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Συνάντηση 
ανταλλαγής καλών 
πρακτικών 
εκπαιδευτικών της 
3ης  & 5ης  Ενότητας 
Σχολείων 

 
Ο σύνδεσμος  https://minedu-
primary.webex.com/meet/tananias  

ανοίγει στις 8:45 
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Άξονας : Συνεκπαίδευση & Συμπερίληψη  

«Συνεργασία και συμπερίληψη μέσω των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων»  
Αποστόλου Ματεντζίδου Κυριακή, εκπαιδευτικός, ΠΕ70 
Μπόκαρη Σοφία, εκπαιδευτικός Τ. Ε., ΠΕ 70. 
 4ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας 
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 Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση 

ΑδρίτσουΣοφία ΠΕ79 (μουσικός) 

13ο Δημοτικό Σχολείο 
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Άξονας: Καινοτόμα προγράμματα  

“Το εκπαιδευτικό Μάρκετινγκ στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και η 
επιρροές της Αειφόρου Ανάπτυξης στην εκπαίδευση” 
Μαυροειδή ΣμαράγδαΠΕ70 
3ο Δημοτικό Σχολείο 

3 

Cinematherapy 
Καζάκης Δημήτρης ΠΕ70 
Δημοτικό Σχολείο Χωριστής 

3 

«STEAM-Στη γειτονιά του ήλιου» 
Κοτζαγιώργη Καλλιόπη, ΠΕ70 
Δημοτικό Σχολείο Αδριανής Νικηφόρου 

3 

«Ενεργώ ως πολίτης»  
Καζάκης Δημήτρης ΠΕ70 
Δημοτικό Σχολείο Χωριστής 

4 

Άξονας : Καινοτόμες δράσεις και διδασκαλίες  

Εφαρμογή πρακτικών τηλεκπαίδευσης στη δια ζώσης διδασκαλία 
Κυριαζίδης Στράτος(stratari) ΠΕ 70 
5ο Δημοτικό Σχολείο 

4 

"Το φασματοσκόπιο της διαδικτυακής βίας 
Κατανοώντας τους φίλους 
 Οικονομίδου Ζωή ΠΕ 70  
Δημοτικό Σχολείο Νευροκοπίου 

5 

Μουσείο/Έκθεση/Εργαστήριο για τους πλανήτες 

Κατρανίδου Ευθυμία ΠΕ70 
Δημοτικό Σχολείο Ξηροποτάμου 

5 

Μαθαίνουμε ….. παρέα«Προετοιμασία για συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς»-   
Κόνδη Βικτωρία ΠΕ 70 
9ο Δημοτικό Σχολείο  

5 

Το portfolio των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και η αξιολόγηση 
Ντομπρίκη Ευαγγελία ΠΕ70 
Δημοτικό Σχολείο Πετρούσας 
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Άξονας : Συνεκπαίδευση & Συμπερίληψη 

 
 

«Συνεργασία και συμπερίληψη μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»  
Αποστόλου Ματεντζίδου Κυριακή, εκπαιδευτικός, ΠΕ70 
Μπόκαρη Σοφία, εκπαιδευτικός Τ. Ε., ΠΕ 70. 
 4ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας 

 

 
Περίληψη: 
Στα πλαίσια των Εργαστηρίων δεξιοτήτων στη Θεματική Ενότητα Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη στον τομέα 3.  Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Γ΄ τάξης το 
πρόγραμμα «Το σχολείο της συμπερίληψης: η αναπηρία ως αφορμή» της 
Ευαγγελίας Μπούτσκου, το οποίο εμπλουτίστηκε με τη συμμετοχή : α) του Κέντρου 
Πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Δράμας 
«Δράση»,β) της εκπ/κού του Τμήματος Ένταξης του σχολείου μας,γ) του Ειδικού 
Σχολείου Δράμας με το οποίο πραγματοποιήθηκαν κοινές βιωματικές 
δραστηριότητες των παιδιών οι οποίες διοργανώθηκαν από ομάδα εκπαιδευτικών 
και των δύο σχολείων.   
 

Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση 

ΑδρίτσουΣοφία ΠΕ79 (μουσικός) 

13ο Δημοτικό Σχολείο 

 

Περίληψη: 

Η παρέμβασή μου έχει ως θέμα τον Καθολικό Σχεδιασμό για τη Μάθηση, που είναι 

αντικείμενο εργασίας μου που εκπονώ στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος και δεν 

έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το θέμα άπτεται περισσότερο της θεματολογίας για τις 

συμπεριληπτικές πρακτικές, παρότι εγώ εφάρμοσα την πρόταση στην γενική εκπαίδευση. 
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Άξονας : Καινοτόμα προγράμματα  

 

 

“Το εκπαιδευτικό Μάρκετινγκ στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και η επιρροές της 
Αειφόρου Ανάπτυξης στην εκπαίδευση” 

Μαυροειδή ΣμαράγδαΠΕ70 

3ο Δημοτικό Σχολείο 

 

Περίληψη: 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε για να αναδείξει τη βοήθεια του Εκπαιδευτικού 

Μάρκετινγκ στην προσπάθεια ενός δημόσιου σχολείου επαρχιακής πόλης να 

πρωτοτυπήσει, να ξεχωρίσει αλλά και να ανταγωνιστεί  τα υπόλοιπα,  

προσφέροντας μια εκπαιδευτική καινοτομία. Τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν 

το πόσο σημαντικό είναι το Εκπαιδευτικό Μάρκετινγκ αλλά και την ανάγκη 

επιμόρφωσης γι’ αυτό. Επιπλέον, η ιδέα του “Αειφόρου Σχολείου” φαίνεται αρκετά 

ενδιαφέρουσα μιας και πρόκειται για ένα σχολείο που θα αποτελεί όραμα, που θα 

το αγαπούν τα παιδιά, θα χαίρονται να δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί και θα το 

εμπιστεύονται οι γονείς. 

 

Cinematherapy 

Καζάκης Δημήτρης ΠΕ70 

Δημοτικό Σχολείο Χωριστής 

 

Περίληψη: 

Παρουσίαση της Συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα Cinematherapy 

(Κινηματογραφοθεραπεία)για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας σε 

συνθήκες γενικευμένης κρίσης (covid-19). Το πρόγραμμα αφορούσε παιδιά και 

εφήβους έως 18 ετών και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους Δράμας. 

 «STEAM-Στη γειτονιά του ήλιου» 

Κοτζαγιώργη Καλλιόπη, ΠΕ70 

Δημοτικό Σχολείο Αδριανής Νικηφόρου 
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Περίληψη:          

Πρόκειται για την παρουσίαση του έργου eTwinning με τίτλο: «STEAM-Στη γειτονιά 

του ήλιου», που υλοποιήθηκε στο σχολείο μας την περίοδο Απρίλιος-Μάιος 2022. 

Πρόκειται για ένα καινοτόμο, εθνικό έργο που επικεντρώνεται στον 4ο κύκλο των 

Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και του οποίου αποτελώ εμπνευστής και ιδρυτικό 

μέλος.Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίου είμαι εμπνευστής και 

δημιουργός, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με άλλα δύο σχολεία της Ελλάδας, 

επικεντρώνεται στον 4ο κύκλο των Εργαστηρίων δεξιοτήτων και βασίζεται στην 

προσέγγιση STEAM 

. 

Ενεργώ ως πολίτης»  
Καζάκης Δημήτρης ΠΕ70 

Δημοτικό Σχολείο Χωριστής 

 

Περίληψη: 

Το «ενεργώ ως πολίτης» είναι ένα πρόγραμμα με στόχο την διαμόρφωση ενεργών 

πολιτών που υλοποιήθηκε, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη. Είχε εξαιρετικό 

ενδιαφέρον και  εντυπωσιακά αποτελέσματα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να το 

γνωρίσουν οι συνάδελφοι των άλλων Σχολείων ώστε να μπορεί να επεκταθεί η 

εφαρμογή του. 

