
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-
22

Σελ. 1

Σχολείο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ

Τάξη:
Β’ και Ε’ Τάξη 

Τμήμα:

Αριθμός μαθητών:
6 μαθητές η Β΄, 9 μαθητές η Ε΄ 

Συνολικός 
αριθμός 
εκπαιδευτικών 
που 
συνεργάζονται:

3

Στοιχεία
εκπαιδευτικ
ών 
(Ονομ/νυμο,
Ειδικότητα):

1.Ντελοπούλου Αικατερίνη (Π.Ε.70)

2. Παπουτσή Παναγιώτα (ΠΕ70)

3.Ελιωτάκη Ελένη (ΠΕ70)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Θεματικός Κύκλος:

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες:

Εθελοντισμός

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων

………………………………………..

Ο δικός μας τίτλος

Φροντίζω και Ενεργώ για το πάρκο της γειτονιάς



Στόχοι Σχεδίου Δράσης

Αναφορά σε:

Α) Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αι., δεξιότητες ζωής και δεξιότητες 

του Νου για παιδιά, μελλοντικούς ενεργούς πολίτες σύμφωνα με το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό 

Πολιτισμό (2018), οι οποίοι είναι κριτικά και δημιουργικά σκεπτόμενοι, υπεύθυνοι και ψηφιακά εγγράμματοι. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται επιπλέον από δραστηριότητες δημιουργίας ψηφιακού υλικού με την έννοια του 

εθελοντισμού στο επίκεντρο καθώς η ανάγκη για μελλοντικούς πολίτες ψηφιακά εγγράμματους είναι καθοριστική. 

Β) Το παρόν Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων ανήκει στη Θεματική Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη. Η έννοια του Εθελοντισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ανάγκες αλλά και το ήθος του 

κάθε ατόμου που εμπλέκεται σε δράσεις προκειμένου να βελτιώσει και να αναλάβει τον ρόλο του ενεργού πολίτη που 

ενδιαφέρεται για την κοινωνία που τον περιβάλλει και που αποτελεί μέλος της. Tο παρόν Πρόγραμμα Καλλιέργειας 

Δεξιοτήτων βασίζεται στην εκμάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος, καθώς τα παιδιά αφορμούμενα από το πρόβλημα, 

διερευνούν, δοκιμάζουν, ανακαλύπτουν και σχεδιάζουν δράσεις προκειμένου να οδηγηθούν στη λύση. Η μάθηση 

πλαισιώνεται από τη σύνδεση της εμπειρίας των παιδιών (learning by doing), της συνεργασίας μέσα από την 

συνύπαρξη ως μέλος ομάδας ομοτίμων, με τον αναστοχασμό των καθημερινών βιωμάτων. 

Ακολουθία εργαστηρίων

Εργαστήριο 1 Δημιουργούμε το Συμβόλαιο της Ομάδας 

 Αναγνώριση του προβλήματος -Δημιουργία Συμβολαίου Παρουσίαση του προβλήματος -Συζήτηση στις ομάδες- 

Συζήτηση στη ολομέλεια  -Δημιουργία Συννεφόλεξου 

Εργαστήριο 2 Προσφέρω Χέρι Βοήθειας 

Έναρξη Εργαστηρίου -Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη -Εισαγωγή στην έννοια του Εθελοντισμού- Παιχνίδια ρόλων  -Δημιουργία 

Ημερολογίου προσφοράς

Εργαστήριο 3 Υιοθετώ το παρκάκι 

Έναρξη Εργαστηρίου- Συζήτηση/Προβληματισμός- Δημιουργία Χρονοδιαγράμματος 

Εργαστήριο 4 Προετοιμάζουμε τις δράσεις μας 

Έναρξη Εργαστηρίου -Δημιουργία Επιστολής- Κατασκευή ταμπελών- Σχεδιασμός Επικοινωνίας μηνύματος- Δημιουργία ιστορίας -

