
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ 

  

 

 

  

 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ  

τθσ χολικισ Μονάδασ 

 

 

 

  

 
ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ21+: 

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs 

 

  

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs


 
 

  
  

 
 

 

 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΧΟΛΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

 
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ: 2021 – 2022 

 

χολικι μονάδα 2ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΘΝΘ 

Αρικμόσ τμθμάτων 
12 

Αρικμόσ 
μακθτϊν/μακθτριϊν 
ςχολικισ μονάδασ 

241 

Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν 
ςχολικισ μονάδασ 

25 

Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν που 
ςυμμετζχουν ςτα 
Εργαςτιρια δεξιοτιτων 

13 

 

Ηω καλφτερα – Ευ 

Ηθν 

Φροντίηω το 

Περιβάλλον 

Ενδιαφζρομαι και 

Ενεργϊ  -  

Κοινωνικι 

υναίςκθςθ και 

Ευκφνθ 

Δθμιουργϊ και 

Καινοτομϊ  –  

Δθμιουργικι κζψθ 

και Πρωτοβουλία 

 

 

  

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφι - 

Αυτομζριμνα, Οδικι 

Αςφάλεια 

1. Οικολογία - 

Παγκόςμια και 

τοπικι Φυςικι 

κλθρονομιά 

1. Ανκρϊπινα 

δικαιϊματα 

1. STEM/ 

Εκπαιδευτικι 

Ρομποτικι 



2. Ψυχικι και 

υναιςκθματικι 

Υγεία - Πρόλθψθ 

2. Κλιματικι 

αλλαγι - Φυςικζσ 

Καταςτροφζσ, 

Πολιτικι 

προςταςία 

2. Εκελοντιςμόσ 

διαμεςολάβθςθ 

2. 

Επιχειρθματικότθτα- 

Αγωγι ταδιοδρομίασ- 

Γνωριμία με 

επαγγζλματα 

3. Γνωρίηω το ςϊμα 

μου - εξουαλικι 

Διαπαιδαγϊγθςθ 

3. Παγκόςμια και 

τοπικι 

Πολιτιςτικι 

κλθρονομιά 

3. υμπερίλθψθ: 

Αλλθλοςεβαςμόσ, 

διαφορετικότθτα 

 

1. Α / Δ 

2. Β / Ε 

3. Γ / Σ 

 

4. Α / Δ 

5. Β / Ε 

6. Γ / Σ 

 

1. Α / Δ 

2. Β / Ε 

3. Γ / Σ 

 

1. Α / Δ / Ε 

2. Β / Γ / Σ 

 

 

 

Βαςικόσ προςανατολιςμόσ του ετιςιου χεδίου Δράςθσ (Πλεονεκτιματα-
μειονεκτιματα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΘΜΑΣΑ 

1. Αρμονικό και ςυνεργατικό κλίμα ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 

ΠΕ 70 (υπεφκυνουσ τμθμάτων) και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 

ειδικοτιτων.  

 

2. Άριςτθ ςυνεργαςία του ςχολείου με τουσ γονείσ των 

μακθτϊν/τριϊν.  

 

3. Ομαδοςυνεργατικό κλίμα μεταξφ των μακθτϊν/τριϊν του 

ςχολείου.  

 

4. Αίκουςα Πλθροφορικισ και εξοικείωςθ με τισ Νζεσ Σεχνολογίεσ.  

 

5. Σεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ ςε όλεσ τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ.   

 

6. Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων. 

 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΣΘΜΑΣΑ 

1. Μζχρι τθ ςφνταξθ του παρόντοσ δεν ζχει ςτελεχωκεί 

πλιρωσ το ςχολείο. 

 

2. Θζματα ςυντιρθςθσ κτιριακϊν υποδομϊν.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο όραμά μασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του ςχολείου λόγω COVID-19.  

 

4. Περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ για διδακτικζσ επιςκζψεισ και 

εκδθλϊςεισ λόγω τθσ πανδθμίασ.  

