
«ΚΗ»... Σουτζούκι; Τζακούζι; 

Σχολικι και Κοινωνικι Ζωι 

Ασ κυμθκϊ τι ζκανα ςε αυτό το μάκθμα... 



Μηιώ γηα ηνλ εαυτό κνπ ζηελ ομάδα 

 

• Δε μ’ αρζςει, ντρζπομαι να 
ςυηθτάω για μζνα. 

• τθν αρχι ιμουν ντροπαλόσ, 
αλλά τϊρα που ξζρω τα παιδιά 
από το Κοντοποφλι νιϊκω 
καλφτερα !!!!! 

• Να μιλάω για τον εαυτό μου... 
ςτθν αρχι δφςκολο αλλά μετά 
μου άρεςε.  

 

 

• Αρχικά θ κατάςταςθ ιταν λίγο 
αμιχανθ, κακϊσ όλοι ντρεπόμαςταν. 
Όμωσ ςτθ ςυνζχεια αφοφ ςυνθκίςαμε 
μιλοφςαμε πιο ελεφκερα. 

• Ιταν ωραία γιατί μάκαινα για τουσ 
άλλουσ. 

• Ιταν πολφ ωραία να ςυνεργάηομαι με 
τθν ομάδα. 

 

 







Αθνύω ηνλ Άιιν 
 

 

• Όταν μιλάει κάποιοσ, πρζπει να είςαι προςεκτικόσ, να ακοφσ !! 

• ε αυτό το κζμα δεν ιμαςταν και πολφ καλοί.  

 

 

• Αυτό το μάκθμα μάσ ζκανε όλουσ τουσ ςυμμακθτζσ να 
γνωρίςουμε ο ζνασ τον άλλον καλφτερα.  

 

• Ζπρεπε να ακοφμε προςεκτικά τουσ ςυμμακθτζσ μασ, διότι 
πιςτεφω πωσ ο ςκοπόσ αυτοφ του μακιματοσ ιταν να 
γνωρίςουμε τουσ άλλουσ. 
 

 

 

 





Λεηηνύξγεζε θαιά ε νκάδα καο; 

 
 

• τθν αρχι που ξεκίνθςε αυτό το μάκθμα κάναμε αρκετι 
φαςαρία και δεν μποροφςαμε να ςυγκεντρωκοφμε. Αυτό το 
κάνουμε ακόμα μερικζσ φορζσ. 

• Θ ομάδα μασ λειτοφργθςε πολφ καλά και είμαι χαροφμενθ για 
αυτό. 

• τθν αρχι κάναμε λίγο φαςαρία αλλά τϊρα ςοβαρζψαμε 
όλοι!!!!!! 

• Καλά ιταν, απλά δεν ιμαςταν πολφ πρόκυμοι να 
ςυμμετζχουμε ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ.  

• τθν ομάδα μασ πρζπει να μιλάμε ευγενικά.  

• Πιςτεφω πωσ ιμαςταν αρκετά ςυνεργάςιμοι και ζτςι δεν 
είχαμε προβλιματα. 
 

 

 

 





Τειηθά ηη όλνκα ζα κπνξνύζε λα έρεη ε 
νκάδα καο; 

 
• ΠΑΣΑΣΕ 

• Οι υνεργάςιμοι/εσ! 

• ΣΑ ΣΡΟΤΜΦΑΚΛΑ 

• The lollipops 

• ΟΛ ΑΧΟΡΣΑΓΟΛ!!! 

• Σα γατάκια 

 

 

 

 



Αο θαηαιήμνπκε  

ζηα... 

• «ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΚΑΡΔΙΕΣ» 

 

• «ΑΛΥΣΙΔΑ 

ΤΗΣ 

ΦΙΛΙΑΣ» 



Μηιήζακε γηα ηα κετικά ι αρνθτικά ςχόλια  

πνπ δερόκαζηε κέζα ζηε κέξα καο.  
Πώο καο επεξεάδνπλ; 

 

• Ανάλογα. / Και κετικά και αρνθτικά. 

