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• Χπόνορ ςλοποίηζηρ: 

• Ζ νξγάλσζε ηεο νκάδαο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηαλόεζεο θαη έθθξαζεο  μεθίλεζε ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2012 θαη ζπλερίζηεθε κέρξη 

ην Μαΐν ηνπ 2013. Απνηεινύληαλ από κία 

ζπλάληεζε θάζε εβδνκάδα πνπ δηαξθνύζε 

δύν δηδαθηηθέο  ώξεο ( 45 ιεπηά).



ηόρνη Πξνγξάκκαηνο

• Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα ζπλαηζζήκαηα

• Να αληρλεύζνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο

• Να κάζνπλ λα εκπηζηεύνληαη θαη λα δεκηνπξγνύλ 

ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο

• Να δηαηεξνύλ ηα πξνζσπηθά ηνπο κπζηηθά

• Να αλαγλσξίζνπλ ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηνπο

• Να απνδερηνύλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηα άιια κέιε 

ηεο νκάδαο



Πξνζδνθίεο

• Γλσξηκία κε ηα ζπλαηζζήκαηα , αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ 
αληηδξάζεσλ θαη ησλ δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ έθθξαζεο γηα θάζε άηνκν 

• Γεκηνπξγία δεζκώλ εκπηζηνζύλεο θαη θαιιηέξγεηα αηζζήκαηνο αζθάιεηαο
κεηαμύ ησλ κειώλ , ελίζρπζε ηεο απηνέθθξαζεο θαη αλίρλεπζε ηνπ άιινπ

• Γηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ :ν κύζνο γηα ηα θαιά θαη ηα θαθά ζπλαηζζήκαηα 
θαη θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ πνπ ζπλδέεηαη κε απηά. 
Πσο αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ηελ πεγή πνπ δεκηνπξγεί ηα ζπλαηζζήκαηα;

• Απηνέιεγρνο: Πσο ζηακαηώ ην ζπκό κνπ; Πσο θαηαπίλσ ηελ απνγνήηεπζε 
κνπ; Πσο  αληηκεησπίδσ ηελ πίθξα ηεο καηαίσζεο; Πσο μεπεξλώ ηνπο 
θόβνπο; Πσο δείρλσ ηελ αγάπε κνπ; 

• Ζ ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία θαη πσο κπνξνύκε λα ηελ πεηύρνπκε: είλαη 
έηνηκα ηα παηδηά λα κηιήζνπλ γη’  απηό πνπ βηώλνπλ, λα κνηξαζηνύλ ην 
ζπλαίζζεκά ηνπο κε ηνπο άιινπο αθόκε θη αλ ληξέπνληαη γη απηό;



Δθαξκνγή

Δημιοςπγία Ομάδαρ 

• Δκςύρσζε ησλ κειώλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα. 

• Παξνπζίαζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ κειώλ κε αηνκηθό 
ζρέδην.

• Παηρλίδηα γλσξηκίαο ησλ κειώλ θαη δεκηνπξγία  δεζκώλ 
εκπηζηνζύλεο

• Αλίρλεπζε ηξόπσλ έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ 

Ομάδα: 

• 4 έθεβνη κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη 

• 2 έθεβνη κε ειαθξύ απηηζκό



Γεμηόηεηεο

• Δλίζρπζε απηνέθθξαζεο, θάζε καζεηήο ςάρλεη 
λα βξεη ην δηθό ηνπ ηξόπν έθθξαζεο, 
αλαθαιύπηεη λένπο ηξόπνπο έθθξαζεο

• Δλίζρπζε απηνπεπνίζεζεο , ν Μ αλαθαιύπηεη 
πσο θη νη άιινη έρνπλ αδπλακίεο, καζαίλεη γηα ηηο 
ηθαλόηεηεο ηνπ, ηη κπνξεί λα αιιάμεη , ηη 
ζπκβηβαζκνύο πξέπεη λα θάλεη

