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                                        ΔΗΑΓΩΓΖ 

               

        Τα  ηειεπηαία  ρξόληα  έξεπλεο από  πνιιέο  ρώξεο  δείρλνπλ  

όηη  ππάξρεη  ηάζε  κείσζεο  ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ  δεμηνηήησλ παηδηώλ  θαη  εθήβσλ θαη  παξάιιειε  

αύμεζε  ηεο  ζπρλόηεηαο  ησλ  ςπρνθνηλσληθώλ  θαη    

ζπλαηζζεκαηηθώλ  πξνβιεκάησλ, όπσο  ε  επηζεηηθόηεηα  θαη  ε  

θαηάζιηςε, θαζώο  θαη πξνβιεκάησλ  ζρνιηθήο  πξνζαξκνγήο  θαη 

επίδνζεο. 

         Τν  ζρνιείν θαιείηαη  λα παίμεη  ελεξγό  θαη  θαζνδεγεηηθό  

ξόιν ζηελ  αγσγή ησλ καζεηώλ  ζε  βαζηθέο  θνηλσληθέο  

δεμηόηεηεο  θαη λα ηνπο  πξνζθέξεη  βαζηθά καζήκαηα  δσήο. Ζ  

επίγλσζε  ησλ  ζπλαηζζεκάησλ  θαη  ε  ηθαλόηεηα  ηνπ αηόκνπ 

λα  ρεηξίδεηαη ηα  ζπλαηζζήκαηά  ηνπ θαζνξίδνπλ  ηελ  επηηπρία  

θαη  ηελ  επηπρία ζηε   δσή. Τα  παηδηά  πξέπεη λα  ειέγρνπλ  ηηο  

παξνξκήζεηο  ηνπο, λα αλαβάιινπλ γηα  αξγόηεξα  ηελ 

ηθαλνπνίεζή  ηνπο, λα βξίζθνπλ  θίλεηξα  γηα ηνλ εαπηό  ηνπο λα  

θαηαλννύλ  ηα  θνηλσληθά  ζήκαηα ησλ  άιισλ αλζξώπσλ  θαη  λα  

αληηκεησπίδνπλ ηα  πξνβιήκαηα  ζηε  δσή. 

         Δίλαη ινηπόλ απαξαίηεην λα  ππάξρνπλ ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ  λα πξνσζνύλ  ηελ  θνηλσληθή  θαη  

ζπλαηζζεκαηηθή  αλάπηπμε ησλ   παηδηώλ. Ζ  ζπλαηζζεκαηηθή  

αγσγή πεξηιακβάλεη  δεμηόηεηεο  απαξαίηεηεο  ζε  όιεο ηηο  

αλζξώπηλεο  ζρέζεηο :ηθαλόηεηα αληίιεςεο, θαηνλνκαζίαο, 

έθθξαζεο  θαη  ρεηξηζκνύ  ησλ ζπλαηζζεκάησλ,   απηνέιεγρν, 

ελζπλαίζζεζε (θαηαλόεζε  ησλ ζπλαηζζεκάησλ  θαη  ησλ  

απόςεσλ  ηνπ  άιινπ,  ζεβαζκό  ησλ  δηαθνξώλ ζηνλ  ηξόπν  πνπ  

νη  άλζξσπνη  αηζζάλνληαη  γηα  θάπνηα  πξάγκαηα), 

πξνζεθηηθή  αθξόαζε  ηνπ  άιινπ, πνηνηηθή  επηθνηλσλία,  

ηξόπνπο  επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ  θαη  πξνβιεκάησλ,  ζπλεξγαζία, 

πξνζσπηθή  ππεπζπλόηεηα, εθπιήξσζε  ππνρξεώζεσλ, 

απηνεπίγλσζε  θαη  απηναπνδνρή (λα  αλαγλσξίδνπλ ηα  δπλαηά  

θαη  ηα  αδύλαηα  ηνπο  ζεκεία  θαη  λα  βιέπνπλ  ηνλ  εαπηό  ηνπο 

θάησ  από  έλα  ζεηηθό  αιιά  θαη  ξεαιηζηηθό  πξίζκα). 

