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ΘΕΜΑ: «Σύνταξη ετήσιου σχεδίου δράσης του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου για 

την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2021-22» 

 

Στη Ρόδο και στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων του 13ου Δημοτικού Σχολείου 

Ρόδου σήμερα, Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.30 μ.μ. ο Σύλλογος 

Διδασκόντων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από γραπτή πρόσκληση του 

Διευθυντή του σχολείου, αποτελούμενος  από τους: 

1 Κωσταράς Νικόλαος  Πρόεδρος 

2 Γαμπιεράκη Γεωργία Μέλος 

3 Νερουλίδη Κων/να ‘’ 

4 Μασουράκη Καλλιόπη ‘’ 

5 Μαρνέζου Ιωάννα  ‘’ 

6 Καντιδενού Μαρία ‘’ 

7 Καλλιπολίτη Στυλιανή ‘’ 

8 Γιουρούκογλου Αναστάσιος ‘’ 

9 Σαμιωτάκης Νικόλαος ‘’ 

10 Αναγνώστου Μαρία ‘’ 

11 Χατζηγεωργίου Μιχάλης ‘’ 

12 Παπαβασιλεόυ Χριστίνα ‘’ 

13 Κουμεντή Αικατερίνη ‘’ 

14 Ψωμάς Θεόδωρος ‘’ 

15 Φαρμακίδου Ειρήνη   ‘’ 

16 Οικονόμου Αντώνιος ‘’ 

17 Κουτσαφάς Ιωάννης ‘’ 

18 Φευγαλάς Στέφανος ‘’ 

19 Καπλάνη Αντωνία ‘’ 

20 Αρβανίτη Άννα ‘’ 



21 Βαφειάδη Πατρούλα ‘’ 

22 Τζαβάρα Γεωργία ‘’ 

23 Γιαγκάνης Χρήστος ‘’ 

24 Μάγου Ειρήνη ‘’ 

25 Βασιλάκη Μαρία ‘’ 

26 Παντέλογλου Βασιλική ‘’ 

27 Στασινού Πολυξένη ‘’ 

 

για να συζητήσει το θέμα: «Σύνταξη ετήσιου σχεδίου δράσης του 13ου Δημοτικού 

Σχολείου Ρόδου για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην 

Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2021-22» 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη της απαρτίας, με παρόντα τα  19 από τα 27 μέλη, τον 

λόγο έλαβε ο πρόεδρος κ. Κωσταράς Νικόλαος ο οποίος αφού ανάλυσε τη νομοθεσία 

που διέπει το υπό συζήτηση θέμα, κάλεσε τα μέλη να λάβουν αποφάσεις σύμφωνα 

με τις παρακάτω εγκυκλίους/νόμους: 

1. Τον νόμο 4692/2020, άρθρο 1 «Αναβάθμιση σχολείου και άλλες διατάξεις» 

2. Την υπουργική απόφαση αρ.94236/ΓΔ4/2021, ΦΕΚ 3567/Β/4-8-2021 

3. Τα άρθρα 2-5 του ΦΕΚ 3791/13-8-2021 για την «εφαρμογή των εργαστηρίων 

των δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 
4. Την εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έκθεση απόψεων με γνώμονα το συμφέρον των 

μαθητών και του σχολείου. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο Σύλλογος 

Διδασκόντων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία 

Α) Την υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022 

συντάσσοντας το ετήσιο σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας ως εξής: 

Κύριος Τίτλος και Προσανατολισμός: Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα 

σχολείο δημοκρατικό, ανοικτό στην κοινωνία που να αγκαλιάζει όλους τους μαθητές, 

χωρίς να αποκλείει κανέναν από το κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης. Ένα σχολείο 

χωρίς διακρίσεις, μακριά από την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, ένα σχολείο που να 

αποδέχεται τη διαφορετικότητα και να καλλιεργεί την αλληλεγγύη, τη συνεργασία 

και την εξωστρέφεια. Επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός σύγχρονου και καινοτόμου 



σχολείου, το οποίο μέσω της μαθησιακής διαδικασίας και των καθημερινών 

πρακτικών, θα εφοδιάζει τους μαθητές με γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις ζωής, αξίες 

