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Ενότητα 5. Επίτευξη και αυτοεκτίμηση 

 

Εισαγωγή στην ενότητα  

Η επίτευξη μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία εκπλήρωσης στόχων, η ικανότητα εκτέλεσης 

καθημερινών δραστηριοτήτων και η αντίληψη και αίσθηση της επίτευξης (Butler & Kern, 2014- 

Seligman, 2011). 

Στο έργο RESILIENT PRESCHOOLS, το εκπαιδευτικό πακέτο αφορά επίσης διάφορα ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας, τη Θετική Εκπαίδευση και 

το μοντέλο PERMA του Seligman (2011). Το Επίτευγμα / Κατόρθωμα, που εξετάζεται σε αυτή την 

Ενότητα, αντιπροσωπεύει το Α του ακρωνυμίου PERMA. 

Ο παράγοντας της επίτευξης του μοντέλου PERMA σκοπεύει να προωθήσει την αίσθηση 

αυτοπεποίθησης και ικανότητας μέσω της επίτευξης ουσιαστικών αποτελεσμάτων (Norrish et al., 

2013, σ. 152). Η αίσθηση της ολοκλήρωσης είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας και της επίτευξης 

στόχων και φιλοδοξιών, της κατάκτησης μιας προσπάθειας, της παρακίνησης και της απαραίτητης 

επιμονής για να ολοκληρώσετε αυτό που έχετε διευθετήσει.  Σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς, 

όπως οι Sheldon κ.ά., η επίτευξη ουσιαστικών στόχων μπορεί να οδηγήσει σε θετικά συναισθήματα 

και ευεξία (2009). Επομένως, η επίτευξη περιλαμβάνει διάφορες διαστάσεις, όπως η επιμονή, η 

επιμονή και το πάθος για την επίτευξη των στόχων.  

Εξάλλου, η Αυτοεκτίμηση εξετάζεται επίσης σε αυτή την Ενότητα και αναφέρεται στη συνολική 

αίσθηση του ατόμου για την αξία ή την αξία του. Η έννοια της αυτοεκτίμησης μπορεί να οριστεί ως 

το πόσο ένα άτομο εκτιμά και συμπαθεί τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται ότι είναι ένα πολύτιμο 

άτομο (Rosenberg, 1965). Πρόσφατες μελέτες ενισχύουν ότι πρόκειται για μια αυτοαναφορική κρίση 

με δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο στην προσωπική και επιστημονική προσαρμογή, τόσο από άποψη 

κινήτρων όσο και από άποψη επιδόσεων.  

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει το θεωρητικό υπόβαθρο της Επίτευξης 

και της Αυτοεκτίμησης στο πλαίσιο του μοντέλου PERMA και να παράσχει χρήσιμα εργαλεία και 

δραστηριότητες που οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τους 

εαυτούς τους και τα παιδιά τους. 

Για το σκοπό αυτό, αποδεχόμενοι να ταξιδέψουν σε αυτό το μαθησιακό ταξίδι, αναμένεται ότι οι 

παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας θα είναι σε θέση να: 

https://positivepsychology.com/values-clarification/
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● Κατανοήσουν τα οφέλη από την εφαρμογή της Θετικής Ψυχολογίας και του μοντέλου PERMA στην 

πρακτική τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προώθηση της επίτευξης και τη σημασία της για την 

ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης. 

● Υιοθετήσουν καθημερινές συνήθειες για να ενισχύσουν τόσο την επίδοση όσο και την ευημερία 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

● Προσαρμόζουν και να εφαρμόζουν πρακτικές δραστηριότητες, εργαλεία και παρεμβάσεις για την 

προώθηση της αίσθησης της ολοκλήρωσης και της αυτοπαρακίνησης των παιδιών τους. 

Εκτός από τη θεωρητική υποστήριξη, αυτή η ενότητα προσφέρει μια σειρά μαθημάτων και 

δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν στην τάξη. Αυτά τα μαθήματα και οι δραστηριότητες 

είναι τα ακόλουθα:  

ΜΑΘΗΜΑ 1: Η σημασία του καθορισμού σχετικών και ρεαλιστικών στόχων 

● Δραστηριότητα 1: Δημιουργία ενός τροχού της τύχης 

ΜΑΘΗΜΑ 2: Η σημασία του εορτασμού των επιτευγμάτων 

● Δραστηριότητα 2: Πίνακας ειδικών επιτευγμάτων 

● Δραστηριότητα 3: Εορτασμός επιτευγμάτων 

ΜΑΘΗΜΑ 3: Προώθηση της αίσθησης του εαυτού και εντοπισμός θετικών χαρακτηριστικών 

● Δραστηριότητα 4: "Όλα για μένα" Κολάζ/Ζωγραφική εργασία 

● Δραστηριότητα 5: "Όλα για σένα" Κολάζ/Ζωγραφική εργασία 

ΜΑΘΗΜΑ 4: Γιορτάστε την απόκτηση δεξιοτήτων 

● Δραστηριότητα 6: Γιορτάστε την απόκτηση δεξιοτήτων 

ΜΑΘΗΜΑ 5: Αναγνωρίστε την αποτυχία ως εμπειρία μάθησης/ανάπτυξης και προωθήστε τη 

νοοτροπία ανάπτυξης 

● Δραστηριότητα 7: Παρουσίαση, επεξήγηση και χρήση του "The Learning Pit". 

● Δραστηριότητα 8: Λάθη για μάθηση και ανάπτυξη 

ΜΑΘΗΜΑ 6: Προώθηση ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων 

● Δραστηριότητα 9: Διδασκαλία και παιχνίδι ρόλων επίλυσης προβλημάτων 

● Δραστηριότητα 10: Επανάληψη καταστάσεων επίλυσης προβλημάτων 

Ο κόσμος είναι όλο και πιο προκλητικός και ανταγωνιστικός και τα σχολεία έχουν βασικό ρόλο και 

προνομιακές ευκαιρίες για να βοηθήσουν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν προληπτικά τις ευκαιρίες 
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και τα εμπόδια. Κατά συνέπεια, οι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας μπορούν να διαδραματίσουν 

καθοριστικό ρόλο, μέσω της ενθάρρυνσης, της υποστήριξης, της μαρτυρίας και του εορτασμού των 

προσπαθειών των παιδιών. Είστε έτοιμοι για αυτή την πρόκληση; 

 

Μάθημα 1: Η σημασία του καθορισμού σχετικών και 

ρεαλιστικών στόχων 

Επισκόπηση μαθήματος: 
Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει μια δραστηριότητα που αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας σχετικά με τη σημασία του να θέτουν στόχους και να δημιουργούν μια 

αίσθηση σκοπού για τις ενέργειές τους. Τα παιδιά θα κληθούν να επιλέξουν και να κατασταλάξουν 

σε έναν στόχο που θα επιτύχουν σε σχετικές κατηγορίες της ζωής τους π.χ. οικογένεια, φίλοι, 

σχολείο, σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για να δείξει τη 

σημασία του καθορισμού, της επιμονής και του εορτασμού των επιθυμητών στόχων. 

