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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  2ου Δημ. Σχολείου 

Βόλου 
 

 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ …2021-2022………………….. 

Σχολική μονάδα 

2 ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΒΟΛΟΥ 

 

 

 

 

 

Αριθμός τμημάτων  
ΕΠΤΑ(7) 

 

Αριθμός μαθητών/μαθητριών 
σχολικής μονάδας 

140 

 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
σχολικής μονάδας 

21 

 

Αριθμός εκπαιδευτικών που 
συμμετέχουν στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων 

6 

 

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 

 

    

  



                                                            

 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 

 

Το όραμά μας 

Σε μία εποχή έντονων πνευματικών, κοινωνικών, οικονομικών 
περιβαλλοντικών αλλά και υγειονομικών προκλήσεων, καθίσταται 
παράγοντας στρατηγικής σημασίας το σύγχρονο Σχολείο να 
διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο όραμα που να μπορεί να 
ανταποκριθεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. 
Το Σχολείο, μέσω της μαθησιακής διαδικασίας και των 
καθημερινών πρακτικών, θα πρέπει να εφοδιάζει τους μαθητές με 
γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και οράματα προκειμένου να σχεδιάσουν 
ένα καλύτερο μέλλον, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και να 
αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και εξέλιξης της 
κοινωνίας μας. 
Για το δικό μας σχολείο αυτό σημαίνει ότι ο όλοι εμείς, Διεύθυνση, 
δάσκαλοι ,μαθητές και γονείς του 2 ου Δημοτικού σχολείου Βόλου 
σεβόμαστε και προάγουμε με κάθε μας προσπάθεια τον Μικρό μας 
Άνθρωπο. Αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις να 
δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον συνεργασίας, ελευθερίας και 
διαλόγου όπως ταιριάζει στους αυριανούς σκεπτόμενους και 
δημιουργικούς πολίτες της χώρας μας, της Ευρώπης και του κόσμου. 
Στόχος μας είναι η Παιδεία, οι Αξίες, η Δημοκρατία, η δημιουργία 
πολύπλευρων, στέρεα δομημένων και σφαιρικά αναπτυγμένων 
προσωπικοτήτων, αυτόνομων, αυτοδύναμων και ευτυχισμένων 
ανθρώπων από την προσχολική τους ηλικία, καθώς και η 
αισθητική τους καλλιέργεια που πιστεύουμε ότι παίζει σπουδαιότατο 
ρόλο σ’ ένα σχολείο, στο οποίο θέλουμε να συναιρούνται οι τέχνες, 
η μουσική ,το θέατρο με τα γράμματα και να προσφέρονται στους 
μαθητές του ως ένα πολυεργαλείο παιδείας, διάνοιας, αισθητικής και 
ενσυναίσθησης και καλλιτεχνικής έκφρασης. 
Η σχολική ζωή έχει έτσι σχεδιαστεί ώστε καθημερινά τα παιδιά να 
βιώνουν ένα άρτια οργανωμένο πρόγραμμα στο οποίο διαρκώς η 
Γνώση συναντά τη φαντασία ,η δημιουργική σκέψη τη βιωματική 
μάθηση με κεντρικό στόχο πάντα τη χαρά της Γνώσης και την 
ολόπλευρη καλλιέργεια του νου και της ψυχής. 
Όλες οι δραστηριότητες στοχεύουν στη δημιουργία συνθηκών 
σχολικής ζωής ικανών να έλκουν τους μικρούς μαθητές και όχι να 
τους απωθούν ,ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα σε ένα 
περιβάλλον που δεν τους καταπιέζει αλλά τους γοητεύει. 

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

Οι αρχές που διέπουν την λειτουργία του σχολείου μας είναι: 
Σε επίπεδο : 
Α)Προσωπικής παιδείας 

Να γνωρίζουμε καλά τον εαυτό μας και όλες τις πτυχές του, 
την ψυχολογία μας, τα ταλέντα μας, το σώμα μας. 

 
και άσκηση, με σκοπό την υγεία, την ευεξία, την ισορροπία 
και τη μείωση του άγχους. 

ρούμε να θέτουμε στόχους και να τους “κυνηγάμε”. 
 

παρασυρόμαστε από συγκεχυμένες πληροφορίες. 



                                                            

 

 
 

προβλήματα. 
υμε ήθος και αρχές. 

Β)Κοινωνικής παιδείας 
 

όλους τους τρόπους (προφορικά, γραπτά, ηλεκτρονικά) και 
σε περισσότερες από μία γλώσσες. 

 
αποδοχή και τους απαραίτητους συμβιβασμούς. 

 
 

 
έχουμε ως μέλη των κοινωνικών ομάδων που ανήκουμε. 

