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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο Νηπιαγωγείο Πόρτο Ράφτη 
ΤΜΗΜΑ 

Πρωινό 1 
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2021 - 2022 

Θεματική Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ Υποθεματική Ανθρώπινα Δικαιώματα 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ  

(που προτείνονται) Νήπια - προνήπια 

Τίτλος Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα πολλά. 
 

Δεξιότητες στόχευσης 

του εργαστηρίου 

Δεξιότητες ζωής: κοινωνικές δεξιότητες, κοινωνική ενσυναίσθηση, αποδοχή 
της διαφορετικότητας, ικανότητα συνύπαρξης με ανθρώπους από 
διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, ευαισθησία, αλληλεγγύη, 
υπευθυνότητα, ανεκτικότητα,  πολιτειότητα 
Δεξιότητες μάθησης: Δημιουργικότητα, επικοινωνία, κριτική σκέψη, 
συνεργασία 
Δεξιότητες του νου: ικανότητα επίλυσης προβλήματος, μελέτη περίπτωσης, 
κατασκευές, παιχνίδια, ρουτίνες σκέψης 
Δεξιότητες της τεχνολογίας: ψηφιακός γραμματισμός 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Εργαστήριο Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

• Οι μαθητές  

• να αναπτύξουν  

ενδιαφέρον και θέληση 

να ασχοληθούν με το 

θέμα των Δικαιωμάτων 

των παιδιών. 

• να προβληματιστούν, 

να εκφράσουν τις 

προσωπικές απόψεις 

τους, να αναπτύξουν 

ικανότητες συνεργασίας 

και δημιουργικότητα. 

1. Τι γνωρίζουμε για τα 

Δικαιώματα των παιδιών 

  

 

• Η νηπιαγωγός διαβάζει στα 

παιδιά το βιβλίο «Τα δικαιώματα 

των παιδιών» της Unicef από το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Σχολεία Υπερασπιστές των 

Παιδιών. Διατύπωση απόψεων 

από τα παιδιά σχετικά με τα 

δικαιώματά τους.   

• Ομαδική κατασκευή του 

σάκου της μάγισσας της ιστορίας 

του βιβλίου που περιείχε τα 

δικαιώματα των παιδιών. Τα 

παιδιά ζωγραφίζουν και γράφουν 

τα δικαιώματα.  

• Κάθε παιδί κολλάει στα 

πέταλα ενός λουλουδιού τα 

δικαιώματα που εκείνο θεωρεί 

πιο σημαντικά ότι πρέπει να 

έχουν όλα τα παιδιά. 
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Οι μαθητές: 

• Να περιγράψουν τα 

πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά των 

παιδιών από 

διαφορετικές περιοχές 

της γης και ποια 

δικαιώματα στερούνται. 

• Να συζητήσουν, να 

εκφράσουν την άποψή 

τους σχετικά με το θέμα 

της ισότητας, να 

παρατηρήσουν, να 

σκεφτούν και να 

αναρωτηθούν για 

ποιους λόγους κάποια 

παιδιά στερούνται τα 

βασικά δικαιώματά 

τους και να 

αναζητήσουν λύσεις. 

• Να αποδέχονται τη 

διαφορετικότητα. 

• Να εξοικειωθούν με τη 

χρήση ψηφιακών 

εργαλείων μέσω 

παιχνιδιών. 

2. Ισότητα  

  

• Προβολή βίντεο της Unicef 

που παρουσιάζει τον τρόπο ζωής 

και τα διαφορετικά πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά παιδιών από 

διαφορετικά μέρη της γης. 

•  Προβληματισμός και 

ανταλλαγή απόψεων με αφορμή 

το βίντεο σχετικά με το ότι όλα τα 

παιδιά στον κόσμο έχουν τα ίδια 

δικαιώματα και είναι ίσα.  

• Άσκηση αντιστοίχισης 

εικόνων που δείχνουν παιδιά σε 

προβληματικές καταστάσεις που 

χρειάζονται νερό, φαγητό, σπίτι, 

κ.α.  με εικόνες που δείχνουν τα 

δικαιώματα που στερούνται. 

• Διαβάσαμε ένα ποίημα 

που είχε γράψει ένα μικρό παιδί 

από την Αφρική και στη συνέχεια 

τα παιδιά το εικονογράφησαν. 

Οι μαθητές: 

• Να γνωρίσουν τα παιδιά 

– πρόσφυγες. 

