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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΓΡΓΑΣΗΡΙΑ ΔΓΞΙΟΣΗΣΩΝ 

ΧΓΔΙΟ ΔΡΑΗ ΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ-  
 

14ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΚΕΡΚΤΡΑ 
 

ΧΟΛΙΚΟ ΓΣΟ 2021-2022 

σολική μονάδα 
14

ο
 Πειραματικό Νηπιαγωγείο Κέρκσρας 

Απιθμόρ ημημάηων 
2 Βαζηθά Υπνρξεσηηθά Τκήκαηα, 1 Πξναηξεηηθό Οινήκεξν θαη 

Τκήκα Έληαμεο 

Απιθμόρ 

μαθηηών/μαθηηπιών 

ζσολικήρ μονάδαρ 

30 

Απιθμόρ εκπαιδεςηικών 

ζσολικήρ μονάδαρ 

5 

Απιθμόρ εκπαιδεςηικών 

πος ζςμμεηέσοςν ζηα 

Γπγαζηήπια δεξιοηήηων 

3 

 

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 

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 

 

ΤΓΕΙΑ: Οδικι Αςφάλεια 

Σίτλοσ: «Με αςφάλεια 
κυκλοφορϊ παρζα με 
τον κο ΚΟΚ» 

Οικολογία: Παγκόςμια 
και τοπικι Φυςικι 
κλθρονομιά 

Σίτλοσ: «Ι love nature, 
I protect the forest» 
(eTwinning) 

Ανκρϊπινα 
δικαιϊματα 

Σίτλοσ: «Σι είναι τα 
δικαιϊματα;» 

STEM/Εκπαιδευτικι 
Ρομποτικι 

Σίτλοσ: « Κφκλουσ κάνει το 
νερό» 

  



 

 

Βαζικόρ πποζαναηολιζμόρ ηος εηήζιος σεδίος Δπάζηρ 

(Πλεονεκηήμαηα-μειονεκηήμαηα) 
 

Σο όραμά μασ 

Όραμα τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ, είναι θ δθμιουργία ενόσ Νζου 
Νθπιαγωγείου,  που μζςα ςε  ζνα ελκυςτικό περιβάλλον για τα μζλθ 
του, κα αποτελεί ζνα ηωντανό οργανιςμό μάκθςθσ και κα ςυμβάλει ςτθ 
διαμόρφωςθ μιασ δθμιουργικισ κοινότθτασ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν 
και γονζων, ενϊ  κα ανταποκρίνεται ςτισ νζεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 
και προκλιςεισ του 21ου αιϊνα. 
Οραματιηόμαςτε ζνα νθπιαγωγείο 
α) καινοτόμο, που ςτθρίηει τθν καινοτομία τόςο ςε επίπεδο 
εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν όςο και ςε επίπεδο δθμιουργικότθτασ των 
μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν τουσ 
β) αειφόρο,  που προάγει τισ ιδζεσ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 
και τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ 
γ)ενταξιακό, βαςιςμζνο ςτθ γενικότερθ αρχι ότι θ εκπαίδευςθ 
απευκφνεται ςε όλουσ τουσ πολίτεσ και ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ 
των διακρίςεων και των προςωπικϊν μακθςιακϊν προβλθμάτων των 
μακθτϊν  
δ)ψθφιακό,  που αξιοποιεί και χρθςιμοποιεί τισ νζεσ τεχνολογίεσ. 

     Ζνα Νθπιαγωγείο με χαροφμενα παιδιά και εκπαιδευτικοφσ! 
Πλεονεκτιματα: Σο καλό εκπαιδευτικό και ςυναδελφικό κλίμα, θ 
δυναμικι, θ αλλθλεπίδραςθ και θ προθγοφμενθ δομθμζνθ εμπειρία του 
υλλόγου Διδαςκόντων : 

 υλοποίθςθ μεγάλου αρικμοφ προγραμμάτων  : καινοτόμα 
προγράμματα, περιβαλλοντικά προγράμματα και δράςεισ , 
eTwinning, Teachers4Europe, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια και 
διαγωνιςμοφσ με διακρίςεισ  

 εκπαιδευτικοί με εμπειρία, αυξθμζνα προςόντα και γνϊςθ τθσ 
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ 

