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Είναι αρχές Δεκέμβρη και η δασκάλα σας στην Στ΄ τάξη προτείνει να διοργανώσετε ένα 

χριστουγεννιάτικο bazaar. Σας προτείνει τα έσοδα να διατεθούν σε κάποιο φιλανθρωπικό 

οργανισμό που θα επιλέξετε εσείς μετά από συζήτηση στην τάξη. Υπάρχει ομοφωνία  και όλοι 

με χαρά συμφωνείτε να συμμετάσχετε.  Ήδη έχετε αρχίσει να προτείνετε οργανισμούς που 

ξέρετε. Η Μαρία λέει να τα δώσετε στο UNICEF, ο Κώστας στον οργανισμό για τα αδέσποτα 

ζώα, η Έλενα στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Η δασκάλα σας σάς ζητά να δημιουργηθεί μια 

ομάδα 4-5 ατόμων που θα οργανώνουν και θα συντονίζουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 

ώστε το χριστουγεννιάτικο bazaar να στεφθεί με επιτυχία. 

 

a) Είσαι πρόθυμος να συμμετέχεις στην οργανωτική ομάδα καθώς κάτι τέτοιο βρίσκεται 

μέσα στα ενδιαφέροντά σου και σου αρέσει πολύ. 

 

b) Είσαι πρόθυμος να συμμετάσχεις στην οργανωτική ομάδα, άλλωστε αυτό θα 

βοηθούσε να κάνεις περισσότερες φιλίες. 

 

c) Είσαι πρόθυμος να συμμετέχεις, καθώς η δασκάλα επέλεξε και τον καλύτερό σου φίλο 

για να μπει στην οργανωτική ομάδα. 
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Την ίδια μέρα γυρνάς σπίτι σου και είσαι πολύ χαρούμενος/η καθώς είσαι επίσημα μέλος της 

οργανωτικής ομάδας. Το ανακοινώνεις στους γονείς σου, σε ενισχύουν κι αυτοί γνωρίζοντας 

πως θα κάνεις το καλύτερο. Το επόμενο πρωί μπαίνεις μέσα στην τάξη και η δασκάλα σας 

ρωτάει αν έχετε σκεφτεί κάτι για το επερχόμενο bazaar. Εσύ: 

 

a) Λες πως δεν πρόλαβες να σκεφτείς κάτι γιατί είχατε πολλά μαθήματα και δεν είχες 

χρόνο. 

 

b) Προτείνεις στην υπόλοιπη οργανωτική ομάδα να βρεθείτε κάποια μέρα να 

οργανωθείτε. 

 

c) Έχεις ήδη οργανώσει ένα σχέδιο με τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε ως ομάδα 

σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του bazaar, τις πιθανές ημερομηνίες στις 

οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί και τη διάρκεια που θα έχει. Το παρουσιάζεις 

στην τάξη. 
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Την επόμενη ημέρα μπαίνει ο διευθυντής του σχολείου στην τάξη σου προκειμένου να 

ενημερωθεί για το χριστουγεννιάτικο bazaar που θα διοργανώσετε. Άλλωστε ο διευθυντής 

είναι αυτός που θα αποφασίσει αν μπορεί να διατεθεί ο χώρος του σχολείου για τη διεξαγωγή 

του bazaar σε μέρες και ώρες που το σχολείο δε θα λειτουργεί. Τότε εσύ: 

 

a) Θεωρείς πως είναι κάτι που το οργανώνει η τάξη σου και δεν υπάρχει λόγος να είναι 

ενημερωμένος ο διευθυντής για τις λεπτομέρειες. 

 

b) Έχοντας σκεφτεί πως η επιτυχία του bazaar θα είναι μεγαλύτερη αν έχετε 

περισσότερα πρωτότυπα και διαφορετικά πράγματα για πώληση, προτείνεις στον 

διευθυντή να ενημερώσει και τις μικρότερες τάξεις και να τις ρωτήσει αν θέλουν να 

συμμετάσχουν σε αυτό προκειμένου να σας βοηθήσουν φτιάχνοντας κι αυτές 

στολίδια. 

