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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 
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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 

10 

 

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 

Τάξη Α΄ ( τίτλος: «Το παράπονο των ζώων») 
Εργαστήρια  

1..Πρώτη γνωριμία με τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση 
2. Ποιος και με τι απειλεί; 

3. Απειλή και κλιματική αλλαγή. 

4. Το δίχτυ της ζωής. 
5. Λύσεις σε Μικρά Βιβλία. 

6. Το παραμύθι … αλλιώς. 

7. Βάζω στόχους και προχωρώ – Αξιολόγηση. 

 

Τάξη Β΄  ( τίτλος: « Σεισμός! Μη σε πιάνει πανικός») 
Εργαστήρια  

1..Πρώτη επαφή με το θέμα – Φυσικοί κίνδυνοι. 

2. Τι είναι σεισμός; 
3.Ποιος ήταν ο εγκέλαδος; Μύθοι γύρω από το σεισμό. 

4.Τι προετοιμασίες πρέπει να κάνω πριν το σεισμό; 

5. Τι κάνω κατά τη διάρκεια του σεισμού;. 
6. ΤΙ πρέπει να κάνω μετά τον σεισμό;. 

7.Αξιολόγηση – πόσο έτοιμος/η είμαι αν γίνει σεισμός; 

 

Τάξη Γ΄(τμήμα 1 &2) (τίτλος: « Η παλιά πόλη η πόλη μας») 
Εργαστήρια  

1. Ο τόπος μου 

2. Από την αρχαία Ελλάδα στο σήμερα. 
3. Παραδοσιακοί οικισμοί της Ελλάδας. 

4. Παραδοσιακές κατοικίες του Νομού Ξάνθης. 

5. Η δικιά μας παλιά πόλη. 
6.Βόλτα στην παλιά πόλη. 

7. Ας δούμε τι μάθαμε. 

 

Τάξη Δ΄ (τίτλος: «Μαθαίνω και δρω για το δάσος») 
Εργαστήρια  
1..Δάσος και δασικό οικοσύστημα. 

2. Ζώα του δάσους – βιοποικιλότητα. 

3. Εχθροί του δάσους κίνδυνοι. 
4. Επίσκεψη στο δάδος. 

5. Η φωτιά σε αφορά. 

6. προτάσεις για την προστασία του δάσους. 
7. Αναστοχασμός σξιολόγηση  

Τάξη Ε΄ (τμήμα 1&2)  (τίτλος: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ») 
Εργαστήρια  

                  1. Καταιγισμός ιδεών – Ταξινόμηση εννοιών σε κατηγορίες. 
                  2. Μελέτη εικόνων - Συζήτηση και κατάταξη στις κατηγορίες  

3. Παρακολούθηση παρουσίασης ή βίντεο – Συζήτηση για σκέψεις και  
συναισθήματα  

4.. Επιτραπέζιο παιχνίδι 

5. Εικαστική απεικόνιση  
6. Δεκάλογος οδηγιών  

7. Δραματοποίηση/ Debate και φύλλο αυτοαξιολόγησης 

 

Τάξη ΣΤ΄ (τμήμα 1 &2)  (τίτλος: «Πολιτιστική κληρονομιά- 

΄Αβδηρα» ) 
 Εργαστήρια  
1. Γνωριμία με το  θέμα του εργαστηρίου. 

2. Μυθολογική προσέγγιση. 

3. Η ζωή στα Αρχαία Άβδηρα. 
4. Ιατρική- Σπουδαίες προσωπικότητες. 

5. Ταφικές συνήθειες ευρήματα. 

6. Παραγωγή κατασκευές επίσκεψη. 
7. Αυτοαξιολόγηση – αποτίμηση. 
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ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Περίοδος υλοποίησης: 10 Φεβρουαρίου – τέλη Μαρτίου 

           Τάξη Α΄ ( τίτλος: «Γνωρίζουμε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα») 
 
Εργαστήρια  

 

1..Τι είναι δικαίωμα; 
2. Γνωρίζω τη Unicef 
3. Όλοι ίσοι, διαφορετικοί και αγαπημένοι. 
4. Ανθρωπογεωγραφία δικαιωμάτων 

5. Γνωρίζουμε τη μικρή Ειρήνη 

6. Όλοι μαζί μπορούμε 
7. Αξιολόγηση 

 

Τάξη Β΄  ( τίτλος: «Εγώ κι εσύ μαζί») 
 

Εργαστήρια  
 

1..Ας γνωριστούμε ξανά- Μοιάζουμε ή διαφέρουμε. 

2. τι με πληγώνει; 
3. Κι εγώ σε ακούω!. 

4. Ο αγαπημένος μου ήρωας 

5. Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας 
6. Από το εγώ στο εμείς! 

7. Η ομάδα μας σε δράση! 

 

Τάξη Γ΄(τμήμα 1 &2) («Σέβομαι τον εαυτό μου, σέβομαι τον 

διπλανό μου») 
Εργαστήρια  
 

1. Ας γνωριστούμε ξανά- Μοιάζουμε ή διαφέρουμε; 

2. Μια εικόνα …… χίλιες πράξεις 
3.  όλοι μπορούμε! 

4. Διαφέρουμε; Πάλι καλά! 

5. κι αν ήσουν εσύ; 
6.Το δέντρο της συμπερίληψης 

7. Έγώ κι εσύ μαζί 

 

Τάξη Δ΄ (τίτλος: «Δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης») 
Εργαστήρια  
 

1..Έχουμε φωνή; 

2. Δικαίωμα στην έκφραση και ελευθερία λόγου. 
3. Τι γίνεται στον κόσμο. 

4.Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. 

5.  Σεβόμαστε στην καθημερινότητα το δικαίωμα έκφρασης 
6.Ασκούμε το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. 

