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Εισαγωγή 

Το ργο RESET 
 

Το έργο RESET: Building Resilience in Basic Education Αναπτύσσοντας Ψυχική 
Ανθεκτικότητα στη Βασική Εκπαίδευση  εστιάζει στην παροχή ευκαιριών υψηλής 
ποιότητας για τη διά βίου μάθηση και την κοινωνική συμπερίληψη ενηλίκων με ανάγκες 
βασικής εκπαίδευσης  καθώς και για την ενίσχυση των δεξιοτήτων εκπαίδευσης για τους 
εκπαιδευτές ενηλίκων. 

Το RESET παρέχει καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλειοθήκες για την προώθηση της 
ανθεκτικότητας εντός της εκπαίδευσης ενηλίκων  με σκοπό τη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος μαθητικής τάξης που θα χαρακτηρίζεται από θετικότητα  άνεση και 
σχεσιακότητα  στο οποίο οι μαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση και θετικές εμπειρίες 
μάθησης  Παράλληλα  το έργο προωθεί γνώσεις που αφορούν την παιδαγωγική τραύματος 
και την αυτό-φροντίδα για τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους επαγγελματίες που 
απασχολούνται στο πεδίο της βασικής εκπαίδευσης  

Συμπεριλαμβάνοντας την προώθηση της ανθεκτικότητας στα μαθήματα της εκπαίδευσης 
ενηλίκων  το έργο στοχεύει να μεγαλώσει το εύρος δράσης των εκπαιδευτικών και των 
συμμετεχόντων σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες  την αυτεπίγνωση και την 
εμπιστοσύνη στον εαυτό self-trust  ως μέρος ενός ευρύτερου στόχου ισότητας ως προς 
τις ευκαιρίες και τη δικαιοσύνη των κοινωνικών συνθηκών  

Οι ακόλουθοι οργανισμοί είναι εταίροι στο παρόν έργο  συγχρηματοδοτούμενο από το 
πρόγραμμα Erasmus - KA2: Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης  
Ενηλίκων (2019  2021): Orient Express Αυστρία , Κέντρο Κέντρο Μέριμνας Οικογενείας 
και Παιδιού Ελλάδα  Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci Ιταλία  και 
Volkschochschule Berlin Pankow Γερμανία . 

Το Πρ γραμμα Σπο δ ν RESET 
 
Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει να προωθήσει την επαγγελματοποίηση των 
εκπαιδευτών ενηλίκων  προτείνοντας εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας  και  
συγχρόνως  την προσαρμογή των μεθοδολογιών αφήγησης για τους μαθητές με ανάγκες 
βασικής εκπαίδευσης  Το πρόγραμμα σπουδών  Ανοίγει δημιουργικούς  ασφαλής χώρους 
για εξερεύνηση  που θάλπουν την ανθεκτικότητα και μια θετική στάση προς τη διά βίου 
μάθηση  

Ιστορίες ανθεκτικότητας αποτελούν τη βάση για ασκήσεις που συνδυάζουν την 
εκπαίδευση στην ανθεκτικότητα και σε πυρηνικές δεξιότητες της βασικής εκπαίδευσης  
όπως ανάγνωση  γραφή  αριθμητική  ψηφιακές δεξιότητες  δεξιότητες που αφορούν την 
ιδιότητα του πολίτη civic competences  κτλ  Επίσης  το πρόγραμμα σπουδών παρέχει 
ανεπίσημα εργαλεία για την αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των εκπαιδευτικών 
στόχων  Ακόμη  πρόσθετες ασκήσεις βρίσκονται σε μια ξεχωριστή Εργαλειοθήκη και 
μπορούν να αξιοποιηθούν σαν συνέχεια follow-up  στις συνεδρίες που προτείνονται από 
το πρόγραμμα σπουδών   
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Με την επικέντρωση της ανθεκτικότητας ως μία δεξιότητα-κλειδί στη βασική εκπαίδευση  
το έργο στοχεύει να διευρύνει το πεδίο δράσης των εκπαιδευτών και των συμμετεχόντων  
σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες  Όπως όλο το υλικό που αναπτύχθηκε εντός 
του προγράμματος RESET  αυτό το πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί γύρω από το 
ερώτημα του πώς οι συμμετέχοντες και οι εκπαιδευτές μπορούν να διαμορφώσουν έναν 
ασφαλή χώρο στη βασική εκπαίδευση  όπου θα αισθάνονται άνετα  θα μπορούν να 
αναπτύξουν αυτόνομες και αυτό-προσδιοριζόμενες self-determined  στρατηγικές 
μάθησης για τους ίδιους  και να βιώνουν θετικές σχέσεις  Οι προσεγγίσεις και οι μέθοδοι 
υπό αυτό το πρίσμα βασίζονται πάνω σε πόρους που προϋπάρχουν και όχι πάνω στα 
υποτιθέμενα ελλείμματα των μαθητών   
 

Για  α  ο πρ γραμμα σπο δ ν και σε ποι ν απε θ νε αι  
 

Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια αυτού του έργου μπορείτε 
να τη βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα του έργου: https://reset-eu.net/resources/  η 
ανθεκτικότητα των μαθητών θεωρείται από τους εκπαιδευτές ενηλίκων ως ένας από τους 
πιο σημαντικούς παράγοντες για την ομαλή πρόοδο της μάθησής τους learning  και της 
αδιάκοπης non-fragmented  φοίτησης  Οι ίδιοι έχουν υιοθετήσει κάποιους τρόπους για 
να ενδυναμώσουν τους συμμετέχοντες  όπως το χιούμορ  το να δίνουν θετική 
ανατροφοδότηση  να χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση 
των συμμετεχόντων  Την ίδια στιγμή  ωστόσο  η πλειοψηφία των εκπαιδευτών σε όλες τις 
χώρες που συμμετείχαν εκδήλωσε μία ισχυρή ανάγκη για τη συμπερίληψη της 
ανθεκτικότητας στη βασική εκπαίδευση και την παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης για τους 
εκπαιδευτές  Αυτό το εύρημα υπογράμμισε την ανάγκη για την ενσωμάτωση ενός 
εξειδικευμένου προγράμματος σπουδών στα μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων  
 
Η ανθεκτικότητα έχει οριστεί ως η ικανότητα και η δεξιότητα του ατόμου να 
αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες  να μειώνει το στρες  να προσεγγίζει τους άλλους 
θετικά  να ξεχωρίζει τον εαυτό και να παίρνει ως επί το πλείστον αυτό-καθοριζόμενες 
αποφάσεις  οι οποίες κατά το δυνατόν  στοχεύουν στην ευεξία του  Η έννοια επομένως 
περιγράφει την ψυχική αντίσταση σε επιβλαβείς στρεσογόνους παράγοντες  Η έρευνα έχει 
αναδείξει ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι εγγενής  αλλά ότι οι άνθρωποι μπορούν να 
ενισχύσουν αυτήν την ικανότητα αργότερα στη ζωή τους εξίσου  και να αντισταθμίσουν 
μία αυξημένη ευπάθεια στο τραύμα  την αποκαλούμενη ευαλωτότητα  η οποία είναι το 
αντίβαρο της ανθεκτικότητας  Η ανθεκτικότητα θεωρείται ως μία δεξιότητα-κλειδί  η 
οποία υποστηρίζει μία αυτό-ανακλαστική και θετική αυτό-αξιολόγηση  τη ρύθμιση 
συναισθήματος  και μία στάση για επίλυση προβλημάτων στραμμένη προς το μέλλον 
μεταξύ άλλων   
 
Ωστόσο  εντός του πλαισίου διαθεματικών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν πολλοί 
συμμετέχοντες στη βασική εκπαίδευση μειονέκτημα στην εκπαίδευση  οικονομική 
περιθωριοποίηση  ρατσισμός  μεταξύ άλλων  πρέπει να καταστεί σαφές ότι 
ανθεκτικότητα δε σημαίνει αποδοχή αβάσιμων συνθηκών και προσαρμογή σε αυτές  αλλά 
μάλλον μία στάση εκτίμησης του εαυτού και των άλλων  την ενίσχυση των πολυσχιδών 
προσωπικών πόρων του συμμετέχοντα που ήδη υπάρχουν όπως η πολυγλωσσία  τον 
αυτό-καθορισμό των διαδικασιών μάθησης και τη δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος εργασίας  
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Σε αυτό το πλαίσιο της ανθεκτικότητας μέσα στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων  το 
πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται συγκεκριμένα σε δύο ομάδες-στόχους: εκπαιδευτές 
ενηλίκων και τους μαθητές τους  πιο συγκεκριμένα ενήλικες με ανάγκες βασικής 
εκπαίδευσης  Σύμφωνα με το ειδικό τους επάγγελμα  τα μαθήματα και τις ανάγκες  οι 
εκπαιδευτές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν εξολοκλήρου ή μερικώς το πρόγραμμα 
σπουδών  ή να κάνουν ελεύθερα προσαρμογές ολόκληρου του εγγράφου  κάποιων 
ενοτήτων ή δεδομένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  
 

Ομ δες σ οι 
 

Το πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται κυρίως σε δύο ομάδες-στόχους: 

1) Εν λικες με αν γκες βασικ ς εκπα δε σης: Άνθρωποι που για διαφόρους λόγους  θα 
ήθελαν να βελτιώσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης  γραφής  αριθμητικής  ψηφιακές 
δεξιότητες και άλλες βασικές δεξιότητες αποτελούν την πρώτη ομάδα δικαιούχων  Πολλοί 
συμμετέχοντες σε μαθήματα βασικής εκπαίδευσης έχουν βιώσει διακρίσεις  ρατσισμό και 
τραύμα στο πρόσφατο  παρελθόν  Οι σχετικές εμπειρίες σωματικής  συναισθηματικής 
και σεξουαλικής βίας συχνά αφήνουν βαθιές πληγές που μπορεί να προκαλέσουν 
αντιδράσεις στρες και σοβαρές συναισθηματικές και σωματικές συνέπειες  Καταστάσεις 
που απειλούν τη ζωή  απώλειες  επισφαλές καθεστώς διαμονής  αλλά και ρατσιστικές 
διακρίσεις και αρνητικές προδιαγραφές φοίτησης  στη χώρα-στόχο Siebert Pollheimer-
Pühringer 2016  21 f  από πολλές απόψεις κάνουν διακρίσεις εις βάρος όσων έχουν 
μειονεκτήματα στην εκπαίδευση  Αυτές οι εμπειρίες μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία και ανοίγουν το δρόμο για μία καθοδική σπείρα  που 
προκαλεί περιθωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό  σε πολλές περιπτώσεις αυτό 
οδηγεί σε μία εξωτερικά ελεγχόμενη επαγγελματική συνθήκη  Οι εκπαιδευτές και οι 
εκπαιδευτικοί στο πεδίο της βασικής εκπαίδευσης έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες 
αυτών των βίαιων εμπειριών  συμπεριλαμβανομένων μειωμένης αυτό-εκτίμησης  κακής 
συγκέντρωσης  έλλειψης κινητοποίησης  έντονου συναισθηματικού στρες και έντασης  
και σε σοβαρές περιπτώσεις ακόμη και αποσυνδετικών επεισοδίων ibid  24  Σε απάντηση 
των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ανάγκες βασικής εκπαίδευσης  
χρειάζονται επαγγελματικές και ευαίσθητες λύσεις ώστε να αποφευχθεί ο αποκλεισμός  
η περιθωριοποίηση και ο επανατραυματισμός  

Ταυτόχρονα  σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αποφεύγεται η θυματοποίηση  Οι 
συμμετέχοντες είναι ισχυρά  δρώντα πρόσωπα που έχουν ήδη υπερνικήσει μεγάλες 
δυσκολίες και έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ψυχολογική τους αντίσταση και 
να αποτρέψουν το χρόνιο στρες ibid  17  

2)  Προσ πικ  βασικ ς εκπα δε σης που αποσκοπεί στην επαγγελματοποίηση του 
συγκεκριμένου πεδίου εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί τη δεύτερη ομάδα δικαιούχων του 
παρόντος εκπαιδευτικού υλικού  Εκπαιδευτές  σύμβουλοι και άλλοι συμμέτοχοι στο πεδίο 
της βασικής εκπαίδευσης αποτελούν τη δεύτερη ομάδα στόχο αυτού του έργου  
συμβάλλοντας σε μία εν εξελίξει επαγγελματοποίηση του πεδίου της βασικής 
εκπαίδευσης  Ενώσω πολλοί εκπαιδευτές θεωρούν τη δουλειά τους πολύ εμπλουτισμένη 
και συναρπαστική  ο συγκεκριμένος  αναδυόμενος επαγγελματικός τομέας 
χαρακτηρίζεται επίσης από κάποιες απαιτητικές πτυχές  Ως προς αυτό  το παρόν 
πρόγραμμα σπουδών  σε συνδυασμό με άλλα εκπαιδευτικά υλικά που αναπτύχθηκαν 
εντός του πλαισίου ενεργειών του έργου RESET  στοχεύει να προσφέρει στους 
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εκπαιδευτές διδακτικές προτάσεις και ασκήσεις  τις οποίες μπορούν άμεσα να 
ενσωματώσουν στη διδασκαλία  
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Μεθοδολογ α ο  εκπαιδε ικο  
προγρ μμα ος σπο δ ν 
 

Η αν π ξη ης μεθοδολογ ας ο  RESET 
 

Κάθε μία από τις έξι ενότητες του προγράμματος σπουδών καλύπτει μία π  ης 
ανθεκ ικ η ας που θα αναπτυχθεί από τους μαθητές  μέσα από πολλαπλές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες  Οι τελευταίες ξεκινούν από ιστορίες ανθεκτικότητας 
στην πραγματική ζωή  που αναδεικνύουν μία θετική οπτική σε εμπειρίες υπερνίκησης 
δυσκολιών και διαχείρισης προκλήσεων  Οι χαρακτήρες των ιστοριών δείχνουν θετικές 
στρατηγικές αντιμετώπισης μέσα από την ενεργοποίηση και ανάπτυξη των προσωπικών 
τους ψυχικών πόρων  Η α γηση βρίσκεται στο επίκεντρο της μεθοδολογίας αυτού του 
προγράμματος σπουδών  καθώς αξιοποιεί εκπαιδευτικό υλικό που είναι αυθεντικό και 
χρήσιμο στην επίτευξη γλωσσικών  πολιτικών και άλλων βασικών δεξιοτήτων  

Η α γηση  η ανθεκ ικ η α και οι δεξι η ες βασικ ς εκπα δε σης είναι τα στοιχεία με 
τα οποία αυτό το πρόγραμμα σπουδών έχει δημιουργηθεί  και τα οποία είναι αλληλένδετα 
εντός και μεταξύ των ασκήσεών του και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  Καθ  όλη τη 
διάρκεια και μετά την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών στα μαθήματα βασικής 
εκπαίδευσης  αυτά τα ίδια στοιχεία θα εξελιχθούν σε δεξιότητες για τους ενήλικους 
μαθητές  

Ο αλφαβητισμός  η αριθμητική  οι ψηφιακές  κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες είναι 
κάποιες από τις δεξιότητες βασικής εκπαίδευσης που ενισχύονται ως αποτέλεσμα των 
εκπαιδευτικών ενοτήτων  και οι οποίες μπορούν να επιλεγούν με βάση το γλωσσικό 
επίπεδο των μαθητών μέσω του πίνακα επισκόπησης που μπορείτε να βρείτε στις 
επόμενες σελίδες  Συναισθήματα και θυμικό  επίγνωση του σώματος και διαχείριση 
άγχους  αυτό-αξιολόγηση  κοινωνικές δεξιότητες και σχέσεις  δημιουργικότητα και αυτό-
αποτελεσματικότητα είναι οι κύριες δεξιότητες ανθεκτικότητας  στην κατάκτηση των 
οποίων στοχεύει κάθε ενότητα  Τέλος  η μέθοδος αφήγησης που θάλπει την 
ανθεκτικότητα  η οποία ακολουθείται  θα οδηγήσει τους μαθητές όχι μόνο στην 
ανακάλυψη νέων ικανοτήτων και την εύρεση πρόσθετων  διαφορετικών και πιθανώς 
καλύτερων λύσεων  αλλά και στο άνοιγμα ενός δημιουργικού και ασφαλούς χώρου που θα 
υποστηρίξει την ευεξία τους   
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Φιγο ρα  Οπ ικ  αναπαρ σ αση ν σ σε ν με αξ  ν ενο ν ο  προγρ μμα ος 
σπο δ ν πο  α ορο ν ην α γηση  ις π ρηνικ ς δεξι η ες βασικ ς εκπα δε σης και ην 
εκπα δε ση πο  θ λπει ην ανθεκ ικ η α  
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πλάι  Εφαρμογή του προγράμματος σπουδών 

1  Ιστορίες ανθεκτικότητας σαν βασικό εκπαιδευτικό υλικό:  Ιστορίες που αναδεικνύουν μία 
θετική οπτική σε εμπειρίες υπερνίκησης δυσκολιών και διαχείρισης προκλήσεων  Χαρακτήρες 
που δείχνουν θετικές στρατηγικές αντιμετώπισης  ενεργοποίηση και ανάπτυξη των 
προσωπικών τους πόρων  Ιστορίες σαν αυθεντικό εκπαιδευτικό υλικό για την απόκτηση βασικών 
εκπαιδευτικών δεξιοτήτων 

2  Μαθητές με ανάγκες βασικής εκπαίδευσης 

3  Δεξιότητες βασικής εκπαίδευσης: Ανάγνωση και γραφή  αριθμητική  ΤΠΕ   ιδιότητα του πολίτη  
επικοινωνία  ελληνικά  τέχνη και πολιτισμός  ενσωμάτωση στο εργασιακό πλαίσιο  υγεία και 
φροντίδα  μάθηση και δεξιότητες 

4  Δεξιότητες ανθεκτικότητας: Συναισθήματα  θυμικό και αισθήματα  επίγνωση του σώματος και 
διαχείριση άγχους  αυτό-αξιολόγηση και προσανατολισμός στην επίλυση προβλημάτων  
κοινωνικές δεξιότητες και σχέσεις  ανάπτυξη της δημιουργικότητας  ψυχικοί πόροι και αυτό-
αποτελεσματικότητα 

5  Δεξιότητες αφήγησης: ανακάλυψη νέων ικανοτήτων και εύρεση νέων  διαφορετικών και 
καλύτερων λύσεων  άνοιγμα ενός δημιουργικού και ασφαλούς χώρου που υποστηρίζει την 
ευεξία   
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Η δομ  ο  προγρ μμα ος σπο δ ν 
 

Το παρόν πρόγραμμα σπουδών  συμπεριλαμβανομένων του εκπαιδευτικού υλικού και των 
ασκήσεων  έχει αναπτυχθεί γύρω από έξι βασικούς τομείς της ανθεκτικότητας  ένας για 
κάθε ενότητα  Οι έξι ενότητες περιλαμβάνουν διαφορετικά κεφάλαια  τα οποία είναι 
συνδεδεμένα με την ανθεκτικότητα και με δεξιότητες βασικής εκπαίδευσης  και 
διαφοροποιούνται σε τρία επίπεδα γλωσσικών απαιτήσεων δεύτερης ξένης γλώσσας  τα 
οποία χρειάζεται να πληρούν οι συμμετέχοντές σας ώστε να επωφεληθούν από τις 
ασκήσεις  Τα γλωσσικά επίπεδα που προβλέπονται είναι τα ακόλουθα:  

✔ Αρχάριοι πλήρως αρχάριοι σύμφωνα με το ΚΕΠΑ και ανώτερα   
✔ Εκπαιδευόμενοι ες μέσου επιπέδου A2 και ανώτερα   
✔ Προχωρημένοι B1 και ανώτερα   

 
Όσον αφορά τη δομή  το παρόν έγγραφο στο πρώτο τμήμα του εστιάζει στον 
προσδιορισμό τη σημασίας κάθε τομέα της ανθεκτικότητας  εξηγώντας το νόημα και το 
πεδίο πλαισίωσης  της δεξιότητας  Ύστερα  στο δεύτερο μέρος  προκειμένου να παρέχει 

μία πυξίδα  στον αναγνώστη  το πρόγραμμα σπουδών παρέχει 2 πίνακες επισκόπησης: 
1  ο πρώτος είναι μία επισκόπηση του προγράμματος σπουδών που δείχνει τους στόχους 
και τις δεξιότητες αναμενόμενα αποτελέσματα μάθησης  2  ο δεύτερος δείχνει τα σημεία 
όπου οι τομείς ανθεκτικότητας και οι δεξιότητες βασικής εκπαίδευσης διασυνδέονται 
μεταξύ τους  ανάμεσα στις ιστορίες και τα κεφάλαια που προτείνονται  Μετά από αυτό 
το περιληπτικό μέρος  κάθε ενότητα συστήνεται σύντομα  πρώτα με μία επισκόπηση και 
μετά προχωρώντας σε λεπτομέρειες των κεφαλαίων  Στο τέλος του εγγράφου  δύναται να 
βρει κανείς τις ιστορίες στη βάση των δραστηριοτήτων  και μετά ένα ορισμένο χώρο για 
τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων βασικής εκπαίδευσης  προσφέροντας έτσι τις κύριες 
αναφορές για τους εκπαιδευτές που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το έγγραφο   

 

Όσων αφορά τις ιστορίες  πέντε από τις δέκα ιστορίες ανθεκτικότητας παρέχονται με δύο 
μορφές: μία εκτενή μορφή και μία σύντομη μορφή γραμμένη σε απλή γλώσσα  για να 
ανταποκριθούν με αυτόν τον τρόπο στις μαθησιακές ανάγκες των ενηλίκων με τους 
οποίους θα δουλέψετε  Κάθε ιστορία αναφέρεται σε μία ή περισσότερες ενότητες και 
συνδέεται άμεσα με τις ασκήσεις που βρίσκονται σε κάθε κεφάλαιο  Επιπρόσθετα  θα 
ενσωματωθούν σε μία πλατφόρμα E-Learning: όχι μόνο θα υπάρχουν διαδικτυακά σε 
έγγραφη  μορφή  αλλά και σε ακουστική μορφή  και θα είναι δυνατό να αλληλεπιδράσει  

κάποιος μαζί τους μέσω ερωτηματολογίων  ή άλλων διαδικτυακών δραστηριοτήτων  
επιτρέποντας στους μαθητές να ενισχύσουν τις ικανότητές τους  

Θα υπάρχουν επίσης επιπλέον ασκήσεις και παιχνίδια που θα ακολουθούν κάθε κεφάλαιο  
Μπορεί κανείς να τα βρει στην αντίστοιχη Εργαλειοθήκη  μία συλλογή περισσότερων από 
80 ασκήσεων που προωθούν την ανθεκτικότητα και παιχνιδιών για μαθητές βασικής 
εκπαίδευσης  Αυτές οι εξωτερικές ασκήσεις δεν θα συνδέονται με τις ιστορίες  και 
μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το πρόγραμμα σπουδών  
Ωστόσο  μπορούν να αποτελέσουν ενισχυτικά εκπαιδευτικά εργαλεία για τις δεξιότητες 
και τις ικανότητες που ήδη έχουν προσδιοριστεί στο πρόγραμμα σπουδών  Μπορείτε να 
βρείτε όλο αυτό το επιπλέον υλικό στην ιστοσελίδα του έργου: https://reset-eu.net/ 
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες σας: εφαρμόζοντάς το κατά ενότητα ή βάσει των αναγκών του στόχου σας  τόσο 
για την ανθεκτικότητα όσο και για τις βασικές δεξιότητες  επιλέγοντας και εφαρμόζοντας 
ένα θέμα από τους πίνακες επισκόπησης που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο  

Η μεθοδολογ α ης εκπα δε σης σ ην πρ ξη training 
delivery) 
 

Πριν την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος εκπαίδευσης  οι εκπαιδευτές ενηλίκων 
θα πρέπει να σκεφτούν όχι μόνο τους προτεινόμενους εκπαιδευτικούς στόχους αλλά και 
τους ατομικούς στόχους μαζί με τους μαθητές  Είναι επίσης σημαντικό να 
συνυπολογιστούν οι πραγματικές συνθήκες και το πλαίσιο των μαθητών  μαζί με τον 
επιθυμητό προσανατολισμό στη ζωή τους  Αυτό θα συμβάλλει σε έναν πιο ενεργό ρόλο 
των συμμετεχόντων στη μαθησιακή τους πορεία και θα προωθήσει της αυτονομία τους 
στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την εκπαίδευσή τους  Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 
που προωθούν τη χειραφέτηση θα πρέπει να στοχεύουν στο να διευρύνουν το πεδίο 
δράσης των συμμετεχόντων  ενισχύοντας και επιτρέποντας σε αυτούς να αναλάβουν 
ευθύνες και αποφάσεις για την εκπαίδευσή τους  

Τα μαθήματα βασικής εκπαίδευσης θα πρέπει να βασίζονται και να αναπτύσσουν 
περαιτέρω τις υπάρχουσες δεξιότητες των μαθητών  Η προώθηση μίας θετικής και 
ρεαλιστικής αυτό-αντίληψης των δεξιοτήτων του ατόμου  είναι σημαντική τόσο για τις 
μαθησιακές διαδικασίες όσο και για την ανθεκτικότητα που αποκτάται μέσω αυτών  

Ως προς τη σχέση εκπαιδευτή-μαθητή  προτείνεται ένα περιβάλλον φιλικό προς τη 
μάθηση  χωρίς το φόβο του να κάνει κανείς λάθη  το οποίο θα προωθεί την εμπιστοσύνη 
και τη συνεργασία  ώστε οι μαθητές να έχουν θετικές εμπειρίες μάθησης και να γίνουν διά 
βίου μαθητές  Μία κουλτούρα διαλόγου  συστηματικού αναστοχασμού  αμοιβαίου 
σεβασμού όσον αφορά την πρότερη γνώση και εμπειρίες  διαφορετικότητα  φύλο  και μη 
ανοχής στις διακρίσεις θεωρείται απαραίτητη  τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους 
μαθητές  

Η σπο δαι η α ης α γησης 
 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω  κάθε κεφάλαιο είναι βασισμένο σε μία ιστορία που 
εμπεριέχει πτυχές που προωθούν την ανθεκτικότητα  Η αφήγηση είναι  για την ακρίβεια  
η κύρια μεθοδολογία στις προτεινόμενες δραστηριότητες  Οι ιστορίες ανθεκτικότητας 
μπορούν να δείξουν στους μαθητές πώς να ανακαλύψουν νέες δυνατότητες μέσα τους  
να βρουν νέες και εναλλακτικές λύσεις και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα   
 
Θα θέλαμε να προωθήσουμε τη χρήση αυθεντικών κειμένων  όπως μαρτυρίες  στη βασική 
εκπαίδευση  Όπως προτείνεται στη μεθοδολογία μας  αυτό το πρόγραμμα σπουδών 
συνθέτει ιστορίες που προωθούν την ανθεκτικότητα π χ  λογοτεχνία  όσο και την 
αφήγηση ως τρόπο ανάπτυξης ιστοριών μαζί με τους συμμετέχοντες  Οι ιστορίες 
ανθεκτικότητας έχουν σταχυολογηθεί από προϋπάρχουσες εκδόσεις σε εθνικό επίπεδο  
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από μαθητές βασικής εκπαίδευσης εντός των οργανισμών-εταίρων  και από άλλα έργα 
της ΕΕ σχετικά με την ανθεκτικότητα ή την αφήγηση  
Η αφήγηση έχει συχνά χαρακτηριστεί ως ένα εργαλείο που προωθεί την ανθεκτικότητα  

διανοίγοντας πεδία δράσης και αντλώντας από την εμπειρία του πρωταγωνιστή στην 
υπερνίκηση δυσκολιών και αντιξοοτήτων  Kottler 2018  Περιγράφει τη διαδραστική και 
κοινωνική δραστηριότητα της διαμοίρασης ιστοριών με στόχο την εμπλοκή του κοινού  
χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία όπως λέξεις  μη-λεκτική επικοινωνία  
φωτογραφίες  βίντεο  μουσική  για να μεταδώσει ένα μήνυμα  Στον τομέα της 
ανθεκτικότητας  σχετικές ιστορίες μπορούν να δείξουν στους μαθητές πώς να 
ανακαλύψουν νέες ικανότητες μέσα τους  Συνήθως  αυτού του είδους οι ιστορίες έχουν σα 
θέμα την καθημερινή ζωή και ξεκινούν από μία έλλειψη που βιώνει ο πρωταγωνιστής  και 
καθιστούν το κοινό μάρτυρες των θετικών στρατηγικών αντιμετώπισης που ο 
πρωταγωνιστής διαθέτει  μέσω της ανάπτυξης και της ενεργοποίησης των προσωπικών 
του ψυχικών πόρων Lorenz  2015  
Πού και πώς διασυνδέονται οι τομείς της ανθεκτικότητάς μας με την αφήγηση  Ο 
ακόλουθος πίνακας δείχνει πώς η αφήγηση μπορεί πράγματι να στηρίξει τους μαθητές 
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων ανθεκτικότητας στους τομείς που έχουμε προσδιορίσει: 
 
 
Σ ναισθ μα α  θ μικ  και 
αισθ μα α 

Η αφήγηση των ιστοριών τους επιτρέπει στους μαθητές να 
εκφράσουν και να αναγνωρίσουν βασικά και σύνθετα 
συναισθήματα  

Επ γν ση ο  Σ μα ος 
και Δια ε ριση Άγ ο ς 

Η μη-λεκτική επικοινωνία χειρονομίες  στάση σώματος  
εκφράσεις  χρήση του χώρου  αυξάνει την επίγνωση του 
σώματος και την άνεση  

Α -αξιολ γηση και 
Προσανα ολισμ ς σ ην 
Επ λ ση Προβλημ ν  

Το μοίρασμα ιστοριών επιτυχίας επιτρέπει στους μαθητές 
να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και να αισθανθούν 
άξιοι αγάπης και εκτίμησης  

Κοιν νικ ς Δεξι η ες και 
Σ σεις 

Η ανακάλυψη ομοιοτήτων μεταξύ των εμπειριών των 
μαθητών και το μοίρασμά τους μπορεί να τους βοηθήσει 
να αναπτύξουν δεσμούς και δίκτυα στήριξης  

Αν π ξη ης 
Δημιο ργικ η ας 

Η αφήγηση μίας ιστορίας χωρίς περιορισμούς επιτρέπει 
στους μαθητές να αναπτύξουν νέες ιδέες και νέα οπτική 
γωνία  και να πειραματιστούν με νέους τρόπους για να τη 
μοιραστούν  

Ψ ικο  Π ροι και Α -
απο ελεσμα ικ η α  

Η μάθηση από την εμπειρία των άλλων προωθεί μία στάση 
προσανατολισμένη στην ενδυνάμωση και επέκταση των 
ικανοτήτων  και προς την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων 

 
Οι επιλεγμένες ιστορίες για το παρόν πρόγραμμα σπουδών αποτυπώνουν τους βασικούς 
χαρακτήρες τους να αντιμετωπίζουν και να υπερνικούν συγκρούσεις ή καθημερινά 
προβλήματα με θετικό τρόπο  Ξεκινούν με την βίωση κάποιου ελλείμματος ή έλλειψης και 
στη συνέχεια δείχνουν στον αναγνώστη ή ακροατή θετικές στρατηγικές αντιμετώπισης  
μέσω της ενεργοποίησης και της ανάπτυξης προσωπικών ψυχικών πόρων  Η σχετική 
άσκηση θα στηρίξει τους μαθητές στην εμβάθυνση επί του θέματος ή της εμπειρίας  και 
στη μάθηση άλλων δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη βασική εκπαίδευση  επιτρέποντάς 
τους πρόσβαση σε ένα πολύ-επίπεδο μαθησιακό μονοπάτι  τόσο για την εκπαίδευσή τους 
όσο και για την προσωπική τους ζωή
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Τομε ς Ανθεκ ικ η ας 
 

Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως  το παρόν πρόγραμμα σπουδών έχει αναπτυχθεί γύρω από 
τους ακόλουθους έξι τομείς προτεραιότητας της ανθεκτικότητας: 

1) Συναισθήματα  θυμικό και αισθήματα 

2  Επίγνωση του σώματος και διαχείριση άγχους 

3  Αυτό-αξιολόγηση και προσανατολισμός στην επίλυση προβλημάτων 

4  Κοινωνικές δεξιότητες και σχέσεις 

5  Ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

6  Ψυχικοί πόροι και αυτό-αποτελεσματικότητα 

Κοινό σημείο των διαφόρων εννοιών της ανθεκτικότητας που προσδιορίζει αυτούς του 
παράγοντες είναι η αναζήτηση για καθοριστικούς παράγοντες αντίστασης  ή εκείνες τις 
σχετικές ικανότητες των ατόμων που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν με επιτυχία 
στρεσογόνες συνθήκες ζωής  Με άλλα λόγια  ο στόχος είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες και 
οι πόροι που δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να ξεπεράσουν κρίσιμες περιστάσεις στη ζωή 
του και κατ  επέκταση να βγουν από αυτές τις συνθήκες πιο δυνατοί απ  ότι ήταν πριν   

Η ανθεκτικότητα ή η ανθεκτική συμπεριφορά είναι πάντα απαραίτητη όταν 
αντιμετωπίζουμε κρίσιμες καταστάσεις και στρες  και δείχνει ότι ένα άτομο μπορεί να 
αντιμετωπίσει θετικά μία επικίνδυνη κατάσταση στη βάση προϋπαρχόντων ικανοτήτων  
Engelmann 2019  σελ  9  

Στις ακόλουθες σελίδες θα εμβαθύνουμε στο πώς κάθε τομέας μπορεί συγκεκριμένα να 
προωθήσει την ανθεκτικότητα των μαθητών βασικής εκπαίδευσης  
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Σ ναισθ μα α  θ μικ  και αισθ μα α 
 

Η συναισθηματική ικανότητα ενός ατόμου και η ικανότητα να ρυθμίζει τα αισθήματά του έχουν 
σημαντικό νόημα για όλους τους τομείς της ζωής και επηρεάζουν την ανθεκτικότητα του 
ατόμου  Τα συναισθήματα μάς επιτρέπουν να δημιουργήσουμε μία σύνδεση μεταξύ των 
εσωτερικών μας αισθημάτων και του περιβάλλοντός μας  Μας εξυπηρετούν ως πηγή 
πληροφοριών για να αξιολογήσουμε ορθά μία κατάσταση και να αντιδράσουμε επαρκώς  Είναι 
θεμελιώδη στην ικανότητά μας για ενσυναίσθηση να αισθανόμαστε  και αποτελούν μέρος της 
επικοινωνίας  Συμβάλλουν στην αναγνώριση και ικανοποίηση βασικών αναγκών  βοηθώντας 
μας να αντικρούσουμε δυσάρεστες συναισθηματικές καταστάσεις και να δημιουργήσουμε μία 
ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση  που αναδύεται όταν ικανοποιείται η εκάστοτε βασική 
μας ανάγκη Brüderl et al  2015  75f  Τα αισθήματά μας πυροδοτούνται από εσωτερικά και 
εξωτερικά ερεθίσματα  τα οποία εν συνεχεία φιλτράρονται από εν μέρει ασυνείδητες 
διαδικασίες αξιολόγησης  Τα αισθήματα  η σκέψη και η συμπεριφορά μας είναι στενά 
συνδεδεμένα  λ χ  αλληλοεπηρεάζονται  Ομοίως  η συναισθηματική μας κατάσταση επηρεάζει 
το σώμα μας  και μπορεί επομένως να οδηγήσει σε καταστάσεις σωματικού άλγους και 
τανάπαλιν ψυχοσωματικά σύνδρομα  Το άγχος  ο πόνος στην κοιλιά  η εφίδρωση  ή ένας 
κόμπος στο λαιμό αναφέρονται συχνά ως παραδείγματα τέτοιων ψυχοσωματικών συνδέσεων  
όπου ένα αίσθημα εκφράζεται σωματικά  Γενικά  μπορούμε να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ 
βασικών και σύνθετων συναισθημάτων  Η χαρά  η λύπη  ο φόβος  ο θυμός και η αηδία 
θεωρούνται εγγενή βασικά συναισθήματα  Μεταξύ των σύνθετων  πολιτισμικά μαθημένων 
κοινωνικών συναισθημάτων αναφέρονται η ντροπή  η ενοχή  η ζήλεια και η υπηρηφάνεια 
(ibid.). 

Η ανθεκτικότητα όσον αφορά τα συναισθήματα δεν εξισώνεται με το να μην αισθάνεται πια 
κάποιος αρνητικά συναισθήματα  αλλά μάλλον με το να είναι ικανός να ανατρέξει σε μία γνώση 
του πώς εμείς οι ίδιοι μπορούμε να επιτύχουμε μία αλλαγή προς μία θετική συναισθηματική 
κατάσταση  όταν συναντάμε αυτά τα βαθειά  βαριά συναισθήματα Reivich Shatte in 
Engelmann 2019, 12). 

Η συναισθηματική ικανότητα ενός ατόμου περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεταβιβάσιμες και 
επίκτητες ικανότητες: η ικανότητα να αντιλαμβάνεται αναγνωρίζει και να κατονομάζει τα 
συναισθήματα του ίδιου και των άλλων  η ικανότητα να δημιουργεί συνδέσεις μεταξύ κάποιας 
ευαισθησίας και του αιτίου πίσω από αυτήν  η ικανότητα εκμάθησης και εφαρμογής 
στρατηγικών αντιμετώπισης για στρεσογόνες περιστάσεις και συνθηματικές καταστάσεις  η 
ικανότητα να επηρεάζει ενεργά τα δικά του αισθήματα με θετικό τρόπο  η ικανότητα να 
αποδέχεται και να αντέχει δυσάρεστα συναισθήματα όταν χρειάζεται  και να αντιμετωπίζει 
συναισθηματικά δύσκολες καταστάσεις ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη και την αλλαγή cf  
Berking 2010, in Brüderl et al 2015, 76). 

Οι ασκήσεις που στοχεύουν να προωθήσουν τις συναισθηματικές δεξιότητες των 
συμμετεχόντων έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανθεκτικότητά τους  καθώς μαθαίνουν να 
αναγνωρίζουν τα αισθήματα και τις ανάγκες τους εγκαίρως  και να αντιμετωπίζουν τον εαυτό 
τους πιο προσεκτικά και αυτό-εστιασμένα  Χρησιμοποιώντας απλές ασκήσεις  οι 
συμμετέχοντες μπορούν να προσπαθήσουν να αποτινάξουν μία δυσάρεστη συναισθηματική 
τους κατάσταση και να βελτιώσουν την ευεξία τους  Αυτό με τη σειρά του είναι ουσιώδες για 
τους συμμετέχοντες στη βασική εκπαίδευση  ώστε να μπορούν να αφοσιωθούν στην ομάδα 
τους  να απορροφήσουν και να αποθηκεύσουν καλύτερα το νέο εκπαιδευτικό υλικό  
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Επ γν ση ο  σ μα ος και δια ε ριση γ ο ς 
 

Το σώμα και ο νους είναι ως γνωστόν συνδεδεμένα και αλληλένδετα  Το αίσθημα της ευεξίας 
στο ίδιο το σώμα του ατόμου  όταν βρίσκεται μόνο ή παρουσία άλλων  όπως επίσης η 
ικανότητα να αντιλαμβάνεται τα σήματα του σώματός του με διαφοροποιημένο τρόπο και να 
φροντίζει τον εαυτό του  είναι εξίσου παράγοντες που προωθούν την ανθεκτικότητα  όπως 
είναι  εν προκειμένω  η γνώση του ΤΙ να κάνει το άτομο σε στιγμές στρες ή κρίσεων για να 
ηρεμίσει και να αναρρώσει και  μακροπρόθεσμα  για να διατηρήσει τη σωματική και ψυχική 
υγεία του  Αν αισθανόμαστε άνετα στο σώμα μας  είναι πιο πιθανό να είμαστε χαλαροί  
συγκεντρωμένοι και ανοιχτοί προς τους άλλους  να απορροφούμε νέο μαθησιακό περιεχόμενο 
και να κατακτούμε δύσκολες καταστάσεις  Επίσης  αν αντιλαμβανόμαστε προειδοποιητικά 
σήματα  του σώματός μας  τα οποία αυτό στέλνει σε περιπτώσεις υπερβολικού στρες και 
συνεχούς καταπόνησης  αυτά τα σωματικά συμπτώματα που συνδέονται με το στρες  όπως ο 
πόνος στο κεφάλι και τον αυχένα  ο πόνος στην πλάτη  ο στομαχόπονος  τα προβλήματα στον 
ύπνο  η σωματική ανησυχία κτλ  μπορούν να αναγνωριστούν ως σημαντικά σημάδια 
καταπόνησης του σώματος και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης  

Τα άτομα που έχουν θετικούς τρόπους διαχείρισης του στρες και βοηθητικές στρατηγικές για 
τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής τους ευεξίας μπορούν συχνά να αποτρέψουν ή να 
ανακουφίσουν άμεσα  συνθήκες καταπόνησης που συνδέονται με το στρες σε σωματικό και 
ψυχολογικό επίπεδο  και ως εκ τούτου να έχουν ενεργά μία θετική επίδραση στην σωματική 
και ψυχική υγεία τους  Αυτό που βιώνεται ως βοηθητική στρατηγική χαλάρωσης διαφέρει σε 
κάθε άτομο και κάθε κατάσταση: μπορεί να είναι η ενσυνειδητότητα και οι ασκήσεις αναπνοής  
η σωματική άσκηση και τα αθλήματα  η παραμονή σε εξωτερικούς χώρους  η γιόγκα και ο 
διαλογισμός  ένα αφρόλουτρο ή ένα αναζωογονητικό ντους η ανάγνωση  η μουσική  η 
ενασχόληση με ένα μουσικό όργανο  το τραγούδι  η μαγειρική  ή η συζήτηση με έναν καλό φίλο 
και πολλά άλλα  

Οι ασκήσεις ενδυνειδητότητας στοχεύουν να φέρουν το άτομο σε μία κατάσταση σωματικής 
και ψυχικής χαλάρωσης  ένα καθαρό μυαλό και ένα ενδυναμωμένο εγώ  με την εστίαση της 
προσοχής και με τη συνήθως ενσυνείδητη επιβράδυνση σε βαθιές αναπνοές  Κάποιες φορές 
μέσω αυτού επιτυγχάνεται κάποια απόσταση και μείωση των στρεσογόνων σκέψεων και 
συναισθηματικών καταστάσεων   

Το να είσαι προσεκτικός σημαίνει να είσαι παρόν  Όταν είμαστε παρόντες  οι φόβοι που 
αφορούν το παρελθόν ή το μέλλον μας πλησιάζουν λιγότερο  μπορούμε να 
αντιληφθούμε τον εαυτό μας πιο ενσυνείδητα όπως και  τέλος  τους άλλους  
(Reddemann 2014, 34f)  

Στην παιδαγωγική και θεραπευτική πρακτική με άτομα που έχουν βιώσει ψυχικό τραύμα  
αναγνωρίζεται η σύνδεση μεταξύ της θεραπείας τραύματος και της ενεργοποίησης του 
στελέχους του εγκεφάλου  Μέθοδοι που εμπλέκουν τη σωματική εμπειρία  την αναπνοή και 
την εστιασμένη προσοχή  όπως η εκπαίδευση σε συγκέντρωση Gendlins 1999 in Reddemann 
2014  91  και στην ενσυνειδητότητα π χ  σύμφωνα με Schug 2016  περιγράφονται ως 
αποτελεσματικές θεραπευτικές μέθοδοι στην παιδαγωγική τραύματος  Η ενσυνείδητη 
προσοχή μάς επιτρέπει να αντιληφθούμε διακριτικές αλλαγές στο σώμα και το μυαλό  και να 
αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση στις ικανότητες του σώματός μας  Η ειδικός στο τραύμα Luise 
Reddemann 2014  92  θεωρεί την ενσυνείδητη ενασχόληση με το σώμα  που αφορά κυρίως τα 
αισθήματα  ως την πιο κατάλληλη μορφή ενασχόλησης με το σώμα για άτομα που έχουν 
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αντιμετωπίσει κρίσιμες  τραυματικές εμπειρίες  Περιγράφει τις ευχάριστες και ενδυναμωτικές 
σωματικές εμπειρίες  όπως επίσης τη μαθησιακή εμπειρία του ευχάριστου αγγίγματος του 
εαυτού ως εξαιρετικά θεμελιώδεις και θεραπευτικές εμπειρίες   

 

Α -αξιολ γηση και προσανα ολισμ ς σ ην επ λ ση προβλημ ν 
 

Η καλή αυτό-αντίληψη αναφέρεται ως προαπαιτούμενο για την ανθεκτικότητα Engelmann 
2019  15  Μόνο εάν αναγνωρίσουμε ότι δεν είμαστε καλά και μπορούμε να προσδιορίσουμε 
τους πιθανούς στρεσογόνους παράγοντες  όπως και τις ανακουφιστικές στρατηγικές 
αυτοβοήθειας  μπορούμε να αναλάβουμε τις κατάλληλες δράσεις για να βελτιώσουμε την 
κατάσταση και την ευεξία μας  Για να επιτύχει αυτή η διαδικασία της ευαίσθητης αυτό-
αντίληψης και αυτοβοήθειας  πρέπει να βρισκόμαστε σε συνεχή εσωτερικό διάλογο με τον 
εαυτό μας και τις ανάγκες μας  και να δείχνουμε φροντίδα στον εαυτό  Αν αντιλαμβανόμαστε 
τον εαυτό ως άξιο αγάπης και πολύτιμο  θα είμαστε επίσης σε θέση να συμπεριφερθούμε στον 
εαυτό μας με μεγαλύτερη προσοχή και συνειδητότητα  Αν βλέπουμε τον εαυτό ως ένα 
ανθεκτικό  δυνατό και ικανό άτομο  είναι πιο πιθανό να παραμείνουμε ικανοί για δράση σε 
στιγμές πρόκλησης και να έχουμε τη δυνατότητα να στραφούμε στις διαθέσιμες ικανότητες 
και στρατηγικές αντιμετώπισης  Επομένως  μία θετική αυτό-εικόνα αντίληψη μπορεί να 
αναφερθεί ως επιπλέον παράγοντας ανθεκτικότητας  όπου η αυτό-αντίληψη  η αυτό-
πεποίθηση και η αυτό-εκτίμηση αλληλοεπηρεάζονται  τόσο θετικά όσο και αρνητικά ibid  

Μία αναστοχαστική αυτό-αξιολόγηση μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως σημαντικός παράγοντας 
ανθεκτικότητας και ένα σημαντικό μέρος των κοινωνικών δεξιοτήτων  Μόνο όταν 
αντιλαμβανόμαστε  αναγνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε τις ικανότητες  δεξιότητες και τους 
διαθέσιμους ψυχικούς μας πόρους με διακριτό τρόπο  μπορούμε να επιλέξουμε καθήκοντα και 
στόχους που ανταποκρίνονται στις ικανότητες και τη φύση μας  και να τα κατακτήσουμε  Αυτό 
με τη σειρά του δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να βιώσει τον εαυτό του ως κοινωνικά 
πετυχημένο και αυτό-αποτελεσματικό  και να αποκτήσει θετικές εμπειρίες στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων  Τα άτομα που βιώνουν τον εαυτό ως κοινωνικά πετυχημένο και 
ικανό  και τα οποία έχουν θετικές αναμνήσεις από ιστορίες επιτυχίας σε δύσκολες στιγμές στη 
ζωή τους  μπορούν να στραφούν σε αυτούς τους ψυχικούς πόρους σε μελλοντικές στιγμές 
στρες  και μπορούν ως εκ τούτου να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα νέες κρίσιμες καταστάσεις 
(Jürgens & Lübben 2014, 52-63  Τέτοιες εμπειρίες ενίσχυσης της αυτο-αποτελεσματικότητας 
με τη σειρά τους  έχουν θετική επίδραση σε μια αντίληψη και στάση ευγνωμοσύνης προς τον 
εαυτό  και υποστηρίζουν μια υγιή αυτό-εκτίμηση  Αντιθέτως  μία  θετική στάση απέναντι 
στο δικαίωμά σε μια ευτυχισμένη και επιτυχημένη ζωή και στο δικαίωμα να μπορεί 
κανείς καμία να διεκδικεί τις δικές του της ανάγκες  επιθυμίες και προσδοκίες με την 
κατάλληλη μορφή  επηρεάζει την τρέχουσα αυτοεκτίμηση και  συνεπώς  την παρούσα 
αυτό-αξιολόγηση  Brüderl et al  2015  115  Η ικανότητα για διαφοροποιημένη αυτό-
αξιολόγηση παρέχει επίσης τη βάση για επιτυχή αυτό-έλεγχο  Μόνο όταν γνωρίζουμε τις 
δυνατότητες  τις ικανότητες και τον τρόπο σκέψης μας  όπως και τις επιθυμίες και τις ανάγκες 
μας  μπορούμε να κατευθυνθούμε προς ένα στόχο που είναι εφικτός και ουσιαστικός για εμάς  
και να υιοθετήσουμε μία στάση προσανατολισμένη προς τους στόχους και την επίλυση 
προβλημάτων Engelmann 2019  116  

Η αισιοδοξία θεωρείται παράγοντας της ανθεκτικότητας και περιγράφει  μεταξύ άλλων  την 
ικανότητα των ανθρώπων να προσανατολίζονται προς την επίλυση προβλημάτων Engelmann 
2019  117ff  Τα άτομα με αισιόδοξο προσανατολισμό στην επίλυση προβλημάτων 
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αντιμετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις με αυτοπεποίθηση και αναμένουν ένα θετικό 
αποτέλεσμα  ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες  Η θετική τους στάση ότι θα επιτύχουν το 
επιθυμητό αποτέλεσμα συχνά βοηθά τα αισιόδοξα άτομα να υιοθετήσουν μία προσέγγιση 
προσανατολισμένη στον στόχο και την επίλυση προβλημάτων  και τα καθιστά ικανά να 
επιμένουν περισσότερο στις ασχολίες τους  εφόσον οι προσπάθειές τους αναμένεται να 
επιβραβευθούν με την επιθυμητή επιτυχία  Μία τέτοια στάση προσανατολισμού προς το 
στόχο και την επίλυση προβλημάτων  εν ολίγοις  θέτει σε κίνηση μία θετική σπείρα και  
μακροπρόθεσμα  οδηγεί πράγματι σε αυξημένη επιτυχία και ευτυχία  οπότε και σε βελτιωμένη 
ανθεκτικότητα ibid   

Εν κατακλείδι  η ικανότητα για διακριτή αυτό-αντίληψη και αυτό-αξιολόγηση  μία θετική 
αυτό-εικόνα αντίληψη και μία αισιόδοξη στάση προσανατολισμού προς την επίλυση 
προβλημάτων στη ζωή μπορούν να αναγνωριστούν ως θεμελιώδεις παράγοντες της 
ανθεκτικότητας για τη θετική διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων  

 

Κοιν νικ ς δεξι η ες και σ σεις 
 

Ήδη κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας  οι κοινωνικές δεξιότητες και οι 
βιώσιμες σχέσεις έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη του ατόμου  Άτομα με έντονες 
κοινωνικές δεξιότητες και ένα σταθερό δίκτυο συναισθηματικά υποστηρικτικών σχέσεων 
περνούν πιο εύκολα στη ζωή τους  Τα παιδιά και οι νέοι βρίσκουν φίλους πιο εύκολα  γίνονται 
πιο αποδεκτά και αναγνωρίζονται περισσότερο από την ομάδα των συνομηλίκων  
εμπλέκονται σε διαμάχες σπανιότερα και μπορούν να επιλύσουν προβληματικές καταστάσεις 
διαδραστικά με μεγαλύτερη επιτυχία  Επιπρόσθετα  τα άτομα που είναι ικανά να σχετισθούν  
αποδεικνύονται πως είναι γενικά ψυχολογικά πιο ευσταθή  ακόμη και σε δύσκολες περιόδους 
κρίσης  Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες διαβίωσης παράγοντες κινδύνου  οι 
κοινωνικές δεξιότητες προστατεύουν από προβληματικές εξελίξεις  Από την άλλη  τα άτομα 
με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές συχνά έχουν δυσκολία στην επαρκή 
αντιμετώπιση του κοινωνικού τους περιβάλλοντος  Συχνά τους είναι δύσκολο να εκφράσουν 
τις ανάγκες  τις επιθυμίες και τα αισθήματά τους στους άλλους και να γίνουν κατανοητά από 
τους άλλους   Ως αποτέλεσμα  άτομα με μη-ισχυρές σχέσεις και φτωχές κοινωνικές δεξιότητες 
συχνά ανακαλύπτουν ότι είτε δε λαμβάνουν τα ίδια αρκετή προσοχή στις σχέσεις τους με τους 
άλλους  είτε ότι η δική τους ανεπαρκής συμπεριφορά έχει μία καθοριστική  αρνητική επίπτωση 
στις σχέσεις τους  Η ματαίωση των αναγκών  η κοινωνική αποτυχία  το αίσθημα αβοήθητου 
και προβλήματα αυτό-εκτίμησης γίνονται πιο έντονα  Οι κοινωνικές δεξιότητες και οι 
βιώσιμες σχέσεις  σχέσεις που χρησιμεύουν ως προσωπικοί πόροι  μπορούν επομένως να 
θεωρηθούν σημαντικοί παράγοντες ανθεκτικότητας Jürgens  Lübben 2014  15  

Αναλόγως τις ατομικές πρώιμες κοινωνικές εμπειρίες και τις προσωπικές αλλά και κοινωνικο-
οικονομικές συνθήκες  τα προβλήματα αυτά που αφορούν τις κοινωνικές δεξιότητες μπορεί 
να εμφανιστούν υπό δυσμενείς συνθήκες  Παιδιά και νέοι που αναγκάζονται να μεγαλώσουν 
σε μειονεκτικές και επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης συμπεριλαμβανομένων λιγότερων 
ευαίσθητων φροντιστών  κακομεταχείρισης  παραμέλησης  πολέμου  ασθένειας κτλ  συχνά 
αντιμετωπίζουν κοινωνικές περιστάσεις και απαιτήσεις που προκαλούνται από το άγχος και 
είναι εξαιρετικά φορτικές  Συγχρόνως  συνήθως έχουν λιγότερο θετικές εμπειρίες με τα 
αποκαλούμενα πρόσωπα πρώιμης σύναψης δεσμού  και συχνά έχουν περιορισμένη πρόσβαση 
στην κοινωνική μάθηση στα πρώτα χρόνια της ζωής τους  Στην ενήλικη ζωή  άτομα που 
προέρχονται από συναισθηματικά  κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτικές και δεινές συνθήκες 
συχνά διαθέτουν μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες και λιγότερο σταθερές και βιώσιμες 
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σχέσεις  Επομένως  για αυτήν την αποκαλούμενη ομάδα κινδύνου  προτείνεται ιδιαιτέρως 
μία στοχοποιημένη προώθηση ή εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες  αλλά και μία 
προσέγγιση προσανατολισμένη στους ψυχικούς πόρους για την αναγνώριση και ενεργοποίηση 
των ανθρώπινων πόρων και των υποστηρικτικών σχέσεων ibid  52  

Η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες μπορεί επίσης να προταθεί όταν υπάρχουν 
προσωπικές παθήσεις  όπως σε άτομα με ιδιαίτερα αγχώδη  ανασφαλή ή επιθετική 
συμπεριφορά  εφόσον αυτή η ανομοιογενής ομάδα ατόμων συχνά υποφέρει από προσωπικές 
και κοινωνικές αποτυχίες  Για παράδειγμα  επειδή συνήθως δεν τολμούν να αναλάβουν νέες 
ενασχολήσεις και προσκλήσεις και τις αποφεύγουν  επειδή απομονώνουν τον εαυτό τους 
κοινωνικά και επομένως έχουν περιορισμένη εμπειρία θετικής αυτό-αποτελεσματικότητας  ή 
επειδή ερμηνεύουν κοινωνικές καταστάσεις και τις προθέσεις των άλλων ως απειλητικές και 
εχθρικές και δρουν ως εκ τούτου  για παράδειγμα  επιθετικά τα ίδια  Μία εκπαίδευση στις 
κοινωνικές δεξιότητες θα μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα αυτά να αντιληφθούν τις 
κοινωνικές καταστάσεις με έναν πιο διαφοροποιημένο τρόπο και να ανταπεξέλθουν με 
μεγαλύτερη επιτυχία  αφού είναι πιο εύκολο να αναγνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις 
δικές τους δημιουργικές δυνατότητες  Η προώθηση της ενσυναίσθησης  λ χ  της ικανότητας 
να βάζει κάποιος τον εαυτό του στα παπούτσια του άλλου συναισθηματικά και να 
αντιλαμβάνεται τις προθέσεις του με διαφοροποιημένο τρόπο  είναι εξίσου σημαντικό κομμάτι 
των κοινωνικών δεξιοτήτων  όπως και η ικανότητα να εκφράζει κανείς επαρκώς τα 
συναισθήματά του και να ρυθμίζει τα αισθήματά του ibid. 52-63). 

