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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

  

 

  

  

 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

του 7ου Γυμνασίου Ηλιούπολης 
 

 

 

  

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+:   

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs 

ΟΠΣ Επιμόρφωσης - Ι.Ε.Π.: Όλες οι δράσεις (iep.edu.gr): 
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62  

 

  
 

 

  
  

 
 

 

  

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-  
 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

Σχολική μονάδα 
7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

Αριθμός τμημάτων  
9 

Αριθμός 

μαθητών/μαθητριών 

σχολικής μονάδας 

222 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

σχολικής μονάδας 

21 (ΚΑΙ 1 ΕΚΠ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 1 

Ε.Β.Π.) 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

που συμμετέχουν στα 

Εργαστήρια δεξιοτήτων 

3 

 

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 
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Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 

(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 
 

Το όραμά μας 

✓ Πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης των μαθητών του 
σχολείου μας είναι ο επιστημονικός και τεχνολογικός 
εγγραμματισμός τους. 

✓ Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να αποκτήσουν γνώσεις, 
δεξιότητες και θετική στάση για τις επιστήμες μέσω της 
ενεργού εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

✓ Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, 
επικοινωνίας και  συνεργασία των μαθητών και η εφαρμογή 
των δεξιοτήτων αυτών στην καθημερινή ζωή είτε ως έφηβοι 
είτε ως μελλοντικοί πολίτες της απαιτητικής κοινωνίας του 21ου 
αιώνα. 

✓ Η διάπλαση υγιών και ευτυχισμένων εφήβων που θα έχουν την 
ψυχολογική και παιδαγωγική υποστήριξη των καθηγητών τους, 
που θα τους συμπεριφέρονται με ενσυναίσθηση και αγάπη. 

✓ Η γόνιμη ενασχόληση με δραστηριότητες που θα δώσουν τις 
ευκαιρίες στους μαθητές να καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα 
ταλέντα τους καθώς και να ενημερωθούν για τα επαγγέλματα, 
βιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολιστική προσέγγιση της 
εκπαίδευσης.  

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

Α) Οι δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 
Στόχοι μας είναι: 

▪ Να εφαρμοστούν προγράμματα δράσης που θα ενισχύσουν την 
κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία και δημιουργικότητα 
(4c’s), την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (problem solving) 
και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

▪ Να καλλιεργηθούν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. 
▪ Να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και να διερευνηθούν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης τους. 
▪ Να καλλιεργηθούν δεξιότητες του νου, στρατηγική και 

υπολογιστική σκέψη καθώς και δεξιότητες επιχειρηματικότητας, 
ο συνδυασμός των οποίων θα βοηθήσει στη μελλοντική 
επαγγελματική ανάπτυξη και ευελιξία των μαθητών μας. 

▪ Να συνεργαστούν οι εκπαιδευτικοί για τη βελτίωση της 
διδασκαλίας και της μάθησης με χρήση μαθητοκεντρικών 
μεθόδων διδασκαλίας, διαθεματικών project, διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, ανεστραμμένης μάθησης (blended learning). 

▪ Να βελτιώσουμε τις παιδαγωγικές πρακτικές μας στην 
αντιμετώπιση περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού με 
επιμορφωτικές δράσεις στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

▪ Να καλλιεργηθεί το δημοκρατικό κλίμα τόσο στη λήψη 
αποφάσεων στον σύλλογο διδασκόντων όσο και στη λειτουργία 
των μαθητικών κοινοτήτων. 

▪ Να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου μας μέσω 
της ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικών, της αξιοποίησης 
ανακυκλώσιμων υλικών για χειροτεχνίες, των δράσεων 
ανακύκλωσης. 
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▪ Να αναβαθμιστεί αισθητικά το σχολείο και να συμμετέχει σε 
δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος (καθαρισμοί ακτών, 
αναδασώσεις). 
 

Β) Ειδικοί στόχοι 
Οι μαθητές/τριες: 

➢ Να ανακαλύψουν με βιωματικό τρόπο την υγιεινή και 
ισορροπημένη διατροφή, να βελτιώσουν τις διατροφικές τους 
συνήθειες και να αποκτήσουν υγιεινό τρόπο ζωής. 

