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WKM is an international movement with no political or religious affiliations. The 

formation of the organization crystallized at a conference in Tokyo in 1997 when 

Japan brought together like-minded kindness organizations from around the world. It 

is now recognized as the peak global body for Kindness, . The mission of the WKM 

is to inspire individuals towards greater kindness and to connect nations to create a 

kinder world. Members of the movement include over 25 nations with 

representatives from Australia, Brazil, Canada, China, France, India, Italy, Japan, 

Liberia, Malaysia, Mexico, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Oman, 

Pakistan, Romania, Scotland, South Korea, Switzerland, Thailand, United Arab 

Emirates, Ukraine, United Kingdom and the USA.



https://en.wikipedia.org/wiki/World_Kindness_Day



http://www.kindness.com.au/schools-and-kindness.html



http://www.kidsforpeaceglobal.org/

Καλιφόρνια, 2006 Our Motto

Kindness  Matters!



http://www.greatkindnesschallenge.org/







ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Άσκηση στα 24 δυνατά σημεία του 

χαρακτήρα για να ζούμε στην…  

ευτυχία

Ανθρωπιά (Strengths of Humanity)

1. Love

2. Kindness

3. Social intelligence



Kindness coins





Ανακύκλωσε τα σκουπίδια σου

Διάβασε ένα βιβλίο σε ένα 

μικρότερο παιδί

Χαιρέτισε έναν συμμαθητή με 

χειραψία

Πρόσφερε ένα λουλούδι στο 

προσωπικό

Δάνεισε ένα μολύβι σε έναν φίλο

Πήγαινε στο σχολείο στην ώρα σου

(!)

Πες ένα κοπλιμέντο σε 5 ανθρώπους

(!)

Πες «καλημέρα» σε 15 ανθρώπους

(!)

Πες ένα αστείο και κάνε κάποιον να 

γελάσει (!)

Μάθε κάτι νέο για τον δάσκαλό σου

(!)



Καλοσύνη

Φυσικά, κανένας δεν αμφισβητεί την καλοσύνη. Η καλοσύνη, όμως, σε πρόγραμμα προβληματίζει, αφού οι καλές πράξεις 

δεν επαρκούν ώστε να μιλήσουμε γι΄ αυτή. Ακούστε πώς απάντησαν μαθητές του 2ου και 4ου Δημοτικού (Ε΄ και Στ΄ τάξεις) 

σε σχετικές ερωτήσεις…



Εβδομάδα καλοσύνης

Μια εβδομάδα γεμάτη καλές πράξεις, πώς θα ονομαζόταν;

πρόγραμμα

Εβδομάδα καλών 

πράξεων

Συναισθηματική εβδομάδα

Εβδομάδα της χαράς

Εβδομάδα της ευγένειας

Εβδομάδα της ηρεμίας και 

της καλοσύνης

Χαρούμενη εβδομάδα

Αγγελούδινη εβδομάδα

Χαριτωμένη εβδομάδα

Χριστούγεννα για όλους

Η ζωή του άλλου

Μια απλή εβδομάδα



Θα απολάμβανες τη συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα;

Ναι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον

Και ναι και όχι

Ναι, αλλά δεν ξέρω τι θα γινόταν 

την επόμενη εβδομάδα

Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις 

μόνον καλές πράξεις

Όχι, γιατί είναι βαρετό

Ναι, γιατί μου αρέσει να βοηθάω

Έτσι κι έτσι, γιατί το κάθε παιδί έχει 

και τις τρέλες του

Πολύ, γιατί θα αισθανόμαστε 

πιο όμορφα, χωρίς πονηρές και   

άσχημες πράξεις και κακά  

συναισθήματα

Ναι, γιατί θα μας έφερνε όλους 

πιο κοντά



Όποιος κάνει καλές πράξεις είναι πάντα ένα καλός άνθρωπος;

Όχι απαραίτητα

Μια μέρα που χτύπησα στο σχολείο ήρθε ένα παιδί να με βοηθήσει, 

αλλά μια άλλη μέρα, που ήταν με τους φίλους του, με σχολίαζε συνέχεια

Όχι, γιατί μπορεί να έχει άσχημα συναισθήματα για τον άλλον

Όχι, γιατί μπορεί να θέλει να κάνει κακό στον άλλον

Όχι, γιατί μπορεί να θέλει να εκμεταλλευτεί αυτόν που βοηθάει

Ναι, γιατί δείχνει καλοσύνη (θετική απάντηση)

Ναι (2η και τελευταία θετική απάντηση)

Όχι



Καλοσύνη

Όρος απλός και κατανοητός, που χρησιμοποιούμε με ευκολία για να 

δηλώσουμε το αγαθό, το ειρηνικό, το ασφαλές. Είναι, δηλαδή, 

παράλληλα μια λέξη και για την ομορφιά, τη χαρά, την αγκαλιά. 

Στη ζωή, όμως, η καλοσύνη δεν εμφανίζεται ως ένα πράγμα σταθερό 

και αναλλοίωτο. Όλοι ξέρουμε πως υπάρχει η καλοσύνη ως τύπος 

και η καλοσύνη ως ουσία. Η πηγαία καλοσύνη και η 

«κατασκευασμένη», για να χρησιμεύσει πιθανόν ως δούρειος ίππος. Η 

καλοσύνη που τη νιώθει κανείς και η καλοσύνη που την 

«ντύνεται» για να κερδίσει κοινωνική αποδοχή, για να αρέσει 

στον κόσμο. Η καλοσύνη ευχαρίστηση και η καλοσύνη καθήκον και 

καταναγκασμός. Η καλοσύνη που πράγματι ωφελεί κι εκείνη που, 

ενώ γεννήθηκε από αγαθή προαίρεση, παραπλανά, διχάζει, 

γεννά ενοχές. 



