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Τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί οργανώθηκαν και έδρασαν 
εντός της σχολικής μονάδας για τη δική τους μάθηση.

Επιμόρφωση:

Ενσυναίσθηση-Μαρία Ηρακλέους

Φορώντας τα παπούτσια του άλλου-Μαρίνα Κατσαρή

Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας-Σώτος Βοσκαρίδης

Αναστοχαστικές συναντήσεις:

Με την υποστηρίκτρια του προγράμματος Μαρία Ηρακλέους

Με την επιθεωρήτρια του σχολείου μας κα Μαρία Αγγελίδου

Μεταξύ του προσωπικού του σχολείου

Μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας:

για τη «θεωρία του νου», το πείραμα «απροσδόκητης μετατόπισης» και την ενσυναίσθηση.

Χρήση εργαλείων τεκμηρίωσης (πχ. Κοινωνιογραμμα, τεστ κλπ)

Διερεύνηση της οπτικής όλων των εμπλεκομένων (παιδιών, γονιών) 

Συνδιδασκαλίες



Πορεία κατά την εφαρμογή του 
Προγράμματος Ε.Μ. 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ:

Εργαλεία

Παρατήρηση

ΔΡΑΣΗ:

Στοχευμένη

Συνειδητή 
Συστηματική

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Παιδιά

Εκπαιδευτικοί 

Γονείς



Παράδειγμα 1

Ανάγκη θεώρησης 
των πραγμάτων 
από άλλη οπτική

Παιδική 
λογοτεχνία 

«Ο εγωιστής 
γίγαντας»

«On the trail”

Δεν βιάζονται να 
βγάλουν 

συμπεράσματα 
και περιμένουν να 
καταλάβουν τους 

λόγους που 
συμβαίνει κάτι



Μπαίνω στα παπούτσια του άλλου

Ο εγωιστής γίγαντας από άλλη οπτική



Μπαίνω στα παπούτσια του άλλου

Σχέδιο μαθήματος 
Ευρωπαϊκού προγράμματος 

DIALLS: 

«On the Trail»

Debate:

Να συγχωρήσουμε τη γάτα 

ή όχι;

Μπαίνω στα παπούτσια του άλλουΜπαίνω στα παπούτσια του άλλου



Παράδειγμα 2

Συζήτηση για το 
σεμινάριο 

«Εναλλακτικοί 
τρόποι 

διδασκαλίας»

Εργαστήρι 
γελοιογραφίας

Ηθική 
Γελοιογραφίας:

Τα παιδιά προσέχουν να 
μην προσβάλλουν με τα 

αστεία τους και με τις 
ζωγραφιές τους



Σεμινάριο Γελοιογραφίας για 
εκπαιδευτικούς



Εργαστήρι Γελοιογραφίας με τον γελοιογράφο BOSS



Γελοιογραφίες παιδιών



Εμπλοκή με άλλα γνωστικά αντικείμενα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:

Το οικοσύστημα του δάσους

Το πολύτιμο νερό



Αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν
στο σχολείο για τους εκπαιδευτικούς

• «Αντιμετωπίζω πλέον την ενσυναίσθηση ως στάση ζωής»

• «Έμαθα να μπαίνω στη θέση των μαθητών μου και να κατανοώ τυχόν 
μη αποδεκτές συμπεριφορές».

• «Σέβομαι  την προσωπικότητα των μαθητών μου και τη 
διαφορετικότητα τους προσπαθώντας να τους φέρομαι πάντα με 
ενσυναίσθηση, εφαρμόζοντας διδακτικές προσεγγίσεις που 
ικανοποιούν όλους τους τύπους νοημοσύνης».

• «Γίνομαι πρότυπο ενσυναίσθησης για τους μαθητές μου και 
διαχειρίζομαι εντάσεις με ανεκτικότητα και υπομονή».

• «Έχει βελτιωθεί η σχέση  με τους μαθητές μου και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα είναι καλύτερα».

• «Ενεργώ στοχευμένα με συγκεκριμένες δράσεις βασιζόμενη σε 
επιστημονικά κριτήρια: πείραμα απροσδόκητης μετατόπισης, 
κοινωνιόγραμμα».



Τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί οργανώθηκαν και έδρασαν 
εντός της σχολικής μονάδας για την μάθηση των μαθητών τους.

Εμπλοκή των γονιών στο 
πρόγραμμα(Εργαστήρια

με γονείς και παιδιά, 
σημειώματα στους 

γονείς)

Παιχνίδι (γνωριμίας, 
αναγνώρισης 

συναισθημάτων και 
συνεργασίας)

Διασύνδεση με τομείς 
του αναλυτικού και 

γνωστικά αντικείμενα

Εφαρμογή μαθήματος 
ευρωπαϊκού 

προγράμματος:

Παραμύθι «On the trail» 

Θεατρικές συμβάσεις

Δημιουργία κέντρων 
μάθησης



Παράδειγμα 1

Η σκάλα της 
ενσυναίσθησης

Γνωριμία του 
εαυτού μας και 

των άλλων

Νοιάζονται για τους 
συμμαθητές τους και 
ενδιαφέρονται για τα 
συναισθήματα τους.



Η αυτεπίγνωση ως προϋπόθεση ενσυναίσθησης

Κατασκευές



Η αυτεπίγνωση πηγή ενσυναίσθησης

Εφημερίδα: «Ο εαυτός μου»

Η αυτεπίγνωση ως προϋπόθεση ενσυναίσθησης



Η γνωριμία των άλλων και
η κατανόηση των συναισθημάτων τους

προϋπόθεση  ενσυναίσθησης

Ρόλος στον τοίχο

Η γνωριμία των άλλων και
η κατανόηση των συναισθημάτων τους

ως προϋπόθεση  ενσυναίσθησης



Η αναγνώριση, η έκφραση και η κατανόηση
συναισθημάτων προϋπόθεση για ενσυναίσθηση.

Δημιουργία  κέντρου μάθησης  Συναισθημάτων                         

Η αναγνώριση, η έκφραση και η κατανόηση
συναισθημάτων ως προϋπόθεση για ενσυναίσθηση.



Η αναγνώριση, η έκφραση και η κατανόηση
συναισθημάτων προϋπόθεση για ενσυναίσθηση.

Κατασκευές

Η αναγνώριση, η έκφραση και η κατανόηση
συναισθημάτων ως προϋπόθεση για ενσυναίσθηση.



Η αναγνώριση, η έκφραση και η κατανόηση
συναισθημάτων προϋπόθεση για ενσυναίσθηση.

Η αναγνώριση, η έκφραση και η κατανόηση
συναισθημάτων ως προϋπόθεση για ενσυναίσθηση.

Πότε νιώθω χαρά και άλλα συναισθήματα



Εμπλοκή γονιών 
(Εργαστήρι 

Συναισθημάτων)

Οι γονείς δεν  έδιναν  
σημασία στη 

συναισθηματική  
εκπαίδευση  των 

παιδιών τους και δεν  
ασχολούνταν με το θέμα 

της ενσυναίσθησης

Εφαρμόζουν 
δραστηριότητες για 

αναγνώριση-κατανόηση 
συναισθημάτων και 

συνεχίζουν τους στόχους 
του προγράμματος στο 

σπίτι 

Παράδειγμα 2



Παράδειγμα 2: Η αναγνώριση, η έκφραση και η κατανόηση
συναισθημάτων ως προϋπόθεση για ενσυναίσθηση.

Εργαστήρι συναισθημάτων με γονείς και παιδιά με τη Δρ Μαρία Ηρακλέους



Η αναγνώριση, η έκφραση και η κατανόηση
συναισθημάτων προϋπόθεση για ενσυναίσθηση.
Η αξιολόγηση των παιδιών



Η γνωριμία των άλλων και
η κατανόηση των συναισθημάτων τους

ως προϋπόθεση  ενσυναίσθησης

Παιχνίδια γνωριμίας







Σημειώματα προς τους γονείς



Εφημερίδες ενσυναίσθησης



Εφημερίδες ενσυναίσθησης



Παράδειγμα 3

Πείραμα 
απροσδόκητης 

μετατόπισης

Ευκαιρίες για 
υπόδηση ρόλων

Υποδύονται με 
μεγαλύτερη 

ευκολία ρόλους 
και 

αυτοσχεδιάζουν. 



