
  

 

  «Όταν τα συναισθήματα παίρνουν ζωή!» 

 

 

 

Για τους εκπαιδευτικούς: 

 

❖ Η συναισθηματική νοημοσύνη, Goleman D., εκδ. Ελληνικά Γράμματα 

❖ Η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών, Gottman J., εκδ. Ελληνικά Γράμματα 

❖ Γνωρίζω τα συναισθήματα, Δεσύπρη Ευαγγελία, εκδ. Παπαδόπουλος 

❖ Τα συναισθήματα από τη λύπη ως τη χαρά, Ρόκα Ν., εκδ. Κέδρος 

❖ Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός συμβουλευτικής και προσανατολισμού, Μπρούζος Α., εκδ.Λύχνος 

❖ Συναισθηματική ανάπτυξη και αγωγή, Κακαβούλης, Κ., εκδ. Κακαβούλης 

❖ Πρόγραμμα ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης, Πλωμαρίτου Β, εκδ.Γρηγόρη 

❖ Σχολικές τάξεις που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Πώς να δημιουργήσουμε ευνοϊκό περιβάλλον 

για μάθηση. Beth D., Zucker S., Brehm K. εκδ. Τυπωθήτω 

❖ Προσαρμογή στο σχολείο: Πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών. Ζαφειροπούλου Μ. & Καλατζή-Αζίζι Α., 

εκδ. Ελληνικά Γράμματα 

❖ Το σχολικό κλίμα. Θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση των βασικών παραμέτρων του. 

Πασιάρδη Γ. εκδ. Τυπωθήτω 

❖ Ο εκπαιδευτικός στην τάξη, Fontana D., εκδ. Σαββάλα 

 

Για τα παιδιά και τους γονείς: 

 

❖ Το δέντρο που έδινε, Σιλβερστάιν Σ., εκδ.Δωρικός 

❖ Λαφκάντιο, το λιοντάρι που ήξερε να πυροβολεί, Σιλβερστάιν Σ., εκδ.Δωρικός 

❖ Ο τρυφεράκανθος, Πριοβόλου Ε., εκδ.Καλέντης 

❖ Το κόκκινο κορδόνι, Νευροκοπλή Β, εκδ.Λιβάνη 

❖ Πώς να κρύψεις ένα λιοντάρι, Stephens H., εκδ. Ίκαρος 

❖ Τα συναισθήματα των ανθρώπων, εκδ.Σαββάλας 

❖ Ο κήπος των συναισθημάτων, Κάντζου Ν., Δαμηλάκη Ρ., Λαμπρινέα Ζ., εκδ.Δίπτυχο 

 

Προτάσεις για βιβλία 

 

Προτεινόμενοι Πόροι για Δ’, Ε’ & Στ’ Δημοτικού 

 



  

 

 

 

❖ Θυμώνω, Brian Moses, εκδ. Modern Time 

❖ Μια θυμωμένη τίγρη, Τσορώνη-Γεωργιάδη Γ., εκδ.Σαββάλας 

❖ Μια λυπημένη ζέβρα, Τσορώνη-Γεωργιάδη Γ., εκδ.Σαββάλας 

❖ Παιδιά που ζηλεύουν, Λανιάντο Ν., εκδ.Καστανιώτη 

❖ Η παλέτα των συναισθημάτων, Μουλάκη Ε, εκδ. Κέδρος 

❖ Στεναχωριέμαι, Brian Moses, εκδ. Modern Times 

❖ Ζηλεύω, Brian Moses, εκδ. Modern Times 

❖ Θέλω να γίνω δέντρο, Γεωργία Λάττα, εκδ.Διάπλους 

❖ Δικό μου είναι, Γεωργία Λάττα, εκδ.Διάπλους 

❖ Ευχαριστώ, Συγνώμη, Σ’αγαπώ, Γεωργία Λάττα, εκδ.Διάπλους 

 

 

❖ Παιδικό τραγούδι και συναισθηματική αγωγή, βιβλίο με CD, Σακελλαρίδης Γ & Γιασιράνη Ε., εκδ. Πεδίο 

❖ Το Νησί των Συναισθημάτων, Μάνος Χατζηδάκης 

❖ Αξίζει ν’ αγαπάς, παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου 

❖ Τα τραγούδια της αγάπης, παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου 

❖ Όπου υπάρχει αγάπη, παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου 

❖ Το Δέντρο που έδινε, Κωνσταντίνος Κωτσηδήμος 

❖ Το δέντρο των συναισθημάτων, Panos Bell 

❖ Το λουλούδι που φοβόταν τα λάθη του, Panos Bell 

 

 

   

❖ Ένα δέντρο μια φορά, Ευγένιος Τριβιζάς 

❖ Τα μυαλά που κουβαλάς (Inside Out), ταινία animation της Disney για τα συναισθήματα. 

❖ Rooted: Δύο ερωτευμένα δέντρα, animation ταινία μικρού μήκους με θέμα την αγάπη 

❖ Διχασμένο Μυαλό (Brain Divided), animation ταινία μικρού μήκους για τη μάχη μεταξύ λογικής και 

συναισθήματος. 

❖ Η ουρά της αλεπούς (Fox Tale), animation ταινία μικρού μήκους 

 

Προτάσεις για τραγούδια 

 

Προτάσεις για ταινίες 

 



  

 

 

 

❖ Reach, animation ταινία μικρού μήκους για την προσφορά και τον αλτρουισμό 

❖ Φοβίες, animation ταινία μικρού μήκους για τις φοβίες 

❖ Αστείες και παράξενες φοβίες, animation ταινία μικρού μήκους για τις φοβίες 

 

 

 

 

 

 

 


