
«Αμαδεικμύξμηαπ ηη ζημαζία 
ηωμ δαζικώμ ξικξζρζηημάηωμ 

και ηιπ ζρμέπειεπ ηωμ 
προκαγιώμ μέζα από ηα 

εογαζηήοια δενιξηήηωμ και
ηα ποξγοάμμαηα 

πεοιβαλλξμηικήπ εκπαίδερζηπ»

•Μαοία Δημξπξύλξρ Υπ. ΠΓ Δ/μζη Α/βάθμια Α’ Αθήμαπ, 
•Γλέμη Νιάοςξρ Υπ. ΠΓ Δ/μζη Α/βάθμια Γ’ Αθήμαπ, 
•Αλενάμδοα Τζίγκξρ Υπ. ΠΓ Δ/μζη Α/βάθμια Δρη. Αηηικήπ, 
•Βέοα Βξούλλα Υπ. ΠΓ Δ/μζη Α/βάθμια Αμ. Αηηικήπ



Θεκαηηθέο εξγαζηεξίωλ δεμηνηήηωλ
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Θεκαηηθή «Φξνληίδω ην πεξηβάιινλ» 
θαη Γάζνο

3

Δάζορ

Οικολογία– Παγκόζμια και Τοπική
Φςζική κληπονομιά

(Ν/γειο – Α , Δ΄ Δημοτικού – Α΄ Γυμνασίου

Παγκόζμια και ηοπική
Πολιηιζηική κληπονομιά

(Γ’, Στ’ Δημοτικού και Γ΄
Γυμνασίου (ΣΕΕ))

Δάζη - μνημείαπαγκόζμιαρ/ηοπικήρ
πολιηιζηικήρκληπονομιάρπ.σ. ΔάζορΦπακηούΦωηιά

Χλωπίδα -πανίδα ενόρ δάζοςρ

Δαζικό οικοζύζηημα

Φςζικέρ καηαζηποθέρ, 
Πολιηικήπποζηαζία
(Β’, Ε’ Δημοτικού – Β΄

Γυμνασίου)

Πλημμύπερ Πεςκοδάζορ Απηεμηζίος – Πλαηανόδαζορ

Κηπέα



Σύλδεζε ηωλ Θεκαηηθώλ ηωλ
Δξγαζηεξίωλ Γεμηνηήηωλ κε ην Γάζνο

4Πηγή: https://www.eepf.gr/images/dasi/Dasi-Sindesi-me-ergastiria-dexiotiton2021.pdf

Εφ θαιύηερα –

Δσ Εελ

σλαηζζεκαηηθή αποθόρηηζε 
από ηο ηραύκα από ηε δαζηθή 

πσρθαγηά

Απουίιφζε δαζώλ θαη 
παλδεκίες

Γηαηροθή – Γαζηθά προχόληα 
– Τπερθαηαλάιφζε –

Απώιεηα βηοποηθηιόηεηας  θαη 
δηαηροθή

Βόηαλα – Αρφκαηηθά θσηά

Φροληίδφ ηο 
Περηβάιιολ

Αζηηθά θαη περηαζηηθά
δάζε

Σο δάζος φς δεζκεσηής
ηοσ CO2

Γάζος θαη λερό 
(αληηπιεκκσρηθή 

προζηαζία)

Απεηιούκελα είδε 
τιφρίδας θαη παλίδας

Δλδηαθέροκαη θαη Δλεργώ -
Κοηλφληθή Σσλαίζζεζε θαη 

Δσζύλε

Γάζος θαη ποιηηεηόηεηα –
ελεργός ποιίηες

Δζειοληηζκός (εζειοληηθός 
θαζαρηζκός θαη 

δεληροθσηεύζεης)

