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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Συνοπτική αιτιολόγηση του θέματος: 

Ο εαυτός μου αυτός ο… άγνωστος 

Πρόκειται για μια βιωματική έρευνα με θέμα την εύθραυστη ψυχολογία 

του εφήβου. 

Ο κόσμος στον οποίο ζει και μεγαλώνει ένας έφηβος σήμερα 

δεν παρέχει πάντα τις εγγυήσεις για την ασφαλή και ομαλή 

μετάβασή του από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Συχνά, 

το ίδιο το άτομο θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. 

Καλούνται λοιπόν οι ίδιοι οι έφηβοι να λάβουν ενεργό μέρος 

στην προάσπιση της υγείας τους. Βασική προϋπόθεση, να 

έχουν λάβει την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση που χρειάζονται 

για να κατακτήσουν την ψυχική τους ισορροπία και να 

ενταχθούν ικανοποιητικά στην κοινωνία. 

 

Είναι πολύ σημαντικό να αγαπάμε τον εαυτό μας και να είμαστε φίλοι 

μαζί του. Άλλωστε όλοι έχουμε μια ξεχωριστή αξία την οποία συνήθως 

αγνοούμε. 

 θα ψάξουμε λοιπόν να βρούμε την ατομική μας ταυτότητα 

(«ποιος είμαι») και θα αναζητήσουμε τεχνικές αυτοϋποστήριξης. 

 Στη συνέχεια θα εξασκηθούμε σε τρόπους επίλυσης 

συγκρούσεων που μας απασχολούν στην καθημερινότητα (με 

συμμαθητές, γονείς, καθηγητές κλπ)καλλιεργώντας την 

αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητά μας. 

 Σ’αυτή τη διαδικασία αναδύονται συνήθως συναισθήματα που 

δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε προς όφελός μας (δικό μας 

και του κοινωνικού συνόλου). Εμείς θα τα «θερμομετρήσουμε» 

και θα τους επιτρέψουμε την ελεύθερη έκφραση… 



 Τέλος θα γνωρίσουμε διάφορους τρόπους  λήψης αποφάσεων 

και θα επιλέξουμε εκείνον που ταιριάζει στις δικές μας αξίες ζωής 

και που μας επιτρέπει να την απολαμβάνουμε  αντιμετωπίζοντας, 

αποτελεσματικά και με τις δικές μας δυνάμεις, τους κινδύνους 

που μας περιβάλλουν. 

Κι όλα αυτά μέσα από παιδαγωγικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, 

καλλιτεχνική δημιουργία (ζωγραφική, σχέδιο, κολάζ) και οραματισμούς. 



 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΝΕΦΕΛΗ 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΑΝΟΣ 

ΥΠ. Η/Υ : ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΕΛΧΑ ΕΛΕΝΑ 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΥΠ. Η/Υ : ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ : ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΣΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ : ΚΟΥΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ 

ΥΠ. Η/Υ : ΠΑΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ : 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΩΡΑΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ : ΠΑΥΛΟΥ ΙΝΑ 

ΥΠ. Η/Υ : ΣΙΑΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑ 



ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ :  ΤΣΙΤΣΕ ΕΙΡΗΝΗ 



  

 

Σκοπός έρευνας, ερευνητικά ερωτήματα: 

 

 Να αναζητήσουν οι μαθητές την ατομική τους ταυτότητα 

καθώς και τεχνικές αυτοϋποστήριξης. ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ; 

 

 Να εξασκηθούν σε τρόπους επίλυσης συγκρούσεων που 

τους απασχολούν στην καθημερινότητα (με συμμαθητές, 

γονείς, καθηγητές) καλλιεργώντας αυτοπεποίθηση και 

αποφασιστικότητα. ΠΩΣ ΕΠΙΛΥΩ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ; 

 

 

 Να εκφράσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρησης 

συναισθημάτων προς όφελος δικό τους και του κοινωνικού 

συνόλου. ΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΩ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΑ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ; 

 

 Να γνωρίσουν διάφορους τρόπους λήψης αποφάσεων, ώστε 

να επιλέγουν εκείνους που κάθε φορά ταιριάζουν στις αξίες 

ζωής τους και τους επιτρέπουν να την απολαμβάνουν, 

αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά με τις δικές τους δυνάμεις, 

τους κινδύνους που τους περιβάλλουν. ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΩ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ; 

 

 



 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

συν. power point 

περιγραφή διαδικασιας.pptx 



 

 

Συμβόλαιο 

οι κανόνες της ομάδας είναι : 

 

1. Σοβαρή και σεβαστή αντιμετώπιση απέναντι στους 

λόγους των υπολοίπων μελών 

2. Ευγένεια, κατανόηση και συνεργασία μεταξύ μελών 

3. Τυπικοί και συνεπείς στα καθήκοντά μας 

4. Δεν κατακρίνουμε τις απόψεις των υπολοίπων μελών 

5. Συνεισφορά αρκετών μελών στην επαναφορά και την 

οργάνωση της τάξης πριν και μετά το μάθημα 

 



 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 
συν. Power point 

θεωρητικά.pptx 

 



 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

(συν. power point) 

1.Πορεια Ζωης..pptx 

2.Ερωτήσεις και Συμπεράσματα..pptx 

3.Ποσοστά και Σχεδιασμός (part 1)..pptx 

4.Ποσοστά και Σχεδιασμός (part 2)..pptx 



 

Συμπεράσματα: 

       :  

 Αποκτήσαμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό μας καθώς 

και για τους παράγοντες που μας επηρεάζουν 

 αναπτύξαμε δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης και επίλυσης 

συγκρούσεων 

 καλλιεργήσαμε στάσεις και συμπεριφορές που θα μας  επιτρέψουν να 

αποκτήσουμε αυτονομία 

 συνειδητοποιήσαμε  τις επιρροές που δεχόμαστε 



 

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ 

συν. power point 

σκηνοθέτες.pptx 

 

Τέχνημα : 

 Δημιουργία θεατρικού δρώμενου. 

 Σύνταξη προσωπικού ημερολογίου συναισθημάτων, 

καταγραφή προσωπικής εξέλιξης. 

 

βιβλιογραφία:  

 

Βασική πηγή ήταν το Εκπαιδευτικό υλικό αγωγής υγείας 

«Στηρίζομαι στα πόδια μου» το οποίο αξιοποιήθηκε με την  

Ομαδοσυνεργατική –  βιωματική μέθοδο και πιο συγκεκριμένα : 

 Ασκήσεις ελεύθερου συνειρμού 

 Παιχνίδια ρόλων 

 Καλλιτεχνική δημιουργία 

 Παιδαγωγικά παιχνίδια 

 Οραματισμός 

 

Ινστιτούτο κινήτρων αγωγής και επικοινωνίας :  

«μάθε να παραδέχεσαι, να ενθαρρύνεις, να πειθαρχείς και να 

σέβεσαι τον εαυτό σου και τους άλλους» 

«γονείς και έφηβοι-από τις συγκρούσεις στη συνεργασία» 



ΥΠΕΠΘ : 

«όταν τα πράγματο στο σχολείο αγριεύουν» 

«επιθετικότητα στο σχολείο, προτάσεις για πρόληψη και 

αντιμετώπιση» 

Xορχέ Μπουκάι : να σου πω μια ιστορία 

 

 


