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Β1. Σχέδιο Δράσης του Τμήματος - Θεματικός Κύκλος «Ζω καλύτερα-Ευ ζην» 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

 

Κοινό σχέδιο δράσης για τα δύο Τμήματα 
 

 
 

Θεματικός Κύκλος:  

Ζω καλύτερα- Ευ ζην  

Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες:  Ψυχική υγεία και αυτοεκτίμηση, 

Αυτομέριμνα, Διατροφή 

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων: 

 

Ο δικός μας τίτλος:  

Εμένα γνωρίζω, τη γη καθαρίζω, εσένα φροντίζω 

 

 

 

 

 

Στόχοι Σχεδίου Δράσης 

 

Αναφορά σε: 

. Α1. Ψυχική υγεία και αυτοεκτίμηση  

Τίτλος: Εγώ είμαι εγώ 

Στόχοι: Μαθαίνω τον εαυτό μου, αυτοπαρουσιάζομαι και βελτιώνομαι με τη βοήθεια 

των άλλων 

Α2. Αυτομέριμνα 

Τίτλος: Χαρούμενοι μασκοφόροι, προστάτες της ζωής 

Στόχοι: Να αποκτήσουν καλές συνήθειες με τη διαχείριση της μάσκας και 

συναισθηματική αποφόρτιση, να εξασκηθούν σε τεχνικές πρόβλεψης και πρόληψης 

ατυχημάτων. 

Α3. Διατροφή  

Τίτλος: Τον γιατρό τον κάνει πέρα ένα μήλο την ημέρα 

Στόχοι: Να γνωρίσουν την υγιεινή μεσογειακή διατροφή 

 

 

Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν: Επικοινωνία, Συνεργασία, 
Υπευθυνότητα, Γραμματισμός στα μέσα, Δημιουργικότητα, Κατασκευές, 

Προσαρμοστικότητα, Κοινωνικές Δεξιότητες, Ψηφιακός γραμματισμός, Κριτική 

σκέψη,  

Επίλυση προβλήματος, Ενσυναίσθηση, Ευαισθησία, Πλάγια σκέψη 

Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και την (τις) επιμέρους θεματική 

(-κες) ενότητα (-τες) : Τα παιδιά στο τέλος του θεματικού κύκλου θα γνωρίσουν 

καλύτερα τον εαυτό τους και τις δυνατότητες που έχουν είτε ως μαθητές είτε ως 

«δάσκαλοι» των συμμαθητών τους, θα αποκτήσουν γνώσεις και συνήθειες 

αυτοπροστασίας και προστασίας των άλλων και θα  υιοθετήσουν καλές διατροφικές 

συνήθειες. 

 

 

Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Α1. Ψυχική υγεία και αυτοεκτίμηση 
 

1. Τραγούδι Εγώ είμαι εγώ 

Κοινωνικές δεξιότητες Δημιουργικότητα (Φύλλο εργασίας ατομικό με 

φωτογραφία Είμαι ο…. μ’ αρέσει αυτό…χρώμα, φαγητό, ζώο- Αυτοπαρουσίαση 

στην ομάδα για τις προτιμήσεις μου)- δημιουργία πίνακα με παρουσιάσεις)  



 

 

 

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

 

2 

 

2. Κοινωνικές δεξιότητες Δημιουργικότητα (Φύλλο εργασίας ατομικό 

ζωγραφίζω Σε τι τα καταφέρνω καλά και σε τι όχι; Σε πράγματα που κάνουμε 

στο σχολείο (κόψιμο, να κολλάω ζωγραφική, παζλ, παιχνίδι με τουβλάκια, 

παιχνίδι στο κουκλόσπιτο, συμμετέχω στην παρεούλα, στο συμμάζεμα). 