            Τα  πξνγξάκκαηα   ζπλαηζζεκαηηθήο  παηδείαο  πξέπεη  λα  

αξρίδνπλ  λσξίο, λα  είλαη  θαηάιιεια   πξνζαξκνζκέλα  αλάινγα  

κε ηελ ειηθία, λα ζπλερίδνληαη ζε  όιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο  ζρνιηθήο  

δσήο θαη  λα  ζπλδπάδνπλ  ηηο  πξνζπάζεηεο ζην  ζρνιείν, ζην  

ζπίηη  θαη  ζηελ  θνηλσλία. 

    



 3 

 

 

 

                           ΣΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑ    
 
       Τν  πξόγξακκα   μεθίλεζε  ηνλ   Ηαλνπάξην  ηνπ  2011  θαη    

νινθιεξώζεθε  ζην  ηέινο  ηεο  ζρνιηθήο  ρξνληάο. 

 

     ΣΟΥΟΗ  
 Να   αλαπηύμνπλ  ηα  παηδηά  θνηλσληθέο  θαη  

ζπλαηζζεκαηηθέο  δεμηόηεηεο  πνπ   ζα ηνπο βνεζήζεη  λα 

αλαγλσξίδνπλ, λα  θαηαλννύλ ηα  ζπλαηζζήκαηα  ζηνλ   

εαπηό  ηνπο θαη  ζηνπο  άιινπο, λα  ηα  εθθξάδνπλ κε  

απνδεθηά  θνηλσληθό ηξόπν θαη λα  ηα ξπζκίδνπλ  γηα  λα 

πξνάγνπλ ηε  ζπλαηζζεκαηηθή  θαη  πνηνηηθή  ηνπο  

αλάπηπμε. 

 Μέζσ  ηεο  ζπλαηζζεκαηηθήο  λνεκνζύλεο  λα  

απνθηήζνπλ ηα  εθόδηα  γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά  ηηο  πξνθιήζεηο ηνπ  κέιινληνο. 

 

     ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

        Θεαηξηθό  παηρλίδη 

        Παληνκίκα 

        Εσγξαθηθή 

        Σπδήηεζε 

        Οκαδνζπλεξγαηηθή  εξγαζία 

        Μνπζηθνθηλεηηθή   έθθξαζε 

        Γξαπηή   έθθξαζε 

        Αμηνιόγεζε 

 

 

 
ΓΗΑΦΟΡΑ ΣΑΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ             

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
Α. ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟ ΘΔΜΑ 

 
     Τνπνζεηνύκε ηα παηδηά απέλαληη ζε κηα απιή θαηάζηαζε 

ζύγθξνπζεο είηε κέζα από έλα παηρλίδη είηε κέζσ κηαο αθήγεζεο. 
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Β. ΤΝΔΗΓΖΣΟΠΟΗΖΖ 

 

    Μέζα από ζπδήηεζε, βνεζνύκε ηα παηδηά λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζύγθξνπζε, λα αλαθαιύςνπλ ηηο 

ζπληζηώζεο ηεο, λα ηνπνζεηεζνύλ απέλαληί ηεο θαη ηέινο λα 

αλαδεηήζνπλ θαη λα επηιέμνπλ ιύζεηο γηα θάζε πεξίπησζε. 

 
Γ. ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 

 

    Οδεγνύκε κε εξσηήζεηο ηνπο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ όηη 

παξόκνηεο ζπγθξνύζεηο ζπκβαίλνπλ θαη θάησ από άιιεο 

ζπλζήθεο,  ηνπο βνεζάκε λα νξηνζεηήζνπλ ην πξόβιεκα,  λα 

αλαθαιύςνπλ θαη λα επηιέμνπλ ηηο ιύζεηο γηα ηηο ζπγθξνύζεηο 

πνπ παξνπζηάδνληαη. 

   Ο ζηόρνο απηνύ ηνπ ζηαδίνπ είλαη λα επηηξέςεη ζηα παηδηά λα 

απνκαθξπλζνύλ από ηε παξνύζα θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο. 

 
Γ. ΓΔΝΗΚΔΤΖ 

 

           Σε απηή ηε θάζε ηα παηδηά ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα 

πξνρσξήζνπλ κόλα ηνπο, θάησ από δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζύγθξνπζεο, ζηελ αλαγλώξηζή ηεο θαη ζηελ 

αλαδήηεζε ιύζεσλ. Απηή είλαη ε πνξεία πξνο ηελ απηνλνκία. 

