ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

7-11

Όλη η τάξη

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

1 ώρα

• Μαθαίνω πώς να «σκέφτομαι με την καρδιά μου»
• Τα παιδιά βιώνουν την ενσυναίσθηση, που σημαίνει ότι βελτιώνουν την ικανότητά τους
να αντιλαμβάνονται τα κίνητρα, τις σκέψεις και τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου.

-

Δεν ξέρουμε ποτέ στα σίγουρα τι αισθάνεται ένα άλλο άτομο.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να μάθουμε, «μπαίνοντας
παπούτσια του άλλου».
Αν τα παιδιά βιώσουν την ενσυναίσθηση, είναι πιο πιθανόν να την εφαρμόσουν.
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RULES

Πείτε στα παιδιά να σταθούν σε κύκλο.
Ένα παιδί αρχίζει να κάνει μια «γκριμάτσα
συναισθήματος». Για παράδειγμα, κάνει μια
χαρούμενη γκριμάτσα. DISCUSSION
Στη συνέχεια, στρέφει αυτή
την γκριμάτσα στην κατεύθυνση του παιδιού που
είναι δίπλα του/της.
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USEFUL QUESTIONS
FOR DISCUSSION

Κανόνες

Αφήστε τον άλλο να μιλήσει και ακούστε προσεκτικά
Κοιτάζετε τους άλλους καθώς μιλάτε
Αφήστε τον άλλο να μιλήσει και ακούστε προσεκτικά
Χρήσιμες
ερωτήσεις για συζήτηση
Κοιτάζετε
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Can we be happy all the time?
Can emotions look
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Can you recognize other
people’s
feelings?
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Πώς ήταν το παιχνίδι;

Can you easily recognize your own feelings?
Do you show them all? To whom? - How do you express them?
Do you hide your feelings? Which one? Why?
ADDITIONAL ACTIVITY
Watch the movie “Inside out” https://en.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(2015_film)

Πώς ήταν το παιχνίδι;
Είναι όλα τα συναισθήματα σημαντικά και βοηθητικά σε διαφορετικές στιγμές;
Μπορούμε να έχουμε περισσότερα από ένα συναισθήματα την ίδια στιγμή;
Μπορεί το συναίσθημα της λύπης να σε κάνει να συνδεθείς με άλλους ανθρώπους;
Μπορούν τα συναισθήματα για περασμένα γεγονότα να αλλάξουν κατά την πάροδο του
χρόνου;
Μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι συνέχεια;
Μπορούν τα συναισθήματα να δείχνουν λίγο διαφορετικά από άτομο σε άτομο;
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων; Πώς;
Μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε τα δικά σας συναισθήματα;
Εκφράζετε όλα τα συναισθήματα σας; Σε ποιον; Πώς τα εκφράζετε;
Κρύβετε τα συναισθήματά σας; Ποια; Γιατί;
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Δείτε την ταινία “Inside out” («Τα μυαλά που κουβαλάς»)

