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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

  

 

 

  

 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

της Σχολικής Μονάδας 
 

 

 

  

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ21+: 

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs 

ΟΠΣΕπιμόρφωσης-
Ι.Ε.Π.:Όλεςοιδράσεις(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
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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-  
 

                                                       1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ2021-2022. 

Σχολική μονάδα 
1ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 

Αριθμός τμημάτων 
9 

Αριθμός μαθητών/μαθητριών 
σχολικής μονάδας 

153 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
σχολικής μονάδας 

ΠΕ70:11εκπ/κοί ,ΠΕ71:2 εκπ/κοί, ΠΕ06,ΠΕ07, ΠΕ05, ΠΕ11, 

ΠΕ08,ΠΕ91.01 ΠΕ86, ΠΕ79.01 

Αριθμός εκπαιδευτικών που 
συμμετέχουν στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων 
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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 

 

Α: «Δόντια γερά, 

τρώγοντας υγιεινά») 

Β: «Είμαστε μια παρέα» 
Γ1& Γ2: «Το σώμα μου 

γνωρίζω, μαθαίνω να 

φροντίζω» 

Δ: «Κυκλοφορώ με 

ασφάλεια» 
Ε1& Ε2: «Η ασφαλής 

πλοήγηση στο διαδίκτυο» 
ΣΤ1& ΣΤ2«Μαθαίνω το 

σώμα μου – Υγιεινή – 

φροντίδα πρόληψη» 

Η επιλογή των τίτλων 
των σχεδίων θα γίνει 
αργότερα (πριν τις 
αρχές Δεκέμβρη που 
ξεκινά η υλοποίηση 
της θεματικής 
ενότητας Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

Η επιλογή των τίτλων 
των σχεδίων θα γίνει 
αργότερα (Πριν τις 10 
Φεβρουαρίου που 
ξεκινά η υλοποίηση 
της θεματικής 
ενότητας Ενδιαφέρομαι 
και Ενεργώ-Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Η επιλογή των τίτλων των 
σχεδίων θα γίνει αργότερα 
(Πριν τις αρχές Απριλίου 
που ξεκινά η υλοποίηση 
της θεματικής ενότητας 
Δημιουργώ και Καινοτομώ–
Δημιουργική Σκέψη και 
Πρωτοβουλία 
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Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 

 

Το όραμά μας 

Όραμά μας η δημιουργία ενός σύγχρονου, δημοκρατικού, 

χαρούμενου, ανθρώπινου και αειφόρου σχολείου. Που θα  

επιδιώκει να αναδείξει την απόλαυση της μάθησης και την 

ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αυτή,  που θα   

στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του κάθε παιδιού, 

δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην απόκτηση της γνώσης, αλλά 

και στη συναισθηματική και ψυχοκινητική του ολοκλήρωση, 

παρέχοντάς του τα εφόδια να χαίρεται το παρόν και να 

προετοιμαστεί κατάλληλα για το μέλλον. 
 

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

Σχολική κοινότητα: 

 Στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών αλλά και  

μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

 Έμφαση όχι μόνο στην απόκτηση γνώσης, αλλά και 

στην καλλιέργεια   δεξιοτήτων μάθησης, αναπτύσσοντας την 

κριτική σκέψη και ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και 

την προσωπική έκφραση των μαθητών, καθώς και τη μεταξύ 

τους επικοινωνία και συνεργασία. 

 Καλλιέργεια δεξιοτήτων  ζωής όπως η αυτομέριμνα,  

οι κοινωνικές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση, ηυπευθυνότητα, 

παρέχοντας στους μαθητές τα εφόδια ώστε να χαίρονται το 

παρόν και να προετοιμαστούν κατάλληλα για το μέλλον. 

 Καλλιέργεια δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της  

επιστήμης όπως ο ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός 

και η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. 

 Καλλιέργεια δεξιοτήτων  του νου, στρατηγική σκέψη, 

αναλυτική, διερευνητική, και πρωτότυπη ώστε να 

ανταποκρίνονται στις απρόβλεπτες προκλήσεις της ζωής. 

Τοπική κοινότητα: 

 • Στην ανάπτυξη και εδραίωση αξιών όπως η συνεργασία, ο 

σεβασμός στη γνώμη του άλλου, η αλληλεγγύη και η 

αποδοχή της διαφορετικότητας. 

 • 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 ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γύρω από θέματα 

ζωτικής σημασίας, που αφορούν στο ανθρωπογενές και 

φυσικό περιβάλλον και γενικότερα στην φροντίδα και 

προστασία του κοντινού και ευρύτερου περιβάλλοντος. 
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Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

  

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Περίοδος υλοποίησης: 10 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου 

Τάξη Α΄ ( τίτλος: «Δόντια γερά, τρώγοντας υγιεινά») 
Εργαστήρια  
1..Ας γνωριστούμε. 

2. Το σπίτι των δοντιών  

3.Τα δόντια 
4.Η διατροφή των δοντιών. 

5. Η φροντίδα των δοντιών. 

