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Περίληψη

Σκοπός του σχολείου πρέπει να είναι όχι μόνο η 
μετάδοση γνώσεων, αλλά και η συναισθηματική 
ανάπτυξη των μαθητών/τριών. Αυτό γίνεται όταν 
ο/η εκπαιδευτικός προσπαθεί να ενισχύσει την 
αυτοεκτίμηση του/της μαθητή/τριας. Η διαμόρφωση 
της αυτοεκτίμησης του/της μαθητή/τριας βοηθά στο 
να αποδεχθεί τον εαυτό του/της και κατ’ επέκταση 
να τον κατανοήσουν και να τον αποδεχθούν και 
οι άλλοι (ενσυναίσθηση). Διενεργήθηκε πρακτική παρέμβαση σε μαθητές/τριες 
Ά , Γ́  & Δ́  τάξης σε δημοτικό σχολείο του νομού Αχαΐας. Εργαλείο μας είναι 
βιωματικές ασκήσεις που έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των 
μαθητών/τριών μέσω της ανταλλαγής απόψεων, προκειμένου οι μαθητές/τριες 
να αποδεχθούν τον εαυτό τους αλλά και τον «άλλο». Η αυτοεκτίμηση οδήγησε 
τους/τις μαθητές/τριες στην ενσυναίσθηση, η οποία συμβάλλει στην αλληλοα-
ποδοχή εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται τα ευρήματα της 
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έρευνας, με την ελπίδα να προβληματίσουν την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους/
τις εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν την εικόνα του εαυτού μας και την 
αποδοχή του «άλλου».

Abstract

The purpose of the school should be not only the 
transmission of knowledge but also the emotional 
development of the students. This can be achieved 
when the teacher tries to reinforce the self-esteem 
of the student. The shaping of the student’s self-
esteem help him/her to better appreciate himself/
herself, to accept and, consequently, to accept others (empathy). An intervention 
project was conducted with primary school pupils of 1st, 3d and 4th grade, 
in an area of Achaia. Our tool was experiential exercises aiming to enhance 
students’ sense of self-esteem through self-expositions for students to accept 
themselves as well as the “other’’. In this presentation our findings will be 
presented with the hope that these can contribute to the academic discussion 
related to how we can engender a stronger sense of self of the other in our 
students as well as to strengthen their self-esteem. 

1. Εισαγωγή

Σύμφωνα με την Ball (2000), οι σκέψεις δημιουργούν την πραγματικότητα της 
ζωής μας. Είναι η πηγή και η αιτία για οτιδήποτε δημιουργούμε και βιώνουμε 
στη ζωή μας. Στον νου όλων των ανθρώπων διεξάγεται ένας συνεχής μονόλο-
γος. Οι σκέψεις αυτές συνηθίζεται να λέγονται «νοητική συζήτηση». Η «νοητική 
συζήτηση» αξιολογεί και γίνεται πηγή αρνητικών συναισθημάτων για τον εαυτό 
μας. Όταν είναι αρνητική για τον εαυτό μας από συνήθεια, γίνεται πηγή χαμηλής 
αυτοεκτίμησης. Οφείλουμε λοιπόν να εξετάσουμε κάθε σκέψη μας, να την αξιολο-
γήσουμε, προκειμένου να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και σιγά σιγά να αρχίζουμε 
να τον εκτιμούμε όπως ακριβώς είναι. 

Συγκεκριμένα, οι σκέψεις μας επηρεάζουν άμεσα τα αισθήματα και τον τρόπο 
που αντιλαμβανόμαστε τη ζωή μας. Μόνο οι καλές σκέψεις βοηθούν και επηρεά-
ζουν θετικά τα αισθήματα και τις πράξεις όλων. Πέρα από τη θετική σκέψη, το 
άτομο μπορεί να διαμορφώσει μια ενιαία αντίληψη, όπου το μυαλό και τα συναι-
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σθήματά του συνεργάζονται προς την επίτευξη των στόχων του (Cleghorn, 1998). 
Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η εκτίμηση για τον εαυτό μας δεν διαχωρίζεται σε 
επίπεδα. Όταν είναι ικανοποιητική σε κάποιον τομέα, θα συμπαρασύρει και τους 
υπολοίπους. Η αυτοεκτίμηση ισοδυναμεί με τη συνολική εικόνα του εαυτού μας. 
Όταν βλέπει κανείς τον εαυτό του θετικά τολμά και έτσι μπορεί να διορθωθεί ή 
να αποδυναμώσει τα ελαττώματά του και να ισχυροποιήσει τα δυνατά του σημεία, 
κάνοντας τους άλλους να τον αποδεχθούν (Κανέλλου, 2018). 