 

 

     ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

       1.Γλωρηκία-ζσκβόιαηο 

            

            Τα  παηδηά  ηεο  ηάμεο  ζρεκάηηζαλ θύθιν  έηζη  ώζηε  λα  

ππάξρεη νπηηθή   επαθή  κεηαμύ  ηνπο. Σπδεηήζακε  γηα ηνπο  

ζηόρνπο  ηνπ  πξνγξάκκαηνο θαη  ζηε  ζπλέρεηα  κε  ηπραίν ηξόπν  

ηα   παηδηά   ρσξίζηεθαλ  ζε  νκάδεο ησλ  4-5  κε  ζθνπό λα 

θαζνξίζνπλ ηνπο  θαλόλεο πνπ  ρξεηάδνληαη  γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε  

νκάδα κέζα  ζε πλεύκα ακνηβαίαο   εκπηζηνζύλεο   θαη  ζεβαζκνύ. 

           Μεξηθνί  θαλόλεο  πνπ  έζεζαλ  ήηαλ: 

            -αθνύκε  ν  έλαο  ηνλ  άιιν 

            -ζεβόκαζηε  ηε  γλώκε   ηνπ   άιινπ 

            -δελ  θνξντδεύνπκε θάπνηνλ  γηα  θάηη  πνπ   ιέεη 
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            -δε δηαθόπηνπκε  ην  ζπλνκηιεηή  καο 

            -δε  κεηαθέξνπκε  ό,ηη  ιέκε   κεηαμύ  καο  ζε  άιινπο 

            -έρνπκε  ην  δηθαίσκα  ηεο  απνρώξεζεο  

 

       

                                        
 

 

 

 

         Σηε επόκελε ζπλάληεζε  «γλσξηζηήθακε»  όινη  κε  έλαλ  

άιιν  ηξόπν.  Γξάςακε  ζε  κηα   κεγάιε  θόιια  ραξηί   πνπ  

βξηζθόηαλ   κέζα  ζηνλ   θύθιν ην  όλνκά  καο  θαη  ν  θαζέλαο  

είπε  έλα  ζηνηρείν  γηα  απηό (γηαηί  ηνλ  βάπηηζαλ έηζη, πώο ληώζεη  

γηα  ην  όλνκά  ηνπ).Μαδί  κε ην  όλνκα  ζρεδηάζακε  θαη  ην 

πξνζσπηθό  καο  ζήκα (αζηεξάθη, κπάια  πνδνζθαίξνπ, ήιηνο, 

θεξαπλόο θ.ά.)  
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        2.Ζ  κολαδηθόηεηά  κοσ-ο  εασηός  κοσ 

 

       Τν  θάζε  παηδί κέζα ζηνλ θύθιν κίιεζε  γηα  κία  δεμηόηεηα  

πνπ έρεη( ηξαγνπδάεη  σξαία, παίδεη  πνδόζθαηξν, δσγξαθίδεη, 

θάλεη θαηαζθεπέο θ.ά. ). Σηε  ζπλέρεηα έθαλε ην  θαζέλα  ηελ  

πξνζσπηθή  ηνπ   καξγαξίηα. Σε  θάζε  θπιιαξάθη  έγξαςε ηελ 

απάληεζε  ζε θαζεκηά  από  ηηο  παξαθάησ  εξσηήζεηο:                   

-πώο  είκαη  εμσηεξηθά 

-ηη  θάλσ  θαιά 

-ηη δελ  θάλσ  θαιά 

-πνηα  είλαη  ηα  θαιά κνπ ζηνηρεία  σο  άλζξσπνο 

-νη άλζξσπνη πνπ αγαπώ 

-ηα  όλεηξά  κνπ 

-νη αγαπεκέλεο  κνπ  ζπλήζεηεο 

-γηαηί  λνκίδσ  όηη  κε αγαπνύλ  νη άιινη 

-ηη  εύρνκαη  ζηνλ  θόζκν 

 

         3.Δλίζτσζε  ηες  ασηοεθηίκεζες 

 

       Τα  παηδηά  ρσξηζκέλα  ζε  δεπγάξηα  κε  ηπραίν  ηξόπν 

έγξαςαλ  πάλσ  ζε δπν ράξηηλα  θπιιαξάθηα δηαθνξεηηθνύ 

πξάζηλνπ ρξώκαηνο ηη κπορούλ λα θάλνπλ (ζην  αλνηρηό πξάζηλν )  

