
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

΄΄Το σπίτι των παιδιών ΄΄

υπό την αιγίδα της Δ/νσης Αγωγής Υγείας

επιμόρφωση – στήριξη : ΄΄ΠΥΞΙΔΑ΄΄

Υλοποίηση Λιάχας Αθανάσιος.



ΠολυμορφικήΠολυμορφική αίθουσα…αίθουσα…



ΠολυμορφικήΠολυμορφική αίθουσα…αίθουσα…



ΟΟ μαγικός  κύκλοςμαγικός  κύκλος



ομάδεςομάδες



ομάδεςομάδες



ομάδεςομάδες



ΓνωριζόμαστεΓνωριζόμαστε με  την  ομάδαμε  την  ομάδα——
συμφωνούμε  με  τους  όρους  τουσυμφωνούμε  με  τους  όρους  του

παιχνιδιούπαιχνιδιού

ΣτόχοιΣτόχοι ::

 Η  εξοικείωση  των  παιδιών  με  τηΗ  εξοικείωση  των  παιδιών  με  τη
διαδικασία  της  ομάδαςδιαδικασία  της  ομάδας

 Η  αναγνώριση  από πλευράς  τωνΗ  αναγνώριση  από πλευράς  των
παιδιών  των στοιχείων που  είναιπαιδιών  των στοιχείων που  είναι
απαραίτητα μέσα  σε  μια ομάδααπαραίτητα μέσα  σε  μια ομάδα



ΓνωριζόμαστεΓνωριζόμαστε με  την  ομάδαμε  την  ομάδα——
συμφωνούμε  με  τους  όρους  τουσυμφωνούμε  με  τους  όρους  του

παιχνιδιούπαιχνιδιού
 ΝαΝα μιλάμε  στο  μαγικό  κύκλο  με  τη  σειράμιλάμε  στο  μαγικό  κύκλο  με  τη  σειρά
 Να  ακούμε  με  σεβασμό  αυτόν  που  μιλάειΝα  ακούμε  με  σεβασμό  αυτόν  που  μιλάει
 Να  έχουμε  το  δικαίωμα  τη  μη  συμμετοχήςΝα  έχουμε  το  δικαίωμα  τη  μη  συμμετοχής
 Να  μη  διακόπτουμε  το παιδί  που  μιλάειΝα  μη  διακόπτουμε  το παιδί  που  μιλάει
 Να  μη σχολιάζουμε  τη  γνώμη  κανενός  παιδιού μεΝα  μη σχολιάζουμε  τη  γνώμη  κανενός  παιδιού με

οποιοδήποτε  τρόποοποιοδήποτε  τρόπο (( με  γέλιο , με  γκριμάτσα , μεμε  γέλιο , με  γκριμάτσα , με
λόγιαλόγια κ.λ.πκ.λ.π.. ))

 NNα  μη  παίζουμε  στο μαγικό  κύκλοα  μη  παίζουμε  στο μαγικό  κύκλο
 Να μην  αποσπούμε την  προσοχή  των άλλων , ανΝα μην  αποσπούμε την  προσοχή  των άλλων , αν

εμείς  δε  συμμετέχουμεεμείς  δε  συμμετέχουμε
 Ο  χωρισμός  σε  ομάδες  να  γίνεται  με  τυχαίοΟ  χωρισμός  σε  ομάδες  να  γίνεται  με  τυχαίο

τρόποτρόπο

 Τα παιδιά  τουΤα παιδιά  του ΔΔ22



ΚατασκευάζονταςΚατασκευάζοντας το σπίτι  των  παιδιώντο σπίτι  των  παιδιών

ΣτόχοιΣτόχοι ::
 Η αναγνώριση  από  πλευράς  τωνΗ αναγνώριση  από  πλευράς  των

παιδιών των  στοιχείων  που  είναιπαιδιών των  στοιχείων  που  είναι
απαραίτητα μέσα  σε  μια  ομάδααπαραίτητα μέσα  σε  μια  ομάδα

 Η  αναγνώριση  της  σπουδαιότηταςΗ  αναγνώριση  της  σπουδαιότητας
του καθενός μέσα  σε  μια ομάδα  καιτου καθενός μέσα  σε  μια ομάδα  και
του  δικαιώματος  να  ανήκει εκεί , μετου  δικαιώματος  να  ανήκει εκεί , με
ότι  ο  ίδιος  διαθέτει  ως άνθρωποςότι  ο  ίδιος  διαθέτει  ως άνθρωπος



