
ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ……THE VALUES OF LIFE 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ……………………..THE RESPONSIBILITY 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY 
 

 Μάθημα 1:  Νιώθω υπερήφανος όταν ....../ I feel proud when…. 

 Μάθημα 2.  Τα μάτια που βλέπουν./ The eyes who see. 

 Μάθημα 3.  Συμβουλές στους κατόχους σκυλιών του κόσμου./Advice to 
dogs owners. 

 Μάθημα 4.  Ένας καλύτερος κόσμος./ A better world. 

 Μάθημα 5.  Φροντίζοντας για την γωνία του σπιτιού./ Take care a spot at 
your home. 

 Μάθημα 6.  Κάνοντας ότι καλύτερο μπορώ./ Doing the best I can. 



 

 Μάθημα 7.  Καλοί, υπεύθυνοι 
βοηθοί./Good and responsible people. 

 Μάθημα 8.  Σκεφτόμενοι σχετικά με 
ευθύνες./ Considering our responsibilities. 

 Μάθημα 9.  Εκτιμώντας την 
υπευθυνότητα των γονιών μου./ We 
appreciate our parents responsibilities. 

 Μάθημα 10.  Οι ευθύνες μου στο σπίτι/My 
responsibilities to my house. 

 Μάθημα 11.  Υπεύθυνες επιλογές/ 
Responsibible choices 

 Μάθημα 12.  Βοηθώντας άλλους/ Helping 
others 
 



ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ      1:ΝΙΩΘΩ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΟΤΑΝ…..  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 Τι είναι υπευθυνότητα./ What is responsibility. 

 Τι σημαίνει αυτό./ What is that means. 

 Σαν δάσκαλος/α ποιά είναι η δουλειά μου;/ What is 
my job like a teacher? 

 Για ποιο πράγμα είμαι υπεύθυνος/η; (Σωστά.  
Έρχομαι στο σχολείο να σας διδάξω.  Και σας 
διδάσκω αριθμούς και γράμματα και..........)/I am 
responsible for what things? 

 Κι εσείς είστε μαθητές.  Για τι είστε υπεύθυνοι;/ As 
students for what are you responsible? 

 Πως νοιώθετε όταν κάνετε καλά κάτι;/ How do you 
feel when you do something good? 

 



ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ      1  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ζητήσαμε από τα παιδιά να σκεφτούν μία φορά 
που ήταν περήφανα πού βοήθησαν, δηλαδή 
περήφανα που ήταν υπεύθυνα. Έπειτα τα 
ζητήσαμε να σταθούν σένα κύκλο και το κάθε 
παιδί με τη σειρά είπε την  πρόταση:  «Νοιώθω 
περήφανος /η όταν...........»/ I feel proud when….. 

 Τελειώσαμε με ένα τραγούδι για την αγάπη. 

 



 
 

ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ      2 : ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 Υπευθυνότητα είναι το να κάνω τη δουλειά μου./ 
Responsibility is to doing my work. 

 Υπευθυνότητα είναι το να νοιάζομαι./ Responsibility 

is to care. 

 



ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ      2  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 Ζητήσαμε από το κάθε παιδί να γίνει ζευγάρι με ένα 
άλλο παιδί.  Το ένα υποκρίνεται ότι είναι ο σκύλος-
οδηγός και το άλλο υποκρίνεται ότι είναι το τυφλό 
άτομο.  Το «τυφλό» παιδί, μπορεί να βάλει το χέρι του 
στον ώμο του υποτιθέμενου «σκύλου». Έπειτα 
αλλάζουν ρόλους.  Μετά τους κάνουμε τις εξής 
ερωτήσεις: 

 Πως νοιώσατε σαν ο «οδηγός σκύλος»; 

 Πως νοιώσατε σαν το τυφλό άτομο όταν ο 
υποτιθέμενος «οδηγός σκύλος» ήταν προσεχτικός και 
υπεύθυνος; 

 Φοβήθηκε κάποιος /α ότι ο «οδηγός σκύλος» δεν θα 
ήταν υπεύθυνος; 

 Τι είδους πράγματα θέλετε ο «οδηγός σκύλος» σας να 
κάνει; 

 

 We asked from each student to be a 
couple with another student and play the 
game of a blind man with his dog. We made 
questions in order to express this 
experience.  



ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ      3 : ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 
ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

  

 Συζήτηση:  «Στο προηγούμενο μάθημα, παίξατε με 
τη σειρά τους οδηγούς σκύλους»  

 Αν ήσασταν οδηγός σκύλος, πως θα θέλατε να σας 
φέρεται ο κάτοχός σας; 

 Σχεδιάσαμε την εικόνα ενός σκύλου και όλους τους 
τρόπους με τους οποίους θα ήθελε να είναι 
υπεύθυνος ο κύριός του.   

