
 ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ  
  Α1-Α2 Β1-Β2 Γ1-Γ2-Γ3 Δ1-Δ2 E1-E2-E3 ΣΤ1-ΣΤ2 ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ενδιαφέρομαι 

και Ενεργώ- 

Κοινωνική 

Συναίσθηση και 

Ευθύνη 

Ενδιαφέρομαι και 

Ενεργώ 

 

Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 
Συναίσθηση και 
Ευθύνη 

Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 
Συναίσθηση και 
Ευθύνη 

Ενδιαφέρομαι  
και ενεργώ 

Ενδιαφέρομαι  και 
ενεργώ 

Αρχές 
Φεβρουαρίου- 
Τέλη Μαρτίου 

ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ανθρώπινα 
δικαιώματα- 
Δικαίωμα στην 
Ειρήνη 

Συμπερίληψη: 

Αλληλοσεβασμό, 

Διαφορετικότητα 

Αλληλοσεβασμός -
Διαφορετικότητα 

Ανθρώπινα 
δικαιώματα 

Εθελοντισμός. 
διαμεσολάβησ
η 

Εθελοντισμός. 
διαμεσολάβηση 

 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ ΚΑΙ 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» 

«ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ - 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ» 

«Η Γη ανήκει σ’ όλα τα 
παιδιά του κόσμου» 

«Μαθαίνω τα 
δικαιώματά μου» 

Ενεργούμε και 
δεν 
αδιαφορούμε!! 

Ενεργούμε και δεν 
αδιαφορούμε!! 

 

ΣΤΟΧΟΙ  • Να 
διαμορφώσουν 
φιλειρηνική 
συνείδηση. 
• Να 
ευαισθητοποιηθο
ύν με την έννοια 
της αξίας της 
ειρήνης και τον 
σεβασμό 
απέναντι στον 
άνθρωπο. 
• Να 
γνωρίσουν ,μέσα 
από πίνακες του 
Πικάσο και του 
Φασιανού, την 
«ΕΙΡΗΝΗ». 
• Να 
αντιληφθούν την 
αξία της ειρηνικής 
ζωής και 
συνύπαρξης και 
τη διαφορά σε 

•Να έρθουν σε πρώτη 
επαφή με την έννοια της 
συμπερίληψης. 
•Να συζητήσουν  
προσωπικές  εμπειρίες. 
•Να γνωρίσουν άτομα με 
ιδιαιτερότητες. 
•Να συνεργαστούν με 
άτομα ΑΜΕΑ. 
•Γνωριμία με μια άλλη 
θρησκεία αντίληψη της 
διαφορετικότητας αλλά 
με βλέμμα αποδοχής. 
•Αναγνώριση 
διαφορετικών τρόπων 
αντίληψης και 
επικοινωνίας. 
•Γνωριμία, κατανόηση και 
αποδοχή του αυτισμού, 
αναγνώριση 
•Αποδοχή της 

διαφορετικότητας, 
επιδίωξη ισονομίας και 
ισότητας στην κοινωνία 
. 

         
     Α) Ως προς την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων 
 
•  Τα εργαστήρια 
του συγκεκριμένου 
θεματικού κύκλου κύρια 
στοχεύει στην 
καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων ζωής  την 
αυτομέριμνα και  τις 
κοινωνικές δεξιότητες: της 
ευαισθησίας, της  
ενσυναίσθησης , της 
υπευθυνότητας, της  
προσαρμοστικότητας, της 
ανθεκτικότητας και της 
πολιτειότητας. 
• Με τα 
εργαστήρια που 
επεξεργάζονται το 
συγκεκριμένο θέμα 
προωθούνται  οι 
δεξιότητες μάθησης του 
21ου αιώνα : της 

A) Να αναπτύξουν  
δεξιότητες 
μάθησης(κριτική 
σκέψη, επικοινωνία,   
συνεργατικότητα  και 
δημιουργικότητα 
Να αναπτύξουν 
δεξιότητες ζωής 
(αυτομέριμνα, 
υπευθυνότητα και 
πρωτοβουλία) 
 Να αναπτύξουν 
δεξιότητες του νου 
(στρατηγική και πλάγια 
σκέψη, κατασκευές)  
Α. Γνωστικό επίπεδο.  
Να γνωρίσουν και να 
κατανοήσουν την 
έννοια ΔΙΚΑΙΩΜΑ και να 
αναγνωρίσουν την 
οικουμενική, 
αναφαίρετη και 
αδιαίρετη φύση των 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

 Οι μαθητές-
τριες: 

Α)να γνωριστούν 
και να 
αισθανθούν ως 
μέλη της 
ομάδας. 

Β) να 
μοιραστούν 
εμπειρίες και 
βιώματα. 