Τηοζεζία ελός τώροσ πραζίλοσ

εβαζκός ζηο δηθαίφκα λα 
δούκε ζ’ έλα σγηές περηβάιιολ, 

αιιειοζεβαζκός 

Γεκηοσργώ θαη 
Καηλοηοκώ – Γεκηοσργηθή 
Σθέυε θαη Πρφηοβοσιία

Γλφρηκία κε ηα 
επαγγέικαηα ηοσ 

δάζοσς

Γάζος θαη ηέτλες

Κσθιηθή οηθολοκία θαη 
βηοοηθολοκία

Κάλοσκε πεηράκαηα 
(πείρακα δηάβρφζες)

https://www.eepf.gr/images/dasi/Dasi-Sindesi-me-ergastiria-dexiotiton2021.pdf
https://www.eepf.gr/images/dasi/Dasi-Sindesi-me-ergastiria-dexiotiton2021.pdf
https://www.eepf.gr/images/dasi/Dasi-Sindesi-me-ergastiria-dexiotiton2021.pdf
https://www.eepf.gr/images/dasi/Dasi-Sindesi-me-ergastiria-dexiotiton2021.pdf
https://www.eepf.gr/images/dasi/Dasi-Sindesi-me-ergastiria-dexiotiton2021.pdf
https://www.eepf.gr/images/dasi/Dasi-Sindesi-me-ergastiria-dexiotiton2021.pdf
https://www.eepf.gr/images/dasi/Dasi-Sindesi-me-ergastiria-dexiotiton2021.pdf
https://www.eepf.gr/images/dasi/Dasi-Sindesi-me-ergastiria-dexiotiton2021.pdf
https://www.eepf.gr/images/dasi/Dasi-Sindesi-me-ergastiria-dexiotiton2021.pdf
https://www.eepf.gr/images/dasi/Dasi-Sindesi-me-ergastiria-dexiotiton2021.pdf


1.
Εκπαιδευτικά υλικά



Γκπαιδερηικά ρλικά για ηξ Νηπιαγωγείξ

✘ Προστάτεψε το δάσος-είναι πηγή ζωής -

πύρου-Βαγή Ευφροσύνη

✘ Εθελοντισμός - Αναστοπούλου Γεωργία
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https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030369/mod_resource/content/1/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%88%CE%B5 %CF%84%CE%BF %CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9 %CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE %CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82.pdf
https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030369/mod_resource/content/1/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%88%CE%B5 %CF%84%CE%BF %CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9 %CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE %CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82.pdf
https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030369/mod_resource/content/1/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%88%CE%B5 %CF%84%CE%BF %CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9 %CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE %CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82.pdf
https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030369/mod_resource/content/1/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%88%CE%B5 %CF%84%CE%BF %CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9 %CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE %CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82.pdf
https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1039467/mod_resource/content/1/%CE%95%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.pdf


Γκπαιδερηικά ρλικά για ηξ Δημξηικό

✘ Για το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ –

Δημήτρης Γκότζος

✘ Μαθαίνουμε για τις πλημμύρες - Βασιλική 

Ιππέκη                        

✘ Γνωριμία με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες -

Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος

✘ Η φωτιά σε αφορά. Πρόσεχε τι κάνεις, 

Πρόσεχε γύρω σου - WWF

✘ Τποστήριξη Δράσεων Διαχείρισης 

Καταστροφών και Κρίσεων - ΕΛ. ΕΡΤΘΡΟ 

ΣΑΤΡΟ

✘ Ενεργοί Πολίτες εν ΔράσειΙ! – QualityNet
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https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030329/mod_resource/content/4/A-edfp1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Rhmy4_0xvzUsaOC2lMd6XpPrpN_JLzpX/view
https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1039509/mod_resource/content/1/%CE%93%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1 %CE%BC%CE%B5 %CF%84%CE%B9%CF%82 %CE%B5%CF%85%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%82 %CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%25
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19569
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19569
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19602
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19602
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19970


Γκπαιδερηικά ρλικά για ηξ Γρμμάζιξ

✘ Τποστήριξη Δράσεων Διαχείρισης Καταστροφών 

και Κρίσεων - ΕΛ. ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ

✘ Η φωτιά σε αφορά. Πρόσεχε τι κάνεις, Πρόσεχε 

γύρω σου - WWF

✘ Υυσικές Καταστροφές και Κλιματική Αλλαγή -

ΕΚΠΑ-Σμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

✘ Εισαγωγή στον εθελοντισμό και το εθελοντικό έργο

- Ελ. Ερυθρός ταυρός

✘ Πυρκαγιές στα δάση και πλημμύρες στις πόλεις: 

