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Φιλοςοφία –Σκοπιμότθτα προγράμματοσ 

Ηοφμε ςτθν εποχι όπου θ εκπαίδευςθ κεωρείται εν δυνάμει «πόροσ προςτικζμενθσ 

αξίασ» (Cheong, 2002) για τθν ατομικι ανάπτυξθ κάκε πολίτθ και απαραίτθτο 

ςτοιχείο για τθν επιβίωςθ του ςε ζναν κόςμο που αλλάηει με εκρθκτικοφσ ρυκμοφσ 

(Πετροποφλου, 2011). Στθ ςθμερινι Κοινωνία τθσ Μάκθςθσ είναι ςθμαντικι όχι 

μόνο θ διδαςκαλία χριςιμων και απαραίτθτων γνϊςεων ςε κάκε γνωςτικό 

αντικείμενο, αλλά κυρίωσ θ ανάπτυξθ και θ καλλιζργεια ιςχυρϊν γνωςτικϊν, 

μεταγνωςτικϊν, κοινωνικϊν και επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων (21st Century Skills), 

που κα επιτρζψουν ςε κάκε εκπαιδευόμενο να γίνει ζνασ ανεξάρτθτα ςκεπτόμενοσ 

και ενεργόσ πολίτθσ του 21ου αιϊνα (Beetham & Sharpe, 2007· Binkley et al., 2012). 

Οι δεξιότθτεσ αυτζσ πρζπει να ενιςχφονται δια βίου, προκειμζνου οι πολίτεσ να 

μποροφν  να ανταπεξζλκουν ςτθν πολυπλοκότθτα και τθν αβεβαιότθτα του 

ςφγχρονου κόςμου. 

Οι δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα για να πραγματωκοφν απαιτοφν ςφγχρονα 

περιβάλλοντα μάκθςθσ που κα εδράηονται ςε καινοτόμεσ παιδαγωγικζσ 

προςεγγίςεισ (π.χ. ςυνεργατικι, διερευνθτικι μάκθςθ, επίλυςθ προβλθμάτων) και 

κα προωκοφν: α). τθ ςυνοικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ των εκπαιδευομζνων μζςω τθσ 

γόνιμθσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ, β). τθν αλλθλεπίδραςθ και τθ ςυνεργαςία , 

γ). τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ, δ). τθν καλλιζργεια τθσ 

μετάγνωςθσ, ε). τθ διακεματικι, τθ διεπιςτθμονικι και τθ βιωματικι προςζγγιςθ 

τθσ γνϊςθσ, ςτ). τθν αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ωσ εργαλείο 

εμπλουτιςμοφ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. 

 Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ αναπτφςςονται ςε ζνα υποςτθρικτικό 

περιβάλλον μάκθςθσ, ενκαρρφνοντασ τθν ενεργό εμπλοκι των παιδιϊν και 

εςτιάηουν ςτθν καλλιζργεια και ανάπτυξθ  γνωςτικϊν και μεταγνωςτικϊν 

ικανοτιτων, αξιοποιϊντασ τισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ ψυχολογίασ. Αξιοποιοφνται 

οι πρότερεσ γνϊςεισ των παιδιϊν  επιδιϊκοντασ τθ διαςφνδεςθ και ενςωμάτωςθ 

τθσ νζασ γνϊςθσ με τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ, μζςω πολλαπλϊν 

προςεγγίςεων ανάλογα με τισ ανάγκεσ, τισ δυνατότθτεσ και τα ενδιαφζροντά τουσ, 

υιοκετϊντασ ςτρατθγικζσ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και τθσ βιωματικισ 

μάκθςθσ. Επιπλζον, αξιοποιοφνται εναλλακτικζσ πρακτικζσ, ποικίλα διδακτικά 
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εργαλεία και μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ (ομαδοςυνεργατικι, διερευνθτικι 

μάκθςθ, επίλυςθ προβλθμάτων), που ενιςχφουν τον κριτικό ςτοχαςμό και τθ 

δθμιουργικι ζκφραςθ ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

 

Ρλθροφορίεσ υλοποίθςθσ:  προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ, προετοιμαςία υλικοφ 

Οι δραςτθριότθτεσ είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ και διαφοροποιθμζνεσ ϊςτε να 

μποροφν να ςυμμετζχουν όλα τα παιδιά. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ μπορεί ο/θ 

εκπαιδευτικόσ να προβεί εφκολα ςε αλλαγζσ ι να τισ προςαρμόςει ςφμφωνα με το 

δυναμικό τθσ τάξθσ. Οι δράςεισ δεν προάγουν ανταγωνιςμό, ςυγκροφςεισ ι 

περικωριοποίθςθ και δίνονται ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν ςχζςεων και 

ςυνεργαςία. 

