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1. Οικολογία - Παγκόσμια και Τοπική
Φυσική Κληρονομιά

2.Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική  
Προστασία
3. Παγκόσμια & Τοπική Πολιτιστική
Κληρονομιά

Φροντίζω το  
Περιβάλλον

Δημιουργώ &
Καινοτομώ -

Δημιουργική Σκέψη &  
Πρωτοβουλία

1 STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική

2. Επιχειρηματικότητα - Αγωγή  
Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με
Επαγγέλματα

1.ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - Αυτομέριμνα,  
Οδική Ασφάλεια
2. Ψυχική και

Συναισθηματική
Υγεία - Πρόληψη
3. Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Ζω καλύτερα
– Ευ Ζην

Ενδιαφέρομαι 
και  Ενεργώ -
Κοινωνική  
Συναίσθηση & Ευθύνη

1. Ανθρώπινα Δικαιώματα
2. Εθελοντισμός -Διαμεσολάβηση
3.Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός,  
Διαφορετικότητα





Ποικιλία θεματολογίας



4 Θεματικές Ενότητες-4 Είδη δεξιοτήτων

• Οι Θεματικές Ενότητες διαπλέκονται με τις δεξιότητες. 

• Σε κάθε προτεινόμενη δραστηριότητα γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες 

δεξιότητες που καλλιεργούνται

• Προκύπτει μία σύνθεση δεξιοτήτων από τις 4 Θεματικές Ενότητες

✓ Δεξιότητες του 21ου αιώνα 

✓ Δεξιότητες του Νου

✓ Δεξιότητες Ζωής

✓ Δεξιότητες Τεχνολογίας, Μηχανικής και Επιστήμης 
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• 4 Θεματικές Ενότητες

Συνδυάζουμε την καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων με το εκπαιδευτικό υλικό των 

προγραμμάτων σε κάθε Θεματική Ενότητα.

Εντοπίζουμε το εκπαιδευτικό υλικό των 

προγραμμάτων σε κάθε Θεματική Ενότητα 

και σχεδιάζουμε τα εργαστήριά μας (7) του 

τμήματός μας ανά 2 μήνες.
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http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510

Ψηφιακές πλατφόρμες Υλικού

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510


ΥΛΙΚΟ

https://sites.google.com/view/ergdex/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1

Σε μορφή pdf   https://drive.google.com/drive/folders/19tLRujwogNKmxvUBt2UKrPeMEFPb_pZl

https://sites.google.com/view/ergdex/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://drive.google.com/drive/folders/19tLRujwogNKmxvUBt2UKrPeMEFPb_pZl


Βιβλιοθήκες 
Προγραμμάτων

https://elearning.iep.edu.gr/study/course
/view.php?id=2002

(α) τα προγράμματα της 
τρέχουσας επιμόρφωσης

(β) τα προγράμματα της 
πιλοτικής υλοποίησης 2020-
21 Πλατφόρμα 21+ 

(γ) τα προγράμματα φορέων 
που υποβλήθηκαν τον 
Ιούνιου 2021

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002




http://www.iep.edu.gr/el/ekpaideutiko-yliko/1431-sxedia-drasis

http://www.iep.edu.gr/el/ekpaideutiko-yliko/1431-sxedia-drasis


ed5_dexiotites_vivliothikes.docx
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Ως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, 

πραγματοποιούνται τα εξής:

1. Πρόσκληση της Πρόσκληση Ειδικής Συνέλευσης Συλλόγου Διδασκόντων (ΣΔ) από τη

Διευθύντρια/Προϊσταμένη για τη δόμηση του ετήσιου Σχεδίου Δράσης Σχολικής Μονάδας στα

Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Αρ. Πρ. - εξερχόμ)

2. Ειδική συνεδρίαση του ΣΔ, όπου συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου στο οποίο αναφέρονται:

(α) Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί ανά τμήμα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (β) το Όραμα του

Σχολείου και (γ) Η σειρά των τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων που θα αναπτυχθούν κατά τη

διάρκεια του σχολικού έτους.

3. Αντίγραφο του Πρακτικού κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Αρ. Πρ.-εξερχόμ)
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Το ετήσιο Σχέδιο Δράσης Σχολικής Μονάδας περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση των τεσσάρων 
(4) Θεματικών Ενοτήτων και δύναται να περιλαμβάνει από 20 ως 28 Προγράμματα Καλλιέργειας 
Δεξιοτήτων, δηλαδή 5 έως 7 εβδομάδες ανά Θεματική Ενότητα. 

