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Δραστηριότητα 1 – Μετρώντας τη διάθεσή μας 

Τύπος δραστηριότητας:  Αυτό-αντίληψη- Μια τεχνική για τη βελτίωση της επίγνωσης 
και της κατανόησης των συναισθημάτων (τα πρώτα βήματα για τη διαχείριση 
συναισθημάτων) 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Η δραστηριότητα αυτή, που είναι εμπνευσμένη από την τεχνική του «Μετρητή 
Συναισθημάτων» (Brackett M. & Stern R.), αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους 
εκπαιδευόμενους να μάθουν να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα συναισθήματα, 
τα δικά τους και των άλλων, εστιάζοντας σε δύο διαστάσεις τους: την ευχαρίστηση και 
την ένταση. Ξεκινώντας από εκεί, μπορούν να δημιουργήσουν το έδαφος για να 
διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και να αναπτύξουν διάφορες στρατηγικές 
διαχείρισης.    

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει είτε ατομικά, είτε ομαδικά για 
ανταλλαγή εμπειριών. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τους πίνακες μόνοι 
τους ή σε ζευγάρια και στη συνέχεια να συζητήσουν για την εμπειρία τους ομαδικά.  

 Διάρκεια: 1 ώρα  

Χρήσιμα υλικά:  Ο πίνακας με τα συναισθήματα 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

1. Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική 
διαχείριση κάθε συναισθήματος είναι να αναγνωρίσουμε ότι το βιώνουμε. Ένας 
καλός τρόπος για να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά μας είναι να τα ορίσουμε και 
να τα κατηγοριοποιήσουμε με βάση το επίπεδο ευχαρίστησης και ενέργειας τους. Η 
ευχαρίστηση αντιπροσωπεύει το πόσο ευχάριστα ή δυσάρεστα αισθανόμαστε, ενώ 
η ενέργεια απεικονίζει πόση φυσική ενέργεια υπάρχει στο σώμα μας ενώ νιώθουμε 
το συναίσθημα. Τα συναισθήματα μπορεί να είναι ψηλά και στα δύο, χαμηλά και στα 
δύο, ψηλά σε ενέργεια και χαμηλά σε ευχαρίστηση, ή χαμηλά σε ενέργεια και ψηλά 
σε ευχαρίστηση. Έτσι, το πρώτο βήμα για τους εκπαιδευόμενους είναι να 
προσπαθήσουν να απαντήσουν σε δύο απλές ερωτήσεις σχετικά με τα 
συναισθήματα που νιώθουν αυτή τη στιγμή: 
• Πόσο ευχάριστο είναι αυτό το συναίσθημα; 
• Πόση ενέργεια έχει αυτό το συναίσθημα; 
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2.  Για να κατηγοριοποιήσουν τα συναισθήματα σε ομάδες, μπορούν να σκεφτούν αν 
ένα συναίσθημα είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο και αν έχουν πολλή ενέργεια ή λίγη 
ενέργεια την ώρα που το νιώθουν. Διευκρινίστε ότι ακόμη και αν ένα συναίσθημα 
είναι δυσάρεστο, αυτό δεν σημαίνει ότι το ίδιο το συναίσθημα είναι κακό. Όλα τα 
συναισθήματα είναι απαραίτητα και είναι σημαντικό να μάθουμε να τα 
αναγνωρίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε. Δώστε τους παραδείγματα 
συναισθημάτων από  κάθε κατηγορία, όπως: 
-δυσάρεστο με υψηλή ενέργεια: θυμός  
- δυσάρεστο, χαμηλή ενέργεια: θλίψη 
- ευχάριστο, υψηλή ενέργεια: ευτυχία 
- ευχάριστο, χαμηλή ενέργεια: ηρεμία 

3.  Αφού εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ομαδοποιήσουν τα 
συναισθήματά τους, μπορείτε να ξεκινήσετε με το Μέρος Α ’και στη συνέχεια να 
μεταβείτε στο Μέρος Β’. 

4.  Στο τέλος κάθε δραστηριότητας, συζητάτε σε ομάδες την εμπειρία των 
εκπαιδευόμενων, πώς ένιωσαν κ.λπ. σύμφωνα με τις ερωτήσεις αναστοχασμού. 
 

 

Οδηγίες:  

Μέρος  A: Καταγράψτε 5 συναισθήματα που είχατε μέσα στη μέρα σας. Ονομάστε με όση 
μεγαλύτερη ακρίβεια μπορείτε. Στη συνέχεια προσπαθήστε να απαντήσετε στις 
ακόλουθες ερωτήσεις συμπληρώνοντας τον πίνακα των συναισθημάτων.  

1. Πόση ενέργεια νιώθετε όταν έχετε αυτό το συναίσθημα; 

2. Πόσο ευχάριστο είναι; 
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Πίνακας Συναισθημάτων 

Συναίσθημα 
(x) 

Ευχαρίστηση 

Ενέργεια 
 Υψηλή Χαμηλή 
Υψηλή   
Χαμηλή   

Συναίσθημα 
(x) 

Ευχαρίστηση 

Ενέργεια 
 Υψηλή Χαμηλή 
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Χαμηλή   

Συναίσθημα 
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Ευχαρίστηση 

Ενέργεια 
 Υψηλή Χαμηλή 
Υψηλή   
Χαμηλή   

Συναίσθημα 
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Ευχαρίστηση 

Ενέργεια 
 Υψηλή Χαμηλή 
Υψηλή   
Χαμηλή   

Συναίσθημα 
(x) 

Ευχαρίστηση 

Ενέργεια 
 Υψηλή Χαμηλή 
Υψηλή   
Χαμηλή   

 

Μέρος B: Αφού έχετε συμπληρώσει τον πίνακα στο μέρος Α, στο σημείο αυτό θα 
μοιραστείτε με την ομάδα τα συναισθήματα που έχετε καταγράψει στους πίνακές σας. Τα 
συναισθήματα που θα αναφερθούν, θα καταγραφούν σε μία λίστα, που μπορεί να 
εμπλουτιστεί περαιτέρω με συναισθήματα που δεν αναφέρθηκαν. Προσπαθήστε να 
δημιουργήσετε μια λίστα με τουλάχιστον 30 συναισθήματα. Στη συνέχεια, 
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κατηγοριοποιήστε τα ανάλογα με το επίπεδο ευχαρίστησης και ενέργειας είτε μόνοι σας, 
είτε προτιμότερο σε ομάδες.   

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Έχετε στον νου σας μερικά συναισθήματα από τη λίστα, ώστε να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις που ακολουθούν: 

• Ήταν εύκολο να κατηγοριοποιήσετε καθένα από τα συναισθήματα; 
• Πώς νιώθει το σώμα μας όταν βιώνουμε αυτό το συναίσθημα; 
• Πώς φαίνεται το πρόσωπό μας όταν βιώνουμε το συναίσθημα; 
• Τί είδους σκέψεις μπορεί να περνάνε από το μυαλό μας όταν έχουμε αυτό το συναίσθημα; 
• Τί μπορεί να μας κάνει να βιώνουμε αυτό το συναίσθημα; Τί μπορεί να έχει συμβεί που 

να μας δημιούργησε αυτό το συναίσθημα; 
• Είναι το συναίσθημα αυτό βοηθητικό για την λειτουργικότητά μας; Αν ναι, τί μπορούμε 

να κάνουμε για να συνεχίσουμε να νιώθουμε έτσι ή να αυξήσουμε την έντασή του; Αν όχι, 
με ποιον τρόπο μπορούμε να το περιορίσουμε ή να το μετατρέψουμε σε κάτι άλλο; 
 


