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ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2021-2022 

 

χολείο: 

 

13
ν
 2/ζέζην Νεπηαγσγείν Ρεζύκλνπ 

 

Σάξθ: 

 

Νήπηα - Πξνλήπηα 

 

Σμιμα: 

 

2 

 

Αρικμόσ μακθτών: 

 

35 

υνολικόσ αρικμόσ 

εκπαιδευτικών που 

ςυνεργάηονται: 

 

3 

 

τοιχεία 

Εκπαιδευτικών 

(Ονομ/νυμο, Ειδικότθτα): 

 

Άλλα Φαλνπξγηάθε (Πξντζηακέλε) ΠΔ60 

Γεσξγία ΒεξίγνπΠΔ60 

ηπιηαλή ΑλησλαθνπνύινπΠΔ60 

 

ΒαςιΟ Ο προςανατολιςμόσ του ετιςιου χεδίου Δράςθσ (ανάγκεσ μακθτών/τριών, όραμα ςχολείου) 

Η δεκηνπξγία κηαο αλνηθηήο θνηλόηεηαο, ε νπνία δελ ζα απνθιείεη θαλέλαλ καζεηή/εθπαηδεπηηθό από 

ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. Έλα ζρνιείν πνπ ζα ππνζηεξίδεη θαη ζα 

απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα ζπκκεηέρνληαο ζε ελαιιαθηηθέο θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη 

πξνγξάκκαηα. Οη ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηεο ζα ζπλδέζνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

θαη ζα θαιιηεξγήζνπλ, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο, δεμηόηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηώλα κέζα από ηελ 

ζπλεξγαζία, ηε ζπκκεηνρηθόηεηα, ηελ αιιειεγγύε θαη ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, νδεγώληαο έηζη ηα παηδηά ζηελ ελεξγό πνιηηεηόηεηα. 
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Β.ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑΧΕΔΙΩΝΔΡΑΗΣΟΤΣΜΗΜΑΣΟΑΝΑΘΕΜΑΣΙΚΟΚΤΚΛΟ 

 

Β1.χέδιο Δράσης του  Σμήματος-Θεματικός Κύκλος «Ζω καλύτερα- Ευ ζην» 

 

 

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2021-22 

ελ.2  

 

 

 

Θεματικόσ Κφκλοσ: 

. Ενδιαφζρομαι και Ενεργώ- Κοινωνικι υναίςκθςθ και Ευκφνθ  

Επιμζρουσ Θεματικζσ Ενότθτεσ / Τποενότθτεσ: 

Ανκρώπινα δικαιώματα : «Σα δικαιώματά μασ» 

 

Σίτλοσ προγράμματοσ: 

 

Τα δικαιώματά μας 

 

 

 

 

Σηόσοι Σσεδίος Δπάζηρ 

Αλαθνξά ζε: 

Α) Γεμηόηεηεο πνπ πξόθεηηαη λα θαιιηεξγεζνύλ 

1.Γεμηόηεηεο κάζεζεο. 

 Κξηηηθή ζθέςε 

 Δπηθνηλσλία 

 πλεξγαζία 

 Γεκηνπξγηθόηεηα 

2.Γεμηόηεηεο δσήο 

 Απηνκέξηκλα 

 Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο 

 Δλζπλαίζζεζε θαη επαηζζεζία 

 Αλζεθηηθόηεηα 

 Τπεπζπλόηεηα 

3. Γεμηόηεηεο Σερλνινγίαο θαη επηζηήκεο 

 Γεμηόηεηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 

 Αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν 

4.Γεμηόηεηεο ηνπ λνπ 

 Καηαζθεπέο 

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 
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Β) ηόρνπο πνπ ζέηνπκε: 

 Να επαηζζεηνπνηεζνύλ σο πξνο ηελ αμία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ,  

κέζσ επεηεηαθώλ θαη ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ, κε ηε βνήζεηα ησλ ηερλώλ. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε κνλαδηθόηεηά ηνπο θαη λα εληνπίδνπλ ηηο 

νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη λα ηηο 

ζέβνληαη/πκπεξίιεςε.  

 λα αλαπηύμνπλ ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ θαη ηε ζπλείδεζε ηνπ ελεξγνύ 

πνιίηε-καζεηή. 

