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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 

 

  



 

 

 

Το όραμά μας 

Το σχολείο μας έχει όραμα να προωθήσει την ενεργή συμμετοχική 
μάθηση, την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και την απόκτηση 
χρήσιμων γνώσεων για τη ζωή. Όραμά του είναι επίσης να βοηθήσει τον 
έφηβο να ανακαλύψει, τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις κλίσεις του, 
να δίνει ευκαιρίες σε παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες και να τους 
μαθαίνει να ονειρεύονται, απολαμβάνοντας τη μάθηση. Ένα σχολείο 
που τους χωράει όλους, χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτό στην κοινωνία, 
καλλιεργώντας δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως η δημιουργική και η 
κριτική σκέψη, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων. 
Βασικό εργαλείο η επίλυση προβλημάτων και η συνεργασία, έτσι ώστε 
να προετοιμάσει τους μαθητές να αποκτήσουν αξίες, στάσεις και 
δεξιότητες, να μάθουν να σέβονται το περιβάλλον και τη 
διαφορετικότητα, να μπορούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ώστε 
να γίνουν υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες. 

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

Α) τις δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 
 
1) Να δίνει έμφαση όχι μόνο στην απόκτηση γνώσης, αλλά να καλλιεργεί 
δεξιότητες μάθησης, αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη και 
ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση των 
μαθητών, καθώς και τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία. 
2) Να καλλιεργεί δεξιότητες ζωής όπως οι κοινωνικές δεξιότητες, η 
ενσυναίσθηση, η προσαρμοστικότητα, η ανθεκτικότητα, η 
υπευθυνότητα, παρέχοντας στους μαθητές τα εφόδια ώστε να χαίρονται 
το παρόν και να προετοιμαστούν κατάλληλα για το μέλλον. 
3) Να καλλιεργεί δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης όπως ο 
ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός και η ασφαλής πλοήγηση στο 
διαδίκτυο. 
4) Να καλλιεργεί δεξιότητες του νου, όπως η στρατηγική σκέψη, η 
επίλυση προβλημάτων, η δημιουργία κατασκευών και παιχνιδιών. 
 
Β) τους στόχους που καλλιεργούνται ως προς το θέμα 
 
1) Οι στόχοι του σχολείου ως προς τη διδασκαλία και μάθηση, δηλαδή  
συνεργασία εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της 
μάθησης, δράσεις για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος και των 
σχέσεων μεταξύ των παραγόντων της σχολικής ζωής. Οι μαθησιακές 
δραστηριότητες, οι συνεργασίες με φορείς και άτομα εκτός σχολείου, οι 
διδακτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις, η συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς, οι πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και άλλες εκδηλώσεις 
εντός και εκτός σχολείου, οι δράσεις ενημέρωσης της τοπικής και 
ευρύτερης κοινωνίας για τις δραστηριότητες του σχολείου κ.ά. 
 
2) Οι στόχοι του σχολείου ως προς τη δημοκρατική του λειτουργία, 
δηλαδή δημοκρατική λήψη αποφάσεων στο σύλλογο διδασκόντων, 
δημοκρατική και ουσιαστική λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, 
ενίσχυση της ελεύθερης έκφρασης των μαθητών, κατάθεση προτάσεων 
για δραστηριότητες και πρωτοβουλίες στη σχολική ζωή, διαμόρφωση 



 

 

πολιτικής για την προστασία της υγείας των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών του σχολείου, ανάληψη δράσεων κοινωνικής 
αλληλεγγύης μέσα και έξω από το σχολείο, ενίσχυση του εθελοντισμού 
κ.ά. 
 
3) Οι στόχοι του σχολείου όσον αφορά την ασφάλεια των μαθητών και 
την επίλυση προβλημάτων με ειρηνικό τρόπο αποφεύγοντας τις 
συγκρούσεις, η συμμετοχή τους σε συζητήσεις, η έκφραση απόψεων και 
συναισθημάτων, η τεκμηρίωση των επιλογών τους, η δημιουργία 
προσωπικών σχέσεων με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, η επικοινωνία 
και η συμμετοχή σε συνεργατικές ομάδες. Επίσης η έκφρασή τους μέσα 
από τις τέχνες και η παραγωγή καλλιτεχνικών δρώμενων και 
δραστηριοτήτων. 
 
