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263 μαθητές

Αριθμός εκπαιδευτικών
σχολικής μονάδας
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Αριθμός εκπαιδευτικών που
συμμετέχουν στα
Εργαστήρια δεξιοτήτων
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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



Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης
(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα)

Το όραμά μας

Όραμα του σχολείου μας αποτελεί η ολιστική ανάπτυξη των
μαθητών/τριων μας και η τροφοδότηση τους με όλες τις απαραίτητες
δεξιότητες που θα χρειαστούν ως πολίτες του 21ου αι.. Βασική μας
επιδίωξη είναι οι μαθητές/τριες να αναπτυχθούν ως ολοκληρωμένες
προσωπικότητες και να συμβάλλουν σε έναν καλύτερο κόσμο για τους
ίδιους, για τους συνανθρώπους τους, αλλά και για τις επερχόμενες
γενιές.
Προτεραιότητά μας είναι να καλλιεργήσουμε δεξιότητες επικοινωνίας,
μάθησης και κριτικής σκέψης, να αφυπνίσουμε αισθήματα
πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, να ενθαρρύνουμε την
πολιτιστική γνώση και έκφραση και  να ενισχύσουμε  κοινωνικές
δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.
Σημαντική, επίσης, θέση στο όραμα του σχολείου μας κατέχει ο
ψηφιακός εγγραμματισμός και η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης.
Επιδίωξη όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας είναι να
δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των
καθηγητών και των μαθητών και να καταστεί το σχολείο ένα σύγχρονος
φορέας ευρύτερη παιδείας και καλλιέργειας. Θεωρούμε τους γονείς
κεφάλαιο για την σχολική μας κοινότητα και συνοδοιπόρους σε αυτήν
την προσπάθεια.

Πλεονεκτήματα:
Σημαντικά πλεονεκτήματα, που ευελπιστούμε ότι θα καταστήσουν το
έργο μας επιτυχές, είναι η παρουσία σημαντικού αριθμού έμπειρων
και επιστημονικά καταρτισμένων εκπαιδευτικών στο σχολείο μας, το
κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης που έχει δημιουργηθεί, ο επαρκής
τεχνολογικός εξοπλισμός του σχολείου και η συνεχής ενίσχυση και
υποστήριξη των εκπαιδευτικών εκ μέρους της διοίκησης.

Μειονεκτήματα:
Αναφορικά με τα μειονεκτήματα, η ιδιαίτερη συνθήκη της πανδημίας,
που τα τελευταία χρόνια βιώνουμε, ενδέχεται να δημιουργήσει
εμπόδια τόσο στην εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών μεθόδων 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

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων δεξιοτήτων του σχολείου μας, έρχεται
να ικανοποιήσει την ανάγκη για ενίσχυση και καλλιέργεια ήπιων
δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και
επιστήμης. Το σχολείο, μέσω σύγχρονων παιδαγωγικών και διδακτικών
μεθόδων και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και ειδικούς, επιδιώκει
την καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων στους μαθητές, όπως η
δημιουργικότητα, η συνεργασία, η αυτομέριμνα, η
προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία και ό,τι άλλο συνιστά εφόδιο
ποιοτικής ζωής για τον αυριανό ενημερωμένο, ευαισθητοποιημένο και
υπεύθυνο πολίτη. Στο επίκεντρο του οράματος μας βρίσκεται:



● Η συνεργασία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας με τους
μαθητές και με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και η
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και γόνιμης συνεργασίας

● Η ψυχική και συναισθηματική ενδυνάμωση και υποστήριξη των
μαθητών, καθώς και η ενίσχυση δεξιοτήτων κοινωνικής ζωής
(ενσυναίσθηση, ανθεκτικότητα, υπευθυνότητα)

● η προσέγγιση οικουμενικών ζητημάτων, όπως τα ανθρώπινα
δικαιώματα, ο εθελοντισμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας,
η οικολογική συνείδηση,  κ.α.

