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Μικρή εισαγωγή 

Το θέμα της Βιωματικής Δράσης της ομάδας Α6 ήταν « Το δικό μας σχολείο »: Για μια ομαλή μετάβαση 

από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, και το επέλεξαν οι εξής μαθητές : Μουτουσίδης Σάββας, Μπαρμπάτση 

Μιμή, Μπαρμπούρης Γιώργος, Πέρρος Κωνσταντίνος, Συνόδης Παναγιώτης, Οικονομίδης Γιάννης, 

Μπενέτου Βαλεντίνα, Σακκής Γιώργος, Τρίκκας Πάνος, Μυφτάρι Αλτριν, Σαρακατσιάνος Δημήτρης, 

Πασσολάρη Αγγελική, Παπαγεωργίου Θανάσης, Σκούρα Μαρίνα, Μιχαηλίδης Γιάννης, Σαπουντζής 

Αγγελος, Παπαγεωργίου Μιχαήλ, Παππά Αθανασία, Σκουμπρή Σαββίνα.  Μ’ αυτή τη διάταξη και με 

κριτήριο τη μείξη των τμημάτων και των φύλων συγκροτήθηκαν οι τέσσερις ομάδες. 

Η επιλογή του θέματος  στόχευε  στη διευκόλυνση της προσαρμογής των μαθητών  στο νέο περιβάλλον και 

συνεπώς στη μεγαλύτερη  αποτελεσματικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η επιλογή των υποκατηγοριών των θεμάτων που επεξεργαστήκαμε στην τάξη βασίστηκε σε δυο παραδοχές: 

Α) Η προσπάθεια για αυτογνωσία κάθε μαθητή και κάθε μαθήτριας αποτελεί προϋπόθεση για την 

αποδοτικότερη συνεργασία στις ομάδες. 

Β) Η καλύτερη γνωριμία των μαθητών μεταξύ τους συντελεί στη σύμπνοια των ομάδων. 

Γι’ αυτό στην αρχή δόθηκαν κάποιες δραστηριότητες που βοήθησαν σε μια πρώτη αυτοπαρουσίαση και 

γνωριμία των συμμαθητών από τα τρία τμήματα Α4,5,6. 

Εν συνεχεία συναποφασίστηκαν οι όροι λειτουργίας της τάξης, οι κοινοί κανόνες και οι ανάλογες ποινές και 

τοιχοκολλήθηκαν  στην αίθουσα. 

Κατόπιν μοιράστηκε ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε  σε διάφορα θέματα της σχολικής ζωής και το 

οποίο απαντήθηκε ανώνυμα, συζητήθηκαν τα αποτελέσματα και το ίδιο δόθηκε και πριν τη λήξη του έτους 

για να φανεί αν υπήρχαν διαφοροποιήσεις μετά τη δουλειά που έγινε στην τάξη. Και ευτυχώς υπήρξαν 

κάποιες 

θετικότερες στάσεις κάποιων παιδιών. 

Τα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν τα εξής: 

1) Πώς πρέπει να χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο; Ποιες ενέργειες πρέπει να αποφεύγονται σε περιβάλλοντα 

κοινωνικής δικτύωσης; 

2)Τι σημαίνει είμαι φίλος ή φίλη με κάποιον ή κάποια; Πώς συμπεριφερόμαστε φιλικά στο πλαίσιο της 

ομάδας; 

3)Πώς αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις; Πώς τίθενται τα όρια συμπεριφοράς στις ομάδες; 

4) Μπορώ να αναγνωρίσω τα συναισθήματα μου; Πώς τα εκφράζω σε περίπτωση συμφωνίας και πώς σε 

περίπτωση διαφωνίας; 

Κάθε μέλος κάθε ομάδας κατέθεσε τις απόψεις του ,στην αρχή προφορικά και μετά γραπτά. Από τα κείμενα 

κάθε ομάδας προέκυψε η σύνθεση που θα διαβάσουμε εδώ. 

Επίσης τα παιδιά έφτιαξαν ζωγραφιές με θέμα « Το σχολείο μου κι εγώ », ώστε να αποτυπωθεί εικαστικά η 

στάση τους απέναντι στο νέο περιβάλλον και τις παρουσιάσαμε στην  έκθεση. 

