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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

  

 

  

  

 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

Δημοτικό Σχολείο Αδριανής-Νικηφόρου 
 

 

 

  

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+:   

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

ΟΠΣ Επιμόρφωσης - Ι.Ε.Π.: Όλες οι δράσεις (iep.edu.gr): 
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62  

 

  
 

 

  
  

 
 

 

  

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ- 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΔΡΙΑΝΗΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Σχολική μονάδα 
Δημοτικό Σχολείο Αδριανής-Νικηφόρου 

Αριθμός τμημάτων  
6 

Αριθμός μαθητών/μαθητριών 
σχολικής μονάδας 

59 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
σχολικής μονάδας 

14 

Αριθμός εκπαιδευτικών που 
συμμετέχουν στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων 

7 

 

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 

 

Α΄ τάξη: Υγεία-
Αυτομέριμνα 

Δοντάκι άσπρο και γερό 

 

Δ΄  τάξη: Οδική 
ασφάλεια 

Μαθαίνω να 
κυκλοφορώ με 
ασφάλεια 

 

1. Οικολογία - 
Παγκόσμια και τοπική 
Φυσική κληρονομιά 

 

Α΄ τάξη:  Οικολογία 

Σκουπίδια …παντού; 

 

Δ΄  τάξη: Οικολογία 

Διαχειρίζομαι σωστά 
τα απορρίμματα 

 

 

1. Ανθρώπινα 
δικαιώματα 

 

 

Α΄ τάξη:  Ανθρώπινα 
δικαιώματα 
Έχω κι εγώ 
δικαιώματα… 
 
Δ΄  τάξη: Ανθρώπινα 
δικαιώματα 
Γνώρισε τα 
δικαιώματα σου 

 

 

1. STEM 

 

 

 

Α΄ τάξη: STEM 

Στη γειτονιά του ήλιου 

 

Δ΄  τάξη: STEM 

Ταξίδι στο διάστημα 

 

Ε΄ τάξη: STEM 
 
Επιστρέφοντας στο ηλιακό 
ρολόι 

2. Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία – 

Πρόληψη 

2. Κλιματική αλλαγή - 
Φυσικές Καταστροφές, 

Πολιτική προστασία 

2. Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση 

 

2. Επιχειρηματικότητα- Αγωγή 
Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με 

επαγγέλματα 
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Β΄ τάξη:  Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία – 

Πρόληψη 

Εγώ και οι συμμαθητές 
μου 

 

Ε΄  τάξη: Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία – 

Πρόληψη 

Εθισμένος με το 
διαδίκτυο-διαδικτυακός 
εκφοβισμός και 
παραπληροφόρηση 

 

 

 

 

Β΄ τάξη: Φυσικές 
Καταστροφές, Πολιτική 

προστασία 

Σεισμός –και τώρα τι 
κάνω; 

  

Ε΄  τάξη: Φυσικές 
Καταστροφές, Πολιτική 

προστασία 

Προσοχή!!!Ξέσπασ

ε πυρκαγιά στο 

δάσος και 

πλημμύρισε η πόλη. 

 

Β΄ τάξη:  Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση 

Εθελοντισμός 

 

 

Ε΄  τάξη: Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση 

Εγώ ως μέλος της 

κοινωνίας 

 

Β΄ τάξη:  Επιχειρηματικότητα 

Στην τσέπη χαρτζιλίκι 

 

 

Γ΄  τάξη: Γνωριμία με 
επαγγέλματα 

 

Γνωριμία με τα 

επαγγέλματα 

 

 

ΣΤ΄τάξη: Επιχειρηματικότητα- 
Αγωγή Σταδιοδρομίας- 
Γνωριμία με επαγγέλματα 

 

Ελληνικό γάλα από τη 

φάρμα στο ποτήρι  

Οι ΤΠΕ αλλάζουν τον 

επαγγελματικό μας 

προσανατολισμό ή όχι; 

 

3. Γνωρίζω το σώμα 
μου - Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση 

3. Παγκόσμια και 
τοπική Πολιτιστική 

κληρονομιά 

3. Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα 

 

Γ΄τάξη: Γνωρίζω το 
σώμα μου 

Γνωρίζω τα μέρη του 
σώματος 
 
ΣΤ΄τάξη: Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση 
 
Α. Το ανθρώπινο σώμα 
και η ανάπτυξή του. 
1. Μεγαλώνοντας 
αλλάζω. Τι μου 
συμβαίνει;  
2. Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική 
ανατομία και 
φυσιολογία. 
3.Φροντίζω το σώμα 
μου.  
 