Η διεθνής ομάδα εργασίας  CASEL https: casel org  συνθέτει πέντε τομείς κοινωνικών 
δεξιοτήτων προς προώθηση στο πλαίσιο της πρόληψης αλλά και της θεραπείας:  

- Αυτεπίγνωση: Ρεαλιστική εκτίμηση και αξιολόγηση της εμπειρίας  της συμπεριφοράς 
και των ικανοτήτων του ατόμου από το ίδιο το άτομο  Η γνώση των δικών του 
αισθημάτων και σκέψεων  

- Κοινωνική ενημερότητα: Η ικανότητα ενσυναίσθησης προς τα αισθήματα και τις 
σκέψεις των άλλων και το αίσθημα εκτίμησης προς άλλα άτομα ή ομάδες ατόμων  

- Αυτό-διαχείριση: Ικανότητες ρύθμισης του συναισθήματος  ρεαλιστικοί στόχοι  μία 
κινητοποιημένη και αισιόδοξη βασική στάση  

- Σχεσιακές δεξιότητες: Η ικανότητα του ατόμου να χτίζει και να διατηρεί θετικές 
κοινωνικές σχέσεις  Αυτό περιλαμβάνει κοινωνικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 
και προθυμία για συνεργασία  

- Λήψη υπεύθυνων αποφάσεων: Η ικανότητα του ατόμου να συνυπολογίζει και να 
αναστοχάζεται σχετικά με τις επιπτώσεις των αποφάσεων και των ενεργειών του  
παράλληλα με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των άλλων  Με άλλα λόγια  να 
αναλαμβάνει κοινωνική ευθύνη για τις αποφάσεις για τις πράξεις του in 
Petermann/Schmidt 2018). 

Για τη στήριξη της ανθεκτικότητας των ατόμων που έχουν αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζουν 
μειονεκτικές και δύσκολες συνθήκες διαβίωσης  όπως συχνά συμβαίνει με τους 
συμμετέχοντες στη βασική εκπαίδευση  μπορούν να προταθούν ασκήσεις και παιχνίδια που 
στοχεύουν να προωθήσουν κοινωνικές δεξιότητες και θετικές εμπειρίες σχέσεων  εφόσον 
θάλπουν την ανθεκτικότητα  
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Αν π ξη ης δημιο ργικ η ας 
 
Προκειμένου να κατανοήσουμε την αξιοσημείωτη επίδραση της δημιουργικότητας στην 
ανάπτυξη της ανθεκτικότητας  πρέπει να εξετάσουμε στενότερα το πώς η δημιουργικότητα 
συνεισφέρει στην αφηρημένη σκέψη και πώς αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους  

Η αφηρημένη σκέψη έχει περισσότερο να κάνει με τον αναλογισμό καθεαυτής της σκέψης  
παρά με τη σκέψη για κάποια αντικειμενική οντότητα  για παράδειγμα  το να σκέφτεται 
κάποιος για την έννοια της ομορφιάς  χωρίς να σκέφτεται ένα όμορφο αντικείμενο  Μας 
επιτρέπει να δημιουργούμε και να σχεδιάζουμε πράγματα που δεν έχουμε ξανακάνει  Για την 
απόκτηση της ικανότητας για αφηρημένη σκέψη  το άτομο χρειάζεται να εξασκηθεί ώστε να 
αναπτύξει και να συνειδητοποιήσει τις ιδέες του  Αφότου εσωτερικευθεί  αυτό το μοτίβο 
σύνδεσης αφηρημένων ιδεών με εμπειρίες μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινότητα και θα 
μας βοηθούσε να δούμε καινοφανείς καταστάσεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες  Με άλλα 
λόγια  αυτή η νέα μέθοδος σκέψης γίνεται συνήθεια κάτι που κάνουμε  αλλά και νέος τρόπος 
ύπαρξης  Ο ορισμός της δημιουργικότητας ως η ικανότητα να εμφυσούμε υπόσταση σε κάτι 
νέο  μας βοηθά να κατανοήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ της αφηρημένης σκέψης και της 
επίλυσης προβλημάτων ως ένα από τα κύρια αποτελέσματα της αφηρημένης σκέψης  και της 
δημιουργικότητας  Παρατηρώντας τη βάση ενός προβλήματος με μια πιο δημιουργική 
προοπτική  μάς επιτρέπει να το δούμε από μία άλλη γωνία και να βρούμε την ισορροπία 
μεταξύ της πρόκλησης και των ικανοτήτων μας  Το τελευταίο αντηχεί τον ορισμό της 
ανθεκτικότητας ως ικανότητα αναδιαμόρφωσης σε απάντηση μίας δεδομένης κατάστασης  Η 
σύγκριση των προαναφερθέντων  απλοποιημένων ορισμών της δημιουργικότητας και της 
ανθεκτικότητας αναδεικνύει την ομοιότητα στην ουσία των δύο  αλλά και την ισχυρή σύνδεση 
μεταξύ των δύο αυτών φαινομένων ως απόρροια της ομοιότητάς τους  Κάποιος θα μπορούσε 
να πει πως η εμφάνιση της ανθεκτικότητας στη βάση των διαθέσιμων ψυχικών πόρων μπορεί 
να γίνει αντιληπτή ως δημιουργικότητα  Αυτή η σύνδεση μπορεί να αξιοποιηθεί ως 
αποτελεσματικό εργαλείο στη θεραπεία  Η ανθεκτικότητα μπορεί να εξερευνηθεί και να 
επιτευχθεί μέσα από καθημερινές εμπειρίες που εντάσσονται σε δημιουργικές και 
εκφραστικές διαδικασίες  όπως η παραγωγή δημιουργικών αντικειμένων  η μουσική  το 
θέατρο  κτλ  Σε γενικές γραμμές  δημιουργικές δραστηριότητες  οι οποίες εμπλέκουν τη φωνή 
και το σώμα του ατόμου  έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αύξηση της σωματικής 
ενημερότητας  Η βίωση αυτής της ενημερότητας ενόσω το άτομο βρίσκεται σε μία δημιουργική 
διαδικασία οδηγεί στην απόλαυση της ανακάλυψης και κατασκευής ενός νέου αντικειμένου  
Πολλά είναι τα ψυχολογικά οφέλη αυτής της απόλαυσης  τα οποία θα μπορούσαν να 
παρατηρηθούν ως ουσιαστική στήριξη στην απόκτηση πρόσβασης στους προσωπικούς 
πόρους  λόγου χάρη  η απάλειψη του φόβου της αποτυχίας  η ελαχιστοποίηση των 
περισπασμών  η ανάπτυξη της ικανότητας συνδυασμού δράσης και ενημερότητας  και η 
ικανοποίηση της λήψης άμεσης ανατροφοδότησης  Οι προαναφερθείσες ιδιότητες έχουν 
επίσης αξιοσημείωτη επιρροή στη δημιουργία σχέσεων και αποτελούν επομένως ένα 
κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον και όταν εργαζόμαστε με ομάδες   

Μέσα από πρακτικές όπως η παιδαγωγική θεάτρου και δραματικών τεχνών  οι εκπαιδευτές 
μπορούν να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να βιώσουν και να πραγματώσουν τις δικές 
τους ιδέες με τη βοήθεια της δικής τους εμπειρίας εαυτού  Το να βρίσκονται σε άγνωστες 
καταστάσεις και σενάρια βοηθά τους συμμετέχοντες να διευρύνουν τα όριά τους  Είναι 
σημαντικό να τους βοηθήσετε να προσδιορίσουν τα ενδιαφέροντά τους  τις ικανότητες και τα 
δυνατά τους σημεία  και να τους προσκαλέσετε να τα συμπεριλάβουν στο έργο τους  Το 
τελευταίο μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να πιστέψουν στον εαυτό τους  



22 
 

Οι ασκήσεις παιδαγωγικής θεάτρου και δραματικών τεχνών μπορούν να αξιοποιηθούν στο 
πλάνο του μαθήματος σύμφωνα με το αντικείμενο του μαθήματος  Αυτές οι ασκήσεις μπορεί 
να αφορούν φυσικούς ή μη-φυσικούς χαρακτήρες  Η δημιουργική γραφή  για παράδειγμα  ως 
μη-φυσική άσκηση μπορεί να είναι βοηθητική σε πολλά διαφορετικά επίπεδα  Ενισχύει τις 
δεξιότητες γραφής των συμμετεχόντων ενώ τους εμπνέει να δημιουργήσουν και να 
αφηγηθούν μία ιστορία βασισμένη στη φαντασία τους  Μπορούν να δημιουργήσουν σενάρια 
σε φανταστικά μέρη  όπου ίσως αισθάνονται ελεύθεροι και ασφαλείς  Φυσικές ομαδικές 
ασκήσεις και ζέσταμα  από την άλλη  έχουν τεράστια επίδραση στη δημιουργία της ομάδας 
και βοηθούν επίσης τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν βαθύτερη ενημερότητα του εαυτού 
και του σώματος  Για παράδειγμα  μέσα από ασκήσεις ανάληψης ρόλων οι συμμετέχοντες 
αναλαμβάνουν νέους ρόλους και βιώνουν τα διαφορετικά επίπεδα του να είναι κάποιος άλλος  
με τη χρήση πρωτότυπης έκφρασης  Ο αναστοχασμός σε αυτή την εμπειρία και στο πώς τη 
βίωσαν είναι ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς την ανθεκτικότητα   

Η μουσική επίσης επηρεάζει την ψυχική μας υγεία  Μπορεί να βελτιώσει επικοινωνιακές 
δεξιότητες και να βελτιώσει τη διάθεσή μας  Το άκουσμα μουσικής μπορεί να μειώσει το στρες 
και το άγχος  Η δημιουργία μουσικής πάει ένα βήμα παρακάτω και συνθέτει όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω με τη δημιουργικότητα και την ατομικότητα  το οποίο οδηγεί σε βελτιωμένη 
ανθεκτικότητα  Η ενθάρρυνση των συμμετεχόντων να εκφραστούν με τη δική τους φωνή σε 
ασφαλές περιβάλλον τους κάνει να αισθάνονται εμπλεγμένοι στο πολιτισμικό πλαίσιο  Ειδικά 
σε μαθήματα εκμάθησης γλωσσών ο συνδυασμός της φωνής με τη γλώσσα μπορεί να δώσει 
στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες ενώ τους 
στηρίζει στη διαδικασία μάθησης  Η μάθηση μέσα από το τραγούδι μπορεί να αναπτύξει την 
αυτό-εκτίμηση  το οποίο κάνει πιο ευχάριστη την μαθησιακή εμπειρία  

 

Ψ ικο  π ροι και α -απο ελεσμα ικ η α 
 

Ένας σημαντικός πυλώνας στην παιδαγωγική και θεραπευτική δουλειά είναι η αναγνώριση και 
η ενεργοποίηση των ψυχικών πόρων του μαθητή και η παραγωγική χρήση τους για της 
εκπαιδευτική και θεραπευτική διαδικασία  Ομοίως  όσον αφορά το ερώτημα του πώς να 
αντιμετωπίσουμε κρίσιμες στιγμές στη ζωή μας  βοηθά από πλευράς της έρευνας για την 
ανθεκτικότητα να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ήδη υπάρχουσες ικανότητες  δυνατά 
σημεία και ιστορίες επιτυχίας  παρά σε υποτιθέμενα ελλείμματα  Μία στάση προσανατολισμού 
προς τους ψυχικούς πόρους προωθεί την ενίσχυση και επέκταση των δεξιοτήτων  ενισχύει 
την αυτό-εκτίμηση  το θάρρος και την ευχαρίστηση της προσέγγισης νέων προκλήσεων  και 
προσφέρει έτσι την ευκαιρία για νέες εμπειρίες αυτό-αποτελεσματικότητας  Στο πεδίο της 
εκπαίδευσης  για παράδειγμα  έχει αποδειχτεί ότι οι εκπαιδευτικοί που εστίαζαν την προσοχή 
τους περισσότερο στους ψυχικούς πόρους των συμμετεχόντων παρατηρούσαν επίσης 
γρηγορότερα μαθησιακή επιτυχία και υψηλότερη κινητοποίηση για μάθηση μεταξύ των 
μαθητών τους Renolder et al 2012  32  Petermann and Schmidt 2018  101  

Ο προσανατολισμός προς τους ψυχικούς πόρους υποθέτει ότι κάθε άτομο έχει 
ικανοποιητικές δυνατότητες να λύσει ένα πρόβλημα  αλλά δεν τις χρησιμοποιεί επί του 
παρόντος επειδή υπάρχουν λόγοι να τους αφήσει αναξιοποίητους Renolder et al 2012  
32). 

Μία στάση προσανατολισμού προς τους ψυχικούς πόρους  περιλαμβάνει επίσης την 
ικανότητα του ατόμου να δείξει εκτίμηση  σεβασμό και κατανόηση προς τον εαυτό και για 
τους άλλους  Το βασικό θεώρημα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι ως άτομα χαίρουν πρωτίστως 
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εκτίμησης για την αξία τους και ότι οι πράξεις τους στην καλύτερη περίπτωση απορρίπτονται 
ή αποδοκιμάζονται  ibid  33  

Οι ψυχικοί πόροι μπορούν να αναγνωριστούν και να προωθηθούν όχι μόνο στο άτομο 
μεμονωμένα  αλλά και σε βοηθητικές και ενισχυτικές σχέσεις και έμπιστα πρόσωπα του 
παρόντος ή του παρελθόντος  είτε είναι η στήριξη από τον παππού και τη γιαγιά  μία στενή 
σχέση μεταξύ αδελφών  πιστοί και αξιόπιστοι φίλοι  ή ένα δάσκαλος ή εκπαιδευτής που 
μοιράζεται μία οπτική και ενδυναμώνει το άτομο  Ως αποκαλούμενα πρόσωπα-πόροι  συχνά 
αναλαμβάνουν ένα σημαντικό ρόλο υποστήριξης  ενθάρρυνσης ή πηγής έμπνευσης στις ζωές 
αυτών που τους αφορά άμεσα  αναπληρώνουν ελλείμματα στην εμπειρία και είναι συχνά 
αποφασιστικής σημασίας για την υπερνίκηση κρίσεων και την εύρεση νέων λύσεων Renolder 
et al 2012  33  Η ποιότητα της σχέσης με τέτοιου είδους υποστηρικτικά πρόσωπα 
εμπιστοσύνης μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως σχεσιακός πόρος  καθώς τέτοιες εμπειρίες 
έχουν ωφέλιμη επίδραση στην ψυχολογική σταθερότητα και τις συνθήκες διαβίωσης του 
ατόμου  Ένα τέτοιο δίκτυο πόρων μπορεί να αξιοποιηθεί στο εκπαιδευτικό  συμβουλευτικό ή 
παιδαγωγικό έργο με τους συμμετέχοντες και μπορεί να επεκταθεί και να συμπυκνωθεί όπου 
χρειάζεται  ώστε να ανακαλυφθούν και να υποκινηθούν νέες λύσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης   

Τα άτομα με έκδηλη ανθεκτικότητα συνήθως χρησιμοποιούν τους ψυχικούς πόρους ή το 
προσωπικό τους δίκτυο πόρων  πολύ αποτελεσματικά στη διαχείριση κρίσεων  Κάθε θετική 
εμπειρία προβλημάτων που έχουν επιλυθεί  στόχων που έχουν κατακτηθεί και νέων 
δυνατοτήτων στη ζωή ενισχύει την εμπιστοσύνη στις ικανότητες του ατόμου και δημιουργεί 
αυτοπεποίθηση ώστε το άτομο να είναι ικανό να αποκτήσει τον έλεγχο της ζωής του  Η 
εμπειρία της αυτό-αποτελεσματικότητας προωθεί την αυτό-πεποίθηση και την αυτό-
εκτίμηση  όπως και την ανάπτυξη μίας σταθερής αυτό-εκτίμησης  Όλες μαζί αυτές οι αυτό-
ικανότητες μπορούν να θεωρηθούν τα θεμελιώδη στοιχεία στην ανάπτυξη μίας καλής 
ανθεκτικότητας Brüderl et al  2015  115  

Με στόχο ένα πρόγραμμα ασκήσεων που θα προωθούν την ανθεκτικότητα για τους 
συμμετέχοντες στη βασική εκπαίδευση  είναι επομένως ενδεδειγμένο να προωθούνται 
δεξιότητες που ενισχύουν το εγώ και εμπειρίες που αφορούν ψυχικούς πόρους  μέσα από 
ασκήσεις και παιχνίδια μάθησης  τα οποία έχουν περιγραφεί λεπτομερώς στους έξι τομείς της 
ανθεκτικότητας που αναλύθηκαν παραπάνω  
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 τους στόχους
 τα κεφάλαια και τις δεξιότητες που 

καλύπτουν
 

 Εν
η

ες 
Σ

οι 
Κε

λαια 
Δεξι

η
ες βασικ

ς 
εκπα

δε
σης 

Δεξι
η

ες σ
νδεδεμ

νες με 
ο

ς 
ομε

ς ανθεκ
ικ

η
ας 

Συναισθήματα
 

θυμικό 
και 

αισθήματα 

▪ 
Η ικανότητα αναγνώ

ρισης και 
έκφρασης 

μίας 
συναισθηματικής κατάστασης  

▪ 
Η ικανότητα αναγνώ

ρισης της 
σπουδαιότητας 

του 
θυμικού 

και τω
ν σχέσεω

ν σε θετικές 
στιγμές 

και 
η 

υπερνίκηση 
εμποδίω

ν 
▪ 

Η 
κατανόηση 

τω
ν 

κρίσιμου 
ρόλου τω

ν συναισθημάτω
ν και 

του 
θυμικού 

στο 
εργασιακό 

περιβάλλον 
▪ 

Η 
αύξηση 

τω
ν 

δεξιοτήτω
ν 

έκφρασης 
του 

εσω
τερικού 

κόσμου 
σε 

προφορικό 
και 

γραπτό επίπεδο  

Κεφάλαιο 
1 

 
Συναισθήματα 

και 
αισθήματα 
Κεφάλαιο 

2 
 

Θυμικό 
Κεφάλαιο 

3 
 

Θυμικό 
και 

συναισθήματα στο 
χώ

ρο εργασίας  

▪ 
Ανάγνω

ση και 
γραφή 

▪ 
Επικοινω

νία 
▪ 

Μ
άθηση 

και 
ήπιες 
δεξιότητες 

▪ 
Αριθμητική 

▪ 
Ενσω

μάτω
ση 

στο 
εργασιακό 
περιβάλλον  
 

▪ 
Η 

ικανότητα 
έκφρασης 

συναισθημάτω
ν 

▪ 
Η 

ικανότητα 
αναγνώ

ρισης 
τω

ν 
συναισθημάτω

ν 
τω

ν 
άλλω

ν 
▪ 

Η 
κατανόηση 

της 
σπουδαιότητας του θυμικού 
στη ζω

ή 
▪ 

Η κατανόηση του ρόλου τω
ν 

συναισθημάτω
ν 

και 
του 

θυμικού 
στο 

εργασιακό 
περιβάλλον 
 

Επίγνω
ση 

του 
σώ

ματος 
και 

διαχείριση άγχους 

▪ 
Η εμπειρία ευεξίας στο σώ

μα 
του ατόμου  

▪ 
Η 

αντίληψ
η 

της 
σύνδεσης 

μεταξύ 
υγιούς

 σώ
ματος και 

ευεξίας 

Κεφάλαιο 
1 

 
Η 

δική 
μου 

εικόνα 
σώ

ματος 

▪ 
Υγεία 

και 
φροντίδα 

▪ 
Ιδιότητα 

του 
πολίτη 
 

▪ 
Η 

απόκτηση 
εμπιστοσύνης 

στις ικανότητες του σώ
ματος 

▪ 
Η φροντίδα του εαυτού και 
του σώ

ματος  
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▪ 
Η 

αντίληψ
η 

τω
ν 

ψ
υχικώ

ν 
πόρω

ν 
για 

ευεξία 
και 

τω
ν 

προτεινόμενω
ν 

δράσεω
ν 

σε 
περίπτω

ση βίω
σης στρες 

▪ 
Η 

εξάσκηση 
της 

ενσυνειδητότητας 
▪ 

Η 
αντίληψ

η 
της 

σπουδαιότητας της σω
ματικής 

άσκησης 
και 

του 
πόσο 

προσβάσιμη είναι 
▪ 

Η 
αντίληψ

η 
της 

σύνδεσης 
μεταξύ 

της 
ευεξίας 

και 
της 

ανοιχτής 
διάθεσης 

προς 
τη 

μάθηση  

Κεφάλαιο 2 
 Μ

έρη 
ευεξίας 

 
Χαρτογράφηση 
Κεφάλαιο 

3 
 

Η 
ιστορία της φύσης 
Κεφάλαιο 4 

 Το 
πλάνο 

μου 
για 

σω
ματική άσκηση  

▪ 
Η 

αντίληψ
η 

της 
σύνδεσης 

σώ
ματος-μυαλού  

▪ 
Η 

αναγνώ
ριση 

πρώ
ιμω

ν 
σημάτω

ν 
ψ

υχικού
σω

ματικού 
στρες 

και προτάσεις για δράση σε 
τέτοιες περιπτώ

σεις  
▪ 

Η 
γνώ

ση 
τεχνικώ

ν 
χαλάρω

σης και η ικανότητα 
εφαρμογής τους  

▪ 
Η γνώ

ση τρόπω
ν απόκτησης 

και 
διατήρησης 

σω
ματικής 

και ψ
υχικής υγείας   

     
Αυτό-αξιολόγηση 
και 
προσανατολισμός 
στην 

επίλυση 
προβλημάτω

ν 

▪ 
Η κατανόηση του οφέλους που 
προσφέρει η ανθεκτικότητα 

▪ 
Η 

μάθηση 
ενός 

τρόπου 
αφήγησης 

προσω
πικώ

ν 
ιστοριώ

ν
 

ανάλυσης 
τω

ν 
στοιχείω

ν 
επιτυχίας 

και 
υπερνίκησης δυσκολιώ

ν 
▪ 

Η 
κατανόηση 

της 
σπουδαιότητας 

τω
ν 

δικαιω
μάτω

ν
 καθηκόντω

ν και 
της κοινω

νικής ευθύνης  

Κεφάλαιο 
1 

 
Το 

αλφαβητάρι 
της 

ανθεκτικότητας  
Κεφάλαιο 

2 
 

Οι 
κανόνες της τάξης 
μας  
Κεφάλαιο 

3 
 

Η 
δική 

μου 
ιστορία 

επιτυχίας  

▪ 
Υγεία 

και 
φροντίδα 

▪ 
Ανάγνω

ση και 
γραφή 

▪ 
Ιδιότητα 

του 
πολίτη 
 

▪ 
Η 

βελτίω
ση 

της 
αυτό-

αντίληψ
ης 

εσω
τερικού 

διαλόγου
 

αύξηση 
της 

εκτίμησης 
του 

εαυτού 
και 

κατανόηση τω
ν ικανοτήτω

ν
 

δεξιοτήτω
ν

 
πόρω

ν 
και 

δυνατοτήτω
ν  

▪ 
Η φροντίδα του εαυτού  

▪ 
Η 

θέαση 
του 

εαυτού 
ω

ς 
δυνατού

 ανθεκτικού ατόμου 
ώ

στε να παραμείνει ικανό σε 
δύσκολες 

στιγμές 
και 

ο 
προσανατολισμός 

στην 
επίλυση προβλημάτω

ν  
▪ 

Η απόκτηση επιβεβαιω
τικής 

στάσης προς το δικαίω
μα σε 
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μια 
χαρούμενη 

και 
επιτυχημένη ζω

ή  
▪ 

Η διεκδίκηση τω
ν αναγκώ

ν
 

επιθυμιώ
ν και προσδοκιώ

ν με 
κατάλληλο τρόπο  

▪ 
Η 

κατανόηση 
τω

ν 
ισχυρώ

ν 
δεσμώ

ν 
τω

ν 
αναγκώ

ν 
του 

ατόμου με εκείνες τω
ν άλλω

ν 
και της σπουδαιότητας τω

ν 
κανόνω

ν στη βάση τους  
Κοινω

νικές 
δεξιότητες 

και 
σχέσεις 

▪ 
Η αναγνώ

ριση και έκφραση τω
ν 

προσω
πικώ

ν 
αισθημάτω

ν
 

εμπειριώ
ν

 συμπεριφορώ
ν  

▪ 
Η κατανόηση και ενσυναίσθηση 
με 

τα 
αισθήματα 

και 
τις 

εμπειρίες τω
ν άλλω

ν  
▪ 

Η 
μάθηση 

ενός 
τρόπου 

έκφρασης 
εκτίμησης 

προς 
τους άλλους  

▪ 
Η 

κατανόηση 
της 

σύνδεσης 
μεταξύ τω

ν ανθρώ
πω

ν και του 
περιβάλλοντός τους  

▪ 
Η 

ανάπτυξη 
και 

διατήρηση 
θετικώ

ν κοινω
νικώ

ν σχέσεω
ν  

 

Κεφάλαιο 1 
 Άκου 

προσεκτικά
 

μην 
ακούς απλά

  
Κεφάλαιο 

2 
 

Κανένας 
άνθρω

πος 
δεν 

είναι νησί  
Κεφάλαιο 

3 
 

Βάζοντάς τα όλα 
μαζί  

▪ 
Υγεία 

και 
φροντίδα 

▪ 
Αριθμητική 

▪ 
ΤΠΕ 

▪ 
Επικοινω

νία 
▪ 

Τέχνες 
και 

πολιτισμός 
▪ 

Ελληνικά 
 

▪ 
Αυτεπίγνω

ση 
▪ 

Κοινω
νική ενημερότητα  

▪ 
Ενσυναίσθηση 

▪ 
Αυτό-διαχείριση 

▪ 
Επικοινω

νιακές δεξιότητες 
▪ 

Σχεσιακές δεξιότητες 
▪ 

Δημιουργία σχέσεω
ν 

 

Ανάπτυξη 
της 

δημιουργικότητας  
▪ 

Ο 
σχεδιασμός 

σκηνώ
ν 

βάσει 
ιστοριώ

ν ανθεκτικότητας  
▪ 

Η 
ανάπτυξη 

προσω
πικώ

ν 
ιστοριώ

ν  

Κεφάλαιο 
1 

 
Αδειάστε 

τη 
σκηνή

 
Κεφάλαιο 

2 
 

Οι 
κύβοι 

της 
αφήγησης  
Κεφάλαιο 

3 
 

Οπτική αφήγηση  

▪ 
Επικοινω

νία 
▪ 

Ανάγνω
ση και 

γραφή  
▪ 

ΤΠΕ 
▪ 

Αριθμητική  
▪ 

Τέχνες 
και 

πολιτισμός  

▪ 
Η 

ανάπτυξη 
δεξιοτήτω

ν 
διερεύνησης  

▪ 
Η συζήτηση για αισθήματα 
και 

συναισθήματα 
ενώ

 
αναπαριστούν 

διάφορες 
σκηνές  
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Κεφάλαιο 
4 

 
Θέατρο από χαρτί  
 

▪ 
Ενσω

μάτω
ση 

το εργασιακό 
περιβάλλον  

▪ 
Εκμάθηση 
soft skills 

Ψ
υχικοί 

πόροι 
και 

αυτό-
αποτελεσματικότητα 

▪ 
Η 

ικανότητα 
να 

κατονομάζονται 
υποστηρικτικά 

και 
παρεμποδιστικά γεγονότα και 
εμπειρίες  

▪ 
Η αναγνώ

ριση και κατονομασία 
προσω

πικώ
ν ψ

υχικώ
ν πόρω

ν  
▪ 

Το 
μοίρασμα 

προσω
πικώ

ν 
στρατηγικώ

ν 
αντιμετώ

πισης 
με τους άλλους  

Κεφάλαιο 
1 

 
Σταυροδρόμια στο 
κυλικείο 
Κεφάλαιο 

2 
 

Κλειδιά και πόρτες 
Κεφάλαιο 

3 
 

Αντικείμενα με μια 
ιστορία μας

 

▪ 
Ανάγνω

ση και 
γραφή  

▪ 
Επικοινω

νία 
▪ 

Τέχνες 
και 

πολιτισμός  
▪ 

Αριθμητική 

▪ 
Η ανακάλυψ

η και εστίαση σε 
ικανότητες 

και 
ψ

υχικούς 
πόρους  

▪ 
Η 

προώ
θηση 

της 
αυτό-

πεποίθησης  
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 Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μία επισκόπηση για τις πτυχές της ανθεκτικότητας που καλύπτονται τα κεφάλαια

 τις ιστορίες και τη 
διασταύρω

ση τω
ν πτυχώ

ν της ανθεκτικότητας με τις δεξιότητες βασικής εκπαίδευσης
 επιτρέποντάς σας να επιλέξετε εύκολα τα 

κεφάλαια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το στόχο σας
 

 Π
 

ανθεκ
ικ

η
ας 

Κε
λαιο 

Ισ
ορ

α 
Αν

γν
ση 

και γρα
 

Αριθμη
ικ

 
ΤΠΕ 

Ιδι
η

α 
ο

 
πολ

η 

Επικοιν
ν

α 
Ελληνικ

 
Τ

νες και 
πολι

ισμ
ς 

Ενσ
μ

ση 
σ

ο 
ρο 

εργασ
ας 

Υγε
α και 

ρον
δα 

Μ
θηση 

και soft 
skills 

Συναισθήματα
 θυμικό και 
αισθήματα 

Συναισθήμα
τα 

Σιμόν 
(Sim

one) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Θυμικό 
Ουτε Ute

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Συναισθήμα
τα στο 
εργασιακό 
περιβάλλον 

Το 
χαμόγελο 
στο 
πρόσω

πό 
μου 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Επίγνω
ση 

του σώ
ματος 

και διαχείριση 
άγχους  

Η δική μου 
εικόνα 
σώ

ματος 

Ακμάζοντα
ς στη φύση 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Μ
έρη 

ευεξίας 
 

Χαρτογράφ
ηση 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Η ιστορία 
της φύσης 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Το πλάνο 
μου για 
σω

ματική 
άσκηση  

Υποχρεω
τι

κή χρήση 
μάσκας 
στο 
λεω

φορείο 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Αυτό-
αξιολόγηση 
και 
προσανατολι
σμός στην 
επίλυση 
προβλημάτω

ν 

Το 
αλφαβητάρι 
της 
ανθεκτικότ
ητας 

Η δική μου 
κορονο-
ιστορία 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Οι κανόνες 
της τάξης 
μας 

Υποχρεω
τι

κή χρήση 
μάσκας 
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στο 
λεω

φορείο  
Η δική μου 
ιστορία 
επιτυχίας 

Η δική μου 
κορονο-
ιστορία  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Κοινω
νικές 

δεξιότητες 
και σχέσεις 

Άκου 
προσεκτικά

 
μην ακούς 
απλά

 

Έ
να νέο 

ψ
ηφιακό 

κεφάλαιο 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Κανένας 
άνθρω

πος 
δεν είναι 
νησί 

Το 
χαμόγελο 
στο 
πρόσω

πό 
μου 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Βάζοντάς 
τα όλα μαζί 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ανάπτυξη 
της 
δημιουργικότ
ητας 

Αδειάστε τη 
σκηνή

 
Το 
χαμόγελο 
στο 
πρόσω

πό 
μου 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Οι κύβοι της 
αφήγησης 

Παίζοντας 
στο 
σκοτάδι 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Οπτική 
αφήγηση 

Παίζοντας 
στο 
σκοτάδι 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Θέατρο από 
χαρτί 

Διάφορα 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ψ
υχικοί πόροι 

και αυτό-
αποτελεσματι
κότητα 

Σταυροδρόμ
ια στο 
κυλικείο  

Ουτε Ute
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Κλειδιά και 
πόρτες 

Παίζοντας 
στο 
σκοτάδι 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Αντικείμενα 
με μία 
ιστορία 
μας

 

Φ
αχίμα ή 

Ζάρα 
(Fahim

a or 
Zhara) 
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Εν η α  Σ ναισθ μα α  θ μικ  και αισθ μα α 
 

Π  
ανθεκ ικ η ας 

Συναισθήματα  θυμικό και αισθήματα 

Ισ ορ ες 
ανθεκ ικ η ας 

Η ιστορία του Σιμόν εκτενής και σύντομη εκδοχή  Ουτε  Το χαμόγελο 
στο πρόσωπό μου εκτενής και σύντομη εκδοχή  

Επισκ πηση Τα συναισθήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της ζωής μας και 
ευτυχώς  πολλά επιστημονικά πεδία ολοένα και περισσότερο 
ενδιαφέρονται να προσφέρουν στην αναγνώριση και ικανοποίηση 
βασικών αναγκών  βοηθώντας μας να αντιδράσουμε σε δυσάρεστες 
συναισθηματικές καταστάσεις και να δημιουργήσουμε μία ευχάριστη 
συναισθηματική κατάσταση  οποία προκύπτει όταν εκπληρώνεται η 
αντίστοιχη βασική ανάγκη Brüderl et al  2015  75f  Τα αισθήματα  η 
σκέψη και η συμπεριφορά μας συνδέονται στενά  λ χ  
αλληλοεπηρεάζονται   
Η ανθεκτικότητα όσον αφορά τα συναισθήματα δεν εξισώνεται με το 
να μην αισθάνεται πια κάποιος αρνητικά συναισθήματα  αλλά μάλλον 
με το να είναι ικανός να ανατρέξει σε μία γνώση του πώς εμείς οι ίδιοι 
μπορούμε να επιτύχουμε μία αλλαγή προς μία θετική συναισθηματική 
κατάσταση  όταν συναντάμε αυτά τα βαθειά  βαριά συναισθήματα 
(Reivich/Shatte in Engelmann 2019, 12). 
Οι δραστηριότητες της ακόλουθης ενότητας προσπαθούν να 
διερευνήσουν τον ορισμό και την αναγνώριση των συναισθημάτων και 
όλων των σχετικών τους πτυχών  ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις με 
άλλους ή πλαίσια όπως το εργασιακό περιβάλλον 

Μαθησιακο  σ οι ▪ Η ικανότητα αναγνώρισης και έκφρασης μίας συναισθηματικής 
κατάστασης  

▪ Η ικανότητα αναγνώρισης της σπουδαιότητας του θυμικού και 
των σχέσεων σε θετικές στιγμές και η υπερνίκηση εμποδίων 

▪ Η κατανόηση των κρίσιμου ρόλου των συναισθημάτων και του 
θυμικού στο εργασιακό περιβάλλον 

▪ Η αύξηση των δεξιοτήτων έκφρασης του εσωτερικού κόσμου σε 
προφορικό και γραπτό επίπεδο 

Λ ξεις-κλειδι  Συναισθήματα  αισθήματα  σχέσεις  ενσυναίσθηση  εσωτερικός κόσμος 
Επισκ πηση ν 
διδακ ικ ν 
κε αλα ν 

Η ενότητα είναι δομημένη γύρω από τρία κεφάλαια:  
▪ Κε λαιο   Σ ναισθ μα α και αισθ μα α  οι μαθητές 

προσκαλούνται να αναγνωρίσουν συναισθήματα  πρώτον στην 
ιστορία που θα διαβάσουν ακούσουν και δεύτερον στη ζωή 
τους  επιτρέποντάς τους να εκφράσουν συναισθήματα στη 
γλώσσα που μαθαίνουν  και να αποκτήσουν νέο λεξιλόγιο  

▪ Κε λαιο   Θ μικ  οι μαθητές προσκαλούνται να 
αναγνωρίσουν τα άτομα γύρω από τον πρωταγωνιστή της 
ιστορίας και να προσδιορίσουν τον αντίκτυπο και τη 
σπουδαιότητα του θυμικού και των σχέσεων  και των σχετικών 
συναισθημάτων  τόσο στη ζωή του πρωταγωνιστή όσο και στη 
δική τους ζωή  

▪ Κε λαιο   Θ μικ  και σ ναισθ μα α σ ο ρο εργασ ας  οι 
μαθητές θα κατανοήσουν τη σπουδαιότητα των συναισθημάτων 
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σε κάποια επαγγέλματα και κατά πόσο το θυμικό είναι ζωτικής 
σημασίας σε αυτό το πλαίσιο  

 
Το μαθησιακό μονοπάτι που έχει δομηθεί επιτρέπει την εστίαση των 
μαθητών στις εμπειρίες ζωής τους και τους παρέχει εργαλεία και 
λεξιλόγιο που τους βοηθούν να εκφράσουν τα αισθήματά τους  
ταυτόχρονα μαθαίνοντας όχι μόνο πώς να εκφράζουν συναισθήματα 
και αισθήματα στη δεύτερη γλώσσα τους  αλλά και να σκέφτονται τη 
σπουδαιότητα αυτών στην καθημερινότητά τους και να παρέχουν 
έμπνευση για τη διαχείριση συναισθημάτων και την κατανόηση του 
πόσο επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή και πόσο χρήσιμα ή 
δύσκολα είναι στη διαχείρισή τους  
Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
μεθόδους: 

▪ Ομιλία 
▪ Ακοή 
▪ Οπτική μάθηση 
▪ Συνεργατική μάθηση 
▪ Γραφή 
▪ Μάθηση μεταξύ ομότιμων  
▪ Αφήγηση 
▪ Παιχνίδι ρόλων 

Προ σεις για ην 
ε αρμογ  ης 
διδασκαλ ας ο  
κε αλα ο   

Πριν την ενασχόληση με τα 3 κεφάλαια  είναι σημαντικό: 
▪ Να συνυπολογιστεί το επίπεδο των μαθητών  
▪ Να συνυπολογιστεί η αποφυγή ενασχόλησης με τραυματικά 

γεγονότα που δεν θέλουν να μοιραστούν με όλους τους 
συμμετέχοντες  

▪ Να υπάρχει ετοιμότητα για διαχείριση πιθανώς μια συζήτησης 
ή κάποιου βαθμού συναισθηματικής δυσφορίας όταν πρόκειται 
για κάποια δύσκολη  αφήγηση  

▪ Να υπάρχει σεβασμός στη σιωπή ή έλλειψη θέλησης εάν οι 
μαθητές δεν επιθυμούν να μοιραστούν προσωπικές ιστορίες 
που συνδέονται με αρνητικά συναισθήματα  Εν προκειμένω  
συνιστάται να τους ζητήσετε νε δημιουργήσουν μία νέα ιστορία   

Δεξι η ες 
σ νδεδεμ νες με 
ην σ γκεκριμ νη 

π  ης 
ανθεκ ικ η ας  

▪ Η ικανότητα έκφρασης συναισθημάτων 
▪ Η ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων 
▪ Η κατανόηση της σπουδαιότητας του θυμικού στη ζωή 
▪ Η κατανόηση του ρόλου των συναισθημάτων και του θυμικού 

στο εργασιακό περιβάλλον 
Δεξι η ες 
βασικ ς 
εκπα δε σης 
σ νδεδεμ νες με 
ις ακ λο θες 

π ς 

▪ Ανάγνωση και γραφή 
▪ Επικοινωνία 
▪ Μάθηση και Ήπιες Δεξιότητες Soft-skills) 
▪ Αριθμητική 
▪ Ενσωμάτωση στο εργασιακό περιβάλλον   

Αξιολ γηση Στο τέλος της ενότητας  μπορείτε να προτείνετε μία ανεπίσημη 
δραστηριότητα για να κατανοήσετε αν οι κύριοι στόχοι έχουν 
επιτευχθεί: 
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▪ Κεφάλαιο 1: Σχετικά με τα συναισθήματα  μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ξανά τα συναισθήματα που βοηθήσατε τους 
μαθητές να ορίσουν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και 
να τους βάλετε να φτιάξουν εκ νέου τον ορισμό στη δεύτερη 
γλώσσα και να τα αντιστοιχίσουν σε συγκεκριμένες εικόνες και 
χαμόγελα  κατανοώντας έτσι αν το κεντρικό νόημά τους έχει 
κατακτηθεί  

▪ Κεφάλαιο 2: Σχετικά με το θυμικό  μπορείτε να ζητήσετε από 
τους συμμετέχοντες στο τέλος κάθε κεφαλαίου να κάνουν μία 
αναφορά σε κάποιο παράδειγμα το οποίο μπορεί να συγκριθεί 
με την ιστορία που μόλις διάβασαν άκουσαν επεξεργάστηκαν  

▪ Κεφάλαιο 3: Επίσης  στο κεφάλαιο 3  μπορείτε να ζητήσετε από 
τους συμμετέχοντες να σκεφτούν για τη δική τους δουλειά και 
να δείτε αν η ανάλυση που έχουν κάνει μπορεί να επαναληφθεί 
στη δική τους περίπτωση μόνο αν επιθυμούν να εμβαθύνουν ή 
να μοιραστούν την προσωπική τους ιστορία φυσικά  

 

Κε λαιο  Σ ναισθ μα α και αισθ μα α 
 

Εισαγ γ  Αυτό το κεφάλαιο είναι δομημένο γύρω από τα συναισθήματα και τη 
σπουδαιότητα της αναγνώρισης και του προσδιορισμού τους  Ξεκινώντας 
από μία πραγματική ιστορία ανθεκτικότητας και θετικών συναισθημάτων  
οι εκπαιδευτές έχουν στη διάθεσή τους διάφορες ασκήσεις  διαιρεμένες 
σύμφωνα με το γλωσσικό επίπεδο  τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για την βελτίωση της αυτεπίγνωσης των μαθητών και της 
δυνατότητάς τους να επικοινωνούν τα συναισθήματά τους  Η ιστορία 
προέρχεται από έναν επιτυχημένο ενήλικο μαθητή και θα βοηθήσει τους 
μαθητές να ενισχύσουν τη θετική τους προσέγγιση προς τη δια βίου μάθηση  

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η αναγνώριση συναισθημάτων δικών τους και των άλλων  σε μια 
δεύτερη γλώσσα  

▪ Η ικανότητα έκφρασης συναισθημάτων 
▪ Η εκμάθηση συγκεκριμένου λεξιλογίου που αφορά τα συναισθήματα  
▪ Η κατανόηση της σπουδαιότητας της ικανότητας έκφρασης και 

αναγνώρισης συναισθημάτων στην καθημερινότητα 
Προσδοκ με
νες 
δεξι η ες 

▪ Χρήση συγκεκριμένου λεξιλογίου που συνδέεται με το πλαίσιο  
▪ Αναγνώριση συναισθημάτων 

Ασκ σεις Άσκηση  Διαβάστε την ιστορία του Simone απλοποιημένη μορφή   
 
Άσκηση  Αναγνωρίστε συναισθήματα 
 
Ξεκινήστε μία ομαδική συζήτηση ζητώντας από τους συμμετέχοντες να 
προσδιορίσουν ποια συναισθήματα αισθάνεται κυρίως ή θεωρούνται ότι 
αισθάνεται  ο Simone στην ιστορία του   
 
Για να υποστηρίξετε τους συμμετέχοντες στον προσδιορισμό των 
συναισθημάτων  συστήνεται να δείξετε επίσης μία λίστα με την ονομασία 
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των συναισθημάτων  βοηθώντας τους έτσι να στη διαδικασία του 
προσδιορισμού  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη λίστα: 

▪ Ευτυχία 
▪ Φόβος 
▪ Χαρά 
▪ Λύπη 
▪ Περηφάνια 
▪ Έκπληξη 
 

Αφού προσδιορίσουν τα δύο συναισθήματα που αισθάνεται κυρίως ο 
πρωταγωνιστής ευτυχία και λύπη  οι συμμετέχοντες καλούνται να τα 
ορίσουν στη δεύτερή τους γλώσσα  

 
Μπορείτε να εξηγήσετε ότι η ε α συνήθως συνοδεύεται από ένα 
αίσθημα ηρεμίας  ευφορίας χαμόγελο  γέλιο ή απόλαυση  Μπορείτε να 
περιγράψετε ότι πίσω από την ευτυχία του Σιμόν υπάρχει ένα αίσθημα 
εγγύτητας με την οικογένεια και τους εκπαιδευτές του  ικανοποίησης από 
την απόκτηση ενός πτυχίου και προσήλωσης σε μία δραστηριότητα 
μελέτη  Μπορείτε να προτείνεται κάποιες λέξεις στους μαθητές για την 

περιγραφή της ευτυχίας  όπως Αγάπη  Ανακούφιση  Διασκέδαση  Χαρά  
Περηφάνια  Ενθουσιασμός  Γαλήνη  Ικανοποίηση  

