
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΘΑ ΑΡΓΗΣΩ ΤΟ ΒΡΑΔΥ»

Κείμενα: Κωνσταντίνος Κιουρτσής, 
πρόεδρος συντονιστικής επιτροπής του δικτύου

Εγχειρίδιο για τον/την καθηγητή/τρια

Η κάθε συνάντηση προβλέπεται να έχει διάρκεια μέχρι δύο ώρες.
Αν αυτός ο χρόνος δεν είναι επαρκής, τότε προτείνεται να δοθεί χρόνος μιας επιπλέον συνάντησης 
παρά να παραταθεί η συνάντηση πέραν των δύο ωρών 

1η Συνάντηση:  Γνωριμία με την ομάδα και το πρόγραμμα

Στόχοι της συνάντησης: 
 Η γνωριμία των μαθητών της ομάδας 
 Η παρουσίαση των στόχων του προγράμματος
 Η  συμφωνία  ενός  συνόλου  κανόνων  συνεργασίας  και  συνύπαρξης  (το  συμβόλαιο  της 

ομάδας) 
 Η έκφραση προσδοκιών των μελών της ομάδας

Διαδικασία:
 Ο/η  συντονιστής/τρια  της  μαθητικής  ομάδας  προετοιμάζει  την  αίθουσα  όπου  θα 

λειτουργήσει η ομάδα. Οι καρέκλες σε κυκλική διάταξη. Τα μέλη της ομάδας επιλέγουν 
ελεύθερα τη θέση τους. 

 Ο/η συντονιστής/τρια συστήνεται λέγοντας το όνομα και την ιδιότητά του/της. Συνεχίζει με 
μια μικρή εισήγηση στην οποία εξηγεί τους γενικούς στόχους των συναντήσεων της ομάδας 
Αγωγής Υγείας και γενικότερα του Θεματικού Δικτύου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

 Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ζευγάρια (αν ο συνολικός αριθμός είναι μονός 
σχηματίζεται  και  μια  τριάδα).  Το  κάθε  μέλος  μιλάει  στο  ταίρι  του  για  τον  εαυτό  του 
(σύνθεση οικογένειας, ανησυχίες, ενδιαφέροντα) και για τις προσδοκίες του από αυτές τις 
συναντήσεις. Διαθέσιμος χρόνος για το κάθε μέλος 3-5 λεπτά.

 Όταν τελειώσει η διαδικασία στα ζευγάρια, το κάθε μέλος παρουσιάζει το ταίρι του στην 
ολομέλεια, λέγοντας τι έμαθε για αυτό. Τα ταίρι μπορεί να συμπληρώνει ή να διορθώνει τα 
στοιχεία που ακούει για τον εαυτό του.

 Την  ώρα  που  το  κάθε  μέλος  εκφράζει  τα  στοιχεία  που  αφορούν  στο  ταίρι  του,  ο/η 
συντονιστής/τρια ακούει προσεκτικά τα πάντα χωρίς σχόλια αλλά  καταγράφει σε μεγάλο 
χαρτόνι μόνον τις προσδοκίες που ακούει. Ο κατάλογος προσδοκιών θα φυλαχθεί, για να 
αξιοποιηθεί σε επόμενες συναντήσεις και στην τελική αξιολόγηση. 

  Ο/η συντονιστής/τρια τώρα, διαβάζει τον πίνακα με τις προσδοκίες και ζητάει από τα μέλη 
να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα στοιχεία εκείνα που θεωρούν σημαντικά προκειμένου 
να νιώθουν άνετα ώστε να συμμετέχουν στην ομάδα αυτή. Μπορεί να υποβοηθήσει την 
ομάδα  προτείνοντας  τέτοια  στοιχεία  όπως:  εχεμύθεια,  ειλικρίνεια,  αποφυγή  ειρωνείας, 
σεβασμός της σιωπής ενός μέλους, αποφυγή λεκτικής ή σωματικής βίας. 

 Σχηματίζεται έτσι ένα βασικό συμβόλαιο, του οποίου οι όροι ζητείται να συμφωνηθούν από 
τα μέλη. Τα μέλη δεσμεύονται στην τήρηση αυτού του συμβολαίου. 

 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας διευκρινίζει: (α) ότι το συμβόλαιο αυτό δεν 
αποτελεί μέσο σχολικής πειθαρχίας αλλά μέσο διευκόλυνσης της συνύπαρξης στη μαθητική 
ομάδα  και  (β)  ότι,  οποιαδήποτε  στιγμή,  όλοι  οι  κανόνες  του  συμβολαίου  μπορούν  να 
ξανασυζητηθούν στην ολομέλεια και να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν.

 Ο/η συντονιστής/τρια κλείνει τη συνάντηση συνοψίζοντας όσα ακούστηκαν και δίδοντας 
χρόνο για ερωτήσεις και διευκρινήσεις.  Υπενθυμίζει το θέμα και την ώρα της επόμενης 
συνάντησης.
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2η Συνάντηση:  περί ελεύθερου χρόνου . . . 

Στόχοι της συνάντησης: 
 Τα μέλη της ομάδας να συμφωνήσουν στην έννοια του ελεύθερου χρόνου
 Τα μέλη της ομάδας να εκφράσουν τα προβλήματά τους σχετικά με τον ελεύθερο χρόνο 

τους

Διαδικασία:

 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας ζητάει από τα μέλη της ομάδας αν θέλουν να 
ρωτήσουν ή να συμπληρώσουν στοιχεία από την προηγούμενη συνάντηση. Δίδεται λίγος 
χρόνος και η ομάδα συνεχίζει με το πρόγραμμα της ημέρας που ακολουθεί.

 Καταιγισμός ιδεών:  Ο/η συντονιστής/τρια ζητάει την αυθόρμητη έκφραση απαντήσεων 
στην ερώτηση: Πού διαθέτετε τον ελεύθερο χρόνο σας 

 Με τη βοήθεια της ομάδας, κατηγοριοποιεί τις απαντήσεις που γράφηκαν στον πίνακα (πχ 
αθλητισμός, μουσική κλπ)

 Ακολουθεί εργασία σε μικρές ομάδες: Ζητείται από τις ομάδες:
      (α) να εκφράσουν τι είναι για αυτούς ο "ελεύθερος χρόνος"

(β) να καταγράψουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τον ελεύθερο χρόνο 
      τους.

