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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 

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων 
 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
Αποδοχή της 
Διαφορετικότητας(ΑΝΤΙΓΟΝΗ
) 

Ο δικός μας τίτλος  

 

Αν και είμαι παιδί μικρό έχω δικαιώματα κι εγώ! 

 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

Αναφορά σε: 

 
Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 

 

Δεξιότητες μάθησης 

• Δημιουργικότητα 

• Επικοινωνία 

• Κριτική σκέψη 

• Συνεργασία 
 

Δεξιότητες ζωής 

• Υπευθυνότητα 

• Ενσυναίσθηση και ευαισθησία 

• Πρωτοβουλία 

• Πολιτειότητα 

• Κοινωνικές δεξιότητες 

• Αυτομέριμνα 

 

 

Δεξιότητες του νου 
• Πλάγια σκέψη 

• Επίλυση προβλημάτων 

• Μελέτη περιπτώσεων 

• Κατασκευές 

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

επιμέρους θεματική (-κες) ενότητα (-τες)  

 

➢ Να ενταχθούν σε ομάδες και να συνεργαστούν 
➢ Να συνειδητοποιήσουν τις ανάγκες από τις οποίες προκύπτουν τα 

δικαιώματα των παιδιών 
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➢ Να κατανοήσουν και να αποδεχτούν την διαφορετικότητα. 
➢ Να αναπτύξουν κοινωνική δράση για την προώθηση κα την διεκδίκηση 

των δικαιωμάτων των παιδιών 
➢  Να επισημάνουν τα ιδιαίτερα δικαιώματα που έχουν αναγνωριστεί για 

τα παιδιά 
➢ Να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν κοινά δικαιώματα για όλους τους λαούς 

της Γης, για όλα τα παιδιά του κόσμου και να κατανοήσουν την 

αναγκαιότητα διαφύλαξης τους 
 

 

 
Γ) τους στόχους που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε σύνδεση με το πρόγραμμα 

σπουδών  των γνωστικών αντικειμένων (προαιρετικά) 

 

Σύνδεση με τη Γλώσσα και τη Μελέτη Περιβάλλοντος 

 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

 
 
 
 
 
 
Εργαστήριο 1 
3 διδακτικές ώρες 
 

Κινητοποίηση ενδιαφέροντος των μαθητών για το θέμα. Προβληματισμός και 
συζήτηση.  
Παίζουμε το παιχνίδι του ονόματος. Κάθε παιδί συστήνεται και λέει το όνομα 
του, το αγαπημένο του παιχνίδι, λουλούδι κλπ.  
Ορίζεται χώρος της αίθουσας (μια γωνιά) όπου θα γίνονται οι δημοσιεύσεις 
του προγράμματος (ζωγραφιές, εικόνες, κολλάζ, κ.α.). 
 
  Τα δικαιώματα του κουνελιού (Πηγή: Compasito) 
 
Υλικά: 

o πίνακας και μαρκαδόροι 
 
Περιγραφή δραστηριότητας 

Ζητάμε από τα παιδιά να σκεφτούν τι χρειάζεται ένα κουνέλι για να είναι 
ευτυχισμένο. Γράφουμε όλες τις απαντήσεις των παιδιών σε έναν πίνακα. 
Έπειτα ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν τι χρειάζεται ένα παιδί για να είναι 
ευτυχισμένο. 
 

