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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-  
 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Σχολική μονάδα Ημερήσιο Γυμνάσιο Πανόρμου, Ρεθύμνου 

Αριθμός τμημάτων  6 

Αριθμός 

μαθητών/μαθητριών 

σχολικής μονάδας 

98 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

σχολικής μονάδας 
15 

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 

 
   

Α΄ Τάξη:  
ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – 

Αυτομέριμνα – 
Οδική Ασφάλεια 

Α΄ Τάξη: 
Οικολογία – 

Παγκόσμια και 
τοπική φυσική 

κληρονομιά 

Α΄ Τάξη: 
Ανθρώπινα 
Δικαιώματα 

Α΄ Τάξη: 
STEM – Εκπαιδευτική 

Ρομποτική 

Β΄ Τάξη:  
Γνωρίζω το σώμα 
μου – Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση 

Β΄ Τάξη: 
Φυσικές 

καταστροφές – 
Πολιτική Προστασία 

Β΄ Τάξη: 
Εθελοντισμός - 

Διαμεσολάβηση 

Β΄ Τάξη: 
STEM – Εκπαιδευτική 

Ρομποτική 

Γ΄ Τάξη:  
Ψυχική και 

Συναισθηματική 
υγεία – Πρόληψη / 

ΣΕΠ 

Γ΄ Τάξη: 
Παγκόσμια και 

τοπική πολιτιστική 
κληρονομιά  / ΣΕΠ 

Γ΄ Τάξη: 
Συμπερίληψη: 

Αλληλοσεβασμός, 
Διαφορετικότητα / 

ΣΕΠ 

Γ΄ Τάξη: 
Επιχειρηματικότητα-

Αγωγή Σταδιοδρομίας-
Γνωρίζω τα 

επαγγέλματα / ΣΕΠ 
  



                                                            

 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 

(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 
 

Το όραμά μας 

   Η καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης, δεξιοτήτων τεχνολογίας,     
   δεξιοτήτων του νου και δεξιοτήτων ζωής  
 

Στα σημαντικά πλεονεκτήματα, που πιστεύουμε ότι θα συνδράμουν 
ουσιαστικά στην επιτυχία του προγράμματος, συγκαταλέγονται μεταξύ 
άλλων α. η προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών σε προγράμματα 
Σχολικών Δραστηριοτήτων, β. το σχολικό κτίριο με τον μεγάλο αύλειο 
χώρο ο οποίος είναι ιδανικός για υλοποίηση εξωτερικών 
δραστηριοτήτων, γ. το φυσικό περιβάλλον γύρω από το σχολείο (εξοχή, 
θάλασσα), δ. η διάθεση των εκπαιδευτικών του σχολείου για  
συνεργασία, ε. η επαρκής υλικοτεχνική υποδομή της Σχολικής Μονάδας 
σε συνδυασμό με τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, στ. οι 
αρμονικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών του σχολείου που ευνοούν τη 
συνεργασία μεταξύ τους. 
 
Αναφορικά με τα μειονεκτήματα, οι ιδιαίτερες συνθήκες αποφυγής 
διασποράς της πανδημίας πιθανόν να δυσχεράνουν τη διεξαγωγή 
κάποιων δραστηριοτήτων.  

