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ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ21+: 

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ  
 

9ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ : 2021-22 

χολική μονάδα 
9o Ημεριςιο ΓυμνάςιοΠειραιά 

Αριθμόσ τμημάτων 
11 

Αριθμόσ μαθητών/μαθητριών 
ςχολικήσ μονάδασ 

251 

Αριθμόσ εκπαιδευτικών 
ςχολικήσ μονάδασ 

26 

Αριθμόσ εκπαιδευτικών που 
ςυμμετέχουν ςτα 
Εργαςτήρια δεξιοτήτων 

2 

 

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/Καταςκευζσ 

 

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 

 

    

  



 

 

Βαςικόσ προςανατολιςμόσ του ετήςιου χεδίου Δράςησ 
(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 

 

Σοόραμάμασ 

Το ςχολείο μασ επιδιϊκει οι μακθτζσ και μακιτριεσ μασ νααναπτυχκοφν 
ωσ ολοκλθρωμζνεσ προςωπικότθτεσ μζςα από τθν παροχι γνϊςεων και 
τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων και υγιϊν ςτάςεων. Θζτουμε τον αμοιβαίο 
ςεβαςμό, τον ςεβαςμό ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ για τθν διαφορετικότθτα ωσ ςθμαντικζσ 
παραμζτρουσ. 
Σθμαντικι κζςθ κατζχει ο ψθφιακόσ εγγραμματιςμόσ, θ καλλιζργεια τθσ 
κριτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ,το αίςκθμα του ανικειν ςτθν ςχολικι 
κοινότθτα και θ διαμόρφωςθ δθμοκρατικϊν ιδεϊν.   

τόχοιτθσςχολικισμονάδ
ασςεςχζςθμετιστοπικζσκα
ιενδοςχολικζσανάγκεσ 

Το Σχολείο μασ μζςω τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ των κακθμερινϊν 
πρακτικϊν και των νζων δεξιοτιτων κζτει ωσ βαςικό ςτόχο του να 
εφοδιάςει τουσ μακθτζσ με γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, αξίεσ και οράματα 
προκειμζνου να ςχεδιάςουν ζνα καλφτερο μζλλον, ατομικά και 
ςυλλογικά.  
 Δίνει ζμφαςθ όχι μόνο ςτθν απόκτθςθ γνϊςθσ, αλλά καλλιεργεί 

δεξιότθτεσ μάκθςθσ, αναπτφςςοντασ τθν κριτικι ςκζψθ και 
ενκαρρφνοντασ τθ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν, κακϊσ και τθ 
μεταξφ τουσ επικοινωνία και ςυνεργαςία. 

 Καλλιεργεί δεξιότθτεσ ηωισ όπωσ θ αυτομζριμνα, οι κοινωνικζσ 
δεξιότθτεσ, θ ενςυναίςκθςθ, θ προςαρμοςτικότθτα, θ 
ανκεκτικότθτα, θ υπευκυνότθτα, θ πρωτοβουλία και θ 
οργανωτικι ικανότθτα. Παράλλθλα προωκεί τθν ευχζρεια ςτθν 
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, και τθν προςταςία από εξαρτθτικζσ 
ςυμπεριφορζσ ςτισ τεχνολογίεσ. 

 Καλλιεργεί δεξιότθτεσ τθσ τεχνολογίασ και τθσ επιςτιμθσ όπωσ  
- ο ψθφιακόσ και τεχνολογικόσ γραμματιςμόσ,  
- οι δεξιότθτεσ δθμιουργίασ και διαμοιραςμοφ ψθφιακϊν 

δθμιουργθμάτων 
- και θ αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο. 
 Καλλιεργεί δεξιότθτεσ του νου 

- ςτρατθγικι ςκζψθ( μελζτθ περιπτϊςεων και επίλυςθ 
προβλθμάτων)  

- πλάγια ςκζψθ( δθμιουργικι-παραγωγικι) με καταςκευζσ και 
απομιμιςεισ. 

- αναλυτικι, διερευνθτικι και πρωτότυπθ ςκζψθ ϊςτε να μποροφν 
οι μακθτζσ να ανταποκρίνονται μελλοντικά  ςτισ απρόβλεπτεσ 
προκλιςεισ τθσ ηωισ. 

Επιμζρουσ ςτόχοι: 
 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ οδικισ αςφάλειασ, αςφάλειασ μζςα 
και ζξω από το ςπίτι και δεξιότθτεσ αυτοπροςταςίασ. 

