπό την
αντιµετώπιση της διαφορετικότητας και την προώθηση της µη διάκρισης, κατά την προσχολική
εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες κατηγοριοποιούνται, σύµφωνα µε έξι βασικά θέµατα:

•
•
•
•
•
•

σχέσεις µεταξύ οµάδων
στερεότυπα και προκαταλήψεις
µη λεκτική συµπεριφορά
φύλο και σεξουαλικότητα
οικογενειακή δοµή
υγεία και σώµα

Οι δραστηριότητες δίνουν έµφαση σε αυτά κυρίως τα θέµατα, τα οποία είναι όλα στενά
συνδεδεµένα µεταξύ τους. Ορισµένες από τις δραστηριότητες παρουσιάζονται µε
φωτογραφίες και µαγνητοσκοπηµένες οδηγίες, οι οποίες ευελπιστούµε ότι θα σας φανούν
χρήσιµες. Ενθαρρύνουµε όλους τους νηπιαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής
ηλικίας να χρησιµοποιήσουν δοκιµαστικά αυτό το εγχειρίδιο. Πειραµατιστείτε ελεύθερα µε τις
δραστηριότητες, επωφεληθείτε από την ποικιλοµορφία που θα βρείτε µέσα στην τάξη αν
κοιτάξετε καλά, και αφήστε την να αποτελέσει πηγή πλούτου, δηµιουργικότητας και µάθησης.
Και βεβαίως, ελπίζουµε ότι θα βρείτε τόσο ευχάριστη τη χρήση αυτού του εγχειριδίου, όσο
ευχάριστη βρήκαµε και εµείς την προετοιµασία του.
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Η προσέγγισή µας στη Διαφορετικότητα
Η «διαφορετικότητα» είναι µια περίπλοκη έννοια. Κάποιοι φοβούνται να την χρησιµοποιούν,
επειδή φοβούνται ότι θα δηµιουργήσουν άκαµπτα όρια µεταξύ των ίδιων και των άλλων που
θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν την ποικιλοµορφία. Για αυτούς, η αναγνώριση της
ποικιλοµορφίας οδηγεί αναπόφευκτα σε υπερβάλλουσα διαφορά, η οποία θα προκαλέσει τον
στιγµατισµό των άλλων. Ως εκ τούτου, η συζήτηση για την ποικιλοµορφία αποτελεί απειλή για
την ισότητα. Αυτή η θέση είναι πολύ κοντά σε µια θέση αχρωµατοψίας ή «που αγνοεί τον
πολιτισµό». Παρόλο που προσπαθεί µε καλοσύνη να δώσει έµφαση σε αυτό που είναι κοινό αυτό που µας ενώνει-, αρνείται πραγµατικές υπάρχουσες πολιτισµικές διαφορές, και δεν θα
µπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που απορρέουν από αυτές. Με παρόµοιο τρόπο,
κάποιοι φοβούνται την έννοια της πολυµορφίας, επειδή αισθάνονται ότι θα δώσουν µεγάλη
έµφαση σε ορισµένους παράγοντες (εθνότητα, θρησκεία, εθνικότητα ...), αφήνοντας πίσω
άλλους παράγοντες εξίσου σηµαντικούς. Συµφωνούµε, θα ήταν λάθος να θεωρήσουµε
κουλτούρα την συµπεριφορά που µπορεί να σχετίζεται περισσότερο µε την οικονοµική
κατάσταση, την προσωπική κατάσταση ή τα κλινικά ζητήµατα. Αλλά πάλι, η άρνηση του
ρόλου της διαφοράς δεν είναι καλή απάντηση. Μια καλύτερη απάντηση είναι να εξετάσουµε
την ποικιλοµορφία µε µια προοπτική διαφορετικών τοµέων, η οποία δίνει έµφαση στις σχέσεις
εξουσίας, αλλά και στο σώµα, το φύλο, τη σεξουαλικότητα, την υγεία, την κοινωνικοοικονοµική
και την οικογενειακή κατάσταση, µεταξύ άλλων παραγόντων.
Η ποικιλοµορφία είναι, επίσης, δύσκολη, γιατί δεν είναι ποτέ στατική. Οι γραµµές που
οριοθετούν το όµοιο και το διαφορετικό, είναι πάντοτε ανάλογες µε το πλαίσιο και αρκετά
υποκειµενικές. Μια µειονότητα σε ένα πλαίσιο µπορεί να είναι η πλειοψηφία σε ένα άλλο. Η
ολοένα αυξανόµενη τάση της παγκοσµιοποίησης και της διεθνούς κινητικότητας αυξάνει την
πολυπλοκότητα της κατάστασης. Σε ατοµικό επίπεδο, η «διαφορά» δεν είναι ποτέ στον άλλο,
είναι πάντα µεταξύ του άλλου και του εαυτού µας. Για να εξερευνήσουµε την έννοια της
ποικιλοµορφίας, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, χρειαζόµασταν µια προσέγγιση, που
να λαµβάνει υπόψη αυτόν τον καταστατικό και σχετικό χαρακτήρα της διαφορετικότητας.
Απευθυνθήκαµε, λοιπόν, στη µέθοδο των κρίσιµων συµβάντων, την οποία ανέπτυξε η
Γαλλίδα κοινωνική ψυχολόγος Margalit Cohen-Emerique. Η προσέγγισή της µας καλεί να
εξετάσουµε τις εµπειρίες του «πολιτισµικού σοκ» (ή «κρίσιµου περιστατικού») ως σηµείο
εισόδου στην εξερεύνηση της ποικιλοµορφίας. Αυτές οι εµπειρίες, σε συγκεκριµένο χρόνο και
χώρο, συµβαίνουν, όταν συναντάµε ανθρώπους (σπανιότερα αντικείµενα) µε διαφορετικό
πολιτισµικό υπόβαθρο, και όταν δεν έχουµε τα κλειδιά για να τους καταλάβουµε. Μπορεί να
προκύψουν παρεξηγήσεις, εντάσεις ή συγκρούσεις όπου µοιραζόµαστε τις ίδιες αξίες, αλλά
τις εκφράζουµε διαφορετικά ή όταν οι αξίες και οι κανόνες µας είναι διαφορετικοί. Τέτοιες
εµπειρίες προκαλούν συναισθηµατική αντίδραση, αλλά και σκέψεις και συµπεριφορές.
Το πολιτισµικό σοκ µπορεί να προκαλέσει προκαταλήψεις: σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί
να προκληθούν πολιτιστικές συγκρούσεις από την παρατήρηση µιας συµπεριφοράς που
παραβαίνει έναν σηµαντικό κανόνα (π.χ. κάποιος τελειώνει το γεύµα του µε ένα θορυβώδες
ρέψιµο). Η ερµηνεία αυτής της κατάστασης είναι σχεδόν αυτόµατη, («Πόσο αγενής!»). Σε
άλλες περιπτώσεις, µπορούµε να κάνουµε λάθη που παραβαίνουν πολιτιστικούς κανόνες,
και αισθανόµαστε ντροπή και ενοχή («έπρεπε να γνωρίζαµε καλύτερα»). Στις πλείστες από
αυτές τις καταστάσεις, είναι πολύ εύκολο να καταλήξουµε σε µια αρνητική κρίση προς τους
άλλους ή προς τον εαυτό µας. Ένας λόγος είναι το γεγονός ότι , επειδή αυτές οι καταστάσεις
είναι συχνά δυσάρεστες, αντί να σταµατήσουµε και να τις κατανοήσουµε, προσπαθούµε να
τις τερµατίσουµε όσο πιο γρήγορα µπορούµε. Η κριτική αποτελεί έναν καλό τρόπο
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τερµατισµού αυτής της κατάστασης,, έτσι ώστε να µη χρειαστεί να διερευνήσουµε βαθύτερα,
ούτε να προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε ο ένας τον άλλον τους λόγους που ,κατά την
άποψή µας, απλώς τυχαίνει να είναι κάποιος αγενής, σεξιστής, αυταρχικός, κλπ.
Οι πολιτιστικές συγκρούσεις µπορούν να ενισχύσουν τα στερεότυπα, αλλά έχουν και την
ικανότητα να αποτελέσουν ισχυρή πηγή µάθησης. Αυτό είναι δυνατό να συµβεί, µε την
προϋπόθεση ότι δεν θα υποκύψουµε στην ανάγκη µας να τερµατίσουµε την κατάσταση και
να την ξεχάσουµε γρήγορα, αλλά θα πρέπει να αναλογιστούµε ποια είναι τα στοιχεία που
υπάρχουν πίσω από αυτήν.
Η µεθοδολογία κρίσιµου περιστατικού προτείνει να µην ξεχνάµε την περιστασιακά δυσάρεστη
εµπειρία, αλλά να κάνουµε µια µικρή παύση, για να διερευνήσουµε τι συµβαίνει στην
πραγµατικότητα. Μας προσκαλεί να χειριστούµε τη συναισθηµατική αντίδρασή µας (αλλά όχι
να ενεργούµε επ’ αυτής), και να έχουµε την περιέργεια να διερευνήσουµε τους λόγους για
τους οποίους αισθανόµαστε αυτά τα συναισθήµατα. Η συναισθηµατική αναταραχή που
προκύπτει από τη διαπολιτισµική συνάντηση, µας βοηθά να συνειδητοποιήσουµε ότι κάτι
σηµαντικό έχει αγγιχτεί, αµφισβητηθεί, και ανοίγει µε τον τρόπο αυτό µια πόρτα για τη
διερεύνηση σε διαφορετικά πλαίσια πολιτιστικών αναφορών, µε πιο αντικειµενικό τρόπο, για
να δώσει περιθώριο για διαπραγµατεύσεις, όπου οι προκαταλήψεις παίζουν µικρότερο ρόλο.
Για τους ερευνητές, η διερεύνηση των πιο συχνών θεµάτων πολιτισµικών σοκ -ή κρίσιµων
περιστατικών- συµβάλλει στην αποκάλυψη ευαίσθητων περιοχών, σε σηµαντικούς
πολιτιστικούς τοµείς που είναι πιο επιρρεπείς στο να γίνουν πηγή έντασης στις
διαπολιτισµικές επαφές.
Για να βεβαιωθείτε ότι η συνάντηση µε τη διαφορετικότητα γίνεται πηγή µάθησης και όχι
απειλή και λόγος για να την αγνοήσετε ή να την µεγεθύνετε, προτείνουµε κάποιες σκέψεις:
1. Είναι εντάξει να εκπλήσσεστε. Μην αναγκάζετε τον εαυτό σας να µη βλέπει χρώµα ή
πολιτισµό. Ο φόβος του να µην είναι πολιτικά σωστός ή πολιτισµικά ευαίσθητος κάποιος,
µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Όταν υπάρχουν πραγµατικές πολιτισµικές διαφορές,
ο φόβος δεν µας επιτρέπει να µάθουµε την πραγµατική ουσία αυτού που είδαµε, και
συνεπώς, συνεχίζουµε να αγνοούµε και να είµαστε απροετοίµαστοι για τις επόµενες
καταστάσεις. Τολµήστε να είστε περίεργοι!
2. Πάρτε την ευρεία έννοια της ανθρωπολογικής «κουλτούρας», για να συµπεριλάβετε
διάφορες πτυχές των ανθρώπινων ενεργειών, σκέψεων και ταυτοτήτων. Συχνά, οι
πολιτιστικές οµάδες συνδέονται µε την εθνότητα ή την εθνικότητα, αλλά αυτό µπορεί να
πάρει πολλές µορφές, µεταξύ άλλων: κοινωνική τάξη, φύλο, ηλικία, σεξουαλικό
προσανατολισµό, υποκουλτούρες που σχετίζονται µε τον αθλητισµό, τους επαγγελµατίες
της µουσικής και του πολιτισµού.
3. Να γνωρίζετε ότι καµία κουλτούρα δεν είναι οµοιογενής, ούτε στατική, αλλά αλλάζει
διαρκώς. Υπήρχαν πάντα ανταλλαγές µεταξύ διαφορετικών πολιτισµών. Για παράδειγµα,
µπορούµε να συγκρίνουµε τις τρέχουσες εικόνες µιας πόλης πριν από διακόσια χρόνια,
και να δούµε ριζικές αλλαγές, που επηρεάζουν την υποκειµενική εµπειρία και το σύστηµα
αξιών του λαού, δηµιουργώντας εντελώς διαφορετικούς κόσµους στον ίδιο χώρο.
4. Φανταστείτε ότι όπως και εσείς, ο καθένας αποτελείται από µια µεγάλη ποικιλία
πολιτισµών και ότι κάθε άτοµο αποκτά και ενσωµατώνει αυτούς τους πολιτισµούς µέσα
από τα δικά του µονοπάτια ζωής.
5. Να θυµάστε ότι ο πολιτισµός δεν είναι ο µόνος παράγοντας που καθορίζει τη
συµπεριφορά µας, αλλά είναι ένας µόνο παράγοντας που αλληλεπιδρά µε τους
παράγοντες κατάστασης (π.χ. κόπωση) και την προσωπικότητα (για παράδειγµα, η
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προσωπική ευαισθησία να είναι κάποιος πιο εσωστρεφής ή πιο εξωστρεφής) και πολλούς
άλλους παράγοντες όπως οι σχέσεις εξουσίας, η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση κλπ.
6. Να θυµάστε ότι η "διαφορά" δεν είναι έµφυτο χαρακτηριστικό ενός άλλου ατόµου ή άλλης
οµάδας, αλλά εµφανίζεται µόνο στη σύγκριση δύο ή περισσοτέρων πλευρών. Για να
παρατηρήσετε, να συζητήσετε τις διαφορές, χρειάζονται και οι δύο πλευρές. Ένας κόσµος
χωρίς «διαφορετικότητα» θα ήταν ένας βαρετός κόσµος. Ας είµαστε ευγνώµονες για την
ποικιλοµορφία.
7. Es ist in Ordnung, überrascht zu sein. Zwingen Sie sich nicht dazu, farbenblind oder kulturblind zu sein. Die Angst, nicht politisch korrekt oder kulturell empfindlich zu sein, kann
negative Auswirkungen haben. Wenn es echte kulturelle Unterschiede gibt, erlaubt uns
die Angst nicht, den wahren Sinn dessen, was wir gesehen haben, zu lernen, und daher
sind wir weiterhin unwissend und unvorbereitet auf die folgenden Situationen. Trauen Sie
sich, neugierig zu sein!
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Η προσέγγισή µας στην Παιδαγωγική
Το εγχειρίδιο αναπτύχθηκε ακολουθώντας το «μαθαίνω κάνοντας,» και έχει βιωματικό και
εστιασμένο σε ερωτήσεις επίκεντρο. Συγκεκριμένα, ακολουθεί, ως επί το πλείστον, τη
μεθοδολογία «Διαδικασία Δράματος» (Process Drama)( που ονομάζεται «προ-κείμενο» δράμα,
το οποίο αναπτύχθηκε από τον Cecily O'Neil, και αργότερα προσαρμόστηκε στην τάξη, ως
παιδαγωγικό εργαλείο, από τον Allan Owens και τον Keith Barber. Ένα προ-κείμενο είναι μια
ιστορία οποιασδήποτε μορφής (ποίημα, άρθρο, μουσική, αντικείμενο, κλπ.), το οποίο εισάγεται
στην τάξη και χρησιμεύει ως «αφόρμηση», για να κεντρίσει τη δημιουργικότητα και τις
συζητήσεις γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα. Ένα προ-κείμενο παρέχει το έναυσμα της
σκέψης για ένα θέμα, παρέχει εισαγωγή στο θέμα με μια δημιουργική μορφή, προτείνει
ρόλους, καθήκοντα και ενέργειες που μπορεί να σχετίζονται με αυτό το θέμα, καθορίζει μια
θέση, ατμόσφαιρα και διαφορετικές καταστάσεις που μπορεί να είναι χρήσιμες στη
διαμόρφωση ή καθοδήγηση της συζήτησης/δημιουργικής διαδικασίας γύρω από αυτό το θέμα
και ενθαρρύνει την εξερεύνηση και τον μετασχηματισμό του θέματος.
Τα οφέλη της παιδαγωγικής του «προ-κείμενου» είναι ότι επιτρέπει στα παιδιά να
συσχετίζονται με τη μάθηση από μία πολύ προσωπική, αλλά και κοινωνικά ενδιαφέρουσα
προοπτική, καθώς πρέπει να ισοζυγίζουν συνεχώς έννοιες μεταξύ του τρόπου που
αισθάνονται και της προσωπικής τους εμπειρίας με το περιβάλλον τους και με τους άλλους
γύρω τους. Αυτό το εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να μάθουν
με βάση την απελευθερωτική παιδαγωγική του Paulo Freire. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος
σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να βεβαιωθεί ότι όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας και
προέλευσης, φύλου, χρώματος δέρματος ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαφορετικότητας,
μπορούν να μάθουν από άλλους και ταυτόχρονα να διδάξουν άλλους. Όλα τα παιδιά έχουν
κάποιες γνώσεις και όλα τα παιδιά έχουν το ίδιο δικαίωμα να μιλήσουν και να ακουστούν,
καθώς και να προτείνουν επιλογές, περιεχόμενο, προβλήματα και λύσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία του «προ-κείμενου»,
συμβουλευτείτε τον O’Neill, Cecily (1995). Drama Worlds: A Framework for Process Drama ή
επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:http://allanowens.com.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Απελευθερωτική Παιδαγωγική,
συμβουλευτείτε τον Paulo Freire (1970) Παιδαγωγική των Καταπιεσμένων διαθέσιμο σε πολλές
γλώσσες, και το άρθρο του Lourdes Diaz Soto, Beth Blue Swadener (2002) “Toward Liberatory
Early Childhood Theory, Research and Praxis: Decolonizing a Field.” Contemporary Issues in Early
Childhood, Vol 3, Issue 1, pp. 38 – 66. Διαθέσιμο στο: http://journals.sagepub.com/doi/abs/
10.2304/ciec.2002.3.1.8
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Θέµατα και Περιεχόµενα των Δραστηριοτήτων
Στο εγχειρίδιο εστιάζουµε σε έξι κύρια θέµατα:
• σχέσεις µεταξύ οµάδων
• στερεότυπα και προκαταλήψεις
• µη λεκτική συµπεριφορά
• φύλο και σεξουαλικότητα
• οικογενειακή δοµή
• υγεία και σώµα
Παρόλο που τα έξι αυτά θέµατα συνδέονται στενά, οι δραστηριότητες έχουν συνήθως ένα
συγκεκριµένο στόχο. Αυτό σηµαίνει ότι αυτή η θεµατική κατηγοριοποίηση είναι βασική: είναι
ένας τρόπος που έχουµε βρει, ο οποίος καθοδηγεί τα παιδιά να µαθαίνουν για τον εαυτό
τους, για τους άλλους και για το περιβάλλον τους µε έναν συνεκτικό τρόπο, όπου όλες οι
φωνές στην τάξη είναι εξίσου αξιόλογες, και όπου οι κοινωνικές ανισότητες ούτε
αποσιωπώνται ούτε θεωρούνται δεδοµένες.
Συγκεκριµένα, οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στα θέµατα ως εξής:
σχέσεις
µεταξύ
οµάδων