 στερεότυπα, 
κρατώντας μακριά τον φανατισμό και την προπαγάνδα. 
Γ)Πολυπολιτισμικής παιδείας 

 
διαφορετικούς πολιτισμούς. 

 
άλλους πολιτισμούς, θρησκείες και τρόπους ζωής και να 
είμαστε ανοιχτοί στην επικοινωνία μας σε προσωπικό, 
επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Δ)Οικονομικής παιδείας 

 
 

προσωπική, κοινωνική και πολιτική ζωή. 
Ε)Περιβαλλοντικής παιδείας 

 
οικοσυστημάτων. 

 
το περιβάλλον. 

 
δράσεις και να υιοθετούμε πιο οικολογικές επιλογές και 
καθημερινό τρόπο ζωής. 
ΣΤ)Πληροφορικής παιδείας 

 
πληροφορίες αποδοτικά και κριτικά. 

 
τεράστιο καθημερινό όγκο πληροφοριών, από όποιο μέσο κι 
αν προέρχονται. 

 
τα smartphones και τα εργαλεία που παρέχουν, με σκοπό να 
κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη και καλύτερη, χωρίς να 
γινόμαστε δέσμιοί τους. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω είναι ο 
ανοιχτός διάλογος :με τους μαθητές, τους γονείς, την εκπαιδευτική 
κοινότητα, τους ειδικούς επιστήμονες, την κοινωνία, τους 
ανθρώπους δηλ. στους οποίους απευθύνεται. Ο διάλογος θα 
στηρίζεται σε δημοκρατικές διαδικασίες που θα τυγχάνουν ευρείας 
αποδοχής και συναίνεσης, προσδίδοντας έναν διαχρονικό 
χαρακτήρα στο όραμα μας. 



                                                            

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων 

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Τάξη: Α 
Υπ.Εκπαιδευτικός:  Γκαραγκούνου Αρετή(2ώρ), 
Μαβίδη Αντιγόνη(1ώρα) 
Τίτλος Θεματικής Ενότητας:» Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» 
 
Τάξη:Β 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Γκαραγκούνου Αρετή 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Δόντια γερά, τρώγοντας υγιεινά» 
 
Τάξη :Γ 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Μαβίδη Αντιγόνη 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» 
 
Τάξη :Δ 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Μπακογιάννη Ελένη 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Διατροφικές  συνήθειες» 
 
Τάξη :Ε 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Κουβελά Αναστασία 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 
 
Τάξη :ΣΤ1 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Κωστούλα Ιωάννα 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Η Αρχή της ζωής» 
 
Τάξη :ΣΤ2 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Κουβελά Αναστασία 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Στο Διαδίκτυο… ασφαλώς!» 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

Τάξη: Α 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Γκαραγκούνου Αρετή(2ώρ), 
Μαβίδη Αντιγόνη(1ώρα) 
Τίτλος Θεματικής Ενότητας: «Φύλαξέ το, μην πετάς, ανακύκλωσε με μας» 
 
Τάξη: Β 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Γκαραγκούνου Αρετή 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Μαθαίνουμε για τις πλημμύρες» 
 
Τάξη :Γ 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Μαβίδη Αντιγόνη 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Για το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ» 
 
Τάξη :Δ 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Μπακογιάννη Ελένη 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Στάλα, στάλα το νερό» 
 
Τάξη :Ε 
Υπ.Εκπαιδευτικός:Κουβελά Αναστασία 



                                                            

 

Τίτλος θεματικής ενότητας: «Ο καιρός τρελλάθηκε» 
 
Τάξη :ΣΤ1 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Κωστούλα Ιωάννα 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Η Ελληνική Επανάσταση στη Μαγνησία» 
 
Τάξη :ΣΤ2 
Υπ.Εκπαιδευτικός:Κουβελά Αναστασία 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Ανακαλύπτοντας το παρελθόν, σχεδιάζοντας 
το μέλλον» 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Τάξη: Α 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Γκαραγκούνου Αρετή(2ώρ), 
Μαβίδη Αντιγόνη(1ώρα) 
Τίτλος Θεματικής Ενότητας: «Τα δικαιώματα των παιδιών» 
 
Τάξη: Β 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Γκαραγκούνου Αρετή 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Όλοι μαζί μπορούμε» 
 
Τάξη :Γ 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Μαβίδη Αντιγόνη 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Όλοι μαζί στη σχολική ζωή» 
 
Τάξη :Δ 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Μπακογιάννη Ελένη 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Ανθρώπινα δικαιώματα» 
 
Τάξη :Ε 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Κουβελά Αναστασία 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Το καταστροφικό καλοκαίρι στην Εύβοια» 
 
Τάξη :ΣΤ1 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Κωστούλα Ιωάννα 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Όλοι μαζί μια αγκαλιά, πάμε μπροστά» 
 
