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ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ

Ο ΥΑΡΣΗ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ - ΟΙ   ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ   ΣΟΥΔΤΟΤΝ:

Γλσξηκία κε ηα ζπλαηζζήκαηα:  η) αλάπηπμε ιεμηινγίνπ  ηη) δηαθνξνπνίεζε 

επράξηζησλ & δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ   ηηη) απνδνρή όισλ ησλ ζπλ.

Αλαγλώξηζε θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ: η) Αλαγλώξηζε θαη ιεθηηθή ή κε 

ιεθηηθή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ  ηη) Αλαγλώξηζε πνηθίισλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη θαηαλόεζε όηη ην ίδην ην ζπλαίζζεκα κπνξεί λα 

εθθξάδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο  ηηη) Έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ζε πνηθίιεο πεξηζηάζεηο

Καηαλόεζε ηεο νπηηθήο ηνπ άιινπ, δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε 

ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο έθθξαζεο. Οη καζεηέο/ηξηεο : η) λα ληώζνπλ 

θαιύηεξα ζε δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο  ηη) λα θαηαλνήζνπλ όηη βηώλνπλ 

πνηθίια ζπλαηζζήκαηα, επράξηζηα ή δπζάξεζηα, ζε ζρέζε κε θάπνην 

γεγνλόο θαη όηη ηα ζπλαηζζήκαηα απηά εθθξάδνληαη κε δηαθνξεηηθή 

έληαζε  ηηη) λα αλαθαιύςνπλ θαη λα ρεηξηζηνύλ ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο 

έθθξαζεο ησλ δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ ηv) λα αλαπηπρζεί ε 

ελζπλαίζζεζε ζηα παηδηά  v) λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο, νη νπνίεο ζα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο άιινπο



ΣΡΟΠΟΙ  ΚΑΙ  ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΔΓΓΙΗ  ΣΩΝ  ΣΟΥΩΝ

• Αθήγεζε ηζηνξηώλ (πξσηαξρηθόο ηξόπνο επαηζζεηνπνίεζεο γηα Α-Β-Γ)

• Αζθήζεηο ειεύζεξνπ ζπλεηξκνύ 

• Καηαγξαθή απόςεσλ 

• Σπδεηήζεηο θαηά νκάδεο  

• Αλαθνξά & πεξηγξαθέο ζηελ νινκέιεηα 

• Φξήζε βίληεν, εηθόλσλ, κνπζηθήο

• Φύιια εξγαζίαο / εξσηεκαηνιόγηα  

• Καιιηηερληθή δεκηνπξγία (θαηαζθεπέο – δσγξαθηθή – θνιάδ – παηρλίδηα)

• Παηδαγσγηθά παηρλίδηα 

• Οξακαηηζκνί

• Αλαζηνραζκόο θαη πξνβιεκαηηζκόο ζηηο εκπεηξίεο

• Παηρλίδηα ξόισλ ζε πξαγκαηηθά ή θαληαζηηθά ζελάξηα & δξακαηνπνηήζεηο

• Γισζζηθά παηρλίδηα (ζηαπξόιεμα – θξππηόιεμα – αθξνζηνηρίδεο )

• Οκηιίεο εηδηθώλ / επηζθέςεηο



ΑΡΥΔ  ΓΟΜΗΗ ΣΗ  ΠΑΡΔΜΒΑΗ

• Πξνεηνηκαζία ρώξνπ & πιηθώλ (θάξηεο, κνιύβηα, ραξηόληα θιπ)

• Αθηεξώλνπκε κεξηθά ιεπηά γηα λα ζπλδεζνύκε κε ην πξνεγνύκελν 

δίσξν (ηη ζπκάζηε ηδηαίηεξα, θάπνηα ζθέςε, θαλόλεο νκάδαο …) 

• Γίλεηαη παηρλίδη ελεξγνπνίεζεο ρσξίο ληθεηή γηα δέζηακα (5 ιεπηά)

• Υινπνηνύκε 2 έσο 4 δξαζηεξηόηεηεο

• Κιείζηκν  (εληππώζεηο, ζθέςεηο, αλαθεθαιαίσζε ζεκάησλ..)

• Φσξηζκόο νκάδσλ /ηξόπνη: ειεύζεξε επηινγή, κε θαξηέιεο (ζήκαηα, 

θπηά, ζρέδηα, ζπλαηζζήκαηα θιπ), κε εκεξνκελίεο γέλλεζεο, κε 

εηθόλεο παδι, κε αξηζκνύο, κε θισζηέο…

• Σπληνληζκόο: Δπηινγή αγαπεηώλ ηερληθώλ, πξνζεθηηθή αθξόαζε, 

εζηίαζε ζηα ζπλαηζζήκαηα, επαλαθνξά ζην ζέκα, ζπκκεηνρή 

εαπηνύ ( π.ρ. θη εγώ έηζη έλησζα όηαλ…), ζύλνςε «κάδεκα» (π.ρ. ηη 

έρνπκε κάζεη κέρξη ηώξα;), εκπινθή όζν ην δπλαηόλ πεξηζζνηέξσλ 

παηδηώλ (π.ρ. ηη αηζζάλνληαη νη ππόινηπνη)

• Κιίκα: ραξνύκελν, ζπλεξγαηηθό, ρσξίο αληαγσληζκνύο, γεληθήο 

απνδνρήο θαη θαηαλόεζεο

• Δθόζνλ εθαξκνζηεί σο πξόγξακκα ζηηο δύν πξώηεο ζπλαληήζεηο 

ζπδεηηνύληαη ζθνπνί, ζηόρνη, αλάγθεο, πξνζδνθίεο, θαλόλεο νκάδαο



ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ, ΔΚΦΡΑΗ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΩΝ 

• Παισνίδι ενεπγοποίηζηρ – Γηάξθεηα 5΄(π.ρ. ειεύζεξε θίλεζε ζην 

ρώξν, ζηακάηεκα θαη άγγηγκα ρέξη/πόδη/ώκνη θιπ. κε ην ζύλζεκα). 

• α΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Αλαγλώξηζε πνηθίισλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη θαηαλόεζε όηη ην ίδην ζπλαίζζεκα κπνξεί λα εθθξάδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο – Γηάξθεηα 20΄ : Τα παηδηά ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο ησλ 4-5 αηόκσλ. Κάζε νκάδα παίξλεη κηα ζειίδα κε ζθίηζα πνπ 

απεηθνλίδνπλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη κηα ζειίδα κε ην ιεμηιόγην ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Τα παηδηά ζεκεηώλνπλ ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαηαιόγνπ 

θάησ από ηα ζθίηζα ώζηε λα ηαηξηάδεη ε ιέμε κε απηό πνπ βηώλεη ν 

«ήξσαο» ηεο εηθόλαο. Μπνξνύλ λα βάινπλ παξαπάλσ από έλα 

ζπλαίζζεκα. Μεηά θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε ην απνηέιεζκα 

ηεο δνπιεηάο ηεο. Σηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί θπξηαξρνύλ:  δηαθνξέο 

ησλ νκάδσλ, δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηηο ίδηεο θαηαζηάζεηο ή θαη ην 

αληίζεην θαη ε ζεκαζία ηεο αλαγλώξηζεο / έθθξαζεο ζπλ. (αλαθνύθηζε, 

βειηίσζε επηθνηλσλίαο, αιιεινθαηαλόεζεο θαη απνδνρήο) (πιηθά: 

ζειίδεο κε ζθίηζα θαη ζειίδεο κε ηα ζπλαηζζήκαηα).



• β΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ ζε 

δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο – θαηαλόεζε όηη κηα θαηάζηαζε πξνθαιεί 

δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη –

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ –

Γηάξθεηα 20΄:  Φσξίδνπκε ηελ ηάμε ζε ηξεηο νκάδεο. Κάζε νκάδα 

παίξλεη έλα θύιιν ραξηί κε ην παξαθάησ ζελάξην: «Ο Γηώξγνο δεηάεη 

από ηε κεηέξα ηνπ λα αξγήζεη ιίγν ην βξάδπ γηαηί όιε ε παξέα ηνπ ζα 

πάλε ζηε βξαδηλή πξνβνιή κηαο ηαηλίαο. Η κεηέξα ηνπ δελ ηνλ αθήλεη 

γηαηί πηζηεύεη όηη είλαη κηθξόο γη απηό. Ο κεγαιύηεξνο αδειθόο ηνπ ν 

Πέηξνο πξνζπαζεί λα ζπκθηιηώζεη ηα 2 κέξε (Γηώξγν / κεηέξα)

Η πξώηε νκάδα έρεη ην ξόιν ηνπ Πέηξνπ, ε δεύηεξε ην ξόιν ηεο 

κεηέξαο θαη ε ηξίηε ην ξόιν ηνπ Γηώξγνπ. Η θάζε νκάδα 

επεμεξγάδεηαη ην ξόιν ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη έλα κέινο γηα λα 

αλαπαξαζηήζεη ην ξόιν πνπ έρεη αλαιάβεη. Οη ηξεηο καζεηέο/ηξηεο 

αλαπαξαζηνύλ ηελ θαηάζηαζε κε απζόξκεην δηάινγν. Μπνξεί λα 

επαλαιεθζεί θαη κε άιια παηδηά. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δξακαηνπνίεζεο (αθόκε θη αλ δελ έρεη βξεζεί ιύζε ζην role playing), 

αθνινπζεί ζπδήηεζε κε άμνλα θπξίσο ηελ εξώηεζε:  α) Πόζν βνεζάεη 

ζηηο ζρέζεηο καο λα ιέκε απηό πνπ ληώζνπκε ζηνπο άιινπο θαη ηη 

ζπκβαίλεη όηαλ δελ ην θάλνπκε;



• γ΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ, 

εκπινπηηζκόο ιεμηινγίνπ, αλίρλεπζε ηεο έληαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο  - Γηάξθεηα 15΄: Έρνπκε ζηελ ηάμε 

