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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ-  

4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 

Σχολική μονάδα 4Ο Δημοτικό Ξάνθης 

Αριθμός τμημάτων  13 

Αριθμός μαθητών/μαθητριών 
σχολικής μονάδας 

274 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
σχολικής μονάδας 

30 

Αριθμός εκπαιδευτικών που 
συμμετέχουν στα Εργαστήρια 
δεξιοτήτων 

14 

 

 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην 

 
  

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - Αυτομέριμνα, 
Οδική Ασφάλεια 

2. Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - 
Πρόληψη 

3. Γνωρίζω το σώμα μου - 
Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 

Α1΄-Α2΄ 

«Καλημέρα κάθε μέρα, με 
υγιεινή διατροφή, λέω πάντα 

καλημέρα στη ζωή!» 

Β1΄-Β2΄ 

«Η φιλία είναι μέγιστη αξία!» 

Γ1΄-Γ2΄ 

«Τα κόκκινα παπούτσια» 

Δ1΄Δ2΄ 

«Κυκλοφορώ ασφαλώς» 

Ε1΄-Ε2΄  

«Το πρόσωπό μου … καθρέφτης 
της ψυχής μου» 

Στ1΄-Στ2΄ 

«Οι σχέσεις αγοριών και 
κοριτσιών» 

 

 



                                                            

 

Φροντίζω το Περιβάλλον  
Περίοδος Δεκεμβρίου -Ιανουαρίου 

 
  

1. Οικολογία - Παγκόσμια και 
τοπική Φυσική κληρονομιά 

2. Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική 
προστασία 

3. Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική 
Κληρονομιά 

   

Α1΄-Α2΄ 
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΘΕΤΙ, ΣΩΖΩ 

ΤΗ ΓΗ!» 
Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70): 

Τσουμάνη  Γεωργία                   

Γαλαζούλα Γεωργία 

 

Β1΄-Β2΄ 
«Σεισμός – Η Γη χορεύει και μας 

χορεύει» 
Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70): 
Καρακασίδου Βασιλική                   

Λειβαδίτου Χάιδω 
Δημητρίου Ελεάνα (ΠΕ05) 

Γ1΄-Γ2΄ 
«Μουσεία και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 
 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70):: 
Κουτσομιχάλη Παναγιώτα              

Ευαγγέλου Ιωάννα 
 

Δ1΄Δ2΄ 
«Ταξίδι στον τόπο μας» 

 
Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70): 

Βιδούρας Δήμος   
Κουρτέση Ευαγγελία 

Ε1΄-Ε2΄  
«Φυσικές καταστροφές; 

Μαθαίνουμε για να έχουμε...”» 
Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70):: 

Νεστορούδη Ειρήνη                        

Κυριαζάκης Χρήστος 

Κοτοπούλου  Κωνσταντινιά 

 

Στ1΄-Στ2΄ 
«ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ» 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70):ί: 
Μάλλιος Ιωάννης 

Μήτρου Μαρίνα 

 

 

 

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 
Περίοδος Φεβρουαρίου -Μαρτίου 

 
  

1: “Ανθρώπινα δικαιώματα” 2. Εθελοντισμός, διαμεσολάβηση 

 

3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα 

 

Α1΄-Α2΄ 
«Αν και είμαι παιδί μικρό, έχω 

δικαίωμα και εγώ!»  
Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70): 

Τσουμάνη  Γεωργία                   

Γαλαζούλα Γεωργία 

 

Β1΄-Β2΄ 

«Μεγαλώνοντας με αξίες σε έναν 
κόσμο που υπάρχει κρίση αξιών» 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70): 
Καρακασίδου Βασιλική                   

Λειβαδίτου Χάιδω 
Δημητρίου Ελεάνα (ΠΕ05) 

Γ1΄-Γ2 
''Όλοι μαζί στη σχολική ζωή'' 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70):: 
Κουτσομιχάλη Παναγιώτα              

Ευαγγέλου Ιωάννα 
 

Δ1΄Δ2΄ 
«Έχω φωνή, μπορώ να μιλώ 

ελεύθερα» 
Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70): 

Βιδούρας Δήμος   
Κουρτέση Ευαγγελία 

Ε1΄-Ε2΄  
        «Μεγαλώνοντας με αρχές» 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70):: 
Νεστορούδη Ειρήνη                        

Κυριαζάκης Χρήστος 

Κοτοπούλου  Κωνσταντινιά 

 

Στ1΄-Στ2΄ 
“ To Σχολείο της Συμπερίληψης:: Η 

Αναπηρία ως Αφορμή» 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70):ί: 
Μάλλιος Ιωάννης 

Μήτρου Μαρίνα 

 



                                                            

 

 
 
 
 
 
 

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία  
Περίοδος Aπριλίου -Μαΐου 

