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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2020-21 

Σχολείο: 
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 

 

Τάξη: 
ΠΡΟΝΗ ΠΙΑ- ΝΗΠΙΑ 

 

Τμήμα: 
ΤΜΗΜΑ 2 

 

Αριθμός μαθητών: 
20 

 
Συνολικός αριθμός 
εκπαιδευτικών που 
συνεργάζονται: 

1 

 

Στοιχεία 
εκπαιδευτικών 
(Ονομ/νυμο, 
Ειδικότητα): 

ΦΡΑΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
(ανάγκες μαθητών/τριών, όραμα σχολείου) 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ 
 

Β1. Σχέδιο Δράσης του Τμήματος - Θεματικός Κύκλος «Ζω καλύτερα-Ευ ζην» 
 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ. 2 
 

 

 

 

Θεματικός Κύκλος: 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων: Ο δικός μας τίτλος: 

 
 
 

 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 

Αναφορά σε: 
 
Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 
 
Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και την (τις) επιμέρους θεματική 
(-κες) ενότητα (-τες) 
 
Γ) τους στόχους που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών 
των γνωστικών αντικειμένων (προαιρετικά) 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα αναπτύξουμε με τους 
μαθητές/μαθήτριές μας αξιοποιώντας την ταυτότητα του εκάστοτε προγράμματος 

Εργαστήριο 2  

Εργαστήριο 3  

Εργαστήριο 4  

Εργαστήριο 5  

Εργαστήριο 6  

Εργαστήριο 7  

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) 
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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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Β2. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Φροντίζω το Περιβάλλον-Περιβάλλον» 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ. 2 
 

 

 

 

Θεματικός Κύκλος: 
Φροντίζω το Περιβάλλον 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα/Υποενότητα: 
……………………………………………………………………………… 

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων 
……………………………………….. 

Ο δικός μας τίτλος … 
 

                                 ΠΡΟΣΕΧΩ ΛΙΓΑΚΙ, 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ 
 
 
 

 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 

Στόχοι προγράμματος 

 
Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα – 4Cs 

(συνεργασία, κριτική σκέψη, επικοινωνία,  
δημιουργικότητα) 
Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής 

κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση και ευαισθησία,προσαρμοστικότητα, 

υπευθυνότητα

Δεξιότητες της τεχνολογίας 

δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένουσε έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα)

Δεξιότητες του νου 

στρατηγική σκέψη , πλάγια σκέψη, ρουτίνες σκέψης, αναστοχασμός) 

 
 Ορθολογική χρήση του νερού 

 Κοινωνική ευαισθησία 

 Κριτική σκέψη 

 Επικοινωνία 

 Επίλυση προβλημάτων 

 Συμμετοχή σε συζητήσεις 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 1ου εργαστηρίου                    
 
Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες του 21ου αιώνα – 4Cs 
(συνεργασία, κριτική  σκέψη, δημιουργικότητα και επικοινωνία). 
 

 Να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού 
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Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 2ου εργαστηρίου                    
 
 
 
Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες του 21ου αιώνα – 4Cs 
(συνεργασία, κριτική  σκέψη, δημιουργικότητα και επικοινωνία). 
 

 Να καταγράψουμε σε ιδεοθύελλα τι γνωρίζουν για τη χρήση του νερού 

 Να κατανοήσουν την αξία του νερού. 

 Να ευαισθητοποιηθούν στην ορθολογική χρήση του νερού 
 
 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 3ου εργαστηρίου                          
Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες του 21ου αιώνα – 4Cs 
(συνεργασία, κριτική  σκέψη, δημιουργικότητα και επικοινωνία). 

 

 Να κατανοησουν τις συνεπειες από την αλόγιστη χρήση του 
νερού.        

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις.                                                                       

 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 

 Να μπορούν να αντιλαμβάνονται-κατανοούν αυτό που βλέπουν 
και να βγάζουν συμπεράσματα 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 4ου εργαστηρίου                          
Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες του 21ου αιώνα – 4Cs 
(συνεργασία, κριτική  σκέψη, δημιουργικότητα και επικοινωνία). 
 

