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ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  για τθν 
Ριλοτικι τουσ Εφαρμογι του διδακτικοφ πεδίου Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι. 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του εδαφ. β τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167). 

2. Τισ διατάξεισ του εδαφ. α τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 3, του εδαφ. ε τθσ παραγράφου 11 του 

άρκρου 4, του εδαφ. γ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 5 και του εδαφ. γ τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 24 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τισ διατάξεισ 1 και 2  

του άρκρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Αϋ188) “Ενιαίο Λφκειο, πρόςβαςθ των αποφοίτων ςτθν 

Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ,  αξιολόγθςθ  του εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ”. 

3. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 33 του άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118). 

4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα 

που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Αϋ 98). 

5. Τθν περίπτωςθ β, τθσ παραγράφου 7, του άρκρου 13, του Ρ.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, Τ. Αϋ) «Οργάνωςθ 

και λειτουργία δθμοτικϊν ςχολείων». 

6. Τθν 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινι Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και τθσ Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια 

Βίου Μάκθςθσ  και Κρθςκευμάτων με κζμα: «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων των Υφυπουργϊν του 

Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων». 

7. Τθν ειςιγθςθ  του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, όπωσ αυτι διατυπϊκθκε με τθν αρικμ. 22/2011πράξθ 

του Συντονιςτικοφ Συμβουλίου του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου. 

8. Τθν με αρικμ. 11279/28-7-2010 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – 

Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Ρράξθ». 

9. Τθ με αρικμ. 14647/30-09-2010 Σφμφωνθ Γνϊμθ ΕΥΔ για το ςχζδιο «Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ με ίδια 

μζςα του Ρ.Λ. για το Υποζργο 1 τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Νζο πρόγραμμα 

ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Ρράξθ», με κωδικό MIS 295450. 

10.  Το γεγονόσ ότι δεν ζχει εκδοκεί Υπουργικι Απόφαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 33 του άρκρου 20 

του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118). 

11. Tο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ. 
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Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 

 
Κακορίηουμε τα παρακάτω προγράμματα ςπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
(Δθμοτικό και Γυμνάςιο) του διδακτικοφ πεδίου Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι και ςυγκεκριμζνα των 
μακθςιακϊν αντικειμζνων:  

1. Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι (Δθμοτικό και Γυμνάςιο) 
2. Φυςικι Αγωγι (Δθμοτικό και Γυμνάςιο),  ωσ εξισ: 

 
Διδακτικό αντικείμενο: Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι 

 
Ρρόγραμμα ςπουδϊν Δθμοτικοφ 

 
Διδακτικό μακθςιακό αντικείμενο: Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι 

H «Σχολικι και Κοινωνικι ηωι» (ΣΚΗ) ςυνιςτά μια ςθμαντικι καινοτομία του νζου 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Ρρόκειται για ζνα νζο γνωςτικό αντικείμενο, το οποίο ειςάγεται για 
πρϊτθ φορά ςτο πλαίςιο τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Θ ΣΚΗ δεν αποτελεί «μάκθμα» υπό 
τθ ςυνικθ ζννοια του όρου αλλά τομζα δράςεων και δραςτθριοτιτων βαςιηόμενων ςτθ 
βιωματικι προςζγγιςθ, τθν εργαςία ςε ομάδεσ, τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν αλλά και 
όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

Θ ςθμαντικι επίδραςθ που αςκεί ςτθ ςχολικι επιτυχία και ςτθ μάκθςθ ο 
ςυναιςκθματικόσ και κοινωνικόσ τομζασ ϊκθςε πολλά εκπαιδευτικά ςυςτιματα διεκνϊσ ςτθ 
ςυςτθματικι διδαςκαλία των κοινωνικϊν και ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων των παιδιϊν και 
τθν ζνταξθ τθσ διδαςκαλίασ τουσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα των μακθμάτων, δθμιουργϊντασ 
ζνα αντίςτοιχο "ςυναιςκθματικό αναλυτικό πρόγραμμα" (emotional curriculum). 

Με βάςθ τθν προςζγγιςθ αυτι, το ςχολείο, εκτόσ από ακαδθμαϊκζσ γνϊςεισ, θ ΣΚΗ 
παρζχει δεξιότθτεσ ηωισ, οι οποίεσ –όπωσ ζχει αποδειχκεί από τθ διεκνι και ελλθνικι 
ζρευνα και εμπειρία- όχι μόνο δεν είναι αυτονόθτεσ και αναπτυξιακά προδιαγεγραμμζνεσ 
αλλά μποροφν να «διδάςκονται» με ςυςτθματικό τρόπο ςτο ςχολείο, αποτελϊντασ μζροσ 
του προγράμματοσ ςπουδϊν ι/και διαπνζοντασ όλα τα υπόλοιπα μακθςιακά αντικείμενα. 
Στόχοι αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ κετικισ ανάπτυξθσ των μακθτϊν ςε 
όλουσ τουσ τομείσ, θ ενδυνάμωςθ τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ και ευεξίασ των μελϊν τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ παιδαγωγικισ ςχζςθσ και τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ 
κακϊσ και θ γενικότερθ προςαρμογι των μακθτϊν ςτθ ςχολικι ηωι και ςτο ευρφτερο 
κοινωνικό πλαίςιο. Οι τάξεισ και γενικότερα το ςχολείο μποροφν να γίνουν πλαίςια τα οποία 
λειτουργοφν ωσ κοινότθτεσ όπου ο κακζνασ ςυνεργάηεται, νοιάηεται και φροντίηει τον άλλο. 
Επιπλζον, ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν ευρφτερθ κοινότθτα κακϊσ το 
ςχολείο δεν κεωρείται αποκομμζνο από τθν κοινωνικι ηωι αλλά αποτελεί ηωντανό και 
αναπόςπαςτο κομμάτι του ευρφτερου κοινωνικοφ ςυνόλου, διευκολφνοντασ, ζτςι, τθ 
μετάβαςθ των παιδιϊν από το ςχολείο ςτθν κοινωνία. 

 
Σκοπόσ του ΡΣ 
Οι γενικοί ςκοποί του ΡΣ «Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι» ενςωματϊνουν τισ βαςικζσ αρχζσ 

του Νζου Σχολείου, κακϊσ και τα ςυμπεράςματα τθσ διαβοφλευςθσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ςχετικά με τθ βελτίωςθ των ικανοτιτων για τον 21ο αιϊνα και τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία 
ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ1.  

                                                           
1
 Ανακοίνωςθ τθσ επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων SEC(2008)2177 και Σφςταςθ 2006/962/ΕΚ. 
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, θ «Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι», επιχειρεί να 
ςυμβάλει:  

 ςτθν ολόπλευρθ κετικι ανάπτυξθ των μακθτϊν και ςτθν προαγωγι τθσ ςωματικισ και 
ψυχικισ τουσ υγείασ και ευεξίασ  

 ςτθν καλλιζργεια ικανοτιτων και αξιϊν που είναι απαραίτθτεσ για μια επιτυχθμζνθ ηωι ςτα 
ςφγχρονα κοινωνικά δεδομζνα 

 ςτθν ανάπτυξθ κλίματοσ εποικοδομθτικισ επικοινωνίασ, ςυνεργατικότθτασ, καλϊν ςχζςεων 
ςτθν ομάδα, αποδοχισ και αξιοποίθςθσ τθσ διαφορετικότθτασ, ενκάρρυνςθσ τθσ 
δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  

 ςτθν ανάπτυξθ μιασ διαφορετικισ, ολιςτικισ προςζγγιςθσ τθσ μάκθςθσ με χαρακτθριςτικά 
τθν κριτικι ςκζψθ, τθν ζρευνα, τθν ενεργό ςυμμετοχι και τθν ανάλθψθ προςωπικισ 
ευκφνθσ και δράςθσ των μακθτϊν για τθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ και των μακθςιακϊν 
ςτόχων  

 ςτθν πρόλθψθ φαινομζνων όπωσ θ εγκατάλειψθ του ςχολείου, ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ 
και οι εκδθλϊςεισ βίασ ςτο ςχολικό περιβάλλον 

 ςτθν ενίςχυςθ τθσ αίςκθςθσ τθσ κοινότθτασ ςτο ςχολικό περιβάλλον, θ οποία προάγει τθ 
μάκθςθ και τθ διαςφνδεςθ του ςχολείου με τθ ηωι τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ.  
Μεκοδολογία 

Με δεδομζνο το μεγάλο πλικοσ των κεμάτων και των Ρροςδοκϊμενων Μακθςιακϊν 
Αποτελεςμάτων που απαρτίηουν ζνα ΡΣ που αφορά ςτθν ψυχοκοινωνικι και 
ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ και προςαρμογι των μακθτϊν, ςτθν πιλοτικι εφαρμογι ζχουν 
δομθκεί τα ακόλουκα ζξι Σχζδια Εργαςίασ (Σ.Ε.) για όλεσ τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ ςχολείου 
(βλ. Οδθγό Εκπαιδευτικοφ):  

 Είμαςτε μία ομάδα - Μακαίνουμε τον εαυτό μασ: Το πρϊτο Σ.Ε. αφορά τθ δόμθςθ τθσ 
ομάδασ-τάξθσ και εςτιάηει ςε ηθτιματα που αφοροφν ςτθν εικόνα των μακθτϊν για τον 
εαυτό τουσ όςο και ςτθν εικόνα που ςχθματίηουν οι «ςθμαντικοί άλλοι» για αυτοφσ, με ςτόχο 
τθν ενίςχυςθ τθσ αυτοαντίλθψθσ και τθσ αυτοεκτίμθςισ τουσ.  

 Γινόμαςτε καλφτεροι: Το δεφτερο Σ.Ε. εςτιάηει ςτθν ενίςχυςθ των παιδιϊν ςτθν διαδικαςία 
αξιοποίθςθσ των δυνατοτιτων και αντιμετϊπιςθσ των «αδυναμιϊν» τουσ. Επιπλζον, 
ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ εςωτερικϊν δυνάμεων και ςτρατθγικϊν για τθ διαχείριςθ 
δυςάρεςτων ςυναιςκθμάτων και ςτρεςογόνων καταςτάςεων τθσ κακθμερινισ ηωισ. Τζλοσ, 
δίνει ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ δεξιοτιτων που ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ υγιϊν 
διαπροςωπικϊν ςχζςεων ςε δυαδικό και ομαδικό επίπεδο.  

 Εμείσ και οι άλλοι γφρω μασ: Το ςυγκεκριμζνο Σ.Ε. επικεντρϊνεται ςτισ ςχζςεισ με τουσ 
άλλουσ. Ειδικότερα, ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ, 
τθν αποδοχι των ποικίλων διαςτάςεων τθσ διαφορετικότθτασ, τθ διαχείριςθ των 
ςυγκροφςεων και τθ ςυνειδθτοποίθςθ και προάςπιςθ των προςωπικϊν ορίων ςτο πλαίςιο 
μίασ ομάδασ. Τζλοσ, ςτισ μεγαλφτερεσ τάξεισ δίνει ζμφαςθ ςτισ αξίεσ και διαδικαςίεσ που 
διζπουν τισ ενδοομαδικζσ και διομαδικζσ ςχζςεισ. 

 Διαχειρίηομαι τισ ςυγκροφςεισ μου – Βάηω όρια: Το τζταρτο Σ.Ε. ςτοχεφει ςτθν καλλιζργεια 
δεξιοτιτων για τθ λειτουργικι διαχείριςθ των ςυγκροφςεων των μακθτϊν μεταξφ τουσ. Στο 
δεφτερο θλικιακό κφκλο ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτισ εκδθλϊςεισ βίασ και επικετικότθτασ 
εντόσ και εκτόσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ και ςε μορφζσ λειτουργικισ αντίδραςθσ και 
αναηιτθςθσ βοικειασ ςε ανάλογεσ καταςτάςεισ.   

 Είμαςτε κοινότθτα: Το ςυγκεκριμζνο Σ.Ε. επικεντρϊνεται ςτθν ανάπτυξθ τθσ αίςκθςθσ του 
«ανικειν» ςτθ ςχολικι κοινότθτα, ςτοχεφοντασ ςε δεξιότθτεσ που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ 
τθσ προςωπικισ αίςκθςθσ ευκφνθσ, ςτθ ςυμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων και ςε ςυλλογικζσ 
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δράςεισ τθσ τάξθσ και του ςχολείου. Τζλοσ, ζμφαςθ δίνεται ςτθν αξιοποίθςθ του ελεφκερου 
χρόνου μζςα από δράςεισ που ςυνδζουν το ςχολείο με τθ ηωι τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ.  

 Φροντίηω τον εαυτό μου: Το τελευταίο Σ.Ε. ζχει ωσ ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ των μακθτϊν ςτθ 
λιψθ αποφάςεων και τθν υιοκζτθςθ ςυμπεριφορϊν που αποβλζπουν ςτθν  προαγωγι τθσ 
ςωματικισ υγείασ και τθσ αςφάλειάσ τουσ. Ειδικότερα, επιχειρείται θ ανάπτυξθ ςτάςεων και 
δεξιοτιτων ςωςτισ διατροφισ, αποφυγισ κινδφνων και ατυχθμάτων, ςωματικισ υγιεινισ και 
αποφυγισ τθσ χριςθσ καπνοφ και αλκοόλ. 
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Α. Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 
Υποενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» 

 
 

Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι:  
Οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ, ςτθ διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, να κατανοοφν βαςικά δομικά ςτοιχεία τθσ επικοινωνίασ, να 

αντιλαμβάνονται τθ λεκτικι και μθ-λεκτικι επικοινωνία και να γνωρίηουν διαςτάςεισ που κάνουν τθν επικοινωνία αποτελεςματικότερθ όπωσ 
είναι θ κατανόθςθ των ρόλων και θ αποδοχι και δεςμευτικι τιρθςθ κανόνων.  

 Για τουσ μακθτζσ ςτισ μεγαλφτερεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ επιςθμαίνονται οι διαφορζσ ςτθν επικοινωνία ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ και 
χρόνουσ, δθλαδι ςε διαφορετικά πλαίςια, θ διαφοροποίθςθ τθσ άμεςθσ, πρόςωπο-με-πρόςωπο επικοινωνίασ από τθν ζμμεςθ- 
διαμεςολαβθμζνθ επικοινωνία, κακϊσ και θ διαπολιτιςμικι επικοινωνία. 

Για τουσ μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ επιδιϊκεται θ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ επικοινωνίασ ςε διαπροςωπικό, διομαδικό 
και πολιτιςμικό επίπεδο και δίνεται ζμφαςθ, ςε επίπεδο κριτικισ και αφθρθμζνθσ ςκζψθσ που αφορά ςτθν εφθβεία, ςτουσ κανόνεσ 
επικοινωνίασ και ςτουσ κοινωνικοφσ ρόλουσ που αναπτφςςονται, κακϊσ και ςτουσ φραγμοφσ επικοινωνίασ που κακιςτοφν τθν επικοινωνία 
δυςλειτουργικι. Τζλοσ, οι μακθτζσ καλοφνται να επεξεργαςτοφν τισ ιδιαιτερότθτεσ και τα νζα ηθτιματα που προκφπτουν κατά τθν 
επικοινωνία ςε εικονικά, δικτυακά περιβάλλοντα και εξοικειϊνονται με τθν ανάγκθ για κακοριςμό του νοιματοσ του μζςου/των μζςων που 
επιλζγουν για επικοινωνία. 
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Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 
Υποενότθτα: ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ, Α’ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ  

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΛΕΚΤΙΚΘ ΚΑΙ ΜΘ ΛΕΚΤΙΚΘ 
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΡΜΑ: 1, 2, 3, 4, 5 
,πϊσ επικοινωνϊ με τουσ άλλουσ με 
λόγια- 
,πϊσ επικοινωνϊ χωρίσ λόγια, δθλ. με 
το ςϊμα μου, με εκφράςεισ του 
προςϊπου,  χειρονομίεσ- 
,πϊσ ςυνδυάηω το ςϊμα μου και τα 
λόγια μου όταν κζλω να 
επικοινωνιςω με τουσ άλλουσ- 
,πϊσ μπορϊ να πω το ίδιο μινυμα με 
πολλοφσ τρόπουσ, ςτο ςπίτι, ςτθν τάξθ 
μου, ςτουσ φίλουσ μου-  
ΡΜΑ 6 
,πϊσ επικοινωνϊ με το τθλζφωνο, με 
το fax, με τα ςιματα ςτο δρόμο- 
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ  
ΡΜΑ: 7 
,βρίςκω ποιοσ ςτζλνει ζνα μινυμα και 
ςε ποιον- 
,βρίςκω τι «λζει» το μινυμα- 
ΡΜΑ:8 
,παρακολουκϊ το αποτζλεςμα τθσ 
επικοινωνίασ δθλ τι απαντάει ο 
δζκτθσ, πόςο ςωςτά καταλαβαίνει ο 
ζνασ τι λζει ο άλλοσ κλπ-  
ΡΜΑ: 9 
,μακαίνω να «ςτζλνω» κακαρά το δικό 

Οι μακθτζσ/τριεσ να μποροφν: 
1. Να κατανοοφν τα κακθμερινά 
λεκτικά και μθ λεκτικά 
μθνφματα  όπωσ είναι ο 
χαιρετιςμόσ, θ άρνθςθ, θ 
κατάφαςθ, το αίτθμα για 
ςυνομιλία, θ επιβράβευςθ, θ 
ενκάρρυνςθ, μζςα ςτθν 
οικογζνεια και ςτθν τάξθ. 
2. Να αναγνωρίηουν βαςικά 
κανάλια τθσ μθ-λεκτικισ 
επικοινωνίασ 
3. Να χρθςιμοποιοφν το ςϊμα 
τουσ για να επικοινωνιςουν με 
μθ λεκτικό τρόπο δθλ. με τισ 
εκφράςεισ του προςϊπου, το 
βλζμμα, τθ ςτάςθ και τισ 
κινιςεισ του ςϊματοσ.  
4. Να ςυνδυάςουν λεκτικοφσ και 
μθ λεκτικοφσ τρόπουσ για να 
μεταδϊςουν ζνα μινυμα.  
5. Να αναγνωρίηουν ότι οι 
άνκρωποι μποροφν να 
επικοινωνοφν με περιςςότερουσ 
από ζναν τρόπουσ. 
6. Να αναγνωρίηουν και να 
αξιοποιοφν τα διαφορετικά 
μζςα επικοινωνίασ (τθλζφωνο,  
Θ/Υ,  βαςικά οδικά ςιματα) 
7. Να αναγνωρίηουν τα 

ΡΜΑ 2, 3 
 Ραιχνίδι χωρίσ λόγια: Ο εκπαιδευτικόσ προβάλλει 
απόςπαςμα από μια ταινία του βωβοφ 
κινθματογράφου και ηθτά από τα παιδιά να 
περιγράψουν το νόθμα. Θ τάξθ καταλιγει ςτο 
ςυμπζραςμα πωσ μποροφμε να επικοινωνοφμε και 
χωρίσ λόγια. Οι μακθτζσ αναηθτοφν παραδείγματα από 
τθν κακθμερινι ηωι και ςε ομάδεσ αναπαριςτοφν τουσ 
ςωματικοφσ διαλόγουσ.  
ΡΜΑ 4, 5 
Οι μακθτζσ μακαίνουν τθ ςθμαςία του ςυνδυαςμοφ 
των λεκτικϊν και μθ-λεκτικϊν μθνυμάτων τθσ 
κακθμερινισ ηωισ π.χ. βαςικοφσ χαιρετιςμοφσ με λόγια 
και χειρονομίεσ, χειρονομίεσ άρνθςθσ και κατάφαςθσ, 
ενκάρρυνςθσ, επιβράβευςθσ και επαίνου, 
ςυμβολιςμοφσ τθσ νίκθσ χωρίσ λόγια ι τθσ επιτυχίασ 
κλπ. 
ΡΜΑ: 7, 8 
Το γαϊτανάκι τθσ επικοινωνίασ: Ο εκπαιδευτικόσ 
προβάλλει ζνα μικρό απόςπαςμα (πχ 1 λεπτοφ) από 
μια ταινία πχ με κινοφμενα ςχζδια ι αςτερίξ κλπ και 
ηθτά από τουσ μακθτζσ να βρουν : 

 ποιοσ «παίρνει μζροσ» ςε αυτό, ποφ και πότε 
ςυμβαίνει, δθλ να βρουν τουσ ιρωεσ τθσ ιςτορίασ  

 να βρουν όςο γίνεται πιο πολλά από τα λεκτικά και 
από τα μθ λεκτικά μθνφματα που ανταλλάςςονται  

 Ρότε επικοινωνοφν οι ιρωεσ ικανοποιθτικά, με 
ςαφινεια και πότε όχι (παρεξθγιςεισ, ίςωσ 
παρερμθνείεσ).   

 Για ΡΜΑ 2, 3 
DVD με ταινία, Θ/Υ 
projector και 
οκόνθ προβολισ 
 
Ραντομίμα 
μακθτϊν και 
εκπαιδευτικοφ 
 
 
Για ΡΜΑ 4, 5 
Κολλάη με ςυλλογι 
από εικόνεσ που 
δείχνουν 
χειρονομίεσ, 
εκφράςεισ 
προςϊπου, 
ςυμβολικζσ 
εκφράςεισ ι 
χειρονομίεσ 
 
Για ΡΜΑ 7, 8 

 DVD με ταινίεσ 

 Θ/Υ  

 Projector και 
οκόνθ προβολισ 
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μου μινυμα ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο, 
ςτθν παρζα μου-  
ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΡΟΔΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΤΘΩ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΡΜΑ: 10 
,βρίςκω κανόνεσ που ιςχφουν ςτθν 
επικοινωνία μζςα ςτθν τάξθ, τθν 
οικογζνεια, τθν παρζα, τθν 
πολυκατοικία-  
ΡΜΑ: 11 
,δθμιουργϊ απλοφσ κανόνεσ 
επικοινωνίασ για να επικοινωνϊ 
καλφτερα ςτθν τάξθ, τθν οικογζνεια, 
τθν παρζα, τθν πολυκατοικία -  

  
ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕΣΑ 
ΑΡΟ ΟΛΟΥΣ 
ΡΜΑ: 12 
,βρίςκω ρόλουσ ςτθν κακθμερινι ηωι, 
π.χ. μακθτισ, αρχθγόσ τθσ ομάδασ, 
αδελφόσ- 
ΡΜΑ: 13 
,πϊσ επικοινωνϊ με τουσ άλλουσ μζςα 
από τον κοινωνικό ρόλο μου-  

μθνφματα που ανταλλάςςονται  
8. Να αναγνωρίηουν τισ 
ςυνζπειεσ ενόσ μθνφματοσ 
(επανατροφοδότθςθ τθσ 
επικοινωνίασ - feedback).  
9. Να επικοινωνοφν με 
ςαφινεια και κακαρότθτα ζνα 
απλό μινυμα.  
10. Να αναγνωρίηουν τθν 
φπαρξθ κανόνων ςτθν 
επικοινωνία 
11. Να διατυπϊνουν 
ςτοιχειϊδεισ κανόνεσ 
επικοινωνίασ 
12. Να αναγνωρίηουν βαςικοφσ 
κοινωνικοφσ ρόλουσ ςτο άμεςο 
περιβάλλον τουσ  
13. Να αναγνωρίηουν ότι οι 
κοινωνικοί ρόλοι (γονιόσ, 
δάςκαλοσ, μακθτισ, αδελφόσ) 
επθρεάηουν τον τρόπο που 
επικοινωνοφν οι άνκρωποι.  

ΡΜΑ: 10, 11 
Το καπζλο των κανόνων: Ο εκπαιδευτικόσ κρατά ζνα 
καπζλο και ηθτά από τουσ μακθτζσ να ρίξουν μζςα ο 
κακζνασ ι ανά ομάδεσ ζνα χαρτάκι που κα αναφζρει 
με λόγια ι με ηωγραφιά ζνα πράγμα/μια ιδζα/μια 
κατάςταςθ για το πϊσ κα ηοφμε μαηί καλφτερα μζςα 
ςτθν τάξθ και ζνα άλλο για το τι δεν μασ αρζςει να 
ςυμβαίνει μζςα ςτθν τάξθ. Το υλικό μετατρζπεται από 
τθν ομάδα τθσ τάξθσ ςε κανόνεσ διατυπωμζνουσ με 
κετικό τρόπο και γίνεται κολάη από ηωγραφιζσ ι από 
κείμενο ςτουσ τοίχουσ τθσ τάξθσ.  
ΡΜΑ: 12, 13 
Ζνα ςενάριο που προςομοιϊνεται με παιχνίδι ρόλων 
ςε ηευγάρια με το δάςκαλο και ζνα μακθτι/μία 
μακιτρια, ςε ποικιλία ρόλων μεταξφ ενιλικα και 
παιδιοφ, ςτθν οικογζνεια (άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ-
παιδί), ςτθν τάξθ (εκπαιδευτικόσ-μακθτισ), ςτθν παρζα 
που παίηει, ςε γείτονεσ που ςυναντϊνται ςτο αςανςζρ 
ι ςτθν πλατεία τθσ γειτονιάσ. 

 
 
 
 
 

Για ΡΜΑ: 10, 11 
Χαρτί, καπζλο, 
ξυλομπογιζσ, 
χαρτόνι. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΛΕΚΤΙΚΘ ΚΑΙ ΜΘ- ΛΕΚΤΙΚΘ 
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΡΜΑ: 1 
,πϊσ επικοινωνϊ  με τουσ άλλουσ με 
λόγια και πϊσ χωρίσ λόγια, δθλ. με το 
ςϊμα μου, με εκφράςεισ του 
προςϊπου,  με χειρονομίεσ- 
ΡΜΑ: 2 
,πϊσ ςυνδυάηω το ςϊμα μου και τα 
λόγια μου όταν κζλω να επικοινωνιςω 
με τουσ άλλουσ- 
ΡΜΑ: 3 
,πϊσ μπορϊ να πω το ίδιο μινυμα με 
πολλοφσ τρόπουσ, ςτο ςπίτι, ςτθν τάξθ, 
ςτουσ φίλουσ μου- 
,πϊσ επικοινωνοφν οι άνκρωποι ςε 
άλλουσ τόπουσ τθσ γθσ-  
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΑΛΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ 
ΡΜΑ: 4 
,μακαίνω να λζω τθ γνϊμθ μου ακόμα 
κι αν δεν ςυμφωνοφν μ’ αυτιν οι 
περιςςότεροι- 
ΡΜΑ: 5, 6 
,πϊσ ακοφω τον άλλον: ςζβομαι τθ 
γνϊμθ του, προςπακϊ να καταλάβω 
πϊσ ςκζπτεται, πϊσ νιϊκει -μπαίνω 
ςτθ κζςθ του- 
ΡΜΑ: 7 
,καταλαβαίνω τι κζλω και μπορϊ, 

Οι μακθτζσ/τριεσ να μποροφν: 
1. Να αναγνωρίηουν πιο ςφνκετα 
κανάλια μθ-λεκτικισ επικοινωνίασ  
2. Να εμπλουτίςουν τουσ τρόπουσ που 
μποροφν να επικοινωνιςουν με μθ 
λεκτικό τρόπο δθλ. με τισ εκφράςεισ του 
προςϊπου, το βλζμμα, τθ ςτάςθ και τισ 
κινιςεισ του ςϊματοσ, τθ ςωματικι 
επαφι-άγγιγμα  
3.Να κατανοοφν τθ ςθμαςία πιο 
πολφπλοκων κακθμερινϊν λεκτικϊν και 
μθ λεκτικϊν μθνυμάτων και το 
ςυνδυαςμό τουσ, π.χ. άρνθςθ για 
ςυνζχιςθ τθσ ςυηιτθςθσ ι αίτθμα για 
ζναρξθ νζασ ςυνομιλίασ, μζςα ςτθν 
οικογζνεια, ςτθν τάξθ, ςε διαφορετικζσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ και ςε 
διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ.  
4.Να διατυπϊνουν μια προςωπικι κζςθ 
και να τθν υποςτθρίηουν, ακόμα κι αν 
δεν είναι ςε ςυμφωνία με τθν 
«επικρατζςτερθ» άποψθ τθσ ομάδασ  
5.Να αναγνωρίηουν ότι οι άνκρωποι 
μποροφν να ζχουν διαφορετικζσ 
απόψεισ/κζςεισ για το ίδιο κζμα και να 
τισ ςζβονται όλεσ ακόμα κι αν είναι 
αντίκετεσ από τθ δικι τουσ. 
6.Να προςπακοφν να κατανοοφν τθν 
«άλλθ» άποψθ όταν είναι διαφορετικι, 
προςπακϊντασ να μπουν ςτθ κζςθ του 

ΡΜΑ 1, 2 
Ραιχνίδια χωρίσ λόγια: 
Οι μακθτζσ ανακαλφπτουν τθ ςθμαςία των μθ 
λεκτικϊν μθνυμάτων τθσ ευρφτερθσ κοινωνικισ 
ηωισ (χαιρετιςμοί διαφόρων ειδϊν, χαιρετιςμοί 
εκνϊν, ςυμβολιςμοί  κλπ) 
Ο εκπαιδευτικόσ προβάλλει απόςπαςμα από μια 
ταινία του βωβοφ κινθματογράφου και ηθτά από τα 
παιδιά να περιγράψουν το νόθμα. Θ τάξθ καταλιγει 
ςτο ςυμπζραςμα πωσ μποροφμε να επικοινωνοφμε 
χωρίσ λόγια. Οι μακθτζσ αναηθτοφν παραδείγματα 
από τθν κακθμερινι ηωι και ςε ομάδεσ 
αναπαριςτοφν τθν ιςτορία μόνο με παντομίμα.  
ΡΜΑ 3  
Οι μακθτζσ μακαίνουν τθ ςθμαςία του ςυνδυαςμοφ 
των λεκτικϊν και μθ-λεκτικϊν μθνυμάτων τθσ 
κακθμερινισ ηωισ ςτθ δικι μασ χϊρα και ςε άλλεσ, 
μζςα από video, προβολι φωτογραφικοφ υλικοφ και 
παρουςιάςεισ. 
ΡΜΑ 4, 5 
Σε μια ιςτορία-ςενάριο με ζνα δίλθμμα, οι μακθτζσ 
διατυπϊνουν τθ δικι τουσ γνϊμθ για ζνα από τα 
δφο ςκζλθ του διλιμματοσ  
ΡΜΑ 5, 6, 7  
Άςκθςθ ςτο παιχνίδι «πϊσ μπορεί με βλζπουν οι 
άλλοι» ςυγκριτικά με το «πϊσ βλζπω εγϊ τον εαυτό 
μου» με κείμενο που ηθτείται να γράψουν οι 
μακθτζσ ι με ηωγραφιά  
Οι μακθτζσ γράφουν γράμμα ςε κάποιον/κάποια 
που δεν γνωρίηουν καλά διατυπϊνοντασ τθν 

 Για ΡΜΑ 1 
DVD με ταινία, 
Θ/Υ projector και 
οκόνθ προβολισ 
 
Για ΡΜΑ 1, 2 
Ραντομίμα 
μακθτϊν και 
εκπαιδευτικοφ 
 
 
Για ΡΜΑ 3, 4  
 

 Χαρτί 

 Μαρκαδόροι, 
χρϊματα 

 Ψθφιακι 
φωτ.μθχανι 

 Εκτυπωτισ 

 Κάμερα 

 Θ/Υ 
 
 
 Για ΡΜΑ 5, 6  
 

 Χαρτί  

 Μολφβι 

 Ξυλομπογιζσ 
ι μαρκαδόροι 
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διατθρϊ τθ δικι μου γνϊμθ και 
ςυνειδθτά «δζχομαι» ι «αρνοφμαι»-  
ΔΙΑΜΟΦΩΝΩ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ 
ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ΝΑ  ΤΟΥΣ ΤΘΩ 
ΡΜΑ: 8,10 
,τι πρζπει να κάνω για να επικοινωνϊ 
καλφτερα μζςα ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο, 
ςτο γιπεδο, ςτθν αγορά?- 
ΡΜΑ: 9,10 
,τι πρζπει να κάνω για να επικοινωνϊ 
καλφτερα με τουσ φίλουσ μου, με τουσ 
γονείσ μου, με το δάςκαλο μου?-  
ΡΜΑ: 10,11 
,δθμιουργϊ κανόνεσ επικοινωνίασ για 
να επικοινωνϊ καλφτερα ςε κάκε 
ςυγκεκριμζνο πλαίςιο και δεςμεφομαι 
να τουσ τθρϊ, νιϊκω τθν ευκφνθ.  
 ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕΣΑ 
ΑΡΟ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΑ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΡΜΑ: 12 
,ποιουσ ρόλουσ ζχω ςτθν κακθμερινι 
ηωι μου ςιμερα π.χ. μακθτισ, αρχθγόσ 
τθσ ποδοςφαιρικισ ομάδασ, αδελφόσ- 
,ποιοι ρόλοι μου κα ςταματιςουν να 
ιςχφουν ςτο μζλλον και ποιοι άλλοι κα 
εμφανιςτοφν ςτθ ηωι μου-  
ΡΜΑ: 13 
,ποιουσ κανόνεσ εφαρμόηω ανάλογα με 
το ρόλο μου?- 
ΡΜΑ: 14 
, πϊσ ο ρόλοσ μου με κάνει να 
ςυμπεριφζρομαι?- 
,πϊσ ο ρόλοσ με βοθκά να μπορϊ να 

άλλου.  
7.Να λζνε εμπρόκετα «ναι» και «όχι» 
και να ςτθρίηουν τθ κζςθ τουσ.  
8.Να βρίςκουν και να κατθγοριοποιοφν 
τουσ κανόνεσ επικοινωνίασ ςε οικεία 
περιβάλλοντα, π.χ. ςτθν τάξθ, ςτο 
ςχολείο, ςτο γιπεδο, ςτο ςπίτι, ςτο 
λεωφορείο, ςτθν αγορά, ςτο 
νοςοκομείο, ςτθ γιορτι. 
9. Να βρίςκουν και να κατθγοριοποιοφν 
τουσ κανόνεσ επικοινωνίασ ανάλογα με 
το είδοσ των ςχζςεων (φιλία, ςχζςθ με 
τουσ γονείσ, με το δάςκαλο, με τον 
προπονθτι κλπ) 
10. Να διατυπϊνουν απλοφσ κανόνεσ 
που διευκολφνουν τθν επικοινωνία ςτο 
δικό τουσ περιβάλλον (τάξθ, οικογζνεια, 
δωμάτιο) 
11. Να αςκοφν αυτοζλεγχο και να 
αναλαμβάνουν  τθν προςωπικι ευκφνθ 
για τθν τιρθςθ των κανόνων για τουσ 
οποίουσ ζχουν ςυμφωνιςει ότι 
ιςχφουν. 
12.Να αντιλαμβάνονται τουσ 
διαφορετικοφσ κοινωνικοφσ ρόλουσ που 
όλοι ζχουμε ταυτόχρονα και το πϊσ 
αυτοί οι ςυνδυαςμοί ρόλων αλλάηουν 
ςτθ διάρκεια τθσ ηωισ. 
13. Να αντιλαμβάνονται ότι οι 
κοινωνικοί ρόλοι (πχ γονιόσ, δάςκαλοσ, 
μακθτισ, αδελφόσ) επθρεάηουν τον 
τρόπο που επικοινωνοφν οι άνκρωποι 
και υιοκετοφν κανόνεσ.  
14. Να κατανοοφν ότι οι κανόνεσ και οι 

επικυμία να γίνουν φίλοι κακϊσ και το πϊσ 
καταλαβαίνουν τθ φιλία. Ρρζπει να λθφκεί υπόψθ 
ότι ο αποδζκτθσ του γράμματοσ μπορεί να 
καταλαβαίνει με διαφορετικό τρόπο τθ φιλία. 
 Αντιπαρακζςεισ με κζματα που ευαιςκθτοποιοφν 
και ενδιαφζρουν τα παιδιά (ανιςότθτα ςτθ 
διακζςιμθ τροφι, ςτο νερό, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτο 
παιχνίδι, ςτθν υγεία, κλπ μεταξφ ατόμων, ομάδων, 
λαϊν). Αγϊνεσ επιχειρθματολογίασ για τα κζματα 
αυτά όπου αναπτφςςονται και διατυπϊνονται 
αντικρουόμενεσ απόψεισ για τισ αιτίεσ και τουσ 
τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ. 
ΡΜΑ: 9, 10, 11 
 Σε απόςπαςμα βιβλίου που διαβάηεται ςτθν τάξθ ι 
ςε αποςπάςματα ταινίασ που προβάλλεται, γίνεται 
παρατιρθςθ προτφπων θκικισ ςυμπεριφοράσ  ςε 
επικοινωνιακά ςυμβάντα και ενίςχυςθ των 
μθνυμάτων με αξιολογικό και κανονιςτικό 
περιεχόμενο (κακικοντα, αξίεσ, θκικά ιδεϊδθ και 
αρχζσ). 
ΡΜΑ: 12, 13 
Ρροςομοίωςθ ρόλων μζςα από κεατρικό παιχνίδι. 
Συγγραφι των κειμζνων από τουσ μακθτζσ (πχ Θ 
μζρα ενόσ δαςκάλου, ενόσ προπονθτι, ενόσ 
παπποφ) 
ΡΜΑ: 14 
Σε απόςπαςμα βιβλίου που ζχουν προετοιμάςει από 
το ςπίτι βρίςκουν το πρότυπό τουσ ι τον ιρωα που 
καυμάηουν και ταυτίηονται (ποιοσ είναι, πϊσ 
φαίνεται, τι κάνει, γιατί κα ικελαν να του 
μοιάςουν). Γίνεται ςυηιτθςθ για το πϊσ αυτά τα 
χαρακτθριςτικά και οι ρόλοι που καυμάηουν 
προδιακζτουν τισ δικζσ τουσ ςυμπεριφορζσ.  
ΡΜΑ 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για ΡΜΑ 9, 10, 
11, 12, 13.  
 

 DVD  

 Θ/Υ  

  Projector και 
οκόνθ 
προβολισ 

 Λογοτεχνικά 
βιβλία 
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προβλζψω τθ ςυμπεριφορά των 
ανκρϊπων?- 
ΡΜΑ 15 
,πότε θ επικοινωνία είναι άμεςθ 
(πρόςωπο-με- πρόςωπο) και πότε 
ζμμεςθ, διαμεςολαβθμζνθ 
(τθλεφωνικι, θλεκτρονικι, μζςω 
διαδικτφου, μζςω ςυμβόλων ςτο 
δρόμο για τουσ πεηοφσ και τουσ 
οδθγοφσ οχθμάτων, για τουσ επιβάτεσ 
μζςων μαηικισ ςυγκοινωνίασ-μετρό, 
λεωφορείο-  

ρόλοι μασ ρυκμίηουν τθ ςυμπεριφορά 
μασ. 
15. Να αντιλαμβάνονται τθ διαφορά 
ανάμεςα ςτθν άμεςθ και ςτθν ζμμεςθ-
διαμεςολαβθμζνθ επικοινωνία. 
 

Τα ςφμβολα κυκλοφορίασ των πεηϊν και των 
οδθγϊν ποδθλάτων, προβάλλονται ςε φωτογραφικό 
υλικό ςτον υπολογιςτι, και ςυηθτοφνται τα 
επικοινωνιακά μθνφματα που μεταφζρονται ζμμεςα 
ςε πεηοφσ και οδθγοφσ. 
Ο ςυνολικόσ χάρτθσ του μετρό τθσ Ακινασ 
προβάλλεται από υπολογιςτι ςε οκόνθ για το πϊσ 
απεικονίηει όλεσ τισ πικανζσ διαδρομζσ. Ζμφαςθ ςτο 
πϊσ αυτά τα ςφμβολα ενθμερϊνουν ζμμεςα τουσ 
επιβάτεσ για τθ ςυμπεριφορά τουσ ωσ επιβατϊν του 
μετρό.  

 
 

Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 
Υποενότθτα: ΘΕΜΑΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ: «ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΑ ΜΑΣ» 

 
Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι:  

Οι μακθτζσ να α) αναγνωρίηουν και να αποδζχονται τα ευχάριςτα και τα δυςάρεςτα ςυναιςκιματα και να αναλογίηονται πϊσ και πότε 
αυτά δθμιουργοφνται, β) να εκφράηουν τα ςυναιςκιματα με διάφορουσ τρόπουσ ςεβόμενοι τα ςυναιςκιματα των άλλων, γ) να μακαίνουν 
να κατανοοφν τθν οπτικι των άλλων αναγνωρίηοντασ τα ςυναιςκιματά τουσ, και δ) να ςυνδζουν τα ςυναιςκιματα με τθ ςυμπεριφορά τουσ 
και τισ διαφορετικζσ αντιδράςεισ τουσ, ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ των δυςάρεςτων ςυναιςκθμάτων. 

Επιμζρουσ ςτόχοι:  
-*τι/πϊσ νιϊκω, πότε νιϊκω ζτςι+*πϊσ διαφοροποιείται θ διάκεςι μου+*νιϊκω ευχάριςτα και δυςάρεςτα ςυναιςκιματα+*αποδζχομαι τα 
ςυναιςκιματά μου+*πϊσ διαφοροποιείται θ ςυναιςκθματικι διάκεςι μου+ *αντιλαμβάνομαι ότι οι άνκρωποι μπορεί να εκφράηουν ζνα 
ςυναίςκθμα με διαφορετικό τρόπο από εμζνα ι από άλλουσ+ *αναγνωρίηω ότι θ αλλαγι τθσ ζνταςθσ ενόσ ςυναιςκιματοσ επιδρά ςτθν 
αλλαγι τθσ διάκεςθσ, ςτο ςϊμα και γενικότερα ςτθ ςυμπεριφορά μου+*αντιλαμβάνομαι τθ ςθμαςία τοφ να εκφράηω λεκτικά τα 
ςυναιςκιματά μου ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ+*διακρίνω τισ ςυμπεριφορζσ που κάνουν τουσ άλλουσ να χαίρονται , να ςτενοχωροφνται, να 
φοβοφνται+ *διακρίνω τισ ςυμπεριφορζσ που κάνουν τουσ άλλουσ να νιϊκουν ντροπι, κυμό, απόρριψθ+ *διακρίνω τισ ςυμπεριφορζσ που 
κάνουν τουσ άλλουσ  να νιϊκουν άβολα, αμιχανα, ζνοχα, προδομζνοι, απομονωμζνοι+ 
-*ςε τι χρθςιμεφει να μοιράηομαι τα ςυναιςκιματά μου π.χ. ανακουφίηομαι, κατανοϊ και ρυκμίηω καλφτερα τθ ςυμπεριφορά μου, 
επικοινωνϊ καλφτερα+*αναγνωρίηω ότι θ αλλαγι τθσ ζνταςθσ ενόσ ςυναιςκιματοσ επιδρά ςτθν αλλαγι τθσ διάκεςθσ, ςτο ςϊμα και 
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γενικότερα ςτθ ςυμπεριφορά μου κλπ.+*εκφράηω δυςάρεςτα ςυναιςκιματα χωρίσ να πλθγϊνω άλλουσ+*μακαίνω ςτρατθγικζσ ρφκμιςθσ τθσ 
ςυμπεριφοράσ μου όταν νιϊκω δυςάρεςτα ςυναιςκιματα για να θρεμϊ και να ελζγχω τον εαυτό μου+*αποδζχομαι το δυςάρεςτο 
ςυναίςκθμα, ρυκμίηω τθ ςυμπεριφορά μου και τισ πράξεισ μου+  
 -*αναγνωρίηω τα ςυναιςκιματα των άλλων+*αντιλαμβάνομαι ότι οι άνκρωποι μπορεί να εκφράηουν ζνα ςυναίςκθμα με διαφορετικό τρόπο 
από εμζνα ι από άλλουσ+ *μακαίνω να ακοφω τον άλλο και να καταλαβαίνω τι ςκζφτεται και πϊσ νιϊκει+*μπορϊ με τισ πράξεισ μου να κάνω 
τουσ άλλουσ να νιϊκουν καλφτερα+*αναλογίηομαι πϊσ επθρεάηονται οι άλλοι από τα ςυναιςκιματα που εκφράηω+ 

 
 

Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 
Υποενότθτα: «ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΑ ΜΑΣ», Α’ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΑΝΑΓΝΩΙΣΘ-ΕΚΦΑΣΘ-ΑΡΟΔΟΧΘ 
ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΩΝ 
(ΡΜΑ 1.2.3) 
[τι/πϊσ νιϊκω, πότε νιϊκω ζτςι +  
*πϊσ διαφοροποιείται θ διάκεςι 
μου+  
*νιϊκω ευχάριςτα και δυςάρεςτα 
ςυναιςκιματα+ 
*αποδζχομαι  τα ςυναιςκιματά μου+  
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΩΝ 
(ΡΜΑ  4. 5) 
[ςε τι χρθςιμεφει να μοιράηομαι τα 
ςυναιςκιματά μου π.χ 
ανακουφίηομαι, κατανοϊ και 
ρυκμίηω καλφτερα τθ ςυμπεριφορά 
μου, επικοινωνϊ καλφτερα+  
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΘΣΘ 
(ΡΜΑ 6) 
*αναγνωρίηω τα ςυναιςκιματα των 
άλλων+, *αντιλαμβάνομαι ότι οι 

Να μποροφν τα παιδιά:  
1. Να αναγνωρίηουν τα βαςικά 

ςυναιςκιματα  (χαρά, λφπθ,  
καυμαςμόσ, κυμόσ, φόβοσ, ενοχι, 
αδικία κ.ά) 

2. Να αναγνωρίηουν ςυναιςκιματα που 
προκαλοφνται από διαφορετικζσ 
καταςτάςεισ 

3. Να μποροφν να εκφράηουν και να 
αποδζχονται τα  ευχάριςτα  και 
δυςάρεςτα ςυναιςκιματα  

4. Να μποροφν να  αποδζχονται τα 
δυςάρεςτα ςυναιςκιματα ωσ χριςιμα 
και φυςιολογικά  

5. Να μάκουν τα παιδιά για να 
αντιμετωπίηουν τα δυςάρεςτα 
ςυναιςκιματα  

6. Να αναγνωρίηουν τα παιδιά τα 
ςυναιςκιματα των άλλων από τισ 
εκφράςεισ του προςϊπου, τισ 

1. «Ταιριάηω ςυναιςκιματα και πρόςωπα» 
Οι μακθτζσ μζςα από οπτικά ερεκίςματα (π.χ. 
ηωγραφικοφσ πίνακεσ, ςκθνζσ από κινοφμενα 
ςχζδια, μαριονζτεσ) καλοφνται να αναγνωρίςουν τα 
βαςικά ςυναιςκιματα (λφπθ, χαρά, κυμόσ κλπ). Σε 
ζνα δεφτερο επίπεδο ςυνδυάηουν φωνιματα 
(προφορικά) με ςυναιςκιματα και μακαίνουν 
ςταδιακά καινοφριο λεξιλόγιο. *ΡΜΑ: 1, 2+ 
2. «Πεσ μου….τι νιϊκω» 
Ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ μζςα από παντομίμα να 
αναγνωρίςουν  τα ςυναιςκιματα των ςυμμακθτϊν 
τουσ. Κα μποροφςε να ςυμπλθρωκεί θ 
δραςτθριότθτα με κολάη φωτογραφιϊν από 
περιοδικά προςϊπων που εκφράηουν διαφορετικά 
ςυναιςκιματα  ι με πρόςωπα που ηωγραφίηουν τα 
ίδια τα παιδιά. [ΡΜΑ: 1,2,5,6] 
3. «Τι κα κάνω….. με αυτό που νιϊκω» 

Ο εκπαιδευτικόσ με ερζκιςμα ζνα παραμφκι ι 
μία ιςτορία (ακόμα και κουκλοκζατρο) προτρζπει 
τουσ μακθτζσ να αναγνωρίςουν τα ςυναιςκιματα 

1. Εικόνεσ, πίνακεσ 
ηωγραφικισ με 
πρόςωπα που 
εκφράηουν και 
ευχάριςτα και 
δυςάρεςτα 
ςυναιςκιματα, 
ςκθνζσ από ταινίεσ 
που απευκφνονται 
ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
θλικιακι ομάδα 

 
2.  Για το κολάη 

μπορεί να 
χρθςιμοποιθκοφν 
ζντυπα, περιοδικά, 
εικόνεσ. 

 
3. Ραραμφκια 

κλαςςικά 
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Υποενότθτα: «ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΑ ΜΑΣ», Β’ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ  

άνκρωποι μπορεί να εκφράηουν ζνα 
ςυναίςκθμα με διαφορετικό τρόπο 
από εμζνα ι από άλλουσ+ 
*διακρίνω τισ ςυμπεριφορζσ που 
κάνουν τουσ άλλουσ να χαίρονται , 
να ςτενοχωροφνται, να φοβοφνται+ 

χειρονομίεσ, τισ κινιςεισ, τθ ςτάςθ του 
ςϊματοσ και άλλα ςτοιχεία τθσ μθ 
λεκτικισ επικοινωνίασ 

 
       

των θρϊων. Αφοφ εκφραςτοφν τα παιδιά 
επικεντρϊνεται θ ςυηιτθςθ ςτα δυςάρεςτα 
ςυναιςκιματα και τα παιδιά αναφζρουν με ποιουσ 
τρόπουσ μπορεί να ανακουφίηονται τα ίδια τα 
παιδιά όταν τα βιϊνουν αυτά τα ςυναιςκιματα.  
ΡΜΑ: 1,2,3,4,6 

εικονογραφθμζνα, 
ιςτορίεσ, 
κουκλοκζατρο με 
κζμα ζνα 
δυςάρεςτο 
περιςτατικό ςτθν 
τάξθ κ.ά 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΑΝΑΓΝΩΙΣΘ-ΕΚΦΑΣΘ-
ΑΡΟΔΟΧΘ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΩΝ 
(ΡΜΑ 1.2.3) 
*τι/πϊσ νιϊκω, πότε νιϊκω ζτςι+ 
*πϊσ διαφοροποιείται θ διάκεςι 
μου+ *νιϊκω ευχάριςτα και 
δυςάρεςτα ςυναιςκιματα+ 
*αποδζχομαι  τα ςυναιςκιματα 
μου+ [πϊσ διαφοροποιείται θ 
ςυναιςκθματικι διάκεςι μου π.χ. 
θ αγωνία που νιϊκω ςτθν αρχι και 
ςτο τζλοσ ενόσ διαγωνίςματοσ+ 
*αντιλαμβάνομαι ότι οι άνκρωποι 
μπορεί να εκφράηουν ζνα 
ςυναίςκθμα με διαφορετικό τρόπο 
από εμζνα ι από άλλουσ+, 
[αναγνωρίηω ότι θ αλλαγι τθσ 
ζνταςθσ ενόσ ςυναιςκιματοσ 
επιδρά ςτθν αλλαγι τθσ διάκεςθσ, 

1. Να εμπλουτιςτεί το λεξιλόγιο των 
μακθτϊν με ζννοιεσ ευχάριςτων και 
δυςάρεςτων ςυναιςκθμάτων (π.χ. άγχοσ, 
κλίψθ, ενκουςιαςμόσ, απόγνωςθ κ.ά) 
2. Να αναγνωρίηουν τα παιδιά τόςο τα δικά 
τουσ ςυναιςκιματα όςο και τα 
ςυναιςκιματα των άλλων μζςα από τουσ 
διαφορετικοφσ τρόπουσ ζκφραςισ τουσ  
3. Να κατανοοφν τα παιδιά ότι τόςο τα 
ευχάριςτα όςο και τα δυςάρεςτα 
ςυναιςκιματα μποροφν να εκφραςτοφν ςε 
διαφορετικό βακμό ζνταςθσ 
4. Να αςκθκοφν  οι μακθτζσ ςτθν ζκφραςθ 
των δυςάρεςτων  ςυναιςκθμάτων με 
εναλλακτικοφσ και λειτουργικοφσ τρόπουσ 
χωρίσ να πλθγϊνουν τουσ άλλουσ (π.χ. 
είναι επιτρεπτό να κυμϊνω, αλλά 
χρειάηεται να ρυκμίηω τθ ςυμπεριφορά 
μου δθλαδι δε χτυπάω τουσ άλλουσ, 

1. «Αιςκάνομαι…μζςα από τθ μουςικι»  
Οι μακθτζσ ευαιςκθτοποιοφνται μζςα από ζνα 
μουςικό απόςπαςμα κατά προτίμθςθ χωρίσ λόγια 
π.χ. κλαςικι μουςικι και καλοφνται να 
κατονομάςουν το ςυναίςκθμα/ςυναιςκιματα που 
νιϊκουν. Στθ ςυνζχεια ακοφγοντασ το ίδιο μουςικό 
κομμάτι καλοφνται να χρωματίςουν …τα 
ςυναιςκιματά τουσ και να τα αποτυπϊςουν ςε 
ελεφκερθ ηωγραφικι. Συηθτοφμε ςτθν τάξθ τουσ 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ αναδφονται τα ποικίλα 
ςυναιςκιματα και τον προςωπικό τρόπο ζκφραςισ 
τουσ για τον κάκε μακθτι *ΡΜΑ: 1,2,5+. 
 
2. «Καρτζλεσ…ςυναιςκθμάτων» 
Οι μακθτζσ επιλζγουν από ζναν αρικμό καρτελϊν με 
ςυναιςκιματα (ευχάριςτα-δυςάρεςτα)  τθ δικι τουσ 
καρτζλα. Ανάλογα με το ςυναίςκθμα που επιλζγουν 
καλοφνται να αναφζρουν καταςτάςεισ που μπορεί 
να ςυνδζονται τα ςυγκεκριμζνα ςυναιςκιματα (π.χ. 

1. Μουςικά 
κομμάτια, ςφνεργα 
ηωγραφικισ ι 
εναλλακτικά και 
άλλα υλικά τζχνθσ 
π.χ. πθλόσ 
 
2. Αυτοςχζδιεσ 
καρτζλεσ 
ςυναιςκθμάτων που 
μποροφν να 
ςυνοδεφονται από 
τθν εικόνα ενόσ 
προςϊπου που 
εκφράηει το 
ςυγκεκριμζνο 
ςυναίςκθμα. Στο 
τζλοσ τθσ 
δραςτθριότθτασ τα 
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ςτο ςϊμα και γενικότερα ςτθ 
ςυμπεριφορά μου+ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΩΝ 
(ΡΜΑ 4 ) 
[ςε τι χρθςιμεφει να μοιράηομαι τα 
ςυναιςκιματά μου π.χ 
ανακουφίηομαι, κατανοϊ και 
ρυκμίηω καλφτερα τθ 
ςυμπεριφορά μου, επικοινωνϊ 
καλφτερα+, *εκφράηω δυςάρεςτα 
ςυναιςκιματα χωρίσ να πλθγϊνω 
άλλουσ+ 
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΘΣΘ 
(ΡΜΑ 5. 6) 
*αναγνωρίηω τα ςυναιςκιματα 
των άλλων+, *αντιλαμβάνομαι ότι 
οι άνκρωποι μπορεί εκφράηουν 
ζνα ςυναίςκθμα με διαφορετικό 
τρόπο από εμζνα ι από άλλουσ+ 
*Διακρίνω τισ ςυμπεριφορζσ που 
κάνουν τουσ άλλουσ να νιϊκουν 
ντροπι, κυμό, απόρριψθ+ 

προςζχω τον τρόπο που μιλϊ κλπ) 
5. Να κατανοοφν οι μακθτζσ τθν οπτικι 
των άλλων και τα ςυναιςκιματα που 
μποροφν να νιϊκουν ςε ςυγκεκριμζνεσ 
περιςτάςεισ. 
6. Να  αντιλαμβάνονται  οι μακθτζσ ότι ο 
κακζνασ μασ εκφράηει με διαφορετικό 
τρόπο τα ποικίλα ςυναιςκιματα που 
νιϊκει ςε μία κατάςταςθ. Επίςθσ, θ 
ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων ςυνδζεται 
με τον τρόπο που ςυμπεριφερόμαςτε.   
 

θ χαρά ςυνδζεται με τθν κατάςταςθ «με καλεί ζνασ 
ςυμμακθτισ μου ςτο πάρτυ του») Μάλιςτα, οι 
μακθτζσ μποροφν να αναφζρουν δφο περιπτϊςεισ 
όπου ζνιωςαν για παράδειγμα χαροφμενοι και πολφ 
χαροφμενοι, ι αγχωμζνοι και πολφ αγχωμζνοι, 
δθλαδι το ίδιο ςυναίςκθμα ςε διαφορετικό βακμό 
ζνταςθσ. Τζλοσ, μποροφν να ςυηθτιςουν αν 
εντόπιςαν αλλαγζσ ςτο ςϊμα τουσ ανάλογα με τθν 
ζνταςθ του ςυναιςκιματοσ και πϊσ μπορεί να 
επθρζαςε άλλα πρόςωπα. Επιπλζον, μποροφν να 
δουν αν οι ςυμμακθτζσ τουσ μπορεί να ζνιωςαν το 
ίδιο ι διαφορετικό ςυναίςκθμα ςτθν κατάςταςθ 
που εκφράηει ο μακθτισ *ΡΜΑ: 3,4,5,6+ 

 
 

 

πρόςωπα-
ςυναιςκιματα 
μποροφν να 
αναρτθκοφν ςτθν 
τάξθ ςε μορφι ενόσ 
κολάη προκειμζνου 
οι μακθτζσ να 
εμπεδϊςουν τόςο το 
λεξιλόγιο, αλλά και 
να διευκολυνκοφν 
ςτθν αναγνϊριςθ και 
τθν ζκφραςθ των 
ςυναιςκθμάτων τουσ 
ςτθ κακθμερινότθτά 
του ςχολείου 
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Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 
Υποενότθτα: «ΓΝΩΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ» 

 
Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι: θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ προςωπικισ, κοινωνικισ και ιδανικισ ταυτότθτασ, θ ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και θ 
κινθτοποίθςθ που αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ επικυμθτϊν δεξιοτιτων/ικανοτιτων και ςτθν υπζρβαςθ δυςκολιϊν ι αποτυχιϊν. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, τα παιδιά 
-Σκζφτονται, ςυηθτοφν και παρουςιάηουν τον εαυτό τουσ, αναγνωρίηοντασ κφρια ςτοιχεία και διαςτάςεισ τθσ ταυτότθτάσ τουσ.  
-Συνειδθτοποιοφν ότι ανικουν ςε ομάδεσ και ότι ζνα μζροσ του εαυτοφ τουσ κακορίηεται από τθν υπαγωγι τουσ ςε αυτζσ, κάτι που 
ςυνεπάγεται προςωπικι ευκφνθ, οριοκζτθςθ, δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ.   
-Αντιλαμβάνονται/αποδζχονται/αξιοποιοφν τθ μοναδικότθτά τουσ ωσ άτομα κακϊσ και αυτι των άλλων ανκρϊπων. Μακαίνουν να 
αξιολογοφν τον εαυτό τουσ, να κζτουν ςτόχουσ και να υιοκετοφν τρόπουσ αυτοβελτίωςθσ. 
 
Μζςα από όλα τα παραπάνω, ενιςχφουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ, τον αυτοςεβαςμό και τθν αίςκθςθ τθσ προςωπικισ τουσ αξίασ. 
*πϊσ βλζπω τον εαυτό μου, πϊσ πιςτεφω ότι με βλζπουν οι άλλοι, πϊσ κα ικελα να είμαι/γίνω, τι μπορϊ να κάνω τϊρα που παλαιότερα δεν 
μποροφςα+  
*ςε τι μοιάηω, ςε τι διαφζρω με τουσ άλλουσ+ *κάκε άνκρωποσ είναι μοναδικόσ+ 
*ανικω ςε ομάδεσ, πολλά από τα ςτοιχεία που με χαρακτθρίηουν προζρχονται από τθν οικογζνειά μου, ι/και τισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ ανικω, 
ζνα μζροσ του εαυτοφ μου κακορίηεται από τισ ομάδεσ μου, ςτισ ομάδεσ ζχω δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ, αποδζχομαι τθ διαφορετικότθτα+  
*Αξίηω, ζχω κετικά ςτοιχεία , αξιοποιϊ τισ δυνατότθτζσ μου,  αποκτϊ γνϊςεισ και προςπακϊ να βελτιϊνομαι  ςε κζματα  που μου αρζςουν, 
αναγνωρίηω δυνατότθτεσ και  αδυναμίεσ μου (δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ, ςτοιχεία του χαρακτιρα) , αναγνωρίηω βαςικζσ επικυμίεσ, ανάγκεσ, 
προτιμιςεισ , ενδιαφζροντά μου, προςπακϊ να αντιμετωπίηω τισ αδυναμίεσ μου και να γίνομαι καλφτεροσ, αναλαμβάνω πρωτοβουλίεσ ςτθν 
τάξθ, αποκτϊ κοινωνικι υπευκυνότθτα, ςυμμετζχω ςε δραςτθριότθτεσ που μου αρζςουν, ςυνειδθτοποιϊ τι κα μπορϊ να κάνω ςτο μζλλον 
που τϊρα δεν μπορϊ, ποιοι και πϊσ με επθρεάηουν κετικά ι/και αρνθτικά+ 
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Θεματικι Ενότθτα: Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 
Υποενότθτα: «ΓΝΩΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ», Αϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΡΟΣΩΡΙΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ 
*πϊσ βλζπω τον εαυτό μου+ 
*ςε τι μοιάηω, ςε τι διαφζρω με 
τουσ άλλουσ+ 
*κάκε άνκρωποσ είναι μοναδικόσ+ 
*τι μπορϊ να κάνω τϊρα που 
παλαιότερα δεν μποροφςα+ 
ΡΜΑ: 1, 2, 3, 4 
ΙΔΑΝΙΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ 
*πϊσ  κα ικελα  να είμαι+ 
ΡΜΑ: 5 
ΔΘΜΟΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 
*πϊσ πιςτεφω ότι με βλζπουν οι 
άλλοι+ 
ΡΜΑ: 6 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ-ΥΡΑΓΩΓΘ 
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 
*ανικω ςε ομάδεσ, π.χ. οικογζνεια, 
ςχολείο, παρζα, ακλθτικόσ 
ςφλλογοσ κλπ,+ 
*πολλά από τα ςτοιχεία που με 
χαρακτθρίηουν προζρχονται από 
τθν οικογζνειά μου ι /και τισ 
ομάδεσ ςτισ οποίεσ ανικω+ 
* αποδζχομαι τθ διαφορετικότθτα+ 
*ςτισ  ομάδεσ  ζχω δικαιϊματα και 
υποχρεϊςεισ+ 
ΡΜΑ: 7, 8 , 9 

1. Να περιγράφουν τθν εξωτερικι τουσ 
εμφάνιςθ. 
2. Να αναγνωρίηουν βαςικζσ επικυμίεσ, 
ανάγκεσ, προτιμιςεισ, ενδιαφζροντα. 
3. Να αναγνωρίηουν ςτοιχεία τουσ που μζνουν 
ςτακερά ι εξελίςςονται κετικά ςτο χρόνο. 
4. Να αναγνωρίηουν  ομοιότθτεσ και διαφορζσ 
με τουσ άλλουσ και ότι κάκε άνκρωποσ είναι 
ξεχωριςτόσ και μοναδικόσ  
5. Να αναγνωρίηουν ςτοιχεία που κα ικελαν 
να αποκτιςουν, να αλλάξουν ι να βελτιϊςουν 
ςτον εαυτό τουσ. 
6. Να αναγνωρίηουν τθν άποψθ των άλλων για 
εκείνα 
7. Να αναγνωρίηουν διάφορα είδθ ομάδων 
(ςχολικζσ, ακλθτικζσ, εργαςιακζσ, 
επαγγελματικζσ, φιλικζσ κλπ) ςτισ οποίεσ 
ανικουν. 
8. Να αναγνωρίηουν ότι ζνα μζροσ του εαυτοφ 
μασ κακορίηεται από το οικογενειακό και 
κοινωνικό μασ περιβάλλον. 
9. Να αναγνωρίηουν βαςικοφσ κανόνεσ,  
δικαιϊματα και  υποχρεϊςεισ τουσ ςτο πλαίςιο 
τθσ τάξθσ τουσ και τθσ οικογζνειάσ τουσ και 
βάςει αυτϊν να προςπακοφν να οριοκετοφν 
τον εαυτό και τθ ςυμπεριφορά τουσ. 
10.  Να υιοκετοφν τρόπουσ και ςτρατθγικζσ  
αυτοβελτίωςθσ (π.χ. περιςςότερθ προςπάκεια, 

 (1). «Αυτοπαρουςίαςθ» (προςεγγίηει ΡΜΑ 1, 
2, 4, 5, 6, 10 ) 
Τα παιδιά τθσ τάξθσ κάκονται ςε κφκλο. Δίνουμε 
ςτο πρϊτο παιδί ζνα ςυμβολικό αντικείμενο 
(π.χ. ςκιπτρο, καπζλο, αρκουδάκι). Το παιδί 
αυτό πρζπει να πει λίγα λόγια για τον εαυτό του 
(εξωτερικι εμφάνιςθ, επικυμίεσ, ενδιαφζροντα, 
ικανότθτεσ κ.α.). Μετά δίνει το αντικείμενο ςτο 
επόμενο παιδί κ.ο.κ. Στθ ςυνζχεια ο κφκλοσ 
ξαναρχίηει αλλά το κάκε παιδί πρζπει να πει δυο 
λόγια για το επόμενο ςτθ ςειρά παιδί κ.ο.κ.  
Στθ δραςτθριότθτα αυτι τα παιδιά 
επεξεργάηονται ςυγχρόνωσ τισ διαςτάςεισ 
«είμαι ο εαυτόσ μου» και «ηοφμε μαηί». Στο 
τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ και ανάλογα εάν το 
μάκθμα διαρκζςει μία ι δφο διδακτικζσ ϊρεσ 
ακολουκεί ςυηιτθςθ με τα παιδιά ςχετικά με τα 
ςυναιςκιματα που ζνιωςαν και τισ ςκζψεισ που 
περνοφςαν από το μυαλό τουσ κατά τθ διάρκεια 
τθσ δραςτθριότθτασ.  
2. Ηωγραφίηω τον εαυτό μου.  
Οι μακθτζσ ηωγραφίηουν τον εαυτό τουσ ςε 
χαρτί, χαρτόνια ι άλλο υλικό. Μποροφν 
προθγουμζνωσ να παρατθριςουν τον εαυτό 
τουσ ςε ζναν κακρζφτθ ι ςε μια φωτογραφία 
που ζχουν φζρει από το ςπίτι. Στθ ςυνζχεια 
αναρτοφν τισ ηωγραφιζσ ςε ζναν τοίχο και 
εντοπίηουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ. 

Ζνα ςυμβολικό 
αντικείμενο (π.χ. 
ςκιπτρο, καπζλο, 

αρκουδάκι) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υλικά ηωγραφικισ / 
καταςκευϊν 

(χαρτόνια, ψαλίδια 
κα.) 
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Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 

Υποενότθτα: «ΓΝΩΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ»,  Βϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΘΣΘ: ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘ- 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ/ 
ΑΡΟΤΥΧΙΩΝ-ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
*Αξίηω, ζχω κετικά ςτοιχεία+, 
*αξιοποιϊ τισ δυνατότθτζσ μου,  
αποκτϊ γνϊςεισ και προςπακϊ να 
βελτιϊνομαι  ςε κζματα  που μου 
αρζςουν π.χ.  ηωγραφικι, 
ακλθτιςμόσ, καταςκευζσ, μουςικι 
κλπ ] 
*προςπακϊ να αντιμετωπίηω τισ 
αδυναμίεσ μου, να γίνομαι 
καλφτεροσ+ 
*αναλαμβάνω πρωτοβουλίεσ ςτθν 
τάξθ+ 
*ςυμμετζχω ςε δραςτθριότθτεσ 
που μου αρζςουν+ 
*τι κα μπορϊ να κάνω ςτο μζλλον 
που τϊρα δεν μπορϊ+ 
ΡΜΑ: 5, 10, 11, 12 

εξάςκθςθ, ανάλθψθ ευκφνθσ ςτισ ομάδεσ που 
ανικουν , αναηιτθςθ βοικειασ κλπ) 
11. Να εκφράηουν με αςφάλεια και τθ γνϊμθ, 
τα ςυναιςκιματα και τισ επικυμίεσ τουσ μζςα 
ςτθν ομάδα. 
12. Να αναπτφξουν αίςκθμα προςωπικισ 
αξίασ, αυτοςεβαςμοφ και αυτοεκτίμθςθσ  

(προςεγγίηει ΡΜΑ: 1, 4, 12) 
3. Ο ξεχωριςτόσ μου εαυτόσ.  
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ηευγάρια ι μικρζσ 
ομάδεσ 3-4 ατόμων. Κάκε μακθτισ γράφει 1-2 
κετικά χαρακτθριςτικά για τον εαυτό του αλλά 
και για τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ τθσ ομάδασ 
του. Στο τζλοσ, για κάκε μακθτι 
ςυγκεντρϊνονται οι περιγραφζσ των άλλων 
αλλά και του ίδιου, δθμιουργϊντασ ζτςι το 
ατομικό του προφίλ. 
(προςεγγίηει ΡΜΑ: 1, 4, 6, 11, 12) 
4. Κακρζφτθ κακρεφτάκι μου… Οι μακθτζσ 
ηωγραφίηουν ςε χαρτί ι καταςκευάηουν με 
χαρτόνι ζναν κακρζφτθ «μαγικό», ο οποίοσ 
δείχνει το μζλλον… Εκεί οι μακθτζσ γράφουν (ι 
ηωγραφίηουν) τον εαυτό τουσ όπωσ τον 
φαντάηονται ςτο μζλλον, τι κα ικελαν να 
πετφχουν, να αλλάξουν ι να βελτιϊςουν, ςε 
ποιον κα ικελαν να μοιάηουν ωσ προσ το 
χαρακτιρα, τθ ςυμπεριφορά κ.ά. 
(προςεγγίηει ΡΜΑ: 2, 3, 5, 11, 12) 

 
 

Χαρτιά & μολφβια 
 
 

 
 
 
 
 
 
Υλικά ηωγραφικισ / 

καταςκευϊν 
(χαρτόνια, ψαλίδια 

κα.) 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΡΟΣΩΡΙΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ 
*πϊσ βλζπω τον εαυτό μου+ 
*ςε τι μοιάηω, ςε τι διαφζρω με τουσ 
άλλουσ+ 
*κάκε άνκρωποσ είναι μοναδικόσ+ 

1. Να αναγνωρίηουν δυνατότθτεσ και 
αδυναμίεσ τουσ (δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ, 
ςτοιχεία του χαρακτιρα) κακϊσ και 
βαςικζσ επικυμίεσ, ανάγκεσ, προτιμιςεισ , 
ενδιαφζροντά τουσ 

1. «Αν ιμουν …τι κα ιμουν;» (Ρ.Μ.Α. 1, 2, 4, 8) 
Δίνουμε ςτα παιδιά να ςυμπλθρϊςουν φφλλο 
εργαςίασ με θμιτελείσ προτάςεισ του τφπου 
- Αν ιμουν ηϊο κα ιμουν… 
- Αν ιμουν δζντρο κα ιμουν… 

Φφλλο εργαςίασ με 
προτάςεισ ςε 

θμιτελζσ ςχιμα του 
τφπου «Αν ιμουν... τι 

κα ιμουν» 
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*τι μπορϊ να κάνω τϊρα που 
παλαιότερα δεν μποροφςα+ 
ΡΜΑ: 1, 2 
ΙΔΑΝΙΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ 
*πϊσ  κα ικελα  να είμαι+ 
ΡΜΑ: 3 
ΔΘΜΟΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 
*πϊσ πιςτεφω ότι με βλζπουν οι άλλοι+ 
ΡΜΑ: 4 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ-ΥΡΑΓΩΓΘ ΣΕ 
ΟΜΑΔΕΣ 
* πολλά από τα ςτοιχεία που με 
χαρακτθρίηουν προζρχονται από τθν 
οικογζνεια μου ι/ και τισ ομάδεσ ςτισ 
οποίεσ ανικω+ 
*ςτισ  ομάδεσ ζχω δικαιϊματα και 
υποχρεϊςεισ+ 
ΡΜΑ: 5, 6 
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΘΣΘ: ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘ- 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ 
ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ/ΑΡΟΤΥΧΙΩΝ-
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
*Αξίηω, ζχω κετικά ςτοιχεία+ 
*αξιοποιϊ τισ δυνατότθτζσ μου,  
αποκτϊ γνϊςεισ και προςπακϊ να 
βελτιϊνομαι  ςε κζματα  που μου 
αρζςουν π.χ.  ηωγραφικι, ακλθτιςμόσ, 
καταςκευζσ, μουςικι κλπ+, *προςπακϊ 
να αντιμετωπίηω τισ αδυναμίεσ μου+, 
*αναλαμβάνω πρωτοβουλίεσ ςτθν 
τάξθ+, [ςυμμετζχω ςε δραςτθριότθτεσ 
που μου αρζςουν+ 
ΡΜΑ: 7, 8 

 

2. Να αναγνωρίηουν ςτοιχεία τουσ που 
μζνουν ςτακερά ι εξελίςςονται κετικά ςτο 
χρόνο (ςτον τρόπο που ςκζφτονται και 
νιϊκουν κακϊσ και ςτον τρόπο με τον 
οποίο ςυμπεριφζρονται/επικοινωνοφν 
ςτισ κοινωνικζσ και διαπροςωπικζσ τουσ 
ςχζςεισ). 
3. Να εντοπίηουν ςτοιχεία που κα ικελαν 
να αποκτιςουν/αλλάξουν/ βελτιϊςουν (ςε 
επίπεδο γνωςτικο/μακθςιακό, κοινωνικό, 
διαπροςωπικό). 
4. Να κατανοοφν ότι διαφορετικά άτομα 
μπορεί να μασ βλζπουν με διαφορετικό 
τρόπο ι να βλζπουν διαφορετικζσ πλευρζσ 
του εαυτοφ μασ και να προςπακοφν να 
εξετάηουν κριτικά και αυτοκριτικά  αυτζσ 
τισ απόψεισ των άλλων. 
5. Να αναγνωρίηουν ότι ζνα μζροσ του 
εαυτοφ μασ κακορίηεται από το 
οικογενειακό και κοινωνικό μασ 
περιβάλλον. 
6. Να μποροφν να διεκδικοφν τα 
δικαιϊματά τουσ και να υπεραςπίηονται 
τθν άποψι τουσ χωρίσ να παραβιάηουν τα 
δικαιϊματα των άλλων. 
7. Να αναγνωρίηουν τθν αξία τουσ ωσ 
άτομα εντοπίηοντασ  κετικζσ πλευρζσ  τθσ 
προςωπικότθτάσ τουσ. 
8. Να υιοκετοφν τρόπουσ και ςτρατθγικζσ  
αυτοβελτίωςθσ (π.χ. περιςςότερθ 
προςπάκεια, εξάςκθςθ, ανάλθψθ ευκφνθσ 
ςτισ ομάδεσ που ανικουν , αναηιτθςθ 
βοικειασ κλπ) 
 

- Αν ιμουν άκλθμα κα ιμουν… 
- Αν ιμουν μζςο ςυγκοινωνίασ κα ιμουν… 
- Αν ιμουν τραγοφδι κα ιμουν… 
Αφοφ τα παιδιά ςυμπλθρϊςουν το φφλλο 
εργαςίασ ςυγκεντρϊνουμε τα χαρτιά και 
διαβάηουμε μια –δυο προτάςεισ από το κακζνα. 
Για κάκε πρόταςθ που διαβάηουμε τα παιδιά 
προςπακοφν να υποκζςουν ποιοσ μακθτισ 
περιγράφεται κάκε φορά. 
Στθ ςυνζχεια ςυηθτοφμε με τα παιδιά κζματα 
όπωσ: 
- Ρόςο εφκολο ι δφςκολο είναι να μιλιςουμε για 
τον εαυτό μασ; 
- Ρόςο γνωρίηουμε τον εαυτό μασ; 
- Γιατί είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε τα κετικά 
και τα αρνθτικά μασ; 
- Ρόςο ταιριάηει θ εικόνα που ζχουμε για τον 
εαυτό μασ με αυτι που ζχουν ςθμαντικοί άλλοι 
για εμάσ; 
- Ρϊσ νιϊκουμε και τι ςκεφτόμαςτε όταν οι άλλοι 
ζχουν πολφ διαφορετικι εικόνα για εμάσ από 
εμάσ; 
2. «Είμαςτε μοναδικοί» (Ρ.Μ.Α. 1, 2, 4,  8) 
Ρροβάλλουμε με διαφανοςκόπιο ι 
βιντεοπροβολζα (ι απλά δείχνουμε 
φωτογραφίεσ) χρωματιςτζσ εικόνεσ από, ηϊα, 
θλιοβαςιλζματα, λουλοφδια, πουλιά,  δζντρα, 
κλπ. 
Ηθτοφμε από τα παιδιά να ςυμφωνιςουν ςχετικά 
με τισ ωραιότερεσ ςε κάκε κατθγορία. 
Στθ ςυνζχεια ςυηθτάμε με τα παιδιά: 
- αν ιταν εφκολο να ςυμφωνιςουν ςτισ 
ςυγκρίςεισ και γιατί 
-πϊσ νιϊκουμε όταν μασ ςυγκρίνουν με άλλουσ ι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Διαφανοςκόπιο ι 
Βιντεοπροβολζασ 

-Χρωματιςτζσ 
εικόνεσ από, ηϊα, 
θλιοβαςιλζματα, 

λουλοφδια, πουλιά,  
δζντρα, κλπ+ 
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όταν εμείσ ςυγκρινόμαςτε με άλλουσ με ςυχνό 
αποτζλεςμα να προςπακοφμε να γίνουμε κάτι 
που δεν είμαςτε, και να χάνουμε τθν 
αυτοεκτίμθςι μασ. 
- τθ ςθμαςία τοφ να αναγνωρίηουμε τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά και δυνατότθτεσ του κακζνα. 
 
3. «Δυνατότθτεσ και αδυναμίεσ» (Ρ.Μ.Α. 1, 2, 3, 
7,8) 
Δίνουμε ςε κάκε παιδί μια λευκι κόλλα Α4 και 
ηθτάμε να τθ χωρίςουν κάκετα με μια γραμμι∙ τθ 
μια ςτιλθ τθν ονομάηουν «Οι δυνατότθτζσ μου» 
και τθν άλλθ «Οι αδυναμίεσ μου» και 
ςυμπλθρϊνουν ανάλογα τισ ςτιλεσ αυτζσ. 
Μαηεφουμε τισ κόλλεσ και διαβάηουμε ανϊνυμα 
και τυχαία τισ δυνατότθτεσ και αδυναμίεσ 
διαφόρων παιδιϊν. 
Στθ ςυνζχεια ςυηθτάμε με τα παιδιά: 
-ποια ςτιλθ δυςκολεφτθκαν περιςςότερο να 
ςυμπλθρϊςουν και γιατί 
-ςε ποιεσ ςτιλεσ γράφτθκαν τα περιςςότερα 
χαρακτθριςτικά και πικανζσ ερμθνείεσ. 
- γιατί είναι ςθμαντικό να αναγνωρίηουμε τισ 
δυνατότθτεσ και τισ αδυναμίεσ μασ. 

 
 
 
 
 
 
 

Λευκζσ κόλλεσ Α4 
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Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 
Υποενότθτα: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΗΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΧΟΣ» 

 
Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του άγχουσ και των επιπτϊςεϊν του ςτο ανκρϊπινο ςϊμα, κακϊσ και θ 

ςυνειδθτοποίθςθ τθσ φυςιολογικότθτάσ τουσ, θ αναγνϊριςθ και ο προςδιοριςμόσ των ςυμπεριφορϊν που ςυνικωσ υιοκετοφμε όταν 
ερχόμαςτε αντιμζτωποι με αγχογόνα γεγονότα και θ διαφορετικότθτα ςτον τρόπο που αξιολογοφνται οι καταςτάςεισ από τον κακζνα ωσ 
αγχογόνεσ ι μθ, θ γνωριμία με λειτουργικοφσ τρόπουσ διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςθσ αγχογόνων καταςτάςεων και θ υιοκζτθςι τουσ ςτθν 
κακθμερινότθτά μασ, κακϊσ και θ δυνατότθτα αναγνϊριςθσ και αξιολόγθςθσ καταςτάςεων που απαιτοφν τθν αναηιτθςθ βοικειασ από 
τρίτουσ όταν αυτζσ ξεπερνοφν τα όρια και τισ δυνάμεισ μασ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα οι μακθτζσ: 
-Κατανοοφν τθν ζννοια του άγχουσ και τθσ φυςιολογικότθτάσ του 
-Συνειδθτοποιοφν τθ ςχζςθ του άγχουσ με ςωματικζσ αντιδράςεισ που αποτελοφν ουςιαςτικά αυκόρμθτεσ αντιδράςεισ άμυνασ του 

ςϊματοσ απζναντι ςτο άγχοσ 
-Αξιολογοφν και καταγράφουν το προςωπικό τουσ ρεπερτόριο ςυμπεριφορϊν και αντιδράςεων απζναντι ςε αγχογόνεσ καταςτάςεισ 
-Γνωρίηουν και καλοφνται να γενικεφςουν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ πιο λειτουργικοφσ τρόπουσ διαχείριςθσ του άγχουσ 
-Συνειδθτοποιοφν τθν φπαρξθ καταςτάςεων που για τθν αντιμετϊπιςι τουσ απαιτοφνται δυνατότθτεσ και μζςα τα οποία μπορεί να μθν 

διακζτουμε. 
(Νιϊκω άγχοσ όταν με τιμωροφν, όταν πρζπει να υποςτθρίξω τισ απόψεισ μου ι να μιλιςω μπροςτά ςε πολφ κόςμο, όταν πζφτουν 

δυνατζσ βροντζσ, όταν είμαι μόνοσ μου ςτο ςπίτι…) 
(Πταν νιϊκω άγχοσ με καταλαμβάνει φόβοσ, παγϊνω, ηθτάω πάντα κάποιον να μου δϊςει μια λφςθ…) 
(Κα αντιμετωπίςω καλφτερα το άγχοσ μου εάν ξζρω τι ακριβϊσ ςυμβαίνει, εάν προςπακιςω να θρεμιςω μετρϊντασ μζχρι το δζκα, εάν 

καταλάβω τι ακριβϊσ ςυμβαίνει και δεν βγάηω γριγορα ςυμπεράςματα, εάν είμαι προετοιμαςμζνοσ για μια δφςκολθ εργαςία…) 
(Καλό είναι να ηθτιςω τθ βοικεια κάποιου που γνωρίηει καλφτερα όταν νιϊκω ότι αυτό που αντιμετωπίηω δεν μπορϊ να το λφςω μόνοσ 

μου γιατί απαιτεί δυνάμεισ και δεξιότθτεσ που δεν διακζτω…) 
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Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 
Υποενότθτα:  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΗΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΧΟΣ», ΑϋΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

Θ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ 
Τι είναι άγχοσ; Ρότε νιϊκω άγχοσ; 
Νιϊκουμε όλοι το ίδιο ςε δφςκολεσ 
καταςτάςεισ;) ΡΜΑ 1 
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ 
(Το ςϊμα μασ αντιδρά ςε καταςτάςεισ 
πίεςθσ και φόβου. Είναι φυςιολογικζσ 
οι ςωματικζσ αντιδράςεισ) ΡΜΑ 2 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
(Ρϊσ αντιδροφμε ςε καταςτάςεισ που 
νιϊκουμε ότι ξεπερνοφν τισ δυνάμεισ 
μασ; Δεν αντιμετωπίηουμε όλοι με τον 
ίδιο τρόπο μια αγχογόνο κατάςταςθ. Τι 
μποροφμε να κάνουμε ϊςτε να 
διαχειριςτοφμε με πιο λειτουργικό 
τρόπο μια κατάςταςθ που μασ 
αγχϊνει;) ΡΜΑ 3, 4 
ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΟΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΩΝ 
(Αξιολογοφμε τα μζςα και τισ 
ςυμπεριφορζσ που διακζτουμε, κακϊσ 
και τθν κατάςταςθ που πρζπει να 
διαχειριςτοφμε. Αναηθτοφμε βοικεια 
όταν αυτι ξεπερνάει τισ δυνάμεισ μασ) 
(ΡΜΑ 5) 

1.Να γνωρίςουν οι μακθτζσ  τθν ζννοια 
του άγχουσ / και να μποροφν να 
αναφζρουν καταςτάςεισ που τουσ 
προκαλοφν άγχοσ 
2. Να κατανοιςουν ότι οριςμζνα 
ςυμπτϊματα ςτο ςϊμα, όπωσ πόνοσ ςτο 
ςτομάχι, πονοκζφαλοσ κλπ., 
εμφανίηονται ςε όλουσ όταν βιϊνουν 
καταςτάςεισ άγχουσ 
3.Να μποροφν να αναγνωρίηουν και να 
αναφζρουν τουσ  τρόπουσ που 
υιοκετοφν για να αντιμετωπίςουν 
καταςτάςεισ που  προκαλοφν άγχοσ.  
4. Να μποροφν να αναγνωρίηουν και να 
υιοκετοφν ςυμπεριφορζσ που 
ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ διαχείριςθ 
αγχογόνων καταςτάςεων 
5.Να κατανοιςουν τθ δυνατότθτα 
αναηιτθςθσ βοικειασ όταν νιϊκουν ότι 
οι δυνάμεισ και τα όρια τουσ δεν  τουσ 
επιτρζπουν να αντιμετωπίςουν μια 
αγχογόνο κατάςταςθ 

ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΑΝ… 
Τα παιδιά κάκονται ςε κφκλο και ξεκινάει το πρϊτο 
αναφζροντασ τι τον φοβίηει αρχίηοντασ με τθ φράςθ… 
Φοβάμαι όταν………(ΡΜΑ1) 
ΑΑΑ, ΓΙ’ΑΥΤΟ…! 
Ζχοντασ ςχεδιάςει δυο παιδικά ςϊματα ςε χαρτόνι (ςε 
φυςικό μζγεκοσ), ζνα αγόρι και ζνα κορίτςι, ηθτοφμε από 
τουσ μακθτζσ να υποδείξουν πάνω ςτα χάρτινα ςϊματα 
μζρθ του ςϊματοσ όπου νιϊκουν να επθρεάηονται όταν 
αιςκάνονται άγχοσ. Ο εκπαιδευτικόσ ςθμειϊνει με ζνα 
μαρκαδόρο το μζροσ που κάκε φορά υποδεικνφεται. 
(ΡΜΑ 2) 
ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΛΥΣΕΙΣ 
Διαβάηουμε ςτα παιδιά μζρθ από γνωςτά παραμφκια 
όπου ο ιρωασ είναι αντιμζτωποσ με μια δφςκολθ 
κατάςταςθ. Ηθτοφμε από τα παιδιά να αναφζρουν τι κα 
ζκαναν ςτθ κζςθ του (ΡΜΑ 3) 
ΡΙΟ ΚΑΛΑ ΕΤΣΙ… 
Ραρουςιάηουμε ςτα παιδιά με τθ μορφι εικόνων μια 
κατάςταςθ όπου κα πρζπει να αναφζρουν λφςεισ που κα 
είναι λειτουργικζσ. Ρου κα μπορζςουν, δθλ. να 
βοθκιςουν τον ιρωα να αντιμετωπίςει τθν κατάςταςθ 
πιο αποτελεςματικά (ΡΜΑ 4) 
ΡΟΔΘΛΑΤΟ ΜΕ ΒΟΘΘΘΤΙΚΕΣ 
Με μια ςειρά πικανϊν ςεναρίων με τίτλο ΤΛ ΚΑ ΓΛΝΟΤΑΝ 
ΑΝ… παρουςιάηουμε ςτα παιδιά καταςτάςεισ που 
απαιτείται θ παρζμβαςθ τρίτων για αποτελεςματικότερθ 
διαχείριςθ (ΡΜΑ 5) 

 
 
 
 
 

Φιγοφρεσ δφο 
παιδικϊν ςωμάτων 

από χαρτί, 
μαρκαδόροσ 

 
 
 
 

Ραραμφκια 
 
 
 
 

Εικόνεσ με 
καταςτάςεισ 

άγχουσ 
 
 
 

Σενάρια με 
αγχογόνεσ 

καταςτάςεισ 
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ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

Θ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ. Τι είναι άγχοσ; Ρότε 
νιϊκω άγχοσ;  Ροια ςυναιςκιματα 
κινθτοποιοφνται όταν αντιμετωπίηουμε μια 
αγχογόνο κατάςταςθ; Νιϊκουμε όλοι το ίδιο 
ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ; *ΡΜΑ 1+ 
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Το ςϊμα μασ 
αντιδρά  ςε καταςτάςεισ πίεςθσ και φόβου. 
Είναι φυςιολογικζσ οι ςωματικζσ αντιδράςεισ 
(ΡΜΑ 1) 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
Ρϊσ αντιδροφμε ςε καταςτάςεισ που μασ 
προκαλοφν άγχοσ;  Δεν αντιμετωπίηουμε όλοι 
με τον ίδιο τρόπο μια  αγχογόνο κατάςταςθ 
(ΡΜΑ 2,3) 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΙ ΤΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Αξιολογοφμε μια 
κατάςταςθ που μασ προκαλεί άγχοσ. 
Ρροςδιορίηουμε τα μζςα και τισ 
ςυμπεριφορζσ που μποροφμε να τθ 
διαχειριςτοφμε καλφτερα (ΡΜΑ 4) 
ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΩΝ. 
Αξιολογοφμε τα μζςα και τισ ςυμπεριφορζσ 
που διακζτουμε. Αξιολογοφμε τθν κατάςταςθ 
που πρζπει να διαχειριςτοφμε. Αναηθτοφμε 
βοικεια όταν αυτι ξεπερνάει τισ δυνατότθτζσ 
μασ) (ΡΜΑ5) 

1. Να μποροφν να περιγράφουν και 
να εξθγοφν τι ςθμαίνει άγχοσ και να 
το ςυνδζουν με ςυναιςκιματα που 
βιϊνουν και τισ αλλαγζσ που επιφζρει 
ςτο ςϊμα μασ 
2. Να αναγνωρίηουν τισ καταςτάςεισ 
που τουσ προκαλοφν άγχοσ και να 
μποροφν να αναφζρουν προςωπικζσ 
τουσ εμπειρίεσ από καταςτάςεισ που 
τουσ προκάλεςαν ι τουσ προκαλοφν 
άγχοσ 
3. Να αναγνωρίηουν πότε 
αιςκάνονται λιγότερο και πότε 
περιςςότερο άγχοσ και να αναφζρουν 
πϊσ αντιμετωπίηουν το άγχοσ ςε κάκε 
περίπτωςθ 
4. Να αναφζρουν και να υιοκετοφν 
ςυμπεριφορζσ που ςυμβάλλουν ςτθ 
λειτουργικι διαχείριςθ μιασ 
αγχογόνου κατάςταςθσ. 
5. Να αναηθτοφν βοικεια ςε 
περιπτϊςεισ που οι ςυνκικεσ 
απαιτοφν δεξιότθτεσ που ξεπερνοφν 
τα όρια και τισ δυνατότθτζσ μασ. 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ. Δίνουμε ςτουσ μακθτζσ ατομικά φφλλα 
όπου καταγράφονται 10 αγχογόνεσ καταςτάςεισ (πχ. 
διαγϊνιςμα ςτο ςχολείο, τςακωμόσ με ζνα φίλο, τιμωρία 
από γονείσ…) Οι μακθτζσ κα πρζπει να βάλουν ςε ςειρά 
τισ καταςτάςεισ αυτζσ ξεκινϊντασ από αυτι που τουσ 
κάνει να νιϊκουν πιο δφςκολα. (ΡΜΑ 1, 2) 
ΕΝΑΝ ΓΙΑΤΟ… Θ τάξθ ζχει το ρόλο του γιατροφ και 
αναφζρει ςε ζνα «ςυνζδριο» τισ αλλαγζσ που 
παρατθροφνται ςτο ανκρϊπινο ςϊμα κάκε φορά που 
κάποιοσ νιϊκει άγχοσ (ΡΜΑ 1) 
ΡΙΟ ΕΥΚΟΛΑ. Σε ομάδεσ των 4-5 ατόμων τα παιδιά 
καλοφνται να καταγράψουν ςε μια ιςτορία τουσ τρόπουσ 
με τουσ οποίουσ αντιμετωπίηουν μια αγχογόνο 
κατάςταςθ που κα τουσ δοκεί ςε μορφι ςεναρίου. Κα 
πρζπει να καταγραφοφν οι αντιδράςεισ όλων των μελϊν. 
Οι ιςτορίεσ παρουςιάηονται ςτθν υπόλοιπθ τάξθ. 
Ακολουκεί ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ διαφορετικότθτα και 
τισ ςυμπεριφορζσ που αναφζρκθκαν (ΡΜΑ 2,3,4) 
ΘΕΛΩ ΒΟΘΘΕΙΑ. Χωρίςτε τα παιδιά ςε ομάδεσ α) 
αςτυνομία, β) Αςκενοφόρα, γ) Ρυροςβεςτικι δ) Ενιλικεσ. 
Κάκε ομάδα ανάλογα με το ρόλο τθσ κα πρζπει να 
καταγράψει ςε ποιεσ περιπτϊςεισ καταφεφγουμε ςε 
αυτζσ τισ υπθρεςίεσ-ομάδεσ (ΡΜΑ 5) 

 
Φφλλα με 
αγχογόνεσ 

καταςτάςεισ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρτιά, μολφβια 
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Β. Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 
Υποενότθτα: «ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ» 

 
Σκοπόσ τθσ υποενότθτασ είναι θ καλλιζργεια δεξιοτιτων που βοθκοφν τα παιδιά να επιτυγχάνουν κετικά αποτελζςματα ςε κοινωνικό 
επίπεδο, να δθμιουργοφν και να διατθροφν υγιείσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και να αναπτφςςουν αξίεσ και ςτάςεισ που προάγουν τθν 
κοινωνικι ευαιςκθςία και υπευκυνότθτα. Ειδικότερα, θ ενότθτα ζχει ωσ ςτόχουσ: 
 Τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αναγκαιότθτασ οριςμζνων κοινωνικϊν ςυμβάςεων για τθν αρμονικι λειτουργία των ομάδων και τθν επίτευξθ 

κοινϊν ςτόχων. [Για ποιο λόγο είναι ςθμαντικζσ αυτζσ οι δεξιότθτεσ; Πϊσ κα ιταν οι ςχζςεισ μασ με τουσ άλλουσ και θ ηωι μασ χωρίσ 
αυτζσ;] 

 Τθν αναγνϊριςθ βαςικϊν κοινωνικϊν δεξιοτιτων [Ποιεσ είναι οι δεξιότθτεσ αυτζσ;] 
 Τθν υιοκζτθςθ των δεξιοτιτων αυτϊν ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ςε διαφορετικά πλαίςια και καταςτάςεισ [Μακαίνω να είμαι ευγενικόσ, 

να ςυνεργάηομαι, να διεκδικϊ κλπ. Μακαίνω να χρθςιμοποιϊ τισ κατάλλθλεσ ςυμπεριφορζσ με διαφορετικά άτομα, ομάδεσ ι 
καταςτάςεισ] 
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Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 
Υποενότθτα: «ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ», Α’ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΘΤΑ ΤΩΝ Κ.Δ. *ΡΜΑ: 1+ 
*Γιατί είναι ςθμαντικζσ οι κοινωνικζσ δεξιότθτεσ; Ρϊσ κα 
ιταν οι ςχζςεισ και θ ηωι μασ χωρίσ αυτζσ;+ 
ΔΙΑΡΟΣΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  *ΡΜΑ: 2,3, 4+ 
*λζω ευχαριςτϊ, παρακαλϊ, ςυγνϊμθ, κάνω 
φιλοφρονιςεισ, βοθκϊ τουσ άλλουσ, προςκαλϊ 
κάποιον να κάνουμε κάτι μαηί, ξεκινάω ζναν διάλογο, 
ξζρω τι πρζπει να κάνω για να τα ξαναβρϊ με ζνα 
φίλο/θ που τςακϊκθκα κ.α.+  
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΑ *ΡΜΑ: 1, 3, 4, 5+ 
*ακολουκϊ οδθγίεσ και κανόνεσ, μοιράηομαι, περιμζνω 
τθ ςειρά μου, ηθτάω άδεια όταν απαιτείται+ 
ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ *ΡΜΑ: 3, 6+ 
*ηθτάω το λόγο, λζω τθ γνϊμθ μου / τα ςυναιςκιματά 
μου όταν αδικοφμαι, λζω «όχι» όταν κάτι δε μου 
αρζςει, ςυμμετζχω ενεργά ςε παιχνίδια ι 
δραςτθριότθτεσ, εκφράηω κάποιεσ ανάγκεσ μου και να 
προςπακϊ να τισ καλφψω χωρίσ να ξεπερνϊ τα όρια 
των άλλων, ξζρω πϊσ να υποςτθρίηω τον εαυτό μου και 
να διεκδικϊ τα δικαιϊματά μου όταν αυτά 
παραβιάηονται 

1. Να ςυνειδθτοποιιςουν οι 
μακθτζσ /τριεσ τθ ςθμαςία 
των κοινωνικϊν 
δεξιοτιτων ςτθν 
κακθμερινι μασ ηωι 

2. Να γνωρίςουν τισ βαςικζσ 
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 

3. Να υιοκετοφν τρόπουσ 
ευγζνειασ  

4. Να διατθροφν καλζσ 
ςχζςεισ και να 
ςυνεργάηονται αρμονικά 
με τουσ άλλουσ. 

5. Να ακολουκοφν 
κοινωνικζσ ςυμβάςεισ, 
όρια και υποχρεϊςεισ ςε 
διάφορα πλαίςια. 

