
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
 

 

 

Επιμορφωτικό – υποστηρικτικό υλικό 

Πράξη: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες 

μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064) 

 

 

 
 

 

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-

2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

 

 

 



                                                            

 

2 

 
 

  
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

  

 

  

  

 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

της Σχολικής Μονάδας 
 

 

 

  

 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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-  
 

8/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 

Σχολική μονάδα 
ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Αριθμός τμημάτων  
ΟΚΤΩ (8) 

Αριθμός μαθητών/μαθητριών 

σχολικής μονάδας 

182 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

σχολικής μονάδας 

20 

Αριθμός εκπαιδευτικών που 

συμμετέχουν στα Εργαστήρια 

δεξιοτήτων 

11 

 

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 

 

    

  

Με σχόλια [Α1]: Συμπλήρωση από Δ/ντη 
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Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης (Πλεονεκτήματα-

μειονεκτήματα) 
 

Το όραμά μας 

Α΄ Τάξη: 

Βασικό όραμα είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αι, τα 4Cs, (Critical 

thinking, Creativity, Communication Collaboration) εξελικτικά και 

δυναμικά σε όλα τα μέλη της μαθητικής κοινότητας. 

 

Β΄ Τάξη: Το όραμά μας περιλαμβάνει την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου 

αιώνα όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργική συνεργασία και η 

δημιουργικότητα καθώς επίσης και της ενσυναίσθησης από όλα τα μέλη της 

ομάδας μας. 

 

Γ΄ Τάξη: 

Το όραμά μας είναι η δημιουργία ενός σχολείου, όπου οι μαθητές  θα 

αποκτήσουν αξίες, στάσεις και δεξιότητες ζωής, ώστε να γίνουν πολίτες με 

κριτική σκέψη και υπευθυνότητα . Ένα σχολείο που θέτει στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος , τον μαθητή και τις  μαθησιακές του ανάγκες , υιοθετώντας  

σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές  και είναι ανοιχτό στην κοινωνία. 

 

Δ Τάξη: 

Βασικό όραμα είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αι, τα 4Cs, (Critical 

thinking, Creativity, Communication Collaboration) εξελικτικά και 

δυναμικά σε όλα τα μέλη της μαθητικής κοινότητας. 

 

Ε1 Τάξη: 

Λαμβάνοντας υπόψη τη φιλοσοφία των εργαστηρίων δεξιοτήτων, 

προτεραιότητα του σχολείου μας είναι η ενασχόληση με θεματικά πεδία 

όπως ο εθελοντισμός, η ενεργός πολιτειότητα, ο ακτιβισμός, η αλληλεγγύη, 

η υπευθυνότητα, η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η ενσυναίσθηση, η επίλυση 

συγκρούσεων, ο σεβασμός στο περιβάλλον και η συμπερίληψη. 

Απώτερος στόχος του σχολείου μας είναι η δημιουργία ενσυνείδητων 

πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα και πολύπλευρη μόρφωση 

 

Ε2 Τάξη: 

Βασική αρχή του ετήσιου Σχεδίου Δράσης  των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 

είναι να συνδυάζουν το γνωστικό πεδίο των Προγραμμάτων Σπουδών με 

την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των μαθητριών και των μαθητών με 
σκοπό τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Σκοπός μας 

είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και 

δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές 

της τάξης μας. 

 

ΣΤ Τάξη:  Ο σκοπός του σχολείου  είναι η δημιουργία πολιτών με γνώσεις, 

συναισθήματα, δεξιότητες, ικανότητες και φιλοδοξίες να συμβάλλουν σε 

μια καλύτερη κοινωνία. Μέσα από  συμμετοχή των μαθητών/-τριών αλλά 

και των  εκπαιδευτικών , επιδιώκουμε τον αναπροσανατολισμό του 

σχολείου προς μια κοινότητα μάθησης και πρακτικής που θέτει στο κέντρο 

του ενδιαφέροντος τον μαθητή και τις ανάγκες του. Υιοθετούμε σύγχρονες 

παιδαγωγικές πρακτικές, τεχνικές, μεθόδους και τεχνικές, 

ομαδοσυνεργατικές, ενεργητικές, διερευνητικές, δημιουργικές και 

καινοτόμες, για να ανταποκριθούμε στις  μαθησιακές ανάγκες και στα 

ενδιαφέροντα των μαθητών.  Φροντίζουμε να υπάρχει καλό σχολικό κλίμα. 