ΤοΤο σπίτι  των  παιδιών…σπίτι  των  παιδιών…



ΤοΤο σπίτι των παιδιών…σπίτι των παιδιών…



ΤοΤο σπίτι  των  παιδιών…σπίτι  των  παιδιών…



ΤοΤο σπίτι  των  παιδιών…σπίτι  των  παιδιών…



ΤοΤο σπίτι  των  παιδιών…σπίτι  των  παιδιών…



ΤοΤο σπίτι  των  παιδιών…σπίτι  των  παιδιών…



ΦτιάχνονταςΦτιάχνοντας ένα  σχολείο  χωρίςένα  σχολείο  χωρίς
επιθετικότηταεπιθετικότητα

 ΣτόχοιΣτόχοι ::
 Να  διερευνήσουν  τις  αντιλήψεις  τουςΝα  διερευνήσουν  τις  αντιλήψεις  τους

για  την  επιθετικότητα  πουγια  την  επιθετικότητα  που
εκδηλώνεται  μέσα  στο  σχολείοεκδηλώνεται  μέσα  στο  σχολείο

 Να  συζητήσουν  τους  παράγοντες  πουΝα  συζητήσουν  τους  παράγοντες  που
ευνοούν  την  επιθετικότητα  και  πώςευνοούν  την  επιθετικότητα  και  πώς
μπορούν  να  την  αντιμετωπίσουνμπορούν  να  την  αντιμετωπίσουν

 Να  μπουν  στην θέση  των άλλωνΝα  μπουν  στην θέση  των άλλων
μελών  της  σχολικής  κοινότητας  καιμελών  της  σχολικής  κοινότητας  και
να  δουν  το  πρόβλημα  από  όλες  τιςνα  δουν  το  πρόβλημα  από  όλες  τις
πλευρέςπλευρές



ΦτιάχνονταςΦτιάχνοντας ένα  σχολείο  χωρίςένα  σχολείο  χωρίς
επιθετικότηταεπιθετικότητα

ΤιΤι φταίει  :φταίει  :
Το  κλέψιμο  στα  παιχνίδιαΤο  κλέψιμο  στα  παιχνίδια –– οι αδικίες  σταοι αδικίες  στα
παιχνίδιαπαιχνίδια –– οι  βρισιέςοι  βρισιές –– τα ψέματατα ψέματα –– το νατο να
δέρνουμε  τους  άλλουςδέρνουμε  τους  άλλους –– η  όχι  καλήη  όχι  καλή
ανατροφή  των  παιδιώνανατροφή  των  παιδιών –– η απειλή :΄΄ δε  θαη απειλή :΄΄ δε  θα
σε  έχω  φίλο΄΄σε  έχω  φίλο΄΄ -- η  διαφωνία  για  το  παιχνίδιη  διαφωνία  για  το  παιχνίδι
που  θα  παίξουμεπου  θα  παίξουμε –– οι κακές  σχέσεις πουοι κακές  σχέσεις που
υπάρχουν  ανάμεσα  σε  κάποια  παιδιάυπάρχουν  ανάμεσα  σε  κάποια  παιδιά –– οιοι
άσχημες  αναμνήσεις  των  παιδιώνάσχημες  αναμνήσεις  των  παιδιών –– τατα
πειραχτικά  σχόλιαπειραχτικά  σχόλια –– η  ανυπακοή  των  παιδιώνη  ανυπακοή  των  παιδιών
-- η  όχι  καλή  φροντίδα  των  παιδιών  απόη  όχι  καλή  φροντίδα  των  παιδιών  από
τους  δασκάλουςτους  δασκάλους

Τα παιδιά  τουΤα παιδιά  του ΔΔ22



ΦτιάχνονταςΦτιάχνοντας ένα  σχολείο  χωρίςένα  σχολείο  χωρίς
επιθετικότηταεπιθετικότητα

ΤιΤι μπορούμε  να  κάνουμε :μπορούμε  να  κάνουμε :
Οι  γονείς  να  συζητούν  όμορφα  με  ταΟι  γονείς  να  συζητούν  όμορφα  με  τα
παιδιάπαιδιά –– οι  δάσκαλοι  να  είναι  πιο  αυστηροίοι  δάσκαλοι  να  είναι  πιο  αυστηροί ––
να  μάθουν  τα  παιδιά  να μιλούν  και  νανα  μάθουν  τα  παιδιά  να μιλούν  και  να
φέρονται  πιο  ευγενικάφέρονται  πιο  ευγενικά –– να  μη  χολιάζουμενα  μη  χολιάζουμε
αρνητικά  τα  άλλα παιδιάαρνητικά  τα  άλλα παιδιά –– να  ακολουθούμενα  ακολουθούμε
τις  οδηγίες  των  δασκάλωντις  οδηγίες  των  δασκάλων –– οι γονείς  να  μηοι γονείς  να  μη
κακομαθαίνουν  τα  παιδιά  γιατί  μετάκακομαθαίνουν  τα  παιδιά  γιατί  μετά
φέρονται  άσχημα  στο  σχολείοφέρονται  άσχημα  στο  σχολείο –– να  μηνα  μη
βρίζουμεβρίζουμε –– να  μη  χτυπάμενα  μη  χτυπάμε –– να  είμαστενα  είμαστε
φιλικοίφιλικοί –– να  μη  θυμώνουμε  εύκολανα  μη  θυμώνουμε  εύκολα –– να  μηνα  μη
λέμε  ψέματαλέμε  ψέματα –– να  μην  πετάμε  τα πράγματανα  μην  πετάμε  τα πράγματα
των  άλλωντων  άλλων

