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ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 21+: ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΔΞΙΟΣΗΣΧΝ 

ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 

2021-22 

σολείο: 
 

13
ν
 2/ζέζην Νεπηαγσγείν Ρεζύκλνπ 

 

Σάξη: 

 

Νήπηα-Πξνλήπηα 

 

Σμήμα: 

 

2 

 

Απιθμόρ μαθηηών: 

 

35 

 

ςνολικόρ 

απιθμόρ 

εκπαιδεςηικών 

πος 

ζςνεπγάζονηαι: 

 

3 

 

ηοισεία 

Δκπαιδεςηικών   

(Ονομ/νςμο, 

Διδικόηηηα):  

 

Άλλα Φαλνπξγηάθε (Πξντζηακέλε)ΠΔ60 

Γεσξγία Βεξίγνπ ΠΔ60 

ηπιηαλή Αλησλαθνπνύινπ ΠΔ60 

 

Βαζικόρ πποζαναηολιζμόρ ηος εηήζιος σεδίος Γπάζηρ (ανάγκερ 

μαθηηών/ηπιών, όπαμα ζσολείος) 

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 

ηελ αιιειεγγύε θαη ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ, νδεγώληαο έηζη ηα παηδηά 

ζηελ ελεξγό πνιηηεηόηεηα. 
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Β.ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑΥΔΓΙΧΝΓΡΑΗΣΟΤΣΜΗΜΑΣΟΑΝΑΘΔΜΑΣΙΚΟΚΤΚΛΟ 

 

Β1.σέδιο Γπάζηρ ηος Σμήμαηορ - Θεμαηικόρ Κύκλορ «Φροντίζω το Περιβάλλον» 

 

 

ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΟΛΙΚΟΤ 

ΔΣΟΤ  2021-22 

ελ.2 
 

 

 

 

Θεμαηικόρ Κύκλορ: 

Φροντίζω το Περιβάλλον  

Δπιμέποςρ Θεμαηικέρ Δνόηηηερ / Τποενόηηηερ: 

   Οικολογία – Παγκόζμια και ηοπική θςζική κληπονομιά 

Σίηλορ ππογπάμμαηορ «Γίνομαι ντεντέκτιβ, εξερευνϊ, τη φφση γφρω μου ψάχνω να βρω» 

 

 

 

 

ηόσοι σεδίος Γπάζηρ 

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 

 Καηαζθεπέο 
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 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 

 

Β) ηόρνπο πνπ ζέηνπκε: 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο ζπλείδεζε κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ βαζηζκέλσλ ζηα βηώκαηα ηνπο, πρ εμεξεύλεζε 

θπζηθώλ ηνπίσλ 

 Να αλαπηύμνπλ ηνλ πεξηβαιινληηθό ηνπο γξακκαηηζκό. 

 Να επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη λα εμαζθεζνύλ ζε δεμηόηεηεο ζρεηηθέο 

κε ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ηα αθνξνύλ. 

 Να επαηζζεηνπνηεζνύλ απέλαληη ζηελ αμία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. 

 

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) 

 

Ακολοςθία 

επγαζηηπίων 

Δπγαζηήπιο1 

 

 

Σο γπάμμα ηηρ Άνοιξηρ 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 

 Δίλαη Άλνημε θαη ηα παηδηά παξαηεξνύλ ηηο αιιαγέο ζηελ θύζε. 

Ωο αθνξκή ιακβάλνπλ έλα γξάκκα από ηε Άλνημε πνπ ηα θαιεί 

λα θαηαγξάςνπλ όηη μέξνπλ γηα απηή θαη γηαηί παξαηεξνύλ απηέο 

ηηο αιιαγέο ζηε θύζε θαη ζηνλ θαηξό. 

