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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ- 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2021-22

Σχολική μονάδα  Δημοτικό 

Αριθμός τμημάτων 11
Αριθμός 
μαθητών/μαθητριών 
σχολικής μονάδας

170

Αριθμός εκπαιδευτικών 
σχολικής μονάδας 26
Αριθμός εκπαιδευτικών 
που συμμετέχουν στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων

20

Φροντίζω το 
Περιβάλλον

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ  -  Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη

Δημιουργώ και Καινοτομώ  
–  Δημιουργική Σκέψη και 

Πρωτοβουλία

1. Οικολογία - 
Παγκόσμια και τοπική 
Φυσική κληρονομιά

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - 
Αυτομέριμνα, Οδική 

Ασφάλεια

1. Ανθρώπινα 
δικαιώματα

1. STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική

2. Κλιματική αλλαγή - 
Φυσικές Καταστροφές, 

Πολιτική προστασία

2. Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία 

- Πρόληψη

2. Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση

2. Επιχειρηματικότητα- 
Αγωγή Σταδιοδρομίας- 

Γνωριμία με επαγγέλματα
3. Παγκόσμια και τοπική 
Πολιτιστική κληρονομιά

3. Γνωρίζω το σώμα 
μου - Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση

3. Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα



                                                           

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα)

Το όραμά μας

Σκοπός του Σχολείου είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, 
αρμονική και ισόρρoπη ανάπτυξη των διανοητικών και 
ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από 
φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να γίνουν υπεύθυνοι, 
ελεύθεροι, δημοκρατικοί πολίτες. Το Σχολείο είναι ο χώρος που οι 
μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, 
δημιουργούν, συνάπτουν σχέσεις με ομηλίκους, παίζουν, 
χαίρονται, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και καλούνται να επιλύσουν 
“προβλήματα”, διαμορφώνοντας σταδιακά συμπεριφορές και 
στάσεις ζωής. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, είναι 
απαραίτητη η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων και μέσα από αυτή 
η δημιουργία συνθηκών μιας διερευνητικής, εργαστηριακής και 
ταυτόχρονα συνεργατικής μάθησης. Έτσι θα οδηγηθούμε σε ένα 
σχολείο δημιουργικό, καινοτόμο, συνεργατικό και ανοιχτό στην 
κοινωνία.  

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

 Καλλιέργεια και ανάπτυξη αυτονομίας & υπευθυνότητας, 
κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, ικανότητας  αναστοχασμού, 
συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής των μαθητών

 Ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των 
εκπ/κών, εμπέδωση πνεύματος ομαδικότητας και βελτίωση του 
σχολικού κλίματος. 

 Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συνεργασίας με γονείς 
και τοπικούς φορείς.  

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

Φροντίζω το Περιβάλλον

Χρόνος υλοποίησης:
 10 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου

Α΄τάξη
 (Λύγδα Ασπασία - Τσιμά Χαραλαμπία - Καλαχώρα Δανάη -Τενέντε 
Παν/τα):  Φιλοζωία - «Ζωάκια – Φιλαράκια»
          
  Β΄τάξη 
(Ρούβαλης  Θεόδωρος -Τζιντόλι Μακελιάνα - Τενέντε Παν/τα):  
Φυσικές καταστροφές – «Μαθαίνω να ζω με τους σεισμούς»
  
Γ΄τάξη 



                                                           

(Μαραγκού Κων/να – Σκούρα Παναγούλα):   Παγκόσμια και τοπική 
Πολιτιστική κληρονομιά « Λογοτεχνικό ταξίδι - ¨Ο μικρός 
πρίγκιπας¨ »
 

 Δ΄τάξη 
(Αθανασόπουλος Φώτιος - Κώτσιου  Αικατερίνη):   Οικολογία – « 
Νερό το πιο πολύτιμο αγαθό»
      
   Ε΄τάξη (Γιαννίκου  Παναγούλα - Σιαμέτη Κωνσταντίνα): Φυσικές 
καταστροφές – «Μπες στη φωτιά» 

  ΣΤ΄τάξη (Ανδρικόπουλος Βασίλειος - Πανούτσος Χρήστος):  
Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά – «Μαθητές ….. 
δημοσιογράφοι»

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα

Ζω καλύτερα- Ευ ζην

Χρόνος υλοποίησης:
1 Δεκεμβρίου – 7 Φεβρουαρίου

Α1΄τάξη
 (Λύγδα Ασπασία - Καλαχώρα Δανάη)
Υγεία: Διατροφή – Αυτομέριμνα  
« Είναι η Ρούλα η Τροφούλα φίλη μας καλούλα;»

Α2΄τάξη
(Τσιμά Χαραλαμπία - Τενέντε Παν/τα):  
Υγεία: Διατροφή – Αυτομέριμνα
 «Ο Τροφούλης και η Ασκησούλα.»

Β΄τάξη 
(Ρούβαλης Θεόδωρος -Τζιντόλι Μακελιάνα - Τενέντε Παν/τα):
Ψυχική και συναισθηματική  υγεία – Πρόληψη:
«Το νησί των συναισθημάτων.»
  
Δ΄τάξη 
(Αθανασόπουλος Φώτιος - Κώτσιου  Αικατερίνη – Σταμόπουλος 
Παν/της):   ΥΓΕΙΑ: Οδική Ασφάλεια
«Κυκλοφορώ με ασφάλεια.»

Ε΄τάξη (Γιαννίκου  Παναγούλα - Σιαμέτη Κωνσταντίνα):
Ψυχική και συναισθηματική υγεία-πρόληψη:
«Εγώ κι εσύ…δυναμώνουμε μαζί.»

 



                                                           

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα

 
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη

Χρόνος υλοποίησης:
1 Δεκεμβρίου – 7 Φεβρουαρίου

Γ΄τάξη 
(Μαραγκού Κων/να – Σκούρα Παναγούλα):   

ΣΤ΄τάξη (Ανδρικόπουλος Βασίλειος - Πανούτσος Χρήστος):  
Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
«Το σχολείο της συμπερίληψης: η αναπηρία ως αφορμή.»

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

Δημιουργώ και 
Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία

(Θα γίνει στην επόμενη φάση)

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα

 Αναμένουμε την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας  σε 
περιβαλλοντικά ζητήματα, την βελτίωση των σχέσεων μαθητών – 
εκπ/κών  και μεταξύ των εκπ/κών, εμπέδωση ομαδικού πνεύματος.  

Ειδικότερα οφέλη

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας

  Συνεργασία με τοπική κοινωνία και βελτίωση  των σχέσεων με την 
τοπική κοινωνία

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα

Ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήματα ευρύτερα και τοπικού 
ενδιαφέροντος. 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών

 Όλο το σχέδιο δράσης προβλέπει προσαρμογές των δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών με στόχο τη συμπερίληψη όλων των 
μαθητών. Γι’  αυτό εμπλέκονται τυπικά ή άτυπα στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση και οι εκπ/κοί παράλληλης στήριξης, του Τμήματος Ένταξης 
αλλά και των ειδικοτήτων.
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