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ΟΝΟΜΑ:

ΗΛΙΚΙΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΜΕ
ΒΟΗΘΕΙΑ

Παρατηρήσεις

Απαγγέλλει (1), διαβάζει (2) και γράφει (3)
αριθµούς µέχρι το 10 (αναγνώριση
αριθµητικού συµβόλου)
Αναγνωρίζει αριθµητικές ποσότητες µε µια
µατιά (στρατηγική άµεσης αναγνώρισης)
Καταµετρά πραγµατικά αντικείµενα (1)
και αντικείµενα σε εικόνες (2) ή άλλες
µορφές συµβολικών παραστάσεων (3)
µέχρι το 10 (καταµέτρηση ποσοτήτων)
Συγκρίνει και διατάσσει
(∆ιάταξη ποσοτήτων)

ποσότητες

Συγκρίνει και διατάσσει αριθµούς σε
αριθµογραµµή (∆ιάταξη αριθµών)
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Αναλύει (1) και συνθέτει (2) ποσότητες
(διερεύνηση κατασκευής αριθµών)
Αναγνωρίζει σύµβολα
∆ιερευνά καταστάσεις
αφαίρεσης

πρόσθεσης

∆ιερευνά
συνδυασµούς
που
άθροισµα ή διαφορά ως το 10
Κατασκευάζει
απλά
πρόσθεσης και αφαίρεσης

και

δίνουν

προβλήµατα

Οµαδοποιεί αντικείµενα σε δυάδες,
τριάδες,
τετράδες
και
πεντάδες
(πολλαπλασιασµός)
Μοιράζει αντικείµενα σε δυάδες και
τριάδες (διαίρεση)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ
Αναγνωρίζει (1) και συµπληρώνει (2)
κανονικότητες µε χειραπτικό ή εικονιστικό
υλικό
Περιγράφει λεκτικά το σχέδιο µιας
κανονικότητας (1), εξηγεί τη δράση του (2)
Κατασκευάζει δικές του κανονικότητες µε
υλικό
Εξερευνά
σχέσεις
µεταβαλλόµενα
ή
µεταβαλλόµενα µεγέθη 1

ανάµεσα
σε
αντίστροφα

∆ιερευνά την έννοια της ισότητας και της
ανισότητας σε διαφορετικά πλαίσια
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΜΕΤΡΗΣΗ
Εντοπίζει και περιγράφει θέσεις (1),
διευθύνσεις (2) και διαδροµές (3) στο χώρο
ως προς διαφορετικά συστήµατα αναφοράς
Αναγνωρίζει απλούς χάρτες (1), εντοπίζει
θέσεις (2) και διαδροµές (3)
Εντοπίζει, περιγράφει και αναπαριστά
θέσεις (1), διευθύνσεις (2) και διαδροµές
(3) σε τετραγωνισµένα περιβάλλοντα
(δόµηση χώρου - συντεταγµένες)
1

∆ιάταξη υλικού µεταβαλλόµενου ως προς δυο διαστάσεις: π.χ. µήκος - πλάτος
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Αναγνωρίζει και ταξινοµεί τα βασικά
στερεά γεωµετρικά σχήµατα σύµφωνα µε
τα χαρακτηριστικά τους, σε διάφορες
θέσεις, µεγέθη και προσανατολισµοί
Αναγνωρίζει και ταξινοµεί τα βασικά
επίπεδα γεωµετρικά σχήµατα σύµφωνα µε
τα χαρακτηριστικά τους, σε διάφορες
θέσεις, µεγέθη και προσανατολισµοί
Χρησιµοποιεί τα στοιχεία και τις ιδιότητες
για να περιγράψει στερεά και επίπεδα
σχήµατα
Κατασκευάζει στερεά και επίπεδα σχήµατα
Συνδέει στερεά και επίπεδα γεωµετρικά
σχήµατα
Συνθέτει και αναλύει απλά επίπεδα και
στερεά σχήµατα σε δυο ή περισσότερα
µέρη
Παρατηρεί µετατοπίσεις και στροφές και
προβλέπει τα αποτελέσµατα (Συµµετρία)
Αναγνωρίζει απλά συµµετρικά σχήµατα
(δισδιάστατα ή τρισδιάστατα)
Αναγνωρίζει
σχήµατα
µε
αξονική
συµµετρία και εντοπίζει τους άξονες
Κατασκευάζει συµµετρικά σχήµατα και
προσεγγίζει εµπειρικά τις ιδιότητες της
συµµετρίας
Αναγνωρίζει απλές καταστάσεις από
διαφορετικές
οπτικές
γωνίες
(οπτικοποίηση)
Πραγµατοποιεί
κατασκευές
απλών
τρισδιάστατων συνθέσεων από εικόνες,
σχέδια ή άλλες αναπαραστάσεις
Πραγµατοποιεί άµεσες και έµµεσες
συγκρίσεις και διατάξεις ίσων και άνισων
µηκών (µέτρηση µήκους)
Αναλύει και συνθέτει µήκη σε δύο µέρη
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Πραγµατοποιεί επικαλύψεις µηκών και
επικαλύψεις µε επαναλήψεις µε τυπικές
και µη µονάδες
Επιχειρεί µετρήσεις µε τυπικά εργαλεία
µέτρησης και συγκρίνει τα αποτελέσµατα
Κάνει απλές εκτιµήσεις και συγκρίσεις
αποστάσεων και µηκών
Πραγµατοποιεί απλές άµεσες και έµµεσες
συγκρίσεις
επιφανειών
(µέτρηση
επιφανειών)
∆οµεί επιφάνεια µε τετράγωνα σε γραµµές
και στήλες και µετρά τα αποτελέσµατα
Χρησιµοποιεί
επιφανειών

