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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΟΥ 

 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Σχολική μονάδα 
Δημοτικό Σχολείο Ρίου 

Αριθμός τμημάτων 
13 

Αριθμός 
μαθητών/μαθητριών 
σχολικής μονάδας 

270 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
σχολικής μονάδας 

27 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
που συμμετέχουν στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων 

18 

 

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 προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης  
 

Το όραμά μας 

Βασικός σκοπός του Σχολείου μας είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, 
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των γνωστικών, μεταγνωστικών, 
ψυχοσωματικών,  κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων που 
πρέπει οι μαθητές μας να αποκτήσουν μέσα στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης, ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες 
και να είναι σε θέση να λειτουργήσουν μελλοντικά ως «ανεξάρτητα 
σκεπτόμενοι και ενεργοί πολίτες» του 21ου αιώνα. 

Το Σχέδιο Δράσης της Σχολικής μας Μονάδας αποτελεί την αποτύπωση 
των προτεραιοτήτων, των δράσεων και των πρωτοβουλιών που 
συναινετικά επιδιώκουν την επίτευξη του σκοπού και ορίζουν τον 
προσανατολισμό του Σχεδίου. 

Ο προσδιορισμός της προϋπάρχουσας εμπειρίας, εκπαιδευτικών και 
μαθητών, ο εντοπισμός των ενδιαφερόντων και η αποσαφήνιση των 
αναγκών ορίζουν την αποστολή της σχολικής μας μονάδας και 
συνθέτουν το όραμά της. 

 

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

Στόχοι μας είναι: 

·        Η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα για την 
καλύτερη προετοιμασία των μαθητών μας ως μελλοντικούς πολίτες. 

·        Η αναζήτηση της αειφορίας μέσα από την ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών μας σε δράσεις που προάγουν τις προσωπικές και 
κοινωνικές δεξιότητες και θεωρούνται απαραίτητες για την εύρυθμη 
λειτουργία της ζωής του ατόμου. 

·        Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, της 
έκφρασης, της επικοινωνίας, της διαπραγμάτευσης αλλά και των 
ψηφιακών ικανοτήτων που αποτελούν δεξιότητες ζωής και 
ενισχύουν τις ικανότητες χειρισμού καταστάσεων, πραγμάτων, 
σχέσεων, απαιτήσεων και αντιξοοτήτων της καθημερινής ζωής. 

·        Η ενίσχυση των δεξιοτήτων προγραμματισμού, 
παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας, καλλιέργειας 
πρωτοβουλιών και οργανωτικών ικανοτήτων συντελούν ώστε να 
αναδείξουν οι μαθητές μας όχι μόνο την προϋπάρχουσα γνώση αλλά 
και να συνειδητοποιήσουν τι μπορούν να κάνουν με τη γνώση αυτή. 

·        Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και της 
ικανότητας συμμετοχής στην επίλυση προβλήματος ώστε να γίνουν 
ικανοί να επιχειρηματολογούν αποτελεσματικά, να χρησιμοποιούν 



 

 

τη συστημική σκέψη, να αναλύουν και να αξιολογούν εναλλακτικές 
απόψεις και να συνθέτουν, ερμηνεύουν και συσχετίζουν 
πληροφορίες και επιχειρήματα. 

·        Η ανάπτυξη του ρόλου του εκπαιδευτικού ως ικανού συμβούλου 
μέσα από μία διαδραστική μεθοδολογία διδασκαλίας και μάθησης 

·        Η ενίσχυση της διαδικασίας της μάθησης ως προσπάθεια 
απόκτησης νέων γνώσεων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών και 
ικανοτήτων. 

·        Η εφαρμογή νέων καινοτόμων προσεγγίσεων μέσα σε ένα 
πλήρες πλαίσιο που καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς μέσω της 
πλήρους ροής εργασιών της διδασκαλίας 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

  

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

         10-10-2021 έως 30-
11-2021 

 
 
Τάξεις Α1 - Α2 : “Γερά δόντια, χαρούμενα παιδιά” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Διατροφή, Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί:  
Α1: Βαλασίδου Κοραλία (ΠΕ70) και Μπάκας Φίλιππος (ΠΕ91.01) 
Α2: Γεωργίου Νατάσα (ΠΕ70) και Σίνου Ειρήνη (ΠΕ06) 
Δεξιότητες: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: Συνεργασία, 
Επικοινωνία, Δημιουργικότητα, Κριτική Σκέψη 
 
