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Στα δύο πρώτα τρίμηνα της Α΄Γυμνασίου υλοποιούνται θέματα της Σχολικής και 
Κοινωνικής Ζωής η οποία αναφέρεται στον κοινωνικο – συναισθηματικό τομέα και 
πραγματεύεται θέματα όπως οι σχέσεις του μαθητή με τον εαυτό του και με τους 
συμμαθητές του, η ταυτότητα και η ετερότητα, η αυτοδιαχείριση των συναισθημάτων, 
των ρήξεων, των συγκρούσεων κλπ. Αφού οι μαθητές και οι μαθήτριες του Α2 ΄ 
Τμήματος ενημερώθηκαν για τη ΣΚΖ, κλήθηκαν να αποφασίσουν ποιο από τα θέματά 
της συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις. Η επιλογή των παιδιών ήταν:  

«Ανακαλύπτω τον εαυτό μου» 
Γιατί; 

- Επειδή αφήνουμε το παλιό μας σχολείο, το Δημοτικό, και ερχόμαστε στο 
Γυμνάσιο. Αυτό σημαίνει για εμάς τα πρωτάκια :  μεγαλύτερα παιδιά, νέο 
περιβάλλον, νέες συνθήκες, προβλήματα προσαρμογής, άγχος, εφηβεία ...   

 
Η ΕΦΗΒΕΊΑ  είναι η ηλικία της μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. 
Καλύπτει τη χρονική περίοδο ανάμεσα στο 12ο  και το 20ο  έτος. Χαρακτηρίζεται ως μια 
περίοδο με συγκρούσεις, συναισθηματική αστάθεια, ψυχολογικές, ορμονικές και 
σωματικές αλλαγές. Οι έφηβοι αλλάζουν, δίνουν βαρύτητα και ενδιαφέρον σε στόχους 
άλλους από αυτούς που είχαν στην παιδική ηλικία, κάνουν σχέδια, αναζητούν το 
πραγματικό νόημα της ζωής. Κυρίαρχο στοιχείο της εφηβείας είναι η αναζήτηση και η 
διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας.  
 

 Αυτό επιλέξαμε να είναι το αντικείμενο της βιωματικής μας δράσης. 
Εργαστήκαμε σε ομάδες ή σε ζεύγη αφού πρώτα καθορίσαμε όλοι μαζί τους 
βασικούς κανόνες που χρειάζονται για να λειτουργήσει η ομάδα και να 
υπάρξει εμπιστοσύνη από όλους και σε όλους. Αφού συμφωνήσαμε όλοι 
στην ολομέλεια της τάξης για τους κανόνες αυτούς, υπογράψαμε το 
«συμβόλαιο»: 

 Μιλάμε ήρεμα 
 Μιλάει μόνο ένας κάθε φορά 
 Ακούμε τον άλλο όταν μιλάει 
 Περιμένουμε τη σειρά μας για να μιλήσουμε 
 Σεβόμαστε τη γνώμη του άλλου 
 Όλοι είμαστε το ίδιο σημαντικοί 
 Εμπιστευόμαστε τους άλλους 
 Προσέχουμε την αίθουσά μας και φροντίζουμε για την καθαριότητά της 
 Δεν κάνουμε στους άλλους ό,τι δε θέλουμε να κάνουν οι άλλοι σε μας.  



 
 
                                  Π α ι χ ν ί δ ι    ρ ό λ ω ν 
 

 
 
 
 
 
 
Μέσα από την αλληλεπίδραση, την ενεργή συμμετοχή και τον ανοιχτό διάλογο τα 
παιδιά είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες για την ανάπτυξη 
της μεταξύ τους επικοινωνίας, να ενισχύσουν την ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία 
της μάθησης, να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους 
και στους άλλους, να εκφράσουν διαφορετικές απόψεις και να αναπτύξουν δεξιότητες 
για διάλογο και επιχειρήματα, να ενισχύσουν το αίσθημα του « ανήκειν», να 
προσπαθήσουν στη δημιουργία κλίματος ασφάλειας, εμπιστοσύνης και 
αλληλοσεβασμού στην ομάδα. 



