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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ 

ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΥΟΛΗΚΖ 

ΜΟΝΑΓΑ-  
 

…………………………………………………………..………………… 

 

ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2021-22 

ρνιηθή κνλάδα 
13o 2/ζ Νεπηαγσγείν Ρεζύκλνπ 

Αξηζκόο ηκεκάησλ 
2 ηκήκαηα ππνρξεσηηθνύ πξνγξάκκαηνο, 1 ηκήκα 

πξναηξεηηθνύ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο 

Αξηζκόο καζεηώλ/καζεηξηώλ 

ζρνιηθήο κνλάδαο 

35 

Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ 

ζρνιηθήο κνλάδαο 

3 

Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηα Δξγαζηήξηα 

δεμηνηήησλ 

3 

 

Εσ θαιύηεξα – Δπ Εελ Δλδηαθέξνκαη θαη 

Δλεξγώ-Κνηλσληθή 

πλαίζζεζε θαη 

Δπζύλε 

Φξνληίδσ ην 

Πεξηβάιινλ  
Γεκηνπξγώ θαη 

Καηλνηνκώ–Γεκηνπξγηθή 

θέςε θαη Πξσηνβνπιία 

    

1. ΥΓΕΙΑ: Διαηροθή - 

Ασηομέριμνα, Οδική 

Αζθάλεια 

1. Ανθρώπινα 

δικαιώμαηα 
1. Οικολογία - 

Παγκόζμια και ηοπική 

Φσζική κληρονομιά  

1. STEM/ Εκπαιδεσηική 

Ρομποηική 
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Βαζηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ εηήζηνπ ρεδίνπ Γξάζεο (Πιενλεθηήκαηα-

κεηνλεθηήκαηα) 
 

Σν όξακά καο 

Σν βαζηθφ φξακα ηεο ρνιηθήο καο Μνλάδαο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα 

κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ δηαηξέρεη ην ζχλνιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

απηνχ πξνγξάκκαηνο. Όξακά καο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ραξνχκελνπ, 

δεκνθξαηηθνχ ζρνιείνπ, αλνηρηνχ ζηελ θνηλσλία, ζην νπνίν φια ηα κέιε 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο ζα 

ζπλεξγάδνληαη  κε δήιν , ειεπζεξία θαη δεκηνπξγηθφηεηα, κέζα ζε έλα 

θιίκα αιιειεπίδξαζεο θαη δεκνθξαηηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

επηδεηνχκε ηα παηδηά λα εκπιαθνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ελεξγεηηθήο –

βησκαηηθήο κάζεζεο πνπ λα έρνπλ λφεκα γηα απηά θαη αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Να αλαπηχμνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα θαη αμίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε 

κίαο δεκνθξαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο κε θξηηηθή ζθέςε, πνιίηε ηεο 

Δπξψπεο θαη ηνπ Κφζκνπ. Δξγαιεία καο είλαη νη ζχγρξνλεο θαη 

θαηλνηφκεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ν θαιφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε 

αξκνληθή ζπλεξγαζία πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ νιφπιεπξε ελ επεμία 

αλάπηπμε ηνπ θάζε παηδηνχ, ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαηάθηεζε 

θαίξησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, δεμηνηήησλ δσήο, ήπησλ δεμηνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθνχ εγγξακκαηηζκνχ. 

Μεηά απφ δηεξεχλεζε θαη βαζηδφκελνη ζηελ SWOT analysis, 

εληνπίζακε ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ζρνιείνπ καο 

(εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ), ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο (εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ), ηα πξνζδηνξίζακε θαη ηα απνηππψλνπκε σο εμήο: 

ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα ζπλδξάκνπλ 

νπζηαζηηθά ζηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ 

άιισλ  

α. ε πξφηεξε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

(Erasmus θαη e-twinning) θαζψο θαη ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζην 

πιαίζην ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Stem, εθπαηδεπηηθή ξνκπνηηθή 

θαη πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε),  

β. ε ζπλνιηθή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ,  

γ. ε δηάζεζε γφληκεο θαη νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο   

δ. ε πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ησλ νπνίσλ ε πξνζπκία θαη 

φξεμε γηα ζπκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ζε φιν ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ 

είλαη δεδνκέλε, 

ε. θαιή ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο,  

ζη. ε πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηε πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ 

θαη κε ηνλ Τπεχζπλν πξνγξακκάησλ ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηεο 

πεξηνρήο καο,  

δ. ε επαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη  

ε. ε χπαξμε ελεξγνχο ηζηνζειίδαο θαη blog ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ 

επθνιφηεξε θαη άκεζε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ. 
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Αλαθνξηθά κε ηα κεηνλεθηήκαηα: 

α. νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο,  

β. ε καθξνρξφληα δηδαζθαιία ησλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Σ.Π.Δ 

Παλεπηζηήκηνπ Κξήηεο ζηα πιαίζηα ησλ Γηδαθηηθψλ Αζθήζεσλ ηνπο,  

γ. ε δπζθνιία κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ γηα επηζθέςεηο θαζψο δελ 

είλαη εχθνια δηαζέζηκν θαη δσξεάλ θάπνην ιεσθνξείν,  

δ. ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο πηζαλψλ λα είλαη πνιιά ηα 4 εξγαζηήξηα 

δεμηνηήησλ φπσο θαη πξνεπηινγή ησλ ζεκαηηθψλ λα κελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. 

