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)

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
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Αριθμός τμημάτων
Αριθμός μαθητών/μαθητριών
σχολικής μονάδας
Αριθμός εκπαιδευτικών
σχολικής μονάδας
Αριθμός εκπαιδευτικών που
συμμετέχουν στα Εργαστήρια
δεξιοτήτων
Ζω καλύτερα – Ευ Ζην
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Φροντίζω το
Περιβάλλον

Ενδιαφέρομαι και
Ενεργώ - Κοινωνική

Δημιουργώ και Καινοτομώ

Συναίσθηση και Ευθύνη

– 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
3. Γνωρίζω το σώμα μου
- Σεξουαλική
Διαπαιδαγώγηση

2. Κλιματική αλλαγή Φυσικές Καταστροφές,
Πολιτική προστασία
3. Παγκόσμια και
τοπική Πολιτιστική
κληρονομιά

2. Εθελοντισμός
διαμεσολάβηση

2. ΕπιχειρηματικότηταΑγωγή ΣταδιοδρομίαςΓνωριμία με επαγγέλματα

3. Συμπερίληψη:
Αλληλοσεβασμός,
διαφορετικότητα
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Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης
(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα)
Κυρίαρχος σκοπός της σχολικής μας μονάδας είναι οι
μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να
διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να
αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη
μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα να αποτελούν δεξιότητες
ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της
ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η
αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός
όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική
συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της
ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.
Μέσα από τη δημιουργική και ενεργή συμμετοχή και συνεργασία
μεταξύ μαθητών/τριων, εκπαιδευτικών, γονέων και όλων των
εμπλεκόμενων φορέων της εκπαίδευσης επιδιώκουμε να
δημιουργήσουμε ένα σχολείο που θέτει στο κέντρο του
ενδιαφέροντος τον/την μαθητή/τρια και τις ανάγκες του/της αλλά και
προάγει την ομαδικότητα, την αλληλεπίδραση, τις ίσες ευκαιρίες, την
ανάληψη πρωτοβουλιών και την υιοθέτηση καλών πρακτικών και
θετικών συμπεριφορών μέσα σε κλίμα αλληλο-υποστήριξης,
ελεύθερης έκφρασης και δημιουργικότητας.

Το όραμά μας

Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας θα αποτελέσουν τον κεντρικό
στόχο υλοποίησης των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους στο πλαίσιο εκπόνησης των εργαστηρίων που θα
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ανοικτών προγραμμάτων, διαδικασιών,
εμπειριών και ανάληψης δράσεων σχετικά με επίκαιρα κοινωνικά
θέματα και σε συνάφεια με την ηλικία τους, οι μαθητές/τριες θα
καλλιεργήσουν σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα, παρέχοντας
στους μαθητές τα εφόδια ώστε να χαίρονται το παρόν και να
προετοιμαστούν κατάλληλα για το μέλλον.
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ -ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
● Ανάγκη βελτιώσεων στην υλικοτεχνική υποδομή και τον
εξοπλισμό του σχολείου με ηλεκτρονικές-ψηφιακές συσκευές.

για την υποστήριξη προγραμμάτων και την υλοποίηση
δράσεων.
● Καθυστέρηση στη στελέχωση των εκπαιδευτικών
ειδικοτήτων και τμημάτων ΖΕΠ
● Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της τρέχουσας σχολικής
χρονιάς (Covid 19), απαγορεύεται η ομαδοσυνεργατική
διαδικασία και δραστηριότητες μεταξύ των μαθητών,
γεγονός που περιορίζει την ποιότητα και ποσότητα των
δράσεων-δραστηριοτήτων.
●

Η εξοικείωση με την τεχνολογία και η τεχνική υποστήριξη των
εργαστηρίων δεξιοτήτων.
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●

