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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+:   
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022 

Σχολική μονάδα 5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού 

Αριθμός τμημάτων  
 

10 
Αριθμός 

μαθητών/μαθητριών 

σχολικής μονάδας 

203 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

σχολικής μονάδας 

22 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

που συμμετέχουν στα 

Εργαστήρια δεξιοτήτων 

 

3 

Αριθμός τμημάτων –  

Αριθμός Σχεδίων Δράσης 

Τμημάτων 

10 

 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ  -  Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Δημιουργώ και Καινοτομώ  –  

Δημιουργική Σκέψη και 
Πρωτοβουλία 

 
   

    ΥΓΕΙΑ:  
Διατροφή  

[Υγιή παιδιά, 
υγιής 

πλανήτης] 

 Οικολογία/Οικολογική 
Συνείδηση 

[Το παράπονο των 
ζώων/Ζώα Υπό 

Εξαφάνιση] 

 Ανθρώπινα 
δικαιώματα & 
Συμπερίληψη 

[Εκπαίδευση στα 
Ανθρώπινα 

Δικαιώματα] 

STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική  

[STE(Α)M και Εκπαιδευτική 
Ρομποτική μέσα από τον 
κύκλο του Νερού και την 

Υδροδυναμική] 

  



                                                            

 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 

(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 
 

Το όραμά μας 

   Βασική μας επιδίωξη είναι να καλλιεργήσουμε στους/στις 
μαθητές/τριές μας  τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα οι οποίες διακρίνονται 
σε:  
 
α.   δεξιότητες  μάθησης (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία 
και επικοινωνία) 
β.   δεξιότητες αλφαβητισμού (ιδιαιτέρως ψηφιακού εγγραμματισμού)  
γ. δεξιότητες ζωής (ευελιξία, ηγεσία, ανάληψη πρωτοβουλίας και 
παραγωγικότητα).  
 
   Στόχος μας είναι τόσο η γνωστική ανάπτυξη των μαθητών/τριών μας 
όσο και η κατάκτηση κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. 
Επιθυμούμε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, χωρίς διακρίσεις και 
αποκλεισμούς, ένα συμπεριληπτικό σχολείο που θα προσφέρει γνώσεις, 
αξίες, στάσεις και συμπεριφορές, θα συμβάλλει στην ολόπλευρη και 
πολυπρισματική διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς 
των μαθητών/τριών μας και θα αποτελεί κατάλληλο υποστηρικτικό 
πλαίσιο για την προσωπική τους ευημερία και τη μελλοντική εξέλιξή τους 
σε αυτόνομα, ενεργά και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας. 
 

Στόχοι της 
σχολικής 

μονάδας σε 
σχέση με τις 
τοπικές και 

ενδοσχολικές 
ανάγκες 

Σε άμεση συνάρτηση με το όραμα της Σχολικής μας Μονάδας, όπως αυτό 
περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα του παρόντος Σχεδίου Δράσης, 
οι στόχοι του σχολείου σε σχέση με τις τοπικές και ενδοσχολικές ανάγκες 
θα εστιάσουν στα εξής: 
 

 στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και γόνιμης συνεργασίας 
τόσο μεταξύ των μαθητών/τριών όσο και μεταξύ των 
εκπαιδευτικών 

 στην καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων του προγράμματος 
«Εργαστήρια Δεξιοτήτων», όπως αυτές περιγράφηκαν στην 
προηγούμενη ενότητα, με απώτερο στόχο την ολιστική ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των μαθητών/τριών 

 στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 
 στην ανάπτυξη και εδραίωση αξιών όπως η αλληλεγγύη, ο 

εθελοντισμός, ο σεβασμός, η αγάπη για τον πλησίον και η 
αποδοχή της διαφορετικότητας 

 στην εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις Νέες Τεχνολογίες και 
τα ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα             

 
 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ 

Ως προς τον 1ο  
Θεματικό Κύκλο 

Τα τμήματα Α1, Α2, Α3 και Α4 θα ασχοληθούν με την υποθεματική:Υγεία: 
Διατροφή. Αυτομέριμνα. Οδική ασφάλεια. 
 
Τα τμήματα Β1, Β2, Β3 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: Γνωρίζω το 
σώμα μου-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 



                                                            

 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

 
Τα τμήματα Γ1, Γ2, Γ3 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: Ψυχική και 
συναισθηματική Υγεία- Πρόληψη 
 
Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος - Νοέμβριος 

Ως προς τον 2ο  
Θεματικό Κύκλο  

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

Τα τμήματα Α1, Α2, Α3 και Α4 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Οικολογία Παγκόσμια και τοπική: Πολιτιστική κληρονομιά 
 
Τα τμήματα Β1, Β2, Β3 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: Κλιματική 
αλλαγή-Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική Προστασία 
 
Τα τμήματα Γ1, Γ2, Γ3 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: Παγκόσμια 
και τοπική πολιτιστική κληρονομιά. 
 
Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος - Ιανουάριος 

Ως προς τον 3ο  
Θεματικό Κύκλο 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Τα τμήματα Α1, Α2, Α3 και Α4 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Ανθρώπινα διακιώματα 
 
Τα τμήματα Β1, Β2, Β3 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Εθελοντισμός Διαμεσολάβηση 
 
Τα τμήματα Γ1, Γ2, Γ3 θα ασχοληθούν με την υποθεματική:Συμπερίληψη 
αλληλοσεβασμός- διαφορετικότητα 
 
Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος - Μάρτιος 

Ως προς τον 4ο  
Θεματικό Κύκλο  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Τα τμήματα Α1, Α2, Α3 και Α4 θα ασχοληθούν με την υποθεματική:Stem 
εκπαιδευτική ρομποτική 
 
Τα τμήματα Β1, Β2, Β3 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική 
 
Τα τμήματα Γ1, Γ2, Γ3 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Επιχειρηματικότητα-Αγωγή. Σταδιοδρομία. Γνωριμία με τα επαγγέλματα. 
 
Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος - Μάιος 

Ειδικότερα οφέλη 

Στα ειδικότερα οφέλη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων συμπεριλαμβάνονται 
οι δεξιότητες του νου, της μάθησης, της ζωής, των κοινωνικών, 
συναισθηματικών και της τεχνολογίας) που καλλιεργούνται σε όλες τις 
θεματικές ενότητες. 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

Ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά αποτελέσματα- προϊόντα συλλογικής 
προσπάθειας. 

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

Διάχυση των αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων ανά θεματικό 
κύκλο στην τοπική κοινότητα και ευαισθητοποίηση αυτής για ζητήματα 
που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. 



                                                            

 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 

όλων των μαθητών 

  
 
Διάφορες στρατηγικές διδασκαλίας, βιωματικές δράσεις, παρουσιάσεις, 
εποπτικό και ψηφιακό υλικό. 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 

εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

 

 Ειδικοί στον τομέα της ψυχικής υγείας- σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης 

 Ειδικοί στον χώρο του ηλεκτρονικού εγκλήματος 

 

  



                                                            

 

 

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) 
● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 

 