Δπθαηξίεο: 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξίσλ Γεμηνηήησλ απνηειεί 

κηα επθαηξία θαη ηαπηφρξνλα κηα πξφθιεζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηνπο παγθφζκηνπο Γείθηεο Αεηθφξνπ  

Αλάπηπμεο θαη εηζάγνπλ λέεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη εκπεηξίεο. 

Δπηπξφζζεηα, πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία  γηα βησκαηηθή θαη ελεξγεηηθή 

δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ  

Απεηιέο: 

Η επηζθαιήο θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ ηνπ COVID-19. 

ηόρνη ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ηνπηθέο θαη ελδνζρνιηθέο 

αλάγθεο 

Αλαθέξνπκε 

Α)ηηο δεμηόηεηεο πνπ πξόθεηηαη λα θαιιηεξγεζνύλ 

Γεμηόηεηεο 21νπ αηώλα (4cs) 

• Γεμηφηεηεο κάζεζεο 21νπ αηψλα (4cs) (Κξηηηθή ζθέςε, 

Δπηθνηλσλία, πλεξγαζία, Γεκηνπξγηθφηεηα) 

• Φεθηαθή κάζεζε 21νπ αηψλα (4cs ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ 

πλδπαζηηθέο δεμηφηεηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο, Φεθηαθή δεκηνπξγηθφηεηα 

• Παξαγσγηθή κάζεζε κέζσ ησλ ηερλψλ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

Γεμηόηεηεο Εσήο 

• Γεμηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο δσήο (Απηνκέξηκλα, Κνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, Δλζπλαίζζεζε θαη επαηζζεζία, Πνιηηεηφηεηα, 

Πξνζαξκνζηηθφηεηα, Αλζεθηηθφηεηα, Τπεπζπλφηεηα). 

• Γεμηφηεηεο ηεο ςεθηαθήο ηζαγέλεηαο (Αζθαιήο πινήγεζε ζην 

δηαδίθηπν, Πξνζηαζία απφ εμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηηο 

ηερλνινγίεο, αλζεθηηθφηεηα) 

• Γεμηφηεηεο δηακεζνιάβεζεο θαη θνηλσληθήο 

ελζπλαίζζεζεο (Δλζπλαίζζεζε θαη επαηζζεζία, Γηακεζνιάβεζε, 

Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ 

Γεμηόηεηεο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο κεραληθήο θαη ηεο επηζηήκεο 

• Γεμηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο (Γεμηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη 

δηακνηξαζκνχ ςεθηαθψλ δεκηνπξγεκάησλ, Γεμηφηεηεο θαη 

παξαγσγήο πεξηερνκέλνπ ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα, 

Γεμηφηεηεο δηεπηζηεκνληθήο θαη δηαζεκαηηθήο ρξήζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ) 

• Γεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ Μέζσλ (media) ( Φεθηαθφο 

γξακκαηηζκφο,  

• Ρνκπνηηθή (Γεμηφηεηεο κνληειηζκνχ θαη πξνζνκνίσζεο, 

Δπηζηεκνληθή/ ππνινγηζηηθή ζθέςε) 
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Γεμηόηεηεο ηνπ λνπ 

• ηξαηεγηθή θέςε (Οξγαλσζηαθή ζθέςε, Μειέηε πεξηπηψζεσλ 

θαη Δπίιπζε πξνβιεκάησλ) 

• Πιάγηα ζθέςε (Γεκηνπξγηθή, παξαγσγηθή, νιηζηηθή ζθέςε), 

• Ρνπηίλεο ζθέςεηο θαη αλαζηνραζκφο 

• Καηαζθεπέο, παηρλίδηα, εθαξκνγέο 

 

Β)ηνπο ζηόρνπο πνπ θαιιηεξγνύληαη σο πξνο ην ζέκα 

1. Εσ θαιύηεξα – Δπ Εελ (ΤΓΔΙΑ: Γηαηξνθή - Απηνκέξηκλα,: «Σξψσ 

ζσζηά, κεγαιψλσ φκνξθα») 

• Σα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ηα κέξε ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κε έκθαζε ζην πεπηηθφ ζχζηεκα. 

• Σα παηδηά καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηξνθέο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θαζεκεξηλφ ηνπο δηαηηνιφγην. 

•  Αλαγλσξίδνπλ ηηο ηξνθέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

δηαηηνιφγην ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. 