Η λ πη μπορεί να σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο γεγονός αλλά κάποιες 
φορές δεν υπάρχει ένας μοναδικός λόγος πίσω από αυτή και ο 
προσδιορισμός των αιτιών της μπορεί να μην είναι εύκολος  Για παράδειγμα  
ο Σιμόν μπορεί να την αντιλαμβάνεται λόγω των λαθών του παρελθόντος 
που τον οδήγησαν σε ένα καθεστώς κράτησης  Μπορείτε να προτείνεται 
κάποιες λέξεις για την περιγραφή της λύπης  όπως Μοναχικός  
Απογοητευμένος  Απελπισμένος  Δυστυχής  Χαμένος  Προβληματισμένος  
Πληγωμένος  

Αν έχετε παραπάνω χρόνο στη διάθεσή σας  μπορείτε επίσης να εξηγήσετε 
και να συζητήσετε τα υπόλοιπα συναισθήματα  ακόμη κι αν δεν 
εμφανίζονται στην ιστορία του Σιμόν  Μπορεί επίσης να αποφασίσετε να 
μην ασχοληθείτε με την ευτυχία και τη λύπη και να ξεκινήσετε απευθείας 
με τα άλλα συναισθήματα  

 
Άσκηση  Έκφραση συναισθημάτων  
 
Ξεκινήστε με την περιγραφή μη-λεκτικών τρόπων έκφρασης αισθημάτων 
και πιθανούς τρόπους αναγνώρισής τους  Θα πρέπει να εστιάσετε στη 
γλώσσα του σώματος  τη στάση του σώματος  τις εκφράσεις του προσώπου 
και τις χειρονομίες   

Ύστερα μοιράστε του συμμετέχοντες σε δύο ομάδες και ζητήστε τους να 
καθίσουν σε δύο ημικύκλια  Αναθέστε ένα από τα συναισθήματα που 
συζητήθηκαν στην προηγούμενη άσκηση Ευτυχία  Φόβος  Χαρά  Λύπη  
Περηφάνια  Έκπληξη και άλλα συναισθήματα που θα θέλατε  σε έναν από 
τους συμμετέχοντες της ομάδας 1  χωρίς να το γνωρίζουν οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες της ομάδας 1   
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Αυτός ή πρέπει να αναπαραστήσει το αίσθημα χωρίς να μιλήσει  Οι άλλοι 
συμμετέχοντες της ομάδας 1 παρακολουθούν την αναπαράσταση και 
προσπαθούν να αναγνωρίσουν το αίσθημα σε 30 δευτερόλεπτα  Αν κάποιος 
μαντέψει το συναίσθημα  ξεκινήστε το χειροκρότημα και αποδώστε 10 
βαθμούς στην ομάδα 1  Αν η ομάδα 1 δεν αναγνωρίσει το συναίσθημα  η 
ομάδα δύο μπορεί να μαντέψει μία φορά για να προσπαθήσει να κλέψει τους 
10 βαθμούς  Μετά είναι η σειρά της ομάδας 2 να κάνει μία αναπαράσταση  Η 
πρώτη ομάδα που φτάνει τους 50 βαθμούς είναι η νικήτρια του παιχνιδιού  
 
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ενθαρρύνει τη διαμοίραση παρατηρήσεων και 
απόψεων των συμμετεχόντων και να εστιάζει στους τρόπους αναγνώρισης  
τις σύνοδες δυσκολίες και δεξιότητες για την ανακάλυψη του βάθους των 
αισθημάτων και τη σχέση τους με την ανθρώπινη προσωπικότητα   

Άσκηση  Aναπαράσταση συναισθημάτων 

Εναλλακτικά  μπορεί να αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε μία λεκτική 
εκδοχή της άσκησης 3  χρησιμοποιώντας το λόγο  αντί να χρησιμοποιείτε 
απλά μη-λεκτικές εκφράσεις   

Ζητήστε από έναν συμμετέχοντα της ομάδας 1 να αναπαραστήσει ή απλά να 
περιγράψει ένα από το ακόλουθα συναισθήματα μπορείτε επίσης να 
σκεφτείτε και άλλα : 

▪ Ο Simone είναι ευτυχισμένος αφού συναντά τη σύζυγό του 
▪ Ο Simone είναι φοβισμένος τη μέρα πριν τις εξετάσεις του  
▪ Ο γιός του Simone είναι λυπημένος αφού πει αντίο στην πατέρα του  
▪ Ο Simone είναι περήφανος αφού έχει επιτυχία στις εξετάσεις 
▪ Η σύζυγος του Simone είναι έκπληκτη αφού λάβει ένα δώρο από το 

σύζυγό της  
 

Η ομάδα 1 διαθέτει 1 λεπτό για να μαντέψει το συναίσθημα  Σε αυτήν την 
εκδοχή της άσκησης  τα μέλη της ομάδας μπορούν να κάνουν ερωτήσεις 
στον συμμετέχοντα που κάνει την αναπαράσταση για να καταλάβουν το 
συναίσθημα  

Προσαρμογ  
ν 

ασκ σε ν 
για 
ενδι μεσο 
και 
προ ρημ ν
ο επ πεδο  

Άσκηση  Διαβάστε την ιστορία του Simone εκτενής μορφή  
 
Άσκηση  Όταν συζητάτε τα συναισθήματα που βίωσε ο Simone  
συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα flipchart και να προσπαθήσετε να 
δημιουργήσετε έναν ορισμό για το συναίσθημα από κοινού με όλη την 
ομάδα  Στο flipchart μπορείτε να σημειώνετε τις κύριες λέξεις που 
συνδέονται με τα συναισθήματα στις οποίες συμφωνούν και ή να γράψετε 
το συλλογικό ορισμό του συναισθήματος που θα ορίσουν  
 
Άσκηση  Αναθέστε ένα από αυτά τα συναισθήματα ή ελεύθερα σκεφτείτε 
άλλα συναισθήματα  σε ένα συμμετέχοντα από την ομάδα 1 χωρίς να το 
γνωρίζει η υπόλοιπη ομάδα 1: 
 

▪ Η ευτυχία του Simone αφού παραλάβει το πτυχίο πανεπιστημίου 
▪ Ο Simone μελετά για τις εξετάσεις αλλά φοβάται ότι θα αποτύχει 
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▪ Η χαρά του Simone όταν συναντά την οικογένειά του 
▪ Η λύπη του Simone  αφού πει αντίο στην οικογένειά του 
▪ Η περηφάνια του Simone αφού επιτύχει στις εξετάσεις 
▪ Η έκπληξη του Simone αφού λάβει ένα δώρο από τη σύζυγό του 

 
Άσκηση  Ζητήστε από δύο συμμετέχοντες της ομάδας 1 να 
αναπαραστήσουν ένα από τα ακόλουθα συναισθήματα μπορείτε να 
σκεφτείτε επίσης άλλα συναισθήματα : 

▪ Ο Simone και η σύζυγό του συναντιούνται και είναι γεμάτοι χαρά  
▪ Ο Simone αποθαρρύνεται πριν τις εξετάσεις του και ο εκπαιδευτής 

του προσπαθεί να τον καθησυχάσει 
▪ Ο γιός του Simone είναι λυπημένος αφού πει αντίο στον πατέρα του 

αλλά ο Simone προσπαθεί να του φτιάξει το κέφι 
▪ Ο Simone και ο εκπαιδευτής του είναι περήφανοι αφού ο Simone 

επιτύχει στις εξετάσεις  
 
Οι δύο χαρακτήρες μπορεί να έχουν το ίδιο συναίσθημα ή αντίθετα 
συναισθήματα  

Σ νολικ ς 
ρ νος 

60 λεπτά 

Προ σεις 
για η 
διδασκαλ α 
ο  

κε αλα ο  

Έχετε στο νου σας ότι δεν υπάρχουν καλές και λάθος απαντήσεις ή σωστός 
τρόπος για τη διεκπεραίωση των ασκήσεων  εφόσον ο ύστατος στόχος του 
κεφαλαίου είναι να προωθήσει τις συναισθηματικές δεξιότητες των 
συμμετεχόντων και να τους κάνει να αναγνωρίσουν τα αισθήματά τους 
εγκαίρως  έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους με μεγαλύτερη 
προσοχή και φροντίδα  Με τη χρήση απλών λέξεων και εξηγήσεων  μπορείτε 
να βοηθήσετε τους μαθητές σας να βελτιώσουν την αυτεπίγνωση και την 
ευεξία τους 

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη 

▪ Ζήτημα οπτικής γωνίας 
▪ Αισθάνομαι 
▪ Γλυπτά συναισθημάτων 
▪ Αίτια και αποτελέσματα  

 

Κε λαιο  Θ μικ  
 
Εισαγ γ  Αυτό το κεφάλαιο είναι δομημένο γύρω από το θυμικό και πόσο σημαντικό 

είναι να αναγνωρίζεται η σπουδαιότητά του στη ζωή  όπως και ο 
ουσιαστικός του ρόλος στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας  Ξεκινώντας 
από μία αληθινή ιστορία ανθεκτικότητας και θυμικού προς τους άλλους  οι 
εκπαιδευτές έχουν στη διάθεσή τους διαφορετικές εμπειρίες  διαιρεμένες 
σύμφωνα με το γλωσσικό επίπεδο  τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν την ενσυναίσθηση των μαθητών τους 
και την εγγύτητά τους με άλλους  καθώς και τη δυνατότητά τους να 
επικοινωνούν ιστορίες για τον εαυτό   
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Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η κατανόηση της σπουδαιότητας του θυμικού στη ζωή και στη 
μαθησιακή διαδικασία  

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Χρήση σκέψης με όρους αιτίου-αιτιατού 
▪ Δημιουργικότητα  φαντασία στο πλαίσιο του διαλόγου και της 

αφήγησης 
Ασκ σεις Άσκηση : Αφήγηση για να τελειώσει μια ιστορία  

 
Διαβάστε την ιστορία της Ουτε απλοποιημένη μορφή  αλλά ξεκινήστε από 
το σημείο Η Ουτε Χ  δεν έμαθε να διαβάζει και να γράφει όπως πρέπει στο 
σχολείο  και σταματήστε όταν ο εγγονός της τη ρωτά Γιαγιά  μήπως δεν 
μπορείς να διαβάσεις   
 
Τώρα ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συνεχίσουν την ιστορία μέχρι να 
φτάσει στο εξής τέλος Διαβάζω μία σελίδα στον εγγονή μου και εκείνη 
διαβάζει την επόμενη  συνεχώς αλλάζοντας σειρά μεταξύ μας  Τι συνέβη 
στο ενδιάμεσο  Πώς κατάφερε η Ουτε να διαβάζει βιβλία στον εγγονό της   
 
Ζητήστε από έναν εθελοντή να ξεκινήσει με την πρώτη πρόταση για 
παράδειγμα Η Ουτε λέει την αλήθεια στον εγγονό της  Έπειτα  ο ένας 
μετά τον άλλο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνεχίσουν την ιστορία  
χρησιμοποιώντας μία πρόταση για παράδειγμα Η Ουτε αισθάνεται 
άσχημα  Αποφασίζει να μάθει να διαβάζει  Ζητά βοήθεια από ένα φιλικό 
πρόσωπο  πηγαίνει στο σχολείο  κτλ  Αν κάποιος δεν ξέρει πώς να 
συνεχίσει  το άτομο πριν από αυτόν ήν μπορεί να αλλάξει την πρόταση ή να 
ζητήσει από κάποιο άλλο μέλος να συνεχίσει.  
 
Μετά από αυτήν την άσκηση  μπορείτε να πείτε το πραγματικό τέλος της 
ιστορίας παρακολούθησε μαθήματα σε γραφείο εργασίας και έμαθε να 
διαβάζει και να γράφει στην ηλικία των 50 ετών  Τώρα ενθαρρύνει άλλα 
άτομα που δεν μπορούν να διαβάσουν  και να εξηγήσετε ότι η αγάπη για 
τον εγγονό της την έκανε να πάρει μία σημαντική απόφαση που δεν είχε 
πάρει πρωτύτερα στην επαγγελματική της ζωή: να μάθει να διαβάζει  Η 
αγάπη για τα εγγόνια της  στα οποία πλέον διαβάζει ιστορίες κάθε μέρα  
ήταν τόσο μεγάλη που την οδήγησε σε απρόσμενα αποτελέσματα  
 
Άσκηση  Κι αν   
 
Ζητήστε από την ομάδα να αλλάξει τα ακόλουθα μέρη της ιστορίας για να 
την κάνουν μία ιστορία για το θυμικό και θετικές σχέσεις:  

Οι δάσκαλοί της δεν ενδιαφέρονταν πραγματικά  � Οι δάσκαλοί της 
ενδιαφέρονταν πολύ για την καλή επίδοση της Ουτε  

 
Άσκηση  Μια ιστορία θυμικού 
 
Βάλτε τους συμμετέχοντες να καθίσουν σε ημικύκλιο με χώρο στη μέση για 
όσους θα κάνουν την αναπαράσταση  Ζητήστε από δύο συμμετέχοντες κάθε 
φορά να δημιουργήσουν ένα διάλογο χρησιμοποιώντας κάποιον από τους 
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παρακάτω συνδυασμούς προτάσεων και λέξεων μπορείτε επίσης να 
δημιουργήσετε νέες προτάσεις και λέξεις : 

▪ Σ  αγαπώ  και Ουτε  
▪ Με βοήθησες πολύ  και δάσκαλος  
▪ Μπορώ να σου ζητήσω μία χάρη  και φίλος   
▪ Σου τηλεφώνησα γιατί  και πρόβλημα   

 
Για παράδειγμα  κατά τη διάρκεια του διαλόγου  ο ένας συμμετέχων πρέπει 
να πει σ  αγαπώ  και ο άλλος συμμετέχων πρέπει να αναφέρει το όνομα 
της Ουτε  Αν ολόκληρος ο διάλογος διαρκέσει τουλάχιστον ένα λεπτό  
παίρνουν 10 βαθμούς  

Πριν ή κατά τη διάρκεια του διαλόγου  μπορούν να ζητήσουν προτάσεις από 
το κοινό για τους χαρακτήρες τους  τη σχέση τους και το τι συνέβη  αλλά θα 
χάσουν ένα βαθμό για κάθε πρόταση του κοινού  Μετά από όλες τις 
αναπαραστάσεις  το ζευγάρι με του περισσότερους βαθμούς κερδίζει  

Προσαρμογ  
ν 

ασκ σε ν 
για 
ενδι μεσο 
επ πεδο 

Άσκηση  Αν ολόκληρη η ιστορία έχει αρχή  εξέλιξη και τέλος  παίρνουν 10 
βαθμούς  

Προσαρμογ  
ν 

ασκ σε ν 
για 
προ ρημ ν
ο επ πεδο 

Άσκηση : Ο στόχος είναι να πουν όλοι οι συμμετέχοντες από μία πρόταση  
Πρέπει να κρατηθούν και να μην προβλέψουν το τέλος  και να αφήσουν τον 
τελευταίο συμμετέχοντα να ανακοινώσει την τελευταία πρόταση Διαβάζω 
μία σελίδα στον εγγονό μου και εκείνος διαβάζει την επόμενη  συνεχώς 
αλλάζοντας σειρά μεταξύ μας  
 
Άσκηση : Πραγματοποιήστε αλλαγές στην ιστορία και ζητήστε από τους 
συμμετέχοντες τι θα άλλαζε αν: 
Ο πατέρας της ήταν βίαιος και αλκοολικός  � Ο πατέρας της ήταν 

τρυφερός και της έδινε προσοχή  

Οι δάσκαλοί της δεν ενδιαφέρονταν πραγματικά  � Οι δάσκαλοί της 
ενδιαφέρονταν πολύ για την καλή επίδοση της Ουτε  

Οι συνάδελφοί της ψιθύριζαν για εκείνη  � Οι συνάδελφοί της ήταν 
ευγενικοί και καλοί φίλοι  

Άσκηση  Ζητήστε από δύο συμμετέχοντες κάθε φορά να δημιουργήσουν 
ένα διάλογο χρησιμοποιώντας κάποιον από τους παρακάτω συνδυασμούς 
προτάσεων και λέξεων μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέες προτάσεις 
και λέξεις : 

▪ Σ  αγαπώ  και βιβλίο  
▪ Με βοήθησες πολύ  και όνειρο  
▪ Σου τηλεφώνησα γιατί  και μάθημα  
▪ Μπορώ να σου ζητήσω μία χάρη  και εφημερίδα  
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Σ νολικ ς 
ρ νος 

45 λεπτά 

Προ σεις 
για η 
διδασκαλ α 
ο  

κε αλα ο  

Πριν ξεκινήσετε την ομαδική συζήτηση  υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες 
να περιμένουν τη σειρά τους όταν θέλουν να μιλήσουν και να ακούν 
προσεκτικά τα λεγόμενα των άλλων  Εξασφαλίστε ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες θα πουν κάτι  αλλά μην πιέσετε όσους δεν επιθυμούν να 
μοιραστούν προσωπικά γεγονότα  

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη  

▪ Ω ναι  φυσικά  
▪ Πες μου την ιστορία σου 
▪ Και τώρα 
▪ Από τα 40-20-10 μέχρι και το 5 

 

Κε λαιο  Σ ναισθ μα α και θ μικ  σ ο εργασιακ  περιβ λλον 
 
Εισαγ γ  Το θυμικό είναι σημαντικό όχι μόνο στην προσωπική μας ζωή  αλλά και σε 

άλλα πλαίσια μέσα στα οποία ζούμε  Μεταξύ αυτών  το εργασιακό 
περιβάλλον είναι ένα από τα πλαίσια όπου περνούμε το περισσότερο χρόνο 
μας και όπου είναι σημαντικό να αναπτύξουμε θετικό θυμικό και σχέσεις: 
αυτό μπορεί να επηρεάσει τη στάση και τη συναισθηματική μας κατάσταση 
στη ζωή  αφού ένα τοξικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά 
αισθήματα που επηρεάζουν και άλλους τομείς της ζωής μας  Τέλος  το 
θετικό θυμικό στο εργασιακό περιβάλλον μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις 
στην παραγωγικότητά μας της δουλειά  με τη σχετική ικανοποίηση σε αυτό 
που κάνουμε  

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η κατανόηση της σπουδαιότητας του θυμικού στο εργασιακό 
περιβάλλον  ιδιαίτερα για κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα  

▪ Η κατανόηση του ρόλου των συναισθημάτων για συγκεκριμένες 
καριέρες επίσης  και η κινητοποίηση των μαθητών να σκεφτούν πώς 
θα τις αναπτύξουν 

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Ενδυνάμωση των ικανοτήτων αριθμητικής  
▪ Δημιουργικότητα και φαντασία 

Ασκ σεις  Άσκηση : Διαβάστε δυνατά ή ακούστε την ιστορία Το χαμόγελο στο 
πρόσωπό μου  σύντομη εκδοχή   
 
Άσκηση  Προσθέτοντας συναισθήματα  
 
Αναθέστε ένα συναίσθημα από την ιστορία Αισθάνθηκα ανασφαλής  
Ήμουν ντροπαλή και τρομαγμένη  Απέκτησα περισσότερη 

αυτοπεποίθηση  Με ενθάρρυναν να επιμείνω  κτλ  σε κάθε μαθητή και 
ζητήστε να το ζωγραφίσουν σε ένα χαρτί  

Ζητήστε να κρεμάσουν τα αρνητικά και τα θετικά συναισθήματα σε δύο 
διαφορετικά μέρη ενός πίνακα  Διεγείρετε την αριθμητική λογική σκέψη των 
μαθητών: 
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▪ Ζητήστε να μετρήσουν τα αρνητικά και τα θετικά 
▪ Ρωτήστε αν τα αρνητικά ή τα θετικά είναι περισσότερα 
▪ Πόσα θετικά συναισθήματα χρειάζονται για να ξεπεράσουν τα 

αρνητικά κατά δύο μονάδες  μπορείτε να ζητήσετε να κατονομάσουν 
και άλλα θετικά συναισθήματα  

▪ Πόσα αρνητικά συναισθήματα θα έπρεπε να αφαιρεθούν για να έχει 
μείνει μόνο ένα  
 

Άσκηση  Το πρόγραμμα σπουδών για τα συναισθήματα  
 
Το απολυτήριο από το σχολείο ενηλίκων βοήθησε την πρωταγωνίστρια της 
ιστορίας να βρει την πρώτη της δουλειά  να φροντίζει έναν ηλικιωμένο  
Αυτό  σε συνδυασμό με την υποστήριξη των ομότιμων  των δασκάλων και 
των παιδιών της  τόνωσε την αυτοπεποίθησή της  Τώρα θα ήθελε να 
συνεχίσει την εκπαίδευση της για να γίνει βοηθός νοσοκόμου και να 
συνεχίσει να εργάζεται στον τομέα της υγείας  Αφού εξηγήσετε ότι οι 
εργαζόμενοι πρέπει να αναγνωρίζουν και να καλύπτουν το κενό μεταξύ 
όσων ήδη ξέρουν και όσων χρειάζεται να γνωρίζουν για να ενσωματωθούν 
στο εργασιακό περιβάλλον: 

1. Ζητήστε από την ομάδα μαθητών σας να δημιουργήσει ένα 
βιογραφικό RESET : θα πρέπει να κατονομάσουν τα θετικά 

συναισθήματα και τις δεξιότητες που οι φροντιστές ηλικιωμένων θα 
πρέπει να αισθάνονται και να έχουν με τους ασθενείς τους  για 
παράδειγμα  αγάπη για τους άλλους  ανάγκη να βοηθήσουν  
ικανότητα να ζωντανεύουν και να φτιάχνουν το κέφι  τρυφερότητα  
υπομονή  κτλ  Αναθέστε ένα σύμβολο σε κάθε συναίσθημα ή 
δεξιότητα ένα χαμόγελο  ένα αστέρι  μία καρδιά  ή χρησιμοποιήστε 
ένα χρώμα  και βάλτε τα σε ένα πίνακα  

2. Ζητήστε από την άλλη ομάδα να κάνουν το ίδιο με τα συναισθήματα 
και τις δεξιότητες των επαγγελματιών νοσοκόμων: για παράδειγμα  
αγάπη για τους άλλους  ανάγκη να βοηθήσουν  ικανότητα χορήγησης 
φαρμάκων  τρυφερότητα  υπομονή  κτλ   

Εναλλακτικά  μπορείτε να διαλέξετε δύο άλλα επαγγέλματα  για παράδειγμα 
το επάγγελμα που έχει αυτή τη στιγμή και εκείνο που θα ήθελε να έχει στο 
μέλλον ένας από τους μαθητές 

Προσαρμογ  
ν 

ασκ σε ν 
για 
ενδι μεσο 
και 
προ ρημ ν
ο επ πεδο 

Άσκηση 2: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σταματήσουν την ιστορία 
κάθε φορά που αναφέρεται ένα συναίσθημα Αισθάνθηκα ανασφαλής  
Ήμουν ντροπαλή και τρομαγμένη  Απέκτησα περισσότερη 

αυτοπεποίθηση  Με ενθάρρυναν να επιμείνω  κτλ  Ζητήστε τους να 
ζωγραφίσουν το συναίσθημα σε ένα χαρτί  
Ζητήστε να βάλουν τα αρνητικά και τα θετικά συναισθήματα σε δύο 
διαφορετικά μέρη του πίνακα  Διεγείρετε την αριθμητική λογική σκέψη των 
μαθητών: 
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▪ Για παράδειγμα  ρωτήστε πόσα θετικά συναισθήματα χρειάζονται για 
να είναι διπλάσια από τα αρνητικά μπορείτε να ζητήσετε να 
κατονομάσουν κι άλλα θετικά συναισθήματα  

▪ Αν κάποιος συγκεκριμένος αριθμός θετικών συναισθημάτων 
χρειάζονταν για να γίνει κανείς φροντιστής  πόσα περισσότερα θα 
χρειαστούν για να γίνει νοσοκόμος  

 
Άσκηση 3:  
 

1. Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν το βιογραφικό σημείωμα με 
τα συναισθήματα και τις δεξιότητες ενός φροντιστή  

2. Ζητήστε από την άλλη ομάδα να κάνει το ίδιο με τα συναισθήματα 
και τις δεξιότητες ενός επαγγελματία νοσοκόμου: για παράδειγμα  
αγάπη για τους άλλους  ανάγκη να βοηθήσουν  ικανότητα χορήγησης 
φαρμάκων  τρυφερότητα  υπομονή  κτλ  

3. Αναστοχαστείτε για τα συναισθήματα που είναι κοινά στα δύο 
επαγγέλματα και ποιες επιπλέον δεξιότητες χρειάζονται για να 
περάσει κάποιος από το ένα στο άλλο  

 

 

Σ νολικ ς 
ρ νος 

45 λεπτά 

Προ σεις 
για η 
διδασκαλ α 
ο  

κε αλα ο  

Εάν η άσκηση απευθύνεται σε αρχάριους  θυμηθείτε να εκτυπώσετε τις 
εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν στις ασκήσεις 2 και 3  Για όλα τα επίπεδα  
θυμηθείτε να φέρετε χαρτί και χρώματα για να χρησιμοποιηθούν στις 
δραστηριότητες  

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη  

▪ Σημεία πυροδότησης 
▪ Μπαλόνια 
▪ Η πρώτη μέρα στη δουλειά 
▪ Μια μέρα στη δουλειά 
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Εν η α  Επ γν ση ο  σ μα ος και δια ε ριση γ ο ς 
 

Π  
ανθεκ ικ η ας Επίγνωση του σώματος και διαχείριση άγχους 

Ισ ορ ες 
ανθεκ ικ η ας 

Ακμάζοντας στη φύση Τζέσικα   Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο 
λεωφορείο Jannes  

Επισκ πηση Καθώς το σώμα και ο νους είναι ισχυρά συνδεδεμένα μεταξύ τους και 
αλληλένδετα  είναι μεγίστης σπουδαιότητας ως προϋπόθεση για 
επιτυχημένες μαθησιακές εμπειρίες  Ειδικά για μαθητές που ίσως 
έχουν βιώσει μαθησιακά περιβάλλοντα ως τρομακτικά αντί για 
θάλποντα  ή έχοντας βιώσει τραυματισμούς ή και ψυχολογικά 
τραύματα  μπορεί να είναι πρόκληση η ανεύρεση καλών συνθηκών 
μάθησης   
Ωστόσο  στρατηγικές αντιμετώπισης των εμπειριών του 
παρελθόντος ή του παρόντος με εποικοδομητικό τρόπο μπορούν να 
αποκτηθούν και το μαθησιακό περιβάλλον καθεαυτό μπορεί να γίνει 
ένα ευχάριστο και χαλαρωτικό πλαίσιο  

Μαθησιακο  
σ οι 

▪ Η εμπειρία ευεξίας στο σώμα του ατόμου  
▪ Η αντίληψη της σύνδεσης μεταξύ υγιούς  σώματος και 

ευεξίας 
▪ Η αντίληψη των ψυχικών πόρων για ευεξία και των 

προτεινόμενων δράσεων σε περίπτωση βίωσης στρες 
▪ Η εξάσκηση της ενσυνειδητότητας 
▪ Η αντίληψη της σπουδαιότητας της σωματικής άσκησης και 

του πόσο προσβάσιμη είναι 
▪ Η αντίληψη της σύνδεσης μεταξύ της ευεξίας και της ανοιχτής 

διάθεσης προς τη μάθηση 
Λ ξεις-κλειδι  Επίγνωση  ενσυνειδητότητα  διαχείριση στρες  ευεξία  σύνδεση 

σώματος και νου 
Επισκ πηση ν 
διδακ ικ ν 
κε αλα ν 

Όλες οι δραστηριότητες της ενότητας είναι βασισμένες στα 
ακόλουθα 4 κεφάλαια: 

▪ Κε λαιο   Η δικ  μο  εικ να σ μα ος  Οι μαθητές θα 
σκεφτούν για το σώμα τους και τη βελτίωση της επίγνωσης 
της αντίληψής τους για το σώμα τους  

▪ Κε λαιο   Μ ρη ε εξ ας  Χαρ ογρ ηση  Το κεφάλαιο θα 
εισάγει την προσέγγιση της χαρτογράφησης  που θα 
χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σαν μέσο για την τοποθέτηση του 
εαυτού σε κάποιο μέρος γεωγραφικά και μεταφορικά  αλλά 
και σαν εκπαιδευτική προσέγγιση  η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει την προσωπική αντίληψη του 
ατόμου σε συγκεκριμένα πεδία  κατανοώντας καλύτερα τους 
ψυχικούς του πόρους. 

▪ Κε λαιο   Η ισ ορ α ης σης: Οι μαθητές θα 
εξερευνήσουν του φυσικούς πόρους και την προσωπική τους 
σύνδεση με τα επιλεγμένα αντικείμενα ως δημιουργικό τρόπο 
προσωπικής έκφρασης  

▪ Κε λαιο   Το πλ νο μο  για σ μα ικ  σκηση  Οι μαθητές 
θα κατανοήσουν τη σπουδαιότητα μίας ενεργητικής και 
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υγειούς ζωής  και θα αναπτύξουν ένα πλάνο που θα 
ακολουθήσουν για να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους  

 
Η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων είναι πιο σωματικές  και η 
γλώσσα δε χρησιμοποιείται εκτενώς όπως σε άλλα κεφάλαια  και γι  
αυτό το λόγο η δομή αυτών των κεφαλαίων δεν ακολουθεί εκείνη των 
υπολοίπων  Ωστόσο  θα βρείτε συγκεκριμένες προτάσεις για την 
προσαρμογή σε κάθε γλωσσικό επίπεδο  για να διασφαλιστεί η 
συμμετοχή όλων των μαθητών  

Προ σεις για ην 
ε αρμογ  ης 
διδασκαλ ας ο  
κε αλα ο   

Ιδιαίτερα όσον αφορά την ενασχόληση με το σώμα  οι μαθητές μπορεί 
να αισθάνονται άνετα στο σωματικό τους σπίτι  ή και να 
αισθάνονται επιφυλακτικοί γι  αυτόν τον πολύ προσωπικό χώρο  Αν 
και οι μέθοδοι εργασίας με εμπειρίες του σώματος είναι 
αποτελεσματικές μέθοδοι θεραπείας  σιγουρευτείτε για τη 
δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για τις ασκήσεις  

Δεξι η ες 
σ νδεδεμ νες με 
ην σ γκεκριμ νη 

π  ης 
ανθεκ ικ η ας  

▪ Η απόκτηση εμπιστοσύνης στις ικανότητες του σώματος 
▪ Η φροντίδα του εαυτού και του σώματος  
▪ Η αντίληψη της σύνδεσης σώματος-μυαλού  
▪ Η αναγνώριση πρώιμων σημάτων ψυχικού σωματικού στρες 

και προτάσεις για δράση σε τέτοιες περιπτώσεις  
▪ Η γνώση τεχνικών χαλάρωσης και η ικανότητα εφαρμογής 

τους  
▪ Η γνώση τρόπων απόκτησης και διατήρησης σωματικής και 

ψυχικής υγείας  

Δεξι η ες 
βασικ ς 
εκπα δε σης 
σ νδεδεμ νες με 
ις ακ λο θες 

π ς 

▪ Υγεία και φροντίδα  
▪ Ιδιότητα του πολίτη 

Αξιολ γηση Όλα τα κεφάλαια αυτής της ενότητας διαθέτουν μία μικρή άσκηση 
που βοηθά να αξιολογήσετε τις δραστηριότητες  Συγκεκριμένα: 

▪ Κεφάλαιο 1: Οι καθοδηγητικές ερωτήσεις στο τέλος του 
κεφαλαίου μπορούν να σας βοηθήσουν να εκτιμήσετε τα 
αποτελέσματα της δραστηριότητας και αν χρειάζεται να την 
αξιοποιήσετε ακόμη μία φορά στο μέλλον  

▪ Κεφάλαιο 2: Οι συμμετέχοντες θα ζωγραφίσουν χάρτες 
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που θα τους 
δώσετε και θα τους σκεφτούν σύμφωνα με τις οδηγίες σας  
οπότε θα έχετε απτά αποτελέσματα για να δείτε αν 
επιτεύχθηκε το επιθυμητό αποτέλεσμα  

▪ Κεφάλαιο 3: Οι συμμετέχοντες καλούνται να μοιραστούν 
προσωπικές στιγμές  χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά 
φυσικά αντικείμενα  Οι ιστορίες τους ή οι προσωπικές τους 
στιγμές δίνουν μία ιδέα για το πώς ο συγκεκριμένος φυσικός 
πόρος χρησιμοποιήθηκε για την έκφραση του εαυτού  

▪ Κεφάλαιο 4: Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν ένα προσωπικό 
πλάνο της ενεργής ζωής  τους το οποίο έχετε την ευκαιρία 
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να εξετάσετε και να ακολουθήσετε follow up  στις επόμενες 
συναντήσεις  ελέγχοντας αν το ακολουθούν ή όχι  
 

 

Κε λαιο  Η δικ  μο  εικ να σ μα ος 
  

Εισαγ γ  Αυτό το κεφάλαιο εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη ενημερότητας για το 
ίδιο το σώμα κάποιου  Μολονότι στο σχολείο το σώμα είναι πάντα παρόν 
και παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του πλαισίου μάθησης  η 
διδασκαλία συνήθως έχει ισχυρή εστίαση στις γνωστικές ικανότητες και 
προσεγγίσεις  ανάγοντας τους μαθητές και τη μάθηση σε κάτι πολύ 
εγκεφαλικό  

Η δημιουργική προσέγγιση αυτού του κεφαλαίου έχει στόχο να 
προσεγγίσει δημιουργικά το σώμα  να το δούμε και να το αισθανθούμε με 
νέα οπτική  Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε λέξεις ή να βρούμε 
όνομα για αυτές τις αισθήσεις  αλλά μάλλον να γίνουμε μία ελεύθερη ροή 
εξερεύνησης αισθήσεων και εκφράσεων  Αυτή η υποκειμενική προσέγγιση 
αναφέρεται στο σώμα κάποιου ως χώρο κυριαρχίας  

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η προσφορά ενός τρόπου ανακάλυψης  διαχείρισης και εμπλοκής 
με το σώμα  με έναν δημιουργικό και μη απειλητικό τρόπο 

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες ▪ Αυξημένη ενημερότητα για τις αισθήσεις του σώματος 

Σημε ση για 
α γλ σσικ  

επ πεδα 

Αυτό το διδακτικό κεφάλαιο δεν περιέχει πολλές προφορικές οδηγίες  ούτε 
ζητά από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν πολύ την γλώσσα  Επομένως  
δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ επιπέδων αρχαρίων και προχωρημένων  
Ειδικά το επίπεδο αρχαρίων κατέχει ευρύ φάσμα γλωσσικών δεξιοτήτων: 
από πολύ καλές ικανότητες ακουστικής κατανόησης και ομιλίας χωρίς 
καμία ικανότητα ανάγνωσης και γραφής  έως καμία απολύτως κατανόηση 
της γλώσσας   
Ωστόσο  μικρές προσαρμογές μπορεί να είναι βοηθητικές όταν δίνετε τις 
οδηγίες προθέρμανσης  ή δίνετε προτάσεις για την εξερεύνηση των 
σωματικών αισθήσεων  οπότε θα βρείτε κάποιες προτάσεις επ  αυτού  

Ασκ σεις  Άσκηση  (Προθέρμανση): Περπατώντας με διαφορετικές ταχύτητες:  
Τα άτομα καλούνται να περπατήσουν άσκοπα μέσα στο δωμάτιο  Μετά από 
ένα-δύο λεπτά μπορείτε να διαχειριστείτε την ατομική άρα και συλλογική 
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δυναμική  δίνοντας την οδηγία: Η ταχύτητα που κινείστε τώρα είναι *3*  
Θα σας πω τώρα διαφορετικά επίπεδα ταχύτητας το *1* είναι πού αργό  
το *5* είναι σχεδόν τρέξιμο   Μπορείτε να συμμετάσχετε κι εσείς για να 
τους δείξετε  Μπορείτε τώρα να αρχίσετε να ανακοινώνετε διαφορετικά 
επίπεδα ταχύτητας  υπενθυμίζοντάς τους να είναι προσεκτικοί όταν 
κινούνται με μεγάλη ταχύτητα  Να είστε τολμηροί πού και πού: μία καλή 
πρόταση είναι η αλλαγή από το 1 στο 5  ή να κάνετε άμεσα αλλαγές  
   
Άσκηση 2 Δραστηριότητα : Ζωγραφίζοντας την εικόνα-περίγραμμα του 
σώματος: 
 
Προετοιμασία 
Οι μαθητές κάνουν ζευγάρια με κάποιον που αισθάνονται άνετα: 

▪ Στρώστε το χαρτί περιτυλίγματος στο πάτωμα: ίσως βοηθά να το 
κολλήσετε με ταινία στο πάτωμα  μοιράστε παρέχετε χρωματιστά 
μολύβια  

▪ Όλοι ξαπλώνουν δίπλα στο συνεργάτη τους δώστε τους 2-3 λεπτά 
να βολευτούν  Πείτε τους να θυμούνται την άνετη αυτή στάση τους  
γιατί κάποιοι θα χρειαστεί να σηκωθούν ξανά για λίγο για να 
ζωγραφίσουν το περίγραμμα του συνεργάτη τους  
 

Διαβάστε την ιστορία της Τζέσικα  Ακμάζοντας τη φύση 
▪ Μη ζητήσετε από τους μαθητές να εξερευνήσουν την ιστορία 

προφορικά στην τάξη  απλώς κάντε κάποιες προτάσεις  κάνοντας 
μία περίληψη για το τι μπορεί να αισθάνεται η Τζέσικα  το σώμα 
της  ενώ ταξιδεύει με το μετρό τραίνο μετά από μία μέρα γενάτη 
στρες με πολλούς ανθρώπους  περνώντας σε χρόνο αναψυχής  και 
πιο φυσικό περιβάλλον  
 

Ζωγραφιά 
▪ Πρώτα ο ένας βοηθά το συνεργάτη του να ζωγραφίσει το 

περίγραμμα του σώματος  μετά ο δεύτερος βοηθά να ζωγραφίσει το 
περίγραμμα του πρώτου συνεργάτη  

▪ Όλοι σηκώνονται  οι συνεργάτες μπορεί να δουν την εικόνα του 
συνεργάτη και να αισθανθούν ευχαρίστηση χωρίς κριτική  αλλά 
όχι για του υπόλοιπους μαθητές  

▪ Οι μαθητές τώρα καλούνται να εστιάσουν μόνο στη δική τους εικόνα 
σώματος και να μην αποσπώνται με κρυφές ματιές στις 
εικόνες ζωγραφιές των άλλων  ξεκινώντας με το να ξαναπεράσουν 
το περίγραμμα με πιο χοντρή γραμμή και νε προχωρήσουν 
περισσότερο μέσα  στο σώμα   Ενθαρρύνετέ τους να 
χρησιμοποιήσουν διαφορετικά χρώματα και τεχνικές ζωγραφικής 
σχετικά με τις αισθήσεις και τη διαίσθησή τους για τα μέρη του 
σώματός τους  

▪ Εντωμεταξύ  μπορείτε να τους δώσετε κάποιες καθοδηγητικές 
ερωτήσεις που μπορούν να τους υποστηρίξουν στην εξερεύνηση 
του σώματος παράβλεπε προσαρμογή ασκήσεων για προχωρημένο 
επίπεδο  

  
 Καθοδηγητικές ερωτήσεις: 
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▪ Πού αισθάνεσαι χαρά  πόνο  στρες  λύπη  χαλάρωση    
▪ Ποιο μέρος σου σού αρέσει περισσότερο  
▪ Ποιο είναι το πιο δυνατό σημείο του σώματός σου  
▪ Ποιο σημείο του σώματός σου αισθάνεσαι πιο κοντά σου ή: 

ταυτίζεσαι με αυτό  και με ποιο σημείο αισθάνεσαι άβολα  μακριά 
από αυτό   

Προσαρμογ  
ασκ σε ν 
για 
ενδι μεσο 
επ πεδο 

Άσκηση  Μετά από ένα-δύο λεπτά μπορείτε να επηρεάσετε την κίνηση με 
την ακόλουθη οδηγία:  
Κοιτάξτε γύρω στο δωμάτιο Τώρα βρείτε κάτι να εστιάσετε ένα 

αντικείμενο  κάτι αόρατο  ένα άλλο άτομο  κάτι σημαντικό για εσάς  θέλετε 
να είστε κοντά του γιατί σας προκαλεί ωραία αισθήματα  
Διερευνείστε διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης αργά  γρήγορα  
ύπουλα  με την πρόθεση να το πιάσετε κτλ  Μετά από ένα-δύο λεπτά 
μπορείτε να περιγράψετε το αντίθετο: Τώρα φανταστείτε κάτι που δε σας 
αρέσει  ένα αντικείμενο  μία κατάσταση ή ένα άτομο που δε θέλετε να 
βρίσκεται κοντά σας  προσπαθείτε να το αποφύγετε γιατί σας προκαλεί 
στρες  Πώς αυτό επηρεάζει την κίνησή σας  τις σωματικές σας αισθήσεις  

Προσαρμογ  
ασκ σε ν 
για 
προ ρημ ν
ο επ πεδο 

Άσκηση : Μετά από ένα-δύο λεπτά μπορείτε να επηρεάσετε την κίνηση 
προτείνοντας οι συμμετέχοντες να κινηθούν σαν:  

▪ Να βιάζονται 
▪ Να είναι πολύ χαρούμενοι για κάτι 
▪ Ν είναι πολύ περήφανοι για κάτι 
▪ Να περπατούν χαλαρά στο δάσος 
▪ Να θέλουν να αποφύγουν τη βροχή 
▪ Να είναι προβληματισμένοι για κάτι 
▪ Να περπατούν ξυπόλυτοι σε ζεστή άμμο 

 
Άσκηση : Για το κομμάτι της ζωγραφιάς  τυπώστε τις καθοδηγητικές 
ερωτήσεις  μία σε κάθε χαρτί Α4  και κολλήστε τες στον τοίχο  ώστε οι 
μαθητές να μπορούν να τις κοιτάξουν πού και πού και να αντλήσουν 
έμπνευση  

▪ Δώστε τους 20-30 λεπτά για τη ζωγραφιά  
▪ Κρεμάστε τις ζωγραφιές των σωμάτων κολλήστε τες στον τοίχο 

και περπατήστε μέσα στην έκθεση αυτή των όμορφων σωμάτων  
-σκεπτόμενοι  αλλά χωρίς να σχολιάζετε  

▪ Δώστε χώρο αν κάποιος επιθυμεί να μοιραστεί κάποια συγκεκριμένη 
εμπειρία  ένα συναίσθημα  μία αίσθηση  αλλά μην τους πιέσετε 
αυτή η δραστηριότητα αφορά ως επί το πλείστον τη μη-λεκτική 
αντίληψη 

Σ νολικ ς 
ρ νος 

Προθ ρμανση: 5-10 λεπτά 
Δρασ ηρι η α:  30-40 λεπτά 

Προ σεις 
για η 
διδασκαλε α 
ο  

κε αλα ο  

Προε οιμασ α: Κάντε χώρο  Θα μπορούσατε να ζητήσετε από τους μαθητές 
σας να σας βοηθήσουν να μαζέψετε τραπέζια και καρέκλες  καθώς αυτό θα 
τους βοηθήσει επίσης να έρθουν σε επαφή με το σώμα τους   
  
Γενικ ς προ σεις:  

▪ Η προθέρμανση συστήνεται  διότι βοηθά να κατευθυνθεί η προσοχή 
κάποιου στο σώμα του  
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▪ Τα άτομα θα πρέπει να αισθάνονται άνετα όταν ξαπλώνουν στο 
πάτωμα για να γίνει η ζωγραφιά του περιγράμματός τους οπότε 
φροντίστε οι μαθητές να επιλέξουν σα συνεργάτη άτομα που 
εμπιστεύονται  

▪ Επίσης  επιτρέπεται να πάρουν όποια στάση προτιμούν 
ξαπλωμένοι ανάσκελα  στο πλάι  σε εμβρυακή στάση κτλ  

▪ Φροντίστε το πάτωμα να είναι καθαρό  ώστε τα άτομα να 
αισθάνονται άνετα να ξαπλώσουν εκεί  

▪ Ίσως θέλετε να παίζετε μία ωραία μουσική για να δημιουργήσετε μία 
δημιουργική αλλά και χαλαρή ατμόσφαιρα  

▪ Το αποτέλεσμα τα περιγράμματα  μπορεί να είναι αρκετά αστεία 
μεγάλα και άκομψα  και να μη σας μοιάζουν καθόλου αυτό είναι 
καλό  Απολαύστε αυτή τη στιγμή  κοιτώντας τις γραμμές  του 
σώματός σας και απεμπολήστε όλες τις ιδέες του πώς πρέπει να 
μοιάζω  που ίσως έχετε στο μυαλό σας π χ  εικόνα φιγούρας 
μοντέλου ή bodybuilder  

▪ Πριν αρχίσετε τη ζωγραφική: προτείνετε να σκεφτούν κάτι που 
αγαπούν ένα μέλος της οικογένειας  ένα κατοικίδιο που είχαν σαν 
παιδιά  το τη σύντροφο    και ύστερα να χρησιμοποιήσουν αυτή 
τη συναισθηματική στάση όταν προσεγγίζουν την εικόνα του 
σώματός τους   

Σημει σεις 
και λικ  πο  
θα 
ρησιμοποιη

θε  

▪ Μεγάλα φύλλα χαρτί καφέ χαρτί περιτυλίγματος  
▪ Ταινία για να σταθεροποιήσετε το χαρτί στο πάτωμα τοίχο  
▪ Αρκετά χρωματιστά μολύβια για κάθε ζευγάρι επιλέξτε χωντρά 

μολύβια  π χ  κηρομπογιές  
▪ Λίστα καθοδηγητικών ερωτήσεων τυπωμένες σε χαρτιά Α4  

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη  

▪ Η ιστορία μίας πέτρας 
▪ Σωματική σάρωση 
▪ Προειδοποιητικά σήματα στο σώμα 
▪ Παραμείνετε συνδεδεμένοι 

  

Κε λαιο  Μ ρη ε εξ ας  Χαρ ογρ ηση 
  
Εισαγ γ  Οι χάρτες έχουν σημαντικό ρόλο για τον προσανατολισμό στο χώρο  

Ωστόσο  ειδικά οι υποκειμενικοί χάρτες  λ χ  αυτοί που σχεδιάζει 
κάποιος α μόνος η του της  ξεπερνούν αυτή τη λειτουργία: αναπαριστούν 
μία υποκειμενική προσέγγιση του κόσμου  εξυπηρετούν την επιβεβαίωση 
του ατόμου για τη θέση του στον κόσμο  και κεντρίζουν το ενδιαφέρον για 
το περιβάλλον μέσω της αντιπαραβολής με τη θέση κάποιου ατόμου στη 
ζωή του  Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα δεσμό και ένα σπίτι  

Οι υποκειμενικοί χάρτες μπορούν επίσης να αναλάβουν μία σημαντική 
επικοινωνιακή λειτουργία: αναπαριστούν μέρη ευεξίας και μέρη 
δυσφορίας  και μπορούν να εκφράσουν παράπονα  Με αυτόν τον τρόπο  
μπορούν να γίνουν εργαλείο πολιτικής εκπαίδευσης αν χρησιμοποιηθούν 
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για τη διερεύνηση δυνατοτήτων σχεδιασμού  συν-προσδιορισμού  συν-
σχεδιασμού και συν-υπευθυνότητας   

Με το να θέτουμε την εστίαση του χάρτη σε μέρη ευεξίας  το άτομο 
πιθανώς όχι μόνο θα μάθει καλύτερα το περιβάλλον του και θα το 
εκτιμήσει  αλλά θα έχει και ένα χάρτη πόρων εύκαιρο σε στιγμές ιδιαίτερης 
ανάγκης  

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η ανασκόπηση για το προσωπικό περιβάλλον και η ανακατασκευή 
της υποκειμενικής του σημασίας  

▪ Η απόκτηση γνώσης για την υποκειμενικότητα της χωρικής 
αντίληψης μέσω της ανταλλαγής με τους συμμαθητές  

▪ Ο προσδιορισμός χώρων ευεξίας και αναψυχής και η επικοινωνία 
σχετικά με αυτούς  

 

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Η ενημερότητα για τον τρόπο σύνδεσης ενός χώρου με μία 
συγκεκριμένη κατάσταση ευεξίας και της αναφοράς σε αυτό  
 

Σημε ση για 
α γλ σσικ  

επ πεδα 

Αυτό το διδακτικό κεφάλαιο δεν περιέχει πολλές προφορικές οδηγίες  ούτε 
ζητά από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν πολύ την γλώσσα  Επομένως  
δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ επιπέδων αρχαρίων και προχωρημένων  
Ειδικά το επίπεδο αρχαρίων κατέχει ευρύ φάσμα γλωσσικών δεξιοτήτων: 
από πολύ καλές ικανότητες ακουστικής κατανόησης και ομιλίας χωρίς 
καμία ικανότητα ανάγνωσης και γραφής  έως καμία απολύτως κατανόηση 
της γλώσσας   
Για την καταληκτική συζήτηση παράβλεπε τις σχετικές προτάσεις 
παρακάτω  

Ασκ σεις  Άσκηση 1: Διαβάστε την ιστορία της Τζέσικα  και περιγράψτε την 
συναισθηματική της κατάσταση: πού είναι  Τι της προκαλεί στρες  Πού και 
πώς αισθάνεται καλύτερα ή ανακουφισμένη  
  
Άσκηση 2 Προθέρμανση : Κοινωνικομετρική Τοποθέτηση ή η τοποθέτηση 
κάποιου σε σχέση με συγκεκριμένες περιοχές :  
Πείτε στους μαθητές σας να τοποθετηθούν με βάση τις ακόλουθες πτυχές 
κάποιες φορές αφορά την απόσταση αλλά και την κατεύθυνση  άλλες 

φορές είναι περισσότερο κάποιο από τα δύο ή και τα δύο :  
▪ Αν το κέντρο του δωματίου είναι το σχολείο σας  πού μένετε  Σε 

ποια κατεύθυνση  πόσο μακριά   
▪ Αν το κέντρο του δωματίου είναι η χώρα που βρισκόμαστε  πού 

γεννηθήκατε  υπενθυμίζουμε ότι: είναι σημαντικό να ρωτήσετε 
τους μαθητές σε ποια χώρα γεννήθηκαν  αλλά και σε ποιο 
μέρος πόλη επίσης  καθώς είναι σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς 
τους  

▪ Πού πηγαίνετε μετά το σχολείο δουλειά όταν θέλετε να 
χαλαρώσετε  γι  αυτήν την ερώτηση  χωρίστε το δωμάτιο σε 
τέσσερεις τομείς: σπίτι  φίλοι  αθλητικό κέντρο  πάρκο  