Τα παιδιά  τουΤα παιδιά  του ΔΔ22



ΤοΤο πάνελ…πάνελ…



ΟιΟι γονείς…γονείς…



ΟιΟι δάσκαλοι…δάσκαλοι…



ΟιΟι δημοσιογράφοι…δημοσιογράφοι…



ΤαΤα παιδιά.παιδιά.



ΤοΤο κοινό…κοινό…



ΑναγνωρίζονταςΑναγνωρίζοντας και  εκφράζονταςκαι  εκφράζοντας
συναισθήματασυναισθήματα

ΣτόχοιΣτόχοι ::
 Η  αναγνώριση  του  εύρους  τωνΗ  αναγνώριση  του  εύρους  των

συναισθημάτων  που  μπορούν  νασυναισθημάτων  που  μπορούν  να
νιώσουννιώσουν

 Η  αποδοχή  των  ευχάριστων , αλλάΗ  αποδοχή  των  ευχάριστων , αλλά
και  των  δυσάρεστων  συναισθημάτωνκαι  των  δυσάρεστων  συναισθημάτων



ΟΟ χορός  των  συναισθημάτων…χορός  των  συναισθημάτων…



ΟΟ χορός  των  συναισθημάτων…χορός  των  συναισθημάτων…



ΟΟ χορός  των  συναισθημάτων…χορός  των  συναισθημάτων…



ΟΟ χορός  των  συναισθημάτων…χορός  των  συναισθημάτων…



ΟΟ χορός  των  συναισθημάτων…χορός  των  συναισθημάτων…



ΤοΤο χαλί  των  συναισθημάτων…χαλί  των  συναισθημάτων…



ΤοΤο χαλί  των  συναισθημάτων…χαλί  των  συναισθημάτων…



ΤοΤο χαλί  των  συναισθημάτων…χαλί  των  συναισθημάτων…



ΤοΤο χαλί  των  συναισθημάτων…χαλί  των  συναισθημάτων…



ΑναγνωρίζονταςΑναγνωρίζοντας και  εκφράζονταςκαι  εκφράζοντας
συναισθήματασυναισθήματα

 ΕυχάρισταΕυχάριστα
συναισθήματασυναισθήματα

ΑγάπηΑγάπη –– έρωταςέρωτας ––
γαλήνηγαλήνη –– φιλίαφιλία –– χαράχαρά
–– καλοσύνηκαλοσύνη ––
ευχαρίστησηευχαρίστηση ––
συγκίνησησυγκίνηση –– ευτυχίαευτυχία ––
ελευθερίαελευθερία –– περηφάνιαπερηφάνια
-- ηρεμίαηρεμία

 ΔυσάρεσταΔυσάρεστα
συναισθήματασυναισθήματα

ΣτενοχώριαΣτενοχώρια –– μοναξιάμοναξιά ––
λύπηλύπη –– ανατριχίλαανατριχίλα ––
τρόμοςτρόμος –– θλίψηθλίψη –– θυμόςθυμός
–– φρίκηφρίκη –– οργήοργή ––
εγκατάλειψηεγκατάλειψη ––φόβοςφόβος ––
αγωνίααγωνία –– άγχοςάγχος –– αηδίααηδία
–– ντροπήντροπή –– μελαγχολίαμελαγχολία

 Τα παιδιά  τουΤα παιδιά  του ΔΔ22



ΕκφράζονταςΕκφράζοντας το  θυμό  και  την  τσατίλατο  θυμό  και  την  τσατίλα
μαςμας

 ΣτόχοιΣτόχοι ::
 Να  καταλάβουν  τα παιδιά  πώςΝα  καταλάβουν  τα παιδιά  πώς

βιώνουν  το  θυμό  τουςβιώνουν  το  θυμό  τους
 Να  καταλάβουν  πώς  αντιδρούν  ότανΝα  καταλάβουν  πώς  αντιδρούν  όταν

