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τα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 
«Εγώ και Εςφ! Ασ ηιςουμε αρμονικά μαηί!» που 
εφαρμόηουμε τθ φετινι ςχολικι χρονιά ςτθν τάξθ μασ 
και μετά από πρόταςθ και προτροπι του Τπεφκυνου 
χολικϊν Δραςτθριοτιτων Ν. Ροδόπθσ κ. Ιωάννθ 
ιγοφρο, για δανειςμό του εκπαιδευτικοφ υλικοφ τθσ 
Actionaid: «2π: Εκπαιδευτικι Βαλίτςα», ο 2π μασ 
επιςκζφτθκε και τα αποτελζςματα ιταν καταπλθκτικά.

Παρακάτω λοιπόν, ςασ παρουςιάηουμε τον τρόπο 
με τον οποίο χειριςτικαμε και επεξεργαςτικαμε το 
εκπαιδευτικό υλικό που παραλάβαμε.



Αρχικά ζγινε μία ςυηιτθςθ με τα παιδιά, θ οποία ςτθν ουςία τα 
προετοίμαςε για τον 2π. Σα παιδιά με ανυπομονθςία περίμεναν 

πότε κα ζρκει ςτθν τάξθ μασ θ βαλίτςα του 2π. 

Ζφταςε!!!!



Σθν ανοίξαμε και τα παιδιά εντυπωςιάςτθκαν 
βλζποντασ τον 2π .



Βρικαμε με τι μοιάηει θ μπλοφηα του 2π και τθν 
ςυγκρίναμε με τθν υδρόγειο ςφαίρα.



Ηωντανζψαμε τον επιςκζπτθ μασ που μασ 
εξιγθςε τι μασ ζφερε να δοφμε. 



Κρεμάςαμε τον 2π ςτθν τάξθ μασ για να τον 
βλζπουμε ςυνζχεια.



Ο 2π ςτθν τάξθ μασ!



Φτιάξαμε τον παγκόςμιο χάρτθ ςε πάηλ. 



Σα παιδιά είχαν περιζργεια να δοφμε τι είχε ςε όλεσ τισ 
τςζπεσ του ο 2π.Ψάχνοντασ τισ τςζπεσ του 

παρατθριςαμε  προςεκτικά τα αντικείμενα που πιρε 
από κάκε χϊρα.



Διαβάςαμε τι ζγραφε ςτο θμερολόγιό του για 
κάκε χϊρα



Σοποκετιςαμε ςθμάδια ςτο χάρτθ για να προςδιορίςουμε 
τθ κζςθ των χωρϊν που επιςκζφτθκε ο 2π ςυγκρίνοντασ 

τθν απόςταςι τουσ από τθ δικι μασ χϊρα



Βάλαμε ονόματα ςτισ θπείρουσ και επικεντρωκικαμε 
ςτα ταξίδια του 2π ςτθν Αφρικι



Παρατθριςαμε ζναν παγκόςμιο χάρτθ φτϊχειασ και 
ζναν νεροφ και προςδιορίςαμε ςε τι κατάςταςθ 

βρίςκονται οι χϊρεσ τισ Αφρικισ



Φτιάξαμε τα πάηλ από τισ φωτογραφίεσ του 2π που 
ζχουν ςχζςθ με τθν τροφι και μιλιςαμε για τα 
ςυναιςκιματα και ανάγκεσ των παιδιϊν αυτϊν



Μετά φτιάξαμε τισ μαργαρίτεσ 
τθσ αςφάλειασ και τθσ 

αναςφάλειασ
και ςυηθτιςαμε για τθν φτϊχεια. 

Πρϊτα κόψαμε τισ εικόνεσ



Ηωγραφίςαμε μζςα ςε ςταγόνεσ πωσ καταναλϊνουμε 
νερό ςτο ςπίτι μασ και τισ τοποκετιςαμε γφρω από τον 

χάρτθ για να τισ μετριςουμε.



Κάκε πράξθ κατανάλωςθσ νεροφ που ηωγράφιςαν τα παιδιά 
τθν αποτυπϊςαμε ςαν ςταγόνα ςε ζνα πίνακα που είχε 

εικόνεσ όπωσ πλζνουμε χζρια, πιάτα, κάνουμε μπάνιο, κ.α. 



Μετριςαμε τισ ςταγόνεσ και βγάλαμε το ςυμπζραςμα ότι 
ξοδεφουμε πολφ νερό. Ζτςι, καταγράψαμε ςε μία λίςτα τισ ιδζεσ 

των παιδιϊν για το πϊσ μποροφμε να κάνουμε οικονομία.