 

Με σχόλια [Α2]: Πρέπει να καταγραφεί το όραμα 
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Στόχοι της σχολικής 

μονάδας σε σχέση με τις 

τοπικές και ενδοσχολικές 

ανάγκες 

Οι στόχοι της σχολικής μονάδας περιγράφονται ως εξής: 

 

Καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων (4Cs) με στόχο την ολιστική 

ανάπτυξη των παιδιών 

 

Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ 

μαθητών (και) μεταξύ εκπαιδευτικών 

 

Ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα διατροφής, στοματικής υγιεινής, 

για το περιβάλλον, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και γνωριμία τους με νέα 

επαγγέλματα που σχετίζονται με την τεχνολογία  

 

Εξοικείωσης με νέα ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και τις Νέες 

Τεχνολογίες 

 

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων μάθησης  

 

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων 

ως προς τη  Θεματική 

Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

 Η Α΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Στοματική Υγιεινή - 

«Δόντια λαμπερά, επιλέγω να τρώω σωστά» 

 

Η Β΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Ψυχική και συναισθηματική 

υγεία- «Εκφράζω τα συναισθήματά μου» 

 

Η Γ΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Διατροφή «Η σημασία του 

νερού στο ανθρώπινο σώμα» 

 

Η Δ΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Διατροφή - «Μεσογειακή 

διατροφή – Ο καρπός της ελιάς» 

 

Το τμήμα της Ε1 θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Ασφάλεια στην 

πλοήγηση και στη χρήση διαδικτύου. « Μαζί…με ασφάλεια στο διαδίκτυο». 

 

Το τμήμα της Ε2 θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Ψυχική και 

Συναισθηματική Υγεία – Πρόληψη – «Τα γράμματα του Σεβασμού» 

 

Η ΣΤ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου - 

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση – «Γνωρίζοντας το σώμα μας και τι του 

συμβαίνει» 

 

ως προς τη Θεματική 

Ενότητα  

 

Η Α΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Οικολογική Συνείδηση - «Η 

βρόμικη δεκάδα της θάλασσας – Τώρα τι κάνουμε;» 

 

Η Β΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Φυσικές καταστροφές- «Το 

δάσος και τα μάτια μας» 
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Φροντίζω το Περιβάλλον Η Γ΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Παγκόσμια και τοπική 

Πολιτιστική κληρονομιά - « Ο κύκλος του νερού» 

 

Η Δ΄ Τάξη θα ασοχληθεί με την υποθεματική: Οικολογική Συνείδηση - «Η 

βρόμικη δεκάδα της θάλασσας – Τώρα τι κάνουμε;» 

 

Το τμήμα της Ε1 θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Φυσικές καταστροφές-

πολιτική προστασία – « Μαθαίνω για τα ηφαίστεια, τους σεισμούς και για 

άλλες φυσικές καταστροφές». 

 

Το τμήμα της Ε2 θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Φυσικές Καταστροφές, 

Πολιτική Προστασία «Αναλαμβάνουμε δράση για το κλίμα που αλλάζει». 

 

Η ΣΤ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Παγκόσμια και τοπική 

Πολιτιστική κληρονομιά – «Γνωρίζω τον εαυτό μου μέσα στην πολιτιστική 

κληρονομιά» 

 

ως προς τη Θεματική 

Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 

Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Η Α΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Ανθρώπινα Δικαιώματα - 

«Τα δικαιώματα των παιδιών» 

 

Η Β΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Εθελοντισμός- «Γίνε και συ 

εθελοντής» 

 

Η Γ΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα 

δικαιώματα -  «Ανθρώπινα δικαιώματα» 

 

Η Δ΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Ανθρώπινα Δικαιώματα - «Τα 

δικαιώματα των παιδιών – Η περίπτωση της Διαδικτυακής βίας» 

 

Το τμήμα της Ε1 θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Εθελοντισμός- 

διαμεσολάβηση – «Βοηθώ και εγώ με τον Ερυθρό σταυρό». 

