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Βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης

• Οι άξονες: Ενσυναίσθηση – Διαφορετικότητα.

• Ο ΣΤΟΧΟΣ: Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, η οποία θα
ανοίξει τον δρόμο για την αποδοχή της διαφορετικότητας.

• Το περιεχόμενο: Αναλογικές και ψηφιακά επαυξημένες
δράσεις που εμπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται, έτσι
ώστε να παρουσιάζουν συνοχή και συνάφεια.

Ερευνητικά ερωτήματα
• Η ΣΝ μπορεί εν τέλει να καλλιεργηθεί στα παιδιά, όπως

υποστηρίζει ο Goleman;
• Ένα πρόγραμμα ΣΝς που συνδυάζει αναλογικές και

ψηφιακά επαυξημένες δράσεις, οι οποίες εκ προοιμίου
αυξάνουν την εμπλοκή, θα αποδειχθεί άραγε
αποτελεσματικό;



Οι δραστηριότητες της παρέμβασης



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Αρχική αξιολόγηση (μέσω συνέντευξης), για να ανιχνευθεί το τι 

αντιλαμβάνονται τα παιδιά από μια συγκινησιακά φορτισμένη ιστορία



1α) Αφήγηση του ψηφιακού βιβλίου «Η παλέτα των 
συναισθημάτων»

http://www.flipsnack.com/my-flipbooks/details?flip=ftu9wjijo

Στόχος: Να έρθουν σε επαφή με ένα βασικό λεξιλόγιο
συναισθημάτων και να το καταγράψουν με την τεχνική της
ιδεοθύελλας (brainstorming).



1β) Μεταφορά των λέξεων που περιγράφουν 
συναισθήματα στο διαδικτυακό εργαλείο WordArt: 

https://wordart.com/

Στόχος: Να εντοπιστούν οι συχνόχρηστες λέξεις των παιδιών
γύρω από τα συναισθήματα και να εμπλουτιστούν με νέες. Έτσι τα
παιδιά θα διευρύνουν το βασικό λεξιλόγιο συναισθημάτων, που
είναι απαραίτητο για τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν.



2) Παιχνίδι ρόλων Νο 1: «Ο τροχός των 
συναισθημάτων»

Στόχος: Να καταγράψουν και να χρωματίσουν ανά ομάδα διάφορα
συναισθήματα. Κατόπιν, να τα παρουσιάσουν με παντομίμα.
Έτσι θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις της μη λεκτικής
επικοινωνίας που αποτυπώνονται στην έκφραση του προσώπου, τη
στάση του σώματος κλπ.



3) Παιχνίδι ρόλων Νο 2: «Πίσω από μια κορνίζα»
α) Κάθε ομάδα επινοεί μια 
ιστορία συγκινησιακά 
φορτισμένη. Κατόπιν, κάθε παιδί 
στέκεται πίσω από μια άδεια 
κορνίζα κι ένα άλλο το 
φωτογραφίζει.

β) Στο τέλος, ο εκπρόσωπος της 
ομάδας καταγράφει την ιστορία
τους.

Στόχος: Να εντάξουν διάφορα συναισθήματα (χαρά, λύπη, 
φόβο, αγωνία, εμπιστοσύνη...) σε ένα σενάριο, δηλαδή στην 
περίσταση επικοινωνίας που συνήθως συναντώνται. 



Ανατροφοδότηση της προηγούμενης 
δραστηριότητας

O/Η εκπαιδευτικός μεταφέρει τις φωτογραφίες με τα
«πορτρέτα» των παιδιών και τις προτάσεις που
κατέγραψαν στο πρόγραμμα Photostory 3. Έτσι
οπτικοποιεί το σενάριο κάθε ομάδας.

Αυτή τη φορά τα παιδιά θα συναποφασίσουν κατά
πόσο οι συναισθηματικές καταστάσεις που
περιέγραψαν γραπτά, αποδίδονται ικανοποιητικά
από την έκφρασή τους στα πορτρέτα.