και οράματα. Προετοιμάζουμε τους αυριανούς ενεργούς πολίτες που θα τους 

διακρίνει η κοινωνική ευαισθησία, η αγάπη για το περιβάλλον και η αγάπη για τον 

συνάνθρωπο προκειμένου να σχεδιάσουν ένα καλύτερο μέλλον και να αποτελέσουν 

την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και εξέλιξης της κοινωνίας μας που θα 

δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη 

των παραπάνω είναι η ανάπτυξη ενός ανοιχτού διαλόγου με την κοινωνία: τη σχολική 

κοινότητα, την εκπαιδευτική κοινότητα, τους ειδικούς επιστήμονες. Με αναφορά 

στον παραπάνω προσανατολισμό θα αναπτυχθούν δράσεις και συνεργασίες μέσω 

των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων,  θα αποτιμηθούν τα σχετικά σχέδια δράσης που θα 

πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των τεσσάρων θεματικών κύκλων και στο τέλος θα 

διαχυθούν στην κοινωνία. 

Β) Η συντονιστική ομάδα του σχολείου αποτελείται από: 

1. Κωσταρά; Νικόλαος (Διευθυντής, Συντονιστής) 

2. Φαρμακίδου Ειρήνη  (Οργανωτικά Ζητήματα) 

Γ) Στο σχεδιασμό και υλοποίηση των εργαστηρίων δεξιοτήτων θα λάβουν μέρος όλοι 

οι εκπαιδευτικοί συνεργαζόμενοι προσαρμόζοντας, όμως, ο καθένας τις ανάγκες του 

σχεδίου στην τάξη του και στα ενδιαφέροντα και δεξιότητες των μαθητών. Αναλυτικά 

ανά τάξη και τμήμα οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: 

Τμήμα Α1: Γαμπιεράκη Γεωργία, ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης, Φαρμακίδου Ειρήνη ΠΕ11, 

Τζαβάρα Γεωργία ΠΕ06 

Τμήμα Α2: Παπαβασιλείου Χριστίνα, ΠΕ70 υπεύθυνος τάξης, Στασινού Πολυξένη 

ΠΕ70, Φαρμακίδου Ειρήνη ΠΕ11, Τζαβάρα Γεωργία ΠΕ06 

Τμήμα Β1:  Αναγνώστου Μαρία, ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης, Φαρμακίδου Ειρήνη ΠΕ11, 

Τζαβάρα Γεωργία ΠΕ06 

Τμήμα Β2 : Νερουλίδη Κωνσταντίνα,ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης, Τζαβάρα Γεωργία, 

Βαφειάδη Πατρούλα 

Τμήμα Β3 : Μασουράκη Καλλιόπη,ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης,Τζαβάρα Γεωργία, 

Βαφειάδη Πατρούλα 

Τμήμα Γ1: Καντιδενού Μαρία,ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης, Καπλάνη Αντωνία ΠΕ08, 

Τζαβάρα Γεωργία ΠΕ06, Αρβανίτη Άννα ΠΕ91.01, Φαρμακίδου Ειρήνη ΠΕ11 

Τμήμα Γ2: Κουμεντή Αικατερίνη,ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης 



Τμήμα Δ1: Καλλιπολίτη Στυλιανή,ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης, Καπλάνη Αντωνία ΠΕ08, 

Βαφειάδη Πατρούλα ΠΕ06, Οικονόμου Αντώνιος ΠΕ11, Κουτσαφάς Ιωάννης ΠΕ86, 

Αρβανίτη Άννα ΠΕ 91.01, Φευγαλάς Στέφανος ΠΕ79.01 

Τμήμα Δ2 : Γιουρούκογλου Αναστάσιος, ΠΕ70 υπεύθυνος τάξης,Καπλάνη Αντωνία 

ΠΕ08, Βαφειάδη Πατρούλα ΠΕ06, Οικονόμου Αντώνιος ΠΕ11, Κουτσαφάς Ιωάννης 

ΠΕ86, Αρβανίτη Άννα ΠΕ 91.01, Φευγαλάς Στέφανος ΠΕ79.01 

 

