
Οι μαθητές/τριες τής Α’ τάξης, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων, μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα 

σχετικά με τις εξής θεματικές: 

 

Φροντίζω το περιβάλλον  

Υποθεματική: Οικολογία- Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά 

 

Στο πρόγραμμα «SOSτε το Νερό» εκπονήθηκαν δράσεις με σκοπό τα 

παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι το νερό είναι σημαντικός πόρος για την 

ποιότητα της ζωής μας, μη ανεξάντλητος και όχι ίσα κατανεμημένος στον 

κόσμο. Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν από 

τη μια ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα καταχράται και επιβαρύνει τους 

υδατικούς πόρους με ρύπανση έως και μόλυνση αλλά και από την άλλη ότι στα 

χέρια των ανθρώπων βρίσκεται η λύση για λελογισμένη χρήση και προστασία 

των πόρων για να μπορούν και οι μελλοντικές γενιές να τους απολαμβάνουν. 

Μέσα από πειράματα, παρατήρηση, συζήτηση και βιωματικές δραστηριότητες 

που βασίστηκαν στη διερευνητική μάθηση τα παιδιά προβληματίστηκαν για τη 

ρύπανση και τη σπατάλη του νερού και ανέλαβαν ενεργό δράση, προτείνοντας 

λύσεις για την εξοικονόμηση του νερού. 

 

Δημιουργώ και Καινοτομώ 

Υποθεματική: Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία 

 

Το πρόγραμμα «STEM-και η γη γυρίζει…»είναι ένα εργαστήριο με 

σκοπό οι μαθητές/τριες να μάθουν να γενικεύουν μεθοδολογίες επίλυσης ενός 

προβλήματος και να διατυπώνουν ερωτήματα, τα οποία μπορούν να 

απαντηθούν μέσω της διερεύνησης δεδομένων. Επιπλέον, στόχος είναι να 

μάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται και να προσφέρουν τις γνώσεις και τις 

ικανότητές τους στην ομάδα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας-

εργασίας. Μέσα από τα εργαστήρια που υλοποιήθηκαν, οι μαθητές/τριες 

έμαθαν πώς λειτουργεί ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου(beebot) και 



πώς προγραμματίζεται, ενώ στη συνέχεια σχεδίασαν τις διαδρομές κίνησής 

του. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώθηκε στο να μετρούν διαδρομές (μετρήσεις 

μήκους με άμεση/έμμεση σύγκριση με τη χρήση μη συμβατικών μονάδων 

μέτρησης) αλλά και στη χρήση του ρομπότ δαπέδου(beebot) ως εναλλακτική 

μορφή ενέργειας. Τέλος, ενθαρρύνθηκαν να δημιουργήσουν κατασκευές που 

ανέδειξαν τις ιδιότητες της ροής του. Αυτό το πρόγραμμα έδωσε τη 

δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν ομαδικά, να παρουσιάσουν τη 

δουλειά τους και να ανταλλάξουν ιδέες.   

 

Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος τής σχολικής χρονιάς,  οι μαθητές/τριες 

θα ασχοληθούν ακόμη με τα ακόλουθα προγράμματα: 

 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην 

Υποθεματική: Ασφάλεια και Πρόληψη 

Το πρόγραμμα  με τίτλο «Δεν μαλώνω, δεν μαλώνω, αγκαλιά μεγάλη 

απλώνω» έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη της εκδήλωσης 

επιθετικών και εκφοβιστικών συμπεριφορών στον χώρο του σχολείου για την 

ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών καθώς και για τη σχολική τους 

επιτυχία. Στηρίζεται κι αυτό στη βιωματική μάθηση και στην ενεργητική 

συμμετοχή των παιδιών.  

Μέσα από ποικίλες ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες - εικαστικές 

δημιουργίες, παιχνίδια ρόλων, φύλλα εργασίας και υποθετικά σενάρια - που 

είναι προσαρμοσμένες στο νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο των παιδιών, 

οι μαθητές/τριες   προσεγγίζουν το θέμα.  

Η πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (6 

Μαρτίου) στάθηκε η αφορμή για την αρχή της συμμετοχής τους στα 

εργαστήρια, όπου τα παιδιά άρχισαν να κατανοούν την έννοια και τις μορφές 

του εκφοβισμού, τους εμπλεκόμενους σε αυτό το φαινόμενο και τον ρόλο τους, 

έμαθαν σιγά σιγά να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα που προκαλεί η βία 

καθώς και να προβληματίζονται για τις δικές τους συμπεριφορές και στάσεις.  



Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες, να βρουν τρόπους να 

διαχειριστούν προβλήματα, να αντιμετωπίζουν ή να αποτρέπουν  περιστατικά 

σχολικής βίας. Παράλληλα,  να αποκτήσουν θετική αυτοεικόνα, να βελτιώσουν 

την αυτοαντίληψή τους και  να αποκτήσουν ψυχική ανθεκτικότητα. Μέσα από 

την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης,  της κατανόησης των συναισθημάτων των 

άλλων, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τα δικά τους συναισθήματα και 

βιώματα και θα συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι να υπερασπίζονται 

τον εαυτό τους και τους άλλους όταν εκφοβίζονται. Το πρόγραμμα συνεχίζεται 

και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του σχολικού έτους με τα υπόλοιπα εργαστήρια. 

 

 

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη 

Υποθεματική: Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

Με το πρόγραμμα «Τα δικαιώματα των παιδιών» δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για μια πρώτη επαφή και γνωριμία των μαθητών/τριών με το 

περιεχόμενο κειμένων που αφορούν στην προώθηση και προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων των παιδιών. Οι 

μαθητές θα κληθούν μέσω βιωματικών και συμμετοχικών διαδικασιών, να 

ευαισθητοποιηθούν, να γνωρίσουν και  να υιοθετήσουν συμπεριφορές και 

στάσεις που προωθούν τα  δικαιώματά τους. Στόχος του όλου προγράμματος  

είναι η κατανόηση της σημασίας των δικαιωμάτων, η αναγνώριση της ύπαρξης 

στη ζωή των ίδιων των παιδιών καθώς και η εφαρμογή τους σε προσωπικό και 

κοινωνικό επίπεδο.  

Η δομή του προγράμματος και τα εργαστήρια είναι τέτοια, ώστε οι 

μαθητές να εργάζονται ομαδικά, να συζητούν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

και να δοκιμάζουν τις ικανότητές τους μέσα από διαφορετικούς ρόλους στην 

ομάδα και τέλος,  να αναζητούν λύσεις. Απώτερος στόχος να μάθουν να 

προασπίζουν τα δικαιώματά τους με κάθε τρόπο. Το πρόγραμμα θα 

ολοκληρωθεί με το τέλος του σχολικού έτους. 

 



Επιπλέον, η Α’ τάξη εκπονεί πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο:   

«Εσύ, Εγώ και τα συναισθήματά μας».  

 

Το πρόγραμμα βασίζεται κυρίως στα βιωματικά εργαστήρια που 

εκπονούν οι υπεύθυνες δασκάλες της Α, κατόπιν δικής τους εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης. Ο στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά  να γνωρίσουν τον 

εαυτό τους, να αναγνωρίσουν, να εκφράσουν και να διαχειριστούν  τα 

συναισθήματά τους, να μάθουν να επιλύουν τις διαφορές τους, να 

προστατεύουν τον εαυτό τους αλλά και να βοηθούν τους άλλους.  

Το πρόγραμμα στηρίζεται  στη βιωματική μάθηση και στην ενεργή 

συμμετοχή των παιδιών. Οι δραστηριότητες, ομαδικού χαρακτήρα όλες, είναι 

κυρίως  η ανάγνωση και επεξεργασία σχετικών λογοτεχνικών βιβλίων. Τα 

παιδιά καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, μέσα από ομαδικά παιχνίδια, 

ενσαρκώνουν διάφορους ρόλους και προσπαθούν να μπουν  στη θέση του 

άλλου, στο πλαίσιο καλλιέργειας της ενσυναίσθησης.  

Στις  εικαστικές δημιουργίες όπως ομαδικές ζωγραφιές, τα παιδιά 

ζωγράφισαν τον φίλο τους και αποτύπωσαν καλλιτεχνικά  βασικά 

συναισθήματα που νιώθουν, όπως ο θυμός, ο φόβος, η χαρά, η λύπη. Αφού 

ολοκληρώθηκε η εκμάθηση της αλφαβήτας, αντιστοίχισαν τα γράμματα με τα 

αρχικά των συναισθημάτων που αναγνώρισαν. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί 

με παραγωγή σύντομου,  γραπτού λόγου. 

 

 


