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«Κοινότητα για το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέµησης της Φτώχειας και του 

Κοινωνικού Αποκλεισµού» 

 

 

∆ραστηριότητα 1
η
: «Ανακαλύπτοντας συµπεριφορές και στάσεις απέναντι στην 

Φτώχεια και τον Κοινωνικό αποκλεισµό»  

 

Χρόνος Υλοποίησης: 22 Οκτωβρίου- 20 Νοεµβρίου 

Χώρος Υλοποίησης: µια αίθουσα άδεια ή έξω στην αυλή του σχολείου 

Ηλικίες Μαθητών: για όλες, µε πιθανές προσαρµογές 

 

Στόχοι:  

• να τεθούν στην τάξη θέµατα, όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός 

• να δώσουµε στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράσουν απόψεις και 

συναισθήµατα 

• να προβληµατιστούν τα παιδιά γύρω από στάσεις και συµπεριφορές, που 

αναπτύσσονται για διάφορες κοινωνικές οµάδες 

• να εξετάσουν πώς αντιµετωπίζουν παρόµοιες συµπεριφορές παιδιά από άλλες 

χώρες 

 

Περιγραφή: Μοιράζουµε στα παιδιά µια κάρτα (Παράρτηµα 1) στην οποία 

αναγράφεται η ταυτότητα αυτού που θα υποδυθεί. ∆ίνουµε οδηγίες στα παιδιά να µην 

αποκαλύψουν στους άλλους την ταυτότητά τους. Τους δίνουµε 5 λεπτά να σκεφτούν 

τα χαρακτηριστικά του ατόµου που θα ενσαρκώσουν, που ζει, πώς περνάει την ηµέρα 

του, τι κάνει, τι του αρέσει να κάνει και τι όχι κ.τ.λ. 

Στη συνέχεια τα παιδιά σηκώνονται όρθια και µπαίνουν σε µια οριζόντια γραµµή. 

Αρχίζουµε να τους κάνουµε διάφορες ερωτήσεις (Παράρτηµα 2) και ανάλογα µε την 

απάντηση που θα σκεφτούν, καταφατική ή αρνητική θα πηγαίνουν 1-2 βήµατα 

µπροστά, 1-2 βήµατα πίσω ή θα µένουν σταθεροί στη θέση τους. Τους θυµίζουµε  ότι 

θα σκέφτονται σαν το χαρακτήρα που ενσαρκώνουν. 
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Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων τα παιδιά θα διαπιστώσουν ότι άλλα παιδιά 

προχώρησαν µπροστά, άλλα έµειναν πίσω και άλλα είναι κάπου στη µέση. Στο 

σηµείο αυτό ο εκπαιδευτικός θα ρωτήσει την οµάδα που είναι µπροστά πώς νιώθει 

για τον εαυτό της, τι νιώθει για τους άλλους που είναι πίσω, πώς αισθάνονται για τη 

διαφορά αυτή κ.λπ. Ανάλογες ερωτήσεις θα τεθούν και στις υπόλοιπες οµάδες.  

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, τα παιδιά θα κάτσουν στις θέσεις τους 

και θα αποκαλύψουν τις ταυτότητες τους. Έτσι θα ξεκινήσει µια συζήτηση γύρω από 

τα στερεότυπα, τον κοινωνικό αποκλεισµό και τις προκαταλήψεις που 

δηµιουργούνται. 

Συνεργασία µε σας εταίρους: Η δραστηριότητα αυτή θα δοθεί και στα σχολεία 

συνεργάτες. Αφού γίνει και από τις 2 πλευρές θα συζητηθούν διαφορές και 

οµοιότητες, οι οποίες θα καταγραφούν. 

 

Παρουσίαση ∆ραστηριότητας: Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας τραβήξτε 

βίντεο, βγάλτε φωτογραφίες, πάρτε συνεντεύξεις από τα παιδιά, φτιάξτε ένα 

ερωτηµατολόγιο, βρείτε ένα πρωτότυπο τρόπο να παρουσιάσετε στην κοινότητα τα 

αποτελέσµατα της δραστηριότητας. Συζητήστε µε την οµάδα σας, στην κοινότητα, 

πιθανές δυσκολίες, εµπλουτίστε τις ερωτήσεις ή τους ρόλους, προσαρµόστε τη 

δραστηριότητα στις ανάγκες της τάξης σας και ανταλλάξτε απόψεις. 

 

Καλή Επιτυχία!!!!! 
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Παράρτηµα 1 

 

Είσαι γιός/κόρη οικονοµικού µετανάστη από το Πακιστάν. Ο πατέρας σου δουλεύει 

όπου βρει κάποιο µεροκάµατο και τα βγάζετε δύσκολα πέρα. Έχετε 2 χρόνια στην 

Ελλάδα. Το µηνιαίο εισόδηµα της οικογένειάς σου είναι 600 € 

 

 
 

 

Είσαι παιδί Ρόµα και ζεις µε τους γονείς και τα 5 αδέλφια σου σε καταυλισµό.  

