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«Η οικογένεια 
δεν έχει 
αριθμητική, 
είναι απλώς 
μοναδική!»

 Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η οικογένεια δεν 
έχει αριθμητική, είναι απλώς μοναδική!» προσεγγίζει θέματα 
οικογενειακής ποικιλομορφίας προς άρση των όποιων 
διακρίσεων (άρθρο 2, Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού), μέσα από δραστηριότητες που στοχεύουν στην 
καλλιέργεια και ενίσχυση των δεξιοτήτων μάθησης του 21ου 
αιώνα στους μαθητές (4Cs - συνεργασία, κριτική σκέψη, 
δημιουργικότητα και επικοινωνία), αλλά και στην καλλιέργεια 
δεξιοτήτων κοινωνικής ζωής (κοινωνικές δεξιότητες, 
ενσυναίσθηση και ευαισθησία). 

Σύνδεση με τη Βασική Θεματική 
Δικαιώματα του Παιδιού 

Αλληλοσεβασμός 
Διαφορετικότητα 

Αντιμετώπιση διακρίσεων 
Κοινωνική ευαισθησία 
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«Η οικογένεια 
δεν έχει 

αριθμητική, 
είναι απλώς 
μοναδική!»

 Οι μαθητές σκέφτονται και λένε τι σημαίνει για αυτούς οι λέξη 
οικογένεια και δημιουργούν ένα συννεφόλεξο με τις λέξεις αυτές 
στο answergarden.

 Οι μαθητές αναπαριστούν αριθμητικά, με τη βοήθεια χάρτινων 
κούκλων, τη δική τους οικογένεια.

 Σε ατομικό φύλλο εργασίας ζωγραφίζουν την οικογένεια τους 
και καταγράφουν τα μέλη που μένουν μαζί τους στο σπίτι. Το 
σύνολο των έργων των παιδιών αποτελεί αφορμή για συζήτηση 
και παρατηρήσεις μεταξύ των οικογενειών.

 Ομαδική συζήτηση για το τι αρέσει στα παιδιά να κάνουν με την 
οικογένεια τους.

 Αφήγηση της ιστορίας «Η μονα-δική μου οικογένεια»

http://play.byethost8.com/elfi/?i=1

http://play.byethost8.com/elfi/?i=1
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«Η οικογένεια 
δεν έχει 

αριθμητική, 
είναι απλώς 
μοναδική!»

 Διαβάσαμε το γράμμα του πιγκουΐνου και είδαμε βίντεο με 
πληροφορίες για τους πιγκουΐνους από τη συλλογή 
εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ της Disney «Ο μαγικός κόσμος των 
ζώων»

 Επικεντρωνόμαστε στο γράμμα του πιγκουίνου και σε αυτά που 
τον απασχολούν σε σχέση με την οικογένεια του. Τα παιδιά 
σκέφτονται λύσεις για να τον βοηθήσουν και του απαντούν με 
ένα γράμμα…

 Συζητάμε για τα θετικά και της δυσκολίες της πυρηνικής 
οικογένειας και καταγράφουμε τις απόψεις των παιδιών στο 
google jamboard.

 Τέλος, οι μαθητές σε ατομικό φύλλο εργασίας ζωγραφίζουν πως 
νιώθει ο πιγκουίνος στην οικογένεια του και γιατί.

 Κινητικό ομαδικό παιχνίδι με το αυγό του πιγκουΐνου.

Πες μας πιγκουίνε!-Πυρηνική οικογένεια





ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
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 Αυτή τη φορά ο λύκος μας έστειλε email για να γνωρίσουμε 
εκείνον και την οικογένεια του βλέποντας κι ένα σχετικό βίντεο.

 https://www.youtube.com/watch?v=4_lrTveNQrg

 Τα παιδιά του απάντησαν με φωνητικό μήνυμα σε εκείνα που 
τον απασχολούν 

 Καταγράψαμε στο google jamboard τις δυσκολίες και τα θετικά 
της εκτεταμένης οικογένειας

 Εργάστηκαν ατομικά για να ζωγραφίσουν το πώς νιώθει ο λύκος 
στην οικογένεια του

 Διαβάσαμε την ιστορία της Παραμυθοκεντήστρας της Γιολάντας 
Τσορώνη-Γεωργιάδη
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«Η οικογένεια 
δεν έχει 

αριθμητική, 
είναι απλώς 
μοναδική!»