θαη  ηη  ζα  ήζειαλ  λα   θάλνπλ (ζην ζθνύξν πξάζηλν) ην θαζέλα  

γηα ηνλ εαπηό  ηνπ   μερσξηζηά. Ύζηεξα  ηα θόιιεζαλ  πάλσ  ζε  

έλα θαθέ ράξηηλν θνξκό  δέληξνπ  θαη έηζη  έθηηαμαλ  «ην  Γέληξν   

ηνπ  Μπνξώ θαη   ηνπ Θέισ».Αθνύ  ηειείσζαλ  έπαημαλ 

θαζηζκέλα ζε  θύθιν  ην  παηρλίδη : «Να αιιάμνπλ ζέζε απηνί  πνπ  

έρνπλ  θάηη  ίδην  πάλσ  ηνπο ή ηνπο  αξέζνπλ ηα  ίδηα  πξάγκαηα». 
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        4. Αλαγλωρίδοληας  θαη  εθθράδοληας  ζσλαηζζήκαηα    

 

         Έδσζα  ζηα παηδηά  ην  παξαθάησ  εξσηεκαηνιόγην: 

 

Δρωηεκαηοιόγηο 
 

1.Καηαιαβαίλεηο  όηη  έλαο  ζπκκαζεηήο  ζνπ  είλαη ραξνύκελνο; 

 

     κεξηθέο  θνξέο                    πνηέ                          πάληα 

 

2. Καηαιαβαίλεηο  όηη  έλαο  ζπκκαζεηήο  ζνπ  είλαη ιππεκέλνο; 

 

     κεξηθέο  θνξέο                    πνηέ                          πάληα 

 

3.Βξίζθεηο  ηηο  θαηάιιειεο  ιέμεηο  λα   πεηο  ηη  ληώζεηο; 

 

     κεξηθέο  θνξέο                    πνηέ                          πάληα 

 

4.Θέιεηο  νη  άιινη  λα  μέξνπλ  όηη   είζαη  ζπκσκέλνο  ή   

δειεύεηο; 

 

     κεξηθέο  θνξέο                    πνηέ                          πάληα 

 

5.Μνηξάδεζαη  ην  αίζζεκα  ηεο   ραξάο  κε ηνπο  άιινπο; 

 

      κεξηθέο  θνξέο                    πνηέ                          πάληα 

 

6  Όηαλ  δίλεηο  ιάζνο   απάληεζε  ζην  κάζεκα θαη ζε      

θνξντδεύνπλ  νη  ζπκκαζεηέο  ζνπ; 

 

      ληξέπεζαη         ζπκώλεηο        ην  μερλάο  ακέζσο       

     δε  κε  ελνριεί 

 

7.Όηαλ  κηιάο  άζρεκα  ζε  έλα  ζπκκαζεηή  ζνπ  πώο  λνκίδεηο  

όηη αηζζάλεηαη  εθείλνο; 

 

      ζπκώλεη               ληξέπεηαη                         δε  δίλεη  ζεκαζία   

 

                   ζηελνρσξηέηαη   θαη  ην  ζθέθηεηαη  όιε  κέξα 
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8.Έραζεο  πνηέ  θάπνην αγαπεκέλν  πξόζσπν;(πέζαλε  ή  έθπγε 

καθξηά) 

             

                              λαη                                   όρη 

9. Έραζεο  πνηέ  θάπνην αγαπεκέλν  αληηθείκελν; 

 

                              λαη                                   όρη 

 

 

10.Πώο  αληηδξάο  όηαλ   ζνπ  πάξνπλ  ηε  ζεηξά  ζην  

παηρλίδη;(αλνηρηνύ  ηύπνπ) 

 

 

11.Τη  θάλεηο  όηαλ  ράζεηο  θάηη  πνπ  αγαπάο  πνιύ; 

      (αλνηρηνύ  ηύπνπ) 

 

    Από  ηηο  απαληήζεηο  ηνπο  έβγαια  ηα εμήο  ζπκπεξάζκαηα:  

  

