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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

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

Θεματική ΕΥ ΖΗΝ Υποθεματική ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

 

Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΧΑΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Τίτλος «Εγώ είμαι εγώ, εσύ είσαι εσύ, μαζί κάνουμε ομάδα δυνατή» 
 

Δεξιότητες στόχευσης του 
εργαστηρίου 

Οι στόχοι του προγράμματος έχουν τεθεί βάσει των λεγόμενων δεξιοτήτων 
του 21ου αιώνα και ειδικότερα με τις Δεξιότητες του 21ου (4C’s) και τις 
Δεξιότητες του Νου. Οι σύγχρονες αυτές δεξιότητες περιλαμβάνουν την 
κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την 
ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία, την οργανωτική 
ικανότητα, την επίλυση προβλημάτων και φυσικά την πρωτοτυπία. Βασικός 
σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη σε θέματα που αφορούν στην 
ψυχική υγεία και στις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών / τριών και η 
καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων στους μαθητές/τριες, προκειμένου να 
συνδυάζουν αποτελεσματικά τις σχολικές τους γνώσεις με τις ικανότητες 
τους ώστε να ανταποκρίνονται με ευχέρεια σε ένα συνεχώς  μεταβαλλόμενο 
κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.  
Οι Διδακτικοί Στόχοι που καλλιεργούνται στο Πρόγραμμα Καλλιέργεια 
Δεξιοτήτων με τίτλο «Εγώ είμαι εγώ, εσύ είσαι εσύ , μαζί κάνουμε ομάδα 
δυνατή» είναι οι παρακάτω:  
Ως προς τις Δεξιότητες του 21ου (4C’s):  
Οι μαθητές/τριες να ερμηνεύουν  και να κατανοήσουν την αξία των 
διαπροσωπικών  σχέσεων σε συνδυασμό με την ψυχική υγεία μέσα από 
πολλαπλές οπτικές και απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και προσωπικές  
πεποιθήσεις (Κριτική Σκέψη), να μετασχηματίσουν τα προσωπικά τους 
βιώματα σχετικά με την ψυχική υγεία (Δημιουργικότητα), να συνεργαστούν  
με τα μέλη της ομάδας τους καθώς επεξεργάζονται το θέμα υπό μελέτη 
επιδεικνύοντας συνέργεια, διαπραγμάτευση, σεβασμό στις  απόψεις των 
άλλων (Συνεργασία), να αξιοποιήσουν κατάλληλα μέσα ώστε να 
επικοινωνήσουν  τις προσωπικές τους οπτικές  πάνω στις ανθρώπινες και 
διαπροσωπικές σχέσεις και την ψυχική υγεία (Επικοινωνία).  
Ως προς τις Δεξιότητες του Νου :  
Οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση  να οδηγούνται στην  αναγνώριση και 
επίλυση προβλημάτων, στην κατανόηση  προτεραιοτήτων, στην 
συγκέντρωση ουσιαστικών  πληροφοριών , στην ερμηνεία δεδομένων από 
διαφορετικές οπτικές, στην αναγνώριση λογικών σχέσεων  μεταξύ 
διαφόρων προτάσεων, στην εξαγωγή και δοκιμή συμπερασμάτων και 
γενικεύσεων, στην ανακατασκευή πεποιθήσεων με βάση την 
δημιουργούμενη εμπειρία, στην  τάση για ερευνητικότητα και 
πειραματισμό  , στην πρωτοτυπία-καινοτομία,  στην κατασκευή, στη 
δημιουργική προσαρμογή και τέλος στην εναλλακτική σκέψη. 
Ως προς το θέμα:  
Οι μαθητές/τριες α)να γνωρίσουν βαθύτερα ο ένας τον/την άλλο/η και να 
δημιουργήσουν μια «δυνατή ομάδα» β) να «ανακαλύψουν» τον εαυτό τους 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, γ)να αποδεχτούν  τη διαφορετικότητά 
τους τόσο στην εμφάνιση όσο και στην προσωπικότητα και τον τρόπο 
σκέψης , δ) να «ανακαλύψουν» την οικογένειά τους και να αντιληφθούν 
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γενικότερα το θεσμό της οικογένειας ε)να γνωρίσουν το σχολείο τους ως 
φορέα κοινωνικοποίησης, να εξερευνήσουν την τάξη τους και τους/τις 
συμμαθητές/τριες  και να αναπτύξουν  υγιείς σχέσεις με αυτούς.  
Ως προς το Πρόγραμμα Σπουδών:  
Το πρόγραμμα συνδυάζεται με το Πρόγραμμα Σπουδών των γνωστικών 
αντικειμένων της τάξης ( Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή, 
Θεατρική Αγωγή). 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Εργαστήριο Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

