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Β3. Σχέδιο Δράσης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου ΣΤ΄ Τμήματος - Θεματικός 
Κύκλος «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη» 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 
 

σελ. 2 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος:  
Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες:  Θεματικός Κύκλος: 
Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, ανθρώπινα δικαιώματα, 
εθελοντισμός 
 
 

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων 
……………………………………….. 

Ο δικός μας τίτλος  
«Όλοι ίσοι …………..όλοι διαφορετικοί» 

 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

Αναφορά σε: 
Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 

 Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική Σκέψη, Συνεργασία 

 Αυτομέριμνα, ενσυναίσθηση και ευαισθησία, κοινωνικές δεξιότητες, 
οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα 

 Επίλυση προβλημάτων, μελέτη περιπτώσεων, στρατηγική σκέψη 
Β) στόχοι 
 Δημιουργία μαθησιακής ετοιμότητας. 
 Κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας στον σύγχρονο κόσμο (γλώσσα, 
μουσική, ήθη, θρησκεία κ.ά. 
 Συνύπαρξη μέσα από τη διαφορετικότητας 
 Καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας, ενσυναίσθησης και 
κοινωνικής ευαισθησίας 
 Προαγωγή της κατανόησης, του σεβασμού και της εκτίμησης της 
διαφορετικότητας απέναντι σε εθνικές, φυλετικές, γλωσσικές, θρησκευτικές 
και άλλες μειονότητες. 
 Δημιουργία ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος. 
 Διαμόρφωση οικουμενικής συνείδησης.  
 Ανάπτυξη της αισθητικής και της φαντασίας των μαθητών μέσα από τις 
εικαστικές τέχνες και δημιουργία δικών τους έργων (ζωγραφικών συνθέσεων, 
μουσικής) 
 
 
 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 
1 Διδακτική 

1ο Βιωματικό εργαστήριο: (1 ώρα)  

Και εγώ!( Να γίνει μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο του προγράμματος  
Γνωριμία με τον εαυτό και τους άλλους ) 
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Δράσεις εργαστηρίου :  

 “Η ιστορία του ονόματος μου”  

 “Βρίσκοντας ομοιότητες και διαφορές”  

 Αναστοχασμός 
“Η Ιστορία Του Ονόματος Μου “ 15’ Ο συντονιστής χωρίζει τους μαθητές σε 
δυάδες. Το κάθε παιδί διηγείται στο άλλο την ιστορία του ονόματός του (π.χ. 
από πού πήρα το όνομά μου; Τι ξέρω για το άτομο από το οποίο έχω πάρει το 
όνομα; Τι θυμάμαι από αυτόν/αυτήν; Τι κοινά και τι διαφορές έχω με 
αυτόν/αυτήν;). “Βρίσκοντας Ομοιότητες και Διάφορες” 15’ Οι μαθητές 
κάθονται σε έναν κύκλο από καρέκλες μαζί με τον συντονιστή. Δεν 
χρησιμοποιείται 1 καρέκλα ώστε πάντα 1 άτομο να μένει όρθιο στον κύκλο. Το 
άτομο που μένει όρθιο, καλεί τα υπόλοιπα μέλη να σηκωθούν, ξεκινώντας 
πάντα με την φράση: “Να σηκωθεί σε όποιον αρέσει/δεν αρέσει να..... (π.χ. 
ένα hobby, ένα 7 φαγητό)”. Ο κανόνας θέλει να σηκώνονται όρθια και να 
κάθονται γρήγορα σε καρέκλες όσοι ταυτίζονται με την φράση. 
 
Αναστοχασμός 20’ Τα παιδιά δουλεύουν σε 4 υποομάδες, βρίσκοντας με βάση 
τις προηγούμενες δραστηριότητες διαφορές και ομοιότητες μεταξύ τους ώστε 
να συγκροτήσουν το αντίστοιχο όνομα της ομάδας τους και ένα σύνθημα που 
τους εκφράζει ώστε να το παρουσιάσουν στην ολομέλεια. 
 