 
Οι δράσεις στις οποίες συμμετείχαμε: 

 Γνωριμία – συμβόλαιο συνεργασίας. 

 Ποιος είμαι; ( ταυτότητα ). 

 Ζωγραφίζω τον εαυτό μου με χρώμα και φαντασία! 

 Οι άλλοι κι εγώ. 

 Τι μου αρέσει – τι δεν μου αρέσει στον εαυτό μου ( οι ιδιαιτερότητές 
μου ). 

 Πώς αλλάζω ( εφηβεία και εξέλιξη ). 

 Τελικά αρέσω στον εαυτό μου; ( αυτοεκτίμηση ). 

 Αυτό που θέλω για μένα ( ανάγκες, επιθυμίες, ευθύνες ). 

 Τι είναι αυτό που νιώθω ( διαχείριση συναισθημάτων ). 

 Γράφουμε μυστικά σε ένα χαρτί κάθε κακή σκέψη ή αρνητικό 
συναίσθημα ή ό,τι μας κάνει να νιώθουμε άσχημα και τα καίμε στην 
αυλή. 

 Εγώ αποφασίζω και πραγματοποιώ ( θέσπιση στόχων και επίτευξή 
τους). 

 Ζωγραφίζουμε την τάξη μας ! 



 
Ε ί μ α σ τ ε    εμείς  ...  και    δ ε ν   ε ί μ α σ τ ε ! 

 

 

Οι δράσεις αυτές έδωσαν τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες - να 
διερευνήσουν την έννοια της  « προσωπικής ταυτότητας»  -  να προβληματιστούν και 
να αναζητήσουν τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τον καθένα και τους 
παράγοντες που τον διαμορφώνουν – να αναγνωρίσουν πως διαφοροποιούνται από 
τους άλλους –  να δουν ποιοί είναι και πώς λειτουργούν μέσα σε μια ομάδα                      
( οικογένεια, σχολείο, παρέα )  –  να δουν πώς επηρεάζουν και πώς επηρεάζονται από 
αυτή και ιδιαίτερα στα θετικά και αρνητικά μηνύματά της –  να κατανοήσουν τις 
αλλαγές που συντελούνται στην εφηβεία στο σώμα τους και στην ψυχή τους -  να 
εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να εξωτερικεύσουν τις ανησυχίες και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν –  να αποδεχτούν αυτό που είναι και να συμφιλιωθούν 
με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους  –  να αναγνωρίζουν τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες τους και να τις αξιολογούν –   να συνειδητοποιήσουν την αξία των στόχων 
στη ζωή τους -  να επιλέγουν και να θέτουν στόχους εφικτούς -  να οργανώνουν τα 
απαραίτητα βήματα για την επίτευξή τους. 
 

 
 
 
 



 
 Στο τέλος αξιολογήσαμε τη βιωματική δράση που υλοποιήσαμε, μιλήσαμε 

στην ολομέλεια της τάξης για την εμπειρία μας από τη συμμετοχή σε αυτή, 
πως εκτιμούμε αυτό που έγινε σε κάθε συνάντησή μας, τι άξιζε, τι μας 
δυσκόλεψε, πως ωφεληθήκαμε. 
 Από το κουβάρι που μας έδεσε σαν ομάδα, κόψαμε από ένα μικρό τμήμα ο 
καθένας μας και το δέσαμε σε ένα κλειδί,  
 που ξεκλείδωσε πόρτες κλειστές του εαυτού μας,  
που μας χάρισε η καθηγήτριά μας,  
όπου πάνω του γράψαμε τη λέξη ή το συναίσθημα που νιώσαμε για όλη αυτή 
την εμπειρία που ζήσαμε  
Μ Α Ζ Ι !  

 
 
  

                                                         
                                                                                                                       

 

                          



 

Είμαι ο Γκεράλντ Χάνι και μου 

αρέσει το πρότζεκτ που κάνουμε με 

την κυρία Βλάχου. Έμαθα κάτι 

σημαντικό, ότι όλοι είμαστε ίσοι κι 

ας είμαστε διαφορετικοί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είμαι ο Νικόλαος Σακελλάρης του 

Μενέλαου και της Βασιλικής. 