Οι περιορισμοί που προκύπτουν από τα προγράμματα σπουδών
στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Οι διδακτικές απαιτήσεις
των εργαστηρίων είναι αρκετές και διαφέρουν από αυτές τις
συμβατικής διδασκαλίας, η εφαρμογή του προγράμματος
προκαλεί εύλογες επιφυλάξεις στους/στις εκπαιδευτικούς που
καλούνται να εμπλακούν στα διαθεματικά σχέδια δράσης τα
οποία κατά περίπτωση είναι αρκετά φιλόδοξα και μένει να φανεί
αν είναι και πρακτικά εφαρμόσιμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

● Σύλλογος διδασκόντων με εκπαιδευτικούς έμπειρους, με
προθυμία να συνεργαστούν μεταξύ τους για την
υλοποίηση δράσεων και τον εμπλουτισμό των
ενδιαφερόντων των μαθητών.
●

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η συμμετοχή τους σε
προγράμματα με προσανατολισμό στον πολιτισμό, τον
εθελοντισμό, την αγωγή υγείας και την περιβαλλοντική
εκπαίδευση.

●

Σχολικοί χώροι φροντισμένοι που καλύπτουν τις
μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Ύπαρξη αίθουσας
εικαστικών , εργαστηρίου Πληροφορικής .
Η εξαιρετική συνεργασία με τους γονείς-κηδεμόνες,, με την
τοπική κοινωνία, τους τοπικούς φορείς και με την ευρύτερη

-

σχολική κοινότητα.

Εξατομικευμένες προσεγγίσεις μάθησης σε μαθητές με
ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες (τμήμα Παράλληλης
στήριξης, τμήμα ΖΕΠ).
● Η λειτουργία του σχολείου σ’ ένα αστικό περιβάλλον
(γεωγραφική θέση).
-

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

● Η αφετηρία του προγράμματος των δεξιοτήτων 21+ και η
συμμετοχή μας.
● Η συμμετοχή μας σε προγράμματα του Υπουργείου
Παιδείας και σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα,
όπως και σε προγράμματος etwinning.
● Η συνεργασία μας με όμορα δημοτικά σχολεία, αλλά και με
σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη στα
πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
ΑΠΕΙΛΕΣ

● Μειωμένη χρηματοδότηση
● Η μακρόχρονη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης και η
εφαρμογή της σε πιθανή αύξηση των κρουσμάτων covid19, δημιούργησε και δημιουργεί πολλές δυσκολίες στην
κοινωνικο-συναισθηματική και ψυχική οντότητα μαθητών
και μαθητριών.
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Η πιθανή βίωση περιστατικού κρίσης στο σχολείο μας όπως:
Ατύχημα σε μαθητή/τρια, ενδοσχολική βία, φυσικά φαινόμενα,
απώλεια.
● Καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης, αναπτύσσοντας την κριτική
σκέψη και ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και την
προσωπική και συναισθηματική έκφραση των μαθητών, καθώς
και τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία. Καλλιέργεια

δεξιοτήτων ζωής όπως η αυτομέριμνα, οι κοινωνικές
δεξιότητες (ενσυναίσθηση, συνεργασία, ανεκτικότητα,
αλληλοβοήθεια).
●

Καλλιέργεια δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της επιστήμης
όπως η παραγωγή περιεχομένου σε έντυπα,ο ψηφιακός και
τεχνολογικός γραμματισμός, η διαχείριση των τεχνολογικών
μέσων, ασφαλής πλοήγηση στο διαδικτύου.
● Καλλιέργεια δεξιοτήτων του νου, στρατηγική σκέψη, αναλυτική
και διερευνητική για την επίλυση προβλημάτων,κατασκευές,
παιχνίδια.
● Κινητοποίηση μαθητών για ενεργή συμμετοχή στις
δραστηριότητες του προγράμματος.
Στόχοι της σχολικής
●
Ευκαιρία για τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου
μονάδας σε σχέση με τις
μας (Δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων) αλλά και των
τοπικές και ενδοσχολικές
τμημάτων μεταξύ τους.
ανάγκες
● Διάχυση δράσεων τόσο στην τοπική, όσο και στην ευρύτερη
κοινωνία, αξιοποιώντας προγράμματα όπως το e-twinning, αλλά
και την ιστοσελίδα του σχολείου μας.
● Αξιοποιώντας την ιστοσελίδα του σχολείου, στην τοπική κοινωνία,
σε εμπλεκόμενους φορείς.
● Καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών, όσον αφορά
στον εθελοντισμό και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
● Συνοχή και ενίσχυση θετικού κλίματος της σχολικής κοινότητας
μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων και ιδεών.
Διαθεματικότητα και σύνδεση με άλλα μαθήματα (Μαθηματικά,
Γλώσσα, Αγγλικά, Μουσική, Γαλλικά, Φυσικά, Πληροφορική, Εικαστικά,
Φυσική Αγωγή κτλ.)

