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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.ΣΧ.ΛΑΓΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ1 ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2021 - 2022 

Θεματική ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ Υποθεματική ΨΥΧΙΚΗ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ 

 Δ΄ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Τίτλος ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ & ΕΝΕΡΓΩ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 
 

Δεξιότητες στόχευσης του 
εργαστηρίου 

Δεξιότητες κοινωνικής ζωής (ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα), δεξιότητες 
επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργικότητας, κριτικής και πλάγιας 
σκέψης, δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και προβληματικών 
καταστάσεων 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Εργαστήριο Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

Να λειτουργήσουν ως ομάδα, της 

οποίας τα μέλη επικοινωνούν, 

συνεργάζονται και 

αλληλουποστηρίζονται σε κοινές 

εργασίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο εργαστήριο (4 διδακτικές ώρες) 

 

Τίτλος: Χωριζόμαστε σε ομάδες και 

γράφουμε κανόνες συμπεριφοράς 

 

 

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες 

χωρίζονται σε ομάδες, 

σύμφωνα με την κοντινή 

προσέγγιση στο χώρο (το πώς 

κάθονται στα θρανία).  

 Γίνεται μία εισαγωγή από την 

εκπαιδευτικό στα θέματα που 

πραγματεύονται τα Εργαστήρια 

δεξιοτήτων, η οποία καταλήγει 

στο θέμα με το οποίο τελικά θα 

ασχοληθεί η ολομέλεια της 

τάξης.  

 Δίνονται οδηγίες για την 

καλύτερη οργάνωση της 

διαδικασίας, με την δημιουργία 

portfolio (φακέλου με τις 

εργασίες των μαθητών) για 

κάθε μαθητή και μαθήτρια. Οι 

μαθητές ανταλλάσσουν 

τηλέφωνα για να 

διευκολύνονται στην 

επικοινωνία μεταξύ τους και 

εκτός τάξης, αν χρειαστεί. 

 Οι μαθητές/τριες 

επικεντρώνονται στις 

αποδεκτές συμπεριφορές, 

όπως αυτές έχουν γίνει 

αντιληπτές από τους ίδιους, στη 

διάρκεια της σχολικής τους 

ζωής και τις καταγράφουν, ως 

κανόνες συμπεριφοράς 
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Να αναγνωρίζουν συναισθήματα, 

να διακρίνουν τα θετικά από τα 

αρνητικά συναισθήματα, να 

κατανοήσουν ποιες συμπεριφορές 

προκαλούν θετικά συναισθήματα 

στο άτομο και ποιες αρνητικά. 

Περαιτέρω να συνδέσουν τη βίαια 

συμπεριφορά με τα αρνητικά 

συναισθήματα που αυτή γεννά στα 

άτομα που την υφίστανται. 

Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και 

ευαισθησία, καθώς και 

υπευθυνότητα που αποτελούν 

δεξιότητες κοινωνικής ζωής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο εργαστήριο (4 διδακτικές ώρες) 

 

Τίτλος: Συναισθήματα & 

συμπεριφορές  

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες 

αναφέρουν τα συναισθήματα που 

γνωρίζουν σ’ ένα καταιγισμό που η 

εκπαιδευτικός τον μεταφέρει στον 

πίνακα. Γίνεται διάκριση από τους 

μαθητές και της μαθήτριες των 

«καλών» (θετικών) και των 

«κακών» (αρνητικών) 

συναισθημάτων. Αναφέρονται 

συμπεριφορές που γεννούν θετικά 

συναισθήματα και συμπεριφορές 

που γεννούν αρνητικά 

συναισθήματα. Ακολουθεί, μέσα 

από την προβολή  σχετικών βίντεο, 

ατομικής και κοινωνικής βίας  και 

μετά από συνακόλουθη συζήτηση, 

η επικέντρωση των παιδιών στη 

βία που γεννά δυσάρεστα 

συναισθήματα. Τα παιδιά μιλούν 

για τα συναισθήματα των ηρώων, 

αλλά και τα συναισθήματα που 

προκαλούν στους ίδιους οι 

καταστάσεις που βιώνουν οι 

ήρωες. Ακολουθούν γραπτές 

δραστηριότητες σε φύλλα 

εργασίας.  