▪ Τι τύπος της φύσης  είσαι  γι  αυτήν την ερώτηση  χωρίστε το 
δωμάτιο σε τέσσερεις τομείς: δάσος  παραλία  βουνό  πεδιάδα  
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Άσκηση 3: Εξηγείστε σύντομα την ιδέα της χαρτογράφησης  δεν είναι 
σημαντικό να είστε πολύ λεπτομερείς  σωστοί ή ακριβείς για την έννοια 
του χάρτη  αλλά είναι σημαντικό να τονίσετε ότι είναι ένας μάλλον 
παιχνιδιάρικος τρόπος να καταγράψουμε προσωπικούς χώρους  Οι 
αποστάσεις και τα μέτρα δε χρειάζεται να είναι σωστά πράγματι  δε θα 
πρεπε να είναι καθόλου σωστά  
  
Άσκηση 4(Κύρια δραστηριότητα : Σχεδιασμός του χάρτη 
Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας  θα ζητήσετε από τους 
συμμετέχοντες να σχεδιάσουν ένα χάρτη  Είναι συνηθισμένο να 
τοποθετούν το σπίτι τους στο κέντρο της σελίδας  Ωστόσο  αυτό ήδη 
μπορεί να μην έχει την ίδια αίσθηση: κάποιες φορές το σπίτι φαίνεται πολύ 
μακριά απ  όλα  οπότε μπορεί να αναπαρασταθεί με διαφορετικό τρόπο απ  
ότι είναι αναμενόμενο  
Αυτός ο χάρτης συγκεκριμένα θα πρέπει να επικεντρώνεται στο θέμα της 
ευεξίας  ωστόσο  μέρη δυσφορίας δε θα πρέπει να απαγορεύονται στο 
χάρτη  αν ο μαθητής θέλει να τα σχεδιάσει  
Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης του χάρτη  μπορεί να έχετε κάποιες 
ιδέες προτάσεις για μέρη όπου πάει κανείς για να ανακουφιστεί από το 
στρες ή να αισθανθεί καλύτερα  τυπωμένες και κολλημένες στον τοίχο  
ώστε οι μαθητές να μπορούν να τα δουν και να αντλήσουν έμπνευση  
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εικόνες  
 
Παραλλαγή  Επέκταση:  

▪ Σχεδιάστε πώς φτάνετε εκεί δηλαδή  τι μέσα μεταφοράς 
χρησιμοποιείτε  Και πόσο χρόνο σας παίρνει να φτάσετε εκεί; (20 
λεπτά  1 5 ώρα  

 
Παρουσίαση των χαρτών:  
Τέλος  κρεμάστε τους χάρτες είναι καλύτερο να τους κολλήσετε στον 
τοίχο για να δείξετε το αποτέλεσμα σε όλους  και αφήστε τους μαθητές 
να τους δουν  αναλογιζόμενοι ομοιότητες και διαφορές  
Ερωτήσεις για σκέψη:  

▪ Υπάρχει ένα μέρος που οι μαθητές συμφωνούν πως είναι πολύ 
ευχάριστο  ή δυσάρεστο να περνούν  

▪ Κάτι που ανακαλύψατε  όσο σχεδιάζατε το χάρτη σας  
▪ Πώς συνδέονται τα μέρη μεταξύ τους  
▪ Έχετε σχεδιάσει κάτι που κάποιος άλλος σχεδίασε εντελώς 

διαφορετικά  δίνοντάς του εντελώς άλλο νόημα  
▪ Για ποια μέρη στους χάρτες των άλλων μαθητών θα θέλατε να 

μάθετε περισσότερα και θα θέλατε να επισκεφθείτε  
▪ Αν κι άλλοι μαθητές έχουν σχεδιάσει πώς πηγαίνουν σε κάποιο 

μέρος μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούν  μπορείτε να σκεφτείτε 
πώς αυτό επηρεάζει το νόημα που συνδέουμε με  αυτό το μέρος  

Προσαρμογ  
ασκ σε ν 
για 
ενδι μεσο 
επ πεδο 

Άσκηση  Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης του χάρτη  μπορείτε νε 
ρωτήσετε κάποιες από τις ακόλουθες ερωτήσεις για να εμπνεύσετε τους 
μαθητές μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες ερωτήσεις  αναλόγως 
το διαθέσιμο χρόνο : 
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▪ Πού πηγαίνετε για να ανακουφιστείτε από το στρες  Υπάρχει κάποιο 
πάρκο που σας αρέσει να πηγαίνετε  Πού ζουν η οικογένεια ή οι 
φίλοι σας  

▪ Πού πηγαίνετε για να αισθανθείτε καλύτερα  Υπάρχει ένας 
κινηματογράφος  μία καφετέρια ή ένα ιατρείο εκεί κοντά  

▪ Υπάρχουν άλλα μέρη που συνδέετε με θετικά συναισθήματα  Μία 
αγορά τροφίμων  Ή ένα σχολείο  Ένα όμορφο μέρος όπου απλά 
κάθεστε και παρατηρείτε τον κόσμο να περνά   

▪ Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερα όμορφος δρόμος  ένα σπίτι που περνάτε 
καθώς περπατάτε με κατεύθυνση   

▪ Για ποια άλλα μέρη έχετε θετικά συναισθήματα   
Προσαρμογ  
ασκ σε ν 
για 
προ ρημ ν
ο επ πεδο 

Άσκηση  Κατά την παρουσίαση των χαρτών  μπορείτε να τυπώσετε τις 
ερωτήσεις ενεργοποίησης και να δώσετε μία φωτοτυπία σε κάθε μαθητή  
Σαν σε μία έκθεση  έχουν κάποια λεπτά στη διάθεσή τους να σκεφτούν 
σιωπηλά σχετικά με τους χάρτες  πριν μαζευτούν για μια ανοιχτή 
συζήτηση  

Σ νολικ ς 
ρ νος 50 λεπτά 

Προ σεις 
για η 
διδασκαλ α 
ο  

κε αλα ο  

Οι προτάσεις παράβλεπε παραπάνω  μπορούν να εκτυπωθούν και να 
κολληθούν στον τοίχο ή να σχεδιαστούν σε κάρτες και να μοιραστούν 
στους μαθητές  

Σημει σεις 
και λικ  πο  
θα 
ρησιμοποιη

θε  

▪ Για την προθέρμανση: κατηγορίες  πτυχές για να χωριστεί το 
δωμάτιο σε περιοχές 

▪ Μεγάλο χαρτί τουλάχιστον Α4  
▪ Διαφορετικά μολύβια 
▪ Ταινία για να κολλήσετε τις αφίσες  χάρτες στον τοίχο  
▪ Ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο: εκτυπωμένες προτάσεις  εικόνες  

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη 

▪ Ο χάρτης των ήχων 
▪ Ηχητικός φίλος 
▪ Οδήγησέ με 
▪ Άγχος για την επιτυχία 
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Κε λαιο   Η ισ ορ α ης σης 
 

Εισαγ γ  
Η φύση έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς  όχι μόνο ως η βάση της ζωής μας  
αλλά και ως τόπος ανάπαυλας που έχει επίσης μια ουσιαστική λειτουργία 
για την ψυχολογική μας ευεξία  Οι άνθρωποι αναζητούν φυσικούς χώρους 
κάποιες φορές σκόπιμα  άλλες ασυναίσθητα  για να βιώσουν την αξία 
αναψυχής της φύσης  Κάποιες φορές  οι περιστάσεις που μας οδηγούν να 
βγούμε έξω μας βοηθούν να θυμηθούμε αυτήν την αξία  Ακόμη  η φύση 
πάντα ήταν ένας καθρέπτης της εσωτερικής ζωής μας  μία οθόνη 
προβολής για νοητικές και συναισθηματικές διεργασίες  Σε αυτό το 
κεφάλαιο  θα ασχοληθούμε και με τις δύο πτυχές: οι μαθητές 
παροτρύνονται να επισκεφτούν φυσικούς χώρους και να αντιληφθούν τη 
φύσε με στοχευμένο αλλά μη εργαλειακό τρόπο  ταυτόχρονα  τους δίνεται 
η ευκαιρία να μοιραστούν ένα κομμάτι του εαυτού τους  της δικής τους 
εμπειρίας του κόσμου  

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η ανάδειξη τρόπων χαλάρωσης και αναψυχής που βρίσκονται εκεί 
κοντά 

▪ Η αναζήτηση και εύρεση νέων πόρων 
▪ Η πρόσκληση δημιουργικών τρόπων έκφρασης του εαυτού 
▪ Η δημιουργία από κοινού  

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Η αξιοποίηση της δημιουργικής έκφρασης 
▪ Η αντίληψη και απόδοση αξίας στους διαθέσιμους πόρους   
▪ Η κατανόηση και απόδοση αξίας στην πολιτιστική και καλλιτεχνική 

έκφραση των άλλων 

Ασκ σεις 
Άσκηση : Δημιουργήστε μία λίστα αντικειμένων για να τα συλλέξετε μαζί 

Αφού διαβάσετε την Ιστορία της φύσης  κάντε έναν καταιγισμό ιδεών με 
την ομάδα σας για αντικείμενα που παρέχει η φύση και που έχουν κάποιο 
νόημα ή είναι ενδιαφέροντα για κάποιο λόγο  Μπορείτε να κάνετε μερικές 
προτάσεις παράβλεπε παρακάτω  αν δεν αναδειχτούν αρκετές ιδέες  

Αναλόγως το μέγεθος της ομάδας και του αριθμού των ιδιοτήτων  
κριτηρίων στη λίστα  οι μαθητές πρέπει να διαλέξουν 1-3 πράγματα που 
θα αναζητήσουν   

Άσκηση : Προσκομίστε τα αντικείμενα στην τάξη και μαζέψτε τα όλα μαζί  

Τοποθετήστε τα αντικείμενα που έχουν συλλεχθεί σε έναν κύκλο ή άλλο 
μοτίβο ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να δουν τι έχουν φέρει οι άλλοι   

Άσκηση : Εξερευνήστε και περιγράψτε τα ευρήματα 

Έχουν καλυφθεί όλες οι ιδιότητες  Ήταν κάτι δύσκολο να βρεθεί   
Επίσης  οι μαθητές προσκαλούνται να πουν κάτι παραπάνω για τα 
κομμάτια τους: πού τα βρήκαν  Γιατί διάλεξαν τα συγκεκριμένα 
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αντικείμενα  Βρήκαν κάτι άλλο που τους κέντρισε το ενδιαφέρον  ακόμη κι 
αν αυτό δεν ήταν στη λίστα  τους   

Προσαρμογ  
ασκ σε ν για 
ενδι μεσο 
επ πεδο 

Άσκηση  Κατασκευή μίας ιστορίας περίπου 5 προτάσεις  

Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες 2 ή 3 ατόμων  Τώρα πρέπει να 
συνθέσουν μία σύντομη ιστορίας  χρησιμοποιώντας τα αντικείμενα που 
έχουν συλλέξει όχι αναγκαστικά όλα  Σκέφτονται ελεύθερα ιδέες από 
μόνοι τους  ή μπορείτε να παρέχετε ιδέες  π χ :   

▪ Πού βρήκες το Χ  Πες μια ιστορία για το πώς βρέθηκε εκεί  Πώς 
σχετίζεται με τα άλλα αντικείμενα  

▪ Αν το Χ μιλούσε  τι θα σου έλεγε για τη μέρα του  
▪ Αν το Χ είχε υπερδυνάμεις  ποιες θα ήταν αυτές  και σε ποια 

κατάσταση τις χρησιμοποίησε τελευταία  Σε ποια κατάσταση θα 
χρησιμοποιούσες εσύ αυτήν την υπερδύναμη  

Άσκηση : Μοιραστείτε τις ιδέες και τις ιστορίες  

Προσαρμογ  
ασκ σε ν για 
προ ρημ ν
ο επ πεδο 

Άσκηση : Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες 2 ή 3 ατόμων  Τώρα 
πρέπει να συνθέσουν μία σύντομη ιστορίας  χρησιμοποιώντας τα 
αντικείμενα που έχουν συλλέξει όχι αναγκαστικά όλα  Σκέφτονται 
ελεύθερα ιδέες από μόνοι τους  ή μπορείτε να παρέχετε ιδέες  π χ :  

▪ Πού βρήκες το Χ  Πες μια ιστορία για το πώς βρέθηκε εκεί  Πώς 
σχετίζεται με τα άλλα αντικείμενα  

▪ Αν το Χ μιλούσε  τι θα σου έλεγε για τη μέρα του  
▪ Αν το Χ είχε υπερδυνάμεις  ποιες θα ήταν αυτές  και σε ποια 

κατάσταση τις χρησιμοποίησε τελευταία  Σε ποια κατάσταση θα 
χρησιμοποιούσες εσύ αυτήν την υπερδύναμη  

▪ Αν το Χ ήταν μία αίσθηση που μπορούσες να αισθανθείς στο σώμα 
σου  πού θα την αισθανόσουν  και ποιο συναίσθημα αναπαριστά  
Πότε το αισθάνθηκες τελευταία   

▪ Ποια συμβουλή θα σου έδινε το Χ για να διαχειριστείς μία δύσκολη 
κατάσταση στην οποία βρέθηκες  

Αν το α  β  γ αναπαριστούν μία κατάσταση στη δουλειά  τι θα συμβεί 
μετά  

Σ νολικ ς 
ρ νος 30 - 50 λεπτά 

Αναλόγως την τοποθεσία της τάξης  αν το σχολείο σας βρίσκεται σε πόλη 
χωρίς πολλούς φυσικούς χώρους  μπορείτε να αναθέσετε τη συλλογή των 
αντικειμένων από τη φύση σαν δουλειά για το σπίτι  
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Σημει σεις 
και λικ  πο  
θα 
ρησιμοποιη

θε  

Τα αντικείμενα για τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου συλλέγονται μαζί 
με τους μαθητές  ή από τους μαθητές  Ωστόσο  ας έχετε μία λίστα πιθανών 
αντικειμένων  ποιοτήτων που θα συλλεχθούν  π χ  

▪ Κάτι όμορφο 
▪ Κάτι πολύχρωμο 
▪ Κάτι κίτρινο 
▪ Ακριβώς 17 πράγματα του ίδιου πράγματος 
▪ Κάτι αιχμηρό 
▪ Κάτι που σας θυμίζει τον εαυτό σας 
▪ Κάτι με μία ενδιαφέρουσα κάτω όψη 

 

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη 

▪ Εσωτερικός κήπος 
▪ Καθοδηγούμενες εικόνες 
▪ Πρόγνωση καιρού 
▪ Διαστημικός αγώνας 

 

Κε λαιο  Το πλ νο μο  για σ μα ικ  σκηση 
Εισαγ γ  Προφανώς η σωματική άσκηση έχει μείζονα επίδραση στη γενική ευεξία 

του ατόμου  Ωστόσο  η επίδρασή της στις προϋποθέσεις για τη μάθηση δεν 
πρέπει να παραβλεφθούν: η τακτική σωματική άσκηση βοηθά στη 
βελτίωση της διάθεσης και τη μείωση του στρες  αλλά μπορεί επίσης να 
έχει επίδραση στην κατάθλιψη και το άγχος  και μακροπρόθεσμα στην 
αυτό-εκτίμηση του ατόμου   

Αν και η σωματική άσκηση συνδέεται κατά κόρον με τα αθλήματα  είναι 
μάλλον κομμάτι αυτού που ονομάζεται ενεργητικός τρόπος ζωής : ένας 
τρόπος ζωής που βασίζεται στην επίγνωση της σπουδαιότητας της 
σωματικής άσκησης για την ευεξία γενικά  Είναι το να φροντίζει κάποιος 
ενεργά τον εαυτό του  οπότε να το συμπεριλαμβάνει στις καθημερινές του 
δραστηριότητες  Αν γίνεται σε εξωτερικό χώρα  ακόμη καλύτερα: οι 
έρευνες υποδεικνύουν ότι η σωματική άσκηση σε εξωτερικό  και ακόμη 
καλύτερα  φυσικό  περιβάλλον έχει μεγαλύτερη θετική επίδραση στην 
ευεξία συγκριτικά με τη σωματική άσκηση σε εσωτερικό χώρο  

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η ανάπτυξη σχεδίου για μεγαλύτερη ενεργητικότητα 
▪ Η τακτική συμπερίληψη σωματικής άσκησης στις τάξεις 

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Η κατανόηση και εξήγηση του γιατί η σωματική άσκηση είναι 
σημαντική για την υγεία των ατόμων 

▪ Η αναγνώριση πιθανών απειλών για την υγεία από την έλλειψη 
ενεργητικότητας  

▪ Η αναγνώριση τρόπων ώστε να γίνει ο ενεργητικός τρόπος ζωής ένα 
τακτικό κομμάτι της ζωής των μαθητών και των οικογενειών τους  

▪ Η αναγνώριση τρόπων με τους οποίους η κοινότητά τους μπορεί να 
στηρίξει τον ενεργητικό τρόπο ζωής 
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▪ Η κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ της σωματικής άσκησης  
σωματικής υγείας  ψυχικής υγείας και ευεξίας 

Ασκ σεις  Άσκηση 1: 
 
Προθέρμανση  Κάντε μασάζ στα πόδια σας:  

Σταθείτε σε κύκλο και δείξτε πώς να κάνει κάποιος μασάζ στα πόδια του:  
Πατήστε γερά στο πάτωμα  μετά χρησιμοποιήστε μόνο την εξωτερική 
πλευρά των ποδιών  μετά χρησιμοποιήστε μόνο την εσωτερική πλευρά  
Προσποιηθείτε πως περπατάτε μόνο στις φτέρνες  μετά χρησιμοποιήστε 
μόνο τα ακροδάχτυλα  πόσο ψηλά φτάνετε  Τέλος  πατήστε με δύναμη 
ολόκληρο το πόδι στο πάτωμα  Χαλαρώστε  το σώμα χαλαρό  
χασμουρηθείτε  αφήστε την ανάσα σας να κυλίσει  
  
Κίνηση της ημέρας: 
Συνεχίζοντας να στέκεστε σε κύκλο  προσκαλέστε τους μαθητές να 
μοιραστούν μια κίνηση της ημέρας  Αυτή μπορεί να είναι οτιδήποτε  από 
το πλύσιμο των δοντιών μέχρι το καβάλημα του ποδηλάτου  από το 
στρώσιμο του τραπεζιού για πρωινό μέχρι το χτένισμα των μαλλιών του 
παιδιού τους  Ο ένας μετά τον άλλο αναπαριστούν μια δράση  δείχνοντας 
τις δικές τους χειρονομίες  ενώ οι άλλοι παρακολουθούν και μετά 
αντιγράφουν ή επαναλαμβάνουν τη δράση   
 
Εισαγωγή στο θέμα:  
Παρουσιάστε δηλώσεις για τον ενεργητικό τρόπο ζωής  
συμπεριλαμβάνοντας οφέλη και κινδύνους  Διασφαλίστε ότι κάθε μία 
περιλαμβάνεται τυπωμένη σε μία σελίδα χαρτί βρείτε τις λίστες 
παρακάτω  
Διαβάστε τις μία προς μία:  
Οφέλη του ενεργητικού τρόπου ζωής: 

▪ Είστε πιο υγιείς γενικά 
▪ Είστε σε καλύτερη σωματική κατάσταση 
▪ Έχετε περισσότερη ενέργεια 
▪ Έχετε καλύτερη στάση σώματος 
▪ Είστε πιο ικανοί να διατηρήσετε ένα υγειές βάρος για εσάς 
▪ Αισθάνεστε πιο χαλαροί 
▪ Είστε πιο ικανοί στην αντιμετώπιση του στρες 
▪ Έχετε καλύτερη αυτό-εκτίμηση και αυτοπεποίθηση 
▪ Έχετε μικρότερο κίνδυνο ασθενειών  όπως καρδιακά νοσήματα ή 

διαβήτη 
Κίνδυνοι της έλλειψης ενεργητικότητας: 

▪ Υποφέρετε από καρδιακά νοσήματα ή εγκεφαλικό 
▪ Είστε υπέρβαροι 
▪ Έχετε διαβήτη 
▪ Γίνεστε λιγότερο ανεξάρτητοι αργότερα στη ζωή σας και χρειάζεται 

να βασίζεστε σε άλλα άτομα περισσότερο 
▪ Αισθάνεστε πιο αγχωμένοι 
▪ Πεθαίνετε νωρίτερα 
▪ Συνηθίζετε να μην είστε ενεργητικοί  και είναι πιο δύσκολο να γίνετε 

και πάλι ενεργητικοί 
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▪ Σας λείπει ενέργεια και αισθάνεστε κουρασμένοι συχνά 
  
Ιστορία:  
Διαβάστε τη ιστορία του Jannes  Ποια μέσα μεταφοράς χρησιμοποίησε  
Ποια άλλα είδη μεταφοράς θα μπορούσε πιθανώς να χρησιμοποιήσει  
  
Αυτό-αξιολόγηση του ενεργητικού τρόπου ζωής: 
Εξηγήστε την αυτό-αξιολόγηση με βάση κάποιους κανόνες: αποδίδετε 3 
βαθμούς για Ναι  1 βαθμό για Κάποιες φορές  και 0 βαθμούς για Όχι   

▪ Περπατάω για να πάω στη δουλειά ή στο σχολείο 
▪ Κάνω ποδήλατο για να πάω στη δουλειά ή στο σχολείο την άνοιξη  

το καλοκαίρι και το φθινόπωρο τουλάχιστον δύο φορές την 
εβδομάδα 

▪ Πηγαίνω έναν περίπατο τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα  
▪ Κάνω κάποιο άθλημα  όπως hockey  ή βόλεϊ μία φορά την εβδομάδα 
▪ Παίζω έξω με τα παιδιά μου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα  
▪ Μου αρέσει να κάνω ποδήλατο  να πηγαίνω στο πάρκο  κτλ   
▪ Χρησιμοποιώ τις σκάλες ακόμη κι αν υπάρχει διαθέσιμο ασανσέρ  
▪ Γυμνάζομαι στο σπίτι κάνοντας push-ups  καθίσματα sit-ups  ή 

άλλες ασκήσεις 
  

Συνολική βαθμολογία: 
▪ 17-21 βαθμοί  Είστε πολλοί ενεργητικοί  Συνεχίστε έτσι   
▪ 9-16 βαθμοί  Κάνετε κάποιες δραστηριότητες  αλλά πρέπει να 

κάνετε περισσότερες   
▪ 0-8 βαθμοί  Πρέπει πράγματι να αρχίσετε να κάνετε περισσότερες 

δραστηριότητες για να μείνετε σε φόρμα  
  

Διαβάστε τις απαντήσεις και αφήστε τους μαθητές να αποδώσουν τους 
βαθμούς στον εαυτό τους  Μετά  πρέπει να μετρήσουν τους βαθμούς και 
να καταλάβουν σε ποια κατηγορία βαθμολογίας  θα βάλουν τον εαυτό 
τους   

Πρέπει να εξηγήσετε ότι αυτός είναι ένας ευχάριστος τρόπος να 
προσεγγίσει κανείς το επίπεδο της ενεργητικότητάς του  και ότι οι 
απαντήσεις μπορεί να έχουν πολύ προσωπικούς λόγους  π χ  αν κάποιος 
έχει πρόβλημα στο γοφό  ή μένει μακριά από το σχολείο  δεν είναι εύκολο 
να περπατήσει μέχρι τον προορισμό του  

  
Το καρουζέλ της ενεργητικότητας:  
Προετοιμάστε τέσσερα τραπέζια με μεγάλα χαρτιά  ανεστραμμένο 
διάγραμμα flipchart  πάνω τους  και τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά μία 
φράση ανεστραμμένο διάγραμμα flipchart : 

▪ Σε ένα πάρκο 
▪ Στο δρόμο για  
▪ Στην τάξη  στο σχολείο 
▪ Στο σπίτι 

Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες  εξηγώντας τη δραστηριότητα: αφού 
πολλές δραστηριότητες μπορούν να συμβάλλουν στο να είμαστε 
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ενεργητικοί  ήρθε η ώρα να βρούμε μία  Προσκαλέστε κάθε ομάδα να σταθεί 
γύρω από το πρώτο τραπέζι  όπου καταγράφουν 4 ιδέες σωματικής 
άσκησης στο συγκεκριμένο μέρος  Αφού βρουν τέσσερεις ιδέες  
προχωρούν στο επόμενο τραπέζι  για να βρουν τρείς δραστηριότητες 
χωρίς να επαναλάβουν κάποια από αυτές που έγραψαν πριν  μετά 

προχωρούν στο επόμενο τραπέζι  καταγράφοντας δύο δραστηριότητες  
και τέλος μία δραστηριότητα στο τελευταίο τραπέζι  
Η δραστηριότητα αυτή βασίζεται στην ταχύτητα και τη δημιουργικότητα  
οπότε εξαρτάται από τους ίδιους να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη 
δραστηριότητα εντός του προκαθορισμένου χρόνου που θα τους δώσετε 
το πολύ 15 λεπτά . 

Οι μαθητές μπορούν επίσης να ζωγραφίσουν κάτι αν δε βρίσκουν μία λέξη  
  
Πλάνο για σωματική άσκηση: 
Αφού συγκεντρώσετε τα αποτελέσματα  είναι ώρα να κρεμάσετε στον 
τοίχο το ανεστραμμένο διάγραμμα με όλες τις ιδέες που έχουν ήδη 
αποτυπωθεί και να αρχίσετε την ανάλυση αυτών των ιδεών  Ύστερα  
προσκαλέστε τους μαθητές να σκεφτούν ποια προτεινόμενη 
δραστηριότητα για το σχολείο  συμφωνούν να κάνουν τακτικά μαζί σαν 
τάξη  
Μετά από αυτό  ζητήστε από τους μαθητές να ξανασκεφτούν την αυτό-
αξιολόγησή τους: τι νομίζουν  πόσους βαθμούς παραπάνω θα μπορούσαν 
να πάρουν  Και με ποια δραστηριότητα  Τι θα ήταν μια ευχάριστη 
δραστηριότητα π χ  μαζί με άλλους  και ποια δραστηριότητα είναι πολύ 
εύκολο να τεθεί σε εφαρμογή  ξεκινώντας από αύριο  

Προσαρμογ  
ασκ σε ν 
για 
ενδι μεσο 
και 
προ ρημ ν
ο επ πεδο  

Άσκηση  Για την κίνηση της ημέρας  μπορείτε να τους αφήσετε να 
μαντέψουν μεταξύ τους για το τι ακριβώς σημαίνει η κίνηση  
Για την εισαγωγή στο θέμα  βάλτε τις δηλώσεις για τον ενεργητικό τρόπο 
ζωής στο πάτωμα  κάθε δήλωση μέσα σε ένα φύλλο χαρτί  και αφήστε 
τους μαθητές να τις κατηγοριοποιήσουν σε στήλες Οφέλη του 
ενεργητικού τρόπου ζωής  ή Κίνδυνοι της έλλειψης ενεργητικότητας  
Για το πλάνο για σωματική άσκηση  μπορείτε επίσης να δώσετε ένα χαρτί 
με ένα διάγραμμα  εβδομαδιαίο πρόγραμμα σε κάθε μαθητή  για να 
συμπληρώσει τα σχέδιά του προσθέτοντας δραστηριότητες  σε γύρους 
των 10 λεπτών  μέχρι να φτάσετε τα 30 λεπτά συνολικά  

Συμβουλέψτε τους μαθητές σας ότι αν θέλουν να ανεβάσουν το επίπεδο 
της δραστηριότητάς τους  είναι σημαντικό να κάνουν ένα πλάνο που θα 
τους κάνει πιο ενεργητικούς  ξεκινώντας αργά και προχωρώντας σε 
μεγαλύτερες χρονικές περιόδους  και σε δραστηριότητες που χρειάζονται 
περισσότερη προσπάθεια  
 
  

Δευτέρα Τρίτη 
 
Τετάρτη 
  

Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 

              
              

  
Δραστηριότητες  έμπνευση για κάθε μέρα μπορεί να είναι:  
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▪ Περπάτα όποτε μπορείς  ξύπνα μισή ώρα νωρίτερα κάθε μέρα και 
πήγαινε μία βόλτα 

▪ Κατέβα από το λεωφορείο μία στάση νωρίτερα και περπάτα την 
υπόλοιπη απόσταση  

▪ Ανέβα από τις σκάλες αντί να χρησιμοποιήσεις το ασανσέρ  
▪ Παίξε με τα παιδιά σου 
▪ Πάρκαρε το αμάξι σου δέκα λεπτά μακριά από όπου σκοπεύεις να 

πας  
▪ Πήγαινε τα παιδιά σου σχολείο με τα πόδια 
▪ Βγες μια μικρή βόλτα στο διάλειμμα για καφέ ή μεσημεριανό 
▪ Βρες μια σωματική δραστηριότητα του μήνα  όπως το να ανεβαίνεις 

σκάλες  να βγαίνεις για δεκάλεπτη βόλτα  κτλ  
▪ Οργάνωσε ένα κοινοτικό γεύμα με παιχνίδια 

Προσαρμογ  
ασκ σε ν 
για 
προ ρημ ν
ο επ πεδο 

Άσκηση : Για την αυτό-αξιολόγηση του ενεργητικού τρόπου ζωής  μην 
κάνετε περεταίρω σχόλια για την υποκειμενικότητα των ερωτήσεων  
συνολικών αποτελεσμάτων  Καλύτερα  προσκαλέστε τους μαθητές να 
συζητήσουν: Ήταν κάποιες ερωτήσεις άδικες  Νομίζετε ότι 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα  Ποιος λόγος μπορεί να υπάρχει 
για να μην είναι κάποιος ενεργητικός  Έλλειψη χρόνου  προτίμηση 
δραστηριοτήτων που δεν απαιτούν πολλή κίνηση  αισθάνονται υγιείς και η 
σκέφτονται ότι δεν το χρειάζονται  προβλήματα υγείας  έλλειψη 
εξοπλισμού  κτλ  

Σημει σεις 
και λικ  πο  
θα 
ρησιμοποιη

θε  

▪ Εκτυπωμένες δηλώσεις για τον ενεργητικό τρόπο ζωής οφέλη και 
κίνδυνοι  

▪ Ανεστραμμένα διαγράμματα Flipchart  σε χαρτί με τους τομείς 
δραστηριοτήτων το καρουζέλ της ενεργητικότητας   

▪ Προσχέδιο για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα  διάγραμμα 
δραστηριοτήτων τυπωμένο ανάλογα με τον αριθμό 
συμμετεχόντων  

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη 

▪ Molecules ομάδες  
▪ Dance of the Balloons μπαλόνια  
▪ Ο στόχος μου είναι  
▪ Αγαπημένα όνειρα και ελπίδες 
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Εν η α  Α -αξιολ γηση και προσανα ολισμ ς σ ην 
επ λ ση προβλημ ν 
  

Π  
ανθεκ ικ η ας Αυτό-αξιολόγηση και προσανατολισμός στην επίλυση προβλημάτων  

Ισ ορ ες 
ανθεκ ικ η ας Η κορονο-ιστορία μου  Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο λεωφορείο  

Επισκ πηση Οι δύο πτυχές της αυτό-αξιολόγησης και του προσανατολισμού στην 
επίλυση προβλημάτων είναι θεμελιώδεις στην επιτυχημένη 
αντιμετώπιση των δυσκολιών στη ζωή  Η αυτό-αξιολόγηση αφορά την 
αντίληψη του εαυτού ως ένα πολύτιμο valuable  άξιο αγάπης άτομο  
αλλά και μία ευαίσθητη αντίληψη και γνώση του εαυτού  Είναι 
επομένως σημαντική για την τοποθέτηση της στάσης attitudinal 
aspect  προς τον προσανατολισμό στην επίλυση προβλημάτων  που 
επίσης περιέχει τις πιο πρακτικές πτυχές της διαχείρισης δυσκολιών  
Και τα δύο μπορούν να εξασκηθούν και να ενισχυθούν με την 
ανασκόπηση της επιτυχίας του ίδιου του ατόμου  κάποιες φορές 
απαιτώντας την ανα-πλαισίωση των εμπειριών    
Για να το καταφέρει αυτό  η ενότητα θα έχει ένα συγκεκριμένο 
μονοπάτι στο οποίο οι μαθητές θα ξεκινήσουν με την εμβάθυνση της 
έννοιας της ανθεκτικότητας και των κυρίων παραγόντων της  
συνεχίζουν με την κατανόηση τις προσωπικές ανάγκες και τις ισχυρές 
συνδέσεις με τις ανάγκες των άλλων και τους σχετικούς κανόνες που 
εξασφαλίζουν την ικανοποίηση αυτών των αναγκών  τέλος  
χρησιμοποιούν την αφήγηση για να αυτό-αξιολογήσουν την ιστορία 
της δικής τους ζωής και να προβάλλουν τον εαυτό τους στο μέλλον 
για την επόμενη επιτυχία στη ζωή τους  

Μαθησιακο  σ οι ▪ Η κατανόηση του οφέλους που προσφέρει η ανθεκτικότητα 
▪ Η μάθηση ενός τρόπου αφήγησης προσωπικών ιστοριών  

ανάλυσης των στοιχείων επιτυχίας και υπερνίκησης δυσκολιών 
▪ Η κατανόηση της σπουδαιότητας των δικαιωμάτων  

καθηκόντων και της κοινωνικής ευθύνης 
▪  

Λ ξεις-κλειδι  Ανθεκτικότητα  στόχοι  επιτυχία  αυτό-εκτίμηση  αυτό-
αποτελεσματικότητα  αυτό-αντίληψη 

Επισκ πηση ν 
διδακ ικ ν 
κε αλα ν 

Η παρούσα ενότητα είναι δομημένη γύρω από τρία κεφάλαια: 
▪ Κε λαιο   Το αλ αβη ρι ης ανθεκ ικ η ας  Οι μαθητές θα 

έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στην έννοια της 
ανθεκτικότητας χρησιμοποιώντας το αλφάβητο  όπου κάθε 
γράμμα θα προσφέρει την ευκαιρία να εξερευνήσουν μία πτυχή 
που συνδέεται με την προσωπική δύναμη και ευεξία  

▪ Κε λαιο   Οι καν νες ης ξης μας  Οι μαθητές θα 
κατανοήσουν την έννοια των κανόνων και τη σπουδαιότητά 
τους ακόμη και στο πλαίσιο του μαθητικού περιβάλλοντος που 
μοιράζονται  

▪ Κε λαιο   Η δικ  μο  ισ ορ α επι ας  Οι μαθητές θα 
ανακαλύψουν πώς να χρησιμοποιούν την αφήγηση όχι μόνο για 
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να αναφερθούν στις ιστορίες τους αλλά και για να αξιολογήσουν 
την επιτυχία  τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους  

Προ σεις για ην 
ε αρμογ  ης 
διδασκαλ ας ο  
κε αλα ο   

Όπως είθισται στα μαθησιακά περιβάλλοντα με ευάλωτες ομάδες  η 
υιοθέτηση θετικής στάσης είναι απαραίτητη  Αυτό μπορεί να σημαίνει 
τόσο μία θετική στάση στη ζωή γενικά  όσο και μια τάση εκτίμησης 
των επιτυχιών  όσο μικρές κι αν είναι αυτές  Κάποιες φορές  μπορεί να 
είναι μόνο η εστίαση στους ψυχικούς πόρους αντί στις δυσκολίες  Να 
θυμάστε ότι οι μαθητές σας έχουν ήδη αποδείξει τη δύναμή τους στην 
υπερνίκηση δυσκολιών τους παρελθόντος και στην παρουσία τους 
στην τάξη  

Δεξι η ες 
σ νδεδεμ νες με 
ην σ γκεκριμ νη 

π  ης 
ανθεκ ικ η ας  

▪ Η βελτίωση της αυτό-αντίληψης εσωτερικού διαλόγου  αύξηση 
της εκτίμησης του εαυτού και κατανόηση των ικανοτήτων  
δεξιοτήτων  πόρων και δυνατοτήτων  

▪ Η φροντίδα του εαυτού  
▪ Η θέαση του εαυτού ως δυνατού  ανθεκτικού ατόμου ώστε να 

παραμείνει ικανό σε δύσκολες στιγμές και ο προσανατολισμός 
στην επίλυση προβλημάτων  

▪ Η απόκτηση επιβεβαιωτική στάσης προς το δικαίωμα σε μια 
χαρούμενη και επιτυχημένη ζωή  

▪ Η διεκδίκηση των αναγκών  επιθυμιών και προσδοκιών με 
κατάλληλο τρόπο  

▪ Η κατανόηση των ισχυρών δεσμών των αναγκών του ατόμου με 
εκείνες των άλλων και της σπουδαιότητας των κανόνων στη 
βάση τους  

Δεξι η ες 
βασικ ς 
εκπα δε σης 
σ νδεδεμ νες με 
ις ακ λο θες 

π ς 

▪ Υγεία και φροντίδα 
▪ Ανάγνωση και γραφή 
▪ Ιδιότητα του πολίτη  

Αξιολ γηση ▪ Κε λαιο  Για το επίπεδο των αρχαρίων  τα αποτελέσματα που 
αφορούν τη συμπλήρωση του αλφαβήτου της ανθεκτικότητας 
και η συζήτηση που ακολουθεί τη δραστηριότητα μπορούν να 
είναι ένα καλό εργαλείο για την εκτίμηση της επίτευξης των 
στόχων του κεφαλαίου  Για όλους τους άλλους μαθητές  
χρησιμοποιήστε τις καθοδηγητικές ερωτήσεις στο τέλος της 
δραστηριότητας για να καταλάβετε αν οι μαθητές έχουν 
κατακτήσει την έννοια και μπορούν να φανταστούν πώς να 
χρησιμοποιήσουν στην πράξη όσα έμαθαν  

▪ Κε λαιο  Για το επίπεδο των αρχαρίων μπορείτε να 
παρατηρήσετε τα αποτελέσματά τους και τις αλληλεπιδράσεις 
τους με τους κανόνες που αναπτύσσονται  εστιάζοντας την 
προσοχή στη δυναμική και τη συμμετοχή τους και την 
ακόλουθη παρατήρηση  για τα υπόλοιπα γλωσσικά επίπεδα  οι 
τελικές ερωτήσεις μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες και μια καλή 
ευκαιρία να σκεφτείτε για τη δραστηριότητα και να 
κατανοήσετε το βαθμό επίτευξης του στόχου της 
δραστηριότητας  
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▪ Κε λαιο  Σχετικά με την αξιολόγηση του κεφαλαίου 3  είναι 
σημαντικό να το συνταιριάξετε με τα μαθήματα ανάγνωσης και 
γραφής της τάξης  Μπορεί να είναι μία καλή ευκαιρία να 
αξιολογήσετε τις δυνατότητες και το λεξιλόγιο που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε αυτό το πλαίσιο  παρέχοντας επιπλέον 
στοιχεία για μια πιο ευρεία αξιολόγηση εντός του μαθήματος 
που θα εφαρμόσετε τη δραστηριότητα  

 

Κε λαιο  Το αλ αβη ρι ης ανθεκ ικ η ας 
  

Εισαγ γ  Η ανθεκτικότητα σαν θέμα προσεγγίζεται αναλυτικά σε αυτό το κεφάλαιο  
Οι μαθητές όχι μόνο θα μάθουν την έννοια της ανθεκτικότητας  αλλά θα 
εμβαθύνουν στην κατανόησή της  καθώς  όπως θα γίνει με αυτή τη 
δραστηριότητα Το αλφαβητάρι της ανθεκτικότητας  - κάθε γράμμα του 
αλφάβητου προσφέρει την ευκαιρία να εξερευνήσουν μία πτυχή που 
συνδέεται με την προσωπική δύναμη και ευεξία  
Όπως θα δείτε  υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εφαρμόσετε και να 
δημιουργήσετε αυτή τη λίστα: σαν αφίσα κρεμασμένη στην τάξη  ή σαν 
σχεδιάγραμμα που δίνεται σε κάθε μαθητή για να συμπληρώσουν τους 
δικούς τους ψυχικούς πόρους   
Και μην ανησυχήσετε αν δεν ολοκληρώσετε το αλφάβητο  ίσως είναι ακόμη 
πιο κατάλληλο αν είναι ανολοκλήρωτο  καθώς είναι μία πρόκληση για 
συνεχή εξερεύνηση του θέματος  

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η μάθηση της έννοιας της ανθεκτικότητας και των διάφορων πτυχών 
της 

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Η επίγνωση των πολλαπλών πλευρών της ανθεκτικότητας και η 
γνώση του είδους των προσεγγίσεων που τη θάλπουν 

Σημε ση για 
α γλ σσικ  

επ πεδα 

Μία κατάλληλη προσαρμογή των δραστηριοτήτων μπορεί να είναι απλώς η 
παροχή περισσότερου χρόνου για κάθε βήμα ανάπτυξης του αλφάβητου  
Π χ  για την ομάδα μουρμούρας  σουπλά  οι μαθητές στο ενδιάμεσο 
επίπεδο μπορούν να έχουν 7-10 λεπτά  ενώ οι μαθητές στο προχωρημένο 
επίπεδο μπορούν να έχουν 3-5 λεπτά για να ολοκληρώσουν  

Ασκ σεις  Άσκηση  Προθέρμανση : Δραστηριότητα για την ευεξία  
 
Κουνήστε το σώμα σας και χαλαρώστε:   
Κάντε ένα κύκλο με τους μαθητές σας και καθοδηγήστε τους σε μία μικρή 
αφύπνιση του σώματός τους: ξεκινήστε κάνοντας κύκλους με τους ώμους  
τους αγκώνες  τα χέρια  προχωρήστε στα πόδια  κάνοντας κύκλους με τις 
πατούσες  τα γόνατα  τους γοφούς  κάντε προσεκτικά κύκλους με το 
κεφάλι  τη λεκάνη  και πηδήξτε λίγο πάνω κάτω  
 
Πίτσα στην πλάτη:  
Στεκούμενοι σε κύκλο  ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν ένα βήμα πιο 
κοντά μέσα στον κύκλο  και να γυρίσουν στα δεξιά ώστε όλοι να βλέπουν 
μπροστά τους την πλάτη του διπλανού μαθητή  Τώρα αρχίστε να 
ετοιμάζετε μία πίτσα στην πλάτη του ατόμου μπροστά σας  Μπορείτε να 
δώσετε τις ακόλουθες οδηγίες  δίνοντας το παράδειγμα σαν μέλος του 
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κύκλου: ζυμώνω το ζυμάρι  ανοίγω το ζυμάρι  απλώνω τη σάλτσα ντομάτας  
κόβω κρεμμύδια και πασπαλίζω καλαμπόκι και τυρί από πάνω κτλ  
 
Άσκηση : Εισαγωγή στην έννοια της ανθεκτικότητας   
 
Είναι σημαντικό να προβάλλετε τον ακόλουθο ορισμό  ή σε περίπτωση που 
δεν διαθέτετε προβολέα  να το γράψετε σε ανεστραμμένο διάγραμμα flip 
chart)  για να διαβάσετε με όλη την τάξη: 
 
Η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα να συνεχίζουμε όταν τα πράγματα δεν 

πάνε όπως τα περιμέναμε  και να το αντιμετωπίζουμε αυτό με θετικό τρόπο  
Το να είναι ένα άτομο ανθεκτικό σημαίνει ότι ξέρει πώς να φροντίζει και να 
προσέχει τον εαυτό του  ιδιαίτερα όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά  
Σημαίνει να είναι ικανό να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες με παραγωγικό 
τρόπο  είτε με τις δικές του προσωπικές ικανότητες  είτε αναζητώντας 
πόρους στο κοινωνικό του δίκτυο  
 
Πριν προχωρήσετε στις δραστηριότητες  σιγουρευτείτε ότι όλοι οι μαθητές 
κατάλαβαν τον ορισμό  Επιπρόσθετα  αν χρειαστεί  εξηγήστε στους 
συμμετέχοντες του όρους που δεν είναι αρκετά ξεκάθαροι και δώστε 
παραδείγματα αν θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν  ειδικά στην περίπτωση των 
αρχαρίων  
  
Άσκηση  Η ιστορία του του Μichael 
 
Διαβάστε την εύκολη εκδοχή  της ιστορίας του Michael Η κορονο-ιστορία 
μου  
  
Άσκηση  Εξερευνώντας την ανθεκτικότητα 
 
Εξερευνήστε το θέμα της ανθεκτικότητας μέσω της εξερεύνησης της 
ιστορίας του Michael   
Αναλόγως του επιπέδου ακουστικής κατανόησης των μαθητών σας  
μπορείτε πριν την ανάλυση να τους παρέχετε τις ακόλουθες πτυχές της 
ανθεκτικότητας που μπορεί να είναι βοηθητικές στην πλήρη διερεύνηση του 
θέματος:  
 

▪ Στάσεις: π χ  ευγνωμοσύνη  αισιοδοξία  αγάπη για τον εαυτό  
ανάληψη ευθύνης   

▪ Ευεξία του σώματος και του νου Δραστηριότητες : π χ  αθλήματα  
υγιεινό φαγητό  χαλάρωση  ημερολόγιο   

▪ Δεξιότητες και στρατηγικές αντιμετώπισης: π χ  προσανατολισμός 
στην επίλυση προβλημάτων  εστίαση στους πόρους  ανάμνηση της 
δικής μας ιστορίας επιτυχίας  στόχοι   

▪ Κοινωνικά δίκτυα και σχέσεις: εμπλοκή  φίλοι  ευγένεια  συνομιλία   
 
Καταιγισμός ιδεών μαζί: 
Κάντε έναν καταιγισμό ιδεών για να προσδιορίσετε τις πτυχές της 
ανθεκτικότητας στην ιστορία του Michael  που σας βοηθούν με ερωτήσεις 
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ενεργοποίησης και με την προσπάθεια υποστήριξης των μαθητών για να 
εστιάσουν στα σημεία-κλειδιά της ιστορίας  
Κρατήστε σημειώσεις στο ανεστραμμένο διάγραμμα flipchart  Χρωματίστε 
το πρώτο γράμμα κάθε λέξης-κλειδιού  
Προετοιμάστε ένα ανεστραμμένο διάγραμμα flipchart  με το γράμμα του 
αλφάβητου στην κάθετη πλευρά  για να το συμπληρώσετε αργότερα  
  
Άσκηση  Το αλβαφητάρι 
 
Καταιγισμός ιδεών:  

▪ ομάδες συζήτησης: δημιουργήστε ομάδες 3-4 μαθητών  δίνοντάς 
τους δύο φύλλα χαρτί: το ένα θα χρησιμοποιηθεί για τις πτυχές των 
κατηγοριών που προαναφέρθηκαν στάσεις  σώμα και νους  
δεξιότητες και τρόποι αντιμετώπισης  κοινωνικά δίκτυα και σχέσεις  
και το άλλο θα έχει τα γράμματα για το αλφάβητο  Δώστε τους 5-8 
λεπτά να συμπληρώσουν αναδυόμενες πτυχές  σκεπτόμενοι πάντα 
την ιστορία που ανέλυσαν συνοπτικά  Μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
το χαρτί με τα γράμματα του αλφάβητου σαν έμπνευση  αλλά και ως 
έλεγχο για το ποια γράμματα είναι ακόμη άδεια  

  
Η σοδειά:  

▪ Επιστρέφουν όλοι μαζί για να μοιραστούν ιδέες  λέξεις κλειδιά  
Κρατήστε σημειώσεις στο ανεστραμμένο διάγραμμα με το αλφάβητο 
γραμμένο πάνω του   

▪ Μην ανησυχήσετε αν δεν ολοκληρώσετε το αλφάβητο  ίσως είναι 
ακόμη πιο κατάλληλο αν είναι ανολοκλήρωτο  καθώς είναι μία 
πρόκληση για συνεχή εξερεύνηση του θέματος. 