 
 

1: “Stem -Ρομποτική” 2. Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-
Γνωριμία με επαγγέλματα 

 

Α1΄-Α2΄ 
«Τα ρομπότ στη ζωή μας! » 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70): 
Τσουμάνη  Γεωργία       

  Γαλαζούλα Γεωργία 

 

Β1΄-Β2΄ 
«Στην τσέπη… χαρτζιλίκι! Ξοδεύω με  σύνεση» 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70): 
Καρακασίδου Βασιλική 

Λειβαδίτου Χάιδω 
Δημητρίου Ελεάνα (ΠΕ05) 

Δ1΄Δ2΄ 
Πως φτιάχνω ταινία  κινουμένων σχεδίων» 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70): 
Βιδούρας Δήμος   

Κουρτέση Ευαγγελία 

Γ1΄-Γ2 
«Σκέφτομαι πριν ξοδέψω τα χρήματά μου» 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70):: 
Κουτσομιχάλη Παναγιώτα           

                              Ευαγγέλου Ιωάννα 

 
Ε1΄-Ε2΄ 

«Γινόμαστε μικροί μετεωρολόγοι..» 
Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70):: 

Νεστορούδη Ειρήνη 

Κυριαζάκης Χρήστος 

Κοτοπούλου  Κωνσταντινιά 

 

Στ1΄-Στ2΄ 
“Πόσο Δίκαιη είναι η σοκολάτα σου;” 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ (70):ί: 
Μάλλιος Ιωάννης 

Μήτρου Μαρίνα 

 

  



                                                            

 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης (Πλεονεκτήματα-
μειονεκτήματα) 

 

Το όραμά μας 

Το κοινωνικό, οικονομικό και επαγγελματικό πλαίσιο της κοινωνίας του 21ου 

αιώνα, παγκοσμίως, χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητά του. Το σχολείο 

οφείλει να εφοδιάσει τους μαθητές με τα κατάλληλα προσόντα, ώστε να 

μπορέσουν, μεγαλώνοντας, να αντιμετωπίσουν αυτή την πολυπλοκότητα με 

επιτυχία και να γίνουν παραγωγικοί πολίτες.  

 

Επομένως , το βασικό όραμα του σχολείου μας, όσον αφορά τα παιδιά, εστιάζει 

στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: Δεξιότητες Μάθησης 

(Κριτική Σκέψη, Δημιουργικότητα, Συνεργασία και Επικοινωνία), Δεξιότητες 

Αλφαβητισμού (Ψηφιακού Αλφαβητισμού, Τεχνολογικού Αλφαβητισμού, 

Αλφαβητισμός στα Μέσα Ενημέρωσης) και Δεξιότητες Ζωής (Ευελιξία, Ηγεσία, 

Πρωτοβουλία, Παραγωγικότητα, Κοινωνικές- Συναισθηματικές δεξιότητες) 

χωρίς όμως να επισκιάζεται και η διδασκαλία των βασικών γνωστικών 

αντικείμενων (Ανάγνωση, Γραφή, Μαθηματικά κτλ). 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 

 Οι πολίτες του 21ου αιώνα χρειάζεται να έχουν επαφή, να 

καταλαβαίνουν, να φροντίζουν, να αναπτύσσουν τον εαυτό τους για να 

μπορούν να επικοινωνούν, να καταλαβαίνουν και να διαπραγματεύονται 

ισορροπημένα με τον άλλο (Ευ Ζην). Με  αυτό ως βάση, προσδοκάται και 

επιδιώκεται μέσα από τα Εργαστήρια να ενδιαφέρονται, να αναπτύσσουν 

σχέσεις ισορροπημένες και αρμονικές στις κοινωνίες που συνδημιουργούν 

(Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ) και να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα, την 

καινοτομία έχοντας ενεργητική επαφή με το απρόβλεπτο, αμφίσημο, 

αναδυόμενο μέλλον (Δημιουργώ και Καινοτομώ) και έχοντας βαθύ και 

ουσιαστικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον και κατανόηση ότι η ανθρωπότητα 

είναι ένα μικρό και αναπόσπαστο κομμάτι του (Περιβάλλον). 

 

  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 



                                                            

 

 Στα σημαντικά πλεονεκτήματα, που πιστεύουμε ότι θα συνδράμουν 

ουσιαστικά στην επιτυχία του προγράμματος, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων α. 

