
«Bήματα για τη ζωή -
Βήματα απ’ το Εγώ στο Εσύ»

37ο Νηπιαγωγείο Λάρισας
Νηπιαγωγός: Στέλλα Αργυρούλη



Υποθέματα που προσεγγίζουμε & στόχοι
Υποθέματα :
Ταυτότητα , αυτοεκτίμηση
Αυτορρύθμιση, αυτοέλεγχος, συγκέντρωση προσοχής
Προσωπική ενδυνάμωση, αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων
Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, επίλυση προβλημάτων, αποφυγή
επιθετικότητας
Κοινωνική επάρκεια-δεξιότητες φιλίας, συμμετοχή και συνεργασία στην τάξη,  
αποδοχή της διαφορετικότητας, αποφυγή θυματοποίησης

Στόχοι:                                                               
Διδασκαλία του κατάλληλου τρόπου σκέψης των παιδιών που θα τα καταστήσει
ικανά ν’ αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τα βοηθήσουν να
αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.
Απόκτηση ικανότητας ενσυναίσθησης, να μπορούν δηλαδή να μπαίνουν στη
θέση των άλλων και να ενδιαφέρονται για τους συνανθρώπους τους. ( Από το
ΕΓΩ στο ΕΣΥ).
Αποφυγή συγκρούσεων και κατάλληλος χειρισμός αυτών, ώστε να επιλύονται τα
προβλήματα με τον καλύτερο τρόπο.



H πρόσκλησή μας προς τους γονείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΒΗΜΑΤΑΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ»

Αγαπητοί γονείς σας καλούμε την Τρίτη 16    
Σεπτεμβρίου το απόγευμα στις 6μ.μ στο 37ο

Νηπιαγωγείο Λάρισας προκειμένου να
ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα

«ΒΗΜΑΤΑΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ» και την εφαρμογή
του στην τάξη μας κατά την τρέχουσα

σχολική χρονιά 2014-15.                                                             

Με εκτίμηση, η Νηπιαγωγός
Στέλλα Αργυρούλη



Καλούμε τους γονείς να έρθουν και να
παρουσιάσουν το παιδί τους στην τάξη .



Δημιουργήσαμε το δικό μας υλικό



Βρες τη θέση σου



Βρες το ζευγάρι σου



Στο ημερολόγιο της φιλίας δυο παιδιά
ζωγραφίζουν κάτι από κοινού.



Η πινακίδα για το καρεκλάκι του βοηθού



Το καρεκλάκι του βοηθού



Οι κονκάρδες των ηθοποιών



 Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος

1)Διάστημα γνωριμίας με το πρόγραμμα-προσαρμογή των
μαθητών

2)Διδασκαλία και απόκτηση νέου λεξιλόγιου

3)Αναγνώριση/ διαχείριση συναισθημάτων και ενσυναίσθηση

4)Εκτίμηση καταστάσεων και επίλυση προβλημάτων

5)Κατευθύνσεις για επεξεργασία ευαίσθητων θεμάτων-
αξιολόγηση του προγράμματος.



Οι γονείς παρουσιάζουν το παιδί τους στην τάξη



Ο βοηθός φέρνει το αγαπημένο του παιχνίδι



Παιχνίδια ρόλων



Ανταλλαγή φιλοφρονήσεων



Η γωνιά με το λεξιλόγιο του
προγράμματος



Μοιράζουμε εικονίτσες αντίστοιχες με αυτές
που είναι κολλημένες στα καρεκλάκια μας.



Ένα χτύπημα στα κύμβαλα και… γρήγορα
βρίσκουμε τη θέση μας!



Δημιουργήσαμε φύλλα εργασίας…



σχετικά με το πρόγραμμα!



Εκφράσαμε και ζωγραφίσαμε
συναισθήματα



Το βραβείο βοηθού για κορίτσι και αγόρι



Αποτελέσματα-αξιολόγηση του προγράμματος:
Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των παιδιών.

Τα παιδιά λειτουργούν ομαλά σαν ομάδα και αλληλεπιδρούν χωρίς μεταξύ
τους διακρίσεις.

Ενδυνάμωση της προσωπικότητας και απόκτηση ενσυναίσθησης.
Σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των γονέων.

Εκτίμηση του έργου του εκπαιδευτικού από τους γονείς.

Βιβλιογραφία: Bήματα για τη ζωή (Κουρμούση Νάντια-Κούτρας Βασίλης)

Πηγές-Άντληση υλικού & ιδεών
Κατά την εκτέλεση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν εικονίδια από το

kidspiration, γραφήματα από σελίδες του Internet (dreamsite.com) και
υλικό από την ιστοσελίδα Popi-it.gr 


