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Abstract: The Life Skills and Well-Being Development Program „Peter and the battle of 

feelings‟, aims at promoting students' mental and social health and well-being through 

storytelling, audiovisual visualization and creative activities based on experiential age-

appropriate teaching approaches. for pre-school students.It aims at cultivating values and life 

skills, such as communication, connection, solidarity and empathy, via experiential and 

exploratory learning which is the most appropriate approach for Kindergarten students who 

are the target audience of the program. It is a complete and structured proposal to be utilized 

as a Skills Lab, as well as a Health Education program.The teaching methodology proposed is 

that of Group-centered teaching which transforms the role of the teacher, from that of a leader 

to a coordinator and animator, thus promoting initiative, self-action and exploratory learning. 
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Πεξίιεςε: Σν πξφγξακκα θαιιηέξγεηαο Γεμηνηήησλ Εσήο θαη Δπ Εελ 'Ο Πέηξνο θαη ε κάρε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ‟ είλαη έλα πξφγξακκα πξναγσγέο ηεο ςπρηθέο θαη θνηλσληθέο πγεήαο θαη 

επεμίαο ησλ καζεηψ λ, κέζσ παξακπζηθήο αθήγεζεο, νπηηθναθνπζηηθήο απεηθφληζεο θαη 

δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε βησκαηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. θνπεχεη 

ζηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη δεμηνηήησλ δσήο, φπσο ε επηθνηλσλήα , ε ζπ́λδεζε, ε αιιειεγγπ́ε 

θαη ε ελζπλαήζζεζε, κε φρεκα ηε βησκαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε ε νπνία είλαη ε πιένλ 

θαηάιιειε πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο Νεπηαγσγεήνπ νη νπνίνη απνηεινχλ ην 

θνηλφ - ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απνηειεί κία νινθιεξσκέλε θαη δνκεκέλε πξφηαζε πξνο 

αμηνπνίεζε ζηα πιαίζηα ησλ Δξγαζηεξίσλ Γεμηνηήησλ, φπσο επίζεο θαη ζηα πιαίζηα ελφο 

πξνγξάκκαηνο ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Αγσγήο Τγείαο. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ 

πξνηείλεηαη είλαη απηή ηεο Οκαδνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ε νπνία κεηαζρεκαηίδεη ην ξφιν ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ, απφ θαζνδεγεηή ζε ζπληνληζηή θαη εκςπρσηή ηεο εξγαζίαο, πξνσζψληαο 

έηζη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γεμηφηεηεο Εσήο, Δπ Εελ, Αγσγή Τγείαο, Νεπηαγσγείν  

1. Οη Γεμηόηεηεο Εσήο ζην Νεπηαγσγείν 

ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δσήο ελφο αηφκνπ, φπσο είλαη ε πξνζρνιηθή ειηθία, ε εθπαίδεπζε 

ςπρηθήο πγείαο εμνπιίδεη ηνπο καζεηέο ψζηε λα πηνζεηήζνπλ πγηείο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ζηξαηεγηθέο. Οη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο (θαιή επηθνηλσλία, δεμηφηεηεο επίιπζεο θαη 

πγηνχο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο, 

πεξηγξαθήο θαη θαηαλφεζεο κηαο ζεηξάο ζπλαηζζεκάησλ) κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν 

λα ζηξαθνχλ νη καζεηέο ζε αλζπγηεηλνχο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο. Απηνί νη 

πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ απφ λεαξή ειηθία, ζέηνληαο ηα ζεκέιηα 

γηα πην ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο αξγφηεξα. ίγνπξα, ε „δηδαζθαιία‟ ςπρηθήο πγείαο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο κπνξεί λα είλαη πξφθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σα ζρνιεία 

κπνξεί λα αλαγλσξίδνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ 

ςπρηθή πγεία θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επεμία, αιιά ρσξίο επαξθή γλψζε θαη ππφβαζξν, 

ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ δπζθνιίεο. 

Ζ βαζκήδα ηεο πξνζρνιηθέο εθπαήδεπζεο , ζηελ νπνήα δελ ππάξρεη „απζηεξφηεηα‟ ζηε 

δηδαζθφκελε χιε , νχηε απαηηήζεηο επίηεπμεο αθαδεκατθψλ ζηφρσλ , επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ρξεζηκνπνηέζνπλ εξγαιεήα γηα κία νιφπιεπξε αλάπηπμε  ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδησ́λ κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ , κε ζην́ρν ηε 

κειινληηθή επεκεξία ηνπο . Οη ραξνπ́κελνη άλζξσπνη εμάιινπ , είλαη εθείλνη πνπ καζαίλνπλ 

πην επ́θνια (Adler, 2017). «Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηθαλνπνηνπ́λ ηηο αλά γθεο ησλ 

αλζξψπσλ θαζψο θαη ηελ αλάγθε επηβεβαίσζεο ηεο αμίαο ηνπο απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο . 

Γηα ηνπο ιν́γνπο απηνπ́ο , νη δεζηέο ζρέζεηο παήδνπλ πνιπ́ ζεκαληηθν́ ξν́ιν ζηε δσέ , ηελ 

επηπρία θαη ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ησλ αλζξψπσλ » (Παπαδάθε-Μηραειίδε, 1998: 160-161). 

Tν Νεπηαγσγεήν κπνξεί , ζπλεπψο, λα πξναγάγεη κία ζθαηξηθφηεξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ , 

δηδάζθνληαο δεμην́ηεηεο ν́πσο ε ελήζρπζε ηεο απηνεηθν́λαο , ε ηθαλν́ηεηα επήιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη ε θξηηηθή ζθέςε πάλσ ζε δεηήκαηα θηιίαο , ελζπλαίζζεζεο θαη 

αιιειεγγχεο. Γεμηφηεηεο ηέηνηνπ ηχπνπ βνεζνχλ ηα παηδηά λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο επφκελεο ζρνιηθήο βαζκίδαο θαη λα ρηίζνπλ κηα πγηή θαη πιήξσο αλεπηπγκέλε 

πξνζσπηθφηεηα, πξνιακβάλνληαο ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε (Waters, 2014). Ζ π́παξμε , 

ζπλεπψο, πξνγξακκάησλ Γεμηνηήησλ Εσήο ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε , κπνξεί λα 

επηθέξεη νθέιε πνπ ζα αθνινπζνχλ ηα παηδηά ζε φιε ηνπο ηελ πνξεία κέζα ζηε γλψζε. 

Ζ πξνζσπηθφηεηα θάζε παηδηνχ κπνξεί λα αλαδπζεί κέζσ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ ζε επηπρηζκέλα θαη 

δεκηνπξγηθά κέιε κηαο θνηλσλίαο . Οη θαιέο πξαθηηθέο φπσο , γηα παξάδεηγκα , ηα 

πξνγξάκκαηα Γεμηνηήησλ Εσήο θαη Δπ Εελ , δχλαληαη λα  ελδπλακσ́ζνπλ ηα ζη νηρεία εθείλα 

πνπ έδε δηαζέηνπλ ηα παηδηά , λα εληζρπ́ζνπλ ην αήζζεκα ηνπ „αλήθεηλ‟ θαζψο αξρίδνπλ λα 
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ρηίδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο κέζα απφ ην βιέκκα ησλ άιισλ , λα δηδάμνπλ ηξν́πνπο γηα 

λα αθνζησζνπ́λ ζηελ κάζεζε εθ ‟ φξνπ δσήο θαη λα  αλνίμνπλ ηα κάηηα ηνπο ζηνλ θφζκν 

(White & Kern, 2018).  

Σα ηειεπηαήα ρξν́ληα , ε ζρνιηθέ κάζεζε θαη ε απν́θηεζε ηεο γλσ́ζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ αηζζήζεσλ , ηνλ εκπινπηηζκν́ ησλ εκπεηξησ́λ θαη ηελ αλάπηπμε ειέπζεξσλ 

θαη αβήαζησλ  πξσηνβνπιηψλ κέζα ζε θαηάιιεια νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ (Κψηζεο, 1996: 

35). Λακβάλνληαο ππν́ςε ν́ηη ε πξνζρνιηθέ αγσγέ απνηειεή πξνάγγειν ηεο κεηέπεηηα πνξεήαο 

ηνπ παηδηνπ́, είλαη θαίξην λα δεκηνπξγεζεί αξρηθά έλα αίζζεκα αζθάιεηαο ζην λήπην, λα δνζεή 

ρψξνο γηα λα εθδεισζεί ν ςπρηζκφο ηνπ θαη ρξφλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

θαη ηεο θαληαζίαο ηνπ . Σν Νεπηαγσγεήν κπνξεή λα απνηειέζεη ηε βάζε ζηελ νπνήα ν́ια ηα 

παξαπάλσ ζα εμειηρζνχλ . Αιισζηε, νη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο απνηεινχλ , 

κεηαμχ άιισλ , ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο κεηέπεηηα ζρνιηθέο επήδνζεο ησλ καζεηψλ , ησλ 

ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο δέζκεπζήο ηνπο ζηε κάζεζε (Williams, Bywater, Williams & 

Hutchings, 2019). Ζ ξπ́ζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ε λφο παηδηνχ θαζψο θαη νη θνηλσληθέο ηνπ 

δεμηφηεηεο, απνηεινχλ ηφζν εζσηεξηθέο φζν θαη εμσηεξηθέο δηεξγαζίεο , νη νπνίεο 

θαηαγξάθνπλ, αμηνινγνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ψζηε λα θηάζνπλ 

ζηελ επήηεπμε ελν́ο ζηφρνπ (Thompson, 1994).  

