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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2021 - 2022 

Θεματική ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ & ΕΝΕΡΓΩ  Υποθεματική ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΘΣΘ 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ 

(που προτείνονται) 

 

Β΄ΤΑΞΗ 

Τίτλοσ «Μικρέσ πράξεισ καλοςύνησ & αλληλεγγύησ» 
 

Δεξιότητεσ ςτόχευςησ του 
εργαςτηρίου 

Οι ςτόχοι του προγράμματοσ ζχουν τεκεί βάςει των λεγόμενων δεξιοτιτων 
του 21ου αιϊνα και ειδικότερα με τισ Δεξιότθτεσ του 21ου (4C’s) και τισ 
Δεξιότθτεσ Ηωισ. Οι ςφγχρονεσ αυτζσ δεξιότθτεσ περιλαμβάνουν τθν κριτικι 
ςκζψθ, τθ δθμιουργικότθτα, τθ ςυνεργαςία, τθν επικοινωνία, τθν ευελιξία 
και τθν προςαρμοςτικότθτα, τθν πρωτοβουλία, τθν οργανωτικι ικανότθτα, 
τθν επίλυςθ προβλθμάτων και καλλιζργεια αξιϊν  όπωσ ο αλλθλοςεβαςμόσ 
και ςεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα, ςυνεργαςία/ςυνεργατικότθτα, 
κοινωνικι ευαιςκθςία και κοινωνικι ευκφνθ.  
Οι Διδακτικοί Στόχοι που καλλιεργοφνται ςτο Ρρόγραμμα Καλλιζργεια 
Δεξιοτιτων με τίτλο «Μικρζσ πράξεισ καλοςφνθσ και εκελοντιςμοφ» είναι οι 
παρακάτω:  
Ωσ προσ τισ Δεξιότθτεσ του 21ου (4C’s):  
Οι μακθτζσ/τριεσ να ερμθνεφουν  και να κατανοιςουν τθν αξία των 
διαπροςωπικϊν  ςχζςεων ςε ςυνδυαςμό με τισ αξίεσ μζςα από πολλαπλζσ 
οπτικζσ και απαλλαγμζνθ από προκαταλιψεισ και προςωπικζσ  πεποικιςεισ 
(Κριτικι Σκζψθ), να μεταςχθματίςουν τα προςωπικά τουσ βιϊματα ςχετικά 
με τον εκελοντιςμό (Δθμιουργικότθτα), να ςυνεργαςτοφν  με τα μζλθ τθσ 
ομάδασ τουσ κακϊσ επεξεργάηονται το κζμα υπό μελζτθ επιδεικνφοντασ 
ςυνζργεια, διαπραγμάτευςθ, ςεβαςμό ςτισ  απόψεισ των άλλων 
(Συνεργαςία), να αξιοποιιςουν κατάλλθλα μζςα ϊςτε να επικοινωνιςουν  
τισ προςωπικζσ τουσ οπτικζσ  πάνω ςε κζματα εκελοντιςμοφ και 
διαμεςολάβθςθσ (Επικοινωνία).  
 
Ωσ προσ τισ Δεξιότθτεσ Ζωισ :  
Βαςικόσ ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να 
αποκτιςουν επίγνωςθ των αξιϊν που πρεςβεφουν οι ίδιοι και οι κοινωνίεσ 
ςτισ οποίεσ ηουν, να αναςτοχαςτοφν πάνω ςε αυτζσ, ϊςτε να αναπτφξουν 
τισ κοινωνικζσ, κυρίωσ, δεξιότθτεσ που κα τουσ ενδυναμϊςουν και κα τουσ 
βοθκιςουν να ανταποκρικοφν ςτθ ηωι τουσ, και, με διάκεςθ προςφοράσ, 
ςτισ ανάγκεσ, ςτισ απαιτιςεισ και ςτθν πολυμορφία των κοινωνιϊν που 
ηουν. 
 
Ωσ προσ το κζμα:  
Οι μακθτζσ/τριεσ α)να αναγνωρίςουν τισ κοινωνικζσ αξίεσ β) να 
«ανακαλφψουν» τισ αξίεσ που οι ίδιοι κεωροφν ςθμαντικζσσ, γ) να 
υιοκετιςουν ςυμπεριφορά κοινωνικισ ευαιςκθςίασ και ευκφνθσ και δ)να 
μεταδϊςουν τθ ςθμαςία για τισ αξίεσ αυτζσ ςτθν οικογζνεια  και ςτο 
κοινωνικό ςφνολο. 
 
