


Η ομάδα μας 

 



Σο υμβόλαιό μας 

• Όροι και κανόνες συμμετοχής 



Άσκηση Αυτοπαρουσίασης 

Γνωριμία των «παλιών» με τους «νέους» 



«Ανακαλύπτω τον εαυτό μου»… σημαίνει: 

Ανακαλύπτω τα υναισθήματα μου 

Παίρνω Αποφάσεις 

Αξιολογώ τις Επιρροές 

Μιλώ τη γλώσσα του σώματος 

Αποκτώ Αυτοεκτίμηση 

Βελτιώνω την Επικοινωνία 

Γνωρίζω τους άλλους και το άλλο φύλο 

Κατακτώ την Αυτογνωσία και την Επιτυχία 



υναισθήματα 
• Η αναγνώριση και η επεξεργασία των συναισθημάτων μας συμβάλλει στη 

διατήρηση της ψυχικής μας υγείας και στην ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών 

σχέσεων.  

• Ακόμα και αν προσποιούμαστε ότι δεν έχουμε συναισθήματα, αυτά υπάρχουν. 

• Ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας σχετίζεται με την 

διαπαιδαγώγησή μας. 

 



Αποφάσεις 
• Η λήψη αποφάσεων είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας το άτομο διαλέγει 

ανάμεσα σε πλήθος επιλογών. 

• Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των επιλογών, τόσο περισσότερες είναι οι 

ευκαιρίες που έχει ο άνθρωπος να βρει αυτό που ικανοποιεί τις ανάγκες του. 

• Η επαρκής πληροφόρηση και η συναίσθηση των συνεπειών μιας απόφασης είναι 

πρωταρχικής σημασίας. 



Επιρροές 
• Η συμπεριφορά μας και οι αποφάσεις μας επηρεάζονται τόσο από εσωτερικούς 

όσο και από εξωτερικούς παράγοντες (από τις ανάγκες μας, τις αξίες μας, τους 

φίλους, τους γονείς, τα ΜΜΕ). 

• Πολλές από τιε επιρροές που δεχόμαστε είναι θετικές (μας βοηθούν στις 

αποφάσεις μας) άλλες, πάλι, είναι αρνητικές (τα πρότυπα της βίας και του 

καταναλωτισμού οδηγούν σε κοινωνική βία και υπερκαταναλωτισμό). 

• Οι νέοι, ιδιαίτερα, θα πρέπει να έχουν μια πιο κριτική στάση απέναντι στους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. 



Γλώσσα του σώματος 
• Όταν θέλουμε να μεταδώσουμε ένα μήνυμα πρέπει να συνοδεύεται από την 

κατάλληλη «γλώσσα του σώματος» (έκφραση του προσώπου μας, τόνος της φωνής 

μας, στάση του σώματός μας). 

• Η αυτοπεποίθηση συμβάλλει στην αποτελεσματική επικοινωνία με τους άλλους. 

• Ο αποφασιστικός άνθρωπος κοιτάει τον συνομιλητή του στα μάτια, στέκεται με 

σιγουριά, μιλά με σαφήνεια και σταθερότητα. 

• ΟΔΗΓΙΕ: 

 Να βαδίζετε με αυτοπεποίθηση – με το κεφάλι ψηλά. 

 Σα μάτια μεταφέρουν μηνύματα με τον πιο εύγλωττο τρόπο. 

 Είναι σημαντικό να μιλάτε σταθερά, αργά, με μια μέτρια ένταση στη φωνή. 

 Μην ξεχνάτε να παίρνετε βαθιά ανάσα. 

 



Αυτοεκτίμηση 
• Με την αυτοεκτίμηση εκφράζουμε τη θετική εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας 

και την προσωπική μας αξία. 

• Ένα από τα στάδια στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης είναι να αισθανόμαστε 

αποδεκτοί γι’ αυτό που είμαστε πραγματικά. 

• Σα παιδιά χρειάζονται την αγάπη και την επιβεβαίωση των άλλων. Φρειάζονται ένα 

περιβάλλον ασφάλειας καθώς και ξεκάθαρα όρια για να μπορούν να κινηθούν. 



Επικοινωνία 

• Βασικό μέλημα του ανθρώπου πρέπει να είναι η ομαλή κοινωνικοποίηση του και η 

διατήρηση τής κοινωνικής του υγείας. 

• Η κατανόηση των αναγκών, των σκέψεων, των επιθυμιών και των συναισθημάτων 

που έχουν οι άλλοι, συμβάλλει στη δημιουργία θετικών ανθρώπινων σχέσεων. 

• Η συναισθηματική υγεία και ωρίμανση του εφήβου σχετίζεται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό με την αναγνώριση της ταυτότητας του άλλου φύλου (διαφυλικότητα). 



Αυτογνωσία και Ευτυχία 
• Η γνωριμία με τον εαυτό μας και η κατάκτηση της αυτογνωσίας είναι η εγγύηση για 

την προσωπική ευτυχία και τις σωστές κοινωνικές σχέσεις. 



