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Πρόγραμμα Καλλιέργειας 

Δεξιοτήτων 
 

Θεματική Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ – Κοινωνική 
Συναίσθηση & Ευθύνη 

Υποθεματική Ίσοι και Διαφορετικοί 

  

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ  
(που προτείνονται) 

Νήπια Προνήπια 

Τίτλος Ίσοι και Διαφορετικοί 

 

Δεξιότητες στόχευσης 

του εργαστηρίου 

Δεξιότητες Μάθησης: 
Επικοινωνία (Communication), 
 Δεξιότητες Ζωής: 
κοινωνικές δεξιότητες/ ενσυναίσθηση και 
ευαισθησία 
προσαρμοστικότητα 
ανθεκτικότητα 
υπευθυνότητα 
πρωτοβουλία 
Δεξιότητες του νου: 
Στρατηγική σκέψη 
Επίλυση προβλημάτων 
Μελέτη περιπτώσεων 
Κατασκευές 

 

Προσδοκώμενα 

μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Εργαστήριο Δραστηριότητες – (ενδεικτικές) 

Να προετοιμαστούν 

κινητικά 

Να επικοινωνήσουν 

μέσα από 

την κίνηση και μη 

λεκτική 

επικοινωνία 

 

Ας γνωριστούμε -ποιοι 

είμαστε; 

 

1ο εργαστήριο: «Ας γνωριστούμε. Ποιοι 

είμαστε;» 

 

Το εργαστήριο ξεκινά με αισθητικοκινητική 

δράση, παιχνίδια συγκρότησης ομάδας και 

τόνωσης των δεσμών της ομάδας. 
 

 
Να αναπτύξουν τα 

παιδιά μια 

θετική εικόνα για τον 

Είναι όλα γύρω μου 

ίδια ή διαφορετικά;  

2ο εργαστήριο: 

«Είναι όλα γύρω μου ίδια ή διαφορετικά;» 
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εαυτό 

τους. 

Να απαριθμούν θετικές 

ιδιότητες ως χαρακτήρες 

και 

δεξιότητες που έχουν τα 

ίδια, 

Να αναγνωρίζουν τον 

εαυτό 

τους ως άτομο ξεχωριστό 

 

Δραστηριότητα: «Η αρχική μου ιδέα για 
την έννοια της διαφορετικότητας». 
Παρατηρούμε τος εαυτούς μας και τους άλλους 
και εντοπίζουμε κοινά χαρακτηριστικά αλλά και 
διαφορετικά. 

 

Να ακούσουν το 

Παραμύθι με τα 

χρώματα 

Να αναρωτηθούν τι θα 

γινόταν αν όλα ήταν ίδια 

και ασπρόμαυρα. 

Να εκφράσουν τις 

αρχικές τους 

ιδέες μέσα από το 

σχέδιο, την 

προφορική παρουσίαση 

των 

σχεδίων 

Αν όλα ήταν ίδια; 

 

3ο Εργαστήρι: 

Ανάγνωση παραμυθιού: "Το παραμύθι με τα 

χρώματα"  Επεξεργασία παραμυθιού 

που διαπραγματεύεται τη 

Διαφορετικότητα. Συζήτηση στην 

Ολομέλεια. Ζωγραφική του παραμυθιού με 

χρώματα στη μισή σελίδα και χωρίς χρώματα 

στην άλλη μισή. 

 

 
 

Να αναδειχθεί η αξία της 

διαφορετικότητας στη 

ζωή μας. 

Η Αξία της 

Διαφορετικότητας 

4ο Εργαστήρι: 

Ανάγνωση και επεξεργασία του παραμυθιού "Το 

Γαϊτανάκι", ανάλυση, σχολιασμός. 
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Να αναγνωρίσουν τα 

παιδιά ότι 

είναι σημαντικό να 

διαφέρουμε 

μεταξύ μας 

και πως όλοι μπορούμε 

να 

μάθουμε και να 

κερδίσουμε από 

τους άλλους 

Να αναγνωρίσουν την 

αξία της 

διαφορετικής άποψης 

του 

καθενός 

Να υιοθετήσουν θετική 

στάση 

για ανοχή απέναντι στο 

διαφορετικό 

  

Ανάγνωση και επεξεργασία του παραμυθιού 

"ΔΕΝ". Κατασκευή κολλάζ  Χαρταετού με ουρά 

από λέξεις  που μας κάνουν πιο δυνατούς, μας 

ενώνουν και  σηκώνουν τον χαρταετό μας πιο 

ψηλά. 

 

 
 

Ψηφιακό παιχνίδι παζλ Χαρταετών 

 

Να κατανοήσουν την 

έννοια της προσφοράς 

και του εθελοντισμού 

Να γνωρίσουν την 

δύναμη της συνεργασίας 

Να προβληματιστούν για 

τις νέες έννοιες 

Η προσφορά σύμμαχος 

μας   

  

5ο Εργαστήρι Η Πετρόσουπα 

Ανάγνωση και επεξεργασία του παραμυθιού "Η 

Πετρόσουπα" 

Δραματοποίηση του παραμυθιού. 
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Να βιώσουν την έννοια 

του εθελοντισμού 

Να γνωρίσουν από κοντά 

διαφορετικά άτομα 

Να προβληματιστούν 

Να κατανοήσουν την 

αξία της προσφοράς 

Εθελοντική δράση 

  

6ο Εργαστήρι Εθελοντική Δράση 

Συλλογή προϊόντων και προσφορά στον Σύλλογο 

Συζωή. Τα παιδιά παραβρέθηκαν στον σύλλογο 

και μετέφεραν τα ίδια τα προϊόντα, γνώρισαν 

άτομα με ειδικές ανάγκες, προβληματίστηκαν, 

έκαναν ερωτήσεις και αντάλλαξαν απόψεις. 

 

 

 

Αξιολόγηση 

  

Ανατροφοδότηση των γνώσεων μας μέσα 

από φύλλα εργασίας. 

 

6 

7 



 

 
 5 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδέσεις /Βιβλιογραφία 

 
 

 

 

                                                                                

 