Ωσ προσ το Πρόγραμμα πουδών:  
Το πρόγραμμα ςυνδυάηεται με το Ρρόγραμμα Σπουδϊν των γνωςτικϊν 
αντικειμζνων τθσ τάξθσ ( Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, Γλϊςςα, Αιςκθτικι Αγωγι, 
Θεατρικι Αγωγι). 
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Προςδοκώμενα μακθςιακά 
αποτελζςματα 

Εργαςτιριο Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

Το 1ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων ζχει τίτλο 

«Γνωρίηομαι ςτθν ομάδα». 

Αποτελείται από 2 δραςτθριότθτεσ 

ςυνολικισ διάρκειασ 3 ωρϊν.  

 

Οι μακθτζσ/ μακιτριεσ: 

  Ρροςεγγίηουν τθν αυτοεικόνα τουσ 

και τισ προςωπικζσ αξίεσ τουσ και 

εντοπίηουν τισ κοινζσ αξίεσ τουσ 

(δόμθςθ προςωπικισ κοινωνικισ 

ταυτότθτασ).  

 Ενιςχφουν τθν ανάπτυξθ του 

προφορικοφ λόγου με ζμφαςθ ςτισ 

δεξιότθτεσ αυτοπαρουςίαςθσ. 

  Συμμετζχουν ενεργθτικά ςε 

ςυηθτιςεισ και εκφράηουν απόψεισ.  

 Χρθςιμοποιοφν ςυςχετίςεισ για να 

εξάγουν ςυμπεράςματα. 

Σίτλοσ : Γνωρίηομαι ςτθν 

ομάδα   

3 διδακτικζσ ώρεσ 

 

 1ο ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

Ραρουςίαςθ του ςκοποφ και των 

ςτόχων του προγράμματοσ και τθσ 

βαςικισ κεματικισ του - 

Αυτοπαρουςίαςθ και γνωριμία με 

τθν ομάδα.  

1θ δραςτθριότθτα: 

Τα παιδιά ςε κφκλο, λζνε το όνομά 

τουσ και εξθγοφν πϊσ ζλαβαν το 

όνομα αυτό (π.χ. από τον παπποφ 

ι τθ γιαγιά), ποιοσ και γιατί το 

επζλεξε, αν τουσ αρζςει και πϊσ 

τουσ αρζςει να τουσ αποκαλοφν οι 

φίλοι τουσ (κάκε παιδί ζχει ςτθ 

διάκεςι του 1-2ϋ). Πςο κάκε παιδί 

αυτοπαρουςιάηεται ςτθν 

ολομζλεια, οι υπόλοιποι 

ςυμμακθτζσ/τριζσ τουσ 

ςθμειϊνουν 1-2 ερωτιςεισ που 

επικυμοφν να τουσ/τισ κάνουν, είτε 

για παροχι διευκρινίςεων είτε για 

να εκφράςουν απορίεσ τουσ ι και 

άλλεσ ερωτιςεισ που κα τουσ 

βοθκιςουν να γνωριςτοφν 

καλφτερα μεταξφ τουσ.  

2θ δραςτθριότθτα: 

Τα παιδιά διαμορφϊνουν το χϊρο 

κατάλλθλα και παίηουν με 

ςυμβολικά αντικείμενα το παιχνίδι 

του δθμοςιογράφου που παίρνει 

ςυνζντευξθ και απαντοφν ςτισ 

ερωτιςεισ αυτζσ. 

 

Το 2ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων ζχει τίτλο 

« Μακαίνω για τισ αξίεσ και 

αναγνωρίηω τισ δικζσ μου και τθσ 

ομάδασ μου» και αποτελείται από  5 

δραςτθριότθτεσ ςυνολικισ διάρκειασ 4 

ωρϊν.  

Στόχοσ του Εργαςτθρίου αυτοφ είναι:  

 Ενιςχφουν τθν ανάπτυξθ του 

προφορικοφ λόγου με ζμφαςθ 

ςτισ δεξιότθτεσ 

αυτοπαρουςίαςθσ. 

 Συμμετζχουν ενεργθτικά ςε 

Σίτλοσ: Μακαίνω για τισ αξίεσ 

και αναγνωρίηω τισ δικζσ μου 

και τθσ ομάδασ μου 

 4 διδακτικζσ ώρεσ 

 

2ο ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

1θ δραςτθριότθτα: 

Τα παιδιά κάκονται ςε κφκλο και 

με ςειρά εκφράηουν ζνα πράγμα 

που είναι ςθμαντικό γι’ αυτά και 

τθν ευτυχία τουσ. 

