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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-  
 

…………………………………………………………..………………… 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Σχολική μονάδα 3Ο ΔΣ Μακροχωρίου 

Αριθμός τμημάτων  
6 

Αριθμός μαθητών/μαθητριών 
σχολικής μονάδας 

85 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
σχολικής μονάδας 

14 

Αριθμός εκπαιδευτικών που 
συμμετέχουν στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων 

14 

 

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΄ Τάξη 
1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - 
Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια. 
Τίτλος: Διατροφή- Τρώω σωστά 
…υγιεινά 
 
Β΄ Τάξη 
2. Ψυχική και Συναισθηματική 
Υγεία - Πρόληψη  
Τίτλος προγράμματος: Το 
τραγούδι της χαράς 
 

 
Α΄ Τάξη 
1. Οικολογία - 
Παγκόσμια και τοπική 
Φυσική κληρονομιά 
Τίτλος: Σκέψου πριν το 
πετάξεις… 
 
 
Β΄ Τάξη 
2. Κλιματική αλλαγή - 
Φυσικές Καταστροφές, 
Πολιτική προστασία  

 
Α΄ Τάξη 
1. Ανθρώπινα 
δικαιώματα 
Τίτλος : Έχω- έχεις- έχει- 
Έχουμε τα παιδιά 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
 
 
 
Β΄ Τάξη 

Α΄ Τάξη 
1. STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική 
Τίτλος:  Μικρός μετεωρολόγος 
γίνομαι… 
 
Β΄ Τάξη 
2. Επιχειρηματικότητα- Αγωγή 
Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με 
επαγγέλματα 
Τίτλος: Στην τσέπη … χαρτζιλίκι 
 
Γ΄ Τάξη  



                                                            

 

 
Γ΄ Τάξη 
3. Γνωρίζω το σώμα μου - 
Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 
Τίτλος: «Αγαπώ και φροντίζω 
το – Το σώμα μου – μου ανήκει 
και το προστατεύω» 
 
Δ΄ Τάξη   
1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - 
Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια.  
Τίτλος: Άσκηση και διατροφή 
 
Ε΄ Τάξη  

2. Ψυχική και Συναισθηματική 
Υγεία - Πρόληψη 

Τίτλος  :       «Διδάσκοντας τα 
παιδιά να βλέπουν πίσω από 
τις διαφημίσεις, τα κείμενα, τα 
κόμικ η περίπτωση του 
καπνίσματος». 

 

ΣΤ΄ Τάξη  

3. Γνωρίζω το σώμα μου - 
Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση 
Τίτλος εργαστηρίων : Αγαπώ το 
σώμα μου-φροντίδα, 
προστασία ,αλλαγές. 

 

Τίτλος:              Σεισμός 
– και τώρα τι κάνω 
 
 
 
 
Γ΄ Τάξη  
3. Παγκόσμια και 
τοπική Πολιτιστική 
κληρονομιά 
Τίτλος: «Έναν μύθο θα 
σας πω… παραμύθι… 
μύθι…μύθι» 
 
 
Δ΄ Τάξη  

1. Οικολογία - 
Παγκόσμια και τοπική 
Φυσική κληρονομιά 

Τίτλος: Απορρίμματα-
Ανακύκλωσε ό,τι 
μπορείς ! 

 

Ε΄ Τάξη 

2. Κλιματική αλλαγή - 
Φυσικές Καταστροφές, 
Πολιτική προστασία 

Τίτλος :  «Έχεις ζήσει 
Σεισμό; Έχεις δει 

Ηφαίστειο; 

 Έχεις ακούσει για 
Τσουνάμι» 

 

ΣΤ΄ Τάξη 

3. Παγκόσμια και 
τοπική Πολιτιστική 
κληρονομιά 

Τίτλος:    «Μαθητές, 
ξεναγοί-
δημοσιογράφοι» 

 

2. Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση 
Τίτλος: Μικροί 
εθελοντές 
 
Γ΄ Τάξη 
3. Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα 
Τίτλος: «Εγώ είμαι εγώ, 
εσύ είσαι εσύ… όλοι 
ίσοι και διαφορετικοί» 
 
 
Δ΄ Τάξη 
1. Ανθρώπινα 
δικαιώματα 
Τίτλος: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
έχουμε δικαιώματα. 

