




























































 

Η βαλίτσα του κ. 2Π 
 

Βασικοί στόχοι της εκπαιδευτικής βαλίτσας: 

 Η καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού πολίτη σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 Η ευαισθητοποίηση γύρω από τα παγκόσμια ζητήματα και την αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. 

 Να ανακαλύψουν τον δικό τους ρόλο ως Πολίτες του κόσμου. 

 
      Η αφόρμηση δόθηκε από τη βαλίτσα που μας έστειλε η Actionaid, την οποία μας έφερε ο ταχυδρόμος και τα 

παιδιά εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να δούμε τι περιέχει και τι μπορούμε να κάνουμε με όλα αυτά.     
      Φυσικά τα παιδιά ενθουσιάστηκαν όταν από την βαλίτσα ξεπήδησε ο κ. 2Π και άρχισε να μιλάει μαζί τους και να 
τους εξιστορεί όσα έζησε στα ταξίδια του.  
      Τους έδειξε τις φωτογραφίες και το άδειο μπουκαλάκι που είχε στις τσέπες του γιλέκου του και μοιράστηκε μαζί 
τους την ανησυχία του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μερικοί άνθρωποι στον κόσμο.  
      Τα παιδιά συναισθάνθηκαν τους ανθρώπους αυτούς που έχουν τόσα προβλήματα και με γνήσιο ενδιαφέρον 
λέγανε πως όταν μεγαλώσουν θα πάνε οι ίδιοι από κοντά να τους βοηθήσουν δίνοντας τους όσα χρειάζονται για να 
είναι όλοι οι άνθρωποι χαρούμενοι. 
      Ο κ. 2Π ανέφερε στα παιδιά πώς ξεκίνησε να ψάχνει τη θέση 2Π και τους παρακίνησε να τον βοηθήσουν και να 
ψάξουν μαζί του για να βρουν αυτή τη θέση στον κόσμο. 
      Τα παιδιά άρχισαν να προβληματίζονται… Πού να είναι άραγε η θέση 2Π;… και τι να σημαίνει άραγε το όνομα 
του κ. 2Π;… Κάπως έτσι ξεκίνησε το δικό μας ταξίδι της αναζήτησης της θέσης 2Π…  
 

Δραστηριότητες 
 

1. Αναζήτηση της θέσης 2Π 
   Βρίσκουμε στο διαδίκτυο χάρτες της γης με διάφορα σημεία ενδιαφέροντος (πολιτικούς, γεωφυσικούς, 
θεματικούς, από δορυφόρο) και τη φωτογραφία του χωρίου μας και τα εκτυπώνουμε. 
   Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 2 ατόμων και καλούνται να παρουσιάσουν ένα χάρτη της γης.  Τα 
παιδιά κάθε ομάδας εικάζουν πού μπορεί να βρίσκεται η θέση 2Π και δίνουν επιχειρήματα. 
   Έπειτα από έντονο προβληματισμό και πολλές και διαφορετικές απαντήσεις τα παιδιά αποφασίζουν ότι η 
θέση 2Π είναι το χωριό μας, τα Άνω Πορόϊα γιατί αλλιώς λέγονται και Πάνω Πορόϊα… χωρίς να είναι αρκετά 
σίγουροι ακόμη. 
   Κοιτάζουμε από το παράθυρό μας, όπως έκανε ο κ. 2Π ψάχνοντας να βρούμε τη θέση 2Π και 
ζωγραφίζουμε «Όπως βλέπουμε τον κόσμο από το παράθυρο του νηπιαγωγείου μας». 

 
 



 

2. Κατασκευή Παγκόσμιας Πολυκατοικίας 
   Κατασκευάζουμε την Παγκόσμια Πολυκατοικία με 6 ορόφους και 12 διαμερίσματα και στα διαμερίσματα  
τοποθετούμε οικογένειες από διάφορα μέρη του κόσμου. 
   Φτιάχνουμε χαλάκι για την πολυκατοικία και αφήνουμε τα αποτυπώματα των ποδιών μας. Λέμε «Γεια» 
και «Αντίο» σε διαφορετικές γλώσσες. Γράφουμε τη λέξη «Σ’ αγαπώ», τη λέμε σε διαφορετικές γλώσσες, 
παρατηρούμε πως γράφεται και βάζουμε την κάθε λέξη σε ένα διαμέρισμα. Ακούμε και τραγουδάμε το «Σ’ 
αγαπώ σ΄όλες τις γλώσσες». 
   Δημιουργούμε φύλλο εργασίας με θέμα «Γράφω τη λέξη «Σ’ αγαπώ» στα Ελληνικά και ζωγραφίζω έναν 
άνθρωπο που θέλω να του το πω και γράφω το όνομά του».  
   Παρακολουθούμε βίντεο και φωτογραφίες από ανθρώπους σε διαφορετικά μέρη του κόσμου και 
παρατηρούμε χαρακτηριστικά, ρούχα, γλώσσα, φαγητά, χορούς, τραγούδια και πως ζουν.  
   Τέλος, φτιάχνουμε μία βαλίτσα και βάζουμε μέσα αυτά που κάνουν όλους του ανθρώπους χαρούμενους: 
αγάπη, φροντίδα, φίλους, γονείς, φαγητό, νερό, σπίτι, σχολείο, νοσοκομείο, αγκαλιά, γέλιο και βάζουμε τη 
βαλίτσα στην είσοδο της πολυκατοικίας. 

