
56ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Θέμα 3ο  :Ενδιαφέρομαι και  ενεργώ- 

Κοινωνική   ενσυναίσθηση  και ευθύνη. 

Τίτλος:  << Νηπίων παιδεία το πρώτο βήμα στη δημοκρατία>> 

 

Στο πλαίσιο του 3ο θεματικού κύκλου των εργαστηριών  δεξιοτήτων με 

θέμα:  «Νηπίων παιδεία το πρώτο βήμα στη δημοκρατία» 

καλλιεργήθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι βασικές δεξιότητες μάθησης 

του 21ο αιώνα. 

Συγκεκριμένα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν 

δημιουργικά με τους συμμαθητές τους μέσω ομαδικό-συνεργατικών 

δράσεων, να συνεργαστούν με την ομάδα για την παραγωγή ενός 

αποτελέσματος που θα στηρίζεται στην από κοινού προσπάθεια και στη 

δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης της βέλτιστης δυνατής λύσης 

πρόταση 

Στόχοι μας ήταν: 

 να κατανοήσουν τη θέση τους στο σύνολο της τάξης και να 

αναπτύξουν στάση σεβασμού για τους άλλους 

 να καλλιεργήσουν την εν συναίσθηση και να κατανοήσουν τη 

διαφορετικότητα για διαμόρφωση μιας ανθρωπιστικής 

συνείδησης 

 να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους και να 

αντιληφθούν το χαρακτήρα της ταυτότητάς τους 

 να εκφράσουν τα συναισθήματα τους  με τρόπο άμεσο και να 

μάθουν να  διαχειρίζονται .συγκρουσιακές καταστάσεις 

προτείνοντας τρόπους επίλυσης 

Για την επίτευξη των στόχων μας έγιναν οι παρακάτω  δράσεις: 

 ομαδικά παιχνίδια μέσα και έξω από την τάξη για την ενίσχυση  

των σχέσεων συνεργασίας 



 επίσκεψη της κούκλας  Δώρας στην τάξη,  ως μια  ξεχωριστή φίλη  

που χρειάζεται τη βοήθεια μας. 

 κατασκευή χάρτινων λουλουδιών με τα πρόσωπα  των παιδιών 

 ανάγνωση –ανάλυση των παραμυθιών :  

Έλμερ ο παρδαλός ελέφαντας,  

η Αργυρώ  γελάει …  , 

Λευκή και μαύρη σοκολάτα , 

Η Μιμή με τα μεγάλα αυτιά ,  

Καρλότα  δεν θέλω να φορέσω γυαλιά,  

Μοιάζουμε διαφορετικοί αλλά είμαστε ίδιοι. 

 κατασκευή εννοιολογικού χάρτη των συναισθημάτων 

 παιχνίδια με κάρτες συναισθημάτων σε πίνακα διπλής εισόδου 

 προβολή βίντεο << η Εχθρόπιτα>> 

 δημιουργία αφίσας με τίτλο  << οι άλλοι είναι φίλοι μου>> 

 Κατασκευή ατομικής ταυτότητας 

 δημιουργία αφίσας, κανόνων  διαχείρισης συγκρούσεων, μέσα 

στην τάξη. 

 

Οι δραστηριότητες που επιλέχτηκαν για το κάθε εργαστήριο φάνηκε ότι 

ταίριαζαν στο γνωστικό τους υπόβαθρο, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις 

τους και δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πληροφοριακό 

σχετικά με το υπό διερεύνηση θέμα μας. 

Βοήθησαν στη διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης σχετικά με το θέμα που 

επιλέξαμε  προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 

οικοδόμηση υγιούς προσωπικότητας των παιδιών. 

Τα παιδιά έδειξαν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον κατά την υλοποίηση των 

εργαστηρίων. 

 

 


