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Παρουσίαση του Οδηγού Δασκάλου
Σκοπός τού παρόντος οδηγού είναι να βοηθήσει τους δασκάλους στην πρακτική εφαρμογή τού
εκπαιδευτικού υλικού, καθώς θα χρειστούν την θεωρητική βάση τής θετικής Ψυχολογίας και τής
εκπαίδευσης χαρακτήρα. Ο οδηγός υπάρχει για να βοηθήσει τούς δασκάλους να εφαρμόσουν τις
δραστηριότητες με σωστό τρόπο, καθώς με τα σχέδια μαθημάτων αποφεύγεται η σύγχυση. Έτσι, όλοι
οι εταίροι θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη τού εν λόγω οδηγού. Οι πέντε ενότητες θα περιλαμβάνουν
οδηγίες σε μορφή σχεδίων μαθημάτων για κάθε μία, τούς στόχους κάθε μίας (ενότητας), και τον δρόμο
επίτευξης τού κάθε στόχου.
Ο Οδηγός αποτελείται από δύο μέρη:
1. Εισαγωγή στην Θετική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Χαρακτήρα, η λογική, ο σκοπός και οι
στόχοι τού HOPEs, η μεθοδολογία για την αποτελεσματική εφαρμογή, και τα αποτελέσματα και
οι συνέπειες.
2.

Αυτό το τμήμα θα είναι πιό πρακτικό και θα περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια, ένα για κάθε μία
από τις 5 ενότητες τού προγράμματος (αυτο-γνωσία, δυνατά στοιχεία χαρακτήρα και αξίες,
θετικά συναισθήματα, ψυχική ανθεκτικότητα, θετικές σχέσεις και συνολική ευτυχία). Κάθε
ενότητα θα περιλαμβάνει τούς στόχους, το σχέδιο μαθήματος, δραστηριότητες και
εκπαιδευτικούς πόρους καθώς και βιβλιογραφία.

Ο παρών οδηγός αποτελείται από 25 μαθήματα (50΄-60΄, το κάθε ένα) + 10΄ για την αξιολόγηση του.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
Εισαγωγή
Τα συναισθήματα είναι παρόντα στην καθημερινή μας ζωή, έτσι και στο σχολικό πλαίσιο και για αυτόν
τον λόγο η συναισθηματική ικανότητα παίζει σημαντικό ρόλο στο ευ ζην, τη μάθηση και τη διδασκαλία.
Η έρευνα καταδεικνύει ότι τα άτομα με υψηλές συναισθηματικές ικανότητες διαχειρίζονται
αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους, διαχειρίζονται το άγχος, αντιμετωπίζουν την αποτυχία με
αισιοδοξία και επιμένουν ενάντια στη δυσκολία (Tait, 2008). Συνεπώς, η προώθηση των
συναισθηματικών δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα επωφελής για την προσαρμογή, την ανάπτυξη και την
ευημερία των ατόμων (Moreira et al., 2010. Shankland & Rosset, 2016. Valiente et al., 2012).
Σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια, μια δυναμική προσέγγιση αναφορικά με τη
συναισθηματική διάσταση στο σχολικό περιβάλλον προωθήθηκε μέσα από την Κοινωνική και
Συναισθηματική Μάθηση, η οποία σταδιακά καθιέρωσε την παρουσία της στα σχολικά προγράμματα
σπουδών (π.χ., Humphrey et al., 2008. Sugai & Horner, 2002). Έρευνα που διενεργήθηκε σε
διαφορετικά προγράμματα κοινωνικής-συναισθηματικής μάθησης κατέδειξε ότι αυτό το είδος
προγραμμάτων συνδέεται με καλύτερη ακαδημαϊκή απόδοση και μάθηση (Zins et al., 2004).
Τα θετικά συναισθήματα συμβάλλουν στην ακαδημαϊκή προσαρμογή διότι ενθαρρύνουν την
εξερεύνηση, τον συνδυασμό διαφορετικών υλικών και τη διεύρυνση στρατηγικών και μεθόδων για την
επίλυση προβλημάτων.
Οι επιδράσεις των θετικών συναισθημάτων γίνονται εμφανείς μέσω της αύξησης των ακαδημαϊκών
επιτευγμάτων, του επιπέδου ικανοποίησης και της ενεργούς συμμετοχής στο σχολείο (Graziano et al.,
2007. Reschly et al., 2008. Valiente et al., 2012). Πιο συγκεκριμένα, τα θετικά συναισθήματα όπως η
χαρά, η ελπίδα, η υπερηφάνεια, η ευχαρίστηση και ο ενθουσιασμός σχετίζονται με την προθυμία για
προσέγγιση, καταβολή προσπάθειας και επανάληψης ενός έργου και της μαθησιακής εμπειρίας
(Ouweneel et al., 2011. Reschly et al., 2008. Suldo et al., 2011). Επιπλέον, οι επιδράσεις των θετικών
συναισθημάτων στη γνωστική διαδικασία βελτιώνουν τη μνήμη, την αντίληψη και την οικοδόμηση
γνώσης διευκολύνοντας τη μάθηση καθώς και τη δημιουργική και ευέλικτη σκέψη, παρέχοντας κίνητρο
για διερευνητική στάση και ενισχύοντας τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (Cohn et al., 2009.
Fredrickson, 2004. Fredrickson et al., 2008. Hinton et al., 2008. Isen et al., 1987).
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Τα θετικά συναισθήματα, επιπλέον, ενισχύουν τα συναισθηματικά (Schmid et al., 2011) και κοινωνικά
(Richards, & Huppert, 2011. Shin, et al., 2011) θετικά αποτελέσματα.
Οι αποτελεσματικές δεξιότητες συναισθηματικής ρύθμισης είναι απαραίτητες, καθώς η
διαδικασία μάθησης ενίοτε συνεπάγεται αρνητικές συναισθηματικές εμπειρίες (π.χ. στρες και άγχος
απόδοσης). Η οικοδόμηση θετικών συναισθημάτων και ευτυχίας στην τάξη έχει συνδεθεί με αυξήσεις
σε σημαντικούς προσωπικούς πόρους, όπως προσαρμοστικές δεξιότητες αντιμετώπισης (Reschly et al.,
2008) και αίσθηση ανθεκτικότητας (Tugade & Fredrickson, 2004. Waugh, & Fredrickson, 2006), που
βοηθούν τους μαθητές να διατηρούν την προσπάθεια και την αποφασιστικότητα ενώ αντιμετωπίζουν
συναισθηματικές δυσκολίες στη διαδικασία μάθησης και στις αλληλεπιδράσεις με τους άλλους. Η
έρευνα δείχνει επίσης ότι τα θετικά συναισθήματα διευκολύνουν την ανάκαμψη από τις εμπειρίες των
αρνητικών συναισθημάτων (Frederickson & Levenson, 1998. Papousek et al., 2010). Όλα αυτά τα
αποτελέσματα καταδεικνύουν τη συμβολή της βίωσης θετικών συναισθημάτων στην ευημερία και την
άνθηση των παιδιών και των εφήβων στα σχολικά πλαίσια.
Η έρευνα στη Θετική Ψυχολογία δείχνει ότι η επιτυχία των προγραμμάτων και των
παρεμβάσεων εξαρτάται από την ενεργό συνεργασία ανάμεσα στους επαγγελματίες διαφορετικών
γνωστικών πεδίων. Επιπλέον, η θετική εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει τόσο προληπτικά όσο και
ως εφόδιο εξέλιξης έχοντας υψηλότερη αποτελεσματικότητα όταν εφαρμόζεται ως προσέγγιση σε
ολόκληρο το σχολείο με πρακτικό πλαίσιο εφαρμογής (Kibe & Boniwell, 2015).
Ορισμένες μελέτες τονίζουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού, των εκπαιδευτικών στρατηγικών και
των διαπροσωπικών σχέσεων στις τάξεις για την ενθάρρυνση της βίωσης συχνών θετικών
συναισθημάτων στους μαθητές (Graziano et al., 2007. Reschly et. al., 2008). Τα θετικά συναισθήματα
μπορούν να διευρύνουν τη σκέψη των μαθητών, την αντιμετώπιση και τη συμμετοχή τους στην
εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη Fredrickson (2001), η εστίαση στα προσωπικά και περιβαλλοντικά δυνατά
στοιχεία στο σχολείο μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να βιώσουν θετικά
συναισθήματα στο σχολείο, ενθαρρύνοντας μια «ανοδική πορεία» επιτυχίας.

Επισκόπηση της ενότητας
Αυτή η ενότητα εστιάζει στα ακόλουθα θετικά συναισθήματα: χαρά, αγάπη, ευγνωμοσύνη και
διασκέδαση. Οι Pekrun, Goets, Titz και Perry (2002), σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση (σχετικά με τα
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συναισθήματα στη μάθηση, τις εξετάσεις και τις επιδόσεις), προσδιόρισαν ένα σύνολο θετικών
συναισθημάτων που έχουν συχνά μελετηθεί και περιλαμβάνουν τα εξής: χαρά, υπερηφάνεια,
ενθουσιασμός, ελπίδα, ευγνωμοσύνη και ανακούφιση. Η ποικιλομορφία των θετικών συναισθημάτων
έχει επίσης τονιστεί από τη Fredrickson (2013) η οποία εντόπισε τα 10 συναισθήματα, που οι άνθρωποι
βιώνουν πιο συχνά στην καθημερινότητά τους: αγάπη, χαρά, ευγνωμοσύνη, ικανοποίηση, ενδιαφέρον,
ελπίδα, υπερηφάνεια, διασκέδαση, έμπνευση και δέος. Η Αγάπη αναγνωρίζεται ως το πιο συχνά
βιωμένο θετικό συναίσθημα. Συνήθως, βιώνεται στις ασφαλείς διαπροσωπικές σχέσεις. Η Χαρά
δημιουργείται, όταν συμβαίνει μια απροσδόκητη καλή κατάσταση / γεγονός. Η Ευγνωμοσύνη
προκύπτει όταν ένα καλό αποτέλεσμα / περιστατικό αποδίδεται σε ένα άλλο άτομο. Οι άνθρωποι
μπορούν να αισθανθούν Διασκέδαση, όταν εμφανίζεται κάποια «μη σοβαρή κοινωνική ασυμφωνία». Η
Έμπνευση προκύπτει, όταν οι άνθρωποι παρακολουθούν μια αξιόλογη δράση ή παράσταση
(Fredrickson, 2013). Σύμφωνα με την Fredrickson (2013) η βίωση θετικών συναισθημάτων βοηθά στη
δημιουργία ανθεκτικών πόρων, και αυτοί οι πόροι είναι διαφορετικοί ανάλογα με το συναίσθημα που
βιώνεται. Η εστίαση σε αυτές τις ικανότητες σκοπεύει να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να
αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων, να ρυθμίζουν
αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους σε διαφορετικές καταστάσεις, να βλέπουν τα πράγματα
σφαιρικά, να έχουν ενσυναίσθηση για τους άλλους, να διατηρούν θετικές σχέσεις και να κάνουν
υπεύθυνες επιλογές.
Προτείνουμε τα μαθήματα να γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την
ευκαιρία να εξασκούν τις δεξιότητές τους.

Σκοποί αυτής της ενότητας
•

•

Να αναπτύξουν συναισθηματική επίγνωση που περιλαμβάνει:
o

να γνωρίζουν καλύτερα τα συναισθήματά τους

o

να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα που εκφράζουν οι άλλοι

o

να επισημαίνουν σωστά τα συναισθήματα

Να εκφράζουν διαφορετικά συναισθήματα
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•

Να μάθουν να αναπτύσσουν θετικά συναισθήματα σε διαφορετικές καταστάσεις: θετικές,
ουδέτερες και δυνητικά αρνητικές

•

Να χρησιμοποιούν τα θετικά συναισθήματα σε διαπροσωπικά πλαίσια.

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 5 μαθήματα (40λεπτά το καθένα) + 10λεπτά για αξιολόγηση.

Ντοσιέ Μαθητή
Κατά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα ετοιμάσουν ορισμένα κείμενα προκειμένου
να ανταποκριθούν στις ασκήσεις. Αυτά μπορούν να συλλεχθούν σε ένα ντοσιέ για να διασφαλιστεί ότι
τα αποτελέσματα αποθηκεύονται και ότι μπορούν να χρησιμεύσουν ως μέσο για υπενθύμιση.

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

15

Teacher's Guide

Μάθημα 1: Αναγνώριση και Έκφραση των Συναισθημάτων
Επισκόπηση του μαθήματος 1
Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο ασκήσεις που έχουν ως στόχο την αναγνώριση και την έκφραση
συναισθημάτων. Οι μαθητές θα ασχοληθούν με εργασίες που θα τους επιτρέψουν να
προβληματιστούν γύρω από τα συναισθήματα και να καταλάβουν ότι τα διαφορετικά συναισθήματα
συνδέονται με διαφορετικές εκφράσεις προσώπου.

Στόχοι
Στο τέλος αυτού του μαθήματος τα παιδιά θα μπορούν:
• Να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά συναισθήματα (θετικά και αρνητικά)
• Να κατανοούν τις διαφορές και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των διαφόρων θετικών
συναισθημάτων
• Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με διαφορετικούς τρόπους.

Λέξεις κλειδιά
Συναισθήματα, εκφράσεις προσώπου

☒
☐
☒
☒
☐
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική

☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων - σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες, ...)
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Ασκήσεις
Ασκήσεις

Άσκηση #1: Αναγνώριση Συναισθημάτων
Άσκηση #2: Έκφραση Συναισθημάτων

Ασκήσεις
Άσκηση #1: Αναγνώριση Συναισθημάτων (15 λεπτά)
Ο δάσκαλος και οι μαθητές κάθονται σε έναν κύκλο. Ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά
ότι

στόχος του μαθήματος είναι να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα

συναισθήματα και τους θέτει τα εξής ερωτήματα: "Τι είναι τα συναισθήματα;
Εισαγωγή

Υπάρχουν διαφορετικά συναισθήματα; Τι μορφές συναισθημάτων μπορούμε να

(2 λεπτά)

βιώσουμε;"
Υλικά: Εικόνες Συναισθημάτων (HOPEs_M1_L1_TG_WS1), κάρτες με τις ονομασίες
συναισθημάτων
(HOPEs_M1_L1_TG_WS2),
μοντέλα
προσώπων
(HOPEs_M1_L1_SH_WS1), η Μαργαρίτα των Συναισθημάτων HOPEs_1_L1_SH_WS2)
και το φύλλο καταχωρίσεων στο Βιβλίο οδηγιών μαθητή (HOPEs_M1_L1_SH_WS3),
χρωματιστά μολύβια και προβολέας (προαιρετικό).
Ο δάσκαλος δείχνει (ή προβάλλει στον τοίχο) διαφορετικές εικόνες
(HOPEs_MLLLTG_WSI) που περιγράφουν τα ακόλουθα συναισθήματα - χαρά, θυμός,
διασκέδαση, θλίψη. Οι μαθητές πρέπει να ερωτηθούν για κάθε εικόνα, προκειμένου

Οδηγίες και

να προωθηθεί ο προβληματισμός και να ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ τους. Για

υλικά

παράδειγμα: Τι αισθάνεται (ο άνθρωπος στην εικόνα); Ποιο συναίσθημα βιώνει; Πώς

(10 λεπτά)

το αναγνωρίσατε; Όταν είμαστε ______ (συναίσθημα) πώς αισθανόμαστε; Είμαστε
καλά; Γιατί; Πώς μπορούμε να δούμε ότι κάποιος είναι _______; Οι άνθρωποι
εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο για καθένα από αυτά τα συναισθήματα; Πώς
μπορούμε να δούμε σε ένα πρόσωπο ποιο συναίσθημα βιώνει κάποιος;

Αναστοχασμός
(3 λεπτά)

•

Τι μάθατε για τον εαυτό σας και για τους άλλους κάνοντας αυτή την άσκηση;

•

Πιστεύετε ότι μπορείτε να εφαρμόσετε κάποια από αυτά στην καθημερινότητά
σας;
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HOPEs_M1_L1_TG_WS1 (εικόνες)

Μάθημα 1: Αναγνώριση και Έκφραση των Συναισθημάτων
Άσκηση #1: Αναγνώριση των Συναισθημάτων

Άσκηση #1: Αναγνώριση και Έκφραση των Συναισθημάτων
Αναγνώριση των συναισθημάτων

(ΘΛΙΨΗ)

Άσκηση #1: Αναγνώριση και Έκφραση των Συναισθημάτων
Αναγνώριση των συναισθημάτων

(ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ)
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Άσκηση #1: Αναγνώριση και Έκφραση των Συναισθημάτων
Αναγνώριση των συναισθημάτων

(ΧΑΡΑ)

Άσκηση #1: Αναγνώριση και Έκφραση των Συναισθημάτων
Αναγνώριση των συναισθημάτων

(ΘΥΜΟΣ)
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Άσκηση #2: Έκφραση Συναισθημάτων (συν. χρόνος: 25 λεπτά)
Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να οργανωθούν σε μικρές ομάδες (3-4 μαθητών)
Εισαγωγή
(10 λεπτά)

και δίνει σε κάθε ομάδα μία κάρτα με την ονομασία ενός συναισθήματος (χαρά,
θυμός, διασκέδαση, θλίψη) (HOPEs_MLLLTG_WS2) και το περίγραμμα ενός
προσώπου (HOPEs_MLLLSH_WSJ). Κάθε ομάδα πρέπει να σχεδιάσει ή να ζωγραφίσει
ένα πρόσωπο που να εκφράζει το προκείμενο συναίσθημα.

Οδηγίες και

Ο δάσκαλος και οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες και όλοι μαζί συζητούν για

υλικά

κάθε μια ξεχωριστά. Ποιο είναι το συναίσθημα που παρουσιάζεται; Πώς εκφράζεται;

(10 λεπτά)

Πώς είναι τα μάτια; Και το στόμα; Έχετε ποτέ αισθανθεί κάτι τέτοιο; Πότε?
Ο δάσκαλος δίνει στους μαθητές τη «Μαργαρίτα των Συναισθημάτων» που
εμφανίζεται στο Βιβλίο οδηγιών μαθητή (HOPEs_MLLLSH_WS2) Στη «Μαργαρίτα των

Αναστοχασμός Συναισθημάτων» κάθε πέταλο αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό θετικό συναίσθημα
(5 λεπτά)

και οι μαθητές πρέπει να γράψουν τον ορισμό / την ερμηνεία τους γι’ αυτό: Χαρά
είναι .... Διασκέδαση είναι .... Υπάρχουν και άλλα 3 πέταλα όπου οι μαθητές μπορούν
να ορίσουν άλλα θετικά συναισθήματα.
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HOPEs_M1_L1_TG_WS2 (κάρτες)

Μάθημα 1: Αναγνώριση και Έκφραση των Συναισθημάτων
Άσκηση #2: Έκφραση Συναισθημάτων

Άσκηση #2: Έκφραση συναισθημάτων (κάρτες)

ΧΑΡΑ

Άσκηση #2: Έκφραση συναισθημάτων (κάρτες)

ΘΥΜΟΣ
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Άσκηση #2: Έκφραση συναισθημάτων (κάρτες)

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Άσκηση #2: Έκφραση συναισθημάτων (κάρτες)

ΘΛΙΨΗ
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Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #2 – Μοντέλο προσώπου (HOPEs_M1_L1_SH_WS1), και Μαργαρίτα των Συναισθημάτων
(HOPEs_M1_L1_SH_WS2), Οικογενειακό ημερολόγιο θετικών συναισθημάτων (βλ. περιγραφή στην
άσκηση γονέων) (HOPEs_M1_L1_SH_WS3)

Άσκηση για το σπίτι
Ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από τους γονείς να συνεργαστούν για να βοηθήσουν τα παιδιά να
εντοπίσουν και να καταγράψουν διαφορετικές καταστάσεις κατά τις οποίες η οικογένεια βίωσε θετικά
συναισθήματα (Υλικό στο Βιβλίο οδηγιών μαθητή HOPEs_M1_L1_SH_WS3).

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική γλώσσα - (1) Απόκτηση νέου λεξιλογίου με τον λεπτομερή ορισμό καθενός από τα
συναισθήματα και το νόημά τους (2) Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου.
Σχέση σχολείου και οικογένειας - (1) Ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών
Μαθηματικά - (1) Οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων - από τα αρχεία των συναισθημάτων στα
ημερολόγια, προσδιορίστε ποια συναισθήματα βιώθηκαν συχνότερα και κατασκευάστε γραφήματα
που να δείχνουν τη συχνότητα εμφάνισης των συναισθημάτων στην ομάδα.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Ντοσιέ Μαθητή
Το ντοσιέ θα περιλαμβάνει τη ‘Μαργαρίτα των Συναισθημάτων’, τις καταχωρίσεις στο οικογενειακό
ημερολόγιο θετικών συναισθημάτων, φωτογραφίες/εικόνες με εκφράσεις συναισθημάτων που
συνέλεξαν οι μαθητές.
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Μάθημα 2: Η συναισθηματική έκφραση και τα μέσα της

Επισκόπηση του μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποτελείται από μία άσκηση. Μέσα από το ομαδικό παιχνίδι - "Τέχνες και
Συναισθήματα" - οι μαθητές εξερευνούν και εκφράζουν τα συναισθήματα τους μέσω της γλώσσας της
τέχνης.

Στόχοι
Στο τέλος αυτού του μαθήματος τα παιδιά θα μπορούν:
•

Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσω της γλώσσας της τέχνης

•

Να προσδιορίζουν τα συναισθήματά τους, θετικά και αρνητικά, με δημιουργικό τρόπο

•

Να δημιουργούν καλλιτεχνικά έργα για να εκφράσουν διαφορετικά συναισθήματα.

Λέξεις κλειδιά
Συναισθήματα, τέχνες

☐
☐
☒
☒
☐
☒

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☒
☒
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική

☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☒ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες...)
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Ασκήσεις
Σύνδεση με το

Ρωτήστε τους μαθητές αν έχουν καταγράψει τυχόν καταστάσεις στο «Οικογενειακό

προηγούμενο

ημερολόγιο θετικών συναισθημάτων» (άσκηση για το σπίτι από το μάθημα 1). Ο

μάθημα

δάσκαλος πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν και να παρουσιάσουν εν

(5 λεπτά)

συντομία οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία θετικά συναισθήματα βιώθηκαν
στην οικογένεια.

Άσκηση

Άσκηση: Τέχνες και Συναισθήματα

Άσκηση: Παιχνίδι “Τέχνες και Συναισθήματα” (συν. χρόνος: 35 λεπτά)
Συστάσεις για την προετοιμασία της άσκησης: Είναι απαραίτητο πριν από την
άσκηση: α) να τυπώσετε και να κατασκευάσετε μαζί με τους μαθητές τα ζάρια (ή
χρησιμοποιήστε κάποια που ήδη έχετε), β)
παιχνιδιού

(HOPEs_M1_L2_TG_WS1)

να εκτυπώσετε τη διαδρομή του
και

το

μοντέλο

ζαριού

(HOPEs_M1_L2_TG_WS2) γ) να ετοιμάσετε τις κάρτες ταυτότητας των ομάδων, έτσι
ώστε κάθε μαθητής να έχει από μία (HOPEs_M1_L2_TG_WS3), δ) να τυπώσετε και
Εισαγωγή

να ετοιμάσετε τις κάρτες των 4 κατηγοριών (HOPEs_M1_L2_TG_WS4).

(5 λεπτά)

Υλικά: Διαδρομή παιχνιδιού και ζάρια, κάρτες με διαφορετικές κατηγορίες
(Μουσική, Ζωγραφική, Γλυπτική, Ιστορίες), κάρτες ταυτότητας των ομάδων, laptop /
iPad / tablet.
Οδηγίες: Πριν από το παιχνίδι και μετά την επεξήγηση των κανόνων, οι ομάδες
πρέπει να οργανωθούν. Κάθε ομάδα έχει μια κάρτα που προσδιορίζει την
ταυτότητά της. Σε κάθε γύρο του παιχνιδιού, και ένας διαφορετικός μαθητής θα
εκπροσωπεί την ομάδα.
Παιχνίδι “Τέχνες και Συναισθήματα”: Τα ζάρια ρίχνονται από ένα μέλος της ομάδας

Οδηγίες και
υλικά
(25 λεπτά)

που έχει επιλεγεί για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Το πιόνι της ομάδας τοποθετείται
στο αντίστοιχο τετράγωνο. Κάθε τετράγωνο έχει ένα σύμβολο που προσδιορίζει μια
κατηγορία (πχ. μουσική, ζωγραφική). Ο δάσκαλος παίρνει μια κάρτα για αυτήν την
κατηγορία και διαβάζει τις οδηγίες σε αυτήν. Η ομάδα πρέπει να φέρει σε πέρας το
περιεχόμενο της κάρτας. Το παιχνίδι τελειώνει όταν μια από τις ομάδες φτάσει στη
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
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γραμμή τερματισμού.
Κατηγορίες:
Μουσική – Κάθε κάρτα έχει τον σύνδεσμο ενός τραγουδιού. Ο δάσκαλος
χρησιμοποιεί αυτόν τον σύνδεσμο στον υπολογιστή για να αποκτήσει πρόσβαση
στη μουσική και να την παίξει. Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να προσδιορίσει τα
συναισθήματα που προκαλεί η μουσική. Μετά, τα μέλη της ομάδας μοιράζονται τα
συναισθήματά τους με όλους τους συμμαθητές, περιγράφοντας το συναίσθημα που
το τραγούδι εκφράζει.
Γλυπτική – κάθε κάρτα έχει την ονομασία ενός συναισθήματος, ένα από τα μέλη της
ομάδας θα είναι ο «γλύπτης» και τα υπόλοιπα θα είναι ο «πηλός». Ο γλύπτης
σχηματίζει τον ‘πηλό’ (δίνοντας στους συμμαθητές του, τόσο στο πρόσωπο όσο και
στο σώμα, τις θέσεις και τις εκφράσεις που επιθυμεί) αναπαριστώντας το
συναίσθημα-στόχο. Όταν το γλυπτό είναι έτοιμο, οι άλλες ομάδες προσπαθούν να
μαντέψουν το συναίσθημα.
Ζωγραφική – κάθε κάρτα έχει ένα έργο ζωγραφικής που υποδηλώνει ένα
συναίσθημα. Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να προσδιορίσει τα συναισθήματα
που προκαλεί το έργο ζωγραφικής. Μετά, πρέπει να μοιραστούν τα συμπεράσματά
τους με όλους τους συμμαθητές.
Ιστορίες – κάθε κάρτα έχει την ονομασία ενός συναισθήματος. Η ομάδα επιλέγει
ένα μέλος για να παρουσιάσει μια κατάσταση/γεγονός που του συνέβη και
προκάλεσε τη βίωση αυτού του συναισθήματος.
Αναστοχασμός Πλέγμα για την αξιολόγηση της άσκησης (Ανακάλυψα … Έμαθα … Μου άρεσε …. Δε
(5 λεπτά)

μου άρεσε) (HOPEs_M1_L2_SH_WS1).

HOPEs_M1_L2_TG_WS1 (διαδρομή παιχνιδιού)
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Μάθημα 2: Η συναισθηματική έκφραση και τα μέσα της
Άσκηση: Παιχνίδι Τέχνες και Συναισθήματα

HOPEs_M1_L2_TG_WS2 (ζάρια)

Μάθημα 2: Η συναισθηματική έκφραση και τα μέσα της
Άσκηση: Παιχνίδι Τέχνες και Συναισθήματα
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HOPEs_M1_L2_TG_WS3 (πιόνια και κάρτες ταυτότητας των ομάδων)

Μάθημα 2: Η συναισθηματική έκφραση και τα μέσα της
Άσκηση: Παιχνίδι Τέχνες και Συναισθήματα
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Σύμβολα για τα
πιόνια
των ομάδων

Τα σύμβολα για τα πιόνια κάθε ομάδας μπορούν να κοπούν και να στερεωθούν σε μικρά αντικείμενα,
όπως: πώματα ή κουμπιά. Εάν έχετε πιόνια ενός άλλου παιχνιδιού μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε.

ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
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Παιχνίδι “Τέχνες και
Συναισθήματα”

Παιχνίδι “Τέχνες και
Συναισθήματα”

Όνομα:

Όνομα:

Παιχνίδι “Τέχνες και
Συναισθήματα”

Όνομα:

Παιχνίδι “Τέχνες και
Συναισθήματα”

Όνομα:

HOPEs_M1_L2_TG_WS4 (κάρτες με τις τέχνες)

Μάθημα 2: Η συναισθηματική έκφραση και τα μέσα της
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

30

Teacher's Guide

Άσκηση: Παιχνίδι Τέχνες και Συναισθήματα

Ακούστε τη μουσική
https://www.youtube.com/watch?v=X8rczg1wPlY

Ακούστε τη μουσική
https://www.youtube.com/watch?v=CeDaFGmAWIA

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα
συναισθήματα που προκαλεί η μουσική.
Το συναίσθημα είναι η διασκέδαση αλλά οι
μαθητές μπορούν να εντοπίσουν και άλλα.
Δεν είναι αναγκαίο να παίξει η μουσική μέχρι το
τέλος

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα
συναισθήματα που προκαλεί η μουσική.
Το συναίσθημα είναι η χαρά αλλά οι μαθητές
μπορούν να εντοπίσουν και άλλα.
Δεν είναι αναγκαίο να παίξει η μουσική μέχρι το
τέλος

Ακούστε τη μουσική
https://www.youtube.com/watch?v=aWIE0PX1uXk

Ακούστε τη μουσική
https://www.youtube.com/watch?v=-ZgRWf-bAiY

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα
συναισθήματα που προκαλεί η μουσική.
Το συναίσθημα είναι η θλίψη αλλά οι μαθητές
μπορούν να εντοπίσουν και άλλα.
Δεν είναι αναγκαίο να παίξει η μουσική μέχρι το
τέλος

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα
συναισθήματα που προκαλεί η μουσική.
Το συναίσθημα είναι η αγάπη αλλά οι μαθητές
μπορούν να εντοπίσουν και άλλα.
Δεν είναι αναγκαίο να παίξει η μουσική μέχρι το
τέλος
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Ακούστε τη μουσική
https://www.youtube.com/watch?v=WYeFCFF1hYg

Ακούστε τη μουσική
https://www.youtube.com/watch?v=d6pGa7oLOBY

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα
συναισθήματα που προκαλεί η μουσική.
Το συναίσθημα είναι η χαρά αλλά οι μαθητές
μπορούν να εντοπίσουν και άλλα.
Δεν είναι αναγκαίο να παίξει η μουσική μέχρι το
τέλος

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα
συναισθήματα που προκαλεί η μουσική.
Το συναίσθημα είναι η ευτυχία αλλά οι μαθητές
μπορούν να εντοπίσουν και άλλα.
Δεν είναι αναγκαίο να παίξει η μουσική μέχρι το
τέλος

Ακούστε τη μουσική
https://www.youtube.com/watch?v=XE1u7crjIG4

Ακούστε τη μουσική
https://www.youtube.com/watch?v=mF3DCa4TbD0

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα
συναισθήματα που προκαλεί η μουσική.
Το συναίσθημα είναι η ελπίδα αλλά οι μαθητές
μπορούν να εντοπίσουν και άλλα.
Δεν είναι αναγκαίο να παίξει η μουσική μέχρι το
τέλος

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα
συναισθήματα που προκαλεί η μουσική.
Το συναίσθημα είναι η θλίψη αλλά οι μαθητές
μπορούν να εντοπίσουν και άλλα.
Δεν είναι αναγκαίο να παίξει η μουσική μέχρι το
τέλος
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Ακούστε τη μουσική
https://www.youtube.com/watch?v=fW8cNHnLXeA

Ακούστε τη μουσική
https://www.youtube.com/watch?v=Iv_fBXhWdGw

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα
συναισθήματα που προκαλεί η μουσική.
Το συναίσθημα είναι ο φόβος αλλά οι μαθητές
μπορούν να εντοπίσουν και άλλα.
Δεν είναι αναγκαίο να παίξει η μουσική μέχρι το
τέλος

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα
συναισθήματα που προκαλεί η μουσική.
Το συναίσθημα είναι ο θυμός αλλά οι μαθητές
μπορούν να εντοπίσουν και άλλα.
Δεν είναι αναγκαίο να παίξει η μουσική μέχρι το
τέλος

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΘΥΜΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ

Ο γλύπτης (ένας μαθητής) δίνει σχήμα στον ‘πηλό’
(βάζοντας την ομάδα του στις θέσεις και εκφράσεις)
που απεικονίζουν το συναίσθημα στόχο.

Ο γλύπτης (ένας μαθητής) δίνει σχήμα στον ‘πηλό’
(βάζοντας την ομάδα του στις θέσεις και εκφράσεις)
που απεικονίζουν το συναίσθημα στόχο.
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ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΘΛΙΨΗ

ΟΡΓΗ

Ο γλύπτης (ένας μαθητής) δίνει σχήμα στον ‘πηλό’
(βάζοντας την ομάδα του στις θέσεις και εκφράσεις)
που απεικονίζουν το συναίσθημα στόχο.

Ο γλύπτης (ένας μαθητής) δίνει σχήμα στον ‘πηλό’
(βάζοντας την ομάδα του στις θέσεις και εκφράσεις)
που απεικονίζουν το συναίσθημα στόχο.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΑΓΑΠΗ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Ο γλύπτης (ένας μαθητής) δίνει σχήμα στον ‘πηλό’
(βάζοντας την ομάδα του στις θέσεις και εκφράσεις)
που απεικονίζουν το συναίσθημα στόχο.

Ο γλύπτης (ένας μαθητής) δίνει σχήμα στον ‘πηλό’
(βάζοντας την ομάδα του στις θέσεις και εκφράσεις)
που απεικονίζουν το συναίσθημα στόχο.
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ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΦΟΒΟΣ

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Ο γλύπτης (ένας μαθητής) δίνει σχήμα στον ‘πηλό’
(βάζοντας την ομάδα του στις θέσεις και εκφράσεις)
που απεικονίζουν το συναίσθημα στόχο.

Ο γλύπτης (ένας μαθητής) δίνει σχήμα στον ‘πηλό’
(βάζοντας την ομάδα του στις θέσεις και εκφράσεις)
που απεικονίζουν το συναίσθημα στόχο.

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα συναισθήματα
που προκαλεί ο πίνακας και να τα μοιραστεί με τους υπόλοιπους.

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα συναισθήματα
που προκαλεί ο πίνακας και να τα μοιραστεί με τους υπόλοιπους.
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Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα συναισθήματα
που προκαλεί ο πίνακας και να τα μοιραστεί με τους υπόλοιπους.

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα συναισθήματα
που προκαλεί ο πίνακας και να τα μοιραστεί με τους υπόλοιπους.

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα συναισθήματα
που προκαλεί ο πίνακας και να τα μοιραστεί με τους υπόλοιπους.

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα συναισθήματα
που προκαλεί ο πίνακας και να τα μοιραστεί με τους υπόλοιπους.
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Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα συναισθήματα
που προκαλεί ο πίνακας και να τα μοιραστεί με τους υπόλοιπους.

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα συναισθήματα
που προκαλεί ο πίνακας και να τα μοιραστεί με τους υπόλοιπους.

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα συναισθήματα
που προκαλεί ο πίνακας και να τα μοιραστεί με τους υπόλοιπους.

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα συναισθήματα
που προκαλεί ο πίνακας και να τα μοιραστεί με τους υπόλοιπους.
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Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα συναισθήματα
που προκαλεί ο πίνακας και να τα μοιραστεί με τους υπόλοιπους..

Η ομάδα πρέπει να συζητήσει και να εντοπίσει τα συναισθήματα
που προκαλεί ο πίνακας και να τα μοιραστεί με τους υπόλοιπους.

ΦΟΒΟΣ

ΑΓΑΠΗ

Η ομάδα επιλέγει ένα μέλος για να μοιραστεί μια
κατάσταση/ γεγονός όπου βίωσε αυτό το
συναίσθημα.

Η ομάδα επιλέγει ένα μέλος για να μοιραστεί μια
κατάσταση/ γεγονός όπου βίωσε αυτό το
συναίσθημα.
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ομάδα επιλέγει ένα μέλος για να μοιραστεί μια
κατάσταση/ γεγονός όπου βίωσε αυτό το
συναίσθημα.

Η ομάδα επιλέγει ένα μέλος για να μοιραστεί μια
κατάσταση/ γεγονός όπου βίωσε αυτό το
συναίσθημα.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

ΘΛΙΨΗ

Η ομάδα επιλέγει ένα μέλος για να μοιραστεί μια
κατάσταση/ γεγονός όπου βίωσε αυτό το
συναίσθημα.

Η ομάδα επιλέγει ένα μέλος για να μοιραστεί μια
κατάσταση/ γεγονός όπου βίωσε αυτό το
συναίσθημα.
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΧΑΡΑ

ΘΥΜΟ

Η ομάδα επιλέγει ένα μέλος για να μοιραστεί μια
κατάσταση/ γεγονός όπου βίωσε αυτό το
συναίσθημα.

Η ομάδα επιλέγει ένα μέλος για να μοιραστεί μια
κατάσταση/ γεγονός όπου βίωσε αυτό το
συναίσθημα.

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Πίνακας για την αξιολόγηση της άσκησης (HOPEs_M1_L2_SH_WS1).

Άσκηση για το σπίτι
Ανακαλύπτοντας συναισθήματα μέσω της ζωγραφικής. Οδηγίες για την οικογενειακή δραστηριότητα: Ο
δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές, με τη βοήθεια ενός μέλους της οικογένειας, να
παρατηρήσουν προσεκτικά τους πίνακες που έχουν στο σπίτι και να προσδιορίσουν τα συναισθήματα
που προβάλλονται (σε έναν ή δύο πίνακες). Αν είναι δυνατόν, οι μαθητές φέρνουν μια φωτογραφία με
τη γραπτή ερμηνεία τους για τους πίνακες (HOPEs_M1_L2_SH_WS2). Εάν δεν υπάρχουν πίνακες στο
σπίτι, μπορούν να φέρουν εικόνες από περιοδικά, καταλόγους, βιβλία ή άλλες πηγές. Το υλικό θα
αναλυθεί και θα μοιραστεί στην ομάδα με στόχο την εξερεύνηση διαφορετικών συναισθημάτων μέσω
της γλώσσας της τέχνης (Ζωγραφική).

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική γλώσσα - (1) Απόκτηση νέου λεξιλογίου με τον λεπτομερή ορισμό και το νόημα καθενός από
τα συναισθήματα (2) Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου.
Σχέση σχολείου και οικογένειας. Ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών.
(3) Καλλιτεχνική έκφραση (μουσική και χορός). Ανάπτυξη γνώσης μέσω της γλώσσας της τέχνης.
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Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Ντοσιέ Μαθητή
Το ντοσιέ θα περιλαμβάνει τις καταχωρίσεις, την περιγραφή της οικογενειακής δραστηριότητας
(γραπτή ερμηνεία και φωτογραφίες) και τον πίνακα αξιολόγησης.
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Μάθημα 3: Τα Θετικά Συναισθήματα και πώς να τα προάγουμε

Επισκόπηση του μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο ασκήσεις. Οι μαθητές θα ασχοληθούν με εργασίες που θα τους
βοηθήσουν να αναγνωρίσουν και να προβληματιστούν για τα δικά τους θετικά συναισθήματα και να
μάθουν πώς να εντοπίζουν ευκαιρίες/ δραστηριότητες για να βιώσουν και να ενισχύσουν τα θετικά
συναισθήματα στον εαυτό τους και στους άλλους.

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
•

Να προσδιορίζουν τα μικρά «καλά πράγματα» στη ζωή

•

Να μάθουν να κάνουν πράξεις καλοσύνης προς τους άλλους

•

Να καταλάβουν πώς οι δραστηριότητες και οι πράξεις τους αλλάζουν τον τρόπο που
αισθάνονται

•

Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις καταστάσεις ή τα γεγονότα που τους
κάνουν να αισθάνονται καλά, ακόμα και αν είναι μικρά.

Λέξεις κλειδιά
Θετικά συναισθήματα, συναισθηματική ανάπτυξη, συναισθηματική έκφραση, καλοσύνη
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☒
☒
☐
☐
☒
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική

☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)

Ασκήσεις
Συνέχεια της άσκησης για το σπίτι από το μάθημα 2 (HOPEs_M1_L2_SH_WS2)
Σύνδεση με

Ρωτήστε τα παιδιά εάν επιλέξαν ένα πίνακα ζωγραφικής στο σπίτι και εάν

το

κατέγραψαν τα συναισθήματα που παρουσιάζονται. Ο δάσκαλος πρέπει να

προηγούμενο βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν και να παρουσιάσουν συνοπτικά τη
μάθημα
(5 λεπτά)

Ασκήσεις

φωτογραφία της ζωγραφικής και τη γραπτή ερμηνεία τους για το θετικό συναίσθημα
που εκφράζεται
Άσκηση #1: Τα μικρά “καλά πράγματα” στη ζωή μου
Άσκηση #2: “Καλοσύνη” είναι το παρατσούκλι μου
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Άσκηση #1: Τα μικρά “καλά πράγματα” στη ζωή μου (συν. χρόνος: 20 λεπτά)
Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να εντοπίσουμε τα πράγματα που αγαπάμε,
τα «καλά πράγματα» στη ζωή. Εξηγήστε στα παιδιά ότι τα «καλά πράγματα» είναι
σκέψεις για καταστάσεις που μας κάνουν να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και με
τους άλλους, ή ευτυχισμένοι που είμαστε ζωντανοί και βιώνουμε τη δεδομένη
κατάσταση. Θα μπορούσαν να λάβουν διάφορες μορφές στη μνήμη μας: εκείνη την
ημέρα που περάσατε το περασμένο καλοκαίρι με τους γονείς και τα ξαδέλφια σας
στην παραλία, αυτό το όμορφο πράγμα που σας είπε ο καλύτερός σας φίλος, μια
ιδιαίτερη μουσική που σας αρέσει να ακούτε, ή ένα φαγητό που σας αρέσει να τρώτε
Εισαγωγή

στα σχολικά διαλείμματα, εκείνη την ημέρα που αφιερώσατε μαθαίνοντας να

(5 λεπτά)

φτιάχνετε κέικ με τη γιαγιά σας, μια εικόνα ενός θαυμάσιου δέντρου που ανθίζει
στην αυλή του σχολείου, ή εκείνη τη στιγμή που πήρατε την καλύτερή σας
βαθμολογία σε ένα τεστ έχοντας μελετήσει τόσο σκληρά για να το πετύχετε.
Εξηγήστε ότι η εστίαση στα θετικά πράγματα στη ζωή μας δεν σημαίνει ότι τα
αρνητικά συναισθήματα δεν είναι σημαντικά. Η σκέψη για τα θετικά πράγματα απλά
μας βοηθά να μην εστιάζουμε ή κατακλυζόμαστε από αρνητικές σκέψεις και
συναισθήματα.
Υλικά: 1 μολύβι και 1 φύλλο δραστηριότητας μαθητή ανά παιδί – “Τα μικρά ‘καλά
πράγματα’ στη ζωή μου” (HOPEs_M1_L3_SH_WS1).
Ζητήστε

από

τα

παιδιά

να

μεταβούν

στο

φύλλο

εργασίας

WS#1

(HOPEs_M1_L3_SH_WS1) στο Βιβλίο οδηγιών του μαθητή. Διανείμετε τα υλικά (1
Οδηγίες και
υλικά
(10 λεπτά)

φύλλο εργασίας – και 1 μολύβι ανά παιδί). Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να
σκεφτούν ό,τι έχουν πιο αγαπημένο, τα δικά τους «καλά πράγματα» στη ζωή.
Οργανώστε τα παιδιά σε ζευγάρια. Κάθε παιδί παίρνει συνέντευξη από τον
συμμαθητή του και γράφει τις απαντήσεις στο φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια
αλλάζουν θέσεις και φύλλα εργασίας. Αυτός είναι ένας τρόπος να γνωρίσουν
καλύτερα τους συμμαθητές τους.
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Κάθε παιδί θα πρέπει να κρατήσει το δικό του φύλλο εργασίας για να υπάρχει στο
ντοσιέ του στο τέλος του μαθήματος. Στο τέλος, πρέπει να καθίσουν τα παιδιά σε
έναν κύκλο. Προτείνετε μια συλλογική συζήτηση (βλ. Αναστοχασμός σχετικά με την
άσκηση). Χρησιμοποιήστε μερικές από τις ερωτήσεις για να συζητήσετε για την
άσκηση.
•

Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να εντοπίσετε τα πράγματα που αγαπάτε;
Εξηγήστε γιατί.

Αναστοχασμός •
(5 λεπτά)

Πώς επηρέασε αυτή η άσκηση τη διάθεσή σας αυτή τη στιγμή;

•

Τι μάθατε για τον συμμαθητή σας και τον εαυτό σας κάνοντας αυτή την άσκηση;

•

Αυτή η άσκηση σας δίνει κάποιες ιδέες που θα θέλατε να δοκιμάσετε μόνοι σας;
Ξέρετε πώς να το κάνετε;

Άσκηση #2: “Καλοσύνη” είναι το παρατσούκλι μου (συν. χρόνος: 20 λεπτά)
Σκοπός της άσκησης είναι να εντοπίσουν τα παιδιά τις ευκαιρίες για να κάνουν
Εισαγωγή
(5 λεπτά)

πράξεις καλοσύνης προς τους άλλους στο σχολείο και να ενισχυθούν οι θετικές
στάσεις και συμπεριφορές.
Υλικά: Φύλλα άσκησης #2 – “Καλοσύνη είναι το παρατσούκλι μου” και ένα
χρωματιστό μολύβι ανά παιδί (HOPEs_M1_L3_SH_WS2)
Ζητήστε

από

τα

παιδιά

να

μεταβούν

στο

φύλλο

εργασίας

WS#2

(HOPEs_M1_L3_SH_W2) στο Βιβλίο οδηγιών του μαθητή. Ολόκληρη η ομάδα
κάθεται σε έναν κύκλο στη μέση του δωματίου. Ζητήστε από τα παιδιά να
συζητήσουν τις ευκαιρίες και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να κάνουν
Οδηγίες και
υλικά
(10 λεπτά)

πράξεις καλοσύνης προς τους άλλους. Κάθε παιδί θα πρέπει να γράψει τις πράξεις
που περιγράφονται από την ομάδα στον 1ο κύκλο του φύλλου δραστηριοτήτων. Στη
συνέχεια, ζητήστε από κάθε παιδί να γράψει στον 2ο κύκλο τις πράξεις καλοσύνης
που έχει το ίδιο ήδη κάνει στο σχολείο.
Στο τέλος προτείνουμε μια συζήτηση (βλ. Αναστοχασμός). Ρωτήστε για τη σημασία
του να κάνει κανείς καλές πράξεις προς τους άλλους και για το πώς αυτό μπορεί να
επηρεάσει τις δικές μας συμπεριφορές και των άλλων. Ζητήστε από τα παιδιά να
σκεφτούν αν αυτό είναι κάτι που κάνουν σε καθημερινή βάση και γιατί το κάνουν ή
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όχι.
•
Αναστοχασμός •
(5 λεπτά)

Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε πράξεις καλοσύνης προς τους άλλους;
Πώς αυτό επηρεάζει τη στάση και τη συμπεριφορά των άλλων κατά τη γνώμη
σας;

•

Πόσο συχνά το κάνετε; Το κάνετε σε καθημερινή βάση; Γιατί το κάνετε ή όχι?

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 - “Τα μικρά ‘καλά πράγματα’ στη ζωή μου”
Άσκηση #2 – “Καλοσύνη” είναι το παρατσούκλι μου
Η άσκηση “ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΟΥ” περιλαμβάνεται επίσης στο Βιβλίο οδηγιών μαθητή.

Άσκηση για το σπίτι
"ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΟΥ" (HOPEs_M1_L3_SH_WS3) στο Βιβλίο οδηγιών μαθητή: Ζητήστε από τα
παιδιά να προσδιορίσουν και να περιγράψουν τις "καλές στιγμές" στη ζωή τους. Πείτε τους να
σκεφτούν καταστάσεις που τους έκαναν να αισθανθούν υπέροχα (ευτυχία, χαρά, διασκέδαση, μαγεία,
ευγνωμοσύνη). Θα πρέπει να σκεφτούν "μικρά πράγματα" όχι μόνο μεγάλα γεγονότα. Οι δάσκαλοι
μπορούν να ζητήσουν από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να εντοπίσουν και να
καταγράψουν τις «καλές στιγμές» στην οικογενειακή τους ζωή. Προτείνετέ τους να σκεφτούν μικρά,
αλλά αγαπημένα γεγονότα, στιγμές ή καταστάσεις που παραμένουν στη μνήμη τους ή τους κάνουν να
χαμογελούν όταν τις θυμούνται.

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική γλώσσα - Ανάπτυξη προφορικών και γραπτών δεξιοτήτων έκφρασης και επικοινωνίας όταν
μοιράζονται με τους άλλους, περιγράφουν και καταγράφουν καταστάσεις και συναισθήματα.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Ντοσιέ Μαθητή
Το ντοσιέ θα περιλαμβάνει τα φύλλα WS1, WS2, WS3. Στις ερωτήσεις της άσκησης για το σπίτι (WS3),
τα παιδιά μπορούν επίσης να απαντήσουν γραπτώς.
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Μάθημα 4: Τα αρνητικά συναισθήματα και πώς να τα επηρεάσουμε

Επισκόπηση του μαθήματος 4
Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο ασκήσεις. Οι μαθητές θα συμμετέχουν σε εργασίες που θα τους
βοηθήσουν να κατανοήσουν τον τρόπο ανάπτυξης και την επίδραση των αρνητικών συναισθημάτων
στους εαυτούς τους και τους άλλους και πώς μπορούν να μετατρέψουν σκόπιμα μια αρνητική διάθεση
σε μια πιο θετική συναισθηματική κατάσταση.

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
•

Να κατανοήσουν πώς ο τρόπος που οι άνθρωποι αναλογίζονται τις καταστάσεις αλλάζει και
τον τρόπο που αισθάνονται και συμπεριφέρονται

•

Να μάθουν πώς να ηρεμούν ή να ενεργοποιούν τον εαυτό τους με τη μουσική

•

Να αυξήσουν τη συναισθηματική τους ρύθμιση με την εκμάθηση πιο θετικών
συμπεριφορών σε δυνητικά αρνητικές καταστάσεις.

