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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ:
•
ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΟΥΝ OI ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
•ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
•ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΟΤΙ
Ο ΚΑΘΈΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΌΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ
•ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ (ΧΑΡΑ, ΛΥΠΗ, ΑΓΑΠΗ,
ΘΥΜΟΣ, ΗΡΕΜΙΑ

:
•ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Α. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΡΓΑ ΑΤΟΜΙΚΑ,
ΑΝΑ ΖΕΥΓΗ Ή ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
Β. ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΟΝΤΑΙ
Γ. ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ
ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΚΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Δ. ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ
ΗΘΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ε.
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ
ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΑ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

•ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ:
Α. ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΣ
Β. ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Γ. ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
• ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
• ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
• ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
• ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
• ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ- ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
• ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

«ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
1η δραστηριότητα
Στόχος: Η Δημιουργία της ομάδας και η
γνωριμία των μελών μεταξύ τους
Γνωστικά πεδία: Παιδί και Τεχνολογία,
Παιδί και γλώσσα, Παιδί και Εικαστικά
Περιγραφή:
Τα παιδιά έγραψαν όπως μπορούσαν το
όνομά τους στο διαδραστικό πίνακα και
το καθένα ανέφερε με μια φράση τι θα
ήθελε από την ομάδα για να περάσει
ωραία. Στο τέλος, τα παιδιά,
χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, που
είχαμε τοποθετήσει στο κέντρο ενός
κύκλου, κατασκεύασαν ένα δώρο για
την ομάδα και αιτιολόγησαν την
προτίμησή τους.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
2η δραστηριότητα
Στόχος: Η εξοικείωση των παιδιών
με τη διαδικασία της ομάδας και η
σύναψη κανόνων για τη σωστή
λειτουργία της
Γνωστικά πεδία: Παιδί και
Γλώσσα,Παιδί και Μαθηματικά
Περιγραφή: Τα παιδιά
χωρίστηκαν σε ομάδες και η
καθεμία επέλεξε ένα παιδί για να
παρουσιάσει τα μέλη της. Έγραψαν
όπως μπορούσαν τους κανόνες
που θα ίσχυαν στις ομάδες και στο
τέλος συγκέντρωσαν τους κανόνες
των υποομάδων, για να συνταχθεί
η τελική αφίσα με τους κανόνες
όλης της τάξης μας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
3η δραστηριότητα
Στόχος: Να εκφραστούν ελεύθερα τα
παιδιά
Γνωστικά πεδία: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί
και Εικαστικά, Παιδί και Λογοτεχνία
Περιγραφή: Σε συνεργασία με τις
φοιτήτριες του Ι.Ε.Κ. Αιγέας υλοποιήσαμε
δράσεις εικαστικές και δημιουργήσαμε το
δικό μας παραμύθι. Συνθέσαμε τη δική
μας ιστορία που αφορούσε ένα
παραμυθένιο δάσος με τα ελαφάκια, μια
νύχτα με ξάστερο ουρανό, έχοντας
ερέθισμα τα σχήματα που δημιούργησαν
τα παιδιά από πηλό.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
4η δραστηριότητα
Στόχος: Να περιγράψουν τα
παιδιά την εξωτερική τους
εμφάνιση
Γνωστικά Πεδία: Παιδί και
Γλώσσα, Παιδί και Εικαστικά
Περιγραφή: Τα παιδιά
ζωγραφίζουν σε ένα χαρτόνι τον
εαυτό τους , αφού πρώτα
παρατηρούν τα χαρακτηριστικά
τους σε έναν καθρέφτη. Έπειτα
περιγράφουν ένα ένα τα
χαρακτηριστικά τους τα οποία
φαίνονται στο χαρτί. Τέλος με
χαρτόνι κατασκευάζουν τον
καθρέφτη τους.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
5η δραστηριότητα
Στόχος: Να αναγνωρίσουν τα
συναισθήματά τους
Γνωστικά Πεδία: Παιδί και
Γλώσσα, Παιδί και Εικαστικά
Περιγραφή: Τα παιδιά
παρατήρησαν τα συναισθήματα
σε καρτέλες και περιέγραψαν το
συναίσθημα της καρτέλας. Είπαν
με τη σειρά σε ποια περίπτωση
είχαν νιώσει αυτό το συναίσθημα.
Σε φύλλο χαρτί, αντέγραψαν
όπως μπορούσαν το συναίσθημα
και ζωγράφισαν κάτι ή κάποιον
που τους έκανε να νιώσουν αυτό
το συναίσθημα.