• Αλαπηχζζνπλ δηαηξνθηθέο γλψζεηο θαη ελζαξξχλνληαη λα 

απνθηήζνπλ ζπλήζεηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. 

• πλδένπλ ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο γλψζεηο κε ηηο θαζεκεξηλέο 

εκπεηξίεο θαη βηψκαηα. 

• Γηαπηζηψλνπλ ηε ζχλδεζε ηεο δηαηξνθήο κε ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ 

2. Δλδηαθέξνκαη θαη Δλεξγώ- Κνηλσληθή πλαίζζεζε θαη 

Δπζύλε(Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα : «Σα δηθαηψκαηά καο» ) 

• Να επαηζζεηνπνηεζνχλ σο πξνο ηελ αμία ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ  δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ,  κέζσ 

επεηεηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, κε ηε βνήζεηα ησλ ηερλψλ. 

• Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο θαη λα εληνπίδνπλ 

ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη λα ηηο 

ζέβνληαη/πκπεξίιεςε.  

• λα αλαπηχμνπλ ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ θαη ηε ζπλείδεζε ηνπ 

ελεξγνχ πνιίηε-καζεηή. 

3. Φξνληίδσ ην Πεξηβάιινλ (Οηθνινγία - Παγθφζκηα θαη ηνπηθή Φπζηθή 

θιεξνλνκηά : «Γίλνκαη ληεληέθηηβ, εμεξεπλψ, ηε θχζε γχξσ κνπ ςάρλσ λα 

βξσ») 
• Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο ζπλείδεζε κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ βαζηζκέλσλ ζηα βηψκαηα ηνπο, πρ εμεξεχλεζε θπζηθψλ 

ηνπίσλ 

• Να αλαπηχμνπλ ηνλ πεξηβαιινληηθφ ηνπο γξακκαηηζκφ. 

• Να επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα εμαζθεζνχλ ζε δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε 

ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ηα 

αθνξνχλ. 

• Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζηελ αμία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

4. Γεκηνπξγώ θαη Καηλνηνκώ- Γεκηνπξγηθή θέςε θαη Πξσηνβνπιία 

(STEM/ Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή : Σν Ηιηαθφ ζχζηεκα) 

• Σα παηδηά λα θαιιηεξγήζνπλ επηζηεκνληθφ ηνπο εγγξακαηηζκφ 

• Να εμαζθεζνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλαθάιπςεο θαη εμεξεχλεζεο 
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κε αθνξκή ην ειηαθφ ζχζηεκα. 

• Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ ινγηθνκαζεκαηηθή ηνπο ζθέςε. 

• Να θαηαλννχλ ηελ αμία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο απφ θνηλνχ 

αλαθάιπςεο 

 

Γ) ηνπο ζηόρνπο πνπ επηπξνζζέησο ζέηνπκε ή ζε αλαθνξά κε ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ (πξναηξεηηθά) 

ΓΔΠΠ – Παηδί θαη γιώζζα: 

- Να δηεγνχληαη/αθεγνχληαη 

- Να πεξηγξάθνπλ 

- Να εμεγνχλ 

- Να ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο 

- Να βειηηψλνπλ θαη λα εκπινπηίδνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν 

- Να απνθηήζνπλ θσλνινγηθή επίγλσζε 

- Να αλαγλσξίδνπλ νηθείεο ιέμεηο ζην πεξηβάιινλ 

ΓΔΠΠ- Παηδί θαη καζεκαηηθά: 

- Να νηθνδνκνχλ ζηαδηαθά ηελ έλλνηα ησλ αξηζκψλ 

- Να «εξκελεχνπλ» γεληθά ζηνηρεία ηνπ θφζκνπ πνπ ηα πεξηβάιιεη 

κέζα απφ δηαδηθαζίεο παξαηήξεζεο θαη πεξηγξαθήο, ζχγθξηζεο, 

ηαμηλφκεζεο, αληηζηνίρηζεο, ζεηξνζέηεζεο θαη ζπκβνιηθήο 

αλαπαξάζηαζεο 

- Να θαηαλννχλ απιέο ρσξνρξνληθέο ζρέζεηο θαη λα πξνζεγγίδνπλ 

ζηαδηαθά ηελ έλλνηα ηεο κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ 

- Να αληηιακβάλνληαη θαη λα αλαπαξάγνπλ δεδνκέλα κνηίβα 

- Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα νλνκάδνπλ απιά ζηεξεά θαη επζχγξακκα 

ζρήκαηα 

- Να εκπινπηίδνπλ ηε γιψζζα θαη κε ιέμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

καζεκαηηθά, λα επηθνηλσλνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία 

ΓΔΠΠ – Παηδί θαη πεξηβάιινλ – αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη 

αιιειεπίδξαζε 

- Να αλαπηχμνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο 

- Να αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο 

- Να θαηαλννχλ ηελ αμία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο απφ θνηλνχ 