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων

ως προς τη Θεματική
Ενότητα

Χρονική διάρκεια : 10/10/2021 – 10/12/2021
Α΄τάξη : Διατροφή <<Η καλή μας η κυρία Διατροφή>>

Ζω καλύτερα- Ευ ζην

Στόχοι:
● Να γνωρίσουν τις ομάδες τροφών και τη διατροφική πυραμίδαΔεκάλογος διατροφής.
● Να κατανοήσουν τους κανόνες σωστής διατροφής και να
υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθεις.
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Β΄τάξη: Ψυχική και συναισθηματική Υγεία -Πρόληψη <<Το παπάκι
πάει …>>
Στόχοι:
 Να καλλιεργήσουν τα παιδιά τις δεξιότητες δημιουργικότητας,
επικοινωνίας, κριτικής σκέψης, ευαισθησίας, υπευθυνότητας,
ανθεκτικότητας.
 Να μπορέσουν να επιλύσουν προβλήματα.
Γ΄τάξη: Κυκλοφορώ με ασφάλεια
Στόχοι:
 Να αναγνωρίζουν τα παιδιά τους κινδύνους και τα εμπόδια
κατά την πεζή πορεία.
 Να γνωρίσουν τη συντομότερη και ασφαλέστερη διαδρομή
από το σπίτι προς το σχολείο.
 Να γνωρίσουν τον σωστό χειρισμό του ποδηλάτου.
Δ΄τάξη: Κυκλοφορώ με ασφάλεια. Περπατώ και ποδηλατώ με
ασφάλεια
Στόχοι:
 Να γνωρίσουν τα παιδιά τους κινδύνους και τα εμπόδια, τόσο
κατά την πεζή πορεία, όσο και κατά την κίνησή τους με το
ποδήλατο.
 Να μπορούν να αναγνωρίζουν βασικά σήματα του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας και να μάθουν να τα σέβονται κατά την
κυκλοφορία τους στην πόλη.
 Να προβληματιστούν πάνω στην ομαλή κυκλοφορία και
συνύπαρξη πεζών, ποδηλατών και οδηγών αυτοκινήτων στην
πόλη τους.

Ε΄τάξη: Ψυχική και συναισθηματική υγεία- Πρόληψη
«Υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο-Κριτική σκέψη
και παραπληροφόρηση- διαδικτυακό παιχνίδι διαδικτυακός
εκφοβισμός και προσωπικά δεδομένα»
Στόχοι:
● Να διερευνηθεί τι σημαίνει υπερβολική ενασχόληση με το
διαδίκτυο και τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση του
εθισμού σε αυτό
● Να κατανοήσουν οι μαθητές και μαθήτριες τι είναι ψευδείς
ειδήσεις και παραπληροφόρηση και ποια είναι τα κλειδιά για να
αναγνωρίσουν μία ψευδή είδηση
● Να έρθουν σε επαφή με την έννοια του διαδικτυακού
εκφοβισμού και προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση του
● Να κατανοήσουν τους κινδύνους υποκλοπής προσωπικών
δεδομένων και τι μπορεί να γίνει για την διαφύλαξη αυτών
● Να αποκτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες ψηφιακή
πολιτειότητα και να γίνουν υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες
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Στ΄τάξη:

Γνωρίζω το σώμα μου –Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

<< Δυναμώνω τη φωνή μου γιατί το σώμα μου μού ανήκει>>
Στόχοι:
 Ως προς το θέμα οι μαθητές/τριες να γνωριστούν καλύτερα
μεταξύ τους ώστε να επιλέξουν τη θεματολογία με την οποία θα
ασχοληθούν για να είναι σε θέση να συντάξουν τους κανόνες της
ομάδας τους και να υπογράψουν το συμβόλαιο συνεργασίας
τους.
 Ο κάθε μαθητής/τρια να περιγράφει, να ερμηνεύει, να
διατυπώνει ερωτήματα σχετικά με κάτι που του συμβαίνει ή του
συνέβη και δεν του αρέσει ή αν αισθανθεί ότι κάποιος
προσπαθεί να αγγίξει το σώμα του.
 Οι μαθητές/τριες να εξασκηθούν σε “Δημιουργικές συγκρίσεις”
και Μελέτη Περίπτωσης (case study) συνειδητοποιώντας πως
πρέπει να σπάζουν τη σιωπή τους και να μιλούν για να κόβουν
το κακό στη ρίζα του.
 Μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας οι μαθητές/τριες να
διδαχθούν πληροφορίες χρήσιμες ως προς το υπό
διαπραγμάτευση θέμα.

ως προς τη Θεματική
Ενότητα

Χρονική διάρκεια : 15/12/2021 -12/2/2022
Α΄τάξη : Οικολογία «Η Γη κινδυνεύει…ας τη βοηθήσουμε
ανακυκλώνοντας».
Στόχοι:
● Να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα αύξησης σκουπιδιών και
τις συνέπειες στον πλανήτη μας.
Φροντίζω το Περιβάλλον
● Να αντιληφθούν ότι η ανακύκλωση είναι ο σωστός τρόπος
διαχείρισης των σκουπιδιών και εξοικονόμησης πρώτων υλών.
● Να γνωρίσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και τον τρόπο
ανακύκλωσής τους.
Β΄τάξη: Φυσικές καταστροφές-Πολιτική προστασία <<Βρέχει καρεκλοπόδαρα ….τρέξτε να σωθούμε>>
Στόχοι:
 Οι μαθητές μελετούν τα φυσικά φαινόμενα.
 Προβληματίζονται, αξιολογούν και αποφασίζουν να δράσουν
ως αυριανοί πολίτες για τη σωτηρία τους(κουλτούρα
πρόληψης).
Γ΄τάξη: Για το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ
Στόχοι:
 Να κατανοήσουν τις λειτουργίες και την αξία του δάσους.
 Να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που διατρέχουν τα δάση
και να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισης τους.
 Να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην κοινωνία.
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Δ΄τάξη: : Για το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ
Στόχοι:
 Να κατανοήσουν τις λειτουργίες και την αξία του δάσους.
 Να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που διατρέχουν τα δάση
και να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισης τους.
 Να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην κοινωνία.

Ε΄τάξη: Κλιματική αλλαγή - Φυσικές καταστροφές – Πολιτική
προστασία
«Φυσικές καταστροφές σε παγκόσμια κλίμακα- αίτια, συνέπειες,
πρόληψη, αντιμετώπιση
-Περιβαλλοντική Μετανάστευση και Περιβαλλοντικοί/ές μετανάστες/
στριες»
Στόχοι:
● Οι μαθητές/τριες μέσα από τις δραστηριότητες των εργαστηρίων
αναμένεται να αναπτύξουν αίσθηση υπευθυνότητας και
ευαισθητοποίησης σε θέματα φυσικών καταστροφών που
επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή, ώστε να είναι σε θέση να
αναλάβουν ενεργό ρόλο σε προσωπικό αλλά και συλλογικό
επίπεδο
● Η κατανόηση ότι οι φυσικές καταστροφές μπορούν να
επιδράσουν άμεσα στην πορεία της ανθρωπότητας μέσα από
παραδείγματα περιβαλλοντικής μετανάστευσης
● Καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις
αρχές τις αειφορίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως απάντηση
στην κλιματική αλλαγη και τις φυσικές καταστροφές
● Η δημιουργία περιβαλλοντικά υπεύθυνων και ενεργών πολιτών