• Δεν πρζπει όλα να τα παίρνουμε υπόψθ αλλά 
μόνο αυτά που μασ το λζνε για το καλό.  

• Αναλόγωσ το ςχόλιο μπορεί ίςωσ να 
ςυμπεριφερόμαςτε διαφορετικά. 

 

 

• Ιτανε πολφ ωραία τα κζματα για τα οποία 
μιλιςαμε και εμζνα με επθρζαςαν κετικά. 

 

 







Ποιοι άνθπωποι καο επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν; 
 

• Μασ επθρεάηουν οι φίλοι, οι γονείρ και πιο πολφ τα μεγάλα 
αδζλφια !!!!!!!!!!/     Εμζνα προςωπικά οι γονείσ μου. /         
Οι γονείσ μασ, οι θίλοι μασ, τα αδέπθια μασ και τα 
ξαδέπθια μασ. 

• Οι φίλοι μασ, ο εξωηεπικόρ κόζμορ.  

• Κατά τθ γνϊμθ μου, οι φίλοι μασ και οι διαζημόηηηερ μασ 
επθρεάηουν περιςςότερο. 

 

• Αυτοί που ζχουν καλό και ευγενικό χαρακτιρα, αυτοί που 
εκτιμάνε, αυτοί που ςζβονται τον άλλον και αυτοί που δεν με 
κοροϊδεφουν… 

 

 

 

 





Πνηνπο ζεωξνύκε φίλους μας; 
 

• Σουσ συμμαθητές μασ. 

• Αυτόν που μασ συμβουλεύει και μασ 
νοιάζεται.  

• Κεωρϊ φίλουσ αυτοφσ που μασ αγαπάνε, 
μασ σέβονται, περνάμε καλά μαηί τουσ 
και νιϊκουμε άνετα μαηί τουσ!! 

•  Εγϊ κεωρϊ αυτοφσ που κάνουν καλά 

πράγματα. 

• Αυτοφσ που δεν μας καταπιέζουν, που 
είναι εκεί ςτισ δύσκολες στιγμές μασ. 

• Φίλοι είναι τα άτομα που ςου ζχουν 
εμπιστοσύνη για τα μυςτικά τουσ και 
ζχουμε κι εμείσ εμπιςτοςφνθ ςε αυτοφσ.  
 





Πώο αληηζηέθνκαη ζηελ πίεςθ των ςυνομθλίκων; 
 

• Με ξφλο./ Σον ρωτϊ γιατί κάνει ζτςι ι αν πάει να με βαρζςει 
τον πιάνω το χζρι και τον πετϊ κάτω και τον λζω μθν το 
ξανακάνεισ αυτό οφτε ςε μζνα οφτε ςε κανζναν 
άλλο!!!!!!!!!!!!!!!! 

• Δεν το αντιμετωπίηω και πολφ καλά διότι με πείκουν εφκολα.  

• Δεν τουσ δίνω ςθμαςία και απομακρφνομαι. 

• Φεφγω, βρίςκω άλλθ παρζα ι κάνω παρζα μόνο με τουσ 
ανκρϊπουσ που δεν με καταπιζηουν. 

• Κα πρζπει να κάνουμε αυτό που κεωροφμε εμείσ 
ςωςτό για τον εαυτό μασ και όχι να ακολουκοφμε τουσ 
άλλουσ. 
 

 





Σθμαντικζσ αποφάςεισ πνπ έρω πάξεη 

ζηε δωή κνπ. Πώσ παίρνω αποφάςεισ; 
• Με τουσ γονείσ μασ. 

• Μια απόφαςθ ιταν να πάω ςε μια ακαδθμία. Και να πάρω 
υπολογιςτι. Σισ αποφάςεισ τισ παίρνω μετά από πολλι ςκζψθ και 
πίεςθ. 

• Θ πιο ςθμαντικι απόφαςθ ιταν όταν πιραμε δφο ςκυλιά και μετά 
μασ ζδωςαν αλλά τζςςερα. Ιταν κάτι ςθμαντικό γιατί ζπρεπε να τα 
προςζχεισ πάρα πολφ!!!!! 