Οη ζπρλά απνθαινπ́κελεο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο δεμην́ηεηεο , θξίλνληαη απαξαήηεηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ελν́ο παηδηνπ́ , θαζψο ζπλδένληαη κε ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα , ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ζηε δνπιεηά , ηνπο ζεηηθνπ́ο δεήθηεο ςπρηθήο 

πγείαο θαη ηελ πιεξφηεηα ζηελ ελήιηθε δσή (Garcia & Weiss, 2016). Οη Γεμηφηεηεο Εσήο 

πξνζθέξνπλ λέα εθν́δηα θαη ηερληθέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία . χκθσλα κε ηνλ CASEL 

(Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, 2013), ππάξρνπλ πέληε 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλα λεαξφ άηνκν ψζηε λα έρεη επηπρηζκέλε ελήιηθε 

δσή: απηνγλσζία, λα θαηαιαβαήλεη θαη λα δηαρεηξήδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ , θνηλσληθή 

επίγλσζε, λα ληψζεη θαη λα επηδεηθλχεη ελζπλαήζζεζε γηα η ν πεξηβάιινλ ηνπ , ζρεζηαθέο 

δεμηφηεηεο, λα θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγεή θαη λα δηαηεξεή ζεηηθέο ζρέζεηο , απηνπεπνίζεζε, λα 

ζέηεη θαη λα επηηπγράλεη ζεηηθνχο ζηφρνπο γηα ηνλ ίδην θαη γηα ην ζχλνιν , ππεπζπλφηεηα, λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο ζπλέπεηεο θαη λα εήλαη απνθαζηζηηθν́ο ζηε ιέςε απνθάζεσλ. 

Ζ αλάγθε εθπαίδεπζεο φισλ ησλ παηδηψλ ζην θνκκάηη ησλ θνηλσληθν́ - ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, είλαη πνιχ κεγάιε (Ashdown & Bernard, 2012). ηνλ ηειεπηαήν νδεγν́ πνπ 

εμέδσζε ν CASEL (2013), γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία , αλαθέξεη φηη νη δεμηφηεηεο δσήο 

εθδειψλνληαη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ζην λεπηαγσγείν θαη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε 

δηάθνξεο δξαζηεξην́ηεηεο πνπ πξνάγνπλ απηνπεπνήζεζε θαη αλεμαξηεζήα . Ωο γλσζηφλ, κέζα 

απφ ην ζπκβνιηθφ πα ηρλίδη, ην παηρλίδη ξν́ισλ θαη ηα νκαδηθά παηρλήδηα ην παηδή 

απνθνξηίδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά , καζαίλεη λα εμηζνξξνπεί , ειέγρεη ην άγρνο ηνπ θαη 

εθθξάδεηαη πην ειεχζεξα (Landy, 2002). 

Οη δεμην́ηεηεο δσέο ζεσξνχληαη «ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δσή θαη ηελ εξγαζήα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ […] θαη κπνξνπ́λ λα απνδνζνπ́λ 

σο αηνκηθέο καζεζηαθέο θαηαθηέζεηο πνπ πξνζδήδνπλ παξάπιεπξα πιενλεθηέκαηα » (Life 
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Skills for Europe, 2018: 5). πλεπψο, δελ αθνξνχλ κφλν ζε δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ή θξηηηθήο ζθέςεο , αιιά αληηζέησο αθνξνχλ ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ δεκηνπξγσ́ληαο πνιίηεο ηθαλνπ́ο λα ζπκβησ́ζνπλ , λα κνηξαζηνπ́λ θαη λα απνδερηνπ́λ 

ην δηαθνξεηηθν́.  

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηεο UNICEF (2012), νη ηνκεήο ησλ ςπρνινγηθσ́λ δεμηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία , πεξηιακβάλνπλ πξν -αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο , δεμηφηεηεο 

έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ κέζα απφ ηηο ηέρλεο (δσγξαθηθή, ρνξφ, κνπζηθή), γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο κέζα απφ επη θνηλσληαθέο ηερληθέο θαη θνηλσληθέο δεμην́ηεηεο ν́πσο ην λα κάζνπλ 

λα κνηξάδνληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη , λα ζέβνληαη ηνπο γπ́ξσ ηνπο , λα αληηιακβάλνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη ελζπλαίζζεζε . Ο νδεγν́ο ηεο 

UNICEF (2012:26) γηα ηελ δηάδνζε πξνγξακκάησλ δεμηνηέησλ δσέο παγθνζκήσο , νξίδεη ηηο 

ελ ιφγσ δεμηφηεηεο σο «κηα κεγάιε νκάδα ςπρνινγηθσ́λ θαη ελδνπξνζσπηθσ́λ δεμηνηέησλ , 

πνπ βνεζνπ́λ ηνλ άλζξσπν λα παήξλεη απνθάζεηο κεηά απν́ ζσζηέ πιεξνθν́ξεζε , λα 

επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαπηχζζεη ηφζν ζπλεξγαηηθέο φζν θαη αλεμάξηεηεο 

ηθαλφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε κία πγηή θαη παξαγσγηθή δσή ». Ζ εθπαίδεπζε 

Γεμηνηήησλ Εσήο επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηα άηνκα 

ηθαλά λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο (WHO, 1993). ε ζπλδπαζκν́ κε γλσζηηθέο ηθαλν́ηεηεο φπσο ε γξαθή θαη ε αλάγλσζε , 

δεμηφηεηεο δσέο φπσο ε ζπλεξγαηηθν́ηεηα , ε παξαθήλεζε θαη ε α πηνξξχζκηζε είλαη 

ζεκαληηθνί ππιψλεο ηεο πνξεήαο ελν́ο παηδηνπ́ κέζα ζηε κάζεζε . Δλα παηδή πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, κπνξεί λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ , λα αιιειεπηδξάζεη 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα κάζεη λα εθθξάδεη ελζπλα ίζζεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα 

ηνπ (Landy, 2009).  

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πξφηεξεο γλσ́ζεο ηνπ καζεηή , κε ηε βνήζεηα εξσηήζεσλ ειέγρνπ 

θαη παξαθήλεζεο , ν/ε εθπαηδεπηηθν́ο κπνξεί λα λα εκπιέμεη ην παηδή ζηε καζεζηαθέ 

δηαδηθαζία, λα ην νδεγήζεη ζηελ απηνλνκία, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηε κάζεζε (Mercer, 2000). 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη απηφο ηεο εθηίκεζεο , ζε θάζε βήκα , ηνπ επηπέδνπ εμέιημεο 

ηνπ καζεηή φπσο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη ε ελίζρπζε ηνπο κέζσ δηεξγαζηψλ θνηλσληθέο 

κάζεζεο. Γξαζηεξηφηεηεο φπσο παξακχζηα , καγεηξηθή, ζεαηξηθφ παηρλίδη , παηρλίδηα ξφισλ , 

παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή , θαιιηεξγνχλ ηηο δεμηφηεηεο δσήο , ρσξίο λα γίλνληαη απηνζθνπφο , 

κε έκκεζν θαη θπζηθν́ ηξν́πν (Γθιηανπ- Υξηζηνδνχινπ, ρ.ρ.)  

