
 

 Η Δ’ τάξη κατά τη διάρκεια του πρώτου εξάμηνου της σχολικής χρονιάς  

2021 – 2022, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, ασχολήθηκε με τη 

θεματική της ασφάλειας και της πρόληψης και συγκεκριμένα πραγματοποίησε 

πρόγραμμα με τίτλο: 

«Δε μαλώνω, δε μαλώνω, αγκαλιά μεγάλη απλώνω» 

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη 

της εκδήλωσης επιθετικών και εκφοβιστικών συμπεριφορών στον χώρο του 

σχολείου για την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Το πρόγραμμα 

στηρίχθηκε στη βιωματική μάθηση και στην ενεργητική συμμετοχή των 

παιδιών. Οι δραστηριότητες ατομικές και ομαδικές που σχετίζονται με 

παιχνίδια, εικαστικές δημιουργίες, παιχνίδια ρόλων και υποθετικά σενάρια ήταν 

προσαρμοσμένες στο νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο των παιδιών.  

Κατά τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια οι μαθητές προσπάθησαν να 

κατανοήσουν την έννοια του εκφοβισμού, τις διάφορες μορφές του, τους 

εμπλεκόμενους σε αυτό το φαινόμενο. τον ρόλο του καθενός, καθώς και να 

προβληματιστούν για τις δικές τους συμπεριφορές και στάσεις.  Στόχος ήταν οι 

μαθητές να βρουν τρόπους να διαχειριστούν προβλήματα, να αντιμετωπίζουν ή 

να αποτρέψουν  περιστατικά σχολικής βίας, να αναλάβουν ρόλο ενεργού πολίτη, 

να καταστούν ικανοί να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους καθώς και να 

θέσουν τα όρια τους στις μεταξύ τους σχέσεις.  

Μέσα από την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της ψυχικής 

ανθεκτικότητας και την κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων οι μαθητές 

ήρθαν σε επαφή με τα δικά τους συναισθήματα και βιώματα συνειδητοποιώντας 

πόσο πιο ικανοποιητική εμπειρία είναι  το να συμπεριφέρονται με σεβασμό και 

αγάπη στους ανθρώπους γύρω τους.  

e-twinning πρόγραμμα «Under the sea» 

Καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο των Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων τα παιδιά της Δ΄τάξης εκπονούν ένα πρόγραμμα e-twinning για την 

οικολογία  και την παγκόσμια  φυσική κληρονομιά με τίτλο «Under the sea». 



Μέσα από τα εργαστήρια του προγράμματος οι μαθητές θα γνωρίσουν τον 

κόσμο των ωκεανών και τον πλούτο που κρύβεται σε αυτούς.  

Πιο συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον τους  επικεντρώνεται στο θαλάσσιο 

οικοσύστημα της Μεσογείου θάλασσας καθώς και στην αναζήτηση τρόπων για 

την προστασία της από τη μόλυνση. Αυτό το e-twinning πρόγραμμα έχει δώσει 

τη δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν ομαδικά, να παρουσιάσουν τη 

δουλειά τους και να ανταλλάξουν ιδέες με μαθητές άλλων χωρών που 

ασχολούνται με την ίδια θεματική. 

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση για το θαλάσσιο οικοσύστημα, τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα που συνδέονται με αυτό και η ανάληψη δράσης για την προστασία 

του.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ζητήματα των απορριμμάτων στις θάλασσες, 

στην επίδραση που έχει η κλιματική αλλαγή στους ωκεανούς και στον πλανήτη 

μας καθώς και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προληφθεί αυτό το 

περιβαλλοντικό ζήτημα. 

             

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Κατά τη διάρκεια τού Γ΄τριμήνου, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων, θα ασχοληθούν με ένα πρόγραμμα που αφορά τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα με τίτλο «Δυναμώνω τη φωνή μου, δυναμώνεις τη φωνή σου; 

Δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης».  

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές καλούνται, μέσω 

βιωματικών, εμπειρικών και συμμετοχικών διαδικασιών, να γνωρίσουν, να 

ευαισθητοποιηθούν και να υιοθετήσουν συμπεριφορές και στάσεις που 

προωθούν το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και τον ανάλογο σεβασμό στο 

δικαίωμα των άλλων, ακόμη και όταν πρεσβεύουν κάτι αντίθετο από τις δικές 

τους απόψεις και αντιλήψεις.  

Το πρόγραμμα, επίσης, συνδέεται με το δικαίωμα των παιδιών να 

διατυπώνουν τη γνώμη τους και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για 

ζητήματα που τα αφορούν. 



Βασικό πυλώνα του προγράμματος αποτελεί η προσέγγιση της θεματικής 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πιο συγκεκριμένα του δικαιώματος της 

ελεύθερης έκφρασης, μέσω της ανάπτυξης και καλλιέργειας των Δεξιοτήτων 

Ζωής και την ανάδειξη και αξιοποίηση των εμπειριών των μαθητών. 

Βασικό σημείο είναι η καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και της 

υπευθυνότητας, καθώς η συμμετοχή στις ομαδικές διαδικασίες που λαμβάνουν 

χώρα εντός της τάξης απαιτούν ενεργοποίηση, συντονισμό και τήρηση βασικών 

κανόνων. 

Η δομή του προγράμματος και τα εργαστήρια είναι τέτοια ώστε οι 

μαθητές να εργάζονται σε διερευνητικές διαδικασίες, να συζητούν, να 

επιχειρηματολογούν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να δοκιμάζουν τις 

ικανότητές τους μέσα από διαφορετικούς ρόλους στην ομάδα. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


