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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 

Σχολική μονάδα 
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου 

 

Αριθμός τμημάτων  
2 

Αριθμός 

μαθητών/μαθητριών 

σχολικής μονάδας 

16 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

σχολικής μονάδας 

4 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

που συμμετέχουν στα 

Εργαστήρια δεξιοτήτων 

2 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 

Συνεργασία όπου απαιτείται με τις εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. 

 

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 

 

«Μαθαίνοντας τη 
Θετική Πλευρά της 
Ζωής» 

«Για το δάσος 
μαθαίνω, δρω και 
προστατεύω…» 

«Ανθρώπινα 
Δικαιώματα» 

«STEAM και η Γη γυρίζει» 
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Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 

(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 
 

Το όραμά μας 

  Τα παιδιά να έρχονται με χαρά  σε ένα δημοκρατικό, σύγχρονο, 
ανθρώπινο κι αειφόρο σχολείο. Να βιώνουν θετικά συναισθήματα. Να 
αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες μέσα από βιωματικές δράσεις με 
τρόπο ευχάριστο. Να έρχονται σε επαφή με μαθησιακά αντικείμενα που 
έχουν νόημα γι’ αυτά και είναι χρήσιμα στην προσωπική τους ζωή, στις 
σχέσεις τους με τους άλλους, καθώς και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. 

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

Αναφέρουμε 
Α) τις δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 

 Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, 

Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα) 

 Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό 

περιβάλλον) (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, 

Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη, 

Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και 

συνεργασίας) 

 Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της 

δημιουργικότητας 

 Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές 

δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα, 

Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα) 

 Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (Ευχέρεια στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, Ψηφιακή πολιτειότητα, Ασφαλής πλοήγηση στο 

διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις 

τεχνολογίες, ανθεκτικότητα) 

 Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής 

ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Διαμεσολάβηση, 

Επίλυση συγκρούσεων, Πολιτειότητα) 

 Δεξιότητες της τεχνολογίας (Δεξιότητες δημιουργίας και 

διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης 

και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, 

Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων 

τεχνολογιών) 

 Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (media) (Πληροφορικός 

γραμματισμός, Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός 

γραμματισμός, Γραμματισμός στα μέσα, Ασφάλεια στο διαδίκτυο) 
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 Ρομποτική (Δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, 

Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη) 

 Στρατηγική Σκέψη ( Επίλυση προβλημάτων) 

 Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη), 

Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές) 

 Ρουτίνες σκέψεις και αναστοχασμός 

 Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές 

 Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (Επιστημονική/ υπολογιστική 

σκέψη διαμεσολάβηση) 

Β) τους στόχους που καλλιεργούνται ως προς το 
 θέμα 1ο : Οι μαθητές/μαθήτριες: 

 Να γνωρίζουν περισσότερα πράγματα ο/η ένας/μία για τον 
άλλο/άλλη.  

 Να κατανοούν τις διαφορές και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των 
διαφόρων θετικών συναισθημάτων.  

 Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με διαφορετικούς τρόπους. 

 Να προσδιορίζουν τα συναισθήματά τους, θετικά και αρνητικά, με 
δημιουργικό τρόπο.  

 Να δημιουργούν καλλιτεχνικά έργα για να εκφράσουν με 
διάφορους τρόπους, διαφορετικά συναισθήματα.  

 Να εντοπίζουν τις προσωπικές τους στάσεις που επηρεάζουν την 
ευτυχία τους και την αυτοεκτίμησή τους . 

 Να κατανοούν πώς οι εκδηλώσεις αγάπης προς τον εαυτό μας και 
τους άλλους συμβάλλουν στην αυτοεκτίμηση των ανθρώπων.  

 Να εντοπίζουν τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα τους και να 
μάθουν πως να τα χρησιμοποιούν στη ζωή. 

 θέμα 2ο : Οι μαθητές/μαθήτριες: 

 Να διασαφηνίσουν την έννοια του δάσους και του δασικού 
οικοσυστήματος και να πληροφορηθούν για τα δάση που 
υπάρχουν στην Ελλάδα . 

 Να  έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το δάσος και τη 
βιοποικιλότητά του και να εκτιμήσουν τα δασικά οικοσυστήματα . 

 Να αντιληφθούν τον προγραμματισμό και την προετοιμασία που 
απαιτείται πριν από κάθε επίσκεψη στο πεδίο και να συνδέσουν 
το δάσος με την αναψυχή τους αλλά και την ευθύνη τους για την 
προστασία του. 

 Να εξοικειωθούν με τη μελέτη του χάρτη και τον προσανατολισμό 
στο δάσος . 

