
































ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 



 
 
  
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

 

 

 

• Μοντέλο Δημιουργικής Κοινότητας 

• Συνδυάζει την ψυχολογική, γνωσιακή και 
παιδαγωγική προσέγγιση 

• Χρησιμοποιεί τις εκφραστικές τέχνες, τη 
βιωματική μάθηση και τη δημιουργική 
εμψύχωση 

 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

• Η ικανότητα να επινοείς πράγματα και να τα 
υλοποιείς. 

• Συνδέεται με την καλλιτεχνική έκφραση και 
την τέχνη, χωρίς να προϋποθέτει ότι πρέπει 
να είσαι καλός σε αυτήν. 

•  Όλοι έχουμε τη θεμιτή επιθυμία να μας 
βλέπουν και να μας ακούν.  



    Τι πετυχαίνει: 

• Προσφέρει νέους τρόπους οικοδόμησης ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος μάθησης 

• Σφυρηλατεί τους δεσμούς μεταξύ των μελών της ομάδας 

• Γεννά συναισθήματα χαράς και προάγει την υγεία 

• Ενισχύει την εμπιστοσύνη  

• Αυξάνει την αυτοπεποίθηση 

• Ενεργοποιεί τη μάθηση  

• Ενισχύει την ανθρώπινη επαφή 

• Προσφέρει ευκαιρίες για την ανάληψη δημιουργικών 
ρίσκων 

• Διδάσκει ηγετικές ικανότητες 

 

 

 

 

 



Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟN 
ΔΗΜΙΟYΡΓΙΚΟ ΕΑΥΤΟ  



  

 

 

 

 

Σκοπός:  

χαλάρωση, καθρέφτισμα, δημιουργικό  ρίσκο, 
απομνημόνευση των  ονομάτων 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
 

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 



  

 

 

 

Σκοπός:  

φαντασία, συγκέντρωση, σύνδεση φαντασίας 
και φυσικών αισθήσεων 

 

ΠΑΣΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΛΑ 



     

 

 

 

Σκοπός: 

 συγκέντρωση, ακρόαση, ενεργητικότητα, 
συνοχή ομάδας, δεξιότητες αφήγησης 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΜΑΓΙΚΗ ΛΕΞΗ 



 
 
 

 

 

 

 

Σκοπός:  

φαντασία, χαλάρωση, γέλιο και παιχνίδι, 
δημιουργικό ρίσκο 

 

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ … 

 
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ … 

 



 
 

 

 

 

 

 

Σκοπός:  

ακρόαση, φαντασία, προσοχή, δεξιότητες 
αφήγησης, συνοχή ομάδας 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟ 
ΝΑΙ, ΚΑΙ …  



 

 

 

 

Σκοπός:  

αφήγηση ιστορίας, προσωπική παρουσία, 
ακρόαση, συγκέντρωση 

 

ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 



 

 

 

 

Σκοπός: 

να μάθουν να χρησιμοποιούν το σώμα τους με 
σκοπό την παρουσίαση μιας ιδέας ή ενός 
συναισθήματος 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 



 

 

 

 

 

Σκοπός: 

Να εκφράσουν συναισθήματα δημιουργώντας 
γλυπτά με το σώμα. 

ΣΜΙΛΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 



• ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ 
ΤΡΟΠΟ, ΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΡΙΣΚΑ 

• ΣΤΑΔΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

• ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΑΣ 

• ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

• ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΜΨΥΧΩΣΗ 



Διαπολιτισμική ενότητα μέσα από την πολιτισμική ετερότητα. 
 

Γλωσσική και συναισθηματική ενδυνάμωση αλλόγλωσσων μαθητών 

« 
»  

H ΑΠΟΔΟΧΗ από μόνη της δεν είναι αρκετή! 



Διαπολιτισμική ενότητα μέσα από την πολιτισμική ετερότητα. 
 

Γλωσσική και συναισθηματική ενδυνάμωση αλλόγλωσσων μαθητών 

« 
» 

 
Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ από μόνος του δεν είναι αρκετός! 



Διαπολιτισμική ενότητα μέσα από την πολιτισμική ετερότητα. 
 