Το 1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων έχει τίτλο 

«Γνωριζόμαστε ξανά» και αποτελείται 

από 4 δραστηριότητες με συνολική 

διάρκεια τριών διδακτικών ωρών.  

Στόχος του Εργαστηρίου αυτού είναι:  

Οι μαθητές/τριες  

 να ερμηνεύσουν και να 

κατανοήσουν την αξία των 

συμμαθητών/τριών ως 

συνεργάτες (Κριτική Σκέψη),  

 να μετασχηματίσουν τα 

προσωπικά τους βιώματα μέσα 

από βιωματικές 

δραστηριότητες 

(Δημιουργικότητα),  

 να συνεργαστούν 

(Συνεργασία),  

 να αξιοποιήσουν κατάλληλα 

μέσα ώστε να επικοινωνήσουν 

την οπτική τους για τη 

δημιουργία της ομάδας με ένα 

αυθεντικό και βιωματικό 

τρόπο(Επικοινωνία) 

 να γνωρίσουν ο ένας τον/την 

άλλο/η καλύτερα,  

 να επιλέξουν τα θέματα με τα 

οποία θα ασχοληθούν και να 

συντάξουν τους κανόνες της 

ομάδας τους. 

Η ομάδα θα δουλέψει με παιχνίδια 

ρόλων, συζήτηση στις υποομάδες, 

εικαστικές δραστηριότητες . Οι 

μαθητές/τριες θα συντάξουν τους 

κανόνες της ομάδας τους , αλλά και την 

τάξης κατ’ επέκταση. 

Τίτλος : Γνωριζόμαστε ξανά  

3 διδακτικές ώρες 

 
 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1η δραστηριότητα: 

 Καθόμαστε σε κύκλο και 

συστηνόμαστε αναφέροντας το 

αγαπημένο μας παιχνίδι. 

2η δραστηριότητα: 

Δημιουργία ομάδων με βάση κοινά 

χαρακτηριστικά. Π.χ. Χωρισμός σε 

ομάδες με βάση το αγαπημένο μας 

παιχνίδι, φαγητό, φρούτο, χρώμα 

κτλ. 

3η δραστηριότητα 

Δημιουργία καταστατικού ομάδας. 

Κάθε ομάδα αποφασίζει για τους 

κανόνες που θέλει να διέπουν την 

ομάδα της.  

4η δραστηριότητα: 

Παρουσίαση των κανόνων στην 

ολομέλεια και επιλογή 

/καθορισμός των κανόνων που θα 

ισχύουν για όλη την τάξη και 

αποβλέπουν στην εύρυθμη 

λειτουργία της. 
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Το 2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων έχει τίτλο 

«Εγώ είμαι εγώ» και αποτελείται από 5 

δραστηριότητες συνολικής διάρκειας 3 

ωρών.  

Στόχος του Εργαστηρίου αυτού είναι:  

 να βοηθήσει τους/τις 

μαθητές/τριες να 

παρουσιάσουν  την πορεία της 

ζωής τους  από τη στιγμή της 

γέννησής τους μέχρι σήμερα,  

 να αντιληφθούν  πως είναι 

άτομα μοναδικά και ξεχωριστά 

αναγνωρίζοντας τις δυνάμεις, 

τις ικανότητες και τα ατομικά 

χαρακτηριστικά τους.  

 Ταυτόχρονα ενισχύουν την 

αυτοεκτίμηση και 

αυτοπεποίθησή τους , 

εκτιμώντας τις δεξιότητες και 

επιτεύγματα τόσο του εαυτού 

τους όσο και για τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας. 

