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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ

1. Ψυχική και συναισθηματική υγεία-Πρόληψη

Υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο-Κριτική σκέψη και 
παραπληροφόρηση- διαδικτυακό παιχνίδι - διαδικτυακός εκφοβισμός 

και προσωπικά δεδομένα



Γειά σας,
Ονομάζομαι Απόστολος Παρασκευάς, είμαι Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και ένας
εκ των 120 Εκπονητών Προγραμμάτων του ΙΕΠ για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα που θα σας περιγράψω έχει τον τίτλο «Υπερβολική ενασχόληση με το Διαδίκτυο-Κριτική σκέψη και
παραπληροφόρηση- Διαδικτυακό παιχνίδι - Διαδικτυακός εκφοβισμός και προσωπικά δεδομένα και απευθύνεται σε μαθητές
Δημοτικών Σχολείων των Ε και ΣΤ τάξεων».

Στοχεύει στο να εμπλέξει τους μαθητές/τριες με τις βασικές αρχές ορθούς ενασχόλησης με το Διαδίκτυο, να αναπτύξει την
κριτική σκέψη σε σχέση με τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων και πληροφοριών στο Διαδίκτυο, τρόπους ασφαλούς χρήσης
Διαδικτυακών παιχνιδιών και κινδύνων, το Διαδικτυακό εκφοβισμό αλλά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όσον αφορά τις δεξιότητες μάθησης (4Cs), προωθούνται η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η συνεργασία, η δημιουργικότητα,
ενώ όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, προωθούνται η προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, η
ψηφιακή νοημοσύνη, δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.



Το πρόγραμμα υλοποιείται σε εργαστήρια υπολογιστών και περιλαμβάνει υλικό από σελίδες φορέων που
διαθέτουν το υλικό τους ελεύθερα στο Διαδίκτυο αλλά με βασική τήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων, όπως
ρητή αναφορά του δημιουργού καθώς και παραπομπή στη σελίδα του.

Προτείνεται πριν να ξεκινήσετε το πρόγραμμα να ενημερώσετε το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου σας, να
ζητηθεί η βοήθεια του Πληροφορικού του σχολείου σας, να ενημερώσετε τους γονείς και κηδεμόνες της τάξης
σας για όλο το πρόγραμμα.

Επιπλέον προτείνεται να έλθετε σε επαφή με τους φορείς των οποίων το υλικό περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα
και να ζητήσετε εφόσον κρίνεται απαραίτητο επιπλέον στήριξη σε επικαιροποιημένο επιμορφωτικό υλικό ή την
υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου.

Τέλος μπορείτε να προσκαλέσετε ειδικούς στο ανωτέρω πεδίο και να συνεργαστείτε μαζί τους σχεδιάζοντας και
υλοποιώντας ενημερωτικές δράσεις είτε προς τους μαθητές/τριες είτε προς τους συναδέλφους και τους γονείς
των μαθητών σας.



Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, οι οποίοι βάση του προγράμματος σπουδών των ΤΠΕ στο

Δημοτικό έχουν αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ.

Δίνεται έμφαση στην παρακολούθηση μέσω καθοδηγούμενων φύλλων εργασίας ψηφιακού υλικού από φορείς που

δραστηριοποιούνται στο πεδίο ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο συνεργατικό σχεδιασμό και παραγωγή υλικού ή

κανόνων από τις τριμελής ομάδες των μαθητών.

Το υλικό που παράγουν οι μαθητές/τριες σε τριμελής ομάδες, παρουσιάζεται στην ολομέλεια της τάξης και όσον αφορά τη

διάχυσή του αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου αλλά και διανέμεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στους

συμμαθητές και τους γονείς τους.

Η υλοποίηση εργαστηρίων έχει σαν σκοπό να αποκτήσουν οι μαθητές τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες

έτσι ώστε να μπορούν να πλοηγηθούνε με ασφάλεια στο Διαδίκτυο αλλά και στην πορεία των σπουδών τους να αλλάξουν

στάσεις όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου με δημιουργικό τρόπο και με ένα σωστό μέτρο.



1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



Ένα χάρτινο κουτί με 
μια μεγάλη τρύπα 
στο πάνω μέρος

Χαρτάκια με ίδιες 
τριάδες εικόνων ζώων 

ή αριθμών από το 

1 έως το 10 

Πινακίδες για 
εμφάνιση ρόλου 

μαθητή (χειριστής 
Η/Υ, αυτός που κρατά 

σημειώσεις, αυτός 
που καθοδηγεί την 

τριμελή ομάδα)

Εργαστήριο 
υπολογιστών, με ένα 

υπολογιστή ανά 
τριμελή ομάδα 

μαθητών/τριων με 
πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο

Υλικά και μέσα που θα 
χρειαστείτε για το 

πρόγραμμα

Υλικά και μέσα που θα 
χρειαστείτε για το 

πρόγραμμα



Στο εργαστήριο θέλουμε οι 
μαθητές να γνωριστούν μεταξύ 

τους ανεξάρτητα με τις φιλίες ή τις 
παρέες που έχουν ήδη 

δημιουργήσει.

