
 
 

 

 

 

 

 

  

Εγώ 

Οι σκέψεις μου, τα συναισθήματά 
μου, οι πράξεις μου 

Οι άλλοι 

Οι σκέψεις τους, τα συναιισθήματά 
τους, οι πράξεις τους 

 

Πράγματα που δεν με επηρεάζουν  

Πράγματα που με επηρεάζουν 

Είναι ένα πρόβλημα 
που λύνεται, το 
ανέχομαι ή πρέπει να 
το αφήσω στην άκρη; 

Σε ποιόν μπορώ να μιλήσω για αυτό; 

Τι θα κερδίσω εσωτερικά αν αντιμετωπίσω το 
θέμα αυτό; (π.χ. αυτοπεποίθηση) 



 
 

 

Οδηγίες 
 

Εξηγείστε στους μαθητές σας πως ο καθένας μας είναι 

ένας κύκλος. Συχνά οι κύκλοι αυτοί ενώνονται, έτσι όταν 

δημιουργώ σχέση με κάποιον τότε οι κύκλοι μας 

ενώνονται σε ένα σημείο. Υπάρχουν κάποια πράγματα 

στον κύκλο των άλλων που δεν μας επηρεάζουν, 

κάποιες συμπεριφορές τους όμως μας επηρεάζουν 

βαθιά. Τότε είναι που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό 

μας τις ερωτήσεις που δίνονται στο σχεδιάγραμμα. 

Στόχος είναι η κάθε σχέση να μας δίνει κάτι, να 

μαθαίνουμε από αυτήν. Επίσης, στόχος είναι να 

ενώνονται οι κύκλοι όχι όμως ο ένας κύκλος να παίρνει 

όλο το δικό μας χώρο. Αν δείτε στο σχεδίαγραμμα, ο 

δικός μας κύκλος έχει κι ένα κομμάτι του που δεν 

ενώνετα ιμε τον κύκλο του άλλου. Είναι όσα εμείς 

κάνουμε για εμάς, όσα εμείς επιλέγουμε επειδή ξέρουμε 

πως μας ταιριάζουν και θα μας πάνε μπροστά, είναι αυτό 

που είμαστε. Είναι σημαντικό λοιπόν το τμήμα που οι 

δυο κύκλοι ενώνονται να υπάρχει αλλά να μένει 

σταθερό στο μέγεθος., να μην μεγαλώνει ο ένας κύκλος 

εις βάρος του άλλου.  
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Terms of Use 
 Παρακαλείστε να…  

 διατηρήσετε το όνομα του δημιουργού 

 

 κάνετε χρήση του εγγράφου αυτού όπως είναι 

(χωρίς καμία αλλαγή)  

 

Επιτρέπεται να… 

 το χρησιμοποιήσετε για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΟΝΟ χρήση (δεν επιτρέπεται οποιουδήποτε 

είδους πώλησή του χωρίς την άδεια του 

δημιουργού)  

 

 το δημοσιεύσετε (τμηματικά) ΜΟΝΟ αν φέρει το 

όνομα του δημιουργού και το λογότυπο (*) που θα 

ανακατευθύνει την σελίδα. 

http://playgroundlearning.weebly.com/ 

 

 

 Αν θέλετε να το δημοσιεύσετε ολόκληρο 

παραπέμψτε στην σελίδα για να το κατεβάσουν από 

εκεί! 

 

*Για να κατεβάσετε το λογότυπο πατήστε εδώ! 

http://playgroundlearning.weebly.com/
http://playgroundlearning.weebly.com/omicrondeltaetagammaiotaepsilonsigma-chirhoetasigmaetasigma-upsilonlambdaiotakappaomicronupsilon.html
http://playgroundlearning.weebly.com/

