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ΑΕΡΙΝΗ ΠΟΛΗ 
 

 
 

H Αέρινη Πόλη είναι μια ομάδα που σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοπόρα εκπαιδευτικά 

προγράμματα βασισμένα στις ανάγκες του σήμερα των σχολείων της χώρας μας. 

Ένα μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Αέρινης Πόλης έχει βασιστεί στο 

πρόγραμμα "Επικοινωνία δίχως βία, για σχολεία δίχως βία" (2011-2012) που διοργάνωσε 

το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) , υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ. 

Η Αέρινη Πόλη είναι μέλος και συνεργάτης του Όμορφου Κόσμου. Επίσης, έχει την 

επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ).  

Όραμα και φιλοσοφία της Αέρινης Πόλης είναι η  δημιουργική και ειρηνική συνύπαρξη 

και επικοινωνία σε σχολικές ομάδες, αλλά και εξωσχολικά  εργαστήρια παιδιών, εφήβων 

και γονέων.  

Ονειρεύεται παιδιά και εφήβους, που θα μεγαλώνουν μέσα στον σεβασμό και την 

αυτοεκτίμηση,  που θα μπορούν να χαράζουν την προσωπική τους πορεία και θα 

μοιράζονται τη ζωή με τους γύρω τους με τρόπους υγιείς και δημιουργικούς. 

Κεντρική  ιδέα είναι ότι η υγιής επικοινωνία (στην σχολική τάξη, ακόμα και μέσα στην 

οικογένεια όπου η αγάπη είναι δεδομένη, ανάμεσα σε φίλους αλλά και όπου χρειάζεται 

συνύπαρξη) μαθαίνεται. 
 

«Μαθαίνουμε για τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις» 
 

Την Τρίτη 18/02/2014 οι μαθητές/τριες των Δ2 και Ε τάξεων , είχαν την χαρά να 

υποδεχτούν στο χώρο του 11ου Δ.Σ. Αθηνών  την « Αέρινη Πόλη» ,  με εκπρόσωπό της  

τον Κο Αντώνη Μπέρτο (ιδρυτικό μέλος), ψυχολόγο, εμψυχωτή και ερμηνευτή 

σωματικού θεάτρου. 

 

http://www.aerinipoli.com/
http://www.aerinipoli.com/
http://www.kede.org/
http://www.omorfoskosmos.org/


Σκοπός της επίσκεψης ήταν η παρουσίαση  του Προγράμματος «Μαθαίνουμε για τις 

διαφωνίες και τις συγκρούσεις», στα πλαίσια των προγραμμάτων  «Αναπτύσσοντας 

κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες» και «Ομάδες ανάπτυξης προσωπικών και  

κοινωνικών δεξιοτήτων» που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης Κο Κυριάκο Περβανά. 

Στόχος του προγράμματος  ήταν  να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα 

τις ομάδες που συμμετέχουν, όπως είναι η σχολική τους τάξη και να μπορούν να 

ανακαλύπτουν τρόπους  ώστε  να χειρίζονται  τις διαφωνίες τους.  Βασίζεται στη 

μέθοδο «Η επικοινωνία δίχως βία (ΕΔΒ)» που είναι μια μέθοδος που βασίζεται στις 

αρχές της μη -βίας . Δημιουργήθηκε από τον Marshall Rosenberg, ο οποίος εμπνεύστηκε 

αυτή τη μέθοδο από τις αρχές του ψυχολόγου Carl Rogers και αποτελείται από 4 βήματα. 

 

Τα τέσσερα βήματα της ΕΔΒ 

 

α) Παρατήρηση: Παρατηρούμε τι  πραγματικά συμβαίνει σε μια  κατάσταση. Η τέχνη 

είναι να εκφράσουμε τι παρατηρήσαμε, δηλαδή να περιγράψουμε το γεγονός χωρίς να το 

κρίνουμε, να το αξιολογήσουμε ή να το ερμηνεύσουμε. 

 

β) Συναισθήματα: Εκφράζουμε πως αισθανόμαστε όταν παρατηρούμε το συγκεκριμένο 

γεγονός. 

 

γ) Ανάγκες: Εκφράζουμε ποια ανάγκη είναι συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο γεγονός 

και συναίσθημα. 

 

δ) Αιτήματα: Εκφράζουμε τι χρειαζόμαστε από τους άλλους να πράξουν. 

