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ΒΑΘΜΙΔΑ Νηπιαγωγείο  

Τίτλος  
«Το παπάκι πάει… »  

Το Χαμόγελο του Παιδιού 

Δεξιότητες στόχευσης του 
εργαστηρίου  

Δεξιότητες Μάθησης 21ου αι (4cs):  

Κριτική σκέψη - Επικοινωνία - Συνεργασία- Δημιουργικότητα   

Δεξιότητες Ζωής:  

Aυτομέριμνα - Κοινωνικές Δεξιότητες - Ενσυναίσθηση και 

ευαισθησία – Προσαρμοστικότητα – Ανθεκτικότητα - Υπευθυνότητα  

Δεξιότητες του Νου:  

Επίλυση προβλημάτων - Μελέτη περιπτώσεων (case studies) 

Κατασκευές - Πλάγια σκέψη 

Δεξιότητες της Τεχνολογίας και της Μηχανικής (STEAM)  

Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας - επικοινωνίας και 

συνεργασίας 

Γενική Περιγραφή Προγράμματος Το Πρόγραμμα «Το Παπάκι Πάει…», στο πλαίσιο της πολύπλευρης 

προσπάθειας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την 

πρόληψη και την ενημέρωση αναφορικά με εξαφανίσεις παιδιών, 

είναι ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας με στόχο την ενίσχυση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών σε περίπτωση που βρεθούν 

σε συνθήκες εξαφάνισης μη προσδιοριζόμενης αλλιώς, δηλαδή σε 

συνθήκες που χάνουν τον προσανατολισμό τους ή για κάποιον λόγο 

δεν βρίσκονται κοντά στο άτομο που νομίμως ασκεί την επιμέλεια 

τους. Συνοπτικά τα παιδιά εκπαιδεύονται να έχουν  αυξημένη 

επίγνωση των κινδύνων και να είναι σε ετοιμότητα  (increase 

awareness), αναπτύσσοντας την ικανότητα της αυτοπροστασίας και 

της αυτομέριμνας.  

Επιπροσθέτως, καλλιεργείται η κριτική σκέψη και η  κοινωνική 

αντίληψη των μαθητών/τριών μέσω της συμμετοχής τους στην 

αφήγηση παραμυθιού και του κουκλοθέατρου, ενισχύοντας με 

αυτό τον τρόπο την ομαδοσυνεργατικότητα, τη  δημιουργικότητα 

και τη φαντασία τους.    



Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Εργαστήρια Δραστηριότητες 

Οι μαθητές να: 

 εκφράσουν γνώσεις κι εμπειρίες σχετικά με 
τις εξαφανίσεις και τον ρόλο του Χαμόγελου 
του Παιδιού 

 
Ανίχνευση 
Αρχικών 

Αντιλήψεων  

 παρακολούθηση βίντεο εξαφάνισης κι 
επεξεργασία αφίσας «ένα παπάκι 
εξαφανίστηκε»  

 συμπλήρωση ατομικού διαγνωστικού φύλλου 
αξιολόγησης με τις αρχικές αντιλήψεις των 
παιδιών 

Οι μαθητές να: 

 γνωρίσουν το Χαμόγελο του Παιδιού, το 
σύμβολο και το τηλέφωνο του και να 
κατανοήσουν τον ρόλο του 

 μάθουν το τηλέφωνο της αστυνομίας 

 συνεργαστούν για να δημιουργήσουν μια 
αφίσα «εξαφάνισης» 

 μάθουν να διακρίνουν τους γνωστούς από 
τους άγνωστους 

 κατασκευάσουν μια κούκλα η οποία θα 
λειτουργήσει ως άλλος εαυτός που θα 
παρακολουθεί, θα προβληματίζεται και θα 
παρεμβαίνει. Μέσω αυτής τα παιδιά θα 
μάθουν, θα εκφράσουν φόβους, 
προβληματισμούς και επιθυμίες για το θέμα 
της εξαφάνισης. 

 εκφραστούν δημιουργικά μέσα από την 
κατασκευή κούκλας 

 

1ο 
Φτιάξε τον 
Βοηθό σου  

1. «Το παπάκι εξαφανίστηκε»: ομαδική κατασκευή 
αφίσας και ανάρτηση αυτής σε κεντρικό σημείο 
του σχολείου 

2. Γνωστός – Άγνωστος:  την επόμενη μέρα 
βρίσκουμε το παπάκι. Αυτό διηγείται την 
ιστορία του, πώς χάθηκε, πώς ένιωσε, τι έκανε... 
Μας λέει ότι ακολούθησε ένα άγνωστο παπάκι, 
για να του δείξει το καινούριο του ποδήλατο. 

