
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 
ΚΥΡΙΑΚΗ  ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ  

 



•Καθώς άλλη μια σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της είναι 
σίγουρο πως οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε, λίγο ή πολύ 

μια αποτίμηση του εκπαιδευτικού μας έργου.  
 

Τι καταφέραμε, ποια προγράμματά μας πέτυχαν τους στόχους 
τους, και γιατί κάποια δεν είχαν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα,  
ποια παιδιά ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες μας και ποια όχι,  

ποια παιδιά μας εξέπληξαν ή μας προβλημάτισαν με τον 
χαρακτήρα και τις επιδόσεις τους; 

 
 Αλλά και στο επίπεδο των ανθρώπινων σχέσεων,  

πως ήταν η επικοινωνία και η επαφή μας με το ανθρώπινο 
δυναμικό του σχολικού χώρου, ποια ήταν η σχέση μας με τα 

παιδιά και τους γονείς τους; 
 
 

 
Αξίες ζωής στην εκπαίδευση 

 

Και σ’ αυτό ακριβώς το σημείο συνειδητοποιούμε ότι οι 
περισσότερες από τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά 
έχουν να κάνουν με τις αξίες της ζωής. Στο τέλος αυτές 
είναι που καθορίζουν, με την παρουσία ή την απουσία 

τους, την επιτυχία ή την αποτυχία στα έργα των 
ανθρώπων αλλά και στις σχέσεις μεταξύ τους.  



•Ο σεβασμός, η υπευθυνότητα, η ανεκτικότητα … και πολύ σημαντική 
ανάμεσά τους η συνεργασία!  

Η συνεργασία που για να είναι επιτυχημένη οφείλει να περιλαμβάνει 
όλες τις υπόλοιπες αξίες μαζί! 

 

Πιθανόν λοιπόν η σχολική μας χρονιά να ξεκίνησε κάπως έτσι… 
…ένα πάζλ με πολλά κομμάτια που περιμένουν να ενωθούν και να 

σχηματίσουν μια ενιαία εικόνα! 
 

Όπου ο καθένας εργάστηκε μόνο σύμφωνα με το δικό του όραμα και με 
τα δικά του πιστεύω, αδιαφορώντας για την άποψη, τα ενδιαφέροντα 
και τις δυνατότητες των γύρω του, τότε το αποτέλεσμα μάλλον είναι 

αυτό… 
 

Εκεί όμως που το προσωπικό καλό έγινε κοινό, εκεί που οι δίοδοι 
επικοινωνίας ήταν πάντα ανοιχτές, εκεί που υπήρχε σεβασμός και 

αποδοχή,  
εκεί που όλοι αποφάσισαν να συνεργαστούν πάνω σ’ ένα κοινό όραμα το 

αποτέλεσμα είναι αυτό… και αυτό… 
 

…και για εκείνους που τα κατάφεραν πολύ καλά, ακόμα κι αυτό… 
 

…και για τους πολύ τυχερούς, για εκείνους που θα θυμούνται για 
πάντα τη χρονιά που πέρασε, ακόμη και αυτό… (!!)  ή  αυτό….. 

 
Γι’ αυτό κάθε σχολική χρονιά καλό θα ήταν να μην ξεχνάμε ότι  

 
«Μαζί! Ο καθένας πετυχαίνει περισσότερα!»  
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Δημιουργία  κλίματος  αξιών  στην τάξη  

Εξερεύνηση των  αξιών 
ΕΙΡΗΝΗ- ΣΕΒΑΣΜΟΣ-ΑΓΑΠΗ-ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ-

ΕΥΤΥΧΙΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-
ΦΙΛΙΑ-ΑΠΛΟΤΗΤΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ 

Δημιουργικοί οραματισμοί 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 



ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ,  
ΣΧΕΣΕΩΝ, 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ,  

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΙΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ , 
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΥΤΟΕΠΙΓΝΩΣΗ,  
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ. 



ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  

ΤΩΝ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ: 

ΓΛΩΣΣΑ  
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ   

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 ΝΕΕΣ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 



Η προσωπική και κοινωνική  ανάπτυξη  
αποτελεί  βασικό στόχο  της προσχολικής 

αγωγής και προϋπόθεση  για την 
ανταπόκριση  του παιδιού  στα διάφορα  

γνωστικά ερεθίσματα. 

• Ν’ αποδέχονται  τα συναισθήματά τους  και να 
ελέγχουν  τον τρόπο  έκφρασής τους 

• Επιτρέπει  στα παιδιά: 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΞΙΩΝ 
Παίξαμε πολλά παιχνίδια  γνωριμίας  και κάναμε  αρκετές  δραστηριότητες 

που απαιτούσαν  την συνεργασία  των ομάδων. 

Παιχνίδια  πολλά  παίζουν τα παιδιά: 
Αλλάζω θέση 
Η  γάτα και το ποντίκι 
Μουσικά γόνατα 
Πανί και μπάλα 
Ο ιστός της φιλίας: Τα παιδιά 
συγκεντρώνονται   σε έναν κύκλο. Κυλούν 
ένα σχοινί από τo ένα παιδί στο άλλο, λένε  
το όνομά τους και στη συνέχεια κάνουν  μια 
φιλοφρόνηση  στο παιδί που έχουν απέναντί 
τους. Εξηγήσαμε τι σημαίνει φιλοφρόνηση και 
πόσο ωραία μας κάνει να αισθανόμαστε 
όταν ακούμε ότι κάποιος λέει ένα καλό λόγο 
για εμάς. 
Πάρε την μπάλα μου 
Παίζω με το αερόστατο 
Κινούμε  σε χαρτί 

 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΞΙΩΝ 
Παίξαμε πολλά παιχνίδια  γνωριμίας  και κάναμε  αρκετές  δραστηριότητες 

που απαιτούσαν  την συνεργασία  των ομάδων. 