Στις Α΄ και Β΄τάξεις, σε μια Θεματική Ενότητα ένα Πρόγραμμα μπορεί να αποτελείται από επτά (7) 
Εργαστήρια τριών (3) ωρών. Αυτά τα 3ωρα μπορεί να αφορούν σε τρεις (3) ωριαίες δραστηριότητες ή 
λιγότερες ανάλογα με τον στόχο (μπορεί οι δραστηριότητες να είναι δύο και να διαρκούν συνολικά 3 
ώρες).

Σε κάθε Θεματική μπορούν να σχεδιαστούν περισσότερα από ένα (1) Προγράμματα με την 
προϋπόθεση να καλύπτονται συνολικά τα επτά (7) 3ώρα εργαστήρια που αναλογούν στις 7 εβδομάδες 
εφαρμογής της.  

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σχεδιάζουν τα αντίστοιχα 
Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων για κάθε τμήμα. 

Δύο Τμήματα μπορούν να έχουν κοινό Σχέδιο Δράσης Τμήματος το οποίο σχεδιάζεται συνεργατικά και 
υλοποιείται σε κάθε Τμήμα.



Οργάνωση διερευνητικών συζητήσεων για την σύνταξη του Σχεδίου 
Δράσης 

Είσοδος -περιήγηση στην πλατφόρμα επιμόρφωσης και εξοικείωση με 

το περιβάλλον και τα εργαλεία. 

Εξοικείωση με τις 4 Θεματικές Ενότητες, τις δεξιότητες που θα καλλιεργηθούν και 

γνωριμία με το εκπαιδευτικό υλικό.
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Ετήσιο εκπαιδευτικό σχέδιο (Σ.Δ.) όπου αποτυπώνονται:
Α) Το όραμα

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

Αναφέρουμε:
1) τις δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν

2) τους στόχους που καλλιεργούνται ως προς το θέμα

3) τους στόχους που επιπροσθέτως θέτουμε ή σχέση με το πρόγραμμα σπουδών (προαιρετικά)

Γ) Ο προγραμματισμός των εργαστήριων ανά Θεματική Ενότητα:
Θεματικές που θα αναπτυχθούν, Προγράμματα που επιλέχθηκαν να υλοποιηθούν ή αδρή περιγραφή Προγραμμάτων που 
θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί.
Οι μαθητοκεντρικές, συμμετοχικές, συμπεριληπτικές δράσεις οργάνωσης των εργαστηρίων, των συνεργασιών και των 
δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της συνεργασίας με έμπειρους φορείς, εκπονητές προγραμμάτων και 
φορείς της τοπικής κοινωνίας,

Δ) τα αναμενόμενα αποτελέσματα,
το υλικό και τα προϊόντα αυτής της δράσης, οι εκδηλώσεις παρουσίασης και διάχυσης και η τελική αποτίμηση της δράσης,
Το Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας είναι ένα δυναμικό έγγραφο το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα 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. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
• Η εφαρμογή εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα Δεξιότητες 21+ που να  αφορούν 

ευρύτερα θεματικά πεδία όπως ο εθελοντισμός, η ενεργός πολιτειότητα, ο ακτιβισμός, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα, 

η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η ενσυναίσθηση, η επίλυση συγκρούσεων, η συμπερίληψη κ.λ.π., έτσι ώστε  μαθητές και 

μαθήτριες να θεωρήσουν και να αναθεωρήσουν τις στάσεις και τις αξίες τους, να ξεπεράσουν ή απλά να κρίνουν τα 

κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που κουβαλούν και να διαμορφώσουν μια στάση ζωής θετική για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, την επιστήμη, τις εθιστικές συμπεριφορές και την ορθολογική χρήση των ψηφιακών μέσων.

• Να εφαρμοστούν προγράμματα δράσης που να ενισχύουν και να ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, 

την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τους τρόπους εργασίας, που 

συμπεριλαμβάνουν την επικοινωνία και συνεργασία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και, τις κοινωνικές και 

συναισθηματικές δεξιότητες, που βοηθούν τους ανθρώπους να ζουν και να εργάζονται μαζί.

• Τα προγράμματα που θα εφαρμοστούν να αποτελέσουν ευκαιρία για τη συνεργασία μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών 

του σχολείου μας (Δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων).

• Τα προγράμματα να δίνουν την ευκαιρία για τη συνεργασία τόσο μέσα στην ίδια τάξη, όσο και μεταξύ των τάξεων.



