
                                                            

 

 
 

 

  
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+:   

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-  

 

10o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021-2022 

Σχολική μονάδα  Δημοτικό  

Αριθμός τμημάτων  
11 

Αριθμός 

μαθητών/μαθητριών 

σχολικής μονάδας 

184 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

σχολικής μονάδας 

30 

Αριθμός εκπαιδευτικών που 

συμμετέχουν στα 

Εργαστήρια δεξιοτήτων 

13 

 

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 

 

    



                                                            

 

 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης (Πλεονεκτήματα-

μειονεκτήματα) 

 

Το όραμά μας 

 

Αλλάζουμε τον κόσμο! 

Η εκπαιδευτική μας κοινότητα υπηρετεί το όραμα ενός σχολείου για 

όλους χωρίς προϋποθέσεις και αποκλεισμούς. Ενός σχολείου που 

συνδυάζει σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αντιλήψεις με την 

εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων. 

Βασικοί του άξονες είναι ο σεβασμός στην αξία της ελευθερίας και 

της δημοκρατίας. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η 

ενσυναίσθηση, που οδηγεί στην κατανόηση του άλλου και την 

ειρηνική συνύπαρξη. Η συνεργασία για την επίλυση των 

προβλημάτων. Το ενδιαφέρον για την κοινότητα. 

 

Στόχοι της σχολικής 

μονάδας σε σχέση με 

τις τοπικές και 

ενδοσχολικές ανάγκες 

 

 

 

 

 

 

Ανάλυση SWOT 

Επιμέρους στόχοι μας είναι: 

1. Μαθητές/τριες χαρούμενοι/ες, που ανυπομονούν να έρθουν 

στο σχολείο. 

2. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών/τριών. 

3. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. 

4. Η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός. 

5. Η στήριξη και οι ευκαιρίες σε μαθητές/τριες με ιδιαίτερες 

ικανότητες. 

6. Η δημιουργία ενεργών πολιτών. 

Οι παραπάνω στόχοι αναδεικνύονται από την ανάλυση των δυνατών 

και αδύνατων σημείων της σχολικής μας μονάδας, των 

πλεονεκτημάτων και ευκαιριών που υπάρχουν καθώς και των 

απειλών που αντιμετωπίζουμε. 

Συγκεκριμένα: 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής που αφορούν 

ηλεκτρονικές-ψηφιακές συσκευές. 

 Ενδοσχολικές συγκρούσεις μεταξύ μαθητών-αν και 

περιορισμένες, ωστόσο υπαρκτές. 

 Αδυναμία στήριξης των γονέων προς τα παιδιά τους στην 

τηλεκπαίδευση είτε γιατί εργάζονται είτε λόγω έλλειψης 

ψηφιακού γραμματισμού. 

 Μη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 



                                                            

 

 Η συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του 

συλλόγου διδασκόντων. 

 Η αγαστή συνεργασία με τον σύλλογο γονέων. 

 Η προηγούμενη εμπειρία πολλαπλών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

 Η λειτουργία Τμήματος Ένταξης. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Τα νέα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

 Η συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Ν. Πιερίας Άτρακτος. 

  Η συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Κατερίνης. 

 Η συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. 

 Η συνεργασία με το  ΚΠΕ Ολύμπου. 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

 Η μειωμένη χρηματοδότηση. 

 Η τηλεκπαίδευση. 

 Οι συνεχείς και μερικές φορές απρόσμενες κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές στις οποίες πρέπει να 

προσαρμοζόμαστε. 

 Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθητών/τριών. 

Έτσι λοιπόν, όλοι εμείς στην εκπαιδευτική μας κοινότητα με τις 

καθημερινές μας εκπαιδευτικές πρακτικές και την ανάπτυξη των 

νέων δεξιοτήτων εφοδιάζουμε μαθητές και μαθήτριες με γνώσεις, 

δεξιότητες, αξίες και οράματα, ώστε να γίνουν ικανοί να σχεδιάσουν 

ένα καλύτερο μέλλον για τον εαυτό τους και την ευρύτερη κοινωνία. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

  

ως προς τη  Θεματική 

Ενότητα 

Α1 – Α2 

 Αυτομέριμνα 

Β 

Γνωρίζω το σώμα μου 

Γ1 – Γ2  



                                                            

 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Ψυχική και Συναισθηματική υγεία- Πρόληψη 

Δ1- Δ2 

Οδική ασφάλεια 

Ε1 – Ε2  

Ψυχική και συναισθηματική υγεία- Πρόληψη 

Στ1- Στ2  

Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 

 

 

ως προς τη Θεματική 

Ενότητα  

 
Φροντίζω το 

Περιβάλλον 

 

Α1 – Α2 

Οικολογία 

Β 

Φυσικές καταστροφές 

Γ1 – Γ2  

Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά 

Δ1- Δ2 

Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά 

Ε1 – Ε2  

Φυσικές καταστροφές 

Στ1- Στ2  

Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά 

 

ως προς τη Θεματική 

Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 

Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και 

Ευθύνη 

Α1 – Α2 

Ανθρώπινα δικαιώματα 

Β 

Εθελοντισμός 

Γ1 – Γ2  

Συμπερίληψη 

Δ1- Δ2 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα 

Ε1 – Ε2  
Εθελοντισμός 

Στ1- Στ2  

Συμπερίληψη 

 

ως προς τη Θεματική 

Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- 

Δημιουργική Σκέψη 

και Πρωτοβουλία 

Α1 – Α2 

STEM 

Β 

Γνωριμία με τα επαγγέλματα 

Γ1 – Γ2  
Γνωριμία με τα επαγγέλματα 

Δ1- Δ2 

STEM 

Ε1 – Ε2  

STEM 

Στ1- Στ2  

Γνωριμία με τα επαγγέλματα 

 



                                                            

 

Αναμενόμενο όφελος 

ως προς το σχολικό 

κλίμα 

Συνεργασία,   κριτική σκέψη, η επικοινωνία, συνύπαρξη. 

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 σε όλους τους θεματικούς 

κύκλους, με αποτέλεσμα σταδιακά η μάθηση να κατακτάται αλλά 

και να βασίζεται αποκλειστικά στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 

των ίδιων των μαθητών/τριών. 

Αναμενόμενο 

αντίκτυπο για την 

ανάπτυξη της σχολικής 

κοινότητας 

Εμπλουτισμός του ψηφιακού αποθετηρίου.  

Αντίκτυπο στην 

τοπική κοινότητα 

 Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για ζητήματα που 

αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, λειτουργώντας ενισχυτικά στην 

ανάληψη ατομικής και συλλογικής ευθύνης αλλά και 

πρωτοβουλιών. 

Προσαρμογές για τη 

συμμετοχή και την 

ένταξη όλων των 

μαθητών 

 Προσαρμογές που 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. 

Φορείς και άλλες 

συνεργασίες που θα 

εμπλουτίσουν το 

σχέδιο δράσης 

 

Τελικά προϊόντα 

(ενδεικτικά) των 

εργαστηρίων που 

υλοποιήθηκαν 

 

Εκπαιδευτικό υλικό 

και εργαλεία  που 

χρησιμοποιήθηκαν 

εκτός της Πλατφόρμας 

των Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων του ΙΕΠ. 

 

 



                                                            

 

 

 

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) 

● ……………… 

● ……………… 

● ……………… 

 