 

Ρεριγραφι επτά Εργαςτθρίων: Στοχοκεςία των εργαςτθρίων, προτεινόμενεσ 
δράςεισ και υλικό αφόρμθςθσ, επζκταςθσ, γενίκευςθσ. Κάκε εργαςτιριο κα 
αναπτφςςεται ςε ζνα φφλλο Α4 με βάςθ τθ ρουμπρίκα του Ραραρτιματοσ (1 

ςελίδα ανά εργαςτιριο = 7 ςελίδεσ) 

 

ΕΓΑΣΤΘΙΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΤΜΘΜΑ: Πρωϊνό 
/υποχρεωτικό ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 

Θεματικι 

3. Ενδιαφζρομαι και 

Ενεργϊ- Κοινωνικι 

Συναίςκθςθ και Ευκφνθ 

 

Υποκεματικι 

3. Συμπερίλθψθ: 

Αλλθλοςεβαςμόσ, 

Διαφορετικότθτα 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ 
(που προτείνονται) 

Νθπιαγωγείο 

Τίτλοσ «Νθπίων Ραιδεία: το πρϊτο βιμα ςτθ δθμοκρατία» 

 

Δεξιότθτεσ ςτόχευςθσ του 
εργαςτθρίου 

Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ:  
 Κριτικι ςκζψθ (Critical thinking) - Επικοινωνία 

(Communication) - Συνεργαςία (Collaboration) 
- Δθμιουργικότθτα (Creativity)  
 

Δεξιότθτεσ Ηωισ:  
 Δεξιότθτεσ τθσ κοινωνικισ ηωισ (Κοινωνικζσ 

δεξιότθτεσ, Ενςυναίςκθςθ και ευαιςκθςία, 
Πολιτειότθτα, Προςαρμοςτικότθτα, 
Ανκεκτικότθτα, Υπευκυνότθτα)  
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 Δεξιότθτεσ διαμεςολάβθςθσ και κοινωνικισ 

ενςυναίςκθςθσ (Ενςυναίςκθςθ και 
ευαιςκθςία, Διαμεςολάβθςθ, Επίλυςθ 
ςυγκροφςεων, Πολιτειότθτα)  

 

Σφνδεςθ με τθ Βαςικι 
Θεματικι 

Υποκεματικι: «3. Αλλθλοςεβαςμόσ και ςεβαςμόσ ςτθ 
διαφορετικότθτα, ςυνεργαςία /ςυνεργατικότθτα», 
αντιμετωπιςθ διακρίςεων κοινωνικι ευαιςκθςία, 
δθμοκρατικι παιδεία 
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Ρροςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα Εργαςτιριο 1ο  Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

 

 ενίςχυςθ τθσ ομαδικισ ςυνοχισ και τθσ 

αυτοεκτίμθςθσ  

 προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ 

δθμιουργικισ ςυνφπαρξθσ  

 

 

Ασ γνωριςτοφμε 

παίηοντασ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παιχνίδια ενεργοποίθςθσ- δζςιμο 

τθσ ομάδασ 

-Με τθ ςυνοδεία κατάλλθλθσ μουςικισ τα 

παιδιά περπατοφν ςτο χϊρο, ςφίγγουν το 

δεξί χζρι κάποιου άλλου παιδιοφ που 

ςυναντοφν λζγοντασ το όνομά τουσ και 

ζπειτα κρατϊντασ το δεξί χζρι ςφιγμζνο, 

ςφίγγουν με το αριςτερό χζρι κάποιου 

άλλου και ςυςτινονται.  

- Περπατοφν ςτο χϊρο ελεφκερα  με 

διάφορουσ τρόπουσ με τισ οδθγίεσ 

του/τθσ νθπιαγωγοφ (ενδεικτικά: ςαν να 

φοράνε τακοφνια, ςιγοτραγουδϊντασ, 

ςαν να είναι γζροι, ςαν να τα τραβάει 

κάποιοσ, ςαν να κουβαλάνε βαριζσ 

τςάντεσ, με τον δικό τουσ τρόπο) 

- Στζκονται όρκια κοντά το ζνα παιδί ςτο 

άλλο. Δίνουν τα χζρια τουσ χωρίσ 

ςυγκεκριμζνθ διάταξθ και ςτθ ςυνζχεια 

προςπακοφν να ξεμπερδευτοφν για να 

φτιάξουν ζνα κφκλο. 

 Ζνα μπουκζτο με λουλοφδια 

τα παιδιά φτιάχνουν ζνα λουλοφδι με τθ 

φωτογραφία και το όνομα τουσ ςτο 

κζντρο.  Σχεδιάηουν τα φφλλα του 

λουλουδιοφ και ηωγραφίηουν μζςα ςε 

αυτό το αγαπθμζνο τουσ παιχνίδι. 

Δθμιουργείται ζνα μπουκζτο από 

λουλοφδια ςτο οποίο βάηουμε μια 

κορδζλα και διακοςμοφν τθν τάξθ. 
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Ρροςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα Εργαςτιριο 2ο Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

 ανάπτυξθ  ςεβαςμοφ για τουσ άλλουσ  

 επίλυςθ προβλθμάτων ςυνεργατικά και 

δθμιουργικά. 

 ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ. 

 αναγνϊριςθ προκαταλιψεων και 

αδικιϊν και τρόπων αντίδραςθσ 

 καλλιζργεια τθσ ενςυναίςκθςθσ  και 

κατανόθςθ τθσ διαφορετικότθτασ 

 ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα που 

άπτονται των ανκρωπίνων ςχζςεων  με 

ςτόχο τθ διαμόρφωςθ ανκρωπιςτικισ 

ςυνείδθςθσ  

 ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ 

τρόπο άμεςο, κατανοθτό  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλοι ζχουμε κζςθ 

ςε αυτιν τθν τάξθ 

του νθπιαγωγείου 

 
 

 

 

 Ο/θ  «επιςκζπτθσ» 

-ο/θ νθπιαγωγόσ παρουςιάηει ςτθν τάξθ 

μια κοφκλα (κοφκλα με 

προςωπικότθτα/persona doll), ωσ μια 

ξεχωριςτι φίλθ που μασ επιςκζπτεται 

γιατί χρειάηεται τθ βοικεια των παιδιϊν. 

Αφθγείται  θ  νζα μασ φίλθ θ Δϊρα  μζςω 

τθσ/του νθπιαγωγοφ τθν ιςτορία τθσ και 

ηθτάει από τα παιδιά να τθσ προτείνουν 

λφςεισ. ( Θ οικογζνειά τθσ μετακόμιςε 

πρόςφατα ςτθν πόλθ και δεν ζχει κανζνα 

φίλο. Τα παιδιά ςτθ γειτονιά τθν 

κοροϊδεφουν γιατί μιλάει ψευδά και τον 

αδερφό τθσ γιατί δεν μπορεί να 

περπατιςει και κινείται με αναπθρικό 

καροτςάκι).  

- ςυηθτάμε για τα ςυναιςκιματα τθσ νζασ 

μασ φίλθσ και το πϊσ αιςκάνεται, τι κα 

κάναμε εμείσ αν είμαςτε ςτθ κζςθ τθσ, αν 

τα ίδια ζχουν αιςκανκεί μόνα και 

διαφορετικά, τουσ ηθτοφμε να 

προτείνουν λφςεισ 

 Παρουςίαςθ ιςτορίασ κοινωνικισ 

ιςτορίασ για τθ διαχείριςθ των 

ςυναιςκθμάτων 

- παιχνίδι ρόλων. Δραματοποιοφν τισ 

προτάςεισ τουσ 

- δθμιουργία πίνακα διπλισ ειςόδου  Ο/θ 

νθπιαγωγόσ αφθγείται διάφορεσ 

κακθμερινζσ καταςτάςεισ και τα παιδιά 

επιλζγουν τρόπουσ επίλυςθσ 

2 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/KI/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%A4%CE%99%20%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%A9%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%9D%CE%91%20%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%A9%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%91.pdf
http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/KI/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%A4%CE%99%20%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%A9%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%9D%CE%91%20%CE%9D%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%A9%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%91.pdf
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Ρροςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα Εργαςτιριο 3ο Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

 ερμθνεφουν και αναδεικνφουν τα οφζλθ 

τθσ διαφορετικότθτασ   

 αναπτφςςουν δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ 

και αλλθλεγγφθσ. 

 ςυνδζουν τα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν λιγότερο προνομιοφχα 

άτομα με επίκαιρα προβλιματα τθσ 

κοινωνίασ, όπωσ θ ζλλειψθ ςτζγθσ και θ 

αδυναμία πρόςβαςθσ ςε δθμόςιουσ 

χϊρουσ. 

 αναγνωρίηουν  τον αποκλειςμό και τισ 

διακρίςεισ. 

 εξοικειϊνονται με διαφορετικά φυςικά 

και φυλετικά χαρακτθριςτικά 

 διαχειρίηονται ςυγκρουςιακζσ 

καταςτάςεισ 

 

 

Εςφ και εγϊ μαηί: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ανάγνωςθ και επεξεργαςία 

παραμυκιοφ 

-  Αφιγθςθ του παραμυκιοφ «Σοφία, θ 

αγελαδίτςα τραγουδίςτρια» , Pennart , 

2000. ( κίγονται κζματα όπωσ: tο ηιτθμα 

τθσ ταυτότθτασ και του 

αυτοπροςδιοριςμοφ, τθσ ζνταξθσ ςε 

ομάδεσ, το ηιτθμα τθσ αποδοχισ, τθσ 

απόρριψθσ, τθσ διαφορετικότθτασ) 

 «Συνεχίηω το παραμφκι»:  

-Τα παιδιά ακοφνε τθν ιςτορία μζχρι ενόσ 

ςθμείου. Καλοφνται ςτισ ομάδεσ τουσ να 

δϊςουν τθ δικι τουσ ςυνζχεια. 

