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ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 
ΧΕΔΙΟ  ΔΡΑΗ  ΧΟΛΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ-  

 

6ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας 
«Ίων Δραγούμης» 

 
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ  2021 – 2022  

χολικι μονάδα 6ο 12κζςιο Ολοιμερο Δθμοτικό χολείο Φλϊρινασ «Κων Δραγοφμθσ» 

Αρικμόσ τμθμάτων 11  Σμιματα 

Αρικμόσ μακθτϊν/μακθτριϊν 
ςχολικισ μονάδασ 

223  Μακθτζσ/τριεσ 

Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν 
ςχολικισ μονάδασ 

26  Εκπαιδευτικοί 

Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν που 
ςυμμετζχουν ςτα Εργαςτιρια 
δεξιοτιτων 

12 Εκπαιδευτικοί: Όλγα αββάκθ, Μαρία φζτκου, Αυγι Βαςιλειάδου, 
Βαςιλικι Βογδανίδου, Αυγι Γεωργιάδου, Χρυςάνκθ Ριηίδου, Γεωργία 
Πουγαρίδου, Χαριτίνθ Ζαννίκου, Ελζνθ Γαφρου, Χρυςοφλα Ακαναςίου, 
Κλιμθσ ολωμονίδθσ, Όλγα Μοφςιου Μυλωνά 

Διευκφντρια  Ευγενία Γάκθ 
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Ζω καλφτερα – Ευ Ζθν Φροντίηω το Περιβάλλον Ενδιαφζρομαι και Ενεργώ -
Κοινωνική Συναίσθηση και 

Ευθφνη 

Δθμιουργώ και 
Καινοτομώ – 

Δημιουργική Σκέψη και 
Πρωτοβουλία 

    

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφι - 
Αυτομζριμνα, Οδικι 

Αςφάλεια 

1. Οικολογία - Παγκόςμια 
και τοπικι Φυςικι 

κλθρονομιά 

1. Ανκρϊπινα δικαιϊματα 1. STEM/ Εκπαιδευτικι 
Ρομποτικι 

2. Ψυχικι και 
υναιςκθματικι Υγεία - 

Πρόλθψθ 

2. Κλιματικι αλλαγι - 
Φυςικζσ Καταςτροφζσ, 

Πολιτικι προςταςία 

2. Εκελοντιςμόσ 
διαμεςολάβθςθ 

2. Επιχειρθματικότθτα- 
Αγωγι ταδιοδρομίασ- 

Γνωριμία με 
επαγγζλματα 

3. Γνωρίηω το ςϊμα μου - 
εξουαλικι 

Διαπαιδαγϊγθςθ 

3. Παγκόςμια και τοπικι 
Πολιτιςτικι κλθρονομιά 

3. υμπερίλθψθ: 
Αλλθλοςεβαςμόσ, 
διαφορετικότθτα 
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Βαςικόσ προςανατολιςμόσ του ετήςιου χεδίου Δράςησ 

Η ιςτορία και το 
όραμα του 
χολείου μασ 

Σο 6ο Ολοιμερο Δθμοτικό χολείο Φλϊρινασ «Κων Δραγοφμθσ» είναι θ κατάλθξθ του παλιοφ 
ιςτορικοφ 4ου Δθμοτικοφ χολείου μετά από διάφορα ςτάδια. Σο κυρίωσ διδακτιριο κτίςτθκε 
το 1931 και περιλαμβάνει 12 αίκουςεσ διδαςκαλίασ, μία αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων, μία 
αίκουςα εργαςτθρίου πλθροφορικισ και δφο γραφεία. Η νζα πτζρυγα περιλαμβάνει 4 
αίκουςεσ διδαςκαλίασ, 1 γραφείο εκπαιδευτικϊν και κλειςτό γυμναςτιριο. Η αυλι του είναι 
πλιρωσ οργανωμζνθ (μπαςκζτεσ, ςκάμμα, γιπεδο χάντμπολ, γιπεδο βόλεϊ). Διακζτει μεγάλο 
ςχολικό κιπο με πράςινο, λουλοφδια, κιόςκι και δίκτυο φδρευςθσ και άρδευςθσ.  