2θ δραςτθριότθτα: 

Τα παιδιά ζχοντασ υπόψιν όλα τα 

ςθμαντικά που άκουςαν από τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ φτιάχνουν 

ατομικά με καταιγιςμό ιδεϊν το 

χάρτθ με όςα ορίηουν ςτθ ηωι 

τουσ ωσ ςθμαντικά. (ΦΥΛΛΟ: 

2 
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ςυηθτιςεισ και εκφράηουν 

απόψεισ.  

 Χρθςιμοποιοφν ςυςχετίςεισ για 

να εξάγουν ςυμπεράςματα. 

 Εξαςκοφνται ςτθν 

αυτοαξιολόγθςθ 

Σθμαντικό για μζνα είναι…) 

3θ δραςτθριότθτα: 

Τα παιδιά φτιάχνουν δυάδεσ με 

τουσ διπλανοφσ/εσ τουσ. Κάκε 

δυάδα καταλιγει ςε 5 κοινά 

ςθμαντικά ςθμεία. Τα καταγράφει. 

4θ δραςτθριότθτα: 

Οι δυάδεσ ενϊνονται ςε τετράδεσ 

(ομάδεσ) και ςυγκρίνουν τα 5 

κοινά ςθμεία που επζλεξαν. 

Επιλζγουν ςτθ ςυνζχεια και 

καταγράφουν ςε χάρτθ τα 5 

ςθμαντικά ςθμεία για τθν τετράδα 

(τεχνικι χιονοςτιβάδασ). Ο χάρτθσ 

αποκθκεφεται. 

5θ δραςτθριότθτα: 

Κλείςιμο εργαςτθρίου με τθ 

ςυμπλιρωςθ ενόσ φφλλου 

αυτοαξιολόγθςθσ  (Φ.Α.1) 

Το 3ο Εργαςτιριο ζχει  τίτλο 

«εβαςμόσ» και αποτελείται από  5 

δραςτθριότθτεσ  με διάρκεια 4  

διδακτικϊν ωρϊν.  

Στόχοσ του Εργαςτθρίου αυτοφ είναι 

οι μακθτζσ/ μακιτριεσ να: 

 Διερευνοφν ηθτιματα αξιϊν, 

όπωσ ο ςεβαςμόσ ςτουσ 

άλλουσ.  

 Διατυπϊνουν ςυλλογιςμοφσ 

και αντιπαραβάλλουν 

επιχειριματα, καλλιεργϊντασ 

τον διάλογο.  

 Κάνουν υποκζςεισ.  

 δραματοποιοφν  

 Ρροβαίνουν ςε ςυςχετίςεισ, 

κάνοντασ αξιολογιςεισ. 

 Επιχειρθματολογοφν και 

ςυνκζτουν απόψεισ. 

 Διακρίνουν τθν ποιότθτα 

κάποιων προτάςεων και 

αιτιολογοφν τισ κζςεισ τουσ. 

 

Σίτλοσ: εβαςμόσ  

4 διδακτικζσ ώρεσ 

 

3ο ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

1θ δραςτθριότθτα: 

Γράφεται θ λζξθ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ςτον 

πίνακα και με καταιγιςμό ιδεϊν οι 

μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν οτιδιποτε 

κεωροφν ότι ςχετίηεται με αυτιν.  

2θ δραςτθριότθτα: 

Κακόμαςτε ςε κφκλο και ςυηθτάμε: 

 Τι είναι ο ςεβαςμόσ; 

 Σεβόμαςτε μόνο τουσ 

μεγαλφτερουσ; 

 Ρϊσ δείχνουμε ςεβαςμό 

ςτον εαυτό μασ; 

3θ δραςτθριότθτα: 

Χρθςιμοποιϊντασ τθν αφίςα 

εςτιάηουμε ςτα μπαλονάκια με 

τουσ τρόπουσ απόδοςθσ ςεβαςμοφ 

και ςυηθτάμε: 

o Ροια μπαλονάκια 

αναφζρονται ςτο ςεβαςμό 

ςτουσ άλλουσ; 

o Ροια ςτο ςεβαςμό ςτον 

εαυτό μασ; 

o Ρϊσ δείχνουμε ςεβαςμό 

με τον τρόπο που μιλάμε; 

4θ δραςτθριότθτα: 

Τα παιδιά ςε δυάδεσ. Κάκε δυάδα 

λαμβάνει μια ςτιχομυκία με αγενι 

3 
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ςυμπεριφορά. Θ δυάδα ςυηθτά και 

βρίςκει ζναν εναλλακτικό τρόπο 

διεξαγωγισ τθσ ςτιχομυκίασ 

δείχνοντασ αυτι τθ φορά 

ςεβαςμό. Ραρουςιάηουν με 

δραματοποίθςθ τισ δφο 

περιπτϊςεισ ςτθν ολομζλεια.  