στερεότυπα και
προκαταλήψεις

φύλο και
σεξουαλικότ
ητα

οικογενεια
κή δοµή

µη λεκτική
συµπεριφορά

υγεία και
σώµα

1. Χαιρετισµοί και
χειρονοµίες
2. Χρώµατα
3. Το ταξίδι
4. Υπάρχουν
περισσότερα για
την Αφρική
5. Συγκρίνετε τα
µέρη του
σώµατος
6. Οικογενειακοί
‘χτίστες’
7. Αγόρια και
κορίτσια το ίδιο
8. Σχεδιάζοντας
τα Σώµατα µας
9. Ισχυρά παιδιά
10.
Ενσυναίσθηση
ασφάλειας
11. Πλύσιµο
χεριών
12. Υγιεινά σνακ
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σχέσεις
µεταξύ
οµάδων

στερεότυπα και
προκαταλήψεις

φύλο και
σεξουαλικότ
ητα

οικογενεια
κή δοµή

µη λεκτική
συµπεριφορά

υγεία και
σώµα

13. Μπάνιο
14. Υπάρχουν
µέρη όπου
15. Απόκρυφα
µέρη

Στο πλαίσιο του υποδεικνυόµενου θέµατος κάθε δραστηριότητας, θα βρείτε µία σύνοψη,
στην οποία αναλύεται λεπτοµερώς το περιεχόµενο και οι κύριοι στόχοι των
δραστηριοτήτων.
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Δραστηριότητες
1. Χαιρετισµοί και Χειρονοµίες
Θέµα (-τα): Σχέσεις µεταξύ οµάδων/Οικογενειακή δοµή/Μη λεκτική συµπεριφορά
Επισκόπηση: Οι χαιρετισµοί είναι µια βασική δεξιότητα, που αποκτάται σε νεαρή ηλικία, και
επιτρέπει στα παιδιά να συνδέονται µε την οικογένειά τους, τους δασκάλους και τους
συνοµήλικους τους. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι χαιρετισµών που
µπορούµε να διδάξουµε στα παιδιά! Πιθανότατα, θα υπάρξουν, επίσης, παιδιά στην τάξη,
που θα διδάξουν τόσο τους συνοµηλίκους όσο και τους δασκάλους νέους τρόπους, για να
χαιρετήσουν. Σε αυτή τη δραστηριότητα, καλωσορίζουµε και βιώνουµε πολλούς
διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να χαιρετίσουµε ο ένας τον άλλον.

Link: https://youtu.be/thKq8A22mMg
Στόχοι:
• Καλωσορίστε και δοκιµάστε όλες τις µορφές χαιρετισµού που υπάρχουν στην τάξη.
• Μάθετε νέους και διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να ξεκινήσουµε
µια συνοµιλία και να αναγνωρίσουµε την παρουσία των συνοµηλίκων µας.
• Εργαστείτε σε σχεσιακές δεξιότητες µε τη χρήση χειρονοµιών.
• Μάθετε πώς να χρησιµοποιείτε διαφορετικά µέρη του σώµατος, για να χαιρετάτε και να
σχετίζεστε µε άλλους µε σεβασµό.
• Μάθετε τη διαφορά µεταξύ λέξεων και χειρονοµιών.
Προετοιµασία:
• Για την προετοιµασία, ο δάσκαλος πρέπει να εξοικειωθεί µε τους διαφορετικούς τρόπους
χαιρετισµού που προτείνονται στη δραστηριότητα. Μη διστάσετε να συµπεριλάβετε
άλλους τρόπους, για να χαιρετήσετε, που δεν αναφέρονται εδώ!
Εγχειρίδιο Δασκάλων
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• Ο δάσκαλος πρέπει, επίσης, να εξοικειωθεί µε διαφορετικούς τρόπους να λέει «γεια»,
σύµφωνα µε ορισµένες από τις διαφορετικές γλώσσες που οµιλούνται στη σχολική
κοινότητα ή/και την περιοχή.
Απαιτούµενα Υλικά:
• Χαρτοταινία
Οδηγίες:
1. Ξεκινήστε σε έναν κύκλο µε όλα τα παιδιά να κάθονται.
2. Ο δάσκαλος λέει «γεια» µόνο µε χειρονοµία και ρωτά από την τάξη τι είναι αυτό που κάνει.
3. Ρωτήστε τα παιδιά ποιες γλώσσες µιλούν και/ή γνωρίζουν.
4. Εάν υπάρχουν παιδιά στην τάξη που µιλούν διαφορετικές γλώσσες, ο δάσκαλος τους
ρωτάει εάν µπορούν να δείξουν στην τάξη πώς να πούµε «γεια» στη γλώσσα τους. Το
παιδί λέει «γεια» στη γλώσσα του και η υπόλοιπη τάξη επαναλαµβάνει µετά από αυτό.
Επαναλάβετε αυτό το βήµα για κάθε γλώσσα διαφορετική που οµιλείται από τα παιδιά
στην τάξη.
5. Εάν τα παιδιά στην τάξη δεν είναι εξοικειωµένα µε άλλες γλώσσες, τότε ο δάσκαλος
µπορεί να τους διδάξει πώς να πούµε «γεια» σε µερικές από τις διαφορετικές γλώσσες
που οµιλούνται στη σχολική κοινότητα ή στην περιοχή.
6. Οι διαφορετικές λέξεις που χρησιµοποιούνται, για να πούµε «γεια» στις διαφορετικές
γλώσσες, επαναλαµβάνονται όσο χρειάζεται, µέχρι τα παιδιά να είναι αρκετά εξοικειωµένα
να θυµούνται και να χρησιµοποιούν τη φράση ή τη λέξη χαιρετισµού.
7. Ζητήστε από τα παιδιά να σηκωθούν, και παραµένοντας σε έναν κύκλο, ζητήστε τους να
δείξουν στην τάξη πώς λένε «γεια» στην οικογένειά τους (χρησιµοποιώντας τόσο τις λέξεις
όσο και τις χειρονοµίες). Η τάξη επαναλαµβάνει τον κάθε χαιρετισµό..
8. Ο δάσκαλος εισάγει την ιδέα ότι όπως και η λέξη «γεια» είναι διαφορετική σε διάφορες
γλώσσες, οι χειρονοµίες για να πούµε «γεια» είναι επίσης διαφορετικές ανάλογα µε τους
διαφορετικούς πολιτισµούς. Ο δάσκαλος εξηγεί ότι τώρα θα µάθουν και θα δοκιµάσουν
διαφορετική χειρονοµία που σηµαίνει γεια. Παρακάτω, παρουσιάζουµε κάποιες
χειρονοµίες, που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο δάσκαλος (σε παρένθεση υπάρχουν
παραδείγµατα τόπων, όπου χρησιµοποιείται συνήθως αυτή η µορφή χαιρετισµού):
Κάρτα χαιρετισµών και χειρονοµιών
Ένα φιλί (Κούβα, Μεξικό, Ισηµερινός)
Δύο φιλιά (Ισπανία, ορισµένες περιοχές της Γαλλίας)
Τρία φιλιά (Ολλανδία, ορισµένες περιοχές της Γαλλίας)
Αγκαλιά (Γερµανία, Σουηδία)
Χειραψία (Μεγάλη Βρετανία, Ηνωµένες Πολιτείες)
Υπόκλιση (Κίνα, Λάος, Ιαπωνία)
Τρίψιµο µύτης (Αλάσκα, Βιετνάµ, Καµπότζη)
Αγγίζοντας τα πόδια ενός άλλου ατόµου, για να δείξει σεβασµό (Ινδία)
Αγγίξτε τα χέρια των άλλων ατόµων, και στη συνέχεια, βάλτε το χέρι σας πάνω από την
καρδιά σας (Μαλαισία)
9. Ο δάσκαλος δείχνει πρώτα τη χειρονοµία, και στη συνέχεια, τα παιδιά επαναλαµβάνουν.

Εγχειρίδιο Δασκάλων
Δραστηριότητες για την προώθηση της πολυμορφίας
στην προσχολική εκπαίδευση

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!23

BODI - Πολιτιστικη Ποικιλομορφια, Σωμα,
Φυλο Και Υγεια Στην Προσχολικη Εκπαιδευση

10. Τα παιδιά µπορούν, στη συνέχεια, να κινηθούν γύρω στην τάξη, δοκιµάζοντας
διαφορετικούς τρόπους να χαιρετήσουν ο ένας τον άλλον (χρησιµοποιώντας και τις λέξεις
και τις χειρονοµίες). Μπορούν να το κάνουν για λίγο. Ο δάσκαλος µπορεί επίσης να πάει
γύρω από τους µαθητές βοηθώντάς τους να θυµηθούν τις διάφορες λέξεις και
χειρονοµίες.

11. 1. Για να κλείσετε τη δραστηριότητα, αφού τα παιδιά δοκιµάσουν για λίγο τους διάφορους
χαιρετισµούς, ο δάσκαλος µπορεί να τους ζητήσει να καθίσουν σε κύκλο. Ο δάσκαλος θα
σηµειώσει ένα τετράγωνο στο κέντρο του κύκλου µε χαρτοταινία. Κάθε µαθητής πρέπει να
πάει µέσα στο τετράγωνο και να χαιρετήσει το υπόλοιπο της τάξης µε τον τρόπο που του
άρεσε. Μπορούν, επίσης, να επινοήσουν τον δικό τους τρόπο χαιρετισµού.
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2. Χρώµατα
Θέµα(-τα) Σχέσεις µεταξύ οµάδων/Στερεότυπα και προκαταλήψεις
Επισκόπηση: Χρησιµοποιώντας το παράδειγµα των εξωγήινων παιδιών,
αντιµετωπίζουµε το ζήτηµα του χρώµατος του δέρµατος.