το χολείο λειτοφργθςε  για 30 περίπου χρόνια ςχολικόσ Μακθτικόσ υνεταιριςμόσ με 
πλουςιότατθ και ποικίλθ δράςθ, για τθν οποία ζχει επανειλθμμζνα βραβευτεί με επαίνουσ και 
βραβεία από ΠΑΕΓΕ, Αγροτικι Σράπεηα, Τπουργείο, κ.λπ., κυρίωσ, για τθν ζκδοςθ τθσ 
Μακθτικισ Εφθμερίδασ «ΦΣΕΡΟΤΓΙΜΑΣΑ». Σο ςχολικό ζτοσ 2020-2021 εκδόκθκε το 
Πολφγλωςςο Διαδικτυακό Μακθτικό Περιοδικό του τ2’ τμιματοσ «School-Eco-
Μυρμθγκότρυπα» και θ Μακθτικι Εφθμερίδα «Σα Ζουηουνάκια» του Β1’ τμιματοσ. 

Σο χολείο μασ υλοποιεί κάκε χρόνο πλικοσ προγραμμάτων περιβαλλοντικισ αγωγισ, 
ευζλικτθσ ηϊνθσ, αγωγισ υγείασ, ςχολικϊν εορτϊν, δράςεων εκπαιδευτικϊν, κ.λπ. 
Ανταποκρίνεται ςε πολλζσ πρωτοβουλίεσ Τπουργείων και Φορζων και ζχει επιδείξει ιδιαίτερθ 
ευαιςκθςία ςε προςκλιςεισ τοπικϊν φορζων ςε κοινωνικοφσ τομείσ.  

Όραμα τθσ Διεφκυνςθσ και των Διδαςκόντων του χολείου μασ είναι θ ολόπλευρθ κι αρμονικι 
πνευματικι, γνωςτικι, ςωματικι και ψυχικι ανάπτυξθ όλων των μακθτϊν/μακθτριϊν, χωρίσ 
διακρίςεισ και αποκλειςμοφσ, θ δθμιουργία, δθλαδι, ολοκλθρωμζνων προςωπικοτιτων. 
Αντιλαμβανόμαςτε το χολείο ωσ ζναν χϊρο κριτικισ ςκζψθσ, μάκθςθσ, κοινωνικοποίθςθσ 
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και δθμιουργίασ, όπου τα παιδιά διδάςκονται, μακαίνουν, παίηουν, δθμιουργοφν φιλίεσ, 
διαμορφϊνουν χαρακτιρα, αποκτοφν ποικίλεσ δεξιότθτεσ, γνϊςεισ, ςτάςεισ και αξίεσ 
ηωισ. Επίςθσ, όραμα όλων μασ είναι θ δθμιουργία μιασ ςχολικισ ηωισ με ζμφαςθ ςτουσ 
ποικίλουσ εγγραμματιςμοφσ, ςτισ διαχρονικζσ αξίεσ του ανκρωπιςμοφ,  ςτον πολιτιςμό, ςτθν 
περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ με ςτόχο τθν αειφόρο ανάπτυξθ, ςτθν καινοτομία και ςτθν 
αρμονικι κοινωνικι ηωι και ανάπτυξθ όλων με ςυνζργειεσ και ςυλλειτουργίεσ προσ όφελοσ 
των μακθτϊν/τριϊν μασ.  

τόχοι τθσ ςχολικισ 
μονάδασ ςε ςχζςθ 
με τισ τοπικζσ και 
ενδοςχολικζσ 
ανάγκεσ 

τόχοι μασ με τθν υλοποίθςθ των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων είναι: 

 Η οργάνωςθ μιασ ενδιαφζρουςασ ςχολικισ ηωισ με ςυμπερίλθψθ, ςυνεργαςία και 
αλλθλεγγφθ και θ αγαςτι επικοινωνία ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

 Σο κετικό παιδαγωγικό κλίμα μζςα και ζξω από τθν τάξθ, που κα διευκολφνει τθ 
βελτίωςθ ςτισ ςχολικζσ επιδόςεισ και κα δθμιουργιςει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ 
κίνθτρα για μόρφωςθ και κα καλλιεργιςει δθμοκρατικζσ αξίεσ, τισ διαχρονικζσ αξίεσ του 
ανκρωπιςμοφ, και ςτάςεισ ηωισ που χαρακτθρίηονται από τθν ανοχι τθσ 
διαφορετικότθτασ, τθν εκτίμθςθ των πολιτιςμϊν και τθν κριτικι ςκζψθ. 

