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Άγχος για την επιτυχία 

 

 
 
 

  
Επίγνωση του σώματος και διαχείριση άγχους 

 

 
Εκμάθηση ήπιων ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

  
Τουλάχιστον 7 άτομα: ολομέλεια 

 

 
10 λεπτά 

 

– Να εξοικειωθούν με τεχνικές συγκέντρωσης  
– Να καλλιεργήσουν καλές κινητικές δεξιότητες 

 ✓ Μπάλες κατά του στρες ή μαλακές μπάλες που δεν προκαλούν 
τραυματισμούς 

 Δεν απαιτείται 

 1. Ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/χουσες να σηκωθούν και 
να σχηματίσουν έναν κύκλο. Μπορείτε και εσείς να είστε μέρος 
της ομάδας εάν το επιθυμείτε. Δώστε τους μία μπάλα κατά του 
στρες για να ξεκινήσουν.  

2. Βάλτε το πρώτο άτομο να πετάξει τη μπάλα σε κάποιον/α 
άλλο/η και υπενθυμίστε τους ότι θα πρέπει να θυμούνται σε 
ποιον/α το πέταξαν, καθώς θα τους ζητηθεί να συνεχίσουν το 
ίδιο μοτίβο. Κάθε άτομο πετάει τη μπάλα σε κάποιον/α που δεν 
την έχει λάβει μέχρι στιγμής. Το τελευταίο άτομο τη στέλνει 
πίσω στο πρώτο, το οποίο την πετάει πιο γρήγορα στον 
επόμενο γύρω (μη τους βάλετε να πετάξουν τη μπάλα στο ίδιο 
άτομο δύο φορές, μέχρι να τη λάβουν πρώτα όλοι).  

3. Μόλις εξοικειωθούν με το συγκεκριμένο μοτίβο, προσθέστε και 
άλλη μια μπάλα, μετά άλλη μια μπάλα και αργότερα άλλη μία. 
Η ομάδα μπορεί θέσει σε κίνηση μέχρι 5-6 μπάλες εντός του 
κύκλου. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας οι μπάλες 
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θα πέφτουν στο πάτωμα: σε αυτήν την περίπτωση ενθαρρύνετε 
τους παίκτες να τη μαζέψουν και να συνεχίσουν.  

4. Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας, επιτρέψτε σε όλους 
τους/τις συμμετέχοντες/χουσες να κάτσουν και να συζητήσουν 
τι μάθανε από αυτή, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω 
ερωτήσεις: 

-Τι χρειάστηκε να κάνουν για να πετύχουν;  

-Ήταν εύκολο να παραμείνουν συγκεντρωμένοι με όλες τις 
μπάλες να «κινούνται» ταυτόχρονα; 

-Σκέφτηκε κανείς άλλα τυχαία πράγματα, όπως π.χ. τι θα φάνε 
για βραδινό ή τι εξωτερικές δουλειές έχουν αύριο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


