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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

  

 

  

  

 ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ  

Του 1
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Κοµοτηνής  
 

 

 

  

 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  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Σχολική µονάδα 
 1

ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Κοµοτηνής 

Αριθµός τµηµάτων  
6 

Αριθµός 

µαθητών/µαθητριών 

σχολικής µονάδας 

127 

Αριθµός εκπαιδευτικών 

σχολικής µονάδας 

14 

Αριθµός εκπαιδευτικών 

που συµµετέχουν στα 

Εργαστήρια δεξιοτήτων 

7 

 

Ζω καλύτερα – Ευ 
Ζην 

Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

Ενδιαφέροµαι και 
Ενεργώ  -  Κοινωνική 

Συναίσθηση και 
Ευθύνη 

∆ηµιουργώ και 
Καινοτοµώ  –  

∆ηµιουργική 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 
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Βασικός προσανατολισµός του ετήσιου Σχεδίου ∆ράσης 

(Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα) 
 

Το όραμά μας 

O βασικός προσανατολισμός του ετήσιου σχεδίου δράσης είναι να 

καλλιεργήσει και να ενισχύσει τις δεξιότητες των μαθητών έτσι ώστε να 

δημιουργήσει υπεύθυνους πολίτες που κατανοούν κι ενδιαφέρονται 

για τον κόσμο, πραγματικό και ψηφιακό, μέσα στον οποίο κινούνται, 

ζουν και συνδιαλέγονται. Στόχο έχει τη μεταβολή των λανθασμένων  

στάσεων των μαθητών και μαθητριών απέναντι στα μεγάλα 

προβλήματα του σύγχρονου κόσμου και τη δημιουργία ενεργών 

πολιτών. Επίσης, καθώς η αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών στο 

πεδίο της πληροφορίας, των δικτύων και της επικοινωνίας απαιτεί την 

καλλιέργεια του «ψηφιακού γραμματισμού», κρίνεται αναγκαίο να 

αναπτυχθεί η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται, να ερμηνεύει, 

να ασκεί κριτικό έλεγχο, να διαχειρίζεται και να λειτουργεί σε 

πολλαπλά περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας. 

Στόχοι της σχολικής 

μονάδας σε σχέση με τις 

τοπικές και ενδοσχολικές 

ανάγκες 

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποσκοπούν: 

• στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών και μαθητριών 

• στην ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας, 

συνεργασίας και αλληλεπίδρασης 

• στην εκτόνωση της εσωτερικής έντασης και έκφρασης 

συναισθημάτων 

• στην απόκτηση δεξιοτήτων, που θα συμβάλουν στη 

ισορροπημένη συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη των 

μαθητών/τριών 

• στην ευαισθητοποίησή τους απέναντι στα σημαντικά 

περιβαλλοντικά  ζητήματα 

• στην καλλιέργεια ηθικών αξιών και την εκπαίδευση για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα 

• στην καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης μέσα από την μελέτη 

περιπτώσεων και την επίλυση προβλημάτων 

• στον να γίνουν ψηφιακά εγγράμματοι και ενεργοί πολίτες στον 

21
ο
 αιώνα 

• στο να αποκτήσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης και ευαισθησίας, 

ενεργούς πολιτειότητας, υπευθυνότητας και 

προσαρμοστικότητας 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων 

ως προς τη  Θεματική 

Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Α τάξη υποθεματική :  

Τίτλος : _____Υγεία- Διατροφή- Αυτομέριμνα- Οδική ασφάλεια_____ 

Β τάξη υποθεματική: Ψυχική και συναισθηματική υγεία - Πρόληψη 

Τίτλος : Δεν μαλώνω, δεν μαλώνω, αγκαλιά μεγάλη απλώνω. 

Γ’ τάξη υποθεματική : Γνωρίζω το σώμα μου – σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση 

Τίτλος : Γνωρίζω το σώμα μου 

Δ τάξη υποθεματική: Υγεία  - Οδική ασφάλεια 

Τίτλος :  Κυκλοφορώ με ασφάλεια   
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Ε τάξη υποθεματική: Τίτλος: Ψυχική και συναισθηματική υγεία-Πρόληψη 

Τίτλος: Σκέψου θετικά, δράσε θετικά! 

ΣΤ τάξη υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική 

Δοαπαιδαγώγηση 

Τίτλος : __Ψυχραιμία, Παιδιά…΄Οσογελάμε…..τίποτα δε χάθηκε!!!__ 

ως προς τη Θεματική 

Ενότητα  

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

Α τάξη υποθεματική : Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική  

κληρονομιά   

Τίτλος : Τα σκουπίδια μου πετώ πάντα με μυαλό! 

Β τάξη υποθεματική: Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική Προστασία 

Τίτλος: Σεισμός - και τώρα τι κάνω; 

Γ΄ τάξη υποθεµατική : Παγκόσµια και τοπική πολιτιστική κληρονοµιά 

Τίτλος : Γνωριµία µε την αρχαία ελληνική λύρα 
Δ τάξη υποθεματική: Οικολογία -Παγκόσμια και Τοπική Φυσική 

κληρονομιά 

Τίτλος :  Για το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ 

Ε τάξη υποθεματική: Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία 

Τίτλος: Δράσεις πρόληψης και προστασίας από τις πλημμύρες. 

ΣΤ τάξη Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά 

Τίτλος: _Η σιωπή της πόλης__ 

 

ως προς τη Θεματική 

Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 

Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Α τάξη υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα   

Τίτλος: Τα παιδιά έχουν δικαιώματα! Ας τα μάθουμε! 