θυμώνουνθυμώνουν
 Να  ανταλλάξουν  ιδέες  για  τους  υγιείςΝα  ανταλλάξουν  ιδέες  για  τους  υγιείς

τρόπους  έκφρασης  του  θυμούτρόπους  έκφρασης  του  θυμού



ΕκφράζονταςΕκφράζοντας το  θυμό  και  την  τσατίλατο  θυμό  και  την  τσατίλα
μαςμας

πώς  νιώθουνπώς  νιώθουν-- πώς  αντιδρούνπώς  αντιδρούν –– πώςπώς
σκέφτονταισκέφτονται



ΕκφράζονταςΕκφράζοντας το  θυμό  και  την  τσατίλατο  θυμό  και  την  τσατίλα
μαςμας

πώς  νιώθουνπώς  νιώθουν-- πώς  αντιδρούνπώς  αντιδρούν –– πώςπώς
σκέφτονταισκέφτονται



ΕκφράζονταςΕκφράζοντας το  θυμό  και  την  τσατίλατο  θυμό  και  την  τσατίλα
μαςμας

πώς  νιώθουνπώς  νιώθουν-- πώς  αντιδρούνπώς  αντιδρούν –– πώςπώς
σκέφτονταισκέφτονται



ΕκφράζονταςΕκφράζοντας το  θυμό  και  την  τσατίλατο  θυμό  και  την  τσατίλα
μαςμας

πώς  νιώθουνπώς  νιώθουν-- πώς  αντιδρούνπώς  αντιδρούν –– πώςπώς
σκέφτονταισκέφτονται



ΕκφράζονταςΕκφράζοντας το  θυμό  και  την  τσατίλατο  θυμό  και  την  τσατίλα
μαςμας

 ΠώςΠώς νιώθουμε  το  θυμό :νιώθουμε  το  θυμό :
 Στο  σώμαΣτο  σώμα : με  κινήσεις , με  πόνο  στην: με  κινήσεις , με  πόνο  στην

κοιλιά , το  σώμα  παίρνει  επιθετική στάση ,κοιλιά , το  σώμα  παίρνει  επιθετική στάση ,
με  πόνο  στο  κεφάλι , τα  μάτιαμε  πόνο  στο  κεφάλι , τα  μάτια
μισοκλείνουνμισοκλείνουν

 Στην  καρδιά :Στην  καρδιά : χτυπάει γρήγορα , σφίγγεταιχτυπάει γρήγορα , σφίγγεται
 Στο  μυαλό  :Στο  μυαλό  : θέλει  να  εκραγεί , δεν  μπορείθέλει  να  εκραγεί , δεν  μπορεί

να  συγκεντρωθεί , γεννάει  κακές  σκέψεις γιανα  συγκεντρωθεί , γεννάει  κακές  σκέψεις για
αυτόν  που  θυμώνουμεαυτόν  που  θυμώνουμε

 Τα παιδιά  τουΤα παιδιά  του ΔΔ22



ΕκφράζονταςΕκφράζοντας το  θυμό  και  την  τσατίλατο  θυμό  και  την  τσατίλα
μαςμας

 ΠώςΠώς αντιδρώ  συνήθως  όταν  θυμώνωαντιδρώ  συνήθως  όταν  θυμώνω
::

Με  χτυπήματαΜε  χτυπήματα –– με  βρισιέςμε  βρισιές –– μεμε
χειρονομίεςχειρονομίες –– με  απειλέςμε  απειλές

 Τι  συνέπειες  έχει η  συμπεριφορά  μαςΤι  συνέπειες  έχει η  συμπεριφορά  μας
στους  άλλουςστους  άλλους

Να  μην νιώθουν  φίλοι  μαςΝα  μην νιώθουν  φίλοι  μας –– να  μηνα  μη
μας μιλάνεμας μιλάνε –– να  νιώθουν  οργή  γιανα  νιώθουν  οργή  για
μαςμας

 Τα παιδιά  τουΤα παιδιά  του ΔΔ22



ΕκφράζονταςΕκφράζοντας το  θυμό  και  την  τσατίλατο  θυμό  και  την  τσατίλα
μαςμας

 ΠώςΠώς μπορούμε  να  διαχειριστούμε  καλύτερα  μιαμπορούμε  να  διαχειριστούμε  καλύτερα  μια
σύγκρουσησύγκρουση