           

 



 

3. Παραμύθι «Ο Αμίν έχασε το δρόμο του» από εκδ. Μεταίχμιο 
Ανάγνωση, δραματοποίηση του παραμυθιού και σύνδεση με τον κύριο 2Π. 

 
 

4. Ένας κόσμος, μα ποιος κόσμος 
   Τι μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε τη λέξη «κόσμος»; Φτιάχνουμε πέντε κύκλους διαφορετικού 
χρώματος και μεγέθους και ζωγραφίζουμε και γράφουμε το σπίτι μας, το χωριό μας, τη χώρα μας, την 
ήπειρό μας και τη Γη μας. Ψάχνουμε να βρούμε σε ποιο μέρος είναι η θέση 2Π και κάθε παιδί δίνει 
διαφορετική απάντηση «Η θέση 2Π είναι όλη η Γη ή τα Άνω Πορόια ή το σπίτι μου». Φτιάχνουμε ένα 
μόμπιλ με τους πέντε κύκλους και σαν τίτλο σε ορθογώνιο χαρτόνι γράφουμε «που είναι η θέση 2Π;».  
   Καταλήγουμε ότι η θέση 2Π μπορεί να είναι οπουδήποτε...μπορεί να είναι εκεί που περνάμε καλά. Η θέση 
2Π για τον καθένα είναι διαφορετική. 

 



 

5. Animation με τα ταξίδια του 2Π 
   Παρακολουθούμε animation με τα ταξίδια του 2Π. Γίνεται συζήτηση για το φαγητό και το νερό και 
συμπεραίνουμε ότι η Γη ανήκει σε όλους τους ανθρώπους και πρέπει να μοιράζονται δίκαια το νερό και το 
φαγητό.  
    

6. Φτιάχνουμε παζλ 
    Φτιάχνουμε τα πάζλ που υπήρχαν στη βαλίτσα του κυρίου 2Π, συζητάμε, συναισθανόμαστε, 
προβληματιζόμαστε και λέμε πως μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν τα ίδια 
δικαιώματα. 

 
 

7. Απειλούμενα είδη ζώων 
   Βλέπουμε τη φωτογραφία με το λυκάκι, διαβάζουμε το ποίημα από το ημερολόγιο και εστιάζουμε στα 
απειλούμενα ζώα του δάσος από το κόψιμο των δέντρων και τις πυρκαγιές.  
   Διαβάζουμε ένα  βιβλίο με τα απειλούμενα είδη ζώων και για την αναγκαστική μετακίνηση τους και όταν 
καταλαβαίνουμε ότι υπεύθυνοι είναι μερικοί άνθρωποι τότε αποφασίζουμε να προσέχουμε και να 
αγαπάμε τη φύση και το περιβάλλον που ζούμε και να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε 
αποφεύγοντας να πληγώσουμε τους άλλους ανθρώπους και τα ζώα.  
 

Αξιολόγηση - Αποχαιρετισμός 
    Περνάμε τις τελευταίες ώρες μας με τον κύριο 2Π, παίζουμε μαζί του, χορεύουμε και κάνουμε πάρτι. 
Έπειτα του φτιάχνουμε ένα καπέλο και του ζωγραφίζουμε μία ζωγραφιά.  
     Γράφουμε στο ημερολόγιο όσα περάσαμε και όσα μάθαμε με τον κύριο 2Π και καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι και έχουμε τα ίδια δικαιώματα και ο καθένας από όλους 
τους ανθρώπους ακόμη κι εμείς πρέπει να προσπαθούμε για να γίνεται δίκαιος καταμερισμός των πόρων 
της γης και να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας που έχουν κάποια ανάγκη.       
    Τέλος, αποχαιρετούμε τον κύριο 2Π και βγαίνουμε αναμνηστική φωτογραφία. Τον βάζουμε στη βαλίτσα 
και τον πηγαίνουμε στο ταχυδρομείο με την ελπίδα και την ευχή να συνεχίσει τα ταξίδια του στον κόσμο 
αλλά και στα σχολεία με σκοπό να εμπνέει και άλλα παιδάκια για να τα βοηθήσει να γίνουν ενεργοί πολίτες 
στον κόσμο από τώρα και όταν μεγαλώσουν για μια πιο ευτυχισμένη ζωή για όλους τους ανθρώπους! 

 



 

 
 

 






