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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ.1 

Σχολείο: 

 

3/ΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Τάξη: Α-Β 

Τμήμα: ΑΒ ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ 

Αριθμός μαθητών:  20 

Συνολικός 

αριθμός 

εκπαιδευτικών 

που 

συνεργάζονται:  

4 

Στοιχεία 

εκπαιδευτικών 

(Ονομ/νυμο, 

Ειδικότητα): 

Βασιλική Μαρινοπούλου (δασκάλα) 

Αγγελική Θεοδόση (Πληροφορικός) 

Βουμβουκέλη Παναγιώτα (Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης) 

Γουρλή Μαρία (Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης) 

 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 

 (ανάγκες μαθητών/τριών, όραμα σχολείου) 

Το όραμα του σχολείου οικοδομείται στις αξίες της συμμετοχικότητας, της δημιουργίας, της 

δράσης και της συμπερίληψης. Το σχολείο, ως μια κοινότητα μάθησης, αποτελεί ένα ανοιχτό 

σύστημα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με σκοπό τη δημιουργία και διάχυση της γνώσης, την 

ευαισθητοποίηση σε κρίσιμους τομείς της ανθρώπινης ζωής και τη ανάπτυξη ενεργών πολιτών 

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

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

σελ. 2 

 

 

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

Τίτλος/τίτλοι προγραμμάτων 
Εθελοντισμός 

 
Συμμετέχω άρα υπάρχω 

 
 
 
 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

Αναφορά σε: 
 

Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν: τα παιδιά θα γνωρίσουν 
την έννοια του εθελοντισμού, τη σπουδαιότητά του και τρόπους με τους 
οποίους αυτός συμβάλλει  στην βελτίωση της ζωής όλων 
 
Β) στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και  την (τις) 
επιμέρους θεματική (-κες) ενότητα (-τες) : τα παιδιά να έρθουν σε 
επαφή με εθελοντικές πράξεις, να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της 
προσφοράς και να υλοποιήσουν με τη σειρά τους εθελοντικές δράσεις 
 
Γ) τους στόχους που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε σύνδεση με το 
πρόγραμμα σπουδών  των γνωστικών αντικειμένων (προαιρετικά) 
 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τα παιδιά παρακολουθούν βίντεο 
με θέμα τον εθελοντισμό καθώς και σχετική παρουσίαση. Στην 
ολομέλεια της τάξης αναφέρονται οι εθελοντικές πράξεις που τα παιδιά 
ήδη γνωρίζουν ή και έχουν τα ίδια υλοποιήσει. 
Πληροφορική: Καταιγισμός ιδεών σε σχέση με τα είδη εθελοντικών 
πράξεων- καταγραφή των αντιλήψεων των παιδιών σε συνεργατικό 
αρχείο.  

Εργαστήριο 2 Στο επόμενο ψηφιακό μάθημα η κουβέντα για τον εθελοντισμό, την αξία 
του και τα αποτελέσματά του επεκτείνεται. Τα παιδιά ενημερώνονται για 
διαφορετικές εθελοντικές δράσεις, όπως π.χ. αιμοδοσία, 
δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί παραλιών και ακολουθεί κουβέντα στην 
ολομέλεια σχετικά με το ποιο όφελος προσφέρει συγκεκριμένα κάθε 
εθελοντική δράση. 
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Εργαστήριο 3 Παρουσιάζονται στα παιδιά οι πιο γνωστές εθελοντικές οργανώσεις σε 
παγκόσμιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο, οι στόχοι τους αλλά και οι 
δράσεις τους. –Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια αναφορικά με το 
ποιες γνώριζαν και ποιες όχι. 

Εργαστήριο 4 Μέσω ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, διανέμεται στα παιδιά 
σχετικό πατρόν  με σκοπό την απεικόνιση  της δράσης που αυτοί 
επιλέγουν και τις ευεργετικές συνέπειες υλοποίησης της σχετικής 
δράσης. – Με τη συλλογή των έργων των παιδιών δημιουργείται ομαδική  
αφίσα. 
https://drive.google.com/file/d/1r7FfmEqMZKzRtEhi7b-
8SbSsiNewv1vX/view?usp=sharing 

Εργαστήριο 5 Την ψηφιακή τάξη, παρουσία και της εκπαιδευτικού πληροφορικής  
επισκέπτεται εκπρόσωπος της εθελοντικής οργάνωσης καθαρισμού 
σκουπιδιών από τις γειτονιές της Ελλάδας “Save your hood”. 
Παρουσιάζει στα παιδιά τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, τους 
στόχους που μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει πετύχει και 
παρακινεί τα παιδιά να συμμετέχουν τα ίδια σε κάποια δράση. 
https://drive.google.com/file/d/13ORfU_gBLlcoSU4sC7_abbIBO7jRXnGk/
view?usp=sharing 

Εργαστήριο 6 Τα παιδιά απεικονίζουν με τις ζωγραφιές τους το πως φαντάζονται 
εκείνα τον εαυτό τους να συμμετέχει σε μία σχετική δράση. Τα έργα των 
παιδιών, συγκεντρώνονται σε ένα συνεργατικό ψηφιακό εργαλείο 
παρουσίασης(sway)- Το υλικό παρουσιάζεται στη σελίδα των μελών της 
ομάδας, σε γνωστό μέσω κοινωνικής δικτύωσης. 
https://sway.office.com/WFBggx7sZWxT7w0u?ref=Link&loc=play 
Πληροφορική: Προγραμματισμός σε Scratch σποτ για την προώθηση της 
Ανακύκλωσης. Οι μαθητές δημιουργούν 

https://scratch.mit.edu/projects/543018611/ 

https://scratch.mit.edu/projects/543937150 

https://scratch.mit.edu/projects/544386014/ 

https://scratch.mit.edu/projects/544247759 

 
Εργαστήριο 7 Με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών του προγράμματος, 

