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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

  

 

  

  

 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

της Σχολικής Μονάδας 
 

 

 

  

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+:   

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

ΟΠΣ Επιμόρφωσης - Ι.Ε.Π.: Όλες οι δράσεις (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


                                                            

 

3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-  
 

2/θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΑΙΝΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 

Σχολική μονάδα 2/Θ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΑΙΝΑΣ 

Αριθμός τμημάτων  2 

Αριθμός 

μαθητών/μαθητριών 

σχολικής μονάδας 

18 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

σχολικής μονάδας 
2 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

που συμμετέχουν στα 

Εργαστήρια δεξιοτήτων 

2 

 

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 
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Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 

(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 
 

Το όραμά μας 

Όραμά μας είναι η οργάνωση της σχολικής μας μονάδας σε έναν δυναμικό 
οργανισμό που δάσκαλοι και μαθητές-τριες να εργάζονται με χαρά και 
δημιουργικότητα, μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας, ομαδικότητας και 
δημοκρατικότητας. 
Οι μαθητές-τριες να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις ατομικές τους 
δυνατότητες, ώστε να μάθουν πώς να μαθαίνουν, πώς να εφαρμόζουν τη 
γνώση που κατακτήθηκε, πώς να συνεργάζονται αρμονικά και να 
συνυπάρχουν με τους άλλους ως προσωπικότητες και ως ομάδες. 
Οραματιζόμαστε ένα σχολείο που να καλλιεργεί την ασφάλεια, την 
αποδοχή και την αναγνώριση και το κάθε παιδί να διάγει μια 
δημιουργική σχολική ζωή στην οποία θα βιώνει τη χαρά της μάθησης. 

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

Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας τόσο μεταξύ των 
μαθητών όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών. 
Καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων του προγράμματος «Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων». 
Ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ζωτικής σημασίας που 
αφορούν την ατομική υγεία, το φυσικό μας περιβάλλον, τον 
αλληλοσεβασμό και τη διαφορετικότητα καθώς και την αγωγή 
σταδιοδρομίας. 
Καλλιέργεια υγιών στάσεων, αξιών και συμπεριφορών. 
Εξοικείωση των μαθητών-τριών με τις Νέες Τεχνολογίες και τα ψηφιακά 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Η σχολική μας μονάδα αποτελείται από 18 μαθητές-τριες που ανήκουν σε 
δύο τμήματα (Α’-Γ’-Δ’) & (Β’-Ε’-ΣΤ’) και υλοποιήθηκαν συνολικά 2 8  σ τ α  
ε λ λ η ν ι κ ά + 2 8  σ τ α  τ ο υ ρ κ ι κ ά  ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α  δεξιοτήτων σε 
τέσσερις θεματικούς άξονες στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με ενιαίο 
τρόπο. 

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Υγεία: Διατροφή-Αυτομέριμνα, Οδική ασφάλεια 
Δόντια καθαρά και πάντοτε γερά! 
Εργαστήριο 1ο: Χαρούμενα και λυπημένα δοντάκια 
Εργαστήριο 2ο: Οι φίλοι των δοντιών 
Εργαστήριο 3ο:  Τι τρώμε για υγιή δόντια 
Εργαστήριο 4ο: Πώς φροντίζω και προσέχω τα δοντάκια μου; 
Εργαστήριο 5ο: Ο φίλος μας ο οδοντίατρος 
Εργαστήριο 6ο:  Τι μάθαμε και τι να προσέχουμε (1) 
Εργαστήριο 7ο: Τι μάθαμε και τι να προσέχουμε (2) 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

Κλιματική αλλαγή - Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία 

To δάσος το καλό, πρέπει να το προσέχω εγώ! 
Εργαστήριο 1ο: Τι υπάρχει στο δάσος 
Εργαστήριο 2ο: Τι μας προσφέρει το δάσος 
Εργαστήριο 3ο:  Φωτιά στο δάσος 
Εργαστήριο 4ο: Από το δάσος στη δενδροφύτευση 
Εργαστήριο 5ο: Τι σημαίνει φωτιά στο δάσος 
Εργαστήριο 6ο: Τέσσερα δάση σε ένα 
Εργαστήριο 7ο: Το δικό μου μήνυμα 
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ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

Αλληλοσεβασμός… δυο λέξεις – ΜΙΑ ΑΞΙΑ! 

Εργαστήριο 1ο:  Ποιος/α είμαι – Ιεραρχώ τις αξίες μου 
Εργαστήριο 2ο:  «Κωδικός ΑΓΑΠΗ» 
Εργαστήριο 3ο:  Όλοι μαζί μπορούμε 
Εργαστήριο 4ο: Αν όλα τα παιδιά της Γης 
Εργαστήριο 5ο: Ο χάρτης των αξιών 
Εργαστήριο 6ο: «Γάλα με κακάο πολύ τα αγαπάω» 
Εργαστήριο 7ο: Τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα 

Επαγγέλματα για… λίγους και για πολλούς! 