Ο πατέρας σου πουλάει χαλιά σε λαϊκές, βοηθάς και εσύ όποτε µπορείς. Το µηνιαίο 

εισόδηµα της οικογένειάς σου είναι 700 € 

 

 
 

 

Είσαι παιδί που οι γονείς σου ήρθαν από την Αλβανία. Γεννήθηκες στην Ελλάδα.  

Ο πατέρας σου δουλεύει στην οικοδοµή και η µητέρα σου σε σούπερ µάρκετ. 

Το µηνιαίο εισόδηµα της οικογένειάς σου είναι 1.300 € 

 
 

 

Κατάγεσαι από την Ακτή του Ελεφαντοστού. Στο σπίτι µιλάς γαλλικά αλλά ξέρεις 

και καλά ελληνικά. Οι γονείς σου δουλεύουν ως εσωτερικό προσωπικό (οικιακή 

βοηθός-κηπουρός) και εσύ µένεις µαζί τους σε ένα µικρό σπίτι στον ίδιο χώρο µε 

τους εργοδότες των γονιών σου. Το µηνιαίο εισόδηµα της οικογένειάς σου είναι 

1.200 € 

 
 

Είσαι παιδί εκπαιδευτικών. Η µητέρα σου είναι φιλόλογος και ο πατέρας σου 

µαθηµατικός. ∆ουλεύουν στο δηµόσιο σχολείο που πηγαίνεις και εσύ. Το µηνιαίο 

εισόδηµα της οικογένειάς σου είναι 2.500 € 
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Μένεις στην πρωτεύουσα. Ο πατέρας σου είναι γνωστός τραγουδιστής µε µεγάλες 

επιτυχίες και η µητέρα σου δουλεύει ως δηµοσιογράφος. Το µηνιαίο εισόδηµα της 

οικογένειάς σου είναι 12.000 € 

 
 

 

Κατάγεσαι από την Αίγυπτο. Η οικογένεια σου είναι µουσουλµάνοι. Ο πατέρας σου 

έχει κατάστηµα µε είδη που εισάγει από την Αίγυπτο. Το µηνιαίο εισόδηµα της 

οικογένειάς σου είναι 1.200 € 

 

 
 

Είσαι παιδί γιατρών. Ο πατέρας σου είναι χειρούργος, σε µεγάλη ιδιωτική κλινική, 

και η µητέρα σου παιδίατρος. Το εισόδηµα της οικογένειας ανέρχεται στα 8.000€ τον 

µήνα. 

 

 
 

Η οικογένεια σου ήρθε από τη Ρουµανία πριν 6 χρόνια. Ο πατέρας σου φέτος 

αναγκάστηκε να γυρίσει Ρουµανία, γιατί δε βρίσκει δουλειά στην Ελλάδα. Η µητέρα 

περιµένει το τρίτο σου αδερφάκι και δεν εργάζεται.  

 
 

Είσαι παιδί εύπορης οικογένειας. Ο πατέρας σου έχει ναυτιλιακή εταιρία και 3 

εργοστάσια, έχεις ένα µικρότερο/η αδελφό/η, η µητέρα σου ασχολείται µε 

φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Το µηνιαίο εισόδηµα της οικογένειάς σου είναι 

100.000 € 

 

 
 

 

Είσαι παιδί µονογονεϊκής οικογένειας, ζεις µε την µητέρα σου, που εργάζεται σε 

ιδιωτική εταιρία. Ο πατέρας σου σας εγκατέλειψε όταν ήσουν µικρός/η. Το µηνιαίο 

εισόδηµα της οικογένειάς σου είναι 1.200 € 
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Είσαι παιδί εµπόρων. Οι γονείς σου διατηρούν κατάστηµα γυναικείας ένδυσης. Έχεις 

έναν µεγαλύτερο αδερφό. Το µηνιαίο εισόδηµα της οικογένειάς σου είναι 3.500 € 

 

 
 

Εσύ και η οικογένεια σου µόλις ήρθατε από τις Φιλιππίνες. Ο πατέρας σου δουλεύει 

ως κηπουρός. ∆υσκολεύεσαι µε την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας. Το µηνιαίο 

εισόδηµα της οικογένειάς σου είναι 850 € 

 

 
 

Ο πατέρας σου δούλευε σε εργοστάσιο και η µητέρα σου σε κατάστηµα ρούχων. Το 

εργοστάσιο έκλεισε και ο πατέρας σου δεν µπορεί να βρει δουλειά τους τελευταίους 8 

µήνες.  Τα βγάζετε δύσκολα πέρα. 

