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ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ 2014-2020» που ςυγχρθματοδοτείται 

από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ 

  

 

  

  

 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

της Σχολικής Μονάδας 
 

 

 

  

 ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ 21+:   

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

ΟΡΣ Επιμόρφωςθσ - Ι.Ε.Ρ.: Πλεσ οι δράςεισ (iep.edu.gr): 
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62  
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                                            ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΣΘ ΧΟΛΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ  

 
5ου  ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΘΓΟΤΜΕΝΙΣΑ 

 
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2021 - 2022 

χολικι μονάδα 
Δθμοτικό χολείο 

Αρικμόσ τμθμάτων 
10 

Αρικμόσ μακθτϊν/μακθτριϊν 
ςχολικισ μονάδασ 

138 

Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν 
ςχολικισ μονάδασ 

21  (15 με τοποκζτθςθ ) 

Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν που 
ςυμμετζχουν ςτα Εργαςτιρια 
δεξιοτιτων 

15 

 

Ηω καλφτερα – Ευ Ηθν Φροντίηω το 
Περιβάλλον 

Ενδιαφζρομαι και 
Ενεργϊ-Κοινωνική 

Συναίςθηςη και 
Ευθφνη 

Δθμιουργϊ και 
Καινοτομϊ–

Δημιουργική Σκζψη 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 

 

    

  



 

 

Βαςικόσ προςανατολιςμόσ του ετιςιου χεδίου Δράςθσ (Πλεονεκτιματα-μειονεκτιματα) 

 

Σο όραμά μασ 

Βαςικόσ προςανατολιςμόσ του ςχολείου μασ αποτελεί θ δθμιουργία μιασ 
ςχολικισ μονάδασ, θ οποία κα είναι ευαιςκθτοποιθμζνθ απζναντι ςτισ 
παγκόςμιεσ προκλιςεισ, το αειφορικό περιβάλλον και τθ μοναδικότθτα  
που διαπερνά το ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, αλλά τθσ 
ευρφτερθσ κοινωνίασ.  
Στόχοσ μασ ζνα ςχολείο, το οποίο αποδζχεται τθ διαφορετικότθτα, χωρίσ 
αποκλειςμοφσ και προχποκζςεισ, με τθ διαμόρφωςθ μιασ νζασ 
κοινωνικοπολιτιςμικισ κουλτοφρασ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί μζςω 
τθσ ουςιαςτικισ αναδόμθςθσ και ανακεϊρθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ. Κακοριςτικόσ παράγοντασ, ωςτόςο, για τθν επίτευξθ των 
παραπάνω είναι το ςφνολο των φορζων τθσ ςχολικισ μονάδασ να 
διακατζχονται από υψθλι ενςυναίςκθςθ, ϊςτε να ςυντονίηονται με 
μεγάλο εφροσ ςυναιςκθματικϊν ςθμάτων, να αντιλαμβάνονται τα 
πραγματικά, αν και μθ εκφραςμζνα με λόγια, ςυναιςκιματα των 
μακθτϊν ι μιασ ομάδασ που ςυμμετζχει ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
Το όραμα του ςχολείου μασ περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ ενεργϊν 
πολιτϊν που κα ςυνεργάηονται και κα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ, κα 
διζπονται από περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ αξίεσ και κα είναι ςε κζςθ 
να αξιοποιιςουν με επιτυχία τα ςφγχρονα τεχνολογικά μζςα ςε ζνα 
διαρκϊσ εξελιςςόμενο περιβάλλον.   
 
 
Σα πλεονεκτιματα τθσ ςχολικισ μονάδασ : 
 

1. Στο ςχολείο μασ υπάρχει μια ςχετικι ομοιογζνεια μακθτϊν/τριϊν 
με κοινό οικονομικοκοινωνικό υπόβακρο, 

2. Το ςχολικό διδακτιριο είναι νεόδμθτο με κακαροφσ και 
ευχάριςτουσ χϊρουσ, 

3. Το προςωπικό κακαριότθτασ εργάηεται για ζνα κακαρό και 
ευχάριςτο περιβάλλον με μεγάλθ επιτυχία, 

4.  Οι ουςιαςτικζσ και γόνιμεσ ςυνεργατικζσ ςχζςεισ του 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τουσ 
μακθτζσ τουσ,  

