
 

Οι μαθητές τής Β’ τάξης, στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας και σε 

συνδυασμό με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, εκπονεί καθόλη τη διάρκεια τής 

σχολικής χρονιάς  πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο «διαβάΖΩ».  

Μέσα από ποικίλες ατομικές και ομαδικές  δραστηριότητες - εικαστικές 

δημιουργίες, θεατρικό παιχνίδι, φύλλα εργασίας -  οι μαθητές/τριες έρχονται σε 

επαφή με το λογοτεχνικό βιβλίο, το γνωρίζουν και το αγαπούν. Απώτερος 

στόχος, να δημιουργηθεί μια μόνιμη φιλική σχέση μαζί του.  

Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν την κριτική και 

δημιουργική τους σκέψη, να καλλιεργήσουν τη συναισθηματική τους 

νοημοσύνη και τη γλωσσική τους έκφραση και, τέλος, να συγκροτήσουν 

πολύπλευρα την προσωπικότητά τους.  

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, μέχρι τώρα έχουν 

πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τις εξής θεματικές: 

 

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και ευθύνη 

Υποθεματική: Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση 

«Φροντίζω και Ενεργώ για το πάρκο της γειτονιάς» 

Στο πλαίσιο μίας δημοκρατικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας η 

ανάγκη για συνεργασία, σεβασμό, αποδοχή του άλλου και επίλυση 

προβλημάτων καθίσταται απαραίτητη. Η έννοια του Εθελοντισμού είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ανάγκες, αλλά και το ήθος του κάθε ατόμου που 

εμπλέκεται σε δράσεις προκειμένου να βελτιώσει και να αναλάβει τον ρόλο του 

ενεργού πολίτη που ενδιαφέρεται για την κοινωνία που τον περιβάλλει και που 

αποτελεί μέλος της. 

Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στην εκμάθηση μέσω επίλυσης 

προβλήματος, καθώς τα παιδιά αφορμούμενα από το πρόβλημα, διερευνούν, 

δοκιμάζουν, ανακαλύπτουν και σχεδιάζουν δράσεις προκειμένου να οδηγηθούν 

στη λύση.  



Η μάθηση πλαισιώνεται από τη σύνδεση της εμπειρίας των παιδιών 

(learning by doing), της συνεργασίας μέσα από την συνύπαρξη ως μέλος ομάδας 

ομοτίμων, με τον αναστοχασμό των καθημερινών βιωμάτων.  

Το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης του 21ου 

αι., δεξιότητες ζωής και δεξιότητες του Νου για παιδιά, μελλοντικούς ενεργούς 

πολίτες σύμφωνα με το Πλαίσιο Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό 

Πολιτισμό (2018), οι οποίοι θα είναι κριτικά και δημιουργικά σκεπτόμενοι, 

υπεύθυνοι και ψηφιακά εγγράμματοι. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα 

εμπλουτίζεται επιπλέον από δραστηριότητες δημιουργίας ψηφιακού υλικού με 

την έννοια του εθελοντισμού στο επίκεντρο καθώς η ανάγκη για μελλοντικούς 

πολίτες ψηφιακά εγγράμματους είναι καθοριστική. 

 

Φροντίζω το περιβάλλον  

Υποθεματική: Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική Προστασία 

«Σεισμός – και τώρα τι κάνω;» 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι 

μαθήτριες και οι μαθητές γνώσεις προετοιμασίας πριν την εκδήλωση ενός 

σεισμού, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωσή του.  

Παράλληλα, οι μαθητές/τριες ζωγραφίζουν, τραγουδούν, βλέπουν 

εκπαιδευτικά και χρήσιμα βίντεο, ακούν μύθους γύρω από τον σεισμό, 

ενημερώνονται οι ίδιοι αλλά ενημερώνουν και τις οικογένειές τους για τις 

απαιτούμενες ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση ενός 

σεισμού και κυρίως συμμετέχουν σε προσομοίωση καταστάσεων σεισμού στον 

σχολικό χώρο. 

 

 

 

 

 

 



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

θα ασχοληθούν ακόμη με τα ακόλουθα προγράμματα: 

 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην 

Υποθεματική: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία 

«Εγώ και οι συμμαθητές/τριές μου» 

 

Το πρόγραμμα με τίτλο «Eγώ και οι συμμαθητές/τριές μου» εντάσσεται 

στο πλαίσιο υλοποίησης των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων», τα οποία αξιοποιούν 

μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης. Η στοχοθεσία του 

προγράμματος έχει προσδιοριστεί 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, την πρωτοτυπία και τέλος τη μελέτη περίπτωσης.  

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η πρωτογενής πρόληψη σε 

θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και τις διαπροσωπικές σχέσεις των 

μαθητών/τριών και η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων στους/στις 

μαθητές/τριες, προκειμένου να συνδυάζουν αποτελεσματικά τις σχολικές τους 

γνώσεις με τις ικανότητές τους, ώστε να ανταποκρίνονται με ευχέρεια σε ένα 

συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. 

 

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Καινοτομία 

Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα  

«Ένα βιβλίο γεννιέται» 

 

Το παρόν εργαστήριο αποτελεί μια βιωματική προσέγγιση της 

διαδικασίας παραγωγής ενός βιβλίου, από τη σύλληψη της ιδέας του και τη 

συγγραφή μέχρι τη βιβλιοδεσία και την προώθηση του βιβλίου στο αναγνωστικό 

κοινό. Οι μαθητές/τριες θα διερευνήσουν τον κόσμο των βιβλίων, θα αντλήσουν 



γνώση μέσα από την επαφή τους με επαγγελματίες του χώρου και θα αναλάβουν 

τον ρόλο των επαγγελματιών στον χώρο του βιβλίου.  

Η επαγγελματική ταυτότητα λειτουργεί ως εκπαιδευτικό συμβόλαιο, 

εμπλέκει δημιουργικά και συναισθηματικά τους μαθητές/τις μαθήτριες με τη 

μαθησιακή διαδικασία και τους/τις εμπνέει το αίσθημα της ευθύνης για το 

αποτέλεσμα. Σκοπός είναι οι μαθητές/τριες να συμμετέχουν στη διαδικασία 

παραγωγής του δικού τους βιβλίου, αξιοποιώντας τις κλίσεις και τα ταλέντα 

τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η σχολική γνώση συνδέεται με τον πραγματικό 

κόσμο, καλλιεργείται ο σεβασμός στο βιβλίο και οι μαθητές/τριες από παθητικοί 

αναγνώστες αναλαμβάνουν τον ενεργητικό ρόλο του δημιουργού.  

Οι μαθητές/τριες θα ανακαλύψουν εναλλακτικές μορφές βιβλίων, όπως 

είναι τα ηλεκτρονικά και τα ηχητικά βιβλία, δημιουργώντας τη δική τους 

ψηφιακή αφήγηση. Η συγγραφή του βιβλίου συνδέεται με το μάθημα της 

Θεατρικής Αγωγής, καθώς η δημιουργική γραφή αξιοποιεί θεατρικές τεχνικές 

για τη δημιουργία ηρώων, αφηγηματικού λόγου και διαλόγων. Οι μαθητές/τριες 

θα μπουν σε ρόλο, θα υποδυθούν τους ήρωες των ιστοριών τους, θα εμβαθύνουν 

στα κίνητρά τους, θα ανιχνεύσουν τη δράση τους προτού αυτή αποτυπωθεί στο 

χαρτί. Τέλος, θα αξιολογήσουν οι ίδιοι τις συνθήκες και το αποτέλεσμα της 

συνεργασίας τους.  

 

 

 

 