 

Εργαστήριο 2 
1 Διδακτική 

Το δέντρο των δικαιωμάτων 
Πηγή: Διεθνής Αμνηστία –Αυστρία, δραστηριότητα με τίτλο “A Human Rights 
Tree”, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-
3/Activity2.htm  
Κριτήρια Επιλογής:  Η δραστηριότητα εστιάζει τόσο στα δικαιώματα και στην 
αλληλεξάρτησή τους όσο και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να 
αναπτυχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν σχέση με την αξιοπρέπεια 
και την δικαιοσύνη. Επίσης, μέσα από την ζωγραφική, η δραστηριότητα γίνεται 
πιο προσιτή και κατανοητή στα παιδιά.  
 
Περιγραφή δραστηριότητας 
Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες εργάζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε 
ομάδα ζωγραφίζει στο χαρτί της ένα δέντρο και γράφει στα κλαδιά του τα 
ανθρώπινα δικαιώματα που απαιτείται να εξασφαλίζονται ώστε όλοι οι 
άνθρωποι να ζουν με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.  
Κάθε ομάδα παρουσιάζει το δέντρο της και εξηγεί γιατί θεωρεί τα δικαιώματα 
που σημείωσε σημαντικά. 
Μέσα από συζήτηση στην τάξη γράφουμε στις ρίζες του δέντρου τις 
προϋποθέσεις ώστε οι καρποί στα κλαδιά του (δικαιώματα) να μπορέσουν να 
αναπτυχθούν. (π.χ. ειρήνη, δημοκρατικό πολίτευμα, κοινωνικό κράτος, 
επαρκής οικονομία αλλά και αλληλεγγύη ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες, 
στους πολίτες κ.ά.) 
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες/ουσες παίρνουν τα αντίγραφα της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αντιστοιχίζουν τα 
δικαιώματα στα δέντρα με τα αντίστοιχα άρθρα της και γίνεται συζήτηση πάνω 

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity2.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity2.htm
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στη Διακήρυξη (πότε δημιουργήθηκε, από ποιους, για ποιους λόγους, γιατί 
είναι σημαντική κ.ά.). 
 

Εργαστήριο 3 
1 Διδακτική 

«Πόσο Ίδιοι Είμαστε;» 
Περιγραφή δράσεων εργαστηρίου «Πόσο Ίδιοι Είμαστε». Ο εκπαιδευτικός 
ζητάει από τους μαθητές να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους και ό,τι τους αρέσει 
να κάνουν στον ελεύθερο χρόνο, αλλά και αγαπημένα τους πράγματα, μέρη, 
φαγητά, παιχνίδια, χόμπι. Αφού τα παιδιά ολοκληρώσουν την ζωγραφιά τους, 
την παρουσιάζουν στην τάξη. Ακολουθεί συζήτηση για το πόσες ομοιότητες και 
πόσες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις ζωγραφιές. Και, τέλος, ο 
εκπαιδευτικός θέτει το ερώτημα: «Πόσο διαφορετικοί τελικά είστε μεταξύ 
σας;» Αφού γίνει μια συζήτηση, ο εκπαιδευτικός δείχνει στα παιδιά 
φωτογραφίες με παιδιά από όλον τον κόσμο που παίζουν ή/και πάνε σχολείο. 
Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να σχολιάσουν ό,τι είδαν. 
Θέτει την ερώτηση: «Πόσες ομοιότητες και πόσες διαφορές είδατε στα παιδιά 
αυτά»; 
Αναστοχασμός’ Τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν ένα συναίσθημα, μια 
σκέψη ή μια εικόνα που θέλουν να κρατήσουν από τη συνάντηση σε ένα 
μεγάλο χαρτόνι όπου θα συνθέσουν την ομαδική ζωγραφιά. 
 
 

Εργαστήριο 4 
1 Διδακτική 

Ο ρόλος και η σημασία της ισότητας και του διαφορετικού για την προστασία 
της προσωπικότητας. 
 