Οη Ashdown & Bernard (2012) ππνζηεξίδνπλ πσο ηα λήπηα βειηηψλνπλ ηελ θνηλσληθέ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα 

αλεβάζνπλ ηελ ζρνιηθή ηνπο επίδνζε , κέζσ ζηνρεπκέλσλ δξαζηεξηνηέησλ ζην πξν́γξακκα 

ηνπ λεπηαγσγεήνπ θαη αληαπν́θξηζεο θαη ελζάξξπλζεο ησλ δαζθάισλ . Έηζη, ην Νεπηαγσγεήν 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηνπζησζεί ζε ρσ́ξν ζεηηθέο αλάπηπμεο θαη νιφπιεπξεο εμέιημεο ηνπ 

παηδηνχ, νμχλνληαο ηελ πξνζνρέ θαη ηελ αληήιεςε , εληζρχνληαο ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

πξσηνηππία θαη βειηηψλνληαο ηε γλσζηηθέ ηθαλν́ηεηα θαη ηελ επεμεξγαζήα λέσλ 

πιεξνθνξηψλ. Όια απηά κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζε έλα θιίκα θαιιηέξγεηαο 

απηνπεπνίζεζεο, αζθάιεηαο θαη απνπζίαο θφβνπ ηεο απνηπρίαο θαη άγρνπο ηεο επίθξηζεο. 
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2. Τν Πξόγξακκα Γεμηνηήησλ Εσήο Δπ Εελ ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε, 'Ο 

Πέηξνο θαη ε κάρε ησλ ζπλαηζζεκάησλ’ 

2.1 Τίηινο Πξνγξάκκαηνο: Ο Πέηξνο θαη ε κάρε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

2.2 Χξνληθή δηάξθεηα: 10 εξγαζηήξηα δηάξθεηαο 40 ιεπηώλ ην θαζέλα  

2.3 Χαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπόκελσλ: Μαζεηέο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ειηθίαο 

4 – 6 ρξόλσλ. 

2.4 Σύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο:  

Μέρξη ην ηέινο ηνπ λεπηαγσγείνπ, νη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ:  

• φηη ε ςπρηθή επεμία είλαη θπζηνινγηθφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο είλαη θαη ε 

ζσκαηηθή πγεία 

• φηη ππάξρεη έλα θπζηνινγηθφ εχξνο ζπλαηζζεκάησλ (π.ρ. επηπρία, ζιίςε, ζπκφο, θφβνο, 

έθπιεμε, λεπξηθφηεηα) πνπ βηψλνπλ φινη νη άλζξσπνη ζε δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη 

θαηαζηάζεηο 

• φηη είλαη θαιφ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα κηινχλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

• πψο νη άλζξσπνη επηιέγνπλ θαη θάλνπλ θίινπο 

• φηη ζεκαληηθέο είλαη νη θηιίεο πνπ καο θάλνπλ λα ληψζνπκε ραξνχκελνη θαη αζθαιείο 

• ηε ζεκαζία ηνπ απηνζεβαζκνχ θαη πψο απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ επηπρία ηνπο. 

 Σν παξφλ Πξφγξακκα Γεμηνηήησλ Εσήο θαη Δπ Εελ, αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθέ επήγλσζε, ε απν́θηεζε ςπρηθέο αλζεθηηθν́ηεηαο αιιά θαη 

ε ελζπλαήζζεζε θαη ζπκκεηνρέ ζηε ζπλαηζζεκαηηθέ εκπεηξήα ηνπ άιινπ (Εγαληδνχξε & 

Πνπξθφο, 1997; Cole &Cole, 2001). Μέζσ ηεο ειθπζηηθν́ηεηάο ηνπ ζε επήπεδν ελδηαθέξνληνο 

θαη ψζεζεο ζε ελεξγεηηθέ ζπκκεηνρέ θαη θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζήαο , επηηξέπεη ζηνπο 

καζεηέο, ππφ ηελ νπηηθέ ηεο ζεηηθέο ςπρνινγήαο (ηαιίθαο, 2020; Γαιαλάθεο & ηαιίθαο, 

2017; πιινγηθφ, 2011), λα ζπκκεηάζρνπλ κε ελδηαθέξνλ , δεκηνπξγηθφηεηα, ζεηηθή 

πξναίξεζε θαη απηνθαζνξηδν́κελε ζπκπεξηθνξά (Deci & Ryan, 1987), ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

Σν πξν́γξακκα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ΑΠ θαη ΓΔΠΠ γηα ην Νεπηαγσγεήν 

εμππεξεηψληαο ηνπο γεληθνχο θαη επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπο . πκβάιιεη ζηελ πνιχπιεπξε 

αλάπηπμε ησλ παηδησ́λ , κέζσ παηδαγσγηθψλ ηερληθψλ θαη βησκαηηθψλ πξαθηηθψλ , νη νπνίεο 

αληαπνθξίλνληαη ζηα αλαπηπμηαθά γλσξίζκαηα , ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ απηήο ηεο ειηθίαο . Δλαξκνλίδεηαη επίζεο , κε ηηο αξρέο θαη ηε ζηνρνζεζήα ησλ 

πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο, ηα νπνία επηδηψθνπλ ηελ πξν́ιεςε θαη αγσγέ η εο πγεήαο ησλ 
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καζεηψλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο , κε απψηεξν ζηφρν 

ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο πγείαο θαη ηνπ επ δελ ηνπο.  

Ζ/ν εθπαηδεπηηθφο θαζηζηά πξνζβάζηκν ζηνπο καζεηέο ηνπ ην αθεηεξηαθφ νπηηθναθνπζηηθφ 

πιηθφ, ην πξσηφηππν παξακχζη „Οη Γχν Φίινη‟ θαη ην ζρεηηθφ video 

(https://drive.google.com/file/d/12WSO0YHVNIoCDxTF2X32pSAClXNnie1m/view?usp=sh

aring) θαη κέζσ ησλ ζαθψλ νδεγηψλ θαη βεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο θαζνδεγεί ζηελ 

βησκαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε.  

Ζ απνηήκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεζνδεπ́εηαη κε εξσηεκαηνιν́γην πξνο ηνπο /ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο 

(https://drive.google.com/file/d/1njfUwqawOD6umZ8uv2DjZvOU7V_MCNHu/view?usp=sh

aring).  

2.5 Σθνπόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

θνπφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη  ε θνηλσληθν -ζπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε 

καζεηψλ 4-6 εηψλ θαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ . Πην 

ζπγθεξηκέλα, κε ηελ αξσγέ , ηνλ ζπληνληζκν́ θαη ηελ θαζνδέγεζε ησλ εθπαηδεπηηθσ́λ , ην ελ 

ιφγσ Πξφγξακκα ζηνρεπ́εη  ζηελ ελήζρπζε ηεο ςπρηθέο αλζεθηηθν́ηεηαο , ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα βαζηθσ́λ δ εμηνηήησλ δσήο φπσο ε ελζπλαίζζεζε , ε απηνξξχζκηζε θαη ε 

νξηνζέηεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ , κέζα απφ βησκαηηθή , αλαθαιππηηθή, δεκηνπξγηθή 

ελαζρφιεζε θαη εθπαίδεπζε . Σέινο, ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε γισζζηθσ́λ – επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ, ζηνραζηηθήο, αλαζηνραζηηθήο, θξηηηθήο θαη απνθιίλνπζαο ζθέςεο , ηεο 

ηθαλφηεηαο επνκέλσο ηνπ ζπιινγίδεζζαη ζηα παηδηά (Lipman, 2003: 2004).  

Όζν ζεκαληηθφ είλαη λα πξνζδηνξίζεη θαλείο πνηεο είλαη νη  βαζηθέο δεμηφηεηεο δσήο πνπ 

πξέπεη λα απνθηήζεη έλα παηδί, εμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ .Ζ επήηεπμε ησλ ζην́ρσλ κεζνδεπ́εηαη κέζα απν́ ηελ 

παξακπζηθή αθήγεζε , ηε δξάζε , ηα ραξαθηεξνινγηθά γλσξήζκαηα , ηηο ελέξγεηεο θαη ηε 

ζηάζε ησλ εξψσλ (Πέηξνο, Μάξθνο), θαη ηελ ηαπ́ηηζε ησλ καζεηψλ κε ηνπο έξσεο ηνπ 

παξακπζηνχ. Οη κηθξνί καζεηέο /ηξηεο θαζνδεγνχληαη πξνο ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ δσήο 

κέζσ πξνηάζεσλ ελεξγεηηθέο , βησκαηηθήο, δεκηνπξγηθήο ελαζρφιεζεο θαη έθθξαζεο κέζσ 

θαηαζθεπψλ, παηρληδηψλ ξφισλ θαη εηθαζηηθψλ δεκηνπξγηψλ . Οη καζεηέο ηαπηίδνληαη θαη 

ζπλδένληαη κε ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ παξακπζηνχ θαη κέζσ κίαο ελεξγεηηθέο θαη 

αλαθαιππηηθήο δηαδηθαζίαο , αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο θαη θέξλνπλ ζπλαηζζήκαηα ζηελ 

επηθάλεηα.    