Ζωγραφική με κερομπογιές 
Ομαδική ζωγραφική με μουσική 
Σαρανταποδαρούσα  
Μπάλα που κινείται  
Παιχνίδια  του  10λεπτου: 
Βγες  
Με απόλυτη ησυχία 
Τα  κομμάτια του πάζλ 
4 γωνίες 
Αλυσίδα 
Πες  πέντε 
Κάνε ότι κάνω 

 

Δημιουργία κλίματος αξιών.mp4


ΕΙΡΗΝΗ 

•Λίγο πολύ τα παιδιά γνωρίζουν 
αρκετά πράγματα για την 

ειρήνη. Τι πιστεύετε ότι είναι 
ειρήνη; Τι σημαίνει  να έχουμε 

έναν ειρηνικό κόσμο; Πως 
φαντάζεστε έναν ειρηνικό κόσμο; 

Τα παιδιά έκλεισαν τα μάτια 
τους και ονειρεύτηκαν έναν 
υπέροχο κόσμο. Στη συνέχεια 

προσπάθησαν να τον 
περιγράψουν στην ομάδα. 

•Άσκηση του  να υπάρχεις ήσυχα. 

•Εντοπίσαμε τις διαφορές 
ανάμεσα σε ένα κόσμο ειρηνικό 

και έναν κόσμο των 
συγκρούσεων(βρήκαμε λέξεις 
και περιγράψαμε). Τι είδους 

τάξη θέλουμε; Ειρηνική ή μια 
τάξη συγκρούσεων; Τι πρέπει 
να προσπαθήσουμε να κάνουμε 

για να είvαι η τάξη μας πιο 
ειρηνική; 

•Τα ανθρώπινα χέρια έχουν χρησιμοποιηθεί εκτός των άλλων και για να 
κατασκευάζουν τα όπλα του πολέμου και πολλές φορές κάποιοι τα χρησιμοποιούν 
για να μας βλάψουν. Αυτό όμως δεν μας αρέσει καθόλου.  Διαβάσαμε το βιβλίο 
«Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε», Μαρτίν Αγκαρσι, εκδόσεις Μεταίχμιο , 

Αθήνα 2006 

•Πως νιώθουμε όταν οι άλλοι χρησιμοποιούν 
τα χέρια τους για να μας βλάψουν;(άσχημα 

πολύ) Τα παιδιά μας είπαν πως αισθάνθηκαν 
κάποια στιγμή που είχαν μαλώσει με 

κάποιον (φίλο τους, αδερφό τους) και με 
ποιον τρόπο συνεργάστηκαν και βρήκαν 

λύση. 

•ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥΝ:  
ο ενήλικας τοποθετεί  διάφορα  

αντικείμενα σε ένα κουτί ή σε μια 
τσάντα. Τα παιδιά κλείνουν τα μάτια 

τους  και  προσπαθούν  
χρησιμοποιώντας  τα χέρια τους να 

καταλάβουν ποια αντικείμενα πιάνουν. 



ΕΙΡΗΝΗ 

•ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ:  
«Πότε νιώθω ηρεμία».  

 Η ειρήνη δεν είναι μόνο η απουσία πολέμου αλλά 
είναι μια ήρεμη και χαλαρή κατάσταση του νου. 

Είναι να μπορείς να κάνεις θετικές σκέψεις να έχεις 
αγνά συναισθήματα. Ξεκινάει από μέσα μας. Είναι η 

εσωτερική γαλήνη που μας δίνει χαρά ελπίδα 
αισιοδοξία. Τα παιδιά μας είπαν που και πότε 

νιώθουν ειρηνικά γαλήνια και ήρεμα(βόλτα με φίλο, 
στην εξοχή με την οικογένεια, με την μαμά και τον 

μπαμπά στη θάλασσα, όταν η μαμά διαβάζει 
παραμύθια, όταν κοιτώ την θέα από το παράθυρο, 
όταν είμαι στο δωμάτιό μου και πίνω σοκολάτα, 
όταν κοιτώ το ουράνιο τόξο, όταν είμαι στο σπίτι 

της γιαγιάς, στην εκκλησία, όταν παίζω στο 
δωμάτιό μου, όταν πάω στις κούνιες όταν αγοράζω 
κάτι που επιθυμώ όταν είμαι στη φύση και βλέπω 

τα λουλούδια). Τα παιδιά  ζωγραφίζουν πότε 
νιώθουν ήρεμα στο σπίτι τους και γαλήνια. 

•«Οι λέξεις δεν είναι για να 
πληγώνουμε» , Ελίζαμπεθ  
Βερντικ, εκδόσεις Μεταίχμιο 
, Αθήνα 2006. Διαβάζουμε 
το παραμύθι. Αν ο καθένας 

μας , μάθαινε να 
επικοινωνεί και να λύνει 
προβλήματα, με ήρεμο 

τρόπο τότε ο κόσμος μας θα 
ήταν καλύτερος. Κάναμε 
μια άσκηση επίλυσης 

συγκρούσεων. 

•Κάναμε μια σωματική άσκηση 
χαλάρωσης. Ξαπλώσαμε και σφίξαμε 

όλους τους μυς μας σε όλο μας το 
σώμα ξεχωριστά τον καθένα για μια 

στιγμή. . … και στη 
συνέχεια  χαλαρώσαμε. Αναπνεύσαμε 

βαθιά, αφήνοντας τον αέρα αργά. 



ΕΙΡΗΝΗ 

•Αποφασίσαμε να κάνουμε τα ζωάκια 
της ειρήνης, της ηρεμίας και της 

γαλήνης. Χρησιμοποιήσαμε υλικά και 
τα δημιουργήσαμε μαζί με τους 

χώρους τους. Μας έκαναν συντροφιά 
στα τραπεζάκια μας την ώρα των 

εργασιών, έτσι ώστε για να μείνουν 
κοντά μας,  θα έπρεπε και εμείς να 
εργαζόμαστε ήσυχα και ήρεμα με 

χαμηλές φωνούλες. 

•ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ:         
Διαβάσαμε την ιστορία των 

αστεριών και φτιάξαμε τα δικά μας 
αστέρια. Τα κρεμάσαμε Ξαπλώσαμε 

από κάτω από τα αστέρια και 
κοιτώντας τα γίναμε αστέρια της 
ειρήνης γαλήνια όμορφα λαμπερά 

ήσυχα. 

•ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΜΙΑ ΑΦΙΣΑ: σχεδίασαν τα 
χέρια τους, τα στόλισαν και γράψαμε τις απόψεις 
των παιδιών για τους τρόπους με τους οποίους 

χρησιμοποιούμε τα χέρια. 

•ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙ:                   

κίνηση στον χώρο και με το 
σταμάτημα της μουσικής 

χρησιμοποιούν με 
διαφορετικό τρόπο τα χέρια 
τους, σε σχέση και με το 

ζευγάρι τους. 

•ΠΑΙΧΝΙΔΙ: τα παιδιά το ένα δίπλα 
στο άλλο  συγκεντρώνονται γύρω 
από το τραπέζι. Ακουμπούν τις 

παλάμες τους και προσπαθούν με 
το άκουσμα της μουσικής να 

κινούν τα δάκτυλα πάνω σε αυτό 
σαν να παίζουν μουσικό όργανο, 
αργά – γρήγορα, ανάλογα με τον 

ρυθμό. 



ΣΕΒΑΣΜΟΣ •Όπως τα λουλούδια , ο 
σεβασμός καλλιεργείται! Το 
«φως», το «νερό» και το 

«χώμα» που θα τον βοηθήσουν 
να αναπτυχθεί είναι το να 

μάθουμε να…-Μιλάμε 
ευγενικά.Ακούμε τους γονείς 

μας και ακολουθούμε τις αρχές 
της οικογένειάς μας. 

Ακολουθούμε τους κανόνες του 
χώρου που βρισκόμαστε, 
ιδιωτικού ή δημόσιου.  

•Κι εμείς οι μεγάλοι, είτε 
ως γονείς είτε ως 

εκπαιδευτικοί, για να 
καταφέρουμε να 

καλλιεργήσουμε στα 
παιδιά μας τον σεβασμό, 
πρέπει πάνω από όλα να 
δίνουμε πρώτοι το καλό 

παράδειγμα! •ΣΕΒΑΣΜΟΣ  
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ.         
Τα παιδιά κοιτούν μέσα σε ένα 
κουτί. Μέσα σε αυτό βλέπουν 

αυτό το οποίο πρέπει να 
σέβονται και να αγαπούν 

περισσότερο από όλα. 
 ΤΟΝ ΊΔΙΟ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ. 
Μέσα στο κουτί υπάρχει ένας 

καθρέπτης. Στην συνέχεια 
ζωγραφίζουν αυτό που είδαν 

μέσα στο κουτί:  
 τον εαυτό τους μέσα σε έναν 

καθρέπτη. 

ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ.mp4


ΣΕΒΑΣΜΟΣ 
•ΠΩΣ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ: 
Φροντίζουμε το σώμα μας να 

είναι καθαρό πλένουμε τα χέρια 
μας, χτενίζουμε  τα μαλλιά μας, 

φοράμε παπούτσια για να 
προστατεύσουμε  τα πόδια μας, 

και φοράμε ζεστά ρούχα και 
σκουφάκια το χειμώνα  για να 

κρατήσουμε  το κεφάλι μας 
ζεστό).  

•Ξεφυλλίζουν τον φάκελο της  
εξέλιξής τους , παρατηρούν τα 
αποτελέσματα των εργασιών 

τους σε μικρότερη ηλικία και τα 
αποτελέσματα των εργασιών 
τους τώρα. Μιλούν για τις 
σημαντικές στιγμές στο 

νηπιαγωγείο. 

•ΠΩΣ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ: 
Περιμένουμε τη σειρά μας, 

δεν σπρώχνουμε μιλάμε 
ευγενικά. Λέμε ευχαριστώ 
παρακαλώ θα μπορούσα; 

Σεβόμαστε τους νόμους, τους 
κανόνες  και τους 

μεγαλύτερους.  
Όταν δανειζόμαστε κάτι από 

κάποιον άλλον το 
επιστρέφουμε πίσω όπως 

ακριβώς το πήραμε. 
Δείχνουμε σεβασμό όταν 

ακούμε τους άλλους, είμαστε 
διακριτικοί και λέμε ωραία 
πράγματα γι αυτούς. Δεν 

ενοχλώ με θόρυβο. Σκέφτομαι 
τους άλλους. •«Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους»,  

Λότη  Πέτροβιτς – Ανδρουτσοπούλου,  , 
εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα 2008.  
Σεβασμός στην διαφορετικότητα. 

•Γιορτάζουμε  την ημέρα των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες στις 3 Δεκεμβρίου, οργανώνοντας 

δραστηριότητες. Η εκπαιδευτικός της παράλληλης 
στήριξης στο σχολείο μας μιλάει στα παιδιά  για τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων, τρόπους  με τους 
οποίους μπορούμε να συνυπάρχουμε χωρίς να τους 

ξεχωρίζουμε και  να τους σεβόμαστε. 



ΣΕΒΑΣΜΟΣ 

•«Μαζεύω  καπάκια μοιράζω  
χαμόγελα» , δράση  κατά την 

οποία  συγκεντρώνουμε  
καπάκια, ώστε να 

αγοραστούν αναπηρικά 
αμαξίδια  για ΑΜΕΑ. 

Σεβασμός στη 
διαφορετικότητα. 

•Το ψαράκι που φορούσε  
γυαλιά , Ρένα Ρώσση  - Ζαϊρη, 
εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα 2010. 

Σεβασμός  στο διαφορετικό. 

•Γιατί είμαστε όλοι ξεχωριστοί,  
•Jillian  Roberts, εκδόσεις 
Διόπτρα, Αθήνα  2018. 

