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ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ 

  

 

  

  

 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

της Σχολικής Μονάδας 
 

 

 

  

 ΕΡΓΑΣΘΡΙΑ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ 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  
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ΓΡΓΑΣΗΡΙΑ ΔΓΞΙΟΣΗΣΩΝ 

ΧΓΔΙΟ ΔΡΑΗ ΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ-  
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 
 

ΧΟΛΙΚΟ ΓΣΟ ……2022-2023…. 

σολική μονάδα 
Γπκλάζην Γαιαμηδίνπ 

Απιθμόρ ημημάηων  
3 

Απιθμόρ 

μαθηηών/μαθηηπιών 

ζσολικήρ μονάδαρ 

36 

Απιθμόρ εκπαιδεςηικών 

ζσολικήρ μονάδαρ 

16 

Απιθμόρ εκπαιδεςηικών 

πος ζςμμεηέσοςν ζηα 

Γπγαζηήπια δεξιοηήηων 

3 

 

Ζω καλφτερα – Ευ Ζθν Φροντίηω το 
Περιβάλλον 

Ενδιαφζρομαι και 
Ενεργώ  -  Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθφνη 

Δθμιουργώ και Καινοτομώ  –  

Δημιουργική Σκέψη 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 
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Βαζικόρ πποζαναηολιζμόρ ηος εηήζιος σεδίος Δπάζηρ 

(Πλεονεκηήμαηα-μειονεκηήμαηα) 
 

Σο όραμά μασ 

Ο ζθνπόο ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη ν εθνδηαζκόο ησλ καζεηώλ κε γλώζεηο, 

ζπλαηζζήκαηα, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο θαη θηινδνμίεο έηζη ώζηε ζην 

κέιινλ ζαλ ελεξγνί πνιίηεο λα ζπκβάιινπλ ζε έλαλ θαιύηεξν θόζκν γηα 

ηνπο ίδηνπο, γηα ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο θαη γηα ηηο επεξρόκελεο γεληέο.  

Μέζα από ηε δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ θαη ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή όισλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ, ζηνρεύνπκε ζηνλ 

αλαπξνζαλαηνιηζκό ηνπ ζρνιείνπ ζε κηα θνηλόηεηα κάζεζεο θαη 

πξαθηηθήο πνπ ζέηεη ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνλ καζεηή θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ. Οη δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο, ηα δηαθνξεηηθά 

καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηώλ καο, θαζηζηνύλ απαξαίηεηε ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ παηδαγσγηθώλ 

πξαθηηθώλ, ηερληθώλ, κεζόδσλ κε νκαδνζπλεξγαηηθά, δηεξεπλεηηθά, 

δεκηνπξγηθά θαη θαηλνηόκα ραξαθηεξηζηηθά . Με ηε ζεηξά ηνπο νη γνλείο 

απνηεινύλ ζεκαληηθνύο ζπλνδνηπόξνπο ζηελ πνξεία ηνπ ζρνιείνπ καο 

πξνο ηελ αεηθνξία θαη ζηελ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε. Τν θαιό ζρνιηθό 

θιίκα, νη άξηζηεο ζρέζεηο, ε ζπλαηζζεκαηηθή εγγύηεηα όισλ θαη ε 

αιιειεγγύε σο βάζε ησλ ζρέζεώλ καο αξρηθά κέζα ζην ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ, απνηεινύλ πξσηεύνληεο ζηόρνπο θαη ζεκέιηα ηεο κηθξήο καο 

ζρνιηθήο θνηλσλίαο.  

 

Η ελζάξξπλζε, ε ζεηηθή ελίζρπζε θαη ε πνιύπιεπξε αλάπηπμε & 

θαιιηέξγεηα καζεηώλ/ξηώλ, απνηειεί ην όξακα ηνπ ζρνιείνπ καο. Μέζα 

από ηε παξνρή γλώζεσλ, ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη πγηώλ ζηάζεσλ, 

επηδηώθνπκε νη καζεηέο /ξηεο καο λα αλαπηπρζνύλ σο νινθιεξσκέλεο 

πξνζσπηθόηεηεο , λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, λα 

έρνπλ νκαιή θνηλσληθή έληαμε θαη λα εμειηρζνύλ ζε ελεξγά κέιε ηεο 

θνηλσλίαο πξνζθέξνληαο ζεκαληηθό έξγν ζε απηή.  