Να λειτουργήσουν σαν τριμελής 
ομάδες όπου θα αναπτυχθούν οι 
δεξιότητες της συνεργασίας, της 

διαπραγμάτευσης μέσω συζήτησης, 
της βοήθειας προς τον σχετικά 

«αδύναμο» συμμαθητή/τρια τους.

Να μάθουν και να εφαρμόσουν στην 
πράξη, τη  συνεργασία της τριμελούς 

ομάδας στη χρήση ενός υπολογιστή και 
του διαδικτύου, αλλάζοντας συνεχώς 

ρόλους προκειμένου να ολοκληρώσουν 
την αναζήτηση και την επεξεργασία 

δεδομένων.

Να ξεπεράσουν προκαταλήψεις και 
στεγανά όσον αφορά τη 

συνεργασία με αλλοδαπούς 
μαθητές/τριες,  ή με μαθησιακές 

δυσκολίες προκειμένου να 
κατακτήσουν γνώσεις και 

δεξιότητες

Τέλος η ανάπτυξη της 
ενσυναίσθησης προκειμένου να 

μπορούν να κατανοήσουν τη θέση 
και τις αντιδράσεις των 

συμμαθητών τους με σκοπό το 
ξεπέρασμα εμποδίων και την 

ολοκλήρωση της συνεργασίας.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



1. Οι μαθητές/τριες μέσα από ένα κουτί τραβάνε στην τύχη ένα χαρτάκι με εικόνα ζώου ή αριθμού που 
υπάρχει σε τριάδες και στη συνέχεια σχηματίζουν τριμελής ομάδες.

2. Κάθε ομάδα  αποφασίζει για ένα όνομα ομάδας και το ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης.

3. Ο εκπαιδευτικός διοργανώνει και υλοποιεί  ένα θεατρικό δρώμενο με τους 
μαθητές/τριες και παρουσιάζουν διάφορους τρόπους συνεργασίας αλλά ξεπέρασμα 

δυσκολιών με έμφαση στην ενσυναίσθηση.

4. Κάθε τριμελής ομάδα αποφασίζει τους κανόνες συνεργασίας, τους ρόλους και την κυκλική εναλλαγή 
των ρόλων στην πορεία της συνεργασίας.

5. Θα καταγράψουν σε ένα κομμάτι χαρτί τις προσδοκίες τους από τα εργαστήρια

6. Θα γίνει μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο του προγράμματος

7. Εναλλακτικά μπορούν να αλλάζουν οι τριμελής ομάδες ανά εργαστήριο

8. Αναστοχασμός με χαρτάκια post it ανά τριμελή ομάδα ή  ατομικά πως τους φάνηκε το 
εργαστήριο και τι έμαθαν από αυτό 



2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



Σκοπός του εργαστηρίου είναι να 
μάθουν για το χρόνο (σωστό ή μη) που 

πρέπει να αφιερώνουν οι μαθητές/τριες 
στο διαδίκτυο σε σχέση με την 

καθημερινή τους ζωή

Να ορίσουν την υπερβολική 
ενασχόληση με το Διαδίκτυο και πως 
μπορούμε να καταλάβουμε τα πρώτα 

συμπτώματα. 

Από ποιους φορείς μπορούν να 
αναζητήσουν βοήθεια σε περίπτωση 

που οι ίδιοι είναι εθισμένοι στην 
αλόγιστη χρήση του διαδικτύου

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



Βήμα 1: Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν ένα βίντεο στη διεύθυνση της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης που
είναι από τον φορέα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και αφορά τον εθισμό στο Διαδίκτυο
για παιδιά του Δημοτικού στη διεύθυνση https://urlzs.com/VAbAA

Ζητήσετε από τις τριμελής ομάδες των μαθητών/τριων σας να απαντήσουν στα ερωτήματα που
παρουσιάζονται στο βίντεο, να καταγράψουν τις απαντήσεις τους και να τις ανακοινώσουν στην ολομέλεια
της τάξης.