• Αλάπηπμε επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο, 
θαηαλόεζεο θαη εθαξκνγήο θαλόλσλ, αλάπηπμεο 
θξηηηθήο ζθέςεο, δηεπθόιπλζε ηεο αλάπηπμεο 
ζρέζεσλ κε ηα άιια κέιε 



Πσο βιέπσ ηνλ εαπηό κνπ;

• Εσγξαθηά ηνπ εαπηνύ κε ρξώκαηα 

επηινγήο ηνπ καζεηή

• Εσγξαθίδσ έλα δέληξν θαη ιέσ κία κηθξή 

ηζηνξία γηα απηό

• Λέσ ηελ ηζηνξία ηνπ νλόκαηνο κνπ: 

• πνηνο ην δηάιεμε θαη γηα πνην ιόγν.. 

• Αλ πήξα ην όλνκα ηνπ παππνύ ή ηεο 

γηαγηάο ιέσ ιίγα ιόγηα γηα απηή/ηνλ.



ηα παηρλίδηα γλσξηκίαο

• Μπνξώ λα δσγξαθίζσ ην δσκάηην κνπ

• Να γξάςσ θάηη γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ

• Να πσ ηηο αγαπεκέλεο κνπ ζπλήζεηεο

• Ση εθπνκπέο βιέπσ ζηελ ηειεόξαζε;

• Ση θάλσ ζπλήζσο ηα ζαββαηνθύξηαθα;

• Πνην είλαη ην αγαπεκέλν κνπ ρξώκα;

• Πνηα ε αγαπεκέλε κνπ ζπληαγή;

• Πνηα ηα αγαπεκέλα κνπ παπνύηζηα;



Γλσξηκία κε ην κπαιάθη

• Ο θαζεγεηήο δίλεη ην κπαιάθη ιέγνληαο 

ζην καζεηή «πεο κνπ ην αγαπεκέλν ζνπ 

δών»

• Ο καζεηήο αθνύ απαληήζεη δίλεη ην 

κπαιάθη ζηνλ δηπιαλό ηνπ θάλνληαο κία 

εξώηεζε

• Ο δηπιαλόο απαληάεη θαη ν θύθινο θιείλεη 

ζηνλ θαζεγεηή



Γλσξηκία κε ην θνπηάιη..

• Ο θαζεγεηήο δίλεη έλα θνπηάιη ζην καζεηή 

θαη ηνλ ξσηάεη ηη ηξώεη κε απηό..

• Ο καζεηήο απαληάεη θαη ην δίλεη ζην 

δηπιαλό ηνπ θάλνληαο θύθιν

• ηε ζπλέρεηα ν Κ δίλεη έλα πηξνύλη ζην 

καζεηή θαη ηνπ δεηά λα πεη ηη ηξώεη κε 

απηό

• Ο Μ απαληάεη θαη θάλεη ηελ ίδηα εξώηεζε 

ζην δηπιαλό ηνπ



Γηαθσλία ζην εζηηαηόξην..

• Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη επηιέγνπλ 
αλάκεζα ζε δύν ξόινπο : ηνπ πειάηε θαη ηνπ ζεξβηηόξνπ

• Ο πειάηεο πξέπεη λα δεηήζεη κε επγέλεηα ηε βνήζεηα ηνπ 
ζεξβηηόξνπ γηα λα παξαγγείιεη θαη ν ζεξβηηόξνο πξέπεη 
λα ηνλ βνεζήζεη. 

• Όκσο ν πειάηεο δελ είλαη ζίγνπξνο ηη ζέιεη ηειηθά.. ιέεη 
όηη ζα πάξεη ηεγαλεηέο παηάηεο αιιά ηα ηεγαλεηά ηνλ 
θνπζθώλνπλ.. λα πάξεη κπξηδόια αιιά δελ ηνπ αξέζεη ην 
θξέαο. 

• Ο ζεξβηηόξνο ηνλ βνεζάεη πξνηείλνληαο θάηη άιιν θάζε 
θνξά κέρξη λα ηνλ πείζεη ..