Γεννήθηκα στο Βελβεντό στις 21 

Φβρουαρίου του 2002. Είμαι 

μαθητής της Α΄2 Γυμνασίου. Η 

αγαπημένη μου ασχολία είναι το 

ποδόσφαιρο και η ζωγραφική. 

Μου αρέσει να παρακολουθώ 

αγώνες της αγαπημένης μου 

ποδοσφαιρικής ομάδας, του 

ΠΑΟΚ, ή να παίζω ο ίδιος με 

αυτήν στο ηλεκτρονικό παιχνίδι. 

Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω 

αρχαιολόγος. Από το πρότζεκτ μου 

άρεσε όταν κολλήσαμε χαρτάκια 

στην πλάτη των άλλων και γράψαμε κάτι καλό γι αυτούς. Έμαθα πράγματα 

που ήξεραν οι άλλοι για εμένα και δεν τα ήξερα εγώ για τον εαυτό μου ! 

 

 



Με λένε Νίκο Σαπουνά, 

φοιτώ στην Πρώτη 

Γυμνασίου και είμαι 13 

χρονών. Μου αρέσει να 

παίζω μπάσκετ και να 

διαβάζω. Το πρότζεκτ « 

ανακαλύπτω τον εαυτό μου» 

μου έμαθε κάποια πράγματα 

για μένα που εγώ δεν ήξερα. 

Έμαθα τι πραγματικά 

αισθάνεται η ομάδα απέναντί 

μου και ποιοι είναι οι καλοί 

φίλοι. Άκουσα τις σκέψεις 

των άλλων και μοιράστηκα τις δικές μου μαζί τους. Μου άρεσε όταν 

γράψαμε τις κακές σκέψεις στο χαρτί και μετά τις κάψαμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με λένε Μαρία Πασχαλίδου και είμαι 

13 χρονών. Φέτος στο Γυμνάσιο 

κάνουμε ένα ευχάριστο μάθημα, τη 

Βιωματική Δράση. Έμαθα να εκφράζω 

ελεύθερα τη γνώμη μου, πως με 

φαντάζομαι στο μέλλον, να βάζω 

στόχους. Μου άρεσε πολύ που 

καθόμασταν σε κύκλο και μιλούσαμε. 

 

 

                         

 

                                            



 

 

Είμαι η Μαρία Τζήκα μαθήτρια πρώτης 

Γυμνασίου Βελβεντού. Στην τάξη μας 

κάναμε ένα ευχάριστο μάθημα που λέγεται 

Βιωματική Δράση. Έμαθα για τον εαυτό 

μου, για το πώς με βλέπουν οι άλλοι, 

ονειρεύτηκα, μίλησα για τους στόχους μου, 

έκαψα τα αρνητικά συναισθήματα που 

κουβαλούσα μέσα μου, κατάλαβα τις ανάγκες 

και τις επιθυμίες μου και έκανα μια 

προσωπική διερεύνηση στον εαυτό μου. Θα 

ήθελα να έχουμε και του χρόνου ένα τέτοιο 

μάθημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Είμαι η Αντωνία Τσιακμάκη, μαθήτρια 

της Α΄2 Γυμνασίου Βελβεντού. Έχω μία 

μεγαλύτερη αδερφή που πάει στη Β΄Λυκείου. 

Στον ελεύθερό μου χρόνο ασχολούμαι με τη 

ζωγραφική. Στη Βιωματική Δράση μου 

άρεσν όλα !                                                                                                                                                                                       

                                             

 

 

 

 

 



Με λένε Τάσο Οικονόμου. Το όνομά μου 

το πήρα από τον παππού μου, τον 

πατέρα του πατέρα μου. Στη 

Βιωματική Δράση έμαθα καλύτερα τον 

εαυτό μου και κυρίως το τι εικόνα 

έχουν οι άλλοι για μένα. Εμαθα να 

είμαι πιο φρόνιμος και να μη 

γκρινιάζω. Αυτό που μου άρεσε 

περισσότερο είναι όταν γράφαμε τα 

καρτελάκια στην πλάτη του άλλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είμαι ο Παναγιώτης Παπάζογλου. 