 Οι ομάδες μέσω εκπροσώπων εκφράζουν τις απόψεις τους.
 Κλείσιμο: Ζητείται από το κάθε μέλος να εκφράσει πώς ένιωσε στη συνάντηση. Ακολούθως 

ο/η συντονιστής/τρια συνοψίζει και δίνει το περιεχόμενο της επόμενης συνάντησης.

3η Συνάντηση:  Λήψη αποφάσεων

Στόχοι της συνάντησης: 
 Η κατανόηση των επιρροών όταν παίρνουμε αποφάσεις
 Η διάκριση των αποφάσεων ανάλογα με το αποτέλεσμα (θετικό ή αρνητικό)
 Οι μαθητές/τριες να μπουν για λίγο στη θέση των μεγαλύτερων (πχ γονιών)

Διαδικασία:

 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας ζητάει από τα μέλη της ομάδας αν θέλουν να 
ρωτήσουν ή να συμπληρώσουν στοιχεία από την προηγούμενη συνάντηση. Δίδεται λίγος 
χρόνος και η ομάδα συνεχίζει με το πρόγραμμα της ημέρας που ακολουθεί.

 Ελεύθερος συνειρμός: Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας ζητάει από τα μέλη της 
ομάδας να σταθούν όρθια σε κύκλο. Κρατάει ένα μπαλάκι που το πετάει σε ένα μαθητή ή 
μαθήτρια και του/της ζητάει να πει δύο πράγματα:
(α) το όνομά του/της και 
(β) ένα πρόσωπο από το οποίο επηρεάζεται όταν πρόκειται να πάρει κάποια  

σημαντική απόφαση.
Το παιχνίδι τελειώνει όταν έχουν μιλήσει όλα τα μέλη.

 Στη συνέχεια, ο/η συντονιστής/τρια, με τη βοήθεια της ομάδας, καταγράφει στον πίνακα τις 
ιδιότητες  των  προσώπων  της  προηγούμενης  φάσης  (πχ  πατέρας,  φίλος,  καθηγήτρια, 
γείτονας  κλπ)  και  τα  κατατάσσει  σε  κατηγορίες  (πχ  συγγενείς,  παρέα,  σχολείο,  τοπική 
κοινωνία).

 Ακολουθεί  στην ολομέλεια  η προσωπική έκφραση των μελών.  Κάθε μέλος  της  ομάδας 
επιλέγει να αναφερθεί σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

      (α) ή σε κάποια απόφαση που επηρεάστηκε από ένα πρόσωπο με θετικό 
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     αποτέλεσμα
(β) ή σε μια άλλη απόφαση που επηρεάστηκε από ένα πρόσωπο με αρνητικό  

αποτέλεσμα.
 Σε  μικρές  ομάδες  τα  μέλη  συζητούν  και  καταγράφουν  το  ρόλο  των  γονέων  στη  λήψη 

αποφάσεων  των  παιδιών  τους.  Αφού  οι  ομάδες  εκφραστούν,  η  συζήτηση  διευρύνεται 
θέτοντας το ερώτημα: "ποιος είναι ο ρόλος του γονιού σήμερα;" 

 Το κλείσιμο της συνάντησης: Ζητείται από όλα τα μέλη να πουν ένα χρώμα που νομίζουν 
ότι ταιριάζει στη σημερινή συνάντηση. Στη συνέχεια ο/η συντονιστής/τρια συνοψίζει και 
υπενθυμίζει το θέμα και την ώρα της επόμενης συνάντησης.

4η Συνάντηση:  Ελευθερία, αυτονομία και ασφάλεια

Στόχοι της συνάντησης: 
 Η  έκφραση  απόψεων  και  συναισθημάτων  των  μελών  σχετικά  με  τις  δυσκολίες  στην 

ανθρώπινη επικοινωνία.

Διαδικασία:

 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας ζητάει από τα μέλη της ομάδας αν θέλουν να 
ρωτήσουν ή να συμπληρώσουν στοιχεία από την προηγούμενη συνάντηση. Δίδεται λίγος 
χρόνος και η ομάδα συνεχίζει με το πρόγραμμα της ημέρας που ακολουθεί.

 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας ξεκινάει με μια μικρή εισήγηση:
"Συχνά οι  έφηβοι  κατηγορούν τους  μεγαλύτερους  ότι  τους  στερούν τη   δυνατότητα να 
'δοκιμάσουν' την περιπέτεια, να ρισκάρουν, να δοκιμάσουν ακραίες συγκινήσεις. Από την 
άλλη  τα  Μέσα  Μαζικής  Επικοινωνίας,  μας  πληροφορούν  σχεδόν  καθημερινά  για 
περιπτώσεις  εγκλωβισμού  νέων  στη  χρήση  επικίνδυνων  ουσιών  ή  σε  άλλες  ενέργειες 
παραβίασης του νόμου. Σήμερα θα μελετήσετε στην ομάδα σας μια σχετική ιστορία ενός 
νέου ανθρώπου"

 Στη συνέχεια ζητάει να σχηματίσουν τέσσερις ομάδες, στις οποίες μοιράζει τις ιστορία του 
Πέτρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Συγκεκριμένα, τα μέλη της κάθε ομάδας, αφού διαβάσουν την 
ιστορία, θα συζητήσουν και θα εκφράσουν στο τέλος τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. 

 Η κάθε ομάδα θα εκφράσει στην ολομέλεια τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, μέσω 
εκπροσώπου. Όταν ο εκπρόσωπος μιλάει, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του μπορούν να 
σχολιάζουν, να συμπληρώνουν ή να διαφωνούν.

 Για  να  διευκολυνθούν  οι  ομάδες  στην  έκφραση  σκέψεων  και  συναισθημάτων,  ο/η 
συντονιστής/τρια μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παρακάτω ερωτήσεις:

 Τι αισθανθήκατε διαβάζοντας την ιστορία;
 Πόσο συχνά συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις στη ζωή νέων ανθρώπων γύρω σας;
 πόσο εύκολο είναι να εκφράσουμε σε άλλους κάποια προσωπική δυσκολία μας;
 σε  ποιους  ανθρώπους  καταφεύγουμε  για  να  εκφράσουμε  κάποια  προσωπική 

δυσκολία μας;
 Το  κλείσιμο  της  συνάντησης:  Ζητείται  από  όλα  τα  μέλη  να  σχολιάσουν  τη  σημερινή 

συνάντηση. Το ίδιο θέμα μπορεί να απασχολήσει την ομάδα και την επόμενη συνάντηση, 
συζητώντας άλλες περιπτώσεις που θα φέρουν τα μέλη της ομάδας.