Link: https://youtu.be/-UOUadazcwg
Στόχοι:
• Εκθέστε τα παιδιά σε άτοµα όλων των αποχρώσεων, προετοιµάζοντάς τα για ευαισθησία
στο χρώµα σε αντίθεση µε την άγνοια (αναγνωρίστε τις διαφορές ταυτόχρονα µε την
απαίτηση για ίση µεταχείριση).
• Δηµιουργήστε ιστορίες που αλλάζουν στερεοτυπικές ιεραρχίες καταστάσεων.
• Να αρχίσουν να κατανοούν την ιδέα της κοινής προέλευσης.
• Σπάστε τη σύνδεση µεταξύ «χρωµάτων δέρµατος» ή «χρώµα του δέρµατος» και
ελαφριές αποχρώσεις του µπεζ/καφέ.
Προετοιµασία:
• Διαβάστε το κείµενο «Ρατσισµός, Προκατάληψη, Στερεότυπα - Θεωρίες για ενήλικες και
παιδιά», που βρίσκεται στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.
• Ενηµερωθείτε σχετικά µε τις εξηγήσεις και τις αφηγήσεις που είναι κατάλληλες να
δοθούν σε συγκεκριµένες ηλικίες παιδιών και σχετίζονται µε το χρώµα του δέρµατος,
στη χώρα ή την πόλη σας. Μπορείτε να βρείτε µερικές γενικές ενδείξεις στο κείµενο που
αναφέρθηκε πιο πάνω, αλλά τα τοπικά δηµογραφικά στοιχεία και οι συζητήσεις
καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά θα κατανοήσουν πραγµατικά τις διαφορές
των χρωµάτων του δέρµατος.
• Για ηλικίες 3-4 ετών: Προετοιµάστε προ-διαµορφωµένα µέρη του σώµατος. Σχεδιάστε
και κόψτε τα µέρη του σώµατος (αριστερό πόδι, δεξί πόδι, αριστερή πατούσα, δεξιά
πατούσα, λαιµό, κεφάλι, µαλλιά, µύτη κλπ.), για να δηµιουργήσετε τρία πλήρη σώµατα.
Εγχειρίδιο Δασκάλων
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Τα σώµατα δεν χρειάζεται να είναι "πραγµατικά"· µπορούν να έχουν, για παράδειγµα,
τρία χέρια ή χέρια µε περισσότερα από πέντε (5) δάχτυλα κλπ. Μη χρωµατίζετε τα µέρη
του σώµατος. Κάντε τα κοµµάτια µεγάλα (τουλάχιστον "πραγµατικού µεγέθους").
Δηµιουργήστε αρκετά µέρη του σώµατος, έτσι ώστε κάθε παιδί να έχει τουλάχιστον ένα
κοµµάτι.
• Προαιρετικά: Το παιδικό βιβλίο «Όλα τα χρώµατα που είµαστε/Todos los colores de
nuestra piel», γραµµένο από την Katie Kissinger (2014).
Απαιτούµενα Υλικά:
• Μεγάλο καφέ ή λευκό χαρτί περιτυλίγµατος.
• Υλικά ζωγραφικής (ή παστέλ). Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αποχρώσεις του κόκκινου και
πορτοκαλί, µπλε και µοβ, πράσινου και κίτρινου.
• Εικόνες παιδιών µε διαφορετικά χρώµατα δέρµατος (Παρακαλούµε ακολουθήστε την
ενότητα "Πώς επιλέγονται τα υλικά για τις δραστηριότητες;" στο κεφάλαιο "Πώς να
χρησιµοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο").
• Λευκά φύλλα χαρτιού A4.
Οδηγίες:
1. Καθίστε µαζί µε τα παιδιά σε έναν κύκλο.
2. Ετοιµάστε την ιστορία ή το προ-κείµενο (δείτε τη "Σηµείωση για τον δάσκαλο" σχετικά µε
τη µεθοδολογία). Ρωτήστε τα παιδιά: Τι είναι πέρα από αυτήν την τάξη; Πόσο µακριά
µπορούµε να σκεφτούµε;
3. Πάρτε ένα µεγάλο κοµµάτι χαρτί (λευκό ή καφέ χαρτί περιτυλίγµατος) και σχεδιάστε στη
µέση ένα σχήµα παρόµοιο µε το σχήµα του δωµατίου, όπου βρίσκεστε. Ζητήστε από τα
παιδιά να σκεφτούν τι είναι πέρα από την τάξη και σχεδιάστε µαζί, βήµα προς βήµα: το
νηπιαγωγείο, τον κήπο, την περιοχή, την πόλη, τη χώρα, την ήπειρο, τον κόσµο, το
πλανητικό σύστηµα.
4. Επιλέξτε ένα µέρος έξω από το πλανητικό σύστηµα, όπου µπορείτε να σχεδιάσετε ένα
σηµείο που να συµβολίζει τον πλανήτη του Αλ. Μπορείτε να ζητήσετε από τα παιδιά να
καθορίσουν πώς µοιάζει ο πλανήτης· χρωµατίστε τον.
5. Ξεκινήστε την ιστορία του Αλ του Εξωγήινου: «Κάποτε, σε έναν πολύ αποµακρυσµένο
πλανήτη, ζούσε ένα παιδί, που ονοµαζόταν ... Πώς λεγόταν το παιδί;» Δώστε στα παιδιά
την ευκαιρία να καθορίσουν µία λεπτοµέρεια για τον Αλ (όνοµα, ηλικία, οικογενειακή δοµή,
φύλο, τα πράγµατα που του αρέσει να κάνει, κλπ.).
6. Συνεχίστε µε την ιστορία: «Ο Αλ ήταν ένα πολύ περίεργο παιδί και έτσι κατάφερε να πείσει
δύο από τους καλύτερους φίλους του να ξεκινήσουν ένα ταξίδι πολύ πολύ µακριά, για να
διερευνήσουν µέρη που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ. Πώς λέγονται οι δύο φίλοι του Αλ; Πώς
είναι;» Δώστε στα παιδιά τον χρόνο να
περιγράψουν τους φίλους του Αλ.
7. Χρωµατίζοντας τον Αλ και τους φίλους του.
Διαχωρίστε την τάξη σε τρεις οµάδες. Δώστε σε
κάθε παιδί στην οµάδα, τουλάχιστον ένα µέρος
του σώµατος. Δώστε αρκετά µέρη του σώµατος
(αριστερό πόδι, δεξί χέρι, πατούσες, δεξί χέρι,
στήθος, λαιµό, µάτια, µαλλιά, αυτιά, κλπ.) σε
κάθε οµάδα, έτσι ώστε η οµάδα να µπορέσει να
φτιάξει έναν «πλήρη εξωγήινο». Μια οµάδα θα
δηµιουργήσει τον Αλ, και οι άλλες δύο οµάδες
θα δηµιουργήσουν από έναν φίλο του.
Χειριστείτε τα χρώµατα: µία οµάδα θα έχει
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αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλιού, άλλη οµάδα θα έχει αποχρώσεις
πράσινου και κίτρινου και η τρίτη, αποχρώσεις του µπλε και µοβ.
Σηµείωση προσαρµογής ηλικίας: για παιδιά ηλικίας 3 και 4 ετών, χρησιµοποιήστε το υλικό
που είχε προετοιµαστεί, όπως υποδεικνύεται στο τµήµα προετοιµασίας της δραστηριότητας,
για να το χρωµατίσουν. Για τις ηλικίες 5-6 ετών, µπορείτε να µοιράσετε µεγάλα κοµµάτια
χαρτιού σε κάθε µαθητή και να δώσετε ένα τµήµα σώµατος, το οποίο µπορεί να σχεδιάσει,
να χρωµατίσει και να κόψει µόνος του.
8. Βάλτε τον Αλ και τους φίλους του µαζί. Όταν όλες οι οµάδες έχουν τελειώσει τον
χρωµατισµό των µερών του σώµατος, ζητήστε από κάθε οµάδα να δηµιουργήσει ένα
πορτρέτο του εξωγήινού της στο πάτωµα. Τοποθετήστε τους τρεις εξωγήινους τον ένα
δίπλα στον άλλο, και µιλήστε για το πώς µοιάζουν. «Τους ταιριάζει το όνοµά τους; Πώς
είναι η προσωπικότητά τους; Τι τους αρέσει; Τι δεν τους αρέσει; κτλ.»
9. Μιλήστε για τα χρώµατα. «Μπορούµε να
φανταστούµε ότι σε αυτόν τον πλανήτη τα
παιδιά έχουν τέτοια διαφορετικά χρώµατα;
Κάνουν τα πράγµατα διαφορετικά, µόνο
λόγω του χρώµατός τους; Όχι
απαραίτητα. Αν υπάρχουν διαφορές,
πιθανότατα δεν σχετίζονται µε το χρώµα
τους. Πιστεύετε ότι µπορεί να
αντιµετωπίζονται διαφορετικά λόγω του
χρώµατός τους;» Δώστε στα παιδιά την
ευκαιρία να εξηγήσουν τις αφηγήσεις τους
σχετικά µε το χρώµα του δέρµατος, για να
µπορέσετε να αντιµετωπίσετε
οποιαδήποτε ανησυχία, αµφιβολία ή
παρεξήγηση που µπορεί να έχουν.
10. Φέρτε το θέµα «πίσω στο σπίτι». Ρωτήστε: «Υπάρχουν και διαφορετικά χρώµατα
δέρµατος στον πλανήτη µας επίσης;» Δείξτε τις φωτογραφίες των διαφόρων παιδιών που
προετοιµάσατε από πριν, και µιλήστε για το ζήτηµα των χρωµάτων. Και πάλι,
αντιµετωπίστε κάθε ανησυχία, αµφιβολία ή παρανόηση που µπορεί να έχουν. Πείτε στα
παιδιά από πού προέρχεται το χρώµα του δέρµατος:
α. Γονείς: κληρονοµούµε τα χρώµατα του δέρµατος των γονιών µας.
β. Ήλιος: η έκθεση στον ήλιο αλλάζει το χρώµα του δέρµατός µας.
11. Ζητήστε από τα παιδιά να επιστρέψουν
στα θρανία τους και δώστε σε κάθε παιδί
ένα λευκό χαρτί.
Ζητήστε τους να
τοποθετήσουν το χέρι τους στο χαρτί και
µε ένα παστέλ ή µαρκαδόρο να
σχηµατίσουν το χέρι τους. Ζητήστε τους
να παρατηρήσουν προσεκτικά το χέρι
τους και να το χρωµατίσουν όσο το
δυνατόν πιο κοντά στο χρώµα που
βλέπουν.
12. Όταν τα παιδιά τελειώσουν, καθίστε πάλι
σε κύκλο και µιλήστε για τα διάφορα
σχέδια: τα σχήµατα των χεριών και τα
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χρώµατά τους. Αντιµετωπίστε τις αντιλήψεις των παιδιών για τις αποχρώσεις που
γνωρίζουν ως "χρώµα του δέρµατος", και υπογραµµίστε το γεγονός ότι το "χρώµα του
δέρµατος" µπορεί να είναι οποιαδήποτε απόχρωση καφέ (όχι µόνο τις αποχρώσεις του
καφέ).
Επιπλέον συµβουλή: Οι δάσκαλοι µπορούν να συνοδεύσουν αυτήν τη δραστηριότητα µε το
βιβλίο « Όλα τα χρώµατα που είµαστε/Todos los colores de nuestra piel»,γραµµένο από την
Katie Kissinger.
Σηµείωση για τον δάσκαλο: Η συζήτηση του χρώµατος του δέρµατος στην προσχολική
ηλικία είναι ιδιαίτερα σηµαντική, προκειµένου να αποφευχθεί ο ρατσισµός σε πρώιµο στάδιο
και να καταπολεµηθούν οι παρανοήσεις σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους τα
χρώµατα του δέρµατος είναι διαφορετικά. Εκτός και αν συζητηθεί ξεκάθαρα, τα παιδιά θα
δηµιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες και ιδέες για τους λόγους που τα χρώµατα του
δέρµατος είναι διαφορετικά, πολλές φορές βασισµένα σε στερεότυπα και προκαταλήψεις,
που θα επηρεάσουν αρνητικά ένα ευνοϊκό και υγιές µαθησιακό περιβάλλον για όλα τα
παιδιά στην τάξη. Για το λόγο αυτό, σε αυτήν τη δραστηριότητα, ο δάσκαλος πρέπει να
επικεντρωθεί σε δύο βασικά βήµατα: πρώτον, να γνωρίζει ποιες είναι οι διαφορετικές
απόψεις των παιδιών στην τάξη σε σχέση µε το χρώµα του δέρµατος, και, δεύτερον, να
διασφαλίσει ότι στο τέλος της δραστηριότητας τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι τα χρώµατα του
δέρµατος εξαρτώνται από το χρώµα του δέρµατος των γονιών µας (γενετική) και από την
έκθεση στον ήλιο.
Σχόλιο από δάσκαλο: «Όταν ρωτήσαµε τα παιδιά γιατί νοµίζουν ότι τα χρώµατα του
δέρµατος ήταν διαφορετικά, ένα από αυτά είπε ότι ο λόγος ήταν ότι τα κόκκαλά µας ήταν
διαφορετικά».
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3. Υπάρχουν περισσότερα για την Αφρική
Θέµα(-τα): Σχέσεις µεταξύ οµάδων/Στερεότυπα και προκαταλήψεις
Επισκόπηση: Η Αφρική είναι µια ποικιλόµορφη, πλούσια και ετερογενής ήπειρος. Οι λαοί,
οι πολιτισµοί, ο φυσικός πλούτος και η ιστορία της, χρονολογούνται στους πρώτους
ανθρώπους, οι οποίοι αργότερα µετανάστευσαν και κατοίκησαν στα υπόλοιπα εδάφη του
κόσµου. Η Αφρική είναι το «λίκνο της ανθρωπότητας» και, σήµερα, φιλοξενεί πάνω από
ένα δισεκατοµµύριο ανθρώπους. Σε αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά θα µάθουν για την
ποικιλοµορφία της απέραντης αφρικανικής ηπείρου.
Στόχοι:
• Τονίζεται ότι όλοι οι άνθρωποι, σε κάποιο σηµείο ή άλλο, προήλθαν από τον ίδιο τόπο:
την αφρικανική ήπειρο.
• Μάθετε για τα διαφορετικά εδάφη της αφρικανικής ηπείρου: µεγάλες πόλεις,
παραδοσιακά ρούχα, τοπία, µνηµεία, φυσικά θαύµατα, ζώα κτλ.
• Πηγαίνετε πέρα από τη στερεότυπη ευρωπαϊκή απεικόνιση της Αφρικής, η οποία
παρουσιάζεται ως εξωτικός τόπος, που κατοικείται από λιοντάρια και ελέφαντες και
καλύπτεται από ζούγκλα και ερήµους. Ναι, οι ζούγκλες και οι έρηµοι και τα ζώα είναι εκεί,
αλλά υπάρχουν περισσότερα στην Αφρική. Η παρουσίαση της πολιτισµικής
πολυµορφίας στην Αφρική µπορεί να είναι ένα µέσο, για να ανοίξει η ιδέα της
πολιτιστικής πολυµορφίας αλλού.
Προετοιµασία:
• Μελετήστε, χρησιµοποιώντας τις Αφρικανικές κάρτες που παρέχονται στο τέλος αυτής
της δραστηριότητας ή µπορείτε να βρείτε δικές σας. Χρησιµοποιήστε τουλάχιστον δέκα
(10) φωτογραφίες πόλεων, µνηµείων, φύσης κλπ., που βρίσκονται σε διαφορετικά
εδάφη της αφρικανικής ηπείρου. Για παράδειγµα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εικόνες
από τις πόλεις Ναϊρόµπι, Γιοχάνεσµπουργκ, Κάιρο, Αµπιτζάν, Μαπούτο, Κέιπ Τάουν,
Λουάντα κλπ., όπου µπορείτε να δείτε το τοπίο της πόλης ή τα διάφορα µνηµεία που
βρίσκονται εκεί. Μπορείτε, επίσης, να χρησιµοποιήσετε εικόνες από πλήθος ανθρώπων,
για να δείξετε τους τύπους ενδυµάτων που φορούν, καθώς και εικόνες φαγητών.
Χρησιµοποιήστε φωτογραφίες από τους διάφορους φυσικούς βιότοπους,
συµπεριλαµβανοµένων τόσο της ενδοχώρας όσο και των ακτών, που βρίσκονται στην
ήπειρο, για να δείξετε την ποικιλία των φυσικών τοπίων, της άγριας πανίδας και της
χλωρίδας που βρίσκονται στην ήπειρο (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks_in_Africa). Μπορείτε να φτιάξετε τον δικό σας συνδυασµό εικόνων από τη
συλλογή των καρτών, για να δείξετε στην τάξη. Οι πρώτες δεκαέξι (16) εικόνες στις
κάρτες προέρχονται από την αφρικανική ήπειρο, ενώ οι τελευταίες έξι (6) εικόνες όχι.
Δηµιουργήστε το δικό σας σύνολο καρτών, ανακατεύοντάς τις. Μπορείτε να βάλετε τις
εικόνες σε ένα αρχείο, για να τις προβάλετε στον τοίχο. Θα χρειαστεί, επίσης, να
εκτυπώσετε τις εικόνες.
Σηµείωση για τον δάσκαλο: Δηµιουργήσαµε αυτή τη δραστηριότητα σε νηπιαγωγείο,
όπου το 80% των παιδιών είχε κάποιο οικογενειακό ιστορικό που τους σύνδεε µε την
αφρικανική ήπειρο. Εάν η δηµογραφία της τάξης σας είναι διαφορετική, είναι πιθανότερο να
επωφεληθείτε από το άνοιγµα σε αυτήν τη γεωγραφική περιοχή/ήπειρο.
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Απαιτούµενα Υλικά:
• Τουλάχιστον δέκα (10) εικόνες, οι οποίες να αντιπροσωπεύουν διαφορετικά τοπία/
πόλεις/πολιτισµούς στην αφρικανική ήπειρο. Βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες είναι πολύ
διαφορετικές, περιλαµβάνουν µεγάλες πόλεις, άτοµα µε διαφορετικά χρώµατα δέρµατος
κλπ.
• Ένας παγκόσµιος χάρτης.
• Χάρτης της Αφρικής (αρκετά µεγάλος, ώστε να µπορούν να επικολληθούν εικόνες).
Οδηγίες:
1. Καθίστε σε κύκλο.
2. Εισάγετε την ιδέα των ηπείρων (µόνο για παιδιά ηλικίας 5-6 ετών ή που προηγουµένως
έχουν κάνει τη δραστηριότητα «Το ταξίδι»). Ρωτήστε τα παιδιά τι γνωρίζουν σχετικά µε την
Αφρική ή ποιες λέξεις ή ιδέες έρχονται στο µυαλό τους σε σχέση µε την αφρικανική
ήπειρο. Ίσως, τα παιδιά να τα έχουν ήδη διδαχθεί στο σχολείο, και να είναι εξοικειωµένα
µε τις ονοµασίες των χωρών, τα φαγητά,
την άγρια φύση, τα είδη τοπίων, τις
γλώσσες κλπ. Εάν υπάρχουν παιδιά στην
τάξη είτε γεννηµένα σε µια αφρικανική
χώρα ή µε γονείς ή παππούδες που
γεννήθηκαν σε µια αφρικανική χώρα,
καλέστε τα, αν το επιθυµούν, να µιλήσουν
στην τάξη για οποιοδήποτε γεγονός ή
ανάµνηση που µπορεί να έχουν σε σχέση
µε τον τόπο γέννησης ή καταγωγής τους.
3. Δείξτε στα παιδιά έναν παγκόσµιο χάρτη
και υποδείξτε πού βρίσκεται η Αφρική σε
σχέση µε το πού είναι αυτή τη στιγµή και
αναφερθείτε στο γεγονός
ότι
όλοι
προερχόµαστε από κάποιο µέρος της
αφρικανικής ηπείρου.
4. Δείξτε στα παιδιά µια από τις εικόνες.
Αφήστε τα να περιγράψουν αυτό που
βλέπουν στην εικόνα. Ρωτήστε τα από
πού πιστεύουν ότι προέρχεται η εικόνα και εάν έχει ληφθεί ή όχι στην Αφρική. Αν είναι
εξοικειωµένα µε την έννοια ενός χάρτη, αφήστε τα να σας πουν ή να σας δείξουν στο
χάρτη. Ρωτήστε τους γιατί το πιστεύουν αυτό. Δείξτε τους πού πηγαίνει η εικόνα και
κολλήστε την στο χάρτη. Ρωτήστε τους γιατί πιστεύουν ότι η εικόνα πηγαίνει ή όχι εκεί, για
να αντιµετωπιστεί κάθε στερεότυπη ιδέα ή προκατάληψη που µπορεί να έχουν.
5. Στο τέλος του µαθήµατος, µπορείτε να βάλετε τον χάρτη µε όλες τις εικόνες στον τοίχο,
έτσι ώστε τα παιδιά να µπορούν να δουν το τελικό αποτέλεσµα της δραστηριότητας.
Επιπλέον συµβουλή: Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη δραστηριότητα για κάθε µια από
τις ηπείρους, έτσι ώστε τα παιδιά να µάθουν για την ποικιλοµορφία µεταξύ των
διαφορετικών ηπείρων, καθώς και εντός των διαφορετικών ηπείρων.
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Δείγµατα καρτών Αφρικής

Μαθητές που γιορτάζουν ένα φεστιβάλ,
ντυµένοι µε παραδοσιακά ρούχα, στη
Γκαµπορόνε, πρωτεύουσα της
Μποτσουάνα.

Πλατεία Menelik στο Τζιµπουτί..

Οι βόλτες µε καµήλες είναι ένα κοινό
θέαµα στις παραλίες της κοµητείας
Mombasa, στην Κένυα.

Κάνοντας µια βόλτα στο κέντρο της πόλης
στο Κάιρο, την πρωτεύουσα της Αιγύπτου.

Γυναίκες από τον Λαό Σαν, των οποίων τα
εδάφη καλύπτουν τη Μποτσουάνα, τη
Ναµίµπια, την Αγκόλα, τη Ζάµπια, τη
Ζιµπάµπουε, το Λεσόθο και τη Νότια Αφρική.

Καταρράκτες Maletsunyane στο Λεσόθο.

Εγχειρίδιο Δασκάλων
Δραστηριότητες για την προώθηση της πολυμορφίας
στην προσχολική εκπαίδευση

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!31

BODI - Πολιτιστικη Ποικιλομορφια, Σωμα,
Φυλο Και Υγεια Στην Προσχολικη Εκπαιδευση

Δείγµατα καρτών Αφρικής

Μεγάλη Σφίγγα και η Μεγάλη Πυραµίδα της
Γκίζας, Αίγυπτος.

Μαθητές σε Δηµοτικό Σχολείο στο Zwelihle,
Νότια Αφρική.

Πιγκουίνοι στην παραλία Boulders, Νότια
Αφρική.

Παραλία Clifton στο Κέιπ Τάουν, την
πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής.

Γυναίκες σε µια αγορά στο Ντακάρ της
Σενεγάλης.

Πάγκος ξηρών καρπών σε ένα Souq (αγορά)
στο Μαρακές, Μαρόκο.
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Δείγµατα καρτών Αφρικής

Τοπίο του Μαπούτο, πρωτεύουσα της
Μοζαµβίκης.

Οι γορίλες των βουνών είναι ένα είδος υπό
εξαφάνιση και βρίσκεται µόνο στα
ηφαιστειογενή βουνά Virunga, που βρίσκονται
στα σύνορα της Ουγκάντα, της Ρουάντα και της
Λαϊκής Δηµοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ).

Ένα πορτρέτο της οικογένειας Οµπάµα που
τραβήχτηκε στην Washington DC, ΗΠΑ.

Ο ορίζοντας του Γιοχάνεσµπουργκ, η
µεγαλύτερη πόλη της Νότιας Αφρικής.

Καµηλοπάρδαλη Μασάι στο Εθνικό Πάρκο
Serengeti, Τανζανία

Ανθρωποι σε µια αγορά, στο Παρίσι της
Γαλλίας.
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Δείγµατα καρτών Αφρικής

Εθνικό Μνηµείο White Sands στο Νέο Μεξικό,
ΗΠΑ.

Οι γυναίκες σε µια τελετή Candomble στο
Σαλβαδόρ, Bahia, Βραζιλία.

Καταφύγιο προσφύγων στο Calais της Γαλλίας.

Οικογένεια Ροµά στη Σαιντς-Μάριες-ντε-ΛαΜερ, Γαλλία.
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4. Συγκρίνετε Μέρη του Σώµατος
Θέµα (-τα): Σχέσεις µεταξύ της οµάδας/Στερεότυπα και προκαταλήψεις/Φύλο και
σεξουαλικότητα/Μη λεκτική συµπεριφορά/Υγεία και σώµα
Επισκόπηση: Τα παιδιά γνωρίζουν τις διαφορές µεταξύ τους, ακόµη και αν αυτές οι διαφορές
δεν λέγονται ρητά. Αντιµετωπίζοντας το γεγονός ότι τα σώµατά µας είναι διαφορετικά,
επιτρέπει στα παιδιά να µάθουν να βλέπουν, να αναγνωρίζουν και να εκτιµούν τις διαφορές
ως πηγή ταυτότητας, δηµιουργικότητας και αυτοσεβασµού. Αυτή η δραστηριότητα, τους
επιτρέπει να αµφισβητούν τις προκαθορισµένες δοµές σε σχέση µε τη φυλή, το φύλο και τη
σεξουαλικότητα και δουλεύει πάνω στην ελευθερία των παιδιών να αναγνωρίζουν, να
εκτιµούν και να αγαπούν τις δικές τους ιδιαίτερες διαφορές.