Σεκαληηθνί άμνλεο γύξσ από ηνπο νπνίνπο πεξηζηξέθεηαη ε δηδαζθαιία 

θαη ε ζρνιηθή δσή απνηεινύλ ν αιιεινζεβαζκόο, ν ζεβαζκόο ζηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ε επαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ δηαθνξεηηθόηεηα, ε 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ αξκνληθήο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο, ε 

πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη ε επειημία.  

 

Δπηπιένλ, ζην όξακα ηνπ ζρνιείνπ ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ν ςεθηαθόο 

γξακκαηηζκόο θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ην αίζζεκα ηνπ 

αλήθεηλ ζηελ ζρνιηθή καο θνηλόηεηα, ε δηακόξθσζε δεκνθξαηηθώλ ηδεώλ 

θαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ηνπ πνιίηε.  

 

Οη καζεηέο/ξηεο ηνπ ζρνιείνπ ινηπόλ επηδηώθεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνύ έηνπο, λα θαιιηεξγήζνπλ ζηαδηαθά θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία 

ηνπο ζεκαληηθέο δεμηόηεηεο ηνπ 21νπ αηώλα, κε βάζε ηηο νπνίεο ζα 

εληζρπζεί ε παξνύζα θαη κειινληηθή πνηόηεηα δσήο ηνπο, ε θξηηηθή ηνπο 

ζθέςε θαη ε δηάζεζή ηνπο λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην παξόλ (ζύκθσλα κε 

ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο) θαη ζην κέιινλ, σο ελεξγά θαη ζεηηθά κέιε ηεο 

θνηλσλίαο. Τν πιαίζην εθπόλεζεο ησλ εξγαζηεξίσλ πεξηιακβάλεη ηελ 

αλάπηπμε αλνηθηώλ πξνγξακκάησλ, δηαδηθαζηώλ, εκπεηξηώλ θαη αλάιεςεο 

δξάζεσλ ζρεηηθά κε επίθαηξα θνηλσληθά ζέκαηα θαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ 

εθεβηθή ειηθία, ηελ νπνία δηαλύνπλ ηα παηδηά.  
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Οη πνιίηεο ηνπ 21νπ αηώλα ρξεηάδεηαη λα έρνπλ επαθή, λα θαηαλννύλ, λα 

θξνληίδνπλ, λα αλαπηύζζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο γηα λα κπνξνύλ λα 

επηθνηλσλνύλ, λα θαηαλννύλ θαη λα ζπλππάξρνπλ ηζνξξνπεκέλα κε ηνλ 

άιιν (Επ Ζελ). Με απηό σο βάζε, επηδηώθεηαη κέζα από ηα Δξγαζηήξηα 

λα ελδηαθέξνληαη, λα ζπλάπηνπλ ζρέζεηο ηζνξξνπεκέλεο θαη αξκνληθέο 

ζηηο θνηλσλίεο πνπ ζπλδεκηνπξγνύλ (Ελδηαθέξνκαη θαη Ελεξγώ), λα 

αλαπηύζζνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ θαηλνηνκία 

(Δεκηνπξγώ θαη Καηλνηνκώ), λα δείρλνπλ βαζύ θαη νπζηαζηηθό 

ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη λα αληηιακβάλνληαη όηη ε αλζξσπόηεηα 

είλαη έλα κηθξό θαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ (Πεξηβάιινλ).  

