
UNIVERSITY OF WISCONSIN - MADISON 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Εκπαιδευτήρια «Μαίρης Ράπτου» 

Λάρισα,  

19/10/2019 

mailto:xri.dani@hotmail.com


ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 



• «Ολόπλευρη, 
αρμονική και 
ισόρροπη ανάπτυξη 
των διανοητικών και 
ψυχοσωματικών 
δυνάμεων των 
μαθητών» 

• Εφαρμογή σε διάφορa 
μαθήματα 

• Ανάπτυξη χαρακτήρα 

• Ενεργοποίηση κινήτρων 

• Οικογένεια και 
Κοινωνικός 
Περίγυρος 

• Αγωγή Υγείας 

• Ζώνη 
Πολιτισμού 

Αρσάκειο 
Γυμνάσιο 

Οικιακή 
Οικονομία 

Νομικό 
Πλαίσιο 

(ΦΕΚ 
167/Α’/30.9.198

5) 

Πρόγραμμα 



•Πράξη 35/2016 
του Δ.Σ. Του Ι.Ε.Π. 

•ΦΕΚ 2296/      23-
10-2015 

Πνευματική 
Ανάπτυξη 

• Αγωγή στη 
Συγχώρηση 

• Σύνδεση με το 
αντίστοιχο γνωστικό 
αντικείμενο 

Συναισθηματική 
Ανάπτυξη •Βιωματική 

Μάθηση 

•Διδασκαλία σε 
ομάδες 

Κοινωνική 
Ανάπτυξη 





Καλή  Κακή 

Κακή Καλή 





«Να μη θεωρούμε ως 

μέγιστο αγαθό το να 

ζούμε απλώς, άλλα το 

να ζούμε καλά» 

 

Σωκράτης 

Τι σημαίνει όμως, 

«ζούμε ΚΑΛΑ»; 



Αυτόματα 

Εξάσκηση 



Καλοσύνη 

Θάρρος 

Δικαιοσύνη 
Κοινή 

Λογική 

Ισορροπία 

Συγχώρηση 





συν καταβαίνω 
συγκα-
τάβαση 

συν πονώ συμπόνια 



Ενσυναί- 

σθηση 

Συγκατά-
βαση 

Συμπόνια 



 

 

 

Χάρτης Συνείδησης 

Επιλογή Δέσμευση 

Πώς αισθάνομαι όταν: 

Αδικώ Συγχωρώ Αδικούμαι Συγχωρούμαι 

Διαλέγω έναν Ήρωα 

Χαρακτηριστικά Πρόβλημα 
Τρόπος 

επίλυσης 
Κοινά με εμένα 



ΣΧΟΛΕΙΟ 

•Καλύτερη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων 

•Πρόληψη συγκρουσιακών καταστάσεων 

ΜΑΘΗΤΗ 

•Αναγνώριση των συναισθημάτων του 

•Έκφραση των συναισθημάτων του 

•Αποδοχή του άλλου 

•Ηρεμία και ισορροπία 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

•Καλύτερη διαχείριση τάξης 

•Ουσιαστικότερη γνώση της συναισθηματικής κατάστασης 
των μαθητών 

•Ορθολογικότερη διαχείριση των διαπροσωπικών του σχέσεων 



«Πέρασα πολύ ωραία στο 

πρόγραμμα. Και στο σπίτι δε 

μαλώνω τόσο συχνά με την 

αδερφή μου». 

«Δεν πιστεύω ότι η 

πρακτική της 

συγχώρησης μπορεί να 

κάνει πολλά. Ωστόσο, 

μέσα από το 

πρόγραμμα πείστηκα ότι 

μπορώ να δίνω 

περιθώρια και χρόνο 

στους άλλους. Αυτό 

πλέον κάνω, ξεκινώντας 

από έμενα χωρίς να είμαι 

τόσο απόλυτη». 

«Κυρία, εμένα αυτό το βίντεο με 

συγκλόνισε. Ήταν πολύ διδακτικό και το 

κορίτσι πολύ σοφό. Τώρα κατάλαβα γιατί 

κάναμε αυτές τις συναντήσεις. Νομίζω πως 

θέλω να μοιάσω σε αυτό το κορίτσι. Το 

υπόσχομαι. θα ξεκινήσω από σήμερα 

κιόλας! Σε γεμίζει ηρεμία το να συγχωρείς». 

«Προχθές ήμουν με το μικρό 

μου ξαδερφάκι. Μαλώνουμε, 

συνέχεια. Όμως, εξαιτίας της 

άσκησης που είχαμε για το 

σπίτι, όταν με τσίγκλησε, τον 

κοίταξα, σκέφτηκα κάτι όμορφο 

που έχει, την καρδιά του, τον 

πήρα αγκαλιά και αρχίσαμε να 

παίζουμε. Ο μικρός τα έπαιξε! 

Ήταν ωραία τελικά». 