η πρότερη εμπειρία των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus) 

καθώς και σε καινοτόμα προγράμματα στο πλαίσιο των σχολικών 

δραστηριοτήτων, β. η συνολική ακαδημαϊκή και επιστημονική κατάρτιση των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, γ. η διάθεση γόνιμης και ουσιαστικής 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών για την επίτευξη ενός κοινού οράματος, δ. η 

επαρκής υλικοτεχνική υποδομή της Σχολικής Μονάδας σε συνδυασμό με τις 

ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και ε. η ύπαρξη ενεργούς ιστοσελίδας 

του σχολείου για την ευκολότερη και άμεση διάχυση των αποτελεσμάτων των 

δράσεων. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
 Αναφορικά με τα μειονεκτήματα, η ιδιαίτερη συνθήκη της πανδημίας που 

τα τελευταία χρόνια διερχόμαστε, πιστεύουμε ότι ενδέχεται να δημιουργήσει 

εμπόδια τόσο στην εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών τεχνικών και στην 

υλοποίηση δράσεων που είναι συνυφασμένες με τη δια ζώσης διδασκαλία, όσο 

και στη συνεργασία με φορείς για τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού 

προγράμματος.  

: 

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 μεταξύ 

των μαθητών, μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών-

γονιών.  

 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. 

 στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ζωτικής σημασίας, που 

αφορούν τόσο το ανθρωπογενές και το φυσικό μας περιβάλλον όσο και την 

προστασία του πλανήτη μας 

 στη συνειδητοποίηση της ανάγκης μετάβασης από το «εγώ» στο «εμείς» 

καθώς και στη συνακόλουθη κινητοποίηση των μαθητών και μαθητριών και 

την ανάληψη δράσης για το κοινό καλό 



                                                            

 

 στην ανάπτυξη και εδραίωση αξιών όπως η συνεργασία, ο σεβασμός στη 

γνώμη του άλλου, η αγάπη για τον πλησίον, η αλληλεγγύη και η αποδοχή 

της διαφορετικότητας. 

 στην εξοικείωση των μαθητών με τις Νέες Τεχνολογίες και τα ψηφιακά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα         

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Τα περιεχόμενα του θεματικού κύκλου αξιοποιούνται στην εκπαίδευση των 

παιδιών σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία τους ως όλον, τη φροντίδα 

του εαυτού και των σχέσεων τους με τους άλλους. Μέσα από βιωματικές 

μεθόδους διδασκαλίας και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 

εργαστήρια και την εργασία σε μικρές ομάδες, τα παιδιά επεξεργάζονται θέματα 

υγείας, εκφράζουν και διερευνούν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους, 

αξιολογούν τις επιλογές τους 

και δουλεύουν τις σχέσεις τους με ενήλικες και συνομήλικους. 

ως προς την 1η   
Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- 

Ευ ζην 

Α1΄-Α2΄(3 ώρες/εβδομάδα): 

Υποενότητα: Διατροφή  

 

 Ακολουθία εργαστηρίων:  

Εργαστήριο 1 Εννοιολογικός χάρτης. 
Διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης. 

Εργαστήριο 2   Διατροφολόγος    στο σχολείο μας! 
 Ερωτηματολόγιο       διατροφικών συνηθειών. 

Εργαστήριο 3 Διατροφή και  Παραμύθια! 

Εργαστήριο 4 Τραγουδώ για τη Διατροφή! 

Εργαστήριο 5 Μαθαίνω τις ομάδες τροφίμων. 

Εργαστήριο 6 Κατασκευή  διατροφικής πυραμίδας. 

Εργαστήριο 7 Βάζω στόχους- Προχωρώ! 
(Αξιολόγηση) 

Β1΄-Β2΄(3 ώρες/εβδομάδα): 

Υποενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη 

 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Συνεργάζομαι και Αλληλεπιδράσεων 

Εργαστήριο 2 Ο κύκλος των απόψεων και των προτάσεων 

Εργαστήριο 3 Μπαίνω στη θέση του άλλου 



                                                            

 

Εργαστήριο 4 Τα μαγικά καπέλα εν δράσει 

Εργαστήριο 5 Τα δικά μας μηνύματα 

Εργαστήριο 6 Δημιουργικές Λύσεις 

Εργαστήριο 7 Οι δικές μας φωνές 

 

                                            Γ1΄-Γ2΄(2ώρες/εβδομάδα): 
Υποενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη 
 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Ένα ζευγάρι κόκκινα παπούτσια 

Εργαστήριο 2 Κάρεν και ΄Ενκαρ. Το παζλ των σωμάτων 

Εργαστήριο 3 Δημόσιο και Ιδιωτικό και πώς ήρθα στον κόσμο αυτό. 

Εργαστήριο 4 Οικογένεια και ξεχωριστοί άνθρωποι 

Εργαστήριο 5 Το κόκκινο που ξεχωρίζει..και τα παπούτσια του άλλου 

Εργαστήριο 6 Σιδερένια παπούτσια. Άγγιγμα και αγκαλιά. Μυστικά και φανερά 

Εργαστήριο 7 Με τα παπούτσια μου πατάω γερά και πετάω 

 
                                            Δ1΄-Δ2΄(2 ώρες/εβδομάδα): 
Υποενότητα: Οδική Ασφάλεια 
 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Ας γνωριστούμε 

Εργαστήριο 2 Πινακίδες στους δρόμους. 