Γ) να 
αναπτύξουν 
ενσυναίσθηση.  

Δ)να 
εξοικειωθούν με 
τη Διακήρυξη 
των 
Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου 
και να 
αναγνωρίσουν 
τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

Οι μαθητές-τριες: 
Α)να γνωριστούν 
και να αισθανθούν 
ως μέλη της 
ομάδας. 
Β) να μοιραστούν 
εμπειρίες και 
βιώματα. 
Γ) να αναπτύξουν 
ενσυναίσθηση.  
Δ)να εξοικειωθούν 
με τη Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και 
να αναγνωρίσουν 
τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 
Ε) Να 
προβληματιστούν 
και να 
επιχειρηματολογήσ
ουν σε ζητήματα 
που αφορούν τα 
ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

 



κατάσταση 
πολέμου. 

επικοινωνίας , της 
κριτικής σκέψης, της 
συνεργασίας ,της 
δημιουργικότητας ,οι 
ρουτίνες σκέψης και ο 
αναστοχασμός. 
Επιτυγχάνεται επίσης και 
η παραγωγική μάθηση 
μέσα από την επίτευξη 
δημιουργικών 
δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου  (4Cs) . 
• Ως προς τις 
δεξιότητες του 21 που 
συνυφαίνονται με τις 
δεξιότητες  του νου, τα 
εργαστήρια βοηθούν στην 
ανάπτυξη στρατηγικής και 
πλάγιας  σκέψης, αφού 
απασχολούν τα παιδιά με 
τη μελέτη περίπτωσης  
και επίλυση 
προβλημάτων, καθώς και 
τη δημιουργία 
κατασκευών. 
•  
Β) Ως προς τους στόχους 
των υποενοτήτων  
 
• Αναγνώριση 
συναισθημάτων -
αυτογνωσία.  
• Σεβασμός και 
αποδοχή  στη 
διαφορετικότητα. 
• Εκμάθηση και 
εντρύφηση των 
δικαιωμάτων των παιδιών 
.  
• Γνωριμία με τις 
κοινωνικές οργανώσεις 
για τα παιδιά. 

Να γνωρίσουν τη 
Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του 
Παιδιού (ΣΔΠ) 
 Να αναγνωρίσουν την 
αξία ύπαρξης των 
δικαιωμάτων και της 
απόλαυσης τους από 
όλα τα παιδιά. 
Β. Επίπεδο αξιών. 
Να αναγνωρίζουν, να 
σέβονται και να 
υπερασπίζονται με τον 
καλύτερο τρόπο τα 
δικαιώματα. 
 Να έχουν αίσθηση της 
ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της αξίας 
του εαυτού και των 
άλλων. 
 
Γ. Επίπεδο στάσεων.   
Καλλιέργεια  της λήψης 
δράσεων υποστήριξης 
των δικαιωμάτων για 
όλους. 
Να εφαρμόζουν τη 
δημοκρατική 
κουλτούρα στις 
δραστηριότητες τους. 
Να διεκδικούν τα 
δικαιώματα στην πράξη 
για όλα τα παιδιά. 

Ε) Να 
προβληματιστού
ν και να 
επιχειρηματολογ
ήσουν σε 
ζητήματα που 
αφορούν τα 
ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

Στ)Να 
ερευνήσουν και 
να καταγράψουν 
άτομα/ομάδες 
που 
αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες. 
 

Στ)Να ερευνήσουν 
και να 
καταγράψουν 
άτομα/ομάδες που 
αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες. 
 



•  
 Γ)  Ως προς τη σύνδεσή 
τους με άλλα γνωστικά 
αντικείμενα 
 
             Με τα εργαστήρια  
επιχειρείται διαθεματική 
προσέγγιση με το μάθημα  
της Γλώσσας ,των 
Θρησκευτικών ,των 
Εικαστικών και των 
Αγγλικών.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

Διδακτική 
αξιοποίηση του 
παραμυθιού: «Ο 
σπόρος της 
ειρήνης». 

Παρακολούθηση του 
παραμυθιού  «Οι ιππότες 
των χρωμάτων». 
https://youtu.be/qEf_hZ
Uvk2A. Εισαγωγή στην 
έννοια της 
διαφορετικότητας. 