Link: https://youtu.be/-UOUadazcwg
Στόχοι:
• Μαθαίνουµε να βλέπουµε, να προσδιορίζουµε και να εκτιµάµε τις διαφορές σε σχέση µε
το σώµα µας.
• Να γίνει ορατή η ποικιλοµορφία που υπάρχει στην τάξη σε σχέση µε τους τύπους
σώµατος, τα φύλα και τις φυσικές εµφανίσεις.
• Συζητήστε την ιδέα ότι αν και όλοι είµαστε διαφορετικοί, αυτές οι διαφορές είναι πάντα
πολύτιµες, επειδή αποτελούν µέρος της οµάδας. Δεν υπάρχει διαφορά που να είναι
καλύτερη από την άλλη.
• Αµφισβητήστε προκαθορισµένες απόψεις σε σχέση µε τη φυλή και το φύλο και
συζητήστε πώς αυτές επηρεάζουν την αντίληψη των παιδιών για την ταυτότητά τους.
• Μάθετε και ενισχύστε το λεξιλόγιο που σχετίζεται µε τα µέρη του σώµατος, καθώς και τη
λειτουργικότητα του κάθε µέρους του σώµατος (Χρησιµοποιούµε τις µύτες µας για να
αναπνέουµε, χρησιµοποιούµε τα πόδια µας για να περπατάµε, κλπ.).
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Σηµείωση για τον δάσκαλο: Αυτή η δραστηριότητα µπορεί να έχει δύο (2) εκδοχές·
χρησιµοποιώντας πρόσωπα (Εκδοχή Προσώπου, ΕΠ) ή χρησιµοποιώντας ολόκληρο το
σώµα (Εκδοχή Σώµατος, ΕΧ). Θα αναφέρουµε σηµειώσεις προσαρµογής σε όλη τη
δραστηριότητα, για την ανάπτυξη κάθε εκδοχής. Ενθαρρύνουµε τους δασκάλους να
δοκιµάσουν και τις δύο εκδοχές.
Προετοιµασία:
• Για την Εκδοχή Προσώπου: σε προηγούµενο µάθηµα, πρέπει να βγάλετε µια κοντινή
φωτογραφία του προσώπου κάθε παιδιού. Χρησιµοποιήστε το ίδιο φόντο για όλα τα
παιδιά. Εκτυπώστε κάθε έγχρωµη εικόνα σε ξεχωριστό χαρτί µεγέθους A3 (µπορείτε
επίσης να χρησιµοποιήσετε µέγεθος A4), έτσι ώστε η φωτογραφία να καταλαµβάνει
ολόκληρο τον χώρο του χαρτιού. Κόψτε τη φωτογραφία σε τρία µέρη, όπως φαίνεται
παρακάτω:

• Για την Εκδοχή Σώµατος: σε προηγούµενο µάθηµα, πρέπει να βγάλετε µια ολόσωµη
φωτογραφία σώµατος για κάθε παιδί. Χρησιµοποιήστε το ίδιο φόντο για όλα τα παιδιά.
Εκτυπώστε κάθε έγχρωµη φωτογραφία σε ξεχωριστό χαρτί µεγέθους A3, έτσι ώστε η
φωτογραφία να καταλαµβάνει ολόκληρο τον χώρο του χαρτιού. Κόψτε τη φωτογραφία σε
τρία µέρη, όπως φαίνεται παρακάτω:
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Απαιτούµενα Υλικά:
• Οι εκτυπωµένες φωτογραφίες των προσώπων (ΕΠ) ή των σωµάτων (ΕΣ), µοιρασµένες
σε τρία µέρη.
• Λευκά χαρτόνια A3 (ένα για κάθε παιδί)
• Κόλλα
Οδηγίες:
1. Καθίστε σε έναν κύκλο µε τα παιδιά.
2. Δώστε σε κάθε παιδί τα κοµµένα τµήµατα της εκτυπωµένης φωτογραφίας του προσώπου
(για ΕΠ) ή του σώµατος (για ΕΣ), και ζητήστε να ενώσουν όλα τα παιδιά τα τρία κοµµάτια
που βρίσκονται µπροστά τους.
3. Απευθύνετε ερωτήσεις στα παιδιά σχετικά µε το τι βλέπουν στις φωτογραφίες. Πού
διαφέρουν οι εικόνες; Ποια είναι τα κοινά τους στοιχεία; Ποια είναι τα διάφορα µέρη του
προσώπου/σώµατος που βλέπουµε στις εικόνες; Πώς είναι αυτά τα µέρη διαφορετικά και
ίδια στις διάφορες εικόνες; Μιλήστε για τα µεγέθη, τα χρώµατα, τα σχήµατα κλπ.
Μπορείτε, επίσης, να µιλήσετε για τα ρούχα (για ΕΣ) καθώς και για άλλα στοιχεία της
εµφάνισης. (π.χ. σκουλαρίκια, κόµµωση, κλπ.).
4. Πείτε στα παιδιά να βάλουν όλες τις εικόνες του στόµατος σε ένα τραπέζι, όλες τις εικόνες
µε τις µύτες σε άλλο τραπέζι και όλες τις εικόνες των µατιών σε άλλο, έτσι ώστε όλα τα
στόµατα να αναµειχθούν µαζί, όλες οι µύτες να αναµειχθούν µαζί και όλα τα µάτια το
ίδιο(στην ΕΣ, κάντε το ίδιο για τα πόδια, το πάνω µέρος του σώµατος και το κεφάλι).

5. Ζητήστε από κάθε παιδί να επιλέξει µία εικόνα στόµατος, µύτης και µατιών και να τα
κολλήσει σε ένα λευκό χαρτί A3, για να δηµιουργήσει ένα νέο πρόσωπο. Κάθε παιδί θα
έχει το νέο πρόσωπο ή σώµα που έχει δηµιουργήσει από τα µέρη των προσώπων ή των
σωµάτων των συµµαθητών του. Σε αυτό το µέρος της δραστηριότητας, είναι πολύ
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σηµαντικό να αντιµετωπίσουµε τις ανησυχίες που µπορεί να έχουν τα παιδιά σε σχέση µε
το «αυτό είναι σωστό/αυτό είναι λάθος». Για παράδειγµα, µερικά παιδιά ενδέχεται να
διστάζουν να ταιριάξουν τους πιο σκουρόχρωµους τόνους του δέρµατος µε πιο
ανοιχτόχρωµους τόνους προσώπου ή να ταιριάξουν κάτω µέρη του σώµατος, µια
φούστα, για παράδειγµα, µε τα άνω µέρη του σώµατος των αγοριών. Μπορείτε να
χρησιµοποιήσετε ερωτήµατα όπως: «Γιατί δεν µπορεί ένα αγόρι να φορέσει
φούστα;» (ΕΣ) ή ερωτήµατα όπως «Γιατί δεν µπορεί αυτή η µύτη να συνδυαστεί µε αυτό
το στόµα; Δεν είναι όλες οι µύτες καλές για αναπνοή;» Μπορείτε, επίσης, σε αυτό το
σηµείο να κάνετε επανάληψη τα µέρη του προσώπου, του σώµατος και τις λειτουργίες
τους, δίνοντας έµφαση σε πτυχές όπως «τα χέρια µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
αγκάλιασµα» ή «τα πόδια µπορούν να χρησιµοποιηθούν, για να παίζουν ποδόσφαιρο».
Πάρτε µια εικόνα διαφορετικών ποδιών και ρωτήστε «Μπορούν αυτά τα πόδια να
χρησιµοποιηθούν για να παίξουν ποδόσφαιρο;», «Μπορούν αυτά τα χέρια να
χρησιµοποιηθούν για αγκάλιασµα;» Μπορείτε, επίσης, να εµπλουτίσετε και µε άλλες
χρήσεις, όπως για παράδειγµα, για να πούµε «γεια» για παιχνίδι, χασµουρητό, για να
δούµε κλπ..
Σηµείωση για τον δάσκαλο: Βεβαιωθείτε ότι θα εκµεταλλευτείτε τη συγκεκριµένη διδακτική
στιγµή, , για να αντιµετωπίσετε οποιαδήποτε λειτουργική ποικιλοµορφία µπορεί να υπάρχει
στην τάξη, έτσι ώστε η τάξη να αναγνωρίζει αυτή τη διαφορά και να µπορεί να βρει τρόπους
να µάθει από αυτήν και να την συµπεριλάβει στη δυναµική της τάξης και της παιδικής
χαράς . Δώστε φωνή στα παιδιά που παρουσιάζουν λειτουργικές διαφοροποιήσεις (π.χ. ένα
παιδί που χρησιµοποιεί αναπηρική καρέκλα κλπ.), ρωτώντας τα τι θέλουν να κάνουν και πώς
επιθυµούν να εκτελέσουν αυτές τις δυναµικές και τι τις καθιστά εύκολες ή δύσκολες να
πραγµατοποιηθούν.
6. Μόλις τα παιδιά έχουν δηµιουργήσει τα
πρόσωπα ή τα σώµατά τους, ζητήστε από
αυτά να καθίσουν σε έναν κύκλο µε τα
σχέδιά τους. Αφήστε τα παιδιά να
παρουσιάσουν το κολάζ προσώπου
σώµατός τους. Αντιµετωπίστε
οποιαδήποτε ανησυχία µπορεί να έχουν
(για παράδειγµα, εάν αισθάνονται ότι ένα
κολάζ µπορεί να είναι «λανθασµένο»
επειδή τα τµήµατα «δεν ταιριάζουν»).
Εκµεταλλευτείτε τη στιγµή, για να µιλήσετε
για τα στερεότυπα φυλής και φύλου και
απευθύνετε σχετικές ερωτήσεις σε αυτά (για παράδειγµα, η ανάγκη να ορίσετε το φύλο σε
ένα κολάζ: «Γιατί λέτε ότι είναι κορίτσι; Μπορούν τα αγόρια να έχουν µακριά µαλλιά;»
κλπ.).
7. Μιλήστε για την ταυτότητα. Μιλήστε για το πώς όλοι αποτελούµαστε από µικρά κοµµάτια
που µπορούν να συνδυαστούν, όπως αυτά τα κολάζ. Για παράδειγµα, µπορούµε να
είµαστε από διαφορετικά µέρη, µπορούµε να είµαστε σαν ένα αγόρι σε ορισµένες πτυχές
και σαν ένα κορίτσι σε άλλες πτυχές, µπορούµε να µιλάµε περισσότερες από µία
γλώσσα, µπορεί να µας αρέσει να παίζουµε διαφορετικά είδη παιχνιδιών κλπ.
Εξερευνήστε µε τα παιδιά τα «διάφορα µικρά κοµµάτια» της ταυτότητάς τους,
απευθύνοντάς τους ερωτήσεις για το τι τους αρέσει, την πολιτιστική κληρονοµιά τους, τους
τόπους που επισκέπτονται, τι θέλουν να παίξουν κλπ.
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8. Μόλις ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, κρεµάστε τα κολάζ προσώπου/σώµατος στον τοίχο
(στην τάξη ή σε ένα µέρος όπου τα παιδιά µπορούν να δουν τα αποτελέσµατα της
δουλειάς τους).
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5. Φτιάχνοντας µια Οικογένεια
Θέµα(-τα): Σχέσεις µεταξύ των οµάδων/Στερεότυπα και προκαταλήψεις/Φύλο και
σεξουαλικότητα/Οικογενειακή δοµή
Επισκόπηση: Οι οικογένειες είναι ετερογενείς. Σε αυτή τη δραστηριότητα επικεντρωνόµαστε
στην πολιτισµική πολυµορφία, τη διαφορετικότητα των φύλων και την ποικιλοµορφία των
σεξουαλικών προσανατολισµών που µπορεί να υπάρχουν µέσα στην οικογένεια.

Link: https://youtu.be/i82iwQYWfqY
Στόχοι:
• Να προσδιοριστούν τα διαφορετικά συστήµατα πεποιθήσεων που υπάρχουν στην τάξη
σε σχέση µε το τι είναι µια οικογενειακή µονάδα.
• Να προβληµατιστούµε για το πώς η ποικιλοµορφία και η οµοιογένεια επηρεάζουν την
αντίληψή µας για την οικογένεια.
• Να αναγνωρίσουµε και να αξιοποιήσουµε την ποικιλοµορφία των αξιών µεταξύ των
οικογενειών και µέσα στις οικογένειες, εστιάζοντας στα εξής: οικογένειες µε µέλη
διαφορετικού πολιτισµικού περιβάλλοντος, οικογένειες ιδίου φύλου, οικογένειες µε µέλη
µε λειτουργική πολυµορφία, οικογένειες µε διαφορετικές δοµές (µία µαµά, ένας
µπαµπάς, µόνο παππούδες/γιαγιάδες).
• Να γίνει ορατή και να αξιοποιηθεί η ποικιλοµορφία των οικογενειών που υπάρχουν στην
τάξη.
Προετοιµασία:
• Ενηµερωθείτε για τις οικογενειακές δοµές των παιδιών που βρίσκονται στην τάξη.
• Να έχετε υπόψη παραδείγµατα διαφορετικών τύπων οικογενειών (για παράδειγµα,
µπορείτε να σκεφτείτε τις διαφορετικές οικογένειες που υπάρχουν στη σχολική κοινότητα
ή τη γειτονιά).
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• Απαιτούµενα Υλικά:
• Το παιχνίδι Οικογενειακοί Χτίστες (My Family Builders): http://www.myfamilybuilders.com/myfamilybuilders/ (Ως εναλλακτική λύση στο σετ, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
αποκόµµατα ανθρώπων από περιοδικά).
• Το παιδικό βιβλίο And Tango Makes Three γραµµένο από τους Peter Parnell and Justin
Richardson: https://en.wikipedia.org/wiki/And_Tango_Makes_Three ή µπορείτε επίσης
να χρησιµοποιήσετε την ακουστική εκδοχή στο βίντεο:https://www.youtube.com/watch?
v=HIvYTgjs2QI
Οδηγίες:
1. Καθίστε σε κύκλο. Παρουσιάστε τη δραστηριότητα στα παιδιά. Πείτε τους ότι θα παίξουν
οικοδόµηση οικογενειών. Κάντε ερωτήσεις, για να τους προετοιµάσετε: «Τι είναι η
οικογένεια; Τι είδους οικογένειες γνωρίζετε; Τι νοµίζετε ότι αποτελεί µια οικογένεια;» κλπ.
Πείτε τους ότι πρόκειται να µάθουν για πολλά διαφορετικά είδη οικογενειών.
2. Διαβάστε (ή κάντε προβολή της ταινίας) την ιστορία And Tango Makes Three. Ρωτήστε τα
παιδιά για τις εντυπώσεις τους από την ιστορία. Ποια ήταν η ιστορία; Πώς αισθάνθηκε ο
Ρόι και ο Σίλο; Μπορούν να περιγράψουν την οικογένεια του Ρόι και του Σίλο; Γνωρίζουν
οικογένειες όπως ο Ρόι και ο Σίλο; κλπ.

3. Χωρίστε την τάξη σε οµάδες των τεσσάρων. Δώστε σε κάθε παιδί µια κάρτα από το
παιχνίδι My Family Builders (Οικογενειακοί Χτίστες) και δώστε σε κάθε οµάδα διαφορετικά
ξύλινα κοµµάτια. Πείτε τους ότι πρέπει ο καθένας να χτίσει µια οικογένεια, σύµφωνα µε
την κάρτα τους, χρησιµοποιώντας τα ξύλινα κοµµάτια. Πρέπει να γνωρίζουν αυτή την
οικογένεια και να δώσουν ονόµατα σε όλα τα µέλη της οικογένειας. Πείτε τους ότι πρέπει
να παρουσιάσουν την οικογένειά τους στην τάξη.
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4. Μόλις τελειώσουν «το χτίσιµο» των οικογενειών τους, ζητήστε τους να καθίσουν σε έναν
κύκλο. Ένας ένας πρέπει να παρουσιάσει τις οικογένειες που έχει φτιάξει.
5. Απευθύνετε ερωτήσεις σχετικά µε τα είδη των οικογενειών που έχουν δει και πώς
αισθάνονται για τους διαφορετικούς τύπους οικογενειών. Αντιµετωπίστε οποιαδήποτε
δυσφορία ή ερωτήσεις που µπορεί να έχουν σχετικά µε την ποικιλοµορφία ως µέρος της
οικογενειακής µονάδας.

6. Προβληµατιστείτε µαζί τους σχετικά µε το πώς µπορούν να είναι διαφορετικές οι
οικογένειες:
Α. Οι οικογένειες µπορούν να σχηµατιστούν από µέλη διαφορετικού πολιτισµικού
υποβάθρου, προέλευσης ή θρησκείας.
Β. Οι οικογένειες µπορούν να σχηµατιστούν από µέλη του ίδιου φύλου ή µε
διαφορετικές ταυτότητες φύλου.
Γ. Οι οικογένειες µπορούν να σχηµατιστούν από µέλη µε λειτουργική ποικιλοµορφία.
Δ. Οι οικογένειες µπορούν να σχηµατιστούν ακολουθώντας πολλές διαφορετικές δοµές.
Ε. Διαφορετικές γενιές µπορούν να ζήσουν µαζί: θείες, θείοι µε παρόµοιες ευθύνες µε
τους γονείς, παιδιά που είναι υπεύθυνα για µικρότερα παιδιά.
Ζ. κλπ.

7. Επιτρέψτε στα παιδιά να προσδιορίσουν τους διαφορετικούς τύπους οικογενειών,
χρησιµοποιώντας αυτά που έχουν οικοδοµήσει. Ρωτήστε τα για τις οικογένειές τους και
αφήστε τα να συσχετίσουν τις δικές τους οικογένειες µε τις διαφορετικές οικογένειες που
έχουν δηµιουργήσει, χρησιµοποιώντας τα ξύλινα κοµµάτια. Ρωτήστε τα αν γνωρίζουν
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οικογένειες που είναι διαφορετικές από τις δικές τους. Με ποιους τρόπους είναι
διαφορετικές; Με ποιους τρόπους είναι ίδιες;

8. Πείτε τους ότι θα δηµιουργήσουν νέες οικογένειες, δηµιουργώντας ζεύγη και
συνδυάζοντας δύο από τις οικογένειες µαζί. Ρωτήστε τους ποιος είναι ποιος στην
οικογένεια (µπορεί να περιλαµβάνει θείες, θείους, ξαδέλφια, φροντιστές κλπ.).
Αντιµετωπίστε οποιαδήποτε ανησυχία µπορεί να έχουν σε σχέση µε το ποιες οικογένειες
νοµίζουν ότι µπορούν να πάνε µαζί και ποιες δεν µπορούν.

9. Ζητήστε στα παιδιά να ξανακαθίσουν σε κύκλο και ρωτήστε τα τι έχουν µάθει για τις
οικογένειες. Επαναλάβετε τις ερωτήσεις από την αρχή του µαθήµατος: «Τι είναι η
οικογένεια; Τι είδους οικογένειες γνωρίζετε; Τι νοµίζετε ότι αποτελεί µια οικογένεια; κλπ.»
Επιπλέον συµβουλή:
• Μπορείτε να αναφερθείτε στις έννοιες της αγάπης, της αλληλοβοήθειας, της έγνοιας,
της φροντίδας που παρέχει ο ένας στον άλλον κλπ., ως τρόπους µε τους οποίους τα
µέλη της οικογένειας µπορούν να αλληλοσυµπληρώνονται.
• Είναι σηµαντικό τα παιδιά να αναγνωρίσουν ότι η δηµιουργία οικογένειας δεν
επιτυγχάνεται µόνο µέσω της αναπαραγωγής, αλλά µπορεί επίσης να συµβεί µε
επιλογές φροντίδας (για παράδειγµα: υιοθεσίες, όταν οι γονείς δεν είναι οι κύριοι
φροντιστές, όταν τα άλλα µέλη της οικογένειας είναι επίσης µέρος του νοικοκυριού,
κτλ.).
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6. Ισχυρά Παιδιά
Θέµα (-τα): Μη λεκτική συµπεριφορά/Υγεία και σώµα
Επισκόπηση: Αυτή η δραστηριότητα ενθαρρύνει τα παιδιά να εντοπίσουν και να έρθουν σε
επαφή µε τον τρόπο που αισθάνονται, εκτιµώντας τα συναισθήµατα. Εστιάζει στην
κοινωνική και συναισθηµατική υγεία των παιδιών. Από τη σχέση αυτή µε τα συναισθήµατά
µας, τα παιδιά θα µπορούν να προβληµατιστούν για τη δύναµη και την εξουσία, να
εντοπίσουν και να αντιµετωπίσουν συµπεριφορές που είναι κακές και να εκφραστούν.

