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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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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-  
 

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 

Σχολική μονάδα 10
ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Αριθμός τμημάτων  6 

Αριθμός μαθητών/μαθητριών 
σχολικής μονάδας 

106 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
σχολικής μονάδας 

14 

Αριθμός εκπαιδευτικών που 
συμμετέχουν στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων 

12 

 

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 
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Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 

 

Το όραμά μας 

 
Όραμά μας είναι η οργάνωση της σχολικής μας μονάδας σε ένα 
οργανισμό που όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες να εργάζονται 
με ζήλο, άνεση και δημιουργικότητα, μέσα σε ένα κλίμα 
συνεργασίας, ομαδικότητας και δημοκρατικότητας.  
Οι μαθητές να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις ατομικές τους 
δυνατότητες, ώστε να μάθουν πώς να μαθαίνουν, πώς να 
εφαρμόζουν αυτά που έμαθαν, πώς να συνεργάζονται και να 
συνυπάρχουν με τους άλλους ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες.  
Οραματιζόμαστε ένα σχολείο που να καλλιεργεί την ασφάλεια,  
την αποδοχή, την αναγνώριση, όπου το κάθε παιδί θα γεύεται την 
επιτυχία και τη χαρά της μάθησης. 

 
 

Μέσα από την εφαρμογή των διαφόρων Σχεδίων Δράσης των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων το σχολείο θα επιδιώξει να ενθαρρύνει τα 
παιδιά ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και αυτογνωσία και να 
αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό που διαθέτουν, με βασικές αρχές 
τον αυτοσεβασμό, τον σεβασμό προς τους άλλους και το 
περιβάλλον, την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης, αλλά και την 
εκτίμηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας μέσα στην κοινότητα 
τους. 

 

Έχοντας ως βάση τα παραπάνω και ζώντας σε μια πόλη που φέτος  
« Γιορτάζει και θυμάται » με τις δράσεις μας οραματιζόμαστε 
μελλοντικούς πολίτες που θα γνωρίζουν το πριν της πόλης τους, θα 
ενδιαφέρονται για το παρόν της και θα είναι έτοιμοι να 
δημιουργήσουν το μέλλον της. 
 

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

Α) Δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  21
ου

 ΑΙΩΝΑ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

1. Δεξιότητες ακρόασης και παρατήρησης  

2. Δεξιότητες Ενσυναίσθησης 

3. Γλωσσικές, επικοινωνιακές & πολυγλωσσικές δεξιότητες 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 
1. Δεξιότητες Ευελιξίας και προσαρμοστικότητας 

2. Δεξιότητες συνεργασίας 
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3. Δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων 

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ  

 

1. Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης 

2. Γνώση & κριτική κατανόηση του εαυτού 

3. Γνώση & κριτική κατανόηση γλώσσας & επικοινωνίας 

4. Γνώση & κριτική κατανόηση του κόσμου 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

 

1. Αυτεπάρκεια 

2. Ανεκτικότητα στην αμφισημία 

3. Δεξιότητες αυτόνομης Μάθησης 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Δεξιότητες διαχείρισης πληροφοριών και επεξεργασίας 

δεδομένων 

2. Δεξιότητες ψηφιακής επικοινωνίας 

3. Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 

4. Δεξιότητες Ψηφιακής επίλυσης προβλημάτων 

 

Β) Οι στόχοι που καλλιεργούνται ως προς το θέμα 
 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες  αυτομέριμνας, προσωπικής υγιεινής, 
οδικής ασφάλειας, ασφάλειας μέσα κι έξω από το σπίτι και 
δεξιότητες αυτοπροστασίας. 

 Να αναπτύξουν την ψυχική ανθεκτικότητα και την ικανότητα 
αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων, 
κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες παροχής βοήθειας με 
αλτρουισμό, αλλά και αναζήτησης βοήθειας και υποστήριξης σε 
επωφελείς στόχους. 

 Να δημιουργήσουν προσωπικές σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας, ως πρότυπο ανάπτυξης υποστηρικτικών κοινωνικών 
σχέσεων, να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να συμμετέχουν  
σε συνεργατικές ομάδες στόχου. 

 Να γίνουν ενεργοί πολίτες, που γνωρίζουν, σέβονται και νοιάζονται 
για την πόλη τους, αλλά και για το ευρύτερο κοινωνικό πλάισιο. 

 Να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να εκφράζουν απόψεις και να 
τεκμηριώνουν τις επιλογές τους. 

 Να γνωρίσουν τους κινδύνους του διαδικτύου και πώς να 
προστατεύονται. 

 Να ευαισθητοποιηθούν για ζητήματα περιεκτικής σεξουαλικής 
αγωγής, ανάλογα με την ηλικίας τους, και να μάθουν να 
προστατεύουν τον εαυτό τους και τους/τις  άλλους/ες.  