Εργαστήριο 3 Είμαι πεζός κυκλοφορώ  με 
Ασφάλεια. 

Εργαστήριο 4 Είμαι ποδηλάτης κυκλοφορώ με 
ασφάλεια 

Εργαστήριο 5 Είμαι επιβάτης κυκλοφορώ με 
ασφάλεια. 

Εργαστήριο 6 Τρόποι μετακίνησης με ασφάλεια από και προς το σχολείο. 

Εργαστήριο 7 Αξιολόγηση– Αναστοχασμός 

 
                                            Ε1΄-Ε2΄(1 ώρα/εβδομάδα): 
Υποενότητα : Ψυχική και συναισθηματική υγεία-πρόληψη 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Ας γνωριστούμε -ποιοι είμαστε; 

Εργαστήριο 2 Συναισθητοκαμώματα 

Εργαστήριο 3 Ψάξε- κόψε κόλλα- μάθε 



                                                            

 

Εργαστήριο 4 Συναισθητομάσκες 

Εργαστήριο 5 Δελτίο ειδήσεων 

Εργαστήριο 6 Δίνω με την καρδιά  μου 

Εργαστήριο 7 Τι  κάναμε στο φινάλε 

 
                               ΣΤ1΄-ΣΤ2΄(1 ώρα/εβδομάδα): 
Υποενότητα : 3. Γνωρίζω το σώμα μου - Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Ας γνωριστούμε -ποιοι είμαστε; 

 
Εργαστήριο 2 Η παρέα μου και οι φίλοι μου 

 

Εργαστήριο 3 Οι σχέσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

  

Εργαστήριο 4 Νιώθω εγώ-νιώθεις και εσύ 

Εργαστήριο 5 Όταν γίνω έφηβος 

  
Εργαστήριο 6 Δίνω με την καρδιά μου 

Εργαστήριο 7 Τι  κάναμε στο φινάλε 

. 

ως προς τη 2Η 
Θεματική 
Ενότητα  

 
Φροντίζω το 

Περιβάλλον 

           Α1΄-Α2΄(3 ώρες/εβδομάδα): 

        Υποενότητα: « Ανακυκλώνω καθετί, σώζω τη  Γη!» 

 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Εννοιολογικός χάρτης. 

Διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης. 
Εργαστήριο 2  Τα  άρχηστα που γίνονται  χρήσιμα.   

Εργαστήριο 3 Ανακύκλωση και  Παραμύθια! 

Εργαστήριο 4 Τραγουδώ για την Ανακύκλωση! 

Εργαστήριο 5 Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά. 

Εργαστήριο 6 Κατασκευή  αφίσας. 

Εργαστήριο 7 Βάζω στόχους- Προχωρώ! 

(Αξιολόγηση) 

Β1΄-Β2΄(3 ώρες/εβδομάδα): 

Υποενότητα: «Σεισμός – Η Γη χορεύει και μας χορεύει» 

 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Πρώτη επαφή με  το θέμα – Φυσικοί  κίνδυνοι(2 διδακτικές ώρες) 



                                                            

 

Εργαστήριο 2 Τι είναι ο σεισμός; (2 διδακτικές ώρες)  

Εργαστήριο 3 Ποιος ήταν ο εγκέλαδος; Μύθοι γύρω από τον σεισμό                                                  
(2 διδακτικές ώρες) 

Εργαστήριο 4 Τι προετοιμασίες πρέπει να κάνω πριν το σεισμό; 
 ( 2 διδακτικές ώρες)  

Εργαστήριο 5 Τι κάνω κατά τη διάρκεια του σεισμού  ( 2 διδακτικές ώρες) 

Εργαστήριο 6 Τι πρέπει να κάνω μετά τον σεισμό; 

Εργαστήριο 7 Αξιολόγηση – πόσο έτοιμος/η είμαι αν γίνει σεισμός 

                                       
      Γ1΄-Γ2΄(2ώρες/εβδομάδα): 
Υποενότητα: «Μουσεία και Αειφόρος Ανάπτυξη». 
 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Γνωριζόμαστε, συνεργαζόμαστε, ερευνούμε 

Εργαστήριο 2 Πάμε μουσείο; 

Εργαστήριο 3 Η φύση είναι το σπίτι μας  

Εργαστήριο 4 Κυκλοφορώ με ασφάλεια 

Εργαστήριο 5 Η ελιά πάει ταξίδι. 

