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Διαδικασία οργάνωσης του project

 Γνωριμία & Χωρισμός σε ομάδες,  ένας αντιπρόσωπος για κάθε 
ομάδα

               *κριτήριο για τον καθορισμό των μελών κάθε ομάδας: ο τόπος 
διαμονής

 Σύνταξη & Υπογραφή του Συμβολαίου της ομάδας του project

 Επιλογή της θεματικής ενότητας «Επικοινωνώ, αισθάνομαι … 
είμαι ο εαυτός μου» και πιο συγκεκριμένα της υποενότητας «Τα 
συναισθήματά μου»

 Ορισμός τίτλου εργασίας → «Τα Συναισθήματα ως Γέφυρες 
Επικοινωνίας με τον Εαυτό μας και τους Άλλους»

 Ατομικές & Ομαδικές δραστηριότητες

 Κολάζ ανά ομάδα με βάση ένα συγκεκριμένο συναίσθημα

 Συζήτηση, αναστοχασμός, τελικά συμπεράσματα



Τι είναι συναίσθημα;

ØΟποιαδήποτε αναταραχή ή αναστάτωση του νου, 
αίσθημα, πάθος, οποιαδήποτε σφοδρή ή εξημμένη ψυχική 
κατάσταση.

ØΑναφέρεται σε ένα αίσθημα και στις συγκεκριμένες 
σκέψεις που προκαλεί, στις ψυχολογικές και βιολογικές 
καταστάσεις που το συνοδεύουν και στο σύνολο των 
τάσεων προς δράση.

ØΗ ένταση και η διάρκειά του ποικίλλουν.



vΤα συναισθήματα επηρεάζουν το σώμα, τις σκέψεις και τις 
αντιδράσεις μας και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις 
μας τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τους άλλους.

vΤα συναισθήματα είναι εκατοντάδες αν λάβει κανείς υπόψη 
του τις προσμίξεις, τις ποικιλίες, τις μεταλλάξεις και τις 
αποχρώσεις όλων αυτών.

ØΤα πιο βασικά συναισθήματα είναι:

 ο θυμός 

 η θλίψη 

 ο φόβος 

 η απόλαυση 

 η αγάπη 

 η έκπληξη 

 η αποστροφή

 η ντροπή



Δραστηριότητες

1. Η σημασία των συναισθημάτων στη ζωή μας

2. «Το νησί των συναισθημάτων»

3. Τα συναισθήματα μετά μουσικής

4. Η παντομίμα των συναισθημάτων

5. Προσεγγίζοντας τα συναισθήματα μέσα από τη ζωγραφική

6. Το ημερολόγιο των συναισθημάτων

7. Μαντέψτε το συναίσθημα



Δραστηριότητα 1: Η σημασία των 
συναισθημάτων    στη ζωή μας

 Καταγραφή διαφόρων συναισθημάτων 

 Συζήτηση των απαντήσεων

 Συνειδητοποίηση της πληθώρας και της ποικιλίας των 
συναισθημάτων και της ελάχιστης απόκλισης που έχουν από 
παρεμφερείς συμπεριφορές ή καταστάσεις.

 Ταξινόμηση σε βασικά και παράγωγα



Δραστηριότητα 2:«Το νησί των συναισθημάτων»

 Παραμύθι με στόχο την αναγνώριση των συναισθημάτων, 
διάκριση από άλλες έννοιες ή καταστάσεις, παρατήρηση 
και κατανόηση της δύναμης και της διάρκειάς τους.

 Περιγραφή της έντασης των συναισθημάτων που νιώσαμε 
εμείς οι ίδιοι, επηρεασμένοι από τα συναισθήματα που 
περιέγραφε το παραμύθι με τον παραπάνω τίτλο.



Δραστηριότητα 3: Τα συναισθήματα μετά 
μουσικής

 Αναπαραγωγή του αγαπημένου μας μουσικού κομματιού

 Συζήτηση για τα συναισθήματα που δημιούργησε σε εμάς 
και τους συμμαθητές μας 



Δραστηριότητα 4:Η παντομίμα των 
συναισθημάτων

 Έκφραση συναισθημάτων χρησιμοποιώντας μόνο 
κινήσεις του σώματος, χειρονομίες και μορφασμούς 

   του προσώπου & προσπάθεια των υπολοίπων να τα 
μαντέψουν.