Καξηέιεο Ρόισλ

• Φηηάρλνπκε θαξηέιεο κε ξόινπο πνπ 

πξνθύπηνπλ κέζα από κία κηθξή ηζηνξία π.ρ. ηη 

ιέεη έλαο Μ πνπ πήξε θαθό βαζκό, ηη ιέεη κία 

γηαγηά πνπ ηεο θάεθε ην θαγεηό, ηη ιέεη κία θπξία 

πνπ θέξδηζε ην ιαρείν..

• Σν θάζε παηδί δηαιέγεη κία θάξηα θαη ππνδύεηαη 

ην ξόιν ηνπ όζν κπνξεί θαιύηεξα.. ηα άιια 

παηδηά βαζκνινγνύλ ηελ εξκελεία ηνπ ιέγνληαο 

θέξδηζεο έλα ρξπζό πεπόλη, ή έλα ρξπζό 

θξεκκύδη..



Ση κνπ αξέζεη πάλσ κνπ;

• Γίλεηαη ζηα παηδηά ε νδεγία λα δηαιέμνπλ πνην ή 
πνηα ζεκεία ηνπ εαπηνύ αξέζνπλ ζηνπο άιινπο. 
Μπνξεί λα αθνξνύλ ηελ εκθάληζε ή κπνξεί λα 
αθνξνύλ ην ραξαθηήξα ηνπο..

• Παξάδεηγκα ν Κ ιέεη όηη ηνπ αξέζεη λα είλαη 
ζπλεπήο ζηα ξαληεβνύ ηνπ θαη δηαιέγεη πάληα 
πνιύ όκνξθα παπνύηζηα..

• Αλ ην παηδί δελ βξίζθεη απάληεζε κπνξεί λα πεη 
ηη σξαίν θνξάεη πάλσ ηνπ ή ηη σξαίν έρεη ζηελ 
ηζάληα ηνπ.. 



Κάηζε ζηελ θαξέθια..

• Σν θάζε παηδί θιείλεη ηα κάηηα θαη εηνηκάδεηαη λα 

ηαμηδέςεη κε ηε θαληαζία ηνπ

• Ο Κ ηνπ δεηάεη ζθεθηεί κία θαξέθια λα ηελ 

πεξηγξάςεη, λα θαζίζεη πάλσ ζε απηή θαη λα πεη 

ηηο ζθέςεηο ηνπ.

• Μπνξεί λα ηνπ θάλεη εξσηήζεηο: πνπ είλαη ε 

θαξέθια, έρεη άιιεο θαξέθιεο εθεί, θάζνληαη καδί 

ηνπ άιινη άλζξσπνη, ηνπο γλσξίδεη, ηη ιέεη ζηνπο 

άιινπο, αλ ζέιεη λα κείλεη ζησπειόο.. 



Παξακπζνζαιάηα

• Ο Κ δεηά από θάζε παηδί λα πεη κία ιέμε: 
νπζηαζηηθό ή ξήκα.

• Αθνύ θαηαγξαθνύλ νη ιέμεηο ζηνλ πίλαθα 
δηαιέγεη δεπγάξηα ιέμεσλ γηα λα εξγαζηνύλ νη 
δύν Μ καδί θαη λα θηηάμνπλ κία ηζηνξία.

• Όηαλ εηνηκάζνπλ ηελ ηζηνξία κπνξνύλ λα ηε 
δηαβάζνπλ ή λα παίμνπλ ζέαηξν..

• Σν βξαβείν ηνπ θόθθηλνπ ζηαθπιηνύ, ηνπ κπιε 
πνδήιαηνπ, ηεο θίηξηλεο νκπξέιαο, ηνπ θόθθηλνπ 
κήινπ..θ.α. 



ην ζνύπεξ κάξθεη..