➢ Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε διατροφικά θέματα 
(ανάλυση διατροφικών ετικετών σε τρόφιμα, υπολογισμός δείκτη 
μάζας σώματος, παχυσαρκία- νευρική ανορεξία) 

➢ Να γνωρίσουν το σώμα τους και να ευαισθητοποιηθούν σε 
θέματα περιεκτικής  σεξουαλικής αγωγής ανάλογα με την ηλικία 
τους (εφηβικές εγκυμοσύνες, σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα, AIDS, αντισύλληψη, έμφυλη βία, σεξουαλική 
κακοποίηση, φυσικός και διαδικτυακός εκφοβισμός , τα 
ανθρώπινα δικαιώματα). 

➢ Να αναπτύξουν δεξιότητες αυτομέριμνας, αυτοπροστασίας και 
προσωπικής υγιεινής. 

➢ Να διερευνήσουν την ταυτότητα, την έκφραση και τα 
χαρακτηριστικά του φύλου τους. 

➢ Να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, 
νιώθοντας ασφαλή στο σχολικό περιβάλλον. 

➢ Να επιλύουν τις διαφορές τους αποφεύγοντας τις συγκρούσεις 
με σκοπό την πρόληψη της παιδικής επιθετικότητας και σχολικού 
εκφοβισμού. 

➢ Να αναπτύξουν ψυχική ανθεκτικότητα και  ικανότητα 
αντιμετώπισης αγχωτικών καταστάσεων. 

➢  Να δημιουργήσουν προσωπικές σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη 
της ομάδας και να επικοινωνούν  δημοκρατικά στις συνεργατικές 
ομάδες. 

➢ Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να τεκμηριώνουν τις επιλογές 
τους. 

➢ Να ενισχύσουν ψυχοκοινωνικές δεξιότητες παροχής 
ανιδιοτελούς βοήθειας και υποστήριξης στους συμμαθητές και 
συνανθρώπους τους. 

➢ Να γνωρίσουν τους κινδύνους του διαδικτύου και πώς να 
προστατεύονται. 

➢ Να μελετήσουν την κυκλική οικονομία και τους στόχους της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

➢ Να συμμετέχουν σε δράσεις εθελοντισμού στην τοπική κοινωνία, 
σε εκδηλώσεις ενημέρωσης για τον ψηφιακό εγγραμματισμό και 
την ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

➢ Να συμμετέχουν σε εκστρατείες για τη βελτίωση του φυσικού 
περιβάλλοντος στον δήμο που ζουν και κατά της κλιματικής 
αλλαγής που απειλεί την χώρα μας (γενικότερα τον πλανήτη).  

➢ Να αποκτήσουν ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
προκειμένου να χρησιμοποιούν την ψηφιακή ικανότητά τους 
στην εκτέλεση εργασιών, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία και 
διάχυση πληροφορίας. 
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➢ Να προστατεύονται από  εξαρτητικές συμπεριφορές από την 
τεχνολογία, μέσω ενημέρωσής τους από ειδικούς επιστήμονες. 

➢ Να καλλιεργήσουν αίσθημα πρωτοβουλίας και 
επιχειρηματικότητας που θα τους βοηθήσει στην μελλοντικής 
τους εξέλιξη ως δημιουργικούς ενήλικες, καινοτόμους σε πλήθος 
τομέων. 

➢ Να αναγνωρίζουν τα πρώτα βήματα για την υλοποίηση μίας 
επιχειρηματικής ιδέας από τη σύλληψή της, μετατροπής της σε 
επιχειρηματικό πλάνο και υλοποίησή της. 
 

Γ) Επιπρόσθετοι στόχοι  σε αναφορά με το πρόγραμμα σπουδών  
των γνωστικών αντικειμένων  
Με δεδομένους τους περιορισμούς των μέτρων για την πανδημία, δεν 
μπορούμε να δημιουργήσουμε ομάδες μαθητών από διαφορετικά 
τμήματα και τάξεις (ολιστική προσέγγιση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων) 
για αυτό θα επιχειρήσουμε την οριζόντια συνεργασία ανά τμήμα. Θα 
προσπαθήσουμε, δηλαδή να συνεργαστούν οι εκπαιδευτικοί κάθε 
τμήματος για να εξετάζει ο καθένας από τη δική του επιστήμη τη 
υποθεματική που πραγματεύεται ο εκπαιδευτικός στο Ε.Δ. Προς τη 
κατεύθυνση αυτή θα προσπαθήσουμε: 