 

 

Οραματιηόμαςτε ζνα ςφγχρονο και αειφόρο ςχολείο, ανοιχτό ςτθν 

κοινωνία, όπου όλοι μαηί - εκπαιδευτικοί, μακθτζσ και γονείσ - 

ςυνεργάηονται αρμονικά μζςα ςε ζνα κλίμα ομαδικότθτασ, 

δθμιουργικότθτασ και αλλθλεγγφθσ. Ζνα ςχολείο, όπου όλοι οι 

μακθτζσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ και 

χαίρονται τθ μάκθςθ μζςα από καινοτόμεσ πρακτικζσ. ζβονται 

και αποδζχονται τθ διαφορετικότθτα, βοθκοφν ο ζνασ τον άλλον 

και είναι ευαιςκθτοποιθμζνοι ςε κζματα που αφοροφν τον 

πολιτιςμό, τθν υγεία και το περιβάλλον. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τόχοι τθσ ςχολικισ 

μονάδασ ςε ςχζςθ με 

τισ τοπικζσ και 

ενδοςχολικζσ ανάγκεσ 

1. Ενίςχυςθ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ 

με νζα εκπαιδευτικά προγράμματα και ςφγχρονεσ 

μεκόδουσ διδαςκαλίασ. 

2. Κινθτοποίθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν μζςα από 

τθν ζρευνα και τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων, όπωσ 

δεξιοτιτων μάκθςθσ, ηωισ, νου, επιςτιμθσ και τεχνολογίασ. 

3.  Ενεργοποίθςθ των μακθτϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

μζςα από τισ νζεσ κεματικζσ δράςεισ. 

4. Αρμονικι ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν- γονζων. 

5. Καλλιζργεια ςυνεργαςιϊν με εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ   

6. Άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία και ςυνεργαςία με 

άλλουσ φορείσ. 



 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ 

  

ωσ προσ τθ  Θεματικι 

Ενότθτα 

 

Ηω καλφτερα- Ευ ηθν 

Α1: (10οσ-11οσ) 

Τποκεματικι: Ψυχικι και ςυναιςκθματικι υγεία – πρόλθψθ  

Σίτλοσ : Εγϊ κι οι ςυμμακθτζσ / τριεσ μου 

τόχοι :  Ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν ςχζςεων, κριτικι                                  

ςκζψθ, ςυνεργαςία και επικοινωνία, ςτρατθγικι  ςκζψθ επίλυςθσ 

διαπροςωπικϊν προβλθμάτων. 

Α2: (Μζςα 2ου – 3οσ)  

«Ο Ροφλθσ ο Σροφοφλθσ και θ περιπζτειά του ςτον κόςμο τθσ  

υγιεινισ διατροφισ» 

τόχοσ: θ εκπαίδευςθ των ςτθν υγιεινι και ιςορροπθμζνθ 

διατροφι. 

Βϋ Σάξθ: Τποενότθτα :  ΨΤΧΙΚΘ ΤΓΕΙΑ 

Σίτλοσ : ε μια ρόγα από ςταφφλι 

τόχοσ: Ανάπτυξθ τθσ φιλίασ.  

Γϋ Σάξθ: Γ1 

ΤΠΟΘΕΜΑΣΙΚΘ : Γνωρίηω το ςϊμα μου – εξουαλικι 

διαπαιδαγϊγθςθ   (10οσ-11οσ  2021)  

Σίτλοσ : Σο ανκρϊπινο ςϊμα  

κοπόσ: γνωριμία των  παιδιϊν με το ανκρϊπινο ςϊμα.  

Γ2: 1. ΤΓΕΙΑ    10οσ-11οσ  21 

"Γνωρίηω, φροντίηω, αγαπϊ και προςτατεφω το ςϊμα μου". 



Ανακάλυψθ, γνωριμία τθσ λειτουργίασ του ςϊματοσ και τθσ 

ιςορροπθμζνθσ διατροφισ. Οδικι αςφάλεια. 

Δϋ Σάξθ: (10οσ – 11οσ) 

Τποκεματικι: Οδικι αςφάλεια 

Σίτλοσ: τον δρόμο με τον κφριο Κ.Ο.Κ. 

τόχοι: Ανάπτυξθ κυκλοφοριακισ ςυνείδθςθσ, γνωριμία με τα είδθ 

ςιμανςθσ, επαφι με κζματα κυκλοφοριακισ αγωγισ. 

Εϋ Σάξθ:  

Τποενότθτα: Ψυχικι και ςυναιςκθματικι υγεία – Πρόλθψθ 

Σίτλοσ «Εγϊ και εςφ ..δυναμϊνουμε μαηί» 

κοπόσ: Θ ενίςχυςθ τθσ προςωπικότθτασ, των κοινωνικϊν 

δεξιοτιτων και των διαπροςωπικϊν ςχζςεων των μακθτϊν. 

