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Ποιος, εγώ; - 
δραστηριότητες για την 
υπευθυνότητα  
 

Αυτές οι δραστηριότητες αφορούν τις υποχρεώσεις που έχουµε απέναντι στους 
άλλους. Εισάγουν τα παιδιά στην ιδέα ότι είναι καλύτερο να συµπεριφερόµαστε στους 
άλλους όπως θα θέλαµε να µας συµπεριφέρονταν αυτοί. Ορισµένες δραστηριότητες 
βελτιώνουν την ικανότητα να ακούµε τους άλλους. Όλες αναπτύσσουν την εµπιστοσύνη 
µεταξύ των παιδιών, προκειµένου να δηµιουργηθεί στην τάξη ένα περιβάλλον 
υπευθυνότητας και σεβασµού για τα δικαιώµατα όλων. 

Αυτές οι δραστηριότητες συνεχίζονται για τα µεγαλύτερα παιδιά στο Τέταρτο 
Μέρος.  
 

Πώς αισθάνεστε; 
 
Στόχος: Αυτό το γρήγορο παιχνίδι ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευαισθησίας απέναντι  στα 
συναισθήµατα των άλλων.  
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− Η ευαισθησία απέναντι στα συναισθήµατα των άλλων είναι η βάση για την 

προστασία των δικαιωµάτων µας. 
 
Τι χρειαζόµαστε: Την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού (βλέπε Πέµπτο Μέρος). 
 
Χρόνος: Μισή ώρα 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• ∆υο παιδιά βγαίνουν από το δωµάτιο. 
• Ενώ λείπουν, τα άλλα παιδιά διαλέγουν να υποδυθούν ένα συναίσθηµα όταν τα 

παιδιά επιστρέψουν. Για παράδειγµα ότι είναι χαρούµενα, θυµωµένα, 
απογοητευµένα, ενθουσιασµένα, βαριεστηµένα, νιώθουν µοναξιά και άλλα.  

• Τα δυο παιδιά επιστρέφουν και τα άλλα υποδύονται το συναίσθηµα που έχουν 
επιλέξει. Τα δυο παιδιά πρέπει να µαντέψουν το συναίσθηµα. 

• Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.  
• Κάντε τις παρακάτω ερωτήσεις. 
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Ερωτήσεις: 
Στα παιδιά που βγήκαν από την τάξη- 
• Ήταν εύκολο να µαντέψετε τα συναισθήµατα; 
• Πώς τα µαντέψατε; 
 
Σε όλη την τάξη - 
• Είναι καλό να ξέρετε πώς αισθάνονται οι άνθρωποι γύρω σας; Γιατί; 
• Νιώσατε ποτέ χαρά όταν όλοι οι άλλοι ήταν λυπηµένοι, ή λυπηµένοι όταν όλοι οι 

άλλοι ήταν χαρούµενοι; Πώς σας φαινότανε; 
• Τι θα συνέβαινε αν κανείς δεν λογάριαζε τα συναισθήµατα του άλλου; 
 
Επιλογές: 
• Κοιτάξτε την Περίληψη των ∆ικαιωµάτων από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού 
«Τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να είναι ασφαλή και να µην βλάπτονται ή 
παραµελούνται». Πώς µας βοηθά το γεγονός ότι γνωρίζουµε τα αισθήµατα του άλλου 
στο να ικανοποιούµε αυτό το δικαίωµα; 

• Ως εργασία (βλέπε ενότητα Projects στο κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας 
στο ∆εύτερο Μέρος) για µεγαλύτερα παιδιά, δουλέψτε µαζί µε τα παιδιά για να 
δηµιουργήσετε ένα θεατρικό έργο µε πολλούς ρόλους και µε θέµα µια κατάσταση 
όπου διαφορετικά συναισθήµατα ανακύπτουν (για παράδειγµα, ένας καβγάς σε ένα 
σχολικό προαύλιο). ∆είτε τις συµβουλές για τη χρήση του παιχνιδιού ρόλων στο 
κεφάλαιο Χρήσιµες µέθοδοι διδασκαλίας στο ∆εύτερο Μέρος. 

 

Άγγιξέ µε απαλά 
 
Σκοπός: Αυτό το σύντοµο παιχνίδι γεννά θετικά συναισθήµατα οµάδας. (Σηµείωση: 
Αυτή η δραστηριότητα είναι πιο αποτελεσµατική µε µικρά παιδιά. Τα µεγαλύτερα παιδιά 
και οι ενήλικες µπορεί να διστάζουν να αγγίξουν ο ένας τον άλλο κατ’αυτό τον τρόπο. 
Από εσάς εξαρτάται να αποφασίσετε αν αυτή η δραστηριότητα αρµόζει στην οµάδα 
σας.) 
 
Μαθησιακό σηµείο: 
− «Κάνε στους άλλους ό,τι θα ήθελες να σου κάνουν» (δηλαδή: αν σέβεσαι τα 

δικαιώµατα των άλλων ανθρώπων τους ενθαρρύνεις να σε εµπιστεύονται και να 
σέβονται τα δικά σου) 

 
Τι χρειάζεστε: Την Περίληψη της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. 
 
Χρόνος: Είκοσι λεπτά. 
 
Πώς να εφαρµοστεί: 
• Ζητήστε από τα παιδιά να περπατήσουν σε κύκλο. 
• Ζητήστε τους να καθήσουν κάτω και το πρόσωπό τους να βλέπει την πλάτη του 

µπροστινού τους παιδιού. 