Τάξεις Β1 -Β2: “ΔευτεροΡιοτάκια μια ομάδα” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα:  Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - 
Πρόληψη 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί: 
Β1: Τσιπιανίτη Ευσταθία (ΠΕ70) και Πάνου Αικατερίνη (ΠΕ07) 
β2: Μιχαλοπούλου Αθηνά (ΠΕ70) και Πάνου Αικατερίνη (ΠΕ07) 
Δεξιότητες: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: Συνεργασία, 
Επικοινωνία, Δημιουργικότητα, Κριτική Σκέψη 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων του Νου: ρουτίνες σκέψης, πλάγια σκέψη, 
παραγωγική επεξεργασία των δεδομένων του εργαστηρίου 
 
 
 
Τάξεις Γ1 και Γ2: “Γνωρίζω το σώμα μου και το αγαπώ”  
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Γνωρίζω το σώμα μου - Σεξουαλική 



 

 

Διαπαιδαγώγηση 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί: 
Γ1: Τριαδά Νικολίτσα (ΠΕ70) και Αντωνοπούλου Ευτυχία (ΠΕ08) 
Γ2: Αγγέλου Αικατερίνη (ΠΕ70) και Αντωνοπούλου Ευτυχία (ΠΕ08) 
Δεξιότητες: Ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου αιώνα: Συνεργασία, 
Επικοινωνία,Δημιουργικότητα, Κριτική Σκέψη  
Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας 
 
 
Τάξεις Δ1 και Δ2: “ Ας κυκλοφορήσουμε με ασφάλεια!” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Διατροφή, Αυτομέριμνα, Οδική 
Ασφάλεια. 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί:  
Δ1: Σακκάτου Ασπασία (ΠΕ70) και Στρατούλια Ελευθερία (ΠΕ86) 
Δ2: Μπαλαούρη Πηγή (ΠΕ70) και Στρατούλια Ελευθερία (ΠΕ86) 
Δεξιότητες: Δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα: Κριτική Σκέψη, 
Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα,  
Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής: Ενσυναίσθηση, ευαισθησία και 
υπευθυνότητα,  
Δεξιότητες του Νου - Στρατηγική σκέψη: Οργανωσιακή σκέψη 
 
Τάξεις Ε1, Ε2 και Ε3:  “Αναζητώντας τα συναισθήματα στη χώρα της Ε΄  
τάξης” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - 
Πρόληψη 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί: 
Ε1: Αντωνοπούλου Ευτυχία (ΠΕ08) 
Ε2: Γεωργίου Αρχοντούλα (ΠΕ70) 
Ε3: Μπαλασοπούλου Κωνσταντίνα (ΠΕ70) 
Δεξιότητες: Δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα: Επικοινωνία, 
συνεργασία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη 
Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής: Ενσυναίσθηση και ευαισθησία 
Δεξιότητες του νου -  Στρατηγική σκέψη : Οργανωσιακή σκέψη, Πλάγιες 
σκέψεις, δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη 
Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας 
Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός 
Τάξεις ΣΤ1 και ΣΤ2:  “Ας γνωρίσουμε τα Φύλα” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Γνωρίζω το σώμα του - Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί: 
ΣΤ1: Παπαϊωάννου Ελευθερία (ΠΕ70) 
ΣΤ2: Φωκά Σοφία (ΠΕ70) 
 
Δεξιότητες: Δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα: Επικοινωνία, 
συνεργασία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη 
Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής: Ενσυναίσθηση, αλληλοσεβασμός, 
αποδοχή και ευαισθησία 
Δεξιότητες του νου -  Στρατηγική σκέψη : Οργανωσιακή σκέψη, 
Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας 
Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός 
 
 



 

 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

Δεκέμβριος έως                    
7 Φεβρουαρίου 2021 

Τάξεις Α1 - Α2 : “Περπατώ στο δάσος” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική φυσική 
κληρονομιά 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί:  
Α1: Βαλασίδου Κοραλία (ΠΕ70) και Μπάκας Φίλιππος (ΠΕ91.01) 
Α2: Γεωργίου Νατάσα (ΠΕ70) και Σίνου Ειρήνη (ΠΕ06) 
 
