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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

  

 

  

  

 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

της Σχολικής Μονάδας  

 Μειονιτικού Δημοτικού Σμίνθης 
 

 

 

  

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 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  

 

  
 

 

  
  

 
 

 

  

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ-  ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΜΙΝΘΗΣ 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Σχολική μονάδα 
 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σμίνθης 

Αριθμός τμημάτων  
4 

Αριθμός μαθητών/μαθητριών 
σχολικής μονάδας 

40 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
σχολικής μονάδας 

9  (ΠΕ70: 3, ΠΕ73: 4, ΠΕ06: 1,  ΠΕ11: 1) 

Αριθμός εκπαιδευτικών που 
συμμετέχουν στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων 

 

 

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 
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3. Γνωρίζω το σώμα μου 
- Σεξουαλική 

Διαπαιδαγώγηση 

3. Παγκόσμια και 
τοπική Πολιτιστική 

κληρονομιά 

3. Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα 

 

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή-
Αυτομέριμνα, 
Οδική Ασφάλεια 

2. Ψυχική και 
Συναισθηματική 
Υγεία-Πρόληψη 

 
 ΤΑΞΗ  A΄ 

 
Δόντια γερά τρώγοντας 

υγιεινά. 
 

ΤΑΞΗ Β΄ 
 

Το χωριό των 
συναισθημάτων. 

 
ΤΑΞΗ Γ΄+ Δ΄ 

 
Σωστή Διατροφή- 

Υγιεινή Ζωή 
 

ΤΑΞΗ Ε΄+ΣΤ΄ 
 

Η Φιλία 

2. Κλιματική αλλαγή -
Φυσικές Καταστροφές, 
Πολιτική προστασία 

 

ΤΑΞΗ Α΄ 

Σεισμός – και τώρα τι 
κάνω; 

 

ΤΑΞΗ Β΄ 
Σεισμός – και τώρα τι 
κάνω; 

 

ΤΑΞΗ Γ΄+Δ΄ 
Φυσικές καταστροφές 
 

ΤΑΞΗ Ε΄+ΣΤ΄ 
 

Αναλαμβάνουμε 
δράση για το κλίμα που 
αλλάζει. 

2 Εθελοντισμός 
διαμεσολάβησ

η 

 
ΤΑΞΗ  A΄ 

 
Μικροί εθελοντές 

 
 

ΤΑΞΗ Β΄ 
 

Μικροί εθελοντές 
 
 

ΤΑΞΗ Γ΄+ Δ΄ 
 

Τα δικαιώματα των 
ανθρώπων στην εποχή 

μας 
 
 

ΤΑΞΗ Ε΄+ΣΤ΄ 
 

Νοιάζομαι 

2 Επιχειρηματικότητ
α- Αγωγή 
Σταδιοδρομίας- 
Γνωριμία με 
επαγγέλματα 

ΤΑΞΗ  A΄ 
 

Στην τσέπη χαρτζιλίκι 
 

ΤΑΞΗ Β΄ 
 

Στην τσέπη χαρτζιλίκι 
 
 

ΤΑΞΗ Γ΄+ Δ΄ 
 

Γνωριμία με τα 
επαγγέλματα 

 
 

ΤΑΞΗ Ε΄+ΣΤ΄ 
 

     Καταναλώνω 
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Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 

 