5η Συνάντηση:  Ελευθερία, αυτονομία και ασφάλεια

Η 5η συνάντηση  ακολουθεί τη σειρά δράσεων της 4ης συνάντησης.
Σχηματίζονται τέσσερις ομάδες που εργάζονται με την ιστορία της Σοφίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).
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6η Συνάντηση:  Η ανάπτυξη της ανθρώπινης σκέψης

Στόχοι της συνάντησης: 
 Τα μέλη της ομάδας  να  γνωρίσουν τεχνικές ανάπτυξης της σκέψης
 Τα μέλη της  ομάδας να αποκτήσουν δεξιότητες  στη χρήση της  τεχνικής του χάρτη των  

διαστάσεων της σκέψης.

Διαδικασία:
 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας ζητάει από τα μέλη της ομάδας αν θέλουν να 

ρωτήσουν ή να συμπληρώσουν στοιχεία από την προηγούμενη συνάντηση. Δίδεται λίγος 
χρόνος και η ομάδα συνεχίζει με το πρόγραμμα της ημέρας.

 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας ξεκινάει με μια μικρή εισήγηση:
"Η σκέψη είναι  μια σπουδαία μας ικανότητα. Τη σκέψη μας μπορούμε να την αναπτύξουμε 
με πολλούς τρόπους. Προτείνονται για αυτό πολλές μέθοδοι.  Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε 
μία τεχνική που θα την ονομάσουμε "ο χάρτης των διαστάσεων της σκέψης". Η τεχνική 
αυτή:

     (α)  Απλοποιεί τη σκέψη, επιτρέποντάς μας να ασχολούμαστε με ένα πράγμα κάθε φορά, 
αποφεύγοντας έτσι τη σύγχυση

    (β)  Επιτρέπει τις αλλαγές στη σκέψη. 
 Ο συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας μοιράζει σε όλα τα μέλη τις δύο ιστορίες των 

προηγούμενων  συναντήσεων  (ιστορία  του  Πέτρου  και  ιστορία  της  Σοφίας)  και  το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. 

 Στη συνέχεια εξηγεί ότι θα κάνουν μια πρώτη εφαρμογή της τεχνικής, με τη βοήθεια της  
ιστορίας του Πέτρου και στη συνέχεια μια δεύτερη εφαρμογή με τη βοήθεια της ιστορίας 
της  Σοφίας.  (Προϋπόθεση:  Ο/η  συντονιστής/τρια  της  μαθητικής  ομάδας  έχει  ήδη 
εκπαιδευτεί στη χρήση της τεχνικής και δίνει στα μέλη της ομάδας όλα τα στοιχεία που 
είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της μεθόδου). 

 Διαβάζει την ιστορία του Πέτρου και ζητάει από τα μέλη της ομάδας να σκεφτούν σύμφωνα 
με την τεχνική  και  να καταλήξουν ως ομάδα σε μια "συμβουλή-παρότρυνση" προς  τον 
Πέτρο.

 Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία με την ιστορία του Πέτρου, ο/η συντονιστής/τρια διαβάζει 
την ιστορία της Σοφίας και ζητάει από τα μέλη της ομάδας να σκεφτούν σύμφωνα με την 
τεχνική και να καταλήξουν ως ομάδα σε μια συμβουλή προς τη Σοφία.

 Κλείσιμο: Τα μέλη μοιράζονται την εμπειρία τους από τη μέθοδο. Ο/η συντονιστής/τρια 
δηλώνει ότι στην επόμενη συνάντηση θα ασχοληθούν με το θέμα  της συνεργασίας της 
σκέψης και των συναισθημάτων.

7η Συνάντηση:  Συναισθηματική Αγωγή - Αυτοεπίγνωση

Στόχοι της συνάντησης: 
 Τα μέλη της ομάδας  να  ονομάσουν και να ομαδοποιήσουν συναισθήματα

Διαδικασία:
 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας ζητάει από τα μέλη της ομάδας αν θέλουν να 

ρωτήσουν ή να συμπληρώσουν στοιχεία από την προηγούμενη συνάντηση. Δίδεται λίγος 
χρόνος και η ομάδα συνεχίζει με το πρόγραμμα της ημέρας.

 Στη  συνέχεια  ζητάει  από  τα  μέλη  να  εκφράσουν  αυθόρμητα  ονόματα  συναισθημάτων 
(καταιγισμός  ιδεών).  Όλες  τις  εκφράσεις  των  μελών  τις  γράφει  στον  πίνακα  χωρίς  να 
σχολιάζει.

 Η ομάδα αποφασίζει ποιες εκφράσεις του πίνακα δεν είναι συναισθήματα.
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 Στη συνέχεια, η ομάδα κατατάσσει τα συναισθήματα σε ομάδες (πχ. ο θυμός θα βρεθεί στην 
ίδια ομάδα με τον οργή).

 Όταν ολοκληρωθεί  η  κατάταξη των συναισθημάτων,  σχηματίζονται  μικρές  ομάδες,  στις 
οποίες μοιράζει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

 Έργο των μικρών ομάδων είναι να συγκρίνουν την κατάταξη του πίνακα με την κατάταξη 
του παραρτήματος 5.

 Οι μικρές ομάδες διαδοχικά κοινοποιούν τα αποτελέσματά τους μέσω εκπροσώπου τους.
 Στη συνέχεια,  ο/η  συντονιστής/τρια  μοιράζει  στις  μικρές  ομάδες  από μία  ερώτηση από 

αυτές που υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.
 Οι μικρές ομάδες διαδοχικά κοινοποιούν τα αποτελέσματά τους.
 Κλείσιμο: Τα μέλη μοιράζονται την εμπειρία τους από τη συνάντηση και εκφράζουν τις 

δυσκολίες που συνάντησαν. Ο/η συντονιστής/τρια εξηγεί ότι στην επόμενη συνάντηση θα 
εξετάσουν  πώς  μπορεί  να  συνεργαστεί  η  σκέψη  με  τα  συναισθήματα  όταν  παίρνουμε 
αποφάσεις.

8η Συνάντηση:  συνεργασία σκέψης και συναισθημάτων

Στόχοι της συνάντησης: 
 Τα μέλη της ομάδας  να  ονομάσουν και να ομαδοποιήσουν συναισθήματα

Διαδικασία:
 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας ζητάει από τα μέλη της ομάδας να εκφράσουν 

με  ποιους  τρόπους  παίρνουν  αποφάσεις.  Καταγράφει  τις  απαντήσεις,  καθοδηγώντας 
διακριτικά  τα  μέλη να  προσέξουν  τη  σχέση σκέψης και  συναισθημάτων  κατά τη λήψη 
απόφασης.

