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 Περιγραφή του θέματος:
 Είναι ένα πρόγραμμα ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων βασισμένο στο βιβλίο : « βήματα για τη ζωή»της 

Ν. Κουρμούση και του Β. Κούτρα .Κριτήρια για την επιλογή του θέματος ,ήταν η ανάγκη αντιμετώπισης 
περιστατικών «δύσκολων συμπεριφορών  μαθητών» , η ανάγκη ανεύρεσης τρόπων ενίσχυσης της 
αυτοεκτίμησης των μαθητών , καθώς και η σπουδαιότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης .

 Σύνδεση με τα πεδία του προγράμματος  σπουδών : Διαθεματική προσέγγιση με όλα τα μαθήματα του 
αναλυτικού προγράμματος ς.

 Παιδαγωγικοί στόχοι: 
 -καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων φιλίας ,προσοχής ,αυτοεκτίμησης  συνεργασίας .
 -ανάπτυξη ικανοτήτων  αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων .
 -ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. 
 -την αποφυγή λεκτικής ή σωματικής επιθετικότητας 
 Στάδια  υλοποίησης και δραστηριότητες:
 Α΄ ενότητα :διάστημα προσαρμογής και συγκεκριμένα γνωριμία με το πρόγραμμα  φιλοφρόνησης  και το 

αξίωμα του βοηθού .
 Β΄ ενότητα :μαθαίνουμε έννοιες που θα μας βοηθήσουν στη διεξαγωγή του προγράμματος .
 Γ΄ ενότητα: συναισθήματα και διαχείριση 
 Δ΄ ενότητα :επίλυση προβλημάτων 
 Τα παιδιά διδάσκονται δεξιότητες μέσω της αφήγησης ιστοριών ,συζήτησης ,παιχνίδια ρόλων ,εικαστικές 

δημιουργίες .









«Δεν θέλω ποτέ να μου λες……..»
.... « δε σ΄ έχω φίλο !!!!....»   Νικόλας 

«Δεν θέλω ποτέ να μου λες……..»
.... « δε σ΄ έχω φίλη !!!!....»   Ελπινίκη 

«Δεν θέλω ποτέ να μου λες……..»
... « δε θα παίξουμε μαζί  !!!!....»  Νικόλας Μαν.

«Δεν θέλω ποτέ να μου λες……..»
... « ψέματα !!!!....»  Δημήτρης 

«Δεν θέλω ποτέ να μου λες……..»
... « δεν ζωγραφίζεις ωραία !!!!....» Έλενα

«Δεν θέλω ποτέ να μου λες……..»
... « κακά λόγια- κοροϊδίες  !!!!....»  Λεωνίδας 

«Δεν θέλω ποτέ να μου λες……..»
... « κακά λόγια-βρισιές !!!....»  Ρομέο  

«Δεν θέλω ποτέ να μου λες……..»
... «δεν τρέχεις γρήγορα !!!....» Ευαγγελία 

«Δεν θέλω ποτέ να μου λες……..»
... «όχι !!!....» Κωνσταντίνος Τσουκ.

«Δεν θέλω ποτέ να μου λες……..»
... «δεν θα παίξεις τάμπλετ !!!....» Φίλιππος

«Δεν θέλω ποτέ να μου λες……..»
... « δε θα παίξουμε μαζί  !!!!...» Δημήτρης Κοζ.

«Δεν θέλω ποτέ να μου λες……..»
... « δε παίζεις μαζί μας   !!!!....»  Κώστας Ντ..



ΟΤΑΝ ΕΣΥ ΕΙΠΕΣ …ΕΓΩ ΕΝΙΩΣΑ: 

ΟΤΑΝ ΕΣΥ ΕΙΠΕΣ …ΕΓΩ ΕΝΙΩΣΑ:
Το χαρούμενο ανθρωπάκι …
όταν ακούει θετικά σχόλια: 

ΟΤΑΝ ΕΣΥ ΕΙΠΕΣ …ΕΓΩ ΕΝΙΩΣΑ:
Το λυπημένο  ανθρωπάκι …
όταν ακούει  αρνητικά σχόλια: 

 







Θυμός: τεχνικές διαχείρισης καταστάσεων:  



Θυμός: παιχνίδι ,τα θυμωμένα μπαλόνια 



Φόβος :παιχνίδι ,η λίμνη των φόβων 



Δράκε, δράκε  πού΄ σαι    μέσα 
 το φόβο μου πάρε στης  λίμνης τα νερά 
 Διώξε τις μαύρες σκέψεις  μακριά 
Δώσε  μου πάλι  μαγικά  φτερά 
Να μην φοβάμαι , να μην τρέμω 
Όταν σκεφτώ………

Τι σε φοβίζει ; Γιατί ;
Τι σημαίνει για σένα ;Από πού ξεκίνησε αυτός ο φόβος

Παίζουμε και επεξεργαζόμαστε τους φόβους μας :Δράκε, δράκε  πού΄ σαι    μέσα …..



ΛΥΠΗ 



Λύπη  :Έλα διώξε μου τη λύπη…. 

Β.ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ 
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΥΠΗ Senecio του P.Clee

Διαλέγω τον πίνακα που μ΄ εκφράζει: 



Παιχνίδι έκφρασης :Έλα διώξε μου τη λύπη….
Ακούμε και εκφραζόμαστε με:
 Beethoven "Moonlight Sonata" Piano Sonata No. 14 



Δραστηριότητα  έκφρασης: ζωγραφίζω τα συναισθήματα μου …



Αγάπη είναι… μοιράζομαι ,βοηθώ ,συμπαραστέκομαι ,συνεργάζομαι μαζί σου 
δημιουργώ μαζί σου ,φροντίζω!!!! 



ΧΑΡΑ  



Νοιώθω ,εκφράζομαι ,κατανοώ τι μου συμβαίνει…. μπορώ και συνυπάρχω
Εκφράζω τη χαρά μου….. χορεύοντας ,συμμετέχοντας !!!!  
-συνεργασία με τον εκπ. της φυσικής αγωγής Απ. Κατιφέ
   



ΤΟ ΠΑΖΛ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ !!!!!



ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ                  Η αγαπημένη μου ζωγραφιά είναι :



Παιχνίδι :ο κύβος των συναισθημάτων 
-συνεργασία με την εκπ. Μ. Χαμπέκου 
   



Αγάπη θα πει μοιράζομαι …Ας μοιραστούμε αυτά που ζήσαμε …
Η γιορτή μας :



Αναμνήσεις από τη Β΄ τάξη 
Ευχαριστούμε τους μαθητές μας γι΄ 
αυτό το ωραίο ταξίδι…..!!
Η δασκάλα της τάξης :Χρ. Σπάτουλα 
Η δασκάλα του τμήματος ένταξης 
:Βασ. Σμυρνιώτη 
Σχ. Έτος:2016-2017  

Τα αναμνηστικά μας από το πρόγραμμα : 
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