Το όραμά μας 

  
  Με τη φετινή εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, το βασικό όραμα 
της Σχολικής μας Μονάδας διαμορφώνεται σύμφωνα με το θεωρητικό 
πλαίσιο που διατρέχει το σύνολο του συγκεκριμένου προγράμματος. Στο 
επίκεντρο του οράματός μας βρίσκεται ο εφοδιασμός των παιδιών με 
δεξιότητες που προάγουν τις κοινωνικές αξίες και στάσεις ζωής ώστε να 
τους καταστήσουν υπεύθυνους  και σκεπτόμενους  πολίτες αποκτώντας 
όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να αναπτύξουν την κριτική τους 
σκέψη αλλά και την εν συναίσθηση  για να μπορέσουν να ενταχθούν 
πλήρως ως ισότιμοι πολίτες σε ένα κοινωνικό σύνολο ανεξαρτήτως 
θρησκείας και καταγωγής. Στόχος είναι ενίσχυση και η ενδυνάμωση των 
μαθητών/τριών, ώστε ως πολίτες του 
αύριο να καλλιεργήσουν θετική αντίληψη για τον τρόπο που θα 
αναλάβουν δράση ως ενήλικες για την 
εξασφάλιση του «ευ ζην». Να αποκτήσουν έναν διαφορετικό τρόπο 
σκέψης για το μέλλον, ώστε να 
εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής για τους ίδιους αλλά 
και για τις επόμενες γενιές. 
  Στα σημαντικά πλεονεκτήματα, που πιστεύουμε ότι θα συνδράμουν 
ουσιαστικά στην επιτυχία του προγράμματος, συγκαταλέγονται μεταξύ 
άλλων: 

 Η επαρκής υλικοτεχνική υποδομή της Σχολικής μας Μονάδας, 

 Η διάθεση γόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών με διάφορους φορείς για την επίτευξη ενός 
κοινού οράματος. 

 Η ύπαρξη ενεργούς ιστοσελίδας του Σχολείου για την ευκολότερη 
και άμεση διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων.   

   Αναφορικά με τα μειονεκτήματα, η ιδιαίτερη συνθήκη της πανδημίας 
που αντιμετωπίζουμε  τα τελευταία χρόνια, ενδέχεται να δημιουργήσει 
εμπόδια τόσο στην εφαρμογή  συγκεκριμένων τεχνικών και στην 
υλοποίηση δράσεων που είναι συνυφασμένες με φορείς για τον 
εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

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

 
  Η φιλοσοφία των εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η ευαισθητοποίηση 
των μαθητών ώστε να προωθήσουν συναισθήματα προσφοράς και 
αλληλεγγύης  καθώς και  να αναπτύξουν αρμονικές και ισορροπημένες 
σχέσεις στις κοινότητες που ζουν και δραστηριοποιούνται. Με άφθονα τα 
ερεθίσματα της σύγχρονης εποχής με την οποία διαμορφώνεται η νέα 
γενιά συνεχώς επηρεασμένη από την μεταβαλλόμενη και πολύπλευρη 
διάσταση παγκόσμιων, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων, οι στόχοι του Σχολείου μας σε σχέση με τις τοπικές και 
ενδοσχολικές ανάγκες θα εστιάσουν στα εξής: 

 Στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και γόνιμης συνεργασίας 
τόσο μεταξύ των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. 

 Στην ανάπτυξη και εδραίωση αξιών , όπως η συνεργασία, ο 
σεβασμός στη γνώμη του άλλου, η αγάπη για τον συνάνθρωπο, 
η αλληλεγγύη και η αποδοχή της διαφορετικότητας. 
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 Στην καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων του προγράμματος  
<<Εργαστήρια Δεξιοτήτων>>, με απώτερο στόχο την ολιστική 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. 

 Στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ζωτικής 
σημασίας , που αφορούν τόσο το ανθρωπογενές περιβάλλον όσο 
και στην προστασία του πλανήτη. 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

  Ο Σύλλογος Διδασκόντων επισημαίνει πως η επιλογή των εργαστηρίων 
που θα συμπεριληφθούν σε κάθε Θεματική Ενότητα είναι μια δυναμική 
διαδικασία που στην πορεία μπορεί να προσαρμόζεται και να 
αναθεωρείτε με βάση τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών που θα 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους. 
 

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

1η Θεματική Ενότητα 
Ζω Καλύτερα-Ευ Ζην 
Υποθεματική :Υγεία: Διατροφή- Αυτομέριμνα , Οδική Ασφάλεια, 
Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη. 
 
Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος -  Νοέμβριος  
 

Τάξη Α΄ 
 

Τίτλος: Δόντια γερά τρώγοντας υγιεινά  
 
1ο Εργαστήριο: Ας γνωριστούμε – ποιοι είμαστε; 
2ο Εργαστήριο: Η φωλιά των δοντιών 
3ο Εργαστήριο: Τα δόντια 
4ο Εργαστήριο: Η διατροφή των δοντιών 
5ο Εργαστήριο: Η υγιεινή των δοντιών   
6ο Εργαστήριο: Ο γιατρός των δοντιών 
7ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση-Αποτίμηση 
 

ΤΑΞΗ Β΄ 
 

Τίτλος: Το χωριό των συναισθημάτων 
 
1ο Εργαστήριο:  Κάρτες συναισθημάτων 
2ο Εργαστήριο: Η γωνιά των συναισθημάτων 
3ο Εργαστήριο: Η λίμνη των φόβων 
4ο Εργαστήριο: Γνωριμία με τον εαυτό μου 
5ο Εργαστήριο: Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 
6ο Εργαστήριο: Αναγνώριση συναισθημάτων. 
7ο Εργαστήριο: Ανατροφοδότηση-Αξιολόγηση 
 

Γ΄- Δ΄ ΤΑΞΗ 
 

Τίτλος: Σωστή διατροφή – Υγιεινή Ζωή 
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1ο Εργαστήριο: Ας γνωριστούμε-ποιοι είμαστε; 
2ο Εργαστήριο: Ας γνωρίσουμε την τροφική Πυραμίδα 
3ο Εργαστήριο: Σωστή  Διατροφή 
4ο Εργαστήριο: Καθαρά και υγιή Δόντια 
5ο Εργαστήριο: Ενέργεια του ανθρώπου 
6ο Εργαστήριο: Εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής 
7ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση-Αποτίμηση    
 

ΤΑΞΗ Ε΄- ΣΤ΄ 
 

Τίτλος:  Η Φιλία 
 
1ο Εργαστήριο: Ας γνωριστούμε ακόμα καλύτερα-Οι αναμνήσεις μας 
2ο Εργαστήριο: Η πυξίδα μας- Αξίες και στάσεις στη ζωή μας 
3ο Εργαστήριο: Η φιλία στη ζωή μας 
4ο Εργαστήριο: Όμορφες στιγμές με τους φίλους μου 
5ο Εργαστήριο: Οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται 
6ο Εργαστήριο: Επιλέγω να πω ΝΑΙ – Επιλέγω να πω ΟΧΙ 
7ο Εργαστήριο: Ταξιδεύω στο μέλλον με τους φίλους μου 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

 
2η Θεματική Ενότητα 

Φροντίζω το περιβάλλον 

Υποθεματική :Υγεία: Κλιματική αλλαγή -Φυσικές Καταστροφές, 
Πολιτική προστασία 

Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος- Ιανουάριος 
 

Τάξη Α΄ 
 

Τίτλος: Σεισμός- και τώρα τι κάνω; 
 
1ο Εργαστήριο: Ας γνωριστούμε – ποιοι είμαστε; 
2ο Εργαστήριο: Φυσικοί κίνδυνοι 
3ο Εργαστήριο: Τι είναι ο σεισμός; 
4ο Εργαστήριο: Τι προετοιμασίες κάνω πριν τον σεισμό; 
5ο Εργαστήριο: Τι κάνω κατα τη διάρκεια του σεισμού; 
6ο Εργαστήριο: Τι πρέπει να κάνω μετά τον σεισμό; 
7ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση-Αποτίμηση 
 

ΤΑΞΗ Β΄ 
 

Τίτλος: Σεισμός- και τώρα τι κάνω; 
 