Συζήτηση, σχολιασμός πίνακα 

Εργαστήριο 5 Αναλαμβάνουμε Δράση 

Έναρξη Εργαστηρίου- Επίσκεψη στο πάρκο -Καθαρισμός -Καταγραφή και Ταξινόμηση απορριμμάτων -Φύτευση λουλουδιών 

Εργαστήριο 6 Μικροί Εξερευνητές 

Έναρξη Εργαστηρίου -Επίσκεψη στο παρκάκι -Φωτογράφηση των σημείων ενδιαφέροντος- Σχεδιασμό επανάληψης της δράσης- 

Αναψυχή 

Εργαστήριο 7 Σκέφτομαι για όσα έμαθα 

Έναρξη Εργαστηρίου- Αναστοχασμός πάνω σε όλα όσα έμαθα- Δημιουργία νέου εννοιολογικού χάρτη -Σύγκριση χαρτών Συζήτηση 

Προσαρμογές για τη συμμετοχή και 

την ένταξη όλων των μαθητών/τριών

Περιγραφή (π.χ. δίνονται οδηγίες για τη διαφοροποίηση, δίνεται σε πολύγλωσση μορφή, προβλέπονται κατάλληλες προσαρμογές 

ή κατάλληλα προσαρμοσμένες δράσεις, αναφέρονται παραδείγματα προσαρμογών)



Φορείς και άλλες 

συνεργασίες που θα

εμπλουτίσουν το πρόγραμμά μας

Τελικά προϊόντα που παρήχθησαν 

από τους/τις μαθητές/τριες κατά τη

διάρκεια των εργαστηρίων

Εκπαιδευτικό υλικό και

εργαλεία που παρήχθησαν από τους/τις 

μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια των

εργαστηρίων

Αξιολόγηση - Αναστοχασμός πάνω στην 

υλοποίηση

Περιγράφουμε τη μεθοδολογία με την οποία υποστηρίζει το πρόγραμμα την αξιολόγηση, με φύλλα από το προτεινόμενο υλικό, με 

άλλους τρόπους, δομημένη συζήτηση με τους μαθητές, εννοιολογικοί χάρτες αρχικοί -τελικοί , ...) και επισυνάπτουμε τα εργαλεία

Εκδηλώσεις διάχυσης και Συνολική 

αποτίμηση της

υλοποίησης της υποδράσης

Κείμενο έως 100 λέξεις (με βάση την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό) και σε μορφή λίστας.

● ………………

● ………………

● ………………

● ………………

● ………………

● ………………





Προσαρμογές για τη συμμετοχή και 

την ένταξη όλων των μαθητών/τριών

Περιγραφή (π.χ. δίνονται οδηγίες για τη διαφοροποίηση, δίνεται σε πολύγλωσση μορφή, προβλέπονται κατάλληλες 

προσαρμογές ή κατάλληλα προσαρμοσμένες δράσεις, αναφέρονται παραδείγματα προσαρμογών)

Φορείς και άλλες 

συνεργασίες που θα

εμπλουτίσουν το πρόγραμμά μας

Τελικά προϊόντα που παρήχθησαν 

από τους/τις μαθητές/τριες κατά τη

διάρκεια των εργαστηρίων

Εκπαιδευτικό υλικό και

εργαλεία που παρήχθησαν από τους/τις 

μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια των

εργαστηρίων

Αξιολόγηση - Αναστοχασμός πάνω στην 

υλοποίηση

Περιγράφουμε τη μεθοδολογία με την οποία υποστηρίζει το πρόγραμμα την αξιολόγηση, με φύλλα από το προτεινόμενο υλικό, με 

άλλους τρόπους, δομημένη συζήτηση με τους μαθητές, εννοιολογικοί χάρτες αρχικοί -τελικοί , ...) και επισυνάπτουμε τα εργαλεία

Εκδηλώσεις διάχυσης και Συνολική 

αποτίμηση της

υλοποίησης της υποδράσης

Κείμενο έως 100 λέξεις (με βάση την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό) και σε μορφή λίστας.
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