✓ Να συνδέσουμε τα θέματα της διατροφής με τη Βιολογία Α΄ 
Γυμνασίου (2ο Κεφάλαιο).Την Οικιακή Οικονομία, τα Αγγλικά(unit 
3 – ενότητα 3 food for thought) 

✓ Να μελετήσουμε την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε συνδυασμό 
με το κεφάλαιο της αναπαραγωγής (Βιολογία Β’ Γυμνασίου). 

✓ Να εξασκηθούν σε μετρήσεις φυσικών μεγεθών (θερμοκρασία, 
πίεση, ταχύτητα ανέμου) μέσω της χρήσης οργάνων (σύνδεση 
Φυσικής Β’ γυμνασίου με την υποθεματική των φυσικών 
καταστροφών). 

✓ Να επιχειρήσουμε αλληλεπίδραση μεταξύ της διδασκαλίας των 
Επιστημών  (Φυσική και την Τεχνολογία της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου) 
την  εφαρμογή του σχεδιασμού της Μηχανικής (υποθεματική του 
STEM) 

✓ Να δημιουργηθούν  τελικά προϊόντα των Ε.Δ. μέσα  από 
καλλιτεχνικές ιδέες (αφίσα, τραγούδι, θεταρικό δρώμενο, χορός) 
αποδεικνύοντας τη συνεισφορά της μουσικής και αισθητικής 
αγωγής στην υλοποίηση των Ε.Δ. 

✓ Σύνδεση με φιλολογικά μαθήματα: Ιστορία «διατροφή στην 
Αρχαία Ελλάδα». Γλώσσα – Λογοτεχνία «Φροντίζω για την 
διατροφή και την υγεία». 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων 

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Η πρώτη ενότητα με την οποία θα ασχοληθούμε αναφορικά με την Α΄και 
Β΄Γυμνασίου. Στην Α΄Γυμνασίου θα ασχοληθούμε με την διατροφή , την 
αυτομέριμνα, την Οδική Ασφάλεια  
Τίτλος:Μετακινούμαι με ασφάλεια, προστατεύω εμένα και τους άλλους. 
Στη Β΄Γυμνασίου Γνωρίζω το σώμα μου,  Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση  
Τίτλος:  Στερεότυπα φύλου.  
Γ΄Γυμνασίου Θέμα: Ψυχική και συναισθηματική υγεία, πρόληψη 
Τίτλος: Εξαρτησιογόνες ουσίες και εθισμός, αιτία, επιπτώσεις, πρόληψη και 
αντιμετώπιση. Εξάρτηση από το διαδίκτυο. 
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ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

Α΄Γυμνασίου: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική 
Φυσική κληρονομιά : Ανακύκλωση: Μείωσε, Επαναχρησιμοποίησε, 
Ανακύκλωσε. «Ακολουθώ ένα δάσος» 
Β΄Γυμνασίου: Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία 
Τίτλος: Ελλάδα και σεισμοί- Μάθε και προετοιμάσου, πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά το σεισμό.  
Γ΄Γυμνασίου : Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά. 
Τίτλος: Η Μικρασιατική καταστροφή και ο ξεριζωμός. Οι μνήμες μένουν 
άσβεστες.  

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Α΄Γυμνασίου: Ανθρώπινα Δικαιώματα  
Τίτλος: Εγώ και εσύ μαζί, διαφορετικοί, ίσοι και αγαπημένοι 
Β΄Γυμνασίου: Εθελοντισμός και Διαμεσολάβηση 
Κάνε πράξη την συνεργασία και την προσφορά. 
Τοίχος της καλοσύνης ( Συλλογή αντικειμένων – Είδη πρώτης ανάγκης) 
Γ΄Γυμνασίου: Συμπερίληψη -Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα, 
ρατσισμός. Ημερολόγιο Εκφοβισμού Bulling Diaries. 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