αλαθάιπςεο 

- Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο θαη λα εληνπίδνπλ 

ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη λα ηηο 

ζέβνληαη 

- Να αλαπηχμνπλ ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη αδειθνζχλεο γηα φια 

ηα πιάζκαηα ηεο γεο 

- Να «δηαβάδνπλ απιά ζχκβνια, ζρεδηαγξάκκαηα θαη ράξηεο 

- Να αλαπηχμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, πξνβιήκαηα 

θαη δηιήκκαηα αλζξψπσλ δηαθνξεηηθψλ επνρψλ 

- Να αμηνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία 

- Να εμνηθεηψλνληαη κε βαζηθέο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο 

ΓΔΠΠ – Παηδί θαη πεξηβάιινλ – θπζηθό πεξηβάιινλ θαη 

αιιειεπίδξαζε  

- Να δηεξεπλνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ 
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- Να βηψλνπλ θαη λα εμεξεπλνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θπζηθνχ θαη ηερληθνχ θφζκνπ 

- Να αξρίζνπλ λα θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο παξαηήξεζεο, ησλ 

πεηξακάησλ θαη ηεο πεξηγξαθήο γηα ηε κειέηε πιηθψλ θαη 

θαηλνκέλσλ 

- Να αλαθαιχπηνπλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γχξσ απφ ηε δνκή θαη 

ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ 

- Να αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα νξηζκέλσλ εξγαιείσλ θαη 

νξγάλσλ γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε 

ρξήζε ηνπο 

- Να δηεξεπλνχλ ην ρψξν θαη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε ζρέζε κε 

ζηαζεξά ζεκεία αλαθνξάο 

- Να απεηθνλίδνπλ κε απιά κέζα ζηνλ ρψξν θαη λα θαηαγξάθνπλ 

κεηαθηλήζεηο θαη δηαδξνκέο 

- Να «πεηξακαηίδνληαη» κε δηάθνξα πιηθά θαη ρξψκαηα, λα 

καζαίλνπλ ή λα επηλννχλ δηάθνξεο ηερληθέο θαη λα ηηο εθαξκφδνπλ 

γηα λα ζρεδηάδνπλ θαη λα δσγξαθίδνπλ, λα θάλνπλ 

κηθξνθαηαζθεπέο θαη λα επηθνηλσλνχλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

κελχκαηά ηνπο 

- Να πιάζνπλ θαη λα κνξθνπνηνχλ  

ΓΔΠΠ –Παηδί, δεκηνπξγία θαη έθθξαζε – δξαζηεξηόηεηεο Φπζηθήο 

Αγσγήο 

- Να αλαπηχζζνπλ ηε ζσκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη λα 

πξνάγνπλ ηελ πγεία ηνπο 

- Να αλαπηχζζνπλ ζηαδηαθά ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ζπλεξγαζία θαη 

αιιειναπνδνρή θαη ππνζηήξημε 

ΓΔΠΠ – Παηδί, δεκηνπξγία θαη έθθξαζε – δξαζηεξηόηεηεο 

Μνπζηθήο 

- Να αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα εθηεινχλ, ηξαγνπδψληαο θαη παίδνληαο 

δηάθνξα κνπζηθά φξγαλα 

- Να αλαπαξάγνπλ κνπζηθά αθνχζκαηα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

ΓΔΠΠ – Παηδί θαη Πιεξνθνξηθή 

- Να ηαπηίδνπλ ηνλ ππνινγηζηή κε κηα κεραλή πνπ βνεζάεη ηνλ 

άλζξσπν ζηελ εξγαζία ηνπ θαη πνπ κπνξεί λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη 

γηα παηρλίδη θαη δηαζθέδαζε 

- Να απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ 

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ  ΑΝΑ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

 Περιγράθοσμε αδρά ηις αποθάζεις ηοσ ζσλλόγοσ διδαζκόνηων 

σο πξνο ηε  Θεκαηηθή 

Δλόηεηα 

 

Απφ ηελ ππνελφηεηα 1. ΤΓΔΙΑ: Γηαηξνθή - Απηνκέξηκλα, ζα 

πινπνηήζνπκε ην πξφγξακκα κε  γεληθφ ηίηιν: «Σξώσ ζσζηά, κεγαιώλσ 

όκνξθα» 

 

Φξνληίδσ ηνλ εαπηφ κνπ – δηαηξνθή – Μεζνγεηαθή δηαηξνθή κε 7 πεξίπνπ 

εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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Εσ θαιύηεξα- Δπ δελ Με αθνξκή ηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ην ζψκα ηνπο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ηα παηδηά ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ αμία ηεο 

δηαηξνθήο ζηε δσή ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αμία ηεο 

Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη ηα νθέιε ηεο, κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

θαιιηεξγνχλ ηηο πξναλαθεξζείζεο δεμηφηεηεο. 