 

 

 

Άξονας : Καινοτόμες δράσεις και διδασκαλίες 

 

 

 

Εφαρμογή πρακτικών τηλεκπαίδευσης στη δια ζώσης διδασκαλία 

Κυριαζίδης Στράτος(stratari) ΠΕ 70 

5ο Δημοτικό Σχολείο 

 

Περίληψη:  
Χρήση των σχολικών βιβλίων σε μορφή pdf ως: 

 «μαυροπίνακα» εποπτείας 

 μέσο παράδοσης ύλης 

 λύσης ασκήσεων 

 πειραμάτων 
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 παροχής πρόσθετης γνώσης συνδυασμό με υλικό είτε 
πρωτότυπο/ψηφιοποιημένο είτε από το διαδίκτυο. 

 
 
 
"Το φασματοσκόπιο της διαδικτυακής βίας 
Κατανοώντας τους φίλους 
 Οικονομίδου Ζωή ΠΕ 70  
Δημοτικό Σχολείο Νευροκοπίου 

 
 

Περίληψη: 

Σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό InterMediaKT, υλοποιήθηκε το 

πρόγραμμα "Το φασματοσκόπιο της διαδικτυακής βίας", στο εν λόγω πρόγραμμα τα 

παιδιά, μέσα από δραστηριότητες, όπως παιχνίδια ρόλων, συνεργατικά κείμενα, 

μελέτη και σχολιασμό μελετών περίπτωσης, δημιουργία ενημερωτικών posters κι 

αφίσας κτλ. διαπραγματεύτηκαν τις πτυχές του εν λόγω θέματος. Το καινοτόμο, 

ίσως του προγράμματος είναι πως αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου μέσω της eclass και 

φορητών συσκευών (tablets) 

 

Μουσείο/Έκθεση/Εργαστήριο για τους πλανήτες 

Κατρανίδου Ευθυμία ΠΕ70 

Δημοτικό Σχολείο Ξηροποτάμου 

 

Περίληψη:  

Η εκπαιδευτικός Κατρανίδου Ευθυμία ΠΕ70 της Α τάξης του σχολείου θα 

παρουσιάσει το Μουσείο/Έκθεση/Εργαστήριο για τους πλανήτες το οποίο 

δημιούργησε μαζί με τους μαθητές και τους γονείς της τάξης της. 

 

Μαθαίνουμε ….. παρέα«Προετοιμασία για συμμετοχή σε διαγωνισμούς»-   
Κόνδη Βικτωρία ΠΕ 70 
9ο Δημοτικό Σχολείο 

 

Περίληψη:  
 
Η εκπαιδευτικός, κ. Κόνδη Βικτωρία, της Ε΄ τάξης θα παρουσιάσει -στα πλαίσια των 
δράσεων αξιολόγησης του σχολείου- Άξονας 1 του Τομέα «Προετοιμασία για 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς»-  τη δράση που υλοποίησαν οι μαθητές  της Ε΄ τάξης: 
 «Παρουσίαση- Διαγωνιστική έκθεση κατασκευών με ανακυκλώσιμα υλικά 
εμπνευσμένες από το μάθημα της Φυσικής της Ε΄ τάξης». 
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Το portfolio των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και η αξιολόγηση 

Ντομπρίκη Ευαγγελία ΠΕ70 

Δημοτικό Σχολείο Πετρούσας 

 
 

Περίληψη: 
 Στην παρουσίαση δίνονται πρακτικές οδηγίες για τη δημιουργία του ατομικού 
φακέλου του μαθητή για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, με παραδείγματα μέσα από 
την προσωπική εμπειρία εφαρμογής τους κατά το σχολικό έτος 2021- 2022, καθώς 
επίσης και τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών 

 

 