• Ο Κ πεξηγξάθεη όηη εθηόο από ηα ζνύπεξ κάξθεη 
πνπ αγνξάδνπκε ςώληα ππάξρεη θαη έλα ζνύπεξ 
κάξθεη πνπ αγνξάδνπκε θίινπο

• Ο θαζέλαο λα δηαιέμεη έλα θίιν θαη λα ηνλ 
δσγξαθίζεη ή λα γξάςεη ή λα πεη ιίγα ιόγηα γηα 
απηόλ/ελ

• ην ηέινο γίλεηαη εθηελή ζπδήηεζε γηα ηε θηιία, ηη 
θάλεη έλαο θίινο, πσο ηνλ μερσξίδνπκε από έλα 
γλσζηό, ηη δελ πξέπεη λα θάλεη γηα λα ζεσξείηαη 
θίινο

• Λέεη ην παηδί θάηη γηα έλα θίιν πνπ έρεη ή πνπ 
είρε..



Μαδεύσ ζπόξνπο αγάπεο

• Υσξίδσ ηα παηδηά ζε δεπγάξηα

• Κάζε δεπγάξη πξέπεη λα γξάςεη ηηο θαιέο 
πξάμεηο πνπ έθαλε ή πνπ πξόθεηηαη λα 
θάλεη ζην κέιινλ.

• Μία πξάμε ζεσξείηαη «θαιή» αλ 
πξνζθέξεη βνήζεηα ζην ζπλάλζξσπν θαη 
ηθαλνπνίεζε ζε απηόλ πνπ ηελ έθαλε.

• Σν δεπγάξη κε ηελ πεξηζζόηεξε θαληαζία 
παίξλεη ην Νόκπει Αγάπεο



Μαζήκαηα Τπεπζπλόηεηαο

• Αθνύ ε νκάδα ζπδεηήζεη ηη είλαη ε επζύλε

• ε πνηνλ ζα δίλακε κία επζύλε π.ρ. λα ζβήζεη ην 

θσο ζην δηάιεηκκα ή άιινπ είδνπο πην ζνβαξή 

εξγαζία

• Ο θάζε Μ κπνξεί λα ζπκεζεί έλα πεξηζηαηηθό όηη 

θάπνηα ζηηγκή ηνπ αλέζεζαλ θάηη θαη ην μέραζε.

• Ση έλνησζε απηόο πνπ ηνπ έδσζε ηελ επζύλε;

• Πξέπεη λα δεηάκε ζπγλώκε θαη ηη κπνξνύκε λα 

δηνξζώζνπκε κε έλα ζπγλώκε;



Ηζηνξίεο ζπλαηζζεκάησλ

• ε θάζε ζπλάληεζε κπνξεί νη Μ λα 
ζπλεηδεηνπνηνύλ έλα ζπλαίζζεκα από ηα 
παξαθάησ:

• Θπκόο

• Φόβνο

• Εήιεηα

• Αγάπε

Ο Κ δεηά από ηα παηδηά λα ρσξηζηνύλ ζε δεπγάξηα 
θαη λα θηηάμνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνξία γηα ην θάζε 
έλα ζπλαίζζεκα.



πδήηεζε γηα ηηο ηζηνξίεο

Όηαλ ηα δεπγάξηα είλαη έηνηκα λα παξνπζηάζνπλ 

ηελ ηζηνξία ηνπο ηνπ γίλεηαη ε παξνπζίαζε θαη 

επηιέγεηαη ε πην εληππσζηαθή ηζηνξία role 

playing.

ην παηρλίδη ξόισλ θαίλεηαη ηη πξνθάιεζε ην 

ζπλαίζζεκα, πσο εθδειώζεθε, πνηα ήηαλ ε 

αληίδξαζε ησλ άιισλ , πόζν δύζθνιν είλαη λα 

δηαρεηξηζηεί θαλείο ζπλαηζζήκαηα όπσο ν ζπκόο 

ή ν θόβνο πνπ νδεγνύλ ζε παξνξκεηηθέο 

αληηδξάζεηο.. 



Γώζε έλα ρέξη βνήζεηαο..

• Ο θαζεγεηήο κνηξάδεη θαξηέιεο κε κηθξέο 
ηζηνξίεο πνπ αθνξνύλ ζπλαηζζήκαηα θαη νη 
νπνίεο είλαη κηζέο, δελ έρνπλ ηέινο..