Πες μας λύκε!-Εκτεταμένη οικογένεια

https://www.youtube.com/watch?v=4_lrTveNQrg
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«Η οικογένεια 
δεν έχει 

αριθμητική, 
είναι απλώς 
μοναδική!»

 Μπορείτε να ακούσετε τις λύσεις των παιδιών για το 
πρόβλημα 1 πατώντας στο παρακάτω λινκ:

https://voca.ro/1a1DM3ndNvEn

 Κι εδώ οι λύσεις των παιδιών στο πρόβλημα 2:

https://voca.ro/17Waale0UjZs

https://voca.ro/1a1DM3ndNvEn
https://voca.ro/17Waale0UjZs
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«Η οικογένεια 
δεν έχει 

αριθμητική, 
είναι απλώς 
μοναδική!»

Πες μας καγκουρό!-Μονογονεϊκή οικογένεια

 Στη συνέχεια το καγκουρό μας έστειλε email για να γνωρίσουμε 
εκείνο και την οικογένεια του βλέποντας κι ένα σχετικό βίντεο.

https://www.youtube.com/watch?v=g3icZB__sCM

 Καταγράψαμε τις απαντήσεις των παιδιών στα προβλήματα που 
το απασχολούν 

 Σημειώσαμε στο google jamboard τις δυσκολίες και τα θετικά 
της εκτεταμένης οικογένειας

 Εργάστηκαν ατομικά για να ζωγραφίσουν το πώς νιώθει το 
καγκουρό στην οικογένεια του

 Ακούσαμε την ιστορία της Κρύωσες Μάρκο από εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=xewqG62fqqY

 Και διαβάσαμε τον «Μεγάλο Χνουδωτό» (Γιολάντας Τσορώνη-
Γεωργιάδη) και το «Νόι και τη φάλαινα» ως μια έμμεση 
αναφορά στη μονογονεϊκή οικογένεια.

https://www.youtube.com/watch?v=g3icZB__sCM
https://www.youtube.com/watch?v=xewqG62fqqY






ΣΟΦΙΑ: να 
συμφωνήσουν να 
πάει κι αυτό στη 

δουλειά της για να 

είναι κοντά της.

ΣΤΑΥΡΟΣ: Να 
πηγαίνει το καγκουρό 
με τον μπαμπά του να 
βλέπουν τη μαμά στη 

δουλειά.

ΜΕΛΙΝΑ: Να πάει 
στον παππού και 

στη γιαγιά που 
του παίρνουν 

παιχνίδια.

ΡΕΝΙΑ: Να έρχεται ο 
μπαμπάς του και να 
του κάνουν παρέα 

στον καναπέ.
ΝΙΚΟΛΑΣ: Να μένει 
σε ένα σπίτι κοντά 

στη δουλειά της και 
να την βλέπει από το 

παράθυρο.

ΜΥΡΤΩ: Το 
καγκουρό να 

πάει στο σχολείο 
της μαμάς του κι 

όχι σε άλλο.

ΜΑΞΙΜΟΣ και 
ΚΩΝ/ΝΟΣ: Να 
μην πηγαίνει η 
μαμά δουλειά.

ΜΥΡΤΩ: Να κοιμάται 
και να μην 

ασχολείται/ Να της 
στείλει μήνυμα/ Να 

τη βλέπει από 
φωτογραφία. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ: Να 
κάνουν 

βιντεοκλήση
από το 

τάμπλετ.

ΣΟΦΙΑ: Να την βλέπει 
με το τηλεσκόπιο/ Να 

μην στεναχωριέται 
και να ασχοληθεί με 

κάτι άλλο.



ΚΩΝ/ΝΟΣ και 
ΜΑΞΙΜΟΣ: Να 

δουλεύει πιο πολύ για 
να έχει λεφτά.

Μυρτώ: Να μην παίρνει 
πολλά παιχνίδια.

ΣΟΦΙΑ: Να διαλέξει ένα 
παιχνίδι κι όχι πολλά και 
να βλέπει ταινίες που δεν 

έχουν χρήματα.

ΓΙΩΡΓΟΣ: Να μην ζητάει 
ακριβά πράγματα. 

ΜΕΛΙΝΑ: Να τρώει 
μακαρόνια και να μην 

ζητάει παιχνίδια.







 Ο κούκος μας έστειλε ένα κωδικοποιημένο μήνυμα με QR Code τον 
οποίο έπρεπε να «σπάσουμε» για να το διαβάσουμε!