4α) 1η Φάση: «Τα έργα Τέχνης και τα μουσικά έργα 
αποκαλύπτουν συναισθήματα» 

Στόχοι: α) Να συσχετίσουν τη μουσική με την εικόνα που τη
συνοδεύει, διαπιστώντας έτσι ότι πολλές φορές και η μουσική μας
δημιουργεί συναισθήματα και
β) Να ανιχνεύσουν το συναίσθημα που μας δημιουργούν διάσημοι
πίνακες Ζωγραφικής, να προσπαθήσουν να τους δώσουν ένα
ταιριαστό όνομα και να διαπιστώσουν αν έπεσαν μέσα.



4β) 2η Φάση: «Τα έργα Τέχνης και τα μουσικά έργα 
αποκαλύπτουν συναισθήματα»

Στόχος: Να μπουν σε «ενσυναισθητική κατάσταση» μέσα από
τους πίνακες ζωγραφικής που επεξεργάστηκαν, δηλαδή να
υποθέσουν πώς μπορεί να αισθανόταν ο καλλιτέχνης ή οι
ήρωες που αναπαριστά, ερμηνεύοντας κατά κάποιο τρόπο,
αυτό που φαίνεται άμεσα ή έμμεσα.



5) Αναλογικό παιχνίδι «Αλυσίδα» 
(Βρες σε τι μοιάζεις με τον διπλανό σου ή σε τι 

διαφέρεις από αυτόν)

Στόχος: Να εστιάσουν στις δικές τους ορατές και μη
ομοιότητες και διαφορές, έτσι ώστε να αντιληφθούν
ότι οι άνθρωποι μεταξύ μας μοιάζουμε αλλά και
διαφέρουμε ταυτόχρονα.



5) «Μονοχρωμία ή πολυχρωμία;»
Ζωγραφική στον διαδραστικό πίνακα με το msPaint

Στόχος: Να συγκρίνουν μία μονοχρωματική με μία όμοια αλλά πολύχρωμη
εικόνα και να αποφασίσουν ποια προτιμούν.
Έτσι, να οδηγηθούν έμμεσα στο συμπέρασμα ότι η πολυχρωμία, η οποία
παραπέμπει και στη διαφορετικότητα, κάνει τα πράγματα πιο όμορφα.



6) Αναλογικό παιχνίδι: «Πολλά παράθυρα-
Διαφορετικές οπτικές»

Στόχος: Να αντιληφθούν με έμμεσο τρόπο ότι το πώς
«βλέπουμε» τα πράγματα και πώς τα ερμηνεύουμε, εξαρτάται
από την οπτική γωνία που τα εξετάζουμε κάθε φορά.

α) Τα παιδιά, ανά δύο, 
παρατηρούν από 
διαφορετικά 
ανοίγματα του κουτιού 
ένα κρυμμένο παιχνίδι.

β) Στη συνέχεια, κάθε 
παιδί προσπαθεί να 
ζωγραφίσει αυτό που 
είδε.

γ) Το παιχνίδι
αποκαλύπτεται.



7) «Διαφορετικά κομμάτια – ένα σύνολο»
http://www.jigsawplanet.com/

Στόχος: Να επεκτείνουν την προηγούμενη διαπίστωση παίζοντας, δηλαδή
να αντιληφθούν ότι η σύνθεση των επιμέρους κομματιών (του παζλ στην
προκειμένη περίπτωση), οδηγεί σε μια ολότητα που μπορεί να έχει
ενδιαφέρον, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη ζωή.



8α) Παιδαγωγική αξιοποίηση του βίντεο: 
«Τα γυαλιά της Διαφορετικότητας»
https://www.youtube.com/watch?v=IaW8e9uNDsM

Στόχος: Να έρθουν σε επαφή με ομάδες ατόμων που ορίζονται ως
«διαφορετικοί» (ως προς τη φυλή, το χρώμα, την αναπηρία κλπ) και να
εστιάσουν ιδιαίτερα στη δική τους διαφορετικότητα ως προς τις δεξιότητές
τους.



8β) Συγγραφή ομαδικής ιστορίας με τίτλο: 
«Δύο εντελώς διαφορετικά ζώα κάνουν κάτι μαζί»

Στόχος: Να «πιστέψουν» στη δυνατότητα αρμονικής συνύπαρξης
των διαφορετικών και να αναζητήσουν τέτοιους τρόπους,
προβάλλοντας τις δυνατότητές τους στον κόσμο των ζώων, με τα
οποία είναι εξοικειωμένα μέσω των παραμυθιών.