Μέσα από τη Βιωματική Δράση 

έμαθα πώς να είμαι καλύτερος 

άνθρωπος, να εκφράζω τα 

συναισθήματά μου και να τα 

διαχειρίζομαι. Μου άρεσε πολύ όταν η 

καθηγήτριά μας μας έβγαλε στην 

αυλή για να κάψουμε τα κακά 

συναισθήματα και όταν οι συμμαθητές 

μου έγραψαν σε ένα χαρτάκι που 

ήταν κολλημένο στην πλάτη μου τι 

ένιωθαν για μένα! 

 

 

 



Ονομάζομαι Δέσποινα 

Τσιουκαρδάνη αλλά οι φίλοι 

μου με φωνάζουν Depi. Είμαι 

δεκατριών χρονών και πάω 

στην Α΄2 Γυμνασίου. Μένω στο 

Βελβεντό από τότε που 

γεννήθηκα, στις 19 Μαρτίου 

2002. Έχω δύο μικρότερους 

αδερφούς, τον Γιάννη και τον 

Χάρη. Μου αρέσει το μπάσκετ, 

το άλμα σε ύψος και να κάνω 

πατίνια με τις φίλες μου. Στον 

ελεύθερό μου χρόνο βγαίνω 

έξω με τις φίλες μου ή παίζω 

με τα αδέρφια μου στην αυλή. 

Τα αγαπημένα μου μαθήματα 

είναι τα Μαθηματικά και τα 

Γαλλικά. Όταν μεγαλώσω θέλω 

να γίνω παιδίατρος !!!  

Η Βιωματική Δράση ήταν μια 

αξέχαστη εμπειρία για μένα. 

Έμαθα για την αξία των 

στόχων στην πρόοδο του εαυτού 

μου και της ζωής μου. Έμαθα 

να εκφράζω τα συναισθήματα 

και τις σκέψεις μου σε μια 

ομάδα. 

 

 

 

 

 

 

 



Είμαι η Άννα Ρήγα. Ζω στο Βελβεντό 

κι έχω έναν αδερφό το Χάρη. Στη 

διάρκεια αυτού του μαθήματος, της 

Βιωματικής Δράσης, έμαθα πώς με 

βλέπουν οι άλλοι και ξαφνιάστηκα 

γιατί εγώ είχα άλλη εικόνα για τον 

εαυτό μου. Έμαθα να ακούω τη 

γνώμη των συμμαθητών,-τριών μου 

και προσπάθησα να διορθώσω τα 

μειονεκτήματά μου και να τα 

διαμορφώσω σε προτερήματα. Έμαθα 

για τα δικαιώματα των παιδιών και 

την ισότητα στους ανθρώπους. 

Ονειρεύτηκα τον εαυτό μου σαν κάτι 

διαφορετικό, ένα λουλούδι, ένα έντομο, 

ένα συναίσθημα κ.ά. και τα οφέλη που 

θα μπορούσα να έχω. Έμαθα να βάζω 

στόχους και να εργάζομαι για να τους 

πραγματοποιώ. Μίλησα στην ομάδα 

για το θέατρο που συμμετείχα και για 

τις σπουδές που θέλω να κάνω. 

Άκουσα τα όνειρα και τους στόχους 

των άλλων. Μοιραστήκαμε 

συναισθήματα. Ανακουφίστηκα που 

έκαψα τις κακές μου σκέψεις στην 

αυλή. Αυτό που δε βρήκα ενδιαφέρον 

ήταν..... Α! Δε βρίσκω τίποτα! Όλα 

ήταν τέλεια! 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 



Γεια σας ! 

Με λένε Άννα Στεργίου. Είμαι μαθήτρια 

της Α΄2  Γυμνασίου. Έχω έναν αδερφό 

που τον λένε Θωμά και πάει στο 

Λύκειο. Στον ελεύθερό μου χρόνο 

βγαίνω έξω με τις φίλες μου. Πηγαίνω 

αγγλικά, χορωδία, μπάσκετ. Είμαι μέλος 

θεατρικής ομάδας. Όταν μεγαλώσω 

θέλω να πάω στο διάστημα ή να γίνω 

αρχαιολόγος.... Στη Βιωματική Δράση 

έμαθα να αποδέχομαι και να 

συνεργάζομαι με όλα τα παιδιά και αυτό 

που μου άρεσε ήταν όταν η καθηγήτριά 

μας, μας κόλλησε ένα χαρτί στην πλάτη, 

καθίσαμε ο ένας πίσω από τον άλλο   

και γράφαμε στο χαρτί του μπροστινού 

μας μόνο θετικά και όμορφα λόγια 

γι΄αυτόν ! 

