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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. 

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

Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία 
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ. 2 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος:  
Δημιουργώ και Καινοτομώ-  Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία 
 

 ΤΙΤΛΟΣ: 
«Ψηφιακή παιδεία: Ασφαλές διαδίκτυο» 

 
 
 

 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

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). 
Β) Στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και  την (τις) 
επιμέρους θεματική (-κες) ενότητα (-τες):  
Σκοπός του προγράμματος «Ψηφιακή παιδεία: Δημιουργικό και 
ασφαλές διαδίκτυο» είναι οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν την έννοια 
του δημιουργικού διαδικτύου, που συνδέεται με την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο, την ψυχαγωγία, το ψηφιακό περιεχόμενο για εκπαιδευτικούς 
και μορφωτικούς σκοπούς, αναπτύσσοντας παράλληλα συνθετικές και 
δημιουργικές δεξιότητες. Έτσι, μέσω των εργαστηρίων του 
προγράμματος που συνοδεύονται από τη χρήση εργαλείων του 
διαδικτύου, οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και 
να κατανοήσουν ότι, εκτός από τα παιχνίδια (games), τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και το YouTube, υπάρχουν και άλλες επιλογές 
που μπορούν να συνδυάσουν τη δημιουργική απασχόληση, την 
ψυχαγωγία και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων (παραγωγή 
ψηφιακού περιεχομένου).  
Επιπρόσθετα, στη φιλοσοφία του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες 
να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν διαδικασίες αξιολόγησης 
(κριτήρια αξιολόγησης) σε διαδικτυακό υλικό που μπορεί να 
χρησιμοποιήσουν για μορφωτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς, ενώ 
παράλληλα να γνωρίζουν τι προβλέπεται για τα πνευματικά δικαιώματα 
σε σχέση με τη χρήση/δημιουργία ψηφιακού διαδικτυακού υλικού, τόσο 
από την πλευρά του δημιουργού όσο και από την πλευρά του/της 
χρήστη/στριας.  
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Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1  
 

ΤΙΤΛΟΣ: Μαθαίνω για τα δικά μου παιχνίδια !  
 
Σ' αυτό το εργαστήριο οι μαθητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με την 
βασική φιλοσοφία του δημιουργικού και ασφαλούς διαδικτύου. 
Ειδικότερα μέσω δραστηριότητας θα καταβληθεί προσπάθεια οι 
μαθητές/τριες να κατανοήσουν του κινδύνους χρήσης από τα 
διαδικτυακά παιχνίδια που οδηγούν στο φαινόμενο της 
δυσλειτουργικής χρήσης του διαδικτύου.  
Έπειτα από την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι μαθητές/τριες θα είναι 
σε θέση:  

 να γνωρίζουν τη βασική φιλοσοφία του δημιουργικού δια-
δικτύου και πώς αυτή συνδέεται με το ασφαλές διαδίκτυο,  

 να αντιληφθούν ότι οι ψηφιακές δεξιότητες δεν εξαντλούνται 
στην ικανότητα χειρισμού συσκευών, μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης ή παιχνιδιών (games).  

 να ενημερωθούν και να γνωρίσουν το σύστημα ηλικιακών 
διαβαθμίσεων, με την ονομασία Πανευρωπαϊκό Σύστημα 
Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Pan- European 
Game Information – PEGI), σχετικά με την αγορά παιχνιδιών 
υπολογιστή,  

 να αντιληφθούν ότι οι τεχνολογίες προσφέρουν ευκαιρίες, 
αλλά εγκυμονούν και κινδύνους, που μπορούν να 
προκαλέσουν αναπόφευκτες βλάβες στην απόλαυση της 
ψηφιακής ιθαγένειας.  