https://urlzs.com/VAbAA


Βήμα 2: Στη συνέχεια ανά ομάδες αφού παρακολουθήσουν το βίντεο από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς
Διαδικτύου στη διεύθυνση https://urlzs.com/xt9kU θα ετοιμάσει κάθε τριμελής ομάδα μια παρουσίαση
σε ψηφιακή μορφή με τον ορισμό της υπερβολικής ενασχόλησης και των συμπτωμάτων που την
χαρακτηρίζουν.

https://urlzs.com/xt9kU


Βήμα 3: Μελετούν σε ομάδες το υλικό από το βιβλίο για μαθητές των Ε κ Στ τάξεων Δημοτικού, του Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου, σχετικά με την υπερβολική ενασχόληση στη διεύθυνση https://urlzs.com/2QbFT και τις σελίδες
26-27-28 υλοποιώντας τις ασκήσεις προς αποτίμηση. Προτείνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για τις απαντήσεις.

https://urlzs.com/2QbFT


Αναστοχασμός με χαρτάκια post it ανά τριμελή ομάδα
μαθητών/τριων ή ατομικά πως τους φάνηκε το εργαστήριο
και τι έμαθαν από αυτό. Τα χαρτάκια τα κολλάνε σε ένα
πίνακα στην τάξη



3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



Να μάθουν οι μαθητές/τριες να 
χρησιμοποιούν  μέσω της κριτικής 
σκέψης, να αναγνωρίζουν μέσω 

κριτηρίων τις αξιόπιστες  Διαδικτυακές 
πηγές για την πληροφόρησή τους ή για 

την υλοποίηση εργασιών. 

Να μπορούν να ξεχωρίζουν τις ψευδείς 
ειδήσεις στο Διαδίκτυο, καθώς κ να 

φιλτράρουν μέσω κριτικής σκέψης όσα 
διαβάζουν στο Διαδίκτυο.

Να σχεδιάσουν ένα παραδοτέο με τη 
μορφή poster ή ψηφιακού κειμένου ή 

παρουσίασης  με το δεκάλογο της 
αναγνώρισης ψευδών αναρτήσεων στο 

Διαδίκτυο.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



Βήμα 1: Ανά τριμελής ομάδες μελετούν τον οδηγό του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς διαδικτύου για μαθητές Ε´ κ ΣΤ ´
Δημοτικού για την κριτική σκέψη και παραπληροφόρηση στη διεύθυνση https://urlzs.com/2QbFT και τις σελίδες 14-16 
υλοποιώντας όλες τις δραστηριότητες συνεργατικά.

https://urlzs.com/2QbFT


Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, οι τριμελής ομάδες θα δούνε τα βίντεο (που παρότι είναι για λίγο μεγαλύτερες ηλικίες) 
του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για τις ψευδής ειδήσεις, στις διευθύνσεις https://urlzs.com/24DZB
Και https://bit.ly/2DJ4Bex και  μαζί θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν να σχεδιάσουν ένα  poster ή ένα κείμενο στο 

word ή μια παρουσίαση στο power point κάνοντας το δεκάλογο της αναγνώρισης ψευδών ειδήσεων. 

https://urlzs.com/24DZB
https://bit.ly/2DJ4BEx


Τέλος τα παραδοτέα κάθε ομάδας θα παρουσιαστούν στην ολομέλεια της τάξης και θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου και θα δοθούν με τη μορφή εντύπου στους 

συμμαθητές τους και τους γονείς τους.



Αναστοχασμός με χαρτάκια post it ανά τριμελή ομάδα
μαθητών/τριων ή ατομικά πως τους φάνηκε το εργαστήριο
και τι έμαθαν από αυτό. Τα χαρτάκια τα κολλάνε σε ένα
πίνακα στην τάξη



4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



Αρχικός στόχος του εργαστηρίου είναι να 
εμπλέξει ενεργά τους μαθητές/τριες στη 
διερεύνηση   των κινδύνων  που μπορεί 

να προκύψουν κατά τη διάρκεια του 
Διαδικτυακού παιχνιδιού.

Δεύτερος στόχος είναι να διερευνήσουν 
οι μαθητές/τριες μέσω της 

παρακολούθησης ψηφιακού υλικού τους 
τρόπους προστασίας αλλά και 

αναζήτησης βοήθειας σε περίπτωση 
παρενόχλησης μέσω Διαδικτυακών 

παιχνιδιών.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



Βήμα 1: Θα μελετήσουν ανά τριμελής ομάδες τον οδηγό του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς διαδικτύου για μαθητές Ε κ

ΣΤ Δημοτικού για τα διαδικτυακά παιχνίδια στη διεύθυνση https://urlzs.com/2QbFT και θα υλοποιήσουν ότι δράσεις