5θ δραςτθριότθτα: 

Τα παιδιά ςε δυάδεσ (διπλανοί) 

καλοφνται να παρουςιάςουν μια  

περίςταςθ με δφο τρόπουσ: 

δείχνοντασ ςεβαςμό και μθ 

δείχνοντασ ςεβαςμό. (Φ.Δ. 

ΡΕΙΣΤΑΣΕΙΣ) 

Το 4ο Εργαςτιριο ζχει  τίτλο 

«Διλιμματα» και αποτελείται από 4 

δραςτθριότθτεσ  με διάρκεια 3 

διδακτικϊν ωρϊν.  

Στόχοσ του Εργαςτθρίου αυτοφ είναι τα 

παιδιά να: 

 Διερευνοφν ηθτιματα αξιϊν.  

 Διατυπϊνουν ςυλλογιςμοφσ 

και αντιπαραβάλλουν 

επιχειριματα, καλλιεργϊντασ 

τον διάλογο.  

 Κάνουν υποκζςεισ. 

 Ρροβαίνουν ςε ςυςχετίςεισ, 

κάνοντασ αξιολογιςεισ. 

 Αξιολογοφν καταςτάςεισ και 

λαμβάνουν κζςθ απζναντι ςε 

καταςτάςεισ.  

  Επιχειρθματολογοφν και 

ςυνκζτουν απόψεισ. 

Σίτλοσ: Διλιμματα 

3 διδακτικζσ ώρεσ 

  

4ο ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

1θ δραςτθριότθτα: 

Διαβάηουμε το βιβλίο «Θ Θμζρα 

που θ μαμά είπε ψζματα». Με τθν 

ολοκλιρωςι του τα παιδιά 

απαντοφν ατομικά ςτο ερϊτθμα: 

«Είναι ψεφτρα θ μαμά του ιρωα;». 

Ακολουκεί ςυηιτθςθ και εξάγονται 

ςυμπεράςματα. 

2θ δραςτθριότθτα:  

Στθν ολομζλεια τα παιδιά 

παρακολουκοφν 3 καταςτάςεισ 

που οδθγοφν ςε δίλθμμα. 

Ακολουκεί ςυηιτθςθ για τθν 

απόφαςθ που κα παρκεί κάκε 

φορά. 

3θ δραςτθριότθτα:  

Μοιράηονται κάρτεσ με 

διαφορετικά διλιμματα ςε όλα τα 

παιδιά. Κάκε παιδί καλείται να 

απαντιςει ατομικά με τον τρόπο 

που κα χειριηόταν τθν κατάςταςθ.  

4θ δραςτθριότθτα: 

Τα παιδιά μπαίνουν ςε ομάδεσ με 

βάςθ το δίλθμμα που κλικθκαν να 

απαντιςουν. Συηθτοφν και 

επιχειρθματολογοφν πάνω ςτθν 

απόφαςι τουσ.   

Οι ομάδεσ παρουςιάηουν τα 

διλιμματα και τισ αποφάςεισ τουσ 

ςτθν ολομζλεια. 
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Το 5ο εργαςτιριο ζχει τίτλο 

«Καλοςφνθ» και αποτελείται από  5 

δραςτθριότθτεσ με διάρκεια 4 

διδακτικϊν ωρϊν. 

Οι ςτόχοι είναι: 

 Να αξιολογοφν καταςτάςεισ και 

λαμβάνουν κζςθ.  

 Να λαμβάνουν  αποφάςεισ  

 Να διατυπϊνουν ςυλλογιςμοφσ 

και να αντιπαραβάλλουν 

επιχειριματα, καλλιεργϊντασ 

τον διάλογο.  