Ελάτε να 
γνωρίσουμε τα 
βασικά 
δικαιώματα μας 



Δικαίωμα προστασίας 

 



Δικαίωμα ασφάλειας 



Δικαίωμα ανάπτυξης - εξέλιξης 



Δικαίωμα συμμετοχής 



Δράσεις της ομάδας μας 

Βιωματικές ασκήσεις 



Παιχνίδια ρόλων 



Ενημέρωση από ειδικούς (Παρεμβάσεις) 

 Κέντρο Πρόληψης Δήμου Ηλιούπολη «ΠΝΟΗ» (Κα. Πανάγιου (κοινωνική λειτουργός) 

και Κα. Μπουζουρά (ψυχολόγος)) ΘΕΜΑ: «Λήψη αποφάσεων στον πραγματικό και 

εικονικό κόσμο 



 Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ Δήμου Ηλιούπολης (Κος. Παυλής (ψυχολόγος)) ΘΕΜΑ: «Η 

διαφυλικότητα» 

 



υνήγορος του Παιδιού (Κος. Μόσχος) ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα στη σχολική κοινότητα» 

 



 Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας (Κος. Καφάτος (ολυμπιονίκης) και Κος. Υίλης 

(υπεύθυνος κέντρου))  ΘΕΜΑ: «Ο Αθλητισμός ως Πρότυπο Ζωής» 

 



Δράση – δημιουργία αφισών για την πανελλήνια ημέρα 

κατά της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού 

(06/03/2015) 



Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑ 

 Η εκδρομή μας στο Κέντρο Πρόληψης Ν. Βοιωτίας στη Λιβαδειά. Παρουσίαση με 

διαδραστικό τρόπο από την Κα. Λιανού (ψυχολόγο). ΘΕΜΑ: «Η ανθρώπινη 

επικοινωνία» 

 



ΧΤΦΑΓΨΓΙΑ 



Δραματοποίηση ρόλων 

Η ΚΟΠΑΝΑ 

 Πέντε φίλοι πηγαίνουν σχολείο. Ένας από αυτούς ανακοινώνει πως 

θα την «κοπανήσει». Οι τρεις άλλοι συμφωνούν. Όμως… 

 Έγραψαν τους διαλόγους: Λαμπάκη Δήμητρα (Β3), Αγκόλλι 

Φριστίνα (Γ1) 

 υμμετέχουν οι μαθητές: Λαμπάκη Δήμητρα (Β3), Ρουστάς 

Μιχάλης (Β4), Φαλκιά Υωτεινή (Β5), Αγκόλλι Φριστίνα (Γ1), 

Ζεκιολλάρι Μαρινέλα (Γ1)  



Σο τραγούδι της ομάδας μας 

«ε σενα να πιστέψεις…» 

 Σραγουδούν και χορεύουν οι μαθητές: Αλεξανδρή Κατερίνα (Β1), 

Λαμπάκη Δήμητρα (Β3), Λιόλιου Παναγιώτα (Β3), Ρουστάς 

Μιχάλης (Β4), Φαλκιά Υωτεινή (Β5), Χαροπούλου Σζελίνα (Β5), 

Αγκόλλι Φριστίνα (Γ1), Ζεκιολλάρι Μαρινέλα (Γ1) 

 

 τίχοι: Κίτρα Μαρία 

 Μουσική: Let her go (instrumental) 

 

  



ε σενα να πιστέψεις 

Νιώθεις σαν μικρός που δεν κοιτά κανείς 

Χάχνεις δρόμους μήπως εξαφανιστείς 

Μόνος σου παλεύεις μα ποτέ δε ζεις… 

Μοιάζεις σαν χαμένος όπου κι αν βρεθείς 

Είσαι σαν παράξενος ταξιδευτής 

Μόνος σου παλεύεις μα ποτέ δε ζεις… 

Μα ποτέ δε ζεις… 

Πάρε μια ανάσα βαθιά 

Μη βυθίζεσαι στη μοναξιά 

Δώσε χτύπο στην καρδιά ξανά 

Κοίτα στον καθρέφτη σου να δεις 

Με πόση δύναμη τα πάντα μπορείς 



Και στην αγάπη τώρα θα βρεθείς 

Μα το μόνο που χρειάζεσαι είναι απλά 

ε σένα να πιστέψεις να βρεθείς ψηλά 

Κι όλα να σαι σίγουρος θα παν καλά 

Βλέμμα καθαρό και αισθήματα αγνά 

Υίλοι και οικογένεια πάντα κοντά 

Κι όλα να σαι σίγουρος θα παν καλά… 

Κι αν ο κόσμος φαίνεται σκληρός 

Κρίνει πράξεις, είναι αυστηρός 

Άστους έξω εσύ προχώρα εμπρός 

Η ζωή είναι μικρή γι’ αυτό 

Πάλεψε, ζήσε με κορμί στητό 

Νιώσε βαθιά λέγε «σ’ αγαπώ» 