Στ΄τάξη: Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά
<< Το κτίριο της δημοτικής αγοράς της πόλης μου>>
Στόχοι:
 Οι μαθητές/τριες αφού υπογράψουν το συμβόλαιο συνεργασίας
να συνειδητοποιήσουν, να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν
την αξία των συμμαθητών/τριών τους ως συνεργατών (Κριτική
σκέψη), μέσα από βιωματικές δράσεις να μετασχηματίσουν τα
προσωπικά τους βιώματα (Δημιουργικότητα), να συνεργαστούν
μεταξύ τους (Συνεργασία) και αξιοποιώντας κατάλληλα μέσα να
επικοινωνήσουν (Επικοινωνία).


Αναφορικά με τη ρουτίνα σκέψης: “Βλέπω- σκέφτομαιαναρωτιέμαι” οι μαθητές/τριες να παρατηρούν, να συγκρίνουν
και να διαχειρίζονται την πληροφορία. Να ανακαλύψουν
στοιχεία για το πότε, από ποιον σχεδιάστηκε και χτίστηκε το
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συγκεκριμένο κτίριο, τι ρυθμό έχει, τι συμβολίζει για την πόλη
τους.


Να εξασκηθούν στον διαμοιρασμό ψηφιακών δημιουργημάτων.
Να μάθουν να οργανώνουν τη σκέψη τους, να κάνουν
κατασκευές, παιχνίδια.



Τέλος, μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας οι
μαθητές/τριες να διδαχθούν πληροφορίες χρήσιμες ως προς το
υπό διαπραγμάτευση θέμα.

ως προς τη Θεματική
Ενότητα

Χρονική διάρκεια : 15/2/2022 – 10/4/2022
Α΄τάξη : Ανθρώπινα δικαιώματα «Είμαστε όλοι ίσοι;».
Στόχοι:
● Να αποκομίσουν γνώσεις για τα Δικαιώματα των παιδιών όπως
αυτά ορίζονται από τη σύμβαση της UNICEF.
● Να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα προστασίας των
Ενδιαφέρομαι και Ενεργώδικαιωμάτων.
Κοινωνική Συναίσθηση και
● Να αναπτύξουν θετική στάση ως προς τη διαφορετικότητα.
Ευθύνη
Β΄τάξη: Εθελοντισμός -Διαμεσολάβηση <<Όλοι μαζί είμαστε πιο
δυνατοί >>
Στόχοι:
 Η εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες, τις αξίες και τις αρχές
του εθελοντισμού.
 Η ενθάρρυνση των μαθητών για την ενασχόλησή τους σε
εθελοντικές δράσεις και η μετάδοση των αξιών του
εθελοντισμού

Γ΄τάξη: Σταματώ τις διακρίσεις. Αποδέχομαι τον <<Άλλο>>.Από τις
λογοτεχνικές αναπαραστάσεις στην πραγματική ζωή.
Στόχοι:
 Να προβληματιστούν τα παιδιά πάνω στο ζήτημα της
διαφορετικότητας και της αποδοχής του διαφορετικού
<<Άλλου>>.
 Να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα αξιών όπως ο σεβασμός
στους άλλους.
Δ΄τάξη: Μεγαλώνοντας με αξίες
Στόχοι:
 Να διερευνούν ζητήματα αξιών όπως ο σεβασμός στους
άλλους.
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Να επιλέγουν, να προκρίνουν και να αξιολογούν στάσεις και
συμπεριφορές.
Να συνεργάζονται και να συνθέτουν τις ιδέες τους.

