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Σελ. 1

Σχολείο:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ

Τάξη:
Β’ και Ε’ Τάξη 

Τμήμα:

Αριθμός μαθητών:
6 μαθητές η Β΄, 9 μαθητές η Ε΄ 

Συνολικός
αριθμός
εκπαιδευτικών
που
συνεργάζονται:

3

Στοιχεία
εκπαιδευτικ
ών 
(Ονομ/νυμο,
Ειδικότητα):

1.Ντελοπούλου Αικατερίνη (Π.Ε.70)
2. Παπουτσή Παναγιώτα (ΠΕ70)
3.Ελιωτάκη Ελένη (ΠΕ70)

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου 
Δράσης (ανάγκες μαθητών/τριών, όραμα 
σχολείου)

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Όραμά  μας  είναι  η  δημιουργία  μιας  σύγχρονης  σχολικής  μονάδας  που  να  ανταποκρίνεται  στις  νέες

εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτοντας τον μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών και
σκοπεύοντας στη συνολική βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Στόχος  μας είναι  ένα Σχολείο,  που επιδιώκει  την  εξωστρέφεια,  όπου όλα τα μέλη του:  εκπαιδευτικοί,
μαθητές  και  γονείς  θα  εργάζονται  με  προσήλωση,  ελευθερία  και  δημιουργικότητα,  μέσα  σε  ένα  κλίμα
συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και δημοκρατικότητας.

Οραματιζόμαστε ένα σχολείο που θα καλλιεργεί την ασφάλεια, την αποδοχή και την αναγνώριση και το
κάθε παιδί θα γεύεται την επιτυχία και τη χαρά της μάθησης.

Πιο αναλυτικά βασική επιδίωξή μας είναι:
 Η ισόρροπη  προσωπική ανάπτυξη του κάθε μαθητή ξεχωριστά, στο μέτρο των δυνατοτήτων του σε

όλους  τους  τομείς  ανάπτυξής  του:  γνωστικό,  κοινωνικοσυναισθηματικό,  ψυχοκινητικό,  αλλά  και
περιβαλλοντικό με την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης και την ανάπτυξη σωστών στάσεων απέναντι
στο περιβάλλον.

Η παροχή ευκαιριών σε κάθε  μαθητή ξεχωριστά,  ώστε  όλοι  οι  μαθητές  αξιοποιώντας  στο  μέγιστο
βαθμό  τις  δυνατότητές  τους,  να  μάθουν  πώς  να  μαθαίνουν,  να  γενικεύουν  τις  γνώσεις  τους  και  να  τις
εφαρμόζουν, όταν και όπου χρειάζεται. Επίσης να μάθουν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται με όλους
τους άλλους, ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να υιοθετούν σωστές στάσεις, που να προωθούν την
αειφόρο ανάπτυξη.
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ

Β1. Σχέδιο Δράσης του Τμήματος - Θεματικός Κύκλος «Ζω καλύτερα-Ευ ζην»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-
22

Σελ. 2

Θεματικός Κύκλος:
Ζω καλύτερα- Ευ ζην
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες:

 Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη

Τίτλος/τίτλοι 
προγραμμάτων
     Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία - 
Πρόληψη

Ο δικός μας τίτλος: Εγώ και οι συμμαθητές μου/τριες μου 

Στόχοι Σχεδίου Δράσης

Αναφορά σε:

Α) δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν είναι η κριτική σκέψη, η 
δημιουργικότητα, η συνεργασία, η επικοινωνία, η ευελιξία και η 
προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία, η οργανωτική ικανότητα, η επίλυση 
προβλημάτων, η πρωτοτυπία και τέλος η μελέτη  περίπτωσης. Βασικός σκοπός του 
προγράμματος είναι η πρωτογενής πρόληψη σε θέματα που αφορούν την ψυχική 
υγεία και τις  διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών και η καλλιέργεια σύγχρονων 
δεξιοτήτων στους μαθητές προκειμένου να συνδέσουν αποτελεσματικά τις σχολικές 
τους  γνώσεις με τις ικανότητές τους ώστε να ανταποκρίνονται με ευχέρεια σε ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον.

Β) Οι μαθητές/τριες πρόκειται α)να γνωρίσουν ο ένας τον/τον άλλο και να 
δημιουργήσουν μια «δυνατή ομάδα» β) να «ανακαλύψουν» τον εαυτό τους και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, γ)να αποδεχτούν την εμφάνισή τους  και τη 
διαφορετικότητά τους δ) να «ανακαλύψουν» την οικογένειά τους και να 
αντιληφθούν γενικότερα το θεσμό  της  οικογένειας ε)να γνωρίσουν το σχολείο 
τους ως φορέα κοινωνικοποίησης  την τάξη τους και τους/τις συμμαθητές/τριες και
να αναπτυχθούν υγιείς σχέσεις ανάμεσά τους.
Γ)Το πρόγραμμα συνδέεται με το Πρόγραμμα Σπουδών των γνωστικών αντικειμένων
της τάξης ( Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή) και έρχεται σε 
συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή 
Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και  Διαδικασιών.

Ακολουθία
εργαστηρίων

Εργαστήριο 1
Ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές αυτοσυστήνονται και συναποφασίζονται τα 

θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν  (ποιος είμαι-πώς είμαι-η οικογένειά μου-το 

σχολείο-οι συμμαθητές μου-πώς βλέπω εγώ τους άλλους). Χωρισμός σε ομάδες και 

σύνταξη κανόνων της ομάδας.