Χωρίζουμε την τάξη σε τέσσερις ομάδες. Δίνουμε σε κάθε ομάδα ένα χαρτόνι 
και μερικούς μαρκαδόρους. Κάθε ομάδα κάνει μια λίστα με τα μηνύματα και 
τις αξίες που λαμβάνει από κάθε μια από τις παρακάτω πηγές σε σχέση με 
τους ρόλους των φύλων.  
Ομάδα 1:θρησκεία, Ομάδα 2: ΜΜΕ, Ομάδα 3: Φίλοι, Ομάδα 4: Οικογένεια.    
Κάθε ομάδα καλείται α παρουσιάσει τη λίστα της και ακολουθεί συζήτηση με 
όλους τους συμμετέχοντες. Στερεώνουμε τα φύλα στον τοίχο ώστε όλοι να 
μπορούν να βλέπουν τις λίστες. Ζητάμε από τους μαθητές να συγκρίνουν την 
προσωπική τους λίστα αξιών με τα όσα ανέφερε κάθε ομάδα. Μπορούν να 
προσθέσουν και αξίες ή μηνύματα που δεν αναφέρθηκαν. Οι μαθητές θα 
πρέπει να αναγνωρίσουν ποιες από τις αξίες που αναφέρθηκαν τους 
εκπροσωπούν και ποιες όχι. Στόχος είναι η αναγνώριση της προέλευσης των 
προσωπικών αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων σχετικά με τις ταυτότητες 
φύλων και επαναπροσδιορισμός τους από του μαθητές. 

Εργαστήριο 5 
1 Διδακτική 

 Η δραστηριότητα αυτή είναι ιδανική για καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.  
Τα παιδιά φαντάζονται τους εαυτούς τους σε μία άλλη κατάσταση από αυτή 
που βιώνουν και καλούνται να απαντούν σε ερωτήσεις σύμφωνα με την 
κατάσταση του ρόλου που τους δίνεται. Η απόσταση που παίρνουν οι 
“ευνοημένοι” της ομάδας αποτυπώνει την κοινωνική απόσταση η οποία 
μπορεί τελικά να μην οφείλεται στην προσωπική προσπάθεια των ανθρώπων 
αλλά να διαμορφώνεται από άλλα κριτήρια και συνθήκες προδιαγεγραμμένες. 
Μέσα από τη συζήτηση που ακολουθεί, οι μαθητές συνειδητοποιούν τη 
σημασία της διασφάλισης της ισότητας των ευκαιριών και κυρίως της δωρεάν 
πρόσβασης χωρίς διακρίσεις σε κοινωνικά αγαθά όπως ιατροφαρμακευτική 
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περίθαλψη και εκπαίδευση. Τέλος, μέσα από τη συζήτηση και με το 
συντονισμό του εκπαιδευτικού ή του εκπαιδευτή, οι μαθητές μπορούν να 
αντιληφθούν τη σημασία της ανάληψης κοινωνικής δράσης για τη διασφάλιση 
της ισότητας για όλους τους ανθρώπους.   
Προσαρμογές: Οι ρόλοι που αναφέρονται στη δραστηριότητα του Compasito 
εδώ είναι προσαρμοσμένοι ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στην τοπική 
πραγματικότητα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει 
προφίλ ρόλων καθώς και να διαμορφώσει τα υπάρχοντα ώστε να αποφύγει 
την έκθεση προσωπικών ευαίσθητων καταστάσεων που βιώνουν οι μαθητές. 
 