Σν παηρλίδη ξφισλ, ε δξακαηνπνίεζε θαη ε ζχλδεζε κε ηνπο παξακπζηθνχο ήξσεο 

ιεηηνπξγνχλ σο κνρινί απειεπζέξσζεο θαη ραιάξσζεο ψζηε ην παηδί λα εθθξάζεη ηδέεο , 

ζπλαηζζήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο ρσξίο ην άγρνο ηεο „ππεξέθζεζήο΄ηνπ κπξνζηά ζηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ. Δλζαξξχλεηαη λα ζπδεηήζεη , λα θάλεη εξσηήζεηο , 

λα αλαξσηεζεή γηα ηα πξνβιέκαηα ησλ εξψσλ θαη λα πξνβιεκαηηζηεί πάλσ ζε ελδερφκελεο 

https://drive.google.com/file/d/1njfUwqawOD6umZ8uv2DjZvOU7V_MCNHu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1njfUwqawOD6umZ8uv2DjZvOU7V_MCNHu/view?usp=sharing
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ιχζεηο. Αηζζάλεηαη θαη κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ „άιινπ‟. πγθηλείηαη θαη βησ́λεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ θαιιηεξγσ́ληαο  ηηο ελζπλαηζζεηηθέο ηνπ δεμην́ηεηεο . Ζ πινπνίεζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο κέζσ δξακαηνπνίεζεο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα είλαη πξσηφηππνη θαη 

εθθξαζηηθνί ρξεζηκνπνηψληαο ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. Ζ 

δξακαηνπνίεζε είλαη κηα κνξθή ηέρλεο πνπ πξνυπνζέηεη ηφζν ακνηβαία ζπλεξγαζία κεηαμχ 

καζεηψλ φζν θαη κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ. Ζ δξακαηνπνίεζε σζεί ηνπο καζεηέο 

λα ζθέθηνληαη ζεηηθά γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα πηζηεχνπλ ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ζπκβάιιεη 

ζηε εμνηθείσζε κε ην πξφγξακκα θαη απμάλεη ηελ αλάγθε γηα γλψζε εθηφο ηνπ ζηελνχ 

πιαηζίνπ ελφο ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Με ηε ρξήζε ηεο δξακαηνπνίεζεο ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, δελ αλακέλεηαη κηα δξακαηηθή εξκελεία εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ. Ο ζηφρνο είλαη, 

κέζσ κηαο ζεηξάο ζχληνκσλ απηνζρεδηαζκψλ, λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, φπσο θξηηηθή ζθέςε θαη απηνπεπνίζεζε, ρξήζηκεο ζε ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο 

αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ. Ζ αμηνπνίεζε ηεο δξακαηνπνίεζεο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο 

λα είλαη δεκηνπξγηθνί ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κέζσ ηεο 

άκεζεο εκπεηξίαο δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο ελαιιαγήο ραξαθηήξσλ, 

επηηπγράλνπλ λα εθθξάζνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ζ νπζία ηεο δξακαηνπνίεζεο 

είλαη δξάζεηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ βησκαηηθή κάζεζε κέζσ ζεαηξηθψλ κεζφδσλ θαη 

ηερληθψλ. 

Οη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηήζνπλ επθνιφηεξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή 

πγεία, φηαλ αηζζάλνληαη απνζηαζηνπνηεκέλνη. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο θαινχληαη λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, κπνξεί λα αηζζάλνληαη έληνλα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κάζνπλ ή λα αληιήζνπλ γλψζεηο απφ ην 

παξάδεηγκα. Δίλαη επνκέλσο αζθαιέζηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ λα βνεζάκε ηνπο καζεηέο 

λα ζθέθηνληαη γηα θάπνηνλ άιιν αληί γηα εαπηφ ηνπο. Κάπνηνλ πνπ „ηνπο αξέζεη‟, γηα 

παξάδεηγκα, έλα παηδί ή έλα άηνκν ηεο ειηθίαο ηνπο, πνπ πεγαίλεη ζε έλα ζρνιείν ζαλ ην δηθφ 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηε ζπδήηεζε κέζσ εξσηήζεσλ 

φπσο „ηη ζα κπνξνχζαλ λα ζθεθηνχλ, λα ληψζνπλ, λα θάλνπλ ;‟ Μαζαίλνπλ λα δίλνπλ 

ζπκβνπιέο ζε άιινπο , παίδνληαο ηνλ ξφιν ηνπ θίινπ , ηνπ αδειθνχ , ηνπ ζπκκαζεηή , ηεο 

κακάο. Μέζσ ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη ηεο ζπδήηεζεο πάλσ ζηα ζπλαηζζήκαηα, ηεο πξν́θιεζεο 

ελζπλαηζζεηηθψλ αληηδξάζεσλ θαη ηελ πξνζπάζεη α επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εξψσλ , 

νη καζεηέο απαληνχλ ζε εξσηέκαηα πνπ αθνξνπ́λ θαη ζηε δηθέ ηνπο δσέ . Έηζη, βηψλνληαο ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ „άιινπ‟,  νη καζεηέο /ηξηεο κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζηε θαιιηέξγεηα 

ελζπλαίζζεζεο θαη ζηελ ελήζρπζε ηεο ςπρηθήο ηνπο αλζεθηηθφηεηαο.  

  



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Σφκνο 10, Σεχρνο 1, 2022 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 245 απφ 306 

3. Δθαξκνγή 

3.1 1ν Δξγαζηήξην Δπαηζζεηνπνίεζε 

3.1.1 Πξώηε γλσξηκία κε ηα ζπλαηζζήκαηα 

Σα παηδηά επηιέγνπλ ην θαζέλα κία θάξηα πνπ απεηθνλίδεη θάπνην πξφζσπν πνπ εθθξάδεη 

βαζηθά ζπλαηζζήκαηα. Μέζσ εξσηήζεσλ ηα παηδηά πεξηγξάθνπλ ηη αηζζάλεηαη ην πξφζσπν 

ζηελ εηθφλα ηνπο καληεχνληαο ην ζπλαίζζεκα. Καηαζθεπάδνπλ πίλαθα αλαθνξάο κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ θαξηψλ θαη ην αλαξηνχλ ζηελ ηάμε. 

3.1.2. Ώξα γηα παηρλίδη 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηα παηδηά κπαιάθηα ηνπ πηλγθ πνλγθ θαη ηα παηδηά ηα 

δσγξαθίδνπλ κε ραξνχκελα θαη ιππεκέλα πξφζσπα. Σα ζθνξπίδεη ζηε κέζε ηεο αίζνπζαο. 

ηελ άθξε ηεο αίζνπζαο ππάξρνπλ δχν θνπηηά. Με ην ρηχπεκα ηνπ ηακπνπξίλνπ ηα παηδηά 

πξνζπαζνχλ λα βάινπλ ζην θίηξηλν θνπηί ηα ραξνχκελα κπαιάθηα θαη ζην κπιε ηα ιππεκέλα. 

3.2 2ν Δξγαζηήξην Δηζαγσγή ζην Πξσηόηππν Παξακύζη ‘Οη δύν θίινη’ 

3.2.1  Αλ ε θηιία ήηαλ…  ζα ήηαλ… 

Σα παηδηά θάζνληαη ζε καγηθφ θχθιν θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο δηαβάδεη ην παξακχζη „Οη 

δχν θίινη‟. Γίλεη ζε θάζε παηδί ην „μχιν πνπ κηιάεη‟ φπνπ ην θάζε παηδί απαληά ζην εξψηεκα 

αλ ε θηιία ήηαλ έλα δσάθη, ηη δσάθη ζα ήηαλ; Ή αλ ε θηιία ήηαλ έλα ζάληνπηηο πνην ζα ήηαλ, 

γηα λα κπνξέζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα δηεξεπλήζεη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. 

Σν „μχιν πνπ κηιάεη‟ ην ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο ηλδηάληθεο θπιέο ψζηε λα έρνπλ φια ηα κέιε 

ηεο θπιήο ηελ επθαηξία λα πνπλ ηελ γλψκε ηνπο θαη λα κηιήζνπλ κε ηε ζεηξά ζηνλ θχθιν γηα 

λα αθνπζηνχλ. Όπνηνο θξαηά ην μχιν έρεη ην ιφγν δίλνληάο ην ζηνλ επφκελν, θπθιηθά. Αλ 

θάπνηνο δε ζέιεη λα κηιήζεη ην δίλεη ζηνλ επφκελν. εκαληηθφ ζηελ δξαζηεξηφηεηα απηή 

είλαη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ φηη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ κφλν αλ θξαηνχλ ην  

„μχιν πνπ κηιάεη‟ θη έηζη νη άιινη ζα ην αθνχλ, ζα ην ζέβνληαη θαη ζα κάζνπλ λα αθνχλε θαη 

ηα ίδηα ηη έρνπλ λα πνπλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, λα γίλνπλ, δειαδή, θαινί αθξναηέο.  