Χρονικι περίοδοσ: Οκτϊβρθσ - Νοζμβριοσ 2021 

Σϋ Σάξθ: τ1: (4οσ – 5οσ 2022)Γνωρίηω το ςϊμα μου – εξουαλικι 

Διαπαιδαγϊγθςθ  

«Γνωρίηω το ςϊμα μου» 

κοπόσ: Οι μακθτζσ, να ενθμερϊνονται για τουσ κινδφνουσ τθσ 

ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ και  τθσ κακοποίθςθσ, κακϊσ και για 

τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να προςτατευκοφν. 

τ2: Τποκεματικι: Γνωριμία με το ανκρϊπινο ςϊμα 

Παίηω, μεγαλϊνω τον εαυτό μου διαμορφϊνω 

τόχοι του προγράμματοσ: Οι μακθτζσ να διαπιςτϊςουν και να 

οριοκετιςουν διαφορζσ ανάμεςα ςε αγόρια και κορίτςια, πϊσ 

αλλάηουν μεγαλϊνοντασ και ποια ςτερεότυπα υπάρχουν ωσ προσ 

τα δφο φφλα. Ενίςχυςθ γνϊςεων ωσ προσ τθ ςεξουαλικι 

κακοποίθςθ και κυματοποίθςθ. 

Διάρκεια προγράμματοσ: Δεκζμβριοσ 2021 – Ιανουάριοσ 2022 

 

ωσ προσ τθ Θεματικι 

Ενότθτα 

Αϋ Σάξθ: Α1(12οσ – μζςα 2ου 2022): ΦΡΟΝΣΙΗΩ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 



 

Φροντίηω το 

Περιβάλλον 

Τποκεματικι :  Με τα ηϊα ζτςι και αλλιϊσ 

Σίτλοσ:  Παγκόςμια και τοπικι πολιτιςτικι κλθρονομιά:  

Ηωοφιλία, δικαιϊματα ηϊων και αειφορία 

τόχοι: Ευαιςκθτοποίθςθ και  ενεργοποίθςθ των μακθτϊν για να 

προςτατζψουν κάκε κρίκο τθσ αλυςίδασ του οικοςυςτιματοσ γφρω 

τουσ, βελτίωςθ γνϊςεων,  

ςτάςεων και αξιϊν ςε ςχζςθ με τα ηϊα. 

Α2:   Θάλα-SoS-α_χωρίσ_πλαςτικά  (10οσ-11οσ) 

Ευαιςκθτοποίθςθ για μείωςθ πλαςτικϊν, αναςτοχαςμόσ ωσ προσ 

τθν προςωπικι ευκφνθ. 

Βϋ Σάξθ: Τποενότθτα :Κλιματικι Αλλαγι- Φυςικζσ καταςτροφζσ, 

Πολιτικι Προςταςία . 

Σίτλοσ : ειςμόσ – και τϊρα τι κάνω; 

Γνϊςεισ προετοιμαςίασ πριν τθν εκδιλωςθ ενόσ ςειςμοφ, κατά τθ 

διάρκεια και μετά τθν εκδιλωςι του.  

Γϋ τάξθ:Γ1 ΤΠΟΘΕΜΑΣΙΚΘ :  Παγκόςμια κλθρονομιά  (12οσ-μζςα 

2ου-2022) 

Σίτλοσ : Μεςόγειοσ , θ κάλαςςα ενϊνει πολιτιςμοφσ 

κοπόσ: οι μακθτζσ/-τριεσ να αποκτιςουν κετικι ςτάςθ  ωσ  προσ  

τα  μνθμεία,  ωσ  ςθμαντικά  δθμιουργιματα  των  ανκρϊπων. 

Γ2: 3.Σοπικι Πολιτιςτικι Κλθρονομιά   2οσ-3οσ  22 

"Παλλινθ θ πόλθ μου" 

Σοπικι Ιςτορία, εξζλιξθ, αξία. 

Δϋ τάξθ: (12οσ- μζςα 2ου 2022) 

Τποκεματικι: Κλιματικι αλλαγι και φυςικζσ καταςτροφζσ 

Σίτλοσ: Κφκλοσ είναι και γυρίηει 

τόχοι: Δεξιότθτεσ μάκθςθσ και ηωισ του 21ου αιϊνα. 

Εϋ τάξθ: Τποενότθτα: Φυςικζσ καταςτροφζσ, πολιτικι προςταςία 

Σίτλοσ «Ζχεισ ηιςεισ ςειςμό; Ζχεισ δει θφαίςτειο; Ζχεισ ακοφςει για 

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/resource/view.php?id=21200


τςουνάμι;» 

κοπόσ: Θ ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ των μακθτϊν ςε 

κζματα διαχείριςθσ κινδφνων. 