 Τελικά δημιουργείται ένας πίνακας τρόπων λήψης απόφασης, σαν αυτόν που υπάρχει στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.

 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας, μοιράζει την ιστορία της Ελένης που υπάρχει 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. 

 Ζητάει  να  σχηματιστούν  μικρές  ομάδες,  στις  οποίες  τα  μέλη  θα  συζητήσουν  και  θα 
αποφασίσουν με ποιόν τρόπο θεωρούν ότι πρέπει να πάρει απόφαση η Ελένη.

 Οι ομάδες ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους.
 Στην ολομέλεια γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να δοθεί μια συμβουλή στην Ελένη, με βάση 

τη μέθοδο του χάρτη των διαστάσεων της σκέψης.

9η Συνάντηση:  Η ομάδα "κατασκευάζει μια περίπτωση προς μελέτη" 

Στόχοι της συνάντησης: 
 Τα μέλη της ομάδας  να  κατασκευάσουν μια περίπτωση που θα είναι το παζλ της ομάδας

Γενικά:
Η περίπτωση που θα μελετηθεί από την ομάδα ΑΥ, εξαρτάται από τη φάση ανάπτυξης της ομάδας. 
Γενικά ακολουθούμε την πορεία: 

από το χθες προς το σήμερα
από το άγνωστο προς το γνωστό
από το γενικό προς το ειδικό
από το ξένο προς το προσωπικό 

Μια περίπτωση λοιπόν που θα μελετηθεί από μια ομάδα μαθητών, η οποία βρίσκεται στα πρώτα 
στάδια ανάπτυξής της μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά:

1. Τα γεγονότα να αφορούν στο παρελθόν του ήρωα. 
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2. Ο ήρωας να μην έχει την ηλικία των μελών της ομάδας. 
3. Η περίπτωση να μην εξειδικεύεται 
4. Η περίπτωση να συμβαίνει σε άλλη χώρα, ή σε άλλη πόλη.

Διαδικασία:

Ας παροτρύνουμε λοιπόν την ομάδα να φτιάξει τη δική της περίπτωση προς μελέτη.

Τα βήματα είναι:
1. Επιλογή ήρωα 

   Επιλέγουμε φύλο, όνομα, ηλικία, τόπο, οικογενειακό περιβάλλον, προσωπικά    
    χαρακτηριστικά, σχέσεις, κλπ.  Όταν ολοκληρώσουμε την ιστορία, τότε    
    διαγράφουμε τις περιττές πληροφορίες. 

Έστω ότι επιλέγουμε: Τασία, ετών 17, μαθήτρια Γ΄ Λυκείου, ζει με τη μητέρα της 
στις Σέρρες, ο πατέρας απουσιάζει είναι ναυτικός, με μεγαλύτερο αδελφό που 
εργάζεται  στη  Θεσσαλονίκη.  Η  μητέρα  διατηρεί  ταβέρνα  και  το  σπίτι  είναι 
ακριβώς από πάνω.

2. Επιλογή προβλήματος για το οποίο θα χρειαστεί λήψη απόφασης.
Έστω ότι  επιλέγουμε  ότι  η  Τασία  έχει  κουραστεί  από την πολύμηνη  προετοιμασία  για  τις 
εξετάσεις που έρχονται σε δύο μήνες. Χώρια το άγχος που καθημερινά γίνεται μεγαλύτερο.
3. Επιλογή της στιγμής λήψης απόφασης  η οποία μπορεί να επηρεάσει όλη την υπόλοιπη 
ζωή της ηρωίδας:

Έστω  ότι  επιλέγουμε  η  Τασία  να  έχει  περάσει  πολύ  έντονα  στην  πολυήμερη 
εκδρομή του σχολείου της στην Κρήτη και να νιώθει πολύ βαρύ το φορτίο των 
εξετάσεων.  Το σημαντικό  είναι  ότι  ερωτεύτηκε  ένα  συμμαθητή της  από άλλη 
πόλη,  τον  Νίκο  από  τη  Θεσσαλονίκη.  Σήμερα  είναι  η  τελευταία  μέρα  της 
εκδρομής και ακολουθεί το 15νθήμερο των Πασχαλινών διακοπών. Σκέφτεται να 
ζητήσει  από  τη  μητέρα  της  να  της  επιτρέψει  να  πάει  για  μια  εβδομάδα  στον 
αδελφό  της  στη  Θεσσαλονίκη,  όπου  θα  μπορεί  να  διαβάζει  απερίσπαστη  τα 
μαθήματά της, χωρίς τους ενοχλητικούς θορύβους της ταβέρνας. 
Βέβαια,  είναι  σίγουρο  ότι  θα  πάρει  και  βιβλία  μαζί  της,  αλλά  μάλλον  δεν 
πρόκειται να τα ανοίξει . . .

4. Η ομάδα συμβουλεύει.
Τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν να συμβουλεύσουν την Τασία 

10η  Συνάντηση:  Έλεγχος του θυμού 

Στόχοι της συνάντησης: 
 Τα μέλη της ομάδας  να  ασκηθούν στον έλεγχο των αυτόματων αντιδράσεων λόγω θυμού.

Διαδικασία:
 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας θυμίζει τις τρεις μορφές της αυτόματης σκέψης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7):
1. Η διπολική σκέψη: «άσπρο-μαύρο», «όλα ή τίποτα»
2. Η σκέψη του "πρέπει": οφείλω να δράσω έτσι . . . 
3. Τα αυθαίρετα συμπεράσματα: νομίζω ότι διαβάζω τη σκέψη των άλλων κι ενεργώ 

αμέσως.
 Ο/η  συντονιστής/τρια  της  μαθητικής  ομάδας  υποβοηθάει  την  ομάδα  να  θυμηθεί  τις 

διαστάσεις της σκέψης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).
 Σχηματίζονται δύο υπο-ομάδες με διαφορετικές οδηγίες η κάθε μία  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9)
 Οι δύο υπο-ομάδες παρουσιάζουν τις εκδοχές τους.
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 Στην ολομέλεια, το κάθε μέλος αφού συγκρίνει τις δύο εκδοχές, εκφράζει την άποψή του 
για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για τον ίδιο να εφαρμόσει την μία ή την άλλη εκδοχή. 