 Να εκφραστουν δημιουργικά μέσω του υπολογιστή 

 Να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τα δημιουργήματά τους 
 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 5ου εργαστηρίου                          
Να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση των μαθητών ώστε να κατανοούν πώς 
το νερό είναι για όλους και θα πρέπει να το εξοικονομούν και όχι να το 
σπαταλούν 
Αξιολόγηση/Αναστοχασμός 
 

 Learningapps, κάνουμε αντιστοίχιση τον κύκλο του νερού 

 Να εντοπίσουμε που μπορούμε να βρούμε το νερό 

 Με ιδεοθύελλα καταγράφουμε τι άλλαξε στις πεποιθήσεις των 
παιδιών μετά από το εργαστήριο 

 

 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 
Ο κύκλος του νερού 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 
Ακούνε το παραμυθοτράγουδο του Ζουγανέλη και το δραματοποιούμε 
<<Από πού΄σαι ποταμάκι>> 
(Ζαχαρίας Παπαντωνίου) 
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  
Διαβάζουμε το βιβλίο <<Η ιστορία του νερού>> και παίζουμε με τις λέξεις, 
φτιάχνοντας σύνθετες και παράγωγες λέξεις 
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   6 διδακτικές ώρες 

 
ΤΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  
Δραματοποιούν <<το ταξίδι της σταγόνας>> 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 
Βάζουν στη σειρά τις εικόνες από τον κύκλο του νερού, τις ζωγραφίζουμε και 
τις κολλάμε στο φύλλο εργασίας  
 
 

Εργαστήριο 2 
Η αξία του νερού στη φύση 
και στη ζωή μας. 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  
Παρακολουθούν τον Σταγονoύλη της ΕΥΔΑΠ και φτιάχνουν το vok της 
σταγόνας ως μασκώτ. 
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 
Ακούνε ήχους νερού και κινούνται ελεύθερα όπως αισθανόνται 
 
ΤΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 
Βλέπουν  το παραμύθι <<Οι σταγόνες>> και ζωγραφίζουν αυτό που τους έκανε 
μεγαλύτερη εντύπωση  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 
Ιδεοθύελλα:πού και πότε χρησιμοποιούμε το νερό (πλύσιμο χεριών, πόση, 
φαγητό, πλύσιμο ρούχων, ζωγραφική με νερομπογιές...) 
 

 
Εργαστήριο 3 
Η σπατάλη του νερού  

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 
Βλέπουν εικόνες για την λειψυδρία και γίνεται συζήτηση για τις συνέπειες της 
έλλειψης  νερού στη φύση, στον άνθρωπο, στα ζώα και στα φυτά. 
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  
Πείραμα: αν στάζει η βρύση ,πόσο νερό χάνεται σε 10 λεπτά, σε 30 λεπτά, σε 1 
ώρα; 
 
ΤΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  
Πείραμα: κάνουμε τρύπες σ΄ένα πλαστικό μπουκάλι και βλέπουμε πώς 
κατεβαίνει η στάθμη του νερού 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  
Συζήτηση για τον τρόπο που σπαταλάμε το νερό στην καθημερινότητά μας 

 
Εργαστήριο 4 
Το πιγκουινάκι ζωγραφίζει 
 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  
Στο tux paint τα παιδιά σε ομάδες ζωγραφίζουν μια αφίσσα με τους 
κανόνες για την εξοικονόμηση του νερού  
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  
Ένα παιδί κάνει παντομίμα τους κανόνες και τα υπόλοιπα προσπαθούν 
να τους μαντέψουν  
 

Εργαστήριο 5 
 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  
Learningapps: ο κύκλος του νερού-αντιστοίχιση 
                        Πού βρίσκεται το νερό; Αντιστοίχιση 
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ  
Ιδεοθύελλα: πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε το νερό για να μην το 
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σπαταλάμε; Σύγκριση της αρχικής ιδεοθύελλας με την τελική και 
εξαγωγή συμπερασμάτων 

Εργαστήριο 6  

Εργαστήριο 7  

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)                                                                         
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
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Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το πρόγραμμά 
μας 

Επίσκεψη από την πυροσβεστική 

Τελικά προϊόντα που 
παρήχθησαν από τους/τις 
μαθητές/τριες κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων 

Φυλλα εργασίας για τον κύκλο του νερού 

 

  

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία που παρήχθησαν 
από τους/τις μαθητές/τριες 
κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

Αφίσσα για τους κανόνες εξοικονόμησης του νερού 

Αφίσσα για τον κύκλο του νερού 

Αξιολόγηση - Αναστοχασμός 
πάνω στην υλοποίηση 

Ατομικό φύλλο ανοιχτής συνέντευξης <<πώς μπορώ να κάνω οικονομία στο νερό;>> 

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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Β3. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Ενδιαφέρω και Ενεργώ-Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη» 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 

Σελ. 2 
 

 

 

 

Θεματικός Κύκλος: 

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: 
      
Ανθρώπινα Δικαιώματα 
………………………………………………………………………………………….. 

