
Θεματικός άξονας: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση 

Το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση” (Living Values Education 
Program), προέκυψε από την ανάγκη να μειωθεί η αρνητική επίδραση στα παιδιά από την 
αυξανόμενη βία, τα κοινωνικά προβλήματα και την έλλειψη σεβασμού προς άλλους και το 
φυσικό περιβάλλον. Μέσα από ιστορίες, συζήτηση, δραστηριότητες και παιχνίδια τα παιδιά 
έρχονται σε επαφή με αξίες όπως η ειρήνη, ο σεβασμός, η αγάπη, η υπευθυνότητα, η ευτυχία, η 
τιμιότητα, η ανεκτικότητα, και η απλότητα. Τα παιδιά αυξάνουν τις γνώσεις τους αλλά και τις 
κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες. Μέσα στην τάξη τους αναπτύσσεται ένα κλίμα 
όπου τα παιδιά νιώθουν σεβασμό, εκτίμηση, κατανόηση, αγάπη και ασφάλεια. 
 

Στοχευόμενες δεξιότητες 

Κριτική σκέψη, επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων, ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα, 
συνεργασία, κοινωνικές δεξιότητες, συναισθηματικές δεξιότητες.  
 

 

 

 

 

 

1ο εργαστήριο: Παρουσιάζονται 2 κούκλες κουκλοθέατρου( η Αγάπη και ο Φαίδωνας ) όπου θα 
συντροφεύουν τα παιδιά  σε όλη τη διάρκεια των εργαστηριών . 
 

http://www.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/912-endiaferomai-kai-energo
http://www.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs/912-endiaferomai-kai-energo


ΑΞΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ (Δραστηριότητες: τραγούδι, συζήτηση «τι είναι ειρήνη», άσκηση στη φαντασία 
ενός ειρηνικού κόσμου, ζωγραφική του ειρηνικού κόσμου, διάβασμα της ιστορίας του άστρου, 
αναστοχασμός και άσκηση εστίασης «άστρο ειρήνης», , ζωγραφική του ειρηνικού κόσμου 
παιδιών, συζήτηση «λόγια ειρήνης», παρουσίαση ζωγραφιών, συζήτηση «οι τρεις ερωτήσεις που 
φέρνουν ειρήνη», ασκήσεις επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων).  

Άσκηση στη φαντασία ενός ειρηνικού κόσμου παιδιών 

 

Ομαδική εργασία  

 

Ατομική εργασία 

 

2ο εργαστήριο ΑΞΙΑ  ΣΕΒΑΣΜΟΥ (Δραστηριότητες: τραγούδι, αυτοσεβασμός-συζήτηση, άσκηση 
με καθρέφτη, δραστηριότητα «το τραγούδι των χεριών μου», άσκηση εστίασης «το άστρο 
σεβασμού», διάβασμα της ιστορίας της Λίλι, μοίρασμα «οι ιδιότητές μου», άσκηση «τρόποι που 



δείχνουμε σεβασμό», άσκηση δεξιοτήτων αποφυγής συγκρούσεων, δραστηριότητα «κορώνες 
ιδιοτήτων»). 

 

 

3ο εργαστήριο ΑΞΙΑ ΑΓΑΠΗΣ (Δραστηριότητες: τραγούδι για την αγάπη, ιστορία «τα χαρούμενα 
σφουγγαράκια», χειροτεχνία «σφουγγαράκια αγάπης», άσκηση εστίασης «γεμίζω με αγάπη», 
αναστοχασμός «είμαι αξιαγάπητος», μοίρασμα «νιώθω γεμάτος αγάπη όταν…», παιχνίδι με 
σφουγγαράκια, συζήτηση «δίνοντας αγάπη», άσκηση εστίασης «γεμίζω με αγάπη», 
αναστοχασμός «γεμίζω με αγάπη και ο θυμός φεύγει»,  

  

 

 

 



Τραγούδι : όπου υπάρχει αγάπη  

Άνοιξ' την καρδιά σου, εγώ είμαι εδώ. 
Στα προβλήματά σου για να σου σταθώ, 

στη νυχτιά , στο σκοτάδι, θα 'μαι φως και σημάδι, θα΄ρθω να σε βρω, 
να σου πω μη φοβάσαι, πια μονάχος δε θα ΄σαι. Θα ΄μαι εδώ! 

 
 

Όλοι μαζί εμείς θα φτιάξουμε, έναν κόσμο απ’ αγάπη κι ελπίδα, 
με χρώματα ουράνια θα βάψουμε τη ζωή μας, ν’ αλλάξει σελίδα. 
Χέρια σφιχτά θα ενώσουμε κι οι καρδιές θα κερδίσουν τη μάχη, 

με ένα φιλί θ’ ανταμώσουμε μοναχά σαν υπάρχει αγάπη. 
 