 Η δθμιουργία μιασ ςχολικισ ηωισ με ζμφαςθ ςτουσ ποικίλουσ εγγραμματιςμοφσ 
(αλφαβθτικό, ψθφιακό, επιςτθμονικό, τεχνολογικό, κ.λπ.), ςτθν περιβαλλοντικι 
ευαιςκθτοποίθςθ με ςτόχο τθν αειφόρο ανάπτυξθ, ςτθν καινοτομία και ςτθν αρμονικι 
κοινωνικι ηωι και ανάπτυξθ όλων των μακθτϊν/τριϊν μασ.  

υγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων κα καλλιεργθκοφν οι ακόλουκεσ 
δεξιότθτεσ: 

 Α1. Δεξιότθτεσ μάκθςθσ 21ου αιϊνα (4cs): θ Κριτικι ςκζψθ, θ Επικοινωνία, θ υνεργαςία, 
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θ Δθμιουργικότθτα. 
 Α2. Δεξιότθτεσ Ψθφιακισ μάκθςθσ 21ου αιϊνα (4cs ςε ψθφιακό περιβάλλον): θ Ψθφιακι 

επικοινωνία, θ Ψθφιακι ςυνεργαςία, θ Ψθφιακι δθμιουργικότθτα, θ Ψθφιακι κριτικι 
ςκζψθ, οι υνδυαςτικζσ δεξιότθτεσ ψθφιακισ τεχνολογίασ, επικοινωνίασ και 
ςυνεργαςίασ. 

 Β1. Δεξιότθτεσ τθσ κοινωνικισ ηωισ (Κοινωνικζσ Δεξιότθτεσ, Ενςυναίςκθςθ και 
ευαιςκθςία, Πολιτειότθτα, Προςαρμοςτικότθτα, Ανκεκτικότθτα, Τπευκυνότθτα) 

 Β2. Δεξιότθτεσ τθσ ψθφιακισ ικαγζνειασ και ψθφιακισ πολιτειότθτασ 
 Β3. Δεξιότθτεσ κοινωνικισ ενςυναίςκθςθσ  
 Β4. Δεξιότθτεσ επιχειρθματικότθτασ (Πρωτοβουλία, Οργανωτικι ικανότθτα, 

Προγραμματιςμόσ, Παραγωγικότθτα, Αποτελεςματικότθτα) φνδεςθ με τθ Βαςικι 
Θεματικι Καλλιζργεια Οικολογικισ ςυνείδθςθσ – Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία – 
Προαγωγι των 17 τόχων τθσ ΑΑ (οικολογικι ςυνείδθςθ) 

 Β4. Δεξιότθτεσ επιχειρθματικότθτασ  
 
 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 
Θεματικι Ενότθτα 

 
Ζω καλφτερα- Ευ ηθν 

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφι - Αυτομζριμνα, Οδικι Αςφάλεια 
 Α’ τάξθ : Ο Πυξιδοφλθσ και θ Πυξιδοφλα (ΟΚΑΝΑ) 
Δ1’ τμιμα: Ιςορροπθμζνθ διατροφι, τροφοχιλιόμετρα, βιολογικά προϊόντα 
Δ2’ τμιμα: Σα δόντια μια και θ κρυμμζνθ ηάχαρθ 
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2. Ψυχικι και υναιςκθματικι Υγεία – Πρόλθψθ 
Β1’ τμιμα: Γνωρίηω τον εαυτό μου μζςα από τα ςυναιςκιματα 
Β2’ τμιμα:  Σο τραγοφδι τθσ χαράσ και τθσ αγάπθσ 
Ε1’ τμιμα:  Γνωρίηοντασ καλφτερα τον εαυτό μου και τα ςυναιςκιματά μου 
Ε2’ τμιμα:  Γνωρίηοντασ καλφτερα τον εαυτό μου και τα ςυναιςκιματά μου 
 
3. Γνωρίηω το ςϊμα μου - εξουαλικι Διαπαιδαγϊγθςθ 
Γ1’ τμιμα:  Μακαίνω να φροντίηω και να αγαπϊ το ςϊμα μου 
Γ2’ τμιμα:  Μακαίνω να φροντίηω και να αγαπϊ το ςϊμα μου 
τ1’ τμιμα:  Γνϊςθ και ςεβαςμόσ για το καφμα τθσ ηωισ 
τ2’ τμιμα:  Γνϊςθ και ςεβαςμόσ για το καφμα τθσ ηωισ 
 