Τμήμα Ε1: Σαμιωτάκης Νικόλαος,ΠΕ70 υπεύθυνος τάξης, Κουτσαφάς  Ιωάννης ΠΕ 86 

Τμήμα Ε2 : Ψωμάς Θεόδωρος,ΠΕ70 υπεύθυνος τάξης, Κουτσαφάς  Ιωάννης ΠΕ 86 

Τμήμα ΣΤ1 : Χατζηγεωργίου Μιχαήλ,ΠΕ70 υπεύθυνος τάξης 

Τμήμα ΣΤ2 : Μαρνέζου Ιωάννα,ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης 

 

Δ) Από τους 4 θεματικές άξονες (κύκλοι) θα επιλεγούν θεματικές που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών ανά τάξη. Θα 

αναπτυχθούν συνεργασίες με το ΚΠΕ Πεταλούδων, το Παν/μιο Αιγαίου, τη ΔΙΟΔΟ, το 

ΚΕΔΑΣΥ, κ.ά., τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, το Σχολικό Συμβούλιο, την 

τοπική κοινωνία. Η διάχυση των δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου θα 

πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και θεματικών εκδηλώσεων 

στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι γονείς θα ενημερώνονται συστηματικά για την 

πορεία της υλοποίησης και θα επιδιωχθεί η εμπλοκή και συνεργασία τους, όπου αυτό 

είναι αναγκαίο και εφικτό. Η αποτίμηση του έργου θα υλοποιηθεί μέσω ατομικών 

φακέλων (portfolio) επιτευγμάτων των μαθητών που θα δημιουργηθούν ανά 

θεματικό κύκλο, όπως και μέσω φύλλων προόδου που θα διατηρεί ο εκπαιδευτικός 

στο δικό του αρχείο. 

Αναλυτικά το σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας με τη σειρά υλοποίησης των 

θεματικών αξόνων έχει ως εξής: 

Α’ Κύκλος: Ζω καλύτερα-Ευ ζην (Οκτώβριος -Νοέμβριος) 

Β’ Κύκλος: Φροντίζω το περιβάλλον (Δεκέμβριος-Ιανουάριος) 

Γ Κύκλος: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 

(Φεβρουάριος-Μάρτιος) 

Δ’ Κύκλος: Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία 

(Απρίλιος-Μάιος) 



Κάθε κύκλος θα έχει διάρκεια 7 εβδομάδων (5-7 εργαστήρια) διάρκειας 3 ωρών για 

Α και Β τάξεις, 2 ωρών για Γ και Δ τάξεις και 1 ώρας για Ε και Στ τάξεις. 

 

Ε) Ειδικότερα για την 1ο θεματικό άξονα (κύκλος) αποφασίστηκε η πραγματοποίηση 

εργαστηρίων που συνδέονται με τις παρακάτω θεματικές: 

Τμήμα Α1 και Α2: Αυτομέριμνα   

Ο δικός μας τίτλος: «Δε μαλώνω, αγκαλιά μεγάλη απλώνω» 

Τμήμα Β1, Β2 και Β3 Ψυχική και Συναισθηματική Πρόληψη:  

Ο δικός μας τίτλος: «Ψυχική Υγεία – Συναισθήματα» 

Τμήμα Γ1 : «Γνωρίζω το σώμα μου 

Ο δικός μας τίτλος : «Γερά δόντια – καλύτερη υγεία»,  

Τμήμα Γ2 :«Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 

Ο δικός μας τίτλος : «Τα δόντια μας και τα μάτια μας» 

Τμήμα Δ1 και Δ2 : Διατροφή 

Ο δικός μας τίτλος : «Διατροφή, τροφές και υγεία» 

Τμήμα Ε1 και Ε2 : Ψυχική και συναισθηματική υγεία – Πρόληψη 

Ο δικός μας τίτλος : «Εαυτός, αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση» 

Τμήμα Στ1 και Στ2: Γνωρίζω το Σώμα μου 

Ο δικός μας τίτλος : «Γνωρίζω καλύτερα το σώμα μου». 