«Πόσο καλά με ξέρω;» 
Ευαισθητοποίηση- Επαφή  
για το θέμα του κύκλου με 
παιχνίδι γνωριμίας, 
εξωτερίκευσης 
συναισθημάτων. Τα 
παιδιά με αφορμή ένα 
προσωπικό τους 
αντικείμενο μιλούν για τα  
συναισθήματά τους.  
Παρακολούθηση «Το νησί 
των συναισθημάτων» -
Δραματοποίηση  
Φύλλο εργασίας 
«Αναγνωρίζω τα 
συναισθήματά μου» 

Προσέγγιση του 
θέματος, 
ευαισθητοποίηση. 
Οι μαθητές/-τριες μέσα 
από παιχνίδια ρόλων 
αυτοπαρουσιάζονται 
και αναγνωρίζουν την 
μοναδικότητά τους και 
αναγνωρίζουν τις 
ικανότητες, τις 
δεξιότητες και τα 
χαρακτηριστικά τους. 

 «Γνωριζόμαστε – 
Μια ομάδα 
γινόμαστε» 
«Παρουσιάζομαι»  
Τα παιδιά 
βρίσκονται όρθια 
σε κύκλο. 
Ξεκινώντας από 
τον/την 
εκπαιδευτικό, 
καθένα λέει το 
όνομά του και 
καταθέτει στην 
ομάδα τι θεωρεί 
σημαντικό για την 
ανθρώπινη 
κοινωνία 
ξεκινώντας κάθε 
φορά: Κάτι που 
θεωρώ σημαντικό 
για την κοινωνία 
είναι… Τα 
υπόλοιπα μέλη 
του κύκλου 
επαναλαμβάνουν 
το όνομα και τη 

«Γνωριζόμαστε – 
Μια ομάδα 
γινόμαστε» 
«Παρουσιάζομαι»  
Τα παιδιά 
βρίσκονται όρθια 
σε κύκλο. 
Ξεκινώντας από 
τον/την 
εκπαιδευτικό, 
καθένα λέει το 
όνομά του και 
καταθέτει στην 
ομάδα τι θεωρεί 
σημαντικό για την 
ανθρώπινη 
κοινωνία 
ξεκινώντας κάθε 
φορά: Κάτι που 
θεωρώ σημαντικό 
για την κοινωνία 
είναι… Τα υπόλοιπα 
μέλη του κύκλου 
επαναλαμβάνουν 
το όνομα και τη 
λέξη/φράση κάθε 

 



λέξη/φράση κάθε 
παιδιού μέχρι να 
παρουσιαστούν 
όλα τα ονόματα 
και οι απόψεις 
π.χ. Βασίλης -
ειρήνη.  
Οι λέξεις 
καταγράφονται 
σε χαρτί του 
μέτρου και 
αναρτώνται σε 
εμφανές σημείο 
στην αίθουσα. 
«Συμφωνούμε 
ότι..»  
Στην ολομέλεια 
τα παιδιά 
συμφωνούν για 
τον τρόπο 
εργασίας τους. 
Γράφουν σε 
χαρτί του μέτρου 
και υπογράφουν 
το Συμβόλαιο για 
το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. 
 

παιδιού μέχρι να 
παρουσιαστούν 
όλα τα ονόματα και 
οι απόψεις π.χ. 
Βασίλης -ειρήνη.  
Οι λέξεις 
καταγράφονται σε 
χαρτί του μέτρου 
και αναρτώνται σε 
εμφανές σημείο 
στην αίθουσα. 
«Συμφωνούμε 
ότι..»  
Στην ολομέλεια τα 
παιδιά συμφωνούν 
για τον τρόπο 
εργασίας τους. 
Γράφουν σε 
χαρτί του μέτρου 
και υπογράφουν το 
Συμβόλαιο για το 
συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. 
 

«Το παιδί και το 
περιστέρι» : 
ζωγραφική, 
Πικάσο. 

Σκοποί μας εδώ είναι να 
έχουν τα παιδιά μια 
πρώτη επαφή με την 
εικόνα των ατόμων με 
αναπηρία, να 
προκαλέσουμε το 
ενδιαφέρον τους, να 
δημιουργήσουμε 
ερωτήματα για να 
προχωρήσουμε σε σχέδιο 
επίλυσής τους, να 
μάθουμε με ενεργητικό 
και συλλογικό, ομαδικό 
τρόπο. 
Γι΄ αυτό 
παρακολουθούμε το 

Είμαστε μια τάξη πολύ -
πολύ «εντάξει» 
Συλλογική εργασία «Το 
αλφαβητάρι των 
συναισθημάτων».   
Παιχνίδι ενσυναίσθησης 
που διαδραματίζεται στην 
αυλή του σχολείου.  
Συζήτηση για οικοδόμηση 
καλών σχέσεων με τα 
«Μαγικά ρήματα» με τη 
συμπλήρωση φύλλου 
εργασίας .  
Κατασκευή ζαριού με 

Οι μαθητές/τριες με τη 
χρήση εικόνων, 
κειμένων και φύλλα 
εργασίας γνωρίζουν 
την Οικουμενική 
Διακήρυξη 
Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και τη 
Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του 
Παιδιού (ΣΔΠ) 
 