χέση, επιπτώσεις και προτάσεις αντιμετώπισης –

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

✘ Από το νερό...στην πλημμύρα - Μακρή 

Κυριακούλα (Κική)

8

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19602
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19602
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19569
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19569
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19758
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=20034
https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030349/mod_resource/content/7/1o_2%CE%BF%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf
https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030349/mod_resource/content/7/1o_2%CE%BF%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/resource/view.php?id=21249&redirect=1


Γκπαιδερηικά ρλικά Φξοέωμ

✘ Μαθαίνω για τα Δάση – Ελληνική Εταιρία 

Προστασίας της Υύσης (ΕΕΠΥ)

✘ ΣΟ ΔΑΟ - ΣΟ ΠΕΡΙΑΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ –

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Αργυρούπολης
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https://eepf.gr/el/ekpaideutiko-uliko-mathaino-gia-ta-dasi
https://eepf.gr/el/ekpaideutiko-uliko-mathaino-gia-ta-dasi
https://eepf.gr/el/ekpaideutiko-uliko-mathaino-gia-ta-dasi
http://www.kpea.gr/dasos.php
http://www.kpea.gr/dasos.php
http://www.kpea.gr/dasos.php
http://www.kpea.gr/dasos.php


2.
Δειγματικές 

δραστηριότητες



Τξ δάζξπ ξ πιξ καλόπ μαπ θίλξπ, απειλείηαι

✘ Προστάτεψε το δάσος-είναι πηγή ζωής - πύρου-Βαγή 
Ευφροσύνη (Νηπιαγωγείο)

Έχει προηγηθεί: Εξερεύνηση στο κοντινό δασάκι. Δημιουργία 
μακέτας του δασικού οικοσυστήματος.

Δραστηριότητα
«τη συνέχεια τίθεται το ερώτημα από τον/την εκπαιδευτικό: 

«Ποιά από αυτά τα υλικά που συλλέξατε προέρχονται από 

το δάσος και ποια δεν προέρχονται;» Δημιουργούνται δύο 
εννοιολογικοί χάρτες. Μετά από διεξοδική συζήτηση 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα σκουπίδια που 
αφήνουν οι άνθρωποι από το πικ-νικ και από το ψήσιμο, 
μολύνουν το περιβάλλον και επειδή ανάβουν και καίγονται 

εύκολα (εύφλεκτα υλικά) μπορεί να πάρει φωτιά το 
δάσος.»
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https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030369/mod_resource/content/1/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%88%CE%B5 %CF%84%CE%BF %CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9 %CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE %CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82.pdf
https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030369/mod_resource/content/1/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%88%CE%B5 %CF%84%CE%BF %CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9 %CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE %CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82.pdf
https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030369/mod_resource/content/1/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%88%CE%B5 %CF%84%CE%BF %CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9 %CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE %CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82.pdf
https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030369/mod_resource/content/1/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%88%CE%B5 %CF%84%CE%BF %CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9 %CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE %CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82.pdf
https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030369/mod_resource/content/1/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%88%CE%B5 %CF%84%CE%BF %CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9 %CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE %CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82.pdf
https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030369/mod_resource/content/1/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%88%CE%B5 %CF%84%CE%BF %CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9 %CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE %CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82.pdf


Πξιξπ άλλξπ μέμει εδώ;

✘ Για το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ – Δημήτρης 
Γκότζος (Δημοτικό)

Δραστηριότητες εργαστηρίου

1. Προβολή παραμυθιού «Ποιος άλλος μένει εδώ;» (http://kpekastor-

old.kas.sch.gr/secrets_forest/contents.htm).

2. Σα παιδιά επιλέγουν το ζώο-ρόλο που θα ήθελαν να παίξουν και 

τους μοιράζει το αντίστοιχο απόσπασμα του παραμυθιού. 