- «Θερμόμετρο ςυναιςκθμάτων»: Τα 

παιδιά καταγράφουν ι αναπαριςτοφν με 

παγωμζνεσ εικόνεσ τα πικανά 

ςυναιςκιματα που βιϊνει θ Σοφία μζςα 

από τθν ιςτορία. 

 «Συμφωνϊ, διαφωνϊ» 

-Δθμιουργία καταςτάςεων 

επιχειρθματολογίασ με βάςθ το 

παραμφκι για τθ κζςθ που πιραν. 

- Εςφ και εγϊ μαηί 

-δθμιουργοφν ζνα πφργο με τουβλάκια 

όςα είναι και τα παιδιά τθσ τάξθσ. Σε 

κάκε τουβλάκι κολλοφν χαρτάκια με το 

αρχικό γράμμα κάκε ςυμμακθτι τουσ. 

Καλοφνται να αφαιρζςουν ζνα τουβλάκι 

από τον πφργο χωρίσ να πζςει ο πφργοσ. 
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Ρροςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα Εργαςτιριο 4ο Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

 εντοπίηουν  μεταξφ τουσ ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ  

 ανάπτυξθ ενςυναίςκθςθσ ςε ηθτιματα 

διαφορετικότθτασ και ποικιλομορφίασ. 

αναγνϊριςθ ςτερεοτφπων και 

προκαταλιψεων  

 αλλθλεπίδραςθ με παιδιά από 

διαφορετικά κοινωνικά και πολιτιςμικά 

περιβάλλοντα.   

 

 

Α).Ο εαυτόσ μου…  

 
 

 

 

 

 Ομαδικό παιχνίδι  

«Ο κατάςκοποσ» 

-Δίνεται θ οδθγία ςτα παιδιά: «Περπατάσ 

ςαν κατάςκοποσ με τθν εφθμερίδα, 

κρφβοντασ το πρόςωπό ςου, με ςτόχο να 

μθν κοιτάσ κανζναν/καμία και να μθ ςε 

βλζπει και κανείσ/καμία». Με ςυνοδεία 

μουςικισ τα παιδιά κινοφνται ςτθν τάξθ. 

Στο ςταμάτθμα του ιχου, τα παιδιά 

ςταματοφν να κινοφνται και καλοφνται 

«καταςκοπικά» να παρατθροφν το/τθ 

διπλανό/ι τουσ και εντοπίηουν 

ομοιότθτεσ ωσ προσ τα εξωτερικά τουσ 

χαρακτθριςτικά. 

- Συηιτθςθ με βάςθ τισ παρατθριςεισ 

τουσ 

 «Ο εαυτόσ μου» 

-  καταςκευι  Ο εαυτόσ μου» με τισ 

εφθμερίδεσ, Οι φιγοφρεσ, τοποκετοφνται 

ςε κφκλο ςε εμφανζσ ςθμείο  τθσ τάξθσ 

«χζρι-χζρι»,  

- Ηωγραφίηουν ςε ζνα χαρτόνι εικόνεσ 

που να αντιπροςωπεφουν αγαπθμζνα 

τουσ πράγματα, ςτισ οποίεσ δεν 

αναφζρουν το όνομά τουσ ι άλλα 

ςτοιχεία για τον εαυτό τουσ. Προςπακοφν 

να βρουν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ 

ομοιότθτεσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ 

- Δθμιουργία κολλάη με τισ εικαςτικζσ 

αποτυπϊςεισ των παιδιϊν 

4 
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Ρροςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα Εργαςτιριο 5ο Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

• αναπτφςςουν δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και 

αλλθλεγγφθσ. 

• ςυνδζουν τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν 

λιγότερο προνομιοφχα άτομα με επίκαιρα 

προβλιματα τθσ κοινωνίασ, όπωσ θ ζλλειψθ 

ςτζγθσ και θ αδυναμία πρόςβαςθσ ςε 

δθμόςιουσ χϊρουσ. 

• αναγνωρίηουν  τον αποκλειςμό και τισ 

διακρίςεισ. 

• εξοικειϊνονται με διαφορετικά φυςικά και 

χαρακτθριςτικά 

•διαχειρίηονται ςυγκρουςιακζσ καταςτάςεισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) …και οι άλλοι 

 

 Προβολι video: «Θ εχκρόπιτα» 

Συηιτθςθ, προφορικι επεξεργαςία 

-Σε ηευγάρια καταγράφουν με όποιο 

τρόπο μποροφν (εικονικά, ςυμβολικά), τισ 

προτάςεισ τουσ για να επιλφςουν τισ 

όποιεσ διαφορζσ τουσ με άλλα παιδιά. Τισ 

παρουςιάηουν ςτθν ολομζλεια. 

