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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-  
 

…………………………………………………………..………………… 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022  

Σχολική μονάδα 
12/ΘΕΣΙΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΥΚΩΝ 

Αριθμός τμημάτων  11 

Αριθμός 
μαθητών/μαθητριών 
σχολικής μονάδας 

253 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
σχολικής μονάδας 

27 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
που συμμετέχουν στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων 

 

 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην  Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ  ‐  Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη

Δημιουργώ και Καινοτομώ  –  

Δημιουργική Σκέψη και 
Πρωτοβουλία 

 
     

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή ‐ 
Αυτομέριμνα, Οδική 

Ασφάλεια 

1. Οικολογία ‐ 
Παγκόσμια και τοπική 
Φυσική κληρονομιά 

1. Ανθρώπινα 
δικαιώματα 

1. STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική 

2. Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία ‐ 

Πρόληψη 

2. Κλιματική αλλαγή ‐ 
Φυσικές Καταστροφές, 
Πολιτική προστασία 

2. Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση 

2. Επιχειρηματικότητα‐ 
Αγωγή Σταδιοδρομίας‐ 

Γνωριμία με επαγγέλματα 

3. Γνωρίζω το σώμα μου 
‐ Σεξουαλική 

Διαπαιδαγώγηση 

3. Παγκόσμια και 
τοπική Πολιτιστική 

κληρονομιά 

3. Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα 

 

   

  



                                                            

 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 

 

Το όραμά μας 

Το  2ο  Δημοτικό  Σχολείο  Πεύκων  είναι  δημόσιο  σχολείο  και

κυρίαρχος  σκοπός  της  εκπαιδευτικής  κοινότητάς  μας  είναι  η

δημιουργία  ενός  σχολείου  που  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις

προσδοκίες μαθητών/τριών, γονέων και κηδεμόνων, σε συνδυασμό

με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αντιλήψεις, αλλά και 

τις  διαχρονικές  κοινωνικές  και  πολιτισμικές  αξίες.  Σκοπό  μας

παράλληλα αποτελεί και ο προσανατολισμός του σχολείου μας στη

διατήρηση και την ενίσχυση του τοπικού διαχρονικού πολιτισμικού

γίγνεσθαι. 

Μετά  από  διερεύνηση  και  βασιζόμενοι  στην  SWOT  analysis, 

εντοπίσαμε  τα  δυνατά  (Strengths)  και  αδύνατα  (Weaknesses)

σημεία  του  σχολείου  μας,  τις  ευκαιρίες  (Opportunities)και  τις

απειλές(Threats), τα προσδιορίσαμε και τα αποτυπώνουμε ως εξής:

  ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Ένδεια  υλικοτεχνικών  υποδομών  κυρίαρχα  όσο  αφορά  το 

εργαστήριο  πληροφορικής  και  τις  ηλεκτρονικές‐ψηφιακές 

συσκευές. 

    ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Η  μακρόχρονη  παρουσία  ενός  σημαντικού  αριθμού

έμπειρων εκπαιδευτικών στο σχολείο μας. 

 Η αγαστή σχέση με τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και

με την ευρύτερη σχολική κοινότητα. 

 Η  εφαρμογή  διαχρονικά  πολλαπλών  προγραμμάτων  με

προσανατολισμό  στον  πολιτισμό,  την  αγωγή  υγείας  και  την

περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

 Η εξωστρέφεια του σχολείου μας μέσω της συμμετοχής του

σε πλείστα ευρωπαϊκά προγράμματα (e‐twinning & Erasmus) 

 



                                                            

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Η  αφετηρία  του  προγράμματος  των  δεξιοτήτων  21+  και  η

συμμετοχή  μας  όπως  και  η  συμμετοχή  μας  σε  προγράμματα  του

Υπουργείου Παιδείας. 

 Η  προμήθεια  νέων  υπολογιστών  από  το  αντίστοιχο

πρόγραμμα. 

 Η συνεργασία μας με όμορα σχολεία, αλλά και με σχολικές 

μονάδες  από  όλη  την  Ελλάδα  και  την  Ευρώπη  στα  πλαίσια  των

ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

 Η εμπειρία μας από την περίοδο της πανδημίας του Covid‐19 

και  από  την  ανάδειξη  και  καλλιέργεια  των ψηφιακών  δεξιοτήτων

μαθητών/τριων, εκπαιδευτικών και γονέων για να ανταποκριθούν 

στην ανάγκη εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης.  

       ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Η  μακρόχρονη  διαδικασία  της  τηλεκπαίδευσης  και  η

εφαρμογή  της  σε  πιθανή  αύξηση  των  κρουσμάτων  covid‐19, 

δημιούργησε  και  δημιουργεί  πολλές  δυσκολίες  στην  κοινωνικο‐

συναισθηματική και ψυχική οντότητα μαθητών και μαθητριών. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στόχοι της σχολικής 
μονάδας σε σχέση με τις 
τοπικές και ενδοσχολικές 
ανάγκες 
 

Οι  πολίτες  του  21ου  αιώνα  χρειάζεται  να  έχουν  επαφή,  να

καταλαβαίνουν, να φροντίζουν, να αναπτύσσουν τον εαυτό τους για

να  μπορούν  να  επικοινωνούν,  να  καταλαβαίνουν  και  να

διαπραγματεύονται ισορροπημένα με τον άλλο (Ευ Ζην). Με αυτό 

ως βάση, προσδοκάται και επιδιώκεται μέσα από τα Εργαστήρια να 

ενδιαφέρονται,  να  αναπτύσσουν  σχέσεις  ισορροπημένες  και

αρμονικές στις κοινωνίες που συνδημιουργούν (Ενδιαφέρομαι και 

Ενεργώ) και να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία

έχοντας  ενεργητική  επαφή  με  το  απρόβλεπτο,  αμφίσημο, 

αναδυόμενο μέλλον (Δημιουργώ και Καινοτομώ) και έχοντας βαθύ 

και ουσιαστικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον και κατανόηση ότι η



                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
 
 
 
 
 

ανθρωπότητα  είναι  ένα  μικρό  και  αναπόσπαστο  κομμάτι  του

(Περιβάλλον). 

Το  Σχολείο,  καλείται  μέσω  της  μαθησιακής  διαδικασίας  των 

καθημερινών  πρακτικών  και  των  νέων  δεξιοτήτων,  να  εφοδιάζει

τους  μαθητές  με  γνώσεις,  δεξιότητες,  αξίες  και  οράματα

προκειμένου να σχεδιάσουν ένα καλύτερο μέλλον, σε ατομικό και

συλλογικό επίπεδο. 

 Να δίνει έμφαση όχι μόνο στην απόκτηση γνώσης, αλλά να

καλλιεργεί δεξιότητες μάθησης, αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη

και  ενθαρρύνοντας  τη  δημιουργικότητα  και  την  προσωπική

έκφραση των μαθητών, καθώς και τη μεταξύ τους επικοινωνία και

συνεργασία.  

 Να  καλλιεργεί  δεξιότητες  ζωής  όπως  η  αυτομέριμνα,  οι

κοινωνικές  δεξιότητες,  η  ενσυναίσθηση,  η  προσαρμοστικότητα,  η

ανθεκτικότητα,  η  υπευθυνότητα,  παρέχοντας  στους  μαθητές  τα

εφόδια  ώστε  να  χαίρονται  το  παρόν  και  να  προετοιμαστούν

κατάλληλα για το μέλλον.  

 Να δίνει έμφαση όχι μόνο στην απόκτηση γνώσης, αλλά να

καλλιεργεί δεξιότητες μάθησης, αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη

και  ενθαρρύνοντας  τη  δημιουργικότητα  και  την  προσωπική

έκφραση των μαθητών, καθώς και τη μεταξύ τους επικοινωνία και

συνεργασία. 

 Να  καλλιεργεί  δεξιότητες  ζωής  όπως  η  αυτομέριμνα,  οι 

κοινωνικές  δεξιότητες,  η  ενσυναίσθηση,  η  προσαρμοστικότητα,  η

ανθεκτικότητα,  η  υπευθυνότητα,  παρέχοντας  στους  μαθητές  τα

εφόδια  ώστε  να  χαίρονται  το  παρόν  και  να  προετοιμαστούν

κατάλληλα για το μέλλον. 