6η δραστηριότητα
Στόχος: Να εκφραστούν ελεύθερα μέσα
από τη δραματοποίηση και τη ζωγραφική
Γνωστικά Πεδία: Παιδί και ΤέχνηΘεατρική Αγωγή, Παιδί και Εικαστικά,
Παιδί και Γλώσσα
Περιγραφή: Τα παιδιά σχεδίασαν την
εικόνα ενός ήρωα του παραμυθιού “Η
Ζιζή η λαγουδίνα έχει κόρη μπαλαρίνα”
με θέμα το σεβασμό στη μοναδικότητα
της προσωπικότητας του παιδιού της
διευθύντριας μας Λητούς ΤσακίρηΠαπαθανασίου. Έπειτα, το
δραματοποιήσαμε. Ακούσαμε μουσική
και χωριστήκαμε σε ομάδες ανάλογα με
τους ήρωες που επιλέξαμε. Κάθε ομάδα
έγραψε σε χαρτόνι Α4 λέξεις που
έρχονταν στο μυαλό τους με το άκουσμα
της λέξης “οικογένεια”. Στο τέλος της
δράσης ζωγράφισαν την οικογένειά τους.

Τα παιδιά του «ΛΗΤΩ» ζωγραφίζουν την οικογένεια τους
με ερέθισμα την ιστορία του μουσικού αυτού παραμυθιού

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
7η δραστηριότητα
Στόχος: Να εκφραστούν ελεύθερα μέσα
από τη δραματοποίηση και το τραγούδι,
να αναγνωρίσουν ότι τα απλά και
καθημερινά που ζούμε είναι πολύτιμα.
Γνωστικά Πεδία: Παιδί και ΤέχνηΘεατρική Αγωγή, Παιδί και Μουσική
Περιγραφή: Στα πλαίσια του
προγράμματος Αγωγής Υγείας
διοργανώσαμε ανοιχτή εκδήλωσηγιορτή παραμυθιού με θέμα το
συναίσθημα της χαράς. Επίσημη
καλεσμένη μας ήταν η χορογράφος,
νηπιαγωγός και συγγραφέας Μαριλένα
Καββαδά. Τα παιδιά δραματοποίησαν με
μοναδικό τρόπο το παραμύθι της με
τίτλο “Το κρυφτό της Χαράς”. Χόρεψαν,
τραγούδησαν και έμαθαν πως θα βρουν
τη χαρά μέσα από πράγματα απλά.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
8η δραστηριότητα
Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν ότι
ο καθένας αποτελεί ένα ξεχωριστό,
μοναδικό άτομο για την κοινωνική
ομάδα
Γνωστικά Πεδία: Παιδί και Γλώσσα,
Παιδί και Εικαστικά
Περιγραφή: Κάθε παιδί
δημιούργησε το δικό του λουλούδι
και έγραψε τα πέταλά : τα
χαρακτηριστικά του, τα αγαπημένα
του πρόσωπα, τα αγαπημένα του
φαγητά, το αγαπημένο του χρώμα
και το αγαπημένο του παιχνίδι.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
9η δραστηριότητα
Στόχος: Να αναγνωρίσουν ομοιότητες και
διαφορές με τους άλλους
Γνωστικά Πεδία: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί
και Ανθρωπογενές Περιβάλλον
Περιγραφή:Τα παιδιά στον κύκλο
παρατήρησαν ο ένας τον άλλο και μόλις
ανέφεραν ένα χαρακτηριστικό (μάτια,
μαλλιά) σχημάτισαν ομάδες σύμφωνα με
το χρώμα και παρατηρούσαν με ποια
παιδιά είχαν το ίδιο χρώμα μαλλιών ή
διαφορετικό χρώμα ματιών. Στη
συνέχεια, σε πίνακα διπλής εισόδου
έγραψαν το όνομά τους και έβαζαν “Χ”
στο χαρακτηριστικό το οποίο είχαν.
Παρατηρήσαμε τους πίνακες και
συζητήσαμε τα συμπεράσματα.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
10η δραστηριότητα
Στόχος: Να εκφράσουν τα θετικά
χαρακτηριστικά για τους συμμαθητές τους
Γνωστικά Πεδία: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και
Εικαστικά
Περιγραφή: Συζητήσαμε για τον προσωπικό
μας “θησαυρό” ( πράγματα που μπορούμε
να κάνουμε και πράγματα που δεν μπορούμε
αλλά θα θέλαμε να κάνουμε) και κάθε παιδί
έγραψε στο πάνω μέρος του χαρτιού Α4 το
όνομά του. Το χαρτί αυτό ταξίδεψε από παιδί
σε παιδί και ζωγράφισαν ο καθένας τους
ξεχωριστά το καλύτερο χαρακτηριστικό για
αυτό το παιδί. Στο τέλος, ο ιδιοκτήτης του
χαρτιού περιέγραψε τα θετικά
χαρακτηριστικά που του ζωγράφισαν οι
συμμαθητές του.
Συνεργασία με την Ψυχολόγο του Ιεκ Αιγέας
Εκπαιδευτική για τις δράσεις του
προγράμματος μας.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