Εργαστήριο 6 
1 Διδακτική 

Ζω σε μια πολυπολιτισμική χώρα-ένας σοβαρός λόγος για αλληλοσεβασμό και 
ανάγκη για ισότητα 
Περιγραφή δραστηριότητας 
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο. Τους ζητάμε να συνεχίσουν μια ιστορία που 
αρχίζει με τη φράση: “Αυτή είναι η ιστορία του Γιώργου, ενός μαθητή 
δημοτικού σχολείου που ζει με την οικογένειά του στο κέντρο της πόλης μας”, 
και δίνει ένα μπαλάκι στο πρώτο παιδί, το οποίο πρέπει να προσθέσει μία ή 
δύο προτάσεις στην ιστορία του Γιώργου. Το παιδί, αφού προσθέσει τη φράση 
του, δίνει το μπαλάκι σε επόμενο παιδί της ομάδας και έτσι συνεχίζεται το 
παιχνίδι για 4-5 γύρους . 
Στη συνέχεια προσθέτουμε τη φράση: “Ο Γιώργος γνωρίζει τον Άννι, ένα παιδί 
από την Αλβανία, το οποίο επίσης ζει στη γειτονιά του Γιώργου”. 
Το παιχνίδι τελειώνει μετά από μερικούς γύρους ακόμη. 
Ζητάμε από όλα τα παιδιά να γράψουν σε μία σελίδα τις δύο ιστορίες που τα 
ίδια έφτιαξαν. Ζητάμε από όλα τα παιδιά να γράψουν σε μία σελίδα τις δύο 
ιστορίες που τα ίδια έφτιαξαν. 
Συζήτηση και αξιολόγηση 
Όσα παιδιά θέλουν παρουσιάζουν τις ιστορίες τους στην ομάδα. Αναφέρουμε 
ποια χαρακτηριστικά προσδώσαμε στους δύο ρόλους. Ανάλογα με τα στοιχεία 
που αναφέρουν τα παιδιά, ο συντονιστής στέκεται σε κατάλληλα σημεία που 
εντοπίζει ώστε να οδηγήσει τη συζήτηση σε θέματα στερεότυπων αντιλήψεων, 
αρνητικών διακρίσεων και ρατσισμού. 
 

Εργαστήριο 7 
1 Διδακτική 

 Συζήτηση και αξιολόγηση 
Μετά τις δραστηριότητες συζητάμε: 

 Τι συνέβη; 
 Πώς ένιωσαν οι ομάδες; 
 Θέλησε κάποιος να παρέμβει για να μιλήσει για την αδικία που 

συνέβαινε; 
 Συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις στην πραγματική ζωή; Σε ποιες 

περιπτώσεις; 
 Ποιες είναι οι ομάδες ανθρώπων που τους συμπεριφέρονται όπως 

στην τέταρτη κατηγορία? 
 Πώς αντιδρούν οι άνθρωποι που τους ξεχωρίζουν? 
 Αντιδρούν παρόμοια με τους μαθητές τις τέταρτης ομάδας? 
 Έχουμε βρεθεί ποτέ σε παρόμοια θέση με αυτή των παιδιών στην 

τέταρτη ομάδα; 
 Έχουμε κάνει ποτέ διακρίσεις εις βάρος κάποιας ομάδας ανθρώπων με 
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συγκεκριμένα χαρακτηριστικά; 
 Έχουμε δει να μεταχειρίζονται οι άλλοι κάποιον όπως μεταχειρίζονταν 

ο συντονιστής την τέταρτη ομάδα; 
 Γιατί συμβαίνει αυτό στην πραγματική ζωή; 
 Με ποιους τρόπους όλοι μοιάζουμε; Με ποιους διαφέρουμε; Είμαστε 

όλοι ίσοι; 
 Τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε όλοι ίσες ευκαιρίες; 

 
 Κλείσιμο Ομάδας -Ανατροφοδότηση Δράσεις εργαστηρίου 

 Φτιάχνουμε την ιστορία μας 
Ο εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να κάνουν μια ομαδική ιστορία σε σχέση 
με τα θέματα που συζητήθηκαν στα προηγούμενα εργαστήρια. Δίνει ένα χαρτί 
στο πρώτο παιδί και του ζητάει να γράψει αυθόρμητα ό,τι θέλει σε μία 
πρόταση. Το χαρτί περνάει στον επόμενο μαθητή, αφού ο προηγούμενος 
διπλώσει το χαρτί με τέτοιο τρόπο που να μην φαίνεται τι έχει γράψει. Αφού 
όλα τα παιδιά γράψουν την πρότασή τους, ο εκπαιδευτικός ζητάει από τα 
παιδιά να διαβάσουν την ιστορία και ακολουθεί συζήτηση. 
 