αλαξηεκέλν ραξηόλη όπνπ αλαγξάθνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα. Δπίζεο 

έρνπκε θαξηέιεο κε ηα εμήο ζελάξηα;

_Τν κηθξόηεξν αδειθάθη ζνπ έζπαζε ην παηρλίδη ζνπ_ Σνπ έβαιε ηηο 

θσλέο ν κπακπάο ζνπ _ Μεηαθόκηζε θαη έθπγε ε θαιύηεξή ζνπ θίιε _ 

Νίθεζεο κε ηελ νκάδα ζνπ ζην παηρλίδη  _ Γπζθνιεύεζαη λα ηειεηώζεηο 

ηελ εξγαζία ζνπ ζηελ ηάμε, νη άιινη ηειεηώλνπλ _ Ο θίινο ζνπ είπε ην 

κπζηηθό ζνπ ζε άιινπο _ Η δαζθάια ζνπ επαίλεζε κπξνζηά ζ όινπο

_ Έθαλεο κηα δεκηά θαη όινη ζε θαηεγόξεζαλ έληνλα _Τα πήγεο πνιύ 

θαιά ζην ηεζη _ Βξήθεο ηε κεηέξα ζνπ λα θιαίεη _ Κάπνηνη άλζξσπνη

ζε θνξόηδεςαλ θαζώο πεξλνύζεο _ Πξόηεηλεο θάηη θαη θαλείο δελ 

αθνινύζεζε _ Έθαλεο θάηη ζεκαληηθό θαη θαλείο δελ ην πξόζεμε _ 

Έβιεπεο δύν παηδηά λα ρηππηνύληαη – ε κεηέξα ζε έζθημε ζηελ αγθαιηά 

ηεο _ Έζθηζεο ηελ θαηλνύξγηα ζνπ θόξκα _ Γε ζε βάδνπλ ζηνλ αγώλα



Σε θάζε θαξηέια είλαη ζρεδηαζκέλν έλα κηθξό ηξελάθη κε 8 βαγόληα. Οη 

καζεηέο/ηξηεο γξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα ηνπο πξνθαινύζε ην 

γεγνλόο (ζπκβνπιεπόκελνη θαη ηνλ πίλαθα ζπλ.). Δπίζεο ρξσκαηίδνπλ 

ηόζα βαγόληα αλάινγα κε ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα θάζε ζπλαίζζεκα έλα ρξώκα. Παξνπζηάδνπλ ζηελ 

ηάμε ηελ θαξηέια ηνπο.

* Η δξαζηεξηόηεηα απηή απνηειεί κεγάιε επθαηξία γηα αλαδήηεζε 

ζελαξίσλ, δξακαηνπνηήζεηο θαη ζπδήηεζε όηαλ ππάξρεη ρξόλνο. Όηαλ νη 

θαξηέιεο αλαθέξνληαη ζε ηξίην πξόζσπν εζηηάδνπκε ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ζε ζπκπεξηθνξέο ζπκπαξάζηαζεο ζε άιινπο…

• Κλείζιμο (εληππώζεηο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα)



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Φαξνύκελνο – ιππεκέλνο – αγρσκέλνο – θνβηζκέλνο –

ζπκσκέλνο - ληξνπηαζκέλνο – απειπηζκέλνο – αδύλακνο –

ειεύζεξνο – ελζνπζηαζκέλνο – έθπιεθηνο –αλώηεξνο –

κπεξδεκέλνο – δξαζηήξηνο - αλάμηνο – απνκνλσκέλνο –

πεξήθαλνο – ηθαλνπνηεκέλνο – έλνρνο – κνλαρηθόο –

επγλώκσλ – λνζηαιγόο - πηεζκέλνο – θηιηθόο – ππεύζπλνο 

– αλόεηνο - ληθεκέλνο – κεηαλησκέλνο - απνδεθηόο  -

αλαθνπθηζκέλνο - απνγνεηεπκέλνο



ύνθεηη  πολςζηοσική δπαζηηπιόηηηα  – Γιάπκεια 1 διδακηική ώπα

• Ήρνο, ρξώκα θαη ζπλαίζζεκα - ζηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ζπλαηζζήκαηα 

κέζα από ηελ πξόθιεζε ηεο κνπζηθήο, λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

κε ρξώκα, λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο ζε απηό, λα δηαζθε-

δάζνπλ, λα αλαζηνραζηνύλ θαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ κε ηηο ζθέςεηο ηνπο  

Αθνύγνληαη δηάθνξα (6) επηιεγκέλα κνπζηθά θνκκάηηα. Οη 

καζεηέο/ηξηεο έρνπλ κπξνζηά ηνπο κηα θόιια ραξηηνύ Α4 κε ζρεδηαζκέλα 

έμη πιαίζηα θαη καξθαδόξνπο δηαθόξσλ ρξσκάησλ (καύξν, θαθέ, γθξη, 

θόθθηλν, θίηξηλν, γαιάδην, πξάζηλν). Μεηά ην παίμηκν ηνπ θάζε θνκκαηηνύ 

ζηακαηάκε θαη δεηάκε από ηα παηδηά αθνύ αλαγλσξίζνπλ ην ζπλαίζζεκα 

πνπ ηνπο πξνμελεί ην άθνπζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθήο λα γξάςνπλ 

ζην αληίζηνηρν πιαίζην ην ζπλαίζζεκα απηό θαη κεηά λα κπνγηαηίζνπλ ην 

πιαίζην επηιέγνληαο ην θαηάιιειν ρξώκα πνπ εθθξάδεη απηό πνπ 

ληώζνπλ. 

Αθνύ ηειεηώζεη ην παίμηκν ησλ κνπζηθώλ θνκκαηηώλ δεηάκε από ηα 

παηδηά λα πνύλε γηα ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο πξνθάιεζαλ ηέηνηα 

ζπλαηζζήκαηα ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη, ζηε γεηηνληά ζηηο παξέεο…

Σηε ζπλέρεηα κπνξεί λα γίλεη παξαιιαγή κε αθνύζκαηα δηαθόξσλ ήρσλ 

(π.ρ. από ηαηλίεο) πνπ πξνθαινύλ γέιην, θόβν, κπζηήξην θιπ. θαη λα 

παηδηά λα θιεζνύλ λα αλαπαξάγνπλ δηθνύο ηνπο ήρνπο ζε νκάδεο. 



ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ

• Παηρλίδη ελεξγνπνίεζεο – Γηάξθεηα 5΄(Οη θόηεο θαη ε αιεπνύ. Οη θόηεο 

αιιάδνπλ θνηέηζη κε ην ζύλζεκα θαη κε ην θόβν ηεο αιεπνύο). Δπίζεο 

κπνξεί λα παηρηεί ην λαξθνπέδην (βι. κε αλη. παηρλίδη).

• α΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Σπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ 

θόβνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ αλζξώπνπ (απνδνρή) - Γηάξθεηα 15΄:

Βνεζνύκε ηα παηδηά λα βξνπλ ηηο ζσζηέο αληηδξάζεηο ζε θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη μερσξηζηά. Υπνζηεξίδνπκε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο 

αίζζεζεο ηνπ θηλδύλνπ:

Γίλεηαη ζεηζκόο ελώ θάζνκαη ζην ζξαλίν – Βιέπσ κπξνζηά κνπ έλα θίδη 

- Κόπεθε ην ξεύκα ζην ζπίηη θαη είλαη ζθνηάδη – Αζηξάθηεη θαη είκαη ζην 

δξόκν - Δίκαη έηνηκνο λα πεξάζσ ην δξόκν - Άξρηζε λα βγάδεη θύκα ελώ 

θνιπκπάσ – Γίπια κνπ αξρίδνπλ λα καιώλνπλ θαη λα ρηππηνύληαη –

Μεγάια παηδηά ηξέρνπλ γύξσ κνπ κε ηαρύηεηα   

• β΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Αλαγλώξηζε ησλ πξνζσπηθώλ θόβσλ-

θαζνξηζκόο ηεο ππεξβνιήο ηνπ θόβνπ θαη ηεο θαληαζίαο - Γηάξθεηα 20΄:

Δλζαξξύλνπκε ηα παηδηά λα αλαθέξνπλ έλαλ πξαγκαηηθό ηνπο θόβν. 

Ζ ηάμε είλαη ζε θύθιν  θαη ηα παηδηά πεηνύλ κηα κηθξή πάληλε κπάια ην 

έλα ζην άιιν νλνκάδνληαο θάηη πνπ θνβνύληαη. 



Σεκεηώλνπκε ηηο αλαθνξέο θαη κεηά γξάθνπκε ηηο απαληήζεηο ζε 2 

ζηήιεο «πξαγκαηηθόηεηα»/«θαληαζία». Μαο θαζνδεγνύλ ηα παηδηά 

ζε απηό. Πηζαλέο εξσηήζεηο ζηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη: Τη /πνηνο 

ζαο βνεζάεη όηαλ είζηε ηξνκαγκέλνο/ε; ηη θνβόζαζηε κηθξόηεξνη; 

πσο εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηά ζαο;

• γ΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Καηαλόεζε ηεο ζσκαηηθήο έθθξαζεο 

ηνπ θόβνπ, «δηαζθέδαζε» κε ην θόβν - Γηάξθεηα 10΄: Τα παηδηά 

γίλνληαη δεπγάξηα θαη κνηξάδνπκε θαξηέιεο κε ηηο παξαθάησ 

θξάζεηο:

ηξέκσ από ην θόβν κνπ – ηεο ζεθώζεθαλ νη ηξίρεο από ην θόβν –

έηξεκε ζαλ ην ςάξη – πάγσζε από ην θόβν ηνπ – αλαηξίρηαζα από 

ην θόβν κνπ – έκεηλε ζηήιε άιαηνο – έηξεκαλ ηα πόδηα κνπ – ν 

ηξόκνο έθηαζε ζηηο θιεηδώζεηο – έλησζα έλα θόκπν ζην ιαηκό – ηεο 

θόπεθε ε αλάζα κε απηό πνπ είδε.