Ε΄τάξη: Εθελοντισμός –
«Νοιαζομαι - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνία- Εθελοντισμός»
Στόχοι:
● Να κατανοήσουν την έννοια της κοινωνικής ευθύνης και τη
σημασία που έχει να είναι κάποιος ενεργός πολίτης
● Να διερευνήσουν την έννοια και την αξία του εθελοντισμού
μέσα από σχετικά παραδείγματα
● Να αναγνωρίσουν , να κατανοήσουν και να καταγράψουν
οικεία κοινωνικά θέματα και προβλήματα
● Να εμπλακούν σε μία εθελοντική δράση

Στ΄τάξη: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός. Διαφορετικότητα
<< Μια αλλιώτικη μετακίνηση>>
Στόχοι:
 Ο κάθε μαθητής/τρια να περιγράφει, να ερμηνεύει, να
διατυπώνει ερωτήματα σχετικά με θέματα προσφυγικών ροών
δηλ. γιατί αναγκάζονται οι πρόσφυγες να εγκαταλείψουν τη
χώρα τους, την περιουσία τους, τους αγαπημένους ανθρώπους
τους, τη ζωή τους.


Να αποκτήσουν ενσυναίσθηση και ευαισθησία, υπευθυνότητα,
ώστε να καλλιεργηθεί ο σεβασμός προς τη διαφορετικότητα και
η αποδοχή της.

ως προς τη Θεματική
Ενότητα

Χρονική διάρκεια : 15/4/2022 – 10/6/2022
Α΄τάξη : STEM «Στη γειτονιά της Γης».
Στόχοι:
● Να γνωρίσουν τους πλανήτες και το ηλιακό σύστημα.
● Να αντιληφθούν τον καθοριστικό ρόλο του ήλιου στη ζωή
μας.
Δημιουργώ και Καινοτομώ● Να γνωρίσουν τη γη και τις κινήσεις της
Δημιουργική Σκέψη και
Πρωτοβουλία
Β΄τάξη: Επιχειρηματικότητα -Αγωγή σταδιοδρομίας-Γνωριμία με
επαγγέλματα <<Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω;>>
Στόχοι:
 Ανακάλυψη και παρουσίαση των επαγγελμάτων.
 Συνεργασία, πρωτοβουλία επιχειρηματική, κριτική σκέψη,
επαγγελματικές δεξιότητες , επαγγελματογνωσία
Γ΄τάξη: Ένα βιβλίο γεννιέται
Στόχοι:
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Να γνωρίσουν τα παιδιά τα επαγγέλματα που εμπλέκονται στη
δημιουργία ενός βιβλίου.
Να μπορούν να διακρίνουν τα διαφορετικά είδη βιβλίων και τη
χρησιμότητα του κάθε είδους.
Να πειραματιστούν στη συγγραφή και στην εικονογράφηση
ενός δικού τους βιβλίου και στη μεταξύ τους συνεργασία για
την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Δ΄τάξη: : Ένα βιβλίο γεννιέται
Στόχοι:
 Να γνωρίσουν τα παιδιά τα επαγγέλματα που εμπλέκονται στη
δημιουργία ενός βιβλίου.
 Να μπορούν να διακρίνουν τα διαφορετικά είδη βιβλίων και τη
χρησιμότητα του κάθε είδους.
 Να πειραματιστούν στη συγγραφή και στην εικονογράφηση
ενός δικού τους βιβλίου και στη μεταξύ τους συνεργασία για
την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Ε΄τάξη: Stem- Εκπαιδευτική Ρομποτική
«Heroes of the World – Steam»
Στόχοι:
● Να δημιουργηθεί το αίσθημα ότι ανήκουν σε μία ομάδα που
προσπαθεί ενεργά να προσφέρει
● Να έρθουν σε επαφή ως ερευνητές με αυθεντικά προβλήματα
και να αποδείξουν και να παρατηρήσουν επιστημονικές θεωρίες
για την επίλυση των προβλημάτων αυτών
● Να περάσουν μέσα από κατασκευές και πειράματα από την
αφηρημένη έννοια που καλούνται να ερευνήσουν σε μια
συγκεκριμένη δίνοντας ερμηνείες και απαντήσεις
Στ΄τάξη:
Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- γνωριμία με
επαγγέλματα
<<Ενημερώνομαι από μικρός για να επιλέξω μεγάλος το επάγγελμα
που μου ταιριάζει>>
Στόχοι:
 Να γνωρίσουν τα επαγγέλματα τα πλεονεκτήματα, τα
μειονεκτήματα, να ανακαλύψουν πτυχές του εαυτού τους που
θα ήθελαν να αναδείξουν μέσα από την εξάσκηση διαφόρων
επαγγελμάτων με τη στρατηγική της ιδεοθύελλας.
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Να αποκτήσουν δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη,
μαθαίνοντας να επιχειρηματολογούν.