Να  προσπαθήσουμε  να  συζητήσουμε  το  θέμαΝα  προσπαθήσουμε  να  συζητήσουμε  το  θέμα
Να  συγκρατήσουμε  τα  νεύρα  μας  και  το  θυμόΝα  συγκρατήσουμε  τα  νεύρα  μας  και  το  θυμό
Να μην ανταποδώσουμε  χτυπήματαΝα μην ανταποδώσουμε  χτυπήματα
Να  μη  βρίζουμε  εκείνη  την  ώραΝα  μη  βρίζουμε  εκείνη  την  ώρα
Να  εξηγήσουμε  με  καλό  τρόπο  τι  σκεφτόμαστεΝα  εξηγήσουμε  με  καλό  τρόπο  τι  σκεφτόμαστε

για  το  θέμαγια  το  θέμα
Να  φύγουμε  για  να  μη δώσουμε  συνέχεια  και  ναΝα  φύγουμε  για  να  μη δώσουμε  συνέχεια  και  να

συζητήσουμε  άλλη  φορά τη  διαφορά  μαςσυζητήσουμε  άλλη  φορά τη  διαφορά  μας

 Τα παιδιά  τουΤα παιδιά  του ΔΔ22



ΛέξειςΛέξεις που  πληγώνουνπου  πληγώνουν

 ΣτόχοιΣτόχοι ::
 Να  αναγνωρίσουν  τα  συναισθήματαΝα  αναγνωρίσουν  τα  συναισθήματα

που  προκαλούνται  μέσα  τους  από  ταπου  προκαλούνται  μέσα  τους  από  τα
λόγια  των  άλλωνλόγια  των  άλλων

 Να  αναγνωρίσουν  τους  τρόπους  μεΝα  αναγνωρίσουν  τους  τρόπους  με
τους  οποίους  αντιδρούν σε  αυτάτους  οποίους  αντιδρούν σε  αυτά

 Να  αναζητήσουν  εναλλακτικούςΝα  αναζητήσουν  εναλλακτικούς
τρόπους  αντίδρασηςτρόπους  αντίδρασης



ΛέξειςΛέξεις που  πληγώνουνπου  πληγώνουν

 ΠώςΠώς αντιδρούμεαντιδρούμε
ΘυμώνουμεΘυμώνουμε –– διώχνουμε  αυτόν  που  τιςδιώχνουμε  αυτόν  που  τις

λέειλέει –– του  μιλάμε  άσχηματου  μιλάμε  άσχημα –– τοντον
αποφεύγουμεαποφεύγουμε –– θέλουμε  να  τονθέλουμε  να  τον
χτυπήσουμεχτυπήσουμε –– μερικές  φορές ταμερικές  φορές τα
πιστεύουμε  αυτά  που  ακούμεπιστεύουμε  αυτά  που  ακούμε

 Πώς  νιώθουμεΠώς  νιώθουμε
ΟργήΟργή –– λύπη  στενοχώριαλύπη  στενοχώρια –– θυμόθυμό –– κακίακακία
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ΕίμαιΕίμαι περήφανοςπερήφανος--η  γιατί…η  γιατί…



ΕίμαιΕίμαι περήφανοςπερήφανος--η  γιατί…η  γιατί…



ΕίμαιΕίμαι περήφανοςπερήφανος--η  γιατί…η  γιατί…



ΕίμαιΕίμαι περήφανοςπερήφανος--η  γιατί…η  γιατί…



ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία ΄΄ Ακούει  κανείς ;΄΄ Ακούει  κανείς ;

 ΣτόχοιΣτόχοι ::

 Να  αναγνωρίσουν τα παιδιά  ταΝα  αναγνωρίσουν τα παιδιά  τα
διαφορετικά συναισθήματα  πουδιαφορετικά συναισθήματα  που
νιώθουν , όταν  οι  άλλοι  δεν  τουςνιώθουν , όταν  οι  άλλοι  δεν  τους
ακούνακούν

 Να  αναγνωρίσουν  την  αναγκαιότηταΝα  αναγνωρίσουν  την  αναγκαιότητα
της  προσεκτικής  ακρόασης  για  τηντης  προσεκτικής  ακρόασης  για  την
επικοινωνίαεπικοινωνία



ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία ΄΄ Ακούει  κανείς ;΄΄ Ακούει  κανείς ;



ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία ΄΄ Ακούει  κανείς ;΄΄ Ακούει  κανείς ;



ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία ΄΄ Ακούει  κανείς ;΄΄ Ακούει  κανείς ;



ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία ΄΄ Ακούει  κανείς ;΄΄ Ακούει  κανείς ;

 ΌτανΌταν δεν  με  ακούν  νιώθω :δεν  με  ακούν  νιώθω :
ΧάλιαΧάλια –– εκνευρισμόεκνευρισμό –– θυμόθυμό –– ότι  δεν  υπάρχωότι  δεν  υπάρχω

