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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-  
2ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου 

  

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2021-2022 

Σχολική μονάδα 
 2

ο
 Δημοτικό Σχολείο Τήνου 

Αριθμός τμημάτων 
10 

Αριθμός μαθητών/μαθητριών 
σχολικής μονάδας 

162 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
σχολικής μονάδας 

ΠΕ 70 : 10 δάσκαλοι τμημάτων, ΠΕ 71: 2  δ/λες Τμήματος 

Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης, ΠΕ 70: 1 δ/λα Τμήματος 

Υποδοχής ΖΕΠ, ΠΕ 11: 2 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ 06: 2 Αγγλικών, 

ΠΕ 05: 1 Γαλλικών, ΠΕ 07: Γερμανικών, ΠΕ 08: 1 Εικαστικών, 
ΙΔΚ: 1 Ιεροδιδάσκαλος, ΠΕ 86: 1 Πληροφορικής, ΠΕ 79.01 :1 

Μουσικής, ΠΕ 91.01: 1 Θεατρικής Αγωγής, Ε.Β.Π. :1 Ειδικό 

βοηθητικό προσωπικό.  

Αριθμός εκπαιδευτικών που 
συμμετέχουν στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων 

10 εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 

 

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 
(Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα) 

 

Το όραμά μας 

Οραματιζόμαστε ένα σχολείο σύγχρονο και δημοκρατικό όπου τα 
παιδιά θα μπορούν μέσα σε ένα ευνοϊκό και ευχάριστο για αυτά 
περιβάλλον να συνεργάζονται, να καινοτομούν, και να οικοδομούν  
γνώση.    

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

  
 
Στη σύγχρονη εποχή αναδεικνύεται συνεχώς η ανάγκη αλλαγής του 
τρόπου μάθησης όπως επικρατούσε στις προηγούμενες γενεές και 
από την απόκτηση γνώσεων στο σχολείο, πρέπει να περάσουμε 
στην απόκτηση δεξιοτήτων μάθησης.  
Πρέπει τα παιδιά να εκπαιδευτούν στο πώς μπορούν να 
προσεγγίζουν τη γνώση με πειραματικό- διερευνητικό τρόπο 
καθώς και να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και 
συνεργασίας. 
Ακόμη το σχολείο οφείλει να φροντίζει για την καλλιέργεια 
δεξιοτήτων που θα τα βοηθήσει στην ζωή τους  όπως η 
ενσυναίσθηση, η υπευθυνότητα, η συνεργασία, η 
προσαρμοστικότητα, η επίλυση προβληματικών καταστάσεων. 
Επίσης πολύ σημαντικές είναι και οι δεξιότητες που αναφέρονται 
στην μεγάλη πρόοδο της τεχνολογίας και της πληροφορικής μιας 
και είναι πλέον μέρος της καθημερινής μας ζωής. 
 
 
 
 
       Ειδικότερα οι στόχοι της σχολικής μας μονάδας: 

 Η ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών. 
 Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. 
 Η επίλυση των προβλημάτων με ειρηνικό τρόπο. 
 Η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός. 
 Η καλλιέργεια ενός σχολικού κλίματος με κύρια 

χαρακτηριστικά τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την 
αποδοχή της προσωπικότητας του άλλου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

  

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

1. Η Α΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική :  ΥΓΕΙΑ: 
Ασφάλεια στον δρόμο με τίτλο «Τον Κ.Ο.Κ. αγαπώ. Με 
ασφάλεια κυκλοφορώ». 

2. Τα τμήματα Β΄1, Β΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία  με τίτλο «Όλοι μαζί 
προχωράμε». 

3. Τα τμήματα Γ΄1, Γ΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Γνωρίζω το σώμα μου-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, με 
τίτλο «Ασφαλές άγγιγμα». 

4. Τα τμήματα Δ΄1, Δ΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια με τίτλο «Κυκλοφορώ με 
ασφάλεια». 

5. Η Ε΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία με τίτλο «Ομαδομαζέματα-
Θαλασσομαντέματα» 

6. Τα τμήματα Στ΄1, Στ΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Γνωρίζω το σώμα μου - Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση με 
τίτλο « Διαμορφώνοντας υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις 
ανάμεσα στα δύο φύλα». 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

1. Η Α΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Οικολογία - 
Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά με τίτλο «Με 
τα ζώα έτσι κι αλλιώς».   

2. Τα τμήματα Β΄1, Β΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία με τίτλο 
«Σεισμός! Και τώρα τι κάνω;» 

3. Τα τμήματα Γ΄1, Γ΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Παγκόσμια & τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά με τίτλο: «Οι 
λευκοί πύργοι της Τήνου». 

4. Τα τμήματα Δ΄1, Δ΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά με 
τίτλο «Ο σχολικός μας κήπος - πεδίο μάθησης και 
δημιουργίας». 

5. Η Ε΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Φυσικές 
Καταστροφές, Πολιτική προστασία με τίτλο «Η φωτιά σε 
αφορά. Πρόσεχε τι κάνεις! Πρόσεχε γύρω σου!» 

6. Τα τμήματα Στ΄1, Στ΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Παγκόσμια & τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά με τίτλο:  
«Μαθητές ξεναγοί και δημοσιογράφοι». 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Ενδιαφέρομαι και 

1. Η Α΄τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Ανθρώπινα 
δικαιώματα με τίτλο «Τα δικαιώματα των παιδιών». 

2. Τα τμήματα Β΄1, Β΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Εθελοντισμός διαμεσολάβηση με τίτλο «Αγαπώ, βοηθώ, άρα 
υπάρχω». 