 

c) Ακούς προσεκτικά την ενημέρωση που του κάνει η δασκάλα σου για να κάνεις 

ερωτήσεις αν χρειαστεί. 
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Ο διευθυντής φεύγει από την τάξη σου και η δασκάλα σας αποφασίζει να κάνετε μεταξύ σας 

μια συζήτηση σχετικά με το πώς θα οργανώσετε το bazaar, τι κατασκευές θα φτιάξετε, αν θα 

είναι ομαδικές ή ατομικές καθώς και το αν θα είναι μόνο χριστουγεννιάτικες ή όχι. Τότε 

σηκώνεις το χέρι σου: 

 

a) Προτείνεις να ρωτήσετε το διευθυντή τι θα ήθελε ο ίδιος ως υπεύθυνος του σχολείου 

σας. 

 

b) Προτείνεις να είναι χριστουγεννιάτικες κατασκευές ώστε να είστε στο κλίμα των 

Χριστουγέννων. 

 

c) Προτείνεις να κάνετε μια λίστα με τα υλικά και την ποσότητα υλικών που θα 

χρειαστείτε για τις χριστουγεννιάτικες κατασκευές σας και έπειτα να πάρετε μερικές 

προσφορές από τα καταστήματα που πουλούν αυτά τα υλικά, προκειμένου να 

υπολογιστούν τα έξοδά σας. Προτείνεις επίσης να υπάρχουν ομαδικές και ατομικές 

κατασκευές ανάλογα με την πολυπλοκότητα της καθεμιάς και ανάλογα με τις 

ικανότητες του κάθε δημιουργού. 
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Αφού λύθηκε το θέμα σχετικά με το είδος, την ποσότητα και τη φύση των κατασκευών που θα 

εκτεθούν προς πώληση στο bazaar των Χριστουγέννων, προκύπτει το πρόβλημα σχετικά με τα 

χρήματα που πρέπει να δώσετε ώστε να αγοράσετε αυτά τα υλικά. Η οργανωτική ομάδα κάνει 

μια σύσκεψη στο διάλειμμα προκειμένου να βρει μια λύση. Εσύ: 

 

a) Περιμένεις να ακούσεις κάποιες λύσεις. Έχεις ήδη εισηγηθεί διάφορα πράγματα. 

 

b) Προτείνεις να τα πληρώσει η δασκάλα ή να τα ζητήσετε από τους γονείς σας και να τα 

επιστρέψετε μόλις τελειώσει το χριστουγεννιάτικο bazaar. 

 

c) Λες ότι σύμφωνα με το πλάνο που είχες παρουσιάσει στην τάξη θα μπορούσατε να 

εκμεταλλευτείτε ένα μέρος από τα χρήματα του ταμείου της τάξης σας και μετά το 

τέλος του bazaar να τα επιστρέψετε πίσω στο ταμείο. 
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Τα υλικά για τις κατασκευές βρίσκονται ήδη στο σχολείο σας, μοιράζονται και είστε έτοιμοι να 

αρχίσετε να κατασκευάζετε τις παιδικές χριστουγεννιάτικες δημιουργίες σας. Όλοι πολύ 

χαρούμενοι και απορροφημένοι σε αυτό και τότε τους υπενθυμίζεις: 

 

a) Να είναι πολύ προσεκτικοί ώστε τα υλικά να χρησιμοποιηθούν με φειδώ για να 

φτιάξετε όσο το δυνατό περισσότερα στολίδια και ας μην γίνουν τόσο όμορφα. 

 

b) Πως την πράξη αυτή και τη βοήθεια που θα προσφέρει το σχολείο σας θα τη 

θυμούνται όλοι για πολύ καιρό. 

 

c) Πως πρέπει να οριστεί μια προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να παραδοθούν οι 

κατασκευές, ώστε ο καθένας να καθορίσει και να ελέγξει τον ρυθμό του και να είναι 

συνεπής. 
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Έχετε φτιάξει ήδη πολλά στολίδια, έχετε βάλει όλη σας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα 

και έχετε καταφέρει να φτιάξετε υπέροχα στολίδια για όλα τα γούστα. Παρόλα αυτά σας 

έχουν περισσέψει υλικά. Τι θα κάνετε με αυτά;    

 

a) Πιστεύετε ότι έχετε φτιάξει αρκετά στολίδια, χριστουγεννιάτικα και μη. 

 

b) Τα έχετε ήδη δείξει στην δασκάλα σας και εκείνη έχει ενθουσιαστεί με τις κατασκευές 

σας και την προσπάθεια σας. Αν ήθελε να φτιάξετε κι άλλα στολίδια, θα σας το είχε 

ζητήσει.  