Εργαστήριο 6 Κάθε τόπος …μια ιστορία…ένα Μουσείο. 

Εργαστήριο 7 Το εφημεριδάκι μας! 
Αξιολόγηση 

 
               
 
    Δ1΄-Δ2΄(2 ώρες/εβδομάδα): 
Υποενότητα: « Ταξίδι στον τόπο μας» 
 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Η ομάδα μας 

Εργαστήριο 2 Μαζί δουλεύουμε καλύτερα 

Εργαστήριο 3 Βρίσκουμε και άλλες ομάδες 

Εργαστήριο 4 Ερευνώντας και επιλέγοντας 

Εργαστήριο 5 Βήμα-βήμα προχωράμε 

Εργαστήριο 6 Ενώνουμε τις δυνάμεις μας 

Εργαστήριο 7 Παρουσιάζουμε το έργο μας 

                               
             
 
 
 



                                                            

 

 
    Ε1΄-Ε2΄-Ε3΄(1 ώρα/εβδομάδα): 
Υποενότητα: «“ Φυσικές καταστροφές; Μαθαίνουμε για να έχουμε...” 
 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Πλημμύρες 

Εργαστήριο 2 Καύσωνες-Υπερθέρμανση του πλανήτη 

Εργαστήριο 3 Φωτιά-Πυρκαγιές 

Εργαστήριο 4 Η γη χορεύει 

Εργαστήριο 5 Ανεμοστρόβιλος 

Εργαστήριο 6 Σύνοψη 

Εργαστήριο 7 Αξιολόγηση - Αναστοχασμός 
πάνω στην υλοποίηση 

 
 ΣΤ1΄-ΣΤ2΄(1 ώρα/εβδομάδα): 

Υποενότητα : « Λίμνη Βιστωνίδα: Γνωρίζω το παραλθόν, το παρόν και το μέλλον 
της » 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Ας γνωρίσουμε τη Βιστωνίδα 

Εργαστήριο 2 Γνωριμία με το Πόρτο Λάγος-   Όταν ο Ηρακλής επισκέφθηκε τη   β  

Βιστωνίδα. 

Εργαστήριο 3 Ο Ηρακλής επισκέπτεται σήμερα τη Βιστωνίδα 

Εργαστήριο 4 Η πυραμίδα της τροφικής αλυσίδας 

Εργαστήριο 5 Η λιμνοθάλασσά μας απειλείται;  

 
Εργαστήριο 6 Η λίμνη Βιστωνίδα εκπέμπει SOS 

  

Εργαστήριο 7 Aξιολόγηση-Αυτοαξιολόγηση-Ανατροφοδότηση 

  
 

ως προς τη 3Η 
Θεματική 
Ενότητα  

 
Ενδιαφέρομαι 

και Ενεργώ- 
Κοινωνική 

Συναίσθηση και 
Ευθύνη 

 

Α1΄-Α2΄(3 ώρες/εβδομάδα): 

Υποενότητα: “Ανθρώπινα δικαιώματα” 
«Αν και είμαι παιδί μικρό, έχω δικαίωμα και εγώ!»  
 

 Ακολουθία εργαστηρίων:  

Εργαστήριο 1     «Ας γνωριστούμε» 

Εργαστήριο 2  «Τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει» 

Εργαστήριο 3 «Επιθυμίες, ανάγκες και δικαιώματα» 

Εργαστήριο 4 «Η Χάρτα των δικαιωμάτων» 

Εργαστήριο 5 «Ζωγραφίζω τα δικαιώματα» 

Εργαστήριο 6 «Τραγουδώ για τα δικαιώματα!» 



                                                            

 

Εργαστήριο 7 Aξιολόγηση    

Β1΄-Β2΄(3 ώρες/εβδομάδα): 

Υποενότητα: Εθελοντισμός, διαμεσολάβηση 

«Μεγαλώνοντας με αξίες σε έναν κόσμο που υπάρχει κρίση αξιών» 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Γνωρίζομαι στην ομάδα - Αναγνωρίζω και ιεραρχώ τις αξίες μου 

Εργαστήριο 2 Συμπεριφέρομαι με κανόνες 

Εργαστήριο 3 Αναγνωρίζω και κατανοώ τις αξίες μου. 

Εργαστήριο 4 Ο αγαπημένος μου ήρωας. 