Β. Διαφυλικές σχέσεις.  
 1. Η παρέα μου και οι 
φίλοι μου (φιλία). 
2. Η παρέα μου και οι 
φίλοι μου ( είμαι 
μοναδικός -
συνεργάζομαι) 

Γ΄τάξη: Παγκόσμια 
και τοπική 
Πολιτιστική 
κληρονομιά 

 Η ιστορία του τόπου 
μας 

 
 
ΣΤ΄τάξη: Παγκόσμια 
και τοπική 
Πολιτιστική 
κληρονομιά 

Η Μικρασιατική 
καταστροφή και ο 
Ξεριζωμός: Οι μνήμες 
μένουν άσβηστες… 

Γ΄τάξη: Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα 

Αλληλοσεβασμός και 
σεβασμός στη 
διαφορετικότητα 

 
 
ΣΤ΄τάξη: 
Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα 

 
Ρητορική και 
επικοινωνία – 
πρόγραμμα 
 « Τεισίας» 
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3. Οι σχέσεις μεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών  
( επικοινωνία). 
4. Οι σχέσεις μεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών 
(γνωρίζω το σώμα μου 
και το σώμα του άλλου 
φίλου). 
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Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 

 

Το όραμά μας 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να συνδυαστεί το γνωστικό πεδίο των 
Προγραμμάτων Σπουδών με την καλλιέργεια και ανάπτυξη βασικών 
ικανοτήτων-δεξιοτήτων με σκοπό την ολόπλευρη, αρμονική και 
ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δυνάμεων των μαθητών/τριών ώστε, 
να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν 
δημιουργικά τη ζωή τους. 
 
 Όραμά μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, δημοκρατικού, 
χαρούμενου σχολείου  μέσα στο οποίο εκπαιδευτικοί και μαθητές θα 
συνεργάζονται μεταξύ τους με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ενός 
σχολείου που εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας οι 
μαθητές μας  θα οικοδομούν τη γνώση αλλά ταυτόχρονα και την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους  δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις 
δεξιότητες της ζωής, του νου, στις δεξιότητες του 21ου αιώνα αλλά 
και σε αυτές της τεχνολογίας της μηχανικής και της επιστήμης. Στο 
σχολείο μας οι μαθητές θα αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τις 
ικανότητες τους και  θα βιώνουν τη χαρά της μάθησης και της 
δημιουργίας επιτυγχάνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο σε σχέση 
με τον εαυτό τους. 
 
Στα σημαντικά πλεονεκτήματα, που πιστεύουμε ότι θα συνδράμουν 
ουσιαστικά στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων  
α. η πρότερη εμπειρία των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση 
προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων στο 
πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, 
β.    η επιστημονική κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών,  
γ. η διάθεση γόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών για την επίτευξη ενός κοινού οράματος,  
δ. η επαρκής υλικοτεχνική υποδομή της Σχολικής Μονάδας σε 
συνδυασμό με τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και  
ε.   η ύπαρξη ιστοσελίδας του σχολείου για την ευκολότερη και άμεση 
διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων. 
στ. η συνεχής επικοινωνία, δημιουργική συνεργασία και 
εποικοδομητική αλληλεπίδραση με φορείς, συλλόγους, ειδικούς 
επιστήμονες 
 
Αναφορικά με τα μειονεκτήματα, θα πρέπει να αναφερθεί η  
διεδρικότητα του σχολείου μας, τέσσερις τάξεις στεγάζονται στο 
σχολικό κτίριο της Αδριανής (Α΄-Β΄-Γ΄-Δ΄) και δύο τάξεις (Ε΄και ΣΤ΄) 
στο σχολικό κτίριο του Νικηφόρου (γειτονικό χωριό) και η 
ιδιαιτερότητα αυτή (απόσταση) δυσχεραίνει την επικοινωνία και τη 
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και τις από κοινού δράσεις με 
άλλες τάξεις του σχολείου. Η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των 
μαθητών/τριών καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του ότι οι 
μαθητές/τριές μας κατοικούν σε οκτώ διαφορετικά χωριά.   Επίσης η 
ιδιαίτερη συνθήκη της πανδημίας που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 
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χρόνια, πιστεύουμε ότι ενδέχεται να δημιουργήσει εμπόδια τόσο 
στην εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών μεθόδων όσο και στη 
συνεργασία με άλλες σχολικές τάξεις, όμορες σχολικές μονάδες 
καθώς και με φορείς. Η διάχυση των αποτελεσμάτων που 
προβλέπεται με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας και τα 
πρωτόκολλα που θα ισχύουν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