• Π.ρ. Δθεί πνπ λόκηδε όηη είρε γξάςεη θαιά ζην 
ηεζη πήξε ην βαζκό θαη είδε..

• Σα παηδηά δηαβάδνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηελ 
νινθιεξώλνπλ

• Σέινο, θάζε Μ παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία πνπ 
νινθιήξσζε..

• Σν βξαβείνπ ηνπ παγσηνύ πξαιίλα ή ηεο ηάξηαο 
θξάνπιαο..



Ο γθξηληάξεο

• Εεηάκε ηα παηδηά λα ρσξηζηνύλ ζε 

δεπγάξηα θαη ζε θάζε δεπγάξη δίλνπκε δύν 

ξόινπο λα δηαιέμεη : ηνπ γθξηληάξε θαη ηνπ 

ηεκπέιε..

• Σα παηδηά γξάθνπλ έλα κηθξό δηάινγν ή 

δεκηνπξγνύλ κία αζηεία ηζηνξία γηα απηνύο 

ηνπο δύν ραξαθηήξεο

• Αλ έλα δεπγάξη δελ κπνξεί λα εξγαζηεί ηνπ 

δίλνπκε κεξηθέο θξάζεηο γηα λα μεθηλήζεη.. 



Αλ ήκνπλ βαζηιηάο..

• Ο Κ δεηά από ηα παηδηά λα βάινπλ ηα δπλαηά 
ηνπο θαη λα πεξηγξάςνπλ πσο ζα ήηαλ ην δηθό 
ηνπο βαζίιεην.. Μπνξεί λα ηνπο δεηήζεη λα 
γξάςνπλ κία έθζεζε ή λα ην δσγξαθίζνπλ ή λα 
πνπλ πξνθνξηθά ηη ζα ήζειαλ λα έρεη θαη ηη ζα 
ήζειαλ λα εμαθαλίζνπλ..

• Πσο είλαη νη άλζξσπνη ζε απηό ην βαζίιεην;

• Πσο είλαη ηα ζπίηηα, νη πιαηείεο, ηα εξγνζηάζηα, 
ηα καγαδηά, νη θήπνη, νη δξόκνη, ηα ζρνιεία, νη 
γηαηξνί, ηα απηνθίλεηα, νη γνλείο, ηα αδέξθηα.. 



Κάλε ην γηαηξό..

• Ο Κ έρεη έλα δύζθνιν θαζήθνλ λα αλαζέζεη 
ζηνπο Μ. 

• Πξέπεη λα ζθεθηνύλ έλα δπζάξεζην κήλπκα πνπ 
πξέπεη λα αλαθνηλώζνπλ ζε έλα θαληαζηηθό 
άηνκν πνπ ζα επηιέμνπλ.

• Σν θάζε παηδί βξίζθεη έλα δπζάξεζην κήλπκα 
(π.ρ. ηνπ έθιεςαλ ην πνξηνθόιη)

• Πεξηγξάθεη κε πνην ηξόπν ,κε  πνηεο ιέμεηο,  
πσο ζα αλαθνίλσλε έλα ηέηνην κήλπκα ζε 
θάπνηνλ

• Μπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ αληίδξαζε ηνπ;

• Δίλαη έηνηκε ε νκάδα γηα παίμηκν ξόισλ; 



Ο Καθόο Γάζθαινο

• Εεηάκε από ηνπο Μ λα πεξηγξάςνπλ πσο λνκίδνπλ όηη 
είλαη έλαο θαθόο δάζθαινο

• Μπνξνύλ λα ην δσγξαθίζνπλ ή λα ηνλ πεξηγξάςνπλ..

• Ση ραξαθηεξηζηηθά λνκίδνπλ όηη έρεη π.ρ. βάδεη θαθνύο 
βαζκνύο, βάδεη ζπλέρεηα ηεζη

• Σώξα ζα παίμνπκε ηνλ θαθό δάζθαιν ζηελ ηάμε..