περιλαμβάνονται στις σελίδες 29-30

https://urlzs.com/2QbFT


Βήμα 2α:Ο εκπαιδευτικός με τις τριμελής ομάδες παρακολουθούν και συζητούν  τον οδηγό του Ελληνικού Κέντρου 

Ασφαλούς Διαδικτύου στη διεύθυνση https://urlzs.com/zzCEV που περιγράφει τα ασφαλή βήματα για on-line

παιχνίδια.

https://urlzs.com/zzCEV


Βήμα 2β:Ο εκπαιδευτικός με τις τριμελής ομάδες παρακολουθούν και συζητούν  τον οδηγό του Ελληνικού Κέντρου 

Ασφαλούς Διαδικτύου στη διεύθυνση https://urlzs.com/zzCEV που περιγράφει τα ασφαλή βήματα για on-line παιχνίδια.

https://urlzs.com/zzCEV


Στη συνέχεια ετοιμάζουν τον δικό τους δεκάλογο για ασφαλή χρήση παιχνιδιών και τον αναρτούν στην σχολική 
ιστοσελίδα και την μοιράζουν στους συμμαθητές του σχολείου τους.



Αναστοχασμός με χαρτάκια post it ανά τριμελή ομάδα
μαθητών/τριων ή ατομικά πως τους φάνηκε το εργαστήριο
και τι έμαθαν από αυτό. Τα χαρτάκια τα κολλάνε σε ένα
πίνακα στην τάξη



5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



Αρχικός στόχος του εργαστηρίου είναι 
να μάθουν οι μαθητές/τριες να 

αναγνωρίζουν τι είναι ο Διαδικτυακός  
εκφοβισμός και πως συνήθως 

εμφανίζεται.

Τρίτος στόχος είναι η ανάπτυξη της 
ενσυναίσθησης στους μαθητές 

μέσω θεατρικού παιχνιδιού ώστε να 
κατανοήσουν τα συναισθήματα 

ενός μαθητή που δέχεται 
Διαδικτυακό εκφοβισμό

Δεύτερος στόχος είναι να αναπτύξουν 
δεξιότητες πρόληψης καθώς και 

διερεύνηση της διαφοροποίησης του 
εκφοβισμού από το πείραγμα.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



Βήμα 1: Αρχικά θα παρακολουθήσουν ένα βίντεο στην εκπαιδευτική τηλεόραση από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό 

Saferinternet4kids  στη διεύθυνση

https://urlzs.com/yoxBB που αναφέρεται στο διαδικτυακό  εκφοβισμό για μεγάλα παιδιά του Δημοτικού. Στη συνέχεια 

προτείνετε ανά τριμελή ομάδα να καταγράψουν ανώνυμα εάν γνωρίζουν περιστατικά Διαδικτυακού εκφοβισμού και να  

αναδείξουν τα βασικά σημεία του Διαδικτυακού Εκφοβισμού αλλά και τους φορείς παροχής βοήθειας.

https://urlzs.com/yoxBB


Βήμα 2: Οι τριμελής ομάδες θα συζητήσουν και θα καταγράψουν πως καταλαβαίνουμε τη διαφορά της πλάκας και του εκφοβισμού αφού 

πρώτα πλοηγηθούνε στη σελίδες του Διαδικτυακού βιβλίου για μαθητές  Ε κ ΣΤ τάξεων, Ασφάλεια στο Διαδίκτυο-εγχειρίδιο μαθητή, του

Εκπαιδευτικού Οργανισμού Saferinternet4kids, στις σελίδες (31-32-33) και στη διεύθυνση  https://urlzs.com/2QbFT

https://urlzs.com/2QbFT


Τέλος θα ετοιμάσουν μια αφίσα και μια παρουσίαση τρόπους 

προστασίας από το διαδικτυακό εκφοβισμό και θα το ανεβάσουν 

στην ιστοσελίδα του σχολείου τους.



Προτείνεται ο σχεδιασμός και υλοποίηση θεατρικού δρώμενου όπου οι 

μαθητές θα περιγράψουν τα συναισθήματα που νιώθουν όταν τους 

εκφοβίζουν μέσω διαδικτύου με σκοπό την ενσυναίσθηση

Ενδεικτικά μπορούν να γίνουν δυο ομάδες μαθητών/τριων που θα 

ενσαρκώσουν τους ρόλους του θύτη και θύματος και στη συνέχεια να 

καταγράψουν ανώνυμα σε μια επιστολή τα συναισθήματα που 

νιώθουν όταν συμβαίνει αυτό το φαινόμενο και θα διαβάσουν τις 

επιστολές στην ολομέλεια της τάξης.