1. Να διεκδικοφν με 
κατάλλθλο τρόπο και να 
υπεραςπίηονται τον εαυτό 
και τα δικαιϊματά τουσ 

1. Μια πόλθ χωρίσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. Οι 
μακθτζσ φαντάηονται τθν φπαρξθ μιασ πόλθσ, 
ςτθν οποία οι κάτοικοι δεν ζχουν κακόλου 
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και προςπακοφν να 
περιγράψουν πϊσ είναι θ ηωι και οι ςχζςεισ των 
κατοίκων τθσ. Δίνουν ζνα χαρακτθριςτικό όνομα 
ςτθν πόλθ αυτι και κάνουν προςομοιϊςεισ 
ςκθνϊν τθσ κακθμερινότθτασ τθσ πόλθσ αυτισ. 
Τζλοσ, ςυηθτοφν τισ ςυνζπειεσ τθσ ζλλειψθσ 
δεξιοτιτων ςτθ ηωι και τισ ςχζςεισ των ανκρϊπων 
(ΡΜΑ: 1, 2)  
 
2. Θ εφθμερίδα τθσ επιτυχίασ. Θ τάξθ χωρίηεται 
ςε ομάδεσ. Κάκε ομάδα ςυηθτά και καταγράφει 
(με τθ ςυμμετοχι όλων των παιδιϊν) δεξιότθτεσ 
και ςυμπεριφορζσ που μασ βοθκοφν να ζχουμε 
καλφτερεσ ςχζςεισ και να ςυνεργαηόμαςτε με τουσ 
άλλουσ αρμονικά. Οι προτάςεισ όλων των 
μακθτϊν γράφονται ςτθν «εφθμερίδα τθσ 
επιτυχίασ» και μοιράηονται ςε όλο το ςχολείο. Οι 
μακθτζσ μποροφν να γίνουν δθμοςιογράφοι και 
να γράψουν ό,τι άλλο κζλουν  ςτθν εφθμερίδα 
τουσ ςχετικά με το κζμα αυτό (ςυνεντεφξεισ, 
ςκίτςα κλπ) (ΡΜΑ: 1, 2, 4, 5, 6) 

 
Χαρτιά, 
μολφβια 

 
 
 
 
 
 

Χαρτιά, υλικά 
ηωγραφικισ, 

κόλλα, 
ψαλίδια, 
χρϊματα 
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Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 
Υποενότθτα: «ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ», B’ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΘΤΑ ΤΩΝ Κ.Δ. *ΡΜΑ: 1+ 
*Γιατί είναι ςθμαντικζσ οι κοινωνικζσ 
δεξιότθτεσ; Ρϊσ κα ιταν οι ςχζςεισ μασ και θ 
ηωι μασ χωρίσ αυτζσ;+ 
ΕΥΓΕΝΕΙΑ-ΑΧΘ ΓΝΩΙΜΙΑΣ  *ΡΜΑ: 2, 3, 4+ 
*χαιρετάω, ςυςτινομαι, γνωρίηομαι με κάποιον, 
λζω ευχαριςτϊ, παρακαλϊ, ςυγνϊμθ κά.) 
ΔΙΑΡΟΣΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ *ΡΜΑ: 2, 3, 4, 5+ 
[κάνω φιλοφρονιςεισ, βοθκϊ τουσ άλλουσ, 
προςκαλϊ κάποιον να κάνουμε κάτι μαηί, 
ξεκινάω ζναν διάλογο, ξζρω τι πρζπει να 
κάνω για να τα ξαναβρϊ με ζνα φίλο/θ που 
τςακϊκθκα, ηθτϊ βοικεια κ.α.+ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΑ *ΡΜΑ: 1, 4, 5+ 
*ακολουκϊ οδθγίεσ και κανόνεσ, μοιράηομαι, 
περιμζνω τθ ςειρά μου, ηθτάω άδεια όταν 
απαιτείται κ.α.+ 
ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ *ΡΜΑ: 4, 7+ 
*ηθτάω το λόγο, λζω τθ γνϊμθ μου / τα 
ςυναιςκιματά μου όταν αδικοφμαι, λζω 
«όχι» όταν κάτι δε μου αρζςει, ςυμμετζχω 
ενεργά ςε παιχνίδια ι δραςτθριότθτεσ, ξζρω 
τι πρζπει να κάνω ι να μθν κάνω για να 
ενταχκϊ ςε ζνα παιχνίδι ι μια δραςτθριότθτα  

1. Να ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ 
/τριεσ τθ ςθμαςία των κοινωνικϊν 
δεξιοτιτων ςτθν κακθμερινι μασ 
ηωι 

2. Να γνωρίςουν βαςικζσ κοινωνικζσ 
δεξιότθτεσ 

3. Να υιοκετοφν τρόπουσ ευγζνειασ  
4. Να διατθροφν καλζσ ςχζςεισ και να 

ςυνεργάηονται αρμονικά με τουσ 
άλλουσ 

5. Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν αξία 
τθσ φιλίασ, τα ςυναιςκιματα και τισ 
ςυμπεριφορζσ που τθ διζπουν 

6. Να μποροφν να ακολουκοφν 
κοινωνικζσ ςυμβάςεισ, όρια και 
υποχρεϊςεισ ςε διάφορα πλαίςια 

7. Να διεκδικοφν με κατάλλθλο τρόπο 
και να υπεραςπίηονται τον εαυτό 
και τα δικαιϊματά τουσ 

1. Θζλει τρόπο, όχι κόπο… 
Κοινι δραςτθριότθτα (π.χ. παιχνίδι) που 
προςπακοφν τα παιδιά να κάνουν / να 
παίξουν αφενόσ χωρίσ κανόνεσ και 
οργάνωςθ και αφετζρου με ςυντονιςμό 
και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ και 
τα δικαιϊματα των άλλων 
(προςεγγίηει ΡΜΑ 1, 2, 4)  
 
2. Μπεσ ςτον κφκλο… 
Δραςτθριότθτα π.χ. παιχνίδι ρόλων με 
ςτόχο τθ ςυμμετοχι ςε ομάδεσ με 
ιςότιμο τρόπο. Ρϊσ απευκφνομαι ςτουσ 
άλλουσ; Ρϊσ λζω τθ γνϊμθ μου;  
(προςεγγίηει ΡΜΑ: 2, 3, 4, 6, 7) 
 
3. Ροιοσ είναι φίλοσ μου;  
Δραςτθριότθτα (π.χ. ςενάρια, 
διλιμματα ι παιχνίδι ρόλων) για τα 
κριτιρια επιλογισ και διατιρθςθσ μιασ 
φιλίασ. Ροια ςυναιςκιματα και 
ςυμπεριφορζσ διατθροφν και 
δυναμϊνουν μια φιλία; 
(προςεγγίηει ΡΜΑ: 5)  
 

Ομαδικό παιχνίδι π.χ. 
επιτραπζηιο, κρυφτό 

κλπ  ι κοινι 
δραςτθριότθτα όπωσ 
κολλάη, καταςκευι, 

ομαδικι εργαςία 
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Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 
Υποενότθτα: «ΔΙΑΧΕΙΙΗΟΜΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΥΣΕΙΣ – ΒΑΗΩ ΟΙΑ» 

Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι: να ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ προκαλείται μια ςφγκρουςθ, τουσ 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ εκφράηεται (λεκτικά, με χειροδικία, με υποτιμθτικά ςχόλια, με θλεκτρονικά μζςα κλπ), αλλά και τα ςυναιςκιματα 
που οδθγοφν ςε ςυγκροφςεισ αλλά και εκείνα που προκαλοφνται από αυτι. Θ ςθμαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ 
ενςυναίςκθςθσ αποτελοφν ζννοιεσ τισ οποίεσ καλοφνται οι μακθτζσ να κατανοιςουν και να γενικεφςουν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ ωσ 
ςυμπεριφορζσ λειτουργικϊν τρόπων επίλυςθσ ςυγκροφςεων. Θ κατανόθςθ των ςυνεπειϊν επικετικϊν μορφϊν ςυμπεριφοράσ ςτισ 
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ επικετικϊν μορφϊν ςυμπεριφοράσ και θ αναποτελεςματικότθτα τθσ υιοκζτθςθσ τουσ ςε 
καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ, αποτελεί ζναν άλλο ςθμαντικό ςτόχο. Θ περιγραφι τθσ ζννοιασ και των μορφϊν εκφοβιςμοφ, ο ρόλοσ των 
«κεατϊν» , οι τρόποι αντίδραςθσ και θ αναηιτθςθ βοικειασ είναι ζνασ ακόμα ςτόχοσ, ο οποίοσ αφορά κυρίωσ τθ Β’ και Γ’ θλικιακι ομάδα.  

Ριο ςυγκεκριμζνα οι μακθτζσ: 
-Αναγνωρίηουν τουσ λόγουσ των ςυγκροφςεων και των αναγκϊν που καλφπτονται από αυτζσ 
-Συνειδθτοποιοφν  τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ςυγκρουόμαςτε 
-Γνωρίηουν λειτουργικοφσ τρόπουσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων 
-Αναγνωρίηουν, κατανοοφν και αποδζχονται τα ςυναιςκιματα που εμπλζκονται ςτισ ςυγκροφςεισ 
-Γνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ ενςυναίςκθςθσ ςτθν επίλυςθ μιασ ςφγκρουςθσ κακϊσ και τθσ ςυνεργαςίασ 
-Αξιολογοφν και προςδιορίηουν τθν ςθμαςία τθσ επικετικότθτασ και τον τρόπο που επθρεάηει τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ 
-Γνωρίηουν τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων επικετικότθτασ 
-Γνωρίηουν τθν ζννοια του Εκφοβιςμοφ κακϊσ και τθν ςθμαςία του «κεατι»  
-Συνειδθτοποιοφν τθν ςθμαςία αντίδραςθσ ςε φαινόμενα εκφοβιςμοφ είτε από τθ κζςθ του «κφματοσ» είτε από τθ κζςθ του «κεατι» 
-Συνειδθτοποιοφν τθ ςθμαςία τθσ αναηιτθςθσ βοικειασ όταν αντιλαμβάνονται περιςτατικά όπου διακυβεφεται θ αςφάλειά τουσ ι 
κάποιου ςυμμακθτι / φίλου (ςωματικι ι ψυχολογικι κάποιου) 
(Οι ςυγκροφςεισ με τουσ άλλουσ γίνονται όταν μασ παίρνουν κάτι που μασ ανικει, όταν μασ υποτιμοφν, όταν μασ κάνουν κακι κριτικι, 
όταν μασ αποκλείουν από ομάδεσ και παρζεσ) 
(Πταν κάποιοσ μασ αδικεί, νιϊκουμε κυμό, όταν μασ αγνοεί απογοιτευςθ) 
(Κατανοϊντασ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθ κζςθ και τα ςυναιςκιματα του άλλου ο κυμόσ μετριάηεται και εκλογικεφεται, δίνοντασ χϊρο 
ςτθ λογικι για λφςεισ και προτάςεισ χωρίσ ζνταςθ) 
(Θ βία προκαλεί βία και εντείνει δεν επιλφει κζματα και προβλιματα) 
(Θ πραγματικι ιςχφσ είναι ςτθ διαπραγματευτικι δυνατότθτα, ςτθ ςυνεργαςία και ςτθν κατανόθςθ του άλλο. Θ βία δεν είναι «μαγκιά») 
(Πταν βλζπω κάποιο ςυμμακθτι / ςυμμακιτρια μου να είναι κφμα εκφοβιςμοφ το αναφζρω. Αυτό δεν με κάνει καρφί αλλά υπεφκυνο 
για τθν αςφάλεια των ςυνανκρϊπων μου (ςωματικι και ψυχολογικι) 

ΑΔΑ: 45Ο09-ΙΘΖ



 

 

Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 
Υποενότθτα: «ΔΙΑΧΕΙΙΗΟΜΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΥΣΕΙΣ – ΒΑΗΩ ΟΙΑ»,  Αϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ  

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ρ.Μ.Α.) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 
Θ αναγνϊριςθ και κατανόθςθ των λόγων για τουσ 
οποίουσ διαπλθκτιηόμαςτε με κάποιον (όταν μασ 
προςβάλλουν, όταν τίκεται κζμα αμφιςβιτθςθσ  
τθσ ιδιοκτθςίασ αντικειμζνων, όταν μασ υποτιμοφν, 
όταν μασ αποκλείουν…) (ΡΜΑ 1) (ΡΟΤΕ 
ΤΣΑΚΩΝΟΜΑΛ;  Ρχ. όταν  με κοροϊδεφουν, όταν δεν 
κζλουν να με παίξουν, όταν μου μιλοφν άςχθμα, 
όταν παίρνουν κάτι που είναι δικό μου…) 
ΡΩΣ ΕΚΦΑΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΑΝΤΙΡΑΑΘΕΣΘ ΜΑΣ 
Θ περιγραφι και ςυνειδθτοποίθςθ των 
ςυμπεριφορϊν που υιοκετοφνται προκειμζνου να 
διεκδικιςουμε κάποια πράγματα (υλικά ι θκικά): 
με τα λόγια, με πράξεισ, … Αναφορά των κοινωνικά 
αποδεκτϊν ςυμπεριφορϊν αντιπαράκεςθσ 
επιςθμαίνοντασ ότι αυτό που κρίνεται είναι ο 
τρόποσ που εκφράηονται (ΡΜΑ2,3) *ΟΤΑΝ 
ΤΣΑΚΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΚΑΡΟΛΟΝ: Ρχ. Φωνάηουμε, 
μιλοφμε άςχθμα, χτυπάμε, πετάμε πράματα, 
κλαίμε, κοροϊδεφουμε..+ *Ξζρω λόγια ι χειρονομίεσ 
που μποροφν να κάνουν μια ςφγκρουςθ να λυκεί+ 
*Διαπραγματεφομαι τισ ςυγκροφςεισ μου με τρόπο 
που οφτε εγϊ οφτε ο άλλοσ να νιϊκουμε χαμζνοι+ 
ΣΥΓΚΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΑ 
Θ αναφορά, αναγνϊριςθ και αποδοχι των 
ςυναιςκθμάτων που νιϊκουν  τα άτομα που 
εμπλζκονται ςε μια ςφγκρουςθ (ΡΜΑ 4) (ΤΛ ΝΛΩΚΩ 
ΟΤΑΝ ΤΣΑΚΩΝΟΜΑΛ ΜΕ ΚΑΡΟΛΟΝ; Κυμϊνω, 
Στεναχωριζμαι, Φοβάμαι) 

1. Να μποροφν οι μακθτζσ να 
αναγνωρίηουν τουσ λόγουσ που 
προκαλοφν τισ ςυγκροφςεισ 
(προςβολι, αποκλειςμόσ, διεκδίκθςθ 
ιδιοκτθςίασ…) 

2. Να ςυνειδθτοποιιςουν τισ 
ςυμπεριφορζσ που υιοκετοφνται όταν 
ερχόμαςτε ςε αντιπαράκεςθ με 
κάποιον (λεκτικοί χαρακτθριςμοί, 
κατθγορίεσ, φωνζσ κλπ) 

3. Να κατανοιςουν ότι θ διεκδίκθςθ και 
ο κυμόσ δεν είναι κατακριτζα. Ο 
τρόποσ με τον οποίο εκφράηουμε το 
κυμό μασ ι διεκδικοφμε κάτι, κα 
πρζπει να είναι κοινωνικά αποδεκτόσ 

4. Να μποροφν να αναγνωρίηουν  τα 
ςυναιςκιματα που ςυνοδεφουν μια 
ςφγκρουςθ και να γνωρίηουν ότι όλοι 
ςε μια ςφγκρουςθ αιςκάνονται κυμό, 
ι φόβο ι κλίψθ ι αδικία… 

5. Να γνωρίςουν τθν αξία τθσ 
ςυνεργαςίασ, και να κατανοιςουν τισ 
αρχζσ που τθ διζπουν (κατανόθςθ, 
αλλθλοβοικεια,) για τθν επίτευξθ ενόσ 
ςτόχου αλλά και για τθν επίλυςθ μιασ 
διαφοράσ (μοιραηόμαςτε τα πράγματά 
μασ, δεν αποδίδουμε χαρακτθριςμοφσ 
που υποτιμοφν τουσ άλλουσ, οι φωνζσ 
και θ επικετικότθτα δεν μασ 

Α. Ραραμφκια αλικειασ: Ανατρζχοντασ ςε 
παραμφκια και ιςτορίεσ όπου υπάρχει 
ςφγκρουςθ μεταξφ των θρϊων οι μακθτζσ 
αναφζρουν τουσ λόγουσ που κάκε μζροσ αυτισ 
διαπλθκτίηεται με τον άλλο (ΡΜΑ 1&2) 
 
Β. Θεατρικζσ …ςυγκροφςεισ: Ραρουςιάηουμε 
ςτουσ μακθτζσ ςε κουκλοκζατρο  μια ιςτορία 
όπου οι ιρωεσ διαπλθκτίηονται εκφράηοντασ το 
κυμό τουσ με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Οι 
μακθτζσ κα ζχουν μια κόκκινθ κάρτα  που κα 
τθν χρθςιμοποιοφν όταν «κρίνουν» ότι μια 
ςυμπεριφορά δεν είναι ςωςτι (ΡΜΑ 3) 
 
Γ. Θ πλαςτελίνθ μιλάει: Χωρίηουμε τουσ 
μακθτζσ ςε τρεισ ομάδεσ. Ο μακθτισ κάκε 
ομάδασ κα πρζπει να αναπαραςτιςει με τθν 
πλαςτελίνθ ζνα ςυναίςκθμα που υπάρχει ςε 
περίπτωςθ ςφγκρουςθσ. Θ πρϊτθ ομάδα «ΟΤΑΝ 
ΜΑΣ ΡΑΛΝΟΥΝ ΚΑΤΛ ΔΛΚΟ ΜΑΣ», θ δεφτερθ 
«ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΚΟΟΪΔΕΥΟΥΝ» και θ τρίτθ «ΟΤΑΝ 
ΔΕΝ ΜΑΣ ΡΑΛΗΟΥΝ» Επιςθμαίνουμε ότι ςε μια 
ςφγκρουςθ και τα δυο μζρθ ζχουν το δικό τουσ 
«δίκιο»  
(ΡΜΑ 4) 
 
Δ. Πλα για όλουσ: Τα παιδιά χωρίηονται ςε 
ομάδεσ. Κατά προτίμθςθ δφο. Θ κάκε ομάδα κα 
πάρει το δικό τθσ χαρτί (μεγάλων διαςτάςεων 

 
Ραραμφκια 

 
 
 
 
 

Κοφκλεσ 
κουκλοκζατρου 

 
 
 
 
 
 

Ρλαςτελίνεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρτόνια, 
μαρκαδόροι, 
κόλλεσ γλαςζ, 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΟΡΟΙ «ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ»  
Κατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν που διζπουν τθ 
ςυνεργαςία. Εκμάκθςθ και υιοκζτθςθ λειτουργικϊν 
τρόπων διεκδίκθςθσ (ΡΜΑ5) *ΜΛΑ ΣΥΓΚΟΥΣΘ ΕΧΕΛ 
ΚΑΛΥΤΕΟ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΤΑΝ: Συηθτοφμε τθ 
διαφορά μασ, Ακοφμε ο ζνασ τα «αιτιματα» του 
άλλου, Ρροςπακοφμε να κατανοιςουμε πϊσ νιϊκει 
ο άλλοσ, Ρροςπακοφμε να βροφμε μια δίκαιθ λφςθ 
για όλα τα εμπλεκόμενα μζλθ - 
ΕΝΙΣΧΥΣΘ ΤΘΣ ΑΙΣΘΘΣΘΣ ΤΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ  
Το ςχολείο είναι ζνα περιβάλλον που μασ 
προςτατεφει και μασ φροντίηει, όπωσ κα πρζπει να 
το φροντίηουμε και να το προςτατεφουμε και εμείσ 
(ΡΜΑ6) 
*ΡΟΤΕ ΝΛΩΚΩ ΑΣΦΑΛΘΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΟΥ; 
Πταν νιϊκω ότι κάποιοσ δυνατότεροσ δεν κα 
προςπακιςει να με ενοχλιςει. Πταν μπορϊ να 
ηθτιςω βοικεια από τουσ δαςκάλουσ ι τουσ 
ςυμμακθτζσ μου. Πταν φροντίηω το ςχολείο που με 
φροντίηει και με προςτατεφει 

βοθκοφν…) 
6. Να αναγνωρίηουν και να αποδζχονται 

ζνα ςφςτθμα κανόνων 
7. Να κατανοιςουν τα παιδιά  ότι 

ςυμμετζχουν και τα ίδια ςτθ 
δθμιουργία ενόσ αςφαλοφσ κι 
ευχάριςτου ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, 
με τθ ςυμπεριφορά τουσ. 

κατάλλθλο για ομαδικι δουλειά). Θ πρϊτθ 
ομάδα (τθν ονοματίηουμε Α ι όπωσ αλλιϊσ 
κζλουμε) παίρνει κάποια υλικά, αλλά όχι όλα 
όςα χρειάηεται. Θ δεφτερθ ομάδα (ομάδα Β ι 
αλλιϊσ) παίρνει άλλου είδουσ υλικά, 
διαφορετικά από τθν πρϊτθ. Οι ομάδεσ κα 
πρζπει να ςυνεργαςτοφν και να 
διαπραγματευτοφν, ϊςτε να μοιραςτοφν ςωςτά 
τα υλικά τουσ και να καταφζρουν να 
ολοκλθρϊςουν τθν εργαςία τουσ.  (ΡΜΑ5) 
 
Ε. Ζνα ςχολικό… κάςτρο: Σε μεγάλο χαρτόνι 
όπου υπάρχει το περίγραμμα μόνο ενόσ 
Κάςτρου, οι μακθτζσ καλοφνται να προςκζτουν 
με ηωγραφικι ι κολλάη τα ςτοιχεία- αντικείμενα 
που κάνουν το ςχολείο πιο ευχάριςτο και πιο 
αςφαλζσ (ΡΜΑ 6,7) 

ςελοτζϊπ κλπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεγάλο Χαρτόνι, 
μαρκαδόροι, 
ψαλίδια κλπ. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ρ.Μ.Α.) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 
Αναγνϊριςθ  των ψυχολογικϊν αναγκϊν και των 
ςυναιςκθμάτων που οδθγοφν ςε ςυγκροφςεισ. (ΡΜΑ 1, 2) 
(ΡΟΤΕ ΤΣΑΚΩΝΟΜΑΛ; Ρχ. Τςακϊνομαι όταν  με 
κοροϊδεφουν, όταν δεν κζλουν να με παίξουν, όταν μου 
μιλοφν άςχθμα, όταν παίρνουν κάτι που είναι δικό μου..) 
ΤΥΡΟΙ ΑΝΤΙΔΑΣΘΣ ΣΤΘ ΣΥΓΚΟΥΣΘ 
Αναγνϊριςθ των τριϊν βαςικϊν τφπων αντίδραςθσ ςε μια 
ςφγκρουςθ (επικετικόσ, πακθτικόσ, αυτοχποςτθρικτικόσ) και 
προϊκθςθ του αυτοχποςτθρικτικοφ τφπου (ΡΜΑ 3, 4) 
*ΟΤΑΝ ΤΣΑΚΩΝΟΜΑΛ ΡΟΛΟ ΒΑΣΛΚΟ ΤΥΡΟ ΑΝΤΛΔΑΣΘΣ 
ΥΛΟΚΕΤΩ: Α) τον επικετικό όπου το μόνο που κζλω είναι να 
πετφχω αυτό που ηθτάω αδιαφορϊντασ για το άλλο μζλοσ, 
Β) τον πακθτικό όπου πάντα υποχωρϊ μπροςτά ςτισ 
απαιτιςεισ και διεκδικιςεισ των άλλων, Γ) τον 
αυτοχποςτθρικτικό όπου αυτό που επικυμϊ είναι και τα 
δφο εμπλεκόμενα μζλθ να καταλιξουμε ςε μια δίκαιθ λφςθ 
χωρίσ να παραβλζπονται τα αιτιματα και τα δικαιϊματα των 
άλλων. Λζω ςτον άλλο πϊσ νιϊκω, Ρροςπακϊ να καταλάβω 
τι ηθτάει και να καταλάβει και εκείνοσ τι ηθτάω εγϊ, δεν 
φωνάηω, δεν χτυπάω. Εκφράηω με λόγια αυτό που κζλω και 
αυτό που νιϊκω.. Δεν μιλάω άςχθμα αλλά… ζξυπνα+ 
ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΘΤΑ 
Θ ζννοια τθσ επικετικότθτασ και οι επιπτϊςεισ τθσ ςτισ 
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Τρόποι αντίδραςθσ όταν κάποιοσ ι 
κάποιοι μασ επιτίκενται (με λεκτικι ι ςωματικι 
επικετικότθτα) (ΡΜΑ 5, 6) 
*ΡΩΣ Θ ΕΡΛΚΕΤΛΚΟΤΘΤΑ ΕΡΘΕΑΗΕΛ ΤΛΣ ΣΧΕΣΕΛΣ ΜΑΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ;Θ επικετικότθτα είναι μια μορφι άςκθςθσ 
εξουςίασ . Θ επικετικι ςυμπεριφορά δεν δίνει ποτζ λφςεισ, 

1. Να αναγνωρίηουν τι τουσ οδιγθςε 
ςυγκρουςτοφν, με κάποιον (φίλο, 
ςυμμακθτι…) Να κατανοιςουν ποιζσ 
ανάγκεσ προςπακοφμε να 
«υπεραςπιςτοφμε» μζςα από μια 
ςφγκρουςθ…  
2. Να μποροφν να μιλοφν για τον εαυτό 
τουσ, τθ κζςθ τουσ μζςα ςτθ ςχολικι 
ομάδα. Ρχ. Με ποιο τρόπο θ δικι τουσ 
ςυμπεριφορά μπορεί να γίνει 
ενοχλθτικι ι προκλθτικι. 
3. Να μποροφν να διακρίνουν τουσ τρεισ 
βαςικοφσ τφπουσ αντίδραςθσ ςτθ 
ςφγκρουςι. Να προςδιορίςουν ςε ποιο 
τφπο ανικουν και να προςπακιςουν να 
υιοκετιςουν τα ςτοιχεία του 
αυτοχποςτθρικτικοφ τφπου  
4. Να αναγνωρίηουν και να αποδζχονται 
τα ςυναιςκιματα των άλλων, ιδιαίτερα 
όταν βιϊνουν μια κατάςταςθ 
ςφγκρουςθσ, και να ςυνειδθτοποιιςουν 
τθ ςθμαςία του ενδιαφζροντοσ για τον 
άλλο και για τισ δυςκολίεσ του 
5. Να κατανοιςουν ότι οι  επικετικζσ 
ςυμπεριφορζσ (όπωσ και αν 
εκδθλϊνονται) είναι πράξεισ μθ 
αποδεκτζσ. Ρολλζσ φορζσ είναι ζνδειξθσ 
αδυναμίασ και όχι ιςχφοσ, με αρνθτικζσ 
επιπτϊςεισ και ςυνζπειεσ   και για το 
άτομο και για εκείνον που τθ δζχεται 

Α. Ραραμφκια για ςυγκροφςεισ: Οι 
μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ. Κάκε 
ομάδα κα πρζπει να φτιάξει μια 
ιςτορία ςτθν οποία να προςπακιςουν 
να φαίνονται ο βαςικότεροι – κατά τθ 
γνϊμθ τουσ- λόγοι για τουσ οποίουσ 
προκαλοφνται οι ςυγκροφςεισ  
(ΡΜΑ 1 & 2) 
Β. Αφίςεσ για… άλλουσ: 
παρουςιάηονται ςτα παιδιά ςενάρια/ 
ιςτορίεσ ςφγκρουςθσ μεταξφ 
ςυνομθλίκων. Σε κάκε ςενάριο υπάρχει 
ζνασ από τουσ τρεισ τφπουσ 
αντίδραςθσ. Τα παιδιά καταςκευάηουν 
αφίςεσ ςτισ οποίεσ καταγράφονται τα 
ςυναιςκιματα που νιϊκουν οι 
ςυνομιλικοί τουσ ςε κάκε μια από τισ 3 
περιπτϊςεισ (ΡΜΑ3) 
Γ. Θ ιςτορία διδάςκει: Χωρίηουμε τουσ 
μακθτζσ ςε τρεισ ομάδεσ. Σε κάκε 
ομάδα δίνουμε ζνα γεγονόσ τθσ 
ιςτορίασ όπου αςκικθκε βία (πόλεμοσ, 
χειροδικία, ψυχολογικι βία). Κάκε 
ομάδα κα πρζπει να αναφζρει ςτθν 
υπόλοιπθ τάξθ το γεγονόσ, το 
αποτζλεςμα και τι διαφορετικό κα 
μποροφςε να είχε γίνει (ΡΜΑ 4 & 5) 
Δ. Ο Δεκάλογοσ τθσ ΕΙΘΝΘΣ  
Χωρίηουμε τθν τάξθ ςε δφο ομάδεσ. 
Κάκε μια κα πρζπει να καταγράψει, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Χαρτόνια, 
μαρκαδόροι 

 
 
 
 
 
 
 

Ρλθροφορίεσ 
ςχετικά με 
ιςτορικά 
γεγονότα 
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απλά δθμιουργεί επιπλζον δυςκολίεσ. Αν εκφραηόμαςτε με 
βία, κα ειςπράξουμε …βία. Πταν μου επιτίκενται λζω πϊσ 
νιϊκω, εκφράηω τθν άρνθςι μου ςε παρόμοιεσ πράξεισ εισ 
βάροσ μου, αναφζρω το γεγονόσ+ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
Τι είναι «Εκφοβιςμόσ»; Ροιά είναι θ διαφορά του 
εκφοβιςμοφ από το πείραγμα. Με ποιο τρόπο κάποιοσ 
μπορεί να εκφοβίςει κάποιον (άμεςα με πείραγμα , 
χειροδικία κλπ, ι ζμμεςα , θλεκτρονικόσ εκφοβιςμόσ…). Τι 
μπορεί να κάνει κάποιοσ που είναι κφμα εκφοβιςμοφ ι 
«κεατισ» ενόσ τζτοιου ςυμβάντοσ (ΡΜΑ 7, 8) *ΤΛ ΕΛΝΑΛ 
ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΣ; Είναι μια επικετικι πράξθ θ οποία ζχει ςα 
ςτόχο να βλάψει (ςωματικά ι και ψυχολογικά) κάποιον και 
επαναλαμβάνεται ςυςτθματικά . Ο Εκφοβιςμόσ γίνεται ι με 
χειροδικία, είτε με διάδοςθ φθμϊν για κάποιον, είτε με 
αφαίρεςθ προςωπικϊν αντικειμζνων είτε με ζκκεςθ 
ψευδϊν φθμϊν και εικόνων ςτο διαδίκτυο ι ςε μορφι 
SMS). Θ αντίδραςθ ςτον εκφοβιςμό «Δεν μου αρζςει αυτό 
που ςυμβαίνει» «Μθν με πειράξετε ξανά».. κακϊσ και θ 
ςυμβολι των κεατϊν ςτθν αποτροπι ι ςτθν ςυνζχεια μιασ 
τζτοιασ κατάςταςθσ+ 
ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΒΟΘΘΕΙΑΣ 
Θ κατανόθςθ τθσ ςοβαρότθτασ μιασ  κατάςταςθσ ςτθν οποία 
κάποιοσ είναι δζκτθσ κάποιασ μορφισ επικετικότθτασ και θ 
αναηιτθςθ βοικειασ όταν τίκενται κζματα αςφάλειασ 
ατόμων. Διαφοροποίθςθ τθσ ζννοιασ «καρφϊνω» από τθν 
ζννοια βοθκϊ με υπευκυνότθτα (ΡΜΑ 9, 10) *ΡΟΤΕ ΗΘΤΑΩ 
ΒΟΘΚΕΛΑ; Πταν είμαι αντιμζτωποσ με μια κατάςταςθ που 
δεν μπορϊ να ελζγξω. Πταν απειλείται θ αςφάλεια μου ι 
αςφάλεια κάποιου άλλου. Θ  αναηιτθςθ βοικειασ είναι 
ζνδειξθ υπευκυνότθτασ και όχι αδυναμίασ. Πταν αναφζρω 
ζνα γεγονόσ όπου απειλείται θ αςφάλεια μου ι κάποιου 
άλλου δεν «καρφϊνω» αλλά προςτατεφω+ 

6. Να γνωρίηουν τρόπουσ αντίδραςθσ 
όταν δζχονται λεκτικι ι ςωματικι 
επικετικότθτα. 
7. Να γνωρίηουν τι ςθμαίνει εκφοβιςμόσ 
και με ποιζσ μορφζσ εκδθλϊνεται 
(ζμμεςοσ- άμεςοσ) 
8. Να γνωρίηουν τι μποροφν να κάνουν 
για να αντιδράςουν είτε ωσ «κφματα» 
είτε ωσ «κεατζσ» 
9. Να ςυνειδθτοποιιςουν τουσ λόγουσ 
που επιβάλλουν  τθν αναηιτθςθ 
βοικειασ και τθν αναφορά ςε κάποιον 
άλλο (ενιλικο ι ςυνομιλικο) ενόσ  
ςυμβάντοσ, ςτο οποίο κάποιοσ είναι 
δζκτθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ,. Να 
κατανοιςουν τθ διαφορά τθσ ζννοιασ 
«καρφϊνω» από τθν ζννοια «βοθκάω». 
«Καρφϊνω» κάποιον όταν κζλω να τον 
βλάψω 
10. Να νιϊκουν  αςφάλεια να 
αναφζρουν περιςτατικά  ςτα οποία 
διακυβεφεται θ ςωματικι ι 
ςυναιςκθματικι τουσ αςφάλεια  ι 
κάποιου ςυμμακθτι /τριασ τουσ 

 

από ζνα πικανό ςενάριο άςκθςθσ 
επικετικότθτασ, πζντε κοινωνικά 
αποδεκτζσ αντιδράςεισ του ατόμου 
που δζχεται τθν «επίκεςθ». Κακϊσ και 
πζντε εναλλακτικζσ ςυμπεριφορζσ του 
ατόμου που «επιτίκεται». Ακολουκεί 
ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν 
αποτελεςματικότθτα των προτάςεων  
(ΡΜΑ 5) 
 
Ε. Διλιμματα 
Οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ. 
Κάκε ομάδα ζχει ζνα ςενάριο όπου 
κάποιοσ μακθτισ ι μακθτζσ είναι 
μάρτυρεσ μιασ επικετικισ πράξθσ προσ 
κάποιο άλλο παιδί. Κάκε ομάδα κα 
πρζπει να αναφζρει τι προτείνει να 
κάνει (Καλό είναι να μθν δίνονται οι 
αναμενόμενεσ λφςεισ ςτο ςενάριο. 
Επίςθσ προτείνεται θ δραςτθριότθτα να 
προθγθκεί για να αποτελζςει ερζκιςμα 
για ςυηιτθςθ)  
(ΡΜΑ 6 & 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σενάρια με 
περιςτατικά 

επικετικότθτασ 
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Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 
Υποενότθτα:  «ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑ» 

 
Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι: Για τθν Α’ θλικιακι ομάδα, ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ τθσ «ταυτότθτασ» και τθσ 
«διαφορετικότθτασ» ςε πολλαπλά επίπεδα – όπωσ ςε κζματα χαρακτθριςτικϊν εμφάνιςθσ και ςυμπεριφοράσ, ςε κζματα ικανοτιτων, 
δεξιοτιτων και ειδικϊν ταλζντων ι αναπθριϊν και μειονεξιϊν, ςτο οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτιςμικό επίπεδο. Για τθ Β’ θλικιακι 
ομάδα πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του Δθμοτικοφ ςχολείου, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτο να αναγνωρίηουν οι μακθτζσ τα αρνθτικά 
ςτερεότυπα και τισ προκαταλιψεισ, τον τρόπο που δθμιουργοφνται και τθ δφναμι τουσ. Συγκεκριμζνα, επιδιϊκεται να κατανοιςουν τθν  
ζννοια των αρνθτικϊν ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων ςχετικά με άτομα και κοινωνικζσ ομάδεσ που ζχουν «διαφορετικά» χαρακτθριςτικά 
(εμφάνιςθ, εξαιρετικζσ ικανότθτεσ και ταλζντα, αναπθρίεσ, διαφορετικζσ μορφζσ οικογζνειασ, εκνοπολιτιςμικι καταγωγι κα.). Ζμφαςθ 
δίνεται ςτο να μάκουν να αποδζχονται και να ςζβονται τθ διαφορετικότθτα ςε όλα τα επίπεδα, επιςθμαίνοντασ τισ επιπτϊςεισ των 
αρνθτικϊν ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων και των προκαταλιψεων ςτισ αντιλιψεισ και ςτθ ςυμπεριφορά μασ προσ άτομα, ομάδεσ και 
πολιτιςμοφσ διαφορετικοφσ από το δικό μασ. Στθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, επιδιϊκεται οι μακθτζσ να κατανοιςουν τθ διαφορετικότθτα 
κυρίωσ ςτθν κοινωνικι ςυμπεριφορά, ςε διαφορετικά πλαίςια διαβίωςθσ και ςε ομάδεσ –κοινωνικζσ και εκνοπολιτιςμικζσ- και να 
αναςτοχαςτοφν τα πλεονεκτιματα επιλογισ ςυμπεριφορϊν με κριτιριο το κοινό καλό, τθ ςυνεργαςία και τθν αλλθλεγγφθ.  
 
 

Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 
Υποενότθτα: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑ», Αϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ & ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑ 
ΡΜΑ 1, 3 
*«Μπορϊ να περιγράψω τον εαυτό 
μου με  λζξεισ ….. αναγνωρίηω 
κάποια προτεριματα και  ικανότθτζσ 
μου, κάποια δυςάρεςτα 
χαρακτθριςτικά ςτο χαρακτιρα μου», 
«όλοι είμαςτε όμοιοι ςε κάποια 
πράγματα και διαφορετικοί ςε πολλά 
άλλα», «είμαςτε μοναδικοί», «μπορϊ 
να αλλάξω κάποια ςτοιχεία από τον 

1. Να μποροφν να περιγράφουν τον εαυτό 
τουσ με κάποια κετικά και κάποια 
δυςάρεςτα χαρακτθριςτικά, κακϊσ και 
τουσ άλλουσ με τουσ οποίουσ ςχετίηονται 
(γονείσ, ςυμμακθτζσ, δαςκάλα) 
εντοπίηοντασ ομοιότθτεσ και διαφορζσ με 
τον εαυτό τουσ. 
2. Να αξιοποιοφν τθ διαφορετικότθτα ςε 
κάκε τομζα του φυςικοφ και του  
κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ (ςτθν πανίδα 
και χλωρίδα του πλανιτθ, ςτθν ποικιλία 

ΡΜΑ 1, 3 
Οι μακθτζσ ηωγραφίηουν με χρϊματα τον εαυτό 
τουσ και κάποια ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά τθσ 
εμφάνιςθσ και του χαρακτιρα τουσ, ςτθ ςυνζχεια 
επαναλαμβάνουν το ίδιο για κάποια παιδιά από τθν 
τάξθ τουσ (π.χ. τον/τθν διπλανι μακιτρια ςτο 
κρανίο) και αποδίδουν χρωματικά κάποια 
χαρακτθριςτικά τουσ-μόνιμα και μεταβαλλόμενα. 
ΡΜΑ 2 
Οι μακθτζσ ηωγραφίηουν με χρϊματα τθν 
ποικιλότθτα τθσ πανίδασ και τθσ χλωρίδασ πάνω ςτθ 

 
ΡΜΑ 1,2, 3 

Ξυλομπογιζσ, 
μαρκαδόροι 
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εαυτό μου ,αλλά δεν μπορϊ να 
αλλάξω κάποια άλλα»+. 
ΡΜΑ 2 
*«κανζνα από τα ηϊα (από τα φυτά) 
δεν είναι όμοιο με κάποιο άλλο», 
«όλα τα διαφορετικά ηϊα και φυτά 
κάνουν τθν ομορφιά του πλανιτθ 
μασ», «μοναδικοί και διαφορετικοί 
μεταξφ τουσ άνκρωποι υπάρχουν ςε 
όλεσ τισ κοινωνίεσ του πλανιτθ»+. 
ΑΡΟΔΟΧΘ ΤΘΣ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑΣ- 
ΕΡΙΡΕΔΑ ΑΤΟΜΟΥ &  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΡΜΑ 3, 4 
*«μοιάηω και διαφζρω από τα 
αδζλφια μου ςε….», «μοιάηω και 
διαφζρω από τουσ ςυμμακθτζσ μου 
ςτο φψοσ, βάροσ, χόμπυ, 
προτιμιςεισ, χαρακτιρα, εμφάνιςθ  
ςϊματοσ…», «με τουσ φίλουσ μου ι 
με τα παιδιά τθσ γειτονιάσ μου 
μοιάηω και διαφζρω ςτα εξισ…» 
ΡΜΑ 5 
*«θ οικογζνειά ςου και θ οικογζνειά 
μου μπορεί να μθν είναι όμοιεσ, είναι 
όμωσ και για τουσ/τισ δυο μασ πολφ 
αγαπθμζνεσ»+  
ΑΝΑΓΝΩΙΣΘ ΤΘΣ 
ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΣΕ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ      
ΡΜΑ 6, 7 
*«το ότι διαφζρουμε δεν είναι λόγοσ 
να μθν κάνουμε παρζα, μποροφμε να 
είμαςτε φίλοι» «οι διαφορζσ που 

των ανκρϊπων ςτισ κοινωνίεσ)  
3. Να αποδζχονται τθ διαφορετικότθτα 
των άλλων παιδιϊν που ςυναντοφν μζςα 
ςτισ διαφορετικζσ ομάδεσ ςτισ οποίεσ 
ανικουν (οικογζνεια, ςχολικι τάξθ, 
γειτονιά) 
4. Να κατανοιςουν ότι  θ επιλογι των 
φίλων μασ  δεν πρζπει να βαςίηεται 
αποκλειςτικά ςτθν ομοιότθτα ωσ προσ 
μόνιμα ι/και μεταβαλλόμενα 
χαρακτθριςτικά, αλλά  μπορεί να 
περιλαμβάνει παιδιά που μπορεί να είναι 
λίγο ι πολφ  διαφορετικά από τον εαυτό 
μασ (διαφορά βακμοφ και 
χαρακτθριςτικϊν). 
5. Να κατανοιςουν ότι  και οι οικογζνειεσ 
διαφζρουν, ότι υπάρχουν όμοιοι αλλά και 
διαφορετικοί τφποι ι μορφζσ οικογενειϊν  
6. Να αναγνωρίηουν και να κατανοοφν τθ  
διαφορετικότθτα των άλλων παιδιϊν ωσ 
προσ τθν κοινωνικι προζλευςθ, τθν 
εκνικότθτα και τθ κρθςκεία. 
7. Να κατανοιςουν ότι  θ διαφορετικότθτα 
ςτθ φφςθ και ςτουσ ανκρϊπουσ μασ 
διδάςκει πολλά και φζρνει ποικιλία ςτθ 
ηωι μασ. 
 

γιινθ ςφαίρα, και αντίςτοιχα τθν ποικιλότθτα των 
ανκρϊπων των κοινωνιϊν του πλανιτθ»+  
ΡΜΑ 3, 4 
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν ςε μικρζσ ομάδεσ για τουσ 
φίλουσ που ζχουν ζξω από το ςχολείο π.χ, ςτθ 
γειτονιά, ςτθν παιδικι χαρά, ςτισ καλοκαιρινζσ 
διακοπζσ ∙  εντοπίηουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ μαηί 
τουσ. 
ΡΜΑ 5 
Οι μακθτζσ ηωγραφίηουν ςε ηευγάρια τθν οικογζνειά 
τουσ ςε κοινό χαρτόνι και το κολλοφν ςτον τοίχο. 
Ακολουκεί ςυηιτθςθ για τα μζλθ τθσ οικογζνειασ 
που μπορεί να είναι ςε διαφορετικό αρικμό και με 
διαφορετικοφσ ρόλουσ (π.χ. οικογζνεια με δφο 
γονείσ, με ζνα γονζα μθτζρα ι πατζρα και άλλα 
ςυγγενικά πρόςωπα-γιαγιά, παπποφ, κείο κλπ.). Οι 
ςχζςεισ αγάπθσ και ςτοργισ υπάρχουν ςε όλεσ τισ 
διαφορετικζσ μορφζσ οικογζνειασ, 
ΡΜΑ 6, 7 
Κολλάη με εικόνεσ παιδιϊν που μποροφν να  
αναγνωρίςουν ωσ πικανοφσ φίλουσ τουσ ι γείτονεσ 
ι ςυμμακθτζσ, που μοιάηουν και διαφζρουν ωσ 
προσ μεταβαλλόμενα χαρακτθριςτικά τθσ εμφάνιςθσ 
(ςωματικι διάπλαςθ, ροφχα) και μόνιμα 
χαρακτθριςτικά ( χρϊμα του δζρματοσ, χρϊμα 
μαλλιϊν και ματιϊν, φωνι). Σε ςυηιτθςθ μετά το 
κολλάη, ςυηθτοφνται τα διαφορετικά χαρακτθριςτικά 
που ζχουν τα παιδιά των εικόνων ωσ ποικιλία και 
πλοφτοσ. Στθ ςυνζχεια δίνεται ζμφαςθ ςτα κοινά 
χαρακτθριςτικά  τουσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΜΑ 5 
Ξυλομπογιζσ, 
μαρκαδόροι 

 
 
 
 
 
 

ΡΜΑ 7 
 

Χαρτόνι, μολφβι, 
ξυλομπογιζσ 

Συλλογι εικόνων-
φωτογραφιϊν, κόλλα 
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ζχουμε με τουσ φίλουσ μασ δίνουν 
ποικιλία ςτθ ηωι μασ+ 
ΡΜΑ 8 
*«Είμαι διαφορετικόσ όπωσ είςαι και 
εςφ»,  «και οι δυο είμαςτε 
διαφορετικοί,  και αυτό δεν μασ 
εμποδίηει να είμαςτε φίλοι, 
αγαπθμζνοι ςυμμακθτζσ, 
αγαπθμζνοι γείτονεσ+ 
 

 

Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 
Υποενότθτα: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑ», Βϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑ   
ΡΜΑ  1 
*είμαι και εγϊ μοναδικόσ, όπωσ 
είμαςτε όλοι», διαφζρουμε ςε 
μερικά χαρακτθριςτικά  μεταξφ μασ 
τα παιδιά τθσ θλικίασ μου αλλά 
ζχουμε και πολλά όμοια 
χαρακτθριςτικά»+ 
ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΘ   
ΡΜΑ 2 
*«τι ιμουν και δεν είμαι γιατί 
άλλαξα», «πϊσ μπορϊ να αποκτιςω 
νζεσ ςυνικειεσ που κα κάνουν τθ 
ηωι μου καλφτερθ…», «κάτι που δεν 
αρζςει ςτον εαυτό μου μποροφμε να 
το αλλάξουμε αν προςπακιςουμε», 
«ανακαλφπτω τα δυνατά μου 
ςθμεία και αυτά που μπορϊ να 

1. Να αναγνωρίηουν οι μακθτζσ βαςικά 
εςωτερικά ςτοιχεία τθσ 
προςωπικότθτασ, προτιμιςεισ και 
ενδιαφζροντα, δυνατότθτεσ και 
αδυναμίεσ, ωσ βαςικά ςτοιχεία τθσ 
μοναδικισ ταυτότθτάσ τουσ, κακϊσ και 
διαφορετικά ςτοιχεία των άλλων 
παιδιϊν και να ανακαλφπτουν κετικά 
ςτοιχεία ςτα διαφορετικά 
χαρακτθριςτικά των άλλων. 
2. Να αναγνωρίηουν κάποια κυρίαρχα 
εςωτερικά ςτοιχεία τουσ και τθ 
ςτακερότθτά τουσ ςτο χρόνο και άλλα 
πιο ευμετάβλθτα που άλλαξαν με το 
χρόνο, κατανοϊντασ ότι μποροφν να 
αποφαςίςουν τι κα μποροφςαν να 
αλλάξουν ςτον εαυτό τουσ που τουσ/τισ 
δυςκολεφει ι δυςκολεφει τουσ άλλουσ 

ΡΜΑ 1 
Συηθτοφν ςε ηευγάρια.  Κάκε μζλοσ του ηευγαριοφ εντοπίηει 
για τον εαυτό του/τθσ ςτοιχεία χαρακτιρα, ςυμπεριφοράσ  
και τα εκφράηει. Γράφουν και τα δφο άτομα του ηευγαριοφ 
τα κοινά και τα διαφορετικά χαρακτθριςτικά. Συηθτοφν ςτθν 
τάξθ ποια χαρακτθριςτικά παρατιρθςαν ωσ κοινά και ποια 
ωσ διαφορετικά, πϊσ ο κακζνασ μασ είναι μοναδικόσ, 
ςυγκριτικά με τουσ υπόλοιπουσ.   
ΡΜΑ 2 
Συηθτοφν ςε μικρζσ ομάδεσ για ςυνικειεσ και ςυμπεριφορζσ 
που είχαν ςτο παρελκόν και δεν τισ ζχουν πλζον γιατί τισ 
άλλαξαν, κακϊσ και για άλλεσ που κα ικελαν να αλλάξουν 
ςτο μζλλον. 
ΡΜΑ 1, 3 
Εντοπιςμόσ και απαρίκμθςθ ςε δφο λίςτεσ των 
διαφορετικϊν ενδιαφερόντων των δφο φφλων π.χ., ωσ προσ 
τισ ςυνικειεσ τθσ κακθμερινότθτασ, το ενδιαφζρον για τον 
ακλθτιςμό, τισ ριψοκίνδυνεσ δραςτθριότθτεσ, το ρίςκο, τισ 

ΡΜΑ 1 
Στυλό και χαρτί 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΜΑ 1, 3 
Στυλό και χαρτί 
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βελτιϊςω+. 
ΑΡΟΔΟΧΘ ΤΘΣ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑΣ   
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ &  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ 
ΡΜΑ 3 
*«ψάχνω να βρω τα κετικά ςτοιχεία 
του άλλου»,  «όλοι μαηί μποροφμε 
να είμαςτε αγαπθμζνοι κι ασ 
διαφζρουμε»+ 
ΡΜΑ  4 
*«οι οικογζνειζσ μασ είναι 
διαφορετικζσ, και το ίδιο ςθμαντικζσ 
και αγαπθμζνεσ», «οι οικογζνειεσ 
των ςυμμακθτϊν μου και θ δικι μου 
δεν είναι όμοιεσ, άλλεσ ζχουν δφο 
γονείσ και άλλεσ ζναν, άλλεσ ζχουν 
παπποφ και/ι γιαγιά, και άλλεσ 
ζχουν αδζλφια από διαφορετικοφσ 
γονείσ», « όλεσ μποροφν να ηουν 
αρμονικά και με αγάπθ+ 
ΡΜΑ 5 
«Είμαι διαφορετικόσ όπωσ και εςφ», 
«και οι δυο είμαςτε διαφορετικοί 
και βλζπουμε τα πράγματα από 
διαφορετικι οπτικι γωνία»,  και 
αυτό δεν μασ εμποδίηει να είμαςτε 
φίλοι, να ςυνεργαηόμαςτε, να 
είμαςτε αλλθλζγγυοι»+ 
ΑΡΟΔΟΧΘ ΤΘΣ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑΣ 
ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ -ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΕΡΙΡΕΔΟ 
ΡΜΑ 6, 7  
*«με τουσ ςυμμακθτζσ /τισ 
ςυμμακιτριζσ  μου ζχουμε 

γφρω τουσ.   
3. Να κατανοιςουν ότι το διαφορετικό 
ορίηεται με βάςθ τα δικά μασ 
χαρακτθριςτικά, τα οποία πολλζσ φορζσ 
τα αντιλαμβανόμαςτε ωσ «φυςιολογικά» 
και, επομζνωσ τα χαρακτθριςτικά των 
άλλων ωσ «μθ φυςιολογικά».  
4. Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι 
ςυναντϊνται ςτισ κοινωνίεσ μασ 
διαφορετικοί τφποι –μορφζσ 
οικογενειϊν που είναι το ίδιο ςθμαντικζσ 
και αγαπθμζνεσ από τα μζλθ τουσ. 
5. Να κατανοιςουν τθν ανάγκθ όλων 
μασ να ζχουμε μία ταυτότθτα- ατομικι, 
κοινωνικι,  εκνικι (national) και  
εκνοτικι (ethnic) που ωςτόςο διαφζρει 
από των άλλων. Οι διαφορζσ αυτζσ, 
όπωσ και οι διαφορζσ ωσ προσ τθν 
κοινωνικι προζλευςθ, τθν εκνικότθτα 
και τθ κρθςκεία δεν  εμποδίηουν τθν 
αγάπθ προσ τουσ άλλουσ.  
6. Να κατανοοφν και να αποδζχονται τθ 
διαφορετικότθτα των άλλων παιδιϊν με 
κινθτικζσ, ςωματικζσ, αιςκθτθριακζσ και 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ. 
7. Να αναγνωρίηουν και να αποδζχονται 
τθ διαφορετικότθτα των άλλων παιδιϊν 
με εξαιρετικζσ ικανότθτεσ ςτα ςχολικά 
μακιματα, και/ι ςε ειδικοφσ τομείσ 
όπωσ ςτθ μουςικι, ςτον ακλθτιςμό, ςτθ 
ηωγραφικι κλπ. 
8. Να αναγνωρίςουν ότι τα παιδιά με 
πολφ υψθλζσ ικανότθτεσ μπορεί να 
ανθςυχοφν όταν αποκαλφπτονται οι  

πρωτοβουλίεσ κλπ. Συηιτθςθ για τθν αποδοχι των 
διαφορϊν που εμπλουτίηουν τθν οπτικι που βλζπουμε το 
ίδιο κζμα και δεν εμποδίηουν τα ςυναιςκιματα αποδοχισ, 
αγάπθσ και  αλλθλεγγφθσ προσ το άλλο φφλο.  
ΡΜΑ  4, 5 
Θ ίδια δραςτθριότθτα μπορεί να πραγματοποιθκεί με κζμα 
παιδιά που προζρχονται από οικογζνεια με δφο γονείσ και 
με ζνα γονζα. Θ ίδια δραςτθριότθτα μπορεί να 
πραγματοποιθκεί με κζμα παιδιά από δφο εκνοπολιτιςμικζσ 
ομάδεσ, ι δφο κρθςκευτικζσ ομάδεσ. 
ΡΜΑ 4 
Ο/θ εκπαιδευτικόσ διαβάηει απόςπαςμα λογοτεχνικοφ 
κειμζνου που περιγράφει μια οικογενειακι ςκθνι ι δράςθ 
που αφορά ςτθ μζςθ τυπικι οικογζνεια δφο γονζων. Στθ 
ςυνζχεια  τθν ξαναδιαβάηει, ζχοντάσ τθν αναδιαμορφϊςει  
με μονογονεϊκι οικογζνεια μθτζρασ, κείου και παιδιϊν. 
Συηθτάει για τα ςυναιςκιματα μεταξφ των μελϊν των δφο  
οικογενειϊν δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν αγάπθ και ςτοργι που 
τα ςυνδζει. (Εναλλακτικά, δίνεται και θ μορφι οικογζνειασ 
με ζναν από τουσ δφο γονείσ να ταξιδεφει κάκε εβδομάδα 
εκτόσ τθσ πόλθσ που μζνει θ οικογζνεια (οικογζνεια διπλισ 
ςταδιοδρομίασ) 
ΡΜΑ 5 
Κολλάη  ςε χαρτόνι με ςκθνζσ κακθμερινζσ από 
διαφορετικζσ κρθςκευτικζσ τελετουργίεσ και διαφορετικζσ 
εκνικζσ δραςτθριότθτεσ (τοπίο άλλθσ γεωγραφικισ 
περιοχισ, διαφορετικά εκνικά ςφμβολα, εκνικι παρζλαςθ)  
που να βοθκοφν τα παιδιά να ανακαλφψουν τθ ςτοιχεία τθσ 
δικισ τουσ  εκνικισ και  εκνοτικισ τουσ ταυτότθτασ που 
είναι αδιαπραγμάτευτα και τουσ κάνουν ξεχωριςτοφσ Το 
ίδιο ιςχφει για τα άτομα που ζχουν άλλα ςτοιχεία 
ταυτότθτασ, τα οποία ςεβόμαςτε. 
ΡΜΑ 6-9 
Δίνεται διλθμματικι κατάςταςθ όπου τα παιδιά κα πρζπει 
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διαφορετικζσ δυςκολίεσ και 
αδφναμα ςθμεία, και το 
αποδζχομαι», «ζχουμε με τουσ 
ςυμμακθτζσ /τισ ςυμμακιτριζσ  μου 
διαφορετικζσ ικανότθτεσ και δυνατά 
ςθμεία  και το αποδζχομαι»+  
ΡΜΑ 8, 9 
*«να δείξω τισ ικανότθτζσ μου ι να 
τισ αποκρφψω;», «πϊσ κα 
ςκζπτονται οι άλλοι για εμζνα;,«κα 
με κζλουν για φίλο/φίλθ τουσ;», 
«διαλζγω τουσ φίλουσ μου με 
κατανόθςθ και αποδοχι των 
ικανοτιτων και των αδυναμιϊν 
τουσ»+ 
ΑΝΘΤΙΚΑ ΣΤΕΕΟΤΥΡΑ  
ΚΑΙ ΡΟΚΑΤΑΛΘΨΕΙΣ 
ΡΜΑ 10, 11 
*«Δεν είςαι όπωσ 
πίςτευα…,«πίςτευα πωσ είχεσ 
μονάχα αρνθτικά χαρακτθριςτικά 
και ζκανα λάκοσ», «εντοπίηω τα 
ςτερεότυπα ςτθν κακθμερινότθτά 
μου και προςπακϊ να τα 
αποφφγω»+ 
ΡΜΑ 12, 13 
*«δεν ακοφω, δεν παραδζχομαι 
χωρίσ να ςκεφτϊ τισ απλοποιθμζνεσ 
εικόνεσ για το πϊσ είναι οι άλλοι και 
ποια «ελαττϊματα» ζχουν, αλλά 
περιμζνω να κρίνω μόνοσ/μόνθ 
μου», «ςκζπτομαι και κρίνω τισ 
πλθροφορίεσ που ζχω πριν βιαςτϊ 
να πιςτζψω ςτο κυμό και ςτα 

ικανότθτζσ τουσ και  φοβοφνται μιπωσ 
δεν γίνουν αποδεκτοί/ζσ από τα 
υπόλοιπα παιδιά.  
9. Να κατανοιςουν ότι θ  επιλογι των 
φίλων μασ ςθμαίνει αποδοχι των 
ικανοτιτων τουσ χωρίσ κριτικι.  
10. Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι όλα τα 
παιδιά τθσ θλικίασ τουσ χρθςιμοποιοφν 
ςτο λόγο τουσ ςτερεότυπα, ότι όλοι μασ 
υιοκετοφμε ςτερεότυπα και 
προκαταλιψεισ ςτθ ηωι μασ. 
11. Να κατανοιςουν τθ λειτουργία των 
αρνθτικϊν ςτερεοτφπων και τισ 
επιπτϊςεισ τουσ ςτισ διαπροςωπικζσ μασ 
ςχζςεισ.  
12. Να αποφεφγουν τθν άκριτθ 
παραδοχι ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων 
(που αναγνωρίηουν ςτουσ άλλουσ, 
κυρίωσ αρνθτικά χαρακτθριςτικά και 
ελάχιςτα κετικά), ενϊ ςτον εαυτό μασ 
και/ι ςτουσ φίλουσ μασ μόνο κετικά 
χαρακτθριςτικά, π.χ. για ομά/για 
αλλοδαποφσ ςυμμακθτζσ / 
ςυμμακιτριζσ μασ.  
13. Να αποφεφγουν τθν άκριτθ 
παραδοχι προκαταλιψεων που μασ 
φορτϊνουν μόνο με αρνθτικά 
ςυναιςκιματα για τουσ άλλουσ και μασ 
πείκουν ότι ζχουν μόνο αρνθτικά 
χαρακτθριςτικά π.χ. για παιδιά με 
δυςκολίεσ ςτθ μάκθςθ, με κινθτικζσ 
δυςκολίεσ, ι με εξαιρετικζσ ικανότθτεσ  
και ταλζντα. 
14. Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτο να 

να εργαςτοφν για το κάκε ςκζλοσ του διλιμματοσ. Κα  
προτείνουν τισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ που δείχνουν ότι 
και οι δφο οπτικζσ γωνίεσ ζχουν πλεονεκτιματα και 
μειονεκτιματα. 
ΡΜΑ 6 
Δίνεται ςτουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ, ςε ομάδεσ, απόςπαςμα 
από λογοτεχνικό κείμενο. Μζςα από το κείμενο τίκεται 
προβλθματιςμόσ για καταςτάςεισ όπου οι περιοριςμζνεσ 
ικανότθτεσ  απαιτοφν αποδοχι και  ςεβαςμό, αλλά όχι 
οίκτο, κακϊσ ςυνειδθτοποιοφν ότι  μαηί με τισ αδυναμίεσ 
/περιοριςμζνεσ ικανότθτεσ/ δυςκολίεσ υπάρχουν κάποιεσ 
ικανότθτεσ που μποροφν να αναπτυχκοφν περιςςότερο. 
Συηιτθςθ για τθ «ηωγραφικι του δρόμου» που, αν και δεν 
ζχει τθν καλλιτεχνικι ςθμαςία –βαρφτθτα ενόσ ζργου 
τζχνθσ, μεταφζρει μθνφματα με άλλον τρόπο…κάκε μορφι 
καλλιτεχνικισ δθμιουργικότθτασ περιζχει κάτι καλό, αρκεί 
να μποροφμε να το δοφμε … Καλλιτζχνεσ με ςωματικζσ 
αναπθρίεσ εκκζτουν τα ζργα ηωγραφικισ τουσ. 
ΡΜΑ 7, 8, 9, 15 
Συηθτϊντασ ςε ηευγάρια ι ομαδικά, ςυμφωνοφν να 
περιγράψουν ζνα παιδί που γνϊριςαν/που γνωρίηουν τϊρα 
με εξαιρετικζσ ικανότθτεσ ςτο ςχολείο ι ςε κάποιο τομζα 
(ακλθτικό, καλλιτεχνικό, επιςτθμονικό κ.ά). Ραρουςιάηουν 
ςτθν τάξθ τισ γραπτζσ περιγραφζσ τουσ. Συηθτοφν ότι, αν και 
με τουσ άλλουσ ζχουμε διαφορετικζσ, παρά όμοιεσ υψθλζσ 
δυνατότθτεσ και ικανότθτεσ (π.χ. άλλοσ ςυνκζτει ζνα 
κείμενο ικανοποιθτικότερα, άλλοσ ηωγραφίηει πιο ωραία, 
άλλοσ είναι «μουςικό αυτί»…), ωςτόςο όλοι μαηί μποροφμε 
να ςυνυπάρχουμε με ζνα κοινό ςκοπό που προάγει όλθ τθν 
ομάδα όπου ανικουμε. 
ΡΜΑ 10, 11, 12 
Ρροβολι video με προκαταλιψεισ εισ βάροσ μειονοτικϊν 
ομάδων ι μεμονωμζνων ατόμων με διαφορετικότθτα. 
Συηθτϊντασ μετά τθν προβολι, οι μακθτζσ ανακαλφπτουν 

Χαρτόνι, εικόνεσ 
από περιοδικό τφπο 
ι  φωτογραφίεσ 
και/ι υλικό από 
διαδίκτυο 
εκτυπωμζνο.  

 
 
 
ΡΜΑ 6 

Λογοτεχνικό 
κείμενο και Θ/Υ για 
προβολι ι προβολι 
φωτογραφιϊν με 
κζμα graffiti’s. 
Συγκζντρωςθ 
ςχετικοφ 
πλθροφοριακοφ 
υλικοφ από 
διαδίκτυο.   

 
Κάρτεσ ευχϊν που 
εικονίηουν πίνακεσ 
καλλιτεχνϊν με 
αναπθρίεσ. 

 
ΡΜΑ 7-9, 15 

 
Διλθμματικζσ 
καταςτάςεισ Vake 
(http://hs1.ried.at/): 
Ρακζτο 
διλθμματικϊν 
καταςτάςεων, 
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αρνθτικά ςχόλια των άλλων για τουσ 
ςυμμακθτζσ/τισ ςυμμακιτριζσ μου+ 
ΡΜΑ 14, 15 
*βρίςκω επιχειριματα, ακοφω τα 
επιχειριματα των άλλων και τα 
αξιολογϊ, δρω αφοφ ςκεφτϊ και 
κρίνω μόνοσ/μόνθ μου, μακαίνω να 
εκφράηομαι αποφεφγοντασ 
αρνθτικά ςτερεότυπα και 
προκαταλιψεισ]. 

προτείνουν εναλλακτικοφσ τρόπουσ 
ζκφραςθσ, αντικακιςτϊντασ ςτο λόγο 
τουσ τισ αρνθτικζσ ςτερεοτυπικζσ 
εκφράςεισ 
15. Να κατανοιςουν τα πλεονεκτιματα 
από τθ διαφορετικότθτα μεταξφ των 
μελϊν τθσ οποιαςδιποτε ομάδασ, τθν 
αλλθλοςυμπλιρωςθ και τθν προςφορά 
του κάκε μζλουσ ανάλογα με τισ 
δυνατότθτεσ, ικανότθτεσ και τισ ανάγκεσ 
του.  

ότι δίπλα ςε κάκε αρνθτικό ςτερεότυπο και προκατάλθψθ 
για τουσ άλλουσ υπάρχουν πολλά άλλα κετικά 
χαρακτθριςτικά που δεν τα βλζπουμε, τα ξεχνοφμε και 
παραςυρόμαςτε από αρνθτικά ςυναιςκιματα.  
ΡΜΑ 13, 14 
Διαβάηουμε απόςπαςμα λογοτεχνικοφ κειμζνου που 
περιλαμβάνει αρνθτικά ςτερεότυπα και προκαταλιψεισ για 
τουσ άλλουσ. Τα παιδιά μακαίνουν να επιςθμαίνουν ςτο 
λόγο πότε κάποιοσ μιλάει με προκατάλθψθ και προτείνουν 
διαφορετικοφσ τρόπουσ ζκφραςθσ, απαλλαγμζνουσ από 
ςτερεοτυπικά ςτοιχεία και προκαταλιψεισ.  

Salzburg University 
 
 
 
 

ΡΜΑ 10-12 
 

Video, H/Y, οκόνθ 
προβολισ και θχεία 

 
 

 
Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 

Υποενότθτα: «ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΡΕΙΦΟΕΣ ΣΤΘΝ ΟΜΑΔΑ» 
 

Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι: Οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ, ςτθ διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, να εντοπίςουν τισ αξίεσ που 
ιςχφουν ςτο κοινωνικό πλαίςιο όπου μεγαλϊνουν, τουσ κανόνεσ που υιοκετοφνται, κακϊσ και να διακρίνουν ποιεσ αξίεσ και κανόνεσ 
επιλζγουμε να υπθρετοφμε, ϊςτε οι κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ μασ να ςυμβάλουν ςτθ ςυνεργαςία και ςτθν αλλθλεγγφθ. Σε κοινωνικζσ 
ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ που επιτρζπουν τθν ανάδυςθ ατομικιςτικϊν αξιϊν, να ςυνειδθτοποιιςουν ότι αρχζσ δικαιοςφνθσ και αξιοκρατίασ 
είναι καλό να διζπουν τισ διεργαςίεσ ςτθν ομάδα. Ειδικότερα για τουσ μακθτζσ ςτισ μεγαλφτερεσ τάξεισ του δθμοτικοφ επιςθμαίνονται οι 
ζννοιεσ τθσ εςω-ομάδασ  («οι δικοί μου άνκρωποι», «οι άνκρωποι ςτουσ οποίουσ ςτθρίηομαι, εμπιςτεφομαι») και τθσ εξω-ομάδασ («οι άλλοι, 
οι διαφορετικοί κλπ τουσ οποίουσ δεν εμπιςτεφομαι και νιϊκω δυςάρεςτα ςυναιςκιματα»), κακϊσ και οι κετικζσ ςυνζπειεσ ςτισ 
ενδοομαδικζσ και διομαδικζσ ςχζςεισ από τθν υιοκζτθςθ κετικά προςανατολιςμζνων κοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν όπωσ είναι θ αλλθλεγγφθ 
και ο αλτρουιςμόσ. Για τουσ μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ δίνεται επιπλζον ζμφαςθ ςε κζματα αναφορικά με τθν προτεραιότθτα 
που δίνουμε ςε κάποιεσ από τισ αξίεσ και ςτθ διαφοροποίθςθ των αξιϊν ςτισ διαπροςωπικζσ και διομαδικζσ ςχζςεισ, κακϊσ και ςτα 
κοινωνικά αξιϊματα και ςυμβατικοφσ κανόνεσ που υιοκετοφμε. Τζλοσ, οι μακθτζσ καλοφνται να επεξεργαςτοφν τουσ κεντρικοφσ άξονεσ 
διαμόρφωςθσ μιασ ςχζςθσ φιλίασ, τισ αξίεσ και ςυμπεριφορζσ που τθ διζπουν και να επιςθμάνουν τισ παραμζτρουσ τθσ φιλίασ ανάμεςα ςτα 
δφο φφλα. 
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Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 
Υποενότθτα: «ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΡΕΙΦΟΕΣ ΣΤΘΝ ΟΜΑΔΑ», Αϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ 
(ΡΜΑ 1)  
*«ςτθν ομάδα/ςτισ ομάδεσ που ςυμμετζχω 
μπορϊ να λζω τθ γνϊμθ μου, να μιλάω για 
τα ςυναιςκιματά μου, για τισ επικυμίεσ 
μου, για τισ αξίεσ μου» 
(ΡΜΑ 2)  
Οι αξίεσ μου είναι : «ςζβομαι  τουσ 
άλλουσ», «προςφζρω βοικεια όταν 
κάποιοσ χρειάηεται»,  «δεν ςτεναχωρϊ τουσ 
φίλουσ μου», κλπ Αυτζσ τισ αξίεσ 
παραδζχονται τα περιςςότερα παιδιά τθσ 
τάξθσ μου, οι γονείσ μου, θ δαςκάλα μου.+  
*«Νιϊκουμε ευχαρίςτθςθ εμείσ και οι δικοί 
μασ άνκρωποι όταν ακολουκοφμε  τισ αξίεσ 
μασ, δθλ. όταν είμαι δίκαιοσ με τουσ 
άλλουσ, όταν βοθκϊ τουσ ςυμμακθτζσ μου, 
όταν προςτατεφω το περιβάλλον+ 
ΣΥΝΥΡΑΧΟΝΤΑΣ 
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ: ΑΤΟΜΙΚΟΤΘΤΑ-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΘΤΑ 
ΡΜΑ 3 
*επιλζγω να βοθκάω τουσ άλλουσ, να 
ςυμμετζχω ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ 
ςτθν τάξθ,  «παραδζχομαι αξίεσ που 
αφοροφν κυρίωσ τον εαυτό μου, όπωσ:» 
«είμαι υπεφκυνοσ για το ςυμμάηεμα των 
παιχνιδιϊν μου ςτθν τάξθ, για το διάβαςμα 
μου ςτο ςπίτι» (για Α και Β δθμοτικοφ). 
Επίςθσ, « πιςτεφω ςε αξίεσ που αφοροφν 

Οι μακθτζσ να μποροφν : 
1. Να εκφράηουν τθ γνϊμθ τουσ και τα 
ςυναιςκιματά τουσ ςτθν ομάδα/ςτισ 
ομάδεσ που ςυμμετζχουν.  
2. Να κατανοιςουν ότι όλοι ακολουκοφμε 
αξίεσ ςτθ ηωι μασ, δθλαδι απόψεισ που 
ςζβονται τα περιςςότερα μζλθ τθσ 
κοινωνίασ όπου ηοφμε. Ακολουκϊντασ τισ 
αξίεσ μασ νιϊκουμε κετικά ςυναιςκιματα, 
δίνουμε ικανοποίθςθ ςτουσ δικοφσ μασ 
ανκρϊπουσ (εςω-ομάδα).   
3. Από τθν ποικιλία των διαφορετικϊν 
ςυμπεριφορϊν να μάκουν να επιλζγουν 
εκείνεσ τισ ςυμπεριφορζσ που 
αντιςτοιχοφν ςτο καλό τθσ ομάδασ 
4. Να επιςθμάνουν ότι θ αλλθλεγγφθ και θ 
ςυνεργαςία μεταξφ των μελϊν βοθκοφν 
ςτθν πρόοδο τθσ ομάδασ (κετικά 
προςανατολιςμζνεσ κοινωνικζσ 
ςυμπεριφορζσ).  
 5. Να μποροφν να αναγνωρίςουν ανάμεςα 
ςε διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ κάποια 
επιτυχθμζνα πρότυπα ςυμπεριφοράσ, να 
τα επιλζξουν και να τα μιμθκοφν. 
6. Να κατανοοφν τθν ανάγκθ φπαρξθσ 
κανόνων ςτθν ομάδα και τθν προςωπικι 
μασ ευκφνθ να τθροφμε τουσ κανόνεσ 
αυτοφσ. 
 
 

ΡΜΑ 1 
Τα παιδιά ςε ομάδεσ ηωγραφίηουν τθν ομάδα / τισ 
ομάδεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν.  Συηιτθςθ για το: 
«Ροιεσ είναι οι ομάδεσ που ανικω; Ρϊσ βοθκάω τισ 
ομάδεσ αυτζσ; Ρϊσ νιϊκω όταν είμαι ςτισ ομάδεσ 
αυτζσ;»+ 
ΡΜΑ 2, 3 
Σενάριο με νιπιο που ηθτάει από τθ μθτζρα του να 
πάρουν ςτο ςπίτι ζνα εγκαταλειμμζνο μικρό ςκυλί, 
γιατί πιςτεφει ότι «αγαποφμε τα ηϊα και πρζπει να 
τα φροντίηουμε». Συηιτθςθ ςε μικρζσ ομάδεσ για το 
πόςο νοιαηόμαςτε για τα απροςτάτευτα ηϊα και 
πόςο χαιρόμαςτε όταν τα βοθκάμε, τα 
προςτατεφουμε.  
Συηιτθςθ και για τθ φροντίδα των ηϊων που μπορεί 
να μθν βρίςκονται κοντά μασ αλλά  κινδυνεφουν από 
τθ μόλυνςθ και ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ πχ 
«προςτατεφςουμε» τθ φϊκια, τθ φάλαινα, τον 
αςιατικό ελζφαντα κλπ. Κολλάη με εικόνεσ ηϊων που 
κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν. 
ΡΜΑ 4, 5 
Κολλάη από εικόνεσ με εμφανι ςυλλογικότθτα μζςα 
ςτθν τάξθ, ςυμπεριφορζσ φροντίδασ και 
αλλθλεγγφθσ παιδιϊν νθπιακισ θλικίασ προσ άλλα 
παιδιά ςτο ςχολείο ι προσ ενθλίκουσ που ζχουν 
ανάγκθ/ χρειάηονται βοικεια. 
ΡΜΑ 5 
Ραρουςίαςθ ςεναρίου με θκικζσ πράξεισ παιδιϊν 
προσ ςυνομιλικα παιδιά που χρειάςτθκαν βοικεια. 
Ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ των θκικϊν πράξεων των 

ΡΜΑ 1 
Χαρτόνι, 

ξυλομπογιζσ, 
μαρκαδόροι 

 
ΡΜΑ 2, 3 

 
Κολλάη με 

φωτογραφικό υλικό 
από περιοδικό τφπο. 
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κυρίωσ ςτουσ άλλουσ γφρω μου», όπωσ: 
νοιάηομαι και φροντίηω τα αδζρφια μου, 
τουσ φίλουσ μου», « φροντίηω να 
διατθρείται κακαρι θ τάξθ μου». 
ΣΥΝΥΡΑΧΟΝΤΑΣ  
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ: ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘ & ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ 
ΡΜΑ 4  
*«νοιάηομαι για τουσ ςυμμακθτζσ/τισ 
ςυμμακιτριζσ μου «προςπακϊ να είμαι 
δίκαιοσ/θ με τουσ άλλουσ, παραδζχομαι τα 
λάκθ μου», «βοθκϊ τουσ ςυμμακθτζσ 
μου/τισ ςυμμακιτριζσ μου όταν 
χρειάηεται», «Αγαπϊ το περιβάλλον και το 
προςτατεφω από τα ςκουπίδια 
φροντίηοντασ για το κοινό καλό»+. 
ΣΥΝΥΡΑΧΟΝΤΑΣ  
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ: ΑΛΤΟΥΙΣΜΟΣ 
ΡΜΑ 5 
*όταν «νοιάηομαι για τουσ άλλουσ» και τουσ 
προςφζρω τθ βοικειά μου θ ομάδα μου 
λειτουργεί καλφτερα κι εγϊ νιϊκω 
όμορφα] 
ΣΥΝΥΡΑΧΟΝΤΑΣ 
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ:  
ΤΘΘΣΘ ΚΑΝΟΝΩΝ 
ΡΜΑ 6 
*«όλοι ακολουκοφμε κάποιουσ κανόνεσ ςε 
κάκε ομάδα που ςυμμετζχουμε», «δεν 
τιρθςα κάποιον κανόνα και είμαι 
υπεφκυνοσ/θ  για αυτό+. 
 

 
 
 
 

παιδιϊν, παρατιρθςθ τω προτφπων θκικισ 
ςυμπεριφοράσ και ςυηιτθςθ για το πϊσ μποροφμε 
να τα μιμθκοφμε και ςτθ δικι μασ ηωι. 
ΡΜΑ  6 
Κολλάη με κανόνεσ, που αποδίδονται με ηωγραφιζσ 
των παιδιϊν και εικόνεσ από το διαδίκτυο ∙άλλοι  
αφοροφν ςτθν οικογζνεια, άλλοι ςτθν τάξθ και άλλοι 
ςτθ ςχολικι μονάδα. 
 
Σενάριο με τθ μθτζρα/τον πατζρα που ηθτάει από 
παιδί 5-6 ετϊν να κάνει μία δουλειά ςτο ςπίτι, 
κάποια άλλθ δουλειά ςτον κιπο και κάποια μικρά 
κακικοντα ςε κοντινά προσ το ςπίτι καταςτιματα. 
Συηιτθςθ για κανόνεσ που αποδεχόμαςτε ςτθν 
οικογζνεια. Επίςθσ για κανόνεσ που τθροφμε ςτθν 
τάξθ μασ (πχ «διατθρϊ κακαρό το κρανίο μου», 
«δεν χτυπάω το ςυμμακθτι μου/τθ ςυμμακιτριά 
μου για να λφςω τισ διαφορζσ μου μαηί του» κλπ). 
Συνειδθτοποίθςθ για το πόςο κετικά νιϊκουμε όταν 
τουσ υλοποιοφμε. Συηιτθςθ για το πόςο είναι 
απαραίτθτο να υπάρχουν κανόνεσ ςτισ ομάδεσ, 
πόςθ ευκφνθ ζχει ο κακζνασ μασ για τθν τιρθςι 
τουσ και πόςθ ευκφνθ ζχει ζνασ καλόσ αρχθγόσ 
(θγζτθσ) για τθν ομάδα του. 

 
 

ΡΜΑ 6 
 

Χαρτόνι και 
ξυλομπογιζσ, 

μαρκαδόρουσ και 
εικόνεσ  από τον 
περιοδικό τφπο 
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Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 
Υποενότθτα: «ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΡΕΙΦΟΕΣ ΣΤΘΝ ΟΜΑΔΑ», Βϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΡΕΙΦΟΕΣ 
ΣΤΙΣ ΕΣΩ-ΟΜΑΔΕΣ (ΕΝΔΟΟΜΑΔΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ) 
(ΡΜΑ 1) 
 *«Ροιεσ αξίεσ ζχω;» Ρολλζσ από τισ αξίεσ 
μου είναι κοινζσ με των  ςυμμακθτϊν μου 
ςτθν τάξθ μου», «Συμφωνοφμε ςτισ αξίεσ 
τθσ αλλθλεγγφθσ, αλλθλοκατανόθςθσ και 
ςυνεργαςίασ»+  
(ΡΜΑ 2) 
*«Με κάποια παιδιά τθσ τάξθσ μπορϊ να 
ςυνεργαςτϊ  καλφτερα, διαπιςτϊνοντασ ότι 
ζχουμε τισ ίδιεσ αξίεσ»,  «Πταν δεν ζχουμε 
τισ ίδιεσ αξίεσ μζςα ςτθν ομάδα, ςζβομαι 
τισ αξίεσ των άλλων», «ςυμπεριφζρομαι 
ςυνεργατικά ςθμαίνει  ςυμπεριφζρομαι 
ςτθρίηοντασ τον άλλο, ςυμβάλλοντασ όςο 
μπορϊ ςε ζνα κοινό ςκοπό, δεν 
ανταγωνίηομαι τον καλό μου φίλο/φίλθ, « 
τοφ/τισ ςυμπαραςτζκομαι όταν ζχει 
δυςκολίεσ», «τον/τθν βοθκάω ςε 
δυςκολίεσ ςτα μακιματα». 
 ΡΜΑ 3, 4 
 *«ςε όποια ομάδα ανικω -εκνικι, 
κοινωνικι, οικογενειακι, ςχολικι- 
προςφζρω ό,τι καλφτερο μπορϊ, 
καταβάλλω κάκε προςπάκεια για το κοινό 
καλό και για τον εαυτό μου»+ 
 
 

 1. Να κατανοιςουν τισ αξίεσ ςυνεργαςίασ 
και αλλθλεγγφθσ που είναι ςυλλογικζσ 
αξίεσ και να τισ διαχωρίςουν από τισ 
ατομικιςτικζσ αξίεσ, ςτο πλαίςιο του 
ςχολείου (π.χ. νοιάηομαι για τθν επιτυχία 
μου, να πείςω τουσ άλλουσ για τθν άποψι 
μου). 
2. Να επιςθμάνουν ότι με τα μζλθ τθσ εςω-
ομάδασ δεν ζχουμε  ςυμπεριφορζσ 
ανταγωνιςμοφ, αλλά αντίκετα 
ςυμπεριφορζσ ςυνεργαςίασ και 
αλλθλεγγφθσ. Οι κετικά 
προςανατολιςμζνεσ κοινωνικζσ 
ςυμπεριφορζσ (αλλθλεγγφθ, 
ςυναιςκθματικι ςτιριξθ, αλτρουιςμόσ, 
δθλαδι θ προςφορά χωρίσ όρουσ μζςα 
από τθν  επικυμία για μεγιςτοποίθςθ τθσ 
ευθμερίασ/ευτυχίασ των άλλων), προάγουν 
τισ ςχζςεισ μασ μζςα ςτθν ομάδα και 
επιφζρουν κετικά ςυναιςκιματα. 
    3. Να κατανοιςουν ότι ςυνκικεσ 
ανταγωνιςμοφ ςυναντϊνται ςε κάκε 
κοινωνία μεταξφ διαφορετικϊν ομάδων, ςε 
πολλοφσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ 
(εκπαίδευςθ, επαγγελματικι κατάρτιςθ, 
εργαςία). Σθμαςία ζχει να προκρίνονται 
εκείνοι που προςπακοφν με όλεσ τουσ τισ 
δυνάμεισ και τισ ικανότθτεσ-δεξιότθτεσ. 
    4. Να κατανοιςουν ότι ςτισ ομάδεσ όπου 
ανικω καταβάλλω τθ μζγιςτθ δυνατι 

ΡΜΑ 1, 2 
Συηιτθςθ ςε μικρζσ ομάδεσ, με αφορμι κάποιο 
απόςπαςμα λογοτεχνικοφ κειμζνου, ότι ανικουμε 
όλοι ςε ομάδεσ και ότι αυτό είναι ςθμαντικό για 
όλουσ μασ. Πτι είναι απαραίτθτο να υπάρχουν 
κοινζσ αξίεσ ςτισ ομάδεσ και ότι ςε κάκε ομάδα 
μπορεί να υπάρχουν και κάποιεσ διαφορετικζσ αξίεσ 
τισ οποίεσ ςεβόμαςτε. Πλοι μασ αναλαμβάνουμε 
ρόλουσ μζςα ςτθν κάκε ομάδα όπου ανικουμε και 
προςπακοφμε να ςυνειςφζρουμε ςτθν καλφτερθ 
λειτουργία τθσ. Ρϊσ ο αρχθγόσ (θγζτθσ) ςε μια 
ομάδα όπου ανικω μπορεί να εμπνζει αξίεσ και 
ιδανικά ςτα μζλθ τθσ ομάδασ 
ΡΜΑ 3 
Σενάριο με ακλθτζσ και/ι ακλθτικζσ ομάδεσ που 
ανταγωνίηονται, ςτο πλαίςιο ενόσ κεςμοφ, ποιοσ κα 
βγει πρϊτοσ ςε κάποιο αγϊνιςμα δρόμου, ςε 
εκνικοφσ ι ολυμπιακοφσ αγϊνεσ. Ρροκρίνεται αυτόσ 
που αξίηει, δθλ. που ζχει προπονθκεί περιςςότερο, 
ζχει πιο γριγορα πόδια, ζχει ψυχραιμία ςτθ 
διάρκεια των αγϊνων κλπ. Συηιτθςθ για το πϊσ 
διαφζρει ο ανταγωνιςμόσ ςτον ακλθτιςμό από 
ανταγωνιςμό που ξεςπάει ανάμεςα ςε φίλουσ που 
παίηουν μαηί, για κακθμερινά κζματα όπωσ ποιοσ 
είναι πιο γριγοροσ από τουσ άλλουσ, πιο καλόσ 
μακθτισ/καλι μακιτρια, πιο ζξυπνοσ/θ, πιο 
όμορφοσ/θ κλπ ϊςτε να δθμιουργοφνται 
προβλιματα ςτθ ςχζςθ τουσ και να διαμορφϊνει 
δυςάρεςτο κλίμα ςτο παιχνίδι τουσ ι ςτθ ςχολικι 
τάξθ. Βρίςκουμε ομάδεσ όπου είναι εμφανισ θ 

 
ΡΜΑ 1 

 
Χαρτί και ςτυλό 
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ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΡΕΙΦΟΕΣ ΣΤΙΣ ΕΣΩ-
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΩ-ΟΜΑΔΕΣ 
(ΔΙΟΜΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) 
 
ΡΜΑ 5 
 
*«καταλαβαίνω ότι ςε κάκε κοινωνία 
ςυνυπάρχουν αξίεσ ςυνεργαςίασ και 
αλλθλεγγφθσ, με ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ», 
« υπάρχουν παγκόςμιοι κεςμοί που 
προκρίνουν τισ αξίεσ ςυνεργαςίασ και 
αλλθλεγγφθσ, πχ UNICEF, ΟΘΕ», 
«καταλαβαίνω πότε μερολθπτϊ υπζρ τθσ 
δικισ μου ομάδασ (εκνοπολιτιςμικισ ι 
άλλθσ) και εισ βάροσ άλλων» 
«αντιλαμβάνομαι τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ 
των μερολθπτικϊν μου προδιακζςεων+. 
 
 
  

προςπάκεια να ςυνειςφζρω ςτουσ 
ςκοποφσ τθσ ομάδασ (Συμπεριφορζσ 
κοινωνικισ προςπάκειασ ≠ κοινωνικισ 
αδράνειασ)  
  
5. Να κατανοιςουν ότι ζχουμε τθν τάςθ να 
πιςτεφουμε ότι θ δικι μασ ομάδα (π.χ.  
εκνοπολιτιςμικι και ο ςυνεπαγόμενοσ  
«εκνοκεντριςμόσ»), ζχει μόνο κετικά 
χαρακτθριςτικά, «είναι θ καλφτερθ» και 
«οι  άλλεσ ζχουν κυρίωσ αρνθτικά 
χαρακτθριςτικά,  πράγμα που μασ κάνει να 
μερολθπτοφμε εισ βάροσ των άλλων 
ομάδων και υπζρ τθσ δικισ μασ, με 
αποτζλεςμα επιβλαβείσ ςυνζπειεσ ςτισ 
ςχζςεισ μασ με τισ άλλεσ ομάδεσ  
 

ςυνκικθ ανταγωνιςμοφ και όχι ςυνεργαςίασ 
(διαγωνιςμοί και παιχνίδια γνϊςεων ςτθν 
τθλεόραςθ, διαγωνιςμοί εμφάνιςθσ-ομορφιάσ, 
διαγωνιςμοί τραγουδιοφ, επιτευγμάτων ςε 
τθλεπαιχνίδια κ.ά.). 
Συηθτοφμε για τα κριτιρια που κακορίηουν τον 
καλφτερο-το νικθτι, όταν αυτό ςυμβαίνει ςε 
τοπικό/εκνικό/παγκόςμιο επίπεδο π.χ. οι 
Ολυμπιακοί αγϊνεσ όπου διαγωνίηονται εκνικζσ 
ομάδεσ, οι ςυνεδριάςεισ του ΟΘΕ με αλλθλζγγυεσ 
και ανταγωνιςτικζσ ςχζςεισ  μεταξφ χωρϊν.  
ΡΜΑ 4 
Συηθτοφν ςτθν τάξθ για το πόςο και πϊσ οι λαοί τθσ 
Άπω Ανατολισ πιςτεφουν και υπθρετοφν κάκε 
ομάδα όπου ανικουν, ξεπερνϊντασ τον εαυτό τουσ 
για το καλό τθσ ομάδασ και τθν υλοποίθςθ των 
ςκοπϊν τθσ. 
ΡΜΑ 5 
 Συηιτθςθ ςτθν τάξθ ςε ηευγάρια για τισ δεξιότθτεσ 
ςυμπεριφοράσ που ζχει κάκε μζλοσ του ηευγαριοφ 
και/ι μπορεί να καλλιεργιςει για το ςεβαςμό των 
αξιϊν, των ςυνθκειϊν, τθσ εκνοπολιτιςμικισ 
καταγωγισ των άλλων. Κάκε ηευγάρι  αποφαςίηει να 
καταγράψει τα κφρια ςθμεία μιασ από τα αφθγιςεισ 
του ηευγαριοφ, κάποιεσ εικόνεσ, τισ ςκζψεισ και τα 
ςυναιςκιματα.     
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 Γ. Θεματικι Ενότθτα: «ΦΟΝΤΙΗΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ» 
Σκοπόσ και γενικοί ςτόχοι 
Σκοπόσ τθσ ενότθτασ είναι θ ενδυνάμωςθ των μακθτϊν ςτθν προςπάκειά τουσ να μποροφν αυτόνομα και υπεφκυνα να παίρνουν 

αποφάςεισ που προςτατεφουν τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ.  
Στόχοι τθσ ενότθτασ είναι θ παροχι ςτουσ μακθτζσ ευκαιριϊν ανάπτυξθσ δεξιοτιτων και διαμόρφωςθσ κριτικισ ςτάςθσ ϊςτε να μποροφν 

να φροντίηουν και να διατθροφν τον εαυτό τουσ υγιι και αςφαλι. Να αναπτφξουν ςυνικειεσ ςωςτισ διατροφισ, δεξιότθτεσ αποφυγισ 
κινδφνων και ατυχθμάτων, ςωςτισ ςωματικισ υγιεινισ και να καλλιεργιςουν ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ αναφορικά με τθν αποφυγι του 
καπνοφ και τθ χριςθ του αλκοόλ. 

 
Υποενότθτεσ 
Θ φλθ τθσ ενότθτασ ζχει οργανωκεί ςε τζςςερεισ υποενότθτεσ: Διατροφι, Πρόλθψθ ατυχθμάτων και πρϊτεσ βοικειεσ, Σωματικι υγιεινι, 

Καπνόσ και αλκοόλ.  
 

Υποενότθτεσ Σκοποί 

Διατροφι Σκοπόσ τθσ υποενότθτασ είναι να επιςθμάνει τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ διατροφισ και τθσ 
καλισ υγείασ, να παράςχει ςτουσ μακθτζσ γνϊςεισ και να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ 
ςτάςεων που απαιτοφνται για δια βίου ςυνετζσ διατροφικζσ επιλογζσ.  

Ρρόλθψθ ατυχθμάτων και πρϊτεσ βοικειεσ Σκοπόσ τθσ υποενότθτασ είναι να ενθμερϊςει, να ευαιςκθτοποιιςει και να 
καλλιεργιςει ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ ςτουσ μακθτζσ ςε κζματα που αφοροφν 
τρόπουσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων, αναηιτθςθσ και παροχισ βοικειασ ςε περιςτατικά 
ατυχθμάτων, αλλά και να καλλιεργιςει δεξιότθτεσ κυκλοφοριακισ αγωγισ. 

Σωματικι υγιεινι Σκοπόσ τθσ υποενότθτασ είναι να ενθμερϊςει, να ευαιςκθτοποιιςει, αλλά και να 
ενιςχφςει τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν να φροντίηουν αποτελεςματικά τθ ςωματικι τουσ 
υγιεινι.  

Καπνόσ και αλκοόλ  Σκοπόσ τθσ υποενότθτασ είναι να ενθμερϊςει και  να ευαιςκθτοποιιςει τουσ μακθτζσ 
ςχετικά με τισ ςυνζπειεσ τθσ χριςθσ του καπνοφ και του αλκοόλ, αλλά και να 
καλλιεργιςει ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ αναφορικά με τθ χριςθ των ουςιϊν αυτϊν 
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Θεματικι Ενότθτα: ΦΟΝΤΙΗΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 
Υποενότθτα: «ΔΙΑΤΟΦΘ», Αϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΔΙΑΤΟΦΘ: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘ  
ΡΜΑ: 1,2  
* Τι είναι θ τροφι;], [Οι ομάδεσ των τροφϊν 
και πωσ ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξι μου+, 
*Δοκιμάηω νζεσ γεφςεισ+ 
ΡΜΑ: 3  
*Βαςικά και ενδιάμεςα γεφματα+, *Θ 
ςθμαςία του πρωινοφ+ 
ΔΙΑΤΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΕΙΕΣ 
ΡΜΑ:4  
[Ρϊσ διατρζφομαι κακθμερινά, δθλ. τι 
τρϊω και τι πίνω;] 
ΡΜΑ:5  
[Ρϊσ διατρζφονται κακθμερινά τα μζλθ τθσ 
οικογενείασ μου και οι φίλοι μου;] 
Θ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ  
ΡΜΑ: 6  
*Συμμετζχω ςτθν προετοιμαςία φαγθτοφ] 
ΡΜΑ: 7  
*Ραραδοςιακζσ ςυνταγζσ+ 
ΡΜΑ: 8  
*Τα εορταςτικά γεφματα + 
ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΤΘΣ ΤΟΦΘΣ  
ΡΜΑ: 9  
*Τα τρόφιμα φτιάχνονται από φυτικζσ και 
ηωικζσ πρϊτεσ φλεσ+  
ΡΜΑ: 10  
*Οριςμζνα τρόφιμα είναι βιομθχανικά 
καταςκευαςμζνα+ 
ΡΜΑ: 11  

Οι μακθτζσ να μποροφν:  
1. Να ομαδοποιοφν τισ διάφορεσ τροφζσ 
ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 
τουσ  
2. Να αντιλαμβάνονται ότι θ 
κατανάλωςθ ποικιλίασ τροφϊν είναι 
απαραίτθτθ για τθν υγιι ανάπτυξθ 
3. Να αναγνωρίηουν τι ςθμαςία των 
θμεριςιων γευμάτων 
4. Να αναγνωρίηουν τισ διατροφικζσ τουσ 
προτιμιςεισ και να μποροφν να 
περιγράφουν αυτά που τρϊνε και αυτά 
που πίνουν  
5. Να προςδιορίηουν τισ διατροφικζσ 
ςυνικειεσ των μελϊν τθσ οικογζνειασ  ι 
των φίλων τουσ 
6. Να ςυμμετζχουν ςτθν προετοιμαςία 
γευμάτων 
7. Να αναγνωρίηουν πϊσ θ τροφι 
ςχετίηεται με τον πολιτιςμό μασ και με τισ 
κοινωνικζσ μασ ςυνικειεσ  
8. Να αναγνωρίηουν τθ διαφορά μεταξφ 
τθσ κακθμερινισ διατροφισ και αυτισ 
των ειδικϊν εκδθλϊςεων όπωσ οι 
εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ. 
9. Να αναγνωρίηουν τθν φυτικι ι ηωικι 
προζλευςθ των τροφίμων 
10.  Να αναγνωρίηουν τα βιομθχανικά 
καταςκευαςμζνα τρόφιμα 
11.  Να αναγνωρίηουν διάφορα 

ΡΜΑ: 1  
Οι μακθτζσ, χωριςμζνοι ςε ομάδεσ 
φτιάχνουν κολάη με τισ ομάδεσ 
τροφίμων (φροφτα, λαχανικά κ.λπ.) με 
αποκόμματα  εντφπων ι διαφθμιςτικϊν 
φυλλαδίων   
ΡΜΑ: 2, 3, 6 
Οι μακθτζσ παραςκευάηουν διάφορα 
γεφματα και δοκιμάηουν ςτθν τάξθ νζεσ 
γεφςεισ. 
ΡΜΑ: 3 
Οι μακθτζσ ετοιμάηουν το πρωινό τουσ 
ςτθν τάξθ και ςυηθτοφν γι’ αυτό. 
ΡΜΑ: 4,5 
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν για τισ τροφζσ 
που τουσ αρζςουν και εκείνεσ που δεν 
τουσ αρζςουν. Στθ ςυνζχεια ςυγκρίνουν 
τισ επιλογζσ τουσ με εκείνεσ των άλλων. 
Στο τζλοσ ςυηθτοφν για τισ διατροφικζσ 
τουσ επιλογζσ. 
ΡΜΑ: 7 
Οι μακθτζσ φζρνουν ςτθν τάξθ 
ςυνταγζσ τθσ γιαγιάσ και τισ ςυηθτοφν 
ΡΜΑ: 8 
Οι μακθτζσ ετοιμάηουν ζνα πάρτι ςτο 
ςχολείο και φζρνουν τρόφιμα που 
ςυνικωσ τρϊνε ςε τζτοιεσ εκδθλϊςεισ, 
ςυηθτοφν για τα χαρακτθριςτικά των 
τροφϊν αυτϊν. Τα ςυγκρίνουν με τθν 
κακθμερινι τουσ διατροφι ςτο ςπίτι. 

Σχολικά Εγχειρίδια:  
Κείμενα από τα ςχολικά 
εγχειρίδια: π.χ. των 
Μακθματικϊν, τθσ Γλϊςςασ, 
τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ 
 
-Υλικό ΥΡΕΡΘ:  
Εκπ/κα πακζτα με ζντυπο υλικό 
βιντεοκαςζτεσ, CD-ROM, Slides 
Τίτλοι:   
- Διατροφι-Διατροφικζσ 
Συνικεισ  
-Καρδιαγγειακά Νοςιματα 
Φυςικι Άςκθςθ 
 
-Λογιςμικό πρόγραμμα 
Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ: 
Διατροφι και Υγεία 
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*Ροφ παράγονται και ποφ πωλοφνται τα 
τρόφιμα;] 
ΡΜΑ: 12 [Σε ποιεσ ςυνκικεσ μπορεί να 
χαλάςουν τα φαγθτά;] 

 

καταςτιματα παραγωγισ και πϊλθςθσ 
διατροφικϊν προϊόντων 
12.  να κατανοοφν ότι τα τρόφιμα 
αλλοιϊνονται αν δεν ςυντθρθκοφν ςωςτά 

ΡΜΑ: 9 
«Από το ςιτάρι ςτο ψωμί» 
 «Από το γάλα ςτο γιαοφρτι» 

 Λεκτικά παιχνίδια, παιχνίδια 
μίμθςθσ, καταςκευι ιςτοριϊν, με τθν 
χρθςιμοποίθςθ λζξεων που ζχουν 
ςχζςθ με: α. τθν επεξεργαςία του 
ςιταριοφ (λίχνιςμα, κοςκίνιςμα, 
άλεςμα, ηφμωμα), β. τθ μετατροπι του 
γάλακτοσ ςε γιαοφρτι (μφκθτεσ, 
ηφμωςθ, κ.ά.).   