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων 
……………………………………….. 

Ο δικός μας τίτλος 
 

<<ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΥΑ 
ΠΟΛΛΑ.>> 

 
 
 
 

 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 

Στόχοι προγράμματος 

 
Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα – 4Cs 

(συνεργασία, κριτική σκέψη, επικοινωνία,  
δημιουργικότητα) 
Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής 

κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση και ευαισθησία,προσαρμοστικότητα, 

υπευθυνότητα

Δεξιότητες της τεχνολογίας 

δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένουσε έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα)

Δεξιότητες του νου 

στρατηγική σκέψη , πλάγια σκέψη, ρουτίνες σκέψης, αναστοχασμός) 

 
 

 Δικαιώματα του Παιδιού 

 Αλληλοσεβασμός και συνεργασία 

 Αντιμετώπιση διακρίσεων 

 Κοινωνική ευαισθησία 

 Κριτικη σκέψη 

 επικοινωνία 

 επίλυση προβλήματων 
 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 1ου εργαστηρίου 

 
Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες του 21ου αιώνα – 4Cs 
(συνεργασία, κριτική  σκέψη, δημιουργικότητα και επικοινωνία). 

Να αναγνωρίζουν προσωπικά τους χαρακτηριστικά , απόψεις και 
επιλογές. 
 



19 

 

 

Να συντονιστεί  βιωματικά η ομάδα σε κοινό ρυθμό.  

Να αναπτυχθεί οικειότητα με σκοπό τη συσπείρωση της ομάδα 
 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 2ου εργαστηρίου 



Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (4Cs). 
Να επαναλάβουν τη σημασία ύπαρξης κανόνωνκαι οριοθέτησης της 
συμπεριφοράς τους για την αρμονική συνύπαρξη με την ευκαιρία της 
άφιξης ενός καινούριου μαθητή από μεταγραφή από άλλο σχολείο. 

Να σχολιάζουν, να συζητούν και να καταγράφουν αποδεκτούς 
τρόπους επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από τη μη τήρηση 
των κανόνων. 

Να κατανοήσουν ότι τα μέλη μιας ομάδας αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στο να τηρούν πάντα τους κανόνες 
   . 
 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 3ου εργαστηρίου 

 
Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (4Cs). 

Να κατανοήσουν ότι για την ένταξη στην ομάδα χρειάζεται χρόνος και 
υπομονή. 

Να συνειδητοποιήσουν ότι οι  ενέργειες  έχουν και συνέπειες . 

Να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν στο οικογενειακό περιβάλλον 
τρόπους συμεριφοράς που αποφάσισαν και υιοθέτησαν  στο σχολικό 
χώρο.  
 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 4ου εργαστηρίου 
 

Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (4Cs). 

Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα συναισθήματα των ηρώων. 

Να κατανοήσουν έννοιες και συναισθήματα που συνδέονται με τις 
αξίες της φιλίας. 

Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην φιλία  και να  
συνειδητοποιήσουν ότι οι αξίες αυτές είναι απαραίτητα στοιχεία για μία 
ομαλή και ευτυχισμένη κοινωνική ζωή. 
  
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 5ου εργαστηρίου 

Να  κατανοήσουν έννοιες και συναισθήματα που συνδέονται με τις 
αξίες  συνεργασίας. 

Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην  συνεργασία και να  
συνειδητοποιήσουν ότι οι αξίες αυτές είναι απαραίτητα στοιχεία για μία 
ομαλή και ευτυχισμένη κοινωνική ζωή. 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 6ου εργαστηρίου 

Να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση των μαθητών ώστε να κατανοούν πώς 
αισθάνονται άτομα που  δεν ανήκουν σε μη προνομιούχες ομάδες.  
 