 Κλείνοντας, ο/η συντονιστής/τρια συνοψίζει τις απόψεις που ακούστηκαν από τα μέλη.

11η  Συνάντηση:  Έξω, τρώμε καλά; Ποιότητα τροφίμων κατά τις εξόδους.  

Στόχοι της συνάντησης: 
 Τα μέλη της ομάδας  να  αποφασίσουν για την ποιότητα του φαγητού της παρέας.

Διαδικασία:
 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας ζητάει να σχηματιστούν τέσσερις ομάδες και 

να εργαστούν σύμφωνα με τις οδηγίες που μοιράζει στην κάθε ομάδα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10)
 Οι τέσσερις ομάδες παρουσιάζουν τα παιχνίδια ρόλων.
 Στην ολομέλεια, με τη μέθοδο του χάρτη των διαστάσεων της σκέψης, η ομάδα συζητάει τις 

τέσσερις προτάσεις και προτείνει λύσεις. 

12η  Συνάντηση:  Μοναξιά 

Στόχοι της συνάντησης: 
 Τα μέλη της ομάδας  να  συζητήσουν για την κατάσταση "αίσθημα μοναξιάς"

Διαδικασία:
 Τα μέλη της ομάδας καθισμένα σε κύκλο
 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας εξηγεί ότι το κάθε μέλος της ομάδας θα βλέπει 

μια φωτογραφία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11) και θα εκφράζει τις σκέψεις του που σχετίζονται με το 
θέμα της φωτογραφίας.

 Στη συνέχεια ζητάει να φανταστεί η ομάδα ότι η κύρια δυσκολία του νεαρού ατόμου της 
φωτογραφίας είναι η μοναξιά και με βάση αυτή τη δυσκολία να δημιουργηθεί περίπτωση 
προς μελέτη. Η ομάδα δίνει τα εξής στοιχεία για το νεαρό άτομο της φωτογραφίας: όνομα, 
ηλικία, με ποιους ζει. Στη συνέχεια επιλέγουν την αιτία του αισθήματος μοναξιάς.

 Με τη μέθοδο του χάρτη των διαστάσεων της σκέψης, η ομάδα "φωτίζει" την αιτία του 
αισθήματος μοναξιάς του νερού ατόμου της φωτογραφίας και προτείνει λύσεις.

 Ζητείται από κάποια μέλη της ομάδας να ετοιμάσουν ένα σενάριο με την περίπτωση, να 
μοιράσουν ρόλους και να τους παίξουν στην ολομέλεια.

 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας συνοψίζει τα γεγονότα της συνάντησης.

13η  Συνάντηση:  Φιλία και ερωτική σχέση: Αναζήτηση των κυρίαρχων 
                              συναισθημάτων

Στόχοι της συνάντησης: 
 Τα μέλη της  ομάδας  να  αναζητήσουν τα κυρίαρχα συναισθήματα της  φιλίας  όσο και 

κυρίαρχα συναισθήματα της ερωτικής σχέσης

Διαδικασία:
 Ο/η συντονιστής/τρια της μαθητικής ομάδας θυμίζει τα προϊόντα της 7ης συνάντησης και το 

αντίστοιχο παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5)
 Ζητούνται εθελοντές για δύο ομάδες που θα μετέχουν σε θεατρικό παιχνίδι ρόλων.
 Η μία ομάδα έχει τις παρακάτω οδηγίες: 
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"Θα ετοιμάσετε μια σκηνή με ρόλους που θα αποφασίσετε εσείς. Θα πρέπει να δώσετε 
μέσα από αυτή τη σκηνή τα κυρίαρχα συναισθήματα μιας ερωτικής σχέσης"

  Η άλλη ομάδα έχει τις παρακάτω οδηγίες: 
"Θα ετοιμάσετε μια σκηνή με ρόλους που θα αποφασίσετε εσείς. Θα πρέπει να δώσετε 
μέσα από αυτή τη σκηνή τα κυρίαρχα συναισθήματα μιας σχέσης φιλίας"

 Στην  ολομέλεια  συζητούνται  οι  δύο  σκηνές  και  αποφασίζεται  ποια  είναι  τα  κυρίαρχα 
συναισθήματα στην φιλική και ποια στην ερωτική σχέση.

 Η  ομάδα  αναζητεί  από  μνήμης  διάφορες  περιπτώσεις  από  το  σινεμά,  το  θέατρο,  τη 
λογοτεχνία,  την  ιστορία,  την  επικαιρότητα  ή  την  καθημερινότητα,  στις  οποίες 
αναδεικνύονται ερωτικές ή σχέσεις φιλίας. Διερευνούν αν και εδώ ισχύουν τα προηγούμενα 
συμπεράσματα.

14η  Συνάντηση:  Εξάρτηση από ουσίες 

Στόχοι της συνάντησης: 
 Τα μέλη της ομάδας να ασκηθούν για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις  που προκύπτουν 

όταν συναντάνε χρήστες ουσιών

Διαδικασία:
 Ο/η  συντονιστής/τρια  εξηγεί  στα  μέλη  της  ομάδας  ότι  θα  ακούσουν  τη  ιστορία  του 

Γρηγόρη, 15 ετών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12) και στη συνέχεια θα ολοκληρώσουν την ιστορία με 
τη μέθοδο της αυτόματης γραφής.

 Εξηγεί τι είναι η μέθοδος της αυτόματης γραφής:  Γράφεις συνέχεια ό,τι σου κατεβαίνει στο 
μυαλό, χωρίς να σκέφτεσαι, χωρίς να σηκώσεις το στυλό από το χαρτί. Όταν κομπιάζεις και  
δεν γράφεις, τότε σέρνεις το στυλό να σχηματίζει μια ευθεία γραμμή, ώσπου να αρχίσεις να 
γράφεις  και  πάλι.  (καλό  είναι  προηγουμένως  τα  μέλη  της  ομάδας  να  κάνουν  μια  απλή 
πρόβα, γράφοντας για παράδειγμα τι έκαναν τις δύο πρώτες πρωινές ώρες της σημερινής 
ημέρας).  

 Τα μέλη διαβάζουν τη δική τους εκδοχή για τη συνέχεια της αρχικής ιστορίας του Γρηγόρη.
 Όταν ακούγονται όλα τα μέλη, τότε με τη μέθοδο του χάρτη των διαστάσεων της σκέψης 

αποφασίζουν ως ομάδα, τι προτείνουν στον Γρηγόρη να κάνει τη δύσκολη στιγμή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Γενικοί Στόχοι του Θεματικού Δικτύου.