Τάξεις Β1-Β2: “Ταρακουνήματα” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Φυσικές καταστροφές 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί:  
Β1: Τσιπιανίτη Ευσταθία (ΠΕ70) και Πάνου Αικατερίνη (ΠΕ07) 
Β2: Μιχαλοπούλου Αθηνά (ΠΕ70) και Πάνου Αικατερίνη (ΠΕ07) 
 
 
Τάξεις Γ1-Γ2 : “Το κάστρο του Ρίου και η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική 
κληρονομιά 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί: 
Γ1: Τριαδά Νικολίτσα (ΠΕ70) και Τσιούσης Αθανάσιος (ΠΕ08) 
Γ2: Αγγέλου Αικατερίνη (ΠΕ70) και Τσιούσης Αθανάσιος (ΠΕ08) 
 
Τάξεις Δ1-Δ2 : “Νερό, πηγή ζωής” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα:  Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική 
φυσική κληρονομιά 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί:  
Δ1: Σακκάτου Ασπασία (ΠΕ70) και Στρατούλια Ελευθερία (ΠΕ86) 
Δ2: Μπαλαούρη Πηγή (ΠΕ70) και Στρατούλια Ελευθερία (ΠΕ86) 
 
Τάξεις Ε1, Ε2 και Ε3:  “Η Ελλάδα είναι το σπίτι μου” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Φυσικές καταστροφές-Πολιτική 
προστασία 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί: 
Ε1: Τσιούσης Αθανάσιος (ΠΕ08) 
Ε2: Σταμάτη Πολυξένη (ΠΕ70) 
Ε3: Μπαλασοπούλου Κωνσταντίνα (ΠΕ70) 
 
Τάξεις ΣΤ1 και ΣΤ2:  “Ανακαλύπτοντας την πολιτιστική ταυτότητα του 
τόπου μου” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική 
κληρονομιά 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί: 
ΣΤ1: Παπαϊωάννου Ελευθερία (ΠΕ70) 
ΣΤ2: Φωκά Σοφία (ΠΕ70) 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Τάξεις Α1 - Α2 : “Τα Δικαιώματα των παιδιών” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί:  
Α1: Βαλασίδου Κοραλία (ΠΕ70) και Μπάκας Φίλιππος (ΠΕ91.01) 
Α2: Γεωργίου Νατάσα (ΠΕ70) και Σίνου Ειρήνη (ΠΕ06) 
 
Τάξεις Β1-Β2: “Φροντίζω και ενεργώ για το σχολείο μου” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Εθελοντισμός  



 

 

Συναίσθηση και Ευθύνη     
10-02-2022 έως              

τέλη Μαρτίου 2022 

Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί:  
Β1: Τσιπιανίτη Ευσταθία (ΠΕ70) και Πάνου Αικατερίνη (ΠΕ07) 
Β2: Μιχαλοπούλου Αθηνά (ΠΕ70) και Πάνου Αικατερίνη (ΠΕ07) 
 
Τάξεις Γ1-Γ2 : “Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, 
Διαφορετικότητα 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί: 
Γ1: Τριαδά Νικολίτσα (ΠΕ70) και Τσιούσης Αθανάσιος (ΠΕ08) 
Γ2: Αγγέλου Αικατερίνη (ΠΕ70) και Τσιούσης Αθανάσιος (ΠΕ08) 
 
Τάξεις Δ1-Δ2 : “Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα:Ανθρώπινα δικαιώματα 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί:  
Δ1: Σακκάτου Ασπασία (ΠΕ70) και Στρατούλια Ελευθερία (ΠΕ86) 
Δ2: Μπαλαούρη Πηγή (ΠΕ70) και Στρατούλια Ελευθερία (ΠΕ86) 
 
Τάξεις Ε1, Ε2 και Ε3:  “Όλοι μαζί μπορούμε” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Εθελοντισμός και διαμεσολάβηση 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί: 
Ε1: Τσιούσης Αθανάσιος (ΠΕ08) 
Ε2: Σταμάτη Πολυξένη (ΠΕ70) 
Ε3: Μπαλασοπούλου Κωνσταντίνα (ΠΕ70) 
 
