
 

Πάμε Διακοπές! 

Υλικά: κάρτες σεναρίου, χαρτιά, μαρκαδόροι   

Βήματα:  

1. χωρίστε την ομάδα σε μικρότερες των 5-6 ατόμων. 

2. διαβάστε στις ομάδες το παρακάτω σενάριο: 

Έφτασε τελικά η ώρα να πάτε διακοπές με μια παρέα 10 φίλων. 

Οργανώνετε το ταξίδι σας εδώ και βδομάδες και έχετε αποφασίσει να 

κατασκηνώσετε, με μια μεγάλη σκηνή των 10 ατόμων, σ’ ένα ξέφωτο στο 

δάσος κοντά σε μία λίμνη. Έχετε λίγο χρόνο να βάλετε τα τελευταία 

πράγματα στο σάκο σας 

Δώστε λίγο χρόνο στις ομάδες να γράψουν ατομικά σε ένα φύλλο 

χαρτί ποια θα είναι αυτά. Ζητήστε από τις ομάδες να ενημερώσουν τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας τι πήραν. Στη συνέχεια, ρωτήστε τους, αν 

θα έκαναν κάποια αλλαγή στο σάκο τους; Γιατί; 

3.  συνεχίστε με το σενάριο: 

Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι, φτάνετε στο ξέφωτο. Υπάρχει κοντά ένα 

πηγάδι με πόσιμο νερό και έχετε την άδεια να κόψετε ξύλα και να ανάψετε 

φωτιά. Δεν υπάρχουν άλλες παροχές, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν 

υπάρχουν ενήλικες ή ομαδάρχες. Στήνετε μόνοι σας την σκηνή , κολυμπάτε 

και ετοιμάζεστε για μια βδομάδα διασκέδασης! Ωστόσο, μέχρι το βράδυ της 

πρώτης μέρας, υπάρχουν ήδη διαφωνίες για το πώς πρέπει να λειτουργεί η 

κατασκήνωση. Κάντε ένα συμβούλιο! 

4. ζητήστε από την κάθε ομάδα να καταρτίσει έναν ‘’κανόνα’’ 

λειτουργίας της κατασκήνωσης, που θα τηρείται από όλους. Λάβετε 

υπόψη σας ότι ο κανόνας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

και τις επιθυμίες όλων των κατασκηνωτών και να διασφαλίζει την 

αρμονική συμβίωσή τους.  



 

5. Κάθε ομάδα αναρτά τoν κανόνα της. Αν υπάρχουν ίδιοι ή 

παραπλήσιοι κανόνες συγχωνεύονται, ώστε να καταρτιστεί στο τέλος 

ένας ενιαίος ‘’κανόνας’’ για όλους. 

6. Ρωτήστε τις ομάδες: πώς λήφθηκαν οι αποφάσεις, πώς 

ξεπεράστηκαν οι διαφωνίες, πάνω σε ποιες αξίες στηρίχθηκαν, ώστε 

να αποφασίσουν τους συγκεκριμένους κανόνες; Συζητήστε, τέλος, αν 

ο κανόνας που καταρτίστηκε τους θυμίζει κάτι; Ποια σχέση μπορεί να 

έχει ο δικός τους ‘’κανόνας’’ με την Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου.  

7. Συνεχίστε το σενάριο μοιράζοντας σε κάθε ομάδα από μία κάρτα. 

Δώστε λίγο χρόνο στις ομάδες να σκεφτούν πώς θα λύσουν το 

πρόβλημα που προέκυψε και συζητήστε το κάθε πρόβλημα όλοι μαζί. 

Υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις για την επίλυση των 

προβλημάτων; Γιατί; 

       

 


