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             Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών  
για τη σχολική χρονιά 2017-2018 



 
Μοναδικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη για παιδιά  νηπιαγωγείου, δημοτικού,  
γυμνασίου και λυκείου 

ΓΙΑΤΙ; 
Τα παιδιά στο σχολείο διανύουν μια ιδιαίτερα  
σημαντική περίοδο στη ζωή τους.  
Πειραματίζονται με διάφορες συμπεριφορές και  
προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στην ομάδα του  
σχολείου και να δημιουργήσουν φιλίες.  Συνθέτουν  
και δημιουργούν την εικόνα του εαυτού τους μέσα  
στην κοινωνική ομάδα.  
 
Τα προγράμματα συναισθηματικής ανάπτυξης της  
Αέρινης Πόλης, βοηθούν τα παιδιά να έρθουν σε  
επαφή με τα συναισθήματά τους, να  
συνειδητοποιήσουν τις ανάγκες τους και να  
εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά. 
 
Οι δάσκαλοι διερευνούν και  αναγνωρίζουν τις  
ανάγκες που έχει το παιδί  μέσα στην ομάδα,  
καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και  το βοηθούν να  
βρει τη θέση του σε αυτή. 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ 
Όραμα και φιλοσοφία της Αέρινης Πόλης είναι η 
δημιουργική και ειρηνική συνύπαρξη και επικοινωνία 
σε σχολικές ομάδες και στην οικογένεια. 
 
Ονειρευόμαστε παιδιά και εφήβους, που θα 
μεγαλώνουν μέσα στον σεβασμό και την αυτοεκτίμηση, 
που θα μπορούν να χαράζουν την προσωπική τους 
πορεία και θα μοιράζονται τη ζωή με τους γύρω τους 
με τρόπους υγιείς και δημιουργικούς. 
 
Κεντρική μας ιδέα είναι ότι η υγιής επικοινωνία (στην 
σχολική τάξη, μέσα στην οικογένεια, ανάμεσα σε 
φίλους, αλλά και όπου χρειάζεται συνύπαρξη)  
μαθαίνεται! 
 
Μέσα από τα βιωματικά παιχνίδια, τη σωματική 
έκφραση και τη ζωγραφική, θα μάθουμε τις 2 φωνές 
της Επικοινωνίας: τη φωνή του τσακαλιού (που 
συνήθως επιτίθεται στους άλλους) και τη φωνή της 
καμηλοπάρδαλης (που προσπαθεί να μιλήσει με βάση 
τα συναισθήματα και τις ανάγκες της, λαμβάνοντας 
υπόψη τον εαυτό της και τους άλλους). 



Εκπαιδευτικά προγράμματα 2017 - 2018 

1. Μαθαίνουμε για τις 
διαφωνίες και τις  
συγκρούσεις  

Συνήθως φοβόμαστε τις διαφωνίες. Δουλεύοντας  
όμως με τις συγκρούσεις, μπορούμε να έρθουμε  
κοντύτερα στον άλλο, αλλά και σε πλευρές του  
εαυτού μας που αγνοούμε. 

Στόχος του προγράμματος είναι να 
βοηθήσει τους μαθητές, να 
γνωρίσουν καλύτερα τις ομάδες που 
συμμετέχουν, όπως είναι η σχολική 
τους τάξη και να μπορούν να 
ανακαλύπτουν τρόπους, ώστε να 
επεξεργάζονται τις διαφωνίες τους. 

2. Βάζουμε όρια. Λέμε 
«ως εδώ!» 

Αναγνωρίζουμε, θέτουμε και σεβόμαστε τα όρια.  
Πώς τα χρησιμοποιούμε στις σχολικές και 
διαπροσωπικές μας σχέσεις; Βρίσκουμε τρόπους να  
μιλήσουμε γι αυτά, να τα καταλαβαίνουμε και να τα 
σεβόμαστε στην καθημερινή μας ζωή.  Τα όρια δεν 
μας απομακρύνουν απαραίτητα, μπορούν να μας 
φέρουν πιο κοντά και μοιάζουν να είναι ένας 
πολύτιμος χάρτης για τη ζωή μας και τις σχέσεις μας.  

Στόχος του προγράμματος είναι να 
γίνει μια εισαγωγή στα παιδιά της 
έννοιας των ορίων και της 
χρησιμότητάς τους. 
 