Η πινπνίεζε ηνπ 1νπ Θεκαηηθνχ Κχθινπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 

δηάζηεκα Οθησβξίνπ-Ννεκβξίνπ. 

σο πξνο ηε Θεκαηηθή 

Δλόηεηα 

 
Δλδηαθέξνκαη θαη 

Δλεξγώ- Κνηλσληθή 

πλαίζζεζε θαη Δπζύλε 

 

Απφ ηελ ππνελφηεηα 1. Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζα πινπνηήζνπκε ην 

πξφγξακκα κε  γεληθφ ηίηιν : «Σα δηθαηώκαηά καο» 

Μέζσ επεηεηαθψλ, ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη παγθφζκησλ εκεξψλ, κε ηε 

βνήζεηα ησλ ηερλψλ θαη ηε ρξήζε ησλ ξνπηηλψλ ζθέςεο θαη κάζεζεο 

επηδηψθνπκε  ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ σο πξνο ηελ αμία ησλ 

αηνκηθψλ ηνπο  δηθαησκάησλ θαη ησλ  δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ,  κε  5 

πεξίπνπ εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Η πινπνίεζε ηνπ 2νπ Θεκαηηθνχ Κχθινπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 

δηάζηεκα Γεθεκβξίνπ-Ιαλνπαξίνπ. 

σο πξνο ηε Θεκαηηθή 

Δλόηεηα 

 
Φξνληίδσ ην Πεξηβάιινλ 

Απφ ηελ ππνελφηεηα 1. Οηθνινγία – Παγθφζκηα θαη ηνπηθή θπζηθή 

θιεξνλνκηά ζα πινπνηήζνπκε ην πξφγξακκα κε γεληθφ ηίηιν : «Γίλνκαη 

ληεληέθηηβ, εμεξεπλώ, ηε θύζε γύξσ κνπ ςάρλσ λα βξσ».  

ε  5 πεξίπνπ εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα παηδηά θαη κε αθνξκή ηηο 

αιιαγέο πνπ παξαηεξνχλ ζηε θχζε γχξσ ηνπο νξγαλψλνπλ κηα 

εμεξεχλεζε ζηελ παξαιία κε ζθνπφ λα βξνπλ ηελ άλνημε θαη λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ ζε ηνπηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα . Η πινπνίεζε ηνπ 

3νπ Θεκαηηθνχ Κχθινπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην δηάζηεκα Φεβξνπαξίνπ-

Μαξηίνπ. 

σο πξνο ηεΘεκαηηθή 

Δλόηεηα 

 
Γεκηνπξγώ θαη 

Καηλνηνκώ- 

Γεκηνπξγηθή θέςε θαη 

Πξσηνβνπιία 

Απφ ηελ ππνελφηεηα 1. STEM/ Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή ζα πινπνηήζνπκε 

ην πξφγξακκα κε γεληθφ ηίηιν: «Σν ειηαθό ζύζηεκα» 

ε  5 πεξίπνπ εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα παηδηά θαη κε αθνξκή 

ηελ ρξνληθή αχμεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ήιηνπ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο ηνλ παξαηεξνχλ, δηαηππψλνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ηνπ γηα 

απηφλ. Πξνρσξνχλ δηεξεπλεηηθά ζηελ γλσξηκία κε ην ειηαθφ ζχζηεκα θαη 

νξγαλψλνπλ έλα πάξηπ γηα λα γηνξηάζνπλ ην γεγνλφο φηη είλαη πιένλ 

κηθξνί επηζηήκνλεο 

Η πινπνίεζε ηνπ 4νπ Θεκαηηθνχ Κχθινπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 

δηάζηεκα Απξηιίνπ-Μαΐνπ. 

Αλακελόκελν όθεινο σο 

πξνο ην ζρνιηθό θιίκα 

Σα παηδηά ζα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα αθνχλ πξνζεθηηθά θαη λα 

εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζε θιίκα απνδνρήο, δεκνθξαηίαο  θαη 

ζπκπεξίιεςεο. Η νκαδηθή εξγαζία ζα δψζεη επθαηξίεο επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ, επνκέλσο επθαηξίεο γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

δεμηφηεηεο ηα παηδηά. Η ελεξγεηηθή/βησκαηηθή κάζεζε ζα βνεζήζεη ηα 

παηδηά λα αλαπηχμνπλ απηεπάξθεηα, απηνεθηίκεζε θαη δεμηφηεηεο 

απηφλνκεο κάζεζεο.  Η έμνδνο απφ ην λεπηαγσγείν γηα εξγαζία πεδίνπ ή 

επηθνηλσλία κε αλζξψπνπο απφ άιινπο ρψξνπο ζα εληζρχζνπλ ηελ 

εμσζηξέθεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ αλάπηπμε δεζκψλ κε ηελ 

θνηλφηεηα ηνπ λεπηαγσγείνπ. Οη δξάζεηο ζα ελδπλακψζνπλ ην αίζζεκα 

ηνπ αλήθεηλ ησλ καζεηψλ θαη ζα εληζρχζνπλ ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλάδεημή ηνπο ζε ελεξγφ πνιίηε. πλνιηθά ζα πηνζεηήζνπλ 
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ζσζηέο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο  εληζρχνληαο έηζη 

ην ζρνιηθφ θιίκα επεμίαο θαη δεκνθξαηίαο.  

