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• Μετά την επιλογή των μαθητών με βάση τις 
δηλώσεις τους και κάποιες διασαφηνίσεις 
πρακτικού-διαδικαστικού περιεχομένου, 
δημιουργήσαμε μετά από κλήρωση τέσσερις 
(4) ομάδες. Κάθε μαθητής παρουσιάζει στην 
τάξη τον εαυτό του με ένα χαρακτηριστικό 
τρόπο. Κάποιος/-α  από την ομάδα μας 
περιγράφει τι μας είπε ο προηγούμενος/-η 
ομιλητής/-α. 



  

• Στη συνέχεια 
παρουσίασαν οι 
μαθητές μέσα από 
γραπτό 
Ερωτηματολόγιο το 
«εγώ» τους, σαν 
φυλλάδιο εργασίας. 
Ορίστηκε ο αρχηγός 
για κάθε ομάδα με 
θητεία ενός μήνα.



  

• Μέσα από συζήτηση 
και καταιγισμό ιδεών 
οι μαθητές επέλεξαν 
και κατέγραψαν 10 
κανόνες για την 
καλύτερη λειτουργία 
της ομάδας. Έτσι 
δημιουργήθηκε το 
συμβόλαιο με τη 
δέσμευση ότι όλοι θα 
το τηρούν αυστηρά. 



  

• Οι μαθητές 
ζωγράφισαν σε ομάδες 
το νέο τους σχολείο και 
συγχρόνως κατέγραψαν 
τις αντιλήψεις και τα 
συναισθήματα που τους 
προκάλεσε και τους 
προκαλεί αυτό. Κάθε 
ομάδα συλλέγει τα 
συναισθήματα των 
μαθητών.

«Το Νέο μου Σχολείο – Η Μετάβαση»



  



  



  



  



  



  

• Κάθε ομάδα ετοίμασε 
τις χριστουγεννιάτικες 
κάρτες. Το κάθε μέλος 
αφιέρωσε την κάρτα με 
τις ευχές στις τρείς 
γλώσσες (Ελληνικά-
Γερμανικά-Γαλλικά) σε 
κάποιον συμμαθητή του.

Χριστουγεννιάτικες Κάρτες



  



  



  

«Μαθαίνω να ακούω»
• Με το ξεκίνημα της νέας 

χρονιάς έγινε μια σύντομη 
αναφορά στις 
δραστηριότητες της 
περασμένης χρονιάς 
(2013-α΄τριμήνου). 
Θέσαμε σαν στόχο στην 
καινούργια χρονιά (2014) 
τη σημασία της 
ικανότητας ακρόασης και 
την εκτίμηση της αξίας 
της ακρόασης. Το 
σύνθημα είναι «Μαθαίνω 
να ακούω».



  

• Εφαρμογή και πρακτική της άσκησης 
«Μαθαίνω να ακούω».  Σε κάθε ζευγάρι 
μαθητών ο ένας ακούει τον άλλο για 
περίπου 3 λεπτά. Ο ακροατής συνοψίζει 
ότι έχει ακούσει. Ο ομιλητής διορθώνει 
τυχόν παρερμηνείες. Η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται με αλλαγή των ρόλων. 
Στο τέλος γίνεται συζήτηση και καταγραφή 
αποτελεσμάτων.



  

Ταυτότητα και αυτοεκτίμηση - Ζωγραφίζω ένα 
χέρι – Παλάμη φιλίας

• Κεντρική ιδέα: Κανείς δεν 
είναι τέλειος… Αλλά εγώ 
δεν απέχω και πολύ από 
αυτό.

• Σκοπός: Η ενίσχυση της 
ατομικής ταυτότητας του 
κάθε μαθητή μέσα από ένα 
νέο τρόπο ατομικής 
αναζήτησης. Η ενθάρρυνση 
για τη χρησιμότητα του 
καθένα μας ως μέλος μιας 
ομάδας. Ελεύθερος 
συνειρμός και καταγραφή 
θετικών μηνυμάτων 
ζωγραφίζοντας την παλάμη 
φιλίας.



  



  



  



  



  

ΠΟΙΟΣ ΜΕ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

• Φυλλάδιο εργασίας: 
Ποιος με επηρεάζει.

• Εξετάζουμε τον 
τρόπο με τον οποίο 
μας επηρεάζουν οι 
άλλοι. Οι ομάδες 
συγκρίνουν τις 
απαντήσεις τους.



