
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - 9520365
Στόχος Βελτίωσης:

Εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας και υιοθέτηση νέων πρακτικών διδασκαλίας.

Συμμετοχή στα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα:

1. «Code week», Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα
2. «Το καλάθι του πικ νικ της wwf»
3. «Βιβλία σε ρόδες» (ΙΣΝ)
4. Europe Direct, πρόγραμμα ανταλλαγής χριστουγεννιάτικων στολιδιών με

ευρωπαϊκές χώρες.
5. «In action for a better world»

Σχέδιο Δράσης: Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προγραμμάτων
Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Συντονιστής Δράσης: ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Από τη συστηματική διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς για την
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εφαρμογή καινοτομιών στο σχολείο συμβάλλει στο άνοιγμα
του σχολείου στην κοινωνία, στη βελτίωση του κλίματος και των σχέσεων του σχολείου καθώς και στην
ενίσχυση της πολιτισμικής, κοινωνικής και επιστημονικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου. Βάσει των
παραπάνω αποφασίστηκε η συγκεκριμένη δράση με σκοπό την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και
καινοτόμων δράσεων στο σχολείο. Προηγούμενα αποτελέσματα καλών πρακτικών αξιοποιούνται και
συμπληρώνουν τη δράση.  Η εν λόγω δράση αναμένεται να επηρεάσει τις σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών
και την οργάνωση και συντονισμό της σχολικής ζωής, ενισχύοντας τη δυναμική του σχολείου με
αντισταθμιστικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα, το σχέδιο δράσης στοχεύει στην ενεργό
συμμετοχή των μαθητών/τριών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στη διαμόρφωση θετικής στάσης από την
πλευρά τους σε καινοτόμες δράσεις, στην κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και στη διάχυση των αποτελεσμάτων
των δράσεων στη σχολική κοινότητα, στην καλλιέργεια αξιών στην κοινωνική ζωή των ατόμων και στο ρόλο
τους ως ενεργών πολιτών, στην ανάπτυξη θεμελιωδών δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων της
καθημερινής ζωής και στην προώθηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Θεωρούμε αναγκαία την
εισαγωγή καινοτομίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων τόσο για τους μαθητές/τριές μας όσο και για εμάς τους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις νέες διαμορφωμένες συνθήκες. 

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης



1ο τρίμηνο Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2021

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Σχεδιασμός και οργάνωση

Ενημέρωση γονέων

Υλοποίηση προγραμμάτων και εφαρμογή των δράσεων

Παρακολούθηση – ανατροφοδότηση της δράσης

2ο τρίμηνο Δεκέμβριος 2021- Φεβρουάριος 2022

Υλοποίηση προγραμμάτων και εφαρμογή των δράσεων

Παρακολούθηση – ανατροφοδότηση της δράσης

3ο τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος 2022

Υλοποίηση προγραμμάτων και εφαρμογή των δράσεων

Παρακολούθηση – ανατροφοδότηση της δράσης

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση της δράσης

Δεν προβλέπονται παρεμβάσεις στο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας και  τυχόν  συνεδριάσεις θα
πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου.

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Ανθρώπινο δυναμικό: Εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς, ΣΕΕ, ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Χρόνος: Αναμένεται να διαρκέσει όλη τη χρονιά.

Υλικοτεχνική υποδομή: αξιοποίηση εξοπλισμού σχολικής μονάδας και προσωπικού εξοπλισμού των
εκπαιδευτικών.

Οικονομικοί πόροι: κόστος αναλώσιμων υλικών. Οτιδήποτε προκύψει στην πορεία θα καλυφθεί με τρόπους που
ορίζει το θεσμικό πλαίσιο.

Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης: ημερολόγιο σχολικής ζωής, πρακτικό συλλόγου διδασκόντων,
φόρμες καταγραφής υλικών, εξοπλισμού, παρατήρηση, συνέντευξη

Πηγές: Αξιοποιήθηκαν καλές πρακτικές και εμπειρίες σχολικών μονάδων που έχουν υλοποιήσει σχετικά
εκπαιδευτικά προγράμματα στο παρελθόν.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Αύξηση συμμετοχής των παιδιών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και 
καινοτόμες δράσεις
Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για
την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων
Αύξηση των προγραμμάτων των δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων που
υλοποιούνται στο σχολείο



Βαθμός ικανοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών από τα αποτελέσματα
των προγραμμάτων δράσεων

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Η δράση παρακολουθείται από τη Συντονίστρια της δράσης καθώς και από την ΣΕΕ, αξιολογείται καθ’ όλη τη
διάρκεια της χρονιάς ώστε να βελτιώνονται οι διαδικασίες και να τροποποιείται εφόσον απαιτείται.
Συνεντεύξεις των παιδιών, φύλλα εργασιών και παρατήρησης καθώς και όλα τα δεδομένα που θα συλλέγονται
θα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της πορείας της δράσης. Προβλέπονται συναντήσεις για ανταλλαγή
απόψεων και καταγραφή ενεργειών, προκειμένου να γίνει στο τέλος αξιολόγηση της δράσης. Όσο περισσότερο
προσεγγίσουμε τα ανωτέρω κριτήρια επιτυχίας τόσο περισσότερο επιτυχημένη θα κριθεί η δράση.

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Η επιλογή της συγκεκριμένης θεματικής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνάδει με τους στόχους του 
αναλυτικού προγράμματος αλλά και των σύγχρονων θεωριών και πρακτικών που εισάγονται τα τελευταία 
χρόνια στην προσχολική εκπαίδευση. Η διατύπωση των στόχων καθώς και των ενεργειών και δράσεων για την 
επίτευξη τους είναι σαφής, παρουσιάζει ποικιλία και μεγάλο ενδιαφέρον. Τα κριτήρια επιτυχίας καθώς και η 
διαδικασία αξιολόγησης περιγράφεται συνοπτικά και περιεκτικά και αντιστοιχεί στις επιδιώξεις του 
προγράμμματος.

Θα ήταν ενδιαφέρον και εποικοδομητικό η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλα νηπιαγωγεία που υλοποιούν παρόμοια 
προγράμματα για την ανταλλαγή ιδεών, υλικού και πρακτικών.

Μπράβο για την πρωτοβουλία και την προσπάθεια σας, Καλή επιτυχία!

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

1. "Code week", Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα (9-21/10/2021) Τα παιδιά
συμμετείχαν με πρωτότυπο υλικό και πειραματίστηκαν με υλικό άλλων
σχολείων το οποίο είχε αναρτηθεί σε συνεργατικό ψηφιακό πίνακα
ανακοινώσεων_padlet

2. «Το καλάθι του πικ νικ της wwf» (Δεκέμβριος 2021 - Ιανουαρίος 2022) Με
τη βοήθεια και συμμετοχή των γονέων έγιναν οι δράσεις του προγράμματος στα
πλαίσια του εργαστηρίου δεξιοτήτων "Υγιή Παιδιά-Υγιής Πλανήτης"

3. «Βιβλία σε ρόδες» (ΙΣΝ)_ Αγγλικά βιβλία εμπλούτισαν πρόγραμμα αγγλικής
γλώσσας και την επαφή των μαθητών/τριών με τη γλώσσα.

4. Europe Direct, πρόγραμμα ανταλλαγής χριστουγεννιάτικων στολιδιών με
ευρωπαϊκές χώρες (Δεκέμβριος 2021). Ετοιμάσαμε χειροποίητα
χριστουγεννιάτικα στολίδια και τα ταχυδρομήσαμε στις χώρες από την ομάδα
στην οποία ανήκαμε (Πολωνία, Ιταλία, Σλοβενία, Γαλλία, Ισπανία κλπ). Στο
χρονικό διάστημα πριν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές κατεύθαναν ανά τακτά
χρονικά διαστήματα τα στολίδια και το υλικό των συνεργαζόμενων
ευρωπαϊκών σχολείων, με τα οποία στολίσαμε το δέντρο μας!!! Μέσα στους



φακέλους υπήρχαν πληροφορίες για την κάθε χώρα, με αποτέλεσμα να
συζητάμε για την κάθε χώρα και να μαθαίνουμε ήθη και έθιμα της.

5. Win Cancer (Δεκέμβριος 2021)- Δημιουργήσαμε ευχητήρια κάρτα όλοι μαζί την
οποία ταχυδρομήσαμε στον οργανισμό. Επαναλάβαμε τη δραστηριότητα και το
Πάσχα. 