 Να προβαίνουν ςε ςυςχετίςεισ  

 Να καλλιεργοφν  τθν 

ενςυναίςκθςθ 

 

Σίτλοσ: Καλοςφνθ 

4 διδακτικζσ ώρεσ 

 

5ο ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

1θ δραςτθριότθτα: 

Χρθςιμοποιϊντασ ζνα από τα 

διλιμματα του προθγοφμενου 

εργαςτθρίου παρουςιάηεται θ 

επιλογι τθσ λιγότερο επικυμθτισ 

απόφαςθσ από κάποιο φανταςτικό 

πρόςωπο. Το αποτζλεςμα -που 

είναι να πλθγωκεί κάποιοσ - 

γίνεται αφορμι για ςυηιτθςθ ςτθν 

ολομζλεια. 

2θ δραςτθριότθτα:  

Τα παιδιά δθμιουργοφν ομαδικά 

ζναν χάρτθ με πράξεισ καλοςφνθσ 

που ζχουν βιϊςει (είτε ωσ δζκτεσ 

είτε ωσ πομποί). 

3θ δραςτθριότθτα: 

Οι μακθτζσ/τριεσ χωρίηονται ςε 

δυάδεσ και δραματοποιοφν μια 

πράξθ καλοςφνθσ από τον χάρτθ 

τθσ ομάδασ τουσ. 

4θ δραςτθριότθτα: 

Τα παιδιά φτιάχνουν μια καρδιά 

ςε χαρτί. Κόβουν ςτο περίγραμμα. 

Στθ ςυνζχεια καλοφνται να 

κυμθκοφν περιπτϊςεισ ςτθ ηωι 

τουσ που δεν τουσ φζρκθκαν με 

καλοςφνθ. Για κάκε ανάμνθςθ 

τςαλακϊνουν λίγο τθν καρδιά. 

Ζπειτα καλοφνται να κυμθκοφν 

περιπτϊςεισ που δζχτθκαν 

ευγζνεια και καλοςφνθ από τουσ 

γφρω τουσ και κακϊσ κυμοφνται 

κάκε πράξθ καλοςφνθσ να 

ιςιϊςουν και πάλι το χαρτί.  

 5θ δραςτθριότθτα: 

Κακόμαςτε ςε κφκλο και 

ακολουκεί ςυηιτθςθ : 

 Θ καρδιά είναι 

τςαλακωμζνθ; 

 Ρϊσ κα μποροφςε να μθν 

ζχει τςακίςματα; 

 Ρϊσ επθρεάηει αυτι θ 

δραςτθριότθτα τθ 

ςυμπεριφορά μασ; 
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Το 6ο εργαςτιριο ζχει τίτλο 

«Αλλθλεγγφθ» και αποτελείται από   5 

δραςτθριότθτεσ με διάρκεια 5 

διδακτικϊν ωρϊν. 

Οι ςτόχοι είναι: 

 Επιχειρθματολογοφν και 

ςυνκζτουν απόψεισ. 

 Διακρίνουν τθν ποιότθτα 

κάποιων προτάςεων και 

αιτιολογοφν τισ κζςεισ τουσ. 

 Διατυπϊνουν ςυλλογιςμοφσ 

και αντιπαραβάλλουν 

επιχειριματα, καλλιεργϊντασ 

τον διάλογο.  

 Αξιολογοφν καταςτάςεισ και 

λαμβάνουν κζςθ.  

 Δθμιουργοφν και ςυνκζτουν  

 Καλλιεργοφν τθν ακουςτικι 

τουσ ικανότθτα και το νοερι 

απεικόνιςθ ιςτοριϊν 

Σίτλοσ: Αλλθλεγγφθ  

5 διδακτικζσ ώρεσ 

 

6ο ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

1θ δραςτθριότθτα: 

Κακόμαςτε ςε κφκλο και 

προετοιμάηουμε τα παιδιά για 

γνωριμία με τθν ζννοια 

αλλθλεγγφθ. Ακολουκοφν οι 

παρακάτω ερωτιςεισ και ςυηιτθςθ 

γφρω από τισ απαντιςεισ. 

 Ρϊσ βοικθςεσ πρόςφατα 

κάποιον; 

 Γιατί τον βοικθςεσ; 

 Ρϊσ αιςκάνκθκεσ αφοφ 

βοικθςεσ; 

 Γιατί μπορεί κάποιοσ να 

επιλζξει να μθ βοθκιςει 

ζναν ςυνάνκρωπο; 

2θ δραςτθριότθτα: 

Ειςάγεται θ ζννοια αλλθλεγγφθ και 

ο οριςμόσ τθσ δίνοντασ ζμφαςθ 

ςτον ανιδιοτελι χαρακτιρα τθσ 

αλλθλεγγφθσ. Δθμιουργία χάρτθ με 

μικρζσ πράξεισ αλλθλεγγφθσ. 