  
Εναλλακτικές  προτάσεις:  

▪ Δώστε περιοδικά  φωτογραφίες σαν υλικό έμπνευσης  αλλά και σαν 
εικόνα  σύμβολο για το ίδιο το αλφάβητο  

▪ Μπορείτε να σκεφτείτε να τους αφήσετε να συμπληρώσουν το δικό 
τους αλφαβητάρι ανθεκτικότητας στη μητρική τους γλώσσα  
αναλόγως την εστίαση που έχετε επιλέξει  είτε την ανθεκτικότητα 
είτε τις ικανότητες γραφής 

Προσαρμογ  
ν 

ασκ σε ν 
για 
ενδι μεσο 
επ πεδο 

Άσκηση   
 
Καταιγισμός ιδεών:  
Σουπλά: προετοιμάστε τέσσερα μεγάλα φύλλα χαρτί που θα κολλήσετε σε 
τέσσερα τραπέζια  κάθε ένα αφιερωμένο σε μία από τις τέσσερεις πτυχές 
της ανθεκτικότητας στάσεις  σώμα και νους  δεξιότητες και τρόποι 
αντιμετώπισης  κοινωνικά δίκτυα και σχέσεις  Η ομάδα χωρίζεται σε 4 
μικρότερες ομάδες  Κάθε μικρή ομάδα ξεκινά σε διαφορετικό τραπέζι  
μαζεύοντας ιδέες για τη συγκεκριμένη πτυχή της ανθεκτικότητας  Δώστε 
ένα ακουστικό σήμα μετά από 4-6 λεπτά  που σημαίνει ότι οι ομάδες θα 
πρέπει να μεταφερθούν στο επόμενο τραπέζι  
 
Η σοδειά:  
Κάθε ομάδα μένει στο τραπέζι  καταγράφει τις ιδέες  λέξεις κλειδιά που 
έχουν συλλέξει σε κάρτες ευρετηρίου ή άλλο ανθεκτικό χαρτί  
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υπογραμμίζοντας το πρώτο γράμμα χρησιμοποιήστε διαφορετικό χρώμα 
για κάθε μία από τις τέσσερεις κατηγορίες  

  
Συνθέτοντας μαζί:  
Σε ένα μεγάλο ανεστραμμένο διάγραμμα με τη λίστα των γραμμάτων του 
αλφαβήτου  οι μαθητές τώρα καλούνται να τοποθετήσουν τα αποτελέσματά 
τους δίπλα στο γράμμα π χ  να βάλουν δίπλα στο γράμμα Α  όλες τις 
λέξεις κλειδιά που έχουν βρει στις προηγούμενες συνεδρίες οι οποίες 
ξεκινούν με Α   
Αν για κάποια από τα γράμματα υπάρχουν περισσότερες από μία λέξεις-
κλειδιά: πολύ ωραία  Ελέγξτε για διπλές λέξεις  αποφασίστε ποια 
προτιμάτε  ή αφήστε τες  Αν υπάρχουν κενά  μπορείτε να κάνετε καταιγισμό 
ιδεών μαζί  ή να τα αφήσετε ανοιχτά σαν έμπνευση για τη συνέχεια follow-
ups) 

Προσαρμογ  
ασκ σε ν 
για 
προ ρημ ν
ο επ πεδο 

Άσκηση  
 
Μετά την άσκηση  μπορεί να ακολουθήσει ομαδική συζήτηση  

▪ Παρατήρηση αποτελεσμάτων: λείπουν κάποιες σημαντικές πτυχές  
▪ Μπορείτε να σκεφτείτε το επόμενο βήμα του πώς να το βάλετε σε 

εφαρμογή  π χ  ποια θα ήταν μία πρακτική προσέγγιση σε κάθε 
γράμμα: πώς θα έμοιαζε μία δραστηριότητα που θα επέτρεπε την 
εφαρμογή αυτής της πτυχής  Ποια θα ήταν μία σχετική επιβεβαιωτική 
δήλωση  

Σ νολικ ς 
ρ νος 50 λεπτά 

Προ σεις 
για η 
διδασκαλ α 
ο  

κε αλα ο  

Εναλλακτική πρόταση: 
▪ Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι είτε μία αφίσα κρεμασμένη 

στην τάξη για να αναφέρονται σε αυτή περεταίρω  είτε μία φόρμα 
που δίνεται σε κάθε μαθητή για να δημιουργήσουν τα προσωπικά 
τους διαγράμματα πόρων  

▪ Αναλόγως την πρόοδο και τα αποτελέσματα της συνεδρίας  
μπορείτε να επιστρέψετε στο θέμα σε επόμενα κεφάλαια  
ολοκληρώνοντας το στην πορεία   

Σημει σεις 
και λικ  πο  
θα 
ρησιμοποιη

θε  

▪ Φύλλα χαρτί με τις 4 πτυχές της ανθεκτικότητας 
▪ Φύλλα χαρτί με τα γράμματα του αλφάβητου 
▪ Ανεστραμμένο διάγραμμα χαρτί και μολύβια σε διαφορετικά 

χρώματα  
▪ Κάρτες ευρετηρίου 

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη 

▪ Συμπλήρωσε το όνομά μου 
▪ Ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας μέσω των τεχνών  
▪ Μια τσάντα γενάτη πόρους 
▪ Μίλησε  στην πλάτη μου με τις λέξεις σου 
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Κε λαιο   Οι δικο  μας καν νες 
  
Εισαγ γ  Η συλλογική δημιουργία κανόνων εδράζεται στο πλαίσιο της κοινωνικής 

μάθησης και είναι σημαντικός ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατικής 
εκπαίδευσης: σχετίζεται με την αντίληψη και τον αναστοχασμό των 
αναγκών του ατόμου και των αναγκών των άλλων  καθώς και της ίδιας της 
ομάδας  Στη διαπραγμάτευση των κανόνων  πρέπει να συνυπολογιστούν 
αυτές οι διαφορετικές ανάγκες  και πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί 
προκειμένου να βρεθούν κατάλληλοι κανόνες από κοινού  Αυτή είναι μια 
ευκαιρία να βοηθήσετε τους μαθητές να διαμορφώσουν και να αναλάβουν 
ευθύνη για το μαθησιακό  περιβάλλον που μοιράζονται   
Η διαμόρφωση των κανόνων από κοινού αυξάνει την κατανόησή τους άρα 
και την αποδοχή τους  Η καταγραφή τους σε αφίσες είναι ένας τρόπος 
υπενθύμισης του περιεχομένου τους και δημιουργίας δέσμευσης προς 
αυτούς   

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η κατανόηση του πλαισίου των κανόνων  τη φύση και τη λειτουργία 
τους  

▪ Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ των κανόνων  των δικαιωμάτων και 
των καθηκόντων  

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Η ικανότητα κατανόησης του ότι οι κανόνες έχουν σκοπό να 
διασφαλίσουν την ειρηνική κοινωνική συνύπαρξη ακόμη και σε 
επίπεδο τάξης  

▪ Η γνώση της εφαρμογής κοινωνικής συμπεριφοράς  αίσθησης 
υπευθυνότητας  ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και πνεύματος 
συλλογικότητας 

Ασκ σεις  Άσκηση 1:Ιστορία: 
▪ Διαβάστε και διερευνείστε της ιστορία του Jannes: Υποχρεωτική 

χρήση μάσκας στο λεωφορείο  απλοποιημένη μορφή  
▪ Μετά την ανάγνωση της ιστορίας  προσπαθήστε να συζητήσετε τις 

ακόλουθες ερωτήσεις:  
o Ποιοι κανόνες και δικαιώματα  αναφέρονται στην ιστορία  
o Ποιες αντιδράσεις που αφορούν τους κανόνες περιγράφονται 

στην ιστορία  Η συναισθηματική αντίδραση του Jannes  ο 
οδηγός του λεωφορείου που χρησιμοποίησε τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας  

Άσκηση 2:Προθέρμανση 
 
Περίπατος στο δωμάτιο: Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να 
περπατήσουν στο δωμάτιο  πρώτα προσέχοντας εσάς ως 
εκπαιδευτή εκπαιδευτικό  μετά τους άλλους  μετά το δωμάτιο  
Ύστερα  προσπαθήστε να κρατήσετε τους μαθητές σε απόσταση 1 5 μέτρου 
από τους άλλους  τέλος  προσπαθήστε να προσεγγίσετε έναν συγκεκριμένο 
μαθητή και να απομακρυνθείτε από κάποιον άλλο χωρίς να τους το πείτε   

  
Άσκηση 3: Εισαγωγή στο θέμα 
 
Κοινωνιομετρική τοποθέτηση  απόσταση:  
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Τοποθετήστε κάποιες εκτυπωμένες δηλώσεις στο πάτωμα  ξεκινώντας με 
γενικές δηλώσεις για τους κανόνες και τις ομάδες  ύστερα τοποθετήσεις 
που αφορούν το κοινό κοινωνικό πλαίσιο  κλίμα της τάξης  Ζητήστε από 
τους συμμετέχοντες να τοποθετηθούν σε μία περιοχή της τάξης  σύμφωνα 
με το βαθμό που συμφωνούν 1 συμφωνούν απόλυτα  10 διαφωνούν 
απόλυτα  οι αριθμοί τοποθετούνται αντιδιαμετρικά στην τάξη  Κάποιοι 
από τους ψεύτικους κανόνες  που θα τοποθετήσετε τριγύρω μπορεί να 
είναι φυσικά  μπορείτε να προσθέσετε όσους προτιμάτε :  

▪ Σε μία ομάδα  όποιος είναι μεγαλύτερος πρέπει να αποφασίζει 
▪ Οι κανόνες αφορούν μόνο τα καθήκοντα και καθόλου τα δικαιώματα 
▪ Κάθε ομάδα χρειάζεται κανόνες για να λειτουργεί καλά 
▪ Αν φτιαχτούν κανόνες  θα πρέπει να ισχύουν για όλους και πάντα 
▪ Αισθάνομαι άνετα όταν ξέρω ότι μπορώ πάντα να κάνω μία 

ερώτηση 
▪ Οι διαμάχες σε μία ομάδα πρέπει να διευθετούνται από το δάσκαλο 
▪ Ο δάσκαλος αποφασίζει πότε κάνουμε διάλειμμα 
▪ Χρειάζομαι ησυχία για να συγκεντρωθώ 
 

Για να αποφύγετε οι μαθητές να προσανατολίζονται πολύ με βάση τους 
άλλους συμμετέχοντες  μπορείτε να κάνετε σήμα για ποιον κανόνα όλοι θα 
πρέπει να πάρουν θέση γρήγορα  Κάποιες φορές χρειάζεται θάρρος για να 
πάρεις τη θέση σου  
  
Άσκηση 4:Διαμορφώνοντας και θέτοντας κανόνες 
 
Μετά την προηγούμενη δραστηριότητα  τώρα θα πρέπει να προσκαλέσετε 
τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τους δικούς τους κανόνες: 

▪ Κάνοντας μαζί καταιγισμό ιδεών  χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
αναποδογυρίσματος  headstand : πώς φαίνεται μία τάξη όπου 

δεν μπορούμε να μάθουμε εύκολα  Λέξεις-κλειδιά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν  ανάλογα με τις γλωσσικές ικανότητες της ομάδας 
σας  και καταγράψτε λέξεις-κλειδιά που προκύπτουν από τον 
καταιγισμό ιδεών σε ένα ανεστραμμένο διάγραμμα flipchart  

▪ Τώρα αντιστρέψτε τα: πώς θα ήταν αυτό σαν κανόνας  Καταγράψτε 
στο ανεστραμμένο διάγραμμα flipchart  αφίσα στον τοίχο σε πολύ 
εύκολη γλώσσα  Θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 10 κανόνες από 
τους οποίους θα μπορείτε να επιλέξετε στην ακόλουθη ψηφοφορία  

▪ Μοιράστε 3-4 χαρτάκια με κόλλα sticky notes  σε κάθε συμμετέχοντα 
όλοι πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό  και ζητήστε τους να τα 

κολλήσουν στον κανόνα που θεωρούν πιο σημαντικό  
▪ Μετρήστε τα χαρτάκια: ποιοι κανόνες έχουν τις περισσότερες 

ψήφους  Καταγράψτε τους σε ένα ανεστραμμένο διάγραμμα 
flipchart  και προσκαλέστε τους μαθητές να το υπογράψουν  

Προσαρμογ  
ν 

ασκ σε ν 
για 
ενδι μεσο 
επ πεδο 

Άσκηση 1:Ιστορία 
Διαβάστε την ιστορία του Jannes: Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο 
λεωφορείο  μακροσκελής εκδοχή  
  
Άσκηση 2: Προθέρμανση επιπρόσθετα στην άσκηση περιπάτου στο 
δωμάτιο : 4Π  τέσσερα πάνω 
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Μετά την πρώτη δραστηριότητα προθέρμανσης  η δεύτερη βασίζεται στην 
ιδέα των διακριτικών κανόνων : τοποθετήστε καρέκλες σε κύκλο μία 
καρέκλα μαθητή  Προσκαλέστε 4 μαθητές να σηκωθούν: θα πρέπει πάντα 
να υπάρχουν 4 μαθητές όρθιοι την ίδια στιγμή  αλλά ποτέ για περισσότερο 
από 10 δευτερόλεπτα  Χωρίς να επικοινωνούν μεταξύ τους εμφανώς  τα 
άτομα τώρα πρέπει με τη σειρά να κάθονται και να σηκώνονται  Συνεχίστε 
μέχρι κάθε συμμετέχων να έχει την ευκαιρία να σταθεί μία φορά  Η 
δραστηριότητα μπορεί να είναι ένας τρόπος να καταλάβουν τους κανόνες 
της ομάδας χωρίς να τους ανακοινώνουν  

   
Άσκηση 4:Διαμορφώνοντας τους κανόνες 
 
Μετά την προηγούμενη δραστηριότητα  τώρα θα πρέπει να προσκαλέσετε 
τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τους δικούς τους κανόνες  Μπορείτε 
να διαλέξετε από τα ακόλουθα  ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας σας και 
του επιπέδου της γλώσσας λεξιλογίου: 

▪ Κάνοντας μαζί καταιγισμό ιδεών  χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
αναποδογυρίσματος : πώς φαίνεται μία τάξη όπου δεν μπορούμε να 

μάθουμε εύκολα  Λέξεις-κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν  
ανάλογα με τις γλωσσικές ικανότητες της ομάδας σας  και 
καταγράψτε λέξεις-κλειδιά σε ένα ανεστραμμένο διάγραμμα 
(flipchart). 

▪ Ατομική δουλειά: δώστε στους μαθητές σας μερικά λεπτά για να 
καταγράψουν τις προσωπικές τους ανάγκες  Τι χρειάζομαι για 
επιτυχημένη μάθηση   

▪ Δουλειά σε ζευγάρια: προσκαλέστε τους συμμετέχοντες  αφού τους 
χωρίσετε σε ζευγάρια  να εστιάσουν την προσοχή τους στις ανάγκες 
τους και  με βάση αυτό  να προσπαθήσουν να φτιάξουν κάποιους 
κανόνες που θα ικανοποιούν εκπληρώνουν αυτές τις 
προσδιορισμένες ανάγκες   

 
Θέτοντας κανόνες: 
Μετά τη δραστηριότητα που έχετε επιλέξει για τη συγκέντρωση κανόνων 
από τους συμμετέχοντες  τους ζητάτε να κολλήσουν τους κανόνες τους 
στον τοίχο  Αφού μαζέψετε όλα τα αποτελέσματα  ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα: 

▪ Διαβάστε τους μαζί  υπάρχουν κανόνες που είναι πολύ όμοιοι ή που 
έχουν το ίδιο περιεχόμενο  Αν ναι  μειώστε τους κανόνες  ή 
τοποθετήστε τους όμοιους στην ίδια πλευρά του τοίχου   

▪ Μοιράστε 3-4 χαρτάκια με κόλλα sticky notes  σε κάθε συμμετέχοντα 
όλοι πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό  και ζητήστε τους να τα 

κολλήσουν στον κανόνα που θεωρούν πιο σημαντικό  
▪ Μετρήστε τα χαρτάκια: ποιοι κανόνες έχουν τις περισσότερες 

ψήφους  Καταγράψτε τους σε ένα ανεστραμμένο διάγραμμα 
flipchart  και προσκαλέστε τους μαθητές να το υπογράψουν  

Προσαρμογ  
ασκ σε ν 
για 
προ ρημ ν
ο επ πεδο 

Άσκηση  Μετά την ατομική δουλειά  ζητήστε τους μαθητές σας να 
σκεφτούν επίσης το ατομικό τους πλαίσιο μάθησης εκτός της τάξης  
Μετά τη δουλειά σε ζευγάρια  ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
συζητήσουν τα αποτελέσματά τους και να πάρουν μία κοινή απόφαση για 
τα πέντε πιο σημαντικά σημεία-κλειδιά  Μετατρέψτε τα σε κανόνες  
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καταγράφοντας κάθε ένα σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού  Κάθε ζευγάρι μπορεί 
να γράψει το πολύ 5 κανόνες  σε ένα χαρτί ζεύγος  
  
Θέτοντας κανόνες: 
Αφού μετρήσετε τα χαρτάκια  μπορείτε να προχωρήσετε ως εξής: 

▪ Παρατηρήστε και Συζητήστε: υπάρχει κάποια προφανής 
δυσαναλογία  π χ  κάποιοι προτεινόμενοι κανόνες δεν έχουν καμία 
ψήφο  Γιατί συμβαίνει αυτό  Θα είχε ψήφο αυτός ο κανόνας αν 
υπήρχαν περισσότερα χαρτάκια να μοιραστούν σαν ψήφοι  

▪ Ποιος είναι ο λόγος πίσω από αυτόν τον κανόνα  Τι θα μπορούσε να 
αντιτεθεί σε αυτόν τον κανόνα  Πότε έχει νόημα μία εξαίρεση  
Συμφωνούν όλοι με αυτούς τους κανόνες   

▪ Αφού συζητήσετε  πάρτε μία τελική απόφαση  και καταγράψτε τους 
κανόνες της τάξης σας σε ένα τακτοποιημένο ανεστραμμένο 
διάγραμμα flipchart -χαρτί  και βάλτε τους μαθητές να το 
υπογράψουν   

Σ νολικ ς 
ρ νος 50 λεπτά 

Προ σεις 
για η 
διδασκαλ α 
ο  

κε αλα ο  

Όταν επιλέγετε κανόνες της τάξης  όσο λιγότεροι τόσο το καλύτερο  Οι 
κανόνες που έχουν συμφωνηθεί στην τάξη θα πρέπει να είναι περιεκτικοί 
και διαχειρίσιμοι  ώστε να είναι εύκολο να τους θυμηθούν οι μαθητές και να 
μην χρειάζεται να τους υπενθυμίζετε συνέχεια στην τάξη  

Είναι σημαντικό οι κανόνες της τάξης να είναι διαμορφωμένοι όσο το 
δυνατόν πιο θετικά  Αυτό βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν θετική στάση 
προς τους κανόνες και να τους αποδεχτούν καλύτερα  

Για να κάνετε πιο εύκολη την ταύτιση των μαθητών με τους κανόνες  θα 
πρέπει αυτοί να είναι διαμορφωμένοι σε μορφή εγώ  ή εμείς  Η μορφή 
εμείς  δίνει έμφαση στο ότι ολόκληρη η ομάδα των μαθητών αισθάνεται 

υπεύθυνη για ένα καλό μαθησιακό περιβάλλον και ότι αυτός ο στόχος 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο από κοινού  Η μορφή εγώ  δίνει έμφαση στο ότι 
οι κανόνες είναι δεσμευτικοί για τον κάθε έναν  επομένως όλοι συμβάλλουν 
σε μία ευχάριστη μαθησιακή ατμόσφαιρα  

Σημει σεις 
και λικ  πο  
θα 
ρησιμοποιη

θε  

▪ Δηλώσεις παράβλεπε εισαγωγή στο θέμα  και δύο χαρτιά 1  και 
10  εκτυπωμένα 

▪ Ανεστραμμένο διάγραμμα Flipchart  μολύβια  ταινία 
▪ Μικρά αυτοκόλλητα για την ψηφοφορία 

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη 

▪ Ο διάδρομος της χαράς 
▪ Βαδίζοντας την κοινωνική απόσταση 
▪ Κόκκινη κορδέλα 
▪ Νόρμες ομάδων 
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Κε λαιο  Η δικ  μο  ισ ορ α επι ας 
 

Εισαγ γ  Σε αυτό το κεφάλαιο οι μαθητές προσκαλούνται να μοιραστούν την ιστορία 
τους  χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αφήγησης όχι μόνο παρέχοντας μία 
ιστορία έμπνευσης σαν σημείο εισόδου στο θέμα  αλλά και διαμοιράζοντας 
τις δικές τους εμπειρίες  Με αυτή τη λογική  η αφήγηση είναι μία 
δημιουργική και συναισθηματική προσέγγιση  και αναφέροντας το θέμα της 
επιτυχίας  οι  μαθητές μπορούν να θυμηθούν πώς διαχειρίστηκαν μία 

δύσκολη κατάσταση επιτυχώς  και να αντιληφθούν επομένως τις 
ικανότητες ανθεκτικότητάς τους   
Προσφέροντας την τυπική δομή των ιστοριών επίλυσης προβλημάτων  
μπορούν να διερευνήσουν και να ανιχνεύσουν τις δικές τους εμπειρίες και 
τις λύσεις ικανότητες  όπως και των άλλων 

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η σύνθεση μιας προσωπικής ιστορίας επιτυχίας 
▪ Η γνώση των ικανοτήτων  πόρων  και δυνατοτήτων υπερνίκησης των 

δυσκολιών του ατόμου 
Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Η επίγνωση της επιτυχίας στη ζωή του ατόμου 
▪ Η γνώση του τρόπου χρήσης των πόρων του ατόμου με τρόπο 

προσανατολισμένο στην επίλυση προβλημάτων 
Σημε ση για 
α γλ σσικ  

επ πεδα 

Αυτό το κεφάλαιο εστιάζει σε προφορικές δράσεις  Ανάλογα με τις 
ικανότητες ακουστικής κατανόησης  ομιλίας και γραφής της ομάδας σας  
μπορείτε να κάνετε μία πιο προφορική εκδοχή των δραστηριοτήτων που 
περιγράφονται παρακάτω   

Ασκ σεις  Άσκηση 1:Εισαγωγή 
Ιστορία: Για να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα  σαν πρώτο βήμα είναι 
σημαντικό να διαβάσετε το Η κορονο-ιστορία μου  ή άλλες ιστορίες 
μαθητών  
 
Εισαγωγή στο θέμα:  
Αφού διαβάσετε την ιστορία  προτείνεται να ξεκινήσετε έναν καταιγισμό 
ιδεών σχετικά με την ερώτηση: Τι είναι επιτυχία  
Κάποιες καθοδηγητικές ερωτήσεις για τον όρο αυτό μπορεί να είναι:  

▪ Την καθορίζει κάποιος άλλος για εσένα  
▪ Σημαίνει να επιτύχεις ένα μεγάλο στόχο  
▪ Μπορούμε να είμαστε επιτυχημένοι κάθε μέρα  ή είναι εμπειρία που 

έχουμε μία φορά στη ζωή μας  
▪ Είναι η επιτυχία σου το ίδιο με τη δική μου  
▪ Πώς συνδέονται η επιτυχία  και ο επιτυχημένος  
▪ Πώς συνδέονται τα προβλήματα και οι λύσεις  τα εμπόδια και οι 

στόχοι  η επιτυχία και η αποτυχία  
▪ Νομίζεις ότι ο Michael ήταν με κάποιο τρόπο επιτυχής  Αν ναι  γιατί 

όχι  Τι τον κράτησε συγκεντρωμένο  
 
Προσέξτε να επιλέξετε τις σωστές λέξεις και όρους όταν εφαρμόζετε αυτό 
το μέρος της δραστηριότητας  ειδικά για όσους ανήκουν στους αρχάριους  
  
Άσκηση 2: 
Δραστηριότητα προθέρμανσης με την αφήγηση μίας ιστορίας  
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Δώστε ένα σορό αντικείμενα για να πυροδοτήσετε συνδέσεις  μπορεί να 
είναι οτιδήποτε από ένα μολύβι  ως ένα μικρό φυτό  ένα κλειδί  μία λάμπα  
ένα φρούτο  - οι μαθητές καλούνται να διαλέξουν ένα που τους θυμίζει 
επιτυχία  ή το να είναι επιτυχημένοι  Θα πρέπει να είναι γρήγορη 

επιλογή  οι μαθητές δε χρειάζεται να το σκεφτούν πολύ  
Καθισμένοι σε έναν κύκλο  ένας-ένας οι μαθητές προσκαλούνται να 
μοιραστούν γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο αντικείμενο  ξεκινώντας για 
παράδειγμα με τη φράση: Αυτό μου θυμίζει   
Αφήστε τους να κρατήσουν το αντικείμενο καθ  όλη τη διάρκεια του 
διδακτικού κεφαλαίου σαν ένα είδος μασκότ  Υπενθύμιση: ανάλογα με τον 
αριθμό των μαθητών  ζητήστε τους να είναι σύντομοι όταν μοιράζονται την 
πρόταση που σχετίζεται με την ιστορία τους  αφού θα έχουν περισσότερο 
χρόνο να πουν την ιστορία αργότερα εντός του κεφαλαίου  
  
Παρέχετε μία πιθανή δομή για την ιστορία: 
Χρησιμοποιήστε τις ιστορίες ή τις συνδέσεις που μοιράστηκαν στις 
προηγούμενες δραστηριότητες για να διερευνήσετε τι κάνει μια ιστορία 
επιτυχίας  μπορείτε να αξιοποιήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις για να 

βοηθήσετε την αποδελτίωση μίας ιστορίας  πάντα προσαρμόζοντας την 
ερώτηση στο γλωσσικό επίπεδο του μαθητή :  

▪ Πρόβλημα: Ποιο είναι το πρόβλημα  Πώς προέκυψε το πρόβλημα   
▪ Ιδέες: Ποιες ιδέες για την επίλυση του προβλήματος σας ήρθαν στο 

μυαλό  Ποιες έχουν νόημα-λογική  Τι χρειάζεται γι  αυτό   
▪ Αποτυχίες και ελλείψεις: Κάποιες αποτυχίες  Προσπαθήσατε κάτι 

που δεν απέδωσε  Αυτό σας έκανε να θέλετε να σταματήσετε  Γιατί 
αποφασίσατε να συνεχίσετε να επιδιώκετε το στόχο σας  Ποιες 
ελλείψεις αντιμετωπίσατε  Τι συμβιβασμούς χρειάστηκε να κάνετε   

▪ Λύση: Τι δούλεψε τελικά  
▪ Μάθημα: Τι μαθήματα  μάθατε  

Αν νομίζετε ότι θα βοηθήσει  μπορείτε να κρεμάσετε ένα ανεστραμμένο 
διάγραμμα flipchart  με αυτές τις οδηγίες στην τάξη επιτρέποντας στους 
μαθητές να έχουν οπτικές υπενθυμίσεις για τα ακόλουθα βήματα  
  
Άσκηση 3:Δημιουργώντας μία ιστορία Θυμούμενοι μία ιστορία μας   
Αφού παρέχετε την παραπάνω δομή στους μαθητές  ζητήστε τους να 
σκεφτούν μία δική τους ιστορίας  Δώστε τους 7-12 λεπτά  επιτρέποντάς 
τους να κρατούν σημειώσεις για να ακολουθήσουν επίσης τη δομή σας  
  
Αν νομίζετε ότι χρειάζεται για το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών σας  
μπορείτε επίσης να παρέχετε βοηθητικές φράσεις για να αρχίσουν κάθε 
μέρος  των ιστοριών τους  π χ  
Όταν ήμουν στο  Σκεφτόμουν πως ίσως  Αυτό δε δούλεψε γιατί  
Μου πήρε πολλή προσπάθεια να  Αλλά μετά  Σκέφτομαι αυτή τη 

στιγμή κάθε φορά που εγώ  
 
Άσκηση 4:Διαμοίραση ιστοριών 
Οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν τις ιστορίες τους  

Προσαρμογ  
ασκ σε ν 
για 

Άσκηση 2: Παρέχετε μία πιθανή δομή για την ιστορία 
 
Σκέψου-συνδύασε-μοιράσου:  
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προ ρημ ν
ο επ πεδο 

Μετά από αυτήν την σύντομη προθέρμανση  δώστε στους μαθητές σας 
κάποια λεπτά για να σκεφτούν τι κάνει μια ιστορία καλή  συνδέοντάς το με 
την επιτυχία και με την ιστορία του Michael   
Αφήστε τους να κάνουν ζευγάρια για να μοιραστούν τις ιδέες τους  Μετά 
από κάποια ακόμη λεπτά  μαζευτείτε για να μοιραστείτε τα αποτελέσματα  
καταγράφοντάς τα σε ένα ανεστραμμένο διάγραμμα flipchart   
   
Ανάλογα με το αποτέλεσμα  μπορείτε επίσης να παρέχετε τη δομή που 
αναφέρεται στο παραπάνω κομμάτι πρόβλημα  ιδέες  αποτυχίες  Φυσικά  
μπορείτε επίσης να επεκτείνετε τη δομή και να εισάγετε άλλες  
διαφορετικές πτυχές  όπως έκπληξη  ή συναισθηματικές ιδιότητες  
  
Άσκηση 3: Δημιουργώντας μία ιστορία Θυμούμενοι μία ιστορία μας : 
Σε ατομική δουλειά  οι μαθητές μπορούν τώρα να ασχοληθούν με την με την 
ιστορία τους  Αν χρειάζεται  μπορείτε να παρέχετε κάποια σημεία 
εκκίνησης  π χ  

▪ Όταν ήμουν παιδί  υπήρχε κάτι που ήθελα τόσο πολύ  που δεν 
μπορούσαν να κοιμηθώ τα βράδια  Να πώς το απέκτησα: 

▪ Όταν ήμουν ακόμη νέος α στο  σχολείο  χώρα  εργασιακό χώρο   
▪ Μία φορά έσπασα την κλείδα μου και έχασα τη δουλειά μου   

  
Άσκηση 4:Διαμοίραση των ιστοριών:  
Μετά την ατομική δουλειά  ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν 3-5 
σημαντικές λέξεις της ιστορίας σε ένα φύλλο χαρτί π χ  αδελφός  
καταιγίδα  κούπα  κατσίκα  λεωφορείο  προσοχή  κτλ  και κολλήστε το στον 
τοίχο  Οι μαθητές καλούνται τώρα να κοιτάξουν την έκθεση  και να 
διαλέξουν ένα χαρτί που τους αρέσει  ενδιαφέρει περισσότερο   
Για να διασφαλίσετε πως κάθε ιστορία έχει κάποιον που ενδιαφέρεται γι  
αυτή  οι ιστορίες δεν μπορούν να επιλεγούν από παραπάνω από ένα μαθητή  
λ χ  αν κάποιος διαλέξει την ιστορία 12  δεν είναι διαθέσιμη στους άλλους 
πλέον  
Εναλλακτικά  αν δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ακουστούν όλες οι ιστορίες 
των μαθητών  μια εναλλακτική πρόταση θα ήταν να κολλήσουν το χαρτί με 
τις λέξεις-κόμβους trigger-words  στο στήθος τους  Μετά προσκαλέστε 
όλους να περπατήσουν στο δωμάτιο: αν κάποιος δει κάτι που φαίνεται 
ενδιαφέρον  μπορεί να ζητήσει να ακούσει την ιστορία   

Σ νολικ ς 
ρ νος 60 λεπτά  

Προ σεις 
για η 
διδασκαλ α 
ο  

κε αλα ο  

Η αφήγηση της ιστορίας κάποιου είναι πολύ προσωπική εμπειρία  Μπορεί 
να είναι ευχάριστη για κάποιους  αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να αισθανθούν 
ντροπή  να αισθάνονται κάπως άβολα με τη σκέψη του εαυτού και της 
επιτυχίας  Επομένως:  

▪ Οι μαθητές προσκαλούνται αλλά δεν υποχρεούνται να μοιραστούν 
μια προσωπική ιστορία ανθεκτικότητας  επιτυχίας  

▪ Οι μαθητές μπορούν επίσης να μαζευτούν και να δημιουργήσουν μία 
ιστορία σε ομάδες δύο ή τριών ατόμων  

▪ Οι μαθητές μπορεί να δημιουργήσουν μία φανταστική ιστορία  
Είναι σημαντικό αφού μοιραστούν κάθε ιστορία  οι μαθητές και ο 
εκπαιδευτής να ευχαριστήσουν κάθε άτομο που μοιράστηκε την ιστορία 
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του  Σκεφτείτε τη σημασία της προσπάθειας και δώστε την κατάλληλη 
προσοχή τη στιγμή της διαμοίρασης  ειδικά στους τελευταίους που 
μοιράζονται τις ιστορίες τους  που συνήθως δεν ακούγονται το ίδιο από 
τους άλλους εξαιτίας της κούρασης και της χαμηλής προσοχής μετά από 
σχεδόν μία ώρα δραστηριότητας 

Σημει σεις 
και λικ  πο  
θα 
ρησιμοποιη

θε  

▪ Ανεστραμμένα διαγράμματα Flipcharts  
▪ Χρώματα μολύβια 
▪ Φύλλο χαρτί A4  
▪ Ανεστραμμένο διάγραμμα Flipchart  με τις καθοδηγητικές ερωτήσεις 

γραμμένες πάνω του 
Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη 

▪ Wheel of Resilience 
▪ Τελετουργία ευγνωμοσύνης 
▪ 3 κουμπιά 
▪ Δημιουργική γραφή 

 

  



71 
 

Εν η α  Κοιν νικ ς δεξι η ες και σ σεις 
 

Π  
ανθεκ ικ η ας Κοινωνικές δεξιότητες και σχέσεις 

Ισ ορ ες 
ανθεκ ικ η ας Ένα νέο ψηφιακό κεφάλαιο / Το χαμόγελο στο πρόσωπό μου 

Επισκ πηση Οι κοινωνικές δεξιότητες έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη του 
ατόμου από την παιδική ηλικία ως την ενήλικη ζωή  Για παράδειγμα  
μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερες και καλύτερες σχέσεις  και σε 
καλύτερη επικοινωνία με τους άλλους επίσης  καθώς άτομα με 
κοινωνικές δεξιότητες γίνονται αντιληπτά ως πιο επιθυμητά στη 
συναναστροφή  ενώ την ίδια στιγμή όταν κάποιος είναι κοινωνικός 
αυτό τον βοηθά να οικοδομήσει τις κοινωνικές του δεξιότητες  
Καλύτερες προοπτικές καριέρας περιλαμβάνονται επίσης στα οφέλη 
της κατοχής κοινωνικών δεξιοτήτων  καθώς οι περισσότερες εταιρίες 
αναζητούν να προσλάβουν άτομα που μπορούν να δουλέψουν σε 
ομάδες και να διατηρήσουν θετικές σχέσεις στο εργασιακό περιβάλλον  
Επιπρόσθετα  οι κοινωνικές δεξιότητες μπορεί να οδηγήσουν σε 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο κοινωνικό περιβάλλον κάποιου  
αφού τέτοιες δεξιότητες βοηθούν το άτομο να εκφράσει τις ανάγκες  
τις επιθυμίες και τα αισθήματά του  και να γίνουν κατανοητά  Αυτό 
τους επιτρέπει να εμπλακούν σε θετικές αλληλεπιδράσεις με τους 
άλλους και να αποφύγουν αρνητική ή ανεπιθύμητη επαφή με ευγενικό 
αλλά και αποτελεσματικό τρόπο  χτίζοντας σχέσεις με νόημα με τους 
άλλους  Τέλος  οι θετικές σχέσεις και η κοινωνική στήριξη συμβάλλουν 
σε αυξημένη ευτυχία και μπορούν να είναι σημαντικοί προστατευτικοί 
παράγοντες όταν κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολίες  

Μαθησιακο  
σ οι 

▪ Η αναγνώριση και έκφραση των προσωπικών αισθημάτων  
εμπειριών  συμπεριφορών  

▪ Η κατανόηση και ενσυναίσθηση με τα αισθήματα και τις 
εμπειρίες των άλλων  

▪ Η μάθηση ενός τρόπου έκφρασης εκτίμησης προς τους άλλους  
▪ Η κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων και του 

περιβάλλοντός τους  
▪ Η ανάπτυξη και διατήρηση θετικών κοινωνικών σχέσεων  

Λ ξεις-κλειδι  Κοινωνικές δεξιότητες  σχέσεις  επικοινωνία 
Επισκ πηση ν 
διδακ ικ ν 
κε αλα ν 

Η ενότητα αποτελείται από 3 κεφάλαια: 
▪ Κε λαιο   Άκο  με προσο  μην ακο ς απλ  Οι μαθητές θα 

ανακαλύψουν τη σημασία του να ακούν τους άλλους και τη 
σημασία της εμπιστοσύνης  

▪ Κε λαιο   Καν νας νθρ πος δεν ε ναι νησ  μέσα από 
πολλές δραστηριότητες  οι μαθητές θα κατανοήσουν πόσο 
σημαντικό είναι να είμαστε συνδεδεμένοι με τους άλλους και 
πώς τα δίκτυα που κατασκευάζουμε είναι απαραίτητα για την 
ανάπτυξή μας  

▪ Κε λαιο   Β ζον ς α λα μαζ  τα κεφάλαια θα συνθέσουν 
όλα τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στα προηγούμενα  
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επιτρέποντας τη δημιουργία σύμπραξης μεταξύ των μαθητών 
που εμπλέκονται σε αυτό το μικρό μαθησιακό μονοπάτι 

Προ σεις για ην 
ε αρμογ  ης 
διδασκαλ ας ο  
κε αλα ο   

Δεν αποκλείεται οι συμμετέχοντες να έχουν ελλείμματα στην 
επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητες και μπορεί να είχαν 
αρνητικές εμπειρίες στις σχέσεις τους με τους άλλους  Επομένως  
μπορεί να είναι επιφυλακτικοί να συμμετάσχουν στις προτεινόμενες 
δραστηριότητες  Πριν να προχωρήσετε σε αυτές  είναι σημαντικό να 
συνυπολογίσετε κοινωνικές δεξιότητες και το γλωσσικό επίπεδο των 
συμμετεχόντων και να προσαρμόσετε ανάλογα το περιεχόμενο των 
δραστηριοτήτων  Μπορείτε να προσπαθήσετε να κινητοποιήσετε τους 
συμμετέχοντες να δράσουν  αλλά σεβαστείτε και τον προσωπικό τους 
χώρο σε περίπτωση που δε θέλουν να εμπλακούν   
Κάποια από τα θέματα αυτής της ενότητας ίσως συμπίπτουν με την 
ενότητα που αφορά τα συναισθήματα  οπότε μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις δραστηριότητες μαζί  Ακόμη  δεδομένου ότι η 
πλειοψηφία των δραστηριοτήτων είναι πιο σωματικές επικοινωνιακές  
μπορείτε να επιλέξετε τη συγκεκριμένη άσκηση και να τις 
χρησιμοποιήσετε επίσης σαν δραστηριότητες 
ενεργοποίησης χτισίματος της ομάδας σε άλλες ενότητες  ή να τη 
χρησιμοποιήσετε εξολοκλήρου  ειδικά στην αρχή ενός μονοπατιού 
μάθησης όταν θέλετε να κάνετε τους συμμετέχοντες να έρθουν πιο 
κοντά και να γνωριστούν  

Δεξι η ες 
σ νδεδεμ νες με 
ην σ γκεκριμ νη 

π  ης 
ανθεκ ικ η ας  

▪ Αυτεπίγνωση 
▪ Κοινωνική ενημερότητα  
▪ Ενσυναίσθηση 
▪ Αυτό-διαχείριση 
▪ Επικοινωνιακές δεξιότητες 
▪ Σχεσιακές δεξιότητες 
▪ Δημιουργία σχέσεων 

Δεξι η ες 
βασικ ς 
εκπα δε σης 
σ νδεδεμ νες με 
ις ακ λο θες 

π ς 

▪ Επικοινωνία 
▪ Τέχνες και πολιτισμός 
▪ Ελληνικά 
▪ Υγεία και φροντίδα 
▪ Αριθμητική 
▪ ΤΠΕ 

Αξιολ γηση Η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων αυτής της ενότητας είναι πολύ 
ελκυστικές και σωματικές  οπότε δεν πρόκειται απαραίτητα για μια 
συγκεκριμένη προσέγγιση αξιολόγησης  Ωστόσο  η ανάγνωση της 
ιστορίας και η ανασκόπηση του περιεχομένου της ίσως είναι καλή 
στιγμή να εστιάσετε σε θεωρητικές έννοιες  και οι καθοδηγητικές 
ερωτήσεις μπορεί να είναι καλό εργαλείο για να αντλήσετε στοιχεία 
από τους μαθητές σε αυτόν τον τομέα ανθεκτικότητας  Τέλος  η 
τελευταία δραστηριότητα του κεφαλαίου 3 είναι μία καλή στιγμή για 
συλλογικού αναστοχασμού για την ομάδα  και μπορεί να προταθεί 
ξανά στο τέλος του μαθησιακού μονοπατιού μεταξύ τους   
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Κε λαιο  Άκο  με προσο  μην ακο ς απλ  
  

Εισαγ γ  Αυτό το κεφάλαιο εστιάζει κυρίως στην αναγνώριση και έκφραση των 
αισθημάτων κάποιου  της εμπειρίας  της συμπεριφοράς αλλά ταυτόχρονα 
στην κατανόηση και σύμπνοια με τα αισθήματα και τις συμπεριφορές των 
άλλων ενσυναίσθηση  Αφορά τη μάθηση του τρόπου να ακούμε 
προσεκτικά τους άλλους  Επιπρόσθετα  θάλπει την αυτεπίγνωση μέσω 
προσεκτικού αναστοχασμού πάνω στην αυτό-κριτική του μυαλού και τις 
προσωπικές αμφιβολίες  Τελειώνει με μία άσκηση ενσυνειδητότητας   

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η έκφραση του εαυτού 
▪ Η επικοινωνία λεκτικά  αλλά κυρίως μη λεκτικά 
▪ Η επαυξημένη γνώση για τις έννοιες και τις στρατηγικές της 

ενσυνειδητότητας 
▪ Η εξάσκηση δεξιοτήτων ακουστικής κατανόησης 
▪ Η εναρμόνιση με τους άλλους 
▪ Η εκμάθηση του τρόπου σύνταξης αλληλογραφίας 
▪ Η επικοινωνία αισθημάτων ευγνωμοσύνης 

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Επικοινωνιακές δεξιότητες 
▪ Αυτεπίγνωση 
▪ Κοινωνική ενημερότητα 
▪ Ενσυναίσθηση 

Ασκ σεις  Άσκηση  Η ιστορία 
Ως συντονιστής  παρακαλούμε διαβάστε δυνατά στους συμμετέχοντες την 
ιστορία Ένα νέο ψηφιακό κεφάλαιο  ή αφήστε τους να τη διαβάσουν μόνοι 
τους ανάλογα με το βαθμό εγγραμματισμού τους  Ύστερα  μπορείτε να 
ρωτήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις  παρέχοντας καθοδήγηση εάν χρειαστεί: 

▪ Πώς η επικοινωνία του ατόμου που αφηγείται την ιστορία με τους 
δασκάλους  κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους το βοήθησαν 
να υπερνικήσει εμπόδια που αντιμετώπισε στην τάξη  

▪ Πώς τα πράγματα θα είχαν καταλήξει διαφορετικά για το άτομο που 
αφηγείται την ιστορία αν δεν είχε επικοινωνήσει τις δυσκολίες του 
στους άλλους   

▪ Θα ήταν δυνατόν το άτομο αυτό να ξεκινήσει αυτό το νέο ψηφιακό 
κεφάλαιο   

▪ Πώς θα διέφεραν οι στόχοι και οι προσδοκίες για την καριέρα του  
 

Άσκηση  Σταματήστε να ακούτε  
Αυτή η άσκηση θα διδάξει στους συμμετέχοντες τις συναισθηματικές 
συνέπειες του να μην ακούει προσεκτικά κάποιος  και θα τους ενθαρρύνει 
να εξασκήσουν καλύτερες ικανότητες ακρόασης. 

1. Χωρίστε την ομάδα σας σε δύο μικρότερες ομάδες ίσου μεγέθους και 
βγάλτε τη μία ομάδα έξω από την αίθουσα  Πείτε τους ότι έχουν την 
οδηγία να σταματήσουν να ακούν προσεκτικά το ζευγάρι τους μετά 
από περίπου 30 δευτερόλεπτα  και να δείχνουν ανοιχτά την έλλειψη 
ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του σώματος και τις 
εκφράσεις του προσώπου τους  Πείτε στην άλλη ομάδα να σκεφτούν 
κάτι που τους αρέσει πολύ και να προετοιμαστούν να πουν στο 
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προσεχώς ζευγάρι τους μία προσωπική ιστορία μεστή νοήματος και 
σχετική με αυτό  

2. Φέρτε και πάλι την άλλη ομάδα μέσα στην αίθουσα  δημιουργείστε 
ζευγάρια και πείτε στους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν  
Παρατηρήστε τη συμπεριφορά των ακροατών και τις αντιδράσεις των 
ομιλητών μέχρι να σιγουρευτείτε πως όλοι οι ομιλητές έχουν 
καταλάβει τι συμβαίνει   

3. Σε αυτό το σημείο σταματήστε τις συζητήσεις και εξηγείστε τις 
οδηγίες που δόθηκαν σε κάθε ομάδα  

4. Συντονίστε μία ομαδική συζήτηση για τη σημασία του να ακούει 
κάποιος προσεκτικά  και τι σηματοδοτεί ότι κάποιος πραγματικά 
ακούει προσεκτικά  

 

Άσκηση  Το μυαλό μου κάνει αυτό 

Αφού διαβάσετε το Ένα νέο ψηφιακό κεφάλαιο  άλλη μία φορά  ζητήστε 
από τους μαθητές να μετρήσουν πόσες φορές κάποια αυτό-κριτική  
αρνητικά ή στρεσογόνα συναισθήματα τους έρχονται στο μυαλό αυτό-
κριτική 1  αυτό-κριτική 2  αρνητικό συναίσθημα 3  στρεσογόνο συναίσθημα 
4  κτλ  Κάθε φορά θα πρέπει να έχουν ενημερότητα για το τι κάνει το 
μυαλό τους αναπτύσσει αυτό-κριτική  ένα αρνητικό ή ένα στρεσογόνο 
συναίσθημα  Δεν πρέπει να κρίνουν ή να σκεφτούν πολύ γι  αυτό  αλλά 
απλώς να είναι ενήμεροι για ως εξής: το μυαλό μου κάνει αυτό  αναπτύσσει 
ένα αρνητικό συναίσθημα  

Αφού μετρήσουν  συστήστε και προτρέψτε τους να χρησιμοποιήσουν μία ή 
περισσότερες τεχνικές ενσυδειδητότητας πηγή: Ενσυνειδητότητα: Ένας 
Πρακτικός Οδηγός στην Αφύπνιση  του Joseph Goldstein : 

▪ Χρησιμοποιήστε το ζουμ: εστιάστε απλά σε ένα πράγμα  όπως η 
αναπνοή  ή κάντε τις χειρονομίες σας πολύ ακριβείς όσο κινείστε 

▪ Ανοίξτε τα μάτια σας: το να έχετε ένα φυσικό σημείο αναφοράς για 
να γνωρίζετε πού είστε σας βοηθά να συνδεθείτε στην 
πραγματικότητα της παρούσας στιγμής 

▪ Ανησυχία σαν κι αυτή : απλώς χαλαρώστε όντας ενήμεροι για 
ολόκληρο το σώμα σας  απλώς αισθανόμενοι τη σωματική και ψυχική 
δίνη στο σύνολό της  

▪ Έχω ήδη ενσυνειδητότητα : είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η 
ενσυνειδητότητα κάποιου υπάρχει ήδη  Δεν είναι κάτι για να 
πετύχετε ή να αναπτύξετε  αλλά να αναγνωρίσετε και να 
επιστρέψετε σε αυτό 

Προσαρμογ  
ασκ σε ν 
για 
ενδι μεσο 
και 
προ ρημ ν
ο επ πεδο 

Για ανώτερα γλωσσικά επίπεδα  οι συμμετέχοντες θα διαβάσουν μόνοι τους 
την ιστορία  Ίσως θέλετε να συνεχίσετε με αυτές τις ασκήσεις: 

Άσκηση : Σημειώστε τις δεξιότητες 

Ζητήστε από τους μαθητές να σημειώσουν διάφορες δεξιότητες ΤΠΕ που 
αναφέρονται στην ιστορία Ένα νέο ψηφιακό κεφάλαιο  

Άσκηση : Ένα email για να πούμε ευχαριστώ: 
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Δείξτε στους συμμετέχοντες μία φόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 
ένα ανεστραμμένο διάγραμμα flipchart : 

 

Αγαπητέ ή Κύριε Κυρία  

Ελπίζω πως είστε καλά  

Σας γράφω για  

  

Κυρίως κείμενο του mail 

   

Με εκτίμηση  

Υπογραφή 

 

1. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να φανταστούν ένα μήνυμα σε 
έναν μία καθηγητή τρια  για να τον την ευχαριστήσουν για τη 
βοήθειά του της στην επιτυχία μίας εξέτασης ΤΠΕ  Μπορείτε να τους 
δώσετε υλικό  για παράδειγμα: Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας 
και που με πείσατε να μην παραιτηθώ  Με βοηθήσατε να καταλάβω 
πόσο πολύ θα μπορούσα να ωφεληθώ από αυτό το μάθημα 
υπολογιστών  Προσθέστε το μήνυμά τους στη φόρμα στο 
ανεστραμμένο διάγραμμα flipchart  

2. Τώρα κρύψτε τη φόρμα και δώστε σε κάθε συμμετέχοντα ένα φύλλο 
εργασίας με τα διαφορετικά μέρη του mail Αγαπητέ Κύριε  
Ελπίζω πως είστε καλά  κυρίως κείμενο  Με εκτίμηση  κτλ  σε 

τυχαία σειρά και ζητήστε τους να τα αριθμήσουν σωστά  

  

Το φύλο εργασίας θα περιέχει επίσης μία ερώτηση πολλαπλών επιλογών 
μπορείτε να βρείτε τις σωστές απαντήσεις υπογραμμισμένες παρακάτω : 

Πώς θα ξεκινούσατε ένα mail προς ένα άτομο που δε γνωρίζετε  

▪ Σας γράφω για  
▪ Πώς είστε  
▪ Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι  
▪ Το όνομά μου είναι  και σας γράφω για  

  

Μια άλλη ερώτηση μπορεί να είναι: 

Πώς θα τελειώνατε ένα mail  Επιλέξτε όλες τις σωστές απαντήσεις: 

▪ Θα τα πούμε 
▪ Με εκτίμηση 
▪ Αντίο 

 



76 
 

Σ νολικ ς 
ρ νος 50 λεπτά 

Σημει σεις 
και λικ  πο  
θα 
ρησιμοποιη

θε  

▪ Λευκός πίνακας ανεστραμμένο διάγραμμα Flipchart   

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη 

▪ Τρεις επιθυμίες 
▪ Δραστηριότητα στάσης ευγνωμοσύνης 
▪ Φίδι 
▪ Κάτι που με εκνευρίζει 

 

Κε λαιο  Καν νας νθρ πος δεν ε ναι να νησ  
 

Εισαγ γ  Αυτό το κεφάλαιο αφορά τις σχέσεις και πόσο σημαντικές είναι στη ζωή του 
ατόμου  Ξεκινώντας από μία πραγματική ιστορία ανθεκτικότητας στην 
οποία οι σχέσεις παίζουν ρόλο-κλειδί  οι συντονιστές μπορούν να 
αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες ασκήσεις για να εμπλέξουν τους 
συμμετέχοντες  Ο στόχος είναι η κατανόηση του πόσο συνδεδεμένοι είναι 
με άλλους  και πώς ένας άνθρωπος χρειάζεται τους άλλους για να 
προχωρήσει στη ζωή του  Ένας άλλος στόχος είναι η έκφραση 
ευγνωμοσύνης που μπορεί να βοηθήσει κάποιον να χτίσει θετικές σχέσεις 
και να αισθανθεί καλά με τον εαυτό του  

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η κατανόηση της σημασίας των σχέσεων και της σύνδεσης με τους 
άλλους  

▪ Η έκφραση εκτίμησης προς τους άλλους και η οικοδόμηση θετικών 
κοινωνικών σχέσεων  

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Σχεσιακές δεξιότητες 
▪ Οικοδόμηση σχέσεων 
▪ Κοινωνικές δεξιότητες 
▪ Έκφραση ευγνωμοσύνης 

Ασκ σεις 
Άσκηση  Το χαμόγελο στο πρόσωπό μου 

Οι συντονιστές θα πρέπει να δώσουν στους μαθητές κάποιο χρόνο για να 
διαβάσουν την ιστορία Το χαμόγελο στο πρόσωπό μου  Για τους 
αρχάριους  οι συντονιστές μπορούν να διαβάσουν δυνατά την ιστορία ή να 
παίξουν τη μαγνητοσκοπημένη εκδοχή της στην ηλεκτρονική μαθησιακή 
πλατφόρμα  

Άσκηση  Γλωσσικό Πάζλ 
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Παρακαλούμε μοιράστε το Γλωσσικό Πάζλ  σύντομη εκδοχή  σε κάθε 
συμμετέχοντα  Ζητήστε από όλους να κόψουν το κείμενο στις γραμμές  
Τώρα ζητήστε να διαβάσουν παίξτε επανειλημμένα το κείμενο  και να 
τοποθετήσουν τις λέξεις στη σωστή σειρά  Παρακαλούμε διαβάστε το 
κείμενο όσες φορές χρειάζεται ώστε να βρουν όλοι τη σωστή λύση 
τουλάχιστον 10 φορές   