1ο Εργαστήριο: Ας γνωριστούμε – ποιοι είμαστε; 
2ο Εργαστήριο: Φυσικοί κίνδυνοι 
3ο Εργαστήριο: Τι είναι ο σεισμός; 
4ο Εργαστήριο: Ποιος ήταν ο εγκέλαδος; 
5ο Εργαστήριο: Τι κάνω κατά τη διάρκεια του σεισμού; 
6ο Εργαστήριο: Τι πρέπει να κάνω μετά τον σεισμό; 
7ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση-Αποτίμηση 
 

Γ΄- Δ΄ ΤΑΞΗ 
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Τίτλος: Φυσικές Καταστροφές 
 
1ο Εργαστήριο: Ας γνωριστούμε-ποιοι είμαστε; 
2ο Εργαστήριο: Εμείς και οι πλημμύρες 
3ο Εργαστήριο: Δημοσιεύματα και ηλεκτρονικές πηγές για τις πλημμύρες 
4ο Εργαστήριο: Πώς και γιατί των πλημμυρών 
5ο Εργαστήριο: Προστασία από τις πλημμύρες 
6ο Εργαστήριο: Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 
7ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση-Αποτίμηση 
 

ΤΑΞΗ Ε΄- ΣΤ΄ 
 

Τίτλος:  Αναλαμβάνω δράση για το κλίμα που αλλάζει 
 
1ο Εργαστήριο: Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία της   
γειτονιάς μας 
2ο Εργαστήριο:  Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία της 
πόλης  μας. 
3ο Εργαστήριο: Τι είναι τέλος πάντων αυτή η κλιματική αλλαγή; 
4ο Εργαστήριο: Κινδυνεύει η πόλη μας από την κλιματική αλλαγή; 
5ο Εργαστήριο: Πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε στην κλιματική 
αλλαγή; 
6ο Εργαστήριο: Ποιες συνήθειες πρέπει να αλλάξουμε, για να 
μετριάσουμε την κλιματική αλλαγή; 
7ο Εργαστήριο:  Ποιες δράσεις θα θωρακίσουν την πόλη μας απέναντι 
στην κλιματική αλλαγή; 
 

 ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

 
3η Θεματική Ενότητα 

 
Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 
Υποθεματική : Εθελοντισμός –Διαμεσολάβηση 
Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος- Μάρτιος 

Τάξη Α΄ 
 

Τίτλος: Μικροί εθελοντές 
 
1ο Εργαστήριο: Ας γνωριστούμε ποιοι είμαστε; 
2ο Εργαστήριο: Μορφές εθελοντισμού-Δώσε αγάπη 
3ο Εργαστήριο: Ασπίδα εθελοντισμού 
4ο Εργαστήριο: Χαρακτηριστικά εθελοντισμού 
5ο Εργαστήριο: Τα οφέλη του εθελοντισμού 
6ο Εργαστήριο: Πώς νιώθει ο εθελοντής; 
7ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση-Αποτίμηση 
 

ΤΑΞΗ Β΄ 
 
Τίτλος: Μικροί εθελοντές 
 
1ο Εργαστήριο: Ας γνωριστούμε ποιοι είμαστε; 
2ο Εργαστήριο: Μορφές εθελοντισμού 
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3ο Εργαστήριο: Ασπίδα εθελοντισμού 
4ο Εργαστήριο: Χαρακτηριστικά εθελοντισμού    
5ο Εργαστήριο: Τα οφέλη του εθελοντισμού 
6ο Εργαστήριο: Πώς νιώθει ο εθελοντής; 
7ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση-Αποτίμηση 
 

Γ΄- Δ΄ ΤΑΞΗ 
 

Τίτλος: Τα δικαιώματα μου – Είμαι παιδί 
 
1ο Εργαστήριο: Εμείς και οι άλλοι 
2ο Εργαστήριο: Έχεις δικαιώματα 
3ο Εργαστήριο: Τα γυαλιά της διαφορετικότητας 
4ο Εργαστήριο: Μιλώντας για τα παραμύθια 
5ο Εργαστήριο: Η φιλία δεν έχει σύνορα 
6ο Εργαστήριο: Βρείτε κάποιον  
7ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση-Αποτίμηση- Πώς νιώθω 
 