Λέξεις κλειδιά:
•

Συναισθηματική ρύθμιση, ρύθμιση συμπεριφοράς, αναπλαισίωση

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

47

Teacher's Guide

☒
☐
☐
☐
☐
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική

☐
☒

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☒ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☒

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο
μάθημα
(5 λεπτά)

Παρουσίαση της άσκησης για το σπίτι (στο σπίτι, με φίλους, στο σχολείο) και
αναστοχασμός - βλ. άσκηση "ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΟΥ" από το Μάθημα 3.
Ρωτήστε τα παιδιά εάν έχουν κάνει την άσκηση για το σπίτι σχετικά με τις
"καλύτερες στιγμές τους στη ζωή" και τι σκέφτονται για αυτήν. Βοηθήστε τους να
επιλέξουν μία κατάσταση και να τη μοιραστούν με την τάξη.
Άσκηση #1: Ο Disc Jockey των Θετικών Συναισθημάτων – “Χορεύοντας στον ήχο της
μουσικής”

Ασκήσεις

Άσκηση #2: Αυξάνοντας τη συναισθηματική ρύθμιση μέσω της κατανόησης της
συμπεριφοράς

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

48

Teacher's Guide

Άσκηση #1: - Ο Disc Jockey των Θετικών Συναισθημάτων - “Χορεύοντας στον ήχο της μουσικής” (συν.
χρόνος: 20 λεπτά)
Σκοπός αυτής της άσκησης είναι να μάθουν τα παιδιά για τη σχέση μουσικής και
συναισθημάτων και πώς μπορεί αυτή να εκφράζεται από το σώμα και τις κινήσεις
τους. Η άσκηση αυτή τα βοηθά επίσης να αναγνωρίσουν ποια μουσική είναι
καλύτερη για αυτά, αν θέλουν να αλλάξουν τη διάθεσή τους (πχ. να
ενεργοποιηθούν, να αισθάνονται ηρεμία και χαλαρότητα, να αισθάνονται
ευτυχισμένα ή χαρούμενα).
Υλικά:

Ποικιλία

ηχογραφήσεων

μουσικής/τραγουδιών/ρυθμών

από

τους

δασκάλους. Κάντε τη μίξη της μουσικής εκ των προτέρων ή ζωντανά στην τάξη
Εισαγωγή

(όπως ένας disc-jockey). Χρειάζεστε έναν Η/Υ/τάμπλετ με στήλες ήχου και τις

(5 λεπτά)

επιλεγμένες εγγραφές μουσικής/τραγουδιών/ρυθμών.
Προετοιμασία: Κάντε εκ των προτέρων μια επιλογή μουσικής/τραγουδιών/ρυθμών
που, κατά την άποψή σας, εκφράζουν καλύτερα ή προκαλούν διαφορετικά
συναισθήματα ή συναισθηματικές καταστάσεις (χαρούμενα, δυναμικά, ήρεμα και
χαλαρά, διασκεδαστικά, εορταστικά, αστεία, γαλήνια, ερωτικά). Φέρτε στην τάξη
την επιλογή μουσικής που κάνατε. Βεβαιωθείτε ότι προσθέσατε διαφορετικά είδη
ρυθμών (rock, hip-hop, rap, χορευτική μουσική, αφρικανικούς ρυθμούς, κλασσική
μουσική, country, techno, Waltz ή Tango, Χριστουγεννιάτικη ή εορταστική μουσική,
κλπ.). Στόχος είναι να υπάρχει ποικιλία. Μπορείτε να αναμείξετε από πριν
διαφορετικά τραγούδια ή να το κάνετε τη στιγμή της άσκησης στην τάξη.
Ζητήστε από τα παιδιά να σκορπιστούν σε όλο το δωμάτιο και προσκαλέστε τα να
αυτοσχεδιάσουν στον χορό με τον ήχο κάθε είδους μουσικής που θα παίξετε. Θα

Οδηγίες και

πρέπει να τους προειδοποιήσετε ότι η μουσική μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια

υλικά

του αυτοσχεδιασμού τους και θα πρέπει να αλλάξουν το συντομότερο δυνατό, να

(10 λεπτά)

ακολουθήσουν τον επόμενο ρυθμό. Παίξτε τουλάχιστον 5 διαφορετικά είδη
μουσικής/ρυθμών διάρκειας 2-3 λεπτών το καθένα. Θα πρέπει να συστήνετε στα
παιδιά να προσπαθήσουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με τις κινήσεις τους
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με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να παρατηρούν τι αισθάνονται με τη μουσική.
Στο τέλος, ζητήστε τους να καθίσουν σε έναν κύκλο και να εκφράσουν προφορικά
αυτά που σκέφτονται σχετικά με αυτή την άσκηση (βλ. ερωτήσεις αναστοχασμού).
Συστάσεις: Βοηθήστε τα παιδιά που δείχνουν έλλειψη συντονισμού με το να
χορέψετε/κινηθείτε μαζί τους για λίγο.
•

Με ποιο συναίσθημα ήταν ευκολότερο για σας να χορέψετε;

•

Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος ρυθμός που έπρεπε να εκφράσετε μέσα από τις
κινήσεις; Γιατί;

•

Ποια μουσική σας άρεσε περισσότερο να χορεύετε; Και η λιγότερο ελκυστική;
Γιατί;

Αναστοχασμός

•

Τι μάθατε για τον εαυτό σας κάνοντας αυτή την άσκηση;

(5 λεπτά)

•

Και πώς νομίζετε ότι οι κινήσεις του σώματός σας αλλάζουν τον τρόπο που
αισθάνεσθε;

•

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη γνώση για να ρυθμίσετε τη δική σας
διάθεση; Αυτή η δραστηριότητα σας έδωσε κάποιες ιδέες για το τι μπορείτε να
κάνετε με τη μουσική όταν είστε λυπημένοι ή θέλετε να νιώσετε πιο
ενεργοποιημένοι και παρακινημένοι;

Άσκηση #2: Αυξάνοντας τη συναισθηματική ρύθμιση μέσω της κατανόησης της συμπεριφοράς (συν.
χρόνος: 20 λεπτά)
Σκοπός αυτής της άσκησης είναι να μάθουν τα παιδιά πιο προσαρμοστικές (και
θετικές) γνωστικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις σε δυνητικά αρνητικές
Εισαγωγή

συναισθηματικές καταστάσεις.

(1 λεπτό)

Υλικά: 1 φύλλο εργασίας της άσκησης #2 "Πώς αντιδρώ;" ανά παιδί
(HOPEs_M1_L4_SH_WS2) πρόσθετα φύλλα χαρτιού, μολύβια και χρωματιστά
μολύβια.

Οδηγίες και

Ζητήστε

από

τα

παιδιά

να

μεταβούν

στο

φύλλο

εργασίας

WS2

Υλικά

(HOPEs_M1_L4_SH_WS2) στο Βιβλίο οδηγιών μαθητή. Κάθε παιδί πρέπει να

(14λεπτά)

επιλέξει από τη λίστα 2 ή 3 καταστάσεις που βιώνει πιο συχνά. Ζητήστε από τα
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παιδιά να σκεφτούν πώς συνήθως αντιδρούν στις καταστάσεις που επέλεξαν. Θα
πρέπει να προσδιορίσουν ποια πιστεύουν ότι είναι η αιτία και τι συνήθως
σκέφτονται, αισθάνονται και κάνουν σε αυτές τις καταστάσεις. Στη συνέχεια, θα
πρέπει να σκεφτούν εάν υπάρχει μια πιο θετική αντίδραση σε μια τέτοια
κατάσταση. Πρέπει να γράψουν τις απαντήσεις τους και να συμπληρώσουν το
φύλλο εργασίας της άσκησης.
Μπορούν επίσης να προσθέσουν κάποια άλλα προσωπικά παραδείγματα
καταστάσεων που τους έχουν πρόσφατα συμβεί και δεν περιλαμβάνονται στη
λίστα. Διανείμετε πρόσθετα φύλλα χαρτιού για την εργασία εάν είναι απαραίτητο.
Συστάσεις: Βοηθήστε τα παιδιά να προσδιορίσουν ποιο πιστεύουν ότι είναι το αίτιο
της κατάστασης. Θυμηθείτε ότι το αποδιδόμενο αίτιο συνδέεται με αυτό που
συνήθως σκέφτεται το παιδί στην προκείμενη κατάσταση. Είναι η συγκεκριμένη
σκέψη (και όχι η κατάσταση από μόνη της) που προκαλεί τα συναισθήματα που
αυτό βιώνει καθώς και τις ακόλουθες συμπεριφορές. Συζητήστε τις αρνητικές
σκέψεις που εκφράζουν τα παιδιά καθώς ερμηνεύουν τις καταστάσεις. Βοηθήστε τα
να βρουν διαφορετικές και πιο θετικές ερμηνείες για τις συγκεκριμένες καταστάσεις
και να ανακαλύψουν πιο θετικές συμπεριφορές.
Αναστοχασμός

•

Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο κάνοντας αυτή την άσκηση; Γιατί;

(5 λεπτά)

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 – Άσκηση για το σπίτι – “Το δικό μου μουσικό κουτί για τα θετικά συναισθήματα”
(HOPEs_M1_L4_SH_WS1)
Άσκηση #2 –– - “Πώς αντιδρώ” – Η συνηθισμένη μου αντίδραση - (μπορεί να ολοκληρωθεί στο σπίτι)
(HOPEs_M1_L4_SH_WS2)

Άσκηση για το σπίτι
Ασκηση # 1 - Ζητήστε από τα παιδιά να κάνουν μια επιλογή από το δικό τους μουσικό κουτί θετικών
συναισθημάτων και να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας "Το δικό μου μουσικό κουτί των θετικών
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συναισθημάτων" (σύνδεση στο HOPEs_M1_L4_SH_WS1 στο Βιβλίο οδηγιών μαθητή). Μπορούν να
απαντήσουν στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται.
Άσκηση #2 - (HOPEs_M1_L4_SH_WS2) - Ζητήστε από τα παιδιά να συμπληρώσουν τις υπόλοιπες
καταστάσεις που παρουσιάζονται στη λίστα της άσκησης #2 για το σπίτι. Ζητήστε τους, αφού
ολοκληρώσουν την άσκηση #2, να ρωτήσουν τους γονείς τους αν ταυτίζονται με τη συνήθη ερμηνεία
των παιδιών τους σχετικά με τις αιτίες, σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές σε κάθε μία από τις
διαφορετικές καταστάσεις.

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Σχέση σχολείου και οικογένειας - Ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών.
Καλλιτεχνική έκφραση (μουσική και χορός). Ανάπτυξη της μουσικής γνώσης και υλοποίηση.
Αναγνώριση μουσικών οργάνων, ρυθμών και μουσικών ειδών.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Ντοσιέ Μαθητή
Στο ντοσιέ να περιληφθούν: η λίστα μουσικών ηχογραφήσεων, τα συμπληρωμένα φύλλα ασκήσεων
(HOPEs_M1_L4_SH_WS2)

και

οι

γραπτές

απαντήσεις

στις

ερωτήσεις

της

άσκησης

#1

(HOPEs_M1_L4_SH_WS1).
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Μάθημα 5: Τα θετικά συναισθήματα σε διαπροσωπικά πλαίσια

Επισκόπηση του μαθήματος 5
Το μάθημα αυτό αποτελείται από τρεις ασκήσεις μέσω των οποίων οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε
εργασίες που υποστηρίζουν τον αναστοχασμό και την κατανόηση των θετικών συναισθημάτων σε
διαπροσωπικά πλαίσια. Επίσης, θα παρουσιαστούν, θα συζητηθούν και θα εφαρμοστούν κάποιες
στρατηγικές ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα θετικά
συναισθήματα.

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:

•

Να προσδιορίζουν τα θετικά συναισθήματα σε διαπροσωπικά πλαίσια

•

Να χρησιμοποιούν τα θετικά συναισθήματα σε διαπροσωπικά πλαίσια

•

Να αναγνωρίζουν τη σημασία του προσδιορισμού και της έκφρασης των συναισθημάτων
(σε διαπροσωπικά πλαίσια)

Λέξεις κλειδιά
Θετικά συναισθήματα, διαπροσωπικά πλαίσια
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☒
☒
☐
☒
☐
☒

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☒

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. Βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το

Παρουσίαση των ασκήσεων για το σπίτι (άσκηση 1 & 2) από το μάθημα 4 και

προηγούμενο

αναστοχασμός. Ρωτήστε τα παιδιά αν έχουν κάνει την άσκηση για το σπίτι και αν

μάθημα/

δημιούργησαν το δικό τους μουσικό κουτί για τα θετικά συναισθήματα. Ρωτήστε

ενότητα

κάποια από τα παιδιά ποια μουσική συμπεριέλαβαν και γιατί και βοηθήστε τα να το

(5 λεπτά)

μοιραστούν με τους υπόλοιπους στην τάξη.
Άσκηση #1: Προσδιορίστε τα θετικά συναισθήματα σε διαπροσωπικά πλαίσια

Ασκήσεις

Άσκηση #2: Χρησιμοποιήστε τα θετικά συναισθήματα σε διαπροσωπικά πλαίσια
Άσκηση #3: Γιατί είναι σημαντικό να μπορείτε να προσδιορίζετε και να εκφράζετε τα
συναισθήματα (σε διαπροσωπικά πλαίσια)
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Άσκηση #1: Προσδιορίστε τα θετικά συναισθήματα σε διαπροσωπικά πλαίσια (συν. χρόνος: 10
λεπτά)
Παρουσιάστε τους στόχους του μαθήματος:

Εισαγωγή
(2 λεπτά)

•

Προσδιορισμός των θετικών συναισθημάτων σε διαπροσωπικά πλαίσια

•

Χρήση των θετικών συναισθημάτων σε διαπροσωπικά πλαίσια

•

Αναγνώριση της σημασίας του προσδιορισμού και της έκφρασης των
συναισθημάτων (σε διαπροσωπικά πλαίσια)

Στη συνέχεια παρουσιάστε μια επισκόπηση της σημασίας των συναισθημάτων στο
εκπαιδευτικό περιβάλλον, του εννοιολογικού ορισμού των συναισθημάτων και των
διαστάσεων της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, τα οποία αποτελούν τη
βάση της ενότητας.
Οδηγίες:

Διανείμετε

το

φύλλο

εργασίας

(HOPEs_M1_L5_SH_WS1)

που

περιλαμβάνει ένα σύνολο εικόνων που οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν κατά τη
Οδηγίες και
υλικά
(5 λεπτά)

διάρκεια αυτής της δραστηριότητας σε όλες τις γραπτές ασκήσεις. Στη συνέχεια,
ζητήστε από τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα
στα συναισθήματα που παρουσιάζονται σε κάθε εικόνα
Υλικά:
•

Φύλλο με τις εικόνες (HOPEs_M1_L5_SH_WS1)

•

Μολύβι, στυλό διαρκείας, χρωματιστά μολύβια

Αναστοχασμός Συζητήστε συνοπτικά γιατί έχουν επιλέξει αυτό το συναίσθημα και πόσο συχνά
(3 λεπτά)

παρουσιάζονται αυτά τα συναισθήματα σε μια τάξη.
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Άσκηση #2: Χρήση των θετικών συναισθημάτων σε διαπροσωπικά πλαίσια (συν. χρόνος: 20 λεπτά)
Η τάξη πρέπει να προετοιμαστεί εκ των προτέρων για το κύκλωμα των
συναισθημάτων και τα σημεία ελέγχου του. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός
χώρος στην τάξη για να κινηθούν οι μαθητές (ενδεχομένως να τοποθετηθούν τα
Εισαγωγή
(5 λεπτά)

τραπέζια και οι καρέκλες στη μια πλευρά). Τοποθετήστε τρία σημεία ελέγχου στην
τάξη (συνδυάστε μερικά τραπέζια σε ένα μεγαλύτερο τραπέζι) και εμφανίστε τις
εργασίες + το απαραίτητο υλικό. Το τέταρτο σημείο ελέγχου (αγάπη) θα
λειτουργήσει ως εργασία που οι μαθητές πρέπει να κάνουν στο σπίτι
(HOPEs_M1_L5_SH_WS4). Πάρτε το χρόνο σας για να εξηγήσετε τις εργασίες που
εμφανίζονται στο φύλλο εργασίας (HOPEs_M1_L5_SH_WS1).
Οδηγίες:
Ξεκινήστε εξηγώντας τη διαδικασία του συναισθηματικού κυκλώματος και του
φύλλου παρακολούθησης των συναισθημάτων στους μαθητές. Διευκρινίστε ότι οι
συμμετέχοντες πρόκειται να εμπλακούν σε ένα συναισθηματικό κύκλωμα που
περιλαμβάνει ένα έργο για κάθε συναίσθημα. Ένα χρονικό διάστημα 10 λεπτών

Οδηγίες και
υλικά
(15 λεπτά)

ορίζεται για κάθε συναίσθημα και οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τα
συναισθήματά τους σε ένα φύλλο κατά τη διάρκεια των εργασιών. Οι μαθητές
χωρίζονται σε ζεύγη και στη συνέχεια ξεκινούν με διαφορετικά συναισθήματα. Όταν
τα 10 λεπτά περάσουν, οι μαθητές κινούνται προς το επόμενο συναίσθημα του
κυκλώματος.
Υλικά:
•

Φύλλο εργασίας για κάθε σημείο ελέγχου (HOPEs_M1_L5_TG_WS1)

•

Φύλλο παρακολούθησης συναισθήματος (HOPEs_M1_L5_SH_WS2)

•

Μολύβι, στυλό διαρκείας

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σε κάθε σημείο ελέγχου, οι μαθητές
Αναστοχασμός
(5 λεπτά)

παρακολουθούν το συναίσθημα που είχαν κατά τη διάρκεια των συναισθηματικών
εργασιών

χρησιμοποιώντας

το

φύλλο

παρακολούθησης

συναισθημάτων

(HOPEs_M1_L5_SH_WS2). Ο δάσκαλος μπορεί επίσης να ζητήσει από τα παιδιά να
συζητήσουν τις δικές τους εμπειρίες στην τάξη.
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HOPEs_M1_L5_TG_WS1 (εργασίες σημείων ελέγχου)
Μάθημα 5: Τα θετικά συναισθήματα σε διαπροσωπικά πλαίσια
Άσκηση #2: Χρήση των θετικών συναισθημάτων σε διαπροσωπικά πλαίσια

Άσκηση #2: Χρήση των θετικών συναισθημάτων σε διαπροσωπικά πλαίσια
Σημείο ελέγχου: ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
"Μια φορά κι έναν καιρό ήταν
ένα αγόρι/κορίτσι στην ηλικία
Θα θέλατε να βοηθήσετε τον Peter/Mary να τελειώσει τη λίστα σας που ονομαζόταν Peter/
γράφοντας τους δικούς σας λόγους για τους οποίους είστε Mary και ήθελε να γράψει μια
ευγνώμονες; Για ποια πράγματα είστε ευγνώμονες; Μπορείτε να λίστα με τους λόγους για τους
γράψετε τις απαντήσεις σας στον παρακάτω χώρο.

οποίους ήταν ευγνώμων. Έτσι

_________________________________________________________

πήρε ένα χαρτί και ένα μολύβι

_________________________________________________________

και άρχισε να γράφει τα

_________________________________________________________

πράγματα

_________________________________________________________

αισθανόταν ευγνώμων. Αλλά

_________________________________________________________

ξαφνικά, το μολύβι έσπασε

_________________________________________________________

και

_________________________________________________________

ολοκληρώσει την εργασία. Θα

_________________________________________________________

θέλατε να βοηθήσετε τον

_________________________________________________________

Peter/Mary να τελειώσει τη

_________________________________________________________

λίστα γράφοντας τους δικούς

_________________________________________________________

σας λόγους για τους οποίους

_________________________________________________________

είστε ευγνώμονες; Για ποια

_________________________________________________________

πράγματα είστε ευγνώμονες;

δεν

Μπορείτε

για

τα

οποία

μπορούσε

να

γράψετε

να

τις

απαντήσεις σας στον κενό
χώρο."
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

57

Teacher's Guide

Άσκηση #2: Χρήση των θετικών συναισθημάτων σε διαπροσωπικά πλαίσια
Σημείο ελέγχου: ΧΑΡΑ

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω ντόμινο με έναν συμμαθητή σας.

Ντόμινο Συναισθημάτων

ντροπαλός

θυμωμένος

χαρούμενος

προσβεβλημένος

έξαλλος

δυστυχισμένος

φοβισμένος

λυπημένος

ευτυχισμένος
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Ντόμινο Μαθηματικών

3/4

1/2

2/3

1/8

3/5

2/4

1/3

4/5

2/2
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Άσκηση #2: Χρήση των θετικών συναισθημάτων σε διαπροσωπικά πλαίσια
Σημείο ελέγχου: ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Διασκέδασε με έναν συμμαθητή σου.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα υλικά που
βρίσκονται πάνω στο τραπέζι.

Άσκηση #3: Γιατί είναι σημαντικό να μπορείτε να προσδιορίζετε και να εκφράζετε τα συναισθήματα
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(σε διαπροσωπικά πλαίσια) (συν. χρόνος: 10 λεπτά)
Σκοπός αυτής της άσκησης είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να
Εισαγωγή

εκφράζουν τα συναισθήματά τους σε διαπροσωπικά πλαίσια. Πείτε εκ των

(1 λεπτό)

προτέρων στους μαθητές να φέρουν παλιά περιοδικά στην τάξη και φέρτε και εσείς
μερικά για κάθε ενδεχόμενο.
Οδηγίες: Ζητήστε από τους μαθητές να κόψουν εικόνες από περιοδικά που να
δείχνουν άτομα με τα συναισθήματα που αναφέρονται στη λίστα για να τα
επικολλήσουν

στα

σχήματα

που

βρίσκονται

στο

φύλλο

εργασίας

(HOPEs_M1_L5_SH_WS3). Μπορούν επίσης να ζωγραφίσουν εικόνες, αν δεν
Οδηγίες και
υλικά

μπορέσουν να βρουν σε περιοδικά.
Υλικά:

(7 λεπτά)

Αναστοχασμός
(2 λεπτά)

•

Φύλλο εργασίας (HOPEs_M1_L5_SH_WS3)

•

Περιοδικά

•

Σχήματα

•

Ψαλίδι

•

Μολύβι, στυλό διαρκείας, χρωματιστά μολύβια

•

Τι μάθατε για τον εαυτό σας και για τους άλλους κάνοντας αυτή την άσκηση;

•

Πιστεύετε ότι μπορείτε να εφαρμόσετε κάποια από αυτά στην καθημερινότητά
σας;

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 – Φύλλο με τις εικόνες (HOPEs_M1_L5_SH_WS1)
Άσκηση #2 – Φύλλο παρακολούθησης συναισθημάτων (HOPEs_M1_L5_SH_WS2)
Άσκηση #3 - Άσκηση κολλάζ που συνίσταται στην αποκοπή εικόνων από περιοδικά που δείχνουν ένα
άτομο με τα συναισθήματα που αναφέρονται στη λίστα (HOPEs_M1_L5_SH_WS3)
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Άσκηση για το σπίτι
Προτείνονται δύο ασκήσεις που πρέπει να διεξαχθούν σε οικογενειακό πλαίσιο. Η πρώτη συνίσταται
στο να αφήσουν τα παιδιά (HOPEs_M1_L5_SH_WS4) κάποιον (τους γονείς / κηδεμόνες τους) να τους
δείξει αγάπη. Η δεύτερη άσκηση (HOPEs_M1_L5_SH_WS5) που προτείνεται, περιλαμβάνει την
περιγραφή των συναισθημάτων που βιώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας ένα
διάγραμμα συναισθημάτων.

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Η άσκηση #1 αλλά και η #2 (προσδιορίστε και χρησιμοποιήστε τα θετικά συναισθήματα σε
διαπροσωπικά πλαίσια) μπορούν να εξερευνηθούν και μέσω άλλων κλάδων (π.χ. θέατρο, τέχνες).
Συνιστούμε στους δασκάλους να ενσωματώσουν αυτό το είδος δραστηριοτήτων στο πλάνο των
μαθημάτων τους όποτε είναι δυνατό.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Ντοσιέ Μαθητή
Η αξιολόγηση αυτού του μαθήματος θα γίνει μέσω μιας εργασίας (κολλάζ ή σχέδιο) κατά την οποία οι
μαθητές θα δείξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν. Αυτές οι εργασίες θα προστεθούν
αργότερα στα ντοσιέ των μαθητών.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΞΙΕΣ & ΔΥΝΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Εισαγωγή
Εισάγετε στα παιδιά το θέμα τών Αξιών και τών Δυνατών Στοιχείων τού Χαρακτήρα. Εξηγήστε οτι οι
αξίες μας, όπως η αγάπη, ο σεβασμός, η υπευθυνότητα και η ειρήνη, είναι πανανθρώπινες αξίες και
έτσι θα βοηθηθούν στην καλλιέργειά τους. Τα δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα είναι επίσης
πανανθρώπινα και μάς βοηθούν να ζήσουμε την ζωή με μεγαλύτερη πληρότητα, καθώς
χρησιμοποιώντας τα νοιώθουμε ενεργοποιημένοι και ικανοποιημένοι.
Πράγματι, η έρευνα καταδεικνύει οτι οι μεγαλύτερες επιτυχίες μας είναι το αποτέλεσμα τής
χρήσης τών προσωπικών δυνατών στοιχείων μας. Τα βασικά δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα είναι
κοινά σε όλους τούς ανθρώπους. Ανεξαρτητα από το πού ζείτε, υπάρχουν 24 βασικά δυνατά στοιχεία
τού χαρακτήρα κοινά για όλους τούς ανθρώπους (13 απ’ο αυτά εξετάζονται στο παρόν εκπαιδευτικό
υλικό). Η διαφορά συνίσταται στο πόσο δυνατά είναι αυτά σε κάθε άτομο.
Ενα ηθικά ώριμο άτομο σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενδιαφέρεται για την ευημερία
τών άλλων, ενσωματώνει το προσωπικό του συμφέρον με τις κοινωνικές ευθύνες , επιδεικνύει
ακεραιότητα, στοχάζεται τις ηθικές επιλογές και επιζητεί την ειρηνική διαχείριση τών συγκρούσεων
(Σύνδεσμος για την εποπτεία και ανάπτυξη τού προγράμματος διδασκαλίας -ASCD, 1988), άρα , γίνεται
ένας καλός πολίτης
Ο δάσκαλος μπορεί να αρχίσει μία συζήτηση σχετικά με το τι είναι οι αξίες και τα δυνατά
στοιχεία τού χαρακτήρα , και γιατί είναι σημαντικά.
Γενικοί στόχοι τών 6 σχεδίων μαθημάτων που ακολουθούν:
•

Να εντοπίσουν τις προσωπικές τους στάσεις και αξίες που επηρεάζουν το ευ ζην και την
αυτοεκτίμησή τους

•

Να κατανοήσουν πώς ο σεβασμός τού εαυτού μας και τών άλλων συμβάλλουν στην
αυτοεκτίμηση τών ανθρώπων (ανοχή, καλοσύνη, ευγένεια , φιλία, σεβασμός τών άλλων)

•

Να αποκτήσουν δεξιότητες αυτο-ελέγχου για την επίτευξη προσωπικής ευημερίας
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•

Να αποκτήσουν υπευθυνότητα για τον εαυτό τους και τους άλλους

•

Μέσα από την καλλιέργεια των αρετών να αναπτύξουν θετικές κοινωνικές δεξιότητες

•

Να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων ώστε να λαμβάνουν
υπεύθυνες αποφάσεις

•

Να αποφεύγουν βλαπτικές συμπεριφορές όπως : βία, χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, και
άλλες επιβλαβείς συμπεριφορές.

Αυτή η ενότητα αποτελείται από 6 μαθήματα ( 40΄/το κάθε ένα) + 10΄για αξιολόγηση.

Ντοσιέ
Στο τέλος τής ενότητας “Αξίες και Δυνατά Στοιχεία τού Χαρακτήρα”, οι μαθητές θα παράξουν ποικίλο
υλικό όπως ζωγραφιές, γραπτά, κλπ. Επιπλέον, στο τέλος κάθε σχεδίου μαθήματος, υπάρχει ένα φύλλο
καταγραφής του αναστοχασμού τών δραστηριοτήτων. Όλο το παραπάνω υλικό θα συλλεχθεί στο
ντοσιέ ώστε να εξασφαλισθεί η διαφύλαξη τών αποτελεσμάτων αλλά και να μπορούν επίσης αυτά να
χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο συζήτησης.
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Μάθημα 1: Αγάπη

Επισκόπηση μαθήματος 1
Το μάθημα αποτελείται από τρείς ασκήσεις. Οι μαθητές θα εμπλακούν σε ασκήσεις και
δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν , να καταλάβουν και να στοχασθούν
σχετικά με την αγάπη.
•

Κατανόηση τού τί είναι η Αγάπη , και γιατί είναι σημαντική,

•

Πώς δείχνουμε την αγάπη μας?

•

Είδη αγάπης,

•

Πράξεις αγάπης,

•

Αμοιβαιότητα τής αγάπης

Στόχοι
Στο τέλος τού μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να:
•

Να εντοπίζουν τις προσωπικές τους στάσεις που επηρεάζουν την ευτυχία τους και την
αυτοεκτίμησή τους

•

Να κατανοούν πώς οι εκδηλώσεις

αγάπης προς τον εαυτό μας και τους άλλους

συμβάλλουν στην αυτοεκτίμηση τών ανθρώπων

Λέξεις Κλειδιά
Αγάπη, σκέψεις, αισθήματα, πράξεις

Αυτή η ενότητα αποτελείται από 6 μαθήματα (40΄ το κάθε ένα) + 30΄για την αξιολόγηση.
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☐
☒
☐
☒
☒
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. Βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
πρηγούμενο

Παρουσίαση και/ή συζήτηση τών εξωτερικών δραστηριοτήτων (δύο ασκήσεις

μάθημα /

προτείνεται να εκτελεσθούν σε οικογενειακό περιβάλλον) από το μάθημα 5,

ενότητα

ενότητα 1 και συζήτηση

(5 λεπτά)
Άσκηση #1: Τι είναι Αγάπη?
Ασκήσεις

Άσκηση #2: Κύμματα καλοσύνης
Άσκηση #3: Ευτυχισμένα χέρια
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Άσκηση #1: Τι είναι η αγάπη? (συνολοκός χρόνος : 10 Λεπτά)
Γνωρίστε στους μαθητές τούς στόχους τού σχεδίου μαθήματος και τις ασκήσεις.
Ξεκινήστε μία συζήτηση μέσα στην τάξη για την Αγάπη,τα είδη Αγάπης, τί θα
μπορούσε να περιλαμβάνει. Λέξεις που συνδέονται με την Αγάπη θα μπορούσαν να
είναι

φροντίδα,

καλοσύνη,

ενσσυναίσθηση,

συμπόνια,

έννοια,

υπομονή,

γενναιοδωρία κλπ. Οι πράξεις μπορεί να περιλαμβάνουν την βοήθεια σε ένα άτομο
που την χρειάζεται, να είσαι εκεί για τους άλλους σε δύσκολες στιγμές, να δώσεις
χρόνο και χρήμα και άλλους πόρυς για να επωφεληθεί κάποιος άλλος. Κάνετέ τους
να σκεφθούν γιατί είναι σημαντικό να δείχνουμε την αγάπη μας στους άλλους.
Εξυπακούεται, οτι η αγάπη ξεκινά με την αγάπη προς τον εαυτό μας και ακολούθως
επεκτείνεται και προς τους άλλους.
Διαφορετικά είδη Αγάπης :
Η αγάπη που άχουμε για τον εαυτό μας(αυτοσυμπόνια)
Η μητρική και η πατρική αγάπη.
Εισαγωγή

Η αγάπη τών παιδιών προς τούς γονείς, ακόμη και μετά την ενηλικίωσή τους.

(2 λεπτά)

Αδελφική αγάπη.
Οικογενειακή αγάπη, όπου οι οικογένεις νοιάζονται μεταξύ τους ακόμη και αν
έχουν αλληλοπικραθεί ή κάποια άτομα τής οικογένειας έχουν φύγει πολύ μακριά.
Η αγάπη τών παππούδων/γιαγιάδων για τα εγγόνια τους.
Η αγάπη μεταξύ φίλων(διαφορετική από αυτήν τών ζευγαριών).
Η αγάπη τού ζεύγους όπου δύο άνθρωποι είναι ερωτευμένοι και θέλουν να ζούν
μαζί.
Η αγάπη τών ανθρώπων για τα οικόσιτα ζώα τους ή για άλλα ζώα που φροντίζουν.
Η αγάπη για την μουσική, τον χορό ,τις τέχνες.
Η αγάπη για την μάθηση, την εργασία, την μελέτη, τον αθλητισμό, τα σπόρ, τις
συλλογές πραγμάτων κλπ..
Η αγάπη για την κουλτούρα, την δικαιοσύνη,την αμεροληψία.
Η αγάπη για την ζωή
Εξηγείστε οτι αγάπη δεν είναι μόνο τα αισθήματα και οι σκέψεις, αλλά και οι
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πράξεις μας, οτι μπορούμε να δείξουμε την αγάπη μας με πράξεις. Μία πράξη θα
μπορούσε να είναι απλά να ακούς ενεργητικά αισθανόμενος τον άλλον και
μπαίνοντας στη θάση του
Βοηθήστε τους μαθητές να σκεφτούν λέξεις, σκέψεις, δράσεις και τύπους αγάπης.
Κάντε τους να σκεφτούν τι τους κάνει να αισθάνονται ότι τους αγαπούν και τρόπους
με τους οποίους μπορούν να δείξουν αγάπη, και ζητήστε τους να γράψουν τις ιδέες
τους στο φύλλο εργασίας (HOPEs_M2_L1_SH_WS1). Στο τέλος, προτείνετε μια
ομαδική συζήτηση για τις καταστάσεις που περιγράφηκαν.
Οδηγίες και
υλικά
(6 λεπτά)

Υλικά: 1 μολύβι και το φύλλο εργασίας (HOPEs_M2_L1_SH_ WS1).
Ειδικές οδηγίες:
Σε ζεύγη,ζητήστε τους να σκεφτούν τι σημαίνει η αγάπη γι΄αυτούς.
•

Αναστοχασμός •
(2 λεπτά)

Τι μάθατε από αυτήν την άσκηση;
Θεωρείτε σημαντικό να δείχνουμε την αγάπη μας; Πώς σάς κάνει αυτό να
αισθάνεσθε;

•

Πώς κάνει τους άλλους να αισθάνονται;

Άσκηση # 2 : Κύματα καλοσύνης (συνολικός χρόνος 10 λεπτά)
Εισαγωγή (1
λεπτό)

Η αγάπη μπορεί να εξωτερικευθεί μέσα από πράξεις μας προς τούς άλλους. Αυτή η
άσκηση βοηθά τούς μαθητές να καταλάβουν τίς πράξεις καλοσύνης and και πώς
ωφελούνται αμφότεροι , αυτός που την προσφέρει και αυτός που την εισπράτει.
Υλικά: Μία μπάλλα
Ειδικές οδηγίες: Αφού προηγήθηκε συζήτηση σχετικά με τούς τρόπους (ενέργειες)
που δείχνουμε την αγάπη μας στούς άλλους, βάλτε τα παιδιά να σχηματίσουν ένα

Οδηγίες και

κύκλο. Αρχίστε την συζήτηση με το ότι όταν είμαστε καλοί με τούς άλλους, είναι

υλικά (7

πιθανό (αλλά όχι πάντα) οτι αντίστοιχα θα είναι και οι άλλοι καλοί μαζι μας, ή

λεπτά)

ακόμη και να προσφέρουν την καλοσύνη τους σε άλλους. Υποθέστε οτι η μπάλλα (
δείξτε την στους μαθητές) είναι μία πράξη καλοσύνης που πετάτε στον ωκεανό .
Αλλά κάθε φορά που την πετάτε στον ωκεανό, ανεξάρτητα από το πόσο δυνατά και
μακριά την πετάτε, τα κύμματα την φέρνουν πίσω σε σάς. Το ίδιο συμβαίνει με τα
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λόγια και τις πράξεις φροντίδας που προσφέρουμε στους άλλους, τούς
προσφέρουμε και πριν το γνωρίσουμε, κάποιος άλλος μάς δείνει οτι οι άλλοι
νοιάζονται για μάς. Αρχίστε το παιχνίδι κρατώντας την μπάλλα και μοιραστείταε μία
πράξη σας καλοσύνης, και συνεχίστε πετώντας την μπάλλα στους μαθητές, Βάλτε
τους να μοιραστούν λόγια ή πράξεις, όταν τελειώσει ο μαθητής δίνει την μπάλλα σε
άλλον συμμαθητή του. Εάν οι μαθητές δυσκολεύονται να σκεφτούν μία πράξη
τους, μπορούν να αναφέρουν μία πράξη που εισέπραξαν , ή που υπήρξαν
μάρτυρες, ή που άκουσαν.
Αυή η ιδέα μπορεί επίσης να εξηγηθεί μέσω τού φαινομένουτού κυμματισμού.
Όπως όταν ρίχνουμε ένα βότσαλο στη θάλασσα σχηματίζονται ομόκεντρα μικρά
κύμματα, έτσι και όταν κάνεις μία καλή πράξη αυτό επηρεάζει τούς γύρω σου, με
αποτέλεσμα την επέκταση τής καλοσύνης. Η πράξη μπορεί να μην επιστρέψει σε
σένα, αλλά μπορεί να επηρεάσει κάποιο άλλο άτομο. Το ενδιαφέρον και το
νοιάξιμο κάνει τον κόσμο καλύτερο για όλυς μας.
Ο δάσκαλος μπορεί να φωτογραφίσει τούς μαθητές καθώς αυτοί παίζουν και να
εκτυπώσει μία για κάθε παιδί ώστε να συμπεριληφθεί στο ντοσιέ τους.

Αναστοχασμός
(2 λεπτά)

•

Πώς επηρέασε αυτή η άσκηση την διάθεσή σας αυτήν την στιγμή;

•

Κάνοντας αυτήν την άσκηση τι μάθατε για τον εαυτό σας;

•

Σάς έδωσε η άσκηση αυτή κάποιες ιδέες για τον εαυτό σας που θα θέλατε να
δοκιμάσετε; Ξέρετε πώς να το κάνετε; Ακούσατε σήμερα από τούς συμμαθητές
σας κάποια καλά παραδείγματα;

Άσκηση #3 : Χαρούμενα χέρια (συνολικός χρόνος 20 λεπτά)
Αυτή η άσκηση σχεδιάσθηκε έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές οτι ο
Εισαγωγή
(2 λεπτά)

καθένας έχει θετικά στοιχεία και τούς βοηθά να τα εντοπίσουν. Επιπλέον, βοηθά
τούς μαθητές να συνειδητοποιήσουν ποιόν/τι αγαπάνε και τις δεξιότητες που έχουν
να προσφέρουν στον κόσμο. Δημιουργεί καλή και υποστηρικτική ατμόσφαιρα,
καθώς οι μαθητές καλούνται να βρούν θετικά στοιχεία στους συμμαθητές τους.

Οδηγίες και

Υλικά: κομμάτι από χαρτί διαφόρων χρωμάτων, ψαλίδι,χρωματιστά μολύβια,
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

72

Teacher's Guide

υλικά
(15 λεπτά)

ταινία. Επιπρόσθετα: κάθε υλικό που θα βοηθούσε την δημιουργικότητα όπως
μπογιές, μαρκαδόροι κλπ.
Ειδικές οδηγίες: Ο δάσκαλος εμπλέκεται στο παιχνίδι, καθώς πρέπει να βεβαιωθεί
οτι ΟΛΑ τα σχόλια είναι ΘΕΤΙΚΑ . Έτσι είναι ο τελευταίος που γράφει σχόλιο στο
“χέρι”.
Βήμα 1 : Μοιράστε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί σε όλα τα παιδιά μαζί με τα υπόλοιπα
υλικά, ζητήστε τους να ιχνογραφίσουν πάνω του το περίγραμμα τού χεριού τους
μέχρι τον αγκώνα και κατόπιν να αποκόψουν αυτό το περίγραμμα. Όταν
τελειώσουν , πρέπει να γράψουν το όνομά τους πάνω σε αυτό και να το δώσουν
στο παιδί που κάθεται δίπλα τους.Ο μαθητής που παίρνει το χέρι τού συμμαθητή
του θα γράψει ένα θετικό σχόλιο στον βραχίωνα σχετικά με κάτι που τού αρέσει
στον συμμαθητή του, το διπλώνει και το δίνει στο επόμενο παιδί. Έτσι, όλα τα χέρια
περνάνε από όλα τα παιδιά, όπου γράφουν θετικά σχόλια για αυτούς. Ο δάσκαλος
είναι ο τελευταίος που σχολιάζει καθώς πρέπει να βεβαιωθεί οτι όλα τα σχόλια
είναι θετικά. Το αποτέλεσμα είναι οτι κάθε παιδί έχει το “χέρι” του με θετικά
σχόλια από τούς συμμαθητές του, και αυτό είναι αμοιβαίο.
Βήμα 2 : Όταν τελειώσουν με το χέρι, δώστε τους άλλο ένα κομμάτι χαρτί για να
ζωγραφίσουν μία μεγάλη καρδιά και να αποκόψουν το περίγραμμά της όπως
κάνανε και με το χέρι. Τούς ζητάτε ναα γράψουν μέσα στο περίγραμμα τής καρδιάς
τα ονόματα τών ανθρώπων, ζώα , φυτά, πλάσματα που αγαπάνε.
Βήμα 3: Μοιράστε τους από ένα ακόμη κομμάτι χαρτιού και ζητήστε τους να
ζωγραφίσουν ένα χαμογελαστό πρόσωπο, όπου θα σημειώσουν τί δεξιότητες έχουν
να προσφέρουν στούς άλλους και στον κόσμο.
Βήμα 4: Βάλτε τα παιδιά να τοποθετήσουν μαζί το χέρι, την καρδιά και το πρόσωπο
και συζητήστε με ποιούς τρόπους μπορούν να συνεισφέρουν για ένα καλύτερο
κόσμο χρησιμοποιώντας αυτά τα μέλη.

Αναστοχασμός
(3 λεπτά)

•

Τι μάθατε για τον εαυτό σας κάνοντας αυτήν την άσκηση;

•

Πώς αισθανθήκατε όταν μάθατε τι έγραψαν για σάς οι συμμαθητές σας;

•

Πώς αισθανθήκατε όταν είπατε θετικά σχόλια για τούς συμμαθητές σας;
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•

Πιστεύετε οτι μπορείτε να εφαρμόσετε κάποια από αυτά στη ζωή σας;

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 – Στοχασμός για το τί είναι η αγάπη (HOPEs_M2_L1_SH_WS1)

Άσκηση για το σπίτι
Στο βιβλίο οδηγιών μαθητή υπάρχουν δύο επιπλέον ασκήσεις. Η 1η άσκηση είναι να γράψουν ένα
γράμμα στον εαυτό τους , εξηγώντας τούς λόγους που τον αγαπάνε (HOPEs_M2_L1_SH_WS2). Στη 2η
άσκηση μπορούν να γράψουν “κάρτες αγάπης” στούς ανθρώπους που αγαπάνε και να τούς τις δώσουν
(HOPEs_M2_L1_SH_WS3).

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική γλώσσα - (1) Απόκτηση νέου λεγιλογίου που αφορά την αγάπη και το νόημά της. (2) Ανάπτυξη
δεξιοτήτων γραπτής και προφορικής έκφρασης και επικοινωνίας όταν μοιπάζονται ή γράφουν κάτι.
Τέχνες – Μαθαίνουν να ζωγραφίζουν και να κάνουν κολάζ
Σωματική εκπαίδευση– Μαθαίνουν πώς να πετάνε και να πιάνουν την μπάλλα.

Μεθοδολογία αξιολόγησης και ντοσιέ μαθητή
Κάθε ντοσιέ τού μαθητή μπορεί να περιλαμβάνει; ζωγραφιές από την άσκηση “Χαρούμενα χέρια,” το “
γράμμα στον εαυτό μας” και τις “κάρτες αγάπης” φωτογραφίες από την άσκηση “Κύματα καλοσύνης”
και το φύλλο αναστοχασμού τους στο τέλος τού σχεδίου μαθήματος.

Περαιτέρω μελέτη
Empathy/ Fairness, Lesson 3.11. (2011). Lesson Plans & Songs for free download (Direct Method).
Retrieved from: http://94.200.39.154/com/cr/cr.aspx?Prefix=bisse&ContentID=33
Lewis, A, B. (2000). Being your best: character building for kids 7-10.
Character building for kids 7-10. Free spirit: Minneapolis (as cited though in Dilworth
Elementary

Character

Education

Caring

–

December,

retrieved

http://schools.cms.k12.nc.us/dilworthES/Documents/Character%20Education/Carin

from
g.pdf)
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Love / Sharing, Lesson 2.11. (2011). Lesson Plans & Songs for free download (Direct Method).
Retrieved from: http://94.200.39.154/com/cr/cr.aspx?Prefix=bisse&ContentID=33
Women’s

and

children’s

health

network.

(n/d).

Love.

Retrieved

from:

http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetailsKids.aspx?p=335&np=287&id =2856
Χαραλάμπους,

Ν.

(2009).

«ΑΡΕΤΗ»

Ένα

πρόγραμμα

εκπαίδευσης

χαρακτήρα.

Theopress,

Λευκωσία.
Χαραλάμπους, Ν. (2010). Πρόγραμμα «ΑΡΕΤΗ» Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτή. Theopress, Λευκωσία.
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Μάθημα 2: Υπευθυνότητα

Επισκόπηση του μαθήματος 2
Το μάθημα αποτελείται από τρείς ασκήσεις. Οι μαθητές θα εμπλακούν σε ασκήσεις και δραστηριότητες
που θα τούς βοηθήσει να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να σκεφτούν σχετικά με την
υπευθυνότητα και ειδικώτερα:
•

Να κατανοήσουν την υπευθυνότητα και να μπορούν να εντοπίσουν τήν υπεύθυνη
συμπεριφορά.

•

Να κατανοήσουν τις συνέπειες τής ανεύθυνης συμπεριφοράς.

Στόχοι:
Στο τέλος τού μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν :
•

Να εντοπίσουν τις προσωπικές τους στάσεις που επηρεάζουν το εύ ζην και την
αυτοεκτίμησή τους

•

Να επιδείξουν κατανόηση τού πώς η υπευθυνότητα απέναντι στούς εαυτούς μας και τούς
άλλους μπορεί να συμβάλλει στο εύ ζην τών ανθρώπων.

•

Να αποκτήσουν υπευθυνότητα για τούς εαυτούς τους και τούς άλλους.

Λέξεις κλειδιά
Υπευθυνότητα, ανεύθυνος, υπεύθυνη συμπερφορά.
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☒
☒
☐
☒
☐
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. Βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)
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Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο

Παρουσίαση τών ασκήσεων για το σπίτι τού προηγούμενου μαθήματος και

μάθημα

συζήτηση

(5 λεπτά)
Άσκηση #1: Ερωτηματολόγιο
Ασκήσεις

Άσκηση #2: Τα δικαιώματα τού κουνελιού
Άσκηση #3: Παιχνίδι ρόλων – υπεύθυνες και ανεύθυνες συμπεριφορές

Άσκηση #1: Ερωτηματολόγιο ( συνολικός χρόνος: 13 λεπτά)
Το να είσαι υπεύθυνος σημαίνει, να κάνεις τα πράγματα που αναμένονται από σένα
και αποδέχεσαι τις συνέπειες (αποτελέσματα) τών πράξεών σου. Υπευθυνότητα
είναι κάτι που είναι η δουλειά σου να κάνεις ή να σκεφτείς. Είναι κάτι που
επηρεάζει τίς ζωές μας και τις ζωές τών άλλων.
Συνέπεια είναι το αποτέλεσμα ή η έκβαση τών πράξεών μας. Οι συνέπειες μπορεί
να είναι θετικές (καλές) ή αρνητικές (όχι καλές).
Όταν ενεργούμε υπεύθυνα, ή κάνουμε τα πράγματα για τα οποία είμαστε
υπεύθυνοι να για τα οποία είμαστε υπεύθυνοι να γίνουν, τότε έχουμε θετικές
Εισαγωγή (5

συνέπειες. Συνέπεια είναι αυτό που συμβαίνει ως αποτέλεσμα τών πράξεών μας.

λεπτά)

Όταν είσαι υπεύθυνος, έχεις μία θετική έκβαση και κερδίζεις την θετική συνέπεια
για μια δουλειά που έγινε καλά. Άν είσαι ανεύθυνος, υφίστασαι τις αρνητικές
συνέπειες

για

μία

δουλειά

που

δεν

έγινε

ή

δεν

έγινε

καθόλου.

Όταν είσαι υπεύθυνος, απολαμβάνεις μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ελευθερία
επειδή οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι μπορούν να βασιστούν σε σένα ότι θα κάνεις τα
πράγματα που αναμένεται να κάνεις. Όντας υπεύθυνοι , είσμαστε και κατά μεγάλο
μέρος ασφαλφείς, καθώς μάς βοηθάει να αποφασίζουμε σύμφωνα με το τί
θεωρούμε σωστό ή λάθος.
Επιπλέον, να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου ή τούς άλλους σε περιπτώσεις αδικίας .
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Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί βοηθά τούς μαθητές να κατανοήσουν το νόημα
τής υπευθυνότητας και να αξιολογήσουν άν οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι.
Υλικά : 1 μολύβι και ένα φύλλο δραστηριότητας μαθητή (HOPEs _M2_L2_SH_WS1).
Οδηγίες και
υλικά (5
λεπτά)

Ειδικές οδηγίες: Αναφερθείτε στο φύλλο δραστηριότητας, και ζητήστε από τούς
μαθητές να συμπληρώσουν μόνοι τους το ερωτηματολόγιο το σχετικό με την
υπευθυνότητα.
Δώστε τους χρόνο και βοηθήστε ατομικά τα παιδιά άν το χρειάζονται για την
εκτέλεση τής άσκησης. Στο τέλος προτείνετε μία ομαδική συζήτηση για το θέμα.
•

Τί μάθατε σχετικά με τον εαυτό σας?

Αναστοχασμός

•

Ενεργείτε με υπεύθυνο τρόπο?

(3 λεπτά)

•

Θεωρείτε οτι μπορείτε να κάνετε περισσότερα για να γίνετε υπεύθυνοι? Αν
ναι, τί μπορείτε να κάνετε?