Βήμα 1. Οργάνωση  διερευνητικών συζητήσεων 
για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης

✓ Συζήτηση στην ολομέλεια– στοχασμοί  επί των έτοιμων αναρτημένων προγραμμάτων για τις 
4 Θεματικές Ενότητες.

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.

✓ Συνεργατικά και συμπληρωματικά το ολοήμερο (διακριτική ευχέρεια της σχολικής 
μονάδας).

✓ Αρχική καταγραφή των ενδιαφερόντων (από την εκδήλωση ενδιαφέροντος των 
εκπαιδευτικών).

• Ο Προσδιορισμός του προφίλ ομάδας/τάξης θα βοηθήσει στην επιλογή του πρώτου 
θεματικού κύκλου. 

1. Διερεύνηση του πλαισίου των σχολικών τμημάτων για τη σχολική χρονιά.

2. Η κατανόηση του πλαισίου των σχολικών τμημάτων
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Σημαντικοί παράμετροι για την αρμονική συνεργασία 
και την αποτελεσματική εξέλιξη της δράσης 

• Μελέτη και επιλογή των δραστηριοτήτων και των δράσεων, που θα υλοποιήσει η συνολικά 
σχολική μονάδα. Ανάλογα με το πλαίσιο των σχολικών τμημάτων και την επιλογή της σειράς των 
Θεματικών Ενοτήτων. 

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

• 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.
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Βήμα 2. Διαδικασία για τη Διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης Τμημάτων για 1η Θεματική 
Ενότητα
Πραγματοποίηση δράσεων και δραστηριοτήτων
Αξιολόγηση/Αποτίμηση (Οκτώβρης-Νοέμβρης)

• Δημιουργούνται Ομάδες Εργασίας και αναλαμβάνουν να προτείνουν, να διαμορφώσουν και να 
συντάξουν τα Σχέδια Δράσης Τμημάτων. 

• Ο εκπαιδευτικός πλοηγείται στο υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό και οργανώνει το σχέδιο δράσης 
τμήματος ανά θεματική ή συνεργατικά σε ομάδες εργασίας για 1 κοινό Σχέδιο Δράσης Τμήματος.

• Συζητούνται οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για τα Σχέδια Δράσης κάθε τμήματος ώστε 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. 

• Επιλέγονται δεξιότητες, στόχοι, δραστηριότητες, δράσεις, εργαλεία αποτίμησης, φύλλα εργασίας 
κλπ, από το διατιθέμενο υλικό των προγραμμάτων. Ευχέρεια για προσαρμογές, τροποποιήσεις, 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και την κουλτούρα του σχολείου, αλλά να παραμένει πιστό στο 
πνεύμα της θεματικής ενότητας.
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Διαφοροποίηση υλικού

• Για μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρία, γλωσσικές ή 
πολιτισμικές διαφορές ή άλλες δυσκολίες, προβλέπονται οι κατάλληλες προσαρμογές στο 
εκπαιδευτικό υλικό και τις προτεινόμενες δράσεις των εργαστηρίων. Σε πλείστα 
εργαστήρια περιγράφονται οι προσαρμογές, αναφέρονται παραδείγματα προσαρμογών ή 
οδηγίες για τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας, ενώ, όπου είναι εφικτό, παρέχεται 
υλικό σε πολύγλωσση μορφή, προβλέπονται κατάλληλες προσαρμογές ή κατάλληλα 
προσαρμοσμένες δράσεις.
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Συνοπτικά: Ένας τρόπος επιλογής για το 1ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

1. Επιλέγουμε να ξεκινήσουμε με,  π.χ. το Θεματικό Κύκλο: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ.

2. Πηγαίνουμε στο αποθετήριο

3. Επιλέγουμε πρόγραμμα (υλικό), δραστηριότητες

4. Βασιζόμαστε  σε αυτό και κάνουμε τις δικές μας προσθήκες

5. Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής ελευθερίας ο εκπαιδευτικός κάθε τμήματος θα μπορούσε 
τεκμηριωμένα να ακολουθήσει έναν ατομικό σχεδιασμό που είναι σημαντικό να συνδεθεί με το 
Σ.Δ. του σχολείου.
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Βήμα 3. Συνεργασίες

• Ενημέρωση γονέων με συνάντηση ή/και επιστολή, επικοινωνία  με την τοπική  κοινότητα. 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, το ΚΕΣΥ 
κτλ.
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Βήμα 4. 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 για 
καταγραφή της υλοποίησης, φάκελος μαθητή, φάκελος εκπαιδευτικού). 

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

✓ Απάντηση στο ερώτημα ‘πώς εξελίσσεται το Σ.Δ.;’. 

