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Β3. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Ενδιαφέρομαι 
και Ενεργώ-Κοινωνική  Συναίσθηση και Ευθύνη» 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 
σελ. 2 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- 
Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες:  
Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 

Τίτλος/τίτλοι 
προγραμμάτων 
Κοινωνική 
Συναίσθηση και 
Ευθύνη Νοιάζομαι 
και Δρω (Ν&Δ) / 
Ίδρυμα Λαμπράκη 
και Μη 
Κερδοσκοπικό 
Σωματείο Δεσμός 

 

 
Ο δικός μας τίτλος  
 
Εθελοντισμός 

 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου 
Δράσης 
 

Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 
1.Δεξιότητες Μάθησης  
- Κριτική σκέψη (Criticalthinking)  
- Επικοινωνία (Communication)  
- Συνεργασία (Collaboration)  
- Δημιουργικότητα (Creativity) 
2.Δεξιότητες Ζωής 
 - Πολιτειότητα 
- Ενσυναίσθηση και ευαισθησία  
- Προσαρμοστικότητα  
- Ανθεκτικότητα  
- Υπευθυνότητα  
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- Πρωτοβουλία  
- Οργανωτική ικανότητα 
3.MIΤ: Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης 
Γραμματισμός στα μέσα (medialiteracy) 
Τεχνολογικός γραμματισμός  (technologyliteracy) 
Ψηφιακός γραμματισμός (digitalliteracy) 
4. Δεξιότητες του νου  
- Στρατηγική σκέψη  
- Επίλυση προβλημάτων  
- Μελέτη περιπτώσεων (casestudies)  
- Κατασκευές  
- Πλάγια σκέψη 

Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο 
και  την (τις) επιμέρους θεματική (-κες) ενότητα (-τες)   

Το πρόγραμμα συμβάλλει ιδιαίτερα στην 
προετοιμασία του νέου πολίτη, στην κοινωνική 
συμμετοχή του και στον εθελοντισμό. 

Τα παιδιά υιοθετούν ιδέες  για   εργασίες στον 
σχολικό κήπο για να αποκαταστήσουν τις 
καταστροφές  που προκάλεσαν τα έκτακτα καιρικά 
φαινόμενα. 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Προσεγγίζοντας την έννοια του εθελοντισμού 
 

Εργαστήριο 2 Ο εθελοντισμός, ο εθελοντής και τα χαρακτηριστικά 
τους 
 

Εργαστήριο 3  
Στοχευμένες Δραστηριότητες από το Βιβλίο για τον 
μαθητή Νοιάζομαι και Δρω (Ν&Δ) / Ίδρυμα Λαμπράκη 
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και Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός 

Εργαστήριο 4 Συμμετοχή- Δράση-Προσφορά-Φροντίδα 
Δημιουργία παρτεριών-Φύτευση λουλουδιών-
Δεντροφύτευση 
 
 

Εργαστήριο 5  
 Δημιουργία Αφίσας-Το Πριν και το Μετά 
 

Εργαστήριο 6 Καλλωπισμός του σχολικού κήπου 
Ανάληψη καθηκόντων για την διατήρηση του έργου. 
 

Εργαστήριο 7 Αξιολόγηση 
Συζήτηση- Αποτίμηση της δράσης σε σχέση με  τις 
αλλαγές που παρατηρούν μετά την εμπλοκή τους  και 
τα συναισθήματα τους γι' αυτή  τη δράση.   
 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την 
ένταξη όλων των 
μαθητών/τριών 
 

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της ομάδας  δεν 
προβλέπονται προσαρμογές. 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας 

Δήμος  Ανδραβίδας Κυλλήνης 

Σχολική επιτροπή Δήμου Ανδραβίδας –Κυλλήνης 

 
Σύλλογος Γονέων &  Κηδεμόνων 1ου Νηπιαγωγείου 
Ανδραβίδας 
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Τελικά 
προϊόντα που 
παρήχθησαν από 
τους/τις 
μαθητές/τριες  κατά 
τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

Παρτέρια 
 Δεντροφύτευση 
Εξωραϊσμός σχολικού κήπου 

Εκπαιδευτικό υλικό 
και εργαλεία  που 
παρήχθησαν από 
τους/τις  
μαθητές/τριες κατά 
τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

Αφίσα 
Φύλλα Εργασίας 
 

Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός 
πάνω στην 
υλοποίηση 

 
Πετύχαμε την κινητοποίηση των μαθητών /τριών μας 
να αναπτύξουν  υπεύθυνη στάση απέναντι στο 
δημόσιο χώρο, συμβάλλοντας με τις δράσεις τους 
στην διατήρηση και εξωραϊσμό του σχολικού τους 
κήπου σε μια περίοδο πανδημίας που μας στέρησε 
την εμπλοκή σε δράσεις εκτός σχολικού χώρου . 
Συγκεκριμένα, με την αναβάθμιση και συντήρηση  του 
σχολικού κήπου, την ανάρτηση  της δράσης στη 
σελίδα του σχολείου τα παιδιά συνέβαλαν στην  
ανάδειξη  καλών πρακτικών με σημείο αναφοράς τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον. Χάρηκαν και 
μοιράστηκαν στιγμές  δημιουργίας  και είχαν την 
ευκαιρία να εφαρμόσουν νέες ιδέες και  λύσεις. 
 



 
 

ΠΛΑΤΟΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εκδηλώσεις 
διάχυσης και 
Συνολική 
αποτίμηση της 
υλοποίησης της 
υποδράσης  

• Οργανωμένη Έκθεση φωτογραφίας από τις 
φάσεις υλοποίησης του προγράμματος  

• Ψηφιακός  Φάκελος  φωτογραφίας  

• Ατομικός Φάκελος με προσωπικά δείγματα 
εργασιών από την υλοποίηση του 
προγράμματος.  

• Σελίδα του σχολείου  
 
 