6. Safer Internet Day (8/2/2022). Σε συνεργασία με τους εταίρους μας στο
etwinning έργο μας δημιουργήσαμε πρωτότυπο υλικό και πήραμε μέρος σε
συνεργατική δράση, αναλαμβάνοντας να γράψουμε με nonogram το αγγλικό
γράμμα i από τη φράση "Safer Internet Day".

7. My Carnival-Your Carnival (Τέλος Φεβρουαρίου/Αρχές Μαρτίου)-Ανταλλάξαμε
ζωγραφιές και πληροφορίες για τις απόκριες με Βραζιλία, Ισπανία, Κύπρο κλπ.,
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων με θέμα τις απόκριες.

8. ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ "Χαμόγελο του Παιδιού" (6/3/2022)- Δημιουργήσαμε
πρωτότυπο υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) με το οποίο συμμετείχαμε στη δράση
και παρακολουθήσαμε όλοι μαζί στο σχολείο σε ζωντανή μετάδοση την
εκδήλωση.

9. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ (Δωρεά βιβλίων σε πρωτοβουλία του Δήμου)-
Δωρίσαμε βιβλία από το Νηπιαγωγείο μας.

10. "Ειρήνη Ξανά", Μικρές Ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας από τον πόλεμο, Εκπαιδευτική δράση
Α.Υ./ Διαχείριση Κρίσεων. Συμμετείχαμε στη δράση με τη δημιουργία πρωτότυπου υλικού, το οποίο
αναρτήθηκε σε συνεργατικό ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων (padlet). Οι δράσεις αποτέλεσανν επέκταση
του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων "Αξίες στην εκπαίδευση".

11. etwinning: "Brain Team - 1" -Δημιουργήσαμε πρωτότυπο υλικό (παιχνίδια:
sudoku, Kendoku, missing words, tour word, square doodle κλπ),
πραγματοποιήσαμε έρευνες και τηλεδιασκέψεις τόσο οι εκπαιδευτικοί μεταξύ
τους (Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Αζερμπαϊτζάν) όσο και οι μαθητές. 

12. «In action for a better world»- Δηλώσαμε συμμετοχή με πρωτότυπα έργα μας
από το πρόγραμμα του etwinning και τα εντάξαμε στον ΣΤΟΧΟ 4 "ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ".

13. Fast heroes 112_ΧΟΠΑ ΗΡΩΕΣ- Υλοποιήσαμε το πρόγραμμα στη σχολική
τάξη με τη βοήθεια του προτζέκορα που αποκτήσαμε πρόσφατα.

14. Action Aid (Mάιος 2022). Συμμετοχή στη δράση: "Η δύναμη στο πιάτο σου-
Τροφή και κλιματική αλλαγή" Με υπολείμματα τροφών που έφεραν τα παιδιά
στο σχολείο, δημιουργήσαμε έργα τέχνης και μέσα από τη βιωματική αυτήν
εμπειρία ευαισθητοποιήθηκαν και κατανόησαν τη σύνδεση των τροφίμων και
του κλίματος του πλανήτη.

15. «Living Together in Peace – Ζούμε Μαζί Ειρηνικά» Twinkl-Μάιος 2022-
παγκόσμιο εκπαιδευτικό project για τη Ειρήνη- ανάρτηση σε padlet

Γ. Αποτίμηση της Δράσης



Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Τα προγραμματισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιήθηκαν κανονικά βάσει προγράμματος, ωστόσο
εμπλουτίσαμε το σχέδιο δράσης με ακόμα περισσότερα προγράμματα καθ'όλη τη διάρκεια της χρονιάς, τα οποία
προέκυπταν από αναζητήσεις και προβληματισμούς.

Αποτελέσματα της Δράσης

Η δράση ενίσχυσε τόσο τους δεσμούς των μαθητών μεταξύ τους, όσο και των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και
τους γονείς. Παρακολουθούσαμε την επικαιρότητα και διαμορφώναμε ανάλογα τις δράσεις μας, ούτως ώστε να
ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις νέες προκλήσεις (π.χ. πόλεμος στη Ουκρανία). Μαζί με τα Εργαστήρια
Δεξιοτήτων ενισχύσαμε τη μαθησιακή διαδικασία και υποστηρίξαμε τους μαθητές/τριες, επιχειρώντας ένα
"άνοιγμα" του σχολείου στην σχολική και ευρύτερη κοινότητα και συνδέοντας τη μάθηση με την επικαιρότητα.
Δημιουργήσαμε πρωτότυπο υλικό και πειραματιστήκαμε, γνωρίζοντας και άλλα σχολεία από την Ελλάδα και τον
κόσμο.

