
Κλάδος 
Αστεριών 

ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ.. ΠΑΝΤΟΥ 

ώστε η πράξη τους…. 

να δείχνει τη θέση τους!!!! 

Στόχος :  Ένας  από  τους  τρεις  άξονες  πάνω  στους  οποίους  κινείται  το  Οδηγικό 

Παιδαγωγικό  Πρόγραμμα  είναι  ο  Άξονας  «Προσφορά».  Τα  Αστέρια  μέσα  από 

καθημερινές δραστηριότητες θα πρέπει να  αντιληφθούν, ότι προσφορά σημαίνει να 

ενεργώ καθημερινά και να είναι η προσωπική μου θέση μέσα στο περιβάλλον που 

ζω. 

Παραμύθι  : “Το Αστέρι που δεν μιλά με λέξεις.” 

Γενικά  : Το πρόγραμμα είναι  βασισμένο στον Άξονα «Προσφορά». Τα Αστέρια θα 

πρέπει να   έχουν την δυνατότητα μέσα από συγκεντρώσεις στους Γαλαξίες τους, να 

κάνουν  δράσεις/πράξεις  προσφοράς  αλλά  και  να  παίρνουν  ερεθίσματα  ώστε  να 

κάνουν δράσεις/πράξεις προσφοράς και σε άλλους χώρους στους οποίους κινούνται 

δηλαδή την οικογένεια τους, την γειτονιά τους, το σχολειό τους, την πόλη τους και τη 

φύσ



Έναρξη Παιχνιδιού 

Στην  πρώτη  συγκέντρωση,  που  θα  ξεκινήσετε  το  παιχνίδι    “Πάντα  Φίλοι  και  … 

παντού”  καλό  είναι  και  πάντα    ανάλογα  την  ομάδα  σας,  να  θέσετε  από  κοινού  το 

στόχο όπως περιγράφεται στην αρχή της επιστολής. Μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

της συγκέντρωσης σας, προτείνεται να περιέχονται τα παρακάτω: 

1.  Μαζί με τα παιδιά δημιουργείστε την ιστορία παραμύθι με τίτλο   “Το Αστέρι 

που δεν μιλά με λέξεις”. Το νόημα της ιστορίας σας θα πρέπει να είναι ότι το 

Αστέρι  δεν  μιλά  με  λέξεις  αλλά  με  πράξεις  και  είναι  Πάντα Φίλος  αλλά  και 

Παντού.  Οι  πράξεις  του  δείχνουν  ότι  προσφέρει  και  βοηθά  στην 

καθημερινότητα σαν ομάδα αλλά και σαν μονάδα   αλλά και παροτρύνει και 

τους υπόλοιπους να κάνουν το  ίδιο με “μότο” ΚΑΝΤΟ ΣΑΝ ΑΣΤΕΡΙ!!! Έχετε 

τη δυνατότητα να το οπτικοποιήσετε, να το ζωγραφίσετε, να το κάνετε κολλάζ 

ή ότι άλλο αποφασίσετε. 

2.  Μπορείτε  στην  πρώτη  αυτή  συγκέντρωση  να  κάνετε  παραλλαγή  παιχνιδιών 

που  θα  βοηθούν  τα  Αστέρια  να  κατανοήσουν  τα  νοήματα  των  λέξεων 

προσφέρω,  κοινωνική  συμμέτοχη,  βοηθώ,  μοιράζομαι.  Για  παράδειγμα 

φτιάξτε  παζλ  με  εικόνες  από  το  διαδίκτυο  με  παιδιά  που  προσφέρουν  στο 

σχολειό τους, στην οικογένεια τους, στη Φύση ώστε να αντιληφτούν τα παιδιά 

τόσο την έννοια όσο και vα πάρουν το κατάλληλο ερέθισμα και να συνδέσουν 

το  νόημα  με  την  πράξη.  Επίσης  μπορείτε  να  κάνετε  διάφορα  παιχνίδια 

μνήμης, μεγάλα παιχνίδια, σκυταλοδρομίες όπου θα πρέπει να συνεργαστούν 

και συνεπώς ο ένας να βοήθα τον άλλο. Το κλειδί είναι η Φαντασία!!!! 