•Με αφορμή τα παραμύθια  και  τα βιβλία , τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τις εκφραστικές δυνατότητες του 
λόγου και τα είδη των λογοτεχνικών κειμένων, γνώρισαν ότι όλοι έχουν διαφορές αλλά και ομοιότητες 

μεταξύ τους .  
•Ξεχώρισαν τα χαρακτηριστικά των ηρώων και την διαφορετικότητά τους από τους άλλους ήρωες της 
ιστορίας , εντόπισαν τις διαφορές άλλοτε ως προς την εμφάνιση, τις ικανότητες , την φαντασία, την 

δημιουργικότητα. 
•Ένταξη του διαφορετικού στην ομάδα , τρόποι συνεργασίας, θετικά συναισθήματα, αναγνώριση 

ικανοτήτων. 
•Συζήτηση για τα  πράγματα που έχουν ίδια χαρακτηριστικά και αυτά που έχουν διαφορετικά. 

•Συζήτηση σχετικά με το αν έχουν βρεθεί στην θέση των ηρώων. Βρεθήκατε στη θέση των κίτρινων 
αστεριών ώστε  να κοροϊδεύετε  για κάποιο λόγο ένα παιδί; Πότε έγινε αυτό, πως αισθανθήκατε εσείς και 

πως νομίζετε ότι αισθάνθηκε το παιδάκι; Τι θα μπορούσατε να κάνετε; 
•Πιστεύετε ότι κάτι δεν καταφέρνετε καλά και μπορεί κάποιος να σας κοροϊδέψει για αυτό; Τι κάνετε για 

να προσπαθήσετε να  ξεπεράσετε  την αδυναμία σας; 



ΣΕΒΑΣΜΟΣ 

•ΠΩΣ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 
Όταν κάποιος μιλάει εμείς 

τον ακούμε ήσυχα και 
δίνουμε σημασία σ αυτόν που 

μιλά . Ακόμη κι αν δε 
συμφωνούμε μαζί του 

δεχόμαστε την άποψή του και 
τις αποφάσεις του. Σεβόμαστε 

τα παιχνίδια και τα 
πράγματα του σχολείου και 

δεν τα καταστρέφουμε. 
Μαζεύουμε τα παιχνίδια μας 
από κάτω όταν τελειώσουμε 
και τα βάζουμε εκέι που τα 
βρήκαμε. Μιλάμε ευγενικά 
στους φίλους μας και στις 

κυρίες. Σεβόμαστε το 
διαφορετικό και δεν 

κοροϊδεύουμε. Εκφράζουμε τα 
συναισθήματά μας, είμαστε 

ευαίσθητοι στα 
συναισθήματα των άλλων 
και δεν τους προσβάλουμε.  

•Τα  παιδιά διηγούνται 
παραμύθια μετά την 

επιστροφή τους, κατά την 
διάρκεια εφαρμογής του 

προγράμματος της 
δανειστικής βιβλιοθήκης και 
το σύνολο των παιδιών της 
τάξης  με απόλυτο σεβασμό 
στην προσωπικότητα του 

καθενός, ακούν  τα παραμύθια. 
Ο καθένας έχει τον δικό του 

τρόπο που αντιλαμβάνεται τα 
πράγματα και τα μεταφέρει 

και εμείς σεβόμαστε την 
διαφορετικότητα του καθενός. 
•Διατηρώ  τα παραμύθια της 

δανειστικής βιβλιοθήκης 
καθαρά και τα προσέχω 

σύμφωνα με τους κανόνες που 
έχουμε θέσει για τον δανεισμό. 

 

•ΠΩΣ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;   

Δεν πετάμε σκουπίδια κάτω στον 
δρόμο. Κάνουμε ανακύκλωση 

σκουπιδιών. Φροντίζουμε να έχουμε 
θάλασσες καθαρές. Φυτεύουμε 

λουλούδια και δέντρα. Κυκλοφορούμε 
με τα πόδια ή με ποδήλατο.  

•ΠΩΣ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΖΩΑ;  

Τα φροντίζουμε. Τους δίνουμε νερό 
και φαγητό. Δεν τα χτυπάμε ούτε 

τα κλωτσάμε. Αν δούμε ένα 
άρρωστο ζωάκι το πάμε στον 

κτηνίατρο. Δεν τα πληγώνουμε και 
δεν τα παραμελούμε.  



•ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
ζωγραφίσαμε κάποιον που 
σεβόμαστε πάρα πολύ και 

εξηγήσαμε τον λόγο. 
•  

ΣΕΒΑΣΜΟΣ •ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:                
Επαφή και γνωριμία των  
παιδιών με τον κόσμο των 
ενηλίκων . Συμμετοχή στη 

δράση «Κάνε μια ευχή 
Ελλάδος», για την εκπλήρωση 
μιας επιθυμίας- ευχής ενός 

παιδιού με σοβαρές  και 
απειλητικές για τη ζωή του 

ασθένειες.(Διαφορετικό από τα 
παιδιά του σχολείου μας.). 

(Σεβασμός , αγάπη). 

•«Μεγαλώνω την γιαγιά μου», 
Βαγγέλης  Ηλιόπουλος, εκδόσεις  
Παιδική  Νομική  Βιβλιοθήκη, 

Αθήνα  2016. Αγάπη  και φροντίδα 
στους ηλικιωμένους , σεβασμός στα 

δικαιώματά τους. 

•ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ :              

«ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ  ΠΙΑΤΟ».       
Τα παιδιά , μετά την 

ακρόαση του παραμυθιού, 
αποφασίζουν να μοιραστούν 

τους ρόλους και να 
δραματοποιήσουν την 

ιστορία. 

•Έγιναν συζητήσεις με αφορμή προβληματικές 
καταστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά την 

διάρκεια του παιχνιδιού στο διάλειμμα. Τονίσαμε ότι 
είναι καλό να σχεδιάζουμε ένα παιχνίδι, για να 
παίξουμε προσπαθώντας να προβλέψουμε αν θα 

υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν άσχημα 
συναισθήματα στους γύρω μας. 

ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΠΙΑΤΟ.mp4


•Όταν συνεργαζόμαστε μπορούμε 
να κάνουμε πιο πολλά. Όπως να  

σηκώσουμε το κουτί με τα         
τουβλάκια γιατί ένας δε μπορεί, 

είναι βαρύ. 