Θεωρούμε πως η σύμπνοια στην τάξη και κατ’ επέκταση σε όλο το σχολείο δεν είναι κάτι που εύκολα 

κατακτάται. Είναι σημαντικό πως θίχτηκαν τα θέματα, πως αναλύθηκαν όσο ήταν δυνατόν, πως  οι 

συζητήσεις αυτές ενδέχεται να αποτυπώθηκαν στη σκέψη των παιδιών- καθένα έχει τα κείμενα όλων των 

ομάδων-, όμως η θεωρία από την πράξη απέχει ακόμα πολύ. Κάποτε εφαρμόζονται τα συμφωνηθέντα και 

κάποτε όχι. Άλλωστε όλοι ξέρουμε πως καμιά μέρα και καμιά ώρα δεν είναι ίδια με την άλλη κι αυτό είναι 

και η μαγεία των ζωντανών σχέσεων.  Καλή συνέχεια λοιπόν !                                             Η  υπεύθυνη    

εκπαιδευτικός      

                                                                              Παγουλάτου Μαρία (ΠΕ05) 
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   Σύνθεση κειμένων του 1
ου

 θέματος : Πώς πρέπει να χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο; Ποιες ενέργειες πρέπει 

να αποφεύγουμε σε περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης ; 

 

 

 

Η ορθή χρήση του Διαδικτύου είναι στο χέρι μας! 

 

 

 

Το Διαδίκτυο πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο ως μέσο πληροφόρησης παρά ως μέσο επικοινωνίας. 

Η  ζωντανή επικοινωνία με τους ανθρώπους έχει το πλεονέκτημα της άμεσης ανταλλαγής συναισθημάτων, 

της ζεστασιάς της ανθρώπινης επαφής. Βεβαίως, με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά μας ή αδυνατούμε 

προς στιγμήν να τους επισκεφτούμε ή επείγει να ανταλλάξουμε πληροφορίες επαγγελματικού περιεχομένου 

η χρήση της τεχνολογίας είναι απολύτως θετική. 

Οσον αφορά την πληροφόρηση το Διαδίκτυο είναι ένας ανοιχτός ορίζοντας στη μάθηση, ένα ορθάνοιχτο 

παράθυρο στον κόσμο! 

Φυσικά υπό τον όρο πως πάντα ελέγχουμε και διασταυρώνουμε τις πληροφορίες. 

Ερχόμαστε έτσι στο μεγάλο θέμα της ασφάλειας στο Διαδίκτυο. 

Ειδικά συστήματα αντι-ϊικά  προστατεύουν τον υπολογιστή από κακόβουλα προγράμματα. Αν ένας 

ιστότοπος είναι ασφαλής διαφαίνεται από το περιεχόμενο του. Καλύτερα να μπαίνει κανείς σε γνωστούς 

ιστότοπους ( π.χ Google) και να ενημερώνεται από σελίδες σχετικές με την ασφάλεια  στο Διαδίκτυο( π.χ 

Safer internet). 

Αν χρειαστεί να δώσουμε προσωπικά μας στοιχεία στο Διαδίκτυο πρέπει να το κάνουμε με προσοχή( σε 

ποιους τα δίνουμε, για ποιο λόγο κ.λ.π) 

Καλύτερα να επικοινωνούμε με γνωστά μας πρόσωπα στο facebook ώστε να ελέγχουμε την ταυτότητα του 

άλλου και την αλήθεια των λεγομένων του και να έχει ένα πραγματικό νόημα η ανταλλαγή απόψεων και 

εμπειριών. 

Αν όμως έχουμε παραβεί τους παραπάνω κανόνες ασφάλειας και κάποιος μιλώντας ή γράφοντας ή 

αναρτώντας φωτογραφίες μας μάς ενοχλεί, μας προσβάλλει, μας απειλεί, αποκαλύπτει πράγματα που δεν 

θέλουμε για μας  είτε επειδή του τα είχαμε εμπιστευτεί, είτε επειδή κρυφά τα συνέλεξε, το μοιραζόμαστε 

αμέσως με τους γονείς μας και τους δασκάλους μας και μαζί αποφασίζουμε για το χειρισμό της 

κατάστασης. Πρέπει να μην εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κινδύνους και πάντα να έχουμε σε ώρα ανάγκης τη 

βοήθεια των ανθρώπων που εμπιστευόμαστε. 

