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ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 21+: ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ 

ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 

2021-22 

ρνιείν: 
 

13
ν
 2/ζέζην Νεπηαγσγείν Ρεζύκλνπ 

 

Σάμε: 

 

Νήπηα-Πξνλήπηα 

 

Σκήκα: 

 

2 

 

Αξηζκόο καζεηώλ: 

 

35 

 

πλνιηθόο 

αξηζκόο 

εθπαηδεπηηθώλ 

πνπ 

ζπλεξγάδνληαη: 

 

3 

 

ηνηρεία 

Δθπαηδεπηηθώλ   

(Ολνκ/λπκν, 

Δηδηθόηεηα):  

 

Άλλα Φαλνπξγηάθε (Πξντζηακέλε)ΠΔ60 

Γεσξγία Βεξίγνπ ΠΔ60 

ηπιηαλή Αλησλαθνπνύινπ ΠΔ60 

 

Βαζηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ εηήζηνπ ρεδίνπ Γξάζεο (αλάγθεο 

καζεηώλ/ηξηώλ, όξακα ζρνιείνπ) 

Η δεκηνπξγία κηαο αλνηθηήο θνηλόηεηαο, ε νπνία δελ ζα απνθιείεη θαλέλαλ καζεηή/εθπαηδεπηηθό 

από ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. Έλα ζρνιείν πνπ ζα ππνζηεξίδεη θαη ζα 

απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα ζπκκεηέρνληαο ζε ελαιιαθηηθέο θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη 

πξνγξάκκαηα. Οη ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηεο ζα ζπλδέζνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη ζα θαιιηεξγήζνπλ, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο, δεμηόηεηεο ηνπ 21
νπ

 αηώλα κέζα 

από ηελ ζπλεξγαζία, ηε ζπκκεηνρηθόηεηα, ηελ αιιειεγγύε θαη ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, νδεγώληαο έηζη ηα παηδηά ζηελ ελεξγό πνιηηεηόηεηα. 
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Β.ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑΥΔΓΙΧΝΓΡΑΗΣΟΤΣΜΗΜΑΣΟΑΝΑΘΔΜΑΣΙΚΟΚΤΚΛΟ 

 

Β1.ρέδην Γξάζεο ηνπ Σκήκαηνο - Θεκαηηθόο Κύθινο «Γεκηνπξγώ θαη Καηλνηνκώ- Γεκηνπξγηθή 

θέςε θαη Πξσηνβνπιία» 

 

 

ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΔΣΟΤ  2021-22 

ει.2 
 

 

 

 

Θεκαηηθόο Κύθινο: 

Γεκηνπξγώ θαη Καηλνηνκώ- Γεκηνπξγηθή θέςε θαη Πξσηνβνπιία  

Δπηκέξνπο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο / Τπνελόηεηεο: 

   STEM 

Σίηινο πξνγξάκκαηνο  «Σν ειηαθό ζύζηεκα» 

 

 

 

 

 

ηόρνη ρεδίνπ Γξάζεο 

Αλαθνξά ζε: 

 

Α) Γεμηόηεηεο πνπ πξόθεηηαη λα θαιιηεξγεζνύλ 

1. Γεμηόηεηεο κάζεζεο. 

 Κξηηηθή ζθέςε 

 Δπηθνηλσλία 

 πλεξγαζία 

 Γεκηνπξγηθόηεηα 

2. Γεμηόηεηεο δσήο 

 Απηνκέξηκλα 

 Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο 

 Δλζπλαίζζεζε θαη επαηζζεζία 

 Αλζεθηηθόηεηα 

 Τπεπζπλόηεηα 

3. Γεμηόηεηεο Σερλνινγίαο θαη επηζηήκεο 

 Γεμηόηεηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 

 Αζθαιή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν 

4. Γεμηόηεηεο ηνπ λνπ 
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 Καηαζθεπέο 

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 

 

Β) ηόρνπο πνπ ζέηνπκε: 

 Σα παηδηά λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ επηζηεκνληθό ηνπο 

εγγξακαηηζκό 

 Να εμαζθεζνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο αλαθάιπςεο θαη 

εμεξεύλεζεο κε αθνξκή ην ειηαθό ζύζηεκα. 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ ινγηθνκαζεκαηηθή ηνπο ζθέςε.  

 Να θαηαλννύλ ηελ αμία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο από 

θνηλνύ αλαθάιπςεο 

 

 

Γ) ηόρνπο πνπ επηπξνζζέησο ζέηνπκε: 

 ύλδεζε κε καζεζηαθέο πεξηνρέο ηνπ Γ.Δ.Π.Π. ( Παηδί θαη 

Γιώζζα, Παηδί θαη Μαζεκαηηθά, Παηδί θαη Γεκηνπξγία θη 

Έθθξαζε, Παηδί θαη Πεξηβάιινλ ,Παηδί θαη Σ.Π.Δ) 

 

Αθνινπζία 

εξγαζηεξίσλ 

Δξγαζηήξην 1 

 

 

Ο  Ήιηνο 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 

 Ιδενζύεια -θαηαγξαθή ηδεώλ : ηη γλσξίδσ γηα ηνλ ήιην 

 Διεύζεξε εηθαζηηθή έθθξαζε ζε ραξηί από ηα παηδηά 

 Παξνπζίαζε 

Δξγαζηήξην 2 

 

Φάρλσ θαη αλαθαιύπησ 

ζρεηηθά κε ηνλ Ήιην 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 

 Σα παηδηά δηαηππώλνπλ εξσηήκαηα κε ην ηη ζέινπλ λα κάζνπλ γηα 

ηνλ ήιην 

 Σα παηδηά ζα θέξνπλ πιηθό ζρεηηθό κε ην ζέκα γηα ηελ δεκηνπξγία 

ζεκαηηθήο γσληάο 

 Σα παηδηά ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο ζε δηάθνξα θεηκεληθά είδε θαη 

ζην δηαδίθηπν. 