 

Το τμήμα της Ε2 θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Εθελοντισμός 

Διαμεσολάβηση – «Κοινωνική Ευθύνη -Γινόμαστε κοινωνικά υπεύθυνοι-

Μαζί μπορούμε» 

 

Η ΣΤ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Συμπερίληψη: 

Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα – «Σέβομαι και γνωρίζω τους άλλους 

μέσα από το παιχνίδι» 

 

ως προς τη Θεματική 

Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- 

Δημιουργική Σκέψη και 

Πρωτοβουλία 

Η Α΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Δημιουργώ και Καινοτομώ 

Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα - «Γίνομαι συγγραφέας» 

 

Η Β΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Επιχειρηματικότητα- 

«Φτιάχνουμε το δικό μας θερμοκήπιο» 

  
Η Γ΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Επιχειρηματικότητα- Αγωγή 

Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα - «Γνωριμία με παλιά και 

σύγχρονα επαγγέλματα» 

 

Η Δ΄ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Δημιουργώ και Καινοτομώ – 

Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία - STEAM - «Γίνομαι μουσικός 

παραγωγός  - Γνωρίζω τα επαγγέλματα της μουσικής παραγωγής (η 

συμβολή των STEAM)»  
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Το τμήμα της Ε1 θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Stem- δημιουργώ και 

καινοτομώ – «Μαθαίνω το διαδίκτυο από δικές μου ψηφιακές δημιουργίες». 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε τον Απρίλιο και το Μάιο του 2022. 

 

Το τμήμα της Ε2 θα ασχοληθεί με την υποθεματική: STEM - Εκπαιδευτική 

Ρομποτική –«Μαζί με ασφάλεια στο διαδίκτυο» 

Η ΣΤ Τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Επιχειρηματικότητα- Αγωγή 

Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα – «Γνωρίζοντας και 

αναζητώντας επαγγέλματα» 

 

Αναμενόμενο όφελος ως 

προς το σχολικό κλίμα 

Τα αναμενόμενα οφέλη προς το σχολικό τμήμα περιγράφονται ως εξής: 

 

Πραγματοποίηση δράσεων που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινότητα του 

Σχολείου (Ανακύκλωση). 

Υποστηρίζονται με θεματικό ενδιαφέρον τα γνωστικά αντικείμενα των 

ειδικοτήτων, ιδιαίτερα της Μουσικής. 

Συνδέονται οι στόχοι του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με την Παιδαγωγική/ 

Επιστημονική δράση του Σχολείου (Οργάνωση Διαδικτυακής Ημερίδας για 

τη Μουσική). 

Ανάπτυξη συνεργατικότητας και διάχυσης στο σχολικό περιβάλλον και 

στην τοπική κοινωνία. 

Καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων                

τεχνολογίας και επιστήμης των μαθητών/τριών 

Διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος/ ολιστικής             

πολυεπίπεδης εξέτασης κάθε θέματος  

Ενίσχυση της κριτικής σκέψης συνεργατικής-δερευνητικής μάθησης, 

ανακαλυπτικής μάθησης, διαδραστικότητας, διαθεματικότητας, βιωματικής 

μάθησης 

 

 

Ειδικότερα οφέλη 

Όλοι οι θεματικοί κύκλοι διατρέχονται από τα 4Cs, οπότε αναπτύσσεται 

εξελικτικά και αρμονικά το μαθητικό δυναμικό ως προς αυτές τις 

δεξιότητες. 

Επιπλέον ενισχύεται: 

η καλλιέργεια ενός σχολικού κλίματος με κύρια χαρακτηριστικά την 

συνεργασία, την δημιουργικότητα, την αλληλεγγύη και την αποδοχή της 

προσωπικότητας του άλλου 

η ανάπτυξη κοινωνικών/ επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

η ανάπτυξη δεξιοτήτων της τεχνολογίας και 

η εξάσκηση στην επίλυση προβλημάτων 

 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 

για την ανάπτυξη της 

σχολικής κοινότητας 

Βιωματικές δράσεις μέσω της τέχνης που οδηγούν σε εμπειρική κατανόηση 

του θέματος.  

Συμμετοχή και ένταξη όλων των μαθητών στην παραγωγική διαδικασία της 

μάθησης. 

Αναμένεται κατά την υλοποίηση των εργαστηρίων να καλλιεργηθούν 

δεξιότητες ομαδοσυνεργατικών δράσεων και συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. 

Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης ως μια εναλλακτική και καινοτόμα 

μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης. 
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Η σχολική κοινότητα αναμένεται να καλλιεργήσει της δεξιότητες της 

επικοινωνίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής 

σκέψης. 

Αντίκτυπο στην τοπική 

κοινότητα 

Ανάδειξη των δράσεων σε επίπεδο διαδικτύου (κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης). 

Καλλιέργεια αξιών, δεξιοτήτων  και στάσεων όπως ο εθελοντισμός, η 

κριτική σκέψη, οι ενέργειες πρόληψης και η ενσυναίσθηση  

Η ανάπτυξη της  αλληλεγγύης και  του εθελοντισμού. 

Ανάπτυξη της  αλληλεγγύης και  του εθελοντισμού. 

Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας,αυτονομίας,αυτενέργειας και ενίσχυσης του 

αυτοσυναισθήματος, οργανικότητα, ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα, 

προσαρμοστικότητα 

Ανάδειξη των δράσεων σε επίπεδο διαδικτύου (κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης) 

Αφύπνιση και ανάληψη ενεργού ρόλου στα κοινωνικά προβλήματα που 

θίγονται από τον εκάστοτε θεματικό άξονα. 

Προσαρμογές για τη 

συμμετοχή και την 

ένταξη όλων των 

μαθητών 

Βιωματικές δράσεις μέσω της τέχνης (χορωδία – οργανικό σύνολο 

σχολείου) που θα αναδείξουν τη ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών και 

θα είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργή 

συμμετοχή όλων των μαθητών. 

Κατανόηση της αξία της ομαδικής εργασίας μέσα από την συνεργατική 

μάθηση 

Ενεργός συμμετοχή σε δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης 

Επιλογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ως διδακτικής προσέγγισης 

Έμφαση στην ελεύθερη βούληση των μαθητών/-τριων να συμμετέχουν στην 

εκάστοτε εκπαιδευτική δράση επιλέγοντας τον βαθμό της εμπλοκής τους 

στα τελικά προϊόντα του κάθε θεματικού άξονα. 

 

Φορείς και άλλες 

συνεργασίες που θα 

εμπλουτίσουν το σχέδιο 

δράσης 

WWF Ελλάς, Greenpeace, Unicef, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, άλλα 

σχολεία, φορείς και επιστήμονες από το χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών, 

διδακτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε περιβαλλοντικά κέντρα. 

Τελικά προϊόντα 

(ενδεικτικά) των 

εργαστηρίων που 

υλοποιήθηκαν 

Κατασκευή θερμοκηπίου, 

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, Ψηφιακά Φεστιβάλ, e-Twinning projects,  

Bravo School, πολιτιστικές-περιβαλλοντικές εκδηλώσεις, δράσεις 

ενημέρωσης της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας για τις δραστηριότητες 

του σχολείου. 

Τελική εκδήλωση στο Μουσείο Επιστημών με παρουσίαση τραγουδιών, 

ψηφιακών παιχνιδιών. 

Παρουσιάσεις, Εικαστικά έργα των μαθητών και των μαθητριών. 

Αφίσες 

Ψηφιακές δημιουργίες 

Τραγούδια, Δημιουργία πρωτότυπων τραγουδιών, 

Δημιουργία πρωτότυπων ποιημάτων, limerick 

Διαδικτυακό Διασχολικό Τραγούδι 

Κατασκευές σωμάτων. 

Απεικόνιση επαγγελμάτων και ταυτόχρονη δημιουργία πόστερ 
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Εκπαιδευτικό υλικό και 

εργαλεία  που 

χρησιμοποιήθηκαν εκτός 

της Πλατφόρμας των 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

του ΙΕΠ. 

Υγεία –Διατροφή-ανθρώπινο σώμα και εικαστικές δημιουργίες του 

Arcimboldo Giuseppe”, 

Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργίας εκπαιδευτικών των τάξεων  

Πλατφόρμες και Αποθετήρια (Αίσωπος, eme) 

Φύλλα εργασίας 

Ενημερωτικά/ Διαδραστικά Βίντεο 

 

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 

 

Α΄τάξη: Οι μαθητές 

υλοποίησαν τις 

προγραμματισμένες 

δημιουργικές 

δραστηριότητες, 

ενδιαφέρθηκαν για τη 

στοματική τους υγιεινή, 

μέσα από την πολλαπλή  

προσέγγιση του θέματος. 

