
 

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ. 1 

Σχολείο: 6ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας 

Τάξη: Ε 

Τμήμα: Ε1 

Αριθμός μαθητών: 13 

Συνολικός αριθμός 

εκπαιδευτικών που 

συνεργάζονται: 

1 

Στοιχεία 

εκπαιδευτικών 

(Ονομ/νυμο, 

Ειδικότητα): 

Τσάντζου Ελένη ΠΕ70 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 

(ανάγκες μαθητών/τριών, όραμα σχολείου) 

Το σχέδιο δράσης σχεδιάστηκε με σκοπό να υπηρετήσει τον βασικό προσανατολισμό του 

ετήσιου σχεδίου δράσης του σχολείου μας που αφορά σε θέματα σχετικά με την φροντίδα του 

περιβάλλοντος, τον ενεργό πολίτη, την αυτομέριμνα, την Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη. 

 

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

Συναίσθηση και Ευθύνη» 

 

 

 

  



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

 

 

 

 

Θεματικός Κύκλος:  

 Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 

 

 

 

  

  

  

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: 

«Εγώ και η Κοινωνία» 

  

 Α) Δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν:       

 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν μια σειρά 

από δεξιότητες, με επίκεντρο τις δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα, δηλαδή 

Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία και Δημιουργικότητα (4cs). 

Στόχοι Σχεδίου Δράσης 

Β) Στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και  την (τις) 

επιμέρους θεματική (-κες) ενότητα (-τες):  

Πέρα από τις δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα το πρόγραμμα καλλιεργεί 

δεξιότητες/ικανότητες και από άλλα πεδία, όπως: παραγωγική μάθηση 

μέσω τεχνών και δημιουργικότητας, κοινωνικές δεξιότητες, πολιτειότητα, 

ενσυναίσθηση, πρωτοβουλία και οργανωτική ικανότητα.  

  

  

  

  

                                      Ακολουθία εργαστηρίων 

Με κοινό τίτλο στα πέντε πρώτα εργαστήρια Μια εικόνα χίλιες λέξεις – Ιστορίες πίσω από τις 

φωτογραφίες γίνεται προσπάθεια οι μαθητές/τριες: 

- Να καλλιεργήσουν δεξιότητες της κοινωνικής ζωής. 

- Να εξοικειωθούν με τη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

- Να αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 

- Να αναπτύξουν δεξιότητες στρατηγικής σκέψης, ευαισθησίας, διαμεσολάβησης και κοινωνικής 

ενσυναίσθησης. 

 

  



Εργαστήριο 1 

ΤΙΤΛΟΣ 

Μια εικόνα χίλιες λέξεις – Ιστορίες πίσω από εικόνες  

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ -2016  

 

Προβάλλεται στον διαδραστικό πίνακα της τάξης η παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν την εικόνα και να 

απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα: 

- Τι βλέπεις;  

- Τι ακούς; 

- Τι μυρίζεις;  

- Τι πιάνεις;  

- Τι νιώθεις;  

- Τι νομίζεις ότι δείχνει η φωτογραφία;  

- Ποιο δικαίωμα νομίζεις ότι καταπατάται; Για ποιο λόγο;  

- Τι άλλο θα ήθελες να μάθεις για τη φωτογραφία; 

 

2. Μοιράζεται το φύλλο εργασίας 1 

Στο φύλλο εργασίας: 

- προτείνονται πηγές ενημέρωσης για το θέμα της εικόνας και  

- τα παιδιά καλούνται να αποτυπώσουν γραπτά τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα και τις απόψεις τους 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
 Τι έμαθα; Πως αισθάνθηκα; Τι μπορώ να εφαρμόσω; 
 

  

  



Εργαστήριο 2 

ΤΙΤΛΟΣ 

Μια εικόνα χίλιες λέξεις – Ιστορίες πίσω από εικόνες  

 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ -

2015  

 

Προβάλλεται στον διαδραστικό πίνακα της τάξης η παρακάτω εικόνα. 