Επίςθσ, θ προνομιακι κζςθ του ςχολείου ςε ζνα περιβάλλον με 
ςπουδαία φυςικι και πολιτιςτικι κλθρονομιά και θ φπαρξθ 
ικανοποιθτικοφ  τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ.  
Μειονεκτιματα : Σο ςχολείο ςτεγάηεται ςε παλιό νεοκλαςικό κτίριο με 
κακι ποιότθτα ςυντιρθςθσ. το κτίριο αυτό, το Δθμοτικό χολείο 
χρθςιμοποιεί τισ αίκουςεσ ςτουσ ορόφουσ ,ενϊ το Νθπιαγωγείο διακζτει 
μια μόνο αίκουςα διδαςκαλίασ  χωρίσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ και μια 
επιπλζον αίκουςα προκάτ ςτθν αυλι. Ο αφλειοσ  χϊροσ δεν 
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των νθπίων και χρθςιμοποιείται από κοινοφ 
με το ςυςτεγαηόμενο Δθμοτικό χολείο. Η ελλιπισ και κακυςτερθμζνθ 
ςτελζχωςθ του ςχολείου με προςωπικό ειδικισ αγωγισ δυςχεραίνει τθν 
εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου, τα τελευταία χρόνια.  
Ευκαιρίεσ:Η λειτουργία του νθπιαγωγείου μασ ωσ Πειραματικό για 
πρϊτθ χρονιά προςφζρει ευκαιρίεσ για ςυνεργαςία με τθν 
πανεπιςτθμιακι κοινότθτα και άλλουσ φορείσ. Η ςυμπερίλθψθ μακθτϊν 
με ιδιαιτερότθτεσ και ενεργοποίθςθ μακθτϊν που αντιμετωπίηουν 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ με τθ βοικεια του Σμιματοσ Ζνταξθσ. Η 
προθγοφμενθ καλι ςυνεργαςία με το φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων, θ 
οποία ελπίηουμε να ςυνεχιςτεί.  
Προκλιςεισ/ Εμπόδια: Οι περιοριςμοί που προκφπτουν από τα 



 

 

προβλεπόμενα μζτρα προφφλαξθσ και αςφάλειασ λόγω covid-19 , 
προκαλοφν ανθςυχία και κόπωςθ ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ και 
περιορίηουν τθ δυνατότθτα εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων κακϊσ και τθν 
υλοποίθςθ δράςεων διάχυςθσ και ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ,  τθν 
τοπικι και ευρφτερθ κοινότθτα. Σο ςχολείο κα λειτουργιςει πρϊτθ φορά 
το τρζχον ςχολικό ζτοσ ωσ Πειραματικό. Η ςυμμετοχι ςτθν εφαρμογι 
πιλοτικϊν προγραμμάτων κα ζχει ωσ ςυνζπεια φόρτο εργαςίασ για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ και δυςαναλογία διδακτζασ φλθσ και χρόνου 
διδαςκαλίασ. 

 

τόχοιτθσςχολικισμονάδ
ασςεςχζςθμετιστοπικζσκα
ιενδοςχολικζσανάγκεσ 

 
1. Η καλλιζργεια τθσ ςυνεργαςίασ, όχι μόνο ανάμεςα ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ, αλλά και τουσ γονείσ και τουσ 
λοιποφσ φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

2. Η εκπαίδευςθ ςτισ ανκρωπιςτικζσ αξίεσ, τθν ευαιςκθςία, τθ 
δθμιουργικότθτα, τον εκελοντιςμό, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, 
τθν αλλθλεγγφθ και τθ δθμοκρατία.  

3. Η καλλιζργεια δεξιοτιτων ηωισ, και ειδικότερα του ψθφιακοφ και 
τεχνολογικοφ εγγραμματιςμοφ.  

4. Η δθμιουργία ενόσ αςφαλοφσ εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ που 
κα ενκαρρφνει τθν αυτοεκτίμθςθ, ενϊ παράλλθλα κα προάγει 
τον αλλθλοςεβαςμό.  

5. Η διαμόρφωςθ ελεφκερων και υπεφκυνων αυριανϊν πολιτϊν, 
των οποίων οι ςτάςεισ και οι πράξεισ κα διζπονται από αξίεσ και 
ιδανικά. 

6. Η καλλιζργεια τθσ ευαιςκθςίασ για το περιβάλλον και τθν 
αειφορία. 

7. Η ολόπλευρθ ανάπτυξθ των μακθτϊν μασ και οι ίςεσ ευκαιρίεσ 
για όλουσ 

 
 
τόχοι μασ  είναι ζνα ςχολείο ανοιχτό ςτθν κοινωνία, ςφγχρονο, 
δθμοκρατικό, το οποίο κα παρζχει ίςεσ ευκαιρίεσ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ, 
κα ςζβεται και κα ενκαρρφνει τθν ετερότθτα, κα καλλιεργεί δεξιότθτεσ 
ηωισ και μάκθςθσ κα αξιοποιεί τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ 
για να ανταποκρικεί ςτισ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ και ικανότθτεσ των 
μακθτϊν.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΓΡΓΑΣΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΓΜΑΣΙΚΗ ΓΝΟΣΗΣΑ 

  

ωσ προσ τθ  Θεματικι 
Ενότθτα 

 
Ζω καλφτερα- Ευ ηθν 

Και τα δυο Σμιματα του Νθπιαγωγείου μασ κα υλοποιιςουν το 
Πρόγραμμα: « Με αςφάλεια κυκλοφορϊ παρζα με τον κο ΚΟΚ», από 
τθν υποκεματικι ενότθτα «Οδικι Αςφάλεια» 
 
Περίοδοσ Τλοποίθςθσ : 10 Οκτϊβρθ-30 Νοζμβρθ 2021 

ωσ προσ τθ Θεματικι 
Ενότθτα 

 
Ενδιαφζρομαι και 
Ενεργϊ- Κοινωνικι 

υναίςκθςθ και Ευκφνθ  
 

Θα υλοποιθκεί το Πρόγραμμα: «Σι είναι τα δικαιϊματα;», από τθν 
υποκεματικι ενότθτα, Ανκρϊπινα Δικαιϊματα. 
 