Τάξεις ΣΤ1 και ΣΤ2:  “Πόσο διαφορετικοί, όμως είμαστε ίσοι” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη  
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί: 
ΣΤ1: Παπαϊωάννου Ελευθερία (ΠΕ70) 
ΣΤ2: Φωκά Σοφία (ΠΕ70) 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία      

Απρίλιος 2022 έως  Μάιος 
2022 

Τάξεις Α1 - Α2 : “Οι μικροί εξερευνητές” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: STEM - Εκπαιδευτική ρομποτική 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί:  
Α1: Βαλασίδου Κοραλία (ΠΕ70) και Μπάκας Φίλιππος (ΠΕ91.01) 
Α2: Γεωργίου Νατάσα (ΠΕ70) και Σίνου Ειρήνη (ΠΕ06) 
 
Τάξεις Β1-Β2: “Παλιά επαγγέλματα στο χωριό μας … ζωντανέψτε” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Γνωριμία με τα επαγγέλματα  
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί:  
Β1: Τσιπιανίτη Ευσταθία (ΠΕ70) και Πάνου Αικατερίνη (ΠΕ07) 
Β2: Μιχαλοπούλου Αθηνά (ΠΕ70) και Πάνου Αικατερίνη (ΠΕ07) 
  
Τάξεις Γ1-Γ2 : “Επαγγέλματα που χάθηκαν και γνωριμία με 
επαγγέλματα του μέλλοντος” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή 
Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί: 
Γ1: Τριαδά Νικολίτσα (ΠΕ70) και Τσιούσης Αθανάσιος (ΠΕ08) 
Γ2: Αγγέλου Αικατερίνη (ΠΕ70) και Τσιούσης Αθανάσιος (ΠΕ08) 
 
Τάξεις Δ1-Δ2 : “Παίζω και μαθαίνω- Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας με 
τη βοήθεια εκπαιδευτικού λογισμικού” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα:STEM - Εκπαιδευτική ρομποτική 



 

 

Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί:  
Δ1: Σακκάτου Ασπασία (ΠΕ70) και Στρατούλια Ελευθερία (ΠΕ86) 
Δ2: Μπαλαούρη Πηγή (ΠΕ70) και Στρατούλια Ελευθερία (ΠΕ86) 
 

Τάξεις Ε1, Ε2 και Ε3:  “Ταξίδι στο διάστημα” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: STEM/ Εκπαιδευτική ρομποτική 
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί: 
Ε1: Τσιούσης Αθανάσιος (ΠΕ08) 
Ε2: Σταμάτη Πολυξένη (ΠΕ70) 
Ε3: Μπαλασοπούλου Κωνσταντίνα (ΠΕ70) 
 
Τάξεις ΣΤ1 και ΣΤ2:  “Σκιαγραφώντας το μελλοντικό μου επάγγελμα” 
Επιμέρους Θεματική Ενότητα: Επιχειρηματικότητα   
Τα εργαστήρια υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί: 
ΣΤ1: Παπαϊωάννου Ελευθερία (ΠΕ70) 
ΣΤ2: Φωκά Σοφία (ΠΕ70) 
 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

● Ενίσχυση του προφίλ του σχολείου στην σχολική και τοπική 
κοινότητα 

● Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών μέσα 
από διαθεματικές εκπαιδευτικές δράσεις και προσεγγίσεις 

● Ενίσχυση της αίσθησης του “ανήκειν” στο σχολικό 
περιβάλλον από τους μαθητές 

● Ενίσχυση της εξωστρέφειας του σχολείου 

● Ανάπτυξη και ενεργοποίηση σημαντικών δεξιοτήτων των 
μαθητών για την εξέλιξή τους ως ολοκληρωμένες 
προσωπικότητες 

● Βελτίωση των μαθητικών σχέσεων και των σχέσεων 
μαθητών - εκπαιδευτικών 

● Βελτίωση των σχέσεων σχολείου - οικογένειας 

 

Ειδικότερα οφέλη 

●  Οι μαθητές: 
● Θα καλλιεργήσουν τις αξίες της επικοινωνίας, της 

συνεργασίας και της υπευθυνότητας. 
● Θα γνωρίσουν την τάξη τους , τους συμμαθητές-τριές τους 

και να αναπτυχθούν υγιείς σχέσεις μεταξύ τους 
● Θα αναπτύξουν  συναισθηματικές δεξιότητες που θα τα 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των 
συναισθημάτων 

● Θα μάθουν να σκέφτονται κοινωνικά με στόχο τον 
περιορισμό φαινομένων όπως ο σχολικών εκφοβισμός 
 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

Οι μαθητές  
●  Ως μέλη  της σχολικής κοινότητας, αντιλαμβάνονται τη δική 

τους θέση σε αυτή την ομάδα καθώς και τον ενεργό ρόλο 
που έχουν στη διαμόρφωση της σωστής λειτουργίας της.  