 

  

Προετοιμασία της παρουσίασης 



 

  

Οι μαθητές/τριες των Ε & Δ2 τάξεων 

 

1ο ΒΗΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Το πρώτο βήμα είναι η παρατήρηση των γεγονότων. Πολύ συχνά πιστεύουμε ότι 

παρατηρούμε ένα γεγονός, ενώ στην πραγματικότητα το αξιολογούμε, το κρίνουμε ή το 

ερμηνεύουμε. Στην ΕΔΒ όταν λέμε παρατήρηση εννοούμε το τι αντιλαμβάνονται οι 

αισθήσεις μας: Όραση, ακοή, όσφρηση, αφή και γεύση καθώς και η αντίληψη μας. Όταν 

συνδέσουμε ένα γεγονός που παρατηρήσαμε μαζί με αξιολόγηση οι άλλοι συχνά το 

αντιλαμβάνονται σαν κριτική και αμύνονται με διάφορους τρόπους στο να ακούσουν αυτό 

που λέμε. 

   

 

   



2ο ΒΗΜΑ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

Τα συναισθήματα δίνουν ζωντάνια και βάθος στη ζωή μας. Τα συναισθήματα μας 

βοηθούν να βιώνουμε τις διαφορές στις σχέσεις μας. Τα συναισθήματα είναι κοινά σε 

όλους τους ανθρώπους καθώς και οι εκφράσεις του πρόσωπου μας που τα εκδηλώνουν. 

Τα συναισθήματα είναι σημαντικά γιατί μας βοηθούν στην επιβίωση, στην προσαρμογή, 

στην αναπαραγωγή, στην αναγνώριση κινδύνου και μας βοηθούν να ορίσουμε ποιοι 

είμαστε. Τα συναισθήματα εξαρτώνται από τα προσωπικά μας βιώματα και για αυτό το 

λόγο εκφράζονται με το ΕΓΩ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ (π.χ. ΕΓΩ ΦΟΒΑΜΑΙ σε αντίθεση με το ΜΕ 

ΦΟΒΙΖΕΙΣ).Τα συναισθήματα λειτουργούν σαν τα φωτάκια του παρμπρίζ που μας 

δείχνουν ότι μια ανάγκη μας ζητάει ικανοποίηση. 

Βασικά συναισθήματα είναι η ΧΑΡΑ, ο ΘΥΜΟΣ, η ΘΛΙΨΗ και ο ΦΟΒΟΣ. 

 

  

Οι μαθητές/τριες εκφράζουν το συναίσθημα της χαράς 

 

 

Οι μαθητές/τριες εκφράζουν το συναίσθημα του θυμού 



 

Οι μαθητές/τριες εκφράζουν το συναίσθημα της αγωνίας 

 

 

Οι μαθητές/τριες εκφράζουν το συναίσθημα της θλίψης 

 

 

Οι μαθητές/τριες εκφράζουν το συναίσθημα του φόβου 



 

Οι μαθητές/τριες εκφράζουν το συναίσθημα της ντροπής 

 

3ο ΒΗΜΑ: ΑΝΑΓΚΕΣ 

Το τρίτο βήμα στην ΕΔΒ είναι η αναγνώριση των αναγκών μας που αποτελούν την ρίζα 

των συναισθημάτων μας. Όταν δεν εκφράζουμε τις ανάγκες μας με αμεσότητα και το 

κάνουμε έμμεσα (κατηγορίες, συμπεράσματα, ερμηνείες)τότε οι άλλοι το εκλαμβάνουν 

σαν κριτική και έχουν την τάση να αμύνονται, να επιτίθονταν ή να ακινητοποιούνται. 

Οπότε είναι πολύ σημαντικό να συνδέσουμε το συναίσθημα μας με την ανάγκη μας. Αυτή 

η σύνδεση μας δίνει την δυνατότητα να εκπληρωθεί η ανάγκη μας και να γίνει 

κατανοητή. 

 

  

 

  



4ο ΒΗΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ 

•Εκφράζω αυτό που θέλω για να ικανοποιηθεί η ανάγκη μου. Είναι σημαντικό να μην 

εκφράζουμε αυτό που δε θέλουμε, αλλά αυτό που θέλουμε. 

•Ένα αίτημα διατυπώνεται στο εδώ και τώρα. 

•Ένα αίτημα χρειάζεται να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει μια πράξη 

ή ενέργεια. 

 

   

 

 

 

 



ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Φωτογραφικό υλικό : Λεμονιάς Γ. , Περβανάς Κ. 