7. Η φωνή μου είναι δυνατή. Αναστοχασμός 

Τάξη Ε΄ (τμήμα 1)  (τίτλος: «Ενεργοί Πολίτες εν Δράσει!») 
Εργαστήρια  
 

 1. Τι σημαίνει ενεργός πολίτης. 

 2. Όλα ξεκινούν από εμένα τον ίδιο 
3. …ΜΑΣ! 

4.. Σκηνές καθημερινότητας 

5. Το Πάρκο της Γειτονιάς γίνεται Parking. Γίνεται 
6. Φτιάχνουμε τις αφίσες της τάξης!» 

7. Αυτοαξιολόγηση – αποτίμηση. 

Τάξη Ε΄ (τμήμα 2)  (τίτλος: «Ενεργοί Πολίτες εν Δράσει!») 
Εργαστήρια  

 

 1. Τι σημαίνει ενεργός πολίτης. 
 2. ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΑΝΑΓΚΩΝ  

3.  Σκηνές καθημερινότητας 

4.. προσφέρουμε αγάπη σε συνανθρώπους μας μέσα από τις πράξεις μας 
5. Το Πάρκο της Γειτονιάς γίνεται Parking. Γίνεται 

6. Φτιάχνουμε τις αφίσες της τάξης!» 

7. Αυτοαξιολόγηση – αποτίμηση. 
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Τάξη ΣΤ΄ (τμήμα 1 &2)  (τίτλος: «  Μια βαλίτσα όνειρα» ) 
 Εργαστήρια  
 

1. Γνωριμία με το  πρόγραμμα. 

2.Έννοιες με τους τίτλους πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο. 
3. Ανθρώπινα δικαιώματα 

4. Άσπρα μαύρα πρόβατα 

5.Κι αν ήσουν εσύ; Παιχνίδι ρόλων. 
6. Παραγωγή κατασκευές επίσκεψη. 

7.Αξιολόγηση -  Αυτοαξιολόγηση. 

 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος 

Τάξη Α΄ ( τίτλος: « STE(A)M και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον 

κύκλο του νερού και την Υδροδυναμική») 
 
Εργαστήρια  

 
1. «Γνωριμία με τον κύκλο του νερού» 

2. «Κατασκευάζοντας τον κύκλο του νερού» 

3. «Παίζοντας με τον κύκλο νερού» 
4. «Πειράματα με το νερό» 

5. «Δραστηριότητες STEM για τον κύκλο του νερού». 

6. «Δραστηριότητες STEM για τον κύκλο του νερού». 
7. «Αξιολόγηση». 

 

Τάξη Β΄  ( τίτλος: « Γνωρίζω τα επαγγέλματα») 
 
Εργαστήρια  

 

1..Ποια επαγγέλματα γνωρίζω; 
2. Ποιο είναι το επάγγελμά μου;  Μάντεψε! 

3. Επαγγέλματα που χάθηκαν στο δρόμο….. 

4. Η γλώσσα συναντά τα επαγγέλματα. 
5. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω…. 

6. Παίζουμε τα επαγγέλματα; 

7. Βάζω στόχους και προχωρώ. 

 

Τάξη Γ΄(τμήμα 1 &2) («όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω….») 
Εργαστήρια  

 

1. Οι στόχοι του προγράμματος. 
2. Ποιος/ ποια είμαι; 

3.  Ζωντανεύοντας τα χαμένα επαγγέλματα! 

4. Η εξέλιξη ενός επαγγέλματος 
5. Οι επαγγελματίες μιλούν 

6.Τα επαγγέλματα του μέλλοντος  

7. Ανατροφοδότηση – βάζω στόχους και προχωρώ.  

 

Τάξη Δ΄ (τίτλος: « Σπρώχνω-τραβώ και σηκώνω. 

Αναμειγνύω και διαχωρίζω ») 
Εργαστήρια  

1.. Γενική αναφορά μηχανή – μηχάνημα. 

2.  Γνωρίζω τις 7 μηχανές και τη λειτουργία τους. 
3. Αναγνωρίζω τις μηχανές σε αντικείμενα της καθημερινότητάς μας. 

4. φύλλο εργασίας 1 απλές μηχανές. 

5. φύλλο εργασίας 2 απλές μηχανές. 
6. α) μείγματα στην τάξη β) διαχωρισμός μειγμάτων. 

7. αναστοχασμός  συζήτηση. 

Τάξη Ε΄ (τμήμα 1&2)  (τίτλος: « » 
Εργαστήρια  
 

 1. Γνωρίζω το STEM 

 2. Τριβή  
3. φτιάχνουμε Ρομπότ 

4.. φτιάχνουμε Ρομπότ 
5. φτιάχνουμε Ρομπότ 

6. Πείραμα και ανακάλυψη 

7. Αξιολόγηση 
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Τάξη ΣΤ΄ (τμήμα 1 &2)  (τίτλος: «Γνωριμία με τα 

επαγγέλματα του μέλλοντος » ) 
 Εργαστήρια  
 

1. Τι επάγγελμα σκέφτομαι για τον εαυτό μου. 

2.Τέχνη πολιτισμός εκπαίδευση. 
3. Οικονομία- Διοίκηση, Διαφήμιση Τουρισμός. 

4. Υγεία – κοινωνική μέριμνα – Αισθητική – Ευεξία- Αθλητισμός.  

5. Γεωργία- Αλιεία κτηνοτροφία Διατροφή. 
6.  Ενέργεια- περιβάλλον – τεχνολογία -πληροφορική- έρευνα- μεταφορές  

7. Αποτίμηση του προγράμματος και αυτοξιολόγηση 

 

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. 

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.  
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