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Θεματικός Κύκλος: 

Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: 

  Ψυχική και συναισθηματική υγεία-Πρόληψη 

Τίτλος/τίτλοι 

προγραμμάτων 

     ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω της τέχνης 
 

Στόχοι Σχεδίου Δράσης Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν: 

• σύγχρονες δεξιότητες μάθησης: επικοινωνία, συνεργασία, 

δημιουργικότητα 

• δεξιότητες ζωής: κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση, 

διαμόρφωση Στάσεων Ζωής. 

•  Δεξιότητες της Μάθησης: Συνεργασία, Επικοινωνία, 

Αλληλεπίδραση.  

Β) στόχοι ως προς τον θεματικό κύκλο και την  επιμέρους θεματική 

ενότητα: 

• Γνωριμία, κατανόηση των βασικών συναισθημάτων και σύνδεσή 

τους με γεγονότα της καθημερινότητας. 

• Γνωριμία και αλληλεπίδραση με έργα τέχνης σπουδαίων 

καλλιτεχνών.  

•  Ανάπτυξη ενσυναίσθησης, ομαδικότητας και συνεργασίας. 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτής και εικαστικής έκφρασης 

συναισθημάτων. 

• Ανάπτυξη μη λεκτικών τρόπων έκφρασης συναισθημάτων            

(έκφραση προσώπου). 

• Εξοικείωση με εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης θυμού  

• Αποκωδικοποίηση των συναισθημάτων που προκαλούνται μετά 

την ακρόαση μουσικών κομματιών. 

Γ) στόχοι που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε σύνδεση με το πρόγραμμα 

σπουδών των γνωστικών αντικειμένων 



• Σύνδεση του εργαστηρίου με το μάθημα των Εικαστικών και της 

Μουσικής και της Γλώσσας.  

Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1  Αναγνώριση των συναισθημάτων 

Καταιγισμός Ιδεών-Συζήτηση για τα συναισθήματα-Εξέταση 

συγκεκριμένων παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή- Αλλαγή 

εκφράσεων προσώπου ανάλογα με το συναίσθημα- Ζωγραφική.  

Εργαστήριο 2  Τα συναισθήματα μέσα από το θεατρικό παιχνίδι  

Παντομίμα με συναισθήματα-Παιχνίδι ρόλων και τοποθέτηση του 

εαυτού σε συγκεκριμένες περιστάσεις  

Εργαστήριο 3 Τα συναισθήματα μέσα από πίνακες ζωγραφικής  

Επεξεργασία πινάκων ζωγραφικής με πρόσωπα και εύρεση των 

συναισθημάτων. Ζωγραφική προσώπων- Φύλλο εργασίας 

Εργαστήριο 4 Τα συναισθήματα μέσα από την κινηματογραφική ταινία «Τα μυαλά 

που κουβαλάς» 

Παρακολούθηση και επεξεργασία ταινίας- Φύλλα εργασίας-Ομαδική 

δημιουργία κολλάζ 

Εργαστήριο 5 Τα συναισθήματα μέσα από τη μουσική  

Ακρόαση διαφορετικών μουσικών κομματιών και εικαστική έκφραση 

των παραγόμενων συναισθημάτων 

Εργαστήριο 6  Διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων 

Ανάγνωση και Επεξεργασία παραμυθιού: «Τα χέρια δεν χτυπάνε, 

αγαπάνε». Συζήτηση-Ομαδική εικαστικής δημιουργίας και κολλάζ  

Εργαστήριο 7 Αξιολόγηση 

Διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια-Συζήτηση 



Προσαρμογές για τη 

συμμετοχή και την ένταξη 

όλων των μαθητών/τριών 

Αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού (πίνακες, μουσικά κομμάτια, 

ταινία, κά), Ομαδικές εικαστικές δημιουργίες, θεατρικό παιχνίδι, χρήση 

τεχνολογικών και διαδραστικών  μέσων 

Φορείς και άλλες 

συνεργασίες που θα 

εμπλουτίσουν το 

πρόγραμμά μας 

 

Τελικά προϊόντα που 

παρήχθησαν από τους/τις 

μαθητές/τριες κατά τη 

διάρκεια των εργαστηρίων 

Εικαστικές δημιουργίες, κολλάζ 

Εκπαιδευτικό υλικό και 

εργαλεία που παρήχθησαν 

από τους/τις μαθητές/τριες 

κατά τη διάρκεια των 

εργαστηρίων 

Φύλλα εργασίας, κινηματογραφική ταινία «Τα μυαλά που κουβαλάς», 

πίνακες ζωγραφικής, μουσικά κομμάτια, διαδραστικά παιχνίδια, 

Παραμύθι: Τα χέρια δεν χτυπάνε, αγαπάνε». 

Αξιολόγηση - 

Αναστοχασμός πάνω στην 

υλοποίηση 

Διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια-Συζήτηση 

Εκδηλώσεις διάχυσης και 

Συνολική αποτίμηση της 

υλοποίησης της υποδράσης 

• Ανάρτηση των τελικών προϊόντων στην ιστοσελίδα του 

σχολείου. 

• Ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
 

 