Ο Goleman (1998) υποστηρίζει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) είναι πιο 
σημαντική από τη νοημοσύνη του νου (IQ) και θεωρεί ότι η καλλιέργειά της είναι 
απαραίτητη για τη συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου και κυρίως του παιδιού. 
Συνιστά για τα σχολεία την εφαρμογή προγραμμάτων που αφορούν τη συναισθη-
ματική ωρίμανση, καθώς θεωρεί ότι βελτιώνουν την ψυχική υγεία των παιδιών. 
Παραθέτει έρευνες που έχουν δείξει ότι τα προγράμματα συναισθηματικής μάθησης 
βελτίωσαν κατά πολύ τη συναισθηματική αντίληψη των παιδιών και ειδικότερα 
την αυτοεκτίμησή τους. Κατανοούμε λοιπόν πως η αναζήτηση της αυτοεκτίμησης 
συνδέεται άμεσα με τη συναισθηματική και κοινωνική ωρίμανση του ατόμου. 

Οι Κalliopuska (1990) και Σίμου (2008) ορίζουν την αυτοεκτίμηση ως την 
εκτίμηση της αξίας και της σημαντικότητάς μου αλλά και ως την ικανότητα να 
είμαι υπεύθυνος για τον εαυτό μου και προς τους άλλους. 

Ο Maslow τόνισε ότι η πιο βασική συναισθηματική ανάγκη για έναν άνθρωπο 
είναι να νιώθει ότι τον αγαπούν και τον θέλουν. Μόνο αφού ικανοποιηθούν αυτές 
οι ανάγκες, ο άνθρωπος νιώθει καλά γι’ αυτό που είναι και αποκτά αυτοεκτίμηση. 
Αυτές οι ανάγκες οδηγούν, μέσω της αυτοπραγμάτωσης που περιλαμβάνει την 
επιτυχία, την αυτοεκπλήρωση και τη δημιουργική έκφραση, στο ύστατο επίτευγμα: 
αυτό της αμερόληπτης κατανόησης της ικανότητας του ατόμου να βλέπει αντικει-
μενικά πέρα από τον εαυτό του και τον άλλο που βρίσκεται στο ευρύτερο κοινωνι-
κό του περιβάλλον. Σύμφωνα με τη θεωρία του, ακόμη και αν ένα σχολείο θεωρεί 
ότι πρέπει να ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για τις διανοητικές ανάγκες, 
δεν είναι δυνατόν να παραβλέψει τις βασικότερες συναισθηματικές και φυσικές 
ανάγκες των μαθητών/τριών. Οι συνομήλικοι είναι μια σημαντική πηγή ανατρο-
φοδότησης που έχει σχέση με την αυτοεκτίμηση, την αποδοχή αξιών, την αμοι-
βαία υποστήριξη και την ευκαιρία άσκησης καθηκόντων (Weare & Gray, 2000). 

Η διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης βοηθά να εκτιμήσουμε καλύτερα τον εαυ-
τό μας, να τον αποδεχθούμε και κατ’ επέκταση να μας αποδεχθούν οι άλλοι και 
εμείς αυτούς (ενσυναίσθηση). Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα της κατανόησης 
του άλλου, η συνειδητοποίηση των συναισθημάτων του και των σκέψεών του. 
Αποδεχόμαστε τον άλλο και τον κατανοούμε βαθιά, όταν έχουμε ισχυρή αίσθη-
ση προσωπικής αξίας. H αίσθηση αυτή δημιουργείται μέσω της αποδοχής των 
άλλων, χωρίς όμως να εξαρτάται αποκλειστικά από αυτή. Ένας άνθρωπος που 
έχει ενσυναίσθηση νιώθει καλά με τον εαυτό του, κατανοεί καλύτερα τον άλλο, 
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γιατί βάζει στη θέση του τον εαυτό του. Αντιμετωπίζει με ψυχραιμία την αποτυχία, 
είναι κοινωνικός, σίγουρος και φιλόδοξος. Νιώθει καλά και αυτό είναι εμφανές, 
είναι αποτελεσματικός και δημιουργικός και ανταποκρίνεται με υγιή και θετικό 
τρόπο στους άλλους (Bolton, 2009· Campbell, 2014· Κalliopuska, 1990).