           Σηηο  ηξεηο  πξώηεο εξσηήζεηο  ην  κεγαιύηεξν  πνζνζηό  

απάληεζε: «κεξηθέο  θνξέο» πνπ  ζεκαίλεη  όηη  ππάξρεη  

αβεβαηόηεηα  ηεο  αλαγλώξηζεο ησλ  ζπλαηζζεκάησλ   θαη  

αδπλακία  ησλ  καζεηώλ λα  ηα  εθθξάζνπλ   ιεθηηθά. Σηελ  

ηέηαξηε  εξώηεζε θαίλεηαη  όηη  δελ ζέινπλ  λα   μέξνπλ  νη άιινη 

ηελ  εμσηεξίθεπζε  ζπλαηζζεκάησλ ηνπο όπσο  απηά  ηεο  δήιηαο  

θαη  ηνπ  ζπκνύ αθνύ  νη   κηζνί  απαληνύλ  «κεξηθέο  θνξέο»  θαη  

νη  άιινη  κηζνί  «πνηέ».Σηελ  πέκπηε  εξώηεζε  πάιη  νη  

πεξηζζόηεξνη  απαληνύλ όηη  «κεξηθέο  θνξέο» κνηξάδνληαη  ην 

ζπλαίζζεκα  ηεο  ραξάο  ελώ  ζηελ  έθηε  εξώηεζε  ε  πιεηνςεθία 

ληξέπεηαη  όηαλ  δίλεη  ιάζνο  απάληεζε  ζην  κάζεκα  θαη  νη  

ζπκκαζεηέο ηνπο, ηνπο θνξντδέςνπλ. Τν πεξίεξγν  είλαη  όηη  

θαλείο  ηνπο δε  ζπκώλεη. Σηελ  έβδνκε  εξώηεζε, πηζηεύνπλ  πσο 

νη  ζπκκαζεηέο  ηνπο  ζα  ζηελνρσξεζνύλ όηαλ  ηνπο κηιήζνπλ  

άζρεκα θαη  ζα  ην  ζθέθηνληαη  όιε   κέξα. Απηό, κάιινλ 

ππνδειώλεη όηη θαη νη ίδηνη ζηηο ιεθηηθέο επηζέζεηο ζπκκαζεηώλ 

ηνπο έρνπλ αλάινγεο αληηδξάζεηο. Σηελ όγδνε εξώηεζε, 16 

απαληνύλ όηη έρνπλ ράζεη δηθό ηνπο πξόζσπν θαη 6 αγαπεκέλν 

αληηθείκελν. Απώιεηα πξνζώπνπ, ζε δηεπθξίληζε πνπ δώζακε, 
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ζεσξνύκε όρη κόλν ην ζάλαην αιιά θαη ηελ απνκάθξπλζε 

γεληθόηεξα. 

         Σηε αλνηρηή εξώηεζε γηα ην πνηα ζα είλαη ε αληίδξαζε ηνπο 

όηαλ θάπνηνο ηνπο πάξεη ηε ζεηξά ζην παηρλίδη, νη πεξηζζόηεξνη 

απαληνύλ όηη ζα ζπκώζνπλ, ζα δεηήζνπλ βνήζεηα από ην δάζθαιν 

ή ζα επηηεζνύλ.1 απαληά όηη ζα κείλεη απαζήο θαη ειάρηζηνη όηη ζα 

δηεθδηθήζνπλ ιεθηηθά ην δίθαην αίηεκα ηνπο. Σην πώο 

αληηκεησπίδνπλ  ηελ απώιεηα, νη πεξηζζόηεξνη απαληνύλ όηη 

αξρηθά ςάρλνπλ λα βξνπλ απηό πνπ έραζαλ θαη όηαλ 

απνγνεηεπηνύλ, κεηά θιαίλε. 1 απαληά όηη πξνζεύρεηαη ζην Θεό 

λα ηνλ βνεζήζεη. 1 απαληά όηη ηώξα πνπ κεγάισζε δελ ζέιεη λα 

ηνλ βιέπνπλ νη άιινη λα θιαίεη θαη κόλν 1 ιέεη όηη κνηξάδεηαη ηε 

ζιίςε ηνπ κε θίινπο. 

        Σηε  ζπλέρεηα  πξνρώξεζα  ζηηο  παξαθάησ  δξαζηεξηόηεηεο: 

  

 Τα παηδηά ζε δεπγάξηα  είδαλ  εηθόλεο   αλζξώπσλ πνπ  

εμέθξαδαλ ζπλαηζζήκαηα  θαη  πξνζπάζεζαλ  λα ηα 

αλαγλσξίζνπλ. Τα  θαηέγξαςαλ θαη  αθνύ  ηειείσζαλ  

όινη  ηα αλαθνίλσζαλ θαη  ζπδήηεζαλ  ηη  ηνπο  βνήζεζε  

λα ηα  βξνπλ. 

