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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ- 
 

ΕΝΕΕΓΥΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Σχολική μονάδα ΕΝΕΕΓΥΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

Αριθμός τμημάτων  
9 (ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 

Αριθμός 
μαθητών/μαθητριών 
σχολικής μονάδας 

52 (ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ) 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
σχολικής μονάδας 

18 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
που συμμετέχουν στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ & ΕΕΠ/ΕΒΠ   

 

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 

1. Οικολογία - 
Παγκόσμια και τοπική 
Φυσική κληρονομιά 

1. Ανθρώπινα 
δικαιώματα 

1. STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική 

2. Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία - 

Πρόληψη 

2. Κλιματική αλλαγή - 
Φυσικές Καταστροφές, 

Πολιτική προστασία 

2. Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση 

2. Επιχειρηματικότητα- 
Αγωγή Σταδιοδρομίας- 

Γνωριμία με επαγγέλματα 

3. Γνωρίζω το σώμα μου 
- Σεξουαλική 

Διαπαιδαγώγηση 

3. Παγκόσμια και 
τοπική Πολιτιστική 

κληρονομιά 

3. Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα 

 

4η Θεματική 

1η Θεματική 

Κλιματική 
Αλλαγή/Μίκης 
Θεοδωράκης 

2η Θεματική 3η Θεματική 

  



                                                            

 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 

 

Το όραμά μας 

 

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

Α) Οι στόχοι του σχολείου ως προς τη διδασκαλία και μάθηση 
(μέθοδοι  διδασκαλίας, συνεργασία εκπαιδευτικών για τη βελτίωση 
της διδασκαλίας και της  μάθησης, δράσεις για τη βελτίωση του 
σχολικού κλίματος και των σχέσεων μεταξύ των  παραγόντων της 
σχολικής ζωής, ενδοσχολική και εξωσχολική επιμόρφωση, 
μαθησιακές  και πολιτιστικές δραστηριότητες, συνεργασίες με φορείς 
και άτομα εκτός σχολείου,  διδακτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις, 
Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα,  συμμετοχή σε διαγωνισμούς, 
μείωση της παραβατικότητας και της σχολικής  εγκατάλειψης κ.α. 
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 οι οποίες είναι εξαιρετικά πολύτιμες για μαθητές με 
ειδικές ανάγκες για την επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά και 
για την καθημερινότητά τους. 
Β) Οι στόχοι που τέθηκαν είναι ανάλογοι των επιθυμιών των 
σπουδαστών του ΕΝΕΕΓΥΛ Κορωπίιου και εντοπίστηκαν κατόπιν 
διερεύνησης του προφίλ του τμήματος και των αναγκών και των 
επιθυμιών τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών του προγράμματος σε 
εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς και σε διάλογο και επικοινωνία με την 
τοπική κοινωνία και όμορα σχολικά συγκροτήματα. Ταυτόχρονα θα 
πρέπει να υπερκεραστεί η δυσκολία του τεχνολογικού και ψηφιακού 
εξοπλισμού του σχολείου αλλά και των μαθητών καθώς και 
οποιαδήποτε υλικοτεχνική δυκολία εκ μέρους τους. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα κάτωθι: 
 δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και γόνιμης συνεργασίας 

τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών 
αλλά και των γονέων 

 στην καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων του προγράμματος 
«Εργαστήρια Δεξιοτήτων», του 21ου αιώνα, ζωής, τεχνολογίας, 
της μηχανικής και της επιστήμης και του νου. 

