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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

της Σχολικής Μονάδας 

 
 

 

 
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- 

Δημοτικό Σχολείο Ελίκης 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Σχολική μονάδα Δημοτικό Σχολείο Ελίκης 

Αριθμός τμημάτων 6 
Αριθμός μαθητών/μαθητριών 
σχολικής μονάδας 

96 
Αριθμός εκπαιδευτικών 
σχολικής μονάδας 

15 
Αριθμός εκπαιδευτικών που 
συμμετέχουν στα Εργαστήρια 
δεξιοτήτων 

4 

 
 
 

 
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 

2. Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία - 

Πρόληψη 

3. Γνωρίζω το σώμα 
μου - Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση 

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή- 
Αυτομέριμνα, Οδική 

Ασφάλεια 

2. Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία - 

Πρόληψη 

3. Γνωρίζω το σώμα 
μου - Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση 

1. Ανθρώπινα 
δικαιώματα 

2. Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση 

3. Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα 

1. STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική 

2. Επιχειρηματικότητα- 
Αγωγή Σταδιοδρομίας- 

Γνωριμία με επαγγέλματα 
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Το όραμά μας 

Με τη φετινή εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, το βασικό όραμα  
της Σχολικής μας Μονάδας διαμορφώνεται σύμφωνα με το θεωρητικό 
πλαίσιο που διατρέχει το σύνολο του συγκεκριμένου αυτού 
προγράμματος. Στο επίκεντρο του οράματός μας βρίσκεται η επιδίωξη 
επιτυχούς καλλιέργειας των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στις 3 βασικές 
κατηγορίες, στις οποίες αυτές διακρίνονται: α. δεξιότητες μάθησης 
(κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία και επικοινωνία) , β. 
δεξιότητες αλφαβητισμού (ιδιαιτέρως ψηφιακού εγγραμματισμού) και γ. 
δεξιότητες ζωής (ευελιξία, ηγεσία, ανάληψη πρωτοβουλίας και 
παραγωγικότητα). Παράλληλα, στο επίκεντρο του οράματός μας 
βρίσκεται η ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. 
Θεωρούμε ότι ο δυναμικός συνδυασμός όλων των προαναφερθέντων 
στοιχείων αποτελεί για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας 
το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο για την προσωπική τους ευημερία 
και ευεξία αλλά και για τη μελλοντική εξέλιξή τους σε αυτόνομα, ενεργά 
και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας. 

Στα σημαντικά πλεονεκτήματα, που πιστεύουμε ότι θα συνδράμουν 
ουσιαστικά στην επιτυχία του προγράμματος, συγκαταλέγονται μεταξύ 
άλλων α. η πρότερη εμπειρία των εκπαιδευτικών σε καινοτόμα 
προγράμματα στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων, β. η 
συνολική ακαδημαϊκή και 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 ενεργούς 
ιστοσελίδας του σχολείου για την ευκολότερη και άμεση διάχυση των 
αποτελεσμάτων των δράσεων. 

 
Αναφορικά με τα μειονεκτήματα, η ιδιαίτερη συνθήκη της πανδημίας 
που τα τελευταία χρόνια διερχόμαστε, πιστεύουμε ότι ενδέχεται να 
δημιουργήσει εμπόδια τόσο στην εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών 
τεχνικών και στην υλοποίηση δράσεων που είναι συνυφασμένες με τη 
δια ζώσης διδασκαλία, όσο και στη συνεργασία με φορείς για τον 
εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

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

 
Σε άμεση συνάρτηση με το όραμα της Σχολικής μας Μονάδας, όπως αυτό 
περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα του παρόντος Σχεδίου Δράσης, 
οι στόχοι του σχολείου σε σχέση με τις τοπικές και ενδοσχολικές ανάγκες 
θα εστιάσουν στα εξής: 

 στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και γόνιμης συνεργασίας 
τόσο μεταξύ των μαθητών/τριών όσο και μεταξύ των 
εκπαιδευτικών 