 

•Παρακολουθήσαμε το βίντεο με την αφήγηση του 
μύθου του Αισώπου: « τα παιδιά του γεωργού». Για 

την έννοια της συνεργασίας και της ενότητας. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

•Συνεργασία  ομάδων : 
εικαστική 

δραστηριότητα - 
δημιουργία 

χειμωνιάτικου τοπίου  
με μαρκαδόρους , 

τέμπερες, ξυλομπογιές, 
ομαδικές εργασίες  4 

παιδιών. 

•Συνεργασία ομάδων : εικόνα του Βαν Γκογκ : 
«Χειμωνιάτικο  τοπίο» . την περιγράφουν , την 

μοιράζουν σε  επιμέρους κομμάτια , χωρίζονται σε 
ομάδες και δημιουργούν ιστορία , η κάθε ομάδα 

την δική της. 

Η δύναμη της ενότητας.mp4
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ .mp4


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

•Παρακολούθηση  θεατρικής  
παράστασης  με  θέμα  :       

« Χένσελ και Γκρέτελ » στο  
θέατρο  Κιβωτός. Αξία της 

συνεργασίας. Επαγγελματίες 
που ενώνονται  με τις 
γνώσεις τους για την 

δημιουργία της παράστασης . 

•«Η  κυρία Μίνα και η 
Άνοιξη», Χρήστος 

Μπουλώτης, εκδόσεις  
Λιβάνη, Αθήνα 2007.         

Μετά την αφήγηση του 
παραμυθιού και την 

ανάδειξη της αξίας της 
συνεργασίας, αποφασίσαμε 

και εμείς  να 
συνεργαστούμε και να 

στολίσουμε με κατασκευές 
ανοιξιάτικα την τάξη μας. •ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: ο καθένας 

ξεχωριστά φτιάχνει το 
δικό του λουλούδι, και 
όλοι μαζί ενώνουμε τις 

δουλειές μας και 
φτιάχνουμε ένα 
πρωτομαγιάτικο 

στεφάνι που στολίζει 
την τάξη μας .  

«Τα  μυρμηγκοκαμώματα  του  
Μελή», Ειρήνη  Αποστολάκη – 

Κληρονόμου, εκδόσεις Κόκκινη  Κλωστή  
Δεμένη, Πάτρα  2017.  



ΑΓΑΠΗ 

•«Η μέλισσα με το σπασμένο  
φτερό», Καλλιόπη   Παπουτσάκη 

– Θάλεια Χατζηγιαννόγλου, 
εκδόσεις Επίνοια, Αθήνα  2005 

•«Με αγάπη στην καρδιά 
γράφω γράμμα στη 

μαμά», Κατρά Μαριάννα, 
Μπαγιώκη  Ζένια, εκδόσεις 
Διάπλους, Αθήνα  2013. 

•ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:       
      σε μια μεγάλη καρδιά γράφουμε 

τα ονόματα των παιδιών της τάξης και 
κολλάμε τις φωτογραφίες τους. 

Αποτελεί πίνακα αναφοράς ονομάτων . 

•ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ : φτιάχνουν τα 
πορτρέτα τους   και προβάλλουν τον 
λόγο για τον οποίο αξίζει  να τους 
αγαπούν και πως θέλουν  να τους 
δείχνουν  οι άλλοι την αγάπη τους. 
«Είμαι αξιαγάπητος  γιατί…… αυτοί  

που λένε  πως μ’ αγαπούν  θέλω 
να….». •ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:         

     «μια ακροστιχίδα  για 
την ΑΓΑΠΗ» .  

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΓΑΠΟΥΝ.mp4


ΕΥΤΥΧΙΑ 

•ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:                
«Αλήθεια  πότε  νιώθουμε 

ευτυχισμένοι; Ζωγραφίζω  τι είναι  
αυτό που με  κάνει  να νιώθω 

ευτυχισμένος/η . Ευτυχία  νιώθω  
όταν…». 

•Παρατηρήσαμε εικόνες-βίντεο 
από στιγμές ευτυχίας. 

 «Δεν» ,  
Βαγγέλης  Ηλιόπουλος, 
εκδόσεις  Πατάκη, Αθήνα 

2017 



•Η πιο ωραία στιγμή των 
δραστηριοτήτων όμως ήταν όταν 
πήραμε στο σπίτι ένα λουλούδι,  

για να το «φροντίσουμε» 
καθημερινά και να το 

επιστρέφουμε μαζί μας στο 
σχολείο κάθε πρωί! Κι έτσι να 
μάθουμε την εφαρμογή της 
υπευθυνότητας στην πράξη! 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 
•Τι σημαίνει είμαι υπεύθυνος 
για κάτι ή για κάποιον; Γιατί 
πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι; 
Πώς δείχνουμε υπευθυνότητα; 

Παίζουμε ένα παιχνίδι με 
λέξεις  ξεκινώντας το πρώτο 
μέρος των προτάσεων , ώστε 

στη συνέχεια ν συμπληρώσουν 
τα παιδιά το δεύτερο μέρος. 

•ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ:  
κάθε παιδί στην  αρχή της 

εβδομάδας αναλαμβάνει μια 
υπευθυνότητα ώστε να φροντίζει 

την τάξη και τις ανάγκες της. 
Δημιουργούνται  ομάδες 

εργασίας. Ημερολόγιο της τάξης , 
παρουσιολόγιο, καιρός, μοίρασμα 

και τακτοποίηση υλικών, 
καρέκλες και παιχνίδια στην θέση 

τους, καθαριότητα της τάξης. 
Μαθηματικές και γλωσσικές 

έννοιες. 

•«Παρατηρώ τις κατοικίες 
των  εντόμων», Claude 

Delafosse, Gallimard Jeunesse, 
εκδόσεις  Πατάκη, Αθήνα 
1999. Τα έντομα στην 

κοινωνία τους είναι 
υπεύθυνα για κάτι για να 
μπορούν να λειτουργούν. 