 

Μέζα ινηπόλ από ηα εξγαζηήξηα δεμηνηήησλ ην ζρνιείν δε δίλεη έκθαζε 

κόλν ζηελ απόθηεζε γλώζεο, αιιά ελζαξξύλεη ηνπο καζεηεο θαη ηηο 

καζήηξηεο λα θαιιηεξγνύλ δεμηόηεηεο κάζεζεο, αλαπηύζζνληαο ηελ 

θξηηηθή ζθέςε θαη ελζαξξύλνληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ πξνζσπηθή 

έθθξαζή ηνπο. Παξάιιεια, πξνσζεί ηε ζπλερή, επνηθνδνκεηηθή κεηαμύ 

ηνπο επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία. Δπίζεο, κέζα από ηα εξγαζηήξηα 

δεμηνηήησλ επηδηώθεηαη ν καζεηήο θαη ε καζήηξηα λα θαιιηεξγνύλ 

δεμηόηεηεο δσήο όπσο ε απηνκέξηκλα, νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, ε 

ελζπλαίζζεζε, ε πξνζαξκνζηηθόηεηα, ε αλζεθηηθόηεηα, ε 

ππεπζπλόηεηα, εθόδηα απαξαίηεηα γηα λα ραίξνληαη ην παξόλ θαη λα 

πξνεηνηκαζηνύλ θαηάιιεια γηα ην κέιινλ.  
 

ΠΛΔΟΝΔΚΤΗΜΑΤΑ 

 
• Η εμσζηξέθεηα ηνπ ζρνιείνπ καο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

 
• Η εθαξκνγή δηαρξνληθά πνιιαπιώλ πξνγξακκάησλ κε 

πξνζαλαηνιηζκό ζηνλ πνιηηηζκό, ηνλ εζεινληηζκό, ηελ αγσγή πγείαο θαη 

ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε.  

 
• Η αγαζηή ζρέζε κε ηνλ Σύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ θαη κε 

ηελ επξύηεξε ζρνιηθή θνηλόηεηα.  

 

•  Η εθαξκνγή ηεο παηδαγσγηθήο κεζνδνινγίαο πξνζέγγηζεο ησλ 

εξγαζηεξίσλ δεμηνηήησλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

 

• Τα ζπλεξγαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαζηεξίσλ (ζπλεξγαζία 

εθπαηδεπηηθώλ ζε δηαζεκαηηθά ζελάξηα/ζρέδηα δξάζεο, ζπλεξγαζία 

καζεηώλ/ξηώλ ζε κηθξέο νκάδεο). 

 

•            Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη θαη ηύπνη κάζεζεο. 

 

ΜΔΙΟΝΔΚΤΗΜΑΤΑ 

 
• Έιιεηςε πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ, ηδίσο όζνλ αθνξά ηηο 

ειεθηξνληθέο-ςεθηαθέο ζπζθεπέο.  

 

• Η έιιεηςε ρξόλνπ.  

 

• Η έιιεηςε θαηάιιεισλ ρώξσλ.  
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• Η εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ 

εξγαζηεξίσλ δεμηνηήησλ. 

•  Οη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθύπηνπλ από ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

ζηα ππόινηπα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

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

Να δίλεη έκθαζε όρη κόλν ζηελ απόθηεζε γλώζεο, αιιά λα θαιιηεξγεί 

δεμηόηεηεο κάζεζεο, αλαπηύζζνληαο ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη 

ελζαξξύλνληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε ησλ 

καζεηώλ, θαζώο θαη ηε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία.  

 

Να θαιιηεξγεί δεμηόηεηεο δσήο όπσο ε απηνκέξηκλα, νη θνηλσληθέο 

δεμηόηεηεο, ε ελζπλαίζζεζε, ε πξνζαξκνζηηθόηεηα, ε αλζεθηηθόηεηα, ε 

ππεπζπλόηεηα, παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο ηα εθόδηα ώζηε λα ραίξνληαη ην 

παξόλ θαη λα πξνεηνηκαζηνύλ θαηάιιεια γηα ην κέιινλ.  
 