 Να αναγνωρίσουν τον ρόλο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη 
διαμόρφωση και λειτουργία του περιβάλλοντος και να 
αντιληφθούν τη σημασία του δάσους ως φυσικού πόρου . 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, καταγραφής και 
ταξινόμησης δεδομένων και να αντιληφθούν την ανάγκη ατομικής 
και συλλογικής ανάληψης δράσης προς την κατεύθυνση 
αντιμετώπισης του προβλήματος της ρύπανσης . 

 Να αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα των δασών για τον άνθρωπο 
αλλά και για τον πλανήτη, να αντιληφθούν τους κινδύνους που 
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διατρέχουν τα δάση μας λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης και να 
προτείνουν λύσεις . 

 Να αναλογιστούν την προσωπική τους ευθύνη για την καλύτερη 
προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς . 

 
 θέμα 3ο : Οι μαθητές/μαθήτριες: 

 Να προβληματιστούν σχετικά με τα συναισθήματα των 
μεταναστών (ενσυναίσθηση).  

 Να κατανοήσουν και να σέβονται αυτούς που θεωρείται ότι έχουν 
διαφορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς από τα ίδια.  

 Να ανταποκρίνονται κατάλληλα, αποτελεσματικά και με σεβασμό 
κατά την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μαζί τους.  

 Να αναγνωρίσουν τη σημασία της προστασίας των μειονοτήτων 
και των δικαιωμάτων τους, πέρα από τις διαφορές σε πολιτισμικό 
επίπεδο.  

 Να αποκτήσουν ενδιαφέρον για την ευημερία των συνανθρώπων 
και τον σεβασμό της διαφορετικότητας.  

 Να εκφράσουν τη γνώμη τους και τα συναισθήματά τους μέσα 
από τις Τέχνες . 

 Να δημιουργήσουν ιστορίες με βάση τους πίνακες ζωγραφικής.  

 Να προβληματιστούν σχετικά με τα συναισθήματα των παιδιών 
προσφύγων (ενσυναίσθηση).  

 Να μπορούν να εξηγήσουν τη σημασία της έννοιας της 
δημοκρατίας, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων  

 Να αποκτήσουν ενδιαφέρον για την ευημερία των συνανθρώπων 
και τον σεβασμό της διαφορετικότητας . 

 Να προβληματιστούν σχετικά με την ευθύνη όλων να σέβονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων.  

 Να εκφράσουν τη γνώμη τους και τα συναισθήματά τους για το 
προσφυγικό ζήτημα μέσα από τον κινηματογράφο.  

 Να περιγράψουν μία κοινή δράση με τα παιδιά πρόσφυγες . 

 Να εκφραστούν μέσα από την ζωγραφική και την κατασκευή 
αφίσας σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών προσφύγων.  
 

 θέμα 4ο : Οι μαθητές/μαθήτριες: 

 Να μάθουν τους πλανήτες του Ηλιακού συστήματος.  

 Να οπτικοποιήσουν τη σκέψη τους . 

 Να εκφραστούν με δημιουργικό τρόπο.  

 Με βιωματικό τρόπο να αναπαραστήσουν την τροχιά που έχουν οι 
πλανήτες και ο Ήλιος εξασκώντας την αισθητηριακή μνήμη.  

 Να σκεφτούν, να μετρήσουν και να υπολογίσουν προκειμένου να 
δημιουργήσουν μια κατασκευή μηχανικής.  

 Να γνωρίσουν τον Ήλιο και τα χαρακτηριστικά του.  

 Να συνδέσουν τον Ήλιο με τη Μυθολογία.  

 Να εξοικειωθούν με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, τη δημιουργία και 
το διαμοιρασμό ψηφιακού υλικού.  

 Να προσεγγίσουν έννοιες κωδικοποίησης και μαθηματικών.  

 Να εξοικειωθούν με την ρομποτική και τον προγραμματισμό  

 Να γνωρίσουν την κίνηση της Γης . 
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 Να κατανοήσουν μέσα από πειραματισμό, την εναλλαγή ημέρας 
και νύχτας . 

 Να κατανοήσουν την πορεία του Ήλιου και τις σκιές στα 
αντικείμενα.  

 Να γνωρίσουν  τη Σελήνη και τα χαρακτηριστικά της.  
(Απόσταση Σελήνης -Γης μέσα από πειραματισμό  
Εικαστική απεικόνιση των φάσεων της Σελήνης)  

 Να προσεγγίσουν εικαστικά παραμύθια και να συνδέσουν τις 
δημιουργίες τους με την Τεχνολογία και  ψηφιακά εργαλεία . 