Άσκηση  Ομαδική συζήτηση 

Μετά  οι συντονιστές θα πρέπει να συντονίσουν μία ομαδική συζήτηση 
σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: 

▪ Πώς οι σχέσεις του ατόμου με τα παιδιά  τους ομότιμους  τους 
δασκάλους  το σχολικό διευθυντή και το σύμβουλο τη βοήθησαν να 
επιδιώξει την εκπαίδευσή της  

▪ Πώς θα κατέληγαν διαφορετικά τα πράγματα για την αφηγήτρια  αν 
δεν είχε κινητοποιηθεί από τα παιδιά της και δεν είχε στήριξη από το 
σχολικό περιβάλλον  

▪ Πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις στη ζωή μας  ώστε να πετύχουμε 
τους στόχους μας  να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση και να 
διατηρήσουμε μία θετική και ευγνώμων στάση στη ζωή  

Προσαρμογ  
ν 

ασκ σε ν για 
προ ρημ ν
ο επ πεδο 

Άσκηση  Πριν να αρχίσετε το διάβασμα της ιστορίας Το χαμόγελο στο 
πρόσωπό μου  χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες 3-4 ατόμων και 
μοιράστε το Συμπληρώστε την Ιστορία  σε κάθε ομάδα  ζητώντας τους να 
συμπληρώσουν τα κενά   

Αφού ολοκληρώσουν  ζητήστε τους να διαβάσουν την ιστορία  
αναλογιζόμενοι στην ομάδα πόσο όμοιες ή διαφορετικές είναι οι ιστορίες για 
κάθε ομάδα  Πού το αποδίδουν αυτό  

Για πιο προχωρημένα γλωσσικά επίπεδα  παρακαλούμε μοιράστε τη 
μακροσκελή εκδοχή Το χαμόγελο στο πρόσωπό μου  και ζητήστε από την 
ομάδα να το διαβάσει   

Άσκηση  Παρακαλούμε μοιράστε το Γλωσσικό Πάζλ  εκτενής εκδοχή  σε 
κάθε συμμετέχοντα  

Άσκηση  Έξι βαθμοί απόστασης  

1. Αυτή είναι μία δραστηριότητα με συνεργάτη  στην οποία οι μαθητές 
σκέφτονται πέντε πράγματα που έχουν κοινά μεταξύ τους  

2. Αφού ολοκληρωθεί η λίστα  κάθε άτομο πρέπει να βρει έναν νέο 
συνεργάτη που θα έχει κοινό τουλάχιστον ένα στοιχείο της λίστας 
τους  

3. Πρέπει να φτιάξουν μία νέα λίστα πέντε πραγμάτων που έχουν κοινά 
μεταξύ τους  

Αυτό συνεχίζεται μέχρι όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν τουλάχιστον ένα 
πράγμα κοινό με όλους τους άλλους στην αίθουσα  
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Σ νολικ ς 
ρ νος 

45 λεπτά 

Προ σεις 
για η 
διδασκαλ α 
ο  

κε αλα ο  

Αν οι συμμετέχοντες είναι διστακτικοί να εμπλακούν στις προτεινόμενες 
δραστηριότητες  μπορείτε να προσπαθήσετε να τους κινητοποιήσετε να 
συμμετάσχουν  αλλά σεβαστείτε την απόφασή τους αν δεν επιθυμούν να το 
κάνουν  Καθώς οι συμμετέχοντες μπορεί συχνά να είναι ντροπαλοί και 
διστακτικοί  μην ξεχνάτε να τους ενισχύετε λεκτικά όσο εμπλέκονται στις 
προτεινόμενες δραστηριότητες  Ακόμη  οι ομαδικές συζητήσεις μπορεί να 
χρειάζονται λιγότερο ή περισσότερο καθοδήγηση και συμμετοχή από εσάς  
ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο των συμμετεχόντων  οπότε καλείστε να 
κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές  

Σημει σεις 
και λικ  πο  
θα 
ρησιμοποιη

θε  

▪ Χαρτί 
▪ Μολύβια 
▪ Γλωσσικό Πάζλ σύντομη ή εκτενής μορφή  
▪ Πρόσβαση στο διαδίκτυο και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής 

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη 

▪ Καταμέτρηση 
▪ Γίνε μέλος της ομάδας Οutsider becomes insider) 
▪ Taboo 
▪ Μπαίνω σε σειρά 
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Γλωσσικό Πάζλ  
Το χαμόγελο στο πρόσωπό μου σύντομη 

μορφή  
 

  Παρακαλο με  κ ε ο κε μενο σ ις γραμμ ς  
 

Ακο σ ε ο κε μενο και οποθε ε σ ε α μ ρη ης πρ ασης 
και ις λ ξεις σ η σ σ  σειρ  

 

 

 

Σ ο παρελθ ν  
 

 

ο σ ζ γ ς 
 

Μο  

 

και 
 

 

α παιδι  
 

Μο  

 

αν 
 

 

περισσ ερο 
 

Σημαν ικο  

 
για εμ να 

 

 
απ  

 
ην 

εκπα δε σ  
μο  
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Γλωσσικό Πάζλ  
Το χαμόγελο στο πρόσωπό μου εκτενής 

μορφή  
 Παρακαλο με  κ ε ο κε μενο σ ις γραμμ ς  

Ακο σ ε ο κε μενο και οποθε ε σ ε α μ ρη ης πρ ασης 
και ις λ ξεις σ η σ σ  σειρ  

 

Σ ην αρ  μο ν ν ροπαλ  

και οβισμ νη  γ ρνο σα π σ  

σ ο σπ ι κλα γον ας κ θε μ ρα  

Όλη α  η γν ση αν εν ελ ς 

Ν α και ρομακ ικ  Ν μιζα ι 

πο  δεν θα α κα α ρ  

και ι Θα απογοη ε σ  

α παιδι  μο  και ο ς δασκ λο ς μο  

πο  π σ ε αν λοι σε εμ να  Αλλ  σο περνο σε 
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ο καιρ ς  απ κ ησα περισσ ερη 
α οπεπο θηση  
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Το αμ γελο σ ο πρ σ π  μο  
 

Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα  Παλιά  είχα την ευκαιρία να σπουδάσω 

αλλά αντί αυτού 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Όταν πέθανε  έπρεπε να σταθώ στα πόδια μου  Προσπάθησα να βρω δουλειά αλλά 

πάντα ζητούσαν το απολυτήριό μου  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Μια μέρα η μεγαλύτερη κόρη μου με ενημέρωσε για κάποια ειδικά σχολεία ενηλίκων 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Στην αρχή  ήμουν 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Αλλά όσο περνούσε ο 

καιρός ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Τώρα __________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Η εκπαίδευση 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Κε λαιο  Β ζον ς α λα μαζ  
 

Εισαγ γ  Αυτό το κεφάλαιο στοχεύει να αξιοποιήσει τη γνώση και τις δεξιότητες που 
οι μαθητές απέκτησαν στα προηγούμενα κεφάλαια  Ο στόχος είναι να 
κατανοήσουν τη διασύνδεση της βίωσης και της έκφρασης συναισθημάτων  
της επικοινωνίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων με την οικοδόμηση και τη 
διατήρηση θετικών σχέσεων  Στις προτεινόμενες βιωματικές ασκήσεις  οι 
μαθητές εμπλέκονται στην έκφραση συναισθημάτων  την επικοινωνία και 
την ομαδική δουλειά  και οδηγούνται στην ολοκλήρωση του κεφαλαίου όπου 
συνοψίζονται όλη η γνώση και οι δεξιότητες που απέκτησαν στην ενότητα 
αυτή  

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η αναγνώριση και η έκφραση των προσωπικών αισθημάτων και 
εμπειριών 

▪ Η κατανόηση και η ενσυναίσθηση προς τα αισθήματα και τις 
εμπειρίες των άλλων 

▪ Η αντίληψη της διασύνδεσης με τους άλλους και η οικοδόμηση και 
διατήρηση  θετικών κοινωνικών σχέσεων και δικτύων  εκτιμώντας 
την αξία της ομαδικής δουλειάς 

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Συναισθηματική έκφραση 
▪ Ενσυναίσθηση 
▪ Αυτεπίγνωση 
▪ Κοινωνική ενημερότητα  
▪ Δεξιότητες επικοινωνίας 
▪ Οικοδόμηση και δεξιότητες σχέσεων 

Ασκ σεις  Άσκηση  Μαντέψτε το συναίσθημα 

1. Κόψτε πολλές λωρίδες χαρτί 
2. Σε κάθε λωρίδα χαρτιού  γράψτε μία διάθεση ή προδιάθεση όπως 

θλιμμένος  χαρούμενος  καχύποπτος  ενθουσιασμένος  
προσβεβλημένος  ή αδιάφορος  Ανάλογα με το επίπεδο ανάγνωσης 
των συμμετεχόντων  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε emojis που 
αναπαριστούν διαφορετικά συναισθήματα εκτυπωμένα σε χαρτί 

3. Διπλώστε τις λωρίδες χαρτιού και βάλτε τις σε ένα δοχείο  Θα 
χρησιμοποιηθούν σαν προτροπές 

4. Κάθε συμμετέχων πρέπει να πάρει μία προτροπή από το δοχείο και 
να προσπαθήσει να αναπαραστήσει το συναίσθημα με τις εκφράσεις 
του προσώπου ή τη γλώσσα του σώματος για τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες  Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα χέρια ή λέξεις για 
να εξηγήσουν τι αισθάνονται 

5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσπαθήσουν να μαντέψουν το 
συναίσθημα  και ο συμμετέχων μπορεί να το αποκαλύψει μόνο αφού 
όλοι έχουν προσπαθήσει να μαντέψουν 

6. Ο πρώτος που το μαντέψει σωστά είναι ο επόμενος στο παιχνίδι 
 
Άσκηση  Θεατρική δραστηριότητα προθέρμανσης: Καθρέπτες 
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Η άσκηση του καθρέπτη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ζευγάρια ή με όλους 
σε κύκλο  Ένα άτομο οδηγεί  κάνοντας αργές κινήσεις με τα χέρια  το κεφάλι 
και το σώμα οι ξαφνικές κινήσεις κάνουν τον καθρέπτη  να καθυστερεί  
Οι υπόλοιποι στον κύκλο προσπαθούν να μιμηθούν το άτομο με τον ίδιο 
τρόπο  Ο καθρέπτης  μιμείται τις κινήσεις του ατόμου που οδηγεί 
επακριβώς όπως ένας καθρέπτης  Το κόλπο της άσκησης είναι να 
αποφύγουν το δισταγμό  και να ακολουθήσουν τον οδηγό  Ενθαρρύνετε τον 
οδηγό να μην προσπαθήσει να ξεγελάσει τους άλλους αντιθέτως  πρέπει 
να κάνουν κινήσεις που ο καθρέπτης  μπορεί να ακολουθήσει με ακρίβεια  
Όλοι πρέπει να προσπαθήσουν να συντονιστούν όσο μπορούν  ώστε να μην 
ξεχωρίζει ποιος οδηγεί και ποιος ακολουθεί  Η οπτική επαφή μπορεί να 
βοηθήσει τους άλλους να προβλέψουν την επόμενη κίνηση  οπότε πρέπει να 
προτρέψετε τους συμμετέχοντες να κοιτούν τον άλλο στα μάτια και όχι στα 
χέρια   

 
Άσκηση  Δημιουργικός πηλός 

1. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες και δώστε σε κάθε 
ομάδα λίγο πηλό 

2. Αφήστε κάθε ομάδα να σκεφτεί τι έμαθε μέσα στη μέρα και να φτιάξει 
κάτι με τον πηλό που θα τους υπενθυμίζει ό τι έμαθαν 

3. Μετά πρέπει να δώσουν το αντικείμενο στο άτομο δίπλα τους  για να 
προσθέσει κάτι στη φιγούρα  μέχρι όλοι να έχουν συνεισφέρει κάτι σε 
κάθε αντικείμενο και όλοι έχουν ένα αντικείμενο φτιαγμένο στην 
ομάδα που θα πάρουν μαζί τους 

 
Άσκηση  Κλείσιμο: Ιστός συνδέσεων 
 

1. Μαζέψτε τους όλους σε κύκλο 
2. Δώστε μια μπάλα νήματος σε κάποιον στον κύκλο και πείτε του να 

κρατά την άκρη του νήματος 
3. Μετά πρέπει να επιλέξει κάποιον άλλο στον κύκλο και να πει κάτι 

που έμαθε για αυτό το άτομο  μία δεξιότητα ή ένα χαρακτηριστικό 
που έχουν ή κάτι που έκαναν μέσα στη μέρα 

4. Ύστερα πρέπει να πετάξει τη μπάλα του νήματος σε αυτό το άτομο  
ενώ κρατά ακόμη την άκρη  Το επόμενο άτομο κάνει το ίδιο  

5. Όταν όλοι κρατούν ένα κομμάτι νήματος  ο συντονιστής μπορεί να 
πει πώς έχουν συνδεθεί με νέους τρόπους στη διάρκεια της 
εκπαίδευσης  

Αυτός ή μπορεί στη συνέχεια να κόψει στο κέντρο του νήματος  αφήνοντας 
όλους να κρατούν ένα κομμάτι που μπορούν να πάρουν μαζί τους σαν 
ενθύμιο 

Σ νολικ ς 
ρ νος 

40 λεπτά 



85 
 

Προ σεις 
για η 
διδασκαλ α 
ο  

κε αλα ο  

Αναλόγως το γλωσσικό και επικοινωνιακό επίπεδο των συμμετεχόντων σας  
μπορείτε να προσπαθήσετε να τους εμπλέξετε σε ομαδικές συζητήσεις 
μετά από κάθε δραστηριότητα ώστε να εξηγήσετε το σκοπό της και να 
διερευνήσετε τις σχετικές σκέψεις και τα αισθήματά τους  Σιγουρευτείτε 
πως κάνετε τις κατάλληλες προσαρμογές στις δραστηριότητες αναλόγως το 
μέγεθος και το επίπεδο εγγραμματισμού της ομάδας 

Προσαρμογ  
ασκ σε ν για 
ενδι μεσο 
και 
προ ρημ ν
ο επ πεδο 

Άσκηση  Μαντέψτε το συναίσθημα 
Το ίδιο όπως και παραπάνω  αλλά μπορείτε να συμπληρώσετε πιο 
περίπλοκα συναισθήματα π χ  εντυπωσιασμένος  φροντιστικός  νευρικός  
περήφανος  και μπορείτε να προσπαθήσετε να εμπλέξετε τους 
συμμετέχοντες σε ομαδική συζήτηση: 

▪ Ήταν εύκολο να αναπαραστήσουν τα συναισθήματα  
▪ Ήταν εύκολο να μαντέψουν τα συναισθήματα των άλλων  
▪ Ήταν κάποια συναισθήματα πιο εύκολο να αναπαραστήσουν ή να 

μαντέψουν σε σχέση με άλλα  Γιατί  
▪ Πώς επηρεάζουν τα συναισθήματα εμάς και τις σχέσεις μας  π χ  ο 

θυμός μας κάνει να κάνουμε επικίνδυνα πράγματα και να 
εμπλεκόμαστε σε έντονες φιλονικίες με κάποιον άλλο  

▪ Νομίζετε ότι μπορείτε να καταλάβετε τι αισθάνονται οι άλλοι  ακόμη 
κι αν δεν το λένε ίσως με λόγια  
 

Άσκηση  Κλείσιμο: Αξία για εμένα 
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αναστοχαστούν για δυο λεπτά τα 
παρακάτω:  
1  Τι έχω μάθει από αυτήν την ομάδα που θα έχει αξία για εμένα σε ένα χρόνο  
Σε τρία χρόνια  Πέντε χρόνια   
2  Ζητήστε τους να σημειώσουν σε ένα χαρτάκι τι θεωρούν ότι έχει 
μεγαλύτερη αξία από το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων και πού θα 
μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους   
3  Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν ζευγάρια με κάποιον 
από την ομάδα και να μοιραστούν με το συνεργάτη τους τι βρήκαν χρήσιμο 
και πώς θα το χρησιμοποιήσουν  
4  Ζητήστε από κάποια ζευγάρια να μοιραστούν τις ιδέες τους με την 
υπόλοιπη ομάδα  

Σημει σεις 
και λικ  πο  
θα 
ρησιμοποιη

θε  

▪ Χαρτί 
▪ Μολύβια 
▪ Κάρτες συναισθημάτων ή εκτυπωμένα emojis 
▪ Δοχείο 
▪ Πηλός 
▪ Μπάλα νήματος 
▪ Ψαλίδι 
▪ Χαρτάκια 

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 

▪ Μάντεψε τι  
▪ Πλάτη ζεστασιάς 
▪ 1 -2 -3  και πάλι απ  την αρχή 
▪ Σχεδιάζοντας το μονοπάτι 
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απ  ην 
εργαλειοθ κη 

 

Εν η α  Αν π ξη ης δημιο ργικ η ας 
 

Π  
ανθεκ ικ η ας Ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

Ισ ορ ες 
ανθεκ ικ η ας Ουτε  Παίζοντας στο σκοτάδι  Η ιστορία της Fahima 

Επισκ πηση Όπως έχουν καταδείξει πολλές έρευνες Conner  DeYoung  Silvia  
2016  η δημιουργικότητα μπορεί να συμβάλει θετικά και να επηρεάσει 
την ανάπτυξη της ψυχολογικής ανθεκτικότητας  Συνδέει διδακτικό 
περιεχόμενο και αισθήματα  συναισθήματα και εμπειρίες  καθώς και 
διερευνητικές προσεγγίσεις  οι οποίες διεγείρουν την περιέργεια  
προωθούν τη μαθησιακή διαδικασία και πετυχαίνουν ένα πιο βιώσιμο 
αποτέλεσμα  

Μαθησιακο  σ οι ▪ Ο σχεδιασμός σκηνών βασισμένων στις ιστορίες 
ανθεκτικότητας 

▪ Η ανάπτυξη προσωπικών ιστοριών 
Λ ξεις-κλειδι  Δημιουργικότητα  παιδαγωγική δραματικών τεχνών  αφήγηση 
Επισκ πηση ν 
διδακ ικ ν 
κε αλα ν 

Η παρούσα ενότητα βασίζεται σε 3 κεφάλαια: 
▪ Κε λαιο   Αδει σ ε η σκην  Παιδαγ γικ  δραμα ικ ν 

ε ν ν  Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν 
με τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους χάρη στην 
προσέγγιση του θεάτρου και των δραματικών τεχνών  τα οποία 
θα τους επιτρέψουν να βάλουν τον εαυτό τους στα παπούτσια 
κάποιου άλλου και να βγουν από τη ζώνη ασφαλείας τους  

▪ Κε λαιο   Οι κ βοι ης α γησης  με τη χρήση των κύβων 
της αφήγησης  οι μαθητές θα βρουν νέους τρόπους να 
εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και να πουν μια ιστορία 

▪ Κε λαιο   Οπ ικ  α γηση  αυτό το κεφάλαιο θα μας 
επιτρέψει να κατανοήσουμε πώς να πούμε μια ιστορία μέσα από 
ζωγραφιές  παρέχοντας ένα νέο κανάλι επικοινωνίας για όλους 
τους συμμετέχοντες  

▪ Κε λαιο   Θ α ρο απ  αρ  μέσα από αυτό το κεφάλαιο οι 
μαθητές θα κατανοήσουν πώς να αναγνωρίζουν  σχεδιάζουν και 
αφηγούνται τα βασικά σημεία μίας ιστορίας 

Μέσα από ένα μονοπάτι που ξεκινά από την επίγνωση της έκφρασης 
του εαυτού μέσω του σώματος με την παιδαγωγική δραματικών 
τεχνών στο πρώτο κεφάλαιο  στα επόμενα κεφάλαια η ενότητα 
εξερευνά την προοπτική της αφήγησης μέσω εικόνων  διεγείροντας τη 
δημιουργικότητα της φαντασίας με τους κύβους της αφήγησης  και 
ύστερα την καλλιτεχνική δημιουργικότητα του σχεδίου με την οπτική 
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αφήγηση  για να στηρίξουν τους μαθητές στην έκφραση του 
εσωτερικού τους κόσμου και της φαντασίας τους  

Προ σεις για ην 
ε αρμογ  ης 
διδασκαλ ας ο  
κε αλα ο   

Μολονότι οι ασκήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας εκλαμβάνονται θετικά από πολλούς μαθητές  
μπορεί να αντιμετωπίσετε αντίσταση στην αρχή  ή έλλειψη 
ενδιαφέροντος από κάποιους συμμετέχοντες  Η αρχή της εθελοντικής 
συμμετοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ασκήσεις που βασίζοντα στο 
θέατρο  Προσκαλέστε τους μαθητές να συμμετάσχουν  αλλά μην τους 
πιέσετε γι  αυτό  
Το πρώτο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό 
της ενότητας 2 που εστιάζει στην ενημερότητα σώματος  λόγω της 
χρήσης χειρονομιών  κίνησης και επίγνωσης του χώρου  Τα άλλα δύο 
κεφάλαια μπορούν να θεωρηθούν ως επιπλέον δραστηριότητες για να 
εμβαθύνουν τις ικανότητες αφήγησης που έχουν ήδη αναπτυχθεί στο 
τελευταίο κεφάλαιο της ενότητας 3  

Δεξι η ες 
σ νδεδεμ νες με 
ην σ γκεκριμ νη 

π  ης 
ανθεκ ικ η ας  

▪ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διερεύνησης  
▪ Η συζήτηση για αισθήματα και συναισθήματα ενώ 

αναπαριστούν διάφορες σκηνές 
▪  

Δεξι η ες 
βασικ ς 
εκπα δε σης 
σ νδεδεμ νες με 
ις ακ λο θες 

π ς 

▪ Επικοινωνία 
▪ Ανάγνωση και γραφή 
▪ ΤΠΕ 
▪ Αριθμητική 
▪ Τέχνες και πολιτισμός 
▪ Ενσωμάτωση στο εργασιακό περιβάλλον 
▪ Εκμάθηση και ήπιες δεξιότητες 

Αξιολ γηση ▪ Κε λαιο  Η τελική δραστηριότητα αναστοχασμού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως τρόπος προσέγγισης και κατανόησης του αν 
η δραστηριότητα ήταν ευπρόσδεκτη και αν οι μαθητές είχαν 
κάποια αντίσταση στην ανάμιξή τους με τις ασκήσεις θεάτρου  
Λάβετε υπόψη τα τελικά αποτελέσματα του κεφαλαίου για να 
κατανοήσετε το επίπεδο εμπλοκής και στα επόμενα  

▪ Κε λαιο  είναι σημαντικό να αξιολογήσετε τις δεξιότητες 
αφήγησης και τη δομή της ιστορίας των συμμετεχόντων  την 
προσπάθεια και τη δημιουργικότητα που κατέβαλαν στη 
διαδικασία ανάπτυξης της ιστορίας  

▪ Κε λαιο  η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε αυτό το 
κεφάλαιο δε χρειάζεται να βασίζεται στην ποιότητα της 
ζωγραφιάς  αλλά στο πόσο ξεκάθαρη είναι η ιστορία και γίνεται 
αντιληπτή από τους υπόλοιπους μαθητές  

▪ Κε λαιο  τα βασικά σημεία που έχουν επιλέξει οι μαθητές 
μπορούν να αξιολογηθούν ως προς τη σαφήνεια και τη συνέπεια 
της ιστορίας  
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Κε λαιο  Αδει σ ε η σκην  
 

Εισαγ γ  Αυτό το κεφάλαιο αφορά τη χρήση προσεγγίσεων παιδαγωγικής 
δραματικών τεχνών για τη στήριξη δεξιοτήτων διερεύνησης  απομάκρυνσης 
φόβων  προώθησης εμπιστοσύνης στις ικανότητες του εαυτού και τη 
στήριξη των μαθητών στη διαδικασία χειραφέτησης του εαυτού  Η 
επίγνωση της ικανότητας κάποιου να επηρεάσει την κατάσταση της ζωής 
του προωθεί την ανθεκτικότητα και την αίσθηση αυτο-
αποτελεσματικότητας  Γίνεται αντιληπτό ως ενδυναμωτικό όταν οι 
συμμετέχοντες ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο να εκφράσουν τη δική τους 
φωνή  Μαζί με τους συμμετέχοντες αναπτύσσουμε εργαλεία για έναν 
αυτόνομο τρόπο ζωής  ο οποίος επίσης περιλαμβάνει την κοινωνική 
συμμετοχή  
Το κεφάλαιο βασίζεται στην ιστορία Το χαμόγελο στο πρόσωπό μου  που 
αναφέρεται στην παγκόσμια περιθωριοποίηση των γυναικών στην 
εκπαίδευση  

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η εισαγωγή και η διερεύνηση της παιδαγωγικής δραματικών τεχνών  
η κατανόηση του πώς είναι να βρισκόμαστε στα παπούτσια των 
άλλων 

▪ Η απεμπόληση της ζώνης ασφαλείας 
▪ Ο πειραματισμός με τη γλώσσα και τη φωνή 

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Γλώσσα και ενημερότητα σώματος 
▪ Ενσυναίσθηση 
▪ Ακρόαση 
▪ Δεξιότητες επικοινωνίας 

Ασκ σεις  Άσκηση Υλικό κειμένου: Δουλεύοντας Το χαμόγελο στο πρόσωπό μου  
Σύμφωνα με το γλωσσικό επίπεδο της ομάδας  ξεκινήστε με την κατάλληλη 
παρουσίαση του κειμένου  Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ακουστική 
εκδοχή πλατφόρμα e-learning  κείμενο σε εύκολη γλώσσα ή την πλήρη 
εκδοχή  
  
Άσκηση  Συζήτηση 
Μετά τη δραστηριότητας ανάγνωσης ή ακοής  είναι ώρα να ξεκινήσετε μία 
συζήτηση και κριτική ανάλυση του κειμένου: ποιοι πόροι και 
χαρακτηριστικά βοήθησαν την πρωταγωνίστρια να επιτύχει τους στόχους 
της  Ποιοι παράγοντες την εμπόδισαν  Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να 
είναι βοηθητικές:  
  

▪ Τι θετικές εμπειρίες είχε η πρωταγωνίστρια  
▪ Τι αρνητικές εμπειρίες είχε η πρωταγωνίστρια   
▪ Γιατί νομίζετε ότι δεν τελείωσε το σχολείο  
▪ Ποιοι άνθρωποι την έχουν υποστηρίξει στη ζωή της  
▪ Ποια προσωπικά χαρακτηριστικά έχει που τη βοήθησαν να επιδιώξει 

τους στόχους της και να μην τα παρατήσει  
▪ Γιατί  νομίζετε ότι οι γυναίκες δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες 

εκπαίδευσης όπως οι άνδρες  
 
 
  



89 
 

Άσκηση  Παιδαγωγική δραματικών τεχνών 
  
Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται σε εκπαιδευτικά μειονεκτήματα στην 
κοινωνία  Πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία χαρακτήρων και εικόνων  ίσως 
θέλετε να ξεκινήσετε με κάποιες σωματικές  ασκήσεις προθέρμανσης  
όπως αυτές που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2 ή την ενότητα 4 ή η 
ακόλουθη: 
  
Δημιουργία αγαλμάτων: 
  
Αφού μοιράσετε τους μαθητές σε ομάδες των τριών  ένα άτομο από την 
ιστορία θα αναπαρασταθεί και θα δημιουργηθεί ως άγαλμα  Οπότε  δύο 
άτομα είναι οι γλύπτες και ένας ο ερμηνευτής  Δώστε στους μαθητές χρόνο 
να αναπαραστήσουν τις σύντομες ερμηνείες τους  
  
Άσκηση  Παγωμένη εικόνα: Μία μέρα στη ζωή του της  
  
Η ομάδα θα δημιουργήσει ένα χαρακτήρα που έχει βιώσει ένα μειονέκτημα 
εν προκειμένω  στο εκπαιδευτικό σύστημα  

  
Για να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα  μπορείτε να πάρετε μία καρέκλα  να 
τη βάλετε στο κέντρο και να ρωτήσετε ποιος θα καθίσει εκεί  
Για να προσδιορίσουν το χαρακτήρα που θα καθίσει στην καρέκλα  οι 
συμμετέχοντες θα ερωτηθούν πολλές ερωτήσεις: 
  

▪ Πώς λέγεται το άτομο  
▪ Πόσων χρονών είναι  
▪ Τι έχει βιώσει  
▪ Ποιοι άνθρωποι υπάρχουν στο περιβάλλον του  
▪ Τι χαρακτηριστικά έχει  
▪ Ποια συναισθήματα το συνοδεύουν  

  
Ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας  οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν για να 
δημιουργήσουν μία συνεργατική παγωμένη εικόνα  Οι παγωμένες εικόνες 
είναι γνωστό μέσο της παιδαγωγικής θεάτρου και δραματικών τεχνών  Είναι  
ας πούμε  στιγμιότυπα από τη ζωή π χ  των πρωταγωνιστών  
  
Χωρίστε την ομάδα στα δύο και ζητήστε από κάθε ομάδα να δημιουργήσει 
μία παγωμένη εικόνα που αντιπροσωπεύει μία συνηθισμένη ή καίρια ημέρα 
στη ζωή αυτού τοθ πρωταγωνιστή  
  
Οι συμμετέχοντες αποφασίζουν ποια άτομα ή πράγματα αντικείμενα 
ενσωματώνονται σε αυτήν την παγωμένη εικόνα   
  
Δώστε σε κάθε ομάδα περίπου 10 λεπτά να δημιουργήσουν την παγωμένη 
εικόνα  Στηρίξτε τις ομάδες όσο το κάνουν αυτό και ζητήστε τους να 
παραμείνουν ακίνητοι σε κάθε παγωμένη εικόνα  όταν την παρουσιάζουν 

παγώστε  
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Αφού τελειώσουν  ζητήστε από τη μία ομάδα μετά την άλλη να 
παρουσιάσουν τις παγωμένες εικόνες τους   
  
Ενεργητικές παγωμένες εικόνες: 
  
Αφού η πρώτη ομάδα παρουσιάσει την πρώτη παγωμένη εικόνα  
ζωντανέψτε κάθε μέλος της εικόνας ακουμπώντας το χέρι σας στον ώμο 
του και ρωτώντας με τη σειρά: 
  

▪ Ποιος είστε  
▪ Πώς αισθάνεστε  
▪ Θα θέλατε να μοιραστείτε μία σκέψη που σας έρχεται στο μυαλό  

  
Προέκταση 1: Διάλογοι 

  
Τώρα  όταν χτυπάτε παλαμάκι  τα μέλη της εικόνας αρχίζουν να συζητούν 
μεταξύ τους  Ο στόχος αυτού είναι οι μαθητές να κάνουν πιο ξεκάθαρες τις 
σχέσεις και τη δυναμική μεταξύ τους  Στο τέλος όλοι θα πρέπει να έχουν 
μιλήσει με τους άλλους μία φορά   
  
Προέκταση 2: Αργή κίνηση 
  
Τώρα οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να κινηθούν από αυτήν την πραγματική 
κατάσταση σε αργή κίνηση  σε μία ιδανική κατάσταση σε αργή κίνηση  Κάθε 
συμμετέχων έχει την ευκαιρία να κινηθεί σε μια εναλλακτική θέση  Τώρα 
μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα ενεργοποίησης και τους διαλόγους  
Τι δηλώσεις έρχονται στο μυαλό των μαθητών τώρα  Τι θέλουν να 
επικοινωνήσουν  
  
Τελικός αναστοχασμός: 
Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν βγει  από 
τους ρόλους τους  αποτινάζοντας το ρόλο   
  
Στο τέλος αυτής της άσκησης  γίνεται ένας αναστοχασμός για το πώς 
αισθάνθηκαν οι συμμετέχοντες όσο έπαιζαν το ρόλο  Ήταν δύσκολο να 
παίξουν ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα  Αν ναι  γιατί  Υπήρχαν κάποιες 
σκέψεις  προτάσεις που θα ήθελαν να πουν  αλλά δεν τα κατάφεραν   
  
Αν θεωρείτε ότι το να δουλέψετε παγωμένες εικόνες είναι πολύ αφηρημένο 
για την ομάδα σας  μπορείτε να το αντικαταστήσετε με αυτήν την άσκηση 
παιδαγωγικής δραματικών τεχνών βασισμένη στο Το χαμόγελο στο 
πρόσωπό μου : 
  
Καυτή καρέκλα  
  
Σε αυτήν την άσκηση παιδαγωγικής δραματικών τεχνών  μία καρέκλα 
τοποθετείται στη μέση ενός κύκλου από καρέκλες ή απλώς τοποθετείται 
μπροστά στην τάξη  Αφού εξοικειωθούν με τη ζωή της πρωταγωνίστριας με 
την ανάγνωση της ιστορίας  η ομάδα αποφασίζει με ποιους χαρακτήρες θα 
ήθελαν να δουλέψουν σ  αυτήν την άσκηση  όπως την ίδια την 
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πρωταγωνίστρια  την κόρη της  τους ομότιμους της  το σύμβουλό της  το 
δάσκαλό της  κτλ  Όταν επιλέγουν ένα άτομο  συλλέγονται κάποια 
χαρακτηριστικά του στην τάξη  όπως η ηλικία  η στάση  προσωπικά 
χαρακτηριστικά  αν έχουν αυτοπεποίθηση  είναι ανασφαλείς  φιλικοί  
εξωστρεφείς ή ντροπαλοί  κτλ  Ίσως θέλετε να εισάγετε τον κανόνα ότι 
πείτε πρώτο ισχύει  για να δημιουργήσετε μία αυθόρμητη απάντηση στην 
οποία όλοι καλούνται να συνεισφέρουν εξίσου   
  
Ένας πρώτος εθελοντής καλείται να καθίσει στην καρέκλα και να 
αναπαραστήσει το πρώτο άτομο στη λίστα  Δώστε τους μία στιγμή να 
μπουν στο ρόλο  να πάρουν μια θέση σώματος κτλ  πριν επιτρέψετε τις 
ερωτήσεις από τους υπολοίπους  Όλοι οι άλλοι μαθητές μπορούν τώρα να 
κάνουν ερωτήσεις σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους  τις οποίες θα 
απαντήσει όποιος κάθεται στην καρέκλα όσο καλύτερα μπορεί  Οι 
ερωτήσεις μπορεί να πηγαίνουν πιο πέρα από τις πληροφορίες που δίνονται 
στο κείμενο  οπότε υπάρχει πολύς χώρος  Ωστόσο  ίσως θέλετε να θέσετε 
κάποιους κανόνες για τις ερωτήσεις εξαρχής ή να πείτε στους 
συμμετέχοντες ότι αν η ερώτηση είναι ακατάλληλη μπορούν να απαντήσουν 
ουδέν σχόλιο  όμως να μην το χρησιμοποιούν χωρίς λόγο  Μετά από 

περίπου 5 λεπτά  συνεχίστε με τον επόμενο χαρακτήρα στη λίστα  
  
Αναστοχασμός: Αφού ολοκληρώσετε  ζητήστε από τους συμμετέχοντες πώς 
αισθάνθηκαν  Ήταν δύσκολο να παίξουν κάποιο χαρακτήρα  Αν ναι  γιατί  

Σ νολικ ς 
ρ νος  Περίπου 60 90 λεπτά  ανάλογα το μέγεθος της ομάδας 

Προ σεις 
για η 
διδασκαλ α 
ο  

κε αλα ο  

Αυτές οι ασκήσεις είναι ιδιαίτερα κατάλληλες εάν έχετε ήδη εισάγει 
ασκήσεις παιδαγωγικής δραματικών τεχνών στα μαθήματα  και οι 
συμμετέχοντες είναι ήδη εξοικειωμένοι με τις παγωμένες εικόνες  Ωστόσο  
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ευκαιρία για να τις εισάγετε  
Ξεκαθαρίστε αν επιτρέπεται από κάθε συμμετέχοντα να τον αγγίξουν πριν 
να δημιουργήσετε αγάλματα ή παγωμένη εικόνα  

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη 

▪ Δίχως χώρο 
▪ Forum Theatre  
▪ Δράση χωρίς λόγια 
▪ Blogger για μία ημέρα 

  

Κε λαιο  Οι κ βοι ης α γησης 
  

Εισαγ γ  Ξεκινώντας με τη διερεύνηση του κόμικς Παίζοντας στο σκοτάδι 1 οι 
συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τους Κύβους της Αφήγησης2 για να 
δημιουργήσουν τις δικές τους δημιουργικές ιστορίες βασισμένοι σε 

 
1 Pla ing in the dark  https://www.mutzurperspektive.at/portfolio_item/1168/) is designed by Valerie Bruckbög: 
https://www.valerie-bruckboeg.com/ 
 
2 The Storytelling Cubes were designed by the artist Milena Heussler: https://www.milenaheussler.ch/about/ 
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ζωγραφιές  Η αφήγηση έχει συχνά χαρακτηριστεί ως εργαλείο για την 
προώθηση της ανθεκτικότητας  ανοίγοντας χώρο για δράση και αντλώντας 
από την εμπειρία του πρωταγωνιστή στην υπερνίκηση δυσκολιών και 
αντιξοοτήτων  Στα περισσότερα πολιτισμικά πλαίσια  η αφήγηση έχει 
σημαντική ιστορική συμβολή στην αντιμετώπιση και διαχείριση 
συγκρούσεων και προκλήσεων με θετικό τρόπο  

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η ανάπτυξη των πόρων των συμμετεχόντων για δημιουργική 
αφήγηση 

▪ Η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας μάθησης που προωθεί τη 
διασκέδαση  τη φαντασία και τη δημιουργικότητα 

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Επικοινωνία πρώτη και δεύτερη γλώσσα  
▪ Δημιουργικότητα η δημιουργία συλλογικής ιστορίας ανθεκτικότητας 

κατά τη διάρκεια μίας συλλογικής επικοινωνιακής δραστηριότητας 
της ομάδας  

Ασκ σεις Άσκηση  Υλικό κειμένου: Συζητώντας το κόμιξ Παίζοντας στο σκοτάδι  

Το κόμιξ βασίζεται σε πραγματική ιστορία και αφηγείται την ιστορία ενός 
Σύριου πρόσφυγα που χρησιμοποιεί τη μουσική ως μέσο αντιμετώπισης του 
στρες  του φόβου  και της απώλειας σε όλη του τη ζωή  Μπορείτε να 
επιλέξετε μεταξύ του βίντεο πλατφόρμα e-learning  και της πλήρους 
μορφής του κόμιξ  Αφού παρουσιάσετε το κόμιξ  ίσως θέλετε να εμπλέξετε 
την ομάδα σε ομια συζήτηση για το περιεχόμενο  με αναφορά στις επόμενες 
ερωτήσεις: 

▪ Πού εκτυλίσσεται η ιστορία  

▪ Από ποιον μαθαίνει ο πρωταγωνιστής άνδρας να παίζει πιάνο   

▪ Τι κάνει όταν ξεσπά ο πόλεμος  

▪ Τι κάνει όταν φτάνει στη Γερμανία  

▪ Ποιες είναι οι ελπίδες και οι επιθυμίες του για το μέλλον  

▪ Σας άρεσαν οι εικόνες  

▪ Γνωρίζετε σας αρέσουν τα κόμιξ  

▪ Σας αρέσει να ζωγραφίζετε μόνοι σας  

Άσκηση  Ξεκινώντας από το υλικό της εικόνας 

Πριν να δουλέψετε με το κείμενο βίντεο  ίσως θέλετε να εισάγετε τις πρώτες 
εικόνες πιο νωρίς γι  αυτό το γλωσσικό επίπεδο  

Πείτε στους μαθητές ότι στη σημερινή συνάντηση θα δουλέψετε με ένα 
κόμιξ  Δείξτε τους μια εικόνα από αυτήν την ιστορία βλέπε παρακάτω  και 
ζητήστε τους να περιγράψουν την εικόνα και να σκεφτούν σχετικά με το τι 
μπορεί να πραγματεύεται η ιστορία  
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Το παίζοντας στο σκοτάδι δημιουργήθηκε από την Valerie Bruckbög 

Πρόκειται για ένα κόμικ που δημιουργήθηκε  

Άσκηση  Οι κύβοι της αφήγησης 

Αφού παρουσιάσετε το κόμιξ  πείτε στην ομάδα σας ότι πρόκειται να πουν 
οι ίδιοι μια ιστορία με εικόνες   

Προετοιμάστε τους κύβους της αφήγησης με την ομάδα σας πριν την πρώτη 
τους χρήση  Συμπεριλάβετε αριθμούς ανάλογα με το επίπεδο αριθμητικής 
των μαθητών σας στους ελεύθερους χώρους  Εκτυπώστε τη φόρμα για τους 
4 κύβους και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να τους κόψουν και να τους 
κολλήσουν   

Αφού προετοιμάσετε μαζί τους κύβους της αφήγησης και σχηματίσετε 
μικρές ομάδες  ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κυλίσουν μία φορά τους 
κύβους  

Τώρα ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μία σύντομη 
ιστορία με χαρακτήρες και δράσεις βασιζόμενοι στις εικόνες και τους 
αριθμούς που έχουν αφού κύλισαν τους κύβους   

Μετά από περίπου 20 λεπτά  ζητήστε από τις μικρές ομάδες να 
παρουσιάσουν τις ιστορίες τους στην ολομέλεια  

Προσαρμογ  
ν 

ασκ σε ν 
για 
προ ρημ ν
ο επ πεδο 

Άσκηση  Ξεκινώντας από το υλικό της εικόνας 

Πριν να δουλέψετε με το κείμενο βίντεο  ίσως θέλετε να εισάγετε λίγες 
εικόνες από το κόμιξ πιο νωρίς γι  αυτό το γλωσσικό επίπεδο  

Πείτε στους μαθητές ότι στη σημερινή συνάντηση θα δουλέψετε με ένα 
κόμιξ για τη μουσική και το πιάνο  Κόψτε μία από τις εικόνες του κόμιξ και 
ζητήστε από τους συμμετέχοντες να τις βάλουν σε μία σειρά που έχει νόημα 
γι  αυτούς  Θα πρέπει επίσης να αναστοχαστούν για το τι πραγματεύεται 
αυτή τη ιστορία  Πείτε τους ότι δε χρειάζεται να αναλώσουν πολύ χρόνο για 
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να βρουν τη σωστή  απάντηση  αλλά μάλλον στο να πουν μια ιστορία που 
είναι σε θέση να δημιουργήσουν  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις 
εικόνες αργότερα για μια γραπτή περίληψη του περιεχομένου του κόμιξ σε 
έγγραφη μορφή  

Σ νολικ ς 
ρ νος 

45 λεπτά 
  

Προ σεις 
για η 
διδασκαλ α 
ο  

κε αλα ο  

Εφόσον η περικοπή με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια υποστηρίζει 
τις λεπτές κινητικές λειτουργίες  προτείνουμε να κάνετε αυτή τη 
δραστηριότητα για τους κύβους της αφήγησης μαζί στην τάξη   

Σημει σεις 
και λικ  πο  
θα 
ρησιμοποιη

θε  

▪ Φύλο εργασίας με ατομικές εικόνες από τους κύβους της αφήγησης 
▪ Κόψτε τη φόρμα για τους κύβους της αφήγησης 
▪ Κόλλα 
▪ Ψαλίδια  

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη 

▪ Δείξε μου το τραγούδι σου 
▪ Αντιστοίχιση αριθμών 
▪ Μυστήριος πίνακας 
▪ Σφαίρα οφθαλμαπάτης 
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Γραφικά από Milena Heussler 
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Κε λαιο  Οπ ικ  α γηση 
  

Εισαγ γ  Η οπτική σκιαγράφηση είναι ένας πολύ δημιουργικός τρόπος αφήγησης μίας 
ιστορίας  Γι  αυτό το σκοπό  έχουμε δημιουργήσει εργαλεία σκιαγράφησης 
που καθοδηγούν τους συμμετέχοντες σε μια σειρά απλών βημάτων για τη 
δημιουργία μιας αυτοβιογραφικής σκηνής  

Σ οι 
κε αλα ο  ▪ Η εξοικείωση με την οπτική αφήγηση  

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Δημιουργικότητα κατασκευή μίας σύντομης σκηνής μέσω 
ζωγραφικής  

Ασκ σεις Άσκηση  Οπτική αφήγηση 
  
Αφού δουλέψουν με το κόμιξ Παίζοντας στο σκοτάδι  σε προηγούμενη 
ενότητα  οι συμμετέχοντες προσκαλούνται να δημιουργήσουν μία 
προσωπική ιστορία μόνοι τους  
  
Βήμα 1: Προετοιμάστε ένα καθιστικό μαθησιακό περιβάλλον με τρία 
τραπέζια  Σε κάθε τραπέζι τοποθετείστε 3 σετ για την οπτική σκιαγράφηση 
sketching  π χ  1: Δοχεία  2: Φιγούρες  3: Γράμματα Lettering  βλέπε 

παρακάτω  χαρτί  μολύβια παστέλ λαδιού  μαρκαδόροι με μαλακή μύτη 
(felt-tip pens  παστέλ  κηρομπογιές  μαρκαδόροι με λεπτή μύτη fineliners  
κτλ  
  
Δώστε στους συμμετέχοντες 10 λεπτά σε κάθε τραπέζι  Ίσως θα θέλατε να 
παίζετε ήσυχη μουσική για να ενισχύσετε τη χαλάρωσή τους και να τους 
επιτρέψετε να μην εγκλωβίζονται σε σκέψεις  Μετά από 10 λεπτά 
συμβουλέψτε τις ομάδες ότι μπορούν να μετακινηθούν στο επόμενο 
τραπέζι  
 
Βήμα 2: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μία σύντομη 
ζωγραφιά χρησιμοποιώντας το υλικό που θα βρουν στα τραπέζια  που θα 
αφορά μία κατάσταση επικοινωνίας με κάποιο άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων  
που θυμούνται ως στιγμή-κλειδί για τους ίδιους  επηρεάζοντας θετικά τη 
ζωή τους  

  
Βήμα 3: Αν συμφωνούν οι συμμετέχοντες  μπορείτε να εκθέσετε τα 
αποτελέσματα μπορείτε να τα κρεμάσετε στον τοίχο ή να τα βάλετε στα 
τραπέζια  επιτρέποντας σε όλους να περιφερθούν στο δωμάτιο  
θαυμάζοντας τις άλλες εικόνες   
  
Βήμα 4: Προσκαλέστε όλους να μοιραστούν την εμπειρία τους εθελοντικά   

Σ νολικ ς 
ρ νος 50 λεπτά 

Προ σεις 
για η 
διδασκαλ α 
ο  

κε αλα ο  

Αν και οι ικανότητες ζωγραφικής δεν θεωρούνται καθόλου απαραίτητες για 
αυτήν την άσκηση  ίσως κάποιοι από τους συμμετέχοντες έχουν κάποια 
αντίσταση προς αυτό  Ωστόσο  οι πιο νέοι συμμετέχοντες ειδικά θα 
περάσουν πολύ ωραία  
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Σημει σεις 
και λικ  
πο  θα 
ρησιμοποιη

θε  

▪ Υλικό για τη ζωγραφική  χαρτί  μολύβια παστέλ λαδιού  μαρκαδόροι 
με μαλακή μύτη  παστέλ  κηρομπογιές  μαρκαδόροι με λεπτή μύτη  
κτλ  

 
▪ Κάρτες ζωγραφικής που είναι διαθέσιμες π χ  από το παιχνίδι 

Sketch-It  των Wibke Tiedmann  Stefanie Maurer Lizenz: CC BY-SA 
4.0.): 
https://sketchnotegame.files.wordpress.com/2018/03/sketchnotes_cy
mk1.pdf 

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κ
η 

▪ Αναπαράσταση ενός έργου τέχνης 
▪ Εφημερίδα ψυχικής ανθεκτικότητας 
▪ Τοίχος εικόνων 
▪ Σχέδιο στα τυφλά 

 

Κε λαιο  Θ α ρο απ  αρ  
Εισαγ γ  Το θέατρο από χαρτί είναι ένας τρόπος αφήγησης στον οποίο οι μαθητές θα 

πουν μια ιστορία ενώ παρουσιάζουν ζωγραφισμένες εικόνες από την 
ιστορία  Έχει πολύ παλιές ρίζες: μπορεί να προσδιοριστεί ως μια Ιαπωνική 
παράδοση που ονομάζεται Kamishibai  η οποία είναι μια παραδοσιακή 
μορφή Ιαπωνικού θεάτρου του δρόμου με εν είδει αφήγησης με 
ζωγραφισμένες κάρτες  The Japan Society  2020  

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η κατανόηση των κύριων σημείων μιας ιστορίας  
▪ Η ανάγνωση επιτυχημένων παραδειγμάτων ανθεκτικότητας 

εφαρμοσμένα σε μαθησιακά και εργασιακά πλαίσια 
Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Δεξιότητες αφήγησης 
▪ Δημιουργικότητα 
▪ Επικοινωνία και ικανότητες εξιστόρησης 

Ασκ σεις Άσκηση : Μοιράστε την ομάδα σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων και 
παρουσιάστε στους συμμετέχοντες διαφορετικές ιστορίες ανθεκτικότητας 
της επιλογής σας από αυτόν τον οδηγό σπουδών ή άλλες που θεωρείτε 
κατάλληλες  
Ζητήστε από όλες τις ομάδες να επιλέξουν μια ιστορία  Δεν υπάρχει 
πρόβλημα αν περισσότερες από μία ομάδες επιλέξουν την ίδια ιστορία  
Μπορείτε να τους δώσετε 10 λεπτά για να διαβάσουν  να συζητήσουν και να 
επιλέξουν τις ιστορίες  
Ζητήστε τους να δημιουργήσουν μια παρουσίαση θεάτρου από χαρτί της 
συγκεκριμένης ιστορίας που επέλεξαν  Αυτό σημαίνει τον προσδιορισμό 
των πιο σημαντικών σκηνών και την οπτικοποίησή τους  Όλες οι ιστορίες 
θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 6 εικόνες μία ανά φύλο  αλλά όχι 
περισσότερες από 12 συμπεριλαμβανομένων του εξώφυλλου με τον τίτλο  
Ενημερώστε τους ότι θα το παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες μετά  
Όλες οι μικρές ομάδες παρουσιάζουν τις ιστορίες τους η μία μετά την άλλη  
και συζητάτε όλες τις ιστορίες  
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Για το επίπεδο αρχαρίων: μπορείτε να αναθέσετε την ιστορία στην ομάδα 
και να τη διαβάσετε δυνατά  Αφού οι μαθητές τελειώσουν με τις ζωγραφιές 
τους  μπορείτε να τους στηρίξετε όταν παρουσιάζουν τις ιστορίες τους 

