
Οργανωτικές Διαδικασίες- για την έναρξη της πιλοτικής 

εφαρμογής Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

Το Σχέδιο  Δράσης του Σχολείου και οι διαδικασίες του σε 

κάθε βαθμίδα- Νηπιαγωγείο



Αρχική διερεύνηση για τον σχεδιασμό της δράσης   

▪ Διατύπωση και Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων για Δράση 

✓ Πού θέλουμε να φτάσουμε

✓ τι πρέπει να κάνουμε

✓ πώς πρέπει να το κάνουμε για να φτάσουμε εκεί.



Πρώτη Φάση: 

Εισαγωγή και Διερεύνηση 

σε θεωρητικό επίπεδο και επίπεδο σχολείου και τάξης 
(Σεπτέμβριος 2020)

1η συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων – Αδρό Σχέδιο Δράσης

✓ Οι εκπαιδευτικοί αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση 
του σχολείου

• εντοπίζουν  τα δυνατά  σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες 
και τις απειλές, και

• προετοιμάζονται για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων. 

✓ Αποσαφήνιση και καταγραφή της φιλοσοφίας και της αποστολής 
της σχολικής μονάδας ή εμπλουτισμός της, αν ήδη υπάρχει.



• Κατά τη διαδικασία επιλέγουν προτεραιότητες, ιεραρχούν στόχους 
(σαφείς και ρεαλιστικούς) και σχεδιάζουν δράσεις, ώστε η υλοποίησή 
τους να συμβάλει στην επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματος, στο 
πού θέλουμε να φτάσουμε. 

• Προϋποθέσεις για την αποδοχή, την εγκυρότητα και την 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας: 

• συντονισμός της διαδικασίας, 

• ενεργός συμμετοχή  όλων των εκπαιδευτικών, 

• συλλογική λήψη αποφάσεων και 

• ανάπτυξη σχέσεων ισοτιμίας και συνεργασίας.

• Δημιουργία (εθελοντικής) ομάδας συντονισμού της πιλοτικής εφαρμογής με 
αξιοποίηση και της πρότερης εμπειρίας συναδέλφων από υλοποίηση 
προγραμμάτων σχετικών με τις 4 θεματικές ή τις δεξιότητες 



Πηγή:



Πηγή :



Οργάνωση  διερευνητικών συζητήσεων για την σύνταξη του Σ.Δ.

• Είσοδος -περιήγηση στην πλατφόρμα 21+ και εξοικείωση με το 
περιβάλλον και τα εργαλεία. 

Εξοικείωση με τις 4 θεματικές: γνωριμία με το εκπαιδευτικό υλικό, τις 
προτεινόμενες δραστηριότητες, τις δεξιότητες που θα καλλιεργηθούν. 

• Συγκρότηση Συλλόγου Διδασκόντων

Ενημέρωση από τον/την Προϊσταμένη για την ένταξη του σχολείου ως πιλοτικό 
στα «εργαστήρια δεξιοτήτων» και δέσμευση όλων σε αυτό. 

✓ Ανάληψη έργου από τους εκπαιδευτικούς για την παρουσίαση των 4 
κατηγοριών Βασικών Δεξιοτήτων, των Θεματικών Κύκλων -
Θεματικών Ενοτήτων της Πλατφόρμας 21+.

✓ Ταυτόχρονα η επιμόρφωση του ΙΕΠ.



✓ Συζήτηση στην ολομέλεια– στοχασμοί  επί των αναρτημένων προγραμμάτων 
για τους 4 Θεματικούς Κύκλους. 

Οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν θεματικές ενότητες που τυχόν έχουν 
διαπραγματευτεί την περσινή χρονιά, καθώς και εκείνες για τις οποίες έχουν 
γνώση και προηγούμενη εκπαιδευτική εμπειρία στην πράξη.

✓ Συνεργαστικά και συμληρωματικά το ολοήμερο (διακριτική ευχέρεια της 
σχολικής μονάδας)

✓ Αρχικός χάρτης ενδιαφερόντων(από την εκδήλωση ενδιαφέροντος των 
εκπαιδευτικών)

• Προσδιορισμός του προφίλ ομάδας/τάξης. 