 Να δημιουργήσουν μακέτα με πλαστελίνη μέσα από 
ομαδοσυνεργατική διαδικασία.  

 
Γ) τους στόχους που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε αναφορά με το 
πρόγραμμα σπουδών  των γνωστικών αντικειμένων . 
 
Το πρόγραμμα των βιωματικών εργαστηρίων, όλων των παραπάνω  
θεμάτων είναι εναρμονισμένο με τα προγράμματα σπουδών για το 
δημοτικό (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ):  

 Ελληνικής γλώσσας  

 Μαθηματικών 

 Φυσικής 

 Γεωγραφίας 

  Ιστορίας 

 Μελέτης Περιβάλλοντος 

 Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 

 Εικαστικών  

 Θεάτρου  

 Θρησκευτικών  

 Μουσικής  

 Πληροφορικής ΤΠΕ 

 Φυσικής Αγωγής  
 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Οκτώβριος –Νοέμβριος 2021 

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

1o Εργαστήριο: Ας γνωριστούμε καλύτερα! Αναγνωρίζω και εκφράζω τα 
συναισθήματά μου!(Έκφραση και αναγνώριση συναισθημάτων μέσα από 
συζήτηση, βίντεο, φωτογραφίες και ζωγραφική, κρυπτόλεξο 
συναισθημάτων) 
2o Εργαστήριο: Τέχνες και Συναισθήματα!(Επαφή με πίνακες 
ζωγραφικής, ποίηση και μουσική που εκφράζει συναισθήματα) 
3o Εργαστήριο: Η Καλοσύνη ! (Αφήγηση καλών πράξεων των ίδιων ή 
άλλων-Ανθολόγιο συναισθηματικών εκφράσεων) 
4o Εργαστήριο: Μαθαίνοντας για την Αγάπη! ( Λέξεις ,εκφράσεις 
αγάπης, αγαπημένα πρόσωπα ,παιχνίδι με κάρτες) 
 5o Εργαστήριο: Τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα μου!( Εντοπισμός 
των δυνατών στοιχείων του χαρακτήρα και τρόποι καλλιέργειας. Η 

ιστορία του αλυσοδεμένου ελέφαντα! Παρουσίαση των δυνατών στοιχείων 

μέσα από τις τέχνες). 
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6o Εργαστήριο :Φύση + Σωματική άσκηση=Θετική Υγεία! ( Η σημασία 
της φυσικής δραστηριότητας-συνεργασία με εκπαιδευτικό Φυσικής 
Αγωγής. Κολάζ με τα αγαπημένα μέρη φυσικής δραστηριότητας των 
παιδιών) 
7o Εργαστήριο: Αξιολόγηση. Αναστοχασμός. Βελτιώνομαι και 
προχωρώ! 
(Πινακοθήκη συναισθημάτων-Φύλλο Αυτοαξιολόγησης- Συζήτηση) 

 Δεκέμβριος 2021 - Ιανουάριος 2022 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

1o Εργαστήριο :Γνωριμία με την ομάδα και το δάσος.(Δημιουργία 
ομάδων, προβολή βίντεο και συμπλήρωση σχετικού  ερωτηματολογίου 
,γνωριμία με εθνικούς δρυμούς και άλλα δάση της Ελλάδας). 
2o Εργαστήριο: Ποιος άλλος μένει εδώ; (Ανάγνωση του παραμυθιού και 
δραματοποίηση). 
3o Εργαστήριο: Φύγαμε για το δάσος. (Ιδεοθύελλα ,Εννοιολογικός 
χάρτης, εντοπισμός του δάσους επίσκεψης, κώδικας συμπεριφοράς στο 
δάσος, χρήση πυξίδας) 
4o Εργαστήριο: Μελετώ και δρω στο δάσος (Φωτογραφίες, Καταγραφή 
σημειώσεων, συλλογή απορριμμάτων, παιχνίδι: SOS- Χάθηκε ο 
προσανατολισμός, παιχνίδι: παίζοντας με τις αισθήσεις). 
5o Εργαστήριο: Από το δάσος στο σχολείο (Παρουσίαση από τις ομάδες 
του υλικού που συγκεντρώθηκε) 
6o Εργαστήριο: Ο πλανήτης χάνει το οξυγόνο του: Αμαζόνιος 
 ( Εντοπισμός του Αμαζονίου στους χάρτες Google, παρακολούθηση βίντεο 
και σχετικό ερωτηματολόγιο, αφίσα  από το εκπαιδευτικό υλικό του 