-Δθμιουργία εννοιολογικοφ χάρτθ με τουσ 

τρόπουσ επίλυςθσ των 

διαφορϊν/ςυγκροφςεων με βάςθ τισ 

προτάςεισ που διατφπωςαν. Εκτυπϊνεται 

και αναρτάται ςε εμφανζσ ςθμείο τθσ 

τάξθσ για να τον ςυμβουλεφονται. Κατά 

τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ εμπλουτίηεται 

και επικαιροποιείται θ ανάρτθςθ. 

-  Θεατρικό παιχνίδι. Σε τυχαία ηευγάρια  

επιλζγουν μια κάρτα με μία κατάςταςθ 

διζνεξθσ. Συμβουλεφονται τον 

εννοιολογικό  χάρτθ με τισ προτάςεισ 

επίλυςθσ και ςυναποφαςίηουν τθν 

πρόταςθ και κα παρουςιάςουν  

-Ομαδικι καταςκευι: Θ κουρτίνα τθσ 

αγάπθσ. Τα παιδιά καλοφνται να 

φτιάξουν ατομικά καρδιζσ με μθνφματα 

αγάπθσ για τουσ φίλουσ τουσ, οι οποίεσ 

ενϊνονται για να δθμιουργιςουν τθν 

κουρτίνα τθσ αγάπθσ. 

-Δθμιουργία αφίςασ με τίτλο:… « οι άλλοι 

είναι φίλοι μου» 

 «  Θ πίτα τθσ φιλίασ» 

Σε μικρζσ ομάδεσ αποφαςίηουν τα 

ςυςτατικά που κα περιζχει θ ςυνταγι τθσ 

πίτασ τθσ φιλίασ. Στθν ολομζλεια 

παρουςιάηονται οι προτάςεισ από τισ 

ομάδεσ και με ψθφοφορία 

ςυναποφαςίηουν για τθν πρόταςθ που κα 

υλοποιθκεί από κάποιον εκελοντι γονζα 

και κα γευτεί όλθ θ ομάδα. 

 

7 

https://video.link/w/IiYyc
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Ρροςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα Εργαςτιριο 6ο Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

 αντιλαμβάνονται τον χαρακτιρα τθσ 

ταυτότθτασ 

 εξοικείωςθ με διαφορετικά φυςικά και 

φυλετικά χαρακτθριςτικά 

 

 

« Θ ταυτότθτά 

μου» 

 
 

 

 

 Αφιγθςθ του παραμυκιοφ 

«Έλμερ, ο παρδαλόσ ελζφαντασ»        

 -ςυηιτθςθ , προβλθματιςμόσ  

- εικαςτικι δράςθ ςε ηευγάρια 

(ηωγραφίηουν από ζνα κομμάτι του παηλ-

ελζφαντα και τα ενϊνουν ςε ζνα χαρτόνι 

που υπάρχει προςχεδιαςμζνο το 

περίγραμμα του παρδαλοφ ελζφαντα ) 

 «Όλοι είμαςτε διαφορετικοί» 

-Μοιράηονται φωτογραφίεσ ανκρϊπων 

από: α) διαφορετικζσ θλιακζσ ομάδεσ, β) 

διαφορετικζσ εκνικζσ-φυλετικζσ ομάδεσ, 

γ) διαφορετικι ενδυμαςία, δ) 

διαφορετικι εξωτερικι εμφάνιςθ 

(μαλλιά, χρϊμα μαλλιϊν, δζρματοσ). 

Ομαδοποιοφν τισ φωτογραφίεσ με βάςθ 

το φφλο ι τθν θλικία και ςυηθτοφν για τισ 

ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ τουσ.  

 «Ταυτότθτεσ» 

-  Σε ηευγάρια αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο 

με τθν επίβλεψθ τθσ/του νθπιαγωγοφ ςε 

επιλεγμζνουσ ιςότοπουσ πλθροφορίεσ για 

τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτθν 

ταυτότθτα 

-δθμιουργοφν τισ δικζσ τουσ ταυτότθτεσ 

ςε καρτελάκια που πλαςτικοποιοφνται 

- με πθλό  φτιάχνουν αποτφπωμα τθσ 

παλάμθσ τουσ 

-ομαδικό παιχνίδι «Πεσ μου κάτι για 

ςζνα…» 

Κάκονται ςε κφκλο και ο βοθκόσ τθσ θμζρασ 

αρχίηει το παιχνίδι με τθ φράςθ «κζλω να 

μάκω για ςζνα: ποιο είναι το αγαπθμζνο ςου 

παιχνίδι απευκυνόμενοσ/θ ςτο παιδί που 

κάκεται δεξιά του. Παίρνουν το λόγο όλα τα 

παιδιά και το παιχνίδι ςυνεχίηεται με 

παρόμοιεσ ερωτιςεισ ( αγαπθμζνο φαγθτό, 

φίλοσ/θ, χρϊμα κ.ά) 
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Ρροςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα Εργαςτιριο 7ο Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

 αντιλαμβάνονται τισ ομοιότθτεσ και τισ 

διαφορζσ μεταξφ των ατόμων.  