Κάζε δεπγάξη αλαπαξηζηά ηελ θαηάζηαζε ηεο θαξηέιαο ηνπ θαη νη 

ππόινηπνη πξνζπαζνύλ λα βξνύλε ηε θξάζε. Σηηο κηθξέο ειηθίεο 

θξεκάκε έλα ραξηόλη ζηνλ ηνίρν κε ηηο θξάζεηο. 



• δ΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Να μεπεξαζηνύλ ηπρόλ θνβίεο θαη λα 

ηνλσζεί ην εζηθό ησλ παηδηώλ - Γηάξθεηα 10΄: Σρεδηάδνπκε ζην ραξηί 

ηνπ κέηξνπ έλα κεγάιν θάληαζκα. Τα παηδηά δσγξαθίδνπλ ζην ραξηί 

ηνπο  θάπνηα κνξθή (θάληαζκα, λεξάηδα, κάγηζζεο …) πνπ θνβνύληαη 

ή θνβόληνπζαλ θαη αθνύ γξάςνπλ, αλ ζέινπλ, έλα κήλπκα ζην ζρέδηό 

ηνπο (π.ρ. γεηα ζνπ κεγάιε…) ην θνιιάλε ζην κεγάιν θάληαζκα θαη ε 

όιε ζύλδεζε αλαξηάηαη ζηελ ηάμε.  

• Κλείζιμο (εληππώζεηο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα)



ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΓΥΟΤ ΚΑΙ ΑΓΥΟΓΟΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

• Γπαζηηπιόηηηερ Υαλάπωζηρ – ζηόρνο: Να κάζνπλ ηα παηδηά αζθήζεηο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ ζηξεο.

η)  Γηάξθεηα 3΄- Λέκε ζηα παηδηά λα πξνζπαζήζνπλ λα ραιαξώζνπλ ζηε 

ζέζε ηνπο λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη λα ζθεθηνύλ κηα εηθόλα (ηνπίν, 

ήξεκε ιίκλε, ιηβάδη…) πνπ ηνπο εξεκεί θαη επραξηζηεί. Απόιπηε εζπρία.

ηη)   Γηάξθεηα 3΄ - Οη καζεηέο/ηξηεο θάζνληαη ζηελ θαξέθια κε ηα ρέξηα 

ζηνπο κεξνύο. Σθύβνπλ αξγά θηάλνληαο ηα ρέξηα κέρξη ηα πέικαηα, ελώ 

ηαπηόρξνλα εθπλένπλ κεηξώληαο αξγά κέρξη ην 4. Σηε ζπλέρεηα 

αλεβαίλνπλ ζηελ αξρηθή ζέζε κεηξώληαο μαλά αξγά σο ην 4 κε 

ηαπηόρξνλε εηζπλνή. Μέλνπλ εθεί θαη επαλαιακβάλνπλ 5-6 θνξέο.

ηηη) Γηάξθεηα 3΄-Σθίμεηο / ραιαξώζεηο θπθιηθά από ηα δάθηπια ηνπ πνδηνύ



• α΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Αλαγλώξηζε θαη απνδνρή ησλ ζσκαηηθώλ 

ζπκπησκάησλ ηνπ ζηξεο θαη πξόθιεζε δεκηνπξγηθόηεηαο κέζα από ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό - Γηάξθεηα 20΄:   Γηαβάδνπκε ζηελ ηάμε ην εμήο θείκελν:             

« Όηαλ ν Κώζηαο είδε ηα ζέκαηα ηνπ δηαγσλίζκαηνο έλησζε έλα πεξίεξγν

κνύδηαζκα ζην ζώκα ηνπ θαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνύ ηνπ. Τα ρέξηα

ηνπ ίδξσζαλ. Οη κύεο ηνπ ζθίρηεθαλ θη έλησζε ηηο παιάκεο ηνπ λα

ηδξώλνπλ. Πήξε κηα βαζηά αλάζα γηα λα εξεκήζεη. Μηα παξάμελε δάιε ηνπ

εξρόηαλε ζηε ζθέςε, όηη όρη κόλν δελ κπνξνύζε λα ζπκεζεί αξθεηέο από

ηηο απαληήζεηο αιιά δε ζα ηνπ έθηαλε θαη ν ρξόλνο γηα λα ηειεηώζεη.

Έλησζε αδπλακία ζην ζώκα θαη ζηα πόδηα ηνπ. Πνιιέο ζθέςεηο

καδεύηεθαλ ζην κπαιό ηνπ. Σηάζεθε αθίλεηνο κε θιεηζηά ηα κάηηα θαη

πξνζπάζεζε λα εξεκήζεη. Οη ζθέςεηο ηνπ βξήθαλ ζηγά ζηγά ην δξόκν

ηνπο, άλνημε ηα κάηηα θαη επέιεμε ην πξώην ζέκα πνπ πίζηεπε όηη ην ήμεξε

θαιά». Φσξίδεηαη ε ηάμε ζε δύν νκάδεο, θάζε κία έρεη ην θείκελν, έλα

κεγάιν ραξηί ηνπ κέηξνπ θαη καξθαδόξνπο. Κάζε νκάδα θηηάρλεη κηα αθίζα

πνπ πεξηγξάθεη ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο ζην ζώκα (ζθίηζα, ρξώκαηα,

δσγξαθηέο…) θαη ηελ παξνπζηάδεη ζηε ηάμε.



• β΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Αλαγλώξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

πξνθαινύλ ην άγρνο θαη κέηξεζε ηεο έληαζήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ 

Δαπηό. Καηαλόεζε ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ - Γηάξθεηα 20΄: 

Μνηξάδνπκε ζηα παηδηά έλα θύιιν ραξηί όπνπ πεξηγξάθνληαη 

αγρνγόλεο θαηαζηάζεηο κε ιέμεηο θιεηδηά:

Τζαθώζεθα κε ηνλ θαιό κνπ θίιν (θίινο) – Ζ κεηέξα κνπ έθαλε έλα

αδειθάθη (αδειθάθη) – Αιιάμακε ζπίηη (ζπίηη) – Ο παηέξαο κνπ έκεηλε

άλεξγνο (αλεξγία) - Οη γνλείο κνπ απνθαζίδνπλ λα ρσξίζνπλ

(ρσξηζκόο) – Ζ δαζθάια κνπ έθαλε ζθιεξή παξαηήξεζε (δαζθάια) -

Άξγεζα λα μππλήζσ θαη ζα πξέπεη ηώξα λα δηαθόςσ ην κάζεκα ζηελ

ηάμε κνπ (αξγνπνξία) – Γε βξίζθσ ην ηεηξάδην κε ηηο ζεκεηώζεηο κνπ

θαη ηηο ρξεηάδνκαη ηώξα ( απώιεηα) – Θα παίμνπκε κε ηελ άιιε ηάμε θαη

ίζσο είλαη θαιύηεξνη από εκάο (αληαγσληζκόο) – Βξάδηαζε θαη δελ

θαηάθεξα λα ηειεηώζσ ηηο εξγαζίεο κνπ (ρξόλνο) – Ζ γηαγηά κνπ

αξξώζηεζε (αξξώζηηα)

Οη καζεηέο/ηξηεο ηνπνζεηνύλ ζηε ζεηξά ηηο ιέμεηο θιεηδηά από ηελ πην 

αλώδπλε έσο ζηελ πην αγρνγόλν. Σηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί άμνλεο 

είλαη: ν βαζκόο δπζθνιίαο ηεο θαηάηαμεο θαη νη παξάγνληεο επίδξαζεο 

ηεο απόθαζεο (άηνκα, θύιν, εκπεηξίεο, ζπλζήθεο, βνήζεηεο). 



• γ΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Να βξεζνύλ ηξόπνη βνήζεηαο ή ρεηξηζκνύ 

κηαο θαηάζηαζεο πνπ πξνμελεί ζηξεο – Αλάπηπμε ππνζηήξημεο θαη 

επηρεηξήκαηνο - Γηάξθεηα 20΄: 

Σ’ έλα ραξηόλη πνπ ηνπνζεηνύκε ζηνλ πίλαθα είλαη δσγξαθηζκέλεο νη 

θηγνύξεο δύν παηδηώλ π.ρ.  ηνπ Αληώλε θαη ηεο Μειίλαο, νη νπνίνη  

έραζαλ ην αγαπεκέλν ηνπο ζθπιάθη θαη αιιεινθαηεγνξνύλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ. Τα παηδηά γίλνληαη δεπγάξηα θαη ζε έλα θύιιν ραξηί ζθηηζάξνπλ ην 

πεξίγξακκα ηεο παιάκεο ηνπο. Μέζα ζην πεξίγξακκα ηεο παιάκεο ηνπ 

γξάθεη ν θαζέλαο, εθηόο από ην όλνκά ηνπ,  πξνηάζεηο αληηκεηώπηζεο 

ηεο θαηάζηαζεο. Τα δεπγάξηα παξνπζηάδνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο 

αλαξηνύλ ζην ραξηόλη ηνπ Αληώλε θαη ηεο Μειίλαο. Σηε ζπδήηεζε πνπ 

αθνινπζεί νη καζεηέο/ηξηεο ππνζηεξίδνπλ κε επηρεηξήκαηα ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο. Γίλεηαη πάιη έκθαζε ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ηα βαζηθά ηεο 

αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ (ήξεκε ζθέςε, απνθπγή παξνξκήζεσλ, έθθιεζε 

γηα βνήζεηα, επηινγέο ελεξγεηώλ θιπ).

• Κλείζιμο (εληππώζεηο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα)



• Παηρλίδη ελεξγνπνίεζεο – Γηάξθεηα 5΄(Ζ αλζνδέζκε ή νη ζηαγόλεο ηεο 

βξνρήο) βι. κε αλη. παηρλίδη. Δπηζεκαίλνπκε όηη θαη ν ζπκόο είλαη θπζηθό 

ζπλαίζζεκα θαη κπνξεί λα εθθξαζηεί θαηάιιεια θαη δεκηνπξγηθά.