Δός μου τα όνειρά σου ξέρω να σου πω 
πως θα τα πετύχεις μ’ ένα μυστικό 

φτάνει εσύ να πιστεύεις, πάντα να γυρεύεις μέσα στην ψυχή 
της αγάπης το θαύμα, ξεπερνά κάθε τραύμα και πληγή. 

 
Όλοι μαζί εμείς θα φτιάξουμε, έναν κόσμο απ’ αγάπη κι ελπίδα, 

με χρώματα ουράνια θα βάψουμε τη ζωή μας, ν’ αλλάξει σελίδα. 
Χέρια σφιχτά θα ενώσουμε κι οι καρδιές θα κερδίσουν τη μάχη, 

με ένα φιλί θ’ ανταμώσουμε μοναχά σαν υπάρχει αγάπη. 

 

 

 

Άσκηση δεξιοτήτων «επίλυση διαφορών με την καρδιά 

 

 



4ο εργαστήριο ΑΞΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ (Δραστηριότητες: αναστοχασμός πάνω στην 
υπευθυνότητα, αφήγηση ιστορίας: “ Μαθαίνω να είμαι υπεύθυνος” moses brain δραστηριότητα 
«νιώθω περήφανος όταν…», παιχνίδι «μάτια που βλέπουν», συζήτηση «μάτια που βλέπουν», 
δραστηριότητα «υπεύθυνος ιδιοκτήτης»). 
 

 

   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ‘ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ’: Μια ζωγραφιά ενός σκυλιού και τους τρόπους που 
θα ήθελε το αφεντικό του να είναι υπεύθυνο 
5ο εργαστήριο .ΑΞΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ: τραγούδι για την ευτυχία, συζήτηση για τα πράγματα που τους 
κάνουν ευτυχισμένα, αφήγηση ιστορίας: το σχολείο της καρδιάς ,κατασκευή : το κουτί της 
δυστυχίας και της ευτυχίας: προσθέτουν τις ιδέες τους). 
6ο εργαστήριο. ΑΞΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Δραστηριότητες: συζήτηση τι χαλάει και τι βοηθάει τη 
συνεργασία ,παιχνίδια συνεργασίας 

  

 



 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ‘ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ’ 
Συζήτηση,: Τα παραπάνω παιχνίδια ως προς τι δυσκόλεψε την συνεργασία και τι ωφέλησε την 
συνεργασία.  

7ο εργαστήριο. ΑΞΙΑ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ. Δραστηριότητες: επίδειξη (φράσεις και πράξεις) ειλικρίνειας, 
ιστορία «Ο αυτοκράτορας και οι σπόροι λουλουδιών», διαδραμάτιση ιστορίας, αναστοχασμός 
«υποσχέσεις και ειλικρίνεια», παιχνίδι ανάπτυξης δεξιοτήτων «χάθηκε-βρέθηκε»). 
 
8ο εργαστήριο. ΑΞΙΑ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ. Δραστηριότητες: Συζήτηση, « Οι Ήρωες μιλούν» τα παιδιά να 

διαλέγουν φανταστικούς χαρακτήρες που δουλεύουν για το καλό με ένα ταπεινό μη επιδεικτικό 

τρόπο (για παράδειγμα, ο Σίμπα (από το Lion King) όταν ενηλικιώθηκε, ο Μπάτμαν, ο Σούπερμαν, 

η Wonder Woman 

 

 

9ο εργαστήριο ΑΞΙΑ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Δραστηριότητες: ζωγραφική/χειροτεχνία «το δέντρο των 
θησαυρών», ιστορία «Ιάσων ο δράκος», συζήτηση της ιστορίας, τραγούδι και δραστηριότητα 
«ουράνιο τόξο», αναστοχασμός «μου αρέσει ο εαυτός μου ακόμη και όταν κάνω λάθος», 
τραγούδι και χορός). 



 
 

 
10ο εργαστήριο ΑΞΙΑ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (Δραστηριότητες: αναστοχασμός 
«απλές χαρές», δραστηριότητα «οδηγός απλότητας», συζήτηση «πολύτιμα δέντρα», 
δραστηριότητα «πολύτιμα δέντρα», συζήτηση «προστασία/διατήρηση της φύσης», παιχνίδια 
φαντασίας με απλά πράγματα, αφήγηση ιστορίας: 10 τρόποι για να προστατέψω και εγώ το 
περιβάλλον της Μέλανι Γουολς  ).  
10ο εργαστήριο . ΑΞΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Συζήτηση(η ενότητα μας κάνει όλους ευτυχισμένους.) ,ιστορίες ενότητας, τραγούδι και παιχνίδι. 

 

 

 

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός 

Αργυρώ Πραφτσιώτου 
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