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Προςδοκώμενα μακθςιακά 
αποτελζςματα 

Εργαςτιριο Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

Δεξιότθτεσ 21ου αι  

Επικοινωνία  

Δεξιότθτεσ Ακρόαςθσ και 

Παρατιρθςθσ  

Να ακοφει προςεκτικά τουσ 

άλλουσ και αποτελεςματικά, ϊςτε 

να αποκρυπτογραφιςει τα 

νοιματα και τισ προκζςεισ του 

άλλου  

Να εκφράηει απόψεισ, να 

ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ 

Δεξιότθτεσ Συνεργαςίασ  

Να οικοδομεί κετικζσ ςχζςεισ με 

τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ  

Να εργάηεται ωσ μζλοσ μίασ 

ομάδασ, να ςυμβάλλει ςτθν 

ομαδικι εργαςία ςτον βακμό που 

του/τθσ αναλογεί  

Να επιτυγχάνει ςυναίνεςθ για να 

εξαςφαλίςει τουσ ςτόχουσ τθσ 

ομάδασ  

Να οριοκετεί τθ ςυμπεριφορά 

τουσ Δεξιότθτεσ Κριτικισ Σκζψθσ 

Να οικοδομεί ςυλλογιςμοφσ μζςα 

από προςεκτικι παρατιρθςθ 

 Να αναγνωρίηει χαρακτθριςτικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθμιουργοφμε το Συμβόλαιο τθσ 

Ομάδασ 

 

Αναγνϊριςθ του προβλιματοσ 

Δθμιουργία Συμβολαίου 

Παρουςίαςθ του προβλιματοσ 

Συηιτθςθ ςτισ ομάδεσ  

Συηιτθςθ ςτθ ολομζλεια 

Δθμιουργία Συννεφόλεξου 

Καταςκευι Συμβόλου/Κονκάρδασ 

 Κλείςιμο Εργαςτθρίου 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

ΦΟΛΕΙΟ Δ.Σ. ΛΑΓΥΝΩΝ 
ΣΜΗΜΑ 
Α1,Α2 

ΦΟΛ. ΕΣΟ: 2021 - 2022 

Θεματική 

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - 
Κοινωνική Συναίζθηζη και 

Ευθύνη 

 

Τποθεματική 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΑΞΕΙ 

(που προτείνονται) Α ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 

Σίτλοσ 

ΥΡΟΝΣΙΖΩ ΓΙΑ 
ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ 

ΓΕΙΣΟΝΙΑ 
 

Δεξιότητεσ ςτόχευςησ του 
εργαςτηρίου 

Δεξιότθτεσ 21ου αιϊνα (4cs), Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ, Δεξιότθτεσ του Νου, 
Δεξιότθτεσ Ηωισ 
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Να εντοπίηει ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ Δεξιότθτεσ 