Ακόμη όμως κι αν όλα τα παραπάνω γίνουν σωστά πρέπει να προσέξουμε πολύ το θέμα του χρόνου που 

αφιερώνουμε μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, του κινητού κ.λ.π. Ο χρόνος πρέπει να είναι μετρημένος 

με ακρίβεια και πάντα λιγοστός .Ο κίνδυνος εθισμού παραμονεύει και στη χώρα μας οι στατιστικές της 

ειδικής υπηρεσίας  για την αντιμετώπιση του εθισμού του Νοσοκομείου Παίδων καταγράφουν πολύ υψηλά 

ποσοστά. Συνεπώς και η απασχόληση με τα παιχνίδια στο Διαδίκτυο πρέπει να είναι ελάχιστη και το 

περιεχόμενο τους ελεγμένο. Δεν υπάρχει θλιβερότερη εικόνα  από ένα παιδί μοναχικό που επί ώρες 

καταπονεί το σώμα , το μυαλό και την ψυχή του πατώντας σαν τρελό τα πλήκτρα του πληκτρολογίου. Το 

παιδί αυτό αν εξαρτηθεί είναι πλέον άρρωστο και χρειάζεται τη βοήθεια ειδικών  για να ξαναβρεί τη χαρά  

που δίνει η αληθινή ανθρώπινη επικοινωνία και ο πλούτος της ανθρώπινης γνώσης. Η απόφαση και η 

ευθύνη για τη χρήση αυτού του μεγάλου ανθρώπινου επιτεύγματος είναι δική μας. 
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Σύνθεση κειμένων του 2
ου

 θέματος:  Τι σημαίνει είμαι φίλος ή φίλη με κάποιον ή κάποια; Πώς  

συμπεριφερόμαστε φιλικά στο πλαίσιο της ομάδας;  

 

                                     

Η φιλία είναι ένα ανεκτίμητο αγαθό 

 

 

Οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη της φιλίας είναι η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, τα κοινά 

ενδιαφέροντα, η στήριξη, η συμπαράσταση, η ευθύτητα. 

Οι φίλοι μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τα όνειρα, τις φιλοδοξίες τους συζητώντας και κάνοντας πράγματα 

μαζί. 

Οι ισορροπίες μεταξύ τους πετυχαίνονται με τις αμοιβαίες υποχωρήσεις και με το ειλικρινές ξεκαθάρισμα 

αν υπάρχουν προβλήματα ,επειδή οι αληθινές φιλίες βασίζονται στην  ειλικρίνεια. 

Οι πιθανές διαφωνίες ή οι αντιπαραθέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με συζήτηση ώστε να βρεθεί μια 

κοινώς αποδεκτή λύση και όχι με βία λεκτική ή σωματική. 

Το να στηρίζεις τους φίλους σου είναι  κάτι πολύ σημαντικό. Σημαίνει πως τους αγαπάς , τους σέβεσαι, 

μπαίνεις στη θέση τους, τους υπερασπίζεσαι και δε ζητάς αντάλλαγμα. 

Φυσικά αυτό για να έχει διάρκεια και βάθος πρέπει να γίνεται αμοιβαία. Αλλιώς η φιλία δεν προχωρά, δε 

στεριώνει. 

Μερικές φορές οι φίλοι κάνουν κοινά σχέδια για το μέλλον. Άλλοτε  αυτά πραγματοποιούνται κι άλλοτε 

όχι. Έχει αξία όμως πως τη δεδομένη στιγμή οι δυο φίλοι ονειρεύτηκαν πράγματα μαζί. 

Φιλία μπορεί να υπάρξει και μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου, Κάθε φύλο αλλά και κάθε άνθρωπος 

αντιμετωπίζει τη φιλία ανάλογα με την προσωπικότητα του, τα βιώματα του και δίνει το δικό του νόημα στα 

όσα είπαμε παραπάνω. 

Βεβαίως η αποδοχή της διαφορετικότητας ( όχι μόνο του φύλου αλλά και της διαφορετικής ψυχοσύνθεσης, 

της φυλής, του χρώματος, των πεποιθήσεων, της εμφάνισης ) είναι  προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 

φιλίας. 

Το να αποδεχτούμε τον άλλο όπως είναι ,αποτελεί ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. 

Στο πλαίσιο της ομάδας το να συμπεριφερόμαστε φιλικά στους συμμαθητές και στις συμμαθήτριες μας , 

ακόμα κι αν με όλους δεν μπορεί να γίνουμε στενοί φίλοι, σημαίνει να έχουμε σεβασμό, εκτίμηση, καλή 

συμπεριφορά, να μην κοροϊδεύουμε, να  

βοηθάμε ο ένας τον άλλο, να χαιρόμαστε για την πρόοδο όλων και να μη φτάνουμε ποτέ σε εκδηλώσεις 

βίας. 

