
 

στο πλαίσιο του eTwinning έργου “Π@Π@ΚΙ SOS #SkillsLabs” 

 

Νηπιαγωγείο Βλαχάτων 

 

Τμήμα 1 

Σχολ. Έτος 2021-2022 

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Ειρήνη Ματθαιάκη 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ & ΕΥΘΥΝΗ 

1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 

3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα 

 
 
 
 
 
 
 
 

Τίτλος: 
«Νηπίων Παιδεία: το πρώτο βήμα στη δημοκρατία» 

 
Δημιουργός: Θεοδώρα Μαρινάτου 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ :  
Νηπιαγωγείο Βλαχάτων 

ΤΜΗΜΑ: Πρωινό 
/υποχρεωτικό  

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2021-2022 

Θεματική  Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 
Συναίσθηση και 
Ευθύνη  

Υποθεματική  1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 
3. Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
Διαφορετικότητα 

ΒΑΘΜΙΔΑ Νηπιαγωγείο  

Τίτλος  
«Νηπίων Παιδεία: το πρώτο βήμα στη δημοκρατία» 

Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου  Δεξιότητες Μάθησης 21ου αι (4cs):  

Κριτική σκέψη (Critical thinking) - Επικοινωνία 

(Communication) - Συνεργασία (Collaboration) - 

Δημιουργικότητα (Creativity)  

 

Δεξιότητες Ζωής:  

Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Κοινωνικές 

δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, 

Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, 

Υπευθυνότητα)  

Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής 

ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, 

Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων, 

Πολιτειότητα)  

 

Δεξιότητες του Νου:  

Πλάγια σκέψη 

 Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός 

 Κατασκευές 

 

Δεξιότητες της Τεχνολογίας και της Μηχανικής 

(STEAM)  

 Ρομποτική, δεξιότητες μοντελισμού 

Σύνδεση με τη Βασική Θεματική  Υποθεματική 1: Ανθρώπινα Δικαιώματα (ταυτότητα – 

αποδοχή διαφορετικότητας) 

Υποθεματική 3: Αλληλοσεβασμός και σεβασμός στη 

διαφορετικότητα, συνεργασία /συνεργατικότητα, 

αντιμετώπιση διακρίσεων κοινωνική ευαισθησία, 

δημοκρατική παιδεία  



Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Εργαστήρια Δραστηριότητες 

 ενίσχυση της ομαδικής συνοχής και 
της αυτοεκτίμησης  

 προώθηση της συνεργασίας και της 
δημιουργικής συνύπαρξης  

1ο 
Ας 

γνωριστούμε 
παίζοντας 

1. Παιχνίδια ενεργοποίησης- δέσιμο της ομάδας  
2. Ομαδική κατασκευή « Ένα μπουκέτο με 

λουλούδια» 

 ανάπτυξη σεβασμού για τους 
άλλους 
•  επίλυση προβλημάτων συνεργατικά και 
δημιουργικά. 
•  ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 
•  αναγνώριση προκαταλήψεων και 
αδικιών και τρόπων αντίδρασης 
•  καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και 
κατανόηση της διαφορετικότητας 
•  ευαισθητοποίηση σε θέματα που 
άπτονται των ανθρωπίνων σχέσεων με 
στόχο τη διαμόρφωση ανθρωπιστικής 
συνείδησης 
•  έκφραση των συναισθημάτων τους 
τρόπο άμεσο, κατανοητό 

2ο 
Όλοι έχουμε 

θέση σε 
αυτήν την 

τάξη 

1. Ο/η «επισκέπτης»  
    Ο νέος μας επισκέπτης, το παπάκι μας έχει 
περιπλανηθεί πολύ και έχει σπασμένο Φτερό και 
πόδι. Δεν μπορεί να πετάξει ούτε να περπατήσει. 
Όλοι το κοροϊδεύουν. 
 Συζητάμε για τα συναισθήματα του νέου μας 

φίλου και το πώς αισθάνεται, τι θα κάναμε 
εμείς αν ήμασταν στη θέση του, αν έχουμε 
αισθανθεί κι εμείς μόνοι και διαφορετικοί. 