Αξιολόγηση/Αναστοχασμός 
Διαδραστικά παιχνίδιαστο learningapps.org 
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Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 
 
 

 ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ 
ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΙ 
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ………….. 
 
   
3 Διδακτικές ώρες 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 

 Ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν στα πέταλα ενός λουλουδιού το 
αγαπημένο τους παιχνίδι, φαγητό, χρώμα, φίλο και το παρουσιάζουν στην 
ολομέλεια. 
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΣ:τα παιδιά σε ένα χαρτί ζωγραφίζουν τον εαυτό τους, 
στη συνέχεια η νηπιαγωγός δείχνει την κάθε ζωγραφιά και όλοι μαζί 
καλούνται να βρουν ποιανού είναι η προσωπογραφία 
 
ΤΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

 Ξεκινώ μόνος αποκτώ παρέα:ψυχοκινητικές δραστηριότητες που 
ξεκινάνε από ατομικές και στη συνέχεια σχηματίζονται τυχαίες ομάδες 
δύο,τρίων,τεσσάρων παιδιών και εν τέλει καταλήγουν στην ομάδα.(ΑΠΟ 
ΒΑΡΚΟΥΛΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΑΣΤΕΡΙΑ/ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΟΜΑΔΙΚΟΣ/ΚΥΚΛΟΣ ΜΙΚΡΟΣ -ΜΕΓΑΛΟΣ/ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΑΝΑ ΔΥΑΔΕΣ ΚΑΙ 
ΤΡΙΑΔΕΣ……...)   
 
 
 

Εργαστήριο 2 
 
 

 Η ΠΑΡΕΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ 
 

3 Διδακτικές ώρες 

 
ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Το άτακτο βατραχάκι  επισκέπτεται  την τάξη μας. Ένα βατραχάκι 
γαντόκουκλα έρχεται στην τάξη και την κάνει άνω κάτω . Ενθαρρύνουμε 
τα παιδιά  να βρουν τρόπους-κανόνες ώστε ο επισκέπτης μας να κάτσει 
στην παρεούλα μας, να ακούει και να συμμετέχει σε αυτά που 

κάνουμε,χωρίς να ενοχλεί.  
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 
 

Δείχνουμε στα παιδιά δύο εικόνες . Στην πρώτη απεικονίζονται δύο 
παιδιά κατά τη διάρκεια παιχνιδιού, με αποδεκτή συμπεριφορά και στην 
δεύτερη με μη αποδεκτή. Τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν τις 
προτάσεις που ξεκινούν: Βλέπω-Αισθάνομαι- Σκέφτομαι  και να 
απαντήσουν στην ερώτηση «Σε ποια εικόνα θα ήθελες να είσαι ήρωας;»  
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Εργαστήριο 3 
 

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

 
 
 
 
 

2 Διδακτικές ώρες 

 

 
ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Διαβάζουμε το παραμύθι το ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ από τη σειρά για τα 
δικαιώματα του παιδιού. Τα παιδιά κάνουν προβλέψεις για την έκβαση 
της ιστορίας  και εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα.  
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

 Φτιάχνουμε αφίσσα με τα δικαιώματα των παιδιών σύμφωνα με τις 
αρχές διακήρυξης των δικαιωμάτων του παιδιού. 
 
 
  

Εργαστήριο 4 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΕΑ 
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΙΟ 
ΠΟΛΛΑ 
 

 
 
 
 
 
 

3 Διδακτικές ώρες 

 
ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Η εχθρόπιτα. . "Headlines" (Τίτλοι): Παρουσιάζουμε στα παιδιά τον τίτλο 

του βίντεο «εχθρόπιτα» και τα ρωτάμε τι πιστεύουν ότι θα δούμε στο βίντεο 

αυτό.  
Παρακολουθούν το βίντεο. Ακολουθεί αναδιήγηση της ιστορίας με 
ερωτήσεις, συζήτηση και κατάθεση εντυπώσεων και απόψεων στην 
ολομέλεια.  

 
 ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Τα παιδιά στο video έγιναν φίλοι. Τι σημαίνει αυτό; Τι είναι φιλία; 
Καταγραφή απόψεων.  


ΤΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Αν φτιάχναμε μία φιλόπιτα τι συστατικά θα βάζαμε;  

Ρουτίνα σκέψης Σύμβολο-Χρώμα-Εικόνα «ΦΙΛΟΠΙΤΑ»  
 

Εργαστήριο 5 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΙΑ 
ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 Διδακτικές ώρες 

 ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 
 

Τα παιδιά ερωτούνται για τη λέξη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ . Καταγραφή απαντήσεων.  

Συνεργασία και φιλία είναι το ίδιο; Κατάθεση και ανταλλαγή απόψεων. 
Σύγκριση  των δύο εννοιών. Εντοπίζουμε ομοιότητες και διαφορές. 

ΚΥΒΟΙ  ThankYouX. Δημιουργούμε τους δικούς μας κύβους για τη 
συνεργασία. 
 
 ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Παρακουλουθούν τα βίντεο 
https://www.youtube.com/watch?v=6fbE52YDEjU&t=3s&ab_channel=In
houseIncorporation  
 

Διήγηση από τα παιδιά της ιστορίας , σχολιασμός, συμπεράσματα  
https://youtu.be/o0tuB5_Rvjs 
Δημιουργούμε την συνθήκη που είδαμε στο βίντεο και προσπαθεί αρχικά 
ο καθένας μόνος του να πετύχει το ζητούμενο. Θα τα καταφέρει μόνος του 
ή  χρειάζεται συνεργάτη; Ατομική κατασκευή που την παίρνουν στο σπίτι 
για να παίξουν συνεργατικά με άλλα μέλη της οικογένειας. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6fbE52YDEjU&t=3s&ab_channel=InhouseIncorporation
https://www.youtube.com/watch?v=6fbE52YDEjU&t=3s&ab_channel=InhouseIncorporation
https://youtu.be/o0tuB5_Rvjs
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Εργαστήριο 6 
 
 
 
 

ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ 

 
 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

 Παρουσιάζουμε μία εικόνα με δύο χαρούμενα παιδάκια που 
αγκαλιάζονται. Περιγραφή εικόνας, έκφραση απόψεων, σκέψεων, 
συναισθημάτων. Παρουσίαση εικόνων με παιδιά που καταπατούνται τα 
δικαιώματά τους (κακοποίηση, έλλειψη καθαριότητας και τροφής, 
παιδική εργασία και εκμετάλλευση). Παρατήρηση, περιγραφή, έκφραση 
συναισθημάτων που δημιουργούνται, προσπάθεια κατανόησης 
συναισθημάτων των εικονιζόμενων . 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

.Παρακολούθηση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού βίντεου και 
φωτογραφίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  
 

ΤΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

Δημιουργία αφίσας για τα δικαιώματα. Παίζουμε και ζωγραφίζουμε τα 
δικαιώματά μας. 


Εργαστήριο 7 

 
ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ 

 Παρακολουθούμε το βίντεο «Τα δικαιώματα των παιδιών» 
https://www.youtube.com/watch?v=LTWczvJzSlQ&ab_channel=%CE%97%
CF%81%CF%8E%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%8D
%CE%BB%CE%BF%CF%85. Ακολουθεί αναδιήγηση, στοιχεία που μας 
έκαναν εντύπωση, κατάθεση απόψεων και 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) 
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

https://www.youtube.com/watch?v=LTWczvJzSlQ&ab_channel=%CE%97%CF%81%CF%8E%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://www.youtube.com/watch?v=LTWczvJzSlQ&ab_channel=%CE%97%CF%81%CF%8E%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://www.youtube.com/watch?v=LTWczvJzSlQ&ab_channel=%CE%97%CF%81%CF%8E%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
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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 

ΑΦΙΣΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 
ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 
ΚΥΒΟΙ  ThankYouX 
 

Αξιολόγηση - Αναστοχασμός 
πάνω στην υλοποίηση 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: «ΠΩΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΙ; ΠΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΙ ΕΓΩ ΣΤΟΥΣ 
ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ;» 
 

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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Β4. Σχέδιο Δράσης του Τμήματος - Θεματικός Κύκλος «Δημιουργώ και Καινοτομώ- 

Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία 
 
 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 

Σελ. 2 
 

 

 

 

Θεματικός Κύκλος: 
Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία 
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων 
……………………………………….. 