Συζήτηση και αξιολόγηση 

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε: 

• Ποιος είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει όσα έχει ανάγκη το 

κουνέλι; 

• Ποιος είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει όσα έχει ανάγκη το 

παιδί; 

• Οι απαντήσεις μας αποτελούν τα δικαιώματα του παιδιού. Τι 
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μπορεί να σημαίνει δικαίωμα; 

• Έχουν όλα τα παιδιά στον κόσμο τα ίδια δικαιώματα; 

• Ποιος μπορεί να εξασφαλίζει στα παιδιά τα δικαιώματά τους; 

Τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά γι’ αυτό; 

• Με ποιον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν για τα δικαιώματά τους; 

• Ποιο θεωρούμε σημαντικότερο από τα δικαιώματα του 

παιδιού; 

• Πώς γίνεται να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα της Σύμβασης 
των       Δικαιωμάτων του Παιδιού; 

 

 
 
 
 
Εργαστήριο 2 
3 διδακτικές ώρες 

Προβολή βίντεο κινούμενης εικόνας (animation) για τα δικαιώματα των 
παιδιών στην εκπαίδευση,( πηγή unicef) στην υγεία, την ψυχαγωγία, στην 
απαγόρευση διακρίσεων, στην ελεύθερη έκφραση της γνώμης τους καθώς και 
για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες, προστασία από την παιδική 
εργασία κλπ. 
Κάθε σύντομο σποτ απεικονίζει  ένα δικαίωμα που περιγράφεται στη Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του παιδιού. 
Όλα τα σποτ είναι χωρίς λόγια και έτσι το μήνυμα περνά και στα παιδιά της 
Πρώτης τάξης (δε γνωρίζουν ακόμα ανάγνωση και γραφή) και επίσης 
ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλάει κάθε παιδί. 
Θα συζητήσουμε, θα προβληματιστούμε. 
 Θα ζωγραφίσουμε τα δικαιώματα των παιδιών από τη Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του παιδιού και θα τα χρησιμοποιήσουμε ως κάρτες παιχνιδιού. 
Κάθε παιδί προσπαθεί με παντομίμα να παρουσιάσει ένα από τα δικαιώματα 
και τα άλλα παιδιά να μαντέψουν.  

 
 
Εργαστήριο 3 
3 διδακτικές ώρες 

Ανάγνωση του βιβλίου Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας του συγγραφέα Ντέιβιντ 
Μακ Κι. Ένα βιβλίο που μιλά για τη διαφορετικότητα μέσα από τον ήρωα 
ελέφαντα Έλμερ.  

Μετά την ανάγνωση συζητάμε : 

• Τι μας άρεσε περισσότερο; 

• Τι μας έκανε εντύπωση; 

• Τι δε μας άρεσε; 

Ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν αυτό που τους έκανε 
περισσότερο εντύπωση.  

 
Εργαστήριο 4 
3 διδακτικές ώρες  
 
 
 
 

 
 Οι σιλουέτες με τα δικαιώματα 

 
Υλικά:    μεγάλα χαρτιά και μαρκαδόροι 

 
Περιγραφή δραστηριότητας 
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Χωρίζουμε τα παιδιά σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι επιλέγει ένα από τα 
δικαιώματα που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού. Ένα παιδί από κάθε ζευγάρι ζωγραφίζει το περίγραμμα του σώματος 
του άλλου παιδιού σε ένα μεγάλο χαρτί. Έπειτα τα ζευγάρια αντιστοιχίζουν το 
δικαίωμα που έχουν στο σημείο του σώματος που αισθάνονται ότι ταιριάζει. 
Συζητάμε πώς σκέφτηκε το κάθε ζευγάρι και γιατί το κάθε δικαίωμα 
τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος. 
 
Συζήτηση και αξιολόγηση 

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε: 

 Είναι το δικαίωμα που αποτυπώσαμε σημαντικό; Γιατί; 

 Τι πιστεύουμε για τη σημασία των δικαιωμάτων των άλλων ομάδων; 

 Έχουν όλα τα παιδιά στον κόσμο τα δικαιώματα που παρουσιάσαμε; 

 Ποιος μπορεί να εξασφαλίζει στα παιδιά τα δικαιώματά τους; Τι 

μπορούν να κάνουν τα παιδιά γι’ αυτό; 

 Με ποιον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν για τα δικαιώματά τους; 