τετράγωνα

για

µέτρηση

Εκτιµά το µέγεθος απλών επιφανειών και
κάνει συγκρίσεις
Συγκρίνει
άµεσα
και
έµµεσα
χωρητικότητες και όγκους µε επανάληψη
µη τυπικών µονάδων (µέτρηση όγκου)
Εκτιµά τον όγκο απλών στερεών και κάνει
συγκρίσεις
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Θέτει ερωτήµατα που απαντώνται µε
κατηγορικά δεδοµένα
Συλλέγει δεδοµένα µέσα από έρευνες και
τα οργανώνει µε τη χρήση υλικών
Κατασκευάζει διαγράµµατα µε υλικά (1)
και εικονογράµµατα (2)
∆ιαβάζει πληροφορίες σε εικονογράµµατα
και διαγράµµατα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
Περιγράφει ένα γεγονός ως βέβαιο, πιθανό
και αδύνατο (χρήση λεξιλογίου)
Πραγµατοποιεί απλά πετάγµατα τύχης (π.χ.
ζάρι)
(1),
κάνει
προβλέψεις
(2),
ανακοινώνει (3) και περιγράφει (4) τα
πιθανά αποτελέσµατα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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Κατανοεί το πρόβληµα
Αναπτύσσει στρατηγικές επίλυσης (σχέδια
λύσης)
Οπτικοποιεί το πρόβληµα
Ελέγχει και αξιολογεί τη λύση

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Οργανώνει
τις
πληροφορίες
(συστηµατοποίηση)
Αναζητά ιδιότητες και σχέσεις που
προκύπτουν ή συνάγονται (διερεύνηση)
Εξετάζει την αλήθεια ενός γεγονότος ή µιας
θέσης (επαλήθευση)
Εξετάζει αν και γιατί ισχύει αυτή η
αλήθεια (ερµηνεία) και την παρουσιάζει
Εξηγεί, επιβεβαιώνει και δικαιολογεί τα
συµπεράσµατά του
Γενικεύει συγκεκριµένες καταστάσεις ή
αποτελέσµατα, βγάζει ένα συµπέρασµα
(επαγωγικός συλλογισµός)
Εξάγει συµπεράσµατα εφαρµόζοντας έναν
ειδικό κανόνα (εξειδίκευση – παραγωγικός
συλλογισµός)2
Εξάγει συµπεράσµατα µε βάση µία ή δυο
προϋποθέσεις
(απλός
παραγωγικός
3
συλλογισµός)
Εξάγει συµπεράσµατα στη µορφή «τι θα
γινόταν αν…» (παραγωγικός υποθετικός
συλλογισµός)
Κάνει απλές αναλογικές
(αναλογικός συλλογισµός)4

µεταφορές

2

«είναι όλα ίδια, γιατί έχουν το ίδιο σχήµα» Τζεκάκη, 2010, σ. 408
Σε κανονικότητες : είναι µπλε γιατί το προηγούµενο είναι κόκκινο, Τζεκάκη, 2010, σ. 408
4
Επίλυση προβληµάτων, δηµιουργία διαφορετικών µορφών αναπαραστάσεων
3