 Τα παιδιά μέσα από μια ομαδική ζωγραφιά απάντησαν στο 
πρόβλημα του.

 Καταγράψαμε τα θετικά και της δυσκολίες εκείνων που 
μεγαλώνουν σε θετή οικογένεια

 Τα παιδιά αποτυπώνουν σε ατομικό φύλλο εργασίας πως νιώθει ο 
κούκος

 Διαβάζουμε το παραμύθι της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη 

«Η μεγάλη αγκαλιά».
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«Η οικογένεια 
δεν έχει 

αριθμητική, 
είναι απλώς 
μοναδική!»

Πες μας κούκε!-Θετή οικογένεια

Σαρώστε το 
για να 

ανοίξει!











 Γνωρίσαμε το χελωνάκι και ακούσαμε τι το απασχολεί (το 
γράμμα έφτιαξε η νηπιαγωγός Ειρήνη Ματθαιάκη)

https://www.canva.com/design/DAFRdhwMuaw/qdibpRKuTnnUNo
YTOLwqqA/watch?utm_content=DAFRdhwMuaw&utm_campaign=
designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 Είδαμε βίντεο με περισσότερες πληροφορίες για τα χελωνάκια

https://www.youtube.com/watch?v=6nyD2rMmk3w

 Εργασία σε ομάδες για το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε 
ένα παιδί που δεν έχει οικογένεια.

 Καταγραφή δυσκολιών και θετικών στιγμών όταν πάει σε ΄μια 
οικογένεια ή μια δομή.

 Ατομικό φύλλο εργασίας για το πώς νιώθει το χελωνάκι.

 Διαβάσαμε το παραμύθι «Η Χιόνα Χελιδόνα και τα δύο 
σπουργιτάκια» της Μάρως Θεοδωράκη.
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«Η οικογένεια 
δεν έχει 

αριθμητική, 
είναι απλώς 
μοναδική!»

Πες μας χελωνάκι!-παιδιά που δεν έχουν οικογένεια

https://www.canva.com/design/DAFRdhwMuaw/qdibpRKuTnnUNoYTOLwqqA/watch?utm_content=DAFRdhwMuaw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.youtube.com/watch?v=6nyD2rMmk3w




ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ «ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ;;;



ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ «ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ;;;









Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της απόκτησης των νέων γνώσεων, 

 Συζητήσαμε ομαδικά  ξανά τι είναι οικογένεια;

 Ακούσαμε το τραγούδι του Φοίβου Δεληβοριά «Γιατί είμαστε 
οικογένεια»

https://www.youtube.com/watch?v=6RgQZE7aEOE

 Σε ατομικό φύλλο εργασίας τα παιδιά αποτύπωσαν τι έμαθα σε 
αυτά τα εργαστήρια και αν τους άρεσε (Πολύ-Λίγο-Καθόλου)

 Ατομική κατασκευή «Η οικογένεια μου»
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«Η οικογένεια 
δεν έχει 

αριθμητική, 
είναι απλώς 
μοναδική!»
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Σύνδεση 
Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων με 
Καινοτόμο 
Πρόγραμμα

 Στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων με θέμα τα είδη 
οικογένειας δώσαμε τους δικούς μας τίτλους σε πίνακες 
γνωστών ζωγράφων και τους αναπαραστήσαμε με τα παιδιά 
μέσω της δραματοποίησης.



Ν. Γύζης, Το παραμύθι της γιαγιάς 

Τίτλοι παιδιών: «Κόκκινη κλωστή δεμένη» Σταύρος
«Το παραμύθι και η ιστορία» Σοφία 
«Η γιαγιά» Μία
«Αγάπη» Ιόλη Όλγα



Ν. Γύζης, Τα πρώτα γράμματα 
Τίτλοι παιδιών: «Ο παππούς και το παραμύθι» 
Σταύρος
«Το κοριτσάκι, ο μπαμπάς και το παραμύθι» Σοφία 
«Το παραμύθι» Μία



Έκτωρ Δούκας (1885-1969), Οικογενειακή σκηνή

Τίτλοι παιδιών: «Το παραμύθι» Σταύρος
«Μέσα στο σπίτι» Σοφία 
«Δίπλα στη γιαγιά» Μία
«Ευτυχισμένοι στο σπίτι» Ιόλη Όλγα