ΤΕΛΙΚΑ…

 Ναι, η καλοσύνη σε πρόγραμμα μπορεί να ευεργετήσει το κάθε 

παιδί χωριστά, όσο και την ομάδα. 

 Μα, όπως όλες οι έννοιες, οι καταστάσεις, τα πράγματα, 

περισσότερο, μας αποκαλύπτονται - και τελικά μας ωφελούν 

πραγματικά - αν τα προσεγγίσουμε κατ΄ αρχάς αμφισβητώντας 

τα, αν τα προσεγγίσουμε, δηλαδή, κριτικά. 



Παρατηρώ, ακούω, αισθάνομαι και σκέφτομαι,

αμφισβητώ τα αυτονόητα,

ερευνώ,

κρίνω, 

προσέχω κι εύχομαι,

βιώνω και…

πάλι από την αρχή…



http://www.roninkendoclub.gr/el/kendo-history

Το Kendo είναι ένα άθλημα με έντονο συναγωνισμό. Ο στόχος είναι να χτυπηθεί ο αντίπαλος με 

ένα ξίφος από μπαμπού (shinai). Το χτύπημα/‘’κόψιμο’’ απαιτεί πνευματική επαγρύπνηση, 

αστραπιαία αντανακλαστικά και άμεση αντίληψη για τις προθέσεις του αντιπάλου. Η ικανότητα 

αυτή όμως χτίζεται μέσω της επαναλαμβανόμενης εξάσκησης των βασικών τεχνικών.

«Το μυστικό της οδού του ξίφους» 
ΤΑΙΖΕΝ ΝΤΕΣΙΜΑΡΟΥ, Η ΑΣΚΗΣΗ ΖΕΝ, ΕΚΔ. ΚΑΛΕΝΤΗΣ, 

1995

http://www.roninkendoclub.gr/el/kendo-history


Ένας νεαρός άνδρας πήγε κάποια μέρα σ΄ ένα μεγάλο δάσκαλο του κεντό (ιαπωνική 

ξιφασκία) για να γίνει μαθητής του. Ο δάσκαλος τον δέχτηκε: «Από σήμερα», του 

είπε, «θα πηγαίνεις κάθε μέρα να κόβεις ξύλα στο δάσος και να κουβαλάς νερό από 

το ποτάμι». 

Έτσι έκανε ο νεαρός επί τρία χρόνια. Και μετά, είπε στο δάσκαλό του: «Ήρθα για να 

μάθω ξιφασκία και, μέχρι τώρα, ούτε που διάβηκα το κατώφλι του ντοζό σας». 

«Καλά», απάντησε ο δάσκαλος, «σήμερα θα μπεις μέσα. Ακολούθησέ με. Και τώρα, 

κάνε το γύρο της αίθουσας περπατώντας προσεκτικά πάνω στην άκρη του ταταμί

(χαλί από ρυζάγκαθα), δίχως να την ξεπεράσεις». Ο μαθητής υποβλήθηκε σ΄ αυτή 

την άσκηση επί ένα χρόνο, κι ύστερα τον κυρίευσε ένας άγριος θυμός: «Φεύγω», 

είπε. «Δεν έμαθα τίποτε για όλα αυτά για τα οποία ήρθα!». «Σήμερα», του 

αποκρίθηκε ο δάσκαλος, θα σου δώσω την ύστατη διδασκαλία. Έλα μαζί μου».

Ο δάσκαλος πήγε τον μαθητή του στο βουνό.



Σύντομα βρέθηκαν μπρος σ΄ ένα γκρεμό. Ένας απλός κορμός δέντρου, ριγμένος 

πάνω στο κενό, έκανε χρέη γέφυρας. «Και τώρα, διάσχισέ τον», είπε ο δάσκαλος 

στο μαθητή. Κυριευμένος από τρόμο και ίλιγγο στη θέα της αβύσσου, ο νεαρός είχε 

παραλύσει. Εκείνη τη στιγμή έφτασε ένας τυφλός. Ψηλαφίζοντας με το μπαστούνι 

του, ανέβηκε στο εύθραυστο γεφύρι χωρίς να διστάσει και το πέρασε ήσυχα. Δε 

χρειάστηκε τίποτα περισσότερο για να γνωρίσει ο νεαρός την αφύπνιση και να 

εγκαταλείψει κάθε φόβο θανάτου. Όρμησε με βήμα ζωηρό πάνω από το βάραθρο 

και βρέθηκε στην άλλη άκρη. Ο δάσκαλός του, του φώναξε: «Κατέχεις το μυστικό της 

ξιφασκίας, να εγκαταλείπεις το εγώ σου και να μη φοβάσαι το θάνατο. Κόβοντας ξύλα 

και κουβαλώντας νερό καθημερινά, απόκτησες γερούς μυς. Περπατώντας 

προσεκτικά στην άκρη του ταταμί, απόκτησες την ακρίβεια και τη λεπτότητα της 

κίνησης. Και να που κατάλαβες, μόλις σήμερα, το μυστικό της οδού του ξίφους. 

Πήγαινε. Θα είσαι παντού ο πιο δυνατός».

Δύο ερωτήσεις:

- Η ιστορία που ακούσατε, θα μπορούσε να είναι μια ιστορία για την 

καλοσύνη (kindness story);

- Διδάσκουμε μόνον αυτό που φαίνεται πως διδάσκουμε;



Rain Ririn

Ευχαριστώ!

Και ας θυμόμαστε πως 

«εφόσον είμαστε στο φως, 

οι σκιές είναι αναπόφευκτες»