5
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2004). Πρόγραµµα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της µάθησης,
Κοινωνική και συναισθηµατική αγωγή στο σχολείο, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος ∆άρδανος.
Goleman, D. (1998). Η συναισθηµατική νοηµοσύνη, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα
Τζεκάκη Μ. (2010). Μαθηµατική εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη σχολική
ηλικία, Θεσσαλονίκη, Ζυγός
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ:

ΗΛΙΚΙΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙΣ Τ.Π.Ε.ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΜΕ
Παρατηρήσεις
ΒΟΗΘΕΙΑ

Αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά των
Τ.Π.Ε. (κάλυψη ανθρώπινων αναγκών)
Αναγνωρίζει και κατονοµάζει τα διάφορα
µέρη του Η/Υ και τη µεταξύ τους
συνεργασία
Αντιλαµβάνεται το σκοπό λειτουργίας των
διαφόρων µερών του Η/Υ
Αναγνωρίζει (1) και κατονοµάζει (2) τα
σύµβολα και τη λειτουργικότητά τους και
χρησιµοποιεί τα βασικά
Χρησιµοποιεί αυτόνοµα τον Η/Υ
Χρησιµοποιεί ψηφιακά µέσα για την
ανάπτυξη ιδεών και την παραγωγή
πολυτροπικών έργων
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΙΣ Τ.Π.Ε.
Χρησιµοποιεί το διαδίκτυο και διάφορα
ψηφιακά µέσα για να επικοινωνεί και να
συνεργάζεται (γραπτή, ηχητική και µέσω
βίντεο)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ∆ΙΕΡΕΥΝΩ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΚΑΙ
ΛΥΝΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ Τ.Π.Ε.
Μπορεί να διαχειριστεί διαφόρων τύπων
λογισµικά
Μπορεί να αξιοποιήσει την πληροφορία για
να εκφραστεί µε λογισµικό γενικής χρήσης
Μπορεί να αξιοποιήσει διάφορους τύπους
λογισµικών για διερεύνηση, πειραµατισµό
και ανακάλυψη
Μπορεί να αξιοποιήσει λογισµικά ανοιχτού
τύπου για να λάβει αποφάσεις, να
αναπτύξει την κρίση και να µοντελοποιήσει
τη γνώση
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Μπορεί να χρησιµοποιήσει διάφορους
τύπους λογισµικών για το σχηµατισµό
µαθηµατικών εννοιών
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Αναγνωρίζει τις Τ.Π.Ε. ως µέσα
ψυχαγωγίας, εργασίας και αλληλεπίδρασης
Αναπτύσσει
δεξιότητες

στάσεις

και

κοινωνικές

Σέβεται τη δουλειά των συµµαθητών του

∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΟΝΟΜΑ:

ΗΛΙΚΙΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΜΕ
Παρατηρήσεις
ΒΟΗΘΕΙΑ

Αναγνωρίζει τη διαφορετική χρήση των
υλικών µε βάση τις ιδιότητές τους
Χρησιµοποιεί διάφορα υλικά µε φαντασία
και πρωτοτυπία
Μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές
τεχνικές για τη δηµιουργία πρωτότυπων
έργων;
Αναγνωρίζει και συνθέτει
µορφικά
στοιχεία (γραµµές, χρώµατα, µορφές,
σχήµατα και υφή)
∆ηµιουργεί εικαστικές αναπαραστάσεις,
Συνδέει τα δηµιουργήµατά τους µε
εµπειρίες και βιώµατα και συζητά γι’ αυτά
Χρησιµοποιεί εικαστικές
επίλυση προβλήµατος