Θεματικι Ενότθτα 

 
Φροντίηω το 
Περιβάλλον 

1. Οικολογία - Παγκόςμια και τοπικι Φυςικι κλθρονομιά 
Α’ τάξθ: Dirty stories (ανακφκλωςθ) 
Δ1’ τμιμα: Σο δάςοσ εκπζμπει SOS 
Δ2’ τμιμα: Σο νερό με μζτρο 
 
2. Κλιματικι αλλαγι - Φυςικζσ Καταςτροφζσ, Πολιτικι προςταςία 
Β1’ τμιμα:  Σα ταξίδια του νεροφ – Πλθμμφρεσ 
Β2’ τμιμα: ειςμόσ – Φωτιά – Πλθμμφρα - Και τϊρα τι κάνω; 



 

 

8 

Ε1’ τμιμα:  ειςμόσ: Μια φυςικι απειλι 
Ε2’ τμιμα:  ειςμόσ: Μια φυςικι απειλι 
 
3. Παγκόςμια και τοπικι Πολιτιςτικι κλθρονομιά 
Γ1’ τμιμα:  Πάμε Μουςείο; 
Γ2’ τμιμα:  Πάμε Μουςείο; 
τ1’ τμιμα:  Μακθτζσ ξεναγοί και δθμοςιογράφοι 
τ2’ τμιμα:  Μακθτζσ ξεναγοί και δθμοςιογράφοι 
  

Θεματικι Ενότθτα 

 
Ενδιαφζρομαι και 
Ενεργϊ- Κοινωνικι 

υναίςκθςθ και 
Ευκφνθ 

1. Ανκρϊπινα δικαιϊματα 
Α’ τάξθ: Η οικογζνεια δεν ζχει αρικμθτικι, είναι απλϊσ μοναδικι 
Δ1’ τμιμα: Νοιάηομαι, δρω, μεγαλϊνω με αρχζσ και αξίεσ 
Δ2’ τμιμα: Όλοι  διαφορετικοί όλοι ίςοι 
 
2. Εκελοντιςμόσ διαμεςολάβθςθ 
Β1’ τμιμα: Σα δικαιϊματα των παιδιϊν και θ διαμεςολάβθςθ ςτισ ςυγκροφςεισ 
Β2’ τμιμα: Μικροί εκελοντζσ 
Ε1’ τμιμα:  Ενδιαφζρομαι και αναλαμβάνω δράςθ 
Ε2’ τμιμα:  Μαηί μποροφμε να αναλάβουμε δράςθ για ζνα κακαρό περιβάλλον 
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4. υμπερίλθψθ: Αλλθλοςεβαςμόσ, διαφορετικότθτα 
Γ1’ τμιμα: Όλοι διαφορετικοί – Όλοι  ίςοι   
Γ2’ τμιμα:  Όλοι διαφορετικοί – Όλοι  ίςοι   
τ1’ τμιμα:  Αφθγοφμαι, άρα υπάρχω 
τ2’ τμιμα:  Αφθγοφμαι, άρα υπάρχω 
 

Θεματικι Ενότθτα 

 
Δθμιουργϊ και 

Καινοτομϊ- 
Δθμιουργικι κζψθ 
και Πρωτοβουλία 

1. STEM/ Εκπαιδευτικι Ρομποτικι 
Α’ τάξθ: Steam ….και θ γθ γυρίηει 
Δ1’ τμιμα: Καταπζλτθσ-«Πϊσ κα το μετακινιςουμε τϊρα;;» 
Δ2’ τμιμα: Καταπζλτθσ-«Πϊσ κα το μετακινιςουμε τϊρα;;» 
Ε1’ τμιμα:  Η δφναμθ του μοχλοφ 
Ε2’ τμιμα:  Μαηί μποροφμε να αναλάβουμε δράςθ για ζνα κακαρό περιβάλλον 
 