Για τον 2ο θεματικό άξονα (κύκλο) : 

Τμήμα Α1 και Α2: «Οικολογία – Οικολογική συνείδηση» 

Ο δικός μας τίτλος : «DIRTYSTORIES-ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΕΤΑΞΩ» 

Τμήμα Β1, Β2 και Β3: «Πολιτική προστασία» 

Ο δικός μας τίτλος : «Ο φίλος μου το δάσος» 

Τμήμα Γ1 : «Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά» 

Ο δικός μας τίτλος : «Δάση και πάρκα-Το πάρκο του Ροδινιού» 

Τμήμα Γ2 : «Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά» 

Ο δικός μας τίτλος : « Ρόδος, φυτώριο πολιτισμών» 

Τμήμα Δ1 και Δ2:  «Οικολογία» 

Ο δικός μας τίτλος : «Φροντίζω και προστατεύω το δάσος» 

Τμήμα Ε1 και Ε2: «Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία 

Ο δικός μας τίτλος :¨»Πρόληψη πυρκαγιών» 

Τμήμα ΣΤ1 και ΣΤ2:«Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά» 



Ο δικός μας τίτλος : «Πολιτιστικά Μνημεία του τόπου μας» 

Για τον 3ο θεματικό άξονα (κύκλο) :  

Τμήμα Α1 και Α2 : «Ανθρώπινα Δικαιώματα» 

Ο δικός μας τίτλος : «Τα Δικαιώματα των Παιδιών» 

Τμήμα Β1, Β2 και Β3:«Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση» 

Ο δικός μας τίτλος : «Παρατηρώ – Αφηγούμαι, Αλληλοεπιδρώ» 

Τμήμα Γ1 : «Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα» 

Ο δικός μας τίτλος : «Σταματώ τις διακρίσεις – Αποδέχομαι τον «Άλλο» 

Τμήμα Γ2 : «Αλληλοσεβασμός» 

Ο δικός μας τίτλος : «Ο Άλλος νιώθει όπως Εγώ» 

Τμήμα Δ1 και Δ2:  «Ανθρώπινα Δικαιώματα» 

Ο δικός μας τίτλος : «Ίσοι ή Διαφορετικοί;» 

Τμήμα Ε1 και Ε2 : «Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση» 

Ο δικός μας τίτλος : «Από το Εγώ στο Εμείς» 

Τμήμα ΣΤ1 και ΣΤ2: «Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα» 

Ο δικός μας τίτλος : « Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη 

παρέα» 

Για τον 4ο θεματικό άξονα (κύκλο) : 

Τμήμα Α1 και Α2 :  «ΣΤΕΜ Εκπαιδευτική Ρομποτική» 

Ο δικός μας τίτλος : «Οι μικροί εξερευνητές» 

Τμήμα Β1, Β2 και Β3: «Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας – Γνωριμία με τα 

επαγγέλματα»  

Ο δικός μας τίτλος :«Οι μικροί εξερευνητές» 

Τμήμα Γ1 : « Γνωριμία με τα Επαγγέλματα». 

Ο δικός μας τίτλος :«Γνωρίζω τα Επαγγέλματα» 

Τμήμα Γ2 : « Γνωριμία με τα Επαγγέλματα». 

Ο δικός μας τίτλος : «Η πολλή δουλειά κάνει ……τον αφέντη» 

Τμήμα Δ1 και Δ2: « Γνωριμία με τα Επαγγέλματα». 

Ο δικός μας τίτλος :«Δάσκαλος, γιατρός, υδραυλικός ή κάτι άλλο;» 

Τμήμα Ε1 και Ε2 : «ΣΤΕΜ Εκπαιδευτική Ρομποτική» 

Ο δικός μας τίτλος :«Ακολουθώντας τις Χρωματιστές Διαδρομές» 

Τμήμα ΣΤ1 και ΣΤ2: «Γνωριμία με τα Επαγγέλματα». 



Ο δικός μας τίτλος : «Ποιο είναι το δικό σου επάγγελμα; Ποιο επάγγελμα θα 

διαλέξω;» 

Ο δάσκαλος του Δ2 Γιουρούκογλου Αναστάσιος, η δασκάλα του Β1 Αναγνώστου 

Μαρία και ο δάσκαλος της Μουσικής Φευγαλάς Στέφανος, διαφοροποιήθηκαν από 

την απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων και ζήτησαν να καταχωριστεί η 

παρακάτω δήλωση: 

«Σε σχέση με την υλοποίηση των εργαστηρίων δεξιοτήτων, εκτός από τη 

συνολικότερη κριτική, ξεκαθαρίζουμε ότι η οποιαδήποτε διαδικασία, στα πλαίσια 

του ωρολογίου προγράμματος, μιας και τα εργαστήρια εντάσσονται στο πρόγραμμα, 

πρέπει να είναι στην απόλυτη ευθύνη των εκπαιδευτικών, να μένει στα πλαίσια της 

τάξης, να μη συνδέεται με ζητήματα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης π.χ. 