Link: https://youtu.be/iPjIH5C5OGM
Στόχοι:
• Μαθαίνουµε να αναγνωρίζουµε και να µιλάµε για τα συναισθήµατά µας.
• Μαθαίνουµε να προσδιορίζουµε πώς διαφορετικές καταστάσεις της καθηµερινής µας
ζωής, µας κάνουν να νιώθουµε.
• Προβληµατιζόµαστε σχετικά µε τη δύναµη και την εξουσία και πώς µας κάνει να
νιώθουµε η σχέση αυτή µε την εξουσία.
• Μαθαίνουµε να εκφραζόµαστε, όταν αισθανόµαστε λυπηµένοι, θυµωµένοι κλπ. µε
σεβασµό στον εαυτό µας και τους άλλους.
• Μαθαίνουµε να µοιραζόµαστε τα συναισθήµατά µας µε τους άλλους και να µιλούµε για
τις στιγµές που αισθανόµαστε χαρούµενοι, άνετοι, κλπ.
• Γίνεται εµφανές και προβληµατιζόµαστε για το πώς οι ίδιες καταστάσεις µπορεί να
προκαλέσουν διαφορετικά συναισθήµατα (δεν αρέσουν σε όλους ή δεν αισθανόµαστε
όλοι το ίδιο για τα ίδια πράγµατα ή καταστάσεις).
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Προετοιµασία:
• Δηµιουργήστε την Μπάλα Συναισθηµάτων: χρησιµοποιώντας µια πλαστική µπάλα και
ανεξίτηλους µαρκαδόρους, ζωγραφίστε διαφορετικές εκφράσεις του προσώπου στην
µπάλα (µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το δείγµα Συναισθηµάτων στο τέλος αυτής της
δραστηριότητας για έµπνευση).
• Δηµιουργήστε τις Κάρτες Συναισθηµάτων: φτιάξτε κάρτες διαφορετικών συναισθηµάτων
(µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το δείγµα Συναισθηµάτων στο τέλος αυτής της
δραστηριότητας για έµπνευση, και καθώς τα παιδιά µαθαίνουν περισσότερα
συναισθήµατα, µπορείτε να προσθέσετε νέες κάρτες στο πακέτο).
• Δηµιουργήστε
το Ζάρι Συναισθηµάτων: σχεδιάστε ένα ζάρι σε ένα χαρτόνι Α3.
Σχεδιάστε µια έκφραση προσώπου σε κάθε µία από τις πλευρές, χρησιµοποιώντας το
δείγµα Συναισθηµάτων. Κόψτε και ενώστε το ζάρι.
Απαιτούµενα Υλικά:
• Μπάλα Συναισθηµάτων
• Κάρτες Συναισθηµάτων
• Ζάρι Συναισθηµάτων
• Ένα ή δύο καπέλα
Οδηγίες:
1. Καθίστε σε κύκλο. Πείτε στα παιδιά ότι σήµερα θα µάθουν για τα αισθήµατα και τα
συναισθήµατα. Κρατώντας την µπάλα των συναισθηµάτων, πείτε στην τάξη πώς
αισθάνεστε. Πείτε τους ότι η µπάλα θα περάσει γύρω, έτσι ώστε ο καθένας από αυτούς να
πει πώς αισθάνεται. Περάστε την µπάλα γύρω από τον κύκλο, µέχρι να έχουν όλα τα
παιδιά την ευκαιρία να πουν πώς αισθάνονται. Σηµειώστε τα διάφορα συναισθήµατα που
εµφανίζονται. Ζητήστε τους να θυµηθούν και να ονοµάσουν όλα τα διαφορετικά είδη
συναισθηµάτων που αναφέρθηκαν.
2. Εξηγήστε ότι υπάρχουν πολλά είδη συναισθηµάτων, και δείξτε τις σχετικές κάρτες
συναισθηµάτων, απλώνοντάς
τις στο κέντρο του κύκλου. Ρωτήστε τα παιδιά αν
αναγνωρίζουν τα συναισθήµατα που απεικονίζονται στις κάρτες, δείχνοντας κάθε κάρτα
µία προς µία. Προσθέστε τυχόν νέα συναισθήµατα που δεν γνωρίζουν, χρησιµοποιώντας
παραδείγµατα καταστάσεων που µπορεί να συναντήσουν (όπως για παράδειγµα όταν η
µητέρα ή ο πατέρας µάς διαβάζει µια ιστορία · όταν πηγαίνουµε στην παραλία · όταν
κάνουµε µπάνιο· όταν ο φίλος µας δεν θέλει να παίξει µαζί µας· όταν µας µαγειρεύουν το
αγαπηµένο µας φαγητό, κλπ.). Επιτρέψτε στα παιδιά να εκφράσουν τα διάφορα
συναισθήµατα που µπορεί να δηµιουργούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, τονίζοντας όµως
ότι σε κάθε άνθρωπο µπορεί να αρέσουν διαφορετικά πράγµατα (δηλαδή «η παραλία µε
κάνει να νιώθω ευτυχισµένη, επειδή µε κάνει να διασκεδάζω» ή «το να πηγαίνω στην
παραλία µε κάνει να αισθάνοµαι θυµωµένος, γιατί δεν µου αρέσει να λερώνοµαι στην
άµµο»). Ζητείστε από τα παιδιά να µιµηθούν τις εκφράσεις του προσώπου στις διάφορες
κάρτες (Μπορείτε να µιµηθείτε τον λυπηµένο; Μπορείτε να µιµηθείτε τον ευτυχισµένο;
κλπ.).
Σηµείωση για προσαρµογή αναλόγως ηλικίας: Για τα παιδιά 5-6 ετών , µπορείτε να
εµπλουτίσετε τη συλλογή καρτών µε νέα συναισθήµατα όπως νιώθω βαριεστηµένος,
ανήσυχος, ανόητος, ευγνώµων, χαλαρός, περίεργος κλπ. Για παιδιά 3-4 ετών, είναι
προτιµότερο, ίσως, να παρουσιάσετε πρώτα τις κάρτες Συναισθηµάτων και, στη συνέχεια,
να περάσετε την µπάλα Συναισθηµάτων.

Εγχειρίδιο Δασκάλων
Δραστηριότητες για την προώθηση της πολυμορφίας
στην προσχολική εκπαίδευση

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!45

BODI - Πολιτιστικη Ποικιλομορφια, Σωμα,
Φυλο Και Υγεια Στην Προσχολικη Εκπαιδευση

3. Ρωτήστε τα παιδιά ποια συναισθήµατα νοµίζουν ότι µας κάνουν να χαµογελάµε/γελάµε και
ποια συναισθήµατα νοµίζουν ότι µας κάνουν να θέλουµε να κατσουφιάζουµε/κλάψουµε
(ίσως µερικά συναισθήµατα δεν µας κάνουν να θέλουµε είτε να γελάµε είτε να κλάψουµε).
Μπορούν να ονοµάσουν τα διάφορα συναισθήµατα και να δοκιµάσουν διαφορετικές
εκφράσεις προσώπου/σώµατος. Μπορείτε να προτείνετε µια έκφραση προσώπου/
σώµατος που µπορούν να µιµηθούν, αλλά και να ζητήσετε να προτείνουν δικά τους, εάν
το επιθυµούν.
4. Ρωτήστε για το κλάµα: Πότε κλαίνε τα παιδιά; Είναι εντάξει να κλαίνε; Μπορούµε να
σκεφτούµε στιγµές που αισθανόµαστε ότι θέλουµε να κλάψουµε; Αντιµετωπίστε τυχόν
προϋπάρχοντα στερεότυπα που µπορεί να έχουν σχετικά µε το κλάµα, εάν χρειάζεται
(π.χ. µόνο τα κορίτσια κλαίνε, δεν επιτρέπεται να κλάψουµε, τα αγόρια δεν κλαίνε κλπ.).
Ρωτήστε τα για το γέλιο: Τι µας κάνει να γελάµε; Μπορούν να σκεφτούν πράγµατα που
είναι αστεία και τους κάνουν να γελούν; Εξηγήστε στα παιδιά ότι τα συναισθήµατα είναι
πολύ σηµαντικά και ότι µας βοηθούν όταν τα εκφράζουµε µε άλλους, γιατί γνωρίζουµε
καλύτερα τα άτοµα µε τα οποία συνοµιλούµε, τα σεβόµαστε και σεβόµαστε επίσης και τον
εαυτό µας. Επιπρόσθετα, να αναφέρετε ότι µερικές φορές αυτά τα συναισθήµατα µας
κάνουν να γελάµε ή ίσως να κλάψουµε, και ότι αυτό ίσως µας δίνει µια ιδέα για το τι µας
αρέσει και τι όχι.
5. Εµφανίστε το Ζάρι Συναισθηµάτων (µπορείτε να κάνετε περισσότερα από ένα και να
χωρίσετε την τάξη σε οµάδες, αν χρειάζεται) και ζητήστε από τα παιδιά να ρίξουν τα ζάρια.
Όποιο και αν είναι το συναίσθηµα που απεικονίζεται στο ζάρι όταν αυτό προσγειωθεί, ,
πρέπει το κάθε παιδί να µοιραστεί στιγµές ή καταστάσεις που του προκαλούν αυτό το
συναίσθηµα (δηλαδή εάν τα ζάρια προσγειώνονται στη λυπηµένη έκφραση, πρέπει τα
παιδιά να που «είµαι λυπηµένος όταν ...» και ούτω καθεξής).
6. Πείτε τους ότι τώρα θα παίξουν ένα παιχνίδι που ονοµάζεται «Μια εντολή είναι εντολή».
Εξηγήστε ότι ένας από αυτούς θα φορέσει ένα καπέλο, και ενώ φορά το καπέλο µπορεί να
δώσει στα υπόλοιπα παιδιά οδηγίες, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν. . Φορέστε
το καπέλο και δώστε ένα παράδειγµα: «Καθίστε κάτω» (όλοι πρέπει να καθίσουν).
«Σταθείτε» (όλοι πρέπει να σηκωθούν). «Αγγίξτε το κεφάλι σας ...» Ζητήστε έναν εθελοντή
ή διαλέξτε ένα παιδί. Μπορείτε να το κάνετε µε ολόκληρη την οµάδα ή να διαιρέσετε την
οµάδα σε δύο (χρησιµοποιώντας δύο καπέλα). Αφήστε τα παιδιά να φορέσουν µε τη σειρά
το καπέλο.
7. Καθίστε σε κύκλο και ρωτήστε πώς αισθάνθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
(µπορείτε να απλώσετε τις κάρτες συναισθηµάτων στο πάτωµα, για να βοηθήσετε τα
παιδιά να ταυτιστούν µε τα διάφορα συναισθήµατα): «Πώς αισθάνεστε όταν είστε σε θέση
δύναµης/εξουσίας;». Ρωτήστε γιατί αισθάνθηκαν έτσι: τι τους άρεσε, τι δεν τους άρεσε.
Ρωτήστε για το πώς αισθάνθηκαν φορώντας το καπέλο, και πώς αισθάνθηκαν
ακολουθώντας τις εντολές. Ποιες εντολές ήταν διασκεδαστικές και ποιες δεν ήταν, κλπ.
8. Ζητήστε να µοιραστούν διάφορες περιπτώσεις, στις οποίες ακολουθούν εντολές που δεν
τους αρέσουν: στην παιδική χαρά, στην τάξη, στα σπίτια τους, στο γιατρό κλπ. Ρωτήστε
πώς αισθάνονται κατά την τήρηση αυτών των εντολών, και προβληµατιστείτε µαζί τους
για τη σηµαντικότητα ή µη της τήρησης αυτών των εντολών και τι συµβαίνει στις
περιπτώσεις που τηρούνται ή όχι οι κανόνες. Βοηθήστε να προβληµατιστούν για το πώς
µπορούν να απευθυνθούν ή πώς µπορούν να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους µε
σεβασµό, ώστε να φροντίσουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Εξηγήστε ότι µπορούµε να
µοιραστούµε µε τους άλλους τις στιγµές που αισθανόµαστε «καλά», αλλά και τις στιγµές
που αισθανόµαστε «άσχηµα» (δηλ. Αισθάνοµαι χαρούµενος όταν παίζουµε µαζί ... νιώθω
άσχηµα εάν µε χτυπήσεις ... κλπ.).
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Συµπληρωµατικές δραστηριότητες:
• Εντάξτε την Μπάλα Συναισθηµάτων στην καθηµερινή διάταξα.. Μια φορά την ηµέρα,
βρείτε µια στιγµή όπου τα παιδιά µπορούν να πουν πώς αισθάνονται. Με το πέρασµα
του χρόνου, µπορείτε να προσθέσετε νέα και πιο πολύπλοκα συναισθήµατα.
• «Νιώθω και λέω»: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτήν τη δραστηριότητα οποιαδήποτε
στιγµή και µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ζητήστε από τα παιδιά να κάνουν ένα
σχέδιο συναισθηµάτων (ένα συναίσθηµα που νιώθουν ότι αντιπροσωπεύει τη διάθεσή
τους εκείνη τη στιγµή ή απλά οποιοδήποτε συναίσθηµα θέλουν να σχεδιάσουν). Πείτε
τους ότι είναι ελεύθεροι να σχεδιάσουν ένα πρόσωπο, ένα τοπίο, ένα αντικείµενο ή
σχήµα, ένα πρόσωπο ή οτιδήποτε αισθάνονται ότι συνδέεται µε αυτό το συναίσθηµα.
Πείτε ότι µπορούν να χρησιµοποιήσουν όσα χρώµατα θέλουν. Μπορείτε επίσης να τους
ενθαρρύνετε να χρησιµοποιήσουν οτιδήποτε νέο έχουν µάθει στην τάξη (π.χ. Διακοπές,
οικογένεια, φαγητό, αθλητισµός κλπ.). Αφού τελειώσουν, ζητήστε τους να καθίσουν σε
κύκλο και να µιλήσουν για το σχέδιό τους και για το πώς αισθάνονται.
Σηµείωση για τους δασκάλους: Όταν προκύψει σύγκρουση µεταξύ των παιδιών (για
παράδειγµα, να θέλουν το ίδιο αντικείµενο ή χτύπηµα κλπ.), καλέστε τα να το λύσουν,
λέγοντας ο ένας στον άλλο πώς νιώθουν. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις κάρτες
Συναισθηµάτων για να τους βοηθήσετε και µε τον τρόπο αυτό να κάνετε τις συγκρούσεις µια
µαθησιακή εµπειρία.
Δείγµα καρτών Συναισθηµάτων

`

`

`
Ανήσυχος

Λυπηµένος

`
`
Ντροπιασµένος

Θυµωµένος

`
Αγχωµένος

Άρρωστος
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7. Ασφάλεια Ενσυναίσθησης
Θέµα (-τα): Σχέσεις µεταξύ οµάδων/Μη λεκτική συµπεριφορά/Υγεία και σώµα
Επισκόπηση: Η ενσυναίσθηση και η γνώση για το πώς να φροντίζουµε τον εαυτό µας και
τους άλλους αποτελούν βασική δεξιότητα για την προστασία της σωµατικής και
συναισθηµατικής υγείας των παιδιών.
Στόχοι:
• Προσδιορίστε περιοχές και αντικείµενα της τάξης και του σχολείου, κοντά στα οποία
πρέπει να είµαστε προσεκτικοί..
• Να αποκτήσουν εµπειρία στο να εργάζονται σε οµάδες, για να φροντίσουν τον εαυτό
σας και τους άλλους.
• Συζητήστε και δοκιµάστε τους τρόπους φροντίδας για την ασφάλεια κάθε µέλους της
οµάδας, λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλοµορφία όσον αφορά στις ικανότητες εντός της
οµάδας.
• Προωθήστε µια στάση φροντίδας για την ασφάλεια κάθε µέλους της οµάδας.
• Μοίρασµα συναισθηµάτων σε σχέση µε τη φροντίδα για τον εαυτό µας και τους άλλους.
Προετοιµασία:
• Αυτή η δραστηριότητα δεν απαιτεί προετοιµασία.
Απαιτούµενα Υλικά:
• Εικόνες ατόµων µε ελαφρά τραύµατα (για να επιλέξετε τις εικόνες, ακολουθήστε τις
οδηγίες για την επιλογή υλικού που περιγράφεται στην ενότητα «Πώς να
χρησιµοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο»).
• Μεγάλα κοµµάτια χαρτιού (περίπου 1x1 µέτρο) για κάθε οµάδα 5 µαθητών.
• Μουσική.
Οδηγίες:
1. Καθίστε σε κύκλο. Εισάγετε το θέµα: Πώς
να φροντίζουµε τον εαυτό µας και τους
άλλους. Αναφέρετε στα παιδιά ότι για να
επιτύχουµε να φροντίσουµε τον εαυτό µας
και τους άλλους, το πρώτο βήµα είναι να
γνωρίζουµε το περιβάλλον µας. Δείξτε στα
παιδιά µερικές φωτογραφίες από άτοµα
µε ελαφρά τραύµατα (κοψίµατα, µώλωπες
κλπ.) και συζητήστε µαζί τους για το τι
βλέπουν και αν έχουν βιώσει παρόµοιους
τραυµατισµούς (επίσης υπό ποιες
συνθήκες). Ο σχολιασµός των εικόνων
επιτρέπει την εισαγωγή σηµαντικών
ζητηµάτων ασφάλειας (Τι µπορεί να
συµβεί αν πέσουµε στο νερό; Πώς
προστατεύουµε τον εαυτό µας από τον πνιγµό; κλπ.). Αντιµετωπίστε οποιεσδήποτε
ερωτήσεις σχετικά µε τη λειτουργική ποικιλοµορφία που µπορεί να προκύψουν.
2. Ζητήστε να σηκωθούν και να εντοπίσουν µέσα στην τάξη οτιδήποτε θεωρούν ότι µπορεί
να τους βλάψει, αν δεν είναι προσεκτικοί (µπορεί να σκοντάψουν και να πέσουν, εάν
υπάρχει νεροχύτης στην τάξη και σταγόνες νερού, µπορεί να γλιστρήσουν, αν ρίχνουν µια
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µπάλα στην τάξη, µπορεί να χτυπήσουν κάποιον, κλπ.). Πάρτε τα παιδιά µια βόλτα γύρω
από το σχολείο, έτσι ώστε να µπορούν να εντοπίσουν τα µέρη τα οποία θα πρέπει να είναι
προσεκτικοί και να σκεφτούν πώς πρέπει να ενεργούν γύρω από αυτές τις περιοχές (π.χ.
σκαλιά, κιγκλιδώµατα σχολείων, αποχετεύσεις σχολικών αυλών κλπ.).
3. Επιστρέψτε στην τάξη και κάντε οµάδες οι οποίες να αποτελούνται από πέντε (5) παιδιά.
Επιλέξτε ένα παιδί από κάθε οµάδα και ενηµερώστε όλη την τάξη ότι θα βάλετε µουσική.
Δώστε την οδηγία ότι όταν ξεκινά η µουσική, όλοι πρέπει να χορεύουν και να κινούνται
µέσα στην τάξη. Όταν σταµατά η µουσική, το παιδί που έχει επιλεγεί, θα φωνάζει "πέφτω!"
Και η υπόλοιπη οµάδα πρέπει να βοηθά ώστε να τον εµποδίσει να πέσει (π.χ. τείνοντας
το χέρι τους για να πιαστεί το παιδί, σχηµατίζοντας ένα δίχτυ ασφαλείας µε τα χέρια τους
κλπ.). Ζητήστε τους να "πέφτουν" µε την σειρά. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, καθίστε σε
κύκλο και ρωτήστε τους τι έχουν δοκιµάσει και πώς ένιωσαν.