2. Μεθοδολογία

2.1. Έρευνα-δράση

Προκειμένου να εντοπίσουμε τις αλλαγές των συμπεριφορών και των αντιλήψεων 
των μαθητών/τριών μας για την εικόνα τους, αλλά και το κατά πόσο ορισμένες 
τεχνικές ενισχύουν την εικόνα αυτή στο μυαλό τους, θεωρήσαμε ότι η παρέμ-
βασή μας θα είχε ως βασικές αρχές τις αρχές της έρευνας-δράσης. Αυτό γιατί η 
έρευνα-δράση είναι κατάλληλη για τη διερεύνηση της επιστημονικής γνώσης, 
ενισχύει τις ικανότητες των συμμετεχόντων, είναι συνεργατική, είναι επιτόπια ως 
προς τη διεξαγωγή, αξιοποιεί την ανατροφοδότηση των δεδομένων, είναι συμ-
μετοχική και επιτρέπει την αξιολόγηση και την επανεξέταση (Cohen, Manion & 
Morrison, 2008: 388). 

Επιπλέον, η έρευνα-δράση ασχολείται, από τη μία πλευρά, με την αλλαγή 
της συμπεριφοράς των ατόμων, ενώ, από την άλλη, με την κουλτούρα ομάδων, 
θεσμών και κοινωνιών, στις οποίες αυτές τα άτομα ανήκουν (Cohen, Manion & 
Morrison, 2008: 388). Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι θα μας διευκολύνει ιδιαίτε-
ρα σε μια τάξη μαθητών/τριών που έχουν διαφορετικά ερείσματα και κοινωνικά 
ερεθίσματα, λαμβανομένου υπόψη ότι θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε όσο 
πιο πολύ μπορούμε την αυτοεκτίμησή τους και να τους βοηθήσουμε να αποδε-
χθούν τους άλλους που βρίσκονται στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. 

3. Διαδικασία 

Ως εκπαιδευτικοί θεωρούμε απαραίτητο να εφαρμόσουμε στην τάξη κάποιες από 
τις βιωματικές ασκήσεις ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και αποδοχής του άλλου. 
Αυτό έγινε το σχολικό έτος 2018-2019 στην Ά , την Γ́  και Δ́  τάξη Δημοτικού σε 
ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο στον νομό Αχαΐας, καθώς οι μαθητές/τριες έχουν 
ανάγκη να ενισχύεται η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, προκειμένου να 
τον αποδεχθούν και κατ’ επέκταση να αποδεχθούν και τους/τις συμμαθητές/τριές 
τους. Η τάξη αποτελείται από 11 μαθητές/τριες, αλλοδαπούς και ημεδαπούς. 
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3.1. Στόχοι παρέμβασης

Σκοπός:
Αποδοχή του «άλλου» μέσω της αποδοχής και εκτίμησης του εαυτού μου. 

Γνωστικοί στόχοι:
Τα μέλη της ομάδας καλούνται να:

1. Αναγνωρίζουν την εικόνα του εαυτού τους αλλά και των άλλων.
2. Να κατανοούν και να αλλάζουν, όταν χρειάζεται, τις αντιλήψεις τους.

Στόχοι ικανοτήτων:
Τα μέλη της ομάδας καλούνται να:

1. Προβάλλουν την αυτοεικόνα τους. 
2. Εκφράζουν τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους.
3.  Καλλιεργήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να διευρύνουν 

τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Στόχοι στάσεων:
Τα μέλη της ομάδας καλούνται να:

1. Ευαισθητοποιηθούν σχετικά με θέματα προσωπικών αξιών.
2.  Αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης των σκέψεων και των συναι-

σθημάτων των άλλων.

3.2. Αξιολόγηση διαδικασίας

Η αξιολόγηση της ομάδας και της γενικότερης διαδικασίας είναι πάρα πολύ σημα-
ντική, καθώς η ανατροφοδότηση χρειάζεται πάντα, προκειμένου να διαπιστω-
θούν τυχόν ελλείψεις. Η αξιολόγηση θα γίνει γύρω από τους παρακάτω άξονες:
• Τον σχεδιασμό της ομάδας, δηλαδή κατά πόσο διαμορφώθηκε η ομάδα.
• Τους στόχους της ομάδας, δηλαδή τον βαθμό υλοποίησής τους από την ομάδα.
• Την τήρηση του συμβολαίου τόσο από τους συντονιστές όσο και από τα μέλη 

της ομάδας.
• Τον βαθμό προσαρμογής των μελών σε διάφορους «τομείς».
• Τις μεθόδους δόμησης της διαδικασίας.
• Την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων και τον βαθμό στον οποίο συμ-

βαδίζουν με τους στόχους (Πολέμη-Τοδούλου, 2005).