Ο δικός μας τίτλος 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

ΧΘΕΣ………ΣΗΜΕΡΑ………ΑΥΡΙΟ… 

 
 
 

 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 

Στόχοι προγράμματος 

 
Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα – 4Cs 

(συνεργασία, κριτική σκέψη, επικοινωνία,  
δημιουργικότητα) 
Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής 

κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση και ευαισθησία,προσαρμοστικότητα, 

υπευθυνότητα

Δεξιότητες της τεχνολογίας 

δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένουσε έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα)

Δεξιότητες του νου 

στρατηγική σκέψη , πλάγια σκέψη, ρουτίνες σκέψης, αναστοχασμός) 
 

 Γνωριμία με τα επαγγέλματα του παρελθόντος, του 
παροντος και του μέλλοντος                                                          

 Αλληλοσεβασμός και συνεργασία 

 Αντιμετώπιση διακρίσεων 

 Κοινωνική ευαισθησία 

 Κριτικη σκέψη 

 Επικοινωνία 

 
      
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 1ου εργαστηρίου  
  

 Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες του 21ου αιώνα – 
4Cs (συνεργασία, κριτική  σκέψη, δημιουργικότητα και 
επικοινωνία) 

 Να κατανοήσουν την αξία των συμμαθητών και συμμαθητριών τους ως 
συνεργατών  

 Να συνεργαστούν και να μετασχηματίσουν τα προσωπικά τους 
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βιώματα μέσα από βιωματικές ασκήσεις        
 

 Να έχουν μία πρώτη προσέγγιση του θέματος με τη βοήθεια                   
σχετικών βιβλίων 
 

 Να συζητήσουν στην ολομέλεια για τα επαγγέλματα που γνωρίζουν 
ακολουθώντας τους κανόνες του διαλόγου 
 

 Να καταγραφούν οι απόψεις και οι γνώσεις των παιδιών και να  
διαμορφωθεί ο Εννοιολογικός Χάρτης του θέματος 

 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 2ου εργαστηρίου  
 

 

 Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες του 21ου αιώνα – 
4Cs (συνεργασία, κριτική  σκέψη, δημιουργικότητα και 
επικοινωνία) 

 Να συζητήσουν στην ολομέλεια για το αγαπημένο τους επάγγελμα 
ακολουθώντας τους κανόνες του διαλόγου 

 
 Να παρατηρούν, να συγκρίνουν και να διαχειρίζονται κάθε νέα 

πληροφορία με δημιουργικό τρόπο. 
 

 Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών σχετικά με το υπό 
διαπραγμάτευση θέμα. 
 

 Αποτύπωση των σκέψεων των παιδιών σε φύλλα εργασίας 
 
 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 3ου εργαστηρίου 
 

 Να αποκτήσουν γνώσεις ρομποτικής για να καθοδηγήσουν το 
ρομποτάκι niko, δίνοντας κάθε φορά σωστές οδηγίες. 

 
 Nα προβούν με την καθοδήγηση και υποστήριξη του/της νηπιαγωγού 

σε οργανωτική, αναλυτική και παραγωγική επεξεργασία των 
συλλεγμένων δεδομένων της θεματικής ενότητας. 

 
 Nα έχουν επίγνωση, παρακολούθηση και έλεγχο της σκέψης τους. 

 

 Nα κατανοήσουν τον ρόλο της ομάδας και την αξία της συνεργασίας 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 4ου εργαστηρίου 
 

 Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες του 21ου αιώνα – 
4Cs (συνεργασία, κριτική  σκέψη, δημιουργικότητα και 
επικοινωνία) 
 

 Nα κατανοήσουν την αξία των συμμαθητών και συμμαθητριών τους ως 
συνεργατών 

 

 Nα συνεργαστούν 
 

 να μετασχηματίσουν τα προσωπικά τους βιώματα 
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Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 5ου εργαστηρίου 

 
 

 Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τις δεξιότητες του 21ου αιώνα – 
4Cs (συνεργασία, κριτική  σκέψη, δημιουργικότητα και 
επικοινωνία) 
 

 Nα μάθουν πώς να αξιοποιούν τα κατάλληλα μέσα, ώστε να 
επικοινωνούν την οπτική τους και τη γνώμη τους στην ομάδα 
 

 Nα ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν την αξία των συμμαθητών τους 
ως συνεργατών 
     

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 
ΤΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΝΕΙ; 
 
   3 διδακτικές ώρες 
 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 

 Τα παιδιά παίζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι όπου θα πρέπει να 
συνεργαστούν ώστε να ταιριάξουν τις δύο εικόνες που αφορούν 
το κάθε επάγγελμα. 