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

 Καλλιέργεια της εμπιστοσύνης στον εαυτό και τις δυνατότητες 

 Δημιουργικότητα  ενσυναίσθηση και ευαισθησία 

 Επίλυση προβλημάτων, δημιουργική και παραγωγική σκέψη 

 Ψηφιακός γραμματισμός 

 Άνοιγμα στην τοπική κοινωνία  

 Σεβασμός στο περιβάλλον  

 Επικοινωνία και συνεργασία των μαθητών  

 Κριτική σκέψη,  δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας 

 Υπευθυνότητα, επίλυση συγκρούσεων, οργανωτική ικανότητα 
και προγραμματισμός  

 Ανάληψη πρωτοβουλιών 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Α1:  Υποθεματική: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα – Οδική Ασφάλεια 
Θέμα: “Το σώμα μου, ένα θαύμα που αγαπώ” 
Α2: Υποθεματική: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα – Οδική Ασφάλεια 
Θέμα: «Βρες την ευτυχία κρυμμένη» 
Β1 και Β2: Υποθεματική:  Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση 
Θέμα: “Η πορεία των εφηβικών σχέσεων από το χθες στο σήμερα” 
Γ1 και Γ2: Υποθεματική: Ψυχική και Συναισθηματική υγεία – Πρόληψη / 
ΣΕΠ 
Θέμα: “Πώς θα γίνω ο καλύτερος φίλος του εαυτού μου” 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 

Α1:  Υποθεματική: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική φυσική 
κληρονομιά 
Θέμα: “Ανακαλύπτοντας το παρελθόν – σχεδιάζοντας το μέλλον” 
Α2:  Υποθεματική: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική φυσική 
κληρονομιά 
Θέμα: “Θαλάσσια ρύπανση.... με αφορά” 



                                                            

 

Φροντίζω το Περιβάλλον Β1 και Β2:  Υποθεματική: Φυσικές καταστροφές – Πολιτική Προστασία 
Θέμα: “Πυρκαγιές στα δάση και πλημμύρες στις πόλεις” 
Γ1 και Γ2: Υποθεματική: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά  
/ ΣΕΠ 
Θέμα: “Ας φανταστούμε την παλιά Αθήνα” 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Α1: Υποθεματική: Ανθρώπινα Δικαιώματα 
Θέμα: “Συμμετέχοντας στις Μαθητικές εκλογές” 
Α2: Υποθεματική: Ανθρώπινα Δικαιώματα 
Θέμα: “Όλοι ίσοι – όλοι διαφορετικοί – πολίτες του κόσμου” 
Β1 και Β2: Υποθεματική: Εθελοντισμός - Διαμεσολάβηση 
Θέμα: “Συμμετέχοντας στις Μαθητικές εκλογές” 
Γ1 και Γ2:  Υποθεματική: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, 
Διαφορετικότητα / ΣΕΠ 
Θέμα: “Όλοι χωράμε και είναι cool” 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Α1: Υποθεματική: STEM – Εκπαιδευτική Ρομποτική 
Θέμα: “Σχεδιάζοντας το Έξυπνο Σχολείο” 
Α2: Υποθεματική: STEM – Εκπαιδευτική Ρομποτική 
Θέμα: “Αναμένοντας τη βοήθεια των Ειδικών” 
Β1 και Β2: Υποθεματική: STEM – Εκπαιδευτική Ρομποτική 
Θέμα: “Δημιουργία ιστορίας/παιχνιδιού με τη βοήθεια του scratch” 
Γ1 και Γ2: Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-
Γνωρίζω τα επαγγέλματα / ΣΕΠ 
Θέμα: “Eπιλέγω το επάγγελμα που μου ταιριάζει” 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

- Η ανάπτυξη καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των    
  μαθητών/αλληλοστήριξη 
- Επίτευξη ισορροπίας και αρμονίας στις σχέσεις τους 
- Ανάπτυξη του αισθήματος ισότητας 
- Η επιδίωξη της επίλυσης προβλημάτων μέσω του διαλόγου 
- Ανάπτυξη του αισθήματος αλληλεγγύης  

Ειδικότερα οφέλη 

- Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης 
- Ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήματα 
- Αποτελεσματική συμμετοχή στα κοινά του σχολείου 
- Γνωριμία με επαγγέλματα / επαγγελματικός προσανατολισμός 

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

- Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θέματα που πραγματεύονται τα Ε.Δ. 
- Ενεργός σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία μέσω της 

διάχυσης των αποτελεσμάτων των Ε.Δ. 
- Παρουσίαση των δυνατοτήτων των μαθητών και του σχολείου του 

μέλλοντος 

 

 