Άσκηση #3: Τα δικαιώματα τού κουνελιού (συνολικός χρόνος : 15 λεπτά)
Η άσκηση αυτή εισάγει τα παιδιά στα δικαιώματά τους, συνδέει τις ανάγκες με τα
Εισαγωγή (1
λεπτό)

δικαιώματα, και αποδεικνύει οτι τα παιδιά έχουν ενστικτωδώς συνείδηση τών
δικαιωμάτων τους. Τα παιδιά φαντάζονται την φροντίδα που χρειάζεται ένα
οικόσιτο κουνέλι and και το επεκτείνουν αυτό στις ανάγκες τών παιδιών και στο
δικαίωμά τους να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.
Υλικά: Μαρκαδόρος για λευκό πίνακα για να σχεδιάσετε το γράφημα Ή , η φόρμα
που περιλαμβάνεται στο βιβλίο οδηγιών τού μαθητή (HOPEs _M2_L2_SH_WS2) και
αντίγραφα τής σύμβασης για τα δικαιώματα τού παιδιού (CRC – βλ.παρακάτω)

Οδηγίες και
υλικά (11
λεπτά)

(HOPEs _M2_L2_SH_WS3 + HOPEs _M2_L2_TG_WS1)
Ειδικές οδηγίες:
Η άσκηση αυτή μπορεί να γίνει κατά ζεύγη / ομάδες/ όλη η τάξη, ανάλογα με το
μέγεθος και τις ανάγκες τής τάξης. Αν ο δάσκαλος αποφασίσει να κάνει την άσκηση
κατά ζεύγη ή κατά ομάδες, το γράφημα μπορεί να αναζητηθεί στο βιβλίο οδηγιών
μαθητή.
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1. Ζητήστε από τα παιδιά να φαντασθούν οτι έχουν να φροντίσουν ένα
οικόσιτο κουνέλι, και να τού δώσουν ένα όνομα. Πρέπει να σκεφθούν όλα
όσα χρειάζεται για να είναι ευτυχισμένο, ασφαλές και υγιές. Ρωτήστε,
“Ποιά είναι τα πράγματα που χρειάζεται ένα κουνέλι?” Μπορεί να
προτείνουν πράγματα όπως ένα κλουβί, άχυρο , τροφή, νερό, άσκηση,
προσοχή, αγάπη ή ίσως ένα άλλο κουνέλι για παρέα. Γράψτε “ΚΟΥΝΕΛΙ” (ή
το όνομα που τού δώθηκε) στην κορυφή τής αριστερής στήλης για να
καταγράψετε τις απαντήσεις τών παιδιών.
Κουνέλι

Παιδιά

2. Έπειτα ρωτήστε, “Ποιός είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει οτι το κουνέλι θα
έχει όλα όσα χρειάζεται?” Σημειώστε τις απαντήσεις τών παιδιών, που
μπορεί να είναι οτι υπεύθυνοι είναι αυτοί ή όποιος είναι ο ιδιοκτήτης τού
κουνελιού.
3. Επιβεβαιώστε αυτά που χρειάζεται το κουνέλι για να επιβιώσει και για να
αναπτυχθεί, όπως τροφή, νερό, και ένα κλουβί. Μετά κάνετε ερωτήσεις
όπως:
o

Αν το κουνέλι χρειάζεται πραγματικά αυτά τα πράγματα για να
επιβιώσει, τότε έχει δικαίωμα σε αυτά?

o

Ποός είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει τα δικαιώματα τού αυτά τα
πράγματακουνελιού σε

4. Στη συνέχεια γράψτε ‘ΠΑΙΔΙΑ’ στο πάνω μέρος της δεξιάς στήλης και
ζητήστε από την ομάδα να κάνει καταιγισμό ιδεών: «Ποια είναι τα
πράγματα που χρειάζονται τα παιδιά για να αναπτύξουν και να έχουν για
μια ευτυχισμένη, υγιή και ασφαλή ζωή;» Κάντε μια λίστα με τις απαντήσεις
των μαθητών, βοηθώντας τους να σκεφτούν πράγματα όπως σπίτι, φαγητό,
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νερό, οικογένεια, φίλοι, παιχνίδια, εκπαίδευση, αγάπη και προσοχή.
5. Ρωτήστε, «Ποιος είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά θα έχουν
όλα τα πράγματα που χρειάζονται για να είναι ευτυχισμένα, ασφαλή κι
υγιή»; Ενθαρρύνετε απαντήσεις όπως ενήλικες, γονείς, οικογένεια, και
φροντιστές
6. Κάντε ερωτήσεις όπως οι παρακάτω για να επεκτείνετε το πεδίο των
δικαιωμάτων των παιδιών, προσθέτοντας επιπλέον ανάγκες στο διάγραμμα:
o

Τι χρειάζονται τα παιδιά για να προστατεύονται, να επιβιώνουν, να
αναπτύσσονται και να συμμετέχουν;

o

Εάν τα παιδιά χρειάζονται αυτά τα πράγματα, έχουν δικαίωμα να τα
έχουν;

o

Ποιος είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι τα παιδιά θα έχουν
αυτά τα δικαιώματα;

6. Ρωτήστε την ομάδα εάν έχουν ακούσει ποτέ για την Συνθήκη των
Δικαιωμάτων του Παιδιού. Έχουν ένα αντίγραφο της φιλικής για παιδιά
εκδοχής στο βιβλίο οδηγιών μαθητή. Εξηγήστε ότι αυτό το έγγραφο
αναφέρει τα πράγματα που δικαιούται κάθε παιδί στον κόσμο.
Καλέστε τα παιδιά να συγκρίνουν τον κατάλογό τους στο γράφημα με αυτά πού
βρίσλονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα τού παιδιού (CRC). Επισημάνετε
στα παιδιά οτι δημιούργησαν ένα κατάλογο Δικαιωμάτων τών παιδιών. Κάνετε
Αναστοχασμός ερωτήσεις όπως:
& παραλλαγές

o

(3 λεπτά)

Ποιές ανάγκες ανέφερες που υπάρχουν επίσης στην CRC? Σημειώστε τις
στο γράφημα με ένα αστέρι.

o

Γιατί θεωρείτε οτι σκεφτήκατε τόσα δικαιώματα για εσάς?

Επισημάνετε οτι η ομάδα ήξερε από την αρχή τι χρειαζόντουσαν τα παιδιά για να
αναπτυχθούν και να μεγαλώσουν, χωρίς οι γονείς τους να τούς το έχουν πεί. Είναι
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ειδικοί όσον αφορά τις δικές τους ζωές! Εξηγήστε οτι η CRC (Σύμβαση για τα
δικαιώματα των παιδιών) είναι το στήριγμα τών παιδιών, και υπάρχει για να τα
προστατεύει, να παρέχει και να διασφαλίζει οτι μπορούν να συμμετέχουν στον
κόσμο που είναι γύρω τους.
Προσαρμογή για μεγαλυτερα παιδιά: Συγκρίνοντας τον κατάλογο τών παιδιών και
την CRC, συζητήστε για το τί παρέλειψαν, κάνοντας ερωτήσεις όπως:
• Υπάρχουν άλλες ανάγκες και δικαιώματα στην CRC που δεν υπήρχαν στον

κατάλογό τους?
• Γιατί θεωρούν οτι είναι αντικείμενο τής CRC?
• Γιατί νομίζετε οτι θα μπορούσατε να έχετε σκεφθεί αυτά τα δικαιώματα και

τις ανάγκες?
•

Θα μπορύσατε να επιλέξετε ένα άλλο οικόσιτο ζώο αντί για το κουνέλι.

•

Εάν είναι κατάλληλο για την ομάδα, θα μπρούσατε να κλείσετε διαβάζοντας
φωναχτά την CRC, με κάθε παιδί να διαβάζει ένα διαφορετικό άρθρο.
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Μάθε τα δικαιώματά σου για να μπορείς να τα διεκδικείς!

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΑΡΘΡΑ 1 έως και 41
ΑΡΘΡΟ 1 -ΟΡΙΣΜΟΣ
¨Παιδιά¨ θεωρούνται όλα τα κορίτσια και τα αγόρια από 0 έως 18 ετών.
ΑΡΘΡΟ 2-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Όλα τα παιδιά έχουν αυτά τα δικαιώματα, ανεξάρτητα από το ποια είναι, που ζουν, τι κάνουν οι γονείς
τους, τι γλώσσα μιλάνε, ποια είναι η θρησκεία τους, αν είναι αγόρια ή κορίτσια, ποιες είναι οι
παραδόσεις τους, αν έχουν κάποια αναπηρία, αν είναι πλούσια ή φτωχά. Κανένα παιδί δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται άδικα για κανένα λόγο.
ΑΡΘΡΟ 3-ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Όλοι οι ενήλικες πρέπει να κάνουν αυτό που είναι καλύτερο για σένα. Όταν οι μεγάλοι παίρνουν
αποφάσεις, πρέπει να σκέφτονται τι συνέπειες θα έχουν αυτές τους οι αποφάσεις για τα παιδιά.
ΑΡΘΡΟ 4-ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
Το κράτος έχει ευθύνη να εξασφαλίσει πως τα δικαιώματά σου προστατεύονται. Πρέπει να βοηθήσει
την οικογένειά σου να προστατεύει τα δικαιώματά σου και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου θα
μπορείς να μεγαλώσεις και να αναπτυχθείς πλήρως.
ΑΡΘΡΟ 5-ΓΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Η οικογένειά σου έχει την ευθύνη να σε βοηθήσει να μάθεις να ασκείς τα δικαιώματά σου και να
εξασφαλίσει πως τα δικαιώματά σου προστατεύονται.
ΑΡΘΡΟ 6-ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Έχεις δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη.
ΑΡΘΡΟ 7-ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Έχεις δικαίωμα να έχεις ένα όνομα και αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται επίσημα από το κράτος. Έχεις
δικαίωμα σε μια εθνικότητα (να ανήκεις σε μια χώρα).
ΑΡΘΡΟ 8-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έχεις δικαίωμα σε μια ταυτότητα - ένα επίσημο αρχείο του ποιος/α είσαι. Κανείς δεν πρέπει να στο
στερήσει αυτό.
ΑΡΘΡΟ 9-ΖΩΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Έχεις το δικαίωμα να μένεις με τους γονείς (ή γονέα) σου, εκτός και αν αυτό είναι κακό για σένα. Έχεις
το δικαίωμα να ζεις με μια οικογένεια που νοιάζεται για σένα.
ΑΡΘΡΟ 10-ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Αν ζεις σε διαφορετική χώρα από αυτή που μένουν οι γονείς σου, έχεις το δικαίωμα να είστε μαζί στο
ίδιο μέρος.
ΑΡΘΡΟ 11-ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ
Έχεις το δικαίωμα να προστατεύεσαι από κάθε παράνομη απομάκρυνση σου από την χώρα στην οποία
ζεις.
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ΑΡΘΡΟ 12-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΝΩΜΗΣ
Έχεις το δικαίωμα να πεις τη γνώμη σου και οι μεγάλοι να την ακούν και να την παίρνουν σοβαρά.
ΑΡΘΡΟ 13-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Έχεις το δικαίωμα να ανακαλύπτεις πράγματα και να μοιράζεσαι τις σκέψεις σου με άλλους, μιλώντας,
ζωγραφίζοντας, γράφοντας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός και αν αυτός βλάπτει ή προσβάλλει
άλλους ανθρώπους.
ΑΡΘΡΟ 14-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΚΕΨΗΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις τη δική σου θρησκεία και τα πιστεύω. Οι γονείς σου θα πρέπει να σε
βοηθήσουν να αποφασίσεις τι είναι σωστό και τι λάθος και ποιο είναι το καλύτερο για σένα.
ΑΡΘΡΟ 15-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ
Έχεις το δικαίωμα να διαλέξεις τους φίλους σου και να συμμετέχεις ή να φτιάξεις ομάδες, φτάνει αυτό
να μην βλάπτει άλλους.
ΑΡΘΡΟ 16-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ
Έχεις δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική σου ζωή.
ΑΡΘΡΟ 17-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Έχεις το δικαίωμα να λαμβάνεις πληροφορίες που είναι σημαντικές για την ευημερία σου, από το
ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, βιβλία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες πηγές. Οι ενήλικες πρέπει να
βεβαιωθούν πως οι πληροφορίες που λαμβάνεις δεν είναι βλαβερές και να σε βοηθήσουν να βρεις και
να καταλάβεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.
ΑΡΘΡΟ 18-ΓΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Έχεις το δικαίωμα να μεγαλώσεις με τους γονείς (ή γονέα) σου αν αυτό είναι δυνατό. Η Πολιτεία πρέπει
να τους βοηθά σε αυτή την αποστολή και να εξασφαλίζει τη δημιουργία υπηρεσιών φροντίδας για τα
παιδιά.
ΑΡΘΡΟ 19-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ
Έχεις το δικαίωμα να προστατεύεσαι από κάθε μορφή βίας, προσβολής, παραμέλησης, εγκατάλειψης,
σωματικής, ψυχολογικής, πνευματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, όσο βρίσκονται
στην ευθύνη των γονιών και ή των κηδεμόνων τους ή άλλων προσώπων στα οποία αυτοί τα έχουν
εμπιστευθεί.
ΑΡΘΡΟ 20- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΟΡΦΑΝΑ
Όταν ένα παιδί δεν ζει με την οικογένειά του ή αυτή δεν μπορεί να το φροντίσει, έχει δικαίωμα ειδικής
προστασίας και βοήθειας, μέσα από θεσμούς όπως η υιοθεσία, η φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια ή
σε κατάλληλη στέγη / ίδρυμα.
ΑΡΘΡΟ 21-ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε μια υιοθεσία που γίνεται στην ίδια χώρα
ή σε άλλη, να είναι σύμφωνη με το νόμο και να λαμβάνεται υπόψη πάνω απ’ όλα το συμφέρον του
παιδιού.
ΑΡΘΡΟ 22-ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Έχεις δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και βοήθεια αν είναι πρόσφυγας (εάν εξαναγκάστηκες να φύγεις
από το σπίτι σου και ζεις σε άλλη χώρα), όπως και σε όλα τα άλλα δικαιώματα αυτής της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 23-ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
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Έχεις δικαίωμα σε ειδική εκπαίδευση και φροντίδα αν έχεις κάποια αναπηρία, καθώς και σε όλα τα
άλλα δικαιώματα αυτής της Σύμβασης, ώστε να μπορείς να ζήσεις μια ολοκληρωμένη ζωή.
ΑΡΘΡΟ 24-ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Έχεις δικαίωμα στην καλύτερη δυνατή φροντίδα για την υγεία σου, καθαρό νερό να πιείς, θρεπτικό
φαγητό, ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον και τις πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν να μείνεις
υγιής.
ΑΡΘΡΟ 25-ΕΠΕΝΕΞΕΤΑΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Αν ζεις κάτω από τη φροντίδα άλλων ή σε άλλες καταστάσεις μακριά από το σπίτι σου, έχεις δικαίωμα
να εξετάζονται τακτικά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζεις για να φανερωθεί αν είναι οι πιο
κατάλληλες.
ΑΡΘΡΟ 26-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Έχεις δικαίωμα για βοήθεια από το κράτος αν είσαι φτωχός ή βρίσκεσαι σε ανάγκη.
ΑΡΘΡΟ 27-ΕΠΙΠΕΔΟ ΖΩΗΣ
Έχεις δικαίωμα σε φαγητό, ρούχα, ένα ασφαλές μέρος να ζήσεις και να ικανοποιούνται οι βασικές σου
ανάγκες. Δεν πρέπει να μειονεκτείς με τρόπο που να μην μπορείς να κάνεις πολλά από τα πράγματα
που κάνουν τα άλλα τα παιδιά.
ΑΡΘΡΟ 28-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Έχεις δικαίωμα σε εκπαίδευση καλής ποιότητας. Πρέπει να ενθαρρύνεσαι να πας στο σχολείο μέχρι την
υψηλότερη τάξη που μπορείς.
ΑΡΘΡΟ 29-ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η εκπαίδευσή σου πρέπει να σε βοηθάει να χρησιμοποιείς και να αναπτύξεις το ταλέντο και τις
ικανότητές σου. Πρέπει επίσης να σε βοηθάει να μάθεις να ζεις με ειρήνη, να προστατεύεις το
περιβάλλον και να σέβεσαι τους άλλους ανθρώπους.
ΑΡΘΡΟ 30-ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
Έχεις το δικαίωμα να εξασκείς τις παραδόσεις σου, τη γλώσσα και τη θρησκεία σου - ή όποια άλλη
επιλέξεις. Μειονότητες και ιθαγενείς ομάδες χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία αυτού του δικαιώματος.
ΑΡΘΡΟ 31-ΠΑΙΧΝΙΔΙ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Έχεις δικαίωμα στο παιχνίδι και την ξεκούραση.
ΑΡΘΡΟ 32-ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έχεις δικαίωμα προστασίας από εργασία που σε βλάπτει και που είναι επιβλαβής για την υγεία και την
εκπαίδευσή σου. Εάν εργάζεσαι, έχεις το δικαίωμα να είσαι ασφαλής και να πληρώνεσαι
ικανοποιητικά.
ΑΡΘΡΟ 33-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Έχεις δικαίωμα προστασίας από επιβλαβή ναρκωτικά και από το εμπόριο ναρκωτικών.
ΑΡΘΡΟ 34-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Έχεις δικαίωμα σε μια ζωή ελεύθερη από σεξουαλική κακοποίηση.
ΑΡΘΡΟ 35-ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Κανείς δεν επιτρέπεται να σε απαγάγει ή να σε πουλήσει.
ΑΡΘΡΟ 36-ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΜΕΤΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
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Έχεις δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφή εκμετάλλευσης.
ΑΡΘΡΟ 37-ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Κανείς δεν επιτρέπεται να σε τιμωρήσει με σκληρό ή επιβλαβή τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 38-ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ
Έχεις δικαίωμα σε προστασία και ελευθερία από τον πόλεμο. Παιδιά κάτω των 15 ετών δεν μπορούν να
αναγκαστούν να πάνε στο στρατό ή να συμμετέχουν σε πολέμους.
ΑΡΘΡΟ 39-ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Έχεις δικαίωμα σε βοήθεια αν πληγωθείς, αν παραμεληθείς ή αν σε κακομεταχειρισθούν.
ΑΡΘΡΟ 40-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έχεις δικαίωμα σε νομική υποστήριξη και δίκαια αντιμετώπιση από το δικαστικό σύστημα που σέβεται
τα δικαιώματά σου.
ΑΡΘΡΟ 41-ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ
Εάν οι νόμοι της χώρας παρέχουν καλύτερη προστασία στα δικαιώματά σου από ότι τα άρθρα αυτής
της Σύμβασης, τότε αυτοί οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 42-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχεις το δικαίωμα να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου! Οι ενήλικες πρέπει να ξέρουν γι' αυτά τα
δικαιώματα και να βοηθήσουν και σένα να τα μάθεις επίσης.
ΑΡΘΡΑ 43-45
Εδώ περιγράφεται ο μηχανισμός ελέγχου της εφαρμογής της Σύμβασης και θεσμοθετείται το όργανο
που θα ασκεί αυτό το ρόλο, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
ΑΡΘΡΑ 43 έως 54-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
Αυτά τα άρθρα εξηγούν πως τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί όπως η UNICEF θα εργασθούν για να
εξασφαλίσουν ότι θα προστατεύονται τα δικαιώματα των παιδιών.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Άρθρα 46 έως και 54
Περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν ενδεχόμενες τροποποιήσεις σε άρθρα της Σύμβασης.
Πηγή: UNICEF
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Άσκηση # 3: Παχνίδι ρόλων (συνολικός χρόνος, 8 λεπτά)
Εισαγωγή (1
λεπτό)

Μία ευχάριστη άσκηση για τα παιδιά ώστε να συνειδητοποιήσουν την σημασία τής
υπευθυνότητας μέσα από το παιχνίδι ρόλων!
Υλικά: Κανένα
Ειδικές οδηγίες: Σε ζεύγη ή σε ομάδες τών 3-4 (ανάλογα με τον αριθμό μαθητών
στην ταξη) Ζητείται από τούς μαθητές να παίξουν ρόλους στα παρακάτω σενάρια :

Οδηγίές και
υλικά (5
λεπτά)

•

Ο ανεύθυνος δάσκαλος

•

Ο υπεύθυνος μαθητής

•

Ο υπεύθυνος οδηγός σχολικού λεωφορείου

•

Το ανεύθυνο παιδί

•

Ή , ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει κάποιον άλλο ρόλο

Ο δάκαλος μπορεί να πάρει φωτογραφίες τών παιδιών κατά το παιχνίδι τών ρόλων
και να εκτυπώσει για κάθε παιδί ώστε να συμπεριληφθεί στο ντοσιέ του.
Αναστοχασμός
(2 λεπτά)

•

Πώς νιώσατε για καθέ έναν από αυτούς τους ρόλους?

•

Θεωρείτε οτι είναι σημαντική η υπευθυνότητα? Γιατί?

•

Τί συμβαίνει όταν ενεργείτε ανεύθυνα?
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Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 – Ερωτηματολόγιο (HOPEs _M2_L2_SH_WS1)
Άσκηση #2 – Γράφημα (HOPEs _M2_L2_SH_WS2) + Σύμβαση για τα δικαιώματα τού παιδιού(CRC)
(HOPEs _M2_L2_SH_WS3)

Άσκηση για το σπίτι
Εργασία για το σπίτι: Ημερολόγια συμπεριφοράς – Τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν και να
διακοσμίσουν τα δικά τους ημερολόγια. Σε αυτά τα ημερολόγια, γράφουν την συμπεριφορά τους σε
εβδομαδιαία βάση, πιθανά προβήματα που μπορεί να ανέκυψαν και πώς τα διαχειρίστηκαν. Στο τέλος
τής εβδομάδος ο δάσκαλος μπορεί να τούς ζητήσει να τα διαβάσουν, ώστε να γραφτούν πιθανές
προτάσεις αλλά επίσης θετική ανατροφοδότηση και ενθαρρυντικά σχόλια. Μπορεί επίσης, τα παιδιά
να θέλουν να μοιραστούν το ημερολόγιό τους με τούς γονείς τους. Η λογική τού ημερολογίου είναι να
βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν την ευθύνη τής συμπεριφοράς τους.

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική γλωσα - (1) Απόκτηση νέου λεξιλογίου σχετικού με την υπευθυνότητα και το νόημά της. (2)
Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικής και γραπτής έκφρασης και επικοινωνίας με την καταγραφή και το
μοίασμα αυτής με τούς άλλους. (3).
Φιλολογία- Μαθαίνοντας ποίηση γράφοντας ποιήματα
Θέατρο – Αναπτύσσοντας θεατρικές δεξιότητες μέσα από το παιχνίδι τών ρόλων
Μεθοδολογία αξιολόγησης -ντοσιέ μαθητή
Το ντοσιε κάθε μαθητή μπορεί να περιλαμβάνει the το ερωτηματολόγιο, το γράφημα, το φύλλο
αναστοχασμού τού μαθητή. Επιπλέον, ο δάσκαλος μπορεί να πάρει φωτογραφίες από το παιχνίδι
ρόλων που μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν στο ντοσιέ.
Περαιτέρω μελέτη
de Rijk, S., Freeman, E., Mathur, A., McGlinchey, S., McIntyre, J., & Morrison, E. (2005). DIY guide to
improving your community – getting children and young people involved. Save the Children
across Scotland.
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Μάθημα 3: Σεβασμός

Επισκόπηση τού μαθήματος 3
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τρείς ασκήσεις. Οι μαθητές θα εμπλακούν σεασκήσεις και
δραστηριότητες που θα τούς βοηθήσουν να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να στοχαστούν
σχετικά με τον σεβασμό. Ειδικότερα θα:
•

Κατανοήσουν τί είναι ο σεβασμός και πώς να είναι αξιοσέβαστοι

•

Μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες σεβόμενοι τις γνώμες τών άλλων.

Στόχοι:
Στο τέλος τού μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν:
•

Να εντοπίσουν τις προσωπικές τους στάσεις που επηρεάζουν το ευ ζην και την αίσθηση
αυταξίας τους;

•

Να κατανοήσουν πως δείχνοντας σεβασμό στον εαυτό μας και τούς άλλους μπορούν να
συμβάλλουν στην αίσθηση αυταξίας τών ανθρώπων (ανοχή, καλοσύνη, φιλία, σεβασμός
τών άλλων).

Λέξεις - κλειδιά

Σεβασμός , αξίες, ανάπτυξη χαρακτήρα
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☐
☐
☒
☒
☐
☒

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. Βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο
μάθημα

Παρουσία της άσκησης για το σπίτι τού προηγούμενου μαθήματος (στο σπίτι, με
φίλους, στο σχολείο) και συζήτηση

(5 λεπτά)
Άσκηση #1: Τί είναι ο σεβασμός? Παιχνίδι ταιριάσματος
Ασκήσεις

Άσκηση #2: Σεβάσου τον εαυτό σου για σε σε σεβαστούν και οι άλλοι. -Κομφούκιος
Άσκηση #3: Συνεργατικό παιχνίδι
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Άσκηση # 1 :Τί είναι ο σεβασμός ? Παιχνίδι ταιριάσματος (συνολικός χρόνος ,10 λεπτα)
Αυτή η άσκηση θα βοηθήσει τούς μαθητές να συνειδητοποιήσουν την διαφορά
μεταξύ σεβάσμιας και μη σεβάσμιας συμπεριφοράς. Πρόκειται για ομαδική
δραστηριότητα που επίσης ενισχύει την συνεργασία.
Αρχίστε μία συζήτηση σχετικά με τον σεβασμό. Τί είναι ο σεβασμός?

•

Έχοντας

σεβασμό

για

τον

εαυτό

μας.

Αυτό

σημαίνει

οτι

Εισαγωγή (1

υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου και δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου να

λεπτό)

σού υπαγορεύουν να κάνεις πράγματα που ξέρεις οτι είναι λάθος ή σε
κάνουν να νιώθεις δυσάρεστα.
•

Έχοντας σεβασμό για τούς άλλους. Σημαίνει οτι οι άνθρωποι είναι
διαφορετικοί μεταξύ τους αλλά το ίδιο σημαντικοί με εσάς.Αυτό
κάποιοι άνθρωποι το ονομάζουν ανοχή.

•

Μη παρεμβαίνοντας στους άλλους (ή στην ιδιοκτησία τους.)

Υλικά: Φύλλο δραστηριότητας με σενάρια και απαντήσεις(HOPEs_M2_L3_TG_WS1),
συνδετήρες (για να συνδεθεί η κάρτα σεναρίου με την απάντηση) και 2 μικρά κουτιά
ή φακέλους για κάθε ομάδα με ονομασία “Με σεβασμό, χωρίς σεβασμό.”
Σγκεκριμένες οδηγίες: Πρόκειται για ομαδική άσκηση – ο δάσκαλος πρέπει να
χωρίσει τούς μαθητές σε ομάδες τών 3-4 μαθητών, ανάλογα με τον αριθμό τών
Οδηγίες και
υλικά (7
λεπτά)

μαθητώνστην ταξη και να δώσει σε κάθε ομάδες και κάρτες δήλωσης.
Στο φύλλο δραστηριότητας (βλ.παρακάτω- HOPEs_M2_L3_TG_WS1), υπάρχουν 8
σενάρια /καταστάσεις. Ο δάσκαλος μπορεί να αποκόψει τα σενάρια σε κάρτες, μαζί
με 8 κάρτες που δηλώνουν αν η πράξη δείχνει σεβασμό ή ασέβεια. Τα παιδιά
χρειάζεται να διαβάσουν τα σενάρια και να τα αντιστοιχίσουν με τις κάρτες
σεβασμού/ασέβειας. Το επόμενο βήμα είναι να μπούν οι ταιριασμένες κάρτες στο
σωστό κουτί/φάκελο. Στο τέλος, the teacher opens up the boxes/envelopes and
reads out the scenario together with the statement cards, and propose a collective
discussion of the situations described.

Αναστοχασμός •

Τί μάθατε γιατον εαυτό σας κάνοντας αυτήν την άσκηση;
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(2 λεπτά)

•

Τι συμβαίνει όταν δεν σέβεσθε τον εαυτό σας και τούς άλλους;

•

Πώς νιώθουμε με αυτό;

•

Τι μπορείτε να κάνετε για να δείξετε σεβασμό;
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HOPEs_M2_L3_TG_WS1
Οι γονείς μου λένε οτι δεν μπορώ να
επισκεφθώ τον φίλο μου σήμερα.
Θυμώνω, έτσι τούς λέω οτι δεν
συμφωνώ μαζί τους, και θα ήθελα να
μείνω περοσσότερο χρόνο μόνος.

Με σεβασμό: Συνειδητοποιώ
οτι κάποιος θα πληγωθεί, έτσι
σκέφτομαι πριν μιλήσω.

Είμαι στην σχολική βιβλιοθήκη και
διαβάζω ένα αστείο βιβλίο/καρτούν.
Γελάω δυντά με αυτό που μόλις
διάβασα! Φωνάζω στον φίλο μου
που είναι στην άλλη άκρη τής
βιβλιοθήκης να έρθει να δεί τί
διαβάζω.

Χωρίς σεβασμό: το να σέβομαι
τον εαυτό μου είναι το ίδιο
σημαντικό με το να σέβομαι
τούς άλλους. Αυτό σημαίνει οτι
δεν κάνω πράγματα που ξέρω
οτι θα με πληγώσουν.

Ένας νέος μαθητής έρχεται στο
σχολείο μου. Είναι ντυμένος
διαφορετικά από εμένα και δεν μού
αρέσει αυτό που φοράει. Αποφασίζω
να κρατήσω την γνώμη μου για τον
εαυτό μου.

Χωρίς σεβασμό: όταν κακομιλώ
σε κάποιον , δεν σκέφτομαι
πώς αισθάνονται. Μπορώ να
τούς δείχνω οταν θυμώνω,
χωρίς να γίνομαι σκληρός.

Υπάρχει μία ομάδα μαθητών που
μ΄αρέσει να κάνω παρέα και
αισθάνομαι οτι ταιριάζουμε. Με
προκαλούν να πηδήσω από ένα
αληθινά ψηλό δένδρο.

Με σεβασμό: ακόμη και σε
καταστάσεις όπου διαφωνώ με
τούς άλλους, τούς φέρομαι με
σεβασμό, μιλώντας τους ήρεμα
για την διαφωνία μας, αντί να
τούς μιλάω άσχημα ή να
προσπαθώ να τούς πληγώσω.
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Μάλωσα με την αδελφή μου επειδή
θέλει να παρακολουθήσει κάτι άλλο
στην τηλεόραση. Με θυμώνει τόσο,
που πετάω το τηλεχειριστήριο στο
πάτωμα και φεύγω από το καθιστικό
δωμάτιο.

Είδα ένα συμμαθητή μου να βαδίζει
στην τάξη κρατώντας μία τσάντα που
έμοιαζε βαριά.Καθώς περπατούσε
την έριξε και ότι περιείχε σκορπίστηκε
στο πάτωμα.Έτρεξα να τον
βοηθήσω,να μαζέψω ότι σκόρπισε και
να τον βοηθήσω στηντάξη .
Ο δάσκαλος θέλει να μιλήσει στην
φίλη μου κατά το διάλειμμα.Έτσι
αποφασίζω να πάρω και γι΄αυτήν
φαγητό από την καντίνα, ώστε όταν
τελειώσει να πάρουμε μαζί πρωινό.

Παίζω χάντμπολ με τις συμμαθήτριές
μου. Μία από τις συμπαίκτριές μου
χάνει την ευκαιρία να σκοράρει και να
κερδίσουμε το παιχνίδι.Τής φωνάζω
οτι είναι ανόητη που έχασε το γκόλ
και την ευκαιρία να κερδίσουμε.

Χωρίς σεβασμό: Δεν
νοιάζομαι για τις ανάγκες
τών άλλων που
προσπαθούν να δουλέψουν
και χρειάζονται ησυχία.

Σεβασμός: Έδειξα οτι
ενδιαφέρομαι για τον
συμμαθητή μου
προσφέροντας βοήθεια
χωρίς να μού ζητηθεί.
Σεβασμός: Ενήργησα με
τρόπο που έδειχνε οτι
ενδιαφέρομαι για αυτήν.

Χωρίς σεβασμό: όταν
πετάω πράγματα είναι
επικίνδυνο και θα μπορύσε
να την τραυματίσει. Τής
έδειξα ότι δεν με νοιάζει η
ακεραιότητά της.
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Άσκηση # 2: Σεβάσου τον εαυτό σου και οι άλλοι θα σε σεβασθούν (συνολικός χρόνος : 7 λεπτά)
Εισαγωγή (1
λεπτό)

Ο σκοπός αυτής τής άσκησης είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με την έννοια τού
αυτοσεβασμού και να ενδυναμώσουν τις πράξεις που τον δείχνουν.
Υλικά: Μία σελίδα Α3,αναρτώμενες σημειώσεις και μολύβια and
Ειδικές οδηγίες:
Σεβαστείτε τον εαυτό σας και οι άλλοι θα σάς σεβαστούν.” -Κομφούκιος – Το

Οδηγίες και
υλικά (4
λεπτά)

παραπάνω μπορεί ο δάσκαλος να το γράψει στον πίνακα προς υπόμνηση.
Αρχίστε μία συζήτηση στην τάξη σχετικά με το νόημα τού παραθέματος. Καλέστε
τους να εξετάσουν άν σέβονται τον εαυτό τους. (1-2 λεπτά).
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα (HOPEs_M2_L3_TG_WS2) για να σχεδιάσετε
μία μεγάλη ανθρώπινη φιγούρα στον πίνακα,και ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν
τις ιδέες τους στο μπλοκ σημειώσεών τους και να τις αναρτήσουν στο πόστερ.
•

Θεωρείτε οτι σέβεσθε τους εαυτούς σας;

Αναστοχασμός

•

Τί επιπλέον μπορείτε να κάνετε για να αυξήσετε τον αυτοσεβασμό σας;

(2 λεπτά)

•

Τί συμβαίνει όταν δεν σέβεσθε τούς εαυτούς σας;

•

Τί μάθατε κάνοντας αυτήν την άσκηση;
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HOPEs_M2_L3_TG_WS2

<a href="http://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background image created by D3images - Freepik.com</a>
Created by D3images - Freepik.com
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Άσκηση #3: Παιχνίδι συνεργασίας (συνολικός χρόνος : 18 λεπτά)
Πρόκειται για μία ομαδική άσκηση που θα ενισχύσει την συνεργασία και την
Εισαγωγή (1

ομαδική δουλειά .Επιπλέον, οι μαθητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να

λεπτό)

διακρίνουν τί χαρακτηρίζει μία συμπεριφορά με σεβασμό από μία συμπεριφορά
χωρίς σεβασμό.
Υλικά: 1 μολύβι ανά μαθητή και μία σελίδα Α3 για κάθε ομάδα για να παρουσιάσει
τις ιδέες της.
Ειδικές οδηγίες: Σε 3 ομάδες τών 4-6 μαθητών, εντοπίστε σεβάσμιες συμπεριφορές
1)στην τάξη, 2) στο σχολείο, και 3) στην κοινότητα (κάθε ομάδα μπορεί να

Οδηγίες και
υλικά (15
λεπτά)

συζητήσει ένα διαφορετικό θέμα). Οι ιδέες τους καταγράφονται στο φύλλο Α3.
Χρειάζεται να δουλέψουν ομαδικά, υιοθετώντας έναν ρόλο είτε από τις κάρτες
συνεργασίας (HOPEs_M2_L3_TG_WS3), ή χρησιμοποιώντας τεχνική Jigsaw (HOPEs
_M2_L3_TG_WS4). Οι κάρτες συνεργασίας έχουν μόνο 5 ρόλους, αν χρειάζονται
ομάδες τών 6, το 6ο πρόσωπο/ρόλος μπορεί να είναι αυτός τού εμψυχωτή, που
ενθαρρύνει και κινητοποιεί τα μέλη τών ομάδων.
Ο δάσκαλος χρειάζεται να διαβάσει και να καταλάβει και τις δύο μεθόδους
συνεργασίας πριν τις εφαρμόσει στην τάξη.
•

Αναστοχασμός
(2 λεπτά)

Πιστεύετε οτι είναι σημαντικό να εντοπίζουμε πράξεις σεβασμού; Εξηγείστε
γιατί.

•

Πώς νιώσατε όταν βρήκατε πιθανές λύσεις;

•

Τί μάθατε με αυτήν την δραστηριότητα;
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HOPEs _M2_L3_TG_WS3

Κάρτες Ρόλων Ομάδων Συνεργασίας
ΑΡΧΗΓΟΣ

Διασφαλίζει οτι ακούγονται όλοι
Εστιάζει την δουλειά στο μαθησιακό έργο

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ

Συγκεντρώνει τις ιδέες τών μελών τών ομάδων σε
συνεργασιακό ντοσιέ γραφημάτων
Γράφει στον πίνακα ώστε να βλέπει όλη η τάξη
Συχνές εκφράσεις:

Συχνές εκφράσεις:
• Ας ακούσουμε από…….επόμενος.”
• “Ενδιαφέρον, αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο
θέμα μας.”

• “Νομίζω σάς άκουσα να λέτε________;

σωστά?”

• “Πώς θα σάς άρεσε να το γράψω?”

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ

Ενθαρρύνει την ομάδα να εστιάζει στο θέμα

Παρουσιάζει την τελική δουλειά τής ομάδας στην τάξη

Ανακοινώνει όταν ο χρόνος είναι στη μέση και
όταν ο χρόνος πλησιάζει στο τέλος

Σχνή έκφαση:
• “Πώς σάς φαίνεται αυτός ο ήχος?”

Συχνή έκφραση:

• “Έχουν μείνει μόνο πέντε λεπτά. Να δούμε αν
θα έχουμε τελειώσει.”
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ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Αφήνει για λίγο την ομάδα για να φέρει
προμήθειες ή να ζητήσει βοήθεια από άλλους
(π.χ. τον διευθυντή) όταν τα μέλη τής ομάδας
συμφωνούν οτι δεν έχουν τα μέσα για να
λύσουν το πρόβλημα.
Συχνές εκφράσεις:
• “Νομίζετε οτι ήρθε η ώρα να ρωτήσετε τον
δάσκαλο?
• “Θα πάρω από το ράφι ακόμη ένα άλλο
ντοσιέ γραφημάτων.”

Copyright 2004 IRA/NCTE. All rights reserved.

Το υλικό ReadWriteThink μπορεί να αναπαραχθεί για
εκπαιδευτικούς σκοπούς
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HOPEs_M2_L3_TG_WS4

Παιχνίδι συναρμολόγησης – Συνεργατική μάθηση - Βήματα για την εφαρμογή τού παιχνιδιού
συναρμολόγησης στην τάξη
1. Χωρίστε τους μαθητές σε jigsaw ομάδες τών 5-6 ατόμων. Οι ομάδες πρέπει να έχουν
ποικιλία όσομ αφορά το φύλο , την εθνικότητα, την φυλή, και τις ικανότητες.
2. Ορίστε έναν μαθητή ως αρχηγό τής κάθε ομάδος.
3. Χωρίστε το πρόβλημα που θέλετε να παρουσιάσετε σε 5-6 τμήματα. Εάν χρησιμοποιείτε το
παραπάνω παράδειγμα “εντοπίστε ένα πρόβλημα τού σχολείου που προκλήθηκε από
έλλειψη σεβασμού,” μπορείτε ωα χωρίσετε το πρόβλμα σε τμήματα όπως: α) Την έκταση και
τις συνέπειες τού προβλήματος? β) Κοστίζει χρήματα αυτό το πρόβλημα στο σχολείο κάθε
χρόνο? Πόσα? Πόσα άτομα επηρεάζονται από αυτό? γ) Γιατί ο άνθρωποι θα έπρεπε να
ενδιαφέρονται για το πρόβλημα? δ) Ποιός μπορεί να το λύσει? ε) Τί μπορούν να κάνουν οι
μαθητές για να βοηθήσουν?
4. Κάθε μαθητής θα πρέπει να ασχοληθεί με μία ερώτηση, και οι μαθητές θα πρέπει να έχουν
άμεση πρόσβαση μόνο στηνδική τους ερώτηση/πρόβλημα.
5. Δώστε στους μαθητες τον χρόνο να στοχαστούν και να εξοικειωθούν με την ερώτησή τους.
6. Δημιουργείστε προσωρινές “ομάδες ειδικών" με ένα μαθητή από κάθε ομάδα jigsaw να
συνδεθεί με άλλους μαθητές που τούς έχει δωθεί η ίδια ερώτηση/πρόβλημα. Δώστε χρόνο
στούς μαθητές στις “ομάδες ειδικών” να συζητήσουν τα βασικότερα σημεία τής
ερώτησης/προβλήματος τους και να κάνουν πρόβα τις παρουσιάσεις που θα κάνουν στην
jigsaw ομάδα τους.
7. Επαναφέρετε τούς μαθητές στην jigsaw ομάδα τους.
8. Ζητήστε από κάθε μαθητή να παρουσιάσει την ερώτηση/πρόβλημα στην ομάδα.
Ενθαρρύνετε τά μέλη τής ομάδας να κάνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις.
9. Πηγαίνετε από ομάδα σε ομάδα παρακολουθώντας την διαδικασία. Εάν υπάρχει πρόβλημα
σε κάποια ομάδα (π.χ. ένα μέλος είναι κυριαρχικό ή διακόπτει), κάνετε την κατάλληλη
παρέμβαση. Ενδεχομένως, είναι καλύτερα το έργο αυτό να το αναλάβει ο αρχηγός τής
ομάδας.Οι αρχηγοί μπορούν να εκπαιδευθούν ψιθυρίζονας μία οδηγία για το πώς να
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παρέμβουν, έως να μάθουν τον τρόπο.
10. Στο τέλος, δώστε μία άσκηση πάνω στο υλικό ώστεοι μαθητές να συνειδητοποιήσουν
γρήγορα οτι αυτός ο χρόνος δεν είναι μόνο για πλάκα και παιχνίδι αλλά βαθμολογείται.
https://www.jigsaw.org/#steps

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση για το σπίτι: Ιστορία “Η γλυκιά ευθύνη” (HOPEs _M2_L3_SH_WS1)

Άσκηση για το σπίτι
Τα παιδιά μπορούν να διαβάσουν την ιστορία “Γλυκιά ευθύνη” (HOPEs _M2_L3_SH_WS1) σε φίλους
και/ή μέλη τής οικογένειας και μετά μπορούν όλοι να συζητήσουν άν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην
επιλογή τών μήλων και καραμέλων σε σύγκριση με τις ευθύνες και τις καθημερινές μας επιλογές?
Μήπως κάποιες επιλογές μάς δίνουν στιγμιαία απόλαυση, αλλά δεν έχουν μακροπρόθεσμη
αξία/αποτέλεσμα? Μήπως μία σοφή και υπεύθυνη επιλογή μάς δίνει ένα τύπο ικανοποίησης που
διαρκεί. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τί είναι καλό για εμάς και να επιλέγουμε σεβόμενοι τις ανάγκες
μας? Είναι αυτός ο τρόπος να δείξουμε σεβασμό στον εαυτό μας?

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική γλώσσα - (1) Εμπλουτισμός τού λεξιλογίου που αφορά τον σεβασμό και το νόημά του. (2)
Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτής και προφορικής έκφρασης και επικοινωνίας εξωτερικεύοντας και
καταγράφοντας. (3) Βελτίωση τών δεξιοτήτων ανάγνωσης με το διάβασμα βιβλίων.

Μεθοδολογία αξιολόγησης- Ντοσιέ μαθητή
Κάθε ντοσιέ τού μαθητή μπορεί να περιλαμβάνει το φύλλο αναστοχασμού και ενδεχομένως
φωτογραφίες που πάρθηκαν από τον δάσκαλο κατά την διάρκεια τών άλλων δραστηριοτήτων.
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Μάθημα 4: Ειρήνη

Επισκόπηση του μαθήματος 4
Αυτό το μάθημα αποτελείται από τρεις ασκήσεις. Οι μαθητές θα συμμετέχουν σε ασκήσεις και
δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να προβληματιστούν
για την ειρήνη:
• Τι είναι η ειρήνη; Σκεφτείτε & εκτιμήστε την ειρήνη.
• Τι χρειάζεται για την ειρήνη;
• Καταλάβετε ότι οι πεποιθήσεις μας έχουν επιπτώσεις.
• Κατανοήστε τη διαχείριση των συγκρούσεων.

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα είναι σε θέση να:
• Προσδιορίσουν τις προσωπικές τους συμπεριφορές που επηρεάζουν την ευημερία και την
αυτοεκτίμηση τους.
• Να καταδείξουν την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο σεβασμός προς τον εαυτό τους και τους
άλλους μπορεί να συμβάλει σε ειρηνικές, αρμονικές και καλής ποιότητας σχέσεις (ανεκτικότητα,
ευγένεια, φιλία, σεβασμός προς τους άλλους).

Λέξεις-κλειδιά
Ειρήνη, ειρήνη με τον εαυτό, παγκόσμια ειρήνη, αξίες
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☒
☒
☐
☒
☒
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☒

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. Βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο

Παρουσίαση της άσκησης για το σπίτι από το προηγούμενο μάθημα και τον

μάθημα

προβληματισμό

(5 λεπτά)
Άσκηση #1: Κέικ Ειρήνης
Ασκήσεις

Άσκηση #2: Επιλέγοντας τι να πιστέψετε
Άσκηση #3: Κινούμενα Σχέδια
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Άσκηση #1: Κέικ Ειρήνης (συνολικός χρόνος: 10 λεπτά)
Ξεκινήστε μια συζήτηση για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι μια κατάσταση ηρεμίας όπου
δεν υπάρχει πόλεμος ή έχει τελειώσει ο πόλεμος και οι άνθρωποι αισθάνονται
ασφαλείς (ελευθερία φόβου και βίας). Επιπλέον, αναφέρεται σε ένα συναίσθημα
μέσα μας, της ηρεμίας, και της ευτυχίας, όπου δεν έχουμε καταπιεστικές σκέψεις ή
συναισθήματα. Η ειρήνη επεκτείνεται στις σχέσεις μας με τους άλλους, αν είναι
αρμονικές, επιδεικνύει ειρήνη. Ωστόσο, η ειρήνη μπορεί να φαίνεται και να έχει
Εισαγωγή (2
λεπτά)

βιωθεί με διάφορους τρόπους για όλους μας. Κάποιοι λένε ότι η ειρήνη προέρχεται
από την απουσία σύγκρουσης. Παρόλο που αυτό θα ήταν ιδανικό, αυτός δεν είναι ο
κόσμος στον οποίο ζούμε. Ωστόσο, η μάθηση για την αντιμετώπιση συγκρούσεων
που σέβονται και τους άλλους και τον εαυτό μας είναι το κλειδί για την ειρήνη.
Αυτό σημαίνει σεβασμό των δικαιωμάτων και των αναγκών των άλλων. Επιπλέον,
συνεπάγεται συμβιβασμό, ενεργό ακρόαση σε άλλους για τη δημιουργία
κατανόησης μεταξύ των αντιφαινόμενων περιοχών.
Ο στόχος της άσκησης είναι να σκεφτούν τα παιδιά τι χρειάζεται για την τήρηση της
ειρήνης και να παρατηρήσουν εάν μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ειρήνη.
Υλικά: 1 μολύβι και 1 φύλλο δραστηριότητας μαθητή ανά δύο παιδιά

Οδηγίες και
υλικά (5
λεπτά)

(HOPEs_M2_L4_SH_WS1).
Ειδικές οδηγίες: Σε ζευγάρια, αφήνετε να ψήσετε το “κέικ ειρήνης"
• Ποια συστατικά πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε;
• Σε ποια δόση;
Στο τέλος, προτείνετε μια ομαδική συζήτηση για την ειρήνη
•

Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να βρείτε ποια είναι τα συστατικά για την ειρήνη;
Γιατί; /Εξηγείστε

Αναστοχασμός
(3 λεπτά)

•

Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να έχετε ειρήνη μέσα σας;

•

Με ποιους τρόπους βοηθάει η εσωτερική ειρήνη;

•

Πώς μπορεί κάποιος να συμβάλει στην ειρήνη στην τάξη / σχολή / κοινότητα
μας;

•

Τι μάθατε για τον εαυτό σας κάνοντας αυτή την άσκηση;
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Άσκηση #2: Επιλέγοντας τι να πιστέψετε (συνολικός χρόνος: 10 λεπτά)
Εισαγωγή (2
λεπτά)

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι να παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο
επηρεάζουν οι πεποιθήσεις μας και πώς όσα μας αρέσουν και όσα δεν μας αρέσουν
στους άλλους αντανακλούν τα προσωπικά μας χαρακτηριστικά.
Υλικά:Κανένα
Συγκεκριμένες Οδηγίες: Οι μαθητές θα είναι σε ζεύγη, στέκονται μεταξύ τους.
Ζητήστε τους να έρθουν σε επαφή με τον συνεργάτη τους, καθώς ο δάσκαλος θα
διαβάζει μια δήλωση και θα πρέπει να επικεντρωθεί για μικρό χρονικό διάστημα
στη δήλωση που διαβάζει ο δάσκαλος. Οι δηλώσεις πρέπει να επαναλαμβάνονται
ήσυχα από τους μαθητές.

Οδηγίες και
υλικά (5
λεπτά)

Οι 4 δηλώσεις είναι:
"Πιστεύω ότι αυτό το πρόσωπο με συμπαθεί"
"Πιστεύω ότι αυτό το πρόσωπο με αντιπαθεί"
“Πιστεύω ότι αυτό το άτομο έχει κάτι καλό για να με διδάξει "
"Πιστεύω ότι αυτό το πρόσωπο είναι τρυφερό και αξιαγάπητο, και τέλειο όπως
είναι."
Για κάθε μια από τις δηλώσεις, αφήστε ένα λεπτό για τους μαθητές να
επικεντρωθούν στις δηλώσεις / πεποιθήσεις.
Ο δάσκαλος μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες ενώ τα παιδιά στέκονται μεταξύ τους
και να εκτυπώσει μια για κάθε παιδί για να συμπεριληφθεί στο ντοσιέ τους.

Αναστοχασμός
(3 λεπτά)

•

Ποιο ήταν το συναίσθημα και οι σκέψεις για κάθε δήλωση;

•

Οι πεποιθήσεις μας επηρεάζουν με κάποιους τρόπους; Πως?