• α΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Να επηζεκαλζνύλ νη ζπλεζέζηεξεο κνξθέο 

βίαο - Να γίλεη αλαζηνραζκόο από ηα παηδηά – Να ππάξμεη παξάγσγν γηα 

αλάξηεζε - Γηάξθεηα 20΄: 

Κόβνπκε έλα κεγάιν πξάζηλν ραξηόλη ζε κνξθή δέληξνπ θαη ην 

ηνπνζεηνύκε ζηνλ πίλαθα. Οη καζεηέο/ηξηεο ζθέθηνληαη θαη βξίζθνπλ ηηο 

ζπλεζέζηεξεο κνξθέο βίαο ζην ζρνιείν θαη νη ιέμεηο γξάθνληαη 

αλαθαηεκέλεο ζην δέληξν (π.ρ. βξηζηά, απεηιή, θισηζηά, ζπξώμηκν, 

εηξσλεία, γεινηνπνίεζε, απόξξηςε, πεξηθξόλεζε, θνξντδία, ζπθνθαληία, 

θιεςηά …). Αλαξηνύκε ην δέληξν θάπνπ κόληκα ζηελ ηάμε θαη 

πξνθαινύκε ηα παηδηά λα κηιήζνπλ γηα πξνζσπηθά βηώκαηα πάλσ ζηηο 

κνξθέο ηεο βίαο θαη ηη λνκίδνπλ όηη ζα θάλαλε ηώξα ζε παξόκνηα 

πεξίπησζε.

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΚΑΙ ΔΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ



• β΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Να εληνπηζηνύλ νη εθδειώζεηο ηνπ 

ζώκαηνο, νη επηζπκίεο θαη ηα άιια ζπλαηζζήκαηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζπκνύ θαη λα δηαπηζησζεί όηη απηά εμαξηώληαη από ηελ έληαζε ηνπ 

ζπκνύ.  - Γηάξθεηα 30΄:  

Γίλνπκε ζηα παηδηά έλα θύιιν ραξηί πνπ αλαθέξεη πέληε θαηαζηάζεηο 

(Έλαο ζπκκαζεηήο κνπ κε πξόζβαιε κπξνζηά ζηνπο άιινπο – Ο 

παηέξαο, κνπ απαγόξεςε ηελ έμνδν – Η δαζθάια κνπ κε θαηεγόξεζε 

άδηθα – Κάπνην παηδί είπε ςέκαηα γηα κέλα – Έλαο θίινο έραζε ην cd κνπ 

θαη αξλείηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη). Σε θάζε θαηάζηαζε ππάξρνπλ 

ηέζζεξηο ζηήιεο: α) «βαζκνινγείηαη» ε έληαζε ηνπ ζπκνύ (0 σο 100)  β) 

ηα άιια ζπλαηζζήκαηα (απνγνήηεπζε, ληξνπή, κίζνο, εθδηθεηηθόο, 

ελνριεκέλνο, αδηθεκέλνο…)   γ) Ζ επηζπκεηή αληίδξαζε (λα ηνλ 

θισηζήζσ, λα ηε βξίζσ, λα ηνλ εθδηθεζώ, λα θσλάμσ, λα 

δηακαξηπξεζώ, λα θιάςσ…)  θαη δ) νη αληηδξάζεηο ηνπ ζώκαηνο 

(ζθηγκέλα ρείιε, «πέηξηλν πξόζσπν», ςηζπξηζηό βξίζηκν, βάξνο ζην 

ζηήζνο, ηαρπθαξδία, ηάζε κπώλ, ρηύπεκα πνδηνύ, ζθηγκέλν ζηνκάρη, 

αλαζήθσκα ώκσλ θιπ) 



Σπδεηάκε ζηνλ θύθιν ηηο εθδνρέο πνπ γξάθηεθαλ ζηα ραξηηά θαη κεηά 

αλαθεξόκαζηε ζε θάπνηεο γεληθέο ηερληθέο αληηκεηώπηζεο ηεο έληαζεο. 

Σηε ζπλέρεηα ζεθσλόκαζηε όξζηνη θαη αλαπαξηζηνύκε θάπνηνπο 

ηξόπνπο: _ Κιείλνπκε ηα κάηηα θαη κεηξνύκε ζησπειά κέρξη ην 10_ 

Βαζηέο αξγέο εηζπλνέο από ηε κύηε θαη εθπλνή κε θσλή από ην ζηόκα _ 

Φακειό επηηόπην ηξνραδάθη 10΄΄ _ Κηππάκε κε ην πόδη ην πάησκα _ 

Κνηηώληαο ην δέληξν ηεο πξνεγνύκελεο άζθεζεο ιέκε κε ηε ζεηξά κηα 

θξάζε αξρίδνληαο κε ην: «ζύκσζα πνιύ επεηδή…». «… κε αδίθεζεο, κε 

θνξόηδεςεο, κνπ είπεο ςέκαηα, κε μέραζεο, κε απείιεζεο…)

• γ΄ δπαζηηπιόηηηα (ο ειπηνοποιόρ) – ζηόρνο: Να θαηαλνεζεί ε 

ζεκαληηθόηεηα ηεο αλάιεςεο ηνπ ξόινπ ηνπ εηξελνπνηνύ- Να 

ζπλεηδεηνπνηεζεί ε ζεκαζία ηνπ ακνηβαίνπ ζπκβηβαζκνύ ηηο 

ζπγθξνύζεηο - Γηάξθεηα 25΄: Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο 3-4 

αηόκσλ δσγξαθίδνπλ ζ έλα ραξηόλη ην δηθό ηνπο ππεξήξσα-εηξελνπνηό 

άλδξα ή γπλαίθα (ηύπνπ ζνύπεξκαλ;). Ζ θάζε νκάδα κπνξεί λα γξάςεη  

ηα ιόγηα ηνπ, ην όλνκά ηνπ, ηηο δξάζεηο ηνπ, ηηο ζπλήζεηέο ηνπ, ηηο ηδέεο 

ηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιπ. Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο θη αθνινπζεί ζπδήηεζε ( ε γελλαηόηεηα, ε δηθαηνζύλε, ε 

αληηθεηκεληθόηεηα, ε θαιή αθξόαζε ηνπ εηξελνπνηνύ …). Ο εηξελνπνηόο 

εκθαλίδεηαη όηαλ ε ζύγθξνπζε βγαίλεη εθηόο νξίσλ.

• Κλείζιμο (εληππώζεηο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα)



ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

• Παηρλίδη ελεξγνπνίεζεο – Γηάξθεηα 10΄(To θνπβάξη). βι. κε αλη. παηρλίδη

• α΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα παηδηά κηα ζεηηθή 

απηνεηθόλα – Να κηιήζνπλ γηα ηνπο άιινπο θαη λα αθνύζνπλ ηνπο 

ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπο λα κηινύλ γη απηνύο - Γηάξθεηα 20΄: 

Τα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη παίξλνπλ έλα θύιιν ραξηί κε 

δσγξαθηζκέλν έλα ξόδη. Κόβνπλ ην ζρέδην ην βάθνπλ θόθθηλν θαη κέζα 

ζην ξόδη αλαθέξνπλ δύν πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη δύν 

πξάγκαηα πνπ αγαπνύλ λα θάλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Μεηά 

αιιάδνπλ ηα ραξηηά κε ην δεπγάξη ηνπο, θάζνληαη όινη ζηνλ θύθιν θαη 

πεξηγξάθεη ν θαζέλαο ην δεπγάξη ηνπ. Τα ξόδηα αλαξηώληαη ζ έλα 

κεγάιν ραξηόλη ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο.



• β΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά όηη όινη 

έρνπλ ζεηηθά ζηνηρεία θαη λα εληζρπζεί ε απηνεθηίκεζε ηνπο από ηελ 

αλαγλώξηζε ησλ άιισλ παηδηώλ - Γηάξθεηα 25΄:

Κάζε παηδί παίξλεη ηόζα θνκκάηηα ραξηί όζα θαη νη ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπ. 

Σε θάζε ραξηάθη είλαη γξακκέλν ην όλνκα ελόο παηδηνύ. Εεηάκε από ηα 

παηδηά λα αλαγξάςνπλ θάησ από θάζε όλνκα έλα ζεηηθό ζηνηρείν γη απηό 

ην άηνκν (ηαιέλην, ραξαθηήξαο, εκθάληζε, ζπκπεξηθνξά θιπ.). 

Υπάξρνπλ επίζεο ηόζα κηθξά θνπηάθηα όζα ηα παηδηά. Τα θνπηηά έρνπλ 

απέμσ γξακκέλν όλνκα. Όινη ξίρλνπλ ηα ραξηάθηα ηνπο ζηα αληίζηνηρα 

θνπηηά.