5. Ο ενεργόσ  και υποςτθρικτικόσ ςτο ζργο του ςχολείου  Σφλλογοσ 
Γονζων και Κθδεμόνων,  

 
Μειονεκτιματα τθσ ςχολικισ μονάδασ: 

1. Ο περιοριςμόσ τθσ ομαδικισ δραςτθριότθτασ λόγω τθσ 
πανδθμίασ, 

2. Ο μικρόσ αφλειοσ  χϊροσ και θ ανεπάρκεια  χϊρου ςκίαςθσ ςε 
αυτόν 

3.  Το ζλλειμμα ςτθν υλικοτεχνικι υποδομι και οι περιοριςμζνοι  
οικονομικοί  πόροι, 

4. Θ αυςτθρι δομι του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ και το γραφειοκρατικό 
5. εκπαιδευτικό ςφςτθμα αποτελεί αναςταλτικό παράγοντα ςτθν ανάπτυξθ 

δράςεων πζραν των αναλυτικϊν προγραμμάτων. 
 

 



 

 

 

τόχοι τθσ ςχολικισ 
μονάδασ ςε ςχζςθ με τισ 
τοπικζσ και ενδοςχολικζσ 
ανάγκεσ 

1) Θ ενίςχυςθ δεξιοτιτων που αφοροφν ςτθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ 
των μακθτϊν μζςω δράςεων που καλλιεργοφν τθν τθ διαπροςωπικι και 
αλλά και τθν ενδοπροςωπικι-ενδοψυχικι ενςυναίςκθςθ, τθν 
αναγνϊριςθ των κετικϊν και  αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων,  κακϊσ και τθν 
αποτελεςματικι διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων αυτϊν από τουσ/τισ 
μακθτζσ/τριεσ ςτο ςχολικό  περιβάλλον. 
 
2) Θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων που αφοροφν ςτθν καλλιζργεια κριτικισ 
ςκζψθσ και τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, τθν 
περαιτζρω προαγωγι του κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ και τθσ 
επικοινωνίασ μεταξφ όλων των εμπλεκομζνων ςτθ ςχολικι κοινότθτα, 
κακϊσ και τθν αρμονικι αλλθλεπίδραςθ με τθν ευρφτερθ, τοπικι 
κοινωνία. 
 
3)Στθ ανάπτυξθ των «δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα», δεξιοτιτων ηωισ (life 
skills), ιπιων δεξιοτιτων (soft skills), δεξιοτιτων ψθφιακοφ και 
τεχνολογικοφ γραμματιςμοφ, δεξιότθτεσ ψθφιακισ ικαγζνειασ κακϊσ και 
δεξιότθτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ (Επιςτθμονικι/ υπολογιςτικι ςκζψθ 
διαμεςολάβθςθ) 
 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ 

  

ωσ προσ τθ  Θεματικι 
Ενότθτα 

 
Ηω καλφτερα- Ευ ηθν 

ΤΑΞΘ Αϋ: «Ο οφλθσ ο Τροφοφλθσ και θ περιπζτειά του ςτον κόςμο τθσ 
υγιεινισ διατροφισ» 
ΤΑΞΘ Βϋ: «Εγϊ και οι ςυμμακθτζσ/τριεσ μου» 
ΤΑΞΘ Γϋ: «Ο κανόνασ των εςωροφχων». 
ΤΑΞΘ Δϋ: «Κυκλοφορϊ με αςφάλεια». 
ΤΑΞΘ Εϋ: «Μακαίνοντασ τθ Θετικι Ρλευρά τθσ Ηωισ!!!». 
ΤΑΞΘ ΣΤϋ: «Διαμορφϊνοντασ υγιείσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτα φφλλα». 
 