WWF Eλλάς «Η φωτιά σε αφορά», συζήτηση για τις αιτίες των 

εμπρησμών συνέπειες για την κλιματική αλλαγή) 
7o Εργαστήριο: Για το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ. (Φύλλο 
Αυτοαξιολόγησης- Συζήτηση) 

 Φεβρουάριος-Μάρτιος 2022 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

1o Εργαστήριο: Μετανάστευση και ανθρώπινα δικαιώματα (Δημιουργία 
εννοιολογικού χάρτη-συζήτηση, συνέντευξη από συγγενείς Ελλήνων 
μεταναστών) 
2o Εργαστήριο: Ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τις Τέχνες (Τα παιδιά 

παρατηρούν πίνακες ζωγραφικής με θέμα τη μετανάστευση) 
3o Εργαστήριο: Τα δικαιώματα των παιδιών- προσφύγων 
(Παρακολούθηση ταινίας με θέμα το καταφύγιο) 
4ο Εργαστήριο: Δικαιώματα και διαφορετικότητα (Επαφή και συζήτηση 
με εκπροσώπους του Συλλόγου ατόμων με αναπηρία) 
5ο Εργαστήριο: Δημοκρατία, ελευθερία, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
(Συζήτηση με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης) 
6ο Εργαστήριο: Μια ψηφιακή αφίσα …δικαιωμάτων (Δημιουργία 
ψηφιακής αφίσας)  

 Απρίλιος - Μάιος 2022 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 

1ο Εργαστήριο: Γνωριζόμαστε από κάπου; Το παιχνίδι με τις ερωτήσεις 
(Διερεύνηση πρότερων γνώσεων των παιδιών, προβολή βίντεο, ψηφιακό 
παζλ με πλανήτες). 
2ο Εργαστήριο: Ας δούμε τους πλανήτες από κοντά.... (ψηφιακή 
εφαρμογή Artificial Intelligence της NASA ,κυκλική τροχιά με μπαλόνια, 
κατασκευή πυραύλου με απλά υλικά παρακολουθώντας βίντεο της NASA). 
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Δημιουργώ και 
Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

3ο Εργαστήριο: Ο Ήλιος μας, η πηγή της ζωής μας....(Παρακολούθηση 
βίντεο προσομοίωσης με τον ήλιο, ζωγραφική με ψηφιακά εργαλεία του 
μύθου του Φαέθωνα και χωρισμός του μύθου σε κομμάτια ώστε να μπουν 
στη σωστή σειρά). 
4ο Εργαστήριο: Ήλιε, Γη, Σελήνη. Μέρα ή Νύχτα;(Προσομοίωση της 
κίνησης της γης γύρω από τον άξονά της, πείραμα με φακό ,παιχνίδι με τις 
σκιές). 
5ο Εργαστήριο: Όμορφες κόρες του Χρόνου...(Πλανητάριο με την κίνηση 
της γης γύρω από τον ήλιο, Δημιουργία μακέτας με το ηλιακό σύστημα με 
πλαστελίνη, χαρτόνι, ξυλάκια και μαρκαδόρους ). 
6ο Εργαστήριο: Ταξίδι στη Σελήνη...(Σεληνιακό τοπίο με απλά υλικά, 
προσομοίωση της σελήνης, ταξίδι στη σελήνη με ένα φανταστικό 
πύραυλο, δημιουργία μοντέλου ηλεκτροκίνητου ηλιακού συστήματος). 
7ο Εργαστήριο: Τι γνωρίζαμε; Τι γνωρίζουμε; 
(Φύλλα εργασίας- φύλλο αυτοαξιολόγησης).  

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

 Το γεγονός ότι τα παιδιά του σχολείου θα ενεργοποιηθούν σε ομάδες με 
κοινούς στόχους και θα συμμετέχουν σε κοινά εργαστήρια 
προσαρμοσμένα στο επίπεδο της κάθε τάξης θα ενθαρρύνει τη 
ενδοσχολική συνεργασία , την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με 
όφελος προς το σχολικό κλίμα. 