«Το ένα χέρι 
βοηθάει το 
άλλο;» 
«Εισαγωγή»  
Τα παιδιά 
βρίσκονται όρθια 
στον κύκλο. 
Ξεκινάει όποιος 
θέλει κάνοντας 
μια κίνηση που 
μεταφέρεται 
μέσα από τα μέλη 
του κύκλου μέχρι 
το 

«Το ένα χέρι 
βοηθάει το άλλο;» 
«Εισαγωγή»  
Τα παιδιά 
βρίσκονται όρθια 
στον κύκλο. 
Ξεκινάει όποιος 
θέλει κάνοντας μια 
κίνηση που 
μεταφέρεται μέσα 
από τα μέλη του 
κύκλου μέχρι το 
τελευταίο. Η 
διαδικασία 

 



παραμύθι «Το κρυφτό». 
Της Δήμητρας 
Χαραλάμπους. 
 Κατά τη διάρκεια 
συμπληρώνουμε φύλλα 
εργασίας. 
https://youtu.be/kKTmvfJ
CoAE Παρακολουθούμε 
νεαρό άτομο πρόσφυγα 
να κάνει προπόνηση ως 
αθλητής. 
Ακολουθούν φύλλα 
εργασίας με τα είδη 
αναπηρίας και τη 
μοναδικότητα κάθε 
ατόμου. 
Διαβάζουμε ποίημα για 
τη διαφορετικότητα 

συναισθήματα και 
παιχνίδι σε δυάδες. 
Δημιουργία 
Γραμματοκιβώτιου 
επικοινωνίας τάξης όπου 
ανώνυμα οι μαθητές 
/τριες μπορούν να 
γράφουν σκέψεις, 
συναισθήματα και 
προβληματισμούς .Η 
δραστηριότητα αφορά σε 
όλη τη διάρκεια του 
θεματικού κύκλου. 

τελευταίο. Η 
διαδικασία 
επαναλαμβάνεται 
μέχρι να 
μεταφερθούν οι 
κινήσεις όλων 
των παιδιών. 
«Βοήθεια! 
Κίνδυνος!»  
Τα παιδιά 
απλώνονται στον 
χώρο. 
Καθένας/μια 
διαλέγει μυστικά 
ένα παιδί από το 
οποίο πρέπει να 
απομακρύνεται 
γιατί το θεωρεί 
«κίνδυνο». 
Ταυτόχρονα 
επιλέγει κι ένα 
άλλο παιδί ως 
«βοήθεια» το 
οποίο πρέπει να 
είναι ανάμεσα σε 
αυτόν και τον 
κίνδυνο για να 
μπορέσει να 
προστατευτεί. 
Όταν έχουν κάνει 
όλοι/ες τις 
επιλογές τους, 
ξεκινάει το 
παιχνίδι: Τα 
παιδιά 
κινούνται όλα 
στον χώρο 
προσπαθώντας 
να είναι κοντά 
στη «βοήθεια» 
και μακριά από 
τον «κίνδυνο». 

επαναλαμβάνεται 
μέχρι να 
μεταφερθούν οι 
κινήσεις όλων των 
παιδιών. 
«Βοήθεια! 
Κίνδυνος!»  
Τα παιδιά 
απλώνονται στον 
χώρο. Καθένας/μια 
διαλέγει μυστικά 
ένα παιδί από το 
οποίο πρέπει να 
απομακρύνεται 
γιατί το θεωρεί 
«κίνδυνο». 
Ταυτόχρονα 
επιλέγει κι ένα 
άλλο παιδί ως 
«βοήθεια» το οποίο 
πρέπει να είναι 
ανάμεσα σε αυτόν 
και τον κίνδυνο για 
να μπορέσει να 
προστατευτεί. 
Όταν έχουν κάνει 
όλοι/ες τις επιλογές 
τους, ξεκινάει το 
παιχνίδι: Τα παιδιά 
κινούνται όλα στον 
χώρο 
προσπαθώντας να 
είναι κοντά στη 
«βοήθεια» και 
μακριά από τον 
«κίνδυνο». Ο/Η 
εκπαιδευτικός 
παρακολουθεί το 
παιχνίδι. Όποτε 
κρίνει αναγκαίο, 
σταματά το 
παιχνίδι με κάποιο 



Ο/Η 
εκπαιδευτικός 
παρακολουθεί το 
παιχνίδι. Όποτε 
κρίνει αναγκαίο, 
σταματά το 
παιχνίδι με 
κάποιο σύνθημα 
που έχει 
αποφασιστεί με 
όλη την ομάδα 
και όλα τα παιδιά 
σταματάνε όπου 
βρίσκονται. 
Ρωτάει κάθε 
παιδί από ποιον 
«κίνδυνο» ξέφυγε 
και από ποιον 
δέχτηκε 
«βοήθεια». 
Στο τέλος τα 
παιδιά 
μαζεύονται στην 
Ολομέλεια για 
συζήτηση. 
 

