
                     AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΣΚΖ3 – 4
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ  

                     ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΒΙΔΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΠΕ5) 

 

         Φέτος  (2013-2014) στα πλαίσια του προγράμματος  «Βιωματικές Δράσεις: Σχολική και 

Κοινωνική Ζωή»,  διερευνήσαμε το θέμα  «Ζούμε μαζί». 

         Κατά τη διάρκεια του Α΄  Τριμήνου αναλύσαμε την υποενότητα  «Γνωρίζω τον εαυτό μου». 

         - Μέσα από ασκήσεις, δραστηριότητες και παιχνίδια, διερευνήσαμε την προσωπική μας ταυτότητα, 

συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε ξεχωριστά άτομα με προτερήματα και ελαττώματα..   

         - Όντας  έφηβοι κληθήκαμε να κατανοήσουμε τις ψυχοσωματικές αλλαγές  που συντελέστηκαν  

σ’ αυτή την περίοδο της ζωής μας. 

          Αυτοεκτίμηση, διαχείριση  συναισθημάτων, θεσμοθέτηση στόχων, ήταν οι έννοιες που μας 

απασχόλησαν ιδιαιτέρως, καθώς είναι ευνόητο, πως η κατάκτησή τους οδηγεί τον έφηβο σε συνεχή 

βελτίωση και ολοκλήρωση.  

 

         Κατά το Β΄ και  Γ΄  Τρίμηνο, προχωρήσαμε από το  «εγώ» στο  «εμείς» σε ένα περιβάλλον  

όπως  αυτό του «σχολείου»,  όπου ο έφηβος  αφιερώνει καθημερινά ένα μεγάλο μέρος του χρόνου του.  

         Είδαμε τον εαυτό μας  σε σχέση με την οικογένεια,  τους φίλους,  το άλλο φύλο και 

προσπαθήσαμε  μέσα από ανάλογες ασκήσεις να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες  επικοινωνίας μας.  

         ΄Όπως είναι φυσικό, σ’ ένα κοινόχρηστο χώρο, όπως αυτό του σχολείου, οι συμπεριφορές, οι 

πιέσεις, οι επιρροές και η διαχείριση συγκρούσεων και συναισθημάτων, είναι σε ημερήσια διάταξη . 

         Προσπαθήσαμε όλα τα παραπάνω να τα αναλύσουμε και να τα κατανοήσουμε στο μέτρο του 

δυνατού διαθέσιμου χρόνου . 

         Ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, σ’ όλη αυτή τη προσπάθεια, είχαμε τον κύριο λόγο, εργαστήκαμε ανά 

ομάδες στην αρχή και συλλογικά στη συνέχεια, για να  καταλήξουμε σε συμπεράσματα, που ίσως μας  

χρησιμεύσουν ως μαθήματα ζωής. 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013-2014 ΜΕ ΘΕΜΑ : 

                                                         «ΖΟΥΜΕ  ΜΑΖΙ»  

              

                  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΒΙΔΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ( ΠΕ 05 ). 

 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ : 1. Γνωρίζω τον εαυτό μου . 

                                  2. Εγώ και οι άλλοι . 

                                  3. Εγώ και οι άλλοι στο σχολείο . 
 

 

        Κεντρικός άξονας των εργασιών μας :   Η εφηβεία.  Αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για την 

κατανόηση εννοιών όπως:  αυτοεκτίμηση, διαχείριση συναισθημάτων, θεσμοθέτηση στόχων, που  

θα μας οδηγήσουν  στην  ομαλή και εξελίξιμη πορεία προς την ενηλικίωση.  

        Περάσαμε από το «εγώ» στο «εμείς», για να εξετάσουμε τις σχέσεις του παιδιού,  με την 

οικογένεια, τους φίλους, το άλλο φύλο, προσπαθώντας  να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες επικοινωνίας 

μας. 

        Εξετάσαμε συμπεριφορές πιέσεις,  επιρροές, διαχείριση συναισθημάτων και συγκρούσεων στο 

χώρο του σχολείου και καταλήξαμε σε συμπεράσματα που ελπίζουμε να αποτελέσουν για τα παιδιά την 

πυξίδα για ένα καλύτερο μέλλον . 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΖ 2013-2014 ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ  

 ΘΕΜΑ :  «ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ»  -  4
Ο
  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ 

 

  Φέτος στα πλαίσια του προγράμματος ΣΚΖ, συμμετείχαμε σε ομάδες των 4 ή 5 μαθητών και 

προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε μέσα από την έρευνα και τη συζήτηση, το ζητούμενο της 1
ης

 

υποενότητας: «Γνωρίζω τον εαυτό μου». 

 Ως μαθητές της Α΄ Γυμνασίου ανήκουμε στην ομάδα εκείνη των ανθρώπων που χαρακτηρίζονται   

«έφηβοι». Έτσι το κυρίως θέμα μας ήταν η εφηβεία και καταλήξαμε στα εξής:  

 1 . Ο έφηβος δεν είναι ούτε παιδί ούτε ενήλικος, αλλά είναι το παιδί που φιλοδοξεί να ενηλικιωθεί . Ως 

εκ τούτου τον ονομάσαμε  «ταξιδευτή». 

2 . Ως  «ταξιδευτής» οφείλει να προμηθευτεί τις κατάλληλες «αποσκευές», για να βιώσει το 

συναρπαστικό αλλά και ταυτόχρονα δύσκολο ταξίδι του. 

3 .  Οι  «αποσκευές» αυτές  είναι: α) οι γονείς, β) οι καλοί – σωστοί φίλοι , γ) το σχολείο – η εκπαίδευση . 

4 . Το ταξίδι αποτελείται από διαφορετικά δρομολόγια, που το καθένα τους στο πέρας του, πρέπει να 

σηματοδοτείται από μία νέα κατάκτηση – γνώση . 

5 . Προορισμός. Ο  «ταξιδευτής» φτάνοντας στον προορισμό του πρέπει να έχει επιτελέσει το στόχο του.  

6 . Ο στόχος συνδέεται άμεσα με την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, όπως είναι η λήψη αποφάσεων, η 

επίλυση συγκρούσεων, η συνεχής βελτίωση και ολοκλήρωση του εαυτού του, που θα τον οδηγήσουν στην 

ωρίμανση και την περαιτέρω εξέλιξή του.  

 

 
 

 

 