 

Στόχοι  
Στο τέλος του μαθήματος τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● Ετοπίζουν και να αναγνωρίζουν σχετικές κατηγορίες στη ζωή τους, π.χ. οικογένεια, φίλοι, 

σχολείο, ποδόσφαιρο κ.λπ. 

● Σκέφτονται και να σχολιάζουν τη σημασία του καθορισμού σχετικών και ρεαλιστικών 

στόχων. 

● Βιώσουν θετικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους. 

● Εφαρμόζουν συγκεκριμένες προσπάθειες, με την υποστήριξη συναδέλφων και 

εκπαιδευτικών, για να επιμείνουν και να επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους. 

● Κατανοούν και να εκτιμούν τη σημασία των θετικών αλληλεπιδράσεων. 

 

Δραστηριότητα 

"προθέρμανσης" 

Ζητήστε από τα παιδιά να εκτελέσουν την ακόλουθη σωματική 

δραστηριότητα: 

Μεγαλύτερο, μεγαλύτερο, άλμα: Σκύψτε με τα γόνατα λυγισμένα και τον 

πάτο προς τα κάτω, αλλά χωρίς να ακουμπάτε το πάτωμα. Ίσιωσε αργά 

τις ανάγκες σου καθώς λες: "Μεγαλύτερο". Τελειώστε με άλμα 

χρησιμοποιώντας και τα δύο πόδια.  
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Δραστηριότητα 1: Δημιουργία ενός τροχού της τύχης 

Ρύθμιση Στην τάξη 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

● Χαρτί 

● Μολύβι 

● Χρωματιστές μπογιές/χρωματιστά μολύβια 

● Πρότυπο κύκλου (χωρισμένο σε 6 κομμάτια) 

● Ένας προηγούμενος "Τροχός της Τύχης" συμπληρωμένος από τον 

εκπαιδευτικό για να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα 

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Ομαδική συζήτηση 

● Αυτοαναστοχασμός 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 5. Επίτευξη και αυτοεκτίμηση 

Διάρκεια 35'  

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 10 

λεπτά) 

Ο δάσκαλος παρουσιάζει τη δραστηριότητα και τον τροχό της τύχης στα 

παιδιά. "Ας παίξουμε τον 'Τροχό της Τύχης'! Θα ζωγραφίσουμε (ή θα 

χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρότυπο) έναν τροχό χωρισμένο σε διάφορα 

τμήματα. Κάθε τμήμα θα αντιπροσωπεύει διαφορετικές και σχετικές 

κατηγορίες στη ζωή μας, όπως η οικογένεια, οι φίλοι, το σχολείο, οι 

δραστηριότητες αναψυχής - τένις, ποδόσφαιρο κ.λπ. Τώρα, ας 

διακοσμήσουμε και ας χρωματίσουμε τον τροχό".  

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 15 

λεπτά) 

Μετά το βάψιμο, ο δάσκαλος εξηγεί ότι σήμερα θα χρησιμοποιήσουν τον 

τροχό της τύχης για να θέσουν στόχους. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

προχωρήσει εξηγώντας τι είναι οι στόχοι (πρέπει να δοθεί παράδειγμα 

ορισμού και παράδειγμα στόχου: Ένας στόχος είναι κάτι που θέλετε να 

κάνετε, να γίνετε ή να έχετε και δεν μπορείτε να το πετύχετε αυτή τη 

στιγμή για διάφορους λόγους, όπως χρόνος, χρήματα, άδεια κ.λπ. Για 

παράδειγμα, αν η κατηγορία είναι "Τένις", ένας στόχος θα μπορούσε να 

είναι να βελτιώσουν το forehand τους, να μάθουν να σερβίρουν, να 

προπονούνται δύο φορές την εβδομάδα κ.λπ."). 

Στη συνέχεια, κάθε παιδί θα κληθεί να επιλέξει μια κατηγορία για να 

θέσει έναν στόχο στον οποίο θα επικεντρωθεί πρώτα. 
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Για την κατηγορία αυτή, θα σκεφτούν έναν στόχο που θέλουν να 

πετύχουν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (μέχρι τα Χριστούγεννα 

για παράδειγμα). Στη συνέχεια, ο δάσκαλος κάνει ερωτήσεις στα παιδιά:  

● Ποιον στόχο θα θέλατε να πετύχετε; 

● Ποια βήματα θα πρέπει να κάνουν για να επιτύχουν αυτούς τους 

στόχους; 

● Τι εμπόδια μπορεί να συναντήσουν στην πορεία; 

● Αν συναντήσουν αυτά τα εμπόδια, τι θα κάνουν για να τα 

ξεπεράσουν; 

● Ποιος μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν τον στόχο τους; 

Στην ομάδα θα πρέπει να ενθαρρύνεται ο προβληματισμός σχετικά με τα 

βήματα και τις δυσκολίες για την επίτευξη αυτών των στόχων. Θα πρέπει 

επίσης να δοθεί έμφαση στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

ξεπεραστούν πιθανές δυσκολίες και εμπόδια. Μετά τη συζήτηση στην 

ομάδα, κάθε παιδί θα πρέπει να ζωγραφίσει ή να γράψει τον στόχο του 

στον τροχό της τύχης. Ο δάσκαλος θα πρέπει επίσης να εμπνεύσει τα 

παιδιά να χρωματίσουν και να διακοσμήσουν τον τροχό και να τον 

κρεμάσουν σε εμφανές σημείο της τάξης.  

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 10 

λεπτά) 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η τάξη πρέπει να επισκέπτεται τον τροχό 

και ο δάσκαλος μπορεί να θέτει τις ακόλουθες ερωτήσεις:  

● Θυμάστε τον στόχο που θέσατε να επιτύχετε; 

● Ποια βήματα κάνατε για να επιτύχετε αυτούς τους στόχους; 

● Τι εμπόδια και δυσκολίες συναντήσατε;  

● Χρειάζεστε βοήθεια; Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε; 

Ο δάσκαλος μπορεί στη συνέχεια να ενισχύσει ότι ο καθορισμός και η 

επίτευξη στόχων είναι σημαντικός για την ανάπτυξη και την ευτυχία μας. 

