
 

Θσμώνω, Θσμώνεις, Θσμώνει… 

Η Διατείριζη ηοσ θσμού ζηην παιδική ηλικία 

Ο ζπκόο ζεσξείηαη  έλα αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο αλζξώπηλεο θύζεο, έρεη 

κηα εμειηθηηθή θαη πξνζαξκνζηηθή ζεκαζία θαη κπνξεί λα είλαη είηε ρξήζηκνο 

θαη ζεηηθόο είηε   βιαβεξόο θαη αξλεηηθόο. Η θαηαλόεζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπκνύ απνηειεί δύζθνιν έξγν ηόζν γηα ηνπο γνλείο όζν θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ιόγσ ηεο πνιύπινθεο αιιιειεπίδξαζεο ζθέςεσλ, 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπκπεξηθνξώλ. Ο ζπκόο, ε νξγή θαη ε επηζεηηθόηεηα 

είλαη ζπλεζηζκέλεο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ. Ωο ελήιηθεο, απνδερόκαζηε ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη βνεζάκε ηα παηδηά λα κάζνπλ λα δηνρεηεύνπλ θαη λα 

θαηεπζύλνπλ ην ζπκό ηνπο ζε έλα απνηειεζκαηηθό ηέινο. 

Σην ζεκηλάξην απηό  ζα πξνζδηνξίζνπκε αξρηθά ηελ έλλνηα ηνπ ζπκνύ 

εζηηάδνληαο ζηνπο ηξόπνπο έθθξαζεο ηνπ θαζώο θαη ζηνπο ιόγνπο ή αηηίεο 

ζηηο νπνίεο κπνξεί λα νθείινληαη νη δπζθνιίεο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 

ζπκνύ. Γηαηί ηα παηδηά εθθξάδνπλ ζπκό; Πνηνη είλαη νη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο 

κπνξνύκε λα απνδώζνπκε ηελ έθθξαζε απηώλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ; Τν 

εξώηεκα απηό ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο αιιά θαη νξγάλσζεο 

ελόο ζρεδίνπ «εμηρλίαζεο» απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Σπζηεκαηηθή αλαθνξά ζα γίλεη ζηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπκνύ ζηελ παηδηθή ειηθία κέζα από ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζε δηάθνξεο 

δεμηόηεηεο θαη ηερληθέο. Έκθαζε ζα δνζεί ζηνπο ηξόπνπο δηαρείξηζεο ηνπ 

ζπκνύ θαη ζε πξνιεπηηθέο θαη παξεκβαηηθέο δεμηόηεηεο  θαη ηερληθέο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ. Δηδηθόηεξα ζα αλαθεξζνύκε ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζε ηξόπνπο κάζεζεο γηα απνθόξηηζε θαη ραιάξσζε, ζηελ 

εθκάζεζε  ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαζώο θαη 

ζηελ κνληεινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο ηνπ ζπκνύ. Δπίζεο, ζα 

γίλεη αλαθνξά ζε πξαθηηθέο πνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε 

θαηαζηάζεηο όπνπ ηα παηδηά βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζπλαηζζεκαηηθήο 

θόξηηζεο θαη ζπκνύ, ή εθηόο ειέγρνπ κε απαξάδεθηεο θαη επηθίλδπλεο 

ελέξγεηεο. Η εηζήγεζε καο ζα νινθιεξσζεί κε ηελ παξάζεζε ηδεώλ, 

πξνηάζεσλ θαη πξαθηηθώλ από πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αγσγήο-δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνύ κε παηδηά κηθξήο ειηθίαο. 

Τέινο, ε νκάδα ζα επεμεξγαζηεί κειέηεο πεξίπησζεο κε ηε κνξθή workshops. 



 

Τν ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί θάλνληαο ρξήζε κεζόδσλ θαη ηερληθώλ 

όπσο ηεο δηάιεμεο, ζπδήηεζεο, εξγαζίαο ζε νκάδεο, ππόδπζεο ξόισλ θαη 

εκςύρσζε θνύθιαο. 

Δομή ηης ειζήγηζης 

 Τη είλαη ζπκόο; Έλλνηα, ηξόπνη έθθξαζεο ζπκνύ 

 Θπκόο. Έλα δύζθνιν ζπλαίζζεκα γηα έιεγρν  

 Γηαηί ηα παηδηά δείρλνπλ ζπκό – Γηλόκαζηε ληεηέθηηβ! 

 Πώο αληαπνθξηλόκαζηε ζηνλ παηδηθό ζπκό; 

 Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ παηδηθνύ ζπκνύ 

 Γηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ θαη κάζεζε ζηε ραιάξσζε 

 Δθκάζεζε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

 Μνληεινπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ 

 Πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ ζπκνύ 

 Πξαθηηθέο από πξνγξάκκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο-δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνύ 

 

Χρήζιμες Πληροθορίες 

Πόιε Γηεμαγσγήο: Χαληά 

Τόπνο Γηεμαγσγήο: 

Βηβιηνπσιείν Koukoubook (Πξώελ 
Πνιύεδξν) , Μπνληάιε 11-19, 

2821057790 
(www.facebook.com/Βηβιηνπσιείν-

Koukoubook) 

Ηκέξα/Ώξα Γηεμαγσγήο: 
Κπξηαθή 17 Απξηιίνπ, 10:00-14:00 

Δπηκνξθσηήο: Καηεξίλα Καδέια, Γξ. Παηδαγσγηθήο 

Κόζηνο Σπκκεηνρήο: 

30€, εθπαηδεπηηθνί 25€ , θνηηεηέο 20€ 

Σπκκεηνρή θαη ζηα 2 ζεκηλάξηα 50€, 

εθπαηδεπηηθνί 40€, θνηηεηέο 30€ 

Παξέρνληαη: Σεκεηώζεηο, Βηβιηνγξαθία, Βεβαηώζεηο 

Πιεξνθνξίεο-Δγγξαθέο: 
info@ekedisy.gr (λα δειώλεηαη ν ηόπνο, 

ε εκεξνκελία θαη ν ηίηινο ζεκηλαξίνπ) 

https://www.facebook.com/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-Koukoubook-826376414093214/
https://www.facebook.com/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-Koukoubook-826376414093214/
mailto:info@ekedisy.gr

