
Ζω καλύτερα 
Ψυχική υγεία 
Το σπίτι των 

παιδιών           



Ενότητα 1: Τι χρειάζεται η ομάδα;







Ενότητα 2: Το σπίτι των παιδιών. Τι πρέπει 
να έχει αυτό το σπίτι;



Τα παιδιά ζωγράφισαν διάφορα σπίτια.







Ενότητα 3 : Πώς να διώξω την επιθετικότητα - 
Talk show- συμπεράσματα - οδηγίες - σημαντικές 
λέξεις



Έγινε talk show συζήτηση. Ο καθένας είχε το 
ρόλο του. Γονέας, δάσκαλος, μαθητής, 
δημοσιογράφος. Βγήκαν διάφορα 
συμπεράσματα.





Παιχνίδι των λέξεων





Βρήκαμε τις αιτίες της επιθετικότητας



Βρήκαμε τις λύσεις της επιθετικότητας



Ενότητα 4 : «Το χαλί των συναισθημάτων». Όλα 
τα συναισθήματα και τα θετικά και τα αρνητικά.







Ενότητα 5 : Πώς εκφράζω τον θυμό μου; Πώς θα 
έπρεπε να τον εκφράσω; Πώς να τον χειριστώ; 
Περιπτώσεις παιδιών που θυμώνουν.



Σκηνές θυμού 

Μπαίνω στο ρόλο. Τι συμβαίνει; 

Πώς θα βρεθεί η λύση; 



Τα παιδιά έπαιξαν τους ρόλους και 
προσπάθησαν να δώσουν εξήγηση και λύση 
στην κατάσταση.



Ενότητα 6 : Ποια λόγια με πληγώνουν; Πώς μπορώ να τα 
αντιμετωπίσω; Λέξεις που με πληγώνουν. Για ποιο χαρακτηριστικό 
μου είμαι περήφανος για τον εαυτό μου και θέλω να το ξέρουν όλοι; 
- Φιλία.



Λόγια που πληγώνουν









Γιατί είμαι περήφανος;





Ενότητα 7 : Τι φοβάμαι; Το εκφράζω. 
Ο φόβος δεν είναι ντροπή.





Ο φόβος δεν είναι ντρόπη

Ποια είναι η συμβουλή της γιαγιάς;



Ενότητα 8 : Είναι καλύτερα να είμαι 
μόνος μου; Να μην με ακούει κανείς;

Ο καθένας με ανοιχτό μικρόφωνο 
μιλούσε στο webex και δεν τον 
άκουγε κανείς. Όλοι καταλάβαμε 
πόσο χωρίς νόημα, αλλά και επώδυνο 
ήταν.



Ενότητα 9 : Πώς είναι να είναι κάποιος 
διαφορετικός; Όλοι είμαστε διαφορετικοί.

Κάποιος εισβάλλει στην ομάδα και είναι 
εξωγήινος. Πώς του φερόμαστε; Κάποιος 
είναι σε καροτσάκι. Ένας άλλος δεν μιλάει 
καλά ελληνικά; Μήπως του φερόμαστε 
λίγο απαξιωτικά κι απότομα; Όλοι τελικά 
συμφωνούμε ότι πρέπει να φερόμαστε 
ευγενικά σε όλους. Όλοι είμαστε ίσοι!



Ενότητα 10 : Πώς λύνω τις διαφωνίες μου 
με τους άλλους;



Ενότητα 11 : Κάτι που μου ζητούν να κάνω 
κι εγώ δεν θέλω. Έχω δικαίωμα να πω όχι.



Το κάθε παιδί έγραψε και ακολούθησε συζήτηση



Ενότητα 12 : Τα δικαιώματα των 
παιδιών. Πόσο μεγάλη σημασία έχουν!



Όλα τα παιδιά υπέγραψαν 
υπέρ των δικαιωμάτων των 
παιδιών.



Ενότητα 13 : Τελικό συμπέρασμα.



Τα κλειδιά 

Αυτό που ανοίγει τα καλά. 

Αυτό που κλειδώνει τα κακά.



Τελικά συμπεράσματα









Τελικό ερωτηματολόγιο



1. Ποιο λάθος κάνω και δεν βοηθάω στο σταμάτημα της 
επιθετικότητας; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ποια κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη λύση για να 
σταματήσει η επιθετικότητα στο σχολείο;

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Κάνω μια ζωγραφιά που να εκφράζει τη γνώμη μου



Τα παιδιά έγραψαν διάφορες απαντήσεις 
τις οποίες συζητήσαμε.