 

 We had a conversation about dogs rights and 

we made the picture of a dog and all the ways 

that he would like to treat him. 



ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 4: ΕΝΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

 Υπευθυνότητα είναι το να βοηθάς να γίνει ένας 
καλύτερος κόσμος. Responsibility is to make the 

world a better place. 

 Δραστηριότητα  
Ένα σχέδιο που ενισχύει την παραπάνω ιδέα είναι 
το να φυτέψετε μερικά λουλούδια.  Τα παιδιά θα 
μπορούσαν να αναλάβουν την ευθύνη να 
φυτέψουν και να ποτίζουν τα λουλούδια./ One 

plan is to plant some flowers at the school garden 

and take care of it. 

 



ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 5 
 ΦΡΟΝΤΊΖΟΝΤΑΣ ΜΊΑ ΓΩΝΙΆ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ. 
 

• Ζητήσαμε από τα παιδιά να αναλάβουν ένα 
δωμάτιο του σπιτιού ,το οποίο θα έπρεπε να είναι 
πάντα τακτοποιημένο λόγω της δικής τους 
φροντίδας. 

 We asked from the children to take care for a week 

a room at their house. 



ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 6 
 ΚΆΝΟΝΤΑΣ ΌΤΙ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΜΠΟΡΏ. 
 

 Ποιές είναι oι ευθύνες σου στο σχολείο; 

 Πως νοιώθεις όταν κάνεις κάτι καλά; 

 Τι λες στον εαυτό σου τότε; 

 Ποια θετικά πράγματα μπορείς να πεις στον εαυτό 
σου όταν κάτι είναι δύσκολο;  

 Ιστορία:  Διαβάσαμε τον «λαγό και τη χελώνα»  
σχετικά με κάποιον που συνέχιζε να προσπαθεί. 

 

 We read a story about someone who keeps trying to 

achieve , although it seems difficult. 



ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 7 
ΚΑΛΟI, ΥΠΕΘΥΝΟΙ ΒΟΗΘΟI 
 

 Κάναμε ανακεφαλαίωση στις αγαπημένες 
Προτάσεις των παιδιών από  προηγούμενο 
μάθημα. 

 We reconsider all the favourite thoughts of the 

children from lesson 1. 

 



ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 8 
ΣΚΕΦΤΟΜΕΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 

 Δραστηριότητα  
Επιλέξαμε διάφορα επαγγέλματα για τα οποία 
νομίζουμε ότι παιδιά αυτής της ηλικίας θα ήξεραν 
σχετικά από την κοινότητά τους, όπως 
πυροσβέστες, νοσοκόμες κλπ.  

 We spoke about the responsibilities some works 

have and they are known to the students. 



ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 9 & 10 
 ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΜΟΥ. 
 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 Πως είναι οι υπεύθυνες μητέρες; 

 Τι είδους πράγματα κάνουν; 

 Πως είναι οι υπεύθυνοι πατέρες; 

 Τι είδους πράγματα κάνουν; 

 Ποιός άλλος είναι υπεύθυνος για διάφορα πράγματα 
στην οικογένειά σου; 

 Τι κάνει /κάνουν; 

  

 

 How are the responsible mothers? 

 What are they doing? 

 How are the responsible fathers? 

 What are they doing? 

 Who other is responsible to your family? 

 What is he doing? 



ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 11 
 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ 
 

 Υπευθυνότητα είναι το να είσαι δίκαιος.  

 Έπειτα μιλήστε σχετικά με τους κανόνες στην τάξη 
και συζητείστε τους. 

 Ποιοι κανόνες είναι δίκαιοι; 

 Ποιοι σας αρέσουν; 

 Γιατί; 

 Ποια είναι τα καλά πράγματα που συμβαίνουν 
επειδή έχουμε τους κανόνες; 

 Υπάρχουν άλλοι κανόνες που θα σας άρεσαν; 

 

 Discusse about the meaning and the importance of 

rules in our lives. 



ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 12 
  
ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

 Υπευθυνότητα είναι το να δείχνεις φροντίδα (να 
νοιάζεσαι). 

 Υπευθυνότητα είναι το να βοηθάς τους άλλους 
όταν χρειάζονται βοήθεια. 

 Δημιουργούμε μια ευκαιρία για τα παιδιά να 
βοηθήσουν τους άλλους. 

 We decided to help other people with some ways. 