Β τάξη υποθεματική: Εθελοντισμός – Διαμεσολάβηση  

Τίτλος : Φροντίζω και ενεργώ για το πάρκο της γειτονιάς. 

Γ   τάξη υποθεματική: Συμπερίληψη, Αλληλοσεβασμός - Διαφορετικότητα 

Τίτλος : Όπου υπάρχει η αγάπη 

Δ τάξη υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα 

Τίτλος : Δυναμώνω τη φωνή μου , δυναμώνεις τη φωνή σου .Δικαίωμα 

στην ελευθερία έκφρασης  

Ε τάξη υποθεματική: Εθελοντισμός – Διαμεσολάβηση  

Τίτλος : Οι νέες τεχνολογίες και οι τέχνες ως εργαλεία ευαισθητοποίησης 

και κινητοποίησης σε θέματα που απασχολούν τ ΣΤ τάξη υποθεματική: 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Τίτλος : Η γενιά που δεν μιλάει____ 

ην τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

ως προς τη Θεματική 

Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 

Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Α τάξη υποθεματική:  Stem- Εκπαιδευτική ρομποτική 

Τίτλος : Μελετώντας τον καιρό 

Β τάξη υποθεματική: Επιχειρηματικότητα - Αγωγή Σταδιοδρομίας –

Γνωριμία  με επαγγέλματα  

Τίτλος : Στην τσέπη χαρτζιλίκι 

Γ΄ τάξη υποθεματική: Επιχειρηματικότητα –Αγωγή Σταδιοδρομίας-

Γνωριμία με τα Επαγγέλματα 

Τίτλος : Παλιά επαγγέλματα…ζωντανέψτε 

Δ τάξη υποθεματική: STEM- Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Τίτλος : Δημιουργία καταπέλτη 

Ε- τάξη υποθεματική: STEM- Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Τίτλος : 24 ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σκέψου, όπως ο Λεονάρντο Ντα 

Βίντσι 

ΣΤ τάξη υποθεματική: STEM- Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Τίτλος : __Safe Water Sports 
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Αναμενόμενο όφελος ως 

προς το σχολικό κλίμα 

Να επικρατήσει κλίμα συνεργασίας , αλληλοσεβασμού και ενθουσιασμού 

που θα οδηγήσει στην αλλαγή  των λανθασμένων στάσεων και στην 

εδραίωση των σωστών. 

Ειδικότερα οφέλη 

Στα ειδικότερα οφέλη της εφαρμογής και υλοποίησης των Εργαστηρίων 

Δεξιοτήτων συγκαταλέγεται το μεγάλο εύρος δεξιοτήτων (νου, μάθησης, 

ζωής, κοινωνικών, συναισθηματικών, τεχνολογίας) που καλλιεργούνται 

και διατρέχουν όλους τους θεματικούς κύκλους, με αποτέλεσμα 

σταδιακά η μάθηση να εκπορεύεται αλλά και να βασίζεται στα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ίδιων των μαθητών. 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 

για την ανάπτυξη της 

σχολικής κοινότητας 

Για τη σχολική κοινότητα το όφελος θα είναι πολλαπλάσιο, καθώς θα 

εμπλουτιστεί το ψηφιακό αποθετήριο από τις δράσεις που θα 

κοινοποιηθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η συνεργασία, η 

δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η επικοινωνία, που αποτελούν 

βασικούς πυλώνες του προγράμματος, θα αποτελέσουν σημαντικούς 

άξονες αναφοράς μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας οδηγώντας 

σε ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά αποτελέσματα-προϊόντα συλλογικής 

προσπάθειας. 

Αντίκτυπο στην τοπική 

κοινότητα 

Από τη διάχυση των αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων ανά 

θεματικό κύκλο, 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 των θεμάτων 

που η Σχολική Μονάδα θα επεξεργαστεί στη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. 

Προσαρμογές για τη 

συμμετοχή και την ένταξη 

όλων των μαθητών 

Οι προσαρμογές που θα βοηθήσουν στη συμμετοχή και ένταξη όλων των 

μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, αφορούν κυρίως τη διδακτική προσέγγιση. 

Θα αξιοποιηθεί ένα πλήθος στρατηγικών διδασκαλίας, που αξιοποιώντας 

εποπτικό και ψηφιακό υλικό, βιωματικές δράσεις, τέχνες και θεατρικό 

παιχνίδι, θα επιδιώξει να συμπεριλάβει όλους τους μαθητές, 

συνεκτιμώντας τον ρυθμό και το προφίλ μάθησης του καθενός. 

Φορείς και άλλες 

συνεργασίες που θα 

εμπλουτίσουν το σχέδιο 

δράσης 

Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου ,το τμήμα πρασίνου, η Τροχαία, 

Πυροσβεστική, Αρχαιολογικό Μουσείο, Βιβλιοθήκη Κομοτηνή ,Δημοτικό 

Θέατρο. Χαμόγελο του Παιδιού και άλλοι φορείς  που θα κριθεί ωφέλιμη 

η συνεργασία τους. 

Τελικά προϊόντα 

(ενδεικτικά) των 

εργαστηρίων που 

υλοποιήθηκαν 
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Εκπαιδευτικό υλικό και 

εργαλεία  που 

χρησιμοποιήθηκαν εκτός 

της Πλατφόρμας των 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

του ΙΕΠ. 
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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) 

● ……………… 

● ……………… 

● ……………… 
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