 να υποβοηθηθούν οι μαθητές/τριες στην ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων 
επιβίωσης. 

 να αποφευχθεί ο στιγματισμός, η περιθωριοποίηση και η απομόνωση.
 να αναζητηθούν οι κατάλληλες πολιτικές πρόληψης της παραβατικότητας.
 να εφαρμοστούν παρεμβατικά προγράμματα ειρηνικής επίλυσης διαφορών και 

διαμεσολάβησης.
 να ενδυναμωθεί η θετική λειτουργική σχέση μαθητών με το σχολείο και την 

οικογένεια.
 να εκπαιδευτούν οι μαθητές/τριες σε πρακτικές λήψης απόφασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Πέτρος, 16

Ο Πέτρος 16 ετών, μαθητής της Α΄ Λυκείου, έχει πάθος για τη μουσική και ζει στην Κατερίνη. Από 
όλα τα είδη μουσικής, περισσότερο παθιάζεται με τη ροκ σε όλες τις μορφές της. Με φίλους του 
έχουν σχηματίσει και συγκρότημα. Ο Πέτρος παίζει σαξόφωνο και τρομπέτα. 
Στο συγκρότημα καπνίζουν όλοι εκτός από τον. Πολλές φορές έτυχε να του προσφέρουν τσιγάρο, 
αλλά ο Πέτρος δηλώνει σταθερά μη καπνιστής. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Ταξιδεύουν όλα τα 
παιδιά του συγκροτήματος  για τη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρακολουθήσουν στο Θέατρο Δάσους 
ένα φεστιβάλ ροκ, στο οποίο παίζουν και δύο από τα πιο αγαπητά του συγκροτήματα. Βρίσκονται 
λοιπόν στη σειρά για τα εισιτήρια, αλλά πολύ πριν από το ταμείο, μια μεγάλη ομάδα πανέμορφων  
κοριτσιών που είναι ντυμένα με την ίδια στολή, προσφέρουν δωρεάν πακέτα με τσιγάρα. Ο Πέτρος 
έχει γοητευτεί. Τόσο όμορφα κορίτσια δεν έχει ξαναδεί. Κάποια στιγμή, ένα από αυτά τα κορίτσια 
τον πλησιάζει με χαμόγελο και του προτείνει ένα πακέτο τσιγάρα, βάζοντας στο στόμα του ένα 
τσιγάρο, και τον ρωτάει: «να στο ανάψω;». Ο Πέτρος νιώθει το τσιγάρο στο στόμα του, κοιτάζει 
στα μάτια την κοπέλα και . . .
Οι συμμετέχοντες καλούνται να βοηθήσουν τον Πέτρο να αποφασίσει τι θα κάνει 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Σοφία, 15 ετών

Ο πατέρας μου είναι ιερέας στην Ημαθία. Μεγάλωσα με το μη. Μην ντύνεσαι έτσι, μη μιλάς έτσι, 
μην αργήσεις  το βράδυ,  μην κάνεις  παρέα με την τάδε,  μην συζητάς με τα αγόρια,  μην πας 
σινεμά, μη ξοδεύεις λεφτά. Φέτος στην Α΄ Λυκείου γνωρίστηκα με τη Μαρία, που μας ήρθε από 
ένα νησί. Αρχίσαμε να κάνουμε πολύ παρέα. Ερχόταν στο σπίτι μας, πήγαινα και εγώ στο δικό 
της. Οι γονείς μου τη συμπάθησαν από την πρώτη μέρα. Πολλά πράγματα όμως τα αγνοούσαν. 
Για παράδειγμα, πήγαινα στο σπίτι της όταν οι γονείς της έλειπαν και η Μαρία μου μάθαινε πώς  
να βάφομαι και να ντύνομαι ως σύγχρονη κοπέλα. Δοκίμαζα τα καλλυντικά της και τα ρούχα της 
που κάποια ήταν πολύ προκλητικά και χαιρόμουν που τα φορούσα. Τελευταία δημιουργήσαμε 
στο Facebook το δικό μας γκρουπάκι με τίτλο: "κορίτσια με χαμηλωμένα μάτια". Μέχρις στιγμής 
έχουν  εγγραφεί  περίπου  70  άτομα.  Το ευχάριστο  είναι  ότι  δύο  αγόρια  του  γκρουπ  από την 
Έδεσσα,  μας  πρότειναν  να συναντηθούμε.  Θα κανονίσουν  να έρθουν  στην πόλη μας  για  να 
γνωριστούμε  καλύτερα.  Η  Μαρία  πρότεινε  να  δεχτούμε.  Εγώ  θέλω  να  το  σκεφτώ  και  της 
υποσχέθηκα ότι θα της απαντήσω σήμερα το απόγευμα. Δεν ξέρω τι να κάνω . . .  
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Οι συμμετέχοντες καλούνται να βοηθήσουν τη Σοφία να αποφασίσει ποια απάντηση θα δώσει το  
απόγευμα στη Μαρία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Δημιουργώντας τον χάρτη των διαστάσεων της σκέψης σε μια συγκεκριμένη στιγμή

1. Η χαρτογραφική σκέψη: Η διάσταση της σκέψης που εποπτεύει όλες τις άλλες διαστάσεις και 
καθορίζει την πορεία τους.

2. Η ωφελιμιστική σκέψη:  Η διάσταση της σκέψης που εστιάζει στα οφέλη, στο καλύτερο 
δυνατόν.

3. Η πληροφοριακή σκέψη:  Η διάσταση της σκέψης που συγκεντρώνει τις επαληθευμένες 
πληροφορίες (δεδομένα) αλλά και τις μη επαληθευμένες πληροφορίες (πεποιθήσεις).

4. Η καινοτομική σκέψη:  Η διάσταση της σκέψης που ασχολείται με νέες ιδέες, νέες και 
εναλλακτικές λύσεις.

5. Η επιφυλακτική σκέψη:  Η διάσταση της σκέψης που προβάλει τη σύνεση, τη λογική, την 
αμφισβήτηση του καινούριου.