ωσ προσ τθ Θεματικι 
Ενότθτα 

 
Φροντίηω το Περιβάλλον 

ΤΑΞΘ Αϋ: «Θάλα-SOS-α χωρίσ πλαςτικά». 
ΤΑΞΘ Βϋ: «Ξζρεισ για τα θφαίςτεια, τουσ Σειςμοφσ και το Τςουνάμι; Μάκε 
τϊρα να προςτατευτείσ» 
ΤΑΞΘ Γϋ: «Ταξιδεφουμε ςτα αρχαία ελλθνικά κζατρα»». 
ΤΑΞΘ Δϋ: «Για το δάςοσ μακαίνω, δρω και δθμιουργϊ». 
ΤΑΞΘ Εϋ: «Αλλάηουμε εμείσ, όχι το κλίμα». 
ΤΑΞΘ ΣΤϋ: “Μακθτζσ ξεναγοί, δθμοςιογράφοι… Ανάδειξθ τοπικισ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ» 

ωσ προσ τθ Θεματικι 
Ενότθτα 

 
Ενδιαφζρομαι και 
Ενεργϊ- Κοινωνικι 

υναίςκθςθ και Ευκφνθ 

ΤΑΞΘ Αϋ: «Εκπαίδευςθ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα». 
ΤΑΞΘ Βϋ: «Νοιάηομαι και δρω». 
ΤΑΞΘ Γϋ: «Αξίεσ ηωισ ςτθν εκπαίδευςθ/ Κζντρο Ρρόλθψθσ ΠΟΜΑ»  
ΤΑΞΘ Δϋ: «Δυναμϊνω τθ φωνι μου, δυναμϊνεισ τθ φωνι ςου. Δικαίωμα 
ςτθν ελευκερία ζκφραςθσ». 
ΤΑΞΘ Εϋ: «Ενεργοί Ρολίτεσ εν δράςει!». 
ΤΑΞΘ ΣΤϋ: «Σχολικι Διαμεςολάβθςθ: Ρρόλθψθ και Επίλυςθ τθσ 
Ενδοςχολικισ Βίασ». 
 



 

 

ωσ προσ τθ Θεματικι 
Ενότθτα 

 
Δθμιουργϊ και 

Καινοτομϊ- Δθμιουργικι 
κζψθ και Πρωτοβουλία 

ΤΑΞΘ Αϋ: «STEAM και θ γθ γυρίηει». 
ΤΑΞΘ Βϋ: «Γίνομαι για μια μζρα αςτυνομικόσ, φοφρναρθσ, δάςκαλοσ». 
ΤΑΞΘ Γϋ: «Στθν τςζπθ χαρτηιλίκι» ». 
ΤΑΞΘ Δϋ: «Δράςθ με τον Ηακ –Υβ Κουςτϊ». 
ΤΑΞΘ Εϋ: «Ενεργοί Ρολίτεσ εν δράςει!». 
ΤΑΞΘ ΣΤϋ: «Επαγγζλματα και προϊόντα του τόπου μασ». 
 

Αναμενόμενο όφελοσ ωσ 
προσ το ςχολικό κλίμα 

Μζςω των ςχετικϊν δράςεων και των εργαςτθρίων που κα αναλάβει να 
πραγματοποιιςει θ ςχολικι μασ μονάδα αναμζνεται οι μακθτζσ, ωσ 
τελικοί αποδζκτεσ των δράςεων, να ευαιςκθτοποιθκοφν ωσ προσ τθν 
οικολογικι τουσ ςυνείδθςθ, να ενθμερωκοφν ςχετικά τθν πρόλθψθ και 
φροντίδα τθσ ςωματικισ και ψυχικισ τουσ υγείασ και τζλοσ, να 
ενιςχφςουν  τθν αυτοεκτίμθςθ, τθν αυτοπεποίκθςθ, τθν προςωπικότθτα 
και τθν ενςυναίςκθςι  τουσ.   

Ειδικότερα οφζλθ 

- Να επιτευχκεί αρμονικι ςυνεργαςία γονιϊν-εκπαιδευτικϊν. 

 - Να προωκθκεί θ πολιτιςτικι κατανόθςθ και θ κοινωνικι ευκφνθ. 
- Μζςα από τισ δράςεισ να αναπτυχκοφν ευαιςκθτοποιθμζνοι πολίτεσ 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για τθν ανάπτυξθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ 

Να καλλιεργθκεί και να αναπτυχκεί κουλτοφρα ςυνεργαςίασ τόςο μεταξφ 
των εκπαιδευτικϊν όςο και ςε ςχζςθ με τουσ φορείσ τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ 