● η καλλιέργεια των Δεξιοτήτων του Νου: κριτική σκέψη,
δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, ευελιξία, και
προσαρμοστικότητα, πρωτοβουλία, οργανωτική ικανότητα,
επίλυση προβλημάτων, πρωτοτυπία

● Η οργάνωση δραστηριοτήτων, τόσο σε επίπεδο τμήματος/τάξης
όσο και σε επίπεδο σχολείου και η μετατροπή του σχολείου σε
οργανισμό μάθησης, με την εισαγωγή καινοτόμων διδακτικών
μεθόδων και τη διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών
αντικειμένων

● ο τεχνολογικός/ψηφιακός και οικονομικός γραμματισμός-
Ικανότητα του επιχειρείν

● Η εμπλοκή των παιδιών στη διερεύνηση της στάσης τους
απέναντι σε όλα τα προαναφερθέντα και ο αντίκτυπος στην
εξέλιξη τους ως μέλη μιας κοινωνίας και πολίτες του κόσμου

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων

ως προς τη Θεματική
Ενότητα

Ζω καλύτερα- Ευ ζην

Τα τμήματα της Α’ Γυμνασίου  θα ασχοληθούν με την υποθεματική
«Αυτομέριμνα και συναισθηματική υγεία» με τίτλο «Βρες την ευτυχία
κρυμμένη». Σκοπός του προγράμματος, το οποίο συνδέεται ιδιαίτερα με
μουσικές δραστηριότητες, είναι οι μαθητές/τριες, α) να αναγνωρίζουν τα
συναισθήματά τους και να κατανοούν  τη λειτουργία τους και τις
συνέπειές τους, β) να αναγνωρίζουν τα δυνατά σημεία της
προσωπικότητάς τους και να τα αξιοποιούν, γ) να βελτιώνουν τις
κοινωνικές τους σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους παίρνοντας
θετικές αποφάσεις, δ) να ανακαλύψουν την έκφραση συναισθημάτων
μέσα απ’ την μουσική, παράλληλα με την καλλιέργεια των αισθητικών
κριτηρίων τους.

Τα τμήματα της Β΄ Γυμνασίου θα ασχοληθούν με την υποθεματική
«Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» με θέμα:
«Έφηβοι, στερεότυπα φύλου και εικόνας σώματος. Η συμβολή των ΜΜΕ
και των social media στη διαμόρφωση της εικόνας του εαυτού μας». Τα
εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν έχουν ως στόχο να
εκπαιδεύσουν και να εξοικειώσουν τους νέους σε θέματα σεξουαλικής
βίας, παρενόχλησης, στερεοτύπων φύλου και να προωθήσουν την
αλλαγή στην συμπεριφορά (την ανεκτική στη βία συμπεριφορά και τη
στερεοτυπική συμπεριφορά του φύλου), εκπαιδεύοντας τους για τις
επιρροές των μέσων ενημέρωσης, την ισότητα των φύλων, τις υγιείς
σχέσεις, την επικίνδυνη συμπεριφορά και τις στάσεις που σχετίζονται με
τα μέσα ενημέρωσης και τη σεξουαλικότητα κ.λπ.
Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα βοηθήσουν τους μαθητές να λάβουν



τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αναπτύξουν καλύτερους μηχανισμούς
αντιμετώπισης, συμβάλλοντας στην πρόληψη της βίας που συνδέεται με
τα στερεότυπα φύλων και τη σεξουαλικότητα των γυναικών στα μέσα
ενημέρωσης και στις νέες τεχνολογίες.

Τα τμήματα της Γ’ γυμνασίου θα ασχοληθούν με την υποθεματική
«Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη”» με τίτλο: «Το αλκοόλ δεν
είναι αθώο». Θα ασχοληθούν με θέματα σχετικά με τις καταχρήσεις
ουσιών και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνικο-
συναισθηματική μάθηση. Σκοπός της ενασχόλησης με τις συγκεκριμένες
θεματικές είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα σχετικά
με την κατανάλωση αλκοόλ και τις επιπτώσεις στην υγεία και την
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των εφήβων, καθώς και σε θέματα ισόρροπης
ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού και των σχέσεων του μέσα
σε ένα περιβάλλον ομάδας.

ως προς τη Θεματική
Ενότητα

Φροντίζω το
Περιβάλλον

Το τμήμα Γ3 θα ασχοληθεί με την υποθεματική «Απορρίμματα» με θέμα:
«Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα». Με το πρόγραμμα «Ηλεκτρικά
και ηλεκτρονικά απόβλητα» επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να
κατανοήσουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της
υπερκατανάλωσης και κακής διαχείρισης των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών. Να προβληματιστούν για την επίδραση των
καταναλωτικών τους συμπεριφορών -σε σχέση με τις ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές- στο περιβάλλον και την κοινωνία. Να
αντιληφθούν την επικινδυνότητα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
αποβλήτων και να αναζητήσουν τρόπους ορθολογικής διαχείρισης τους.