 Επίςκεψθ ςε ζνα αρτοποιείο, 
τυροκομείο.   
ΡΜΑ: 10  
Οι μακθτζσ καταςκευάηουν κολάη με 
βιομθχανικά καταςκευαςμζνα τρόφιμα 
χρθςιμοποιϊντασ εικόνεσ από 
διαφθμιςτικά ζντυπα. 
ΡΜΑ: 11 
Οι μακθτζσ ηωγραφίηουν το κατάςτθμα 
του φοφρναρθ, του κρεωπϊλθ, του 
μανάβθ κ.α. 
ΡΜΑ:  12 
«Τα τρόφιμα χαλάνε»: Οι μακθτζσ 
αρχικά ελζγχουν τισ θμερομθνίεσ λιξθσ 
διαφόρων τροφίμων και ςτθ ςυνζχεια 
τα αποκθκεφουν ςε διαφορετικζσ 
ςυνκικεσ (εντόσ ι εκτόσ ψυγείου). 
Μετά τθν πάροδο κάποιου χρόνου 
ελζγχουν τθν κατάςταςι των τροφίμων 
και παρατθροφν τισ διαφορζσ. 
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Θεματικι Ενότθτα: ΦΟΝΤΙΗΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ  
Υποενότθτα: «ΔΙΑΤΟΦΘ», Βϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΔΙΑΤΟΦΘ: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 
ΡΜΑ:1 
*Δεν είναι όλεσ οι τροφζσ ίδιεσ: τα 
κρεπτικά ςυςτατικά των τροφϊν και θ 
κατθγοριοποίθςθ τουσ+ 
[ Ο ρόλοσ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν 
ςτον οργανιςμό] 
ΡΜΑ: 2, 3 
[Θ πυραμίδα τθσ διατροφισ+ 
ΡΜΑ: 4 
[Το αυξθμζνο ςωματικό λίποσ: αίτια και 
ςυνζπειεσ] 
 
ΔΙΑΤΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΕΙΕΣ  
ΡΜΑ: 5,6, 7,8 
*Είμαςτε ότι τρϊμε+ 
*Αξιολογϊ τισ διατροφικζσ μου 
ςυνικειεσ+  
 
Θ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ  
ΡΜΑ: 8 
*Τρόποι διατροφισ ςε διαφορετικζσ 
περιοχζσ τθσ Ελλάδασ+ 
ΡΜΑ:9 
*Οι διατροφικζσ ςυνικειεσ από τθν 
αρχαία ςτθν ςφγχρονθ εποχι]  
ΡΜΑ: 10 
[Συςχετιςμόσ κρθςκευτικϊν εορτϊν με 

Οι μακθτζσ να μποροφν:  
1. να αναγνωρίηουν τα κρεπτικά 
ςυςτατικά των διαφόρων τροφϊν και 
τθν επίδραςι τουσ ςτθν υγεία και τθ 
ςωματικι ανάπτυξθ 
2. να αναγνωρίηουν ότι άλλεσ τροφζσ 
ζχουν υψθλι και άλλεσ χαμθλι 
διατροφικι αξία για τον οργανιςμό 
τουσ 
3. να κάνουν επιλογζσ τροφϊν με 
βάςθ τθν αντίλθψθ ότι θ υγιεινι 
διατροφι αποτελείται από μια ποικίλθ 
και ιςόρροπθ επιλογι τροφϊν και 
ποτϊν 
4. να κατανοοφν ότι θ κακι διατροφι 
και θ ζλλειψθ ςωματικισ άςκθςθσ ζχει 
αρνθτικι επίδραςθ ςτον ανκρϊπινο 
οργανιςμό π.χ. αφξθςθ του ςωματικοφ 
βάρουσ, καρδιαγγειακά προβλιματα 
κ.α. 
5. να δοκιμάηουν νζεσ γεφςεισ και να 
κάνουν νζεσ διατροφικζσ επιλογζσ 
6. να αντιλαμβάνονται τθν προςωπικι 
τουσ ευκφνθ ςτισ διατροφικζσ τουσ 
επιλογζσ 
7. να αναγνωρίηουν τουσ λόγουσ  για 
τουσ οποίουσ ακολουκοφν 
ςυγκεκριμζνεσ διατροφικζσ ςυνικειεσ 

ΡΜΑ: 1 
Οι μακθτζσ ςκζπτονται μία-δφο 
αγαπθμζνεσ τουσ τροφζσ και ςυηθτοφν 
ςτθν τάξθ, πρϊτα ςε δυάδεσ και μετά ςε 
τετράδεσ, τα κρεπτικά τουσ ςυςτατικά και 
τι προςφζρουν ςτον οργανιςμό τουσ οι 
τροφζσ αυτζσ. Φτιάχνουν πίνακεσ 
τροφίμων ανάλογα με τα κρεπτικά τουσ 
ςυςτατικά.  
ΡΜΑ: 1, 2, 3, 4, 6, 7  
«Πυραμίδα τθσ μεςογειακισ διατροφισ»: 
Οι μακθτζσ φτιάχνουν με φωτογραφίεσ 
από περιοδικά ι διαφθμιςτικά ζντυπα τθν 
«Ρυραμίδα τθσ μεςογειακισ διατροφισ». 
Συηθτοφν ςτθν τάξθ τον ρόλο τθσ ςτισ 
διατροφικζσ μασ επιλογζσ. 
ΡΜΑ: 5  
Οι μακθτζσ φζρνουν ςτθν τάξθ και 
δοκιμάηουν διάφορεσ τροφζσ 
ΡΜΑ: 6, 7 
Οι μακθτζσ καταγράφουν τισ  διατροφικζσ 
τουσ προτιμιςεισ και τισ ςυηθτοφν ςτθν 
τάξθ. Ρροςπακοφν να εξθγιςουν τουσ 
λόγουσ για τουσ οποίουσ ζχουν κάνει τισ 
ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ. 
ΡΜΑ: 8,10 

 Οι μακθτζσ φζρνουν ςτθν τάξθ 
ςυνταγζσ από διάφορα μζρθ τθσ Ελλάδασ 

Σχολικά Εγχειρίδια:  
Κείμενα από τα ςχολικά 
εγχειρίδια: π.χ. των 
Μακθματικϊν, τθσ 
Γλϊςςασ, τθσ Μελζτθσ 
Ρεριβάλλοντοσ 
 
-Υλικό ΥΡΕΡΘ:  
Εκπ/κα πακζτα με ζντυπο 
υλικό βιντεοκαςζτεσ, CD-
ROM, Slides: 
- «Αγωγι Υγείασ 
Διατροφι Διατροφικζσ 
ςυνικειεσ» για μακθτζσ 
θλικίασ 9-12 
-Καρδιαγγειακά 
Νοςιματα Φυςικι 
Άςκθςθ 
 
-Λογιςμικό πρόγραμμα 
Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ: 
Διατροφι και Υγεία 
 
Λογιςμικό: 
Μελετά τθ δυναμικι 
ςχζςθ τθσ άςκθςθσ, τθσ 
φυςικισ κατάςταςθσ και 
τθσ διατροφισ με τθν 
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παραδοςιακζσ ςυνταγζσ+ 
*Το τραπζηι των οικογενειακϊν εορτϊν+ 
 
ΡΑΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΤΘΣ 
ΤΟΦΘΣ  
ΡΜΑ: 11 
* Οι ετικζτεσ των τροφίμων+ 
ΡΜΑ:12, 13 
*Από τθν παραγωγι ςτθν κατανάλωςθ+ 
 
ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΕΡΘΕΑΗΟΥΝ ΤΙΣ 
ΔΙΑΙΤΘΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΡΙΛΟΓΕΣ  
ΡΜΑ: 14, 15 
*Ρϊσ διαλζγω τι κα φάω+  
ΡΜΑ:16 
*Θ διατροφι μου και θ τθλεόραςθ + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. να γνωρίηουν ότι οι διατροφικζσ 
ςυνικειεσ ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τα 
ιδιαίτερα πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά 
διαφόρων λαϊν και περιοχϊν 
9. να αναγνωρίηουν τισ αλλαγζσ ςτισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ παλαιότερων 
και ςφγχρονων κοινωνιϊν 
10. να αναγνωρίηουν τθ ςχζςθ τθσ 
διατροφισ με τισ διάφορεσ 
εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ 
11. να αναγνωρίηουν τισ 
πλθροφορίεσ που τουσ παρζχουν οι 
ετικζτεσ των τροφίμων 
12. να γνωρίηουν τισ ςχζςεισ μεταξφ 
παραγωγισ και πϊλθςθσ των 
διαφόρων προϊόντων  
13. να κατανοοφν τουσ παράγοντεσ 
που μποροφν να επθρεάςουν τθν 
παραγωγι τροφίμων  
14. να προςδιορίηουν τουσ 
παράγοντεσ που επθρεάηουν τισ 
διαιτθτικζσ τουσ επιλογζσ 
15. να προςδιορίηουν τθ ςχζςθ 
μεταξφ διατροφικϊν ςυνθκειϊν και 
του ρόλου των διαιτθτικϊν προτφπων  
16. να ζχουν επίγνωςθ τθσ 
επίδραςθσ που αςκοφν ςτισ 
διαιτθτικζσ τουσ επιλογζσ τα μζςα 
μαηικισ ενθμζρωςθσ, αλλά  και οι 
φίλοι τουσ 

ι άλλων λαϊν. Συηθτοφν τισ διαφορζσ 
μεταξφ των ςυνταγϊν και τουσ πικανοφσ 
λόγουσ των διαφορϊν αυτϊν.  

 Οι ςυνταγζσ των Χριςτουγζννων ι του 
Ράςχα 
ΡΜΑ:9 
Διερεφνθςθ των διατροφικϊν ςυνθκειϊν 
κατά τα ρωμαϊκά και βυηαντινά χρόνια και 
ςφγκριςθ με τισ ςφγχρονεσ διατροφικζσ 
ςυνικειεσ. 
ΡΜΑ:11 
Οι μακθτζσ φζρνουν διάφορα προϊόντα 
ςτθν τάξθ και αντλοφν πλθροφορίεσ από 
τισ ετικζτεσ τουσ. Οι μακθτζσ 
κατθγοριοποιοφν τισ πλθροφορίεσ  
ανάλογα με το είδοσ τουσ π.χ. 
περιεχόμενα/υλικά, κερμιδικι αξία, 
προζλευςθ κ.α. 
ΡΜΑ:12, 13 
Οι μακθτζσ επιςκζπτονται ζνα αγρόκτθμα 
και μελετοφν τθν παραγωγι των 
προϊόντων του και τα αίτια που μποροφν 
να τθν επθρεάςουν. Μελετοφν, επίςθσ, 
τον τρόπο τυποποίθςθσ των προϊόντων 
κακϊσ και τον τρόπο διάκεςισ τουσ ςτθν 
αγορά.  
ΡΜΑ: 14,15,16 
Οι μακθτζσ αφοφ μελετιςουν διάφορεσ 
διαφθμίςεισ για τρόφιμα ι ποτά ςτθ 
ςυνζχεια δθμιουργοφν αντιδιαφθμίςεισ 
π.χ. ςχετικά με τα ζτοιμα φαγθτά, τα 
αναψυκτικά. Με τισ αντι-διαφθμίςεισ 
αυτζσ κα προβάλλονται οι αρνθτικζσ 
επιπτϊςεισ του προϊόντοσ ςτθν υγεία.  

υγεία.  
(ΔΘΜΟΤΛΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΛΟ) 
http://odysseia.cti.gr/nau
sika/ 
 
Εκπαιδευτικι 
τθλεόραςθ:  
«Μαντινοςυνταγζσ» 
«Ονειρομαγειρζματα» 
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Θεματικι Ενότθτα: ΦΟΝΤΙΗΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ  

Υποενότθτα: «ΡΟΛΘΨΘ ΑΤΥΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ», Αϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΑΤΥΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΘΨΘ 
ΡΜΑ: 1 
*Ατυχιματα μποροφν  να ςυμβοφν αν δεν 
είμαςτε προςεκτικοί+ 
ΡΜΑ: 1,2 
*Ροφ μποροφν να γίνουν ατυχιματα και τι 
είδουσ+ 
ΡΜΑ: 3,4 
*Ροια ατυχιματα μπορεί να μου ςυμβοφν 
ςτο ςπίτι και πωσ μπορϊ να τα αποφφγω+ 
* Ροια ατυχιματα μπορεί να μου 
ςυμβοφν ςτο ςχολείο και μπορϊ να τα 
αποφφγω+ 
ΡΜΑ: 5 
*Ροια ατυχιματα μπορεί να μου ςυμβοφν 
ςτο δρόμο ςαν πεηόσ, ποδθλάτθσ ι 
επιβάτθσ και πϊσ μπορϊ να τα αποφφγω+ 
*Τα βαςικά ςιματα οδικισ κυκλοφορίασ+ 
ΡΜΑ:6 
*Τι πρζπει να κάνω ςε περίπτωςθ 
ςειςμοφ+ 
 
ΑΤΥΧΘΜΑ ΚΑΙ ΦΟΝΤΙΔΑ 
ΡΜΑ:7 
[Το φορθτό φαρμακείο και οι πρϊτεσ 
βοικειεσ+ 
ΡΜΑ: 8 
*Ροιοι με βοθκοφν όταν ζχω ανάγκθ+ 

Οι μακθτζσ να μποροφν:  
1. Να γνωρίηουν τισ βαςικζσ 

αιτίεσ ατυχθμάτων και τουσ 
ςυνικεισ τραυματιςμοφσ 

2. Να αναγνωρίηουν τθ 
επικινδυνότθτα μιασ 
κατάςταςθσ ανάλογα με τον 
χϊρο 

3. Να υιοκετοφν κανόνεσ 
ςυμπεριφοράσ που μειϊνουν 
τισ πικανότθτεσ ατυχθμάτων 
ςτο ςπίτι και ςτο ςχολείο  

4. Να κατανοοφν ότι το να είναι 
μόνοι τουσ ςτο ςπίτι είναι μια 
μεγάλθ ευκφνθ  

5. Να ακολουκοφν βαςικοφσ 
κανόνεσ κυκλοφοριακισ 
αγωγισ ωσ πεηοί, ποδθλάτεσ ι 
επιβάτεσ 

6. Να γνωρίηουν κανόνεσ 
αςφάλειασ κατά τθ διάρκεια 
μιασ ζκτακτθσ κατάςταςθσ 
όπωσ ο ςειςμόσ 

7. Να κατανοοφν τι είναι οι 
πρϊτεσ βοικειεσ  

8. Να αναγνωρίηουν τουσ φορείσ 
και τισ υπθρεςίεσ που 
παρζχουν βοικεια ςε 

ΡΜΑ: 1,2 
Οι μακθτζσ περιγράφουν και ηωγραφίηουν 
ζνα ατφχθμα που τουσ ςυνζβθ.  
ΡΜΑ: 2 
Οι μακθτζσ εντοπίηουν κινδφνουσ ςε 
διάφορα περιβάλλοντα παρατθρϊντασ 
εικόνεσ ι από μνιμθσ. 
ΡΜΑ: 3, 4 
Οι μακθτζσ καταγράφουν (θχογραφοφν ι 
γράφουν) τα είδθ ατυχθμάτων που  μπορεί 
να τουσ ςυμβοφν ςτο ςπίτι ι ςτο ςχολείο 
και ςχολιάηουν τα αίτια 
ΡΜΑ:5 
Ραιγνίδι ρόλων πεηοί και οδθγοί με 
αυτοκινθτάκια και κουκλάκια 
ΡΜΑ: 6 
Ηωγραφικι και δθμιουργία αφίςασ με 
οδθγίεσ για τον ςειςμό 
ΡΜΑ: 7 
Οι μακθτζσ ηωγραφίηουν το κουτί των 
πρϊτων βοθκειϊν και περιγράφουν τα 
περιεχόμενά του. Συηθτοφν ποφ κα ζπρεπε 
να υπάρχει ζνα κουτί πρϊτων βοθκειϊν. 
ΡΜΑ:8 
Οι μακθτζσ χωριςμζνοι ςε ηευγάρια 
«παίηουν» το ρόλο του παιδιοφ που 
πακαίνει ατφχθμα και αυτοφ που 
προςφζρει πρϊτεσ βοικειεσ, ανάλογα με 

-Υλικό ΥΡΕΡΘ: Εκπ/κο πακζτο 
Κυκλοφοριακι Αγωγι 
/Ατυχιματα  
 
Εκπ/κο πακζτο «Μακαίνω να 
κυκλοφορϊ με  Αςφάλεια  Βϋ» 
http://www.e-
yliko.gr/resource/supportmateri
al/EduPackets.aspx 
 
Αγωγι υγείασ βιβλίο μακθτι, 
κεφάλαιο 4:   
«Βαδίηοντασ με αςφάλεια»  
 
-Βιβλία: 
«Κίνδυνοσ» 
«Μθ ςε πιάνει πανικόσ»  
«Πρόςεχε ςτο παιγνίδι, ςτο 
δρόμο και ςτο ςπίτι» 
«Εκελοντιςμόσ-Πρόλθψθ 
ατυχθμάτων-Πρϊτεσ βοικειεσ» 
(Οδθγόσ εκπαιδευτικοφ 
Ρρωτοβάκμιασ    
εκπαίδευςθσ) 
-DVD από υλικό τθσ Αγωγισ 
Υγείασ για τα ατυχιματα και 
τθν αςφάλεια ςτο ςπίτι, ςτο 
δρόμο, ςτθν εξοχι 
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επείγουςεσ καταςτάςεισ τθν κατάςταςθ του παιδιοφ που χτφπθςε.  

 
Θεματικι Ενότθτα: ΦΟΝΤΙΗΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ  

Υποενότθτα: «ΡΟΛΘΨΘ ΑΤΥΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΩΤΕΣ ΒΟΘΘΕΙΕΣ», Βϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΑΤΥΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΘΨΘ 
ΡΜΑ:1 
*Το ατφχθμα είναι και δικι μου ευκφνθ+ 
ΡΜΑ:2 
*Ατυχιματα ςτο δρόμο: γενικοί κανόνεσ 
κυκλοφορίασ πεηϊν, ποδθλατιςτϊν και 
επιβατϊν οχθμάτων + 
ΡΜΑ: 3 
*Ατυχιματα ςτο ςχολείο: ςτθν αίκουςα και 
ςτο προαφλιο+ 
ΡΜΑ: 4 
*Ατυχιματα ςτο ςπίτι: εγκαφματα, πτϊςεισ, 
δθλθτθριάςεισ, θλεκτροπλθξία+ 
ΡΜΑ:5  
*Ατυχιματα ςτο νερό: αίτια και πρόλθψθ ] 
ΡΜΑ: 6 
*Ζκτακτεσ καταςτάςεισ και αςφάλεια: τι 
πρζπει να κάνω από τϊρα; Τι πρζπει να κάνω 
τθν ϊρα του ςειςμοφ ι πυρκαγιάσ; Τι πρζπει 
να κάνω μετά; Αςκιςεισ ετοιμότθτασ+ 
ΑΤΥΧΘΜΑ ΚΑΙ ΦΟΝΤΙΔΑ 
ΡΜΑ: 7 
*Επείγουςα τθλεφωνικι κλιςθ π.χ. κλιςθ του 
166] *Ρρϊτεσ Βοικειεσ: κατάλλθλεσ 
πρακτικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ μικρϊν 
τραυμάτων, απλϊν εγκαυμάτων και 
ρινορραγιϊν] 

Οι μακθτζσ να μποροφν 
1. Να κατανοοφν τθν ευκφνθ τουσ 

ςτθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων 
και τθν αςφάλειά τουσ 

2. Να ακολουκοφν κανόνεσ 
κυκλοφορίασ πεηϊν, 
ποδθλατιςτϊν ι επιβατϊν 
οχθμάτων 

3. Να ακολουκοφν κανόνεσ 
ςυμπεριφοράσ που μειϊνουν 
τισ πικανότθτεσ ατυχθμάτων ςτο 
χϊρο του ςχολείου  

4. Να ακολουκοφν βαςικοφσ 
κανόνεσ πρόλθψθσ επικίνδυνων 
καταςτάςεων ςτο ςπίτι 

5. Να ζχουν αςφαλι ςυμπεριφορά 
μζςα ςτο νερό 

6. Να ακολουκοφν ζνα ςχζδιο 
ζκτακτθσ ανάγκθσ  ςε 
περίπτωςθ ζκτακτων 
καταςτάςεων π.χ. Σειςμόσ, 
πυρκαγιά  κ.ά.  

7. Να αντιμετωπίηουν μικρά 
τραφματα και να παρζχουν 
βαςικζσ πρϊτεσ βοικειεσ 

 

ΡΜΑ:1 
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν για 
ατυχιματα που τουσ ςυνζβθςαν 
και κατά πόςο αυτά μποροφςαν να 
αποφευχκοφν αν ακολουκοφςαν 
βαςικοφσ κανόνεσ αςφάλειασ 
ΡΜΑ: 2  
Οι μακθτζσ καταςκευάηουν τα 
βαςικά ςιματα κυκλοφορίασ. 
Επίςκεψθ ςε πάρκο 
κυκλοφοριακισ αγωγισ. 
ΡΜΑ:3 
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν για τα 
ατυχιματα ςτον χϊρο του 
ςχολείου. Ακολουκεί ςυηιτθςθ για 
τα αίτιά τουσ και προτάςεισ για τθν 
πρόλθψι τουσ. 
ΡΜΑ:4 
Συηιτθςθ για τα ατυχιματα ςτο 
ςπίτι και κατθγοριοποίθςι τουσ  
ΡΜΑ: 5 
Ρροςωπικζσ μαρτυρίεσ για  
ατυχιματα ςτθ κάλαςςα ι ςτθν 
πιςίνα και ςυηιτθςθ για τα αίτια 
και τουσ τρόπουσ πρόλθψισ τουσ 
ΡΜΑ:6 
Μελζτθ και αςκιςεισ εφαρμογισ 

Υλικό ΥΡΕΡΘ: Εκπ/κο πακζτο 
Κυκλοφοριακι Αγωγι 
/Ατυχιματα,  
Εκπ/κο πακζτο «Μακαίνω να 
κυκλοφορϊ με  Αςφάλεια  Βϋ& 
Αϋ»  http://www.e-
yliko.gr/resource/supportmateri
al/EduPackets.aspx 
 
Αγωγι υγείασ βιβλίο μακθτι, 
κεφάλαιο 4:   
«Βαδίηοντασ με αςφάλεια»  
 
-Βιβλία: 
«Κίνδυνοσ» 
«Μθ ςε πιάνει πανικόσ»  
«Πρόςεχε ςτο παιγνίδι, ςτο 
δρόμο και ςτο ςπίτι» 
«Εκελοντιςμόσ-Πρόλθψθ 
ατυχθμάτων-Πρϊτεσ βοικειεσ» 
(Οδθγόσ εκπαιδευτικοφ 
Ρρωτοβάκμιασ    
εκπαίδευςθσ) 
«Το μανιφζςτο τθσ Στοκχόλμθσ» 
Δθμιουργία αςφαλοφσ 
περιβάλλοντοσ για τα παιδιά 
ςτθν Ευρϊπθ 
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 του ςχεδίου ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε 
περίπτωςθ ςειςμοφ ι πυρκαγιάσ, 
ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι.  
ΡΜΑ: 7 
Οι μακθτζσ μακαίνουν να κάνουν 
μια επείγουςα τθλεφωνικι κλιςθ 
π.χ. ςτο 166 (ΕΚΑΒ), 199 
(Πυροςβεςτικι), 100 (Άμεςθ 
Δράςθ), 112 (Ευρωπαϊκόσ αρικμόσ 
κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ).  
Οι μακθτζσ χωριςμζνοι ςε 
ηευγάρια εφαρμόηουν πρϊτεσ  
βοικειεσ ο ζνασ ςτον άλλο. 

Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ:  
«Ρρϊτεσ βοικειεσ – Αςφάλεια 
ςτο αυτοκίνθτο» 
«Ρρϊτεσ βοικειεσ - Αςφάλεια 
ςτο δρόμο» 
«Ρρϊτεσ βοικειεσ - Ατυχιματα 
ςτο ςπίτι» 
«Ρρϊτεσ βοικειεσ - Ατυχιματα 
ςτο ςχολείο» 
«Σασ παρακαλϊ τθν προςοχι 
ςασ - Ατυχιματα ςτθ κάλαςςα» 
«Σασ παρακαλϊ τθν προςοχι 
ςασ - Ατυχιματα ςτθν φπαικρο» 
«Φανάρια» 
«Ροδιλατα» 
«Ηϊνεσ αςφαλείασ» 

 
Θεματικι Ενότθτα: ΦΟΝΤΙΗΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ  

Υποενότθτα: «ΣΩΜΑΤΙΚΘ ΥΓΙΕΙΝΘ», Αϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

Το ςϊμα και οι λειτουργίεσ του [ΡΜΑ: 1, 2, 3] 
*Τα κφρια μζρθ του ςϊματοσ  και οι βαςικζσ λειτουργίεσ του+  
*Ρϊσ αλλάηει το ςϊμα μου μεγαλϊνοντασ+, *Άςκθςθ και ξεκοφραςθ+ 
Κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ υγιεινισ  
ΡΜΑ: 4 
*Κρατάω το ςϊμα μου κακαρό:  
 κακθμερινό ντουσ / μπάνιο και πλφςιμο μαλλιϊν/ φκείρεσ 
 κακαριςμόσ του προςϊπου, των αυτιϊν και τθσ μφτθσ  
 κακαριςμόσ των χεριϊν, των ποδιϊν και τακτικι κοπι των νυχιϊν] 

ΡΜΑ: 5 
*Τα μάτια και τα αυτιά απαιτοφν ειδικι φροντίδα:  

 τακτικά διαλείμματα κατά τθν τθλεκζαςθ, το διάβαςμα ι τθ 

Οι μακθτζσ να μποροφν: 
1. να γνωρίηουν τα ονόματα 
των κφριων μερϊν  και των 
βαςικϊν λειτουργιϊν του 
ςϊματοσ  
2. να αντιλαμβάνονται τθν 
εξζλιξθ τθσ ςωματικισ τουσ 
ανάπτυξθσ 
3. να αντιλαμβάνονται τισ 
ςυνζπειεσ τθσ άςκθςθσ και τθσ 
ξεκοφραςθσ ςτο ςϊμα  
4.  να ακολουκοφν κακθμερινά 

ΡΜΑ: 1. Τα παιδιά καταςκευάηουν αφίςα 
με  το ανκρϊπινο ςϊμα και το 
περιγράφουν 
ΡΜΑ: 2. Τα παιδιά φζρνουν παλαιότερεσ 
φωτογραφίεσ τουσ ςτθν τάξθ και ςυηθτοφν 
τισ διαφορζσ ςτθν ανάπτυξι τουσ. 
ΡΜΑ: 3. Τα παιδιά ςυηθτοφν για τθν 
ςθμαςία τθσ άςκθςθσ και τθσ ξεκοφραςθσ.  
ΡΜΑ:  4, 5. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε 
ομάδεσ και κάκε ομάδα επιλζγει ζνα 
μζροσ του ςϊματοσ (μάτια, μφτθ, αυτιά 
δόντια, κ.ά.). Θ κάκε ομάδα αφοφ 

Υλικό ΥΡΕΡΘ: 
Εκπ/κο πακζτο 
Αγωγι Υγείασ 
βιβλίο μακθτι,  
κεφάλαιο 3: 
«Φροντίηω και 
προςτατεφω 
το ςϊμα μου»  
κεφάλαιο 4:  
«Στοματικι 
Υγιεινι» 
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χριςθ Θ/Υ, τακτικόσ ζλεγχοσ τθσ όραςθσ,  
 φροντίδα των αυτιϊν μετά το μπάνιο ι το κολφμπι+ 

ΡΜΑ:  6 
 *Μακαίνω για τα δόντια και τθ χριςθ τουσ: 

 τα νεογιλά και τα  μόνιμα δόντια  

 τα δόντια βοθκοφν ςτθ διάςπαςθ των τροφϊν και ςτθν ομιλία+ 
ΡΜΑ: 7 
*Μακαίνω για τθ φροντίδα των δοντιϊν  

 ξζπλυμα του ςτόματοσ μετά τθν κατανάλωςθ των τροφίμων 
(κυρίωσ ςνακ και γλυκά) 

  ςωςτι χριςθ τθσ οδοντόβουρτςασ και τακτικό βοφρτςιςμα 

 τακτικζσ οδοντιατρικζσ εξετάςεισ+  
ΡΜΑ: 8 
*Μακαίνω για τθν επίδραςθ των τροφίμων ςτα δόντια  

 Τρϊω τρόφιμα που κάνουν τα δόντια μου γερά 

 Αποφεφγω τρόφιμα που ζχουν πολφ ηάχαρθ, όπωσ γλυκά και 
ςοκολάτα, γιατί  προκαλοφν τερθδόνα+ 

βαςικοφσ κανόνεσ υγιεινισ 
5. να αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ 
φροντίδασ των ματιϊν και των 
αυτιϊν  
6. να καταλαβαίνουν τθν 
εξάρτθςθ τθσ υγείασ του 
ςτόματοσ από τθν κακαριότθτα 
των δοντιϊν  
7.  να αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ 
φροντίδασ των δοντιϊν 
8. να καταλαβαίνουν τθν 
εξάρτθςθ τθσ κακαριότθτασ 
των δοντιϊν από τθν 
ςυχνότθτα λιψθσ και το είδοσ 
τθσ τροφισ.  

ςυηθτιςει, γράφει (ι ηωγραφίηει) τρόπουσ 
με τουσ οποίουσ μποροφν να διατθριςουν 
αυτά τα μζρθ του ςϊματοσ κακαρά και 
υγιι  
ΡΜΑ: 5, 6. Οι μακθτζσ παρατθροφν και 
περιγράφουν εικόνεσ χαλαςμζνων 
δοντιϊν 
ΡΜΑ: 7. Γνωριμία με τθν τεχνικι 
περιποίθςθσ των δοντιϊν - επίδειξθ 
ςωςτισ χριςθσ τθσ οδοντόβουρτςασ 
ΡΜΑ: 8. Συηθτοφν για τον ρόλο τθσ 
διατροφισ ςτθν υγεία των δοντιϊν. 
Φτιάχνουν κολάη, με αποκόμματα 
περιοδικϊν, ι ηωγραφίηουν, με  τισ 
κατάλλθλεσ και ακατάλλθλεσ τροφζσ για 
τθν υγεία των δοντιϊν 

 
Θεματικι Ενότθτα: ΦΟΝΤΙΗΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ  

Υποενότθτα: «ΣΩΜΑΤΙΚΘ ΥΓΙΕΙΝΘ», Βϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Κακαριότθτα και φροντίδα του 
ςϊματοσ  
ΡΜΑ: 1, 2, 3, 4 
*Κακαριότθτα και πακογόνοι 
μικροοργανιςμοί+ 
*Σϊμα: φροντίδα και προςταςία 

 Άςκθςθ 

 Σωςτι ςτάςθ του ςϊματοσ 

 Ρροςταςία από τον ιλιο+ 
Στοματικι Υγιεινι: δόντια και οφλα  
ΡΜΑ: 5, 6, 7, 8 

Οι μακθτζσ κα πρζπει να μποροφν: 
1.  να κατανοοφν τθν προςωπικι τουσ ευκφνθ για τθν 
υγεία  τουσ 
2.  να κατανοοφν τισ επιπτϊςεισ τθσ κακισ φροντίδασ 
τθσ ατομικισ τουσ υγιεινισ  
3.  να αντιλαμβάνοντα πϊσ  θ κακαριότθτα μπορεί να 
ελζγξει τθν  εξάπλωςθ πακογόνων μοκροοργανιςμϊν  
4.  να ακολουκοφν βαςικοφσ κανόνεσ φροντίδασ και 
υγιεινισ του ςϊματοσ 
5.  να ακολουκοφν κακθμερινά βαςικοφσ κανόνεσ για 
τθ φροντίδα του κακαριςμοφ των δοντιϊν και τθν 

ΡΜΑ:1, 2, 3, 4 

 Εγχειρίδιο υγείασ: 

 Τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ 
και κάκε ομάδα παίρνει μία κάρτα για 
κζματα όπωσ κακαριότθτα χεριϊν, 
κακαριότθτα ποδιϊν, φροντίδα 
ςϊματοσ, προςταςία ςϊματοσ κ.ά. 
Σκζφτονται και γράφουν τρόπουσ με 
τουσ οποίουσ μποροφν να 
διατθριςουν το ςϊμα τουσ υγιζσ. Θ 
κάκε ομάδα κα δϊςει τον κατάλογο  

Υλικό ΥΡΕΡΘ: 
Εκπ/κο πακζτο Αγωγι 
Υγείασ βιβλίο μακθτι,  
κεφάλαιο 3: «Φροντίηω και 
προςτατεφω το ςϊμα μου»  

 Ελλθνικι Οδοντιατρικι 
Ομοςπονδία: «Γερά δόντια 
καλφτερθ Υγεία»  για 
μακθτζσ 9-12 ετϊν 
• Ελλθνικι Εταιρεία 
Κοινωνικισ Οδοντιατρικισ 
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[Τα δόντια: 
 Τρόφιμα και διάβρωςθ των δοντιϊν 
 Κακαριςμόσ και τερθδόνα 
 Ρροςταςία κατά τθσ οδοντικισ 
πλάκασ και τθσ πζτρασ+ 

*Τα οφλα: 
 Τα οφλα ςτθρίηουν τα δόντια 

 Ρακιςεισ και φροντίδα των οφλων+ 
 
 
 
 

προάςπιςθ τθσ ςτοματικισ τουσ υγιεινισ 
6.  να κατανοοφν τθν εξάρτθςθ τθσ κακαριότθτασ των 
δοντιϊν από τθ ςυχνότθτα λιψθσ και το είδοσ των 
τροφϊν 
7.  να κατανοοφν τθν εξάρτθςθ τθσ υγιεινισ του 
ςτόματοσ και του ςϊματοσ από τθν κακαριότθτα των 
δοντιϊν 
8.  να ςυνειδθτοποιοφν τα πλεονεκτιματα τθσ ςωςτισ 
ςτοματικισ υγιεινισ ςτθν ομιλία και τθν εμφάνιςθ 

που ζφτιαξε για τθ ςφνταξθ ενόσ 
εγχειριδίου υγείασ. 
ΡΜΑ: 5, 6, 7, 8 
• Γνωριμία με τισ τεχνικζσ 

περιποίθςθσ των δοντιϊν - επίδειξθ 
ςωςτισ χριςθσ τθσ 
οδοντόβουρτςασ και του οδοντικοφ 
νιματοσ 

 Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τα παιδιά 
να αναφζρουν τι ςκζφτονται όταν 
ακοφνε για τθν κακι υγιεινι των 
δοντιϊν 

 Ηωγραφικι ι καταςκευζσ με 
πλαςτελίνθ με κζμα τθν υγιεινι των 
δοντιϊν  

«Αγωγι Υγείασ. Στοματικι 
Υγιεινι» για μακθτζσ 11-14 
ετϊν 
• Εκπαιδευτικι 
τθλεόραςθ: «Ζργα και 
θμζρεσ τθσ κασ 
Τερθδόνασ» 

 
Θεματικι Ενότθτα: ΦΟΝΤΙΗΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ  

Υποενότθτα: «ΚΑΡΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ», Αϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Ο Καπνόσ και το αλκοόλ 
ΡΜΑ: 1 
*Ο καπνόσ και το αλκοόλ περιζχουν επιβλαβείσ 
για τθν υγεία ουςίεσ+ 
ΡΜΑ: 2 
*Το κάπνιςμα ωσ ςυνικεια που επθρεάηει τθν 
υγεία (π.χ. επιπτϊςεισ του καπνοφ ςτθν υγεία, 
τόςο από τθ χριςθ του καπνοφ όςο και από τθν 
ζκκεςθ ςτο πακθτικό κάπνιςμα)+ 

Οι μακθτζσ να μποροφν: 
1.  Να αντιλαμβάνονται τισ 
επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία 
του καπνίςματοσ και τθσ 
κατανάλωςθσ αλκοόλ  
2. Να επιλζγουν ζνα άκαπνο 
περιβάλλον 

 
 

ΡΜΑ: 1, 2  

 Συηιτθςθ με τουσ μακθτζσ 
για το πϊσ νοιϊκουν όταν οι 
άλλοι καπνίηουν 

 Οι μακθτζσ λζνε τι 
ςκζφτονται όταν ακοφνε για 
κατανάλωςθ αλκοόλ και για το 
κάπνιςμα. Στθ ςυνζχεια 
ςυηθτοφν τισ απαντιςεισ τουσ 

 Οι μακθτζσ ηωγραφίηουν 
αυτό που ςκζφτθκαν ςχετικά με 
τον καπνό ι το αλκοόλ 

Υλικό ΥΡΕΡΚ: 
ΑΓΩΓΘ ΥΓΕΛΑΣ 
και ςε CD-ROM 
 
Ρρόλθψθ Χριςθσ 
Εξαρτθςιογόνων ουςιϊν 
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Θεματικι Ενότθτα: ΦΟΝΤΙΗΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ  
Υποενότθτα: «ΚΑΡΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ», Βϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Το Κάπνιςμα και ο καπνόσ 
ΡΜΑ: 1 
*Ο καπνόσ του τςιγάρου και οι επιβλαβείσ 
χθμικζσ ουςίεσ που περιζχει + 
ΡΜΑ: 2 
*Το κάπνιςμα ωσ ςυνικεια που επθρεάηει τθν 
υγεία π.χ. επιπτϊςεισ του καπνοφ ςτθν υγεία, 
τόςο από τθ χριςθ του καπνοφ όςο και από 
τθν ζκκεςθ ςτο πακθτικό κάπνιςμα+ 
 
Το Αλκοόλ 
ΡΜΑ:3 
*Το κραςί: κοινωνικι διάςταςθ και 
παράδοςθ+ 
ΡΜΑ: 4 
* Θ κατάχρθςθ αλκοολοφχων ποτϊν προκαλεί 
προβλιματα υγείασ+ 
 

 

Οι μακθτζσ να μποροφν: 
1. να γνωρίηουν γενικά τισ βλαβερζσ 
ουςίεσ που υπάρχουν ςτον καπνό και 
τον αρνθτικό αντίκτυπο που αυτζσ 
ζχουν ςτθν υγεία 
2. να κατανοιςουν το πρόβλθμα του 
πακθτικοφ καπνίςματοσ και να 
διεκδικοφν ζνα άκαπνο περιβάλλον 
3. να κατανοοφν τθ διαφορά μεταξφ 
χριςθσ και κατάχρθςθσ αλκοόλ 
4. να γνωρίηουν τα βαςικά 
προβλιματα που προκαλοφνται ςτον 
οργανιςμό από τθν κατάχρθςθ 
αλκοόλ 

 

ΡΜΑ: 2 
Συηιτθςθ μεταξφ των μακθτϊν 
για το πϊσ νοιϊκουν όταν οι 
άλλοι καπνίηουν 
ΡΜΑ: 3 
Διαφθμίςεισ από περιοδικά, 
εφθμερίδεσ ι ακόμθ και από το 
διαδίκτυο με κζμα το κάπνιςμα 
ι το αλκοόλ. Το κάκε παιδί 
περιγράφει ςτθν τάξθ πϊσ 
προβάλλεται το τςιγάρο ι το 
αλκοόλ μζςα από τθν εικόνα 
τθσ διαφιμιςθσ που ζχει φζρει. 
Ακολουκεί ςυηιτθςθ.  
ΡΜΑ: 1, 4 
Τα παιδιά βρίςκουν ι  και 
καταςκευάηουν-άδεια πακζτα 
τςιγάρων – άδεια μπουκάλια 
και κολλάνε πάνω ςε αυτά 
προειδοποιθτικζσ ετικζτεσ. 

Βιβλία /DVD/ CD: 
 «Οδθγόσ Αγωγισ και 
Ρροαγωγισ τθσ Υγείασ – 
Ρρότυπο πρόγραμμα «Αλκοόλ 
και ατφχθμα» (Κ. Σϊκου) 
DVD «Ή ποτό ι μοτό» 
CD – ROM τθσ Συςτζμα 
Ρλθροφορικι: 
«Αλκοόλ και υγεία» 

 
  

Δ. Θεματικι ενότθτα: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ: ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ ΚΑΙ ΣΤΘΙΗΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
 
Το ςχολείο είναι ζνα ηωντανό κφτταρο το οποίο αλλθλεπιδρά με τθν κοινωνία μζςα ςτθν οποία εντάςςεται. Μζςα ςτο ςχολείο 

γεννιοφνται κι αλλάηουν, ανατρζπονται ι απελευκερϊνονται ιδζεσ και πρακτικζσ. Αποτελεί ζναν από τουσ πιο ςθμαντικοφσ φορείσ 
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κοινωνικοποίθςθσ του ατόμου μετά τθν οικογζνεια. Ζχοντασ υπόψθ μασ ότι ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία οι κοινωνικο-οικονομικζσ ςυνκικεσ 
μεταβάλλονται διαρκϊσ, το ςχολείο ωσ κεςμόσ οφείλει να λειτουργεί ωσ μια ςτακερά ςτθ ηωι του νεαροφ ατόμου. 

Επιπλζον, το μακθςιακό περιβάλλον πρζπει να βιϊνεται ωσ αςφαλζσ από το παιδί και να του καλλιεργεί τθν αίςκθςθ ότι ανικει και ςε 
αυτό, ότι είναι ενεργό, ευπρόςδεκτο μζλοσ τθσ μακθτικισ / ςχολικισ κοινότθτασ. Θ καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ του ανικειν ςε μια κοινότθτα 
ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ του παιδιοφ μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ και τθν αναγνϊριςθ από τον Άλλο 
(εκπαιδευτικό, ςυμμακθτι). Είναι ςθμαντικό να μπορεί να νιϊςει το παιδί ότι ςχθματίηει μια ςυνεργατικι παιδαγωγικι ςχζςθ με τον 
εκπαιδευτικό και με τθ ςχολικι του ομάδα να βιϊςει τθν αίςκθςθ κοινότθτασ. 

Το ςχολείο οφείλει να αναηθτά και να διατθρεί μια ςτενι ςχζςθ ςυνεργαςίασ – ςυμμαχίασ με τουσ γονείσ ι το ευρφτερο οικογενειακό 
περιβάλλον προσ όφελοσ του κάκε παιδιοφ. Το παιδί και ο ζφθβοσ αναγνωρίηουν τον εαυτό τουσ μζςα από τισ αλλθλεπιδράςεισ εντόσ και 
εκτόσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Το άνοιγμα τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτθν κοινωνία, ςτον κόςμο, θ φπαρξθ κετικϊν αλλθλεπιδράςεων με το 
περιβάλλον τθσ τοπικισ ι ευρφτερθσ κοινωνίασ ςτθν οποία το παιδί ηει, αναπτφςςεται και μακαίνει, μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων για τουσ μακθτζσ. Δεξιότθτεσ κοινωνικζσ, οι οποίεσ κα του φανοφν χριςιμεσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ του και κα το 
βοθκιςουν να ζρκει ςε επαφι με διαφορετικοφσ ρόλουσ ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ του για μία αρμονικι ζνταξισ του ςτο κοινωνικό 
ςφνολο.  

Θ ςυγκεκριμζνθ κεματικι ενότθτα αφορά ςτθ λειτουργία του ςχολείου ωσ κοινότθτασ για τουσ μακθτζσ. Ειδικότερα, περιλαμβάνει 
κζματα που ςχετίηονται με τθ διαμόρφωςθ ενόσ κετικοφ ψυχολογικοφ κλίματοσ ςτθν τάξθ και ςτο ςχολείο ευρφτερα, με τθ δθμιουργία 
κίνθτρων και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και διεργαςιϊν ςτθ μάκθςθ, με τθ διαχείριςθ του ελεφκερου χρόνου και τθ ςφνδεςθ τθσ ηωισ ςτο 
ςχολείο με τθ ηωι ςτθν κοινότθτα. 

 
 
 

Θεματικι ενότθτα: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ: ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ ΚΑΙ ΣΤΘΙΗΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ 
Υποενότθτα:  ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΙΣΘΘΣΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ/ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Στόχοσ τθσ υποενότθτασ είναι: θ ανάπτυξθ ςτουσ μακθτζσ τθσ αίςκθςθσ τθσ κοινότθτασ τόςο μζςα ςτθν τάξθ όςο και ςτθ ςχολικι 

κοινότθτα. Οι ειδικότεροι ςτόχοι περιλαμβάνουν: α) τθν καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ του «ανικειν» και του αλλθλοςεβαςμοφ, β) τθν 
καλλιζργεια τθσ αυτορρφκμιςθσ και τθσ αυτονομίασ και γ) τθν προαγωγι τθσ αυτοαποτελεςματικότθτασ και τθσ προςωπικισ επίδραςθσ των 
μακθτϊν ςτο ςχολείο. Οι ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι ταυτίηονται με βαςικζσ ψυχολογικζσ ανάγκεσ των ατόμων, θ ικανοποίθςθ των οποίων 
κεωρείται ουςιαςτικι ςτθν ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ και προςαρμογι τουσ. Θ φπαρξθ ενόσ πλαιςίου ςτο οποίο οι μακθτζσ αιςκάνονται ότι : 
α) μποροφν να αναπτφξουν ςχζςεισ με ενιλικεσ και ςυνομθλίκουσ και ενκαρρφνεται ο αλλθλοςεβαςμόσ, β) καλλιεργοφνται ςτόχοι που 
προάγουν όχι μόνο τισ επιδόςεισ αλλά και τα εςωτερικά κίνθτρα (και κατά επζκταςθ τθν ουςιαςτικι μάκθςθ),  γ) ενδυναμϊνουν τθν εμπλοκι 
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τουσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία προςδιορίηοντασ το προςωπικό τουσ ςτυλ μάκθςθσ και τα «δυνατά» τουσ ςθμεία, και γ) ςυμμετζχουν ενεργά 
ςτθ διαμόρφωςθ του ςχολικοφ τουσ περιβάλλοντοσ καλλιεργϊντασ το αίςκθμα τθσ προςωπικισ ευκφνθσ. 

 
*είμαι ιςότιμο μζλοσ τθσ τάξθσ μου+*βοθκϊ και με βοθκοφν οι ςυμμακθτζσ μου+*ςζβομαι τα προςωπικά αντικείμενα του άλλου+*μοιράηομαι 
τα δικά αντικείμενα+*ςζβομαι τουσ ςυμμακθτζσ μου και με ςζβονται και αυτοί+ *ςυμμετζχω ςε ομάδεσ ςτθν τάξθ μου+* ακοφγεται θ άποψθ 
μου+*μπορϊ να εκφράςω τι με προβλθματίηει ςε ςχζςθ με τουσ ςυμμακθτζσ μου και τον εκπαιδευτικό μου+* οι ςυμμακθτζσ μου μπορεί να 
αντιμετωπίηουν παρόμοια κζματα/προβλιματα με μζνα ςτθν τάξθ+*οι ςυμμακθτζσ μου μπορεί να νιϊκουν παρόμοια ςυναιςκιματα με μζνα 
ςτθν τάξθ+ *αιςκάνομαι ότι ανικω ςε μία ομάδα+ *αιςκάνομαι ότι είμαι μζλοσ τθσ τάξθσ/ ςχολείου+*ςζβομαι τθ διαφορετικι επιλογι των 
ςυμμακθτϊν μου+ *μοιράηομαι κοινζσ ανθςυχίεσ με τουσ ςυμμακθτζσ μου+ 
*αναλαμβάνω πρωτοβουλίεσ ςτθν τάξθ+*ςυμμετζχω ςε δραςτθριότθτεσ/παιχνίδια που μου αρζςουν+*αποκτϊ γνϊςεισ ςε κζματα που μου 
αρζςουν+*αξιοποιϊ τισ δυνατότθτζσ μου+* κζτω προςωπικοφσ ςτόχουσ-αποκτϊ κίνθτρα+* λειτουργϊ μόνοσ/θ ςε εργαςίεσ που γνωρίηω ότι 
μπορϊ να καταφζρω+* αναλαμβάνω τθν ευκφνθ να φζρω ςε πζρασ εργαςίεσ+* αναηθτϊ πλθροφορίεσ από πθγζσ μόνοσ+* μακαίνω πϊσ 
«μακαίνω»+ *καλλιεργϊ μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ+*καλλιεργϊ το προςωπικό ςτυλ μου ςτθ μάκθςθ+ *καλλιεργϊ προςωπικοφσ ςτόχουσ και 
κίνθτρα+, *μακαίνω να είμαι υπεφκυνοσ/θ+*ςυμμετζχω ςτθ λιψθ αποφάςεων για κζματα ςτθν  τάξθ+ *μπορϊ να διαχειριςτϊ κζματα τθσ 
τάξθσ μου και του ςχολείου+*παίρνω ενεργά μζροσ ςτθν ομαδικι λιψθ αποφάςεων+* βελτιϊνω τισ ςυνκικεσ και το κλίμα ςτο 
ςχολείο+*αναλαμβάνω τθν ευκφνθ+. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ  ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

 
ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ ΤΘΣ ΑΙΣΘΘΣΘΣ ΤΟΥ 
«ΑΝΘΚΕΙΝ» ΚΑΙ ΤΘΣ 
ΑΛΛΘΛΟΫΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 
*είμαι ιςότιμο μζλοσ τθσ τάξθσ 
μου+*βοθκϊ και με βοθκοφν οι 
ςυμμακθτζσ μου+*ςζβομαι τα 
προςωπικά αντικείμενα του 

1. Να αιςκάνονται οι μακθτζσ τον εαυτό 
τουσ ωσ ιςότιμο μζλοσ τθσ ςχολικισ 
τουσ ομάδασ  

2. Να αναπτφξουν τον αλλθλοςεβαςμό 
(τόςο λεκτικά, όςο και ςωματικά) 

3. Να μάκουν τα παιδιά να μοιράηονται 
προςωπικά αντικείμενα και παιχνίδια  

1. Φφλαξε … το αγαπθμζνο μου παιχνίδι.  
Χωρίηουμε τα παιδιά ςε μικρζσ ομάδεσ (3-4- 
ατόμων). Ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τα παιδιά να 
ανταλλάξουν μεταξφ τουσ ζνα αντικείμενο-παιχνίδι, 
όποιο οι ίδιοι κζλουν για ςυγκεκριμζνο χρονικό 
διάςτθμα. Τα παιδιά ζχουν τθν ευκφνθ να 
προςζξουν  το αντικείμενο που τουσ εμπιςτεφκθκε 

1. Απλά αντικείμενα 
των μακθτϊν,  όχι 
υλικισ αξίασ οφτε 
ιδιαίτερα 
εφκραυςτα  (π.χ. 
ζνα αγαπθμζνο 
αυτοκινθτάκι, μία 
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άλλου+*μοιράηομαι τα δικά 
αντικείμενα+*ςζβομαι τουσ 
ςυμμακθτζσ μου και με ςζβονται 
και αυτοί+ 
(ΡΜΑ 1,2,3,4) 
 
ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ ΤΘΣ 
ΑΥΤΟΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ   
*αναλαμβάνω πρωτοβουλίεσ ςτθν 
τάξθ+*ςυμμετζχω ςε 
δραςτθριότθτεσ/παιχνίδια που 
μου αρζςουν+*αποκτϊ γνϊςεισ ςε 
κζματα που μου 
αρζςουν+*αξιοποιϊ τισ 
δυνατότθτζσ μου+ 
(ΡΜΑ 5,6,7) 
 
ΡΟΑΓΩΓΘ ΤΘΣ ΡΟΣΩΡΙΚΘΣ 
ΕΡΙΔΑΣΘΣ  ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ/ΣΧΟΛΕΙΟ 
 *μακαίνω να είμαι 
υπεφκυνοσ/θ+*ςυμμετζχω ςτθ 
λιψθ αποφάςεων για κζματα ςτθν  
τάξθ+ 
(ΡΜΑ 8, 9) 

4. Να εξαςκθκοφν οι μακθτζσ  ςτο να 
προςφζρουν βοικεια  

5. Να ζχουν τθν ευκαιρία όλοι οι μακθτζσ 
να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ, μζςα από 
εργαςίεσ ςτθν τάξθ  

6. Να τουσ δίνεται θ ευκαιρία να 
αςχολοφνται με δραςτθριότθτεσ που 
τουσ ευχαριςτοφν 

7. Να ανακαλφπτουν και να αξιοποιοφν τισ 
δυνατότθτζσ τουσ ςτθ διαδικαςία τθσ 
μάκθςθσ 

8. Να αναπτφξουν οι μακθτζσ τθν 
προςωπικι ευκφνθ για κζματα που 
αφοροφν τον εαυτό τουσ και τισ  ομάδεσ 
τουσ  

9. Να δίνεται θ ευκαιρία να ςυμμετζχουν 
ςε αποφάςεισ που αφοροφν τθν τάξθ 
τουσ και το ςχολείο 

ο ςυμμακθτισ τουσ και να του το επιςτρζψουν 
ακζραιο.  Ακολουκεί ςυηιτθςθ για το πϊσ ζνιωςαν 
τα παιδιά κατά το χρονικό διάςτθμα που ζπρεπε να 
προςζξουν το αντικείμενο – παιχνίδι, τισ ςκζψεισ 
τουσ για τθν εμπιςτοςφνθ που τουσ ζδειξε ο 
ςυμμακθτισ τουσ , το ςυναίςκθμα τθσ ευκφνθσ και 
θ ςθμαςία του αλλθλοςεβαςμοφ. 
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ: 2, 3,8 
 
2. Μάκε τι μου αρζςει… 
Δίνεται ςε κάκε παιδί θ ευκαιρία να ετοιμάςει και 
να παρουςιάςει ςτθν τάξθ ζνα κζμα τθσ αρεςκείασ 
του  ι να προβάλλει ζνα προςωπικό του ταλζντο 
(π.χ. μία εργαςία ςε ζνα γνωςτικό αντικείμενο τθσ 
αρεςκείασ του, ζργα ηωγραφικισ ι μία μουςικι 
παρουςίαςθ κλπ). Στθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ 
ςυηθτοφν ςε ςχζςθ με τθν παρουςίαςθ του 
ςυμμακθτι τουσ (π.χ. αν γνϊριηαν για το 
προςωπικό ενδιαφζρον/ ταλζντο του ςυμμακθτι 
τουσ, αν δεν το γνϊριηαν τι τουσ ζκανε εντφπωςθ,  
κλπ). Σε ζνα δεφτερο επίπεδο θ τάξθ ςυηθτά πϊσ ο 
ςυγκεκριμζνοσ μακθτισ μπορεί να αξιοποιιςει το 
ταλζντο του ι το προςωπικό του ενδιαφζρον ςε 
ςχζςθ με δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ (π.χ. πϊσ 
μπορεί ζνασ μακθτισ να ςυνειςφζρει ςε μία 
ςχολικι γιορτι,  να βοθκιςει ςε μία ομαδικι 
εργαςία κλπ).  
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ: 5, 6, 7 

 
3. Μαηί αποφαςίηουμε….. 
Με αφορμι ζνα ηιτθμα που απαςχολεί τθν τάξθ/ 
ςχολείο (π.χ. θ κακαριότθτα, θ φροντίδα τθσ 
διακόςμθςθσ τθσ τάξθσ, ι του περίβολου του 
ςχολείου) οι μακθτζσ ςυηθτοφν και προτείνουν τι 

κοφκλα, ζνα κουτί 
μαρκαδόρουσ, μία 
ηωγραφιά, ζνα 
βιβλίο  κλπ) 

 
 
 
 
 
2. Ο εκπαιδευτικόσ 

είναι ςθμαντικό να 
γνωρίηει τον 
«προςωπικό χϊρο 
ταλζντου/επιτυχίασ
» των παιδιϊν. Θ 
παρουςίαςθ μπορεί 
να είναι ςφντομθ 
π.χ. 10 λεπτά, αλλά 
είναι ςθμαντικό να 
πραγματοποιθκεί θ 
διαδικαςία για 
όλουσ τουσ μακθτζσ 
τθσ τάξθσ.  

 
 
 
 
 
 
3. Χαρτόνια-

μαρκαδόροι για τθν 
καταγραφι των 
απόψεων και τθ 
δθμιουργία του 
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μποροφν να κάνουν ωσ ομάδα-τάξθ. Οι προτάςεισ 
καταγράφονται και λαμβάνονται οι αποφάςεισ 
μζςα από διαδικαςίεσ όπωσ π.χ. θ ψθφοφορία. 
Καταγράφονται και δθμιουργείται ουςιαςτικά ζνα 
«ςυμβόλαιο» μεταξφ των μακθτϊν  για το ηιτθμα 
που ςυηθτικθκε 
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ: 1, 4, 9 

ςυμβολαίου 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ  ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ ΤΘΣ ΑΙΣΘΘΣΘΣ ΤΟΥ 
«ΑΝΘΚΕΙΝ» ΚΑΙ  ΤΘΣ 
ΑΛΛΘΛΟΫΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 
*είμαι ιςότιμο μζλοσ τθσ ομάδασ 
των μακθτϊν ςτθν τάξθ 
μου+*ςυμμετζχω ςε ομάδεσ ςτθν 
τάξθ μου+* ακοφγεται θ άποψθ 
μου+*μπορϊ να εκφράςω τι με 
προβλθματίηει ςε ςχζςθ με τουσ 
ςυμμακθτζσ μου και τον 
εκπαιδευτικό μου+* οι ςυμμακθτζσ 
μου μπορεί να αντιμετωπίηουν 
παρόμοια κζματα/προβλιματα με 
μζνα ςτθν τάξθ+*οι ςυμμακθτζσ 
μου μπορεί να νιϊκουν παρόμοια 
ςυναιςκιματα με μζνα ςτθν τάξθ+* 
ςζβομαι τουσ ςυμμακθτζσ μου και 
με ςζβονται και αυτοί+ 
(ΡΜΑ 1,2,3,4) 
 

1. Να αιςκάνονται οι μακθτζσ τον εαυτό 
τουσ ωσ ιςότιμο μζλοσ τθσ ςχολικισ τουσ 
ομάδασ  

2. Να αιςκάνονται οι μακθτζσ ότι μποροφν 
να εκφράςουν ελεφκερα τισ απόψεισ 
τουσ και ότι αυτζσ  κα είναι ςεβαςτζσ 

3. Να μποροφν οι μακθτζσ να δείχνουν και 
ςεβαςμό απζναντι ςτουσ ςυμμακθτζσ 
τουσ όταν εκφράηουν τθν άποψθ τουσ 

4. Να μοιράηονται οι μακθτζσ τα 
ςυναιςκιματά τουσ για κζματα που 
αφοροφν τθν ομάδα τθσ τάξθσ τουσ 

5. Να μποροφν τα παιδιά να 
αναλαμβάνουν ρόλουσ μζςα από 
δραςτθριότθτεσ/εργαςίεσ  ςτθν τάξθ 
αξιοποιϊντασ ςε ατομικό επίπεδο τισ 
ικανότθτζσ τουσ 

6. Να αναπτφξουν μεταγνωςτικζσ 
δεξιότθτεσ και να αξιοποιιςουν τισ  
δυνατότθτεσ  του εαυτοφ τουσ 

1. «Μακαίνω να αλλθλεπιδρϊ» 
-Οργάνωςθ δομθμζνων κφκλων ςυηθτιςεων με 
κζματα: 
α) που απαςχολοφν τθ λειτουργία τθσ ομάδασ των 
ςυγκεκριμζνων τάξεων (π.χ. ηθτιματα που αφοροφν 
τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ και του ςχολείου, τθ λιψθ 
αποφάςεων για κζματα όπωσ εκδθλϊςεισ, 
εκδρομζσ, κζςπιςθ και τιρθςθ ορίων ςτο ςχολικό 
πλαίςιο κ.ά) 
β) κοινωνικϊν ηθτθμάτων που άπτονται τθσ ιςότιμθσ 
αντιμετϊπιςθσ των μελϊν μίασ ομάδασ (π.χ. το 
δικαίωμα να εκφράηονται οι προςωπικζσ απόψεισ, θ 
ζννοια τθσ διαφορετικότθτασ και θ αποδοχι τθσ) 
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ: 1, 2, 3, 4, 8, 9,10 
 
2. «Δθμιουργικά projects» 
- Συμμετοχι των μακθτϊν ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν 
παρουςίαςθ ομαδικϊν εργαςιϊν ςε κζματα 
ελεφκερθσ επιλογισ 
-ςυναποφαςίηουν οι ίδιοι οι μακθτζσ ςχετικά με 

1. 
-Δθμιουργία πάνελ 
ςυηθτθτϊν από τουσ 
μακθτζσ (2 ομάδεσ) 
-Ανάλθψθ του ρόλου 
του ςυντονιςτι των 
ςυηθτιςεων από 
τουσ μακθτζσ   
-Εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων και 
ςυγγραφι τουσ 
- Αποτίμθςθ τθσ 
διαδικαςίασ από 
τουσ μακθτζσ με τθ 
βοικεια του 
εκπαιδευτικοφ 
 
2.  
- Τα κζματα 
ςυναποφαςίηονται 
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Θ διεφρυνςθ του ςχολικοφ χρόνου (π.χ. ολοιμερο πρόγραμμα) δε ςθμαίνει περιςςότερο ςχολείο, αλλά ςτοχεφει ςε περιςςότερο 
ελεφκερο χρόνο για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ. Θ εξαςφάλιςθ επαρκοφσ ελεφκερου χρόνου ςτουσ μακθτζσ μπορεί να βοθκιςει ςτθν 

ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ ΤΘΣ 
ΑΥΤΟΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 
*αναλαμβάνω πρωτοβουλίεσ ςτθν 
τάξθ+* κζτω προςωπικοφσ ςτόχουσ-
αποκτϊ κίνθτρα+* λειτουργϊ 
μόνοσ/θ ςε εργαςίεσ που γνωρίηω 
ότι μπορϊ να καταφζρω+* 
αναλαμβάνω τθν ευκφνθ να φζρω 
ςε πζρασ εργαςίεσ+* αναηθτϊ 
πλθροφορίεσ από πθγζσ μόνοσ+* 
μακαίνω πϊσ 
«μακαίνω»+*αξιοποιϊ τισ 
δυνατότθτζσ μου+ 
ΡΜΑ (5, 6, 7)   
 
ΡΟΑΓΩΓΘ ΤΘΣ ΡΟΣΩΡΙΚΘΣ 
ΕΡΙΔΑΣΘΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ/ΣΧΟΛΕΙΟ 
 *μπορϊ να διαχειριςτϊ κζματα 
τθσ τάξθσ μου και του ςχολείου+* 
αναλαμβάνω δράςθ για τθν 
επίλυςθ κεμάτων+* βελτιϊνω τισ 
ςυνκικεσ και το κλίμα ςτο 
ςχολείο+* αναλαμβάνω τθν 
ευκφνθ+  
ΡΜΑ (8, 9, 10) 

7. Να αναπτφςςουν εςωτερικευμζνα 
κίνθτρα μζςα από δράςεισ ςτθν τάξθ 
που τουσ ευχαριςτοφν  

8. Να αναπτυχκεί ςτουσ μακθτζσ το 
αίςκθμα τθσ προςωπικισ ευκφνθσ για 
κζματα/ εργαςίεσ που αφοροφν ςτθν 
τάξθ/ςτο ςχολείο 

9. Να αναλαμβάνουν οι μακθτζσ 
πρωτοβουλίεσ και ενεργό ρόλο ςτθ 
διαχείριςθ κεμάτων τθσ τάξθσ /ςχολείου 

10. Να εμπλζκονται ενεργά ςτθ λιψθ 
αποφάςεων που αφοροφν ςτθ 
λειτουργία του ςχολείου (π.χ. κζςπιςθ 
ορίων-κανόνων) 

11. Να αναγνωρίηουν τον εαυτό τουσ ωσ 
μζλοσ τθσ ςχολικισ τουσ ομάδασ και 
τθσ ευρφτερθσ ςχολικισ κοινότθτασ 
(τμιμα – τάξθ –ςχολείο) αλλά και 
γενικότερα τθσ κοινότθτασ 

ηθτιματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιςμικά 
κ.ά.  
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ:5,6,7 
 
3. «Συμμετζχω ςτο ςχολείο… προςφζρω ςτθν 
κοινότθτα» 
Οι μακθτζσ ςτο πλαίςιο τθσ διαςφνδεςθσ του 
ςχολείου με τθν εξωςχολικι κοινότθτα ςυμμετζχουν 
ςε ομάδεσ ςτο ςχολείο π.χ ομάδα ηωγραφικισ, 
ομάδα μουςικισ ι κεατρικι ομάδα, οι οποίεσ 
παίρνουν μζροσ ςε ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ όπωσ: ςε 
φιλανκρωπικά μπαηάρ  προςφζροντασ τισ 
καλλιτεχνικζσ τουσ δθμιουργίεσ για οικονομικι 
ενίςχυςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ ςυλλόγουσ που 
βοθκοφν παιδιά, ςε ςχετικζσ εκδθλϊςεισ τα ζςοδα 
των οποίων κα διατεκοφν ςε φορείσ τθσ κοινότθτασ 
που χριηουν βοικειασ (π.χ. παρουςιάηοντασ ζνα 
κεατρικό), ςε οργανωμζνεσ γιορτζσ ςτο ςχολείο 
κλπ.) 
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ:11 

από όλθ τθν τάξθ και 
δθμιουργοφνται 
ομάδεσ 3-4 μακθτϊν  
- Ομαδικζσ 
παρουςιάςεισ με τθ 
χριςθ ποικίλων 
υλικϊν και 
τεχνολογιϊν (π.χ. 
παρουςίαςθ με 
powerpoint, 
δθμιουργία μακζτασ) 
-Ανάδειξθ τθσ 
προςωπικισ 
ςυμμετοχισ και 
ςυμβολισ του κάκε 
μακθτι ςτθν 
προετοιμαςία των 
εργαςιϊν (π.χ. μζςα 
που χρθςιμοποίθςε, 
προςωπικζσ ιδζεσ, 
προςωπικά κίνθτρα 
και ςτόχοι, τι 
παρακίνθςε το 
μακθτι να 
ςυμμετάςχει 
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υπζρβαςθ τθσ διάκριςθσ ανάμεςα ςτθ ςχολικι και εξωςχολικι ηωι, τθν τυπικι και άτυπθ μάκθςθ. Ο ελεφκεροσ χρόνοσ και οι περιςτάςεισ 
ελεφκερου χρόνου των μακθτϊν μποροφν να αποτελζςουν ζνα μζροσ των περιεχομζνων διδαςκαλίασ.  

Θ κεματοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου ςτο ςχολείο δε ςθμαίνει τθν κατάργθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων αλλά οφτε και τθ 
μετατροπι του ελεφκερου χρόνου ςε γνωςτικό αντικείμενο. Ηθτοφμενο είναι ο αρμονικόσ ςυνδυαςμόσ υποχρεϊςεων και ελεφκερων 
επιλογϊν με ςκοπό ο ςχολικόσ χρόνοσ να αποτελζςει ζνα ποιοτικό κομμάτι του χρόνου ηωισ. Βαςικό ηθτοφμενο είναι θ δυνατότθτα ενόσ 
ανοιχτοφ και ευζλικτου ςχεδιαςμοφ τθσ ςχολικισ ηωισ. 

Το ςχολείο καλείται να μάκει και να δείξει ςτο παιδί ζναν εναλλακτικό τρόπο να κινείται ςτον ελεφκερο (και άρα και ςτο ςυνολικό 
χρόνο του), να τον επιλζγει, να τον διαμορφϊνει, να τον απολαμβάνει και να τον αξιοποιεί.  

Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι: α) θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ και κατανομισ του ελεφκερου χρόνου (και κατ’ 
επζκταςθ του ςυνολικοφ χρόνου) με αυτοπροςδιοριςμό και υπευκυνότθτα (π.χ. ςυνειδθτι επιλογι ανάμεςα ςε πολλαπλζσ προςφορζσ και 
δυνατότθτεσ, λιψθ αποφάςεων και ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν), β) θ ευζλικτθ αξιοποίθςθ περιςτάςεων ελεφκερου χρόνου με βάςθ τισ 
προςωπικζσ ανάγκεσ, τισ κλίςεισ και τισ υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ, γ) θ λειτουργικι διαχείριςθ των κακθμερινϊν ςχολικϊν και εξωςχολικϊν 
χρονικϊν διαςτθμάτων (π.χ.  ςυνδιαμόρφωςθ του ατομικοφ ςχολικοφ προγράμματοσ μζςα από δυνατότθτεσ επιλογισ). 

 

[το ςϊμα μου χρειάηεται χ ϊρεσ φπνο τθν θμζρα, χ χρόνο για κατανάλωςθ τροφισ, χ χρόνο για εκτόνωςθ, τθν χ ϊρα αιςκάνομαι ότι 
ςυγκεντρϊνομαι και μακαίνω καλφτερα+ *ςτον ελεφκερο χρόνο μπορϊ  να αναπαφομαι, να θρεμϊ, να δθμιουργϊ, να επικοινωνϊ, να 
ενθμερϊνομαι, να μορφϊνομαι, να ςυνεργάηομαι, να δρω, να ςυμμετζχω+ *μπορϊ να επιλζγω ςυνειδθτά ανάμεςα ςε πολλαπλζσ προςφορζσ 
και δυνατότθτεσ, να παίρνω αποφάςεισ και να αναλαμβάνω πρωτοβουλίεσ ανάλογα με τισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντά μου+ *μπορϊ να 
αντιλαμβάνομαι και να ςυνειδθτοποιϊ τισ ςυνκικεσ και τισ ευκαιρίεσ του ελεφκερου χρόνου μετά το ςχολείο, το Σαββατοκφριακο και ςτισ 
διακοπζσ+ *ςτον ελεφκερό μου χρόνο μπορϊ να επικοινωνϊ να αναπτφςςω διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, να αναλφω καταςτάςεισ μαηί με άλλουσ 
και να αντιμετωπίηω τα προβλιματα ςυλλογικά+ 
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Υποενότθτα:  ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΓΩΓΘ ΕΛΕΥΘΕΟΥ ΧΟΝΟΥ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Ευαιςκθτοποίθςθ για τον ατομικό 
χρόνο  
*το ςϊμα μου χρειάηεται χ ϊρεσ φπνο 
τθν θμζρα, χ χρόνο για κατανάλωςθ 
τροφισ, χ χρόνο για εκτόνωςθ, τθν χ 
ϊρα μπορϊ να ςυγκεντρϊνομαι και 

1) Να κατανοοφν τθ ςθμαςία του ατομικοφ 
χρόνου και βιορυκμοφ, για τθν 
κακθμερινότθτά τουσ και τον ςχεδιαςμό του 
ςυνολικοφ χρόνου τουσ, ελεφκερου και μθ.  
2) Να μάκουν να κινοφνται ςε ςυγκεκριμζνα 
χρονικά πλαίςια (π.χ. να τελειϊνουν μια 

1. «Μπορείτε να μαντζψετε τι ζκανα χτεσ» 
 

Ο εκπαιδευτικόσ εξθγεί ςτα παιδιά τουσ κανόνεσ 
του παιχνιδιοφ. Κλθρϊνεται ζνα παιδί με τθν 
προχπόκεςθ να απαντά ειλικρινά με «ναι» ι «όχι» 
ςε ερωτιςεισ των ςυμμακθτϊν του ςχετικά με το 

1) Θμερολόγιο 
καταγραφισ 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 45Ο09-ΙΘΖ



 

 

να μακαίνω καλφτερα+ 
(ΡΜΑ. 1, 6) 
(Αϋ, Βϋ, Γϋ θλικιακι ομάδα) 
 
Συνειδθτοποίθςθ δυνατοτιτων 
ελεφκερου χρόνου. 
 *ςτον ελεφκερο χρόνο μπορϊ  να 
αναπαφομαι, να θρεμϊ, να 
δθμιουργϊ, να επικοινωνϊ, να 
ενθμερϊνομαι, να μορφϊνομαι, να 
ςυνεργάηομαι, να δρω, να 
ςυμμετζχω+  
(ΡΜΑ. 2, 4) 
(Αϋ, Βϋ, Γϋ θλικιακι ομάδα) 
 
Διαμόρφωςθ του ςχολικοφ και 
εξωςχολικοφ χρόνου με βάςθ τισ 
προςωπικζσ ανάγκεσ (κλίςεισ, 
ενδιαφζροντα) και τισ υφιςτάμενεσ 
ςυνκικεσ (ςτιλ ηωισ). 
 *μπορϊ να επιλζγω ςυνειδθτά 
ανάμεςα ςε πολλαπλζσ προςφορζσ 
και δυνατότθτεσ, να παίρνω 
αποφάςεισ και να αναλαμβάνω 
πρωτοβουλίεσ ανάλογα με τισ κλίςεισ 
και τα ενδιαφζροντά μου+ *μπορϊ να 
αντιλαμβάνομαι και να 
ςυνειδθτοποιϊ τισ ςυνκικεσ και τισ 
ευκαιρίεσ του ελεφκερου χρόνου μετά 
το ςχολείο, το Σαββατοκφριακο και 
ςτισ διακοπζσ+ 
 
 (ΡΜΑ. 5,6,7,8,12,13) 
(Αϋ, Βϋ, Γϋ θλικιακι ομάδα) 

εργαςία ςτο προκακοριςμζνο διάςτθμα).  
3) Να μάκουν να ςυγχρονίηονται με τουσ 
άλλουσ κατά τισ διαδικαςίεσ αλλθλεπίδραςθσ 
(π.χ. να ςζβονται τουσ χρόνουσ τουσ, να 
εργάηονται μαηί). 
4) Να κατανοοφν ότι ο ελεφκεροσ χρόνοσ 
είναι κζμα προςωπικισ επιλογισ. 
5) Να διακρίνουν και να επιλζγουν ελεφκερα 
ανάμεςα ςε διαφορετικζσ προςφερόμενεσ 
δραςτθριότθτεσ. Σε αυτό το πλαίςιο 
εντάςςεται και θ δυνατότθτα του μακθτι να 
δραςτθριοποιείται μαηί με άλλουσ, να 
απαςχολείται ατομικά, να παρακολουκεί ι 
ακόμα και να μθν κάνει τίποτα. 
6) Να κατανζμουν, να προγραμματίηουν και 
να χρθςιμοποιοφν τον χρόνο τουσ με ευελιξία, 
να μποροφν δθλαδι να ορίηουν οι ίδιοι τθ 
διάρκεια, τον ρυκμό, τθν ζνταςθ και τθν 
κατάλθξθ των δραςτθριοτιτων τουσ. 
7) Να κατανοιςουν ότι ο ελεφκεροσ χρόνοσ 
αποτελεί μια κοινωνικι και ατομικι ανάγκθ.  
8) Να χρθςιμοποιοφν τον ελεφκερο χρόνο 
τουσ ςφμφωνα με τισ κλίςεισ και τα 
ενδιαφζροντά τουσ. 
9) Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι το να 
αξιοποιοφν τον διακζςιμο χρόνο τουσ 
ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. 
10) Να αποκτιςουν γνϊςεισ και ικανότθτεσ, 
ϊςτε να κατανοοφν και να γνωρίηουν τον 
πλοφτο των παροχϊν ελεφκερου χρόνου που 
προςφζρονται ςε μία κοινότθτα και ςτον 
ευρφτερο χϊρο ηωισ. 
11) Να εκτιμιςουν τθν μεγάλθ ποικιλία 
επιλογϊν και δραςτθριοτιτων ελεφκερου 

πϊσ πζραςε τθν περαςμζνθ μζρα (κατά προτίμθςθ 
μια κανονικι εργάςιμθ μζρα). Θ υπόλοιπθ τάξθ 
μζςα ςε λίγα λεπτά (15 περίπου) μπορεί να βρει πϊσ 
πζραςε το παιδί αυτό το περαςμζνο 
εικοςιτετράωρο, κάνοντάσ του ερωτιςεισ 
(κοιμικθκεσ για μεςθμζρι ι για βράδυ, ζφαγεσ 
πρωινό, μεςθμεριανό, βραδυνό, πιγεσ ςχολείο, 
ζπαιξεσ με τισ κοφκλεσ, με τον υπολογιςτι, 
ποδόςφαιρο, είδεσ τθλεόραςθ, πιγεσ αγγλικά, χορό, 
μουςικι) και παίρνοντασ μονολεκτικζσ απαντιςεισ 
(ναι, όχι). Ο εκπαιδευτικόσ ι κάποιο άλλο παιδί 
καταγράφουν τισ ςωςτζσ απαντιςεισ ςτον πίνακα. 
Με το τζλοσ του χρόνου διαπιςτϊνουν όλοι μαηί, αν 
κατάφεραν οι ςυμμακθτζσ να μαντζψουν ςωςτά τισ 
περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ του ςυγκεκριμζνου 
παιδιοφ. Δίπλα ςε κάκε δραςτθριότθτα γράφεται 
ςτον πίνακα περίπου πόςοσ χρόνοσ αφιερϊκθκε ςε 
αυτιν και ςτο τζλοσ μποροφν αυτοί οι χρόνοι να 
προςτεκοφν, ϊςτε να προκφψει θ ςυνολικι εικόνα 
του εικοςιτετραϊρου. Ακολουκεί ςυηιτθςθ. 
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ: 1,6, 9, 11 
 
 
2. «Το παηλ του χρόνου» 
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ. Θ μία ομάδα 
ηωγραφίηει πράγματα που κάνει κάκε μζρα και θ 
άλλθ αυτά που κα ικελε να κάνει κάκε μζρα. Μετά 
οι δφο ομάδεσ με τθ ςυμβολι και του δαςκάλου 
φτιάχνουν ζνα κολάη - παηλ με δραςτθριότθτεσ μιασ 
«ιδανικισ» για τουσ μακθτζσ θμζρα.  
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ: 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,  
 
3.  «Ομαδικά παιχνίδια» 
Ομάδεσ εργαςίασ ελεφκερθσ ςυμμετοχισ για 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)Ραραδοςιακά, 
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Συνειδθτοποίθςθ τθσ ζννοιασ του 
χρόνου και διάκριςθ μεταξφ του 
ελεφκερου χρόνου, του χρόνου 
εργαςίασ και του ςυνολικοφ χρόνου.  
(ΡΜΑ 9, 11) 
(Βϋ, Γϋ θλικιακι ομάδα) 
 
Συνειδθτοποίθςθ τθσ κοινωνικισ 
διάςταςθσ του ελεφκερου χρόνου.  
*ςτον ελεφκερό μου χρόνο μπορϊ να 
επικοινωνϊ να αναπτφςςω 
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, να αναλφω 
καταςτάςεισ μαηί με άλλουσ και να 
αντιμετωπίηω τα προβλιματα 
ςυλλογικά+  
(ΡΜΑ 3, 10, 14,15) 
(Βϋ,  Γϋ θλικιακι ομάδα) 

χρόνου. 
12) Να προςπακοφν να ςυνδζουν τθ ςχολικι 
εργαςία και μάκθςθ με τισ κλίςεισ, τα 
ενδιαφζροντα και τισ δραςτθριότθτεσ 
ελεφκερου χρόνου. 
13) Να αναγνωρίηουν και να αξιολογοφν τα 
προςωπικά ενδιαφζροντα και ικανότθτεσ που 
παίηουν ρόλο ςε ςυμμετοχι προγραμμάτων 
ελεφκερου χρόνου. 
14)  Να αξιολογοφν τισ επιλογζσ, τισ δράςεισ 
και τα οφζλθ από τθ ςυμμετοχι ςε 
δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου. 
15) Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι ο ελεφκεροσ 
χρόνοσ προςφζρεται για κοινωνικι, 
πολιτιςτικι και εκελοντικι δράςθ και 
δραςτθριότθτα. 

καταγραφι και ςυλλογι πλθροφοριϊν για 
δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου: 
- Στενι ςυνεργαςία με πολιτιςτικοφσ και ακλθτικοφσ 
ςυλλόγουσ κ.ά. Οι μακθτζσ κάνουν ζνα κατάλογο με 
τουσ ςυλλόγουσ που βρίςκονται ςτθν περιοχι τουσ, 
καταγράφουν το ζργο τουσ και τουσ κατατάςςουν ςε 
κατθγορίεσ. 
-Δθμιουργία από τουσ μακθτζσ ομάδων 
ενδιαφερόντων με βάςει τα χόμπι τουσ, τισ κλίςεισ 
τουσ και τα ενδιαφζροντά τουσ 
- Μαηεφουν υλικό και ςυηθτοφν για τα παιχνίδια 
άλλοτε και ςιμερα 
- Συηθτοφν για τον ελεφκερο χρόνο με τθ μορφι τθσ 
ςχόλθσ ςε παλαιότερεσ εποχζσ. 
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ: 11,12,14,15 
 
  
 

πνευματικά, 
επιτραπζηια, 
θλεκτρονικά παιχνίδια. 
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Υποενότθτα: ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Σκοπόσ τθσ αξιοποίθςθσ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) ςτθ Σχολικι Κοινωνικι Ηωι (ΣΚΗ) είναι να αποτελζςουν 

αυτζσ ζνα υποςτθρικτικό εργαλείο αλλά ταυτόχρονα και ζνα πεδίο δράςθσ. Στο πλαίςιο αυτό είναι δυνατόν να επιτευχκοφν ευκολότερα και 
με οικείο για τουσ μακθτζσ τρόπο, βαςικοί ςτόχοι του προγράμματοσ τθσ ΣΚΗ. Τζτοιοι ςτόχοι είναι θ ανάπτυξθ ικανοτιτων ςυνεργαςίασ, 
επικοινωνίασ, κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ, και θ ανάπτυξθ κριτικισ ςτάςθσ απζναντι ςτθν πλθροφόρθςθ, τα μζςα, τθ διαφιμιςθ κ.ά.  

Στθν κατεφκυνςθ αυτι αναπτφςςονται δραςτθριότθτεσ άμεςα ι ζμμεςα ςυνδεδεμζνεσ με τισ προτεινόμενεσ ςτισ προθγοφμενεσ 
κεματικζσ ενότθτεσ αλλά και άλλεσ με μεγαλφτερθ αυτονομία, οι οποίεσ αξιοποιοφν λογιςμικά και υπθρεςίεσ του web 2.0. Δεν 
αναφερόμαςτε εδϊ ςτθ μάκθςθ για τθ χριςθ των μζςων αλλά ςτθν ποιοτικι, κριτικι και αςφαλι χριςθ και αξιοποίθςι τουσ, με ςτόχο τθ 
γνωςτικι, κοινωνικι, ςυναιςκθματικι εξζλιξθ του μακθτι. Τα μζςα που είναι δυνατόν αν χρθςιμοποιθκοφν είναι ο υπολογιςτισ, με 
δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ (ι όχι) με το διαδραςτικό πίνακα, και κάκε άλλο ψθφιακό μζςο που υπάρχει ςτθ ςχολικι μονάδα. Ρροχπόκεςθ 
είναι να μποροφν να υποςτθρίξουν τθ ςυνεργαςία και τθν επικοινωνία, να είναι πολυμεςικά (να μποροφν να διακινοφν πλθροφορία μζςω 
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εικόνασ/video, ιχου, κειμζνου) και να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διαδικτυακά ωσ εργαλεία  ψυχαγωγίασ, κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ, 
αναηιτθςθσ πλθροφορίασ, μάκθςθσ. Ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει κάκε φορά τα κατάλλθλα μζςα που κα τον διευκολφνουν ςτθν επίτευξθ των 
επιμζρουσ ςτόχων του. Οι μακθτζσ με ενεργθτικζσ, ςυμμετοχικζσ, βιωματικζσ προςεγγίςεισ, ζχουν περιοριςμζνθ δυνατότθτα και ελεγχόμενθ 
χριςθ των εργαλείων του διαδικτφου. Τθν τελικι ευκφνθ τθσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο ζχει ο εκπαιδευτικόσ που αναλαμβάνει τθν 
προετοιμαςία και τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν διαδικτυακι περιιγθςθ, τθν αξιοποίθςθ των (δικτυακϊν και μθ) πόρων και 
τθν ανάρτθςθ πλθροφοριϊν.  

Τα Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα (ΡΜΑ) από τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ είναι ςυνδεδεμζνα με εκείνα τα οποία αναφζρονται 
ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ ΣΚΗ ςε ςυνδυαςμό με τουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ για κάκε θλιακι ομάδα. Οι 
προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε μια οριηόντια ςφνδεςθ με όλεσ ςχεδόν τισ κεματικζσ 
ενότθτεσ του ΡΣ με τισ κατάλλθλεσ προςκικεσ και τροποποιιςεισ. Στα βαςικά κζματα αναφζρονται πολλζσ ζννοιεσ οι οποίεσ είναι «δανεικζσ» 
από τισ άλλεσ κεματικζσ ενότθτεσ για να αναδειχκεί θ τομι τουσ. Επίςθσ μποροφν να ςυνδεκοφν με άλλα γνωςτικά αντικείμενα του 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ςτα οποία αξιοποιοφνται τα ίδια διδακτικά εργαλεία. 

Θ ζνταξθ των ΤΡΕ ςτθ ΣΚΗ για τουσ μακθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου, μπορεί να ςυνδυαςτεί με τουσ ςκοποφσ των μακιματοσ των ΤΡΕ. Θ 
χριςθ των ψθφιακϊν μζςων προχποκζτει απλζσ γνϊςεισ από τουσ μακθτζσ, οι οποίεσ όταν δεν είναι δεδομζνεσ- μποροφν να αποκτθκοφν με 
βιωματικό τρόπο τθν ϊρα του μακιματοσ. Αυτό προχποκζτει ότι ο εκπαιδευτικόσ κα ζχει τουλάχιςτον τισ βαςικζσ γνϊςεισ χριςθσ των 
εργαλείων που πρόκειται να χρθςιμοποιιςει. Ειδικότερα, θ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν πρϊτθ θλιακι ομάδα γίνεται με το δάςκαλο να ζχει τον 
πλιρθ λειτουργικό ζλεγχο των μζςων τα οποία κα αξιοποιθκοφν. Οι δραςτθριότθτεσ αφοροφν δεξιότθτεσ επικοινωνίασ (ομιλία, ακρόαςθ, 
ανάγνωςθ, προφορικό διάλογο), ςυνεργαςίασ με παιγνιϊδθ τρόπο και ευαιςκθτοποίθςθσ ςε αξίεσ και ςυμπεριφορζσ. Τα μζςα αφοροφν 
περιβάλλοντα προβολισ πολυμζςων, δθμιουργικισ ηωγραφικισ και παιχνιδιϊν ςτον υπολογιςτι. Για τουσ μεγαλφτερουσ μακθτζσ τθσ 
δεφτερθσ θλικιακισ ομάδασ) τον ζλεγχο των μζςων ζχει και πάλι ο δάςκαλοσ αλλά χρθςιμοποιοφνται και άλλα περιβάλλοντα του web 2.0, 
εργαλεία γραπτισ και προφορικισ επικοινωνίασ. Οι μακθτζσ πλθκτρολογοφν και κοινοποιοφν κείμενα, δθμιουργοφν και μοιράηονται 
πολυμζςα, χρθςιμοποιοφν περιβάλλοντα ςυνεργαςίασ. Συμμετζχουν ςε παιγνίδια ρόλων ζχοντασ μερικό ζλεγχο των μζςων ι αξιοποιοφν τα 
εργαλεία που δθμιοφργθςε και ελζγχει ο δάςκαλοσ τουσ. Οι μακθτζσ δε μακαίνουν να δθμιουργοφν περιβάλλοντα ςυνεργαςίασ ι κοινωνικισ 
δικτφωςθσ αλλά αξιοποιοφν ζτοιμα, για να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτθ ςωςτι και αςφαλι χριςθ τουσ. 

Θ ζνταξθ των ΤΡΕ ςτθ ΣΚΗ για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου αξιοποιεί τισ γνϊςεισ που ζχουν από το μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ και 
μποροφν να εμπλακοφν ςε περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ με τουσ περιοριςτικοφσ όρουσ που ιδθ αναφζρκθκαν, με βαςικό προςανατολιςμό 
ςτθν ανάπτυξθ μιασ άλλθσ οπτικισ (αςφαλοφσ, κριτικισ) προσ τα μζςα που ιδθ χρθςιμοποιοφν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ εντόσ και εκτόσ 
ςχολείου. 

Ο ςκοπόσ και τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα είναι κοινά για όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ. Εκείνο που μεταβάλλεται είναι τα 
μζςα που κα αξιοποιθκοφν και οι βακμοί ελευκερίασ ςτθ χριςθ τουσ. 
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Θεματικι ενότθτα: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ: ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ ΚΑΙ ΣΤΘΙΗΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ 
Υποενότθτα:  «ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ», Αϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
(ΡΜΑ 1,2,3,4) 
*επικοινωνϊ με ςφγχρονα και 
αςφγχρονα μζςα: βλζπω και 
ακοφω τουσ άλλουσ, ανταλλάςςω 
πλθροφορίεσ,  εκφράηω απόψεισ 
ςε άλλουσ και ακοφω τισ δικζσ 
τουσ, αναηθτϊ βοικεια, ξεπερνϊ 
δυςκολίεσ+ 
 
ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ 
(ΡΜΑ 3,4) 
*Ανικω ςε ομάδα, ζχω δικαιϊματα 
και υποχρεϊςεισ, θ ςυμπεριφορά 
μου κακορίηεται εν μζρει από τθν 
ομάδα που ανικω, ςυναποφαςίηω, 
υποχωρϊ και προτείνω, ςζβομαι 
τθν απόφαςθ τθσ ομάδασ, 
εκφράηω τθν άποψι μου και τισ 
επικυμίεσ μου, εντοπίηω τισ 
ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ μου 
με τουσ άλλουσ+ 
 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ 
(ΡΜΑ 1,3,4) 
*Αςφάλεια πλθροφοριϊν, 
προςωπικά δεδομζνα, 
διαφορετικότθτα, πνευματικά 
δικαιϊματα, προςταςία από 

Οι μακθτζσ/τριεσ: 
1. Να ενθμερωκοφν για τουσ τρόπουσ και 

κανόνεσ  αςφαλοφσ χριςθσ του 
υπολογιςτι (ςωματικι υγεία, 
προςωπικά δεδομζνα) 

2. Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε κζματα 
αςφαλοφσ επικοινωνίασ με τθν 
αξιοποίθςθ ςφγχρονων και αςφγχρονων 
μζςων.  

3. Να αναπτφξουν ικανότθτεσ ςυνεργαςίασ 
με τουσ άλλουσ μακθτζσ ςτο ίδιο ι ςε 
διαφορετικό ςχολείο. 

4. Να μάκουν να διαχειρίηονται  
μακθςιακζσ και άλλεσ καταςτάςεισ μζςα 
από ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ 
ζκφραςθσ και δθμιουργίασ. 

Οι μακθτζσ με τθν αξιοποίθςθ εργαλείων του 
υπολογιςτι και υπθρεςιϊν του διαδικτφου 
προςεγγίηουν κζματα που αφοροφν τθν 
επικοινωνία, τθ ςυνεργαςία, τθν πλθροφόρθςθ και 
τθν αςφάλεια ςτθ χριςθ των ςφγχρονων 
Τεχνολογικϊν μζςων δικτφωςθσ.  

 
1θ δραςτθριότθτα 
Επικοινωνία ςε τοπικό ι δικτυακό επίπεδο: Οι 
μακθτζσ ςυνεργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ για να 
επικοινωνιςουν με τισ άλλεσ ομάδεσ ςτο ίδιο 
ςχολείο ι ςε ςχολείο άλλθσ περιοχισ. Σκοπόσ να 
ανταλλάξουν απόψεισ και ιδζεσ ςε ζνα κζμα 
μελζτθσ. Θ καταγραφι των απόψεων μπορεί να γίνει 
με τθ βοικεια ενόσ κειμενογράφου από το δάςκαλο. 
Το αποτζλεςμα ανακοινϊνεται ςτθν ολομζλεια τθσ 
τάξθσ και ςτζλνεται ςτουσ απομακρυςμζνουσ 
ςυνεργάτεσ. Ο δάςκαλοσ ευαιςκθτοποιεί τουσ 
μακθτζσ του ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ 
ανακοίνωςθσ (αςφάλεια δεδομζνων). 

 
2θ δραςτθριότθτα 
Ανακαλφψτε το ςυνομιλθτι ςασ ςε επικοινωνία 
μζςω διαδικτφου: Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε μικρζσ 
ομάδεσ και ανταλλάςουν ςφγχρονα μθνφματα χωρίσ 
να γνωρίηουν τον αποδζκτθ. Το παιχνίδι προβλζπει 
οι ομάδεσ με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ να 
ανακαλφψουν ποιοσ κρφβεται πίςω από το 
ψευδϊνυμο με το οποίο  παρουςιάηεται ςτο 

Διαδραςτικόσ 
πίνακασ.  
Σφνδεςθ με το 
διαδίκτυο 
Εργαλείο ςφγχρονθσ 
επικοινωνίασ (π.χ. 
Skype). 
Κειμενογράφοσ. 
Εκπαιδευτικά 
λογιςμικά 
πολυμζςων για τα 
διάφορα γνωςτικά 
αντικείμενα. 
Εκπαιδευτικά 
λογιςμικά ελεφκερθσ 
δθμιουργίασ (π.χ. 
πρόγραμμα 
ηωγραφικισ ι 
Microworld pro) 
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κακόβουλεσ καταςτάςεισ, κίνδυνοι 
ςτο διαδίκτυο, ανακοίνωςθ και 
διάδοςθ πλθροφοριϊν, 
υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα ςτθ 
διακίνθςθ πλθροφοριϊν+ 
 
ΜΑΘΘΣΘ 
(ΡΜΑ 3,4) 
*Ραίηω και μακαίνω, οργανϊνω 
και ταξινομϊ, αναπτφςςω 
ικανότθτεσ, περιγράφω, 
ςυμπεραίνω, αξιολογϊ, 
εκφράηομαι, βρίςκω τι μου αρζςει 
και τι με δυςκολεφει, μακαίνω 
ςτοιχεία για τον εαυτό μου+ 

υπολογιςτι. (αξιοποίθςθ εργαλείου ςφγχρονθσ 
επικοινωνίασ). 
Θ δραςτθριότθτα μπορεί να επεκτακεί ςε ςφνδεςθ 
μεταξφ ςχολείων ςε διαφορετικζσ περιοχζσ ι νομοφσ 
τθσ χϊρασ.  

