
 

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΤΤΤΙΙΙΜΜΜΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΤΤΤΟΟΟΣΣΣ      

 

«««      ΌΌΌλλλοοοιιι   μμμαααζζζίίί   μμμιιιααα   αααγγγκκκαααλλλιιιάάά      »»»   

 

Το πρόγραμμα με τίτλο «Όλοι μαζί στη σχολική ζωή » αποβλέπει στη 

διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα στην τάξη για 

την αντιμετώπιση καταστάσεων που συχνά δημιουργούν ένταση και απειλούν 

τη συνοχή της ομάδας. Ξεκινά με προτάσεις ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης 

των παιδιών που αναλαμβάνουν δράσεις ειρηνικής επίλυσης των 

συγκρούσεων, κατανοώντας τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτές, 

έχοντας ως απώτερο στόχο την ενίσχυση της προσωπικότητας, των 

δεξιοτήτων ζωής και τη βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων.  

Ο χρόνος υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος εκτάθηκε σε επτά 

δίωρα εργαστήρια. Βασική πρόταση αλλά και επιδίωξή του αποτέλεσε η 

διάχυση των στόχων του σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Έγινε συνδυασμός 



των  συγκεκριμένων προτάσεων με τα περιεχόμενα του προγράμματος 

σπουδών της Θεατρικής Αγωγής , των Εικαστικών , την αξιοποίηση του Η/Υ 

και υλικών που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου. Απαραίτητη κρίθηκε η 

ύπαρξη ενός βιντεοπροβολέα και κεντρικού Η/Υ της τάξης. Κύρια μορφή 

οργάνωσης της τάξης ήταν η εργασία σε ομάδες. Υπήρξαν επιπλέον και 

δράσεις στις οποίες οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να εργαστούν ατομικά, αλλά 

και να συνεργαστούν στην ολομέλεια της τάξης.  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο  - Γνωριζόμαστε ξανά !!! 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                  « Δυο αλήθειες κι ένα ψέμα  » 

Οι μαθητές αφού κατέγραψαν στοιχεία για τον εαυτό τους, τα 

παρουσίασαν σε κύκλο κι όλοι προσπάθησαν να μαντέψουν ……. 

Συζητήσαμε , μαντέψαμε, βρήκαμε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ μας, 

γελάσαμε, περάσαμε όμορφα.  

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2ο – Οι κανόνες στην τάξη μου  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ              « Τι μας αρέσει να γίνεται; » 

Υπάρχουν συμπεριφορές που μας ενοχλούν κι άλλες που αρέσουν σε 

όλους….. Συμφωνήσαμε λοιπόν ποιες είναι αυτές και μέσα από τη 



συζήτηση φτιάξαμε όλοι μαζί «τους κανόνες της τάξης ». Αν ξεχαστούμε 

κάποια στιγμή, θα μας βοηθήσουν να αναθεωρήσουμε ! 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3ο – Τα συναισθήματά μας  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ              «Αναγνώριση συναισθημάτων» 



Εικόνες προσώπων στάθηκαν αφορμή για καταιγισμό ιδεών σχετικά με τα 

συναισθήματά τους. Συζητήσαμε και παίξαμε παιχνίδι  με τους 

συμμαθητές μας. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε η έκφραση του 

προσώπου και η στάση του σώματος τι συναίσθημα έδειχνε κάθε φορά ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4ο  – Τι είναι η σύγκρουση;  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ              « Τα χέρια μας » 

Συζητήσαμε για τον ορισμό της λέξης σύγκρουση και καθένας μας είπε τι  

του φέρνει στο μυαλό το άκουσμα της λέξης αυτής.  

 

Μετά συμφωνήσαμε όλοι ότι : 

 

 



 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο  – Αλλάζω τα συναισθήματα της σύγκρουσης 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ               Παιχνίδι ρόλων 

Χωριστήκαμε σε ομάδες και παρουσιάσαμε σκηνές σύγκρουσης. Οι ευχές 

όλων άλλαξαν τα πράγματα……  

 



 

 

 

 



 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6ο και 7ο – Όλοι μαζί μια αγκαλιά  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ            Οι ευχές μας για το καλό όλων  

Αποφασίζουμε όλοι μαζί να δείξουμε πως μπορούμε να λύνουμε τις 

διαφορές μας χωρίς συγκρούσεις και με καλή διάθεση !!! Στείλαμε τις 

ευχές μας όλοι μαζί …. 

 

και μακάρι όλες οι συγκρούσεις να έχουν ειρηνική επίλυση!!! 



 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ : 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  - ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΑΘΗΝΑ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ  