3. Οι μαθητές/-τριες μελετούν το ρόλο τους και στο τέλος επιχειρείται 

μια δραματοποίηση τους παραμυθιού. Η δραματοποίηση μπορεί 

να επαναληφθεί ώστε να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν όλοι 

οι μαθητές/-τριες της τάξης. Εναλλακτικά οι μεγάλοι ρόλοι ζώων θα 

μπορούσαν να χωριστούν σε δύο ή και παραπάνω μέρη και να 

ανατεθούν σε αντίστοιχους μαθητές/-τριες.

12

https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030369/mod_resource/content/1/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%88%CE%B5 %CF%84%CE%BF %CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9 %CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE %CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82.pdf
https://elearning.iep.edu.gr/study/pluginfile.php/1030329/mod_resource/content/4/A-edfp1.pdf
http://kpekastor-old.kas.sch.gr/secrets_forest/contents.htm
http://kpekastor-old.kas.sch.gr/secrets_forest/contents.htm
http://kpekastor-old.kas.sch.gr/secrets_forest/contents.htm


H θφηηά ζε αθορά 
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Πσρθαγηές ζηα δάζε θαη πιεκκύρες ζηης πόιεης: Στέζε, 

επηπηώζεης θαη προηάζεης αληηκεηώπηζες- ΓΥΜΝΑΣΗΟ 

Κ.Αποζηοιόποσιος

✘ Γραζηερηόηεηα εργαζηερίοσ:

15



Πώο κπνξώ λα ζηεξίμω έλα πξόγξακκα
Δ.Γ. γηα ην δάζνο;

Σςμμεηοσή ζε εθνικά/διεθνή
δίκηςα:

Μαζαίλω γηα ηα Δάζε
(Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο/ 
FEE, ΔΠΔ Β΄Αζήλαο)

https://www.eepf.gr/el/tomeis-
drashs/ekpaideftika-programmata/mathaino-
gia-ta-dasi
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https://www.eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/mathaino-gia-ta-dasi
https://www.eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/mathaino-gia-ta-dasi
https://www.eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/mathaino-gia-ta-dasi
https://www.eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/mathaino-gia-ta-dasi
https://www.eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/mathaino-gia-ta-dasi
https://www.eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/mathaino-gia-ta-dasi
https://www.eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/mathaino-gia-ta-dasi
https://www.eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/mathaino-gia-ta-dasi
https://www.eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/mathaino-gia-ta-dasi
https://www.eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/mathaino-gia-ta-dasi
https://www.eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/mathaino-gia-ta-dasi


Πώρ μποπώ να ζηηπίξω ένα
ππόγπαμμα Ε.Δ. για ηο δάζορ;
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Δθπαηδεσηηθό πρόγρακκα ζε ΚΠΔ

✘ ΚΠΔ ΛΑΤΡΗΟΤ

✘ ΚΠΔ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ

✘ ΚΠΔ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ

Φορέας Γηατείρηζες Πάρλεζας

Μειέηε πεδίοσ/Μολοπάηη ζε θοληηλό 

δάζος



Δλεκερώλοσκε ηοσς γολείς

Αγαπεηοί Γολείς,

ηελ Σεηάρηε 9 Μαΐοσ οη καζεηές ηοσ Δ1΄ζα επηζθεθηούλ ηο δάζος ηοσ 

Τκεηηού όποσ ζα γλφρίζοσλ από θοληά ηα ταραθηερηζηηθά ηοσ 

δάζοσς κέζα από κειέηε πεδίοσ. Σα παηδηά θαιό είλαη λα θοράλε:

✘ ρούτα άλεηα γεληθώς

✘ καθρύ παληειόλη

✘ θιεηζηό παπούηζη κε ηραθηερφηή ζόια

✘ θαπέιο γηα ηολ ήιηο

✘ ζαθίδηο πιάηες γηα λα έτοσλ ειεύζερα ηα τέρηα ηοσς.

Δπίζες, ζα ήηαλ τρήζηκο λα θοράλε αληειηαθό θαη λα έτοσλ καδί ηοσς ηο 

θοιαηζηό ηοσς θαη ηο παγούρη ηοσς γηα λα θάλοσκε πηθ ληθ!

