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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Δεξιότητες στόχευσης του 
εργαστηρίου 

 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΤ1 ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ: 2021 - 2022 

Θεματική ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ 
 

Υποθεματική 
 

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ – ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ 
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ 
(που προτείνονται) 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤ ΤΑΞΗ 

Τίτλος 
 

ΜΑΘΑΙΝΩ, ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ 

 

 

 κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία, κοινωνικές δεξιότητες,     

 αυτομέριμνα, ενσυναίσθηση, στρατηγική σκέψη 

 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Εργαστήριο Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

Στόχοι του εργαστηρίου είναι  
η εξοικείωση των παιδιών με τον 

ομαδικό τρόπο δουλειάς, ο 
εντοπισμός του τρόπου με τον οποίο 

θέλουν να συνεργάζονται και η 
ενίσχυση της αίσθησης της 

εμπιστοσύνης και της 
ασφάλειας μέσα στην ομάδα. 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ «ΕΓΩ» ΣΤΟ «ΕΜΕΙΣ» 
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Αναζητώντας στο διαδίκτυο οι μαθητές 

επέλεξαν τα τραγούδια «Γεια σου φίλε, 

γεια σου φίλη» και «Ένας ίσον κανένας» 

προκειμένου να δημιουργήσουν αρχικά 

δυάδες και μετά μεγαλύτερες ομάδες 

αγοριών και κοριτσιών μέσα από 

μουσικοκινητικό παιχνίδι. 

Βασικός στόχος του εργαστηρίου 
είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος 
συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα 

στην τάξη τόσο μεταξύ των 
μαθητών,μαθητριών, όσο και μεταξύ 

των μαθητών 
με τον/την εκπαιδευτικό. 

 

 
 
 

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΜΑΣ – ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ 

ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ 

2 

Χρησιμοποιώντας χρώματα, 

χειροποίητες χάρτινες δημιουργίες 

και έντυπο υλικό τα παιδιά έφτιαξαν 

κολλάζ με σκοπό την ανταλλαγή 

απόψεων σχετικά με τον επιθυμητό 

τρόπο της αναμεταξύ τους 

συνεργασίας. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι 
μαθητές να εξοικειωθούν 

σταδιακά με τις αλλαγές του 
σώματός τους μέσα στο 

χρόνο ως φυσιολογική εξέλιξη και 
να γίνει η αποδοχή τους με χαρά. 

 

 

 

 

ΜΕΓΑΛΩΝΩ, ΑΛΛΑΖΩ ΚΑΙ 
ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ 
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Αφού δόθηκαν εικόνες παιδιών τριών 

διαφορετικών ηλικιακών περιόδων (βρέφη, 

παιδιά, έφηβοι), οι μαθητές αντάλλαξαν και 
επεξεργάστηκαν απόψεις πάνω στα θέματα 

που προβάλλουν οι εικόνες. Στη συνέχεια 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, 

προκειμένου να εξαγάγουν και να 

αιτιολογήσουν υποθέσεις, οι οποίες 

προέκυψαν μέσα από την εξερεύνηση και 
την παρατήρηση των εικόνων. 

Κύριος στόχος του εργαστηρίου 

είναι οι μαθητές να μελετήσουν 

και τα κατανοήσουν τη 

λειτουργία του αναπαραγωγικού 

συστήματος του αρσενικού και 
θηλυκού φύλου. 

 

 

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΡΗ 
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Έγινε διασύνδεση του προγράμματος με το 

αντίστοιχο κεφάλαιο της ενότητας 

Αναπαραγωγικό Σύστημα του μαθήματος 

Φυσικά ΣΤ΄. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με το 

Φύλλο Εργασίας του Τ.Ε. (σ.σ. 177 - 181) 

μετά από συζήτηση που προέκυψε με 

αφορμή τα σκίτσα του κόμικ του σχολικού 

εγχειριδίου. 
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Στόχοι του εργαστηρίου είναι τα 
παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη 

σημασία της υγιεινής και της 
αυτοφροντίδας στην εφηβική ηλικία 
και να καταγράψουν ένα ημερήσιο 
πρόγραμμα προσωπικής υγιεινής, 

για την τήρηση του οποίου 
μοναδικοί υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι 

και όχι οι γονείς τους. 

ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ … ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΥΓΕΙΑ – 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ 
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Μέσα από ομαδοσυνεργατικές 

βιωματικές δραστηριότητες τα 

παιδιά προσέγγισαν το θέμα της 

προστασίας του σώματός τους 

και έμαθαν τους κανόνες της 

προσωπικής υγιεινής. 

Στόχοι του εργαστηρίου είναι τα 
παιδιά να αναδείξουν τα 

Δικαιώματα των Παιδιών ως 

παναθρώπινες αξίες που δε 

σχετίζονται με το φύλο, το 

χρώμα ή την ηλικία των 

ανθρώπων και να εντοπίζουν 
στερεοτυπικές φράσεις ή 

συμπεριφορές προσπαθώντας 

να τις αλλάξουν, αν τους 

δυσκολεύουν. 
 
 

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΙΔΙΑ 
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Εργαστήριο σχετικό με την ανάδειξη 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού ως 

πανανθρώπινες αξίες που δεν 

σχετίζονται με το φύλο τους, στο 

πλαίσιο του οποίου οι μαθητές 

παρακολούθησαν το βίντεο «Τα 

παιδιά εξηγούν την έμφυλη 

ισότητα» και εντόπισαν 

στερεοτυπικές συμπεριφορές που 

αφορούν σε θέματα ισότιμης 

αντιμετώπισής τους αναφορικά  με 

το φύλο τους. Στη συνέχεια 

μελέτησαν το εγχειρίδιο «Μικρή 

Πυξίδα» (Compasito), και 
συγκεκριμένα τα άρθρα που 

αναφέρονται στη 2η δραστηριότητα, 

και συνέταξαν Το σύνταγμα της 

ομάδας μας, προκειμένου να 

κατανοήσουν ότι κορίτσια και 
αγόρια έχουν ίσα δικαιώματα. 

Κύριος στόχος του εργαστηρίου 

είναι να βοηθήσει τα παιδιά να 

αναγνωρίζουν τη διαφορά 

ανάμεσα στο «Ασφαλές» και το 

«Όχι Ασφαλές» άγγιγμα και να 

γνωρίζουν πότε να λένε ΟΧΙ, ώστε 

να προστατεύουν τον εαυτό τους 

από τη σεξουαλική 

θυματοποίηση και τη βία. 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΓΓΙΓΜΑ – «ΤΟ 
ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ» 
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Τα παιδιά παρακολούθησαν σε 

βίντεο την ιστορία κινουμένων 

σχεδίων «Το Μυστικό της Νίκης» 

και μέσα από ομαδοσυνεργατικές 

βιωματικές δραστηριότητες 

προσέγγισαν το θέμα της 

προστασίας του σώματός τους. 

 

Συνδέσεις  https://www.youtube.com/watch?v=2Htc1Q16GyA 
https://www.youtube.com/watch?v=vU0aF-DawGQ 
https://www.youtube.com/watch?v=OLtsMicgZjI 
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/527B90AA37F05CFFC225834E0043258C/$file/Compasito,%20%CE%9
C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ1 :  

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ70 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Htc1Q16GyA
https://www.youtube.com/watch?v=vU0aF-DawGQ
https://www.youtube.com/watch?v=OLtsMicgZjI
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/527B90AA37F05CFFC225834E0043258C/$file/Compasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/527B90AA37F05CFFC225834E0043258C/$file/Compasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf
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