2. Επιχειρθματικότθτα- Αγωγι ταδιοδρομίασ- Γνωριμία με επαγγζλματα 
Β1’ τμιμα: Ελλθνικό γάλα – Από τθ φάρμα ςτο τυρί 
Β2’ τμιμα: Σι κα γίνω όταν μεγαλϊςω 
Γ1’ τμιμα:  Σι κα κάνεισ, όταν μεγαλϊςεισ; 
Γ2’ τμιμα:  Σι κα κάνεισ, όταν μεγαλϊςεισ; 
τ1’ τμιμα:  Σα επαγγζλματα τθσ ψθφιακισ εποχισ και θ φφανςθ τθσ προςωπικισ 
μου ταυτότθτασ 
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τ2’ τμιμα:  Σα επαγγζλματα τθσ ψθφιακισ εποχισ και θ φφανςθ τθσ προςωπικισ 
μου ταυτότθτασ 
 

Αναμενόμενο όφελοσ 
ωσ προσ το ςχολικό 
κλίμα 

Αναμζνεται ότι κα καλλιεργθκεί κετικό παιδαγωγικό κλίμα μζςα και ζξω από τθν τάξθ, που κα 
διευκολφνει τθ βελτίωςθ ςτισ ςχολικζσ επιδόςεισ και κα δθμιουργιςει ςτουσ/ςτισ 
μακθτζσ/τριεσ κίνθτρα για μόρφωςθ και κα καλλιεργιςει δθμοκρατικζσ αξίεσ, τισ διαχρονικζσ 
αξίεσ του ανκρωπιςμοφ, και ςτάςεισ ηωισ που χαρακτθρίηονται από τθν ανοχι τθσ 
διαφορετικότθτασ, τθν εκτίμθςθ των πολιτιςμϊν και τθν κριτικι ςκζψθ. 

 

Ειδικότερα οφζλθ 

Η δθμιουργία μιασ ςχολικισ ηωισ με ζμφαςθ: 

 τουσ ποικίλουσ εγγραμματιςμοφσ (αλφαβθτικό, ψθφιακό, επιςτθμονικό, τεχνολογικό, 
κ.λπ.) 

 τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ με ςτόχο τθν αειφόρο ανάπτυξθ 
 τθν καινοτομία 
 τθν αρμονικι κοινωνικι ηωι και ανάπτυξθ όλων των μακθτϊν/τριϊν μασ.  

 
Αναμενόμενο 
αντίκτυπο για τθν 
ανάπτυξθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ 

Αναμζνεται θ οργάνωςθ μιασ ενδιαφζρουςασ ςχολικισ ηωισ με ςυμπερίλθψθ, ςυνεργαςία και 
αλλθλεγγφθ και θ αγαςτι επικοινωνία ανάμεςα ςε όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 
(μακθτζσ/τριεσ, εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό προςωπικό, γονείσ, φορείσ, κλπ.). 
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Αντίκτυπο ςτθν τοπικι 
κοινότθτα 

Θεωροφμε ότι θ τοπικι κοινότθτα κα γίνει κοινωνόσ των όςων διαπραγματευόμαςτε ςτα 
Εργαςτιρια Δεξιοτιτων και κα υπάρξει θ ανάλογθ αλλθλεπίδραςθ. 

Προςαρμογζσ για τθ 
ςυμμετοχι και τθν 
ζνταξθ όλων των 
μακθτϊν 

Σο υλικό κα είναι προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ όλων των παιδιϊν και ειδικά για τουσ μακθτζσ 
που ζχουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ και άλλεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ κα γίνουν οι ανάλογεσ 
διαμορφϊςεισ των δεδομζνων για επεξεργαςία, ϊςτε να είναι πιο προςβάςιμα και ευζλικτα. 

Φορείσ και άλλεσ 
ςυνεργαςίεσ που κα 
εμπλουτίςουν το 
ςχζδιο δράςθσ 

Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Φλϊρινασ Π.Δ.Μ. 
Σμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν Π.Δ.Μ. 
Κζντρο Πρόλθψθσ κατά  των ναρκωτικϊν, Διμοσ Φλϊρινασ, Αρχαιολογικό Μουςείο 
Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων, Πόλοι Καινοτομίασ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ 

Σελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαςτθρίων που κα 
υλοποιθκοφν 

Αφίςεσ με μθνφματα και εικαςτικά ζργα των παιδιϊν 
Εκκζςεισ ηωγραφικισ, Δελτία τφπου δράςεων, Ιςτολόγιο μακθτϊν/τριϊν 
Κείμενα διαφθμιςτικά ευαιςκθτοποίςθσ ςε κζματα περιβάλλοντοσ 
Βίντεο μακθτϊν με ςυναφζσ με τα εργαςτιρια περιεχόμενο  
Φάκελοι Μακθτϊν (portfolio)  

Εκπαιδευτικό υλικό 
που χρθςιμοποιικθκε 
εκτόσ τθσ Πλατφόρμασ 
των Εργαςτιρια 
Δεξιοτιτων του ΙΕΠ. 