• Υσξίδνπκε ζε δεπγάξηα θαη ην έλα παηδί θάλεη ην 
δάζθαιν θαη ην άιιν ηνλ καζεηή..

• Πσο λνηώζεη ν θαζέλαο από ηνπο δύν;

• Ση ιύζεηο πξνηείλνπλ γηα λα δηνξζώζνπλ ηνλ «θαθό» 
δάζθαιν 



Ο Καθόο Μαζεηήο

• Υσξίδνπκε ζε δεπγάξηα γηα παίμηκν ξόισλ

• Σν έλα παηδί θάλεη ην δάζθαιν θαη ην άιιν ην 

καζεηή

• Ο δάζθαινο πξέπεη λα πξνζπαζεί λα δηδάμεη 

θάηη πνπ ζα ζθεθηεί κόλνο ηνπ

• Ο Μ πξνζπαζεί λα γίλεη όζν πην θαθόο καζεηήο 

γίλεηαη..

• Ση έλνησζε ν δάζθαινο θαη ηη ν καζεηήο; Ρσηάεη 

ν Κ ηα άιια παηδηά πνπ παξαθνινπζνύλ ηελ 

ηζηνξία 



πλαηζζήκαηα

• Σα πην πνιιά παηδηά δε ζθέθηνληαη πξηλ 
αληηδξάζνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ παξνξκεηηθά

• Με θνηλσληθή κάζεζε αξρίδνπλ θαη καζαίλνπλ  
απνδεθηνύο ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο

• Γελ είλαη απηνλόεην λα γλσξίδνπλ ηη λνηώζνπλ, 
γηαηί λνηώζνπλ έηζη

• Μπνξεί λα κελ κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ 
αξλεηηθά θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα

• Σα ζπλαηζζήκαηα κπινθάξνπλ ηε ζθέςε, 
αδπλαηίδνπλ ηελ θξίζε , νδεγνύλ ζηελ 
παξόξκεζε



Αμηνιόγεζε

• Σα παηδηά έκαζαλ λα κηινύλ γηα ηνλ εαπηό 

ηνπο

• Να παίδνπλ ην ξόιν ηνπο ζσζηά θαη λα 

δηνξζώλνπλ ηε ζηάζε ηνπο ή ηηο εθθξάζεηο 

ηνπο

• Έκαζαλ λα έρνπλ ππνκνλή κε ηνπο 

άιινπο 

• Έκαζαλ όηη νη αληηδξάζεηο ηνπο δελ είλαη 

πξνβιέςηκεο



Βειηίσζε επηθνηλσλίαο

• Τα παιδιά έμαθαν να δέσονηαι κπιηική από ηοςρ 
άλλοςρ για ηιρ ππάξειρ και ηιρ εκθπάζειρ ηοςρ

• Έκαζαλ λα θαηαλννύλ όρη κόλν ηα ιεθηηθά αιιά θαη ηα 
κε ιεθηηθά ζήκαηα πνπ δέρνληαη από ηνπο άιινπο

• Έκαζαλ λα εξκελεύνπλ ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο 
θαηαζηάζεηο θαη λα ηηο αμηνινγνύλ.

• Καηάιαβαλ όηη κπνξεί λα παξεξκελεύνπλ ηε 
ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ ή λα ζηέιλνπλ ζηνπο άιινπο 
ιάζνο κελύκαηα

• Έκαζαλ λα ππεξαζπίδνληαη ηνλ εαπηό ηνπο θαη λα 
δηαπξαγκαηεύνληαη ρσξίο λα παξαηηνύληαη όηαλ νη άιινη 
ηνπο πηέδνπλ



Αξιολόγηση Ππογπάμματορ

• Αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελζάξξπλζε γηα  πξνζσπηθή 
έθθξαζε θαη θαιιηηερληθή δεκηνπξγία.

• Βειηίσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, ελίζρπζε ηνπ 
αηζζήκαηνο εκπηζηνζύλεο θαη αζθάιεηαο κεηαμύ ησλ 
κειώλ  θαη γεληθά αλάπηπμε  θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 
κέζσ ηεο νκαδηθόηεηαο.

• Καιιηέξγεηα νκαδηθνύ πλεύκαηνο , βειηίσζε ηεο 
επηθνηλσλίαο θαη ηε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ κειώλ 
θαζώο θαη ηεο πεηζαξρίαο ζηνπο  νκαδηθνύο θαλόλεο

• Δλζνπζηαζκόο γηα ζπκκεηνρή ζε ζεαηξηθά δξώκελα θαη 
βησκαηηθά παηρλίδηα. 



Θέκαηα Δπηθνηλσλίαο

• 1. Πόζν ζεκαληηθνί είλαη γηα καο νη άιινη;

• 2. Πσο επηιέγνπκε ηνπο θίινπο καο;

• 3. Πνηα κέζα ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα επηθνηλσλήζνπκε;

• 4. Πσο επηθνηλσλνύκε ρσξίο ιόγηα κόλν κε ην ζώκα θαη ηα κάηηα;

• 5. Ση θαηαλννύκε από απηά πνπ καο ιέλε νη άιινη;

• 6. Πσο κπνξνύκε λα γίλνπκε πην θαηαλνεηνί από ηνπο άιινπο;

• 7. Πνηνη νη θίλδπλνη ηεο παξνξκεηηθήο ζπκπεξηθνξάο;

• 8. Γηαηί δελ κπνξνύκε λα είκαζηε απζηεξνί κε ηνπο άιινπο;

• 9. Γηαηί αλαιακβάλνπκε επζύλεο θαη δερόκαζηε ππνρξεώζεηο;

• 10.Ση ζεκαίλεη απηνλνκία θαη ηη απηνέιεγρνο; 

• 11.Πνηνη παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα καο;

• 12. Έρνπκε κάζεη λα   θάλνπκε πξνζσπηθέο επηινγέο θαη κε ηη θόζηνο;

• 11. Πόζν εύθνιν είλαη γηα καο λα αθνινπζνύκε ηνπο θαλόλεο ηεο νκάδαο;

• 12. Πόηε νη άιινη καο ελνρινύλ θαη ηη θάλνπκε ηόηε;



Μέζνδνη Απηνειέγρνπ

• Σα κέιε ηεο νκάδαο θαηαλννύλ ηη είλαη ζπκπεξηθνξά κέζσ βησκαηηθώλ 
παηρληδηώλ, πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ, αθεγήζεσλ.

• Πνηα ηα αίηηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη πνηεο νη αληηδξάζεηο ηνπο   ζηηο 
ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ ;

• Σα κέιε ηεο νκάδαο βάδνπλ πξνζσπηθνύο ζηόρνπο ζε ζρέζε κε ηελ 
ζπκπεξηθνξά  πνπ ζα ήζειαλ λα  έρνπλ θαη καζαίλνπλ λα εθαξκόδνπλ 
ζηξαηεγηθέο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία ησλ ζηόρσλ πνπ έβαιαλ

• Σα κέιε ηεο νκάδαο αληρλεύνπλ ηα ιάζε πνπ θάλνπλ θαη κέζα από 
θαζνδήγεζε ζπλεηδεηνπνηνύλ γηαηί ηα θάλνπλ. Αλαδεηνύλ ιύζεηο ζηα 
πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ. Πσο κπνξνύλ λα δηνξζώζνπλ έλα 
ιάζνο; Πσο αληηδξνύλ ζηα ιάζε ησλ άιισλ;  Δίλαη εύθνιν λα δεηήζνπλ 
ζπγλώκε ή λα απαηηήζνπλ από ηνλ άιιν έλα ζπγλώκε; Δίλαη εύθνιν λα 
δεηήζνπλ βνήζεηα όηαλ δπζθνιεύνληαη λα βξνπλ απάληεζε ή ιύζε κόλνη 
ηνπο;