Με ενεργητικές τεχνικές 

μάθησης, υιοθέτησαν 

αξίες και στάσεις για την 

υγεία κι εμφάνιση των 

δοντιών τους. 

Κατασκεύασαν 

στοματική κοιλότητα 

και οδοντόβουρτσα και 

τραγούδησαν για τα 

δόντια. 

Β΄ Τάξη: Οι μαθητές 

αντιλήφθηκαν την 

ύπαρξη πλήθους 

συναισθημάτων και την 

ανάγκη να τα 

εκφράζουμε. 

Γ΄ Τάξη: Οι μαθητές 

υλοποίησαν τις  

Α΄ τάξη: Οι μαθητές 

ευαισθητοποιήθηκαν 

περιβαλλοντικά σε 

σχέση με τα 

απορρίμματα που 

υπάρχουν στη θάλασσα 

και τις συνέπειες της 

ύπαρξης αυτών στο 

θαλάσσιο ζωικό 

βασίλειο.  Έμαθαν για 

την αξία της 

ανακύκλωσης μέσα 

από την εμπλοκή 

πολλών γνωστικών 

πεδίων και τη 

δημιουργία  

πρωτότυπου υλικού.  

 

Β΄ Τάξη: Οι μαθητές 

ευαισθητοποιήθηκαν 

σε ζητήματα 

προστασίας του 

φυσικού 

περιβάλλοντος και 

συνειδητοποίησαν την 

αναγκαιότητα 

φροντίδας και άμεσης 

παρέμβασης σε 

Α΄ τάξη: Οι μαθητές 

γνώρισαν τα 

δικαιώματα των 

ανθρώπων και των 

παιδιών ειδικότερα, 

μοιράστηκαν 

διαφορετικά σενάρια 

και μέσα από παιχνίδια 

ρόλων προσπάθησαν  

να συμβάλλουν στην 

επίλυση προβλημάτων. 

Καλλιεργήθηκε η 

ενσυναίσθησή τους  και 

συνεργάστηκαν 

προκειμένου να γίνουν  

ενεργοί πολίτες μιας 

ευαισθητοποιημένης 

κοινωνίας. 

 

Β΄ Τάξη: Οι μαθητές 

αναγνώρισαν την αξία 

του ρόλου του εθελοντή 

στην κοινωνία 

 

Γ΄ Τάξη: Οι μαθητές 

οικοδόμησαν σταδιακά 

τις έννοιες του 

δικαιώματος και της 

Α΄ τάξη: Οι μαθητές έγιναν 

συγγραφείς ιστοριών για 

την υγιεινή διατροφή και 

συμμετείχαν σε 

εκπαιδευτικό παιχνίδι 

ρομποτικής, 

αναπτύσσοντας 

δημιουργικότητα, 

υπευθυνότητα, λογική κι 

αλγοριθμική σκέψη. 

Έδρασαν με αυτονομία, 

αναλαμβάνοντας 

πρωτοβουλίες κι έμαθαν να 

στηρίζουν την άποψη τους 

και να αναπτύσσουν την 

αυτοπεποίθησή τους. 

Β΄ Τάξη: Οι μαθητές 

ασχολήθηκαν με την 

εικονική διοργάνωση 

δράσεων αναδάσωσης 

 

Γ΄ Τάξη: Οι μαθητές 

γνώρισαν τα παλιά και 

σύγχρονα επαγγέλματα, 

διαπίστωσαν ότι η επιλογή 

του επαγγέλματος 
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δραστηριότητες των 

εργαστηρίων, 

κατανόησαν  ότι ο 

άνθρωπος δεν μπορεί να 

ζήσει περισσότερο από 

μερικές μέρες χωρίς 

νερό και ότι το ποσοστό 

του νερού στον 

ανθρώπινο οργανισμό 

αλλάζει ανάλογα με την 

ηλικία και το φύλλο του 

ανθρώπου. 