  Καηαγξαθή ησλ ηδεώλ ησλ παηδηώλ θαη ζπδήηεζε 

 Μέζσ ηεο δσγξαθηθήο απνηππώλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο αηνκηθά 

Δπγαζηήπιο2 

 

Φάσνω και ανακαλύπηω 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 

 Σα παηδηά απαληνύλ ζην εξώηεκα πνπ κπνξνύλ λα βξνπλ ηελ 

Άλνημε 

 Ύζηεξα από δηάινγν απνθαζίδνπλ λα ςάμνπλ βξνπλ ηελ Άλνημε 

ζηελ θνληηλή παξαιία 

 Κάλνπλ ππνζέζεηο ηη ζα βξνπλ πνπ λα καξηπξά όηη ε Άλνημε είλαη 

εθεί π.ρ ζα βξνπλ δσάθηα ηεο άκκνπ, πνπιηά, θνρύιηα, ινπινύδηα 

θηι 

Δπγαζηήπιο3 

 

Οπγάνωζη ηηρ εξόπμηζηρ 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 

 Βάζεη ηεο θαηαγξαθήο θαη ησλ ππνζέζεσλ ηνπο ρσξίδνληαη ζε 
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ζηην παπαλία 

 

 

νκάδεο εξγαζηώλ. 

 Καηαζθεπή ράξηε κε ηελ δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

 Πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην πώο ζα θαηαγξάςνπλ θαη ζα ζπιιέμνπλ 

απηά πνπ ζα βξνπλ. 

 Απνθαζίδνπλ λα θηινηερλήζνπλ αηνκηθή πάληλε ηζαληνύια ηεο 

Άλνημεο  

Δπγαζηήπιο4 

 

Μηα θσιηά γηα ηα πνπιηά 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 Με αθνξκή ην ηέινο ηνπ Μάξηε θαη ηεο παξάδνζεο λα βάιινπλ 

ηα καξηάθηα ηνπο ζε κηα θσιηά ηα παηδηά απνθαζίδνπλ λα θάλνπλ 

κηα θσιηά κε απηά θαη κε θπζηθά πιηθά γηα ηα πνπιηά πνπ ζα ηελ 

αθήζνπλ ζε θάπνην δέληξν ηεο παξαιίαο. 

 πγθεληξώλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πώο πξέπεη λα είλαη κηα 

θσιηά ζπγθεληξώλνπλ θπζηθά πιηθά θαη δηάθνξα άιια πνπ 

επηιέγνπλ π.ρ βακβάθη θαη θαηαζθεπάδνπλ δηάθνξεο θσιηέο 

 Σέινο επηιέγνπλ απηή πνπ ηθαλνπνηεί όια ηα θξηηήξηα κηαο 

άλεηεο, γεξήο θαη αζθαιήο θσιηάο. 

Δπγαζηήπιο5 

Αο πάκε παξαιία 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 Αξρηθά γξάθνπλ ζπλεξγαηηθά έλα ελεκεξσηηθό ζεκείσκα γηα 

ηνπο γνλείο δεηώληαο ηελ άδεηα ηνπο λα επηζθεθηνύλ ηελ παξαιία 

πνπ δηάιεμαλ 

 Γηαλνκή ελεκεξσηηθνύ ζεκεηώκαηνο ζηνπο γνλείο 

 Τινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζηελ παξαιία. 

 Σα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο όπσο απνθάζηζαλ θαη ζπιιέγνπλ 

θαηαγξάθνπλ απηά πνπ βξίζθνπλ, Δπίζεο θάλνπλ θαη πηθλίθ ζηελ 

παξαιία θαη παίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα 

Δπγαζηήπιο6 

Φέπνοςμε ηην Άνοιξη 

ζηην ηάξη μαρ 

2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 

 Όηαλ επηζηξέθνπλ ζηελ ηάμε ηαμηλνκνύλ θαη νκαδνπνηνύλ όηη 

πιηθά ζπλέιιεμαλ θαη θαηέγξαςαλ. 

 Πξνθύπηεη πξνβιεκαηηζκόο γηα ην ηη ζα θάλνπλ όια παηά πιηθά 

πνπ βξήθαλ 

 Απνθαζίδνπλ ύζηεξα από δηάινγν θαη ζπδήηεζε λα 

δεκηνπξγήζνπλ 3D εηθαζηηθέο ζπλζέζεηο. 