✓ Διερεύνηση του πλαισίου των σχολικών τμημάτων για τη σχολική χρονιά 
2020/21 . 

✓ Η καταγραφή του πλαισίου των σχολικών τμημάτων θα βοηθήσει στην 
επιλογή του πρώτου θεματικού κύκλου. 

• Μελέτη και επιλογή των δράσεων, που θα υλοποιήσει η σχολική μονάδα. 
Ανάλογα με το πλαίσιο των σχολικών τμημάτων επιλέγουμε τον κύκλο, που θα 
ασχοληθούμε αρχικά. 

• Καταγραφή των προτεραιοτήτων που προέκυψαν από την ανάπτυξη της 
συστηματικής διερεύνησης.



Δεξιότητες στην πράξη

Σημαντικοί παράμετροι για την αρμονική συνεργασία και την 

αποτελεσματική εξέλιξη της δράσης. 

• Επιλογή ενός ρεαλιστικού και εφικτού αριθμού δράσεων, που 
ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της ομάδας και του σχολείου. 

• Ημερολόγιο συναντήσεων και καταγραφών. 

Ορισμός μιας ημέρας ανά εβδομάδα/ή 15νθήμερο όπου θα καταγράφονται οι 
στοχασμοί των εκπαιδευτικών και θα αποτυπώνεται ο επόμενος σχεδιασμός ή 
ανασχεδιασμός. 

• Εισαγωγική ενημέρωση στους γονείς των μαθητών κατά την πρώτη 
ομαδική συνάντηση για την επιλογή του σχολείου ως πιλοτικό στα 
εργαστήρια δεξιοτήτων. 

• Ουσιαστική εμπλοκή, όσο το δυνατόν περισσότερων παραγόντων στην 
υλοποίησή τους.



Διαδικασία για τη Διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Πρώτου Θεματικού Κύκλου

Πραγματοποίηση δράσεων και δραστηριοτήτων, 

Αξιολόγηση/Αποτίμηση (Οκτώβρης 2020-Νοέμβρης 2020)

• Ορισμός: Το Σχέδιο Δράσης (ΣΔ) αποτελεί ένα σύντομο και σαφές κείμενο 
εργασίας, όπου περιγράφεται ένα σύνολο δραστηριοτήτων με τις οποίες το 
σχολείο απαντά στο βασικό ερώτημα:
«Τι πρέπει και πώς πρέπει να το κάνουμε για να βελτιώσουμε την 

ποιότητα της εκπαίδευσης στο σχολείο μας;»

• Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει, αρχικά, για το σχεδιασμό του 
πρώτου Θεματικού Κύκλου και την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. 

• Χαρτογράφηση της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών  και αποτύπωση σε 
ένα πρόχειρο οδικό χάρτη των προτάσεων εφαρμογής (ανά δίμηνο) των 4 
θεματικών κάθε τάξης . 



• Δημιουργούνται Ομάδες Εργασίας και αναλαμβάνουν να διαμορφώσουν και να 
συντάξουν το σχέδιο δράσης. 

• Καταγράφουν τις προτάσεις και αναζητούν συνδέσεις εσωτερικά, ανά τάξη, 
ανάμεσα στους 4 κύκλους και μεταξύ των τάξεων, ψάχνουν δημιουργικούς 
τρόπους ‘εμβολιασμού’ συνολικά της διδακτικής πράξης. 

• Επιλέγονται δεξιότητες, στόχοι, δραστηριότητες, δράσεις, εργαλεία αποτίμησης, 
φύλλα εργασίας κλπ, από το διατιθέμενο υλικό των προγραμμάτων. 

• Ο εκπαιδευτικός πλοηγείται στο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό, οργανώνει τους 
φακέλους του  και οργανώνει το σχέδιο δράσης ανά θεματική, με βάση ένα 
προτεινόμενο βοηθητικό format

• Αναζήτηση κοινών σημείων, συνδέσεων ομαδοποιήσεων, πιθανών συνεργασιών, 
ενημέρωσης και αξιοποίησης των εσωτερικών  δυνάμεων της σχολικής ομάδας .

• Συζητούνται οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα Σχέδια Δράσης κάθε 
τμήματος με τη φροντίδα, στο μέτρο του δυνατού, αυτά να απαρτίζουν ένα 
αρμονικό συνεκτικό σύνολο για κάθε Θεματική Ενότητα και, στο σύνολό τους να 
υπηρετούν το όραμα και τους στόχους του σχολείου και να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών. 



Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

• Σύμφωνα με την Υ.Α με αρ. Φ.7/79511/ΓΔ4/24-6-2020, από την έναρξη του 
διδακτικού έτους στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής 
μονάδας, πραγματοποιείται ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων 
για τον προγραμματισμό του ετήσιου Σχεδίου Δράσης της σχολικής 
μονάδας. 

• Το Σχέδιο Δράσης της σχολικής μονάδας είναι ένα δυναμικό έγγραφο το 
οποίο αναρτάται στην Πλατφόρμα 21+ από τον/την διευθυντή/ύντρια και 
την/τον προϊσταμένη/στάμενο της σχολικής μονάδας και επικαιροποείται
με τα απαραίτητα στοιχεία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

• Συντάσσεται σχετικό πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων, αντίγραφο του 
οποίου κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.



Συνεργασίες 

• Ενημέρωση γονέων, σχολικής κοινότητας, τοπικής κονότητας. Πρόσκληση σε 
συνεργασία με συγκεκριμένο πλαίσιο.

• Συνεργασία με τον εκπαιδευτικό του άλλου τμήματος της ίδιας τάξης και τις 
ειδικότητες/άλλο προσωπικό (όπου υπάρχουν).

• Αποφάσεις για συνεργασίες που θα αναζητηθούν (π.χ. με Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Έργου, με Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών 
Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, με ΚΠΕ, με εξωτερικούς εταίρους,  ειδικούς, 
επιστήμονες, εκπροσώπους και φορείς της κοινωνίας των πολιτών). 

• Αναζήτηση  συνεργατών  από την πλατφόρμα, δικτύωση με άλλα σχολεία, 
διοργάνωση  παράλληλων ενδοσχολικών ή/και διασχολικών επιμορφώσεων για τους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, γονείς, κ.ά., η ενημέρωση/εκπαίδευση από φορείς 
και συγγραφικές ομάδες των εκπαιδευτικών υλικών του αποθετηρίου Πλατφόρμας 
21+,   το ΚΕΣΥ κτλ.

• Συνεργασία με τον πολλαπλασιαστή, προετοιμασία της καταγραφής και της 
οργάνωσης των τεκμηρίων καταγραφής. Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος.



Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης

• Προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα των εργαστηριακών 
δραστηριοτήτων στο ΕΩΠ.

• Η Ομάδα Εργασίας καθορίζει ένα τρόπο συστηματικής καταγραφής 
των εργασιών που αναπτύσσονται κατά την υλοποίηση της δράσης (π.χ. 
κοινό ημερολόγιο της ομάδας, καταγραφή της υλοποίησης, φάκελος 
μαθητή, φάκελος εκπαιδευτικού). 

• Απαιτείται η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση της προόδου, 
προκειμένου η δράση να εξετάζεται σε κάθε της σημείο. Πιθανόν, να 
προκύψει η ανάγκη αναπροσαρμογών ή αλλαγών. 

✓ Απάντηση στο ερώτημα ‘τι πρόοδο κάναμε;’. Η αποτίμηση είναι συνεχής 
κατά τη διάρκεια των παιδαγωγικών συναντήσεων (αναστοχασμοί και 
διορθωτικοί ή εμπλουτιστικοί επανασχεδιασμοί). 



• Ιδιαιτερότητες του σχολείου: 

Διακριτική ευχέρεια για προσαρμογές, τροποποιήσεις, εμπλουτισμό των
περιεχομένων/δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και την
κουλτούρα του, με φροντίδα να παραμένει πιστό στο πνεύμα της θεματικής
ενότητας.

• Διερεύνηση μαθητικών ενδιαφερόντων για τη συνέχεια και 
συνδέσεων με την επόμενη ενότητα 

• Ενημερωτική  επιστολή προς τους γονείς - Επικοινωνούμε το Σχέδιο 
δράσης με την κοινότητα



Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης

• Προγραμματισμός των προβλεπόμενων αναστοχαστικών συναντήσεων, ανά 
τρίμηνο/τετράμηνο.