δημοσίευση portfolio  και σχεδίων διδασκαλίας, φύλλων αξιολόγησης και όλα τα 

υπόλοιπα γραφειοκρατικά που συνοδεύουν την εφαρμογή των εργαστηρίων. Να μην 

υπάρχει καμία εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία ιδιωτικών φορέων, 

επιχειρήσεων, ΜΚΟ, κλπ. 

Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει την παιδαγωγική ευθύνη για το τμήμα και τους μαθητές 

του, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες και τις δυσκολίες της τάξης του 

ειδικά τα συσσωρευμένα προβλήματα της πανδημίας και με βάση αυτό μπορεί και 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης και των ωρών που το ΥΠΑΙΘ έχει καθορίσει 

ως εργαστήρια δεξιοτήτων». 

Το παρόν πρακτικό θα κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Νομού Δωδεκανήσου. 
  



Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό κι αφού διαβάστηκε μεγαλόφωνα 

υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
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	α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
	Α) Την υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022 συντάσσοντας το ετήσιο σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας ως εξής:
	Κύριος Τίτλος και Προσανατολισμός: Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχολείο δημοκρατικό, ανοικτό στην κοινωνία που να αγκαλιάζει όλους τους μαθητές, χωρίς να αποκλείει κανέναν από το κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης. Ένα σχολείο χωρίς διακρίσεις, ...
	Β) Η συντονιστική ομάδα του σχολείου αποτελείται από:
	Γ) Στο σχεδιασμό και υλοποίηση των εργαστηρίων δεξιοτήτων θα λάβουν μέρος όλοι οι εκπαιδευτικοί συνεργαζόμενοι προσαρμόζοντας, όμως, ο καθένας τις ανάγκες του σχεδίου στην τάξη του και στα ενδιαφέροντα και δεξιότητες των μαθητών. Αναλυτικά ανά τάξη κα...
	Τμήμα Α1: Γαμπιεράκη Γεωργία, ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης, Φαρμακίδου Ειρήνη ΠΕ11, Τζαβάρα Γεωργία ΠΕ06
	Τμήμα Α2: Παπαβασιλείου Χριστίνα, ΠΕ70 υπεύθυνος τάξης, Στασινού Πολυξένη ΠΕ70, Φαρμακίδου Ειρήνη ΠΕ11, Τζαβάρα Γεωργία ΠΕ06
	Τμήμα Β1:  Αναγνώστου Μαρία, ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης, Φαρμακίδου Ειρήνη ΠΕ11, Τζαβάρα Γεωργία ΠΕ06
	Τμήμα Β2 : Νερουλίδη Κωνσταντίνα,ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης, Τζαβάρα Γεωργία, Βαφειάδη Πατρούλα
	Τμήμα Β3 : Μασουράκη Καλλιόπη,ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης,Τζαβάρα Γεωργία, Βαφειάδη Πατρούλα
	Τμήμα Γ1: Καντιδενού Μαρία,ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης, Καπλάνη Αντωνία ΠΕ08, Τζαβάρα Γεωργία ΠΕ06, Αρβανίτη Άννα ΠΕ91.01, Φαρμακίδου Ειρήνη ΠΕ11
	Τμήμα Γ2: Κουμεντή Αικατερίνη,ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης
	Τμήμα Δ1: Καλλιπολίτη Στυλιανή,ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης, Καπλάνη Αντωνία ΠΕ08, Βαφειάδη Πατρούλα ΠΕ06, Οικονόμου Αντώνιος ΠΕ11, Κουτσαφάς Ιωάννης ΠΕ86, Αρβανίτη Άννα ΠΕ 91.01, Φευγαλάς Στέφανος ΠΕ79.01