Αθνχ ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο, ηα παηδηά θηηάρλνπλ ηελ αθίζα ηνπ θαινχ θίινπ ζηέιλνληαο ηα 

δηθά ηνπο κελχκαηα κε αθφξκεζε απφ ην παξακχζη. Δπίζεο ζπλεξγάδνληαη θαη θέξλνπλ 

πιηθά απφ ην ζπίηη ηνπο θαη θηηάρλνπλ ζάληνπηηο πξνζθέξνληάο ην ζηνλ θίιν ηνπο. 
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3.2.2 Τη είκαη; 

ηνλ καγηθφ θχθιν ην θάζε παηδί επηιέγεη έλα ζεηηθφ επίζεην πνπ ληψζεη φηη ην ραξαθηεξίδεη 

σο πξφζεκα ζην φλνκά ηνπ πρ. Δίκαη ν ραξνχκελνο Μάξθνο. Όηαλ ηειεηψλεη ηνπ δίλνπκε κηα 

θφθθηλε θάξηα. ην ηέινο δείρλνληαο ηελ θάξηα ηνπ ην παηδί πξνζπαζνχκε λα ζπκεζνχκε 

πσο είρε πξνζδηνξηζηεί. 

Ζ ίδηα δξαζηεξηφηεηα ηψξα, κε ην παηδί λα παξνπζηάδεη θάπνηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

εαπηνχ ηνπ πρ. Δίκαη ν Μάξθνο θαη πνιιέο θνξέο ζπκψλσ! Κάζε παηδί αλαθέξεη ηη βιέπεη 

ζηνλ θίιν ηνπ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά θαη γίλεηαη ζχγθξηζε ιεγνκέλσλ θαη εληνπηζκφο 

ζηνηρείσλ πνπ αλέθεξαλ νη άιινη ζπκκαζεηέο θαη ην ίδην ην παηδί δελ είρε παξαηεξήζεη. 

Έηζη, ζα δηαπηζηψζεη αλ πνιινί ζπκκαζεηέο ηνπ αλέθεξαλ πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία ή 

ελδερνκέλσο ιηγφηεξα αξλεηηθά. 

Κάζε παηδί γξάθεη ζε Φχιιν Δξγαζίαο 

https://drive.google.com/file/d/1ccO5JdpIIbvTOwNBJS4AjOemlzsnPGr6/view?usp=sharing  

ηη ην πιεγψλεη, ηη ην ζπκψλεη, ηη ην θάλεη ραξνχκελν, ηη ην θνβίδεη θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ 

ηάμε πάλσ ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη εληνπηζκφο θνηλψλ ζπλαηζζεκάησλ γηα φια ηα παηδηά. 

ε επφκελε θάζε, κέζα ζην παξακχζη καο, αλαιχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Μάξθνπ θαη ηνπ 

Πέηξνπ φπσο : ηη ηνλ ζπκψλεη, ηη ηνλ θάλεη ραξνχκελν, ηη ηνλ θνβίδεη. 

3.3 3ν Δξγαζηήξην Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ  

3.3.1 Πξνζσπηθή βαιίηζα 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ην βίληεν ηνπ παξακπζηνχ 

(https://drive.google.com/file/d/12WSO0YHVNIoCDxTF2X32pSAClXNnie1m/view?usp=sh

aring) θαη νη καζεηέο απαληνχλ ζε εξσηήζεηο φπσο: 

Ση είλαη απηφ πνπ έθαλε ν Πέηξνο θη ν Μάξθνο θαη έθεξλε ζε δχζθνιε ζέζε ηνπο άιινπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ή ηη είλαη απηφ πνπ έθαλε ν Μάξθνο θαη ζηελνρσξνχζε ηνλ Πέηξν;  

ηε ζπλέρεηα ην θάζε παηδί  ζην καγηθφ θχθιν θξαηψληαο ην „μχιν πνπ κηιάεη‟ απαληά ζηελ 

εξψηεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ: Ση είλαη απηφ πνπ θάλνπλ νη άιινη θαη ηα θέξλεη ζε δχζθνιε 

ζέζε ή ηα θάλεη λα αηζζάλνληαη θφβν, ιχπε ή ληξνπή; Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ απαληήζεψλ 

ηνπο. Δλ ζπλερεία, θαηαζθεπάδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο βαιίηζα φπνπ κέζα ζε απηήλ ζα 

επηιέμνπλ ζπλαηζζήκαηα - εθθξάζεηο  πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. 

Μπνξνχλ λα ηα δσγξαθίζνπλ ή λα ηα γξάςνπλ. 

  

https://drive.google.com/file/d/1ccO5JdpIIbvTOwNBJS4AjOemlzsnPGr6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12WSO0YHVNIoCDxTF2X32pSAClXNnie1m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12WSO0YHVNIoCDxTF2X32pSAClXNnie1m/view?usp=sharing
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3.3.2. Μα ηη είλαη απηή ε αγάπε; 

ην παξακχζη καο ε δαζθάια είπε ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο „αγάπε είλαη ε αμία πνπ θάλεη 

θαιχηεξεο ηηο ζρέζεηο φισλ ησλ αλζξψπσλ θη φηη καο δείρλεη ηνλ δξφκν γηα λα είκαζηε 

ζπκπνλεηηθνί, επγεληθνί θαη κε θαηαλφεζε γηα ηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο θαη θίινπο καο‟.   

Δπίζεο, νη γνλείο ηνπ Μάξθνπ ηνπ είπαλ φηη „αγάπε γηα ηνπο άιινπο ζεκαίλεη φηη ζέισ ην 

θαιφ ηνπο θη φρη λα ηνπο ζηελνρσξψ κε πιάθεο πνπ δε ζέινπλ‟. 

Σα παηδηά ζπδεηνχλ ηη ζεκαίλεη γηα απηά αγάπε, ηη αγαπνχλ πην πνιχ, ηη ζπλαηζζήκαηα ηνπο 

πξνθαιεί ε αγάπε θαη θηηάρλνπλ ην ιεμηθφ ηεο αγάπεο ην νπνίν αλαξηνχλ ζηελ ηάμε ηνπο 

(https://drive.google.com/file/d/1oXWnzh57luUetzPiOTFjczGo3O3Gmi79/view?usp=sharing

). 

3.3.3 Ώξα γηα θαηαζθεπέο 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη θαηαζθεπάδνπλ θαηζνχιεο ραξνχκελεο θαη ιππεκέλεο 

ζε ράξηηλα πηάηα γηα ην δέληξν ηεο ηάμεο ηνπο. Ζ θάζε νκάδα ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηζνχιεο 

πνπ έθηηαμε γηα λα ηηο ηνπνζεηήζεη ζην δέληξν ηεο ηάμεο. Έλα κεγάιν δέληξν απφ ραξηφλη ή 

ραξηί ηνπ κέηξνπ ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζηνλ ηνίρν. Οη θαξπνί ηνπ είλαη νη θαηζνχιεο ζηα 

ράξηηλα πηάηα νη νπνίεο είλαη ραξνχκελεο ή ιππεκέλεο αλάινγα κε ηα ζπλαηζζήκαηα θάζε 

παηδηνχ.  

3.4 4ν Δξγαζηήξην Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ-Δκβάζπλζε 

3.4.1 Κύκαηα 

Κάζε ζπλαίζζεκα είλαη φπσο ην θχκα ηεο ζάιαζζαο πνπ έξρεηαη, θνξπθψλεηαη, θάλεη 

ζφξπβν, εξεκεί, ράλεηαη. Όπσο ηα θχκαηα δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν, έηζη γίλεηαη θαη κε ηα 

ζπλαηζζήκαηά καο. Δπηιέγνπκε κε πνηα ζπλαηζζήκαηα ζέινπκε λα παίμνπκε θαη 

θαηαγξάθνπκε ηε ζεηξά ηνπο. Σα παηδηά θξαηνχλ έλα γαιάδην παλί θαη ην θνπλνχλ ζχκθσλα 

κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ δηαιέμεη πρ Με ηνλ ζπκφ ην θνπλνχλ ζπκσκέλα, γηα ηελ ραξά 

θάλνπλ δσεξέο θηλήζεηο πξνζέρνληαο ην έλα ην άιιν, γηα ηελ ιχπε θηλνχληαηπνιχ αξγά δηφηη 

ζέινπλ παξεγνξηά. 