 
ΔΕΥΤΕΡΗ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 

 Τα παιδιά συζητούν για τη χρησιμότητα των επαγγελμάτων και 
για τους λόγους που αυτά είναι απαραίτητα στην κοινωνία. 

 
ΤΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 

 Ιδεοθύελλα:Καταγράφουμε τα επαγγέλματα τα οποία γνωρίζουν 
τα παιδιά και συζητάμε γι΄αυτά. 

 
 

Εργαστήριο 2 
ΟΤΑΝ ΛΙΓΟ ΜΕΓΑΛΩΣΩ... 
 
4 διδακτικές ώρες 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 

 Τα παιδιά συζητούν για το αγαπημένο τους επάγγελμα. 
 

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 

 Φτιάχνουν φιγούρες με το επάγγελμα που προτιμούν και το 
παρουσιάζουν. 

 

 ΤΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ:Παίζουν ψηφιακά παιχνίδια για τα 
επαγγέλματα -learningapps 

 

 ΤΕΤΕΡΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ:SWAY που αφορα τα επαγγέλματα 
 

Εργαστήριο 3 
Ο NIKO ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ 
 
2 διδακτικές ώρες 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 

 Τα παιδιά διαμορφώνουν ένα πλέγμα και στα τετράγωνά του 
κολλάνε εικόνες απο διάφορα επαγγέλματα για τα οποία εχουμε 
συζητήσει στην τάξη. 

 
ΔΕΥΤΕΡΗ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 

 Τα παιδιά καλούνται να προγραμματίσουν το niko, το ρομποτάκι 
μας, πάνω στα τετράγωνα των επαγγελμάτων. 
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Εργαστήριο 4 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ 
 
 
3 διδακτικές ώρες 
 
 

ΠΡΩΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 

 Παρουσιάζουμε τα παλια επαγγέλματα μέσα από πίνακες 
αναφοράς όπου τα παιδιά καλούνται να υποθέσουν τι 
επάγγελμα κάνουν οι εικονιζόμενοι και πως μπορεί να 
ονομάζονται. 

 
ΔΕΥΤΕΡΗ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 

 <<Ο νερουλάς και το πιθάρι >>:διαβάζουμε τον κινέζικο μύθο και 
βλέπουμε το αντίστοιχο βίντεο. 

 
ΤΡΙΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 

 Τα παιδιά διηγούνται την ιστορία βλέποντας τις εικόνες και 
ζωγραφίζουν αυτό που τους άρεσε περισσότερο. 

Εργαστήριο 5 
ΤΟΤΕ ΝΟΜΙΖΑ ,ΤΩΡΑ ΞΕΡΩ 
 
2 διδακτικές ώρες 
 
 

ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 
 Οι μαθητές αποτιμούν το πρόγραμμα και την ολοκλήρωση του 4ου 

θεματικού κύκλου, ξεκινώντας με αυτά που γνώριζαν στην αρχή σε 
αντιπαραβολή με όσα έχουν κατακτήσει με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος. Συγκρίνουμε την πρότερη γνώση των παιδιών με την 
νεοαποκτηθείσα. Αναμένεται να προβούν στην έκφραση των 
αντιλήψεων και προτιμήσεών τους, να προβληματιστούν σχετικά με τη 
χρησιμότητα της άσκησης ενός επαγγέλματος και να κατανοήσουν τη 
σημασία που έχει για την ευτυχία μας το να επιλέγουμε να ασκούμε 
ένα επάγγελμα που αγαπάμε αληθινά.  
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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)  
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

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 

Αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν ένα σύνολο από 
επαγγέλματα. Ο χρόνος που διαθέτουμε στη λήξη της σχολικής χρονιάς είναι 
περιορισμένος και οι δραστηριότητες που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε 
είναι πολλές. Οπότε κάποιες από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες δε 
θα πραγματοποιηθούν. 

Εκδηλώσεις διάχυσης και 
Συνολική αποτίμηση της 
υλοποίησης της υποδράσης 

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

 ……………… 
 ……………… 
 ……………… 
 ……………… 
 ……………… 
 ……………… 

 


