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ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ…



Ο ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ…

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΠΙΝΤ…



«…Και η ιστοσελίδα του σχολείου www.thelonaxero.com
δική του ιδέα είναι. Την έφτιαξε αντί για την Ώρα
Συζήτησης. Ξέρετε, όταν υποτίθεται πως πρέπει να
καθόμαστε όλοι γύρω γύρω και ο καθένας σηκώνεται και
λέει αν έχει κάποιο πρόβλημα και τέτοια…»

…-Παιδιά, έφτιαξα μια φοβερή, τρελούτσικη ιστοσελίδα
στον υπολογιστή της τάξης μας. Όταν κάτι σας ανησυχεί, 
τότε, μόλις έρχεται η σειρά σας, να μπαίνετε στην
ιστοσελίδα και να το γράφετε. Δε χρειάζεται να βάζετε το
όνομά σας. Μ’ αυτό τον τρόπο όλοι θα μπορούμε να
κάνουμε σχόλια και να προτείνουμε λύσεις –και εννοώ
σχόλια ευγενικά και εποικοδομητικά, αλλιώς θα σας
πατήσω κάτω με τα άρβυλά μου- συνεννοηθήκαμε;…»



Η ΠΑΝΔΩΡΑ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ, ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΗΚΕ

ΚΑΙ…

























Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ
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ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

3 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΛΙΠΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ



ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

STOP (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ)

Ο ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ…ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΙ.





ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ:______________

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:_________________

Πότε νιώθω …………………….;

__________________________________________

Είναι θετικό ή αρνητικό συναίσθημα;

__________________________________________

Τι κάνω όποτε νιώθω;

__________________________________________

Εάν χρειαστώ βοήθεια, ποιος μπορεί να με
βοηθήσει;

__________________________________________



Αυτός- η, είμαι εγώ όποτε
νιώθω……………………………
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Antoine de Saint-Exupery
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

"H ΕΞΥΠΝΗ
ΚΑΡΔΙΑ"



Διάσημοι επιστήμονες έχουν πει ότι οι ανακαλύψεις τους
αποτελούν ,απλά, αποκαλύψεις των μυστικιστών του
παρελθόντος. Ακόμα και ο αλαζονικά σκεπτόμενος Φρόυντ
έγραψε, "όπου κι αν πάω , βρίσκω έναν ποιητή που έχει
πάει εκεί πριν από εμένα". Οι ποιητές και οι μυστικιστές
γνώριζαν από πάντα ότι η αληθινή ευφυΐα είναι μια ευλογία
του μυαλού και της καρδιάς, της σκέψης και του αισθήματος. 
Και τώρα η ψυχολογία προχωρά προς έναν ορισμό του τι
μπορεί να είναι η EI (Emotional Intelligence). 



EMOTIONAL 
INTELLIGENCE

Mayer and Salovey
(1990)

1) Να γνωρίζεις πώς νιώθεις, πώς νιώθουν οι άλλοι και τι πρέπει
να κάνεις για αυτό. 
2) Να γνωρίζεις τι σε κάνει να αισθάνεσαι καλά, τι σε κάνει να
αισθάνεσαι άσχημα και πώς να πας από το "καλά" στο "άσχημα".
3) Η συναισθηματική αυτογνωσία, η ευαισθησία και οι
διαχειριστικές ικανότητες που μας βοηθούν να μεγιστοποιήσουμε
την μακροπρόθεσμη ευτυχία και επιβίωσή μας. 



“ Η συναισθηματική νοημοσύνη περικλείει την
ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι με ακρίβεια, να εκτιμάς
και να εκφράζεις το συναίσθημα, την ικανότητα να
αναδύεις και να γεννάς συναισθήματα όταν αυτά
βοηθούν τη σκέψη, την ικανότητα να καταλαβαίνεις
το συναίσθημα και την συναισθηματική γνώση, και
την ικανότητα να ελέγχεις τα συναισθήματα ώστε να
προωθείς τη συναισθηματική και διανοητική
ανάπτυξη “



ΤΕΛΟΣ