 
3θ δραςτθριότθτα 
Δθμιουργικι ςυνεργαςία  
Οι μακθτζσ με τθ βοικεια του δαςκάλου αξιοποιοφν 
κατάλλθλο λογιςμικό για να δθμιουργιςουν εικόνεσ 
που δίνουν πλθροφορίεσ ςχετικά με ζνα κζμα 
μελζτθσ. Οι εικόνεσ αποκθκεφονται ςε ψθφιακό 
μζςο και αναρτϊνται ςε ζνα ιςτότοπο ι ιςτολόγιο 
που ζχει ιδθ δθμιουργθκεί από τον δάςκαλο. Στθ 
ςυνζχεια οι ομάδεσ των μακθτϊν, με τθ βοικεια του 
διαδικτφου, μελετοφν τισ εικόνεσ των άλλων και 
ςχολιάηουν τισ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε 
αυτζσ ςχετικά με το κζμα. Στθ ςυνζχεια 
παρουςιάηουν τισ πλθροφορίεσ τουσ ςτθν ολομζλεια 
τθσ τάξθσ. Ο δάςκαλοσ ευαιςκθτοποιεί τουσ μακθτζσ 
για πλθροφορίεσ που πρζπει να κοινοποιοφνται 
ςτουσ άλλουσ.  
Θ ςυνεργαςία μπορεί να γίνει και με μακθτζσ 
απομακρυςμζνων ςχολείων οπότε μπορεί να γίνει 
ανταλλαγι απόψεων για τοπικά κοινωνικά ι άλλα 
κζματα. 
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Θεματικι ενότθτα: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ: ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ ΚΑΙ ΣΤΘΙΗΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ 
Υποενότθτα:  «ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» , Βϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(ΡΜΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
(ΡΜΑ 2,3,5,6) 
*επικοινωνϊ με ςφγχρονα 
και αςφγχρονα μζςα: 
βλζπω και ακοφω τουσ 
άλλουσ, ανταλλάςςω 
πλθροφορίεσ,  εκφράηω 
απόψεισ ςε άλλουσ και 
ακοφω τισ δικζσ τουσ, 
αναηθτϊ βοικεια, ξεπερνϊ 
δυςκολίεσ+ 
 
ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ 
(ΡΜΑ 2,3,4,5,6) 
*Ανικω ςε ομάδα, ζχω 
δικαιϊματα και 
υποχρεϊςεισ, θ 
ςυμπεριφορά μου 
κακορίηεται εν μζρει από 
τθν ομάδα που ανικω, 
ςυναποφαςίηω, υποχωρϊ 
και προτείνω, ςζβομαι τθν 
απόφαςθ τθσ ομάδασ, 
εκφράηω τθν άποψι μου 
και τισ επικυμίεσ μου, 
μακαίνω τισ ομοιότθτεσ και 
τισ διαφορζσ μου με τουσ 
άλλουσ+ 

Οι μακθτζσ/τριεσ να 
μποροφν: 
1. Να ενθμερωκοφν για τουσ 
τρόπουσ και κανόνεσ  
αςφαλοφσ χριςθσ του 
υπολογιςτι (ςωματικι υγεία, 
προςωπικά δεδομζνα, 
κίνδυνοι από τα θλεκτρονικά 
παιχνίδια). 
2. Να αναγνωρίηουν τα μζςα 
ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ 
επικοινωνίασ και τουσ 
τρόπουσ αξιοποίθςισ τουσ. 
3. Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε 
κζματα αςφαλοφσ 
επικοινωνίασ με τθν 
αξιοποίθςθ ςφγχρονων και 
αςφγχρονων μζςων.  
Να αναγνωρίηουν τα 
περιβάλλοντα ςυνεργαςίασ 
ςτον υπολογιςτι 
4. Να αναπτφξουν ικανότθτεσ 
ςυνεργαςίασ με τουσ άλλουσ 
μακθτζσ ςτο ίδιο ι ςε 
διαφορετικό ςχολείο 
5. Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε 
κζματα ςυμπεριφοράσ ςτο 
διαδίκτυο (αςφάλεια 

Οι μακθτζσ με τθν αξιοποίθςθ εργαλείων του υπολογιςτι και υπθρεςιϊν 
του διαδικτφου προςεγγίηουν κζματα που αφοροφν τθν επικοινωνία, τθ 
ςυνεργαςία, τθν πλθροφόρθςθ και τθν Αςφάλεια ςτθ χριςθ των 
ςφγχρονων Τεχνολογικϊν μζςων δικτφωςθσ. Οι δραςτθριότθτεσ 
υλοποιοφνται με τον ζλεγχο των μζςων να κατζχει ο δάςκαλοσ. 
1θ δραςτθριότθτα: Επικοινωνία ςε τοπικό ι δικτυακό επίπεδο: Οι 
μακθτζσ ςυνεργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ για να ςυγκεντρϊςουν τισ 
απόψεισ τουσ ςε ζνα κζμα μελζτθσ. Στθ ςυνζχεια με τθ χριςθ εργαλείου 
ςφγχρονθσ επικοινωνίασ ςυνεργάηονται με τισ άλλεσ ομάδεσ ςτο ίδιο 
ςχολείο (ι με ςχολείο άλλθσ περιοχισ) για να ανταλλάξουν απόψεισ και 
ιδζεσ ςτο ίδιο κζμα. Θ καταγραφι των απόψεων μπορεί να γίνει με τθ 
βοικεια ενόσ κειμενογράφου. Το αποτζλεςμα ανακοινϊνεται ςτθν 
ολομζλεια τθσ τάξθσ με ανάρτθςθ ανακοίνωςθσ ςε ιςτολόγιο και 
ςτζλνεται ςτουσ απομακρυςμζνουσ ςυνεργάτεσ. Ο δάςκαλοσ 
ευαιςκθτοποιεί τουσ μακθτζσ του ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ 
ανακοίνωςθσ (περιεχόμενο και αςφάλεια δεδομζνων). 
2θ δραςτθριότθτα: Ανακαλφψτε το ςυνομιλθτι ςασ ςε επικοινωνία 
μζςω διαδικτφου: Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε μικρζσ ομάδεσ και 
ανταλλάςςουν ςφγχρονα μθνφματα χωρίσ να γνωρίηουν τον αποδζκτθ. Το 
παιχνίδι προβλζπει οι ομάδεσ με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ να ανακαλφψουν 
ποιοσ κρφβεται πίςω από το ψευδϊνυμο που παρουςιάηεται ςτο 
υπολογιςτι. (αξιοποίθςθ εργαλείου ςφγχρονθσ επικοινωνίασ). 
Θ δραςτθριότθτα μπορεί να επεκτακεί ςε ςφνδεςθ μεταξφ ςχολείων ςε 
διαφορετικζσ περιοχζσ ι νομοφσ τθσ χϊρασ.  
3θ δραςτθριότθτα: Αναηιτθςθ και κοινοποίθςθ πλθροφοριϊν. Οι 
μακθτζσ με τθ βοικεια του δαςκάλου αξιοποιοφν κατάλλθλο λογιςμικό 
πολυμζςων για να αντλιςουν εικόνεσ και πλθροφορίεσ ςχετικά με το 
κζμα μελζτθσ. Οι πλθροφορίεσ ςυμπλθρϊνονται με τθν αξιοποίθςθ 

Διαδραςτικόσ 
πίνακασ. 
Σφνδεςθ με το 
διαδίκτυο 
Εργαλείο ςφγχρονθσ 
επικοινωνίασ (π.χ. 
Skype). 
Κειμενογράφοσ. 
Μθχανι 
αναηιτθςθσ 
πλθροφοριϊν (π.χ. 
google) 
Εκπαιδευτικά 
λογιςμικά 
πολυμζςων για τα 
διάφορα γνωςτικά 
αντικείμενα. 
Εκπαιδευτικά 
λογιςμικά 
ελεφκερθσ 
δθμιουργίασ (π.χ. 
Microworld pro) 
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ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ 
(ΡΜΑ 1,3,6) 
*Αςφάλεια πλθροφοριϊν, 
προςωπικά δεδομζνα, 
διαφορετικότθτα, 
πνευματικά δικαιϊματα, 
προςταςία από 
κακόβουλεσ καταςτάςεισ, 
κίνδυνοι ςτο διαδίκτυο, 
ανακοίνωςθ και διάδοςθ 
πλθροφοριϊν, 
υποχρεϊςεισ και 
δικαιϊματα ςτθ διακίνθςθ 
πλθροφοριϊν+ 
 
ΜΑΘΘΣΘ 
(ΡΜΑ 3,5,6) 
Ραίηω και μακαίνω, 
οργανϊνω και ταξινομϊ, 
αναπτφςςω ικανότθτεσ, 
περιγράφω, ςυμπεραίνω, 
αξιολογϊ, εκφράηομαι, 
βρίςκω τι μου αρζςει και τι 
με δυςκολεφει, μακαίνω 
ςτοιχεία για τον εαυτό 
μου+ 

πλθροφοριϊν, ςυμπεριφοράσ 
προσ τρίτουσ, πνευματικά 
δικαιϊματα, προςταςίασ από 
κακόβουλεσ καταςτάςεισ, 
κινδφνων από τθν κοινωνικι 
δικτφωςθ, ςυνεπειϊν  
μθνυμάτων και 
δθμοςιεφςεων) 

 

θλεκτρονικισ εγκυκλοπαίδειασ ςτο διαδίκτυο τφπου Wikipedia ι προβολι 
επιλεγμζνων βίντεο.  
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν για τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλζξει και με τθ 
βοικεια του δαςκάλου αποφαςίηουν για τθν πλθρότθτα και τθν ακρίβεια 
των πλθροφοριϊν αυτϊν αλλά και για τθν κοινοποίθςι τουσ ςε άλλουσ. 
4θ δραςτθριότθτα: Κοινοποίθςθ προςωπικϊν δεδομζνων. Ο δάςκαλοσ 
ετοιμάηει μια φόρμα ςυμπλιρωςθσ (π.χ. google ζγγραφα) προςωπικϊν 
δεδομζνων για τθ ςυμμετοχι ςε ζνα διαγωνιςμό. Το ζγγραφο ζχει και 
μερικζσ ερωτιςεισ προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε 
ομάδεσ και ςυμπλθρϊνουν το ζγγραφο μζςω διαδικτφου. Ο δάςκαλοσ 
παρουςιάηει τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ. Ακολουκεί ςυηιτθςθ 
που  ευαιςκθτοποιεί τουσ μακθτζσ για πλθροφορίεσ που παραπλανοφν το 
χριςτθ του διαδικτφου και ςυμπεραίνουν ότι δεν πρζπει να δίνουν ποτζ 
τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία ςε φόρμεσ ςτο διαδίκτυο εκτόσ και αν είναι 
απόλυτα ελεγμζνθ θ περιοχι. 
 5θ δραςτθριότθτα: Συνεργαςία ςτθν παραγωγι κειμζνου. 
Ο δάςκαλοσ ετοιμάηει ζγγραφο γραπτισ ςυνεργαςίασ (google ζγγραφα) 
και δίνει τθν άδεια για τθν από κοινοφ εργαςία ςτισ ομάδεσ των μακθτϊν. 
(οι κωδικοί παραμζνουν ςτον δάςκαλο). Οι μακθτζσ αποφαςίηουν για τον 
τίτλο του εγγράφου και γράφουν το περιεχόμενό του. Στθ ςυνζχεια το 
κοινοποιοφν ςτισ άλλεσ ομάδεσ. Ο δάςκαλοσ ελζγχει τα ζγγραφα για 
τυχόν προςωπικά ι προςβλθτικά δεδομζνα επιςθμαίνοντασ τουσ 
κινδφνουσ.  
6θ δραςτθριότθτα: Αναηιτθςθ και αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν.  
Οι μακθτζσ με τθ βοικεια του δαςκάλου αξιοποιοφν τισ υπθρεςίεσ του 
διαδικτφου για να αντλιςουν εικόνεσ και να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ 
ςχετικζσ με ζνα κζμα μελζτθσ (για παράδειγμα ωσ αρχι οι μακθτζσ να 
αναηθτιςουν πλθροφορίεσ για τθ κζςθ του ςπιτιοφ τουσ όπωσ χάρτεσ, 
φωτογραφίεσ κ.α.).  Οι μακθτζσ ςυηθτοφν για τισ πλθροφορίεσ που ζχουν 
ςυλλζξει και με τθ βοικεια του δαςκάλου αποφαςίηουν για τθν 
πλθρότθτα και τθν ακρίβεια. Ο δάςκαλοσ ευαιςκθτοποιεί τουσ μακθτζσ 
για πλθροφορίεσ που πρζπει να μοιράςουν ςτουσ άλλουσ αλλά και για το 
περιεχόμενο αυτϊν των πλθροφοριϊν.  
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Διδακτικό μακθςιακό αντικείμενο: Φυςικι Αγωγι 

 

1. Ρρόγραμμα Σπουδϊν ανά Σκοπό: Τάξεισ Α-Β-Γ 
ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 1-Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεςη οριςμένων από 

αυτέσ. 
ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται όταν για 
παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν 
υλοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 
Ανάπτυξθ 
κινθτικϊν 
εννοιϊν. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
χρθςιμοποιοφν κινθτικζσ ζννοιεσ, 
διαφορετικζσ κζςεισ, ςχιματα 
ςϊματοσ  ςε ςτάςθ ι ςε κίνθςθ, 
διαφορετικζσ κατευκφνςεισ, 
τροχιζσ και επίπεδα, 
προςαρμόηοντασ τθν ταχφτθτα, τθ 
δφναμθ και τθ ροι ςε 
μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ. 

Κακϊσ κινοφνται, μποροφν να αλλάξουν τροχιά  
(π.χ. ηιγκ-ηαγκ, ευκεία, καμπφλθ κά), προςαρμόηοντασ τθν  
προςπάκεια τουσ ςε μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ (π.χ. με 
διαφορετικι ταχφτθτα κάκε φορά). 

 Ραρακολουκοφν εάν τα παιδιά κινοφνται 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ, ακολουκϊντασ τισ 
κακοριςμζνεσ τροχιζσ, χωρίσ να χάνουν τθν 
ιςορροπία τουσ.  

 Επιςθμαίνουν τα ςθμεία-κλειδιά τθσ ςωςτισ 
εκτζλεςθσ. 

 Δίνουν επιπλζον ανατροφοδότθςθ και βοθκοφν 
τα παιδιά, όποτε είναι απαραίτθτο. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ):  
Να κινοφνται ςε διαφορετικζσ 

κατευκφνςεισ με αλλαγζσ ςτθν 
ταχφτθτα, τθ δφναμθ και 

τθ ροι και να  χρθςιμοποιοφν 
διαφορετικά ςχιματα, κζςεισ 
ςϊματοσ, χωρίσ απϊλεια 
ιςορροπίασ ι παρεμπόδιςθ τθσ 
κίνθςθσ άλλων. 

Κακϊσ κινοφνται ςε διαφορετικζσ κατευκφνςεισ και με 
μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ, μποροφν να χρθςιμοποιοφν 
διαφορετικά ςχιματα (π.χ. ςτενό, φαρδφ, ςυμμετρικό, 
αςφμμετρο κά) ι κζςεισ ςϊματοσ, χωρίσ να χάνουν τθν 
ιςορροπία τουσ και δίχωσ να παραβιάηουν τον προςωπικό 
τουσ χϊρο κίνθςθσ. 
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Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): 
Χρθςιμοποιοφν διαφορετικοφσ 
τρόπουσ κίνθςθσ του ςϊματοσ και 
εκτελοφν ικανοποιθτικά 
περιςτροφικζσ δεξιότθτεσ, 
δεξιότθτεσ ανάςτροφθσ ςτιριξθσ, 
χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα τισ 
κινθτικζσ ζννοιεσ. 

Κακϊσ κινοφνται με διαφορετικοφσ τρόπουσ (π.χ. κίνθςθ 
ανόδου/κακόδου του ςϊματοσ), μποροφν να εκτελοφν 
ικανοποιθτικά δεξιότθτεσ, όπωσ περιςτροφικζσ και 
ανάςτροφθσ ςτιριξθσ, χρθςιμοποιϊντασ τισ κινθτικζσ ζννοιεσ. 
Για παράδειγμα, εκτελοφν κυβίςτθςθ, ζχοντασ διαφορετικζσ 
αρχικζσ και τελικζσ κζςεισ ςϊματοσ. 

Στόχοσ 2: 
Ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων 
ιςορροπίασ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
εκτελοφν δεξιότθτεσ ιςορροπίασ 
ςτο ζδαφοσ ι ςε διάφορα όργανα, 
αντικείμενα, με διαφορετικά μζρθ 
και αρικμό μερϊν του ςϊματοσ. 

Εκτελοφν ικανοποιθτικά δεξιότθτεσ ιςορροπίασ (π.χ. 
αναρρίχθςθ, ςτιριξθ με διαφορετικά μζρθ του ςϊματοσ, 
ζκταςθ, αιϊρθςθ, ϊκθςθ, ζλξθ, δίπλωςθ, ςτροφι, κάμψθ, 
άρςθ, ρολάριςμα ςϊματοσ κά). 

 Κινοφνται διαρκϊσ ανάμεςα ςτα παιδιά και 
δίνουν κετικι ανατροφοδότθςθ. 

 Μιλοφν ςτα παιδιά για τθ βάςθ ςτιριξθσ (π.χ. 
μεγαλφτερθ βάςθ ςτιριξθσ=καλφτερθ ιςορροπία 
κά). 

 Καλλιεργοφν τθ φανταςία των παιδιϊν, 
παρακινϊντασ τα κατά τθν εξάςκθςθ (π.χ. 
βρίςκεςτε ςε ζνα ψθλό δζνδρο και ςτζκεςτε 
όπωσ ζνα ποφμα κά). 

 Ενκαρρφνουν τθν ατομικι και ςυνεργατικι 
προςπάκεια.  

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
εκτελοφν  

δεξιότθτεσ ιςορροπίασ ςτο 
ζδαφοσ ι ςε όργανα, 
παρουςιάηοντασ ανεπτυγμζνα 
πρότυπα. 

Εκτελοφν δεξιότθτεσ ιςορροπίασ ςτο ζδαφοσ ι/και ςε 
όργανα. Για παράδειγμα, περπατοφν ςε χαμθλι δοκό 
ιςορροπίασ, ζχοντασ διαφορετικζσ αρχικζσ και τελικζσ κζςεισ 
ςϊματοσ. 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
εκτελοφν ικανοποιθτικά δεξιότθτεσ 
ιςορροπίασ ςε διάφορα όργανα, 
παρουςιάηοντασ ανεπτυγμζνα 
πρότυπα και κινοφμενα ομαλά από 
μία κζςθ ιςορροπίασ ςε άλλθ.   

Εκτελοφν δεξιότθτεσ ιςορροπίασ ςτο ζδαφοσ ι/και ςε 
όργανα, μεταβάλλοντασ τθ κζςθ ιςορροπίασ τουσ και 
μεταφζροντασ το βάροσ ςε διαφορετικά μζρθ ςϊματοσ μζχρι 
τθ λιξθ τθσ δραςτθριότθτασ. Για παράδειγμα, εκτελοφν 
«αεροπλανάκι» και μποροφν να αλλάξουν ςθμείο ςτιριξθσ 
(δεξί , αριςτερό πόδι).  

Στόχοσ 3: 
Ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων 
μετακίνθςθσ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
εκτελοφν δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ 
(βάδιςμα, τρζξιμο, πλάγια 
μετατόπιςθ), παρουςιάηοντασ 
ανεπτυγμζνα πρότυπα και να 
εκτελοφν ικανοποιθτικά τθν 
αναπιδθςθ, το άλμα, τον 
καλπαςμό, τθν υπερπιδθςθ, τθ 

Εκτελοφν βαςικζσ δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ και ζχουν 
γνϊςθ ςθμαντικϊν ςθμείων εκτζλεςθσ άλλων δεξιοτιτων 
μετακίνθςθσ. Για παράδειγμα, τα παιδιά εξαςκοφνται ςε 
ηευγάρια και εκτελοφν  αναπιδθςθ, με εναλλαγι ποδιϊν, 
μπροςτά, δεξιά, αριςτερά. 

 

 Δίνουν ζμφαςθ ςτθν ορκότθτα (ποιότθτα) τθσ 
εκτζλεςθσ και όχι ςτθν ταχφτθτά τθσ. 

 Επαναλαμβάνουν ςυχνά λζξεισ ςωςτισ ορολογίασ 
(π.χ. μετατόπιςθ, καλπαςμόσ, αναπιδθςθ κά), 
για τθν εκμάκθςθ των όρων από τα παιδιά. 
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ςτροφι και τθν αναπιδθςθ με 
εναλλαγι ποδιϊν. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
εκτελοφν δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ 
(βάδιςμα, τρζξιμο, πλάγια 
μετατόπιςθ, καλπαςμό, άλμα, 
αναπιδθςθ, υπερπιδθςθ, 
αναπιδθςθ με εναλλαγι ποδιϊν), 
παρουςιάηοντασ ανεπτυγμζνα 
πρότυπα.  

Εκτελοφν αςκιςεισ καταγεγραμμζνεσ ςε κάρτεσ που 
ζχουν διαφορετικό χρϊμα, ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ 
των δραςτθριοτιτων ( π.χ. λευκι κάρτα: γριγορο βάδιςμα 
πάνω ςε γραμμι 20μ., 10 ςτατικζσ αναπθδιςεισ (Δ), 10 
ςτατικζσ αναπθδιςεισ (Α), 15μ. καλπαςμό με το κυρίαρχο 
πόδι, κίτρινθ κάρτα: 15μ. καλπαςμό με το μθ κυρίαρχο πόδι, 
15μ.  αναπθδιςεισ (Δ), 15μ. αναπθδιςεισ (Α), τρζξιμο 20μ., 
Κόκκινθ κάρτα: αναπθδιςεισ με εναλλαγι των ποδιϊν ςτθν 
πλάγια γραμμι του γθπζδου καλακοςφαίριςθσ). 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ Γϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 

Στόχοσ 4: 
Ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων 
χειριςμοφ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
εκτελοφν (ςε αρχικό ςτάδιο) το 
λάκτιςμα, το ςταμάτθμα μπάλασ, 
το κφλιςμα μπάλασ, τθ ρίψθ με 
κίνθςθ του χεριοφ από πάνω και 
από κάτω, τθν υποδοχι και το 
χτφπθμα με μικρό ι μεγαλφτερο 
αντικείμενο. 

Βρίςκονται ελεφκερα ςτο χϊρο και αρχικά, μιμοφνται τθν 
κίνθςθ τθσ ρίψθσ με ζνα χζρι χωρίσ να κρατοφν τίποτα. Στθ 
ςυνζχεια, εκτελοφν τθν ίδια κίνθςθ με ζνα μπαλάκι. 

 Επιδεικνφουν και δίνουν ανατροφοδότθςθ κάκε 
φορά που παρατθροφν λανκαςμζνο πρότυπο 
εκτζλεςθσ. 

 Ενκαρρφνουν τουσ πιο «ικανοφσ» να βοθκοφν 
τουσ λιγότερο «ικανοφσ», δίνοντασ 
ανατροφοδότθςθ και κετικά ςχόλια. 
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Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
εκτελοφν ικανοποιθτικά το 
λάκτιςμα με 

το κυρίαρχο και μθ κυρίαρχο 
κάτω άκρο, χρθςιμοποιϊντασ το 
εςωτερικό ι το άνω μζροσ του 
πζλματοσ, τθν ντρίμπλα και το 
ςταμάτθμα τθσ μπάλασ, τθ ρίψθ με 
κίνθςθ του χεριοφ από πάνω, τθν 
υποδοχι, το χτφπθμα τθσ μπάλασ 
με μικρά και μεγάλα αντικείμενα 
και τθν ντρίμπλα με το άνω άκρο 
(δεξί και αριςτερό). 

Εκτελοφν ντρίμπλα και λάκτιςμα με δεξί, αριςτερό πόδι, 
εναλλάξ. Ραρόμοια, τα παιδιά ςε ηευγάρια, μοιραςμζνα ςτο 
χϊρο, το ζνα κρατάει το ςκορ (π.χ. πόςα γκολ) και το άλλο 
εκτελεί. Δίνουν μεταξφ τουσ ανατροφοδότθςθ για τθν 
εκτζλεςθ (βάςει καρτζλασ κριτθρίων με 
φωτογραφίεσ/ςκίτςα). 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
εκτελοφν με τα κάτω άκρα 
(παρουςιάηουν ανεπτυγμζνο 
πρότυπο) ντρίμπλα, ςταμάτθμα, 
λάκτιςμα μπάλασ και πάςα, όταν θ 
μπάλα κινείται με μικρι ταχφτθτα, 
ενϊ με τα άνω άκρα εκτελοφν 
ικανοποιθτικά ςουτ από ςτατικι 
κζςθ.  

Επιδίωξθ 2 (Γϋ τάξθ): Να 
εκτελοφν (παρουςιάηουν 
ανεπτυγμζνο πρότυπο) με τα άνω 
άκρα, ρίψθ με κίνθςθ του χεριοφ 
από πάνω, πάςα, ντρίμπλα, 
χτφπθμα τθσ μπάλασ με μικρά και 
μεγάλα όργανα, κφλιςμα μπάλασ. 

Εκτελοφν προχωρθτικι ντρίμπλα με το ζνα χζρι και 
επιςτρζφουν με το άλλο. Στθ ςυνζχεια, με ςιμα και οδθγίεσ 
του διδάςκοντα, αλλάηουν κατεφκυνςθ (π.χ. μπροσ, πλάι, 
δεξιά) ι/και τροχιά (π.χ. ευκεία, ηιγκ-ηαγκ κά) και 
μετακινοφνται με διαφορετικι ταχφτθτα. 

Κάκε ομάδα παιδιϊν ζχει από μία μπάλα mini basket. Τα 
παιδιά κάκε ομάδασ κάνουν μεταξφ τουσ διαδοχικζσ πάςεσ. Ο 
κεντρικόσ παίχτθσ προςπακεί να ςταματιςει τθ μπάλα. Αν το 
πετφχει, αλλάηει κζςθ με το παιδί που ακοφμπθςε τθ μπάλα 
τελευταίο. 
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Στόχοσ 5: 
Συνδυαςμόσ 
βαςικϊν 
κινθτικϊν 
δεξιοτιτων. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
εκτελοφν ικανοποιθτικά 
ςυνδυαςμοφσ δεξιοτιτων 
ιςορροπίασ- μετακίνθςθσ και 
ςυνδυαςμοφσ δεξιοτιτων 
ιςορροπίασ- χειριςμοφ. 

Τρζχουν και ςταματοφν γριγορα, αλλάηουν κατεφκυνςθ, 
εκτελϊντασ προςποίθςθ για να αποφφγουν ι να «πιάςουν» 
κάποιον.  

Τα παιδιά, χωριςμζνα ςε ηευγάρια, εκτελοφν πάςα με 
μικρι μπάλα ςε ζνα κινοφμενο ςυναςκοφμενο. 

 Αφινουν χρόνο ςτα παιδιά να πειραματιςτοφν με 
τθν κίνθςθ.  

 Επιβραβεφουν τθ δθμιουργικότθτα και τθ 
φανταςία τουσ. 

 Κινοφνται διαρκϊσ μεταξφ των παιδιϊν και 
δίνουν ανατροφοδότθςθ για τθν ποιότθτα 
εκτζλεςθσ.  Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 

μποροφν να ςυνδυάηουν 
δεξιότθτεσ και να εκτελοφν 
(παρουςιάηουν ανεπτυγμζνα 
κινθτικά πρότυπα) ρουτίνα με 
δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ- χειριςμοφ 
και μετακίνθςθσ-ιςορροπίασ. 

Κινοφνται , το κάκε ζνα με τθ ςειρά του, ςε μία 
«διαδρομι πρόκλθςθσ» που ζχει ςχεδιάςει ο διδάςκων με 
δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ και ιςορροπίασ (π.χ. πζραςμα μζςα 
από κάκετα ςτο ζδαφοσ ςτεφάνια, βάδιςμα πάνω ςε χαμθλό 
πάγκο, καλπαςμόσ, πζραςμα πάνω από «εμπόδια», 
περπάτθμα ςτα τζςςερα).  

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
μποροφν να κινοφνται με 
αποτελεςματικότθτα, ςε 
διάφορουσ ρυκμοφσ, 
ςυνδυάηοντασ δεξιότθτεσ 
ιςορροπίασ, μετακίνθςθσ και 
χειριςμοφ. 

Ρερνοφν επάνω από ςτεφάνια που είναι τοποκετθμζνα 
ςτο ζδαφοσ, εκτελϊντασ υπερπιδθςθ, προςγείωςθ και 
ιςορροπία τθσ αρεςκείασ τουσ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 2- Απόκτηςη γνώςεων από την αθλητική επιςτήμη και παράλληλη εφαρμογή τουσ για 
την αποτελεςματική ςυμμετοχή ςε παρούςεσ και μελλοντικέσ ςυνθήκεσ φυςικήσ δραςτηριότητασ (ΦΔ). 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΑ 

ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται όταν για 
παράδειγμα τα παιδιά… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν 
υλοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 
Γνϊςθ και 
εφαρμογι 
κινθτικϊν 
εννοιϊν. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
γνωρίηουν το ςϊμα τουσ και να 
επιδεικνφουν γνϊςεισ για το 
χϊρο, τισ ζννοιεσ τθσ 
προςπάκειασ και των ςχζςεων 
κατά τθν εκτζλεςθ των κινθτικϊν 
δεξιοτιτων, με ι χωρίσ 
αντικείμενα, και να μποροφν να 
ςυγκρίνουν ανάλογα τισ 
δεξιότθτεσ.  

Γνωρίηουν ότι οι κινθτικζσ δεξιότθτεσ εκτελοφνται ςε 
διαφορετικζσ κατευκφνςεισ, επίπεδα και τροχιζσ, με 
διαφορετικι δφναμθ, ταχφτθτα και ροι, με ι χωρίσ 
αντικείμενα/ςυμμακθτζσ και μποροφν να ςυγκρίνουν τισ 
δεξιότθτεσ μεταξφ τουσ. Για παράδειγμα, αναφζρουν τισ 
ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ του καλπαςμοφ και τθσ 
αναπιδθςθσ με εναλλαγι ποδιϊν, βάςει του επιπζδου ςτο 
οποίο εκτελοφνται (χαμθλό, μεςαίο, υψθλό). 

 Συηθτοφν με τα παιδιά για τθν ποικιλία και τισ 
δυνατότθτεσ εξάςκθςθσ των διαφόρων 
δεξιοτιτων (π.χ. ςε διαφορετικά επίπεδα, 
κατευκφνςεισ κά) ςε ςχζςθ με τθν προςπάκεια 
διατιρθςθσ τθσ ιςορροπίασ του ςϊματοσ. 

 Ηθτοφν από τα παιδιά να επιδείξουν τισ ζννοιεσ 
που διδάχκθκαν ςτουσ φίλουσ τουσ. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
ονομάηουν και να κινοφν τα μζρθ 

του ςϊματοσ τουσ, με το 
ςιμα του διδάςκοντα. Να 
ξεχωρίηουν το είδοσ των 
δεξιοτιτων που εκτελεί ζνασ 
ςυμμακθτισ 

τουσ και να αναγνωρίηουν 
ίδιεσ κινθτικζσ ζννοιεσ ςε 
διαφορετικζσ δεξιότθτεσ. 

Στζκονται, ςε ηευγάρια, το ζνα απζναντι από το άλλο. Το 
ζνα παιδί κάνει μια κίνθςθ (π.χ. αγγίηει με το αριςτερό του 
χζρι το δεξί του γόνατο) και το άλλο τθν αντιγράφει 
(«κακρζπτθσ»). Κάκε τρεισ φορζσ αλλάηουν ρόλουσ.  
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Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν 
διαφορετικά επίπεδα, 
κατευκφνςεισ και ζννοιεσ που 
ςχετίηονται με τθν ιςορροπία, 
κατά τθν εκτζλεςθ μίασ ρουτίνασ 
κινθτικϊν δεξιοτιτων. 

Εκτελοφν ρουτίνα από κάρτεσ που περιζχουν 
ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ (π.χ. ιςορροπία ςτο ζνα πόδι, 
ρολάριςμα και τελείωμα ςε κζςθ «λαγοφ» κά).  

Στόχοσ 2: 
Γνϊςθ του 
τρόπου εκτζλεςθσ 
των βαςικϊν 
δεξιοτιτων 
ιςορροπίασ, 
μετακίνθςθσ, 
χειριςμοφ και των 
ςυνδυαςμϊν 
τουσ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
περιγράφουν τισ δεξιότθτεσ 
μετακίνθςθσ και τα ςθμαντικά 
ςθμεία εκτζλεςθσ μίασ ρουτίνασ, 
τριϊν τουλάχιςτον δεξιοτιτων 
μετακίνθςθσ που εκτελεί ζνασ 
ςυμμακθτισ τουσ.  

Επιδίωξθ 2 (Αϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν και να εξθγοφν τα 
ςθμαντικά ςθμεία εκτζλεςθσ 
οριςμζνων δεξιοτιτων χειριςμοφ. 

Επιλζγουν από ζτοιμο κατάλογο, μία ςειρά 2-3 
δεξιοτιτων μετακίνθςθσ. Αφοφ ςκεφτοφν μια «δικι» τουσ 
ρουτίνα, τθν περιγράφουν και τθν παρουςιάηουν ςτουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ. 

 Κατά τθν εκτζλεςθ των δραςτθριοτιτων, ηθτοφν 
από τα παιδιά να περιγράφουν τα ςθμεία-
κλειδιά εκτζλεςισ τουσ.   

 Δίνουν ςυγκεκριμζνθ ανατροφοδότθςθ-
διορκϊςεισ, για τθν εκτζλεςθ των δεξιοτιτων. 

 Σχεδιάηουν και αναρτοφν ςτο χϊρο εξάςκθςθσ τα 
ςθμαντικά ςθμεία των δεξιοτιτων. 

 Χρθςιμοποιοφν αςκθςιολόγιο με ποικιλία 
κινθτικϊν ερεκιςμάτων. 
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Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
γνωρίηουν τρία τουλάχιςτον 
ςθμαντικά ςθμεία ςτθν εκτζλεςθ 
δεξιοτιτων και να μποροφν να 
ξεχωρίηουν τα κατάλλθλα όργανα 
εξάςκθςθσ για να βελτιϊςουν τισ 
δεξιότθτεσ χειριςμοφ. 

Επιδίωξθ 2 (Βϋ τάξθ): Να 
γνωρίηουν πϊσ να δθμιουργοφν 
απλι κινθτικι ρουτίνα, 
ςυνδυάηοντασ δεξιότθτεσ και 
τροποποιϊντασ τισ κινθτικζσ 
ζννοιεσ και να τισ εκτελοφν χωρίσ 
απϊλεια ιςορροπίασ ι 
παρεμπόδιςθ τθσ κίνθςθσ των 
άλλων. 

Οι μακθτζσ είναι χωριςμζνοι ςε ομάδεσ και ο διδάςκων 
δθμιουργεί ςτακμοφσ εργαςίασ, τοποκετϊντασ κϊνουσ  με 
καρτζλεσ δεξιοτιτων (π.χ. λάκτιςμα, ντρίμπλα με το χζρι, 
υποδοχι με δφο χζρια ςε χαμθλό επίπεδο, ρίψθ από πάνω με 
ζνα χζρι κά) και ςε κάκε ςτακμό, αφινει τον κατάλλθλο 
εξοπλιςμό για εξάςκθςθ. Οι ομάδεσ παιδιϊν κατανεμθμζνεσ 
ςτουσ ςτακμοφσ, πρζπει να γράψουν ςε μία καρτζλα τρία 
ςθμαντικά ςθμεία  για τθν δεξιότθτα κάκε ςτακμοφ και μετά 
να τθν εκτελζςουν για  45’’.  Με το ςφνκθμα αλλάηουν 
ςτακμό. 
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Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
γνωρίηουν πϊσ εκτελοφνται οι 
δεξιότθτεσ ιςορροπίασ, 
διαφοροποιϊντασ τθ κζςθ του 

κζντρου βάρουσ ςϊματοσ, οι 
δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ 
διαφοροποιϊντασ τθ δφναμθ, τθν 
ταχφτθτα και τθ ροι και οι 
δεξιότθτεσ χειριςμοφ, 
διαφοροποιϊντασ παράγοντεσ 
βάρουσ και χρόνου. 

Επιδίωξθ 2 (Γϋ τάξθ): Να 
κατανοοφν ότι θ δυςκολία 
χειριςμοφ αντικειμζνων 
αυξάνεται ι μειϊνεται, ανάλογα 
με το μζγεκόσ τουσ και ότι οι 
αλλαγζσ ςτθν κατεφκυνςι τουσ 
(όταν τα χειρίηονται από 

ςτατικι κζςθ) επιτυγχάνονται 
με αλλαγι ςτθ κζςθ των μερϊν 
του ςϊματοσ ι/και του οργάνου. 

Ρερνοφν επάνω από διάφορα όργανα, που ζχει 
τοποκετιςει  ο διδάςκων ςτο ζδαφοσ (π.χ. ςτεφάνια, 
ςχοινάκια, κϊνουσ κά), διαφοροποιϊντασ τθν εκτζλεςθ τθσ 
κίνθςθσ, ανάλογα με το πόςο μακριά, κοντά, ψθλά βρίςκονται 
ι/και πόςο αργά ι γριγορα κινοφνται.  

 
 

Στόχοσ 3: 
Γνϊςθ και 
εφαρμογι των 
αρχϊν ιςορροπίασ 
και κίνθςθσ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
γνωρίηουν και να εφαρμόηουν τισ 
αρχζσ διατιρθςθσ τθσ ιςορροπίασ 
και τθ ςχζςθ τθσ δφναμθσ με τθν 
ταχφτθτα και με το εφροσ κίνθςθσ 
των μερϊν του ςϊματοσ. 

Κρατοφν ζνα ςακουλάκι και απαντοφν ςε ερωτιςεισ του 
διδάςκοντα, όπωσ «μπορείτε να πάρετε διαφορετικζσ κζςεισ 
ιςορροπίασ (όρκια κζςθ με δφο, ζνα  πόδια, γονάτιςθ, πάλι 
ςτθν όρκια κζςθ κά), ενϊ ταυτόχρονα ιςορροπείτε το 
ςακουλάκι;», «πότε είναι πιο εφκολο ι πιο δφςκολο να το 
ιςορροπιςετε;» κά.  

 

 Αναφζρουν ςυνεχϊσ τισ δεξιότθτεσ με το όνομά 
τουσ (εκμάκθςθ ορολογίασ). 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να παρατθροφν 
προςεκτικά και να διορκϊνουν τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ, όταν αςκοφνται ςε ηευγάρια ι 
ομαδικά. 
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Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
χρθςιμοποιοφν τισ ζννοιεσ τθσ 
μεταφοράσ βάρουσ ςε δεξιότθτεσ 
ιςορροπίασ και μετακίνθςθσ, 
κακϊσ και πολφ απλζσ επικετικζσ 
και αμυντικζσ ςτρατθγικζσ-
τακτικζσ ςε εκπαιδευτικά 
παιχνίδια. 

Τρζχουν ελεφκερα και ο διδάςκων φωνάηει ζνα νοφμερο 
(π.χ. 2, 1, 3). Τα παιδιά  ςταματοφν και κάνουν ςτατικι 
ιςορροπία ςε αντίςτοιχο αρικμό ςθμείων ςτιριξθσ. Στθ 
ςυνζχεια, ο διδάςκων διατυπϊνει ερωτιςεισ, όπωσ «ζχετε 
πλατιά ι ςτενι βάςθ ςτιριξθσ;», «πότε ιςορροπείτε 
ευκολότερα;», «τρζξτε αργά, είναι εφκολο;», «τϊρα τρζξτε 
γριγορα, είναι πιο δφςκολο;» κά.  

 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ Γϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 

Στόχοσ 4: 
Ζλεγχοσ τθσ 
κίνθςθσ 
(ανατροφοδότθςθ 
και διόρκωςθ). 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
χρθςιμοποιοφν τθν 
ανατροφοδότθςθ του 
διδάςκοντα, για να διορκϊςουν 
τα λάκθ τουσ.  

Εκτελοφν υπερπιδθςθ επάνω από ςχοινάκια, εναλλάξ με 
δεξί και αριςτερό πόδι. Με ςιμα του διδάςκοντα, κάνουν 
αλλαγι ποδιοφ ϊκθςθσ. Ο διδάςκων ζχει επιδείξει τθν 
υπερπιδθςθ πριν τθν ζναρξθ τθσ δραςτθριότθτασ και ζχει 
τονίςει τα βαςικά ςθμεία εκτζλεςθσ τθσ δεξιότθτασ.  

 Δίνουν ςυγκεκριμζνθ και περιεκτικι 
ανατροφοδότθςθ με λζξεισ-κλειδιά και ςτθ 
ςυνζχεια, παρακολουκοφν εάν τα παιδιά 
ακολουκοφν τισ διορκϊςεισ και προςπακοφν να 
βελτιωκοφν. 

  Επιβραβεφουν τα παιδιά, ηευγάρια, ομάδεσ που 
χρθςιμοποιοφν καλζσ ςτρατθγικζσ.  

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να ςκζφτονται 
διάφορουσ τρόπουσ για να επιτφχουν το ςτόχο 
τουσ, κακϊσ και να ακοφν τισ οδθγίεσ και τισ 
απόψεισ των άλλων για να ζχουν καλφτερο 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
χρθςιμοποιοφν τθν 
ανατροφοδότθςθ του διδάςκοντα 
ι ςυμμακθτι, για να βελτιϊςουν 
τθν εκτζλεςθ. 

Εκτελοφν μία δεξιότθτα, ςε ηευγάρια (το ζνα παιδί εκτελεί 
και το άλλο δίνει ανατροφοδότθςθ). Ο αςκοφμενοσ εκτελεί  
δφο προςπάκειεσ και ο βοθκόσ παρατθρεί τθν εκτζλεςθ, 
ςυμπλθρϊνει το φφλλο ελζγχου και δίνει ανατροφοδότθςθ. Ο 
αςκοφμενοσ εκτελεί πάλι και ο βοθκόσ ελζγχει αν θ εκτζλεςθ 
βελτιϊκθκε.  
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Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
παρατθροφν εάν ζνασ ςυμμακθτι 
εκτελεί ςωςτά μία βαςικι 
κινθτικι δεξιότθτα και να 
παρζχουν ανατροφοδότθςθ, 
βάςει αντίςτοιχων καρτελϊν που 
ζχει ετοιμάςει ο διδάςκων. 

Επιδίωξθ 2 (Γϋ τάξθ): Να 
χρθςιμοποιοφν εςωτερικι και 
εξωτερικι ανατροφοδότθςθ για 
να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα τθσ 
εκτζλεςθσ και να γνωρίηουν-
εφαρμόηουν δφο τουλάχιςτον 
απλζσ ςτρατθγικζσ-τακτικζσ 
επίκεςθσ ςε εκπαιδευτικά 
παιχνίδια. 

Εκτελοφν δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ (π.χ. καλπαςμό, 
οριηόντιο άλμα, αναπιδθςθ, πλάγια μετατόπιςθ κά). Κατά τθ 
διάρκεια (αλλά κυρίωσ μετά τθν εκτζλεςθ των δεξιοτιτων) ο 
διδάςκων παρζχει ανατροφοδότθςθ, υποδεικνφοντασ τα 
ςθμαντικά ςθμεία (ςθμεία-κλειδιά) για τθ ςωςτι εκτζλεςθ 
τθσ δεξιότθτασ. 

 
 
 

αποτζλεςμα.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 3- Γνώςη και ανάπτυξη ενόσ επιπέδου φυςικήσ κατάςταςησ (ΦΚ) για την υγεία. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΑ 

ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται όταν για 
παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν 
υλοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 
Γνϊςθ τθσ δομισ 
και τθσ 
λειτουργίασ του 
ςϊματοσ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν τα κφρια μζρθ του 
ςϊματοσ, τθν καρδιά, τουσ 
πνεφμονεσ, μζρθ του ςκελετοφ και 
να περιγράφουν  το μζγεκοσ και το 
ςχιμα τουσ. 

Κινοφνται ςε μία διαδρομι που ζχει ςχεδιάςει ςτο 
ζδαφοσ ο διδάςκων (με αδρζσ γραμμζσ και ςε μεγάλεσ 
διαςτάςεισ) και θ οποία αναπαριςτά ζνα ανκρϊπινο ςϊμα 
(περίγραμμα, καρδιά, πνεφμονεσ, ςπονδυλικι ςτιλθ). Τα 
παιδιά, ακολουκϊντασ ςυγκεκριμζνθ διαδρομι, εκτελοφν 
μζςα ςτο ςχεδιαςμζνο ςϊμα δεξιότθτεσ (π.χ. τρζξιμο, 
αναπιδθςθ, κοιλιακοφσ κά), μακαίνοντασ ζτςι τθ κζςθ των 
διαφόρων μελϊν του ςϊματοσ και των βαςικϊν εςωτερικϊν 
οργάνων. 

 Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, ηθτοφν από τα 
παιδιά να αναφζρουν τισ ονομαςίεσ των 
διαφόρων μελϊν και των εςωτερικϊν οργάνων 
του ςϊματοσ και τθ κζςθ τουσ ςε αυτό. 

 Βοθκοφν τα παιδιά να γνωρίςουν το ςωςτό 
ςθμείο ψθλάφθςθ του παλμοφ και τον αρικμό 
των παλμϊν ςτισ διάφορεσ ςτιγμζσ τθσ φυςικισ 
δραςτθριότθτασ.  
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Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
γνωρίηουν τθ δομι και τθ 
λειτουργία τθσ καρδιάσ και των 
πνευμόνων και να μποροφν να 
μετριςουν με ςχετικι ακρίβεια 
τουσ καρδιακοφσ παλμοφσ πριν, 
κατά τθ διάρκεια και μετά τθ λιξθ 
τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ. 

Τα παιδιά μακαίνουν μζςα από παιγνιϊδεισ 
δραςτθριότθτεσ, όπωσ: ο διδάςκων δείχνει ςε φωτογραφία 
τθν εικόνα μιασ καρδιάσ (εξωτερικά και εςωτερικά). Ζχει 
προετοιμαςτεί από πριν ςχεδιάηοντασ το εςωτερικό μιασ 
καρδιάσ (ςε διαφορετικοφ χρϊματοσ χαρτόνια), τα οποία ζχει 
ιδθ κόψει ςε 4 κομμάτια. Ονοματίηει το κάκε κομμάτι 
ανάλογα (π.χ. δεξιά κοιλία, αριςτερι κοιλία κά) και, κακϊσ τα 
παιδιά τρζχουν ελεφκερα ςτο χϊρο, μοιράηει ζνα κομμάτι ςε 
κάκε παιδί. Στθ ςυνζχεια, με το ςφφριγμα του διδάςκοντα, τα 
παιδιά τρζχουν και ψάχνουν να βρουν τα υπόλοιπα (ιδίου 
χρϊματοσ) κομμάτια για να φτιάξουν (ανά τζςςερα) το παηλ 
με τθν καρδιά. Μόλισ το ςυμπλθρϊςουν, εκτελοφν τθν 
άςκθςθ που υπάρχει ςτο πίςω μζροσ. ίχνουν τα κομμάτια ςε 
ζνα κουτί και ξαναρχίηουν.  

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ Γϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 

Στόχοσ 2: 
Γνϊςθ και 
απόκτθςθ 
ςτοιχείων 
φυςικισ 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ):  Να 
ζχουν αποκτιςει ικανοποιθτικά 
επίπεδα ευλυγιςίασ, δφναμθσ, 
καρδιαγγειακισ αντοχισ και 
ςφςταςθσ του ςϊματόσ τουσ. 

Τρζχουν ελεφκερα ςτο χϊρο και μετά από ςιμα του 
διδάςκοντα κινοφνται, χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικζσ 
δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ (π.χ. όπωσ κάποιο ηϊο: ελάφι,  
καγκουρό, αρκοφδα κά). 

 Δίνουν ςαφείσ οδθγίεσ για τθν εκτζλεςθ κάκε 
δραςτθριότθτασ, επιδεικνφουν και διορκϊνουν 
όποτε χρειάηεται. 

 Χρθςιμοποιοφν κατάλλθλα ςτιλ διδαςκαλίασ (π.χ. 
ςε ςτακμοφσ εργαςίασ) για να ενιςχφςουν το 
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κατάςταςθσ (ΦΚ) 
που προάγουν 
τθν υγεία. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν τα ςτοιχεία τθσ ΦΚ 
για υγεία και να τα ζχουν 
αναπτφξει ςε επίπεδα 
ικανοποιθτικά για τθν θλικία τουσ. 

Αναγνωρίηουν και ζχουν αναπτφξει ικανοποιθτικά ςτοιχεία 
για τθν καρδιαγγειακι αντοχι, τθ μυϊκι δφναμθ/αντοχι, τθν 
ευλυγιςία και τθ ςφςταςθ ςϊματοσ. Για παράδειγμα, ο 
διδάςκων τοποκετεί διάςπαρτα ςτο ζδαφοσ κϊνουσ με 
διάφορα χρϊματα και τοποκετεί από κάτω διάφορεσ 
χρωματιςτζσ κάρτεσ. Τα παιδιά τρζχουν, ςθκϊνουν ζνα κϊνο, 
βλζπουν το χρϊμα τθσ κάρτασ, πθγαίνουν ςτον αντίςτοιχο 
επόμενο κϊνο κά. Το χρϊμα κάκε κάρτασ ορίηει ποιοσ είναι ο 
επόμενοσ κϊνοσ (τι χρϊματοσ) που πρζπει να αναςθκϊςουν. 
Στο τζλοσ, τα παιδιά ψθλαφοφν το ςφυγμό τουσ 
(καρδιαγγειακι αντοχι). 

ενδιαφζρον των παιδιϊν, τον ενεργό χρόνο 
ςυμμετοχισ τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ κά. 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν τα ςτοιχεία τθσ ΦΚ 
για υγεία, να τα ζχουν αναπτφξει 
ςε επίπεδα ικανοποιθτικά για τθν 
θλικία τουσ και να ξεχωρίηουν 
δραςτθριότθτεσ (ςτο ςχολικό 
περιβάλλον ι ςτο χϊρο του 
ςπιτιοφ), οι οποίεσ απαιτοφν τα 
παραπάνω ςτοιχεία ΦΚ για υγεία. 

Επιδίωξθ 2 (Γϋ τάξθ): Να 
διατθροφν άνετο και ςτακερό 
ρυκμό, κακϊσ τρζχουν για 
τουλάχιςτον 6 λεπτά. 

Απαντοφν ςε ερωτιςεισ του διδάςκοντα, όπωσ: «τι είναι 
αντοχι;», «πείτε μια δραςτθριότθτα που μπορείτε να κάνετε 
εκτόσ ςχολείου για να βελτιϊςετε τθν αντοχι ςασ» κά. Στθ 
ςυνζχεια, με ςφνκθμα του διδάςκοντα, εκτελοφν ανάλογα 
(π.χ. τρζξιμο, ςχοινάκι, ντρίμπλα ςε απόςταςθ με το χζρι ι το 
πόδι κά). 
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Στόχοσ 3: 
Γνϊςθ του 
τρόπου 
εκτζλεςθσ των 
δραςτθριοτιτων 
που προάγουν 
τθν υγεία και 
αναγνϊριςθ των 
φυςιολογικϊν 
μεταβολϊν που 
επιφζρει θ 
φυςικι 
δραςτθριότθτα. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν δραςτθριότθτεσ που 
αυξάνουν τθ μυϊκι δφναμθ, τθν 
αντοχι και τθν ευλυγιςία, να 
γνωρίηουν τα βαςικότερα ςθμεία 
εκτζλεςισ τουσ και να 
παρουςιάηουν δφο-τρεισ.  

Επιδίωξθ 2 (Αϋ τάξθ):  Να 
αναγνωρίηουν τισ φυςιολογικζσ 
μεταβολζσ λόγω τθσ άςκθςθσ και 
να μετροφν τουσ καρδιακοφσ 
παλμοφσ πριν, κατά τθ διάρκεια 
και ςτο τζλοσ μιασ φυςικισ 
δραςτθριότθτασ. 

Χωριςμζνα ςε ομάδεσ, κάκονται  οκλαδόν και το κακζνα 
από αυτά ζχει ζναν αρικμό. Αρχικά, όλα τα παιδιά μετροφν 
και απομνθμονεφουν τουσ καρδιακοφσ παλμοφσ τουσ. Στθ 
ςυνζχεια, ανάλογα με τον αρικμό που καλεί ο διδάςκων, τα 
παιδιά που τον ζχουν εκτελοφν καλπαςμό γφρω από 
κακοριςμζνο χϊρο και αφοφ επιςτρζψουν ςτθν αρχικι τουσ 
κζςθ, εκτελοφν αναπθδιςεισ. Στο τζλοσ, όλα τα παιδιά 
μετροφν ξανά τουσ καρδιακοφσ παλμοφσ τουσ. 

 Συηθτοφν με τα παιδιά για δραςτθριότθτεσ που 
βελτιϊνουν τθ μυϊκι δφναμθ, των άνω και των 
κάτω άκρων, των κοιλιακϊν και ραχιαίων μυϊν 
και για τθ ςθμαςία τθσ εξάςκθςθσ για τθν 
προςωπικι βελτίωςθ του κακενόσ.  

 Κινοφνται ςυνεχϊσ μεταξφ των παιδιϊν και τα 
ενκαρρφνουν. 

 Κατά περίπτωςθ, χρθςιμοποιοφν υλικό από άλλα 
μακιματα των παιδιϊν (π.χ. φυςικζσ επιςτιμεσ 
κά), εφαρμόηοντασ διακεματικι διδαςκαλία. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν  τισ δραςτθριότθτεσ 
που προάγουν τθ ΦΚ για υγεία,  να 
γνωρίηουν τα ςθμαντικά ςθμεία 
εκτζλεςισ τουσ και να μποροφν να 
κακορίςουν (με τθ βοικεια του 
διδάςκοντα) ζνα βραχυπρόκεςμο 
ςτόχο, επιλζγοντασ από κατάλογο 
δραςτθριοτιτων. 

Επιλζγουν μία δραςτθριότθτα από λίςτα του διδάςκοντα 
(π.χ. τρζξιμο). Στθ ςυνζχεια, τρζχουν μια κακοριςμζνθ 
απόςταςθ και κάκε φορά  που τθν ολοκλθρϊνουν (π.χ. ζνα 
γφρο των 100μ.), αφινουν ζνα ςελιδοδείκτθ ι τραβοφν μια 
γραμμι με κιμωλία. Στόχοσ τουσ να διανφςουν τουλάχιςτον 4 
γφρουσ (400μ.). Στο τζλοσ, απαντοφν ςε ερωτιςεισ του 
διδάςκοντα: «πόςουσ ςελιδοδείκτεσ ζχετε;», «πετφχατε το 
ςτόχο ςασ;», «πόςθ απόςταςθ διζνυςε όλθ θ τάξθ;», «πόςθ 
περιςςότερθ από τθν προθγοφμενθ φορά;». 
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Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ):  Να 
αναγνωρίηουν  τισ φυςιολογικζσ 
αλλαγζσ, λόγω τθσ ςυμμετοχισ ςτθ 
φυςικι δραςτθριότθτα, να 
περιγράφουν τα οφζλθ τθσ ςτθν 
υγεία και να μετροφν τον καρδιακό 
παλμό από δφο τουλάχιςτον 
ςθμεία του ςϊματοσ, μετά τθ λιξθ 
τθσ φυςικισ δραςτθριότθτασ. 

Επιδίωξθ 2 (Γϋ τάξθ): Να 
γνωρίηουν και να επιλζγουν (από 
κατάλογο) τα ςθμαντικά ςθμεία 
εκτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων 
που προάγουν τθ ΦΚ για υγεία και 
να μετζχουν ςε ζνα παιχνίδι με 
ςυναςκοφμενο για να βελτιϊςουν 
το προςωπικό επίπεδο ΦΚ για 
υγεία, εντόσ ςχολείου. Να 
ςυμμετζχουν τακτικά ςε φυςικι 
δραςτθριότθτα, εκτόσ ςχολείου, 
για να βελτιϊςουν ζνα 
τουλάχιςτον ςτοιχείο ΦΚ για υγεία. 

Επιδίωξθ 3 (Γϋ τάξθ): Να 
ςυμμετζχουν-βοθκοφν ςε τυπικι 
αξιολόγθςθ τθσ ΦΚ για υγεία. 

Κινοφνται (με όποιο τρόπο κζλουν) ελεφκερα ςτο χϊρο. Με 
το ςταμάτθμα τθσ μουςικισ ζνα παιδί ςθκϊνει μία από τισ 
«μυςτικζσ κάρτεσ» που ζχει τοποκετιςει ςτο κζντρο του 
χϊρου ο διδάςκων, διαβάηει τισ αςκιςεισ τθσ κάρτασ και όλοι 
εκτελοφν. Ο διδάςκων επιλζγει κάκε φορά ζνα διαφορετικό 
μακθτι και κάκε 2-3’ ςταματά με ςιμα του τθ 
δραςτθριότθτα και ρωτάει τα παιδιά τι νοιϊκουν, ηθτά να 
πιάςουν το ςφυγμό τουσ κά. 

 

Στόχοσ 4: 
Ανάπτυξθ του 
επιπζδου 
φυςικισ 
δραςτθριότθτασ 
και γνϊςθ των 
παραγόντων που 
προάγουν τθν 
υγεία. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ):  Να 
ςυμμετζχουν ςε αναερόβιεσ 
δραςτθριότθτεσ και ςε 
δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν 
μυϊκι δφναμθ/αντοχι, με 
ευχαρίςτθςθ και ςε τουλάχιςτον 
μία φυςικι δραςτθριότθτα,  που 
αναπτφςςει τθν καρδιαγγειακι 
αντοχι, εκτόσ ςχολείου. 

  Κάνουν ερωτιςεισ ςτα παιδιά, ςχετικά με τισ 
μεταβολζσ λόγω άςκθςθσ.  

 Συηθτοφν με τα παιδιά για τθ ςθμαςία τθσ 
ςυμμετοχισ ςε διάφορεσ μορφζσ φυςικισ 
δραςτθριότθτασ εντόσ και εκτόσ ςχολικοφ 
περιβάλλοντοσ.  

 Ελζγχουν τθ ςωςτι εκτζλεςθ των 
δραςτθριοτιτων, δίνουν κετικι 
ανατροφοδότθςθ και επιμζνουν ςτθν ειλικρινι 
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Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
αναφζρουν  τθν απόδοςι τουσ 
τουλάχιςτον ςε μία φυςικι 
δραςτθριότθτα, ςτθν οποία 
ςυμμετζχουν μόνα τουσ ι μαηί με 
μζλοσ τθσ οικογενείασ τουσ. 

Επιδίωξθ 2 (Βϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν τισ ςυνικειεσ που 
προάγουν τθν υγεία (π.χ. ςωςτι 
διατροφι). 

Ραίηουν το παιχνίδι «κρζασ-λαχανικά». Στόχοσ του παιχνιδιοφ 
είναι να μάκουν να αναγνωρίηουν τισ «καλζσ» τροφζσ. Τα 
παιδιά είναι χωριςμζνα ςε δφο ομάδεσ (κρζατα και λαχανικά) 
και τρζχουν ελεφκερα ςτο χϊρο. Ζπειτα από ςιμα του 
διδάςκοντα, τρζχουν και ςχθματίηουν ετερογενι ηευγάρια 
(είδοσ κρζατοσ-διαφορετικό λαχανικό). Ο διδάςκων αλλάηει 
κάκε φορά τισ ομάδεσ/τροφζσ και με τθ βοικεια των 
παιδιϊν, επιςθμαίνονται οι «ανκυγιεινζσ» τροφζσ και 
αντικακιςτϊνται από «υγιεινζσ».  

αναφορά των επιδόςεων από τα παιδιά. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ Γϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 

 
ΕΝΟΤΘΤΑ: Σκοπόσ 4- Απόκτθςθ κετικισ εμπειρίασ από τθ φυςικι δραςτθριότθτα και ανάπτυξθ τθσ αυτοζκφραςθσ, 
αλλά και τθσ κοινωνικότθτάσ τουσ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ
Α 

ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται όταν για 
παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν 
υλοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 
Συμμετοχι ςε 
φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ 
εντόσ και εκτόσ 
ςχολικοφ 
περιβάλλοντοσ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ):  Να 
ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ εντόσ ςχολείου 
και ςε επιλεγμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ εκτόσ ςχολείου 
μόνα ι με άλλα μζλθ τθσ 
οικογενείασ τουσ, εκφράηοντασ 
ενκουςιαςμό και ευχαρίςτθςθ 
και να αναπτφςςουν 
εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ. 

Σε ηευγάρια και ςε απόςταςθ 3 και ςτθ ςυνζχεια 5μ., 
αρχίηοντασ  από τθν πιο κοντινι απόςταςθ, ρίχνουν τθν μπάλα 
ςτο ηευγάρι τουσ και ςυνεχίηουν, μζχρι να πετφχουν 3 
ςυνεχόμενεσ επιτυχθμζνεσ προςπάκειεσ, χωρίσ να 
μετακινθκοφν.  

 

 Συηθτοφν/ρωτοφν τα παιδιά ποιεσ 
δραςτθριότθτεσ προτιμοφν περιςςότερο και τα 
ενκαρρφνουν  να τισ ςυνεχίςουν και εκτόσ 
ςχολείου.  

 Στθ διάρκεια του μακιματοσ, παρακινοφν τα 
παιδιά να ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ 
δραςτθριότθτεσ δίνοντασ πάντα κετικι ατομικι 
ανατροφοδότθςθ και κάνοντασ κετικά ςχόλια. 

 Διαφοροποιοφν τισ αςκιςεισ, ζτςι ϊςτε τα 
παιδιά να ζχουν περιςςότερεσ εμπειρίεσ 
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Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
επιχειροφν νζεσ δεξιότθτεσ, να 
εκφράηουν ςυναιςκιματα με τθν 
κίνθςι τουσ και να ςυνεχίηουν να 

προςπακοφν, ακόμθ κι όταν 
αποτυγχάνουν. 

Λςορροποφν ζνα χάρτινο ςωλινα ι μία ράβδο με διάφορα 
μζρθ του ςϊματοσ τουσ, ανάλογα με το παράγγελμα του 
διδάςκοντα. Στο τζλοσ τθσ κάκε άςκθςθσ, ανάλογα  με το αν 
τα κατάφεραν ι όχι, εκφράηουν τα ςυναιςκιματά τουσ με 
κίνθςθ. 

 

επιτυχίασ από ότι αποτυχίασ. 
 

 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν τισ φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ που τα 
ευχαριςτοφν ι δυςαρεςτοφν, να 
ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ 
δραςτθριότθτεσ εντόσ ςχολείου 
και ςε αυτό-επιλεγμζνεσ φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ, εκτόσ ςχολείου. 

Επιλζγουν από διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ είναι 
γραμμζνεσ ςε καρτζλεσ και εκτελοφν ςε ομάδεσ: αναπθδιςεισ 
ανάμεςα από κϊνουσ με ζνα πόδι, κοιλιακοφσ, αναπθδιςεισ 
με ςχοινάκια, ραχιαίουσ, ρίψεισ με μπάλα ι ελαφρζσ ιατρικζσ 
μπάλεσ κά. Με ςιμα του διδάςκοντα, γίνεται αλλαγι 
δραςτθριοτιτων μεταξφ των ομάδων. 

Στόχοσ 2: 
Ρροςπάκεια για 
επίτευξθ ςτόχων. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
αυξάνουν το επίπεδο δυςκολίασ 
των αςκιςεων (αφοφ ζχουν 
αποκτιςει εμπειρίεσ επιτυχίασ 
από τθν εξάςκθςθ), 
κακορίηοντασ ςτόχουσ  
εξάςκθςθσ, με τθ βοικεια του 
διδάςκοντα. 

Ραίηουν ατομικά και ςυγχρόνωσ, ομαδικά. Για παράδειγμα, 
ζνα παιδί ςτζκεται ςτο κζντρο ενόσ κφκλου παιδιϊν με μια 
μπάλα. Με τθν ζναρξθ τθσ μουςικισ, παςάρει με το πόδι ςε 
κάκε ςυμμακθτι του κι αυτόσ του επιςτρζφει τθν μπάλα. Με 
το ςταμάτθμα τθσ μουςικισ, το παιδί που ζχει ςτα πόδια του 
τθν μπάλα μπαίνει ςτο κζντρο του κφκλου. Το παιχνίδι 
ςυνεχίηεται με τον ίδιο τρόπο. 

 Αρχικά, αναφζρουν τα βαςικά ςθμεία εκτζλεςθσ 
των δεξιοτιτων και εξθγοφν ςτα παιδιά τον 
τρόπο που κα πρζπει π.χ. να μετακινοφνται. Στθ 
ςυνζχεια, τα παιδιά εξαςκοφνται, δζχονται τθν 
ανατροφοδότθςθ και επιλζγουν αν κα 
ςυνεχίςουν ςτον ίδιο ι ςε διαφορετικό ςτακμό. 

 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
ςυμμετζχουν ςε 
αυτοεπιλεγμζνεσ ατομικζσ ι 
ομαδικζσ φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ εκτόσ ςχολικοφ 
περιβάλλοντοσ και να 
προςπακοφν να επιτφχουν 
προκακοριςμζνουσ, 
βραχυπρόκεςμουσ 

ςτόχουσ για υγεία, 
επιδεξιότθτα και κινθτικι 
δθμιουργικότθτα. 

Ρροςπακοφν να εκτελζςουν (όςο καλφτερα γίνεται) αυτό που 
περιγράφουν κάρτεσ, τισ οποίεσ ζχει τοποκετιςει ο διδάςκων 
ςτο ζδαφοσ, Ραραδείγματα περιεχομζνου καρτϊν: 1) 
ςυνεχόμενεσ φορζσ ρίψθ-υποδοχι μπάλασ ςτον τοίχο από 
απόςταςθ 2μ., 2) ιςορροπείςτε το ςακουλάκι ςε διάφορα 
μζρθ του ςϊματοσ, ενϊ κινείςτε ςε διάφορα επίπεδα ( 
απόςταςθ 15μ.) κά. Τα παιδιά διαβάηουν μία κάρτα, εκτελοφν 
τθν πρϊτθ φορά και τθ δεφτερθ προςπακοφν να τθν 
εκτελζςουν καλφτερα (περιςςότερεσ φορζσ) -  Αφοφ 
ολοκλθρϊςει το κακικον, γυρίηει τθν κάρτα ανάποδα και 
διαβάηει μία άλλθ κά.   
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Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
υιοκετοφν και να επιλζγουν 
κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ 
ςυνεργαςίασ, για να επιτευχκοφν 
ομαδικοί ςτόχοι, ςε διάφορεσ 
ςυνκικεσ, αλλά παράλλθλα να 
παρουςιάηουν δεξιότθτεσ 
αρχθγίασ. 

Χωριςμζνα ςε ομάδεσ των 5-6 ατόμων, με 3 ςτεφάνια θ κάκε 
ομάδα. Πλα τα παιδιά πρζπει να περάςουν ςτθν «ακτι» 
χρθςιμοποιϊντασ μόνο τα 3 ςτεφάνια. Μποροφν μόνο να 
μπαίνουν μζςα ςτα ςτεφάνια και να μεταφζρουν εκείνα που 
είναι άδεια. Μποροφν να μπουν όςα άτομα επικυμοφν μζςα 
ςτα ςτεφάνια αλλά αν κάποιοσ ακουμπιςει ζξω, όλθ θ ομάδα 
επιςτρζφει ςτθν αρχι. 

Στόχοσ 3:  
Δθμιουργία 
ρουτίνασ 
δεξιοτιτων που 
προάγει τθν 
εκφραςτικότθτα. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
δθμιουργοφν ρουτίνα 
δεξιοτιτων μετακίνθςθσ και 
απλι χορογραφία που προάγει 
τθν εκφραςτικότθτα, 
ςυνδυάηοντασ δεξιότθτεσ που 
προτείνει ο διδάςκων. 

Χωριςμζνα ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων. Ο διδάςκων δίνει ςε 
κάκε ομάδα κάρτα με δφο-τρεισ δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ, τισ 
οποίεσ μποροφν να τισ εκτελζςουν με όποια ςειρά επικυμοφν. 
Στθ ςυνζχεια, ο διδάςκων δίνει δυνατότθτα επιλογισ από 
κατάλογο άλλων δραςτθριοτιτων. 

 

 Αφινουν αρκετό χρόνο ςτα παιδιά να 
πειραματιςτοφν πριν παρουςιάςουν μία δικι 
τουσ ςειρά-ρουτίνα. 

 Ενιςχφουν όλεσ τισ προςπάκειεσ των παιδιϊν και 
ενκαρρφνουν τθν ελεφκερθ ζκφραςι τουσ μζςα 
από τθν κίνθςθ. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
προςαρμόηουν ιδθ γνωςτζσ 
δεξιότθτεσ ςε δραςτθριότθτεσ 
και παιχνίδια και να ςυνδυάηουν 
δεξιότθτεσ ιςορροπίασ, 
μετακίνθςθσ και χειριςμοφ. 

Δθμιουργοφν ρουτίνεσ, αφοφ ζχουν προθγουμζνωσ αποκτιςει 
εμπειρίεσ επιτυχίασ από τθν εξάςκθςθ δεξιοτιτων 
ιςορροπίασ, μετακίνθςθσ και χειριςμοφ. Για παράδειγμα, τα 
παιδιά χωριςμζνα ςε ηευγάρια διαλζγουν κάρτεσ από 
διαφορετικά «κεματικά» κουτιά (π.χ. κουτί με κάρτεσ 
δεξιοτιτων ι οργάνων, κουτί με κάρτεσ κατευκφνςεων ι 
επιπζδων κά). Τα ηευγάρια διαλζγουν κάρτεσ εναλλάξ. 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
παρουςιάηουν καλαιςκθςία και 
δθμιουργικότθτα ςτθν κινθτικι 
εκτζλεςθ, ολοκλθρϊνοντασ 
πρωτότυπεσ ρουτίνεσ δεξιοτιτων 
ιςορροπίασ, μετακίνθςθσ και 
χειριςμοφ, χρθςιμοποιϊντασ τθν 
κίνθςθ ωσ μζςο ζκφραςθσ. 

Σκζφτονται, δθμιουργοφν και εκτελοφν τθ δικι τουσ 
πρωτότυπθ ρουτίνα, αρχικά ατομικά και ςτθ ςυνζχεια, 
ομαδικά. Θ δραςτθριότθτα εκτελείται με τθ ςυνοδεία 
μουςικισ τθσ αρεςκείασ τουσ. 
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Στόχοσ 4: 
Ζλεγχοσ τθσ 
προςπάκειασ και 
παροχι 
ανατροφοδότθςθσ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
παρατθροφν τθν εκτζλεςθ των 
ςυναςκουμζνων και να 
παρζχουν κετικι 
ανατροφοδότθςθ.  

Χωριςμζνα ςε ομάδεσ προςπακοφν α) να κυλιςουν μία 
μπάλα ςωςτά και να πετφχουν 5-6 κορίνεσ, τοποκετθμζνεσ ςε 
απόςταςθ. Μετά από 5 προςπάκειεσ, προςκζτονται οι κορίνεσ 
που ζπεςαν κάτω κάκε φορά. Σκοπόσ κάκε ομάδασ είναι να 
ςυμπλθρϊςει τουσ περιςςότερουσ πόντουσ.  

 Κατά τθ διάρκεια τθσ εξάςκθςθσ, ενκαρρφνουν 
τα παιδιά να παρακολουκοφν προςεκτικά και να 
ελζγχουν τθν εκτζλεςθ των ςυμμακθτϊν τουσ.  

 Τουσ ηθτοφν να διορκϊνουν και να επαινοφν 
τουσ ςυναςκοφμενοφσ τουσ.  

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
αναπτφςςουν τθν εμπιςτοςφνθ 
ςτον εαυτό τουσ και να 
αναγνωρίηουν τθν καλι 
εκτζλεςθ, όταν υπάρχουν 
αντικειμενικά κριτιρια. 

Εξαςκοφνται ςε δεξιότθτεσ (π.χ. ντρίμπλα με το χζρι, ντρίμπλα 
με το πόδι, λάκτιςμα, χτφπθμα με ρακζτα ι χάρτινο ςωλινα, 
ρίψθ ςε ςτόχο ι ςε απόςταςθ, υποδοχι κά) με βάςθ καρτζλεσ 
ςτισ οποίεσ αναγράφονται οι δραςτθριότθτεσ (δεξιότθτεσ), τα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ που αφοροφν τθν τεχνικι τουσ 
(ςθμαντικά ςθμεία εκτζλεςθσ) και τθν ποςότθτα (π.χ. πόςο 
μακριά, πόςο ψθλά). Ο διδάςκων τονίηει ςτα παιδιά 
προςπακοφν να ξεπεράςουν τον εαυτό τουσ και ότι δεν 
ςυναγωνίηονται με κανζνα.  

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
αξιολογοφν με ευχαρίςτθςθ τθν 
απόδοςθ των ςυμμακθτϊν, 
βάςει οδθγιϊν του διδάςκοντα 
και μερικζσ φορζσ, να επιλζγουν 
ικανότερο ςυναςκοφμενο για να 
ελζγξουν τισ δυνάμεισ τουσ. 

Χωριςμζνα ςε ομάδεσ, εκτελοφν λάκτιςμα, προςπακϊντασ να 
ςτείλουν τθ μπάλα όςο το δυνατόν πιο μακριά. Οι αποςτάςεισ 
είναι οριοκετθμζνεσ με κϊνουσ (π.χ. 1οσ κϊνοσ ςτα 3μ., 2οσ 
ςτα 6μ. κά).  Κάκε κϊνοσ παίρνει βακμό (1οσ =1β., 2οσ =2β. 
κά.). Τα υπόλοιπα παιδιά τθσ ομάδασ προςκζτουν τουσ 
βακμοφσ κάκε αςκοφμενου παιδιοφ, ςτο ςφνολο τθσ ομάδασ.  

 

Στόχοσ 5: 
Κατάλλθλθ 
ζκφραςθ και 
εκτίμθςθ 
ςυναιςκθμάτων 
και καταςτάςεων 
εντόσ και εκτόσ 
φυςικισ 
δραςτθριότθτασ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
αναηθτοφν τθν παρζα εντόσ και 
εκτόσ ςχολικοφ περιβάλλοντοσ 
και να ςυηθτοφν για τα 
αιςκιματα των ςυμμετεχόντων 
(π.χ. των ακλθτϊν, κεατϊν κά) 
και των κεατϊν ςε δρϊμενα που 
ζχουν παρακολουκιςει ηωντανά 
ι από τθν τθλεόραςθ. 

Ραρακολουκοφν ςε βίντεο φάςεισ από ζναν αγϊνα 
ποδοςφαίρου. Κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ ςυμβαίνουν 
διάφορα επειςόδια (κάποιοσ  διαμαρτφρεται ςτο διαιτθτι, 
κάποιοι κεατζσ φωνάηουν ι χειροκροτοφν  από τισ κερκίδεσ,  
κάποιοσ παίχτθσ τθσ μιασ ομάδασ βάηει ζνα αυτο-γκολ ςτο 
τελευταίο λεπτό και το παιχνίδι λιγει ιςόπαλο,  κάποιοι 
πανθγυρίηουν επειδι κζρδιςε θ ομάδα τουσ κά). Ακολουκεί 
ςυηιτθςθ για τα δρϊμενα. 

 Σταματοφν τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και 
ςχολιάηουν κάκε ςυμπεριφορά και ςυναίςκθμα 
που παρατθρείται. 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να εκφράηουν ελεφκερα 
τισ απόψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ, για κάκε 
περίπτωςθ. 
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Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
εντάςςονται γριγορα και 
πρόκυμα ςε ομάδα, να αρχίηουν 
να απολαμβάνουν το 
ςυναγωνιςμό ςτθν απλι του 
μορφι, ανεξάρτθτα από το 
τελικό αποτζλεςμα (νίκθ ι ιττα) 
και να αποφεφγουν να αςκοφν 
αρνθτικι κριτικι για τθν κινθτικι 
απόδοςθ των άλλων παιδιϊν. 

Σχθματίηουν γριγορα ομάδεσ με ανάλογο αρικμό ατόμων., 
κάκε φορά που ο διδάςκων λζει ζνα νοφμερο (π.χ. 3,5,7).  

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
αρχίηουν να αποδζχονται το 
αποτζλεςμα μιασ 
ςυναγωνιςτικισ δραςτθριότθτασ 
με ςτωικότθτα. 

Χωριςμζνα ςε ομάδεσ ςυμμετζχουν ςε προςαρμοςμζνο 
αγϊνα καλακοςφαίριςθσ, ςε κάκε μιςό γιπεδο του μπάςκετ 
για 5ϋ. Οι άλλεσ ομάδεσ ςυμμετζχουν ωσ κεατζσ-κριτζσ ςτα 
δρϊμενα. Ραρακολουκοφν πϊσ οι αγωνιηόμενοι αντιδροφν 
ςτθ νίκθ και ςτθν ιττα, ςυηθτοφν εάν αντιδροφν ςωςτά ι όχι. 
Οι ρόλοι των ομάδων εναλλάςςονται. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 5- Κατανόηςη και ςεβαςμόσ τησ διαφορετικότητασ των ατόμων και ςυνεργαςία με 
όλουσ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται όταν για 
παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν 
υλοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 
Αναγνϊριςθ και 
αποδοχι τθσ 
διαφορετικότθτασ των 
ατόμων. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν ότι υπάρχουν 
διαφορζσ μεταξφ των ατόμων 
(π.χ. φφλου, εκνικότθτασ, 
πολιτιςμικότθτασ, κινθτικοφ ι 
γνωςτικοφ επιπζδου κά) - Να 
αποφεφγουν να αςκοφν 
κριτικι ςτα άλλα παιδιά. 

Βρίςκονται κακιςμζνα ςε κφκλο. Ζνα παιδί ξεκινά λζγοντασ ςτο 
διπλανό (ςτα δεξιά του) το όνομα και κάτι που του αρζςει να 
κάνει εκτόσ ςχολείου. Το δεφτερο παιδί επαναλαμβάνει ότι του 
είπε το πρϊτο και ςτθ ςυνζχεια, λζει το δικό του όνομα και κάτι 
που του αρζςει ςτο επόμενο παιδί. Ζτςι, ςυνεχίηεται μζχρι να 
μιλιςουν όλα. 

 Τονίηουν ςτα παιδιά ότι είναι πολφ ςθμαντικό 
να αποδζχονται τουσ ςυμμακθτζσ τουσ όπωσ 
είναι και να προςπακοφν να ςυνεργάηονται το 
ίδιο καλά με οποιοδιποτε άτομο.  

 Συηθτοφν τισ διαφορζσ των ατόμων λόγω 
φφλου, εκνικότθτασ, κινθτικοφ επιπζδου, 
ςωματότυπου κά. 
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Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
παρουςιάηουν κατάλλθλθ 
ςυμπεριφορά και ενδιαφζρον 
για τουσ άλλουσ, ανεξάρτθτα 
από το κινθτικό ι γνωςτικό 
επίπεδό τουσ, το φφλο, τθν 
εκνικότθτα κά.  

Βρίςκονται χωριςμζνα ςε ομάδεσ, ςε κφκλο και πιαςμζνα από τα 
χζρια. Ρερνοφν ζνα ςτεφάνι, από χζρι ςε χζρι, γφρω ςτον κφκλο 
χωρίσ να αφιςουν τα χζρια τουσ. Μετροφν πόςουσ κφκλουσ 
ζκαναν χωρίσ να αφιςουν χζρια ι να πζςει το ςτεφάνι κάτω. 
Ενκαρρφνουν και βοθκοφν τουσ ςυμπαίκτεσ τουσ. 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
ςυνεργάηονται με κάποιον 
ςυμμακθτι/τρια, 
ανεξαρτιτωσ κινθτικοφ ι 
γνωςτικοφ επιπζδου, φφλου, 
εκνικότθτασ κά και να 
παρζχουν εποικοδομθτικι 
ανατροφοδότθςθ. 

Ραίηουν το παιχνίδι «ςυνεταιρικά ςτεφάνια», ωσ εξισ: με τθν 
παφςθ τθσ μουςικισ μπαίνουν γριγορα μζςα ςε ζνα ςτεφάνι, από 
περιςςότερα που βρίςκονται διάςπαρτα ςτο ζδαφοσ. Ο διδάςκων 
αφαιρεί κάκε φορά λίγα ςτεφάνια ζωσ ότου 4-5 άτομα να πρζπει 
να μοιραςκοφν ζνα ςτεφάνι. Εξθγεί ότι πρζπει τα παιδιά να 
ςυνεργαςτοφν και να βοθκοφν το ζνα το άλλο (π.χ. να μετροφν 
πόςοι είναι ςτο ςτεφάνι, να παροτρφνουν κάποιον να μπει μζςα 
κά). 

Στόχοσ 2: 
Συνεργαςία με όλουσ 
τουσ ςυναςκοφμενουσ 
και διευκόλυνςθ τθσ 
προςπάκειάσ τουσ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
δθμιουργοφν πρόκυμα 
ηευγάρι με όλουσ τουσ 
ςυμμακθτζσ, μετά από 
εντολι του διδάςκοντα και να 
κατανοοφν ότι θ βοικεια του 
ςυναςκοφμενου είναι 
απαραίτθτθ για τθ βελτίωςθ 
οριςμζνων δεξιοτιτων. 

Επιδίωξθ 2 (Αϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν ότι οι αλλαγζσ 
ςτα όργανα εξάςκθςθσ είναι 
απαραίτθτεσ όταν οι 
ςυναςκοφμενοι αλλάηουν, για 
να διευκολυνκεί θ ςυμμετοχι 
όλων. 

Μετά από ςιμα του διδάςκοντα και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
(π.χ. Γίνετε γριγορα ηευγάρια!) βρίςκουν πολφ γριγορα ηευγάρι.  

 

 Ενκαρρφνουν τθ ςυνεργαςία και τθ βοικεια 
μεταξφ των ςυμμακθτϊν. 

 Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, τονίηουν τθ 
ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ βοικειασ του 
ςυναςκοφμενου,  για τθ βελτίωςθ τθσ 
εκτζλεςθσ των δεξιοτιτων. 
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Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
ςυνεργάηονται με όλουσ τουσ 
ςυμμακθτζσ (με εντολι του 
διδάςκοντα) για αλλαγι 
ςυναςκουμζνων και να 
ςυμπεριφζρονται ανάλογα, 
εντόσ και εκτόσ του 
περιβάλλοντοσ άςκθςθσ. 

Επιδίωξθ 2 (Βϋ τάξθ): Να 
ςζβονται τθν επικυμία του 
ςυμμακθτι για τροποποίθςθ 
των ςυνκθκϊν εξάςκθςθσ  
(π.χ. αλλαγι οργάνου 
εξάςκθςθσ) και να 
διευκολφνουν τθ ςυνεργαςία. 

Χωριςμζνα ςε ηευγάρια, πιάνουν το δεξί πόδι του ςυμμακθτι 
τουσ και κάνουν αναπθδιςεισ όςο ακοφγεται μουςικι. Πταν θ 
μουςικι ςταματιςει, κάνουν καινοφργιο ηευγάρι με το πρϊτο 
παιδί που κα δουν μπροςτά τουσ. Κάκε φορά λζνε δυνατά: «Και 
ςτο διάλειμμα παίηω με όλα τα παιδιά!». 

 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
καταλαβαίνουν τισ διαφορζσ 
και ομοιότθτεσ ςτισ φυςικζσ 
ικανότθτεσ και να 
ςυνεργάηονται πρόκυμα με 
λιγότερο ικανοφσ ςυμμακθτζσ 
για να κακορίςουν ζναν 
κοινό, εφικτό ςτόχο. 

Επιδίωξθ 2 (Γϋ τάξθ): Να 
ενκαρρφνουν και να 
ςτθρίηουν τθν προςπάκεια 
ςυμμακθτι, προςαρμόηοντασ 
πρόκυμα (με εντολι του 
διδάςκοντα ι δικι τουσ 
επιλογι) τθν ταχφτθτα, τθν 
απόςταςθ, το μζγεκοσ των 
οργάνων και τουσ κανόνεσ 
εκτζλεςθσ. 

Εκτελοφν κάκετα άλματα-ιςορροπία (π.χ. 6 κάκετα άλματα, όςο 
το δυνατόν πιο ψθλά και ζπειτα για 30’’ ιςορροπία-ηυγαριά). 
Ακολουκεί ςυηιτθςθσ ςε ερωτιςεισ του διδάςκοντα «πϊσ ςασ 
φάνθκε;», «τι ιταν πιο δφςκολο για τον κακζνα από εςάσ;» κά. 
 
 
 
 
Γίνονται ηευγάρια. Ο διδάςκων ζχει ετοιμάςει ζντυπο κατάλογο 
κριτθρίων. Τα παιδιά εξαςκοφνται ςτο άλμα ςε μικοσ (με ι χωρίσ 
φορά) – Ο νζασ μακθτισ ςε ρόλο προπονθτι κακοδθγεί το 
ςυμμακθτι του με βάςθ ςυγκεκριμζνα ςθμεία παρατιρθςθσ και 
τον διορκϊνει όπου απαιτείται. Στθ ςυνζχεια αλλάηουν ρόλουσ. 
Στο τζλοσ ςυηθτοφν γι α τθν εφρεςθ λφςεων ςτα προβλιματα που 
εντόπιςαν. 
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Στόχοσ 3: 
Συμμετοχι ςε 
ρυκμικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
χοροφσ από 
διαφορετικζσ 
περιοχζσ ι 
κουλτοφρεσ – 
Κακοριςμόσ κοινϊν 
ςτόχων επίτευξθσ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
ςυμμετζχουν ςε 
δραςτθριότθτεσ χοροφ από 
διαφορετικζσ περιοχζσ ι 
κουλτοφρεσ. 

Επιλζγουν μία μουςικι για να ακοφςουν οι ςυμμακθτζσ τουσ το 
ρυκμό. Στθ ςυνζχεια, χορεφουν μια φορά με το ρυκμό τθσ 
μουςικισ, για να δουν τα υπόλοιπα παιδιά και τζλοσ, χορεφουν 
μαηί με όλα τα παιδιά. 
 

 Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, «κρατοφν» το 
ρυκμό και διορκϊνουν κάκε παιδί. 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά που προζρχονται από 
άλλεσ χϊρεσ να δείξουν ςτθν τάξθ ι να 
χορζψουν ζνα χορό τθσ πατρίδασ τουσ. 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να εντοπίςουν τα κοινά 
ςθμεία ςτισ μουςικζσ, ςτθν κίνθςθ, ςτθν 
ενδυμαςία κά. και να ςυηθτιςουν γιατί ο 
πολιτιςμόσ δεν ζχει ςφνορα και τθ 
ςπουδαιότθτα τθσ πολιτιςμικισ ανταλλαγισ. 

 Τονίηουν ότι δεν υπάρχουν νικθτζσ και 
θττθμζνοι ςε αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): να 
ςυμμετζχουν ςε 
δραςτθριότθτεσ χοροφ από 
διαφορετικζσ περιοχζσ ι 
κουλτοφρεσ. 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
ςυμμετζχουν ςε 
δραςτθριότθτεσ εφρεςθσ 
κατάλλθλων κινθτικϊν 
απαντιςεων ι ενεργειϊν με 
τθν ομάδα τουσ. 

Στζκονται όρκια ςε 4άδεσ και, πιαςμζνα χζρι-χζρι, προςπακοφν 
(χωρίσ να αφιςουν τα χζρια τουσ) να περάςουν μζςα από τα 
ςτεφάνια που δίνει (ζνα-ζνα) ο πρϊτοσ. Τα ςτεφάνια 
προωκοφνται από το ζνα παιδί ςτο άλλο. Το τελευταίο τα αφινει 
ςτο πάτωμα.  Ο διδάςκων διατυπϊνει ερωτιςεισ «μζςα από πόςα 
ςτεφάνια  πζραςε θ ομάδα ςασ;» κά. 

Στόχοσ 4: 
Υπεφκυνθ ςυμμετοχι 
ςτθ φυςικι 
δραςτθριότθτα. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
είναι καλοί ακροατζσ και να 
ζχουν αίςκθςθ του «δίκαιου 
παιχνιδιοφ». 

Ραίηουν (π.χ. καλοκοςφαίριςθ με τροποποιθμζνεσ ςυνκικεσ) για 
2-3ϋ, ενϊ τα υπόλοιπα παιδιά παρακολουκοφν το παιχνίδι. Μετά 
το τζλοσ του παιχνιδιοφ, ςυηθτοφν για αυτά που είδαν και 
ςχολιάηουν (π.χ. ο Γιάννθσ ζςπρωξε τθ Μαρία, ο Δθμιτρθσ 
υπάκουςε ςτο ςφφριγμα του διδάςκοντα κά). Αλλαγι ρόλων. Τα 
παιδιά που ζπαιηαν γίνονται κεατζσ και οι κεατζσ παίκτεσ. 

 Στθν αρχι του μακιματοσ ςυηθτοφν με τα 
παιδιά για το «δίκαιο παιχνίδι». Κατά τθ 
διάρκεια του μακιματοσ, ενκαρρφνουν και 
επιβραβεφουν τισ «ακλθτικζσ ςυμπεριφορζσ» 
κάκε φορά που παρατθροφνται (π.χ. δεν 
ςπρϊχνουν το ςυμμακθτι, περιμζνουν τθ 
ςειρά τουσ κά).  

 Φροντίηουν όλα τα παιδιά να γίνουν «αρχθγοί» 
όταν ςυμμετζχουν ςε ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ με «ρόλουσ». 

 Τονίηουν τθν ανάγκθ για ςυνεργαςία για τθν 
επίτευξθ κοινοφ ςτόχου.  

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
ςυνεργάηονται ςε μικρι 
ομάδα και να παρουςιάηουν 
αρχθγικι ικανότθτα, αν 
χρειαςτεί. 

Τρζχουν ελεφκερα ςτο χϊρο, ενϊ παίηει θ μουςικι. Με τθν παφςθ 
τθσ μουςικισ, επιςτρζφουν ςτο «ςπίτι» τουσ (π.χ. ζνα ςτεφάνι) 
και ςυνεργάηονται, για να χωρζςουν όλα τα παιδιά μζςα ςτο 
ςτεφάνι. 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
ολοκλθρϊνουν τθν εργαςία 
τουσ χωρίσ να εμποδίηουν τισ 
εργαςίεσ των άλλων ςτθν ίδια 
ομάδα. 

Ραίηουν το παιχνίδι «θ χαμζνθ μπάλα», ωσ εξισ: ο πρϊτοσ ρίχνει 
τθν μπάλα κάτω από τα πόδια, ο τελευταίοσ παίρνει τθν μπάλα 
ζρχεται μπροςτά κά. Ο διδάςκων τονίηει να μθν εμποδίηουν τθν 
κίνθςθ τθσ μπάλασ ι κάποιον ςυμπαίκτθ τουσ. 
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ΕΝΟΤΘΤΑ: Σκοπόσ 6- Επίδειξθ υπεφκυνθσ ακλθτικισ και κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ 
ςτθ φυςικι δραςτθριότθτα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται όταν για 
παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν 
υλοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 
Γνϊςθ και 
εφαρμογι των 
κανόνων για 
αςφαλι 
ςυμμετοχι. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
γνωρίηουν και να εφαρμόηουν 
κανόνεσ για τθν αςφαλι και 
αποτελεςματικι διεξαγωγι των 
δραςτθριοτιτων και τθν 
κατάλλθλθ χρθςιμοποίθςθ του 
προςωπικοφ και γενικοφ χϊρου 
άςκθςθσ. 

Μετά από ςιμα του διδάςκοντα, βρίςκουν το «δικό» τουσ 
ςτεφάνι, μεταξφ περιςςοτζρων ςτεφανιϊν που βρίςκονται 
διάςπαρτα ςτο ζδαφοσ . Με το επόμενο ςιμα, κινοφνται ςτο 
χϊρο, προςζχοντασ τα όρια του χϊρου εξάςκθςθσ και 
αποφεφγοντασ τθ ςφγκρουςθ με ςυμμακθτζσ τουσ. 

 

 Συηθτοφν για τα όρια και τισ διαφορζσ του 
προςωπικοφ και γενικοφ χϊρου, κακϊσ και για 
τουσ κανόνεσ αςφαλοφσ διεξαγωγισ των 
δραςτθριοτιτων.   

 Κινοφνται ανάμεςα ςτα παιδιά και δίνουν 
ανατροφοδότθςθ, τονίηοντασ ότι ενδιαφζρει θ 
ςωςτι και αςφαλισ μετακίνθςθ ςτο χϊρο.  

 Ηθτοφν από τα παιδιά να βρουν, να γράψουν και 
να τοιχοκολλιςουν ςτο χϊρο εξάςκθςθσ 4-5 
κανόνεσ που αφοροφν ςτα παραπάνω. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
παραμζνουν ςτον προςωπικό χϊρο 
κακϊσ χειρίηονται όργανα, να 
αναγνωρίηουν, να αιτιολογοφν και 
να εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ για 
τθν αςφαλι χρθςιμοποίθςθ του 
χϊρου και τθν αςφαλι διεξαγωγι 
των δραςτθριοτιτων. 

Σχθματίηουν δφο ομόκεντρουσ κφκλουσ διαφορετικοφ 
μεγζκουσ. Με το ςφνκθμα του διδάςκοντα περνοφν ςτθν 
απζναντι πλευρά του άλλου κφκλου, με δφο προχποκζςεισ: 
α) να περάςουν μζςα από τον μικρό κφκλο και β) να μθν 
αγγίξουν κανζνα παιδί.  

 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία των 
κανόνων και να αναπτφςςουν 
κανόνεσ αςφάλειασ για τθ φυςικι 
δραςτθριότθτα, με τθ βοικεια του 
διδάςκοντα. 
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Στόχοσ 2: 
Ακολουκία των 
οδθγιϊν και των 
ςθμάτων του 
διδάςκοντα. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
ακολουκοφν οδθγίεσ, να δζχονται 
τθν ανατροφοδότθςθ από το 
διδάςκοντα και με τθ βοικειά του, 
να κακορίηουν ρεαλιςτικοφσ, 
βραχυπρόκεςμουσ κινθτικοφσ 
ςτόχουσ.  

Επιδίωξθ 2 (Αϋ τάξθ): Να 
υπακοφουν ςτα ςιματα του 
διδάςκοντα για τθν ζναρξθ και τθ 
λιξθ μίασ δραςτθριότθτασ και να 
λαμβάνουν-επανατοποκετοφν τα 
όργανα εξάςκθςθσ ςτο χϊρο 
φφλαξθσ με αςφάλεια. 

Εξαςκοφνται ςτο ςταμάτθμα μετά από χαλαρό και γριγορο 
τρζξιμο. Στθ ςυνζχεια, εξαςκοφνται ςτο ςταμάτθμα α) κακϊσ 
κινοφνται ςε διαφορετικζσ κατευκφνςεισ (μπροσ, πλάι, πίςω, 
δεξιά, αριςτερά) και β) ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Ο διδάςκων 
ρωτάει: «πότε ιταν πιο εφκολα;» κά. 

 Επιβραβεφουν το καλφτερα ςυνεργαηόμενο 
ηευγάρι και το ανακοινϊνουν. 

 Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ, τονίηουν ςυχνά 
για ποιουσ λόγουσ και πόςο ςθμαντικι  είναι θ 
ςυνεργαςία. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
ακολουκοφν τισ οδθγίεσ του 
διδάςκοντα, να ανταποκρίνονται 
ςτα ςιματά του και να αντιδροφν 
κετικά ςτισ υπενκυμίςεισ για τθν 
παραβίαςθ των κανόνων 
/κανονιςμϊν. 

Εκτελοφν, ακοφγοντασ τα παραγγζλματα του διδάςκοντα: 
«όταν ςθκϊςω το κίτρινο μαντίλι, τρζξτε χαλαρά», «όταν 
ςθκϊςω το κόκκινο, μείνετε αγάλματα ςε όποια ςτάςθ 
κζλετε» κά. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ Γϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 
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Στόχοσ 3: 
Ραρουςίαςθ 
κατάλλθλθσ 
ςυμπεριφοράσ 
ςε διάφορεσ 
καταςτάςεισ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
ςυμμετζχουν ςε παιχνίδι 
«επίλυςθσ διαφωνιϊν» που ζχει 
προκακορίςει ο διδάςκων, για να 
επιλφςουν διαφωνίεσ με τουσ 
ςυμμακθτζσ. Να δζχονται τα λάκθ 
τουσ, εντόσ και εκτόσ του 
περιβάλλοντοσ άςκθςθσ, να μθν 
κατθγοροφν τουσ 
ςυναςκοφμενουσ, τουσ φίλουσ ι τα 
αδζρφια τουσ για το πρόβλθμα. 

Ρροβλθματίηονται ςε φανταςτικό ςενάριο (που όμωσ 
παρουςιάηεται ςυχνά ςτθν πραγματικότθτα), ςφμφωνα με το 
οποίο, δφο μακθτζσ μαλϊνουν για τθ ςειρά τουσ. Ο ζνασ 
ςπρϊχνει τον άλλο κι εκείνοσ με τθ ςειρά του τον χτυπά κι 
αρχίηουν να μαλϊνουν. Ο διδάςκων ρωτάει «τι γίνεται τότε;» 
και τα παιδιά προτείνουν τρόπουσ, για το πϊσ μποροφν να 
αποφφγουν τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ. 

 

 Δθμιουργοφν ζνα προςεκτικά ςχεδιαςμζνο 
ςενάριο ρόλων, προςαρμοςμζνο όμωσ ςτα 
αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά των παιδιϊν – το 
ςενάριο μπορεί να βαςίηεται ςε πρόςφατεσ 
παιδικζσ ταινίεσ που γνωρίηουν τα παιδιά, ςε μια 
δραματοποίθςθ, ςε κεατρικό παιχνίδι κά.  
 
 
 
 

 Μετροφν διακριτικά και επαινοφν τα παιδιά που 
αναφζρουν με ειλικρίνεια τθν επίδοςι τουσ. 
Στθν αντίκετθ περίπτωςθ μιλοφν διακριτικά ςε 
αυτόν που δεν είναι ειλικρινισ, τονίηοντασ ότι 
δεν κερδίηει κάτι λζγοντασ ανακρίβειεσ. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να 
παρουςιάηουν δεξιότθτεσ 
ςυνεργαςίασ. 

Επιδίωξθ 2 (Βϋ τάξθ): Να 
αναφζρουν προςωπικζσ και 
ομαδικζσ επιδόςεισ με ειλικρίνεια 
και ακρίβεια. 

Βοθκοφν τουσ ςυναςκοφμενουσ, παρζχοντασ 
ανατροφοδότθςθ από κατάλογο με τα ςθμαντικά ςθμεία τθσ 
δεξιότθτασ ι/και τροποποιϊντασ μόνα τουσ τα όργανα 
εξάςκθςθσ κά. Για παράδειγμα, παίηουν με ελαςτικό ςχοινί 
ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων και τροποποιοφν το φψοσ του, 
ανάλογα με τθν ικανότθτα του κάκε παίκτθ. Ρρζπει να 
ενκαρρφνουν και να βοθκοφν τουσ ςυμμακθτζσ που 
εκτελοφν. Ο διδάςκων ορίηει κάκε πότε κα αλλάηουν ρόλουσ 
(π.χ. κάκε 30ϋϋ, ανεξάρτθτα αν χάνει κάποιοσ ι όχι).  
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Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν  τθ ςθμαςία τθσ 
κατάλλθλθσ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ 
για τθν αςφαλι ςυμμετοχι ςε 
διάφορεσ δραςτθριότθτεσ, αλλά 
και τισ επικίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ 
ςτο χϊρο άςκθςθσ. 

Επιδίωξθ 2 (Γϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν τα Ολυμπιακά 
ιδεϊδθ - Να χρθςιμοποιοφν 
δεξιότθτεσ για τθν επίλυςθ 
διαφωνιϊν - Να παρουςιάηουν 
κετικι ςυμπεριφορά και αποδεκτό 
λεξιλόγιο ςε καταςτάςεισ νίκθσ και 
ιττασ. 

Αποφεφγουν τθν εκτζλεςθ δεξιοτιτων χειριςμοφ όταν 
ςτον χϊρο-ςτόχο παρεμβάλλονται άλλα παιδιά.  

 
Κατανοοφν ζννοιεσ όπωσ «δίκαιο παιχνίδι», αλλθλεγγφθ, 

αμοιβαία κατανόθςθ, ανάπτυξθ προςωπικότθτασ, ειρινθ 
μεταξφ των λαϊν, προςταςία περιβάλλοντοσ κά. 

 
Ενκαρρφνονται  να εντοπίςουν και να ςυηθτιςουν 

καταςτάςεισ από τα αγωνιςτικά ςπορ όπου καταςτρατθγείται 
το δίκαιο παιχνίδι, εκδθλϊνονται ανεπικφμθτεσ 
ςυμπεριφορζσ ι βία κά, προτείνοντασ λφςεισ πρόλθψθσ και 
εξθγϊντασ τισ επιπτϊςεισ ςτουσ εμπλεκόμενουσ και τουσ 
κεατζσ. 

Στόχοσ 4: 
Συνεργαςία και 
αποδοχι 
ευκυνϊν. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Να 
επιδεικνφουν δεξιότθτεσ 
ςυνεργαςίασ και να αναφζρουν 
ατομικζσ ι ομαδικζσ επιδόςεισ με 
ειλικρίνεια. 