 
 

 

 

Ο πατέρας σου είναι υπουργός και η µητέρα σου δικηγόρος. Έχεις 2 µικρότερα 

αδέρφια και ζεις στα Β. προάστια. Το µηνιαίο εισόδηµα της οικογένειάς σου είναι 

7.000 € 

 
 

 

Είσαι µοναχοπαίδι. Ο πατέρα σου αντιµετωπίζει κινητικά προβλήµατα και δεν µπορεί 

να εργαστεί, η µητέρα σου εργάζεται ως γραµµατέας σε εταιρία. Στο σπίτι µένει µαζί 

σας και η γιαγιά σου. Το µηνιαίο εισόδηµα της οικογένειάς σου είναι 1.000 € 

 

 

 
   Η οικογένεια σου είναι από την Ινδία και µένετε µαζί µε την οικογένεια του θείου 

σου σε ένα υπόγειο διαµέρισµα στο κέντρο της Αθήνας.   Το µηνιαίο εισόδηµα της 

οικογένειάς σου είναι 300 € 
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Παράρτηµα 2: 

Προτεινόµενες ερωτήσεις: 

Ερώτηση Καταφατική Απάντηση Αρνητική απάντηση 

1. Μπορείτε να πάτε στον 

κινηµατογράφο κάθε 

εβδοµάδα; 

Ένα  βήµα µπροστά Παραµένετε στη θέση σας 

2. Αγοράζετε πάντα 

επώνυµα ρούχα; 

Ένα βήµα µπροστά Παραµένετε στη θέση σας 

3.  Μπορείτε να πάτε ένα 

ταξίδι στο εξωτερικό; 

∆υο βήµατα µπροστά Παραµένετε στη θέση σας 

4. Αν είστε αδύνατοι στα 

µαθήµατα σας, µπορείτε 

να κάνετε ιδιαίτερα 

Ένα βήµα µπροστά Παραµένετε στη θέση σας 

5. Είστε δηµοφιλής στο 

σχολείο; 

Ένα βήµα µπροστά Ένα βήµα πίσω 

6. Αν αρρωστήσετε 

µπορείτε να πάτε σε 

ιδιωτικό νοσοκοµείο; 

∆υο βήµατα µπροστά Ένα βήµα πίσω 

7. Έχεις το δικό σου 

δωµάτιο στο σπίτι σου 

Ένα βήµα µπροστά Παραµένετε στη θέση σας 

8. Στα 18 σου µπορείς να 

αγοράσεις αυτοκίνητο; 

∆υο βήµατα µπροστά Ένα βήµα πίσω 

9. Οι γονείς σου σού 

δίνουν χαρτζιλίκι κάθε 

µέρα 

Ένα βήµα µπροστά Παραµένετε σταθεροί 

10.  Πιστεύετε ότι οι 

συµµαθητές σας σάς 

κοροϊδεύουν για κάποιο 

λόγο; 

Ένα βήµα πίσω Παραµένετε σταθεροί 

11. Μπορείς να βγεις για 

φαγητό µε τους γονείς σου 

µια φορά την εβδοµάδα; 

Ένα βήµα µπροστά Παραµένετε σταθεροί 

12. Μπορείς να πηγαίνεις 

στα πάρτι, που σε καλούν 

οι συµµαθητές σου; 

Ένα βήµα µπροστά Παραµένετε σταθεροί 

13. Πηγαίνεις κάθε χρόνο 

καλοκαιρινές διακοπές; 

Ένα βήµα µπροστά Ένα βήµα πίσω 

14. Σε καλούν συχνά οι 

συµµαθητές σου στο σπίτι 

τους; 

Ένα βήµα µπροστά Παραµένετε στη θέση σας 

15. Τα σαββατοκύριακα 

µπορείτε να πάτε στο 

εξοχικό σας. 

Ένα βήµα µπροστά Παραµένετε στη θέση σας 

16.  Έχεις τη δυνατότητα 

να καλέσεις τους φίλους 

σου σπίτι σου;                              

Ένα βήµα µπροστά Παραµένετε στη θέση σας 

17. Έχεις τον δικό σου 

υπολογιστή; 

Ένα βήµα µπροστά Παραµένετε στη θέση σας 
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18. Μπορείς να 

ασχοληθείς µε διάφορα 

χόµπι (ζωγραφική, 

αθλητισµό κ.τ.λ.); 

Ένα βήµα µπροστά Παραµένετε στη θέση σας 

19. Αισθάνεσαι ότι οι 

συµµαθητές σου σε 

αποφεύγουν ή σε 

αποκλείουν από κοινές 

δραστηριότητες 

Ένα βήµα πίσω Παραµένετε στη θέση σας 

20. Πηγαίνεις κάθε µέρα 

σχολείο; 

Ένα βήµα µπροστά Ένα βήµα πίσω 

 

 

 

 

 

 

 

 