Οη ζηόρνη ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο θαη 

ελδνζρνιηθέο αλάγθεο:  
 
• Η εθαξκνγή ελαιιαθηηθώλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζην 

εθαξκνδόκελν πξόγξακκα Γεμηόηεηεο 21+ πνπ λα αθνξνύλ επξύηεξα 

ζεκαηηθά πεδία, όπσο ν εζεινληηζκόο, ε ελεξγόο πνιηηεηόηεηα, ε 

αιιειεγγύε, ε ππεπζπλόηεηα, ε αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν, ε επίιπζε 

ζπγθξνύζεσλ, ε ζπκπεξίιεςε θ.ιπ., έηζη ώζηε νη καζεηέο/ξηεο λα 

αλαζεσξήζνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπο, λα πξνβιεκαηηζηνύλ θξηηηθά σο 

πξνο ηα θνηλσληθά ζηεξεόηππα, ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηηο «παξαδνρέο» πνπ 

έρνπλ δηακνξθώζεη θαη λα απνθηήζνπλ κηα ζηάζε δσήο ζεηηθή γηα ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηε δηακεζνιάβεζε, ηε ζπκπεξίιεςε θαη ηελ 

νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ.  

• Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δξάζεο πνπ λα εληζρύνπλ θαη λα 

ελεξγνπνηνύλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία, ηε 

δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ, όπσο επίζεο θαη ηξόπνπο εξγαζίαο, νη νπνίνη 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ.  

• Τα πξνγξάκκαηα πνπ ζα εθαξκνζηνύλ λα απνηειέζνπλ επθαηξία γηα 

ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ καο ζε κηα  

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ εμεηαδόκελσλ ζεκάησλ. 

 Η ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ ζρνιείνπ καο κέζα από ηε δηάρπζε 

ησλ δξάζεώλ ηόζν ζηελ ηνπηθή, όζν θαη ζηελ επξύηεξε θνηλσλία, 

αμηνπνηώληαο αλάινγα πξνγξάκκαηα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο.  
• Η ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζε εθδειώζεηο θαη δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ.  

• Η βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ καο θαη ν πεξηνξηζκόο 

ζπκπεξηθνξώλ εθθνβηζκνύ, κε ελεκέξσζε γηα ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν 

θαη ηνλ θπβεξλνεθθνβηζκό, εθαξκνγή ζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηήξεζε αξρώλ θαη αμηώλ, όπσο ε αιιειεγγύε, ε αλνρή, ν ζεβαζκόο ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο, ε ηζόηεηα επθαηξηώλ.  

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΓΡΓΑΣΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΓΜΑΣΙΚΗ ΓΝΟΣΗΣΑ 

 Περιγράφουμε αδρά τισ αποφάςεισ του ςυλλόγου διδαςκόντων 

ωσ προσ τθ  Θεματικι 
Ενότθτα 
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Ηω καλφτερα- Ευ ηθν 

ωσ προσ τθ Θεματικι 
Ενότθτα  

 
Φροντίηω το Περιβάλλον 

Τν πεξηερόκελν ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο «Φξνληίδσ ην Πεξηβάιινλ», κε 

ηελ νπνία ζα μεθηλήζεη ε Α’, ε Β’ θαη ε Γ’ Γπκλαζίνπ, ζα ζηνρεύζεη ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ απξηαλνύ πεξηβαιινληηθά εγγξάκκαηνπ ελεξγνύ πνιίηε, 

ηελ πηνζέηεζε ππεύζπλεο ζηάζεο θαη ηελ αλάιεςε δξάζεο πξνο ηελ 

αεηθνξία. 

 

Μέζα από νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη βησκαηηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη 

ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ κε εξγαζηήξηα θαη ηελ 

εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, ηα παηδηά ζα αζρνιεζνύλ θαη ζα επεμεξγαζηνύλ 

βαζηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ζέκαηα πνιηηηζκνύ εθθξάδνληαο θαη 

δηεξεπλώληαο ηηο απόςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αμηνινγώληαο ηηο 

επηινγέο ηνπο θαη δνπιεύνληαο ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ελήιηθεο θαη 

ζπλνκήιηθνπο.  Η παξάιιειε εξγαζία ησλ αλσηέξσ θαη κέζσ ηεο 

αηζζεηηθήο αγσγήο πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο βησκαηηθήο ζπκκεηνρήο, 

αθνκνίσζεο θαη δεκηνπξγηθήο θαη θαιιηηερληθήο αληαπόθξηζεο. Θα 

αμηνπνηεζνύλ πξνζεγγίζεηο όπσο  θαηαηγηζκόο ηδεώλ, αληαιιαγή 

γλώζεσλ θαη απόςεσλ, δηεθδίθεζε θαη αλάιεςε ξόισλ, παξνπζίαζε 

θαη πξνβνιή πιηθνύ, δηάινγνο, ζπδήηεζε, επηθνηλσλία θαη 

αιιειεπίδξαζε καζεηώλ/ηξηώλ. 
 