 Ποιο θεωρούμε σημαντικότερο από τα δικαιώματα του παιδιού; 

 Πώς γίνεται να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα της Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού; 
 
 

Παιχνίδια ενεργοποίησης (warm-ups) 

Ο ήλιος λάμπει για όποιον/α… 

Οι μαθητές-μαθήτριες κάθονται κυκλικά σε καρέκλες ενώ στη μέση ένας/μία 

στέκεται όρθιος/α. Αυτός/ή που είναι στη μέση λέει δυνατά: “Ο ήλιος λάμπει 

για όποιον έχει καστανά μαλλιά”, “φοράει μάλλινο πουλόβερ”, “είναι κάτω 

από 1.70” κ.ά.  

Αυτοί οι οποίοι ταιριάζουν με την περιγραφή πρέπει να σηκωθούν και να 

κάτσουν γρήγορα σε μία άλλη καρέκλα. Στο μεταξύ αυτός που στεκόταν στη 

μέση πιάνει μία από τις καρέκλες με αποτέλεσμα κάποιος άλλος να μείνει 

χωρίς. Αυτός στέκεται πια στη μέση και κάνει μία καινούργια δήλωση π.χ.: “ο 

ήλιος λάμπει για όποιον φοράει ρολόι”. 

 

Εργαστήριο 5 
3 διδακτικές ώρες 
 
 
 

  Τα μπαλόνια  Πηγή: Compasito 
 
Υλικά:   πίνακας και μαρκαδόρος / κιμωλία 
   Μαρκαδόροι και μπαλόνια 
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  Περιγραφή δραστηριότητας 

Ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν στον πίνακα ένα αγόρι και ένα κορίτσι. 

Το πρώτο παιδί που σηκώνεται ζωγραφίζει το κεφάλι του αγοριού και δίπλα το 

κεφάλι του κοριτσιού, το επόμενο παιδί προσθέτει τα μάτια του αγοριού και 

τα μάτια του κοριτσιού, το επόμενο παιδί τα ρούχα κλπ. ώστε να έχουμε δύο 

ολοκληρωμένες ζωγραφιές στον πίνακα, του αγοριού και του κοριτσιού δίπλα 

δίπλα. 

Στη συνέχεια ζητάμε από τα παιδιά να βρουν τις ομοιότητες και τις διαφορές 

ανάμεσα στο αγόρι και το κορίτσι κοιτάζοντας τις ζωγραφιές. Συζητάμε αν 

έχουν περισσότερες διαφορές ή ομοιότητες στα εξωτερικά χαρακτηριστικά 

τους. 

Στη συνέχεια ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν ή να σχεδιάσουν τα 5 πρώτα 

πράγματα που τους έρχονται στο μυαλό όταν ακούν τη λέξη κορίτσι και τα 5 

πρώτα πράγματα που σκέφτονται όταν ακούν τη λέξη αγόρι. Όταν όλοι έχουν 

τελειώσει παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους, τις οποίες καταγράφουμε στον 

πίνακα. 

Συζητάμε κατά πόσο όσα σκέφτηκαν οι μαθητές για τα κορίτσια μπορούν να τα 

κάνουν και τα αγόρια και το αντίστοιχο. Έτσι, μέσα από παραδείγματα που 

δίνουν οι μαθητές, τα παιδιά μπορούν να καταλήξουν στο ότι τελικά μάλλον 

δεν υπάρχουν “κοριτσίστικες” και “αγορίστικες” ασχολίες και δουλειές παρά 

μόνο συνηθίζουμε να θεωρούμε πως είναι έτσι. 

Στο τέλος, ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν σε ένα φουσκωμένο μπαλόνι 
τα 5 πράγματα / ασχολίες / επαγγέλματα κλπ. που μπορούν να κάνουν όλοι οι 
άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου. 
 