4) Οι στόχοι του σχολείου σχετικά με τη διαχείριση των πόρων και τη 
φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία του, με στόχο τη μείωση του 
οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου, με ενέργειες όπως η μείωση 
της κατανάλωσης χαρτιού φωτοτυπίας, της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
νερού, η χρήση οικολογικών καθαριστικών για τον καθαρισμό του 
σχολείου, η μείωση της παραγωγής στερεών απορριμμάτων, η 
αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών για εικαστικές και άλλες 
δραστηριότητες, η επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, η 
πιθανή δημιουργία σχολικού κήπου, η αισθητική αναβάθμιση του 
σχολείου, η φύτευση δέντρων και καλλωπιστικών θάμνων, η συμμετοχή 
του σχολείου σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος (καθαρισμοί 
ακτών, αναδασώσεις, κ.α.). 
 
5) Οι στόχοι του σχολείου ως προς τη μάθηση με βιωματικό τρόπο για 
την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, όπως και η βελτίωση στις 
διατροφικές τους συνήθειες και η απόκτηση βασικών γνώσεων σε 
θέματα υγείας στη ζωή τους. 
 
6) Η ενδιάμεση στάση αναστοχασμού και πιθανής αναθεώρησης του 
Σχεδίου Δράσης. Αυτή η στάση μπορεί να συμπέσει με το τέλος του Α’ 
τετραμήνου. 
 
7) Η παρουσίαση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων που υλοποιήθηκαν σε 
μια εκδήλωση προς το τέλος της σχολικής χρονιάς με στόχο τον 
εορτασμό της προσπάθειας, τη διάχυση των αποτελεσμάτων και την 
ενίσχυση της αειφορικής κουλτούρας. 
 
8) Η συνολική αποτίμηση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του 
σχολείου, επιβράβευση ομάδων και ατόμων, αποτύπωση και 
δημοσιοποίηση των προϊόντων. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

  

Ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

 
Α – Β – Γ  Γυμνασίου (1 ώρα/εβδομάδα) 5 έως 7 εργαστήρια σε κάθε 
ενότητα. 
 
Τα τμήματα Α1, Α2, Α3, Α4 θα ασχοληθούν με την 

Υποθεματική Ενότητα: Οδική Ασφάλεια 

Τίτλος: «Του δρόμου το ασφαλές για το γυμνάσιο» 
 

Τα τμήματα Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, θα ασχοληθούν με την 

Υποθεματική Ενότητα: Γνωρίζω το σώμα μου - Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση 

Τίτλος: «Παθητική - Επιθετική και Αποφασιστική συμπεριφορά» 
 
 
Τα τμήματα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, θα ασχοληθούν με την Υποθεματική Ενότητα: 
Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη 

Τίτλος: «e-Filia ή η φιλία» 

 
Τα τμήματα Γ5, Γ6, θα ασχοληθούν με την Υποθεματική Ενότητα: 
Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη 

Τίτλος: «Αισθάνομαι όμορφα - Ζω καλύτερα» 

 
Τα προγράμματα της Γ τάξης θα συνδεθούν με τον Σχολικό Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό 
 
 

Ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

Τα τμήματα Α1, Α2, Α3, Α4, θα ασχοληθούν με την Υποθεματική Ενότητα: 
Οικολογία - Παγκόσμια και Τοπική Φυσική κληρονομιά 
Τίτλος: «Βιολογικά προϊόντα. Είναι καιρός να μπει τάξη στη διατροφή 
μας…..» 
 

Τα τμήματα Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, θα ασχοληθούν με την Υποθεματική 
Ενότητα: Φυσικές Καταστροφές - Πολιτική Προστασία 
Τίτλος: «Κλιματική αλλαγή: Αίτια, επιπτώσεις και δυνατότητες 
παρέμβασης» 
 
Τα τμήματα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, θα ασχοληθούν με την Υποθεματική Ενότητα: 
Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά 
Τίτλος: «Ανακαλύπτοντας το παρελθόν σχεδιάζοντας το μέλλον» 
 
Τα τμήματα Γ5, Γ6, θα ασχοληθούν με την Υποθεματική Ενότητα: 
Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά 
Τίτλος: «Κάθε τόπος μια ιστορία» 

Ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

Τα τμήματα Α1, Α2, Α3, Α4, θα ασχοληθούν με την Υποθεματική Ενότητα: 
Ανθρώπινα Δικαιώματα 
Τίτλος: «Η Χάρτα των Δικαιωμάτων της Τάξης μου» 
 
Τα τμήματα Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, θα ασχοληθούν με την 



 

 