Σ νολικ ς 
ρ νος 60 λεπτά 

Προ σεις 
για η 
διδασκαλ α 
ο  

κε αλα ο  

Όταν συζητάτε τις ιστορίες  μπορείτε να ρωτήσετε τους μαθητές πώς 
μπορεί να αισθάνθηκαν οι χαρακτήρες των ιστοριών σε κάποια 
συγκεκριμένη στιγμή  ή μπορείτε να ρωτήσετε πώς οι μαθητές θα 
αντιδρούσαν αν ήταν στη θέση των χαρακτήρων  

Σημει σεις 
και λικ  
πο  θα 
ρησιμοποιη

θε  

▪ Πλαίσιο χάρτινου θεάτρου 
▪ Άδεια φύλλα για κόμιξ στο μέγεθος του πλαισίου  
▪ Διάφορα μέσα για καλλιτεχνικά μαρκαδόροι  χρώματα  μπογιές κτλ  

για τη ζωγραφική  
▪ Ιστορίες από: Σιμόν  Ουτε  Fahima  Ένα νέο ψηφιακό κεφάλαιο  Το 

χαμόγελο στο πρόσωπό μου  Zhara 
 

 
 

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κ
η 

▪ Ένα είδος Dixit 
▪ Κάμερα και φωτογράφος 
▪ Ιστορίες καρτών 
▪ Διερεύνηση των τετραπλεύρων 

 

 

Εν η α  Ψ ικο  π ροι και α -απο ελεσμα ικ η α 
 

Π  
ανθεκ ικ η ας Ψυχικοί πόροι και αυτό-αποτελεσματικότητα 
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Ισ ορ ες 
ανθεκ ικ η ας Ουτε  Το χαμόγελο στο πρόσωπό μου  Παίζοντας στο σκοτάδι 

Επισκ πηση Μια στάση προσανατολισμένοι στους ψυχικούς πόρους προωθεί την 
ενδυνάμωση και επέκταση των ικανοτήτων  θάλπει την αυτό-
εκτίμηση  το θάρρος και την αυτό-πεποίθηση όταν αντιμετωπίζουμε 
νέες προκλήσεις  προσφέροντας την ευκαιρία να αισθανθούμε την 
αυτό-αποτελεσματικότητα   

Μαθησιακο  σ οι ▪ Η ικανότητα να κατονομάζονται υποστηρικτικά και 
παρεμποδιστικά γεγονότα και εμπειρίες  

▪ Η αναγνώριση και κατονομασία προσωπικών ψυχικών πόρων  
▪ Το μοίρασμα προσωπικών στρατηγικών αντιμετώπισης με 

τους άλλους  
Λ ξεις-κλειδι  Ψυχικοί πόροι  αυτό-αποτελεσματικότητα  στόχοι και προοπτικές  

βιογραφική δουλειά 
Επισκ πηση ν 
διδακ ικ ν 
κε αλα ν 

Η παρούσα ενότητα είναι δομημένη γύρω από 4 κεφάλαια: 
▪ Κε λαιο   Σ α ροδρ μια σ ο κ λικε ο  σε αυτό το κεφάλαιο  

οι μαθητές θα αναστοχαστούν σχετικά με τα προσωπικά τους 
δυνατά σημεία και τον ρόλο τους στη δυναμική του χώρου 
εργασίας   

▪ Κε λαιο   Κλειδι  και π ρ ες  οι μαθητές θα ανακαλύψουν 
πόσο σημαντική μπορεί να είναι η μουσική σε συγκεκριμένες και 
δύσκολες στιγμές της ζωής τους  Χρησιμοποιώντας αυτό ως 
σημείο εκκίνησης  το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσει το ρυθμό και 
τη μουσική για να ενδυναμώσει τις ικανότητες εγγραμματισμού 
και να διερευνήσει την έννοια των ψυχικών πόρων και των 
στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων  

▪ Κε λαιο   Αν ικε μενα με μια ισ ορ α μας  αυτό το 
κεφάλαιο εστιάζει στο θέμα της εκτίμησης των ήδη υπαρχόντων 
ψυχικών πόρων  των ανεπίσημα αποκτηθέντων γνώσεων και 
ικανοτήτων  όπως επίσης και στην κατασκευή ρεαλιστικών 
στόχων για το μέλλον  Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να 
εμβαθύνουν στις ψηχιακές τους δεξιότητες  

Προ σεις για ην 
ε αρμογ  ης 
διδασκαλ ας ο  
κε αλα ο   

Οι δραστηριότητες των κεφαλαίων είναι πολύ διαφορετικές: κάποιες 
βασίζονται στο διάλογο  άλλες σε πιο σωματικές δραστηριότητες 
βασισμένες στο ρυθμό και τη μουσική οπότε προσέξτε το χώρο και το 
υλικό που θα χρειαστείτε για να διασφαλίσετε τη σωστή διεξαγωγή 
τους  Αυτό θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να βιώσουν 
διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς τους και ικανότητες 
συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με  άλλους ανθρώπους σε 
διαφορετικά πλαίσια  

Δεξι η ες 
σ νδεδεμ νες με 
ην σ γκεκριμ νη 

π  ης 
ανθεκ ικ η ας  

▪ Η ανακάλυψη και εστίαση σε ικανότητες και ψυχικούς πόρους  
▪ Η προώθηση της αυτό-πεποίθησης  

Δεξι η ες 
βασικ ς 
εκπα δε σης 
σ νδεδεμ νες με 

▪ Ανάγνωση και γραφή 
▪ Επικοινωνία 
▪ Τέχνες και πολιτισμός 
▪ Αριθμητική  
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ις ακ λο θες 
π ς 
Αξιολ γηση ▪ Κε λαιο  θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον να δείτε τους πιο 

συχνά επιλεγόμενους ψυχικούς πόρους από την ομάδα και μετά 
να ξεκινήσετε μία συζήτηση σχετικά με το λόγο που κάποιοι 
ψυχικοί πόροι είναι τόσο κοινοί και τη σπουδαιότητά τους για 
αυτούς  

▪ Κε λαιο  είναι σημαντικό να παρατηρηθεί η δυναμική των 
ομάδων σε αυτή τη δραστηριότητα  εφόσον εξαρτάται από το 
αν αυτή είναι ομαλή να καταφέρουμε επιτυχή αποτελέσματα  

▪ Κε λαιο  το τελικό αποτέλεσμα όποια κι αν είναι η ποιότητά 
του  θα πρέπει να μεταφέρει το μήνυμα που στόχευαν να 
επικοινωνήσουν οι συμμετέχοντες  

  
  

 

Κε λαιο  Σ α ροδρ μια σ ο κ λικε ο  
  

Εισαγ γ  Αυτό το κεφάλαιο αφορά την κατονομασία προσωπικών δυνατών σημείων 
και τη θέαση των ψυχικών πόρων και ικανοτήτων που οι συμμετέχοντες θα 
ήθελαν να αναπτύξουν  Η βάση για αυτό το κεφάλαιο είναι η ιστορία της 
Ουτε Χ  μιας γυναίκας η οποία  αφού έμαθε πώς να διαβάζει και να γράφει 
στην ενήλικη ζωή της  έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση για άλλα άτομα 
που αναζητούν αυτοπεποίθηση  

Σ οι 
κε αλα ο  ▪ Η εισαγωγή των μαθητών στο θέμα των ψυχικών πόρων 

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Η ικανότητα κατονομασίας υποστηρικτικών και αποτρεπτικών 
γεγονότων και εμπειριών 

▪ Αυτό-αναστοχασμός: Η αναγνώριση ατομικών ψυχικών πόρων 
Ασκ σεις  Άσκηση  Υλικό κειμένου: Η ιστορία της Ουτε Χ   

  

 
 Picture: ©BMBF 
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Αυτό το κεφάλαιο ξεκινά με την εισαγωγή στη ζωή της Ουτε  Αυτό μπορεί 
να γίνει πρώτα με την περιγραφή της φωτογραφίας της και ύστερα με την 
ακρόαση του ηχητικού κειμένου πολλές φορές και ή με την ανάγνωση του 
κειμένου  σύμφωνα με το επίπεδο εγγραματισμού του στόχου   
  
Άσκηση  Συζήτηση 
Εμπλέξτε τους συμμετέχοντες σε μία συζήτηση για τη ζωή της Ουτε  
καλύπτωντας τις παρακάτω ερωτήσεις: 
  

▪ Τι δυνατά και αδύνατα σημεία ή ψυχικοί πόροι έχουν παίξει κάποιο 
ρόλο στη ζωή της Ουτε   

▪ Τι δυσκολίες και προκλήσεις έχει αντιμετωπίσει και υπερνικήσει στη 
ζωή της   

▪ Πότε αυτοί οι ψυχικοί πόροι όπως η επιμονή  η οικογένειά της  η 
αυτοπεποίθηση  κτλ  έπαιξαν ρόλο  σε ποια φάση της ζωής της  

▪ Τι προκλήσεις έχει αντιμετωπίσει η Ουτε   
  
Άσκηση 3: 

Αφού ζητήσατε από τους συμμετέχοντες να σταθούν στο δωμάτιο  ζητήστε 
τους να φανταστούν ότι η Ute είχε ήδη αποφασίσει να μάθει να διαβάζει και 
να γράφει ενώ ακόμη δούλευε  

Διαβάστε τώρα την πρώτη δήλωση: 

Η Ute μαθαίνει για μαθήματα αλφαβητισμού στο κέντρο εκπαίδευσης 
ενηλίκων και λέει στο αφεντικό της στην κουζίνα της καντίνας ότι θα ήθελε 
να λάβει μέρος  

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες ποιο από τα δύο σενάρια πιστεύουν ότι θα 
ήταν ρεαλιστικό ή ακόμη και επιθυμητό για τη συνέχεια της ιστορίας  Κάθε 
φορά που επιλέγουν την επιλογή 1  μετακινούνται στη δεξιά πλευρά του 
δωματίου ή στην αριστερή πλευρά εάν επιλέξουν την επιλογή 2  

1. Το αφεντικό της Ούτε ενθαρρύνει την Ούτε  
2. Το αφεντικό της Ute πιστεύει ότι δεν είναι τόσο σημαντικό να μάθει 

η Ute να διαβάζει και να γράφει  

 
 

Κοιτούν το πρόγραμμα του μαθήματος εγγραματισμού του σχολείου και 
παρατηρούν ότι κάποια μαθήματα συμπίπτουν με τις πιο πολυσύχναστες 
ώρες εργασίας στο κυλικείο  

1. Το αφεντικό της αποφασίζει ότι εκείνη μπορεί να πηγαίνει  
2. Το αφεντικό της λέει ότι εκείνη μπορεί να πηγαίνει αλλά θα πρέπει 

να δουλέψει κάποιες επιπλέον ώρες 
 
Τα μαθήματα της Ουτε πηγαίνουν εξαιρετικά και μαθαίνει πολλά  Ωστόσο  

αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες στη δουλειά  Τώρα δουλεύει με την 
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ταμειακή μηχανή αλλά δεν καταλαβαίνει πάντα πώς λειτουργεί  Το αφεντικό 
της το προσέχει  

1. Ζητά από έναν άλλο υπάλληλο να εκπαιδεύσει την Ουτε  
2. Βρίσκει χρόνο να εγγράψει ένα βίντεο με εξηγήσεις για την ταμειακή 

μηχανή και το στέλνει στην Ουτε  
 
Μια πιο έμπειρη συνεργάτιδα θα επιβλέπει την Ουτε με την ταμειακή 

μηχανή για τις πρώτες μέρες   

1. Η συνεργάτιδά της είναι πάντα παρούσα  Η Ουτε φοβάται μην κάνει 
λάθη  Δε θέλει να την απογοητεύσει  

2. Η συνεργάτιδά της είναι πολύ απασχολημένη  Η Ουτε συχνά 
χρειάζεται τη βοήθειά της αλλά δε θέλει να την ενοχλήσει οπότε 
κάποιες φορές παίρνει πρωτοβουλίες και κάνει κάποια λάθη 

 
Για το επίπεδο των αρχαρίων  μπορείτε να απλοποιήσετε τις ερωτήσεις ή 
να επιλέξετε μόνο 2 από αυτές  αναλόγως το χρόνο που διαθέτετε και το 
επίπεδο εγγραμματισμού τους  

Χρ νος 45-50 λεπτά 
Προσ σεις 
για η 
διδασκαλε α 
ο  

κε αλα ο  

Εξηγήστε ότι αυτή η άσκηση δεν έχει μόνο μία σωστή απάντηση σε κάθε 
περίπτωση  το οποίο κάνει το αποτέλεσμα της ιστορίας και τη θέση των 
μαθητών στο δωμάτιο  διαφορετικό για κάθε συμμετέχοντα  Εξηγήστε ότι η 
πραγματικότητα δεν είναι σωστή ή λάθος αλλά εξαρτάται από τις συνθήκες 
και από το πώς αλληλεπιδρούμε με τους ανθρώπους   

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη  

▪ Συνέντευξη δεξιοτήτων 
▪ Διαπολιτισμικό μάθημα μαγειρικής  επειδή η Ουτε δούλευε σε 

κυλικείο  
▪ Θετικό γεύμα 
▪ Στη θέση του εκαπαιδευτή 

 

Κε λαιο  Κλειδι  και π ρ ες 
  
Εισαγ γ  Αυτή η άσκηση βασίζεται στο κόμιξ Παίζοντας στο σκοτάδι  το οποίο 

βασίζεται σε αληθινή ιστορία  και δείχνει πώς η μουσική βοηθά τον 
πρωταγωνιστή να επιβιώσει στις δύσκολες περιόδους της ζωής του   

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η προώθηση ενός αισθήματος αυτό-αποτελεσματικότητας μέσω του 
αναστοχασμού σχετικά με τους προϋπάρχοντες ψυχικούς πόρους και 
τις στρατηγικές αντιμετώπισης δυσκολιών 

Αναμεν μενε
ς δεξι η ες 

▪ Η αναγνώριση και αξιολόγηση των προσωπικών ψυχικών πόρων 
▪ Το μοίρασμα των προσωπικών στρατηγικών αντιμετώπισης με τους 

άλλους 
▪ Το δημιουργικό παιχνίδι με το θέμα των ψυχικών πόρων 
▪ Η προώθηση της αυτό-εκτίμησης 

Ασκ σεις   Άσκηση  Υλικό κειμένου: Συζητώντας το κόμιξ Παίζοντας στο σκοτάδι  

Το κόμιξ  βασισμένο σε πραγματική ιστορία  αφηγείται την ιστορία ενός 
ατόμου που χρησιμοποιεί τη μουσική ως μέσο αντιμετώπισης των άσχημων 
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εμπειριών στη ζωή του  Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του βίντεο 
πλατφόρμα e-learning  και της πλήρους έκδοσης του κόμιξ  Αφού 

παρουσιάσετε το κόμιξ  ίσως θέλετε να εμπλέξετε την ομάδα σας σε μια 
συζήτηση για το περιεχόμενο  αναφέροντας τις παρακάτω ερωτήσεις: 

▪ Τι ρόλο παίζει η μουσική στη ζωή του πρωταγωνιστή   
▪ Από ποιον έμαθε την αγάπη για τη μουσική  
▪ Τι είδους μουσική  σας αρέσει να ακούτε  
▪ Αν ναι  σε ποιες στιγμές ακούτε μουσική  
▪ Εσείς παίζετε κάποιο όργανο  
▪ Τι επίδραση έχει η μουσική σε εσάς   

  
Άσκηση  Μοιραστείτε την αγαπημένη σας μουσική 
 
Αν έχετε διαθέσιμο χρόνο και τεχνικό εξοπλισμό  ζητήστε από τους 
συμμετέχοντες να μοιραστούν μουσική  π χ  μέσω του YouTube  με την 
οποία συνδέουν όμορφες στιγμές  Συλλέξτε λεξιλόγιο για τη διάθεση που 
προκύπτει από τα διαφορετικά στυλ μουσικής και τέμπο. 
  
Άσκηση  Κοινός ρυθμός Σωματικά κρουστά  
  
Για αυτήν την άσκηση  παρακαλούμε τοποθετείστε τα τραπέζια και τις 
καρέκλες στον τοίχο ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν αρκετό χώρο να 
σχηματίσουν έναν κύκλο    
Η πρώτη άσκηση είναι μια άσκηση ρυθμού που ενισχύει την αποστήθιση των 
αριθμών στη δεύτερη γλώσσα και εκπαιδεύει επίσης στην επίγνωση του 
σώματος   
  
Αφού όλοι οι συμμετέχοντες σχηματίσουν κύκλο  δώστε ένα ρυθμό με π χ  
3 χτυπήματα  Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μετρούν δυνατά σε κάθε 
χτύπο  Τώρα προσδιορίστε μία δράση κρούσης του σώματος για κάθε χτύπο  
Για παράδειγμα  μπορείτε να χτυπάτε παλαμάκι στον αριθμό 1  να τινάζετε 
το δάχτυλο του δεξιού χεριού στον αριθμό 2  και να τινάζετε το δάχτυλου 
του αριστερού χεριού στον αριθμό 3  
 Τώρα σταδιακά διευρύνετε τους αριθμούς και το ρυθμό: για παράδειγμα  για 
έναν ρυθμό 4  μπορείτε να χτυπάτε παλαμάκι στο ένα  στο δύο να αγγίζετε 
την αριστερή κλείδα με το δεξί χέρι  στο τρία να αγγίζετε τη δεξιά κλείδα με 
το αριστερό χέρι  και στον αριθμό τέσσερα να τινάζετε τα δάχτυλα και στα 
δύο χέρια  
  
Άλλα στοιχεία σωματικών κρουστών μπορεί να περιλαμβάνουν: το δυνατό 
πάτημα του ποδιού  το χτύπημα και στα δύο γόνατα  το χτύπημα με τα 
δάχτυλα  η παύση δηλαδή καθόλου ήχος   
Μπορείτε επίσης να επαναλάβετε το λεξιλόγιο για τα μέρη του σώματος που 
χρησιμοποιείτε χέρι  γλώσσα  γόνατο  πόδι  σε αυτό το σημείο της άσκησης   
  
Άσκηση  Κλειδιά και πόρτες 
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Η μουσική αναπαριστά ένα κλειδί για μια πόρτα στη ζωή του πρωταγωνιστή  
ένα μέσο για στιγμές που μοιράζεται με άλλους ανθρώπους  για 
δημιουργικότητα  χαρά  κτλ   
Παρακαλούμε ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν μία φόρμα 
από το φύλλο εργασίας Κλειδιά και πόρτες  Οι φόρμες δείχνουν 
διαφορετικά κλειδιά και διαφορετικές πόρτες πύλες  Εκτυπώστε τα  με 
προσοχή να υπολογίσετε τουλάχιστον 1 για κάθε συμμετέχοντα   
  
Μπορείτε είτε να εκθέσετε τα φύλλα εργασίας σε ένα τραπέζι ή να τα δέσετε 
με ένα σχοινί μέσα στην τάξη με μανταλάκια  
Όταν όλοι οι συμμετέχοντες βρουν μία πόρτα με ένα κλειδί  ζητήστε τους 
να γράψουν ποια δραστηριότητα στη ζωή τους λειτουργεί ως ένα τέτοιο 
κλειδί  Πράγματα στα οποία επιστρέφουν για παρηγοριά σε δύσκολες 
καταστάσεις που τους δίνουν δύναμη και τις πόρτες που ανοίγουν τι 
γίνεται δυνατό μέσω αυτών  
  
Για το επόμενο βήμα  παρακαλούμε δημιουργήστε ένα περιβάλλον όπου οι 
συμμετέχοντες μπορούν να καθίσουν σε ομάδες 2-4 ατόμων  ανάλογα με το 
μέγεθος της ομάδας σας  Ίσως θα θέλατε να παίξετε απαλή μουσική με 
πιάνο  όσο οι συμμετέχοντες μοιράζονται με τους άλλους τι εμπόδιο έχουν 
υπερνικήσει επιτυχώς στη ζωή τους και ποιοι ψυχικοί πόροι τους έχουν 
βοηθήσει να το καταφέρουν αυτό   
 
Άσκηση  Συλλαβιστός ρυθμός Σωματικά κρουστά  
  
Αυτή η άσκηση είναι καλύτερα να πραγματοποιηθεί με τις καρέκλες σε 
κύκλο και μπορεί να ακολουθεί την άσκηση Κοινός ρυθμός  Ξεκινά από το 
νέο λεξιλόγιο συγκεντρωμένο σε ένα πίνακα μαυροπίνακα κτλ  που 
εισήχθη κατά την επεξεργασία του κειμένου Παίζοντας στο σκοτάδι  
Αυτές οι λέξεις ομαδοποιούνται σύμφωνα με το μήκος των συλλαβών τους  
δηλαδή  όλες οι δισύλλαβες λέξεις κυκλώνονται με το ίδιο χρώμα ή 
γράφονται στην ίδια στήλη  όλες οι τρισύλλαβες λέξεις ομαδοποιούνται με 
ένα άλλο χρώμα  και ούτω καθεξής    
  
Τώρα ξεκινήστε με την πρώτη μονοσύλλαβη λέξη και αρθρώστε τη όλοι μαζί 
στην ομάδα ενόσω χτυπάτε ένα συγκεκριμένο ρυθμό με κρούση του 
σώματος  μετά συνεχίστε στις δισύλλαβες λέξεις Ας πάρουμε ως 
παράδειγμα τη λέξη μικρός  που έχει δύο συλλαβές στα Ελληνικά  Επί 
παραδείγματι  στην πρώτη συλλαβή μι-  όλοι χτυπούν με δύναμη το πόδι 
κάτω και στη δεύτερη συλλαβή -κρός  όλοι χτυπούν παλαμάκι  
Επαναλάβετε τη λέξη ρυθμικά κάποιες φορές στην ομάδα πριν εισάγετε την 
επόμενη λέξη  που αρθρώνεται στον ίδιο ρυθμό   
  
Μετά  συνεχίστε με τρισύλλαβες λέξεις  Μπορείτε να επιλέξετε την 
ακολουθία 1η συλλαβή με χτύπημα του δεξιού ποδιού κάτω  2η συλλαβή με 
χτύπημα του αριστερού ποδιού κάτω  3η συλλαβή με παλαμάκι  Άλλα 
στοιχεία σωματικών κρουστών περιλαμβάνουν: άγγιγμα των μηρών  
χτύπημα στο επάνω μέρος του σώματος με το χέρι διαγώνια  με το δεξί χέρι 
στο ύψος της αριστερής κλείδας περίπου  χτύπημα με τα δάχτυλα  
Δημιουργήστε ένα νέο ρυθμό για κάθε συνδυασμό συλλαβών  χτίζοντας ή 
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επεκτείνοντας στη βάση του προηγούμενου  για παράδειγμα  Ο συνοδός 
ρυθμός και η επανάληψη βοηθούν στην απομνημόνευση του λεξιλογίου  Η 
ανάμνηση διαφορετικών ακολουθιών ενεργοποιεί διαφορετικά μέρη του 
εγκεφάλου   
  
Μπορείτε επίσης να πειραματιστείτε και  για παράδειγμα  να αρθρώσετε 
διαφορετικές λέξεις ή ακόμη να προσπαθήσετε με διαφορετικούς ρυθμούς 
ή έναν κανόνα  Μια άλλη δυνατότητα  σαν άσκηση συγκέντρωσης  είναι να 
ζητήσετε από την ομάδα να μείνει πιστή στο ρυθμό της όσο ένα άτομο π χ  
εσείς  διακόπτει με ένα λάθος  ρυθμό  

Προσαρμογ  
ν 

ασκ σε ν 
για 
προ ρημ ν
ο επ πεδο 

Άσκηση  Όσο παίζετε απαλή μουσική με πιάνο  ζητήστε από τους 
συμμετέχοντες να γράψουν μια εντεκάδα  μια μέθοδος που αναπτύχθηκε 
από τον Jos von Hest  σχετικά με τον ψυχικό πόρο που έχουν επιλέξει κατά 
τη διάρκεια της άσκησης Κλειδιά και πόρτες  Μια εντεκάδα είναι είναι ένα 
σύντομο ποίημα που αποτελείται από ακριβώς έντεκα λέξεις  
κατανεμημένες σε 5 γραμμές στίχων  ακολουθώντας τις οδηγίες για κάθε 
γραμμή    
  

Σειρά 
Αριθμό
ς 
λέξεων 

Θέμα 

1 2 
Ποια πόρτα ανοίγει το κλειδί σας  Τι 
κερδίζετε από αυτόν τον ψυχικό 
πόρο  

2 2 
Τι ενθαρρύνει αυτό το 
κλειδί ψυχικός πόρος  Τι κερδίζετε 
από αυτό   

3 3 Πού ή πώς είναι αυτό το κλειδί   
4 3 Τι εννοείτε  

5 1 
Ποιο είναι το αποτέλεσμα  Τι 
λαμβάνετε μέσω αυτού του 
κλειδιού  

  
Μια εντεκάδα για τη μουσική μπορεί να φαίνεται έτσι: 
  

Η μουσική 
Ανοίγει πόρτες 

Απαλή και γλυκιά 
Μου δίνει δύναμη 

Έμπνευση 
  
Αφού τελειώσουν  οι συμμετέχοντες μπορούν να διαβάσουν δυνατά το 
ποίημα τους στην τάξη εθελοντικά  Αν είναι δυνατόν  μπορείτε επίσης να 
τα αναρτήσετε στην τάξη μετά  

Σ νολικ ς 
ρ νος  50 λεπτά 

Προ σεις 
για η 
διδασκαλ α 

Παρακαλούμε πείτε στους συμμετέχοντές σας ότι μπορούν να μοιραστούν 
οτιδήποτε θέλουν στη συζήτηση στις ομάδες π χ  εμπόδια που έχουν 
υπερνικήσει  αλλά δε χρειάζεται να αισθανθούν υποχρεωμένοι να το κάνουν  
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ο  
κε αλα ο  
Σημει σεις 
και λικ  πο  
θα 
ρησιμοποιη

θε  

▪ Φύλλο εργασίας Κλειδιά και πόρτες  

Προ σεις 
για ασκ σεις 
σ η σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη 

▪ Ρώτα τη μηχανή αναζήτησης Google 
▪ Τι σημαίνει για εμένα  
▪ Βρες με 
▪ 2 στρατηγικές 
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Κλειδιά και Πόρτες 
 
 
 
Ποια πράγματα που έχετε μάθει  χαρακτηριστικά  άτομα  
 

  
 
 

 ανοίγουν ποιες πόρτες  
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Κλειδιά και Πόρτες 
 
 
 
Ποια πράγματα που έχετε μάθει  χαρακτηριστικά  άτομα  
 

 
 

 

 

 

 ανοίγουν ποιες πόρτες  
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Κλειδιά και Πόρτες 
 
 
 
Ποια πράγματα που έχετε μάθει  χαρακτηριστικά  άτομα  
 

 

 

 
 

 ανοίγουν ποιες πόρτες  
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Κλειδιά και Πόρτες 
 
 
 
Ποια πράγματα που έχετε μάθει  χαρακτηριστικά  άτομα  
 

 

 

 

 
 

 

 ανοίγουν ποιες πόρτες  
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Κλειδιά και Πόρτες 
 
 
 
Ποια πράγματα που έχετε μάθει  χαρακτηριστικά  άτομα  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ανοίγουν ποιες πόρτες  
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Κε λαιο  Αν ικε μενα με μια ισ ορ α μας  ανασ ο ασμ ς σ ις 
εκπαιδε ικ ς βιογρα ες 
  

Εισαγ γ  Αυτό το κεφάλαιο εξυπηρετεί την εκτίμηση των υπαρχόντων ψυχικών 
πόρων  ανεπίσημα αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων  όπως επίσης 
τη διαμόρφωση ρεαλιστικών στόχων για το μέλλον  Βασίζεται στην ιστορία 
είτε της Fahima είτε της Zahra  δύο νέων γυναικών που έχουν ξεπεράσει 
μεγάλες δυσκολίες στην επιδίωξη των εκπαιδευτικών τους στόχων   

Σ οι 
κε αλα ο  

▪ Η διάνοιξη χώρου όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν 
ποιες πτυχές της εκπαιδευτικής  ζωής τους θέλουν να 
μοιραστούν 

Αναμεν μενες 
δεξι η ες 

▪ Αυτό-αντίληψη και επίγνωση 
▪ Αυτό-πεποίθηση 
▪ Ψηφιακές δεξιότητες αποστολή εικόνων  εισαγωγή και 

προσαρμογή εικόνων σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου  
εντολές εκτύπωσης  

Ασκ σεις  Άσκηση  Υλικό κειμένου: Η ιστορία της Fahima ή της Zhara 
 
Για την παρουσίαση αυτού του κειμένου  μπορείτε να επιλέξετε την 
ηχητική εκδοχή πλατφόρμα e-learning  την εύκολη εκδοχή και την πλήρη 
εκδοχή του κειμένου  ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο εγγραμματισμού 
του στόχου σας   
  
Άσκηση  Θερίζοντας ερωτήσεις 
  
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συλλέξουν  ικανότητες και γνώσεις 
που έχουν μάθει είτε ανεπίσημα  μη-επίσημα  ή επίσημα  
  
Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι οι συμμετέχοντες να δημιουργήσουν μία 
ατομική επισκόπηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει 
στην πορεία της ζωής τους  Για συμμετέχοντες με μικρή ή καθόλου σχολική 
εμπειρία  η εστίαση βρίσκεται σε πράγματα που έχουν αποκτήσει 
ανεπίσημα  Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε  από μαγειρική  ραπτική  
επισκευή οικιακών αντικειμένων  μια δεύτερη ξένη γλώσσα  κτλ   
  
Αφού προσδιορίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους  ζητήστε από 
τους συμμετέχοντες να αναστοχαστούν για το αν τους ήταν εύκολο να 
αποκτήσουν αυτή τη γνώση  ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν στην πορεία  
ποια δυνατά σημεία τους τούς βοήθησαν στην πορεία  και ποιοι άνθρωποι 
ίσως τους βοήθησαν στην πορεία   
  
Τώρα ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κάνουν μία λίστα με τα 
πράγματα που θα ήθελαν να μάθουν χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο  
 
Άσκηση  Αντικείμενα με μια ιστορία μας  
  
Για μια από τις επόμενες ημέρες μαθημάτων  παρακαλούμε ζητήστε από 
τους συμμετέχοντές σας να φέρουν αντικείμενα που αναπαριστούν την 
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γνώση που έχουν αποκτήσει  Αυτά μπορεί να είναι φωτογραφίες  οικιακά 
αντικείμενα  λεξικά  ή παρόμοια αντικείμενα  Δεν υπάρχουν όρια στη 
φαντασία των συμμετεχόντων σας  Επίσης ζητήστε τους να φέρουν 
αντικείμενα που δείχνουν τους άμεσους εκπαιδευτικούς τους στόχους   
  
Σε μία από τις επόμενες συναντήσεις της τάξης  οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία να παρουσιάσουν την προσωπική εκπαιδευτική τους 
βιογραφία  χρησιμοποιώντας τα αντικείμενα που έχουν φέρει  
  
Επίσης συλλέξτε βήματα που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους 
εκπαιδευτικούς τους στόχους   
  
Ψηφιακές δεξιότητες: 
 
Στη συνέχεια  κάθε συμμετέχων παίρνει φωτογραφίες των αντικειμένων 
είτε με το δικό του της κινητό είτε με μία κάμερα που θα τους δώσετε  και 

τις στέλνει με μία εφαρμογή ένα μέσο μηνυμάτων  όπως το Signal ή email   
 
Από ένα φορητό ή σταθερό υπολογιστή  οι συμμετέχοντες τώρα μαθαίνουν 
να δίνουν εντολές εκτύπωσης και εκτυπώνουν αυτές τις φωτογραφίες  
Τώρα οι φωτογραφίες κόβονται σε κατάλληλο μέγεθος και κολλώνται σε 
ένα χαρτί  Επιπρόσθετα  οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γράψουν 
ένα σύντομο κείμενο ή  σε ομάδες  να γράψουν απλά μια λέξη που αφορά 
αυτή τη γνώση 

Προσαρμογ  
ασκ σε ν για 
ενδι μεσο και 
προ ρημ νο 
επ πεδο  

Άσκηση  Ψηφιακές δεξιότητες 
  
Από ένα φορητό ή σταθερό υπολογιστή  με τη βοήθειά σας  οι μαθητές 
έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς να αντιγράφουν και να επικολλούν μία 
φωτογραφία σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου  Ύστερα  θα 
γράψουν ένα σύντομο κείμενο για τα αντίστοιχα αντικείμενα  Τέλος  κάθε 
συμμετέχων εκτυπώνει την προσωπική του εκπαιδευτική βιογραφία και 
μπορεί να την πάρει σπίτι μαζί του 

Σ νολικ ς 
ρ νος 45-50 λεπτά 

Προ σεις για 
η διδασκαλ α 
ο  κε αλα ο  

Αν υπάρχουν άτομα που έχουν αφήσει τη χώρα τους πρόσφατα  ίσως 
θέλετε να σκεφτείτε τις δυσκολίες που μπορεί να ανακύψουν στη διάρκεια 
της άσκησης Αντικείμενα με μια ιστορία μας  Παρακαλούμε 
διασφαλίστε ότι υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη για να επικοινωνήσουν ότι 
έπρεπε να αφήσουν πολλά αντικείμενα πίσω και δε θέλουν να 
συμμετέχουν   

Σημει σεις και 
λικ  πο  θα 
ρησιμοποιηθ

ε  

▪ Αντικείμενα που φέρνουν οι συμμετέχοντες 

Προ σεις για 
ασκ σεις σ η 
σ ν εια 
(follow-up) 
απ  ην 
εργαλειοθ κη 

▪ Αγαπημένα όνειρα και ελπίδες 
▪ Μια ανθοδέσμη ψυχικών πόρων 
▪ Αναμνήσεις αντικειμένων 
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Ισ ορ ες ανθεκ ικ η ας  σ ε ικ  με ην επιλογ  κειμ ν ν 
 

Αρχικά  θα θέλαμε να προσφέρουμε μία σύντομη εξήγηση για τα κίνητρά μας πίσω από την 
επιλογή των κειμένων και να παρουσιάσουμε εν συντομία τις ιστορίες σε εσάς  Αυτό που όλες 
έχουν κοινό είναι ότι δείχνουν τις ικανότητες των ατόμων να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και 
εμπόδια  επηρεάζοντας θετικά τη ζωή τους παρά τις δύσκολες συνθήκες  είτε πρόκειται για 
εκπαιδευτικά μειονεκτήματα  διακρίσεις στη βάση του φύλου  εμπειρίες πολέμου και φυγής ή 
παγκόσμιες κρίσεις όπως η πανδημία του COVID-19.  

Η ισ ορ α ο  Simone3 παρέχει ένα σχετικό παράδειγμα ανθεκτικότητας  βασισμένης σε 
σταθερή ισορροπία εσωτερικών και εξωτερικών πόρων  όπως η αυτό-αποτελεσματικότητα  η 
αποφασιστικότητα και οι ισχυροί δεσμοί και σχέσεις  Η ιστορία του Simone δείχνει πώς η 
ενσυναίσθηση και η εγγύτητα  όπως και η καλή θέληση και η πίστη στις δικές του ικανότητες 
συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη νέων και απροσδόκητων ικανοτήτων   

Η ισ ορ α ης Ο ε δείχνει το μονοπάτι μίας γερμανόφωνης μαθήτριας βασικής εκπαίδευσης  
που δεν είχε επαρκείς ευκαιρίες να αποκτήσει ικανότητες ανάγνωσης και γραφής στο σχολείο  
Με αξιοσημείωτη επιδεξιότητα  κατάφερε να το κρύψει για δεκαετίες  Όταν ο εγγονός της 
ανακάλυψε το μυστικό της  εκείνη αποφάσισε να αποκτήσει ικανότητες γραφής και 
ανάγνωσης σε προχωρημένη ηλικία  Σήμερα ενθαρρύνει τους άλλους  δείχνοντάς τους πώς να 
πιστεύουν στον εαυτό τους και να τολμούν  

Η ισ ορ α ης Fahima ξεκινά με το εκπαιδευτικό της μειονέκτημα σαν κορίτσι και τη φυγή της 
από τους Ταλιμπάν  Ωστόσο  μοιράζεται τις θετικές της εμπειρίες με τον πατέρα της  που της 
έκανε μαθήματα βασικής ανάγνωσης και γραφής  αντιτιθέμεονος στην απαγόρευση της 
εκπαίδευσης για τα κορίτσια  Πεπεισμένη ότι θα ήθελε να εξασφαλίσει την εκπαίδευση των 
παιδιών της  κατάφερε να καταφύγει στην Ευρώπη  ξεπερνώντας μεγάλες δυσκολίες  

Το Ένα ν ο η ιακ  κε λαιο  εστιάζει στην έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη δυσκολία 
προσαρμογής στις απαιτούμενες δεξιότητες στην ψηφιακή μας εποχή για καθημερινές 
αλληλεπιδράσεις  Η χρήση του υπολογιστή και η περιήγηση στο διαδίκτυο αποτελεί ακόμη 
συχνή πρόκληση για πολλούς ενήλικες  Προσπαθώντας να ενισχύσει προσωπικές και 
επαγγελματικές του δεξιότητες  ο πρωταγωνιστής επιτυγχάνει να ξεπεράσει αυτά τα 
εμπόδια  

Με παρόμοιο τρόπο  Το χαμ γελο σ ο πρ σ π  μο  είναι η ιστορία μίας γυναίκας που 
κατάφερε να επιστρέψει στην ημιτελή της εκπαίδευση στην ενήλικη ζωή της  Βασισμένη στην 
εμπειρία της ως γυναίκα που στην Ελλάδα όπως σχεδόν παντού στον κόσμο  δεν είχε τις ίδιες 
εργασιακές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες όπως οι άνδρες συνηθίζουν να έχουν  η 
πρωταγωνίστρια περιγράφει πώς ξεπέρασε τις ανασφάλειές της και δόμησε την αυτό-
πεποίθησή της   

Η δημιουργικότητα της Zhara4  ο προσανατολισμός στην επίλυση προβλημάτων και η χρήση 
των προσωπικών πόρων της  την καθιστούν παράδειγμα προς μίμηση για την ανθεκτικότητα  
Καθ  όλη τη διάρκεια μιας περίπλοκης μεταναστευτικής εμπειρίας  δεν την πτοήθηκαν ποτέ 
από τα πολλά εμπόδια στο δρόμο της  Αντιθέτως  σε κάθε περίπτωση  είχε τη δυνατότητα να 
αυτό-αξιολογήσει τις ικανότητές της και τα διαθέσιμα μέσα και να καταστρώσει μια 
στρατηγική για να πετύχει  Η επιμονή της την επιβράβευσε  παράλληλα είναι ενήμερη ότι οι 

 
3Simone s stor  has been taken b  an initiative b  INDIRE  Italian National Agency  and EPALE Italy, which identified 
positive role models (http://rolemodel.erasmusplus.it/). 
4Zhara s stor  has been shared on the framework of the project LISTEN  Learning from Intercultural Storytelling, co-funded 
by ERASMUS + (https://listen.bupnet.eu/) 
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επαγγελματικές της προσδοκίες θα απαιτήσουν περισσότερα  Τα λόγια της Zhara στο τέλος 
της ιστορίας είναι μία πρόσκληση για αισιοδοξία προς το μέλλον και τους στόχους της ζωής 
της   

Το Πα ζον ας σ ο σκο δι  είναι ένα κόμικς που δημιουργήθηκε από την αυστριακή 
οργάνωση καλλιτεχνών Blickwinkel  στόχος της οποίας είναι να απεικονίσει προσωπικές 
απόψεις και εμπειρίες  προκειμένου να συμβάλλει στις πολιτισμικές ανταλλαγές  Μέσα από 
τη βιογραφία του πρωταγωνιστή  η ιστορία δείχνει τη δύναμη που έχουν οι άνθρωποι να 
κινητοποιούν τους ψυχικούς πόρους στην παρούσα περίπτωση  τη μουσική  βρίσκονται και 
δίνοντας παρηγοριά ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες όπως ο πόλεμος και η φυγή  

Το Ακμ ζον ας σ η ση  αναπαριστά έντονα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μας 
παρέχουν ευκαιρίες να αναζωογονηθούμε  να προχωρήσουμε  να χαλαρώσουμε και όλα αυτά 
ενώ ζούμε σε μια στρεσογόνα  χαοτική μεγαλούπολη  Η σπουδαιότητα της φύσης στην 
ψυχολογική υγεία έχει τεκμηριωθεί καλά.  

Υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων  δύο ιστορίες αφορούν την πανδημία του COVID-19. 
Το Υπο ρε ικ  ρ ση μ σκας σ ο λε ορε ο  περιγράφει μια ατομική εμπειρία σε μια κοινή 
ιστορία: η πανδημία του κορονοϊού είναι μία παγκόσμια  διαπροσωπική εμπειρία  που 
επηρεάζει τη ζωή κάθε ατόμου  Ο πρωταγωνιστής  ένας μαθητής βασικής εκπαίδευσης  μας 
προσκαλεί να δούμε τις δυσκολίες της πανδημίας από τη σκοπιά μιας περιθωριοποιημένης 
ομάδας  

Τέλος  εξίσου σημαντικό  ο Michael μοιράζεται επίσης την κορονο-εμπειρία του  Ένας μαθητής 
βασικής εκπαίδευσης που περιγράφει την εμπειρία του στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
μαζί με τους περιορισμούς  τις ανασφάλειες και τις απώλειές της  Μολονότι είναι προσωπική 
αφήγηση της εμπειρίας του  περιέχει πολλές προτάσεις για την αντιμετώπιση των κρίσεων με 
θετικό  εποικοδομητικό τρόπο  
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Simone εκ εν ς εκδο  
 

Ονομάζομαι Simone  γεννήθηκα στη Λατίνα Ιταλία  την 1η Δεκεμβρίου 1986  είμαι έγκλειστος 
στο περιφερειακό ίδρυμα San Donato στην Πεσκάρα και είμαι υπό κράτηση εδώ και 10 χρόνια 
και 2 μήνες   

Μεγάλωσα σε μια οικογένεια με υγιείς αξίες  τις οποίες έχω κληρονομήσει  αλλά το περιβάλλον 
και οι λάθος φιλίες με οδήγησαν να κάνω πάρα πολλά λάθη  Παράτησα το σχολείο πιστεύοντας 
πως αυτό ήταν το σωστό  

Σε κάποιο σημείο στη ζωή μου  αποφάσισα να παντρευτώ γιατί γνώρισα μια φανταστική 
γυναίκα που με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει η αγάπη  Από αυτήν την αγάπη γεννήθηκαν 
δύο υπέροχα παιδιά  Ανακάλυψα τι σημαίνει να είσαι πατέρας  να σε φωνάζουν πατέρα  να 
έχεις νέες ευθύνες προς την οικογένεια που δημιούργησες   

Αισθάνομαι τυχερός γιατί τους αισθάνομαι κοντά μου σε μαγικές στιγμές αλλά και σε άσχημες  

Η σύζυγός μου και τα παιδιά μου είναι το σημείο αναφοράς μου  η αγάπη που αισθάνομαι για 
αυτούς είναι απερίγραπτη και δίχως όρια  Κατάλαβα ότι θα έπρεπε να αλλάξω προς το 
καλύτερο  να επανορθώσω για τα λάθη που είχα κάνει  να ξεκινήσω πάλι από εκεί που είχα 
μείνει  Έτσι άρχισα να σπουδάζω και πάλι  Ομολογώ ότι δεν ήταν εύκολο να ξεκινήσω την 
εκπαίδευση στη φυλακή  αλλά με δέσμευση  μεγάλη αποφασιστικότητα και πολλή καλή θέληση 
τα κατάφερα   

Στο προηγούμενο σωφρονιστικό σχολείο  απέκτησα ένα πτυχίο στη γεωργία και στην Πεσκάρα 
ένα πτυχίο στη λογιστική  Τώρα έχω δύο πτυχία  από εκεί που δεν είχα κανένα  Είμαι 
περήφανος γι  αυτά  ειδικά για τα παιδιά μου: μπορώ να τους πω ότι οι σπουδές είναι 
σημαντικές  και ότι ο πατέρας τους τα κατάφερε   

Τώρα είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Pescara-Chieti  Μπορείτε να φανταστείτε σε ποιο 
τμήμα  Κοινωνιολογία και εγκληματολογία  σε ποιον θα ταίριαζε περισσότερο από εμένα  

Για εμένα θα μπορούσε να ήταν απλά ένα όνειρο  κάτι που πριν δεν θα σκεφτόμουν καν να 
κάνω  αλλά σήμερα είναι πραγματικότητα  ελπίζω να ακολουθήσω το σωστό μονοπάτι  να 
αποφοιτήσω   

Όλα αυτά γιναν εφικτάόχι μόνο με τη δέσμευσή μου  αλλά και χάρη στους ανθρώπους που 
πίστεψαν σε εμένα και με βοήθησαν: οι δάσκαλοί μου  ιδιαίτεροι άνθρωποι για την προσήλωση 
στη δουλειά τους και για τις ανθρώπινες ιδιότητές τους  και οι διαχειριστές της φυλακής που 
παρείχαν τα χρήματα για τις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο  

Αυτοί ήταν θεμελιώδεις φιγούρες για την αλλαγή μου  για να πάρω τη ζωή πίσω στα χέρια μου 
και να προσπαθήσω να αφήσω την ταμπέλα του φυλακισμένου και να δείξω ότι έχω αλλάξει 
και μπορώ να έχω ένα καλύτερο μέλλον  ακόμη κι αν το παρελθόν δεν μπορεί να διαγραφεί   
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Simone σ ν ομη εκδο  
 

Το όνομά μου είναι Simone  γεννήθηκα κοντά στη Ρώμη και είμαι στη φυλακή   

Όταν ήμουν μικρός  είχα κακές παρέες και εγκατέλειψα το σχολείο   

Αλλά αργότερα  γνώρισα μία φανταστική γυναίκα και παντρεύτηκα  Έγινα πατέρας δύο 
παιδιών   

Κατάλαβα ότι θα έπρεπε να αλλάξω γι  αυτούς  

Άρχισα να σπουδάζω ξανά μέσα στη φυλακή  Ήταν δύσκολο αλλά με δέσμευση τα κατάφερα  

Μέσα στη φυλακή  απέκτησα ένα πτυχίο από ένα αγροτικό λύκειο και ένα πτυχίο από ένα 
λογιστικό λύκειο  

Λέω στα παιδιά μου ότι οι σπουδές είναι σημαντικές  

Τώρα είμαι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο  Σπουδάζω Κοινωνιολογία και Εγκληματολογία  

Αυτό ήταν δυνατόν χάρη στην οικογένειά μου και τους δασκάλους μου που με βοήθησαν  
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Ute 
 
 
Ένα όμορφο απόγευμα μοιάζει κάπως έτσι για την Ute: Διαβάζω μία σελίδα στην εγγονή μου 
και εκείνη διαβάζει την επόμενη  συνεχώς αλλάζοντας σειρά μεταξύ μας  Δεν μπορούσα να το 
κάνω αυτό με την κόρη μου   Επειδή η Ute δεν έμαθε να διαβάζει και να γράφει σωστά στο 
σχολείο  Αυτό οφειλόταν σε πολλούς λόγους  Ο πατέρας της ήταν βίαιος και αλκοολικός  Οι 
δάσκαλοί της δεν ενδιαφέρονταν πραγματικά   Ένας δάσκαλος που συμπαθούσε πολύ πέθανε 
νωρίς  Η Ute είχε πάντα κακούς βαθμούς στα Γερμανικά και τα μαθηματικά  Ωστόσο  
αποφοίτησε μετά από οκτώ σχολικά χρόνια  

Επαγγελματικά τα κατάφερε κάπως  Το αφεντικό της στο κυλικείο ήξερε ότι εκείνη δεν 
μπορούσε να διαβάσει και να γράψει πολύ καλά  Δεν τον ενδιέφερε αυτό  Όμως  οι συνάδελφοί 
της τη σχολίαζαν  Όταν πήγαινε στην τράπεζα  τύλιγε έναν επίδεσμο γύρω από το χέρι της 
ώστε ο υπάλληλος να συμπληρώσει τα έγγραφα μεταβίβασης  Κανείς δεν πρόσεξε ότι δεν 
μπορούσε να το κάνει η ίδια  Πάντα στη ζωή μου αισθανόμουν σφιγμένη  λέει σήμερα  

Ωστόσο  δεν μπορούσε να εξαπατήσει τον μεγαλύτερο εγγονό της  Όταν επέστρεψε με ένα 
βιβλίο και εκείνη υποτίθεται θα του το διάβαζε  απλά επινόησε μια ιστορία  Κάποια στιγμή  
εκείνος τη ρώτησε ευθέως: Γιαγιά  μήπως δεν μπορείς να διαβάσεις  Αυτή ήταν μια 
καθοριστική στιγμή για την Ute H  Ρώτησε το γραφείο εργασίας αν θα μπορούσε να 
παρακολουθήσει κάποια μαθήματα  Έμαθε να διαβάζει και να γράφει σε ηλικία 50 ετών  Σήμερα 
δεν κρύβεται πια  Εξηγεί στο ALFA-mobile και στις εφημερίδες γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν 
μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν σωστά  Θέλει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους  
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Fahima εκ εν ς εκδο  
 

Η αναμνήσεις της Fahima από την παιδική της ηλικία έχουν τόσο πολύχρωμες όσο και 
αποτρόπαιες εικόνες  Εκείνη και η οικογένειά της έπρεπε να φύγουν από την Kabul και να 
αφήσουν τα πάντα πίσω τους εξαιτίας των άμεσων απειλών από τους Ταλιμπάν  Πριν από 
αυτό  ήταν ένα ελεύθερο νεαρό κορίτσι  που μπορούσε να φορά φούστες και να παίζει με 
αγόρια  όπως μου λέει  Στο νέο χωριό  υπήρχε μόνο ένα σχολείο για αγόρια  Τα κορίτσια έπρεπε 
να μένουν σπίτι και αν ήταν τυχερά  οι γονείς τους θα τους μάθαιναν πως να διαβάζουν και να 
γράφουν  Ο πατέρας της Fahima έμαθε στις κόρες του να διαβάζουν και να γράφουν και ήθελε 
να αποκτήσουν καλό γραφικό χαρακτήρα  Επίσης τους διάβαζε Hafez ένας εξέχων πέρσης 
ποιητής του 14ου αιώνα  Ήταν σχεδόν 18 ετών  όταν μετακόμισαν πίσω στην Kabul  Εκείνη την 
περίοδο η πόλη έφτιαξε ένα σχολείο για κορίτσια σε ένα τζαμί  Εξαιτίας της ηλικίας της  η 
Fahima δεν μπορούσε να πάει σε αυτό το σχολείο  Περπατούσε μέχρι το τζαμί κάθε μέρα για 
πολύ καιρό με την ελπίδα ότι θα την άφηναν να μπει μέσα  Ακόμη θυμάται παραστατικά τον 
δύσκολο δρόμο προς το τζαμί   