Αναστοχασμός με χαρτάκια post it ανά τριμελή ομάδα
μαθητών/τριων ή ατομικά πως τους φάνηκε το εργαστήριο
και τι έμαθαν από αυτό. Τα χαρτάκια τα κολλάνε σε ένα
πίνακα στην τάξη



6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



Αρχικός στόχος του  εργαστηρίου είναι οι 
μαθητές/τριες να διευρύνουν  τις 
γνώσεις τους για τα προσωπικά 
δεδομένα στο Διαδίκτυο και να 

συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική 
ενέργεια είναι η προστασία τους.

Στη συνέχεια  θα μάθουν βασικές αρχές 
για τα πνευματικά δικαιώματα που 

διέπουν το ψηφιακό υλικό που είναι 
αναρτημένο στο Διαδίκτυο, όπως 

φωτογραφίες, βίντεο, μουσική

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



Βήμα 1: Αρχικά παρακολουθούν το βίντεο του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Saferinternet4kids  «Προσωπικά δεδομένα και 

γιατί πρέπει να τα προστατεύουμε στο διαδίκτυο», στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση στη διεύθυνση https://urlzs.com/1d8st

https://urlzs.com/1d8st


Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός θα δώσει στις τριμελής ομάδες ένα φύλλο εργασίας προκειμένου να τους καθοδηγήσει να 

προηγηθούνε  στη σελίδα του  Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) στη διεύθυνση    https://opi.gr/

https://opi.gr/


Οι μαθητές ανά ομάδες πλοηγούνται στη σελίδα με τη βοήθεια του χταποδιού Ορφέας και παίζουν διαδικτυακά 

παιχνίδια  προς εμπέδωση https://urlzs.com/8E5Bs και αποτίμηση γνώσεων στη διεύθυνση του Οργανισμού 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας https://urlzs.com/XVuGy αλλά και στη διεύθυνση https://urlzs.com/TBK9X

https://urlzs.com/8E5Bs
https://urlzs.com/XVuGy
https://urlzs.com/TBK9X


Οι τριμελής ομάδες μέσω καθοδηγούμενων φύλλων εργασίας μελετούν το υλικό στη σελίδα της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων και στη συνέχεια ανά τριμελής ομάδες αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν μια παρουσίαση με τα 
σημαντικότερα σημεία του κάθε μενού της σελίδας (Μαθαίνω για τα προσωπικά δεδομένα, Σκέφτομαι πριν 
δημοσιεύσω, Γνωρίζω με ποιον μιλάω, Δικτυώνομαι με ασφάλεια, στη διεύθυνση   https://urlzs.com/pynks

https://urlzs.com/pynks


Αναστοχασμός με χαρτάκια post it ανά τριμελή ομάδα
μαθητών/τριων ή ατομικά πως τους φάνηκε το εργαστήριο
και τι έμαθαν από αυτό. Τα χαρτάκια τα κολλάνε σε ένα
πίνακα στην τάξη



7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ



Αρχικός στόχος του έβδομου 
εργαστηρίου είναι να γίνει αρχικά 
μια αποτίμηση των γνώσεων από 

τους μαθητές/τριες που απέκτησαν 
από κάθε εργαστήριο.

Τρίτος στόχος είναι να 
αξιολογηθούν μέσω ρουμπρίκας οι 

δεξιότητες μάθησης και οι 
ψηφιακές δεξιότητες.

Τελευταίος στόχος είναι να 
καταγραφούν δράσεις διάχυσης 
των αποτελεσμάτων στην τοπική 

και ευρύτερη κοινωνία. 

Δεύτερος στόχος είναι να 
αξιολογηθεί η συνεργασία των 

μαθητών/τριων κατά τη διαδικασία 
των εργαστηρίων και την 

συνεργατική παραγωγή των έργων 
των μαθητών.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



Η αποτίμηση των γνώσεων θα γίνει με φύλλα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης.

Η αποτίμηση των δεξιοτήτων θα γίνει με φύλλα αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγησης, περιγραφικής

αξιολόγησης με ρουμπρίκες και εκθέσεις προόδου, στα οποία ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει τα πεδία που

αφορούν τις δεξιότητες για το συγκεκριμένο σενάριο.

Επιπρόσθετα ο εκπαιδευτικός δημιουργεί το ατομικό ή συνεργατικό portfolio του μαθητή/των και

συγκεντρώνει τα φύλλα εργασίας και τα χαρτάκια post it με τον αναστοχασμό για κάθε εργαστήριο δίνοντάς

του μια επιπλέον εικόνα για την πρόοδο των μαθητών του.

Η συνεργασία των μαθητών/τριων μπορεί να υλοποιηθεί με γραπτά ερωτηματολόγια μέσω google forms και

ομαδικές εστιασμένες συνεντεύξεις.