σύνθημα που έχει 
αποφασιστεί με 
όλη την ομάδα και 
όλα τα παιδιά 
σταματάνε όπου 
βρίσκονται. 
Ρωτάει κάθε παιδί 
από ποιον 
«κίνδυνο» ξέφυγε 
και από ποιον 
δέχτηκε «βοήθεια». 
Στο τέλος τα παιδιά 
μαζεύονται στην 
Ολομέλεια για 
συζήτηση. 
 

Συζήτηση για τον 
πίνακα 
«Γκουέρνικα» 
(Πικάσο) και 
«Νέος 
Σημαιοφόρος» 
(Φασιανός). 

https://youtu.be/B4frsp-
rR6c Παρακολούθηση του 
βίντεο της μικρής Ταμάρα 
και της μεγάλης 
προσπάθειας της. 
 Επικοινωνία  
κωφάλαλων. Γράφω το 
όνομά μου με τη 
νοηματική γλώσσα και τη 
γλώσσα των κωφάλαλων. 

 
«Όλοι διαφορετικοί –Όλοι 
ίσοι» 
Αφήγηση παραμυθιού για 
τη διαφορετικότητα από 
μητέρα –συγγραφέα 
μαθητή της τάξης. 
Δραστηριότητες με 
πολυτροπικές εργασίες με 
συνθήματα και ζωγραφιές 
σχετικές με την αφήγηση 
του παραμυθιού. 
Ευαισθητοποίηση – 
συζήτηση για τις μορφές 
του κοινωνικού ρατσισμού 
με επίδειξη παρουσίασης. 

Παρακολούθηση 
σχετικών βίντεο, 
κινούμενων σχεδίων 
της Unicef που 
αναφέρονται στα 
ανθρώπινα 
δικαιώματα και στα 
δικαιώματα του 
παιδιού 

«Παίρνουμε 
θέση» 
«Εισαγωγή» 
Τα παιδιά 
παίρνουν θέση 
στον κύκλο. Κάθε 
παιδί παίρνει τον 
λόγο και 
μοιράζεται στην 
ολομέλεια ένα 
επίθετο που 
περιγράφει τη 
διάθεσή του. 
«Συμφωνώ-
Διαφωνώ»  

«Παίρνουμε θέση» 
«Εισαγωγή» 
Τα παιδιά παίρνουν 
θέση στον κύκλο. 
Κάθε παιδί παίρνει 
τον λόγο και 
μοιράζεται στην 
ολομέλεια ένα 
επίθετο που 
περιγράφει τη 
διάθεσή του. 
«Συμφωνώ-
Διαφωνώ»  
Ο/η εκπαιδευτικός 
έχει ετοιμάσει σε 
χαρτί του μέτρου 8 

 



Ο/η 
εκπαιδευτικός 
έχει ετοιμάσει σε 
χαρτί του μέτρου 
8 
απόψεις/ισχυρισ
μούς που 
αντιμετωπίζουν 
το θέμα των 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από 
διαφορετική 
οπτική γωνία. Σε 
δύο διαφορετικές 
γωνίες στη 
σχολική αίθουσα 
έχει τοποθετήσει 
καρτέλες με τις 
λέξεις ΣΥΜΦΩΝΩ 
και ΔΙΑΦΩΝΩ. 
Κάθε άποψη –μία 
την κάθε φορά, 
στερεώνεται στον 
πίνακα ώστε να 
μπορεί να 
διαβαστεί από 
όλα τα παιδιά. Τα 
παιδιά, αφού 
διαβάσουν και 
κατανοήσουν την 
πρώτη 
άποψη/ισχυρισμ
ό καλούνται να 
τοποθετηθούν 
στην κατάλληλη 
πλευρά ανάλογα 
με το αν 
συμφωνούν ή 
διαφωνούν. Όταν 
τοποθετηθούν 
όλα, ο/η 
εκπαιδευτικός 