Ειδικότερα οφέλη 

  Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης μέσα από τα παραπάνω εργαστήρια θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητριών/μαθητών, 
θα καλλιεργήσει στάσεις και συμπεριφορές θετικές για την ψυχική και 
συναισθηματική τους υγεία, την αγάπη για τον συνάνθρωπο, την 
ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον 
τους  για  τη βιωματική μάθηση. Οι μαθητές/-τριες δημιουργούν ένα 
σύνολο γνώσεων μέσα από την αλληλεπίδραση με το υλικό περιβάλλον, 
τον/την εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές τους σε συγκεκριμένες 
επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών 
δραστηριοτήτων. Επίσης οι νέες τεχνολογίες παρέχουν πολλαπλές 
αναπαραστάσεις εννοιών και σχέσεων, ενθαρρύνουν την προσωπική 
έκφραση των μαθητών, υποστηρίζουν την προσωπική τους εμπλοκή και 
την οικοδόμηση της γνώσης από τους ίδιους. 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων θα συμβάλλουν στη δημιουργία και εδραίωση 
ενός σύγχρονου, δημοκρατικού, χαρούμενου, ανθρώπινου και αειφόρου 
σχολείου. Ενός σχολείου το οποίο  μέσα από σύγχρονες  μεθόδους και 
αρμονική συνεργασία μεταξύ γονιών-σχολείου θα στοχεύει στην 
ολόπλευρη  ανάπτυξη του κάθε παιδιού, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην 
απόκτηση της γνώσης, αλλά και στη συναισθηματική και ψυχοκινητική του 
ολοκλήρωση. 

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

  Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης μέσα από τα παραπάνω εργαστήρια θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητριών/μαθητών, 
θα καλλιεργήσει στάσεις και συμπεριφορές θετικές για την ψυχική και 
συναισθηματική τους υγεία, την αγάπη για τον συνάνθρωπο, την 
ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον 
τους  για  τη βιωματική μάθηση. Τα παιδιά αποτελούν ενεργό κομμάτι της 
τοπικής κοινωνίας, λειτουργούν πολλαπλασιαστικά με το παράδειγμά 
τους, κινητοποιούν τους μεγαλύτερους (γονείς , παππούδες ,γιαγιάδες…).  
Επιπλέον η συνεργασία του σχολείου με τοπικούς φορείς, η εμπλοκή των 
γονέων/κηδεμόνων στις δράσεις του Σχολείου και η παρουσίαση και 
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διάχυση των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων θα συμβάλουν ,ώστε οι 
δράσεις να έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

Στόχος μας είναι η συμμετοχή και ένταξη όλων των μαθητριών/μαθητών 
στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Ο περιορισμένος αριθμός 
μαθητών/μαθητριών, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία  με ομάδες 
ισοδύναμες ως προς τις γνώσεις και τις ικανότητες, αλλά με συνδυασμό 
μαθητών-μαθητριών διαφορετικού επιπέδου και  φύλου σε κάθε ομάδα, 
το εξατομικευμένο υλικό με βάση το επίπεδο ή τα ενδιαφέροντα των 
παιδιών αποτελούν ενδεικτικές προσαρμογές που θα συμβάλλουν στην 
επίτευξη του στόχου. 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

Θέμα 1ο:  
Επίσκεψη  ψυχολόγου στο σχολείο μας. 
Θέμα 2ο 
Συνεργασία με το ΚΠΕ Ομηρούπολης. 
Επίσκεψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Συνεργασία με την εθελοντική ομάδα του χωριού και τους κατοίκους για 
δεντροφύτευση. 
Θέμα 3ο 
Επαφή με δοκιμασμένα προγράμματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα: 

 Νοιάζομαι και Δρώ-εθελοντισμός-αλληλεγγύη-ενεργός πολίτης 
               https://noiazomaikaidrw.gr/  

 Παιδεία για την Αξιοπρέπεια και την Δημοκρατία,  
               https://www.living-democracy.gr/ 

 Κι αν ήσουν εσύ; 

 https://theatroedu.gr/ 
Θέμα 4ο 
Επαφή με ιστοσελίδες που σχετίζονται με το πρόγραμμα STEAM H 
Γη γυρίζει: 

 Πύλη Scientix : http://www.scientix.eu/home  

 ESA Teacher's Corner : 
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/  

 Τα ταξίδια της NASA (Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και 
Διαστήματος):  

 https://www.nasa.gov/stem  

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

Εργαλεία από τις πλατφόρμες eclass (αντιστοίχιση, ερωτηματολόγιο) και 
webex (polling), mindomo(εννοιολογικοί χάρτες), canva(αφίσα) 
 
Εκπαιδευτικό υλικό από Φωτόδεντρο, Αίσωπο, Προσβάσιμο και Εξερευνώ 
ιστορίες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

 

 

 

 

https://noiazomaikaidrw.gr/
https://www.living-democracy.gr/
https://theatroedu.gr/
http://www.scientix.eu/home
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/
https://www.nasa.gov/stem
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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) 
● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 
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