 

Οι μαθητές/τριες  αναμένεται: 

 Να  ανακαλύψουν  και  να  μάθουν  με  βιωματικό  τρόπο  τι

σημαίνει  υγιεινή  και  ισορροπημένη  διατροφή,  να  γνωρίσουν  τις



                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

διατροφικές συνήθειες των προγόνων μας αλλά και άλλων λαών, να

βελτιώσουν  τις  διατροφικές  τους  συνήθειες  και  να  αποκτήσουν

υγιεινές συνήθειες στη ζωή τους. 

 Να μάθουν μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας

να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να

επιλύουν  τις  διαφορές  τους  με  ειρηνικό  τρόπο αποφεύγοντας  τις

συγκρούσεις  με  σκοπό  την  πρόληψη  της  παιδικής  επιθετικότητας 

και του σχολικού εκφοβισμού.  

 Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε θέματα υγείας. 

 Να γνωρίσουν το σώμα τους 

 Να  αναπτύξουν  δεξιότητες  αυτομέριμνας,  προσωπικής

υγιεινής, οδικής ασφάλειας, ασφάλειας μέσα και έξω από το σπίτι και

δεξιότητες αυτοπροστασίας 

 Να αναπτύξουν την ψυχική ανθεκτικότητα και την ικανότητα

αντιμετώπισης  στρεσογόνων  καταστάσεων,  κοινωνικο‐

συναισθηματικές δεξιότητες παροχής βοήθειας με αλτρουισμό αλλά

και αναζήτησης βοήθειας και υποστήριξης σε επωφελείς στόχους. 

 Να δημιουργήσουν προσωπικές σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη 

της  ομάδας,  ως  πρότυπο  ανάπτυξης  υποστηρικτικών  κοινωνικών

σχέσεων, να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να συμμετέχουν σε

συνεργατικές ομάδες στόχου 

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις,  να εκφράζουν απόψεις και

να τεκμηριώνουν τις επιλογές τους. 

 Να  γνωρίσουν  τους  κινδύνους  του  διαδικτύου  και  πώς  να

προστατεύονται. 

 Να  ευαισθητοποιηθούν  για  ζητήματα  περιεκτικής

σεξουαλικής αγωγής ανάλογα με την ηλικία τους και να μάθουν να

προστατεύουν τον εαυτό τους και τις/τους άλλες/ους 

 Να κατανοήσουν την έννοια του συμπεριληπτικού σχολείου

όπου όλα τα μέλη του είναι ασφαλή ως προς τον σεξουαλικό τους



                                                            

 

προσανατολισμό, την ταυτότητά την έκφραση και τα χαρακτηριστικά

φύλου τους  

 Να καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη για τις υποθεματικές

του Ευ ζην και να αναγνωρίζουν ρόλους «θύτη‐θύματος» καθώς και 

τις  διαφορετικές  οπτικές  γωνίες  προσώπων,  αφηγήσεων  και

καταστάσεων. 

 Να εκφράζονται για όλα τα ανωτέρω μέσα από τις τέχνες στην

εκπαίδευση  (εικαστικά,  μουσική,  θεατρική  αγωγή)  και  να

αναστοχάζονται  δημιουργικά  και  με  την  παραγωγή  καλλιτεχνικών

δρώμενων και δραστηριοτήτων 

 

 

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Με  την  έναρξη  της  σχολικής  χρονιάς  και  την  υλοποίηση  του

Συλλόγου Διδασκόντων με στόχο  την οργάνωση, προσανατολισμό

και ανάδειξη των θεμάτων ενασχόλησης της σχολικής μονάδας στα

πλαίσια του προγράμματος των Δεξιοτήτων  21+: Ενημερώνεται η 

σχολική  κοινότητα  (Συμβούλιο  Σχολικής  Κοινότητας,  γονείς 

κηδεμόνες),  εξασφαλίζονται  τα  υλικά  που  θα  απαιτηθούν  στα 

εργαστήρια  και  αφού  υλοποιηθεί  και  ολοκληρωθεί  ο  πρώτος 

θεματικός  κύκλος  εφαρμογής  των    Εργαστηρίων  Δεξιοτήτων 

προχωρούμε  σταδιακά  και  αναστοχαστικά  στην  υλοποίηση  των 

επόμενων θεματικών κύκλων,  χωρίς η σειρά υλοποίησης  να είναι

σειριακή και δεσμευτική. 