Εργαστήριο 2
 Ο εαυτός μου:

Οι μαθητές ζωγραφίζουν σε χαρτί Α4 έναν ήλιο με τις ακτίνες του και φέρνουν 
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φωτογραφίες που να δείχνουν την ανάπτυξή τους καθώς εξελίσσονται στον χρόνο. Η

κάθε ομάδα παρουσιάζει τον εαυτό της στους υπόλοιπους  και συζητούν τις αλλαγές

που συμβαίνουν όσο μεγαλώνουν. Με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών 

γράφονται οι αλλαγές που αναφέρονται.

Εργαστήριο 3 Πώς είμαι;-Η μοναδικότητά μου

Το παιχνίδι του ονόματος. Ο εκπαιδευτικός αφηγείται το παραμύθι το ασχημόπαπο 
και ζητά από τους μαθητές να του απαντήσουν πώς νιώθουν για τον τρόπο που 
τελειώνει η ιστορία….Τι θα έκαναν στη θέση του ήρωα; σε τι μοιάζουν και σε τι 
διαφέρουν από τους πρωταγωνιστές του παραμυθιού; Καλούνται να ζωγραφίσουν το 
πορτρέτο τους.

Εργαστήριο 4
Η οικογένειά μου

Με αφορμή μια εικόνα που δείχνει μια οικογένεια της παλιάς εποχής γίνεται 

συζήτηση για το θεσμό της οικογένειας και τις αλλαγές που έχει υποστεί τις 

τελευταίες δεκαετίες. Οι μαθητές ζωγραφίζουν μια οικογενειακή στιγμή χαράς .

Εργαστήριο 5
Το σχολείο μου- η τάξη μου

Επεξεργάζονται τα κείμενα: σχολείο-Σεπτέμβρης και το σχολείο-η Μαργαρίτα. Όλα 
τα μέλη της ομάδας λένε αυτό που τους αρέσει από την τάξη τους πιο πολύ….

Εργαστήριο 6
<<Οι συμμαθητές/τριες μου ως συνεργάτες>>

Επεξεργασία και ανάλυση του κειμένου Ξ...όπως Ξιφίας, παίζουν το παιχνίδι του 
καθρέφτη

Εργαστήριο 7
Αξιολόγηση

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την 
ένταξη όλων των 
μαθητών/τριών

Οι προσαρμογές που θα βοηθήσουν στη συμμετοχή και ένταξη όλων των 
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των 7 
εργαστηρίων του 1ου θεματικού κύκλου, αφορούν κυρίως τη διδακτική 
προσέγγιση. Θα αξιοποιηθεί ένα πλήθος στρατηγικών διδασκαλίας, ρουτινών 
σκέψης, ενώ αξιοποιώντας εποπτικό και ψηφιακό υλικό, βιωματικές δράσεις, 
τέχνες και θεατρικό παιχνίδι, θα επιδιώξει να συμπεριλάβει όλους τους μαθητές 
συνεκτιμώντας τον ρυθμό και το προφίλ μάθησης του καθενός. 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που 
θα
εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας

Το πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με 
εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με την ψυχολόγο του σχολείου 
που θα μας μιλήσει για την διαφορετικότητα-τον εαυτό μου- τη δυναμική της ομάδας.

Τελικά προϊόντα που 
παρήχθησαν από 
τους/τις μαθητές/τριες 
κατά τη
διάρκεια των εργαστηρίων

Εκπαιδευτικό υλικό και
εργαλεία  που



παρήχθησαν  από
τους/τις  μαθητές/τριες
κατά τη διάρκεια των
εργαστηρίων

Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός πάνω στην
υλοποίηση

Το  πρόγραμμα  αξιολογείται  με  βάση τους αρχικούς στόχους αναφορικά  με  τις
Δεξιότητες του 21ου (4C’s) και τις Δεξιότητες το Νου και αναμένεται οι μαθητές να
μπορούν  ερμηνεύουν  και  να  κατανοούν  πλήρως  την  αξία  των  διαπροσωπικών
σχέσεων σε συνδυασμό με την ψυχική υγεία μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες
των εργαστηρίων. Το πρόγραμμα προβλέπει την περιγραφική αξιολόγηση η οποία
και  αποτελεί  μια  μορφή παιδαγωγικά  προσανατολισμένης αξιολόγησης  στην
εκπαίδευση.  Ο εκπαιδευτικός μέσα από την παρατήρηση,  την καταγραφή και  τη
συζήτηση [ερωτήσεις αναστοχασμού] με τους μαθητές θα έχει τη δυνατότητα να
περιγράψει  τη  διαδικασία  μάθησης  του  Σχεδίου  Δράσης  και  γενικότερα  να
αξιολογήσει τη συνολική του πορεία. Το portfolio του μαθητή [ατομικός φάκελος]
είναι  ένα  ουσιαστικό  μέσο  της  αξιολόγησής  του.  Είναι  ένας  φάκελος  σε  έντυπη
μορφή,  στον  οποίο  συγκεντρώνονται  όλα  τα  τεκμήρια  υλοποίησης  των  7
εργαστηρίων  του θεματικού  κύκλου.  Τέλος,  θα  συνταχθεί  από  τον  εκπαιδευτικό
Έκθεση Προόδου Μαθητή/Μαθήτριας αναφορικά με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα
και τις δεξιότητες του νου σχετικά με τη συνολική εφαρμογή του προγράμματος. 

Εκδηλώσεις διάχυσης 
και Συνολική 
αποτίμηση της
υλοποίησης της 
υποδράσης

Το παρόν πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων δύναται να παρουσιαστεί σε ανοικτή 
εκδήλωση του σχολείου, επιλέγοντας συγκεκριμένες δράσεις των εργαστηρίων του 
προγράμματος. 