 

c) Προκειμένου να έχει επιτυχία το bazaar και να μαζευτεί μεγάλο ποσό χρημάτων, 

προτείνετε να πάρετε ιδέες από το Internet – Pinterest και να αξιοποιηθούν και τα 

υπόλοιπα υλικά. 
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Οι μέρες περνούν και οι ώρες των Εικαστικών, της Μουσικής και της Ευέλικτης Ζώνης 

αξιοποιούνται για την κατασκευή στολιδιών για το χριστουγεννιάτικο bazaar. Ήδη έχουν 

φτιαχτεί πολλά, όμορφα στολιδάκια που περιμένουν τον αγοραστή τους. Οι γονείς όλων των 

μαθητών είναι σίγουρο πως θα επισκεφθούν το bazaar, όμως τα στολίδια είναι πολλά και 

πλέον φοβάστε ότι δε θα καταφέρετε να τα πουλήσετε όλα. Τότε προτείνεις: 

 

a) Να πάρετε μερικούς συγγενείς σας τηλέφωνο και να τους προσκαλέσετε στo bazaar 

του σχολείου σας. 

 

b) Να ζητήσετε από τους επισκέπτες να αγοράσουν περισσότερα από ένα στολίδια, αφού 

είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. 

 

c) Να αναρτήσετε την πρόσκληση για το bazaar στην ιστοσελίδα του σχολείου και να 

φτιάξετε μερικές αφίσες και να τις κολλήστε σε κεντρικά σημεία της περιοχής σας 

για να ενημερωθεί ο κόσμος έγκαιρα. 
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Τα πάντα είναι έτοιμα για το bazaar και η ημέρα διεξαγωγής του πλησιάζει. Όλοι έχετε μπει σε 

ρυθμούς Χριστουγέννων και είστε σίγουροι πως η εκδήλωσή σας θα έχει μεγάλη επιτυχία και 

όλοι θα ενθουσιαστούν. Κοιτάς το αρχικό πλάνο που είχες κάνει και σκέφτεσαι ότι πρέπει να 

αναφέρεις κάτι στους συμμαθητές σου και στη δασκάλα σου. Κάτι που θεωρείς πως τώρα 

είναι η κατάλληλη στιγμή να το πεις. 

 

a) Προτείνεις να δώσετε μια επισημότητα στο bazaar, οπότε μια καλή ιδέα είναι να 

στείλετε πρόσκληση στον δήμαρχο της περιοχής σας και στο δημοτικό συμβούλιο 

καλώντας τους στην εκδήλωσή σας. 

 

b) Εισηγείσαι να κάνετε ένα μικρό πάρτι γιατί καταφέρατε να τα έχετε όλα έτοιμα 

νωρίτερα από το χρονικό περιθώριο που είχατε βάλει. 

 

c) Προτείνεις κατά τη διάρκεια του bazaar να ακούγονται χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

ώστε όλοι να έχουν χριστουγεννιάτικη διάθεση και να ψωνίσουν πολλά στολίδια. 
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Μια μέρα πριν την έναρξη του bazaar συζητάτε στην τάξη τις τελευταίες λεπτομέρειες ώστε 

όλα να είναι έτοιμα για την επόμενη μέρα. Οι περισσότεροι συμμαθητές σου λένε την άποψή 

τους και κάποια στιγμή έρχεται και η σειρά σου να αναφέρεις τις τελευταίες σκέψεις σου 

σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και το στήσιμο του bazaar. 

 

a) Προτείνεις να αναλάβει ο καθένας κάποιο ρόλο και να καθορίσετε ποιοι θα είναι 

στην είσοδο του σχολείου να υποδεχτούν τον κόσμο, ποιοι θα βρίσκονται πίσω από 

τους πάγκους ως «πωλητές», ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για τα χρήματα και ποιοι θα 

έχουν βοηθητικό ρόλο. 

 

b) Εμψυχώνεις τους συμμαθητές σου λέγοντας πως όλα είναι άψογα οργανωμένα και 

πως το bazaar θα έχει επιτυχία. 

 

c) Θεωρείς πως ο ρόλος σου τελείωσε και εύχεσαι να συγκεντρώσετε ένα μεγάλο ποσό 

για τη φιλανθρωπική οργάνωση. 
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Ήρθε η μέρα του bazaar. Όλοι είστε στις θέσεις σας, ντυμένοι όμορφα και με χαμόγελα 

υποδέχεστε τους επισκέπτες. Ο Δήμαρχος αποδέχτηκε την πρόταση σας και είναι στη 

συντροφιά σας μαζί με πολλούς ακόμη. 

 

 

 

 

 

  