διοργανώνεται ημερήσια δράση εντός σχολικού ωραρίου. Τα παιδιά, 
τηρώντας τους κανόνες υγιεινής, επισκέπτονται κοντινό σημείο στο 
σχολείο και πραγματοποιούν καθαρισμό από τα σκουπίδια της περιοχής. 
Ακολουθεί επικοινωνία με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου για 
την αποκομιδή των σκουπιδιών. 
https://drive.google.com/file/d/1gDAFilcmbPMX9f__VPgMdiNBXYTHbot2
/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/12VIPNQ2-
rv5_SlaJO4VI5wF46bvYeYP3/view?usp=sharing 
Σε επόμενο στάδιο ακολουθεί και εθελοντικός καθαρισμός  του 
πευκοδάσους του σχολείο σε συνεργασία με το Ε-Στ τμήμα του σχολείου.  

https://drive.google.com/file/d/1r7FfmEqMZKzRtEhi7b-8SbSsiNewv1vX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r7FfmEqMZKzRtEhi7b-8SbSsiNewv1vX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ORfU_gBLlcoSU4sC7_abbIBO7jRXnGk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ORfU_gBLlcoSU4sC7_abbIBO7jRXnGk/view?usp=sharing
https://sway.office.com/WFBggx7sZWxT7w0u?ref=Link&loc=play
https://scratch.mit.edu/projects/543018611/
https://scratch.mit.edu/projects/543937150
https://scratch.mit.edu/projects/544386014/
https://scratch.mit.edu/projects/544247759
https://drive.google.com/file/d/1gDAFilcmbPMX9f__VPgMdiNBXYTHbot2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gDAFilcmbPMX9f__VPgMdiNBXYTHbot2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12VIPNQ2-rv5_SlaJO4VI5wF46bvYeYP3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12VIPNQ2-rv5_SlaJO4VI5wF46bvYeYP3/view?usp=sharing
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Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών/τριών 
 

Λόγω της ιδιόμορφης συνθήκης , το σύνολο των δράσεων συνοδεύεται 
από ψηφιακά εργαλεία, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση του 
ενδιαφέροντος του συνόλου των μαθητών. Χρησιμοποιείται σε μεγάλο 
βαθμό η συνεργασία των παιδιών μέσω ψηφιακών εργαλείων. 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας 

Εθελοντική οργάνωση Save your hood.  

 

Δήμος Πειραιά 

 

Συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωσης συσκευών σε συνέχεια 

προηγούμενης επαφής μας για την τοποθέτηση σχετικών κάδων στις 

εγκαταστάσεις του σχολείου.  

Τελικά προϊόντα που 
παρήχθησαν από τους/τις 
μαθητές/τριες  κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων 

 Ομαδοσυνεργατικό sway με έργα των παιδιών αναφορικά με τις 

δράσεις εθελοντικών καθαρισμών. 

 Αφίσα αναφορικά με τις εθελοντικές πράξεις και τα ευεργτετικά 

τους αποτελέσματα για τις ζωές όλων μας.  

 Ψηφιακά σποτ  σε Scratch για την προώθηση του μηνύματος της 

Ανακύκλωσης-Οι μαθητές δημιουργούν 
https://scratch.mit.edu/projects/543018611/ 

https://scratch.mit.edu/projects/543937150 

https://scratch.mit.edu/projects/544386014/ 

https://scratch.mit.edu/projects/544247759 

 

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

 

Αξιολόγηση - Αναστοχασμός 
πάνω στην υλοποίηση 

 Η υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντισμού δεν ήταν εύκολη στην εξ 
αποστάσεων εκπαίδευση καθώς εξορισμού απαιτείται ανάληψη δράσης και 
φυσικής παρουσίας. Ωστόσο η χρήση ψηφιακών εργαλείων (sway, padlet, 
youtube), πλατφορμών ασύγχονης (eme) και σύγχρονης (webex) 
τηλεκπαίδευσης,, συνέβαλαν στην ενασχόληση των παιδιών με το θέμα και την 
επίτευξη κάποιων από τους στόχους που είχαν τεθεί κατά τον σχεδιασμό 

Εκδηλώσεις διάχυσης και 
Συνολική αποτίμηση της 
υλοποίησης της υποδράσης  

Τα παιδιά κατανόησαν την έννοια και την αξία του εθελοντισμού και είχαν την 
ευκαιρία να επικοινωνήσουν με ανθρώπους που εμπλέκονται ενεργά σε 
εθελοντικές δράσεις. Γνώρισαν καλύτερα το έργο των πιο γνωστών εθελοντικών 
οργανώσεων αλλά και λιγότερο γνωστών. Είχαν τα ίδια την ευκαιρία να 
αναλάβουν εθελοντική δράση και να αποκομίσουν χαρά από αυτό.  

 Οι προσπάθειές τους αποτυπώθηκαν σε ψηφιακό υλικό και 
κοινοποιήθηκαν τόσο μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου όσο και 

https://scratch.mit.edu/projects/543018611/
https://scratch.mit.edu/projects/543937150
https://scratch.mit.edu/projects/544386014/
https://scratch.mit.edu/projects/544247759
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στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 Η διάχυση έγινε και στη σχολική μονάδα μέσω της δημιουργίας 
σχετικής εικαστικής δημιουργίας στην τάξη. 

 Το σχολείο εξοπλίστηκε με εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευών. 

 Τα παιδιά ανέλαβαν τα ίδια δράση άρα βίωσαν τα ίδια τη χαρά και τις 
θετικές επιδράσεις του εθελοντισμού.  