Σηε ζπλέρεηα δίλνπκε ζε θάζε καζεηή/ηξηα ην θνπηάθη ηνπ κε ηηο ζεηηθέο 

αλαθνξέο. Έηζη ηα παηδηά έρνπλ κηα θαιή νπηηθή ηνπ Δαπηνύ από ηνπο 

άιινπο πνπ ίζσο πνηέ δε θαληάζηεθαλ. Σηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί λα 

αλαθεξζνύλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζαλε δηαβάδνληαο ηα ζρόιηα ησλ 

ζπκκαζεηώλ. Γηαηί είλαη γξακκέλα θάπνηα πνπ δε θαληάδνληαλ κε ηίπνηε 

ελώ άιια αλακελόκελα ραξαθηεξηζηηθά δελ ηα βιέπνπλ; Πνην ην 

κεγαιείν ηεο νκάδαο θαη ηεο θνηλσλίαο ;



• γ΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Να εληζρπζεί ην ζάξξνο γηα απην-

παξνπζίαζε,  λ΄ αλαπηπρζεί ε απηνγλσζία, λα βειηησζνύλ νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε επηθνηλσλία - Γηάξθεηα 20΄:

Τα παηδηά θάζνληαη ζε δύν νκόθεληξνπο θύθινπο θαηά ηξόπν πνπ ν 

θαζέλαο έρεη κπξνζηά ηνπ θάπνην/α ζπκκαζεηή/ηξηα ηνπ. Έηζη όινη 

ζπδεηνύλ ζε δεπγάξηα παξνπζηάδνληαο όηη ζέινπλ από ηνλ εαπηό ηνπο 

(εκθάληζε, ελδηαθέξνληα, ζηάζεηο δσήο, πξνηηκήζεηο, ρόκππ, ζήξηαι, 

αγαπεκέλα θαγεηά...). Κάζε 3-4 ιεπηά κε ην ζύλζεκα ηνπ ζπληνληζηή 

πεξηζηξέθεηαη ν έμσ θύθινο θαηά κηα ζέζε. Όινη ζπλερίδνπλ κε 

θαηλνύξγην δεπγάξη. Απηό επαλαιακβάλεηαη 4-5 θνξέο θαη έπεηηα 

πξνθαινύκε ζπδήηεζε ζηνλ θύθιν ζρεηηθά γηα ην πώο ληώζαλε ηα παηδηά 

κε ηελ έθζεζε ηνπ εαπηνύ, αλ αλαθνπθίζηεθαλ πνπ παξνπζίαζαλ ηνλ 

εαπηό ηνπο, αλ άθνπζαλ πξνζεθηηθά ηνπο άιινπο, αλ αηζζάλζεθαλ πίεζε 

θιπ.

• Κλείζιμο (εληππώζεηο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα)



ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ   ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ

Δληζρύνπλ ην άηνκν ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη ζπλδένληαη 

ζηελά κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ δεμηόηεηεο:

• Τπεύθςνερ ζηάζειρ

• Αποηελεζμαηική ζςνεπγαζία

• Κοινυνική αποδοσή ( καλοί ηπόποι, εςγένεια…)

• υζηή επικοινυνία (ακπόαζη, ζεβαζμόρ, εθαπμογή οδηγιών)

• Ανηιμεηώπιζη πποκλήζευν

• Διεκδίκηζη και πποβολή επιθςμιών / αναγκών

• Διασείπιζη πίεζηρ – αποθςγή εξαπηήζευν

• Επίλςζη πποβλημάηυν

• Ανάλητη ππυηοβοςλιών

• Αποδοσή ζςνεπειών

• Πποζθοπά βοήθειαρ

• Πποζηαζία Εαςηού

Αναπηύζζονηαι ενδεικηικά κάποιερ από αςηέρ:



ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΣΑΔΙ

• Παηρλίδη ελεξγνπνίεζεο – Γηάξθεηα 10΄(O θύθινο ηεο εκπηζηνζύλεο / Τν 

αζηέξη)  βι. κε αληαγσληζηηθό παηρλίδη. 

• α΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Να δηεξεπλεζεί ε έλλνηα ηεο ππεύζπλεο 

ζηάζεο θαη λα ζπλδεζεί κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα – Να αλαγλσξηζζεί ε 

ζεκαζία ηεο ππεπζπλόηεηαο γηα ηε δσή καο - Γηάξθεηα 30΄: 

Βξίζθνπκε  κε ηα παηδηά πσο  αληηιακβαλόκαζηε ηελ ππεπζπλόηεηα 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή (θαηαηγηζκό ηδεώλ) θαη γξάθνπλε ζ’ έλα κεγάιν  

ραξηί ηνπ κέηξνπ ζην πάησκα ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ πηζαλώο ζα 

εηπσζνύλ π.ρ. Λέσ ηελ αιήζεηα, αλαθέξσ απηό πνπ κνπ θαίλεηαη 

ζσζηό, ππνζηεξίδσ ην δίθαην, βνεζώ ζε κηα αλάγθε ζπλαλζξώπνπο 

κνπ, εθηειώ ηα θαζήθνληά κνπ, δελ αθήλσ ηηο ππνρξεώζεηο κνπ π.ρ. 

ζην ζρνιείν κε ην δηάβαζκα / εξγαζίεο, ζην ζπίηη κε ηελ θαζαξηόηεηα 

θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ δσκαηίνπ κνπ & ησλ πξαγκάησλ κνπ, είκαη 

ζπλεπήο ζε ππνζρέζεηο / ξαληεβνύ, ζηεξίδσ ηνπο γνλείο, πξνζέρσ ην 

αδειθάθη κνπ, εηνηκάδσ πξσηλό, ζαιάηα θιπ, ζπκκεηέρσ ελεξγεηηθά 

ζηελ ηάμε κνπ, απνθεύγσ ηηο ζπγθξνύζεηο θαη ηνπο θαπγάδεο, πξνζέρσ 

ηηο νδεγίεο θαη ηηο ζπκβνπιέο, πξνζπαζώ λα θάλσ ην θαιύηεξν γη απηά 

πνπ αλαιακβάλσ, αληηζηέθνκαη ζε πηέζεηο θαη αλόεηεο πξνηάζεηο …)



Σπδεηνύκε νπσζδήπνηε ηα νθέιε από ηελ ππεύζπλε ζηάζε ζηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο θαη ηηο «δεκίεο» από ηελ αλεύζπλε ζηάζε. Σηε 

ζπλέρεηα δσγξαθίδνπλ όινη/εο κε καξθαδόξνπο θαζηζκέλνη γύξσ από 

ην ραξηί θαη ζρεκαηίδνπλ  έηζη κηα εηθνλναθίζα κε ηα δηθά ηεο κελύκαηα. 

Αλαξηάηαη ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο θαη είλαη ε αθίζα ηεο ππεπζπλόηεηαο.

__ Μαθξνρξόληεο δξαζηεξηόηεηεο - ζηόρνη: Να βηώζνπλ ηα παηδηά ηελ 

επζύλε ησλ πξάμεσλ ηνπο, λα εληζρπζεί ε αμία ηεο ππεπζπλόηεηαο, λα 

ληώζνπλ ηε ραξά ηεο αλαγλώξηζεο ζε ζέκαηα ζπλέπεηαο.  

• Μπνξνύλ ηα παηδηά λα αλαιάβνπλ λα ζπείξνπλ θάπνην ζπόξν (ζε 

ηαζάθη ή γιαζηξάθη), λα ην θξνληίζνπλ γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα θαη 

λα ην θπηέςνπλ ηειηθά ζ΄ έλα παξηέξη ηνπ ζρνιείνπ ( έλα ινπινπδάθη, 

θάπνην θπηό…)

• Μπνξνύλ ηα παηδηά λα ζεκεηώλνπλ θάπνηεο πξάμεηο ππεπζπλόηεηαο 

ζπκκαζεηώλ /ηξηώλ ηνπο πνπ ηηο ζεώξεζαλ ζεκαληηθέο θαη λα ξίρλνπλ 

ηα ζεκεηώκαηα ζε θάπνην θνπηί (ίζσο κε όλνκα π.ρ. ην θνπηί ησλ 

εληππώζεσλ). Ο/Ζ ζπληνληζηήο/ηξηα πξνθαιεί ζπδεηήζεηο πάλσ ζηηο 

ζεκεηώζεηο ησλ παηδηώλ (θπξίσο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ) θαη 

ζρεηηθέο  επηβξαβεύζεηο (ρεηξνθξνηήκαηα, ραξηζκέλα ιόγηα, δώξα, 

αγθαιηά, θαηαζθεπέο επαίλσλ θιπ.)



• β΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά ηηο 

δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ άζθεζε ηεο ππεύζπλεο ζπκπεξηθνξάο 

ζηε δσή θαη ηηο δηάθνξεο εθδνρέο πνπ ππάξρνπλ - Να ζπλεξγαζηνύλ ηα 

παηδηά θαη λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα κέζα από απηό - Γηάξθεηα 30΄:

Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε νκάδεο θαη κε βάζε θάπνηεο ιέμεηο –θιεηδηά βξίζθνπλ 

ζελάξηα θαη πξαγκαηνπνηνύλ ζύληνκεο δξακαηνπνηήζεηο πάλσ ζε απηά. 

Λέμεηο θιεηδηά: απόγεπκα - κάλα – 6ρξνλνο – 2ρξνλε – δηάβαζκα –

θαγεηό – δνπιεηά / θαηαζθήλσζε - νκαδάξρεο/ηζζα – πξόγξακκα –

δηαθσλία – βξάδπ /  ηάμε – δάζθαινο/α – καζεηέο/ηξηεο – απξόζεθηε –

ελνριεηηθόο – δπζθνιία – κάζεκα / Γηεπζπληήο μελνδνρείνπ – ππνδνρή –

εζηηαηόξην –πηζίλα – ελνριεκέλνο – ζπκσκέλε – βαιίηζεο - ιεσθνξείν

• γ΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Να αλαπηύμνπλ ηα παηδηά ππεύζπλεο 

ζηάζεηο κέζσ ηεο ώξηκεο παξαηήξεζεο θαη ηεο απνδνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο- Γηάξθεηα 30΄:

Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε νκάδεο. Σε θάζε νκάδα ππάξρνπλ ηέζζεξηο ξόινη: 

ζπδεηεηήο-γξακκαηέαο / ζπδεηεηήο-νκηιεηήο α΄ / ζπδεηεηήο-νκηιεηήο β΄/ 

παξαηεξεηήο. Οη ξόινη θαηαλέκνληαη από ηα παηδηά ή δίλνληαη ηπραία κε 

θιήξσζε. Ο γξακκαηέαο ζεκεηώλεη ηα ιεγόκελα, νη νκηιεηέο ζα ηα 

αλαθέξνπλ όια ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (επηρεηξήκαηα, ηδέεο, ζθέςεηο..) 