Γλωσσική και συναισθηματική ενδυνάμωση αλλόγλωσσων μαθητών 

« 
» 

 
Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ από μόνη της  δεν είναι αρκετή! 



Διαπολιτισμική ενότητα μέσα από την πολιτισμική ετερότητα. 
 

Γλωσσική και συναισθηματική ενδυνάμωση αλλόγλωσσων μαθητών 

« 
» 

 
 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ 
 είναι αυτή που σφραγίζει! 



Ευχαριστώ για τη συνεργασία και την 
προσοχή σας! 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία και την 
προσοχή σας! 
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• Μπερερής, Π., (2001) Για μια διαπολιτισμική εκπαίδευση σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία. Αθήνα: Apiroshora 
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Ελληνικά Γράμματα 

• Πανταζής, Β., (1999) Μεταρρυθμιστικές Παιδαγωγικές Αρχές  στη Διαπολιτισμικής 
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία 



 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ 

 

 

  

 ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ   

Σκοπός: χαλάρωση, καθρέφτισμα, δημιουργικό ρίσκο, απομνημόνευση των  

ονομάτων 

            Οδηγίες:  

 Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν κύκλους των 8 – 12 ατόμων. 

 Το πρώτο άτομο μπαίνει στο κέντρο του κύκλου με ένα περπάτημα που το ίδιο 

έχει επινοήσει. Το περπάτημα μπορεί να είναι απλό ή περίπλοκο. Μόλις βρεθεί 

στο κέντρο, κοιτάζει γύρω γύρω τον κύκλο και λέει: «Γεια σας, είμαι η/ο τάδε». 

Έπειτα, επιστρέφει στην άκρη του κύκλου με το ίδιο περπάτημα. 

 Τότε, η υπόλοιπη ομάδα περπατά μαζί στο κέντρο του κύκλου αντιγράφοντας το 

περπάτημα του πρώτου ατόμου. Μόλις βρεθούν στο κέντρο, στρέφονται προς 

τον/την πρώτον/η, που στέκεται στην άκρη του κύκλου, και λένε όλοι μαζί: «Γεια 

σου, τάδε. Είσαι ξεχωριστός/η»! Στη συνέχεια, όλοι μαζί, επιστρέφουν στο 

εξωτερικό του κύκλου με το ίδιο περπάτημα.  

 

 

          

 ΜΑΓΙΚΗ ΛΕΞΗ 

Σκοπός: συγκέντρωση, ακρόαση, ενεργητικότητα, συνοχή ομάδας, δεξιότητες 

αφήγησης 

Οδηγίες: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν κύκλο. Οι 

συμμετέχοντες τείνουν το δεξί τους χέρι με την παλάμη προς τα πάνω προς το 

άτομο στα δεξιά τους. Κρατούν το αριστερό τους χέρι πάνω από το χέρι του ατόμου 

5 – 10 λεπτά 

5 – 10 λεπτά 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 



που βρίσκεται στα αριστερά τους, δείχνοντας με το δείκτη τους προς την ανοιχτή 

παλάμη του. Το πρόσωπο που παίζει κάθε φορά στέκεται στο κέντρο του κύκλου. 

 Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να βρουν μια μαγική λέξη. Μπορεί να είναι 

οποιαδήποτε απλή λέξη όπως παγωτό, κηπουρική, μπλε κλπ. 

 Στη συνέχεια, το άτομο στο κέντρο αρχίζει να αφηγείται μια ιστορία. Όταν 

πει τη μαγική έξη, οι συμμετέχοντες προσπαθούν να αρπάξουν το δάχτυλο 

του ατόμου που βρίσκεται στα δεξιά τους, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθούν 

να τραβήξουν το αριστερό χέρι τους προς τα επάνω, έτσι ώστε να μην πιάσει 

το δάχτυλό τους το άτομο που βρίσκεται στα αριστερά τους. Το κόλπο για το 

άτομο που βρίσκεται στο κέντρο, είναι να εισάγει τη μαγική λέξη στην 

ιστορία με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπλήξει την ομάδα. Το άτομο αυτό μπορεί 

επίσης να προφέρει μια λέξη παραπλήσια με τη μαγική, ώστε να τους 

ξεγελάσει όλους και να αντιδράσουν άκαιρα. 