Δ΄ τάξη: Οι μαθητές 

υλοποίησαν τις 

προγραμματισμένες 

δημιουργικές 

δραστηριότητες, 

ενδιαφέρθηκαν για τη 

Μεσογειακή Διατροφή 

μέσα από την πολλαπλή  

προσέγγιση του θέματος. 

Με ενεργητικές τεχνικές 

μάθησης, υιοθέτησαν 

αξίες και στάσεις για την 

αξία της Μεσογειακής 

Διατροφής. 

Τραγούδησαν για τη 

Μεσογειακή Διατροφή 

και δημιούργησαν δικά 

τους ποιήματα για την 

ελιά.   

Ε΄ Τάξη:   α. Επίτευξη 

των μαθησιακών και 

κοινωνικοσυναισθηματικ

ών στόχων. 

β. Καλλιέργεια των 

επικοινωνικακών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων 

των μαθητών/μαθητριών. 

ΣΤ΄ Τάξη: Οι μαθητές 

υλοποίησαν τις  

δραστηριότητες των 

εργαστηρίων και 

ενδιαφέρθηκαν να 

γνωρίσουν το σώμα τους 

και να   κατανοήσουν 

την εφηβεία ως φάση 

μετάβασης από την 

παιδική ηλικία στην 

ενηλικίωση. 

 

περίπτωση πυρκαγιάς. 

Γνώρισαν στοιχεία για 

το επάγγελμα του 

δασοπυροσβέστη και 

του εθελοντή 

πυροσβέστη και 

κατασκεύασαν με απλά 

υλικά σχετικά με την 

θεματική έργα. 

Επιπρόσθετα, 

ασχολήθηκαν με την 

εικονική διοργάνωση 

δράσεων αναδάσωσης 

 

Γ΄ Τάξη: Οι μαθητές 

κατασκεύασαν μακέτα 

με θέμα: 

«παραδοσιακός  

οικισμός  με πηγάδια 

και καλλιέργεια 

χωραφιού σιτηρών. 

Μέσα από 

δραστηριότητες 

ελεύθερης έκφρασης 

οι μαθητές ανέπτυξαν 

τη φαντασία τους, τη 

δημιουργικότητά τους 

και κατανόησαν  το  

ταξίδι που κάνει  το 

νερό  στη φύση, πού  

υπάρχει  το  νερό  

γύρω  μας, ποιες  

διαφορετικές  μορφές  

παίρνει,  πώς  αλλάζει  

και μεταβάλλεται σε 

άλλη μορφή.  

Δ΄ τάξη: Οι μαθητές 

ευαισθητοποιήθηκαν 

περιβαλλοντικά σε 

σχέση με τα 

απορρίμματα που 

υπάρχουν στη 

θάλασσα και τις 

συνέπειες της ύπαρξης 

αυτών στο θαλάσσιο 

ζωικό βασίλειο.  

Έμαθαν για την αξία 

της ανακύκλωσης 

μέσα από την εμπλοκή 

πολλών γνωστικών 

πεδίων και τη 

δημιουργία  

πρωτότυπου υλικού.  

Δημιούργησαν δικό 

τους πρωτότυπο υλικό 

(ποιήματα, αφίσες, 

limerick, εικαστικές 

δημιουργίες). 

 

υποχρέωσης, με 

αποτέλεσμα να 

κατανοήσουν την αξία 

της ύπαρξης της 

Συμβάσης για τα 

Δικαιώματα των 

Παιδιών, καθώς και την 

αξία της πλήρης 

εφαρμογής  των 54 

άρθρων από το σύνολο 

των πολιτών όλων των 

κρατών. Επιπλέον, οι 

μαθητές εκφράστηκαν 

και  δημιούργησαν 

ελεύθερα  εικαστικές 

δημιουργίες- πόστερ με 

φωτογραφίες,  αφίσες 

και 

ευαισθητοποιήθηκαν  

σχετικά με τις 

διακρίσεις και τον 

αποκλεισμό. Τέλος, 

κατάφεραν να 

ενδυναμώσουν την 

δημοκρατική 

κουλτούρα κατά την 

συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητες με τους 

συμμαθητές τους, 

έχοντας ως βάση την 

διαλογική συζήτηση 

που εφαρμόστηκε κατά 

την διάρκεια των 

εργαστηρίων 

δεξιοτήτων.  