4. Δηµιουργήστε νέες οµάδες των πέντε (5) ατόµων. Ζητήστε από κάθε οµάδα να πατήσει
πάνω σε ένα µεγάλο κοµµάτι χαρτί, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να καταφέρουν να
χωρέσουν σε αυτό. . Πείτε τους ότι αυτή είναι η σχεδία τους και ότι στόχος τους είναι να
φτάσουν στην άλλη πλευρά του ποταµού, χωρίς να αφήσουν κανέναν πίσω. Πρέπει να
προσέχουν, ώστε να µην πέσουν στον ποταµό. Υπάρχουν κροκόδειλοι στο νερό! Αν
κάποιος από την οµάδα πέσει από τη σχεδία (βγαίνοντας έξω από το χαρτί), ολόκληρη η
οµάδα χάνει και πρέπει να καθίσει. Ζητήστε τους να καθίσουν στη σχεδία και ξεκινήστε τη
µουσική. Όταν σταµατήσει η µουσική, πείτε τους ότι ένας κροκόδειλος έχει δαγκώσει ένα
κοµµάτι της σχεδίας (και κόψτε ένα κοµµάτι χαρτιού από κάθε οµάδα). Πρέπει να
αναδιοργανωθούν για να χωρέσουν σε αυτή τη σχεδία µικρότερου µεγέθους. Βάλτε ξανά
τη µουσική και επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία. Κάθε φορά που κάποιος από την οµάδα
βγαίνει από τη σχεδία, ζητήστε από την οµάδα να καθίσει µέχρι να µείνει µόνο µία οµάδα.
5. Επαναλάβετε το παιχνίδι, αλλά αυτή τη φορά κλείστε τα µάτια σε ένα άτοµο της οµάδας,
δέστε τα χέρια ενός άλλου παιδιού µιας άλλης οµάδας, δέστε τα πόδια σε ένα παιδί άλλης
οµάδα κλπ., έτσι ώστε κάθε οµάδα να έχει ένα µέλος που είναι λειτουργικά διαφορετικό.
6. Ζητήστε από τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο και ρωτήστε τα πώς αισθάνονταν, τι ήταν
εύκολο και δύσκολο, πώς µπόρεσαν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον, πού διέφερε το
πρώτο παιχνίδι µε τη σχεδία σε σύγκριση µε το δεύτερο κλπ.
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8. Πλύσιµο Χεριών
Θέµα (-τα): Σχέσεις µεταξύ οµάδων/Μη λεκτική συµπεριφορά/Υγεία και σώµα
Επισκόπηση: Η διδασκαλία της υγιεινής του πλυσίµατος των χεριών στα παιδιά αποτελεί
παγκόσµια προσπάθεια. Η συνήθεια του πλυσίµατος των χεριών, ιδιαίτερα πριν από το
φαγητό, µετά τη χρήση της τουαλέτας και µετά το παιχνίδι είναι ένα βασικό προληπτικό
µέτρο, για να αποφεύγονται οι ασθένειες και η εξάπλωση των µικροβίων.
Στόχοι:
• Διδάξτε και ενθαρρύνετε τις συνήθειες πλύσης των χεριών στα παιδιά.
• Μάθετε και δοκιµάστε µε ποιον τρόπο τρώνε διαφορετικοί πολιτισµοί και πώς
χρησιµοποιούν τα µαχαιροπήρουνα.
Προετοιµασία:
• Ζητήστε από τα παιδιά να φέρουν ένα έτοιµο πιάτο µε φαγητό από το σπίτι.
• Ρωτήστε τους γονείς αν υπάρχουν παιδιά στην τάξη που ακολουθούν χορτοφαγική
διατροφή ή αν έχουν οποιαδήποτε άλλη διατροφική προτίµηση ή διατροφικό
περιορισµό, ώστε να βεβαιωθείτε ότι τα µπορούν να συµπεριληφθούν στη σχετική
δραστηριότητα.
• Ρωτήστε τους γονείς και τους φροντιστές κατά πόσον υπάρχουν παιδιά µε διατροφικές
αλλεργίες.
Απαιτούµενα Υλικά:
• Διαφορετικά σκεύη φαγητού: πιρούνια, κουτάλια, ψωµί, ξυλάκια κλπ. (Φροντίστε να
έχετε αρκετά, ώστε όλα τα παιδιά να µπορούν να δοκιµάσουν να χειριστούν διαφορετικά
σκεύη ή µπορείτε, επίσης, να τους ζητήσετε να φέρουν από το σπίτι).
• Το βίντεο «Κάντε τον παγκόσµιο χορό του πλυσίµατος χεριών (“Do the global hand
washing dance”) από την UNICEF https://www.youtube.com/watch?v=825gGELjB98
• Εικόνες ανθρώπων που τρώνε µε διαφορετικούς τρόπους (χρησιµοποιώντας πιρούνι,
χρησιµοποιώντας τα χέρια τους κ.λπ.).
Οδηγίες:
1. Καθίστε σε κύκλο και δείξτε στα παιδιά διάφορες εικόνες ανθρώπων που τρώνε µε
διαφορετικούς τρόπους. Ρωτήστε τα παιδιά να σας πουν πώς τρώνε συνήθως.
2. Ρωτήστε τα: «Τι πρέπει να κάνετε πριν το φαγητό και γιατί;» Ο δάσκαλος και τα παιδιά
συζητούν για τη σηµασία του πλυσίµατος των χεριών µας, πριν από το φαγητό. Τα
παιδιά µιµούνται τη διαδικασία του πλυσίµατος των χεριών τους. Υπενθυµίζουµε ότι αν
χρησιµοποιούν τρεχούµενο νερό, θα πρέπει να αφήνουν το νερό να τρέχει µόνο στην
αρχή, για να βρέξουν τα χέρια τους, και µετά στο τέλος, για να τα ξεπλύνουν.
3. Προβάλετε το βίντεο «Κάντε τον παγκόσµιο χορό πλυσίµατος χεριών» στα παιδιά και
προτρέψτε τους να χορέψουν στο βίντεο, ακολουθώντας τις οδηγίες πλυσίµατος χεριών,
ν στη χορογραφία.
4. Προσκαλέστε τα παιδιά να πλύνουν τα χέρια τους, ακολουθώντας τα βήµατα: παλάµες,
νύχια, δάκτυλα και καρπούς.
5. Ζητήστε να βγάλουν τα τρόφιµα που έφεραν από το σπίτι και τα διάφορα σκεύη.
6. Ενθαρρύνετε να δοκιµάσουν τα διαφορετικά τρόφιµα, χρησιµοποιώντας διαφορετικά
σκεύη: µε ψωµί, µε τα χέρια τους, κλπ.
7. Ζητήστε να πλύνουν τα χέρια τους, αφού τελειώσουν.
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Σηµείωση για τον δάσκαλο: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενηµερωθεί για τυχόν διατροφικές
αλλεργίες που µπορεί να έχουν τα παιδιά ή για τυχόν διατροφικές προτιµήσεις
(χορτοφάγος, βίγκαν, κλπ.).
Συµπληρωµατικές δραστηριότητες:
• Σε µικρές οµάδες των 2-3 ατόµων, τα παιδιά δηµιουργούν αφίσες που δείχνουν γιατί/
πότε/πώς να πλένουµε τα χέρια µας. Βάλτε τις αφίσες στην τάξη.
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9. Υγιεινά Μικρογεύµατα (Σνακ)
Θέµα (-τα): Σχέσεις µεταξύ των οµάδων/Υγεία και σώµα
Επισκόπηση: Το φαγητό δεν αφορά µόνο στη διατροφική ποιότητα των συστατικών, αλλά
περιλαµβάνει και κοινωνικές, αισθητικές και ψυχολογικές πτυχές, που συνδέονται στενά µε
τον πολιτισµό.
Στόχοι:
• Εξερεύνηση νέων γεύσεων από διαφορετικούς πολιτισµούς και συζήτηση για τους
πολιτισµούς αυτούς.
• Δηµιουργία µικρογευµάτων µε συστατικά διαφορετικών πολιτισµών.
• Δηµιουργία δικών τους συνταγών, χρησιµοποιώντας συστατικά από διαφορετικούς
πολιτισµούς.
• Προετοιµασία µιας ποικιλίας υγιεινών µικρογευµάτων, που περιέχουν συστατικά
διαφορετικών πολιτισµών.
Προετοιµασία:
• Σε ένα προηγούµενο µάθηµα, ρωτήστε τα παιδιά τι είδους µικρογεύµα τρώνε συνήθως.
Για µικρογεύµατα που διαφέρουν από την τοπική κουζίνα, ανακαλύψτε ποια συστατικά
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή τους. Εάν το παιδί δεν γνωρίζει, µπορείτε να
µιλήσετε µε τους γονείς, για να µάθετε τα συστατικά που χρειάζονται και πού µπορείτε
να τα βρείτε στην πόλη (υπεραγορές, αγορές, βιολογικά καταστήµατα κλπ.). Εάν
υπάρχει µικρή ποικιλία στους τύπους µικρογευµάτων, ανακαλύψτε ποια συστατικά
διαφορετικών πολιτιστικών κουζινών µπορούν να βρεθούν στην τοπική αγορά.
• Ρωτήστε τους γονείς και τους φροντιστές σχετικά µε τα παιδιά στην τάξη που µπορεί να
ακολουθούν µια χορτοφαγική διατροφή ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη διατροφική
προτίµηση ή περιορισµό, για να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά µπορούν να συµπεριληφθούν
σωστά στη δραστηριότητα.
• Ρωτήστε τους γονείς και τους φροντιστές για παιδιά στην τάξη που µπορεί να έχουν
διατροφικές αλλεργίες.
• Ετοιµάστε ένα καλάθι για πικνίκ για κάθε οµάδα τεσσάρων (4) παιδιών µε διαφορετικά
συστατικά σε κάθε καλάθι.
Απαιτούµενα Υλικά:
• Συστατικά από διαφορετικούς πολιτισµούς (π.χ.
σάλτσα σόγιας, γάλα καρύδας, ανανά, φαχίτας, πίτα
ψωµί, τυρί φέτα, τυρί Edam, φύκια, καλαµποκόψωµο,
φυστικοβούτυρο, λευκό ψωµί, σταφίδες, σοκολάτα
κ.α.). Βεβαιωθείτε ότι ανάµεσα στα συστατικά υπάρχει
άφθονο ψωµί και δηµητριακά, πολλά φρούτα και
λαχανικά, κάποια πρωτεΐνη (όχι όλη ζωική) και πολύ
λίγα λίπη και σάκχαρα.
• Καλάθια πικνίκ µε διαφορετικά συστατικά.
• Αποκόµµατα, κάρτες ή αντίγραφα διαφόρων τύπων
τροφίµων (δηµιουργήστε!)
Οδηγίες:
1. Ζητήστε από τα παιδιά να πλύνουν τα χέρια τους. Τα παιδιά κάθονται σε έναν κύκλο. Ο
δάσκαλος τοποθετεί διάφορα συστατικά στη µέση του κύκλου και ζητά από τα παιδιά να
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2.

3.

4.

5.

οµαδοποιήσουν τα τρόφιµα σε τέσσερις οµάδες: «Ποια συστατικά νοµίζετε ότι είναι
δηµητριακά, φρούτα και λαχανικά, πρωτεΐνες ή λίπη και σάκχαρα;» Αφήστε να τα
οµαδοποιήσουν ελεύθερα, και µετά συζητήστε τον τρόπο οµαδοποίησης και την
αιτιολογία. Κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις στην οµαδοποίηση των τροφίµων.
Χρησιµοποιώντας τα συστατικά, καθώς και τις κάρτες ή τα ψεύτικα τρόφιµα, µιλήστε για τα
διαφορετικά είδη τροφίµων που ανήκουν σε κάθε
οµάδα, και εξηγήστε τους λόγους που τα
καθιστούν
απαραίτητα στη διατροφή µας,
κάνοντας αναφορά στη συχνότητα µε την οποία
πρέπει να καταναλώνουµε κάθε είδος τροφής:
• Χρειαζόµαστε πολλά φρούτα και λαχανικά,
επειδή µας δίνουν βιταµίνες και µέταλλα, τα
οποία µας βοηθούν να µην αρρωσταίνουµε
(π.χ. ντοµάτες, πορτοκάλια, µπρόκολα κλπ.).
• Χρειαζόµαστε πολλά δηµητριακά ολικής
αλέσεως και άλλα δηµητριακά γενικότερα,
επειδή µας δίνουν ενέργεια και φυτικές ίνες για
το πεπτικό µας σύστηµα (δηλ. σιτάρι, βρώµη,
ρύζι, σίκαλη, κριθάρι, κεχρί, καλαµπόκι, ψωµί,
ζυµαρικά και νουντλς).
• Χρειαζόµαστε κάποιες πρωτεΐνες, επειδή
βοηθούν τους µύες και τα οστά µας να παραµείνουν ισχυρά (δηλαδή ζωικά προϊόντα,
φασόλια και µπιζέλια, αυγά, επεξεργασµένα προϊόντα σόγιας, ξηρούς καρπούς και
σπόρους).
• Χρειαζόµαστε λίγο λίπος και ζάχαρη, γιατί µας
δίνουν ενέργεια γρήγορα και βοηθούν το
σώµα µας να απορροφά σηµαντικές βιταµίνες
(δηλαδή λάδι και βούτυρα, σοκολάτες και
µερικά γλυκά).
Ο δάσκαλος ενθαρρύνει τα παιδιά να µιλήσουν για
τα συστατικά και να τα ονοµάσουν. Συζητά από
πού προέρχονται αυτά τα συστατικά, πού
υπάρχουν στην πόλη και ενθαρρύνει τα παιδιά
που είναι εξοικειωµένα µε αυτά τα συστατικά να
µιλήσουν για αυτά καθώς και για τους τρόπους να
χρησιµοποιηθούν στην καθηµερινή διατροφή
τους. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να δοκιµάσουν τα
διαφορετικά συστατικά και να συζητήσουν ποιες
γεύσεις τους αρέσουν και γιατί.
Δηµιουργήστε οµάδες τεσσάρων (4) παιδιών και
δώστε σε κάθε οµάδα ένα καλάθι για πικνίκ µε
διαφορετικά συστατικά. Κάθε οµάδα πρέπει να
δοκιµάσει τα συστατικά και να δηµιουργήσει
υγιεινά µικρογεύµατα, αναµειγνύοντας και
συνδυάζοντας συστατικά από τις διάφορες χώρες.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην
παρουσίαση των µικρογευµάτων.
Παρουσιάζονται όλα τα µικρογεύµατα και ο δάσκαλος ενθαρρύνει τα παιδιά να
αναλογιστούν τις εµπειρίες της δραστηριότητας: Τι σας άρεσε περισσότερο στη
δραστηριότητα; Ποια συστατικά ανακαλύψατε σήµερα; Θα θέλατε να συµπεριλάβετε
οποιοδήποτε νέο συστατικό στην καθηµερινή σας διατροφή; Ποιο µικρογεύµα σας άρεσε
καλύτερα και γιατί; Πώς αισθανθήκατε, όταν παρουσιάσατε τα µικρογεύµατα σας; Όταν
δηµιουργείτε ένα µικρογεύµα, ποιο είναι το πιο σηµαντικό πράγµα όσον αφορά στην
επιλογή των συστατικών; κλπ.
Ζητήστε από τα παιδιά να πλύνουν τα χέρια τους, αν χρειάζεται.
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10. Μπάνιο
Θέµα (-τα): Σχέσεις µεταξύ των οµάδων/Στερεότυπα και προκαταλήψεις/Φύλο και
σεξουαλικότητα/Οικογενειακή δοµή/Μη λεκτική συµπεριφορά/ Υγεία και σώµα
Επισκόπηση: Σε αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά θα µάθουν για τα µέρη του σώµατος,
τρόπους µε τους οποίους µπορούν να διατηρούν τον εαυτό τους καθαρό καθώς και
διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να λουστούµε.

Link: https://youtu.be/OAsuWmuAbKY
Στόχοι:
• Να προσδιορίσετε και να ονοµάσετε τα µέρη του σώµατος.
• Να προτείνετε τρόπους µε τους οποίους διατηρούµε το σώµα µας καθαρό.
• Να ανακαλύψετε τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι σε διαφορετικούς πολιτισµούς
λούζονται.
• Να υποδυθείτε µια σκηνή µπάνιου από διαφορετικούς πολιτισµούς.
• Να πάρετε µέρος σε µια οµαδική δραστηριότητα µπάνιου µιας κούκλας.
Προετοιµασία:
• Συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα υλικά.
• Εάν χρειάζεται, ενηµερώστε τους γονείς ότι οι µαθητές θα χρησιµοποιήσουν νερό κατά
τη διάρκεια του µαθήµατος, και ζητήστε από τα παιδιά να φέρουν ένα επιπλέον σετ
ρούχων την ηµέρα διεξαγωγής του µαθήµατος.
Απαιτούµενα Υλικά:
• Το βίντεο «Έτσι κάνουµε µπάνιο» ( “This is how we take a bath”) από το
Street. (https://www.youtube.com/watch?v=9copegNCJ2I)
• Γυαλιά ύπνου ή καλύµµατα µατιών (ένα ανά ζευγάρι µαθητών).