 Το άτομο που παίζει, διαλέγει στη συνέχεια ένα άλλο άτομο. 

 

 

 ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ …          

 

Σκοπός: φαντασία, χαλάρωση, γέλιο και παιχνίδι, δημιουργικό ρίσκο 

Υλικά: ένα αντικείμενο όπως ένα στυλό ή ένας μαρκαδόρος για κάθε ομάδα 

Οδηγίες: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν κύκλους των 8 – 12 

ατόμων και να ορίσουν έναν αρχηγό σε κάθε ομάδα 

 Ο αρχηγός (Α) κρατά ένα στυλό (ή άλλο αντικείμενο) και λέει: «Αυτό δεν 

είναι στυλό, είναι μία …. (συμπληρώστε το κενό, χτένα για παράδειγμα). Στη 

συνέχεια, χρησιμοποιεί το στυλό σαν χτένα, κάνοντας τις αντίστοιχες 

κινήσεις. 

 Έπειτα, ο αρχηγός δίνει το στυλό στο άτομο που βρίσκεται στα αριστερά του. 

 Το άτομο Β επαναλαμβάνει την επίδειξη της χτένας, αντιγράφοντας την 

κίνηση όσο το δυνατόν καλύτερα, λέγοντας: «Αυτό δεν είναι χτένα. Αυτό 

είναι … ένα ψαλίδι» και επιδεικνύει την κίνηση του ψαλιδιού.  

 Ο Γ επαναλαμβάνει την επίδειξη του ψαλιδιού, λέγοντας: «Αυτό δεν είναι 

ψαλίδι. Αυτό είναι…» και ονομάζει το νέο αντικείμενο κάνοντας τις 

αντίστοιχες κινήσεις. 

 

 ΠΑΣΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΛΑ          

Σκοπός: φαντασία, συγκέντρωση, σύνδεση φαντασίας και φυσικών αισθήσεων 

15 δευτερόλεπτα 

5 – 10 λεπτά 



Οδηγίες: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σταθούν σε κύκλο. Μπορείτε να 

παίξετε αυτό το παιχνίδι σε κύκλους των 8 – 10 ατόμων ή μεγαλύτερους. Ο αρχηγός 

στέκεται έξω από τον κύκλο ή τους κύκλους και δίνει φωναχτά τις οδηγίες. 

 Ο αρχηγός πασάρει μια νοερή μπάλα σε ένα άτομο σε κάθε κύκλο και στη 

στη συνέχεια, λέει: «Σε παρακαλώ περάστε αυτή τη μπάλα σε όλο τον κύκλο. 

Είναι μια πολύ βαριά μπάλα». 

 Αφού η μπάλα περάσει από όλα τα άτομα του κύκλου, ο αρχηγός λέει 

φωναχτά τις αλλαγές στις ιδιότητες της μπάλας. Παράδειγμα: «Η μπάλα 

αρχίζει να γίνεται ελαφρύτερη … τώρα είναι πολύ ελαφριά». Και αναλόγως 

αλλάζει η κίνηση της πάσας της μπάλας. 

 Ο αρχηγός συνεχίζει να αλλάζει τις ιδιότητες της μπάλας μέχρι να δώσει το 

σύνθημα για το τέλος του παιχνιδιού». 

 

 

 

 ΝΑΙ, ΚΑΙ …    

 

Σκοπός: ακρόαση, φαντασία, προσοχή, δεξιότητες αφήγησης, συνοχή ομάδας 

Οδηγίες:  

 Ο Α ξεκινά επινοώντας μια ιστορία. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε ιστορία 

και να αφορά το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον. Αφού κάνει μια εισαγωγή 

στην ιστορία με τρεις ή τέσσερις προτάσεις, ο Α σταματά στο τέλος μιας 

πρότασης. 

 Ο Β συνεχίζει την ιστορία ξεκινώντας με τις λέξεις, «Ναι, και …» και 

εξακολουθεί την αφήγηση χρησιμοποιώντας το ίδιο πρόσωπο, 

προσθέτοντας τρεις ή τέσσερις προτάσεις. 