µορφές

για

Αντλεί θέµατα από το φυσικό και το
κοινωνικό περιβάλλον
Αναγνωρίζει διάφορα είδη έργων τέχνης
από την Ελλάδα και άλλους πολιτισµούς
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Προσδιορίζει χρονικά ένα έργο τέχνης
∆είχνει ενδιαφέρον για έργα τέχνης
Παρατηρεί (1), περιγράφει (2) και εκφράζει
ιδέες και απόψεις (3)
Χρησιµοποιεί ενδεικτικές ορολογίες
Αντιλαµβάνεται ότι τα έργα τέχνης
εκτίθενται σε συγκεκριµένους χώρους
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΑΤΡΟ
Συνειδητοποιεί
τις
δυνατότητες
παραγωγής ήχου µε το σώµα
Ελέγχει το σώµα του και συνειδητοποιεί
την ποικιλία ποικιλία κινήσεων
Συνδυάζει σκέψη και έκφραση σε διάφορες
µορφές παιχνιδιού
Χρησιµοποιεί στοιχεία του θεάτρου για να
εκφράζεται και να επικοινωνεί
Κατανοεί διαφορετικές οπτικές µέσα από
διαφορετικούς ρόλους
Μπορεί να χρησιµοποιήσει διάφορες
µορφές θεάτρου (π.χ. εµψύχωσης) για να
εκφραστεί
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ
∆ιακρίνει και εξερευνά διάφορους ήχους
και την πηγή τους
Αντιλαµβάνεται ποιότητες ήχων
Χρησιµοποιεί
και
κατασκευάζει
αντικείµενα του περιβάλλοντός του ως
πηγή ήχου
Ανταποκρίνεται σε εκτελεστικές οδηγίες
(ετοιµότητα)
Χρησιµοποιεί τη φωνή του µε διάφορους
τρόπους
Συσχετίζει ήχους µε σύµβολα
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Αντιλαµβάνεται και αναπαράγει ρυθµούς
και µελωδίες
Συνδέει
µουσικά
ακούσµατα
εξωµουσικά ερεθίσµατα

µε

∆ιακρίνει βασικές διαφορές σε µουσικά
είδη
Αναγνωρίζει µουσικές διαφόρων λαών και
πολιτισµών
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Αντιλαµβάνεται τη δηλωτική σηµασία των
οπτικοακουστικών µέσων
Μπορεί να χρησιµοποιήσει τεχνικές
διαφόρων
οπτικοακουστικών
µέσων
(κάµερα, φωτογραφική, µικρόφωνο, κλπ)
Μιλά χωρίς αναστολές σε οπτικοακουστικά
µέσα
Μπορεί να σχηµατίσει «νοερή εικόνα» µε
βάση τις πληροφορίες άλλου εκπροσώπου
και να την αποδώσει ζωγραφικά
Μπορεί
να
παράγει
µια
απλή
οπτικοακουστική
αφήγηση
και
να
σχολιάσει το αποτέλεσµα
Μπορεί να καθορίσει το κάδρο και τα όρια
του και να το χρησιµοποιήσει ανάλογα
Εντοπίζει και απαριθµεί
οπτικοακουστικό απόσπασµα

ήχους

σε

Εντοπίζει ιδιαιτερότητες ανάµεσα
διαφορετικά οπτικοακουστικά µέσα

σε

Αντιλαµβάνεται και αναπαριστά τη δράση
των ηρώων
Εντοπίζει κατασκευαστικές παρεµβάσεις
Οµαδοποιεί
διάφορα
οπτικοακουστικών κειµένων

είδη

Εντοπίζει διαφορές και οµοιότητες στον
τρόπο απεικόνισης παραγόµενων έργων
Αναγνωρίζει
και
κατανοεί
βασικές
πληροφορίες οπτικοακουστικών έργων
(περιεχόµενο έργου)
Ερµηνεύει
και
αποδίδει
λεκτικά
οπτικοακουστικά έργα (τίτλοι – λεζάντες)
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΟΡΟΣ - ΚΙΝΗΣΗ
Γνωρίζει και χρησιµοποιεί το σώµα του για
να αποδώσει εικόνες του περιβάλλοντός
του
Συντονισµός κινήσεων
Αντιλαµβάνεται διαφορές θέσεων και
επιπέδων σε σχέση µε το σώµα του και το
χώρο
Υπακούει σε ρυθµούς και προσαρµόζει την
κίνησή του
Εκτελεί διάφορα είδη βαδίσµατος
Εκτελεί ποικιλία αλµάτων (µε ένα ή δυο
πόδια, µε στροφές, κλπ)
Αντιλαµβάνεται και αποδίδει τη δυναµική
της κίνησης στην καθηµερινή του ζωή
Αντιλαµβάνεται και αποδίδει εκφραστικά
τις δυνατότητες µερών του σώµατός του
Αντιδρά σωµατικά σε διάφορα ερεθίσµατα
(εύρος κίνησης)
Αυτοσχεδιάζει
και
εκφράζεται
δηµιουργικά σε ατοµικό και οµαδικό
επίπεδο
∆ιακρίνει και κατονοµάζει διάφορα είδη
χορού