Sesame
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• Τέσσερις κούκλες (χρησιµοποιήστε
ανατοµικά σωστές, πολυφυλετικές και
λειτουργικά ποικίλες κούκλες µήκους
τουλάχιστον 30 cm και κατάλληλες για
λούσιµο).
• Τέσσερα σετ µε σαπούνια, σαµπουάν,
σφουγγάρια, πετσέτες, κανάτες µε νερό,
κουβάδες για µπάνιο στην κούκλα.
Οδηγίες:
1. Τα παιδιά δουλεύουν σε ζευγάρια: ένα
παιδί φοράει τα «γυαλιά ύπνου» και το
άλλο επεκτείνει ένα µέρος του σώµατος,
για να αναγνωρίσει και να κατονοµάσει το
πρώτο παιδί µε το άγγιγµα. Το παιδί µε τα
γυαλιά ύπνου πρέπει να αγγίζει
προσεκτικά το ζευγάρι του και να ονοµάζει
τα διάφορα µέρη. Βοηθήστε τους µε το
λεξιλόγιο, αν χρειάζεται. Καλέστε τα
παιδιά των οποίων τα σώµατα
αναγνωρίζονται να δηλώνουν µε σαφήνεια
ποια µέρη δεν θέλουν να αγγιχθούν.
Αλλάξτε ρόλους.
2. Μόλις ολοκληρωθεί η αναγνώριση των µερών του σώµατος, ζητήστε να καθίσουν σε
κύκλο. Εισάγετε το θέµα: Μπάνιο και καθαρισµός του σώµατός µας. Ρωτήστε τα παιδιά
ποια µέρη του σώµατος αναγνώρισαν, κατά το προηγούµενο βήµα, και αν γνωρίζουν
τους τρόπους µε τους οποίους καθαρίζουµε τα διάφορα µέρη του σώµατος (τα πόδια µας,
τα χέρια µας, το πρόσωπό µας κλπ.). Ρωτήστε τους για το µπάνιο: Πόσο συχνά λούζεστε;
Γιατί το µπάνιο είναι σηµαντικό; Τι χρησιµοποιούµε όταν λουζόµαστε (σαπούνι, σαµπουάν,
πετσέτες ...); κλπ. Ρωτήστε τα πόσα είδη λουσίµατος ξέρουν. Ρωτήστε τα: «Λουζόµαστε
όλοι µε τον ίδιο τρόπο;» Δείξτε τους το βίντεο «Έτσι κάνουµε µπάνιο». Ρωτήστε τα:
Πόσους διαφορετικούς τρόπους
λουσίµατος έχετε δει; Ποιους τρόπους
λουσίµατος
έχετε δοκιµάσει; Πού
νοµίζετε ότι αυτά τα είδη λουσίµατος είναι
κοινά; Αντιµετωπίστε τις διαφορετικές
προκαταλήψεις που µπορεί να έχουν για
όσα έχουν παρακολουθήσει στο βίντεο
(για παράδειγµα: τα παιδιά µπορεί να
σχολιάσουν ότι το µπάνιο σε εξωτερικούς
χώρους, όπως στο ποτάµι, συνδέεται µε
την έλλειψη πόρων και όχι µε το κλίµα ή/
και τις πολιτιστικές παραδόσεις).
Φράση παιδιού: «Λούζονται, χρησιµοποιώντας φλιτζάνια, αλλά τα φλιτζάνια είναι για να
πίνουµε.»
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3. Χωρίστε την τάξη σε τέσσερις οµάδες (µέχρι 6 παιδιά ανά οµάδα). Δώστε σε κάθε οµάδα
µία κούκλα. Πρέπει να ονοµάσουν την κούκλα. Αντιµετωπίστε κάθε ανησυχία εντός της
οµάδας όσον αφορά στο όνοµα.
4. Πείτε τους ότι κάθε οµάδα πρέπει να λούσει τη κούκλα της. Πρέπει να κατανείµουν τα
καθήκοντα µεταξύ τους· κάθε µέλος της οµάδας έχει ένα συγκεκριµένο καθήκον να κάνει.
Κανένα µέλος δεν επιτρέπεται να παρέµβει στο καθήκον του άλλου, εκτός εάν του ζητηθεί
από το άλλο παιδί. Δώστε σε κάθε οµάδα ένα σετ µπάνιου και ορίστε ένα πάγκο
εργασίας, όπου υπάρχει ένας κουβάς για να λουστεί η κούκλα, το σαπούνι, το σαµπουάν,
ένα σφουγγάρι, µία πετσέτα και µία κανάτα µε νερό. Κάθε µέλος της οµάδας είναι
υπεύθυνο για ένα πράγµα (εάν οι οµάδες έχουν λιγότερα από 6 παιδιά, µερικά παιδιά θα
έχουν περισσότερα από ένα καθήκοντα):
• Ξεντύνουµε την κούκλα.
• Κρατήστε προσεκτικά την κούκλα στον κουβά και ξεπλύνετε µε νερό.
• Πλύνετε την κούκλα µε σαπούνι και σφουγγάρι.
• Σαπούνισµα µαλλιών/κεφαλιού της κούκλας.
• Στεγνώστε την κούκλα µε πετσέτα.
• Ντύσιµο της κούκλας.

5. Αφού ολοκληρώσουν όλες οι οµάδες, ζητήστε να αφήσουν τις κούκλες τους σε µια
καρέκλα, να καθίσουν σε κύκλο και να συζητήσουν µεταξύ τους για την εµπειρία.
Σηµείωση για τον δάσκαλο: Κατά το κλείσιµο αυτής της δραστηριότητας, προτείνεται να
συσχετιστεί η έννοια της συµπεριφοράς σε σχέση µε το σώµα µας. Ρωτήστε τους ποια
κούκλα συµπεριφέρθηκε καλύτερα και γιατί. Συζητήστε την εντύπωση που µπορεί να έχουν
σχετικά µε το τι αποτελεί «σωστή συµπεριφορά» και αµφισβητήστε το ότι η «σωστή
συµπεριφορά» συνδέεται σχεδόν πάντα µε το «να κάνουµε όπως µας λένε». Προσθέστε
ότι σωστή συµπεριφορά είναι και όταν εκφραζόµαστε, όταν δεν αισθανόµαστε άνετα µε τους
άλλους που µας αγγίζουν ή µε το να αγγίζουµε άλλους. Ρωτήστε τους σε ποιες καταστάσεις
πρέπει να συµπεριφέρονται κάνοντας αυτό που τους λένε και καθοδηγήστε τους σύµφωνα
µε τα σχόλιά τους.
Επιπλέον δραστηριότητα:
• Παιχνίδι παντοµίµας µπάνιου: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτό το παιχνίδι, για να
ενισχύσετε τις έννοιες που µάθατε, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Καθίστε σε
ηµικύκλιο. Ζητήστε από ένα παιδί να πάει µπροστά και να κάνει παντοµίµα µιας
διαδικασίας µπάνιου που έχουν µάθει (π.χ., σαπούνισµα
µαλλιών/τοποθετώντας
σαπούνι σε σφουγγάρι / σκουπίζοντας το νερό
από το σώµα). Τα άλλα παιδιά
προσπαθούν να µαντέψουν.
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• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτό το µάθηµα ως εισαγωγή στις δραστηριότητες που
σχετίζονται µε τη διατήρηση του νερού και τις φιλικές προς το περιβάλλον συνήθειες.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτήν την ιστορία ως έµπνευση ή ως προ-κείµενο:
«Σύγκριση µπάνιου στην Ινδία µε ΗΠΑ» (https://lauraschetter.com/2015/07/22/bathingin-india-compared-to-in-usa-the-start-of-a-rural-water-inquiry/), καθώς και βίντεο και
άλλες πηγές από το διαδίκτυο, όπως “The Sesame Street Water Song” (https://
www.youtube.com/watch?v=CwpHMPH-WbM), Διατήρηση Νερού για παιδιά(http://
www.thewaterpage.com/water-conservation-kids.htm), και τη σελίδα Χρήση του νερού
έξυπνα για παιδιά (http://wateruseitwisely.com/kids/).
Σηµείωση για τον δάσκαλο: Το υγρό σαπούνι λειτουργεί καλύτερα µε µικρά παιδιά, επειδή
είναι ευκολότερο να χρησιµοποιηθεί σε σφουγγάρι παρά το σαπούνι.
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11. Υπάρχουν µέρη όπου…
Θέµα (-τα): Σχέσεις µεταξύ των οµάδων/Στερεότυπα και προκαταλήψεις/Φύλο και σεξουαλικότητα/Μη
λεκτική συµπεριφορά/Υγεία και σώµα
Επισκόπηση: Αυτό το επιτραπέζιο παιχνίδι εισάγει διαφορετικές συνήθειες υγιεινής, που είναι κοινές
σε όλο τον κόσµο. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για τα παιδιά να µάθουν για τη σηµασία της
προσωπικής υγιεινής, λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλοµορφία. Αυτό το παιχνίδι µπορεί να
προσαρµοστεί σε πολλά άλλα θέµατα!

Στόχοι:
• Εισαγωγή και ενίσχυση των συνηθειών προσωπικής υγιεινής.
• Μάθετε σχετικά µε τους διαφορετικούς τρόπους προσωπικής καθαριότητας που είναι
κοινοί σε ολόκληρο τον πλανήτη.
• Αντιµετώπιση των στερεοτύπων φύλου σχετικά µε την προσωπική υγιεινή.
Προετοιµασία:
• Εκτυπώστε έγχρωµα, κόψτε και πλαστικοποιήστε τις
κάρτες από το «Δείγµα Καρτών Υγιεινής».
Δηµιουργήστε όσα σετ χρειάζεστε, έτσι ώστε κάθε
οµάδα των 4 µαθητών να έχει ένα.
• Σε ένα χαρτόνι µεγέθους A3, σχεδιάστε ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι όπως φαίνεται στην εικόνα.
Δηµιουργήστε όσα ταµπλό θέλετε, έτσι ώστε κάθε
οµάδα των 4 µαθητών να έχει ένα σετ.
Σηµείωση προσαρµογής αναλόγως ηλικίας: Για τα παιδιά 3-4 ετών, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε λιγότερες κάρτες, και στο ταµπλό µόνο κουτιά από τον αριθµό 1-10. Για τα
παιδιά 5-6 ετών, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ολόκληρο το σύνολο των καρτών και να
χρησιµοποιήσετε δύο χαρτόνια, για να φτιάξετε ένα µακρύτερο ταµπλό µε τους αριθµούς
1-20.
Απαιτούµενα Υλικά:
• Οι κάρτες Υγιεινής (µία για κάθε οµάδα)
• Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι (Ταµπλό) (ένα για κάθε οµάδα)
• Ένα ζάρι (ένα για κάθε οµάδα)
• Ένα πιόνι για κάθε παιδί στην τάξη
Οδηγίες:
1. Καθίστε σε κύκλο. Πείτε στα παιδιά ότι θα παίξετε ένα παιχνίδι, που ονοµάζεται
«Υπάρχουν µέρη όπου». Δείξτε τους µια κάρτα (ή µπορείτε επίσης να προβάλλετε τις
εικόνες στην οθόνη για να τις βλέπουν καλύτερα). Ρωτήστε τους: «Τι βλέπετε στην εικόνα;
Για ποιο σκοπό νοµίζετε ότι είναι αυτό; Το έχετε χρησιµοποιήσει ποτέ; Πότε? Πώς
αισθάνεστε, όταν βλέπετε αυτήν την εικόνα; κλπ.» Απαντήστε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις
µπορεί να έχουν σχετικά µε τη συνήθεια της υγιεινής ή τους διαφορετικούς τρόπους µε
τους οποίους µπορεί αυτή να επιτευχθεί. Ρωτήστε για τις συνήθειες υγιεινής τους και αν
θα ήθελαν να δοκιµάσουν νέους τρόπους καθαριότητας (για παράδειγµα: ίσως µπάνιο στο
ποτάµι ή να χρησιµοποιήσετε miswak (κλαδάκι σαν οδοντόβουρτσα, κλπ.). Περάστε όλες
τις κάρτες στα παιδιά, µέχρι να γνωρίσουν τις διάφορες συνήθειες προσωπικής υγιεινής:
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βουρτσίζοντας τα δόντια µας, χρησιµοποιώντας την τουαλέτα, καθαρίζοντας τον εαυτό
µας, αφού χρησιµοποιήσουµε την τουαλέτα, πλένοντας τα χέρια µας, µπάνιο, πλύσιµο
των ρούχων µας και χτένισµα ή/και κόµµωση στα µαλλιά µας.
2. Υπενθυµίστε στα παιδιά ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να διατηρήσουµε το σώµα µας
καθαρό και ότι σε πολλά µέρη του κόσµου υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι φροντίδας για
τον εαυτό µας και για τους άλλους. Υπενθυµίζουµε ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος που
να είναι καλύτερος από τον άλλο, εφόσον σον έχουµε τις κατάλληλες συνήθειες (µάθετε
πώς να χρησιµοποιείτε τα αντικείµενα υγιεινής σωστά, το κάνετε τακτικά, κλπ.).
3. Ζητήστε από τα παιδιά τις συνήθειες προσωπικής υγιεινής: «Βουρτσίζετε τα δόντια σας
κάθε µέρα; Πόσες φορές; Πλένετε τα χέρια σας καθηµερινά; Πόσες φορές; Ποιος χτενίζει
τα µαλλιά σας; Σας βοηθά κάποιος; Ποιος πλένει τα ρούχα σας; κλπ.» Αντιµετωπίστε
οποιαδήποτε στερεότυπα φύλου που µπορεί να έχουν όσο αφορά στην υγιεινή (δηλ. εάν
λένε ότι τα κορίτσια πρέπει να βουρτσίζουν τα µαλλιά τους περισσότερο από τα αγόρια,
ρωτήστε τα για τα αγόρια µε µακριά µαλλιά και κορίτσια µε κοντά µαλλιά κλπ.). Ρωτήστε
ποιες συνήθειες υγιεινής τους αρέσουν περισσότερο και ποιες λιγότερο.
Σηµείωση προσαρµογής αναλόγως ηλικίας: Για παιδιά 3-4 ετών, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε λιγότερες κάρτες.
4. Χωρίστε την τάξη σε οµάδες µε µέγιστο αριθµό τέσσερα (4) παιδιά ανά οµάδα. Δώστε σε
κάθε οµάδα ένα σετ καρτών Υγιεινής, ένα ζάρι, ένα ταµπλό και πιόνια. Δείξτε τους πώς να
παίξουν το παιχνίδι:
• Τοποθετήστε όλα τα πιόνια στο 0.
• Ανακατέψτε τις κάρτες.
• Ρίξτε τα ζάρια, για να δείτε ποιος παίζει πρώτος. Το άτοµο που ρίχνει τον µεγαλύτερο
αριθµό ξεκινά.
• Εκδοχή 1: Τοποθετήστε τη στοίβη των καρτών µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι κάρτες να
βλέπουν προς τα κάτω, δίπλα στο επιτραπέζιο παιχνίδι. Ο πρώτος παίκτης ρίχνει το
ζάρι και προχωρά το πιόνι του/της στον συγκεκριµένο αριθµό. Ο παίκτης πρέπει να
πάρει µια κάρτα από τη στοίβη, χωρίς οι άλλοι να δουν την κάρτα. Πρέπει να
περιγράψει την κάρτα του στους άλλους παίκτες (µπορούν να χρησιµοποιήσουν λέξεις
ή µόνο χειρονοµίες). Οι άλλοι παίκτες πρέπει να µαντέψουν τι απεικονίζει η κάρτα.
Αφού µαντέψουν την κάρτα, ο παίκτης µπορεί να δείξει την κάρτα στα υπόλοιπα παιδιά
για να τη δουν. Ο επόµενος παίκτης ρίχνει το ζάρι (όποιος κάθεται στα αριστερά του
πρώτου παίκτη).
• Εκδοχή 2: Τοποθετήστε µία αναποδογυρισµένη κάρτα σε όλους τους ζυγούς αριθµούς.
Ο πρώτος παίκτης ρίχνει τα ζάρια και κινεί το πιόνι του/της σε ένα συγκεκριµένο
αριθµό. Εάν υπάρχει κάρτα σε αυτόν τον αριθµό, πρέπει να περιγράψει την κάρτα τους
στους άλλους παίκτες (µπορούν να χρησιµοποιήσουν λέξεις ή µόνο χειρονοµίες). Οι
άλλοι παίκτες πρέπει να µαντέψουν τι είναι η κάρτα. Αφού µαντέψουν την κάρτα, ο
παίκτης µπορεί να δείξει την κάρτα στα υπόλοιπα παιδιά, για να τη δουν. Ο επόµενος
παίκτης ρίχνει το ζάρι (όποιος κάθεται στα αριστερά του πρώτου παίκτη).
• Εκδοχή 3 (µόνο για άτοµα ηλικίας 5-6 ετών): Τοποθετήστε τη στοίβη των καρτών µε
τέτοιο τρόπο, ώστε οι κάρτες να βλέπουν προς τα κάτω, δίπλα στο επιτραπέζιο
παιχνίδι. Ο πρώτος παίκτης ρίχνει το ζάρι και κινεί το πιόνι του/της σε έναν
συγκεκριµένο αριθµό. Ο παίκτης πρέπει να πάρει µια κάρτα από τη στοίβη, χωρίς να
δει ο άλλος την κάρτα. Πρέπει να περιγράψει την κάρτα του στους άλλους παίκτες
(µπορούν να χρησιµοποιήσουν λέξεις ή µόνο χειρονοµίες). Οι άλλοι παίκτες πρέπει να
µαντέψουν τι είναι η κάρτα. Εάν µαντέψουν την κάρτα, όλοι οι παίκτες προχωρούν ένα
βήµα. Αν δεν µαντέψουν την κάρτα, όλοι οι παίκτες πάνε ένα βήµα πίσω. Ο παίκτης
µπορεί να δείξει την κάρτα στα υπόλοιπα παιδιά, για να την δουν. Ο επόµενος παίκτης
ρίχνει το ζάρι (όποιος κάθεται στα αριστερά του πρώτου παίκτη).
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• Ο παίκτης που φτάνει στο τελευταίο κουτί πρώτος, κερδίζει το παιχνίδι.
5. Μόλις τελειώσουν το παιχνίδι, ζητήστε να καθίσουν σε κύκλο και ρωτήστε τι έχουν µάθει,
πώς ένιωσαν, κλπ.
Επιπλέον δραστηριότητες:
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις κάρτες Υγιεινής, για να παίξετε παιχνίδι µνήµης.
Τοποθετήστε όλα τα χαρτιά προς τα κάτω. Το παιδί πρέπει να γυρίσει δύο κάρτες. Εάν
τα δύο φύλλα ταιριάζουν (για παράδειγµα: δείχνουν δύο τρόπους να βουρτσίσουν τα
δόντια σας), τότε ο παίκτης κρατάει το ζευγάρι και ξαναπαίζει. Όταν ο παίκτης χάσει (οι
δύο κάρτες δεν ταιριάζουν), είναι η σειρά του επόµενου ατόµου.
• Μπορείτε να παίξετε το επιτραπέζιο παιχνίδι "Υπάρχουν µέρη όπου ..." µε πολλά
διαφορετικά θέµατα. Δηµιουργήστε κάρτες για ρούχα, τρόφιµα, αθλήµατα κλπ., έτσι
ώστε τα παιδιά να µπορούν να µαθαίνουν παραδόσεις από όλο τον κόσµο,
λαµβάνοντας υπόψη τη διαπολιτισµική διάσταση και το φύλο.
Δείγµα καρτών Υγιεινής

`

`
Υπάρχουν µέρη, όπου χρησιµοποιούµε ένα
κλαδάκι από το δέντρο Arak για να
βουρτσίζουµε τα δόντια µας, το οποίο έχει
µέσα φθόριο και άλλα στοιχεία που κρατούν τα
στόµατά µας φρέσκα και καθαρά.