 
Περίοδοσ Τλοποίθςθσ : Δεκζμβριοσ-7 Φεβρουαρίου 2022 

ωσ προσ τθΘεματικι 
Ενότθτα 

 
Δθμιουργϊ και 

Καινοτομϊ- Δθμιουργικι 
κζψθ και Πρωτοβουλία 

Από τθν υποκεματικι ενότθτα STEM/Εκπαιδευτικι ρομποτικι, κα 
υλοποιθκεί το Πρόγραμμα: «Κφκλουσ κάνει το νερό». 
 
 
Περίοδοσ Τλοποίθςθσ : 10 Φεβρουαρίου-τζλθ Μαρτίου 2022 
 

ωσ προσ τθΘεματικι 
Ενότθτα 

 
Φροντίηω το Περιβάλλον 

Από τθν υποκεματικι ενότθτα Φροντίηω το Περιβάλλον, κα υλοποιθκεί 
το Πρόγραμμα eTwinning:  «I love nature, I protect the forest» 
 
Περίοδοσ Τλοποίθςθσ :Απρίλιοσ- Μάιοσ 2022 

Αναμενόμενο όφελοσ ωσ 
προσ το ςχολικό κλίμα 

Γηαηήξεζε ηνπ ήδε πνιύ θαινύ θιίκαηνο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

αλάδεημε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο - Βειηίσζε ηεο ζηάζεο ησλ 

καζεηώλ απέλαληη ζην ζρνιείν - Αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα - Βειηίσζε ζεκάησλ πξνζσπηθήο δσήο ησλ 

καζεηώλ - Αύμεζε ηεο ππεπζπλόηεηαο ησλ λεπίσλ 

Ειδικότερα οφζλθ 

 Η ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε 

θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηεξίσλ, δεκηνπξγεί  πιαίζην γηα έλα 

δεκνθξαηηθό θαη ζεηηθό θιίκα ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Η εθαξκνγή 

ησλ Δξγαζηεξίσλ Γεμηνηήησλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα κειέηε 

ζύγρξνλσλ ζεσξηώλ κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε νη νπνίεο νδεγνύλ 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ νξγαληζκνύ θαη ζηελ εθπιήξσζε ηνπ 

νξάκαηόο ηνπ.  

 
 



 

 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για τθν ανάπτυξθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ 

Βειηίσζε ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ καζεηώλ - Γέζηκν νκάδαο ηεο ηάμεο - 

Βειηίσζε ζρέζεσλ κεηαμύ νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ  θαη δεκηνπξγία 

πιέγκαηνο ζπλεξγαζίαο - Μεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ -Ιθαλνπνίεζε ησλ καζεηώλ από ηε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ηνπο ζε δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

Αντίκτυπο ςτθν τοπικι 
κοινότθτα 

Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή 

θνηλόηεηα - Αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ ζπλεξγαζηώλ ηνπ ζρνιείνπ κε θνξείο - 

Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα - 

Γηακόξθσζε θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ - Σπλεξγαζία θη 

αιιειεγγύε ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο. 

Προςαρμογζσγια τθ 
ςυμμετοχι και τθν ζνταξθ 
όλων των μακθτϊν 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξνσζήζνπλ ηελ ηζόηεηα, ηε ζπκπεξίιεςε θαη ηελ 

ελεξγό ζπκκεηνρή όισλ ησλ παηδηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα 

από ηε  δεκηνπξγία ελόο αζθαινύο θαη ειθπζηηθνύ καζεζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο 

Φορείσκαιάλλεσςυνεργα
ςίεσπου καεμπλουτίςουν 
το ςχζδιο δράςθσ 

Διμοσ Κ. Κζρκυρασ, Σροχαία Κζρκυρασ, Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων, 
Εβδομάδα Ευρωπαϊκισ Κινθτικότθτασ, eTwinning 

Σελικάπροϊόντα(ενδεικτικ
ά) των εργαςτθρίων 
πουυλοποιικθκαν 

 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
χρθςιμοποιικθκαν εκτόσ 
τθσ Πλατφόρμασ των 
Εργαςτιρια Δεξιοτιτων 
του ΙΕΠ. 

 

 

  



 

 

 

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  

τθ μορφι λίςτασ (150 λζξεισ) 
● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 

 