 Να αποκτιςουν οικολογικι ςυνείδθςθ, να τουσ κάνει να 
προβλθματιςτοφν πάνω ςτο ενεργειακό πρόβλθμα που 
αντιμετωπίηουμε και να ζρκουν ςε επαφι με τισ ανανεϊςιμεσ 
πθγζσ ενζργειασ και τθν αξία τουσ. 

 Να αποκτιςουν δεξιότθτεσ τθσ κοινωνικισ ηωισ, τθσ ψθφιακισ 
ικαγζνειασ, τθσ επικοινωνίασ, τθσ διαμεςολάβθςθσ,τθσ 



 

 

κοινωνικισ ενςυναίςκθςθσ και τθσ αποδοχισ τθσ 
προςωπικότθτασ του άλλου. 

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

 Περιγράφουμεαδράτισαποφάςειστουςυλλόγουδιδαςκόντων 

ωσ προσ τθ  Θεματικι 
Ενότθτα 

 
Ζω καλφτερα- Ευ ηθν 

 
-Α’ τάξθ (Α1 και Α2): Οδικι αςφάλεια  
 
 Χρονικι διάρκεια :  
Οκτϊβριοσ-Νοζμβριοσ 2021 

ωσ προσ τθ Θεματικι 
Ενότθτα 

 
Φροντίηω το Περιβάλλον 

 
-Α’ τάξθ(Α1 και Α2): Οικολογία-Οικολογικι ςυνείδθςθ 
 
 Χρονικι διάρκεια :  
Δεκζμβριοσ 2021-Ιανουάριοσ 2022 

ωσ προσ τθΘεματικι 
Ενότθτα 

 
Ενδιαφζρομαι και 
Ενεργϊ- Κοινωνικι 

υναίςκθςθ και Ευκφνθ 

 
-Α’ τάξθ(Α1 και Α2): Συμπερίλθψθ: Αλλθλοςεβαςμόσ-Διαφορετικότθτα 
 
 Χρονικι διάρκεια :  
Φεβρουάριοσ - Μάρτιοσ 2022 

ωσ προσ τθΘεματικι 
Ενότθτα 

 
Δθμιουργϊ και 

Καινοτομϊ- Δθμιουργικι 
κζψθ και Πρωτοβουλία 

 
-Α’ τάξθ(Α1 και Α2): Ακολουκϊντασ τα βιματα τθσ ρομποτικισ ομάδασ 
του ςχολείου 
 
 Χρονικι διάρκεια :  
Απρίλιοσ 2022 – Μάιοσ 2022 

Αναμενόμενο όφελοσ ωσ 
προσ το ςχολικό κλίμα 

- Δθμιουργικότθτα 
- Αλλθλεγγφθ 
- Ενςυναίςκθςθ 
- Συνεργαςία 
- Επικοινωνία 



 

 

Ειδικότερα οφζλθ 

 
- Επαναφορά ςτθν ςχολικι κακθμερινότθτα και τθν δια ηϊςθσ 

παρακολοφκθςθ των μακθμάτων μετά από τθν πανδθμία. 
 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για τθν ανάπτυξθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ 

 
- Κοινωνικζσ ςχζςεισ 
- Συνεργαςίεσ ομάδων 
- Επικοινωνία τμθμάτων 

 

Αντίκτυπο ςτθν τοπικι 
κοινότθτα 

 
- Ευαιςκθτοποίθςθ και ενεργόσ ςυμμετοχι γονζων, κθδεμόνων  
- Συνεργαςία με τοπικοφσ φορείσ τθσ πόλθσ. 

 

Προςαρμογζσγια τθ 
ςυμμετοχι και τθν ζνταξθ 
όλων των μακθτϊν 

 
- Ειδικόσ ςχεδιαςμόσ εργαςτθρίων με χρθςιμοποίθςθ απλϊν 

οδθγιϊν και χρθςιμοποίθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ 
- Ποικιλία δραςτθριοτιτων και μζςων που διευκολφνουν τθν 

ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν.   

Φορείσκαιάλλεσςυνεργα
ςίεσπουκαεμπλουτίςουν 
το ςχζδιο δράςθσ 

 

 

Σελικάπροϊόντα(ενδεικτικ
ά) των εργαςτθρίων 
πουυλοποιικθκαν 

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
χρθςιμοποιικθκαν εκτόσ 
τθσ Πλατφόρμασ των 
Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων 
του ΙΕΠ. 

 

 

  



 

 

 

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 

 

    

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) 

-  

Προτάςεισ  

Στθ μορφι λίςτασ (150 λζξεισ) 
● . 

 