απόψεις/ισχυρισμο
ύς που 
αντιμετωπίζουν το 
θέμα των 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από 
διαφορετική οπτική 
γωνία. Σε δύο 
διαφορετικές 
γωνίες στη σχολική 
αίθουσα έχει 
τοποθετήσει 
καρτέλες με τις 
λέξεις ΣΥΜΦΩΝΩ 
και ΔΙΑΦΩΝΩ. 
Κάθε άποψη –μία 
την κάθε φορά, 
στερεώνεται στον 
πίνακα ώστε να 
μπορεί να 
διαβαστεί από όλα 
τα παιδιά .Τα 
παιδιά, αφού 
διαβάσουν και 
κατανοήσουν την 
πρώτη 
άποψη/ισχυρισμό 
καλούνται να 
τοποθετηθούν στην 
κατάλληλη πλευρά 
ανάλογα με το αν 
συμφωνούν ή 
διαφωνούν. Όταν 
τοποθετηθούν όλα, 
ο/η εκπαιδευτικός 
ζητάει από το κάθε 
παιδί να 
αιτιολογήσει γιατί 
συμφωνεί ή 
διαφωνεί. 



ζητάει από το 
κάθε παιδί να 
αιτιολογήσει 
γιατί συμφωνεί ή 
διαφωνεί. 

Ποίημα για την 
ειρήνη, 
ακροστιχίδα της 
ειρήνης, Αν η 
ειρήνη ήταν… 

  Παρακολούθηση του 
βίντεο του 12 ου Σχολείου 
Πάτρας . 
Συζήτηση σχετικά με την 
αντιμετώπιση του 
αυτιστικού παιδιού. 
Αποδοχή ή απόρριψη από 
το περιβάλλον. 
Εξάλειψη των 
προκαταλήψεων 
,καταπολέμηση 
στερεότυπων. 

https://youtu.be/WjqiU5

FgsYc Παρακολούθηση -

ευαισθητοποίηση 

«Δεν πειράζει να είσαι 
διαφορετικός/ ή ..Σε 
σέβομαι»  
Παρουσίαση, εκμάθηση 
και δραματοποίηση του 
τραγουδιού «Μήλα γύρω- 
γύρω στη μέση 
πορτοκάλι». 
Ανάγνωση του θεατρικού 
«Το χαρούμενο λιβάδι». 
Κατασκευή σελιδοδεικτών 
σχετικών με το θέμα 

Φύλλο Εργασίας 
«Συμπλήρωση 
επιθυμιών, αναγκών 
και δικαιωμάτων» 

«Κάθε εικόνα… 
χίλιες λέξεις;» 
«Εισαγωγή»  
Τα παιδιά 
παίρνουν θέση 
στον κύκλο. Όταν 
ο/η 
εκπαιδευτικός 
δίνει ένα 
Χαρακτηριστικό 
σήμα –που έχει 
συμφωνηθεί με 
την ομάδα, κάθε 
παιδί δείχνει με 
μια παγωμένη 
εικόνα πως 
νιώθει σήμερα. 
«Οι ιστορίες πίσω 
από τις 
φωτογραφίες» 
Τα παιδιά 
εργάζονται σε 
ομάδες. Ο/Η 
εκπαιδευτικός 
δίνει σε κάθε 
ομάδα ένα 
αντίγραφο της 
Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και 
μια φωτογραφία. 
Τα μέλη κάθε 
ομάδας 
επεξεργάζονται 
το κείμενο της 
Διακήρυξης, 
συζητάνε για τη 

«Κάθε εικόνα… 
χίλιες λέξεις;» 
«Εισαγωγή»  
Τα παιδιά παίρνουν 
θέση στον κύκλο. 
Όταν ο/η 
εκπαιδευτικός δίνει 
ένα 
Χαρακτηριστικό 
σήμα –που έχει 
συμφωνηθεί με την 
ομάδα, κάθε παιδί 
δείχνει με μια 
παγωμένη εικόνα 
πως νιώθει σήμερα. 
«Οι ιστορίες πίσω 
από τις 
φωτογραφίες» 
Τα παιδιά 
εργάζονται σε 
ομάδες. Ο/Η 
εκπαιδευτικός δίνει 
σε κάθε ομάδα ένα 
αντίγραφο της 
Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και μια 
φωτογραφία. 
Τα μέλη κάθε 
ομάδας 
επεξεργάζονται το 
κείμενο της 
Διακήρυξης, 
συζητάνε για τη 
φωτογραφία. Ο/η 
εκπαιδευτικός 
βοηθάει τη 

 



φωτογραφία. Ο/η 
εκπαιδευτικός 
βοηθάει τη 
συζήτηση σε κάθε 
ομάδα και δίνει 
τις απαραίτητες 
πληροφορίες. 
Στο τέλος κάθε 
ομάδα 
παρουσιάζει τη 
φωτογραφία στην 
ολομέλεια. 
Επίσης, τα παιδιά 
δείχνουν με 
παντομίμα 
συναισθήματα 
που τους 
προκάλεσε η 
εικόνα 