Δθμιουργικότθτασ 

 Να αναηθτά νζεσ προςεγγίςεισ 

ςτθν εργαςία  

Να επεκτείνει τθ νζα ιδζα ςε νζα 

μορφι  

Να ςυνδζει ιδζεσ/λφςεισ και να 

πειραματίηεται με τθ δθμιουργία 

μίασ νζασ ιδζασ Δεξιότθτεσ του 

Νου Χρθςιμοποιεί ςαφι τρόπο για 

να προβεί ςε κρίςεισ Χρθςιμοποιεί 

αποδεικτικά ςτοιχεία για να 

ςτθρίξει τισ απόψεισ του Ψθφιακζσ 

Δεξιότθτεσ  

Να χρθςιμοποιεί λογιςμικό για να 

δθμιουργιςει ψθφιακό λογιςμικό 

Δεξιότθτεσ 21ου αι Επικοινωνία 

Δεξιότθτεσ Ακρόαςθσ και 

Παρατιρθςθσ 

 Να ακοφει προςεκτικά τουσ 

άλλουσ και αποτελεςματικά, ϊςτε 

να αποκρυπτογραφιςει τα 

νοιματα και τισ προκζςεισ του 

άλλου 

 Να αναγνωρίηει, να εκφράηει και 

να διαχειρίηεται ςυναιςκιματα  

Να εκφράηει απόψεισ, να 

ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ 

Δεξιότθτεσ Συνεργαςίασ 

 Να οικοδομεί κετικζσ ςχζςεισ με 

τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ  

Να εργάηεται ωσ μζλοσ μίασ 

ομάδασ, να ςυμβάλλει ςτθν 

ομαδικι εργαςία ςτον βακμό που 

του/τθσ αναλογεί 

 Να επιτυγχάνει ςυναίνεςθ για να 

εξαςφαλίςει τουσ ςτόχουσ τθσ 

ομάδασ  

Να οριοκετεί τθ ςυμπεριφορά 

τουσ Δεξιότθτεσ Κριτικισ Σκζψθσ 

Να οικοδομεί ςυλλογιςμοφσ μζςα 

από προςεκτικι παρατιρθςθ 

 Να αναγνωρίηει χαρακτθριςτικά 

Να εντοπίηει ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ 

 Να περιγράφει τρόπουσ με τουσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προςφζρω Χζρι Βοικειασ 

 
Ζναρξθ Εργαςτθρίου 

 Δθμιουργία εννοιολογικοφ χάρτθ 

Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του 

Εκελοντιςμοφ  

Παιχνίδια ρόλων  

Δθμιουργία Θμερολογίου 

προςφοράσ  

Κλείςιμο Εργαςτθρίου 
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οποίουσ οι ςκζψεισ και τα 

ςυναιςκιματα επθρεάηουν τθ 

ςυμπεριφορά του/τθσ Δεξιότθτεσ 

Δθμιουργικότθτασ  

Να αναηθτά νζεσ προςεγγίςεισ 

ςτθν εργαςία 

 Να επεκτείνει τθ νζα ιδζα ςε νζα 

μορφι  

Να ςυνδζει ιδζεσ/λφςεισ και να 

πειραματίηεται με τθ δθμιουργία 

μίασ νζασ ιδζασ Δεξιότθτεσ Ηωισ 

Να δείχνει ςεβαςμό ςε όλουσ 

κεωρϊντασ τουσ ιςότιμα μζλθ 

 Να αντιμετωπίηει όλουσ τουσ 

ανκρϊπουσ με ςεβαςμό  

Να τθρεί με ςυνζπεια τισ 

δεςμεφςεισ του Ψθφιακζσ 

Δεξιότθτεσ 

 Να χρθςιμοποιεί τισ κατάλλθλεσ 

λζξεισζννοιεσ και να προχωρεί ςε 

ςφνδεςι τουσ  

Να χρθςιμοποιεί διαφορετικζσ 

λζξεισ κλειδιά για να βρει τισ 

πλθροφορίεσ που κζλει  

Να χρθςιμοποιεί λογιςμικό για να 

δθμιουργιςει ψθφιακό λογιςμικό 

Δεξιότθτεσ 21ου αι Επικοινωνία 

Δεξιότθτεσ Ακρόαςθσ και 

Παρατιρθςθσ  

Να ακοφει προςεκτικά τουσ 

άλλουσ και αποτελεςματικά, ϊςτε 

να αποκρυπτογραφιςει τα 

νοιματα και τισ προκζςεισ του 

άλλου  

Να αναγνωρίηει, να εκφράηει και 

να διαχειρίηεται ςυναιςκιματα  

Να εκφράηει τθ ςυμπαράςταςι 

του/τθσ για τα δεινά που βλζπει να 

ςυμβαίνουν ςε άλλουσ  

Να λαμβάνει υπόψθ τα 

ςυναιςκιματα των άλλων 

 Να εκφράηει απόψεισ, να 

ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ 

Δεξιότθτεσ Συνεργαςίασ  

Να οικοδομεί κετικζσ ςχζςεισ με 

τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ  

Να εργάηεται ωσ μζλοσ μίασ 

 
 

