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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

- Γνωριμία Ομάδας:  Όλη η ομάδα σε κύκλο. Λέμε τα ονόματά μας και τις 
προσδοκίες μας από το συγκεκριμένο εργαστήρι 

- Προβολή στο youtube: Προβάλουμε ένα απόσπασμα από την «Αιολική γη» 
του Ηλία Βενέζη 

- Συζήτηση : «Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας»   Με αφορμή το απόσπασμα, 
συζητάμε για το τι θα παίρναμε εμείς μαζί μας, σε περίπτωση που…   

- Κολάζ: «Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας»  Γράφουμε ή ζωγραφίζουμε τι θα 
παίρναμε μαζί μας και το κολλάμε πάνω  σε μία χάρτινη βαλίτσα 

- Ανάγνωση αποσπάσματος βιβλίου: Διαβάζουμε το σχετικό απόσπασμα, 
από το βιβλίο των Κάντζου και Νικολούδη «Τι θα πάρω μαζί μου φεύγοντας» 
(ΕΚΔΙΣΥ,2016) 

- «Ανακαλύπτω τα αντικείμενα μέσα στη βαλίτσα»  Βρίσκουμε τα 
αντικείμενα που αναφέρονται στο απόσπασμα του βιβλίου, βγάζοντάς τα 
μέσα από τη βαλίτσα.  

- Χωρισμός σε  ομάδες:  
    Α) Η πρώτη ομάδα, επιλέγει ένα αντικείμενο από αυτά που  έχει η  βαλίτσα 
και συμπληρώνει σε ένα χαρτί τους λόγους που η Nur διάλεξε αυτό το 
αντικείμενο για να το πάρει μαζί της.  
Β) Η δεύτερη ομάδα, επιλέγει ένα αντικείμενο από αυτά που  έχει η  βαλίτσα και 
συμπληρώνει σε ένα χαρτί , τη σχέση του συγκεκριμένου αντικειμένου, με το 
τώρα, με  το εδώ, με το εμείς, με το ευρύτερο περιβάλλον. 
Γ) Η τρίτη ομάδα, συμπληρώνει  μια σελίδα από το ημερολόγιο της Nur. 
Δ) Η τέταρτη ομάδα, κάνει μια ζωγραφιά της Nur. 
Οι ομάδες παρουσιάζουν τη δουλειά τους. 



- Έργα τέχνης:  Αναπαριστάνουμε με το σώμα μας, ως  παγωμένη εικόνα, 
έργα τέχνης  με θέμα τους πρόσφυγες. Λέμε μια χαρακτηριστική φράση που 
να υποδηλώνει τη συναισθηματική κατάσταση. 

- Ποίημα : Διαβάζουμε το ποίημα της  Nicola Davies: Την ημέρα που ο 
πόλεμος ήρθε»  

- Τα καραβάκια της ελπίδας:  Φτιάχνουμε με χαρτοδιπλωτική τα καραβάκια 
της ελπίδας, γράφουμε το όνομά μας και ένα μήνυμα. 

- Αποχαιρετισμός της ομάδας: Σε κύκλο αποχαιρετιζόμαστε, λέγοντας το «τι 
θα πάρουμε  μαζί μας φεύγοντας», από το συγκεκριμένο εργαστήρι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