 Καηαγξάθνπλ θαη δσγξαθίδνπλ πνπ ηειηθά βξήθαλ ηελ Άλνημε  

 

Δπγαζηήπιο7 2 δξαζηεξηόηεηεο, εθηηκώκελε δηάξθεηα 3 δηδαθηηθέο ώξεο 
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Ναι ζηην Άνοιξη,  

Όσι ζηα ζκοςπίδια 

 

 Δπηπιένλ πξνθύπηεη θαη ν πξνβιεκαηηζκόο γηα ηα ζθνππίδηα πνπ 

βξήθαλ θαη κάδεςαλ ζηελ παξαιία. 

 Αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 

ζθνππηδηώλ θαη ηα δηάθνξα είδε θάδσλ ζθνππηδηώλ, 

αλαθύθισζεο θηι. 

 Με ηα αλαθπθιώζηκα ζθνππίδηα πνπ βξήθαλ αιιά θαη κε άιια 

αλαθπθιώζηκα πιηθά ηεο ηάμεο θηηάρλνπλ παζραιηλέο θαηαζθεπέο 

πνπ πνπινύλ ζην παζραιηλό παδάξη ηνπ ζρνιείνπ γηα 

θηιαλζξσπηθό ζθνπό. 

Πποζαπμογέρ για ηη 

ζςμμεηοσή και ηην 

ένηαξη όλων ηων 

μαθηηών/ηπιών 

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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Φοπείρ και άλλερ 

ζςνεπγαζίερ πος θα 

εμπλοςηίζοςν ηο 

ππόγπαμμά μαρ 

πλεξγαζία κε: 

 ύιινγν γνλέσλ 

Σελικά πποϊόνηα πος 

παπήσθηζαν από 

ηοςρ/ηιρ μαθηηέρ/ηπιερ 

καηά ηη 

διάπκεια ηων 

επγαζηηπίων 

 Δηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο 

 Σζάληα ηεο θύζεο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ θπζηθώλ πιηθώλ 

 Φσιηά γηα ηα πνπιηά 

 Αλαθπθιώζηκα παηρλίδηα θαη δηάθνξεο παζραιηλέο θαηαζθεπέο 

Δκπαιδεςηικό ςλικό και 

επγαλεία πος παπήσθηζαν 

από ηοςρ/ηιρ 

μαθηηέρ/ηπιερ καηά ηη 

διάπκεια ηων 

επγαζηηπίων 

 Σν γξάκκα ηεο Άλνημεο 

 Σζάληα ηεο θύζεο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ θπζηθώλ πιηθώλ 

 Υάξηεο κε ηε δηαδξνκή  

 Δλεκεξσηηθό ζεκείσκα γηα ηνπο γνλείο 

 

Αξιολόγηζη–

Αναζηοσαζμόρ πάνω 

ζηην ςλοποίηζη 

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. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο έδσζαλ ην 

έλαπζκα γηα λα δηεξεπλήζνπλ  θαη άιια ζέκαηα όπσο ηα έληνκα θαη ηα 

θπηά. 

Δκδηλώζειρ διάσςζηρ 

και ζςνολική αποηίμηζη 

ηηρ ςλοποίηζηρ ηηρ 

ςποδπάζηρ 

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

θαη ζε κνξθή ιίζηαο. 

 Απνθάζηζαλ λα εθζέζνπλ ηηο  3D εηθαζηηθέο ζπλζέζεηο ζε 

θνηλόρξεζην ρώξν γηα λα ηηο βιέπνπλ θαη όζνη επηζθέπηνληαη ην 

ζρνιείν καο.  

 Οξγάλσζε παζραιηλνύ παδαξηνύ κε θηιαλζξσπηθό ζθνπό  

 Δλεκέξσζε ησλ γνληώλ γηα ηελ πνξεία ηνπ ζρεδίνπ  ζην blog ηνπ 

ζρνιείνπ  
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