•

Πιστεύετε ότι τα πράγματα που μας αρέσουν και δεν μας αρέσουν για τους
άλλους έχουν κάτι να κάνουν με τα πράγματα που μας αρέσουν και τα
αντιπαθούμε για τον εαυτό μας;
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Άσκηση #3: Κινούμενα Σχέδια (συνολικός χρόνος: 18 λεπτά)
Βοηθήστε τους μαθητές να καταλάβουν τι είναι οι συγκρούσεις και τα διαφορετικά
στυλ συγκρούσεων:
Οι συγκρούσεις προκύπτουν όταν υπάρχει μια ενεργή διαφωνία μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων ατόμων, όπου οι ανησυχίες, οι επιθυμίες, οι προτιμήσεις ή / και οι
στόχοι διαφέρουν μεταξύ των εμπλεκομένων. Η σύγκρουση επικεντρώνεται στις
διαφορές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους.
Μπορεί να είναι και θετικό, δηλαδή:

Διευκολύνει την ανάπτυξη, βοηθά στην

επίλυση προβλημάτων, μπορεί να ενισχύσει τα πλεονεκτήματα του ατόμου, να
διευκρινίσει το σκοπό και τη δράση και αρνητικό, δηλαδή να βλάψει τους
εμπλεκόμενους. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη δεδομένου ότι οι διαφορετικοί
άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες και αξίες. Ορισμένες συγκρούσεις είναι
εύκολες στη διαχείριση και ορισμένες χρειάζονται περισσότερη σκέψη για επίλυση.
Οι άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητες επίλυσης των συγκρούσεων
Εισαγωγή (5
λεπτά)

μέσω της πρακτικής και της κατανόησης των μορφών σύγκρουσης.The five conflict
styles are:
1. Ανταγωνισμός: “Με τον δικό μου τρόπο ή καθόλου”
Ο ανταγωνισμός είναι δυνατός και μη συνεργάσιμος, ένας τρόπος
προσανατολισμένης στην εξουσία. Όταν αγωνίζεται, ένα άτομο
ακολουθεί τις δικές του ανησυχίες, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε
δύναμη φαίνεται κατάλληλη για να κερδίσει τη θέση του. Ο
ανταγωνισμός μπορεί να σημαίνει να στέκεστε για τα δικαιώματά σας, να
υπερασπίζεστε μια θέση που πιστεύετε ότι είναι σωστή ή απλά να
προσπαθήσετε να κερδίσετε.

2. Αποδοχή: "Θα ήταν χαρά μου"
Η αποδοχή είναι ανυπόφορη και συνεταιριστική - το αντίθετο του
ανταγωνισμού. Κατά την υποδοχή, ένα άτομο παραμελεί τις δικές του
ανησυχίες για να ικανοποιήσει τις ανησυχίες του άλλου προσώπου. υπάρχει
ένα στοιχείο αυτοθυσίας σε αυτόν τον τρόπο. Η αποδοχή μπορεί να πάρει
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τη μορφή ανιδιοτελούς γενναιοδωρίας ή φιλανθρωπίας, υπακούοντας στη
διαταγή άλλου προσώπου, όταν προτιμάτε να μην κάνετε, ή να σπέρνετε
προς την πλευρά του άλλου.

3. Αποφυγή: «Θα το σκεφτώ αύριο”
Στην αποφυγή δεν υπάρχει αποφασιστικότητα και συνεργασία. Όταν
αποφεύγει, ένα άτομο δεν ακολουθεί αμέσως τις δικές του ανησυχίες ή τις
ανησυχίες του άλλου προσώπου. Δεν αντιμετωπίζει τη σύγκρουση. Η
σύγκρουση μπορεί να αναβληθεί μέχρι την καλύτερη στιγμή ή απλά να
αποσυρθεί από μια απειλητική κατάσταση

4. Συμβιβασμός: "Ας κάνουμε μια συμφωνία!"
Ο συμβιβασμός είναι ενδιάμεσος της αλληλεγγύης και της συνεργασίας. Όταν
συμβιβάζεται, ένα άτομο έχει ως στόχο να βρει μια βολική, αμοιβαία αποδεκτή
λύση που εν μέρει ικανοποιεί και τα δύο μέρη. Ο συμβιβασμός μπορεί να
σημαίνει διάσπαση της διαφοράς ή αναζήτηση μιας γρήγορης μέσης λύσης.
Συνεργασία: "Δύο μυαλά είναι καλύτερα από ένα!"
Η συνεργασία είναι τόσο ισχυρή όσο και συνεργατική. Όταν συνεργάζεται, ένα
άτομο επιχειρεί να συνεργαστεί με το άλλο άτομο για να βρει μια λύση που
ικανοποιεί τις ανησυχίες και των δύο. Περιλαμβάνει την επεξεργασία ενός
ζητήματος για τον εντοπισμό των βασικών ανησυχιών των δύο ανθρώπων και για
την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης που να ανταποκρίνεται σε αμφότερες τις
ανησυχίες τους. Η συνεργασία μεταξύ δύο ατόμων μπορεί να λάβει τη μορφή
διερεύνησης μιας διαφωνίας για να μάθει ο ένας από τις ιδέες του άλλου, να
επιλύσει κάποια κατάσταση στην οποία διαφορετικά θα ανταγωνίζονταν για
πόρους ή θα αντιμετώπιζαν και θα προσπαθούσαν να βρουν μια δημιουργική λύση
σε ένα διαπροσωπικό πρόβλημα.
Οδηγίες και
υλικά (10
λεπτά)

Υλικά: Ένα φύλλο εργασίας (HOPEs_M2_L4_SH_WS2) και ένα μολύβι για κάθε
μαθητή.
Συγκεκριμένες Οδηγίες: Πρόκειται για μεμονωμένη δραστηριότητα. Παρουσιάστε
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τους, τους 5 ήρωες γελοιογραφίας μας, τον καρχαρία, την στρουθοκάμηλο, την
αλεπού, τα πρόβατα και την κουκουβάγια. Πείτε στους μαθητές ότι αυτά τα 5 ζώα
βρίσκονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν την
προσωπικότητα του κάθε χαρακτήρα. Πρέπει να σκεφτούν πώς κάθε ζώο θα
ενεργούσε σε αυτή την κατάσταση σύγκρουσης. Τι λένε ο ένας στον άλλο; Πώς
χειρίζονται την κατάσταση / σύγκρουση; Ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που
μπορούν να λάβουν για να επιλύσουν τη σύγκρουση;
•

Τι μάθατε σήμερα;

•

Ποια κινούμενα σχέδια έχουν την καλύτερη στρατηγική για την επίλυση
συγκρούσεων;

Αναστοχασμός

•

Με ποιό ζώο συνδέεστε περισσότερο; Γιατί;

(3 λεπτά)

•

Ποιες είναι οι 5 στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων που μάθατε σήμερα; (ο
δάσκαλος μπορεί να καθοδηγήσει τη συζήτηση στα στυλ σύγκρουσης που
αναφέρονται

παραπάνω:

ανταγωνισμός,

συνεργασία,

συμβιβασμός,

αποφυγή, φιλοξενία).

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 – Κέικ Ειρήνης. (HOPEs _M2_L4_SH_WS1)
Άσκηση #3 – Κινούμενα Σχέδια (HOPEs _M2_L4_SH_WS2)
Άσκηση για το σπίτι – Κολάζ Ειρήνης (HOPEs _M2_L4_SH_WS3)

Άσκηση για το σπίτι
“Κολάζ Ειρήνης” (HOPEs _M2_L4_SH_WS3) Ζητήστε από τους μαθητές να βρουν και να κόψουν
φωτογραφίες από περιοδικά / εφημερίδες / διαδίκτυο κλπ. Που δείχνουν ειρήνη και κάνουν ένα κολάζ
από αυτές τις εικόνες. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο που παρέχεται στο SH.
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Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική γλώσσα - (1) Απόκτηση νέου λεξιλογίου σχετικά με την ειρήνη και το νόημά της. (2) Ανάπτυξη
προφορικών και γραπτών εκφράσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων όταν μοιράζονται και
εγγράφονται.
Θρησκευτικές σπουδές - Εξερευνώντας πώς οι διαφορετικές θρησκείες βλέπουν την ειρήνη
Τέχνες - Μαθαίνοντας να σχεδιάζετε και να χρωματίζετε μέσω του χάρτη μυαλού

Μεθοδολογία αξιολόγησης – Ντοσιέ Μαθητή
Κάθε ντοσιέ μαθητή μπορεί να περιλαμβάνει το πρότυπο του κέικ ειρήνης, τα κινούμενα σχέδια που
παράγουν και το φύλλο αναστοχασμού.

Περαιτέρω διάβασμα
Empathy/ Fairness, Lesson 3.11. (2011). Lesson Plans & Songs for free download (Direct
Method).

Retrieved from:

http://94.200.39.154/com/cr/cr.aspx?Prefix=bisse&ContentID=33
Louisiana State Civil Service.(2014). Effective conflict resolution strategies. Office of Human
Resource Management: LA. Retrieved from:
http://www.civilservice.louisiana.gov/files/divisions/Training/Manuals/Effective%20
Conflict%20Resolution%20Strategies.pdf
Peace Education Foundation. (1997). Conflict Styles. Grace Contrino Abrams Peace Education
Foundation,

Inc.,

Miami,

Florida.

Retrieved

from:

http://store.peaceeducation.org/SamplePages_TOCs/Grade7/G7_pp88-89.pdf
Χαραλάμπους,

Ν.

(2009).

«ΑΡΕΤΗ»

Ένα

πρόγραμμα

εκπαίδευσης

χαρακτήρα.

Theopress,

Λευκωσία.
Χαραλάμπους, Ν. (2010). Πρόγραμμα «ΑΡΕΤΗ. Theopress, Λευκωσία
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Μαθήματα 5 & 6: Δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα και Πώς να τα ενισχύσουμε

Επισκόπηση τών μαθημάτων 5 & 6

Αυτότο μάθημα χωρίζεται σε 2 σχέδια μαθήματος που αφορούν τα δυνατά στοχεία τού χαρακτήρα.
Αποτελούνται συνολικά από 4 ασκήσεις. Οι μαθητές θα εμπλακούν σε ασκήσεις και δραστηριότητες
που θα τούς βοηθήσουν να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να σκεφθούν σχετικά με τα δικά τους
δυνατά στοιχεία, και πώς να τα αναπτύξουν περαιτέρω.
•

Κατανοήσουν τί είναι ο χαρακτήρας;

•

Να μάθουν τις 6 αρετές και τα 13 δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα (από τα 24 που προτείνει
Seligman);

•

Αυτο-αξιολόγηση με βάση τα δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα

•

Αναγνωρίσουν τούς ήρωες/ηρωίδες τής καθημερινότητας και γιατί τούς θαυμάζουν,

Στόχοι
Στο τέλος τού μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν:
•

Να εντοπίζουν τα δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα τους

•

Να τα καλλιεργήσουν περαιτέρω και να μάθουν πώς να τα χρησιμοποιούν στην καθημερινή
τους ζωή.

Λέξεις-κλειδιά
Χαρακτήρας, εκπαίδευση χαρακτήρα, δυνατά στοιχεία χαρακτήρα, αξίες
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☒
☐
☒
☒
☐
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. Βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)
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Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο

Παρουσίαση τής άσκησης για το σπίτι τού προηγουμένου μαθήματος (στο σχολείο,

μάθημα

με φίλους, στο σχολείο) και συζήτηση.

(5 λεπτά)
Άσκηση #1: Τί είναι τα δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα
Ασκήσεις

Άσκηση #2: Ποιός είναι ο ήρωας/ηρωίδα μου?
Άσκηση #3: Βρίσκοντας δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα
Άσκηση #4: Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν τα δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα

Άσκηση #1: Τί είναι τα δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα (συνολικός χρόνος : 35 λεπτά)
Τα δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα είναι οι ικανότητές μας να σκεφτόμαστε, να
αισθανόμαστε, και να συμπεριφερόμαστε με θετικούς τρόπους.Τα στοιχεία αυτά
υπάρχουν στον καθένα μας αλλά χρειάζεται να καλλιεργηθούν. Γενικά μαθαίνονται
και σχηματοποιούνται μέσα από τις εμπειρίες τών ανθρώπων και με τις αξίες που
αυτοί ταυτίζονται και επιλέγουν να ζήσουν. Οι δάσκαλοι χρειάζεται να
αναγνωρίσουν τα δικά τους δυνατά στοιχεία (να λειτουργήσουν ως θετικά
Εισαγωγή
(15 λεπτά)

πρότυπα), και να βοηθήσουν τούς μαθητές να αναγνωρίσουν τα δικά τους δυνατά
στοιχεία καθώς και τών συνομηλίκων τους.Από μόνη της η διαδικασία αναγνώρισης
τών δυνατών στοιχείων οδηγεί σε μεγαλύτερη αυτο-συνειδησία.Όταν οι άνθρωποι
χρησιμοποιούν τα δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα τους με οφέλιμο τρόπο, συχνά
βιώνουν αυτό που ορίζεται ως “κατάσταση ροής.” Πρόκειται για μία κατάσταση
όπου το έργο δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά ούτε και εύκολο, όπου οι
άνθρωποι αφιερώνονται και απορροφούνται. Αυτό με την σειρά του αυξάνει την
εμπιστοσύνη μας και την αυτοεκτίμηση, καθώς μάς δυναμώνει. Μία μικρή ιστορία
που μπορεί να διαβασθεί είναι: Ο αλυσοδεμένος ελέφαντας
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Η ιστορία τού Αλυσοδεμένου Ελέφαντα
““Όταν ήμουν μικρό αγόρι, μού άρεσε πολύ να πηγαίνω στο τσίρκο. Τα νούμερα
τών ζώων ήταν τα αγαπημένα μου. Είχα εντυπωσιαθεί από τον ελέφαντα, ο οποίος
είναι -το έμαθα αργότερα - το αγαπημένο ζώο όλων τών παιδιών. Το νούμερο τού
ελέφαντα ήταν να επιδείξει το τεράστιο βάρος του , το μέγεθός και την δύναμή
του… Μετά καθώς το νούμερο πλησίαζε στο τέλος του, λίγο πρίν ο ελάφαντας να
επιστρέψει στην τέντα του , στεκόταν δεμένος σε ένα μικρό ξύλινο στύλο που μισοστηριζόταν στο έδαφος. Τα πόδια του είχαν αλυσοδεθεί.
Το κομμάτι τού ξύλου ήταν πολύ μικρό, και το κομμάτι πού ήταν μέσα στο έδαφος
ακόμη μικρότερο. Η αλυσίδα που είχε τυλιχθεί γύρω από τα πόδια του ήταν αρκετά
μεγάλη, αλλά ήταν φανερό, ακόμη και στο μυαλό ενός παιδιού, οτι ένα ζώο με
τόσο τεράστια δύναμη που μπορούσε να ξεριζώσει δένδρα από το έδαφος και να
τα πετάξει σε άλλους, ήταν υπεραρκετή να επιτρέψει στον ελέφαντα να σηκωθεί
και να φύγει.
Αυτό ήταν το μυστήριο τού ελέφαντα. Ποιά τεράστια δύναμη υα μπορούσε να τον
κρατάει δεμένο σε ένα μικρό κομμάτι ξύλο? Γιατί δεν σηκώθηκε να φύγει?
Όταν ήμουν πέντε εξι ετών, είχα μεγάλη εμπιστοσύνη στηνσοφία τών
μεγαλυτέρων. Έτσι ρώτησα το δάσκαλο, τον πατέρα και τον θείο μου σχετικά με το
μυστήριο τού ελέφαντα. Δεν θυμάμαι πια ποιός μού έδωσε την συγκεκριμένη
απάντησηI, αλλά μία από τις απαντήσεις ήταν οτι ο ελέφαντας δεν φεύγει επειδή
είναι “εξημερωμένος”.
Μετα έκανα την προφανή ερώτηση: “Εάν είναι εξημερωμένος, γιατί τον έχουν
αλυσοδεμένο;” Δεν νομίζω οτι έλαβα ποτέ ικανοποιητική απάντηση.
Καθώς πέρασε ο καιρός, ξέχασα τα πάντα σχετικά με το μυστήριο τού τεράστιου
ελέφαντα και τον μικρό πάσσαλο. Το μυστήριο επανήλθε στην επιφάνεια μόνο
όταν παρέα με άλλους αναρωτιόμασταν για το ίδιο πράγμα.
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Αργότερα, πριν από λίγα χρόνια ανακάλυψα κάποιον που ήξερε γιατί ο ελέφαντας
δεν έφευγε.
Ο ελέφαντας δεν φεύγει επειδή επίσης τον έδεναν σε όμοιο πάσσαλο από τότε που
ήταν πολύ μικρός.
‘Εκλεισα τα μάτια μου, και προσπάθησα να φαντασθώ τον μικρό νεογέννητο
ελάφαντα αλυσοδεμένο στο έδαφος. Ο μικρός ελέφαντας θα έσπρωχνε, θα
τραβούσε και θα πάλευε με όλη του την δύναμη να απελευθερωθεί , αλλά θα
αποτύγχανε. Παρόλες τις προσπάθειές του θα αποτύγχανε ξανά και ξανά επειδή ο
πάσσαλος και η αλυσίδα ήταν πολύ μεγάλα για την δύναμή του.
Ο ελέφαντας θα κοιμόταν εξαντλημένος από όλες τις προσπάθειές του να
απελευθερωθεί και θα ξυπνούσε την επόμενη ημέρα. Όλες οι προσπάθειές του θα
αποτύγχαναν και την επόμενη ημέρα, και την τρίτη , και την τέταρτη, και πολλές
κουραστικές, εξαντλητικές ημέρες μετά από αυτές. ‘Επειτα θα έλθει μία ημέρα μία φοβερή ημέρα για την ιστορία τού ελέφαντά μας- μία ημέρα όπου απλά θα
εγκαταλείψει και θα αποδεχθεί την μοίρα του, αποφασίζοντας οτι είναι πολύ
αδύνατος να δραπετεύσει, οτι η δύναμή του δεν είναι αρκετή και δεν θα είναι ποτέ.
Ο τεράστιος με την πελώρια δύναμη ελάφαντας που βλέπουμε στο τσίρκο δεν
φεύγει επειδή το φτωχό ζώο πιστεύει οτι δεν το μπορεί.
Η μνήμη τής έλλειψης δύναμης που ένιωσε μετά την γέννησή του έχει εγγραφεί
βαειά στην ψυχή και το πνεύμα του. Το χειρότερο από όλα είναι οτι από τότε δεν
προσπάθησε ποτέ να απελευθερωθεί. Ποτέ ξανά δεν προσπάθησε να δοκιμάσει τίς
δυνάμεις του.
Είμαστε όλοι λίγο όπως ο ελέφαντας τού τσίρκου: κινούμαστε στον κόσμο δεμένοι
σε εκατοντάδες πασσάλους που μάς αποσπούν τις ελευθερίες μας.
Ζούμε θεωρώντας οτι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα , απλά επειδή
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κάποτε, πολύ καιρό πριν, όταν ήμασταν μικροί, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι
και δεν τα καταφέραμε.
Κάνουμε στους εαυτούς μας το ίδιο πράγμα που έκανε ο ελέφαντας, χαράσουμε
στο μυαλό μας το μήνυμα: “Δεν μπορώ - δεν μπορώ και ποτέ δεν θα μπορέσω.”
Ο μόνος τρόπος να μάθετε αν μπορείτε να το κάνετε είναι να ξαναδοκιμάσετε, με
όλη σας την ψυχή… Με όλη σας την ψυχή!”
Από το βιβλίο: Να σάς πώ μιά ιστορία, Jorge Bucay
Στόχος αυτής τής δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν τα
ισχυρά στοιχεία τού χαρακτήρα τους, να συνειδητοποιήσουν οτι τα ισχυρά στοχεία
βρίσκονται μέσα στον καθένα.
Υλικά: 13 κάρτες με τις ονομασίες τών δυνατών στοιχείων τού χαρακτήρα και το
νόημά τους, Ετοιμασμένες (κομμένες) από τον δάσκαλο. Τα ισχυτά στοιχεία τού
χαρακτήρα βρίσκονται στο φύλλο (HOPEs_M2_L5_TG_WS1).
Οδηγίες και

Συγκεκριμένες οδηγίες: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες τών 2-4 μελών, και τούς

υλικά (15

δίνονται 2-3 κάρτες με δυνατά στοιχεία χαρακτήρα ανάλογα με τον αριθμό τών

λεπτά)

μαθητών στην τάξη. Πρέπει να παρουσιάσουν αυτά τα δυνατά στοιχεία με
δημιουργικό τρόπο (τέχνες, θέατρο, μουσική, κινήσεις, κλπ).
Μπορείτε να τους δώσετε 5 λεπτά για προετοιμασία , και 1 λεπτ’ο για την
παρουσίαση κάθε δυνατού στοιχείου του χαρακτήρα

Αναστοχασμός
(5 λεπτά)

•

Τι μάθατε σήμερα;
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HOPEs_M2_L5_TG_WS1
Δημιουργικότητα (αυθεντικότητα)

Περιέργεια (ενδιαφέρον, αναζήτηση
καινοτομίας, ανοιχτοί στην εμπειρία):

Σκεφτόμενοι τρόπους νέους και παραγωγικούς
να συλλάβουμε και να κάνουμε πράγματα
περιλαμβάνει καλλιτεχικά έργα αλλά όχι μόνο.

Βρίσκοντας
εμπειρία

ενδιαφέρον
για

τους

στην

δικούς

μας

τρέχουσα
λόγους.

Βρίσκοντας γοητευτικά τα θέματα και τα
ζητήματα. Εξερευνώντας και ανακαλύπτοντας

Φιλομάθεια

Γενναιότητα

Κατακτώντας νέες δεξιότητες, θέματα, και

Μη

γνωστικά πεδία,είτε από προσωπική

προκλήσεις, δυσκολίες, ή πόνο. Υποστηρίζοντας

πρωτοβουλία είτα από καθήκον. Είναι φανερό

αυτό που είναι σωστό ακόμη και όταν υπάρχει

οτι συνδέεται με την δύναμη τής περιέργειας

αντίδραση.

αλλά πηγαίνει και πέρα από αυτό για να

πεποιθήσεις μας ακόμη και όταν αυτό είναι

περιγράψει την τάση να αυξάνουμε

αντιδημοφιλές, Περιλαμβάνει την σωματική

συστηματικά τις γνώσεις μας

γενναιότητα αλλά όχι μόνο.

Τιμιότητα ( αυθεντικότητα, ακεραιότητα)

διστάζοντας

μπροστά

Ενεργώντας

σε

σύμφωνα

απειλές,

με

τις

Αγάπη

Λέγοντας την αλήθεια αλλά ευρύτερα όντας

Εκτιμώντας την αξία τών στενών σχέσεων με

γνήσιοι και ενεργώντας με ειλικρίνεια , χωρίς

τούς άλλους, ιδιαίτεραμε αυτούς όπου υπάρχει

προσποίηση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για

αμοιβαίο ενδιαφέρον και διάθεση για

τα συναισθήματα και τίς πράξεις κάποιου

μοίρασμα. Όντας κοντά στους ανθρώπους
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Καλοσύνη [γενναιοδωρία, περιποίηση,

Ομαδική εργασία [συμπεριφορά ως πολίτες,

φροντίδα, συμπόνια,αλτρουιστική

κοινωνική ευθύνη, αφοσίωση]

αγάπη,συμπάθεια]
Κάνοντας χάρες και καλές πράξεις για άλλους .
Βοηθώντας και φροντίζοντάς τους

Δουλεύοντας καλά ως μέλη μιάς ομάδας, όντας
αφοσιωμένοι στην ομάδα, εκτελώντας αυτό
που μάς αναλογεί

Δικαιοσύνη

Συγχώρεση

Μεταχειριζόμενοι όλους τούς ανθρώπους
σύμφωνα με τις αρχές τής δικαιοσύνης και τής

Συγχωρώντας αυτούς που έσφαλαν,

αμεροληψίας. Μην επιτρέποντας τα προσωπικά αποδεχόμενοι τα ελαττώματα τών άλλων,
μας αισθήματα να προκαταλάβουν τις

δίνοντάς τους μία δεύτερη ευκαιρία, όντας μη

αποφάσεις μας για άλλους. Δίνοντας σε όλους

εκδικητικοί

μία δίκαιη ευκαιρία.

Ευγνωμοσύνη

Ελπίδα [ αισιοδοξία, σκεπτόμενοι το μέλλον,
προσανατολισμένοι στο μέλλον]

Έχοντας συνείδηση και ευγνωμοσύνη για τα

Αναμένοντας το καλύτερο στο μέλλον και

καλά πράγματα πού συμβαίνουν. Κάνοντας τον

δουλεύοντας για το πετύχουμε, πιστεύονας σε

κόπο να εκφράσει ευχαριστίες

ένα καλό μέλλον
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Χιούμορ [παιγνιώδης διάθεση]
Αγαπώντας το γέλιο και το πείραγμα,
φέρνοντας

χαμόγελα

στους

άλλους,

βλέποντας την ελαφρά πλευρά, κάνοντας (
όχι απαραίτητα λέγωντας) αστεία
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Άσκηση #2: Ποιός είναι ο ήρωας/ηρωίδα σας ? ( συνολικός χρόνος: 15 λεπτά)
Τα παιδιά θα παρατηρήσουν διάφορα δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα και θα είναι
Εισαγωγή (2
λεπτά)

σε θέση να τα αναγνωρίσουν στούς ανθρώπους. Επιπλέον, ήρωες/ηρωίδες μπορούν
να είναι καθημερινοί άνθρωποι που κάνουν καλή χρήση τών δυαντών στοιχείων
τους. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να είναι υπερήρωες/δες για να έχουν αυτές τις
ποιότητες.
Υλικά: Αυτοκόλλητα φύλλα για όλα τα παιδιά
Συγκεκριμένες οδηγίες: Δώστε την ευκαιρία σε κάθε παιδί να μιλήσει. Ζητήστε από

Οδηγίες και
υλικά (10
λεπτά)

τούς μαθητές να σχηματίσουν ομάδες τών 4-6 ατόμων. Αρχίστε μία συζήτηση
σχετικά με ήρωες/ηρωίδες και βάλτε τούς μαθητές να σκεφτούν τούς δικούς τους
ήρωες/ηρωίδες. Στις ομάδες τους, πρέπει να βρούν μέχρι 5 δυνατά στοιχεία τών
ηρώων/ ηρωίδων τους να τα γράψουν και να τα αναρτήσουν. Όταν τελειώσει η
συζήτηση μέσα στην ομάδα, ζητείται από τα παιδιά να αναρτήσουν τα σημειώματά
τους στον πίνακα ώστε να τα δεί όλη η τάξη.
Κάνετε ερωτήσεις όπως:
•

Ποιός είναι ο δικό σας ήρωας/ηρωίδα;

•

Ποιά δυνατά στοιχεία εντοπίζετε σε αυτό το πρόσωπο;

Αναστοχασμός •
(3 λεπτ)

Ποιούς χαρακτήρες από βιβλία/ταινίες κλπ εκτιμούν και θαυμάζουν οι μαθητές;
Γιατί;

•

Ποιά είναι τα σημαντικότερα δυνατά τους σημεία;

•

Τί μάθατε για τον εαυτό σας κάνοντας αυτήν την δραστηριότητα;

•

Μπορείτε να εντοπίσετε τα δυνατά σημεία που επιδεικνύουν στην
καθημερινότητά τους και πώς αυτό σάς επηρέασε ή ενέπνευσε;
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Άσκηση #3: Βρίσκοντας δυνατά στοιχεία χαρακτήρα (συνολικός χρόνος: 15 λεπτά)
Εισαγωγή (2
λεπτά)

Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να γνωρίσουν τα δυνατά τους στοιιχεία, καθώς
θα νιώσουν ενδυναμωμένα.
Υλικά:

Ερωτηματολόγιο

από

το

βιβλίο

οδηγιών

τού

μαθητή

(HOPEs

_M2_L6_SH_WS1) και ένα μολύβι για κάθε μαθητή.
Συγκεκριμένες οδηγίες: Πρόκειται για ατομική άσκηση. Ζητήστε από τούς μαθητές
να στραφούν στο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στο εγχειρίδιό τους. Χρειάζεται να
βαθμολογήσουν στην κλίμακα Smiley τα δυνατά τους στοιχεία και στο τέλος πρέπει
Οδηγίες και
υλικά (10
λεπτά)

να βρούν τα “top 5” τους. (αυτά που αισθάνονται οτι χρησιμοποιούνται συχνότερα
βλεποντας ποιά έχουν τα περισσότερα χαμόγελα).
Τα μεγαλύτερα παιδιά, 10-17 ετών, μπορούν να το κάνουν διαδικτυακά
(http://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey), να εγγραφούν, να
δημιουργήσουν έναν λογαριασμό και να κάνουν το τεστ. Ο λογαριασμός
δημιουργείται στο Via Strengths. Όταν συμπληρωθεί, ένα έγγραφο αποστέλλεται
στο email που δηλώθηκε , με τα 24 ισχυρά στοιχεία τού χαρακτήρα σε ιεράρχηση.
Οι ενήλικες επίσης μπορούν να κάνουν το τεστ στον ίδιο ιστότοπο
(http://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths-Survey), για να βρούν τα
δικά τους ατομικά ισχυρά στοιχεία.
•

Θεωρείτε οτι είναι σημαντικό να εντοπίζονται τα δυνατά στοιχεία; Εξηγήστε
γιατί.

Αναστοχασμός
(3 λεπτά)

•

Πώς αισθάνεσθε;

•

Τί μάθατε για τον εαυτό σας που σάς έκανε υπερήφανο και γιατί;

•

Τί μάθατε για τον εαυτό σας που θα θέλατε να βελτιώσετε και γιατί;

•

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δυνατά μας στοιχεία για να κάνουμε
την αλλαγή στη ζωή μας;

•

Πώς θα χρησιμοποιήσετε φέτος αυτά που μάθατε σε αυτό το μάθημα ώστε να
αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις και να βελτιωθείτε;
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Άσκηση #4: Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε τα δυνατά μας στοιχεία (συνολικός χρόνος : 15 λεπτά)
Εισαγωγή (2
λεπτά)

Μαθαίνοντας ποιά είναι τα πιό προεξέχοντα δυνατά στοιχεία βοηθάει, αλλά είναι
πολύ σημαντικό να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή,
καθώς τα παιδιά τα εφαρμόζουν και έτσι γίνεται σε συνήθειά τους.
Υλικά: Φύλλο δραστηριότητας (HOPEs_M2_L6_SH_WS2) και ένα μολύβι ανά παιδί
Συγκεκριμένες οδηγίες: Πρόκειται για ατομική άσκηση. Ζητήστε από τούς μαθητές
να σκεφθούν δραστηριότητες/ ενδιαφέροντα/χόμπυ που σάς αρέσουν να ασκείτε.
Μπορούν να εντοπίσουν εκείνες τις στιγμές όπου αισθάνονται να χρησιμοποιούν
πλήρως ή περίπου τα δυνατά τους σημεία? Αυτό ονομάζεται κατάσταση Ροής.
Μπορούν να υποβληθούν ερωρήσεις όπως:

Οδηγίες και

•

Τί κάνουν?

υλικά (10

•

Πού βρίσκονται?

λεπτά)

•

Ποιά δυνατά στοιχεία χρησιμοποιούν?

•

Πώς αισθάνονται?

•

Τί καταφέρνουν?

Ζητήστε να συμπηρώσουν την φόρμα που τούς έχει δοθεί.

Παρακάτω,

(HOPEs_M2_L6_TG_WS2) υπάρχει ένα άρθρο με τούς πιθανούς τρόπους για την
περαιτέρω καλλιέργεια τών δυνατών στοιχείων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
παδιά και για ενήλικες.
Ρωτήστε άν κάποιοι θέλουν να μοιραστούν με τούς υπόλοιπους συμμαθητές τής
τάξης τους αυτά που έμαθαν για τον εαυτό τους .
•
Αναστοχασμός •
(3 λεπτά)

•

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα δυνατά μας στοιχεία?
Ποιός ξεχώρισε ή σάς ενέπνευσε σήμερα?
Ζητήστε να σκεφθούν πράγματα που μπορούν να ασκούν ώστε να
χρησιμοποιούν τα δυνατά τους στοιχεία σε καθημερινή βάση

•

Πληροφορήστε τους οτι μπορούν επίσης να αναπτύξουν τα υπόλοιπα δυνατά
τους στοιχεία.
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HOPEs_M2_L6_TG_WS2
340 Ways to Use VIA Character Strengths by Tayyab Rashid & Afroze Anjum
University of Pennsylvania © 2005, Tayyab Rashid
From http://www.viastrengths.org/Applications/Exercises/tabid/132/Default.aspx July 16, 2008
CORE VIRTUE----WISDOM & KNOWLEDGE
acquisition and use of knowledge
I. Curiosity [interest, novelty-seeking, openness to experience]: Curiosity is taking an interest in all of
ongoing experience. It involves actively recognizing and pursuing challenging opportunities and seeking
out new knowledge. Curiosity can be broken down into three categories: interest, novelty seeking, and
openness to new experience. It is this strength that drives individuals to make discoveries and to explore
the boundaries of human knowledge.
Movies: October Sky (1999) Amélie (2001-French)
1. Look for jobs in which you are charged with acquiring new information daily, such as
journalism, research, teaching, etc.
2. Expand your knowledge in an area of interest through books, journals, magazines, TV, radio or
internet, for half an hour, three times a week.
3. Attend a function/lecture/colloquium of a culture that differs from yours.
4. Find a person who shares your area of your interest and learn how he/she increases
his/her expertise in that area.
5. Eat food of a different culture, explore its cultural context and become aware of your thoughts.
6. Connect with a person of a different culture and spend at least an hour, twice a month to
learn about his/her culture.
7. Make a list of unknowns about your favourite topic.
8. Try things that challenge your existing knowledge and skills.
9. Visit at least one new town, state or country yearly.
10. Identify factors which might have diminished your curiosity in an area and search three new
ways to rejuvenate it.
11. Get engaged in more open-ended learning experiences (i.e., making ice cream to
understand physics and chemistry or taking a yoga class to understand different muscle
groups).
12. Explore processes of nature, for at least one hour weekly, by being in the woods, park,
stream, yard, etc.
II. Creativity [Originality, ingenuity]: Creativity is the process of using one’s originality to devise novel
ways to positively contribute to one’s own life or the lives of others. Such originality can range from
everyday ingenuity to ground-breaking work that becomes highly recognized. Creative people are able
to apply their imaginations in new and surprising ways in order to solve the problems that they
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

124

Teacher's Guide

encounter. Traditional notions of creativity focus on artistic expression and scientific discovery, but this
strength can be applied to any area of life in which obstacles can be addressed imaginatively.
Movies: Shine (1996), Amadeus (1984)
1. Create and refine at least one original idea weekly in an area of your interest.
2. Do at least one assignment weekly in a different and creative manner.
3. Write an article, essay, short story, poem, draw, or paint in relation to your passion once a
week.
4. Offer at least one creative solution to challenges of a sibling or a friend.
5. Compile an original and practical list of solutions or tips that will address common
challenges faced by you and your peers.
Look for different and creative ways to spend more time at tasks you do best.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Brain-storm ideas on a challenging task with your friends.
Audition for community theatre or choir.
Redesign your room or home.
Take a pottery, photography, stained glass, sculpture or painting class.
Learn about an exotic and creative art such as Feng-shui or Ikebana.
Read about famous creative people and identify what made them unique.
Use leftovers (food, stationary and such) to make new products.
Design a personalized card instead of buying.

IV. Love of learning: Love of learning involves enthusiastically studying new skills, topics, and bodies of
knowledge. People with this strength enjoy the cognitive engagement of acquiring new skills or
satisfying their curiosity, even when the material benefits of learning may not be immediately available.
Love of learning allows people to persist in the face of frustrations and obstacles that arise during the
course of education, both formal and informal.
Movies: Billy Elliot (2000), A Beautiful Mind
(2001) Songs: On the Road to Find Out (Cat
Stevens)
1. Deliberately learn five new words, including their meaning and usage, at least twice a week.
2. Visit a new museum every month and write about new things learned.
3. Read a non-fiction book monthly on a topic you find absorbing and engaging.
4. Read and research about a topic by visiting the library at least once a week. Write one page
of pragmatic ideas which can advance that field and discuss them with someone.
5. Converse with someone on a topic of mutual interest.
6. Follow an ongoing global event through newspapers, TV or internet.
7. Join a local book club.
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

125

Teacher's Guide

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Attend new gallery/exhibition openings in your area.
Read aloud with your loved ones.
Arrange a teach-learn date with a friend, learn a skill, and teach what you are best at.
Identify topics on which you can share your knowledge with your peers.
Attend seminars, workshops, and conferences in your area of interest.
Travel to new places and blend education with leisure.
Visit (with children) local factories and laboratories to understand process of production
CORE VIRTUE----COURAGE
exercising will to accomplish goals in the face of opposition, external or internal

I. Bravery [valour]: Bravery is the capacity to take action to aid others in spite of significant risks or
dangers. This strength allows people to avoid shrinking from the threats, challenges, or pain associated
with attempting to do good works. Brave acts are undertaken voluntarily with full knowledge of the
potential adversity involved. Brave individuals place the highest importance on higher purpose and
morality, no matter what the consequences might be.
Movies: Schindler’s List (1993), Life as a House (2001)
1. Resist social or peer pressure for noble values and causes in meaningful ways (write, speak out,
participate in a protest, join an activist organization).
2.
Speak up for or write about an unpopular idea in a group.
3.
Take small, practical steps for a constructive social change.
4.
Report an injustice, abuse, blatant unethical practice, or abuse of power or resources
to appropriate authorities, even if the perpetrator is someone close to you.
5.
Protect or stand up for someone (such as a younger sibling or a battered woman) who will
not otherwise stand up for themselves.
6.
Ask difficult questions that help you and others face reality.
7.
Clarify your values by thinking about how best they have served you in challenging situations.
8.
Cultivate a reputation for recognizing and appreciating brave acts which are accomplished
despite challenges.
9.
Identify an area in which you generally shy away from confrontations. Practice the phrases,
the tones, and the mannerisms that will enable you to effectively confront the situation next time.
10. Collect contemporary stories of bravery in everyday life situations.
11. Don’t be afraid to be different but positive.
12. Don’t be afraid to befriend someone who is different but positive.
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III. Integrity [authenticity, honesty]: The strength of integrity is manifested speaking the truth and
presenting oneself in a genuine way. A person of integrity is open and honest about his or her own
thoughts, feelings, and responsibilities, being careful not to mislead through either action or
omission. This strength allows one to feel a sense of ownership over one’s own internal states,
regardless of whether those states are popular or socially comfortable, and to experience a sense of
authentic wholeness.
Movies: A Few Good Men (1992), Erin Brockovich (2000)
Songs: My Way (Frank Sinatra), Strength, Courage, Wisdom, The Miseducation of Lauryn Hill (Lauryn
Hill), The Rose (Bette Midler), On the Road to Find Out (Cat Stevens)
1.
Refrain from telling small, white lies to friends and family (including insincere compliments). If
you do tell one, admit it and apologize right away.
2.
Think of creative yet honest ways of relating to others.
3.
Monitor every time you tell a lie, even if it is a small one. Try to make your list shorter every day.
4.
Monitor to catch lies of omission (such as not volunteering important information when selling
a used item) and think how would you feel if someone did the same to you.
5.
Rate your satisfaction with authentic, honest, and genuine deeds vs. inauthentic and less than
honest actions.
6.
Monitor whether your next five significant actions match your words and vice-versa.
7.
Write on issues about which you feel moral obligation. It helps to crystallize and integrate
thinking.
8.
Think and act fairly when your face the next challenge, regardless of its impact on your position
or popularity.
9.
Identify your area of strongest moral convictions. Set your priorities according to your convictions.
10. Seek roles with clear structure that allow you to be authentic and honest.
11. Learn and practice the ethical standards of your profession.
CORE VIRTUE----HUMANITY
tending and befriending others
I. Love: Loving individuals value close relationships with others, in particular those in which sharing and
caring are reciprocated. Love can be expressed toward those we depend on, toward those who depend
on us, and toward those we feel romantic, sexual, and emotional attraction to. This strength allows
people to put their trust in others and make them a priority in making decisions. They experience a sense
of deep contentment from their devotion.
Movies: Doctor Zhivago (1965), The English Patient (1996), Sophie’s Choice (1982), The Bridges of the
Madison County (1995), Iris (2001), My Fair Lady (1964)
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Songs: The Rose (Bette Midler), Isn't She Lovely (Stevie Wonder)
1.
Express (verbally and/or non-verbally) to your loved ones that no matter what happens, your
love for them will remain unconditional.
2.
Express your love through physical gestures (hugs, kisses, cuddling, giving a gentle massage).
3.
Focus on the implicit motives of your loved ones, rather their behaviours.
4.
Explore and appreciate the strengths of your loved ones.
5.
Arrange a date with your mate that celebrates both of your signature strengths.
6.
Express your love through gifts. When possible, create gifts yourself.
7.
Always celebrate days or occasions that are mutually important.
8.
Express your love creatively (e.g., through a poem, notes, sketches, photographs of an
important place, event or situation which reminds you of mutual love).
9.
Help your loved ones with a self-improvement plan (e.g., a new class, weight loss, exercise, a
new career).
10. Plan and host a dinner party with your significant other
11. Reunite at the end of the day and discuss how it went.
12. Attend a concert, theatre, movies, or go dancing with your loved one.
13. Engage in a favourite activity (e.g., hiking, going to an amusement park, biking, walking in the
park, swimming, camping, jogging) together.
14. Attend your child’s sporting events or performances (recital, play, etc) together.
15. Go out (without kids) for brunch or dinner.
16. Help your loved ones plan their future by helping them identify their signature strengths.
Then, collaborate to design a future based on their signature strengths.
17. If you want to help your loved ones, first consider their strengths. Design your help around
their strengths.
18. Tape record your parent’s earliest recollections and share them with your children.
19. Make a family blessing journal in which everyone writes good things that happen to them daily.
II. Kindness [generosity, nurturance, care, compassion, altruistic love, “nice-ness”]: Kindness consists of
doing favours and good deeds for others without the expectation of personal gain. This strength requires
respect for others but also includes emotional affection. Kind people find joy in the act of giving and
helping other people, regardless of their degree of relatedness or similarity.
Movies: As Good as it Gets (1997), The Cider House Rules (1999), Promise (1986)
Songs: Lean on Me (Al Green), You've Got a Friend (James Taylor or Mariah Carey), Time After Time
(Cyndi Lauper or Tuck and Patti), Bridge Over Troubled Water (Simon and Garfunkel or Johnny Cash), I'll
Be there for You (The Rembrants)
1.
Do three random acts of kindness per week for those whom you know (e.g., small favours for
friends and neighbours, calling sick or sad friends, getting groceries for a friend busy in exams, or babysitting, etc).
2.
Do one random act of kindness weekly for someone you don’t know.
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3.
Donate blood periodically.
4.
Visit someone who is sick and in the hospital.
5.
Visit someone in a nursing home or hospice.
6.
Give gifts to others which involve experiential activities.
7.
Take out a friend(s) on a surprise dinner and pay for it.
8.
Say kinder and softer words to people when interacting through email, writing letters, talking
on phone.
9.
Cook a nice meal for your loved ones.
10. Share your belongings with others (e.g., lawn mower, snow blower, jump cables).
11. Make an inventory of your possessions, keep only what you absolutely need, and donate the rest.
12. Donate your time to others through helpful actions.
13. Greet others with smile.
14. While driving, give way to others or hold the door.
15. Help fix someone’s flat tire.
16. Fix a community apparatus (such as playground equipment) even if you did not break it.
17. Stop and help someone who needs help on a highway.
CORE VIRTUE----JUSTICE
healthy community life
I. Citizenship [social responsibility, loyalty, teamwork]: Citizenship involves working as a member of a
group for the common good. People with this strength are loyal to the organizations of which they are
members, ready to make personal sacrifices for their neighbours. The strength of citizenship is
manifested through a sense of social belonging and civic responsibility. Good citizens are not blindly
obedient, and when necessary they strive to change their groups for the better.
Movies: LA Confidential (1997), Finding Forester (2001), Awakenings (1990)
Songs: Lean on Me (Al Green), You've Got a Friend (James Taylor or Mariah Carey), Time After Time
(Cyndi Lauper or Tuck and Patti), Bridge Over Troubled Water (Simon and Garfunkel or Johnny Cash), I'll
Be there for You (The Rembrants)
1.
Pick up litter on curb sides and put it in trashcans.
2.
Volunteer weekly for a community service project in your town, one that deals with what you
are best at.
3.
Facilitate a group discussion and achieve consensus on a conflicting issue.
4.
Help at least one person yearly to set goals and periodically check on their progress.
5.
Arrange or attend at least one social gathering monthly.
6.
Spend at least half an hour weekly cleaning a communal place.
7.
Decorate a communal place.
8.
Play sports for your town or school.
9.
Start a book club.
10. Car pool or give someone ride to work regularly.
11. Start a community garden.
12. Donate blood or become an organ donor.
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13. Seek a role in an organization or club that brings people of diverse cultures closer.
14. Volunteer for activities such as serving as a Big Brother or Big Sister or constructing a Habitat for
Humanity house.
15. Organize a social gathering to bid farewell a parting neighbour or welcome a new neighbour.
16. Volunteer to deliver Meals on Wheels in a poor neighbourhood.
17. Ask your neighbours, especially elderly ones, if they need anything from super market.
18. Shovel snow or scrape ice for a neighbour.
19. Cook a favourite meal for your neighbour or a friend.
II. Fairness, Equity and Justice: Fairness involves treating everyone according to universal ideals of
equality and justice. Fair individuals do not let their personal feelings bias their moral or ethical
decisions about others, but instead rely on a broad set of moral values. True fairness incorporates both
a respect for moral guidelines and a compassionate approach to caring for others. This strength is
applicable at all levels of society, from everyday interactions to international issues of social justice.
Movies: The Emperor’s Club (2002), Philadelphia (1993)
1.
The next time you make a mistake, self-monitor to see whether you admit it.
2.
The next time you present an argument, self-monitor to see whether you compromise fairness
for social desirability.
3.
Encourage equal participation of everyone, especially those who feel left out in
a discussion/activity.
4.
Self-monitor to see whether your judgments are affected by your personal likes and dislikes or
are based on principles of justice and fairness.
5.
Recall and write about instances where you were unfair or could have been fairer. Consider
how you could improve your future behaviour.
6.
Self-monitor to see whether you think about or treat people of other ethnicities and
cultures stereotypically.
7.
Serve on a club or organization that offers unprivileged people a levelling playing field.
8.
Write a letter to an editor or speak up on an important issue concerning social justice.
9.
Politely discuss fairness with a friend whom you notice shows gender or ethnic bias.
10. Volunteer or learn about an organization which educates and campaigns for equal human rights.
11. Explore an ongoing event anywhere in the world where human rights are being violated and
write your reactions and suggestions to promote social justice on that issue.
12. Watch a film or a documentary which exemplifies fairness, social justice, and equity.
13. Read biographies of famous people who exemplify social justice such as Gandhi, Martin Luther
King, and Nelson Mandela.
14. Speak up for your group.
CORE VIRTUE----TEMPERANCE
protecting against excess
I. Forgiveness and Mercy: This strength involves forgiving those who have wronged or offended us.
Forgiveness entails accepting the shortcomings of others, giving people a second chance, and putting
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aside the temptation to hold a grudge or behave vengefully. Forgiveness allows one to put aside the
self-destructive negativity associated with anger and to extend mercy toward a transgressor.
Movies: Pay it Forward (2000), Terms of Endearment (1983), Dead Man Walking (1995), Ordinary People
(1980)
1.
Remember times when you offended someone and were forgiven, then extend this gift to others.
2.
Evaluate your emotions before and after forgiving someone.
3.
Understand from the offender’s perspective why he/she offended you. Then assess whether
your reaction is hurting you more than offender.
4.
Make a list of individuals against whom you hold a grudge, then either meet them personally
to discuss it or visualize whether bygones can be bygones.
5.
Meet a person who offended you in the past, especially if he/she is a family member. Tell them
that you have forgiven them, or just be kind in your interaction with them.
6.
Ask for forgiveness from a Divine power according to your faith and assess how you
feel afterwards.
7.
Pray for the noble behaviour of your offender.
8.
Identify how a grudge tortures you emotionally. Does it produce disruptive emotions (anger,
hatred, fear, worry, sadness, anxiety, jealousy and such)? Write three ways these disruptive
emotions affect your behaviour.
9.
Plan out what your response should be the next time someone offends you. Remind yourself of
your plan (rehearse if possible) and periodically affirm, “No matter how he/she offends me, I will
respond as I have planned.”
10. Imagine your offender and consider whether you have any payback fantasies. Imagine in detail
what might happen if you forgive the offender. Journal your reactions. Start with a moderate offense
and continue till you achieve forgiveness and resolution. During this exercise continuously remind
yourself this is a forgiving exercise, not a grudge-holding one.
CORE VIRTUE----TRANSCENDANCE
forging connections to the larger universe and providing meaning
II. Gratitude: Gratitude is an awareness of and thankfulness for the good things in one’s life. Grateful
individuals take time to express thanks and contemplate all that they have been given in life.
Gratitude can be directed at a specific person, at a Divinity, or simply expressed outwardly for the
mere fact of existence. This strength is a mindset of appreciation and goodwill for the benefits derived
from other people.
Movies: Sunshine (2000), Fried Green Tomatoes (1991)
Songs: Strength, Courage, Wisdom, Isn't She Lovely (Stevie Wonder)
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1.
Consider how this statement describes your usual mental state: “A still mind sees what is good
and present. An anxious mind sees what is negative and missing.” Still your mind for five minutes in the
morning and in the evening.
2.
Count three your blessings (good things that happened to you) before going to bed every day.
3.
Express your gratitude to someone whom haven’t told before, preferably through a personal visit.
4.
Every day, select one small yet important thing that you take for granted. Work on being mindful
of this thing in the future.
5.
Notice how many times you say thanks and whether you mean it every time.
6.
Express gratitude by leaving a note for someone who has helped your intellectual growth (e.g.,
a high school teacher).
7.
Express thanks to all who contributed to your success, no matter how small their contribution
might have been.
8.
Express thanks without just saying “thanks” -- be more descriptive and specific (e.g., “I
appreciate your prudent advice”).
9.
Write three apprehensions that you feel when you wake every morning. Before you go to bed,
write three good things that happened to you and why. Then evaluate your apprehensions in light of
the good things.
10. Set aside at least ten minutes every day to savour a pleasant experience. Decide to withhold
any conscious decisions during these ten minutes.
11. Write a letter to an editor about an event that brought your community closer.
12. Express gratitude to public officials such as police officers, fire fighters, and postal workers.
13. Before eating, think of all people who have contributed to what you are eating. Do this at least
once a week.
14. Over dinner, talk with your loved ones about two good things that happened to them during the
day.
15. Think of three past adversities and identify three serendipitous goods they led to.
16. Reminisce about your best moments of recognition, achievement, praise, and connection.
III. Hope [optimism, future-mindedness, future orientation]: Hope is the expectation that good things
will happen in the future. Hopeful individuals are confident that their efforts toward future goals will
lead to their fruition. This strength leads people to expect the best from themselves and others.
Movies: Gone with the Wind (1939), Life is beautiful (1998-Italian), Good Will Hunting (1997)
Songs: Strength, Courage, Wisdom, The Rose (Bette Midler), Somewhere Over the Rainbow/What a
Wonderful World (Israel Kamakawiwo'ole)
1.