Δηδηθόηεξα νθέιε 

Σα παηδηά ζα θαιιηεξγήζνπλ ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη βάζε ηνπ ξπζκνχ 

ηνπο εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ επηδηψθνληαη (λνπ, δσήο κάζεζεο 

ηερλνινγίαο, θνηλσληθέο). Η αλάπηπμε ησλ ιεγφκελσλ «ήπησλ» 

δεμηνηήησλ ζα απνηειέζνπλ ην γφληκν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα 

θαιιηεξγεζνχλ νη «ζθιεξέο» δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ησλ παηδηψλ. Δθηφο 

απφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηελ θαιχηεξε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπο, ηα παηδηά ζα απνθηήζνπλ γλψζεηο, θνηλσληθέο θαη 

επηζηεκνληθέο, ζπλπθαζκέλεο κε  ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη ηα 

βηψκαηά ηνπο. H ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, αλαβαζκίδεη 

ηελ εξγαζία ηνπ λεπηαγσγείνπ, θαζψο ε πινπνίεζε ησλ Δξγαζηεξίσλ 

δεμηνηήησλ ζα ιακβάλεη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο κεζνδνινγηθέο 

ζπκβνπιέο θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ην Γηδαθηηθφ θαη Δξεπλεηηθφ 

Πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηηο Γηδαθηηθέο Αζθήζεηο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα NGSS θαη ABATAC (βι. παξαθάησ – ζπλεξγαζία κε 

θνξείο). 

Αλακελόκελν αληίθηππν 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο 

Αλακέλεηαη εκπινπηηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, απφθηεζε πεξηζζφηεξεο εκπεηξίαο απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, πξνζσπηθή ελδπλάκσζε θαη ζεηηθή ελίζρπζε ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Δπίζεο αλακέλεηαη λα ηεζνχλ 

λένη ζηφρνη πνπ ζα αθνξνχλ ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

Αληίθηππν ζηελ ηνπηθή 

θνηλόηεηα 

Η ελεκέξσζε θαη ε  δηάρπζε απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξίσλ  ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο κε ηα νπνία ζα αζρνιεζεί  ην λεπηαγσγείν καο  κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο, ηνπ blog αιιά θαη άιισλ δξάζεσλ ειπίδνπκε φηη ζα 

επαηζζεηνπνηήζεη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα γηα ζεκαληηθά θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά  ζέκαηα θαη ζα ιεθζνχλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε 

ηνπο .Λφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ covid 19  ε ηνπηθή θνηλφηεηα ζα 

εκπιαθεί ζην βαζκφ πνπ επηηξέπνπλ ηα πγεηνλνκηθά κέηξα ειέγρνπ ηεο 

παλδεκίαο. ε θάζε πεξίπησζε ζα απνηειέζεη ην πεδίν δηεξεχλεζεο θαη 

πεηξακαηηζκψλ θαη ηελ πεγή εκπεηξηψλ γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ ζα εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο πνπ πξνζπαζεί λα 

αλαπηχμεη ην λεπηαγσγείν κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Δπίζεο, ζα ππάξμεη 

εκπινπηηζκφο ηεο δσήο ηνπ λεπηαγσγείνπ, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε εθπαηδεπηηθνχο άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο . 

Σειεηψλνληαο ζα ιέγακε φηη  ε ζπλεξγαζία 

α. κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (θα. Ακπαξηδάθε Μαξία, θνηηεηέο θαη 

ζπλεξγαδφκελα λεπηαγσγεία  ζηα πιαίζηα ησλ Πξαθηηθψλ Αζθήζεσλ) θαη 

β. κε ηα  δχν ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ καο  αιιά θαη κε άιια λεπηαγσγεία  

ζα επεξεάζεη ζεηηθά ην θχξνο ηνπ λεπηαγσγείνπ ζηε ζρνιηθή θαη ηνπηθή 

θνηλφηεηα ηνπ Ρεζχκλνπ . 