11η δραστηριότητα
Στόχος: Να εκφραστούν δημιουργικά
Γνωστικά Πεδία: Παιδί και Εικαστικά, Παιδί και Γλώσσα
Περιγραφή: Δημιουργήσαμε τη δική μας αφίσα με θέμα τις διαπροσωπικές
σχέσεις. Βρήκαμε εικόνες σε περιοδικά και στο διαδίκτυο, τις κόψαμε και τις
κολλήσαμε σε χαρτί του μέτρου (κολάζ).

Η Αφίσα μας
«η Αγάπη κινητήρια δύναμη της φιλίας»

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

12η δραστηριότητα
Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική είναι η φιλία στη ζωή μας.
Γνωστικά Πεδία: Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Ανθρωπογενές Περιβάλλον
Περιγραφή: Συζητήσαμε στην παρεούλα:α) πως θα δείξουμε τη φιλία μας σε ένα
καινούργιο παιδί, β) πως θα διατηρήσουμε τις φιλίες μας, )για ποιους λόγους χαλάει η
φιλία, δ )πως θα το αντιμετωπίσουμε
Συντάξαμε όπως μπορούσαμε “τη συνταγή της καλής φιλίας” & μετά παίξαμε με το ζάρι
μας για να βρούμε τα συναισθήματα μας & να δούμε πως βοηθούμε τον φίλο ανάλογα με
τα συναισθήματα του κάθε φορά.

ΜΑΪΟΣ 2015

ΛΗΤΩ ΤΣΑΚΙΡΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

13η δραστηριότητα
Στόχος: Να αντιληφθούν τη
διαφορετικότητα των ατόμων μιας
κοινωνικής ομάδας και τη σημαντικότητα
της φιλίας στις ζωές μας
Γνωστικά Πεδία: Παιδί και ΤέχνηΘεατρική Αγωγή, Παιδί και Λογοτεχνία
Περιγραφή: Διαβάσαμε & τραγουδήσαμε
το νέο μουσικό παραμύθι
“Πεταλουδένια συμφωνία για μια
αληθινή φιλία” της Λητούς Τσακίρη –
Παπαθανασίου με θέμα τη
διαφορετικότητα, τη μοναξιά & τη φιλία
Δραματοποιήσαμε με τα παιδιά την
ιστορία για να αντιληφθούν την αξία της
συντροφικότητας, το πόσο μπορεί να
κοστίζει σε ένα παιδί η απαξίωση από
τους συνομηλίκους του & πόσο
αναντικατάστατο δώρο στην ζωή μας
είναι η αληθινή φιλία.

14η δραστηριότητα
Στόχος: Να εκφραστούν ελεύθερα
μέσα από τη δραματοποίηση
Γνωστικά Πεδία: Παιδί και ΤέχνηΘεατρική Αγωγή, Παιδί και Λογοτεχνία
Περιγραφή: Τα παιδιά χωρίστηκαν σε
ζευγάρια και έπαιξαν ένα παιχνίδι
ρόλων, διαλέγοντας κάθε φορά
άλλους ρόλους και κάνοντας
διάλογους μεταξύ τους. Οι ρόλοι
σχετίζονταν με την οικογένεια και το
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.
Έπειτα ακούσαμε το παραμύθι “οι
θαλασσινές ιστορίες του ΚαπετάνΝικόλα” και ανέφεραν παραδείγματα
από την σχέση με τους παππούδες
τους, τι μαθαίνουν για την ζωή από
αυτούς. Τα παιδιά πειραματίστηκαν
με το πως θα συμπεριφερθούν κάθε
φορά ζώντας ανάμεσα σε πλήθος από
διαφορετικούς χαρακτήρες
ανθρώπων που αναγνωρίζουν σιγά
σιγά καθώς μεγαλώνουν.

ΜΑΪΟΣ 2015

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνεργαστήκαμε στενά με το σύλλογο γονέων του σχολείου μας,
τις Εκδόσεις Βιβλίο Διάπλους, τις φοιτήτριες Προσχολικής Αγωγής του ΙΕΚ Αιγέας
και με εκπαιδευτικούς του τμήματος Προσχολικής της σχολής . Η συνεργασία μας
ήταν απαραίτητη για την διεκπεραίωση του έργου μας.