3. Τα τμήματα Γ΄1, Γ΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική:  



 

 

Ενεργώ- Κοινωνική 
Συναίσθηση και Ευθύνη 

Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα με τίτλο: 
«Γνωρίζω – Αποδέχομαι - Αγαπώ». 

4. Τα τμήματα Δ΄1, Δ΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Ανθρώπινα δικαιώματα με τίτλο ««Ο σχολικός εκφοβισμός χτυπά 
την πόρτα του Σχολείου». 

5. Η Ε΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: Εθελοντισμός 

διαμεσολάβηση με τίτλο «Γίνομαι ενεργός πολίτης. Γίνομαι 
εθελοντής». 

6. Τα τμήματα Στ΄1, Στ΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα με τίτλο «Η 
ισότητα των δύο φύλων από την αρχαιότητα έως σήμερα». 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

1. Η Α΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: STEM - 
Εκπαιδευτική Ρομποτική με τίτλο « Οι μικροί εξερευνητές». 

2. Τα τμήματα Β΄1, Β΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική:  
 Γνωριμία με επαγγέλματα με τίτλο «Τα επαγγέλματα του χθες 
και του σήμερα». 

3. Τα τμήματα Γ΄1, Γ΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική:  
Επιχειρηματικότητα - Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με 

επαγγέλματα , με τίτλο: «Το ταξίδι των επαγγελμάτων στον 
χρόνο». 

4. Τα τμήματα Δ΄1, Δ΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική: 
STEM - Εκπαιδευτική Ρομποτική με τίτλο «Μακέτα πόλης».  

5. Η Ε΄ τάξη θα ασχοληθεί με την υποθεματική: STEM - 
Εκπαιδευτική Ρομποτική με τίτλο «Η σχολική τάξη συναντά τον 
επιστήμονα». 

6. Τα τμήματα Στ΄1, Στ΄2 θα ασχοληθούν με την υποθεματική:  
Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα με τίτλο «Η 
ύφανση της προσωπικής ταυτότητας - Η επιλογή του 
επαγγέλματός μου».  

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

Αναμένεται να διαμορφωθεί ένα πιο συνεργατικό κλίμα μέσα στις τάξεις 
χωρίς ανταγωνισμό αλλά με διάθεση συνεισφοράς όλων ώστε να υπάρξει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θεωρούμε πως στην διάρκεια των 
εργαστηρίων θα συμμετέχουν περισσότερο και οι πιο διστακτικοί 
μαθητές πολλοί από τους οποίους ενδέχεται να αναδείξουν μια 
δημιουργική πλευρά που δεν μπορούν να την εκφράσουν σε άλλα 
μαθήματα. 

Ειδικότερα οφέλη 

Ως προς τη θεματική ενότητα Ζω καλύτερα- Ευ ζην: 
Σωστές διατροφικές συνήθειες 
Η αξία και η διαφύλαξη της σωματικής και ψυχικής υγείας. 
Καλές πρακτικές κυκλοφοριακής αγωγής και ασφαλούς μετακίνησης. 
 
Ως προς τη θεματική ενότητα Φροντίζω το περιβάλλον: 
Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης 
Συμμετοχή σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος  
 
Ως προς τη θεματική ενότητα Ενδιαφέρομαι και ενεργώ- Κοινωνική 
συναίσθηση και ευθύνη: 
Ευαισθητοποίηση  σε θέματα αλληλεγγύης και προσφοράς προς το 
συνάνθρωπό μας. 
Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, απαραίτητου χαρακτηριστικού ενός 



 

 

ενεργού και υπεύθυνου πολίτη. 
 
Ως προς τη θεματική ενότητα Δημιουργώ και καινοτομώ-Δημιουργική 
σκέψη και Πρωτοβουλία: 
Γνωριμία με σύγχρονες εκπαιδευτικές εφαρμογές. 
Απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. 
Γνωριμία με παλαιότερα και σύγχρονα επαγγέλματα. Η αξία της 
εργασίας. 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

Αναμένεται να αναπτυχθεί μεταξύ όλων των μελών της σχολικής μας 
κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων) πνεύμα συνεργασίας και  
εμπιστοσύνης που θα αποτελέσει ευνοϊκό παράγοντα για την 
καλλιέργεια και υποστήριξη απαραίτητων δεξιοτήτων που θα 
αποτελέσουν εφόδια για τη πρόοδο των μαθητών μας.   

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

Αναμένεται να υπάρξει επικοινωνία με πολλούς τομείς της τοπικής 
κοινότητας κατά τη διάρκεια εκπόνησης των προγραμμάτων με 
επισκέψεις  έρευνες συνεντεύξεις. Επίσης θα προβληθεί και το έργο του 
σχολείου μας σε θέματα που αφορούν όλη την κοινωνία.    

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

Θα υπάρξει συνεργασία και υποβοήθηση από τους εκπαιδευτικούς των 
τμημάτων Ένταξης, της  Παράλληλης στήριξης  καθώς και προσαρμογή 
για ένταξη σχετικών δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς των 
Τ.Π.Ε., Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Θεατρικής Αγωγής 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

Θα προσκληθούν να ενημερώσουν σε σχετικά θέματα εκπρόσωποι 
φορέων και σωμάτων ασφαλείας, καλλιτέχνες, ιστορικοί και λαογράφοι 
του τόπου μας.    

Τελικά 
προϊόντα(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

   (Θα συμπληρωθούν αργότερα) 

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

(Θα συμπληρωθούν αργότερα) 

 

 