Υιοκετώ το παρκάκι 

 

Ζναρξθ Εργαςτθρίου 

Συηιτθςθ/Προβλθματιςμόσ 

Δθμιουργία Χρονοδιαγράμματοσ 

Κλείςιμο Εργαςτθρίου 
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ομάδασ, να ςυμβάλλει ςτθν 

ομαδικι εργαςία ςτον βακμό που 

του/τθσ αναλογεί  

Να επιτυγχάνει ςυναίνεςθ για να 

εξαςφαλίςει τουσ ςτόχουσ τθσ 

ομάδασ  

Να οριοκετεί τθ ςυμπεριφορά 

τουσ Δεξιότθτεσ Κριτικισ Σκζψθσ 

Να οικοδομεί ςυλλογιςμοφσ μζςα 

από προςεκτικι παρατιρθςθ  

Να αναγνωρίηει χαρακτθριςτικά 

Να εντοπίηει ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ  

Να περιγράφει τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ οι ςκζψεισ και τα 

ςυναιςκιματα επθρεάηουν τθ 

ςυμπεριφορά του/τθσ Δεξιότθτεσ 

Δθμιουργικότθτασ 

 Να αναηθτά νζεσ προςεγγίςεισ 

ςτθν εργαςία 

 Να επεκτείνει τθ νζα ιδζα ςε νζα 

μορφι 

 Να ςυνδζει ιδζεσ/λφςεισ και να 

πειραματίηεται με τθ δθμιουργία 

μίασ νζασ ιδζασ Δεξιότθτεσ του 

Νου  

Να ακολουκεί ρουτίνεσ ςκζψεισ 

και να αναςτοχάηεται Δεξιότθτεσ 

Ηωισ Να ςυνεργάηεται με άλλουσ 

για κοινοφσ ςκοποφσ  

Να τθρεί με ςυνζπεια τισ 

δεςμεφςεισ του 

Δεξιότθτεσ 21ου αι Επικοινωνία 

Δεξιότθτεσ Ακρόαςθσ και 

Παρατιρθςθσ  

Να ακοφει προςεκτικά τουσ 

άλλουσ και αποτελεςματικά, ϊςτε 

να αποκρυπτογραφιςει τα 

νοιματα και τισ προκζςεισ του 

άλλου 

 Να αναγνωρίηει, να εκφράηει και 

να διαχειρίηεται ςυναιςκιματα  

Να εκφράηει απόψεισ, να 

ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ 

Δεξιότθτεσ Συνεργαςίασ 

 Να οικοδομεί κετικζσ ςχζςεισ με 

τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προετοιμάηουμε τισ δράςεισ μασ 

 

Ζναρξθ Εργαςτθρίου  

Καταςκευι ταμπελϊν  

Σχεδιαςμόσ Επικοινωνίασ 

μθνφματοσ  

Δθμιουργία ιςτορίασ  

Συηιτθςθ, ςχολιαςμόσ πίνακα 

Κλείςιμο Εργαςτθρίου 
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Να εργάηεται ωσ μζλοσ μίασ 

ομάδασ, να ςυμβάλλει ςτθν 

ομαδικι εργαςία ςτον βακμό που 

του/τθσ αναλογεί  

Να επιτυγχάνει ςυναίνεςθ για να 

εξαςφαλίςει τουσ ςτόχουσ τθσ 

ομάδασ  

Να οριοκετεί τθ ςυμπεριφορά 

τουσ Δεξιότθτεσ Κριτικισ Σκζψθσ 

Να οικοδομεί ςυλλογιςμοφσ μζςα 

από προςεκτικι παρατιρθςθ  

Να αναγνωρίηει χαρακτθριςτικά 

Να εντοπίηει ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ  

Να περιγράφει τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ οι ςκζψεισ και τα 