Τα τμήματα της Β΄ Γυμνασίου θα ασχοληθούν με την υποθεματική
«Κλιματική αλλαγή – Φυσικές καταστροφές» με θέμα: «Το κλίμα αλλάζει
– Μελετάμε τις επιπτώσεις – Προτείνουμε λύσεις». Τα εκπαιδευτικά
εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν έχουν ως στόχο τη σύνδεση των
στάσεων και των συμπεριφορών των μαθητών με την προστασία του
περιβάλλοντος. Αποσκοπεί, μέσα από μία σειρά 7 εργαστηρίων
δεξιοτήτων (ΕΔ), αφενός να ενημερώσει τους μαθητές/τριες για τα αίτια
και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και αφετέρου να τους
παρακινήσει να αναλάβουν δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης, όπως
είναι η επιλογή βιώσιμης μετακίνησης με στόχο να υιοθετήσουν στάσεις
και συμπεριφορές περιβαλλοντικά ορθές. Επιπρόσθετα στοχεύει να
κάνει τους μαθητές να σκεφθούν για τα μέτρα/αποφάσεις που μπορεί
να πάρει ο καθένας από εμάς ατομικά αλλά και συλλογικά για να
βελτιώσει το περιβάλλον στο οποίο ζει. Μέσω των εργαστηρίων, οι
μαθητές χρησιμοποιούν ψηφιακούς πόρους για να αναζητήσουν
πληροφορίες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και συνεργάζονται σε
ομάδες μεταξύ τους με δημιουργικό τρόπο. Εργάζονται συλλογικά πάνω
σε δραστηριότητες, που στοχεύουν: α) στην ενημέρωση σχετικά με το
θέμα, β) στην ανάληψη δράσης μέσα από συλλογική λήψη απόφασης
και γ) στη δέσμευση για την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών. Τα
αποτελέσματα της συλλογικής εργασίας γνωστοποιούνται στη σχολική
κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα αξιοποιεί
μαθητοκεντρικές αφενός μεν παιδαγωγικές προσεγγίσεις όπως είναι η
διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση, η εργασία σε ομάδες, αφετέρου
προωθεί τεχνικές που συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του



νου, όπως είναι η πλάγια σκέψη, οι ρουτίνες σκέψης (thinking routines)
και ο αναστοχασμός. Παράλληλα, καλλιεργεί τις δεξιότητες 21ου αιώνα
(4cs) και τις δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης
με έμφαση στις τεχνολογικές, και διαχείρισης των μέσων.

ως προς τη Θεματική
Ενότητα

Ενδιαφέρομαι και
Ενεργώ - Κοινωνική

Συναίσθηση και Ευθύνη

Το τμήμα Γ4 θα ασχοληθεί με την υποθεματική «Συμπερίληψη:
Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα» με τίτλο: «Η διαφορετικότητα μέσα
από τη τέχνη». Το πρόγραμμα, ενταγμένο στο θεματικό άξονα
ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΜΑΙ & ΕΝΕΡΓΩ καλλιεργεί, πρωτίστως, τις δεξιότητες
κοινωνικής ζωής, αλλά και δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής
ενσυναίσθησης. Σκοπός του προγράμματος είναι , αξιοποιώντας την
τέχνη προσαρμοσμένη στο σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές/τριες, με
διάθεση αναστοχαστική, να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και
τους άλλους και να εστιάσουν σε όσα μας συνδέουν, αλλά και σε όσα
μας κάνουν μοναδικούς, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμηση, το
σεβασμό προς το συνάνθρωπο και την αποδοχή της διαφορετικότητας.
Η επίγνωση του εαυτού, των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών του,
ενισχύει την πολιτειότητα(σεβασμός στη διαφορετικότητα,
ενσυναίσθηση, ευαισθησία υπευθυνότητα, κοινωνική δικαιοσύνη.