Εργαστήριο 5 Προσωπικές - κοινωνικές αξίες 

Εργαστήριο 6 Δημιουργώ τον χάρτη των αξιών 

Εργαστήριο 7 Σε τι κόσμο θέλω να ζω 

 

                                            Γ1΄-Γ2΄(2ώρες/εβδομάδα): 
Υποενότητα: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 
                        ''Όλοι μαζί στη σχολική ζωή'' 
 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Μια ακόμα αφορμή γνωριμίας 

Εργαστήριο 2 Οι κανόνες στην τάξη μου 

Εργαστήριο 3 Τα συναισθήματά μας' 

Εργαστήριο 4 Τι είναι σύγκρουση 

Εργαστήριο 5 'Τα συναισθήματα μιας σύγκρουσης 

Εργαστήριο 6 Πώς επικοινωνώ; 

Εργαστήριο 7 Όλοι έχουν δίκαιο      

 
                                            Δ1΄-Δ2΄(2 ώρες/εβδομάδα): 
Υποενότητα: «Ανθρώπινα δικαιώματα» 
                                   «Έχω φωνή, μπορώ να μιλώ ελεύθερα» 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Έχουμε φωνή;   

Εργαστήριο 2 Δικαίωμα στην έκφραση  και ελευθερία λόγου 

Εργαστήριο 3 Τι γίνεται στον κόσμο; 

Εργαστήριο 4 Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης 

Εργαστήριο 5 Σεβόμαστε στην καθημερινότητά μας το δικαίωμα της  
ελευθερίας έκφρασης 

Εργαστήριο 6 Και το ασκούμε 



                                                            

 

Εργαστήριο 7 Η φωνή μου είναι δυνατή- Αξιολόγηση 

 
                                            Ε1΄-Ε2΄(1 ώρα/εβδομάδα): 
Υποενότητα : Εθελοντισμός διαμεσολάβηση 
                                         «Μεγαλώνοντας με αρχές» 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Γνωρίζομαι στην ομάδα-Αποτύπωση των ατομικών και  
κοινών αξιών 

Εργαστήριο 2 Κανόνες της ομάδας 

Εργαστήριο 3 Αναγνωρίζω και κατανοώ τις αξίες της ζωής 

Εργαστήριο 4 Ο ήρωας του αγαπημένου μου βιβλίου  

Εργαστήριο 5 Προσωπικές- κοινωνικές αξίες  

Εργαστήριο 6 Ζωγραφίζω “το μπαουλάκι με τις αξίες μου”  

Εργαστήριο 7  Ένας κόσμος καλύτερος 

 
                               ΣΤ1΄-ΣΤ2΄(1 ώρα/εβδομάδα): 
 
Υποενότητα :  Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ : Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΣ ΑΦΟΡΜΗ 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ 

Εργαστήριο 2 ΚΙ ΑΝ ΗΣΟΥΝ ΕΣΥ; 

Εργαστήριο 3 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Εργαστήριο 4 ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Εργαστήριο 5 ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Εργαστήριο 6 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Εργαστήριο 7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ως προς τη 4η 

Θεματική 
Ενότητα 
Δημιουργώ και 
Καινοτομώ – 
Δημιουργική 
Σκέψη και 
Πρωτοβουλία 

 
 

Α1΄-Α2΄(3 ώρες/εβδομάδα): 

Υποενότητα: “ STEM - Εκπαιδευτική Ρομποτική» 
«Τα ρομπότ στη ζωή μας! » 

 Ακολουθία εργαστηρίων:  

Εργαστήριο 1 «Ενδυνάμωση ομάδας- 
έναυσμα ενδιαφέροντος» 

Εργαστήριο 2 «Τι είναι το ρομπότ» 

Εργαστήριο 3 «Τι κάνει ένα ρομπότ» 

Εργαστήριο 4 «Πώς φτιάχνεται» 

Εργαστήριο 5 «Κατασκευάζω ρομπότ» 



                                                            

 

Εργαστήριο 6 «Επεξεργασία της έννοιας του προγραμματισμού» 

Εργαστήριο 7 Aξιολόγηση    

Β1΄-Β2΄(3 ώρες/εβδομάδα): 

Υποενότητα: . «Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας – Γνωριμία με επαγγέλματα» 

«Στην τσέπη… χαρτζιλίκι! Ξοδεύω με  σύνεση» 

    Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Μέθοδοι πληρωμής  

Εργαστήριο 2 Εισόδημα 

Εργαστήριο 3 Έχω ανάγκη - χρειάζομαι 

Εργαστήριο 4 Ξοδεύω 

Εργαστήριο 5 Προϋπολογισμός 

Εργαστήριο 6 Δανείζομαι – Επιστρέφω 

Εργαστήριο 7 Αξιολόγηση 

 

                                            Γ1΄-Γ2΄(2ώρες/εβδομάδα): 
Υποενότητα: «Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας – Γνωριμία με 
επαγγέλματα»  

«Σκέφτομαι πριν ξοδέψω τα χρήματά μου» 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Μέθοδοι πληρωμής  

Εργαστήριο 2 Εισόδημα 

Εργαστήριο 3 Έχω ανάγκη - χρειάζομαι 

Εργαστήριο 4 Ξοδεύω 

Εργαστήριο 5 Προϋπολογισμός 

Εργαστήριο 6 Δανείζομαι – Επιστρέφω 

Εργαστήριο 7 Αξιολόγηση      

 
                                            Δ1΄-Δ2΄(2 ώρες/εβδομάδα): 
Υποενότητα: “ STEM - Εκπαιδευτική Ρομποτική»                                  

«Πως φτιάχνω ταινία  κινουμένων σχεδίων» 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Γνωριμία με τα κινούμενα σχέδια 

Εργαστήριο 2  Φτιάχνω ταινία κινουμένων σχεδίων με ομαδικό τρόπο. 