 
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Υποθεματική Ενότητα: Εθελοντισμός και Διαμεσολάβηση 
Τίτλος: «Αφηγούμαι άρα Υπάρχω» 
 
Τα τμήματα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, θα ασχοληθούν με την Υποθεματική Ενότητα: 
Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα 
Τίτλος: «Το δικαίωμα στην εργασία» 
 
Τα τμήματα Γ5, Γ6, θα ασχοληθούν με την Υποθεματική Ενότητα: 
Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα 
Τίτλος: «Ο ένας για τον άλλον: συνεργασία και αλληλοσεβασμός» 
 

Ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Τα τμήματα Α1, Α2, Α3, Α4 θα ασχοληθούν με την Υποθεματική Ενότητα: 
Οικονομία και ηθική 
Τίτλος: «Πόσο Δίκαιη είναι η Σοκολάτα σου;» 
 

Τα τμήματα Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6, θα ασχοληθούν με την Υποθεματική 
Ενότητα: Οικονομικός γραμματισμός 
Τίτλος: «Τα σχολικά βιβλία σε τροχιά κυκλικής οικονομίας» 
 

Τα τμήματα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, θα ασχοληθούν με την Υποθεματική Ενότητα: 
Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γνωριμία με επαγγέλματα 
Τίτλος: «Διερευνώ τα ενδιαφέροντά μου και τα επαγγέλματα» 
 
Τα τμήματα Γ5, Γ6, θα ασχοληθούν με την Υποθεματική Ενότητα: 
Επιχειρηματικότητα - Αγωγή Σταδιοδρομίας - Γνωριμία με επαγγέλματα 
Τίτλος:«Παίρνω τη ζωή στα χέρια μου» 
 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

Σύσφιξη σχέσεων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 
Συνεργασία των εκπαιδευτικών με εκπροσώπους φορέων και με τους 
γονείς των παιδιών. 
Επίλυση προβλημάτων. 
Οργάνωση δραστηριοτήτων οι οποίες θα ενισχύουν τα αποτελέσματα των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. 
 

Ειδικότερα οφέλη 

Ενεργοποίηση των μαθητών κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας – 
μάθησης. 
Ευκαιρίες στους μαθητές κατά τις οποίες θα αναλαμβάνουν ευθύνες και 
θα αναπτύσσουν πρωτοβουλίες. 
Κοινωνικοποίηση των μαθητών. 
Καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπου θα ενισχυθεί η παρούσα 
και η μελλοντική ποιότητα ζωής τους. 
 

Αναμενόμενος 
αντίκτυπος για την 
ανάπτυξη της σχολικής 
κοινότητας 

Εκδηλώσεις ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας. Παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων, όπως εκθέσεις ζωγραφικής και κατασκευών, 
παρουσιάσεις, συζητήσεις των μαθητών και εκπαιδευτικών με φορείς και 
μέλη της ευρύτερης κοινότητας του σχολείου για την ευαισθητοποίηση 
της τοπικής κοινωνίας και την ενεργό σύνδεση του σχολείου με την 
ευρύτερη κοινότητα. 



 

 

Αντίκτυπος στην τοπική 
κοινότητα 

Προγραμματισμός εκδηλώσεων ενημέρωσης της τοπικής κοινότητας. 
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων όπως εκθέσεις, παρουσιάσεις και 
συζητήσεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων με φορείς 
και μέλη της ευρύτερης κοινότητας του σχολείου για την 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

 
Συνεργασία με Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Υπεύθυνους Σχολικών 
Δραστηριοτήτων, το Σύλλογο Γονέων, όμορες σχολικές κοινότητες, ΚΠΕ, 
Κέντρα Πρόληψης, εκπροσώπους επιστημονικών φορέων, επιστημονικούς 
και επαγγελματικούς συλλόγους, εμπειρογνώμονες σε θέματα 
ενδιαφέροντος, συγγραφικές ομάδες του εκπαιδευτικού υλικού του 
αποθετηρίου. Ενημέρωση από τους υπεύθυνους Συμβουλευτικής στον 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό των ΚΕΣΥ. 
 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

 
Θα δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό ψηφιοποιημένο υλικό από τις 
δράσεις και τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν. Ένα μέρος του 
υλικού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. Τέτοιο υλικό μπορεί 
να είναι ένα βίντεο παραγωγής, καλλιτεχνικά δημιουργήματα, 
φωτογραφίες, ερωτηματολόγια προς τους γονείς και τους μαθητές. 

 