∆ΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΜΕ
ΒΟΗΘΕΙΑ

Παρατηρήσεις

Χαρακτηρίζει λεκτικά (1) και µη λεκτικά
(2) τα συναισθήµατά του (αναγνώριση
συναισθηµάτων - προς συνοµήλικους και
ενήλικες)
Κατανοεί τα συναισθήµατα των άλλων 5

5

∆υσκολεύεται να διακρίνει τα συναισθήµατα των άλλων
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Ιατροπούλου Ράνια
Αναγνωρίζει καταστάσεις που εγείρουν
συναισθήµατα
Συµπεραίνει τις αιτίες και τις συνέπειες
που προκαλεί ένα συναίσθηµα
Εκφράζει θετικά και αρνητικά
συναισθήµατα (υπερηφάνεια, ζήλια, ενοχή
ή ντροπή6, απογοήτευση, χαρά, λύπη,
φόβο)7
∆ιαχειρίζεται τα συναισθήµατά του
Προσαρµόζεται σε νέες καταστάσεις, στο
χώρο, το χρόνο και το περιβάλλον (π.χ
αποδοχή απόψεων του άλλου …)
Προκαλεί ή Αντιδρά βίαια σε καταστάσεις
(επιθετικότητα λεκτική – σωµατική)
∆έχεται τη βία των άλλων χωρίς να
αντιδρά (παθητική στάση)

∆ΕΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΝΟΜΑ:

ΗΛΙΚΙΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ
Εντάσσεται στην οµάδα
Συνεργάζεται µε άλλους
Αναγνωρίζει την παρουσία των άλλων
µελών και ταυτόχρονα διεκδικεί τη δική του
θέση
Περιµένει τη σειρά του
Τηρεί µε ευσυνειδησία κανόνες, καθήκοντα
και υποχρεώσεις 8
6

Τα νήπια αισθάνονται ντροπή – τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ενοχή
Η ανοχή του συναισθήµατος της απογοήτευσης είναι πιο έντονη και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
αρχίζουν να καταπιέζουν τα συναισθήµατά τους µε αποτέλεσµα να δείχνουν ότι δεν αναστατώνονται.
8
H «Αυτορύθµιση» του Goleman. ∆ιαχείριση, προσαρµοστικότητα , ευσυνειδησία, αυτοέλεγχος
7
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Ιατροπούλου Ράνια
Επικοινωνία – επίλυση διαφορών
Συµµετοχή σε παιχνίδι
Χρήση αντικειµένων
Επίδειξη καλή διαγωγής
επιτήρηση ενηλίκων

χωρίς

την

Συγκέντρωση προσοχής συνοµήλικων
Απευθύνεται για βοήθεια σε συνοµήλικο
Οδηγεί συνοµήλικο σε δραστηριότητες
Οργανώνει το παιχνίδι ή Ακολουθεί άλλους
(ηγετικός ρόλος)
Μιµείται συνοµήλικο
Εκδηλώνει τρυφερότητα προς συνοµήλικο
∆είχνει σε συνοµήλικο την υπερηφάνεια του
για ένα επίτευγµα ή ένα θετικό
χαρακτηριστικό
Συµµετέχει σε δραστηριότητα συνοµηλίκου
χωρίς ειδική προτροπή
Ακολουθεί το παράδειγµα συνοµηλίκου µετά
από ρητές ή άρρητες οδηγίες
Κάνει το πρώτο βήµα, ανταποκρίνεται σε
πρόταση
άλλου
και
συνεχίζει
τη
συναναστροφή
Κάνει συζητήσεις, χαιρετά και βρίσκει
θέµατα συζήτησης
Κάνει και δέχεται φιλοφρονήσεις
Φωνάζει άλλους στα παιχνίδια του
Επινοεί διάφορους τρόπους για να κερδίσει
την αποδοχή των άλλων
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
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Ιατροπούλου Ράνια
Αναγνωρίζει προσωπικά χαρακτηριστικά,
απόψεις και επιλογές
Έχει αναπτυγµένη την έννοια της
κοινωνικής ταυτότητας
Πιστεύει στις δυνατότητές του
(αυτοεκτίµηση)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ
Αποδέχεται την αποτυχία/ αποστέρηση
Κάνει αναφορές σε γεγονότα ζωής
∆είχνει
ενδιαφέρον
σεξουαλικότητας

σε

θέµατα
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