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Τα πρωτάκια του Α2 

Ο Φρίξος ο Μπισκοτίτσος 
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Ένα πρόγραμμα ενσυναίσθησης 

βασισμένο στον «Φρίξο τον 

Μπισκοτίτσο» της Δρ. Καλλιόπης Δ. 

Μόσχου. Μια ομαδική δουλειά στα 

πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης κατά 

τη διάρκεια της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Αφιερωμένη στους 

υπέροχους γονείς που στήριξαν και 

στηρίζουν το έργο μας! 

 

 



Από τους μαθητές του Α2 

Καλαϊτζιδάκη Όλγα 

Κατιμερτζόγλου Μαριαλένα 

Κλάδου Αμαλία 

Μοσχονά Μαρία 

Ορφανουδάκη Γιώργο 

Πέππα Μαλένα 

Ροδουσάκη Βασίλη 

Σαββοργινάκη Όλγα 

Σαββοργινάκη Σοφία 

Σακελλαρίδη Αντρέα 

Σκουτέλη Δημήτρη 

Σταυροπούλου-Κρητικού Δήμητρα 

Φαζλί Έντι 

Φάλαγγα Οδυσσέα 

Χαντάι Εμιλία 

Χασιώτη Νικό 

Χιονάκη Μάνο 

Χρυσού Μαρία-Ραφαέλα 

Ψαραδέλη Αριστοτέλη 

Και τη δασκάλα τους Τριανταφυλλιά Μητσοπούλου!  

 



Σας ευχόμαστε με τα δικά μας γούρια 

 Καλή Χρονιά! 

 

 

 

 



Ιανουάριος 

 
Ζωγραφίσαμε τον αγαπημένο μας ήρωα και 

διορθώσαμε την αγενή συμπεριφορά ηρώων… 

  

  

 



Φεβρουάριος 

 
Πλάθουμε συναισθήματα… 

 

 



Μάρτιος 

 
Η καρδιά ενός παιδιού πάντα θυμάται… 

Κάναμε το πείραμα της τσαλακωμένης καρδιάς. 

 

 

 

 



Απρίλιος 

 

Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τον θυμό μου! 

Δείχνω ενσυναίσθηση όταν:  

• Σέβομαι τους συμμαθητές μου όταν 

μιλούν! 

• Δίνω τη σειρά μου!  

• Μιλάω ευγενικά! 

 

 



Μάιος 

 
Φανάρι αντίδρασης… 

✓ Σταματώ 

✓ Σκέφτομαι 

✓ Επιλέγω και αντιδρώ 

 

        



Ιούνιος 

 

Η αυτοεπίγνωση είναι το πρώτο βήμα προς 

την ενσυναίσθηση! 

 

Στον καθρέφτη όταν κοιτώ 

Βρίσκω αυτά που στον εαυτό μου  

α γ α π ώ! 



Ιούλιος 

 
Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου! 

 

Είμαι εγώ… και όσο πάει πιο πολύ με 

αγαπώ! 



Αύγουστος 

 
 Ό,τι πιο μαγικό έχω μέσα μου εγώ, αυτό 

βλέπω και προχωρώ!  

      

           

 



Σεπτέμβριος 

 
Νιώθω όπως νιώθεις! 

Μπαίνω στα παπούτσια του άλλου! 

    

           



Οκτώβριος 

 
Στο ζαχαροπλαστείο μαζί με τον Φρίξο! 

Τα μπισκότα της φιλίας! 

    

  



Νοέμβριος 

Συνταγή 
Το μπισκότο της φιλίας 

           Υλικά 

• Ευγένεια 

• Μοίρασμα 

• Βοήθεια 

• Συνεργασία 

• Σεβασμός 

• Εμπιστοσύνη 

• Αποδοχή 

Ανακατεύουμε τα υλικά, ζεσταίνουμε με μια αγκαλιά, 

γαρνίρουμε με πολλή αγάπη και ΕΤΟΙΜΑ!!!!!  



Δεκέμβριος 

 
Ενσυναίσθηση σημαίνει να σέβομαι τους 

άλλους και το περιβάλλον. Ας δείξουμε 

ενσυναίσθηση για να σωθεί ο πλανήτης! 

Επαναχρησιμοποιούμε και φτιάχνουμε 

εναλλακτικά δέντρα και στολίδια! 

     

  



Φρίξο μπισκοτίτσο,  

 

 σε ευχαριστούμε γιατί μας έμαθες… 

Ότι αυτός που δίνει νιώθει περισσότερη χαρά 

από αυτόν που παίρνει! 