 αναηθτιςουν τρόπουσ καλλιζργειασ τθσ 

ενςυναίςκθςθσ.  

 ςυνειδθτοποιοφν ότι αυτό που 

ςυμβαίνει ςε κάποιουσ άλλουσ μπορεί 

να ςυμβεί και ςτα ίδια.  

 αντιλαμβάνονται τισ ζννοιεσ τθσ 

διαφορετικότθτασ και τθσ ανεκτικότθτασ 

 διαχειρίηονται ςυγκρουςιακζσ 

καταςτάςεισ 

 

Πλοι διαφορετικοί 

– όλοι ίςοι 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κουκλοκζατρο «Το 

Ηαμπντερφίλιο»( Zabderfilio).  

Ζνα διαφορετικό ηϊο που ψάχνει για 

φίλουσ , αλλά κανζνα άλλο ηϊο δεν το 

κάνει παρζα γιατί είναι απλά παράξενο. 

-Συηιτθςθ και επεξεργαςία  

-Τι κα ςυνζβαινε αν ζνα …Ηαμπντερφίλιο 

ηθτοφςε να γίνει φίλοσ μασ 

 Καταγραφι των ιδεϊν των 

παιδιϊν ςε ζνα ψθφιακό νοθτικό 

χάρτθ 

-Δθμιουργία αφίςασ με τουσ κανόνεσ 

ςυμπεριφοράσ ςτθν τάξθ 

-Τα παιδιά παίηουν κουκλοκζατρο 

Παρουςιάηουν τθν ιςτορία του 

Ηαμπντερφίλιο ςε άλλο τμιμα   

 Θ οικογζνειά μου 

-Παρουςιάηουν τθν οικογζνειά τουσ. Σε 

ςυνεργαςία με τθν οικογζνεια, 

επιλζγονται από κάκε παιδί ενδεικτικζσ 

φωτογραφίεσ τθσ οικογενείασ τουσ για τισ 

ανάγκεσ τθσ παρουςίαςθσ.  

- Δθμιουργοφν το γενεολογικό δζντρο τθσ 

οικογζνειάσ τουσ 

- Αποτυπϊνουν εικαςτικά τθν οικογζνειά 

τουσ 

- Παρουςιάηονται πίνακεσ ηωγραφικισ με 

κζμα τθν οικογζνεια. Συηθτοφν για τισ 

ομοιότθτεσ και διαφορζσ με τθ δικισ του 

οικογζνεια .  

- Διαδικτυακι επικοινωνία με 

νθπιαγωγείο άλλθσ χϊρασ: Αμοιβαία 

ανταλλαγι μθνυμάτων, φωτογραφιϊν 

και εικαςτικϊν παραγωγϊν των 

οικογενειϊν τουσ 

6 

https://www.demopaideia.gr/wp-content/uploads/2016/01/councileurope_compasito_gr213-216.pdf
https://www.demopaideia.gr/wp-content/uploads/2016/01/councileurope_compasito_gr213-216.pdf
https://kidspiration.software.informer.com/%CE%9B%CE%AE%CF%88%CE%B7/
https://kidspiration.software.informer.com/%CE%9B%CE%AE%CF%88%CE%B7/
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Φορείσ και άλλεσ ςυνεργαςίεσ που κα εμπλουτίςουν το πρόγραμμά μασ 

 Συνεργαςία με τθν οικογζνεια και τα υπόλοιπα τμιματα του νθπιαγωγείου 

 Ανάρτθςθ των δράςεων ςτθν ιςτοςελίδα του νθπιαγωγείου  

  Ενθμζρωςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ με τισ ψθφιοποιθμζνεσ αφίςεσ που 

παριχκθςαν  

  Διαδικτυακι ςυνεργαςία με νθπιαγωγείο του εξωτερικοφ 

Αξιολόγθςθ Εργαςτθρίου- Συνολικι αποτίμθςθ & αναςτοχαςμόσ πάνω ςτθν 

υλοποίθςθ - Εκδθλϊςεισ διάχυςθσ 

Μερικζσ προτάςεισ-επεκτάςεισ, με ςτόχο να κοινοποιθκοφν οι δράςεισ των 

παιδιϊν και να παρουςιαςτοφν ςτουσ γονείσ, ςτθν οικογζνεια και ςτθν τοπικι 

κοινωνία, ϊςτε να ςυνδεκεί ζτςι το ςχολείο με τθν ευρφτερθ κοινωνία είναι οι 

παρακάτω:  

 να αναρτθκοφν ςε πίνακα ςτθν τάξθ ι ςτθν είςοδο του νθπιαγωγείου  

 να παρουςιαςτοφν ςε ειδικι εκδιλωςθ με προςκεκλθμζνουσ τουσ γονείσ 

και τα παιδιά όλων των τμθμάτων του νθπιαγωγείου 

 το παραγόμενο υλικό να ψθφιοποιθκεί και να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα 