 

Δ΄ τάξη: Οι μαθητές 

γνώρισαν τα 

δικαιώματα των 

ανθρώπων και των 

παιδιών ειδικότερα, 

μοιράστηκαν 

διαφορετικά σενάρια 

και μέσα από παιχνίδια 

ρόλων προσπάθησαν  

να συμβάλλουν στην 

επίλυση προβλημάτων. 

Καλλιεργήθηκε η 

ενσυναίσθησή τους  και 

συνεργάστηκαν 

προκειμένου να γίνουν  

ενεργοί πολίτες μιας 

ευαισθητοποιημένης 

κοινωνίας. 

Ασχολήθηκαν ειδικά με 

τα θέματα της 

διαδικτυακής βίας στα 

παιδιά. Τραγούδησαν 

για την Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο και 

εξαρτάται από τη χρονική 

περίοδο που ζει κάποιος και 

αναζήτησαν επαγγέλματα 

που τους ταιριάζουν και τα 

απεικόνισαν στο πρόσωπό 

τους. 

Δ΄ τάξη: Οι μαθητές 

γνώρισαν τα επαγγέλματα 

που σχετίζονται με τη 

μουσική παράγωγη. 

Καλλιεργήθηκε η 

συνεργατικότητα και η 

ενσυναίσθησή τους, 

δεδομένου ότι συμμετείχαν 

τα ίδια τα παιδιά σε όλα τα 

στάδια μιας μουσικής 

παραγωγής στο πλαίσιο 

διαδικτυακής διασχολικής 

δράσης με άλλα δύο 

σχολεία (3ο Δ.Σχ. 

Διονύσου, Πειραματικό 

Γυμνάσιο του 

Πανεπιστημίου Πατρών). Η 

δράση τους 

συμπεριλήφθηκε σε 

Επιστημονική Ημερίδα για 

τη Μουσική που 

συνδιοργάνωσαν το 

ΠΔΣΠΠ και το ΠΓΠΠ 

καθώς επίσης και στο 11ο 

Διαδικτυακό Φεστιβάλ του 

ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδος. 

Το αποτέλεσμα της δράσης 

τους  είναι προσπελάσιμο 

στο Διαδίκτυο με τίτλο: 

«Του ορίζοντα τα μουσικά 

γεφύρια».    

 

Ε΄ Τάξη: α. Επίτευξη των 

μαθησιακών και 

κοινωνικοσυναισθηματικών 

στόχων. 

β. Καλλιέργεια των 

επικοινωνικακών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων των 

μαθητών/μαθητριών. 

 

ΣΤ΄ Τάξη: Οι μαθητές 

γνώρισαν τα σύγχρονα 

επαγγέλματα, 

επεξεργάστηκαν  την 

έννοια της σταδιοδρομίας 

και  αναζήτησαν 

επαγγέλματα που τους 

ταιριάζουν και τα 

απεικόνισαν στο πρόσωπό 

τους. 
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Ε΄ Τάξη: α. Επίτευξη 

των μαθησιακών και 

κοινωνικοσυναισθημα

τικών στόχων. 

β. Καλλιέργεια των 

επικοινωνικακών και 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων των 

μαθητών/μαθητριών. 

 

ΣΤ΄ Τάξη: Οι μαθητές  

δημιούργησαν το υλικό 

για την υλοποίηση του 

δρώμενου, έδωσαν την 

απαραίτητη προσοχή 

σε θέματα πολιτισμού 

και ενδιαφέρθηκαν για 

την προστασία της 

πολιτιστικής 

κληρονομιάς.  

 

δημιούργησαν 

πρωτότυπο υλικό 

(ποιήματα, αφίσες, 

limerick) 

 

Ε΄ Τάξη: α. Επίτευξη 

των μαθησιακών και 

κοινωνικοσυναισθηματι

κών στόχων. 

β. Καλλιέργεια των 

επικοινωνικακών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων 

των 

μαθητών/μαθητριών. 

 

 

ΣΤ΄ Τάξη: Οι μαθητές 

γνώρισαν τα 

δικαιώματα των 

ανθρώπων , 

κατανοήσαν την 

έννοια της 

συμπερίληψης,  

ευαισθητοποιήθηκαν  

σχετικά με τις 

διακρίσεις και τον 

αποκλεισμό, 

συμμετείχαν σε 

παιχνίδια και 

δημιούργησαν τις 

δικές τους 

κατασκευές. 
 