 στην καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων του προγράμματος 
«Εργαστήρια Δεξιοτήτων», όπως αυτές περιγράφηκαν στην 
προηγούμενη ενότητα, με απώτερο στόχο την ολιστική ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των μαθητών/τριών. 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης (Πλεονεκτήματα- 
μειονεκτήματα) 
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  στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για θέματα ζωτικής 
σημασίας, που αφορούν τόσο το ανθρωπογενές και το φυσικό 
μας περιβάλλον όσο και την προστασία του πλανήτη μας 

 στη συνειδητοποίηση της ανάγκης μετάβασης από το «εγώ» στο 
«εμείς» καθώς και στη συνακόλουθη κινητοποίηση των μαθητών 
και μαθητριών και την ανάληψη δράσης για το κοινό καλό 

 στην ανάπτυξη και εδραίωση αξιών όπως η συνεργασία, ο 
σεβασμός στη γνώμη του άλλου, η αγάπη για τον πλησίον, η 
αλληλεγγύη και η αποδοχή της διαφορετικότητας. 

 στην εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις Νέες Τεχνολογίες και 
τα ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

  

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

11-10-21 έως 26-11-21 

 
Η   Α΄   τάξη   θα   ασχοληθεί   με   την   υποθεματική   Οικολογία- 

«Ανακυκλώνω - τον κόσμο διορθώνω». 
 
Σκοπός είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η διαμόρφωση ενός 
νέου τρόπου σκέψης σχετικά με την κατανάλωση και διαχείριση των 
άχρηστων υλικών∙ ένας τρόπος σκέψης που θα διυλίζει την κατανάλωση 
με τελικό στόχο όχι την αύξηση τη ανακύκλωσης αλλά τη μη παραγωγή 
αποβλήτων. 
 

Η Β΄τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Φυσικές 
καταστροφές,Πολιτική προστασία - «Κύκλος είναι και γυρίζει». 
 
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να γίνει κατανοητό από τους/τις 
μαθητές/τριες ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα επιδρά αρνητικά στον 
πλανήτη και η βιωσιμότητα είναι ευθύνη όλων, ξεκινώντας από την 
κατανόηση της γραμμικής οικονομίας που ακολουθείται από τη 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία και πέρα από την ανακύκλωση που 
αποτελεί τη βασικότερη πρακτική μείωσης των απορριμμάτων στην 
Ελλάδα (Ηλιοπούλου, 2016). Οι επιμέρους στόχοι αφορούν στη 
διαμόρφωση συμπεριφορών και στρατηγικών: (α) ελέγχου της 
ανεξέλεγκτης κατανάλωσης αγαθών, (β) ορθολογικής διαχείρισης των 
απορριμμάτων (ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίηση) και (γ) στην 
κατανόηση της ανάγκης αλλαγής του σχεδιασμού των προϊόντων, με 
κατασκευή είτε από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, είτε από υλικά 
που μπορούν να αντέχουν στην επαναχρησιμοποίηση. 
 

Η Γ΄τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Παγκόσμια Πολιτιστική 
Κληρονομιά - «Μεσόγειος, η θάλασσα που ενώνει πολιτισμούς!» 
Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές/-τριες να αποκτήσουν θετική 
στάση ως προς τα μνημεία, ως σημαντικά δημιουργήματα των ανθρώπων  
διαφορετικής πολιτισμικής και ιστορικής προέλευσης. 
 

Η Δ΄τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Οικολογία-Παγκόσμια 
και τα οπική φυσική κληρονομιά Ανακύκλωση - «Dirty 
Stories:Σκέφτομαι πριν το πετάξω». 
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Σκοπός είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η διαμόρφωση ενός 
νέου τρόπου σκέψης σχετικά με την κατανάλωση και διαχείριση των 
άχρηστων υλικών∙ ένας τρόπος σκέψης που θα διυλίζει την κατανάλωση 
με τελικό στόχο όχι την αύξηση τη ανακύκλωσης αλλά τη μη παραγωγή 
αποβλήτων. 