Συζήτηση και αξιολόγηση 

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε: 

 Τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν περισσότερες ομοιότητες ή διαφορές; 

 Υπάρχουν άλλες προσδοκίες για τα αγόρια και άλλες για τα κορίτσια 

στην κοινωνία; Γιατί; 

 Μας περιορίζουν αυτές οι αντιλήψεις; Σε ποιες περιπτώσεις; 

 Ποια είναι τα βιολογικά και ποια τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των 

φύλων; 
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 Από πού προέρχεται η άποψη που έχουμε για τα αγόρια και για τα 

κορίτσια; 

 Μπορούμε να αλλάξουμε τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές μας; 

 Γιατί σκεφτόμαστε διαφορετικά για τα κορίτσια και διαφορετικά για τα 

αγόρια; 

 Έτυχε ποτέ να θέλουμε να κάνουμε κάτι που θεωρείται “αγορίστικο” ή 
“κοριτσίστικο”; Τι συνέβη; 

Παιχνίδι ενεργοποίησης 
 
Ρομπότ και μηχανικός 

Οι μαθητές-μαθήτριες δημιουργούν ομάδες των τριών ατόμων. Ο ένας είναι ο 

μηχανικός και οι άλλοι δύο τα ρομπότ. Τα ρομπότ στέκονται πλάτη με πλάτη. 

Όταν ο μηχανικός τα χτυπήσει στο κεφάλι αρχίζουν να κινούνται αλλά 

πηγαίνουν μόνο μπροστά. Ακόμα και αν συναντήσουν εμπόδιο δεν μπορούν 

να στρίψουν. Στόχος του μηχανικού είναι να φέρει τα δύο ρομπότ πρόσωπο με 

πρόσωπο. Μπορεί να τα κάνει να στρίψουν δεξιά χτυπώντας τα στο δεξί τους 

ώμο και αντίστοιχα να στρίψουν αριστερά χτυπώντας τα στον αριστερό τους 

ώμο σε γωνία 90 μοιρών.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εργαστήριο 6 
3 διδακτικές ώρες 

Ο Σταχτοπούτος  Πηγή: Compasito 

Υλικά:   πίνακας και μαρκαδόροι, μπαλόνια 
 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Διαβάζουμε το παραμύθι της Σταχτοπούτας με τη διαφορά ότι οι γυναικείοι 

ρόλοι δίνονται τώρα σε αγόρια στην ιστορία και το αντίστροφο. 

Πριν τελειώσουμε την ιστορία ρωτάμε τα παιδιά αν γνωρίζουν την ιστορία και 

αν παρατήρησαν κάτι διαφορετικό όση ώρα διαβάζουμε. 

Τα παιδιά συνεχίζουν αυτό το παραμύθι του “Σταχτοπούτου”.  

Μόλις ολοκληρωθεί η συζήτησή μας για το παραμύθι, φουσκώνουμε τα 
μπαλόνια μας και  γράφουμε πάνω πέντε 
δραστηριότητες/ασχολίες/επαγγέλματα που κατά τη γνώμη μας ταιριάζουν σε 
άντρες και σε γυναίκες. 
Συζήτηση και αξιολόγηση 
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Μετά το παραμύθι συζητάμε: 

 Μας φάνηκε παράξενο το παραμύθι; Για ποιο λόγο; 

 Πώς μας φαίνονται τα χαρακτηριστικά των ηρώων στην καινούργια 

ιστορία; 

 Από πού προέρχεται η άποψη που έχουμε για τα αγόρια και για τα 

κορίτσια; 

 Μπορούμε να αλλάξουμε τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές μας; 

 Πώς μας φαίνεται μία γυναίκα να οδηγεί φορτηγό; Ένας άντρας να 

μένει στο σπίτι και να φροντίζει τα παιδιά; 

 Θέλαμε ποτέ να κάνουμε κάτι “κοριτσίστικο” τα αγόρια και 

“αγορίστικο” τα κορίτσια; Τι συνέβη; Πώς νιώσαμε; 

