


 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ: 

 

Παίζουμε και μαθαίνουμε 

Μιλάμε ευγενικά 

Περιμένουμε τη σειρά μας 

Δεν ενοχλούμε τους συμμαθητές- συμμαθήτριες μας  

Μοιραζόμαστε τα παιχνίδια 

Βοηθάμε τα άλλα παιδιά 

Τακτοποιούμε και κρατάμε την τάξη μας καθαρή 

Μιλάμε χαμηλόφωνα 

Συνεργαζόμαστε 

Δεν χτυπάμε τους άλλους 

 

Οι κανόνες της ομάδας μας 

1. ΑΣ  ΞΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ! 



Διάκριση επιθυμιών και αναγκών 

ΤΙ ΘΕΛΩ: 
 

•Πολλά παιχνίδια 
•Να πάω βόλτα 
•Παγωτά  
•Να μη με ενοχλούν 
•Να παίζω συνέχεια με 
τη φίλη μου 
•Να μη με μαλώνουν 
όταν κάνω σκανταλιές 
•Τεράστιο διάλειμμα 
•Ένα πατίνι 
•Μια πλαστική πισίνα 
•Να μείνω στη νονά μου 
•Ένα σκυλάκι 
 

 

ΤΙ  ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗ: 
 

•Φαγητό 
•Σπίτι 
•Αγάπη 
•Οικογένεια 
•Σχολείο 
•Βιβλία 
•Εμβόλια 
•Χαρά 
•Φίλους 
•Ελευθερία 
•Φροντίδα  
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Δημιουργία 

συννεφόλεξου  

 
Το οποίο έγινε η κονκάρδα μας  



Τραγούδι έναρξης των εργαστηρίων μας 

https://video.link/w/v5dcd 

https://video.link/w/v5dcd


Ποιες είναι οι ανάγκες αυτών των παιδιών; 

 
Παρατηρούμε και σχολιάζουμε φωτογραφικό υλικό της unicef   και της 

action aid 

https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%
82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-
%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf 
 

2.ΚΑΘΕ  ΑΝΑΓΚΗ  ΕΧΕΙ   ΟΝΟΜΑ:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf


Είδαμε το βίντεο: 

https://video.link/w/F1dcd 

https://video.link/w/F1dcd
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Διαβάσαμε το παραμύθι… 

 
..και εστιάσαμε στα συναισθήματα ενός παιδιού μόνου και απροστάτευτου 



Είδαμε την ταινία της UNICEF 

“Tο νησί του Λουκανόρ”  

3. ΚΙ  ΑΝ  ΗΣΟΥΝ  ΕΣΥ; 



Εικονογραφημένα δικαιώματα 

https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%C
E%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-
%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%
B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1.pdf 
 

https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1.pdf


Σύμβαση δικαιωμάτων του παιδιού 



We are the world 

https://video.link/w/x3dcd 

Το 1985, η μουσική βιομηχανία και ο 
κόσμος ενώθηκαν σε μια άνευ 
προηγουμένου έκρηξη γενναιοδωρίας ως 
απάντηση στον τραγικό λιμό που έσπερνε 
τον όλεθρο στην Αφρική εκείνη την 
εποχή. Τα μεγαλύτερα ονόματα της 
μουσικής «έλεγξαν τον εγωισμό τους 
στην πόρτα» για να δημιουργήσουν αυτό 
που ήταν και δεν είναι ένα παγκόσμιο 
φαινόμενο. Η ηχογράφηση του 
πρωτότυπου We Are The World πούλησε 
περισσότερους από 7 εκατομμύρια 
δίσκους παγκοσμίως. Η παγκόσμια 
πώληση αυτού του δίσκου έφερε 
περισσότερα από 60 εκατομμύρια 
δολάρια, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για 
να βοηθήσουν την Αφρική και τους 
Αφρικανούς που επλήγησαν από την 
πείνα και άλλα κρίσιμα ζητήματα από το 
1985. Το τραγούδι έγινε και παραμένει ο 
ύμνος του λαού και συνεχίζει να τιμάται 
και να αγαπιέται παγκοσμίως.  
(Χάρι Μπελαφόντε) 

https://video.link/w/x3dcd
https://video.link/w/x3dcd
https://video.link/w/x3dcd
https://video.link/w/x3dcd
https://video.link/w/x3dcd
https://video.link/w/x3dcd
https://video.link/w/x3dcd
https://video.link/w/x3dcd
https://video.link/w/x3dcd
https://video.link/w/x3dcd
https://video.link/w/x3dcd


https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%9
9%CE%91-
%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%92%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3.pdf 
 

4. ΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Σχολιάζουμε τους πίνακες του Γ. Ιακωβίδη 

https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%91-%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%92%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%91-%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%92%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%91-%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%92%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3.pdf
https://blogs.sch.gr/nipklenias/files/2022/04/%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99%CE%91-%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%92%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3.pdf
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5. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΩ   

«Το Αστέρι της Ευχής» 



«Μίλα τώρα»:  
Συμμετοχή στην Πανελλαδική εκστρατεία για το bullying από 

το Χαμόγελο του Παιδιού, με την ευκαιρία της Πανελλήνιας 

Ημέρας κατά της Σχολικής Βίας και του εκφοβισμού 



«Ειρήνη είναι…» 

  
Ένα μήνυμα αγάπης και 

αλληλεγγύης στα παιδιά της 

Ουκρανίας 



« Η δύναμη είναι στο χέρι σου» 



«Συλλογή καπακιών» 

 

  …τα οποία θα αποσταλούν στο 

Σύλλογο Παραπληγικών και θα 

αξιοποιηθούν για την αγορά 

αναπηρικών αμαξιδίων  



Τελικό συννεφόλεξο 

6. ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ  ΟΣΑ  ΕΜΑΘΑ 



Φύλλο  

αυτοαξιολόγησης 



Δίπλωμα συμμετοχής 