Δραστηριότητα 5:Προσεγγίζοντας τα 
συναισθήματα  μέσα από τη 

ζωγραφική

 Έκφραση μέσω σχεδίου με στόχο την αναγνώριση 
και κατανόηση των συναισθημάτων



Δραστηριότητα 6: Το ημερολόγιο των συναισθημάτων

 Καταγραφή ημερολογίου για δύο εβδομάδες, στο οποίο  
περιγράφαμε καθημερινά τα συναισθήματά μας και το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά δημιουργήθηκαν. 

 Συζήτηση όλων των ομάδων για τα αποτελέσματα της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας.



Δραστηριότητα 7: Μαντέψτε το συναίσθημα

 Ανάγνωση σεναρίων και συμπλήρωση συναισθημάτων, 
με στόχο να μεταφερθούμε στη θέση κάποιου άλλου, 
καταλαβαίνοντας το αντίστοιχο συναίσθημα. 

 Παράθεση των απαντήσεων και συζήτηση για την 
ενσυναίσθηση (δηλαδή για την ικανότητα να μπαίνουμε 
στη θέση του άλλου)



Κολάζ

ØΚάθε ομάδα κατασκεύασε ένα κολάζ που 
αντιπροσώπευε το συναίσθημα που της έτυχε 

κατόπιν κλήρωσης μεταξύ διαφόρων 
συναισθημάτων. 



ΑΤΡΟΜΗΤΕΣ  → ΧΑΡΑ



BIG BANK → ΘΥΜΟΣ 



PROTECTORS OF THE WORLD → ΑΓΑΠΗ



ΜΠΛΑΟΥΓΚΡΑΝΑ → ΛΥΠΗ



GAMERS → ΦΟΒΟΣ 



Συμπεράσματα

ØΗ πλειοψηφία των μαθητών βρήκε ενδιαφέροντα τον τίτλο του 
project που υλοποιήσαμε. 

ØΑπό όλα όσα βιώσαμε μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες, 
στους περισσότερους  μαθητές έκανε εντύπωση η έκφραση των 
συναισθημάτων με την παντομίμα & το «Το Νησί των 
Συναισθημάτων». 

ØΥπήρχε γενικά καλή συνεργασία τόσο ανάμεσα στα μέλη κάθε 
ομάδας όσο και μεταξύ όλων των ομάδων του τμήματος. 

ØΠριν ασχοληθούμε με το project, γνωρίζαμε λίγα πράγματα για 
τα συναισθήματά μας, τον τρόπο και τις καταστάσεις που τα 
εκφράζαμε, δύσκολα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε τη 
συμπεριφορά τη δική μας και των άλλων. 

ØΗ ενασχόλησή μας με το συγκεκριμένο project μας βοήθησε να 
αναγνωρίζουμε και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, να 
μπαίνουμε στη θέση των άλλων. 

ØΜάθαμε ακόμη για την πληθώρα των συναισθημάτων, για τη 
δύναμη που έχουν, για τον τρόπο που καθορίζουν τη ζωή μας 
και της δίνουν νόημα και σκοπό. 



Τι μάθαμε υλοποιώντας αυτό το project
üΜας ευαισθητοποίησε ως προς τις συναισθηματικές εκδηλώσεις 

των γύρω μας και την ενδεχόμενη ανάγκη τους για βοήθεια.

üΕνίσχυσε την αυτοπεποίθησή μας και την ανάγκη να εκφράζουμε 
άφοβα τα συναισθήματά μας, τόσο τα θετικά όσο και τα 
αρνητικά. 

üΜας βοήθησε να βρούμε μηχανισμούς για να αντιμετωπίζουμε 
την καθημερινότητά μας και να ανατρέπουμε τις 
συναισθηματικές καταστάσεις που νιώθουμε ότι μας 
εγκλωβίζουν.

üΜας έκανε να είμαστε πιο φιλικοί, πιο ανεκτικοί και πιο 
συνεργάσιμοι με τους φίλους και τους συμμαθητές μας. 

üΔιαπιστώσαμε ότι μέσα από μια βιωματική δράση μπορεί ένας 
μαθητής να αποκομίσει χρήσιμες γνώσεις και μάλιστα με πολύ 
ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.



Σας ευχαριστούμε πολύ! 
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