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Βιωματικό εργαστήρι: 

«Προσφυγιά» 
 

 

 

Η παρούσα δράση με τίτλο: «Η 

βαλίτσα της προσφυγιάς» αποτελεί ένα 

βιωματικό εργαστήρι ενσυναίσθησης. 

Εφαρμόστηκε στην Α΄ τάξη με κάποιες 

παραλλαγές και είχε ως στόχο την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών 

στο προσφυγικό θέμα. Στην αρχή της 

δραστηριότητας τα παιδιά 

ενημερώθηκαν, ότι θα λάβουν μέρος σε 

μία ιστορία ταξιδεύοντας με τη φαντασία 

τους. Περιεγράφηκε ένα ειδυλλιακό 

τοπίο, με συνοδεία χαλαρωτικής 

μουσικής, ένα τοπίο όπου νιώθει κανείς 

όμορφα, ειρηνικά και ασφαλής. Στη 

συνέχεια μεταφέρθηκαν στο τοπίο αυτό 

νοητικά. Εκεί συνάντησαν κάποιον/α 

φίλο/η τους, που έμενε πολύ μακριά και 

έπαιξαν μαζί. Στη συνέχεια κλήθηκαν να 

ζωγραφίσουν στο χαρτί το παιδί που 

γνώρισαν. Έπειτα, ζητήθηκε από τα 

παιδιά να αφήσουν την ταυτότητα τους 

και να είναι το παιδί που ζωγράφισαν. Η 

μουσική υπόκρουση συνεχίστηκε, ενώ τα 

παιδιά κινούνταν στο χώρο της τάξης, 

κάνοντας ήρεμες και απαλές κινήσεις. 

Ξαφνικά, η μουσική σταμάτησε, έπαιξε 

ένα δελτίο ειδήσεων που ενημέρωνε, πως 

γίνεται πόλεμος. Τα φώτα έσβησαν και 

τα παιδιά έπρεπε να πάρουν μαζί τους 

ό,τι χρειάζονταν για να εγκαταλείψουν 

την χώρα. Με μουσική αγωνίας, 

ταξιδέψαν σε μία μικρή βάρκα, μέχρι να 

φτάσουν στην ακτή, όπου τους περίμεναν 

οι διασώστες. Τους φιλοξένησαν σε 

σκηνές. 

Τα παιδιά σε ομάδες, συζήτησαν τι 

είχαν πάρει μαζί τους, καθώς έφευγαν 

βιαστικά. Τα αποτελέσματα ήταν 

εντυπωσιακά. Τα περισσότερα είχαν 

πάρει νερό, φαγητό και κουβέρτες, για να 

είναι ζεστά. Άλλα, πήραν επίσης, το 

αγαπημένο τους παιχνίδι. Κι άλλα πήραν 

πράγματα που θεωρούν βασικά, αλλά 

στην πορεία άλλαξαν γνώμη. 

Στο τέλος του εργαστηρίου, 

έκλεισαν τα μάτια και επέστρεψαν στην 

τάξη. Αφήσαν τις φανταστικές 

ταυτότητες τους και έγιναν πάλι ο εαυτός 

μας. Μοιράστηκαν τα συναισθήματα και 

την εμπειρία τους από αυτό το νοητικό 

ταξίδι. Η επιτυχία του εργαστηρίου ήταν 

φανερή, καθώς είχαν καταφέρει να μπουν 

στην θέση των παιδιών και να βιώσουν 

για λίγο τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας. 
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