• κζφτομαι τισ ςυνζπειεσ, αλλά και τα κετικά και τα αρνθτικά. 

• Μια ςθμαντικι απόφαςθ που κεωρϊ πωσ ζχω πάρει ςτθν ηωι μου 
ιταν να ξεκινιςω τθν ιππαςία! Αυτι τθν απόφαςθ τθν πιρα επειδι 
το καλοκαίρι όλα τα παιδιά που ιταν ςτο χωριό μου ιταν ΤΝΕΧΕΛΑ 
ςτα κινθτά τουσ και δεν μου ζδιναν ςθμαςία ενϊ εκεί ςτο κτιμα 
περνάω καλά!!! 

 

 

 







Κάπληζκα. Γηαηί; Πώο; Πνύ; 

• Όχι./ Σο κάπνιςμα εμζνα δε μου αρζςει. 

• Κάνει κακό, αλλά κα ικελα να το δοκιμάςω, ζχω περιζργεια.  

• Είναι πολφ βλαβερό για τθν υγεία μασ, επειδι ζχει κάποια 
ςυςτατικά που μπορεί και να ςκοτϊςουν κάποιον άνκρωπο. 

• ου καταςτρζφει τουσ πνεφμονεσ. Μθν το κάνεισ ποτζ και οφτε 
να δοκιμάςεισ, αλλά όταν ςου το δϊςει ζνασ φίλοσ ςου τότε 
πρζπει να βρεισ καινοφργιουσ φίλουσ!!!!!!!!!  

• Σο κάπνιςμα είναι κάτι που αρχίηει ςυνικωσ από τθν θλικία των 
14-15 ετϊν. Σα παιδιά παραςφρονται από ςυνομθλίκουσ 
επειδι το κεωροφν «μόδα». 

 

 

 

 

 

 

 





Αλκοόλ. Γηαηί; Πόηε; 

• Όταν κάποιοσ άνκρωποσ πίνει παραπάνω από το κανονικό, το 
αποτζλεςμα κα είναι να μεκφςει και μετά, αν πάει να οδθγιςει 
κάποιο όχθμα, μπορεί να γίνει κάποιο δυςτφχθμα και να ςκοτωκεί. 

• Μθν πιεισ ποτζ πιο πολφ από όςο χρειάηεται!!!!!! 

• Σο αλκοόλ δεν είναι καλό οφτε για εμάσ οφτε για τουσ 
μεγαλφτερουσ.  

• Δεν πρζπει να καταναλϊνουμε αλκοόλ ςε αυτι τθν θλικία αλλά 
όταν μεγαλϊςουμε με μζτρο. 

 

• Το αλκοόλ αρχίηει επίςθσ από τθν θλικία των 14-15 ετών. Πιςτεφω 
πωσ οι ζφθβοι πίνουν εξαιτίασ του άγχουσ. Επιπλζον το κάνουν 
γιατί το κάνουν και οι ςυνομιλικοί τουσ. 

 

 

 

 

 





Άγρνο 

• Για τισ εξετάςεισ. 

• Εξετάςεισ…  Διάβαςμα… Βακμοί… 

 

• Ποτζ να μθν ζχεισ άγχοσ για κάτι που είναι άςκοπο και 
αςιμαντο !!!! 

• Ζχουμε ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ, όταν γράφουμε ζςτω ζνα 
διαγϊνιςμα.  

 

• Το άγχοσ κυριαρχεί ςτα ςυναιςκιματα των εφιβων. 
Προκαλείται από πολλοφσ παράγοντεσ όπωσ οι γριγοροι 
ρυκμοί τθσ ηωισ ι θ πίεςθ των μακθμάτων. 

 

 

 

 







Θυμόσ 

• Επίςθσ κυρίαρχο ςυναίςκθμα ςτθ ηωι των εφιβων. 

 

• Σον κυμό πρζπει να τον προςζχεισ γιατί μπορείσ να κάνεισ κάτι 
που δεν κεσ!!!! 

 

• Όταν τςακωνόμαςτε με τουσ γονείσ μασ. 

