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Δραστηριότητα 4 –Ημερολόγιο Καταγραφής Σκέψεων 
 
Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική – Γνωσιακή-συμπεριφορική μέθοδος (Επανεκτίμηση του 
ερεθίσματος και επανεκτίμηση μέσα από απόσταση)   

Μαθησιακοί στόχοι: Η ιδέα πίσω από αυτή τη δραστηριότητα είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να 
μειώσουν και να ρυθμίσουν ανεπιθύμητα συναισθήματα και συμπεριφορές αμφισβητώντας τις 
παράλογες σκέψεις τους. Το ημερολόγιο καταγραφής σκέψεων είναι συχνά το πρώτο βήμα σε αυτή 
τη διαδικασία. Τα ημερολόγια σκέψης χρησιμοποιούνται έτσι ώστε τα άτομα για να 
συνειδητοποιήσουν περισσότερο τις παράλογες σκέψεις, να αναγνωρίσουν πώς οι σκέψεις, τα 
συναισθήματα και οι συμπεριφορές αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν το ένα το άλλο. Αφού εντοπίσει 
τις παράλογες σκέψεις, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να επέμβει και να αρχίσει να τις αλλάζει. 

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό 
επίπεδο.  
 Διάρκεια: 1 ώρα (20 λεπτά για τη συμπλήρωση του «ημερολογίου καταγραφής σκέψεων» και 40 
λεπτά για ομαδική συζήτηση) 
 Χρήσιμα υλικά: Ημερολόγιο καταγραφής σκέψεων (διαθέσιμο online αρχείο Word-ή  pdf για 
εκτύπωση) 
 
Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Εξηγήστε στους εκπαιδευόμενους τον τρόπο με τον οποίο οι σκέψεις επηρεάζουν τον τρόπο που 
συμπεριφερόμαστε. Παρουσιάζοντας παραδείγματα προσπαθήστε να τους βοηθήσετε να 
καταλάβουν πώς μια παράλογη σκέψη μπορεί να προκαλέσει ένα αρνητικό συναίσθημα και να 
επηρεάσει τον τρόπο συμπεριφοράς ενός ατόμου. Στη συνέχεια, τονίστε ότι ο στόχος αυτής της 
δραστηριότητας δεν είναι να απορρίψουμε τα συναισθήματά μας, αλλά να τα αποδεχτούμε και στη 
συνέχεια να προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε χρησιμοποιώντας έναν πιο θετικό τρόπο 
σκέψης. Στη συνέχεια, δώστε τους το "ημερολόγιο σκέψεων" και ζητήστε τους να γράψουν 
τουλάχιστον 3 εμπειρίες που τους προκάλεσαν αρνητικά συναισθήματα και σκέψεις και στη 
συνέχεια να προσπαθήσουν να σκεφτούν θετικές σκέψεις και αποτελέσματα. 

Όταν οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα, μπορείτε να επιστρέψετε στην 
ομάδα για να συζητήσετε όλοι μαζί. Καταγράψτε τουλάχιστον ένα συμβάν από κάθε συμμετέχοντα 
για να συζητήσετε σε ομάδα τις σκέψεις, τα συναισθήματα που προέκυψαν και τις πιθανές θετικές 
σκέψεις και αποτελέσματα. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να φανταστούν τον εαυτό τους στην 