•Κάθε παιδί είναι υπεύθυνο να  
κρατά το ζευγάρι του στις 

μετακινήσεις μας από τον χώρο 
της τάξης, να φροντίζει να είναι 

ήρεμο, ήσυχο και κυρίως  
χαμογελαστό. 

https://www.skroutz.gr/books/a.4202.delafosse-claude.html
https://www.skroutz.gr/books/a.4202.delafosse-claude.html
https://www.skroutz.gr/books/a.4202.delafosse-claude.html
https://www.skroutz.gr/books/a.14171.jeunesse-gallimard.html
https://www.skroutz.gr/books/a.14171.jeunesse-gallimard.html
https://www.skroutz.gr/books/a.14171.jeunesse-gallimard.html


ΑΠΛΟΤΗΤΑ 

•ΠΑΡΑΜΥΘΙ:  
«Το κουτί του Σιλάν», 

 Άλκηστη   Χαλικιά, Ντανιέλα  
Σταματιάδη, εκδόσεις Ίκαρος, 
Αθήνα 2017. Ένα πολύ ωραίο 
παραμύθι που μας έδωσε την 
ευκαιρία να ασχοληθούμε με 
την έννοια της απλότητας. 

•ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ζητήσαμε 
από τα παιδιά να μας πουν  
κάποια πράγματα  που μας 

φέρνουν  χαρά  και δεν 
κοστίζουν  τίποτα. Στη 

συνέχεια ζωγράφισαν αυτά τα 
απλά πράγματα που τα κάνουν 

να νιώθουν χαρούμενα. 

•Ποια άλλα παιχνίδια μπορούμε 
να παίξουμε χωρίς να χρειαστεί 
να αγοράσουμε ακριβά παιχνίδια 
και υλικά;  Θυμηθήκαμε απλά 

παιχνίδια που παίζαμε παλιά και 
περνούσαμε υπέροχα. Κρυφτό  

Κυνηγητό. Λάστιχο(από τότε το 
ζητάνε κάθε μέρα),  Περνά περνά 
η μέλισσα  ,Τυφλόμυγα ,Κουτσό 

,Πουντο πούντο το 
δαχτυλίδι  ,Σκουριασμένο 
τηλέφωνο  ,Παντομίμα. 

•Φτιάξαμε σε ομάδες 
κατασκευές από φαινομενικά 
άχρηστα αντικείμενα , από 
χαρτιά που περίσσευαν από 

άλλες εργασίες που κάναμε. Τα 
παιδιά  συνεργάστηκαν και 
δημιούργησαν διάφορα έργα 

που στόλισαν την τάξη μας. Αν 
ο άνθρωπος μάθει να 

χρησιμοποιεί τις ικανότητές 
του μπορεί να μετατρέπει αυτά 

που φαίνονται άχρηστα σε 
χρήσιμα και καλά. Έτσι όχι 

μόνο θα αποφεύγει τη σπατάλη 
αλλά και θα μπορεί να χαρίζει 

ομορφιά τριγύρω του. 



ΑΠΛΟΤΗΤΑ 

•Παρακολουθήσαμε το βίντεο με τον «σοφό νεροκουβαλητή». Ο άνθρωπος που δείχνει  απλότητα  
χρησιμοποιεί  τις ικανότητές του  και μετατρέπει αυτά που φαίνονται  άχρηστα  και παλιά,  σε 

χρήσιμα και καλά. Και έτσι όχι μόνο αποφεύγει την σπατάλη αλλά μπορεί να χαρίζει και ομορφιά 
τριγύρω του. 



 

•Τρόποι  αντιμετώπισης , 
αφίσα « τα πέντε 

βήματα της 
συμφιλίωσης».  

ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

•Ενημέρωση γονέων  με 
ομιλία  από ψυχολόγους του 

φορέα : «Χαμόγελο του  
παιδιού»,  για την 

ενδοσχολική  βία και τον 
εκφοβισμό. Αξίες ζωής τις 
οποίες θα ήταν καλό να 

έχουν αποκτήσει τα παιδιά 
για την ειρηνική συνύπαρξη 

και την  πρόληψη της 
σχολικής βίας. Να 

ενισχυθούν τα παιδιά στην 
προσπάθειά τους να 
διαμορφώσουν την 

προσωπικότητά τους στο 
πλαίσιο της πρόληψης της 

ενδοσχολικής βίας. 
Καλλιέργεια συναισθημάτων 

αγάπης –συνεργασίας- 
φιλίας. 

•Καταιγισμός  ιδεών: τι είναι 
σχολική βία –εκφοβισμός. 6 

Μαρτίου :ημέρα κατά της σχολικής 
βίας και του εκφοβισμού.  

•Συζήτηση και περιγραφή  εικόνων με 
παιδιά που δέχονται τις μορφές βίας, 
λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής, 

ηλεκτρονικής. 



ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
•«Πέτρα – Ψαλίδι- Χαρτί». 
Το βίντεο, ήταν η έμπνευσή 
μας για μια ωραία ιστορία, 
που μας διδάσκει ότι όχι δεν 

πρέπει να έχουμε τυφλή 
εμπιστοσύνη σε ότι μας 
μοιάζει, μόνο και μόνο 

γι’αυτό. Πολλές φορές μπορεί 
να βρούμε στο διαφορετικό 
αυτό που μας λείπει, αυτό 

που χρειαζόμαστε. •Πως θα  μπορούσαμε να δώσουμε στα παιδιά να 
καταλάβουν πως «το ίδιο» πολλές φορές καταντάει… 
μονότονο; Ενώ αντίθετα «το διαφορετικό», μπορεί να 
μας προσφέρει μεγάλη και απρόσμενη χαρά.  Πολύ 

απλά τους ζητήσαμε να ζωγραφίσουν με μπογιά στο 
ίδιο χρώμα με το χαρτί τους. Άσπρη μπογιά σε άσπρο 

χαρτί, κόκκινη μπογιά σε κόκκινο χαρτί, κίτρινη 
μπογιά σε κίτρινο χαρτί. Το αποτέλεσμα 

…απογοητευτικό, αποκαρδιωτικό, συνοδευόμενο με τη 
διαπίστωση ότι «κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα!». Αν 

όμως μοιραζόμασταν με τους διπλανούς μας 
τις  μπογιές μας και ζωγραφίζαμε με διαφορετικά 
χρώματα στο χαρτί μας, τότε τί θα γινόταν; Το 

αποτέλεσμα είναι πολύ πιο ωραίο. 