 Μπορούμε να ασχολούμαστε με ό,τι μας αρέσει ανεξάρτητα από το 

φύλο μας; 

 Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε παιδί (αγόρι ή κορίτσι) 
ασχολείται με κάτι που σε εμάς φαίνεται ασυνήθιστο; 
 

     Παιχνίδι ενεργοποίησης 
 

Ο αγώνας με τις πετσέτες   

Όλοι/ες κάθονται σε κύκλο. Οι μαθητές-μαθήτριες χωρίζονται αντίστοιχα σε 

φράουλα-σταφύλι, φράουλα-σταφύλι κλπ. Κάθε ομάδα πρέπει να περάσει από 

χέρι σε χέρι μία πετσέτα ώσπου να φτάσει ξανά στον πρώτο που την κρατούσε. 

Οι πετσέτες ακολουθούν αντίθετη φορά. Όταν ο/η εκπαιδευτικός δώσει το 

σύνθημα ο αγώνας ξεκινά. Η ομάδα που κερδίζει φωνάζει το όνομά της 

(φράουλα ή σταφύλι).  

 
 

 
 
 
 
Εργαστήριο 7 
3 διδακτικές ώρες 

 

Το βιβλίο με τη σκισμένη σελίδα (παραμύθι της Ζ. Γιαννακούλη Νικολή) 

Πηγή: Αντιρατσιστικά παραμύθια, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://efivoidimosiografoi.pbworks.com/w/page/9518462/%CE%91%CE%BD%C

F%84%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%

B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%C

E%B8%CE%B9%CE%B1 και  

http://efivoidimosiografoi.pbworks.com/w/page/9518462/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1
http://efivoidimosiografoi.pbworks.com/w/page/9518462/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1
http://efivoidimosiografoi.pbworks.com/w/page/9518462/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1
http://efivoidimosiografoi.pbworks.com/w/page/9518462/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1
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http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=132019  

 

Περιγραφή δραστηριότητας 

Διαβάζουμε στα παιδιά το παραμύθι “Το βιβλίο με τη σκισμένη σελίδα” της 

Ζωής Γιαννακούλη Νικολή. Στη συνέχεια τα παιδιά, απαντώντας σε ερωτήσεις, 

συζητούν για τη διαφορετικότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Συζήτηση και αξιολόγηση 

Μετά τη δραστηριότητα συζητάμε: 

 Πώς νιώσαμε με αυτή την ιστορία; 

 Τι συνέβη στην ιστορία; 

 Είχαν δίκιο ή άδικο τα άλλα βιβλία; Γιατί; 

 Πώς ένιωθε με αυτό που συνέβαινε ο “Μπιλ ο γενναίος ”; 

 Γιατί τα άλλα βιβλία συμπεριφέρονταν με αυτόν τον τρόπο; 

 Γιατί στο τέλος τα άλλα βιβλία έγιναν φίλοι με τον “Μπιλ τον γενναίο”; 

Επειδή ήταν δυνατός και όμορφος; Ή επειδή είχε άλλα ταλέντα; 

 Έχουμε δει να μεταχειρίζονται οι άλλοι κάποιον όπως μεταχειρίζονταν 

τα άλλα βιβλία τον “Μπιλ τον γενναίο”; 

 Γιατί συμβαίνει αυτό στην πραγματική ζωή; 

 Με ποιους τρόπους μοιάζουμε; Με ποιους διαφέρουμε; Είμαστε όλοι 

ίσοι; 

 Τι μπορούμε να κάνουμε για να μη νιώθει κανένας όπως ένιωθε ο 

“Μπιλ ο γενναίος”; 

Ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν κάτι που τους έμεινε από το παραμύθι 

και τη συζήτηση με ένα μόνο χρώμα ο καθένας. 

Στη συνέχεια τους δίνουμε περισσότερα χρώματα για να φτιάξουν την ίδια 

ζωγραφιά. 