Μία από τις μεθόδους αξιολόγησης θα μπορούσε να είναι η παρατήρηση, δηλαδή 
η «προσεκτική παρακολούθηση και κατανόηση της εξέλιξης των φαινομένων χωρίς 
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πρόθεση τροποποίησής τους, που γίνεται με ή χωρίς τη βοήθεια των κατάλληλων 
μέσων μελέτης και έρευνας» (Βάμβουκας, 2000: 195) Η παρατήρηση θεωρείται ως 
η «απλούστερη» μέθοδος συλλογής δεδομένων ποιοτικού χαρακτήρα και αφορά την 
«οργανωμένη και συστηματική παρατήρηση κοινωνικών συμπεριφορών (Ιωσηφί-
δης, 2003: 50). Στη δική μας ομάδα, η παρατήρηση θα ήταν άκρως βοηθητική, προ-
κειμένου να «ελέγχουμε» τις διαρκείς αντιδράσεις των μελών της, τόσο τις λεκτικές 
όσο και τις μη λεκτικές. Επίσης, παρείχαμε στους μαθητές/τριες ένα φύλλο αυτοα-
ξιολόγησης, προκειμένου οι ίδιοι/ες να αναφέρουν τις γνώμες, τις προτιμήσεις και 
γενικά τα χαρακτηριστικά όλων των όψεων της προσωπικότητάς τους μέσω αυτής 
της διαδικασίας. 

4. Παρέμβαση

Η παρέμβαση έγινε κατά τη διάρκεια της Ευέλικτης Ζώνης. Όλη η διαδικασία 
εμφανίστηκε στους μικρούς/ες μαθητές/τριες με παιγνιώδη τρόπο. Οι δραστηριό-
τητες ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης είναι καθαρά βιωματικές και έχουν παρθεί 
από το εκπαιδευτικό υλικό Ταυτότητα και αυτοεκτίμηση: Στηρίζομαι στα πόδια 
μου (1996). Τέλος, η δραστηριότητα της προσωπικής ασπίδας έχει παρθεί από 
το Μανούσου και Ταναϊνή (2010). Αξίες ζωής στην εκπαίδευση. Οι δραστηριότη-
τες προσαρμόστηκαν ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των μαθητών/τριών. 
Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας οργάνωσης της παρέμβασής μας.

Πίνακας 1 
Θεματική ενότητα Διάρκεια Τίτλος δραστηριοτήτων 

1. Συντονισμός ομάδας Μία (1) δίωρη συνεδρία Α. Σχηματισμός ομάδων 
Β. Σύναψη συμβολαίου

2. Τα θετικά μηνύματα από τους 
γύρω μας
 

Μία (1) δίωρη συνεδρία Α. Η ανάπτυξη της 
αυτοεκτίμησης μέσω της 
επιβεβαίωσης των άλλων 
Β. Η δύναμή μας για την 
τόνωση της δικής μας 
αυτοεκτίμησης αλλά και 
των άλλων

3. Θετικές σκέψεις Μία (1) δίωρη συνεδρία Α. Ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης μέσω 
τεχνικών αυτοϋποστήριξης
Β. Αντικατάσταση της 
αρνητικής μας σκέψης
Γ. Κλείσιμο ομάδας 

ΣΥΝΟΛΟ: Τρεις (3) δίωρες συνεδρίες
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5. Βιωματικές δραστηριότητες
Πριν τις βιωματικές δραστηριότητες έχει προηγηθεί δίωρο σχηματισμού μικρό-
τερων ομάδων και σύναψης συμβολαίου, προκειμένου να διεκπεραιωθεί καλύ-
τερα η διαδικασία. 

5.1. Κάρτες θετικών μηνυμάτων

Κεντρική ιδέα: Η αυτοεκτίμηση αναπτύσσεται μέσω της επιβεβαίωσης των άλλων. 
Κάθε άνθρωπος έχει τη δύναμη να τονώσει τη δική του αυτοεκτίμηση, αλλά και 
την αυτοεκτίμηση των άλλων.