τθν ςυνζχεια αποφαςίςαμε να αφαιρζςουμε τισ μιςζσ 
ςταγόνεσ από κάκε μασ πράξθ και να τισ μαηζψουμε 

(ηωγραφίηουμε) ςε μία λεκάνθ.



Μετριςαμε τισ ςταγόνεσ που μασ ζμειναν και τισ ςταγόνεσ που 
μαηζψαμε και ςυμπεράναμε ότι αν εμείσ κάνουμε οικονομία, 
τόςα παιδιά όςα είμαςτε εμείσ κα ζχουν αρκετό νερό ϊςτε να 

κάνουν όλα αυτά που κάνουμε κι εμείσ.



 Σότε ζνα παιδί πρότεινε να φωτοτυπιςουμε όλα τα παραπάνω και να τα 
δείξουμε ςτουσ γονείσ μασ για να μάκουν να κάνουν οικονομία ςτο νερό.

 Αφοφ ςυηθτιςαμε για τουσ τρόπουσ που μποροφμε να περάςουμε ζνα 
μινυμα ςτουσ άλλουσ, αποφαςίςαμε να φτιάξουμε μία αφίςα. 

 Είδαμε ςτο διαδίκτυο αφίςεσ από τθν παγκόςμια θμζρα του νεροφ και 
αρχίςαμε να ςκεφτόμαςτε πωσ κα γίνει θ δικι μασ.

 Αποφαςίςαμε να χρθςιμοποιιςουμε τθ γθ που είχαμε φτιάξει πριν λίγο καιρό 
ςτθν τάξθ μασ κακϊσ και τισ ςταγόνεσ που ηωγραφίςαμε.



Κόψαμε τισ ςταγόνεσ



κεφτικαμε τι ακριβϊσ κζλουμε να ποφμε με τθν 
αφίςα μασ και αφοφ κάναμε αρκετζσ δοκιμζσ…….



….αρχίςαμε να υλοποιοφμε τθν ιδζα μασ



«Η Γθ μασ κλαίει, τα δάκρυά τθσ είναι το νερό που 
ςπαταλάμε και προςπακεί να το μαηζψει με τα χζρια 

τθσ» Αποφάςιςαν το ςφνκθμα και το ζγραψαν.



Θ αφίςα μασ είναι ζτοιμθ και τα παιδιά 
αποφάςιςαν τελικά να τθ βάλουν ςτθ βαλίτςα του 

2π για να τθ δοφνε κι άλλα παιδιά. 



Ζνα παιδί ςκζφτθκε από μόνο του και μασ ζφερε να δοφμε 
ζνα βιβλίο που αγόραςε για το νερό και το μζλλον του



Δραματοποίθςθ
Σα παιδιά κόβουν και βάφουν τα χαρακτθριςτικά που κα 

φοροφν ςτθ δραματοποίθςθ που κάναμε για το νερό



Οι ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ παίρνουν από 
δφο ςταγόνεσ



Οι λιγότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ παίρνουν 
από μία ςταγόνα



Οι δφο χϊρεσ τθσ Αφρικισ ψάχνουν νερό αλλά 
ζχει τελειϊςει. Δεν ζχει ςταγόνεσ γι’ αυτζσ.



Ο εκπαιδευτικόσ και θ Actionαid ςυγκεντρϊνουν τισ 
ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ και τισ ενθμερϊνουν για το πρόβλθμα. 
Οι χϊρεσ ςυηθτάνε και αποφαςίηουν να κάνουν οικονομία 

για να φτάςει το νερό για όλουσ.



Οι δφο χϊρεσ τθσ Αφρικισ παίρνουν 
από μία ςταγόνα



Όλεσ οι χϊρεσ είναι χαροφμενεσ γιατί ζχουν 
από μία ςταγόνα νερό



Σθν τελευταία μζρα δφο νιπια μασ ζφεραν γράμματα  
που ζγραψαν ςτο ςπίτι τουσ μόνα τουσ για τον 2π με 

ςκοπό να τα βάλουμε ςτθ βαλίτςα

Σο παιδί μασ εξιγθςε 
πωσ με το γράμμα του 
ευχαριςτεί τον 2π που 
ιρκε ςτθν τάξθ μασ και 

κζλει να του πει ότι 
ζμακε πολλά πράγματα 
απ’ αυτόν. Όπωσ είπε 

χαρακτθριςτικά: 
«Κατάλαβα ότι πρζπει 

να κλείνω τθ βρφςθ 
όταν κάνω μπάνιο και 
πλζνω τα δόντια μου» 



Ο 2π φεφγει από τθν τάξθ μασ



Σοποκετιςαμε το γραμματόςθμο ςτθ βαλίτςα!!! 
Καλι ςυνζχεια 2π!