Ατομική ζωγραφική Αυτοπαρουσίαση στην ομάδα)  

3. Ενσυναίσθηση και ευαισθησία (ποιοι θέλουν να βοηθήσουν τους φίλους 

τους; Δημιουργία πίνακα «βοηθοί και μαθητές») 

Eπικοινωνία Συνεργασία Κατασκευές Πλάγια σκέψη (Προτείνω μια κατασκευή-

εργασία- παιχνίδι που θα εκπαιδευτεί ο φίλος τους/ΖΕΑ)  

Δημιουργικότητα Κριτική σκέψη (Μαθητής: Ζωγραφίζω τι κατάφερα να μάθω 

με τη βοήθεια του βοηθού/φίλου μου και ζωγραφίζω το προσωπάκι που 

δείχνει πως ένιωσα. Βοηθός: Ζωγραφίζω τι έκανα με τον μαθητή/φίλο μου και 

ζωγραφίζω το προσωπάκι που δείχνει πως ένιωσα.) 

Εργαστήριο 2 Α2. Αυτομέριμνα 

 

1. Ερώτημα: Τι ξέρω για τον κορωνοϊό 

Επικοινωνία και Συνεργασία (Ιδεοθύελλα στην ολομέλεια και εννοιολογική 

χαρτογράφηση =Δείχνουμε εικόνα με κορωνοϊού Δημιουργία ομαδικού 

αρχικού ιστογράμματος στον Διαδραστικό πίνακα) 

2. Υπευθυνότητα και Γραμματισμός στα μέσα (ανίχνευση πληροφοριών στο 

διαδίκτυο Προβολή ppt στον διαδραστικό πίνακα σύνδεση με γνώσεις για 

χρήση μάσκας) 

3. Δημιουργικότητα (Φτιάχνουμε ένα ποίημα, το εικονογραφούμε για τον 

κορωνοϊό) 

Εργαστήριο 3 4. Κατασκευές (Συνταγή τρουφάκια Φτιάχνω τον κορωνοϊό και τον τρώω) 

5. Προσαρμοστικότητα Κοινωνικές Δεξιότητες (Παιχνίδι ρόλων σε ζευγάρια 

ομαδούλες, Πως στέκομαι, πως χαιρετάω, Πως βάζω τη μάσκα και βγάζω τη 

μάσκα, Πως πλένω τα χέρια μου; ) Πιθανή δημιουργία βίντεο. 

 

Εργαστήριο 4 Από τις 18-11-2020 τα εργαστήρια έγιναν σε σύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση 

6. Μαθαίνω για τους μικροοργανισμούς (βακτήρια, ιοί, μύκητες) διακρίνω τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά τους και την επίδραση στη ζωή μας. Βλαβεροί 

και ωφέλιμοι μικροοργανισμοί. 

7. Κριτική σκέψη. Πείραμα με ψωμί. «Δημιουργώ ένα μικρόκοσμο σπίτι μου». 

Αναπτύσσουν μύκητες και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους σε φύλλο 

εργασίας. 

8. Τι είναι τα εμβόλια και πως μας βοηθούν. Παρουσίαση και συζήτηση. 

9. Επικοινωνία και Συνεργασία (Ιδεοθύελλα στην ολομέλεια και εννοιολογική 

χαρτογράφηση με τα αποτελέσματα του εργαστηρίου Τι ξέρω τώρα για τον 

κορωνοϊό; ) 

Εργαστήριο 5 1.Τίτλος: " Tων φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν"(πρόληψη) 

Στόχοι: Να συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα και την αμεσότητα των 

ατυχημάτων και να είναι σε θέση να εντοπίζουν καθημερινές εστίες τους. 

Δεξιότητες: Ανάπτυξη παρατηρητικότητας, κριτικής σκέψης, ενσυναίσθησης, 

υπευθυνότητας, αυτοπροστασίας. Ανάπτυξη συμβολικής σκέψης μέσα από 

υποθετικά σενάρια. 

Δραστηριότητες: 

-Διακρίνουμε τα ατυχήματα σε ενδοσχολικα- εξωσχολικά, τροχαία, 
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περιβαλλοντικά ( σεισμός, φωτιά, πλημμύρες, πανδημίες)- δημιουργούμε 

καταλόγους, εικονοποιούμε με ζωγραφική και κολλάζ. 

- Εντοπίζουμε σημεία κινδύνου μέσα στην τάξη ( πρίζες, γωνίες, ολισθηρό 

πάτωμα κλπ.) και τοποθετούμε προσωρινά σύμβολα κινδύνου. 

