
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ-ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Για το 3ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του Θεματικού κύκλου «Δημιουργώ και 

Καινοτομώ»-Αγωγή Σταδιοδρομίας, η Στ΄ τάξη με τη δασκάλα της Καππάτου 

Αναστασία επέλεξαν να ασχοληθούν με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βρετανικού 

Συμβουλίου με τίτλο: «Δεξιότητες ζωής». Υπό το πρίσμα ότι το εν λόγω εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα προσφέρει στους μαθητές σημαντικές μεθόδους ανάπτυξης της κριτικής 

σκέψης και αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων για τη ζωή, κρίναμε ότι η 

ενασχόληση με το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για τη μελλοντική 

επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών, ανεξάρτητα από τον τομέα απασχόλησης 

που θα επιλέξουν. 

Φιλοσοφία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τα δημοκρατικά πολιτεύματα έχουν ανάγκη από ενεργούς, ενημερωμένους και 

υπεύθυνους πολίτες. Πολίτες που θέλουν και μπορούν να είναι υπεύθυνοι για τους 

εαυτούς τους και τις κοινωνίες τους και να συνεισφέρουν στις πολιτικές διεργασίες.  

Τα δημοκρατικά πολιτεύματα εξαρτώνται από πολίτες που μεταξύ άλλων:  

• γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη  

• ενημερώνονται για το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι   

• ενδιαφέρονται για την ευημερία των άλλων  

• εκφράζουν με σαφήνεια τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους  

• είναι ικανοί να ασκούν επιρροή  

• είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας  

• δρουν ως υπεύθυνοι πολίτες. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Δεξιότητες ζωής» βοηθά τους νέους: 

 να αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους και να αντιμετωπίζουν με επιτυχία 

αλλαγές και προκλήσεις στη ζωή τους, όπως ο εκφοβισμός και οι διακρίσεις 

 τους δίνει φωνή: στο σχολείο, στις κοινότητες και στην κοινωνία  

 τους δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουν θετικά, καθώς αναπτύσσει την 

εμπειρία που είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και την 

κατανόηση των υποχρεώσεών τους,  

 ενώ τους προετοιμάζει για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στη ζωή τους ως 

ενηλίκων κι εργαζομένων. 

Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν διαφορετικές και 

αντικρουόμενες απόψεις και να εκφράσουν τη γνώμη τους για το τι είναι δίκαιο και άδικο σε 

διάφορες καταστάσεις. Θα διαμορφώσουν ερωτήματα με σκοπό την έρευνα ζητημάτων και 

προβλημάτων και θα αρχίσουν να αξιολογούν τον αντίκτυπό τους στους ανθρώπους και τα 

κοινωνικά σύνολα. Θα χρησιμοποιήσουν αυτά που θα ανακαλύψουν για να συνεισφέρουν σε 

συζητήσεις με πληροφορίες. Οι μαθητές θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές 

διαφορετικές ομάδες και κοινωνικά σύνολα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και θα 

χρησιμοποιήσουν αυτή τη συνειδητοποίηση για να εξερευνήσουν τα κοινωνικά σύνολα στα 

οποία ανήκουν. Θα δουλέψουν μαζί με άλλους μαθητές προκειμένου να καταστρώσουν και να 



αναλάβουν σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων σε σχέση με 

την ιδιότητα του πολίτη. Θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους 

με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία μέσω ατομικών 

και συλλογικών δράσεων και πώς μπορούν να αλλάξουν αυτά που θέλουν σε κοινωνικά 

σύνολα και την ευρύτερη κοινωνία. 

Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 6 εργαστήρια. 

1ο Εργαστήριο 

Σαλπάροντας για μια νέα χώρα 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι μαθητές αναμένεται να: 

 Ψάξουν για διαφορετικές λύσεις  

 Πάρουν αποφάσεις 

 Δικαιολογήσουν τις επιλογές τους 

 Αξιολογήσουν κριτικά διαφορετικές ιδέες και απόψεις με τις οποίες είτε 

συμφωνούν είτε διαφωνούν 

 Διαπραγματευτούν 

 Αποφασίσουν και να δραστηριοποιηθούν για να επηρεάσουν και άλλους. 

Πυραμίδες ιεράρχησης θέλω και αναγκών 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Ομάδα α΄              Εικόνα 2: Ομάδα β΄ 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Ομάδα γ΄ Εικόνα 4: Ομάδα δ΄ 

2ο Εργαστήριο 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι μαθητές:  

 θα ανακαλύψουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους μέσα από τις ίδιες 

τις ανάγκες για ευτυχισμένη ζωή.  

  θα νιώσουν προσωπική ευθύνη απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα  

  θα δεσμευτούν για τη διαφύλαξη και τη διεκδίκησή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                              Εικόνα 5: Ομαδική εργασία 

                                                   3ο Εργαστήριο 

                                             Κάθε ψήφος μετρά 

                   Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι μαθητές:  

 θα συμμετάσχουν ενεργά σε διαφορετικές μορφές λήψης αποφάσεων και σε 

ψηφοφορία.  

 θα συζητήσουν τι είναι δίκαιο και τι άδικο κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

κατανοώντας ότι η δικαιοσύνη είναι θεμελιώδης σε μια δημοκρατική 

κοινωνία.  

 θα κατανοήσουν τον ρόλο τους στην κοινωνία. 

4ο Εργαστήριο 

Με ποιον θα θέλατε να ζείτε; 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών 



5ο Εργαστήριο 

Πάρε θέση 

                   Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι μαθητές:  

 θα αξιολογήσουν κριτικά διαφορετικές ιδέες και απόψεις με τις οποίες είτε 

συμφωνούν είτε διαφωνούν.  

  θα διαπραγματευτούν, θα αποφασίσουν και θα δραστηριοποιηθούν για να 

επηρεάσουν και άλλους.  

 θα αξιολογήσουν κριτικά τον αντίκτυπο των δράσεών τους στην κοινωνία 

αλλά και ευρύτερα στον κόσμο. 

6ο Εργαστήριο 

Μετά από 15 χρόνια 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι μαθητές: 

 θα αναστοχαστούν όλα όσα συζήτησαν και έμαθαν στις προηγούμενες 

ενότητες.  

 θα φανταστούν τον εαυτό τους μέσα στην κοινωνία ως ενήλικες.  

 θα κατανοήσουν τον ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες. 

 

 

                               Εικόνα 7: Ενδεικτικά έργα μαθητών 