θαη ν/ε παξαηεξεηήο/ηξηα δηαβάδεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηε



ζπλεξγαζία ζηελ νκάδα (πξσηνβνπιίεο, δπζθνιίεο, δηαθσλίεο, ζπκκεηνρή, 

ελδηαθέξνλ, ηη ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη θαιύηεξα, πνηεο νη ειιείςεηο 

ζηελ ππεπζπλόηεηα θιπ.). Γίλνληαη ζελάξηα πξνο ζπδήηεζε ζηηο νκάδεο κε 

εξσηήκαηα γύξσ από ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ πξσηαγσληζηώλ, ηηο θνηλσληθέο 

δεμηόηεηεο πνπ απνπζηάδνπλ θαη εκπνδίδνπλ ηε βειηίσζε ησλ θαηαζηάζεσλ 

(επγέλεηα, απνδνρή ηνπ άιινπ, θαιή αθξόαζε ηεο δηαθνξεηηθήο γλώκεο, 

ππνκνλή, θηιηθή δηάζεζε…) θαη ηελ πξνηεηλόκελε ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά

από εμάρ ηοςρ ίδιοςρ. 

Παξαδείγκαηα: Γύν ζπκκαζεηέο καο θαπγάδηζαλ άζρεκα κε αθνξκή κηα θάζε ηελ 

ώξα πνπ παίδακε πνδόζθαηξν. Ο Γεκήηξεο πήξε ηελ κπάια από ηα πόδηα ηνπ 

Κώζηα ρηππώληαο… ν Κώζηαο ηόηε… /// Ζ ζπκκαζήηξηά καο έραζε ηα ρξήκαηά ηεο. 

Ζ Μαίξε έςαρλε θαη έθιαηγε γηαηί ηα ιεθηά πνπ ηεο έδσζε ε κεηέξα ηεο… Ζ Άλλα, ε 

θίιε ηεο, παξαηήξεζε πόζν απξόζεθηε γίλεηαη όηαλ… /// Μηα θαηλνύξγηα 

ζπκκαζήηξηα ζηελ ηάμε.  Ζ Γαβξηέια δελ έρεη νύηε κηα εβδνκάδα πνπ είλαη ζην 

ζρνιείν θαη ληώζεη πνιύ δπζηπρηζκέλε. Γελ μέξεη θαιά ηε γιώζζα, δελ θαηαιαβαίλεη 

ηα καζήκαηα, δε ζπκκεηέρεη πνπζελά, θαλέλαο δελ ηεο θάλεη παξέα, κόιηο ρζεο ε 

Ησάλλα θαη ε Παπιίλα θάηη είπαλε θαη γεινύζαλε καδί ηεο όηαλ πέξαζε από θνληά 

ηνπο. /// Ο Νίθνο, ν ζπκκαζεηήο καο είλαη ιππεκέλνο γηαηί ν κπακπάο ηνπ δελ ηνλ 

αθήλεη λα πάξεη ζην ζπίηη ην ζθπιάθη πνπ βξήθε… Ζ Μαηίλα ηνπ είπε… /// Ο 

Σηακάηεο, ν ζπκκαζεηήο καο είρε έλα ζνβαξό αηύρεκα θαη ηώξα είλαη…

• Κλείζιμο (εληππώζεηο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα)



• Παηρλίδη ελεξγνπνίεζεο – Γηάξθεηα 5΄ [Κόκπνη (ηεηξάδεο ή πεληάδεο)]: 
Απιώλνπλ όινη ηα ρέξηα ηνπο κπξνζηά θαη πηάλνπλ ηα ρέξηα άιισλ 
παηδηώλ. Με ην ζύλζεκα πξνζπαζνύλ όινη λα μεκπιερηνύλ ρσξίο λ’ 
αθήζνπλ ηα ρέξηα πνπ πηάλνπλ θάλνληαο αξγέο θηλήζεηο γύξσ από ην 
ζώκα ηνπο, πάλσ από ρέξηα, θάησ από άιινπο…)

• α΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Να ζπλεξγαζηνύλ  ηα παηδηά ζηελ 
αληηκεηώπηζε δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ – Γηάξθεηα 20΄: 

Τα παηδηά ζηηο νκάδεο ηνπο ιακβάλνπλ ζελάξην αληηκεηώπηζεο θξίζηκεο 
θαηάζηαζεο π.ρ. βγαίλνπλ κεηά από λαπάγην ζε εξεκηθή παξαιία 
έρνληαο θαη θάπνην ηξαπκαηία, κεηά από εθδξνκή ραζήθαλε ζην βνπλό 
θαη βξαδηάδεη… Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηηο ηδέεο 
ηνπο ζηελ νινκέιεηα. Μπνξεί λα γίλεη θαη παληνκίκα ή ζύληνκε 
δξακαηνπνίεζε.

• β΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο: Να ζπλεξγαζηνύλ  ηα παηδηά ζηελ 
θαηαζθεπή ελόο παξαγώγνπ - Να ληώζνπλ ηε ραξά ηεο θνηλήο 
δεκηνπξγίαο – Γηάξθεηα 20΄: 

Οη καζεηέο/ηξηεο αλαιακβάλνπλ θαηά νκάδεο λα δσγξαθίζνπλ βαγόληα 
θαη κεραλέο ζε ραξηνλάθηα (πεξίπνπ 20 Φ 12 εθ.) βάδνληαο ην πξνζσπηθό 
ηνπο ζηνηρείν θαη ζην ηέινο ηα ελώλνπλ θνιιώληαο ηα ζηνλ ηνίρν. 
Παξνπζηάδνπλ ηελ ακαμνζηνηρία ζηελ νινκέιεηα (π.ρ. επηβάηεο, 
εμεγήζεηο γηα ηηο επηινγέο κνηίβσλ, ζρεδίσλ, ρξσκάησλ θιπ.

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ



• γ΄ δπαζηηπιόηηηα  – ζηόσορ: Να αναπηύξοςν ηα παιδιά ζσεηικό λεξιλόγιο -
Να ζςνεπγαζηούν  ζηην καηαζκεςή ενόρ παπαγώγος - Να σαπούν δια ηηρ 
κοινήρ δημιοςπγίαρ και ηος παισνιδιού – Να βοηθηθούν ζηη ζςνειδη-

ηοποίηζη & καηανόηζη ηηρ ζημαζίαρ ηηρ ζςνεπγαζίαρ - Γηάξθεηα 20΄: 

Τα παηδηά θαηαζθεπάδνπλ θαηά νκάδεο  κεγάινπο (ζρεηηθά) 
ραξηνλέληνπο θύβνπο (πεξίπνπ 8Φ8Φ8 εθ.) θαη ζηηο έμη πιεπξέο γξάθνπλ 
ηηο ιέμεηο : ζπλεξγαζία – νκαδηθόηεηα – ζπκκεηνρή – ζύκπξαμε –
αηνκηζκόο – εγσηζκόο. Μεηά παίδνπλ έλα παηρλίδη ξίρλνληαο κε ηε ζεηξά 
ηνλ θύβν θαηά νκάδα (ζα δάξη) θαη καδεύνπλ βαζκνύο {ζπλεξγαζία/1 –
νκαδηθόηεηα/1 – ζπκκεηνρή/1 – ζύκπξαμε/1 – αηνκηζκόο/0 –
εγσηζκόο/0}. Κάζε νκάδα πνπ θηάλεη ζηνπο 15 βαζκνύο πξνζπαζεί λα 
ζπλζέζεη έλα δίζηηρν – κήλπκα  γηα ηε ζπλεξγαζία. Οη θύβνη κε ηα 
κελύκαηα αλαξηώληαη ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο.

• Κλείζιμο (εληππώζεηο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα)



ΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Παηρλίδη ελεξγνπνίεζεο – Γηάξθεηα 5΄ [Οη ξόδεο πνπ αθεγνύληαη]: Γίλνληαη δύν 
θύθινη, ηα παηδηά πηάλνληαη από ηε κέζε θαη πεξηζηξέθνληαη αξγά. Σε θάζε 
ζύλζεκα ηνπ ζπληνληζηή (π.ρ. παιακάθη) νη ξόδεο αιιάδνπλ ζέζε κεηαμύ ηνπο 
ζην ρώξν  θαη ζπλερίδνπλ λα γπξίδνπλ. Σηε ζπλέρεηα ζε θάζε θύθιν ιέλε κηα 
«θπιηόκελε» ηζηνξία. Αξρίδεη θάπνην παηδί θαη ζπλερίδεη ν έλαο κεηά ηνλ άιιν 
παίξλνληαο ην ιόγν από ηνλ πξνεγνύκελν θαη δίλνληάο ηνλ ζηνλ επόκελν. 
Κάζε παηδί πξνζζέηεη κηα δηθή ηνπ θξάζε/εθδνρή ζηελ αθήγεζε.

• α΄ δπαζηηπιόηηηα– ζηόρνο:  Να ληώζνπλ ηα παηδηά ηε ραξά ηεο 
επνηθνδνκεηηθήο ζπδήηεζεο. Να γλσξίζνπλ θαιύηεξα ηνπο/ηηο 
ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπο. Να ζπλεζίζνπλ ηηο αξρέο ηνπ δηαιόγνπ, ηελ 
ελεξγεηηθή αθξόαζε, ηελ εγθξάηεηα, ην ελδηαθέξνλ θιπ.– Γηάξθεηα 25΄: 

Μνηξάδνπκε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο καο από έλα ραξηάθη κε ζελάξηα ηεο 
θαζεκεξηλόηεηαο, ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηεο επηθαηξόηεηαο γηα λα 
αλαδεηρζνύλ, νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζηάζεηο δσήο ηνπο. 
Κάζε ζελάξην είλαη ζε δύν ραξηάθηα. Έηζη ε ηάμε ρσξίδεηαη απηόκαηα 
ζε δεπγάξηα πνπ επηιέγνπλ πνπ ζα θάηζνπλ γηα λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα 
ηνπο. Δπηκέλνπκε ζηε δηαηήξεζε ησλ αξρώλ κηαο θαιήο ζπδήηεζεο. 
Σην ηέινο ζεθώλεηαη κε ηε ζεηξά θάζε δεπγάξη θαη παξνπζηάδεη ζύληνκα 
ην ζέκα θαη ηηο απόςεηο πάλσ ζε απηό. (Αλαδεηθλύεηαη πάληα θαη ε 
δηαθνξεηηθόηεηα).