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

Σε άμεση συνάρτηση με το όραμα της Σχολικής μας Μονάδας, οι 
στόχοι του σχολείου σε σχέση με τις τοπικές και ενδοσχολικές 
ανάγκες είναι οι εξής: 
1. Η ανάπτυξη της  επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών μας (οι 
μαθητές μας προέρχονται από 8 διαφορετικές τοπικές κοινότητες και 
μετακινούνται στα δύο σχολικά κτίρια του σχολείου μας, Αδριανής 
και Νικηφόρου) 
2. Η καλλιέργεια της αυτονομίας, της αυτενέργειας και της ορθής 
οδικής συμπεριφοράς των μαθητών/τριών μιας και η πλειονότητα 
αυτών χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, ταξί) για την 
μετακίνησή τους στα σχολικά κτίρια 
3. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 
4. Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας 
5. Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης 
6. Η ανάπτυξη της πολιτειότητας των μαθητών/τριών μας με στόχο να 
γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες.  
7. Η  ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και η ευαισθητοποίησή τους 
στη χρήση του διαδικτύου ιδιαίτερα κατά τη φετινή σχολική χρονιά 
που είναι και πάλι πιθανό να χρειαστεί να μεταφερθεί η σύγχρονη 
εκπαιδευτική διαδικασία σε εξ’αποστάσεως διδασκαλία. Από τις 
προηγούμενες σχολικές χρονιές το σχολείο μας έχει παρουσιάσει 
σημαντική πρόοδο, άλμα θα το χαρακτηρίζαμε, στη χρήση των 
τεχνολογικών μέσων και στην εφαρμογή εξ’ αποστάσεως διδακτικων 
μεθόδων.  
8. Η δημιουργία ενός σχολικού κλίματος με κύρια χαρακτηριστικά τη 
συνεργασία, την αλληλεγγύη και τη αποδοχή της προσωπικότητας 
του άλλου.  
 
 
 
  

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων 

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Α΄ τάξη: Δοντάκι άσπρο και γερό.  

Β΄ τάξη: Εγώ και οι συμμαθητές μου  
Γ΄ τάξη: Γνωρίζω τα μέρη του σώματος 
Δ΄ τάξη: Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια 
Ε΄τάξη: Εθισμένος με το διαδίκτυο-διαδικτυακός εκφοβισμός και 

παραπληροφόρηση 
ΣΤ΄τάξη:  Το ανθρώπινο σώμα και η ανάπτυξή του- Διαφυλικές σχέσεις 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

Α΄ τάξη: Σκουπίδια ……παντού; 
Β΄ τάξη: Σεισμός – και τώρα τι κάνω; 
Γ΄ τάξη: Η Ιστορία του τόπου μας  
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Φροντίζω το Περιβάλλον 

Δ΄ τάξη: Διαχειρίζομαι σωστά τα απορρίμματα  
Ε΄ τάξη: Προσοχή!!Ξέσπασε πυρκαγιά στο δάσος και πλημμύρισε η 

πόλη. 
ΣΤ΄ τάξη: Η Μικρασιατική καταστροφή και ο Ξεριζωμός: Οι μνήμες 

μένουν άσβηστες… 
ως προς τη Θεματική 

Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Α΄ τάξη: Έχω κι εγώ δικαιώματα… 
Β΄ τάξη: Εθελοντισμός  
Γ΄ τάξη: Αλληλοσεβασμός και σεβασμός στη διαφορετικότητα  
Δ΄ τάξη: Γνώρισε τα δικαιώματά σου  
Ε΄ τάξη: Εγώ ως μέλος της κοινωνίας  

ΣΤ΄ τάξη: Ρητορική και επικοινωνία – πρόγραμμα 

 « Τεισίας» 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Α΄ τάξη: Στη γειτονιά του ήλιου  
Β΄ τάξη: Στην τσέπη χαρτζιλίκι  
Γ΄ τάξη: Γνωριμία με τα επαγγέλματα 
Δ΄ τάξη: Ταξίδι στο διάστημα 
Ε΄ τάξη: Επιστρέφοντας στο ηλιακό ρολόι  
ΣΤ΄ τάξη: Ελληνικό γάλα από τη φάρμα στο ποτήρι.Οι ΤΠΕ αλλάζουν τον 