Εργαστήριο 1ο:  Επαγγέλματα που γνωρίζω 
Εργαστήριο 2ο:  Επαγγέλματα που χάθηκαν  
Εργαστήριο 3ο:  Εκπαιδευτικά, νομικά και υγειονομικά επαγγέλματα 
Εργαστήριο 4ο: Καλλιτεχνικά, μεταφορικά και επαγγέλματα ασφαλείας 
Εργαστήριο 5ο: Επαγγέλματα και καταστήματα 
Εργαστήριο 6ο: Οι τεχνίτες και τα αγροτικά επαγγέλματα 
Εργαστήριο 7ο: Το επάγγελμα που μου αρέσει 
 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

Δεν ήταν απαραίτητες, καθώς δεν υπάρχουν σχετικά ζητήματα. 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

Σ.Ε.Ε. για την Αειφορία Α.Μ.Θ. 
Κέντρο Πρόληψης «Έκφραση» 
Στρατιωτικό Οδοντιατρείο Ξάνθης 
ΚΕΠΕΑ Παρανεστίου 
ΚΠΕ Βιστονίδας 

Εκδόσεις Μεταίχμιο 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης 
ΑΦΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

Ατομικός φάκελος κάθε μαθητή-τριας με 7 δραστηριότητες ανά 
εργαστήριο, συνολικά 28 στο ελληνόγλωσσο και 28 στο τουρκόγλωσσο 
πρόγραμμα, άρα 56 δραστηριότητες. Ο φάκελος παραδόθηκε στη γιορτή 
λήξης στα παιδιά και στους γονείς τους. Επιπλέον δημιουργήθηκε το 
portfolio της τάξης που βρίσκεται στο αρχείο του σχολείου και διατηρείται 
τόσο στα ελληνικά όσο και στα τουρκικά. 
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Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 

χρησιμοποιήθηκαν εκτός 
της Πλατφόρμας των 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
του ΙΕΠ. 

Μέρος του εκπαιδευτικού  υλικού  αντλήθηκε από το διαδίκτυο και 
προσαρμόστηκε μετέπειτα κατάλληλα από τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου μας στις ανάγκες των μαθητών-τριών της σχολικής μας μονάδας, 
τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στην τουρκική. 
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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 

 

Στα εργαστήρια της 
στοματικής υγιεινής  
προσπαθήσαμε να 
κεντρίσουμε το 
ενδιαφέρον των 
παιδιών και μέσα από 
τις δράσεις μας, τα 
βιώματά τους και την 
καθημερινότητά τους 
να 
προσεγγίσουμε τη 
σημασία της 
περιποίησης της 
στοματικής 
κοιλότητας. Ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο 
έπαιξε η διαδικτυακή 
μας συνάντηση με την 
στρατιωτικό 
οδοντίατρο κ. Ιωάννα 
Γούλα, τη συγγραφέα 
κ. Ράνια 
Μπουμπουρή αλλά 
και η γιορτή λήξης 
σχολικού έτους που 
είχε θέμα τη 
στοματική υγιεινή και 
ήταν αυτοσχέδιο 
θεατρικό έργο. 

Στα εργαστήρια για 
το περιβάλλον 
εστιάσαμε στην 
προστασία των 
δασών και στη 
σημασία που έχουν 
αυτά για τον 
άνθρωπο, την 
πανίδα και τη 
χλωρίδα του τόπου. 
Εντοπίσαμε τα 
προβλήματα, τις 
συνέπειες της 
καταστροφής και 
βρήκαμε τρόπους 
επίλυσης 
περιβαλλοντικών 
ζητημάτων. 
Ιδιαίτερα σημαντική 
ήταν η συνεργασία 
μας με τα Κέντρα 
Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την 
Αειφορία της 
Βιστονίδας  και του 
Παρανεστίου και τις 
παιδαγωγικές τους 
ομάδες. 

Στα εργαστήριά μας 
για τον 
αλληλοσεβασμό 
επεξεργαστήκαμε 
αρχικά τις αξίες που 
ήδη πρεσβεύουμε, 
τις διαπροσωπικές 
μας σχέσεις και 
έννοιες όπως η 
ενσυναίσθηση, η 
πολιτειότητα, η 
ομαδικότητα, η 
φιλία, ο σεβασμός 
στο διαφορετικό. 
Πετύχαμε την 
ευαισθητοποίηση 
των παιδιών και τη 
δραστηριοποίησή 
τους σε τρόπους 
βοήθειας του 
συμμαθητή μας ή 
της συμμαθήτριάς 
μας και ανάδειξης 
του οφειλόμενου και 
απαραίτητου 
σεβασμού προς τον 
συνάνθρωπό μας. 