Κατά  την  εφαρμογή  της  θεματικής  ανά  τάξη  θα  αξιοποιηθούν

διαθεματικά αντίστοιχες ενότητες διδακτικών αντικειμένων και θα

επεκταθούν ανάλογα. 

 

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

Α΄: Υποθεματική: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή‐Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια:

«Εγώ και οι συμμαθητές μου». 



                                                            

 

 
Ζω καλύτερα‐ Ευ ζην 

 
 
 
 
 
 

Β΄1  &  Β΄2: Υποθεματική:  Ψυχική  και  Συναισθηματική  Υγεία  –

Πρόληψη: «Γνωρίζω τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριές μου». 

Γ΄1  &  Γ΄2:  Υποθεματική:  Γνωρίζω  το  σώμα  μου‐Σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση: «Γνωριμία με το ανθρώπινο σώμα». 

Δ΄1  &  Δ΄2:  Υποθεματική:  ΥΓΕΙΑ:  Διατροφή‐Αυτομέριμνα,  Οδική 

Ασφάλεια: «Υγιεινή Διατροφή». 

Ε΄1:  Υποθεματική: Ψυχική  και  Συναισθηματική  Υγεία  –  Πρόληψη:

«Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο», «Ευαισθητοποίηση, πρόληψη

ψυχικών διαταραχών και ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας

στις σχολικές μονάδες».   

Ε΄2:  Υποθεματική:  Ψυχική  και  Συναισθηματική  Υγεία  –  Πρόληψη:

«Το Σπίτι των Παιδιών - Πρόληψη Επιθετικότητας και Σχολικού 

Εκφοβισμού». 

ΣΤ΄1  &  ΣΤ΄2:  Υποθεματική:  Γνωρίζω  το  σώμα  μου‐Σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση:  «Το σώμα μου ένα θαύμα που αγαπώ και 

προστατεύω». 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

Α΄:  Υποθεματική:  Οικολογία  ‐  Παγκόσμια  και  τοπική  Φυσική

κληρονομιά: «Σκέφτομαι πριν το πετάξω». 

Β΄1  &  Β΄2:  Υποθεματική: Φυσικές  Καταστροφές,  Πολιτική 

προστασία: «Προστατεύομαι από τους σεισμούς». 

Γ΄1    &  Γ΄2:  Υποθεματική: Παγκόσμια  και  τοπική  Πολιτιστική 

Κληρονομιά: «Μεσόγειος, η θάλασσα που ενώνει πολιτισμούς». 

Δ΄1 & Δ΄2: Υποθεματική: Οικολογία ‐ Παγκόσμια και τοπική Φυσική 

κληρονομιά: «Αλλάζω για το κλίμα» 

Ε΄1:  Υποθεματική: Φυσικές  Καταστροφές,  Πολιτική  προστασία:  1) 

«Το δάσος», 2) «Η φωτιά σε αφορά». 

Ε΄2:  Υποθεματική: Φυσικές  Καταστροφές,  Πολιτική  προστασία:  1) 

«Έχεις Ζήσει Σεισμό;_Έχεις Δει Ηφαίστειο;_Έχεις Ακούσει Για

Τσουνάμι;», 2) «Αναλαμβάνουμε δράσεις για το κλίμα που αλλάζει».  

ΣΤ΄1  &  ΣΤ΄2:  Υποθεματική: Παγκόσμια  και  τοπική  Πολιτιστική 
Κληρονομιά: Η Μικρασιατική Καταστροφή και ο Ξεριζωμός: Οι μνήμες
μένουν άσβεστες.



                                                            

 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

   
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ‐ Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Α΄:  Υποθεματική:  Ανθρώπινα  δικαιώματα:  «Βαδίζω  στη 

δημοκρατία». 

Β΄1 & Β΄2: Υποθεματική: Εθελοντισμός διαμεσολάβηση: «Διεθνείς 

οργανώσεις για τα παιδιά». 