Πως όταν είμαστε εγωιστές, αδιάφοροι, αγενείς 

και αλαζόνες προκαλούμε αρνητικά 

συναισθήματα στους άλλους και τους κάνουμε 

δυστυχισμένους. 

Η ευγένεια μας κάνει αγαπητούς σε όλους! 

Πραγματικά ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει 

ενσυναίσθηση! 

Το 2021 ας γίνουμε καλύτεροι!!!!!!!! 

κ. Καλλιόπη Μόσχου ευχαριστούμε! 

«Στην απλότητα βρίσκεται η ευτυχία» 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 

2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου 

Οι μαθητές του Α2 και η δασκάλα τους 

Τριανταφυλλιά Μητσοπούλου για όλους  

τους υπέροχους γονείς… 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ 

Στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης οι μαθητές του Α2 εφάρμοσαν  ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ενσυναίσθησης έχοντας ως εργαλείο το παιδικό παραμύθι «Φρίξος ο 

Μπισκοτίτσος» της Δρ. Καλλιόπης του Δ. Μόσχου. 

Η ενσυναίσθηση είναι ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης 

αλληλεπίδρασης που ωφελεί την επικοινωνία και την ευδοκίμηση των σχέσεων. 

Απαιτεί την συμμετοχή γνωστικών, αλλά και συναισθηματικών λειτουργιών που 

οδηγεί τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές και διανοητικές 

καταστάσεις των άλλων και να πράττουν αντίστοιχα. 

Αρχικά, οι  μαθητές μας γνώρισαν τον  Φρίξο τον Μπισκοτίτσο μέσα από την 

αφήγηση της συγγραφέας του. Ο Φρίξος είναι ένα γλυκό, ζωηρό και έξυπνο αγόρι. 

Αλλά και λίγο στρουμπουλό. Έχει μεγάλη αδυναμία, βλέπετε, στα σοκολατένια 

μπισκότα! Όταν φτάνει με την οικογένειά του στην καινούρια του γειτονιά, όλα 

μοιάζουν μαγικά! Εκεί, στην παιδική χαρά, ξεκινά με πολύ ενθουσιασμό το παιχνίδι 

του αλλά, δυστυχώς του προκύπτουν κάποια απρόβλεπτα προβλήματα. Άλλα 

παιδιά της ηλικίας του τον πειράζουν, τον ενοχλούν, του προκαλούν θλίψη.  

Ξεκινήσαμε με τους ήρωες του παραμυθιού. Αναγνωρίσαμε και σχολιάσαμε 

τη συμπεριφορά τους. Εστιάσαμε στα συναισθήματα που προκαλούσε στον Φρίξο η 

συμπεριφορά του κάθε ήρωα. Αναγνωρίζοντας τα συναισθήματα τα πλάθαμε με 

την πλαστελίνη μας. Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγράφισαν τον αγαπημένο τους ήρωα.  

Έπειτα, ξεκινήσαμε ένα παιχνίδι ρόλων, μπήκαμε στη θέση των ηρώων με 

σκοπό να διορθώσουμε τις αγενείς συμπεριφορές που είχαν λεκτική βία και 

εκφοβισμό και προκαλούσαν αρνητικά συναισθήματα. Είδαμε τι θα γινόταν αν τη 

θέση τους έπαιρνε η ευγενική, φιλική, υποστηρικτική συμπεριφορά. Λαμβάνοντας 

τα αποτελέσματα διαλέξαμε τη συμπεριφορά που δεν προκαλεί αρνητικά 

συναισθήματα στον Φρίξο. Αυθόρμητα οι μαθητές ανακάλεσαν από την μνήμη τους 

παρόμοιες καταστάσεις που είτε βίωσαν είτε ήταν μάρτυρες αυτών και ακολούθησε 

μια μεγάλη συζήτηση… 

Με αφορμή τις εμπειρίες των μαθητών κάναμε ένα πείραμα. Τα παιδιά 

ζωγράφισαν μια όμορφη κόκκινη καρδιά, την έκοψαν και στη συνέχεια τους ζήτησα 

να την τσαλακώσουν κάνοντάς την ένα «μπαλάκι». Έπειτα τους ζήτησα να την 

ανοίξουν και πάλι επαναφέροντας την στην αρχική της κατάσταση. Οι μαθητές 

παρατήρησαν πως η καρδιά ήταν ολόκληρη και κόκκινη όπως ακριβώς την είχαν 

κάνει, όμως οι «ρωγμές» στο χαρτί που δημιουργήθηκαν από το τσαλάκωμα δεν 

έφευγαν όσο κι αν προσπαθούσαν με τα χεράκια του να την ισιώσουν. Καταλήξαμε 

στο συμπέρασμα πως δεν μπορεί εύκολα κανείς να «σκίσει» την καρδιά μας αλλά η 



καρδιά, και ειδικά η καρδιά ενός μικρού παιδιού, «θυμάται» όταν την 

«τσαλακώνουν». Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί! 