3θ δραςτθριότθτα: 

Τα παιδιά ςε ομάδεσ καλοφνται να 

κατθγοριοποιιςουν μια ςειρά από 

υποκετικζσ καταςτάςεισ ςε δυο 

ομάδεσ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘ και 

ΑΛΛΘΛΟΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ  

4θ δραςτθριότθτα: 

Ανάγνωςθ του βιβλίου «Το δϊρο 

τθσ Ραπλωματοφσ». Συηιτθςθ 

γφρω από τθν ιςτορία. 

Δραματοποίθςθ αγαπθμζνου 

κομματιοφ τθσ ομάδασ. 

5θ δραςτθριότθτα: 

Το πάπλωμα τθσ αλλθλεγγφθσ. Τα 

παιδιά ηωγραφίηουν ςε τετράγωνο 

χαρτί (20εκ.Χ20εκ.) μια πράξθ 

αλλθλεγγφθσ εμπνευςμζνθ είτε 

από τον χάρτθ πράξεων 

αλλθλεγγφθσ τθσ 2θσ 

δραςτθριότθτασ είτε από το 

παραμφκι τθσ Ραπλωματοφσ. Στο 

τζλοσ ενϊνονται όλα τα κομμάτια 

,ϊςτε να δθμιουργθκεί το 

πάπλωμα τθσ αλλθλεγγφθσ.  
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Το 7ο εργαςτιριο ζχει τίτλο 

«Εκελοντιςμόσ» και αποτελείται από 3 

δραςτθριότθτεσ με διάρκεια 3 

διδακτικϊν ωρϊν. 

Οι ςτόχοι είναι: 

 Να διερευνοφν τα κίνθτρα που 

κρφβονται πίςω από μια πράξθ 

και να διατυπϊνουν 

ςυλλογιςμοφσ.  

 Να περιγράφουν τρόπουσ με 

τουσ οποίουσ οι ςκζψεισ και τα 

ςυναιςκιματα επθρεάηουν τθ 

ςυμπεριφορά τουσ 

 Να αξιολογοφν καταςτάςεισ και 

λαμβάνουν κζςθ  

 Να ςυνεργάηονται για τθ 

ςφνκεςθ ενόσ ζργου 

 

Σίτλοσ: Εκελοντιςμόσ 

3 διδακτικζσ ώρεσ 

 

7ο ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

1θ δραςτθριότθτα: 

Ραρακολουκοφμε με παφςεισ ςε 

δεδομζνα ςθμεία το “Mr 

Indifferent” και ςχολιάηουμε 

ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ. 

Ρροτείνουμε εναλλακτικζσ.  

2θ δραςτθριότθτα: 

Φτιάχνουμε ζναν κατάλογο με 

τουσ τρόπουσ που μποροφμε να 

ςυνειςφζρουμε ωσ πολίτεσ ςτθν 

κοινωνία.  

3θ δραςτθριότθτα: 

Ακρόαςθ του «Τθν πόρτα ανοίγω 

το βράδυ» και δθμιουργία 

παγωμζνων εικόνων από τισ 

ομάδεσ για τθν παρουςίαςθ των 

ςτίχων.  

Το 8ο εργαςτιριο ζχει τίτλο 

«Αξιολόγθςθ» και αποτελείται από  2 

δραςτθριότθτεσ με διάρκεια 2 

διδακτικϊν ωρϊν. 

Οι ςτόχοι είναι: 

 Να ςυνεργάηονται και  να 

οργανϊνουν τισ ατομικζσ τουσ 

εργαςίεσ για να ςυνκζςουν ζνα 

ςυλλογικό ζργο. 

 Να διακρίνουν τθν ποιότθτα 

κάποιων ζργων  και αξιολογοφν 

τον εαυτό τουσ και τα μζλθ τθσ 

ομάδασ. 

 

 

Σίτλοσ: Αξιολόγθςθ 

2 διδακτικζσ ώρεσ 

 

8ο ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

1θ δραςτθριότθτα: 

Οργάνωςθ portfolio και επιλογι 

εργαςιϊν. Δθμιουργία e-book ι 

βίντεοπαρουςίαςθσ. 

2θ δραςτθριότθτα: 

Αυτοαξιολόγθςθ και αξιολόγθςθ 

του προγράμματοσ 

 

Εκπαιδευτικό Τλικό/ υνδζςεισ 
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Σημειώσεις:  

 

 
 
 
 