Καθώς τα παιδιά επιτυγχάνουν τους στόχους τους σε ένα τμήμα του 

τροχού, γιορτάστε το και στη συνέχεια επαναλάβετε την παραπάνω 

διαδικασία για κάθε τμήμα. 

Υλικό για ασκήσεις 

στο σπίτι 

Τα παιδιά μπορούν να συζητήσουν στο σπίτι με τους γονείς τους για το 

πώς ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων είναι σημαντικός για την 

ανάπτυξη και την ευτυχία μας. Με τους γονείς, τα παιδιά μπορούν να 

καθορίσουν και να διερευνήσουν οικογενειακούς στόχους.  

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και καταγράφει σημειώσεις σχετικά με: 

● πόσο καλά κάθε παιδί κατανόησε την έννοια του καθορισμού 

στόχων, του καθορισμού των βημάτων για την επίτευξή τους και 

του εντοπισμού πιθανών δυσκολιών. 

https://biglifejournal.com/blogs/blog/activities-grit-resilience-children
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● πόσο καλά κατάφερε κάθε παιδί να συμμετάσχει στη 

δραστηριότητα και να καθορίσει ρεαλιστικούς στόχους 

 

Μάθημα 2: Η σημασία του εορτασμού των επιτευγμάτων 

Επισκόπηση μαθήματος: 
Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες: στην πρώτη, ο εκπαιδευτικός δημιουργεί 

από κοινού έναν "Πίνακα Ειδικών Επιτευγμάτων και Αναμνήσεων" για να τον κρεμάσει σε έναν 

από τους τοίχους της τάξης- στη δεύτερη ορίζεται μια ρουτίνα εορτασμού για τον εορτασμό 

ειδικών επιτευγμάτων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να αναγνωριστεί η σημασία της αναγνώρισης, της 

εκτίμησης και του εορτασμού των επιτευγμάτων ως μέσο για την προώθηση των κινήτρων και της 

δέσμευσης για συνεχή βελτίωση. 

 

Στόχοι  
Στο τέλος του μαθήματος τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● Αναγνωρίζουν τη σημασία της αναγνώρισης, της εκτίμησης και του εορτασμού των 

επιτευγμάτων. 

● Βιώσουν θετικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους. 

● Εφαρμόζουν συγκεκριμένες προσπάθειες, με την υποστήριξη συναδέλφων και 

εκπαιδευτικών, για να επιμείνουν και να επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους. 

 

Δραστηριότητα 

"προθέρμανσης" 

Εκτελέστε με τα παιδιά τη δραστηριότητα προθέρμανσης "Κουνηθείτε 

ψηλά, κουνηθείτε χαμηλά". Χρησιμοποιώντας υψηλή φωνή πείτε 

"Ψηλά" καθώς τα χέρια σας είναι τεντωμένα πολύ πάνω από το κεφάλι 

σας και τα χέρια σας κουνιούνται στον αέρα. Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιήστε χαμηλή φωνή και πείτε "Χαμηλά" καθώς κουνάτε τα 

χέρια σας κάτω στα πλευρά σας.  
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

Δραστηριότητα 1: Πίνακας ειδικών επιτευγμάτων 

Ρύθμιση Στην τάξη 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

● Μεγάλο πανό για να χρωματίσετε και να κρεμάσετε στον τοίχο 

της τάξης 

● Χρωματιστές μπογιές και υλικά χειροτεχνίας 

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Αφήγηση ιστοριών 

● Ομαδική συζήτηση 

● Αυτοαναστοχασμός 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 5. Επίτευξη και αυτοεκτίμηση 

Διάρκεια 20'  

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος εισάγει τη δραστηριότητα δηλώνοντας ότι σήμερα θα 

δημιουργήσουν από κοινού έναν "Πίνακα Ειδικών Επιτευγμάτων και 

Αναμνήσεων" σε έναν από τους τοίχους της τάξης. Ο εκπαιδευτικός 

δείχνει το πανό που δημιουργήθηκε σε έναν από τους τοίχους της τάξης.  

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 10 

λεπτά) 

Ο δάσκαλος μπορεί να προχωρήσει εξηγώντας τη διαδικασία 

καταχώρισης των επιτευγμάτων. Είτε είναι μεγάλο είτε μικρό, κάθε 

εβδομάδα, ένα παιδί θα επιλέγει και θα παρουσιάζει ένα επίτευγμα 

στην τάξη και θα ετοιμάζει μια ζωγραφιά, μια φωτογραφία ή ένα κολάζ 

για να αναρτηθεί στον πίνακα. 

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ο πίνακας πρέπει να ενημερώνεται τακτικά (7-15 ημέρες). Μέσω της 

ομαδικής συζήτησης τα παιδιά θα πρέπει να καλούνται τακτικά να 

καταγράφονται, να φέρνουν παραδείγματα σχετικών επιτευγμάτων και 

να προβληματίζονται και να μοιράζονται με τους άλλους πώς 

αισθάνονται για τα επιτεύγματα που έχουν επιτύχει. Μεταξύ των 

ερωτήσεων που θέτει ο εκπαιδευτικός:  

● Ήταν δύσκολο να πετύχετε αυτό το επίτευγμα; 

● Τι εμπόδια και δυσκολίες συναντήσατε;  

● Ποιος σας βοήθησε; 

● Πώς αισθάνεστε για αυτό το επίτευγμα; 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

Δραστηριότητα 2: Εορτασμός επιτευγμάτων 

Ρύθμιση 
Σε εσωτερικούς χώρους (στην αίθουσα διδασκαλίας) ή σε εξωτερικούς 

χώρους 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 
Δεν ισχύει  

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Ομαδική γιορτή 

● Αυτοαναστοχασμός 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος  του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 5. Επίτευξη και αυτοεκτίμηση 

Διάρκεια 20'  

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος εξηγεί ότι όλα τα επιτεύγματα, μικρά ή μεγάλα, είναι 

σημαντικά και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ευημερία. Έτσι, μετά 

την παρουσίαση κάθε επιτεύγματος στην τάξη θα υιοθετηθεί ένα 

τελετουργικό εορτασμού.  