ηελ επφκελε θάζε ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Μάξθνπ θαη ηνπ 

Πέηξνπ, ηεο Δηξήλεο, ηεο δαζθάιαο, ηνπ Γηάλλε, ηνπ Γηεπζπληή, ησλ γνληψλ ηνπο θαη κεηά 

πάιη φιεο ηεο ηάμεο. Σα παηδηά δεκηνπξγνχλ θχκαηα αλάινγα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί θη έρεη θαηαγξάςεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο. 

  

https://drive.google.com/file/d/1oXWnzh57luUetzPiOTFjczGo3O3Gmi79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oXWnzh57luUetzPiOTFjczGo3O3Gmi79/view?usp=sharing
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3.4.2 Δπηηξαπέδην παηρλίδη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

Δπηηξαπέδην παηρλίδη κε εηθφλεο απφ ην παξακχζη „Οη δχν θίινη‟ κε ηνπο εμήο θαλφλεο: φηαλ 

ην πηφλη θηάλεη ζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία έρνπλ απνδνζεί κε αλνηρηά ρξψκαηα, παίδεη 

ν παίρηεο 2 θνξέο. Αλ φκσο πέθηεη ζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ βαθηεί κε ζθνχξα 

ρξψκαηα (πνπ πξέπεη λα ηα δνπιέςνπκε κέζα καο θαη λα ηα κεηαηξέςνπκε ζε θαιά) ράλεη ν 

παίρηεο ηε ζεηξά ηνπ θαη πεξηκέλεη ζηε ζέζε ηνπ. Νηθεηήο ν παίθηεο πνπ ζα θηάζεη πξψηνο 

ζηε θηιία. 

3.5. 5ν Δξγαζηήξην Δλζπλαίζζεζε 

3.5.1 Αόξαηνο αληρλεπηήο ζθέςεσλ 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θξαηά έλα ηακπνπξίλν πνπ ζα είλαη ν αφξαηνο αληρλεπηήο ζθέςεσλ. Όηαλ 

ην ρηππά κηα θνξά ηα παηδηά ζα θάλνπλ επράξηζηεο ζθέςεηο θη φηαλ ην ρηππά δχν θνξέο ζα 

θάλνπλ δπζάξεζηεο ζθέςεηο. ηε ζπλέρεηα δίλεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνλ αληρλεπηή ζθέςεσλ ζε 

έλα παηδί φπνπ επηιέγεη πφζεο θνξέο ζα ηνλ ρηππήζεη. Σα παηδηά καληεχνπλ αλ ε ζθέςε είλαη 

επράξηζηε ή δπζάξεζηε θαη ην παηδί ηελ απνθαιχπηεη, αλ επηζπκεί. 

ηε ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη κηα ελέξγεηα ή θαηάζηαζε ηνπ Μάξθνπ θαη ηνπ 

Πέηξνπ θαη ηα παηδηά καληεχνπλ ηελ ζθέςε ησλ εξψσλ ελψ ν αφξαηνο αληρλεπηήο ζθέςεσλ 

ηελ απνθαιχπηεη. Δπνκέλσο, ζε απηφ ην ζηάδην, ηα παηδηά καληεχνπλ κέζσ ησλ ελεξγεηψλ 

ησλ δχν θίισλ ηη ζθέςε θάλνπλ. 

3.5.2 Έλα πιαζηηθό κπνπθάιη κε λεξό 

Σα παηδηά θαληάδνληαη φηη ν εαπηφο ηνπο είλαη έλα πιαζηηθφ κπνπθάιη κε λεξφ. Όηαλ ην 

κπνπθάιη ηνπο είλαη γεκάην λεξφ αηζζάλνληαη φκνξθα. Κάζε θνξά φκσο πνπ θάπνηνο ιέεη 

θάηη αξλεηηθφ ή θάλεη θάηη άζρεκν ζε απηνχο ηφηε είλαη ζαλ λα αλνίγεη κία ηξχπα ζην 

κπνπθάιη θαη ην λεξφ αξρίδεη λα ρχλεηαη ιίγν ιίγν. Φηηάρλνπκε ην κπνπθάιη ηεο ηάμεο πνπ 

γεκίδεη ηξχπεο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Μάξθνπ θαη ηνπ Πέηξνπ. Πξνβιεκαηίδνληαη πσο ζα 

θιείζνπλ απηά ηα αλνίγκαηα θη αλ αλαθέξνληαη νη ιχζεηο κέζα ζην παξακχζη. ε επφκελε 

θάζε ηα παηδηά αλαθέξνληαη ζε ηξχπεο ηνπ δηθνχ ηνπο κπνπθαιηνχ θαη νη ππφινηπνη 

ζπκβνπιεχνπλ γηα ην πψο ζα θιείζνπλ απηά ηα αλνίγκαηα θαη ζα αηζζαλζεί θαιχηεξα ν θίινο 

ηνπο. 
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3.6 6ν Δξγαζηήξην Δλζπλαίζζεζε - Δκβάζπλζε 

3.6.1  Ώξα γηα επηθνηλσλία 

Οη καζεηέο κπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη ηνλ θαηαλννχλ. Θα επηθνηλσλήζνπλ θαη ζα 

εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κηιψληαο ζηνλ πξψην εληθφ (1
ν
 εληθφ) δηφηη 

ν ηξφπνο απηφο δελ πξνθαιεί ηφζν έληνλεο αληηδξάζεηο φζν αλ κηινχζακε ζην δεχηεξν εληθφ.  

ην παξακχζη καο, θάζε καζεηήο επηθνηλσλεί θαη ιέεη ηελ πξφηαζή ηνπ ζηελ αληίζηνηρε 

θνχθια. Γηα παξάδεηγκα, δε ζπκθσλψ Πέηξν καδί ζνπ πνπ έθνςεο ηελ δσγξαθηά ηεο Δηξήλεο 

γχξσ γχξσ δηφηη έηζη θαηέζηξεςεο ην έξγν ηεο παξά ηε ζέιεζή ηεο.  

Σα παηδηά ηψξα εθθξάδνπλ δηθά ηνπο παξάπνλα απφ ελέξγεηεο ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

Δπηθνηλσλνχλ καδί ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξψην εληθφ θη εμεγψληαο ηνπο ηνλ ιφγν πνπ 

δελ ζπκθσλνχλ καδί ηνπο. 

Γξάθνπκε θαη δσγξαθίδνπκε ηα βήκαηα ηεο επηθνηλσλίαο: 

Κνηηάδσ ηνλ άιιν ζηα κάηηα θαη ηνπ κηιάσ 

Απεπζχλνκαη ζην θαηάιιειν πξφζσπν γηα θάζε ζέκα 

Δθθξάδσ κε ζαθήλεηα θαη εηιηθξίλεηα απηφ πνπ  ζέισ 

Αθνχσ ηνλ άιιν θαη πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ ηη ληψζεη 

Πξνζπαζψ λα εθθξάζσ αθξηβψο απηφ πνπ ληψζσ 

Γηαιέγσ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη ηνλ θαηάιιειν ρψξν 

Πξνζνρή: Κάπνηα κπζηηθά πνπ κπνξεί λα ζε βάδνπλ ζε θίλδπλν είλαη θαιφ λα ηα ιεο ζηνπο 

γνλείο ζνπ ή θαη ζηελ δαζθάια ζνπ.  

3.6.2 Αθνύσ ηνλ θίιν κνπ 

Σα παηδηά έρνπλ επηιέμεη θάπνηνλ θίιν ηνπο θαη θξαηνχλ κνπζηθά φξγαλα. Αξρίδεη κηα 

κνπζηθή ζπδήηεζε – απηνζρεδηαζκφο κεηαμχ ηνπ θάζε δεπγαξηνχ. ηελ αξρή ζπδεηνχλ 

θηιηθά, ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα δηαθσλνχλ, πςψλνληαο ηνλ ηφλν ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, 

πξνζπαζψληαο ν έλαο λα μεπεξάζεη ηνλ άιιν. Μφιηο αθνπζηεί θακπαλάθη εξεκνχλ θαη 

ζπδεηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη αλ ηνπο άξεζε απηφο ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο. 

Σα παηδηά αλαθέξνπλ πνηνλ θίιν ηνπο ζεσξνχλ μερσξηζηφ θαη γηαηί είλαη μερσξηζηφο απηφο ν 

θίινο. ηελ ζπλέρεηα, ζε δεπγάξηα, ν έλαο καζεηήο κηιάεη ζηνλ άιιν γηα ην αγαπεκέλν ηνπ 

δψν ή θάηη άιιν. Ο έλαο κφλν αθνχεη φζν κηιά ν ζπκκαζεηήο ηνπ γεκάηνο αγάπε θαη εξεκία. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αιιαγή ξφισλ. 

Γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ δχν δξαζηεξηνηήησλ φπνπ νη καζεηέο αλαθέξνπλ πφηε επηθνηλψλεζαλ 

θαιχηεξα κε ηνλ θίιν ηνπο, ηνλ ιφγν θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  
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ε Φχιιν Δξγαζίαο δσγξαθίδνπλ ηνλ θίιν ηνπο (https://drive.google.com/file/d/1wD96Xr-

xoum4HXrFCmIhtSMjgI1BkzUz/view?usp=sharing). 

3.7. 7ν Δξγαζηήξην Αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο 

3.7.1 Τξύπεο 

Οη ηξχπεο είλαη αληηδξαζηηθέο επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ 

δπζθνιίεο ζηνλ εαπηφ καο θαη ζηνπο άιινπο. ην παξακχζη καο ν Μάξθνο θη ν Πέηξνο έρνπλ 

ελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο άιινπο θαη πξνο ηελ δαζθάια ηνπο. Πνιιέο θνξέο ν 

Πέηξνο δελ αηζζάλεηαη άλεηα κε ηηο „ηξχπεο‟ απηέο ελψ ν Μάξθνο δπζθνιεχεηαη πεξηζζφηεξν 

λα ηηο εληνπίζεη. Οη „ηξχπεο‟ απηέο ζηελνρσξνχλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ε δαζθάια δελ 

κπνξεί πνιιέο θνξέο λα θάλεη ην κάζεκά ηεο, παξνπζηάδνληαη έηζη πξνβιήκαηα θαη 

δπζθνιίεο.  

Σα παηδηά δεκηνπξγνχλ θάησ ζην δάπεδν „ηξχπεο‟ είηε δσγξαθίδνληάο ηηο είηε 

θαηαζθεπάδνληάο ηεο κε ραξηφλη. Όινη νη καζεηέο θηλνχληαη γχξσ απφ ηηο ηξχπεο κε ην 

ξπζκφ ηεο κνπζηθήο πνπ αθνχλ. ηφρνο είλαη λα κελ πέζνπλ κέζα ζηηο ηξχπεο θαη λα 

επηιέγνπλ δηαθνξεηηθφ δξφκν, δειαδή λέν ηξφπν αληαπφθξηζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. ηε 

ζπλέρεηα, δεκηνπξγνχλ δχν θνχθιεο, ηνλ Μάξθν θαη ηνλ Πέηξν. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο 

αθεγείηαη ην παξακχζη θαη ηα παηδηά ηνπνζεηνχλ ηηο θνχθιεο αλάινγα κε ηνλ δξφκν πνπ 

επηιέγνπλ κέζα ζηηο ηξχπεο. Δμαζθνχληαη ζηελ εχξεζε ιχζεσλ θαη λέσλ ηξφπσλ ψζηε νη δχν 

θίινη (Μάξθνο θαη Πέηξνο) λα κελ πέζνπλ κέζα ζηηο ηξχπεο. Ση πξνηείλνπλ ζε θάζε 

δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δχν θίισλ; Ση έρνπλ λα ηνπο 

ζπκβνπιέςνπλ; Εσγξαθίδνπλ λένπο δξφκνπο γχξσ απφ ηηο ηξχπεο θαη πξνηείλνπλ ιχζεηο 

αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θάζε θνξά αιιάδνληαο ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ παξακπζηνχ 

https://drive.google.com/file/d/1ANUiIPjGoU77tLfDNwwGp0-

dJ9J7flQK/view?usp=sharing) θαη 

(https://drive.google.com/file/d/1RdS2GqpV_BxQL6MIfRGHLGFbEtqQR9Nv/view?usp=sh

aring 

3.7.2 Τξύπεο θαη δξόκνη 

Αθεγνχκαζηε ηελ ηζηνξία „Απηνβηνγξαθία ζε ζχληνκα θεθάιαηα‟ ηεο Portia Nelson (1993). 

ηε ζπλέρεηα, ε/ν εθπαηδεπηηθφο ρσξίδεη έλα ραξηί ηνπ κέηξνπ ζηα δχν, φπνπ ζην έλα κέξνο 

ζα γίλεη ε θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ελφο θίινπ πρ ηνπ Μάξθνπ θαη ζην άιιν κέξνο 

ηνπ Πέηξνπ αλάινγα ην θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο. εκεηψλνπκε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ήξσα, ηηο 

ζθέςεηο ηνπ, ην αλ επέιεμε θαηάιιειν δξφκν, ην αλ έπεζε ζηελ ηξχπα. Σν ίδην γίλεηαη θαη γηα 

ηνλ άιιν ήξσα. Σξχπα είλαη νη ζπλεζηζκέλεο αληηδξάζεηο καο πνπ ζπλδένληαη κε αξλεηηθέο 

ζθέςεηο θαη δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο. Γξφκνο είλαη ε δεκηνπξγηθή ιχζε, ε αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο, ε απνθπγή ηεο δπζθνιίαο.  

https://drive.google.com/file/d/1wD96Xr-xoum4HXrFCmIhtSMjgI1BkzUz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wD96Xr-xoum4HXrFCmIhtSMjgI1BkzUz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ANUiIPjGoU77tLfDNwwGp0-dJ9J7flQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ANUiIPjGoU77tLfDNwwGp0-dJ9J7flQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RdS2GqpV_BxQL6MIfRGHLGFbEtqQR9Nv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RdS2GqpV_BxQL6MIfRGHLGFbEtqQR9Nv/view?usp=sharing
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3.8 8ν Δξγαζηήξην Αιιειεγγύε 

3.8.1 Θα ην κνηξαζηείο; 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη απφ έλα κπηζθφην ζε θάζε δχν παηδηά πνπ θάζνληαη ζηνλ καγηθφ 

θχθιν. Όζα παηδηά δελ πήξαλ κπηζθφην ζεθψλνπλ ηνλ ρέξη ηνπο. Εεηνχκε απφ ηα παηδηά πνπ 

έρνπλ κπηζθφηα λα πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ην ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ ψζηε νη θίινη ηνπο λα 

έρνπλ θη απηνί κπηζθφην. 

3.8.2 Τν πινίν επηζηξέθεη ζην ιηκάλη 

Έλαο καζεηήο παίξλεη ην ξφιν ηνπ θαξαβηνχ πνπ επηζηξέθεη ζην ιηκάλη. Αξρίδνληαο ην 

παηρλίδη ζα ζηαζεί ζε κηα απφ ηηο άθξεο ηηο αίζνπζαο θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα ηνπ δέζεη ηα 

κάηηα. Οη ππφινηπνη καζεηέο, ζθνξπίδνπλ κέζα ζην ρψξν, αλαπαξηζηψληαο ηηο ζεκαδνχξεο, 

πνπ ην πινίν πξέπεη λα απνθχγεη γηα λα θηάζεη ζην ιηκάλη πνπ είλαη ε άιιε άθξε ηεο 

αίζνπζαο. Γηα λα πιεχζεη ρσξίο ζπγθξνχζεηο, θάζε „ζεκαδνχξα' εθπέκπεη έλαλ ήρν, κε ηελ 

ίδηα έληαζε: νη πην απνκαθξπζκέλεο απφ ην ιηκάλη εθπέκπνπλ ήρνπο βαξείο θαη νη πην 

θνληηλέο ήρνπο νμείο. ηφρνο νη θίινη λα βνεζήζνπλ φζν κπνξνχλ θαιχηεξα ην θαξάβη λα 

θηάζεη ζην ιηκάλη. Αλ ην „θαξάβη' πξνζθξνχζεη ζε κηα ζεκαδνχξα, πξέπεη λα δψζεη ην ξφιν 

ζε άιιν θίιν ηνπ. 