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
https://elearn.ellak.gr/course/view.php?id=121 
 
 
ΒΙΝΤΕΟ: 
https://youtu.be/E9CQLiM6cDw 
https://youtu.be/1-zLrjDpH34 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 : Τι είναι το PEGI; 
 
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Διαδικτυακό παιχνίδι γνώσεων: Δημιουργικό 
Διαδίκτυο: 
https://wordwall.net/resource/6091715/%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1
%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%84%CE%BF-
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF 
 

 

https://elearn.ellak.gr/course/view.php?id=121
https://youtu.be/E9CQLiM6cDw
https://youtu.be/1-zLrjDpH34
https://wordwall.net/resource/6091715/%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://wordwall.net/resource/6091715/%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://wordwall.net/resource/6091715/%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://wordwall.net/resource/6091715/%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://wordwall.net/resource/6091715/%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://wordwall.net/resource/6091715/%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
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Εργαστήριο 2 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Κριτική σκέψη και διαδίκτυο … πώς γίνεται αυτό;  
 
Σ’ αυτό το εργαστήριο οι μαθητές/τριες θα εφαρμόσουν διαδικασίες 
αξιολόγησης (κριτήρια αξιολόγησης) σε διαδικτυακό περιεχόμενο που 
μπορεί να χρησιμοποιήσουν για μορφωτικούς και ενημερωτικούς 
σκοπούς.  
Έπειτα από την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι μαθητές/τριες θα είναι 
σε θέση:  

 να γνωρίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης ενός δικτυακού 
τό-που, αξιολογώντας έτσι το περιεχόμενο,  

 να μπορούν να αξιολογήσουν ένα διαδικτυακό τόπο 
σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης,  

 να αντιληφθούν ότι οι τεχνολογίες προσφέρουν με 
εύκολο τρόπο πληροφόρηση (on line), χωρίς απαραίτητα 
να υπάρχει επιμέλεια από κάποιον φορέα ή συγγραφέα 
σε σχέση με το δημοσιευμένο πληροφοριακό υλικό,  

 να αντιληφθούν ότι οι ψηφιακές δεξιότητες δεν 
εξαντλούνται απλώς στην ικανότητα αναζήτησης 
πληροφοριών μέσω μια μηχανής αναζήτησης, αλλά σε 
δεξιότητες αξιολόγησης μέσω φίλτρων και ειδικών 
τελεστών.  

 
Ο/Η εκπαιδευτικός πραγματοποιεί διάλογο με τους/τις μαθητές/τριες 
με βάση τα παρακάτω ερωτήματα: α) Μια πληροφορία ή μια είδηση 
που θα διαβάσετε «on line» είναι αληθής; β) Μπορώ να ξεχωρίσω εάν 
ένας/μια χρήστης/στρια στο Youtube πληρώνεται για το υλικό που 
αναρτά, ενώ, παράλληλα, το διαφημίζει ως αξιόπιστο; γ) Όταν θέλω να 
ενημερωθώ για κάποια γεγονότα ή ειδήσεις, προστρέχω σε κάποιον 
συγκεκριμένο επίσημο διαδικτυακό δημοσιογραφικό κόμβο (portal) και 
site (ιστοσε-λίδες) ή σε ιστολόγια και διάφορα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης;  
 
Εργασία των μαθητών/τριών:  
Οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Εργαστήριο 3 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων, απαιτώ 
σεβασμό και στις δικές μου δημιουργίες !  
 
Σ’ αυτό το εργαστήριο οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν τι ισχύει για τα 
πνευματικά δικαιώματα σε σχέση με τη χρήση ψηφιακού διαδικτυακού 
υλικού τόσο από την πλευρά του δημιουργού όσο και από την πλευρά 
του χρήστη/στριας.  
Έπειτα από την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι μαθητές/τριες θα είναι 
σε θέση:  

 να κατανοήσουν την έννοια των πνευματικών 
δικαιωμάτων και τι προστατεύεται;,  

 να κατανοήσουν την έννοια των Creative Commons από 
τν πλευρά του/της δημιουργού και του χρήστη/στριας 
(χρησιμότητα),  