ςυναιςκιματα επθρεάηουν τθ 

ςυμπεριφορά του/τθσ  

Να αναςτοχάηεται κριτικά και να 

επεξεργάηεται ζνα κζμα από 

διαφορετικζσ πτυχζσ Δεξιότθτεσ 

Δθμιουργικότθτασ  

Να αναηθτά νζεσ προςεγγίςεισ 

ςτθν εργαςία  

Να επεκτείνει τθ νζα ιδζα ςε νζα 

μορφι Να ςυνδζει ιδζεσ/λφςεισ 

και να πειραματίηεται με τθ 

δθμιουργία μίασ νζασ ιδζασ 

Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ  

Να επικοινωνεί χρθςιμοποιϊντασ 

εργαλεία email 

 Να χρθςιμοποιεί απλι γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ  

Να χρθςιμοποιεί εργαλεία για τθ 

δθμιουργία ψθφιακοφ 

περιεχομζνου 

 Να καταγράφει χρθςιμοποιϊντασ 

τεχνθτά μζςα (βίντεο) 

Δεξιότθτεσ 21ου αι Επικοινωνία 

Δεξιότθτεσ Ακρόαςθσ και 

Παρατιρθςθσ  

Να ακοφει προςεκτικά τουσ 

άλλουσ και αποτελεςματικά, ϊςτε 

να αποκρυπτογραφιςει τα 

νοιματα και τισ προκζςεισ του 

άλλου 

 Να αναγνωρίηει, να εκφράηει και 

 

 

 

Αναλαμβάνουμε Δράςθ 

 

 

 

 

 

Ζναρξθ Εργαςτθρίου  

Καταγραφι και Ταξινόμθςθ 

απορριμμάτων  

Κλείςιμο Εργαςτθρίου 
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να διαχειρίηεται ςυναιςκιματα 

 Να εκφράηει απόψεισ, να 

ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ 

Δεξιότθτεσ Συνεργαςίασ  

Να οικοδομεί κετικζσ ςχζςεισ με 

τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ 

 Να εργάηεται ωσ μζλοσ μίασ 

ομάδασ, να ςυμβάλλει ςτθν 

ομαδικι εργαςία ςτον βακμό που 

του/τθσ αναλογεί  

Να επιτυγχάνει ςυναίνεςθ για να 

εξαςφαλίςει τουσ ςτόχουσ τθσ 

ομάδασ  

Να οριοκετεί τθ ςυμπεριφορά 

τουσ Δεξιότθτεσ Κριτικισ Σκζψθσ 

Να οικοδομεί ςυλλογιςμοφσ μζςα 

από προςεκτικι παρατιρθςθ 

 Να αναγνωρίηει χαρακτθριςτικά 

Να εντοπίηει ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ Δεξιότθτεσ Ηωισ 

Συνεργάηεται ςτα πλαίςια τθσ 

ομάδασ για κοινό ςκοπό Αςκεί τισ 

υποχρεϊςεισ του ωσ ενεργόσ 

μελλοντικόσ πολίτθσ Τθρεί με 

ςυνζπεια τισ δεςμεφςεισ του 

 

 

Δεξιότθτεσ 21ου αι Επικοινωνία 

Δεξιότθτεσ Ακρόαςθσ και 

Παρατιρθςθσ  

Να ακοφει προςεκτικά τουσ 

άλλουσ και αποτελεςματικά, ϊςτε 

να αποκρυπτογραφιςει τα 

νοιματα και τισ προκζςεισ του 

άλλου 

 Να αναγνωρίηει, να εκφράηει και 

να διαχειρίηεται ςυναιςκιματα 

 Να εκφράηει απόψεισ, να 

ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ 

Δεξιότθτεσ Συνεργαςίασ  

Να οικοδομεί κετικζσ ςχζςεισ με 

τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ  

Να εργάηεται ωσ μζλοσ μίασ 

ομάδασ, να ςυμβάλλει ςτθν 

ομαδικι εργαςία ςτον βακμό που 

του/τθσ αναλογεί  

Να επιτυγχάνει ςυναίνεςθ για να 

εξαςφαλίςει τουσ ςτόχουσ τθσ 

ομάδασ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκζφτομαι για όςα ζμακα 