 

Να κατανοήσουν την έννοια του 

σχολικού εκφοβισμού και να τη 

διακρίνουν από την έννοια των 

συγκρούσεων, στο πλαίσιο των 

αλληλεπιδράσεών τους στο 

σχολείο και των συμπεριφορών 

που προκαλούν αυτές της 

συγκρούσεις με τα ανάλογα 

συναισθήματα 

 

3ο εργαστήριο (2 διδακτικές ώρες) 

 

Τίτλος: Η έννοια του Σχολικού 

Εκφοβισμού 

 

Προβολή διαφανειών, με τον 

ορισμό και τα είδη του σχολικού 

εκφοβισμού, εμπλουτισμένο με 

φωτογραφίες και video.  

Να αναπτύξουν στρατηγικές 

σκέψης και επίλυσης 

προβλημάτων 

Να αναπτύξουν δεξιότητες 

κριτικής σκέψης και πλάγιας 

σκέψης 

 

 

4ο εργαστήριο (6 διδακτικές ώρες) 

 

Τίτλος: Σενάρια-Μελέτες 

περίπτωσης/  Πώς αντιδρώ όταν 

κάποιος με ενοχλεί 

 

1) Ανάγνωση σεναρίων μελέτης 

περιπτώσεων εκφοβισμού, 

περιπτώσεων απόρριψης κ.τ.λ. 

Συγγραφή παρόμοιων βιωματικών 

σεναρίων από τα παιδιά. Μάθηση 

λύσης προβλημάτων. 

2) Συζήτηση σχετικά με τα βήματα 

που πρέπει να ακολουθήσει 

κάποιος, όταν ενοχλείται από μία 

πράξη που του κάνει κάποιος 

άλλος. Αξιοποίηση και βιωματικών 
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περιστατικών. 

Να λειτουργήσουν ως ομάδα, της 

οποίας τα μέλη επικοινωνούν, 

συνεργάζονται και 

αλληλουποστηρίζονται σε κοινές 

εργασίες. 

Να αναπτύξουν δεξιότητες 

επικοινωνίας, ενεργητικής 

ακρόασης, σεβασμού της γνώμης 

του άλλου, συνεργασίας, 

διαπραγμάτευσης, επίλυσης 

συγκρούσεων, δημιουργικής 

σκέψης, παρατηρητικότητας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ο εργαστήριο (2 διδακτικές ώρες) 

 

Τίτλος: Συνεργάζομαι και παίζω 

ομαδικά 

 

Ομάδες των πέντε περίπου 

ατόμων επιλέγουν ένα μηχάνημα 

που αποτελείται από αρκετά 

εξαρτήματα. Το κάθε μέλος της 

ομάδας αναλαμβάνει το ρόλο ενός 

διαφορετικού εξαρτήματος του 

μηχανήματος. Ένα μέλος της 

ομάδας είναι ο χειριστής του 

μηχανήματος. Οι παίκτες 

χρησιμοποιούν κινήσεις και ήχους 

για τη λειτουργία του 

μηχανήματος. Επίσης, επιλέγουν 

εάν θέλουν να λειτουργούν τα 

εξαρτήματα όλα μαζί ή το καθένα 

ξεχωριστά. Οι ομάδες εξασκούνται 

με το μηχάνημα που έχουν 

επιλέξει και στη συνέχεια το 

παρουσιάζουν στις άλλες ομάδες, 

που πρέπει να μαντέψουν ποιο 

είναι το μηχάνημα αυτό. 

