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Δραστηριότητα 3 – Έλεγχος προσώπου: Αναγνωρίζοντας τα συναισθήματα μέσα από 
φωτογραφίες  

 

Τύπος δραστηριότητας: Διαδικασία ευαισθητοποίησης, αντίληψης 

Μαθησιακοί στόχοι: Σύμφωνα με τον Paul Ekman (2003), ένα άτομο μπορεί να μάθει πώς να 
αναγνωρίζει εκφράσεις, όπως κάποιες που είναι πολύ αδρές ή με όχι μεγάλη μυϊκή συστολή και 
περιορίζονται μόνο σε μία περιοχή. Σε αυτή την άσκηση οι συμμετέχοντες πρόκειται να εξασκηθούν 
στο να αναγνωρίζουν εκφράσεις που υποδηλώνουν συναισθήματα κοιτώντας μερικές 
φωτογραφίες. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για να μάθουν περισσότερα για τις διαφορετικές 
εκφράσεις συναισθημάτων. 

 

Χαρακτηριστικά: Ατομική ή ομαδική δραστηριότητα. 

 Διάρκεια: 15-30 λεπτά 

 Χρήσιμα υλικά: Φωτογραφίες 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Σε περίπτωση που το πρώτο μέρος της δραστηριότητας γίνει σε ατομικό επίπεδο, εξηγήστε στους 
εκπαιδευόμενους ότι πρόκειται να δουν μερικές φωτογραφίες που εκφράζουν συναισθήματα και 
θα πρέπει να τις ταιριάξουν με τα κατάλληλα συναισθήματα. Όταν ολοκληρώσουν αυτή τη 
δραστηριότητα, μπορούν να επιστρέψουν στην ομάδα για να συζητήσουν την εμπειρία τους και να 
περάσουν στο μέρος β. 

Σε περίπτωση που η δραστηριότητα υλοποιηθεί σε ομάδες, χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες 
των 2-3 ατόμων. Εξηγήστε τους ότι πρέπει να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα στις εικόνες που 
βλέπουν και να συζητήσουν αν οι απαντήσεις που δίνονται είναι διαφορετικές ή αν υπάρχουν 
ανάμεικτες εντυπώσεις. 

 Σε ένα δεύτερο γύρο (μέρος β), σε κάθε συμμετέχοντα μπορεί να ανατεθεί ένα συναίσθημα και να 
προσπαθήσει να το εκφράσει. Τα άλλα μέλη της ομάδας θα προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν το 
συναίσθημα. 
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Οδηγίες:  

Υπάρχει μια λίστα με 7 συναισθήματα: θυμός, περιφρόνηση, φόβος, αηδία, έκπληξη, θλίψη και 
απόλαυση και δεκατέσσερις φωτογραφίες. Κάθε συναίσθημα είναι μια πιθανή επιλογή για τις 
εκφράσεις που θα βλέπετε σε κάθε μία από τις φωτογραφίες. Θα έχετε 5 δευτερόλεπτα για να 
παρατηρήσετε κάθε φωτογραφία και να ταιριάξετε την έκφρασή της με ένα συγκεκριμένο 
συναίσθημα. Πρέπει να κάνετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, ώστε να προλάβετε να αντιστοιχίσετε 
όλες τις φωτογραφίες.  

Σε περίπτωση λανθασμένων ή χαμένων απαντήσεων, θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος όπου κάθε 
φωτογραφία θα εμφανίζεται για 1 λεπτό. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Ήταν εύκολο να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα στις φωτογραφίες; 
• Τί μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα; 

 