Τίτλος: Εγώ είμαι εγώ 

3 διδακτικές ώρες 

 

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1η δραστηριότητα: 

Οι μαθητές φτιάχνουν μια αφίσα 

στην οποία παρουσιάζουν τον 

εαυτό τους. 

2η δραστηριότητα: 

Οι μαθητές/τριες φέρνουν από το 

σπίτι 3-4 φωτογραφίες που να 

δείχνουν την μέχρι τώρα πορεία 

τους στη ζωή (σε διάφορες 

ηλικίες). Τα υπόλοιπα μέλη 

προσπαθούν να τοποθετήσουν σε 

σωστή χρονολογική σειρά. 

3η δραστηριότητα: 

Τα μέλη της ομάδας βρίσκουν 

ομοιότητες και διαφορές στο κάθε 

μέλος στις φωτογραφίες 

(πράγματα που άλλαξαν και άλλα 

που έμειναν ίδια).  

4η δραστηριότητα: 

Με καταιγισμό ιδεών φτιάχνουν 

λίστα με δεξιότητες που έχουν 

κατακτηθεί πλέον  σε αντίθεση με 

δεδομένες χρονικές στιγμές του 

παρελθόντος των φωτογραφιών. 

5η δραστηριότητα: 

Σε συνέχεια της προηγούμενης οι 

μαθητές/τριες καλούνται να 

φτιάξουν το λουλούδι τους. Στο 

κέντρο γράφουν το όνομά τους και 

σε ένα πέταλο μια δεξιότητα ή ένα 

θετικό στοιχείο του εαυτού τους. 

Τα υπόλοιπα πέταλα 

συμπληρώνονται από τα άλλα 

μέλη της ομάδας και της τάξης.  

Το 4ο Εργαστήριο έχει  τίτλο «Από πού 

έρχομαι;» και αποτελείται από 5 

δραστηριότητες  με διάρκεια 3  

διδακτικών ωρών. Στόχος του 

Εργαστηρίου αυτού είναι 

 να επινοούν δημιουργικούς  

τρόπους επικοινωνίας ανάμεσα 

σε άτομα  

 να προβαίνουν σε συγκρίσεις 

ως προς τα αποτελέσματα 

 να εκφράζει ο/η μαθητής/τρια 

τα συναισθήματά του για τη 

Τίτλος: Από πού έρχομαι; 

3 διδακτικές ώρες 

 

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1η δραστηριότητα: 

Παρουσιάζεται η εικόνα της 

οικογένειας από το παλιό 

αναγνωστικό. Ζητείται από τους 

μαθητές να παρατηρήσουν 

(Ρουτίνα : Βλέπω, σκέφτομαι, 

αναρωτιέμαι/ Δημιουργικές 

συγκρίσεις) και να εντοπίσουν 

ομοιότητες -διαφορές. 

2η δραστηριότητα: 

Μέσα από παρατήρηση του 

3 
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δική του οικογένεια και να 

αντιληφθεί μέσα από τους/τις 

συμμαθητές/τριες του/ης ότι 

υπάρχουν διαφορετικές 

οικογένειες. 

βιβλίου «Το πιο μεγάλο βιβλίο για 

τις οικογένειες» οι μαθητές 

/τριες ταυτίζουν την οικογένειά 

τους με κάποια μέσα από το βιβλίο 

και ταυτόχρονα γνωρίζουν άλλες 

μορφές οικογένειας. 

3η δραστηριότητα: 

Γίνεται συζήτηση στην τάξη 

σχετικά με τις όμορφες στιγμές με 

την οικογένεια. Με καταιγισμό 

ιδεών καταγράφονται τέτοιες 

στιγμές.  

4η δραστηριότητα: 

Οι μαθητές/ τριες αποτυπώνουν 

μια ευτυχισμένη στιγμή με την 

οικογένειά τους σε έναν πίνακα 

ζωγραφικής με τίτλο  με τίτλο 

«Μια χαρούμενη οικογενειακή 

στιγμή» 

5η δραστηριότητα: 

Οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν 

στην ολομέλεια την οικογενιακή 

στιγμή που επέλεξαν να 

αποτυπώσουν στο χαρτί. 

