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Β3. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Ενδιαφέρω και Ενεργώ-Κοινωνική 
Συναίσθηση και Ευθύνη» 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

σελ. 2 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος:  

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες:  
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Συμπερίληψη   

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων 
Κόντρα στο ρέυμα 

Ο δικός μας τίτλος  
Ένας για όλους και όλοι μαζί 

 
 
 
 

Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

Αναφορά σε: 
 

Α1. Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη [βασισμένο στο υλικό 
Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Διεθνής Αμνηστία Ελληνικό Τμήμα)] 

Τίτλος: Εγώ και ο «άλλος» 
Στόχοι: Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να προωθηθεί η 

κατανόηση, ο σεβασμός, η συνεργασία και η αλληλεγγύη. 
A2. Εθελοντισμός (Βασισμένο στο υλικό Νοιάζομαι και Δρω – Ίδρυμα 

Λαμπράκη) 
Τίτλος:  

Στόχοι: Η καλλιέργεια του εθελοντισμού μέσα από την κατανόηση του 
τρίπτυχου των εννοιών «εθελοντισμός - αλληλεγγύη - ενεργός πολίτης» 

 
Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν: Επικοινωνία, Κριτική Σκέψη, 

Συνεργασία, Ενσυναίσθηση -Ευαισθησία, Κατασκευή  
 

Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και  τις επιμέρους 
θεματικές ενότητες :  

1. Τα παιδιά στο τέλος του θεματικού κύκλου θα μπορούν να παρουσιάσουν  
και να επιχειρηματολογήσουν για  τουλάχιστον τρεις  διαφορετικούς λόγους 
με τους οποίους συνδέονται και αλληλεπιδρούν με άλλους ανθρώπους και  

τα παγκόσμια προβλήματα του  πλανήτη.  
2. Θα γνωρίζουν σημαντικές παραμέτρους που αφορούν στην προστασία 
των δικαιωμάτων των ανθρώπων καθώς και στους τρόπους προσωπικής 

συμβολής τους. 
 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Τι είναι διαφορετικότητα στους ανθρώπους;  
Δεξιότητες: Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Ψηφιακός γραμματισμός, 
επικοινωνίας και συνεργασίας, Κοινωνικές Δεξιότητες – Πολιτειότητα, 
Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Κριτική σκέψη – Επικοινωνία, Οργανωτική 
ικανότητα 
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1. Καταγραφή των απόψεων για τη διαφορετικότητα στους ανθρώπους 
Εννοιολογική χαρτογράφηση 
Η διαφορετικότητα των αναπήρων, Τι δεν μπορούν να κάνουν οι ανάπηροι; 
Πως νιώθουν; 
2. Παρουσίαση βίντεο/ Γνωστική σύγκρουση   
Illabilities 
https://youtu.be/GC2IP9qxsYU 
Super mom 
https://youtu.be/ybgRS6832so 
Vojicics 
https://youtu.be/nIEzjN1cgZs 
couple  
https://youtu.be/UTrb6i7gJAk 
3. Φύλλο εργασίας  
Ζωγραφίζω τι μου έκανε εντύπωση από αυτά τα βίντεο και πως ένιωσα για 
τους ανθρώπους που απεικονίζονται 

Εργαστήριο 2 Οι ανάπηροι στην κοινωνία μας και στο σχολείο 
Δεξιότητες: Κοινωνικές Δεξιότητες – Πολιτειότητα, Κριτική σκέψη – 
Επικοινωνία, Επίλυση προβλημάτων, Δημιουργικότητα 
1. Παρουσίαση  
Πως κατάφεραν οι ανάπηροι στα προηγούμενα βίντεο να πετύχουν όλα αυτά; 
Τι χρειάζονται οι ανάπηροι για να ζουν και να χαίρονται όσα χαιρόμαστε οι 
υπόλοιποι μη ανάπηροι; (εκπαίδευση, κατάλληλες υποδομές) 
Ποια είναι τα εμπόδια που συναντούν οι ανάπηροι; 
Ποιοι δημιουργούν τα εμπόδια; 
2. Φύλλο εργασίας Αποτυπώνω έναν κόσμο γύρω μου με πολλούς 
διαφορετικούς ανθρώπους «Όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι» 

Εργαστήριο 3 Δικαιώματα του παιδιού 
Δεξιότητες: Κοινωνικές Δεξιότητες – Πολιτειότητα, Ενσυναίσθηση και 
ευαισθησία Δημιουργικότητα, Κατασκευή 
1. Το παραμύθι «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα», με τον ήρωα «Εμπενίζερ 
Σκρούτζ». Τι χρειάζονται οι ήρωες για να νιώσουν καλά;   
Σύνδεση με τα δικαιώματα των παιδιών. 
2. Παρουσίαση των βασικών δικαιωμάτων  
3. Ζωγραφική αναπαράσταση των δικαιωμάτων, κάθε παιδί επιλέγει ένα 
δικαίωμα και το αποτυπώνει, σε χαρτί και δημιουργία στολιδιού με CD. 