Recall a situation when you or someone close to you overcame a difficult obstacle and succeeded.

2.
List all the bad things that happened to you, then find at least two positive for each.
3.
Visualize where and what you want to be after one, five and ten years. Sketch a pathway that
you can follow to get there.
4.
Record your negative and positive thoughts and notice how they affect your future performance.
5.
Read about someone who succeeded despite difficulties and setbacks.
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6.
Recall bad decisions you made, forgive yourself, and see how you can make better decisions in the
future.
7.
When facing adversity, focus how you overcame a similar adversity in the past.
8.
Mentally rehearse your next anticipated challenge. Build perspective by managing obstacles
rather than trying to eliminate all of them.
9.
For the next three challenging tasks, identify what would work best for you, thinking your way
into right action or acting your way into right thinking.
10. Document past three accomplishments in detail and let them inspire your future.
11. Surround yourself with optimistic and future-minded friends, particularly when you face a setback.
12. Schedule at least fifteen minutes twice a week to spend generating optimistic ideas. Write them
down and list actions you can take to realize your ideas. Discuss your ideas with your friends and make
them partners in your endeavours.
IV. Humour [playfulness]: Humour involves an enjoyment of laughing, friendly teasing, and bringing
happiness to others. Individuals with this strength see the light side of life in many situations, finding
things to be cheerful about rather than letting adversity get them down. Humour does not necessarily
refer just to telling jokes, but rather to a playful and imaginative approach to life.
Movies: Patch Adams (1999)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bring smile to someone’s face every day through jokes, gestures, and playful activities.
Learn a new joke three times a week and tell them to friends.
Watch a sitcom, funny show/movie, or read a comic daily.
Cheer up a gloomy friend.
Find the fun and lighter side in most situations.
Be friends with someone who has great sense of humour.
Impersonate someone and share this with someone close to you.
Go out with your friends at least once a month for bowling, hiking, cross-country skiing, biking,
and such.
Make a snowman when it snows or play volleyball at the beach.
Send funny emails to your friends.
Dress up for Halloween.
Play with your pet daily.
Go watch fireworks with your loved ones.
Go with your loved ones to a baseball, hockey, or basketball game.
Go with your loved ones to a holiday show.

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #3 – Βρίσκοντας τα δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα (HOPEs_M2_L6_SH_WS1)
Άσκηση #4 - Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε τα δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα
(HOPEs_M2_L6_SH_WS2)
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Άσκηση για το σπίτι
Ζητήστε από τούς μαθητές να πάρουν συνέντευξη από έναν “καθημερινό ήρωα/ηρωίδα” π.χ. ένα
πρόσωπο που θαυμάζουν όπως η γιαγιά ή ο παππούς / γονείς κλπ. Μπορούν να εντοπίσουν τι είναι
αυτό που θαυμάζουν σε αυτούς? Ποιά είναι τα δυνατά τους στοιχεία? Μπορούν να εντοπίσουν τα
δυνατά στοιχεία που αυτοί επιδεικνύουν στην καθημερινότητά τους και πώς αυτό τούς έχει εμπνεύσει
ή επηρεάσει? Αυτό μπορεί να καταγραφεί με ένα κινητό τηλέφωνο και τα παιδιά να μπορούν να το
παρουσιάσουν στην τάξη.

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική γλώσσα - (1) Απόκτηση νέου λεξιλογίου σχετικού με τα δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα και το
νόημά τους. (2) Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικής και γραπτής έκφρασης και επικοινωνίας καθώς
μοιράζονται και καταγράφουν.
Μαθηματικά - Οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων - από τις δραστηριότητες που εντόπισαν οτι τούς
δημιουργούν κατάσταση Ροής, μπορούν να παρατηρήσουν ποιά δυνατά στοιχεία χρησιμοποιούνται
συχνότερα και να κατασκευάσουν γραφήματα σχετικά με την συχνότητα εμφάνισής τους.

Μεθοδολογία αξιολόγησης - Ντοσιέ τού μαθητή
Κάθε ντοσιέ μαθητή μπορεί να περιέχει το ερωτηματολόγιο “Βρίσκοντας τα δυνατά στοιχεία τού
χαρακτήρα” και την φόρμα “μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε τα δυνατά στοιχεία τού χαρακτήρα,” και
το φύλλο αναστοχασμού.
Περαιτέρω μελέτη
The

VIA

Classification

of

Character

Strengths.

(n/d).

Retrieved

from:

http://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths
Χαραλάμπους,

Ν.

(2009).

«ΑΡΕΤΗ»

Ένα

πρόγραμμα

εκπαίδευσης

χαρακτήρα.

Theopress,

Λευκωσία.
Χαραλάμπους, Ν. (2010). Πρόγραμμα «ΑΡΕΤΗ» Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτή. Theopress, Λευκωσία.

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

134

Teacher's Guide

Βιβλιογραφικές αναφορές
Alabama State department of Education. (n/d). Respect and responsibility lesson plans. Retrieved from:
https://www.alsde.edu/sec/pss/Character%20Education/RandR.pdf
Aronson, E. (1971). Jigsaw in 10 easy steps. Retrieved from: https://www.jigsaw.org/#steps
Bucai, J. (2013). Let me tell you a story: A new approach to healing through the art of storytelling. New
York: Europa Editions.
Charalambous, N. (2009). “ARETH” A programme of Character Education. Theopress: Nicosia
Charalambous, N. (2010). “ARETH” Programme – Instructor’s Manual. Theopress: Nicosia
de Rijk, S., Freeman, E., Mathur, A., McGlinchey, S., McIntyre, J., Morrison, E. (2005). DIY guide to
improving your community – Getting children and young people involved. Save the Children
across Scotland.
Empathy/ Fairness, Lesson 3.11. (2011). Lesson plans & songs for free download (Direct Method).
Retrieved from: http://94.200.39.154/com/cr/cr.aspx?Prefix=bisse&ContentID=33
Gaines, L, J. (2005). The parent/community connection in the classroom: Connecting your classroom to
parents, community, and character education. Character Development Publishing.
Lewis, A, B. (2000). Being your best: Character building for kids 7-10. Minneapolis: Free Spirit Publishing.
Louisiana State Civil Service. (2014). Effective conflict resolution strategies. Office of Human Resource
Management: LA. Retrieved from:
http://www.civilservice.louisiana.gov/files/divisions/Training/Manuals/Effective%20Conflict%2R
esolution%20Strategies.pdf
Love / Sharing, Lesson 2.11. (2011). Lesson plans & songs for free download (Direct Method). Retrieved
from: http://94.200.39.154/com/cr/cr.aspx?Prefix=bisse&ContentID=33
Peace Education Foundation. (1997). Conflict styles. Grace Contrino Abrams Peace Education
Foundation, Inc., Miami, Florida. Retrieved from:
http://store.peaceeducation.org/SamplePages_TOCs/Grade7/G7_pp88-89.pdf
Read, Write, Think. (2004). Cooperative group role cards. Retrieved from:
http://www.readwritethink.org/files/resources/lesson_images/lesson277/cooperative.pdf
Talking with trees. (n/d). What is respect? Retrieved from: http://talkingtreebooks.com/definition/whatis-respect.html
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

135

Teacher's Guide

The VIA Classification of Character Strengths. (n/d). The VIA classification of character strengths.
Retrieved from: http://www.viacharacter.org/www/Character-Strengths
UN Convention on the rights of the child. (1989). UN convention on the rights of the child. Retrieved
from http://www.everychild.ca/child- rights
Women’s and children’s health network. (n/d). Love. Retrieved from:
http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetailsKids.aspx?p=335&np=287&id=2856

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

136

Teacher's Guide

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
Εισαγωγή
Ο σκοπός και το νόημα ζωής είναι σημαντικά συστατικά του ευ ζην και της ψυχικής άνθησης (Ryff &
Singer, 2008; Seligman, 2011; Steger, 2009), και βοηθούν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν και να
προσαρμοστούν με επιτυχία στις αντιξοότητες και τα αρνητικά γεγονότα στη ζωή (Park, 2010; Silver &
Updegraff, 2013). Ενώ το νόημα ζωής έχει εξεταστεί στα πλαίσια της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας και
της θρησκείας καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων, η ενασχόληση της ψυχολογίας με την έννοια του
νοήματος ξεκίνησε με το έργο του Victor Frankl (Baumeister & Vohs, 2002). Ο Frankl ήταν Αυστριακός
ψυχίατρος, ο οποίος επιβίωσε του Ολοκαυτώματος και ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι κινητοποιούνται
από μια έμφυτη τάση να βρουν νόημα στη ζωή τους (Frankl, 1963). Χρησιμοποίησε την εμπειρία του
από ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης για να υποδείξει ότι αυτή η έμφυτη τάση να βρεθεί ένας σκοπός
στη ζωή μας μας βοηθά να αντέξουμε και να ξεπεράσουμε ακόμα και τις πιο δύσκολες εμπειρίες. Η
έλευση της Θετικής Ψυχολογίας με έμφαση στις θετικές μεταβλητές και τις συνθήκες που κάνουν τη
ζωή να αξίζει, έχει προάγει περαιτέρω τη μελέτη του νοήματος (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).
Ο θετικός σκοπός συνδέεται στενά με την έννοια του νοήματος ζωής. Όταν οι ψυχολόγοι
μιλούν για το νόημα ζωής, συνήθως αναφέρονται σε τρία στοιχεία: συνοχή, σημασία και σκοπός
(Heintzelman & King, 2014. Martela & Steger, 2016). Η ζωή, προκειμένου να είναι ουσιώδης, (α) πρέπει
να έχει νόημα και να είναι κατανοητή στο άτομο που τη βιώνει, (β) πρέπει να έχει σημασία ή αξία και
(γ) πρέπει να έχει έναν σκοπό.
Οι Shin και Steger (2014) ορίζουν τον σκοπό ως εξής: «ο μακροπρόθεσμος και πρωταρχικός
στόχος ή η αποστολή ενός ατόμου, στην οποία δείχνει εξαιρετική δέσμευση και ενεργή συμμετοχή»
(σελ. 101), ενώ οι Kashdan και McKnight (2009) τον ορίζουν ως "κεντρικό, συμβάλλοντα στην
αυτορρύθμιση, στόχο ζωής" (σελ. 304). Επιπλέον, ο θετικός σκοπός συνδέεται με το να κατανοούμε, να
πιστεύουμε και να εξυπηρετούμε κάτι που υπερβαίνει τον εαυτό μας καθώς και με τη συνειδητή
συμμετοχή σε δραστηριότητες προς όφελος άλλων. Σύμφωνα με τον Martin Seligman, για να είναι
χρήσιμη η ζωή μας, πρέπει να χρησιμοποιούμε τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα μας για να
συμβάλλουμε στην ευημερία των άλλων και της κοινότητας (Seligman, 2011). Η ύπαρξη σκοπού στη
ζωή μας δίνει κίνητρο και λειτουργεί ως πυξίδα που μας καθοδηγεί σε θετικές κατευθύνσεις (Bronk,
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Finch, & Talib, 2010. Damon, Menon, & Bronk, 2003). Όταν έχουμε

σκοπό, επιδιώκουμε

συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι δίνουν δομή, κατεύθυνση, και νόημα στη ζωή.
Η έρευνα έχει δείξει ότι όταν η ζωή μας έχει νόημα και σκοπό, είναι πιο πιθανό να βιώσουμε
αυξημένα επίπεδα ευ ζην, καλύτερη σωματική υγεία και μειωμένη δυσφορία (Bronk, Hill, Lapsley, Talib,
& Finch 2009. McKnight & Kashdan, 2009. Steger, 2012). Για παράδειγμα, η έρευνα παρουσιάζει ότι
όταν οι άνθρωποι έχουν σκοπό και νόημα στη ζωή τους, βιώνουν περισσότερα θετικά συναισθήματα
και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, λιγότερα συμπτώματα
κατάθλιψης και μεγαλύτερη αισιοδοξία (Bronk et al., 2009. Reker, 2005. Ryff, 1989. Steger, 2006.
Steger, Frazier, Oishi, & Kaler, 2006). Επιπλέον, οι άνθρωποι που βιώνουν μια ζωή με νόημα έχουν
καλύτερη γενική υγεία και εμπλέκονται λιγότερο σε συμπεριφορές που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία
τους (Brassai, Piko, & Steger, 2012. Steger, Fitch-Martin, Donnelly, & Rickard, 2014). Επιπροσθέτως,
όταν οι άνθρωποι έχουν σκοπό στη ζωή, βιώνουν μια υγιέστερη γήρανση και έχουν μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής (Hill & Turiano, 2014. Krause, 2009). Υπάρχει επίσης μια σημαντική σχέση μεταξύ του
σκοπού και της ψυχικής ανθεκτικότητας. Όταν οι άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι η ζωή τους έχει
νόημα και σκοπό, είναι σε θέση να χειριστούν καλύτερα τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν και
βιώνουν χαμηλότερα επίπεδα στρες και άγχους (Ishida & Okada, 2006. McKnight & Kashdan, 2009. Park
& Baumeister, 2016).
Ένας σημαντικός ρόλος του σκοπού είναι ότι βοηθά τους νέους να αναπτυχθούν με θετικούς
τρόπους και να διαμορφώσουν υγιή ταυτότητα (Bronk, 2011. Bronk et al., 2009). Για παράδειγμα, ο
Bronk (2011) έδειξε ότι οι έφηβοι που δεσμεύτηκαν και συμμετείχαν σε σημαντικούς
μακροπρόθεσμους στόχους μπόρεσαν να κατανοήσουν καλύτερα τη θέση τους στον κοινωνικό κόσμο
και να αναπτυχθούν με θετικούς τρόπους. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη ενός σκοπού στη ζωή διευκόλυνε
τον σχηματισμό της ταυτότητάς τους.
Όταν οι μαθητές έχουν σκοπό στη ζωή τους και είναι σε θέση να δουν πώς η μάθηση στην τάξη
μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν αυτό τον σκοπό, είναι περισσότερο κινητοποιημένοι να μάθουν
(Damon, 2009). Όταν οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν τον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό υλικό
συνδέεται με τους στόχους τους στη ζωή και δεν ξέρουν πώς η εκπαίδευσή τους θα τους βοηθήσει να
επιτύχουν αυτούς τους στόχους, δεν είναι πρόθυμοι να μάθουν. Η σχολική εργασία γίνεται πιο
ενδιαφέρουσα και έχει μεγαλύτερη προσωπική σημασία, όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι τους βοηθά
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να επιτύχουν τους στόχους και τις φιλοδοξίες τους. Όπως είναι προφανές, οι δάσκαλοι μπορούν να
διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο εμπνέοντας τους μαθητές, βοηθώντας τους να βρουν μια
αίσθηση σκοπού στη ζωή τους και να συνδέσουν τον σκοπό αυτόν με το ακαδημαϊκό υλικό.
Ένας άλλος σημαντικός ρόλος του νοήματος και του σκοπού είναι η βοήθεια προς τους μαθητές
να οικοδομήσουν μια υγιή αίσθηση αυτοπεποίθησης και εκπλήρωσης (Norrish, 2015). Σήμερα οι νέοι
βομβαρδίζονται συνεχώς με δελεαστικές εικόνες επιτυχίας που βασίζονται σε υλιστικές και
επιφανειακές επιδιώξεις. Η ύπαρξη ενός σημαντικού στόχου στη ζωή τους, μπορεί να βοηθήσει τους
νέους να αντισταθούν σε αυτές τις δελεαστικές εικόνες και να αναπτύξουν ισχυρά προσωπικά θεμέλια.
Επίσης, αυτό τους κάνει πιο δεκτικούς στη μάθηση και πιο πρόθυμους να συμμετάσχουν σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Συνεπώς, το νόημα θα ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία για να συμμετέχουν οι μαθητές στη
διαδικασία μάθησης και για να πλαισιωθεί καλύτερα η εμπειρία της διδασκαλίας. Τέλος, πρέπει να
θυμόμαστε ότι το νόημα ενισχύει την ευημερία και κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους, και οι
παραπάνω είναι παράγοντες, επίσης εξαιρετικά σημαντικοί όχι μόνο στη ζωή αλλά και στη μάθηση.

Επισκόπηση της ενότητας
Αυτή η ενότητα θα ακολουθήσει το μοντέλο PERMA του Martin Seligman (2011), το οποίο είναι ένα
ολιστικό μοντέλο ευημερίας. Σε αυτό το μοντέλο, το νόημα και ο σκοπός καθορίζονται από τις δράσεις,
και οι δράσεις επηρεάζονται από τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Ο θετικός χαρακτήρας του νοήματος
αναφορικά με την ευημερία συνδέεται με το να ζει κανείς μια ζωή με σκοπό και παραγωγικότητα μέσα
σε έναν σχεσιακό κόσμο. Mία ζωή με νόημα σημαίνει ότι τα άτομα συμπεριλαμβάνουν στο ρεπερτόριο
συμπεριφορών τους, πράξεις καλοσύνης, συμπόνιας και συγχώρεσης. Η συγχώρεση, η καλοσύνη, η
αγάπη, η εμπιστοσύνη, η ελπίδα και η ευγνωμοσύνη είναι ζωτικά στοιχεία του ευ ζην και κάνουν τους
ανθρώπους να αισθάνονται συνδεδεμένοι μεταξύ τους και με κάποιον ανώτερο σκοπό. Επιπλέον,
σύμφωνα με τη θεωρία PERMA, στον πυρήνα του πυλώνα του νοήματος βρίσκεται η έννοια της
ενσυναίσθησης. Τα άτομα μαθαίνουν να μη βλάπτουν τους άλλους και να φροντίζουν για αυτούς. Τα
άτομα ενεργούν για το κοινό καλό και για τον άλλον σε κάθε περίπτωση.
Αυτή η ενότητα θα βοηθήσει τους μαθητές μέσω της κατανόησης της ζωής τους να
οργανώσουν τις εμπειρίες τους σε μια συνεκτική αφήγηση, να δημιουργήσουν συνδέσεις μεταξύ
προηγούμενων και νέων εμπειριών και να ρυθμίσουν τις συμπεριφορές τους με προσαρμοστικούς
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τρόπους. Η συνολική κατανόηση της ζωής οδηγεί στην επιλογή σκοπών που βρίσκονται σε αρμονία με
τον εαυτό, είναι αυτόνομα επιλεγμένοι και τον ενισχύουν θετικά (Shin & Steger, 2014, σελ. 94). Ο
σκοπός θα βοηθήσει επίσης τους μαθητές να γίνουν πιο ενεργητικοί και αφοσιωμένοι τόσο στο σχολείο
όσο και στη ζωή τους παρέχοντάς τους κατεύθυνση, η οποία θα καθοδηγήσει την καθημερινή τους
συμπεριφορά και θα αυξήσει τη γενική τους ευημερία (McKnight & Kashdan, 2009). Μεταξύ των
συμπεριφορών-στόχων θα είναι η ενίσχυση του αλτρουισμού και η αξιοποίηση των δυνατών στοιχείων
του χαρακτήρα του μαθητή για την προσφορά προς τους άλλους.
Προτείνουμε τα μαθήματα να γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την
ευκαιρία να εξασκούν τις δεξιότητές τους.

Σκοποί αυτής της ενότητας
•

Να επιτύχουν μια συνολική κατανόηση του εαυτού τους, του κόσμου γύρω τους και της θέσης
τους σε αυτόν τον κόσμο.

•

Να κατανοήσουν τις βαθύτερες τους αξίες και τη φιλοσοφία της προσωπικής τους ζωής.

•

Να καταλάβουν πώς οι στόχοι στη ζωή συνδέονται με το σχολείο.

•

Να κατανοήσουν τη σημασία της προσφοράς στους άλλους.

•

Να μάθουν πώς να αναπτύσσουν ενσυναίσθηση, συγχώρεση, καλοσύνη, και συμπόνια προς
τους άλλους.

•

Να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα τους για να βοηθήσουν
άλλα παιδιά, τη σχολική κοινότητα ή την ευρύτερη κοινότητα μέσω της συμμετοχής τους σε
κοινοτικά προγράμματα προσφοράς που θα επιλέγουν και θα υλοποιούν σε συνεργασία με
τους δασκάλους τους.

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 4 μαθήματα (40λεπτά το καθένα) + 10λεπτά για αξιολόγηση.

Ντοσιέ
Κατά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα ετοιμάσουν ορισμένα κείμενα προκειμένου
να ανταποκριθούν στις ασκήσεις. Αυτά μπορούν να συλλεχθούν σε ένα ντοσιέ για να διασφαλιστεί ότι
τα αποτελέσματα αποθηκεύονται και ότι μπορούν να χρησιμεύσουν ως μέσο για υπενθύμιση.
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Μάθημα 1: Προαγωγή του αλτρουισμού μέσω της κοινής ταυτότητας

Επισκόπηση του μαθήματος 1
Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην προαγωγή του αλτρουισμού, που αποτελεί σημαντικό πυλώνα
του θετικού σκοπού, και αποτελείται από δύο ασκήσεις. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε εργασίες που
θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν και να προβληματιστούν για την ταυτότητά τους και θα μάθουν
πώς να δημιουργήσουν ένα όραμα κοινής ταυτότητας βασισμένο στα κοινά στοιχεία που έχουν με τους
άλλους στην τάξη.

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
•

Να χαρτογραφήσουν τα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους.

•

Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τα στοιχεία της ταυτότητας των άλλων.

•

Να λάβουν μέτρα σχετικά με την αποδοχή διαφορετικών ταυτοτήτων.

•

Να αυξήσουν τη συναισθηματική τους επίγνωση.

•

Να μάθουν να εκφράζουν αναγνώριση και ευγνωμοσύνη προς τους άλλους.

•

Να μάθουν πώς να διαμορφώνουν και να αποδέχονται μια κοινή ταυτότητα.

Λέξεις κλειδιά
Ταυτότητα, κοινή ταυτότητα, προσωπικότητα, διαφορές, κοινότητα, ομαδική εργασία, αλτρουισμός
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☐
☒
☒
☒
☒
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομαδική εργασία
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες, ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο
μάθημα/ενότητα
(5 λεπτά)
Ασκήσεις

Παρουσίαση της άσκησης για το σπίτι (συνέντευξη από έναν «ήρωα/ηρωίδα της
καθημερινότητας» που βρίσκεται στο μάθημα 6, ενότητα 2) στο σπίτι με την
οικογένεια
Άσκηση #1: Περιγράφω τον εαυτό μου με δυο λέξεις
Άσκηση #2: Τα πράγματα που με φέρνουν πιο κοντά στους άλλους
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Άσκηση #1: Περιγράφω τον εαυτό μου με δυο λέξεις (συν. χρόνος: 15 λεπτά)
Κάνετε μια εισαγωγή για τους στόχους του μαθήματος και τον σκοπό της άσκησης.
Εξηγήστε στα παιδιά ότι η “ταυτότητα” είναι μια εσωτερική εικόνα για τα
προσωπικά χαρακτηριστικά, τις προτιμήσεις και τις σκέψεις ενός ατόμου.
Η άσκηση προθέρμανσης θέτει τους μαθητές στη θέση να παρουσιάσουν τον εαυτό
Εισαγωγή

τους στην υπόλοιπη τάξη χρησιμοποιώντας μόνο δυο λέξεις. Ένα επίθετο και ένα

(3 λεπτά)

επίρρημα (HOPEs_M3_L1_SH_WS1). Για παράδειγμα, είμαι επίμονα εξυπηρετική ή
κάποιος μπορεί να πει ότι είναι πάντα προσεκτικός. Μέσω αυτής της άσκησης, τα
παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν την ταυτότητά τους μέσω της διασκέδασης και
της επικοινωνίας, ενώ παράλληλα έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν παρόμοια
ή διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν με άλλους μαθητές.
Στόχος είναι να μάθουμε πώς να προσεγγίζουμε την έννοια της ταυτότητας και να
καταλάβουμε ότι έχουμε πιο πολλά κοινά στοιχεία με τους άλλους απ’ ότι
νομίζουμε.
Υλικά: 1 μολύβι και 1 φύλλο εργασίας (HOPEs_M3_L1_SH_W1) ανά παιδί.
Οδηγίες: Διανείμετε τα υλικά (1 φύλλο εργασίας (HOPEs_M3_L1_SH_W1) και 1

Οδηγίες και
υλικά
(2 λεπτά)

μολύβι ανά παιδί). Δώστε χρόνο και βοηθήστε όποια παιδιά το χρειάζονται, για να
ολοκληρώσουν το έργο. Η χρήση χρωματιστών μολυβιών και χαρτιού θα μπορούσε
να ενισχύσει τη δημιουργικότητα. Θα μπορούσατε επίσης να δώσετε στα παιδιά την
ευκαιρία να επιλέξουν το χρώμα χαρτιού και μολυβιού που προτιμούν.
Κάθε παιδί γράφει δυο λέξεις για να παρουσιάσει τον εαυτό του: ένα επίθετο και
ένα ποσοτικό επίρρημα (HOPEs_M3_L1_SH_W1).
Στο τέλος, συγκεντρώστε όλα τα φύλλα και προτείνετε μια συλλογική συζήτηση των
ιδεών που παρουσιάστηκαν. Για παράδειγμα, οι δάσκαλοι μπορούν να
ομαδοποιήσουν τις διαφορετικές ταυτότητες των μαθητών σε δυο μεγαλύτερες
ομάδες, ή να εντοπίσουν τα κοινά στοιχεία που συνδέουν όλες τις περιγραφές.

Αναστοχασμός •

Τι λέξεις χρησιμοποιήσατε για να παρουσιάσετε τον εαυτό σας;
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(10 λεπτά)

•

Πώς αισθάνεσθε για τις λέξεις που χρησιμοποίησαν οι άλλοι για να
παρουσιάσουν τον εαυτό τους;

•

Τι μάθατε για τον εαυτό σας κάνοντας αυτήν την άσκηση;

Άσκηση #2: Τα πράγματα που με φέρνουν πιο κοντά στους άλλους (συν. χρόνος: 25 λεπτά)
Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στον αλτρουισμό είναι αυτό της διαφορετικότητας
των ομάδων: Νιώθουμε πολύ λιγότερο υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε κάποιον αν
δεν είναι μέλος της "ομάδας" μας - ίσως να αισθανόμαστε ακόμη και εχθρικότητα
προς τα μέλη μιας άλλης ομάδας. Αλλά η έρευνα δείχνει ότι αυτοί που βλέπουμε ως
Εισαγωγή

μέρος της ομάδας μας μπορεί να είναι μειλίχιοι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο

(2 λεπτά)

το κλειδί για την προώθηση του αλτρουισμού είναι να δίνουμε έμφαση στις
ομοιότητες που ξεπερνούν τα όρια της ομάδας. Σε ευρύτερο επίπεδο, αυτό
σημαίνει να θυμόμαστε ότι ανεξάρτητα από τους πολιτικούς, πολιτιστικούς ή
θρησκευτικούς μας δεσμούς, είμαστε όλοι άνθρωποι και μοιραζόμαστε κοινές
εμπειρίες.
Η άσκηση αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:
Βήμα 1: Σκεφτείτε ένα άτομο στη ζωή σας που φαίνεται να είναι πολύ διαφορετικό
από εσάς από κάθε πλευρά. Μπορεί να έχετε διαφορετικά ενδιαφέροντα,
διαφορετικές θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις ή διαφορετικές εμπειρίες ζωής.
Μπορεί να είναι ακόμη και κάποιος με τον οποίο είχατε μια προσωπική σύγκρουση

Οδηγίες και

ή να ανήκει σε μια ομάδα που βρίσκεται σε σύγκρουση με τη δική σας ομάδα.

υλικά

Βήμα 2: Στη συνέχεια, κάντε μια λίστα με όλα τα πράγματα που μοιάζουν να είναι

(20 λεπτά)

κοινά με αυτό το άτομο. Ίσως και οι δυο να ζείτε στο ίδιο σπίτι (αδελφή, αδελφός) ή
να πηγαίνετε στο ίδιο σχολείο. Πιθανότατα και οι δυο να έχετε βιώσει κάποια
απογοήτευση, ή να αντιμετωπίζετε παρόμοια προβλήματα. Σε ευρύτερο επίπεδο,
και οι δυο ανήκετε στο ανθρώπινο είδος, πράγμα που σημαίνει ότι μοιράζεστε το
99,9% του DNA σας.
Βήμα 3: Επανεξετάστε τη λίστα με τα κοινά χαρακτηριστικά. Πώς σας κάνουν να
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

144

Teacher's Guide

βλέπετε αυτό το άτομο; Αντί να το βλέπετε ως κάποιον άγνωστο σε σας ή ως μέλος
μιας άλλης ομάδας, προσπαθήστε να δείτε αυτό το άτομο ως κάποιον, του οποίου
οι προτιμήσεις και οι εμπειρίες θα μπορούσαν να αλληλεπικαλύπτονται με τις δικές
σας κατά κάποιον τρόπο.
Επαναλάβετε αυτή την άσκηση κάθε φορά που συναντάτε κάποιον που αρχικά
μοιάζει να είναι διαφορετικός από εσάς, με όποιον έχετε κάποια σύγκρουση ή σας
κάνει να αισθάνεστε άβολα. (HOPEs_M3_L1_SH_W2)
Υλικά: Στυλό και χαρτί, Flipchart.
•

Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να προσδιορίσετε τα προσωπικά σας
χαρακτηριστικά και αυτά των άλλων; Εξηγήστε γιατί η εστίαση σε στοιχεία της
ταυτότητας και κυρίως σε στοιχεία της κοινής ταυτότητας μπορεί να σας
βοηθήσει να είστε πιο αλτρουιστικοί και καλύτεροι παίκτες σε μια ομάδα.

Αναστοχασμός
(3 λεπτά)

•

Σκεφτείτε καταστάσεις όπου η εξεύρεση της κοινής ταυτότητας μπορεί να σας
βοηθήσει να γίνετε καλύτεροι από κάθε άποψη όσον αφορά την
κοινωνικοποίηση και τη λειτουργικότητα.

•

Τι μάθατε για τον εαυτό σας κάνοντας αυτή την άσκηση;

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 – “Περιγράφω τον εαυτό μου με δυο λέξεις” (HOPEs_M3_L1_SH_W1)
Άσκηση #2 – “Τα πράγματα που με φέρνουν πιο κοντά στους άλλους” (HOPEs_M3_L1_SH_W2)

Άσκηση για το σπίτι
Τα παιδιά μπορούν να πάνε μια βόλτα στο πάρκο ή σε μια πλατεία και να παρατηρήσουν ανθρώπους
που φαίνονται διαφορετικοί. Ζητήστε τους να καταγράψουν τουλάχιστον 10 κοινά στοιχεία αναμεσά
τους ούτως ώστε να διαμορφώσουν την κοινή τους ταυτότητα.
Προτείνετέ τους να γράψουν ένα τραγούδι χρησιμοποιώντας τις παραπάνω ομοιότητες και να το
τραγουδήσουν σύμφωνα με την ακόλουθη μελωδία.
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Σύνδεσμος για τη μουσική για το τραγούδι:
https://www.youtube.com/watch?v=lKlU0Rpsyto [Title: ‘Play Time Happy Instrumental Music for Kids’;
Run time: 11.17 min] (HOPEs_M3_L1_SH_V1)

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική Γλώσσα - (1) Απόκτηση νέου λεξιλογίου με τον λεπτομερή ορισμό καθενός από τα στοιχεία
ταυτότητας και το νόημά τους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα γνωρίσουν νέες λέξεις που περιγράφουν
τα συναισθήματα και τον χαρακτήρα. (2) Ανάπτυξη προφορικών και γραπτών εκφράσεων και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Αυτό θα βοηθήσει ουσιαστικά στη οικοδόμηση ισχυρών ουσιαστικών
σχέσεων και στη δημιουργία μιας αίσθησης ομαδικότητας.
Έκφραση και Πλαστική Εκπαίδευση - Χειρισμός και εμπειρία με υλικά και χρώματα. Επίσης, οι μαθητές
θα έχουν πολλά ψυχολογικά οφέλη σχετικά με την αυτοεκτίμηση, την αυτοεπίγνωση και την
παρακίνηση.
Μέσω των 2 ασκήσεων της ενότητας οι μαθητές θα αυξήσουν επίσης τη συναισθηματική νοημοσύνη
τους. Για παράδειγμα, μέσα από τις ιστορίες, την αναγνώριση των συναισθημάτων και των
χαρακτηριστικών του εαυτού τους και των άλλων, την εξεύρεση ομοιοτήτων παρά διαφορών και τη
δημιουργία δεσμών καθώς και την επικοινωνία, οι μαθητές θα γνωρίσουν καλύτερα την ενσυναίσθηση,
τον εαυτό τους και θα αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες συνεπώς θα αυξήσουν το επίπεδο της
συναισθηματικής νοημοσύνης τους.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Ντοσιέ Μαθητή
Στο ντοσιέ τους, οι μαθητές θα συμπεριλάβουν τη λίστα των ατόμων με τα οποία μοιράζονται κοινά
στοιχεία ή τη λίστα των ατόμων με τους οποίους δεν τα πηγαίνουν καλά. Οι μαθητές μπορούν επίσης
να συμπεριλάβουν τα κοινά στοιχεία που μοιράζονται με αυτούς τους ανθρώπους. Η ικανοποίηση από
τη ζωή, το κοινωνικό δίκτυο, ο αριθμός των φίλων και η εξάλειψη των διαφορών μπορεί επίσης να
καταγραφεί ως μέτρο της επιτυχίας των πρακτικών της κοινής ταυτότητας.

Μάθημα 2: Η καλοσύνη και πώς να αυξήσουμε το νόημα της ζωής
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Επισκόπηση του μαθήματος 2
Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο ασκήσεις. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε εργασίες που θα
τους βοηθήσουν να ενεργούν με καλοσύνη και θα μάθουν πώς να δημιουργούν ευκαιρίες για να
βιώνουν την ευτυχία μέσω της προσφοράς προς τους άλλους.

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
•

Να κατανοήσουν πώς μέσα από τις δραστηριότητες και τις πράξεις τους, αλλάζει ο τρόπος
που αισθάνονται, σκέπτονται και συμπεριφέρονται

•

Να αυξήσουν τη συναισθηματική τους επίγνωση

•

Να μάθουν να εκφράζουν αναγνώριση προς τους άλλους

•

Να μάθουν να κάνουν πράξεις καλοσύνης προς τους άλλους.

Λέξεις κλειδιά
Καλοσύνη, νόημα στη ζωή, πράξεις προσφοράς, αξίες

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☒
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
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☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες, ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο

Παρουσίαση της άσκησης για το σπίτι από το προηγούμενο μάθημα και

μάθημα

αναστοχασμός.

(5 λεπτά)
Ασκήσεις

Άσκηση #1: Χαλάρωση μέσω Αγάπης-Καλοσύνης
Άσκηση #2: Δίνω σημαίνει λαμβάνω

Άσκηση #1: Χαλάρωση μέσω Αγάπης- Καλοσύνης (συν. χρόνος: 25λεπτά)
Εισαγωγή

Αυτή είναι μια άσκηση προθέρμανσης, προκειμένου τα παιδιά να αισθανθούν πιο
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(10 λεπτά)

άνετα. Εξηγήστε στα παιδιά ότι η καλοσύνη φαίνεται να ενισχύει τις θετικές
διαπροσωπικές στάσεις, τη συμπόνια, την ενσυναίσθηση για τη δυσφορία των
άλλων, την κοινωνική σύνδεση και τη μείωση της έμμεσης προκατάληψης έναντι
των μειονοτήτων.
Όπως και άλλοι τύποι χαλάρωσης, η χαλάρωση μέσω αγάπης-καλοσύνης φέρνει
τόσα πολλά καταπληκτικά οφέλη στη ζωή μας όπως: Μείωση του στρες και του
άγχους, παραγωγή περισσότερων θετικών συναισθημάτων, αύξηση των
συναισθημάτων ελπίδας, μείωση του σωματικού και συναισθηματικού πόνου και
μείωση του θυμού.
Αυτός ο τύπος χαλάρωσης επιτρέπει στα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τα
συναισθήματά τους. Μπορεί να τα βοηθήσει στην καθοδήγηση αποστολής θετικής
και θεραπευτικής ενέργειας σε ανθρώπους και παιδιά σε άλλα μέρη ακόμη και σε
εκείνους που τα έχουν πληγώσει και εκφοβίσει στο σχολείο. Τα παιδιά μπορούν να
αναπτύξουν μια αίσθηση δύναμης καθώς αποκτούν αγάπη για τον εαυτό τους και
συμπόνια για τους άλλους. Η πρακτική αυτή είναι ξεχωριστή, καθώς ξεπερνά τα
πολιτιστικά εμπόδια, τις οικονομικές καταστάσεις, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και
τις γεωγραφικές τοποθεσίες.
Μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά μας την αγάπη- καλοσύνη βοηθώντας τα να
στείλουν τέσσερις ευχές σε διαφορετικούς ανθρώπους στη ζωή τους. Μην φοβάστε
να γίνετε δημιουργικοί και ζητήστε από τα παιδιά σας να βρουν τις δικές τους
αγαπημένες σκέψεις. Μπορούν επίσης να στείλουν τις ευχές τους σε άλλα
αγαπημένα αντικείμενα στη ζωή τους όπως σε ένα κατοικίδιο, έναν τηλεοπτικό
χαρακτήρα ή χαρακτήρα βιβλίου, ένα παιχνίδι, ή ένα λούτρινο ζωάκι.
Οι ασκήσεις χαλάρωσης έχουν εφαρμοστεί με επιτυχημένα αποτελέσματα για τη
μείωση της υπερκινητικότητας και της παρορμητικότητας, τη βελτίωση των
ακαδημαϊκών επιτευγμάτων, την αύξηση της προσοχής και τη βελτίωση της
διαπροσωπικής επικοινωνίας και το χτίσιμο θετικών σχέσεων (Zipkin, 2001).
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Επιπλέον, φαίνεται ότι οι ασκήσεις χαλάρωσης είναι αποτελεσματικές, επειδή
επιτρέπουν στο παιδί να αναπτύξει άμεσο αυτοέλεγχο της δικής του συμπεριφοράς.
Η χαλάρωση μέσω της αγάπης-καλοσύνης είναι ένας από τους πιο συχνά
χρησιμοποιούμενους τύπους ενσυνειδητότητας. Πολύ απλά, είναι η πρακτική με την
οποία κατευθύνουμε θετικές σκέψεις και ευχές προς τον εαυτό μας και τους
άλλους. Μπορεί να φαίνεται περίεργο στην αρχή, αλλά μπορείτε εύκολα να το
μάθετε.

Οδηγίες και
υλικά

Υλικά: Χαρούμενη Χαλαρωτική Μουσική Κιθάρας για Παιδιά
(https://www.youtube.com/watch?v=pd4j9osCNT4) [Title: ‘Happy Relaxing Guitar
Music for Children’; Run time: 4.18 min] (HOPEs_M3_L2_SH_V1)
Οδηγίες: Μπορείτε να δώσετε τις οδηγίες προφορικά ή να δείξετε ένα σχετικό
βίντεο. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τα παιδιά ότι αν κάποιο δεν επιθυμεί να
κάνει την άσκηση, μπορεί να καθίσει ήσυχα στη θέση του μέχρι αυτή να
ολοκληρωθεί.
Καθώς κάθεστε άνετα με τα μάτια κλειστά, φανταστείτε τι εύχεστε για τη ζωή σας.
Οι τέσσερις φράσεις που λέτε είτε δυνατά είτε σκέφτεστε σιωπηλά κατά τη
διάρκεια της πρακτικής είναι συνήθως:
• Να είμαι/είσαι ασφαλής.
• Να είμαι/είσαι υγιής και δυνατός.
• Να είμαι/είσαι ευτυχισμένος.
• Να είμαι/είσαι γαλήνιος και ήρεμος.

(5 λεπτά)
Επαναλαμβάνετε αυτές τις ευχές, κατευθύνοντάς τις πρώτα στον εαυτό σας και στη
συνέχεια προς διαφορετικούς ανθρώπους στη ζωή σας ως εξής:
Αρχίστε κατευθύνοντας τις φράσεις προς τον εαυτό σας.
Στη συνέχεια, κατευθύνετε τις φράσεις προς κάποιον για τον οποίον αισθάνεστε
ευγνωμοσύνη, κάποιον που σας βοήθησε.
Τώρα φανταστείτε κάποιον για τον οποίον αισθάνεστε ουδέτερος, ανθρώπους που
ούτε συμπαθείτε ούτε αντιπαθείτε. Κατευθύνετε τις σκέψεις σας στο συγκεκριμένο
άτομο.
Στη συνέχεια, κατευθύνετε τις σκέψεις σας σε κάποιον που δεν σας αρέσει ή που
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σας είναι δύσκολο να ασχοληθείτε μαζί του.
Τέλος, κατευθύνετε τις φράσεις προς όλους καθολικά: Όλα τα όντα να είναι
ευτυχισμένα παντού.
Πάρτε μια βαθιά ανάσα και εκπνεύστε. Και μια ακόμα βαθιά ανάσα και
ελευθερώστε την. Παρατηρήστε την κατάσταση του μυαλού σας και πώς
αισθάνεστε μετά από αυτήν την άσκηση χαλάρωσης.
Όταν είστε έτοιμοι, μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας.
Υλικά: Χαρούμενη Χαλαρωτική Μουσική Κιθάρας για Παιδιά
(https://www.youtube.com/watch?v=pd4j9osCNT4) [Title: ‘Happy Relaxing Guitar
Music for Children’; Run time: 4.18 min] (HOPEs_M3_L2_SH_V1)
Αναστοχασμός
(10 λεπτά)

•

Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να βιώνετε καλοσύνη;

•

Πιστεύετε ότι με τον τρόπο που σκέφτεστε αλλάζει ο τρόπος που αισθάνεστε;

•

Τι μάθατε για τον εαυτό σας κάνοντας αυτή την άσκηση;

Άσκηση #2: Δίνω σημαίνει λαμβάνω (συν. χρόνος: 20 λεπτά)
Ένα από τα πιο ενθαρρυντικά ευρήματα που προκύπτουν από την επιστήμη της
Εισαγωγή

ευτυχίας είναι ότι οι άνθρωποι νιώθουν χαρά όταν προσφέρουν στους άλλους.

(1 λεπτό)

Πράγματι, σύμφωνα με

μελέτες η δαπάνη χρημάτων για τους άλλους φέρνει

περισσότερη ευτυχία από ό, τι οι δαπάνες για τον εαυτό μας.

Οδηγίες και
υλικά
(14λεπτά)

Υλικά: χαρτί, κηρομπογιές, μολύβια
Οδηγίες: Φτιάξτε χάρτινους μάντεις με θέμα την καλοσύνη για να παίξουν τα παιδιά
με τους φίλους τους.
Ο δάσκαλος δείχνει στα παιδιά πώς φτιάχνεται ένας χάρτινος μάντης
Δείτε το βίντεο για το πώς φτιάχνεται ένας χάρτινος μάντης:
https://www.youtube.com/watch?v=tsfS2CIqWQ4 [Title: ‘How to make cootie
catcher’; Run time: 4.18 min] (HOPEs_M3_L2_SH_V2)
Δείτε το βίντεο για το πώς φτιάχνεται ένας χάρτινος μάντης:
https://www.youtube.com/watch?v=AacOP3B9Y6U#t=316.7341957 [Title: ‘How to
make a Paper Fortune Teller’; Run time: 5.23 min] (HOPEs_M3_L2_SH_V3)
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και κατόπιν τα παιδιά σκέπτονται διάφορες πράξεις καλοσύνης τις οποίες μπορούν
να σημειώσουν κάτω από τα πτερύγια (HOPEs_M3_L2_SH_WS3).
Πράξεις Καλοσύνης προς τους φίλους μας:
•

Κάνε ένα κομπλιμέντο στον φίλο σου

•

Πες ένα αστείο

•

Κόλλα το! (φιλικός χαιρετισμός)

•

Μοιράσου ένα παιχνίδι σου

•

Τραγούδησε ένα τραγούδι

•

Επίτρεψε στο φίλο σου να περάσει πρώτος

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ιδέες που μπορείτε να σημειώσετε κάτω από τα
πτερύγια ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και το που παίζουν το παιχνίδι. Είναι
πάντα καλό να ζητάτε να σας πουν τις ιδέες τους προτού αναφέρετε τις δικές σας ίσως να εκπλαγείτε με αυτά που θα σκαρφιστούν!
•

Πώς επηρέασε αυτή η άσκηση τη διάθεσή σας;

Αναστοχασμός

•

Τι μάθατε για τον εαυτό σας κάνοντας αυτή την άσκηση;

(5 λεπτά)

•

Σας δίνει αυτή η άσκηση ιδέες που θα θέλατε να δοκιμάσετε; Γνωρίζετε τον
τρόπο;

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 – Διαλογισμός Αγάπης- Καλοσύνης (HOPEs_M3_L2_SH_WS1)
Άσκηση #2 – Δίνω σημαίνει λαμβάνω (HOPEs_M3_L2_SH_WS2)

Άσκηση για το σπίτι
Τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν ένα οικογενειακό ημερολόγιο με τίτλο "Σχέδιο Καλοσύνης". Στο
ημερολόγιο αυτό, οι μαθητές και τα μέλη της οικογένειάς τους θα γράφουν μία έως τρεις (1-3) πράξεις
καλοσύνης που έκαναν ανά ημέρα και πώς αυτό τους έκανε να αισθανθούν. Αυτές οι πράξεις θα
μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη βοήθεια με το μάζεμα των πιάτων, το να αφήσουν κάποιον άλλον να
προχωρήσει πρώτος, τη φροντίδα ενός ζώου, το να παρεκκλίνουν από το πρόγραμμά τους για χάρη
ενός φίλου, να αγκαλιάσουν κάποιον ώστε να αισθανθεί καλύτερα κ.λπ. Οι πράξεις καλοσύνης δεν
χρειάζεται να αφορούν το ίδιο άτομο, το οποίο μπορεί να μην το γνωρίζει καν. Μπορούν να
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μοιραστούν με τους συμμαθητές τους τις καλύτερες στιγμές της εβδομάδας, ώστε να βοηθήσουν τους
υπόλοιπους να μάθουν από τις πράξεις καλοσύνης τους και της οικογένειάς τους και οι άλλοι μπορούν
να μοιραστούν τις δικές τους ώστε όλοι να μάθουν! Αυτές οι εμπειρίες και η ανταλλαγή ιδεών μας
βοηθούν να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη. Το μοίρασμα ενθαρρύνει τον στοχασμό και δίνει νόημα στις
πράξεις μας.
Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική γλώσσα - Ανάπτυξη προφορικών και γραπτών εκφράσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Πλαστική έκφραση - Εμπειρία με νέα παιχνίδια, όπως για παράδειγμα οι χάρτινοι μάντεις.
Σχέση σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας - Σχέση με την κοινότητα.
Εκπαίδευση χαρακτήρα - Μαθαίνοντας για τις αξίες.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Ντοσιέ Μαθητή
Το ντοσιέ κάθε μαθητή θα περιλαμβάνει το «Σχέδιο Καλοσύνης» ή το «Ημερολόγιο Ευτυχίας": τις
καταχωρίσεις στο Οικογενειακό Ημερολόγιο Ευτυχίας και το Οικογενειακό Σχέδιο Καλοσύνης,
φωτογραφίες / εικόνες που οι μαθητές συνέλεξαν κατά τη διάρκεια των πράξεων καλοσύνης.

Μάθημα 3: Διάλογοι με νόημα και Αλτρουισμός
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Επισκόπηση του μαθήματος 3
Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο ασκήσεις. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε εργασίες που θα
τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθησή τους, να αναπτύξουν αλτρουιστική στάση προς
τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να καταλάβουν καλύτερα τι είναι το νόημα ζωής.

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
•

Να καταλάβουν τι βιώνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη

•

Να αυξήσουν την ενσυναίσθησή τους για τις δύσκολες καταστάσεις και τα συναισθήματα
των άλλων

•

Να μάθουν πώς να είναι πιο αλτρουιστικοί προς τους άλλους/να δείχνουν εθελοντισμό

•

Να μάθουν τι είναι ο αλτρουισμός

•

Να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ αλτρουισμού και νοήματος ζωής.

