
Βιάνα Έρικσσον 

Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο 
Μαρωνίου-Ψεματισμένου  

 

Διαμόρφωση Ενεργού Πολίτη  
στην Α΄Δημοτικού 



Περιγραφή δράσης 

 Υπό έμφαση στόχος για τη σχολική χρονιά.  

 Σειρά μαθημάτων στην Α΄τάξη  

   (μάθημα Αγωγής Ζωής).  

 Παρακολούθηση μαθημάτων από 
εκπαιδευτικούς του σχολείου και συζήτηση. 

 Συνέχεια  με δραστηριότητες εμπλοκής 
στην κοινότητα του σχολείου και στην 
ευρύτερη κοινότητα.  
 

 



Φιλοσοφία μαθήματος 
«Πώς διαμορφώνεται ο ενεργός πολίτης;» 



 
Αγωγή Υγείας:  

Πίνακες  Δεικτών  Επιτυχίας  ανά  Θεματική Ενότητα: 



 
Δείκτες επιτυχίας για τη θεματική ενότητα: 
4. Διαμόρφωση Ενεργού Πολίτη 
4.3 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

 Να συνεργάζονται εφαρμόζοντας τις δημοκρατικές 
αρχές και να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης 
απόφασης για θέματα που τους αφορούν, 
αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ευθύνες για την 
εύρυθμη λειτουργία της τάξης και του σχολείου 
τους. 

 Να αναφέρουν παραδείγματα συμπεριφορών που 
δείχνουν σεβασμό στο σπίτι, στην τάξη και στην 
κοινότητα. 

 Να κατανοούν ότι έχουν δικαίωμα να ζουν, να 
παίζουν και να εκπαιδεύονται σε περιβάλλον που 
τους προσφέρει ασφάλεια και ποιότητα ζωής. 



Ενδεικτικές δραστηριότητες... 

 «Κανόνες τάξης, σχολείου, κοινότητας» 

     



Πώς δείχνουμε ότι είμαστε ενεργοί 
πολίτες μέσα στην τάξη; 



Με ποιο τρόπο οι συμμαθητές μας 
δείχνουν ότι είναι ενεργοί πολίτες; 



Με ποιο τρόπο οι συμμαθητές μας 
δείχνουν ότι είναι ενεργοί πολίτες; 



Πώς γινόμαστε καλοί φίλοι 
και ενεργοί πολίτες; 



Προσπαθούμε να είμαστε πάντα ενεργοί 
πολίτες;  

Πώς γινόμαστε καλύτεροι; 



Ενδεικτικές δραστηριότητες... 

 «Ενεργός πολίτης – Μη ενεργός πολίτης» 

- Συμπεριφορά ενεργού πολίτη 

- Συμπεριφορά μη ενεργού πολίτη 

- Δεν είμαι σίγουρος/η 

 





Ενδεικτικές δραστηριότητες... 

 Διαμορφώνουμε τον ενεργό πολίτη: 

 

 
καλοσυνάτος 

ευγενικός 

καθαρός 

υπεύθυνος 

φιλόζωος 

νομοταγής 

ενήμερος 

ειλικρινής 

βοηθητικός 
περιβαλλοντιστής 



Ιδιαίτερη εμφαση στους κανόνες που 
ενισχύουν τη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη:  

 
 Λέω πάντα την αλήθεια. 

 Νοιάζομαι για τον εαυτό μου και για τον 
συνάνθρωπό μου. 

 Σέβομαι τους άλλους . 

 Είμαι υπεύθυνος για ό,τι λέω και για ό,τι κάνω. 

 Έχω το θάρρος να κάνω το σωστό και να ζητώ 
βοήθεια από τους άλλους, όταν τη χρειάζομαι. 



Ενδεικτικές δραστηριότητες... 

 Υποθετικά σενάρια... «Τι κάνεις μετά;» 

 



Υποθετικά σενάρια... «Τι κάνεις μετά;» 



Ενδεικτικές δραστηριότητες... 
 «Ο φίλος μας ... ο Ενεπόλ» 

 



Ενδεικτικές δραστηριότητες... 

 Προβολή: “If you give a little love…” 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=PT-HBl2TVtI 
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Πως προχωρούμε... 
 Ξεκινώ από εμένα! Βοηθώ την τάξη μου, το σχολείο 

μου, την κοινότητά μου, τη χώρα μου, τον κόσμο 
μας! 

 Μικρά βήματα αλλά απαραίτητα για να φέρουμε 
την αλλαγή που θέλουμε. 

 



Γινόμαστε όλοι ενεργοί πολίτες... 

 Βελτιώνουμε τον σχολικό χώρο μέσα στον οποίο ζούμε: 
καθαρίζουμε την αυλή, τοποθετούμε κάδους ανακύκλωσης 
και σκουπιδιών, δημιουργούμε λαχανόκηπο, φυτεύουμε 
λουλούδια κ.ά. 

 Δημιουργία πινακίδας στην τάξη με θέμα «Τα νέα μας»: 
πληροφορούμαστε για τα νέα των παιδιών ξεχωριστά (πχ. 
γιορτές, γενέθλια), σημαντικά γεγονότα (πχ.μέρα 
φιλαναγνωσίας στο σχολείο), δραστηριότητες της κοινότητας 
(φεστιβάλ, ημερίδες κ.ά.) αλλά και θέματα και προβλήματα 
που απασχολούν τα παιδιά της τάξης.   

 Τοποθέτηση πινακίδας στην είσοδο του σχολείου – 
Ενημέρωση παιδιών, γονιών και κατοίκων της κοινότητας για 
σημαντικά θέματα/νέα που απασχολούν τα παιδιά, την 
κοινότητα αλλά και ευρύτερα θέματα. 
 



 
Σας ευχαριστώ! 