Τότε η απόδοση της τάξης βελτιώνεται γιατί υπάρχει δέσιμο μεταξύ των παιδιών, ευχάριστη ατμόσφαιρα 

και συνεπώς καλύτερη μαθησιακή διαδικασία. 
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Σύνθεση κειμένων του 3
ου

 θέματος : Πώς αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις; Πώς τίθενται τα όρια 

συμπεριφοράς στις ομάδες ; 

 

 

Μπορούν πράγματι να αποφευχθούν οι συγκρούσεις ; 

 

 

Κάποιες φορές στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και αλλού ,τα εμπλεκόμενα μέρη φτάνουν σε συγκρούσεις. 

Επειδή απέτυχαν να λύσουν με τους σωστούς τρόπους τις διαφορές τους. 

Μερικά αίτια που οδηγούν στις συγκρούσεις μπορεί να είναι τα εξής: 

Αν κάποιος πειράξει ένα παιδί  ή περισσότερα, αν δυο συμμαθητές έχουν διαφορετική άποψη για ένα θέμα 

και πάνω στη διαφωνία χρησιμοποιηθούν χυδαίοι χαρακτηρισμοί, αν ο ένας προδώσει τον άλλον, αν 

κάποιος ενοχληθεί από τα λεγόμενα του σε τρίτους , αν κάποιος διαλαλήσει ένα μυστικό… 

Τότε η σύγκρουση  μπορεί να πάρει μορφή βίαιη – λεκτική ( με βρισιές και απειλές) ή σωματική ( με 

μπουνιές, ξύλο κ.λ.π) 

Σε τέτοια περίπτωση , αν βρισκόμαστε στο σχολείο, πρέπει αμέσως να απευθυνθούμε στους καθηγητές οι 

οποίοι θα βοηθήσουν ώστε να επικρατήσει ο πολιτισμένος διάλογος και να βρεθεί λύση κοινώς αποδεκτή. 

Εκτός σχολείου πρέπει να απευθυνόμαστε στους γονείς ή στους κηδεμόνες για να βοηθήσουν εκείνοι στην 

επίλυση της σύγκρουσης. 

Καλό είναι με την καθοδήγηση τους να υιοθετήσουμε τέτοιες συμπεριφορές που να μη φτάνουμε στα άκρα. 

Αν υπάρχουν κι άλλα παιδιά μπροστά στη σύγκρουση δεν πρέπει να μείνουν αμέτοχα, ως απλοί 

παρατηρητές, αλλά να βοηθήσουν στην ομαλή εξέλιξη και στην επίλυση της σύγκρουσης. 

Μερικές φορές δυσκολευόμαστε να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να πάρουμε την ευθύνη που μας 

αναλογεί λόγω του υπέρμετρου εγωισμού, της δειλίας , του φόβου της τιμωρίας, του φόβου  μήπως  χαλάσει 

η φιλία μας με κάποιον αν φανούμε δίκαιοι… 

Κι όταν βρούμε το θάρρος να το κάνουμε, η συγγνώμη μας πρέπει να είναι ειλικρινής, αληθινή, να είμαστε 

φυσικοί, χαμογελαστοί , όχι ειρωνικοί και να τηρήσουμε το λόγο μας. 

Συμφωνούμε όλοι πως η τήρηση των κανόνων στο σχολείο είναι απολύτως αναγκαία- κάτι που πολλές 

φορές δε γίνεται και πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. 

Εντός και εκτός σχολείου ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός των άλλων είναι προϋπόθεση για τη  επίλυση 

των συγκρούσεων. 

Το να διατηρούμε την αξιοπρέπεια μας και το να αποδεχόμαστε ως ίσους τους συνανθρώπούς μας βοηθά 

στο να κτίσουμε μια  δίκαιη κοινωνία. 

Το να έχουμε αρνητικά συναισθήματα  είναι κάτι συνηθισμένο ορισμένες φορές. Το θέμα είναι ο τρόπος 

έκφρασης τους. Πως μπορούμε δηλαδή να τα εκφράσουμε χωρίς να εξαγριώσουμε τον άλλον, χωρίς να 

επιτιθέμεθα( λεκτικά ή σωματικά) ώστε ο άλλος να θελήσει να μας ακούσει και να γίνει κάποια συζήτηση. 

Πράγμα πολύ δύσκολο και επίπονο για όλους ,που χρειάζεται διαρκή προσπάθεια και κόπο ώστε οι 

ενδεδειγμένοι κανόνες συμπεριφοράς να γίνουν πράξη. Η προσπάθεια για αυτογνωσία , η ηθική στάση του 

καθενός μας συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο στο σχολικό  όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον. 