Η ππνζεκαηηθή ζηνρεύεη ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ, ζηάζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, ηελ θαηαλόεζε ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ, ηελ εθκάζεζε 

ηξόπσλ ειαρηζηνπνίεζεο ησλ επηπηώζεσλ απηώλ θαη ηε δηακόξθσζε 

αληίιεςεσλ ζηα λέα πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

θαζώο θαη ηε κειέηε ηεο πνιηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.   

Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην ζρνιείν καο βξίζθεηαη ζε κηα 

παξαζαιάζζηα πεξηνρή, ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζα είλαη 

ζρεδηαζκέλα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο/ηηο 

καζεηέο/ηξηεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη 

λα ηνπο παξαθηλήζνπλ σο πξνο δξάζεηο πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο. 

Απώηεξνο ζηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνζεκαηηθήο είλαη νη καζεηέο/ηξηέο  

εθόζνλ πεηζζνύλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα αλάιεςεο δξάζεο, λα δεζκεπηνύλ 

ζηελ αιιαγή ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο πνιιαπιαζηαζηέο ηνπ κελύκαηνο πξνο ηελ επξύηεξε θνηλσλία. 

Δπηπιένλ, θαζώο ην ζρνιείν καο βξίζθεηαη ζε έλαλ ηόπν κε αμηνζεκείσηε 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ζα δνζεί έκθαζε, κέζσ αληίζηνηρσλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη 

πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο καο θαζώο θαη ησλ κλεκείσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε απηό, θέξλνληαο ζε επαθή ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηέο κε 

βαζηθά δεηήκαηα πνπ θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζρεηηθά κε απηό, σο 

νη κειινληηθνί ελεξγνί Δπξσπαίνη πνιίηεο ελόο ηόπνπ πνπ επηδηώθεη ηελ 

αεηθνξηθή αλάπηπμε κε ζεβαζκό ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.  

 

Μέζα από ηηο δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζηελ παξνύζα ζεκαηηθή 

ελόηεηα ζε όιεο ηηο ηάμεηο ζα θαιιηεξγεζεί κηα πιεζώξα δεμηνηήησλ, όπσο 

σο πξνο ηηο δεμηόηεηεο κάζεζεο, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε επηθνηλσλία, ε 

θξηηηθή ζθέςε θαη ε ζπλεξγαζία, σο πξνο ηηο δεμηόηεηεο ηεο δσήο, 



                                                            

 

8 

θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, ε ελζπλαίζζεζε, ε επαηζζεζία, ε ππεπζπλόηεηα, ε 

πξσηνβνπιία, ε νξγαλσηηθή ηθαλόηεηα, σο πξνο ηηο δεμηόηεηεο ηνπ λνπ, ε 
επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε κειέηε πεξηπηώζεσλ θαη ε δεκηνπξγηθή, 

παξαγσγηθή θαη νιηζηηθή ζθέςε, σο πξνο ηηο δεμηόηεηεο ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηεο επηζηήκεο, ε επρέξεηα ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ν 

πιεξνθνξηαθόο θαη ςεθηαθόο γξακκαηηζκόο. 

 
Γηα ηελ Α΄ Γπκλαζίνπ: Σηελ Υπνζεκαηηθή «Οηθνινγία – Παγθόζκηα θαη 

ηνπηθή Φπζηθή θιεξνλνκηά» ζα πινπνηεζνύλ πξνγξάκκαηα ζρεηηθά ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνύλ ζηελ αμία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ζην πξόβιεκα ηεο 

ξύπαλζεο ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ επηπηώζεώλ ηεο, θαζώο θαη 

ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο πνπ θηινμελεί. 