29-11-2021 έως 07-02-2022 
 
Η Ε΄και η ΣΤ΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική  
Κλιματική αλλαγή - Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία-  
«Αλλάζουμε εμείς όχι το κλίμα» 
 
Το πρόγραμμα εξετάζει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Αρχικά γίνεται 
μια εισαγωγή στα αίτια, τις επιπτώσεις και τις προτάσεις αντιμετώπισης 
του ζητήματος. Στη συνέχεια αναδεικνύεται η παγκόσμια διάσταση και ο 
πολύμορφος χαρακτήρας του ζητήματος και γίνεται αναφορά στις 
μετακινήσεις πληθυσμών που έχει προκαλέσει, δημιουργώντας 
μετανάστες και πρόσφυγες. Τέλος γίνεται διερεύνηση των ατομικών και 
συλλογικών δυνατοτήτων αλλαγής συνηθειών και πρακτικών στο πλαίσιο 
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και στην προσπάθεια 
μετριασμού των δυσμενών επιπτώσεών της. 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

29-11-2021 έως  07-02-
2022 

11-10-21 έως 26-11-21 
 
Η Ε΄και ΣΤ΄τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Οδική Ασφάλεια- 
«Αειφόρος κινητικότητα – Ενεργοί τρόποι μεταφοράς» 
 
Το πρόγραμμα στοχεύει σε δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs), 
Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον), 
Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας, 
Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής, Δεξιότητες διαμεσολάβησης και 
κοινωνικής ενσυναίσθησης, Πλάγια σκέψη, Ρουτίνες σκέψης και 
Αναστοχασμός 
 
                                                29-11-2021 έως  07-02-2022 
 
Η   Α΄   τάξη   θα   ασχοληθεί   με   την   υποθεματική Διατροφή-
Αυτομέριμνα- : «Δόντια γερά,χαμόγελα αστραφτερά» 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών 
στο θέμα της προληπτικής ιατρικής, ιδιαίτερα στον τομέα της στοματικής 
υγιεινής ο οποίος συνδέεται άμεσα με τις διατροφικές συνήθειες των 
μαθητών/τριών και η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων στους/στις 
μαθητές/τριες, προκειμένου να συνδέσουν αποτελεσματικά τις σχολικές 
τους γνώσεις με τις ικανότητες τους ώστε να ανταποκρίνονται με ευχέρεια 
σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.  
 
 
Η Β΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Ψυχική και Συναισθηματική 
Υγεία – Πρόληψη-«Ο μαγικός κόσμος της τάξης μας» 

Σκοπός του προγράμματος είναι η πρωτογενής πρόληψη των 
προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον και η προαγωγή 
της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και προσαρμογής των μαθητών/τριών, 
μέσω της ανάπτυξης της αίσθησης της κοινότητας. 
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Η Γ΄τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Γνωριμία με το σώμα μου:- 
«Μια αγκαλιά για το σώμα μου» 

 
Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των μαθητών/ - τριών με το 
ανθρώπινο σώμα.Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες σε συνδυασμό 
με τη χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, να λάβουν την γνώση 
και την εκπαίδευση που χρειάζεται να έχουν ως προς σώμα τους, ώστε να 
μπορούν να αντιλαμβάνονται τις λειτουργίες του, να παρακολουθούν την 
εξέλιξη του ,να λύνουν απορίες και τελικά να επιλέγουν τον πιο καλό - 
ασφαλή τρόπο αντιμετώπισης του.  
 
 
Η Δ΄τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Οδική Ασφάλεια- 
«Κυκλοφορώ με ασφάλεια». 
 
 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενσυνείδητης 
και υπεύθυνης χρήσης του οδικού δικτύου από τους μαθητές/τριες 
στους/στις οποίους/ες απευθύνεται και στην ενίσχυση της καλλιέργειας 
ήπιων δεξιοτήτων και δεξιοτήτων, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους 
(πινακίδες σήμανσης, συμπεριφορά του πεζού, συμπεριφορά του 
ποδηλάτη, συμπεριφορά του επιβάτη, ασφαλής μετακίνηση από και προς 
το σχολείο). 
 
 
 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Ενδιαφέρομαι και 

Ενεργώ- 
Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 
10-02-2022 έως 31-03-

2022 

Η   Α΄   τάξη   θα   ασχοληθεί   με   την   υποθεματική Εκπαίδευση στα 
ανθρώπινα δικαιώματα «Τα δικαιώματα των παιδιών». 
 
Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των 

προϋποθέσεων για μια πρώτη επαφή και γνωριμία των μικρών μαθητών 

με το περιεχόμενο κειμένων που αφορούν στην προώθηση και 
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και κυρίως των παιδιών. 