	Τμήμα Δ2 : Γιουρούκογλου Αναστάσιος, ΠΕ70 υπεύθυνος τάξης,Καπλάνη Αντωνία ΠΕ08, Βαφειάδη Πατρούλα ΠΕ06, Οικονόμου Αντώνιος ΠΕ11, Κουτσαφάς Ιωάννης ΠΕ86, Αρβανίτη Άννα ΠΕ 91.01, Φευγαλάς Στέφανος ΠΕ79.01
	Τμήμα Ε1: Σαμιωτάκης Νικόλαος,ΠΕ70 υπεύθυνος τάξης, Κουτσαφάς  Ιωάννης ΠΕ 86
	Τμήμα Ε2 : Ψωμάς Θεόδωρος,ΠΕ70 υπεύθυνος τάξης, Κουτσαφάς  Ιωάννης ΠΕ 86
	Τμήμα ΣΤ1 : Χατζηγεωργίου Μιχαήλ,ΠΕ70 υπεύθυνος τάξης
	Τμήμα ΣΤ2 : Μαρνέζου Ιωάννα,ΠΕ70 υπεύθυνη τάξης
	Δ) Από τους 4 θεματικές άξονες (κύκλοι) θα επιλεγούν θεματικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών ανά τάξη. Θα αναπτυχθούν συνεργασίες με το ΚΠΕ Πεταλούδων, το Παν/μιο Αιγαίου, τη ΔΙΟΔΟ, το ΚΕΔΑΣΥ, κ.ά., τη Συντονίστρια Εκπα...
	Αναλυτικά το σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας με τη σειρά υλοποίησης των θεματικών αξόνων έχει ως εξής:
	Α’ Κύκλος: Ζω καλύτερα-Ευ ζην (Οκτώβριος -Νοέμβριος)
	Β’ Κύκλος: Φροντίζω το περιβάλλον (Δεκέμβριος-Ιανουάριος)
	Γ Κύκλος: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη (Φεβρουάριος-Μάρτιος)
	Δ’ Κύκλος: Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία (Απρίλιος-Μάιος)
	Κάθε κύκλος θα έχει διάρκεια 7 εβδομάδων (5-7 εργαστήρια) διάρκειας 3 ωρών για Α και Β τάξεις, 2 ωρών για Γ και Δ τάξεις και 1 ώρας για Ε και Στ τάξεις.
	Ε) Ειδικότερα για την 1ο θεματικό άξονα (κύκλος) αποφασίστηκε η πραγματοποίηση εργαστηρίων που συνδέονται με τις παρακάτω θεματικές:
	Τμήμα Α1 και Α2: Αυτομέριμνα
	Ο δικός μας τίτλος: «Δε μαλώνω, αγκαλιά μεγάλη απλώνω»
	Τμήμα Β1, Β2 και Β3 Ψυχική και Συναισθηματική Πρόληψη:
	Ο δικός μας τίτλος: «Ψυχική Υγεία – Συναισθήματα»
	Τμήμα Γ1 : «Γνωρίζω το σώμα μου
	Ο δικός μας τίτλος : «Γερά δόντια – καλύτερη υγεία»,
	Τμήμα Γ2 :«Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
	Ο δικός μας τίτλος : «Τα δόντια μας και τα μάτια μας»
	Τμήμα Δ1 και Δ2 : Διατροφή
	Ο δικός μας τίτλος : «Διατροφή, τροφές και υγεία»
	Τμήμα Ε1 και Ε2 : Ψυχική και συναισθηματική υγεία – Πρόληψη
	Ο δικός μας τίτλος : «Εαυτός, αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση»
	Τμήμα Στ1 και Στ2: Γνωρίζω το Σώμα μου
	Ο δικός μας τίτλος : «Γνωρίζω καλύτερα το σώμα μου».
	Για τον 2ο θεματικό άξονα (κύκλο) :
	Τμήμα Α1 και Α2: «Οικολογία – Οικολογική συνείδηση»
	Ο δικός μας τίτλος : «DIRTYSTORIES-ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΕΤΑΞΩ»
	Τμήμα Β1, Β2 και Β3: «Πολιτική προστασία»
	Ο δικός μας τίτλος : «Ο φίλος μου το δάσος»
	Τμήμα Γ1 : «Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά»
	Ο δικός μας τίτλος : «Δάση και πάρκα-Το πάρκο του Ροδινιού»
	Τμήμα Γ2 : «Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά»
	Ο δικός μας τίτλος : « Ρόδος, φυτώριο πολιτισμών»
	Τμήμα Δ1 και Δ2:  «Οικολογία»
	Ο δικός μας τίτλος : «Φροντίζω και προστατεύω το δάσος»
	Τμήμα Ε1 και Ε2: «Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία
	Ο δικός μας τίτλος :¨»Πρόληψη πυρκαγιών»