Επιλζγουν ζνα ςυμμακθτι με τον οποίο μποροφν να 
ςυνεργαςτοφν, να μοιράηονται τα όργανα ι το χϊρο με 
άλλουσ και να μθν τουσ εμποδίηουν να ολοκλθρϊςουν τθν 
εκτζλεςθ τθσ δραςτθριότθτασ. Για παράδειγμα, ο διδάςκων 
δίνει τισ εξισ οδθγίεσ (ςενάριο) ςτα παιδιά, πριν τθν ζναρξθ 
τθσ δραςτθριότθτασ: «Φανταςτείτε πωσ είςτε ςε κάποιο νθςί 
και κάνει πολφ ηζςτθ! Στθν απζναντι ακτι (ςτθν άλλθ άκρθ 
του χϊρου) υπάρχει δροςερό νερό και χυμοί φροφτων που 
ςασ περιμζνουν. Το πρόβλθμα είναι ότι κάκε ομάδα ζχει 
μόνο δφο βάρκεσ (χαρτόνια 1,5 Χ 1,5μ.) για να φτάςει 
απζναντι. Ρρζπει να βρείτε ζναν τρόπο να φτάςετε απζναντι 
χωρίσ κανείσ ςασ να ακουμπιςει ςτο νερό (πάτωμα). Αν 
κάποιο μζλοσ μιασ ομάδασ ακουμπιςει ςτο νερό, όλθ θ 
ομάδα επιςτρζφει ςτθν αρχι και ξεκινά πάλι».  

 Κακορίηουν κανόνεσ, ςυντάςςουν ‘ςυμβόλαιο 
ςυμπεριφοράσ’ και το αναρτοφν ςτο χϊρο 
εξάςκθςθσ. Οι κανόνεσ ζχουν ενδεικτικό τίτλο 
«Για να είμαςτε πάντα αγαπθμζνοι και 
ευχαριςτθμζνοι!». Σε κάκε παραβίαςθ κανόνα, 
ςτζλνουν τον ‘παραβάτθ’ μακθτι να τουσ 
μελετιςει και να εντοπίςει ποφ ζκανε τθν 
παράβαςθ.  

 Αναρτοφν ςτο χϊρο εξάςκθςθσ τρία «επίπεδα 
υπευκυνότθτασ» ςτα οποία είναι δυνατόν να 
καταταγεί, κατά περίπτωςθ, θ ςυμπεριφορά 
κάκε παιδιοφ.  

 Χρθςιμοποιϊντασ τισ κατάλλθλεσ (για κάκε 
δραςτθριότθτα, θλικία κά) ςτιλ διδαςκαλίασ για 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Να μθν 
κατθγοροφν τουσ ςυμμακθτζσ κατά 
τθ διαδικαςία επίλυςθσ 
προβλθμάτων. Να αποφεφγουν 
όςουσ τουσ ενοχλοφν, χωρίσ τθν 
παρζμβαςθ του διδάςκοντα ι 
κάποιου ενιλικα και να μθν 
χειροδικοφν, ακόμθ και αν είναι 
πολφ κυμωμζνα. 
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Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Να 
επιλζγουν τον κατάλλθλο 
ςυναςκοφμενο ι τα κατάλλθλα 
όργανα εξάςκθςθσ για τθ βελτίωςθ 
τθσ δεξιότθτασ και να ενκαρρφνουν 
το ςυμμακθτι ι τθν ομάδα τουσ 
να μοιραςτοφν τουλάχιςτον μία 
ιδζα για τθν εκτζλεςθ μίασ 
δεξιότθτασ, χορογραφίασ κά. Να 
ςυμπλθρϊνουν με ακρίβεια ζνα 
κατάλογο κριτθρίων αξιολόγθςθσ 
τθσ δεξιότθτασ, τθν οποία παρζχει 
ο διδάςκων. 

Επιδίωξθ 2 (Γϋ τάξθ): Να 
βοθκοφν ςτισ δουλειζσ του ςπιτιοφ 
και να είναι πρόκυμα να μετζχουν 
ςε νζεσ δραςτθριότθτεσ, χωρίσ να 
παραπονιοφνται ότι δεν μποροφν ι 
να προςπακοφν να τισ αποφφγουν. 

Χωριςμζνα ςε ομάδεσ, προςπακοφν με τθ ςειρά να 
ρίξουν κορίνεσ ςε απόςταςθ 6 μ. Ο διδάςκων προκακορίηει 
το ςκορ των ομάδων ςε οριςμζνο αρικμό προςπακειϊν. Ζςτω 
ότι ζνασ μακθτισ αντιδρά ζντονα ς’ ζνα ςυμμακθτι του μ’ 
αφορμι τθν καταςτρατιγθςθ τθσ ςειράσ. Ο διδάςκων τον 
βγάηει εκτόσ μακιματοσ για λίγα λεπτά. Ο μακθτισ 
επιςτρζφει μόνοσ του  όταν μπορεί να αναγνωρίςει ςε ποιο 
επίπεδο υπευκυνότθτασ βριςκόταν και  βεβαιϊνει ότι 
γνωρίηει, πωσ πρζπει να ςυμπεριφερκεί  για να βρεκεί ςε 
υψθλότερο επίπεδο. 

 

να δθμιουργιςουν προχποκζςεισ ενεργθτικισ 
ςυμμετοχισ  ςτο μάκθμα. 
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2. Ρρόγραμμα Σπουδϊν ανά Σκοπό: Τάξεισ Δ-Ε-ΣΤ 
ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 1-Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεςη οριςμένων από αυτέσ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν 
υλοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων όταν για 
παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 
Ανάπτυξθ 
ακλθτικϊν 
δεξιοτιτων 
ιςορροπίασ, 
μετακίνθςθσ και 
χειριςμοφ. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να εκτελοφν, ςε 
αρχικό ςτάδιο, βαςικζσ ακλθτικζσ δεξιότθτεσ 
ιςορροπίασ και μετακίνθςθσ, αλλάηοντασ τισ 
παραμζτρουσ εκτζλεςθσ. 

Επιδίωξθ 2 (Δϋ τάξθ): Να εκτελοφν , ςε 
αρχικό ςτάδιο, βαςικζσ ακλθτικζσ δεξιότθτεσ 
χειριςμοφ με τα άνω άκρα, ςε ςυνδυαςμό με 
δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ. 

Επιδίωξθ 3 (Δϋ τάξθ): Να εκτελοφν, ςε 
αρχικό ςτάδιο, ακλθτικζσ δεξιότθτεσ χειριςμοφ 
με τα κάτω άκρα, μεταβάλλοντασ τθν ταχφτθτα, 
τθ ροι και τθν κατεφκυνςθ. 

Εκτελοφν ικανοποιθτικά δεξιότθτεσ 
ιςορροπίασ, όπωσ κυβίςτθςθ και 
ανακυβίςτθςθ, κατακόρυφο και τροχό. 

Εκτελοφν ικανοποιθτικά μία ρουτίνα 
δεξιοτιτων μετακίνθςθσ, όπωσ τρζξιμο, άλμα, 
αναπιδθςθ, χόπλα, ςυνεχόμενα άλματα, 
περνϊντασ γφρω και πάνω από εμπόδια 
διαφορετικοφ φψουσ. 

Εκτελοφν ικανοποιθτικά πάςα και υποδοχι 
τθσ μπάλασ ςτθν καλακοςφαίριςθ ςε ηευγάρια, 
αρχικά ςε ςτάςθ και ςτθ ςυνζχεια μετά από 
μετακίνθςθ. 

Εκτελοφν ντρίμπλα, πάςα και ςουτ ςτο 
ποδόςφαιρο μεταβάλλοντασ τθν ταχφτθτα 
εκτζλεςθσ (αργά, γριγορα), ακολουκϊντασ 
διαδρομζσ κυκλικζσ, τετράγωνεσ κά. 

Εκτελοφν ςυνδυαςμοφσ δεξιοτιτων όπωσ 
λάκτιςμα και υποδοχι ςε ςυνδυαςμό, ντρίμπλα 
και πάςα. 

 Δίνουν ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα εκτζλεςθσ των 
δεξιοτιτων, τονίηοντασ 2-3 ςθμαντικά ςθμεία 
εκτζλεςθσ.  

 Ρροωκοφν τθ γνϊςθ των ςθμαντικϊν ςθμείων 
εκτζλεςθσ, ηθτϊντασ από τα παιδιά να 
παρατθριςουν και να αξιολογιςουν τθν 
εκτζλεςθ τθσ δεξιότθτασ από τουσ ςυμμακθτζσ 
τουσ, ςφμφωνα με κατάλογο κριτθρίωσ/ελζγχου. 

 Χρθςιμοποιοφν ποικιλία δεξιοτιτων και 
ςυνκικεσ εκτζλεςθσ. 

 Χρθςιμοποιοφν ποικιλία ακλθτικοφ υλικοφ, όπωσ 
μπάλεσ, ράβδουσ, κϊνουσ, πιατάκια 
οριοκζτθςθσ και ςτόχουσ διαφορετικϊν 
μεγεκϊν. 
 

 Ραρουςιάηουν δεξιότθτεσ μθ διαδομζνων 
ακλθμάτων (πχ. hockey, αντιπταίριςθ). 
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Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να παρουςιάηουν 
διάφορεσ κζςεισ ςϊματοσ ςτον αζρα, να 
εκτελοφν ικανοποιθτικά περιςτροφικζσ 
δεξιότθτεσ, δεξιότθτεσ ανάςτροφθσ ςτιριξθσ κά 
και να παρουςιάηουν ικανοποιθτικά μθχανικά 
πρότυπα ςτο λάκτιςμα, τθ ρίψθ, τθν υποδοχι, 
το χτφπθμα μπάλασ και άλλεσ δεξιότθτεσ 
χειριςμοφ, μετακίνθςθσ και ιςορροπίασ 
ατομικϊν και ομαδικϊν ακλθμάτων. 

Εκτελοφν με επάρκεια δεξιότθτεσ τθσ 
ενόργανθσ γυμναςτικισ. 

Εκτελοφν με επάρκεια δεξιότθτεσ ατομικϊν 
και ομαδικϊν ακλθμάτων, όπωσ απλι μετωπικι 
πάςα ςε ςτόχο (π.χ. ςτθν πετοςφαίριςθ), 
διατθροφν τθν κατοχι τθσ μπάλασ (ντρίμπλα με 
το χζρι/πόδι) ςε καταςτάςεισ παιχνιδιοφ (π.χ. 
ςτθν ποδοςφαίριςθ, καλακοςφαίριςθ, 
χειροςφαίριςθ κά). 

 

 
 
 
 

 Μεταβάλλουν τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ των 
δεξιοτιτων (κατεφκυνςθ, ταχφτθτα, απόςταςθ). 

 Χρθςιμοποιοφν ςφνκετο αςκθςιολόγιο που 
απαιτεί τθ χριςθ όλων των δεξιοτιτων τεχνικισ 
(ομαδικά ακλιματα). 

 Αυξάνουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν 
χρθςιμοποιϊντασ παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ. 
 

Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να εκτελοφν με 
ανεπτυγμζνα πρότυπα βαςικζσ δεξιότθτεσ 
ομαδικϊν ακλθμάτων, ζχοντασ ικανοποιθτικά 
επίπεδα δυναμικισ και ςτατικισ ιςορροπίασ. 

Επιδίωξθ 2 (ΣΤϋ τάξθ):  Να εκτελοφν με 
ανεπτυγμζνα πρότυπα βαςικζσ δεξιότθτεσ 
ατομικϊν ακλθμάτων/αγωνιςμάτων. 

Επιδίωξθ 3 (ΣΤϋ τάξθ):  Να ςυμμετζχουν ςε 
τροποποιθμζνεσ ςυνκικεσ ενόσ ακλιματοσ και 
να ζχουν κατάλλθλθ τεχνικι ςτθν ντρίμπλα (π.χ. 
με τα άνω ι κάτω άκρα για ςυγκεκριμζνθ 
απόςταςθ), ςτθν πάςα (π.χ. εμπρόσ, πίςω, 
κοντά, μακριά, με μεγαλφτερθ ακρίβεια και 
ζλεγχο ςε ςτατικό ςτόχο κά) και ςτθ ρίψθ/ςουτ 
μίασ μπάλασ. 

Εκτελοφν ντρίμπλα αλλάηοντασ χζρι, 
κατεφκυνςθ, ταχφτθτα, μετά από οπτικά ι 
ακουςτικά ερεκίςματα, διατθρϊντασ όμωσ τον 
ζλεγχο τθσ μπάλασ. 

Εκτελοφν δεξιότθτεσ ςε αγωνίςματα του 
ςτίβου (τρζξιμο ταχφτθτασ, ρίψθ ακοντίου και 
δίςκου). 

Συμμετζχουν ςε τροποποιθμζνεσ ςυνκικεσ 
(παιχνίδια 1Χ1, 2Χ2 κά.) ενόσ ακλιματοσ. 

Εφαρμόηουν τισ δεξιότθτεσ με κατάλλθλθ 
τεχνικι ςε παιχνίδια όπωσ «κλζβω τθν μπάλα 
των άλλων κάνοντασ ντρίμπλα», ολοκλθρϊνουν 
τθν προςπάκεια ςτο ςυντομότερο δυνατό 
χρόνο κά. 

Στόχοσ 2: 
Ανάπτυξθ 
ρουτίνασ 
ακλθτικϊν 
δεξιοτιτων και 
χοροφ. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να ςυνδυάηουν τισ 
ακλθτικζσ δεξιότθτεσ ςε ρουτίνεσ και τισ 
εκτελοφν με διαφορετικό ρυκμό, ροι και 
δφναμθ. Να εκτελοφν τουλάχιςτον ζνα χορό με 
διαφορετικι διάταξθ ςτο χϊρο (π.χ. ςε ευκεία, 
κφκλο). 

Ακολουκοφν το ρυκμό εκτελϊντασ 
περπάτθμα, τρζξιμο, άλματα. 

Βάηουν ςε ςειρά δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ 
και τισ εκτελοφν ςφμφωνα με το ρυκμό.  

Εκτελοφν χοροφσ (ςε ευκεία, ςε κφκλο κά) 
μόνοι, ςε ηευγάρια, ςε ομάδα. 

 Επιλζγουν χοροφσ διαφορετικϊν 
αντιπροςωπευτικϊν μζτρων, για τθν ανάπτυξθ 
του ρυκμοφ, με διαφορετικζσ διατάξεισ ςτο 
χϊρο. 

 Επιλζγουν διαφορετικοφσ ρυκμοφσ. 
 Κζτουν ερωτιςεισ, όπωσ «τι άλλεσ κινιςεισ 

μποροφμε να κάνουμε με το ρυκμό;». 
 Ραρουςιάηουν ποικιλία ερεκιςμάτων, όπωσ 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να παρουςιάηουν 
επαρκι ικανότθτα εκτζλεςθσ ςτο χορό. 

Αλλάηουν ταχφτθτα και κατεφκυνςθ, ενϊ 
χειρίηονται μία μπάλα. 
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Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ ΣΤϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 

παραδοςιακοφσ και ςφγχρονουσ χοροφσ ςάλασ 
(βαλσ, για τθν εκμάκθςθ των τριϊν βθμάτων).  
 

Στόχοσ 3: 
Ανάπτυξθ 
ατομικϊν 
επικετικϊν 
ενεργειϊν και 
αμυντικϊν 
ενεργειϊν. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να ςυμμετζχουν, ςε 
μικρζσ ομάδεσ, ςε δραςτθριότθτεσ που 
απαιτοφν γνϊςθ και εφαρμογι βαςικϊν 
εννοιϊν (π.χ. αμυντικι-επικετικι κζςθ κά) των 
ακλθμάτων. 

Ραίρνουν αμυντικι κζςθ μεταξφ αντιπάλου 
και ςτόχου κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ 
(π.χ. όπωσ 1:1 ςτθν ποδοςφαίριςθ, ςτθν 
καλακοςφαίριςθ κά). 

 Χρθςιμοποιοφν παιχνίδια και τροποποιθμζνεσ 
καταςτάςεισ παιχνιδιοφ ϊςτε να βοθκιςουν 
τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν βαςικισ ςθμεία 
τθσ ταχτικισ και των κανονιςμϊν των 
ακλοπαιδιϊν. 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να ελίςςονται 
επικετικά, για να εκτελζςουν ρίψθ/χτφπθμα 
μπάλασ ι για να βρεκοφν ςε ελεφκερο χϊρο, 
ϊςτε να πάρουν πάςα χωρίσ πίεςθ από 
αντίπαλο. 

Επιδίωξθ 2 (Εϋ τάξθ): Να ζχουν κατάλλθλεσ 
αμυντικζσ τοποκετιςεισ (π.χ. μεταξφ αντιπάλου 
και ςτόχου). 

Διακρίνουν και εκτελοφν τισ ατομικζσ και 
επικετικζσ ενζργειεσ. 

Εφαρμόηουν τθ ςωςτι αμυντικι 
τοποκζτθςθ ςε διάφορα ομαδικά ςπορ. 

Επιδίωξθ 2 (ΣΤϋ τάξθ): Να εκτελοφν 
ικανοποιθτικά ατομικζσ επικετικζσ και 
αμυντικζσ ενζργειεσ ςε διάφορα ομαδικά 
ακλιματα και ομαδικζσ ενζργειεσ.  

Εκτελοφν ςε ικανοποιθτικό επίπεδο 
ατομικζσ επικετικζσ (π.χ. πάςα και κίνθςθ, 
προςποίθςθ και ςκριν) και αμυντικζσ ενζργειεσ 
ςτθν κανονικι μορφι των ακλθμάτων (π.χ. 3:3, 
4:4 και 5:5 ςτθν καλακοςφαίριςθ). 

Στόχοσ 4: 
Ανάπτυξθ 
επικετικϊν και 
αμυντικϊν 
ςυνδυαςμϊν και 
δεξιοτιτων 
προςανατολιςμοφ. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ Δϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 

 Επιβραβεφουν τισ ορκζσ επιλογζσ ςτθν επίκεςθ 
και τθν άμυνα και προωκοφν τθ ςυνεργαςία 
μεταξφ των παιδιϊν. 
 

 Επιδεικνφουν τα ςθμεία του ορίηοντα με τθ 
χριςθ πυξίδασ και χάρτθ. 

 
 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να εκτελοφν, ςε 
αρχικό ςτάδιο, κινθτικοφσ επικετικοφσ και 
αμυντικοφσ ςυνδυαςμοφσ ςε ομαδικά 
ακλιματα. 

Εκτελοφν επικζςεισ ςε παιχνίδια 3 εναντίον 
2 (ςυνκικθ που απαιτεί ταχφτθτα και 
ςυνεργαςία μεταξφ των παικτϊν ζτςι ϊςτε ζνασ 
επικετικόσ να βρεκεί μόνοσ κοντά ςτο καλάκι). 

Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να εκτελοφν, ςε 
αρχικό ςτάδιο, δεξιότθτεσ προςανατολιςμοφ 
και χρθςιμοποίθςθσ χάρτθ, για τθν 
ολοκλιρωςθ μίασ αρχικισ πορείασ 
προςανατολιςμοφ. 

Αναγνωρίηουν τα ςθμεία του ορίηοντα και 
κινοφνται ςφμφωνα με τισ παρεχόμενεσ 
οδθγίεσ, χρθςιμοποιϊντασ χάρτθ. Για 
παράδειγμα, όπωσ ςτο παιχνίδι του κρυμμζνου 
κθςαυροφ, ςτον προςανατολιςμό ςτο δάςοσ 
(orienteering). 

ΑΔΑ: 45Ο09-ΙΘΖ



 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 2- Απόκτηςη γνώςεων από την αθλητική επιςτήμη και παράλληλη εφαρμογή τουσ για 
την αποτελεςματική ςυμμετοχή ςε παρούςεσ και μελλοντικέσ ςυνθήκεσ φυςικήσ δραςτηριότητασ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ 
αυτϊν των ςτόχων όταν για παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: Γνϊςθ 
του τρόπου 
εκτζλεςθσ των 
ακλθτικϊν 
δεξιοτιτων. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να γνωρίηουν 
ικανοποιθτικά τα ςθμαντικά ςθμεία ςτθν 
εκτζλεςθ των βαςικϊν ακλθτικϊν 
δεξιοτιτων ιςορροπίασ, μετακίνθςθσ και 
χειριςμοφ, με διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ 
ςχθμάτων, επιπζδων, δφναμθσ, ταχφτθτασ 
και ροισ και να τισ παρουςιάηουν. 

Εκτελοφν δεξιότθτεσ μετακίνθςθσ *π.χ. 
τρζξιμο και οριηόντιο άλμα με διαφορετικοφσ 
ςυνδυαςμοφσ ταχφτθτασ (γριγορα, αργά, 
εναλλάςςοντασ αργό και γριγορο ρυκμό), 
δφναμθσ (απαλά, ςκλθρά, ςτισ άκρεσ των 
δαχτφλων, ςτα πζλματα) , ροισ (με απότομεσ 
κινιςεισ, ομαλά, χωρίσ χριςθ χεριϊν) και 
επιπζδου (ςε ψθλό επίπεδο, ςε χαμθλό 
επίπεδο)+. 

 Συςχετίηουν το διδακτικό αντικείμενο με γνϊςθ 
που ζχουν λάβει τα παιδιά ςτο μάκθμα τθσ 
φυςικισ. 

 Ηθτοφν από τα παιδιά να μελετιςουν από το 
βιβλίο τθσ φυςικισ το ςχετικό μάκθμα που 
αφορά τουσ μοχλοφσ. 

 Υποβάλλουν ερωτιςεισ ςτα παιδιά (π.χ. «γιατί 
δεν μποροφμε να ςτείλουμε τθν μπάλα τόςο 
μακριά με τθν κεφαλιά, όςο με το ςουτ;» κά). 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να εξθγοφν πϊσ 
μεταβάλλεται θ κατεφκυνςθ ενόσ 
αντικειμζνου και θ ταχφτθτα εκτζλεςθσ, 
ανάλογα με το μικοσ και το ςχιμα του 
ςϊματοσ. Να εξθγοφν τισ ζννοιεσ που 
ςχετίηονται με τθν αποτελεςματικι χριςθ 
των μοχλϊν, να εκτελοφν ικανοποιθτικά 
βάςει των εννοιϊν αυτϊν και να γνωρίηουν, 
ποιοσ είναι ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ για τθ 
βελτίωςθ τθσ εκτζλεςθσ. 

Κατανοοφν ότι το ανκρϊπινο ςϊμα 
λειτουργεί ωσ μοχλόσ, κατά τθν εκτζλεςθ των 
δεξιοτιτων: εξαςκοφνται ςτο ςουτ προσ τθν εςτία 
μετά από πάςα ςυμπαίκτθ. Ο εκπαιδευτικόσ 
εξθγεί ότι όςο πιο μεγάλο μοχλό χρθςιμοποιοφν, 
τόςο πιο μακριά πθγαίνει θ μπάλα. 
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Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να κατανοοφν 
πιο ανεπτυγμζνα κινθτικά πρότυπα, κακϊσ 
ρολάρουν, υπερπθδοφν, ιςορροποφν, 
μεταφζρουν το βάροσ τουσ, χειρίηονται 
όργανα με τα άνω και κάτω άκρα. 

Επιδίωξθ 2: Να εφαρμόηουν κινθτικζσ 
ζννοιεσ και αρχζσ ςτθ μάκθςθ ακλθτικϊν 
δεξιοτιτων, να ζχουν αυξθμζνθ χωρικι 
αντίλθψθ και γνϊςθ των ςθμαντικϊν 
ςθμείων εκτζλεςισ τουσ. 

Αναφζρουν τα ςθμαντικά ςθμεία εκτζλεςθσ 
των δεξιοτιτων όπωσ αντίκεςθ χεριοφ-ποδιοφ, 
φάςθ απελευκζρωςθσ του οργάνου κατά τθν 
εκτζλεςθ των ρίψεων. 

Ραίρνουν κζςθ, ανάλογα με τθν κατεφκυνςθ 
τθσ μπάλασ, καλφπτουν τον κενό χϊρο (π.χ. 
μεταξφ τθσ μπάλασ, του ςτόχου, του αντιπάλου 
και του εαυτοφ τουσ), κατευκφνουν τθν μπάλα ςε 
κενό χϊρο ςτο αντίπαλο γιπεδο, ςε ζνα παιχνίδι 
μπάςκετ. 

Στόχοσ 2: 
Αναγνϊριςθ και 
ςχεδιαςμόσ 
δραςτθριοτιτων που 
βελτιϊνουν τισ 
ακλθτικζσ 
δεξιότθτεσ. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να γνωρίηουν και 
να ςχεδιάηουν ακλθτικζσ δεξιότθτεσ (από 
προτεινόμενο κατάλογο), εφαρμόηοντασ με 
αποτελεςματικότθτα τισ ζννοιεσ του χϊρου, 
τθσ προςπάκειασ και των ςχζςεων. 

Επιδίωξθ 2 (Δϋ τάξθ): Να γνωρίηουν και 
να επιλζγουν (από προτεινόμενο κατάλογο) 
τισ κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ, για τθ 
βελτίωςθ των ακλθτικϊν δεξιοτιτων. 

Εκτελοφν ντρίμπλα ςε διαφορετικό επίπεδο 
(π.χ. ςτο φψοσ του ποδιοφ, χαμθλότερα από το 
γόνατο, ςτο φψοσ τθσ μζςθσ, αλλάηουν επίπεδο 
ςε κάκε αναπιδθςθ), χϊροσ-κατεφκυνςθ (π.χ. 
μπροςτά του, ςτθ μια πλευρά, πίςω του, ςε 
ευκεία, ςε κφκλο, ςε ηικ-ηακ), χϊροσ-πεδίο (π.χ. 
ςτο χϊρο του, ςτο ίδιο ςθμείο, ςε όλο το γιπεδο, 
μακριά από το ςϊμα, κοντά ςτο ςϊμα, με το άλλο 
χζρι). 

 Επιλζγουν δραςτθριότθτεσ που εκτελοφνται ςε 
διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ επιπζδων, 
ςχθμάτων, δφναμθσ, ταχφτθτασ και ροισ. 
 
 
 
 

 Συνδζουν τθ δθμιουργία των παιχνιδιϊν με τα 
ςπορ που αγαποφν τα παιδιά. 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να μποροφν να 
ςχεδιάςουν ζνα χορό ι ζνα ακλθτικό 
παιχνίδι για μικρι ομάδα παιδιϊν. 

Συηθτοφν, εξαςκοφνται και παρουςιάηουν ζνα 
δικό τουσ παιχνίδι. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ ΣΤϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 

Στόχοσ 3: Γνϊςθ 
των επικετικϊν και 
αμυντικϊν 
ςτρατθγικϊν. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να γνωρίηουν και 
να εφαρμόηουν δφο τουλάχιςτον απλζσ 
επικετικζσ και αμυντικζσ 
ςτρατθγικζσ/τακτικζσ, ςε ςυνκικεσ 
εκπαιδευτικοφ παιχνιδιοφ. 

Εκτελοφν μεταβιβάςεισ, ενϊ θ αντίπαλθ 
ομάδα προςπακεί να κλζψει τθν μπάλα ςε ζνα 
παιχνίδι, επιδιϊκοντασ να μετακινθκοφν ςε 
ελεφκερο χϊρο για τθν υποδοχι τθσ, 
αποφεφγοντασ τουσ αντιπάλουσ. 

 Δθμιουργοφν προςαρμοςμζνεσ ςυνκικεσ 
εκτζλεςθσ, οι οποίεσ είναι ανάλογεσ με το 
επίπεδο των παιδιϊν (π.χ. χαμθλότερο καλάκι, 
πιο ελαφριά μπάλα). 
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Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να γνωρίηουν τισ 
κατάλλθλεσ επικετικζσ ενζργειεσ και τισ 
αμυντικζσ τοποκετιςεισ ςτο χϊρο, κατά τθ 
διεξαγωγι ομαδικϊν δραςτθριοτιτων, 
κακϊσ και τα ςθμαντικά ςθμεία εκτζλεςισ 
τουσ. 

Επιδίωξθ 2 (Εϋ τάξθ): Γνωρίηουν 
ικανοποιθτικά επικετικζσ και αντίςτοιχα 
αμυντικζσ ςτρατθγικζσ/τακτικζσ και ζννοιεσ 
παιχνιδιοφ (π.χ. 2 εναντίον 2, 3 εναντίον 3) 
και ςυνδυάηουν δεξιότθτεσ δθμιουργϊντασ 
ςφνκετεσ κινθτικζσ ρουτίνεσ για να 
βοθκιςουν τουσ ςυμπαίχτεσ του ι να 
αποτρζψουν κινιςεισ των αντιπάλων 

 
 
 
 
 
Εφαρμόηουν τθν προςποίθςθ, το 

ξεμαρκάριςμα, τθν άμυνα «ζνασ προσ ζναν» 
(man-to-man) και διεκδικοφν το ρθμπάουντ ςε 
τροποποιθμζνο παιχνίδι καλακοςφαίριςθσ. 

Εκτελοφν τθν κίνθςθ «δίνω και φεφγω» (give 
and go) ςε παιχνίδι καλακοςφαίριςθσ. 

 Δθμιουργοφν καταςτάςεισ αγϊνα, για τθν 
εφαρμογι των ςτρατθγικϊν του παιχνιδιοφ. 

 Κζτουν ερωτιςεισ ςτα παιδιά, για τα ςθμαντικά 
ςθμεία των ςτρατθγικϊν του παιχνιδιοφ. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ ΣΤϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 

Στόχοσ 4: 
Ζλεγχοσ τθσ κίνθςθσ 
(ανατροφοδότθςθ, 
διόρκωςθ, 
κακοριςμόσ ςτόχων). 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να παρατθροφν 
και να αξιολογοφν (βάςει καρτζλασ) τα 
ςθμαντικά ςθμεία ςτθν εκτζλεςθ 
μεμονωμζνων δεξιοτιτων ι ςυνδυαςμοφ 
(ρουτίνα) μίασ ι περιςςότερων κατθγοριϊν 
ακλθτικϊν δεξιοτιτων. 

Χωριςμζνα ςε ομάδεσ, τα μιςά εκτελοφν τθ 
δεξιότθτα *π.χ. μεταβίβαςθ με δάχτυλα, 
μεταβίβαςθ με τουσ πιχεισ (μανςζτα), ςερβίσ κά] 
και τα υπόλοιπα αξιολογοφν (βάςει καρτζλασ) τθν 
εκτζλεςθ, ελζγχοντασ τα ςθμαντικά ςθμεία. 

 Δθμιουργοφν καρτζλεσ αξιολόγθςθσ με τα 
ςθμαντικά ςθμεία εκτζλεςθσ των δεξιοτιτων. 

 Κατευκφνουν, μζςω οδθγιϊν, τθν προςοχι των 
παιδιϊν ςτα ςθμαντικά ςθμεία εκτζλεςθσ, κατά 
τθν επίδειξθ τθσ δεξιότθτασ. 

 
 

 Χρθςιμοποιοφν το αμοιβαίο ςτιλ διδαςκαλίασ. 
 
 

 Χρθςιμοποιοφν το ςτιλ του αυτοελζγχου, κατά 
τθ διδαςκαλία. 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να παρατθροφν 
τθν φπαρξθ ςθμαντικϊν ςθμείων ςτθν 
προςωπικι εκτζλεςθ (τεχνικι) ι τθν 
εκτζλεςθ του ςυμμακθτι ςε διάφορεσ 
δεξιότθτεσ, μίασ ι περιςςοτζρων 
κατθγοριϊν ςε ςυνδυαςμό. 

Σε ηευγάρια, ο ζνασ εκτελεί τθ δεξιότθτα (π.χ. 
μεταβίβαςθ με δάχτυλα, τουσ πιχεισ, ςερβίσ) και 
ο άλλοσ αξιολογεί βάςει καρτζλασ, τθν εκτζλεςθ 
ελζγχοντασ τα ςθμαντικά ςθμεία. 
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Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να αναγνωρίηουν 
(με τθ βοικεια του διδάςκοντα) τα κφρια 
λάκθ ςτισ προςωπικζσ κινιςεισ και τισ 
λεπτομζρειεσ.  

Επιδίωξθ 2 (ΣΤϋ τάξθ): Να επιλζγουν 
τρόπουσ εξάςκθςθσ, ανάλογουσ με το 
επίπεδο κινθτικισ ανάπτυξισ τουσ.  

Επιδίωξθ 3 (ΣΤϋ τάξθ): Να αναγνωρίηουν 
τθ ςθμαςία του κακοριςμοφ ςτόχων και το 
ρόλο τθσ ςυνεχοφσ εξάςκθςθσ ςτθ βελτίωςθ 
τθσ απόδοςθσ. 

Εξαςκοφνται ατομικά και αξιολογοφν τθν 
απόδοςι τουσ με φφλλο ελζγχου. 

Επιλζγουν το επίπεδο δυςκολίασ τθσ άςκθςθσ 
ανάλογα με τισ δυνατότθτζσ τουσ, για 
παράδειγμα μεταβάλλοντασ τισ παραμζτρουσ τθσ 
δφναμθσ και τθσ τροχιάσ ςτθ ρίψθ και τθν 
υποδοχι. 

Εκτελοφν ςερβίσ από τθ γραμμι του ςερβίσ ι 
μζςα από το γιπεδο, ςτο απζναντι γιπεδο και 
επιλζγουν προςωπικοφσ ςτόχουσ απόδοςθσ.  

 Ενκαρρφνουν τθ ςυνζχιςθ τθσ προςπάκειασ των 
παιδιϊν με κετικι ανατροφοδότθςθ. 

 Χρθςιμοποιοφν τα ςτιλ τθσ διαφοροποίθςθσ του 
βακμοφ δυςκολίασ/μθ αποκλειςμοφ, κατά τθ 
διδαςκαλία. 

 Ενκαρρφνουν τθ ςυηιτθςθ για τθ ςθμαςία τθσ 
εξάςκθςθσ και του κακοριςμοφ ατομικϊν 
ςτόχων ςτθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ. 

 Ακολουκοφν τισ αρχζσ κακοριςμοφ ςτόχων. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 3- Γνώςη και ανάπτυξη ενόσ επιπέδου φυςικήσ κατάςταςησ για την υγεία. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΑ 

ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν 
υλοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 
Γνϊςθ τθσ δομισ 
και τθσ 
λειτουργίασ του 
ςϊματοσ. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ Δϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 

 Τοποκετοφν ςτο χϊρο άςκθςθσ αφίςεσ που 
περιγράφουν τουσ μφεσ του ςϊματοσ. 

 
 
 
 

 Εξθγοφν ςτα παιδιά ότι ζνασ πρακτικόσ τρόποσ 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να αναγνωρίηουν τουσ 
κφριουσ μφεσ του ςϊματοσ. 

Εκτελοφν διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. 
άλματα, κάμψεισ, κοιλιακοφσ, ραχιαίουσ κά) και 
αναγνωρίηουν τουσ μυσ που αςκοφνται ςε κάκε 
δραςτθριότθτα. 
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Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να υπολογίηουν τθ 
μζγιςτθ και τθν καρδιακι ςυχνότθτα ςτθν 
«ιδανικι ηϊνθ» και να μετροφν τον καρδιακό 
παλμό ςε δφο ςθμεία του ςϊματοσ (πριν, κατά 
τθ διάρκεια και μετά το τζλοσ τθσ φυςικισ 
δραςτθριότθτασ). Να παρουςιάηουν 
ανεπτυγμζνα πρότυπα, κατά τθν εκτζλεςθ 
δραςτθριοτιτων διάρκειασ 20 λεπτϊν, που 
διατθροφν τθν καρδιακι ςυχνότθτα ςτο 60%-
85% τθσ μζγιςτθσ, κακϊσ και δραςτθριοτιτων 
που αυξάνουν το εφροσ κίνθςθσ και τθ μυϊκι 
δφναμθ/αντοχι. 

Επιλζγουν 4-5 αςκιςεισ-ςτακμοφσ και 
αςκοφνται ςτθν «ιδανικι ηϊνθ». Μετροφν και 
καταγράφουν τον καρδιακό παλμό: θρεμίασ, 
κατά τθ διάρκεια και ςτο τζλοσ τθσ άςκθςθσ. 

 

για να καταλάβουν το 100%  τθσ προςπάκειάσ 
τουσ είναι να νιϊκουν εξουκενωμζνα ςτο τζλοσ 
των αςκιςεων: το 60%-85% τθσ προςπάκειασ 
είναι να νιϊκουν κοφραςθ, αλλά να μποροφν να 
ςυνεχίςουν τθν άςκθςθ για λίγο ακόμθ ι και να 
προχωριςουν ςε άλλθ δραςτθριότθτα και το 
ελάχιςτο ποςοςτό προςπάκειασ, όταν νιϊκουν 
ςαν να μθν ζκαναν τίποτα. 

Στόχοσ 2: 
Γνϊςθ των 
ςτοιχείων τθσ 
φυςικισ 
κατάςταςθσ που 
προάγουν τθν 
υγεία και του 
τρόπου 
ανάπτυξισ τουσ. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να διαχωρίηουν τθ 
μυϊκι δφναμθ από τθ μυϊκι αντοχι, να 
περιγράφουν πϊσ αναπτφςςεται θ κάκε μία 
μζςω τθσ άςκθςθσ και να αναγνωρίηουν τθν 
επίδραςθ τθσ «υπερφόρτωςθσ» ςε αυτζσ. Να 
περιγράφουν πϊσ διατθρείται και πϊσ 
βελτιϊνεται θ ευλυγιςία. 

Εξαςκοφνται με μεγαλφτερο βάροσ και 
λιγότερεσ επαναλιψεισ, για τθν αφξθςθ τθσ 
μυϊκισ δφναμθσ και με λιγότερο βάροσ και 
περιςςότερεσ επαναλιψεισ, για τθ βελτίωςθ τθσ 
μυϊκισ αντοχισ. 

 Εξθγοφν τθν αρχι τθσ υπερφόρτωςθσ (ζνταςθ, 
διάρκεια, ςυχνότθτα άςκθςθσ) και κζτουν 
ςχετικζσ ερωτιςεισ ςτα παιδιά. 

 
 
 

 Δθμιουργοφν ςτακμοφσ εργαςίασ. Σε κάκε 
ςτακμό αναρτοφν καρτζλα με το ςκοπό τθσ 
άςκθςθσ (π.χ. δφναμθ χεριϊν, αντοχι ποδιϊν 
κά). Τα παιδιά επιλζγουν από κατάλογο 
δραςτθριοτιτων και εκτελοφν τισ αςκιςεισ. 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να εξθγοφν ζννοιεσ 
που ςχετίηονται με τθν καρδιαγγειακι αντοχι, 
τθ μυϊκι δφναμθ/αντοχι και τθν ευλυγιςία και 
να εκτελοφν με ανεπτυγμζνα πρότυπα. 

Αυξάνουν τθν ζνταςθ τθσ δραςτθριότθτασ, 
προκειμζνου να επιτευχκεί θ ιδανικι καρδιακι 
ςυχνότθτα. 

Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να διαχωρίηουν τθ 
μυϊκι δφναμθ από τθ μυϊκι αντοχι και τθν 
αερόβια από τθν αναερόβια ικανότθτα και να 
γνωρίηουν τουσ τρεισ παράγοντεσ για τθν 
επίτευξθ τθσ «υπερφόρτωςθσ». 

Αςκοφνται ςε ςτακμοφσ εργαςίασ (κυκλικι 
άςκθςθ ι κυκλικι προπόνθςθ), με διαφορετικζσ 
δραςτθριότθτεσ (π.χ. κάμψεισ-τάςεισ αγκϊνων, 
ζλξεισ, κοιλιακοί, κακίςματα με πλάτθ ςτον 
τοίχο, ραχιαίοι, ανζβαςμα ςε ςκαλοπάτια, 
ςχοινάκι κά) και ςτθ ςυνζχεια, περιγράφουν τι 
βελτιϊνεται ςε κάκε ςτακμό. 

ΑΔΑ: 45Ο09-ΙΘΖ



 

 

Στόχοσ 3 
(ιςχφει για τθ 
Δϋτάξθ): Γνϊςθ 
των 
δραςτθριοτιτων 
που βελτιϊνουν 
τθ ςχετικι με τθν 
υγεία ΦΚ, αλλά 
και του τρόπου 
εκτζλεςισ τουσ. 

Επιδίωξθ 1: Να γνωρίηουν και να 
αναφζρουν τρία προςωπικά οφζλθ από τθ 
ςυμμετοχι ςτθ φυςικι δραςτθριότθτα και τα 
ςθμαντικά ςθμεία ςτθν εκτζλεςθ των 
δραςτθριοτιτων, για τθν ανάπτυξθ τθσ ΦΚ για 
υγεία. 

Ραρουςιάηουν παιχνίδια ι δραςτθριότθτεσ 
που εκφράηουν το δραςτιριο τρόπο ηωισ και τα 
αποτελζςματα από τθ ςυμμετοχι ι το αντίκετο. 

 Συηθτοφν για τα οφζλθ από τθ ςυμμετοχι ςτθ 
ΦΚ. 

 

Στόχοσ 4: 
Απόκτθςθ 
ςτοιχείων 
φυςικισ 
κατάςταςθσ που 
προάγουν τθν 
υγεία. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να ζχουν 
ικανοποιθτικά επίπεδα καρδιαγγειακισ 
αντοχισ, μυϊκισ δφναμθσ/αντοχισ, ευλυγιςίασ.  

Επιδίωξθ 2 (Δϋ τάξθ): Να επιλζγουν και να 
ςυμμετζχουν τακτικά ςε δφο διαφορετικζσ 
δραςτθριότθτεσ, για τθ βελτίωςθ δφο 
διαφορετικϊν ςτοιχείων τθσ ΦΚ για υγεία. 

Ολοκλθρϊνουν απόςταςθ 1.500 μ. με 
τρζξιμο και ενδιάμεςα βάδιςμα, ζχοντασ 
ςτακερό ρυκμό, ςε χρονικό διάςτθμα ανάλογο 
τθσ θλικίασ τουσ. 

Τρζχουν και ενδιάμεςα περπατοφν 
απόςταςθ 1200μ. (για παιδιά θλικίασ 10-11 
ετϊν). Το ςκορ είναι ο χρόνοσ (ςε λεπτά και 
δευτερόλεπτα) κάλυψθσ τθσ απόςταςθσ. 

Διατθροφν Ατομικι Καρτζλα Απόδοςθσ με 
ατομικζσ επιδόςεισ τθσ καρδιαγγειακισ αντοχισ, 
τθσ μυϊκισ δφναμθσ και αντοχισ και τθσ 
ευλυγιςίασ. 

 Ραροτρφνουν τα παιδιά να βοθκιςουν ςτθ 
διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ για τθ 
διεξαγωγι των τεςτ ΦΚ αλλά και ςτθν 
αξιολόγθςθ των ςυμμακθτϊν τουσ. 

 Τονίηουν ότι ο ςτόχοσ είναι θ ατομικι βελτίωςθ. 
 
 
 
 

 
 
 

 Κζτουν ερωτιςεισ για τα οφζλθ τθσ φυςικισ 
δραςτθριότθτασ (διατιρθςθ τθσ υγείασ, 
διαςκζδαςθ, ικανότθτα να εκτελείται φυςικι 
εργαςία, όχι ςυνεχισ κοφραςθ, κετικι αυτό-
εικόνα, αυξθμζνθ ενζργεια για μάκθςθ, 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να ολοκλθρϊνουν 
απόςταςθ 1500 μ. με τρζξιμο (και βάδιςμα 
ενδιάμεςα), ςε χρονικό διάςτθμα ανάλογο τθσ 
θλικίασ τουσ. 

Τρζχουν ςε διαδρομι που ζχει 
δθμιουργθκεί ανάλογα με το χϊρο που διακζτει 
το ςχολείο,  καλφπτοντασ ςυνεχόμενα ι 
διαλειμματικά αποςτάςεισ από 100 ωσ 300 
μζτρα. 
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Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να γνωρίηουν ποιεσ 
δραςτθριότθτεσ αναπτφςςουν τθ ΦΚ για υγεία 
και τθ κετικι επίδραςθ τθσ φυςικισ 
δραςτθριότθτασ και τθσ προκζρμανςθσ-
αποκεραπείασ ςτθν ανάπτυξι τθσ. 

Επιδίωξθ 2 (ΣΤϋ τάξθ): Να αναγνωρίηουν τισ 
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ υποκινθτικότθτασ 
ςτθν ΦΚ για υγεία. Να γνωρίηουν καταςτάςεισ 
και δραςτθριότθτεσ που εγκυμονοφν 
τραυματιςμοφσ, αλλά και πϊσ να 
ςυμπεριφζρονται – προςφζρουν πρϊτεσ 
βοικειεσ ςε περιπτϊςεισ τραυματιςμϊν κατά τθ 
φυςικι δραςτθριότθτα (π.χ. ς’ ζνα διάςτρεμμα). 

Δθμιουργοφν ι/και επιλζγουν 
δραςτθριότθτεσ προκζρμανςθσ και 
αναλαμβάνουν τθ διεξαγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
φάςθσ του προγράμματοσ (π.χ. αργό τρζξιμο ι 
παιχνίδι με μπάλα, διατάςεισ, παιχνίδια 
προκζρμανςθσ). 

Επιλζγουν από κατάλογο και εκτελοφν 
δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςουν 
ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία ΦΚ για υγεία.  

παράταςθ του προςδόκιμου ηωισ). 

Στόχοσ 5: 
Κακοριςμόσ 
ςτόχων και 
αξιολόγθςθ τθσ 
ΦΚ που προάγει 
τθν υγεία. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να κακορίηουν 
προςωπικοφσ ςτόχουσ για τθ βελτίωςθ των 
παραμζτρων τθσ ΦΚ για υγεία και να 
ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ αξιολόγθςισ τουσ. 

Δθμιουργοφν Ατομικό Φυλλάδιο Στόχων για τα 
ςτοιχεία τθσ ΦΚ για υγεία. Αςκοφνται πάνω ςε 
αυτό, καταγράφοντασ τισ επιδόςεισ τουσ, τισ 
οποίεσ χρθςιμοποιοφν για να κζςουν 
καινοφργιουσ, ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ. 

 Χρθςιμοποιοφν αςκθςιολόγιο γνωςτό ςτα παιδιά. 
 Βοθκοφν τα παιδιά να κζςουν ςυγκεκριμζνουσ  

ςτόχουσ (π.χ. βελτίωςθ 10% ςτουσ ραχιαίουσ). 
 
 
 
 
 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να κζςουν προςωπικοφσ 
ςτόχουσ απόδοςθσ. 

 Ελζγχουν τακτικά τον Ατομικό Φάκελο Μακθτι 
(portfolio) και ςχολιάηουν το περιεχόμενο ςε 
ςυνεργαςία με τον ίδιο το μακθτι. 

 
 
 

 Αφινουν τα παιδιά να αςκθκοφν μόνα τουσ. 
Επεμβαίνουν μόνο όταν κρίνουν πωσ είναι 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να κατανοοφν και να 
εξθγοφν τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν 
επίτευξθ των ςτόχων για υγεία και να 
κακορίηουν μακροπρόκεςμουσ ατομικοφσ 
ςτόχουσ, ςε εκείνα τα ςτοιχεία ΦΚ για υγεία που 
διαγνϊςτθκαν αδυναμίεσ. 

Επιδίωξθ 2 (Εϋ τάξθ): Να ςχεδιάηουν ζνα 
απλό προςωπικό πρόγραμμα ΦΚ για υγεία και 
να ςυμμετζχουν ςε τυπικι αξιολόγθςι τθσ. 

Ολοκλθρϊνουν κυκλικά τισ ακόλουκεσ 
δραςτθριότθτεσ: α) τρζξιμο καλφπτοντασ 
απόςταςθ τουλάχιςτον 600 μ., β) 3 ςετ 
κοιλιακϊν και ραχιαίων, γ) 3 ςετ κάμψεων-
τάςεων αγκϊνων, διατάςεισ από εδραία κζςθ, 
διατάςεισ ςε ηευγάρια εξάςκθςθσ, δ) ςτάςθ 
πελαργοφ (ιςορροπία), με ςυγκεκριμζνθ 
διάρκεια εξάςκθςθσ και διαλείμματοσ.  

Καταγράφουν τισ επιδόςεισ τουσ ςτθν 
Ατομικι Καρτζλα Απόδοςθσ (π.χ. το ςκορ-χρόνο 
διζλευςθσ τθσ διαδρομισ) και οριοκετοφν (με 
τθ βοικεια του διδάςκοντα) το ςτόχο που 
πρζπει να πετφχουν ςτθν επόμενθ προςπάκεια. 
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Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να αςκοφνται 
ανεξάρτθτα, με ελάχιςτθ επίβλεψθ, να 
προςπακοφν να πετφχουν ςτόχουσ και να 
ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ 
τθσ ΦΚ που προάγουν τθν υγεία. 

Αξιολογοφν και αξιολογοφνται ςε δυο τεςτ 
ΦΚ για υγεία και καταγράφουν τισ επιδόςεισ 
τουσ. 

απαραίτθτο. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 4- Απόκτηςη θετικήσ εμπειρίασ από τη φυςική δραςτηριότητα και ανάπτυξη τησ 
αυτοέκφραςησ και τησ κοινωνικότητασ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΑ 

ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν 
υλοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 
Συμμετοχι ςτθ 
φυςικι 
δραςτθριότθτα 
εντόσ και εκτόσ 
ςχολικοφ 
περιβάλλοντοσ 
για τθν επίτευξθ 
ςτόχων. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να ςυμμετζχουν ςε 
όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ εντόσ ςχολείου και ςε 
επιλεγμζνεσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ ςχολείου, 
για να βελτιϊςουν τθν κινθτικι τουσ απόδοςθ 
και να πετφχουν προςωπικοφσ ςτόχουσ ΦΚ για 
υγεία. 

Μακαίνουν τισ ςυνζπειεσ τθσ άςκθςθσ ςτον 
οργανιςμό (π.χ. ςτουσ καρδιακοφσ ςφυγμοφσ 
και τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ). 

 Χρθςιμοποιοφν τθν κυκλικι εξάςκθςθ και 
ςυηθτοφν με τα παιδιά για τισ προςαρμογζσ του 
οργανιςμοφ τουσ ςτισ αςκιςεισ. 

 Ραρζχουν ανατροφοδότθςθ που αναφζρεται ςτισ 
προςαρμογζσ του οργανιςμοφ και όχι ςτθν άρτια 
από τεχνικισ πλευράσ εκτζλεςθ των αςκιςεων. 

 Αποκτοφν ςαφι εικόνα για τισ ικανότθτεσ των 
παιδιϊν, εφαρμόηοντασ ανάλογεσ δοκιμαςίεσ. 

 
 Δθμιουργοφν ςτακμοφσ άςκθςθσ με διαφορετικά 

είδθ δραςτθριοτιτων. 
 Συηθτοφν για τθ φυςικι δραςτθριότθτα, τονίηουν 

τθ ςθμαςία του δραςτιριου τρόπου ηωισ και τα 
οφζλθ από τθ ςυμμετοχι ςτθ φυςικι 
δραςτθριότθτα, το ρόλο τθσ ςτθν ψυχικι- 
ςωματικι υγεία και τθν ακαδθμαϊκι απόδοςθσ, 
κακϊσ και τθ ςθμαςία του δια βίου δραςτιριου 
τρόπου ηωισ. 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να ςυμμετζχουν ςε 
όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ εντόσ ςχολείου και ςε 
επιλεγμζνεσ δραςτθριότθτεσ εκτόσ ςχολείου, 
κάποιεσ από τισ οποίεσ είναι ςχεδιαςμζνεσ για 
τθ βελτίωςθ των αδυναμιϊν τουσ. 

Αξιολογοφνται ςτθν ταχφτθτα, δφναμθ κάτω 
άκρων και δφναμθ άνω άκρων. 

Ρροτείνουν δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ κα 
βελτιϊςουν τισ αδυναμίεσ τουσ. 

Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να ςυμμετζχουν ςε 
αυτοεπιλεγμζνεσ δραςτθριότθτεσ για τθ 
βελτίωςθ τθσ αερόβιασ ικανότθτασ και μυϊκισ 
δφναμθσ, εντόσ και εκτόσ ςχολείου, ανάλογα με 
τα ενδιαφζροντά τουσ και να ξεχωρίηουν 
εκείνεσ που τα ευχαριςτοφν και κα τα 
οδθγιςουν ςτθ δια βίου ςυμμετοχι. 

Συμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ για τθν 
ανάπτυξθ τθσ αερόβιασ ικανότθτασ, τθσ μυϊκισ 
ενδυνάμωςθσ, τθσ ευλυγιςίασ ι τθσ 
επιδεξιότθτασ (π.χ. ςε χοροφσ, ακλιματα, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια κά), τισ οποίεσ ζχουν 
επιλζξει. 
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Στόχοσ 2: 
Ανάπτυξθ 
δθμιουργικότθτασ 
και αυτό-
ζκφραςθσ. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να δθμιουργοφν (με 
τθ βοικεια του διδάςκοντα) κινθτικζσ ρουτίνεσ 
(με ι χωρίσ μουςικι) και χορογραφίεσ και να 
τισ παρουςιάηουν ςτουσ ςυμμακθτζσ.  

Δθμιουργοφν και παρουςιάηουν τθ δικι τουσ 
ςειρά κινιςεων, όπωσ αςκιςεισ γυμναςτικισ 
(π.χ. ιςορροπίεσ, βθματιςμοφσ, άλματα, ςτροφζσ 
κά) και δεξιότθτεσ τθσ ενόργανθσ που ιδθ 
γνωρίηουν. 

 Ενθμερϊνουν τα παιδιά για τθ ςθμαςία του 
ρυκμοφ ςτθν αποτελεςματικι εφαρμογι των 
κινθτικϊν ρουτινϊν και των ακλθτικϊν 
δεξιοτιτων. 

 Χρθςιμοποιοφν ςφγχρονθ μουςικι τθσ αρεςκείασ 
των παιδιϊν. 

 Ενκαρρφνουν και προωκοφν τθ ςυμμετοχι και 
των δφο φφλων ςτισ δραςτθριότθτεσ. 

 Κατευκφνουν τα παιδιά ςτθ δθμιουργία 
κινθτικϊν ρουτινϊν, με ζμφαςθ ςτισ 
γυμναςτικζσ αςκιςεισ και όχι μόνο ςτο χορό. 
Ραράλλθλα, όμωσ, τονίηουν όμωσ τθ ςθμαςία 
του ρυκμοφ. 

 
 Συηθτοφν με τα παιδιά για τθν ζκφραςθ μζςα 

από τθν κίνθςθ  (π.χ. ςυναίςκθμα, δφναμθ, 
ρυκμό, χϊρο, ροι, ςχιμα κά).  

 Ραροτρφνουν τθ χριςθ διαφορετικϊν μζςων 
παρουςίαςθσ, όπωσ δθμιουργικό χορό, 
παραδοςιακό χορό, ρυκμικι, μιμθτικό παιχνίδι 
κά. 

 Συμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ. 
 Δίνουν χρόνο ςτα παιδιά να εξαςκθκοφν. 
 Χρθςιμοποιοφν ελκυςτικι μουςικι. 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να χρθςιμοποιοφν 
τθν κίνθςθ ωσ μζςο ζκφραςθσ και 
δθμιουργικότθτασ και να αναπτφςςουν 
εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ, για τθ 
ςυμμετοχι ςε φυςικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Εργάηονται ςε ομάδεσ και παρουςιάηουν 
κινθτικά ζνα ςτοιχείο του ανεμοςτρόβιλου (ο 
άνεμοσ μπορεί να εκφραςτεί με τρζξιμο και 
αλλαγζσ κατεφκυνςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ  
διαδρομι, κακοριςμζνθ από κϊνουσ, θ βροχι με 
τρζξιμο ςτισ μφτεσ, τα ςφννεφα με αςκιςεισ με 
ςτεφάνια, οι κεραυνοί με το πζταγμα κορυνϊν, 
οι αςτραπζσ με το πζταγμα φρίςμπι και το 
χαλάηι με γριγορο και δυνατό επί τόπου 
τρζξιμο). 

Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ):  Να παρακολουκοφν 
τισ δθμιουργικζσ κινθτικζσ ρουτίνεσ που 
εκτελοφνται από ζναν πιο ζμπειρο και να 
ςυηθτοφν με τουσ ςυμμακθτζσ, για τθν 
ζκφραςθ μζςω τθσ κίνθςθσ. 

Επιδίωξθ 2 (ΣΤϋ τάξθ): Να επιλζγουν ζνα 
μζςο που τουσ βοθκά να αυξιςουν τθν 
παρακίνθςθ και τθν ευχαρίςτθςθ κατά τθν 
εξάςκθςθ. 

Επιδίωξθ 3 (ΣΤϋ τάξθ): Να ςχεδιάηουν και 
να εκτελοφν (ατομικά ι ςε ςυνεργαςία) 
ρουτίνεσ κινθτικϊν δεξιοτιτων με μουςικι ι 
άλλα κατάλλθλα μζςα, κάποιεσ από τισ οποίεσ 
βαςίηονται ςε ζνα κζμα. 

Δθμιουργοφν μικρζσ κινθτικζσ ρουτίνεσ και 
τισ παρουςιάηουν. Ραρουςιάηουν και 
αναφζρουν τισ δεξιότθτεσ που χρθςιμοποίθςαν 
κακϊσ  και τα ςτοιχεία που πιςτεφουν πωσ 
εκφράςτθκαν μζςα από τθν κίνθςθ. 

Επιλζγουν το μζςο (π.χ. ζλξθ βάρουσ – ι 
ςυνοδεία μουςικισ) που τουσ ευχαριςτεί 
περιςςότερο για να αςκθκοφν ςτθ 
δφναμθ/αντοχι χεριϊν, ποδιϊν, κοιλιακϊν και 
ςτθν καρδιαγγειακι αντοχι. 

Σχεδιάηουν ατομικά ι ςε ςυνεργαςία μία 
ρουτίνα (π.χ. βιματα χορογραφίασ για πατινάη ι 
αερόμπικ κά) και εκτελοφν με  μουςικι. 
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Στόχοσ 3: 
Αφξθςθ του 
επιπζδου 
δυςκολίασ κατά 
τθν εξάςκθςθ 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να αποδζχονται τθν 
άςκθςθ ςε δυςκολότερεσ ςυνκικεσ, τθν 
ανατροφοδότθςθ του διδάςκοντα και των 
ςυμμακθτϊν και να προςπακοφν να 
βελτιϊςουν το επίπεδό τουσ. 

Εκτελοφν ςε ηευγάρια πάςα ςτικουσ ςτο 
μπάςκετ, αυξάνοντασ ςταδιακά τθν απόςταςθ ι 
προςκζτοντασ κίνθςθ, ενϊ ζνασ τρίτοσ μακθτισ 
(ο παρατθρθτισ/βοθκόσ) ελζγχει τθν εκτζλεςθ 
και παρζχει ανατροφοδότθςθ (από κάρτεσ με τα 
ςθμαντικά ςθμείων των δραςτθριοτιτων). 

 Ραρζχουν ανατροφοδότθςθ, ςχετικι με τθν 
επικοινωνία (ενκάρρυνςθ προςπάκειασ, κετικι 
προςζγγιςθ) μεταξφ αςκοφμενου και 
παρατθρθτι. 

 
 Εφαρμόηουν το ςτιλ του αυτοελζγχου και τθσ 

διαφοροποίθςθσ του βακμοφ δυςκολίασ, κατά 
τθν εξάςκθςθ. 

 Διαμορφϊνουν κατάλλθλα τα επίπεδα δυςκολίασ 
των δραςτθριοτιτων, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
εμπειρία επιτυχίασ για όλα τα παιδιά. 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να επιλζγουν 
κατάλλθλεσ αςκιςεισ με αυξανόμενο βακμό 
δυςκολίασ, βάςει τθσ προόδου τουσ και των 
εμπειριϊν επιτυχίασ που αποκτοφν. 

Εξαςκοφνται ςτο ςουτ ςτθ χειροςφαίριςθ: 
διαφοροποιείται θ απόςταςθ, θ παρουςία (ι μθ) 
τερματοφφλακα, το μζγεκοσ τθσ εςτίασ. Τα 
παιδιά εκτελοφν ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ. 
Επιλζγουν αςκιςεισ ανάλογα  με τισ επιδόςεισ 
τουσ, τισ οποίεσ εκτελοφν ςτο επόμενο μάκθμα. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ ΣΤϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 

Στόχοσ 4:. 
Απόλαυςθ από τθ 
ςυμμετοχι ςε 
φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ, 
ανεξάρτθτα από 
το αποτζλεςμα. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να απολαμβάνουν το 
ρόλο του κεατι ςε διάφορεσ εκδθλϊςεισ 
φυςικισ δραςτθριότθτασ/ςπρο/ακλοπαιδιϊν. 

Ραρακολουκοφν βίντεο με μεγάλεσ ςτιγμζσ 
του ςφγχρονου ακλθτιςμοφ και τισ αντίςτοιχεσ 
αντιδράςεισ των κεατϊν ςε αυτζσ.  

Αναλαμβάνουν ρόλουσ ακλθτι, αγωνοδίκθ 
και κεατι ςτα αγωνίςματα του κλαςικοφ 
ακλθτιςμοφ. 

 Συηθτοφν με τα παιδιά, ςχετικά με αποδεκτοφσ 
τρόπουσ αντιδράςεων των φιλάκλων ςτουσ 
αγϊνεσ και τισ ςυνζπειεσ των αντιδράςεων 
αυτϊν. 

 Δθμιουργοφν οι ίδιοι ι ανακζτουν ςτα παιδιά το 
ςχεδιαςμό Κανόνων Φίλακλθσ Συμπεριφοράσ, οι 
οποίεσ αναρτϊνται ςτο χϊρο άκλθςθσ. 

 Τονίηουν τθ ςθμαςία τθσ ςυμμετοχισ. 
 Απονζμουν μετάλλια για προςπάκεια και 

απόδοςθ. 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να απολαμβάνουν το 
ςυναγωνιςμό ανεξάρτθτα από το αποτζλεςμα, 
να αποδζχονται τθ νίκθ με ταπεινότθτα, να 
επαινοφν τουσ αντιπάλουσ για τθν απόδοςι 
τουσ και να αναγνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ τθσ 
θττθμζνθσ ομάδασ. 

Διοργανϊνουν πρωτάκλθμα 
τάξθσ/τμιματοσ, αναλαμβάνοντασ ρόλουσ: 
κριτϊν, ςθμειωτϊν. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ ΣΤϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 

Στόχοσ 5: 
Συμμετοχι ςε 
ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να ςυμμετζχουν με 
ευχαρίςτθςθ ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο 
φυςικό περιβάλλον με φίλουσ/ςυμμακθτζσ. 

Συμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ 
προςανατολιςμοφ και ενθμερϊνονται για τθ 
χριςθ/ανάγνωςθ των χαρτϊν, τθ χριςθ τθσ 
πυξίδασ και τα ςθμεία του ορίηοντα ςτο χάρτθ. 

 Ρροτιμοφν περιοχζσ για τθ δραςτθριότθτα 
προςανατολιςμοφ, οι οποίεσ να μθν είναι 
ιδιαίτερα γνωςτζσ τα παιδιά. 

 Ενκαρρφνουν τθ ςυνεργαςία.  
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Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να δθμιουργοφν και 
να μετζχουν με τθν παρζα τουσ ςε «παιχνίδια» 
τθσ γειτονιάσ ι του ςχολείου (π.χ. 
ποδοςφαίρου, μπάςκετ, ςτίβου, κολφμβθςθσ, 
χορϊν κά), προάγοντασ τθ ςυνεργαςία. 

Συμμετζχουν ςε παιχνίδια με 
διαμορφωμζνουσ κανονιςμοφσ (χωρίσ ι με μόνο 
μία ντρίμπλα). 

 
 Συηθτοφν με τα παιδιά το λόγο διαφοροποίθςθσ 

των κανονιςμϊν. 
 Κζτουν ερωτιςεισ ςτα παιδιά, όπωσ: «Ρότε 

ςυμμετζχουν περιςςότεροι ςτθ δθμιουργία μιασ 
φάςθσ, όταν επιτρζπεται θ ντρίμπλα ι όταν 
απαγορεφεται;». 

 Δθμιουργοφν πρωτότυπα ςενάρια 
δραςτθριοτιτων. 

 Συηθτοφν για τθ ςθμαντικότθτα τθσ ςυνεργαςίασ 
ςτθν επίτευξθ ομαδικϊν ςτόχων. 

Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ):  Να ςυμμετζχουν ςε 
πρωτότυπεσ και ςυναγωνιςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν εξάςκθςθσ και του τελικοφ 
αποτελζςματοσ. 

Αναφζρουν ςτρατθγικζσ που κα 
χρθςιμοποιιςουν για τθν επίτευξθ ομαδικϊν 
ςτόχων ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ  και τισ 
εκτελοφν ςφμφωνα με το ςενάριο που δίνεται 
από το διδάςκοντα: π.χ. «κακορίςτε με ποιο 
τρόπο κα διαςχίςετε το ποτάμι, ζχοντασ ςτθ 
διάκεςι ςασ μόνο δφο ςχεδίεσ». Συηθτοφν για 
τθν αποτελεςματικότθτα των ςτρατθγικϊν που 
χρθςιμοποίθςαν. 

 

ΕΝΟΤΘΤΑ: Σκοπόσ 5- Κατανόθςθ και ςεβαςμόσ τθσ διαφορετικότθτασ των ατόμων και ςυνεργαςία με όλουσ. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΑ 

ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται 
όταν για παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν 
υλοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 
Σεβαςμόσ ςτισ 
ατομικζσ 
διαφορζσ. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να καταλαβαίνουν ότι 
όλοι πρζπει να ςυμμετζχουν ςτισ φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ, να παρζχουν κετικι 
ανατροφοδότθςθ ςε όλα τα μζλθ μιασ μικρισ 
ομάδασ και να επαινοφν τθν επιτυχθμζνθ 
ολοκλιρωςθ μιασ προςπάκειασ. 

Χωριςμζνα ςε ομάδεσ, παίηουν ομαδικά 
παιχνίδια-ακλοπαιδιζσ, όπου αξιολογοφνται θ 
ομαδικότθτα και θ ςυνεργαςία [π.χ. το ςκορ 
ςθμειϊνεται ωσ εξισ: για κάκε επιτυχθμζνθ 
προςπάκεια (γκολ) ςτθν οποία ςυμμετζχουν 
όλοι οι παίκτεσ, ςθμειϊνονται οι μζγιςτοι 
βακμοί κά+. Θ καταγραφι ςε καρτζλεσ γίνεται 
από μία ομάδα παιδιϊν. Οι ρόλοι των ομάδων 
εναλλάςςονται. 

 Τονίηουν ςυχνά τθ ςθμαςία ςυμμετοχισ όλων και 
τισ ςυνζπειεσ τθσ ςτισ κοινωνικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

 Ραρζχουν κετικι ανατροφοδότθςθ ςε όλα τα 
παιδιά και ειδικά ςε όςα αναπτφςςουν 
επιτυχθμζνθ ςυνεργαςία. 
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Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να δζχονται και να 
ςζβονται το επίπεδο επιδεξιότθτασ, το εκνικό, 
πολιτιςμικό υπόβακρο κά των 
ςυμμακθτϊν/ςυνακλθτϊν. 

Χωριςμζνα ςε ομάδεσ ςυναγωνίηονται 
μεταξφ τουσ ςε μίνι πρωτακλιματα (π.χ. 
ποδοςφαίρου), κατανζμοντασ τουσ λιγότερο 
ικανοφσ μακθτζσ ςε διαφορετικζσ ομάδεσ. Οι 
κανονιςμοί τροποποιοφνται, ζτςι ϊςτε να 
επιβραβεφεται θ ςυνεργαςία (π.χ. για να 
μετριςει ζνα τζρμα, πρζπει να ςυμμετζχουν ςτθ 
δθμιουργία τθσ φάςθσ όλοι οι παίκτεσ τθσ 
ομάδασ, για κάκε κετικι ενζργεια δίκαιου 
παιχνιδιοφ θ ομάδα λαμβάνει 1 πόντο κά).  

Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να ςζβονται τισ 
διαφορζσ μεταξφ των ατόμων και να 
ςυνεργάηονται μαηί τουσ, ανεξαρτιτωσ 
επιπζδου, φφλου, εκνικότθτασ κά εντόσ και 
εκτόσ του περιβάλλοντοσ άςκθςθσ. 

Δθμιουργοφν μόνα τουσ ομάδεσ και παίηουν 
παιχνίδι ποδοςφαίρου με κανόνεσ, «όρουσ», για 
να παίηουν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ. Κάκε ομάδα 
αποτελείται από αγόρια και κορίτςια, αλλά και 
άτομα διαφορετικοφ επιπζδου επιδεξιότθτασ 
ςτο άκλθμα.  

Στόχοσ 2: 
Αναγνϊριςθ τθσ 
διαφορετικισ 
προζλευςθσ των 
δραςτθριοτιτων. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να εξερευνοφν το 
εκνικό υπόβακρο διαφόρων χορϊν. 

 
Επιδίωξθ 2 (Δϋ τάξθ): Να εξερευνοφν 

δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια διαφορετικισ 
πολιτιςμικισ ι εκνικισ προζλευςθσ. 

Διακεματικά διερευνοφν τα κοινά ςθμεία 
μεταξφ εκνικϊν ι βαλκανικϊν παραδοςιακϊν 
χορϊν (μζςα από τθ μουςικι, τισ ενδυμαςίεσ κά) 

Εξαςκοφνται ςε παιγνιϊδθ μορφι του 
μπάντμιντον, ςε ηεφγθ, ςτο χϊρο του βόλεϊ ι ςε 
εξωτερικό χϊρο διαμορφωμζνο με τθ βοικεια 
ελαςτικϊν ςχοινιϊν, με ςκοπό τθν εξοικείωςθ 
με τθν αγωνιςτικι μορφι του ακλιματοσ. 

Μακαίνουν και εξαςκοφνται ςε ζνα 
παραδοςιακό χορό χωρίσ και ςτθ ςυνζχεια, με 
ςυνοδεία μουςικισ.  

Ραιδιά με καταγωγι από άλλεσ χϊρεσ 

 Ζχουν από πριν δρομολογιςει τθ διακεματικι 
προςζγγιςθ των χορϊν ςε ςυνεργαςία με το 
δάςκαλο τθσ τάξθσ, τον κακθγθτι μουςικι και 
των κακθγθτι των καλλιτεχνικϊν. 

 Ενθμερϊνουν τα παιδιά για τθν ιςτορία των 
ακλθμάτων και τουσ κανόνεσ τουσ, κακϊσ και 
τον τρόπο διεξαγωγισ των αγϊνων. 

 Συηθτοφν με τα παιδιά για τθ φιλοςοφία των 
ακλθμάτων (π.χ. του μπάντμιντον) και τισ 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ του με ςπορ 
μεγαλφτερθσ ζνταςθσ, ανατολικισ-δυτικισ 
προζλευςθσ κά. 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να αναγνωρίηουν τθν 
πικανι ιςτορικι και πολιτιςμικι ςθμαςία 
διαφόρων δραςτθριοτιτων και παιχνιδιϊν. 

Επιδίωξθ 2 (Εϋ τάξθ): Να αναγνωρίηουν τθν 
ιςτορικι και πολιτιςμικι ςθμαςία διαφόρων 
χορϊν. 
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Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να αναγνωρίηουν 
διαφορετικά είδθ δραςτθριότθτασ και τον 
τρόπο που αυτζσ επιτρζπουν τθ ςυμμετοχι ςε 
ομαδικό επίπεδο. 

Επιδίωξθ 2 (ΣΤϋ τάξθ): Να γνωρίηουν τθν 
πικανι ιςτορικι και πολιτιςμικι προζλευςθ 
διαφόρων χορϊν, παιχνιδιϊν και 
δραςτθριοτιτων, το ρόλο τουσ ςτθν κατανόθςθ 
πολιτιςμικϊν αξιϊν και να ςυμμετζχουν ςτισ 
παραπάνω φυςικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Επιδίωξθ 3 (ΣΤϋ τάξθ): Να ςχεδιάηουν και να 
παρουςιάηουν τισ παραπάνω δεξιότθτεσ με 
τρόπο ανάλογο τθσ προζλευςισ τουσ. 

παρουςιάηουν παραδοςιακοφσ χοροφσ του 
τόπου τουσ και βοθκοφν τουσ ςυμμακθτζσ τουσ 
να τουσ μάκουν και να εξαςκθκοφν. 

 Συνδζουν τθν ιςτορία, τον πολιτιςμό και τθν 
παράδοςθ τθσ χϊρασ προζλευςθσ με τισ 
αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ 
εξαςκοφνται ςτο μάκθμα.  

Στόχοσ 3: 
Συνεργαςία με 
όλουσ τουσ 
ςυμμακθτζσ. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να ςυνεργάηονται 
πρόκυμα με ςυμμακθτζσ χαμθλότερθσ 
ικανότθτασ, όταν αυτό τουσ ηθτείται, και να 
κζτουν ςτόχο που να μπορεί να επιτευχκεί και 
από όλουσ. Να δείχνουν αρετζσ και προςόντα 
θγεςίασ. 

Συμμετζχουν ςε αγϊνεσ ταχφτθτασ ηευγϊν, 
ςτουσ οποίουσ τρζχουν δρόμο ταχφτθτασ 30 μ. 
και ςθμειϊνεται θ απόδοςθ του κακενόσ. Το 
τελικό ςκορ κάκε ηεφγουσ αποτελείται από το 
μζςο όρο των χρόνων (απόδοςθ) των δφο 
ςυναςκουμζνων. 

 

 Επιβραβεφουν τα ηευγάρια-ομάδεσ που είχαν τθν 
καλφτερθ ςυνεργαςία.  

 Συμβουλεφουν τα παιδιά, τονίηοντασ τθν ανάγκθ 
όλων για ςυμμετοχι, τθ δυνατότθτα όλων να 
προςφζρουν ςτθν ομάδα (ανάλογα με το ρόλο 
που κα τουσ δοκεί), κακϊσ και τθ ςυμβολι τθσ 
ςυνεργαςίασ ςτθν επιτυχία. 

Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να γνωρίηουν τισ 
αδυναμίεσ των ςυμμακθτϊν, να τροποποιοφν 
ανάλογα ζνα παιχνίδι ι μία δραςτθριότθτα και 
να κζτουν ςτόχο που μποροφν να πετφχουν με 
κάποιο παιδί χαμθλότερθσ ικανότθτασ. 

Επιδίωξθ 2 (Εϋ τάξθ): Να ςυμμετζχουν με 
ςυμμακθτζσ και φίλουσ ςε αξιολόγθςθ 
κινθτικϊν προτφπων. 

Χωρίηονται τυχαία ςε μικτζσ ομάδεσ 
(αγόρια-κορίτςια), ςτισ οποίεσ ορίηεται ζνασ/μία 
μακθτισ/τρια ωσ αρχθγόσ. Κάκε αρχθγόσ 
διαλζγει μια χϊρα από διαφορετικι ιπειρο, τθσ 
οποίασ το όνομα δίνει ςτθν ομάδα του. Οι 
ομάδεσ ςυναγωνίηονται μεταξφ τουσ ςε ςειρά 
αγωνιςμάτων ςτίβου (π.χ. ςτο μπαλάκι, άλμα ςε 
μικοσ, ταχφτθτα 30 μ., δρόμο αντοχισ 1000 μ. 
κά). Κάκε παιδί αγωνίηεται ςε ζνα μόνο 
αγϊνιςμα. Τα παιδιά ςυηθτοφν και αποφαςίηουν 
ποιοσ/ποια κα αγωνιςτεί ςε ποιο άκλθμα. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ ΣΤϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 
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Στόχοσ 4: 
Συμμετοχι ςε 
τροποποιθμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ 
για τθν επίτευξθ 
τθσ επιτυχίασ. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να ςυμμετζχουν ςε 
παιχνίδι που ζχει τροποποιθκεί, ϊςτε να 
προκαλεί το ενδιαφζρον όλων των 
ςυμμετεχόντων και να διαςφαλίηουν τθν 
επιτυχία τθσ ομάδασ. 

Χωριςμζνα ςε ομάδεσ, βρίςκονται ςτισ 
μπαςκζτεσ και ςυναγωνίηονται ςτα ςουτ από 
απόςταςθ 2-3 μ. Το παιχνίδι ολοκλθρϊνεται 
μόλισ κάποια ομάδα ςυμπλθρϊςει 
ςυγκεκριμζνο και προεπιλεγμζνο αρικμό ςουτ. 

 Διαςφαλίηουν τθν παροχι του απαιτοφμενου 
χρόνου για τθν ολοκλιρωςθ των ςυνεργατικϊν 
δραςτθριοτιτων (π.χ. αφιερϊνοντασ δφο 
διδακτικζσ μονάδεσ ςε μία δραςτθριότθτα), όταν 
αυτό είναι απαραίτθτο. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ Εϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 

Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να παρουςιάηουν και 
να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ με 
τροποποιθμζνουσ κανόνεσ, δομζσ ι/και υλικό 
για τθν ίςθ ςυμμετοχι όλων.   

Χωριςμζνα ςε δφο ομάδεσ, ςυνεργάηονται 
για να δθμιουργιςουν ζνα παιχνίδι, ςτο οποίο 
κα χρθςιμοποιοφνται όλα τα κομμάτια από το 
διακζςιμο ακλθτικό υλικό και κα 
ςυμπεριλαμβάνει όλα τα παιδιά που πρόκειται 
να ςυμμετζχουν ςτο παιχνίδι. Κάκε ομάδα 
παρουςιάηει και εξθγεί τουσ κανόνεσ του 
παιχνιδιοφ τθσ ςε όλθ τθν τάξθ, υποδεικνφοντασ 
τρόπουσ για να ςυμμετζχουν όλοι οι παίχτεσ. Θ 
μία ομάδα εξαςκείται παίηοντασ το παιχνίδι που 
δθμιοφργθςε θ άλλθ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 6- Επίδειξη υπεύθυνησ αθλητικήσ και κοινωνικήσ ςυμπεριφοράσ ωσ αποτέλεςμα τησ 
ςυμμετοχήσ ςτη φυςική δραςτηριότητα. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
ΝΑ 

ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται όταν για 
παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν 
υλοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 
Αςφαλισ 
διεξαγωγι 
δραςτθριοτιτων. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν και να επιλζγουν  τα 
κατάλλθλα όργανα εξάςκθςθσ για 
τθν αςφαλι διεξαγωγι παιχνιδιϊν, 
ακλθμάτων και χορϊν ι/και τον 
κατάλλθλο ςυναςκοφμενο, για να 
αναπτφξουν αποτελεςματικά μία 
δεξιότθτα. Να ενκαρρφνουν  τουσ 
ςυμμακθτζσ ι τθν ομάδα τουσ να 
μοιραςτοφν τουλάχιςτον μία ιδζα 
και ζναν κατάλλθλο κανόνα, για 
τθν ανάπτυξθ μιασ κινθτικισ 
δραςτθριότθτασ που κα 
παρουςιάςουν. 

Επιδίωξθ 2 (Δϋ τάξθ): Να 
εφαρμόηουν κατάλλθλουσ κανόνεσ 
ςυμπεριφοράσ για τθν κίνθςθ, το 
χορό και τα παιχνίδια και να 
κινοφνται με αςφάλεια ςτο χϊρο 
του ςχολικοφ και εξωςχολικοφ 
περιβάλλοντοσ. 

Γνωρίηουν τουσ ςωςτοφσ τρόπουσ χριςθσ του εξοπλιςμοφ 
για τισ δεξιότθτεσ, δραςτθριότθτεσ, ακλιματα του μακιματοσ. 

Κινοφνται αποτελεςματικά και με αςφάλεια ανάμεςα 
ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ (π.χ. για να επανακτιςουν τον ζλεγχο 
μίασ μπάλασ, κατά τθ διάρκεια ενόσ ακλθτικοφ παιχνιδιοφ). 

 Επικεντρϊνουν τθ διδαςκαλία ςτθν αφομοίωςθ 
των κανόνων αςφαλοφσ εκτζλεςθσ των 
δραςτθριοτιτων. 

 Επιδιϊκουν θ ορκι εκτζλεςθ (ποςοτικά και 
ποιοτικά) μιασ δεξιότθτασ να είναι αποτζλεςμα 
εφαρμογισ των κανόνων και εκτζλεςθσ των 
προαςκιςεων. 

 Χρθςιμοποιοφν τθν κατάλλθλθ ορολογία, 
απευκυνόμενοι ςτα παιδιά, ςχετικά με τουσ 
κανονιςμοφσ των δραςτθριοτιτων. 

 Ρρομθκεφουν ςτα παιδιά πλθροφοριακό υλικό 
με τουσ κανόνεσ και τουσ κινδφνουσ που 
ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνεσ φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ και ςπορ. 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να ψάξουν ςε διάφορεσ 
βάςεισ πλθροφοριϊν και να εντοπίςουν αρχζσ 
και κανόνεσ αςφάλειασ για τθν αςφαλι 
ςυμμετοχι ςε διάφορεσ φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ και ςπορ, δθμιουργϊντασ 
παράλλθλα τα κατάλλθλα πρωτόκολλα 
ςυμμετοχισ. 
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Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να 
αναγνωρίηουν τουσ παράγοντεσ 
αςφάλειασ και να ακολουκοφν 
κανόνεσ για τθν αςφαλι 
ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ 
εντόσ και εκτόσ ςχολείου.   

Συμμετζχουν με αςφάλεια ςε δραςτθριότθτεσ τθσ  
κακθμερινότθτάσ τουσ, όπωσ ποδθλαςία, πατίνια, ςκζιτμπορντ 
κά. 

Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να 
γνωρίηουν και να τθροφν τουσ 
κανόνεσ/κανονιςμοφσ και να 
χρθςιμοποιοφν κατάλλθλα το 
χϊρο και τον ακλθτικό εξοπλιςμό 
για τθν αςφαλι διεξαγωγι των 
δραςτθριοτιτων.  

Γνωρίηουν τουσ κανόνεσ και τθν αντίςτοιχθ ορολογία τουσ 
και επιδεικνφουν επίγνωςθ των λακϊν και των λανκαςμζνων 
ενεργειϊν τουσ, ωσ προσ τθν αςφαλι διεξαγωγι των 
δραςτθριοτιτων.  

Στόχοσ 2: 
Επίδειξθ 
υπεφκυνθσ 
ακλθτικισ 
ςυμπεριφοράσ. 

Επιδίωξθ 1 (Δϋ τάξθ): Να 
παρατθροφν τθν εκτζλεςθ του 
ςυμμακθτι ι του φίλου τουσ και 
να τον βοθκοφν να τθ βελτιϊςει.  

Επιδίωξθ 2 (Δϋ τάξθ): Να μθν 
αντιδροφν άςχθμα ςτουσ 
διαιτθτζσ, τουσ ςυμμακθτζσ, ι 
τουσ αντιπάλουσ και να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για 
τθν επίλυςθ διαφωνιϊν. Να 
γνωρίηουν και να ενςωματϊνουν 
ικανοποιθτικά τα Ολυμπιακά 
Ιδεϊδθ ςτισ δραςτθριότθτζσ τουσ . 

Επιδίωξθ 3 (Δϋ τάξθ): Να 
δεςμεφονται ςτθ μάκθςθ μιασ 
νζασ δεξιότθτασ εκτόσ ςχολικοφ 
περιβάλλοντοσ και να 
ολοκλθρϊνουν ότι ζχουν αναλάβει 
ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο. 

Εξαςκοφνται, ςε ηευγάρια και ςε μικρζσ μπαςκζτεσ, ςτισ 
ελεφκερεσ βολζσ. Το ζνα παιδί ςουτάρει και το άλλο αξιολογεί 
και ςθμειϊνει ςε Καρτζλα Κριτθρίων  (εναλλάξ). (π.χ. 
καταγράφει πόςα από τα ςουτ που ζγιναν ςε προκακοριςμζνο 
χρόνο ιταν επιτυχθμζνα). 

 Για να ενιςχφςουν το ενδιαφζρον των παιδιϊν 
για εξάςκθςθ και ςυνεργαςία, μειϊνουν τισ 
ςυνκικεσ εκτζλεςθσ (π.χ. χρθςιμοποιοφν μίνι 
μπαςκζτεσ ι/και μειϊνουν τθν απόςταςθ τθσ 
ελεφκερθσ βολισ), αυξάνοντασ ζτςι τισ 
επιτυχθμζνεσ προςπάκειζσ τουσ. 

 Αξιολογοφν και οι ίδιοι τθν απόδοςθ των 
μακθτϊν, καταγράφοντασ τθν ςτισ καρτζλεσ 
(π.χ. αξιολογοφν ενδεικτικά ζνα δείγμα 5-6 
μακθτϊν). 

 Ρροςπακοφν να μθ διακόπτουν τθν εξάςκθςθ με 
παρατθριςεισ. Τονίηουν ότι οι αρχικζσ οδθγίεσ 
και οι γνϊςεισ των μακθτϊν είναι αρκετζσ για 
να γυμναςτοφν μόνοι τουσ.  

 Επιβραβεφει ατομικά και ομαδικά κάκε 
εκδιλωςθ ςυμπεριφοράσ που δείχνει ςεβαςμό 
και μεγαλοψυχία προσ τον αντίπαλο και τουσ 
κανόνεσ. 

 Δθμιουργεί ςε ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ 
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Επιδίωξθ 1 (Εϋ τάξθ): Να 
εξαςκοφνται ατομικά ι ομαδικά 
και να ολοκλθρϊνουν ςειρά 
δεξιοτιτων, ςε μικρό χρονικό 
διάςτθμα, κζτοντασ βαςικοφσ 
κανόνεσ και ςτόχουσ, με ελάχιςτθ 
επίβλεψθ του διδάςκοντα. Να 
ςταματοφν και να προτείνουν 
αλλαγζσ, για να διαςφαλίςουν τθν 
επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ τθσ 
δεξιότθτασ. 

Επιδίωξθ 2 (Εϋ τάξθ): Να 
βοθκοφν και να ςζβονται τθ 
διαιτθςία ςε 

μία δραςτθριότθτα (παιχνίδι ι 
ςπορ) τουσ ςυμμακθτζσ,  τουσ 
ςυνακλθτζσ και τουσ αντιπάλουσ. 
Να μθν επικροτοφν τθ βία και να 
μθν τθ χρθςιμοποιοφν. Να 
περιγράφουν τα Ολυμπιακά 
Ιδεϊδθ με αντίςτοιχα 
παραδείγματα και να τα 
ενςωματϊνουν ικανοποιθτικά ςτο 
περιβάλλον άςκθςθσ και 
ευρφτερα. 

Χωριςμζνα ςε ομάδεσ, εκτελοφν ςλάλομ ανάμεςα ςε 
κϊνουσ και ςτθ ςυνζχεια, επιςτρζφουν ςτθν αφετθρία. Τα 
παιδιά χρονομετροφνται και ωσ ςκορ, ορίηεται το άκροιςμα 
των χρόνων όλων των μελϊν κάκε ομάδασ. Θ άςκθςθ 
επαναλαμβάνεται, αφοφ προθγουμζνωσ τα παιδιά κζςουν 
ομαδικοφσ ςτόχουσ βελτίωςθσ. 

 
 
 
 
 
Ραρακολουκοφν αποςπάςματα από ακλθτικά γεγονότα 

και εντοπίηουν τισ αντιακλθτικζσ ςυμπεριφορζσ, ςυηθτοφν τισ 
αιτίεσ και προτείνουν τρόπουσ πρόλθψθσ και επίλυςθσ των 
διαφωνιϊν. 

 
Δθμιουργοφν πρωτόκολλα ακλθτικισ ςυμπεριφοράσ τα 

οποία ςυηθτοφν ςε κάκε περίπτωςθ καταςτρατιγθςθσ των 
κανόνων ι εκδιλωςθσ μθ αποδεκτισ ςυμπεριφοράσ. 

διδάςκοντεσ ςε επίπεδο ςχολείου μια ακλθτικι 
κουλτοφρα ςτθν οποία αναγνωρίηεται και 
επιβραβεφεται κάκε εκδιλωςθ που δείχνει 
ζμπρακτθ εφαρμογι των Ολυμπιακϊν Ιδεωδϊν 
και ςεβαςμό τθσ ανκρϊπινθσ υπόςταςθσ, τόςο 
ςτουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ όςο και ζξω από 
αυτοφσ. 
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Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να 
εξαςκοφνται για τθ βελτίωςθ τθσ 
κινθτικισ απόδοςθσ, τθσ κινθτικισ 
δθμιουργικότθτασ ι τθσ 
κατάςταςθσ τθσ υγείασ, χωρίσ 
υπενκφμιςθ. Να γνωρίηουν και να 
εφαρμόηουν ςτθν πράξθ 
δεξιότθτεσ επίλυςθσ διαφωνιϊν. 

Επιδίωξθ 2 (ΣΤϋ τάξθ): Να 
γνωρίηουν τουσ όρουσ «καλι 
ακλθτικι ςυμπεριφορά», «δίκαιο 
παιχνίδι», τθ ςχετικι ςθμαςία τθσ 
νίκθσ και τθσ ιττασ, τα Ολυμπιακά 
Ιδεϊδθ γενικότερα και να τα 
ενςωματϊνουν κατάλλθλα ςε 
περιβάλλοντα άςκθςθσ. Να 
ςζβονται και να δζχονται 
αναντίρρθτα τισ αποφάςεισ των 
διαιτθτϊν. 

Δθμιουργοφν ομάδεσ και παίηουν κάποιο άκλθμα, 
εφαρμόηοντασ τα ιδεϊδθ «ευ αγωνίηεςκαι», «δίκαιο παιχνίδι» 
κά. Μερικά παιδιά αναλαμβάνουν ρόλουσ διαιτθτι, 
προπονθτι, κεατϊν και καταγράφουν αντίςτοιχα τθν τιρθςθ 
των κανόνων, τθν προςπάκεια για τθ νίκθ, τθ ςωςτι ακλθτικι 
ςυμπεριφορά κά. Στο τζλοσ του παιχνιδιοφ, αναφζρουν 
παραδείγματα (κετικά ι αρνθτικά) ακλθτϊν, προπονθτϊν, 
διαιτθτϊν ι ομάδων με ςυμπεριφορζσ ανάλογεσ με αυτζσ που 
παρατιρθςαν. 

 

Στόχοσ 3: 
Επίλυςθ 
διαφωνιϊν και 
αντιμετϊπιςθ 
δφςκολων 
ςυνκθκϊν. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ Δϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 

 Βοθκοφν τα παιδιά να καταλάβουν ότι όςο 
υπάρχουν άνκρωποι κα υπάρχουν και διαφορζσ 
μεταξφ τουσ και ότι ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ 
των διαφορϊν-διαφωνιϊν αποτελεί τθν 
ειδοποιό διαφορά του πολιτιςμζνου και του 
ϊριμου ατόμου ι κοινωνίασ. 

Επιδίωξθ 2 (Εϋ τάξθ): Να 
ςυμμετζχουν ςε ομαδικζσ 
δεξιότθτεσ επίλυςθσ διαφωνιϊν, 
αλλά να ςταματοφν να 
αςχολοφνται, όταν αυτζσ δεν 
ζχουν κετικό αποτζλεςμα. 

Ραίηουν όλα μαηί παιχνίδι τθσ αρεςκείασ τουσ με διαιτθτι 
το διδάςκοντα, ο οποίοσ φροντίηει κατά τθ διάρκεια  του 
αγϊνα να δθμιουργεί ςυνκικεσ/ςενάρια διαφωνιϊν ανάμεςα 
ςτουσ μακθτζσ ι με το διαιτθτι. Στο τζλοσ του παιχνιδιοφ, 
γίνεται ςχετικι ςυηιτθςθ.  
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Επιδίωξθ 3 (ΣΤϋ τάξθ): Να 
ςυμπεριφζρονται κατάλλθλα ςε 
περιςτατικά τραυματιςμϊν που 
ςχετίηονται με τθ φυςικι 
δραςτθριότθτα (π.χ. διάςτρεμμα). 

Συμμετζχουν, ςε ομάδεσ, ςε ακλθτικό παιχνίδι . Μία 
ομάδα παιδιϊν ςυμπλθρϊνουν φόρμα αξιολόγθςθσ (π.χ. 
κυκλϊνουν τθ ςωςτι απάντθςθ ςε ερωτιςεισ, όπωσ «ποια 
είναι τα ςυμπτϊματα μιασ κλάςθσ; α. αιμορραγία; β. οίδθμα; 
γ. πόνοσ; δ. αιμάτωμα;» κά). Οι απαντιςεισ τοποκετοφνται ςτο 
κουτί κάκε ομάδασ. Νικιτρια είναι θ ομάδα με τισ 
περιςςότερεσ ςωςτζσ απαντιςεισ. Οι ρόλοι των ομάδων 
εναλλάςςονται. 

Στόχοσ 4: 
Επίδειξθ 
υπεφκυνθσ 
κοινωνικισ 
ςυμπεριφοράσ. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ ςτόχοσ δεν είναι κυρίαρχοσ για τθ Δϋ τάξθ. Τα παιδιά αναπτφςςουν και 
τελειοποιοφν τθν εκτζλεςθ των ιδθ διδαχκζντων, ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ, δεξιοτιτων και 

δραςτθριοτιτων. 

 Επιβραβεφουν τισ κετικζσ προςπάκειεσ των 
παιδιϊν, ςυνδζοντάσ τισ με τα κζματα των 
δραςτθριοτιτων (π.χ. τθν ανακφκλωςθ). 

 Ραρζχουν ανατροφοδότθςθ, κατά τθ διάρκεια 
του παιχνιδιοφ, με κατάλλθλεσ αναφορζσ (π.χ. 
για το ρόλο τθσ ανακφκλωςθσ ςτθ ηωι μασ). 

 Επιβλζπει τθν τιρθςθ των κανόνων-κανονιςμϊν 
από όλα τα παιδιά, επαινεί και επιβραβεφει τισ 
επικυμθτζσ ςυμπεριφορζσ. 

Επιδίωξθ 1 (Εϋτάξθ): Να 
αναγνωρίηουν τθν υπεφκυνθ 
ςυμπεριφορά και να τθν 
εφαρμόηουν και εκτόσ του 
κινθτικοφ περιβάλλοντοσ. Να μθν 
επικροτοφν και να μθν 
εφαρμόηουν τθ βία. Να δείχνουν 
ενδιαφζρον, φροντίδα και να 
βοθκοφν παιδιά μικρότερθσ 
θλικίασ ςε κινθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

Αςχολοφνται με ςθμαντικά κζματα, όπωσ θ ανακφκλωςθ 
και θ προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Σε project τα 
παιδιά ενθμερϊνονται για τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ 
απειλείται το δάςοσ και ςε θμεριςια εκδιλωςθ γνωριμίασ 
φυςικϊν δραςτθριοτιτων βουνοφ, προβαίνουν ςε καταγραφι 
των προβλθμάτων και ςε ενζργειεσ προςταςίασ του 
(ςυντάςςουν ζγγραφο προσ τθ δαςικι υπθρεςία και τον 
τοπικό διμο, προβαίνουν ςε κακαριςμό των απορριμμάτων 
κά). 

Επιδίωξθ 1 (ΣΤϋ τάξθ): Να 
γνωρίηουν τα Ολυμπιακά ιδεϊδθ 
γενικότερα και να τα 
ενςωματϊνουν και εκτόσ του 
κινθτικοφ περιβάλλοντοσ. Να 
ςυμπεριφζρονται κατάλλθλα ωσ 
κεατζσ/φίλακλοι, να βοθκοφν 
πρόκυμα άτομα κάκε θλικίασ που 
ζχουν ανάγκθ και να ςυμμετζχουν 
ςε δραςτθριότθτεσ με όλουσ (όχι 
μόνο με φίλουσ). 

Χωριςμζνα ςε ομάδεσ, παίηουν (π.χ. ποδόςφαιρο), όπου 
δεν επιτρζπεται το άγγιγμα αντίπαλου παίχτθ και πρζπει θ 
μπάλα να περάςει από τα πόδια τριϊν παιχτϊν για να 
μετριςει το γκολ. Με λανκαςμζνθ εκτζλεςθ του πλάγιου άουτ, 
θ μπάλα πθγαίνει ςτθν αντίπαλθ ομάδα. Μία ομάδα παιδιϊν 
φροντίηουν για τθν ομαλι διεξαγωγι του παιχνιδιοφ («καλι 
ακλθτικι ςυμπεριφορά»), τθν τιρθςθ των κανονιςμϊν 
(«δίκαιο παιχνίδι») και καταγράφουν ςε φφλλο αγϊνα τισ 
παρατθριςεισ τουσ. Οι ρόλοι των ομάδων εναλλάςςονται. 
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Ρρόγραμμα ςπουδϊν Γυμναςίου 
 

Διδακτικό μακθςιακό αντικείμενο: Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι 

 
H «Σχολικι και Κοινωνικι ηωι» (ΣΚΗ) ςυνιςτά μια ςθμαντικι καινοτομία του νζου 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Ρρόκειται για ζνα νζο γνωςτικό αντικείμενο, το οποίο ειςάγεται για 
πρϊτθ φορά ςτο πλαίςιο τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Θ ΣΚΗ δεν αποτελεί «μάκθμα» υπό 
τθ ςυνικθ ζννοια του όρου αλλά τομζα δράςεων και δραςτθριοτιτων βαςιηόμενων ςτθ 
βιωματικι προςζγγιςθ, τθν εργαςία ςε ομάδεσ, τθν ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν αλλά και 
όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

Θ ςθμαντικι επίδραςθ που αςκεί ςτθ ςχολικι επιτυχία και ςτθ μάκθςθ ο 
ςυναιςκθματικόσ και κοινωνικόσ τομζασ ϊκθςε πολλά εκπαιδευτικά ςυςτιματα διεκνϊσ ςτθ 
ςυςτθματικι διδαςκαλία των κοινωνικϊν και ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων των παιδιϊν και 
τθν ζνταξθ τθσ διδαςκαλίασ τουσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα των μακθμάτων, δθμιουργϊντασ 
ζνα αντίςτοιχο "ςυναιςκθματικό αναλυτικό πρόγραμμα" (emotional curriculum). 