 Ζητάμε από τα παιδιά να βρουν λύσεις. Πώς 
μπορούμε να βοηθήσουμε το παπάκι να 
νιώσει καλύτερα; 

2. Κατασκευή STEAM : φτιάχνουμε ένα 
αναπηρικό  

αμαξίδιο για να βοηθήσουμε το παπάκι να 
μετακινηθεί. 

 
Τα παιδιά  

 ερμηνεύουν και αναδεικνύουν τα 
οφέλη της διαφορετικότητας 

 αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας 
και αλληλεγγύης. 

 συνδέουν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν λιγότερο 
προνομιούχα άτομα με επίκαιρα 
προβλήματα της κοινωνίας, όπως η 
έλλειψη στέγης και η αδυναμία 
πρόσβασης σε δημόσιους χώρους. 

 αναγνωρίζουν τον αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις. 

 εξοικειώνονται με διαφορετικά 
φυσικά και φυλετικά χαρακτηριστικά 

 διαχειρίζονται συγκρουσιακές 
καταστάσεις 

3ο  
Εσύ και εγώ 

μαζί 

1. Αφήγηση του παραμυθιού «Σοφία, η  
αγελαδίτσα τραγουδίστρια» (Pennart) 
(θίγονται θέματα όπως: το ζήτημα της ταυτότητας 
και του αυτοπροσδιορισμού, της ένταξης σε 
ομάδες, το ζήτημα της αποδοχής, της απόρριψης, 
της διαφορετικότητας) 
2. Συνεχίζω το παραμύθι»: 
Τα παιδιά ακούνε την ιστορία μέχρι ενός σημείου. 
Καλούνται στις ομάδες τους να δώσουν τη δική 
τους συνέχεια. 
3. «Θερμόμετρο συναισθημάτων»:  
Τα παιδιά καταγράφουν ή αναπαριστούν με 
παγωμένες εικόνες τα πιθανά συναισθήματα που 
βιώνει η Σοφία μέσα από την ιστορία. 
4. «Συμφωνώ, διαφωνώ» 
-Δημιουργία καταστάσεων επιχειρηματολογίας με 
βάση το παραμύθι για τη θέση που πήραν. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Εργαστήρια Δραστηριότητες 

Τα παιδιά 
 εντοπίζουν μεταξύ τους ομοιότητες 

και διαφορές 

 ανάπτυξη ενσυναίσθησης σε 
ζητήματα διαφορετικότητας και 
ποικιλομορφίας. αναγνώριση 
στερεοτύπων και προκαταλήψεων 

 αλληλεπίδραση με παιδιά από 
διαφορετικά κοινωνικά και 
πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

 
4ο 

Α) Ο εαυτός 
μου… 

 
1. Ομαδικό παιχνίδι «Ο κατάσκοπος» 
- τα παιδιά κινούνται στο χώρο με συνοδεία 
μουσικής και στο σταμάτημά της καλούνται 
«κατασκοπικά» να παρατηρούν το/τη διπλανό/ή 
τους, εντοπίζοντας ομοιότητες ως προς τα 
εξωτερικά τους χαρακτηριστικά. 
2. «Ο εαυτός μου» κατασκευή με εφημερίδες 

και τοποθέτηση φιγούρων σε κύκλο 
3. «Τα αγαπημένα μου»: κολάζ 

Τα παιδιά 
 

 αναπτύσσουν δεξιότητες  
συνεργασίας και αλληλεγγύης. 
• αναγνωρίζουν τον αποκλεισμό και τις 
διακρίσεις. 
• εξοικειώνονται με διαφορετικά φυσικά 
και χαρακτηριστικά 
•διαχειρίζονται συγκρουσιακές 
καταστάσεις 

