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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ- 
12ο Νηπιαγωγείο Αμαρουςίου 

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ  2021-2022 

χολική μονάδα 12
ο
 Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου 

Αριθμόσ τμημάτων  
 

3 

Αριθμόσ μαθητών/μαθητριών 
ςχολικήσ μονάδασ 

 

57 

Αριθμόσ εκπαιδευτικών 
ςχολικήσ μονάδασ 

 

6 

Αριθμόσ εκπαιδευτικών που 
ςυμμετέχουν ςτα 
Εργαςτήρια δεξιοτήτων 

 

4 

 

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 

  



                                                            

 

Βαςικόσ προςανατολιςμόσ του ετήςιου χεδίου Δράςησ  
 

Σο όραμά μασ 

 Επικυμοφμε ζνα ςχολείο ευχάριςτο, φιλικό, χαροφμενο, 
δθμιουργικό, που να βαςίηεται ςτθ ςυνεργαςία και τον 
αλλθλοςεβαςμό, να εμπνζει εμπιςτοςφνθ και αςφάλεια ςε όλουσ, 
να προωκεί τθν κοινωνικι υπευκυνότθτα και τθν αειφορία μζςα 
από τθν ανάπτυξθ δράςεων. Να καλλιεργεί τθν κριτικι ςκζψθ, τθν 
επικοινωνία, τθν αλλθλεγγφθ, τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ 
ϊςτε να διαμορφϊςει ανεξάρτθτουσ και ευαιςκθτοποιθμζνουσ 
αυριανοφσ πολίτεσ του κόςμου. 

τόχοι τθσ ςχολικισ 
μονάδασ ςε ςχζςθ με τισ 
τοπικζσ και ενδοςχολικζσ 
ανάγκεσ 

 Οι βαςικοί ςτόχοι του Σχεδίου Δράςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ 
είναι: 

 Καλλιζργεια  ιπιων δεξιοτιτων, ηωισ, τεχνολογίασ 

 Ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν να μακαίνουν πϊσ 
να μακαίνουν, να παίρνουν αποφάςεισ, να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίεσ και να λειτουργοφν με αυτοπεποίκθςθ και 
ενςυναίςκθςθ. 

 Συνεργαςία, ομαδικότθτα, ελεφκερθ ζκφραςθ ιδεϊν, 
κριτικι ςκζψθ, δθμιουργικότθτα,  υπευκυνότθτα, 
αναηιτθςθ λφςεων ποικίλων κακθμερινϊν προβλθμάτων 
και  αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν ηθτθμάτων.  

 Τα παιδιά να ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ μζςα από 
δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια, να παρατθροφν, να 
προβλθματίηονται, να εκφράηονται ελεφκερα, να 
αλλθλοεπιδροφν.  

 Δθμιουργία ςχολικοφ κλίματοσ που να εμπνζει 
εμπιςτοςφνθ, αγάπθ και ςεβαςμό προσ όλουσ .  

 Να εξοικειωκοφν τα νιπια με τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τα 

νζα ψθφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.     
 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Ωσ προσ τθ  Θεματικι 
Ενότθτα 

 
Ζω καλφτερα- Ευ ηθν 

Τποκεματικι: Οδικι αςφάλεια 
Σίτλοσ προγράμματοσ: ‘Αςφαλϊσ κυκλοφορϊ αφοφ τον ΚΟΚ 
ακολουκϊ’ 
Χρονικι περίοδοσ: 1 Δεκεμβρίου- 9 Φεβρουαρίου 
 
Το εργαςτιριο τθσ οδικισ αςφάλειασ ζχει ωσ ςκοπό να γνωρίςουν 
τα παιδιά τον ΚΟΚ, να κατανοιςουν τουσ κανόνεσ οδικισ 
κυκλοφορίασ, να αναπτφξουν δεξιότθτεσ αςφαλοφσ μετακίνθςθ, 
αντίλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ των  κινδφνων του δρόμου. Να 
κατανοιςουν πρότυπα ςυμπεριφοράσ για τθν πρόλθψθ 
ατυχθμάτων. Μζςα από τθν ενεργι ςυμμετοχι να δράςουν και να 
αποκτιςουν νζεσ γνϊςεισ.  

 



                                                            

 

Ωσ προσ τθ Θεματικι 
Ενότθτα  

 
Φροντίηω το Περιβάλλον 

Τποκεματικι: Οικολογία-Παγκόςμια τοπικι και φυςικι 
κλθρονομιά 
Σίτλοσ προγράμματοσ: «Υπεραςπίηοντασ τα ηϊα γινόμαςτε 
υπεφκυνα παιδιά» 
Χρονικι περίοδοσ: 11Οκτωβρίου- 30 Νοεμβρίου 
 
Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ , θ 
εκπαίδευςθ και θ αλλαγι ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν ςε κζματα 
που αφοροφν τα δικαιϊματα των ηϊων. Να κατανοιςουν τθ ςχζςθ 
αλλθλεξάρτθςθσ ανκρϊπου –ηϊων. Να αναπτφξουν ςτάςθ 
ςεβαςμοφ και αίςκθμα ευκφνθσ 