Ε΄ Τάξη 

2.Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση 

Τίτλος : «Βοηθάω, 
συμμετέχω, δρω γιατί 
είναι ανθρώπινο» 
 

 

ΣΤ΄ Τάξη 

3. Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα 

Τίτλος εργαστηρίων :   
«Σέβομαι το 
διαφορετικό 

2. Επιχειρηματικότητα- Αγωγή 
Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με 
επαγγέλματα 
Τίτλος: «Επαγγέλματα του 
χθες του σήμερα και του 
αύριο… επιλέγω σωστά» 
 
Δ΄ Τάξη  
1. STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική 
Τίτλος: Το Διαδίκτυο, φίλος ή 
εχθρός; 

Ε΄ Τάξη  

1. STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική 

Τίτλος: «Δράσεις 
δημιουργικότητας και 
καινοτομίας.                                            
Νεανική Επιχειρηματικότητα» 
 

 

ΣΤ΄ Τάξη  

2. Επιχειρηματικότητα- Αγωγή 
Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με 
επαγγέλματα 

Τίτλος :«0ι Τ.Π.Ε. αλλάζουν τον 
επαγγελματικό 
προσανατολισμό μας ή όχι?» 

  



                                                            

 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 

 

Το όραμά μας 

Όραμα μας είναι, μέσω της μαθησιακής διαδικασίας και των 
καθημερινών πρακτικών, να εφοδιάσουμε τους/τις μαθητές/τριες μας 
με γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και οράματα προκειμένου να σχεδιάσουν 
ένα καλύτερο μέλλον, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 

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

Όραμα μας είναι, μέσω της μαθησιακής διαδικασίας και των 
καθημερινών πρακτικών, να εφοδιάσουμε τους/τις μαθητές/τριες μας με 
γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και οράματα προκειμένου να σχεδιάσουν ένα 
καλύτερο μέλλον, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 
Στο πλαίσιο αυτό, δίνουμε έμφαση: 
• Στην καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων  μάθησης, 
αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη και ενθαρρύνοντας τη 
δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση των μαθητών/τριών, 
καθώς και τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία. 
• Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής όπως η αυτομέριμνα, οι 
κοινωνικές δεξιότητες, η εν συναίσθηση, η προσαρμοστικότητα, η 
ανθεκτικότητα, η υπευθυνότητα, παρέχοντας στους/στις μαθητές/τριες 
τα εφόδια ώστε να χαίρονται το παρόν και να προετοιμαστούν 
κατάλληλα για το μέλλον. 
• Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της επιστήμης 
όπως ο ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός και η ασφαλής 
πλοήγηση στο διαδίκτυο. 
• Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του νου όπως, η επίλυση 
προβλημάτων, η μελέτη περιπτώσεων, η δημιουργία κατασκευών, έτσι 
ώστε οι μαθητές/τριες  να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές 
προκλήσεις. 
• Στην εκπαίδευση στις ανθρωπιστικές αξίες, στην αξία της 
συμμετοχής, της συνεργασίας, της αποδοχής της διαφορετικότητας, στην 
αλληλεγγύη, στη δημοκρατία, στον εθελοντισμό, στη διεκδίκηση και 
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων 

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Το Σχέδιο Δράσης στοχεύει σε: 
Γνωριμία με την υγιεινή διατροφή, την πυραμίδα ισορροπημένης 
διατροφής και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατανάλωση τοπικών 
και εποχιακών προϊόντων. Την εξοικείωση με τις επιπτώσεις των 
διατροφικών μας συνηθειών στο περιβάλλον και γνωριμία με 
εναλλακτικούς τρόπους βελτίωσης της καθημερινής μας διατροφής. 
Σταδιακή μεταβολή των διατροφικών συνηθειών των παιδιών ώστε να 
γνωρίσουν και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες για την 
υγιεινή διατροφή για να μπορούν να αντιστέκονται στις αρνητικές 
επιδράσεις και να παίρνουν αποφάσεις που θα στοχεύουν στην καλή 
τους υγεία. 