Λέξεις κλειδιά
Διάλογος, νόημα στη ζωή, αλτρουισμός, εθελοντισμός

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☒
☐
☒
☒

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
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☒
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐

Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες,...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο

Παρουσίαση της άσκησης για το σπίτι του προηγούμενου μαθήματος και

μάθημα

αναστοχασμός

(5 λεπτά)
Ασκήσεις

Άσκηση #1 – Δίνοντας πρόσωπο σε ένα πρόβλημα (Εισαγωγική άσκηση)
Άσκηση #2 – Διάλογοι με νόημα

Άσκηση #1: Δίνοντας πρόσωπο σε ένα πρόβλημα (συν. χρόνος: 25 λεπτά)
Εισαγωγή
(5 λεπτά)

Η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν μια ισχυρή τάση για καλοσύνη και
γενναιοδωρία, και ότι η καλοσύνη βελτιώνει την υγεία και την ευτυχία αυτού που
την προσφέρει, όχι μόνο αυτού που την εισπράττει. Αλλά δεν ενεργούμε πάντα με
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

155

Teacher's Guide

το ένστικτο του αλτρουισμού. Συχνά, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βλέπουμε ένα
πρόβλημα - όπως η φτώχεια ή η ασθένεια - μόνο από στατιστικής πλευράς και όχι
από πλευράς πραγματικού ανθρώπινου πόνου.
Η άσκηση αυτή βοηθά τους μαθητές να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση
θέτοντας ένα «ανθρώπινο πρόσωπο» σε ένα πρόβλημα. Βασίζεται σε μελέτες που
διατυπώνουν ότι οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να συνεισφέρουν όταν είναι σε
θέση να διακρίνουν συγκεκριμένα άτομα που έχουν ανάγκη (Kogut & Ritov, 2005).
Για να παρακινήσετε τους μαθητές να προσφέρουν χρόνο ή πόρους για ένα σκοπό,
όπως η βοήθεια για την επούλωση πληγών από καταστροφές, να τους
παρουσιάσετε

μια

προσωπική

ιστορία

ενός

αναγνωρίσιμου

θύματος,

συνοδευόμενου από μια φωτογραφία. Αυτό θα τους βοηθήσει να βιώσουν μια
εντονότερη αίσθηση προσωπικής σχέσης και ανησυχίας, ειδικά αν είναι της ίδιας
ηλικίας με το θύμα ή έχουν άλλα κοινά στοιχεία.
Αυτή είναι μια εισαγωγική άσκηση ούτως ώστε να αισθανθούν τα παιδιά πιο
συνδεδεμένα με τους άλλους και την κοινωνία, να αισθανθούν ενσυναίσθηση και
συμπόνια και να αρχίσουν να εξερευνούν τις δομές του αλτρουισμού και του
εθελοντισμού. Εξηγήστε στους μαθητές ότι υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
που υποφέρουν από φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά και ασθένειες. Είναι άτομα
που δεν γνωρίζουμε καν, στην ίδια ηλικία και με τα ίδια χαρακτηριστικά με εμάς.
Μαθαίνοντας τις ιστορίες τους μας κάνει να νιώθουμε πιο κοντά και πιο
συνδεδεμένοι με αυτούς και ενισχύει τη συμπόνια και την συμπάθειά μας απέναντι
στη δυστυχία τους. Επιπλέον, αυτά τα συναισθήματα μας κάνουν να είμαστε πιο
πρόθυμοι να γίνουμε εθελοντές και να τους βοηθήσουμε -ακριβώς επειδή είναι
άνθρωποι σαν κι εμάς.
Υλικά: Μια εικόνα ενός μαθητή που υποφέρει (ενδεχομένως προσκαλέστε έναν
ομιλητή—δια ζώσης ή μέσω βίντεο -κλήσης— ο οποίος θα μοιραστεί την ιστορία του
με τους μαθητές σας) (HOPEs_M3_L3_SH_WS1).
Οδηγίες και

Μετά την εισαγωγή της άσκησης, ο δάσκαλος παρουσιάζει στους μαθητές μια

υλικά

φωτογραφία ενός μαθητή που υποφέρει, και διαβάζει την ιστορία του. Μετά την
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(13 λεπτά)

ανάγνωση της ιστορίας, ζητά από τους μαθητές να απαντήσουν στις παρακάτω
ερωτήσεις.
Ακολουθούν δυο παραδείγματα (οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλες
παρόμοιες, πραγματικές ιστορίες που συνδέονται με καθημερινά παραδείγματα της
κοινότητάς τους):

Σύριος πρόσφυγας, Yasser, 15 χρονών: "Όταν ξεκίνησαν τα προβλήματα στη
Δαμασκό, η γειτονιά μας ήταν από τις πρώτες που ήλθαν αντιμέτωπες με τον
πόλεμο. Μια νύχτα, κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας, οι βόμβες σκότωσαν 400
άτομα. Έως τις έξι το πρωί όλος ο δρόμος είχε αδειάσει και έτσι εγκαταλείψαμε το
σπίτι μας ερειπωμένο αφού είχε χτυπηθεί από μια έκρηξη.
Αρχικά βρήκαμε καταφύγιο στην επαρχία Quneitra. Αλλά, αν και βρισκόμασταν
μακριά από τις συμπλοκές, δεν μπορούσα πλέον να πηγαίνω σχολείο. Έφυγα για το
Λίβανο με μόλις 180 δολάρια στην τσέπη μου και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη.
Αυτές οι πρώτες εβδομάδες ήταν πολύ δύσκολες και μοναχικές.
Στην Τουρκία, συνάντησα πέντε από τους φίλους μου και ξεκίνησα να δουλεύω σε
ένα εργοστάσιο κατασκευής χάρτινων κουτιών. Είχα για να φάω, αλλά τίποτα
περισσότερο. Εργαζόμουν πάνω από δώδεκα ώρες κάθε μέρα. Έτσι, και οι έξι
αποφασίσαμε ότι πρέπει να ζητήσουμε άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχαμε
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καθόλου χρήματα, έτσι προσπαθήσαμε μόνοι μας χωρίς τη μεσολάβηση διακινητή.
Στις 2 Δεκεμβρίου του 2013, αναχωρήσαμε με χάρτες, GPS, τροφή και φακούς.
Περπατήσαμε κατά μήκος του ποταμού Rezovo έως ότου μπήκαμε στη Βουλγαρία.
Χρειαστήκαμε τρεις μέρες με τα πόδια.
Στη Βουλγαρία μεταφερθήκαμε σε ένα ερειπωμένο κτίριο μόνο για άνδρες στον
καταυλισμό Harmanli. Ήταν φρικτά. Δεν υπήρχαν κατάλληλα μπάνια ή ντους, οι
άνθρωποι ζεσταίνονταν με φωτιές και η τροφή ήταν πολύ λίγη. Μέρα με τη μέρα τα
πράγματα καλυτέρευαν και τώρα πια ζούμε αξιοπρεπώς. Μετά τις πρώτες
εβδομάδες οι έξι από εμάς φτιάξαμε μια εθελοντική ομάδα για να προσφέρουμε
βοήθεια μέσα στον καταυλισμό. Σύντομα, ξεκινήσαμε ένα ημερήσιο σχολείο για τα
παιδιά του καταυλισμού, ώστε όλοι να έχουμε κάτι να κάνουμε.
Εάν σταματήσει ο πόλεμος, θα επιστρέψω αμέσως στη Συρία. Αλλά βλέπω ότι δεν
πρόκειται να σταματήσει. Πιστεύω ότι δεν θα τελειώσει ούτε σε δέκα χρόνια."
(Παρόμοιες

ιστορίες

θα

βρείτε

στο:

http://www.choices.edu/wp-

content/uploads/2017/08/choices-twtn-refugees-refugee-stories.pdf)

Jairo Gomez, 17 χρονών, Νέα Υόρκη: «Η οικογένειά μου αποτελείται από εννέα
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άτομα και ζούμε σε ένα διαμέρισμα που έχει ένα υπνοδωμάτιο. Μοιράζομαι μια
κουκέτα με την αδελφή μου τη Judy. «Είναι όλα τόσο στρυμωγμένα», λέει η Τζούντι.
«Δεν είναι αρκετός ο χώρος για επτά παιδιά». Στο πάτωμα έχουμε δύο στρώματα το
ένα δίπλα στο άλλο, όπου κοιμούνται οι άλλες τρεις αδελφές μου. Η μητέρα μου, ο
πατριός μου και τα δυο μικρότερα παιδιά κοιμούνται στο σαλόνι. Η μητέρα μου
καθαρίζει τα σπίτια άλλων ανθρώπων. Όταν έρχεται σπίτι, συνεχίζει να καθαρίζει,
και φροντίζει τις αδελφές και τον αδελφό μου.
Η μαμά μου λέει: "Για μένα, φτωχός είσαι όταν δεν έχεις χρήματα για λίγη σούπα ή
για χαρτί υγείας." Κατά τη διάρκεια της πρώτης μου χρονιάς στο γυμνάσιο,
φορούσα τζιν με σχισμές και τα παπούτσια μου είχαν τρύπες. Ήταν κάπως
ενοχλητικό. Έχω δει άρθρα αναρτημένα στο Facebook σχετικά με το πόσο απίθανο
είναι να βγει κανείς από τη φτώχεια και πως οι φτωχοί συνήθως παραμένουν
φτωχοί. Εάν δεν αποκτήσω εκπαίδευση, θα καταλήξω σαν τους γονείς μου.
Αλλά δεν έχω καταφέρει να έχω πάντα το σχολείο ως προτεραιότητα. Όταν ήμουν
νεότερος, το μόνο που έκανα ήταν να επιστρέφω σπίτι για να νταντέψω τα μωρά
και να καθαρίσω. Μερικές φορές νιώθω ότι κατηγορώ πάρα πολύ τη μαμά μου για
το ότι έχει περισσότερα παιδιά από ό,τι θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά. Εκείνη
πάντα μας λέει ότι είμαστε τυχεροί γιατί θα έχουμε ο ένας τον άλλον. Ρώτησα τη
μαμά μου γιατί έκανε τόσα παιδιά.
«Κάθε εγκυμοσύνη που μου συνέβη, την αποδέχθηκα,», λέει. "Και ένιωθα
χαρούμενη, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα, πως θα πρέπει να εκπαιδεύσω το γιο που θα
έχω και να τον παρακινήσω να γίνει γιατρός, ή να παρακινήσω την κόρη που θα
κάνω να γίνει δικηγόρος». "Δουλειά της μητέρας είναι να ταΐζει τα παιδιά της και να
τα ντύνει, να τους δίνει αγάπη, ενώ εγώ ίσως δεν είχα τον χρόνο να δώσω στο
καθένα αρκετή αγάπη".
Με τρελαίνει που η μαμά μου δουλεύει τόσο σκληρά. Και υπάρχουν άνθρωποι εκεί
έξω που τους ήρθαν όλα τόσο εύκολα. Κάνουν χρήματα με το τίποτα. Δεν χρειάζεται
να καθαρίζουν σπίτια, να ξυπνούν νωρίς, να εξαντλούνται. Ξέρω ότι θα έπρεπε να
σκεφτώ το κολέγιο μετά την αποφοίτησή μου, αν δεν θέλω αυτή τη ζωή, αλλά θα
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πρέπει να μείνω στο σπίτι για να το φέρω εις πέρας. Εννέα από εμάς σε ένα
διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, χωρίς ιδιωτικότητα, με μόνο ένα μπάνιο και
παιχνίδια παντού. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω. Τώρα, δουλεύω 13ωρες
βάρδιες, κάνοντας παραδόσεις τροφίμων με ποδήλατο. Ειλικρινά, θα προτιμούσα
να το κάνω και να κερδίζω χρήματα για μένα. Μας λένε: "Αν δουλέψετε σκληρά, θα
έχετε αποτελέσματα." Αλλά για την οικογένειά μου, δεν έχουν υπάρξει
αποτελέσματα - απλώς επιβίωση».
(Θα βρείτε την ιστορία στο: http://www.npr.org/2014/11/18/364062673/new-yorkcity-teen-balances-school-and-life-in-poverty)

Αναστοχασμός
(7 λεπτά)

•

Πώς πιστεύετε ότι αισθάνεται αυτός ο μαθητής;

•

Ποιες είναι οι ομοιότητές του με εσάς;

•

Πώς νιώθετε αναφορικά με την ιστορία αυτή;

•

Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε κάτι για να βοηθήσετε;

•

Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να βοηθήσετε αυτούς τους μαθητές που
υποφέρουν;

•

Τι μάθατε κάνοντας αυτή την άσκηση;

Άσκηση #2: Διάλογοι με νόημα (συν. χρόνος: 18λεπτά)
Οι μαθητές συλλογίζονται διάφορα γνωμικά μέσα από τις ρήσεις ενός ευρέος
φάσματος διάσημων ή όχι και τόσο διάσημων μορφών. Οι μαθητές εξετάζουν μια
ποικιλία οπτικών (συμπεριλαμβανομένης και της δικής τους) για το τι δίνει στη ζωή
Εισαγωγή

νόημα και σκοπό. Διερευνούν τις προσωπικές τους αξίες και συζητούν για το πώς

(3 λεπτά)

μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν με διαφορετικούς τρόπους για να προσφέρουν
στην κοινωνία και σε άλλους ανθρώπους, ούτως ώστε να βρουν τον ανώτερο σκοπό
της ζωής τους.

Οδηγίες και
υλικά
(10 λεπτά)

Οι δάσκαλοι μοιράζονται ένα ευρύ φάσμα αποφθεγμάτων, ποιημάτων, ιστοριών,
εικόνων και βίντεο που παρέχουν μια σειρά από ιδέες και οπτικές για το τι σημαίνει
να ζεις μια ζωή με νόημα.
Παραδείγματα:
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https://www.youtube.com/watch?v=i2aVjU3F_t0 [Title: ‘Social Psychology Videos:
Helping’; Run time: 7.19 min]
"Το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των τμημάτων του." -- Aristotle
"Δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα να είσαι καλός άνθρωπος και καλός
πολίτης."― Aristotle
"Είπα στα παιδιά μου, θα πάω να δουλέψω και θα κάνω ό,τι μπορώ, για να δω ότι
θα έχετε μια καλή εκπαίδευση. Δεν θέλω ποτέ να ξεχάσετε ότι υπάρχουν
εκατομμύρια παιδιά του Θεού που δεν θα αποκτήσουν και δεν μπορούν να
αποκτήσουν καλή εκπαίδευση, και δεν θέλω να αισθανθείτε ότι είστε καλύτεροι από
ό,τι αυτοί. Γιατί δε θα είστε ποτέ αυτό που θα έπρεπε να είστε μέχρι αυτοί να είναι
αυτό που πρέπει να γίνουν."― Martin Luther King Jr.
"Το καλό που κάθε άνθρωπος, που ακολουθεί την αρετή, επιθυμεί για τον εαυτό
του, θα επιθυμεί επίσης και για τους άλλους ανθρώπους."― Baruch Spinoza
"Μην κρύβεστε πίσω από τέτοιες επιπολαιότητες, όπως εάν πρέπει ή δεν πρέπει να
δώσετε μια δεκάρα σε έναν ζητιάνο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι αν
έχετε ή δεν έχετε το δικαίωμα να υπάρχετε χωρίς να του δώσετε αυτήν τη δεκάρα.
Το ζήτημα είναι αν πρέπει να συνεχίσετε να αγοράζετε τη ζωή σας, δεκάρα τη
δεκάρα, από οποιονδήποτε ζητιάνο που μπορεί να επιλέξει να σας προσεγγίσει. Το
ζήτημα είναι εάν η ανάγκη των άλλων είναι η πρώτη δέσμευση στη ζωή σας και ο
ηθικός σκοπός της ύπαρξής σας. Το ζήτημα είναι αν ο άνθρωπος πρέπει να
θεωρείται ως ζώο προς θυσία. Οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει αυτοεκτίμηση θα
απαντήσει: "Όχι." Ο αλτρουισμός λέει: "Ναι." ― Ayn Rand
"Ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορεί να ασκηθεί δικαίως η εξουσία πάνω σε
οποιοδήποτε μέλος μιας εκπολιτισμένης κοινότητας, ενάντια στη θέλησή του, είναι
προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά σε άλλους. Το δικό του καλό, είτε φυσικό είτε
ηθικό, δεν είναι επαρκές ένταλμα" (John Stuart Mill)
"Η μεγαλύτερη ευτυχία των περισσοτέρων βρίσκεται στα θεμέλια της ηθικής και της
νομοθεσίας" (Jeremy Bentham)
"Κάθε άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει εάν θα περπατήσει υπό το φως του
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δημιουργικού αλτρουισμού ή στο σκοτάδι του καταστρεπτικού εγωισμού" (Martin
Luther King)
"Η ρίζα της ευτυχίας είναι ο αλτρουισμός - η επιθυμία να βοηθάμε τους άλλους"
(Dalai Lama)
"Τα ζώα έχουν γονίδια αλτρουισμού και αυτά τα γονίδια έχουν επιλεγεί στην εξέλιξη
πολλών πλασμάτων λόγω του πλεονεκτήματος που προσφέρουν για τη συνέχιση της
επιβίωσης του είδους" (Lewis Thomas)
Οι μαθητές ενθαρρύνονται να διερευνήσουν τη δική τους φιλοσοφία ζωής,
συντάσσοντας μια δήλωση "πιστεύω", η οποία αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον
οποίο βλέπουν τον κόσμο, και τρεις δηλώσεις "θα μπορούσα" που αντικατοπτρίζουν
το πώς θα μπορούσαν να προσφέρουν στον κόσμο για να γίνει καλύτερος. Θα
μπορούσαν να τις μοιραστούν ανά ζεύγη ή με ολόκληρη την τάξη.
Υλικά: Γνωμικά, ποιήματα, ιστορίες (HOPEs_M3_L3_SH_WS2), εικόνες ή κλιπ
πολυμέσων

Αναστοχασμός
(5 λεπτά)

•

Τι πιστεύετε για τις αλτρουιστικές συμπεριφορές;

•

Θα μπορούσατε να είστε μέλος ενός αλτρουιστικού κινήματος;

•

Τι μπορείτε να κάνετε για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος;

•

Γιατί / πώς οι άνθρωποι βρίσκουν το νόημα της ζωής τους προσφέροντας στους
άλλους;

Άσκηση για το σπίτι
Οι μαθητές και οι γονείς/κηδεμόνες τους θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ένα «Διάλογο με
Νόημα», ο οποίος θα περικλείει προβληματισμούς σχετικά με το τι δίνει στη ζωή νόημα και σκοπό
(HOPEs_M3_L3_SH_WS3). Οι μαθητές και οι γονείς/κηδεμόνες θα στηριχθούν σε 10 γνωμικά με θέμα
το νόημα και τον σκοπό, γραμμένα από ένα ευρύ φάσμα διάσημων ή όχι και τόσο διάσημων μορφών.
Αυτά τα γνωμικά θα βοηθήσουν τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους να ξεκινήσουν τον δικό
τους προσωπικό διάλογο για το νόημα της ζωής.
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Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Σχέση σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας - (1) Ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και
παιδιών. (2) Σύνδεση με την κοινότητα. (3) Δημιουργία θετικών σχέσεων. (4) Μάθετε για τις αξίες της
κοινωνίας.
Ιστορία - (1) Μάθετε για τη μετανάστευση, με αφορμή την ανάγνωση της ιστορίας, τους λόγους για
τους οποίους συμβαίνει και τις εμπειρίες των μεταναστών. (2) Μάθετε για ιστορικά πρόσωπα και τις
πεποιθήσεις τους για τον αλτρουισμό.
Μητρική γλώσσα - (1) Απόκτηση νέου λεξιλογίου αναλύοντας την έννοια του αλτρουισμού. (2)
Ανάπτυξη προφορικών και γραπτών εκφράσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Γεωγραφία - (1) Μάθετε σε ποιες χώρες υπάρχει φτώχεια ή πόλεμος, ώστε οι άνθρωποι αναγκάζονται
να μεταναστεύσουν (2) Σύνδεση μεταξύ των ιστοριών της μετανάστευσης και των διαδρομών που
ακολουθούν οι μετανάστες, προκειμένου να φτάσουν στην Ευρώπη.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Ντοσιέ Μαθητή
Κάθε ντοσιέ θα περιλαμβάνει την εικόνα και την ιστορία ενός μαθητή που υποφέρει, τις σκέψεις του
μαθητή για την ιστορία, τα γνωμικά, την ερμηνεία και τον ορισμό του μαθητή για τον αλτρουισμό.

Βιβλιογραφικές αναφορές
Kogut, T., & Ritov, I. (2005). The ‘‘identified victim’’ effect: An identified group, or just a single
individual? Journal of Behavioral Decision Making, 18(3), 157–167.
Seligman, M. E., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009). Positive education: Positive
psychology and classroom interventions. Oxford review of education, 35(3), 293-311.
https://ggia.berkeley.edu/practice/putting_a_human_face_on_suffering#data-tab-how
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Μάθημα 4: Προάγοντας το νόημα και τον σκοπό

Επισκόπηση του μαθήματος 4
Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να προσδιορίσουν τι είναι πιο ουσιαστικό
για τη ζωή και την ευημερία τους, τώρα και στο μέλλον. Οι μαθητές θα κληθούν να δημιουργήσουν ένα
κολλάζ το οποίο θα απεικονίζει τι είναι σημαντικό για αυτούς και πώς θέλουν να είναι στον κόσμο.

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
•

Να αναγνωρίσουν τι είναι σημαντικό για αυτούς, τι τους ενδιαφέρει, τι τους απασχολεί

•

Να αναγνωρίσουν τι μπορούν να κάνουν για να γίνει ο κόσμος καλύτερος

•

Να αναγνωρίσουν πώς θέλουν να είναι στον κόσμο

•

Να βιώσουν μια αίσθηση κατεύθυνσης και δύναμης

•

Να αυξήσουν την αίσθηση νοήματος και σκοπού
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

164

Teacher's Guide

Λέξεις κλειδιά
Νόημα, σκοπός, αξίες

☒
☐
☐
☒
☐
☐
Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
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☐

Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες, ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο

Παρουσίαση της άσκησης για το σπίτι του προηγούμενου μαθήματος (στο σπίτι, με

μάθημα

φίλους, στο σχολείο) και αναστοχασμός

(5 λεπτά)
Άσκηση

Άσκηση: Πώς θέλω να είμαι στο κολλάζ του κόσμου
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Άσκηση: Πώς θέλω να είμαι στο κολλάζ του κόσμου (συν. χρόνος: 40 λεπτά)
Κάνετε μια εισαγωγή για τους στόχους του μαθήματος και τον σκοπό της άσκησης.
Εξηγήστε στα παιδιά ότι η κατανόηση του τι είναι σημαντικό για εμάς και πώς
θέλουμε να είμαστε στον κόσμο μας βοηθά να βρούμε σκοπό και νόημα στη ζωή
μας. Όταν έχουμε σκοπό και η ζωή μας έχει νόημα αισθανόμαστε καλά για τον
εαυτό μας, έχουμε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης και εκπλήρωσης. Ο σκοπός μας
βοηθά να διαμορφώσουμε μια ισχυρή και υγιή ταυτότητα και μια αίσθηση ότι η
ζωή μας έχει σημασία και ότι συμβάλλουμε θετικά στον κόσμο. Όταν έχουμε μια
ιδέα για το πώς θέλουμε να είμαστε στον κόσμο, είμαστε επίσης πιο ανθεκτικοί,
Εισαγωγή

πιο ικανοί να χειριστούμε τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε και έχουμε

(5 λεπτά)

λιγότερο άγχος.
Μπορούμε να μάθουμε πώς θέλουμε να είμαστε στον κόσμο όταν αναρωτηθούμε
τι είναι σημαντικό για εμάς, τι μας ενδιαφέρει, τι μας απασχολεί, τι είναι
διαφορετικό στον κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζήσουμε και τι μπορούμε να
κάνουμε για να γίνει ο κόσμος αυτός όπως θέλουμε να είναι.
Εξηγήστε στα παιδιά ότι μπορούν να κρεμάσουν αυτό το κολλάζ στο δωμάτιό τους
ως υπενθύμιση για το τι έχει μεγαλύτερη σημασία για αυτά.
Υλικά: Διαφορετικά είδη και χρώματα χαρτιού, μαρκαδόροι και μολύβια,
κηρομπογιές, αποκόμματα από περιοδικά, παιδικά βιβλία, αλουμινόχαρτο,
ταινίες,

Instructions
and materials
(25 λεπτά)

αυτοκόλλητα,

μικρά

αντικείμενα,

ψαλίδι

και

κόλλα

(HOPEs_M3_L4_SH_WS1).
Οδηγίες: Τοποθετήστε τα υλικά στο κέντρο του δωματίου. Δώστε την οδηγία στα
παιδιά να επιλέξουν τα υλικά που χρειάζονται για να δημιουργήσουν το κολλάζ
τους. Δώστε τους χρόνο και βοηθήστε κάποια παιδιά εάν το χρειάζονται να
ολοκληρώσουν την εργασία.
Στο τέλος, προτείνετε μια συλλογική συζήτηση των κολλάζ για τα οποία δόθηκε
περιγραφή.
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Ζητήστε από τα παιδιά να κάνουν ένα κολλάζ του τι είναι σημαντικό για αυτά και
πώς θέλουν να είναι στον κόσμο. Ζητήστε τους να σκεφτούν τα ακόλουθα
ερωτήματα ενώ φτιάχνουν το κολλάζ:

•

Τι είναι σημαντικό για εσάς στη ζωή σας;

•

Πώς θέλετε να ζήσετε τη ζωή σας, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον;

•

Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας στους διάφορους τομείς της ζωής σας (π.χ.
σχολείο, εργασία, σπίτι, φιλίες, οικογένεια, μάθηση, προσφορά, κοινότητα
κ.λπ.);

•

Ποιος είναι ο σκοπός ή το νόημα της ζωής σας όπως το αντιλαμβάνεστε;

Ζητήστε τους να συζητήσουν σε ομάδες τι σκέφτονται σχετικά με τα ακόλουθα
Αναστοχασμός
(10 λεπτά)

ερωτήματα:
•

Τι τοποθετήσατε στο κολλάζ σας και γιατί;

•

Πώς μπορεί αυτό να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τον σκοπό σας στη ζωή;

•

Τι μάθατε για τον εαυτό σας κάνοντας αυτήν την άσκηση;

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση – Πώς θέλω να είμαι στο κολλάζ του κόσμου (HOPEs_M3_L4_SH_WS1).

Άσκηση για το σπίτι
Εξηγήστε το κολλάζ - οι δάσκαλοι μπορούν να ζητήσουν από τους γονείς/κηδεμόνες να ρωτήσουν τα
παιδιά τους για το κολλάζ, να λάβουν υπόψη τους τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους και να συζητήσουν
μαζί τους τι είναι σημαντικό στη ζωή. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν επίσης να βοηθήσουν τα παιδιά
τους να κρεμάσουν το κολλάζ στο δωμάτιό τους για να τους υπενθυμίζει ποιοι θέλουν να είναι στον
κόσμο.

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική γλώσσα - Ανάπτυξη προφορικών εκφράσεων και δεξιοτήτων επικοινωνίας.
Έκφραση και Πλαστική Εκπαίδευση - Χειρισμός και εμπειρία με τα υλικά, τα σχήματα και τα χρώματα.
Σχέσεις μεταξύ σχολείου, οικογένειας
γονέων/κηδεμόνων και παιδιών.

και

κοινωνίας

-

Ανάπτυξη

επικοινωνίας

μεταξύ
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Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Ντοσιέ Μαθητή
Κάθε ντοσιέ θα περιλαμβάνει μια φωτογραφία του κολλάζ του μαθητή.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
Εισαγωγή
Παρόλο που δεν μπορείτε πάντοτε να ελέγχετε τι συμβαίνει σε εσάς, συνήθως μπορείτε να ελέγξετε
τον τρόπο ανταπόκρισης στις εξωτερικές περιστάσεις. Οι στρατηγικές αντιμετώπισης, όπως η
αισιοδοξία ή η συναισθηματική ρύθμιση, και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε το άγχος και τις
δυσκολίες με πιο εποικοδομητικό και θετικό τρόπο. Η ανθεκτικότητα είναι βασική δεξιότητα στην
θετική αντιμετώπιση των δυσκολιών και παίζει καθοριστικό ρόλο στο εάν κάποιος που έχει βιώσει ένα
στρεσογόνο γεγονός θα παραμείνει θύμα ή θα επανέλθει και θα αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα αυτής της
εμπειρίας. Η αισιοδοξία είναι επίσης βασική δεξιότητα στην λειτουργική αντιμετώπιση των
προκλήσεων και μας επιτρέπει να ζούμε τη ζωή μας, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει, κοιτάζοντας το
μέλλον με μια θετική προοπτική. Η συναισθηματική ρύθμιση μας επιτρέπει επίσης να ελέγξουμε την
ανταπόκρισή μας στις καταστάσεις και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτές.
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε ένα σημαντικό ερευνητικό έργο που διερευνά το φαινόμενο της
λειτουργικών δεξιοτήτων αντιμετώπισης. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν όλο και περισσότερες
ενδείξεις ότι τα άτομα με υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας είναι καλύτερα σε όλους τους τομείς της ζωής
σε σχέση με εκείνα με χαμηλότερα επίπεδα ανθεκτικότητας. Αυτά τα άτομα έχουν μια εκπληκτική
ικανότητα να επανέλθουν μετά από ένα γεγονός ή μια σειρά γεγονότων που δοκίμασαν τις σωματικές
και συναισθηματικές ικανότητές τους μαζί με τα πιστεύω τους και τις πεποιθήσεις τους. Η έρευνα
δείχνει ότι η λειτουργική αντιμετώπιση δυσκολιών είναι μια έννοια που μπορεί να διδαχθεί. Η
ικανότητα της λειτουργικής αντιμετώπισης των δυσκολιών και των προκλήσεων περιλαμβάνει τέτοιες
δεξιότητες όπως - ευέλικτη σκέψη, συναισθηματική αρτιότητα και επίλυση προβλημάτων. Αυτές οι
δεξιότητες υποστηρίζονται επίσης από την ύπαρξη ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεων και ενός θετικού
και υγιεινού τρόπου ζωής.
Η έννοια της διδασκαλίας των δεξιοτήτων της θετικής ψυχολογίας στα σχολεία έχει γίνει πιο
διαδεδομένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και προγράμματα όπως η "Διδασκαλία της Ευτυχίας"
της RuthMacConville γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα στην τάξη. Ορισμένες από τις βασικές
δεξιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην θετική αντιμετώπιση, περιλαμβάνουν - ανθεκτικότητα,
αισιοδοξία, ευελιξία, συναισθηματική ρύθμιση, θετική υγεία και λειτουργική αντιμετώπιση της
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αλλαγής. Αυτές οι δεξιότητες αυξάνουν την ικανότητά μας να προσεγγίζουμε τη ζωή με ευελιξία,
αισιοδοξία και εμπιστοσύνη (Reivich&Shatté, 2003). Στην πραγματικότητα, τα επίπεδα ανθεκτικότητας
στα παιδιά έχουν συνδεθεί με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, ενώ τα μεγαλύτερα επίπεδα
ανθεκτικότητας αναφέρονται σε παιδιά που έχουν καθοδηγήσει θετικοί ενήλικες και κοινωνικά δίκτυα
από ομότιμους. Αυτά τα παιδιά αναφέρουν επίσης συναισθήματα σύνδεσης με τους ενήλικες και τους
συνομηλίκους και έχουν μεγαλύτερη αυτονομία (Stewart, Sun, Patterson, Lemerle&Hardie, 2004).
Ωστόσο, έχει επίσης προταθεί ότι οι ίδιοι οι δάσκαλοι υποφέρουν ολοένα περισσότερο από το άγχος,
καθώς οι θέσεις εργασίας και οι ευθύνες τους συνεχίζουν να αυξάνονται και να αλλάζουν. Εκτός από τη
διδασκαλία των μαθητών με τις δεξιότητες της θετικής αντιμετώπισης, η εστίαση στη διδασκαλία της
ανθεκτικότητας απ 'ευθείας στους εκπαιδευτικούς μπορεί να τους προσφέρει τις δεξιότητες ζωής που
απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τις πρόσθετες απαιτήσεις της σύγχρονης τάξης (Howard&Johnson,
2004). Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας των προσφάτως εκπαιδευμένων
εκπαιδευτικών συσχετίζονται με τη μακροβιότητα των διδακτικών σταδιοδρομιών και τη συνολική
δέσμευσή τους προς τους μαθητές τους (Tait, 2008).
Η

ανθεκτικότητα

στους

εκπαιδευτικούς

έχει

επίσης

αποδειχθεί

ότι

συμβάλλει

στην

αποτελεσματικότητά τους ως εκπαιδευτές, ενώ εκείνοι που είχαν υψηλότερα επίπεδα ανθεκτικότητας
μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές τους σε μεγαλύτερο βαθμό (Gu&Day, 2007). Μία μελέτη
εξέτασε τις διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης των προσφάτως εκπαιδευμένων εκπαιδευτικών,
που περιελάμβαναν αναζήτηση βοήθειας, επίλυση προβλημάτων και διαχείριση δύσκολων σχέσεων. Η
μελέτη αυτή διαπίστωσε ότι παρόλο που οι στρατηγικές αυτές ήταν επιτυχείς στην οικοδόμηση
ανθεκτικότητας στους εκπαιδευτικούς, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναμενόταν να προσδιορίσουν και να
εφαρμόσουν αυτές τις στρατηγικές χωρίς υποστήριξη από το σχολικό σύστημα (Castro, Kelly&Shih,
2010). Αυτό μπορεί να επιβαρύνει άσκοπα τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα εκείνους που βρίσκονται
στα αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας τους. Ένας επιπλέον βαθμός σπουδαιότητας δίνεται σε αυτούς
τους καθηγητές πρώιμης σταδιοδρομίας, καθώς η θεωρία της αυτό-αποτελεσματικότητας (1977) του
Bandura υποδηλώνει ότι τα πρώτα έτη διδασκαλίας είναι τα πιο κρίσιμα για τη μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών (Hoy&Spero, 2005 ). Ως εκ τούτου, μπορεί να
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είναι μακροπρόθεσμα τα οφέλη για το σχολείο, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να
εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς στις δεξιότητες της λειτουργικής αντιμετώπισης.

Επισκόπηση της ενότητας
Η ενότητα καλύπτει τις βασικές ικανότητες αντιμετώπισης θετικών διαστάσεων σε διάφορες
διαστάσεις της ζωής και θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας ολιστικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση
των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν ανθεκτικότητα, αισιοδοξία,
θετική υγεία, συναισθηματική ρύθμιση, αντιμετώπιση της αλλαγής και ενσυνειδητότητα.
Παρόλο που δεν μπορούμε πάντα να ελέγξουμε τι συμβαίνει σε εμάς, συνήθως μπορούμε να
ελέγξουμε τον τρόπο αντίδρασης σε διαφορετικές καταστάσεις. Οι στρατηγικές θετικής αντιμετώπισης,
όπως η αισιοδοξία ή ο συναισθηματικός έλεγχος, μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα
δυσάρεστα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή με πιο εποικοδομητικό και θετικό τρόπο. Η
ανθεκτικότητα είναι μια βασική ικανότητα λειτουργικής αντιμετώπισης δυσκολιών και μας βοηθά να
επανέλθουμε μετά από ένα στρεσογόνο συμβάν, επιτρέποντάς μας να γίνουμε ισχυρότεροι ως
αποτέλεσμα της εμπειρίας. Η αισιοδοξία είναι επίσης μια βασική δεξιότητα λειτουργικής
αντιμετώπισης δυσκολιών, και μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει,
κοιτάζοντας το μέλλον με μια θετική προοπτική. Η συναισθηματική ρύθμιση μπορεί επίσης να μας
βοηθήσει να ελέγξουμε την αντίδραση μας στις καταστάσεις και στο αποτέλεσμα που μπορούν να
έχουν αυτές οι καταστάσεις για εμάς. Υπάρχουν έξι βασικές δεξιότητες σε αυτήν την ενότητα που
μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε λειτουργικά τις δυσκολίες της ζωής. Σκεφτείτε τις ως
εργαλεία σε μια εργαλειοθήκη που μας βοηθά να κάνουμε σωστά τη δουλειά σε κάθε περίσταση.

Προτείνουμε τα μαθήματα να γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να δίνουν στους μαθητές την
ευκαιρία να ασκήσουν τις δεξιότητές τους.
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Σκοποί αυτής της ενότητας
•

Να κατανοήσω πώς η οικοδόμηση της ανθεκτικότητας και η αισιοδοξία μπορεί να με βοηθήσει να
αντιμετωπίσω δύσκολες καταστάσεις τόσο στο σχολείο όσο και έξω από το σχολείο

•

Να μάθω για τα οφέλη από υγιείς δραστηριότητες όπως άσκηση, δίαιτα και επαφή με την φύση

•

Να κατανοήσω πώς η συνειδητοποίηση των συναισθημάτων μου μπορεί να με βοηθήσει να
αντιμετωπίσω τα στρεσογόνες καταστάσεις

•

Να ανακαλύψω πώς η ενσυνειδητότητα μπορεί να με βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αρνητικής
σκέψης

•

Να εξερευνήσω αποτελεσματικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση αλλαγών, όπως η αλλαγή
τάξης ή σχολείου.

Αυτή η ενότητα αποτελείται από 6 μαθήματα (40’ το καθένα) + 10 λεπτά για την αξιολόγηση.

Ντοσιέ
Συμπληρώνοντας τις ασκήσεις σε αυτή την ενότητα, οι μαθητές θα παράξουν γραπτό υλικό.
Στην ιδανική περίπτωση, αυτό το υλικό θα συλλεχθεί ως χαρτοφυλάκιο για να διασφαλιστεί
ότι η εργασία τους θα αποθηκευθεί και ότι μπορεί να χρησιμεύσει και ως εργαλείο
αναστοχασμού.
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Μάθημα 1: Ψυχική ανθεκτικότητα
Επισκόπηση του μαθήματος 1
Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει δύο ασκήσεις. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε δράσεις που θα τους
βοηθήσουν να εντοπίσουν πόρους και στηρίγματα στη ζωή τους, που μπορούν να ενισχύσουν την
αντοχή τους. Αυτό τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι μόνοι και να αναγνωρίσουν πού
μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια σε περιπτώσεις ανάγκης.

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
• Να προσδιορίσουν τις στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ανακάμψουν μετά από
μια δύσκολη κατάσταση.
• Να μοιραστούν αυτές τις στρατηγικές με τους συνομηλίκους τους, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να
μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο.
• Να καταλάβουν ότι μπορούν να απευθύνονται σε άλλους για υποστήριξη σε περιόδους ανάγκης και
να προσδιορίσουν ποιοι είναι αυτοί οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή τους.
• Να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν λειτουργικά και με θετικό τρόπο τις μελλοντικές προκλήσεις.

Λέξεις-κλειδιά:
Ανθεκτικότητα, ανάκαμψη, υποστήριξη, λειτουργικές στρατηγικές αντιμετώπισης
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☒
☐
☒
☐
☐
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐

☐
☐
☒

σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. Βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο

Παρουσίαση και συζήτηση της άσκησης για το σπίτι από το μάθημα 4, ενότητα 3

μάθημα/ενότητα και αναστοχασμός.
(5 λεπτά)
Άσκηση #1: Ζωγραφίζω και μοιράζομαι
Ασκήσεις
Άσκηση #2Η πίτσα της ψυχικής ανθεκτικότητας
Εξηγήστε στους μαθητές ότι η ανθεκτικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που θα
Εισαγωγή
(5 λεπτά)

τους βοηθήσει στις δυσκολίες της ζωής. Μπορεί να τους βοηθήσει να
αντιμετωπίσουν δύσκολες περιστάσεις και να ξεπεράσουν αυτές τις δύσκολες
συνθήκες, να μάθουν από

αυτές τις εμπειρίες και να γίνουν καλύτεροι και

δυνατότεροι.
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Άσκηση #1 Ζωγραφίζω και Μοιράζομαι (Συνολικός Χρόνος: 17 λεπτά)
Αυτή η πρώτη άσκηση ενθαρρύνει τα παιδιά να εντοπίζουν και να μοιράζονται τις
στρατηγικές που τους βοηθούν να αντεπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες. Αυτά
μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο τις δραστηριότητες όσο και τις συμπεριφορές τους,
όπως η συζήτηση με την οικογένεια ή τους φίλους σας /ένα διάλειμμα από μια
δύσκολη κατάσταση / να φανταστούνμέρη και χώρους που τους αρέσει να
Εισαγωγή

πηγαίνουν για να χαλαρώσουν / σωματική άσκηση / να λένε αστεία.

(2 λεπτά)

Υλικά
•

Μεγάλα κομμάτια χαρτί σε μέγεθος αφίσας για κάθε ομάδα μέσα στην τάξη

•

Περιοδικά και εφημερίδες για να κόβουν οι μαθητές τις εικόνες .

•

Χρωματιστοί μαρκαδόροι και στυλό για κάθε ομάδα

•

Χαρτόκολλα για τις εικόνες

•

Δείγμα φύλλου εργασίας με οδηγίες για μαθητές
(HOPEs_M4_L1_SH_WS1)

Χωρίστε τη τάξη σε ομάδες των 3 ή 4 μαθητών. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα σετ από
μαρκαδόρους και στυλό, ένα χαρτί σε μέγεθος αφίσας και Χαρτόκολλα. Εξηγείστε
στα ομάδες ότι θέλετε να σκεφτούν πράγματα που τους βοηθάνε να αναπηδήσουν
Οδηγίες και

από μια δύσκολη κατάσταση. Από την συλλογή των εφημερίδων και των

υλικά

περιοδικών, ή άλλα εκτυπωμένα υλικά που παρέχονται, ζητήστε τους να

(10 λεπτά)

δημιουργήσουν ένα κολάζ με τις λέξεις ή τις εικόνες που περιγράφουν αυτές τις
τακτικές. Για παράδειγμα, μιλώντας στην οικογένεια ή τους φίλους/ κάνοντας ένα
διάλειμμα από μια δύσκολη κατάσταση/ εικόνες από μέρη που τους αρέσει ν
πηγαίνουν για να ξεκουραστούν/ φυσική άσκηση/ λέγοντας ανέκδοτα.

Αναστοχασμός
(5 λεπτά)

•

Κοιτάξτε τις τακτικές που έχουν χρησιμοποιήσει οι άλλοι μαθητές. Πιστεύετε ότι
θα ήταν χρήσιμες σε εσάς;

•

Τι μάθατε για την διαχείριση από αυτή την άσκηση;

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016-1-CY01-KA201-017354

178

Teacher's Guide

Άσκηση #2: Η πίτσα της ψυχικής ανθεκτικότητας (συνολικός χρόνος: 16 λεπτά)
Η δεύτερη άσκηση εστιάζει με περισσότερη λεπτομέρεια στις βασικές ενέργειες που
οι μαθητές μπορεί να χρησιμοποιήσουν, για να τους βοηθήσουν με τη θετική
αντιμετώπιση των δυσκολιών. Συγκεκριμένα, εστιάζει στις υποστηρίξεις που έχουν
οι μαθητές έχουν στην ζωή τους, και μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει σε δύσκολες
Εισαγωγή

καταστάσεις στο παρελθόν. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δημιουργικές

(2 λεπτά)

δραστηριότητες, φυσική άσκηση, και συζήτηση με τον εαυτό που βοηθάει στον
επαναπροσδιορισμό της κατάστασης.
Υλικά:
•

1 μολύβι/ ανά μαθητή

•

1 φύλλο δραστηριότητας (HOPEs_M4_L1_SH_WS2) ανά μαθητή.

Υπογραμμίστε το πώς η γνώση δραστηριοτήτων ή ανθρώπων που μας βοηθούν να
νιώσουμε καλύτερα όταν βιώνουμε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής
μας είναι σημαντική για την ικανότητα κάποιου να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της
ζωής. Αυτή η άσκηση θα παράσχει στους μαθητές την διορατικότητα, όσον αφορά
τις ενέργειες που μπορούν να υιοθετήσουν, ώστε να τους βοηθήσουν να
καταφέρουν σε δύσκολους καιρούς να προχωρήσουν μπροστά.
Εξηγείστε στην τάξη πως τώρα θέλετε να δουλέψουν ξεχωριστά και να σκεφτούν
Οδηγίες και
υλικά
(10 λεπτά)

ξανά τα πράγματα που τους βοηθούν να λειτουργήσουν εποικοδομητικά σε
δύσκολες στιγμές. Αυτή τη φορά πρέπει να σκεφτούν ενέργειες που αφορούν την
επικεφαλίδα «Οικογένεια και Φίλοι που τους υποστηρίζουν», «Δημιουργικά
πράγματα που βοηθούν στην επαναφορά», «Φυσικά πράγματα που βοηθούν στην
αντιμετώπιση». Ζητείστε τους να γράψουν ή να δημιουργήσουν εικόνες που
αντιπροσωπεύουν αυτές τις ενέργειες/ανθρώπους/φράσεις στο αντίστοιχο μέρος
της

πίτσας

της

ψυχικής

ανθεκτικότητας,

στο

φύλλο

δραστηριοτήτων

(HOPEs_M4_L1_SH_WS2). Πολλές δραστηριότητες μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται
(π.χ. ο χορός μπορεί να συμπίπτει και στις δημιουργικές και στις φυσικές
δραστηριότητες που βοηθούν στην θετική αντιμετώπιση των δυσκολιών) και
επιτρέπεται να συμπεριληφθεί και στα δύο τμήματα.
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(Εναλλακτική: Οι δάσκαλοι θα μπορούσαν επίσης να διευκολύνουν την ομαδική
δημιουργία μιας πίτσας ανθεκτικότητας της τάξης και να εκθέσουν την πίτσα της
ψυχικής ανθεκτικότητας ως σημείο αναφοράς για τους μαθητές μέσα στη τάξη.)
Αναστοχασμός
(4 λεπτά)

•

Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε τις συγκεκριμένες
στρατηγικές που χρησιμοποιείτε στην δική σας ζωή;

•

Σας εξέπληξαν κάποιες δραστηριότητες που σας ήρθαν στο μυαλό;

Σύνδεση με το βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 – Ζωγραφίστε και μοιραστείτε το δείγμα φύλλου εργασίας (HOPEs_M4_L1_SH_WS1)
Άσκηση α #2 – Φύλλο «Η πίτσα της ψυχικής ανθεκτικότητας» ΗOPEs_M4_L1_SH_WS2)

Άσκηση για το σπίτι
Ημερολόγιο χαρούμενων αναμνήσεων και επιτευγμάτων – Οι μαθητές μπορούν να κρατούν ένα
ημερολόγιο για τα επιτεύγματα που έχουν πετύχει την περασμένη εβδομάδα. Μπορούν επίσης να
γράψουν για τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν καθώς δούλευαν για να αγγίξουν τους στόχους τους,
και τις τακτικές που ακολούθησαν για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, όπως και τους
ανθρώπους που τους πρόσφεραν υποστήριξη. (HOPEs_M4_L1_SH_WS3 για τις οδηγίες μαθητών).

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPE’s σε άλλα μαθήματα
Όλα τα μαθήματα – (1) Η ικανότητα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες εξ αρχής φαίνονται
δύσκολες, (2) Η ικανότητα να επιμένουν στις προκλήσεις και να ολοκληρώνουν μαθήματα στην τάξη.

Μεθοδολογία αξιολόγησης – Ντοσιέ μαθητή
Να περιληφθεί στο ντοσιέ του μαθητή το κολάζ των εικόνων, οι φράσεις και οι ζωγραφιές από τα
πράγματα που τους βοηθούν να παραμείνουν ψυχικά ανθεκτικοί.
Στο ντοσιέ του μαθητή να συμπεριληφθεί το φύλλο δραστηριοτήτων από την άσκηση #2, κοιτάζοντας
τα πράγματα που βοηθούν και υποστηρίζουν τους μαθητές όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
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Μάθημα 2: Αισιοδοξία
Επισκόπηση του μαθήματος 2
Αυτό το μάθημα περιέχει δύο ασκήσεις. Οι μαθητές θα λάβουν μέρος σε κάποια ενδιαφέρουσα
εργασία που θα τους βοηθήσει να σκεφτούν και να μοιραστούν ιδέες για αισιοδοξία και πώς πιστεύουν
ότι μπορούν να χρωματίσουν την εμπειρία τους από τα γεγονότα. Θα διερευνήσει επίσης την επίδραση
που μπορεί να έχει η θετική σκέψη στη διάθεση και νοοτροπία κάποιου.

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
• να καταλάβουν ότι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται τις καταστάσεις μπορεί να διαμορφώσει την
αντίληψή τους για αυτές τις καταστάσεις.
• Να μάθουν ότι η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται τα πράγματα μπορεί να αλλάξει τον
αντίκτυπο που μπορεί να έχουν αυτές οι καταστάσεις σε αυτούς.
• Να διερευνήσουν πώς η σκέψη για τις καταστάσεις με θετικό τρόπο μπορεί να αλλάξει τις
προοπτικές μας.
• Να μάθουν ότι υπάρχουν πολλά πιθανά μέλλοντα.

Λέξεις κλειδιά:
Αισιοδοξία, θετική σκέψη, αντίληψη, στρατηγικές
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☒
☐
☒
☒
☐
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☒

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. Βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο

Παρουσίαση της άσκησης για το σπίτι από το προηγούμενο μάθημα και

μάθημα

συζήτηση.

(5 λεπτά)
Ασκήσεις

Άσκηση #1: Το ποτήρι μισογεμάτο
Άσκηση #2: Το καλύτερο σου μέλλον
Εξηγείστε στην τάξη ότι η αισιοδοξία είναι η ουσία της θετικής αντιμετώπισης

Εισαγωγή
(5 λεπτά)

των δυσκολιών, καθώς μας επιτρέπει να προχωρήσουμε πέρα από τις παρούσες
συνθήκες και να δούμε ένα λαμπρότερο μέλλον για τους εαυτούς μας. Οι
αισιόδοξοι πιστεύουν ότι οι ενέργειες τους μετράνε και ελέγχουν την ζωή τους ,
και όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες καταλαβαίνουν πως πάντα υπάρχει μια
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διέξοδος.
Άσκηση #1: Ποτήρι μισογεμάτο (συνολικός χρόνος: 20 λεπτά)
Η πρώτη άσκηση ενθαρρύνει τους μαθητές να δούν την ίδια κατάσταση από
διαφορετική οπτική, μία θετική και μία αρνητική. Υπογραμμίζει πως πράγματι
μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο ακολουθούμε τα γεγονότα, και
Εισαγωγή
(3 λεπτά)

αυτό μπορεί να διαμορφώσει τη διάθεση μας και την εμπειρία από αυτό το
γεγονός.
Υλικα:
•

Ένα ποτήρι ή κούπα για κάθε ομάδα

•

Φύλλο

Εργασίας

«Ποτήρι

Μισογεμάτο»

με

οδηγίες

μαθητών.