 

Η Β΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Εθελοντισμός-
Διαμεσολάβηση «Νοιάζομαι και δρω» 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση των εννοιών του 

εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, καθώς και της στενής σύνδεσής τους 

με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει στην 

καλλιέργεια στάσεων στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης κοινωνικής 

συμμετοχής και της συνειδητής ανάληψης πρωτοβουλιών για 

συγκεκριμένες δράσεις, ώστε οι μαθητές να «νοιάζονται και να δρουν». 

 

Η Γ΄τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα «Η ομορφιά των Χρωμάτων»  
  
Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές/-τριες να γνωρίσουν μέσα 
από βιωματικές δραστηριότητες και όχι αυστηρούς ρυθμιστικούς κανόνες 
,έννοιες και αξίες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο σεβασμός, η 
αξιοπρέπεια και η ανεκτικότητα.  
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Η Δ΄τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική Ανθρώπινα δικαιώματα 
«Έχω κι εγώ δικαίωμα, είμαι παιδί». 
 
Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εδραίωση της  

πεποίθησης  ότι τα παιδιά αποτελούν διακριτές οντότητες και είναι 
φορείς δικαιωμάτων με ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση        της 

κοινωνικής πραγματικότητας.    Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο να έχουν οι 
μαθητές/ τριες επίγνωση αυτού του γεγονότος, και να το χρησιμοποιούν 

όσον αφορά την εκπαίδευση για τα δικαιώματα του παιδιού. 

 

Η Ε΄και ΣΤ΄τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα "Διαδίκτυο ...ασφαλώς" 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ψηφιακά 
ευαισθητοποιημένων και ενημερωμένων πολιτών οι οποίοι 
συμπεριφέρονται με τον ορθό τρόπο και γνωρίζουν πώς να 
προστατεύονται στον κόσμο του διαδικτύου. 
 

ως προς τη 
Θεματική 
Ενότητα 

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- 
Δημιουργική 

Σκέψη και Πρωτοβουλία 
01-04-2022 έως 31-05-

2022 

Η   Α΄   τάξη   θα   ασχοληθεί   με   την   υποθεματική: Stem: 
εκπαιδευτική ρομποτική «STEAM και η ΓΗ γυρίζει....» 
 

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό, με βάση τις αρχές του εποικοδομητισμού 

και με μεθόδους διερευνητικής μάθησης, οι μαθητές να σκεφτούν και να 

βρουν απαντήσεις σε ερωτήσεις για το διάστημα και για το γεγονός ότι οι 
πλανήτες δεν είναι απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον, αλλά 

αλληλοεξαρτώμενοι καθώς η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη, η 

Γη, μαζί με επτά άλλους πλανήτες, περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο και 
ο Ήλιος, με τη σειρά του, περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του γαλαξία 

μας. Η Σελήνη, η Γη και ο Ήλιος αποτελούν τα τρία ουράνια σώματα τα 

οποία σχηματίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα, με την εναλλαγή 

ημέρας/νύχτας, τις εκλείψεις και τις εποχές που προκύπτουν από τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωμάτων αυτών και με τις οποίες οι μικροί 
μαθητές θα πειραματιστούν και θα γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο. 

 

Η Β΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή 
σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα « Στην τσέπη… χαρτζιλίκι» 
 
 Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να εισάγει τους μαθητές και τις 
μαθήτριες των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σε απλές οικονομικές 
έννοιες, τις οποίες συναντούν στην καθημερινότητά τους και κυρίως τη 
διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στις έννοιες «χρειάζομαι» και «έχω 
ανάγκη», αλλά και να κατανοήσουν έννοιες όπως το εισόδημα, ξοδεύω με 
υπευθυνότητα και σχεδιάζω τον οικονομικό μου προϋπολογισμό, ώστε να 
μπορέσουν στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν μέσα από απλές 
δραστηριότητες. 
 
Η Γ΄τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή 
σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα«Χτίζοντας το Σχολείο που 
ονειρεύομαι». 
  
Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές/-τριες να δημιουργήσουν  
«το σχολείο των ονείρων τους».  
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Η Δ΄τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Stem: εκπαιδευτική 
ρομποτική «STEAM και η ΓΗ γυρίζει....» 
 