• Να ευαισθητοποιηθούν 

για το θέμα των παιδιών 

– πρόσφυγων, να 

αναπτύξουν 

ενσυναίσθηση και 

αλληλεγγύη. 

• Να επικοινωνήσουν 

τηρώντας τους κανόνες 

του διαλόγου και να 

καλλιεργήσουν την 

κριτική σκέψη τους. 

3. Τα παιδιά – πρόσφυγες. 

  

 

• H  νηπιαγωγός διαβάζει το 

βιβλίο της Unicef 

«Αποστολή ειρήνη!» που 

αναφέρεται στην ιστορία 

δυο παιδιών προσφύγων 

και το ταξίδι τους.  

• Συζήτηση με αφορμή το 

βιβλίο για τα δικαιώματα 

που στερούνται τα παιδιά 

στις πατρίδες τους λόγω 

του πολέμου και 

αναγκάζονται να φύγουν 

ως πρόσφυγες και ποια 

δικαιώματα πρέπει να 

καλύπτουν οι χώρες 

υποδοχής τους. 

• Φύλλο εργασίας όπου τα 

παιδιά κόβουν εικόνες με 

τα δικαιώματα και τις 

2 

3 



 
 3 

 

κολλούν δίπλα στην 

αντίστοιχη λέξη. 

 

Οι μαθητές: 

 

• Να αναπτύξουν κριτική 

σκέψη. 

• Να συνεργαστούν, να 

ανταλλάξουν απόψεις 

για την υλοποίηση μιας 

εργασίας που τους έχει 

ανατεθεί, να 

εντοπίσουν το υλικό 

τους και να 

αποφασίσουν από 

κοινού ποιο υλικό θα 

χρησιμοποιήσουν στην 

εργασία τους. 

• Να εξοικειωθούν με την 

αναζήτηση 

πληροφοριών και 

εικόνων στο διαδίκτυο 

και την εκτύπωσή του. 

4. Ομαδοποίηση των 

Δικαιωμάτων των παιδιών 

  

 

• Συζήτηση με τα παιδιά και 

ομαδοποίηση των 

δικαιωμάτων των παιδιών 

ανάλογα με τις ανάγκες 

τους που ικανοποιούνται. 

• Διαχωρισμός των παιδιών 

σε τέσσερις ομάδες. Κάθε 

ομάδα αναλαμβάνει να 

αναζητήσει στο διαδίκτυο 

εικόνες που παρουσιάζουν 

δικαιώματα παιδιών ανά 

κατηγορία: επιβίωσης, 

προστασίας, ανάπτυξης και 

συμμετοχής. 

• Κάθε ομάδα εκτυπώνει και 

κολλάει τις εικόνες που 

βρήκε σε χαρτόνι και 

παρουσιάζει την εργασία 

της στο σύνολο της 

ομάδας. 

 

Οι μαθητές: 

• Να εκφράσουν τις 

απόψεις τους και να 

ευαισθητοποιηθούν για 

τα παιδιά του πολέμου 

στην Ουκρανία. 

• Να αναπτύξουν κριτική 

σκέψη και 

δημιουργικότητα. 

• Να προτείνουν ιδέες για 

την υλοποίηση ενός 

ομαδικού έργου, να 

επιλέξουν από μια 

ποικιλία ιδεών και να 

αποφασίσουν ποια θα 

υλοποιήσουν. 

5. Σκυταλοδρομία ειρήνης 

  

• Συζήτηση για το τι 

γνωρίζουν οι μαθητές για 

τον πόλεμο στην 

Ουκρανία και τις 

επιπτώσεις στη ζωή των 

παιδιών που ζουν εκεί. 

• Παρουσίαση της δράσης 

Σκυταλοδρομία  Ειρήνης 

που  διοργάνωσε το 

τμήμα Πολιτιστικών 

Θεμάτων της Διεύθυνσης 

πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Αττικής. Συζήτηση και 

λήψη απόφασης για τη 

συμμετοχή του σχολείου 

μας στη δράση. 
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• Να συνεργαστούν και 

να μοιράσουν ρόλους 

και καθήκοντα για τη 

δημιουργία ενός 

συλλογικού έργου. 

 

 

 

 

• Διατύπωση ιδεών για το 

περιεχόμενο της αφίσας 

και λήψη απόφασης. 

• Διαχωρισμός σε ομάδες 

και κατανομή εργασιών. 