• Σταδιακή συμπλήρωση του αρχικού σχεδίου. Επικοινωνούμε την τελική 
διαμόρφωση και αναστοχαζόμαστε επί των περιεχομένων, των 
διαδικασιών, των παρατηρήσεων κτλ. Παιδαγωγικές συνεδρίες 
συντονισμού 

• Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του σχεδίου δράσης οφείλει να 
χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα και αξιοπιστία (συστηματική συλλογή 
δεδομένων) και να αποτυπώνει ευκρινώς τη συγκεκριμένη σχολική 
πρακτική.

• Συζήτηση για τις μεθόδους αξιολόγησης, οργάνωση των προτάσεις για 
αλλαγές, βελτιώσεις πριν τη γενίκευση.

• Συνολική αξιολόγηση της υλοποίησης ανά Θεματικό Κύκλο και των οφελών 
συνολικά από την υλοποίηση των Εργαστήριων Δεξιοτήτων. 



Δράσεις δημοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων

• Εκδηλώσεις ενημέρωσης της σχολικής και τοπικής κοινότητας ως προς 
τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και προϊόντα αυτής της 
δράσης, όπως επίσης και εκδηλώσεις παρουσίασης των αποτελεσμάτων και 
διάχυσης τους (εκδηλώσεις, παρουσιάσεις για τις καλλιτεχνικές δημιουργίες 
και τις εφαρμογές, συζητήσεις των μαθητών/μαθητριών, των 
εκπαιδευτικών και των γονέων, κ.ά.)- Πρόσκληση φορέων, μελών της 
ευρύτερης κοινότητας του σχολείου (τοπική κοινωνία, σύλλογοι, 
εκπαιδευτικοί όμιλοι, κ.ά.) για τη διάχυση των αποτελεσμάτων, την 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την ενεργό σύνδεση του 
σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα. 

• Τελικά προϊόντα ενδεικτικά του συνόλου των Σχεδίων Δράσης των 
τμημάτων που υλοποιήθηκαν.



• 4 θεματικοί κύκλοι-4 κύκλοι δεξιοτήτων

• Κάθε εκπαιδευτικός και κάθε σχολικό τμήμα επιλέγει και 
εφαρμόζει: 4 από τα διαθέσιμα προγράμματα /ένα ανά θεματικό 
κύκλο

• Οι θεματικές διαπλέκονται με τις δεξιότητες. Σε κάθε προτεινόμενη 
δραστηριότητα γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες  δεξιότητες 
που καλλιεργούνται–Προκύπτει μία σύνθεση δεξιοτήτων από τους 
4 κύκλους

✓ μάθησης

✓ νου

✓ ζωής

✓ επιστήμης και τεχνολογίας



Ένας τρόπος επιλογής για το 1ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

• Επιλέγουμε να ξεκινήσουμε με,  π.χ. το Θεματικό Κύκλο: 
Ενδιαφέρομαι και ενεργώ- Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη.

• Πηγαίνουμε στο αποθετήριο

• Επιλέγουμε πρόγραμμα (υλικό), δραστηριότητες

• Βασίζομαι σε αυτό και κάνω τις δικές μου προσθήκες

• Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής ελευθερίας ο εκπαιδευτικός κάθε 
τμήματος θα μπορούσε τεκμηριωμένα να ακολουθήσει έναν  ατομικό 
σχεδιασμό που, καλό θα ήταν, να συνδεθεί με το Σ.Δ. του σχολείου.



Σχέδιο δράσης σχολείου- Σχέδιο δράσης τμήματος

• Το Σχέδιο Δράσης του σχολείου μπορεί να προκύπτει από μια ανάγκη του 
σχολείου που θα υποστηριχθεί η θεραπεία της μέσα από τα Σ.Δ. όλων των 
τμημάτων ή/και να αποτελεί τη  λειτουργική σύνθεση των Σ.Δ. των 
τμημάτων. 

• Βασικός στόχος και στους δυο σχεδιασμούς είναι η προαγωγή των βασικών 
4 Κύκλων Δεξιοτήτων μέσω των επιλεγμένων δραστηριοτήτων.  Εργαλεία 
βοηθητικά σε αυτή την πορεία είναι η Πλατφόρμα 21+, η συνεχιζόμενη 
επιμόρφωση και η υποστηρικτική σχέση με τον πολλαπλασιαστή κατά τη 
διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής.