• Θ πίεςθ / όταν μου αντιμιλάνε/  όταν με πιζηουν / όταν δεν με 
αφινουν να κάνω κάτι που κζλω πολφ / όταν μαλϊνω με τισ 
κολλθτζσ μου. 

 

 

• Πίςω από τον κυμό κρφβονται διάφορα ςυναιςκιματα όπωσ θ 
αγωνία , θ αναςφάλεια, θ αδικία… 

 

 

 



Ντροπι, αμθχανία 

• Όταν κάνω κάτι λάκοσ και με μαλϊνουν και είναι 
μπροςτά και κάποιοσ άλλοσ. / Αν κάνω κάποια 
βλακεία μπροςτά ςε κάποιον ξζνο. 

 

• Δεν πρζπει να ντρζπεςαι οφτε μπροςτά ςτα κορίτςια 
οφτε μπροςτά ςτα αγόρια!!!!!!! 

 

• Τπιρχε αμθχανία ςτο μάκθμα. Νιϊκουμε αμθχανία 
όταν κάνουμε κάτι που δεν είμαςτε ςίγουροι ι 
ζτοιμοι. 

 

 

 

 



Φόβοι, ανθςυχίεσ 

• Όχι/ Μπα, καμία. 

 

• Πόλεμοι… 

 

• Αν κα περάςω τθν τάξθ… 

• Ποτζ να μθν φοβάςαι μζςα ςτο μάκθμα να μιλιςεισ. 

 

 

• Να μθν ξαναπζςω από το άλογο… 

• Να μθν μαλϊνω ΠΟΣΕ με τισ κολλθτζσ μου… 

 

• Φόβο και ανθςυχία πιςτεφω ότι νιώκουμε όταν δοκιμάηουμε κάτι 

καινοφργιο. 

 

 



Σε απηό ην κάζεκα χρθςιμοποιιςαμε: 
θπιιάδηα, βίληεν, παηρλίδη ξόιωλ, 

δεκηνπξγία αθίζαο.  

• Φυλλάδια, είδαμε μερικά βίντεο, φτιάξαμε μία αφίςα 
όπου γράψαμε ςυναιςκιματά μασ… φάγαμε και 
μπιςκοτάκια! 

 

• Δεν βαριζςαι μζςα εκεί και είναι διαςκεδαςτικό !!!!! 

• Μου φάνθκαν μερικά ωραία και μερικά βαρετά.  

 

• Πιςτεφω πωσ όλα αυτά μασ βοικθςαν καλφτερα ςε 
αυτιν τθ διαδικαςία. 

 

 

 

 





Σε απηό ην κάζεκα ιμαςταν ςυγκεντρωμζνοι; 
 

• Πρζπει να είμαςτε, ναι. 

• Τισ περιςςότερεσ φορζσ ναι. 

• Όταν είχε θςυχία ςτθν τάξθ. 

• Ναι, παρά πολφ, κα προςπακιςουμε 
να το κάνουμε ακόμα καλφτερα!!!!!!! 

• Όχι πάντα αλλά όταν ιμαςταν το 
μάκθμα κυλοφςε γρθγορότερα. 

 

• Πιςτεφω πωσ κατά το μεγαλφτερο 
μζροσ τθσ διαδικαςίασ ιμαςταν 
ςυγκεντρωμζνοι! 

 
 

 

  



Τι κα προςκζταμε ζε απηό ην κάζεκα; 

• Τίποτα άλλο γιατί και αυτό που κάνουμε είναι πολφ 
ωραίο! 

• Σίποτα γιατί ό,τι ζχουμε βάλει είναι μια χαρά και 
πρζπει να ςυνεχίςουμε ζτςι μζχρι να πάμε ςτο 
γυμνάςιο!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

• Μερικά  παιχνίδια ζξω (κυνθγθτό, κρυφτό, 
μουςικζσ καρζκλεσ ι κάτι καινοφργιο κ.ά.) - 
πιςτεφω κα το ζκαναν καλφτερο. 

 

 

 

 