Χρονικι περίοδοσ: Δεκζμβρθσ – μζςα Φλεβάρθ 

τϋ τάξθ: τ1 (10οσ-11οσ 2021) Παγκόςμια και τοπικι Πολιτιςτικι 

Κλθρονομιά 

«ελλθνικά μνθμεία που περιλαμβάνονται ςτθ λίςτα Παγκόςμιασ 

Κλθρονομιάσ και γνωριμία με τθν Ακρόπολθ των Ακθνϊν »  

κοπόσ: Οι μακθτζσ, να κατανοιςουν πωσ τα μνθμεία αυτά ζχουν 

εξζχουςα οικουμενικι αξία, αποτελοφν τμιμα τθσ κοινισ 

κλθρονομιάσ τθσ ανκρωπότθτασ.  

τ2: Τποκεματικι: Οικολογία- Παγκόςμια και τοπικι φυςικι 

κλθρονομιά 

τόχοι του προγράμματοσ: Οι μακθτζσ να εξοικειωκοφν με τουσ 17 

ςτόχουσ για Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, να καλλιεργιςουν οικολογικι 

ςυνείδθςθ και να εκπαιδευτοφν για τθν Αειφορία.  

Διάρκεια προγράμματοσ: Οκτϊβριοσ- Νοζμβριοσ 2021 

 

 

ωσ προσ τθΘεματικι 

Ενότθτα 

 

Ενδιαφζρομαι και 

Ενεργϊ- Κοινωνικι 

υναίςκθςθ και 

Ευκφνθ 

Αϋ Σάξθ: (4οσ – 5οσ) : Α1:ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ 

Τποκεματικι :  Αλλθλοςεβαςμόσ και διαφορετικότθτα 

Σίτλοσ :  Παρατθρϊ, αφθγοφμαι και αλλθλεπιδρϊ 

τόχοι : Ανάπτυξθ αλλθλοςεβαςμοφ, ςεβαςμόσ ςτθ  

διαφορετικότθτα, κοινωνικι ευκφνθ. 

Α2 Κι αν ιμουν εγϊ;    (12οσ – μζςα 2ου 2022)           

τόχοσ: καλλιζργεια δεξιοτιτων μάκθςθσ του 21ου αι., δεξιότθτεσ 

ηωισ και δεξιότθτεσ του Νου για παιδιά, μελλοντικοφσ ενεργοφσ 

πολίτεσ 

Βϋ Σάξθ: Τποενότθτα Εκελοντιςμόσ  

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/resource/view.php?id=21428


Σίτλοσ : Φροντίηω και Ενεργϊ για το Πάρκο τθσ γειτονιάσ 

Κριτικά και δθμιουργικά ςκεπτόμενοι, υπεφκυνοι και ψθφιακά 

εγγράμματοι μακθτζσ.  

Γϋ τάξθ:Γ1  ( μζςα 2ου-3οσ 2022) 

ΤΠΟΘΕΜΑΣΙΚΘ :  ΑΛΛΘΛΟΕΒΑΜΟ-ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΣΘΣΑ 

Σίτλοσ : ταματϊ τισ διακρίςεισ . Αποδζχομαι τουσ άλλουσ. Από τισ 

λογοτεχνικζσ    αναπαραςτάςεισ ςτθν πραγματικι ηωι  

κοπόσ : Οι μακθτζσ καλοφνται να γνωρίςουν ,να αξιολογιςουν 

και να προτείνουν τρόπουσ άρςθσ των διακρίςεων με ζμφαςθ ςτον 

αμοιβαίο ςεβαςμό, τθν αποδοχι και τθν αλλθλεπίδραςθ. 

Γ2:  1. Ανκρϊπινα Δικαιϊματα    12οσ 21-1οσ 22 

"` αγαπϊ όπωσ κι αν είςαι" 

Αλλθλοςεβαςμόσ, κατανόθςθ δικαιωμάτων, αποδοχι 

διαφορετικότθτασ. 

Δϋ τάξθ: (4οσ – 5οσ) 

Τποκεματικι: Αλλθλοςεβαςμόσ και διαφορετικότθτα 

Σίτλοσ: Παρατθρϊ, αφθγοφμαι και αλλθλεπιδρϊ 

τόχοι: Ανάπτυξθ αλλθλοςεβαςμοφ, ςεβαςμόσ ςτθν 

διαφορετικότθτα, κοινωνικι ευκφνθ. 