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Η συνεργασία με τους γονείς , τους τοπικούς φορείς, την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας αποτελούν παράγοντες που
συνέβαλλαν στην υλοποίηση της δράσης. Επίσης, ο τεχνολογικός εξοπλισμός που διέθετε το σχολείο μαζί με
σεμινάρια και ενημερώσεις, σχετικά με τις ανωτέρω δράσεις, που έλαβαν χώρα από την προϊσταμένη
αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα όχι μόνο υλοποίησης του σχεδίου δράσης, αλλά και εμπλουτισμού του κατά
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

1. Οι περιορισμοί και τα μέτρα λόγω της πανδημίας αποτέλεσαν ανασταλτικό
παράγοντα για συνεργασίες με φορείς και πρόσωπα, καθώς και για τυχόν
επισκέψεις εντός και εκτός σχολείου, οι οποίες θα πλαισίωναν παιδαγωγικά
τους στόχους της δράσης μας (πραγματοποιήθηκε μόνο μία εκπαιδευτική
πίσκεψη αθλητικού χαρακτήρα στο τέλος Μαϊου).

2. Ο μεγάλος αριθμός προνηπίων στο φετινό τμήμα, γεγονός που απαιτούσε από
τις εκπαιδευτικούς κατάλληλη προσαρμογή διδασκαλίας και ειδικής
διαχείρισης καταστάσεων.

3. Οι συχνές και ορισμένες φορές μακροχρόνιες απουσίες μαθητών/τριών λόγω
πανδημίας και των συνθηκών που επικρατούσαν με τα περιοριστικά μέτρα.

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Ομαδικές εργασίες, ατομικές εργασίες, φωτογραφικό υλικό, αφίσες, puzzle, κατασκευές, βίντεο, ποίημα

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

1. Χαμόγελο του Παιδιού



2. Το καλάθι του Πικ Νικ
3. etwinning seminars
4. etwinning mooc
5. ενδοσχολικές επιμορφώσεις με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση των

συναδέλφων εκπαιδευτικών στις πλατφόρμες των προγραμμάτων και στη
χρήση εργαλείων web.2

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Το άνοιγμα των σχολείων στην κοινωνία: υποστηρίζει και εμπλουτίζει τους
παραπάνω βασικούς στόχους πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη τόσο για τα ίδια τα
παιδιά αλλά και για τις οικογένειές τους.
Σχολείο πέρα από την "τυπική" μάθηση και αγωγή που παρέχει στα παιδιά
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, στις ανάγκες τους να τα
εκπαιδεύσει στις ανθρωπιστικές αξίες, στην αξία της συμμετοχής, της συνεργασίας,
της αποδοχής της διαφορετικότητας, στην αλληλεγγύη, στην δημοκρατία, στην
διεκδίκηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματα βιωματικού χαρακτήρα σε δεξιότητες
προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, το σχολείο λειτουργεί ως κοινότητα και
εμπλέκονται ενεργητικά μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς και  οι ενέργειες του
σχολείου εντός του πλαισίου του έχουν άμεσο αντίκτυπο την ευρύτερη κοινωνία.

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Επιμορφώση του διδακτικού προσωπικού στη χρήση εργαλείων παρουσίασης και διάχυσης προγραμμάτων, καθώς
και σε πλατφόρμες απόθεσης, παραγωγής και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού.

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Κατόπιν της επιτυχούς πορείας εφαρμογής των δράσεων, προτείνεται το σχολείο να υλοποιεί κάθε χρόνο τέτοιου
τύπου δράσεις, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής,
λαμβάνοντας υπόψη απαραιτήτως τις ανάγκες των μαθητών/τριών και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών με
απώτερο σκοπό τη διατήρηση θετικού σχολικού κλίματος και τη δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας,
αλληλεγγύης, συλλογικότητας και δημοκρατίας.