A΄Γυμνασίου και Β΄Γυμνασίου: Εκπαιδευτική Ρομποτική- ΣΤΕΜ, Βιονικό 
Σώμα – ορισμός προηγμένων υλικών. 
Γ΄Γυμνασίου : Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας,  
Γνωριμία με τα Επαγγέλματα.  
Μία διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία του επιχειρείν στην 
εκπαίδευση. 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

Προσδοκούμε οι μαθητές μας να: 

• σέβονται τη γνώμη και τη διαφορετικότητα των συμμαθητών 
τους,  

• αποκτήσουν ενσυναίσθηση ώστε να υπάρχει αλληλοβοήθεια, 
αλληλεγγύη αλλά ταυτόχρονα και ευγενής άμιλλα μεταξύ τους 

• αναπτύξουν δημοκρατικό και κοινωνικό ήθος και να βιώνουν 
δημοκρατικές αρχές, 

• αποκτήσουν εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς τους οποίους 
θα θεωρούν συνεργάτες  στην πορεία προς τη γνώση και την 
υλοποίηση των ιδεών τους. 

Ειδικότερα οφέλη 

Αναμένουμε οι μαθητές μας να: 

• μυηθούν στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, 

• εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, 

• προτείνουν και να υλοποιούν ιδέες για τη βελτίωση του τοπικού 
μας αλλά του ευρύτερου περιβάλλοντος, 

• αναπτύξουν πρωτοβουλίες. 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

o Διαθεματικές προσεγγίσεις γνωστικών αντικειμένων και 
ερευνητικών προβλημάτων 

o Αλλαγή του προφίλ του σχολείου με εισαγωγή καινοτόμων 
δράσεων 

o Οικοδόμηση στενών σχέσεων μεταξύ όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας 
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Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

❖ Άνοιγμα του σχολείου μας προς την κοινωνία μέσω των τελικών 
δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων των Ε.Δ. 

❖ Συνεργασία με γονείς- αξιοποίηση ιδεών/ απόψεών  τους 
❖ Ενασχόληση των μαθητών με φλέγοντα θέματα της τοπικής 

κοινωνίας (π.χ. πλημμύρες στην Ηλιούπολη) 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία παρέχει πρακτικές για την 
καλλιέργεια του ενδιαφέροντος μαθητών με διαφορετικά 
μαθησιακά κίνητρα και δεξιότητες. 

 Το βιωματικό εργαστήριο και το κατάλληλο οπτικοακουστικό 
υλικό θα συντελέσουν στην ενεργό συμμετοχή του συνόλου των 
μαθητών ανεξάρτητα από την επίδοσή τους ή τις κοινωνικές τους 
δεξιότητες. 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

▪ Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου. 
▪ Υπεύθυνη Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας. 
▪ Το αειφόρο σχολείο. 
▪ Αντιδήμαρχος καθαριότητας της πόλης μας - Ανακύκλωση 
▪ Κ.Α.Π.Ε. (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας)- 

εκπαιδευτική επίσκεψη 
▪ Ε.Μ.Υ. (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) – εκπαιδευτική επίσκεψη 
▪ WWF Hellas (ειδικός σε θέματα κλιματικής αλλαγής - συνέντευξη) 
▪ Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης. 
▪ ΚΕΛΠΝΟ – ενημέρωση από ειδικό για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα 
▪ Το χαμόγελο του παιδιού. 
▪ Κιβωτός του κόσμου. 
▪ Εκπαιδευτικά προγράμματα Λαζαρίδη «Ας γνωρίσουμε τα ρομπότ του 

μέλλοντος» - εκπαιδευτική επίσκεψη 

Προτεινόμενα τελικά 
προϊόντα (ενδεικτικά) 
των εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

1. Αφίσα μεγάλων διαστάσεων με τη διατροφική πυραμίδα  
2. Γκράφιτι σε τοίχο του σχολείου για την προστασία του περιβάλλοντος 
3. Ενημέρωση γονέων από ειδικό για θέματα σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους 
4. Κατάρτιση- διεξαγωγή- ανάλυση ερωτηματολογίου στους γονείς για 

έρευνα στάσεων σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 
5. Δράσεις ανακύκλωσης 
6. Χορογραφία για τον σχολικό εκφοβισμό (σε βίντεο) 
7. Μικρο-ιστολόγιο για τη δημοσιοποίηση του παραγόμενου υλικού 
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