• β΄ δπαζηηπιόηηηα– ζηόρνο:  Να εληζρπζεί ε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία –
Να απειεπζεξσζεί ε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο - Να δηαπηζησζεί ε δηαθνξεηηθή 
αληίιεςε ησλ αηόκσλ – Γηάξθεηα 25΄:

Τα παηδηά γίλνληαη ηξηάδεο θαη θξαηάλε έλα θύιιν ραξηί θη έλα κνιύβη. Κάζε παηδί 
ζθηηζάξεη ζην ραξηί ηνπ θάηη πνπ ζθέθηεθε (δών, αληηθείκελν, ζρήκα, ζρέδην 
θιπ.) θαη κεηά εμεγεί ζηα άιια δύν παηδηά ηη δσγξάθηζε ρσξίο λα πξνθέξεη ηε 
ιέμε. Μόιηο ην βξνύλε πεξηγξάθεη ην ζρέδην γηα λα ην θάλνπλ θαη νη άιινη. Όηαλ 
γίλεη θαη από ηνπο ηξεηο ην ίδην επαλαιακβάλεηαη ρσξίο ιόγηα. Κάλνπλ έλα λέν 
ζρέδην θαη πξνζπαζνύλ κε ηηο ζσκαηηθέο θηλήζεηο θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ 
πξνζώπνπ λα γίλεη θαηαλνεηό ηη ζρεδίαζαλ. Σην ηέινο αλαθέξνληαη νη δπζθνιίεο 
ηεο πξνζπάζεηαο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θιπ.

• γ΄ δπαζηηπιόηηηα– ζηόρνο:  Να αλαιάβνπλ ξόινπο έθθξαζεο νπζηαζηηθνύ 
ιόγνπ θαη  επηρεηξεκάησλ. Να ιεηηνπξγήζνπλ σο νκάδα. Να ζπλεηζθέξνπλ ζε 
επνηθνδνκεηηθέο ζπδεηήζεηο & ζπλεληεύμεηο - Γηάξθεηα 30΄:

Φσξίδεηαη ε ηάμε ζε νκάδεο (ηεηξάδεο ή πεληάδεο)  θαη αλαιακβάλνπλ λα 
παξνπζηάζνπλ κηα ζπλέληεπμε ή έλα ηειενπηηθό πάλει ή έλα ξεπνξηάδ θιπ. 
Πξνεηνηκάδνληαη θαηά νκάδεο θαη πξνηείλνπκε λα ππάξρεη θαη ην ζηνηρείν ηεο 
δηαθσλίαο κε επηρεηξήκαηα. Τν ζέκα θαη νη ξόινη βξίζθνληαη από ηα παηδηά ή 
κπνξνύλ λα δνζνύλ ζπγθεθξηκέλα (π.ρ. αηύρεκα – δεκνζηνγξάθνο/απηόπηεο 
κάξηπο/ηξνρνλόκνο/ πνιηηηθόο, εμεηάζεηο δεκνζηνγξάθνο/εθπαηδεπηηθόο /γνλέαο/ 

ππνπξγόο/καζεηήο, θαηνηθίδηα – δεκνζηνγξάθνο / θηελίαηξνη / γνλείο / κέιε 
θηινδσηθώλ ζσκαη.)

• Κλείζιμο (εληππώζεηο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα)



ΓΙΔΚΓΙΚΗΗ / ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

• Παισνίδι ενεπγοποίηζηρ – Γηάξθεηα 5΄ - Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα. 
Κάζε παηδί ζρεκαηίδεη κε ην δάθηπιν έλα γξάκκα ζηελ πιάηε ηνπ άιινπ παηδηνύ 
πνπ πξνζπαζεί λα αλαγλσξίζεη ην γξάκκα απηό. Αιιάδνπλ δηαδνρηθά ξόινπο - Τα 
δεπγάξηα θάλνπλ «γέθπξα» κε ηα ρέξηα θαη θάζε δεπγάξη πεξλάεη θάησ από όια ηα 
άιια δεπγάξηα παίξλνληαο κηα ηειηθή ζέζε ζην ρώξν δείρλνληαο έλα ραηξεηηζκό. 

• α΄ δπαζηηπιόηηηα– ζηόρνο:  Να απειεπζεξσζεί ε ζσκαηηθή έθθξαζε. 
Να εληζρπζεί ν ελδεδεηγκέλνο ηξόπνο απόδνζεο ησλ θξάζεσλ. Να 
βειηησζεί ε κε ιεθηηθή απόδνζε ηεο άπνςεο – Γηάξθεηα 20΄: 

Γξάθνληαη ζε έλα ραξηόλη θξάζεηο όπσο νη παξαθάησ: «Γε ζέισ λα ην 
μαλαθάλεηο – ζε παξαθαιώ λα κνπ ην δώζεηο πίζσ – απηό ζα ην 
ζπδεηήζνπκε νπσζδήπνηε όηαλ ζρνιάζνπκε - αλ κε μαλαελνριήζεηο ζα 
ην πσ ζηελ θπξία (…ζην Γ/ληή) – δελ έξρνκαη καδί ζαο κε ηίπνηε – αλ ην 
μαλαπείο ζηακαηάκε ηελ παξέα – Λεο ςέκαηα θαη αλνεζίεο – Απηό πνπ 
θάλεηο δελ είλαη ζσζηό / δίθαην – πάξε ακέζσο απηό ην πξάγκα από ην 
ζξαλίν κνπ…» Ο/Ζ ζπληνληζηήο/ηξηα πξνηξέπεη ηα παηδηά λα ππνδπζνύλ 
ηηο θξάζεηο ρσξίο λα ηηο πξνθέξνπλ. Κάζε θνξά νη ππόινηπνη βξίζθνπλ ηε 
θξάζε πνπ ππνλνείηαη. Σηε ζπλέρεηα θαινύληαη ηα παηδηά ζε δεπγάξηα λα 
πξνζπαζήζνπλ λα πνύλε ηα ιόγηα κε ηνλ πην πεηζηηθό θαη απνηειεζκαηηθό 
ηξόπν ζηελ έθθξαζε, ηελ θίλεζε θαη ηε θσλή. 



• β΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο:  Να αληηιεθζνύλ ηα παηδηά ηνπο 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο δηεθδίθεζεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο – Γηάξθεηα 25΄: 

Οη καζεηέο/ηξηεο ζε δεπγάξηα ελζαξθώλνπλ ηνπο πξσηαγσληζηέο ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ππνδπόκελνη ηνπο ξόινπο κε ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο: επγεληθά θαη δεηιά // επγεληθά θαη δηεθδηθεηηθά

/// ςπρξά θαη δηεθδηθεηηθά /// απζηεξά θαη κε αγέλεηα

Δλδεηθηηθά ζελάξηα

 Ο Γηάλλεο πξέπεη λα δώζεη εμεγήζεηο ζηνλ παηέξα ηνπ γηα ηελ θαθή 

βαζκνινγία ζηνλ έιεγρν πξνόδνπ ηνπ.

 Η Διέλε πξνζπαζεί λα πείζεη ηε κεηέξα ηεο λα κείλεη ζηε γηαγηά ηεο ην 

Σάββαην θαη λα κελ αθνινπζήζεη ηελ νηθνγέλεηα ζην ρσξηό… 

 Ο Γεκήηξεο πξνζπαζεί λα πείζεη ην γπκλαζηή ηνπ ζρνιείνπ λα ηνπ δώζεη 

άιιε κηα επθαηξία λα παίμεη πνδόζθαηξν κε ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/ηξηεο ηνπ 

(Φαιάεη ην παηρλίδη, ελνριεί, είλαη βίαηνο…).

 Η Κσλ/λα δεηάεη άδεηα από ηε κεγάιε ηεο αδειθή λα βγεη κε ηελ παξέα ηεο 

λσξίο ην απόγεπκα ελώ δελ έρεη ηειεηώζεη ηα καζήκαηά ηεο. 

 Ο Αληώλεο ζέιεη λα πείζεη ηξεηο ζπκκαζεηέο ηνπ λα ηνλ δερηνύλε ζε κηα 

νκάδα εξγαζίαο πνπ έρνπλ θάλεη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εζεινληηθήο δξάζεο.



• γ΄ δπαζηηπιόηηηα – ζηόρνο:  Να πάξνπλ κέξνο νη καζεηέο/ηξηεο ζε 
δηαπξαγκαηεύζεηο. Να πεξάζνπλ από ην ξόιν ηνπ δηακεζνιαβεηή –
Γηάξθεηα 25΄: 

Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο/ηξηεο ζελάξηα όπσο ηα παξαθάησ:

 Γύν παηδηά παίδνπλ κε κηα κπαιίηζα ηνπ ζρνιείνπ θαη έλα ηξίην παηδί ζέιεη λα 
παίμεη θη απηό. Υπάξρεη δηαθσλία θαη ζπκκεηνρή ελόο άιινπ παηδηνύ σο 
κεζνιαβεηήο.

 Γύν παηδηά δηαθσλνύλ γηα ηε ζεηξά ηνπο ζηε γξακκή ζύληαμεο. Έλα ηξίην παηδί 
πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ώζηε λα βξεζεί κηα θνηλή απνδεθηή ιύζε.

 Μεηά από θάπνην αγώλα ράληκπσι ζ’ έλα καζεηηθό ηνπξλνπά - πνπ πεξηείρε θαη 
εληάζεηο κεηαμύ ησλ αληηπάισλ – νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ ζπδεηάλε κε ην δηαηηεηή 
γηα ηηο αδηθίεο πνπ πηζηεύνπλ όηη γίλαλε.