  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο/Η 
ΦΙΛΟΣ/Η

• Φυλλάδιο εργασίας: «Τι 
είναι ο/η φίλος/-η»

• Ελεύθερος συνειρμός-
Συζήτηση για τη φιλία.

• Νομίζω πως φίλος 
είναι κάποιος που……… 
Ιεράρχηση-Ταξινόμηση 
των στοιχείων του 
χαρακτήρα που 
επιθυμούν να έχουν οι 
φίλοι.



  

ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΙΑΣ
• Σχέδιο Φιλίας: Οι μαθητές 

ζωγραφίζουν το δικό τους 
«σχέδιο φιλίας». Στο 
εσωτερικό κύκλο 
σημειώνουν τα ονόματα των 
«κολλητών» τους και στον 
εξωτερικό τα ονόματα και τα 
αρχικά των άλλων φίλων. Το 
σχέδιο κάθε μαθητή είναι 
εντελώς προσωπικό, 
ιδιαίτερο και μοναδικό. Οι 
ομάδες παρουσιάζουν 
περιληπτικά τα βασικά 
χαρακτηριστικά της φιλίας.



  



  

ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ
• Καλούνται οι μαθητές να 

σχεδιάσουν την πορεία 
ζωής, δηλαδή κάποια 
σημαντικά γεγονότα της 
ζωής τους, από το 
παρελθόν, μέχρι σήμερα. Η 
πορεία ζωής που θα 
ζωγραφίσουν μπορεί να είναι 
ένας δρόμος, ένα μονοπάτι, 
ένας ποταμός, μία σκάλα, 
κλπ. 

• Γίνονται αναφορές κυρίως 
σε ευχάριστα γεγονότα. 
Ακολουθεί συζήτηση σε 
ομάδες σχετικά με τι τους 
άρεσε περισσότερο σε αυτή 
την άσκηση. 



  



  

ΤΕΣΤ ΕΥΦΥΪΑΣ
• «Τεστ Ευφυΐας»  
• Δόθηκε στους μαθητές 

ένα τεστ «ευφυΐας» στο 
οποίο πρέπει να βρουν 
τι σημαίνουν τα αρχικά 
γράμματα σε κάθε 
άσκηση. Έγινε έλεγχος 
των απαντήσεων και 
σχολιασμός στις ομάδες 
για τα θετικά ή τα 
αρνητικά του τεστ. 



  

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ
• «Έτσι είναι η Ζωή» 
• Αντίγραφο φυλλαδίου «Μια 

Μέρα από τη ζωή του Νίκου» 
Οι μαθητές αναζητούν τα 
συναισθήματα της ιστορίας, 
ζωγραφίζοντας τις εικόνες. 
Καταγραφή των θετικών και 
αρνητικών μηνυμάτων. (Η 
αυτογνωσία και η αυτοεκτίμηση 
διαμορφώνονται μέσα από τα 
διάφορα μηνύματα, θετικά και 
αρνητικά, λεκτικά και μη 
λεκτικά, που δεχόμαστε από 
τους άλλους). 



  

ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
• Τελευταίο μάθημα πριν 

από τις διακοπές του 
Πάσχα. Οι μαθητές 
ζωγραφίζουν 
Πασχαλινά μοτίβα και 
ανταλλάσσουν γνώμες 
και απόψεις για τις 
εμπειρίες και τα 
βιώματα τους σχετικά 
με το Πάσχα στην 
οικογενειακή και 
κοινωνική τους ζωή. 



  

ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ 
ΓΙ’ΑΥΤΟ

• «Κάπνισμα» 
• Τι γνωρίζεις γι’ αυτό. 
• Σκοπός: Η κατανόηση των 

συνεπειών του καπνίσματος
• Φυλλάδιο: «Κάπνισμα – Τα 

αποτελέσματα» 
• Φυλλάδιο: «Κουίζ 

καπνίσματος» 
• Διδακτικό Υλικό: «Κάπνισμα 

– Οι κίνδυνοι»
• Η ακριβής πληροφόρηση 

είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη λήψη 
υπεύθυνων αποφάσεων.



  



  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• Συζήτηση και 
απολογισμός για τη 
συνολική δημιουργία 
όλης της σχολικής 
χρονιάς. 

• Δημιουργία αφισών.

• Τουρνουά Μπάσκετ 
και Βόλεϊ, μεταξύ 
των ομάδων των 
Βιωματικών 
Δράσεων. 
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