                                                            

 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

Στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και την επιμέρους 
θεματική ενότητα.    
• Να κατανοήσουν ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος έχει 
άμεσες επιπτώσεις στην υγεία μας.   
• Να ενημερωθούν για τις επιπτώσεις της μόλυνσης και της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος στη διατροφή μας.  
• Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές/τριες για την προστασία του 
περιβάλλοντος και να προτείνουν τρόπους προστασίας, που αφορούν στη 
γη, τη θάλασσα και τις ακτές. 
• Να κατανοήσουν τους παράγοντες οι οποίοι συντελούν στη 
μόλυνση-ρύπανση.                                                                                                                     
• Να κατανοήσουν την αξία της διατήρησης των οικοσυστημάτων 
και της βιοποικιλότητας.                                                                                                     
• Να μάθουν τι είναι η ανακύκλωση και να γνωρίσουν τη διαδικασία 
της. 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Η παρέμβαση της ενότητας αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη του 
αλληλοσεβασμού, της διαφορετικότητας και της πλήρους αναγνώρισης 
των μαθητών με διαφορετικές ικανότητες, νοητικές δεξιότητες, ατομικά 
χαρακτηριστικά, πολιτισμική καταγωγή και θρησκεία. Η παρέμβαση 
εστιάζει μεταξύ άλλων στην εγκαθίδρυση θετικού σχολικού κλίματος το 
οποίο αποτελεί κύριο προγνωστικό παράγοντα της συναισθηματικής και 
ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών, της αυτοεκτίμησης και 
γενικότερα της ανθεκτικότητας, της καλής ψυχικής τους υγείας και ευεξίας 
καθώς και σε δράσεις διαμόρφωσης των στάσεων και της συμπεριφοράς 
των μαθητών και εκπαιδευτικών. 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Η προσέγγιση και εξέταση θεωρητικών ζητημάτων που αναφέρονται στην 
έννοια και τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού γραμματισμού και η πρακτική 
αντιμετώπιση της διδασκαλίας γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που σχετίζονται με τον εν λόγω γραμματισμό στο πλαίσιο της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στοχεύει: 
− Στην κατανόηση και κριτική ανάλυση του ιστορικού, κοινωνικού και 
οικονομικού πλαισίου συγκρότησης του ψηφιακού γραμματισμού. 
-Στη μελέτη των εννοιολογικών προσεγγίσεων του ψηφιακού 
γραμματισμού. 
− Στην έμπρακτη προσέγγιση των διαδικασιών σχεδιασμού, 
προετοιμασίας, και αξιολόγησης διδακτικών δραστηριοτήτων και 
παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού των 
μαθητών/τριών. 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

Στόχος ήταν να εισάγουμε στους μαθητές τη σημασία της σωστής 
διαχείρισης και να τους ευαισθητοποιήσουμε έτσι ώστε να τους 
διαμορφώσουμε σε ενεργούς Πολίτες του αύριο, οι οποίοι θα αναλάβουν 
δράση. Το πρόγραμμα υποστηρίζει το σχολείο να ανταπεξέλθει στις 
σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες, καθώς η μάθηση στα σχολεία και η 
απόκτηση παιδείας, αποτελεί σύγχρονη  ανάγκη και πρόκληση για τη 
χώρα μας. 

Ειδικότερα οφέλη 

Το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την μετέπειτα 
ένταξη των μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων στο πνεύμα του σχολείου 
ως οργανισμός μάθησης. 



                                                            

 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

Είναι συμβατό με τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής καθώς αξιοποιεί 
μια σειρά δραστηριοτήτων που αξιοποιεί μεταξύ άλλων το θέατρο, το 
παιχνίδι τι εικαστικές τέχνες. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα υποστηρίζουν διαφορετικά στυλ 
μάθησης. Το ομαδικό παιχνίδι, οι ερωτήσεις και απαντήσεις, το παίξιμο 
ρόλων, τα μαθηματικά παιγνίδια καθώς και η αφήγηση δίνουν την 
ευκαιρία σε όλους ανάλογα με την προσωπικότητά τους και την 
ιδιοσυγκρασία τους, να κάνουν κτήμα τους την προσφερόμενη γνώση. 
Προάγει τις αρχές του σεβασμού, της δημοκρατικής συνύπαρξης, της μη 
βίαιης επίλυσης συγκρούσεων και της αλληλεγγύης τόσο στο κοινωνικό 
πλαίσιο μάθησης όσο και στην ευρύτερη του σχολείου κοινότητα. Έχουν 
ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια τα αποτελέσματα πολλών σχετικών 
ερευνών οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά που 
μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα που ανέχονται ή ενθαρρύνουν την άσκηση 
βίας και πολύ περισσότερο εκείνα που μαθαίνουν να ασκούν βία, έχουν 
μεγαλύτερες πιθανότητες να ασκήσουν βία σε ανθρώπους στην ενήλικη 
ζωή τους. Αντίθετα η διαπαιδαγώγηση με σεβασμό στον άνθρωπο προάγει 
το σεβασμό στην αξία της ζωής και τη συνύπαρξη με ένα διαφορετικό 
άνθρωπο. 