 

 

 

 

Ζναρξθ Εργαςτθρίου 

Αναςτοχαςμόσ πάνω ςε όλα όςα 

ζμακα Δθμιουργία νζου 

εννοιολογικοφ χάρτθ Σφγκριςθ 

χαρτϊν Συηιτθςθ Κλείςιμο 

Εργαςτθρίου 
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Να οριοκετεί τθ ςυμπεριφορά 

τουσ Δεξιότθτεσ Κριτικισ Σκζψθσ 

Να οικοδομεί ςυλλογιςμοφσ μζςα 

από προςεκτικι παρατιρθςθ  

Να αναγνωρίηει χαρακτθριςτικά 

Να εντοπίηει ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ  

Να περιγράφει τρόπουσ με τουσ 

οποίουσ οι ςκζψεισ και τα 

ςυναιςκιματα επθρεάηουν τθ 

ςυμπεριφορά του/τθσ  

Να επιχειρθματολογεί  

Να ακολουκεί ςυγκεκριμζνα 

βιματα επίλυςθσ προβλιματοσ 

Δεξιότθτεσ Δθμιουργικότθτασ  

Να επεκτείνει τθ νζα ιδζα ςε νζα 

μορφι  

Να ςυνδζει ιδζεσ/λφςεισ και να 

πειραματίηεται με τθ δθμιουργία 

μίασ νζασ ιδζασ  

Να επιχειρθματολογιςει για τθν 

επιλογι μίασ λφςθσ Δεξιότθτεσ του 

Νου  

Να ακολουκεί ρουτίνεσ ςκζψεισ 

και να αναςτοχάηεται 

 Δεξιότθτεσ Ηωισ  

Συνεργάηεται ςτα πλαίςια τθσ 

ομάδασ για κοινό ςκοπό  

Αςκεί τισ υποχρεϊςεισ του ωσ 

ενεργόσ μελλοντικόσ πολίτθσ 

 Τθρεί με ςυνζπεια τισ δεςμεφςεισ 

του 

   

 

Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδζςεισ 

Εργαςτιριο 1: Απλό χαρτί του μζτρου ι χαρτόνια μεγάλα, μαρκαδόροι, πινζλα, κθρομπογιζσ, Θ/Υ, ςφνδεςθ 

ςτο Διαδίκτυο, εκτυπωτισ https://wordart.com/create, ι http://www.edwordle.net/, Εργαςτιριο 2: 

https://noiazomaikaidrw.gr/ethelontismos, λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ CmapTools, ι Cmap 

Cloud https://cmapcloud.ihmc.us, Φφλλο Εργαςίασ 1, Λογιςμικό υπολογιςτικοφ Φφλλου ι απλό χαρτόνι 

Εργαςτιριο 3: φωτογραφίεσ, εκτυπωτισ, Φφλλο εργαςίασ 2, https://letsdoitgreece.org Λογιςμικό 

υπολογιςτικοφ φφλλου ι απλό χαρτόνι, λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ CmapTools, ι Cmap Cloud 
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https://cmapcloud.ihmc.us , χάρτινα κουτιά γάλακτοσ, πινζλα και χρϊματα Εργαςτιριο 4: Χαρτόνι, λογιςμικό 

δθμιουργίασ αφίςασ https://www.canva.com/ ι απλό χαρτόνι και χρϊματα, παλιά παιχνίδια και βιβλία που 

δε χρειάηονται, http://flickgame.org Εργαςτιριο 5: ενδεικτικά αναφζρονται : ςακοφλεσ απορριμμάτων, 

καπζλα, γάντια, λουλοφδια για φφτευςθ Εργαςτιριο 6: λογιςμικό εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ CmapTools, 

ι Cmap Cloud https://cmapcloud.ihmc.us 

 

 
 
 
 