5ο 
Β)… και οι 

άλλοι 

1. Προβολή video: «Η εχθρόπιτα» 
Συζήτηση, προφορική επεξεργασία     
2. Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με τους  
τρόπους επίλυσης των διαφορών/συγκρούσεων 
με βάση τις προτάσεις των παιδιών 
3. Θεατρικό παιχνίδι. Σε ζευγάρια  
επιλέγουν μια κάρτα με μία κατάσταση διένεξης,  
συναποφασίζουν την πρόταση για τον τρόπο 
επίλυσής της και την παρουσιάζουν 
4. «Η πίτα της φιλίας» 
Στην ολομέλεια συναποφασίζουν τα συστατικά 
που θα περιέχει η συνταγή της πίτας της φιλίας 

 
Τα παιδιά 
  

 αντιλαμβάνονται τον χαρακτήρα της 
ταυτότητας 

 εξοικειώνονται με διαφορετικά 
φυσικά και φυλετικά χαρακτηριστικά 
 

6ο  
Η ταυτότητά 

μου 

1. Αφήγηση του παραμυθιού ««Έλμερ, ο  
παρδαλός ελέφαντα», συζήτηση, 
προβληματισμός 
2. εικαστική δράση σε ζευγάρια (ζωγραφίζουν  
από ένα κομμάτι του παζλ-ελέφαντα και τα 
ενώνουν) 
3. «Όλοι είμαστε διαφορετικοί» 
Επεξεργαζονται φωτογραφίες ανθρώπων από: α) 
διαφορετικές ηλιακές ομάδες, β) διαφορετικές 
εθνικές-φυλετικές ομάδες, γ) διαφορετική 
ενδυμασία, δ) διαφορετική εξωτερική εμφάνιση 
(μαλλιά, χρώμα μαλλιών, δέρματος). 
Ομαδοποιούν τις φωτογραφίες με βάση διάφορα 
κριτήρια και συζητούν για τις ομοιότητες και τις 
διαφορές τους. 
4. «Ταυτότητες»: κατασκευή 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Εργαστήρια Δραστηριότητες 

Τα παιδιά 

 αντιλαμβάνονται τις ομοιότητες και 
τις διαφορές μεταξύ των ατόμων. 

 αναζητήσουν τρόπους καλλιέργειας 
της ενσυναίσθησης. 

 συνειδητοποιούν ότι αυτό που 
συμβαίνει σε κάποιους άλλους μπορεί 
να συμβεί και στα ίδια. 

 αντιλαμβάνονται τις έννοιες της 
διαφορετικότητας και της 
ανεκτικότητας 

 διαχειρίζονται συγκρουσιακές 
καταστάσεις 

7ο  
Όλοι 

διαφορετικοί 
– όλοι ίσοι 

 
1. Κουκλοθέατρο «Το Ζαμπντερφίλιο  
 (Ένα διαφορετικό ζώο που ψάχνει για φίλους, 
αλλά κανένα άλλο ζώο δεν το κάνει παρέα γιατί 
είναι απλά παράξενο) συζήτηση, προβληματισμός 
2. Τι θα συνέβαινε αν ένα …Ζαμπντερφίλιο  
ζητούσε να γίνει φίλος μας; Καταγραφή των ιδεών 
των παιδιών σε ψηφιακό νοητικό χάρτη 
3. Τα παιδιά παίζουν κουκλοθέατρο με το   
Ζαμπντερφίλιο 
4. Κατασκευή παράξενων ζώων με διαφορετικά  
Χαρακτηριστικά σε ψηφιακή εφαρμογή 

Τα παιδιά 

  ανακαλούν όσα έμαθαν  

 αξιολογούν τα εργαστήρια 
(ενδιαφέρον, δυσκολίες) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τα παιδιά 
1. ανακαλούν όσα έμαθαν στα πλαίσια των  
εργαστηρίων μέσα από σχετικό βίντεο 
2. εκφράζουν τι τους άρεσε περισσότερο και τι  
τα δυσκόλεψε 
3. συμμετέχουν σε σχετική δημοσκόπηση  
4. Συμπληρώνουν φύλλο αυτοαξιολόγησης 