 Σηελ  επόκελε  ζπλάληεζε  έπαημαλ ην παηρλίδη: 

«Μαληεύσ  ζπλαηζζήκαηα». Φσξίζηεθαλ  ζε 4 νκάδεο 

θαη θάζε  καζεηήο  πήξε  κία θόιια Α4 ρσξηζκέλε  ζε  6 

ίζα  νξζνγώληα παξαιιειόγξακκα. Σε  θάζε 

παξαιιειόγξακκν  δσγξάθηζε έλα  από  ηα παξαθάησ  

ζπλαηζζήκαηα:ραξά, ιύπε , θόβν, αεδία, αλία,    

ζαπκαζκό. Όηαλ  ηειείσζαλ ν θαζέλαο  έδεηρλε  ηε 

δσγξαθηά  ηνπ ζηα ππόινηπα  κέιε  ηεο  νκάδαο  ηνπ θαη  

εθείλνη  κάληεπαλ ζε πνην παξαιιειόγξακκν  είρε  

δσγξαθίζεη ν ζπκκαζεηήο  ηνπο  ην  θάζε  ζπλαίζζεκα.  

 Σην  κάζεκα  ηεο  Αγσγήο  Υγείαο  πνπ  αθνινύζεζε  

βάιακε κνπζηθή θαη ηα παηδηά άξρηζαλ λα θηλνύληαη – 

ρνξεύνπλ ζην ξπζκό ηεο. Όηαλ ζηακαηνύζε ε κνπζηθή, 

ηνπο έιεγα έλα  ζπλαίζζεκα π.ρ. ιύπε, ραξά θ.η.ι. θαη 

ηνπο δεηνύζα λα παξαζηήζνπλ έλα άγαικα πνπ ζα 

απεηθνλίδεη απηό ην ζπλαίζζεκα, ρξεζηκνπνηώληαο όρη 

κόλν ην πξόζσπν ηνπο αιιά θαη νιόθιεξν ην ζώκα 

ηνπο.  
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         5.Αληηκεηώπηζε  έληολωλ  ζσλαηζζεκάηωλ 

 

Τα παηδηά  ζηα  ηεηξάδηά  ηνπο έγξαςαλ  γηα  δπν  

πεξηπηώζεηο  πνπ  έλησζαλ  έληνλα  ζπλαηζζήκαηα. Κάζηζαλ  κεηά  

ζε  θύθιν θαη  δηάβαζε  ν  θαζέλαο  απηά  πνπ  έγξαςε. 

Καζνδήγεζα  ηε ζπδήηεζε κε  εξσηήζεηο  όπσο: 

 Τη  πξνθάιεζε απηό ην ζπλαίζζεκα; 

 Πώο  ζε  επεξέαζε; 

 Τη  ζπλέβε  ζην  ζώκα  ζνπ; 

 Τα  έληνλα  ζπλαηζζήκαηα  αιιάδνπλ  ηνλ  ηξόπν πνπ   

         αηζζάλεηαη  θαη  ζπκπεξηθέξεηαη ην  ζώκα  καο; 

Μίιεζαλ  γηα  έληνλε  ραξά  θαη  θόβνπο θπξίσο.   

Σην  ηέινο  ηα  παηδηά  έγηλαλ  5  νκάδεο  πνπ θαζεκηά  είρε 

ην  ζέκα  ηεο :1.ραξά 2.αγάπε3.ζπκόο 4.δήιηα5.θόβνο. 

Σπλεξγάζηεθαλ ,έθηηαμαλ  ηζηνξίεο-ζελάξηα κε ην  ζπγθεθξηκέλν  

ζέκα θαη  ηηο  δξακαηνπνίεζαλ  κε  κεγάιε  επηηπρία!!!! 

 

 

 
 

 

          6.Δπίισζε  δηαθωληώλ  κε   ερεκία 

 

          Φσξίζηεθαλ  ηα  παηδηά  ζε  δεπγάξηα  αθνύ  ηνπο  κνίξαζα  

κνπζηθά  όξγαλα(καξάθεο, ηακπνπξίλα, θαζηαληέηεο).Εήηεζα  λα   

κείλνπλ  δεπγάξηα  θαη  λα αξρίζνπλ  λα  «ζπδεηνύλ»  κε  ηα  

κνπζηθά  ηνπο  όξγαλα ήζπρα  θαη  «θηιηθά» αξρηθά θαη κεηά 

λα δηαθσλνύλ  πςώλνληαο  ηνλ  ηόλν  θαη ην  ύςνο  ησλ  νξγάλσλ 

ηνπο. Τν  ζέκα  καο  ήηαλ  νη  δηαθωλίες  θαη  νη  ζσγθρούζεης. 