συζήτηση σε κάθε 
ομάδα και δίνει τις 
απαραίτητες 
πληροφορίες. 
Στο τέλος κάθε 
ομάδα παρουσιάζει 
τη φωτογραφία 
στην ολομέλεια. 
Επίσης, τα παιδιά 
δείχνουν με 
παντομίμα 
συναισθήματα που 
τους προκάλεσε η 
εικόνα 
«Ενεργοί Πολίτες» 
«Εισαγωγή»  
Τα παιδιά 
βρίσκονται όρθια 
σε κύκλο. Κάθε 
παιδί δείχνει την 
ενέργειά του στην 
ομάδα με ένα ήχο. 
Τα υπόλοιπα 
παιδιά 
επαναλαμβάνουν 
τον ήχο μέχρι να 
ακουστούν όλοι οι 
διαφορετικοί ήχοι. 
«Έρευνα στη 
γειτονιά μου»  
Τα παιδιά με τις 
ομάδες τους 
ετοιμάζουν 
ερωτήσεις για 
γονείς, 
καταστηματάρχες 
προκειμένου να 
καταγράψουν 
άτομα οι ομάδες 
ανθρώπων 
που 
αντιμετωπίζουν 



προβλήματα: 
άνεργοι, άτομα 
τρίτης ηλικίας κ.α. 
στην περιοχή τους. 
Στη σχολική 
αίθουσα, κάθε 
ομάδα παρουσιάζει 
στην ολομέλεια τα 
αποτελέσματα στις 
άλλες. Μετά την 
επεξεργασία των 
στοιχείων της 
έρευνας, 
καταγράφονται οι 
τρόποι με τους 
οποίους μπορούν 
να βοηθήσουν και 
τα ίδια ώστε να 
γίνει καλύτερη η 
ζωή αυτών. 
 

Τραγούδι «Όπου 
υπάρχει αγάπη» 
και εικονόλεξο. 

Ακούμε σχετικά 
τραγούδια 
,ευαισθητοποιούμε τους 
συμμαθητές μας με 
αφίσες τραγούδια 
παιχνίδια. 
 
https://youtu.be/brEpOU
MqspY 
 
https://youtu.be/zoz3HAt
aOpA 
https://youtu.be/6dNFHj
TKZmo 
Γράφουμε συνθήματα σε 
σχηματοποιημένα 
χαρτονάκια και τα 
αναρτούμε στο σχολείο. 
Κάνουμε γνωστά σε 
όλους διάσημα άτομα με 
ειδικές ανάγκες που 
διέπρεψαν , ώστε να 
αποτελέσουν φωτεινό 
παράδειγμα. 

«Ας φροντίσουμε τα 
παιδιά του κόσμου» 
Παρουσίαση p.p 
«Προβλήματα κόσμου» 
για ευαισθητοποίηση των 
μαθητών /τριών που 
προβλήματα των παιδιών 
όπως η φτώχεια, η πείνα, 
η παιδική εργασία. 
Παρουσίαση των 
κοινωνικών οργανώσεων 
και του έργου τους: 
«Χαμόγελο του παιδιού», 
«Κιβωτός του κόσμου» και 
μια παγκόσμιας ,της 
«Unisef». 
Ευαισθητοποίηση για την 
υιοθεσία παιδιού μέσω 
της κοινωνικής 
οργάνωσης «Άρσις». 
Κατασκευή ενημερωτικής 

Διερεύνηση του 
θέματος  μέσω 
δραματοποίησης και 
άλλων θεατρο -
παιχιδικών 
δραστηριοτήτων 

«Ενεργοί 
Πολίτες» 
«Εισαγωγή»  
Τα παιδιά 
βρίσκονται όρθια 
σε κύκλο. Κάθε 
παιδί δείχνει την 
ενέργειά του στην 
ομάδα με ένα 
ήχο. Τα υπόλοιπα 
παιδιά 
επαναλαμβάνουν 
τον ήχο μέχρι να 
ακουστούν όλοι 
οι διαφορετικοί 
ήχοι. 
«Έρευνα στη 
γειτονιά μου»  
Τα παιδιά με τις 
ομάδες τους 
ετοιμάζουν 

«Ενεργοί Πολίτες» 
«Εισαγωγή»  
Τα παιδιά 
βρίσκονται όρθια 
σε κύκλο. Κάθε 
παιδί δείχνει την 
ενέργειά του στην 
ομάδα με ένα ήχο. 
Τα υπόλοιπα 
παιδιά 
επαναλαμβάνουν 
τον ήχο μέχρι να 
ακουστούν όλοι οι 
διαφορετικοί ήχοι. 
«Έρευνα στη 
γειτονιά μου»  
Τα παιδιά με τις 
ομάδες τους 
ετοιμάζουν 
ερωτήσεις για 
γονείς, 

 



αφίσας με τις δράσεις των 
κοινωνικών οργανώσεων. 