 

Συζητάμε: 

Ποια ζωγραφιά μας αρέσει πιο πολύ; Αυτή με το ένα ή με τα περισσότερα 

χρώματα; 

Πώς θα νιώθαμε αν όλα στον κόσμο ήταν φτιαγμένα με ένα μόνο χρώμα; 

Σκεφτόμαστε ότι και οι άνθρωποι, όπως και οι μαρκαδόροι, είναι φτιαγμένοι 

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=132019
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από το ίδιο υλικό αλλά με άλλο χρώμα. Χρειάζεται να είμαστε όλοι ίσοι και 

όλοι διαφορετικοί. Είναι σημαντικό να ζούμε αρμονικά. Μπορούμε; Πώς; 

 

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

Περιγραφή (π.χ. δίνονται οδηγίες για τη διαφοροποίηση, δίνεται σε 

πολύγλωσση μορφή, προβλέπονται κατάλληλες προσαρμογές ή κατάλληλα 

προσαρμοσμένες δράσεις, αναφέρονται παραδείγματα προσαρμογών) 

 
Απευθύνεται στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού μιας τάξης τυπικού 
σχολείου, συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζόμενων μαθητών/ριων. 
 

 
Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το πρόγραμμά 
μας 

Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των εικαστικών, μουσικής, αγγλικών, 

πληροφορικής, γυμναστικής, θεατρικής αγωγής και τον Διευθυντή του σχολείου 

 

 

 
Τελικά προϊόντα που 
παρήχθησαν από τους/τις 
μαθητές/τριες  κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων 

• Κολλάζ από τις επιμέρους δραστηριότητες 

• Παντομίμα 

• Θεατρικό δρώμενο 

• Παιχνίδια ενεργοποίησης 

• Τραγούδι «Αν όλα τα παιδιά της Γης» 

• Μαθαίνω τα δικαιώματα στα Αγγλικά (δέντρο δικαιωμάτων) 

 
Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που παρήχθησαν 
από τους/τις  μαθητές/τριες 
κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

Ζωγραφιές 

Αφίσες 

Σκίτσα 

 

 
 
 
Αξιολόγηση - Αναστοχασμός 
πάνω στην υλοποίηση 

Περιγράφουμε τη μεθοδολογία με την οποία υποστηρίζει το πρόγραμμα την 

αξιολόγηση, με φύλλα από το προτεινόμενο υλικό, με άλλους τρόπους, 

δομημένη συζήτηση με τους μαθητές, εννοιολογικοί χάρτες αρχικοί -

τελικοί , ...) και επισυνάπτουμε τα εργαλεία 

 
Πριν από το κλείσιμο κάθε εργαστηρίου ζητείται από τα παιδιά προφορικά 
(Α΄τάξη) να απαντήσουν ενδεικτικά : 
 

• Τι μου άρεσε περισσότερο στο εργαστήριο; 

• Τι δε μου άρεσε και τόσο; 

• Τι έμαθα; 

• Τι κρατάω; 

• Τι θυμάμαι; 
 
Τα παιδιά της πρώτης τάξης επειδή δεν γνωρίζουν ακόμα γραφή και ανάγνωση 
αποτυπώνουν τις εντυπώσεις τους με ένα σκίτσο ή μια ζωγραφιά. 
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Εκδηλώσεις διάχυσης και 
Συνολική αποτίμηση της 
υλοποίησης της υποδράσης  

Κείμενο έως 100 λέξεις (με βάση την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό) και 

σε μορφή λίστας. 

• Δημιουργία αφίσας 
• Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου 
• Εκδηλώσεις  παρουσίασης των αποτελεσμάτων στο σχολείο και στην 

ευρύτερη σχολική και τοπική κοινότητα εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέψουν 

• Παρουσίαση των καλλιτεχνικών δημιουργιών στο σχολείο 
 