Το τμήμα Γ1 θα ασχοληθεί με την υποθεματική «Ανθρώπινα δικαιώματα
- Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα» με θέμα «Γνωριμία
με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες». Τα τελευταία χρόνια γίνεται
ιδιαίτερος λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταβάλλονται
σημαντικές προσπάθειες για την αναγνώριση, κατοχύρωση, επέκταση
και διασφάλισή τους. Οι άνθρωποι που κυρίως υφίστανται καταπάτηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, είναι αυτοί που ανήκουν στις
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ως ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ορίζονται
οι πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες διαθέτουν μηδενική ή σημαντικά
μικρότερη πρόσβαση σε σχέση με τις υπόλοιπες σε αγαθά, δημόσια και
ιδιωτικά, ενώ παράλληλα, έχουν σημαντικές δυσκολίες ή πλήρη
αδυναμία σε πληθώρα επιπέδων και ποικίλους τομείς, οι οποίοι θα τους
διασφάλιζαν καλύτερη ποιότητα ζωής. (απόκτηση εργασίας,  πρόσβαση
σε ιατρική περίθαλψη,  εξασφάλιση στέγης,  εξασφάλιση ικανοποιητικού
εισοδήματος κ.ά. Το παρόν πρόγραμμα αποσκοπεί στην όξυνση της
κριτικής σκέψης του/της μαθητή/τριας ως προς την ύπαρξη ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων, καθώς και στην ενεργοποίηση και
ευαισθητοποίησή τους στην κατεύθυνση της υπεράσπισης και ενίσχυσης
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το τμήμα Γ2 θα ασχοληθεί με την υποθεματική «Συμπερίληψη:
αλληλοσεβασμός - διαφορετικότητα - έμφυλα στερεότυπα» με τίτλο:
«Φύλο και επάγγελμα: μια σχέση εξάρτησης και αδιόρατων
στερεοτύπων». Παρά τη μακραίωνη ιστορία του αγώνα για την επίτευξη
της ισότητας, στην πράξη αποδεικνύεται ότι η νομική κατοχύρωση
απέχει από την έμπρακτη καθημερινότητα των γυναικών και ιδιαίτερα
στον χώρο της εργασίας. Σκοπός του παρόντος εργαστηρίου η
ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σχετικά με:

 το πώς τα έμφυλα στερεότυπα και οι κοινωνικές παραδοχές και
προσδοκίες επηρεάζουν την αυτοαντίληψη και την επιλογή
επαγγέλματος,

 την αναγνώριση των έμφυλων στερεότυπων στα σχολικά βιβλία



και στον επαγγελματικό χώρο
 την ενημέρωση για την ισχύουσα κατάσταση στην Ελλάδα και

τον κόσμο
 την ενίσχυση μη στερεοτυπικών στάσεων και επαγγελματικών

επιλογών, και
 την ανάληψη δράσης ενάντια στην έμφυλη ανισότητα στην

οικογένεια και την εργασία.
Δεξιότητες στόχευσης του εργαστηρίου: Δεξιότητες μάθησης του 21ου
αιώνα, Ψηφιακή μάθηση του 21ου αιώνα, Δεξιότητες της κοινωνικής
ζωής, Δεξιότητες της τεχνολογίας, Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων,
Στρατηγική σκέψη, Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης

ως προς τη Θεματική
Ενότητα

Δημιουργώ και
Καινοτομώ -

Δημιουργική Σκέψη και
Πρωτοβουλία

Αναμενόμενο όφελος ως
προς το σχολικό κλίμα

● Ανάδειξη και αξιοποίηση του κοινωνικού προσώπου του
σχολείου. Σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας και
ενίσχυση των μαθητών/τριων με δεξιότητες χρήσιμες και
απαραίτητες ως πολίτες του 21ου αι.

● Επανασχεδιασμός/αναδιαμόρφωση του ρόλου του σχολείου. Το
σχολείο να αποτελέσει σημείο αναφοράς του μαθητή για την
ανάπτυξη μιας συνεκτικής ταυτότητας, μεριμνώντας για τις
προσωπικές του επιδιώξεις και ενδιαφέροντα.

● Ενίσχυση της συνεργασίας του σχολείου με το σύλλογο γονέων,
με την τοπική κοινωνία, με τοπικούς φορείς και όμορες σχολικές
κοινότητες

Ειδικότερα οφέλη

Στόχος μας είναι, όχι μόνο, η απόκτηση γνώσης, αλλά
● η καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα,

αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη και ενθαρρύνοντας τη
δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση των μαθητών,
καθώς και τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.