Μα το μόνο που χρειάζεσαι είναι απλά 

ε σένα να πιστέψεις να βρεθείς ψηλά 

Κι όλα να σαι σίγουρος θα παν καλά 

Βλέμμα καθαρό και αισθήματα αγνά 

Υίλοι κι οικογένεια πάντα κοντά 

Κι όλα να σαι σίγουρος θα παν καλά… 

Ναι, θα παν καλά… ] 

Ναι, θα παν καλά… 

Ναι, θα παν καλά… 

Μα το μόνο που χρειάζεσαι είναι απλά 

ε σένα να πιστέψεις να βρεθείς ψηλά 

Κι όλα να σαι σίγουρος θα παν καλά 

Βλέμμα καθαρό και αισθήματα αγνά 

Υίλοι κι οικογένεια πάντα κοντά 



Κι όλα να σαι σίγουρος θα παν καλά… 

Μα το μόνο που χρειάζεσαι είναι απλά 

ε σένα να πιστέψεις να βρεθείς ψηλά 

Κι όλα να σαι σίγουρος θα παν καλά 

Βλέμμα καθαρό και αισθήματα αγνά 

Υίλοι κι οικογένεια πάντα κοντά 

Κι όλα να σαι σίγουρος θα παν καλά… 



Οι στίχοι της Ομάδας μας 

Κι όμως ψάξε βαθιά μες την ψυχή σου 

Εκεί θα βρεις όλη τη δύναμή  σου 

Αγάπησε βαθιά τον εαυτό σου  

Υώτισε με χαρά το πρόσωπο σου 

Κοίταξε στον καθρέπτη και θα δεις 

Όλη την ομορφιά της ψυχής 

Δώσε όνομα στα συναισθήματα σου 

Δώσε το ρυθμό στα βήματα σου 

Κάνε τις σωστές επιλογές 

ίγουρα υπάρχουν κι άλλες εναλλακτικές 

Πάρε αποφάσεις για τη ζωή 

Βάλε εμπόδια στην κακή επιρροή 



Η ζωή θα σου δώσει αυτό που ζητάς 

Αν αληθινά τον εαυτό σου αγαπάς  

Δώσε ταυτότητα στα όνειρα σου 

Πάλεψε επιτέλους για τα δικαιώματα σου 

Δεν είσαι μόνος μες στη ζωή  

τις σχέσεις σου δώσε άλλη πνοή  

Γνώρισε καλά το διπλανό σου  

Σο φίλο ,το συμμαθητή και το γονιό σου! 

Ανακάλυψε τον εαυτό σου τι σημαίνει  

Μοναδική ζωή σε περιμένει  

Βλέμμα καθαρό, κορμί στητό 

Πρόσωπο λαμπερό ,σώμα μαχητικό. 



Προετοιμασία τελικής εκδήλωσης 

• Δημιουργία power-point 

• Καλλιτεχνικές δημιουργίες 

• Δραματοποίηση ρόλων 

• Σραγούδι 



Οι μαθητές της Ομάδας μας 

Ομάδα Α:  

Αλεξανδρή Κατερίνα, Άλλα Μικέλα, Βαρώτση Μαριάννα, Γεωργακοπούλου Λυδία-Ανθή,  

Καράλη Φριστίνα, Κοντούρη Άννα, Λαμπάκη Δήμητρα, Λιόλιου Παναγιώτα, Μανώλης  

Υίλιππος, Χαροπούλου Σζελίνα, Αγκόλλι Φριστίνα, Βεργή οφία, Βλάχου Αγγελική,  

Ελευθερίου Νικόλαος-Παναγιώτης, Ζεκιολλάρι Μαρινέλα, Ζησούλη Ευαγγελία, 

Οικονόμου Γεράσιμος, Πεταλά Δήμητρα, Σσάλτα Μαριάνθη 

 

Ομάδα Β: 

Κοντοέ Βασιλική, Κοντοέ Δήμητρα, Λάβδα Αγγελική, Οικονόμου Μαρία, Παππά 

Ελισάβετ, Ρουστάς Μιχάλης, Φαλκιά Υωτεινή, Χαροπούλου Σζελίνα, Λαμπροπούλου  

Μελίνα, Μοδινού Έλσα, Πυργή Παρασκευή, ωφρονίου Θεοδώρα, Σρυποσκούφης 

Γεώργιος, Σσεκούρα οφία, Σρυγώνη Μυρσίνη, Υωσκόλου Μαριλένα, Φλέτζος πύρος 

 



Οι υπεύθυνες της ομάδας μας 

ΟΜΑΔΑ Α 

• Πολυζωγοπούλου Ελένη 

• Σσαντάνη Κατερίνα 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

• Κερασίδη Κυριακή 

• Μπελογιάννη Αναστασία 

• Νέζη Ελένη 




