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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η 
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ;
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ;
 

Αυτοεκτίμηση  σημαίνει να νιώθουμε 
καλά με τον εαυτό μας να θεωρούμε ότι 
αξίζουμε, να αποδεχόμαστε τον εαυτό 
μας όπως είναι.   
 Σε αυτό το τεύχος υπάρχουν 
συνεργατικές δράσεις των σχολείων με 
σκοπό την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. 
 



ΔΡΑΣΗ 1: ΕΓΩ 
ΜΠΟΡΏ...ΕΣΥ;

Τα σχολεία χωρίστηκαν σε ομάδες. Η 
κάθε ομάδα συνεργάστηκε ώστε να 
δημιουργήσει μία παρουσίαση  με το τι 
μπορεί να κάνει το κάθε μέλος του 
σώματος μας. 



ANDY,
AGE 5

ΔΡΑΣΗ2:
ΚΟΙΤΑΞΕ ΜΕ 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ

Ένα συνεργατικό 
παιχνιδοτράγουδο

 που δημιουργήθηκε από όλα 
τα σχολεία είναι έτοιμο!!!

Το τραγουδάμε σε ρυθμό του 
γνωστού παιδικού τραγουδιού :

 Χαρωπά τα δυο μου χέρια 
τα χτυπώ



ΔΡΑΣΗ 3: ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΊΑ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΌ ΦΩΤΟΓΡΆΦΙΕΣ ΚΟΛΆΖ ΓΙΑ ΤΑ ΜΈΡΗ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ ΜΑΣ.
ΤΟ  ΕΡΕΘΙΣΜΑ  ΗΤΑΝ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΤΟΥ    ΓΙΑΝΝΗ  ΨΥΧΟΠΑΙΔΗ  ΑΠΌ  ΤΟ  
ΛΈΥΚΩΜΑ  POLAROIDS 1977-2010.  Η  ΚΑΘΕ  ΟΜΑΔΑ  ΕΦΤΙΑΞΕ  ΕΝΑ  
ΚΟΛΑΖ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ  ΜΕ  ΤΟ  ΜΕΛΟΣ  ΤΟΥ  ΣΏΜΑΤΟΣ  ΠΟΥ  ΤΙΣ  
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕ  ΚΑΙ  ΟΛΑ  ΤΑ  ΚΟΛΑΖ  ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΕ  ΜΙΑ  ONLINE 
ΕΚΘΕΣΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  :  «ΕΓΏ  ΜΠΟΡΏ» .



ΔΡΑΣΗ 4: BEEBOT CHALENGE
 Συνεργατικός χάρτης 4χ4 Beebot:

Η κάθε ομάδα "αυτοεκτίμησης" 
ζωγράφισε μία κάρτα οδηγό με το 
αντίστοιχο μέλος του σώματος και 
2 κάρτες με ενέργειες που κάνει το 

συγκεκριμένο μέλος.  Συνολικά 
δημιουργήθηκαν 5 κάρτες οδηγοί 
με τα μέλη του σώματος και 10 
κάρτες ενέργεις των μελών. Τα 
υπόλοιπα 6 τετράγωνα έμειναν 

κενά. 
Ο χάρτης στήθηκε όπως ήθελε το 
κάθε μέλος και το beebot  έπρεπε 
να πάει εκεί που η κάρτα οδηγός 

του όριζε. 
Μόλις έφτανε τα παιδιά έπρεπε να 

κάνουν την ενέργεια που τους 
έδειχνε η κάρτα !

 



ΔΡΑΣΗ 5: ΤΟ ΒΑΖΟ ΤΟΥ ΕΙΜΑΙ
 

Μάθαμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, να 
αποκτάμε αυτοπεποίθηση φτιάχνοντας σε 

κάθε τάξη το  Βάζο του «Είμαι ..»
Το κάθε σχολείο -συνεργάτης σε ένα 

google αρχείο έγραψε φιλοφρονήσεις  και 
θετικές σκέψεις για τον εαυτό! 
Στη συνέχεια εκτυπώσαμε τις 

φιλοφρονήσεις και δημιουργήσαμε το 
Βάζο της αυτοεκτίμησης !

 