(HOPEs_M4_L2_SH_WS1)
Εξηγείστε στους μαθητές ότι υπάρχουν πάντα δυο οπτικές για οποιαδήποτε
κατάσταση, μια θετική και μια αρνητική. Ενημερώστε τους πως ο τρόπος με τον
οποίο επιλέγουμε να αναληφθούμε τις καταστάσεις μπορεί να έχει
συγκεκριμένο αντίκτυπο στο πόσο ικανοί αισθανόμαστε να αντιμετωπίσουμε πιο
Οδηγίες και υλικά
(10 λεπτά)

δύσκολες περιόδους στην ζωή μας.
Διαχωρίστε την τάξη σε ομάδες 3 ή 4 μαθητών. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα ποτήρι
που είναι μισό γεμάτο νερό. Ζητήστε από τους μαθητές να συζητήσουν με την
ομάδα τους εάν το ποτήρι είναι «μισό άδειο» ή «μισό πλήρες». Επισημάνετε ότι
η ποσότητα του νερού είναι πραγματικά η ίδια, αλλά μπορεί να δούμε το ίδιο
πράγμα σε θετικό ή αρνητικό φως. Ζητήστε από τις ομάδες να συζητήσουν το
θέμα χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ερωτήσεις ως προτροπές.
•

Πιστεύετε ότι μπορούμε να δούμε τα πράγματα στη ζωή με διαφορετικούς
τρόπους;

Αναστοχασμός
(7 λεπτά)

•

Εάν σκεφτόμασταν μια κατάσταση στη ζωή με θετικό ή αρνητικό τρόπο, θα
άλλαζε αυτές τις συνθήκες ή θα τις έκανε διαφορετικές με κάθε τρόπο;

•

Μπορείτε να σκεφτείτε πώς μπορεί αυτή η αρχή να εφαρμοστεί στην
καθημερινή ζωή και πώς μπορούμε να μετατρέψουμε μια κατάσταση που
θεωρούμε αρνητική σε ένα θετικό σενάριο;
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Άσκηση #2: Το καλύτερο μέλλον σου (συνολικός χρόνος: 20 λεπτά)
Η δεύτερη άσκηση είναι μια καλή ευκαιρία για τους μαθητές να ασκήσουν τη
φαντασία τους και να απεικονίσουν ένα θετικό μέλλον για τον εαυτό τους.
Δείχνει στους μαθητές ότι μπορούμε να σκεφτόμαστε ενεργά το μέλλον μας με
θετικούς τρόπους, αντί να είμαστε όλοι περιτριγυρισμένοι από αρνητικές
Εισαγωγή
(3 λεπτά)

σκέψεις.
Υλικά:
• Στυλό και χαρτί για κάθε μαθητή.
•

«Το Καλύτερο Μέλλον Σας» φύλλο εργασίας με οδηγίες για τους
μαθητές. (HOPEs_M4_L2_SH_WS2)

Αυτή είναι μια ατομική άσκηση, έτσι οι μαθητές εργάζονται μόνοι τους
χρησιμοποιώντας ένα στυλό και χαρτί. Μπορεί να ζητήσετε από την τάξη να είναι
ήσυχη, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να επικεντρωθεί στο έργο της απεικόνισης
Κάθε μαθητής θα γράψει μια σύντομη ιστορία, ένα τραγούδι ή ένα ποίημα ή θα
σχεδιάσει μια εικόνα που να σχετίζεται με το καλύτερο δυνατό μέλλον τους.
Μπορεί να είναι χρήσιμο να επιλέξουν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο
μέλλον, για παράδειγμα 1 έτος από τώρα (ωστόσο, αυτό μπορεί να μην είναι
Οδηγίες και υλικά
(10 λεπτά)

απαραίτητο καθώς τα παιδιά μπορούν να δουν το έργο από την άποψη του τι θα
ήθελαν να είναι όταν μεγαλώσουν). Σε αυτό το μέλλον, θα έχουν φτάσει σε
όλους τους στόχους που είχαν θέσει για τους εαυτούς τους, είναι ευτυχείς και
περιβάλλονται από καλούς φίλους.
Θα πρέπει να προσπαθήσουν να απεικονίσουν και να εκφράσουν πως θα είναι
ένα τέτοιο μέλλον με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορεί
επίσης να βοηθήσει να έχουν ολοκληρωθεί τα γραπτά αποσπάσματα στον
παρόντα χρόνο ώστε να επιτρέψουν στον μαθητή να βυθιστεί πλήρως στη
φαντασία και να βιώσει τα συναισθήματα που συνδέονται με το καλύτερο
δυνατό μέλλον.
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•

Πώς αισθάνεστε απεικονίζοντας το τέλειο μέλλον σας;

•

Πώς επηρέασε αυτή η άσκηση τη διάθεσή σας αυτή τη στιγμή;

Αναστοχασμός

•

Τι μάθατε για τις μελλοντικές δυνατότητες κάνοντας αυτή την άσκηση;

(7 λεπτά)

•

Μπορείτε να σκεφτείτε τυχόν βήματα που θα μπορούσατε να κάνετε για
να πετύχετε το καλύτερο μέλλον σας;

Σύνδεση με το βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση # 1: Φύλλο εργασίας ποτήρι μισογεμάτο με οδηγίες μαθητών (HOPEs_M4_L2_SH_WS1)
Άσκηση # 2: Φύλλο εργασίας το καλύτερο μέλλον σας με οδηγίες μαθητών (HOPEs_M4_L2_SH_WS2)

Άσκηση για το σπίτι
Τρία καλά πράγματα - Ζητήστε από τους μαθητές να αντανακλούν κάθε βράδυ σε τρία καλά πράγματα
που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας (ακόμα και αν ήταν δύσκολα). Μπορούν να γράψουν
αυτές τις μνήμες σε ένα περιοδικό θετικότητας, και κυρίως να προσπαθήσουν να αισθάνονται τα
θετικά συναισθήματα καθώς γράφουν τα γεγονότα στα περιοδικά τους (HOPEs_M4_L1_SH_WS3 για τις
οδηγίες των μαθητών).

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPE’s σε άλλα μαθήματα
Όλα τα μαθήματα - (1) Αυξημένη ικανότητα αντιμετώπισης των αποτυχιών ή των προκλήσεων,
(2) Η ικανότητα αντιμετώπισης των προκλήσεων που θα μπορούσαν αρχικά να φαίνονται
τρομακτικές.
Μεθοδολογία αξιολόγησης – Ντοσιέ μαθητή
Στο ντοσιέ των μαθητών να συμπεριληφθεί η ιστορία που οι μαθητές έχουν γράψει για το
μέλλον στη Άσκηση # 2.
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Μάθημα 3: Θετική υγεία
Επισκόπηση μαθήματος 3
Στο μάθημα αυτό υπάρχουν δύο ασκήσεις. Οι μαθητές θα λάβουν μέρος σε μερικά πολύ πρακτικά
έργα, κατάλληλα τόσο για ατομική εργασία όσο και ενδεχομένως ως μέρος μιας ομάδας. Οι ασκήσεις
διερευνούν πώς το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει τόσο τη διάθεσή μας όσο και να αλλάξουμε τη
διάθεση με θετικό τρόπο. Οι ασκήσεις εξετάζουν επίσης πώς η σωματική άσκηση μπορεί να μας
βοηθήσει να ανυψώσουμε τη διάθεσή μας και να μας βοηθήσουν να μην κολλήσουμε σε ένα αρνητικό
πλαίσιο σκέψης.

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
• Να παρατηρήσουν πώς το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση.
• Να ανακαλύψουν πώς η αλλαγή του περιβάλλοντος μπορεί να αλλάξει τη διάθεση και πώς
μπορούμε να το κάνουμε αυτό με θετικό τρόπο.
• Να γνωρίσουν πώς η άσκηση και το να είναι σε εξωτερικούς χώρους μπορούν να αλλάξουν
τον τρόπο που αισθάνονται.
• Να δουν πώς, διατηρώντας ένα ημερήσιο ημερολόγιο, μπορούν να βελτιωθούν με την
πάροδο του χρόνου, ακόμα και λίγο κάθε μέρα καθημερινά.

Λέξεις κλειδιά:
Θετική υγεία, άσκηση, περιβάλλον, θετικές στρατηγικές
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☒
☐
☐
☒
☐
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☒

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

☒

φωτογραφία

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. Βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)
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Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο
μάθημα

Παρουσίαση της άσκησης για το σπίτι από το προηγούμενο μάθημα και συζήτηση.

(5 λεπτά)
Άσκηση # 1: Πλησιάζοντας στη φύση
Ασκήσεις
Άσκηση # 2: Μείνε ενεργός
Εξηγήστε στην τάξη ότι η διατήρηση τόσο ψυχικής όσο και σωματικής προσαρμογής
είναι απαραίτητη για να ξεπεράσουμε τους δύσκολους καιρούς και τις δύσκολες
περιστάσεις. Η θετική υγεία μας επιτρέπει να έχουμε περισσότερη ενέργεια και να
Εισαγωγή

συμμετέχουμε πιο ενεργά στη ζωή. Η σωματική δραστηριότητα βελτιώνει

(3 λεπτά)

πραγματικά την ευημερία σε διάφορα επίπεδα - βελτιώνει τόσο την αυτοπεποίθηση
όσο και την αυτοεκτίμηση. Προσφέρει επίσης μια θετική απόσπαση από τις
ανησυχίες σας. Προσφέρει χρόνο από την αγχώδη μέρα σας, σας δίνει ένα αναπνοή
και τα αποτελέσματα μπορούν να διαρκέσουν για ώρες μετά.

Άσκηση #1: Πιο κοντά στην φύση (total time: 20 λεπτά)
Η πρώτη άσκηση σε αυτό το μάθημα ενθαρρύνει τους μαθητές να βγουν ενεργά σε
εξωτερικούς χώρους σε ένα μέρος που τους αρέσει να βρίσκονται και πού μπορούν
να συνδεθούν με τη φύση. Τους βοηθάει να δουν πώς μπορεί να τους κάνει να
νιώσουν διαφορετικά και πώς να χρησιμοποιήσουν την γνώση πως το περιβάλλον
Εισαγωγή
(2 λεπτά)

μας επηρεάζει για να αλλάξουμε συνειδητά τη διάθεσή μας.
Υλικά:
• Οι ίδιοι οι μαθητές μπορεί να έχουν κάμερα για να τραβήξουν φωτογραφίες της
θέσης τους στη φύση.
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• Μεγάλο φύλλο χαρτιού, χρωματιστά στυλό, μολύβια, κόλλα χαρτιού - για τη
δημιουργία κολάζ σχεδίων.
• (Η εναλλακτική λύση είναι να χρησιμοποιήσετε ένα σημειωματάριο για κάθε
μαθητή αντί να δημιουργήσετε ένα κολάζ).
•

Φυλλάδιο

εργασίας

«πιο

κοντά

στη

φύση»

με

οδηγίες

μαθητών

(HOPEs_M4_L3_SH_WS1)
Ο χρόνος που αφιερώνεται στο ύπαιθρο μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα όσον
αφορά τη διάθεση, το άγχος και τα επίπεδα ενέργειας στους νέους. Επίσης,
επηρεάζει θετικά τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, δίνοντας στους νέους την
ευκαιρία να εξερευνήσουν ελεύθερα και να χρησιμοποιήσει ο καθένας τις αισθήσεις
τους σε ένα αδόμητο, φυσικό περιβάλλον.
Δώστε στους μαθητές τη δυνατότητα να βρουν ένα αγαπημένο μέρος στο ύπαιθρο,
το οποίο είναι ασφαλές και εύκολο να φτάσετε. Οι μαθητές θα κάνουν αυτό το
υπόβαθρο για αυτή την άσκηση εκτός των ωρών διδασκαλίας, καθώς κάθε ένα από
Οδηγίες και
υλικά
(13 λεπτά)

αυτά θα έχει ένα ελαφρώς διαφορετικό μέρος που θα το θεωρούν ως ξεχωριστό. Θα
επισκεφθούν αυτό το "ιδιαίτερο μέρος στη φύση" αρκετές φορές μέσα στο διάστημα
μιας εβδομάδας και μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες για να αποτυπώσουν την
ομορφιά / γαλήνη του τόπου.
Στο τέλος της εβδομάδας οι μαθητές δημιουργούν ξεχωριστά ένα κολάζ εικόνων,
σχεδίων ή αντικειμένων που βρήκαν στον επιλεγμένο τόπο τους. Η δημιουργία του
κολάζ ή του λευκώματος θα γίνει στην τάξη. Η επιλογή για τη δημιουργία ενός
λευκώματος θα δώσει στους μαθητές κάτι που να κρατήσουν για τον εαυτό τους, το
οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως υπενθύμιση των καλών συναισθημάτων που φέρνει
η θέση τους στη φύση.
(Εναλλακτική λύση: Άλλα μέσα μέσω των οποίων η σύνδεση με τη φύση θα
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μπορούσε να ενισχυθεί και να καθιερωθεί με τη συμμετοχή στην φύτευση
λουλουδιών σε γλάστρες ή μέσω της εισαγωγής ενός πίνακα φύσης μέσα στην τάξη.)
Αναστοχασμός

•

Πώς σας έκανε να αισθάνεστε στο επιλεγμένο σας μέρος στη φύση;

•

Μπορείτε να επαναφέρετε αυτό το συναίσθημα, κοιτάζοντας τις

(5 λεπτά)

φωτογραφίες και τις φωτογραφίες του τόπου;
•

Ήσασταν σε θέση να νιώσετε καλύτερα μετά από μια συναρπαστική μέρα;

Άσκηση #2: Μείνε ενεργός (συνολικός χρόνος: 20 λεπτά)
Η δεύτερη άσκηση είναι να συνεχίσουμε να κινούμαστε και να βιώνουμε την δράση
από πρώτο χέρι. Περιλαμβάνει την άσκηση για μια χρονική περίοδο και
αναγνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις θετικές αλλαγές που φέρνει η άσκηση.
Εισαγωγή

Υλικά:

(5 λεπτά)
• Ημερολόγιο στο οποίο κάθε παιδί κρατά καθημερινά τα επίπεδα δραστηριότητάς
του.
• «Μείνε ενεργός» φύλλο εργασίας με οδηγίες μαθητων. (HOPEs_M4_L3_SH_WS2)
Η άσκηση είναι ένα ζωτικό μέρος της διατήρησης της υγείας στο σώμα και το μυαλό
και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε δύσκολους καιρούς. Προσφέρει μια θετική
απόσπαση από τις ανησυχίες μας και οι θετικές ψυχικές και σωματικές επιδράσεις
παραμένουν για λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της άσκησης.
Οδηγίες και

Στην αρχή της εβδομάδας, ζητήστε από τους μαθητές να επιλέξουν μια άσκηση ή μια

υλικά

σωματική δραστηριότητα για να προσθέσουν στην καθημερινή τους ρουτίνα. Θα

(10 λεπτά)

μπορούσε να είναι τόσο απλό όσο η βόλτα μόνο 30 λεπτών με τα πόδια, ή ακόμα και
να παίζουν ομαδικό άθλημα με φίλους. Εξηγείστε τους ότι οι ομαδικές
δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά σε συνάρτηση με αυτή τη νέα
ρουτίνα, καθώς οι άνθρωποι βοηθούν να παρακινηθούν ο ένας τον άλλον.
Ζητήστε τους να κρατήσουν ένα ημερήσιο ημερολόγιο των προσπαθειών τους, π.χ. η
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απόσταση που περπάτησαν ή ο χρόνος που πέρασαν σε ένα ομαδικό άθλημα.
Επιπλέον, ζητήστε από τους μαθητές να αποτυπώσουν στο ημερολόγιο πώς
αισθάνθηκαν κάθε μέρα μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητάς τους. Μετά από
μια εβδομάδα μπορούν να μοιραστούν τα ημερολόγιά τους με την τάξη ή απλώς να
μοιραστούν το πώς η άσκηση τους έκανε να αισθάνονται διαφορετικά (αν
υπάρχουν).
•

Βρήκατε εύκολο ή δύσκολο να κάνετε την άσκηση;

•

Παρατηρήσατε μια αλλαγή στο πώς αισθάνθηκες πριν και μετά από κάθε
άσκηση;

Αναστοχασμός
(5 λεπτά)

•

Παρατηρήσατε μια διαφορά μεταξύ της έναρξης και του τέλους της εβδομάδας;

•

Μπορείτε να σκεφτείτε τυχόν περιπτώσεις όπου η άσκηση θα ήταν μια χρήσιμη
δραστηριότητα για να σας βοηθήσει στην θετική αντιμετώπιση.

Σύνδεση με το βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση # 1 - Φύλλο εργασίας «κοντά στη φύση» με οδηγίες για τους μαθητές
(HOPEs_M4_L3_SH_WS1)
Άσκηση # 2 – «Μείνε Ενεργός» φύλλο εργασίας με οδηγίες για τους μαθητές (HOPEs_M4_L3-SH_WS2)

Άσκηση για το σπίτι
Ένα σύντομο ταξίδι - Ζητήστε από το παιδί να αντικαταστήσει ένα σύντομο ταξίδι κάθε εβδομάδα με
λεωφορείο ή αυτοκίνητο με έναν πιο ενεργό τρόπο ταξιδιού. Αυτό θα μπορούσε να είναι τόσο απλό
όσο το περπάτημα στα μαγαζιά ή το σχολείο, ή το ποδήλατο ή το skateboard στο πάρκο. Οι μαθητές θα
παρατηρήσουν αν η άσκηση τους κάνει να νιώσουν διαφορετικά και να το καταγράψουν στο
ημερολόγιο θετικότητάς τους. (HOPEs_M4_L3_SH_WS3 για τις οδηγίες των μαθητών).
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Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPE’s σε άλλα μαθήματα
Όλα τα μαθήματα - (1) Η καλύτερη σωματική υγεία βελτιώνει τη συγκέντρωση και τη
δέσμευση με το θέμα.
Φυσική αγωγή - (1) Καλύτερη προετοιμασία για σωματική άσκηση.
Μεθοδολογία αξιολόγησης – Ντοσιέ μαθητή
Οι μαθητές μπορούν να συμπεριλάβουν εικόνες, φωτογραφίες, συγγραφικά έργα ή σχέδια από τη
Άσκηση # 1 που θεωρούν ότι καταγράφουν την ουσία του τόπου στη φύση που έχουν επιλέξει.
Στο ντοσιέ των μαθητών συμπεριλαμβάνεται το καθημερινό ημερολόγιο ασκήσεων του μαθητή που
ολοκλήρωσε ο μαθητής την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των επιτευγμάτων άσκησής
τους, καθώς και το πώς αισθάνθηκαν μετά την ολοκλήρωση της άσκησης.

Μάθημα 4: Συναισθηματική ρύθμιση
Επισκόπηση του μαθήματος 4
Αυτό το μάθημα περιέχει δύο ατομικές ασκήσεις. Οι μαθητές θα διεξάγουν ατομικές δραστηριότητες
για να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τα συναισθήματά τους, ιδιαίτερα τα αρνητικά, και πώς
μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα συναισθήματα με πιο εποικοδομητικούς τρόπους.
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Στόχοι
Στο

τέλος

του

μαθήματος

οι

μαθητές

θα

μπορούν:

• Να προσδιορίσουν τι συναισθήματα αισθάνονται σε διαφορετικούς χρόνους ή σε διαφορετικές
περιστάσεις.
•

Να

κάνουν

αλλαγές

στα

συναισθήματά

τους

εάν

είναι

αρνητικά.

• Να γνωρίσουν τη διαφορά μεταξύ θετικών και αρνητικών τρόπων αντιμετώπισης των
συναισθημάτων.
• να αποδεχτούν τα συναισθήματά τους για το τι είναι και να προχωρήσουν πέρα από αυτά.

Λέξεις κλειδιά:
Συναισθήματα, συναισθηματική ρύθμιση, επίγνωση, θετικότητα, στρατηγικές αντιμετώπισης
δυσκολιών
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☒
☐
☐
☐
☒
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. Βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο
μάθημα

Παρουσίαση της άσκησης για το σπίτι από το προηγούμενο μάθημα και συζήτηση.

(5 λεπτά)
Ασκήσεις

Άσκηση #1: Πως αισθάνομαι σήμερα?

Άσκηση #2: Ελέγχοντας τον θυμό.
Εξηγήστε στους μαθητές ότι τα συναισθήματα μπορεί μερικές φορές να μας

Εισαγωγή
(5 λεπτά)

καταβάλλουν σε ορισμένες καταστάσεις και μπορούμε να ενεργήσουμε με τρόπους
που δεν είναι αληθινοί για τον εαυτό μας και ότι αργότερα λυπούμαστε. Αυτές οι
ασκήσεις στοχεύουν στο να δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα να
συνειδητοποιήσουν τα συναισθήματά τους και να ανακαλύψουν θετικούς τρόπους
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διοχέτευσης ή αντιμετώπισης αυτών των συναισθημάτων.

Άσκηση #1: Πως αισθάνομαι σήμερα? (συνολικός χρόνος: 20 λεπτά)
Αυτή η πρώτη άσκηση ενθαρρύνει τους μαθητές να προσδιορίσουν τα
συναισθήματα που αισθάνονται αυτή τη στιγμή. Ονομάζοντας ένα συναίσθημα, μας
Εισαγωγή
(2 λεπτά)

βοηθάει να εδραιώσουμε αυτό το συναίσθημα και όχι να το σβήσουμε. Η άσκηση
επιτρέπει επίσης στους μαθητές να αποδεχτούν αυτά τα συναισθήματα και να
κινηθούν πέρα από αυτά.
Υλικά:
•

Πως Αισθάνομαι Σήμερα Φύλλο εργασίας. (HOPEs_M4_L4_SH_WS1)

Εξηγήστε στους μαθητές ότι τα συναισθήματά τους έρχονται και φεύγουν. Πείτε
τους ότι μπορούν να κάνουν μια επιλογή για να αποσυνδεθούν από τα αρνητικά
Οδηγίες και
υλικά
(8 λεπτά)

συναισθήματα (μόλις τα συνειδητοποιήσουν) και να επιλέξουν πιο θετικά.
Διανομή υλικών (1 φύλλο εργασίας ανά μαθητή). Ζητήστε από τους μαθητές να
προσδιορίσουν πώς αισθάνονται σήμερα χρησιμοποιώντας την κλίμακα στο φύλλο
δραστηριοτήτων. Ζητήστε τους να αποδεχτούν ακριβώς τον τρόπο που αισθάνονται
και να αποφασίσουν να περάσουν από αυτά τα συναισθήματα (αν είναι αρνητικά)
και να αντιμετωπίσουν τους άλλους με θετικό τρόπο σήμερα.
•

Αναστοχασμός •
(10 λεπτά)

•

Ήσασταν σε θέση να προσδιορίσετε τον τρόπο που αισθάνεστε εύκολα;
Βρήκατε ότι ήταν εύκολο να ξεπεράσετε το αίσθημα που ήταν αρνητικό;
Ποιες στρατηγικές πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να
προσπεράσετε τα αρνητικά συναισθήματα;
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Άσκηση #2 Ελέγχοντας τον θυμό (συνολικός χρόνος: 20 λεπτά)
Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης του θυμού, μερικοί από αυτούς μπορεί να
είναι αρνητικοί και καταστροφικοί, και μπορούμε να βλάψουμε τους άλλους,
άθελά, και να το μετανιώσουμε αργότερα. Αυτή η άσκηση μας βοηθά να
εντοπίσουμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του θυμού και να
Εισαγωγή

προσδιορίσουμε εποικοδομητικές προσεγγίσεις για τη διοχέτευση αυτής της

(2 λεπτά)

ενέργειας.
Υλικά:
•

1 μολύβι

•

1

Ελέγχοντας

τον

θυμό

φύλλο

εργασίας

ανά

μαθητή

(HOPEs_M4_L4_SH_WS2)
Πείτε στην τάξη ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης του θυμού, μερικοί
από αυτούς καταστροφικοί και μερικοί από αυτούς πιο εποικοδομητικοί. Πείτε
τους

ότι αν αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το θυμό μπορούν να

αποφύγουν να βλάψουν τους άλλους ή τους εαυτούς τους, άθελά τους.
Διανείμετε το φύλλο εργασίας της Άσκησης 2 (HOPEs_M4_L4_SH_WS2) σε κάθε
Οδηγίες και
υλικά
(12 λεπτά)

μαθητή μαζί με ένα μολύβι. Αυτή η δραστηριότητα ανταλλαγής ιδεών μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες ή με ολόκληρη την τάξη
(ανάλογα με τους αριθμούς). Οι μαθητές πρέπει να ασχοληθούν με διαφορετικούς
τρόπους αντιμετώπισης του θυμού και να τις γράψουν στο φύλλο εργασίας. Όταν
έχουν συμπληρώσει τη λίστα, μπορούν να προσδιορίσουν ποιες τεχνικές είναι
θετικές και ποιες μπορεί να είναι καταστρεπτικές ή επιβλαβείς.
Η μέθοδος συνεργατικής μάθησης που χρησιμοποιείται στην Ενότητα 2 -μάθημα
3-άσκηση 3 μπορεί να αποτελέσει ένα ωφέλιμο μοντέλο εργασίας για αυτή την
άσκηση.

Αναστοχασμός •
(6 λεπτά)

•

Ήταν εύκολο να εντοπιστούν θετικές και αρνητικές τεχνικές;
Πιστεύετε ότι θα χρησιμοποιήσετε κάποια από τις θετικές τεχνικές την
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επόμενη φορά που θα νιώσετε θυμό;
•

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τη διαφορά μεταξύ ενός θετικού τρόπου
αντιμετώπισης του θυμού και ενός αρνητικού;

Σύνδεση με το βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 – Πως αισθάνομαι σήμερα? (HOPEs_M4_L4_SH_WS1)
Άσκηση #2 – Ελέγχοντας τον θυμό (HOPEs_M4_L4_SH_WS2)

Άσκηση για το σπίτι
Μπαίνοντας στην θέση του άλλου– Ζητήστε από τους μαθητές να παρατηρήσουν την επόμενη φορά
που αισθάνονται θυμωμένοι με κάποιον. Αντί να θυμώνεστε με το άλλο άτομο, ζητήστε τους να
προσπαθήσουν να φανταστούν τι αισθάνεται το άλλο άτομο και πώς μπορεί να τους επηρεάσει ο
θυμός. Αυτό θα δώσει στους μαθητές μια εκτίμηση του αποτελέσματος που έχουν οι ενέργειές τους σε
άλλους (HOPEs_M4_L4_SH_WS3 για οδηγίες).

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPE’s σε άλλα μαθήματα
Όλα τα μαθήματα - (1) Δυνατότητα αντιμετώπισης της απογοήτευσης όταν είναι δύσκολο να
ολοκληρωθούν τα καθήκοντα.
Φυσική αγωγή - (1) Ικανότητα ρύθμισης της φυσικής έκφρασης και επιθετικότητας σε αγωνιστικά
αθλήματα.

Μεθοδολογία αξιολόγησης – Ντοσιέ μαθητή
Οι μαθητές μπορούν να συμπεριλάβουν την ‘Πως αισθάνομαι σήμερα?’ συναισθηματική κλίμακα
(HOPEs_M4_L4_SH_WS1) στο ντοσιέ μαθητή, μαζί με τυχόν παρατηρήσεις που είχαν από την Άσκηση #
1.
Συμπεριλάβετε το ολοκληρωμένο φύλλο εργασίας από την Άσκηση # 2 (HOPEs_M4_L4_SH_WS2) στο
μαθητικό ντοσιέ.
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Μάθημα 5: Αντιμετώπιση της αλλαγής

Επισκόπηση του μαθήματος 5
Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει δύο ασκήσεις, μία από τις οποίες είναι αναστοχαστική και η άλλη
βιωματική. Οι μαθητές θα κληθούν να προβληματιστούν τόσο για τα καλά σημεία όσο και για τα κακά
σημεία μιας κατάστασης, με σκοπό να τους δείξουν δυνατότητες πέρα από την απλή εστίαση στο
αρνητικό. Οι μαθητές θα βιώσουν επίσης άμεσα μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εκτελούν
καθημερινές εργασίες και θα παρατηρήσουν πώς μπορούν να αντεπεξέλθουν προσαρμόζοντας τη
συμπεριφορά τους στις νέες συνθήκες.

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
• Να δουν μια δύσκολη κατάσταση από μια σειρά από προοπτικές, μετατοπίζοντας από την εστίαση
μόνο στα αρνητικά.
• Να καταλάβουν ότι υπάρχουν καλοί και κακοί βαθμοί σε κάθε κατάσταση.
• να βιώσουν από πρώτο χέρι τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζονται φυσικά στην αλλαγή.
• Να μάθουν ότι είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο έπακρο την αλλαγή και την επίτευξη των στόχων
τους ανεξάρτητα.

Λέξεις κλειδιά:
Αντιμετωπίζοντας την αλλαγή, αλλαγή, μετακίνηση, στρατηγικές
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☒
☐
☒
☐
☐
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☒
σχέδιο

☒

γράψιμο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. Βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο

Παρουσίαση της άσκησης για το σπίτι από το προηγούμενο μάθημα (μάθημα 5) και

μάθημα

συζήτηση.

(5 λεπτά)
Ασκήσεις

Άσκηση #1: Γραπτή Έκφραση
Άσκηση #2: Αλλαγή
Μερικοί μαθητές αναφέρουν ότι η μετακίνηση, η αποχώρηση φίλων και η αλλαγή

Εισαγωγή
(5 λεπτά)

βαθμών, σχολείων ή τάξεων μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Οι
μεταβάσεις και οι αλλαγές για μερικούς μαθητές μπορούν να οδηγήσουν σε
ακαδημαϊκές δυσκολίες, κοινωνικά / συναισθηματικά προβλήματα, μείωση της
αυτοπεποίθησης, κακή κινητοποίηση, μειωμένη συμμετοχή και αυξημένα ποσοστά
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εγκατάλειψης του σχολείου. Αυτές οι ασκήσεις θα βοηθήσουν τους μαθητές να
ξεπεράσουν τις αρνητικές πτυχές της αλλαγής και να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν
εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης των καταστάσεων. Η δεύτερη άσκηση θα τους
βοηθήσει επίσης να βιώσουν την αντοχή τους και την ικανότητά τους να
αντιμετωπίσουν εποικοδομητικά την αλλαγή με ένα διασκεδαστικό τρόπο.

Άσκηση #1: Γραπτή Έκφραση (συνολικός χρόνος: 20 λεπτά)
Αυτή η άσκηση περιλαμβάνει τη σκέψη ενός σεναρίου στο οποίο ο μαθητής μπορεί
να βιώσει αλλαγή. Ζητά από τον μαθητή να γράψει τόσο τις θετικές όσο και τις
αρνητικές πτυχές αυτής της αλλαγής. Αυτό βοηθά τον μαθητή να αναγνωρίσει ότι
Εισαγωγή
(2 λεπτά)

υπάρχουν περισσότερες από τις πτυχές που πρέπει να αλλάξουν, πέρα από μερικά
αρνητικά σημεία που εξελίσσονται από φόβο.
Υλικά:
•

1 μολύβι

•

1

«Γραπτή

Έκφραση»

φύλλο

εργασίας

για

κάθε

μαθητή.

(HOPEs_M4_L5_SH_WS1)
Εξηγήστε στους μαθητές ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να εξετάζετε
καταστάσεις, μερικές θετικές και κάποιες αρνητικές. Καθένας μας έχει την
δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να δούμε τα πράγματα
και αυτή η επιλογή μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αισθανόμαστε την
Οδηγίες και

κατάσταση.

υλικά

Διανείμετε το φύλλο εργασίας «Γραπτή Έκφραση» και το μολύβι σε κάθε μαθητή.

(11 λεπτά)

Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν μια κατάσταση που συνεπάγεται αλλαγή
στην οποία μπορεί να αισθάνονται τονισμένοι ή αμφισβητημένοι. Ζητήστε τους να
εντοπίσουν ποια θα είναι τα καλά σημεία και τα κακά σημεία σχετικά με την
κατάσταση και να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας της άσκησης 1
(HOPEs_M4_L4_SH_WS1).
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(Εναλλακτικά: Κάθε μαθητής θα μπορούσε να γράψει ανώνυμα την αγχωτική τους
κατάσταση και να τοποθετήσει το πρόβλημα σε ένα καπέλο.) Στη συνέχεια, κάθε
μαθητής θα μπορούσε να επιλέξει τυχαία ένα σενάριο, να ολοκληρώσει την
παραπάνω δραστηριότητα σαν να ήταν η δική του αγχωτική κατάσταση. την
αντίδρασή τους όσον αφορά τις θετικές και αρνητικές πτυχές του σεναρίου με την
ομάδα. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην λήψη προοπτικών, ενώ παράλληλα θα
επέτρεπε στους μαθητές να λαμβάνουν ανώνυμα μια εξωτερική άποψη για
οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζουν.)
•

Αναστοχασμός
(7 λεπτά)

Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι να εξετάσουμε
κάθε κατάσταση;

•

Καταφέρατε να δείτε ότι η κατάσταση είχε κάποια θετικά οφέλη;

•

Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να εφαρμόσετε την ίδια αρχή στην καθημερινή
ζωή;

Άσκηση #2: Αλλαγή (συνολικός χρόνος: 20 λεπτά)
Υπάρχουν δύο μέρη αυτής της άσκησης που κάθε μία χτίζει την άλλη. Και οι δύο
παρέχουν βιωματικές δραστηριότητες για τους μαθητές. να μάθουν ότι μπορούν να
προσαρμοστούν και να ξεπεράσουν τις αλλαγές που αρχικά μπορεί να τους φανούν
περίεργες. Βοηθούν στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των μαθητών στις δικές
Εισαγωγή

τους ικανότητες, δείχνοντάς τους ότι μπορούν να προσαρμοστούν και να

(2 λεπτά)

αντιμετωπίσουν εποικοδομητικά.
Υλικά:
•

1

«Αλλαγή»

φύλλο

εργασίας

για

κάθε

μαθητή

με

οδηγίες.

(HOPEs_M4_L5_SH_WS2)
•

1 μολύβι και ένα χαρτί για κάθε μαθητή.

Οδηγίες και

Εξηγήστε στους μαθητές ότι η αλλαγή είναι ένα φυσιολογικό μέρος της ζωής και ότι

υλικά

αν και κάποια αλλαγή είναι αγχωτική ίσως να εκπλήξουμε τους εαυτούς μας με την

(13 λεπτά)

ικανότητα που έχουμε. Για το Μέρος 1, ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν μια
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ιστορία για την «τυπική μέρα» τους. Μετά από ένα λεπτό γραφής με το κανονικό
χέρι τους, ζητήστε τους να αλλάξουν την πένα στο άλλο χέρι και να συνεχίσουν να
γράφουν την ιστορία. Στη συνέχεια μπορούν να συζητήσουν με την τάξη ή την
ομάδα για το πώς αντιμετώπισαν τις αλλαγές. Για το Μέρος 2, ζητήστε από τους
μαθητές να βγουν από τα καθίσματά τους και να περπατήσουν αργά (αν υποτεθεί
ότι είναι ασφαλές να το κάνετε, μετακινηθείτε σε ανοιχτό χώρο εάν απαιτείται).
Μετά από λίγα λεπτά περπάτημα, να τους ζητήσετε να ξεκινήσουν να περπατούν
ανάποδα για λίγα λεπτά περισσότερο. Στη συνέχεια μπορούν να συζητήσουν με την
τάξη ή την ομάδα για το πώς αντιμετώπισαν τις αλλαγές.
•

Πώς αισθανθήκατε την αλλαγή από τον συνηθισμένο τρόπο να κάνετε τα
πράγματα; (Και για το μέρος 1 και το μέρος 2 της άσκησης).

•

Αναστοχασμός
(5 λεπτά)

Πώς αντιμετωπίσατε την απροσδόκητη αλλαγή; (Για το μέρος 1 και το μέρος 2
της άσκησης).

•

Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούσατε; (Για το μέρος 1 και το μέρος 2 της
άσκησης).

•

Καταφέρατε να αντιμετωπίσετε και να βρείτε τρόπους ολοκλήρωσης των
εργασιών; (Για το μέρος 1 και το μέρος 2 της άσκησης).

Σύνδεση με το βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 – Γραπτή Έκφραση (HOPEs_M4_L5_SH_WS1)
Άσκηση #2 - Αλλαγή (HOPEs_M4_L5_SH_WS2)

Άσκηση για το σπίτι
Οραματίσου την επιτυχή αλλαγή – Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν μια αλλαγή που θα συμβεί
στη ζωή τους για την οποία είναι ανήσυχοι. Ζητήστε τους να φανταστούν ποια θα είναι η ζωή αν η
αλλαγή αυτή είναι επιτυχής και τι συναισθήματα θα αισθάνονται. Ζητήστε από αυτούς τότε να
γράψουν τα θετικά συναισθήματα και τα θετικά αποσπάσματα και να ανατρέξουν σε αυτόν τον πόρο
θετικότητας

όταν

πραγματοποιηθεί

η

πραγματική

αλλαγή,

για

να

δώσουν

ώθηση

(HOPEs_M4_L5_SH_WS3 για τις οδηγίες των μαθητών).
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Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPE’s curriculum σε άλλα μαθήματα
Όλα τα μαθήματα - (1) Δυνατότητα αντιμετώπισης της αλλαγής στα επίπεδα δυσκολίας στα άτομα, (2)
Αντιμετωπίστε την κίνηση μεταξύ των τάξεων και των δωματίων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μεθοδολογία αξιολόγησης – Ντοσιέ μαθητή
Κάθε μαθητής μπορεί να διατηρήσει το φύλλο εργασίας από την Άσκηση # 1 στο ντοσιέ του
(HOPEs_M4_L5_SH_WS1).
Οι μαθητές μπορούν να καταγράψουν στο ντοσιέ τους τις στρατηγικές που χρησιμοποίησαν για να
περιηγηθούν στις αλλαγές στην Άσκηση # 2 και επίσης πώς τους έκαναν να αισθάνονται κατά τη
διάρκεια και μετά τη άσκηση.
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Μάθημα 6: Ενσυνειδητότητα
Επισκόπηση του μαθήματος 6
Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει δύο βιωματικές ασκήσεις. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε ορισμένες
πρακτικές δραστηριότητες που τους ενθαρρύνουν να έχουν ενσυνειδητότητα στις καθημερινές τους
δραστηριότητες και να αναπτύξουν την ικανότητα να είναι «σ’ αυτή τη στιγμή». Αυτή η δεξιότητα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τους βοηθήσει να μετατοπιστούν από τα αρνητικά πρότυπα σκέψης
σε αυτά που πραγματικά συμβαίνουν άμεσα στο παρόν.

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
• Να απολαύσουν την παρούσα στιγμή.
• να μετακινήσουν την προσοχή από τις σκέψεις τους σε αυτά που συμβαίνουν στη σημερινή στιγμή.
• Να κατανοήσουν την αξία της διαμονής που επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή και αποκομίζοντας
απόλυτη απόλαυση του τι συμβαίνει πραγματικά.
• να μείνουν παρόντες και να συνδέονται με όλα όσα κάνουν.

Λέξεις κλειδιά:
Ενσυνειδητότητα, συνείδηση, βρίσκομαι στη στιγμή, στρατηγικές
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☒
☐
☐
☐
☐
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. Βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο

Παρουσίαση της άσκησης για το σπίτι από το προηγούμενο μάθημα και τον

μάθημα

συζήτηση.

(5 λεπτά)
Ασκήσεις

Άσκηση #1: Ενσυνείδητο βάδισμα
Άσκηση #2: Διαλογισμός με το μανταρίνι
Οι τεχνικές ενσυνείδητης επίγνωσης βοηθούν τους ανθρώπους να βελτιώσουν την

Εισαγωγή
(5 λεπτά)

ευημερία τους, εκπαιδεύοντας το μυαλό να εστιάσει στην εμπειρία στην παρούσα
στιγμή. Αυτές οι ασκήσεις θα δώσουν στους μαθητές την εμπειρία της ύπαρξης
αυτής της στιγμής και θα εστιάσουν στο τι συμβαίνει γύρω τους. Αυτή η ικανότητα
μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να απομακρυνθούν από κύκλους επίμονων
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σκέψεων και να τους βοηθήσουν να απολαύσουν αυτό που συμβαίνει αυτή τη
στιγμή.

Άσκηση #1: Ενσυνείδητο βάδισμα (συνολικός χρόνος: 20 λεπτά)
Το ενσυνείδητο βάδισμα βοηθά όχι μόνο να ηρεμήσει το μυαλό αλλά βοηθά τους
μαθητές να καταλάβουν το σώμα τους και την κίνηση του σώματός τους στο χώρο.
Εισαγωγή

Αυτή η διπλή προσέγγιση δεν βοηθά μόνο στη δημιουργία εσωτερικής ηρεμίας,

(2 λεπτά)

αλλά και στην εξωτερική συνείδηση.
Υλικά
•

1 «Διαλογισμός» Φύλλο Εργασίας με οδηγίες. (HOPEs_M4_L6_SH_WS1)

Για αυτή την άσκηση οι μαθητές θα χρειαστούν ένα ασφαλές μέρος για να
περπατήσουν, κατά προτίμηση ήσυχα και με άφθονο χώρο για να εξερευνήσουν.
Οδηγίες και
υλικά
(12 λεπτά)

Ένα μέρος στη φύση θα ήταν ιδανικό, αλλά ίσως μόνο ένας σιωπηλός χώρος όπου η
άσκηση δεν θα διαταραχθεί.
Ζητήστε από τους μαθητές να βγάλουν τα παπούτσια και τις κάλτσες τους και να
περπατήσουν χωρίς να έχουν καμιά κατεύθυνση. Ζητήστε τους να απολαύσουν
μόνο την παρούσα στιγμή, εστιάζοντας στα πόδια τους στο έδαφος. Καθώς η
άσκηση εξελίσσεται, ενθαρρύνετε τους μαθητές να περπατούν όλο και πιο αργά.

Αναστοχασμός
(6 λεπτά)

•

Πώς νιώσατε όταν ξεκινήσατε την άσκηση;

•

Αισθάνεστε διαφορετικά στο τέλος της άσκησης; Με ποιό τρόπο;

•

Πιστεύετε ότι αυτή η απλή άσκηση θα ήταν χρήσιμη στην καθημερινή σας ζωή;

Άσκηση #2: Διαλογισμός μανταρινιού (συνολικός χρόνος: 20 λεπτά)
Αυτή η άσκηση είναι παρόμοια με την πρώτη, καθώς προωθεί την επίγνωση της
Εισαγωγή
(2 λεπτά)

παρούσας στιγμής. Η άσκηση είναι πιο ατομική και θα συμβάλει στην επίγνωση
περισσότερων αισθήσεων.
Υλικά:
•

1 Φύλλο Εργασίας «Διαλογισμός Μανταρινιού» με οδηγίες για κάθε
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μαθητή. (HOPEs_M4_L6_SH_WS2)
•

1 μανταρίνι για κάθε μαθητή (ή πορτοκάλι εύκολο στο ξεφλούδισμα).

•

Χαρτοπετσέτες

•

Απολυμαντικό χεριών

•

1

σενάριο

διαλογισμού

«Μανταρίνι»

για

τον

δάσκαλο.

(HOPEs_M4_L6_TG_WS1)
Ζητήστε από τους μαθητές να πάρουν ένα μανταρίνι και να καθίσουν στο γραφείο
τους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το σενάριο δείγματος για το διαλογισμό
μανταρίνι (HOPEs_M4_L6_TG_WS1), ενθαρρύνετε τους μαθητές να κλείσουν τα
μάτια τους και να φανταστούν το ταξίδι που έκανε το πορτοκαλί από το δέντρο
Οδηγίες και

είναι στο χέρι τους. Ζητήστε από τους μαθητές να ξεφλουδίζουν το πορτοκαλί και

υλικά

να επικεντρωθούν στη μυρωδιά, την υφή και το χρώμα κατά τη διαδικασία

(12 λεπτά)

αποφλοίωσης. Φέρτε όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις.
Ζητήστε τους, στη συνέχεια, να τοποθετήσουν ένα κομμάτι πορτοκαλιού στο στόμα
τους και να δοκιμάσουν τη γεύση του χυμού, έχοντας επίγνωση της όλης εμπειρίας.
Ζητήστε από την τάξη ή τις ομάδες να μοιραστούν την εμπειρία τους.

Αναστοχασμός
(6 λεπτά)

•

Πώς σας έκανε η άσκηση να αισθάνεστε;

•

Είστε έκπληκτοι από τον τρόπο με τον οποίο το πορτοκάλι έχει γεύση ή
αισθητική;

•

Σκέφτεστε τα πορτοκάλια με διαφορετικό τρόπο τώρα που γνωρίζετε το ταξίδι
που έχετε πάρει;

HOPEs_M4_L6_TG_WS1
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Υπόδειγμα σεναρίου για τον Διαλογισμό του Μανταρινιού
(Να συνοδεύεται από μουσική κατάλληλη για ασκήσεις ενσυνειδητότητας σε χαμηλή ένταση).
Βρείτε μια άνετη καθιστή θέση στην καρέκλα σας και τοποθετήστε το μανταρίνι σε ένα τραπέζι
μπροστά σας. Κλείστε τα μάτια σας και στρέψτε την προσοχή σας στην αναπνοή σας. Πάρτε μια βαθιά
και σταθερή αναπνοή και αισθανθείτε την αίσθηση του αέρα που γεμίζει τους πνεύμονές σας.
Κρατήστε την αναπνοή για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εκπνεύστε αργά. αναγνωρίστε τις
αισθήσεις που αισθάνεστε αυτήν την στιγμή στο σώμα σας - στα πόδια σας, στα γόνατα,στους μηρούς
και στους γοφούς, στο στομάχι και στον κορμό, στο λαιμό και στουςβραχίονες, στα χέρια και στους
ώμους και στο κεφάλι.
Τώρα, αφιερώστε λίγο χρόνο για να δείτε το μανταρίνι που βρίσκεται στο τραπέζι απέναντι σας.
Κοιτάξτε το χρώμα του μανταρινιού και σημειώστε το σχήμα του. Αναγνωρίστε τις τυχόν λακκούβες,
σημάδια ή διαφορές στη συνεκτικότητα του χρώματος του καρπού. Προσέξτε την κοιλότητα στο κέντρο
του μανταρινιού. Είναι ο καρπός ακριβώς στρογγυλός;
Στη συνέχεια, δώστεστον εαυτό σας την ευκαιρία να κρατήσετε το μανταρίνι στα χέρια σας. Νιώστε το
δέρμα του καρπού. Πώς αισθάνεσαι να κρατάς το φρούτο στα χέρια σου; Είναι βαρύ ή ελαφρύ; Είναι
δροσερό ή ζεστό; Είναι το δέρμα του μανταρινιού τραχύ ή λείο; Πώς μυρίζει η φλούδα του
μανταρινιού; Πάρτε λίγο χρόνο για να συνδεθείτε πραγματικά με την εμπειρία της κατοχής του καρπού
στα χέρια σας.
Τώρα, αφιερώστε μια στιγμή για να εξετάσετε από πού προέρχεται το μανταρίνι και το ταξίδι που
έκανε πριν φτάσει στα χέρια σας. Φανταστείτε το μανταρίνι να κρέμεται πάνω σε ένα δέντρο με τον
ζεστό, φωτεινό ήλιο στον οπωρώνα όπου αρχικά μεγάλωσε. Φανταστείτε τα άλλα δέντρα σε αυτό τον
οπωρώνα και τα πολλά άλλα μανταρίνια που μεγάλωσαν κοντά.
Τώρα μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας και να αρχίσετε να ξεφλουδίζετε το μανταρίνι. Αναφνωρίστε
την ποικιλία των αισθήσεων που βιώνετε κατά τη διάρκεια της απολέπισης και τα χρώματα της φλυδας
του μανταρινιού (τόσο εντός όσο και εκτός) και των τμημάτων. Πώς νιώθετε το εσωτερικό της φλούδας
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σε σύγκριση με το εξωτερικό της φλούδας; Παρατηρήστε την υφή και το σχήμα των τμημάτων του
μανταρινιού. Δείτε τις λευκές χορδές σε κάθε τμήμα μανταρινιού. Πόσα τμήματα περιέχει το μανταρίνι;
Κρατήστε το μανταρίνι κοντά στη μύτη σας και αναγνωρίστε το άρωμά του.
Αφαιρέστε ένα τμήμα από το μανταρίνι και πάρτε ένα δάγκωμα. Δώστε προσοχή στην υφή του
μανταρινιού και παρατηρήστε τη γεύση του καρπού. Υπάρχουν σπόροι που περιέχονται στο τμήμα;
Είναι η γεύση γλυκιά ή πικρή; Είναι ζουμερό; Έχει κάποιος από τους χυμούς από τα φρούτα που έχετε
πάει στα δάχτυλά σας και στα χέρια σας; Συνεχίστε να φάτε το μανταρίνι εστιάζοντας στις πολυάριθμες
αισθήσεις που σχετίζονται με το φαγητό. Παρατηρήστε πώς αισθάνεστε ενώ τρώτε τη μανταρίνι και
πώς αισθάνεστε αφού φάγατε τη μανταρίνι.

Σύνδεση με το βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1- 1 Φύλλο Εργασίας «Διαλογισμός» με οδηγίες (HOPEs_M4_L6_SH_WS1)
Άσκηση #2 - 1 Φύλλο Εργασίας «Διαλογισμός Μανταρινιού» με οδηγίες για κάθε μαθητή.
(HOPEs_M4_L6_SH_WS2)

Άσκηση για το σπίτι
Φύλλο εργασίας Διαλογισμός με οδηγίες για μαθητές (HOPEs_M4_L6_SH_WS3)

Σύνδεση με τον Οδηγό Δασκάλου
Άσκηση # 2 – Υπόδειγμα σεναρίου «Διαλογισμός Μανταρινιού» για τους εκπαιδευτικούς.
(HOPEs_M4_L6_TG_WS1)

Άσκηση για το σπίτι
Διαλογισμός- Ζητήστε από τους μαθητές να πραγματοποιήσουν αυτόν τον απλό διαλογισμό όταν είναι
στο σπίτι τους. Πρέπει να ξαπλώνουν σε μια άνετη θέση, ίσως ακούγοντας ήπια και γαλήνια μουσική.
Ξεκινούν τον διαλογισμό αναπνέοντας μέσα και έξω, έχοντας επίγνωση των αισθήσεων στο σώμα τους.
Τότε σφίγγουν (για πέντε δευτερόλεπτα) και χαλαρώνουν κάθε τμήμα του σώματός τους με τη σειρά
τους από το κεφάλι τους στα δάχτυλα των ποδιών τους. Στη συνέχεια, σφίγγουν όλους τους μυς στο
σώμα τους και κρατούν για 7 δευτερόλεπτα, αλλά επιτρέποντας σε ολόκληρο το σώμα να χαλαρώσει
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και να χαλαρώσει. Οι μαθητές μπορούν να καταγράψουν πώς αισθάνονταν πριν και μετά την άσκηση
και ποια ήταν η διαφορά (αν υπάρχει) (HOPEs_M4_L6_SH_WS3 για τις οδηγίες των μαθητών).

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPE’s σε άλλα μαθήματα
Όλα τα μαθήματα - (1) Εστίαση στην επίλυση προβλημάτων, (2) Αυξημένη ικανότητα οργάνωσης
δεδομένων και αφηρημένων εννοιών.
Φυσική Αγωγή - (1) Αύξηση της συνειδητοποίησης των αισθήσεων και της κινητικής ικανότητας.