Η διάχυση των αποτελεσμάτων μπορεί να υλοποιηθεί με δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκδηλώσεις ανοικτές

στο κοινό, ή με τη δημιουργία ενός βίντεο που θα αναρτηθεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ή στην

Εκπαιδευτική Τηλεόραση.



Μπορώ να συνεργαστώ με όλους τους συμμαθητές/τριες

μου;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ

Μπορώ να αναγνωρίσω τα χρονικά όρια ενασχόλησης σε

καθημερινή βάση με το διαδίκτυο;

Μπορώ να αναγνωρίσω τα πρώτα συμπτώματα που

δείχνουν ότι έχω εθισμό στην χρήση του διαδικτύου;

Ξέρω να βρίσκω φορείς που μπορούν να με βοηθήσουν

να ξεπεράσω τον εθισμό στο διαδίκτυο;

Μπορώ να ξεχωρίζω ποιες ειδήσεις είναι ψευδής στο

διαδίκτυο;

Ξέρω να επιλέγω ασφαλή διαδικτυακά΄ παιχνίδια να

παίξω;

Γνωρίζω σε ποιους θα μιλήσω όταν κάποιος με εκφοβίζει

μέσω διαδικτύου;

Πιστεύω ότι σε κάθε τριμελή ομάδα βοήθησα και

δούλεψα όσο καλύτερα μπορούσα;

Μπορώ να ξεχωρίζω ποιες εικόνες και βίντεο από το

διαδίκτυο μπορώ να κατεβάζω και να τις χρησιμοποιώ

ελεύθερα;

Γνωρίζω τους φορείς που μπορώ να βρω βοήθεια εάν

κάποιος με απειλεί μέσω διαδικτυακού παιχνιδιού;

ΦΥΛΛΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ



Μπορώ να συνεργαστώ με όλους τους συμμαθητές/τριες

μου;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ

Μπορώ να αναγνωρίσω τα χρονικά όρια ενασχόλησης σε

καθημερινή βάση με το διαδίκτυο;

Μπορώ να αναγνωρίσω τα πρώτα συμπτώματα που

δείχνουν ότι έχω εθισμό στην χρήση του διαδικτύου;

Ξέρω να βρίσκω φορείς που μπορούν να με βοηθήσουν να

ξεπεράσω τον εθισμό στο διαδίκτυο;

Μπορώ να ξεχωρίζω ποιες ειδήσεις είναι ψευδής στο

διαδίκτυο;

Ξέρω να επιλέγω ασφαλή διαδικτυακά΄ παιχνίδια να

παίξω;

Γνωρίζω σε ποιους θα μιλήσω όταν κάποιος με εκφοβίζει

μέσω διαδικτύου;

Πιστεύω ότι σε κάθε τριμελή ομάδα βοήθησα και δούλεψα

όσο καλύτερα μπορούσα;

Μπορώ να ξεχωρίζω ποιες εικόνες και βίντεο από το

διαδίκτυο μπορώ να κατεβάζω και να τις χρησιμοποιώ

ελεύθερα;

Γνωρίζω τους φορείς που μπορώ να βρω βοήθεια εάν

κάποιος με απειλεί μέσω διαδικτυακού παιχνιδιού;

ΦΥΛΛΟ ΕΤΕΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PORTFOLIO

ΥΛΙΚΟ 1ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (post-it)
ΥΛΙΚΟ 2ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (φύλλα εργασίας, (post-it))
ΥΛΙΚΟ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (φύλλα εργασίας) (post-it)
ΥΛΙΚΟ 4ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ φύλλα εργασίας) (post-it)
ΥΛΙΚΟ 5ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ φύλλα εργασίας) (post-it)
ΥΛΙΚΟ 6ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (φύλλα εργασίας) (post-it)
ΥΛΙΚΟ 7ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ( φύλλα εργασίας) (post-it)



Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Φύλλο Προόδου Μαθητή/Μαθήτριας:
Σχολικό Έτος: Σχολείο: Τάξη: Τμήμα: 

Θεματικός κύκλος Α΄ Θεματικός κύκλος Β΄ Θεματικός κύκλος   Γ΄ Θεματικός κύκλος Δ΄
Χρονικό διάστημα: 
Εκπαιδευτικός:

Διαβαθμίσεις 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Δεξιότητες Μάθησης