Γ΄1  &  Γ΄2:  Υποθεματική:  Συμπερίληψη:  Αλληλοσεβασμός,

διαφορετικότητα: Σταματώ  τις  διακρίσεις‐Αποδέχομαι  τον «Άλλο» 

Από τις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις στην πραγματική ζωή   

Δ΄1 & Δ΄2: Υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα: «Εκπαίδευση στα 

ανθρώπινα δικαιώματα». 

Ε΄1:  Υποθεματική:  Εθελοντισμός  διαμεσολάβηση:  «Ανθρώπινα 

δικαιώματα και συμπερίληψη». 

Ε΄2:  Υποθεματική:  Εθελοντισμός  διαμεσολάβηση:  «Νοιάζομαι και 

Δρω». 

ΣΤ΄1  &  ΣΤ΄2:  Υποθεματική: Συμπερίληψη:  Αλληλοσεβασμός, 

διαφορετικότητα: «Σταματώ τις διακρίσεις‐Αποδέχομαι  τον Άλλο  . 

Από τις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις στην πραγματική ζωή». 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ‐ Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Α΄: Υποθεματική: STEM ‐ Εκπαιδευτική Ρομποτική: «Η γη γυρίζει». 

Β΄1  &  Β΄2:  Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα  ‐  Αγωγή 

Σταδιοδρομίας‐ Γνωριμία με επαγγέλματα: «Επαγγέλματα παλιά και 

σύγχρονα». 

Γ΄1  &  Γ΄2:  Υποθεματική:  Επιχειρηματικότητα  ‐  Αγωγή 

Σταδιοδρομίας‐  Γνωριμία  με  επαγγέλματα: «Δημιουργία 

Διαφήμισης (ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής & αφίσας)».  

Δ΄1  &  Δ΄2:  Υποθεματική: STEM  ‐  Εκπαιδευτική  Ρομποτική:  «Οι 

μηχανικοί του αύριο». 

Ε΄1:  Υποθεματική: STEM  ‐  Εκπαιδευτική Ρομποτική:  1)  «Heroes of

the word», 2) «Χρηματοπιστωτικός εγγραματισμός» 

Ε΄2: Υποθεματική: STEM ‐ Εκπαιδευτική Ρομποτική: 1) «Heroes of the

World»,  2) «European School Radio, Το πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο».  

ΣΤ΄1  &  ΣΤ΄2:  Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα  ‐  Αγωγή 
Σταδιοδρομίας‐  Γνωριμία  με  επαγγέλματα:  «Ελλάδα μου, η χώρα 
μου». 



                                                            

 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

 

Ειδικότερα οφέλη 

 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

 

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη
όλων των μαθητών 

Για  τη  συνολική  συμμετοχή  μαθητών  και  μαθητριών  θα  υπάρξει

συνεργασία και συμμετοχή των εκπαιδευτικών των τμημάτων ΖΕΠ &

ένταξης  και  επιπρόσθετα  στα  πλαίσια  της  διαφοροποιημένης

διδασκαλίας θα εφαρμοστούν ποικίλες διδακτικές πρακτικές για την

καλλιέργεια  του  ενδιαφέροντος  μαθητών/τριων  με  διαφορετικά 

μαθησιακά προφίλ και κίνητρα.  

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

Θα  αξιοποιηθούν  συνεργασίες  με  τους  κάτωθι  φορείς  καθώς

θεωρούμε πως θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια και ενεργοποίηση

των  επιδιωκόμενων  δεξιοτήτων  και  θα  λειτουργήσουν

υποστηρικτικά ως  την  εφαρμογή  των  αντίστοιχων  προγραμμάτων

εθελοντισμού,  ενδοσχολικής  βίας,  ασφάλειας  στο  διαδίκτυο  και

εθιστικών συμπεριφορών κ.λπ.: 

•  ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΞΙΔΑ  

•  INCLUSIVE SCHOOLS‐Συμπεριληπτική εκπαίδευση 

•  ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ  

•  ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ  

•  Το χαμόγελο του παιδιού 

•  Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

•  Συνήγορος του παιδιού 



                                                            

 

Υλοποίηση ενδοσχολικών 
δράσεων, 
επιμορφώσεων, κ.λπ. 