Υλικά: Χαρτιά για τη δημιουργία καρτέλας, μαρκαδόροι. 
Διαδικασία: Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε μικρότερες ομάδες. Στην αρχή λέμε 

στους μαθητές/τριες να κοιτάξουν γύρω τους και να εντοπίσουν κάποια από τα 
χαρακτηριστικά των συμμαθητών/τριών τους που εκτιμούν. Τα καταγράφουμε σε 
ένα χαρτί. Μετά οι μαθητές/τριες, όντας στην ομάδα τους, φτιάχνουν, ο καθένας 
για τον εαυτό του, κάρτες. Σε κάθε κάρτα, ο κάθε μαθητής/τρια γράφει το όνομά 
του με μεγάλα γράμματα και τη διακοσμεί όπως αυτός/ή θέλει, προκειμένου να 
εκφράσει σε αυτή τη δική του προσωπικότητα. Στη συνέχεια θέτει το χαρτί αυτό 
στη διάθεση της ομάδας του και τα υπόλοιπα μέλη της γράφουν ένα θετικό στοι-
χείο του χαρακτήρα του/της.

Μετά ακολουθεί συζήτηση για το πώς ένιωθαν για τα σχόλια αυτά και στο 
τέλος τούς δίνεται ένα φύλλο αξιολόγησης, προκειμένου να ελέγξουμε τι αποκό-
μισαν από τη διαδικασία οι μαθητές/τριες.

Φύλλο αξιολόγησης
Πώς ένιωθες όσο οι υπόλοιποι έγραφαν στην κάρτα σου;
Αποδέχεσαι τα σχόλια των συμμαθητών/τριών σου;

5.2. Θετική σκέψη

Κεντρική ιδέα: Η αυτοεκτίμηση ενισχύεται μέσω τεχνικών αυτοϋποστήριξης.
Υλικά: Χαρτί, μολύβια.
Ως εισαγωγή, λέγεται στις ομάδες ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι να αγαπούν 

τον εαυτό τους και να είναι φίλοι μαζί του. Ζητάμε από τους μαθητές/τριες να 
κάνουν έναν κατάλογο με 5 αγαπημένες τους δραστηριότητες και 5 πράγματα τα 
οποία κάνουν καλά. Όταν τελειώσουν, τους ζητάμε να συζητήσουν με την ομάδα 
τους αν αυτά που θα γράψουν τους κάνουν να νιώθουν καλά για τον εαυτό τους 
και γιατί. Επίσης, συζητάμε για τις ασχολίες τους και τον τρόπο με τον οποίο τις 
κάνουν, π.χ. ομαδικά, ατομικά. 
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Ανά ομάδες, τους δίνεται ένα φύλλο εργασίας που έχει υποθετικές περιπτώ-
σεις, οι οποίες θα έκαναν οποιονδήποτε να νιώσει άσχημα. Καλούνται οι μαθη-
τές/τριες ανά ομάδα να αντικαταστήσουν την αρνητική σκέψη αυτού που θα τη 
βίωνε με μία θετική. Δείγμα των περιπτώσεων βλέπουμε παρακάτω:

Περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες πρέπει να σκεφτούν πώς θα ένιωθαν καλύτερα:
Α. Κάποιος γνωστός σου σε αποκαλεί αυτιά, μαϊμού, σπόρο, χοντρέ/ή

Αρνητική σκέψη: «Θα πρέπει να φαίνομαι απαίσιος-α»
Θετική σκέψη: …

Β. Πήρατε κακό βαθμό σε διαγώνισμα
Αρνητική σκέψη: «Είμαι χαζός/ή»
Θετική σκέψη: …

Γ. Το καινούργιο ρούχο δεν αρέσει στους φίλους/ες σας
Αρνητική σκέψη: «Δεν θα μου πηγαίνει καθόλου, θα δείχνω χάλια με αυτό. 

Δεν έπρεπε να το αγοράσω»
Θετική σκέψη: …

Στο τέλος δημιουργείται ένας κύκλος και κάθε ομάδα συζητά με τις άλλες τις 
δικές τους προτάσεις. Επιπρόσθετα, συζητάμε γιατί είναι πάντα καλό να κάνουμε 
θετικές σκέψεις, αλλά και το κατά πόσο αυτές ενισχύουν την εικόνα που έχουμε 
για τον εαυτό μας. Στο τέλος γίνεται μια προφορική αξιολόγηση για το πώς τους 
φάνηκε η διαδικασία και πώς τους έκανε να νιώσουν. Ορίζεται από όλους ότι 
κάθε βδομάδα θα κάνουν κάτι που τους αρέσει και που τους κάνει να νιώθουν 
καλά. Την τελευταία ώρα αφιερώθηκε χρόνος για τη συνολική αξιολόγηση όλων 
των συνεδριών. Ο κάθε μαθητής/τρια δημιουργεί την προσωπική του ασπίδα. 
Ακολούθησε ανταλλαγή συναισθημάτων και απόψεων.