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό, με βάση τις αρχές του εποικοδομητισμού 

και με μεθόδους διερευνητικής μάθησης, οι μαθητές να σκεφτούν και να 

βρουν απαντήσεις σε ερωτήσεις για το διάστημα και για το γεγονός ότι οι 
πλανήτες δεν είναι απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον, αλλά 

αλληλοεξαρτώμενοι καθώς η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη, η 

Γη, μαζί με επτά άλλους πλανήτες, περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο και 
ο Ήλιος, με τη σειρά του, περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του γαλαξία 

μας. Η Σελήνη, η Γη και ο Ήλιος αποτελούν τα τρία ουράνια σώματα τα 

οποία σχηματίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα, με την εναλλαγή 

ημέρας/νύχτας, τις εκλείψεις και τις εποχές που προκύπτουν από τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωμάτων αυτών και με τις οποίες οι μικροί 
μαθητές θα πειραματιστούν και θα γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο. 

 

Η Ε΄και ΣΤ΄τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική 

:Επιχειρηματικότητα-Αγωγή σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα 
επαγγέλματα «Γνωριμία με τα επαγγέλματα». 
 

Αναμενόμενο όφελος 
ως προς το σχολικό 
κλίμα 

 

 

 
Ειδικότερα οφέλη 

Στα ειδικότερα οφέλη της εφαρμογής και υλοποίησης των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων συγκαταλέγεται το μεγάλο εύρος δεξιοτήτων (νου, μάθησης, 
ζωής, κοινωνικών, συναισθηματικών, τεχνολογίας) που καλλιεργούνται 
και διατρέχουν όλους τους θεματικούς κύκλους, με αποτέλεσμα 
σταδιακά η μάθηση να εκπορεύεται αλλά και να βασίζεται αποκλειστικά 
στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ίδιων των μαθητών. 

 
 
Αναμενόμενο 
αντίκτυπο για την 
ανάπτυξη της σχολικής 
κοινότητας 

Για τη σχολική κοινότητα το όφελος θα είναι πολλαπλάσιο, καθώς θα 
εμπλουτιστεί το ψηφιακό αποθετήριο από τις δράσεις που θα 
κοινοποιηθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η συνεργασία, η 
δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η επικοινωνία, που αποτελούν 
βασικούς πυλώνες του προγράμματος, θα αποτελέσουν σημαντικούς 
άξονες αναφοράς μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας οδηγώντας 
σε ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά αποτελέσματα-προϊόντα συλλογικής 
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 προσπάθειας. 

 

 
Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

Από τη διάχυση των αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων ανά 
θεματικό κύκλο, θα υπάρξει συνολική ευαισθητοποίηση της τοπικής 
κοινότητας για ζητήματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, 
ελπίζοντας ότι η ενημέρωση θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην ανάληψη 
ατομικής ευθύνης αλλά και πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των θεμάτων 
που η Σχολική Μονάδα θα επεξεργαστεί στη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς. 

 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

Οι προσαρμογές που θα βοηθήσουν στη συμμετοχή και ένταξη όλων των 
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 
των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, αφορούν κυρίως τη διδακτική προσέγγιση. 
Θα αξιοποιηθεί ένα πλήθος στρατηγικών διδασκαλίας, που 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 σχέδιο 
δράσης 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

Ιστοσελίδα σχολείου 
https://blogs.sch.gr/dimeliki/ergastiria-dexiotiton/ 

 

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

 

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: φωτόδεντρο ,bookcreator, animoto 

https://blogs.sch.gr/dimeliki/ergastiria-dexiotiton/
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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 

    

2. Οφέλη συνολικά από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 
(σε συνάφεια με την αρχική ανάλυση αναγκών) 

ως προς το σχολικό 
κλίμα γενικά 

Δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη 

Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφόρων τάξεων και ειδικοτήτων 

Ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, δράσεων 

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

Συνεργασία μεταξύ μαθητών 

Συμμετοχικές δράσεις 

ως προς την τοπική 
κοινότητα 

 

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

Δυσκολίες και 
εμπόδια, σύντομη 

περιγραφή 
(ξεπεράστηκαν / ήταν 

ανυπέρβλητα) 

 

Προτάσεις 

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