 
Ποια είναι η κατάλληλη άδεια Creative Commons για να μοιράσετε τα 
έργα σας;  
Οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν ανά ομάδα την 
κατάλληλη άδεια Creative Commons μέσω της γεννήτριας για τον 
διαμοιρασμό του έργο τους. Στη συνέχεια αιτιολογούν τις επιλογές τους 
σε επίπεδο ολομέλειας.  
Επιπρόσθετα οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν την ρουμπρίκα 
αξιολόγησης του εργαστηρίου.  
Επιπρόσθετη δραστηριότητα για το σχολείο /σπίτι:  
Αναζητήστε περιεχόμενο (ελεύθερο) Creative Commons 
χρησιμοποιώντας το υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα: 
https://search.creativecommons.org/?lang=el  
Υλικό αξιολόγησης  

 (κουίζ) για τους/τις μαθητές/τριες: 
https://www.copyrightschool.gr/games/game2/el  

 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2: Copyright στο διαδίκτυο 
 

https://www.copyrightschool.gr/games/game2/el
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Εργαστήριο 4 
 

ΤΙΤΛΟΣ:  
Ανακτώ (Download), Χρησιμοποιώ και Παραμετροποιώ !  
 
Σ’ αυτό το εργαστήριο οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν τι είναι τα 
μαθησιακά αντικείμενα (απλά και σύνθετα) και μπορούν να τα 
χρησιμοποιήσουν με σχετική παραμετροποίηση παράγοντας νέο 
ψηφιακό υλικό.  
Έπειτα από την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι μαθητές/τριες θα είναι 
σε θέση:  

 να κατανοήσουν τι είναι τα μαθησιακά αντικείμενα,  

 να γνωρίσουν αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων,  

 να ανακτήσουν (Download) μαθησιακά αντικείμενα,  

 να χρησιμοποιήσουν ή να παραμετροποιήσουν μαθησιακά 
αντικείμενα.  

Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει την έννοια του μαθησιακού 
αντικείμενου μέσα από επίδειξη των αποθετηρίων Φωτόδεντρο. 
Παράλληλα εστιάζει στα είδη των μαθησιακών αντικειμένων (απλά και 
σύνθετα).  
Πηγή εικόνας: http://photodentro.edu.gr/aggregator/browsebylrt  
Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός δίνει μια λίστα από αποθετήρια 
στους/στις μαθητές/τριες που περιέχουν μαθησιακά αντικείμενα στα 
οποία και πλοηγούνται για 5-8 λεπτά.  
Οδηγίες για την εργασία των μαθητών/τριών:  
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΠΕΡΙΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ 
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Εργαστήριο 5 
 

ΤΙΤΛΟΣ:  
Πότε κρατώ και πότε λέω τα μυστικά μου;  

(διαδικτυακός εκφοβισμός) 
  
Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι οι μαθητές, -τριες:  
✓ Να μάθουν γιατί είναι σημαντικό το απόρρητο των προσωπικών 
πληροφοριών τους και πώς αυτό σχετίζεται με την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο.  
✓ Να εξασκηθούν στη δημιουργία δυνατών κωδικών πρόσβασης.  
✓ Να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τις ρυθμίσεις που παρέχουν 
προστασία ενάντια σε διαδικτυακές απειλές.  
✓ Να γίνει αποσαφήνιση του όρου «διαδικτυακός εκφοβισμός».  
✓ Να εντοπιστούν οι επιπτώσεις του.  
✓ Να καταγραφεί πρωτόκολλο ενεργειών για την αντιμετώπιση του 
εκφοβισμού.  
Διδακτικές ώρες: 2ώρες/ βδομάδα  
1η Δραστηριότητα Φτιάξε έναν δυνατό κωδικό πρόσβασης  
Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να δημιουργούν έναν δυνατό κωδικό 
πρόσβασης – και πώς να σιγουρεύονται ότι θα παραμείνει μυστικός μετά 
τη δημιουργία του.  
2η Δραστηριότητα Μην το πεις σε κανέναν - χρησιμοποιούμε μια 
ηλεκτρονική συσκευή του σχολείου για να δείξουμε στους μαθητές πού να 
ψάξουν και τι να αναζητήσουν προκειμένου να αλλάξουν τις ρυθμίσεις 
απορρήτου /ιδιωτικότητας 
3η Δραστηριότητα: Ορισμός του διαδικτυακού εκφοβισμού (υλικό Β)- 
Διαβάζουμε 4 ιστορίες και τα παιδιά διαχωρίζουν πότε είναι διαδικτυακός 
εκφοβισμός και πότε όχι. Ομαδοποιούνται και καταγράφονται τα 
χαρακτηριστικά του.  
4η Δραστηριότητα: Επιπτώσεις διαδικτυακού εκφοβισμού-Τα 4 Σ του 
εκφοβισμού. Οι ομάδες αναλαμβάνουν να καταγράψουν τις επιπτώσεις 
που έχει ο εκφοβισμός στο Σώμα-Συναίσθημα-Σκέψεις-Συμπεριφορά.  
5η Δραστηριότητα: Αντιμετώπιση διαδικτυακού εκφοβισμού- οι μαθητές 
ομαδικά καταγράφουν τις ιδέες τους για μια λίστα ενεργειών σε περίπτωση 
διαδικτυακού εκφοβισμού.  
6η Δραστηριότητα: αναστοχασμός-αυτοαξιολόγηση- συμπλήρωση βιβλίου 
ομάδας  
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Φτιάξε ένα ασφαλές μέιλ 
2. Πόσο καλά γνωρίζεις το διαδικτυακό εκφοβισμό; 
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Εργαστήριο 6 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Βάζω στόχους και προχωρώ - Αποτίμηση!  
 
Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι οι μαθητές, -τριες:  
✓Να αποτιμήσουν τόσο τη μαθησιακή διαδικασία ως προς το αποτέλεσμα 
της και ως προς τον βαθμό κατάκτησης των δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν  
 
✓Να αναφερθούν τα επιτεύγματα των παιδιών και οι δυνατότητες 
βελτίωσης τους.  
 
✓Να εντοπίσουν με ποιες αλλαγές μπορούν να κάνουν για να είναι πιο 
ασφαλείς στο διαδίκτυο.  

 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
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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. 

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

Για κάθε εργαστήριο οι μαθητές/τριες αποθηκεύουν και τακτοποιούν το 
e-portfolio (αρχεία, σύνδεσμοι, οδηγοί, σύνδεσμοι βίντεο, τεχνήματα) 
και τον έντυπο φάκελο τους (εκτυπώσεις, σχεδιασμός σε χαρτόνι και 
σημειώσεις ή δραστηριότητες, ρουμπρίκες αξιολόγησης).  
Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές/τριες ατομικά συμπληρώνουν 
την ρουμπρίκα αξιολόγησης του προγράμματος και ο/η εκπαιδευτικός με 
βάση τις ρουμπρίκες αξιολόγησης και το portfolio αξιολογεί κάθε 
εκπαιδευόμενο αλλά και συνολικά κάθε ομάδα και τέλος το πρόγραμμα.  

 

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

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές/τριες συζητούν: 
α) για το πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα τεχνήματα τους 
(ψηφιακά ή έντυπα), β) για παρεμφερείς έννοιες και δεξιότητες που θα 
μπορούσαν να αναφερθούν ή θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τα 
εργαστήρια τους, γ) για έννοιες ή δεξιότητες που θα έπρεπε να 
προεκταθούν, δ) για τα ισχυρά και ασθενή στοιχεία του προγράμματος, 
ε) για επιπλέον παράλληλες δράσεις.  
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Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός πάνω στην 
υλοποίηση 

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 εννοιών μέσα από βιωματικές δραστηριότητες  
3. την ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών  

Εκδηλώσεις διάχυσης και 
Συνολική αποτίμηση της 
υλοποίησης της 
υποδράσης  

 Μέρος της δουλειάς των παιδιών αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
τάξης και του σχολείου. 

 Ο φάκελος με το σύνολο των εργασιών των παιδιών δίνεται 
μέσω των παιδιών στους γονείς και τα παιδιά αναλαμβάνουν επί 
του συνόλου των εργασιών τους να περιγράψουν στο σπίτι Τι 
έμαθαν; Πώς αισθάνθηκαν; Τι αποφάσισαν να εφαρμόσουν; 

 Λόγω ειδικών συνθηκών covid δεν γίνονται δράσεις διάχυσης 
των αποτελεσμάτων στη σχολική κοινότητα. 