6. Παρουσίαση ευρημάτων από τις συνεδρίες

Οι συνεδρίες έγιναν κατά τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης και ήταν δίωρες, προκειμένου 
να υπάρχει μια φυσιολογική αλληλουχία στις δραστηριότητες και να υπάρχει άνεση 
χρόνου. Συμμετείχαν και οι 11 μαθητές/τριες της τάξης και χωρίστηκαν σε ομάδες. Ο 
σχεδιασμός των ομάδων δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους μαθητές/τριες, αντίθετα τους 
χαροποίησε. Όλη η διαδικασία εμφανίστηκε στους μαθητές/τριες με μορφή παιχνι-
διού. Ειπώθηκε σε αυτούς/τες ότι είναι ένα πρόγραμμα που θα τους/τις βοηθήσει να 
αγαπήσουν τον εαυτό τους και να αποδεχθούν τους συμμαθητές/τριές τους. 

Συνεδρία 1: Στην πρώτη συνάντηση συμμετείχαν και οι 11 μαθητές/τριες. Υπήρχε 
ενεργή συμμετοχή από όλους και θα έλεγα ένας ενθουσιασμός για όλο αυτό που 
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θα ακολουθήσει. Αν και οι μαθητές/τριες γνωρίζονταν μεταξύ τους, θεωρήσαμε 
απαραίτητο να πουν κάποια βασικά πράγματα για τον εαυτό τους, προκειμένου 
όλοι οι μαθητές/τριες να έρθουν πιο κοντά. Η διαδικασία κύλησε ομαλά και μάλι-
στα στο τέλος ειπώθηκε από τους μαθητές/τριες ότι έμαθαν πράγματα για τους/τις 
συμμαθητές/τριές τους που δεν ήξεραν πιο πριν. Μετά τους εξηγήθηκε ότι όπως 
στην τάξη έχουμε κανόνες, έτσι και σε αυτήν τη διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει 
ένα συμβόλαιο το οποίο θα πρέπει να τηρείται από όλη την ομάδα. 

Οι μαθητές/τριες ανά ομάδα σκέφτηκαν ορισμένους κανόνες, τους έγραψαν σε 
ένα χαρτί, έτσι ώστε να τους ανακοινώσουν και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε, καθώς μετά την ανακοίνωση των κανόνων που 
σκέφτηκαν οι ομάδες, τους έγραψαν σε ένα χαρτόνι, το οποίο το διακόσμησαν 
και το κρέμασαν σε ένα σημείο της τάξης που ήταν ορατό σε όλους. Οι μαθητές/
τριες ήταν αρκετά συνεργάσιμοι, αλληλεπίδρασαν σωστά, αν και κάποιες στιγμές 
μερικοί μαθητές/τριες εκδήλωσαν κάποιες εγωιστικές συμπεριφορές, που ξεπερά-
στηκαν γρήγορα με την παραίνεση της εκπαιδευτικού. Στο τέλος της συνεδρίας, 
οι μαθητές/τριες έδωσαν τίτλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ο τίτλος που δόθηκε 
ήταν: «Μαθαίνω να αγαπώ τον εαυτό μου και τους άλλους».

Συνεδρία 2: Οι μαθητές/τριες ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι/ες, γιατί θα δούλευαν 
πάλι ως ομάδες. Στη συνεδρία, οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν σ’ αυτή άρχισαν 
να εκφράζουν θετικά χαρακτηριστικά για κάποιους από τους/τις μαθητές/τριες 
που εκτιμούν. Τα θετικά χαρακτηριστικά που γράφτηκαν στον πίνακα ήταν: καλή, 
όμορφη, υπεύθυνος, αληθινή, διασκεδαστικός, κάνει ωραίες πλάκες, με κάνει και 
γελώ κ.λπ. Οι μαθητές/τριες αισθάνθηκαν χαρούμενοι, όπως είπαν μετά το πέρας 
της δραστηριότητας, γιατί για μια ακόμη φορά οι συμμαθητές/τριές τους είπαν 
τόσο καλά πράγματα γι’ αυτούς. 

