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Στην τάξη/σχολείο μας αισθανόμαστε.... 

 
Connected– Συνεκτικότητα 

(Με ποιόν τρόπο αισθανόμαστε «συνδεδεμένοι» στην τάξη/σχολείο μας;) 

 

Αισθανόμαστε τη βοήθεια των συμμαθητών μας, μας συμπαραστέκονται στα προβλήματα μας, 

μας σέβονται, μας εμπιστεύονται, δεν υπάρχουν κοροϊδίες μεταξύ μας. Ανήκουμε σε μια ομάδα! 

Μοιραζόμαστε πολλές κοινές στιγμές μέσα από τα παιχνίδια μας, τις ομαδικές μας δραστηριότητες, 

τα projects που συμμετέχουμε, τα τραγούδια μας, τις ζωγραφιές μας και τα πάρτυ που 

διοργανώνουμε. Προσφέρουμε και λαμβάνουμε υποστήριξη! Μιλάμε, εκφράζουμε τις ιδέες μας, 

συνεργαζόμαστε, συζητάμε τις διαφωνίες μας και συνεχίζουμε τη συνεργασία μας και τη φιλία μας 

με ευγένεια! Το σχολειο φροντίζει να μαθαίνουμε καινούρια πράγματα και τρόπους καλής 

συμπεριφοράς. Μας βοηθά να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι! Αισθανόμαστε την υποστήριξη και τη 

φροντίδα των δασκάλων μας! Αποκτούμε μια θετική προοπτική για το μέλλον μας! 

 

Accepted Respected 

Αίσθηση αποδοχής και σεβασμού (Τι είναι αυτό που στην τάξη/σχολείο μας, μας κάνει να 

αισθανόμαστε ασφαλείς και ενισχύει την αίσθηση του σεβασμού και της αποδοχής με βάση τις 

μοναδικές μας ανάγκες? ) 

 

Δείχνουμε ενσυναίσθηση! Οι δάσκαλοι μας παρέχουν προστασία, φροντίδα και καθοδήγηση στις 

καθημερινές μας ανάγκες! Ο σεβασμός και η αποδοχή στην ομάδα μας αποτελεί έμπνευση και μας 

δίνει ένα όραμα! Ακούμε και αποδεχόμαστε όλες τις απόψεις που εκφράζονται μέσα στην ομάδα 

μας, τις συζητάμε και συναποφασίζουμε!  

 

 

Empowered– Ενδυνάμωση (Ποια είναι τα δυνατά μας στοιχεία ως τάξη/σχολείο;)  

 

Η καλη μας συνεργασία, οι ιδέες μας, οι ζωγραφιές μας, η ομαδικότητα, η ευγένεια, η υπομονή, η 

επιμονή, η παρατηρητικότητα, η άμεση υποστήριξη, οι φιλικές σχέσεις μεταξύ μας, η καλοσύνη, οι 

κατασκευαστικές μας δυνατότητες, ο σεβασμός και η αγάπη μεταξύ μας. 

 

Discoveringourstrengths – Ανακάλυψη των δυνατοτήτων μας (Με ποιόν τρόπο ή τάξη/σχολείο 

μας συμβάλλει στο να ανακαλύπτουμε και να εξελίσσουμε τα δυνατά μας στοιχεία; ) 

 



Γινόμαστε όλο και καλύτεροι, παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να πετύχουμε πράγματα που δεν 

μπορούσαμε! Γιατί γνωρίζοντας που είμαστε δυνατοί μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να 

αναπτύσσουμε την αυτοπεποίθηση μας! Με τη συνεργασία μέσα στην ομάδα εκπαιδευόμαστε να 

αποδεχόμαστε τη νίκη ή την ήττα σε μια προσπάθεια, να βελτιωνόμαστε και πάντα να συνεχίζουμε!  