Ωσ προσ τθ Θεματικι 
Ενότθτα 

  
Ενδιαφζρομαι και 
Ενεργϊ- Κοινωνικι 

υναίςκθςθ και Ευκφνθ 

 Τποκεματικι: Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 
 Σίτλοσ προγράμματοσ: «Αγκαλιάηοντασ τθν αναπθρία» 
 Χρονικι περίοδοσ: 10 Φεβρουαρίου-31Μαρτίου 
 
Στόχοσ θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ – Μπαίνω ςτθ κζςθ του 
άλλου. Κατανόθςθ του δικαιϊματοσ όλων για ίςεσ ευκαιρίεσ. 
Ομαδικζσ εργαςίεσ, πρωτοβουλίεσ, καταςκευζσ και παρουςίαςθ 
του ζργου .Ευαιςκθτοποίθςθ και αλλαγι ςτάςθσ για τα άτομα με 
αναπθρία. Σεβαςμόσ και ιςότθτα. 

Ωσ προσ τθ Θεματικι 
Ενότθτα  

 
Δθμιουργϊ και 

Καινοτομϊ- Δθμιουργικι 
κζψθ και Πρωτοβουλία 

 Τποκεματικι: Steam-Εκπαιδευτικι ρομποτικι 
 Σίτλοσ προγράμματοσ:  « Η γθ γυρίηει και ο ιλιοσ μασ φωτίηει» 
 Χρονικι περίοδοσ: 4 Απριλίου-31 Μαΐου. 
 
Οι μακθτζσ παροτρφνονται να αναδείξουν τισ ιδζεσ τουσ, να 
κζςουν ερωτιματα, να υποκζςουν, να πειραματιςτοφν, να 
ςυλλζξουν πλθροφορίεσ, να αναλφςουν τα αποτελζςματα και να τα 
μοιραςτοφν με άλλουσ. Μζςα από τθ μζκοδο τθσ διερευνθτικισ 
μάκθςθσ να ςκεφτοφν ερωτιςεισ και απαντιςεισ για το διάςτθμα. 
Να καλλιεργιςουν τθ μακθματικι ςκζψθ, να εξοικειωκοφν με 
βαςικζσ αρχζσ προςανατολιςμοφ και ςυγκεκριμζνα εκπαιδευτικά 
λογιςμικά. 

Αναμενόμενο όφελοσ ωσ 
προσ το ςχολικό κλίμα 

Οι μακθτζσ του νθπιαγωγείου μασ κα αςχολθκοφν με 
ενδιαφζροντα προγράμματα κατάλλθλα για τθν θλικία τουσ. Μζςα 
από αυτά κα αναπτυχκοφν καλζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, 
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν 
μεταξφ τουσ, αλλθλοαποδοχι, ςεβαςμόσ, αγάπθ, χαρά και 
δθμιουργία. 

Ειδικότερα οφζλθ 

Μζςα από τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ των Εργαςτθρίων 
Δεξιοτιτων κα καλλιεργθκοφν αξίεσ, ομαδικότθτα, 
ςυνεργατικότθτα, ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων, αλλαγι 
ςυμπεριφοράσ, ςτάςεων και νοοτροπίασ. 



                                                            

 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για τθν ανάπτυξθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ 

   Ελπίηουμε ότι τα εργαςτιρια δεξιοτιτων κα βοθκιςουν τθν 
ανάπτυξθ καλϊν ςχζςεων με άλλα τμιματα και νθπιαγωγεία, 
ςυνεργαςίεσ, ανταλλαγζσ κακϊσ και τθν  ςχζςθ με τουσ γονείσ. Θα 
ςυμβάλλουν ςτθν  ενδυνάμωςθ ςχζςεων μεταξφ όλων των 
ενδιαφερομζνων. 
  

Αντίκτυπο ςτθν τοπικι 
κοινότθτα 

 Δράςεισ, ενθμζρωςθ, αφίςεσ, θχθτικά μθνφματα. 
 

Προςαρμογζσ για τθ 
ςυμμετοχι και τθν ζνταξθ 
όλων των μακθτϊν 

 Οπτικοακουςτικό υλικό: βίντεο, φωτογραφίεσ, εικόνεσ, καρτζλεσ, 
βιβλία. Συνεργαςία με εκπαιδευτικό παράλλθλθσ ςτιριξθσ.   

Φορείσ και άλλεσ 
ςυνεργαςίεσ που κα 
εμπλουτίςουν το ςχζδιο 
δράςθσ 

 Το νθπιαγωγείο κα επιδιϊξει να ςυνεργαςτεί με τον Σφλλογο 
Γονζων και Κθδεμόνων, με τον  Διμο Αμαρουςίου, με το 3ο 
Νθπιαγωγείο Αμαρουςίου και με το  3ο και 11ο   ςυςτεγαηόμενο 
Δθμοτικό ςχολείο Αμαρουςίου. 

 

  



                                                            

 

 

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) 
● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 

  