Πξνζαξκνγέο γηα ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηελ 

έληαμε όισλ ησλ 

καζεηώλ 

Δπηιέγνπκε  λα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη νξγαλψλνπκε ην καζεζηαθφ καο πεξηβάιινλ, ψζηε λα 

δίλνληαη επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη εξγαζία κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

Γηαθνξνπνηνχκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο  πνπ ην έρνπλ 

αλάγθε θαη πηνζεηνχκε κηα πην ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά, φπνπ θαη 

φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 
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Φνξείο θαη άιιεο 

ζπλεξγαζίεο πνπ ζα 

εκπινπηίζνπλ ην ζρέδην 

δξάζεο 

1. πλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

ησλ Γηδαθηηθψλ Αζθήζεσλ ηνπ επηπέδνπ ΓΑΙΙΙ, ππφ ηελ 

επνπηεία ηεο θα. Μαξίαο Ακπαξηδάθε, επίθνπξε θαζεγήηξηαο 

Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο . 

2. Τινπνίεζε ησλ εξγαζηεξίσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Next Generation Science Standards through STEAM (NGSS) 

[ηα Διιεληθά: Πξνδηαγξαθέο επφκελεο γεληάο γηα ηελ Δπηζηήκε 

κέζσ ησλ καζεκάησλ STEAM (Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Σερλνινγία, 

Μεραληθή, Σέρλε θαη Μαζεκαηηθά)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

πξφγξακκα Erasmus+. Σα εξγαζηήξηα ζα εκπινπηηζηνχλ σο πξνο 

ηηο καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο θαη κε επνπηηθφ πιηθφ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη ην πξφγξακκα. Δπίζεο, ζα γίλεη αληαιιαγή θαιψλ 

πξαθηηθψλ κε εθπαηδεπηηθνχο ησλ ρσξψλ εηαίξσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Ληζνπαλία, Πνισλία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, 

Σνπξθία). 

3. Τινπνίεζε ησλ εξγαζηεξίσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Α 

Blended Training Approach to Teaching Astronomy To Young 

Children (ABATAC) [ηα Διιεληθά: Μηθξή κνξθή επηκφξθσζεο 

γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αζηξνλνκίαο ζε κηθξά παηδηά] πνπ 

ζπληάρζεθε, δηεπζχλεηαη θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ην Σκήκα 

Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Σα εξγαζηήξηα ζα 

εκπινπηηζηνχλ σο πξνο ηηο καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο θαη κε 

επνπηηθφ πιηθφ πνπ ζα πξνκεζεχζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

4. πλεξγαζία κε ηε πληνλίζηξηα εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, θα. 

Διεπζεξία ηκηηδή Γέιια θαη ηνλ Τπεχζπλν ρνιηθψλ Γξάζεσλ  

5. πλεξγαζία κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο π.ρ. Γηαηξνθνιφγν θαη ην 

ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ηνπ λεπηαγσγείνπ καο. 

6. πλεξγαζία  κε ην ηνπηθέο επηρεηξήζεηο γηα εθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο. 

Σειηθά πξντόληα 

(ελδεηθηηθά) ησλ 

εξγαζηεξίσλ πνπ 

πινπνηήζεθαλ 

Μεηά ην πέξαο ηεο νινθιήξσζεο ηεο θάζε ζεκαηηθήο ζα θαηαγξάθνληαη 

ηα ηειηθά πξντφληα ησλ εξγαζηεξίσλ. 

 

Γηαηξνθή «Σξώσ ζσζηά, κεγαιώλσ όκνξθα» 

πληαγή 

Ηιεθηξνληθή εθεκεξίδα 

Γσληά κπαθάιηθν 

Αξηζκνγξακκή 1-10 

πληαγή 

Γξακαηνπνίεζε ηζηνξίαο «Μάθεο Δλδπκάθεο θαη ε κάρε ζην ζηνκάρη» 

Δλεκεξσηηθή Αθίζα 

 

Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα : «Σα δηθαηώκαηά καο» 

 Αθίζα κε ηα αηνκηθά καο δηθαηψκαηα 

 Βηληεάθη κε ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα 
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 Koιαδ πρ. Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν κε δηθαηψκαηα 

  

Οηθνινγία «Γίλνκαη ληεληέθηηβ, εμεξεπλώ, ηε θύζε γύξσ κνπ ςάρλσ 

λα βξσ» 

Δηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο 

Σζάληα ηεο θχζεο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ θπζηθψλ πιηθψλ 

Φσιηά γηα ηα πνπιηά 

Αλαθπθιψζηκα παηρλίδηα θαη δηάθνξεο παζραιηλέο θαηαζθεπέο 

 

STEM «Σν ειηαθό ζύζηεκα» 

Δηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο κε δπκάξη θαη αλαθπθιψζηκα πιηθά 

Παηρλίδηα ζηελ απιή 

 

Δθπαηδεπηηθό πιηθό θαη 

εξγαιεία  πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηόο 

ηεο Πιαηθόξκαο ησλ 

Δξγαζηήξηα Γεμηνηήησλ 

ηνπ ΗΔΠ. 

 Η επηκνξθσηηθή πιαηθφξκα, ηα επηκνξθσηηθά εξγαζηήξηα θαη ην 

επνπηηθφ πιηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ABATAC (βι. παξαπάλσ). 