ερωτήσεις για 
γονείς, 
καταστηματάρχες 
προκειμένου να 
καταγράψουν 
άτομα οι ομάδες 
ανθρώπων 
που 
αντιμετωπίζουν 
προβλήματα: 
άνεργοι, άτομα 
τρίτης ηλικίας 
κ.α. στην περιοχή 
τους. 
Στη σχολική 
αίθουσα, κάθε 
ομάδα 
παρουσιάζει στην 
ολομέλεια τα 
αποτελέσματα 
στις άλλες. Μετά 
την επεξεργασία 
των στοιχείων της 
έρευνας, 
καταγράφονται οι 
τρόποι με τους 
οποίους μπορούν 
να βοηθήσουν 
και τα ίδια ώστε 
να γίνει καλύτερη 
η ζωή αυτών. 
 

καταστηματάρχες 
προκειμένου να 
καταγράψουν 
άτομα οι ομάδες 
ανθρώπων 
που 
αντιμετωπίζουν 
προβλήματα: 
άνεργοι, άτομα 
τρίτης ηλικίας κ.α. 
στην περιοχή τους. 
Στη σχολική 
αίθουσα, κάθε 
ομάδα παρουσιάζει 
στην ολομέλεια τα 
αποτελέσματα στις 
άλλες. Μετά την 
επεξεργασία των 
στοιχείων της 
έρευνας, 
καταγράφονται οι 
τρόποι με τους 
οποίους μπορούν 
να βοηθήσουν και 
τα ίδια ώστε να 
γίνει καλύτερη η 
ζωή αυτών. 
 

Σκέψεις ειρήνης, 
σκέψεις 
πολέμου… 

Απολογισμός - 
Ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης 

 
«Τραγούδι λέω δυνατά ν’ 
ακούσουν όλα τα 
παιδιά…» 
Παρουσίαση της χάρτας 
των δικαιωμάτων του 
παιδιού. Τα παιδιά 
εικονογραφούν ένα  
δικαίωμα δημιουργώντας 
έκθεση. 

Καλλιτεχνική 
προσέγγιση:  
Δημιουργία αφίσας για 
την προστασία των 
ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. 
 

«Ας κάνουμε τη 
διαφορά» 
«Εισαγωγή»  
Κάθε παιδί από τη 
θέση του στον 
κύκλο μοιράζεται 
μια λέξη που την 
σχετίζει με τα 
θέματα των 
Εργαστηρίων του 

«Ας κάνουμε τη 
διαφορά» 
«Εισαγωγή»  
Κάθε παιδί από τη 
θέση του στον 
κύκλο μοιράζεται 
μια λέξη που την 
σχετίζει με τα 
θέματα των 
Εργαστηρίων του 

 



Δημιουργία προσευχής 
για τα παιδιά του κόσμου. 
Εκμάθηση του τραγουδιού 
«Ο παλιάτσος» από το 
Χάρτινο καράβι. 
 

προγράμματος. 
Οι λέξεις 
γράφονται στον 
πίνακα και 
παραμένουν για 
να μπορούν να τις 
βλέπουν όλοι/ες. 
«Αφίσα: Η 
κοινωνία κι εγώ »  
Κάθε ομάδα 
δημιουργεί αφίσα 
με θέμα «Η 
κοινωνία κι εγώ» 
χρησιμοποιώντας 
λέξεις, ζωγραφιές 
και εικόνες. Στο 
τέλος όλες οι 
αφίσες 
παρουσιάζονται 
στην ολομέλεια. 

προγράμματος. Οι 
λέξεις γράφονται 
στον πίνακα και 
παραμένουν για να 
μπορούν να τις 
βλέπουν όλοι/ες. 
«Αφίσα: Η κοινωνία 
κι εγώ »  
Κάθε ομάδα 
δημιουργεί αφίσα 
με θέμα «Η 
κοινωνία κι εγώ» 
χρησιμοποιώντας 
λέξεις, ζωγραφιές 
και εικόνες. Στο 
τέλος όλες οι 
αφίσες 
παρουσιάζονται 
στην ολομέλεια. 

Απολογισμός - 
Ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης 

 «Ας δούμε τι μάθαμε…» 
Αξιολόγηση- 
αναστοχασμός  όλων των 
εργαστηρίων με φύλλο 
αξιολόγησης και 
συζήτηση. 

Απολογισμός - 
Ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης 

Φύλλα εργασίας 
αξιολόγησης και 
αναστοχασμού 

Απολογισμός - 
Ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης 

 

       

       

 