Με βάςθ τθν προςζγγιςθ αυτι, το ςχολείο, εκτόσ από ακαδθμαϊκζσ γνϊςεισ, θ ΣΚΗ 
παρζχει δεξιότθτεσ ηωισ, οι οποίεσ –όπωσ ζχει αποδειχκεί από τθ διεκνι και ελλθνικι 
ζρευνα και εμπειρία- όχι μόνο δεν είναι αυτονόθτεσ και αναπτυξιακά προδιαγεγραμμζνεσ 
αλλά μποροφν να «διδάςκονται» με ςυςτθματικό τρόπο ςτο ςχολείο, αποτελϊντασ μζροσ 
του προγράμματοσ ςπουδϊν ι/και διαπνζοντασ όλα τα υπόλοιπα μακθςιακά αντικείμενα. 
Στόχοι αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ κετικισ ανάπτυξθσ των μακθτϊν ςε 
όλουσ τουσ τομείσ, θ ενδυνάμωςθ τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ και ευεξίασ των μελϊν τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ παιδαγωγικισ ςχζςθσ και τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ 
κακϊσ και θ γενικότερθ προςαρμογι των μακθτϊν ςτθ ςχολικι ηωι και ςτο ευρφτερο 
κοινωνικό πλαίςιο. Οι τάξεισ και γενικότερα το ςχολείο μποροφν να γίνουν πλαίςια τα οποία 
λειτουργοφν ωσ κοινότθτεσ όπου ο κακζνασ ςυνεργάηεται, νοιάηεται και φροντίηει τον άλλο. 
Επιπλζον, ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν ευρφτερθ κοινότθτα κακϊσ το 
ςχολείο δεν κεωρείται αποκομμζνο από τθν κοινωνικι ηωι αλλά αποτελεί ηωντανό και 
αναπόςπαςτο κομμάτι του ευρφτερου κοινωνικοφ ςυνόλου, διευκολφνοντασ, ζτςι, τθ 
μετάβαςθ των παιδιϊν από το ςχολείο ςτθν κοινωνία. 

 

Σκοπόσ του ΡΣ 

Οι γενικοί ςκοποί του ΡΣ «Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι» ενςωματϊνουν τισ βαςικζσ αρχζσ 
του Νζου Σχολείου, κακϊσ και τα ςυμπεράςματα τθσ διαβοφλευςθσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ςχετικά με τθ βελτίωςθ των ικανοτιτων για τον 21ο αιϊνα και τθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία 
ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ2.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, θ «Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι», επιχειρεί να 
ςυμβάλει:  

 ςτθν ολόπλευρθ κετικι ανάπτυξθ των μακθτϊν και ςτθν προαγωγι τθσ ςωματικισ και 
ψυχικισ τουσ υγείασ και ευεξίασ  

 ςτθν καλλιζργεια ικανοτιτων και αξιϊν που είναι απαραίτθτεσ για μια επιτυχθμζνθ ηωι ςτα 
ςφγχρονα κοινωνικά δεδομζνα 

                                                           
2
 Ανακοίνωςθ τθσ επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων SEC(2008)2177 και Σφςταςθ 2006/962/ΕΚ. 
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 ςτθν ανάπτυξθ κλίματοσ εποικοδομθτικισ επικοινωνίασ, ςυνεργατικότθτασ, καλϊν ςχζςεων 
ςτθν ομάδα, αποδοχισ και αξιοποίθςθσ τθσ διαφορετικότθτασ, ενκάρρυνςθσ τθσ 
δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ  

 ςτθν ανάπτυξθ μιασ διαφορετικισ, ολιςτικισ προςζγγιςθσ τθσ μάκθςθσ με χαρακτθριςτικά 
τθν κριτικι ςκζψθ, τθν ζρευνα, τθν ενεργό ςυμμετοχι και τθν ανάλθψθ προςωπικισ 
ευκφνθσ και δράςθσ των μακθτϊν για τθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ και των μακθςιακϊν 
ςτόχων  

 ςτθν πρόλθψθ φαινομζνων όπωσ θ εγκατάλειψθ του ςχολείου, ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ 
και οι εκδθλϊςεισ βίασ ςτο ςχολικό περιβάλλον 

 ςτθν ενίςχυςθ τθσ αίςκθςθσ τθσ κοινότθτασ ςτο ςχολικό περιβάλλον, θ οποία προάγει τθ 
μάκθςθ και τθ διαςφνδεςθ του ςχολείου με τθ ηωι τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ.  

Μεκοδολογία 
Με δεδομζνο το μεγάλο πλικοσ των κεμάτων και των Ρροςδοκϊμενων Μακθςιακϊν 

Αποτελεςμάτων που απαρτίηουν ζνα ΡΣ που αφορά ςτθν ψυχοκοινωνικι και 
ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ και προςαρμογι των μακθτϊν, ςτθν πιλοτικι εφαρμογι ζχουν 
δομθκεί Σχζδια Εργαςίασ (Σ.Ε.) για το Γυμνάςιο που ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ των ποικίλων 
δεξιοτιτων που περιλαμβάνονται ςτισ τζςςερισ κεματικζσ ενότθτεσ του πεδίου «Σχολικι και 
Κοινωνικι Ηωι» (βλ. Οδθγό Εκπαιδευτικοφ):  

Τα Βαςικά κζματα που προςεγγίηονται και οι δραςτθριότθτεσ που προτείνονται 
ςτοχεφουν (α) ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων επικοινωνίασ, (β) ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 
αναγνϊριςθσ, ζκφραςθσ και διαχείριςθσ ςυναιςκθμάτων, (γ) ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
αυτοαντίλθψθσ και τθσ αυτοεκτίμθςθσ, (δ) ςτθν ανάπτυξθ λειτουργικϊν ςτρατθγικϊν 
διαχείριςθσ αγχογόνων καταςτάςεων, (ε) ςτθν καλλιζργεια κοινωνικϊν δεξιοτιτων που 
προάγουν τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και τθ λειτουργία των ομάδων, (ςτ) ςτθν ανάπτυξθ 
ςτάςεων και δεξιοτιτων διαχείριςθσ ςυγκροφςεων και αντιμετϊπιςθσ των διαφόρων 
μορφϊν βίασ και επικετικότθτασ ςτο ςχολείο, (η) ςτθν κατανόθςθ, αποδοχι και αξιοποίθςθ 
των ποικίλων επιπζδων τθσ διαφορετικότθτασ, (θ) ςτθν καλλιζργεια κοινωνικϊν αξιϊν και 
κετικά προςανατολιςμζνων ςυμπεριφορϊν ςτθν ομάδα, (κ) ςτθν ενίςχυςθ τθσ αίςκθςθσ τθσ 
κοινότθτασ ςτο ςχολικό περιβάλλον και (ι) ςτθν ανάπτυξθ ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν 
προάςπιςθσ τθσ ςωματικισ υγείασ και αςφάλειασ των μακθτϊν. 
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Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 

Υποενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» 
 

 
Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι:  

 
Οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ, ςτθ διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, να κατανοοφν βαςικά δομικά ςτοιχεία τθσ επικοινωνίασ, να 

αντιλαμβάνονται τθ λεκτικι και μθ-λεκτικι επικοινωνία και να γνωρίηουν διαςτάςεισ που κάνουν τθν επικοινωνία αποτελεςματικότερθ όπωσ 

είναι θ κατανόθςθ των ρόλων και θ αποδοχι και δεςμευτικι τιρθςθ κανόνων.  

 Για τουσ μακθτζσ ςτισ μεγαλφτερεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ επιςθμαίνονται οι διαφορζσ ςτθν επικοινωνία ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ και 

χρόνουσ, δθλαδι ςε διαφορετικά πλαίςια, θ διαφοροποίθςθ τθσ άμεςθσ, πρόςωπο-με-πρόςωπο επικοινωνίασ από τθν ζμμεςθ- 

διαμεςολαβθμζνθ επικοινωνία, κακϊσ και θ διαπολιτιςμικι επικοινωνία. 

Για τουσ μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ επιδιϊκεται θ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ επικοινωνίασ ςε διαπροςωπικό, διομαδικό 

και πολιτιςμικό επίπεδο και δίνεται ζμφαςθ, ςε επίπεδο κριτικισ και αφθρθμζνθσ ςκζψθσ που αφορά ςτθν εφθβεία, ςτουσ κανόνεσ 

επικοινωνίασ και ςτουσ κοινωνικοφσ ρόλουσ που αναπτφςςονται, κακϊσ και ςτουσ φραγμοφσ επικοινωνίασ που κακιςτοφν τθν επικοινωνία 

δυςλειτουργικι. Τζλοσ, οι μακθτζσ καλοφνται να επεξεργαςτοφν τισ ιδιαιτερότθτεσ και τα νζα ηθτιματα που προκφπτουν κατά τθν 

επικοινωνία ςε εικονικά, δικτυακά περιβάλλοντα και εξοικειϊνονται με τθν ανάγκθ για κακοριςμό του νοιματοσ του μζςου/των μζςων που 

επιλζγουν για επικοινωνία. 
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Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 
Υποενότθτα: ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ, Γ’ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ  

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 

ΛΕΚΤΙΚΘ ΚΑΙ ΜΘ- ΛΕΚΤΙΚΘ 
ΔΙΑΡΟΣΩΡΙΚΘ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΡΜΑ: 1 
,επικοινωνϊ με τουσ άλλουσ με 
λόγια και χωρίσ λόγια- 
ΡΜΑ: 2 
,μπορϊ να πω το ίδιο μινυμα με 
πολλοφσ τρόπουσ, με λόγια ι/και 
χωρίσ λόγια, ςτο ςπίτι, ςτθν τάξθ, 
ςτουσ φίλουσ μου- 
ΡΜΑ: 3 
,χρθςιμοποιϊ το πρόςωπο και το 
ςϊμα μου  για να εκφράςω τισ 
επικυμίεσ μου, τισ ανάγκεσ μου, 
τα αιτιματα και τα ςυναιςκιματά 
μου- 
ΡΜΑ: 4 
,αντιλαμβάνομαι και κατανοϊ τα 
μθ-λεκτικά μθνφματα που 
διακινοφνται ςτο περιβάλλον 
μου- 
,κατανοϊ πϊσ επικοινωνοφν μθ-
λεκτικά οι άνκρωποι που δεν 
μιλοφν τθν ίδια γλϊςςα-  
ΡΜΑ: 5 
,ποια πολιτιςμικά μθνφματα 
μεταφζρονται μζςα από τισ 
γλϊςςεσ, τισ κρθςκείεσ, τα 
μνθμεία, τα ΜΜΕ, τθ διαφιμιςθ, 
τα περιβάλλοντα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ- 

Οι μακθτζσ/τριεσ να 
μποροφν: 
1. Να προςδιορίηουν, να 
χρθςιμοποιοφν και να 
ςυνδυάηουν όλα τα κανάλια 
τθσ μθ-λεκτικισ επικοινωνίασ  
2. Να εμπλουτίςουν και να 
χρθςιμοποιοφν ςυνδυαςτικά 
τουσ μθ-λεκτικοφσ τρόπουσ 
επικοινωνίασ δθλ. τισ 
εκφράςεισ του προςϊπου, το 
βλζμμα, τθ ςτάςθ και τισ 
κινιςεισ του ςϊματοσ, τθ 
ςωματικι επαφι-άγγιγμα  
3.Να χρθςιμοποιοφν το ςϊμα 
τουσ ωσ εργαλείο 
επικοινωνίασ, αυτοζκφραςθσ 
και αυτοπαρουςίαςθσ. 
(εφθβεία – ρόλοσ του 
ςϊματοσ).  
4.Να κατανοοφν τθ ςθμαςία 
πιο πολφπλοκων 
κακθμερινϊν μθνυμάτων 
αποκωδικοποιϊντασ τα μθ-
λεκτικά μθνφματα του 
περιβάλλοντοσ (ςυμμακθτζσ, 
φίλοι, κακθγθτζσ). 
5. Να αντιλαμβάνονται το 
είδοσ και τθ ςθμαςία των 
μθνυμάτων που ςχετίηονται 
με το πολιτιςμικό πλαίςιο 

ΡΜΑ 1, 4 
 Ο εκπαιδευτικόσ προβάλλει απόςπαςμα από μια ταινία του 
ςφγχρονου κινθματογράφου χωρίσ ιχο και υπότιτλουσ (πχ «το 
κφμα») και ηθτά να προςεγγίςουν το περιεχόμενο τθσ ςκθνισ (είναι 
κωμωδία? Ροιοσ είναι ο πρωταγωνιςτισ? Τι τον απαςχολεί? Ροιοι 
είναι φίλοι του και ποιοι όχι? Ροια είναι τα μθνφματα από το 
ςυγκεκριμζνο απόςπαςμα?)  
ΡΜΑ: 2, 4 
Οι μακθτζσ ηωγραφίηουν, ςε μικρζσ ομάδεσ, με χρϊματα και ςκίτςα 
μια ςκθνι από το απόςπαςμα τθσ ταινίασ που παρακολοφκθςαν, 
εκφράηοντασ τα μθνφματα που ανταλλάχκθκαν μεταξφ των 
εμπλεκομζνων ατόμων και τθν ατμόςφαιρα τθσ επικοινωνίασ. 
Σαρϊνουν ψθφιακά τισ ηωγραφιζσ τουσ και τισ εκτυπϊνουν για να 
τισ ςυνκζςουν ςε κολλάη όλθσ τθσ τάξθσ.   
Οι μακθτζσ ςε μικρζσ ομάδεσ, καταςκευάηουν κολάη ςτον 
υπολογιςτι με ςκίτςα και ηωγραφιζσ δικά τουσ και με υλικό που 
βρίςκουν από το διαδίκτυο, εκφράηοντασ τα μθνφματα τθσ ταινίασ 
που παρακολοφκθςαν   
ΡΜΑ: 3, 4 
Οι μακθτζσ ανακαλφπτουν μζςα από παιχνίδια ρόλων ανάμεςα ςε 
παιδιά με διαφορετικι καταγωγι αλλά και με αναηθτιςεισ και 
παρουςιάςεισ μζςα από το διαδίκτυο, τθ ςθμαςία των μθ λεκτικϊν 
μθνυμάτων τθσ ευρφτερθσ κοινωνικισ ηωισ (χαιρετιςμοί διαφόρων 
ειδϊν ςε διαφορετικά περιβάλλοντα, π.χ. παρουςιάςεισ και 
ςυςτάςεισ, εκδθλϊςεισ χαράσ και λφπθσ, τελετουργίεσ και 
εκιμοτυπίεσ ςε διάφορουσ λαοφσ, ςτθν οικογζνεια, ςτο ςχολείο, 
ςτθν πολυκατοικία, ςτο δρόμο και ςε άλλουσ δθμόςιουσ χϊρουσ). 
Συνειδθτοποιοφν τθ ςθμαςία των μθ-λεκτικϊν μθνυμάτων όταν θ 
επικοινωνία ζχει διακοπεί ι δυςλειτουργεί. 
ΡΜΑ: 4 
Ραντομίμα. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ. Κάποιεσ από αυτζσ 

 
Για ΡΜΑ 1, 4 
DVD με ταινία, 
Θ/Υ, projector και 
οκόνθ προβολισ 
 
 
 
 
Για ΡΜΑ 2, 3, 4  

 Χαρτί 

 Μαρκαδόροι, 
χρϊματα 

 Ψθφιακι φωτ. 
μθχανι 

 Εκτυπωτισ 

 Σαρωτισ 

 Θ/Υ 
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,πωσ τα πολιτιςμικά μθνφματα 
επθρεάηουν/επθρεάηονται 
το/από το ευρφτερο κοινωνικό 
περιβάλλον- 
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΑΛΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ 
ΡΜΑ: 6 
,διατυπϊνω τθν γνϊμθ μου, 
ακόμα κι αν δεν ςυμφωνοφν οι 
άλλοι μ’ αυτιν- 
ΡΜΑ: 7 
,πϊσ ακοφω τον άλλον: προςζχω, 
νοιάηομαι, ενδιαφζρομαι, 
παρατθρϊ, ςυνειςφζρω- 
,ςζβομαι τθ γνϊμθ του άλλου, 
μπαίνω ςτθ κζςθ του άλλου- 
ΡΜΑ: 8 
,μπορϊ να πείκω και δζχομαι να 
πείκομαι για μια διαφορετικι 
από τθ δικι μου γνϊμθ- 
ΡΜΑ: 9 
,διακρίνω τθν φπαρξθ πρόκεςθσ 
πίςω από το μινυμα- 
ΡΜΑ: 10 
,τι με εμποδίηει να 
επικοινωνιςω?- 
,που βρίςκονται τα εμπόδια ςτθν 
επικοινωνία: μζςα μασ και ζξω- 
ΡΜΑ: 11 
,αποφεφγω φράςεισ ςαν τισ 
επόμενεσ: «δεν μ’ ενδιαφζρει αν 
είςαι κουραςμζνοσ, κζλω να 
πάμε …..», «Ράψε να φωνάηεισ  
γιατί αλλιϊσ κα ...», «είναι 
ντροπι και για μζνα και για τθν 
παρζα μασ αν εςφ….».- 

ςτο οποίο βρίςκονται  
6.Να διατυπϊνουν μια 
προςωπικι κζςθ και να τθν 
υποςτθρίηουν, ακόμα κι αν 
δεν είναι ςε ςυμφωνία με τθν 
άποψθ του εκπαιδευτικοφ ι 
με τθν «επικρατζςτερθ» 
άποψθ τθσ  
ομάδασ των 
ςυμμακθτϊν/ςυνομθλίκων  
7. Να ακοφνε με προςοχι, να 
ςζβονται τθν «άλλθ» άποψθ 
όταν είναι διαφορετικι, 
προςπακϊντασ να μπουν ςτθ 
κζςθ του άλλου 
(ενςυναίςκθςθ). 
8. Να αναγνωρίηουν ότι οι 
άνκρωποι μποροφν να ζχουν 
διαφορετικζσ 
απόψεισ/κζςεισ για το ίδιο 
κζμα και να μποροφν να 
πείκονται από τα 
επιχειριματα των άλλων. 
9.Να αντιλαμβάνονται ότι 
κάποια μθνφματα είναι 
εμπρόκετα και 
κάποια όχι (οι ζφθβοι 
κρίνουν και το αποτζλεςμα 
και τθν πρόκεςθ). 
10. Να αντιλαμβάνονται τον 
«κόρυβο» ςτθν επικοινωνία 
11. Να κατανοοφν ότι θ 
επικοινωνία εμποδίηεται 
όταν χρθςιμοποιοφνται 
προςταγζσ, απειλζσ-
προειδοποιιςεισ, κιρυγμα ι  

αυτοςχεδιάηουν με το ςϊμα, πάνω ςε ζνα κζμα που δίνει ο 
εκπαιδευτικόσ. Οι υπόλοιπεσ ομάδεσ παρακολουκοφν, ωσ 
παρατθρθτζσ τουσ «βουβοφσ διαλόγουσ» και προςπακοφν κάκε 
φορά να προςεγγίςουν το νόθμα των μθνυμάτων που 
μεταφζρονται. 
ΡΜΑ: 1, 5 
Ο εκπαιδευτικόσ μζςα από προβολι video ι/και παρουςίαςθ 
φωτογραφικοφ υλικοφ με κζμα «εκφράςεισ προςϊπων και 
ςωμάτων», ηθτά από τουσ μακθτζσ να εντοπίςουν και να 
καταγράψουν μθνφματα ανάλογα με τα πολιτιςμικά πλαίςια 
επικοινωνίασ. 
ΡΜΑ: 5 
Εγγραμματιςμόσ ςτα μζςα: Οι μακθτζσ αποκωδικοποιοφν τα 
μθνφματα των μζςων, μπροςτά ςε ζναν πίνακα ηωγραφικισ, ςε ζνα 
μνθμείο, ςε μια διαφιμιςθ, ςε μια διακιρυξθ, ςε ζνα τραγοφδι. Στο 
τζλοσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα μζςο τθσ επιλογισ τουσ ςτζλνουν το 
δικό τουσ μινυμα ωσ διαφιμιςθ, ωσ ςφνκθμα, ωσ αφίςα, ωσ video 
κλπ. Γίνεται επιςιμανςθ λζξεων ι φράςεων ςτισ διάφορεσ γλϊςςεσ 
των μακθτϊν που ζχουν ιδιαίτερο νόθμα και αναηθτοφνται 
ςυγκλίςεισ ςτα νοιματα. Ακολουκεί παιχνίδι ρόλων για τθν 
απόδοςθ των εννοιϊν. 
ΡΜΑ 6, 7, 8 
Σε μια ιςτορία-ςενάριο που καταλιγει ςε ερϊτθμα με επίλυςθ 
μζςω ενόσ διλιμματοσ ι με πολλζσ λφςεισ, οι μακθτζσ διατυπϊνουν 
τθ δικι τουσ γνϊμθ για το ερϊτθμα. Διατυπϊνουν επιχειριματα 
υπζρ ι/και κατά των απόψεων που ακοφγονται (Επιπλζον, θ 
δραςτθριότθτα μπορεί να γίνει και διαδικτυακά ςε περιβάλλον blog 
ι/και wiki). Οργανϊνονται αγϊνεσ επιχειρθματολογίασ για κζματα 
με κοινωνικό προςανατολιςμό (ανιςότθτα ςτισ παρεχόμενεσ 
ευκαιρίεσ, δικαιϊματα των νζων, ςχζςεισ με γονείσ/εκπαιδευτικοφσ, 
περιβάλλον κλπ) όπου αναπτφςςονται και διατυπϊνονται 
αντικρουόμενεσ απόψεισ που υποςτθρίηονται από επιχειριματα. 
ΡΜΑ 8, 9 
Οι μακθτζσ ςε ηευγάρια ςυντάςςουν γράμμα από κάποιον/α προσ  
κάποιον/α που δεν γνωρίηονται καλά, γιατί ςυναντικθκαν και 
ςχετίςτθκαν ςε προθγοφμενεσ καλοκαιρινζσ διακοπζσ. Εκφράηεται θ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΡΜΑ: 5 
 

 Θ/Υ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για ΡΜΑ 6, 7, 8 
 

 Χαρτί  
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,αποφεφγω να αναφζρομαι ςτο 
ςυνομιλθτι μου μόνο με λογικά 
επιχειριματα, αγνοϊντασ το 
ςυναίςκθμα του, να τον/τθν 
ςυμβουλεφω και να προςφζρω 
λφςεισ όταν δεν μου ηθτά- 
,δεν αςκϊ κριτικι ςτθ γνϊμθ του, 
ςτθ ςτάςθ του, αποφεφγω τισ 
φράςεισ «ποτζ, πάντα», δεν 
τον/τθν απορρίπτω πχ «είςαι 
τεμπζλθσ/α», «πάντα 
αναβάλλεισ», «ποτζ δεν μου 
λεσ….».- 
,δεν προςπακϊ να ελζγξω το 
ςυνομιλθτι μου με ψεφτικουσ 
επαίνουσ και επιβραβεφςεισ, 
χαίρομαι με τθ χαρά του ι με τθν 
επιτυχία του χωρίσ να 
επιβραβεφω ι να τον κάνω να 
νιϊκει αμιχανα- 
ΔΙΑΜΟΦΩΝΩ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ 
ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ΝΑ  ΤΟΥΣ ΤΘΩ   
ΡΜΑ: 12, 13 
,«βρίςκω τουσ κανόνεσ που 
ιςχφουν ςε κάκε επικοινωνία- 
,ςυνειδθτοποιϊ τουσ κεςμικοφσ / 
άγραφουσ / παραδοςιακοφσ / 
μετά_από_ςυμφωνία κανόνεσ 
που ιςχφουν γφρω μου- 
,δθμιουργϊ κανόνεσ για να 
επικοινωνϊ καλφτερα και 
δεςμεφομαι να τουσ τθρϊ- 
ΡΜΑ: 14, 15 
,βλζπω γφρω μου τουσ 
κοινωνικοφσ ρόλουσ που 
αναλαμβάνει ο κακζνασ- 

θκικολογία, εκλογίκευςθ, 
ςυμβουλζσ και προςφορά 
λφςεων, όταν αςκοφμε 
κριτικι, ζπαινο, ι 
επιβράβευςθ ςε υπερβολικό 
βακμό ι ςε ακατάλλθλθ 
ςτιγμι ι ακατάλλθλθ 
ςυναιςκθματικι 
ατμόςφαιρα. Αυτά αφοροφν 
κυρίωσ όςα πρζπει να 
αποφεφγει ο δάςκαλοσ. Για 
τον μακθτι φραγμοφσ ίςωσ 
αποτελοφν θ υποκριςία, θ 
επίδειξθ, θ ειρωνεία, ο 
χλευαςμόσ, θ υπεροψία, οι 
διακρίςεισ κλπ. 
12. Να εντοπίηουν κανόνεσ 
επικοινωνίασ ςε κάκε 
ςυγκεκριμζνο 
περιβάλλον και να 
προςδιορίηουν το είδοσ τουσ 
(κεςμικοί, αποτζλεςμα 
ςυμβιβαςμοφ,  άγραφοι, 
παραδοςιακοί κλπ)  
13. Να διατυπϊνουν κανόνεσ 
που διαφοροποιοφνται 
ανάλογα με το πλαίςιο τθσ 
επικοινωνίασ (οικείο, 
κοινωνικό, δθμόςιο) και 
διευκολφνουν τθν 
επικοινωνία. Να 
αναλαμβάνουν  τθν 
προςωπικι ευκφνθ για τθν 
τιρθςθ τουσ. 
14. Να αντιλαμβάνονται ότι 
οι κοινωνικοί ρόλοι 

επικυμία να διατθριςουν τθ φιλία τουσ διατυπϊνοντασ τισ απόψεισ 
για τθ φιλία και τουσ άγραφουσ κανόνεσ που ιςχφουν για τθ φιλία 
ςτθν κοινωνία μασ. Τα υπόλοιπα ηευγάρια, ςτο ρόλο του μακθτι που 
απαντάει  ςτο μινυμα (γραπτά), εςτιάηουν ςτα κοινά ςθμεία που 
υπάρχουν ςτισ απόψεισ των δφο ατόμων και ςυηθτοφν ποιεσ 
προκζςεισ μπορεί να υπάρχουν πίςω από τα μθνφματα. Το ίδιο 
ςενάριο επαναλαμβάνεται και μζςω του διαδικτφου. Εντοπίηονται 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ με τθν πραγματικι ηωι, ςυηιτθςθ για τθν 
αςφάλεια ςτο διαδίκτυο, διατφπωςθ κανόνων, αυτοδζςμευςθ. 
ΡΜΑ: 10  
Θ τάξθ χωρίηεται ςε τρεισ ομάδεσ. Δίνουμε ζνα μινυμα-ερϊτθμα 
ςτθν ομάδα Α θ οποία πρζπει να το επεξεργαςτεί και να 
επικοινωνιςει/ςυνεργαςτεί με τθν ομάδα Γ για να δοκεί ζνα 
μινυμα-απάντθςθ ςτον εκπ/κό. (π.χ. βρείτε ςε ποιο μινα ζχουν 
γεννθκεί οι περιςςότεροι τθσ ομάδασ Α και ςε ποιο μινα οι 
περιςςότεροι τθσ ομάδασ Γ. Δϊςτε μου μια απάντθςθ). Θ ομάδα Β 
λειτουργεί ωσ «παράςιτο». Ρροςπακεί να εμποδίςει τθν 
επικοινωνία των ομάδων με κόρυβο, εμποδίηοντασ τθν οπτικι 
επαφι κλπ αλλά χωρίσ απτικι επαφι. Θ διαδικαςία ζχει χρονικό 
όριο15 λεπτά. Στθ ςυνζχεια ςυηθτάμε ςχετικά με επικοινωνιακοφσ 
φραγμοφσ που εμποδίηουν τθ διαπροςωπικι και ομαδικι μασ 
επικοινωνία. 
ΡΜΑ: 11 
Ρροβάλλεται απόςπαςμα από μια ταινία, ςτο οποίο οι μακθτζσ 
παρακολουκοφν μια λεκτικι ςφγκρουςθ. Ηθτάμε να καταγράψουν 
κάκε τι που κατά τθ γνϊμθ τουσ δυςκόλεψε τθν επικοινωνία 
ανάμεςα ςτα πρόςωπα. Μετά ηθτάμε να μασ πουν με τι κα 
αντικακιςτοφςαν ότι αποτζλεςε εμπόδιο. 
ΡΜΑ: 12, 13 
Οι μακθτζσ καλοφνται να καταγράψουν τουσ κανόνεσ που ιςχφουν 
ςτθν τάξθ / παρζα / ακλθτικι ομάδα, τόςο τουσ άγραφουσ κανόνεσ 
όςο και αυτοφσ που ζχει κζςει το ςχολείο. Κατόπιν εντοπίηουν 
αυτοφσ τουσ κανόνεσ που κατά τθ γνϊμθ τουσ δεν διεκολφνουν τθν 
επικοινωνία και τουσ αντικακιςτοφν με άλλουσ, με δζςμευςθ να 
τουσ τθροφν. Ηωγραφίηουν με χρϊματα τον κάκε κανόνα και 
ςυνκζτουν το ταμπλό κανόνων επικοινωνίασ τθσ τάξθσ για να τον 

 Μολφβι 

 Χρονόμετρο  

 Θ/Υ 

 Διαδίκτυο 
 
 
 
 
 
 
Για ΡΜΑ 8, 9 
 
Στυλό και χαρτί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για ΡΜΑ 10, 11, 
13 

 Χαρτί, μολφβι 

 Αςπροπίνακα 

 Dvd 

 Projector 

ΑΔΑ: 45Ο09-ΙΘΖ



 

 

,πϊσ οι ρόλοι διαμορφϊνουν 
κανόνεσ και ςυμπεριφορζσ- 
,πίςω από κάκε του ρόλο, βλζπω 
τον ίδιο άνκρωπο- 
ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 
ΣΕ ΡΟΙΚΙΛΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΡΜΑ: 16  
,Ομοιότθτεσ και διαφορζσ, 
πλεονεκτιματα και 
μειονεκτιματα των διαφόρων 
περιβαλλόντων και μζςων 
επικοινωνίασ πχ τάξθ ςυμβατικι 
και τάξθ δικτυωμζνθ- 
ΡΜΑ: 17  
,Επιλζγω το περιβάλλον που με 
διευκολφνει ςτθν επικοινωνία- 
,Γνωρίηω γιατί επιλζγω ζνα 
περιβάλλον ι μζςο (πχ facebook, 
κινθτό κλπ), γιατί δίνει νζο νόθμα 
ςτθν επικοινωνία μου, ποιουσ 
ςτόχουσ μου εξυπθρετεί- 
ΡΜΑ: 18 
,ο κόςμοσ τθσ οκόνθσ και ο 
πραγματικόσ κόςμοσ- 
,είμαι αυτό που φαίνομαι ςτο 
δίκτυο?- 
,το δίκτυο είναι εργαλείο του 
πραγματικοφ κόςμου, δεν είναι ο 
πραγματικόσ κόςμοσ- 
,δεν περιμζνω, δεν 
απογοθτεφομαι, οφτε απαιτϊ να 
βρίςκω πάντα τουσ φίλουσ μου 
διακζςιμουσ ςτο κινθτό τουσ, ςτο 
facebook, ςτο e-mail} 
,τι χάνεται μζςα ςτθν εικονικι 
επικοινωνία?- 

επθρεάηουν τον τρόπο που 
επικοινωνοφν οι άνκρωποι 
και υιοκετοφν κανόνεσ.  
15. Να κατανοοφν ότι οι 
κανόνεσ και οι ρόλοι μασ ςτα 
διαφορετικά πλαίςια 
επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά 
μασ.  
16. Να διακρίνουν τα 
πλεονεκτιματα και τα 
μειονεκτιματα κάκε 
επικοινωνιακοφ 
περιβάλλοντοσ και να τα 
αξιοποιοφν κατάλλθλα, 
ελαχιςτοποιϊντασ τισ 
απϊλειεσ.  
17. Να εντοπίηουν τουσ 
λόγουσ για τουσ οποίουσ 
επιλζγουν ζνα επικοινωνιακό 
περιβάλλον ι ζνα 
επικοινωνιακό μζςο (πχ 
καφετζρια, πλατεία, γιπεδο, 
facebook, twitter, κινθτό, 
κλπ), ποιο νόθμα προςκζτει 
ςτθν επικοινωνία τουσ, τι 
εξυπθρετεί 
18. Να αντιλαμβάνονται ότι ο 
χϊροσ, ο χρόνοσ και θ 
ατομικι ταυτότθτα ζχουν 
διαφορετικι υπόςταςθ ςτθν 
εικονικι / δικτυακι 
επικοινωνία απ’ ότι ςτθν 
επικοινωνία ςε ςυνκικεσ του 
πραγματικοφ κόςμου.  
 
 

κρεμάςουν ςτον τοίχο. Θ ίδια δραςτθριότθτα μπορεί να γίνει με 
μικρζσ αναπαραςτάςεισ κεατρικοφ τφπου για κάκε κανόνα από 
τουσ μακθτζσ, να βιντεοςκοπθκοφν, και να αναρτθκοφν ςτθν 
ιςτοςελίδα του ςχολείου/τάξθσ. 
ΡΜΑ: 14, 15 
Σε παιχνίδι ρόλων με ςενάριο κακθμερινισ ηωισ ςτο ςχολείο, οι 
μακθτζσ ςε μικρζσ ομάδεσ εναλλάςςονται ςε ρόλουσ 
διαφορετικοφσ, πχ ο ρόλοσ του μακθτι που δεν τθρεί 
ςυμφωνθμζνουσ κανόνεσ και ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ, ο ρόλοσ 
του διευκυντι ςχολείου που καλείται να τιμωριςει τον μακθτι 
αυτό κλπ. Σε απόςπαςμα ταινίασ που προβάλλεται ςτθν τάξθ, 
γίνεται παρατιρθςθ άγραφων κανόνων και κοινωνικϊν προτφπων 
ςυμπεριφοράσ κάποιου ιρωα/κάποιων θρϊων τθσ ταινίασ,  ποιουσ 
ρόλουσ αναλαμβάνει, πϊσ επθρεάηουν τισ  ςυμπεριφορζσ του, ςε 
διαφορετικά επικοινωνιακά ςυμβάντα (εναλλακτικά, εργάηονται ςε 
απόςπαςμα βιβλίου που ζχουν προετοιμάςει από το ςπίτι).  
ΡΜΑ: 16, 17 
Οι μακθτζσ καταρτίηουν το ερωτθματολόγιο των μζςων: ςυλλζγουν 
και επεξεργάηονται δεδομζνα για το ποια μζςα και με ποια 
ςυχνότθτα και για πόςο χρόνο χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ. Τα 
αποτελζςματα παρουςιάηονται από τουσ ίδιουσ ςτθν τάξθ. Ο κάκε 
μακθτισ επεξεργάηεται το δικό του προφίλ ωσ χριςτθ των μζςων: 
Καταγράφει μετά από ςυηιτθςθ ςε ομάδα, τουσ λόγουσ που τον 
ωκοφν να επιλζγει το ςυγκεκριμζνο μζςο. Αξιολογεί επίςθσ, με 
κριτιρια που κζτει θ τάξθ εξ αρχισ, τα μζςα. Θ διαδικαςία 
επαναλαμβάνεται και για τα φυςικά περιβάλλοντα «Ροφ μου 
αρζςει να ςυχνάηω και γιατί?» 
ΡΜΑ: 18 
Αφιγθςθ ιςτοριϊν από προςωπικζσ εμπειρίεσ, ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ 
με κζματα: 
Με πόςα πρόςωπα παρουςιάηομαι ςτο δίκτυο? 
Τι προςωπικά μου δεδομζνα εμπιςτεφομαι? 
Μπορϊ να εκφράςω ςυναιςκιματα? 
Μπορϊ να ςτθρίηομαι ςε διαδικτυακζσ ςχζςεισ? 

 Οκόνθ 

 Χαρτί, μολφβι 
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Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 

Υποενότθτα: ΘΕΜΑΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ: «ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΑ ΜΑΣ» 
 

Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι:  

Οι μακθτζσ να α) αναγνωρίηουν και να αποδζχονται τα ευχάριςτα και τα δυςάρεςτα ςυναιςκιματα και να αναλογίηονται πϊσ και πότε 
αυτά δθμιουργοφνται, β) να εκφράηουν τα ςυναιςκιματα με διάφορουσ τρόπουσ ςεβόμενοι τα ςυναιςκιματα των άλλων, γ) να μακαίνουν 
να κατανοοφν τθν οπτικι των άλλων αναγνωρίηοντασ τα ςυναιςκιματά τουσ, και δ) να ςυνδζουν τα ςυναιςκιματα με τθ ςυμπεριφορά τουσ 

και τισ διαφορετικζσ αντιδράςεισ τουσ, ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ των δυςάρεςτων ςυναιςκθμάτων. 
Επιμζρουσ ςτόχοι:  

-*τι/πϊσ νιϊκω, πότε νιϊκω ζτςι+*πϊσ διαφοροποιείται θ διάκεςι μου+*νιϊκω ευχάριςτα και δυςάρεςτα ςυναιςκιματα+*αποδζχομαι τα 
ςυναιςκιματά μου+*πϊσ διαφοροποιείται θ ςυναιςκθματικι διάκεςι μου+ *αντιλαμβάνομαι ότι οι άνκρωποι μπορεί να εκφράηουν ζνα 
ςυναίςκθμα με διαφορετικό τρόπο από εμζνα ι από άλλουσ+ *αναγνωρίηω ότι θ αλλαγι τθσ ζνταςθσ ενόσ ςυναιςκιματοσ επιδρά ςτθν 
αλλαγι τθσ διάκεςθσ, ςτο ςϊμα και γενικότερα ςτθ ςυμπεριφορά μου+*αντιλαμβάνομαι τθ ςθμαςία τοφ να εκφράηω λεκτικά τα 
ςυναιςκιματά μου ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ+*διακρίνω τισ ςυμπεριφορζσ που κάνουν τουσ άλλουσ να χαίρονται , να ςτενοχωροφνται, να 
φοβοφνται+ *διακρίνω τισ ςυμπεριφορζσ που κάνουν τουσ άλλουσ να νιϊκουν ντροπι, κυμό, απόρριψθ+ *διακρίνω τισ ςυμπεριφορζσ που 
κάνουν τουσ άλλουσ  να νιϊκουν άβολα, αμιχανα, ζνοχα, προδομζνοι, απομονωμζνοι+ 
-*ςε τι χρθςιμεφει να μοιράηομαι τα ςυναιςκιματά μου π.χ. ανακουφίηομαι, κατανοϊ και ρυκμίηω καλφτερα τθ ςυμπεριφορά μου, 
επικοινωνϊ καλφτερα+*αναγνωρίηω ότι θ αλλαγι τθσ ζνταςθσ ενόσ ςυναιςκιματοσ επιδρά ςτθν αλλαγι τθσ διάκεςθσ, ςτο ςϊμα και 
γενικότερα ςτθ ςυμπεριφορά μου κλπ.+*εκφράηω δυςάρεςτα ςυναιςκιματα χωρίσ να πλθγϊνω άλλουσ+*μακαίνω ςτρατθγικζσ ρφκμιςθσ τθσ 
ςυμπεριφοράσ μου όταν νιϊκω δυςάρεςτα ςυναιςκιματα για να θρεμϊ και να ελζγχω τον εαυτό μου+*αποδζχομαι το δυςάρεςτο 
ςυναίςκθμα, ρυκμίηω τθ ςυμπεριφορά μου και τισ πράξεισ μου+  
 -*αναγνωρίηω τα ςυναιςκιματα των άλλων+*αντιλαμβάνομαι ότι οι άνκρωποι μπορεί να εκφράηουν ζνα ςυναίςκθμα με διαφορετικό τρόπο 
από εμζνα ι από άλλουσ+ *μακαίνω να ακοφω τον άλλο και να καταλαβαίνω τι ςκζφτεται και πϊσ νιϊκει+*μπορϊ με τισ πράξεισ μου να κάνω 
τουσ άλλουσ να νιϊκουν καλφτερα+*αναλογίηομαι πϊσ επθρεάηονται οι άλλοι από τα ςυναιςκιματα που εκφράηω+ 
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Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 
Υποενότθτα: «ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΑ ΜΑΣ», Γ’ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΑΝΑΓΝΩΙΣΘ-ΕΚΦΑΣΘ-ΑΡΟΔΟΧΘ 
ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΩΝ (ΡΜΑ 1, 2)  
[τι/πϊσ νιϊκω, *πότε νιϊκω ζτςι+*πϊσ 
διαφοροποιείται θ διάκεςι μου+ [νιϊκω 
ευχάριςτα και δυςάρεςτα ςυναιςκιματα] 
*αποδζχομαι  τα ςυναιςκιματά μου+*πϊσ 
διαφοροποιείται θ ςυναιςκθματικι  μου διάκεςθ 
π.χ. θ αγωνία που νιϊκω ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ 
ενόσ διαγωνίςματοσ+ *ζνα γεγονόσ μπορεί να 
προκαλζςει ποικίλα ςυναιςκιματα ςτα άτομα, τα 
οποία να εκδθλϊνονται με διαφορετικοφσ 
τρόπουσ+ *αντιλαμβάνομαι ότι οι άνκρωποι 
μπορεί εκφράηουν ζνα ςυναίςκθμα με 
διαφορετικό τρόπο από εμζνα ι από άλλουσ+ 
*αντιλαμβάνομαι τθ ςθμαςία του να εκφράηω 
λεκτικά τα ςυναιςκιματά μου ςε κακθμερινζσ 
καταςτάςεισ+ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΩΝ  
(ΡΜΑ  3, 4, 5)  
*τα ςυναιςκιματά μου ςυνδζονται με τθ 
ςυμπεριφορά μου+*μακαίνω ςτρατθγικζσ 
ρφκμιςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ μου όταν νιϊκω 
δυςάρεςτα ςυναιςκιματα για να θρεμϊ και να 
ελζγχω τον εαυτό μου+ 
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΘΣΘ  (ΡΜΑ  6,7)  

1. Να αναγνωρίηουν τα παιδιά τα 
διαφορετικά ςυναιςκιματα που 
αναδφονται ςε ςχζςθ με ζνα γεγονόσ 
και ότι διαφοροποιείται θ ζκφραςθ 
τουσ από άτομο ςε άτομο 
2. Να αυξιςουν οι μακθτζσ τθ 
ςυχνότθτα λειτουργικισ ζκφραςθσ των 
ςυναιςκθμάτων τουσ ςτθν κακθμερινι 
ηωι 
3. Να μποροφν να θρεμοφν (ελζγχουν 
τον εαυτό τουσ) με ι χωρίσ βοικεια 
όταν νιϊκουν δυςάρεςτα 
ςυναιςκιματα. 
4. Να μποροφν να εκφράηουν και να 
προςπακοφν να διαχειρίηονται τα 
ςυναιςκιματά τουσ με διαφορετικοφσ 
τρόπουσ.  
5. Να μποροφν αν κατανοιςουν τα 
παιδιά ότι οι ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα 
και οι αντιδράςεισ αποτελοφν ζνα 
ςυνεχζσ και ότι υπάρχει 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ 
6. Να βρίςκουν και να αναφζρουν 
τρόπουσ που κα μποροφςαν να 
βοθκιςουν ατομικά τον κάκε μακθτι 

1.«Μπορεί να νιϊκουμε το ίδιο…μπορεί 
και όχι» 
Οι μακθτζσ καλοφνται να περιγράψουν 
ςυμπεριφορζσ και εκφράςουν τα 
ςυναιςκιματα που τισ ςυνοδεφουν μζςα 
από ερεκίςματα οπτικά ι ακουςτικά π.χ. 
των θρϊων μίασ κεατρικισ παράςταςθσ 
κατά προτίμθςθ μίασ αρχαίασ τραγωδίασ. 
Σε ζνα δεφτερο επίπεδο εκφράηουν τι 
νιϊκουν οι ίδιοι βλζποντασ ι ακοφγοντασ 
το ςυγκεκριμζνο ερζκιςμα και ακολουκεί 
ςυηιτθςθ για τθ χρθςιμότθτα τθσ 
ζκφραςθσ των ςυναιςκθμάτων  *ΡΜΑ: 
1,2,5] 
2.«Αντιγνωμίεσ….ςυναιςκθμάτων» 
Οι μακθτζσ επιλζγουν ζνα κζμα με 
κοινωνικζσ διαςτάςεισ π.χ. από 
ντοκιμαντζρ, ειδθςεογραφικό ρεπορτάη, 
μία διαφιμιςθ που μπορεί να προκαλεί 
διαφορετικζσ αντιδράςεισ και δθμιουργοφν 
ομάδεσ-πάνελ ςυηθτθτϊν. Θ ςυηιτθςθ 
περιλαμβάνει επιχειριματα για τθ ςτιριξθ 
των διαφορετικϊν απόψεων και  τθν 
ζκφραςθ διαφορετικϊν ςυναιςκθμάτων 
από τισ ομάδεσ των ςυηθτθτϊν. Δίνεται με 

ΡΜΑ 1,2 
Φωτογραφικό 
υλικό από 
εφθμερίδεσ και 
περιοδικά, 
μαγνθτοςκοπθμζ
νεσ εκπομπζσ με 
ςυηθτιςεισ 
κοινωνικϊν 
ηθτθμάτων, 
μαγνθτοςκοπθμζ
νεσ κεατρικζσ 
παραςτάςεισ κλπ 
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     Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 

Υποενότθτα: «ΓΝΩΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ» 
 

Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι:  θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ προςωπικισ, κοινωνικισ και ιδανικισ ταυτότθτασ, θ ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και θ 
κινθτοποίθςθ που αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ επικυμθτϊν δεξιοτιτων/ικανοτιτων και ςτθν υπζρβαςθ δυςκολιϊν ι αποτυχιϊν. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, τα παιδιά 
-Σκζφτονται, ςυηθτοφν και παρουςιάηουν τον εαυτό τουσ, αναγνωρίηοντασ κφρια ςτοιχεία και διαςτάςεισ τθσ ταυτότθτάσ τουσ.  
-Συνειδθτοποιοφν ότι ανικουν ςε ομάδεσ και ότι ζνα μζροσ του εαυτοφ τουσ κακορίηεται από τθν υπαγωγι τουσ ςε αυτζσ, κάτι που 
ςυνεπάγεται προςωπικι ευκφνθ, οριοκζτθςθ, δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ.   
-Αντιλαμβάνονται/αποδζχονται/αξιοποιοφν τθ μοναδικότθτά τουσ ωσ άτομα κακϊσ και αυτι των άλλων ανκρϊπων. Μακαίνουν να 
αξιολογοφν τον εαυτό τουσ, να κζτουν ςτόχουσ και να υιοκετοφν τρόπουσ αυτοβελτίωςθσ. 
 
Μζςα από όλα τα παραπάνω, ενιςχφουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ, τον αυτοςεβαςμό και τθν αίςκθςθ τθσ προςωπικισ τουσ αξίασ. 
*πϊσ βλζπω τον εαυτό μου, πϊσ πιςτεφω ότι με βλζπουν οι άλλοι, πϊσ κα ικελα να είμαι/γίνω, τι μπορϊ να κάνω τϊρα που παλαιότερα δεν 
μποροφςα+  
*ςε τι μοιάηω, ςε τι διαφζρω με τουσ άλλουσ+ *κάκε άνκρωποσ είναι μοναδικόσ+ 
*ανικω ςε ομάδεσ, πολλά από τα ςτοιχεία που με χαρακτθρίηουν προζρχονται από τθν οικογζνειά μου, ι/και τισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ ανικω, 
ζνα μζροσ του εαυτοφ μου κακορίηεται από τισ ομάδεσ μου, ςτισ ομάδεσ ζχω δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ, αποδζχομαι τθ διαφορετικότθτα+  
*Αξίηω, ζχω κετικά ςτοιχεία , αξιοποιϊ τισ δυνατότθτζσ μου,  αποκτϊ γνϊςεισ και προςπακϊ να βελτιϊνομαι  ςε κζματα  που μου αρζςουν, 
αναγνωρίηω δυνατότθτεσ και  αδυναμίεσ μου (δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ, ςτοιχεία του χαρακτιρα) , αναγνωρίηω βαςικζσ επικυμίεσ, ανάγκεσ, 
προτιμιςεισ , ενδιαφζροντά μου, προςπακϊ να αντιμετωπίηω τισ αδυναμίεσ μου και να γίνομαι καλφτεροσ, αναλαμβάνω πρωτοβουλίεσ ςτθν 

*μακαίνω να ακοφω τον άλλο και να καταλαβαίνω 
τι ςκζφτεται και πϊσ νιϊκει+, *μπορϊ με τισ 
πράξεισ μου να κάνω τουσ άλλουσ να νιϊκουν 
καλφτερα+, *αναλογίηομαι πϊσ επθρεάηονται οι 
άλλοι από τα ςυναιςκιματα που εκφράηω+, 
*προτείνω  πικανζσ ςτρατθγικζσ για τθ ρφκμιςθ 
τθσ ςυμπεριφοράσ μου όταν νιϊκω δυςάρεςτα 
ςυναιςκιματα+, 
[διακρίνω τισ ςυμπεριφορζσ που κάνουν τουσ 
άλλουσ  να νιϊκουν άβολα, αμιχανα, ζνοχα, 
προδομζνοι, απομονωμζνοι+ 

ςτθ διαχείριςθ των δυςάρεςτων 
ςυναιςκθμάτων   
7. Να αντιλαμβάνονται  ότι ο τρόποσ με 
τον οποίο εκφράηουν τα ςυναιςκιματά 
τουσ επθρεάηει τον τρόπο που τουσ 
φζρονται οι άλλοι. 
 

αυτό τον τρόπο θ αφόρμθςθ προκειμζνου 
τα παιδιά να ελζγχουν τισ ςυναιςκθματικζσ 
αντιδράςεισ τουσ ακοφγοντασ τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ με τισ αντίκετεσ απόψεισ. 
Επίςθσ, ενκαρρφνονται  να 
λεκτικοποιιςουν και να προτείνουν τουσ 
τρόπουσ  με τουσ οποίουσ βοθκοφνται να 
ελζγξουν τα ςυναιςκιματά τουσ 
προκειμζνου να ςυνεχίςουν να ςυηθτοφν. 
[ΡΜΑ:1,2,3,4,5,6+ 
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τάξθ, αποκτϊ κοινωνικι υπευκυνότθτα, ςυμμετζχω ςε δραςτθριότθτεσ που μου αρζςουν, ςυνειδθτοποιϊ τι κα μπορϊ να κάνω ςτο μζλλον 
που τϊρα δεν μπορϊ, ποιοι και πϊσ με επθρεάηουν κετικά ι/και αρνθτικά+ 
 
 

Θεματικι Ενότθτα: Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 
Υποενότθτα: «ΓΝΩΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ», Γϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΡΟΣΩΡΙΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ 
*πϊσ βλζπω τον εαυτό μου+ 
* ςε τι μοιάηω, ςε τι διαφζρω 
με τουσ άλλουσ+, *τι μπορϊ να 
κάνω τϊρα που παλαιότερα 
δεν μποροφςα+  
ΡΜΑ: 1, 2 
ΙΔΑΝΙΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ 
*πϊσ  κα ικελα  να είμαι+ 
ΡΜΑ: 1, 2 
ΔΘΜΟΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 
*πϊσ πιςτεφω ότι με βλζπουν 
οι άλλοι+ 
ΡΜΑ: 3 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ-
ΥΡΑΓΩΓΘ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 
* ζνα μζροσ του εαυτοφ μου 
κακορίηεται από τισ ομάδεσ 
ςτισ οποίεσ ανικω+, *ςτισ  
ομάδεσ ζχω δικαιϊματα και 
υποχρεϊςεισ+ 
ΡΜΑ: 4, 5 
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΘΣΘ:  
ΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘ- 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ 
ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ/ΑΡΟΤΥΧΙΩΝ-

1.  Να αναγνωρίηουν   δυνατότθτεσ 
και  αδυναμίεσ τουσ (δεξιότθτεσ, 
ικανότθτεσ, ςτοιχεία του 
χαρακτιρα) κακϊσ και βαςικζσ 
επικυμίεσ, ανάγκεσ, προτιμιςεισ , 
ενδιαφζροντά τουσ και πϊσ αυτά 
κακορίηουν τθν αυτοαντίλθψι 
τουσ. 
2.  Να αναγνωρίηουν ςτοιχεία τουσ 
που μζνουν ςτακερά ι 
εξελίςςονται κετικά ςτο χρόνο 
(ςτον τρόπο που ςκζφτονται και 
νιϊκουν κακϊσ και ςτον τρόπο με 
τον οποίο 
ςυμπεριφζρονται/επικοινωνοφν 
ςτισ κοινωνικζσ και διαπροςωπικζσ 
τουσ ςχζςεισ). 
3. Να αντιλαμβάνονται πϊσ «τουσ 
βλζπουν» οι ςθμαντικοί άλλοι και  
να αξιοποιοφν τθν 
ανατροφοδότθςθ αυτι. 
4. Να κατανοοφν ότι, μζςα ςτα 
κοινωνικά ςυςτιματα οι άνκρωποι 
ζχουν πολλαπλοφσ ρόλουσ, οι 
οποίοι πρζπει να ςυνδυάηονται με 
αρμονικό τρόπο προκειμζνου να 

1. «Θ ανταλλαγι τθσ εικόνασ μασ» (Ρροςεγγίηει Ρ.Μ.Α. 1, 2, 
3, 4) (περιγράφουμε και εξθγοφμε όλθ τθ δραςτθριότθτα από 
τθν αρχι ςτα παιδιά ϊςτε να γνωρίηουν τι ακριβϊσ κα 
ςυμβεί) 
- Δίνουμε ςτα παιδιά ζνα χαρτί (μεγζκουσ μιςισ κόλλασ Α4) και 
τουσ  ηθτοφμε αφοφ γράψουν επάνω το όνομά τουσ, να 
ςκεφτοφν και να γράψουν 3-5 βαςικζσ πλθροφορίεσ για τον 
εαυτό τουσ (κετικά ι/και αρνθτικά ψυχολογικά 
χαρακτθριςτικά). Στθ ςυνζχεια τουσ ηθτοφμε να κινθκοφν ςτο 
χϊρο και να ανταλλάξουν  με κάποιον άλλο το χαρτί με τα 
χαρακτθριςτικά  τουσ, αφοφ τα διαβάςει ο ζνασ ςτον άλλο. Θ 
διαδικαςία ςυνεχίηεται με άλλα άτομα όπου κάκε φορά 
διαβάηουμε και ανταλλάςουμε χαρτιά με χαρακτθριςτικά 
διαφόρων ατόμων (εφόςον κάκε φορά ζχουμε ζνα 
διαφορετικό χαρτί ςτο χζρι μασ). Με το ςφνκθμά μασ, θ 
διαδικαςία ςταματά, τα παιδιά κάκονται ςτθ κζςθ τουσ και 
κακζνασ παρουςιάηει αυτόν του οποίου το όνομα είναι 
γραμμζνο ςτο χαρτί που κρατάει ςτο χζρι του. 
Στθ ςυνζχεια ςυηθτοφάμε με τα παιδιά: 
-τι ζνιωκαν κακϊσ προςπακοφςαν να εντοπίςουν και να 
καταγράψουν τα κεντρικά τουσ χαρακτθριςτικά γνωρίηοντασ 
από πριν ότι οι άλλοι κα ακοφςουν τθν αυτοπαρουςίαςι τουσ. 
- για ποιουσ λόγουσ μια αυτοπαρουςίαςθ μπορεί να ταιριάηει  
ι/και να διαφζρει ζντονα με τθν εικόνα κάποιων άλλων για το 
ςυγκεκριμζνο άτομο. 
2.  Είμαςτε ίδιοι και διαφορετικοί (Ρ.Μ.Α. 2, 6, 7, 9) 

Κόλλεσ Α4 
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ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
*αξιοποιϊ τισ δυνατότθτζσ μου,  
αποκτϊ γνϊςεισ και προςπακϊ 
να βελτιϊνομαι  ςε κζματα  
που μου αρζςουν π.χ.  
ηωγραφικι, ακλθτιςμόσ, 
καταςκευζσ, μουςικι κλπ] 
*προςπακϊ να αντιμετωπίηω 
τισ αδυναμίεσ μου+ 
*αναλαμβάνω πρωτοβουλίεσ 
και ευκφνεσ ςτθν τάξθ και ςτισ 
ομάδεσ που ανικω-αποκτϊ 
κοινωνικι υπευκυνότθτα], 
*ςυμμετζχω ςε δραςτθριότθτεσ 
που μου αρζςουν+ 
*ποιοι και πϊσ με επθρεάηουν 
κετικά ι/και αρνθτικά+ 
ΡΜΑ: 6, 7, 8. 
 

επιτυγχάνεται προςωπικι 
ιςορροπία και ικανοποίθςθ. 
5. Να εμβακφνουν τθ ςκζψθ τουσ, 
να εκφράηουν απόψεισ και να 
ςυηθτοφν εποικοδομθτικά 
αναφορικά με  κοινωνικά 
δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ 
κακϊσ και αναφορικά με 
κοινωνικά και θκικά διλιμματα. 
6. Να μποροφν να ιεραρχοφν τισ 
ανάγκεσ τουσ  και κακϊσ 
επιχειροφν να τισ καλφψουν  να  
μποροφν να διεκδικοφν τα 
δικαιϊματά τουσ  χωρίσ να 
παραβιάηουν τα δικαιϊματα 
άλλων. 
7. Να υιοκετοφν τρόπουσ και 
ςτρατθγικζσ  αυτοβελτίωςθσ και 
να κζτουν βραχυπρόκεςμουσ και 
μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ για να 
ενιςχφουν τισ δυνατότθτεσ και να 
αντιμετωπίηουν τισ αδυναμίεσ τουσ  
(π.χ. περιςςότερθ προςπάκεια, 
εξάςκθςθ, ανάλθψθ ευκφνθσ ςτισ 
ομάδεσ που ανικουν , αναηιτθςθ 
βοικειασ κλπ) 
8. Να ςυνειδθτοποιοφν ότι  ο 
βακμόσ ςτον οποίο ςυμφωνοφν ι 
αποκλίνουν οι επιμζρουσ  
διαςτάςεισ του εαυτοφ 
(προςωπικι, ιδανικι, κοινωνικι 
ταυτότθτα και δθμόςια εικόνα) 
κακορίηει τθν αυτοεκτίμθςθ, τθν 
προςωπικι ιςορροπία και τθ 
ςυμπεριφορά τουσ. 

Τα παιδιά ςχθματίηουν ζνα κφκλο με τισ καρζκλεσ τουσ και 
κάκονται. Ξεκινοφμε ηθτϊντασ από τα παιδιά να αλλάξουν 
κζςεισ μεταξφ τουσ μόνο π.χ. ζχουν ξανκά μαλλιά. Στθ 
ςυνζχεια π.χ. όςοι  τουσ αρζςουν τα Μακθματικά…όςοι 
βλζπουν  κρίλερ κ.ο.κ.. Βαςικόσ όροσ του παιχνιδιοφ είναι όταν 
κάποιοσ ςθκϊνεται δεν μπορεί να ξανακακίςει ςτθ κζςθ που 
ιταν πριν. Στθ ςυνζχεια αφαιροφμε μια καρζκλα, οπότε ζνασ 
μακθτισ μζνει όρκιοσ ζξω από τον κφκλο, γίνεται ςυντονιςτισ 
και δίνει οδθγίεσ, προςπακϊντασ με τισ οδθγίεσ που δίνει να 
μείνει κάποιοσ όρκιοσ και να ζρκει ςτθ κζςθ του ςυντονιςτι. 
Αφοφ αρκετά παιδιά ζχουν βρεκεί ςτθ κζςθ του ςυντονιςτι, 
διακόπτουμε τθ δραςτθριότθτα και ςυηθτοφμε: 
Υπιρχε οδθγία που ςθκϊκθκαν όλοι; Ροια ιταν αυτι; Σε τι 
δθλ. μοιάηουμε όλοι; Ροια είναι τα κετικά του να μοιάηουμε; 
Ροια τα αρνθτικά; Ροια είναι τα κετικά του να διαφζρουμε; 
Ροια τα αρνθτικά; Ροιεσ είναι οι διαφορζσ των ανκρϊπων; 
(εξωτερικζσ και εςωτερικζσ). Τι νιϊκουμε απζναντι ςτθ 
διαφορετικότθτα τθ δικι μασ ι των άλλων; Ρϊσ τα παραπάνω 
ςχετίηονται με τθ δθμιουργία προκαταλιψεων; 
3. «Ροιοι και πϊσ μασ επθρεάηουν» (Ρ.Μ.Α 1, 2, 5, 10) 
Χωρίηουμε τθν τάξθ ςε ομάδεσ 3-4 ατόμων. Κάνουμε κάκε φορά 
μια ερϊτθςθ ηθτϊντασ από τα παιδιά να ςυηθτιςουν  με τθν 
ομάδα τουσ ςχετικά με τθν ερϊτθςθ. Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ 
είναι: 
- Ροιοι ςασ επθρεάηουν… για το πϊσ ντφνεςτε, για το τι 
βλζπετε ςτθν τθλεόραςθ, για το πϊσ και πόςο μελετάτε τα 
μακιματά ςασ, για τθ μουςικι που ακοφτε. 
- Ρϊσ μασ επθρεάηουν οι άλλοι; Γιατί δε κζλουμε να 
απογοθτεφουμε τουσ φίλουσ μασ; Είναι πάντα καλό αυτό; Ρότε 
δεν είναι; Ρεριμζνουν οι φίλοι μασ να ςυμπεριφερόμαςτε με 
ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ; Υπάρχουν κανόνεσ ςτισ ομάδεσ μασ 
που κα κζλαμε να παραβοφμε αλλά φοβόμαςτε ότι θ ομάδα 
κα μασ απορρίψει; Ρϊσ νιϊκουμε όταν κάποιοι παραβιάηουν 
ςυνικειεσ ι κανόνεσ τθσ ομάδασ/παρζασ μασ 

 
(καρζκλεσ τθσ 
ςχολικισ τάξθσ) 
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Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 
Υποενότθτα: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΗΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΧΟΣ» 

Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του άγχουσ και των επιπτϊςεϊν του ςτο ανκρϊπινο ςϊμα, κακϊσ και θ 
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ φυςιολογικότθτάσ τουσ, θ αναγνϊριςθ και ο προςδιοριςμόσ των ςυμπεριφορϊν που ςυνικωσ υιοκετοφμε όταν 
ερχόμαςτε αντιμζτωποι με αγχογόνα γεγονότα και θ διαφορετικότθτα ςτον τρόπο που αξιολογοφνται οι καταςτάςεισ από τον κακζνα ωσ 
αγχογόνεσ ι μθ, θ γνωριμία με λειτουργικοφσ τρόπουσ διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςθσ αγχογόνων καταςτάςεων και θ υιοκζτθςι τουσ ςτθν 
κακθμερινότθτά μασ, κακϊσ και θ δυνατότθτα αναγνϊριςθσ και αξιολόγθςθσ καταςτάςεων που απαιτοφν τθν αναηιτθςθ βοικειασ από 
τρίτουσ όταν αυτζσ ξεπερνοφν τα όρια και τισ δυνάμεισ μασ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα οι μακθτζσ: 
-Κατανοοφν τθν ζννοια του άγχουσ και τθσ φυςιολογικότθτάσ του 
-Συνειδθτοποιοφν τθ ςχζςθ του άγχουσ με ςωματικζσ αντιδράςεισ που αποτελοφν ουςιαςτικά αυκόρμθτεσ αντιδράςεισ άμυνασ του 

ςϊματοσ απζναντι ςτο άγχοσ 
-Αξιολογοφν και καταγράφουν το προςωπικό τουσ ρεπερτόριο ςυμπεριφορϊν και αντιδράςεων απζναντι ςε αγχογόνεσ καταςτάςεισ 
-Γνωρίηουν και καλοφνται να γενικεφςουν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ πιο λειτουργικοφσ τρόπουσ διαχείριςθσ του άγχουσ 
-Συνειδθτοποιοφν τθν φπαρξθ καταςτάςεων που για τθν αντιμετϊπιςι τουσ απαιτοφνται δυνατότθτεσ και μζςα τα οποία μπορεί να μθν 

διακζτουμε. 
(Νιϊκω άγχοσ όταν με τιμωροφν, όταν πρζπει να υποςτθρίξω τισ απόψεισ μου ι να μιλιςω μπροςτά ςε πολφ κόςμο, όταν πζφτουν 

δυνατζσ βροντζσ, όταν είμαι μόνοσ μου ςτο ςπίτι…) 
(Πταν νιϊκω άγχοσ με καταλαμβάνει φόβοσ, παγϊνω, ηθτάω πάντα κάποιον να μου δϊςει μια λφςθ…) 
(Κα αντιμετωπίςω καλφτερα το άγχοσ μου εάν ξζρω τι ακριβϊσ ςυμβαίνει, εάν προςπακιςω να θρεμιςω μετρϊντασ μζχρι το δζκα, εάν 

καταλάβω τι ακριβϊσ ςυμβαίνει και δεν βγάηω γριγορα ςυμπεράςματα, εάν είμαι προετοιμαςμζνοσ για μια δφςκολθ εργαςία…) 
(Καλό είναι να ηθτιςω τθ βοικεια κάποιου που γνωρίηει καλφτερα όταν νιϊκω ότι αυτό που αντιμετωπίηω δεν μπορϊ να το λφςω μόνοσ 

μου γιατί απαιτεί δυνάμεισ και δεξιότθτεσ που δεν διακζτω…) 
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Θεματικι Ενότθτα «ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΩ, ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ … ΕΙΜΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ» 

Υποενότθτα:  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΗΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΧΟΣ», ΓϋΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

Θ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ. Τι είναι άγχοσ; Ρότε 
νιϊκω άγχοσ; Ροια ςυναιςκιματα 
κινθτοποιοφνται όταν αντιμετωπίηουμε μια 
αγχογόνο κατάςταςθ; Νιϊκουμε όλοι το ίδιο 
ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ;)  
(ΡΜΑ1,2) 
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Το ςϊμα μασ 
αντιδρά  ςε καταςτάςεισ πίεςθσ και φόβου. 
Είναι φυςιολογικζσ οι ςωματικζσ αντιδράςεισ. 
(ΡΜΑ1,2) 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
Ρϊσ αντιδροφμε ςε καταςτάςεισ που 
νιϊκουμε ότι ξεπερνοφν τισ δυνάμεισ μασ; Δεν 
αντιμετωπίηουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο μια 
αγχογόνο κατάςταςθ  
(ΡΜΑ 3) 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΙ ΤΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Αξιολογοφμε μια 
κατάςταςθ που μασ προκαλεί άγχοσ. 
Ρροςδιορίηουμε τα μζςα και τισ ςυμπεριφορζσ 
που μποροφμε να τθ διαχειριςτοφμε καλφτερα 
(ΡΜΑ 4) 
ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΩΝ 
Αξιολογοφμε τα μζςα και τισ ςυμπεριφορζσ που 
διακζτουμε. Αξιολογοφμε τθν κατάςταςθ που 
πρζπει να διαχειριςτοφμε. Αναηθτοφμε βοικεια 
όταν αυτι ξεπερνάει τισ δυνατότθτζσ μασ)  
(ΡΜΑ 5) 

2. Να μποροφν να περιγράφουν 
και να εξθγοφν τι ςθμαίνει άγχοσ 
και να το ςυνδζουν με 
ςυναιςκιματα και ςωματικζσ 
αλλαγζσ που βιϊνουν 

3. Να αναγνωρίηουν τισ 
καταςτάςεισ που τουσ 
προκαλοφν άγχοσ και για ποιο 
λόγο και να μποροφν να 
αναφζρουν ςχετικζσ προςωπικζσ 
τουσ εμπειρίεσ  

4. Να αναγνωρίηουν πότε 
αιςκάνονται λιγότερο και πότε 
περιςςότερο άγχοσ και να 
αναφζρουν πϊσ αντιμετωπίηουν 
το άγχοσ ςε κάκε περίπτωςθ 

5. Να αναφζρουν τισ ςτρατθγικζσ 
που χρθςιμοποιοφν μζχρι ςιμερα 
και να αναγνωρίηουν ποιεσ είναι 
λειτουργικζσ και ποιεσ όχι  

6. Να αιςκάνονται άνετα να 
αναηθτιςουν βοικεια όταν είναι 
αντιμζτωποι με μια κατάςταςθ 
που ξεπερνά τα  όρια και τισ 
δυνατότθτζσ τουσ 

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ… Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ να 
καταγράψουν ςτίχουσ από τραγοφδια που προτιμοφν 
όπου εκφράηεται αυτό που τουσ προκαλεί 
περιςςότερο άγχοσ. Ι κάκε ομάδα ςε ςυνεργαςία να 
γράψει ςτίχουσ όπου κα ςυνδυάηονται οι βαςικοί 
αγχογόνοι παράγοντεσ κάκε μζλουσ  (ΡΜΑ 1) 

ΥΓΕΙΑ…ΡΑΝΩ ΑΡϋ ΟΛΑ. Χωρίηουμε τουσ μακθτζσ ςε 
ομάδεσ. Κάκε ομάδα ζχει περιγραφι τθσ αντίδραςθσ 
κάποιου οργάνου ςτο άγχοσ. Μαηί δίνουμε ςχετικό 
υλικό. Κάκε ομάδα καλείται να ετοιμάςει μια ςφντομθ 
παρουςίαςθ για τθν υπόλοιπθ τάξθ ςχετικά με τον 
τρόπο που αντιδροφν τα διάφορα όργανα ςτο άγχοσ 
(ΡΜΑ 1) 

ΕΤΣΙ ΕΙΜΑΙ. Σε ομάδεσ εργαςίασ οι μακθτζσ 
καλοφνται ςε  μεγάλα χαρτόνια να καταγράψουν με 
όποιο τρόπο κζλουν (ςχζδιο ι φράςθ) ςε γκράφιτι 
τον τρόπο που ςυνικωσ επιλζγουν για να 
αντιμετωπίςουν μια αγχογόνο κατάςταςθ (καλό είναι 
να ζχουν όλοι το ίδιο ερζκιςμα πχ. βακμολογία) 
(ΡΜΑ 2,3) 

ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΣΩ ΚΑΛΥΤΕΑ. Χωρίηουμε τουσ μακθτζσ 
ςε ομάδεσ. Κάκε ομάδα κα πρζπει να παρουςιάςει 
τουσ ςτίχουσ  ενόσ υποτικζμενου τραγουδιοφ με κζμα 
τθν αντιμετϊπιςθ των αγχογόνων καταςτάςεων με 
λειτουργικό τρόπο (ΡΜΑ 4) 

 
Φφλλα χαρτί 

 
 
 

Ρλθροφορίεσ 
ςχετικά με τθ 

λειτουργία 
ςωματικϊν 
οργάνων ςε 
κατάςταςθ 

άγχουσ 
 
 

Χαρτόνια, 
χονδροί 

μαρκαδόροι 
 
 
 
 

Φφλλα χαρτί 
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ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

Θ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ. Τι είναι άγχοσ; Ρότε 
νιϊκω άγχοσ; Ροια ςυναιςκιματα 
κινθτοποιοφνται όταν αντιμετωπίηουμε μια 
αγχογόνο κατάςταςθ; Νιϊκουμε όλοι το ίδιο 
ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ;)  
(ΡΜΑ1,2) 
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Το ςϊμα μασ 
αντιδρά  ςε καταςτάςεισ πίεςθσ και φόβου. 
Είναι φυςιολογικζσ οι ςωματικζσ αντιδράςεισ. 
(ΡΜΑ1,2) 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
Ρϊσ αντιδροφμε ςε καταςτάςεισ που 
νιϊκουμε ότι ξεπερνοφν τισ δυνάμεισ μασ; Δεν 
αντιμετωπίηουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο μια 
αγχογόνο κατάςταςθ  
(ΡΜΑ 3) 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΙ ΤΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 
ΑΓΧΟΓΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Αξιολογοφμε μια 
κατάςταςθ που μασ προκαλεί άγχοσ. 
Ρροςδιορίηουμε τα μζςα και τισ ςυμπεριφορζσ 
που μποροφμε να τθ διαχειριςτοφμε καλφτερα 
(ΡΜΑ 4) 
ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΩΝ 
Αξιολογοφμε τα μζςα και τισ ςυμπεριφορζσ που 
διακζτουμε. Αξιολογοφμε τθν κατάςταςθ που 
πρζπει να διαχειριςτοφμε. Αναηθτοφμε βοικεια 
όταν αυτι ξεπερνάει τισ δυνατότθτζσ μασ)  
(ΡΜΑ 5) 

7. Να μποροφν να περιγράφουν 
και να εξθγοφν τι ςθμαίνει άγχοσ 
και να το ςυνδζουν με 
ςυναιςκιματα και ςωματικζσ 
αλλαγζσ που βιϊνουν 

8. Να αναγνωρίηουν τισ 
καταςτάςεισ που τουσ 
προκαλοφν άγχοσ και για ποιο 
λόγο και να μποροφν να 
αναφζρουν ςχετικζσ προςωπικζσ 
τουσ εμπειρίεσ  

9. Να αναγνωρίηουν πότε 
αιςκάνονται λιγότερο και πότε 
περιςςότερο άγχοσ και να 
αναφζρουν πϊσ αντιμετωπίηουν 
το άγχοσ ςε κάκε περίπτωςθ 

10. Να αναφζρουν τισ ςτρατθγικζσ 
που χρθςιμοποιοφν μζχρι ςιμερα 
και να αναγνωρίηουν ποιεσ είναι 
λειτουργικζσ και ποιεσ όχι  

11. Να αιςκάνονται άνετα να 
αναηθτιςουν βοικεια όταν είναι 
αντιμζτωποι με μια κατάςταςθ 
που ξεπερνά τα  όρια και τισ 
δυνατότθτζσ τουσ 

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ… Ηθτάμε από τουσ μακθτζσ ςε ομάδεσ να 
καταγράψουν ςτίχουσ από τραγοφδια που προτιμοφν 
όπου εκφράηεται αυτό που τουσ προκαλεί 
περιςςότερο άγχοσ. Ι κάκε ομάδα ςε ςυνεργαςία να 
γράψει ςτίχουσ όπου κα ςυνδυάηονται οι βαςικοί 
αγχογόνοι παράγοντεσ κάκε μζλουσ  (ΡΜΑ 1) 

ΥΓΕΙΑ…ΡΑΝΩ ΑΡϋ ΟΛΑ. Χωρίηουμε τουσ μακθτζσ ςε 
ομάδεσ. Κάκε ομάδα ζχει περιγραφι τθσ αντίδραςθσ 
κάποιου οργάνου ςτο άγχοσ. Μαηί δίνουμε ςχετικό 
υλικό. Κάκε ομάδα καλείται να ετοιμάςει μια ςφντομθ 
παρουςίαςθ για τθν υπόλοιπθ τάξθ ςχετικά με τον 
τρόπο που αντιδροφν τα διάφορα όργανα ςτο άγχοσ 
(ΡΜΑ 1) 

ΕΤΣΙ ΕΙΜΑΙ. Σε ομάδεσ εργαςίασ οι μακθτζσ 
καλοφνται ςε  μεγάλα χαρτόνια να καταγράψουν με 
όποιο τρόπο κζλουν (ςχζδιο ι φράςθ) ςε γκράφιτι 
τον τρόπο που ςυνικωσ επιλζγουν για να 
αντιμετωπίςουν μια αγχογόνο κατάςταςθ (καλό είναι 
να ζχουν όλοι το ίδιο ερζκιςμα πχ. βακμολογία) 
(ΡΜΑ 2,3) 

ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΣΩ ΚΑΛΥΤΕΑ. Χωρίηουμε τουσ μακθτζσ 
ςε ομάδεσ. Κάκε ομάδα κα πρζπει να παρουςιάςει 
τουσ ςτίχουσ  ενόσ υποτικζμενου τραγουδιοφ με κζμα 
τθν αντιμετϊπιςθ των αγχογόνων καταςτάςεων με 
λειτουργικό τρόπο (ΡΜΑ 4) 

 
Φφλλα χαρτί 

 
 
 

Ρλθροφορίεσ 
ςχετικά με τθ 

λειτουργία 
ςωματικϊν 
οργάνων ςε 
κατάςταςθ 

άγχουσ 
 
 

Χαρτόνια, 
χονδροί 

μαρκαδόροι 
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Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 

Υποενότθτα: «ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ» 

 

Σκοπόσ τθσ υποενότθτασ είναι θ καλλιζργεια δεξιοτιτων που βοθκοφν τα παιδιά να επιτυγχάνουν κετικά αποτελζςματα ςε κοινωνικό 

επίπεδο, να δθμιουργοφν και να διατθροφν υγιείσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και να αναπτφςςουν αξίεσ και ςτάςεισ που προάγουν τθν 

κοινωνικι ευαιςκθςία και υπευκυνότθτα. Ειδικότερα, θ ενότθτα ζχει ωσ ςτόχουσ: 

 Τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αναγκαιότθτασ οριςμζνων κοινωνικϊν ςυμβάςεων για τθν αρμονικι λειτουργία των ομάδων και τθν επίτευξθ 

κοινϊν ςτόχων. [Για ποιο λόγο είναι ςθμαντικζσ αυτζσ οι δεξιότθτεσ; Πϊσ κα ιταν οι ςχζςεισ μασ με τουσ άλλουσ και θ ηωι μασ χωρίσ 

αυτζσ;] 

 Τθν αναγνϊριςθ βαςικϊν κοινωνικϊν δεξιοτιτων [Ποιεσ είναι οι δεξιότθτεσ αυτζσ;] 

 Τθν υιοκζτθςθ των δεξιοτιτων αυτϊν ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ςε διαφορετικά πλαίςια και καταςτάςεισ [Μακαίνω να είμαι ευγενικόσ, 

να ςυνεργάηομαι, να διεκδικϊ κλπ. Μακαίνω να χρθςιμοποιϊ τισ κατάλλθλεσ ςυμπεριφορζσ με διαφορετικά άτομα, ομάδεσ ι 

καταςτάςεισ] 

 

Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 
Υποενότθτα: «ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ», Γ’ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΑΧΘ ΓΝΩΙΜΙΑΣ-ΔΙΑΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ*ΡΜΑ: 1, 2, 3, 7+ 
[χαιρετάω, ςυςτινομαι, γνωρίηομαι 
με κάποιον, κάνω φιλοφρονιςεισ, 
βοθκϊ τουσ άλλουσ, προςκαλϊ 
κάποιον να κάνουμε κάτι μαηί, 
ξεκινάω ζναν διάλογο, αναγνωρίηω 
τα λάκθ μου, δζχομαι τισ 
ςυνζπειεσ των πράξεϊν μου, 

1. Να υιοκετοφν βαςικζσ 
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 

2. Να διατθροφν καλζσ ςχζςεισ 
και να ςυνεργάηονται αρμονικά 
με τουσ άλλουσ 

3. Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν 
αξία τθσ φιλίασ, τα 
ςυναιςκιματα και τισ 
ςυμπεριφορζσ που τθ διζπουν 

1. Αρχι μιασ γνωριμίασ. Οι μακθτζσ δουλεφουν ςε 
ομάδεσ προςομοιϊςεισ μιασ αρχικισ γνωριμίασ και 
ςυηθτοφν ποιεσ προςεγγίςεισ, φράςεισ και 
ςυμπεριφορζσ κα μποροφςαν να είναι περιςςότερο 
αποτελεςματικζσ ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ (ΡΜΑ: 1, 2)  

2. Ρόςο φίλοσ είςαι;  Δραςτθριότθτα για τθν αντίςταςθ 
ςτθν κοινωνικι πίεςθ Συηιτθςθ με ςενάρια του τφπου 
«Ζνασ φίλοσ ςου κάνει μια αξιόποινθ πράξθ (π.χ. κλζβει 
κάτι από το ςχολείο, προκαλεί μια ηθμιά, εκφοβίηει ζναν 
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μπορϊ να αντζχω και να 
αντιμετωπίηω τθν απόρριψθ, τθ 
ματαίωςθ ι τθν αποτυχία ςτο 
πλαίςιο μιασ ςχζςθσ κ.α.+  

ΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΘΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΙΕΣΘΣ *ΡΜΑ: 4, 5, 6+ 
*ςυναινϊ με τισ επικυμίεσ τθσ 
ομάδασ, κάνω επιλογζσ με βάςθ τα 
προςωπικά μου όρια, τισ επικυμίεσ 
και τισ αξίεσ μου κ.α.+ 

ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ  *ΡΜΑ: 5, 6+ 
*ηθτάω το λόγο, λζω τθ γνϊμθ μου 
/ τα ςυναιςκιματά μου όταν 
αδικοφμαι, λζω «όχι» όταν κάτι δε 
μου αρζςει, ςυμμετζχω ενεργά ςε 
παιχνίδια ι δραςτθριότθτεσ, ξζρω 
να διεκδικϊ χωρίσ να γίνομαι 
επικετικόσ κα+ 

4. Να μποροφν να ακολουκοφν 
κοινωνικζσ ςυμβάςεισ, όρια και 
υποχρεϊςεισ ςε διάφορα 
πλαίςια 

5. Να διεκδικοφν με κατάλλθλο 
τρόπο και να υπεραςπίηονται 
τον εαυτό και τα δικαιϊματά 
τουσ 

6. Να διαχειρίηονται τθν πίεςθ 
τθσ ομάδασ, να αξιολογοφν, 
ιεραρχοφν τισ επιλογζσ 
ανάμεςα ςτθ ςυμμόρφωςθ / 
τθν υποςτιριξθ των φίλων και 
τθσ παρζασ τουσ και ςτισ 
προςωπικζσ αξίεσ, απόψεισ και 
επικυμίεσ 

7. Να αποδζχονται τα λάκθ, τισ 
ςυνζπειεσ των πράξεϊν τουσ 
και να διαχειρίηονται τισ 
ματαιϊςεισ και τισ αποτυχίεσ 
ςτο κοινωνικό επίπεδο. 

ςυμμακθτι ςασ κλπ) τθν οποία εςφ δεν κεωρείσ ςωςτι, 
πϊσ αντιδράσ; Αποφαςίηεισ να μθν προδϊςεισ τον φίλο 
ςου ι να υπεραςπιςτείσ τισ αρχζσ ςου και αυτό που εςφ 
κεωρείσ ςωςτό; Υπάρχει ςυμβιβαςτικι λφςθ; Μπορείσ 
να ηθτιςεισ από κάποιον βοικεια;»  (ΡΜΑ: 2, 3, 6) 

3. Γράμμα ςυγνϊμθσ… Δραςτθριότθτα για τθν 
αναγνϊριςθ και αποδοχι ότι ςε κάποιεσ περιςτάςεισ 
μπορεί να κάνουμε λάκοσ, να προςβάλουμε ι να 
πλθγϊςουμε κάποιον με αποτζλεςμα να επθρεαςτεί 
αρνθτικά θ ςχζςθ μασ μαηί του. Επίςθσ, θ 
δραςτθριότθτα αφορά ςτον τρόπο με τον οποίο 
προςπακοφμε να αποκαταςτιςουμε ςχζςεισ που είναι 
ςθμαντικζσ για μασ. Οι μακθτζσ μποροφν να ςκεφτοφν 
μια πραγματικι ι υποκετικι κατάςταςθ ςτθν οποία 
είχαν άδικο και πλιγωςαν κάποιον. Επιχειροφν λοιπόν 
να γράψουν ζνα γράμμα ςυγνϊμθσ, να εκφράςουν τα 
ςυναιςκιματά τουσ  και να αποκαταςτιςουν τθ ςχζςθ 
τουσ με το πρόςωπο αυτό… (ΡΜΑ: 2, 3, 7) 

 
 
 
 
 
 
 

Χαρτί, μολφβι, 
φάκελοσ  

 
Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 

Υποενότθτα: «ΔΙΑΧΕΙΙΗΟΜΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΥΣΕΙΣ – ΒΑΗΩ ΟΙΑ» 
Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι: να ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ προκαλείται μια ςφγκρουςθ, τουσ 

τρόπουσ με τουσ οποίουσ εκφράηεται (λεκτικά, με χειροδικία, με υποτιμθτικά ςχόλια, με θλεκτρονικά μζςα κλπ), αλλά και τα ςυναιςκιματα 
που οδθγοφν ςε ςυγκροφςεισ αλλά και εκείνα που προκαλοφνται από αυτι. Θ ςθμαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ 
ενςυναίςκθςθσ αποτελοφν ζννοιεσ τισ οποίεσ καλοφνται οι μακθτζσ να κατανοιςουν και να γενικεφςουν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ ωσ 
ςυμπεριφορζσ λειτουργικϊν τρόπων επίλυςθσ ςυγκροφςεων. Θ κατανόθςθ των ςυνεπειϊν επικετικϊν μορφϊν ςυμπεριφοράσ ςτισ 
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ επικετικϊν μορφϊν ςυμπεριφοράσ και θ αναποτελεςματικότθτα τθσ υιοκζτθςθσ τουσ ςε 
καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ, αποτελεί ζναν άλλο ςθμαντικό ςτόχο. Θ περιγραφι τθσ ζννοιασ και των μορφϊν εκφοβιςμοφ, ο ρόλοσ των 
«κεατϊν» , οι τρόποι αντίδραςθσ και θ αναηιτθςθ βοικειασ είναι ζνασ ακόμα ςτόχοσ, ο οποίοσ αφορά κυρίωσ τθ Β’ και Γ’ θλικιακι ομάδα.  

Ριο ςυγκεκριμζνα οι μακθτζσ 
-Αναγνωρίηουν τουσ λόγουσ των ςυγκροφςεων και των αναγκϊν που καλφπτονται από αυτζσ 
-Συνειδθτοποιοφν  τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ςυγκρουόμαςτε 
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-Γνωρίηουν λειτουργικοφσ τρόπουσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων 

-Αναγνωρίηουν, κατανοοφν και αποδζχονται τα ςυναιςκιματα που εμπλζκονται ςτισ ςυγκροφςεισ 
-Γνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ ενςυναίςκθςθσ ςτθν επίλυςθ μιασ ςφγκρουςθσ κακϊσ και τθσ ςυνεργαςίασ 
-Αξιολογοφν και προςδιορίηουν τθν ςθμαςία τθσ επικετικότθτασ και τον τρόπο που επθρεάηει τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ 
-Γνωρίηουν τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων επικετικότθτασ 
-Γνωρίηουν τθν ζννοια του Εκφοβιςμοφ κακϊσ και τθν ςθμαςία του «κεατι»  
-Συνειδθτοποιοφν τθν ςθμαςία αντίδραςθσ ςε φαινόμενα εκφοβιςμοφ είτε από τθ κζςθ του «κφματοσ» είτε από τθ κζςθ του «κεατι» 
-Συνειδθτοποιοφν τθ ςθμαςία τθσ αναηιτθςθσ βοικειασ όταν αντιλαμβάνονται περιςτατικά που διακυβεφεται θ αςφάλεια τουσ ι 
κάποιου ςυμμακθτι / φίλου  (ςωματικι ι ψυχολογικι κάποιου) 
(Οι ςυγκροφςεισ με τουσ άλλουσ γίνονται όταν μασ παίρνουν κάτι που μασ ανικει, όταν μασ υποτιμοφν, όταν μασ κάνουν κακι κριτικι, 
όταν μασ αποκλείουν από ομάδεσ και παρζεσ) 
(Πταν κάποιοσ μασ αδικεί, νιϊκουμε κυμό, όταν μασ αγνοεί απογοιτευςθ) 
(Κατανοϊντασ και λαμβάνοντασ υπόψθ τθ κζςθ και τα ςυναιςκιματα του άλλου ο κυμόσ μετριάηεται και εκλογικεφεται, δίνοντασ χϊρο 
ςτθ λογικι για λφςεισ και προτάςεισ χωρίσ ζνταςθ) 
(Θ βία προκαλεί βία και εντείνει δεν επιλφει κζματα και προβλιματα) 
(Θ πραγματικι ιςχφσ είναι ςτθ διαπραγματευτικι δυνατότθτα, ςτθ ςυνεργαςία και ςτθν κατανόθςθ του άλλο. Θ βία δεν είναι «μαγκιά») 
(Πταν βλζπω κάποιο ςυμμακθτι / ςυμμακιτρια μου να είναι κφμα εκφοβιςμοφ το αναφζρω. Αυτό δεν με κάνει καρφί αλλά υπεφκυνο 
για τθν αςφάλεια των ςυνανκρϊπων μου (ςωματικι και ψυχολογικι) 
 
 

 Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 
Υποενότθτα: «ΔΙΑΧΕΙΙΗΟΜΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΥΣΕΙΣ – ΒΑΗΩ ΟΙΑ»,  Γϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ  

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ρ.Μ.Α.) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 
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ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΥΣΘΣ 
Συνειδθτοποίθςθ  των ψυχολογικϊν αναγκϊν  που οδθγοφν ςε ςυγκροφςεισ. 
(ΡΜΑ1) (ΡΜΑ2) *ΡΟΤΕ ΤΣΑΚΩΝΟΜΑΛ; Ρχ. Πταν βρίςκομαι ςε αδιζξοδο, όταν 
παραςφρομαι από τθν οργι μου, τθν απογοιτευςθ ι το κυμό μου και 
ξεςπάω ςε άλλουσ, όταν νιϊκω μόνοσ, όταν ςτεναχωριζμαι, όταν οι άλλοι 
δεν με καταλαβαίνουν…+ 
ΘΥΜΟΣ-ΦΟΒΟΣ-ΑΡΟΓΟΘΤΕΥΣΘ… 
Θ αναγνϊριςθ και ςυνειδθτοποίθςθ των βαςικϊν ςυναιςκθμάτων που 
αναδφονται όταν ςυγκρουόμαςτε (ΡΜΑ 3) (ΡΜΑ 4) 
*Κυμϊνω όταν με αμφιςβθτοφν, όταν επιχειροφν να περιορίςουν τθν 
ελευκερία μου, φοβάμαι όταν με απειλοφν, απογοθτεφομαι όταν δεν 
επιτυγχάνω να διεκδικιςω αυτό που κζλω .Είναι φυςιολογικό να νιϊκει 
κάποιοσ ζτςι .Ο τρόποσ ζκφραςθσ του κυμοφ, του φόβου τθσ απογοιτευςθσ 
δεν πρζπει να είναι επικετικόσ+ 
ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ 
Θ ανάπτυξθ διαπραγματευτικϊν δεξιοτιτων , διεκδίκθςθσ και υποςτιριξθσ 
επικυμιϊν και απόψεων (ΡΜΑ 5) 
*ΜΕ ΡΟΛΟ ΤΟΡΟ ΜΡΟΩ ΝΑ ΗΘΤΘΣΩ ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΚΕΛΩ: Διεκδικϊ τισ 
επικυμίεσ μου με επιχειριματα+ *Λζω τι νιϊκω και τι κζλω. Λζω τα 
ςυναιςκιματά μου. Ακοφω τθ κζςθ του άλλου. Αναηθτοφμε  από κοινοφ μια 
μζςθ λφςθ+ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
Τι είναι «Εκφοβιςμόσ». Ροιά είναι θ διαφορά του εκφοβιςμοφ από το 
πείραγμα. Με ποιο τρόπο κάποιοσ μπορεί να εκφοβίςει κάποιον (άμεςα με 
πείραγμα, χειροδικία κλπ, ι ζμμεςα, θλεκτρονικόσ εκφοβιςμόσ…). (ΡΜΑ 6) 
*ΤΛ ΕΛΝΑΛ ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΣ; Είναι μια επικετικι πράξθ θ οποία ζχει ςα ςτόχο να 
βλάψει (ςωματικι ι ψυχολογικά) κάποιον και επαναλαμβάνεται . Ο 
Εκφοβιςμόσ γίνεται με χειροδικία, με διάδοςθ φθμϊν για κάποιον, με 
αφαίρεςθ προςωπικϊν αντικειμζνων, με ζκκεςθ ψευδϊν φθμϊν και 
εικόνων ςτο διαδίκτυο, με  SMS κα). 
ΑΡΟΤΕΡΟΝΤΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (Ο «ΘΕΑΤΘΣ») 
Τι είναι αυτό που κάνει το «κεατι» εκφοβιςμοφ να μθν αναφζρει το γεγονόσ; 
Τι μπορεί να κάνει κάποιοσ που είναι «κεατισ» ενόσ τζτοιου ςυμβάντοσ. 
(ΡΜΑ 7,9,10) 
*ΟΤΑΝ ΕΛΜΑΛ ΚΕΑΤΘΣ: Φοβάμαι για τθν αςφάλειά μου και τθν αςφάλεια του 
άλλου, ςκζφτομαι ότι μπορεί να γίνω και εγϊ κφμα. Ρολλζσ φορζσ με 

1. Να αναγνωρίηουν τι τουσ κάνει 
να ζρχονται ςε ςφγκρουςθ με 
κάποιον (φίλο, ςυμμακθτι…) Να 
κατανοιςουν ποιζσ ανάγκεσ 
προςπακοφμε να 
«υπεραςπιςτοφμε» μζςα από μια 
ςφγκρουςθ. 
2. Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι ςε 
μια ςφγκρουςθ και τα δφο μζρθ 
που ςυμμετζχουν ςε αυτι 
προςπακοφν να ικανοποιιςουν 
μια ανάγκθ (να ανικουν κάπου, 
να τουσ καταλαβαίνουν, να μθν 
τουσ αποκλείουν από ομάδεσ, να 
μθν υποτιμοφν τθν αξία τουσ, να 
μθν  αμφιςβθτοφν τθν ιδιοκτθςία 
τουσ…) 
3. Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι τα 
ζντονα ςυναιςκιματα που 
βιϊνονται ςε μια ςφγκρουςθ 
είναι φυςιολογικά.  
4. Να κατανοιςουν ότι αυτό που 
τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ είναι ο 
τρόποσ που εκφράηονται τα 
ςυναιςκιματα που προκαλοφν  ι 
αναδφονται από μια ςφγκρουςι 
και όχι τα ςυναιςκιματα 
κακαυτά 
5. Να εξοικειωκοφν με τθ 
διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ 
και να γνωρίςουν τθ ςθμαςία 
υποςτιριξθσ τθσ γνϊμθσ και των 
επικυμιϊν, με επιχειριματα και 
αξιολογικζσ διαδικαςίεσ. 
6.Να κατανοιςουν τι είναι 
ΕΚΦΟΒΛΣΜΟΣ, ποια είναι θ 

Α. Με ςτίχουσ: Οι μακθτζσ 
εργάηονται ςε ομάδεσ και 
κάκε ομάδα καταγράφει 
ςτίχουσ τραγουδιϊν που 
μιλοφν για ςυγκροφςεισ 
και προςτριβζσ. Για κάκε 
αναφορά τουσ κα πρζπει 
να προςδιορίηουν και το 
λόγο τθσ ςφγκρουςθσ ςτθν 
οποία αναφζρεται ο ςτίχοσ 
/ οι ςτίχοι (ΡΜΑ 1 & 2) 
Β. Αφίςεσ με νόθμα: Οι 
μακθτζσ εργάηονται ςε 
ομάδεσ και κα πρζπει να 
παρουςιάςουν ςτθν τάξθ 
τουσ μια αφίςα τφπου 
graffiti όπου κα 
αναπαριςτά ζνα από τα 
ςυναιςκιματα που 
νιϊκουμε όταν 
«αποφαςίηουμε» να 
ςυγκρουςτοφμε με 
κάποιον  ι που νιϊκουμε 
μετά από μια ςφγκρουςθ 
(ΡΜΑ 3) 
Γ. Σε …διαβοφλευςθ: Θ 
τάξθ χωρίηεται ςε δφο 
ομάδεσ. Δίνεται ζνα κοινό 
κζμα το οποίο ζχει δυο 
εκδοχζσ. Κάκε ομάδα κα 
πρζπει να ςυνεργαςτεί 
ϊςτε να υποςτθρίξει τθ 
δικι τθσ εκδοχι (ςε μορφι 
debate) (ΡΜΑ 5) 
Δ. Συνκιματα: Θ τάξθ 
χωρίηεται ςε ομάδεσ. Κάκε 
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εκβιάηουν ότι αν μιλιςω κα ζχω …ςυνζπειεσ.  
*ΟΤΑΝ ΕΛΜΑΛ ΚΕΑΤΘΣ: Δεν ενιςχφω τον «εκφοβιςτι», εκφράηω τθν αντίκεςι 
μου  για αυτό που ςυμβαίνει, ενθμερϊνω κάποιον που εμπιςτεφομαι 
(εκπαιδευτικό ι ςυμμακθτι) ςχετικά με αυτό+ 
ΑΡΟΤΕΡΟΝΤΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (ΤΟ «ΘΥΜΑ») 
Τι είναι αυτό που κάνει το «κφμα» εκφοβιςμοφ να μθν αναφζρει το γεγονόσ  
ι να μθν αντιδρά;  Τι μπορεί να κάνει κάποιοσ που είναι «κφμα» 
εκφοβιςμοφ; (ΡΜΑ 8,9,10) 
*ΟΤΑΝ ΒΕΚΩ ΣΤΘ ΚΕΣΘ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ; Φοβάμαι για τθν αςφάλειά μου και 
τθν αξιοπρζπειά μου. Ρολλζσ φορζσ με εκβιάηουν ότι αν μιλιςω κα υποςτϊ 
ςυνζπειεσ. Νιϊκω αδφναμοσ και απροςτάτευτοσ …+ 
*ΟΤΑΝ ΒΕΚΩ ΣΤΘ ΚΕΣΘ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ: Αποφεφγω να μζνω μόνοσ ςε 
επικίνδυνα μζρθ. Ρροςπακϊ να μθν δείχνω αδυναμία και λζω με 
αποφαςιςτικότθτα να ςταματιςουν. Ρροςπακϊ να απομακρυνκϊ ςε 
αςφαλζσ μζροσ.  Ενθμερϊνω κάποιον που εμπιςτεφομαι (εκπαιδευτικό  ι 
ςυμμακθτι)+ 
ΑΝΑΗΘΤΘΣΘ ΒΟΘΘΕΙΑΣ 
Θ κατανόθςθ τθσ ςοβαρότθτασ μιασ  κατάςταςθσ, ςτθν οποία υπάρχει 
επικετικότθτα, και θ αναηιτθςθ βοικειασ όταν τίκεται κζμα αςφάλειασ 
ατόμων. Διαφοροποίθςθ τθσ ζννοιασ «καρφϊνω» από τθν ζννοια βοθκϊ με 
υπευκυνότθτα  (ΡΜΑ 9,10) 
*ΡΟΤΕ ΗΘΤΑΩ ΒΟΘΚΕΛΑ: Υπάρχουν καταςτάςεισ που δεν μπορϊ να ελζγξω, 
που ξεφεφγουν από τισ δυνατότθτζσ μου. Πταν κινδυνεφει θ αςφάλεια ι θ 
αξιοπρζπεια θ δικι μου ι κάποιου άλλου. Θ αναηιτθςθ βοικειασ είναι 
ζνδειξθ υπευκυνότθτασ και όχι αδυναμίασ. Υπάρχει διαφορά μεταξφ του 
«καρφϊνω» και προςτατεφω κάποιον που κινδυνεφει. Πταν «καρφϊνω» 
κάποιον κζλω να τον βλάψω+ 

διαφορά του από το πείραγμα, 
και να προςδιορίςουν τρόπουσ 
με τουσ οποίουσ εκφράηεται 
7.Να γνωρίςουν ςυμπεριφορζσ 
αντίδραςθσ / απάντθςθσ  ςε 
φαινόμενα εκφοβιςμοφ  είτε 
αυτι εκφράηεται λεκτικά είτε με 
άλλο τρόπο, όταν είναι «κεατζσ» 
8.Να γνωρίςουν ςυμπεριφορζσ 
αντίδραςθσ / απάντθςθσ  ςε 
φαινόμενα εκφοβιςμοφ  είτε 
αυτι εκφράηεται λεκτικά είτε με 
άλλο τρόπο, εάν βρεκοφν ςτθ 
κζςθ του «κφματοσ» 
9.Να είναι ςε κζςθ να 
αναφζρουν περιςτατικά  ςτα 
οποία διακυβεφεται θ ςωματικι 
ι ςυναιςκθματικι τουσ 
αςφάλεια  ι κάποιου ςυμμακθτι 
/τριασ τουσ 
10. Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ 
διαφορά τθσ ζννοια «καρφϊνω» 
από εκείνθ τθσ «αναφζρω ζνα 
περιςτατικό ςτο οποίο απειλείται 
ι απειλικθκε θ αςφάλεια –
ςωματικι ι ψυχολογικι- 
κάποιου» 

ομάδα κα πρζπει να 
εφεφρει ςυνκιματα τα 
οποία κα αποτρζπουν τθ 
χριςθ βίασ ςε 
οποιαδιποτε μορφι. Για 
κάκε ςφνκθμα κα πρζπει 
να αναφερκεί το ςκεπτικό 
δθμιουργίασ και ο ςτόχοσ  
(ΡΜΑ 6, 7,8) 
Ε. Κάρτα Ρροςταςίασ: Σε 
ζνα ςενάριο ςφγκρουςθσ 
με επικετικζσ 
ςυμπεριφορζσ οι μακθτζσ 
καλοφνται να αναφζρουν 
τρόπουσ «άμυνασ»/ 
προςταςίασ (ΡΜΑ  9 & 10) 

 
 

ΑΔΑ: 45Ο09-ΙΘΖ



 

 

 

Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 

Υποενότθτα:  «ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑ» 

 

Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι: Για τθν Α’ θλικιακι ομάδα, ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ τθσ «ταυτότθτασ» και τθσ 

«διαφορετικότθτασ» ςε πολλαπλά επίπεδα – όπωσ ςε κζματα χαρακτθριςτικϊν εμφάνιςθσ και ςυμπεριφοράσ, ςε κζματα ικανοτιτων, 

δεξιοτιτων και ειδικϊν ταλζντων ι αναπθριϊν και μειονεξιϊν, ςτο οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτιςμικό επίπεδο. Για τθ Β’ θλικιακι 

ομάδα πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του Δθμοτικοφ ςχολείου, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτο να αναγνωρίηουν οι μακθτζσ τα αρνθτικά 

ςτερεότυπα και τισ προκαταλιψεισ, τον τρόπο που δθμιουργοφνται και τθ δφναμι τουσ. Συγκεκριμζνα, επιδιϊκεται να κατανοιςουν τθν  

ζννοια των αρνθτικϊν ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων ςχετικά με άτομα και κοινωνικζσ ομάδεσ που ζχουν «διαφορετικά» χαρακτθριςτικά 

(εμφάνιςθ, εξαιρετικζσ ικανότθτεσ και ταλζντα, αναπθρίεσ, διαφορετικζσ μορφζσ οικογζνειασ, εκνοπολιτιςμικι καταγωγι κα.). Ζμφαςθ 

δίνεται ςτο να μάκουν να αποδζχονται και να ςζβονται τθ διαφορετικότθτα ςε όλα τα επίπεδα, επιςθμαίνοντασ τισ επιπτϊςεισ των 

αρνθτικϊν ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων και των προκαταλιψεων ςτισ αντιλιψεισ και ςτθ ςυμπεριφορά μασ προσ άτομα, ομάδεσ και 

πολιτιςμοφσ διαφορετικοφσ από το δικό μασ. Στθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, επιδιϊκεται οι μακθτζσ να κατανοιςουν τθ διαφορετικότθτα 

κυρίωσ ςτθν κοινωνικι ςυμπεριφορά, ςε διαφορετικά πλαίςια διαβίωςθσ και ςε ομάδεσ –κοινωνικζσ και εκνοπολιτιςμικζσ- και να 

αναςτοχαςτοφν τα πλεονεκτιματα επιλογισ ςυμπεριφορϊν με κριτιριο το κοινό καλό, τθ ςυνεργαςία και τθν αλλθλεγγφθ.  