ΕΝΤΥΠΑ:
Α.ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Δημιουργήσαμε με τα παιδιά και τις φοιτήτριες του ΙΕΚ Αιγέας ένα παραμύθι με τις
εξής λέξεις: δέντρο, αστέρι, λουλούδι, ελάφι, καρδιά, οι οποίες προέκυψαν από τις
κατασκευές που έφτιαξαν τα παιδιά με πηλό.

“ Μια φορά και έναν καιρό, μέσα σε ένα
δάσος υπήρχαν πολλά δέντρα και
λουλούδια ανθισμένα (Ηλίας). Πάνω στα
δέντρα υπήρχαν πολλά πουλιά που
κελαηδούσαν και πήγαιναν από το ένα
κλαδί στο άλλο (Ραφαέλα). Ξαφνικά στο
δάσος ήρθε ένα κοπάδι με ελάφια που
έτρεχαν για να πάνε στη δουλειά
(Φίλιππος). Ύστερα, τα ελάφια σταμάτησαν
σε ένα ποταμάκι να πιουν νερό και να
ξεκουραστούν (Παναγιώτης). Στο κοπάδι με
τα ελάφια υπήρχε και η μαμά με το παιδάκι
της και το φρόντιζε (Ραφαέλα). Όταν το
βράδυ ξάπλωσα, κοίταξα τον ουρανό και
ήταν γεμάτος αστέρια που έλαμπαν
(Βαλεντίνα). Τα αστέρια ήταν πολλά, άλλα
μικρά και άλλα μεγάλα (Μάριος). Όμως
στον ουρανό υπήρχε και ένα πολύ φωτεινό
φεγγάρι που έλαμπε και αυτό (Ασκληπιός).
Βλέποντας τα αστέρια και το φεγγάρι στον
ουρανό, ένιωθα χαρούμενος και η καρδιά
μου χτυπούσε πολύ δυνατά (Σωτήρης).”

Το παραμυθάκι των μαθητών μας

Β. Η ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τίτλος Αφίσας: «Η αγάπη κινητήρια δύναμη της φιλίας».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις του προγράμματος και
συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Οι δράσεις διατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των
μαθητών μας εμπλουτίστηκαν με τις ιδέες τους και τις προυπάρχουσες γνώσεις
τους. Δημιούργησαν καλές σχέσεις στην ομάδα, διατύπωσαν ελεύθερα τη γνώμη
τους και εξέφρασαν τα συναισθήματά τους. Ανακάλυψαν χαρακτηριστικά του
εαυτού τους και διαπίστωσαν ότι αν και έχουν την ίδια ηλικία, ο καθένας τους
είναι μοναδικός και ξεχωριστός.
Βγήκαμε με την λήξη του προγράμματος αυτού , όλοι μας, γονείς, παιδιά &
εκπαιδευτικοί πιο γεμάτοι και πιο ώριμοι, κάναμε συναντήσεις τακτικές, με
όμορφους διαλόγους & χαρήκαμε όλες τις δράσεις
Για την αξιολόγηση του προγράμματος χρησιμοποιήσαμε δύο
ερωτηματολόγια: ένα για ενήλικες και ένα για παιδιά. Παρακάτω σας τα
παραθέτουμε.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ Χ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ [ ].
ΦΥΛΟ
ΑΡΡΕΝ[ ]
ΘΥΛΗ[ ]
ΗΛΙΚΙΑ
Ως 25 ΧΡΟΝΩΝ[ ] , ΑΠΌ 25-40 ΧΡΟΝΩΝ [ ], 40 ΚΑΙ ΑΝΩ[ ]
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΕΚ[ ]
ΤΕΙ[ ]
ΑΕΙ[ ]
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ[ ]
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
(ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΎ ΜΕ Λ Α Π ΑΝΤΙΣΤΙΧΑ )
1. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ;
2. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ;
3. ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ;
4. ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ;
5. ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ;
6. ΒΕΛΤΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ;
7. ΕΚΑΝΑΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΗΘΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ;
8. ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ;
9. ΔΙΑΤΥΠΩΝΑΝ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ;
10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;
11. ΕΣΕΙΣ ΩΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΌΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΈΣ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΣΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ.
12. ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ: ……………………………………………………….
ΗΛΙΚΙΑ:………………………………………………………………………..
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΝΑΙ ΟΧΙ
1.ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ;
2.ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΣΟΥ;
3.ΣΟΥ ΦΑΝΗΚΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕΣ;
4.ΕΝΙΩΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΤΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΣΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ?
5.ΑΠΕΚΤΗΣΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ?
6.ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΣΟΥ?
7.ΕΚΦΡΑΖΕΙΣ ΠΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΟΤΑΝ ΣΕ ΡΩΤΗΣΟΥΝ?