Είσοδος στην Πλατφόρμα 21+



4 Θεματικοί κύκλοι

Συνδυάζουμε τη 

μεθοδολογία καλλιέργειας 

των κύκλων δεξιοτήτων με 

το εκπαιδευτικό υλικό των 

προγραμμάτων σε κάθε 

θεματικό κύκλο.

Εντοπίζουμε το 

εκπαιδευτικό υλικό των 

προγραμμάτων σε κάθε 

θεματικό κύκλο και 

σχεδιάζουμε τις 

δραστηριότητες του 

τμήματός μας ανά 2 μήνες 

.



Εκπαιδευτικό Υλικό πλατφόρμας 

• Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, η Πλατφόρμα 21+ θα εμπλουτίζεται με 
επιπλέον κείμενα αναφοράς, καλές πρακτικές, σχέδια δράσης των 
εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων και σχόλια των επιμορφωτών, 
επιμορφούμενων και των σχολικών κοινοτήτων στο forum επικοινωνίας και 

στα σημεία ανάρτησης των εφαρμογών.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 



Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικό υλικό ανά θεματική ενότητα

Επιλογή θεματικής ενότητας, π.χ. Εθελοντισμός



Επιλογή εκπαιδευτικού υλικού: π.χ. Πρόγραμμα Νοιάζομαι και Δρω



Η ταυτότητα του προγράμματος

Πεδία



Προσαρμογές για εμποδιζόμενους μαθητές

Επέκταση Αξιολόγηση



Περιεχόμενα πακέτου



Εργαστήρια ομαδοποιημένα ως εξής:

• νηπιαγωγείο και α’ δημοτικού

• β’, γ’ και δ’ δημοτικού

• ε’ και στ’ δημοτικού

Το προτεινόμενο πρόγραμμα υλοποιείται 
εντός σχολικού τριμήνου ή τετραμήνου. 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες που θα 
αναπτύξουν οι μαθητές/-τριες ανά τάξη και 
ανά εργαστήριο, είναι ενδεικτικές.

Για τις περιγραφές των εργαστηρίων γίνεται 
παραπομπή στα κάτωθι τεύχη του Νοιάζομαι 
και Δρω:

• • 1ο Τεύχος: Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

• • 2ο Τεύχος: Δραστηριότητες –
Ασκήσεις – Τεχνικές για τον 
εκπαιδευτικό

• • 3ο Τεύχος: Βιβλίο για τον μαθητή

• • 4ο Τεύχος: Νοιάζομαι και Δρω με την 
Οικογένεια – Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

• • 5ο Τεύχος: Νοιάζομαι και Δρω – Οδηγός 
για την οικογένεια



Αναζήτηση επιπλέον 

υποστηρικτικού υλικού



Σχέδιο Δράσης
Μελέτη Περίπτωσης

«Out of Eden Learn»: Παγκόσμια ταξίδια μάθησης στην 
ψηφιακή κοινότητα του Πανεπιστημίου Harvard και του 
National Geographic



3ος Εργαστηριακός Κύκλος: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ -

Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

• “Out of Eden Learn”: Ψηφιακή μαθησιακή κοινότητα του Πανεπιστημίου 
Harvard σε συνεργασία με το National Geographic

• Φορέας Υλοποίησης: CosylLab Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 
Πανεπιστημίου Πειραιά

• Το Πρόγραμμα: Το Πανεπιστήμιο Harvard σχεδίασε ειδικά για τα Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων ένα μαθησιακό ταξίδι τριών (3) αποστολών σχετικών με το επικό 
ταξίδι που πραγματοποιεί ο πολυβραβευμένος ανθρωπολόγος - δημοσιογράφος 
Paul Salopek σε όλον τον πλανήτη με τα πόδια, με στόχο να ανιχνεύσει την 
παγκόσμια μετανάστευση των προγόνων μας. 

• Η μέθοδος: Εκπαιδευτικοί και μαθητές (νηπιαγωγείου και δημοτικού) από όλη 
την Ελλάδα θα συμμετέχουν σε ομάδες (walking parties), όπου θα συνεργαστούν 
και θα διαμοιραστούν ιδέες αξιοποιώντας εργαλεία σκέψης και διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας. 