3.  Επίσης μπορείτε να κατασκευάσετε το πίνακα της Προσφοράς… Δεν υπάρχει 

περιορισμός  στον  τρόπο,  στα  υλικά    και  στο  μέγεθος.  Μπορεί  να  είναι 

ατομικός για κάθε Αστέρι ή και ομαδικός για όλο το Γαλαξία. Σκεφτείτε μήπως 

είναι  και  συνδυασμός  αυτών.  Όμως  μην  ξεχνάτε  αν  κάνετε  ένα  για  κάθε 

Αστέρι  ή  είναι  ένα  κομμάτι  του  ομαδικού  για  κάθε Αστέρι … προσθέστε  και 

για  εσάς  με  το  όνομα  σας.  Μην  ξεχνάτε  πως  αποτελούμε  πρότυπα  για  τα 

παιδιά και σίγουρα είναι στην ηλικία που μιμούνται.  Ο πίνακας αυτός μπορεί 

να χωρίζεται με τρόπο ώστε να είναι καταγεγραμμένες οι 6 κατηγορίες καθώς 

και  πότε,  πού  και  πώς θα υλοποιηθούν.  Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες σας,



περίεργα  υλικά  για  να  αποτυπώσετε  τις  ημερομηνίες,  εικόνες  για  να 

αποτυπώσετε  τις  τοποθεσίας  και  αντικείμενα  για  να  αποτυπώσετε  τις 

δραστηριότητες. 

Τρόπος Υλοποίησης 

Η υλοποίηση θα γίνει μέσα σε ένα εξελισσόμενο παιχνίδι φάσεων που τα Αστέρια θα 

μπορούν  να  δράσουν  είτε  ομαδικά  μέσα  από  το  Γαλαξία  είτε  ατομικά  με 

δραστηριότητες που θα κάνουν π.χ. για την οικογένεια τους, την γειτονιά τους κ.λ.π. 

Για  να  είναι  δυνατή  η  συνειδητοποίηση  των  αποτελεσμάτων  ώστε  να  γίνει 

καθημερινότητα για τα Αστέρια, τα αποτελέσματα θα οπτικοποιούνται μέσα από τη 

δημιουργία ενός αστεριού με 6 αχτίδες (όπως εσείς και τα Αστέρια το φανιστείτε και 

το αποφασίσετε) που θα είναι σε κίνηση. 

Οι αχτίδες συμβολίζουν τους παρακάτω χώρους υλοποίησης : 

1.  Πάντα Φίλοι και…Παντού : Στο φίλο μου 

2.  Πάντα Φίλοι και.. Παντού : Στο γαλαξία μου 

3.  Πάντα Φίλοι και .. Παντού: Στην οικογένεια μου 

4.  Πάντα Φίλοι και … Παντού : Στο σχολείο μου 

5.  Πάντα Φίλοι και … Παντού : Στη γειτονιά‐ πόλη μου 

6.  Πάντα Φίλοι και … Παντού : Στη Φύση 

Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί με συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και 

λήξης του παιχνιδιού. 

Σε  μία  συγκέντρωση  που  εσείς  θα  έχετε  προετοιμάσει  θέστε  την  εναρκτήρια 

ημερομηνία και στη συνέχεια εξελίξτε το παιχνίδι στους χρόνους που πιστεύετε εσείς 

ότι  θα  ικανοποιήσει  το  στόχο σας.  Όμως  είναι  πολύ σημαντικό  να  το  οριοθετήσετε 

χρονικά και ακόμα πιο σημαντικό να συναποφασίζετε μαζί με τα Αστέρια. 

Επίσης  δεν  υπάρχει  συγκεκριμένη  σειρά  δράσεων  ανά  θεματική  κατηγορία  (φίλο 

μου, πόλη μου, οικογένεια μου κλπ). Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε με τα Αστέρια



την ακολουθία και να τροποποιήσετε συναποφασίζοντας πάντα με τα Αστέρια τυχόν 

αλλαγές στο πλάνο. 