ΤΑΞΗ Ε΄- ΣΤ΄ 
 

Τίτλος:  Νοιάζομαι 
 
1ο Εργαστήριο: Ας γνωριστούμε-ποιοι είμαστε; 
2ο Εργαστήριο: Ερωτηματολόγιο για να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον 
3ο Εργαστήριο: Χτίζω τα συναισθήματά μου και τα αναγνωρίζω 
4ο Εργαστήριο: Αναγνωρίζοντας ένα κοινωνικό θέμα, αποκτώντας 
κοινωνική υπευθυνότητα. 
5ο Εργαστήριο: Συνεργάζομαι και παίρνω συλλογικές αποφάσεις με την 
ομάδα μου. 
6ο Εργαστήριο: Αναζητώ λύσεις για το κοινωνικό θέμα που επέλεξα σε 
ομαδική συνεργασία- Σχεδιάζω δράσεις και ενέργειες προς επίλυση του.  
7ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση-Αποτίμηση. Στοχάζομαι, διορθώνομαι 
προχωρώ και αξιολογώ. 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

 
4η Θεματική Ενότητα 

 
Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία 
Υποθεματική : Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με 
τα επαγγέλματα. 
Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος - Μάιος 

 
Τάξη Α΄ 

 
Τίτλος: Στην τσέπη χαρτζιλίκι 
 
1ο Εργαστήριο: Ας γνωριστούμε – ποιοι είμαστε; 
2ο Εργαστήριο: Γνωριμία με τα επαγγέλματα 
3ο Εργαστήριο: Παραδοσιακά επαγγέλματα 
4ο Εργαστήριο: Τι κάνει το κάθε επάγγελμα; 
5ο Εργαστήριο: Τι δουλειά κάνουν οι γονείς μου; 
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6ο Εργαστήριο:  Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω; 
7ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση-Αποτίμηση 
 

ΤΑΞΗ Β΄ 
 
  Τίτλος: Στην τσέπη χαρτζιλίκι 
 
1ο Εργαστήριο: Ας γνωριστούμε – ποιοι είμαστε; 
2ο Εργαστήριο: Γνωριμία με τα επαγγέλματα 
3ο Εργαστήριο: Παραδοσιακά επαγγέλματα 
4ο Εργαστήριο: Τι κάνει το κάθε επάγγελμα; 
5ο Εργαστήριο: Τι δουλειά κάνουν οι γονείς μου; 
6ο Εργαστήριο:  Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω; 
7ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση-Αποτίμηση 
 
 

Γ΄- Δ΄ ΤΑΞΗ 
Τίτλος: Τα επαγγέλματα του μέλλοντος 
 
1ο Εργαστήριο: Ας γνωριστούμε-ποιοι είμαστε; 
2ο Εργαστήριο: Ψυχολόγος 
3ο Εργαστήριο: Προγραμματιστής 
4ο Εργαστήριο: Διατροφολόγος-Διαιτολόγος 
5ο Εργαστήριο: Βιοπαθολόγος ιατρός 
6ο Εργαστήριο: Μηχανικός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
7ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση-Αποτίμηση 
 
 

ΤΑΞΗ Ε΄- ΣΤ΄ 
 

Τίτλος:  Καταναλώνω 
 
1ο Εργαστήριο: Ξεκλειδώνοντας τη διαφήμιση(α΄) 
2ο Εργαστήριο: Ξεκλειδώνοντας τη διαφήμιση(β΄) 
3ο Εργαστήριο: Αγοράζω επειδή……. 
4ο Εργαστήριο: Καταναλώνω έξυπνα 
5ο Εργαστήριο: Αγοράζω στο διαδίκτυο….. με προσοχή 
6ο Εργαστήριο: Λανσάρω το προϊόν μου 
7ο Εργαστήριο: Αξιολόγηση 
 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