–– στενοχώρια , λύπηστενοχώρια , λύπη –– οργήοργή –– μοναξιάμοναξιά –– μουμου
έρχεται  να  φωνάξω  δυνατάέρχεται  να  φωνάξω  δυνατά

 Για  να  επικοινωνώ  καλύτεραΓια  να  επικοινωνώ  καλύτερα
 Μιλάω με  ευγένειαΜιλάω με  ευγένεια –– με  ηρεμία , κοιτάω  σταμε  ηρεμία , κοιτάω  στα

μάτια  τον άλλομάτια  τον άλλο –– δεν  τον  διακόπτωδεν  τον  διακόπτω –– τοτο
σώμα  μου  είναι  στραμμένο  προς  εκείνονσώμα  μου  είναι  στραμμένο  προς  εκείνον
που  μιλάωπου  μιλάω
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ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία ΄΄ Ακούει  κανείς ;΄΄ Ακούει  κανείς ;



ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία ΄΄ Ακούει  κανείς ;΄΄ Ακούει  κανείς ;



ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία ΄΄ Ακούει  κανείς ;΄΄ Ακούει  κανείς ;



ΗΗ επίσκεψη  των  ξένωνεπίσκεψη  των  ξένων

 ΣτόχοιΣτόχοι ::
 Να  καταλάβουν τα  παιδιά  πώς  αισθάνεταιΝα  καταλάβουν τα  παιδιά  πώς  αισθάνεται

κάποιος  ο  οποίος  διαφέρει  από  τουςκάποιος  ο  οποίος  διαφέρει  από  τους
άλλους  και  πέφτει  θύμα  περίγελουάλλους  και  πέφτει  θύμα  περίγελου

 Να  συνειδητοποιήσουν τα  παιδιά  ότιΝα  συνειδητοποιήσουν τα  παιδιά  ότι
κάποιες  συμπεριφορές  τους  προς  τουςκάποιες  συμπεριφορές  τους  προς  τους
άλλους  που διαφέρουν  μπορεί  ναάλλους  που διαφέρουν  μπορεί  να
πληγώνουνπληγώνουν

 Να  αισθανθούν  τα παιδιά ότι  όλοι  έχουνΝα  αισθανθούν  τα παιδιά ότι  όλοι  έχουν
την  ανάγκη  να  ανήκουν  κάπου  και  νατην  ανάγκη  να  ανήκουν  κάπου  και  να
είναι  αποδεκτοί  όπως  είναιείναι  αποδεκτοί  όπως  είναι



ΗΗ επίσκεψη  των  ξένωνεπίσκεψη  των  ξένων

ΠοιοςΠοιος είναι  διαφορετικόςείναι  διαφορετικός

Αυτός  που  έρχεται  από  άλλη  χώραΑυτός  που  έρχεται  από  άλλη  χώρα –– ο  πολύο  πολύ
χαμηλόςχαμηλός –– ο  πολύ  ψηλόςο  πολύ  ψηλός –– ο  πολύ  ελαφρύςο  πολύ  ελαφρύς ––
ο  πολύ  βαρύςο  πολύ  βαρύς –– αυτός  που  έχει  σωματικήαυτός  που  έχει  σωματική
αναπηρίααναπηρία –– αυτός  που  έχει  διαφορετικόαυτός  που  έχει  διαφορετικό
χρώμαχρώμα –– αυτός  που  δεν  πηγαίνει  καλά  στααυτός  που  δεν  πηγαίνει  καλά  στα
μαθήματαμαθήματα –– ο πρόσφυγαςο πρόσφυγας –– ο  πολύ  φτωχόςο  πολύ  φτωχός ––
ο  πολύ  πλούσιοςο  πολύ  πλούσιος –– αυτός  που  δεν  είναιαυτός  που  δεν  είναι
καλός  στα  παιχνίδιακαλός  στα  παιχνίδια
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ΗΗ επίσκεψη  των  ξένωνεπίσκεψη  των  ξένων

 ΜοιάζωΜοιάζω με  τους  άλλους  γιατί  καιμε  τους  άλλους  γιατί  και
εγώ :εγώ :

ΤραυματίζομαιΤραυματίζομαι –– υπερηφανεύομαιυπερηφανεύομαι –– έχωέχω
φίλουςφίλους –– γελάωγελάω –– κάνω  λάθηκάνω  λάθη ––
μαθαίνω  συνέχεια  κάτι  καινούριομαθαίνω  συνέχεια  κάτι  καινούριο ––
διασκεδάζωδιασκεδάζω –– ερωτεύομαιερωτεύομαι –– αγαπώαγαπώ ––
χορεύωχορεύω –– ξεχνάωξεχνάω –– μαλώνω  με  άλλουςμαλώνω  με  άλλους
–– κάποια  στιγμή  θα  πεθάνωκάποια  στιγμή  θα  πεθάνω –– είμαιείμαι
άνθρωποςάνθρωπος

