
 

Βιβλιοθήκες Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων    

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002        
 

  

 
 

Θεματική Ενότητα - Φροντίζω το Περιβάλλον    
 Κύκλος είναι και γυρίζει Αρχείο (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο) 

 Αναλαμβάνουμε δράση για το κλίμα που αλλάζει Αρχείο (ε΄-στ΄ δημοτικού) 

 Για το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ Αρχείο (γ΄-δ΄ δημοτικού)  

 Αλλάζουμε εμείς, όχι το κλίμα Αρχείο (ε΄-στ΄ δημοτικού) 

 Dirty Stories Αρχείο (α΄-β΄ δημοτικού) 

 Απορρίμματα Αρχείο  (γυμνάσιο) 

 Πυρκαγιές στα δάση και πλημμύρες στις πόλεις: Σχέση, επιπτώσεις και προτάσεις 

αντιμετώπισης (γυμνάσιο) 

 Κλιματική αλλαγή - Ας Προχωρήσουμε Ενωμένοι (Α.Π.Ε.) Αρχείο (δημοτικό, γυμνάσιο) 

 Το κλίμα αλλάζει! Μετακινούμαι έξυπνα! Αρχείο (γυμνάσιο) 

 Ανακαλύπτοντας το παρελθόν, σχεδιάζοντας το μέλλον Αρχείο (γυμνάσιο) 

 Μαθαίνω για το Οικολογικό Αποτύπωμα Αρχείο (γυμνάσιο) 

 Βιολογικά προϊόντα: Είναι καιρός να μπει τάξη στη διατροφή μας….. Αρχείο (γυμνάσιο) 

 Η Μικρασιατική Καταστροφή και ο Ξεριζωμός: Οι μνήμες μένουν άσβεστες…… Αρχείο (γυμνάσιο) 

 

▪ Φροντίζω το περιβάλλον - Συμπληρωματικό Υλικό/Προγράμματα καλλιέργειας Δεξιοτήτων 
Επιμορφωτικό - υποστηρικτικό υλικό 

 
 
 

Δημιουργώ & Καινοτομώ - Δημιουργική Σκέψη & Πρωτοβουλία    
 Πόσο δίκαιη είναι η σοκολάτα σου; Αρχείο (στ΄ δημοτικού, γυμνάσιο) 

 Τα σχολικά βιβλία σε τροχιά κυκλικής οικονομίας Αρχείο (στ΄ δημοτικού, γυμνάσιο) 

 Ηλεκτρικό ρεύμα «κατηγορείσαι» ότι... Αρχείο (ε΄-στ΄ δημοτικού) 

 Οι ΤΠΕ αλλάζουν τον επαγγελματικό μας προσανατολισμό ή όχι; Αρχείο  (στ΄ δημοτικού, γυμνάσιο) 

 Φτιάχνουμε μια ταινία stop motion animation – Τα επαγγέλματα πίσω από την κάμερα 

Αρχείο (γυμνάσιο) 

 «Η μολυβοθήκη μου» (γνωριμία με την τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση) Αρχείο (γυμνάσιο) 

 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Ψηφιακές Δεξιότητες Αρχείο (γυμνάσιο) 

 Προαγωγή της μάθησης μέσω της τέχνης Αρχείο (στ΄ δημοτικού, γυμνάσιο) 

 3d printing με τη βοήθεια του tinkercad Αρχείο (γυμνάσιο) 

 Δημιουργία ιστορίας/παιχνιδιού με τη βοήθεια του Scratch Αρχείο (γυμνάσιο) 

 

▪ Δημιουργώ και Καινοτομώ - Συμπληρωματικό Υλικό/Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων 
Επιμορφωτικό - υποστηρικτικό υλικό  

 
 

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη    
 Τα δικαιώματα των παιδιών Αρχείο (α΄-β΄ δημοτικού) 

 Όλοι μαζί στην σχολική ζωή Αρχείο (γ΄-δ΄ δημοτικού) 

 Σταματώ τις διακρίσεις- Αποδέχομαι τον «Άλλο». Από τις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις στην πραγματική 

ζωή Αρχείο (γ΄ δημοτικού) 

 Δυναμώνω τη φωνή μου, δυναμώνεις τη φωνή σου: Δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης Αρχείο (δ΄ 
δημοτικού) 
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 Η Χάρτα των Δικαιωμάτων της Τάξης μου Αρχείο (γυμνάσιο) 

 Το ταξίδι της φυγής και της ελπίδας Αρχείο (στ΄ δημοτικού) 

 Αφηγούμαι, άρα Υπάρχω Αρχείο (στ΄ δημοτικού, γυμνάσιο) 

 Όλοι ίσοι – Όλοι διαφορετικοί – Πολίτες του κόσμου Αρχείο (γυμνάσιο) 

 “OutofEdenLearn” - Παρατηρώ, αφηγούμαι και αλληλεπιδρώ Αρχείο (νηπιαγωγείο, α΄-β΄ δημοτικού) 

 Εγώ και η Κοινωνία Αρχείο (ε΄-στ΄ δημοτικού) 

 Νηπίων Παιδεία: το πρώτο βήμα στη δημοκρατία Αρχείο (νηπιαγωγείο) 

 Καραβάνια χωρίς σύνορα: Αναζητώντας την πατρίδα της καρδιάς μας Αρχείο (νηπιαγωγείο) 
 

▪ Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Συμπληρωματικό Υλικό/Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων 
Επιμορφωτικό - Υποστηρικτικό Υλικό  

 
 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην    
 Δόντια Γερά, Τρώγοντας Υγιεινά Αρχείο (β΄ δημοτικού) 

 Εγώ και οι συμμαθητές μου/-τριες μου Αρχείο (α΄ δημοτικού) 

 Δεν μαλώνω, δεν μαλώνω, αγκαλιά μεγάλη απλώνω Αρχείο (νηπιαγωγείο, α΄-β΄ δημοτικού) 

 Σχέδιο Α: Η ασφαλής «λεωφόρος» της ορθής διαδικτυακής συμπεριφοράς Αρχείο (γ΄-δ΄ δημοτικού) 

 Του δρόμου το ασφαλές για το Γυμνάσιο Αρχείο (γυμνάσιο) 

 Γνωρίζοντας τον εαυτό μου & τους άλλους με οδηγό τον ‘Μικρό Πρίγκιπα’ Αρχείο (γυμνάσιο) 

 Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα, Πάντα με Βλέμμα Θετικό..!! Αρχείο (ε΄ δημοτικού) 

 «Αειφόρος κινητικότητα – Ενεργοί τρόποι μεταφοράς» Αρχείο (ε΄-στ΄ δημοτικού) 

 Κυκλοφορώ με ασφάλεια Αρχείο (γ΄-δ΄ δημοτικού) 
 

▪ Ζω καλύτερα - Ευ Ζην - Συμπληρωματικό Υλικό/Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων  
Επιμορφωτικό - Υποστηρικτικό Υλικό  

 
 

Το Σχέδιο Δράσης του Σχολείου για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων    
 Πρότυπο Σχεδίου Δράσης Σχολικής Μονάδας(pdf) Αρχείο    

 Πρότυπο Σχεδίου Δράσης Σχολικής Μονάδας(word) Αρχείο    

 Οδηγός για το Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας Αρχείο 
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