3.9 9ν Δξγαζηήξην Ψπρηθή ελδπλάκσζε  

3.9.1 Έλαο θίινο βνεζόο 

Κάζε εβδνκάδα ηα παηδηά νξίδνπλ έλαλ θίιν βνεζφ θαη καδί θάλνπλ φκνξθα θαη δεκηνπξγηθά 

πξάγκαηα φπσο: παίδνπλ καδί, θαηαζθεπάδνπλ θάηη καδί, δσγξαθίδνπλ, εμεξεπλνχλ, 

παξεγνξνχλ, ζπκβνπιεχνπλ. ε απηφλ ηνλ θίιν πνπ έρνπλ επηιέμεη δείρλνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο θαη απνθαζίδνπλ κε πνην ηξφπν ζα πεξάζνπλ φκνξθα καδί θάλνληαο θάηη μερσξηζηφ γη‟ 

απηφλ, κηθξέο ρεηξνλνκίεο φπσο θάπνηα θάξηα, δσγξαθίδνληάο ηνπ θάηη, βνεζψληαο ηνλ ζε 

θάπνηα δπζθνιία ηνπ, κνηξάδνληαο ην θνιαηζηφ ηνπο. Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ζθέςεψλ ηνπο 

θαη ππνγξάθνπλ. Σα παηδηά έηζη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη κε ηνλ θαιφ θίιν κνηξάδεζαη 

επράξηζηεο θαη δπζάξεζηεο ζηηγκέο θαη αληαιιάζζεηο κπζηηθά. Δίλαη θπζηθφ λα ππάξμνπλ 

δχζθνιεο ζηηγκέο ζε κία θηιία αιιά κε ηε ζσζηή επηθνηλσλία θαη έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ. Μεξηθέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα αληηζηαζείο 

ζε έλαλ θίιν ζνπ πνπ πξνζπαζεί λα ζε πείζεη γηα θάηη πνπ εζχ ν ίδηνο δε ζέιεηο λα θάλεηο 

(αλαθνξά ζηνλ Πέηξν ηνπ παξακπζηνχ καο πνπ ν Μάξθνο ηνπ έιεγε δε ζε έρσ θίιν θαη είρε 

ζπκψζεη θη έηζη ν Πέηξνο ηνλ αθνινπζνχζε ζηηο πξάμεηο ηνπ). Θπκήζνπ: Όηαλ αηζζάλεζαη 

πίεζε ή ζηελνρψξηα απφ κία ελέξγεηα θίινπ ζνπ νη ζσζηνί θίινη δε ζε εγθαηαιείπνπλ επεηδή 

δελ ηνπο αθνινπζείο ζε φια φζα δεηνχλ. Οη θαινί θίινη ζε ζέβνληαη γηα απηφ πνπ είζαη. Όζν 

πεξηζζφηεξν εκπηζηεχεζαη ηνλ εαπηφ ζνπ ηφζν ιηγφηεξε πίεζε ζα δερηείο. 
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3.9.2 Οη παξνηκίεο ηεο θηιίαο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηα παηδηά θάξηεο κε παξνηκίεο γηα ηε θηιία, γίλεηαη 

ζπδήηεζε γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη θαηφπηλ ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη 

δσγξαθίδνπλ ηελ παξνηκία πνπ ζα επηιέμνπλ ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ. ην ηέινο γίλεηαη 

παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπο, αλά νκάδεο, ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.  

3.10 10ν Δξγαζηήξην Ψπρηθή ελδπλάκσζε - Οινθιήξσζε  

3.10.1 Ζ νλεηξνπαγίδα ηνπ Πέηξνπ 

Ζ νλεηξνπαγίδα είλαη ηλδηάληθν έζηκν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Ηλδηάλνη γηα λα δηψρλνπλ ηνπο 

εθηάιηεο. Σα παηδηά αλαθέξνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Πέηξνπ αλαθνξηθά κε  

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θίινπ ηνπ Μάξθνπ πνπ λα ηνλ ζηελνρσξεί. Απνθαζίδνπλ λα ηνλ 

βνεζήζνπλ θαη λα θηηάμνπλ κηα νλεηξνπαγίδα πνπ ζα δηψμεη ηα άζρεκα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

Πέηξνπ γξάθνληάο ηνπ ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη ην 

πψο λα βνεζήζεη ηνλ θίιν ηνπ ηνλ Μάξθν. Έηζη, κε ηελ νλεηξνπαγίδα, ν Πέηξνο ζα θνηκάηαη 

πην ήζπρνο θαη ήξεκνο  πηα ηα βξάδηα. 

3.10.2 Παγώζηε θη επαλαιάβεηε 

Σα παηδηά δξακαηνπνηνχλ ην παξακχζη, θρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηνπ „παγψκαηνο‟ ηεο 

εηθφλαο. ηελ ηερληθή „Παγψζηε θη επαλαιάβεηε‟ νη εζνπνηνί επαλαιακβάλνπλ πξάμεηο ή 

ιφγηα ηνπο ζε κηα ζθελή δηακάρεο αληηθαζηζηψληαο ηα κε ιφγηα θαη πξάμεηο αγάπεο. 

4. Δπηζεκάλζεηο –Σπκπεξάζκαηα 

Οη ζχγρξνλεο ηάζεηο πξνζέγγηζεο ηεο εθπαίδεπζεο , απαηηνχλ ζπλδπαζκφ κν́ξθσζεο θαη 

επεκεξίαο θαη πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ κέζα απν́ Γεμηφηεηεο Εσήο ν́πσο ε ςπρηθή 

ελδπλάκσζε θαη αλζεθηηθφηεηα, ε ελζπλαήζζεζε, ε αηζηνδνμήα θαη ε θξηηηθή ζθέςε. Βαζηθφο 

ζηφρνο παξακέλεη λα θαηαλνήζεη ην λεαξφ άηνκν πσο αλαπηχζζεηαη , πσο κπνξεή λα 

βειηησζεί θαη λα αλαθαιχςεη πψο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί θαη λα αλαπηχμεη δεμηφηεηεο πνπ 

ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα αληαπεμέιζεη ζε θάζε δπζθνιία (Sheldon & King, 2011). Όπσο 

ζπκβαίλεη κε νπνηαδήπνηε αλάπηπμε δεμηφηεηαο, φζν λσξίηεξα αξρίζεη ε εθπαηδεπηηθή 

παξέκβαζε, ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξε ζα είλαη.  

Σα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζην Νεπηαγσγείν καζαήλνπλ εκπεηξηθά , κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

βησκαηηθήο θαη νιηζηηθήο κάζεζεο . Ζ δηδαζθαιήα κπνξεή λα εή λαη επέιηθηε, δηαζεκαηηθή θαη 

λα δηακνξθσ́λεηαη απν́ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδησ́λ (Reyes et al., 2012). Ζ 

έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο π́ιεο πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί θαζψο θαη απζηεξνπ́ πξνγξάκκαηνο , 

επλνεί ηελ εηζαγσγή ζηελ πξνζρνιηθή ηάμε , λέσλ κεζφδσλ θα ηερληθψλ  ζε πνπ κπνξνπ́λ λα 
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εληζρχζνπλ ηελ θνηλσληθν- ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.  

Σν πξφγξακκα θαιιηέξγεηαο Γεμηνηήησλ Εσήο θαη Δπ Εελ 'Ο Πέηξνο θαη ε κάρε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ‟ ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πξναγσγέο ηε ο ςπρηθέο θαη 

θνηλσληθήο πγείαο θαη επεμίαο ησλ καζεηψλ , αμηνπνηψληαο ηερληθέο θαηάιιειεο γηα ηελ 

ειηθία ησλ καζεηψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηηο γλσζηηθέο θαη 

αληηιεπηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Μέζσ παξακπζηθήο αθήγεζεο, 

νπηηθναθνπζηηθήο απεηθφληζεο θαη δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη βησκαηηθψλ 

δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ,  θηινδνμεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη δεμηνηήησλ 

δσήο, φπσο ε επηθνηλσλήα , ε ζπ́λδεζε , ε αιιειεγγπ́ε θαη ε ελζπλαήζζεζε , αμηνπνηψληαο ηε 

βησκαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε ε νπνία είλαη ε πιένλ θαηάιιειε πξνζέγγηζε γηα  ηνπο 

καζεηέο Νεπηαγσγεήνπ. Ωο κία νινθιεξσκέλε θαη δνκεκέλε πξφηαζε, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 

ζηα πιαίζηα ησλ Δξγαζηεξίσλ Γεμηνηήησλ, φπσο επίζεο θαη ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο 

ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Αγσγήο Τγείαο. Σέινο, ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηελεξγείηαη κέζσ ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο 

Ξέλε Βηβιηνγξαθία 

Adler, A. (2017). Positive education: Educating for Academic success and for a fulfilling life. 

Papeles del Psicologo. Vol. 38(1), pp. 50-57  

Ashdown, D. & Bernard, M. (2012). Can Explicit Instruction in Social and Emotional 

Learning skills benefit the Social-Emotional Development, well-being, and academic 

achievement of young children? Early childhood educational Journal. Vol.39 (6), 

397-405. Doi: 10.1007s10643-011-0481-x  

CASEL- (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) (2013). Casel Guide: 

Pre-School and Elementary edition. Retrieved from https://casel.org/wp-

content/uploads/2016/01/2013-casel-guide.pdf  
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