 

Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 
Υποενότθτα: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑ», Γϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΑΤΟΜΙΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ  ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑ  
ΡΜΑ 1 
*«ποιοσ/ποια είμαι, «ποφ κζλω να 
κατευκφνω τθ ηωι μου»+ 
ΡΜΑ  2 
*«ποια χαρακτθριςτικά μου 
βαςίηονται ςε όςα ζμακα από τουσ 

1. Να κατανοιςουν τθν ανάγκθ για 
αναηιτθςθ του «ποιοσ/ποια είμαι», 
δθλαδι ποια είναι τα δικά μου ξεχωριςτά, 
μοναδικά χαρακτθριςτικά, πϊσ με 
επθρεάηουν ςτα ςχζδιά μου για το μζλλον 
και πϊσ διαφζρουν από των άλλων 
ςυνκζτοντασ  τθ διαφορετικότθτα μεταξφ 
των ατόμων. 

ΡΜΑ 1 
Σενάριο που αντιμετωπίηει τισ οπτικζσ των δφο 
φφλων. Συηιτθςθ ςε ηευγάρια για το πϊσ το κάκε 
φφλο, με τον ίδιο τρόπο, αντιμετωπίηει τθ δικι του 
προςζγγιςθ από τθ ςκοπιά του «κανονικοφ»,  και 
τθν προςζγγιςθ του άλλου φφλου από τθ ςκοπιά του 
«παράξενου», «του μθ φυςιολογικοφ».  
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γονείσ μου, από τουσ δαςκάλουσ 
μου, από ςυγγενικά ι φιλικά 
πρόςωπα του περιβάλλοντόσ 
μου»+ 
ΑΡΟΔΟΧΘ ΤΘΣ 
ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑΣ   
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ &  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ 
ΡΜΑ  3 
*«ζχουμε διαφορετικζσ ικανότθτεσ 
και δυνατότθτεσ, είμαςτε 
διαφορετικοί», «κατανοϊ και 
αποδζχομαι τισ διαφορετικζσ 
υψθλζσ ικανότθτεσ που ζχουν οι 
άλλοι και άλλεσ υψθλζσ ικανότθτεσ  
που ζχω εγϊ ςε διαφορετικοφσ 
τομείσ», «ο κακζνασ με τα δικά του 
χαρίςματα μπορεί να ςυμβάλει 
δθμιουργικά ςτο ζργο μιασ 
ομάδασ»+ 
ΡΜΑ  4 
*«κατανοϊ τισ ειδικζσ δυςκολίεσ 
που αντιμετωπίηουν άτομα με 
ειδικζσ αδυναμίεσ, αναπθρίεσ»+ 
ΡΜΑ 5, 6 
*«δεν είναι θ οικογζνειά ςου όμοια 
με τθ δικι μου, όμοια με όλων των 
υπολοίπων 
ςυμμακθτϊν/ςυμμακθτριϊν μου», 
«όπωσ και να είναι θ οικογζνειά 
ςου είναι το ίδιο ςθμαντικι με τθ 
δικι μου» + 
ΑΡΟΔΟΧΘ ΤΘΣ 
ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ΣΕ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΕΡΙΡΕΔΟ 

2. Να αναγνωρίηουν τα ςτοιχεία τθσ υπό 
διαμόρφωςθ ταυτότθτάσ τουσ και το ρόλο 
των ςθμαντικϊν άλλων ςτθ διαμόρφωςθ 
τθσ ταυτότθτάσ τουσ (γονείσ, 
εκπαιδευτικοί, ςεβαςτά πρόςωπα ςτθν 
«κοινότθτα»).  
3. Να κατανοιςουν ότι θ αποδοχι και 
αξιοποίθςθ τθσ διαφορετικότθτασ των 
υψθλϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων 
αποτελεί πλοφτο και πθγι 
δθμιουργικότθτασ για κάκε ομάδα και τισ 
δραςτθριότθτζσ τθσ. 
4. Να κατανοιςουν ότι οι περιοριςμοί ςτισ 
ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ  και οι 
αναπθρίεσ αντιςτακμίηονται με κάποιεσ 
ικανότθτεσ και δυνατότθτεσ που μποροφν 
να κάνουν το ρόλο του κακενόσ 
λειτουργικό μζςα ςε οποιαδιποτε ομάδα. 
5. Να κατανοιςουν τισ διαφορετικζσ 
μορφζσ τθσ ςφγχρονθσ διαβίωςθσ και τισ 
διαφορετικζσ δομζσ-μορφζσ που 
χαρακτθρίηουν τθ ςφγχρονθ οικογζνεια.   
6. Να κατανοιςουν ότι ςτθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ διαφορετικότθτασ τθσ οικογζνειασ δεν 
ειςχωροφν a priori  αξιολογικζσ κρίςεισ για 
τθ λειτουργία τθσ που επιβάλλονται από 
ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ για τθν 
«κανονικότθτα» τθσ οικογζνειασ των δφο 
βιολογικϊν γονζων με παιδί/παιδιά». 
7. Να επιςθμάνουν ότι το «ποιοσ /ποια 
είμαι» κακορίηεται επιπλζον από τθν 
εικόνα των άλλων για μζνα (δθμόςια 
εικόνα), δθλαδι  το πϊσ μασ βλζπουν  οι 
άλλοι ςτισ ομάδεσ όπου ςυμμετζχουμε, 
(ςτθν οικογζνεια, ςτο ςυγγενικό κφκλο, ςτθ 
γειτονιά, ςτθ ςχολικι τάξθ, ςτθ ςχολικι 

ΡΜΑ 2 
Διαβάηεται από τον/τθν εκπαιδευτικό ζνα ςενάριο 
με τθν επιρροι των ςθμαντικϊν άλλων ωσ 
προτφπων ςτθ ηωι μασ. Κάκε μζλοσ του ηευγαριοφ 
ςυηθτάει για ζνα δικό του πρόςωπο που αποτελεί 
πρότυπο ηωισ. Γράφουν ζνα καταςτάλαγμα τθσ 
ςυηιτθςισ τουσ και το διαβάηουν ςτθν τάξθ 
 
ΡΜΑ 3, 4 
Χωρίηονται οι μακθτζσ ςε ομάδεσ. Τουσ δίνονται 2 
κζματα για ηωγραφικι από το κοινωνικο-φυςικό 
περιβάλλον π.χ, ζνα πολυςφχναςτοσ δρόμοσ ςτθν 
πόλθ και μία βάρκα με δφο εφιβουσ κοντά ςε μια 
παραλία. Ανά δφο ςτθν κάκε ομάδα ηωγραφίηουν το 
κζμα με χρϊματα ι άλλα ςχζδια και γράφουν μια 
ιςτορία  που διθγείται τι ακολοφκθςε από τθν 
αρχικι ςκθνι που ςχεδιάςτθκε. Συνδζουν τθν 
ιςτορία με κάποιο γνωςτό τραγοφδι ι ςυνκζτουν 
κάποιουσ ςτίχουσ ι ςτροφζσ. Θ κάκε ομάδα 
αναφζρει τα όςα ζγραψαν. Ακολουκεί ςυηιτθςθ και 
προβλθματιςμόσ ςχετικά με το κατά πόςο και πϊσ ο 
κακζνασ  ςυνειςζφερε ςτθν ομάδα του ςφμφωνα με 
ιδιαίτερεσ ικανότθτζσ του και δεξιότθτεσ. 
Ανάλογα προςαρμόηεται θ δραςτθριότθτα 
ξεκινϊντασ με μια κακθμερινι ςκθνι που αφορά ςε 
άτομα με ειδικζσ δυςκολίεσ /αναπθρίεσ.  
 
ΡΜΑ 5, 6 
Σενάριο που εκφράηει τισ ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ 
ανάμεςα ςτα μζλθ μιασ μζςθσ οικογζνειασ και μιασ 
μονογονικισ οικογζνειασ με παπποφ και γιαγιά, 
όπου θ αλλθλεγγφθ μεταξφ των μελϊν 
διαπιςτϊνεται και ςτισ δφο δομζσ ςε πολλαπλά 
επίπεδα (υλικό, ςυναιςκθματικό, κοινωνικό). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΡΜΑ 3 

 
Στυλό και χαρτί 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΡΜΑ 4-7 
 
Ξυλομπογιζσ, 
μαρκαδόροι, χαρτί 
και εικόνεσ που 
προβάλλονται ςε 
ζντυπθ ι 
θλεκτρονικι μορφι, 
Θ/Υ και projector 
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ΡΜΑ 7 
«τα χαρακτθριςτικά που  με 
κάνουν όμοιο ι διαφορετικό από 
τα άλλα παιδιά-αγόρια και 
κορίτςια  τθσ θλικίασ μου 
προζρχονται από τισ ομάδεσ ςτισ 
οποίεσ ανικω ωσ μζλοσ (τθν τάξθ 
μου, μια ακλθτικι ομάδα, τθ 
γειτονιά μου»+ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ, ΕΘΝΙΚΘ 
ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΡΜΑ 8 
*«γεννικθκα ςτο/ςτθ…….», «θ 
μθτρικι μου γλϊςςα είναι….» 
αυτά είναι ςτοιχεία τθσ εκνικισ 
μου ταυτότθτασ», «διαφζρουμε με 
κάποιουσ ςυμμακθτζσ μου ωσ 
προσ τθν εκνικι μασ καταγωγι, και 
αυτό δεν μασ εμποδίηει να είμαςτε 
φίλοι» 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΚΑΙ 
ΣΤΕΕΟΤΥΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ 
ΡΜΑ 9-11 
*«πόςο εφκολα αποδεχόμαςτε 
απλοποιθμζνεσ γενικεφςεισ για 
τουσ άλλουσ και για διαφορετικζσ 
ομάδεσ από τθ δικι μασ» 
(εφρωςτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ ι 
αντίκετα, ευάλωτεσ ομάδεσ όπωσ 
αλλοδαποί, ομά, πρόςφυγεσ)», 
«πόςο εφκολα γινόμαςτε κφματα 
αρνθτικϊν ςτερεοτφπων και 
προκαταλιψεων εισ βάροσ των 
ςυμμακθτϊν μασ/ςυμμακθτριϊν 
μασ από άλλεσ χϊρεσ ι με 

μονάδα, ςε μία κεατρικι ομάδα, ςε μία 
ακλθτικι ομάδα). 
8. Να κατανοιςουν ότι οι διαφορζσ μασ με 
τουσ άλλουσ μπορεί να ςχετίηονται με τθν 
εκνικότθτά μασ, τθν εκνοπολιτιςμικι μασ 
καταγωγι, τθ φυλι που εκπροςωποφμε. 
9. Να αναγνωρίηουν τθ λειτουργία των 
ςτερεοτφπων, κετικϊν και αρνθτικϊν ςτισ 
διαπροςωπικζσ και διομαδικζσ ςχζςεισ.  
10. Να  κατανοιςουν τισ αρνθτικζσ 
ςυνζπειεσ των αρνθτικϊν ςτερεοτφπων και 
των προκαταλιψεων ςτθν κακθμερινι και 
ςτθν κοινωνικι ηωι (διαπροςωπικζσ 
ςχζςεισ, διομαδικζσ ςχζςεισ). 
11. Να κατανοιςουν πόςο δφςκολο, αλλά 
και εφικτό είναι, να αποφεφγουμε τα 
αρνθτικά ςτερεότυπα και τισ 
προκαταλιψεισ. 
12. Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι οι ευάλωτεσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ βιϊνουν δφο 
κοινωνικζσ ταυτότθτεσ, αυτι που ζχουν 
διαμορφϊςει εξ αρχισ και αυτι που είναι 
κυρίωσ αρνθτικι και τουσ αποδίδουν οι 
πλειοψθφικζσ ομάδεσ. Θ διπλι κοινωνικι 
ταυτότθτα τοφσ αςκεί αςφυκτικι πίεςθ και 
προκαλεί ςοβαρζσ δυςκολίεσ 
προςαρμογισ ςτθ ηωι τουσ. 
13. Να  μποροφν να εκφράηουν τθ γνϊμθ 
τουσ, τισ επικυμίεσ τουσ ςτθν οποιαδιποτε 
ομάδα, να διαπραγματευτοφν με 
επιχειριματα διεκδικϊντασ ό,τι κεωροφν 
δίκαιο ςε πνεφμα ςυνεργαςίασ και 
αλλθλεγγφθσ. 
 

ΡΜΑ 7, 8 
Ρροβολι φωτογραφικοφ υλικοφ ι video με κζμα τθν 
ποικιλότθτα χαρακτθριςτικϊν των εφιβων ωσ προσ 
το φφλο, ςωματικζσ διαςτάςεισ και χαρακτθριςτικά, 
φυλι, εκνοπολιτιςμικι καταγωγι. 
 
ΡΜΑ 9 
Video με ςκθνζσ-ςτιγμιότυπα από τθν 
κακθμερινότθτα ςε άλλα εκνικά-πολιτιςμικά 
περιβάλλοντα. Για άλλα από αυτά τα περιβάλλοντα 
ζχουμε διαμορφϊςει κετικζσ ςτερεοτυπικζσ 
αντιλιψεισ και για άλλα αρνθτικζσ, ςε ςυνδυαςμό 
με προκαταλιψεισ. 
Τα παιδιά ανακαλφπτουν ςυηθτϊντασ το video ότι τθ 
ςτοιχεία τθσ εκνικισ και εκνοτικισ ταυτότθτασ τοφσ 
κάνουν ξεχωριςτοφσ και, ότι άλλα από αυτά  τα 
ςτοιχεία είναι ςθμαντικά και αδιαπραγμάτευτα και 
άλλα μεταβαλλόμενα. Αποδζχονται ότι τα άτομα 
που ζχουν διαφορετικά ςτοιχεία ταυτότθτασ δίνουν 
τθν ίδια βαρφτθτα ςτθ δικι τουσ. 
ΡΜΑ 10, 11 
Διλθμματικζσ καταςτάςεισ που οι μακθτζσ ςυηθτοφν 
ςε  ομάδεσ ςτθν τάξθ με κζμα τισ ευάλωτεσ ομάδεσ 
και τισ ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ τουσ ςτθ ςυνφπαρξθ με 
τθν ιςχυρι κοινωνικι ομάδα κάκε χϊρασ. Τα παιδιά 
αναςτοχάηονται ότι πολφπλοκα κοινωνικά 
προβλιματα δεν βρίςκουν απαντιςεισ ςε 
ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ του τφπου «θ τεμπελιά 
τουσ ι θ ανεπάρκεια του κράτουσ» είναι θ αιτία. 
 
ΡΜΑ 12, 13 
Video ι αποςπάςματα ταινίασ με ςφγχρονα 
κοινωνικά προβλιματα (πείνα, φτϊχεια, ανεργία, 
ζλλειψθ ςτζγθσ, παράνομοι μετανάςτεσ). Ακολουκεί 
ςυηιτθςθ ςε ομάδεσ με ζμφαςθ ςτισ  πολλαπλζσ 
αιτίεσ των προβλθμάτων αυτϊν. Αιςιοδοξία ότι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΡΜΑ 13 
 
Θ/Υ, projector 
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διαφορετικι εκνοπολιτιςμικι 
καταγωγι»+ 
ΡΜΑ 12 
ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΔΙΡΛΘ 
ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ; 
*«οι ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 
βιϊνουν δφο κοινωνικζσ 
ταυτότθτεσ, τθ κετικι που ζχουν 
διαμορφϊςει εξ αρχισ και τθν 
αρνθτικι που τουσ αποδίδουν όςοι 
ανικουν ςε πλειοψθφικζσ 
ομάδεσ»+. 
ΡΜΑ 13 
*«μαηί μποροφμε καλφτερα», 
«κρίνουμε και 
διαπραγματευόμαςτε με 
επιχειριματα»+ 

μποροφν να διορκωκοφν αν τα αντιμετωπίςουμε 
όλοι μασ με αίςκθςθ ευκφνθσ και μακριά από 
προκαταλιψεισ 
 
ΡΜΑ 13 
 
Διλιμματα VaKE που δθμιουργοφν προχποκζςεισ 
ςυνεργαςίασ των παιδιϊν ςε ςφγχρονα κοινωνικά 
κζματα, διαμόρφωςθ επιχειρθμάτων και διεκδίκθςθ 
δικαιωμάτων υπζρ εκείνων που ζχουν περιςςότερθ 
ανάγκθ ι είναι δίκαιο να ενιςχυκοφν. 
 
Συλλογι υλικοφ από διαδίκτυο προκειμζνου να 
γνωρίςουν τουσ παγκόςμιουσ οργανιςμοφσ και τουσ 
φορείσ που είναι υπεφκυνοι για τθν προάςπιςθ των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων ατόμων και ομάδων. 

 
 
 
 
ΡΜΑ 13 
 
Συηθτϊνται 
διλθμματικζσ 
καταςτάςεισ του 
τφπου: «Αν ζπρεπε 
να εξθγιςεισ γιατί 
οριςμζνοι άνκρωποι 
είναι άςτεγοι τι κα 
ζλεγεσ;» 

 

Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 

Υποενότθτα: «ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΡΕΙΦΟΕΣ ΣΤΘΝ ΟΜΑΔΑ» 

 

Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι: Οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ, ςτθ διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, να εντοπίςουν τισ αξίεσ που 

ιςχφουν ςτο κοινωνικό πλαίςιο όπου μεγαλϊνουν, τουσ κανόνεσ που υιοκετοφνται, κακϊσ και να διακρίνουν ποιεσ αξίεσ και κανόνεσ 

επιλζγουμε να υπθρετοφμε, ϊςτε οι κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ μασ να ςυμβάλουν ςτθ ςυνεργαςία και ςτθν αλλθλεγγφθ. Σε κοινωνικζσ 

ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ που επιτρζπουν τθν ανάδυςθ ατομικιςτικϊν αξιϊν, να ςυνειδθτοποιιςουν ότι αρχζσ δικαιοςφνθσ και αξιοκρατίασ 

είναι καλό να διζπουν τισ διεργαςίεσ ςτθν ομάδα. Ειδικότερα για τουσ μακθτζσ ςτισ μεγαλφτερεσ τάξεισ του δθμοτικοφ επιςθμαίνονται οι 

ζννοιεσ τθσ εςω-ομάδασ  («οι δικοί μου άνκρωποι», «οι άνκρωποι ςτουσ οποίουσ ςτθρίηομαι, εμπιςτεφομαι») και τθσ εξω-ομάδασ («οι άλλοι, 

οι διαφορετικοί κλπ τουσ οποίουσ δεν εμπιςτεφομαι και νιϊκω δυςάρεςτα ςυναιςκιματα»), κακϊσ και οι κετικζσ ςυνζπειεσ ςτισ 

ενδοομαδικζσ και διομαδικζσ ςχζςεισ από τθν υιοκζτθςθ κετικά προςανατολιςμζνων κοινωνικϊν ςυμπεριφορϊν όπωσ είναι θ αλλθλεγγφθ 

και ο αλτρουιςμόσ. Για τουσ μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ δίνεται επιπλζον ζμφαςθ ςε κζματα αναφορικά με τθν προτεραιότθτα 

που δίνουμε ςε κάποιεσ από τισ αξίεσ και ςτθ διαφοροποίθςθ των αξιϊν ςτισ διαπροςωπικζσ και διομαδικζσ ςχζςεισ, κακϊσ και ςτα 
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κοινωνικά αξιϊματα και ςυμβατικοφσ κανόνεσ που υιοκετοφμε. Τζλοσ, οι μακθτζσ καλοφνται να επεξεργαςτοφν τουσ κεντρικοφσ άξονεσ 

διαμόρφωςθσ μιασ ςχζςθσ φιλίασ, τισ αξίεσ και ςυμπεριφορζσ που τθ διζπουν και να επιςθμάνουν τισ παραμζτρουσ τθσ φιλίασ ανάμεςα ςτα 

δφο φφλα. 

 

Θεματικι Ενότθτα «ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ…» 
Υποενότθτα: «ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΡΕΙΦΟΕΣ ΣΤΘΝ ΟΜΑΔΑ», Γϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ  
(ΡΜΑ 1-3) *«επιςθμαίνω 
ότι δεν αποδζχονται όλοι 
οι άνκρωποι τισ ίδιεσ αξίεσ 
ωσ πολφ ςθμαντικζσ, αλλά 
κζτουν διαφορετικζσ 
προτεραιότθτεσ ςε άλλεσ 
αξίεσ από τισ δικζσ μου». 
«Σζβομαι τισ αξίεσ των 
άλλων, δεν τισ κρίνω, οφτε 
τισ απορρίπτω επειδι 
διαφζρουν από τισ δικζσ 
μου»+ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΣΥΜΡΕΙΦΟΕΣ (ΡΜΑ 4) 
*ποια είναι τα κυρίαρχα 
κοινωνικά αξιϊματα ςτθν 
κοινωνία που ηω;+ 
*ποια είναι τα δικά μου 
κοινωνικά αξιϊματα; 
μιπωσ κάποια από αυτά 
με κάνουν 
άκαμπτο/άκαμπτθ; μιπωσ 
κάποια από αυτά 
χρειάηεται να τα 
ξαναςκεφτϊ ι να τα 
απορρίψω; «ποια 

 1. Να κατανοιςουν ότι όλοι ζχουμε 
υιοκετιςει αξίεσ ςε κζματα κρθςκευτικά, 
αιςκθτικά, κοινωνικά, πολιτικά, 
οικονομικά και επιςτθμονικά, κακϊσ και 
ςε κζματα προςωπικισ αςφάλειασ-
ςωματικισ και ψυχικισ, εκπαιδευτικά και 
επαγγελματικά. 
2. Να κατανοιςουν ότι όλοι ζχουμε 
υιοκετιςει αξίεσ ςε κζματα κρθςκευτικά, 
αιςκθτικά, κοινωνικά, πολιτικά, 
οικονομικά και επιςτθμονικά, κακϊσ και 
ςε κζματα προςωπικισ αςφάλειασ-
ςωματικισ και ψυχικισ, εκπαιδευτικά και 
επαγγελματικά. 
3. Να επιςθμάνουν ότι άλλεσ αξίεσ  ζχουν 
μεγάλθ ςθμαςία για εμζνα (Κεντρικζσ 
αξίεσ) και άλλεσ ζχουν μικρότερθ ςθμαςία 
(Ρεριφερειακζσ αξίεσ) πχ « το πιο 
ςθμαντικό για μζνα είναι να αγαπάω και 
να με αγαποφν ςτθν οικογζνειά μου», «να 
μορφωκϊ και να γίνω άξιοσ άνκρωποσ» 
κ.ά.  
4. Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι 
αποδεχόμαςτε όλοι γενικζσ πεποικιςεισ 
που περιζχουν κάποιεσ αναμφιςβιτθτεσ 
γενικζσ αρχζσ που ιςχφουν αξιωματικά ςτθ 
ηωι μασ, (Κοινωνικά αξιϊματα για τθν 

1. Οι μακθτζσ ςυηθτοφν ςε μικρζσ ομάδεσ τισ αξίεσ τουσ ςε κζματα 
κρθςκευτικά, αιςκθτικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και 
επιςτθμονικά, κακϊσ και ςε κζματα προςωπικισ αςφάλειασ-
ςωματικισ και ψυχικισ, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά.  
Καταγράφουν ςε χαρτί αυτά που επιλζγουν, για να τα 
παρουςιάςουν ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ τουσ *ΡΜΑ 1+. 
2. Οι μακθτζσ αναλαμβάνουν να ςυηθτιςουν ςε ηευγάρια και ςτθ 
ςυνζχεια να καταγράψουν και να ηωγραφίςουν από κοινοφ αξίεσ 
που ζχουν ςθμαςία ςτθ δικι τουσ προςωπικι ηωι. Χωρίηει ο 
κακζνασ για τον εαυτό του εκείνεσ που κεωρεί πιο ςθμαντικζσ και 
λιγότερο ςθμαντικζσ. Χωρίηει επίςθσ εκείνεσ που πιςτεφει ότι τισ 
ζμακε ςτθν οικογζνειά του (από τον πατζρα ι τον παπποφ κλπ) ι 
ςτο ςχολείο, ι ςτθ γειτονιά του από κάποιο ςεβαςτό πρόςωπο 
*ΡΜΑ 2+. 
3. Συηθτϊντασ ςε ομάδεσ αναηθτοφν αξίεσ που ιςχφουν ςτο 
ςυγκεκριμζνο ςχολείο όπου φοιτοφν, όπωσ τισ εκφράηουν οι 
εκπαιδευτικοί, ο διευκυντισ, ο ςφλλογοσ των γονζων. Τισ 
καταγράφουν ςε χαρτί, θ κάκε ομάδα ξεχωριςτά, και τισ 
ανακοινϊνουν. Στθ ςυνζχεια ςυηθτοφν για το πϊσ αξίεσ 
εκφράηονται με αντίςτοιχεσ ςυμπεριφορζσ (ςτθ ςχζςθ δάςκαλου-
μακθτι, μακθτϊν μεταξφ τουσ, μακθτι και διεφκυνςθσ του 
ςχολείου, κλπ) *ΡΜΑ 3+. 
4. Ηωγραφίηουν ςε μικρζσ ομάδεσ μερικά κοινωνικά αξιϊματα που 
υιοκζτθςαν ςτθ ηωι τουσ. Τα αποδίδουν γραπτά με λζξεισ-φράςεισ 
πάνω ςτθ ηωγραφιά τουσ. Πλεσ οι ομάδεσ ςτθ ςυνζχεια ψθφίηουν 
τθ ηωγραφιά που τουσ φαίνεται πιο ενδιαφζρουςα για ςυηιτθςθ 
και, ςτθ ςυνζχεια, ςυηθτοφν όλοι μαηί για το πϊσ κατανοεί ο κάκε 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΡΜΑ 2 
Χαρτί, 

ξυλομπογιζσ, 
μαρκαδόροι 
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κοινωνικά αξιϊματα ζχω 
μάκει από τουσ γονείσ 
μου, από το ςχολείο;+  
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΘΤΑ  
ΑΞΙΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΩΝ 
ΡΜΑ 5 
«οι θκικοί κανόνεσ, οι 
αξίεσ και τα κοινωνικά 
αξιϊματα διαφζρουν ςτισ 
διαφορετικζσ κοινωνίεσ 
και ορίηουν το δίκαιο και 
το άδικο των πράξεων των 
ατόμων, τι είναι 
αξιωματικά αποδεκτό και 
τι όχι»+.  
ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ  ΡΜΑ 6, 7, 8 
*«ζχω φίλουσ και των δφο 
φφλων, και αυτό ςθμαίνει 
κάτι διαφορετικό από το 
«κάνω παρζα με», 
«διαςκεδάηω μαηί με..», 
«ςυνεργάηομαι ςτα 
μακιματα με…». «Με τουσ 
φίλουσ μου, αγόρια και 
κορίτςια, νιϊκω 
εμπιςτοςφνθ να ςυηθτιςω 
προςωπικά μου κζματα», 
«είμαςτε φίλοι από το 
δθμοτικό και αυτό ζχει 
κάνει τθ φιλία μασ πολφ 
δυνατι», «μποροφμε να 
αντιμετωπίηουμε τισ 
διαφωνίεσ μασ χωρίσ 

επιβράβευςθσ τθσ προςπάκειασ, το ρόλο 
τθσ μοίρασ και τθσ τφχθσ, τθσ κοινωνικισ 
αντιπαλότθτασ, και τθσ πολυπλοκότθτασ 
τθσ κοινωνίασ)     
5. Σε διαφορετικά πλαίςια και πολιτιςμοφσ 
υπάρχουν διαφορετικοί κανόνεσ, 
κοινωνικά αξιϊματα και αξίεσ. Με 
διαφορετικό τρόπο ορίηεται τι είναι δίκαιο 
και άδικο 
6. Να εντοπίςουν άξονεσ που κάνουν μία 
ςχζςθ φιλικι, όπωσ μοίραςμα 
ςυναιςκθμάτων και εμπειριϊν,  
εμπιςτοςφνθ, εκτίμθςθ, αποκάλυψθ 
προςωπικϊν κεμάτων-μυςτικϊν 
(αυτοαποκάλυψθ), εξζλιξθ τθσ ςχζςθσ ςτο 
χρόνο, διευκζτθςθ από κοινοφ δυςκολιϊν 
τθσ ςχζςθσ και  ανταποδοτικότθτα. 
Διακρίνεται θ ανταποδοτικότθτα από τον 
ωφελιμιςμό, επειδι φζρνει ιςορροπία ςτισ 
ςχζςεισ χωρίσ τθ διεκδίκθςθ ατομικϊν 
ςυμφερόντων. 
7. Να επιςθμάνουν ότι είναι δυνατι θ 
δθμιουργία ςχζςθσ φιλίασ μεταξφ αγοριϊν 
και κοριτςιϊν, χωρίσ τθν παρουςία 
ερωτικϊν ςυναιςκθμάτων και 
ςυμπεριφορϊν φλερτ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι το κζμα τθσ ςεξουαλικισ 
ζλξθσ ζχει ξεκακαριςτεί και οριοκετθκεί.  
8. Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι τα δφο φφλα 
διαφζρουν ςτον τρόπο που 
αντιλαμβάνονται και κατανοοφν τθ φιλία.  
Κυρίωσ  διαφζρουν ωσ προσ το πόςο 
ςυνθκίηουν να μοιράηονται ςυναιςκιματα 
και να αυτοαποκαλφπτονται, όπου τα 
αγόρια ςυνθκίηουν ςε μικρότερο βακμό, 
χωρίσ να ςθμαίνει ότι είναι λιγότερο 

μακθτισ/μακιτρια τα κοινωνικά αξιϊματα που εκφράηει αυτι θ 
ηωγραφιά. Συηιτθςθ μιπωσ κάποια από αυτά μασ ωκοφν ςε 
άκαμπτεσ ςυμπεριφορζσ, μοιρολατρικζσ τάςεισ και δυςκολεφουν 
τθν επικοινωνία μασ με τουσ άλλουσ, κλπ. *ΡΜΑ 4+ . 
5. Διλιμματα όπου εμπλζκεται το δίκαιο ςτθν προςπάκεια 
πραγματοποίθςθσ ενόσ ζργου, ςτθν κατανομι αγακϊν με βάςθ τισ 
ανάγκεσ του άλλου  ι με κριτιριο τθν ιςότθτα των δικαιωμάτων. 
Συνειδθτοποίθςθ ότι το δίκαιο διαφζρει ςτισ διαφορετικζσ 
κοινωνίεσ *ΡΜΑ 5+. 
6. Σε μικρζσ ομάδεσ ςυηθτοφν για τθ διαφορά που ζχει θ φιλία από 
μια ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ ςυμμακθτϊν, μακθτϊν που 
κάκονται ςτο ίδιο κρανίο αλλά δεν είναι φίλοι, παιδιϊν ςτθ 
γειτονιά που παίηουν ι διαςκεδάηουν. Στθ ςυνζχεια, κάκε 
μακθτισ/μακιτρια, ζχοντασ ςτο νου του ζνα φίλο/μία φίλθ του 
ίδιου φφλου, ςυηθτάει για τα χαρακτθριςτικά τθσ ςχζςθσ αυτισ 
φιλίασ ςτθν ομάδα του και κάκε ομάδα καταγράφει το 
καταςτάλαγμα όςων ςυηθτικθκαν. Διαβάηει κάκε ομάδα ςτθν τάξθ 
ό,τι ζχει γράψει και ςυηθτοφν όλοι μαηί για τα κφρια 
χαρακτθριςτικά τθσ φιλίασ. Συηθτοφν ςε ηευγάρια για μια από φιλία 
τουσ ςτο παρελκόν ι ςτο παρόν με το ίδιο φφλο. Μοιράηονται τα 
χαρακτθριςτικά τθσ φιλίασ, τισ ςυμπεριφορζσ που ταιριάηουν ςε 
φίλουσ, πϊσ οι φίλοι πετυχαίνουν τθν ιςορροπία ςτθ φιλικι τουσ 
ςχζςθ. Γράφουν ςφντομα τθν εμπειρία τουσ και ςυηθτοφν ποιεσ 
διαφορζσ διαπιςτϊνουν ςτο πϊσ καταλαβαίνουν τα δφο μζλθ του 
ηευγαριοφ τθ φιλία. Συηθτοφν με τον/τθν εκπαιδευτικό για το πϊσ 
κα μποροφςε να διαφζρει θ φιλία αυτι αν το φφλο του φίλου/τθσ 
φίλθσ ιταν διαφορετικό από το δικό του/τθσ *ΡΜΑ 6, 7, 8+. 
7. Σε ηευγάρια ςυηθτοφν ο κακζνασ με τθ ςειρά, για μία ςθμαντικι 
ςχζςθ φιλίασ μεταξφ των δφο φφλων που ζχουν οι ίδιοι ι ζχουν 
ςυναντιςει ςτο ςτενό τουσ περιβάλλον. Επιςθμαίνουν κετικά 
χαρακτθριςτικά και δφςκολα χαρακτθριςτικά τθσ ςχζςθσ αυτισ που 
πθγάηουν κυρίωσ από το διαφορετικό τρόπο που τα φφλα 
κατανοοφν τθ φιλία, εκφράηουν τα ςυναιςκιματά τουσ και 
αυτοαποκαλφπτονται. Επιςθμαίνουν ότι αποδεχόμαςτε τθν 
διαφορετικι ανάγκθ για ζκφραςθ και αυτοαποκάλυψθ των δφο 
φφλων, το διαφορετικό χρόνο που ενδεχομζνωσ ο κακζνασ 

 
 
 
 
 
 

 
ΡΜΑ 4 
Χαρτί, 

ξυλομπογιζσ, 
μαρκαδόροι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΜΑ 6-8 
Χαρτί και ςτυλό 
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ζντονεσ ςυγκροφςεισ»+ ςθμαντικι θ φιλία γι’ αυτά. χρειάηεται για να εμπιςτευτεί το φίλο/τθ φίλθ *ΡΜΑ 8+ 

 
 

 

Θεματικι Ενότθτα: «ΦΟΝΤΙΗΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ» 

Σκοπόσ και γενικοί ςτόχοι 

Σκοπόσ τθσ ενότθτασ είναι θ ενδυνάμωςθ των μακθτϊν ςτθν προςπάκειά τουσ να μποροφν αυτόνομα και υπεφκυνα να παίρνουν 
αποφάςεισ που προςτατεφουν τθν υγεία και τθν αςφάλειά τουσ.  

Στόχοι τθσ ενότθτασ είναι θ παροχι ςτουσ μακθτζσ ευκαιριϊν ανάπτυξθσ δεξιοτιτων και διαμόρφωςθσ κριτικισ ςτάςθσ ϊςτε να μποροφν 
να φροντίηουν και να διατθροφν τον εαυτό τουσ υγιι και αςφαλι. Να αναπτφξουν ςυνικειεσ ςωςτισ διατροφισ, δεξιότθτεσ αποφυγισ 
κινδφνων και ατυχθμάτων, ςωςτισ ςωματικισ υγιεινισ και να καλλιεργιςουν ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ αναφορικά με τθν αποφυγι του 
καπνοφ και τθ χριςθ του αλκοόλ. 

 
Υποενότθτεσ 
Θ φλθ τθσ ενότθτασ ζχει οργανωκεί ςε τζςςερεισ υποενότθτεσ: Διατροφι, Πρόλθψθ ατυχθμάτων και πρϊτεσ βοικειεσ, Σωματικι υγιεινι, 

Καπνόσ και αλκοόλ.  
 

Υποενότθτεσ Σκοποί 

Διατροφι Σκοπόσ τθσ υποενότθτασ είναι να επιςθμάνει τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ διατροφισ και τθσ 
καλισ υγείασ, να παράςχει ςτουσ μακθτζσ γνϊςεισ και να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ 
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ςτάςεων που απαιτοφνται για δια βίου ςυνετζσ διατροφικζσ επιλογζσ.  

Ρρόλθψθ ατυχθμάτων και πρϊτεσ βοικειεσ Σκοπόσ τθσ υποενότθτασ είναι να ενθμερϊςει, να ευαιςκθτοποιιςει και να 
καλλιεργιςει ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ ςτουσ μακθτζσ ςε κζματα που αφοροφν 
τρόπουσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων, αναηιτθςθσ και παροχισ βοικειασ ςε περιςτατικά 
ατυχθμάτων, αλλά και να καλλιεργιςει δεξιότθτεσ κυκλοφοριακισ αγωγισ. 

Σωματικι υγιεινι Σκοπόσ τθσ υποενότθτασ είναι να ενθμερϊςει, να ευαιςκθτοποιιςει, αλλά και να 
ενιςχφςει τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν να φροντίηουν αποτελεςματικά τθ ςωματικι τουσ 
υγιεινι.  

Καπνόσ και αλκοόλ  Σκοπόσ τθσ υποενότθτασ είναι να ενθμερϊςει και  να ευαιςκθτοποιιςει τουσ μακθτζσ 
ςχετικά με τισ ςυνζπειεσ τθσ χριςθσ του καπνοφ και του αλκοόλ, αλλά και να 
καλλιεργιςει ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ αναφορικά με τθ χριςθ των ουςιϊν αυτϊν 

 

  
Θεματικι Ενότθτα: ΦΟΝΤΙΗΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 

Υποενότθτα: «ΔΙΑΤΟΦΘ», Γϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ  
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΔΙΑΤΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 
ΡΜΑ: 1, 2, 4 
*Οι διατροφικζσ μου ανάγκεσ κατά ςτθν 
εφθβεία+ 

ΡΜΑ: 3 
*Τα θμεριςια γεφματα και το «πρόχειρο» 
φαγθτό + 

 

Θ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΔΙΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ  
ΡΜΑ: 5  
*Τοπικι παραδοςιακι μαγειρικι: ζκιμα και 
παραδόςεισ+ 
ΡΜΑ: 6 
*Θ διατροφι και θ ςχζςθ τθσ με τθν 
πολιτιςτικι κλθρονομία κάκε λαοφ]  

ΡΜΑ: 7 
*Σφγχρονοσ τρόποσ ηωισ και διατροφικζσ 

Οι μακθτζσ να μποροφν:  
1. Να κατανοοφν τθν προςωπικι 

ευκφνθ για τθν υγεία τουσ και τισ 
διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ  

2. Να κατανοοφν τισ ιδιαίτερεσ 
διαιτθτικζσ ανάγκεσ τθσ εφθβικισ 
θλικίασ 

3. Να αντιλθφκοφν ότι θ ποικιλία, θ 
ποιότθτα και θ ποςότθτα των 
τροφϊν που καταναλϊνουν 
επθρεάηουν τθν ανάπτυξι τουσ  

4. Να αναπτφςςουν προγράμματα 
διατροφισ που προάγουν τθν 
υγεία τουσ 

5. Να αναγνωρίηουν τθν κοινωνικι 
διάςταςθ των γευμάτων και των 
πρακτικϊν προετοιμαςίασ τουσ  

ΡΜΑ: 1, 2, 3. Οι μακθτζσ 
καταγράφουν τισ διαιτθτικζσ 
τουσ ςυνικειεσ (π.χ. τρϊνε 
ςυνικωσ πρωινό, 
καταναλϊνουν ενδιάμεςα 
γεφματα αμφιβόλου 
διατροφικισ αξίασ (ςνάκσ), 
τρϊνε ςυχνά εκτόσ ςπιτιοφ 
«πρόχειρα γεφματα» και τι 
γεφματα κ.ά.).  
Συηθτοφν ςχετικά με αυτζσ τισ 
ςυνικειεσ. 
ΡΜΑ: 4. Οι μακθτζσ φτιάχνουν 
ζνα πρόγραμμα διατροφισ που 
να καλφπτει τισ διατροφικζσ 
τουσ ανάγκεσ. 
ΡΜΑ: 5. Οι μακθτζσ ερευνοφν 

Υλικό ΥΡΕΡΘ:  
Εκπ/κα πακζτα με ζντυπο υλικό 
βιντεοκαςζτεσ, CD-ROM, Slides: 
- «Αγωγι Υγείασ Διατροφι 
Διατροφικζσ ςυνικειεσ»  
-Καρδιαγγειακά Νοςιματα 
Φυςικι Άςκθςθ 
 
Λογιςμικό: 
Μελετά τθ δυναμικι ςχζςθ τθσ 
άςκθςθσ, τθσ φυςικισ 
κατάςταςθσ και τθσ διατροφισ 
με τθν υγεία.  
(ΔΘΜΟΤΛΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΛΟ) 
http://odysseia.cti.gr/nausika 
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ςυνικειεσ+ 

ΡΜΑ: 8 
*Τροφι: πολιτικι, οικονομία και κλίμα+ 

 
ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΕΡΘΕΑΗΟΥΝ ΔΙΑΙΤΘΤΙΚΕΣ 
ΜΑΣ ΕΡΙΛΟΓΕΣ  
ΡΜΑ: 9, 10 
*Ρϊσ επθρεάηομαι από τουσ άλλουσ ςε 
κζματα διατροφισ+ 

ΡΜΑ: 11 
*Εικόνα του εαυτοφ και θ διατροφι: 
επικίνδυνεσ δίαιτεσ και ςυμπλθρϊματα 
διατροφισ χωρίσ ιατρικι κακοδιγθςθ+ 

 
ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΤΟΦΩΝ 
ΡΜΑ: 12 
*Αςφαλισ παραςκευι τροφίμων και τεχνικϊν 
αποκικευςθσ: ςυνκικεσ υγιεινισ  κατά τθν 
προετοιμαςία, ψφξθ και απόψυξθ, 
ςυςκευαςία και ςερβίριςμα, θμερομθνία 
λιξθσ των προϊόντων] 

 

6. Να ςυγκρίνουν τισ δικζσ τουσ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ με εκείνεσ 
άλλων λαϊν με διαφορετικι 
κουλτοφρα 

7. Να αναλφουν κριτικά τισ νζεσ 
διαιτθτικζσ τάςεισ  

8. Να αναγνωρίηουν τθ ςχζςθ μεταξφ 
των διατροφικϊν ςυνθκειϊν, τθσ 
οικονομίασ, του κλίματοσ και του 
παγκόςμιου ςυςτιματοσ 
παραγωγισ τροφίμων 

9. Να αντιλαμβάνονται ότι οι 
διατροφικζσ τουσ επιλογζσ μπορεί 
να επθρεαςτοφν από διάφορουσ 
παράγοντεσ (ςυνομιλικοι, μζςα 
μαηικισ ενθμζρωςθσ, διαφιμιςθ, 
κ.ά.) 

10.  Να εξετάηουν κριτικά τα 
μθνφματα που επθρεάηουν τισ 
διατροφικζσ τουσ επιλογζσ  

11.  Να εξετάηουν κριτικά μθνφματα 
και πρότυπα που προωκοφν μια 
εξιδανικευμζνθ εικόνα του 
ςϊματοσ ακατάλλθλθ για τα 
περιςςότερα άτομα 

12.  Να αντιλαμβάνονται και να 
ακολουκοφν βαςικοφσ κανόνεσ 
υγιεινισ προετοιμαςίασ και 
αςφαλοφσ ςυςκευαςίασ των 
τροφϊν 

για ςυνταγζσ που ζχουν άμεςθ 
ςφνδεςθ με ζκιμα και 
παραδόςεισ.   
ΡΜΑ: 6. Διοργάνωςθ ενόσ 
μακιματοσ γευςιγνωςίασ ςτο 
ςχολείο 
ΡΜΑ:7. Οι μακθτζσ ερευνοφν 
και ςυηθτοφν πϊσ ο ςφγχρονοσ 
τρόποσ ηωισ επθρεάηει τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ. 
ΡΜΑ:8. Οι μακθτζσ ερευνοφν 
και ςυηθτοφν για τθ ςυςχζτιςθ 
τθσ παραγωγισ τροφίμων, με 
τθν οικονομία και τθν κλιματικι 
αλλαγι. 
ΡΜΑ: 9,10. Οι μακθτζσ 
ςυλλζγουν και αναλφουν 
εμπορικζσ και διαφθμιςτικζσ 
τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν οι 
βιομθχανίεσ για τθν προϊκθςθ 
των προϊόντων τουσ. 
ΡΜΑ:11. Συηιτθςθ ςτθν τάξθ 
για τισ διατροφικζσ διαταραχζσ 
(π.χ. παχυςαρκία, νευρικι 
ανορεξία, βουλιμία) και τθν 
υπερβολικι κατανάλωςθ 
τροφισ ωσ αποτζλεςμα 
ψυχοςυναιςκθματικϊν 
προβλθμάτων π.χ. χαμθλισ 
αυτοεκτίμθςθσ, κατάκλιψθσ, 
απαιςιόδοξθσ εικόνα του 
εαυτοφ.  
ΡΜΑ:12. Οι μακθτζσ, 
ετοιμάηουν ζνα γεφμα ςτθν 
τάξθ ακολουκϊντασ κανόνεσ 
υγιεινισ και αςφαλοφσ 
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παραςκευισ και ςυςκευαςίασ 
του. (π.χ. φτιάχνουμε 
ςάντουιτσ)  
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ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΑΤΥΧΘΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΡΟΛΘΨΘ 
ΡΜΑ: 1, 2, 3 
[Ατυχιματα και δράςθ: Οι μακθτζσ 
αναγνωρίηουν τουσ κινδφνουσ που 
υπάρχουν ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο, 
και ςτον δθμόςιο χϊρο και 
ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ 
για τθν άρςθ των εν λόγω 
κινδφνων+ 
ΡΜΑ: 4, 5 
*Κυκλοφοριακι Αγωγι: Οι μακθτζσ 
ενθμερϊνονται για κζματα που 
ςχετίηονται με: τθν οδικι 
αςφάλεια, τα οδικά ατυχιματα, τισ 
αιτίεσ πρόκλθςθσ οδικϊν 
ατυχθμάτων, το αλκοόλ, τισ 
φυςικζσ παραμζτρουσ που 
επθρεάηουν τθν οδικι αςφάλεια, 
για τον ςχεδιαςμό των οδικϊν 
υποδομϊν και το περιβάλλον, για 
τθν ςυμβολι των ΜΜΕ ςτθν οδικι 
αςφάλεια, για τα ςτοιχεία του 
ςυνετοφ οδθγοφ] 
ΡΜΑ: 6 
*Θ χριςθ εξοπλιςμοφ αςφάλειασ 
ςτθν κακθμερινι ηωι+  

Οι μακθτζσ να μποροφν: 
1. να αναγνωρίηουν, να 
αποφεφγουν, όπου αυτό είναι 
δυνατό  και να αντιμετωπίηουν τισ 
εν δυνάμει επικίνδυνεσ 
καταςτάςεισ 
2.  να κατανοοφν και να 
ακολουκοφν τουσ ςχολικοφσ 
κανόνεσ ςε ςχζςθ με τθν πρόλθψθ 
ατυχθμάτων 
3. να κατανοοφν τθν ζννοια τθσ 
αλλθλοβοικειασ, με ζμφαςθ ςτο 
πϊσ μποροφν να βοθκιςουν ο 
ζνασ τον άλλον ςτθν αποφυγι ι 
τθν αντιμετϊπιςθ επικίνδυνων 
καταςτάςεων  
4. να ζχουν υπεφκυνθ 
ςυμπεριφορά που δεν κα κζτει ςε 
κίνδυνο τθν αςφάλεια άλλων 
5. να αναγνωρίηουν ότι διάφοροι 
πακολογικοί παράγοντεσ όπωσ το 
αλκοόλ, θ κακι φυςικι 
κατάςταςθ, θ επίδραςθ των 
φαρμάκων, παίηουν ςθμαντικό 
ρόλο ςε πολλζσ επικίνδυνεσ 
καταςτάςεισ. 
6. να ζχουν αςφαλι ςυμπεριφορά 

ΡΜΑ: 1,2,3 

 Διερευνοφν μζςω ερωτθματολογίου τα επικίνδυνα 
ςθμεία ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο ι ςτον δθμόςιο χϊρο. 
Επεξεργάηονται και παρουςιάηουν τα αποτελζςματα, 
υποδεικνφοντασ τα επικίνδυνα ςθμεία αλλά και 
τρόπουσ βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ των μακθτϊν. 

 «Ο ςχολικόσ κανονιςμόσ αςφάλειασ 
ατυχθμάτων»: ο κανονιςμόσ ςυντάςςεται ζπειτα από 
διάλογο, για να ζχει γενικι αποδοχι και κα 
διαςφαλίηει τθν εφρυκμθ και αςφαλι λειτουργία τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ. 
ΡΜΑ: 4, 5 

 Οι μακθτζσ φωτογραφίηουν κακθμερινζσ οδικζσ 
ςυμπεριφορζσ και ςτθ ςυνζχεια ςχολιάηουν τισ 
φωτογραφίεσ ςτθν τάξθ. 

 Το «Σχολικό Δίπλωμα Οδικισ Συμπεριφοράσ»: το 
«Δίπλωμα» αυτό κα  επικυρϊνει τθν επαρκι γνϊςθ 
των εξεταηομζνων μακθτϊν πάνω ςε κζματα οδικισ 
αςφάλειασ 
ΡΜΑ: 6 
Το κράνοσ και ο ρόλοσ του ςτα ατυχιματα με δίτροχα: 
ςυλλογι πλθροφοριϊν, φωτογραφιϊν και ανάπτυξθ 
ςυηιτθςθσ ςτθν τάξθ ςχετικά με το κζμα του 
εξοπλιςμοφ αςφαλείασ. 
ΡΜΑ: 7 
Ρροβολι ταινίασ ςχετικισ με ατυχιματα ςτο νερό. 
Συηιτθςθ για τα μζτρα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ςτον 

Λογιςμικό:  
Με το λογιςμικό αυτό 
ο μακθτισ καλείται 
να μάκει τθ ςωςτι 
οδικι ςυμπεριφορά 
χωρίσ πραγματικό 
μεταφορικό μζςο ςε 
ζνα εικονικό 
περιβάλλον. Εκτόσ 
από τθν 
Κυκλοφοριακι αγωγι 
το λογιςμικό αυτό 
παρουςιάηει πλοφςιο 
πολυμεςικό υλικό για 
τα διάφορα μζςα 
μεταφοράσ και τα 
τροχαία ατυχιματα. 
Ρεριλαμβάνει επίςθσ 
εργαλείο 
αυτοαξιολόγθςθσ για 
το μακθτι.  
http://www.pi-
schools.gr/ 
 
Εκπαιδευτικι 
τθλεόραςθ:  
«Αςφαλισ πορεία»  
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ΡΜΑ: 7 
*Θ  αςφάλεια ςτον υδάτινο χϊρο: 
παράγοντεσ κινδφνου και μζτρα 
αςφάλειασ+  
ΡΜΑ: 8 
*Ελαχιςτοποιϊ το ενδεχόμενο 
τραυματιςμοφ κατά τθν 
αλλθλεπίδραςι μου με άλλουσ που 
ςυμπεριφζρονται επικίνδυνα+ 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΡΜΑ: 9 
*«Ρροετοιμάηω ςχζδια ζκτακτθσ 
ανάγκθσ»]  
ΑΤΥΧΘΜΑ ΚΑΙ ΦΟΝΤΙΔΑ 
ΡΜΑ: 10,11 
*Φορείσ άμεςθσ βοικειασ+ 
*Βαςικζσ πρϊτεσ βοικειεσ+ 

ςτισ διάφορεσ ψυχαγωγικζσ 
δραςτθριότθτεσ 
7. να ζχουν αςφαλι ςυμπεριφορά 
μζςα και κοντά ςτο  νερό  
8. να αποφεφγουν, να επιλφουν 
και να αντιμετωπίηουν 
αποτελεςματικά τισ διάφορεσ 
ςυγκροφςεισ  
9. να λαμβάνουν γριγορεσ και 
αποτελεςματικζσ αποφάςεισ για 
τθν αποφυγι καταςτάςεων 
υψθλοφ κινδφνου  
10. να γνωρίηουν τουσ φορείσ που 
παρζχουν βοικεια και να τουσ 
χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά  
11. να προςφζρουν βαςικζσ 
πρϊτεσ βοικειεσ 

υδάτινο χϊρο και εκμάκθςθ βαςικϊν αρχϊν 
ναυαγοςωςτικισ. 
ΡΜΑ: 8 
Διάφορα παιγνίδια ρόλων ςχετικά με τθν επικίνδυνθ 
κοινωνικι ςυμπεριφορά και τα ατυχιματα που 
μπορεί να προκφψουν από αυτι. Λδιαίτερθ βαρφτθτα 
δίνεται ςτθν αυτενζργεια και ςτθν ανάπτυξθ 
πρωτοβουλιϊν, από τουσ μακθτζσ, για τθ διαχείριςθ 
και τουσ τρόπουσ επίλυςθσ των καταςτάςεων αυτϊν. 
ΡΜΑ: 9 
Οι μακθτζσ διερευνοφν και αναπτφςςουν ζνα 
λεπτομερζσ ςχζδιο αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων 
καταςτάςεων ι φυςικϊν καταςτροφϊν π.χ. ςειςμόσ, 
πυρκαγιά, πλθμμφρα κα 
ΡΜΑ: 10, 11 
Ρρόγραμμα ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ των 
μακθτϊν, από το ΕΚΑΒ, ςε βαςικά κζματα πρϊτων 
βοθκειϊν. 

«Και ο πεηόσ ζχει 
δικαιϊματα» 
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Εφθβεία & ατομικι υγιεινι  
ΡΜΑ: 1, 2, 3, 4 
-Θ ςωματικι υγιεινι κατά τθν εφθβεία 
(αγοριϊν –κοριτςιϊν) 
-Εφθβεία και ακμι: αίτια και φροντίδα.  

 
Σχετικά με τα δόντια 
ΡΜΑ: 5 
[H ανατομία και θ ςφςταςθ των δοντιϊν+ 
ΡΜΑ: 6 

Οι μακθτζσ να μποροφν: 
1. να κατανοοφν τθν προςωπικι τουσ 
ευκφνθ για τθν υγεία   
2. να κατανοοφν τισ επιπτϊςεισ τθσ κακισ 
φροντίδασ τθσ ατομικισ τουσ υγιεινισ  
3. να αντιλαμβάνονται πϊσ  θ 
κακαριότθτα μπορεί να ελζγξει τθν  
εξάπλωςθ των  πακογόνων 
μικροοργανιςμϊν 
4. να ακολουκοφν βαςικοφσ κανόνεσ 

ΡΜΑ:1, 2, 3, 4 
Τα παιδιά αναηθτοφν 
πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο, με 
τισ οποίεσ δθμιουργοφν λίςτα / 
φυλλάδιο με κζμα τι είναι θ 
ακμι, πϊσ μπορεί να 
κεραπευκεί. 
ΡΜΑ: 5 
Ηωγραφικι: θ ανατομία ενόσ 
δοντιοφ.  

Ελλθνικι Εταιρεία Κοινωνικισ 
Οδοντιατρικισ 
«Αγωγι Υγείασ. Στοματικι 
Υγιεινι» 
Για μακθτζσ 11-14 ετϊν 
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*Οι λειτουργίεσ του ςτόματοσ+ 
 
Θ Φροντίδα των δοντιϊν 

ΡΜΑ: 7, 8, 9 
*Θ ςυνεργαςία με τον οδοντίατρο+ 
ΡΜΑ: 10 
*Θ ςτοματικι υγεία και θ διατροφι+  
*Οι πακιςεισ των δοντιϊν και του 
περιοδοντίου+  
*Θ ςτοματικι υγεία και θ ςυμβολι τθσ ςτθ 
γενικι υγεία π.χ. θ ςχζςθ τθσ ςτοματικισ 
υγείασ με τα καρδιαγγειακά και 
αναπνευςτικά νοςιματα+ 
*Τα δόντια και θ αιςκθτικι+ 

φροντίδασ και υγιεινισ του ςϊματοσ 
5. να αναγνωρίηουν τα βαςικά μζρθ των 
δοντιϊν  
6. να κατανοοφν τθ ςφνδεςθ του 
ςτόματοσ και των δοντιϊν με τθν 
ανκρϊπινθ ηωι και τθν επικοινωνία 
7. να κατανοοφν τθν φροντίδα τθσ 
υγιεινισ τουσ ςτόματοσ και των δοντιϊν 
τουσ ωσ ςτάςθ ηωισ 
8. να  αναγνωρίηουν τθν ιατρικι 
φροντίδα ωσ αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
γενικότερθσ φροντίδασ τθσ ςτοματικισ 
υγείασ  
9. να υιοκετοφν κετικζσ ςτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ φροντίδασ του ςτόματοσ 
και των δοντιϊν  
10. να αντιλαμβάνονται τθν ςτοματικι 
υγεία ωσ αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
γενικισ υγείασ και τθσ εμφάνιςθσ 

Ηωγραφικι: όλα τα δόντια και 
καταγραφι τθσ λειτουργίασ 
τουσ ανάλογα με τθ κζςθ τουσ 
ΡΜΑ: 6, 7, 9, 10 
Τα παιδιά ςυηθτοφν για τισ 
πακιςεισ των δοντιϊν και για 
τθ ςθμαςία τθσ εικόνασ και τθσ 
υγιεινισ των δοντιϊν ςτθ 
ςυνολικι εικόνα του 
προςϊπου μασ και ςτθν 
επικοινωνία – διαπροςωπικζσ 
ςχζςεισ. Οι μακθτζσ ςυηθτοφν 
το ρόλο που παίηουν τα δόντια 
ςτθ ςυνολικι εικόνα των 
προςϊπων ςε φωτογραφίεσ 
θκοποιϊν κ.ά. που ζχουν βρει. 
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Ο Καπνόσ και το κάπνιςμα 
ΡΜΑ: 1, 2, 3 
*Το κάπνιςμα και θ εφθβεία+ 
*Οι αντιλιψεισ για τον κίνδυνο από το 
κάπνιςμα: πακθτικό, περιςταςιακό και 
τακτικό κάπνιςμα το ίδιο επικίνδυνα+ 

Το Αλκοόλ 
ΡΜΑ: 4 
*Θ χριςθ οινοπνευματωδϊν και θ κοινωνικι-

Οι μακθτζσ να μποροφν: 
1. να  αντικροφουν λανκαςμζνεσ 
κοινωνικζσ αντιλιψεισ και να 
αντιςτζκονται ςε επιρροζσ και 
μιμιςεισ αρνθτικϊν προτφπων που 
ςχετίηονται με το κάπνιςμα και τθν 
κατανάλωςθ αλκοόλ π.χ. από τθν 
οικογζνεια, τθν παρζα τουσ, τα 
Μ.Μ.Ε., τισ διαφθμίςεισ κλπ.  
2. να γνωρίηουν τισ βλαβερζσ ουςίεσ 

ΡΜΑ: 6 
Επίδειξθ λεκτικϊν και μθ 
λεκτικϊν επικοινωνιακϊν 
δεξιοτιτων  άρνθςθσ από τουσ 
μακθτζσ χριςθσ καπνοφ και 
αλκοόλ 
ΡΜΑ: 3 
Συηιτθςθ μεταξφ των μακθτϊν 
για το «πϊσ νοιϊκω όταν οι 
άλλοι καπνίηουν» 

Υλικό από το Ερευνθτικό 
Ρανεπιςτθμιακό Λνςτιτοφτο 
Ψυχικισ Υγιεινισ:  
-Το κάπνιςμα ςτουσ εφιβουσ 
-Θ χριςθ οινοπνευματωδϊν  
ςτουσ εφιβουσ 
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πολιτιςμικι τθσ διάςταςθ+ 
ΡΜΑ: 5 
*Θ χριςθ οινοπνευματωδϊν και οι άμεςεσ  
επιπτϊςεισ ςτθν υγεία, π.χ. επικίνδυνεσ και 
επικετικζσ κοινωνικζσ και οδικζσ 
ςυμπεριφορζσ+ 
*Θ χριςθ οινοπνευματωδϊν και οι 
μακροπρόκεςμεσ  επιπτϊςεισ ςτθν υγεία, π.χ. 
κίρρωςθ του ιπατοσ, εξάρτθςθ-αλκοολιςμόσ+ 
ΡΜΑ: 1 
*Το αλκοόλ και θ εφθβεία+ 
*Το κάπνιςμα και θ χριςθ αλκοολοφχων 
ποτϊν: τα αρνθτικά πρότυπα π.χ. οικογζνεια, 
φιλικόσ περίγυροσ, ΜΜΕ+ 

που υπάρχουν ςτον καπνό και τον 
αρνθτικό αντίκτυπο που μπορεί να 
ζχουν ςτθν υγεία 
3. να κατανοοφν το πρόβλθμα του 
πακθτικοφ καπνίςματοσ 
4. να γνωρίηουν τθν κοινωνικι και 
πολιτιςμικι διάςταςθ τθσ χριςθσ 
οινοπνευματωδϊν  
5. να κατανοιςουν τισ άμεςεσ και 
μακροχρόνιεσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία 
από τθν κατάχρθςθ αλκοόλ 

ΡΜΑ: 1, 2 
Οι μακθτζσ φζρνουν ςτθν τάξθ 
ιςομεγζκθ χαρτάκια/καρτζλεσ 
όπου ζχουν καταγράψει 
κζματα ςχετικά με το αλκοόλ 
και το κάπνιςμα, τα βάηουν 
μζςα ςε ζνα κουτί ι ςε μία 
ςακοφλα. Τα τραβοφν και 
απαντοφν / ςχολιάηουν αν αυτό 
που αναγράφεται είναι μφκοσ  
ι αλικεια. 
ΡΜΑ: 4,5 
Μελζτθ περίπτωςθσ: «Μία 
βόλτα το Σαββατόβραδο» 

 Ζρευνα με ερωτθματολόγια 

 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ: ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ ΚΑΙ ΣΤΘΙΗΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
 
Το ςχολείο είναι ζνα ηωντανό κφτταρο το οποίο αλλθλεπιδρά με τθν κοινωνία μζςα ςτθν οποία εντάςςεται. Μζςα ςτο ςχολείο 

γεννιοφνται κι αλλάηουν, ανατρζπονται ι απελευκερϊνονται ιδζεσ και πρακτικζσ. Αποτελεί ζναν από τουσ πιο ςθμαντικοφσ φορείσ 
κοινωνικοποίθςθσ του ατόμου μετά τθν οικογζνεια. Ζχοντασ υπόψθ μασ ότι ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία οι κοινωνικο-οικονομικζσ ςυνκικεσ 
μεταβάλλονται διαρκϊσ, το ςχολείο ωσ κεςμόσ οφείλει να λειτουργεί ωσ μια ςτακερά ςτθ ηωι του νεαροφ ατόμου. 

Επιπλζον, το μακθςιακό περιβάλλον πρζπει να βιϊνεται ωσ αςφαλζσ από το παιδί και να του καλλιεργεί τθν αίςκθςθ ότι ανικει και ςε 
αυτό, ότι είναι ενεργό, ευπρόςδεκτο μζλοσ τθσ μακθτικισ / ςχολικισ κοινότθτασ. Θ καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ του ανικειν ςε μια κοινότθτα 
ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ του παιδιοφ μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ και τθν αναγνϊριςθ από τον Άλλο 
(εκπαιδευτικό, ςυμμακθτι). Είναι ςθμαντικό να μπορεί να νιϊςει το παιδί ότι ςχθματίηει μια ςυνεργατικι παιδαγωγικι ςχζςθ με τον 
εκπαιδευτικό και με τθ ςχολικι του ομάδα να βιϊςει τθν αίςκθςθ κοινότθτασ. 
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Το ςχολείο οφείλει να αναηθτά και να διατθρεί μια ςτενι ςχζςθ ςυνεργαςίασ – ςυμμαχίασ με τουσ γονείσ ι το ευρφτερο οικογενειακό 
περιβάλλον προσ όφελοσ του κάκε παιδιοφ. Το παιδί και ο ζφθβοσ αναγνωρίηουν τον εαυτό τουσ μζςα από τισ αλλθλεπιδράςεισ εντόσ και 
εκτόσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Το άνοιγμα τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτθν κοινωνία, ςτον κόςμο, θ φπαρξθ κετικϊν αλλθλεπιδράςεων με το 
περιβάλλον τθσ τοπικισ ι ευρφτερθσ κοινωνίασ ςτθν οποία το παιδί ηει, αναπτφςςεται και μακαίνει, μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων για τουσ μακθτζσ. Δεξιότθτεσ κοινωνικζσ, οι οποίεσ κα του φανοφν χριςιμεσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ του και κα το 
βοθκιςουν να ζρκει ςε επαφι με διαφορετικοφσ ρόλουσ ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ του για μία αρμονικι ζνταξισ του ςτο κοινωνικό 
ςφνολο.  

Θ ςυγκεκριμζνθ κεματικι ενότθτα αφορά ςτθ λειτουργία του ςχολείου ωσ κοινότθτασ για τουσ μακθτζσ. Ειδικότερα, περιλαμβάνει 
κζματα που ςχετίηονται με τθ διαμόρφωςθ ενόσ κετικοφ ψυχολογικοφ κλίματοσ ςτθν τάξθ και ςτο ςχολείο ευρφτερα, με τθ δθμιουργία 
κίνθτρων και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και διεργαςιϊν ςτθ μάκθςθ, με τθ διαχείριςθ του ελεφκερου χρόνου και τθ ςφνδεςθ τθσ ηωισ ςτο 
ςχολείο με τθ ηωι ςτθν κοινότθτα. 

 
 

Θεματικι ενότθτα: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ: ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ ΚΑΙ ΣΤΘΙΗΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ 
Υποενότθτα:  ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΙΣΘΘΣΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ/ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Στόχοσ τθσ υποενότθτασ είναι:  θ ανάπτυξθ ςτουσ μακθτζσ τθσ αίςκθςθσ τθσ κοινότθτασ τόςο μζςα ςτθν τάξθ όςο και ςτθ ςχολικι 

κοινότθτα. Οι ειδικότεροι ςτόχοι περιλαμβάνουν: α) τθν καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ του «ανικειν» και του αλλθλοςεβαςμοφ, β) τθν 
καλλιζργεια τθσ αυτορρφκμιςθσ και τθσ αυτονομίασ και γ) τθν προαγωγι τθσ αυτοαποτελεςματικότθτασ και τθσ προςωπικισ επίδραςθσ των 
μακθτϊν ςτο ςχολείο. Οι ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι ταυτίηονται με βαςικζσ ψυχολογικζσ ανάγκεσ των ατόμων, θ ικανοποίθςθ των οποίων 
κεωρείται ουςιαςτικι ςτθν ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ και προςαρμογι τουσ. Θ φπαρξθ ενόσ πλαιςίου ςτο οποίο οι μακθτζσ αιςκάνονται ότι : 
α) μποροφν να αναπτφξουν ςχζςεισ με ενιλικεσ και ςυνομθλίκουσ και ενκαρρφνεται ο αλλθλοςεβαςμόσ, β) καλλιεργοφνται ςτόχοι που 
προάγουν όχι μόνο τισ επιδόςεισ αλλά και τα εςωτερικά κίνθτρα (και κατά επζκταςθ τθν ουςιαςτικι μάκθςθ),  γ) ενδυναμϊνουν τθν εμπλοκι 
τουσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία προςδιορίηοντασ το προςωπικό τουσ ςτυλ μάκθςθσ και τα «δυνατά» τουσ ςθμεία, και γ) ςυμμετζχουν ενεργά 
ςτθ διαμόρφωςθ του ςχολικοφ τουσ περιβάλλοντοσ καλλιεργϊντασ το αίςκθμα τθσ προςωπικισ ευκφνθσ. 

 
*είμαι ιςότιμο μζλοσ τθσ τάξθσ μου+*βοθκϊ και με βοθκοφν οι ςυμμακθτζσ μου+*ςζβομαι τα προςωπικά αντικείμενα του άλλου+*μοιράηομαι 
τα δικά αντικείμενα+*ςζβομαι τουσ ςυμμακθτζσ μου και με ςζβονται και αυτοί+ *ςυμμετζχω ςε ομάδεσ ςτθν τάξθ μου+* ακοφγεται θ άποψθ 
μου+*μπορϊ να εκφράςω τι με προβλθματίηει ςε ςχζςθ με τουσ ςυμμακθτζσ μου και τον εκπαιδευτικό μου+* οι ςυμμακθτζσ μου μπορεί να 
αντιμετωπίηουν παρόμοια κζματα/προβλιματα με μζνα ςτθν τάξθ+*οι ςυμμακθτζσ μου μπορεί να νιϊκουν παρόμοια ςυναιςκιματα με μζνα 
ςτθν τάξθ+ *αιςκάνομαι ότι ανικω ςε μία ομάδα+ *αιςκάνομαι ότι είμαι μζλοσ τθσ τάξθσ/ ςχολείου+*ςζβομαι τθ διαφορετικι επιλογι των 
ςυμμακθτϊν μου+ *μοιράηομαι κοινζσ ανθςυχίεσ με τουσ ςυμμακθτζσ μου+ 
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*αναλαμβάνω πρωτοβουλίεσ ςτθν τάξθ+*ςυμμετζχω ςε δραςτθριότθτεσ/παιχνίδια που μου αρζςουν+*αποκτϊ γνϊςεισ ςε κζματα που μου 
αρζςουν+*αξιοποιϊ τισ δυνατότθτζσ μου+* κζτω προςωπικοφσ ςτόχουσ-αποκτϊ κίνθτρα+* λειτουργϊ μόνοσ/θ ςε εργαςίεσ που γνωρίηω ότι 
μπορϊ να καταφζρω+* αναλαμβάνω τθν ευκφνθ να φζρω ςε πζρασ εργαςίεσ+* αναηθτϊ πλθροφορίεσ από πθγζσ μόνοσ+* μακαίνω πϊσ 
«μακαίνω»+ *καλλιεργϊ μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ+*καλλιεργϊ το προςωπικό ςτυλ μου ςτθ μάκθςθ+ *καλλιεργϊ προςωπικοφσ ςτόχουσ και 
κίνθτρα+, *μακαίνω να είμαι υπεφκυνοσ/θ+*ςυμμετζχω ςτθ λιψθ αποφάςεων για κζματα ςτθν  τάξθ+ *μπορϊ να διαχειριςτϊ κζματα τθσ 
τάξθσ μου και του ςχολείου+*παίρνω ενεργά μζροσ ςτθν ομαδικι λιψθ αποφάςεων+* βελτιϊνω τισ ςυνκικεσ και το κλίμα ςτο 
ςχολείο+*αναλαμβάνω τθν ευκφνθ+. 
 

 
Θεματικι ενότθτα: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ: ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ ΚΑΙ ΣΤΘΙΗΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ 

Υποενότθτα: «ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΙΣΘΘΣΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ/ ΣΧΟΛΕΙΟ», Γϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ  ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

 

ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ ΤΘΣ ΑΙΣΘΘΣΘΣ ΤΟΥ 
«ΑΝΘΚΕΙΝ» ΚΑΙ  ΤΘΣ 
ΑΛΛΘΛΟΫΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 
*αιςκάνομαι ότι ανικω ςε μία 
ομάδα+ *αιςκάνομαι ότι είμαι 
μζλοσ τθσ τάξθσ/ 
ςχολείου+*ςζβομαι τθ διαφορετικι 
επιλογι των ςυμμακθτϊν μου+ 
*μοιράηομαι κοινζσ ανθςυχίεσ με 
τουσ ςυμμακθτζσ μου+ 
(ΡΜΑ 1,2,3,4) 
 
ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑ ΤΘΣ 
ΑΥΤΟΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 
*αξιοποιϊ τισ δυνατότθτζσ 
μου+*καλλιεργϊ μεταγνωςτικζσ 
δεξιότθτεσ+*καλλιεργϊ το 
προςωπικό ςτυλ μου ςτθ μάκθςθ+ 
*καλλιεργϊ προςωπικοφσ ςτόχουσ 
και κίνθτρα+ (ΡΜΑ 5,6) 

1. Να αιςκάνονται οι μακθτζσ τον εαυτό 
τουσ ωσ μζλοσ τθσ ςχολικισ 
τάξθσ/κοινότθτασ 

2. Να δζχονται οι μακθτζσ τισ επιλογζσ 
των ςυμμακθτϊν τουσ όταν διαφζρουν 
από τισ δικζσ τουσ (π.χ. διαφορετικι 
άποψθ) 

3. Να μοιράηονται τισ κοινζσ ανθςυχίεσ 
τουσ (ςκζψεισ-ςυναιςκιματαα) ςε 
ηθτιματα που αφοροφν τθν 
τάξθ/ςχολείο 

4. Να τουσ δίνεται θ ευκαιρία να  
αναδεικνφουν ςτθν ομάδα προςωπικζσ 
τουσ δυνατότθτεσ και ταλζντα 

5. Να επεξεργάηονται προςωπικοφσ 
ςτόχουσ ϊςτε να αναπτφςςουν 
εςωτερικευμζνα κίνθτρα 

6. Να ανακαλφψουν το προςωπικό τουσ 
ςτυλ μάκθςθσ και να καλλιεργοφν τισ 
αντίςτοιχεσ δεξιότθτεσ  

7. Να καλλιεργιςουν περαιτζρω το 

1. Μία διαφορετικι τάξθ... ζνα διαφορετικό 
ςχολείο 

Δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ ανά τάξθ να 
οργανϊςουν δράςεισ ςτθν τάξθ/ςχολείο  και τθ 
χριςθ των χϊρων με εναλλακτικοφσ τρόπουσ για μία 
φορά το μινα π.χ. για διοργάνωςθ μία μουςικισ 
εκδιλωςθσ, μίασ ζκκεςθσ με δθμιουργιματα των 
μακθτϊν. Οι μακθτζσ μποροφν επιπλζον να 
ςυμμετζχουν ωσ ομάδεσ ςτισ δράςεισ αυτζσ, π.χ. να 
ςχθματίςουν μία κεατρικι ομάδα, μία καλλιτεχνικι 
ομάδα, μουςικά ςχιματα και να παρουςιάηουν 
ανοικτά προσ τθν κοινότθτα μζςα από εκδθλϊςεισ 
τισ δθμιουργίεσ τουσ. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο του 
ςχολείου, οι μακθτζσ μεγαλφτερων τάξεων μποροφν 
να οργανϊνουν εκδθλϊςεισ για τουσ μακθτζσ 
μικρότερων τάξεων π.χ. υποδοχι των μικρότερων 
μακθτϊν ςτο ςχολείο (μπορεί να περιλαμβάνει τθ 
γνωριμία με το χϊρο ι τθν εξοικείωςθ με τον τρόπο 
λειτουργίασ ςτο ςχολείο), θ διοργάνωςθ ϊρασ 
λογοτεχνικϊν ι ποιθτικϊν αναγνωςμάτων. 
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ:1, 4, 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Δθμιουργοφνται 
ομάδεσ 3-4 μακθτϊν 
και αναλαμβάνουν 
τα κζματα που κα 
παρουςιαςτοφν 
- Ομαδικζσ 
παρουςιάςεισ με τθ 
χριςθ ποικίλων 
υλικϊν και 
τεχνολογιϊν (π.χ. 
παρουςίαςθ με 
powerpoint, 
δθμιουργία μακζτασ) 
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Θεματικι ενότθτα: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ: ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ ΚΑΙ ΣΤΘΙΗΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ 
Υποενότθτα:  ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΓΩΓΘ ΕΛΕΥΘΕΟΥ ΧΟΝΟΥ 

Θ διεφρυνςθ του ςχολικοφ χρόνου (π.χ. ολοιμερο πρόγραμμα) δε ςθμαίνει περιςςότερο ςχολείο, αλλά ςτοχεφει ςε περιςςότερο 
ελεφκερο χρόνο για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ. Θ εξαςφάλιςθ επαρκοφσ ελεφκερου χρόνου ςτουσ μακθτζσ μπορεί να βοθκιςει ςτθν 
υπζρβαςθ τθσ διάκριςθσ ανάμεςα ςτθ ςχολικι και εξωςχολικι ηωι, τθν τυπικι και άτυπθ μάκθςθ. Ο ελεφκεροσ χρόνοσ και οι περιςτάςεισ 
ελεφκερου χρόνου των μακθτϊν μποροφν να αποτελζςουν ζνα μζροσ των περιεχομζνων διδαςκαλίασ.  

Θ κεματοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου ςτο ςχολείο δε ςθμαίνει τθν κατάργθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων αλλά οφτε και τθ 
μετατροπι του ελεφκερου χρόνου ςε γνωςτικό αντικείμενο. Ηθτοφμενο είναι ο αρμονικόσ ςυνδυαςμόσ υποχρεϊςεων και ελεφκερων 
επιλογϊν με ςκοπό ο ςχολικόσ χρόνοσ να αποτελζςει ζνα ποιοτικό κομμάτι του χρόνου ηωισ. Βαςικό ηθτοφμενο είναι θ δυνατότθτα ενόσ 
ανοιχτοφ και ευζλικτου ςχεδιαςμοφ τθσ ςχολικισ ηωισ. 

 
ΡΟΑΓΩΓΘ ΤΘΣ ΡΟΣΩΡΙΚΘΣ 
ΕΡΙΔΑΣΘΣ ΣΤΘΝ ΤΑΞΘ/ΣΧΟΛΕΙΟ 
*μπορϊ να διαχειριςτϊ κζματα τθσ 
τάξθσ μου και του 
ςχολείου+*παίρνω ενεργά μζροσ 
ςτθν ομαδικι λιψθ αποφάςεων+* 
βελτιϊνω τισ ςυνκικεσ και το 
κλίμα ςτο ςχολείο+* αναλαμβάνω 
τθν ευκφνθ+  (ΡΜΑ 7,8,9) 

αίςκθμα τθσ προςωπικισ ευκφνθσ για 
κζματα/ εργαςίεσ που αφοροφν ςτθν 
τάξθ/ςτο ςχολείο 

8. Να αναλαμβάνουν οι μακθτζσ 
πρωτοβουλίεσ και ενεργό ρόλο ςτθ 
διαχείριςθ κεμάτων τθσ τάξθσ 
/ςχολείου 

9. Να εμπλζκονται ενεργά ςτθν ομαδικι 
λιψθ αποφάςεων (π.χ. κζςπιςθ ορίων-
κανόνων ςτθν τάξθ) 

10. Να αναγνωρίηουν τον εαυτό τουσ ωσ 
μζλοσ τθσ ςχολικισ τουσ ομάδασ και 
τθσ ευρφτερθσ ςχολικισ κοινότθτασ 
(τμιμα – τάξθ –ςχολείο) αλλά και 
γενικότερα τθσ κοινότθτασ 

2. Μακθτζσ ςτο ρόλο των εκπαιδευτικϊν 
Οι μακθτζσ προτείνουν κζματα του ενδιαφζροντοσ 
τουσ και ανά ομάδεσ αναλαμβάνουν να τα 
παρουςιάςουν ςτθν τάξθ, μπαίνοντασ ςτο ρόλο των 
εκπαιδευτικϊν. Μετά τθν παρουςίαςθ εξθγοφν τι 
τουσ κινθτοποίθςε να αςχολθκοφν με το 
ςυγκεκριμζνο κζμα, με ποιο τρόπο αςχολικθκαν για 
τθν ανάλυςθ του κζματοσ, ποιεσ δεξιότθτεσ 
χρθςιμοποίθςαν, τι τουσ βοικθςε να ςυλλζξουν τισ 
πλθροφορίεσ 
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ: 5,6,7 
3. Ασ δραςτθριοποιθκοφμε…. 

Οργάνωςθ δομθμζνων κφκλων ςυηθτιςεων με 
κζματα που απαςχολοφν τθ λειτουργία τθν 
οργάνωςθ τθσ τάξθσ και του ςχολείου (π.χ. ςτθ λιψθ 
αποφάςεων για κζματα όπωσ εκδθλϊςεισ, 
εκδρομζσ, κζςπιςθ και τιρθςθ ορίων ςτο ςχολικό 
πλαίςιο κ.ά.) Επίςθσ, οι ςυηθτιςεισ μποροφν να 
αφοροφν ηθτιματα που απαςχολοφν τθν εφθβικι 
θλικία. 
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ: 2, 3,7, 8,9 

- Αξιολόγθςθ από 
τουσ ςυμμακθτζσ τθσ 
παρουςίαςθσ 
 
 
3. Δθμιουργία πάνελ 
ςυηθτθτϊν από τουσ 
μακθτζσ  
-Ανάλθψθ του ρόλου 
του ςυντονιςτι των 
ςυηθτιςεων από 
τουσ μακθτζσ   
-Εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων και 
ςυγγραφι τουσ 
- Αποτίμθςθ τθσ 
διαδικαςίασ από 
τουσ μακθτζσ με τθ 
βοικεια του 
εκπαιδευτικοφ 
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Το ςχολείο καλείται να μάκει και να δείξει ςτο παιδί ζναν εναλλακτικό τρόπο να κινείται ςτον ελεφκερο (και άρα και ςτο ςυνολικό 
χρόνο του), να τον επιλζγει, να τον διαμορφϊνει, να τον απολαμβάνει και να τον αξιοποιεί.  

Στόχοι τθσ υποενότθτασ είναι: α) θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ και κατανομισ του ελεφκερου χρόνου (και κατ’ 
επζκταςθ του ςυνολικοφ χρόνου) με αυτοπροςδιοριςμό και υπευκυνότθτα (π.χ. ςυνειδθτι επιλογι ανάμεςα ςε πολλαπλζσ προςφορζσ και 
δυνατότθτεσ, λιψθ αποφάςεων και ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν), β) θ ευζλικτθ αξιοποίθςθ περιςτάςεων ελεφκερου χρόνου με βάςθ τισ 
προςωπικζσ ανάγκεσ, τισ κλίςεισ και τισ υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ, γ) θ λειτουργικι διαχείριςθ των κακθμερινϊν ςχολικϊν και εξωςχολικϊν 
χρονικϊν διαςτθμάτων (π.χ.  ςυνδιαμόρφωςθ του ατομικοφ ςχολικοφ προγράμματοσ μζςα από δυνατότθτεσ επιλογισ). 

 

[το ςϊμα μου χρειάηεται χ ϊρεσ φπνο τθν θμζρα, χ χρόνο για κατανάλωςθ τροφισ, χ χρόνο για εκτόνωςθ, τθν χ ϊρα αιςκάνομαι ότι 
ςυγκεντρϊνομαι και μακαίνω καλφτερα+ *ςτον ελεφκερο χρόνο μπορϊ  να αναπαφομαι, να θρεμϊ, να δθμιουργϊ, να επικοινωνϊ, να 
ενθμερϊνομαι, να μορφϊνομαι, να ςυνεργάηομαι, να δρω, να ςυμμετζχω+ *μπορϊ να επιλζγω ςυνειδθτά ανάμεςα ςε πολλαπλζσ προςφορζσ 
και δυνατότθτεσ, να παίρνω αποφάςεισ και να αναλαμβάνω πρωτοβουλίεσ ανάλογα με τισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντά μου+ *μπορϊ να 
αντιλαμβάνομαι και να ςυνειδθτοποιϊ τισ ςυνκικεσ και τισ ευκαιρίεσ του ελεφκερου χρόνου μετά το ςχολείο, το Σαββατοκφριακο και ςτισ 
διακοπζσ+ *ςτον ελεφκερό μου χρόνο μπορϊ να επικοινωνϊ να αναπτφςςω διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, να αναλφω καταςτάςεισ μαηί με άλλουσ 
και να αντιμετωπίηω τα προβλιματα ςυλλογικά+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Θεματικι ενότθτα: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ: ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ ΚΑΙ ΣΤΘΙΗΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ 
Υποενότθτα:  ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΑΓΩΓΘ ΕΛΕΥΘΕΟΥ ΧΟΝΟΥ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Ευαιςκθτοποίθςθ για τον ατομικό 
χρόνο  
*το ςϊμα μου χρειάηεται χ ϊρεσ φπνο 
τθν θμζρα, χ χρόνο για κατανάλωςθ 
τροφισ, χ χρόνο για εκτόνωςθ, τθν χ 
ϊρα μπορϊ να ςυγκεντρϊνομαι και 
να μακαίνω καλφτερα+ 

16) Να κατανοοφν τθ ςθμαςία του ατομικοφ 
χρόνου και βιορυκμοφ, για τθν 
κακθμερινότθτά τουσ και τον ςχεδιαςμό του 
ςυνολικοφ χρόνου τουσ, ελεφκερου και μθ.  
17) Να μάκουν να κινοφνται ςε ςυγκεκριμζνα 
χρονικά πλαίςια (π.χ. να τελειϊνουν μια 
εργαςία ςτο προκακοριςμζνο διάςτθμα).  

4. «Μπορείτε να μαντζψετε τι ζκανα χτεσ» 
 

Ο εκπαιδευτικόσ εξθγεί ςτα παιδιά τουσ κανόνεσ 
του παιχνιδιοφ. Κλθρϊνεται ζνα παιδί με τθν 
προχπόκεςθ να απαντά ειλικρινά με «ναι» ι «όχι» 
ςε ερωτιςεισ των ςυμμακθτϊν του ςχετικά με το 
πϊσ πζραςε τθν περαςμζνθ μζρα (κατά προτίμθςθ 

1) Θμερολόγιο 
καταγραφισ 
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(ΡΜΑ. 1, 6) 
(Αϋ, Βϋ, Γϋ θλικιακι ομάδα) 
 
Συνειδθτοποίθςθ δυνατοτιτων 
ελεφκερου χρόνου. 
 *ςτον ελεφκερο χρόνο μπορϊ  να 
αναπαφομαι, να θρεμϊ, να 
δθμιουργϊ, να επικοινωνϊ, να 
ενθμερϊνομαι, να μορφϊνομαι, να 
ςυνεργάηομαι, να δρω, να 
ςυμμετζχω+  
(ΡΜΑ. 2, 4) 
(Αϋ, Βϋ, Γϋ θλικιακι ομάδα) 
 
Διαμόρφωςθ του ςχολικοφ και 
εξωςχολικοφ χρόνου με βάςθ τισ 
προςωπικζσ ανάγκεσ (κλίςεισ, 
ενδιαφζροντα) και τισ υφιςτάμενεσ 
ςυνκικεσ (ςτιλ ηωισ). 
 *μπορϊ να επιλζγω ςυνειδθτά 
ανάμεςα ςε πολλαπλζσ προςφορζσ 
και δυνατότθτεσ, να παίρνω 
αποφάςεισ και να αναλαμβάνω 
πρωτοβουλίεσ ανάλογα με τισ κλίςεισ 
και τα ενδιαφζροντά μου+ *μπορϊ να 
αντιλαμβάνομαι και να 
ςυνειδθτοποιϊ τισ ςυνκικεσ και τισ 
ευκαιρίεσ του ελεφκερου χρόνου μετά 
το ςχολείο, το Σαββατοκφριακο και 
ςτισ διακοπζσ+ 
 
 (ΡΜΑ. 5,6,7,8,12,13) 
(Αϋ, Βϋ, Γϋ θλικιακι ομάδα) 
 
Συνειδθτοποίθςθ τθσ ζννοιασ του 
χρόνου και διάκριςθ μεταξφ του 

18) Να μάκουν να ςυγχρονίηονται με τουσ 
άλλουσ κατά τισ διαδικαςίεσ αλλθλεπίδραςθσ 
(π.χ. να ςζβονται τουσ χρόνουσ τουσ, να 
εργάηονται μαηί). 
19) Να κατανοοφν ότι ο ελεφκεροσ χρόνοσ 
είναι κζμα προςωπικισ επιλογισ. 
20) Να διακρίνουν και να επιλζγουν ελεφκερα 
ανάμεςα ςε διαφορετικζσ προςφερόμενεσ 
δραςτθριότθτεσ. Σε αυτό το πλαίςιο 
εντάςςεται και θ δυνατότθτα του μακθτι να 
δραςτθριοποιείται μαηί με άλλουσ, να 
απαςχολείται ατομικά, να παρακολουκεί ι 
ακόμα και να μθν κάνει τίποτα. 
21) Να κατανζμουν, να προγραμματίηουν και 
να χρθςιμοποιοφν τον χρόνο τουσ με ευελιξία, 
να μποροφν δθλαδι να ορίηουν οι ίδιοι τθ 
διάρκεια, τον ρυκμό, τθν ζνταςθ και τθν 
κατάλθξθ των δραςτθριοτιτων τουσ. 
22) Να κατανοιςουν ότι ο ελεφκεροσ χρόνοσ 
αποτελεί μια κοινωνικι και ατομικι ανάγκθ.  
23) Να χρθςιμοποιοφν τον ελεφκερο χρόνο 
τουσ ςφμφωνα με τισ κλίςεισ και τα 
ενδιαφζροντά τουσ. 
24) Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι το να 
αξιοποιοφν τον διακζςιμο χρόνο τουσ 
ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. 
25) Να αποκτιςουν γνϊςεισ και ικανότθτεσ, 
ϊςτε να κατανοοφν και να γνωρίηουν τον 
πλοφτο των παροχϊν ελεφκερου χρόνου που 
προςφζρονται ςε μία κοινότθτα και ςτον 
ευρφτερο χϊρο ηωισ. 
26) Να εκτιμιςουν τθν μεγάλθ ποικιλία 
επιλογϊν και δραςτθριοτιτων ελεφκερου 
χρόνου. 
27) Να προςπακοφν να ςυνδζουν τθ ςχολικι 
εργαςία και μάκθςθ με τισ κλίςεισ, τα 

μια κανονικι εργάςιμθ μζρα). Θ υπόλοιπθ τάξθ 
μζςα ςε λίγα λεπτά (15 περίπου) μπορεί να βρει πϊσ 
πζραςε το παιδί αυτό το περαςμζνο 
εικοςιτετράωρο, κάνοντάσ του ερωτιςεισ 
(κοιμικθκεσ για μεςθμζρι ι για βράδυ, ζφαγεσ 
πρωινό, μεςθμεριανό, βραδυνό, πιγεσ ςχολείο, 
ζπαιξεσ με τισ κοφκλεσ, με τον υπολογιςτι, 
ποδόςφαιρο, είδεσ τθλεόραςθ, πιγεσ αγγλικά, χορό, 
μουςικι) και παίρνοντασ μονολεκτικζσ απαντιςεισ 
(ναι, όχι). Ο εκπαιδευτικόσ ι κάποιο άλλο παιδί 
καταγράφουν τισ ςωςτζσ απαντιςεισ ςτον πίνακα. 
Με το τζλοσ του χρόνου διαπιςτϊνουν όλοι μαηί, αν 
κατάφεραν οι ςυμμακθτζσ να μαντζψουν ςωςτά τισ 
περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ του ςυγκεκριμζνου 
παιδιοφ. Δίπλα ςε κάκε δραςτθριότθτα γράφεται 
ςτον πίνακα περίπου πόςοσ χρόνοσ αφιερϊκθκε ςε 
αυτιν και ςτο τζλοσ μποροφν αυτοί οι χρόνοι να 
προςτεκοφν, ϊςτε να προκφψει θ ςυνολικι εικόνα 
του εικοςιτετραϊρου. Ακολουκεί ςυηιτθςθ. 
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ: 1,6, 9, 11 
 
 
5. «Το παηλ του χρόνου» 
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ. Θ μία ομάδα 
ηωγραφίηει πράγματα που κάνει κάκε μζρα και θ 
άλλθ αυτά που κα ικελε να κάνει κάκε μζρα. Μετά 
οι δφο ομάδεσ με τθ ςυμβολι και του δαςκάλου 
φτιάχνουν ζνα κολάη - παηλ με δραςτθριότθτεσ μιασ 
«ιδανικισ» για τουσ μακθτζσ θμζρα.  
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ: 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,  
 
6.  «Ομαδικά παιχνίδια» 
Ομάδεσ εργαςίασ ελεφκερθσ ςυμμετοχισ για 
καταγραφι και ςυλλογι πλθροφοριϊν για 
δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου: 
- Στενι ςυνεργαςία με πολιτιςτικοφσ και ακλθτικοφσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)Ραραδοςιακά, 
πνευματικά, 
επιτραπζηια, 
θλεκτρονικά παιχνίδια. 
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ελεφκερου χρόνου, του χρόνου 
εργαςίασ και του ςυνολικοφ χρόνου.  
(ΡΜΑ 9, 11) 
(Βϋ, Γϋ θλικιακι ομάδα) 
 
Συνειδθτοποίθςθ τθσ κοινωνικισ 
διάςταςθσ του ελεφκερου χρόνου.  
*ςτον ελεφκερό μου χρόνο μπορϊ να 
επικοινωνϊ να αναπτφςςω 
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, να αναλφω 
καταςτάςεισ μαηί με άλλουσ και να 
αντιμετωπίηω τα προβλιματα 
ςυλλογικά+  
(ΡΜΑ 3, 10, 14,15) 
(Βϋ,  Γϋ θλικιακι ομάδα) 

ενδιαφζροντα και τισ δραςτθριότθτεσ 
ελεφκερου χρόνου. 
28) Να αναγνωρίηουν και να αξιολογοφν τα 
προςωπικά ενδιαφζροντα και ικανότθτεσ που 
παίηουν ρόλο ςε ςυμμετοχι προγραμμάτων 
ελεφκερου χρόνου. 
29)  Να αξιολογοφν τισ επιλογζσ, τισ δράςεισ 
και τα οφζλθ από τθ ςυμμετοχι ςε 
δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου. 
30) Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι ο ελεφκεροσ 
χρόνοσ προςφζρεται για κοινωνικι, 
πολιτιςτικι και εκελοντικι δράςθ και 
δραςτθριότθτα. 

ςυλλόγουσ κ.ά. Οι μακθτζσ κάνουν ζνα κατάλογο με 
τουσ ςυλλόγουσ που βρίςκονται ςτθν περιοχι τουσ, 
καταγράφουν το ζργο τουσ και τουσ κατατάςςουν ςε 
κατθγορίεσ. 
-Δθμιουργία από τουσ μακθτζσ ομάδων 
ενδιαφερόντων με βάςει τα χόμπι τουσ, τισ κλίςεισ 
τουσ και τα ενδιαφζροντά τουσ 
- Μαηεφουν υλικό και ςυηθτοφν για τα παιχνίδια 
άλλοτε και ςιμερα 
- Συηθτοφν για τον ελεφκερο χρόνο με τθ μορφι τθσ 
ςχόλθσ ςε παλαιότερεσ εποχζσ. 
Ρροςεγγίηει ΡΜΑ: 11,12,14,15 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Θεματικι ενότθτα: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ: ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ ΚΑΙ ΣΤΘΙΗΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ 
Υποενότθτα:  ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Σκοπόσ τθσ αξιοποίθςθσ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) ςτθ Σχολικι Κοινωνικι Ηωι (ΣΚΗ) είναι να αποτελζςουν 

αυτζσ ζνα υποςτθρικτικό εργαλείο αλλά ταυτόχρονα και ζνα πεδίο δράςθσ. Στο πλαίςιο αυτό είναι δυνατόν να επιτευχκοφν ευκολότερα και 
με οικείο για τουσ μακθτζσ τρόπο, βαςικοί ςτόχοι του προγράμματοσ τθσ ΣΚΗ. Τζτοιοι ςτόχοι είναι θ ανάπτυξθ ικανοτιτων ςυνεργαςίασ, 
επικοινωνίασ, κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ, και θ ανάπτυξθ κριτικισ ςτάςθσ απζναντι ςτθν πλθροφόρθςθ, τα μζςα, τθ διαφιμιςθ κ.ά.  