•Δεν  σημαίνει ότι, στον βωμό της ανεκτικότητας, οφείλουμε να τους ανεχόμαστε όλους. Ακόμη 
κι εκείνους που δοκιμάσαμε και είδαμε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και να περάσουμε 
καλά μαζί τους. Κάναμε λοιπόν ένα «πείραμα ανεκτικότητας». Χωρίσαμε τα παιδιά σε ζευγάρια 

για δυο μέρες, ύστερα από κλήρωση. Με το ζευγάρι τους έπρεπε να περάσουν όλη την ημέρα 
μαζί! Την πρώτη μέρα θα έπαιρνε ο ένας τις αποφάσεις (τι παιχνίδι θα παίξουν, που θα 

καθίσουν κλπ.) και τη δεύτερη ο άλλος. Δύσκολες μέρες  για εκείνους που συνειδητοποίησαν ότι 
πραγματικά δεν μπορούν να ταιριάξουν με το ζευγάρι τους. Απρόσμενα χαρούμενες μέρες για 
εκείνους που ξαφνικά ανακάλυψαν έναν καινούριο, διαφορετικό φίλο. Όπως και να έχει πάντως 

όλοι κατάλαβαν ότι ανεκτικότητα σημαίνει πάνω από όλα… σεβασμός. 

http://www.meleniro.gr/2017/01/%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b6%cf%89%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b5%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
Sasso, carta, forbice contro il bullismo!.mp4
ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ.mp4


•  

ΦΙΛΙΑ 

«Το  μηδέν μασκαρεμένο   
έχει  μυστικό  κρυμμένο», 
Σοφία  Κλιάνη , εκδόσεις 

Κόκκινη  Κλωστή  Δεμένη, 
Πάτρα  2017. 

•«Τι θα κάνω χωρίς εσένα;» Sally 
Grindley, εκδόσεις Παπαδόπουλος, 

Αθήνα  1999. Διαβάζουμε το 
παραμύθι  και κάνουμε σε φύλλο 

εργασίας  γραφοκινητικές ασκήσεις 
με καμπύλες γραμμές.  

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ:  
κάνω γυμναστική  με 

τον φίλο μου 

•Φιλοφρονήσεις: κάνουμε φιλοφρονήσεις  στο 
παιδί  που μας παρουσιάζει τον εαυτό του και 

του απονέμουμε δίπλωμα. 

•ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: «ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΖΙ» κάθε παιδί έχει 
ζωγραφισμένες δύο παλάμες. Ζωγραφίζει τον φίλο 
του και τον εαυτό του, γράφει το όνομά τους και 

στην συνέχεια διακοσμεί την εργασία και εξωτερικά. 
Ενώνουμε όλες τις ζωγραφισμένες παλάμες και 

δημιουργείται ένας μεγάλος κύκλος, ο ¨Κύκλος της 
φιλίας». 

https://www.skroutz.gr/books/a.14946.grindley-sally.html
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ΦΙΛΙΑ 

•«Η  υπόσχεση είναι  
υπόσχεση», Κνίστερ, εκδόσεις 

Πατάκη, Αθήνα 2006. 
Ανάδειξη της έννοιας της 

φιλίας. 

•Δραστηριότητες για την απόκτηση των δεξιοτήτων 
επίλυσης συγκρούσεων. Αφίσα με τα πέντε βήματα 

της συμφιλίωσης – δημιουργία φιλίας. 

•Κοινωνιόγραμμα: 
Συμπληρώνουν το 

κοινωνιόγραμμα στην αρχή  
και στο τέλος της χρονιάς . 
Γράφουν τα ονόματα των 

παιδιών που έχουν ή που θα 
ήθελαν να έχουν φίλους. 
Αργότερα γράφουν  τρία 

ονόματα παιδιών που έχουν 
φίλους και  τρία ονόματα 

παιδιών που δεν  θα ήθελαν να 
έχουν φίλους.  

•ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «Γράφω 
μήνυμα σ’ έναν φίλο μου». 

•ΑΦΙΣΑ : «Ο τέλειος φίλος» 
επεξεργασία της αφίσας με τα 

παιδιά. 
Τα μπαλόνια της φιλίας,  

η Μόνα η χελώνα, 
ηλεκτρονικό βιβλίο, 

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε 



ΕΝΟΤΗΤΑ 
•Παρουσιάζω τον εαυτό 
μου , τα ενδιαφέροντά 

μου. 

•Δημιουργούμε όλοι μαζί ένα πάζλ , 
ενώνοντας τα ενδιαφέροντά μας :                

« Όλοι μαζί  ενωμένοι». 

•«Μεγαλώνουμε μαζί» : 
δημιουργούμε  πίνακες  με 

λουλούδια και γλάστρες, έναν 
για κάθε εποχή. Σε κάθε 

φύλλο λουλουδιού γράφουμε  
τα γενέθλια  των παιδιών. Η 

ενότητα μας κάνει να 
νιώθουμε σαν οικογένεια. 



ΕΝΟΤΗΤΑ 

•Μιλήσαμε και για την αίσθηση της ενότητας που εμφανίζουν τα πουλιά , τα ζώα. 
Παρακολουθήσαμε βίντεο με ελέφαντες, καβουράκια, μυρμήγκια, δελφίνια , που 
όλοι μαζί ενωμένοι στην ομάδα τους ενεργούν από κοινού για έναν συγκεκριμένο 

στόχο. 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

•ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: με μουσική 
ζητήσαμε από τα παιδιά να περπατήσουν 
σε ένα κύκλο, κρατώντας ο ένας τον άλλον 

από την μέση.  Όταν η μουσική 
σταματούσε  όλα τα παιδιά έπρεπε να 

κάτσουν κάτω χωρίς να αφήσουν τα χέρια 
και να χαλάσουν τον κύκλο. Πράγματι τα 

παιδιά το κατάφεραν ακόμη και τότε που η 
μουσική σταματούσε και ξεκινούσε πολύ 

πολύ γρήγορα. 

•ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ : δημιουργήσαμε μια 
κυκλική αναπαράσταση 

αξιοποιώντας τα μάνταλα  με 
εικόνες της άνοιξης. Κάθε ένας 

ζωγράφισε την δική του 
αναπαράσταση και όλες μαζί τις 
ενώσαμε σε έναν μεγάλο κύκλο 

ενότητας. 



•ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ:               
στολίσαμε το δέντρο που υπάρχει στην 
πόρτα της τάξης μας με τις λέξεις των 

αξιών , τις οποίες μάθαμε. 
Διακοσμήσαμε την κάθε λέξη με το 
μοναδικό του τρόπο ο καθένας και τις 
τοποθετήσαμε πάνω στα κλαδιά. Με 

την βοήθεια της τεχνολογίας γράψαμε 
σε μπαλόνια « ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ 

ΑΞΙΩΝ». 

ΜΟΥΣΙΚΗ: μαθαίνουμε τραγούδια 
που μιλούν για τις αξίες της ζωής.  



• ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΤΗΣ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 

• Συμπληρώσαμε σχετικό φύλλο 
εργασίας  με τις αξίες  που 

έχουμε στην τάξη μας.. 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.mp4










«Να φέρεσαι στους άλλους όπως θα ήθελες  να σου φέρονται εκείνοι.» 



 ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο (2002),Διαθεματικό  
Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών για το 
νηπιαγωγείο, Προγράμματα  σχεδιασμού  και ανάπτυξης  
δραστηριοτήτων, Αθήνα. 

 ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο (2006), Οδηγός 
Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί  σχεδιασμοί , δημιουργικά 
περιβάλλοντα  μάθησης, Αθήνα. 

          ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο (2011), 
«Πρόγραμμα  Σπουδών Νηπιαγωγείου»,  ΕΣΠΑ 2007 -
13 \ Ε.Π.Ε.& ΔΒΜ \Α.Π. 1-2-3, « Νέο σχολείο- Νέο 
πρόγραμμα  σπουδών, οριζόντια πράξη», Αθήνα. 

     Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης  ,Ειδικό 
Μέρος κλάδος ΠΕ 60, Α΄ έκδοση, Ι.Τ.Υ., Πάτρα, Ιανουάριος 
2011. 

  20 Αξίες  της   ζωής ( βασικό εγχειρίδιο για τους γονείς, 
για τους εκπαιδευτικούς  ,  για όλους….. ). Εστέβε  Πουχόλ  
Ι Πονς- Ινές  Λουθ  Γκονθάλεθ, εκδόσεις Άγκυρα, Αθήνα 
2003. 

 Αξίες  της ζωής  στην εκπαίδευση , Γκέλυ Μανούσου- 
Σοφία  Ταναϊνή, εκδόσεις Ωρίων, Αθήνα 2010. 

 Μεγαλώνω την γιαγιά μου, Βαγγέλης  Ηλιόπουλος, 
εκδόσεις  Παιδική  Νομική  Βιβλιοθήκη, Αθήνα  2016. 

 Τα  μυρμηγκοκαμώματα  του  Μελή, Ειρήνη  Αποστολάκη 
– Κληρονόμου, εκδόσεις Κόκκινη  Κλωστή  Δεμένη, Πάτρα  
2017. 

 Το  μηδέν μασκαρεμένο   έχει  μυστικό  κρυμμένο, Σοφία  
Κλιάνη , εκδόσεις Κόκκινη  Κλωστή  Δεμένη, Πάτρα  
2017. 

 Περιοδικό Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τεύχη 87, εκδόσεις 
Δίπτυχο. 



 Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε, Μαρτίν Αγκαρσι, εκδόσεις 
Μεταίχμιο , Αθήνα 2006 

 Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε , Ελίζαμπεθ  Βερντικ, 
εκδόσεις Μεταίχμιο , Αθήνα 2006 

 Το ψαράκι που φορούσε  γυαλιά , Ρένα Ρώσση  - Ζαϊρη, εκδόσεις 
Ψυχογιός, Αθήνα 2010 

 Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους, Λότη  Πέτροβιτς – 
Ανδρουτσοπούλου,  , εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα 2008 

 Με αγάπη στην καρδιά γράφω γράμμα στη μαμά, Κατρά 
Μαριάννα, Μπαγιώκη  Ζένια, εκδόσεις Διάπλους, Αθήνα  2013. 

 Η μέλισσα με το σπασμένο  φτερό, Καλλιόπη   Παπουτσάκη – 
Θάλεια Χατζηγιαννόγλου, εκδόσεις Επίνοια, Αθήνα  2005 

 Παρατηρώ τις κατοικίες των  εντόμων, Claude Delafosse, 
Gallimard Jeunesse, εκδόσεις  Πατάκη, Αθήνα 1999. 

 Η  κυρία Μίνα και η Άνοιξη, Χρήστος Μπουλώτης, εκδόσεις  
Λιβάνη, Αθήνα 2007. 

 Η  υπόσχεση είναι  υπόσχεση, Κνίστερ, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 
2006. 

 Τι θα κάνω χωρίς εσένα; Sally Grindley, εκδόσεις Παπαδόπουλος, 
Αθήνα  1999. 

 Τα μπαλόνια της φιλίας,  η Μόνα η χελώνα, ηλεκτρονικό βιβλίο, 
Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.  

 Το κουτί του Σιλάν, Άλκηστη   Χαλικιά, Ντανιέλα  Σταματιάδη, 
εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2017. 

 Γιατί είμαστε όλοι ξεχωριστοί, Jillian  Roberts, εκδόσεις Διόπτρα, 
Αθήνα  2018. 

 Δεν , Βαγγέλης  Ηλιόπουλος, εκδόσεις  Πατάκη, Αθήνα 2017 
 Σ’ αγαπώ, μαγικές λεξούλες, Σάρα  Αγκοστίνι, εκδόσεις   

Τσιαμπίρης, Πυραμίδα,  Θεσσαλονίκη 
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Α ΚΑΙ  Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - 

ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 
Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 

 Πληροφορίες  από το ιστολόγιο « Νηπίων καταστάσεις».  
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