 
 Η προώθηση του αισθήματος της αυτονομίας στη μάθηση , της έννοιας 
της προσφοράς προς τους συνανθρώπους μας και μέσα από τη 
συμμετοχή να ενισχυθεί το κίνητρο για γνώση. Τα σχέδια δράσης τα 
οποία επιλέξαμε αφορούν θέματα που απασχολούν τη σχολική μας 
μονάδα. Ως εκ τούτου οι επιλογές και οι παρεμβάσεις που θα 
υλοποιηθούν θα είναι στοχευμένες  στην επίλυση των προβλημάτων, την 
κάλυψη αναγκών- μαθησιακών, κοινωνικών κτλ. των μαθητών και 
γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας. 
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Ειδικότερα οφέλη 

  
 Στα ειδικότερα οφέλη της εφαρμογής και υλοποίησης των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων συγκαταλέγεται το μεγάλο φάσμα δεξιοτήτων του νου, της 
ζωής αλλά και κοινωνικών και συναισθηματικών που  καλλιεργούνται και 
αναπτύσσονται στα μαθήματα. Η καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων, όπως 
η διακριτικότητα, η επικοινωνία, η κριτική σκέψη , η συνεργασία και η εν 
συναίσθηση συμβάλλει στην  προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των 
μαθητών και κατ΄ επέκταση στην βελτίωση των διαπροσωπικών τους 
σχέσεων.  

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

 
Για τη σχολική κοινότητα το όφελος θα είναι πολλαπλάσιο. Οι 
σημαντικότεροι άξονες είναι η συνεργασία , η δημιουργικότητα, η κριτική 
σκέψη  και η επικοινωνία όπου θα αποτελέσουν σημαντικούς 
παράγοντες  αναφοράς μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας  
οδηγώντας σε ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά αποτελέσματα συλλογικής 
προσπάθειας.  

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

 
  Από τη διάχυση των αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων θα 
υπάρξει συνολική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για ζητήματα 
που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας , ελπίζοντας ότι η ενημέρωση θα 
λειτουργήσει ενισχυτικά στην ανάληψη ατομικής ευθύνης αλλά και 
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση θεμάτων που το σχολείο μας θα 
επεξεργαστεί στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.   

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

 Έχοντας ως αρχή ένα σχολείο για όλους χωρίς αποκλεισμούς, οι 
προσαρμογές που θα συμβάλλουν στη συμμετοχή και ένταξη όλων των 
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και την ενεργό συμμετοχή τους κατά 
τη διάρκεια της υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι 
επιβεβλημένη και αφορούν κυρίως στη διδακτική προσέγγιση.     

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

  Προβλέπεται συνεργασία με ειδικούς και επιστήμονες του Νομού 
Ξάνθης όπως οδοντίατροι, πυροσβέστες, δασολόγοι, ψυχολόγοι και 
αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας που θα επισκεφτούν και θα 
ενημερώσουν πιο εξειδικευμένα τους μαθητές μας. 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

 
 
 
 

 
 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
χρησιμοποιήθηκαν εκτός 
της Πλατφόρμας των 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
του ΙΕΠ. 
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ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  

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 

Ή 

Συνολική αξιολόγηση της υλοποίησης ανά Θεματικό Κύκλο και των οφελών συνολικά από την 
υλοποίηση των Εργαστήριων Δεξιοτήτων 

 

 
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  
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● Να υπάρχει στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μειονοτικών Σχολείων ώρα για την 
πραγματοποίηση των δράσεων, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση για την εξοικονόμηση χρόνου 
υλοποίησης των δράσεων. 

● Οικονομική στήριξη για την υλοποίηση των δράσεων. 
● Κάλυψη οικονομικών για τις μετακινήσεις των παιδιών. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