 Σε κηα νκάδα εξγαζίαο κηαο ζρνιηθήο ηάμεο έλα παηδί θαηεγνξεί θάπνην άιιν όηη 
δε δίλεη «ρώξν» ζπκκεηνρήο ζηνπο άιινπο. Άιια δύν παηδηά είλαη ζηελ νκάδα…

 Έλαο πειάηεο επηζηξέθεη ζην καγαδί πνπ αγόξαζε έλα (ειαηησκαηηθό) ξνύρν γηα 
λα δηακαξηπξεζεί ζηνλ ππάιιειν.

Πξνηείλνπκε ηνπο εκπιεθόκελνπο λα ρξεζηκνπνηνύλε ηνλ δηεθδηθεηηθό αιιά επγεληθό 
ηξόπν θαη κε επηρεηξήκαηα. 

Σηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ην πώο ληώζαλε, πνην ην απνηέ -
ιεζκα ζε θάζε πεξίπησζε, πνηεο απνδείρηεθαλ ηειηθά ζεκαληηθέο δεμηόηεηεο…

• Κλείζιμο (εληππώζεηο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα)



ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΙΔΔΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΡΡΟΩΝ

• Παισνίδι ενεπγοποίηζηρ – Γηάξθεηα 10΄ - Οη καζεηέο/ηξηεο θηλνύληαη ειεύζεξα 
ζην ρώξν πεξπαηώληαο ζην ξπζκό ελόο ήρνπ (π.ρ. παιακάθη). Με ην ζύλζεκα 
(π.ρ. κηα ή δύν ιέμεηο όπσο πξνζσπηθόο ρώξνο / είκαη δπλαηόο / αληηζηέθνκαη 
θιπ.) κέλνπλ αθίλεηνη κε ηα ρέξηα ζηε κεζνιαβή θαη ηα πόδηα ζηε δηάζηαζε, 
πξνζέρνληαο λα κελ αθνπκπάλε θαζόινπ κε θάπνην άιιν παηδί. Απηό 
επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο. Σηε ζπλέρεηα ν/ε ζπληνληζηήο/ηξηα ιέεη δπλαηά 
ιέμεηο όπσο …δέρνκαη – ζεθώλνκαη – ζεθώλσ – ηξαβάσ – αληέρσ – δπλακώλσ 
– παλεγπξίδσ – ζθέθηνκαη – μεθηλώ – αξλνύκαη… θαη όινη/εο εθθξάδνπλ κε ηε 
ζηάζε ηνπ ζώκαηνο ηελ πξνηεηλόκελε θαηάζηαζε.

• α΄ δπαζηηπιόηηηα– ζηόρνο:  Να πξνβιεκαηηζηνύλ ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηηο 
απνθάζεηο θαη ηηο επηξξνέο πνπ δέρνληαη – Γηάξθεηα 20΄: 

Μνηξάδνπκε ζηα παηδηά έλα θύιν κε έλαλ ήιην (θύθιν) θαη κεξηθέο αθηίλεο. 
Γξάθνπλ ην όλνκά ηνπο ζηνλ θύθιν θαη ζεκεηώλνπλ πάλσ ζηηο αθηίλεο ηηο 
επηξξνέο πνπ δέρνληαη θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ π.ρ. εαπηόο, δάζθαινο, 
κεηέξα, αδειθόο, θίινο/ε, ρξόλνο, ηειεόξαζε, ζπκκαζεηέο/ηξηεο, δηαθεκίζεηο, 
ζπλέπεηεο… Σπδεηνύκε γηα ηηο πξόζθαηεο επηινγέο θαη απνθάζεηο ηεο 
θαζεκεξηλόηεηαο, βξίζθνληαο πνηνη αζθνύλ ηηο κεγαιύηεξεο επηξξνέο θαη γηαηί. 
Σεκεηώλνπλ ηελ επηινγή ζηελ άθξε ηεο αθηίλαο ηεο αληίζηνηρεο επηξξνήο π.ρ. 
δάζθαινο, ρξόλνο, κεηέξα →→ δηάβαζκα, ζρνιηθή εξγαζία / εαπηόο, αδειθόο, 
θίινο, κεηέξα →→ ληύζηκν / ζπκκαζεηέο, δηαθεκίζεηο, θίινη →→ παηρλίδη….
Σπδεηνύκε γηα ην πόηε ε επηξξνή γίλεηαη πίεζε θαη ην πώο λα απνθαζίδνπκε 
πάληα κεηά από ώξηκε ζθέςε ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεώλ 
καο ζηνλ εαπηό καο θαη ηνπο άιινπο. Αλαξηώληαη νη ήιηνη ησλ επηξξνώλ.



• β΄ δπαζηηπιόηηηα– ζηόρνο:  Να ζπλεζίζνπλ ηα παηδηά ζηνλ θξηηηθό ηξόπν 

ζθέςεο – Γηάξθεηα 25΄: 

Ο/Ζ ζπληνληζηήο/ηξηα θαη ηα παηδηά καδεύνπλ δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα από 

πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, ηζηνζειίδεο θιπ. θαη ηα επεμεξγάδνληαη θαηά νκάδεο 

ηξηώλ-ηεζζάξσλ αηόκσλ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ελόο θνηλνύ 

θώδηθα ζηε ιήςε απνθάζεσλ π.ρ. ρξεζηκόηεηα, πιενλεθηήκαηα –

κεηνλεθηήκαηα, ηερληθέο παξαπιάλεζεο, θόζηνο, πξόβιεςε, ζπλέπεηεο, 

δύγηζκα, ζθέςε, απόθαζε. Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα ηηο ζθέςεηο 

ηνπο πάλσ ζηηο δηαθεκίζεηο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θώδηθα.

• γ΄ δπαζηηπιόηηηα– ζηόρνο:  Να αληρλεπζεί ε ζεκαζία πνπ κπνξεί λα έρεη ην 

όρη. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα παηδηά ηε ζπνπδαηόηεηα λα ιέλε όρη όηαλ πξέπεη 

– Γηάξθεηα 30΄: 

Σπδεηνύκε αξρηθά γηα ηα όρη. Πόηε πξέπεη πξάγκαηη λα αξλνύκαζηε θάηη; 

Πξνηξέπνπκε ηα παηδηά λα ζπκεζνύλε πνιινύο ήξσεο ησλ ηαηληώλ ή ησλ 

παξακπζηώλ πνπ ζα γιύησλαλ από πνιιά πξνβιήκαηα αλ έιεγαλ ην όρη 

(Φηνλάηε - γξηνύια, Πηλόθην – θιέθηεο, κάγηζζα-παηδηά…). Με βάζε ζθελέο από 

ηζηνξίεο θαη ηαηλίεο ζα γίλνπλ δσγξαθηέο θαη ζθίηζα κε ηελ αληίζεηε θαηάιεμε. Ο 

Πηλόθην δηώρλεη ηνπο θιέθηεο, ν λεαξόο πξσηαγσληζηήο ηνπ έξγνπ αξλείηαη λα 

βνπηήμεη από ηε γέθπξα ζηα παγσκέλα λεξά γηα λα κπεη ζηελ παξέα θιπ. Οη 

καζεηέο/ηξηεο πεξηγξάθνπλ ηελ εηθόλα ηνπο ζηελ ηάμε.



• δ΄ δπαζηηπιόηηηα– ζηόρνο:  Να βηώζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο θαηαζηάζεηο πίεζεο 

θαη λα αληαπεμέιζνπλ κε επηρεηξήκαηα – Γηάξθεηα 30΄: 

Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ιακβάλνπλ ζελάξηα πάλσ ζηα νπνία 

ζπδεηνύλ [πίεζε γηα ην ληύζηκν / πίεζε από ηελ παξέα γηα πνηό / πίεζε από 

γλσζηνύο γηα θινπή / πίεζε από θίιεο γηα θάπληζκα / πίεζε γηα «θαηόξζσκα» / 

πίεζε γηα πείξαγκα ζε ζπκκαζεηή/ηξηα / πίεζε γηα βαλδαιηζκό…]. Γίλεηαη 

ζύληνκε δξακαηνπνίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ. Αξλεηηθέο θξάζεηο θιεηδηά: είζαη 

ςάξη, είζαη θόηα, είζαη ζαλ απηνύο ηνπο... Θεηηθέο θξάζεηο θιεηδηά: Γε ζα 

ζπλερίζσ δηόηη…,  δε ζα θαπλίζσ δηόηη… είλαη επηθίλδπλν θεύγσ…, δε ληώζσ 

ραξά θαη δε ζπκκεηέρσ. Σηε ζπδήηεζε εθαξκόδεηαη έλαο θνηλόο θώδηθαο ( π.ρ. ηη 

θεξδίδσ αλ δερηώ, ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ, νη ζπλέπεηεο, νη ζπλάλζξσπνη, νη 

γνλείο κνπ, νη δάζθαινί κνπ).

• Κλείζιμο (εληππώζεηο, ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα)



ΚΛΔΙΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

• Δπηδηώθεηαη λα κηιήζνπλ ειεύζεξα νη καζεηέο/ηξηεο γηα ην ηη πηζηεύνπλ 

όηη πήξαλ από ην πξόγξακκα αλάπηπμεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. Πνηεο ζηηγκέο κείλαλε ζηελ θαξδηά θαη ηε ζθέςε 

ηνπο. Πσο πξνηείλνπλ λα θιείζνπλ ηελ εκπεηξία απηή (ηξαγνύδη, θύθιν 

ηεο αγθαιηάο, πεξηγξαθή ζπλαηζζεκάησλ, θάπνην θύιιν αμηνιόγεζεο ή 

εξσηεκαηνιόγην θιπ.)

Βιβλιογπαθικέρ Πηγέρ

• Κνηλσληθή & ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή ζην ζρνιείν – Φαηδερξήζηνπ Γ. Φ.

• Ζ παηδηθή επηζεηηθόηεηα ζην ζρνιείν – Πνύιηνο Η.

• Αμίεο δσήο ζηελ εθπαίδεπζε – Μαλνύζνπ Γ. / Ταλατλε Σ.

• Γεμηόηεηεο γηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ – Tacade

• Χπρηθή πγεία & δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο – Υ.ΠΑΗ.Θ