Το 4ο Εργαστήριο έχει  τίτλο «Εσύ 

είσαι εσύ» και αποτελείται από 4 

δραστηριότητες  με διάρκεια 3  

διδακτικών ωρών. Στόχος του 

Εργαστηρίου αυτού είναι: 

 να γνωρίσουν καλύτερα το 

άτομο που κάθεται δίπλα τους 

 να ερμηνεύσουν και να 

κατανοήσουν την αξία των 

συμμαθητών/τριών ως 

συνεργάτες  

 να μετασχηματίσουν τα 

προσωπικά τους βιώματα μέσα 

από βιωματικές 

δραστηριότητες 

 να αναγνωρίσουν αξίες στο 

χαρακτήρα των συμμαθητών 

τους 

 να ενισχύσουν την 

αυτοεκτίμηση των 

συμμαθητών τους 

 να δημιουργήσουν ισχυρούς 

δεσμούς με τα μέλη της τάξης 

Τίτλος: Εσύ είσαι εσύ 

3 διδακτικές ώρες 

  

4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1η δραστηριότητα: 

Γινόμαστε δυάδες ο καθένας με 

τον/την διπλανό/ή του. Παίζουμε 

το παιχνίδι καθρέφτες, στο οποίο ο 

ένας από τους δύο παριστάνει τον 

καθρέφτη του άλλου.  

2η δραστηριότητα:  

Οι μαθητές/τριες κάνουν ομάδα με 

τον/την διπλανό/ή τους. 

Αξιοποιώντας την αφίσα από το 2ο 

εργαστήριο ο ένας γνωρίζει τον 

άλλο καλύτερα και φτιάχνει με μια 

ζωγραφιά ένα πορτραίτο για να 

παρουσιάσει τον/την διπλανό/ή 

του συμπληρώνοντας στοιχεία που 

δε γνώριζε πριν.  

3η δραστηριότητα:  

Οι δυάδες παρουσιάζουν στην 

ολομέλεια τις ζωγραφιές και 

τον/την διπλανό/ή τους. 

4η δραστηριότητα: 

Παίζουμε σε παραλλαγή το 
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 παιχνίδι καθρέφτες « Ο καθρέφτης 

μου μιλάει» : Τα παιδιά στις 

δυάδες τους παίρνουν με τη σειρά  

το ρόλο του καθρέφτη και μιλούν 

στο πρόσωπο απέναντι λέγοντας 

όλα αυτά που θαυμάζουν στην 

προσωπικότητα και χαρακτήρα του 

διπλανού/ής που έχουν μπροστά 

τους. 

Το 5ο εργαστήριο έχει τίτλο «Μαζί» και 

αποτελείται από  5 δραστηριότητες με 

διάρκεια 4 διδακτικών ωρών. 

Οι στόχοι είναι: 

 Να μάθουν να συνεργάζονται, 

να δουλεύουν ομαδικά, να 

συζητάνε  και να εκφράζονται 

ομαδικά, να ανταλλάσσουν 

σκέψεις και ιδέες, να 

επικοινωνούν.  

 Να αναγνωρίζουν το 

φαινόμενο της ενδοσχολικής 

βίας.  

 Να αναγνωρίζουν τις διάφορες 

μορφές της 

  Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση  

για τον θύτη και το θύμα  

 Να εκφράσουν προσωπικές 

εμπειρίες 

Τίτλος: Μαζί 

4 διδακτικές ώρες 

 

5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1η δραστηριότητα: 

Τα παιδιά στις ομάδες τους 

συνεργάζονται και αποφασίζουν 

ένα όνομα για την ομάδα τους. Στη 

συνέχεια φτιάχνουν ένα σλόγκαν 

γι’ αυτήν και το παρουσιάζουν 

στην ολομέλεια.  