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

 
ως προς τη  Θεματική 

Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

 
Α΄ τάξη:  Διατροφή                                           « Σουσάμι άνοιξε » 
Β΄ τάξη: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία « Δεν μαλώνω » 
Γ΄ τάξη: Γνωρίζω το σώμα μου              « Νοιάζομαι για το σώμα » 
Δ΄ τάξη: Οδική Ασφάλεια « Τα τεταρτάκια ασφαλώς κυκλοφορούν » 
Ε΄ τάξη: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία  
                « Παίζουμε και μαθαίνουμε με βλέμμα  θετικό » 
ΣΤ΄ τάξη: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση     « Κάτω από τη φορεσιά » 
 

 
 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

 

Α΄ τάξη: Οικολογία- Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά  
                « Αράπιτσα ο θησαυρός της Νάουσας » 
Β΄ τάξη: Κλιματική αλλαγή - Φυσικές Καταστροφές,  

                Πολιτική προστασία   « και η Γη χορεύει » 

Γ΄ τάξη: Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά  

               «Ξετυλίγοντας το κουβάρι » 

Δ΄ τάξη: Οικολογία- Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά  
               « Από πού είσαι ποταμάκι; » 
Ε΄ τάξη: Κλιματική αλλαγή - Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική 
               προστασία     « Αλλάζουμε εμείς κι όχι το κλίμα » 
ΣΤ΄ τάξη: Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά  
                 « Πιάνω το νήμα …..» 
 

 
ως προς τη Θεματική 

Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Α΄ τάξη: Ανθρώπινα δικαιώματα        « Του νερού τα παραμύθια » 

Β΄ τάξη: Εθελοντισμός διαμεσολάβηση  

               « Μπαίνω στη θέση του άλλου » 

Γ΄ τάξη: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα  

               « Μαθαίνουμε να ζούμε μαζί -Αφηγούμαι άρα υπάρχω» 

Δ΄ τάξη: Ανθρώπινα δικαιώματα          
                « Αν όλα τα παιδιά της γης πιαναν γερά τα χέρια…» 
Ε΄ τάξη: Εθελοντισμός διαμεσολάβηση  
              «Μέσα από τα μάτια του άλλου» 
ΣΤ΄ τάξη: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα  
                  « Με νοιάζει » 
 

 
ως προς τη Θεματική 

Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Α΄ τάξη: STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική  
                « Ντούκου Ντούκου με νερό το σουσάμι μου το σπω » 
Β΄ τάξη: Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία  

               με επαγγέλματα « Τι θέλω να γίνω, όταν μεγαλώσω» 

Γ΄ τάξη: Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας-  

                Γνωριμία με επαγγέλματα    « Χαρτζιλίκι στην τσέπη » 

Δ΄ τάξη: STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική   « Το δυνατό ποταμάκι » 

Ε΄ τάξη: STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική 

               « Οι εποχές του έτους και το κλίμα » 
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ΣΤ΄ τάξη: Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία  

                 με επαγγέλματα  « Από το “κουμάντο” στο επιχειρείν » 

 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

 
Το σχολείο καλείται, μέσω της μαθησιακής διαδικασίας των καθημερινών 
πρακτικών και των νέων δεξιοτήτων, να εφοδιάζει τους μαθητές με 
γνώσεις δεξιότητες, αξίες και οράματα προκειμένου να σχεδιάσουν ένα 
καλύτερο μέλλον, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 
 

Ειδικότερα οφέλη 

 
Για τους μαθητές/τριες: 
  
Να μάθουν να  δίνουν έμφαση όχι μόνο στην απόκτηση γνώσης, αλλά να 
καλλιεργήσουν δεξιότητες μάθησης, αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη, τη 
δημιουργικότητα και την προσωπική τους έκφραση, καθώς και τη μεταξύ 
τους επικοινωνία και συνεργασία. 
 
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες  ζωής όπως η αυτομέριμνα, οι κοινωνικές 
δεξιότητες, η ενσυναίσθηση, η προσαρμοστικότητα, η ανθεκτικότητα, η 
υπευθυνότητα και τελικά να μάθουν να χαίρονται το παρόν και να 
προετοιμαστούν κατάλληλα για το μέλλον. 
 
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης, όπως ο 
ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός και η ασφαλής πλοήγηση στο 
διαδίκτυο. 
 
Τέλος να καλλιεργήσουν δεξιότητες του νου, όπως στρατηγική σκέψη, 
αναλυτική, διερευνητική, πανεποπτική και πρωτότυπη ώστε να 
ανταποκρίνονται στις απρόβλεπτες προκλήσεις της ζωής. 
 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

 
Η σχολική κοινότητα, γνωρίζοντας καλύτερα την ανθρωπογεωγραφία της 
πόλης , να αποκτήσει εντονότερο και ουσιαστικότερο ενδιαφέρον για 
αυτήν. Έχοντας ως βάση τη βελτίωση των σχέσεων των μαθητών/τριών 
μέσα στο περιβάλλον του σχολείου ευελπιστούμε ότι αυτό θα συνεχίσει 
και θα εμπλουτιστεί και στις μετέπειτα σχέσεις τους στο ευρύτερο 
περιβάλλον της πόλης τους, αλλά και περαιτέρω. 
 