 

 

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

ως προς το σχολικό 

κλίμα γενικά 

Πραγματοποιήθηκαν  δράσεις που είχαν αντίκτυπο στην ανάγκη επίλυσης 

θεμάτων της καθημερινότητας του Σχολείου (Ανακύκλωση) 

Υποστηρίχθηκαν με θεματικό ενδιαφέρον τα γνωστικά αντικείμενα όλων 

των ειδικοτήτων.  

Καλλιεργήθηκαν οι δεξιότητες ζωής, τεχνολογίας και επιστήμης των 

μαθητών/τριών, διαμορφώθηκε ένα σύγχρονο πλαίσιο προγράμματος/ 

ολιστικής πολυεπίπεδης εξέτασης κάθε θέματος με ενίσχυση της κριτικής 

σκέψης συνεργατικής-διερευνητικής  μάθησης, ανακαλυπτικής μάθησης, 

διαδραστικότητας, διαθεματικότητας και βιωματικής μάθησης. 

Συνδέθηκαν στόχοι του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με την 

Παιδαγωγική/Επιστημονική δράση του Σχολείου  

Υπήρξε συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών 

 

 

ως προς τη ανάπτυξη 

της σχολικής 

κοινότητας (μαθητές, 

εκπαιδευτικοί, 

γονείς) 

Καλλιέργεια ενός σχολικού κλίματος με κύρια χαρακτηριστικά   την 

συνεργασία, την δημιουργικότητα, την αλληλεγγύη και την αποδοχή της 

προσωπικότητας του άλλου 

Συνεργασία μαθητών/-τριων σε σχολικό και διαδικτυακό διασχολικό 

επίπεδο  

 



                                                            

 

12 

Οι μαθητές/-τριες: 

υλοποίησαν τις  δραστηριότητες των εργαστηρίων και ενδιαφέρθηκαν να 

γνωρίσουν το σώμα τους και να   κατανοήσουν την εφηβεία ως φάση 

μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. 

 

δημιούργησαν το υλικό για την υλοποίηση του δρώμενου, έδωσαν την 

απαραίτητη προσοχή σε θέματα πολιτισμού και ενδιαφέρθηκαν για την 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

γνώρισαν τα δικαιώματα των ανθρώπων , κατανοήσαν την έννοια της 

συμπερίληψης,  ευαισθητοποιήθηκαν  σχετικά με τις διακρίσεις και τον 

αποκλεισμό, συμμετείχαν σε παιχνίδια και δημιούργησαν τις δικές τους 

κατασκευές. 

 

γνώρισαν τα σύγχρονα επαγγέλματα, επεξεργάστηκαν  την έννοια της 

σταδιοδρομίας και  αναζήτησαν επαγγέλματα που τους ταιριάζουν και τα 

απεικόνισαν στο πρόσωπό τους. 

 

 

ως προς την τοπική 

κοινότητα  

Γνωστοποιήθηκαν οι δράσεις των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων μέσω της 

ιστοσελίδας του Σχολείου. 

Αναπτύχθηκαν οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

Γνωστοποιήθηκε η δράση του Σχολείου μέσω Διαδικτύου 

 

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

Δυσκολίες και 

εμπόδια, σύντομη 

περιγραφή 

(ξεπεράστηκαν / ήταν 

ανυπέρβλητα) 

Η μη δυνατότητα δράσεων έξω από το Σχολείο για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα λόγω των μέτρων της Πανδημίας. 

Πολλές απουσίες λόγω της πανδημίας covid-19 και δεν έγιναν κάποιες 

δραστηριότητες που είχαν προγραμματιστεί. 

Έλλειψη επαρκούς χρόνου προκειμένου οι μαθητές να δουλέψουν 

διεξοδικά με τον κάθε θεματικό κύκλο μεγιστοποιώντας τα οφέλη των 

επιτευχθέντων στόχων. 

Περιορισμένος χρόνος υλοποίησης στο σχολικό πρόγραμμα. 

 

Προτάσεις  

Στη μορφή λίστας (150 λέξεις) 

● ……………… 

● ……………… 

● ……………… 
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