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

Σε μια χώρα που καλείται κατά καιρούς να αντιμετωπίσει έκτακτες 
ανάγκες και το τελευταίο διάστημα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, 
ακραία καιρικά φαινόμενα, οι διάφοροι εθελοντικοί θεσμοί θεωρούν 
πως η προετοιμασία και η ενημέρωση κρίνεται απαραίτητη. 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν μαθητές –τριες με αναπηρία στην τάξη, 
δεν προβλέπεται να υπάρξει διαφοροποίηση δραστηριοτήτων. 
Το προτεινόμενο πρόγραμμα προβλέπει διαφοροποιήσεις στην 
προσέγγιση ή διευκολύνσεις ώστε να μπορούν να παρακολουθούν όλα 
τα παιδιά της σχολικής τάξης ανεξαρτήτως μαθησιακού, κοινωνικού-
πολιτισμικού υποβάθρου. 
Συμμετέχουν όλοι οι μαθητές δίχως να χρειαστεί κάποια διαφοροποίηση 
σε κάποιους από αυτούς. 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

 Υπήρξε συνεργασία με τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών-τριών, με 
το Δήμο Βέροιας, και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Χωριού. 

 Εθελοντικό πυροσβεστικό σώμα 
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
 Πρωτοβουλία για το Παιδί 
 Επίσης αναζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις της περιοχής, 

επικοινωνούν τηλεφωνικά και ζητούν πληροφορίες για τη δράση τους. 
 Πρόσβαση -Βέροιας 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

Αφίσα με οικολογικό περιεχόμενο. Προστασία του περιβάλλοντος από τη 
ρύπανση και τη μόλυνση.                                                                                                                                 
Διάφορες κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά. 
Ερωτηματολόγια που δημιούργησαν οι μαθητές. 
Δημιουργία αφισών, σημάτων ανακύκλωσης κτλ.. 
Παραγωγή Γραπτού Λόγου. Σχετικές ζωγραφιές. 
Παρουσιάζουμε τα επιτεύγματά μας και τις δράσεις μας στους συμμαθητές μας 
των άλλων τάξεων. Τις αναρτούμε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. 
Παρουσιάσεις, Βιωματικά παιχνίδια, φύλλα αξιολόγησης, Κολλάζ, Ζωγραφιές, 
τραγούδι, Θεατρικά παιχνίδια, Κινητικά παιχνίδια 
Παρουσιάσεις, Βιωματικά παιχνίδια, παραγωγή video, Κολλάζ – Ζωγραφιές – 
Τραγούδια σχετικά με τη θεματολογία. 
Κολλάζ με εικόνες ζώων 
Ζωγραφιές 



                                                            

 

• Παιχνίδια ενεργοποίησης και αποφόρτισης 
• Κολλάζ από τις επιμέρους δραστηριότητες 
• Παντομίμα 
• Θεατρικό δρώμενο 
• Παιχνίδια ενεργοποίησης 
• Τραγούδι «Αν όλα τα παιδιά της Γης» 
• Μαθαίνω τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις (στα Αγγλικά) στην 
«Κυκλοφοριακή Αγωγή».  
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από φύλλα εργασίας, εκπαιδευτικά βίντεο, 
ντοκυμαντέρ, ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, διαδραστικά παιχνίδια, άσκηση 
σεισμού, μελέτη του σχεδίου διαφυγής, ενημέρωση από τους φορείς, επίσκεψη 
στους χώρους που εδρεύουν οι φορείς. 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
χρησιμοποιήθηκαν εκτός 
της Πλατφόρμας των 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
του ΙΕΠ. 