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 15 

λεπτά) 

Από κοινού στην τάξη, ο δάσκαλος και τα παιδιά θα αποφασίσουν και 

θα συμφωνήσουν για το τελετουργικό της γιορτής - μπορεί να είναι ένας 

χορός, ένα τραγούδι, αυτοκόλλητα, ένα τούνελ γιορτής κ.λπ. Αυτό το 

τελετουργικό θα πρέπει να συμπληρώνει τη δραστηριότητα 1 που 

προτείνεται σε αυτό το μάθημα. Μπορεί επίσης να γίνει μια πρόβα.  

Συμπέρασμα 
Επιπλέον, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, θα πρέπει να οργανωθεί μια 

τελική γιορτή για τα ιδιαίτερα επιτεύγματα (πάρτι) στην τάξη, 

συγκεντρώνοντας τις φωτογραφίες όλων των γιορτών που έγιναν.  

Υλικό για ασκήσεις 

στο σπίτι 

Ο πίνακας από την πρώτη δραστηριότητα θα πρέπει να ενημερώνεται 

τακτικά και μπορεί επίσης να μοιράζεται ψηφιακά με τους γονείς μέσω 

μιας ψηφιακής πλατφόρμας όπως το Pinterest. 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και καταγράφει σημειώσεις σχετικά με: 

− πόσο καλά κάθε παιδί αισθάνεται αυτοπεποίθηση να μοιράζεται 

και να γιορτάζει τα επιτεύγματά του με τους συναδέλφους του. 

− πόσο καλά κατάφερε κάθε παιδί να συμμετέχει στη 

δραστηριότητα και να παρουσιάζει περιοδικά τα επιτεύγματά 

του με τους συναδέλφους του. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

Μάθημα 3: Προώθηση της αίσθησης του εαυτού και εντοπισμός 

θετικών χαρακτηριστικών 

Επισκόπηση μαθήματος: 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να δημιουργήσει ευκαιρίες για να επηρεάσει θετικά 

την αυτοεκτίμηση των παιδιών και να προωθήσει μια συνολική αίσθηση της αξίας ή της αξίας 

του/της. Μέσω του εντοπισμού και της αναγνώρισης θετικών χαρακτηριστικών, οι δύο 

προτεινόμενες δραστηριότητες επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση μιας ευνοϊκής στάσης απέναντι 

στον εαυτό και στους συμμαθητές.  

Στόχοι  

Στο τέλος του μαθήματος τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● Εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν προσωπικά θετικά χαρακτηριστικά για τα οποία θα 

πρέπει να είναι υπερήφανοι. 

● Εντοπίζουν και να αξιοποιούν καταστάσεις στις οποίες τα παιδιά αποκαλύπτουν ότι είναι 

επιδέξια και ικανά.  

● Αναγνωρίζουν, να εκτιμούν και να εξυμνούν τα θετικά χαρακτηριστικά των άλλων και να 

εντοπίζουν καταστάσεις στις οποίες αποκαλύπτεται η ικανότητα και το ταλέντο τους.  

Δραστηριότητα 

"προθέρμανσης" 

Εκτελέστε την ακόλουθη φυσική δραστηριότητα με τα παιδιά: 

"Ζωγραφίστε ένα ουράνιο τόξο στον αέρα: Ενώστε τα χέρια σας και 

βυθίστε τα σε έναν εικονικό κουβά με μπογιά στη μία πλευρά του 

σώματός σας. Κρατήστε τα πόδια σας στη θέση τους στο πάτωμα. 

Σηκωθείτε με τα πιασμένα χέρια σας και κάντε ένα τόξο πάνω από το 

κεφάλι σας προς την άλλη πλευρά του σώματός σας. Κάθε φορά που 

απλώνετε το χέρι σας από τη μία πλευρά στην άλλη, φωνάζετε ένα χρώμα 

του ουράνιου τόξου που "ζωγραφίζετε". 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

Δραστηριότητα 1: "Όλα για μένα" 

Ρύθμιση Στην τάξη 

  Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

● Χαρτί 

● Μολύβι 

● Χρωματιστές μπογιές/χρωματιστά μολύβια 

● Λευκό χαρτί, πρότυπο προσώπου ή σώματος  

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Αυτοαναστοχασμός 

● Κολάζ/ζωγραφική 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 5. Επίτευξη και αυτοεκτίμηση 

Διάρκεια 25'  

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος μπορεί να δώσει σε κάθε παιδί ένα πρόσωπο ή ένα σχήμα 

σώματος ή να εντοπίσει κάθε παιδί σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού και να 

του ζητήσει να το διακοσμήσει για να μοιάζει με τον εαυτό του. Μια άλλη 

επιλογή είναι να φτιάξει μια ζωγραφιά ή ένα κολάζ εικόνων που δείχνουν 

το παιδί να κάνει κάτι επιδέξιο.  

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 15 

λεπτά) 

Ζητήστε από κάθε παιδί να επιλέξει χαρακτηριστικά ή δεξιότητες για τις 

οποίες είναι περήφανο και να ζωγραφίσει εικόνες για να τονίσει το 

καθένα.  

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Αν είναι δυνατόν, δημιουργήστε ένα πανό για να δείξετε όλα τα 

πράγματα που μπορούν να κάνουν οι μαθητές σας. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

Δραστηριότητα 2: "Όλα για ΣΕΝΑ" 

Ρύθμιση Στην τάξη 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

● Χαρτί 

● Μολύβι 

● Χρωματιστές μπογιές/χρωματιστά μολύβια 

● Λευκό χαρτί, πρότυπο προσώπου ή σώματος 

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Ομαδική γιορτή 

● Αυτοαναστοχασμός 

● Κολάζ/ζωγραφική 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 5. Επίτευξη και αυτοεκτίμηση 

Διάρκεια 25'  

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος μπορεί να δώσει σε κάθε παιδί ένα πρόσωπο ή ένα σχήμα 

σώματος ή να εντοπίσει κάθε παιδί σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού. Μέσω 

μιας τυχαίας κατανομής, ο δάσκαλος θα πρέπει να ζητήσει από τα παιδιά 

να ζωγραφίσουν εικόνες που δείχνουν τι τους αρέσει σε έναν συμμαθητή 

τους. 

Μια άλλη επιλογή είναι να φτιάξουν μια ζωγραφιά ή ένα κολάζ εικόνων 

που δείχνουν τον συμμαθητή τους να κάνει κάτι επιδέξιο.  

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 15 

λεπτά) 

Ζητήστε από κάθε παιδί να επιλέξει τα θετικά χαρακτηριστικά των 

συμμαθητών του και να ζωγραφίσει εικόνες για να τονίσει το κάθε 

πράγμα.  