 

Δξγαζηήξην 3 

 

Φσο θαη ζθηά..παηρλίδηα 

πνιιά 

 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 

 Βάζεη ησλ εξσηεκάησλ ηνπο επηθεληξώλνληαη ζην ζέκα θσο θαη 

ζθηά.  
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  Ψάρλνπλ πεγέο θσηόο θαη ζθηέο εληόο θαη εθηόο ηάμεο. 

 Πεηξακαηίδνληαη κε ην θσο θαη ηηο ζθηέο κέζσ ηεο ηέρλεο 

 Γίλεηαη εκπέδσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζθηάο κε παηγληώδε 

ηξόπνπο (π.ρ παηρλίδηα κε παληά)  

Δξγαζηήξην 4 

 

Οπξάληα ζώκαηα …. ζηε 

ζεηξά! 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 

 Δπεθηείλεηαη ε δηεξεύλεζε ζην ζέκα ηεο ζέζεο ηνπ ήιηνπ θαη ησλ 

ππνινίπσλ νπξάλησλ ζσκάησλ ζην ειηαθό ζύζηεκα. 

 Γλσξηκία κε ην ειηαθό ζύζηεκα –νλόκαηα νπξάλησλ ζσκάησλ, 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 Παηγλίδηα ζεηξνζέηεζεο, ηαμηλόκεζεο θαη θηλεηηθά. Δηθαζηηθέο 

δεκηνπξγίεο 

Δξγαζηήξην 5 

« Σα θαηαθέξακε 

…γίλακε αζηξνλαύηεο» 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 Σα παηδηά νξγαλώλνπλ έλα πάξηπ γηα ην ειηαθό ζύζηεκα. 

Γίλνληαη αζηξνλαύηεο πνπ ζα ηαμηδέςνπλ ζην θεγγάξη. 

 Μέζσ παηρληδηώλ νινθιεξώλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ  

αζηξνλαπηώλ θαη παίξλνπλ ηα δηπιώκαηά ηνπο. 

 Γηνξηάδνπλ κε ηξαγνύδηα ρνξό θαη παηρλίδηα 

Πξνζαξκνγέο γηα ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηελ 

έληαμε όισλ ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ 

Δπηιέγνπκε  λα εθαξκόζνπκε ηε κέζνδν ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη νξγαλώλνπκε ην καζεζηαθό καο πεξηβάιινλ, ώζηε λα 

δίλνληαη επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη εξγαζία κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. 

Γηαθνξνπνηνύκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο  πνπ ην έρνπλ 

αλάγθε θαη πηνζεηνύκε κηα πην ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά, όπνπ θαη 

όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 
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Φνξείο θαη άιιεο 

ζπλεξγαζίεο πνπ ζα 

εκπινπηίζνπλ ην 

πξόγξακκά καο 

πλεξγαζία κε: 

 Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Πξόγξακκα ABATAC) 

Σειηθά πξντόληα πνπ 

παξήρζεζαλ από 

ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο 

θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηεξίσλ 

Δηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο κε δπκάξη θαη αλαθπθιώζηκα πιηθά 

Παηρλίδηα ζηελ απιή 

Δθπαηδεπηηθό πιηθό θαη 

εξγαιεία πνπ παξήρζεζαλ 

από ηνπο/ηηο 

καζεηέο/ηξηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηεξίσλ 

Δηθόινιεμν πνίεκα «νη θνξεζηέο ηνπ θεγγαξηνύ» 

Δπηηξαπέδην παηρλίδη θσλνινγηθήο επίγλσζεο. 

Αθίζα θνιάδ «Ηιηαθό ζύζηεκα» 

 

Αμηνιόγεζε–

Αλαζηνραζκόο πάλσ 

ζηελ πινπνίεζε 

Η ηειηθή αμηνιόγεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο έγηλε κε ειεύζεξε ζπδήηεζε 

ησλ παηδηώλ θαηά ηελ νπνία ζπκήζεθαλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έθαλαλ 

κε ηε βνήζεηα θσηνγξαθηώλ, ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ αιιά θαη ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπο πνξηθόιηνπ. Οξγάλσζαλ έλα πάξηπ. 

ηα πιαίζηα ηνπ αλαζηνραζκνύ ησλ παηδηώλ παξαηεξήζακε ηα παηδηά 

θαηαλόεζαλ ηελ ζύζηαζε ηνπ ειηθηαθνύ ζπζηήκαηνο. Λόγσ 

πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ δελ επεθηάζεθε ην ζρέδην ζηελ δηεξεύλεζε θαη 

ησλ ππνινίπσλ εξσηεκάησλ ησλ παηδηώλ.  

Δθδειώζεηο δηάρπζεο 

θαη ζπλνιηθή απνηίκεζε 

ηεο πινπνίεζεο ηεο 

ππνδξάζεο 

Κείκελν έσο 100 ιέμεηο (κε βάζε ηελ αμηνιόγεζε θαη ηνλ αλαζηνραζκό) 

θαη ζε κνξθή ιίζηαο. 

 Δλεκέξσζε ησλ γνληώλ γηα ηελ πνξεία ηνπ ζρεδίνπ  ζην blog ηνπ 

ζρνιείνπ  
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