Παιδαγωγικές συναντήσεις (αναστοχασμοί και διορθωτικοί επανασχεδιασμοί) και 
διαμόρφωση της επόμενης Θεματικής Ενότητας.
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Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης

Προτείνονται:

• Παιδαγωγικές συνεδρίες συντονισμού.

• Σταδιακή συμπλήρωση του αρχικού σχεδίου. 

• Συστηματική συλλογή δεδομένων (τεκμηρίων), όπως φύλλα εργασίας, φύλλα ,παρατήρησης, 
ημερολόγιο, ρουμπρίκες αξιολόγησης από τα επιλεγμένα αναρτημένα προγράμματα κατά την 
υλοποίηση της Θεματικής Ενότητας.

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

• Αξιοποίηση της εμπειρίας της υλοποίησης της μίας Θεματικής Ενότητας για τη διαμόρφωση των 
εργαστηρίων της προηγούμενης.
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Βήμα 5. 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:

• 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 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.
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Χρονική ανάπτυξη των 4 Θεματικών Ενοτήτων
(κάθε Ενότητα έχει 5-7 εργαστήρια δεξιοτήτων) 

Αδρό χρονικό διάγραμμα

• 1ος Θεματικός κύκλος (αρχές Οκτώβρη – τέλη Νοέμβρη)

• 2ος Θεματικός κύκλος ( Δεκέμβρης – τέλη Γενάρη)

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

• 4ος Θεματικός Κύκλος ( Απρίλης – Μάης )
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Σε κάθε τμήμα/τάξη με ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων στο 
τέλος υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Δημιουργείται ειδικός φάκελος επιτευγμάτων (portfolio) τμήματος/τάξης, στον οποίο θα 

υπάρχουν κατ’ ελάχιστο τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων που θα εφαρμόζονται στο 

ίδιο τμήμα ή τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητριών και των μαθητών.



Συνοψίζοντας:
1. Παρακολούθηση της επιμόρφωσης

2. Καταγραφή των ισχυρών, των αδύναμων 
σημείων, των αναγκών και των εξωτερικών 
δυσκολιών -ιεράρχησή τους (SWOT Analysis).

3. Διερεύνηση του προφίλ της κάθε τάξης. 
Διερεύνηση των αναγκών και των επιθυμιών των 
μαθητών.

4. Συμφωνείται ο βασικός προσανατολισμός του 
ετήσιου Σχεδίου Δράσης και το όραμα του 
σχολείου ως προς τις Δεξιότητες (πού θέλουμε να 
φτάσουμε;)

5. Συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό του άλλου 
τμήματος/των άλλων τμημάτων της ίδιας τάξης 
και τις ειδικότητες για την επιλογή θεμάτων

6. Συζήτηση στον σύλλογο διδασκόντων για την 
προϋπάρχουσα εμπειρία

7. Συγκροτείται ομάδα εκπαιδευτικών που θα 
αναλάβει να μελετήσει το θέμα και να εισηγηθεί 
στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου με θέμα τα 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων

8.  Συμφωνούνται οι στόχοι της σχολικής μονάδας για 
τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, ιεράρχηση στόχων (σαφείς 
και ρεαλιστικοί) και σχεδιασμός δράσεων, ώστε η 
υλοποίησή τους να συμβάλει στην επίτευξη του 
προσδοκώμενου αποτελέσματος. 

9.  Συζητούνται οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για 
τα Σχέδια Δράσης κάθε τμήματος (όραμα - ανάγκες 
μαθητών)

10. Ορίζεται/ορίζονται ο/η υπεύθυνος/η 
εκπαιδευτικός ή οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί ανά 
τμήμα, ο/η οποίος/α-οι οποίοι θα υλοποιήσουν το 
ετήσιο Σχέδιο Δράσης σε κάθε συγκεκριμένο τμήμα

11. Πρόταση της σειράς υλοποίησης των δράσεων για 
τους 4 Θεματικούς Κύκλους με βάση τα ενδιαφέροντα 
και τις ανάγκες των παιδιών.

12. Αποφασίζονται οι συνεργασίες που θα 
αναζητηθούν- στο τέλος κάθε κύκλου μπορεί να 
επαναπροσδιορίζονται, να ενδυναμώνονται κ.λπ.

13. Αρχικός προγραμματισμός των δράσεων 
δημοσιοποίησης και διάχυσης (καταγραφή ιδεών, 
τρόπων, χώρων, φορέων κλπ)

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



Περιγραφική αξιολόγηση
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Ώρα για απορίες!