 Δπνπηηθφ πιηθφ απφ ην δαλεηζηηθφ ηκήκα ησλ καζεκάησλ ΓΑΙΙΙ 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

 Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο WWF 

 Δθπαηδεπηηθά παηρλίδηα 

 Παηδηθή ινγνηερλία, εγθπθινπαίδεηεο  

 Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη εθαξκνγέο  web2.0 
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ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ - ΣΔΛΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

1. Σειηθή αμηνιόγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ Θεκαηηθώλ Δλνηήησλ 
Κείκελν 100 ιέμεσλ (κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ)ζηελ κνξθή ιίζηαο γηα θάζε Θεκαηηθή Δλφηεηα 

 
Εσ θαιύηεξα- Δπ δελ 

 
Δλδηαθέξνκαη θαη 

Δλεξγώ- 

Κνηλσληθή 

πλαίζζεζε θαη 

Δπζύλε  
 

 
Φξνληίδσ ην 

Πεξηβάιινλ 

 
Γεκηνπξγώ θαη 

Καηλνηνκώ- 

Γεκηνπξγηθή θέςε 

θαη Πξσηνβνπιία 

1. ΥΓΕΙΑ: Διαηροθή - 

Ασηομέριμνα, Οδική 

Αζθάλεια 

1. Ανθρώπινα 

δικαιώμαηα 
1. Οικολογία - 

Παγκόζμια και ηοπική 

Φσζική κληρονομιά  

1. STEM/ Εκπαιδεσηική 

Ρομποηική 

2. Οθέιε ζπλνιηθά από ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο 
(ζε ζπλάθεηα κε ηελ αξρηθή αλάιπζε αλαγθψλ) 

σο πξνο ην ζρνιηθό 

θιίκα γεληθά 

 Τπήξμε ηζφξξνπε θαη αξκνληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ παξαγφλησλ (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, καζεζηαθή 

δηαδηθαζία) ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα ζεηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ζρνιηθφ 

θιίκα  

σο πξνο ηε αλάπηπμε 

ηεο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο (καζεηέο, 

εθπαηδεπηηθνί, 

γνλείο) 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ζπλεξγαζηήθαλ ηζφξξνπα θαη βάζε ησλ 

ξφισλ ηνπο φινη φζνη απαξηίδνπλ ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα (καζεηέο, 

εθπαηδεπηηθνί, γνλείο) κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα εθείλσλ ησλ 

ήπησλ θαη ζθιεξψλ δεμηνηήησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ. 

σο πξνο ηελ ηνπηθή 

θνηλόηεηα  

Μέζσ ηνπ ζρεδίνπ  θαη ηελ αλάπηπμεο ζρεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηα παηδηά 

ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ γεηηνληά ηνπο αιιά θαη κε εηδηθνχο  

3. Γπζθνιίεο – Δκπόδηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Γπζθνιίεο θαη 

εκπόδηα, ζύληνκε 

πεξηγξαθή 

(μεπεξάζηεθαλ / ήηαλ 

αλππέξβιεηα) 

Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζακε ήηαλ  

 Ο αξηζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ απεδείρζε κεγάινο ψζηε λα 

πινπνηεζνχλ ζσζηά θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηεο θάζε νκάδαο, ηεξνπκέλσλ ησλ βαζηθψλ 

παηδαγσγηθψλ αξρψλ  

 ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ θαζψο γηα ηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ησλ 

ζρεδίσλ δξάζεσλ ηα ρξνληθά πιαίζηα νθείινπλ λα είλαη πην 

επέιηθηα,  

 ε ζπκκεηνρή θαη άιισλ πξνζψπσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

(άπεηξνη θνηηεηέο πνπ έθαλαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο),  

 ην γεγνλφο φηη ε νκάδα ησλ παηδηψλ ρξεηάδνληαλ επηπιένλ ρξφλν 

πξνζαξκνγήο ιφγσ ηφζν ηνπ κηθξνχ ηεο ειηθία (παηδηά πνπ 

εξρφληνπζαλ πξψηε θνξά ζην ζρνιείν) ή θαη ηνπ γεγνλφηνο ηεο 

πεξζηλήο δχζθνιήο θαη κε νινθιεξσκέλεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

ιφγσ ησλ επαλσηψλ θιεηζηκάησλ ηνπ ζρνιείνπ ιφγσ εηδηθψλ 

κέηξσλ θαηά ηνπ covid19 

 ν πεξηνξηζκφο ζηελ επηινγή ππνελνηήησλ  

 

Πξνηάζεηο  

ηε κνξθή ιίζηαο (150 ιέμεηο) 

● επειημία ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ 
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● επειημία ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα 

● κηθξφηεξνο αξηζκφο ππνρξεσηηθά πινπνηήζηκσλ ζρεδίσλ δξάζεσλ ζε κηα ζρνιηθή ρξνληά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