 

Γηα ηελ Β΄ Γπκλαζίνπ: Σηελ Υπνζεκαηηθή «Κιηκαηηθή αιιαγή - Φπζηθέο 

Καηαζηξνθέο, Πνιηηηθή πξνζηαζία» ζα πινπνηεζνύλ πξνγξάκκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 

σο πξνο ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Θα αλαπηπρζνύλ νη αηηίεο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο, ζα αλαιπζεί ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζα ζπδεηεζνύλ νη 

ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζα ηνληζηνύλ νη δξάζεηο θαη νη 

ελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάζρεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

Γηα ηε Γ’ Γπκλαζίνπ: Σηελ Υπνζεκαηηθή « Παγθόζκηα θαη ηνπηθή 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά», ζα πινπνηεζνύλ πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ -ηξηώλ σο πξνο ηελ αμία 

θαη ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαζώο θαη ηε ζπνπδαηόηεηα 

ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημήο ηεο. Θα παξνπζηαζηνύλ ζπγθεξηκέλεο 

κειέηεο πεξίπησζεο, ζα αλαιπζνύλ παγθόζκηα θαη εζληθά δεδνκέλα. Οη 

καζεηέο/ -ηξηεο ζα εκπιαθνύλ ζε δηαδηθαζίεο αλαθάιπςεο άγλσζησλ 

πηπρώλ ηεο ειιεληθήο θαη παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 
ωσ προσ τθ Θεματικι 

Ενότθτα 

  
Ενδιαφζρομαι και 
Ενεργϊ- Κοινωνικι 

υναίςκθςθ και Ευκφνθ 

 

ωσ προσ τθ Θεματικι 
Ενότθτα  

 
Δθμιουργϊ και 

Καινοτομϊ- Δθμιουργικι 
κζψθ και Πρωτοβουλία 
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Αναμενόμενο όφελοσ ωσ 
προσ το ςχολικό κλίμα 

Ωο πξνο ηελ επξύηεξε ζρνιηθή θνηλόηεηα (καζεηέο/ηξηεο, εθπαηδεπηηθνί, 

γνλείο ή/θαη θεδεκόλεο, εθπαηδεπηηθνί θνξείο, άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο 

θηι):  

►Γηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη εξεπλεηηθώλ 

πξνβιεκάησλ  

► Μεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ ζε νξγαληζκό κάζεζεο κε εηζαγσγή 

θαηλνηόκσλ δξάζεσλ ζην πιαίζην ησλ Δξγαζηεξίσλ Γεμηνηήησλ  

► Σύζθημε ζρέζεσλ όισλ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, 

ζπλεξγαζία, αιιειεπίδξαζε  

► Γεκηνπξγία γέθπξαο από ηελ ηδησηηθή ζθαίξα ζηε δεκόζηα από ηελ 

ηάμε ζην ζρνιείν θαη από ην ζρνιείν ζηελ θνηλόηεηα  

► Δθδειώζεηο ελεκέξσζεο ηεο ζρνιηθήο θαη ηνπηθήο θνηλόηεηαο, 

παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη δηάρπζήο ηνπο  

Ειδικότερα οφζλθ 

Ωο πξνο ηα νθέιε πνπ επηδηώθεηαη λα απνθνκίζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ 

ζρνιείνπ:  

► Δλεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηδαζθαιίαο-κάζεζεο 

► Δπθαηξίεο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο, θαηά ηηο νπνίεο ζα αλαιακβάλνπλ 

επζύλεο θαη ζα αλαπηύζζνπλ πξσηνβνπιίεο, ζα ζπλαπνθαζίδνπλ θαη ζα 

ιεηηνπξγνύλ σο νκάδα  

► Κνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηώλ 

► Αλάπηπμε θνηλσληθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ηελ από 

θνηλνύ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ, ηε δηακόξθσζε ελόο επλντθνύ 

ζπλαηζζεκαηηθνύ θιίκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο,  

► Αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηώλ/ξηώλ κέζσ ηεο 

ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο 

► Σηαδηαθή θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηώλα  

 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για τθν ανάπτυξθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ 

 

Αντίκτυπο ςτθν τοπικι 
κοινότθτα 

 