 

Γ) ηόρνπο πνπ επηπξνζζέησο ζέηνπκε: 

 ύλδεζε κε καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ Γ.Δ.Π.Π. ( Παηδί θαη Γιώζζα, 

Παηδί θαη Μαζεκαηηθά, Παηδί θαη Γεκηνπξγία θη Έθθξαζε, Παηδί θαη 

Πεξηβάιινλ ,Παηδί θαη Σ.Π.Δ) 

 

Ακολοςθία επγαζηηπίων 

Επγαζηήπιο 1 

 

 

Γνωπίζοςμε ηα 

δικαιώμαηά μαρ –

Ελεςθεπία 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 

 Ιδενζύεια -θαηαγξαθή ηδεώλ : κε αθνξκή ηηο ηζηνξηθέο επεηείνπο ηεο 

28εο Οθησβξίνπ, ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνπ Αξθαδίνπ γλσξίδνπκε ην 

δηθαίσκα καο ζηελ Διεπζεξία 

 Οκαδηθό θνιάδ, δξακαηνπνίεζε, θνπθινζέαηξν 

 Παξνπζίαζε 

 Η αμία ηεο ειεύζεξεο πξνζθνξάο, Δζεινληηζκόο 

 Γλσξίδνπκε θάπνηεο εζεινληηθέο νξγαλώζεηο, Unicef θαη Σν ρακόγειν 

ηνπ Παηδηνύ θαη ζπκκεηέρνπκε  ζε δξάζεηο ηνπ make a wish 

 

Επγαζηήπιο2 

 

Γνωπίζοςμε ηα αηομικά 

δικαιώμαηά μαρ –

δικαίωμα ζηο παισνίδι, 

ζηη διαζκέδαζη, ζηη 

ζωζηή διαηποθή,ζηη 

μόπθωζη 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 

 Ιδενζύεια -θαηαγξαθή ηδεώλ «Πνπ έρσ θαη πνπ δελ έρσ δηθαηώκαηα». 

 Σα παηδηά κε ηε βνήζεηα νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ γλσξίδνπλ θαη κηιάλ 

γηα ηα δηθαηώκαηά πνπ πεξηζζόηεξν ηα απαζρνινύλ. 

 Μέζσ εηθαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θηλεηηθώλ παηρληδηώλ 

πξνζεγγίδνπλ ηηο έλλνεο ζρεηηθέο κε ηα δηθαηώκαηα πνπ πεξηζζόηεξν ηα 

απαζρνινύλ. 
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Επγαζηήπιο3 

 

Τα δικαιώμαηα και οι 

κανόνερ ζηην ηάξη μαρ  

 

 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 

 Σα παηδηά νηθεηνπνηνύληαη θαη θαηαθηνύλ ηελ ζεκαζία ηνπ δηθαηώκαηνο 

θαη ην ελζσκαηώλνπλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. 

 Μέζσ δξαζηεξηνηήησλ ελζσκαησκέλσλ ζηηο ξνπηίλεο ηεο ηάμεο ηα 

παηδηά βηώλνπλ ηηο έλλνηεο απηέο π.ρ απηνξξύζκηζε ηεο νκάδαο θαη ησλ 

θαλόλσλ ηεο 

Επγαζηήπιο 4 

 

Έσω ςποσπέωζη να…… 

3 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 

 Με αθνξκή ηελ εκέξα αζθάιεηαο ζην δηαδίθηπν, κηιάκε γηα ην δηθαίσκα 

ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ αιιά θαη γηα ηηο ππνρξεώζεηο 

καο. 

 Καηαγξαθή ησλ ηδεώλ θαη ησλ απόςεώλ ηνπο 

 Σα παηδηά εθθξάδνληαη ειεύζεξα θαη δεκηνπξγηθά κέζσ ηεο ζεαηξηθή 

ηέρλεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο 

 

Επγαζηήπιο 5 

Μηιώ κε ηνπο γνλείο κνπ 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 

 Δλεκεξώλνληαη νη γνλείο γηα ην ζρέδην δξάζεο ησλ δηθαησκάησλ.  

 Καινύκε ηνπο γνλείο λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηα παηδηά ηνπο θαη λα 

ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηά θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ζην 

ζπίηη. 