Εϋ τάξθ: Τποενότθτα: Εκελοντιςμόσ, διαμεςολάβθςθ 

Σίτλοσ: «Ενδιαφζρομαι και ενεργϊ – Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑ» 

κοπόσ: Θ προϊκθςθ του εκελοντιςμοφ, δθλαδι θ προςφορά 

ζργου με ανιδιοτελι χαρακτιρα. 

Χρονικι περίοδοσ: Μζςα Φλεβάρθ – τζλθ Μάρτθ 2021 

τϋ τάξθ: τ1 (12οσ – μζςα 2ου 2022) υμπερίλθψθ-

Αλλθλοςεβαςμόσ, διαφορετικότθτα 

«ταματϊ τισ διακρίςεισ – Αποδζχομαι τον «άλλο»  

κοπόσ: Οι μακθτζσ, να ευαιςκθτοποιθκοφν, να αναπτφξουν 

ενςυναίςκθςθ και να υιοκετιςουν ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ που 



αναγνωρίηουν, ςζβονται και αποδζχονται  τθν διαφορετικότθτα. 

τ2: Τποκεματικι: Σο ςχολείο τθσ ςυμπερίλθψθσ: Θ αναπθρία ωσ 

αφορμι 

τόχοι: Οι μακθτζσ να εξοικειωκοφν με τθν ζννοια τθσ 

ςυμπερίλθψθσ και τθσ διαφορετικότθτασ. 

Διάρκεια προγράμματοσ: Απρίλιοσ- Μάιοσ 2022 

 

ωσ προσ τθΘεματικι 

Ενότθτα 

 

Δθμιουργϊ και 

Καινοτομϊ- 

Δθμιουργικι κζψθ και 

Πρωτοβουλία 

Αϋ Σάξθ: Α1 (μζςα 2ου – 3οσ):  

Τποκεματικι:  Επιχειρϊ 

Σίτλοσ :  Δθμιουργία διαφιμιςθσ 

τόχοι : Ανάπτυξθ κριτικι ςκζψθσ, επικοινωνίασ,                                    

ςυνεργαςίασ, δεξιότθτεσ τεχνολογίασ και                                    

επιςτιμθσ. 

    Α2:  STEAM - και θ Γθ γυρίηει...    (4οσ-5οσ)            

τόχοσ: να απαντθκοφν ερωτιςεισ γφρω από το διάςτθμα  

Βϋ Σάξθ: Τποενότθτα  Οικονομικόσ Γραμματιςμόσ  

Σίτλοσ: τθν τςζπθ… χαρτηιλίκι 

τόχοσ: κατανόθςθ απλϊν οικονομικϊν εννοιϊν όπωσ ειςόδθμα 

ξοδεφω με υπευκυνότθτα κλπ.  

Γϋ τάξθ: Γ1: ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΚΘ ΚΕΨΘ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ  ( 4οσ-5οσ 

2022) 

ΤΠΟΘΕΜΑΣΙΚΘ :  Οικονομικόσ Γραμματιςμόσ  

Σίτλοσ : τθν τςζπθ χαρτηιλίκι 

κοπόσ: να ειςάγει τουσ  μακθτζσ και τισ  μακιτριεσ  ςε απλζσ 

οικονομικζσ ζννοιεσ. 

Γ2: Καταςκευζσ, παιχνίδια, εφαρμογζσ   4οσ-5οσ  22 

"Ηωντανεφω τα ανακυκλϊςιμα" 

Φανταςία, δθμιουργία, ςυνεργατικότθτα. 

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/resource/view.php?id=21344


Δϋ τάξθ: (Μζςα 2ου - 3οσ 2022) 

Τποκεματικι: Επιχειρϊ 

Σίτλοσ: Δθμιουργία διαφιμιςθσ 

τόχοι: Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ, επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ, 

δεξιότθτεσ τεχνολογίασ και επιςτιμθσ. 

Εϋ τάξθ: Τποενότθτα: Επιχειρθματικότθτα, αγωγι ςταδιοδρομίασ-

γνωριμία με τα επαγγζλματα 

Σίτλοσ: «Επαγγζλματα του μζλλοντοσ» 

κοπόσ: να γνωρίςουν το κάκε επάγγελμα, τισ απαιτιςεισ του και 

τθν προςφορά του ςτο κοινωνικό ςφνολο. 