/biog του νθπιαγωγείου  

  να ςταλεί ςτα mail των γειτονικϊν ςχολείων  και ςτθν τοπικι εφθμερίδα 

Σημειώςεισ:  

Οι δραςτθριότθτεσ κα διεξαχκοφν μζςα ςτθν τάξθ και ςτο προαφλιο. Για τισ 

ανάγκεσ υλοποίθςισ τουσ θ οργάνωςθ τθσ τάξθσ κα ακολουκιςει τρεισ βαςικζσ 

μορφζσ ανάλογα με το πλαίςιο τθσ εκάςτοτε δραςτθριότθτασ. Συγκεκριμζνα κα 

υλοποιθκοφν: 

 με το ςφνολο των παιδιϊν  τθσ τάξθσ 

 ςε εργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ 

 ατομικι εργαςία 

Ο ρόλοσ  του/τθσ νθπιαγωγοφ  κατά τθν εφαρμογι τουσ, ςφμφωνα με τθ 

φιλοςοφία  ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ των εργαςτθρίων δεξιοτιτων κα είναι  

ςυνερευνθτικόσ και διευκολυντικόσ, προκειμζνου να ενεργοποιθκοφν τα παιδιά 

και να ανταποκρικοφν δθμιουργικά. 

 

 

Υποδειγματικό Υλικό- Δειγματικά Φφλλα εργαςίασ -  Ρεριγραφι εργαςτθρίων 
&δράςεων (3-5 φφλλα) 

Στθ βακμίδα τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ ο όροσ "φφλλα εργαςίασ" δε 

χρθςιμοποιείται όπωσ ςτισ επόμενεσ βακμίδεσ λόγω των μακθςιακϊν περιοριςμϊν 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ θλικίασ. Συνικωσ, αναφερόμαςτε ςτισ προφορικζσ 

οδθγίεσ/ερωτιςεισ που κζτει ο/θ νθπιαγωγόσ ςτα παιδιά. Ο/θ νθπιαγωγόσ ςτο 
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πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και ατομικισ ζκφραςθσ των παιδιϊν 

ενδζχεται να δϊςει ζνα ανοιχτό φφλλο εργαςίασ. 

 

 
 
 

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ 

 Αναφορικά με τθν αξιολόγθςθ, ακολουκείται ςτα εργαςτιρια, όπωσ 

αναπτφχκθκαν, θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ και ςχεδιάςτθκαν δραςτθριότθτεσ, οι 

οποίεσ δίνουν τθ δυνατότθτα κατά τθ διάρκεια τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ τόςο τα 

ίδια τα παιδιά να αναςτοχαςτοφν πάνω ςτθ μάκθςι τουσ, όςο και ο/θ νθπιαγωγόσ 

να εκτιμιςει τθν αποτελεςματικότθτα των διδακτικϊν επιλογϊν του/τθσ και να 

τροποποιιςει άμεςα τισ επιλογζσ του/τθσ.  Ενδεικτικά αναφζρονται:  i. Θ 

δραςτθριότθτα  το «παιχνίδι ρόλων/κεατρικό παιχνίδι» ςτο 2ο εργαςτιριο και θ 

δραςτθριότθτα «Συμφωνώ-διαφωνώ» ςτο 3ο εργαςτιριο.  

 

 
 

Φφλλα περιγραφικισ αυτο-αξιολόγθςθσ (ζωσ 2 ςελίδεσ) 
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Ρεριγραφι ενδεικτικϊν δραςτθριοτιτων για το portfolio μακθτι/-τριασ 

Προτείνεται θ  διαμορφωτικι αξιολόγθςθ ςτθν ανάπτυξθ των εργαςτθρίων και οι 

ποικίλεσ δράςεισ που υλοποιοφνται, παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτον/ςτθ νθπιαγωγό, 

να επιλζξουν το κατάλλθλο παραγόμενο ανάλογα με το τι αξιολογοφν και ποιο 

παιδί. Επιπλζον, δίνεται θ δυνατότθτα ςτα ίδια τα παιδιά να προτείνουν τισ 

παραγωγζσ με τισ οποίεσ  επικυμοφν να εμπλουτίςουν φάκελό τουσ /portfolio.  