Προγράμματα από το Κζντρο Πρόλθψθσ κατά  των ναρκωτικϊν 
Προςωπικό υλικό των ςυναδζλφων 
Προγράμματα ςε ψθφιακό περιβάλλον 
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ΑΝΑΣΟΧΑΜΟ - ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
1. Σελικι αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ των τεςςάρων Θεματικϊν Ενοτιτων 
Κείμενο 100 λζξεων (με βάςθ τθν αξιολόγθςθ και τον αναςτοχαςμό) ςτθν μορφι λίςτασ για κάκε 
Θεματικι Ενότθτα 

 
Ζω καλφτερα- Ευ ηθν 

 
Φροντίηω το Περιβάλλον 

 

 
Ενδιαφζρομαι και 
Ενεργϊ- Κοινωνικι 

υναίςκθςθ και 
Ευκφνθ 

 
Δθμιουργϊ και 

Καινοτομϊ- 
Δθμιουργικι κζψθ και 

Πρωτοβουλία 
 

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφι - 
Αυτομζριμνα, Οδικι 

Αςφάλεια 

1. Οικολογία - Παγκόςμια και 
τοπικι Φυςικι κλθρονομιά 

1. Ανκρϊπινα δικαιϊματα 1. STEM/ Εκπαιδευτικι 
Ρομποτικι 

2. Ψυχικι και υναιςκθματικι 
Υγεία - Πρόλθψθ 

2. Κλιματικι αλλαγι - Φυςικζσ 
Καταςτροφζσ, Πολιτικι 

προςταςία 

2. Εκελοντιςμόσ 
διαμεςολάβθςθ 

2. Επιχειρθματικότθτα- 
Αγωγι ταδιοδρομίασ- 

Γνωριμία με επαγγζλματα 

3. Γνωρίηω το ςϊμα μου - 
εξουαλικι Διαπαιδαγϊγθςθ 

3. Παγκόςμια και τοπικι 
Πολιτιςτικι κλθρονομιά 

3. υμπερίλθψθ: 
Αλλθλοςεβαςμόσ, 
διαφορετικότθτα 

 



 

 

13 

2. Οφζλθ ςυνολικά από τθν υλοποίθςθ του χεδίου Δράςθσ 
(ςε ςυνάφεια με τθν αρχικι ανάλυςθ αναγκϊν) 

ωσ προσ το ςχολικό κλίμα 
γενικά 

 
 
 
 

ωσ προσ τθ ανάπτυξθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ 
(μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, 
γονείσ) 

 

ωσ προσ τθν τοπικι 
κοινότθτα  

 
 
 

3. Δυςκολίεσ – Εμπόδια κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του προγράμματοσ 

Δυςκολίεσ και εμπόδια, 
ςφντομθ περιγραφι 

(ξεπεράςτθκαν / ιταν 
ανυπζρβλθτα) 
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Προτάςεισ  

ε μορφι λίςτασ (150 λζξεισ) 
 

● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 
 

Σο παραπάνω χζδιο Δράςθσ Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων προζκυψε φςτερα από ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ και 
κατακζςεισ απόψεων και προτάςεων, αλλεπάλλθλεσ διαβουλεφςεισ και διάλογο για ςφγκλιςθ ςε κοινοφσ 
ςτόχουσ και τρόπουσ δράςθσ. Αφοφ αποκρυςταλλϊκθκαν οι τελικζσ απόψεισ, καταγράφθκαν από τθν 
εκπαιδευτικό Όλγα Μοφςιου Μυλωνά και υπογράφθκαν από το ςφνολο του υλλόγου Διδαςκόντων του 
χολείου. Η αξιολόγθςθ κα ολοκλθρωκεί ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022. 
 

Η Διευκφντρια 
 
 

Ευγενία Γάκθ 
 
 
 