2η δραστηριότητα:  

Διαβάζουμε το βιβλίο «Το αόρατο 

αγόρι» στην ολομέλεια. Στη 

συνέχεια οι ομάδες επιστρέφουν 

στη θέση τους και φτιάχνουν έναν 

χάρτη με όλα όσα εντόπισαν στην 

ιστορία ως συμπεριφορές που 

έφεραν τον πρωταγωνιστή σε 

δύσκολη θέση. Μαζί φτιάχνουν και 

μια λίστα με προτάσεις για 

βελτίωση της θέσης του 

πρωταγωνιστή.  

3η δραστηριότητα: 

Διαβάζουμε το κείμενο «Ξ …όπως 

Ξιφίας». Οι ομάδες συζητούν και 

τα μέλη της εντοπίζουν τις 

βλαπτικές συμπεριφορές στο 

κείμενο.  

4η δραστηριότητα: 

Τα μέλη εκφράζουν στην ομάδα 

τους αν έχουν έρθει ποτέ στη θέση 

του Ξέρξη του ξιφία και 

μοιράζονται συναισθήματα. 

5η δραστηριότητα: 

Δημιουργία badge ( 

αντιπροσωπευτικής εικόνας) 

ομάδας  
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Το 6ο εργαστήριο έχει τίτλο «Κάνουμε 

ομάδα δυνατή» και αποτελείται από   

6 δραστηριότητες με διάρκεια 

3διδακτικών ωρών. 

Οι στόχοι είναι: 

 Να συνδεθούν με τα μέλη  

 Να προσδιορίσουν ξανά τους 

κανόνες της ομάδας 

 Να σκεφτούν κριτικά και να 

αναγνωρίσουν δυνάμεις και 

αδυναμίες στην ομάδα και 

στην τάξη  

 Να δημιουργήσουν και να 

κατασκευάσουν 

Τίτλος: Κάνουμε ομάδα 

δυνατή 

3 διδακτικές ώρες 

 

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1η δραστηριότητα: 

Παιχνίδι ενδυνάμωσης ομάδας. 

2η δραστηριότητα: 

Συζήτηση πάνω στις δυνάμεις και 

αδυναμίες της ομάδας 

3η δραστηριότητα: 

Παιχνίδι ενδυνάμωσης τάξης. 

4η δραστηριότητα: 

Συζήτηση πάνω στις δυνάμεις και 

αδυναμίες της τάξης 

5η δραστηριότητα: 

Επισκόπηση και αναδιατύπωση 

κανόνων τάξης 

6η δραστηριότητα: 

Δημιουργία badge ( 

αντιπροσωπευτικής εικόνας) τάξης 

Το 7ο εργαστήριο έχει τίτλο «Η φωνή 

μας» και αποτελείται από 2 

δραστηριότητες με διάρκεια 3 

διδακτικών ωρών. 

Οι στόχοι είναι: 

 Να ευαισθητοποιήσουν  τους 

γονείς, τα παιδιά του 

δημοτικού σχολείου  

 Να προωθήσουν τις ιδέες του 

στην ευρύτερη κοινωνία 

 Να ενημερωθούν οι γονείς για 

τις αξίες που θέλουν να 

προβάλλουν και να διέπουν τη 

ζωή τους μέσα από την 

ιστοσελίδα του σχολείου και 

την ψηφιακή εφημερίδα τους 

 Να υπερασπιστούν τις 

δημοκρατικές αξίες και κυρίως 

το σεβασμό προς τον 

συνάνθρωπο  

 Να αναλάβουν ρόλο ενεργού 

πολίτη και να καταστούν ικανά  

να υπερασπίζονται τα 

δικαιώματά τους και των φίλων 

τους 

Τίτλος: Η φωνή μας 

3 διδακτικές ώρες 

 

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1η δραστηριότητα: 

Οι ομάδες συγκεντρώνουν τις 

δημιουργίες των προηγούμενων 

εργαστηρίων και επιλέγουν 

αντιπροσωπευτικά δείγματα για 

να συνθέσουν το άρθρο τους για 

την εφημερίδα του Β2.  

2η δραστηριότητα: 

Δημιουργούμε στο εργαστήρι 

υπολογιστών την ψηφιακή μας 

εφημερίδα  
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Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις 

 

Σημειώσεις:  

 

 
 
 
 