Δεν υπάρχει περιορισμός στις δράσεις που μπορούν να γίνουν. 

Αναζητήστε  και  ερευνήστε,  δημιουργήστε  και  φανταστείτε  πως  τα  Αστέρια  του 

Γαλαξία σας μπορούν να πετύχουν το στόχο που θέσατε από κοινού . 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις τοποθεσίες υλοποίησης των δραστηριοτήτων 

σας. 

Μπορούν να είναι μέσα στο Γαλαξία σας αλλά και έκτος Γαλαξία, χώροι τέτοιοι ώστε 

να δίνεται το κατάλληλο ερέθισμα για το επιδιωκόμενο ερέθισμα. 

Μπορείτε να : 

☺  Βγείτε στη πλατεία της πόλης σας 

☺  Συνεργαστείτε  με  άλλους  φορείς  και  οργανώσεις  που  δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή σας και ο στόχος τους σας εξυπηρετεί 

☺  Συνεργαστείτε με τα σχολεία της περιοχής σας 

☺  Επικοινωνήστε  το  στόχο  σας  με  γονείς  και  άλλα  μέλη  της  οικογένειας  των 

παιδιών  της  ομάδα  σας  και  συνεργαστείτε  σε  επίπεδο  οργάνωσης  αλλά  και 

υλοποίησης  μιας  συγκέντρωσης  και  δραστηριοτήτων  ατομικών  στο 

οικογενειακό περιβάλλον 

☺  Επισκεφτείτε θεματικούς χώρους που θα επηρεάσουν τα παιδιά



Για το Αρχηγείο του Γαλαξία 

Κάντε μια έρευνα στην περιοχή/πόλη/περιφέρεια σας με πιθανά μέρη που 

θα  μπορούσαν  να  εξυπηρετήσουν  το  στόχο  σας.  Αναζητήστε  φορείς, 

ιδρύματα  δημόσια  κτίρια,  πάρκα  (θεματικά  ή  μη),  οικογενειακό 

περιβάλλον, χώρους άθλησης, παιδικές χαρές κλπ. 

Παρουσιάστε τα ευρήματα σας μέσα από λίστα  στο Γαλαξία και δώστε το 

κατάλληλο  ερέθισμα στα παιδιά με  ένα παράδειγμα. Η  λίστα θα  είναι  η 

ατομική σας συνεισφορά στο στόχο σας που θα έχει και λειτουργική αξία 

καθώς  θα  βοηθήσει  στη  δημιουργία    του  Πίνακα  Προσφοράς  και  την 

οριοθέτηση των τοποθεσιών υλοποίησης των δραστηριοτήτων σε κάθε μια 

από τις 6 κατηγόριες. 

Κάθε φορά που κάποια φάση ολοκληρώνεται, περιμένουμε φωτογραφίες 

και  ένα  άρθρο  για  να  δημοσιοποιήσουμε  το  γεγονός  και  να  μάθουν  τι 

κάνουν τα Αστέρια από την μια άκρη της Ελλάδας έως την άλλη. 

Φτιάξτε  τη  δική σας  εφημερίδα που θα συμπληρώνεται  κάθε φορά που 

ολοκληρώνεται μια φάση του παιχνιδιού. Στο τέλος θα δημοσιευθούν όλες 

και θα αποστέλλουν σε όλη την Ελλάδα. 

Η  επιστολή  δεν  τελειώνει  σε  αυτό  το  σημείο  …..  συνεχίζεται  ….  συνεχίζεται….. 

συνεχίζεται….. 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΤΕ!!!! 

Με Διαγαλαξιακούς Χαιρετισμούς 

ΤΖΟΒΑΝΑ ΝΤΙΝΑ ΚΩΣΤΗΣΚΑΤΕΡΙΝΑΤΑΚΗΣ 

ΕΛΕΝΗΑΓΓΕΛΙΚΗΜΑΝΙΑ