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Αν είναι δυνατόν, δημιουργήστε ένα επιπλέον πανό για να δείξετε όλα τα 

θετικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες που αναγνωρίζουν οι μαθητές 

σας στους συμμαθητές τους.  

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και καταγράφει σημειώσεις σχετικά με: 

● Ο βαθμός δυσκολίας ή ευκολίας εντοπισμού και θησαυρού 

προσωπικών θετικών χαρακτηριστικών ή δεξιοτήτων. 

● Ο βαθμός δυσκολίας ή ευκολίας εντοπισμού και θησαυρού 

θετικών χαρακτηριστικών ή δεξιοτήτων στους άλλους.  
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

● Πόσο καλά το κάθε παιδί αντιμετωπίζει την αίσθηση της αξίας ή 

της αξίας του. 

 

 

Μάθημα 4: Γιορτάστε την απόκτηση δεξιοτήτων 

Επισκόπηση μαθήματος: 

Ο έπαινος για την επιτυχία των μαθητών παίζει σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση και την 

ενδυνάμωση των παιδιών. Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν και 

να εκτιμήσουν τη σημασία της αναγνώρισης και του εορτασμού της απόκτησης νέων γνώσεων, 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Μέσω ενός συστήματος σημάτων και κονκάρδων, ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να αναγνωρίσει και να γιορτάσει την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων από τα παιδιά κατά 

τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

Στόχοι  

Στο τέλος του μαθήματος τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● Αναγνωρίζουν την απόκτηση νέων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 

● Αναγνωρίζουν και να γιορτάζουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και να αναπτύξουν μια 

αίσθηση επιτυχίας.  

Δραστηριότητα 

"προθέρμανσης" 

 "Σηκώστε τα χέρια ψηλά στον ουρανό: Σταθείτε με τα πόδια παράλληλα 

και να αγγίζουν το ένα το άλλο. Σηκώστε τα χέρια σας ψηλά και πάνω από 

το κεφάλι σας, φτάνοντας όσο πιο ψηλά μπορείτε". 

 

  



 

 
 

www.resilientpreschools.eu 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

Δραστηριότητα 1: Γιορτάστε την απόκτηση δεξιοτήτων 

Ρύθμιση Στην τάξη 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

● Ένα βάζο (ή κουτί) ανά παιδί και αντίστοιχη ετικέτα ονόματος 

● Σήματα δεξιοτήτων (με απεικόνιση των προβλεπόμενων 

δεξιοτήτων) 

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Αυτοαναστοχασμός 

● Ομαδική συζήτηση 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 5. Επίτευξη και αυτοεκτίμηση 

Διάρκεια 25'  

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος παρουσιάζει το σύστημα των ατομικών βάζων και των 

κονκάρδων που θα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον 

εορτασμό της απόκτησης των σχετικών δεξιοτήτων από τα παιδιά.  

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 15 

λεπτά) 

Προηγουμένως, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει τις δεξιότητες στις 

οποίες θα επικεντρωθεί (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της τάξης), σε μια 

δεδομένη περίοδο, και να δημιουργήσει έναν περιγραφικό κατάλογο των 

σχετικών συμπεριφορών. 

Στη συνέχεια, ο δάσκαλος θα πρέπει να προχωρήσει περιγράφοντας με 

τα παιδιά πώς θα φαινόταν, θα ακουγόταν και θα αισθανόταν η επίτευξη 

του στόχου. 

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας η αποσαφήνιση των προσδοκιών σχετικά 

με το τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά για να τους απονεμηθεί ένα σήμα. 

Στην τάξη μπορούν να τοποθετηθούν εικόνες που να απεικονίζουν την 

επιθυμητή συμπεριφορά.  

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος πρέπει να παρατηρεί τα παιδιά και να είναι συνεπής στην 

απονομή και τον εορτασμό των κονκάρδων. 

Εκθέστε τα βάζα και τα σήματα στην τάξη και γιορτάστε τα επιτεύγματα 

κάθε παιδιού.  

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και καταγράφει σημειώσεις σχετικά με: 
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● πόσο καλά κάθε παιδί αισθάνεται αυτοπεποίθηση να μοιράζεται 

και να γιορτάζει τα επιτεύγματά του με τους συναδέλφους του. 

● πόσο καλά κατάφερε κάθε παιδί να συμμετέχει στη 

δραστηριότητα και να παρουσιάζει περιοδικά τα επιτεύγματά 

του με τους συναδέλφους του. 

 

 

Μάθημα 5: Αναγνωρίστε την αποτυχία ως εμπειρία 

μάθησης/ανάπτυξης και προωθήστε τη νοοτροπία ανάπτυξης. 

Επισκόπηση μαθήματος: 

Αυτό το μάθημα έχει δύο δραστηριότητες και διττό στόχο: να αναγνωρίσει τη σημασία των 

προκλήσεων και της αποτυχίας ως ευκαιρία για αναζήτηση ανατροφοδότησης με σκοπό τη 

βελτίωση της απόδοσης και να προωθήσει τη νοοτροπία ανάπτυξης μέσω του εντοπισμού και της 

αναγνώρισης των λαθών ως ευκαιριών για ανάπτυξη και μάθηση. 

Στόχοι  

Στο τέλος του μαθήματος τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● Αναγνωρίζουν ότι όλοι αγωνίζονται και αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις, αλλά ότι 

οι προκλήσεις αποτελούν σημαντικές εμπειρίες ανάπτυξης και ευκαιρίες για μάθηση και 

βελτίωση.  

● Κατανοήσουν τη σημασία της επιμονής στις προσπάθειες να ξεπεράσουν μια πρόκληση. 