Εργαστήριο 4 Τι είναι φροντίδα; Τι σημαίνει φροντίζω; Ποιοι με φροντίζουν 
Δεξιότητες: Κριτική σκέψη, Επικοινωνία – Συνεργασία, Δημιουργικότητα, 
Ψηφιακός γραμματισμός, Οργανωτική ικανότητα, Επίλυση προβλημάτων 
1. Ανίχνευση σχετικά με την κατανόηση της έννοιας «Φροντίδα» 
Εννοιολογική χαρτογράφηση 
2. Ατομική εργασία Αποτυπώνω στο χαρτί με όποιον τρόπο θέλω, σύμβολο, 
ζωγραφιά, κολλάζ: 
"Πως εγώ, παρότι είμαι μικρό παιδί, μπορώ να φροντίσω όλους όσους με 
φροντίζουν" 

Εργαστήριο 5 Γνωριμία με ανθρώπους που ασχολούνται με τη φροντίδα παιδιών και την 
υγεία των ανθρώπων 

Δεξιότητες: Επικοινωνία – Συνεργασία, Κοινωνικές Δεξιότητες - Πολιτειότητα 
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- Ενσυναίσθηση και ευαισθησία. 
1. Διαμόρφωση ερωτήσεων για συνεντεύξεις με επισκέπτες 
2.Συνέντευξη με τη διευθύντρια του Ιδρύματος «Μέλισσα» 
3. Συνέντευξη με γονέα υγειονομικό που εργάζεται στην κλινική «Άγιος 
Λουκάς» 

Εργαστήριο 6 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
Δεξιότητες: Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο - Προστασία από εξαρτητικές 
συμπεριφορές στις τεχνολογίες, Προσαρμοστικότητα, Δεξιότητες ανάλυσης και 
παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Κριτική σκέψη - 
Επικοινωνία - Συνεργασία – Δημιουργικότητα, Αυτομέριμνα, Κοινωνικές 
Δεξιότητες - Πολιτειότητα 
1. Παρουσίαση Γνωριμία με τις βασικές έννοιες που αφορούν στην προστασία 
των προσωπικών δεδομένων (ψηφιακό αποτύπωμα- εαυτός) και στον τρόπο 
χρήσης ψηφιακών συσκευών και διαδικτύου. 
2. Επίσκεψη γονέα εκπαιδευτικού με ειδικότητα στην Πληροφορική και 
συζήτηση για τους τρόπους χρήσης του διαδικτύου. 
3. Ομαδική εργασία «Ζωγραφίζω τον ψηφιακό μου εαυτό να διασκεδάζει με 
τους φίλους του στο διαδίκτυο». 
4. Δημιουργία βίντεο με τίτλο «Καλή τρόποι χρήσης του διαδικτύου από τα 
μικρά παιδιά» 
Υποβολή στον Πανελλήνιο διαγωνισμό 4Saferinternet 
 

Εργαστήριο 7 Φροντίδα για το περιβάλλον και ενεργός πολίτης του κόσμου 
Δεξιότητες: Κοινωνικές Δεξιότητες – Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, 
Επικοινωνία - Συνεργασία – Δημιουργικότητα, Κατασκευή, Πλάγια σκέψη, 
Κριτική σκέψη, Επίλυση προβλημάτων 
1. Γνωριμία με την έννοια της κυκλικής οικονομίας Παρουσίαση και συζήτηση 
ξεκινώντας από την έννοια «αγαθό» 
2. Αφήγηση παραμυθιού «Ένα δώρο για τον καθένα». Εντόπισαν τη λύση για 
την επαναχρησιμοποίηση των αγαθών/υλικών. 
2. Ομαδική εργασία Χωριζόμαστε σε 5 ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα 
υλικό και προτείνει τρόπους επαναχρησιμοποίησής του. Υλικά: χαρτί, γυαλί, 
πλαστικό, ύφασμα, αλουμίνιο. 
Οι ομάδες συζητούν και προτείνουν χρήση του υλικού που τους ανατέθηκε για 
την κατασκευή παιχνιδιών, στολιδιών, διακοσμητικών ή άλλων δώρων. 
Οι ιδέες καταγράφονται και τα παιδιά σχεδιάζουν το αντικείμενο που θα 
κατασκευάσουν. Κάθε ομάδα μπορεί να σκεφτεί ένα ή περισσότερα 
αντικείμενα. 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών/τριών 

 

Όλα τα φύλλα εργασίας είναι με ανοιχτού τύπου εκφωνήσεις καθώς, και οι 
προτάσεις κατασκευών.  

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 και κατασκευές  

Εκδηλώσεις διάχυσης και 
Συνολική αποτίμηση της 

υλοποίησης της υποδράσης  

● Ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
 

 

 