6.  Η συναισθηματική πύλη: Η διάσταση της σκέψης που επιτρέπει στα συναισθήματα να 
εκφραστούν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Βασικές οικογένειες  συναισθημάτων:

 Αγάπη: φιλικότητα, τρυφερότητα, αφοσίωση, λατρεία, έρωτας.
 Απόλαυση: επιτυχία, χαρά, τέρψη, ηδονή, κέφι, καμάρι, μανία.
 Αποστροφή: περιφρόνηση, δυσφορία, απέχθεια, φρίκη, αηδία.
 Έκπληξη: σοκ, κατάπληξη, θαυμασμός, απορία.
 Θλίψη: λύπη, πίκρα, ακεφιά, καημός, μελαγχολία, κατήφεια
 Θυμός: λύσσα, οργή, αγανάκτηση, εκνευρισμός, εχθρότητα, μίσος.
 Ντροπή: ενοχή, απογοήτευση, τύψεις, εξευτελισμός, μετάνοια.
 Φόβος: άγχος, έγνοια, τρόμος, δέος, φρίκη, σκιάξιμο, τρομάρα.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Να συζητήσετε και να αποφασίσετε, ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές των 
εξής συναισθημάτων: λύπη, μελαγχολία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Να συζητήσετε και να αποφασίσετε, ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές των 
εξής συναισθημάτων: καμάρι, αλαζονεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Να συζητήσετε και να αποφασίσετε, ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές των 
εξής συναισθημάτων: περιφρόνηση, αηδία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
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Να συζητήσετε και να αποφασίσετε, ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές των 
εξής συναισθημάτων: ενοχή, μετάνοια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Να συζητήσετε και να αποφασίσετε, ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές των 
εξής συναισθημάτων: έρωτας, αφοσίωση

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Να συζητήσετε και να αποφασίσετε, ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές των 
εξής συναισθημάτων: αγανάκτηση, μίσος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
Οι πιο βασικοί τρόποι λήψης απόφασης είναι:

1. Σκέφτομαι πολύ πριν αποφασίσω.
2. Αποφασίζω ανάλογα με το πώς αισθάνομαι. Ακολουθώ το   
    συναίσθημά μου.
3. Σκέφτομαι αυτόματα. 

 Διπολική σκέψη (άσπρο ή μαύρο, όλα ή τίποτε )
 Η σκέψη του πρέπει (οφείλω να . . .)
 Αυθαίρετα συμπεράσματα (νομίζω ότι διαβάζω τη σκέψη των  

      άλλων κι ενεργώ ανάλογα).
4. Αφήνω την τύχη να αποφασίσει για εμένα.
5. Πριν αποφασίσω, εναρμονίζω τη σκέψη και το συναίσθημα ώστε να 
    αλληλεπιδρούν ικανοποιητικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

Ελένη, 15

Η Ελένη, 15 ετών, μαθήτρια Α΄ Λυκείου στο Κιλκίς, μόλις σχόλασε και επιστρέφει στο σπίτι. Την 
βαραίνουν οι σκέψεις της. Θα πρέπει να ανακοινώσει αυτές τις μέρες στους γονείς της, την 
απόφαση που πήρε με την παρέα της να παρακολουθήσουν το επόμενο Σάββατο ένα 
αντιρατσιστικό φεστιβάλ ροκ μουσικής που θα δοθεί σε υπαίθριο χώρο του ΑΠΘ με ελεύθερη 
είσοδο. Το φεστιβάλ αρχίζει στις 11:00 το βράδυ και προβλέπεται να λήξει το επόμενο πρωί. Η 
Ελένη περιμένει αυτή τη νύχτα με λαχτάρα, αλλά αισθάνεται μεγάλο βάρος επειδή δεν ξέρει πώς να 
το πει στους γονείς της. 
Το σχέδιο της παρέας για τη νύχτα αυτή είναι το παρακάτω:
Στις 5:00 μμ με το τρένο, από το Κιλκίς για τη Θεσσαλονίκη. 
Στις 7:00 μμ στην Αριστοτέλους για καφέ. 
Στις 9:00 μμ για το Πανεπιστήμιο με τα πόδια. 
Από τις 11:00 το βράδυ μέχρι το επόμενο πρωί στη συναυλία. 
Αν η συναυλία τελειώσει πριν ξημερώσει θα κοιμηθούνε στα χορτάρια. 
Τη επόμενη μέρα επιστροφή στο Κιλκίς.
Όλα αυτά είναι καλά σχεδιασμένα. Πώς όμως θα τα ανακοινώσει στους γονείς της;
Οι συμμετέχοντες καλούνται να βοηθήσουν την Ελένη να αποφασίσει πώς μπορεί να ανακοινώσει τη  
συμμετοχή της στη συγκεκριμένη συναυλία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

Κώστας, 17

1  η   υπο-ομάδα  

Σας δίδεται παρακάτω μια ιστορία. Να παρουσιάσετε στην ολομέλεια, τον τρόπο με τον οποίο  
νομίζετε ότι θα αντιδράσει ο Κώστας, χρησιμοποιώντας την αυτόματη σκέψη:

2  η   υπο-ομάδα  

Σας δίδεται παρακάτω μια ιστορία. Να παρουσιάσετε στην ολομέλεια, τον τρόπο με τον οποίο  
νομίζετε ότι θα αντιδράσει ο Κώστας, χρησιμοποιώντας το χάρτη των διαστάσεων της σκέψης:

Ο Κώστας είναι στην ουρά και περιμένει μαζί με εκατοντάδες άλλα παιδιά, να ανοίξει το 
περίπτερο για να αγοράσει τέσσερα εισιτήρια για τη συναυλία του Σαββάτου. Τα εισιτήρια 
είναι για την παρέα του.  Ο Κώστας δεν τις χωνεύει τις ουρές αλλά έτυχε σε αυτόν ο κλήρος 
να πάρει τα εισιτήρια. 
Περιμένει μαζί με τους άλλους εδώ και δύο ώρες να ανοίξει το ταμείο του περιπτέρου. 
Μπροστά  του  έχει  τουλάχιστον  εκατό  άτομα.  Ευτυχώς  ήρθε  νωρίς,  γιατί  αυτοί  που 
περιμένουν πίσω του είναι περισσότεροι. 
Καθώς περνάει η ώρα, όλο και περισσότερο νιώθει να τον πιέζουν τα σώματα των γύρω. 
Και ενώ αρχικά υπήρχε μια έστω και υποτυπώδης σειρά, σιγά-σιγά αυτή η σειρά γινότανε 
όλο και πιο ασαφής με αποτέλεσμα να μην διακρίνεται πλέον ποιος προηγείται και ποιος 
έπεται. Κάποια στιγμή μάλιστα, μια παρέα τριων παιδιών, με μια αφέλεια, τον ξεπέρασε και 
μπήκε μπροστά του. Δε μίλησε. Σε λίγο, μια δεύτερη παρέα ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο. Α! 
δεν θα τους περάσει. Ο Κώστας αποφασίζει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10