6. Ο γιατρός των δοντιών  
7. Βάζω στόχους και προχωρώ – Αξιολόγηση. 

 

Τάξη Β΄  ( τίτλος: «Είμαστε μια παρέα») 
Εργαστήρια  

1..Ας γνωριστούμε- ποιοι είμαστε. 
2. Ο εαυτός μου 

3.Πώς είμαι η μοναδικότητά μου  

4.Η οικογένειά μου . 
5. Το σχολείο μου η τάξη μου. 

6. Οι συμμαθητές μου ως συνεργάτες. 

7. Βάζω στόχους και προχωρώ. 

 

Τάξη Γ΄(τμήμα 1 &2) (τίτλος: «Το σώμα μου γνωρίζω, 

μαθαίνω να φροντίζω») 
Εργαστήρια  

1..Ας γνωριστούμε ποιος είναι ποιος. 
2. Μαθαίνω τα μέρη του σώματος 

3.Υγιεινή σώματος. 

4.Υγιεινή διατροφή. 
5. Υγιεινή δοντιών. 

6. Ας γυμναστούμε με τραγούδι. 

7. Ας δούμε τι μάθαμε. 

 

Τάξη Δ΄ (τίτλος: «Κυκλοφορώ με ασφάλεια») 
Εργαστήρια  

1..Ας γνωριστούμε. 

2. Κυκλοφορώ με ασφάλεια στους δρόμους ως πεζός 
3. Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως επιβάτης. 

4. Πινακίδες σήμανσης. 

5. Ασφάλεια με το ποδήλατο. 
6. Συζήτηση ενημέρωση από φορείς τροχονόμο, εκπρόσωπο ποδηλατικού συλλόγους 

7. Αξιολόγηση αναστοχασμός. 

Τάξη Ε΄ (τμήμα 1 &2)  (τίτλος: «Η ασφαλής πλοήγηση στο 

διαδίκτυο») 
Εργαστήρια  
1. Ο δρόμος των κανόνων. 

2. Σας συστήνω τον εθισμό στο διαδίκτυο. 

3.Εθισμένος στο διαδίκτυο τι μου συμβαίνει; 
4. Fakenewsτα αναγνωρίζω, δεν τα υπολογίζω. 

5. Εγώ και οι άλλοι στο διαδίκτυο. 

6. Προσοχή στο διάβα σας.- Μέσα κοινωνικής δικτύωσης …. εμπρός 
7. Αποτίμηση 

 

Τάξη ΣΤ΄ (τμήμα 1 &2)  (τίτλος: «Μαθαίνω το σώμα μου – 

Υγιεινή – φροντίδα πρόληψη» ) 
Εργαστήρια  

1. Γνωριμία με το πρόγραμμα και την ομάδα. 
2. όροι καλής λειτουργίας- συμβόλαιο ομάδας. 

3. Μαθαίνω το σώμα μου και τις λειτουργίες του.  

4. Αλλαγές του σώματός μου. 
5. Φροντίδα του εαυτού μου προφύλαξη. 

6. Προκαταλήψεις σχετικά με τα φύλλα. 

                   7. Παρουσίαση εργασιών- αυτοαξιολόγηση 
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ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

Περίοδος  υλοποίησης από Δεκέμβριο μέχρι 7 Φεβρουαρίου 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Περίοδος υλοποίησης: 10 Φεβρουαρίου – τέλη Μαρτίου 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

 

Σύσφιξη σχέσεων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας , συνεργασία, 
αλληλεπίδραση.  
Θα ενισχυθεί η συνεργασία και η επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές 
και τους δασκάλους.  

Ειδικότερα οφέλη 

Θα επικρατήσει θετικό  σχολικό  κλίμα το οποίο  θα αποτελέσει  κύριο 
προγνωστικό παράγοντα της συναισθηματικής και ψυχοκοινωνικής 
προσαρμογής των μαθητών. 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

Ενίσχυση του προφίλ του σχολείου στη σχολική κοινότητα και στην 
τοπική κοινωνία  
 
 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

Για τη συνολική συμμετοχή μαθητών και μαθητριών θα υπάρξει 

συνεργασία και συμμετοχή του εκπαιδευτικού του τμήματος ένταξης 

και του τμήματος Υποδοχής. 

Παράλληλα θα υιοθετήσουμε  ένα βοηθητικό και υποστηρικτικό 

ρόλο απέναντι στους μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, 

φροντίζοντας παράλληλα να ανατροφοδοτούνται όπου κρίνεται 

αναγκαίο. 
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Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

 

Θα συνεργαστούμε με το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, με τον 

υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων, με τον σύλλογο γονέων και 

κηδεμόνων του σχολείου μας, με όμορα σχολεία, με ΚΠΕ, με το 

κέντρο πρόληψης, θα επιδιώξουμε  συνεργασία με ειδικούς 

γιατρούς, με διατροφολόγο, με εκπρόσωπο της τροχαίας,  και με τον 

ερυθρό σταυρό.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