Στθν κατεφκυνςθ αυτι αναπτφςςονται δραςτθριότθτεσ άμεςα ι ζμμεςα ςυνδεδεμζνεσ με τισ προτεινόμενεσ ςτισ προθγοφμενεσ 
κεματικζσ ενότθτεσ αλλά και άλλεσ με μεγαλφτερθ αυτονομία, οι οποίεσ αξιοποιοφν λογιςμικά και υπθρεςίεσ του web 2.0. Δεν 
αναφερόμαςτε εδϊ ςτθ μάκθςθ για τθ χριςθ των μζςων αλλά ςτθν ποιοτικι, κριτικι και αςφαλι χριςθ και αξιοποίθςι τουσ, με ςτόχο τθ 
γνωςτικι, κοινωνικι, ςυναιςκθματικι εξζλιξθ του μακθτι. Τα μζςα που είναι δυνατόν αν χρθςιμοποιθκοφν είναι ο υπολογιςτισ, με 
δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ (ι όχι) με το διαδραςτικό πίνακα, και κάκε άλλο ψθφιακό μζςο που υπάρχει ςτθ ςχολικι μονάδα. Ρροχπόκεςθ 
είναι να μποροφν να υποςτθρίξουν τθ ςυνεργαςία και τθν επικοινωνία, να είναι πολυμεςικά (να μποροφν να διακινοφν πλθροφορία μζςω 
εικόνασ/video, ιχου, κειμζνου) και να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν διαδικτυακά ωσ εργαλεία  ψυχαγωγίασ, κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ, 
αναηιτθςθσ πλθροφορίασ, μάκθςθσ. Ο εκπαιδευτικόσ επιλζγει κάκε φορά τα κατάλλθλα μζςα που κα τον διευκολφνουν ςτθν επίτευξθ των 
επιμζρουσ ςτόχων του. Οι μακθτζσ με ενεργθτικζσ, ςυμμετοχικζσ, βιωματικζσ προςεγγίςεισ, ζχουν περιοριςμζνθ δυνατότθτα και ελεγχόμενθ 
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χριςθ των εργαλείων του διαδικτφου. Τθν τελικι ευκφνθ τθσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο ζχει ο εκπαιδευτικόσ που αναλαμβάνει τθν 
προετοιμαςία και τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν διαδικτυακι περιιγθςθ, τθν αξιοποίθςθ των (δικτυακϊν και μθ) πόρων και 
τθν ανάρτθςθ πλθροφοριϊν.  

Τα Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα (ΡΜΑ) από τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ είναι ςυνδεδεμζνα με εκείνα τα οποία αναφζρονται 
ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ ΣΚΗ ςε ςυνδυαςμό με τουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ για κάκε θλιακι ομάδα. Οι 
προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ είναι ενδεικτικζσ και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε μια οριηόντια ςφνδεςθ με όλεσ ςχεδόν τισ κεματικζσ 
ενότθτεσ του ΡΣ με τισ κατάλλθλεσ προςκικεσ και τροποποιιςεισ. Στα βαςικά κζματα αναφζρονται πολλζσ ζννοιεσ οι οποίεσ είναι «δανεικζσ» 
από τισ άλλεσ κεματικζσ ενότθτεσ για να αναδειχκεί θ τομι τουσ. Επίςθσ μποροφν να ςυνδεκοφν με άλλα γνωςτικά αντικείμενα του 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ςτα οποία αξιοποιοφνται τα ίδια διδακτικά εργαλεία. 

Θ ζνταξθ των ΤΡΕ ςτθ ΣΚΗ για τουσ μακθτζσ του δθμοτικοφ ςχολείου, μπορεί να ςυνδυαςτεί με τουσ ςκοποφσ των μακιματοσ των ΤΡΕ. Θ 
χριςθ των ψθφιακϊν μζςων προχποκζτει απλζσ γνϊςεισ από τουσ μακθτζσ, οι οποίεσ όταν δεν είναι δεδομζνεσ- μποροφν να αποκτθκοφν με 
βιωματικό τρόπο τθν ϊρα του μακιματοσ. Αυτό προχποκζτει ότι ο εκπαιδευτικόσ κα ζχει τουλάχιςτον τισ βαςικζσ γνϊςεισ χριςθσ των 
εργαλείων που πρόκειται να χρθςιμοποιιςει. Ειδικότερα, θ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν πρϊτθ θλιακι ομάδα γίνεται με το δάςκαλο να ζχει τον 
πλιρθ λειτουργικό ζλεγχο των μζςων τα οποία κα αξιοποιθκοφν. Οι δραςτθριότθτεσ αφοροφν δεξιότθτεσ επικοινωνίασ (ομιλία, ακρόαςθ, 
ανάγνωςθ, προφορικό διάλογο), ςυνεργαςίασ με παιγνιϊδθ τρόπο και ευαιςκθτοποίθςθσ ςε αξίεσ και ςυμπεριφορζσ. Τα μζςα αφοροφν 
περιβάλλοντα προβολισ πολυμζςων, δθμιουργικισ ηωγραφικισ και παιχνιδιϊν ςτον υπολογιςτι. Για τουσ μεγαλφτερουσ μακθτζσ τθσ 
δεφτερθσ θλικιακισ ομάδασ) τον ζλεγχο των μζςων ζχει και πάλι ο δάςκαλοσ αλλά χρθςιμοποιοφνται και άλλα περιβάλλοντα του web 2.0, 
εργαλεία γραπτισ και προφορικισ επικοινωνίασ. Οι μακθτζσ πλθκτρολογοφν και κοινοποιοφν κείμενα, δθμιουργοφν και μοιράηονται 
πολυμζςα, χρθςιμοποιοφν περιβάλλοντα ςυνεργαςίασ. Συμμετζχουν ςε παιγνίδια ρόλων ζχοντασ μερικό ζλεγχο των μζςων ι αξιοποιοφν τα 
εργαλεία που δθμιοφργθςε και ελζγχει ο δάςκαλοσ τουσ. Οι μακθτζσ δε μακαίνουν να δθμιουργοφν περιβάλλοντα ςυνεργαςίασ ι κοινωνικισ 
δικτφωςθσ αλλά αξιοποιοφν ζτοιμα, για να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτθ ςωςτι και αςφαλι χριςθ τουσ. 

Θ ζνταξθ των ΤΡΕ ςτθ ΣΚΗ για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου αξιοποιεί τισ γνϊςεισ που ζχουν από το μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ και 
μποροφν να εμπλακοφν ςε περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ με τουσ περιοριςτικοφσ όρουσ που ιδθ αναφζρκθκαν, με βαςικό προςανατολιςμό 
ςτθν ανάπτυξθ μιασ άλλθσ οπτικισ (αςφαλοφσ, κριτικισ) προσ τα μζςα που ιδθ χρθςιμοποιοφν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ εντόσ και εκτόσ 
ςχολείου. 

Ο ςκοπόσ και τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα είναι κοινά για όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ. Εκείνο που μεταβάλλεται είναι τα 
μζςα που κα αξιοποιθκοφν και οι βακμοί ελευκερίασ ςτθ χριςθ τουσ. 

 

Θεματικι ενότθτα: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ: ΗΟΥΜΕ ΜΑΗΙ ΚΑΙ ΣΤΘΙΗΟΥΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ 
Υποενότθτα:  «ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ», Γϋ ΘΛΙΚΙΑΚΘ ΟΜΑΔΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΜΑ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 
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ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
(ΡΜΑ 2,3,5,6) 
*επικοινωνϊ με ςφγχρονα και 
αςφγχρονα μζςα: βλζπω και 
ακοφω τουσ άλλουσ, ανταλλάςςω 
πλθροφορίεσ, εκφράηω απόψεισ 
ςε άλλουσ και ακοφω τισ δικζσ 
τουσ, αναηθτϊ βοικεια, ξεπερνϊ 
δυςκολίεσ+ 
ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ 
(ΡΜΑ 2,3,4,5,6) 
*Ανικω ςε ομάδα, ζχω 
δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ, θ 
ςυμπεριφορά μου κακορίηεται εν 
μζρει από τθν ομάδα που ανικω, 
ςυναποφαςίηω, υποχωρϊ και 
προτείνω, ςζβομαι τθν απόφαςθ 
τθσ ομάδασ, εκφράηω τθν άποψι 
μου και τισ επικυμίεσ μου, 
μακαίνω τισ ομοιότθτεσ και τισ 
διαφορζσ μου με τουσ άλλουσ+ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ 
(ΡΜΑ 1,3,6) 
*Αςφάλεια πλθροφοριϊν, 
προςωπικά δεδομζνα, 
διαφορετικότθτα, πνευματικά 
δικαιϊματα, προςταςία από 
κακόβουλεσ καταςτάςεισ, 
κίνδυνοι ςτο διαδίκτυο, 
ανακοίνωςθ και διάδοςθ 
πλθροφοριϊν, υποχρεϊςεισ και 
δικαιϊματα ςτθ διακίνθςθ 
πλθροφοριϊν+ 
ΜΑΘΘΣΘ 
(ΡΜΑ 3,5,6) 
Ραίηω και μακαίνω, οργανϊνω 

Οι μακθτζσ/τριεσ να 
μποροφν: 
1. Να αναγνωρίηουν τα 

μζςα ςφγχρονθσ και 
αςφγχρονθσ 
επικοινωνίασ και τουσ 
τρόπουσ αξιοποίθςισ 
τουσ. 

2. Να ευαιςκθτοποιθκοφν 
ςε κζματα αςφαλοφσ 
επικοινωνίασ με τθν 
αξιοποίθςθ ςφγχρονων 
και αςφγχρονων μζςων.  

3. Να αναγνωρίηουν τα 
περιβάλλοντα 
ςυνεργαςίασ ςτον 
υπολογιςτι 

4. Να ενθμερωκοφν για 
τουσ τρόπουσ και 
κανόνεσ  αςφαλοφσ 
χριςθσ του υπολογιςτι 
(ςωματικι υγεία, 
προςωπικά δεδομζνα) 

5. Να αναπτφξουν 
ικανότθτεσ ςυνεργαςίασ 
με τουσ άλλουσ μακθτζσ 
ςτο ίδιο ι ςε 
διαφορετικό ςχολείο 

6. Να ευαιςκθτοποιθκοφν 
ςε κζματα 
ςυμπεριφοράσ ςτο 
διαδίκτυο (αςφάλεια 
πλθροφοριϊν, 
ςυμπεριφορά προσ 
τρίτουσ, πνευματικά 
δικαιϊματα, προςταςία 

Οι μακθτζσ με τθν αξιοποίθςθ εργαλείων του υπολογιςτι και 
υπθρεςιϊν του web 2.0 προςεγγίηουν κζματα που αφοροφν τθν 
επικοινωνία, τθ ςυνεργαςία, τθν πλθροφόρθςθ και τθν αςφάλεια 
ςτθ χριςθ των ςφγχρονων τεχνολογικϊν μζςων δικτφωςθσ. Οι 
δραςτθριότθτεσ γίνονται με το ςυνεχι ζλεγχο των μζςων από τον 
εκπαιδευτικό. 
1θ δραςτθριότθτα: Επικοινωνία ςε τοπικό ι δικτυακό επίπεδο. Οι 
μακθτζσ ςυνεργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ για να καταγράψουν τισ 
απόψεισ ςε ζνα κζμα μελζτθσ. Στθ ςυνζχεια με τθ χριςθ εργαλείου 
ςφγχρονθσ επικοινωνίασ ςυνεργάηονται με τισ άλλεσ ομάδεσ ςτο 
ίδιο ςχολείο ι ςε ςχολείο άλλθσ περιοχισ για να ανταλλάξουν 
απόψεισ και ιδζεσ. Θ καταγραφι των απόψεων μπορεί να γίνει με 
τθ βοικεια ενόσ κειμενογράφου. Το αποτζλεςμα ανακοινϊνεται 
ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ και ςτζλνεται ςτουσ απομακρυςμζνουσ 
ςυνεργάτεσ. Μπορεί και να αναρτθκεί ςε ιςτολόγιο που ζχει 
δθμιουργιςει και ελζγχει ο εκπαιδευτικόσ. Ο δάςκαλοσ 
ευαιςκθτοποιεί τουσ μακθτζσ του ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ 
ανακοίνωςθσ (αςφάλεια δεδομζνων) αλλά και με τα ςτοιχεία του 
ςυνομιλθτι τουσ. 
2θ δραςτθριότθτα: Ανακαλφψτε το ςυνομιλθτι ςασ ςε 
επικοινωνία μζςω διαδικτφου. Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε μικρζσ 
ομάδεσ και ανταλλάςςουν ςφγχρονα μθνφματα χωρίσ να γνωρίηουν 
τον αποδζκτθ. Το παιχνίδι προβλζπει οι ομάδεσ με κατάλλθλεσ 
ερωτιςεισ να ανακαλφψουν ποιοσ κρφβεται πίςω από το 
ψευδϊνυμο που παρουςιάηεται ςτο υπολογιςτι. (αξιοποίθςθ 
εργαλείου ςφγχρονθσ επικοινωνίασ). Θ δραςτθριότθτα μπορεί να 
επεκτακεί ςε ςφνδεςθ μεταξφ ςχολείων ςε διαφορετικζσ περιοχζσ ι 
νομοφσ τθσ χϊρασ.  
3θ δραςτθριότθτα: Αναηιτθςθ και αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν. Οι 
μακθτζσ με τθ βοικεια του εκπαιδευτικοφ αξιοποιοφν κατάλλθλο 
λογιςμικό πολυμζςων για να αντλιςουν εικόνεσ και πλθροφορίεσ 
ςχετικά με το κζμα μελζτθσ. Οι πλθροφορίεσ ςυμπλθρϊνονται με 
τθν αξιοποίθςθ θλεκτρονικισ εγκυκλοπαίδειασ ςτο διαδίκτυο τφπου 
Wikipedia ι προβολι επιλεγμζνων βίντεο. Για παράδειγμα ωσ αρχι 
οι μακθτζσ αναηθτοφν πλθροφορίεσ για το ςπίτι τουσ (χάρτεσ, 
φωτογραφίεσ). Στθ ςυνζχεια μποροφν να αςχολθκοφν με άλλα 

Διαδραςτικόσ 
πίνακασ.  
Σφνδεςθ με το 
διαδίκτυο 
Εργαλείο ςφγχρονθσ 
επικοινωνίασ (π.χ. 
Skype). 
Κειμενογράφοσ. 
Μθχανι αναηιτθςθσ 
πλθροφοριϊν (π.χ. 
google) 
Εκπαιδευτικά 
λογιςμικά 
πολυμζςων για τα 
διάφορα γνωςτικά 
αντικείμενα. 
Εκπαιδευτικά 
λογιςμικά ελεφκερθσ 
δθμιουργίασ (π.χ. 
Microworld pro) 
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και ταξινομϊ, αναπτφςςω 
ικανότθτεσ, περιγράφω, 
ςυμπεραίνω, αξιολογϊ, 
εκφράηομαι, βρίςκω τι μου 
αρζςει και τι με δυςκολεφει, 
μακαίνω ςτοιχεία για τον εαυτό 
μου+ 

από κακόβουλεσ 
καταςτάςεισ, κίνδυνοι 
από τθν κοινωνικι 
δικτφωςθ, ςυνζπειεσ 
μθνυμάτων και 
δθμοςιεφςεων) 
 

 

επιλεγμζνα κζματα. Εναλλακτικά οι μακθτζσ αναηθτοφν βίντεο 
ςχετικό με το κζμα και το προτείνουν για προβολι. Οι μακθτζσ 
ςυηθτοφν για τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλζξει και με τθ 
βοικεια του εκπαιδευτικοφ αποφαςίηουν για τθν πλθρότθτα και 
τθν ακρίβειά τουσ. Σθμαντικό ςτοιχείο είναι θ αξιολόγθςθ του 
περιεχομζνου προκειμζνου να το κοινοποιιςουν ςτισ άλλεσ ομάδεσ 
ι να το αναρτιςουν ςτο ιςτολόγιο. 
4θ δραςτθριότθτα: Κοινοποίθςθ προςωπικϊν δεδομζνων. Ο 
εκπαιδευτικόσ  ετοιμάηει μια φόρμα ςυμπλιρωςθσ (π.χ. google 
ζγγραφα) προςωπικϊν δεδομζνων για τθ ςυμμετοχι ςε ζνα 
διαγωνιςμό. Εναλλακτικά μπορεί να αναηθτθκεί πραγματικισ 
φόρμασ αγοράσ ςτο διαδίκτυο. Το ζγγραφο πρζπει να ζχει και 
μερικζσ ερωτιςεισ προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ. Οι μακθτζσ 
χωρίηονται ςε ομάδεσ και ςυμπλθρϊνουν το ζγγραφο μζςω 
διαδικτφου. Ο δάςκαλοσ παρουςιάηει τα αποτελζςματα. Ακολουκεί  
ςυηιτθςθ και ευαιςκθτοποιεί τουσ μακθτζσ για πλθροφορίεσ που 
παραπλανοφν το χριςτθ του διαδικτφου όπωσ να μθ δίνουν ποτζ τα 
προςωπικά τουσ ςτοιχεία ςε φόρμεσ ςτο διαδίκτυο εκτόσ και αν 
είναι απόλυτα ελεγμζνθ θ περιοχι.  
5θ δραςτθριότθτα: Συνεργαςία ςτθν ςυν-παραγωγι κειμζνου. Ο 
εκπαιδευτικόσ ετοιμάηει ζγγραφο γραπτισ ςυνεργαςίασ (google 
ζγγραφα) και δίνει τθν άδεια για τθν από κοινοφ εργαςία ςτισ 
ομάδεσ των μακθτϊν. (οι κωδικοί παραμζνουν ςτον εκπαιδευτικό). 
Ταυτόχρονα οι μακθτζσ κάκε ομάδασ, αφοφ ςυηθτιςουν ςε 
επίπεδο ομάδασ, καταγράφουν μια κοινι τουσ εμπειρία ι ιςτορία 
από τθ ςχολικι ι τθν κακθμερινι τουσ ηωι, πραγματικι ι 
φανταςτικι. Στθ ςυνζχεια το κοινοποιοφν θ κάκε ομάδα ςτθν 
επόμενθ, κυκλικά, ϊςτε κάκε μια να ζχει τθν αρχι μιασ ιςτορίασ 
που ξεκίνθςε θ προθγοφμενθ. Οι μακθτζσ τθσ επόμενθσ ομάδασ, 
ςυνεχίηουν μετά από ςυηιτθςθ ςτθν ομάδα τουσ τθν ιςτορία που 
ζρχεται ςτα χζρια τουσ. Θ διαδικαςία ςυνεχίηεται μζχρισ ότου θ 
κάκε ιςτορία περάςει μια φορά από κάκε ομάδα. Γράφονται ζτςι 
τόςεσ ιςτορίεσ από κοινοφ όςεσ και ομάδεσ. Μπορεί να 
ακολουκιςει θ επιλογι τθσ καλφτερθσ από τουσ μακθτζσ. Ο 
εκπαιδευτικόσ ελζγχει τα ζγγραφα για τυχόν προςωπικά ι 
προςβλθτικά δεδομζνα επιςθμαίνοντασ τουσ κινδφνουσ.  
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6θ δραςτθριότθτα: Ανάρτθςθ ςχολίων. Ο εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί 
ιςτολόγιο  και αναρτά κζμα ι ςχόλιο ι είδθςθ ι βίντεο  και 
προτρζπει ςτουσ μακθτζσ να το ςχολιάςουν. Οι ομάδεσ των 
μακθτϊν αναρτοφν δικά τουσ κζματα και περιμζνουν τα ςχόλια των 
άλλων. Ο εκπαιδευτικόσ ελζγχει και ςχολιάηει τα κείμενα και τα 
ςχόλια και ςυηθτά με τθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. 
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Διδακτικό μακθςιακό αντικείμενο: Φυςικι Αγωγι 
Θ ΦΥΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΣΚΟΡΟ- ΤΑΞΕΙΣ Α-Β-Γ  

ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 1- Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεςη οριςμένων από αυτέσ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο ςτόχοσ ζχει επιτευχκεί όταν οι μακθτζσ 

είναι ικανοί να: 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται 

όταν για παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ 

αυτϊν των ςτόχων όταν για παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: Γενικι 

κινθτικι ανάπτυξθ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Επιδεικνφουν 

ικανότθτεσ μετακίνθςθσ από μια μορφι 

ιςορροπίασ ςε άλλθ και ρυκμοφ ςε γνωςτά 

κινθτικά πρότυπα (π.χ., παρουςιάηουν μια 

χορευτικι ςυνζχεια που ζχουν δθμιουργιςει 

επιλζγοντασ αποςπάςματα από 

διαφορετικοφσ γνωςτοφσ χοροφσ).  

Εξαςκοφνται ςε δεξιότθτεσ που 

αναπτφςςουν τθ ςτατικι (ςτιριξθ ςτα χζρια, 

κατακόρυφο ςτιριξθ κά) και τθ δυναμικι 

ιςορροπία (άλματα με ςτροφζσ, κυβίςτθςθ, 

τροχό). 

 Χρθςιμοποιοφν το πρακτικό ςτιλ διδαςκαλίασ 
για τισ απλζσ/εφκολεσ δεξιότθτεσ και το ςτιλ 
του παραγγζλματοσ για τισ ςφνκετεσ/δφςκολεσ 
δεξιότθτεσ. 

 Χρθςιμοποιοφν ποικιλία εποπτικοφ υλικοφ. 

 Χρθςιμοποιοφν φφλο κριτθρίων κατά τθν 
αξιολόγθςθ. 

 

 Χρθςιμοποιοφν μουςικι με διαφορετικοφσ 
ρυκμοφσ. 

 

 

 Τονίηουν τθ ςθμαςία τθσ προςπάκειασ και όχι 
του αποτελζςματοσ. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Επιδεικνφουν 

ικανότθτεσ ςυνδυαςμοφ γυμναςτικϊν 

δεξιοτιτων ςε ςφνκετεσ κινιςεισ με ι χωρίσ 

όργανα και ρυκμοφ ςε γνωςτά ςφνκετα 

κινθτικά πρότυπα (π.χ., παρουςιάηουν μια 

χορογραφία φτιαγμζνθ από διάφορουσ 

γνωςτοφσ χοροφσ). 

Κινοφνται με διαφορετικοφσ τρόπουσ 

(τρζξιμο, γλίςτρθμα, αναπθδιςεισ), ςε 

διαφορετικζσ κατευκφνςεισ (εμπρόσ, πίςω, 

αλλαγζσ κατεφκυνςθσ), ακολουκϊντασ το 

ρυκμό τθσ μουςικισ.  
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Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Επιδεικνφουν 

ικανότθτεσ ςυνδυαςμοφ γυμναςτικϊν 

δεξιοτιτων ςε ςφνκετεσ κινιςεισ 

χρθςιμοποιϊντασ ποικιλία οργάνων και 

παραγωγισ νζων κινθτικϊν προτφπων και 

χορϊν (π.χ., δθμιουργοφν μια ςφντομθ 

χορογραφία που περιζχει πρωτότυπεσ 

κινιςεισ).  

Δθμιουργοφν ζνα δικό τουσ πρόγραμμα, 

από λίςτα αςκιςεων (ςτθρίξεισ, άλματα, 

κυβίςτθςθ, τροχόσ και ςυνδζςεισ αυτϊν) που 

παρζχει ο ΚΦΑ. 

Στόχοσ 2: 

Ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

φυςικισ 

δραςτθριότθτασ (ΦΔ). 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Ανταποκρίνονται 

χωρίσ κοφραςθ και με αςφάλεια ςε 

κακθμερινζσ κινιςεισ και δραςτθριότθτεσ 

αναψυχισ (π.χ., τεχνικι ςωςτοφ βαδίςματοσ 

και χαλαρό τρζξιμο, ιςορροπία ςε τροχιλατο 

υλικό). 

Εκτελοφν αςκιςεισ με ςκοινάκι, 

επιλζγοντασ ςε ποιουσ ςυνδυαςμοφσ 

(«τηόκινγκ», διπλό πιδθμα, ςταφρωμα των 

χεριϊν, κά) κα εξαςκθκοφν. Ρροςπακοφν να 

καταφζρουν το μεγαλφτερο δυνατό αρικμό 

επαναλιψεων χωρίσ να χάςουν τον ζλεγχο. 

 Εξθγοφν ςτουσ μακθτζσ τθν ζννοια κακθμερινι 
ΦΔ, τι περιλαμβάνει και πωσ ςυμβάλλει ςτθν 
υγεία. 

 Χρθςιμοποιοφν το αμοιβαίο ςτιλ διδαςκαλίασ. 

 Ραροτρφνουν τουσ μακθτζσ να καταγράψουν 
ςτο θλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο τθν 
κακθμερινι τουσ ΦΔ για το διάςτθμα μζχρι το 
επόμενο μάκθμα και να προτείνουν τρόπουσ 
για το πϊσ κα μποροφςε να αυξθκεί. 

 

 Δίνουν οδθγίεσ για τα ςθμαντικά ςθμεία 
εκτζλεςθσ των δεξιοτιτων. 

 Ραρουςιάηουν νζεσ δραςτθριότθτεσ και 
ακλιματα (αντιςφαίριςθ, αντιπτζριςθ, 
ποδθλαςία κά). 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Σχεδιάηουν και να 

εφαρμόηουν κινθτικζσ δεξιότθτεσ χωρίσ 

κοφραςθ και με αςφάλεια ςε κακθμερινζσ 

κινιςεισ και δραςτθριότθτεσ αναψυχισ 

Σχεδιάηουν μια ποδθλατικι διαδρομι 

(απλι ι ανϊμαλου δρόμου) με ςτοιχεία όπωσ: 

αφετθρία, τερματιςμόσ, ςυνολικι απόςταςθ, 

χρονικι διάρκεια (κατά προςζγγιςθ), 

δυςκολία εδάφουσ, πυκνότθτα κυκλοφορίασ, 

ενδιάμεςοι ςτακμοί διαδρομισ, αξιοκζατα. 
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Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Σχεδιάηουν και 

εφαρμόηουν κινθτικζσ δεξιότθτεσ με αςφάλεια 

ςε κακθμερινζσ κινιςεισ και δραςτθριότθτεσ 

αναψυχισ  

Εφαρμόηουν δεξιότθτεσ επιβίωςθσ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ. 

Εξαςκοφνται ςε δραςτθριότθτεσ 

αναψυχισ (πετοςφαίριςθ παραλίασ), 

μακαίνουν τουσ κανονιςμοφσ τθσ 

δραςτθριότθτασ και φροντίηουν για τθν 

τιρθςι τουσ. 

Στόχοσ 3: Γνϊςθ 

των τεχνικϊν ρίψεων, 

κροφςεων, αλμάτων, 

προςποιιςεων 

διαφόρων ακλθμάτων 

και ατομικϊν τεχνικϊν 

(αμυντικζσ/επικετικζσ). 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Εκτελοφν ςωςτά τισ 

βαςικζσ τεχνικζσ ρίψεων, κροφςεων και 

αλμάτων των ομαδικϊν και ατομικϊν 

ακλθμάτων (υποδοχι, πάςα, ντρίμπλα, ςουτ, 

άλμα ςε μικοσ, κλπ.). 

Οι μακθτζσ, ςε ομάδεσ, ζχουν ωσ ςτόχο να 

ςουτάρουν εφςτοχα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 

χϊρο (τζρμα, κϊνοσ, κλπ.) που βρίςκεται ςτισ 

τελικζσ γραμμζσ, αλλάηοντασ πάςεσ και 

κάνοντασ υποχρεωτικά ςουτ με 3 βιματα και 

άλμα (π.χ. ςτθ χειροςφαίριςθ). 

 Δίνουν ςφντομεσ και ςαφείσ οδθγίεσ για ζνα 
ςτοιχείο κάκε φορά, χρθςιμοποιϊντασ λζξεισ-
κλειδιά. 

 Δίνουν ζμφαςθ ςτθ ςωςτι τεχνικι εκτζλεςθ. 

 

 

 

 

 

 Δθμιουργοφν ςυνκικεσ εξάςκθςθσ που 
προςομοιάηουν τισ αγωνιςτικζσ. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Εκτελοφν ςωςτά τισ 

βαςικζσ τεχνικζσ ρίψεων, κροφςεων και 

αλμάτων των ομαδικϊν και ατομικϊν 

ακλθμάτων παίηοντασ με ςυμπαίκτθ ι 

αντίπαλο. 

Ραίηουν τροποποιθμζνο παιχνίδι 

ποδοςφαίρου 5Χ5, με ςτόχο τθν εκμάκθςθ τθσ 

ςωςτισ τεχνικισ τθσ πάςασ με το εςωτερικό 

του ποδιοφ.  

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Εφαρμόηουν απλζσ 

προςποιιςεισ ενϊ εκτελοφν τισ βαςικζσ 

τεχνικζσ των ομαδικϊν ακλθμάτων παίηοντασ 

με ςυμπαίκτθ ι αντίπαλο. 

Μακαίνουν τθν προςποίθςθ για ςουτ και 

διείςδυςθ ςτθν καλακοςφαίριςθ και μετά τθν 

εφαρμόηουν ςε καταςτάςεισ με αντίπαλο. 
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Στόχοσ 4: Γνϊςθ 

και εφαρμογι 

ομαδικϊν τακτικϊν ςε 

πραγματικζσ ςυνκικεσ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Κατανοοφν τθν 

ατομικι τακτικι για (α) τθ διατιρθςθ κατοχισ 

τθσ μπάλασ, και (β) τθν απόκτθςθ τθσ κατοχισ 

τθσ μπάλασ, ςτα ομαδικά ακλιματα και να 

μποροφν να τθν εφαρμόηουν ςε παιχνίδι ζνασ 

εναντίον ενόσ (π.χ. να ζχουν κατανοθκεί οι 

βαςικζσ αρχζσ τθσ άμυνασ ζνασ προσ ζναν 

ςτθν καλακοςφαίριςθ και να τισ εφαρμόηουν 

ςτο παιχνίδι). 

Σε ηευγάρια, παίηουν ζνασ εναντίον ενόσ 

ςτο χϊρο τουσ. 

 

Σε τριάδεσ, παίηουν ζνασ εναντίον ενόσ 

ςτο χϊρο τουσ αλλά ο επικετικόσ ζχει βοικεια 

από το τρίτο μακθτι ο οποίοσ δε ςυμμετζχει 

ενεργά αλλά δίνει και παίρνει πάςεσ δίνοντασ 

ςτιριγμα ςτθν επίκεςθ. 

 Εξθγοφν τθν ζννοια τακτικι και ποια είναι θ 
ςχζςθ τθσ με τθν τεχνικι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τονίηουν τθν υπεροχι τθσ ομαδικισ τακτικισ 
ζναντι των ατομικϊν τακτικϊν και τεχνικϊν. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Κατανοοφν τθν 

τακτικι για (α) τθ δθμιουργία ελεφκερου 

χϊρου (επίκεςθ), και (β) τθν κάλυψθ του 

χϊρου (άμυνα), ςε καταςτάςεισ 3-4 ατόμων 

(π.χ., 2:1 και 2:2) και εφαρμόηουν τθν άμυνα 

1:1, εφαρμόηοντασ τθν αρχι τθσ 

αλλθλοκάλυψθσ. 

Εξαςκοφνται ςε ςυνεργαςίεσ 2 ατόμων για 

δθμιουργία ελεφκερου χϊρου ςε ςυνκικεσ 

τροποποιθμζνου παιχνιδιοφ, για παράδειγμα 

ςτθν χειροςφαίριςθ παίηουν παιχνίδι 2 

εναντίον 2, με 1 επιπλζον επικετικό που 

εκτελεί μόνο μεταβιβάςεισ (πάςεσ). 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Κατανοοφν τθν 

κίνθςθ ςτον ελεφκερο χϊρο για υποδοχι τθσ 

μπάλασ και ςτθ ςυνζχεια μεταβίβαςισ τθσ 

(επίκεςθ) και να μποροφν να εφαρμόηουν το 

ζνασ εναντίον δφο ςε κανονικζσ ςυνκικεσ 

παιχνιδιοφ. 

Σχθματίηουν πεντάδεσ και παίηουν 

5εναντίον 5 ςε τετράγωνο χϊρο 30 Χ 30. 

Επιδιϊκουν να κινθκοφν ςτον ελεφκερο χϊρο 

για να υποδεχκοφν τθ μπάλα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 2- Ανάπτυξη και εφαρμογή γνώςεων από την αθλητική επιςτήμη για την αποτελεςματική ςυμμετοχή ςε 

παρούςεσ και μελλοντικέσ ςυνθήκεσ φυςικήσ δραςτηριότητασ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο ςτόχοσ ζχει επιτευχκεί όταν οι μακθτζσ 

είναι ικανοί να: 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται 

όταν για παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ 

αυτϊν των ςτόχων όταν για παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 

Ανάπτυξθ ικανότθτασ 

για γενικι ανάλυςθ τθσ 

τεχνικισ/ τακτικισ 

διαφόρων δεξιοτιτων. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Κατανοοφν τισ 

επιςτθμονικζσ αρχζσ που ςχετίηονται με τθν 

περιςτροφι τθσ μπάλασ και δίςκου.  

Εξερευνοφν τρόπουσ περιςτροφισ 

διαφορετικϊν αντικειμζνων (μπάλεσ, ςφαίρεσ, 

ςτεφάνια, δίςκοσ, φρίημπι, ςβοφρεσ, κά). 

Συηθτοφν για το τι ςυμβαίνει ςτθν 

περιςτροφι του αντικειμζνου και πωσ 

μποροφν να τθ χρθςιμοποιιςουν για 

καλφτερο αποτζλεςμα. 

 Συνεργάηονται με ςυναδζλφουσ αντίςτοιχων 
ειδικοτιτων και παραπζμπουν τουσ μακθτζσ 
ςε αντίςτοιχα κεφάλαια των ςχολικϊν 
βιβλίων. 

 Ενκαρρφνουν τον αυτοςχεδιαςμό και τον 
πειραματιςμό.  

 Επιλζγουν βιωματικι προςζγγιςθ και 
διακεματικι διδαςκαλία  

 Χρθςιμοποιοφν διάφορεσ πθγζσ πλθροφορίασ 
(βιβλία, ιςτοςελίδεσ, διαφορετικά υλικά κά). 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Κατανοοφν τισ 

επιςτθμονικζσ αρχζσ που ςχετίηονται με τθν 

αναπιδθςθ τθσ μπάλασ. 

Ραρατθροφν τθ διαφορά του φψουσ 

αναπιδθςθσ από διάφορεσ μπάλεσ. 

Ρροςπακοφν να βάλουν καλάκι με 

αναπιδθςθ τθσ μπάλασ ςτο ζδαφοσ. 

Χρθςιμοποιοφν διάφορεσ μπάλεσ και 

υπολογίηουν τθ δφναμθ, κατεφκυνςθ και 

τροχιά ανάλογα με το βάροσ, τθν 

ελαςτικότθτα και τον όγκο τθσ μπάλασ. 
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Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Κατανοοφν 

επιςτθμονικζσ αρχζσ που ςχετίηονται με τθν 

περιςτροφι και πωσ επθρεάηουν τθν 

περιςτροφι του ςϊματοσ. 

Εκτελοφν περιςτροφζσ του ςϊματόσ τουσ 

ςτο ζδαφοσ, άλματα με περιςτροφζσ, 

κυβιςτιςεισ, ανακυβιςτιςεισ. Απαντοφν ςε 

ερωτιςεισ για: το είδοσ περιςτροφισ, τον 

άξονα περιςτροφισ κά. 

Στόχοσ 2: 

Κατανόθςθ γενικϊν 

αρχϊν τακτικισ ςε 

διάφορεσ ακλοπαιδιζσ 

και ακλιματα με 

αντίπαλο. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Κατανοοφν τθ 

ςθμαςία τθσ κίνθςθσ ςτον ελεφκερο χϊρο. 

Ραίηουν ομαδικά παιχνίδια τφπου με 

αρικμθτικι υπεροχι (π.χ. 2:1, 3:2 κά) με 

ςκοπό να γίνει ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ 

μεταβιβάςεων από τθν ομάδα που ζχει τθν 

μπάλα, χωρίσ θ αντίπαλθ ομάδα να καταφζρει 

να αγγίξει τον παίκτθ που κρατά τθν μπάλα. 

 Εξθγοφν τι ορίηεται ωσ «ελεφκεροσ χϊροσ» και 
τθ ςθμαςία του ςτο ομαδικό παιχνίδι. 

 Ραρουςιάηουν μαγνθτοςκοπθμζνεσ 
καταςτάςεισ παιχνιδιϊν και εςτιάηουν ςτισ 
φάςεισ που δθμιοφργθςαν καταςτάςεισ 
απελευκζρωςθσ παίκτθ. Ηθτοφν από τουσ 
μακθτζσ να εξθγιςουν πωσ προιλκε αυτι θ 
απελευκζρωςθ. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Κατανοοφν τθ 

ςθμαςία τθσ δθμιουργίασ και εκμετάλλευςθσ 

πλεονεκτιματοσ ςτο χϊρο και τθσ 

απελευκζρωςθσ παίκτθ ςτθν 

καλακοςφαίριςθ. 

Ραιχνίδι δφο εναντίον ενόσ, με ςκοπό να 

ςουτάρει ο ελεφκεροσ παίκτθσ από όςο 

γίνεται κοντινότερθ απόςταςθ από το καλάκι. 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Εξαςκοφνται ςε 

δεξιότθτεσ που δθμιουργοφν υπεραρικμία τθσ 

επίκεςθσ ςτθ χειροςφαίριςθ. 

Εξαςκοφνται ςτα 3 είδθ φράγματοσ (ςκριν) 

(μετωπιαίο, ραχιαίο, με τον ϊμο) ςτθ 

χειροςφαίριςθ και τα εφαρμόηουν ςε 

παιχνίδι. 
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Στόχοσ 3: Γνϊςθ 

και εφαρμογι αρχϊν 

ψυχολογίασ τθσ 

άςκθςθσ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Γνωρίηουν τθν ζννοια 
τθσ προςοχισ και να μετακινοφν τθν προςοχι 
τουσ. 

Τα παιδιά ςε κάκε ομάδα ςχθματίηουν 

κφκλο και αρχίηουν να γυρνοφν με πάςεσ μια 

μπάλα δεξιόςτροφα. Κάκε παιδί πρζπει να 

κυμάται από ποιόν παίρνει τθ μπάλα και ςε 

ποιόν τθ δίνει. 

 Εξθγοφν ςτα παιδιά τα είδθ προςοχισ. Ηθτοφν 
από τα παιδιά να αναγνωρίςουν ποια είδθ 
προςοχισ χρθςιμοποιοφν ςε διάφορεσ 
δεξιότθτεσ και καταςτάςεισ. 

 Ηθτοφν από τα παιδιά να περιγράψουν 
διάφορα ερεκίςματα ςχετικά και άςχετα με 
τθν εκτζλεςθ μιασ δεξιότθτασ (π.χ. εκτζλεςθ 
ενόσ ςουτ ςτο μπάςκετ). 

 Εξθγοφν ςτουσ μακθτζσ τθν τεχνικι και το 
ρόλο του αυτοδιαλόγου και τθσ νοερισ 
απεικόνιςθσ ςτθν εκμάκθςθ των ακλθτικϊν 
δεξιοτιτων, αλλά και ςε άλλουσ τομείσ τθσ 
ηωισ τουσ. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Γνωρίηουν πϊσ να 

μετατρζπουν τθν αρνθτικι ςκζψθ ςε κετικι. 

Εξαςκοφνται ςε μία δεξιότθτα (π.χ. 

ελεφκερθ βολι ςτθν καλακοςφαίριςθ), αφοφ 

ζχουν μετατρζψει τθν αρνθτικι ςκζψθ («κα 

αποτφχω ςτθ βολι») ςε κετικι («κα πετφχω το 

καλάκι»). 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Γνωρίηουν αδρά τθν 

ζννοια τθσ νοερισ απεικόνιςθσ και να 

εκτελοφν απλζσ εφαρμογζσ τθσ. 

Κάνουν νοερι απεικόνιςθ του ςουτ ςτο 

μπάςκετ και μετά εκτελοφν τθν κίνθςθ. 

Στόχοσ 4: Γνϊςθ 

κανόνων ακλθμάτων 

και αςφαλοφσ ζνταξθσ 

ςτισ φυςικζσ 

δραςτθριότθτεσ και 

κεμάτων που 

ςχετίηονται με τθν 

ιςτορικι εξζλιξθ του 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Γνωρίηουν τουσ 

κανονιςμοφσ των 3ϋϋ, 5ϋϋ, τηάμπολ και λιψθσ 

κζςεων ςτισ ελεφκερεσ βολζσ ςτθν 

καλακοςφαίριςθ. 

Σε ομάδεσ εξαςκοφνται ςε δραςτθριότθτεσ 

που απαιτοφν τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων 

κανονιςμϊν (μόνο μεταβιβάςεισ χωρίσ 

ντρίμπλα, κανονιςμόσ των 5ϋϋ, κανονιςμόσ των 

3ϋϋ κά). 

 Ενθμερϊνονται από τισ επίςθμεσ πθγζσ 
(φορείσ, εκδόςεισ) για τυχόν αλλαγζσ των 
κανονιςμϊν ςε ςυγκεκριμζνα ςπορ. 

 Χρθςιμοποιοφν ψθφιακό υλικό, φωτογραφίεσ 
ι ςκίτςα για να επιδείξουν τισ αποκλίςεισ του 
ποδιοφ από τθν ορκι κζςθ. 

 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Γνωρίηουν τον 

ςωςτό τρόπο τρεξίματοσ και τισ εφαρμογζσ 

του για αςφαλι ΦΔ. 

Σε ηευγάρια, ο ζνασ ελζγχει τθν τεχνικι 

του τρεξίματοσ του άλλου ςφμφωνα με φφλλο 

κριτθρίων. 
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ακλθτιςμοφ. Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Γνωρίηουν τουσ 

κανονιςμοφσ που ιςχφουν για τα 3ϋϋ, τουσ 

βθματιςμοφσ, τθν εκτζλεςθ του πζναλτι και 

τθν εκτζλεςθ ελεφκερθσ ρίψθσ ςτθ 

χειροςφαίριςθ.   

Εξαςκοφνται ςε ςτακμοφσ ςε δεξιότθτεσ 

τθσ χειροςφαίριςθσ. Αναλαμβάνουν ρόλο 

διαιτθςίασ, ελζγχοντασ τθν τιρθςθ 

ςυγκεκριμζνων κανονιςμϊν. 

ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 3- Γνώςη και ανάπτυξη ενόσ επιπέδου φυςικήσ κατάςταςησ (ΦΚ) για την υγεία 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο ςτόχοσ ζχει επιτευχκεί όταν οι μακθτζσ 

είναι ικανοί να: 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται 

όταν για παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ 

αυτϊν των ςτόχων όταν για παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 

Εφαρμογι τρόπων 

βελτίωςθσ και 

διατιρθςθσ τθσ 

λειτουργικισ 

ικανότθτασ του 

καρδιοαναπνευςτικοφ 

ςυςτιματοσ, των μυϊν 

και των ςυνδζςμων. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Γνωρίηουν και να 

εφαρμόηουν βαςικζσ αςκιςεισ βελτίωςθσ του 

καρδιο-αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ, των 

μυϊν και των ςυνδζςμων ςε μια θμεριςια 

γφμναςθ.  

Εκτελοφν με ςωςτι τεχνικι μία ςειρά 10 

τουλάχιςτον διαφορετικϊν διατάςεων (3 

διατάςεισ για πόδια, 4 διατάςεισ για κορμό, 3 

διατάςεισ για χζρια). 

 Εξθγοφν και δείχνουν ςτουσ μακθτζσ τα είδθ 
διάταςθσ, τισ αρχζσ τθσ προοδευτικισ 
διάταςθσ και επιδεικνφουν τθν τεχνικι τθσ. 

 Τονίηουν τθ ςθμαςία των διατάςεων ςτθν 
αςφαλι εξάςκθςθ. 

 Ραρουςιάηουν ζναν απλό τρόπο μζτρθςθσ τθσ 
ευλυγιςίασ ενόσ ςυγκεκριμζνου μζρουσ του 
ςϊματοσ και ηθτοφν από τουσ μακθτζσ να τον 
εφαρμόςουν. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Κατανοοφν τισ 

φυςιολογικζσ επιδράςεισ διαφόρων μορφϊν 

ΦΔ και μποροφν να εντάξουν αποτελεςματικά 

διάφορεσ μορφζσ ΦΔ ς’ ζνα ατομικό 

θμεριςιο πρόγραμμα άςκθςθσ. 

Εκτελοφν μία ςειρά αςκιςεων βελτίωςθσ 

τθσ αλτικισ ικανότθτασ.  

ΑΔΑ: 45Ο09-ΙΘΖ



 

 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Κακορίηουν 

θμεριςιουσ ςτόχουσ για ανάπτυξθ τθσ ΦΚ με 

βάςθ τισ αρχζσ προπόνθςθσ (ςε αδρι γνϊςθ). 

Εκτελοφν ςειρζσ διαλειμματικισ 

προπόνθςθσ: 100 μζτρα τρζξιμο - 100 μζτρα 

περπάτθμα (5 επαναλιψεισ), 200 μζτρα 

τρζξιμο – 100 μζτρα περπάτθμα (3 φορζσ), 

400 μζτρα τρζξιμο – 100 μζτρα περπάτθμα (2 

φορζσ). 

Στόχοσ 2: Γνϊςθ 

για τισ ςχζςεισ 

άςκθςθσ, διατροφισ 

και διατιρθςθσ 

βάρουσ και 

ςχεδιαςμοφ ενόσ 

προγράμματοσ 

άςκθςθσ και υγιεινισ 

διατροφισ για 

διατιρθςθ βάρουσ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Κατανοοφν τθν 

ζννοια του «ιδανικοφ» βάρουσ, υπολογίηουν 

το δείκτθ ςϊματοσ-μάηασ και παρακολουκοφν 

τθν εξζλιξθ τθσ ςχζςθσ φψουσ και βάρουσ. 

Υπολογίηουν τον προςωπικό τουσ Δείκτθ 

Σϊματοσ-Μάηασ (ΔΜΣ) και περιγράφουν το 

φυςιολογικό εφροσ του. 

 Εξθγοφν τθν ζννοια του ιδανικοφ βάρουσ και 
τθ ςθμαςία του ςτθ διατιρθςθ τθσ υγείασ και 
ότι θ παρακολοφκθςθ του βάρουσ είναι 
ςθμαντικι πλθροφόρθςθ για τθν ποιότθτα τθσ 
διατροφισ και τθν ποςότθτα τθσ τροφισ που 
λαμβάνει το κάκε άτομο. 

 Υπενκυμίηουν τισ ςυνιςτϊμενεσ μερίδεσ ανά 
κατθγορία τροφϊν και ςυηθτοφν τα 
αποτελζςματα τθσ ταξινόμθςθσ που ζκαναν οι 
μακθτζσ. 

 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Κατανοοφν τθν 

διατροφικι πυραμίδα. 

Καταγράφουν τι κατανάλωςαν ανά μζρα 

ςτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ εβδομάδασ. 

Κατόπιν κατατάςςουν τισ τροφζσ που 

κατζγραψαν ςτισ κατθγορίεσ τθσ διατροφικισ 

πυραμίδασ. 

Καταμετροφν τισ μερίδεσ που 

κατανάλωςαν και υπολογίηουν το μζςο όρο 

από κάκε κατθγορία τροφισ. 
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Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Κατανοοφν τουσ 

παράγοντεσ που πρζπει να προςζχουν όταν 

αςκοφνται κάτω από ακραίεσ κλιματολογικζσ 

ςυνκικεσ και μποροφν να κάνουν τισ 

κατάλλθλεσ επιλογζσ ςτθ λιψθ υγρϊν. 

Ηυγίηονται πριν και μετά τθν εκτζλεςθ 

διαλειμματικισ προπόνθςθσ (100 μζτρα 

τρζξιμο - 100 μζτρα περπάτθμα (5 

επαναλιψεισ), 1 λεπτό ςχοινάκι – 1 λεπτό 

διάλειμμα, 2 λεπτά ζντονο βάδθν – 1 λεπτό 

χαλαρό βάδθν). Συηθτοφν για τισ διαφορζσ 

μεταξφ τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ 

μζτρθςθσ. 

Στόχοσ 3: 

Απόκτθςθ εμπειρίασ 

από τθν αξιολόγθςθ 

τθσ ΦΚ για υγεία, και 

γνϊςθ για τθ ςχζςθ 

άςκθςθσ και υγείασ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Ρεριγράφουν τισ 

επιδράςεισ τθσ αερόβιασ άςκθςθσ ςτθν υγεία 

και αξιολογοφν τθν καρδιοναπνευςτικι 

αντοχι, τθ δφναμθ μεγάλων μυϊκϊν ομάδων 

και τθν ευλυγιςία με απλζσ και εφχρθςτεσ 

δοκιμαςίεσ. 

Μετροφν τθν καρδιακι ςυχνότθτα 

θρεμίασ. Κατόπιν τρζχουν ςε μια κυκλικι 

διαδρομι και ςτο τζλοσ κάκε λεπτοφ μετροφν 

τουσ ςφυγμοφσ τουσ. Συνεχίηουν ζτςι μζχρι να 

πετφχουν τθν καρδιακι ςυχνότθτα ςτόχο. 

Καταγράφουν πόςα βιματα ανά λεπτό είχαν 

όταν πζτυχαν τθν καρδιακι ςυχνότθτα-ςτόχο. 

 Δείχνουν τον τρόπο μζτρθςθσ των ςφυγμϊν. 

 Εξθγοφν τθ ςθμαςία τθσ καρδιακισ 
ςυχνότθτασ κατά τθ διάρκεια τθσ αερόβιασ 
άςκθςθσ. 

 Ηθτοφν από τουσ μακθτζσ να βάηουν 
προςωπικοφσ ςτόχουσ για βελτίωςθ. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Κατανοοφν τισ 

μακροχρόνιεσ επιδράςεισ τθσ άςκθςθσ ςτθν 

υγεία και να επιλζγουν τισ απαραίτθτεσ 

δοκιμαςίεσ για τθν αξιολόγθςθ προςωπικϊν 

ςτόχων ΦΚ. 

Εκτελοφν το τεςτ των κοιλιακϊν ςφμφωνα 

με τθ δζςμθ αξιολόγθςθσ Eurofit. Εκτελοφν 

δφο προςπάκειεσ και μετά τθν πρϊτθ κζτουν 

προςωπικό ςτόχο βελτίωςθσ για τθ δεφτερθ 

προςπάκεια. 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Κατανοοφν τισ 

άμεςεσ και μακροχρόνιεσ φυςιολογικζσ και 

ψυχολογικζσ επιδράςεισ τθσ άςκθςθσ και 

τρόπουσ αξιολόγθςισ τουσ. 

Τρζχουν απόςταςθ 1000μ. προςπακϊντασ 

για τθν καλφτερθ προςωπικι επίδοςθ. 

Καταγράφουν τθν επίδοςθ και αναφζρουν 

τρόπουσ για βελτίωςθ τθσ απόδοςισ τουσ. 
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Στόχοσ 4: Γνϊςθ 

των αρχϊν τθσ 

εξάςκθςθσ και 

ανάπτυξθ ικανότθτασ 

ςχεδιαςμοφ ενόσ 

προςωπικοφ 

προγράμματοσ 

άςκθςθσ με βάςθ 

αυτζσ τισ αρχζσ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Επιδεικνφουν 

τρόπουσ βελτίωςθσ τθσ καρδιοαναπνευςτικισ 

αντοχισ, τθσ δφναμθσ μεγάλων μυϊκϊν 

ομάδων και τθσ ευλυγιςίασ ςε διαφορετικοφσ 

χϊρουσ ΦΔ (ςε γυμναςτιρια, ςε πάρκα, ςτο 

ςπίτι κά). 

Εκτελοφν ςυγκεκριμζνεσ δοκιμαςίεσ 

αξιολόγθςθσ τθσ ευλυγιςίασ (για παράδειγμα 

δοκιμαςία οπίςκιων μθριαίων μυϊν τθσ 

δζςμθσ αξιολόγθςθσ Eurofit) και ςθμειϊνουν 

τθν επίδοςι τουσ.  

Κακορίηουν ατομικοφσ ςτόχουσ ανάπτυξθσ 

τθσ ευλυγιςίασ μερικϊν μερϊν του ςϊματοσ. 

Αναφζρουν τι κα μποροφςαν να κάνουν 

για τθ βελτίωςθ τθσ ΦΚ ςτο πάρκο/παιδικι 

χαρά που βρίςκεται κοντά ςτο ςπίτι τουσ. 

 Αναφζρουν τρόπουσ αξιολόγθςθσ 
ςυγκεκριμζνων μυϊκϊν ομάδων. 

 Εξθγοφν τθ χρθςιμότθτα τθσ προκζρμανςθσ 
και παρουςιάηουν διαφορετικοφσ τρόπουσ 
αφξθςθσ των ςφυγμϊν και τθσ κερμοκραςίασ 
του ςϊματοσ. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Κατανοοφν τθ 

χρθςιμότθτα τθσ προκζρμανςθσ ςε κάκε 

ΦΔ/ςπορ.  

Εκτελοφν τθν κατάλλθλθ προκζρμανςθ 

για διαφορετικά ςπορ. 

Επιλζγουν και εφαρμόηουν κατάλλθλεσ 

αςκιςεισ προκζρμανςθσ για τισ αντίςτοιχεσ 

δραςτθριότθτεσ (π.χ. αςκιςεισ προκζρμανςθσ 

για τθν πετοςφαίριςθ, τθν ενόργανθ 

γυμναςτικι, το ςτίβο κά). 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Κατανοοφν τθν αρχι 

τθσ επιβάρυνςθσ και ανάλθψθσ ςτθν 

προπόνθςθ και να τθν εφαρμόηουν ς’ ζνα 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα ατομικισ 

εξάςκθςθσ. 

Εκτελοφν ζνα πρόγραμμα ενδυνάμωςθσ 

με βάςθ τθν απόδοςι τουσ ςτο μζγιςτο τεςτ 

κυκλικισ προπόνθςθσ για 2 βδομάδασ 

καταγράφοντασ τθν απόδοςι τουσ.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 4- Απόκτηςη θετικήσ εμπειρίασ μέςα από τη φυςική δραςτηριότητα (ΦΔ), ανάπτυξη 

αυτο-έκφραςησ και κοινωνικήσ αλληλεπίδραςησ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο ςτόχοσ ζχει επιτευχκεί όταν οι μακθτζσ 

είναι ικανοί να: 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου 

διευκολφνεται όταν για παράδειγμα τα 

παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν 

υλοποίθςθ αυτϊν των ςτόχων όταν για 

παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 

Ανάπτυξθ ςχζςεων 

ςυνεργαςίασ με τουσ 

υπόλοιπουσ μακθτζσ 

και διαςκζδαςθ μζςα 

από τθ ςυμμετοχι ςε 

ΦΔ (παιχνίδια 

ςυνεργαςίασ, 

πρωτότυπα παιχνίδια, 

επινόθςθ νζων 

παιχνιδιϊν κά).  

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Ρεριγράφουν τα 

κετικά ςυναιςκιματα ωσ αποτζλεςμα τθσ 

ςυμμετοχισ ςε παιχνίδια με άλλουσ και τα 

διαφορετικά βιϊματα από τθ ςυμμετοχι ςε 

ΦΔ.  

Καταγράφουν τα ςυναιςκιματα που 

βίωςαν κατά τθ διάρκεια ομαδικϊν 

παιχνιδιϊν (π.χ. ςυναγωνιςμοφ, ςυνεργαςίασ 

κά). 

 Συμμετζχουν οι ίδιοι ςτα παιχνίδια μαηί με τα 
παιδιά. 

 Τονίηουν τθ ςθμαςία τθσ επικοινωνίασ ςτθ 
λειτουργία μιασ ομάδασ. 

 Ενκαρρφνουν τθν αυτό-ζκφραςθ και 
προτρζπουν τουσ μακθτζσ να επινοοφν νζεσ 
κινιςεισ. 

 

 

 

 

 

 Δθμιουργοφν πίνακα κριτθρίων (ςε ςχζςθ με: 
αςφάλεια, καταλλθλότθτα, δυνατότθτα 
ςυμμετοχισ όλων, ςε ποιο βακμό βαςίηεται ςε 
ιδθ γνωςτζσ δεξιότθτεσ κά.) για το παιχνίδι. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Ρεριγράφουν τισ 

δυςκολίεσ ςτθν επικοινωνία τουσ με τουσ 

άλλουσ ςε χϊρουσ ΦΔ/ςπορ, αλλά και τα 

κετικά ςυναιςκιματα από τθ ςυνεργαςία με 

τουσ άλλουσ. 

Σε ομάδεσ ςυνκζτουν μία χορογραφία 

αεροβικισ βαςιςμζνθ ςε κινιςεισ που ζχουν 

ιδθ μάκει ι ςε δικζσ τουσ επινοιςεισ και τθν 

παρουςιάηουν. Συηθτοφν για τα κφρια 

προβλιματα επικοινωνίασ που αντιμετϊπιςαν 

κατά τθ δθμιουργία τθσ χορογραφίασ κακϊσ 

και για τον τρόπο που τα αντιμετϊπιςαν.  

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Επιδεικνφουν 

ςθμαντικι αυτονομία ςτθν υιοκζτθςθ ΦΔ που 

προάγουν τθ ςυνεργαςία.  

Αξιολογοφν με ακρίβεια το αποτζλεςμα 

των πρωτοβουλιϊν τουσ. 

Επιλζγουν τα παιχνίδια με τα οποία κα 

αςχολθκοφν ςτο μάκθμα. 

 

Συνκζτουν ζνα νζο παιχνίδι ςφμφωνα με 

τισ δυνατότθτζσ τουσ και το δοκιμάηουν. 
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Στόχοσ 2: 

Ραρατιρθςθ, δοκιμι 

και εκτίμθςθ μιασ 

ποικιλίασ ακλθτικϊν 

και φυςικϊν 

δραςτθριοτιτων, εντόσ 

και εκτόσ ςχολείου, 

ανάλογα με τισ 

δυνατότθτεσ τθσ 

γεωγραφικισ περιοχισ 

(εξωςχολικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςε 

ςυνδυαςμό με 

εκδρομζσ ςτθ φφςθ, 

πεηοπορία, 

αναρρίχθςθ, 

κωπθλαςία, 

ποδθλαςία, κατάβαςθ 

ποταμοφ κά). 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Ρεριγράψουν τισ 

δυνατότθτεσ άςκθςθσ που προςφζρει θ 

γειτονιά τουσ. 

Καταγράφουν και περιγράφουν τισ 

δυνατότθτεσ άςκθςθσ που προςφζρει θ 

γειτονιά τουσ – Στθ ςυνζχεια προετοιμάηουν 

και πραγματοποιοφν μια επίςκεψθ ςε ζναν 

από αυτοφσ. 

 Βοθκοφν τα παιδιά ςτθν οργάνωςθ τθσ 
επίςκεψθσ (χρονοδιάγραμμα, υλικά, 
πλθροφορίεσ που κα καταγραφοφν, ρόλουσ 
που κα αναλάβει κάκε ομάδα παιδιϊν). 

 Δίνουν ερεκίςματα ςτουσ μακθτζσ να 
αςχολθκοφν και με το ςχεδιαςμό άλλων 
ανάλογων δραςτθριοτιτων. 

 

 

 Βοθκοφν τουσ μακθτζσ να ςυνεργαςτοφν και 
να πάρουν αποφάςεισ. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Ρεριγράφουν τα 

κετικά βιϊματα που αποκομίηουν από τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςε ΦΔ/ςπορ ςτθ γειτονιά 

τουσ. 

Σχεδιάηουν και πραγματοποιοφν μια 

διαδρομι περιπάτου και άςκθςθσ. Κακζνασ 

αναλαμβάνει ζνα ρόλο ςτθν όλθ διαδικαςία. 

Κάποια ομάδα, ςε ςυνεργαςία με τον 

κακθγθτι τθσ τεχνολογίασ, αναλαμβάνει να 

καταςκευάςει μια μακζτα με τθν «τζλεια» 

διαδρομι περιπάτου. 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Ρεριγράφουν τα 

εμπόδια, τισ λφςεισ και τα βιϊματα που 

αποκομίηουν ςτθν προςπάκεια για ςυμμετοχι 

τουσ ςε ΦΔ/ςπορ ςτθν εξωςχολικι τουσ ηωι. 

Οργανϊνουν μία ακλθτικι εκδιλωςθ. 
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Στόχοσ 3: 

Ραρατιρθςθ, 

καταγραφι και 

ενίςχυςθ 

ςυναιςκθμάτων άλλων 

μζςα από τθ 

ςυμμετοχι ςε φυςικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Ραρατθροφν με 

ακρίβεια τισ εναλλαγζσ ςυναιςκθμάτων των 

ςυμμακθτϊν τουσ όταν ςυμμετζχουν ςε 

ατομικά και ομαδικά παιχνίδια. 

Ραίηουν παιχνίδι καλακοςφαίριςθσ. 

Οριςμζνοι μακθτζσ ορίηονται ωσ 

παρατθρθτζσ. Καταγράφουν τισ εναλλαγζσ 

ςυναιςκθμάτων των παιδιϊν που 

αγωνίηονται. Γίνεται αλλαγι ρόλων ανάμεςα 

ςε αυτοφσ που παίηουν και αυτοφσ που 

παρατθροφν. 

 Συηθτοφν με τα παιδιά για τα ςυναιςκιματα 
που κατζγραψαν, τον τρόπο εκδιλωςισ τουσ 
και τισ ςυνζπειζσ τουσ. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Ραρατθροφν με 

ακρίβεια τισ εναλλαγζσ ςυναιςκθμάτων των 

ςυμμακθτϊν τουσ όταν ςυμμετζχουν ςε 

παιχνίδια ςυνεργαςίασ, ςυναγωνιςμοφ και 

ζνταξθσ όλων, και ςε ΦΔ με ςτόχο τθν 

προςωπικι βελτίωςθ. 

Καταγράφουν τισ ςκζψεισ και τα 

ςυναιςκιματά τουσ κατά τθ διάρκεια μιασ 

πεηοπορίασ 30’ λεπτϊν, αφοφ ολοκλθρϊςουν 

τθ δραςτθριότθτα. 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Ραρατθροφν με 

ακρίβεια τισ εναλλαγζσ ςυναιςκθμάτων 

ςυμμακθτϊν τουσ που διαφζρουν ωσ προσ 

τθν ακλθτικι ικανότθτα και το φφλο, όταν 

ςυμμετζχουν ςε (α) παιχνίδια ςυνεργαςίασ, 

(β) δραςτθριότθτεσ ςυναγωνιςμοφ, και (γ) ςε 

αςκιςεισ που ζχουν ωσ ςτόχο τθν προςωπικι 

βελτίωςθ. 

Δοκιμάηουν να παίξουν μπόουλινγκ με ότι 

υλικά τουσ παρζχονται. Αποφαςίηουν ποια 

αντικείμενα κα χρθςιμοποιιςουν ςα ςτόχουσ, 

ποιεσ μπάλεσ κα χρθςιμοποιιςουν, με ποιον 

τρόπο κα ρίχνουν τθ μπάλα προσ τουσ 

ςτόχουσ και με ποιον τρόπο κα γίνεται θ 

καταμζτρθςθ. Διαφοροποιοφν τουσ κανόνεσ 

ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και τα άτομα. 

Καταγράφουν τα ςυναιςκιματα που βίωςαν. 
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Στόχοσ 4: 

Συμμετοχι ςε ΦΔ 

εκτόσ ςχολείου που 

ζχουν επιλεγεί από 

τουσ μακθτζσ με ςτόχο 

τθν  ανάπτυξθ τθσ 

αυτοπεποίκθςθσ και 

αυτό-

αποτελεςματικότθτασ 

ωσ προσ τθν τακτικι 

ςυμμετοχι. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Επιλζγουν μια ΦΔ 

που μποροφν να εκτελζςουν ςτο ςπίτι τουσ 

και τθν υλοποιοφν.  

Κακορίηουν ατομικοφσ ςτόχουσ. 

Καταγράφουν ςυςτθματικά τθν πορεία 

για τθν επίτευξι τουσ.  

Αξιολογοφν τθν επίτευξθ των ςτόχων που 

ζκεςαν.  

Ραρατθροφν τθ ςχζςθ επίτευξθσ των 

προςωπικϊν ςτόχων και τθσ αυτοπεποίκθςισ 

τουσ. 

Εκτελοφν αςκιςεισ διατάςεων με 

εναλλακτικά υλικά κακθμερινισ χριςθσ 

(ςχοινάκια, ράβδουσ, καρζκλεσ κά). 

 

Καταγράφουν δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ 

δεςμεφονται να κάνουν κατά τθ διάρκεια του 

Σαββατοκφριακου και κζτουν προςωπικοφσ 

ςτόχουσ για πρόοδο. 

 Συμμετζχουν μαηί με τα παιδιά. 

 Οργανϊνουν Ημζρεσ Δοκιμισ Νζων 
Ακλθμάτων και Ημερίδεσ ΦΔ για Υγεία.  

 Δίνουν παραδείγματα για ςτόχουσ 
προςωπικισ προόδου, αλλά αποφεφγουν να 
υποδεικνφουν ςτο κάκε παιδί τι πρζπει να 
κάνει. 

 Ορίηουν μια θμερομθνία ςτθν οποία κα 
ςυηθτιςουν για τα αποτελζςματα του 
μακιματοσ όςον αφορά τισ δεςμεφςεισ των 
μακθτϊν. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Επιλζγουν ΦΔ και να 

ςυμμετζχουν ς’ αυτζσ τακτικά εκτόσ ςχολείου. 

Κακορίηουν ατομικοφσ ςτόχουσ. 

Καταγράφουν ςυςτθματικά τθν πορεία 

για τθν επίτευξι τουσ.  

Αξιολογοφν τθν επίτευξθ των ςτόχων που 

ζκεςαν και να τουσ επαναπροςδιορίηουν 

όπου απαιτείται. 

Ραρατθροφν πϊσ θ επίτευξθ των ςτόχων 

ςυνοδεφεται με αφξθςθ τθσ αυτό-

αποτελεςματικότθτασ για τακτικι ςυμμετοχι. 

Επιλζγουν μια ΦΔ που αναπτφςςει κυρίωσ 

τθν αερόβια αντοχι (τρζξιμο, ςκοινάκι, 

κολφμβθςθ κά).  

 

Δεςμεφονται για τθν υλοποίθςθ μιασ 

δραςτθριότθτασ κατά τθ διάρκεια του 

Σαββατοκφριακου. 
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Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Επιλζγουν ΦΔ, από 

τισ οποίεσ μία τουλάχιςτον κα είναι 

καινοφργια και κα ςυμμετζχει ς’ αυτζσ 

τακτικά εκτόσ ςχολείου.  

Επιδεικνφουν ςθμαντικι αυτονομία ςτον 

κακοριςμό ρεαλιςτικϊν ςτόχων, ςτθ 

ςυςτθματικι καταγραφι τουσ, ςτθν 

αξιολόγθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων και 

ςτον επανακακοριςμό τουσ.  

Ραρατθροφν τισ μεταβολζσ ςτθν αυτό-

αποτελεςματικότθτα για τακτικι ςυμμετοχι 

ωσ ςυνζπεια των μεταβολϊν ςτθν διαδικαςία 

επίτευξθσ ςτόχων. 

Επιλζγουν μία ακλθτικι δεξιότθτα ςτθν 

οποία κζλουν να βελτιωκοφν και εξαςκοφνται 

ςε αυτιν. Αξιολογοφν τθν πρόοδό τουσ 

ςφμφωνα με τουσ προςωπικοφσ τουσ ςτόχουσ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 5- Κατανόηςη και ςεβαςμόσ των ανθρωπίνων διαφορών και ςυνεργαςία με άλλουσ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο ςτόχοσ ζχει επιτευχκεί όταν οι μακθτζσ 

είναι ικανοί να: 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται 

όταν για παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ 

αυτϊν των ςτόχων όταν για παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 

Ανάπτυξθ ςεβαςμοφ 

για ατομικζσ 

ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ ωσ προσ τα 

φυςικά 

χαρακτθριςτικά (π.χ. 

δφναμθ, μζγεκοσ, 

ςωματότυποσ, κ.λ.π.) 

και ςυνεργαςία ςε 

χϊρουσ ΦΔ μεταξφ 

όλων των μακθτϊν 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): (α) Κατανοοφν τθν 

φπαρξθ διαφορϊν μεταξφ τουσ,  

(β) Σζβονται τισ όποιεσ διαφορζσ, και  

(γ) Συνεργάηονται με ευχαρίςτθςθ με 

άτομα διαφορετικϊν ικανοτιτων ςε ΦΔ, ςε 

παιχνίδια και ςε ςπορ.  

Εντοπίηουν και ςυηθτοφν τισ διαφορζσ ςτα 

φυςικά χαρακτθριςτικά και πωσ αυτά 

επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςε ΦΔ και ςε ςπορ. 

 

Εντοπίηουν καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ όλοι 

οι άνκρωποι ζχουν παροδικι (εγκυμοςφνθ, 

τραυματιςμόσ κά) ι μόνιμθ απϊλεια ςε 

ικανότθτεσ (αναπθρία, γθρατειά κά).  

 

Συηθτοφν τρόπουσ διαχείριςθσ αυτϊν των 

διαφορϊν ϊςτε να μθν περικωριοποιοφνται 

τα άτομα με μειωμζνεσ ικανότθτεσ.  

 Ρριν τθ δραςτθριότθτα εξθγοφν τον όρο 
«φυςικά χαρακτθριςτικά» και δίνουν 
παραδείγματα. 

 Τονίηουν τθ ςθμαντικότθτα και χρθςιμότθτα 
κάκε φυςικοφ χαρακτθριςτικοφ. 

 Ενκαρρφνουν τα παιδιά να ζχουν κετικι ςτάςθ 
ωσ προσ τθν εικόνα τουσ και τα φυςικά 
χαρακτθριςτικά τουσ. 

 Τονίηουν τθ ςπουδαιότθτα του να διακρίνει 
κάποιοσ τα φυςικά χαρακτθριςτικά του και να 
χρθςιμοποιεί αυτό που τον ενδιαφζρει ςτθν 
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. 

 

 

 

 

 

 Τονίηουν τθν ανάγκθ εφρεςθσ ρόλων για όλουσ 
τουσ μακθτζσ/τριεσ. 

 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Κατανοοφν τα 

διαφορετικά φυςικά χαρακτθριςτικά και τισ 

ιδιαιτερότθτεσ των ςυμμακθτϊν τουσ και να 

τροποποιοφν τουσ κανονιςμοφσ/ςυνκικεσ των 

παιχνιδιϊν ανάλογα, ϊςτε να μποροφν να 

ςυμμετζχουν όλοι. 

Ραίηουν αγωνιςτικά 

παιχνίδια/ακλοπαιδιζσ των παρα-ολυμπιακϊν 

αγϊνων. 
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Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Αποδζχονται 

ευχάριςτα μια άςκθςθ που προτείνει ο 

κακθγθτισ Φ.Α. για άτομα με διαφορετικά 

φυςικά χαρακτθριςτικά και να 

διαφοροποιοφν το βακμό δυςκολίασ τθσ ϊςτε 

να τθν καταςτιςουν προκλθτικι για τουσ 

ίδιουσ. 

Χωριςμζνοι ςε 3 ομάδεσ παίηουν το 

παιχνίδι «μιλα» ςε τρεισ διαφορετικοφσ 

χϊρουσ (θ κάκε ομάδα χωριςτά ςτο χϊρο τθσ) 

και προςπακοφν να βρουν ποια είναι θ 

καλφτερθ κζςθ που πρζπει να ζχει ο κακζνασ 

ανάλογα με τα φυςικά του χαρακτθριςτικά ι 

πωσ μποροφν να τροποποιιςουν τουσ 

κανονιςμοφσ για να διευκολφνουν τθ 

ςυμμετοχι όλων. 

Στόχοσ 2: 

Ανάπτυξθ ςεβαςμοφ 

για τισ διαφορζσ 

μεταξφ των 

μακθτϊν/τριϊν λόγω 

φφλου και ςυνεργαςία 

με το αντίκετο φφλο. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Κατανοοφν το ρόλο, 

τθ ςχζςθ και τθ ςυνεργαςία των δφο φφλων 

ςε διάφορεσ ΦΔ.  

Αποδζχονται τισ διαφορζσ των 

ςυμμακθτϊν/τριϊν λόγω φφλου.  

Συνεργάηονται με άτομα διαφορετικοφ 

φφλου. 

Πλοι (αγόρια και κορίτςια) εκτελοφν ρυκμικζσ 

αςκιςεισ με μουςικι, ςτεφάνια και μπάλεσ. 

Εκτελοφν απλζσ ρυκμικζσ αςκιςεισ με μικρό 

βακμό δυςκολίασ και ςυναςκιςεισ μεταξφ 

μικτϊν ηευγαριϊν. 

Πλοι χωριςμζνοι ςε 2 μικτζσ (αγόρια – 

κορίτςια) ομάδεσ παίηουν ποδόςφαιρο. 

Συηθτοφν για το πϊσ ζνιωςαν τα αγόρια 

παίηοντασ ποδόςφαιρο, που κεωρείται 

ανδρικό άκλθμα, και πωσ κάνοντασ ρυκμικι, 

που κεωρείται γυναικείο. Το ίδιο κάνουν και 

τα κορίτςια, αντίςτοιχα. 

 Ενιςχφουν τθ ςυνεργαςία μεταξφ των 
μακθτϊν/ τριϊν διαφορετικοφ φφλου. 

 Αναφζρουν τισ διαφορζσ που υπάρχουν ςτθν 
απόδοςθ λόγω φφλου. 

 Τονίηουν το ςθμαντικό ρόλο και των 2 φφλων 
ςτθ φυςικι αγωγι και τον ακλθτιςμό. 

 

 

 

 

 

 Επιςθμαίνουν ότι όλα τα παιχνίδια και οι 
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Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Κατανοοφν τθ 

διαφορετικότθτα των δφο φφλων και να 

ςυνεργάηονται οικειοκελϊσ και ευχάριςτα με 

άτομα διαφορετικοφ φφλου. 

Εκτελοφν δραςτθριότθτεσ/παιχνίδια κατά 

τισ οποίεσ ςυμπεριφζρονται ωσ άτομα του 

αντίκετου φφλου. Συηθτοφν για το τι άλλαξαν 

ςτθ ςυμπεριφορά τουσ όταν 

ςυμπεριφζρονταν ςαν άτομα του αντίκετου 

φφλου. 

δραςτθριότθτεσ μποροφν να τροποποιθκοφν ι 
να δθμιουργθκοφν καινοφρια ςφμφωνα με τα 
φυςικά χαρακτθριςτικά των μακθτϊν τθσ 
ομάδασ. 

 Ενιςχφουν το διάλογο και τισ νζεσ ιδζεσ. 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Κατανοοφν τισ 

ιδιαιτερότθτεσ των δφο φφλων ςτα διάφορα 

ακλιματα. 

Τροποποιοφν δραςτθριότθτεσ, παιχνίδια 

και κανόνεσ ακλθμάτων, ϊςτε να είναι δυνατι 

θ ιςότιμθ ςυμμετοχι και των δυο φφλων ςε 

αυτά. 

Ραίηουν ομαδικά παιχνίδια/ακλοπαιδιζσ 

ςε μικτζσ ομάδεσ. Συηθτοφν για το πϊσ μπορεί 

θ ςυνεργαςία και θ ςωςτι κατανομι ρόλων 

να βοθκιςει τθν απόδοςθ τθσ ομάδασ. 

 

Στόχοσ 3: 

Ανάπτυξθ ςεβαςμοφ 

για τισ διαφορζσ 

μεταξφ των 

μακθτϊν/τριϊν λόγω 

διαφορετικϊν 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Κατανοοφν τθ 

διαφορετικότθτα των ατόμων ωσ προσ τισ 

ακλθτικζσ ικανότθτεσ.  

Διαςκεδάηουν και να χαίρονται όταν 

ςυνεργάηονται με άτομα διαφορετικϊν 

ικανοτιτων. 

Σε ηευγάρια διαφορετικϊν ικανοτιτων 

κάνουν αςκιςεισ χαμθλισ ζνταςθσ και 

διατάςεισ για τθν επαναφορά του 

οργανιςμοφ. 

 Χρθςιμοποιοφν το αμοιβαίο ςτιλ διδαςκαλίασ 
και παρζχοντασ κετικι ανατροφοδότθςθ ςτθ 
ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν. 

 Τονίηουν ότι κακζνασ μπορεί να ευχαριςτθκεί 
το μάκθμα μζςα από τθ ςυνεργαςία με το 
ςυμμακθτι του.  

 Κατά τθ διάρκεια τθσ εξάςκθςθσ τονίηουν ότι ο 
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ικανοτιτων (ι 

μειονεξία, 

περιςςότερο ι 

λιγότερο ικανοί 

μακθτζσ/τριεσ) και 

ςυνεργαςία με άτομα 

διαφορετικϊν 

ικανοτιτων. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Συνεργαςτοφν με 

κάποιο άτομο διαφορετικισ ακλθτικισ 

ικανότθτασ από τουσ ίδιουσ, ξζροντασ τι 

μπορεί να προςφζρουν αυτοί ςτο ςυμμακθτι 

τουσ, αλλά και τι μποροφν οι ίδιοι να 

αποκομίςουν από τον ςυμμακθτι τουσ. 

Χωριςμζνοι ςε ηευγάρια διαφορετικϊν 

ικανοτιτων, εξαςκοφνται ςε διάφορεσ 

δεξιότθτεσ (άλμα ςε μικοσ, ςερβίσ ςτθν 

πετοςφαίριςθ, διείςδυςθ και ςουτ ςτθν 

καλακοςφαίριςθ, μεταβιβάςεισ ςτθν 

ποδοςφαίριςθ κά), με το ςτιλ τθσ αμοιβαίασ 

διδαςκαλίασ.  

κάκε μακθτισ πρζπει να πάρει και να δϊςει 
ότι μπορεί ςτον ςυμμακθτι του. 

 

 Τονίηουν τθ ςθμαςία του να μπορεί ο κακζνασ 
από μόνοσ του να προςαρμόηει τουσ ςτόχουσ 
και τισ αςκιςεισ ςτα μζτρα των ικανοτιτων 
του. 

 Χρθςιμοποιοφν το ςτιλ του αυτοελζγχου και 
τθσ διαφοροποίθςθσ του βακμοφ δυςκολίασ. 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Τροποποιοφν τουσ 

ςτόχουσ για όλεσ τισ ακλθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ και αςκιςεισ που προτείνει ο 

κακθγθτισ ΦΑ, ϊςτε να προςαρμόηονται ςτισ 

ικανότθτζσ όλων. 

Εξαςκοφνται ςε διάφορεσ δεξιότθτεσ και 

τροποποιοφν, ςφμφωνα με τισ ικανότθτζσ 

τουσ, τουσ ςτόχουσ για τθ δεξιότθτα που 

πρόκειται να εκτελζςουν.  

Στόχοσ 4: 

Ανάπτυξθ ςεβαςμοφ 

για τισ διαφορζσ 

μεταξφ μακθτϊν/τριϊν 

λόγω διαφορετικισ 

καταγωγισ 

(προζλευςθ, φυλι, 

εκνικότθτα, κοινωνικο-

οικονομικι κατάςταςθ, 

εκπαιδευτικι υποδομι 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Κατανοοφν τα 

διαφορετικά ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν και 

διαφοροποιοφν τουσ μακθτζσ τουσ ωσ προσ 

τθν καταγωγι.  

Σζβονται και να ςυνεργάηονται με άτομα 

διαφορετικισ καταγωγισ.  

Αξιολογοφν κετικά τθ διαφορετικι 

καταγωγι και να επωφελοφνται μακαίνοντασ 

από ςυμμακθτζσ διαφορετικισ καταγωγισ 

(π.χ. χοροφσ, παιχνίδια κά). 

Επιλζγουν κάποιο άκλθμα ι παιχνίδι που 

παίηεται με ζναν ιδιαίτερο, λίγο ι πολφ 

διαφορετικό τρόπο, ςτθ χϊρα, τον τόπο ι τθν 

περιοχι τουσ ι ςτθ γειτονιά τουσ, το 

παρουςιάηουν και εξαςκοφνται ςε αυτό. 

 Τονίηουν ότι δεν υπάρχει ςωςτόσ και λάκοσ 
τρόποσ που παίηεται μια δραςτθριότθτα, απλά 
διαφορετικόσ.  

 Τονίηουν ότι ςκοπόσ είναι θ διαςκζδαςθ και θ 
ςυμμετοχι όλων. 

 Επιςθμαίνουν ότι οι τροποποιιςεισ των 
παιχνιδιϊν και θ ςυνεργαςία αποβλζπουν 
ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων για τισ διαφορζσ των 
πολιτιςμϊν κακϊσ και ςτθν κατανόθςθ τθσ 
ωφζλειασ που απορρζει από τθ ςυνεργαςία. 
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– υπόβακρο, 

περιβάλλον που 

μεγάλωςαν, κ.λ.π.) και 

ςυνεργαςία μεταξφ 

ατόμων διαφορετικισ 

καταγωγισ. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Αποτιμοφν κετικά τα 

οφζλθ που αποκομίηουν από τθ ςυνεργαςία 

τουσ με παιδιά διαφορετικϊν πολιτιςμϊν.  

Διαςκεδάηουν και να ευχαριςτιοφνται 

μακαίνοντασ χοροφσ, παιχνίδια, ικθ και ζκιμα 

κά, από διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και 

κουλτοφρεσ. 

Βρίςκουν και παρουςιάηουν πλθροφορίεσ 

για τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ ενόσ 

παιχνιδιοφ ι δραςτθριότθτασ μεταξφ 

διαφορετικϊν πολιτιςμϊν. Εφαρμόηουν τισ 

δραςτθριότθτεσ τροποποιθμζνεσ με ςκοπό τθν 

ενεργι ςυμμετοχι όλων.  

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Εξερευνοφν το 

εκνικό υπόβακρο των δραςτθριοτιτων όπωσ 

είναι οι χοροί, τα παιχνίδια, διάφορα 

ακλιματα, ακλθτικά γεγονότα, κ.ά. 

Εντοπίηουν και παρουςιάηουν 

δραςτθριότθτεσ με διαφορετικό εκνικό 

υπόβακρο και ςυμμετζχουν ςε αυτζσ.  

ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκοπόσ 6- Επίδειξη υπεύθυνησ αθλητικήσ και κοινωνικήσ ςυμπεριφοράσ ωσ αποτέλεςμα τησ ςυμμετοχήσ ςτη ΦΔ. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΘΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο ςτόχοσ ζχει επιτευχκεί όταν οι μακθτζσ 

είναι ικανοί να: 

ΙΔΕΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 

Θ υλοποίθςθ του ςτόχου διευκολφνεται 

όταν για παράδειγμα τα παιδιά….… 

Οι εκπαιδευτικοί ςυμβάλλουν ςτθν υλοποίθςθ 

αυτϊν των ςτόχων όταν για παράδειγμα:… 

Στόχοσ 1: 

Εφαρμογι κανόνων 

και διαδικαςιϊν ςε 

όλα τα περιεχόμενα 

φυςικισ αγωγισ με 

προεκτάςεισ και ςε 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Κατανοοφν και να 

εφαρμόηουν τισ οδθγίεσ του κακθγθτι ΦΑ ωσ 

προσ τθν τιρθςθ των κανόνων ςτο μάκθμα 

ΦΑ με αςφαλι και αποδοτικό τρόπο, χωρίσ 

ςυχνι και πιεςτικι επίβλεψθ, ατομικά ι ςε 

ςυνεργαςία. 

Διαμορφϊνουν, ςε ςυνεργαςία με τον 

κακθγθτι ΦΑ, 4-5 γενικοφσ κανόνεσ για τθ 

διεξαγωγι του μακιματοσ και τισ κυρϊςεισ 

που ςυνεπάγεται θ μθ τιρθςι τουσ. 

 Διδάςκουν και εφαρμόηουν από τα πρϊτα 
μακιματα ρουτίνεσ και κανόνεσ 
ςυμπεριφοράσ. 

 Τονίηουν ότι θ τιρθςθ των κανόνων και οι 
ςυνζπειεσ από τθν παραβίαςι τουσ 
επεκτείνονται και ςε άλλουσ χϊρουσ δράςθσ. 

 Λειτουργοφν ωσ πρότυπα για τα παιδιά 
εφαρμόηοντασ πρϊτα αυτοί υπεφκυνα και 
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άλλουσ χϊρουσ 

δράςθσ, με ςτόχο τθν 

ατομικι και ςυλλογικι 

επιτυχία και ευθμερία. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Κατανοοφν και να 

εφαρμόηουν τισ οδθγίεσ του κακθγθτι ΦΑ ωσ 

προσ τθν τιρθςθ των κανόνων ςτο μάκθμα 

και ςε άλλουσ χϊρουσ δράςθσ (π.χ, ςπίτι, 

εξωςχολικζσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, άλλα 

μακιματα κλπ). ατομικά ι ςε ςυνεργαςία με 

άλλουσ. 

Οι μακθτζσ ςε ςυνεργαςία με τον 

κακθγθτι ΦΑ, κακορίηουν ζναν εβδομαδιαίο 

ςτόχο για εφαρμογι 2-3 κανόνων για 

αςφάλεια και αποτελεςματικότθτα ςε δυο 

χϊρουσ δράςθσ (ςτο διάλειμμα και ςτο ςπίτι). 

δίκαια τουσ κανόνεσ. 

 

 

 

 Ορίηουν τα ςθμεία ζμφαςθσ ςτο ςχεδιαςμό, 
τθν οργάνωςθ και τθν υλοποίθςθ των 
δραςτθριοτιτων/παιχνιδιϊν (ςυμμετοχι όλων 
με πικανότθτεσ επιτυχίασ, μθ αποκλειςμόσ 
από ρόλουσ, προςανατολιςμόσ ςτθ βελτίωςθ 
και όχι ςτθ νίκθ κά). 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Επιδεικνφουν 

(ατομικά ι ςε ςυνεργαςία) ςθμαντικι 

αυτονομία ωσ προσ τθν εφαρμογι των 

κανόνων ςε χϊρουσ ΦΔ, με αςφαλι και 

αποδοτικό τρόπο και ςεβαςμό προσ τουσ 

άλλουσ. 

Αναφζρουν 2-3 ατομικζσ ΦΔ, 2-3 

δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν ςυνεργαςία, 

ζνα ομαδικό παιχνίδι ςυναγωνιςμοφ και ζνα 

ομαδικό ςυνεργαςίασ. Σε μικρζσ ομάδεσ 

καταλιγουν ςτισ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ 

κα εξαςκθκοφν, ςτα παιχνίδια που κα παίξουν 

και ςτουσ κανόνεσ που κα ιςχφςουν. 

Στόχοσ 2: 

Δυνατότθτα 

ςυμμετοχισ όλο και 

πιο ενεργά και 

ενςυνείδθτα ςτθν 

λιψθ αποφάςεων και 

ςτθ διαμόρφωςθ 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Επιδεικνφουν 

ικανότθτα προβλθματιςμοφ και ςυηιτθςθσ με 

τον κακθγθτι ΦΑ και τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, 

ςυμβάλλοντασ με αυτόν τον τρόπο ςτθν 

επίλυςθ προβλθμάτων οργάνωςθσ ι 

υλοποίθςθσ ΦΔ και ακλοπαιδιϊν. 

Σχεδιάηουν και οργανϊνουν τθ διαδικαςία 

υλοποίθςθσ του επόμενου μακιματοσ 

(ςτόχουσ, χϊρο, εξοπλιςμό, χρόνο, ομάδεσ 

κά). Εντοπίηουν παράγοντεσ που μπορεί να 

προκαλζςουν προβλιματα και προτείνουν 

εναλλακτικζσ λφςεισ για αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ. 

 Ενκαρρφνουν τον κάκε μακθτι να εκφράςει 
τθν άποψι του.  

 Αποφεφγουν τα αρνθτικά ςχόλια.  

 Ηθτοφν τεκμθρίωςθ των προτάςεων με 
επιχειριματα. 
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κανόνων, με ςκοπό τθν 

αποδοτικότερθ 

διεξαγωγι του 

μακιματοσ και τθν 

εκτζλεςθ των φυςικϊν 

δραςτθριοτιτων. 

Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Επιδεικνφουν 

ικανότθτα προβλθματιςμοφ για τθν εφαρμογι 

κανόνων ςε ΦΔ ςε άλλουσ χϊρουσ δράςθσ. 

 

Συηθτοφν με τον κακθγθτι ΦΑ και τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ, με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ 

ατομικισ και ςυλλογικισ υπευκυνότθτασ ςε 

όλουσ τουσ τομείσ τθσ ςχολικισ ηωισ. 

Ραίηουν ζνα ομαδικό παιχνίδι 

ςυμμετζχοντασ όλοι ςτθ λιψθ αποφάςεων 

που αφοροφν το παιχνίδι. 

 

 

 

 

 

 Τονίηουν ότι ο προςανατολιςμόσ πρζπει να 
εςτιάηει κυρίωσ ςτθ μάκθςθ, ςτθν ατομικι 
βελτίωςθ και ςτθ διαδικαςία και όχι τόςο ςτο 
αποτζλεςμα. 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Επιδεικνφουν 

αυτονομία ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν μαηί 

με άλλουσ ςυμμακθτζσ για προϊκθςθ ΦΔ ςτο 

ςχολείο. 

Βρίςκουν πλθροφορίεσ, ςχεδιάηουν και 

οργανϊνουν μία δεκάλεπτθ διδαςκαλία ςτουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ, μθ διαδεδομζνων ΦΔ/ςπορ 

(με βίντεο, φωτογραφίεσ, ςκίτςα, ζντυπα με 

περιγραφι κανόνων, ωφελειϊν ςτθν υγεία, 

μζκοδο εκμάκθςθσ κά). 

Στόχοσ 3: Αποφυγι 

διαμαχϊν, ανάπτυξθ 

τεχνικϊν επίλυςθσ 

ςυγκροφςεων και 

κετικι επίδραςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ των 

άλλων. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Επιλφουν με τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ αμφιςβθτοφμενεσ φάςεισ 

κατά τθ διεξαγωγι παιχνιδιϊν, χωρίσ τθν 

παρζμβαςθ του κακθγθτι ΦΑ. 

Ραίηουν παιχνίδι ρόλων ςε μια υποκετικι 

αμφιςβθτοφμενθ φάςθ. Οι υπόλοιποι μακθτζσ 

αξιολογοφν τισ ςυμπεριφορζσ, τθ 

χρθςιμοποίθςθ κατάλλθλων ςτρατθγικϊν 

επίλυςθσ, προτείνουν εναλλακτικζσ λφςεισ και 

επιβραβεφουν τισ ςωςτζσ ςυμπεριφορζσ. 

 Τονίηουν τισ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ 
ςυγκροφςεων κακϊσ και τθν αξία τθσ 
αποφυγισ των ςυγκροφςεων ι εναλλακτικά 
τθσ ειρθνικισ και δίκαιθσ επίλυςθσ. 

 Επιβραβεφουν τισ ςωςτζσ ςυμπεριφορζσ που 
επιλφουν το πρόβλθμα. 
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Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Εφαρμόηουν 

γνϊςεισ που ζμακαν μζςα από τθ ςυμμετοχι 

του ςε ΦΔ για τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων ςε 

άλλουσ χϊρουσ δράςθσ (για παράδειγμα ςτο 

ςπίτι, ςτο διάλειμμα, ςτθν παρζα κλπ). 

Εξαςκοφνται ςε ακλθτικζσ δεξιότθτεσ ι 

παίηουν ομαδικά παιχνίδια. Σε κάκε 

περίπτωςθ που αντιλαμβάνονται τθν 

εφαρμογι μιασ τεχνικισ χειριςμοφ επίλυςθσ ι 

αποφυγισ ςφγκρουςθσ από τον εαυτό τουσ ι 

τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, τθν καταγράφουν. 

 Τονίηουν ςτουσ μακθτζσ ότι είναι ςθμαντικό να 
κατανοοφν ςωςτά και να εξθγοφν τθ 
ςυμπεριφορά των άλλων. 

 Επιβραβεφουν τθν αποτελεςματικι 
διαμεςολάβθςθ που οδθγεί ςε κετικά 
αποτελζςματα. 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Επιδεικνφουν 

ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν που αποςκοποφν 

ςτθν πρόλθψθ ςυγκροφςεων ςε χϊρουσ ΦΔ.  

 

Ραρουςιάηουν επιχειριματα και να 

προςπακοφν να αποτρζψουν προςτριβζσ 

μεταξφ ςυμμακθτϊν του που αςκοφνται ςτον 

ίδιο χϊρο με αυτοφσ. 

Γράφει πραγματικοφσ ι υποκετικοφσ 

διάλογουσ ςφγκρουςθσ ςε χϊρουσ ΦΔ. Σε 

ηευγάρια (εναλλάξ), ο ζνασ μακθτισ 

παρουςιάηει και ο άλλοσ ακοφει προςεκτικά, 

κάνει ερωτιςεισ, εντοπίηει τισ προτεραιότθτεσ 

και τισ ανάγκεσ κάκε πλευράσ και αναπτφςςει 

εναλλακτικζσ λφςεισ. 

Στόχοσ 4: 

Λκανότθτα αξιολόγθςθσ 

τθν προςωπικισ 

προόδου, κακοριςμοφ 

ςτόχων βελτίωςθσ, 

αποτελεςματικισ 

αξιοποίθςθ του χρόνου 

και του εξοπλιςμοφ και 

επιμονι ςτθν επιδίωξθ 

των ςτόχων. 

Επιδίωξθ 1 (Αϋ τάξθ): Κζτουν προςωπικοφσ 
ςτόχουσ για βελτίωςθ ςε χϊρουσ ΦΔ και να 
καταγράφουν τθν πρόοδό τουσ ςε ςυνεργαςία 
με τον κακθγθτι ΦΑ. 

Κακορίηουν, ςε ςυνεργαςία με τον 

κακθγθτι ΦΑ, ςτόχουσ τριμινου για 

προςωπικι βελτίωςθ ςτισ δεξιότθτεσ που 

ζχουν επιλζξει (για παράδειγμα βελτίωςθ τθσ 

ευςτοχίασ ςτο ςουτ ςτο μπάςκετ τουλάχιςτον 

20%, βελτίωςθ ςτθν αντοχι των κοιλιακϊν 

κατά 5 τουλάχιςτο επαναλιψεισ ςτο 1 λεπτό 

κά). 

 Δίνουν ζμφαςθ ςτθν αποφυγι ςυγκρίςεων και 
ςτθ ρεαλιςτικι/τίμια καταγραφι τθσ αρχικισ 
επίδοςθσ. 

 Τονίηουν τθν αξία τθσ κζςπιςθσ ατομικϊν 
ςτόχων και τθν καταβολι επίμονθσ 
προςπάκειασ για τθν επίτευξι τουσ. 

 Ενιςχφουν τον κακοριςμό ρεαλιςτικϊν, 
πραγματοποιιςιμων ςτόχων. 
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Επιδίωξθ 1 (Βϋ τάξθ): Κζτουν 

προςωπικοφσ ςτόχουσ για βελτίωςθ ςε 

διάφορουσ χϊρουσ δράςθσ ςε ςυνεργαςία με 

τον κακθγθτι ΦΑ. 

 

Να καταγράφουν τθν πρόοδό τουσ και να 

τθν ςυγκρίνουν με τθν αντίςτοιχθ πρόοδο που 

παρουςιάηουν ςε χϊρουσ ΦΔ. 

Κακορίηουν θμεριςιουσ ςτόχουσ για 

προςωπικι βελτίωςθ για τθν επόμενθ 

εβδομάδα ςτθ ΦΑ (10 λεπτά τθν θμζρα 

περιςςότερθ άςκθςθ), ςτα Μακθματικά 

(επίλυςθ μίασ άςκθςθσ παραπάνω κάκε φορά) 

και Νζα Ελλθνικά (10 λεπτά διάβαςμα 

παραπάνω κάκε φορά). Στθ διάρκεια τθσ 

εβδομάδασ αξιολογοφν και καταγράφουν τθν 

πορεία τιρθςθσ των ςτόχων τουσ. 

 

 

 

 Αναφζρουν τα ςτάδια αυτό-ρφκμιςθσ ςτθ 
μάκθςθ (αυτοπαρατιρθςθ και 
αυτοαξιολόγθςθ, ςχεδιαςμόσ και κακοριςμόσ 
ςτόχων, εφαρμογι ςτρατθγικϊν και ζλεγχόσ 
τουσ, ζλεγχοσ αποτελεςμάτων και βελτίωςθ 
ςτόχων και ςτρατθγικϊν). 

Επιδίωξθ 1 (Γϋ τάξθ): Επιδεικνφουν 

ςθμαντικό βακμό αυτονομίασ ςτον κακοριςμό 

ςτόχων ςε χϊρουσ ΦΔ και ςτθν καταγραφι 

τθσ προόδου τουσ. 

Να εντοπίηουν αναςταλτικοφσ παράγοντεσ 

ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ και να 

ςχεδιάηουν ςτρατθγικζσ για ξεπζραςμα των 

εμποδίων. 

Ραρουςιάηουν ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ τουσ 

ςτόχουσ τουσ. Οι μακθτζσ ςυηθτοφν τισ 

ςυνδζςεισ μεταξφ των άμεςων ςτόχων και των 

μελλοντικϊν επιτυχιϊν. 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςθσ αρχίηει από το Σχολικό Ζτοσ 2011-2012. 

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 
Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  

 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ  
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