 

Ενημερωτικές συναντήσεις 

Ενεργή  συμμετοχή  όλων  των  μελών  και  των  εμπλεκομένων  της 

Σχολικής κοινότητας σε συνεργασία με τους ανωτέρω 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

Θα δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό ψηφιοποιημένο υλικό από τις

δράσεις και δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν. Ένα μέρος  του

υλικού αυτού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας αλλά

και  όποιο  θεωρήσουμε  αξιοποιήσιμο  θα  μπορεί  να  αποτελέσει

υλικό για μια ψηφιακή μας έκδοση, αλλά και υλικό για τη συμμετοχή

μας σε αντίστοιχους μαθητικούς διαγωνισμούς. Τέτοιο υλικό μπορεί

να  είναι:  βίντεο  εκδηλώσεων,  βίντεο  παραγωγής  μαθητών/τριών,

καλλιτεχνικά δημιουργήματα, φωτογραφίες, ερωτηματολόγια προς

γονείς  και  μαθητές,  όπως  και  τα  ανάλογα  στατιστικά  τους,

αναφορές, παρουσιάσεις ppt κ.λ.π.  

Δράσεις ενημέρωσης, 
δημοσιοποίησης και 
διάχυσης των 
αποτελεσμάτων και 
τελική παρουσίαση της 
δράσης των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων 

Οι τελικές δράσεις θα παρουσιαστούν πέρα από τις κατά περίσταση

παρουσιάσεις  μέσα  στη  σχολική  χρονιά,  μέσα  στον  Ιούνιο  με  την

ολοκλήρωση  του  Σχολικού  έτους  με  τη  συνεργασία  όλων  των 

εκπαιδευτικών.  Φιλοδοξούμε  να  απευθυνθούμε  στην  ευρύτερη

τοπική και εκπαιδευτική και πολιτιστική κοινωνία με όποιο τρόπο

θα μας επιτρέπουν οι χρονικές και υγειονομικές συγκυρίες. 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
χρησιμοποιήθηκαν εκτός 
της Πλατφόρμας των 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
του ΙΕΠ. 

Χρήση διάφορων εφαρμογών και εργαλείων 

Ιστοσελίδα παρουσίασης 

Αφίσες / Ενημερωτικά Φυλλάδια 

 

  



                                                            

 

 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ‐ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Τελική αξιολόγηση της υλοποίησης των τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων 
Κείμενο 100 λέξεων (με βάση την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό) στην μορφή λίστας για κάθε Θεματική Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα‐ Ευ ζην 

 
Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

 

 
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ‐ Κοινωνική 
Συναίσθηση και 

Ευθύνη 

 
Δημιουργώ και 
Καινοτομώ‐ 

Δημιουργική Σκέψη 
και Πρωτοβουλία 

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή ‐ 
Αυτομέριμνα, Οδική 

Ασφάλεια 

1. Οικολογία ‐ 
Παγκόσμια και τοπική 
Φυσική κληρονομιά 

1. Ανθρώπινα 
δικαιώματα 

1. STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική 

2. Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία ‐ 

Πρόληψη 

2. Κλιματική αλλαγή ‐ 
Φυσικές Καταστροφές, 
Πολιτική προστασία 

2. Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση 

2. Επιχειρηματικότητα‐ 
Αγωγή Σταδιοδρομίας‐ 

Γνωριμία με επαγγέλματα 

3. Γνωρίζω το σώμα μου 
‐ Σεξουαλική 

Διαπαιδαγώγηση 

3. Παγκόσμια και 
τοπική Πολιτιστική 

κληρονομιά 

3. Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα 

 

   

2. Οφέλη συνολικά από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 
(σε συνάφεια με την αρχική ανάλυση αναγκών) 

ως προς το σχολικό 
κλίμα γενικά 

 

ως προς τη ανάπτυξη 
της σχολικής 
κοινότητας (μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, 
γονείς) 

 

ως προς την τοπική 
κοινότητα  

 

3. Δυσκολίες – Εμπόδια κατά την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος 

Δυσκολίες και 
εμπόδια, σύντομη 

περιγραφή 
(ξεπεράστηκαν / ήταν 

ανυπέρβλητα) 

 
 

Προτάσεις  

Στη μορφή λίστας (150 λέξεις) 
● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 

 