Συ
νε ρ
-

γα
σ

ί
α

Δεξιότητες Συνεργασίας
Δεξιότητες Επίλυσης συγκρούσεων

Επ
ικ

ο
ι-

νω
νί

α Γλωσσικές, επικοινωνιακές & 
πολυγλωσσικές δεξιότητες

Δεξιότητες ακρόασης και παρατήρησης

Δ
η

μ
ιο

υ
ρ

γι
-

κό
τη

τα Αυτεπάρκεια
Ανεκτικότητα 
Δεξιότητες Αυτόνομης Μάθησης

Κ
ρ

ιτ
ικ

ή
 

Σκ
έψ

η

Γνώση & κριτική κατανόηση του εαυτού
Γνώση & κριτική κατανόηση του γλώσσας & 
επικοινωνίας
Γνώση και κριτική κατανόηση του κόσμου

Δεξιότητες Ζωής
Σεβασμός & Υπευθυνότητα
Πολιτειότητα

Δεξιότητες Ενσυναίσθησης και ευαισθησίας

Δεξιότητες Ευελιξίας και 
Προσαρμοστικότητας

1ο επίπεδο εκδήλωσης της 
δεξιότητας

2ο επίπεδο εκδήλωσης της 
δεξιότητας

3ο επίπεδο εκδήλωσης της 
δεξιότητας

4ο επίπεδο εκδήλωσης της 
δεξιότητας

Διαβαθμίσεις Αρχόμενη Αναπτυσσόμενη Ικανοποιητική Εξαιρετική

Παρατηρούμενες ενδείξεις ως προς τη 
δεξιότητα (ο μαθητής/η μαθήτρια)

εκτελεί απλές εργασίες, με 
βοήθεια, ανταποκρίνεται ως 

προς την δεξιότητα σε 
επιδείξεις, υποδείξεις, σε 

δραστηριότητα καθοδήγησης

καταβάλλει προσπάθεια, συμμετέχει 
ενεργά, δοκιμάζει/πειραματίζεται, 
δεν εγκαταλείπει, ζητά υποστήριξη 

κατά την εμπλοκή του/της στη  
δραστηριότητα

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
και προωθεί συνεργατικές 

στρατηγικές  κατά την 
εμπλοκή του στη 
δραστηριότητα 

Εκδηλώνει αυθεντική 
διάθεση για γενίκευση, 

μεταφέρει την εκδηλούμενη
δεξιότητα σε άλλες 

δραστηριότητες, συμμετέχει 
ολόπλευρα στη 

δραστηριότητα, βοηθά και 
άλλους σε εργασίες



Έκθεση Προόδου Μαθητή/τριας

Σχολική Μονάδα Εκπαιδευτικός Τάξη/Τμήμα
Χρονική 

περίοδος
Σχολικό έτος

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:

Διαβαθμίσεις: Παρατηρούμενες ενδείξεις ως προς τη δεξιότητα
[1] Αρχόμενη: 
ανταποκρίνεται ως 
προς την δεξιότητα 
σε επιδείξεις, 
υποδείξεις σε 
δραστηριότητα 
καθοδήγησης 

[2] Αναπτυσσόμενη: καταβάλει προσπάθεια, συμμετέχει ενεργά, 
δοκιμάζει/πειραματίζεται, δεν εγκαταλείπει, ζητά υποστήριξη κατά 
την εμπλοκή του/της στη δραστηριότητα

[3] Ικανοποιητική: 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
και προωθεί συνεργατικές 
στρατηγικές κατά την 
εμπλοκή του στη 
δραστηριότητα

[4] Εξαιρετική: εκδηλώνει αυθεντική διάθεση για γενίκευση, μεταφέρει την 
εκδηλούμενη δεξιότητα σε άλλες δραστηριότητες, συμμετέχει ολόπλευρα στη 
δραστηριότητα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Α1. Δεξιότητες μάθησης 21ου 
αιώνα

Κριτική σκέψη

Δεξιότητες  κριτικής και αναλυτικής σκέψης

Γνώση και κριτική κατανόηση του ευατού
Γνώση και 
κριτική 
κατανόηση 
του κόσμου
Γνώση & κριτική κατανόηση γλώσσας & 
επικοινωνίας

Επικοινωνία

Δεξιότητες ακρόασης και ενημέρωσης
Δεξιότητες ενσυναίσθησης
Γλωσσικές, επικοινωνιακές και 
πολυγλωσσικές δεξιότητες

Συνεργασία

Δεξιότητες ευελιξίας και 
προσαρμοστικότητας
Δεξιότητες συνεργασίας
Δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων

Δημιουργικότητα
Αυταπέρκεια
Ανεκτικότητα στην αμφισημία
Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης

Ψηφιακές δεξιότητες

Δεξιότητες διαχείρισης πληροφοριών και 
επεξεργασίας δεδομένων
Δεξιότητες ψηφιακής επικοινωνίας
Δεξιότητες ψηφιακού περιεχομένου