Τότε όχι μόνο η μαθησιακή διαδικασία θα καρποφορήσει αλλά και η κοινωνία θα έχει τους αυριανούς 

πολίτες που έχει ανάγκη. 
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Σύνθεση κειμένων του 4
ου

 θέματος:  Μπορώ να αναγνωρίσω τα συναισθήματα μου; 

Πώς τα εκφράζω σε περίπτωση συμφωνίας και πώς σε περίπτωση διαφωνίας; 

 

 

Ο καθρέφτης της ψυχής μου 

 

 

Αναγνωρίζω τα συναισθήματα μου σημαίνει πως καταλαβαίνω και αποδέχομαι το πώς νιώθω κάθε φορά. 

Πράγμα όχι πάντα εύκολο, θέλει πολλή δουλειά να κάνει ο καθένας  μας με τον εαυτό του και την ψυχή 

του. Ίσως οι εσωστρεφείς άνθρωποι να  

δυσκολεύονται περισσότερο στην αναγνώριση των συναισθημάτων τους. 

Άλλοι  θεωρούν πως κοινοποιούνται ευκολότερα τα θετικά συναισθήματα όπως χαρά, ευτυχία, 

ενθουσιασμός, άλλοι, τα αρνητικά  όπως ο θυμός, η πίκρα , το μίσος… 

Κάποιοι θεωρούν πως γενικά τα εντονότερα συναισθήματα δεν μπορούν να συγκρατηθούν. 

Όπως και να’χει χρειάζεται ειλικρίνεια στην έκφραση τους. 

Όταν συμφωνούμε με κάποιον ενισχύεται η άποψη μας, διευκολύνεται η συνεργασία επειδή νιώθουμε 

ασφαλείς και ευδιάθετοι λόγω της ταύτισης των απόψεων, νομίζουμε πως έχουμε περισσότερη πιθανότητα 

να’χουμε το δίκιο με το μέρος μας… 

Όταν διαφωνούμε( κάποιες φορές νιώθουμε μέχρι και θυμό γι’αυτό) δεν αισθανόμαστε άνετα στη 

συζήτηση, νιώθουμε υποχρεωμένοι να πείσουμε τον άλλον να αναθεωρήσει την άποψη του, μερικές φορές 

μπαίνουμε σε θέση άμυνας ή μας βάζει ο συνομιλητής, κάποιες άλλες έχουμε το θάρρος να ξανασκεφτούμε 

το ζήτημα. 

Αν καταλήξουμε στη διατήρηση της άποψης μας πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα στο συνομιλητή μας να 

διατηρήσει τη γνώμη του .Και φυσικά το ίδιο να κάνει κι αυτός με εμάς. 

Μόνο αν χρειάζεται να οδηγηθούμε σε μια κοινή πράξη με τον άλλον  οφείλουμε να προχωρήσουμε σε μια 

σύνθεση απόψεων , να βρούμε- αν είναι δυνατόν – την κοινή  

συνισταμένη. 

Δεν επικρίνουμε τον άλλον για την άποψη του, πολύ περισσότερο δεν περνάμε στην επίθεση- λεκτική ή 

σωματική- και δεν προσπαθούμε να του αλλάξουμε άποψη. 

Μετά από μια διαφωνία ,ιδιαίτερα αν είναι έντονη, οφείλουμε να ακολουθούμε τους κανόνες που αφορούν 

τους τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων μας, γιατί εν βρασμώ ψυχής μπορεί να ειπωθούν λόγια για τα 

οποία θα μετανιώσουμε αργότερα. 

Τα συναισθήματα δεν κρύβονται. Τα προδίδει το ίδιο μας το σώμα, με τη στάση του, με τις κινήσεις του, με 

το βλέμμα μας… Καλό είναι – και αναφερόμαστε στα αρνητικά-να τα εκφράζουμε χωρίς να θίγουμε τον 

άλλον. Όσο για τα θετικά, ποιος δε χαίρεται όταν τα εισπράττει… 

Σε μια ομάδα , όπως είναι η τάξη, η επιβολή κανόνων και ορίων κοινώς αποδεκτών 

βοηθά στην καλύτερη συνεργασία, στη συνοχή της ομάδας, στην επικράτηση της πολιτισμένης 

συμπεριφοράς και στην επίτευξη των στόχων. 

Ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη κάνει δυνατό τον πολιτισμένο διάλογο, εμπλουτίζει τις γνώσεις του 

καθενός γιατί δίνει τη δυνατότητα πληρέστερης ενημέρωσης, καλλιεργεί τις καλές πλευρές του χαρακτήρα 

μας και προάγει το 

δημοκρατικό ήθος. 
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ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 
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