Δραστηριότητα 

"προθέρμανσης" 

"Πάρτε-5 Αναπνοές: Κάτσε ή στάσου. Εισπνεύστε βαθιά για 5 

δευτερόλεπτα. Αν επιλέξετε, μπορείτε να μετρήσετε με τα δάχτυλά σας 

και να δείξετε ένα δάχτυλο για κάθε αναπνοή. Στη συνέχεια, εκπνεύστε 

για μια μέτρηση 5 δευτερολέπτων. Επαναλάβετε τρεις φορές".  
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Δραστηριότητα 1: Παρουσίαση, επεξήγηση και χρήση του "The Learning Pit 

Ρύθμιση Στην τάξη 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

Εμφάνιση της μεταφοράς του "λάκκου" (βασισμένη στο "The Learning Pit" 

του James Nottingham, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πηγή εικόνας: https://biglifejournal.com/blogs/blog/help-kids-

overcome-fear-failure) 

Σύντομη επισκόπηση της υποκείμενης αντίληψης: ο συγγραφέας συζητά 

4 βασικά βήματα της μαθησιακής διαδικασίας: Έννοια: Το υλικό με το 

οποίο τα παιδιά είναι εξοικειωμένα αλλά δεν το έχουν κατακτήσει- 

Σύγκρουση: Παραγωγή μιας σκόπιμης γνωστικής σύγκρουσης που θα 

επιτρέψει στα παιδιά να οικοδομήσουν μια νοοτροπία ανάπτυξης- 

Κατασκευή: Διδάξτε στα παιδιά δεξιότητες, εργαλεία και μεθόδους για να 

ξεπεράσουν την πρόκληση και έτσι να κατακτήσουν την έννοια- Εξετάστε: 

Βάλτε τα παιδιά να προβληματιστούν σχετικά με τα βήματα που έκαναν 

για να επιλύσουν τη σύγκρουση και να σκεφτούν νέους τρόπους χρήσης 

των πληροφοριών που απέκτησαν.  

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Ομαδικός προβληματισμός και συζήτηση 

● Αυτοαναστοχασμός 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 5. Επίτευξη και αυτοεκτίμηση 

Διάρκεια 35'  

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 10 

λεπτά) 

Προηγουμένως, ο δάσκαλος θα πρέπει να επιλέξει μια σύντομη πρόκληση 

που να ανταποκρίνεται στην ηλικία και τις δεξιότητες της τάξης. Μπορεί 

να είναι μια απλή και αστεία δραστηριότητα, π.χ. Η πρόκληση του άλλου 

χεριού: προτείνετε στα παιδιά να κάνουν τα πάντα με το μη κυρίαρχο χέρι 

τους. Αν είναι δεξιόχειρες, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις εργασίες με 

το αριστερό τους χέρι αντ' αυτού, ή το αντίστροφο. Αυτό πιθανότατα δεν 

https://biglifejournal.com/blogs/blog/help-kids-overcome-fear-failure
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θα λειτουργήσει με τους αμφιδέξιους. Προκαλέστε τα να γράψουν το 

όνομά τους, να ζωγραφίσουν και να χρωματίσουν ή να βουρτσίσουν τα 

δόντια τους κ.λπ.  

Στην τάξη, ο δάσκαλος μπορεί να ξεκινήσει την πρόκληση λέγοντας "Ώρα 

για πρόκληση! Είναι ώρα για πρόκληση!" και να εξηγήσει την πρόκληση 

που πρέπει να εκτελέσει. Δεν θα πρέπει να προσφέρει συμβουλές ή 

ενθάρρυνση μόλις τα παιδιά αρχίσουν. Παρατηρεί μόνο - ενώ τα παιδιά 

εκτελούν την πρόκληση, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να περιφέρεται στην 

τάξη και να παρακολουθεί τη συμπεριφορά και τη γλώσσα τους, 

κρατώντας σημειώσεις της γλώσσας τους ή/και φωτογραφίες των 

καταστάσεων. 

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 20 

λεπτά) 

Αφού τα παιδιά εκτελέσουν την πρόκληση, ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει 

από τα παιδιά να μοιραστούν πώς ένιωσαν κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας: "Τα κατάφερε κανείς; Πόση ώρα χρειάστηκε; Πόσες 

προσπάθειες; Κοιτάξατε τι έκαναν οι άλλοι; Γιατί; Πώς σας έκανε να 

νιώσετε; Μάθατε κάτι από αυτό που έκαναν;" 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενθαρρύνει τον 

προβληματισμό και να εξηγήσει "πώς ο καθένας έχει διαφορετικά δυνατά 

σημεία και, ως εκ τούτου, όλοι αντιμετωπίζουμε διαφορετικές 

προκλήσεις, αλλά ένα πράγμα που έχουμε όλοι κοινό είναι ότι όλοι θα 

αγωνιστούμε σε κάποιο στάδιο της ζωής μας". 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός θα παρουσιάσει τη μεταφορά του 

"λάκκου" και θα χρησιμοποιήσει την εικόνα που αναφέρθηκε παραπάνω, 

διευκρινίζοντας κάθε βήμα της διαδικασίας και ενισχύοντας το γεγονός 

ότι τα παραπατήματα είναι ένα απαραίτητο στάδιο της μαθησιακής 

διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορούν να δοθούν 

κάποια παραδείγματα από τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν και τις 

σημειώσεις που έγιναν σχετικά με τις προτάσεις που αναφέρθηκαν από 

τα παιδιά κατά τη διάρκεια της πρόκλησης.  

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος θα πρέπει να καταλήξει δηλώνοντας ότι "Όταν 

αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, όλοι μας πρέπει να ταξιδέψουμε στο 

"λάκκο" της αβεβαιότητας. Σκέψεις και προτάσεις όπως "Δεν μπορώ να 

το κάνω αυτό" είναι απλώς ενδείξεις ότι βαθύτερη σκέψη και μάθηση 

συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλό μας και θα πρέπει να αντικατασταθούν 

από το "Μπορώ να το κάνω αυτό, απλά δεν το έχω καταλάβει ακόμα". 

Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να συμπεριληφθεί αυτή η 

μεταφορά στο καθημερινό λεξιλόγιό τους (π.χ. κατά τη διάρκεια μιας 

απαιτητικής δραστηριότητας, ρωτήστε: "Ποιος είναι στο λάκκο; Πού 

βρίσκεσαι στο λάκκο; Ποιος είναι έξω από τον λάκκο;".  

 

 

https://biglifejournal.com/blogs/blog/instill-love-learning-children
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Δραστηριότητα 2: Λάθη για μάθηση και ανάπτυξη 

Ρύθμιση Στην τάξη 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

● Χαρτί 

● Μολύβι 

● Χρωματιστές μπογιές/χρωματιστά μολύβια 

● Λευκό χαρτί για ένα μεγάλο πανό που θα αναγράφει τη φράση 

"Αυτό το λάθος θα με βοηθήσει να μάθω και να αναπτυχθώ". 

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Ομαδικός προβληματισμός 

● Αυτοαναστοχασμός 

● Μοντελοποίηση ρόλων 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 5. Επίτευξη και αυτοεκτίμηση 

Διάρκεια 30'  

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Τα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να δουν τα λάθη ως ευκαιρίες 

ανάπτυξης. Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να 

δημιουργήσουν ένα πανό, να συζητήσουν και να εξασκηθούν στο να 

βλέπουν τις προκλήσεις ως ευκαιρία για να κάνουν τον εγκέφαλό τους να 

μεγαλώσει και να αναπτυχθεί.  