Τάξη :ΣΤ2 
Υπ.Εκπαιδευτικός:Κουβελά Αναστασία 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Αλληλοσεβασμός» 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Τάξη: Α 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Γκαραγκούνου Αρετή(2ώρ), 
Μαβίδη Αντιγόνη(1ώρα) 
Τίτλος Θεματικής Ενότητας: «STEAM-Και η γη γυρίζει» 
 
Τάξη:Β 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Γκαραγκούνου Αρετή 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Γνωριμία με επαγγέλματα» 
Τάξη :Γ 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Μαβίδη Αντιγόνη 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Στην τσέπη χαρτζιλίκι» 



                                                            

 

 
Τάξη :Δ 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Μπακογιάννη Ελένη 
Τίτλος θεματικής ενότητας: « 
 
Τάξη :Ε 
Υπ.Εκπαιδευτικός:Κουβελά Αναστασία 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Το ηλεκτρικό ρεύμα στη ζωή μας» 
 
Τάξη :ΣΤ1 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Κωστούλα Ιωάννα 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Σχεδιάζω την Εκπαιδευτική και 
Επαγγελματική πορεία μου με πυξίδα την προσωπικότητά μου» 
 
Τάξη :ΣΤ2 
Υπ.Εκπαιδευτικός: Κουβελά Αναστασία 
Τίτλος θεματικής ενότητας: «Γνωριμία με Επαγγέλματα» 
 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

 
Διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας-επικοινωνίας μεταξύ των μελών της 
Σχολικής κοινότητας μέσω  εντοπισμού των τρόπων  που θέλουν να 
συνεργάζονται και η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών. 

Ειδικότερα οφέλη 

 Συναίσθηση της ομαδικής εργασίας 
 Κλίμα οικειότητας 
 Καλλιέργεια δεξιοτήτων 
 Όλοι μοιράζονται τις προσδοκίες τους, τις ανάγκες τους και τα 

ενδιαφέροντά τους 
 Εξοικείωση με καταστάσεις της πραγματικής ζωής 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

 
 Ενίσχυση των δεξιοτήτων συνεργασίας, δημιουργικότητας, κριτικής 
σκέψης και επικοινωνίας και εφαρμογή στη μαθησιακή διαδικασία. 

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

Από τη διάχυση των αποτελεσμάτων των προϊόντων της συλλογικής 
προσπάθειας της σχολικής μας κοινότητας θα ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας, η εμπιστοσύνη της προς το 
σχολείο και το έργο του και η πιο ενεργή συμμετοχή της στα σχολικά 
δρώμενα που αφορούν κοινωνικά προβλήματα. 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

  
Αξιοποιούνται εξειδικευμένες μέθοδοι διδασκαλίας, βιωματικές δράσεις, 
θεατρικά δρώμενα, παιχνίδια ρόλων που έχουν ως στόχο να 
συμπεριλάβουν τις ειδικές δεξιότητες του κάθε μαθητή. 



                                                            

 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

 Ελληνική Ομάδα Διάσωσης-Παράρτημα Μαγνησίας 
 Εθελοντές 
 Ειδικοί Επιστήμονες Γιατροί 
 Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας 
ΕΛΕΠΑΠ 
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βόλου 
  

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

 
 Αφίσες 
 Εικαστικές και ψηφιακές δημιουργίες 
 Φυλλάδια 
 Δράσεις δημιουργικής γραφής 

  
 

Υλοποίηση ενδοσχολικών 
δράσεων 

 Θεατρικές Εκδηλώσεις 
 Παρουσιάσεις βιβλίων 
 Ομιλίες Ειδικών Επιστημόνων 
 Εθελοντικές Δράσεις 

 

  



                                                            

 

 

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 

Μέσα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αναδείχτηκε η αλληλοϋποστήριξη, 
η ομαδικότητα, η ανάπτυξη ιδεών και η δημιουργία νέων δράσεων. 

ως προς τη ανάπτυξη 
της σχολικής 
κοινότητας (μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, 
γονείς) 

 
Υπήρξε επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ όλων των μελών με ορατά 
αποτελέσματα. 

ως προς την τοπική 
κοινότητα  

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους δημιουργήσαμε διαύλους συνεργασίας 
με τους τοπικούς φορείς και τους παρουσιάσαμε τα τελικά 
αποτελέσματα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. 

3. Δυσκολίες – Εμπόδια κατά την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος 

Δυσκολίες και 
εμπόδια, σύντομη 

περιγραφή 
(ξεπεράστηκαν / ήταν 

ανυπέρβλητα) 

 
Πιεστικοί χρόνοι για την πλήρη ολοκλήρωση του κάθε εργαστηρίου. 

Προτάσεις  

 
 