Εργαστήριο 6ο

ΤΙΤΛΟΣ: Ακούγοντας ιστορίες της γειτονιάς 

• Περιγραφή: Οι μαθητές καλούνται να εμπνευστούν από την 
παγκόσμια αποστολή του Salopek και να καταγράψουν μία 
«ανείπωτη» ιστορία που αφορά στη γειτονιά τους. 

• Στόχοι Σχεδίου Δράσης (1/2)

i. Δεξιότητες (4C’s): Οι μαθητές να θέσουν συγκεκριμένα κριτήρια για την 
επιλογή πληροφορητή (Κριτική Σκέψη), να προσαρμόσουν 
δημιουργικά τις πληροφορίες που θα συλλέξουν (Δημιουργικότητα), να 
συνεργαστούν αποτελεσματικά για τη δημιουργία μίας ιστορίας 
(Συνεργασία), να αξιοποιήσουν κατάλληλα μέσα ώστε να 
επικοινωνήσουν την ιστορία τους με ένα αυθεντικό κοινό (Επικοινωνία)



• Στόχοι Σχεδίου Δράσης (2/2)

ii. Στόχοι που καλλιεργούνται ως προς το θέμα: Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ενεργητικής ακρόασης και επικοινωνίας.

iii. Στόχοι που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε αναφορά με το πρόγραμμα 
σπουδών: Ενδεικτικά  παραδείγματα 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Προσωπική 

Ενδυνάμωση

ΓΛΩΣΣΑ
Αφηγήσεις 
Ιστοριών

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΕΣ

Οπτικοακουστική 
έκφραση



Στόχοι που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε αναφορά με το πρόγραμμα σπουδών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Προσωπική Ενδυνάμωση

Να εξοικειώνονται και να 
παρουσιάζουν γεγονότα ζωής που 
αντλούν από αφηγήσεις τρίτων. 
Να κάνουν ερωτήσεις για σκέψεις και 
συναισθήματα. 
Να προκαλούν σύνδεση των ιστοριών 
που ακούν με προσωπικά βιώματα

ΓΛΩΣΣΑ
Αφηγήσεις Ιστοριών

Μέσα από παιχνίδια ρόλων οι μαθητές να 
εξασκούνται στην παραγωγή προφορικών 
κειμένων για συγκεκριμένο θέμα, απέναντι 
σε συγκεκριμένο συνομιλητή, με κάποιο 
σκοπό, σε συγκεκριμένο χώρο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΕΣ
Οπτικοακουστική έκφραση

Να αξιοποιούν κατάλληλα μέσα ώστε να 
παράγουν μια απλή οπτικοακουστική 
αφήγηση με διαδοχικές εικόνες και να 
σχολιάζουν το αποτέλεσμα



Χρονοδιάγραμμα 

• Πρώτη ενημέρωση του/της Προϊσταμένου/-μένης 2 Σεπτεμβρίου 
2020

• Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών από 8 Σεπτέμβρη -1 Οκτώβρη 
/8 επιμορφωτικές συναντήσεις διάρκειας 2,5 ωρών

• Αρχικό Σχέδιο Δράσης του Σχολείου με λεπτομερή καταγραφή της 
υλοποίησης του 1ου κύκλου  



Χρονική ανάπτυξη των  4 κύκλων
(κάθε κύκλος έχει 5-7 εργαστήρια δεξιοτήτων) 

• 1ος Θεματικός κύκλος (10 Οκτώβρη –30 Νοέμβρη)

• 2ος Θεματικός κύκλος ( Δεκέμβρης -7 Φλεβάρη )

• 3ος Θεματικός κύκλος ( 10 Φλεβάρη – τέλη Μάρτη ) 

• 4ος Θεματικός Κύκλος ( Απρίλης – Μάης )



Τελικές ενέργειες 

• Παρουσίαση των υλοποιηθέντων εργαστηρίων των 4 κύκλων στη 
σχολική και τοπική κοινότητα (Μάιος - Ιούνιος 2021) 

• Σύνθεση του τελικού Σχεδίου Δράσης του Σχολείου με προτάσεις 
βελτίωσης /Ιούνιος 2021 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Συζήτηση – διευκρινίσεις – Επόμενες ενέργειες


