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Θεματική Ομίλου: Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο μέσω 

ποικίλων δραστηριοτήτων (βιωματικά παιχνίδια, δραματοποίηση, αφήγηση παραμυθιών, ζωγραφική, 

κατασκευές, μουσική κ.α.) 

 

Τάξεις: Α’& Β’ 

 

Η συλλογικότητα και η αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα σε τόσο διαφορετικούς ανθρώπους και 

πολιτισμούς αποτελούν μία από τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Το σχολείο οφείλει να προετοιμάσει 
τους μελλοντικούς πολίτες με τα κατάλληλα εφόδια, σεβόμενο τις ετερότητες και εστιάζοντας στην 

κοινωνική συνοχή, στην ισότητα στις ευκαιρίες και τη δικαιοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, το σχολείο 

καλείται να αναπτύξει τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και να αποτελέσει ένα 
σχολείο για όλους. Ταυτόχρονα, η γνώση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, 

ομαδικότητας, αναγνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων, αποδοχή και σεβασμός της 

διαφορετικότητας θεωρούνται ουσιώδη για τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 

(Χατζηχρήστου 2011). 
 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν ένα εξίσου σημαντικό θέμα για την ανάπτυξη του παιδιού, γιατί 

συντελούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, διαρκούν για όλη τη ζωή του και είναι 
απαραίτητες για να μπορέσει να γίνει μέλος μιας ομάδας. Η αυτό-εικόνα των παιδιών και η ενίσχυση 

της αυτό-εκτίμησής τους  είναι συνδεδεμένες με τις κοινωνικές δεξιότητες και την προσπάθειά του 

για ενσωμάτωση στο κοινωνικό του περιβάλλον. 

 
Η διαμόρφωση μιας ατμόσφαιρας αμοιβαίου σεβασμού καθώς και η διαμόρφωση ενός θετικού 

κλίματος στη σχολική κοινότητα διευκολύνουν τόσο τη μαθησιακή διαδικασία όσο και τη γενικότερη 

προσαρμογή των μαθητών στη σχολική ζωή αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο 
(Χατζηχρήστου, Λαμπροπούλου & Λυκιτσάκου 2004, Hatzichristou, Lampropoulou & Lykitsakou 

2006). Επομένως, αναδεικνύεται η αξία οργανωμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες στοχεύουν στη 

δημιουργία θετικού κλίματος, στην ομαδικότητα αλλά και στην ατομική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 
των παιδιών. 

 

 

Σκοποί και Στόχοι 

 Γνώση της σωστής επικοινωνίας, συνεργασίας, ομαδικότητας και σεβασμός της δικής τους 

γνώμης καθώς και της γνώμης του άλλου, 

 Αναγνώριση, αποδοχή, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων, ευχάριστων και 

δυσάρεστων, τόσο των δικών τους όσο και των άλλων, 

 Ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους (αναγνώριση θετικών στοιχείων του εαυτού μας), 

 Αντιμετώπιση καταστάσεων άγχους (στρες και τις καταστάσεις που το προκαλούν)  και 

στρατηγικών αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων, 

 Αναγνώριση των βασικών συναισθημάτων : φόβος, λύπη, χαρά, θυμός και σωστός  χειρισμός 

των αρνητικών τους συναισθημάτων, 

 Διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, και 

 Διαφορετικότητα και πολιτισμός (αποδοχή και αναγνώριση της έννοιας της διαφορετικότητας 

ως προς το φύλο, τον πολιτισμό κτλ) και ομοιότητες μεταξύ αυτών. 
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Διδακτικό Υλικό (ενδεικτικά) 

● Ένα διαφορετικό σχολείο: το σχολείο που νοιάζεται και φροντίζει, Τμήμα Αγωγής Υγείας, 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 

● Σχολική και κοινωνική ζωή, Οδηγός εκπαιδευτικού για την πιλοτική εφαρμογή, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2011 

● Η παλέτα των συναισθημάτων, Έρα Μουλάκη, Εκδόσεις Κέδρος 

● Τα συναισθήματά μου κι εγώ, Χόλντε Κρόιλ, Εκδόσεις Ψυχογιός 
● Η πεισματάρα, Καμαράτου Γιαλλούση Ειρήνη, Εκδόσεις Ψυχογιός 

● Τα συναισθήματα πάνε στο νηπιαγωγείο, Φρίντα Καλαντζή, Εκδόσεις Άγκυρα 

● Το νησί των συναισθημάτων, Μάνος Χατζιδάκις 

 

 

Παραδοτέα: Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν, θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του 

Σχολείου και θα παρουσιαστούν είτε σε αφίσα- poster είτε σε  παρουσίαση ppt. 
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