Διπίδοσκε όηη αλ ηα παηδηά γλφρίζοσλ από θοληά ηο οηθοζύζηεκα ηοσ 

δάζοσς θαη ηελ απόιασζε ποσ κπορεί λα κας προζθέρεη, ζα είλαη 

ζε ζέζε λα ζσκπερηθέροληαη σπεύζσλα θαηά ηελ επίζθευή ηοσς ζε 

ασηό θαη λα ηο προζηαηεύοσλ!

Τ.Γ. Δλεκερώζηε κας εάλ σπάρτεη θάποηο ζέκα αιιεργίας!
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Γξαζηεξηόηεηεο
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Με ηε κορθή αποζηοιώλ αλά οκάδες ζε 

ζσγθεθρηκέλε, ορηοζεηεκέλε περηοτή κέζα 

ζηο δάζος.

Αποζηοιή 1: Σσκπιερώλοσκε ηελ 

ηασηόηεηα ηοσ δέληροσ

Αποζηοιή 2: Βρες θάηη ποσ…

Αποζηοιή 3: Ζτοηοπία (ετεηηθά γεγολόηα, 

ετεηηθά ζήκαηα, ετορύπαλζε)

Αποζηοιή 4: Το ποίεκα ηφλ αηζζήζεφλ 

(Αθούφ, κσρίδφ, βιέπφ, αγγίδφ..)



Βξεο θάηη πνπ…
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Το πρόγρακκα θαηαιήγεη ζε κία δράζε:

21

Γράζε εσαηζζεηοποίεζες ηες 

θοηλόηεηας:

•Αθίζα

•Φσιιάδηο

•Βίληεο

•Ραδηοθφληθό κήλσκα

•Γρώκελο

Γράζε παρέκβαζες:

Καζαρηζκός θοληηλού άιζοσς θηι
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Α) Γεξιότητες 21ου αιώνα (4cs)

▰ Α1. Γεμηόηεηεο κάζεζεο 21νπ αηώλα (4cs) (Κπιηική 

ζκέτη, Επικοινυνία, Σςνεπγαζία, Δημιοςπγικόηηηα) 

▰ Α2. Ψεθηαθή κάζεζε 21νπ αηώλα (4cs ζε τηθιακό 

πεπιβάλλον) Ψηθιακή επικοινυνία, Ψηθιακή ζςνεπγαζία, 

Ψηθιακή Δημιοςπγικόηηηα, Ψηθιακή Κπιηική Σκέτη, 

Σςνδςαζηικέρ Δεξιόηηηερ Ψηθιακήρ ηεσνολογίαρ, 

επικοινυνίαρ και ζςνεπγαζίαρ

▰ Α3. Παξαγσγηθή κάζεζε μέζυ ηυν ηεσνών και ηηρ 

δημιοςπγικόηηηαρ 
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Β) Γεξιότητες ζωής

▰ Β1. Γεμηόηεηεο ηεο θνηλσληθήο δσήο (Αςηομέπιμνα, Κοινυνικέρ 

Δεξιόηηηερ, Ενζςναίζθηζη και εςαιζθηζία, Πολιηειόηηηα, 

Πποζαπμοζηικόηηηα, Ανθεκηικόηηηα, Υπεςθςνόηηηα)

▰ Β2. Γεμηόηεηεο ηεο ςεθηαθήο ηζαγέλεηαο (Εςσέπεια ζηην 

ηλεκηπονική διακςβέπνηζη, Ψηθιακή πολιηειόηηηα, Αζθαλήρ 

πλοήγηζη ζηο διαδίκηςο, Πποζηαζία από εξαπηηηικέρ 

ζςμπεπιθοπέρ ζηιρ ηεσνολογίερ, ανθεκηικόηηηα)

▰ Β3. Γεμηόηεηεο δηακεζνιάβεζεο θαη θνηλσληθήο 

ελζπλαίζζεζεο (Ενζςναίζθηζη και εςαιζθηζία, διαμεζολάβηζη, 

επίλςζη ζςγκπούζευν, Πολιηειόηηηα)

▰ Β4. Γεμηόηεηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο (Ππυηοβοςλία, Οπγανυηική 

ικανόηηηα, Ππογπαμμαηιζμόρ, Παπαγυγικόηηηα, 

Αποηελεζμαηικόηηηα)
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Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο!
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