● η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής όπως η αυτομέριμνα, οι
κοινωνικές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση, η προσαρμοστικότητα, η
ανθεκτικότητα, η υπευθυνότητα, παρέχοντας στους μαθητές τα
εφόδια ώστε να χαίρονται το παρόν και να προετοιμαστούν
κατάλληλα για το μέλλον.

● η καλλιέργεια δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της επιστήμης
όπως ο ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός και η ασφαλής
πλοήγηση στο διαδίκτυο.

● η καλλιέργεια δεξιοτήτων του νου, στρατηγική σκέψη,
αναλυτική, διερευνητική, δημιουργική και ολιστική, ώστε να
ανταποκρίνονται στις απρόβλεπτες προκλήσεις της ζωής.



Αναμενόμενο αντίκτυπο
για την ανάπτυξη της
σχολικής κοινότητας

Προσδοκία του σχολείου μας είναι οι μαθητές μας να καταστούν
ενεργοί, ενημερωμένοι και υπεύθυνοι πολίτες. Φιλοδοξούμε να
διαμορφώσουμε προσωπικότητες που θα μπορούν να φροντίζουν και 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, επιδιώκεται, μέσα από τα Εργαστήρια, οι
μαθητές/τριες να παρακινηθούν, ώστε να καλλιεργήσουν σχέσεις
ισορροπημένες και αρμονικές στις κοινωνίες που συν-δημιουργούν
(Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ), και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και
την καινοτομία, έχοντας ενεργητική επαφή με το απρόβλεπτο, αμφίσημο
και αναδυόμενο μέλλον (Δημιουργώ και Καινοτομώ). Ταυτόχρονα, να
αποκτήσουν βαθύ και ουσιαστικό ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον
και κατανόηση ότι η ανθρωπότητα είναι ένα μικρό και αναπόσπαστο
κομμάτι του (Περιβάλλον).

Αντίκτυπο στην τοπική
κοινότητα

Ενίσχυση του προφίλ του σχολείου στη σχολική κοινότητα και την τοπική
κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα:
-Ανάδειξη/αξιοποίηση της τοπικής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς

-Συνεργασία με τοπικούς φορείς

-Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων κ.ά..

Προσαρμογές για τη
συμμετοχή και την
ένταξη όλων των
μαθητών

Για τη συνολική συμμετοχή των μαθητών θα υπάρξει συνεργασία με
τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ΖΕΠ.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας θα
εφαρμοστούν ποικίλες διδακτικές πρακτικές για την καλλιέργεια του
ενδιαφέροντος όλων των μαθητών με διαφορετικά μαθησιακά προφίλ
και κίνητρα.

Φορείς και άλλες
συνεργασίες που θα
εμπλουτίσουν το σχέδιο
δράσης

Ενδεικτικές συνεργασίες με τις οποίες θα επιδιώξουμε να
εμπλουτίσουμε το σχέδιο δράσης του σχολείου μας: Επικοινωνία με το
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και με Υπεύθυνους Σχολικών
Δραστηριοτήτων. Συνεργασία με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
με εξωτερικούς εταίρους, με ειδικούς επιστήμονες, με εκπροσώπους και
φορείς της κοινωνίας των πολιτών κ.ά.

Τελικά προϊόντα
(ενδεικτικά) των
εργαστηρίων που
υλοποιήθηκαν

Ενδεικτικά:

-παρουσιάσεις ppt

-δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. video ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης)

-κατασκευή αφισών κι άλλων μαθητικών εντύπων

-σχεδιασμός μαθητικού ιστολογίου με συνεντεύξεις ειδικών κ.ά.

Εκπαιδευτικό υλικό και
εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν
εκτός της Πλατφόρμας
των Εργαστήρια

Ενδεικτικά μπορούν να αξιοποιηθούν: Παιχνίδια, εικαστική έκφραση,
αφηγηματικές πρακτικές, θεατρικό παιχνίδι, σχέδια εργασίας (Project),
πρακτική μετασχηματίζουσας μάθησης κ.ά.



Δεξιοτήτων του ΙΕΠ.



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)
● ………………
● ………………
● ………………




