ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΑΔΟΤΝΕΡΓΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
«THE OTHER IN ME - ΔΕ ΣΟΝ ΑΛΛΟ Ε ΜΕΝΑ»
1η εκπαιδευτική ώρα
Ραιχνίδι γνωριμίασ, ο Άνθρωποσ ντόμινο: Τα παιδιά ςε ςυνεργαςία με τον εμψυχωτι
ςχθματίηουν ζναν κφκλο. Κάκε παιδί, υποβοθκοφμενο από τον εμψυχωτι, πάει με τθ ςειρά
ςτθ μζςθ του κφκλου λζγοντασ το όνομά του και ςθκϊνοντασ το δεξί του χζρι λζει κάτι που
του αρζςει να κάνει ι κάτι αγαπθμζνο (χρϊμα/φαγθτό/παιχνίδι κλπ). Έπειτα, ςθκϊνοντασ
το αριςτερό του χζρι λζει αντίςτοιχα κάτι που δεν του αρζςει. Πποιοσ από τον κφκλο
ςυμφωνεί είτε με κάτι που του αρζςει είτε με κάτι που δεν του αρζςει πάει και πιάνει το
αντίςτοιχο χζρι. Στο τζλοσ του παιχνιδιοφ τα παιδιά ζχουν γνωριςτεί μεταξφ τουσ και
υπάρχει ςυηιτθςθ για το πόςα κοινά αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να ζχουν με τουσ άλλουσ.
Συνεχίηοντασ τθ γνωριμία με τα παιδιά και επιδιϊκοντασ τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ για τθν
καλφτερθ ζκβαςθ τουσ προγράμματοσ, θ ομάδα ςυνεχίηει ςε δφο άλλα παιχνίδια, ςτα οποία
τα παιδιά καλοφνται να πουν κάτι ςτο οποίο πιςτεφουν ότι είναι καλοί και ςε κάτι που
πιςτεφουν ότι δεν είναι ι ακόμα και αν πιςτεφουν ότι είναι ςε κάτι διαφορετικά.
 Πεσ μου τη διαφορετικότητα ςου να ςου πω τα γόνατά ςου: Σχθματίηεται με τα παιδιά
ζνασ κφκλοσ, ςτθ μζςθ του οποίου τοποκετείται μία καρζκλα. Κάκε παιδί,
υποβοθκοφμενο από τον εμψυχωτι, πάει με τθ ςειρά ςτθ μζςθ του κφκλου, λζγοντασ
κάτι ςτο οποίο πιςτεφει ότι είναι διαφορετικό από τα άλλα παιδιά. Πποιο παιδί από
τον κφκλο πιςτεφει το ίδιο και για αυτό πάει και κάκεται ςτα γόνατά του
 Διαφορετικζσ καρζκλεσ: Σχθματίηεται με τα παιδιά ζνασ κφκλοσ με καρζκλεσ, ζναν
αρικμό μείον από όςα παρευρίςκονται. Ξεκινάει κάποιο παιδί πθγαίνοντασ ςτο κζντρο
του κφκλου και λζει κάτι ςτο οποίο είναι καλό. Πποια άλλα παιδιά από τον κφκλο
πιςτεφουν ότι είναι και τα ίδια καλά ςε αυτό, ςθκϊνονται και αλλάηουν γριγορα
καρζκλεσ, μαηί με αυτό που ιταν ςτο κζντρο. Αυτό το οποίο μζνει χωρίσ καρζκλα, πάει
ςτο κζντρο του κφκλου και ςυνεχίηει το παιχνίδι
Στο τζλοσ αυτϊν των παιχνιδιϊν ακολουκεί ςυηιτθςθ με τα παιδιά για τισ ομοιότθτεσ και
τισ διαφορζσ που βρζκθκε ότι ζχουν μεταξφ τουσ, κακϊσ και για το πόςο εφκολο είναι να
βρεκοφν ομοιότθτεσ με τουσ άλλουσ, και κυρίωσ διαφορζσ.
2η εκπαιδευτική ώρα
Ρροβάλλεται ςτα παιδιά Ο αόρατοσ υποβολζασ: Ο «αόρατοσ υποβολζασ» είναι θ κακι
«ξενοφοβικι» φωνοφλα που ζχουν πολλοί άνκρωποι μζςα τουσ. Στο βίντεο παρουςιάηεται
ωσ ζνασ άπλυτοσ άςχθμοσ γζροσ, ο οποίοσ εκπροςωπεί «με τθν καλφτερθ των προκζςεων»
τισ πιο ξενοφοβικζσ κοινωνικζσ νόρμεσ, μετατρζποντασ κακθμερινοφσ ανκρϊπουσ ςε κφτεσ
ρατςιςτικισ ςυμπεριφοράσ. Στο βίντεο δεν υπάρχουν υπότιτλοι, ζτςι ϊςτε να λζνε τα ίδια
τα παιδιά τι φαντάηονται πωσ λζει ο υποβολζασ κάκε φορά που απευκφνεται ςε κάποιον.
φνολο: 1 ςυνάντηςη - 2 εκπαιδευτικζσ ώρεσ ςε κάθε τμήμα
(Εφόςον το τμιμα είναι εξοικειωμζνο με τθν ομαδοςυνεργατικι μζκοδο, διαφορετικά κα
απαιτθκεί περιςςότεροσ χρόνοσ)
Η δραςτθριότθτα μπορεί να είναι ςυμπλθρωματικι ςτα εξισ γνωςτικά αντικείμενα:
 Νεοελλθνικι Λογοτεχνία Α’ Γυμναςίου: Θεματικι ενότθτα για τθ διαφορετικότθτα
 Νεοελλθνικι Λογοτεχνία Β’ Γυμναςίου: Θεματικι ενότθτα για τθ διαφορετικότθτα
 Νεοελλθνικι Γλϊςςα Γ’ Γυμναςίου: Θεματικι ενότθτα για τον ρατςιςμό
Ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ μπορεί να ζχει ρόλο βοθκθτικό, ςυνεργατικό, ςυµβουλευτικό και
κακοδθγθτικό.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποςτήριξη του Kreuzberger Kinderstiftung