Θέματα για συζήτηση: 

Όλα τα μέλη της ομάδας 

συμμετείχαν το ίδιο; Είναι δυνατό 

να μην υπάρχει ανταγωνισμός 

μέσα σε μια ομάδα; Οι ομάδες 

είχαν αρχηγό ή όλα τα μέλη πήραν 

μέρος στη διαδικασία αποφάσεων; 

 Οι μαθητές συμπληρώνουν 

μία φόρμα με τις 

παραπάνω ερωτήσεις και 

ακολουθεί σχετική 

συζήτηση 

Καλλιέργεια θετικών στάσεων και 

αξιών που χαρακτηρίζουν και 

προωθούν τις φιλικές σχέσεις 

 

6ο εργαστήριο (2 διδακτικές ώρες) 

 

Τίτλος: Για τη φιλία 

 

Ιδεοθύελλα για την έννοια της 

φιλίας. Τι μοιράζονται οι φίλοι, 

τρόποι να είμαστε φιλικοί, τι λέμε 

και τι δε λέμε. Οι μαθητές/τριες 

στοχάζονται και καταγράφουν 

ατομικά στα τετράδιά τους, με 

επακόλουθη συζήτηση, τα 

παραπάνω θέματα. 
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Κατανόηση του συναισθήματος 

της εμπιστοσύνης ως βασικό 

χαρακτηριστικό των φιλικών 

σχέσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ο εργαστήριο (2 διδακτικές ώρες) 

 

 

Τίτλος: Το συναίσθημα της 

εμπιστοσύνης 

 

Δραστηριότητες κατανόησης του 

συναισθήματος της εμπιστοσύνης 

και της συμβολής του στην 

κοινωνική ζωή του ατόμου.  

1η δραστηριότητα: Οι μαθητές σε 

ζευγάρια όρθιοι ο ένας πίσω από 

τον άλλον, υποβαστάζουν το 

ζευγάρι τους που κινείται προς τα 

πίσω αναμένοντας από τον «φίλο» 

του να τον/την συγκρατήσει. 

2η δραστηριότητα: Ο μαθητής ή η 

μαθήτρια καθοδηγείται από τον ή 

τους συμμαθητές του/της σε μία 

διαδρομή με εμπόδια, έχοντας 

κλειστά τα μάτια και 

βασιζόμενη/ος τόσο στις δικές 

του/της δυνάμεις, όσο και στο 

έμπιστο άτομο που τον/την 

καθοδηγεί. 

3η δραστηριότητα: Ακολουθεί 

συζήτηση στην ολομέλεια (σε 

κύκλο) για την κατανόηση του 

συναισθήματος της εμπιστοσύνης, 

με την υποβοήθηση ερωτήσεων 

Να αξιολογούν  το επίπεδο των 

ικανοτήτων και γνώσεων που 

κατέχουν, για τον ευαυτό τους και 

τους άλλους. 

8ο εργαστήριο (2 διδακτικές ώρες) 

 

Τίτλος: Αυτοαξιολόγηση & 

Ετεροαξιολόγηση 

 

 

1η δραστηριότητα: Ανασκόπηση 

στην ολομέλεια της τάξης από τους 

μαθητές σχετικά με τις δράσεις 

που εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια 

του τριμήνου (Οκτώβριος-

Δεκέμβριος 2021) και αξιολόγηση 

αυτών (τι άρεσε στα παιδιά και 

γιατί τους άρεσε, τι έμαθαν κ.τ.λ.) 

2η δραστηριότητα: Συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου με 

διαβαθμισμένη κλίμακα, σχετικά 

με την αυτοαξιολόγηση των 

δεξιοτήτων-γνώσεών τους, για 

τους ίδιους και για κάποιον/α 

συμμαθητή/τρια. 
 

Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις 

Διαφάνειες, videos, υλικό ελεύθερο στο διαδίκτυο σχετικά με σενάρια εκφοβισμού, φωτογραφίες κ.ά. 

Φύλλα εργασίας 
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