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

 
Με τις δράσεις μας θεωρούμε ότι το σχολείο και η τοπική κοινότητα  
θα « συναντηθούν» δημιουργικά, θα συνεργαστούν σε μια γόνιμη όσμωση 
που θα φωτίσει το μέλλον. 
 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

 

Οι δράσεις μας είναι σαφές ότι απευθύνονται και προσαρμόζονται στις 
γενικότερες και ειδικότερες ανάγκες των μαθητών/τριών μας, οι οποίοι/ες 
ευελπιστούμε ότι θα συμμετέχουν με χαρά σ΄ αυτές. 
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Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

 

 Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου  

 Σύλλογος Γονέων/κηδεμόνων 

 Δήμος Νάουσας 

 Πολιτιστικοί, Επιστημονικοί και Επαγγελματικοί φορείς 
 
 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

 

Α΄ τάξη: Δημιουργία ψηφιακού παραμυθιού με τίτλο «Σουσάμι άνοιξε» 
               Σύνθεση ποιήματος με τίτλο «Αράπιτσα» 
 
Γ΄ τάξη: Βιβλιαράκι του σώματος 
              Αφίσες με συνθήματα σχετικά με το σώμα 
              Αυτοσχέδιο σενάριο θεατρικού δρώμενου 
              Εμπλουτισμός του τουριστικού χάρτη της πόλης 
 
Δ΄ τάξη: Σταυρόλεξα, Κατασκευή οδικών σημάτων 
 
Ε΄ τάξη: Αφίσα με συνθήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
 
Στ΄ τάξη: Βιβλίο- λεύκωμα με τίτλο: «Ζούμε τα μνημεία» 
               Εικαστικά έργα που χαρίστηκαν και εκτίθενται  στο σχολείο  
 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
χρησιμοποιήθηκαν εκτός 
της Πλατφόρμας των 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
του ΙΕΠ. 

 

Story jumper για τη δημιουργία του ψηφιακού βιβλίου 
 
Βιβλία και sites για άντληση υλικού 
 
Προφορικές συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια 
 
Webex για ενημέρωση από ειδικούς για διάφορα θέματα 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 
Καλλιεργήθηκε κλίμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας, επικοινωνιακές 
δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων. 
 

ως προς τη ανάπτυξη 
της σχολικής 
κοινότητας (μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, 
γονείς) 

 
Βελτιώθηκε η συνοχή της σχολικής κοινότητας. 
 
Με τη διάχυση των παραγόμενων προϊόντων ενισχύθηκε η σχέση 

μαθητών – γονέων – εκπαιδευτικών. 
 
Η ώσμωση αυτή συνέβαλε στη βελτίωση του σχολικού κλίματος  

 

ως προς την τοπική 
κοινότητα  

 
Το σχολείο με τις δράσεις του ανοίχτηκε στην τοπική κοινότητα.  
Οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν για την πόλη τους, έμαθαν την ιστορία της 
και έγιναν πιο ενεργοί πολίτες. 
 

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

 
Δυσκολίες και 

εμπόδια, σύντομη 
περιγραφή 

(ξεπεράστηκαν / ήταν 
ανυπέρβλητα) 

 
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν: 

 Συχνές απουσίες παιδιών λόγω της πανδημίας 

 Δυσκολίες στις δια ζώσης επισκέψεις για τον ίδιο λόγο 

 Ο περιορισμένος χρόνος των εργαστηρίων (ειδικά στις μεγάλες 
τάξεις – μία ώρα την εβδομάδα) ήταν το πιο σοβαρό εμπόδιο, 
διότι δεν επέτρεψε την εμβάθυνση και την ολοκλήρωση κάποιων 
εργαστηρίων 

 
 

Προτάσεις  

 
● Προτείνουμε πιο ελεύθερη επιλογή κύκλων και ειδικών θεμάτων από τον εκπαιδευτικό, 

έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών 
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● Μείωση της υπερβολικής γραφειοκρατίας που απαιτεί πολύ χρόνο 
● Προτείνουμε μικρότερο αριθμό θεμάτων και δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να γίνονται με 

την χρονική άνεση και εμβάθυνση που απαιτείται 
● Μείωση οπωσδήποτε των θεμάτων λόγω του περιορισμένου χρόνου που προτείνεται για 

τα εργαστήρια (3-2-και 1 ώρα ανά ζεύγος τάξεων) 
● Απλοποίηση των θεματικών κύκλων 
● Η αξιολόγηση και το φύλλο προόδου των εργαστηρίων να μην κοινοποιείται στην 

οικογένεια. Να χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτικό για να κάνει τις απαιτούμενες 
βελτιώσεις και αλλαγές 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