Προςαρμογζσ για τθ 
ςυμμετοχι και τθν ζνταξθ 
όλων των μακθτϊν 

Σε όια ηα εξγαζηήξηα, ζην επίθεληξν ζα ηεζνύλ νη αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ απηήο ηεο ειηθίαο. Μάιηζηα ζηα 

πιαίζηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ζα εθαξκνζηνύλ 

ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ε ζπκκεηνρή καζεηώλ/ηξηώλ κε 

δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πξνθίι θαη θίλεηξα. Καζώο νη δξάζεηο ζα 

δηαθξίλνληαη γηα ηνλ βησκαηηθό ηνπο ραξαθηήξα, ζα πξνσζεζεί ε ελεξγόο 

εκπινθή όισλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ρσξίο λα απνηεινύλ εκπόδην δηαθνξέο 

σο πξνο ηε καζεηηθή επίδνζε ή ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο. 

Γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, έκθαζε ζα δνζεί επίζεο 

ζηε δηαζεκαηηθόηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ όζσλ 

πεξηζζόηεξσλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ είλαη εθηθηό. Γηα ην ζθνπό 

απηό ζα πξνζδηνξηζηνύλ αλά ηάμε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ 

ζπλδένληαη κε θάζε εξγαζηήξην θαη ζεκαηηθή, ππό ηελ θαζνδήγεζε 

ηνπ/ηεο αξκόδηνπ θαζεγεηή/ηξηαο 

 



                                                            

 

10 

Φορείσ και άλλεσ 
ςυνεργαςίεσ που κα 
εμπλουτίςουν το ςχζδιο 
δράςθσ 

Θα αμηνπνηεζνύλ ζπλεξγαζίεο κέζα από πξνζθιήζεηο ζηε ζρνιηθή κνλάδα 

ςπρνιόγσλ θαη εηδηθώλ επηζηεκόλσλ, εθπξνζώπσλ επηζηεκνληθώλ 

θνξέσλ θαη εκπεηξνγλσκόλσλ ζε ζέκαηα ελδηαθέξνληνο, νη νπνίνη ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

Θα δηαζθαιηζηεί επίζεο ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σπληνληζηή Δθπαηδεπηηθνύ 

Έξγνπ, ηελ Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, ην Σύιινγν Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ, ηα ΚΔΠΔΑ, επηζηεκνληθνύο θαη επαγγεικαηηθνύο ζπιιόγνπο, 

εθπξνζώπνπο θαη θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ. 

Σελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαςτθρίων που 
υλοποιικθκαν 

Μέζα από ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ, ζα παξαρζεί πιηθό ζε 

ςεθηαθή θαη έληππε κνξθή κε ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο. Τέηνην πιηθό 

κπνξεί λα είλαη: θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα, αθίζεο, θσηνγξαθίεο, 

ζπλεληεύμεηο ζε εηδηθνύο, εξσηεκαηνιόγηα πξνο γνλείο, καζεηέο/ηξηεο θαη 

ηνπηθή θνηλσλία, παξνπζηάζεηο κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πίλαθεο, αλαθνξέο, 

βίληεν παξαγσγήο καζεηώλ/ηξηώλ, βίληεν εθδειώζεσλ. 

Μέξνο ηνπ παξαγόκελνπ πιηθνύ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ζρνιείνπ. Τα ηειηθά πξντόληα ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ ζα πινπνηεζνύλ 

κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ θαη ζε αλνηρηή εθδήισζε αλ ην επηηξέςνπλ νη 

επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο. 

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

• Αθίζεο / Δλεκεξσηηθά Φπιιάδηα  

• YouTube, Vimeo  

• MS office, ΜS Powerpoint  

• Δθπαηδεπηηθό πιηθό από ηνλ επίζεκν ηζηόηνπν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 

• Δθπαηδεπηηθό πιηθό από ηνλ ηζηόηνπν ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο 

• Δθπαηδεπηηθό πιηθό από κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο, όπσο 

πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο θαη νξγαλώζεηο πξνάζπηζεο 

αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ 

• Δθπαηδεπηηθό πιηθό από ΚΔΠΔΑ 
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