Εργαστήριο 3  Δημιουργούμε το δικό μας σενάριο. 

Εργαστήριο 4 Πως  φτάνουμε στην παραγωγή. 

Εργαστήριο 5 Γυρίζουμε την ταινία κινουμένων σχεδίων. 



                                                            

 

Εργαστήριο 6 Επεξεργαζόμαστε την ταινία- βίντεο και προσθέτουμε «εφέ»,  
ήχο ….. 

Εργαστήριο 7 Παρουσίαση των ταινιών και αξιολόγηση 

 
                                            Ε1΄-Ε2΄(1 ώρα/εβδομάδα): 

Υποενότητα : “ STEM - Εκπαιδευτική Ρομποτική»                                                                          
«Γινόμαστε μικροί μετεωρολόγοι..» 

 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Τι καιρό θα κάνει στην τάξη μας; 

Εργαστήριο 2 Κολαζοκαιρός! 

Εργαστήριο 3 Ας αρχίσουν τα.. μετεωρολογικά όργανα!  

Εργαστήριο 4 Μετεωρολογική δράση! 

Εργαστήριο 5 Κατασκευάζοντας όργανα 

Εργαστήριο 6 Δελτίο καιρού 

Εργαστήριο 7 
Ας δούμε τι κάναμε..  

 
                               ΣΤ1΄-ΣΤ2΄(1 ώρα/εβδομάδα): 
Υποενότητα :  «Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας – Γνωριμία με 
επαγγέλματα» 

“Πόσο Δίκαιη είναι η σοκολάτα σου;” 
 Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Από πού είσαι σοκολάτα; 

Εργαστήριο 2 Η αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης μιας σοκολάτας μας ενώνει 

Εργαστήριο 3 Πόσο αξίζει ο κόπος τους; 

Εργαστήριο 4 Γνωρίζω το Δίκαιο Εμπόριο 

Εργαστήριο 5 Δίκαιο Εμπόριο και 17 Παγκόσμιοι Στόχοι 

Εργαστήριο 6 H δύναμη του καταναλωτή 

Εργαστήριο 7 
Βάζω στόχους και προχωρώ - Αξιολόγηση 

 

Αναμενόμενο 

όφελος ως 

προς το 

σχολικό κλίμα 

Μέσα από την πολύπλευρη συμμετοχή των μαθητών στις δράσεις των 

εργαστηρίων , θα καλλιεργηθεί ένα πλήθος δεξιοτήτων που θα επιδράσουν θετικά 

τη μάθηση και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε κάθε δραστηριότητα που 

υλοποιείται στα πλαίσια της τάξης και του σχολείου, με σημαντική επίδραση στο 

κλίμα του κάθε τμήματος και του Σχολείου στο σύνολό του. 

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 αποκλειστικά 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 

Συνεργασία με Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Υπεύθυνους Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, το Σύλλογο Γονέων, όμορες σχολικές 

κοινότητες, ΚΠΕ, Κέντρα Πρόληψης, εκπροσώπους 

επιστημονικών φορέων, επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους, 

εμπειρογνώμονες σε θέματα ενδιαφέροντος, 

εκπροσώπους και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, συγγραφικές ομάδες του 

εκπαιδευτικού υλικού του αποθετηρίου 

 Δήμος Ξάνθης  

 Παιδική Helmepa,   

 Πυροσβεστική 



                                                            

 

 Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων  

 

 Ιατρικός Σύλλογος Ξάνθης,  

 Κέντρο Πρόληψης Ξάνθης – Η Έκφραση 

 Τμήμα τροχαίας Ξάνθης 

 Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Θεσσαλονίκης 

 Δασαρχείο Ξάνθης   

 Λαογραφικό Μουσείο ΦΕΞ 

 ΚΠΕ Βιστωνίδας 

 Τμήμα τροχαίας   

 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Ενεργή συμμετοχή όλων των μελών και των εμπλεκομένων της Σχολικής 

κοινότητας σε συνεργασία με τους ανωτέρω. 