Ποια παιδιά θα 

ζωγραφίσουν τη γη σε 

χαρτόνι, ποια θα 

γράψουν το μήνυμα και 

ποια θα ζωγραφίσουν τα 

παιδιά γύρω από τη γη να 

κρατούν ένα μπαλόνι. 

Κάθε παιδί επιλέγει ένα 

δικαίωμα που θα γράψει 

στο μπαλόνι του. 

• Φωτογράφιση της 

αφίσας και ανάρτησή της 

στον ψηφιακό πίνακα 

padlet   

Διασχολική Δράση – 

Σκυταλοδρομία Ειρήνης 

(padlet.com) 

Οι μαθητές : 

• Να γνωρίσουν τη 

Σύμβαση των 

Δικαιωμάτων του 

παιδιού. 

• Να γνωρίσουν το έργο 

Διεθνών Οργανισμών 

για την φροντίδα 

παιδιών στον κόσμο 

που στερούνται 

βασικών δικαιωμάτων 

τους. 

• Να αναπτύξουν κριτική 

σκέψη. 

• Να αναπτύξουν 

κοινωνική ευαισθησία, 

ενσυναίσθηση και  

αλληλεγγύη. 

 

6. Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων 

του παιδιού. 

  

• Η νηπιαγωγός διάβασε στα 

παιδιά το βιβλίο «Η 

ιστορία του Μπλουμ». που 

αναφέρεται στη Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του 

παιδιού. Συζήτηση με 

αφορμή το βιβλίο. 

• Παρουσίαση της Σύμβασης 

των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού 

εικονογραφημένης. 

Συζήτηση για τα 

Δικαιώματα που 

περιλαμβάνει. 

• Κάθε παιδί επιλέγει ένα 

δικαίωμα από την 

Σύμβαση και το 

ζωγραφίζει. Στη συνέχεια 

το κολλάει σε χαρτόνι και 

τα αναρτούμε στην τάξη. 

 
, πόσο  
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Οι μαθητές: 

• Να αναπτύξουν κριτική 

σκέψη. 

• Να υιοθετήσουν στάσεις 

αποδοχής της 

διαφορετικότητας. 

• Να αναπτύξουν 

ικανότητες συνύπαρξης 

με ανθρώπους από 

διαφορετικά πολιτισμικά 

υπόβαθρα. 

• Να αναπτύξουν 

κοινωνική 

ενσυναίσθηση. 

• Να γνωρίσουν τις αρχές 

της ισότητας και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. 

• Να κάνουν δημιουργικές 

συγκρίσεις, να 

αναστοχαστούν και να 

καταλήξουν σε 

συμπεράσματα.  

• Να αξιοποιήσουν το 

ψηφιακό εργαλείο 

εννοιολογικής 

χαρτογράφησης coggle 

it.  

7. Αξιολόγηση 

  

• Κατασκευή ομαδικών 

αφισών με τα Δικαιώματα 

των Παιδιών. 

• Εννοιολογική 

χαρτογράφηση των 

νεοαποκτηθεισών γνώσεών 

τους. 

• Σύγκριση του σάκου με τα 

δικαιώματα που είχαν 

κατασκευάσει στην αρχή  

και του τελικού 

εννοιολογικού χάρτη και να 

εντοπίσουν ποια 

δικαιώματα προστέθηκαν. 
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Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις 

 

• Bίντεο της Unicef από το πρόγραμμα Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών. 

 

• Βιβλία: Unicef, «Τα δικαιώματα των παιδιών» 

              Unicef, «Aποστολή ειρήνη» 

              Unicef, «Η ιστορία του Μπλουμ» 

              Susan Fountain, Δικαίωμα μου! Ένας πρακτικός οδηγός για να μάθουμε για τη Σύμβαση  για τα                           

Δικαιώματα του Παιδιού, Τμήμα Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη, UNICEF Ν. Υόρκης 

• Ποίημα γραμμένο από ένα παιδί από την Αφρική που προτάθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως το καλύτερο 

ποίημα του 2006. 

• Η διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης google 

• Το ψηφιακό εργαλείο coggle it 

• To ψηφιακό εργαλείο αντιστοίχισης στην πλατφόρμα wordwall.net 

• O ψηφιακός πίνακας padlet https://padlet.com/ckouraki1/hnqceili3s28e3be  

               

 

 

 
 - 
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