Στον κύκλο ο δάσκαλος θα πρέπει να εξηγήσει ότι θα μιλήσουν για το πώς 

"Τα λάθη μας βοηθούν να μάθουμε και να αναπτυχθούμε! Σήμερα, θα 

εξασκηθούμε στο να βλέπουμε τα λάθη με έναν νέο τρόπο. Θα δούμε ότι 

αποτελούν ευκαιρίες για να μάθουμε και να αναπτυχθούμε". Στη 

συνέχεια, ο δάσκαλος θα πρέπει να ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν 

μια φορά που έκαναν ένα λάθος στο σχολείο. 

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 15 

λεπτά) 

Καθώς τα παιδιά σκέφτονται και επανεξετάζουν την κατάσταση, ο 

δάσκαλος θα πρέπει να τα κάνει να παρατηρήσουν πώς την ένιωσαν στο 

σώμα τους, ρωτώντας "πώς αισθανθήκατε - άσχημα, καλά, 

απογοητευμένοι, θυμωμένοι, αποθαρρυμένοι;". Ο δάσκαλος θα πρέπει 

να προχωρήσει λέγοντάς τους να πάρουν μερικές αναπνοές και να 

επαναλάβουν την ακόλουθη δήλωση: "Αυτό το λάθος θα με βοηθήσει να 

μάθω και να αναπτυχθώ". 

Ο δάσκαλος μπορεί επίσης να αποτελέσει πρότυπο για την τάξη 

μοιραζόμενος ένα δικό του παράδειγμα. (π.χ. μπορεί να μοιραστεί την 

εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας. Ίσως ο δάσκαλος να δοκίμαζε για πρώτη 
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φορά ένα άθλημα και να έπεσε. Ωστόσο, η πτώση τον/την βοήθησε να 

μάθει περισσότερα για το σώμα του/της και πώς να ισορροπεί). 

Ο δάσκαλος θα πρέπει να ενισχύσει ότι την επόμενη φορά που θα 

σκεφτούν ή θα κοιτάξουν ένα λάθος, θα πρέπει να πουν: "Τα λάθη με 

βοηθούν να μάθω και να αναπτυχθώ".  

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 10 

λεπτά) 

Κλείνοντας, ο δάσκαλος θα πρέπει να ρωτήσει την τάξη: "Πώς σας κάνει 

αυτή η νέα πληροφορία να αισθάνεστε για τα λάθη;", να ενθαρρύνει τη 

συζήτηση και να ενισχύσει ότι τα λάθη αυτά μπορεί να είναι καλά και 

ωφέλιμα. 

Τέλος, μπορεί να ρωτήσει: "Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον 

άλλον να θυμόμαστε ότι τα λάθη μας βοηθούν να μαθαίνουμε και να 

αναπτυσσόμαστε;". 

Στη συνέχεια, στο τέλος της δραστηριότητας τα παιδιά θα πρέπει να 

διακοσμήσουν και να κρεμάσουν το πανό σε εμφανές σημείο της τάξης 

και θα εξασκηθούν στο ότι αντί να λένε "Έκανα ένα λάθος", θα πρέπει να 

λένε "Αυτό το λάθος θα με βοηθήσει να μάθω και να αναπτυχθώ". 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

μπορεί: 

● Ελέγξτε την κατανόηση ζητώντας από τα παιδιά να μοιραστούν 

τις σκέψεις τους σχετικά με τη μάθηση από τα λάθη. 

● Ζητήστε τους να μοιραστούν τα παραδείγματα από τη δική τους 

ζωή. 
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Μάθημα 6: Προώθηση ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων 

Επισκόπηση μαθήματος: 
Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση της 

υιοθέτησης καθημερινών συνηθειών για την ενίσχυση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και 

τη συμβολή στις επιδόσεις και την ευημερία των παιδιών. Στην πρώτη δραστηριότητα ο 

εκπαιδευτικός μοιράζεται και παρουσιάζει μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (με τη χρήση 

εικόνων) διδάσκοντας στα παιδιά τα βήματα για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και 

παίζοντας ρόλους σε διάφορα σενάρια επίλυσης προβλημάτων μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 

κατανοήσουν αυτή τη διαδικασία. Η δεύτερη δραστηριότητα επαναφέρει καταστάσεις επίλυσης 

προβλημάτων και διερευνά πώς η διαδικασία που διδάχθηκε στην πρώτη δραστηριότητα βοήθησε 

και επίσης διερευνά τα διαφορετικά συναισθήματα και τις συγκινήσεις που αισθάνθηκαν κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας.  

 

Στόχοι  
Στο τέλος του μαθήματος τα παιδιά θα είναι σε θέση να: 

● Προσδιορίζουν και να κατανοούν τα διαφόρα βημάτα της διαδικασίας επίλυσης 

προβλημάτων. 

● Προσομοιώνουν τα διάφορα βήματα της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων σε 

διαφορετικά πλαίσια και οικείες καταστάσεις. 

● Αναγνωρίζουν τα διάφορα συναισθήματα και τις συγκινήσεις που εμπλέκονται στη 

διαδικασία επίλυσης προβλημάτων.  

● Αναγνωρίζουν τη σημασία της χρήσης της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. 

● Μοιράζονται θετικές εμπειρίες και να γιορτάζουν καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων.  

 

Δραστηριότητα 

"προθέρμανσης" 

"Φουσκώστε ένα εικονικό μπαλόνι: Καθίστε στο πάτωμα με τα γόνατα 

λυγισμένα μπροστά σας. Κρατήστε ένα εικονικό μπαλόνι στα δάχτυλά σας 

και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την αναπνοή σας για να φυσήξετε 

αέρα στα χέρια σας. Καθώς το κάνετε αυτό, αρχίστε να τεντώνετε τα χέρια 

σας προς τα πλάγια. Μόλις τα χέρια σας είναι πλήρως τεντωμένα, 

κουνηθείτε ή "πέστε" απαλά στην πλάτη σας με τα γόνατα τεντωμένα στο 

στήθος σας". 
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Δραστηριότητα 1: Διδασκαλία και παίξιμο ρόλων επίλυση προβλημάτων 

Ρύθμιση Στην τάξη, κατά τη διάρκεια του κύκλου 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

● Εικόνες για την απεικόνιση μιας διαδικασίας επίλυσης 

προβλήματος (γενικές ή ειδικές σχετικά με τα προβλήματα που 

είναι πιο σημαντικά στην τάξη - π.χ., διαμοιρασμός, πειθαρχία 

κ.λπ.) 