Τελικά 

προϊόντα 

(ενδεικτικά) 

των 

εργαστηρίων 

που 

υλοποιήθηκαν 

1. Αφίσα 

2. Ερωτηματολόγια 

3. Ψηφιακή αφίσα 

4. Ψηφιακό βιβλίο. 

5. Αφίσες 

6. Πίνακες ζωγραφικής 

7. Κολάζ 

8. Παρουσιάσεις τραγουδιών και βιβλίων 

9. Ασκήσεις δημιουργικής γραφής 

10. Φωτογραφικό υλικό 

11. Κουίζ 

12. Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών στην ολομέλεια με ετεροαξιολόγηση 

13. Παιχνίδι ρόλων (παρουσίαση δελτίου καιρού),  

14. Δράσεις εθελοντισμού (συλλογή τροφίμων/ 

καπακιών/ανακύκλωση/καθαρισμός ακτής). 

 
 

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 

 

Τα  παιδιά ενίσχυσαν 

την αυτοεκτίμησή 

τους και 

καλλιέργησαν την 

αυτομέριμνα. 

Ανέπτυξαν 

ενσυναίσθηση, 

υπευθυνότητα και 

κριτική σκέψη.  

 
 

Ενισχύθηκε η 

ευαισθησία, η 

πολιτειότητα, και η 

υπευθυνότητα των 

μαθητών. 

Παράλληλα  

καλλιεργήθηκε η 

οικολογική τους 

συνείδηση.  

Ευαισθητοποίηση 

και αποδοχή της 

διαφορετικότητας 

των συμμαθητών 

τους  κατανοώντας 

ότι όλοι έχουμε τα 

ίδια δικαιώματα. 

Προσπάθεια 

διαμόρφωσης 

ενεργών   πολιτών. 

. 
 

Κατανόηση  βασικών  

οικονομικών  αρχών, 

ενίσχυση της 

ψηφιακή 

δημιουργικότητάς 

τους.  

 

2. Οφέλη συνολικά από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 
(σε συνάφεια με την αρχική ανάλυση αναγκών) 

ως προς το σχολικό 
κλίμα γενικά 

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών ενίσχυσε το καλό κλίμα 
και την πρωτοβουλία των μαθητών μεταξύ τους και με τους 

εκπαιδευτικούς. Ευαισθητοποιήθηκαν σε κοινωνικά 
ζητήματα και ανέδειξαν τη  δημιουργικότητας τους. Ενώ 
έγινε ενημέρωση και διάχυση των αποτελεσμάτων  στην 

ιστοσελίδα του σχολείου. 

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

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας   συνεργάστηκαν  δημιουργικά, 

 
 



                                                            

 

ως προς την τοπική 
κοινότητα  

Το σχολείο  συνεργάστηκε  με τοπικούς φορείς 

Ενώ έγινε προσπάθεια να γνωρίσει η  τοπική κοινότητα κοινωνία σε 

μεγάλο βαθμό και αναβάθμισε το ρόλο του. 

 

 

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

Δυσκολίες και 
εμπόδια, σύντομη 

περιγραφή 
(ξεπεράστηκαν / ήταν 

ανυπέρβλητα) 

 
Σημαντικά εμπόδια ήταν οι συχνές απουσίες των μαθητών  και 
γενικά οι συνθήκες της πανδημίας που επηρέασαν σημαντικά τη 
συνεργασία με τους φορείς καθώς και  η  έλλειψη χρόνου 
διδασκαλίας για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και η μη 
δυνατότητα ολοκλήρωσης κάποιων εργαστηρίων.  Τα εμπόδια και  
οι δυσκολίες σε επίπεδο συνεννόησης για το σχέδιο εφαρμογής 
ξεπεράστηκαν χάρη στον προσωπικό χρόνο που αφιέρωσαν οι 
εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων της τάξης  σε 
συναντήσεις που οργάνωσαν  για την κάθε θεματική αλλά και χάρη 
στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ μας. Άλλες δυσκολίες όπως η 
έλλειψη χρόνου για την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων 
του κάθε εργαστηρίου οδήγησε στην επιλογή κάποιων από αυτές, 
ενώ άλλες δράσεις δεν υλοποιήθηκαν.  

 

Προτάσεις  

Μείωση στη  γραφειοκρατία του προγράμματος 
Μείωση των  θεματικών κύκλων ή αύξηση του διδακτικού χρόνου (στις μεγάλες τάξεις)  και 
γενικά ευελιξία στην υλοποίηση των εργαστηρίων 
Εξοπλισμός του σχολείου με τα κατάλληλα υλικά για την υλοποίηση της θεματικής STEAM 
Συνεχής Επιμόρφωση  σε όλες τις θεματικές με έμφαση  στη Θεματική STEAM/ Σεξουαλική 
Αγωγή/  
 

●  

 