Στα εργαστήρια μας για 
τα επαγγέλματα 
χωρίσαμε τα 
επαγγέλματα σε 
κατηγορίες, π.χ. 
εκπαιδευτικά, ιατρικά, 
καλλιτεχνικά, 
μεταφορικά, κ.τ.λ.π. και 
καταγράψαμε όσα 
γνωρίζουμε, ενώ 
γνωρίσαμε και όσα δεν 
γνωρίζαμε ως σήμερα, 
διότι χάθηκαν με την 
εξέλιξη και την πάροδο 
των ετών. Μιλήσαμε και 
αναλύσαμε τα 
πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα και 
κάναμε ένα πρώτο βήμα 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού 
«προβληματίζοντας» τα 
παιδιά με το τι θα 
μπορούσαν να βάλουν 
ως στόχο τους για το 
μέλλον. 
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2. Οφέλη συνολικά από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 
(σε συνάφεια με την αρχική ανάλυση αναγκών) 

ως προς το σχολικό 
κλίμα γενικά 

Για τη σχολική μας μονάδα, τους εκπαιδευτικούς και τους/τις 
μαθητές/τριες το όφελος ήταν σημαντικό. Η εμπλοκή εκπαιδευτικών και 
μαθητών στα εργαστήρια δεξιοτήτων λειτούργησε θετικά στη μάθηση 
των μαθητών και στην παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών. Οι 
αρμονικές σχέσεις των εμπλεκόμενων στη διδακτική διαδικασία, η 
συνεργατικότητα, η συναδελφικότητα μέσα από ένα συντονισμένο και 
οργανωμένο πρόγραμμα δράσεων είχαν θετικές επιδράσεις στη σχολική 
ζωή των εκπαιδευτικών και των μαθητών, καθώς και στην καλλιέργεια 
σημαντικών στάσεων και συμπεριφορών. 
Τα οφέλη που αποκόμισαν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί μπορούν να 
μεταλαμπαδευτούν πέρα από τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σε πολλούς 
τομείς της κοινωνικής ζωής, από την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, 
την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας μέχρι την ευαισθητοποίηση και την 
ενεργό συμμετοχή ως ενεργών πολιτών. Επιδιώχθηκε ένας τρόπος 
μάθησης που να ταιριάζει με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών- τριών, 
αλλά και να προκαλείται το ενδιαφέρον των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών, με στόχο τη δημιουργία ενός πολίτη ικανού να μαθαίνει, 
να αναθεωρεί τις γνώσεις του, να έχει πρόσβαση στην πληροφορία 
και να χρησιμοποιεί την εμπειρία δημιουργικά για τη δημιουργία νέας 
γνώσης. 

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

Η σχολική κοινότητα αποκόμισε σημαντικό όφελος, καθώς 
εμπλουτίστηκε από γνώσεις, εμπειρίες και δράσεις που κοινοποιήθηκαν 
μέσω της σχολικής ιστοσελίδας. 
Η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η επικοινωνία, 
που αποτελούν βασικούς πυλώνες του προγράμματος, αποτέλεσαν 
τους κυριότερους άξονες αναφοράς μεταξύ των μελών της σχολικής 
κοινότητας οδηγώντας σε ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά αποτελέσματα-
προϊόντα συλλογικής προσπάθειας. 

ως προς την τοπική 
κοινότητα  

Η διάχυση των αποτελεσμάτων λειτούργησε ως συνολική 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για ζητήματα που αφορούν τα 
σύγχρονα προβλήματα της τοπικής κοινότητας, ελπίζοντας ότι η 
ενημέρωση θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην ανάληψη ατομικής 
ευθύνης αλλά και πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των θεμάτων που 
η σχολική μας μονάδα επεξεργάστηκε. 
 

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

Δυσκολίες και 
εμπόδια, σύντομη 

περιγραφή 
(ξεπεράστηκαν / ήταν 

ανυπέρβλητα) 

 
Η κυριότερη δυσκολία ήταν η προσαρμογή μας στα πρωτόκολλα 
εναντίον της διάδοσης του κορωνοϊού, κάτι που μας οδήγησε να 
πραγματοποιήσουμε το συντριπτικό ποσοστό των υποστηρικτικών-
περιφερειακών μας δράσεων διαδικτυακά. Επιπλέον λόγω του 
προγράμματος του μειονοτικού σχολείου, δεν υπήρξε ξεκάθαρο πλαίσιο 
υλοποίησης των εργαστηρίων δεξιοτήτων. 

Προτάσεις  

Στη μορφή λίστας (150 λέξεις) 
● Εμπλουτισμός της πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. με εξειδικευμένες οδηγίες για τα μειονοτικά 

σχολεία και το πλαίσιο υλοποίησης των εργαστηρίων δεξιοτήτων τόσο στο ελληνόγλωσσο 
όσο και στο τουρκόγλωσσο πρόγραμμα. 
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