επαγγελματικό μας προσανατολισμό ή όχι; 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

Επιδίωξή μας είναι η διαμόρφωση ενός σχολικού κλίματος στο οποίο 
θα υπάρχει ανοιχτός διάλογος με την κοινωνία, τους μαθητές, τους 
γονείς, την εκπαιδευτική κοινότητα και με όλους όσους εμπλέκονται 
στη μαθησιακή διαδικασία. Ο διάλογος θα στηρίζεται σε 
δημοκρατικές διαδικασίες που θα τυγχάνουν ευρείας αποδοχής και 
συναίνεσης.  
Το αναμενόμενο όφελος είναι η δημιουργία ενός ζεστού, φιλόξενου 
και ευχάριστου σχολικού περιβάλλοντος, που θα εμπνέει αισθήματα 
ασφάλειας, ευχαρίστησης και ικανοποίησης σε όλους, για την 
επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για τους 
μαθητές/τριές μας.  

Ειδικότερα οφέλη 

Στα ειδικότερα οφέλη της εφαρμογής των Εργαστηριών Δεξιοτήτων 
συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι δεξιότητες (νου, μάθησης, ζωής, 
κοινωνικές, συναισθηματικές, τεχνολογίας) που καλλιεργούνται μέσα 
από την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων, έτσι ώστε η 
μάθηση να έρχεται αβίαστα, αφού κάθε φορά λαμβάνονται υπόψη οι 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και οι διδακτικές μέθοδοι 
που ακολουθούνται είναι βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές.  

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

Για τη σχολική κοινότητα υπάρχει ιδιαίτερο όφελος, αφού θα 
αναπτυχθούν δεξιότητες, όπως η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η 
κριτική σκέψη, η ενσυναίσθηση και η επικοινωνία μεταξύ όλων των 
μελών της σχολικής κοινότητας που με τη σειρά τους  θα συμβάλλουν 
στην βελτίωση του σχολικού κλίματος και κατ’ επέκταση στη 
βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

Η συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, με τη Σχολική 
επιτροπή, με το Δήμο Παρανεστίου αλλά και με φορείς της τοπικής 
κοινότητας (π.χ. Πολιτιστικούς Συλλόγους κτλ) καθώς και η διάχυση 
των αποτελεσμάτων μέσω της ιστοσελίδας και μέσω εκδηλώσεων,  
εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας, θα βοηθήσουν 
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στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για ζητήματα που 
αφορούν το σύνολο της κοινωνίας αλλά και προβλημάτων ή θεμάτων 
που αντιμετωπίζει το σχολείο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

Προκειμένου να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές/τριες  στην υλοποίηση 
των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων θα γίνουν όλες οι αναγκαίες 
προσαρμογές που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων των 
μαθητών/τριών. Οι προσαρμογές θα αφορούν στη διδακτική 
μεθοδολογία, αλλά και στη χρήση του αναγκαίου κατά περίπτωση 
εποπτικού υλικού με έμφαση στη χρήση κατάλληλου εποπτικού, 
ψηφιακού υλικού και βιωματικών, ομαδοσυνεργατικών μεθόδων 
διδασκαλίας.  

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

Κέντρο Υγείας Παρανεστίου (Οδοντίατρος), Δράση, Αγροτική Ιατρός Αδριανής,  
Διεύθυνση τροχαίας, εκπαιδευτική τηλεόραση, Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου 
(https://saferinternet4kids.gr/), εκπαιδευτική τηλεόραση,  
Από τον οργανισμό Saferinternet.gr (https://www.saferinternet.gr/ ) 
1. Αρχή προστασίας δεδομένων 
2. Υλικό από τη σελίδα του HelpSaferinternetlife  
3. Safe Line  
4. Ελληνική Αστυνομία 
 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
χρησιμοποιήθηκαν εκτός 
της Πλατφόρμας των 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
του ΙΕΠ. 
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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 

 

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

 

ως προς την τοπική 
κοινότητα  

 

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

Δυσκολίες και 
εμπόδια, σύντομη 

περιγραφή 
(ξεπεράστηκαν / ήταν 

ανυπέρβλητα) 

 
 

Προτάσεις  

Στη μορφή λίστας (150 λέξεις) 
● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 

 

 



                                                            

 

11 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