Να εξασκηθούν στον διαμοιρασμό ψηφιακών δημιουργημάτων.
Να μάθουν να οργανώνουν τη σκέψη τους, να κάνουν
κατασκευές, παιχνίδια.

Συνεργασία, ομαδικότητα, αλληλοϋποστήριξη
Αναμενόμενο όφελος ως
προς το σχολικό κλίμα

Ειδικότερα οφέλη

Δημιουργία μιας μόνιμης ζώνης, εργαστηριακής, συνεργατικής,
διερευνητικής μάθησης
Αναμενόμενο αντίκτυπο
για την ανάπτυξη της
σχολικής κοινότητας

Αναβάθμιση της αυτονομίας της σχολικής κοινότητας
επαναπροσδιορισμός της από «κλειστό» σε «ανοικτό»
αυτοπροσδιοριζόμενο σύστημα.

και
και

Αντίκτυπο στην τοπική
κοινότητα
Αναφέρονται οι πιο ενδεικτικές αν δεν έχουν αναφερθεί νωρίτερα

Προσαρμογές για τη
συμμετοχή και την ένταξη
όλων των μαθητών

Φορείς και άλλες
συνεργασίες που θα
εμπλουτίσουν το σχέδιο
δράσης

●
●
●
●
●
●

Δήμος Καρδίτσας
ΑΝΚΑ, Διατροφολόγος
Πωλητής ειδών υγιεινής διατροφής-βιολογικών προϊόντων
Lie Detectors, Athens Lifelong learning Institute
Ερυθρός Σταυρός
Πυροσβεστική
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Τελικά προϊόντα
(ενδεικτικά) των
εργαστηρίων που
υλοποιήθηκαν

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Πυραμίδα
Κατασκευές από ανακυκλωμένα υλικά
Αφίσα με τα δικαιώματα των παιδιών
Μακέτα με τους πλανήτες
Διαδραστική αφίσα με τα κλειδιά για την αναγνώριση ψευδών
ειδήσεων
Παγκόσμιος Χάρτης με τις φυσικές καταστροφές
Εθελοντική δράση στο σχολείο
Steam πειράματα επίλυσης παγκόσμιων και τοπικών
προβλημάτων
Συγγραφή και εικονογράφηση ενός παιδικού βιβλίου
Θεατρικό έργο με θέμα την διαφορετικότητα

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
ΚαινοτομώΔημιουργική 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
3. Γνωρίζω το σώμα μου
- Σεξουαλική
Διαπαιδαγώγηση

2. Κλιματική αλλαγή Φυσικές Καταστροφές,
Πολιτική προστασία
3. Παγκόσμια και
τοπική Πολιτιστική
κληρονομιά

2. Εθελοντισμός
διαμεσολάβηση

2. ΕπιχειρηματικότηταΑγωγή ΣταδιοδρομίαςΓνωριμία με επαγγέλματα

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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