 

Βίντεο (ζνα πρωτότυπο βίντεο  επίδειξθσ υποδειγματικισ διδαςκαλίασ ι  
επιμορφωτικισ παρουςίαςθσ του εργαςτθρίου) 

 
 

 

 

 

 

 

Ερωτιςεισ αυτοαξιολόγθςθσ για το πρόγραμμα 

 

1). Οι δεξιότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτοχεφει κυρίωσ, το εργαςτιριο δεξιοτιτων με τίτλο 

«Νθπίων Παιδεία: το πρώτο βιμα ςτθ δθμοκρατία» είναι: 

 

Α . Δεξιότθτεσ τθσ τεχνολογίασ, τθσ μθχανικισ και τθσ επιςτιμθσ και Δεξιότθτεσ ηωισ 

 

Β. Δεξιότθτεσ μάκθςθσ 21ου αιϊνα (κριτικι ςκζψθ, επικοινωνία, ςυνεργαςία, 

δθμιουργικότθτα) και Δεξιότθτεσ ηωισ 

 

Γ. Δεξιότθτεσ του νου και Δεξιότθτεσ τθσ τεχνολογίασ, τθσ μθχανικισ και τθσ 

επιςτιμθσ 

 

Δ. Δεξιότθτεσ μάκθςθσ 21ου αιϊνα και Δεξιότθτεσ τθσ τεχνολογίασ 

--------------- 

2). Στο 1ο εργαςτιριο  «Ασ γνωριςτοφμε παίηοντασ», ζνα από τα προςδοκϊμενα 

μακθςιακά αποτελζςματα είναι: 
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Α.  Θ αναγνϊριςθ προκαταλιψεων και αδικιϊν 

 

Β. Θ εξοικείωςθ των μακθτϊν/τριϊν με τα διαφορετικά φυςικά και φυλετικά 

χαρακτθριςτικά 

 

Γ.  Θ ενίςχυςθ τθσ ομαδικισ ςυνοχισ και τθσ αυτοεκτίμθςθσ  

 

Δ. Θ αναγνϊριςθ καταςτάςεων ςτθν κακθμερινότθτά τουσ που ςχετίηονται με 

διακρίςεισ και αποκλειςμό 

--------------- 

3). Βαςικι μεκοδολογικι προςζγγιςθ που ακολουκείται ςτο 4ο εργαςτιριο « Ο 

εαυτόσ μου…» είναι: 

Α. Θ επίλυςθ προβλιματοσ 

 

Β. Θ διερευνθτικι μζκοδοσ 

 

Γ.  Ο καταιγιςμόσ ιδεϊν 

 

Δ. Θ ςυνεργατικι μζκοδοσ 

----------------- 

4). Στο 5ο εργαςτιριο « …και οι άλλοι» οι μακθτζσ/τριεσ εμπλζκονται ςε δράςεισ 

που : 

Α. ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ υπολογιςτικισ ςκζψθσ 

 

Β. ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επίλυςθσ ςυγκροφςεων 

 

Γ. ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ 

 

Δ.  ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ψθφιακισ πολιτειότθτασ 

-------------- 

 

Στισ ερωτιςεισ  που ακολουκοφν επιλζξτε ςωςτό  ι λάκοσ  

 

5). Στο 2ο εργαςτιριο «Όλοι ζχουμε κζςθ ςε αυτιν τθν τάξθ του νθπιαγωγείου», ζνα 

από τα προςδοκόμενα μακθςιακά αποτελζςματα είναι θ καλλιζργεια τθσ 

ενςυναίςκθςθσ και κατανόθςθ τθσ διαφορετικότθτασ 

                   Σωςτό                                                          Λάκοσ 

----------------- 

6). Στο 3ο εργαςτιριο «Εςφ και εγώ μαηί» ωσ δραςτθριότθτα ενεργοποίθςθσ των 

μακθτϊν/τριϊν επιλζχτθκε θ παρουςίαςθ ςτθν τάξθ τθσ κοφκλασ με 

προςωπικότθτα/persona doll) 
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                   Σωςτό                                                          Λάκοσ 

--------------- 

7). Στο 6ο εργαςτιριο «Η ταυτότθτά μου» ςτθ δράςθ Ταυτότθτεσ  ακολουκείται θ 

δερευνθτικι και ομαδοςυνεργατικι μεκοδολογία 

                     Σωςτό                                                          Λάκοσ 

--------------- 

 

8).  Στο 7ο εργαςτιριο «Όλοι διαφορετικοί – όλοι ίςοι» καλλιεργοφνται δεξιότθτεσ 

Δεξιότθτεσ μοντελιςμοφ και προςομοίωςθσ  

                        Σωςτό                                                          Λάκοσ 

-------------------- 

9). Στο  3ο εργαςτιριο «Εςφ κςι εγώ μαηί» οι μακθτζσ/τριεσ εμπλζκονται ςε δράςεισ 

ανάπτυξθσ  ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ 

                        Σωςτό                                                          Λάκοσ 

------------------- 

10). Οι δεξιότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτοχεφει κυρίωσ, το εργαςτιριο δεξιοτιτων με τίτλο 

«Νθπίων Παιδεία: το πρώτο βιμα ςτθ δθμοκρατία» είναι Δεξιότθτεσ μάκθςθσ 21ου 

αιϊνα (κριτικι ςκζψθ, επικοινωνία, ςυνεργαςία, δθμιουργικότθτα) και Δεξιότθτεσ 

ηωισ 

                        Σωςτό                                                          Λάκοσ 

 

 

 

 

 

 