 Τα παιδιά  τουΤα παιδιά  του ΔΔ22



ΕπιλύονταςΕπιλύοντας τις  διαφορές μας  με  τουςτις  διαφορές μας  με  τους
άλλους. Αποφεύγοντας  τις  συγκρούσειςάλλους. Αποφεύγοντας  τις  συγκρούσεις

 ΣτόχοιΣτόχοι ::
 Να  αναγνωρίσουν  τα  συναισθήματαΝα  αναγνωρίσουν  τα  συναισθήματα

που  τους  κάνουν  ευάλωτους  στιςπου  τους  κάνουν  ευάλωτους  στις
συγκρούσειςσυγκρούσεις

 Να  κατανοήσουν  πώς  εμπλέκονται  σεΝα  κατανοήσουν  πώς  εμπλέκονται  σε
καταστάσεις  συγκρούσεωνκαταστάσεις  συγκρούσεων

 Να  ασκηθούν  τα  παιδιά  σεΝα  ασκηθούν  τα  παιδιά  σε
δεξιότητες  επίλυσης  συγκρούσεωνδεξιότητες  επίλυσης  συγκρούσεων



ΕπιλύονταςΕπιλύοντας τις  διαφορές μας  με  τουςτις  διαφορές μας  με  τους
άλλους. Αποφεύγοντας  τις  συγκρούσειςάλλους. Αποφεύγοντας  τις  συγκρούσεις

 ΔεΔε βοηθούν  στις  συγκρούσειςβοηθούν  στις  συγκρούσεις
Οι  δυνατές  φωνέςΟι  δυνατές  φωνές –– οι  βρισιέςοι  βρισιές –– τατα

χτυπήματαχτυπήματα –– οι  κοροϊδίεςοι  κοροϊδίες –– οι  αρνητικοίοι  αρνητικοί
σχολιασμοίσχολιασμοί –– ο  εγωισμός  τα  σπρωξίματαο  εγωισμός  τα  σπρωξίματα ––
τα ψέματατα ψέματα –– ο  θυμόςο  θυμός

 Είναι  απαραίτητα  στις  συγκρούσειςΕίναι  απαραίτητα  στις  συγκρούσεις
Η  συζήτησηΗ  συζήτηση –– οι  ευγενικές  λέξειςοι  ευγενικές  λέξεις –– η αλήθειαη αλήθεια

-- ηρεμίαηρεμία –– η  κατανόησηη  κατανόηση –– η  δικαιοσύνηη  δικαιοσύνη ––
να  ακούω  καλά τον  άλλοννα  ακούω  καλά τον  άλλον –– νανα
καταλαβαίνω  το  σωστόκαταλαβαίνω  το  σωστό
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ΠράγματαΠράγματα που  μου  ζητούν  οι  άλλοι  και  μεπου  μου  ζητούν  οι  άλλοι  και  με
ενοχλούνενοχλούν

 ΣτόχοιΣτόχοι ::
 Η  αναγνώριση ότι  το  σώμα  και  οΗ  αναγνώριση ότι  το  σώμα  και  ο

εαυτός  τους ανήκουν  στους  ίδιουςεαυτός  τους ανήκουν  στους  ίδιους
και  κανείς  δε  μπορεί  να  τακαι  κανείς  δε  μπορεί  να  τα
αντιμετωπίζει  κατά  βούλησηαντιμετωπίζει  κατά  βούληση

 Η  αναγνώριση  του  δικαιώματος  ναΗ  αναγνώριση  του  δικαιώματος  να
λένε  όχι  σε  ότι  δεν  είναιλένε  όχι  σε  ότι  δεν  είναι
ευπρόσδεκτο  για  τα  ίδιαευπρόσδεκτο  για  τα  ίδια

 Η  ενίσχυση  του  αυτοσεβασμούΗ  ενίσχυση  του  αυτοσεβασμού



ΠράγματαΠράγματα που  μου  ζητούν  οι  άλλοι  και  μεπου  μου  ζητούν  οι  άλλοι  και  με
ενοχλούνενοχλούν

 ΠώςΠώς νιώθω  εκείνη  τη  στιγμή :νιώθω  εκείνη  τη  στιγμή :
Πολύ  άβολαΠολύ  άβολα –– αηδίααηδία –– άσχημαάσχημα –– θυμόθυμό –– φόβοφόβο

–– οργήοργή –– λύπηλύπη –– εκνευρισμόεκνευρισμό –– νιώθω  ότινιώθω  ότι
είμαι  υπηρέτης  κάποιουείμαι  υπηρέτης  κάποιου