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

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια για μαθητές/τριες με 
θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αποδοχή της διαφορετικότητας όσον 
αφορά τις θεματικές ενότητες: ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα παιδιού, 
ανθρώπινα δικαιώματα και αναπηρία, ισότητα φύλων, πρόληψη και 
αντιμετώπιση προκαταλήψεων και ρατσισμού, πρόληψη και αντιμετώπιση 
σχολικού εκφοβισμού και βίας. Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες για την 
προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/ριών δίνοντας τη 
δυνατότητα να εξασκούνται σε δημοκρατικές διαδικασίες και να συζητούν για 
κοινές αποφάσεις. Η δόμηση της προσωπικότητας και η ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους γίνεται με την πλήρη και ενεργή διάδρασή τους σε ένα 
ομαδικό περιβάλλον που καθορίζεται από τους ίδιους και προσομοιώνει αυτό 
μίας υγιούς, συμμετοχικής κοινωνίας.  
 
 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το πρόγραμμά 
μας 

 

 Επίσκεψη στις Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου Βέροιας  

 Πρωτοβουλία για το Παιδί 

 Εφαρμογή των γνώσεων στην καθημερινή ζωή σύμφωνα με τα ΑΠΣ. 

 Επίσκεψη στις Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου Βέροιας  

  Επικοινωνία με τις τοπικές ή εθνικές ΜΚΟ 

 Σύνδεση με τα ΑΠΣ Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής ΣΤ’ τάξης 

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

Με βάση τις αρχικές φωτογραφίες και συνθέσεις ομάδων τα παιδιά 
σχεδιάζουν έναν οδηγό συνέντευξης που θα ήθελαν να κάνουν σε αυτές τις 
προσωπικότητες, παίρνοντας τον ρόλο του δημοσιογράφου και να το 
παρουσιάσουν στην τάξη. 
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Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που παρήχθησαν 
από τους/τις  μαθητές/τριες 
κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

 Το υλικό του προγράμματος μπορεί να αξιοποιηθεί από τους 
εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων σχεδιασμού 
και ανάπτυξης διαθεματικών δραστηριοτήτων (π.χ. προγραμμάτων 
Αγωγής Υγείας). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλήσουν ιδέες 
για δράσεις στο πλαίσιο σχολικών εκδηλώσεων που 
πραγματοποιούνται για παράδειγμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, την Παγκόσμια Ημέρα για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού 
κ.ά.  

 Προτείνονται φύλλα αξιολόγησης στους μαθητές και στους 
εκπαιδευτικούς 

Αξιολόγηση - Αναστοχασμός 
πάνω στην υλοποίηση 

 
Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε  από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους , 
μαθητές και εκπαιδευτικούς , παρατηρώντας τη στάση  του καθενός στα 
θέματα της διαφορετικότητας. 
Ενθαρρύνθηκε η ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών και η συνεργασία, 
καθώς και η δημιουργικότητα και η  προφορική, γραπτή και καλλιτεχνική 
έκφραση των μαθητών. 

Εκδηλώσεις διάχυσης και 
Συνολική αποτίμηση της 
υλοποίησης της υποδράσης  

Κείμενο έως 100 λέξεις (με βάση την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό) και σε 
μορφή λίστας. 

• Στο μάθημα της αισθητικής αγωγής με ζωγραφιές και κολάζ. 

• Στο μάθημα της μουσικής και γυμναστικής με τραγούδια και παιχνίδια 
που έχουν σχέση με το θέμα. 

• Στο μάθημα της Γλώσσας( σχετικές ενότητες κ.τ.λ 

• Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ……………… 

• Ιστοσελίδα σχολείου 

• Ανακοίνωση συμπερασμάτων στην τελετή λήξης σχολικού έτους, 
ενεργειών που συνέβαλαν στην αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου. 