2. Τίτλος: "κάνω ο,τι μπορώ να βγω απ' το κακό" 

Στόχοι: ικανότητα και δεξιότητα στην αντιμετώπιση καθημερινών ατυχημάτων 

Δεξιότητες: Να αποκτήσουν δεξιότητες αυτοβοήθειας, ετεροβοήθειας, 

αλληλεγγύης, συνεργασίας. Να διαμορφώσουν θετική στάση  σε θέματα 

προστασίας. 

Δραστηριότητες 

- Εξετάζουμε τι μπορεί να έχει ένα σχολικό φαρμακείο και γιατί 

- Ασκήσεις σεισμού 

- Ασκήσεις προσομοίωσης ( τι κάνω αν ένας συμμαθητής μου χτυπήσει, αν 

καταπιεί λάθος κλπ.) Που, πως και σε ποιον απευθύνομαι. 

-Φύλλα εργασίας 

 

  

Εργαστήριο 6 - Εντοπίζουμε σημεία κινδύνου στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο πάρκο.- φύλλα 

εργασίας 

-Εξασκούμαστε στη σωστή χρήση καθημερινών αντικειμένων και συζητάμε για 

το πόσο εύκολα το χρήσιμο γίνεται επικίνδυνο ( ψαλίδι, μολύβι, φαγητό, 

παγκάκι κλπ) 

-Φτιάχνουμε υποθετικά σενάρια: " τι θα γίνει αν..." 

- Επίσκεψη Φαρμακοποιού και παροχή συμβουλών για τον εξοπλισμό ενός 

φαρμακείου και τη χρήση του. 

Εργαστήριο 7 3. Τίτλος:" όλοι μαζί μπορούμε" 

Στόχος: να διαπιστώσουν ότι η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι οι 

βασικοί άξονες στην αντιμετώπιση και πρόληψη των ατυχημάτων. 

Δεξιότητες: συνεργασίας, άμιλλας, ετοιμότητας, κριτικής σκέψης, μετάβασης 

από το εξελικτικό στάδιο του εγωκεντρισμού στη συλλογική συνείδηση 

Δράσεις: 

-Ετοιμάζουμε πρωτόκολλο συμπεριφοράς για την πρόληψη αλλά και 

αντιμετώπιση ατυχημάτων 

-Συνεργασία με οικογένεια (φύλλο παρατήρησης κι αξιολόγησης για σημεία 

ατυχημάτων στο σπίτι και στο δρόμο). 

-Καταγραφή κανόνων προστασίας για τους χώρους του σπιτιού. 

-Κατασκευή Αφίσας. 

 

Προσαρμογές για τη 

συμμετοχή και την ένταξη 

όλων των μαθητών/τριών 

 

Όλα τα φύλλα εργασίας καθώς και τα ερωτηματολόγια που αξιοποιούνται κατά την 

υλοποίηση έχουν ανοιχτή μορφή (όλες οι απαντήσεις είναι αποδεκτές). 

Φορείς και άλλες 

συνεργασίες που θα 

εμπλουτίσουν το πρόγραμμά 

μας 
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Τελικά προϊόντα που 

παρήχθησαν από τους/τις 

μαθητές/τριες  κατά τη 

διάρκεια των εργαστηρίων 

 

Εκπαιδευτικό υλικό και 

εργαλεία  που παρήχθησαν 

από τους/τις  μαθητές/τριες 

κατά τη διάρκεια των 

εργαστηρίων 

 

Αξιολόγηση - Αναστοχασμός 

πάνω στην υλοποίηση 

Φύλλα εργασίας, ερωτηματολόγια, εννοιολογικοί χάρτες, κατασκευές.  

Εκδηλώσεις διάχυσης και 

Συνολική αποτίμηση της 

υλοποίησης της υποδράσης  

● Ανάρτηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων υλοποίησης του 

σχεδίου στην ιστοσελίδα του σχολείου και στο ιστολόγιο που θα δημιουργηθεί για τις 

ανάγκες του προγράμματος. 
● Ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
● Παρουσίαση της δράσης στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και 

στους γονείς των μαθητών/τριών (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) 

 

 

 

  

 