1  η   ομάδα:  
Συμμετέχετε ως παρέα σε ημερήσια εκδρομή του σχολείου σε μια μεγάλη πόλη. Συζητάτε 
το θέμα του μεσημεριανού φαγητού και ακούγονται 4 προτάσεις:
Πρώτη πρόταση:  Να πάρετε τα φαγητά μαζί σας, από το σπίτι σας
Δεύτερη πρόταση:  Να φάτε όλη η παρέα σε φαστφουντάδικο.
Τρίτη πρόταση:  Να μην φάτε καθόλου, για να έχετε χρόνο και χρήμα για 

   άλλες δραστηριότητες
Τέταρτη πρόταση:  Ο καθένας να αποφασίσει μόνος τι θα φάει.
Να μας παρουσιάσετε σε παιχνίδι ρόλων τη συζήτηση της παρέας, η οποία 
όμως θα οδηγείται προς την πρώτη πρόταση.

2  η   ομάδα:  
Συμμετέχετε ως παρέα σε ημερήσια εκδρομή του σχολείου σε μια μεγάλη πόλη. Συζητάτε 
το θέμα του μεσημεριανού φαγητού και ακούγονται 4 προτάσεις:
Πρώτη πρόταση:  Να πάρετε τα φαγητά μαζί σας, από το σπίτι σας
Δεύτερη πρόταση:  Να φάτε όλη η παρέα σε φαστφουντάδικο.
Τρίτη πρόταση:  Να μην φάτε καθόλου, για να έχετε χρόνο και χρήμα για 

   άλλες δραστηριότητες
Τέταρτη πρόταση:  Ο καθένας να αποφασίσει μόνος τι θα φάει.
Να μας παρουσιάσετε σε παιχνίδι ρόλων τη συζήτηση της παρέας, η οποία 
όμως θα οδηγείται προς τη δεύτερη πρόταση.

12



3  η   ομάδα:  
Συμμετέχετε ως παρέα σε ημερήσια εκδρομή του σχολείου σε μια μεγάλη πόλη. Συζητάτε 
το θέμα του μεσημεριανού φαγητού και ακούγονται 4 προτάσεις:
Πρώτη πρόταση:  Να πάρετε τα φαγητά μαζί σας, από το σπίτι σας
Δεύτερη πρόταση:  Να φάτε όλη η παρέα σε φαστφουντάδικο.
Τρίτη πρόταση:  Να μην φάτε καθόλου, για να έχετε χρόνο και χρήμα για 

   άλλες δραστηριότητες
Τέταρτη πρόταση:  Ο καθένας να αποφασίσει μόνος τι θα φάει.
Να μας παρουσιάσετε σε παιχνίδι ρόλων τη συζήτηση της παρέας, η οποία 
όμως θα οδηγείται προς την τρίτη πρόταση.

4  η   ομάδα:  
Συμμετέχετε ως παρέα σε ημερήσια εκδρομή του σχολείου σε μια μεγάλη πόλη. Συζητάτε 
το θέμα του μεσημεριανού φαγητού και ακούγονται 4 προτάσεις:
Πρώτη πρόταση:  Να πάρετε τα φαγητά μαζί σας, από το σπίτι σας
Δεύτερη πρόταση:  Να φάτε όλη η παρέα σε φαστφουντάδικο.
Τρίτη πρόταση:  Να μην φάτε καθόλου, για να έχετε χρόνο και χρήμα για 

   άλλες δραστηριότητες
Τέταρτη πρόταση:  Ο καθένας να αποφασίσει μόνος τι θα φάει.

Να μας παρουσιάσετε σε παιχνίδι ρόλων τη συζήτηση της παρέας, η οποία 
όμως θα οδηγείται προς την τέταρτη πρόταση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12

Γρηγόρης, 15

Ο Γρηγόρης, 15 ετών, ζει με την οικογένειά του στη Χαλκιδική και έχει επισκεφθεί τη θεία του στο 
Παγκράτι της Αθήνας για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Με τα ξαδέλφια του περνάει πολύ 
ωραία, αλλά σήμερα τόλμησε κάτι που το ήθελε πολύ. Να πάει το βράδυ μόνος του στο 
Μοναστηράκι και στου Ψυρρή και να περπατήσει στα σοκάκια, για εμπειρίες. Όμως, ήθελε να είναι 
μόνος του. Έτσι, είπε ένα ψεμματάκι στη θεία του, ότι τάχα θα έκαμε μια βόλτα τριγύρω στη 
γειτονιά, αλλά αυτός πήρε το αστικό και κατέβηκε στο Σύνταγμα. Από εκεί, πήρε την Ερμού. Ήταν 
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βράδυ, αλλά τα δυνατά φώτα δεν τον άφηναν να το καταλάβει. Στο τέλος της Ερμού, όταν έστριψε 
σε ένα στενό σοκάκι κατάλαβε τη διαφορά. Τα φώτα λίγα και οι άνθρωποι αλλιώτικοι. Έβλεπε 
μεθυσμένους να κοιμούνται στο πεζοδρόμιο. Κάποιους να παζαρεύουν ρολόγια. Από κάποια 
μισοσκότεινα παράθυρα ημιυπόγειων διαμερισμάτων να ακούγονται δυνατά τραγούδια και φωνές 
γλεντιού. Ένιωθε την καρδιά του να κτυπάει. Αυτό ήθελε, παντού μύριζε υπόκοσμο και κίνδυνο. 
Συνέχισε στα ακόμα πιο βαθιά στενά. Μια γυναίκα μάλωνε με τον πελάτη της, του ζητούσε 
περισσότερα. Μόλις αυτή είδε το Γρηγόρη τον ρώτησε "παληκαράκι, είσαι για ένα γρήγορο, 30 
ευρώ;;". Την παρέκαμψε κι αυτή συνέχισε τη φασαρία με τον πελάτη της. Σε κάποια στροφή έπεσε 
πάνω σε πέντε-έξι φιγούρες που τον περιτριγύρισαν. Φαινόταν ντοπαρισμένοι. Ένας από αυτούς 
του είπε: "φιλαράκι, έχεις δέκα ευρώ;". Ο Γρηγόρης ένιωσε γύρω του τα πεινασμένα μάτια τους και 
τις ανάσες τους να του χαϊδεύουν το πρόσωπο. Τότε . . . .
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