● Μαριονέτες ή κούκλες για παιχνίδι ρόλων  

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Παιχνίδι ρόλων 

● Ομαδική συζήτηση 

● Αυτοαναστοχασμός 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 5. Επίτευξη και αυτοεκτίμηση 

Διάρκεια 35'  

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 10 

λεπτά) 

Ο δάσκαλος παρουσιάζει και περνάει από μια ακολουθία επίλυσης 

προβλημάτων βήμα προς βήμα (χρησιμοποιώντας εικόνες).  

Για παράδειγμα, η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

βήματα: 

1. Προσδιορισμός του προβλήματος 

2. Σκεφτείτε λύσεις 

3. Σκεφτείτε τι θα συμβεί αν επιλέξω αυτές τις λύσεις 

4. Δοκιμάστε την επιλεγμένη λύση. 

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 20 

λεπτά) 

Ο δάσκαλος μπορεί στη συνέχεια να διδάξει τα βήματα επίλυσης 

προβλημάτων παίζοντας διάφορα σενάρια με μαριονέτες ή κούκλες. 

Αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν 

αυτή τη διαδικασία. 

Ως παράδειγμα, ο δάσκαλος μπορεί να παίξει μια κατάσταση στην οποία 

μια μαριονέτα δεν μοιράζεται τα παιχνίδια. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος 

μπορεί να συζητήσει με τα παιδιά για το πώς οι μαριονέτες θα 

μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημά τους. Καθώς τα παιδιά βρίσκουν 

λύσεις, θα πρέπει να τις καταγράφει και στη συνέχεια να συζητά με τα 

παιδιά για το ποιες λύσεις θα λειτουργήσουν και ποιες είναι δίκαιες ή 

άδικες, κατάλληλες ή ακατάλληλες κ.λπ.  

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Κρεμάστε τα βήματα επίλυσης προβλημάτων στο ύψος των ματιών των 

παιδιών και ανατρέξτε συχνά στα βήματα αυτά κατά τη διάρκεια των 

καθημερινών αλληλεπιδράσεων. 

Υλικό για ασκήσεις 

στο σπίτι 

Μοιραστείτε με τους γονείς τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και 

προτείνετε τη χρήση της στο σπίτι για την εξάσκηση και την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.  
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Δραστηριότητα 2: Επανάληψη καταστάσεων επίλυσης προβλημάτων 

Ρύθμιση Στην τάξη 

Κατάλογος ελέγχου 

υλικών 

● Εικόνες για την απεικόνιση μιας διαδικασίας επίλυσης 

προβλήματος (οι ίδιες που χρησιμοποιήθηκαν στη 

Δραστηριότητα 1 αυτού του μαθήματος) 

● Κάρτες συναισθημάτων  

Παιδαγωγικές 

στρατηγικές 

● Ομαδική συζήτηση 

● Αυτοαναστοχασμός 

Επέκταση του 

αναλυτικού 

προγράμματος του 

RESILIENT 

PRESCHOOLS 

Ενότητα 5. Επίτευξη και αυτοεκτίμηση 

Διάρκεια 20'  

Εισαγωγή στη 

δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Μερικές ημέρες μετά την εφαρμογή της Δραστηριότητας 1 σε αυτό το 

μάθημα, στον κύκλο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επανεξετάσει 

καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων. Μαζί με τα παιδιά μπορούν να 

περιγράψουν και να επανεξετάσουν μια συγκεκριμένη κατάσταση που 

συνέβη (μπορεί να είναι το παιχνίδι ρόλων που εκτελέστηκε ή μια 

συγκεκριμένη κατάσταση στην τάξη που έλαβε χώρα).  

Δραστηριότητα 

(Διάρκεια: 10 

λεπτά) 

Αφού περιγράψει την κατάσταση, ο δάσκαλος μπορεί να θέσει κάποιες 

ερωτήσεις για να διερευνήσει διάφορες διαστάσεις της διαδικασίας 

επίλυσης προβλημάτων:  

● "Γιατί έχουμε πρόβλημα;" 

Καθοδηγήστε το παιδί σας να εντοπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα και 

τις αιτίες.  

● "Πώς αισθανόμαστε όταν έχουμε πρόβλημα;" 

Βοηθήστε τα παιδιά να θυμηθούν πιθανά συναισθήματα (απογοήτευση, 

θυμό, περιέργεια, ενθουσιασμό, ελπίδα κ.λπ.). Οι κάρτες συναισθημάτων 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην παρατήρηση και 

την ονομασία των συναισθημάτων. 

● "Πόσες λύσεις μπορούμε να έχουμε για ένα πρόβλημα; Ποιος μπορεί 

να μας βοηθήσει; " 



 

 
 

www.resilientpreschools.eu 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να σκεφτούν όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις 

και να εντοπίσουν άτομα που μπορούν να τα βοηθήσουν να βρουν 

λύσεις.  

● "Πώς μπορούμε να επιλέξουμε μια λύση;" 

Για τις προτεινόμενες λύσεις, διερευνήστε με τα παιδιά τις θετικές και 

αρνητικές συνέπειες των ενεργειών. 

● "Λύνουμε πάντα τα προβλήματα; Λειτουργούν όλες οι λύσεις;" 

Ενθαρρύνετε το παιδί σας να συνεχίσει να προσπαθεί μέχρι να λυθεί το 

πρόβλημα. Θυμηθείτε το μάθημα για την αποτυχία σε περίπτωση 

ανάγκης.  

● "Πώς αισθανόμαστε όταν βρίσκουμε μια λύση;" 

Βοηθήστε τα παιδιά να εντοπίσουν πιθανά συναισθήματα (δέος, 

ικανοποίηση, ενθουσιασμός, υπερηφάνεια κ.λπ.) 

Συμπέρασμα 

(Διάρκεια: 5 λεπτά) 

Ολοκληρώστε την επανάληψη της επίσκεψης στον τοίχο με τις εικόνες της 

διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος και αναφερθείτε συχνά στα 

βήματα κατά τη διάρκεια των καθημερινών αλληλεπιδράσεων. 

Μεθοδολογία 

αξιολόγησης 

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 

παρατηρεί και καταγράφει σημειώσεις σχετικά με: 

● πόσο καλά κάθε παιδί γνωρίζει και εφαρμόζει τη διαδικασία 

επίλυσης προβλημάτων. 

● πόσο καλά κάθε παιδί διαχειρίζεται τις προκλήσεις και επιλύει 

καθημερινά προβλήματα. 
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