
 

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

Δεξιοτήτων, μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα 

σχετικά με τις εξής θεματικές: 

 

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ  - Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη 

Υποθεματική: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικόητα 

«Το ταξίδι της φυγής και της ελπίδας» 

 

Σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχουν επίμονες ανισότητες και 

κατακερματισμένες κοινωνίες σε κρίση. Η εκπαίδευση καλείται όχι απλά να 

ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα και στις νέες προκλήσεις, αλλά να 

μετασχηματίσει τον κόσμο. Το σχολείο κρίνεται σκόπιμο να μετακινηθεί από 

την πολυπολιτισμικότητα στη διαπολιτισμικότητα κατά την οποία υπάρχει 

ενεργός, ουσιαστικός και ισότιμος διάλογος μεταξύ των μελών, προκειμένου να 

υπάρχουν διαδικασίες ανταλλαγής, αποδοχής και αλληλεγγύης.  

Το πρόγραμμα «Το ταξίδι της φυγής και της ελπίδας» έχει ως σκοπό οι 

μαθητές: 

• να αναγνωρίζουν την ύπαρξη διαφορετικών ταυτοτήτων 

• να κατανοήσουν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις 

• να αντιληφθούν τις δυσκολίες τις ανάγκες και τα συναισθήματά του 

αλλού 

• να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την ετερότητα 

• να μπουν στη θέση του άλλου, να κατανοήσουν ανισότητες για να 

επιχειρήσουν να τις αλλάξουν. 

Οι δραστηριότητες του προγράμματος στοχεύουν στο γνωστικό, το 

μεταγνωστικό, στο ψυχοσυναισθηματικό και στο κοινωνικό επίπεδο των 

παιδιών. Τα βήματα της διαδικασίας στα επτά εργαστήρια που ακολουθούνται 

είναι: Σκέψου – Νιώσε – Κάνε, προκειμένου οι μαθητές να αξιοποιήσουν το 

μυαλό, την καρδιά και τα χέρια.  

 



Δημιουργώ & Καινοτομώ   - Δημιουργική Σκέψη & Πρωτοβουλία 

Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας 

«Αλφαβητάρι Οικονομικών» 

 

Το πρόγραμμα οικονομικής εκπαίδευσης «Αλφαβητάρι Οικονομικών» 

έχει απώτερο σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας 

ευαισθητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών που κατανοούν το περίπλοκο 

παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και είναι σε θέση να λαμβάνουν 

ενημερωμένες κοινωνικές και οικονομικές αποφάσεις, ώστε να γίνουν οι ίδιοι 

φορείς αλλαγής για μια πιο δίκαιη κοινωνία. 

Αποτελείται από: 

• Δραστηριότητες ψυχοπαιδαγωγικής ενδυνάμωσης. 

• Δραστηριότητες που εισάγουν τους μαθητές σταδιακά στην κατανόηση 

βασικών οικονομικών εννοιών. 

• Βήματα για σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων μέσα από ομαδική 

συνεργασία.  

• Ιδέες και εργαλεία για το πώς μπορεί να αξιοποιηθούν οι νέες γνώσεις και 

δεξιότητες στην καθημερινή ζωή. 

• Πετυχημένα παραδείγματα. 

Το Πρόγραμμα συντονίζει η ActionAid Ελλάς, σε χρηματοδότηση του 

Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το «Αλφαβητάρι 

Οικονομικών», είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των μελών της διεπιστημονικής 

ομάδας της ActionAid και της ΕΡΓΩ, βασίζεται στη φιλοσοφία αντίστοιχων 

εγχειριδίων της Aflatoun International.  

 

 

 

 

 

 



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

θα ασχοληθούν ακόμη με τα ακόλουθα προγράμματα: 

 

Φροντίζω το Περιβάλλον 

Υποθεματική: Παγκόσμια & τοπική Πολιτιστική κληρονομιά 

«Η Μικρασιατική Καταστροφή και ο Ξεριζωμός: Οι μνήμες μένουν 

άσβηστες…» 

 

Στο παρόν πρόγραμμα με τίτλο «Η Μικρασιατική Καταστροφή και ο 

Ξεριζωμός: Οι μνήμες μένουν άσβηστες…» οι μαθητές θα επιχειρήσουν να 

περιηγηθούν στον χώρο και στον χρόνο της περιόδου 1919 – 1922 και να 

κατανοήσουν τη σημασία της περιόδου αυτής για την οικονομική, πολιτική, 

εθνολογική και γεωγραφική εξέλιξη του ελληνικού κράτους, με τη χρήση 

μαρτυρίων, πληροφοριών, χαρτών και υπερκειμένων.  

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα του μικρασιατικού πολέμου, 

θα αναζητήσουν ιστορικό υλικό σε ηλεκτρονικές πηγές, θα διαχειριστούν και θα 

επεξεργαστούν κριτικά τα ιστορικά δεδομένα και θα τα αξιοποιήσουν για τη 

βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρέασαν την έκβαση του 

μικρασιατικού πολέμου. Θα αποκτήσουν την ιστορική γνώση μέσω της 

προσωπικής επαφής με το ιστορικό υλικό και θα αντιληφθούν τις έννοιες του 

χώρου και του χρόνου της περιόδου αυτής. 
 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην 

Υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου - Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 

«Διαφυλικές Σχέσεις» 

 

Οι μαθητές/τριες στην κρίσιμη περίοδο της μετάβασης τους από την 

παιδική στην εφηβική ηλικία  θα εκπονήσουν πρόγραμμα με θέμα τις 

«Διαφυλικές Σχέσεις». Ουσιαστικά, το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην αγωγή 

της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας των μαθητών στην κρίσιμη και 

μεταβατική περίοδο από την παιδική ηλικία στην εφηβεία.  



Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα κληθούν να αναζητήσουν και να 

προβληματιστούν σχετικά με τους παράγοντες που έχουν συντελέσει στη μέχρι 

τώρα διαμόρφωση της ατομικής τους ταυτότητας. Μέσα από ένα ξεχωριστό 

ταξίδι στην αυτογνωσία τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν και 

να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, αλλά και να αντιληφθούν τον τρόπο με 

τον οποίο σχετίζονται με τους συνομήλικους τους.   

Ο σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να οδηγηθούν στη 

συναισθηματική αναγνώριση και να επιδιώξουν την ανάπτυξη των προσωπικών 

και κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές θα μπορέσουν: 

● Να αναγνωρίσουν τις ικανότητες και τις επιθυμίες τους 

● Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους 

● Να λειτουργήσουν αυτόνομα στο πλαίσιο της ομάδας, αλλά και έξω από 

αυτό 

● Να θέσουν τα συναισθηματικά όριά τους, όπως αυτά καθορίζονται από 

την προσωπικότητά τους 

.  

Το πρόγραμμα στηρίζεται στη βιωματική μάθηση και όχι στην στείρα 

απόκτηση πληροφοριών και γνώσεων. Οι βιωματικές δραστηριότητες που θα 

πραγματοποιηθούν συνδυάζουν τεχνικές από το θέατρο, τον χορό, τη ζωγραφική 

και τη μουσική. Ακόμα, θα αξιοποιηθεί οπτικοακουστικό υλικό όπως βίντεο και 

εικόνες.  Τέλος, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως δημιουργική 

γραφή και δημιουργική έκφραση μέσα από παιχνίδια ρόλων. Οι δραστηριότητες 

είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας και οργανωμένες σε θεματικές 

ενότητες. 

 

 