3. Επικοινωνία: Οι 
διαφορετικές φωνές  
στο ίδιο καράβι 
 

Όσο μαθαίνουμε, πώς να μιλάμε πιο συγκεκριμένα 
για τις ανάγκες μας, κατανοούμε τον εαυτό μας και 
τους άλλους καλύτερα.  
Πότε χρησιμοποιούμε την γλώσσα της  
καμηλοπάρδαλης και πότε την γλώσσα του  
τσακαλιού; Πού χρησιμεύει η κάθε μία; 
 

Στόχος του προγράμματος  είναι οι 
μαθητές να εμπνευστούν από την 
διαφορετικότητα των φωνών και να 
ανακαλύψουν νέους τρόπους  
επικοινωνίας, ώστε να κατανοήσουν  
περισσότερο τον εαυτό τους, αλλά 
και τους άλλους. 
 



Εκπαιδευτικά προγράμματα 2017 - 2018 (συνέχεια) 
 

4. «Περπατώντας με τα 
παπούτσια σου». Η αξία 
της ενσυναίσθησης 
 

Ενσυναίσθηση, είναι η ικανότητα να δούμε από 
την οπτική γωνία του άλλου ανθρώπου, να 
προσπαθήσουμε να βιώσουμε τα συναισθήματα 
του και να επικοινωνήσουμε μαζί του, 
αποφεύγοντας οποιαδήποτε κριτική. 
 

Στόχος του προγράμματος είναι 
να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση, 
μέσα από γεγονότα της  
καθημερινής σχολικής ζωής. 
 

5. « Όλα αυτά που είμαι 
εγώ!». Η αξία της 
αυτοεκτίμησης 
 

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν και 
να αγκαλιάσουν όλες τις πλευρές του εαυτού τους. 
Ταλέντα, δυσκολίες, ανάγκες, επιθυμίες και 
όνειρα. Tο πρόγραμμα είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένο, ώστε να βοηθήσει τόσο τα 
επιθετικά, όσο και τα ντροπαλά παιδιά. 
 

Στόχος του προγράμματος είναι η 
καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης 
και της αίσθησης της 
μοναδικότητας του κάθε μαθητή. 
 

6. Συνομιλώντας με τον 
πλανήτη Γη. (Πρόγραμμα 
συνδυαστικής μάθησης, 
περιβαλλοντικής και 
συναισθηματικής 
αγωγής) 
 

Μέσα από ένα οικολογικό παραμύθι οι μαθητές 
έρχονται σε επαφή με τα οικολογικά προβλήματα 
και προτείνουν τις δικές τους λύσεις, 
συνδυάζοντας το με την έκφραση των 
συναισθημάτων, που νιώθουν γι αυτά τα θέματα. 

 

Στόχος του προγράμματος είναι 
να ευαισθητοποιηθούν οι 
μαθητές για τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα και να μάθουν να 
δουλεύουν συνδυαστικά πάνω σ' 
ένα θέμα, χρησιμοποιώντας τη 
συναισθηματική τους νοημοσύνη. 
 
 



Εκπαιδευτικά προγράμματα 2017 - 2018 (συνέχεια) 

7. Το  λάθος, το σωστό και 
η αξία της ελευθερίας  
 

 

"Αξίζει τον κόπο να μαθαίνει ένα παιδί 
κλαίγοντας αυτό που μπορεί να μάθει 
γελώντας; Αν συγκεντρώναμε κι απ' τις πέντε 
ηπείρους όλα τα δάκρυα που έχουν χύσει τα 
παιδιά για τα λάθη της ορθογραφίας, θα 
αποκτούσαμε ένα ολόκληρο καταρράκτη για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά εγώ 
βρίσκω πως θα ήταν μια ενέργεια που θα είχε 
κοστίσει πολύ ακριβά.Τα λάθη είναι αναγκαία, 
χρήσιμα σαν το ψωμί και, συχνά, ακόμα κι 
όμορφα: όπως για παράδειγμα ο Πύργος της 
Πίζας" Τζάνι Ροντάρι. 
 
 

Στόχος του προγράμματος, είναι 
οι μαθητές να ανακαλύψουν πως 
το να κάνουν λάθος είναι ενα 
προστάδιο για να κάνουν το 
σωστό, πάντα μέσα από 
βιωματικές ασκήσεις και 
χιουμοριστικά παιχνίδια. 
 

8. Εποχικά προγράμματα 
για Φθινόπωρο, 
Χριστούγεννα, Απόκριες, 
Πάσχα,Άνοιξη, Καλοκαίρι   
 
 

Στα εποχικά μας προγράμματα δίνεται έμφαση 
στον αυτοσχεδιασμό.  Τα παιδιά, μέσα από το 
χοροθέατρο και το θεατρικό παιχνίδι, βιώνουν 
δημιουργικά και πολύ χαρούμενα τις εορταστικές 
ημέρες  και παίζουν ιστορίες με φόντο 
πανέμορφες εικόνες  που θα προβάλλονται από 
ειδικό σύστημα προβολής. 
 