Κατασκευή κύκλου γνωστών και αγνώστων (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 
3. Κατασκευή κούκλας – βοηθού:  Εισαγωγή στην 

έννοια της κούκλας και της εξαφάνισης. Η 
εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά ότι  θα 
ξεκινήσουν μια δραστηριότητα, με στόχο να 
βοηθήσουν ένα παιδί αλλά και ένα παπάκι να 
βρουν τον δρόμο για το σπίτι τους. Προκειμένου 
να το καταφέρουν αυτό  το κάθε παιδί θα 
χρειαστεί μια κούκλα βοηθό 

Τα παιδιά να  

 έρθουν σε επαφή με την εμπειρία της 
εξαφάνισης και να αποκτήσουν γνώσεις, που 
θα μπορέσουν να ανακαλέσουν και να 
εφαρμόσουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις 

 δημιουργήσουν μια ιστορία συνδυάζοντας 
ήρωες, συναισθήματα και αντιδράσεις που 
παρουσιάστηκαν στο παραμύθι που 
διάβασαν 

 μάθουν να διατηρούν την ψυχραιμία τους 
και να αντιδρούν κατάλληλα σε περίπτωση 
που χαθούν. 

 μάθουν να εμπιστεύονται τους 
αστυνομικούς και να απευθύνονται σε 
αυτούς για να ζητούν βοήθεια 

2ο  
Ο δρόμος 

για το σπίτι 

1. Αφήγηση παραμυθιού με περίπτωση παιδιού 
που χάνει τη μαμά του στην λαϊκή αγορά – 
συζήτηση, προβληματισμός, έκφραση 
συναισθημάτων 

2. Μια ιστορία του λεπτού: Φτιάχνουμε 3 
θεματικούς κύβους. Σε κάθε πλευρά του κύβου 
κολλάμε εικόνες ανάλογα με το θέμα (κύβος με 
ήρωες: Παιδί, Αστυνόμος, Μαμά, Ξένη Γυναίκα / 
κύβος με αντιδράσεις: φωνάζω, μένω σταθερός, 
μιλάω σε κάποιον, παίρνω τηλέφωνο / κύβος 
συναισθημάτων:  φόβος, χαρά, λύπη) 

Κάθε παιδί ρίχνει τον κάθε κύβο μια φορά και 
φτιάχνει την δική του ιστορία σχετική με εξαφάνιση. 
3. Επίσκεψη αστυνομικού: συνέντευξη, συμβουλές 

για το τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά σε 
περίπτωση που χαθούν 

4. Δημιουργία βραχιολιού με στοιχεία 
επικοινωνίας σχολείου 

 



  

 
Τα παιδιά να 

 εμπεδώσουν όσα έμαθα για το τι κάνουν σε 
περίπτωση που χαθούν 

 αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να δώσουν 
συμβουλές σε περίπτωση εξαφανίσεων 

 προγραμματίσουν το beebot δίνοντάς του 
κατάλληλες εντολές ώστε να φτάσει στον 
προορισμό του 

 επιστρατεύσουν τη δημιουργικότητά τους 
προκειμένου να κατασκευάσουν έναν 
λαβύρινθο 

 να συνεργαστούν για την παραγωγή ενός 
κοινού έργου 

 

 
 
 
 
 

 
3ο  

Το παπάκι 
πάει… 

 
 
 
 
 

 
1. Κουκλοθέατρο: τα παιδιά, με τις κούκλες-

βοηθούς τους βοηθούν τον Πάκο να βρει την 
μαμά του.  Μετά το τέλος του κουκλοθεάτρου 
συζητάμε με τα παιδιά τα ενδεικτικά βήματα 
που πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που 
χαθούμε. Τέλος, στην εφαρμογή chatterpix οι 
κούκλες αποκτούν «φωνή» και δίνουν 
συμβουλές 

2. Παιχνίδι ρομποτικής:  Το παπάκι έχει χάσει τη 
μαμά του. Τα παιδιά προγραμματίζουν 
κατάλληλα το ρομπότ-beebot ώστε να το 
οδηγήσουν στη μαμά του 

3. Κατασκευή λαβύρινθου: τα παιδιά 
συνεργάζονται για να κατασκευάσουν έναν 
λαβύρινθο με διάφορα υλικά  

Τα παιδιά 
 

 βιωματικά να εφαρμόσουν την 
προηγούμενη γνώση σε διάφορα 
προτεινόμενα σενάρια.  Στόχος είναι η 
επανάληψη των «βασικών μηνυμάτων» 
πρόληψης της εξαφάνισης 

 να δημιουργήσουν μια ραδιοφωνική 
εκπομπή για να μεταδώσουν τα μηνύματά 
τους 

 
4ο 

Τι θα έκανες 
αν… 

 
1. Τα παιδιά σκέφτονται ένα σενάριο σχετικό με 

περίπτωση παιδιού που χάνει τη μαμά του, 
επιλέγουν μια κατάλληλη αντίδραση και το 
εικονογραφούν 

2. Δημιουργία ραδιοφωνικής εκπομπής για την 
μετάδοση συμβουλών σε παιδιά σε περίπτωση 
εξαφανίσεων 

Τα παιδιά να 

 εκπαιδεύσουν τους γονείς τους σε όσα 
έμαθαν 

 αυτο-αξιολογήσουν όσα έμαθαν μέσα από 
ένα διαδικτυακό παιχνίδι 

5ο 
Ας μάθουν 

και οι γονείς 
μας - 

Αξιολόγηση 

 
 

1. Τα παιδιά παρουσιάζουν στους γονείς τους 
όσα έμαθαν στο πρόγραμμα 

2. Διαδικτυακό παιχνίδι αξιολόγησης 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

6 ΚΎΚΛΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (ΓΝΩΣΤΟΙ – ΑΓΝΩΣΤΟΙ) 

 