 

Είμαι ο Στέλιος Τέτος. Γεννήθηκα στο Βελβεντό στις 9 Αυγούστου του 

2002. Ει΄μαι μαθητής της Α΄2 

Γυμνασίου.  Το αγαπημένο μου 

μάθημα είναι τα                                                                                        

μαθηματικά. Στον ελεύθερό μου 

χρόνο μου αρέσει να παίζω 

ποδόσφαιρο. Είμαι μέλος της 

Ακαδημίας Ποδοσφαίρου. Κάθε 

καλοκαίρι βοηθώ τον πατέρα μου 

στη δουλειά του. Όταν μεγαλώσω 

θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Από 

όλες τις δράσεις στο Πρότζεκτ μου 

άρεσε όταν μιλήσαμε για τους 

στόχους και τα όνειράμας. Έμαθα πως για ναπετύχωκάτι πρέπει να 

αγωνιστώ για να το κερδίσω. 



 

 

 

 

Με λένε Νίκο Πολύζη. Αυτό που έμαθα 

στη Βιωματική Δράση είναι ότι όλοι 

είμαστε ίσοι. Έμαθα πώς με βλέπουν οι 

άλλοι και πώς βλέπω εγώ τους άλλους. 

Αυτό που μου άρεσε είναι ότι έμαθα να 

βάζω στόχους στη ζωή μου. Γνώρισα τους 

φίλους μου καλύτερα και συμμετείχα σε 

όλες τις δράσεις !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με λένε Έλβις Χάνι και πάω στην Πρώτη 

Γυμνασίου. Είμαι 12. Μου αρέσει να παίζω 

μπάσκετ και να ακούω μουσική. Στη 

Βιωματική Δράση « ανακαλύπτω τον 

εαυτό μου» έμαθα κάποια πράγματα για 

μένα και για το πώς με βλέπουν οι άλλοι. 

Έμαθα ποιοι είναι οι αληθινοί φίλοι. 

Έμαθα τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Η 

αγαπημένη μου δράση ήταν όταν βγήκαμε 

όλοι μαζί στην αυλή και κάψαμε τις κακές 

σκέψεις. Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ήταν 

ευχάριστη, ωραία και θα ήθελα να είναι 

κάθε χρονιά !                                                  

        

                                                   



 

ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ της Α΄2  Γυμνασίου οι ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ                                                                                                                                          
 

επικεντρώνονται στη συγκρότηση μικρο-ομάδων για να διερευνήσουν το θέμα της 
σχολικής βίας σε όλες τις μορφές της, όπως αυτό εκδηλώνεται μέσα κι έξω από τη 
σχολική κοινότητα αλλά και στο διαδίκτυο. 
 

- Ενημερωθήκαμε από την υπεύθυνη καθηγήτρια για το θέμα. Ακούσαμε, 
ρωτήσαμε, μιλήσαμε, διαβάσαμε, λογοτεχνικά βιβλία, δραματοποιήσαμε, 
διερενήσαμε, διαπιστώσαμε, μάθαμε: 

 Όλοι κάποια στιγμή στη σχολική μας ζωή υπήρξαμε « θύτες », « θύματα »,       
« μάρτυρες ». Όλοι στον κύκλο είχαμε να πούμε μια ιστορία που ζήσαμε. 

 Ονομάσαμε τη δράση « Διαχείριση Συναισθημάτων». 
 Διατυπώσαμε τους κανόνες λειτουργίας της ομάδας και υπογράψαμε το 

συμβόλαιο συνεργασίας. 
 Συμμετείχαμε σε δράσεις συναισθηματικής εκπαίδευσης και αυτοεκτίμησης. 

