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Θεματικός Κύκλος: Ενδιαφέρομαι και 
ενεργώ- κοινωνική συναίσθηση και 

ευθύνη 
 Επιμέρους Θεματικές  

Ενότητες/Υποενότητες: όλοι ίσοι και 
διαφορετικοί 

Τίτλος/τίτλοι 
προγραμμάτων: Το δάσος 

πηγή ζωής 

Ο δικός μας τίτλος: «όλοι ίσοι και 
διαφορετικοί» 

 

Στόχοι Σχεδίου Δράσης Αναφορά σε:  
 
Α) δεξιότητες που πρόκειται να 
καλλιεργηθούν 

• Δεξιότητες μάθησης: κριτική 
σκέψη, επικοινωνία, 
συνεργασία,δημιουργικότητα  

 

• Δεξιότητες Ζωής: αυτομέριμνα, 
κοινωνικές δεξιότητες, 
ενσυναίσθηση και 
ευαισθησία,προσαρμοστικότητα, 
ανθεκτικότητα,υπευθυνότητα, 
πρωτοβουλία, οργανωτική 
ικανότητα.  

 

• ΜΙΤ: Δεξιότητες της τεχνολογίας 
και της Επιστήμης  

 

• Δεξιότητες του νου: Στρατηγική 
σκέψη, επίλυση προβλημάτων, 
μελέτη περιπτώσεων, 
κατασκευές. 

 
Β) τους στόχους που θέτουμε ως προς τον 
θεματικό κύκλο 
 

• Να μάθουν τα παιδιά όλοι ίσοι και 
διαφορετικοί 



 

 • Να μάθουν να σέβονται τους ανθρώπους 
που τους περιβάλλουν  

• Να γνωρίσουν τον εαυτό τους και του 
συμμαθητές τους 

• Να συνειδητοποιήσουν την 
διαφορετικότητα 

• Να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις 
δεξιότητες τους με την συμμετοχή τους σε 
διάφορες δραστηριότητες 

• Να καλλιεργήσουν την συναίσθηση τους 

 • Να εμπλουτίσουν τον γραπτό και 
προφορικό λόγο τους 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι τα άτομα με 
αναπηρία λειτουργούν ισότιμα στην 
κοινωνία 

• Να τα παρακινήσουμε να λειτουργήσουν 
όπως τα άτομα που έχουν αναπηρία, 
περιγράφοντας τα συναισθήματα τους 
 
Γ) τους στόχους που θέτουμε σε 
συνδυασμό με το πρόγραμμα σπουδών .  
 
Αναφορικά με το ΠΣ του Νηπιαγωγείου η 
συγκεκριμένη θεματική ενότητα υπάγεται 
στην υπάγεται στα ανθρώπινα δικαιόματα, 
στον εθελοντισμό, αλληλοσεβασμό και 
διαφορετικότητα . 
 

• Γλώσσα: Ανάπτυξη προφορικού 
λόγου-εμπλουτισμός λεξιλογίου, 
ανάγνωση βιβλίων σχετικά με το 
όλοι ίσοι και διαφορετικοί 

•  Μαθηματικά: ταύτιση, 
ομαδοποίηση, αντιστοιχία και 
διαίρεση 

•  Μελέτη Περιβάλλοντος: 
Εθελοντισμός, σεβασμός στην 
διαφορετικότητα, αντιμετώπιση 
διακρίσεων και κοινωνική ευθύνη 

• Ιστορία: εμπειρίες  

•  Εικαστικά: ομαδική και ατομική 
ζωγραφική 



•  Χρήση ΤΠΕ: εξοικείωση με τη χρήση 
του Διαδικτύου για άντληση 
πληροφοριών, youtube για προβολή 
βίντεο, ακρόαση τραγουδιών 

Ακολουθία εργαστηρίων  

Εργαστήριο 1 Με τα υλικά της τάξης μας ξεκινήσαμε το 
θέμα μας με ένα πείραμα 

 
 

 
 

 
 

 
 

Εργαστήριο 2 Αναγνωρίζοντας τη Άλφα Βήτα με κλειστά 
μάτια (κώδικας μπράιγ) 

 



 
 

 
 

   
 
 
 

Εργαστήριο 3 Αναγνωρίζοντας το πρώτο γράμμα του 
ονόματος με νοηματική 

     
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
Εργαστήριο 4 Όλοι ίσοι και διαφορετικοί αναγνωρίζουμε 

τις εξωτερικές διαφορές 
      
 

 
 

 



 
 

 
Εργαστήριο 5        

Ομαδοποιήσαμε και μετρήσαμε τα φρούτα 
 

 
 

 
 



 
 

 
Εργαστήριο 6       

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των 
φρούτων (χρώμα , σχήμα) τα βάλαμε στην 
σειρά μετρώντας από το ένα προς το δέκα , 

ανά δύο, ανά τρία κτλ.

 
 

 



 
 

 
Εργαστήριο 7 Τα ολόκληρα τα κάναμε μισά και όλο και 

πιο μικρά και ο καθένας έκανε ένα 
σουβλάκι με φρούτα της επιλογής του

 
 

 
Εργαστήριο 8 Ήρθε η στιγμή να το απολαύσουν! 

 



 

Εργαστήριο 9 Διαβάσαμε παραμύθια και μάθαμε 
τραγούδια με την βοήθεια της τεχνολογίας 

 

• Παραμύθι «ο βάτραχος είναι 
βάτραχος» της Βέλθους Μ. 
 

• «ο τριγωνοψαρούλης» της 
Ηλιοπούλου Β. 

 

• Τραγούδια του 
τριγωνοψαρούλη 

 
Παίξαμε 

• Παιχνίδια από όλο τον κοσμο 

• Παιχνίδια διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας. μαζί και 
διαφορετικοί. Κάντζου 

 
 
 

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

Το υλικό που προτείνεται είναι οπτικό, 
ακουστικό, χειροπιαστό και προσαρμόζεται 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των μαθητών. 
Επίσης, το λογισμικό «όλοι ίσοι και 
διαφορετικοί» που περιλαμβάνεται 
διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από 
την αλληλεπίδραση Η/Υ-μαθητή και 
ανταποκρίνεται στις ικανότητες και στις 
δυνατότητες όλων των νηπίων. 
 
 
 

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

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων 
παρήχθησαν: 

• Φωτογραφικό υλικό (φωτογραφίες 
ελεύθερες από το Διαδίκτυο ως 
εποπτικό υλικό)  

•  Υλικά της τάξης 



Αξιολόγηση - Αναστοχασμός 
πάνω στην υλοποίηση 

Η υλοποίηση του Προγράμματος θεωρείται 
ότι πέτυχε τους στόχους του .Όλα  τα παιδιά 
του τμήματος που συμμετείχαν ,μπόρεσαν 
να αποκομίσουν πλούσιες πληροφορίες και 
να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις γύρω 
από την διαφορετικότητα 

 

 

 