Στόχος των εποχικών 
προγράμματων είναι να δοθεί 
έμφαση στο παιχνίδι και τη χαρά 
μέσα απο δημιουργικές, 
αυτοσχεδιαστικές και εορταστικές 
ιστορίες. 
 
 



Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα 2017 - 2018 (συνέχεια) 

9. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το σώμα μου: Μαθαίνω 
να ακούω το σώμα μου 
και τις ανάγκες του. 
  
 

Tο να  «γνωρίσουμε τον εαυτό μας» 
ξεκινά από το σώμα μας, τις δυνατότητές 
του, τις ιδιαιτερότητές του, τις ανάγκες 
του για φροντίδα.  
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι θέλει το 
σώμα μας και να του προσφέρουμε όσα 
χρειάζεται 

Στόχος του προγράμματος, 

είναι να εξασκηθεί η ομάδα 
στο να αφουγκράζεται τα 
μηνύματα που μας στέλνει 
το σώμα μας και να τα 
αξιοποιεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο.   
 

10. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Παιχνίδια για την ειρήνη:  
Μοναδικό διαπολιτισμικό 
πρόγραμμα βασισμένο 
στον διεθνή οργανισμό 
“PLAY FOR PEACE” 
 
 

Το “Play for Peace” είναι ένας διεθνής 
οργανισμός που προωθεί την ενεργητική 
ειρήνη και ενσυναίσθηση ανάμεσα στους 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το γέλιο και το 
παιχνίδι είναι τα πιο ισχυρά μέσα βαθιάς 
σύνδεσης των ανθρώπων. Μέσα από το 
συνεργατικό παιχνίδι, δημιουργείται μια 
πρωτότυπη παγκόσμια πλατφόρμα, που βοηθά 
στην επικοινωνία των ανθρώπων μέσα από το 
παιχνίδι, χωρίς την προϋπόθεση κοινής 
λεκτικής γλώσσας μεταξύ των συμμετεχόντων. 
 

Στόχος του προγράμματος, 

είναι να μάθει στους μαθητές 
την ομορφιά και την αξία της 
πολύ-πολιτισμικότητας και της 
διαφορετικότητας. 
 



 Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα 2017 - 2018 (συνέχεια) 

11. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ο έρωτας στα χρόνια του 
σχολείου: Ένα 
πρόγραμμα για την 
εφηβεία και τον έρωτα. 
 

 

  
 

Τι είναι ο έρωτας και τι διακυβεύεται σε μια ερωτική 
συνάντηση; Πώς είναι η πρώτη εμπειρία αυτού του 
συναισθήματος;  
Σ' αυτό το ερώτημα η Αέρινη Πόλη προσφέρει στους 
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ένα ξεχωριστό 
πρόγραμμα. Ξεκινώντας από το δίπολο φιλοσοφία-
ψυχανάλυση, αναδεικνύει ότι ο έρωτας αποτελεί 
υπέρβαση του χάσματος των δύο φύλων, χωρίς να 
σημαίνει ότι τα δυο φύλα δεν έχουν καθόλου 
διαφορές.  
Σύμφωνα με τον Άλαιν Μπαντιού, "Η παραδεδομένη 
αντίληψη σήμερα είναι πως ο καθένας κυνηγάει μόνο 
το συμφέρον του. Ο έρωτας είναι όμως η απόδειξη 
του αντιθέτου, καθώς πρόκειται για την εμπιστοσύνη 
στο τυχαίο και το άγνωστο...". 

 

Στόχος του προγράμματος,  

είναι να συζητήσουμε με τους 
εφήβους μαθητές κείμενα 
καταξιωμένων συγγραφέων και 
ποιητών και να εξερευνήσουμε 
και να μοιραστούμε απορίες, 
σκέψεις και συναισθήματα. 

12. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Χορογραφώντας τη 
διαφορά: Ένα πρωτότυπο 
πρόγραμμα για τα 
στερεότυπα και τις 
διακρίσεις.  
 

Τα παιδιά, ήδη από την προσχολική ηλικία, 
διαμορφώνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές προς τα 
άτομα της δικής τους «ομάδας» και αυτά άλλων 
«ομάδων» και υιοθετούν από πολύ νωρίς αρνητικά 
στερεότυπα και προκαταλήψεις. 
Η προκατάληψη μαθαίνεται από τα μικρά παιδιά με 
το να ακούν τι λένε και να βλέπουν τι κάνουν οι γονείς 
τους, οι δάσκαλοί τους, οι φίλοι τους και οι 
συμμαθητές τους και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό 
από τις στάσεις και προκαταλήψεις που επικρατούν 
στον κοινωνικό περίγυρο, μέσα στον οποίο 
μεγαλώνουν. 