Πείραμα απροσδόκητης μετατόπισης





Μπαίνω στα παπούτσια του άλλου

Ευκαιρίες για υπόδηση ρόλων 

Ανίχνευση σκέψης                                              Παγωμένη εικόνα

Μπαίνω στα παπούτσια του άλλου



Μπαίνω στα παπούτσια του άλλου

Ευκαιρίες για υπόδηση ρόλων 

Διάδρομος σκέψης                           Εισαγωγικό παιχνίδι

Μπαίνω στα παπούτσια του άλλου



Μπαίνω στα παπούτσια του άλλου

Ευκαιρίες για υπόδηση ρόλων 

Οι δύο κύκλοι                              Καυτή καρέκλα

Μπαίνω στα παπούτσια του άλλου



Παράδειγμα 4 
Πώς οι δραστηριότητες αποτελούν τεκμήριο για οργάνωση 

άλλων δράσεων

Εφημερίδα:

«Ο εαυτός 
μου»

Δημιουργία 
κλίματος 

εμπιστοσύνης 
στην τάξη

Οι συγκρούσεις 
επιλύονται μέσα 
από το πρίσμα 

της 
ενσυναίσθησης



Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 

Εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης του θυμού



Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 
Σεβασμός στους κανόνες.

Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 

Παιχνίδια Συνεργασίας 

Παιχνίδι ενίσχυσης αυτοεκτίμησης 



Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 
Σεβασμός στους κανόνες.

Διερεύνηση στα μαθηματικά

(σε ζευγάρια)

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος

Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 



Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 
Σεβασμός στους κανόνες.

Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 



Παρατήρηση: Ένα 
παιδί έρχεται 

στενοχωρημένο στο 
σχολείο

Συναισθηματική 
ταύτιση-

Ενσυναίσθηση

Η συναισθηματική 
ταύτιση ως πτυχή 

της ενσυναίσθησης

Λειτουργία κουτιού 
αναμνήσεων

Παράδειγμα 5



Συναισθηματική ταύτιση με ένα άλλο άτομο 
και ενσυναίσθηση

Παρηγοριά



Συναισθηματική ταύτιση με ένα άλλο άτομο 
και ενσυναίσθηση

Κουτί αναμνήσεων



3 Απριλίου: Τα παιδιά δίνουν μια αγκαλιά στον 
Κωνσταντίνο που πέθανε ο παππούς του.



Παράδειγμα 6

Κοινωνιόγραμμα

Ετικετοποίηση

Αποφεύγουν να 
χρησιμοποιούν αρνητικά 

επίθετα για τους συμμαθητές 
τους και περιορίζονται να 

περιγράφουν μόνο την 
πράξη



Στοχευμένες δράσεις

Κοινωνιόγραμμα Ετικετοποίηση

άτακτος



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΑΙΔΙΑ-ΓΟΝΕΙΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ



Αυξήθηκαν τα περιστατικά ενσυναίσθησης που εντοπίζουν
οι φρουροί της ενσυναίσθησης.

21 Φεβρουαρίου: Η Χρύσα βοηθά τη Φωτεινή να τελειώσει το σχέδιο.



25 Φεβρουαρίου: Ο Ορέστης είναι μόνος του και η Εβελίνα παίζει μαζί 
του.



14 Μαρτίου: Ο Κωνσταντίνος έδωσε στον Μάριο το παιχνίδι που ήθελε.



19 Μαρτίου: Ο Δημήτρης έδωσε τη σειρά του στον 
Αλέξανδρο.



Αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν
στο σπίτι από τους γονείς



Αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν στο σπίτι
από τους γονείς

Αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν
στο σπίτι από τους γονείς



Αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν στο σπίτι
από τους γονείς

Αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν
στο σπίτι από τους γονείς



Εργασίες των παιδιών



Εργασίες των παιδιών



Εργασίες των παιδιών



Εργασίες των παιδιών



Εργασίες των παιδιών



Ανέκδοτες καταγραφές