  

 

1. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν την εικόνα και να 

απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα: 

- Τι βλέπεις;  

- Τι ακούς; 

- Τι μυρίζεις;  

- Τι πιάνεις;  

- Τι νιώθεις;  

- Τι νομίζεις ότι δείχνει η φωτογραφία;  

- Ποιο δικαίωμα νομίζεις ότι καταπατάται; Για ποιο λόγο;  

- Τι άλλο θα ήθελες να μάθεις για τη φωτογραφία; 

2. Μοιράζεται το φύλλο εργασίας 2 

Στο φύλλο εργασίας: 

- προτείνονται πηγές ενημέρωσης για το θέμα της εικόνας  

- τα παιδιά καλούνται να αποτυπώσουν γραπτά τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα και τις απόψεις τους 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
 Τι έμαθα; Πως αισθάνθηκα; Τι μπορώ να εφαρμόσω; 
  

  



Εργαστήριο 3 

ΤΙΤΛΟΣ 

Μια εικόνα χίλιες λέξεις – Ιστορίες πίσω από εικόνες  

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ - 1942 

 

Προβάλλεται στον διαδραστικό πίνακα της τάξης η παρακάτω εικόνα. 

  

 

 

 

1. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν την εικόνα και να 

απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα: 

- Τι βλέπεις;  

- Τι ακούς; 

- Τι μυρίζεις;  

- Τι πιάνεις;  

- Τι νιώθεις;  

- Τι νομίζεις ότι δείχνει η φωτογραφία;  

- Ποιο δικαίωμα νομίζεις ότι καταπατάται; Για ποιο λόγο;  

- Τι άλλο θα ήθελες να μάθεις για τη φωτογραφία; 

2. Μοιράζεται το φύλλο εργασίας 3 

Στο φύλλο εργασίας: 

- προτείνονται πηγές ενημέρωσης για το θέμα της εικόνας  

- τα παιδιά καλούνται να αποτυπώσουν γραπτά τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα και τις απόψεις τους 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
 Τι έμαθα; Πως αισθάνθηκα; Τι μπορώ να εφαρμόσω; 
 

  

 

  



Εργαστήριο 4 

ΤΙΤΛΟΣ 

Μια εικόνα χίλιες λέξεις – Ιστορίες πίσω από εικόνες  

 

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ - 2017  

 

Προβάλλεται στον διαδραστικό πίνακα της τάξης η παρακάτω εικόνα. 

  

 

 

 

 

1. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν την εικόνα και να 

απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα: 

- Τι βλέπεις;  

- Τι ακούς; 

- Τι μυρίζεις;  

- Τι πιάνεις;  

- Τι νιώθεις;  

- Τι νομίζεις ότι δείχνει η φωτογραφία;  

- Ποιο δικαίωμα νομίζεις ότι καταπατάται; Για ποιο λόγο;  

- Τι άλλο θα ήθελες να μάθεις για τη φωτογραφία; 

2. Μοιράζεται το φύλλο εργασίας 4 

Στο φύλλο εργασίας: 

- προτείνονται πηγές ενημέρωσης για το θέμα της εικόνας  

- τα παιδιά καλούνται να αποτυπώσουν γραπτά τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα και τις απόψεις τους 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
 Τι έμαθα; Πως αισθάνθηκα; Τι μπορώ να εφαρμόσω; 
 

  

 

  



Εργαστήριο 5  

 

ΤΙΤΛΟΣ 

Μια εικόνα χίλιες λέξεις – Ιστορίες πίσω από εικόνες  

 

ΑΣΤΕΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ - 2012 

Προβάλλεται στον διαδραστικό πίνακα της τάξης η παρακάτω εικόνα. 

 

 

1. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν την εικόνα και να 

απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα: 

- Τι βλέπεις;  

- Τι ακούς; 

- Τι μυρίζεις;  

- Τι πιάνεις;  

- Τι νιώθεις;  

- Τι νομίζεις ότι δείχνει η φωτογραφία;  

- Ποιο δικαίωμα νομίζεις ότι καταπατάται; Για ποιο λόγο;  

- Τι άλλο θα ήθελες να μάθεις για τη φωτογραφία; 

2. Μοιράζεται το φύλλο εργασίας 5 

Στο φύλλο εργασίας: 

- προτείνονται πηγές ενημέρωσης για το θέμα της εικόνας  

- τα παιδιά καλούνται να αποτυπώσουν γραπτά τις σκέψεις, τα 

συναισθήματα και τις απόψεις τους 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
 Τι έμαθα; Πως αισθάνθηκα; Τι μπορώ να εφαρμόσω; 
 

 

  