	Τμήμα ΣΤ1 και ΣΤ2:«Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά»
	Ο δικός μας τίτλος : «Πολιτιστικά Μνημεία του τόπου μας»
	Για τον 3ο θεματικό άξονα (κύκλο) :
	Τμήμα Α1 και Α2 : «Ανθρώπινα Δικαιώματα»
	Ο δικός μας τίτλος : «Τα Δικαιώματα των Παιδιών»
	Τμήμα Β1, Β2 και Β3:«Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση»
	Ο δικός μας τίτλος : «Παρατηρώ – Αφηγούμαι, Αλληλοεπιδρώ»
	Τμήμα Γ1 : «Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα»
	Ο δικός μας τίτλος : «Σταματώ τις διακρίσεις – Αποδέχομαι τον «Άλλο»
	Τμήμα Γ2 : «Αλληλοσεβασμός»
	Ο δικός μας τίτλος : «Ο Άλλος νιώθει όπως Εγώ»
	Τμήμα Δ1 και Δ2:  «Ανθρώπινα Δικαιώματα»
	Ο δικός μας τίτλος : «Ίσοι ή Διαφορετικοί;»
	Τμήμα Ε1 και Ε2 : «Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση»
	Ο δικός μας τίτλος : «Από το Εγώ στο Εμείς»
	Τμήμα ΣΤ1 και ΣΤ2: «Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα»
	Ο δικός μας τίτλος : « Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα»
	Για τον 4ο θεματικό άξονα (κύκλο) :
	Τμήμα Α1 και Α2 :  «ΣΤΕΜ Εκπαιδευτική Ρομποτική»
	Ο δικός μας τίτλος : «Οι μικροί εξερευνητές»
	Τμήμα Β1, Β2 και Β3: «Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας – Γνωριμία με τα επαγγέλματα»
	Ο δικός μας τίτλος :«Οι μικροί εξερευνητές»
	Τμήμα Γ1 : « Γνωριμία με τα Επαγγέλματα».
	Ο δικός μας τίτλος :«Γνωρίζω τα Επαγγέλματα»
	Τμήμα Γ2 : « Γνωριμία με τα Επαγγέλματα».
	Ο δικός μας τίτλος : «Η πολλή δουλειά κάνει ……τον αφέντη»
	Τμήμα Δ1 και Δ2: « Γνωριμία με τα Επαγγέλματα».
	Ο δικός μας τίτλος :«Δάσκαλος, γιατρός, υδραυλικός ή κάτι άλλο;»
	Τμήμα Ε1 και Ε2 : «ΣΤΕΜ Εκπαιδευτική Ρομποτική»
	Ο δικός μας τίτλος :«Ακολουθώντας τις Χρωματιστές Διαδρομές»
	Τμήμα ΣΤ1 και ΣΤ2: «Γνωριμία με τα Επαγγέλματα».
	Ο δικός μας τίτλος : «Ποιο είναι το δικό σου επάγγελμα; Ποιο επάγγελμα θα διαλέξω;»
	Ο δάσκαλος του Δ2 Γιουρούκογλου Αναστάσιος, η δασκάλα του Β1 Αναγνώστου Μαρία και ο δάσκαλος της Μουσικής Φευγαλάς Στέφανος, διαφοροποιήθηκαν από την απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων και ζήτησαν να καταχωριστεί η παρακάτω δήλωση:
	«Σε σχέση με την υλοποίηση των εργαστηρίων δεξιοτήτων, εκτός από τη συνολικότερη κριτική, ξεκαθαρίζουμε ότι η οποιαδήποτε διαδικασία, στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος, μιας και τα εργαστήρια εντάσσονται στο πρόγραμμα, πρέπει να είναι στην απόλυτ...
	Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει την παιδαγωγική ευθύνη για το τμήμα και τους μαθητές του, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες και τις δυσκολίες της τάξης του ειδικά τα συσσωρευμένα προβλήματα της πανδημίας και με βάση αυτό μπορεί και πρέπει να έχει...
	Το παρόν πρακτικό θα κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου.
	Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό κι αφού διαβάστηκε μεγαλόφωνα υπογράφεται όπως ακολουθεί:
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