 Ακέζσο  κεηά θαηαγξάςακε  ζε  ραξηί  ηηο πην  ζπρλέο αηηίεο 

δηαθσληώλ. 
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                           δε  κνπ  αξέζεη  απηό ην 

                                     παηρλίδη                                 

     δήιηα                                                                      ςέκαηα 

         

 

 

 

                                    Γηαθωλίες                   αδηθία  ζην   

 πξνζβνιή                                                                παηρλίδη 
 

 

 

 

                                 θάπνηνο  ζέιεη  πάληα  λα  

                                  θεξδίδεη  θαη  λα  είλαη ν 

                                             αξρεγόο 

 

 

 

 

 

Σπδεηήζακε  γηαηί  ζπκώλνπκε ,ηη  καο  θάλεη  λα  είκαζηε  

επηζεηηθνί ,ηη ζπκβαίλεη  ζε  καο ,ηη  ζην  άιιν άηνκν θαη  αλ  

ππάξρεη  ηξόπνο  λα ιύζνπκε  ηε δηαθσλία  καο  εηξεληθά. 

Τόηε  ηνπο  παξνπζίαζα  ην  θαλάρη πνπ  είρα  θηηάμεη  ζαλ  

έλα  ηξόπν  λα ην  ζπκόκαζηε  θαη λα ζηακαηάκε  πξηλ  

θινηζήζνπκε, πξηλ θσλάμνπκε, πξηλ  ρηππήζνπκε.  

Ζ  ζπλάληεζε  απηή  γηα  ηηο  δηαθσλίεο  έθιεηζε  κε  κηα  

κηθξή  δξακαηνπνίεζε. Φώξηζα  ηνπο  καζεηέο   ζε  πέληε  νκάδεο 

δίλνληαο   έλα ζέκα ζηελ θαζεκηά:1.ςέκαηα 2.πξνζβνιή 3.δήιηα 

4.αδηθία  ζην  παηρλίδη 5.πνηνο  είλαη  ν  αξρεγόο;Κάζε  νκάδα  

έπξεπε λα  θηηάμεη  κηα  κηθξή  ηζηνξία-ζελάξην θαη  λα  ηε  

δξακαηνπνηήζεη. Τν  απνηέιεζκα  ήηαλ  δηαζθεδαζηηθό!!!  
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             7.Θεαηρηθή  παράζηαζε 

   

 Λίγν  πξηλ  ηε  ιήμε  ηεο ζρνιηθήο  ρξνληάο αλεβάζακε καδί  

κε ην δεύηεξν  ηκήκα  ηεο  Δ΄  ηάμεο  ηνπ 7
νπ

 Γεκνηηθνύ  Σρνιείνπ 

Εσγξάθνπ ηε ζεαηξηθή  παξάζηαζε: «Ζ ρακέλε  θνύθια»  ηνπ  

Αιθόλζν  Σάζηξε. Πξόθεηηαη  γηα  έλα  κνπζηθό  παξακύζη  

βαζηζκέλν  ζην  έξγν ηνπ   Μπέξηνι  Μπξερη  «Ο  θύθινο  κε  ηελ  

θηκσιία». Τα  παηδηά ηαμηδεύνληαο  ζηηο  ζειίδεο  ηνπ   ζεαηξηθνύ  

έξγνπ, αλέπηπμαλ  πάλσ  ζηε  ζθελή  ζεαηξηθνύο   ραξαθηήξεο   

καζαίλνληαο  παξάιιεια  λα  εθηηκνύλ  αμίεο  όπσο   ε  

ζπληξνθηθόηεηα , ε  νκαδηθόηεηα ,ε  δηθαηνζύλε  θαη  ε  

αμηνπξέπεηα.  