 

Στόχος του προγράμματος,  
είναι οι μαθητές να μάθουν να 
αναγνωρίσουν τα στερεότυπα και να 
εξερευνήσουν τον τρόπο που 
μπορούν να δραστηριοποιηθούν με 
τη δική τους ατομική στάση και 
ομαδική δράση, ενάντια στις 
διακρίσεις. 

 



 
    Επικοινωνία Δίχως Βία (Μ. Β. Rosenberg) 

• Εκπαίδευση από το ΚΕΔΕ (Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη) Υπό την Αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (2011-2012 & 2015-2016). 

 
• Βασισμένη στις πιο σύγχρονες ανάγκες των ελληνικών σχολείων, η εκπαίδευση 

πραγματοποιήθηκε με ενεργή συμμετοχή Ελλήνων εκπαιδευτικών. 
 
• Διευκολύνει την ροή της επικοινωνίας. 

 
• Εστιάζει στην έκφραση των συναισθημάτων και των αναγκών μας με τέτοιο τρόπο ώστε 

να ενδυναμώνεται η κατανόηση και ο σεβασμός. 
 

• Βοηθάει να απαλυνθούν ενοχές, φόβοι, ντροπή και θλίψη. 
 

• Συμβάλλει, ώστε να βρεθούν λύσεις που βασίζονται στην κατανόηση, τον σεβασμό και 
την κοινή συναίνεση. 



 
     Σχετικά με τα προγράμματα της Αέρινης Πόλης 

• Αποτελούν γνωστικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού (bullying). 
 

• Πραγματοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους παιδαγωγούς – εμψυχωτές – ψυχολόγους. 
 
• Δρουν σε ατομικό επίπεδο, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να γνωρίσουν πτυχές των συναισθημάτων τους. 
 
• Κυρίως δρουν σε ομαδικό επίπεδο, δίνοντας εργαλεία για εξερεύνηση των κοινών τόπων, αλλά και των διαφορών.  

 
• Όλα τα προγράμματα είναι βιωματικά, με βασικά εργαλεία την τέχνη του χοροθεάτρου, τη ζωγραφική, 

εξειδικευμένες ασκήσεις και ομαδικά παιχνίδια. 
 

• Ενθαρρύνουν την ενδυνάμωση και την αλληλεπίδραση της ομάδας, την επικοινωνία και την έκφραση μέσα από τη 
γλώσσα, τη μουσική, την κίνηση, τη δραματοποίηση και την εικαστική προσέγγιση. 
 

• Διαρκούν 1.30 ώρα (Για τα νήπια διαρκούν 1 ώρα και 15 λεπτά). 
 

• Ο μέγιστος αριθμός ανά πρόγραμμα είναι 25 παιδιά/έφηβοι. 
 

• Οι ηλικίες των παιδιών που μπορούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα είναι προνήπια, νήπια, παιδιά 
δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, ενώ τα προγράμματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες. 
 

• Στο τέλος του προγράμματος, προτείνεται στους δασκάλους σχετική βιβλιογραφία και δίνεται το εγχειρίδιο της 
«Επικοινωνίας Δίχως Βία» . Επίσης, κάθε παιδί παίρνει μαζί του φύλλο εργασίας με αναφορές στα κύρια σημεία των 
προγραμμάτος  – δημιουργία του παιδιού.  



Κόστος: 5 ευρώ / παιδί στο σχολείο, 7 ευρώ στο θέατρο Αλκμήνη (Αλκμήνης 8, Γκάζι) 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ σε περίπτωση που ένα σχολείο ενδιαφέρεται για παρακολούθηση 
περισσότερων προγραμμάτων.  
Ρωτήστε μας!  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108610811 & 6981780402, 6955353560 

  Υπεύθυνος προγραμμάτων Αέρινης Πόλης: Αντώνης Μπέρτος ψυχολόγος Ε.Κ.Π.Α,  επιμορφωμένος στην Επικοινωνία Δίχως Βία 

Άλλες δράσεις της Αέρινης Πόλης:  
 

 Ετήσιος κύκλος του προγράμματος Επικοινωνία Δίχως Βία για σχολεία 
 Εργαστήρια για γονείς και παιδιά  
 Σεμινάρια εκπαιδευτικών στο χώρο του σχολείου 

 

www.aerinipoli.com 