Εργαστήριο 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Δεξιότητες:  
- Επικοινωνίας.  
- Δημιουργικότητας.  
- Συνεργασίας.  
- Κριτικής σκέψης.  
- Αυτογνωσίας.  
Στάσεις:  
- Να υποστηρίζουν τη λήψη μέτρων γενικότερων για την αντιμετώπιση 
κοινωνικών προβλημάτων 
- Να προτείνουν τρόπους ώστε να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην επίλυση 
κοινωνικών προβλημάτων 
 
Αναστοχασμός για την προσφορά του προγράμματος.  
Συμπλήρωση του portfolio και φύλλου αυτό-αξιολόγησης  
(περιγράφονται αναλυτικά στο δειγματικό φύλλο εργασίας).  
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΕΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
Οι μαθητές καλούνται: 

- Να σκεφτούν τα εργαστήρια που έκαναν και να προσδιορίσουν 1-
2 σημεία τους που τα θεώρησαν σημαντικά και 1-2 σημεία τους 
που δεν τους ικανοποίησαν.  

- Να συζητήσουν για τα θέματα αυτά στο πλαίσιο της ομάδας.  

- Να συμπληρώσουν τον ατομικό τους φάκελο.  
- Να συμπληρώσουν το φύλλο αυτό-αξιολόγησής τους.  

 

Τέλος οι μαθητές καλούνται στην ολομέλεια, να συζητήσουν ό,τι έμαθαν 

από το πρόγραμμα καθώς και για τις εντυπώσεις τους από αυτό. 

 

 

Προσαρμογές για τη 

συμμετοχή και την ένταξη 

όλων των μαθητών/τριών 

  

Δεν προέκυψε ανάγκη προσαρμογής του προγράμματος για τη 

συμμετοχή και την ένταξη όλων των μαθητών/τριών. Το πρόγραμμα 

κύλισε ομαλά δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά να 

συνεργαστούν, να εκφραστούν, να εργαστούν. 

Φορείς και άλλες                        

συνεργασίες                                                              

που θα εμπλουτίσουν το 

πρόγραμμά μας 

Συνεργασία με το Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας για τη συμμετοχή των 

παιδιών – ως θεατές – στο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων 

 

Διαδικτυακή παρουσίαση κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων που 

στοχεύουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων: 

Εκκλησία της Ελλάδας (http://www.ecclesia.gr/main_next.html) 
Αλληλέγγυο εμπόριο (https://www.fairtrade.gr/) 
Συνήγορος του πολίτη (https://www.synigoros.gr/) 
Συνήγορος του παιδιού (https://www.synigoros.gr/?i=childrens-
rights.el.diadiktio&yearFilter=2008) 
UNICEF (https://www.unicef.org/greece) 
ΑctionAid (https://www.actionaid.gr/) 
 

 

 

  

http://www.ecclesia.gr/main_next.html
https://www.fairtrade.gr/
https://www.synigoros.gr/
https://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el.diadiktio&yearFilter=2008
https://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el.diadiktio&yearFilter=2008
https://www.unicef.org/greece
https://www.actionaid.gr/


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

ΑΦΙΣΕΣ, ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ 

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

Υλικό από το διαδίκτυο  
Φύλλα εργασίας 
Ιστολόγια και ιστοσελίδες 
 

 

 

Αξιολόγηση - 

Αναστοχασμός πάνω στην 

υλοποίηση 

 

 

 

 

 

Εκδηλώσεις διάχυσης και 

Συνολική αποτίμηση της 

 

 

 
 
Η μεθοδολογία των εργαστηρίων βασίζεται στα πλεονεκτήματα της 
βιωματικής εκπαίδευσης που αξιοποιεί την ενεργητική εμπλοκή, 
κινητοποιεί τη συζήτηση και αφήνει χώρο στους/στις 
συμμετέχοντες/ουσες να αναλογιστούν πώς τα θέματα που 
επεξεργάζονται τους επηρεάζουν προσωπικά.  
Οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων δομούνται σε τρία επίπεδα:  
1. την παροχή θεωρητικών γνώσεων  
2. την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και πρακτική 
κατανόηση των εν-νοιών μέσα από βιωματικές δραστηριότητες  
3. την ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών 

 

 

Τα παραδοτέα του προγράμματος αναρτούνται στην ιστοσελίδα του 

σχολείου και της τάξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