Παρακολούθηση βίντεο στο YouTube, πλατφόρμα webex,  cd με παιχνίδια, links, 
Compasito, φωτόδεντρο, (animation), ( πηγή unicef),  ηλεκτρονικά βιβλία και 
βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως: 
story board That για δημιουργία εκονοϊστορίών, προγράμματα ζωγραφικής Tux 
Paint για πιο απλές εκτελέσεις και το smoothdraw4 για πιο σύνθετες ζωγραφικές 
συνθέσεις. 

 

  



                                                            

 

 

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 

 

Βασικός σκοπός του 
προγράμματος ήταν η 
εκπαίδευση των 
παιδιών  Δημοτικού 
σχετικά με την υγιεινή 
και ισορροπημένη 
διατροφή μέσα από μια 
σειρά εργαστηρίων 
βιωματικής και 
ανακαλυπτικής 
μάθησης. Συγκεκριμένα, 
το παρόν πρόγραμμα 
αποσκοπεί στη 
διερεύνηση των 
διατροφικών προϊόντων 
που καταναλώνουμε 
(εποχιακά φρούτα και 
λαχανικά, 
τυποποιημένα και 
οικολογικά προϊόντα 
κλπ.), της διατροφικής 
τους αξίας, τον 
αντίκτυπο που έχει η 
κατανάλωση 
συγκεκριμένων 
προϊόντων στο 
περιβάλλον, καθώς και 
συμβουλές για να 
βελτιώσουν οι 
μαθητές/τριες τις 
καθημερινές 
διατροφικές τους 
συνήθειες. Η 

Όλες οι 
δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν 
έκαναν τα παιδιά να 
αποκτήσουν μια πιο 
κριτική ματιά στο θέμα 
περιβάλλον. Έμαθαν 
να κατακρίνουν 
συμπεριφορές που 
βλάπτουν το 
περιβάλλον γύρω τους 
και αναγνώρισαν 
αυτές που το βοηθούν 
και το προστατεύουν. 

Η αξιολόγηση του 
προγράμματος έγινε  
από τους ίδιους τους 
εμπλεκόμενους , 
μαθητές και 
εκπαιδευτικούς , 
παρατηρώντας τη 
στάση  του καθενός στα 
θέματα  της 
διαφορετικότητας. 

Ενθαρρύνθηκε η 
ενεργητική συμμετοχή 
όλων των μαθητών και 
η συνεργασία, καθώς 
και η δημιουργικότητα 
και η προφορική, 
γραπτή και 
καλλιτεχνική έκφραση 
των μαθητών. 
Πρόκειται για ένα 
πρόγραμμα που έχει 
εκπονηθεί από  τους 
εκπαιδευτικούς των 
τάξεων, 
προσπαθώντας να 
αποσβέσει τα 
μειονεκτήματα του 
σχολείου μας για 
Κοινωνική Συναίσθηση 
και Ευθύνη με στόχο 
την δημιουργία 
παιδείας. 

Ο επιδιωκόμενος σκοπός 
του προγράμματος ήταν η 
διάπλαση των μαθητών σε 
μελλοντικούς υπεύθυνους 
πολίτες με   αυτάρκεια, 
ώστε να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις της 
σύγχρονης κοινωνίας.  

Πρόκειται για ένα θέμα 
παγκόσμιας εμβέλειας. 
Συμβάλλει στον 
εμπλουτισμό του ενεργού 
πολίτη και επιτυγχάνει 
στόχους που εντάσσονται 
στο γνωστικό αντικείμενο 
που αφορά στο Δημιουργώ 
και Καινοτομώ- 
Δημιουργική Σκέψη και 
Πρωτοβουλία.  

Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα αξιοποιεί 
σύγχρονες τεχνικές 
βιωματικής μάθησης και 
είναι σχεδιασμένο με 
κατάλληλο τρόπο για την 
ηλικία των παιδιών του 
Δημοτικού Σχολείου. 