Χρονικι περίοδοσ: Απρίλθσ - Μάθσ 

τϋ τάξθ:τ1: (μζςα 2ου – 3οσ 2022) Δθμιουργικι κζψθ και 

Πρωτοβουλία 

Επιχειρθματικότθτα –Αγωγι ταδιοδρομίασ –Γνωριμία με 

επαγγζλματα 

«Σα επαγγζλματα του μζλλοντοσ» 

κοπόσ: Οι μακθτζσ, να γνωρίςουν ςυγκεκριμζνα επαγγζλματα, τισ 

απαιτιςεισ των επαγγελμάτων και τθν προςφορά τουσ ςτο 

κοινωνικό ςφνολο, μζςω των εργαςτθρίων και των 

δραςτθριοτιτων που καλλιεργοφν τισ δεξιότθτεσ διαχείριςθσ των 

Μζςων (Πλθροφορικόσ γραμματιςμόσ, Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ, 

Σεχνολογικόσ γραμματιςμόσ, Γραμματιςμόσ ςτα μζςα, Αςφάλεια 

ςτο διαδίκτυο) και των δεξιοτιτων του νου  που αφοροφν τθ 

τρατθγικι κζψθ (Οργανωςιακι ςκζψθ, Μελζτθ περιπτϊςεων και 

Επίλυςθ προβλθμάτων) . 

τ2: Τποκεματικι: Ελλάδα, θ χϊρα μου 

τόχοι του προγράμματοσ: Οι μακθτζσ να προβάλλουν και να 

διαφθμίςουν τθ χϊρα μασ ωσ άλλοι ταξιδιωτικοί πράκτορεσ.  

Διάρκεια προγράμματοσ: Φεβρουάριοσ – Μάρτιοσ 2022 

 



Αναμενόμενο όφελοσ 

ωσ προσ το ςχολικό 

κλίμα 

 

 Ανάπτυξθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ, ςεβαςμοφ και 

αλλθλοβοικειασμζςα από τθν υλοποίθςθ των δράςεων των 

Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων. 

Ειδικότερα οφζλθ 

Ενδυνάμωςθ τθσ ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και  

εμπλοκι των μακθτϊν ςε προγράμματα με κζματα που είναι πολφ 

κοντά ςτισ προτιμιςεισ τουσ και ςτα ενδιαφζροντά τουσ. 

Αναμενόμενο 

αντίκτυπο για τθν 

ανάπτυξθ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ 

Ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν  ςε κζματα που αφοροφν τθν 

κακθμερινι τουσ ηωι. Καλλιζργεια και ανάπτυξθ των δεξιοτιτων 

τθσ μάκθςθσ, τθσ ηωισ, του νου, τθσ τεχνολογίασ και τθσ επιςτιμθσ. 

υνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των τάξεων και των 

εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων, θ οποία κα βοθκιςει πολφ ςτον 

ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και ουςιαςτικι 

ςυνεργαςία του ςχολείου με τουσ γονείσ. 

Αντίκτυπο ςτθν τοπικι 

κοινότθτα 

Διάχυςθ των αποτελεςμάτων μζςω τθσ διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων 

και παρουςιάςεων ςτθν τοπικι κοινότθτα των δραςτθριοτιτων 

των μακθτϊν/τριϊν από τα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων. Ενεργόσ 

ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν τοπικι κοινότθτα και 

ευαιςκθτοποίθςι τθσ ςε καίρια κζματα που τθν απαςχολοφν. 

Προςαρμογζσγια τθ 

ςυμμετοχι και τθν 

ζνταξθ όλων των 

μακθτϊν 

Οι δραςτθριότθτεσ των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων κα 

προςαρμόηονται και κα διαφοροποιοφνται ανάλογα με τισ 

ιδιαίτερεσ ανάγκεσ οριςμζνων μακθτϊν/τριϊν που παρουςιάηουν 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ, ϊςτε όλα τα παιδιά τθσ κάκε τάξθσ να 

μποροφν να παρακολουκοφν, να ςυνεργάηονται και να 

ςυμμετζχουν ςτισ κεματικζσ δράςεισ. 

Φορείσκαιάλλεσςυνεργ

αςίεσπουκαεμπλουτίς

ουν το ςχζδιο δράςθσ 

 φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων 

 Τπεφκυνεσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ Δ/νςθσ Π.Ε.     

Ανατολικισ Αττικισ 

 Διμοσ Παλλινθσ 

ΓυμνάςιαΠαλλινθσ 

 

 

 

 

 