Μέτα από τα αποτελέσματα του πειράματος σκεφτήκαμε ότι κάτι πρέπει να 

κάνουμε για να ελέγχουμε τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά μας και να μην 

είμαστε εμείς αυτοί που θα «τσαλακώσουμε» καρδιές. Έπρεπε να βρούμε τρόπους 

να διαχειριστούμε τον θυμό μας. Έτσι, βρήκαμε το φανάρι της αντίδρασης το οποίο 

μας θυμίζει ότι πρώτα σταματώ (κόκκινο), μετά σκέφτομαι τα αποτελέσματα της 

κάθε αντίδρασης (πορτοκαλί) και τέλος επιλέγω και αντιδρώ (πράσινο). Παράλληλα, 

αναφέραμε συμπεριφορές μέσα από τις οποίες δείχνουμε ενσυναίσθηση. 

Συνεχίσαμε κάνοντας στροφή στον εαυτό μας και στο τι πιστεύουμε εμείς γι’ 

αυτόν. Η αυτοεπίγνωση είναι το πρώτο βήμα προς την ενσυναίσθηση. 

Χρησιμοποιήσαμε τον καθρέφτη και ψάξαμε να βρούμε μέσα ότι πιο όμορφο 

έχουμε στο πρόσωπο και στην ψυχή! Οι μαθητές έφτιαξαν τη ζωγραφιά του εαυτού 

τους μέσα σε καθρέφτες από χαρτί, αλουμινόχαρτο, δίσκους κ.α. 

Τι θα κάνει ο Φρίξος για να ξεπεράσει τη λύπη του; Στο ερώτημα αυτό η 

απάντηση που δώσαμε είναι: «Θα πιστέψει και θα αγαπήσει τον εαυτό του θα 

κοιτάξει στον καθρέφτη και θα αναγνωρίσει ό,τι πιο όμορφο έχει» 

Ποιος θα τον βοηθήσει; Ένα ακόμα βασικό ερώτημα του παραμυθιού. 

Βρήκαμε την απάντηση!!! Μα φυσικά, οι φίλοι. Η φιλία, μαγική λέξη και μαγική 

συνταγή βρήκαμε τα υλικά της και φτιάξαμε τα «Μπισκότα της φιλίας». Οι μαθητές 

τα έπλασαν με ζύμη αλατιού και τα ζωγράφισαν. Τα έκαναν ίδια με αυτά που 

λατρεύει ο Φρίξος. 

Πώς όμως θα γίνουμε ικανοί να αναγνωρίζουμε πότε κάποιος θέλει βοήθεια; 

Βρήκαμε τον τρόπο! Θα μπαίνουμε στα παπούτσια του, δηλαδή στη θέση του και 

θα καταλαβαίνουμε έτσι πώς νιώθει. Οι μαθητές ξεκίνησαν από τα παπούτσια της 

μαμάς και του μπαμπά. Τα «παπουτσωμένα γατάκια» μου ήταν υπέροχα και το 

απόλαυσαν… 

Ενσυναίσθηση σημαίνει να σέβεσαι τους άλλους και το περιβάλλον. Οι 

ζωντανοί οργανισμοί εξαρτώνται από μας. Ας μην είμαστε αδιάφοροί και εγωιστές. 

Ας δείξουμε ενσυναίσθηση για να σωθεί ο πλανήτης. Έτσι, επαναχρησιμοποιώντας 

υλικά οι μαθητές έφτιαξαν πρωτοχρονιάτικά γούρια και χριστουγεννιάτικα δέντρα 

και στολίδια και αυτά τα διαφορετικά για όλους μας Χριστούγεννα πήραν χρώμα 

και ζωή από τα μικρά χεράκια τους 

Ο Φρίξος ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, τη λεκτική βία και τον 

εκφοβισμό. Ένα παραμύθι που μας προτείνει να μην αφήσουμε τον φόβο να μας 

πάει πίσω, να αγαπάμε τον εαυτό μας και, με θάρρος, να ξεπερνάμε τις δυσκολίες, 



μας χάρισε ένα όμορφο ταξίδι και μας έμαθε ότι στον δρόμο που θα 

ακολουθήσουμε, κάνοντας πάντα το καλό, θα βρούμε και τις λύσεις… 



 

 

 

 

 