                                                            

 

αξιολόγηση θα είναι 
διαχρονική και τα 
αποτελέσματα σήμερα   
είναι θετικά ( 
ενδεικτικά) από τα 
φύλλα αξιολόγησης και 
τις συζητήσεις μεταξύ 
των μαθητών. 

1. Οφέλη 
συνολικά από την 
υλοποίηση του Σχεδίου 
Δράσης 

(σε συνάφεια με την 
αρχική ανάλυση 
αναγκών) 

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

ως προς το σχολικό 
κλίμα γενικά 

Στόχος ήταν να εισάγουμε στους μαθητές τη σημασία της σωστής 
διαχείρισης και να τους ευαισθητοποιήσουμε έτσι ώστε να τους 
διαμορφώσουμε σε ενεργούς Πολίτες του αύριο, οι οποίοι θα αναλάβουν 
δράση. Το πρόγραμμα υποστηρίζει το σχολείο να ανταπεξέλθει στις 
σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες, καθώς η μάθηση στα σχολεία και η 
απόκτηση παιδείας, αποτελεί σύγχρονη  ανάγκη και πρόκληση για τη 
χώρα μας. 

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

Το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την μετέπειτα 
ένταξη των μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων στο πνεύμα του σχολείου 
ως οργανισμός μάθησης. Είναι συμβατό με τις αρχές της σύγχρονης 
παιδαγωγικής καθώς αξιοποιεί μια σειρά δραστηριοτήτων που αξιοποιεί 
μεταξύ άλλων το θέατρο, το παιχνίδι τι εικαστικές τέχνες. Οι 
προτεινόμενες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
υποστηρίζουν διαφορετικά στυλ μάθησης. Το ομαδικό παιχνίδι, οι 
ερωτήσεις και απαντήσεις, το παίξιμο ρόλων, τα μαθηματικά παιγνίδια 
καθώς και η αφήγηση δίνουν την ευκαιρία σε όλους ανάλογα με την 
προσωπικότητά τους και την ιδιοσυγκρασία τους, να κάνουν κτήμα τους 
την προσφερόμενη γνώση. Προάγει τις αρχές του σεβασμού, της 
δημοκρατικής συνύπαρξης, της μη βίαιης επίλυσης συγκρούσεων και της 
αλληλεγγύης τόσο στο κοινωνικό πλαίσιο μάθησης όσο και στην ευρύτερη 
του σχολείου κοινότητα. Έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια τα 
αποτελέσματα πολλών σχετικών ερευνών οι οποίες καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα που 
ανέχονται ή ενθαρρύνουν την άσκηση βίας και πολύ περισσότερο εκείνα 
που μαθαίνουν να ασκούν βία, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 
ασκήσουν βία σε ανθρώπους στην ενήλικη ζωή τους. Αντίθετα η 
διαπαιδαγώγηση με σεβασμό στον άνθρωπο προάγει το σεβασμό στην 
αξία της ζωής και τη συνύπαρξη με ένα διαφορετικό άνθρωπο. 

ως προς την τοπική 
κοινότητα  

Σε μια χώρα που καλείται κατά καιρούς να αντιμετωπίσει έκτακτες 
ανάγκες και το τελευταίο διάστημα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ακραία 
καιρικά φαινόμενα, οι διάφοροι εθελοντικοί θεσμοί θεωρούν πως η 
προετοιμασία και η ενημέρωση κρίνεται απαραίτητη. 

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

Δυσκολίες και 
εμπόδια, σύντομη 

περιγραφή 
(ξεπεράστηκαν / ήταν 

ανυπέρβλητα) 

Οι δραστηριότητες μπορεί να εμπλουτιστούν περισσότερο, κάποιες δεν 
υλοποιήθηκαν πλήρως λόγω του covid-19, αφού οι ομαδικές δράσεις 
είναι δυσχερείς. 
Λόγω των περιορισμών του covid-19, οι παραπάνω δράσεις 
τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες. Οι ομαδικές 
εργασίες έγιναν ατομικά από τους μαθητές και κατά την διάρκει των 
δράσεων παρουσιάστηκαν εκπαιδευτικά video με στόχο την πρόκληση 
διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων με τους μαθητές. 



                                                            

 

 
Προτάσεις  

Στη μορφή λίστας (150 λέξεις) 
● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 

 