 Πώς  αντιδρώ :Πώς  αντιδρώ :
Δεν  κάνω  τίποτεΔεν  κάνω  τίποτε –– φωνάζωφωνάζω –– θυμώνωθυμώνω ––

οργίζομαιοργίζομαι –– χτυπάω , φεύγωχτυπάω , φεύγω
 Τι  θα  ήθελα  να  πω  αλλά  φοβάμαι  :Τι  θα  ήθελα  να  πω  αλλά  φοβάμαι  :

Θα  ήθελα  να  φύγειΘα  ήθελα  να  φύγει –– να  πάει  να  κάνεινα  πάει  να  κάνει
εκείνος , αυτό  που  μου  ζητάειεκείνος , αυτό  που  μου  ζητάει –– ότι  θα  τοότι  θα  το
πω  σε  όλους π ότι  δε  θέλω  να  τονπω  σε  όλους π ότι  δε  θέλω  να  τον
ξαναδώξαναδώ ––ότι  δε  θέλω  να  το  κάνωότι  δε  θέλω  να  το  κάνω –– να  μηνα  μη
με  πιέζειμε  πιέζει Τα παιδιά  τουΤα παιδιά  του ΔΔ22



ΤαΤα δικαιώματά  μαςδικαιώματά  μας

 ΣτόχοιΣτόχοι ::

 Η  ενίσχυση  του  αυτοσεβασμούΗ  ενίσχυση  του  αυτοσεβασμού
 Η  ενημέρωση  των  παιδιών  για  ταΗ  ενημέρωση  των  παιδιών  για  τα

δικαιώματά  τουςδικαιώματά  τους



ΤαΤα δικαιώματά  μαςδικαιώματά  μας

--νανα παίζωπαίζω –– να  κοιμάμαινα  κοιμάμαι –– νανα
μορφώνομαιμορφώνομαι –– να έχω  ησυχίανα έχω  ησυχία –– να  είμαινα  είμαι
χαρούμενοχαρούμενο –– να  λέω  όχινα  λέω  όχι –– νανα
διασκεδάζωδιασκεδάζω –– να  έχω  ελεύθερο  χρόνονα  έχω  ελεύθερο  χρόνο ––
να μην  κακομεταχειρίζομαινα μην  κακομεταχειρίζομαι –– νανα
σέβονται  το  σώμα  μουσέβονται  το  σώμα  μου –– να  ξεχνάωνα  ξεχνάω ––
να  λέω  τη  γνώμη  μουνα  λέω  τη  γνώμη  μου –– να  κάνωνα  κάνω
φίλουςφίλους –– να  κρατάω  τα  μυστικά  μουνα  κρατάω  τα  μυστικά  μου ––
να  ακούω  τους  γονείς  μουνα  ακούω  τους  γονείς  μου –– να  λέωνα  λέω
την  αλήθειατην  αλήθεια –– να  τραγουδάωνα  τραγουδάω –– να  είμαινα  είμαι
ελεύθεροελεύθερο –– να  αγαπάωνα  αγαπάω ––να ερωτεύομαινα ερωτεύομαι ––
να  κάνω  στη  ζωή  μου  αυτό  που  εγώνα  κάνω  στη  ζωή  μου  αυτό  που  εγώ
πιστεύω  σωστόπιστεύω  σωστό

Τα παιδιά  τουΤα παιδιά  του ΔΔ22



ΤοΤο δικαίωμα  για ελευθερία…δικαίωμα  για ελευθερία…



ΤοΤο δικαίωμα  να  ερωτεύομαι…δικαίωμα  να  ερωτεύομαι…



ΤοΤο δικαίωμα  να  λέω  όχι…δικαίωμα  να  λέω  όχι…



ΤοΤο δικαίωμα  να  παίζω…δικαίωμα  να  παίζω…



ΤοΤο δικαίωμα  να  είμαι  χαρούμενο…δικαίωμα  να  είμαι  χαρούμενο…



ΤοΤο δικαίωμα  να  διασκεδάζω…δικαίωμα  να  διασκεδάζω…



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση μαθήματος  από  τα παιδιάμαθήματος  από  τα παιδιά



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση μαθήματος  από  τα παιδιάμαθήματος  από  τα παιδιά



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση μαθήματος  από  τα παιδιάμαθήματος  από  τα παιδιά



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

΄΄Το σπίτι των παιδιών ΄΄

υπό την αιγίδα της Δ/νσης Αγωγής Υγείας

επιμόρφωση – στήριξη : ΄΄ΠΥΞΙΔΑ΄΄

Υλοποίηση Λιάχας Αθανάσιος