Η διαδικασία μετά τους άρεσε ιδιαίτερα, γιατί ήταν η ώρα που θα έκαναν μια 
χειρωνακτική εργασία που θα αντικατόπτριζε ακριβώς τον εαυτό τους. Στη συνε-
δρία αυτή, όπως είπαμε και παραπάνω, έφτιαξαν την κάρτα θετικών μηνυμάτων. 
Όλοι/ες οι μαθητές/τριες ενεπλάκησαν και ασχολήθηκαν, δίνοντας χώρο ο ένας 
στον άλλον και λειτούργησαν αρμονικά. Ο καθένας ζωγράφισε την κάρτα του με 
πολύ μεράκι, προσπαθώντας να βάλει στοιχεία της προσωπικότητάς του πάνω 
σε αυτήν, π.χ. αγαπημένα χρώματα, αγαπημένα παιχνίδια κ.λπ. Παρατηρώντας 
την όλη διαδικασία και ειδικότερα τη συμπεριφορά τους, έδειχναν να χαίρονται 
με αυτό που κάνουν. Δεν επιθυμούσαμε να τους πιέσουμε χρονικά, γιατί θέ λαμε 
να φτιάξουν κάτι που πραγματικά θα το χαρούν και θα το κάνουν δικό τους. 
Συμπερασματικά, παρατηρήσαμε ότι μερικοί από τους/τις μαθητές/τριες καθ’ όλη 
τη διάρκεια της εβδομάδας, μετά από τις βιωματικές ασκήσεις, άρχισαν να επαι-
νούν και να σχολιάζουν θετικά τις προσπάθειες ορισμένων συμμαθητών, κάτι το 
οποίο δεν συνήθιζαν να κάνουν πιο παλιά.
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Δείγμα κάρτας 1. Ο μαθητής δέχεται θετικά σχόλια από τους συμμαθητές του, όπως: Είσαι καλός 
φίλος και όχι διπρόσωπος, καλός στο ποδόσφαιρο και τέλειος ζωγράφος. 

Δείγμα κάρτας 2. Η μαθήτρια δέχεται θετικά σχόλια, όπως: είσαι πολύ γλυκιά, είσαι καλή και είσαι 
καλή στην ιστορία.
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Συνεδρία 3: Στην αρχή έγινε συζήτηση μαζί τους και επισημάναμε ότι είναι σημα-
ντικό να αγαπούν όλοι τον εαυτό τους. Με βάση αυτά, όλα τα μέλη της ομάδας 
έγραψαν σε ένα φύλλο χαρτί, όπως είπαμε και παραπάνω, πέντε (5) αγαπημένες 
δραστηριότητές τους και πέντε (5) πράγματα που κάνουν καλά. Παρατηρήσαμε 
ότι οι μαθητές/τριες ανά ομάδα συμμετείχαν ενεργά και ότι ο/η κάθε μαθητής/τρια 
σχολίαζε τις εμπειρίες τους στους άλλους/ες, δηλαδή πότε έκαναν τελευταία φορά 
τη δραστηριότητα, με ποιους τους αρέσει να την κάνουν, πώς νιώθουν όταν κάνουν 
σε αυτή πράγματα που ξέρουν ότι είναι πολύ καλά. Η συνεδρία επίσης αφιερώθηκε 
στη δραστηριότητα Αντικατάσταση αρνητικής σκέψης και η άλλη ώρα στο κλεί-
σιμο των συνεδριών. Εισαγωγικά, αναφέρθηκε ότι η αιτία μιας στενο χώριας δεν 
πηγάζει από το γεγονός που την προκάλεσε, αλλά από τις σκέψεις που κάνει το 
άτομο γι’ αυτήν. Οι θετικές σκέψεις πάντα βοηθούν το άτομο να σκέφτεται θετικά 
για τον εαυτό του και τους άλλους. Δόθηκαν στους μαθητές/τριες μερικές περιπτώ-
σεις άσχημων συμπεριφορών, ζητώντας τους να αντικαταστήσουν τις αρνητικές 
σκέψεις με θετικές. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυθόρμητα και η κάθε ομάδα 
έδωσε τον καλύτερο εαυτό της, προκειμένου να βρει τις καλύτερες θετικές σκέ-
ψεις. Πολλοί από τους μαθητές/τριες, όπως εκμυστηρεύονταν στις ομάδες τους, 
είχαν βιώσει τέτοιες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να τους είναι αρκετά οικείες. Οι 
απαντήσεις των μαθητών/τριών μάς κατέπληξαν, δηλαδή, για την περίπτωση που 
κάποιος κοροϊδεύει τον άλλον/η με χαρακτηρισμούς, οι ομάδες έδωσαν τις εξής 
θετικές σκέψεις: 1. Αφού δεν είμαι, δεν χρειάζεται να στενοχωριέμαι. 2. Όποιος το 
λέει είναι και σίγουρα με ζηλεύει. 3. Είμαι ο εαυτός μου και δεν με νοιάζει τι λένε 
οι άλλοι. 4. Μου αρέσει αυτό που είμαι. Για την περίπτωση που κάποιος κοροϊ-
δεύει τον άλλο για τον κακό βαθμό που πήρε στο διαγώνισμα, οι θετικές σκέψεις 
που έγραψε η κάθε ομάδα είναι: 1. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να πάρω 
καλύτερο βαθμό. 2. Θα προσπαθήσω περισσότερο στο άλλο διαγώνισμα. 3. Δεν 
είμαι χαζός επειδή πήρα κακό βαθμό, ξέρω ότι είμαι έξυπνος. Για την περίπτωση 
που κάποιο ρούχο μου δεν αρέσει στους φίλους μου, οι θετικές σκέψεις ήταν οι 
παρακάτω: 1. Δεν πειράζει, θα το φοράω και ας μην τους αρέσει. 2. Δεν θα τους 
άκουγα, γιατί μπορεί να με ζηλεύουν. 3. Εμένα μου αρέσει, αυτό μου φτάνει. 4. 
Αρκεί που αρέσει σε εμένα. Το μήνυμα από τη δραστηριότητα αυτή ήταν ότι τίποτα 
δεν πρέπει να αφήνουμε να μας καταβάλλει, αλλά ότι όλα πρέπει να τα αντιμετω-
πίζουμε θετικά και να εκτιμούμε τον εαυτό μας γι’ αυτό που είναι.