Παραγωγική μάθηση 
μέσω των τεχνών και της 
δημιουργικότητας
Β. Δεξιότητες Ζωής
Β1 Δεξιότητες κοινωνικής Ζωής
Β2. Δεξιότητες ψηφιακής ιθαγένειας
Β3. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής 
ενσυναίσθησης
Β4. Δεξιότητες επιχειρηματικότητας



Έκθεση Προόδου Μαθητή/τριας

Σχολική Μονάδα: Σχολικό έτος:

Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας: 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: 

Τάξη/Τμήμα:

Α] Αποτύπωση της αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας στην τάξη/στο τμήμα

Κριτήρια Παρατηρήσεις

Δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, διαχείριση πληροφορίας, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλήματος

Συμμετοχή, συνεργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών, επικοινωνία, αυτονομία

Β] Αποτύπωση της αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας ως προς τις δεξιότητες του εργαστηρίου

Κριτήρια
*] Μη 

ικανοποιητικά ή  
λίγες φορές

**] Μέτρια ή  
αρκετές φορές

***] Καλά ή  
πολλές φορές

****] Πολύ 
καλά ή  σχεδόν 

πάντα

επικοινωνία

συνεργασία

δημιουργικότητα

κριτική σκέψη

Ψηφιακές δεξιότητες

Δεξιότητες κοινωνικής Ζωής

Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης

Δεξιότητες επιχειρηματικότητας



Αναστοχασμός με χαρτάκια post it ανά τριμελή ομάδα
μαθητών/τριων ή ατομικά πως τους φάνηκε το εργαστήριο
και τι έμαθαν από αυτό. Τα χαρτάκια τα κολλάνε σε ένα
πίνακα στην τάξη



Τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» αποσκοπούν να καλλιεργήσουν σύγχρονες δεξιότητες στους μαθητές και στις
μαθήτριες, προκειμένου να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις σχολικές γνώσεις και ικανότητές τους και κατ’ επέκταση
να ανταποκρίνονται ευχερέστερα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.

Οικοδομείται Πρόγραμμα Σπουδών ανά σχολική τάξη, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και σε
συνάφεια με τη σχολική πρακτική και πραγματικότητα.

Μετασχηματίζεται το περιεχόμενο προγραμμάτων και προτάσεων των τεσσάρων θεματικών κύκλων σε πλαίσιο
σταθερού εκπαιδευτικού προγραμματισμού σπουδών βάσει ερευνητικού σχεδίου και προσομοιώσεων και σε
συνέργεια με την κοινωνία των πολιτών και εκπαιδευτικούς φορείς.

Ενισχύονται παιδαγωγικές μεθοδολογίες, όπως είναι η διερευνητική μάθηση, η δημιουργική -συμμετοχική
ανακάλυψη, οι αναστοχαστικές πρακτικές, το σχέδιο δράσης με οπτική ανάπτυξης στρατηγικής και δράσης για την
ευημερία, την πρόοδο και την επίλυση προβλημάτων της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας, η αξιολόγηση βάσει
αυτο-παρατήρησης και στοχαστικών διεργασιών.

Σχηματίζεται μια «πλατφόρμα» ανοικτών διαδικασιών, ικανή να υποστηρίζει κοινότητες μάθησης για την
καλλιέργεια σύγχρονων θεμάτων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απευθύνεται στη σχολική και στην εκπαιδευτική
κοινότητα, μια δεξαμενή καλών πρακτικών και δοκιμασμένων σχολικών δραστηριοτήτων.



https://www.youtube.com/watch?v=Cf3B1uT-lcI

https://www.youtube.com/watch?v=HlSNg3slKac

https://www.youtube.com/watch?v=5_z2rlOlFdE

https://www.youtube.com/watch?v=X3LfZZpTYXk

https://www.youtube.com/watch?v=vRHY4jP_bCc

https://www.youtube.com/watch?v=u3cacz_BfAI

https://www.youtube.com/watch?v=bh-cbUEq_aU

Link Εργαστηρίων για Ε´ κ ΣΤ ´ τάξη για την 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

https://www.youtube.com/watch?v=Cf3B1uT-lcI
https://www.youtube.com/watch?v=HlSNg3slKac
https://www.youtube.com/watch?v=5_z2rlOlFdE
https://www.youtube.com/watch?v=X3LfZZpTYXk
https://www.youtube.com/watch?v=vRHY4jP_bCc
https://www.youtube.com/watch?v=u3cacz_BfAI
https://www.youtube.com/watch?v=bh-cbUEq_aU


Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο 
έργο σας