Η Fahima παντρεύτηκε τον ξάδελφο της σε ηλικία 23 ετών και έμεινε έγκυος λίγους μήνες 
αργότερα  Η μία και μοναδική επιθυμία της ήταν το παιδί της να λάβει σωστή εκπαίδευση  
Αφού γεννήθηκε το παιδί  έπρεπε να καταφύγουν στο Ιράν  επειδή οι Ταλιμπάν κυνηγούσαν 
τον άνδρα της τότε  Εκείνος ήθελε να μείνουν στο Ιράν και να ξεκινήσουν μια καινούρια ζωή 
εκεί  Για τη Fahima αυτό δεν ήταν δυνατό  διότι ήξερε ότι οι πιθανότητες το παιδί της να 
φοιτήσει στο σχολείο ήταν πολύ λίγες στο Ιράν εξαιτίας της εθνικότητάς της  Κατάφερε να 
αλλάξει τη γνώμη του συζύγου της και αποφάσισαν άλλη μία μετανάστευση  αυτή τη φορά 
στην Ευρώπη   

Στην Αυστρία  η πρώτη προτεραιότητα της Fahima ήταν να μάθει τη Γερμανική γλώσσα και να 
μάθει να διαβάζει και να γράφει και πάλι  επειδή είχε ξεχάσει το μεγαλύτερο μέρος της βασικής 
εκπαίδευσης που της είχε διδάξει ο πατέρας της κάποτε  Αυτό δεν ήταν τόσο απλό  καθώς 
στο πρώτο κρατίδιο όπου εγκαταστάθηκε Fahima και η οικογένειά της  την τοποθέτησαν σε 
μια κανονική A1 τάξη  Παρακολούθησε αυτό το μάθημα για ένα εξάμηνο αν και δεν καταλάβαινε 
ούτε λέξη  Περίπου εκείνη την περίοδο  η Fahima μένει έγκυος και εγκαταλείπει το μάθημα  Το 
παιδί της Fahima γεννήθηκε με νοητική και σωματική αναπηρία  Εκείνη εξηγεί ότι έχει περάσει 
δύσκολες καταστάσεις όσο φροντίζει το παιδί της  εξαιτίας της έλλειψης εκπαίδευσης και των 
γλωσσικών φραγμών  Αυτό το ζήτημα την έκανε να επιθυμεί ακόμη περισσότερο να μάθει τη 
Γερμανική γλώσσα σε ένα επίπεδο  για να διασφαλίσει ότι το παιδί της θα βρίσκεται σε καλά 
χέρια    
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Fahima σ ν ομη εκδο  
 

Η Fahima έχει καλές και κακές αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία  Μεγάλωσε σαν 
ελεύθερο νεαρό κορίτσι  Αργότερα  εκείνη και οι οικογένειά της έπρεπε να φύγουν από την 
Kabul εξαιτίας των Ταλιμπάν   

Στο καινούριο χωριό  υπήρχε μόνο ένα σχολείο για αγόρια  Τα κορίτσια έπρεπε να μένουν σπίτι  
Αλλά ο πατέρα της Fahima δίδαξε τις κόρες τους να διαβάζουν και να γράφουν   

Ήταν σχεδόν 18 ετών όταν μετακόμισαν πίσω στην Kabul  Εκείνη την περίοδο η πόλη έφτιαξε 
ένα σχολείο για κορίτσια σε ένα τζαμί  Εξαιτίας της ηλικίας της  η Fahima δεν μπορούσε να 
πάει σε αυτό το σχολείο  Περπατούσε μέχρι το τζαμί κάθε μέρα για πολύ καιρό με την ελπίδα 
ότι θα την άφηναν να μπει μέσα    

Η Fahima παντρεύτηκε τον ξάδερφο της σε ηλικία 23 ετών και έμεινε έγκυος λίγους μήνες 
μετά  Ήθελε το παιδί της να λάβει μια καλή εκπαίδευση   

Κατάφερε να πείσει τον άνδρα της να φύγουν από τους Ταλιμπάν προς την Ευρώπη  Στην 
Αυστρία  η Fahima μαθαίνει Γερμανικά για να στηρίξει τα παιδιά της  
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Ένα ν ο η ιακ  κε λαιο 
 

Θυμάμαι να πηγαίνω στο μάθημα ηλεκτρονικών υπολογιστών για πρώτη φορά  Υπήρχαν δύο 
ομάδες συμμετεχόντων χουσών  βάσει των πρότερων γνώσεών τους σε θέματα πληροφορικής 
και του παρόντος επιπέδου τους στη χρήση υπολογιστή  Ήμουν στην ομάδα των ατόμων με 
λιγότερες δεξιότητες  το οποίο με έκανε να αισθάνομαι κάπως άσχημα για τον εαυτό μου  
Είμαι πολύ καλός στο να χειρίζομαι το κινητό μου τηλέφωνο  να στέλνω μηνύματα και να 
περιηγούμαι στο διαδίκτυο  αλλά όταν στάθηκα μπροστά σε έναν υπολογιστή μου πήρε πολύ 
χρόνο να μάθω πώς να το τον ανοίγω και να τον κλείνω   όπως και το να βρω τα σωστά πλήκτρα 
για να πληκρολογήσω μια αναζήτηση ή ένα μικρό κείμενο  Είχαμε μόνο έναν υπολογιστή 
διαθέσιμο για το μάθημα και καθένας μας παρατηρούσε τους άλλους όσο έκαναν το μερίδιό 
τους στον υπολογιστή  Αυτό με έκανε να αισθάνομαι ακόμη χειρότερα   αφού έκανα τους 
συμμαθητές μου να περιμένουν πάρα πολύ μέχρι να τελειώσω και εκτός του ότι αναρωτιόμουν 
τι μπορεί να σκέφτονται για εμένα που μου έπαιρνε τόση ώρα  σκεφτόμουν επίσης ότι 
εμποδίζω την πρόοδό τους   

Σκεφτόμουν να εγκαταλείψω το μάθημα εντελώς  Σκεφτόμουν: Γιατί να μάθεις τον 
υπολογιστή αφού μπορείς να χρησιμοποιείς το κινητό σου  Ωστόσο  ο δάσκαλος  ο 
κοινωνικός λειτουργός και ο ψυχολόγος που ήταν υπεύθυνοι επέμεναν ότι το μάθημα 
υπολογιστών θα ήταν ωφέλιμο για εμένα και κατάλαβα ότι ήμουν αρκετά αφελής  Η γνώση 
υπολογιστών είναι απαραίτητη για να πληρώνεις με ασφάλεια τους λογαριασμούς σου  να 
κλείνεις ραντεβού στο γιατρό και κυρίως για να βρεις μια καλή δουλειά  αφού όλες οι αγγελίες 
ζητούν τέτοιου είδους γνώσεις  Αυτό ήταν το κύριο κίνητρό μου να μείνω στο μάθημα  ώστε 
να επιδιώξω ένα καλύτερο μέλλον για εμένα  

Σε λίγες μέρες έχω τις εξετάσεις βασικών γνώσεων υπολογιστών  τις οποίες αισίως θα 
περάσω  Στη συνέχεια  σχεδιάζω να μπω στην ομάδα των περισσότερο ικανών μαθητών και 
ποιος ξέρει  ίσως μια μέρα θα γίνω καθηγητής πληροφορικής σε ένα τοπικό σχολείο  
μεταλαμπαδεύοντας τη γνώση  καθώς και συμβουλές και κόλπα που έχω μάθει για τους 
υπολογιστές στους στις νεαρούς ές μαθητές τριές μου  
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Το αμ γελο σ ο πρ σ π  μο  εκ εν ς εκδο  
 

Ηταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα  Παλιά  είχα την ευκαιρία να σπουδάσω αλλά αντί 
αυτού έδωσα προτεραιότητα στον σύζυγό μου και τα τρία μου παιδιά  Ο σύζυγός μου ήταν 
μορφωμένος  μηχανικός  και όταν βρισκόμασταν έξω με φίλους  πάντα αισθανόμουν 
ανασφαλής και αμήχανη κατά τη διάρκεια συζητήσεων  Ακόμη κι αν με καθησύχαζε  
αισθανόμουν ότι θα κάνω κάτι ντροπιαστικό  Όταν πέθανε  έπρεπε να σταθώ στα πόδια μου  
Προσπάθησα να βρω δουλειά αλλά πάντα ζητούσαν το απολυτήριό μου και ακόμη κι αν 
προσπάθησαν όσο μπορούσαν να με βοηθήσουν  δεν πληρούσα τα απαραίτητα κριτήρια για 
να πάρω τη θέση  Συχνά έλεγα ψέματα ότι είχα το απολυτήριο  το οποίο με έκανε να 
αισθάνομαι απαίσια  Μια μέρα η μεγαλύτερη κόρη μου με ενημέρωσε για κάποια ειδικά 
σχολεία ανηλίκων όπου θα μπορούσα να πάρω το απολυτήριό μου  Τα παιδιά μου  ηλικίας 26  
30  και 35 ετών μαζεύτηκαν όλα μαζί και μου είπαν Μαμά θα πας σ  αυτό το σχολείο 
οπωσδήποτε  και έτσι πήρα τη μεγάλη απόφαση  

Στην αρχή  ήμουν ντροπαλή και φοβισμένη  γυρνούσα σπίτι κλαίγοντας κάθε μέρα  Όλη αυτή 
η γνώση ήταν εντελώς νέα και τρομακτική  Νόμιζα ότι δεν θα τα καταφέρω ποτέ και θα 
απογοητεύσω τα παιδιά μου και τους δασκάλους μου που πίστευαν όλοι σε εμένα τόσο πολύ  
Αλλά όσο περνούσε ο καιρός  απέκτησα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση  Αναλαμβάνοντας μια 
δουλειά ως φροντιστής ηλικιωμένου ατόμου  αυτό ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή μου και το 
ίδιο έκαναν και οι συμμαθητές τριές μου  οι δάσκαλοι ες  ο διευθυντής του σχολείου και ο 
σύμβουλος που με ενθάρρυναν να επιμείνω  Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς 
το σχολείο και θέλω να επιδιώξω ακόμη ανώτερη εκπαίδευση  Θα ήθελα να γίνω βοηθός 
νοσηλευτή  όχι μόνο για να εργαστώ στο σύστημα υγείας αλλά κυρίως για να κάνω το παιδιά 
μου και τον εαυτό μου περήφανους  Η εκπαίδευση με βοήθησε να αλλάξω σελίδα στη ζωή μου 
και να χαμογελάσω και πάλι  Θα είμαι πάντα ευγνώμων γι  αυτό  
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Το αμ γελο σ ο πρ σ π  μο  σ ν ομη εκδο  
 

Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα  Στο παρελθόν  ο σύζυγός μου και τα παιδιά μου ήταν πιο 
σημαντικοί για εμένα από την εκπαίδευσή μου   

Όταν ο σύζυγός μου πέθανε  ξαφνικά έπρεπε να τα καταφέρω μόνη μου  Προσπάθησα να βρω 
δουλειά  Αλλά δεν είχα το απολυτήριο   

Μια μέρα η κόρη μου μού είπε για ένα σχολείο ενηλίκων   

Τα παιδιά μου  ηλικίας 26  30  και 35 ετών ήρθαν και μου είπαν  Μαμά  θα πας οπωσδήποτε 
σε αυτό το σχολείο  Έτσι  πήρα αυτή τη μεγάλη απόφαση   

Στην αρχή  ήμουν ντροπαλή και φοβισμένη  και γυρνούσα σπίτι κλαίγοντας κάθε μέρα  Όλη 
αυτή η γνώση ήταν νέα για εμένα  Φοβόμουν μην απογοητεύσω κάποιον  Αλλά μετά απέκτησα 
αυτοπεποίθηση  Αναλαμβάνοντας μια δουλειά ως φροντιστής ηλικιωμένου ατόμου  αυτό 
ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή μου  Θέλω να συνεχίσω να μαθαίνω και να γίνω βοηθός 
νοσηλευτή   

Η εκπαίδευση με έχει βοηθήσει πολύ στη ζωή μου  Θα είμαι πάντα ευγνώμων γι  αυτό  
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Zhara εκ εν ς εκδο  
 

Είμαι από το Αφγανιστάν αλλά μεγάλωσα στο Ιράν  Είχα περιορισμούς λόγω της χώρας 
καταγωγής μου  Ο νόμος στο Ιράν κάνει δύσκολο για έναν Αφγανό να πετύχει οτιδήποτε  γιατί 
θεωρείσαι μη-γηγενής και επομένως δε διαθέτεις τα προσόντα για να λάβεις κάποιο 
όφελος επίδομα ή ακόμη και να διεκδικήσεις μια δουλειά στο Ιράν  Τα πράγματα είναι 
χειρότερα ως καλλιτέχνης  Οι μη-γηγενείς δεν επιτρέπεται να σπουδάσουν ή ακόμη και να 
επιλέξουν αυτού του είδους την απασχόληση  και ακόμη και μετά την εκπαίδευσή μου  δεν 
μπορούσα να βρω δουλειά ή να σπουδάσω τέχνη στο πανεπιστήμιο δυστυχώς  Οι Αφγανοί δεν 
επιτρέπεται να παράγουν έργα τέχνης  ούτε ακόμη και ανεπίσημα  

Αγαπώ τη ζωγραφική και το να φτιάχνω λουλούδι α οπότε έπρεπε να μελετήσω μόνη μου και 
να χρηματοδοτήσω όλη μου την πρακτική με τα λίγα λεφτά που έπαιρνα από τους γονείς μου  
συγγενείς και φίλους  Έπρεπε να αγοράσω τα υλικά που χρειαζόμουν και έμαθα στο δρόμο 
πώς να φτιάχνω κοσμήματα και να διακοσμώ αντικείμενα   

Αργότερα  βρήκα επιτέλους μια μικρή δουλειά και μπορούσα να βγάζω λίγα χρήματα από αυτή  
Με ό τι λεφτά έβγαζα  έπρεπε να αγοράζω αντικείμενα που χρειαζόμουν για τις χειροτεχνίες 
μου  Επέκτεινα την εκπαίδευσή μου μέσω εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  Επίσης γράφτηκα σε διαδικτυακά μαθήματα και 
βίντεο  ξεκίνησα να ζωγραφίζω σε καμβά  Έφτιαξα νυφικά  Έμαθα να σχεδιάζω ρούχα και 
αξεσουάρ και να τα πουλώ για να βγάζω τα προς το ζην    

Το να είμαι γυναίκα στο Ιράν έκανε πολύ δύσκολη την ανεξαρτησία μου και το να πετύχω στην 
καριέρα που είχα επιλέξει  Κάθε φορά που προσπαθούσα να μπω στο πανεπιστήμιο για να 
επιδιώξω μια καλύτερη δουλειά  μου ζητούσαν να πάω πίσω στο Αφγανιστάν για να 
εξασφαλίσω τα προσόντα για την επαγγελματική μου κατάρτιση  Αλλά συνέχισα να επιβιώνω 
με λίγη δουλειά και στήριξη από τους γονείς μου μέχρι που γνώρισα τον μέλλοντα σύζυγό 
μου  

Μετά το γάμο ταξίδεψα στην Τεχεράνη για τα ταξιδιωτικά μου έγγραφα και κατέβαλα όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα για να αποκτήσω Αυστριακή βίζα  Πήρε πάνω από έναν χρόνο να 
επεξεργαστούν τη βίζα μου  αλλά επιτέλους συναντήθηκα με το σύζυγό μου στην Αυστρία 
περίπου τρεις μήνες πριν και είμαι τόσο χαρούμενη   

Ο ερχομός μου στην Αυστρία είναι μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου  Ξεκίνησα το μάθημα 
Γερμανικών για να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στα Γερμανικά  αν και είναι πολύ δαπανηρό 
να συνεχίσω την εκπαίδευσή μου εδώ  Αλλά είμαι πρόθυμη να κάνω όλες τις απαραίτητες 
θυσίες για να πετύχω το στόχο μου να γίνω καλλιτέχνης  Είμαι πολύ αισιόδοξη ότι όλα θα πάνε 
καλά  
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Zhara σ ν ομη εκδο  
 

Είμαι από το Αφγανιστάν  αλλά μεγάλωσα στο Ιράν   

Στο Ιράν  δεν μπορούσα να πάω στο πανεπιστήμιο και να δουλέψω σαν καλλιτέχνης γιατί 
ήμουν από άλλη χώρα   

Στο δρόμο  έμαθα πώς να φτιάχνω κοσμήματα  

Έκανα μαθήματα στο διαδίκτυο και ξεκίνησα να ζωγραφίζω   

Έμαθα πώς να φτιάχνω ρούχα  Τα πουλούσα για να επιβιώσω  

Σαν γυναίκα δεν ήταν εύκολο  αλλά τελικά βρήκα μια μικρή δουλειά και έβγαζα κάποια λεφτά   

Αργότερα  παντρεύτηκα έναν άνδρα που ζούσε στην Αυστρία  Αφού παντρεύτηκα  μου πήρε 
ένα χρόνο να μετακομίσω κοντά του  

Άρχισα να μαθαίνω Γερμανικά  Η εκπαίδευση είναι πολύ ακριβή στην Αυστρία αλλά θέλω να 
κάνω τα πάντα για να γίνω καλλιτέχνης  

  



ALS ICH KLEIN WAR, GAB MIR MEIN VATER KLAVIERUNTERRICHT
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Ακμ ζον ας σ η ση εκ εν ς εκδο  
 
Από την Jessica Brittle   mental health.org 
 
Η Τζέσικα γράφει για το πώς η φύση τη βοηθά να ανταπεξέλθει με το στρες της ζωής στην 
πόλη  

Αγαπώ τη ζωή στην πόλη  Ο συνεχής βόμβος της ενέργειας  η διαφορετικότητα των ανθρώπων 
και των εμπειριών  και το γεγονός ότι δε σου λείπει ποτέ κάτι να κάνεις  Το βρίσκω 
συναρπαστικό     

Αλλά βρίσκω  επίσης  ότι το να ζεις και να δουλεύεις σε μια μεγάλη πόλη μπορεί να είναι 
εξουθενωτικό  Μια αγχωτική μέρα στη δουλειά μπορεί να επιδεινωθεί από μια στρεσογόνο 
μετακίνηση χωμένη σε ένα υπερπλήρες τραίνο  άνθρωποι να περνούν γρήγορα δίπλα σου 
δεν σου αφήνει πάντα χρόνο να χαλαρώσεις και να ξεκουραστείς  Έχουν υπάρξει περίοδοι στη 
ζωή μου που έχω αισθανθεί υπερβολικά συγκλονισμένη και στρεσαρισμένη  και δεν ήμουν 
σίγουρη πώς να ξεφύγω από τη φασαρία  

Εκεί ανακάλυψα ότι η φύση ακόμη και σε μικρές δόσεις με έχει βοηθήσει  Για εμένα είναι μια 
διαφυγή από τις σκέψεις και το στρες μου  είναι σχεδόν διαλογισμός     

Αν είχα μια δύσκολη μέρα  στη μετακίνησή μου προσπαθώ να μετρήσω τα δέντρα που 
προσπερνώ  Προσπαθώ να παρατηρήσω τις αλλαγές κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα τα φύλλα 
που πέφτουν  ο ήχος διαφορετικών πουλιών  η αλλαγή των εποχών καθώς κοιτάζω έξω από 
το παράθυρο του τραίνου  Το χειμώνα κοιτάζω τα αστέρια ή το φεγγάρι που αλλάζει και 
συνειδητοποιώ πόσο μικροί είμαστε όλοι   
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Ακμ ζον ας σ η ση σ ν ομη εκδο  
 Η Τζέσικα γράφει για το πώς η φύση τη βοηθά να ανταπεξέλθει με το στρες της ζωής στην 
πόλη  

Αγαπώ τη ζωή στην πόλη  Υπάρχει πάντα κάτι που μπορείς να κάνεις  Μπορείς να αποκτήσεις 
πολλές εμπειρίες και να γνωρίσεις πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους  Αλλά το να ζεις και να 
δουλεύεις σε μια μεγάλη πόλη μπορεί να είναι στρεσογόνο κάποιες φορές  Η δουλειά μπορεί 
να είναι εξουθενωτική και τα τραίνα κάποιες φορές είναι γεμάτα  Έχουν υπάρξει περίοδοι στη 
ζωή μου που αισθανόμουν στρεσαρισμένη  

Η φύση με έχει βοηθήσει να ξεφύγω από τις σκέψεις μου     

Αν είχα μια δύσκολη μέρα  στο τραίνο προσπαθώ να μετρήσω τα δέντρα που προσπερνώ  ενώ 
κοιτάζω έξω από το παράθυρο  Ακούω τα πουλιά να τραγουδούν   

Τον χειμώνα κοιτάζω τα αστέρια ή το φεγγάρι που αλλάζει και συνειδητοποιώ πόσο μικροί 
είμαστε όλοι    

Όσο περισσότερα προσέχω  σιγά σιγά ξεχνώ τη δουλειά ή τους ανθρώπους γύρω μου και 
αισθάνομαι μέρος από κάτι μεγαλύτερο  Με βοηθά το να ξέρω ότι η φύση είναι πάντα εκεί  

Ακόμη και μέσα στην πόλη περιτριγυριζόμαστε από αυτή  Με βοηθά να αισθάνομαι 
συνδεδεμένη με τον κόσμο να ξεχνώ τις δικές μου έγνοιες    

Αγαπώ τη ζωή στην πόλη αλλά για εμένα η φύση είναι πολύ σημαντική  
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Υπο ρε ικ  ρ ση μ σκας σ ο λε ορε ο 
 
γραμμένο από τον Jannes  έναν μαθητή βασικής εκπαίδευσης  

 
Ήθελα να πάρω το λεωφορείο για το κέντρο όπως συνήθως και έβαλα το φουλάρι μου γύρω 
από το στόμα και τη μύτη μου  Από τότε που ξεκίνησε η πανδημία έτσι είναι  Ο οδηγός του 
λεωφορείου μου είπε ότι δεν του επιτρεπόταν να με μεταφέρει έτσι πια  Τον ρώτησα: Από 
πότε ίσχυε αυτό  Πήρα το λεωφορείο χθες το βράδυ  Τότε η ανακοίνωση έλεγε ότι το στόμα και 
η μύτη μου θα πρέπει να είναι καλυμμένα με μάσκα  μπλούζα ή φουλάρι  Ο οδηγός είπε  Από 
σήμερα  και μου έδειξε την οθόνη του κινητού του  Ήθελε να με μεταφέρει έτσι κι αλλιώς  
αλλά δε θα με βοηθούσε αυτό  Ήθελα να επιστρέψω με λεωφορείο  Οπότε πήγα σπίτι και πήρα 
τη μάσκα μου  Η εταιρία των λεωφορείων μάλλον νομίζει ότι όλοι έχουν κινητό τηλέφωνο ή 
πρόσβαση στο διαδίκτυο και ότι όλοι καταλαβαίνουν Γερμανικά  γιατί η ανακοίνωση είναι μόνο 
στα Γερμανικά  Αυτό με ενοχλεί  Αλλά αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι συχνά βλέπω 
ανθρώπους στο λεωφορείο που δεν έχουν προλάβει καν να κάτσουν καλά και βγάζουν τη 
μάσκα τους από το στόμα και τη μύτη τους  Μόνο μία φορά μου έχει τύχει να μιλήσει ο οδηγός 
σε κάποιον για αυτό και να θέλει να επιβάλει τον κανονισμό  
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Η κορονο-ισ ορ α μο  
 

Michael, VHS Pankow 
Γραμμένο από έναν μαθητή βασικής εκπαίδευσης  

 
Tο έτος 2020 ξεκίνησε για εμένα με ένα ποδηλατικό ατύχημα  Είχα σπάσει την κλείδα μου και 
έμεινα σπίτι για πολλές εβδομάδες  Στις ειδήσεις παρακολουθούσα την κατάσταση στην Κίνα 
με ενδιαφέρον εξαιτίας της εξάπλωσης του Covid-19  Στο τέλος του Φεβρουαρίου  γιορτάσαμε 
με ένα μεγάλο οικογενειακό πάρτι στο Tangermünde  Λίγο καιρό αργότερα  η πανδημία του 
κορονοϊού είχε φτάσει στη Γερμανία  Έπρεπε να ακυρώσω το ταξίδι μου στο Swinemünde  
Γιόρτασα το Πάσχα μόνο με τους γονείς μου  επικοινωνήσαμε με τα άλλα μέλη της οικογένειας 
μέσω WhatsApp ή Skype  Το βράδυ του ψησίματος βάλαμε τις φωτογραφίες των υπολοίπων  
έτσι ώστε να είναι παρόντες  
Νομίζω τα υγειονομικά μέτρα και οι κανόνες αποστάσεων είναι σωστά  με αποτέλεσμα να 
έχουμε λιγότερες μολύνσεις  Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολλούς σκληρά εργαζόμενους 
βοηθούς στα νοσοκομεία και τα γηροκομεία  Στον δρόμο παρατηρώ ότι οι περισσότεροι 
άνθρωποι τηρούν τους κανόνες  Εξαιτίας της κρίσης της πανδημίας  δυστυχώς έχασα τη 
δουλειά μου  Σε αυτό βλέπω μια καινούρια ευκαιρία για εμένα  Έχουμε δεθεί ακόμη 
περισσότερο στην οικογένεια  Ελπίζω να μη χάσω κάποιον από την οικογένεια ή τους φίλους 
μου από τον ιό  Όταν τελειώσει η πανδημία  οι άνθρωποι θα έχουν διαφορετική οπτική για το 
τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή  Νομίζω ότι η εκτίμηση για τη ζωή σ  αυτήν την όμορφη γη 
θα μεγαλώσει  
 
 
 
 

 
 
 
  



144 
 

Βασικ ς δεξι η ες 
 
Στις ακόλουθες σελίδες  μπορείτε να βρείτε έναν ορισμό και αναφορές για τις ικανότητες 
βασικής εκπαίδευσης που διασταυρώνονται με τις ενότητες της ανθεκτικότητας  Αυτό μπορεί 
να είναι μια αναφορά και ένας ορισμός στη βάση κάθε ικανότητας που είχε ληφθεί υπόψη κατά 
την ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών   

 

Αν γν ση και γρα  
 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε την ανάγνωση και τη γραφή στη Σύσταση για δεξιότητες 
κλειδιά για τη δια βίου μάθηση  ως την ικανότητα αναγνώρισης  κατανόησης  επικοινωνίας  
ανάπτυξης εννοιών  αισθημάτων  γεγονότων και απόψεων με έγγραφη μορφή σε διάφορα 
θέματα και πλαίσια Council of the EU  2018  Σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών  αυτή η 
δεξιότητα θεωρείτε το πρώτο βήμα για τη δια βίου μάθηση και τη βελτίωση της επικοινωνίας 
για τους ενήλικες μαθητές  

Το λεξιλόγιο και η γραμματική  μαζί με όλες τις λειτουργίες  τα είδη και τις καταχωρήσεις  της 
μητρικής γλώσσας των ενήλικων μαθητών και κάποιος αριθμός λογοτεχνικών και μη κειμένων 
σχηματίζουν την ουσιαστική γνώση ανάγνωσης και γραφής  Υπο-δεξιότητες περιλαμβάνουν 
τη σωστή αναζήτηση και χρήση των πηγών  την ανεύρεση και αξιολόγηση των πληροφοριών  
την ανάλυση και παρουσίαση επιχειρημάτων που ταιριάζουν σε διαφορετικές περιστάσεις  Η 
ανάγνωση και η γραφή πρέπει να γίνονται με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και έχοντας επίγνωση 
της επίδρασης των λέξεων στους άλλους  

 

Αριθμη ικ  
 
Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος όρων που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις μαθηματικές 
δεξιότητες  με την αριθμητική και το μαθηματικό εγγραμματισμό να είναι πιο συνηθισμένα  
Σίμφωνα με τον ορισμό του Συμβουλίου  η βασική αριθμητική δεξιότητα είναι η ικανότητα 
αναγνώρισης περιπτώσεων της καθημερινής ζωής όπου μια μαθηματική προσέγγιση μπορεί 
να είναι χρήσιμη  και η επίλυση προβλημάτων σύμφωνα με αυτό  Επομένως  περιλαμβάνει τη 
γνώση των αριθμών  μετρήσεων  βασικών πράξεων  όρων και εννοιών που αναπαριστώνται 
γενικά με τα μαθηματικά  Οι πράξεις αριθμητικής ωστόσο εμπλέκουν πολλά περισσότερα από 
τις βασικές αριθμητικές ικανότητες  Ο μαθηματικός εγγραμματισμός επίσης περιλαμβάνει τη 
σωστή στάση προς τα μαθηματικά μέσα  το οποίο δυστυχώς  για πολλούς μαθητές ειδικά 
εκείνους στη βασική εκπαίδευση δεν έχει αναπτυχθεί στην επίσημη εκπαίδευση   

Σε σύγκριση με τον εγγραμματισμό  η αριθμητική συχνά παραβλέπεται στην εκπαίδευση 
ενηλίκων  Και  αν και είναι συχνά πιο πιθανό να έχει κάποιος ελλιπείς αριθμητικές ικανότητες 
παρά ελλιπή εγγραμματισμό  οι ενήλικοι μαθητές είναι πιο πιθανό να ξεκινήσουν μαθήματα 
για να βελτιώσουν τις ικανότητες εγγραμματισμού τους εν μέρει εξαιτίας του μικρότερου 
στίγματος να μην μπορεί κάποιος να κάνει μαθηματικά παρά να μην μπορεί να διαβάσει  αλλά 
επίσης  εξαιτίας του ότι οι μαθηματικές ικανότητες φαίνονται στους ενήλικες μαθητές 
λιγότερο σημαντικές και σχετικές στην καθημερινότητα   
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Ωστόσο  εξεζητημένες αριθμητικές δεξιότητες χρειάζονται π χ  για την κατανόηση 
υγειονομικών μηνυμάτων  τον έλεγχο προσωπικών και γενικών οικονομικών πληροφοριών  ή 
για την ανάγνωση άρθρων στις εφημερίδες με κείμενο περιγραφής και γραφήματα για την 
εξάπλωση του κορονο-ιού  Όροι όπως το ρίσκο  η πιθανότητα και η νόρμα είναι ακόμη πιο 
δύσκολες μαθηματικές έννοιες  που χρειάζονται για την αντιμετώπιση παρόμοιων 
καθημερινών καταστάσεων  Ακόμη  υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ ελλιπούς αριθμητικής 
ικανότητας και αρνητικών αποτελεσμάτων στη ζωή: άτομα με κακή αριθμητική ικανότητα 
κερδίζουν λιγότερα χρήματα και είναι πιο πιθανό να είναι άνεργα απ  ότι αυτά με καλύτερη 
αριθμητική ικανότητα  και οι ενήλικες με κακή αριθμητική ικανότητα τείνουν να έχουν πιο 
κακή υγεία και είναι λιγότερο πιθανό να έχουν κοινωνικές συναναστροφές από εκείνα με καλή 
αριθμητική ικανότητα NRDC  2013 . 

 

ΤΠΕ 
 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί τις βασικές ΤΠΕ δεξιότητες ως την ενήμερη  υπεύθυνη και 
δημιουργική χρήση και εμπλοκή με ψηφιακές τεχνολογίες για την εκπαίδευση  εργασία και 
συμμετοχή στην κοινωνία  Περιλαμβάνει τη γνώση και κατανόηση των γενικών αρχών  
λειτουργίας και λογικής των ψηφιακών τεχνολογιών  συσκευών  λογισμικού  δικτύων  
Προϋποθέτει την ικανότητα χρήσης συσκευών με υγιή και ακίνδυνο τρόπο  το σεβασμό προς 
την πνευματική ιδιοκτησία και τον έλεγχο της εγκυρότητας  αξιοπιστίας  ηθικής και 
νομιμότητας των διαδικτυακών πληροφοριών  δεδομένων και ταυτοτήτων  Οι δεξιότητες των 
μαθητών βασικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου  την 
επικοινωνία και συνεργασία με άλλους μέσω τεχνολογιών πληροφορικής  όπως επίσης την 
επίλυση προβλημάτων και κριτική σκέψη  Τέλος  η εκπαίδευση ΤΠΕ θα πρέπει να ωθεί τους 
ενήλικες στην ενεργή πολιτική συμμετοχή και την κοινωνική συμπερίληψη  στην περιέργεια  
τον αναστοχασμό  το ανοιχτό πνεύμα και μια μοντέρνα προσέγγιση προς τις νέες τεχνολογίες 
(Council of the EU, 2018). 

 

Ιδι η α ο  πολ η 
 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατανοεί τις δεξιότητες στην ιδιότητα του πολίτη ως την ικανότητα 
κατανόησης απαραίτητων κοινωνικών  οικονομικών  νομικών  πολιτισμικών  περιβαλλοντικών 
και πολιτικών εννοιών και φαινομένων  όπως επίσης της βιωσιμότητας και των παγκόσμιων 
περιβαλλοντικών θεμάτων  για να φερθεί κάποιος ως υπεύθυνος πολίτης και να συμμετέχει 
πλήρως στην πολιτική και κοινωνική ζωή  Προϋποθέτει τη γνώση των σύγχρονων εξελίξεων 
στη χώρα  στην Ευρώπη και τον κόσμο  όπως κοινωνικά και πολιτικά κινήματα  αλλά και τα 
πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα  Χρειάζεται επίσης να αναγνωρίζει κανείς τη 
διαφορετικότητα των πολιτισμών και των κοινωνιών στην Ευρώπη και το ότι η Ευρωπαϊκή 
ταυτότητα συντίθεται από την εκάστοτε εθνική ταυτότητα και βασίζεται στην ενοποίηση 
(Council of the EU, 2018). 

Ο σεβασμός για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια  ελευθερία  δημοκρατία  ισότητα  τις μειονότητες 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκεται στη βάση της ιδιότητας του πολίτη  όπως και η 
προώθηση της ειρήνης και μη-βίας  Οι απαραίτητες δεξιότητες είναι να αλληλεπιδρά κάποιος 
με βάση τα προσωπικά του συμφέροντα  το συμφέρον των άλλων και της κοινότητας  και με 
σεβασμό προς την ιδιωτικότητα τους  Οι δεξιότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του 
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πολίτη περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη  την επίλυση προβλημάτων  το διάλογο και την 
ικανότητα να εμπλέκεται κάποιος με την κοινότητα με ωφέλιμο και χρήσιμο τρόπο  χωρίς 
προκαταλήψεις  Σημαίνει επίσης να χρησιμοποιεί κάποιος διαφορετικά μέσα με κριτικό τρόπο 
και να αναγνωρίζει το ρόλο και τη σπουδαιότητά τους για τη δημοκρατία  Οι μαθητές θα 
πρέπει να ενημερωθούν για τα δικαιώματα ψήφου  για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 
χώρας  της ΕΕ και διεθνώς  για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αμεροληψία Council of the 
EU, 2018). 

 

Επικοιν ν α 
 
Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες  οι βασικές δεξιότητες 
επικοινωνίες περιλαμβάνουν την ικανότητα κατανόησης και χρήσης κοινού λόγου που 
εμφανίζεται στη δουλειά  την εκπαίδευση  την αναψυχή  κτλ  Αυτή η δεξιότητα υπονοεί 
επαρκές λεξιλόγιο και την ικανότητα σύνδεσης προτάσεων με απλό τρόπο για την περιγραφή 
εμπειριών  γεγονότων  αντιδράσεων  επιθυμιών και στόχων  για την εξήγηση και κινητοποίηση 
θέσεων  σκέψεων και σχεδίων  για την αφήγηση μιας προσωπικής ιστορίας ή την αναφορά και 
το σχολιασμό μιας ιστορίας που κάποιος έχει δει  ακούσει ή διαβάσει  Άτομα ικανά βασικής 
επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν συχνές ρουτίνες και μοτίβα σε γνώριμες ή 
προβλέψιμες συζητήσεις σχετικά με την οικογένεια  τα χόμπι  ταξίδια  τη δουλειά  σύγχρονα 
γεγονότα και άλλα αγαπημένα τους θέματα  Μπορούν να ξεκινήσουν  να συνεχίσουν και να 
ολοκληρώσουν απλούς διαλόγους κατά πρόσωπο  και να επαναλάβουν κάτι για να δείξουν στο 
άλλο άτομο ότι έχουν καταλάβει Council of Europe, 2020). 

Η δεξιότητα αυτή προϋποθέτει την κατανόηση των κανόνων επικοινωνίας και αποδεκτής 
διαγωγής σε μία δεδομένη κοινωνία και τοποθεσία  όπως και την ικανότητα να μεταφέρουν 
εμπιστοσύνη τους άλλους  να αισθανθούν ενσυναίσθηση και να αλληλεπιδράσουν με θετικό 
και εποικοδομητικό τρόπο  Η απαραίτητα στάση είναι αυτή κατά των προκαταλήψεων  με 
διάθεση για συμβιβασμό αν χρειάζεται  με ανεκτικότητα προς τις διαφορετικές οπτικές  με 
σεβασμό για κάποιον που είναι διαφορετικός και έχει άλλου είδους ανάγκες   

 

Ελληνικ  
 
Σύμφωνα με την Σύσταση του Συμβουλίου  τα βασικά Ελληνικά σημαίνουν τν κατάλληλη και 
αποτελεσματική χρήση της γλώσσας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάποιου  Αυτό 
προϋποθέτει την ικανότητα κατανόησης  έκφρασης και ερμηνείας εννοιών  σκέψεων  
αισθημάτων και απόψεων στον προφορικό και γραπτό λόγο  Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν 
λεξιλόγιο  γραμματική  τις πιο σημαντικούς ρηματικούς τύπους και πώς να προσαρμόσουν τη 
γλώσσα σε διαφορετικά πλαίσια  Αυτό θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν ελληνόφωνους 
ομιλητές και να ξεκινήσουν  συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν μια συζήτηση  όπως επίσης να 
διαβάσουν  να κατανοήσουν και να γράψουν σε επίπεδο που ταιριάζει στις ανάγκες τους  Η 
απόκτηση αυτής της δεξιότητας σημαίνει ενδιαφέρον σε κάποια γλώσσα εκτός από τη μητρική 
γλώσσα  και περιέργεια για την επικοινωνία με άτομα από άλλους πολιτισμούς Council of 
Europe, 2020). 
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Τ νες και πολι ισμ ς 
 
Οι τέχνες και ο πολιτισμός ως δεξιότητα κλειδί αντιστοιχεί στη δεξιότητα της πολιτισμικής 
ενημερότητας και έκφρασης  Ως αυτό  σημαίνει την κατανόηση και έκφραση των ατομικών 
ιδεών αλλά και των ιδεών των άλλων με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικά πλαίσια  
Επιπλέον περιλαμβάνει την επίγνωση των διαφορετικών τρόπων πολιτισμικής έκφρασης  
αναλόγως το τοπικό  περιφερειακό και εθνικό πλαίσιο  και των διαφορετικών γλωσσών και 
παραδόσεων με τα οποία εκφράζεται ένας πολιτισμός  Ως επόμενο οι τέχνες και ο πολιτισμός 
πρέπει να θεωρούνται ως εργαλεία κατανόησης και μορφοποίησης της κοινωνίας  Από άποψη 
στάσης  αντανακλά σεβασμό των πολιτισμικών ιδιοτήτων και κοινωνιών Council of Europe  
2018).  
 
Για μικρούς και μεγάλους μαθητές είναι καίρια η αναγνώριση της αξίας και εφαρμογής των 
τεχνών στη μαθησιακή διαδικασία και του ρόλου τους στην ανάπτυξη γνωστικές και 
κοινωνικές δεξιότητες  Όχι μόνο θάλπει καινοτόμους τρόπους σκέψης και τη 
δημιουργικότητα  αλλά και ενθαρρύνει συμπεριφορές και αξίες που βρίσκονται στη βάση της 
κοινωνικής ανοχής και τον εορτασμό της διαφορετικότητας  Ιδιαίτερα για μαθητές βασικών 
δεξιοτήτων η ενημερότητα και η γνώση για πολιτισμικές πρακτικές και μορφές τέχνης 
ενισχύουν τις προσωπικές και συλλογικές ταυτότητες και αξίες  και συμβάλουν στην 
προάσπιση και προώθηση της πολιτισμικής διαφορετικότητας  ενθαρρύνοντας με αυτόν τον 
τρόπο την αυτό-αποδοχή και αυτοπεποίθηση  
 
Όλες οι τρεις πτυχές της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης δηλαδή η βίωση της τέχνης μέσω 
άμεσης επαφής με το καλλιτέχνημα ή τον καλλιτέχνη  μέσω έρευνας ή μελέτης της τέχνης  ή 
μέσω προσωπικής καλλιτεχνικής πρακτικής  κρύβουν τη στιγμή μιας μετασχηματιστικής 
μαθησιακής εμπειρίας  Δηλαδή οι μαθητές όχι μόνο βιώνουν τον εαυτό τους με διαφορετικούς 
τρόπους  η αντίληψης της δικής τους δημιουργικής δυνατότητας είναι ουσιώδης για τις 
δεξιότητές τους στον προσανατολισμό προς την επίλυση προβλημάτων  Μπορεί επίσης να 
είναι ένα αντίβαρο στο αυξανόμενο χάσμα μεταξύ γνωστικών και συναισθηματικών 
διαδικασιών  Η έμφαση στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων έχουν συχνά για τους μαθητές 
μια καθοριστική επίδραση στην αυτό-αντίληψη τους ως μαθητές  επομένως  ο χώρος για 
πολιτισμική  καλλιτεχνική και συναισθηματική σφαίρα στη βασική εκπαίδευση μπορεί να 
προκαλέσει αλλαγή στην αντίληψη κάποιου για την εκπαιδευτική του εμπειρία UNESCO 
Roadmap, 2014). 
 

 

Ενσ μ ση σ ο εργασιακ  περιβ λλον 
 

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα RECTEC  ανέπτυξε ένα πλαίσιο βασικών 
δεξιοτήτων για την ενσωμάτωση στον εργασιακό χώρο  το οποίο είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα 
αναφορά για τον ορισμό αυτής της δεξιότητας  Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο  αυτή η βασική 
δεξιότητα περιλαμβάνει την ικανότητα εργασίας αυτόνομα και σε ομάδα με εποικοδομητικό 
και συνεργατικό τρόπο  με βάση την επίγνωση της σπουδαιότητας που έχουν οι άλλοι για τον 
εαυτό  για την ίδια τη δουλειά και για τη γενικότερη αποτελεσματικότητα του εργασιακού 
χώρου   
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Αφορά επίσης τη γνώση  κατανόηση και εφαρμογή των κανόνων  κοινωνικών νορμών και 
οδηγιών του περιβάλλοντος εργασίας  Ουσιαστικές δεξιότητες περιλαμβάνουν 
αλληλεπίδραση με συνεργάτες  κατανόηση του τι μπορεί να ειπωθεί ή όχι ανάλογα με την 
περίσταση  δυνατότητα αλλαγής και εμπλουτισμού των ιδεών του ίδιου του ατόμου και των 
συνεργατών  

Αυτή η δεξιότητα απαιτεί την ικανότητα οργάνωσης του εαυτού για τη διεκπεραίωση 
ενεργειών και την αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών σημείων  Ακόμη  πρότυπα 
προβλήματα πρέπει να αναλυθούν και να επιλυθούν με διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων  
Οι εργάτες πρέπει να αναγνωρίσουν και να γεμίσουν τα κενά μεταξύ αυτών που ήδη γνωρίζουν 
και αυτά που χρειάζεται να γνωρίζουν για να ενσωματωθούν στο χώρο εργασίας και να 
διεκπεραιώσουν εργασίες  

Μια βασική αλληλεπίδραση στο χώρο εργασίας περιλαμβάνει την ικανότητα ανεύρεσης 
πληροφοριών  κριτικής σκέψης για την εξαγωγή των πιο σχετικών και κατάλληλων από αυτές 
και ικανότητα παραγωγής και διαμοίρασης πληροφοριών για την επίτευξη ενός δεδομένου 
στόχου  το οποίο επίσης υποθέτει βασικές έγγραφες και ψηφιακές δεξιότητες βασικές 
λειτουργίες υπολογιστή και κινητού  mail και συνεργατικά εργαλεία  Erasmus  project 
RECTEC, 2019) 

 

Υγε α και ρον δα 
 

Η υγεία είναι άτι παραπάνω από την απουσία ασθένειας  Η υγεία είναι ένας συνδυασμός 
σωματικής  νοητικής  συναισθηματικής και πνευματικής ευεξίας  Επομένως  η γνώσεις για την 
υγεία υποθέτει την κατάκτηση ενός επιπέδου γνώσης  προσωπικών δεξιοτήτων και 
αυτοπεποίθησης για την ανάληψη δράσης για τη βελτίωση της προσωπικής και κοινοτικής 
υγείας με την αλλαγή του προσωπικού τρόπου ζωής και των συνθηκών διαβίωσης  Έτσι  οι 
γνώσεις για την υγεία σημαίνει κάτι περισσότερο από την ικανότητα ανάγνωσης φυλλαδίων 
και κλεισίματος ραντεβού  Health Promotion Glossary  1998  Οι δεξιότητες που συνδέονται 
με τις γνώσεις για την υγεία είναι η ικανότητα ανεύρεσης  ανάγνωσης  κατανόησης και 
εφαρμογής των υγειονομικών πληροφοριών  η ανάληψη κατάλληλων αποφάσεων για την υγεία 
και η ακολουθία οδηγιών θεραπείας (Health literacy - the solid facts, 2012). 

Επομένως  οι γνώσεις για την υγεία  ο εγγραμματισμός και οι βασικές δεξιότητες έχουν ισχυρή 
αμοιβαία αλληλεξάρτηση: αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποκτήσουν  επεξεργαστούν και να 
κατανοήσουν βασικές υγειονομικές πληροφορίες  δεν θα μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό 
τους επαρκώς ή να πάρουν σωστές αποφάσεις  Αλλά επίσης: το χαμηλό επίπεδο 
εγγραμματισμού συνδέεται με κακή κατάσταση υγείας  και οι ελλιπείς γνώσεις για την υγεία 
συμβάλουν στο κοινωνικο-οικονομικό μειονέκτημα  Οι ελλιπείς γνώσεις για την υγεία μπορεί 
επίσης να αποτρέψουν τα άτομα από την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία και την 
επίτευξη των στόχων τους  WHO  2009  Επιπρόσθετα  το στρες  η ευαλωτότητα και ο έλεγχος 
επηρεάζουν την υγεία με πολλούς τρόπους  Το χαμηλό επίπεδο εγγραμματισμού ή η ανεργία 
μπορεί να είναι στρεσογόνα  Άτομα σε τέτοιες καταστάσεις ίσως αισθάνονται ότι δεν έχουν 
έλεγχο της ζωής τους και ίσως έχουν περιορισμένες δεξιότητες αντιμετώπισης προβλημάτων  
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερο στρες  που είναι παράγοντας κλειδί για την 
κατάθλιψη και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας  και μπορεί εν τέλει να οδηγήσει σε άλλες 
ασθένειες (NWT Literacy Council, 2019) 
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Επειδή η υγεία είναι υψηλής αξίας και έχει προσωπική σπουδαιότητα  είναι ταιριαστό θέμα 
για τη βασική εκπαίδευση  Ακόμη  η μάθηση καθ  αυτή είναι σημαντική πηγή προσωπικής 
ενδυνάμωσης και αυξάνει την αίσθηση της ευεξίας  την ψυχική υγεία και την προσωπική 
ευτυχία BELL  2014  είναι επίσης συνδεδεμένη με την ανθεκτικότητα: οι γνώσεις για την υγεία 
εξαρτώνται από την προσωπική πεποίθηση της ικανότητας να προκαλέσει κάποιος αλλαγές 
με τις δικές του προσπάθειες  Η βίωση στιγμών και καταστάσεων στις οποίες κάποιος 
ενθαρρύνεται να κάνει θετικές αλλαγές και να διαμορφώσει ενεργά το περιβάλλον διαβίωσης 
του μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την πεποίθηση  Η δημιουργία αυτών των χώρων στη βασική 
εκπαίδευση μπορεί να είναι ενδυναμωτική στιγμή  HEAL  2020  

 

Μ θηση και Ήπιες δεξι η ες Soft Skills  
 
Η Σύσταση του Συμβουλίου περιγράφει τη βασικές μαθησιακές δεξιότητες και  ήπιες 
δεξιότητες ως την ικανότητα αναστοχασμού στον εαυτό και κατανόησης του τρόπου 
διαχείρισης χρόνου και πληροφορίας με αποτελεσματικό τρόπο  η ανθεκτικότητα παρά την 
αβεβαιότητα και το στρες  η εκμάθηση τους τρόπου μάθησης και η δράση με βάση το μέλλον  
Οι μαθητές πρέπει να προσδιορίσουν τις αγαπημένες τους μαθησιακές στρατηγικές  τι 
χρειάζονται για να αναπτύξουν τη μάθηση και διαφορετικούς τρόπους για να βελτιώσουν τα 
ήπιες δεξιότητες  Πρέπει να είναι σε θέση να βρουν προσφορές εκπαίδευσης και καθοδήγησης 
ή υποστήριξης  να προσδιορίσουν τους στόχους τους και να σπρώξουν τον εαυτό τους προς 
αυτά Council of the EU  2018  

Υπο-δεξιότητες είναι ο προσδιορισμός των ήδη υπαρχόντων δεξιοτήτων  η συγκέντρωση  η 
αντιμετώπιση άγνωστων εννοιών  ο κριτικός αναστοχασμός και η λήψη αποφάσεων  Οι 
μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να μάθουν μόνοι ή σε ομάδες  να οργανώσουν και να 
διεκπεραιώσουν τη μελέτη τους  να κατανοήσουν αν πηγαίνει καλά και να μοιραστούν αυτό 
που μαθαίνουν με τους άλλους  Προϋποθέσεις για τη μάθηση της μάθησης είναι η προσωπική 
και κοινωνική ευεξία  όπως επίσης το να είναι συνεργάσιμοι και ευνοϊκοί στη δια βίου μάθηση  
Η ανθεκτικότητα είναι ουσιαστική για την επίτευξη επιτυχών αποτελεσμάτων και τη συνέχιση 
δια βίου μάθησης  ομοίως και η επίλυση προβλημάτων για την υπερνίκηση μαθησιακών 
δυσκολιών και νέων εκπαιδευτικών προκλήσεων  Οι ενήλικες στη βασική εκπαίδευση πρέπει 
να γνωρίζουν πώς να εφαρμόζουν γρήγορα τη γνώση και την εμπειρία τους  Ταυτόχρονα  
πρέπει να είναι περίεργοι για την απόκτηση νέας γνώσης που θα εφαρμοστεί σε διάφορα 
πλαίσια στη ζωή τους Council of the EU  2018  
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