Στο κλείσιμο των δραστηριοτήτων δίνεται ευκαιρία στο κάθε μέλος να εκφρά-
σει ελεύθερα «τι πήρε», «τι έδωσε», «τι θα κρατήσει», «πώς ένιωσε». Οι μαθητές/
τριες μέσω της διαδικασίας γνώρισαν καλύτερα τον εαυτό τους αλλά και τους/
τις συμμαθητές/τριές τους, με αποτέλεσμα να τους αποδεχθούν καλύτερα. Κάθε 
μαθητής/τρια έφτιαξε στο τέλος την προσωπική του ασπίδα. Η ασπίδα χωριζόταν 
σε τέσσερα μέρη. Τα μέρη περιείχαν ανολοκλήρωτες προτάσεις που έπρεπε να 
συμπληρωθούν, π.χ.: α) Δύο (2) πράγματα που έμαθα για τους συμμαθητές/τριές 
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μου και μου έκαναν εντύπωση. β) Τι έμαθα για τον εαυτό μου μετά τη διαδικασία. 
γ) Εκτιμώ και αγαπώ τον εαυτό μου γιατί… δ) Στο μέλλον θα ήθελα…

Στην ασπίδα, η μαθήτρια αναφέρει ότι αυτό που έμαθε για τους/τις συμμαθη-
τές/τριές της είναι ότι είναι καλοί φίλοι και ότι αισθάνεται ότι έγιναν οικογένεια. 
Αυτό που έμαθε από τη διαδικασία είναι ότι όταν είναι εφικτό, παρέχει βοήθεια σε 
όποιον φίλο χρειαστεί. Αγαπά τον εαυτό της γιατί δεν υποκρίνεται, γιατί ακούει 
την καρδιά της. Στο μέλλον, εύχεται να βοηθήσει όποιον χρειαστεί. 

7. Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα μετά από τις συνεδρίες ήταν ενθαρρυντικά. Οι μαθητές/τριες 
πίστεψαν αρκετά στον εαυτό τους, δέχθηκαν και είπαν θετικά σχόλια, απέκτησαν 
αυτοπεποίθηση, ενίσχυσαν τον εαυτό τους και κυρίως εκτίμησαν και αποδέχθηκαν 
τους/τις συμμαθητές/τριές τους. Μέσω των εμπειριών που αντάλλαξαν, κατάλαβαν 
ότι ακόμα και αν είναι διαφορετικοί, έχουν όλοι κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα 
οποία αξίζουν να εκτιμηθούν από τους άλλους. Ενθουσιαστήκαμε αρκετά όταν οι 
μαθητές/τριες έλεγαν ότι δεν πίστευαν ότι θα άκουγαν ποτέ τόσο καλά λόγια για 
τον εαυτό τους, καθώς και ότι διασκέδαζαν αρκετά κατά τη διάρκεια των συνεδριών.
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