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UNIVERSE OF EMOTIONS
(Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σε αυτό το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 1011 ετών. Θα γνωρίσουν τα οκτώ συναισθήματα βασισμένα στον τροχό των συναισθημάτων
του Plutchick. Κάθε μήνα (εκτός από το Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο) θα δουλέψουμε κάθε
ένα από αυτά τα συναισθήματα. Κάθε συναίσθημα θα εκπροσωπείται από το soundtrack
μιας διάσημης ταινίας και οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν ζωγραφιές ενώ ακούνε τη
μουσική. Οι εικόνες τους θα αντιπροσωπεύουν κάθε συναίσθημα. Εκτός αυτού, κάθε μήνα
θα εργαστούμε με ένα σημαντικό έργο τέχνης γνωστών ζωγράφων. Αυτά τα έργα τέχνης θα
αντιπροσωπεύουν επίσης το συναίσθημα που δουλεύουμε. Κάνοντας αυτό, στο TwinSpace
θα ανοίξουν διάφορα φόρουμ για να γράψουν οι μαθητές σχετικά με μια ερώτηση που θα
δώσουν οι δάσκαλοί τους σχετικά με το έργο με το οποίο εργαζόμαστε.
Θα θέλαμε οι μαθητές να μάθουν πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουν τα
συναισθήματα και πώς να τα διαχειριστούν σωστά, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να
κάνουμε ενδιαφέρουσες και χαρούμενες δραστηριότητες, όπως η δημιουργία παιχνιδιών
(ντόμινο, twister, επιτραπέζια παιχνίδια ...), σχετικά με τα συναισθήματα που εργάζονται.
Το τελικό προϊόν θα είναι ένα βιβλίο όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι εργασίες που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.
ΣΤΟΧΟΙ
Να γνωρίσουν οι μαθητές όλα τα συναισθήματα που μπορούμε να αισθανθούμε κατά τη
διάρκεια της ζωής μας (βασιζόμενοι στον τροχό των συναισθημάτων του Plutchick) και να
έχουμε
τα
εργαλεία
για
να
τα
διαχειριστούμε
με
ασφάλεια
https://www.6seconds.org/2017/04/27/plutchiks- μοντέλο-συναισθήματα /
Να μάθουν πως τα συναισθήματα είναι σε όλα τα είδη έργων τέχνης (εικόνες, μουσική και
κινηματογράφο).
Να δημιουργήσουν παιχνίδια για να παίξουν, χρησιμοποιώντας συναισθήματα ως βάση.
Να γνωρίσουν την έννοια της λέξης "Empathy (Ενσυναίσθηση = μπαίνω στη θέση του
άλλου) και να προσπαθήσουν να την εφαρμόσουν στη ζωή τους.
Χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Ισπανία και Ιταλία (δημιούργησαν το
πρόγραμμα), Ελλάδα και Τουρκία(συνεργάζονται στο πρόγραμμα).