Σηελ πξνζπάζεηά  καο  απηή  ζπλεξγαζηήθακε κε ηνπο  

εθπαηδεπηηθνύο  ηεο  Θεαηξηθήο  Αγσγήο ,ηεο Μνπζηθήο, ηνπο  

δηεπζπληέο  ησλ  δύν  ζρνιείσλ θαη  ηνπο  ζπιιόγνπο  γνλέσλ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

  

Σηα  πιαίζηα  απηνύ ηνπ  πξνγξάκκαηνο ,ηα  παηδηά έκαζαλ 

λα ρξεζηκνπνηνύλ ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο γηα ηελ έθθξαζε ησλ 

αξλεηηθώλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ, όπσο ν ζπκόο, ε επηζεηηθόηεηα, ε 

δήιηα, ε απώιεηα. Βίσζαλ ην αίζζεκα ηεο επηηπρίαο, θαζώο 

δηαρεηξίζηεθαλ δύζθνιεο θαηαζηάζεηο. Κπξίσο, γηαηί νη κέρξη 

πξόηηλνο ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξέο ηνπο, πξνθαινύζαλ 

αληηδξάζεηο εηο βάξνο ηνπο. Πνιιέο θνξέο ν ζπκόο, γηα 

παξάδεηγκα είρε ζαλ απνηέιεζκα ινγνκαρίεο θαη επηζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, κε ζπκκαζεηέο ηνπο.  

                 Έκαζαλ, αθόκε λα κελ θαηαπλίγνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο, αιιά θαη λα κελ αληηδξνύλ παξνξκεηηθά. Δθπαηδεύηεθαλ λα 

κε ληώζνπλ, ελνρέο γηα ζπλαηζζήκαηα, όπσο απηά ηεο δήιηαο , ηεο 

αλαζθάιεηαο .Να ηα απνδέρνληαη, θαη λα ηα ηζνξξνπνύλ κε ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπο . Έκαζαλ, λα εθθξάδνπλ θαη ιεθηηθά ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Να ιέλε: «έρσ δίθην», «ιππάκαη», 

«ζπγλώκε», «πηζηεύσ ζ’ εκέλα».Δξγάζηεθαλ κε ζθνπό λα κάζνπλ 

λα θαηαλννύλε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη λα κπαίλνπλ 

λνεξά ζηε ζέζε ηνπο, λα απνθηνύλ δειαδή ζηαδηαθά απηό πνπ 

νλνκάδνπκε ελζπλαίζζεζε. 

                Υπήξμαλ πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνθάιεζαλ ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ. Τν πξόγξακκα καο, 

έγηλε πην ζειθηηθό κε ηε δξακαηνπνίεζε, κε ηηο παληνκίκεο, κε ην 

«θαλάξη», κε ηηο δηάθνξεο παηγληώδεηο δξαζηεξηόηεηεο. 

Γεκηνπξγήζεθε ζηε ηάμε, θιίκα ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ αλάκεζα 

ζηα παηδηά θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θίρηεθαλ 

ζέκαηα επαίζζεηα θαη δύζθνια ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπο. 

             Βειηηώζεθε ε επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ κέζσ 

ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο. Από ηηο 

απαληήζεηο, ηνπο ζηελ ηειηθή θάζε ηεο αμηνιόγεζεο θαη από ηελ 

έθδειε ζηελνρώξηα ηνπο, όηαλ ην πξόγξακκα καο ηειείσζε, 

θάλεθε πόζν ηθαλνπνηεκέλνη θαη επραξηζηεκέλνη ήηαλ νη καζεηέο 

απ’ ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ζην πξόγξακκα. Έκαζαλ, έπαημαλ, 

έλησζαλ δεκηνπξγηθνί. Σαθώο, νη ζηόρνη καο ήηαλ δύζθνιν λα 

επηηεπρζνύλ ζην ζύλνιν ηνπο. Άιισζηε, αθόκε θαη γηα καο ηνπο 

ελήιηθεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή καο επάξθεηα είλαη  αγώλαο δσήο. 

Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε  δηεπζύληξηα ηνπ  12
νπ

 

Γεκ. Σρ. Εσγξάθνπ θα Σηακαηίλα  Γθίλε  γηα  ηε  ζπλεξγαζία  θαη  
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ηε  ζηήξημε  πνπ  κνπ  πξνζέθεξε. Να  επραξηζηήζσ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο καζεηέο κνπ, γηαηί ε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ ζ’ 

έλα ηέηνην πξόγξακκα, είλαη εκπεηξία δσήο. Αλαγλσξίδεη θαλείο 

ζηνλ απζνξκεηηζκό ησλ παηδηώλ, αιήζεηεο πνπ εκείο νη ελήιηθεο 

δπζθνιεπόκαζηε λα παξαδερηνύκε! 

 

 

 

 

 