● Γνωρίζουν το σχολείο ως φορέα κοινωνικοποίησης 
● Ενισχύεται η ομαδικότητα και ο διάλογος.  
● Διατηρούν την ατομικότητά τους και μαθαίνουν πως 



 

 

μπορούν να εξελιχθούν μέσα από τη συνεργασία και τον 
αμοιβαίο σεβασμό. 

● Αντιλαμβάνονται ότι η αποτελεσματική λειτουργία μιας 
ομαδικής εργασίας έχει ως κοινό παρονομαστή 
χαρακτηριστικά όπως η συνέπεια, η συνεργασία, ο  
σεβασμός, η από κοινού ανάληψη υποχρεώσεων. Όντας 
μέλη σε μία ευρύτερη ομάδα, αυτή της σχολικής 
κοινότητας, αντιλαμβάνονται τη δική τους θέση σε αυτή 
την ομάδα καθώς και τον ενεργό ρόλο που έχουν στη 
διαμόρφωση της σωστής λειτουργίας της 

● Ενημερώνονται για σημαντικά θέματα που αφορούν το 
κοινωνικό σύνολο, εκφράζονται δημιουργικά και αποκτούν 
γνώσεις που τους επιτρέπουν να  εξερευνήσουν –
σταδιακά– βαθύτερα νοήματα. 
 

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

● Το σχέδιο δράσης μέσω της ανάρτησης στην ιστοσελίδα 
του σχολείου δίνει αφορμή για ευαισθητοποίηση στα 
θέματα που αναπτύσσονται. 

● Τα μηνύματα των μαθητών που θα προκύψουν από τις 
δράσεις τους και η δημοσιοποίησή τους στη ιστοσελίδα του 
σχολείου θα ευαισθητοποιήσει το κοινό είτε είναι ενήλικες 
είτε ανήλικοι ως προς θέματα που διαπραγματεύονται και 
θα  δώσουν ευκαιρίες για προβληματισμό και συζήτηση 

● Το σχολείο θα υπηρετήσει το ρόλο του στην ανάπτυξη των 
κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.  Η γνώση των 
συναισθημάτων θα κατευθύνει τους μαθητές προς την 
ευτυχία και  μέσω της ενσυναίσθησης  θα περιοριστούν 
συναισθηματικά προβλήματα που παρατηρούνται στην 
εποχή μας  

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

● Συμμετοχή όλων των παιδιών μέσα από ομαδική εργασία η 
οποία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών σε 
επίπεδο μαθησιακό αλλά και ψυχοκοινωνικό. 

● Εποπτικό υλικό, εικόνα(βίντεο, βιβλίο), καταιγισμός ιδεών, 
παιχνίδια ρόλων 

 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

Συνεργασία με 
● Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου,  
● Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων,  
● το Σύλλογο Γονέων,  
● όμορες σχολικές κοινότητες 
● Υπεύθυνο κοινωνικής υπηρεσίας 

Τελικά 
προϊόντα(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

● Ατομικά πορτρέτα,  
● πορτρέτα τάξης, 
●  εικονογραφημένη ιστορία, 
● δημιουργία τραγουδιού,  
● κατασκευές 
● Τηλεοπτικό ενημερωτικό μήνυμα, 



 

 

●  πινακίδες,  
● εικαστική έκφραση. 

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

● Ι.Ε.Π πλατφόρμα «Αίσωπος». 
● Ιστοσελίδα Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και 

Δικτύων,  
●  Γενική Διεύθυνση οδικής ασφάλειας, 
●  Ινστιτούτο οδικής ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς. 
● Βιβλία λογοτεχνικα,  
● Ανθολόγια, 
● Βίντεο,  
● Φύλλα εργασίας 
● Πίνακες ζωγραφικής 

 



 

 

 

 

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) 
● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