`

Υπάρχουν µέρη, όπου χρησιµοποιούµε
οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεµα, για να
βουρτσίσουµε τα δόντια µας.

`
Υπάρχουν µέρη, όπου καθόµαστε, για να
χρησιµοποιήσουµε την τουαλέτα.

Υπάρχουν µέρη, όπου καθόµαστε χαµηλά, για
να χρησιµοποιήσουµε την τουαλέτα.
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Δείγµα καρτών Υγιεινής

`

`
Υπάρχουν µέρη, όπου χρησιµοποιούµε την
τουαλέτα σε εξωτερικό ανοικτό χώρο.

`

Υπάρχουν µέρη, όπου χρησιµοποιούµε την
τουαλέτα στο δωµάτιο του µπάνιου.

`
Υπάρχουν µέρη, που χρησιµοποιούµε χαρτί
υγείας, για να καθαριστούµε, µετά τη χρήση
της τουαλέτας.

`

Υπάρχουν µέρη, που χρησιµοποιούµε νερό,
για να καθαριστούµε, µετά τη χρήση της
τουαλέτας.

`
Σε κάποια µέρη, µπορούµε να πλύνουµε τα
χέρια µας, χρησιµοποιώντας τρεχούµενο
νερό και σαπούνι, για να τρίψουµε, να τρίψουµε,
να τρίψουµε!

Σε κάποια µέρη πλένουµε τα χέρια µας,
χρησιµοποιώντας νερό από κουβάδες και
σαπούνι, για να τρίψουµε, να τρίψουµε, να
τρίψουµε!
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Δείγµα καρτών Υγιεινής

`

`
Σε κάποια µέρη, πλένουµε τα ρούχα µας στο
ποτάµι.

`

Σε κάποια µέρη, πλένουµε τα ρούχα µας στο
πλυντήριο.

`
Σε κάποια µέρη, λουζόµαστε έξω, για
παράδειγµα στο ποτάµι.

Σε κάποια µέρη, λουζόµαστε σε κλειστό χώρο,
για παράδειγµα κάνουµε ντους.

`

`
Μπορούµε να χτενίσουµε τα µαλλιά µας.

Μπορούµε να φτιάξουµε τα µαλλιά µας.
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12. Απόκρυφα Σηµεία
Θέµα (-τα): Σχέσεις της οµάδας/Στερεότυπα και προκαταλήψεις/Φύλο και σεξουαλικότητα/
Οικογενειακή δοµή/Μη λεκτική συµπεριφορά/Υγεία και σώµα
Επισκόπηση: Σύµφωνα µε τις στατιστικές της ΕΕ, ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη είναι θύµα
κάποιου είδους σεξουαλικής βίας. Η µάθηση για τα γεννητικά µέρη του σώµατος από την πλευρά του
φύλου και της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας είναι απαραίτητη για την ευηµερία των παιδιών µας.

Στόχοι:
• Εισάγετε την έννοια των «απόκρυφων σηµείων» ως προς τα γεννητικά όργανα και τα
πραγµατικά ονόµατά τους, ώστε τα παιδιά να αισθάνονται άνετα να µιλούν για το σώµα
τους.
• Ενθαρρύνετε τα παιδιά να αποκαλύπτουν όταν κάτι ανησυχητικό ή άβολο συµβαίνει σε
αυτούς όσον αφορά στα «απόκρυφά τους σηµεία».
• Να ενηµερώσουµε τα παιδιά ότι το τι θεωρείται αποδεκτό/απαράδεκτο σε σχέση µε το
πώς καλύπτουµε τα απόκρυφα µας σηµεία, ποικίλει µεταξύ των πολιτισµών (αυτό που
θεωρείται προφανές για ένα άτοµο µπορεί να µην είναι για ένα άλλο άτοµο).
Προετοιµασία:
• Διαβάστε και προετοιµάστε το αρχικό κείµενο που παρουσιάζεται σε αυτήν την
δραστηριότητα.
• Συνιστούµε να αναθεωρήσετε το υλικό που παρέχεται από το έργο «Ο Κανόνας του
Εσωρούχου» (www.theunderwearrule.org)
• Συνιστούµε να διαβαστεί το άρθρο από τους Helen Noh Ahn and Neil Gilbert, "Cultural
Diversity and Sexual Abuse Prevention," Social Service Review 66, no. 3 (Sep., 1992):
410-427.
Απαιτούµενα Υλικά:
• Φωτογραφίες ανθρώπων που φορούν διαφορετικά σύνολα: επιλέξτε εικόνες που
δείχνουν την ποικιλοµορφία όσον αφορά στον τρόπο κάλυψης των απόκρυφων σηµείων
(παρακαλούµε, ακολουθήστε την ενότητα «Πώς επιλέγονται τα υλικά για τις
δραστηριότητες;» στην ενότητα «Πώς να χρησιµοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο»).
• Δείγµα γεννητικών οργάνων τυπωµένο σε µορφή Α3 ή σε µεγάλο χαρτόνι (παρέχεται
στο τέλος της δραστηριότητας).
• Κάρτες µε τα γεννητικά µέρη.
• Το δείγµα «Παιδί µε αιδοίο» και «Παιδί µε πέος» (παρέχεται στο τέλος της
δραστηριότητας) – εκτυπώστε αρκετά, ώστε τα µισά παιδιά στην τάξη να έχουν έναν
τύπο και τα άλλα µισά το άλλο.
Οδηγίες:
1. Ζητήστε από τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο. Ξεκινήστε να λέτε την ιστορία του «A και
του Z, οι Εξωγήινοι»:
Μια φορά κι έναν καιρό, σε έναν πολύ µακρινό πλανήτη, ζούσαν δύο µικρά παιδιά, που
ονοµάζονταν Α και Ζ. Ένα βράδυ, ο Α κοιτούσε τα αστέρια µε τον Ζ, όταν ένα πολύ έντονο φως
έλαµψε στον ουρανό.
Έκλεισαν τα µάτια τους, επειδή το φως ήταν τόσο φωτεινό, και µέσα σε ένα δευτερόλεπτο όλα
σκοτείνιασαν.
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Ο Α και ο Ζ άνοιξαν τα µάτια τους. Κοίταξαν γύρω και συνειδητοποίησαν ότι ήταν σε ένα πολύ
διαφορετικό και περίεργο µέρος. Ο Α και ο Ζ έφτασαν στη Γη και στέκονταν στο δωµάτιο της
Jo.
Ήταν πολύ συγχυσµένοι.
Άκουσαν µια φωνή. Κοίταξαν γύρω, για να δουν από πού έρχεται η φωνή. Είδαν κάποιον να
πλησιάζει.
«Ποιος είσαι;» είπε η Jo.
«Τα ονόµατά µας είναι Α και Ζ, και νοµίζω χαθήκαµε», απάντησε ο Ζ.
Ξαφνικά, η Jo συνειδητοποίησε ότι ο Α και ο Ζ ήταν γυµνοί!
«Ω, όχι!», είπε, «Γιατί δεν έχετε ρούχα;»
Ο Α και ο Ζ φάνηκαν πολύ συγχυσµένοι. «Τι εννοείς;», είπαν.
«Ξέρετε ...» είπε η Jo, «κάτι για να καλύψετε τα απόκρυφά σας σηµεία.»
«Ποια είναι τα απόκρυφά µας σηµεία;» δήλωσε ο Α.
2. Ρωτήστε τα παιδιά: «Ποια είναι τα απόκρυφά µας
σηµεία; Πώς µπορούµε να βοηθήσουµε τους Α
και Ζ που είναι τώρα στη Γη;» Αφήστε τα παιδιά
να σχολιάσουν ποια είναι τα απόκρυφα σηµεία και
πώς µπορούν να καλυφτούν. Αφού σχολιάσουν τα
παιδιά, βγάλτε την κάρτα µε τα γεννητικά όργανα
και δείξτε την στα παιδιά: «Ορισµένα κορίτσια
(αλλά όχι όλα τα κορίτσια) γεννιούνται µε αιδοίο.
Μερικά αγόρια (αλλά όχι όλα τα αγόρια) γεννιούνται µε ένα πέος. Όλοι µας έχουµε έναν
πρωκτό. Αυτά είναι τα απόκρυφά µας σηµεία. Σε µερικά µέρη, το στήθος µας και άλλα
µέρη του σώµατός µας είναι επίσης απόκρυφα σηµεία. Τι σηµαίνει ότι ορισµένα τµήµατα
είναι απόκρυφα;» Αντιµετωπίστε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες που µπορεί να
έχουν, και βοηθήστε να σχολιάσουν τα ακόλουθα:
• Τα απόκρυφα µέρη πρέπει να καλύπτονται.
• Δεν µπορούµε να αγγίξουµε τα απόκρυφα σηµεία µας, αν δεν είµαστε µόνοι µας.
• Δεν µπορούµε να αγγίξουµε τα απόκρυφα σηµεία των άλλων ανθρώπων, παιδιών ή
ενηλίκων.
• Οι άλλοι δεν µπορούν να αγγίξουν τα απόκρυφα σηµεία µας (εκτός από ορισµένες
περιπτώσεις όπως ο γιατρός ή οι φροντιστές µας, αλλά πάντα νοουµένου ότι
νιώθουµε άνετα).
3. Ενηµερώστε τα παιδιά ότι θα δουν φωτογραφίες, για να δουν πώς διαφορετικοί
άνθρωποι καλύπτουν τα απόκρυφά τους σηµεία µε διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα µε
το πού βρίσκονται, τις θρησκείες τους, τις παραδόσεις τους κλπ. Δείξτε τις διάφορες
εικόνες και ζητήστε να περιγράψουν όσα βλέπουν, πού βρίσκονται οι άνθρωποι (στην
παραλία, στο δρόµο κ.λπ.) και ποια απόκρυφα σηµεία καλύπτουν (για παράδειγµα: το
κεφάλι, τα στήθη, το αιδοίο κ.λπ.). Απαντήστε σε κάθε ερώτηση ή ανησυχία που µπορεί
να έχουν.
4. Ρωτήστε για το πώς τους αρέσει να ντύνονται και πώς καλύπτουν τα απόκρυφά τους
σηµεία. Πείτε τους ότι τώρα θα έχουν την ευκαιρία να ντύσουν τον Α και τον Ζ, ώστε να
µπορούν να καλύψουν τα απόκρυφά τους σηµεία. Επιστρέψτε στην ιστορία για τον Α
και τον Ζ.
Τώρα ο A και ο Z γνωρίζουν ότι για να φύγουν από το δωµάτιο της Jo, για να συναντήσουν
την οικογένεια και τους φίλους της και να ανακαλύψουν περισσότερα για τη Γη, πρέπει να
καλύψουν τα απόκρυφά τους σηµεία.
« Jo, µπορείς να µας βοηθήσεις;»
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«Ναι, φυσικά! Μπορώ να σας δανείσω τα ρούχα µου, για να καλύφθειτε! Μπορείτε να
επιλέξετε οτιδήποτε θέλετε από την ντουλάπα «, απάντησε η Jo.
Ο A και ο Z άνοιξαν το ντουλάπι και υπήρχαν όλα τα είδη των ρούχων! Μπικίνι, κασκόλ,
παλτά και καπέλα, κάλτσες και µπότες και πουκάµισα, φορέµατα και φούστες, παντελόνια
και παπούτσια τένις και όλα τα είδη ρούχων που µπορείτε να σκεφτείτε.
Ο Ζ πήρε ένα λαµπερό φόρεµα και ήταν έτοιµος να το βάλει, όταν η Jo του είπε: «Τι κάνεις!
Δεν µπορείς να φορέσεις ένα φόρεµα! Τα φορέµατα είναι για κορίτσια και εσύ έχεις πέος,
άρα είσαι αγόρι.»
Ο Ζ ήταν πολύ συγχυσµένος. «Τι εννοείς;» ρώτησε ο Ζ. «Στον πλανήτη από όπου
ερχόµαστε, δεν έχει σηµασία αν έχεις πέος ή αιδοίο, µπορείς ακόµα να επιλέξεις να είσαι
αγόρι ή κορίτσι και να φοράς οτιδήποτε σε κάνει ευτυχισµένο».
5. Πείτε στα παιδιά ότι θα βοηθήσουµε τον Α και τον Ζ να φορέσουν κάποια ρούχα, για να
καλυφθούν. Δώστε σε κάθε παιδί ένα δείγµα «Παιδί», έτσι ώστε η µισή τάξη να έχει ένα
"παιδί µε αιδοίο" και η άλλη µισή "παιδί µε πέος". Αναφέρετε ότι ο Α είναι το παιδί µε
αιδοίο και ο Ζ είναι το παιδί µε πέος, αλλά ότι µπορούν να είναι ή αγόρι ή κορίτσι και,
φυσικά, µπορούν να φορούν ό,τι ρούχα θέλουν. Ζητήστε τους να σχεδιάσουν και να
χρωµατίσουν τα ρούχα στο παιδί τους και επίσης να σχεδιάσουν το µέρος που
βρίσκονται (στην παραλία, στο σπίτι, κ.λπ.).
6. Όταν τελειώσουν, ζητήστε από τα παιδιά να καθίσουν σε έναν κύκλο και να
παρουσιάσουν τον εξωγήινό τους στην υπόλοιπη οµάδα, εξηγώντας τι φορούν και πού
είναι.
Σηµείωση στον δάσκαλο:
«Τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου ένα (1) στα πέντε (5) παιδιά στην Ευρώπη είναι
θύµα κάποιας µορφής σεξουαλικής βίας. Εκτιµάται ότι το 70% έως το 85% των περιπτώσεων, ο
δράστης κακοποίησης είναι κάποιος που το παιδί γνωρίζει και εµπιστεύεται. Η σεξουαλική βία των
παιδιών µπορεί να λάβει πολλές µορφές: σεξουαλική κακοποίηση στον οικογενειακό κύκλο,
παιδική πορνογραφία και πορνεία, διαφθορά, προσβολή µέσω Διαδικτύου και σεξουαλική επίθεση
από συµµαθητές» (ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ, Η Εκστρατεία του Συµβουλίου της Ευρώπης για να
σταµατήσει η σεξουαλική βία κατά των παιδιών). Το Συµβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει ένα
πρόγραµµα, στο πλαίσιο της εκστρατείας ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ, µε τίτλο: Ο Κανόνας του
Εσώρουχου: «Ο Κανόνας του Εσώρουχου είναι ένας απλός οδηγός, που βοηθά τους γονείς να
εξηγήσουν στα παιδιά πού δεν πρέπει άλλοι να προσπαθούν να τους αγγίξουν, πώς να
αντιδράσουν και πού να αναζητήσουν βοήθεια . Τι είναι ο Κανόνας του Εσώρουχου; Είναι απλό:
ένα παιδί δεν πρέπει να αγγίζεται από άλλους σε µέρη του σώµατος που συνήθως καλύπτονται
από το εσώρουχο. Και δεν πρέπει να αγγίζουν τους άλλους σε αυτές τις περιοχές. Βοηθά επίσης
στο να εξηγήσει στα παιδιά ότι το σώµα τους, τους ανήκει, ότι υπάρχουν καλά και κακά µυστικά
και καλά και κακά αγγίγµατα.» Συνιστούµε να εξοικειωθούν οι δάσκαλοι, οι γονείς και οι
οικογένειες µε αυτήν τη µέθοδο, η οποία περιλαµβάνει ένα βιβλίο και ένα βίντεο κινούµενων
σχεδίων, καθώς επίσης και άλλο υλικό που µπορείτε να κατεβάσετε από το διαδίκτυο, όπως
αφίσες, και οδηγό για τους γονείς. Όλα τα υλικά διατίθενται σε µια πληθώρα γλωσσών και είναι
διαθέσιµα εδώ:http://www.underwearrule.org.
Ωστόσο, είναι σηµαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι οικογενειακές αλληλεπιδράσεις ποικίλουν και
εξαρτώνται ιδιαίτερα από τους πολιτιστικούς κανόνες. Η σωµατική επαφή µεταξύ των µελών της
οικογένειας, το πώς κοιµούνται και λούζονται µαζί, παραδείγµατος χάριν, είναι πρακτικές που
µπορεί να διαφέρουν µεταξύ των εθνοτήτων (δηλαδή για ένα κορεατικό ζευγάρι µπορεί να είναι
ένα σηµάδι αγάπης και φροντίδας το να κοιµούνται µαζί το παιδί τους µέχρι να γίνει περίπου 4 ή 5
ετών, αλλά θεωρούν άκρως ακατάλληλο να φιλιούνται µπροστά στα παιδιά τους · για µια
οικογένεια λευκών µπορεί να είναι απολύτως ακατάλληλο το να κοιµούνται µαζί µε τα µε παιδιά
τέτοιας ηλικίας, αλλά είναι εντάξει να εκδηλώνουν στοργή όπως για παράδειγµα να φιλιούνται
µπροστά από το παιδί τους). Είναι σηµαντικό ότι η πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης
επικεντρώνεται στη δηµιουργία αυτοπεποίθησης, αλλά όχι κατ’ανάγκη στην αυτοπεποίθηση που
δίνει έµφαση στην αυτονοµία ή την ανεξαρτησία των παιδιών, καθώς αυτό µπορεί να έχει
συνέπειες όσον αφορά στον σεβασµό προς διαφορετικές οικογένειες (Για περισσότερες
πληροφορίες συµβουλευτείτε: Helen Noh Ahn Neil Gilbert, "Cultural Diversity and Sexual Abuse
Prevention," Social Service Review 66, no. 3 (Sep., 1992): 410-427.)
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