Πποζαπμογέρ για ηη 

ζςμμεηοσή και ηην ένηαξη 

όλων ηων μαθηηών/ηπιών 

Δπηιέγνπκε  λα εθαξκόζνπκε ηε κέζνδν ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη νξγαλώλνπκε ην καζεζηαθό καο πεξηβάιινλ, ώζηε λα 

δίλνληαη επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη εξγαζία κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. 

Γηαθνξνπνηνύκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο  πνπ ην έρνπλ 

αλάγθε θαη πηνζεηνύκε κηα πην ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά, όπνπ θαη 

όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 



14 

 

 

 

Φοπείρ και άλλερ 

ζςνεπγαζίερ πος θα 

εμπλοςηίζοςν  ηο 

ππόγπαμμά μαρ 

πλεξγαζία κε: 

 Γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ παηδηώλ. 

 Δκπινπηηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηόο κε πιηθό από Unicef θαη Σν Υακόγειν 

ηνπ Παηδηνύ 

 

Τελικά πποϊόνηα πος 

παπήσθηζαν από ηοςρ/ηιρ 

μαθηηέρ/ηπιερ καηά ηη 

Διάπκεια ηων 

επγαζηηπίων 

 Απηνξξύζκηζε ηεο νκάδαο θαη ησλ θαλόλσλ ηεο, 

 Αθίζα κε ηα αηνκηθά καο δηθαηώκαηα 

 Βηληεάθη κε ηα αηνκηθά δηθαηώκαηα 

 Koιαδ πρ. Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν κε δηθαηώκαηα  

Εκπαιδεςηικό ςλικό και 

επγαλεία πος παπήσθηζαν 

από ηοςρ/ηιρμαθηηέρ/ηπιερ 

καηά ηη διάπκεια ηων 

επγαζηηπίων 

Δθπαηδεπηηθό παηρλίδη πξνγξακκαηηζκνύ κε ηε beebot 

πλεξγαηηθό ηξαγνύδη  κε ηα δηθαηώκαηα  ησλ παηδηώλ κε άιια ζρνιεία   

Αξιολόγηζη–

Αναζηοσαζμόρ πάνω ζηην 

ςλοποίηζη 

Η ηειηθή αμηνιόγεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο έγηλε κε ειεύζεξε ζπδήηεζε 

ησλ παηδηώλ ζρεηηθά ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. Η 

ζπδήηεζε απηή κεηαθέξζεθε θαη ζην ζπίηη όπνπ ειεύζεξα θαη όπνηνη 

επηζπκνύλ κπνξνύλ λα ζπλάςνπλ «ην ζπκβόιαην ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ ππνρξεώζεσλ»  

ηα πιαίζηα ηνπ αλαζηνραζκνύ ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηνπ ζρεδίνπ 

δηαπηζηώλνπκε όηη ηα παηδηά πνιύ ζηνρεπκέλα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο έλλνηεο 

«έρσ δηθαίσκα θαη έρσ ππνρξέσζε» θηάλνληαλ ζην ζεκείν πιένλ λα 

απηνξξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ηνπο. Από ηελ 

αλαηξνθνδόηεζε πνπ ιάβακε από ηα παηδηά θαη θάπνηνπο γνλείο ε 

ζπδήηεζε απηή έγηλε θαη ζην ζπίηη. Θεσξνύκε κεγάιν όθεινο ηελ 

εκπινθή ησλ γνληώλ ζην βαζκό πνπ θάζε νηθνγέλεηα επέιεμε.  

πκπεξαζκαηηθά θαη όζνλ αθνξά ηα εκπόδηα πνπ ζπλαληήζακε αθνξνύλ 

πεξηζζόηεξν ηε δπζθνιία ησλ ελλνηώλ απηώλ λα αθνκνησζνύλ από όια 

ηα παηδηά. Αλάινγα κε ην γλσζηηθό θαη αληηιεπηηθό ηνπο επίπεδν 

ρεηξίζηεθαλ θαη εκπέδσζαλ ηηο έλλνηεο απηέο. 
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Εκδθλώςεισ διάχυςθσ και 

ςυνολικι  αποτίμθςθ τθσ 

υλοποίθςθσ τθσ υποδράςθσ 

 

 Δλεκέξσζε ησλ γνληώλ γηα ηελ πνξεία ηνπ ζρεδίνπ  ζην blog ηνπ 

ζρνιείνπ  
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