Συμπληρώσαμε φύλλα εργασίας σε ομάδες των οποίων τα αποτελέσματα τα 
αξιολογούσαμε και τα παρουσιάζαμε στην τάξη. Αυτά μας βοήθησαν να 
εντοπίζουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή μας – να 
αξιολογούμε την αυτοεκτίμησή μας ανάλογα με τις συμπεριφορές μας – να 
προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τρόπους διαχείρισης του θυμού – να 
προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τρόπους αποτελεσματικής συμπεριφοράς – 
αποκτήσουμε ικανότητες διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης. 

                        Δράσεις που υλοποιήσαμε:  
1. ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Την Ο.Σ.Ε.Δ. την οργανώσαμε μαζί με την- υπεύθυνη του 
προγράμματος- καθηγήτριά μας και την εφαρμόσαμε σε αρκετές 
περιπτώσεις έντασης στην τάξη μας. Είναι μια μέθοδος όπου μπορούν 
να συμμετέχουν και μαθητές σε ρόλο συντονιστή και δεν καταλήγει 
σε τιμωρία κανενός αλλά σε επανόρθωση σχέσεων ή αποκατάσταση 
ζημιών. 

2. Δημιουργήσαμε κόμικ ( ο συμμαθητής μας Νίκος Σακελλάρης )  με 
τίτλο: ΦΙ -ΛΕΙΑ, κάποτε δυο λιοντάρια μάλωσαν για τη λεία και 
ξέχασαν τη φιλία, το οποίο ταξιδεύει το μήνυμά του στο διαδίκτυο. 

3. Παίξαμε ανά ομάδες το ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ της Γ.Γ.Ν.Γ. 

4. Στήσαμε στο διάδρομο του σχολείου το δέντρο της +φιλίωσης 

« η  ροδακινιά η Φιλιώ που όλους τους φιλιώνει» 
Στήσαμε το δέντρο της φιλίας στο διάδρομο του σχολείου με κλαδιά 
ροδακινιάς, ένα μεγάλο χάρτινο κουτί για βάση, μια σχισμή για να 
δέχεται κάθε Παρασκευή το « πότισμα» των παιδιών: θετικά, 
αισιόδοξα μηνύματα, συναισθήματα, σκέψεις και ευχές αγάπης και 
φιλίας. Στο τέλος της χρονιάς το κουτί θα ανοίξει και θα μας 



αποκαλύψει την αγάπη που έκρυβε στις ρίζες του σε μια γιορτή όλου 
του σχολείου. 

Πόσο σημαντικά είναι τα συναισθήματα; Υπάρχουν επιτρεπτά και μη επιτρεπτά 
συναισθήματα; Τι σημαίνει διαχείριση συναισθημάτων;         

 

 
 
                                                                   
                                                          
Η ροδακινιά η Φιλιώ που όλους τους φιλιώνει 
Τη συνταγή της θέλει για να ριζώνει..... 



Αγάπη εμπιστοσύνη σεβασμό φιλία αποδοχή αλληλεγγύη....            

               Βιβλιογραφία 

 
 ΑΓΩΓΗ  ΥΓΕΙΑΣ \ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 11-14 ΕΤΩΝ 
ΥΠΕΠΘ \ Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης \ Γραφείο Αγωγής 
Υγείας \Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. 

 Ονειρεύομαι με πυξίδα τα συναισθήματά μου ΥΠΕΠΘ \ Δ\ΝΣΗ 

Δ.Ε. Ν. Πιερίας – Γραφείο Αγωγής Υγείας \ Σε συνεργασία με το Κέντρο 
Πρόληψης « Άτρακτος». 

 « Ομαδική Συνάντηση Επανορθωτικής Δικαιοσύνης». Μη 

τιμωρητική μέθοδος των Moore & Forsythe, Australia, 1993\ Σεμινάριο 
Συμβουλευτικής με θέμα τη σχολική διαμεσολάβηση. Εισηγητές: Κωνσταντίνος 
Κιουρτσής, Θανάσης Μπαζούκης. 

 Μίλα, μη φοβάσαι \ Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. 
 Το παιχνίδι του αποκλεισμού, Γ.Γ.Ν.Γ. 