 στην ευαισθητοποίηση των μαθητών 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 με τις Νέες Τεχνολογίες και τα 
ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα             

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων 

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Ορίστηκε ως η 4η Θεματική 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

Ενεργοποίηση και καθορισμός του ως πρώτης Θεματική Ενότητας. 
Ιδιαίτερη βάση δόθηκε στην διαθεματικότητα και την προσαρμογή 
του προγράμματος σε πλαίσιο ειδικής αγωγής και εκπαιδευσης. Οι Α’ 
και Β’ Γυμνασίου θα επικεντρωθούν στην φυσική κληρονομιά και την 
κλιματική αλλαγή ενώ οι Γ’ και Δ’ Γυμνασίου στην πολιτιστική 
κληρονομιά και τον Μίη Θεοδωράκη. Δημιουργήθηκαν στόχοι και 
τρόποι διδασκαλίας των θεματικών διαθεματικά και στα διαφορετικά 
διδακτικά αντικείμενα των επαιδευτικών της σχολικής μονάδας 
καθώς και μέθοδοι και δημιουργικές ιδέες σύνδεσης τους με το 
γνωστικό αντικείμενο των ενοτήτων. Συζητήθηκε διεξοδικά ο τρόπος 
επικοινωνίας των εκπαιδευτικών, η αρχειοθέτηση αλλά και η χρήση 
της διαδικτυακής πλατφόρμας του σχολείου για άμεση επικοινωνία 
του δυναμικού του σχολείου. 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Ορίστηκε ως η 2η θεματική 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Ορίστηκε ως η 3η θεματική 



                                                            

 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

Ενδυνάμωση σχέσεων και ενεργοπίηση ομαδοσυνεργατικής μάθησης, 
Σύσφιξη των σχέσεων των μαθητών και δημιουργία φιλεκπαιδευτικού 
κλίματος.  

Ειδικότερα οφέλη 

Κατανόηση των μείζονων ζητημάτων της κοινωνίας αλλά και της 
καθημερινής μας ζωής. Ανακάλυψη τρόπων επίλυσης προβλημάτων και 
συνεργασίας με κοινό προορισμό και στόχους. 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

Βελτίωση επικοινωνίας 
Κοινωνικοποίηση μαθητών 
Αλληλεπίδραση 
Ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών 

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

Ανάπτυξη περιβαλλομτικής συνείδησης 
Συνεργασία με τοπικούς φορείς 
Επικοινωνία και διάδραση με εκωτερικούς παράγοντες. 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

Απλούστευση οπτικοποιηση υλικού 
Προσαρμογή  
Διαφοροποίηση 
Βιωματική διδασκαλία 
 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Σχολική Βιβλιοθήκη Δήμου 
Λαογραφικό Μουσείο 
Διαγωνισμός «Η θάλασσα που θέλω να έχω» 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

Κατασκευές των μαθητών 
Φυλλάδια 
Εκθέσεις 
Συζητήσεις και τοποθετήσεις  
Ακρόαση και κατανόηση του πολιτισμικού πλούτου της χώρας μας 
Κριτική θεώρηση και οπτική των σύγχρονων προβλημάτων της κοινωνίας 
μας 

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

https://mikisguide.gr/miki-theodoraki-istories/ 
http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 
https://www.twinkl.gr/ 
 

 

  

https://mikisguide.gr/miki-theodoraki-istories/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
https://www.twinkl.gr/


                                                            

 

 

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 

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - 
Αυτομέριμνα, Οδική 

Ασφάλεια 

1. Οικολογία - 
Παγκόσμια και τοπική 
Φυσική κληρονομιά 

1. Ανθρώπινα 
δικαιώματα 

1. STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική 

2. Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία - 

Πρόληψη 

2. Κλιματική αλλαγή - 
Φυσικές Καταστροφές, 

Πολιτική προστασία 

2. Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση 

2. Επιχειρηματικότητα- 
Αγωγή Σταδιοδρομίας- 

Γνωριμία με επαγγέλματα 

3. Γνωρίζω το σώμα μου 
- Σεξουαλική 

Διαπαιδαγώγηση 

3. Παγκόσμια και 
τοπική Πολιτιστική 

κληρονομιά 

3. Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα 

 

    

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

ως προς το σχολικό 
κλίμα γενικά 

 

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

 

ως προς την τοπική 
κοινότητα  

 

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

Δυσκολίες και 
εμπόδια, σύντομη 

περιγραφή 
(ξεπεράστηκαν / ήταν 

ανυπέρβλητα) 

 
 

Προτάσεις  

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

 