Μεθοδολογία αξιολόγησης – Ντοσιέ μαθητή
Οι μαθητές μπορούν να συμπεριλάβουν σκέψεις και παρατηρήσεις από τις δραστηριότητες
αυτού του μαθήματος στο ντοσιέ τους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Εισαγωγή
Οι θετικές συνδέσεις βιώνονται όταν τα άτομα αισθάνονται αγαπημένα, υποστηριζόμενα και
ικανοποιημένα από τις σχέσεις τους με τους άλλους, σύμφωνα με το μοντέλο PERMA (Butler & Kern,
2016). Άλλοι ερευνητές έχουν επίσης περιγράψει ως θετικές σχέσεις εκείνες που κάνουν ένα άτομο να
αισθάνεται κοινωνικά ενσωματωμένο με αποτέλεσμα οι άλλοι να νοιάζονται για αυτό (Kern, Waters,
Adler & White, 2015).
Οι θετικές διαπροσωπικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από ζεστασιά και εμπιστοσύνη
αποτελούν ένα σημαντικό συστατικό της καλής υγείας, τόσο ψυχικής όσο και σωματικής. Οι θετικές
σχέσεις έχουν συσχετιστεί με τη διατήρηση καλής σωματικής υγείας (Cohen, Gottlieb & Underwood,
2000. House, Landis & Umberson, 1988), θετικής ψυχολογικής ευημερίας και καλύτερης ψυχικής υγείας
(Ryan & Deci, 2001. Ryff, 1989), χαμηλότερων επιπέδων ψυχικού πόνου (Umberson, Chen, House,
Hopkins & Slaten, 1996), μειωμένου κίνδυνου θνησιμότητας, (Umberson & Montez, 2010), μειωμένου
κίνδυνου ψυχιατρικής και σωματικής νόσου καθώς και καλύτερης ανάρρωσης από ορισμένες
ασθένειες (Cohen, Gottlieb & Underwood, 2000). Επιπλέον, οι θετικές κοινωνικές σχέσεις, όπου
κάποιος λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη από άλλους, θεωρούνται επίσης ως μια
αποτελεσματική στρατηγική αντιμετώπισης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση
ψυχοπιεστικών καταστάσεων (Carver, Scheier & Weintraub, 1989).
Καθώς οι νέοι αφιερώνουν σημαντικό μέρος του χρόνου τους στο σχολείο, οι σχέσεις που
βιώνουν στα πλαίσιά του έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή τους. Στην πραγματικότητα, οι εμπειρίες
θετικών σχέσεων με σημαντικά πρόσωπα στη ζωή ενός νέου ατόμου, όπως οι δάσκαλοι, επηρεάζουν
θετικά την ικανότητα του να λειτουργεί αποτελεσματικά στην κοινωνική, συναισθηματική και
ακαδημαϊκή ζωή του (Martin & Dowson, 2009). Οι έρευνες δείχνουν ότι οι υποστηρικτικές σχέσεις στο
σχολείο, όπως αυτές μεταξύ δασκάλων και μαθητών, καθώς και εκείνες μεταξύ των συμμαθητών
αυξάνουν το κίνητρο, την ενεργή συμμετοχή και τα επιτεύγματα (Martin & Wentzel, 1998).
Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι οι θετικές σχέσεις στο σχολείο, ειδικά οι σχέσεις μεταξύ
δασκάλων και μαθητών, μπορούν να έχουν ακόμη μεγαλύτερη επίδραση στην περίπτωση των
ευάλωτων παιδιών. Στην πραγματικότητα, οι θετικές σχέσεις μεταξύ δασκάλων και μαθητών μπορούν
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να έχουν προστατευτική επίδραση στα παιδιά με αναπτυξιακές αδυναμίες και να οδηγήσουν σε
καλύτερα αποτελέσματα στο σχολείο, όπως την θετική σχολική προσαρμογή (Baker, 2006). Σύμφωνα
με τους Werner και Smith (1989), μεταξύ των πιο συνηθισμένων θετικών προτύπων που
παρουσιάζονται στη ζωή των ανθεκτικών παιδιών, εκτός της οικογένειας, είναι ο δάσκαλος με τον
οποίο οι μαθητές χτίζουν μια στενή σχέση και ο ίδιος αποτελεί θετικό πρότυπο προς μίμηση. Η έρευνα
των Baker, Grant και Morlock (2008) δείχνει επίσης ότι η ποιότητα μιας σχέσης δασκάλου-μαθητή
συνδέεται με την επιτυχή προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο, ειδικά όταν η σχέση χαρακτηρίζεται
από ζεστασιά και εμπιστοσύνη. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της σχέσης δασκάλου-μαθητή σχετικά
με την προώθηση της ανθεκτικότητας στα ευάλωτα παιδιά. Πράγματι, η Pianta (1999) δηλώνει ότι
αυτή η προστατευτική επίδραση λειτουργεί για όλους τους μαθητές, αλλά είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματική όσον αφορά στα ευάλωτα παιδιά.

Επισκόπηση της ενότητας
Σύμφωνα με το μοντέλο PERMA (Kern, Waters, Adler & White, 2015), οι θετικές συνδέσεις βιώνονται
όταν τα άτομα αισθάνονται κοινωνικά ενσωματωμένα, υποστηριζόμενα και ικανοποιημένα από τις
σχέσεις τους με τους άλλους. Επομένως, αυτή η ενότητα υπογραμμίζει την ενίσχυση των θετικών
σχέσεων μεταξύ των συμμαθητών. Οι μαθητές θα διδαχθούν πώς να είναι υποστηρικτικοί, πώς να
κάνουν τους άλλους να αισθάνονται κοινωνικά ενσωματωμένοι με αποτέλεσμα οι άλλοι να νοιάζονται
για αυτούς. Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτό συνδέεται με την αύξηση της ικανοποίησης από τη ζωή (Kern,
Waters, Adler & White, 2015).
Οι Butler και Kern (2016) ανέπτυξαν ένα μέτρο ευημερίας βασισμένο στο μοντέλο PERMA, όπου
χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία για τη μέτρηση των σχέσεων ενός ατόμου σε μια κλίμακα 11
σημείων: "Σε ποιο βαθμό λαμβάνετε βοήθεια και υποστήριξη από άλλους όταν τη χρειάζεστε; "," Σε
ποιο βαθμό αισθάνεστε ότι οι άλλοι σας αγαπούν; "και" Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τις προσωπικές
σας σχέσεις; ". Υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία, συνεπάγεται τη δήλωση πιο
θετικών σχέσεων στη ζωή του ατόμου, που είναι άκρως απαραίτητες για την ευημερία του.
Προτείνουμε τα μαθήματα να γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την
ευκαιρία να εξασκούν τις δεξιότητές τους.
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Σκοποί αυτής της ενότητας
•

Να εκτιμούν τη σημασία και τη συνάφεια της κοινωνικής σύνδεσης

•

Να προσδιορίζουν τις ιδιότητες μιας υποστηρικτικής σχέσης

•

Να δημιουργούν και να διατηρούν θετικές σχέσεις.

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 4 μαθήματα (40λεπτά το καθένα) + 10λεπτά για αξιολόγηση.

Ντοσιέ του μαθητή
Κατά τη διάρκεια της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν βασιζόμενοι κυρίως στο Βιβλίο
οδηγιών του μαθητή. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις θα τους ζητηθεί να ετοιμάσουν ορισμένα
κείμενα προκειμένου να ανταποκριθούν στις ασκήσεις. Αυτά μπορούν να συλλεχθούν σε ένα ντοσιέ για
να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα αποθηκεύονται και ότι μπορούν να χρησιμεύσουν ως μέσο για
υπενθύμιση.
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Μάθημα 1: Κατανοώντας τις θετικές συνδέσεις
Επισκόπηση του μαθήματος 1
Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο ασκήσεις που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές να
συνειδητοποιήσουν τη σημασία των θετικών σχέσεων στη ζωή τους. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε
αυτές τις ασκήσεις προκειμένου να προβληματιστούν για τη συνάφεια και την αναγκαιότητα των
θετικών σχέσεων και για να αντιληφθούν πώς αυτές αναπτύσσονται και διατηρούνται. Συγκεκριμένα,
το μάθημα αυτό έχει δομηθεί ως εξής:
•

Τι είναι οι θετικές σχέσεις;

•

Να ανακαλύψουν οι μαθητές τις θετικές σχέσεις στη ζωή τους

•

Γιατί έχουν οι θετικές σχέσεις σημασία;

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
•

Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τη σημασία των θετικών σχέσεων

•

Να προσδιορίσουν τους ανθρώπους στη ζωή τους με τους οποίους έχουν θετικές σχέσεις.

Λέξεις κλειδιά:
Θετικές σχέσεις, συνδέσεις, φιλίες, ευ ζην, οι άλλοι
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☒
☒
☒
☒
☐
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☒

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☒
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο

Παρουσίαση και/ή συζήτηση της άσκησης για το σπίτι του μαθήματος 6 από την

μάθημα/ενότητα ενότητα 4 και αναστοχασμός
(5 λεπτά)
Ασκήσεις

Άσκηση #1: Παζλ Θετικών Σχέσεων
Άσκηση #2: Οι πιο αγαπημένοι μου άνθρωποι στη ζωή
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Άσκηση #1: Παζλ Θετικών Σχέσεων (συν. χρόνος: 20 λεπτά)
Οι μαθητές είναι διατεταγμένοι σε ημικύκλιο. Ο δάσκαλος εισάγει τους στόχους του
μαθήματος και εξηγεί ότι πρέπει να παρακολουθήσουν προσεκτικά το σύντομο
βίντεο κλιπ στον διαδραστικό πίνακα, καθώς οι σχετικές με αυτό ασκήσεις θα
πραγματοποιηθούν αργότερα. Σε μικρές ομάδες των 3, οι μαθητές θα
απαριθμήσουν μερικές λέξεις κλειδιά για αυτά που συνεπάγονται οι θετικές σχέσεις
Εισαγωγή
(5 λεπτά)

και θα μοιραστούν τις ιδέες τους με την υπόλοιπη τάξη.
Υλικά: Διαδραστικός Πίνακας (IWB) και λάπτοπ/Η/Υ, βίντεο κλιπ κινούμενων
σχεδίων με τίτλο ‘Υγιεινές έναντι Ανθυγιεινών Σχέσεων’ (προ εγκατεστημένο από τη
σύνδεση: https://www.youtube.com/watch?v=2lSdiHyMtfU) [Title: ‘Healthy vs
unhealthy relationships’; Run time: 0.48 min], χρωματιστά μολύβια & μαρκαδόροι,
χάρακας, ψαλίδι, κόλλα σε στικ, φύλλο εργασιών του Βιβλίου οδηγιών του μαθητή
(HOPEs_M5_L1_SH_WS1), 1 μεγάλο χρωματιστό χαρτόνι (πίνακας), κάμερα/ κινητό
τηλέφωνο για τη λήψη φωτογραφίας του πίνακα.
Διανείμετε τα υλικά (1 φύλλο εργασίας - HOPEs_M5_L1_SH_WS1, 1 μολύβι, 1
ψαλίδι, χρωματιστά μολύβια και 1 κόλλα σε στικ ανά ομάδα). Παίξτε αυτό το
σύντομο βίντεο σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης των υγιεινών και ανθυγιεινών
σχέσεων:

Υγιεινές

έναντι

Ανθυγιεινών

Σχέσεων

(https://www.youtube.com/watch?v=2lSdiHyMtfU) [Title: ‘Healthy vs unhealthy
relationships’; Run time: 0.48 min] στον Διαδραστικό Πίνακα (IWB) για να το
Οδηγίες και

παρακολουθήσουν όλοι οι μαθητές. Αφού παρακολουθήσουν αυτό το σύντομο

υλικά

βίντεο με τίτλο ‘Healthy vs. Unhealthy Relationships’, δώστε χρόνο στις διάφορες

(10 λεπτά)

ομάδες να απαριθμήσουν έξι λέξεις που σχετίζονται με τις θετικές σχέσεις,
γράφοντας ΜΙΑ λέξη σε κάθε κομμάτι του παζλ στο HOPEs_M5_L1_SH_WS1. Πρέπει
επίσης να χρωματίσουν τα διάφορα κομμάτια του παζλ. Στη συνέχεια, πρέπει να
κόψουν τα κομμάτια και να τα ενώσουν για να σχηματίσουν το πάζλ κολλώντας τα
σε ένα χαρτόνι. Προσφέρετε την απαραίτητη βοήθεια στις διάφορες ομάδες για να
μπορέσουν να ολοκληρώσουν την εργασία με επιτυχία. Στο τέλος, συγκεντρώστε
όλα τα παζλ και προτείνετε μια συλλογική συζήτηση των καταστάσεων που
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προέκυψαν. Οι πιο συνηθισμένες λέξεις-κλειδιά που προκύπτουν από τις διάφορες
ομάδες θα πρέπει να γραφτούν σε έναν πίνακα και αυτός να κρεμαστεί στην τάξη
ως υπενθύμιση (αυτός θα πρέπει αργότερα να τοποθετηθεί στα ντοσιέ τους –
κάνετε αντίγραφα έτσι ώστε κάθε μαθητής να έχει από ένα αντίγραφο στο ντοσιέ
του).
•
Αναστοχασμός •
(5 λεπτά)

•

Είναι απαραίτητο να φροντίζετε για την ευτυχία σας, ή μπορείτε και δίχως αυτή;
Καταφέρατε να τα πάτε καλά ως ομάδα κατά την εκτέλεση αυτής της άσκησης;
Πιστεύετε ότι η θετική σχέση μεταξύ των μελών της ομάδας σας βοήθησε να
ολοκληρώσετε καλά την εργασία;

Άσκηση #2: Οι πιο αγαπημένοι μου άνθρωποι στη ζωή (συν. χρόνος: 20 λεπτά)
Οι μαθητές πρέπει να εργαστούν ατομικά. Ο δάσκαλος εξηγεί τον στόχο αυτής της
Εισαγωγή
(5 λεπτά)

άσκησης, ότι πρέπει δηλαδή να συνειδητοποιήσουν ποιοι άνθρωποι είναι
σημαντικοί για αυτούς και γιατί είναι τόσο σημαντικοί στη ζωή τους.
Υλικά: 1 μολύβι και 1 φύλλο εργασίας του Βιβλίου οδηγιών του μαθητή
(HOPEs_M5_L1_SH_WS2) ανά παιδί, Η/Υ, IWB
Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν μια λίστα στο φύλλο εργασίας
(HOPEs_M5_L1_SH_WS2) με τους ανθρώπους με τους οποίους έχουν θετική σχέση.

Οδηγίες και
υλικά
(10 λεπτά)

Ζητήστε τους να γράψουν, να σχεδιάσουν, να βρουν ένα ποίημα ή να σκεφτούν ένα
τραγούδι για το γιατί αυτές οι σχέσεις με τους ανθρώπους που αναφέρθηκαν είναι
τόσο σημαντικές για αυτούς, στο φύλλο εργασίας (HOPEs_M5_L1_SH_WS2). Ο
δάσκαλος πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές, όπως απαιτείται (π.χ. βοηθώντας τον
μαθητή να προσδιορίσει το τραγούδι και να εμφανίσει τους στίχους του στον
υπολογιστή, ούτως ώστε να αντιγράψει το ρεφρέν/κουπλέ των στίχων).

Αναστοχασμός

•

Με ποιους ανθρώπους έχετε θετική σχέση; (αναφέρετε 2)

(5 λεπτά)

•

Πιστεύετε ότι οι θετικές σχέσεις είναι σημαντικές; Εξηγήστε γιατί.

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 – Παζλ Θετικών Σχέσεων (HOPEs_M5_L1_SH_WS1)
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Άσκηση #2 – Οι πιο αγαπημένοι μου άνθρωποι στη ζωή (HOPEs_M5_L1_SH_WS2)

Άσκηση για το σπίτι
Ως εργασία για το σπίτι, οι μαθητές θα γράψουν ένα σύντομο γράμμα σε κάποιον με τον οποίον έχουν
μια θετική σχέση και θα του το δώσουν (HOPEs_M5_L1_SH_WS3).

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική γλώσσα - Ανάπτυξη προφορικών και γραπτών εκφράσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Μαθηματικά - Οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων - από τα αρχεία της λίστας λέξεων που
σχετίζονται με τις θετικές σχέσεις, εντοπισμός των λέξεων που εμφανίζονται πιο συχνά και κατασκευή
απλών γραμμικών γραφημάτων με τη συχνότητα εμφάνισής τους στην ομάδα.
Τέχνες - Να είναι σε θέση να εκφραστούν καλύτερα μέσω των διάφορων μορφών τέχνης (είτε είναι
δράμα, σχέδιο είτε μουσική) κατά την εκδήλωση θετικών σχέσεων με τους συνομηλίκους τους.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Ντοσιέ Μαθητή
Κάθε ντοσιέ θα περιλαμβάνει ένα αντίγραφο του πίνακα με τις πιο κοινές λέξεις-κλειδιά που
σχετίζονται με τις θετικές ή τις αρνητικές σχέσεις. Επιπλέον, ένα αντίγραφο του γράμματος από την
άσκηση για το σπίτι θα τοποθετηθεί στο ντοσιέ, προτού το γράμμα δοθεί στο πρόσωπο στο οποίο
απευθύνεται. Το Βιβλίο οδηγιών του μαθητή θα συμπεριληφθεί και αυτό ή τουλάχιστον θα ελέγχεται
ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι ασκήσεις που έχουν ανατεθεί συμπληρώνονται δεόντως.
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Μάθημα 2: Προάγοντας τις θετικές σχέσεις: Σύνδεση, Σεβασμός και Κατανόηση

Επισκόπηση του μαθήματος 2
Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο ασκήσεις με στόχο να καταστούν οι μαθητές ενήμεροι για το τι
συνιστά μια θετική σχέση. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε αυτές τις ασκήσεις με σκοπό να
καταλάβουν ότι η σύνδεση με τους άλλους, ο σεβασμός και η κατανόηση των άλλων είναι απαραίτητα
στοιχεία για την δημιουργία και τη διατήρηση θετικών σχέσεων. Συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό έχει
δομηθεί ως εξής:
•

Η «Συνταγή» της Θετικής Σχέσης

•

Η «Σύνδεση», ο «Σεβασμός» και η «Κατανόηση» των άλλων ως δομικά στοιχεία των Θετικών
Σχέσεων

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
•

Να προσδιορίσουν τι συνιστά τη θετική σχέση μέσω της σύνδεσης, του σεβασμού και της
κατανόησης των άλλων.

Λέξεις κλειδιά:
Θετικές σχέσεις, σύνδεση, σεβασμός, κατανόηση, ενσυναίσθηση
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☐
☐
☒
☒
☐
☐

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☒
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ.. βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο

Παρουσίαση της άσκησης για το σπίτι του προηγούμενου μαθήματος και

μάθημα

αναστοχασμός

(5 λεπτά)
Ασκήσεις

Άσκηση #1: Η συνταγή της φιλίας μας
Άσκηση #2: Τα κοινά στοιχεία που έχω με τους άλλους
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Άσκηση #1: Η συνταγή της φιλίας μας (συν. χρόνος: 25 λεπτά)
Ο δάσκαλος εξηγεί τον σκοπό του μαθήματος. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει
μια συνάντηση όπου όλοι οι μαθητές θα μοιραστούν τις ιδέες τους για το τι συνιστά
τις θετικές σχέσεις. Καταγράψτε και στη συνέχεια συζητήστε τις ιδέες των μαθητών,
υπογραμμίζοντας βασικές αξίες όπως ο σεβασμός, η σύνδεση και η κατανόηση.
Υλικά: IWB και Η/Υ Ή λευκοπίνακας και δείκτες λευκοπίνακα, βίντεο κλιπ (προ
Εισαγωγή
(10 λεπτά)

εγκατεστημένο από τη σύνδεση:https://www.youtube.com/watch?v=H7w7yXkJTu0)
[Title: ‘Video Lesson - Friendship Soup Recipe’; Run time: 3.11 min] με τίτλο ‘Βίντεομάθημα – Η συνταγή της σούπας για τη φιλία’, HOPEs_M5_L2_SH_WS1, μολύβια,
ένα μεγεθυμένο αντίγραφο HOPEs_M5_L2_SH_WS1 (για να έχετε υπόψη την
“συνταγή φιλίας της τάξης”), κάμερα/κινητό για τη λήψη φωτογραφιών της
“συνταγής φιλίας της τάξης”, η οποία θα κρεμαστεί στην τάξη. [η δημιουργικότητα
ενθαρρύνεται με την ανταλλαγή των φύλλων εργασίας μέσω ενός πραγματικού
δοχείου και ετικετών για κάθε συστατικό φιλίας ώστε να δημιουργηθεί μια
παρόμοια επίδειξη με αυτήν που παρουσιάζεται στο βίντεο]
Προβάλλετε στην τάξη αυτό το βίντεο σχετικά με τη δημιουργία της συνταγής της
φιλίας: Video Lesson - Friendship Soup Recipe [Run time: 3.11 min] (προ
εγκατεστημένο απ’ τη σύνδεση:https://www.youtube.com/watch?v=H7w7yXkJTu0).

Οδηγίες και
υλικά
(10 λεπτά)

Στη συνέχεια, η τάξη θα χωριστεί σε μικρές ομάδες που θα φτιάξουν τη δική τους
“συνταγή φιλίας”. Κάθε ομάδα θα μοιραστεί τη δική της “συνταγή φιλίας” με την
υπόλοιπη τάξη. Οι συνταγές όλων των ομάδων μπορούν να συνδυαστούν σε μια
μεγάλη κατσαρόλα – τη “συνταγή φιλίας της τάξης” [που μπορεί να κρεμαστεί στην
τάξη για να λειτουργήσει ως υπενθύμιση στους μαθητές]. Μια φωτογραφία της
συνταγής της φιλίας της τάξης μπορεί να ληφθεί και ιδανικά να δημιουργηθεί ένα
αντίγραφο για κάθε μαθητή για να συμπεριληφθεί στα ντοσιέ του.

Αναστοχασμός
(5 λεπτά)

•

Εάν επρόκειτο να ετοιμάσετε και πάλι τη «συνταγή φιλίας», τι θα προσθέτατε,
αν μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε;

•

Ποια είναι τα σημαντικότερα «συστατικά» στη «συνταγή φιλίας»;
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•

Πώς μπορείτε να αναπτύξετε μια θετική σχέση με κάποιον η οποία να βασίζεται
σε αυτά τα «συστατικά»;

Άσκηση #2: Τα κοινά στοιχεία που έχω με τους άλλους (συν. χρόνος: 20 λεπτά)
Οι μαθητές θα φτιάξουν ομάδες (των 4 ή 5 ατόμων) με συμμαθητές με τους
οποίους ΔΕΝ είναι φίλοι. Ο δάσκαλος θα εξηγήσει ότι στόχος του μαθήματος είναι
να ανακαλύψουν τα κοινά στοιχεία που έχουν μεταξύ τους. Επιπλέον, θα
επισημάνει τη σημασία της σύνδεσης, του σεβασμού και της κατανόησης
προκειμένου

να

δημιουργήσουν

και

να

διατηρήσουν

θετικές

σχέσεις,

Εισαγωγή

συμμετέχοντας ενεργά και ενθαρρύνοντάς τους να αντλήσουν από τις εμπειρίες

(5 λεπτά)

τους.
Υλικά: 1 μολύβι και 1 φύλλο εργασίας από το Βιβλίο οδηγιών του μαθητή
(HOPEs_M5_L2_SH_WS2) ανά ομάδα [οι μαθητές ενθαρρύνονται ωστόσο να
συμπληρώσουν το δικό τους φύλλο εργασίας για να έχουν ένα αντίγραφο στο
ντοσιέ τους], κάμερα/κινητό για τη λήψη φωτογραφιών των μαθητών ενώ
εργάζονται σε ομάδες [για να τοποθετηθούν στο ντοσιέ κάθε μαθητή].
Οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες των 4/5, ιδανικά με μαθητές με τους οποίους
δεν είναι ήδη φίλοι. Τα μέλη της ομάδας πρέπει στη συνέχεια να βρουν πέντε κοινά

Οδηγίες και

στοιχεία που έχουν μεταξύ τους και να τα γράψουν στο HOPEs_M5_L2_SH_WS2. Οι

υλικά

μαθητές όχι μόνο μαθαίνουν πολλά ο ένας για τον άλλον, αλλά ανακαλύπτουν

(10 λεπτά)

επίσης ότι έχουν περισσότερα κοινά με άτομα από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες
από ό, τι πίστευαν. Ο δάσκαλος θα επισημάνει ότι για να δημιουργήσουμε ή να
αναπτύξουμε σχέσεις, πρέπει να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον.
•

Αναστοχασμός
(5 λεπτά)

Μου άρεσε που ανακάλυψα τα κοινά στοιχεία που έχω με τα άλλα άτομα της
ομάδας μου;

•

Με ποιον τρόπο θα ανακαλύπτω τα κοινά στοιχεία που έχω με τους άλλους στο
μέλλον;

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 – Η συνταγή της φιλίας μας (HOPEs_M5_L2_SH_WS1)
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Άσκηση #2 – Τα κοινά στοιχεία που έχω με τους άλλους (HOPEs_M5_L2_SH_WS2)

Άσκηση για το σπίτι
Ως άσκηση για το σπίτι (HOPEs_M5_L2_SH_WS3), οι μαθητές θα συζητήσουν με τους
συγγενείς/θείες/θείους/ξαδέλφια τους για τα κοινά στοιχεία που έχουν και για τα πράγματα που τους
φέρνουν πιο κοντά.

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική γλώσσα - (1) Ανάπτυξη προφορικών και γραπτών εκφράσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Μαθηματικά - (1) Οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων - από τις "συνταγές φιλίας", οι μαθητές
μπορούν να προσδιορίσουν τις διάφορες ποσότητες των συστατικών (πχ. ένα κουτάλι του γλυκού
χιούμορ, ένα κουτάλι της σούπας καλοσύνη κλπ.) και να κατασκευάσουν απλά γραφήματα πίτας για να
εμφανίσουν τις αναλογίες των διάφορων "συστατικών" των θετικών σχέσεων.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Ντοσιέ Μαθητή
Κάθε ντοσιέ θα περιλαμβάνει ένα αντίγραφο της "καλύτερης συνταγής φιλίας" που έχει κρεμαστεί στην
τάξη. Επιπλέον, το Βιβλίο οδηγιών του μαθητή θα ελέγχεται ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι
ασκήσεις που έχουν ανατεθεί συμπληρώνονται δεόντως.

Μάθημα 3: Προάγοντας τις θετικές συνδέσεις: Υποστήριξη, Παροχή
Ανατροφοδότησης και Επικοινωνιακές Δεξιότητες
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Επισκόπηση του μαθήματος 3
Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο ασκήσεις με στόχο να καταστούν οι μαθητές ενήμεροι για το τι
συνιστά μια θετική σχέση. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε αυτές τις ασκήσεις με σκοπό να
καταλάβουν ότι η παροχή στήριξης, η ανατροφοδότηση και η αποτελεσματική επικοινωνία με τους
άλλους είναι απαραίτητα στοιχεία για την δημιουργία και τη διατήρηση θετικών σχέσεων.
Συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό έχει δομηθεί ως εξής:
•

Η "Υποστήριξη" προς τους άλλους ως ένα από τα δομικά στοιχεία των θετικών σχέσεων

•

Η "Παροχή ανατροφοδότησης" προς τους άλλους ως ένα από τα δομικά στοιχεία των
θετικών σχέσεων

•

Η "Αποτελεσματική επικοινωνία" με τους άλλους ως ένα από τα δομικά στοιχεία των
θετικών σχέσεων

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
•

Να παρέχουν στήριξη στους άλλους ως μέσο για την οικοδόμηση θετικών σχέσεων

•

Να παρέχουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση στους άλλους ως μέσο οικοδόμησης
θετικών σχέσεων

•

Να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους.

Λέξεις κλειδιά:
Θετικές σχέσεις, στήριξη, ανατροφοδότηση, εποικοδομητική ανατροφοδότηση, αξίες, αποτελεσματική
επικοινωνία, σύστημα συντρόφου στη μάθηση

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☒

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
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☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☐

Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο

Παρουσίαση της άσκησης για το σπίτι του προηγούμενου μαθήματος και

μάθημα

αναστοχασμός

(5 λεπτά)
Ασκήσεις

Άσκηση #1 Γίνε ένας σπουδαίος σύντροφος στη μάθηση
Άσκηση #2: Ετοιμάζοντας βαλίτσα

Άσκηση #1: Γίνε ένας σπουδαίος σύντροφος στη μάθηση (συν. χρόνος: 30 λεπτά)
Εισαγωγή

Ο δάσκαλος θα εξηγήσει εν συντομία τον στόχο του μαθήματος και θα εξηγήσει ότι

(15 λεπτά)

ένας τρόπος για να τον εφαρμόσει κανείς είναι εξασκώντας το σύστημα του
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συντρόφου στη μάθηση. Βάλτε τους μαθητές σε ζεύγη και δώστε τους από ένα
γράμμα, είτε το Α είτε το Β.
Τώρα, χωρίστε την τάξη σε δύο ομάδες και ζητήστε να βγουν έξω οι μαθητές με το
γράμμα Α. Η ομάδα μαθητών με το γράμμα Α, πρέπει να μην ακούει ή να μην
σημειώνει οτιδήποτε ο σύντροφος τους στη μάθηση λέει όταν επιστρέψουν στην
τάξη. Θα τους έχει επίσης δοθεί η οδηγία να μην πουν τίποτα στο σύντροφο τους
στη μάθηση για αυτό. Η άλλη ομάδα που έμεινε στην τάξη (με το γράμμα Β) έχει την
οδηγία να ενημερώσει τον σύντροφό της στη μάθηση για ένα πρόβλημα που ο
δάσκαλος έχει επιλέξει, χωρίς να γνωρίζει ότι η άλλη ομάδα (Α) έχει λάβει οδηγίες
να μην ακούει! Θα ακολουθήσει συζήτηση αναφορικά με το πώς θα πρέπει να είναι
ένας σύντροφος στη μάθηση.
Υλικά: IWB και λάπτοπ/Η/Υ Ή λευκοπίνακας και δείκτες λευκοπίνακα, βίντεο κλιπ με
τίτλο ‘Πώς να γίνεις ένας ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ σύντροφος στη μάθηση SD’ (προ
εγκατεστημένο από τη σύνδεση: https://www.youtube.com/watch?v=bhgN_1bLznI),
[Title: ‘How to be a GREAT learning buddy SD’; Run time: 0.59 min] ένα φύλλο
εργασίας (HOPEs_M5_L3_SH_WS1) ανά ζεύγη, μολύβια, κάμερα/κινητό για λήψη
φωτογραφιών των ομάδων ενώ εκτελούν τη δραστηριότητα, χρωματιστοί πίνακες
κομμένοι σε λωρίδες [κάρτες] και δείκτες λευκοπίνακα για να γράψουν οι μαθητές
τα βασικά χαρακτηριστικά.
Ζεύγη μαθητών - η άσκηση αυτή θα χρησιμεύσει στην καθιέρωση του συστήματος
συντρόφου στη μάθηση για το υπόλοιπο σχολικό έτος, έτσι ώστε οι μαθητές να
μπορούν ανά ζεύγη να βοηθούν ο ένας τον άλλον. Σε ζευγάρια, οι μαθητές θα
Οδηγίες και
υλικά
(10 λεπτά)

συζητήσουν τα χαρακτηριστικά ενός καλού συντρόφου στη μάθηση και θα
συμπληρώσουν το αντίστοιχο φύλλο εργασίας (HOPEs_M5_L3_SH_WS1). [Αν το
επιτρέπει ο χρόνος, κάθε ζευγάρι θα μοιραστεί τις απόψεις του σχετικά με τα
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας σύντροφος στη μάθηση με την υπόλοιπη
τάξη με τη βοήθεια καρτών στις οποίες θα έχουν γραφτεί τα βασικά χαρακτηριστικά
από τους μαθητές]. Τέλος, ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο μαθητές εξηγούν τα
χαρακτηριστικά ενός σπουδαίου συντρόφου στη μάθηση: Πώς να γίνετε ένας
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ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ σύντροφος στη μάθηση SD [Χρόνος εκτέλεσης: 0.59 λεπτά] (προ
εγκατεστημένο απ’ τη σύνδεση: https://www.youtube.com/watch?v=bhgN_1bLznI )
θα προβληθεί σε ολόκληρη την τάξη ώστε να λειτουργήσει ως περίληψη των
κυριότερων χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ένας σύντροφος στη μάθηση ώστε
να είναι σπουδαίος! Φωτογραφίστε τους μαθητές που εργάζονται σε ζεύγη, έτσι
ώστε να μπορούν να τους δοθούν αντίγραφα για να τα κρατήσουν στα ντοσιέ τους
ως υπενθύμιση της άσκησης.

Αναστοχασμός

•

Ποιος είναι ο ρόλος ενός συντρόφου στη μάθηση;

•

Γιατί είναι σημαντικός ένας σύντροφος στη μάθηση;

•

Προτιμάτε να έχετε ένα σύντροφο στη μάθηση ή να είστε εσείς αυτός;

(5 λεπτά)

Εξηγήστε γιατί.
•

Είστε πρόθυμοι να γίνετε ένας σύντροφος στη μάθηση για όποιον το
χρειάζεται στην τάξη;

Άσκηση #2: Ετοιμάζοντας βαλίτσα (συν. χρόνος: 20 λεπτά)
Ο δάσκαλος θα πρέπει να ζητήσει από τους μαθητές να καθορίσουν τι σημαίνει να
παρέχει κανείς στήριξη, ανατροφοδότηση και τι συνεπάγεται η καλή επικοινωνία.
Συζητήστε τις βασικές ιδέες των μαθητών για το τι συνθέτει αυτά τα τρία στοιχεία
Εισαγωγή

της θετικής επικοινωνίας. Στη συνέχεια, οι μαθητές θα τοποθετηθούν σε ομάδες

(5 λεπτά)

των 4/5.
Υλικά: 1 μολύβι και 1 φύλλο εργασίας μαθητή (HOPEs_M5_L3_SH_WS2) ανά ομάδα
(τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα αντιγράψουν κατόπιν το φύλλο εργασίας, έτσι
ώστε όλοι να έχουν ένα αντίγραφο στο δικό τους Βιβλίο οδηγιών του μαθητή).
Οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες των 4/5, ιδανικά με μαθητές με τους οποίους

Οδηγίες και
υλικά
(10 λεπτά)

δεν είναι ήδη φίλοι. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα πρέπει να συμφωνήσει για την
τοποθεσία των τριήμερων «διακοπών» τους στο εξωτερικό και έπειτα αφού τα μέλη
της συζητήσουν μεταξύ τους, να γράψουν (ή να σχεδιάσουν) τα πράγματα που θα
χρειαστεί

να

πάρουν

μαζί

τους

συμπληρώνοντας

το

φύλλο

εργασίας

HOPEs_M5_L3_SH_WS2.
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Αναστοχασμός

•

Μου άρεσε ο προγραμματισμός των τριήμερων διακοπών με την ομάδα μου;

•

Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει για να επικοινωνήσουμε καλύτερα μεταξύ

(5 λεπτά)

μας ως ομάδα (για παράδειγμα να ακούμε πιο προσεκτικά τα μέλη της
ομάδας, να δίνουμε ο ένας το λόγο στον άλλον);

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 – Γίνε ένας σπουδαίος σύντροφος στη μάθηση (HOPEs_M5_L3_SH_WS1)
Άσκηση #2 – Ετοιμάζοντας βαλίτσα (HOPEs_M5_L3_SH_WS2)

Άσκηση για το σπίτι
Ως εργασία για το σπίτι (HOPEs_M5_L3_SH_WS3), οι μαθητές θα συζητήσουν με τους γονείς για τα
χαρακτηριστικά που καθιστούν την οικογενειακή τους σχέση θετική.

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική γλώσσα - (1) Ανάπτυξη προφορικών και γραπτών εκφράσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Μαθηματικά - (1) Να μετρήσουν και να ζυγίσουν τα διάφορα αντικείμενα στις αποσκευές τους για να
υπολογίσουν αν θα έπρεπε να αγοράσουν επιπλέον αποσκευές εκτός των χειραποσκευών των 10 κιλών
(υποθέτοντας ότι θα ταξιδέψουν με αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, όπως η Ryanair).

Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Ντοσιέ Μαθητή
Το Βιβλίο οδηγιών του μαθητή θα ελέγχεται ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι ασκήσεις που έχουν
ανατεθεί συμπληρώνονται δεόντως. Επιπλέον, ο δάσκαλος θα πρέπει να παρακολουθεί τον βαθμό
στον οποίο κάθε μαθητής συμμετέχει και εργάζεται στην ομάδα του (και να σημειώνει ανάλογα σε ένα
φύλλο παρακολούθησης). Ο δάσκαλος μπορεί επίσης να τραβήξει φωτογραφίες των μαθητών ενώ
εργάζονται στην ομάδα τους και να βγάλει αντίγραφα γι' αυτούς ώστε να μπορούν να τα κρατήσουν
στο ντοσιέ τους για να θυμούνται τις δραστηριότητες.
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Μάθημα 4: Προάγοντας τις Θετικές Συνδέσεις: Μάθηση μέσω της Συνεργασίας και
Εποικοδομητική Ανατροφοδότηση
Επισκόπηση του μαθήματος 4
Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο ασκήσεις με στόχο να καταστούν οι μαθητές ενήμεροι για το τι
συνιστά μια θετική σχέση. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε αυτές τις ασκήσεις για να κατανοήσουν ότι
η μάθηση μέσω της συνεργασίας και η παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης είναι απαραίτητα
στοιχεία για τη δημιουργία και τη διατήρηση θετικών σχέσεων. Συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό έχει
δομηθεί ως εξής:
•

“Μάθηση μέσω της συνεργασίας”, ως ένα από τα δομικά στοιχεία των θετικών σχέσεων

•

“Παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης”, ως ένα από τα δομικά στοιχεία των θετικών
σχέσεων.

Στόχοι
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα μπορούν:
•

Να συμμετάσχουν στη μάθηση μέσω της συνεργασίας ως μέσο οικοδόμησης θετικών
σχέσεων

•

Να παρέχουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση στους άλλους ως μέσο οικοδόμησης
θετικών σχέσεων.

Λέξεις κλειδιά:
Θετικές σχέσεις, συνεργασία, εποικοδομητική ανατροφοδότηση, αξίες.
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☒
☐
☒
☐
☐
☒

Παιδαγωγικές
Στρατηγικές

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ατομικές ασκήσεις / αναστοχασμός
Ασκήσεις ανά ζεύγη
Μάθηση μέσω της συνεργασίας / ομάδα εργασίας
Ομαδικές συζητήσεις
Καταιγισμός ιδεών
Παιχνίδια
θέατρο
ζωγραφική
κολλάζ

☐
☐
☐

ΤΕΧΝΕΣ / ΜΜΕ
ποίηση
βίντεο
☐ μουσική ☐
χορός
κίνηση
☐
Σχέδιο

Ιστορίες και διήγηση μύθων
Παιχνίδι ρόλων
Μελέτες περιπτώσεων – σενάρια
Επίλυση προβλημάτων
Μαρτυρίες / γνωμικά
Βιωματική μάθηση
Εκδρομή ή επίσκεψη μελέτης
Μαθαίνω ανακαλύπτοντας (πχ. βάσεις δεδομένων, βιβλία,
επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες, ...)

Ασκήσεις
Σύνδεση με το
προηγούμενο

Παρουσίαση της άσκησης για το σπίτι του προηγούμενου μαθήματος και

μάθημα

αναστοχασμός

(5 λεπτά)
Ασκήσεις

Άσκηση #1 Το παιχνίδι της δοκιμής φρούτων
Άσκηση #2: Το παιχνίδι της ανακύκλωσης
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Άσκηση #1: Το παιχνίδι της δοκιμής φρούτων (συν. χρόνος: 20 λεπτά)
Ο δάσκαλος θα τονίσει τη σημασία της συνεργασίας και της παροχής
εποικοδομητικής ανατροφοδότησης για να είναι κανείς επιτυχής, και πώς αυτά τα
στοιχεία ενισχύουν τις θετικές σχέσεις.
Ο δάσκαλος πρέπει να εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού.
Εισαγωγή

Υλικά: μολύβια, κάμερα/κινητό για τη λήψη φωτογραφιών των ομάδων ενώ

(5 λεπτά)

εκτελούν τις δυο ασκήσεις (μια ανά ζεύγη, και μια σε μικρές ομάδες), φύλλο
εργασίας του Βιβλίου οδηγιών του μαθητή ανά ομάδα (HOPEs_M5_L4_SH_WS1), 3
μικρά μπολ με ετικέτες από Α έως Γ (ο δάσκαλος πρέπει να γνωρίζει ποιο φρούτο
αντιστοιχεί σε κάθε γράμμα), 3 φρούτα [προτεινόμενα φρούτα: πεπόνι, αχλάδι,
μήλο], κάλυμμα για τα μάτια.
Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 3. Κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει έναν
δοκιμαστή (με δεμένα τα μάτια) που θα δοκιμάσει 3 διαφορετικά φρούτα,
ξεκινώντας με τη δοκιμή του πρώτου φρούτου - κομμένα σε μικρά κομμάτια. Οι

Οδηγίες και

υπόλοιποι 2 μαθητές θα θέσουν το πολύ 4 ερωτήσεις (χωρίς να ρωτήσουν άμεσα

υλικά

τον τύπο του φρούτου - ερωτήσεις σχετικά με την υφή, τη γεύση, το μέγεθος των

(10 λεπτά)

φρούτων κλπ.) στον δοκιμαστή (που θα απαντά ΝΑΙ / ΟΧΙ) για να μαντέψουν και να
σημειώσουν τα σωστά φρούτα στο HOPEs_M5_L4_SH_WS1. Οι μαθητές θα πρέπει
επίσης να συμπληρώσουν το κάτω μέρος του φύλλου εργασίας με τίτλο «Τι έμαθα
από αυτό το παιχνίδι;» είτε ατομικά είτε με την ομάδα τους.
•

Αναστοχασμός
(5 λεπτά)

Πιστεύετε ότι η μάθηση μέσω της συνεργασίας είναι σημαντική για τη
δημιουργία ή τη διατήρηση θετικών σχέσεων;

•

Τι μάθατε από το παιχνίδι της δοκιμής φρούτων;
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Άσκηση #2: Το παιχνίδι της ανακύκλωσης (συν. χρόνος: 20 λεπτά)
Οι δάσκαλοι πρέπει να εξηγήσουν το στόχο του μαθήματος, ο οποίος είναι η
συνειδητοποίηση της σημασίας της μάθησης μέσω της συνεργασίας και η παροχή
εποικοδομητικής ανατροφοδότησης για τη δημιουργία θετικών σχέσεων. Οι
δάσκαλοι θα πρέπει να είναι ενήμεροι για το πρωτόκολλο ανακύκλωσης που αφορά
στη χώρα τους πριν παίξουν το παιχνίδι. Ο δάσκαλος θα πρέπει επίσης να τονίσει τη
Εισαγωγή
(5 λεπτά)

σημασία της ανακύκλωσης ως κομμάτι της δέσμευσής μας για την προστασία του
περιβάλλοντος (δημιουργώντας στα παιδιά ένα αίσθημα ευθύνης όπου καθένας
πρέπει να συνεισφέρει για το κοινό καλό - τη σημασία της συνεργασίας για την
επίτευξη ενός κοινού στόχου).
Υλικά: 1 μολύβι και 1 φύλλο εργασίας του μαθητή (HOPEs_M5_L4_SH_WS2) ανά
ομάδα, 3 μεγάλους κάδους - 2

εκ των οποίων θα έχουν τις ετικέτες

‘ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ’ και ‘ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ’ αντιστοίχως, 4 ανακυκλώσιμα
αντικείμενα, 4 μη- ανακυκλώσιμα αντικείμενα, 2 καλύμματα για τα μάτια.
Η τάξη θα χωριστεί σε 2 ομάδες. Κάθε ομάδα θα επιλέξει έναν μαθητή που θα έχει
καλυμμένα τα μάτια. Ένας κάδος γεμάτος με αντικείμενα θα τοποθετηθεί ανάμεσα
στα δυο άτομα που θα έχουν καλυμμένα τα μάτια. Στο άλλο άκρο της τάξης, πρέπει
να τοποθετηθούν 2 κάδοι, ο ένας με την ένδειξη 'ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ' και ο άλλος 'ΜΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ'. Η ομάδα 1 παίζει πρώτη. Το χρονόμετρο ορίζεται στα 2 λεπτά.
Οδηγίες και
υλικά
(10 λεπτά)

Ακολουθώντας τις οδηγίες των μελών της ομάδας του (π.χ. πήγαινε ευθεία, στρίψε
αριστερά κλπ.), το άτομο με τα καλυμμένα μάτια πρέπει να επιλέξει ένα αντικείμενο
από τον κάδο και να το τοποθετήσει στον κατάλληλο κάδο ανάλογα με το αν το
αντικείμενο είναι ανακυκλώσιμο ή όχι (HOPEs_M5_L4_SH_WS2) Τα μέλη της
αντίπαλης ομάδας μπορούν να δίνουν παραπλανητικές οδηγίες για να
δυσκολέψουν το άτομο με τα καλυμμένα μάτια της ομάδας 1. Ο δάσκαλος θα δίνει
πόντους για κάθε αντικείμενο που τοποθετήθηκε στον σωστό κάδο. Μετά από τα 2
λεπτά θα είναι η σειρά της ομάδας 2. Προτείνεται μια μικρή ανταμοιβή για τη
νικήτρια ομάδα.

Αναστοχασμός

•

Τι

είναι

η

εποικοδομητική

ανατροφοδότηση;

Περιγράψτε/δώστε

ένα
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(5 λεπτά)

παράδειγμα.
•

Πιστεύετε ότι η παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης είναι σημαντική
για τη δημιουργία ή τη διατήρηση θετικών σχέσεων;

Σύνδεση με το Βιβλίο οδηγιών μαθητή
Άσκηση #1 – Το παιχνίδι της δοκιμής φρούτων (HOPEs_M5_L4_SH_WS1)
Άσκηση #2 – Το παιχνίδι της ανακύκλωσης (HOPEs_M5_L4_SH_WS2)

Άσκηση για το σπίτι
Ως άσκηση για το σπίτι (HOPEs_M5_L3_SH_WS3), οι μαθητές θα συζητήσουν με τους γονείς και θα
προσδιορίσουν ποια θετικά συναισθήματα βιώνουν στο σπίτι.

Επεκτείνοντας το εκπαιδευτικό υλικό του HOPEs σε άλλα μαθήματα
Μητρική γλώσσα - (1) Ανάπτυξη προφορικών και γραπτών εκφράσεων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Κοινωνικές Σπουδές - (1) Να γνωρίσουν τα παιδιά τη σημασία της ανακύκλωσης που εμπίπτει στο θέμα
της «αγωγής του πολίτη» και της ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον μας.

Μεθοδολογία Αξιολόγησης – Ντοσιέ Μαθητή
Ο δάσκαλος θα πρέπει να παρακολουθεί τον βαθμό στον οποίο κάθε μαθητής συμμετέχει στην ομάδα
του και κατά πόσο όλοι εργάζονται ομαδικά (και να σημειώνει ανάλογα σε ένα φύλλο
παρακολούθησης). Ο δάσκαλος μπορεί επίσης να τραβήξει φωτογραφίες των μαθητών ενώ εργάζονται
στην ομάδα τους και να βγάλει αντίγραφα γι' αυτούς ώστε να μπορούν να τα κρατήσουν στο ντοσιέ
τους για να θυμούνται τις δραστηριότητες. Το Βιβλίο οδηγιών του μαθητή θα ελέγχεται ώστε να
διασφαλίζεται ότι όλες οι ασκήσεις που έχουν ανατεθεί συμπληρώνονται δεόντως.
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Παράρτημα #1
Ντοσιέ Μαθητή
Το ντοσιέ του μαθητή θεωρείται ως μια συλλογή εργασιών που ο μαθητής έχει συλλέξει και επιλέξει
και γενικός στόχος είναι να αποτελέσει προτροπή για αναστοχασμό σχετικά με τις διαδικασίες και τα
αποτελέσματα. Το ντοσιέ του μαθητή παρουσιάζει την πρόοδό του με την πάροδο του χρόνου και
καταδεικνύει τα επιτεύγματα, τις γνώσεις, τις δυσκολίες ή και τις δεξιότητες, τις προσπάθειες και τις
επιλογές που έκανε κατά τη διάρκεια των ενοτήτων που παρακολούθησε.
Βασικοί στόχοι:
•
•
•
•

Παροχή βοήθειας προς τους μαθητές για την ανάπτυξη της ικανότητάς τους για
αναστοχασμό και αυτοαξιολόγηση
Παρουσίαση της προόδου και των επιτευγμάτων
Προαγωγή του αναστοχασμού και της μαθητείας
Καταγραφή της εργασίας που έγινε, των εμπειριών και των γνώσεων που αποκτήθηκαν.

Τι θα συμπεριλάβετε:
•
•
•
•
•
•
•

Φύλλα εργασιών που περιλαμβάνονται στο Βιβλίο οδηγιών του μαθητή
Εικόνες
Κείμενα
Σκέψεις/αναστοχασμούς σχετικούς με τις ασκήσεις
Ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι
Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη μαθητεία (καταχωρίσεις, ανατροφοδότηση, ...)
Άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τα θέματα του προγράμματος.

Πώς να οργανώσετε το ντοσιέ:
•
•
•

•

Κάθε ντοσιέ θα περιέχει ένα φάκελο όπου ο μαθητής θα κρατά τα αποδεικτικά στοιχεία της
μαθητείας του
Κάθε ντοσιέ θα περιέχει ένα "Φύλλο Περιεχομένων" στο οποίο θα αναγράφεται κάθε
στοιχείο που έχει επιλεχθεί («Πίνακας Εγγραφών - Ντοσιέ Μαθητή»)
Ο δάσκαλος θα βοηθήσει τα παιδιά να επιλέξουν τι θέλουν να συμπεριλάβουν στο ντοσιέ,
και να αναστοχαστούν σχετικά με το έργο και τις επιλογές τους
Ο δάσκαλος θα τους βοηθήσει να οργανώσουν το επιλεγμένο υλικό
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Πίνακας Εγγραφών - Ντοσιέ Μαθητή
Όνομα: ________________________________________________________________________
Click or
tap to
enter a
date.

Ενότητα#:

Μάθημα#:

Τι;
(αναφέρετε το στοιχείο που συμπεριλάβατε)

Click or
tap to
enter a
date.

Ενότητα#:

Γιατί;
(περιγράψτε εν συντομία γιατί το επιλέξατε και
τη σημασία του)

Μάθημα#:

Τι;
(αναφέρετε το στοιχείο που συμπεριλάβατε)

Γιατί;
(περιγράψτε εν συντομία γιατί το επιλέξατε και
τη σημασία του)
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