Αντίκτυπο ςτθν τοπικι 
κοινότθτα 

Μζςω των ςυγκεκριμζνων δράςεων, θ ςχολικι μονάδα ςτο ςφνολό τθσ 
αλλά και τα επιμζρουσ τμιματα κα ζρκουν ςε επαφι με τουσ τοπικοφσ 
φορείσ (π.χ. Διμοσ Θγουμενίτςασ, Σφλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων, 
τοπικοί πολιτιςτικοί ςφλλογοι) και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ αναμζνεται να 
ςυνεργαςτοφν με ςκοπό τθν επίτευξθ των ςτόχων των εργαςτθρίων και 
τθσ διάχυςθσ των αποτελεςμάτων τουσ ςτθν τοπικι κοινωνία.  Επιπλζον, 
αναμζνεται μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τθν  τοπικι κοινότθτα, θ 
τελευταία να ευαιςκθτοποιθκεί ςχετικά με προβλιματα  που αφοροφν 
ςτθν οικεία ςχολικι μονάδα και να προςδϊςει μία ευρφτερθ δυναμικι 
ςτθν προςπάκεια επίλυςισ τουσ. 

Προςαρμογζσ για τθ 
ςυμμετοχι και τθν ζνταξθ 
όλων των μακθτϊν 

-Εξατομικευμζνεσ προςεγγίςεισ μάκθςθσ εντόσ τθσ διδακτικισ αίκουςασ. 
- Ραιχνίδια ρόλων. 
 -Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα. 
 

Φορείσ και άλλεσ 
ςυνεργαςίεσ που κα 
εμπλουτίςουν το ςχζδιο 
δράςθσ 

Συνεργαςία με τον Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων  
Συνεργαςία με το Διμο Θγουμενίτςασ  
Συνεργαςία με ειδικοφσ  διατροφολόγο, παραγωγό, μάγειρα, ακλθτζσ 
κ.ά.  
Συνεργαςία Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ Θεςπρωτίασ 
Συνεργαςία με τθ Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
Συνεργαςία με ΚΡΕ και όμορεσ ςχολικζσ μονάδεσ 
Συνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ που υλοποιοφν ςχετικά 
προγράμματα, εγκεκριμζνα από το Υ.ΡΑΙ.Θ. 



 

 

Σελικά 
προϊόντα(ενδεικτικά) των 
εργαςτθρίων που 
υλοποιικθκαν 

- Εικαςτικζσ ςυνκζςεισ  
- Δθμιουργία βίντεο  
- Φφλλα εργαςίασ  
- Δραματοποίθςθ 
- Σχολικι εφθμερίδα 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
χρθςιμοποιικθκαν εκτόσ 
τθσ Πλατφόρμασ των 
Εργαςτιρια Δεξιοτιτων 
του ΙΕΠ. 

-Εκνικόσ –τοπικόσ  τφποσ θμεριςιοσ και περιοδικόσ τφποσ 
- Ζντυπο υλικό ςυμβατό με τθ κεματολογία από τοπικοφσ φορείσ-
ςυλλόγουσ 
- Εκπαιδευτικό υλικό από το διαδίκτυο,  το  Φωτόδεντρο, τθν 
Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ 
 

 

  



 

 

ΑΝΑΣΟΧΑΜΟ - ΣΕΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

1. Σελικι αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ των τεςςάρων Θεματικϊν Ενοτιτων 
Κείμενο 100 λζξεων (με βάςθ τθν αξιολόγθςθ και τον αναςτοχαςμό)ςτθν μορφι λίςτασ για κάκε 

Θεματικι Ενότθτα 

 
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 

 

    

2. Οφζλθ ςυνολικά από τθν υλοποίθςθ του χεδίου Δράςθσ 
(ςε ςυνάφεια με τθν αρχικι ανάλυςθ αναγκϊν) 

ωσ προσ το ςχολικό 
κλίμα γενικά 

 

ωσ προσ τθ ανάπτυξθ 
τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ (μακθτζσ, 
εκπαιδευτικοί, 
γονείσ) 

 

ωσ προσ τθν τοπικι 
κοινότθτα  

 

3. Δυςκολίεσ – Εμπόδια κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του προγράμματοσ 

Δυςκολίεσ και 
εμπόδια, ςφντομθ 

περιγραφι 
(ξεπεράςτθκαν / ιταν 

ανυπζρβλθτα) 

 
 

Προτάςεισ  

Στθ μορφι λίςτασ (150 λζξεισ) 
● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 

 