 Ο Γ συνεχίζει την ιστορία λέγοντας «Ναι, και …», προσθέτει το δικό του 

κομμάτι στην ιστορία και σταματά στο τέλος μιας πρότασης. 

 

 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ 

 

 

Σκοπός: αφήγηση ιστορίας, προσωπική παρουσία, ακρόαση, συγκέντρωση 

Οδηγίες: Ξεκινήστε με μια γραμμή από 5 παίκτες που στέκονται δίπλα – δίπλα με 

την πλάτη τους στο ακροατήριο. Σε αυτή τη δραστηριότητα, κάθε παίκτης αφηγείται 

μια ιστορία, όταν αντικρίζει το ακροατήριο. 

ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟ 

 15 λεπτά 

5 – 10 λεπτά 



 Όταν ο πρώτος παίκτης (Α) αντικρίσει το ακροατήριο, πρέπει να αρχίσει να 

αφηγείται μια ιστορία. Μπορεί να είναι μια αληθινή ιστορία από τη ζωή του, 

μια φανταστική ιστορία ή ένα λαϊκό παραμύθι.  

 Όταν ο δεύτερος παίκτης (Β) στραφεί προς το ακροατήριο, διακόπτει τον Α 

σαν να μη μιλάει καν και ξεκινά να αφηγείται τη δική του ιστορία. 

 Ο Α σταματά την αφήγηση στη μέση και γυρίζει την πλάτη του στο 

ακροατήριο. 

 Όταν ο Α επιλέξει να αντικρίσει και πάλι το ακροατήριο, συνεχίζει τη δική 

του ιστορία από εκεί που την άφησε και συνεχίζει μέχρι κάποιος άλλος 

παίκτης να γυρίσει και να τη διακόψει. Στο τέλος, θα έχετε 5 παράλληλες, 

άσχετες μεταξύ τους ιστορίες, με διακεκομμένη αφήγηση. 

 

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Σκοπός: να μάθουν να χρησιμοποιούν το σώμα τους με σκοπό την παρουσίαση μιας 

ιδέας ή ενός συναισθήματος 

Οδηγίες: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να χωριστούν σε ομάδες των 5 ή 6 

ατόμων. Κάθε ομάδα θα είναι μια οικογένεια. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας 

είναι να βγάλετε νοερά φωτογραφίες των οικογενειών. 

 Δώστε σε κάθε ομάδα 2 καρέκλες, οι οποίες θα χρησιμεύσουν ως το πλαίσιο 

της φωτογραφίας. Ζητήστε από τις ομάδες να μπουν στα πλαίσιά τους, για 

να δημιουργήσουν μια οικογενειακή φωτογραφία. 

 Ζητήστε από κάθε ομάδα να απεικονίσει ένα συγκεκριμένο είδος 

οικογένειας: την ανέμελη οικογένεια, την εξαγριωμένη οικογένεια, τη 

δεμένη οικογένεια, την αλαζονική οικογένεια κλπ. 

 Βεβαιωθείτε ότι η τελευταία πόζα κάθε ομάδας είναι θετική. 

 

 ΣΜΙΛΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

            Σκοπός: Να εκφράσουν συναισθήματα δημιουργώντας γλυπτά με το σώμα. 

Οδηγίες: Οι μέθοδοι σχηματισμού ενός αγάλματος είναι τρεις. 

1. Ο Α ζητά την άδεια να αγγίξει τον Β και στη συνέχεια βάζει τον Β απαλά στη 

θέση που θέλει να πάρει. 

2. Ο Α ζητά από το Β να μιμηθεί τη στάση και την έκφραση του προσώπου του 

Α. 

3. Ο Α κινεί το σώμα του Β τραβώντας ένα νοερό κορδόνι, το οποίο είναι 

δεμένο στα χέρια, τα πόδια του Β, κλπ. 

Αφού παρουσιάσετε τη διαδικασία σμίλευσης, ζητήστε από τα ζεύγη να αποφασίσουν 

ποιος θα είναι ο Α και ποιος ο Β και πείτε στον Α το συναίσθημα που θέλετε να αποδώσει.    

10 – 15 λεπτά 

15 λεπτά 
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