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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-  
 

…………………………………………………………..………………… 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ…2021-2022………………….. 

Σχολική μονάδα 
18

ο
 Νηπιαγωγείο Βόλου 

Αριθμός τμημάτων 
2 

Αριθμός μαθητών/μαθητριών 

σχολικής μονάδας 

39 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

σχολικής μονάδας 

5 

Αριθμός εκπαιδευτικών που 

συμμετέχουν στα Εργαστήρια 

δεξιοτήτων 

3 

 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ-Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Δημιουργώ και Καινοτομώ–
Δημιουργική Σκέψη και 

Πρωτοβουλία 

 
   

1ο ΠΡΩΙΝΟ 

1.ΑΥΤΟΜΕΡΙΜΝΑ 

 

 

1ο ΠΡΩΙΝΟ 

1.Η θάλασσα είναι η 
ζωή 

1ο-2ο ΠΡΩΙΝΟ 

1.ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ 

1ο ΠΡΩΙΝΟ 

1.ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

2.ΠΡΟΛΗΨΗ  2.ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ  

3.ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ    

2ο ΠΡΩΙΝΟ 

1.ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

2ο ΠΡΩΙΝΟ 

1.ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 2ο ΠΡΩΙΝΟ 

1.ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
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Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης (Πλεονεκτήματα-

μειονεκτήματα) 
 

Το όραμάμας 

Με τη φετινή εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, το βασικό 
όραμα της Σχολικής μας Μονάδας διαμορφώνεται σύμφωνα με το 
θεωρητικό πλαίσιο που διατρέχει το σύνολο του συγκεκριμένου αυτού 
προγράμματος. Στο επίκεντρο του οράματός μας βρίσκεται η επιδίωξη 
επιτυχούς καλλιέργειας των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στις 3 βασικές 
κατηγορίες, στις οποίες αυτές διακρίνονται: α. δεξιότητες μάθησης 
(κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία και επικοινωνία) , β. 
δεξιότητες αλφαβητισμού (ιδιαιτέρως ψηφιακού εγγραμματισμού) και 
γ. δεξιότητες ζωής (ευελιξία, ηγεσία, ανάληψη πρωτοβουλίας και 
παραγωγικότητα). Παράλληλα, στο επίκεντρο του οράματός μας 
βρίσκεται η ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. 
Θεωρούμε ότι ο δυναμικός συνδυασμός όλων των προαναφερθέντων 
στοιχείων αποτελεί για τους μαθητές και τις μαθήτριες του 
Νηπιαγωγείου το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο για την προσωπική 
τους ευημερία και ευεξία αλλά και για τη μελλοντική εξέλιξή τους σε 
αυτόνομα, ενεργά και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

 Προγραμματισμός 

 Εναλλακτικοί τρόποι και τύποι μάθησης 

 Ανάπτυξη πρωτοβουλίας εκπ/κών και μαθητών 

 Ακαδημαϊκή και επιστημονική κατάρτιση εκπ/κών 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

 Πιθανά εμπόδια λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών 

 Έλλειψη ικανοποιητικού  σχολικού χώρου 

 Μη επαρκής συμμετοχή  γονέων σε δράσεις 

 Πρώτη εφαρμογή των εργαστηρίων φέρνει επιφυλάξεις 
στους εκπ/κούς 

Στόχοι της 
σχολικής 
μονάδας σε 
σχέση με τις 
τοπικές και 
ενδοσχολικές 
ανάγκες  

 
Σε άμεση συνάρτηση με το όραμα της Σχολικής μας Μονάδας, όπως αυτό 
περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα του παρόντος Σχεδίου Δράσης, 
οι στόχοι του σχολείου σε σχέση με τις τοπικές και ενδοσχολικές ανάγκες 
θα εστιάσουν στα εξής: 

 στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και γόνιμης συνεργασίας 
τόσο μεταξύ των νηπίων όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών 

 στην καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων του προγράμματος 
«Εργαστήρια Δεξιοτήτων», όπως αυτές περιγράφηκαν στην 
προηγούμενη ενότητα, με απώτερο στόχο την ολιστική ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των νηπίων 

 στην ευαισθητοποίηση των νηπίων για θέματα ζωτικής 
σημασίας, που αφορούν τόσο το ανθρωπογενές και το φυσικό 
μας περιβάλλον όσο και την προστασία του πλανήτη μας 

 στη συνειδητοποίηση της ανάγκης μετάβασης από το «εγώ» στο 
«εμείς» καθώς και στη συνακόλουθη κινητοποίηση των μαθητών 
και μαθητριών και την ανάληψη δράσης για το κοινό καλό 

 στην ανάπτυξη και εδραίωση αξιών όπως η συνεργασία, ο 
σεβασμός στη γνώμη του άλλου, η αγάπη για τον πλησίον, η 
αλληλεγγύη και η αποδοχή της διαφορετικότητας. 
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 στην εξοικείωση των νηπίων με τις Νέες Τεχνολογίες και τα 
ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα             

 

 
 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

  

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΠΡΩΙΝΟ 
<<Το Παπάκι Πάει…>>είναι  ένα πρόγραμμα  αγωγής υγείας μέσα από το 
οποίο θέλουμε να ενισχύσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 
παιδιών  σε περίπτωση που βρεθούν σε συνθήκες εξαφάνισης μη 
προσδιοριζόμενης αλλιώς,δηλαδή σε συνθήκες που χάνουν τον 
προσανατολισμό τους ή για κάποιον λόγο δεν βρίσκονται κοντά στο 
άτομο που νομίμως ασκεί την επιμέλειά τους.Η ενότητα θα ολοκληρωθεί 
σε 5 εργαστήρια που θα διεξαχθούν στο διάστημα Δεκεμβρίου-
Ιανουαρίου. 
ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΡΩΙΝΟ 
<<Υγιή παιδιά υγιής πλανήτης>> Είναι ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει 
τα παιδιά να υιοθετήσουν ένα διατροφικό πρότυπο και να αναπτυχθούν 
σωστά και ταυτόχρονα να γίνουν συνειδητοποιημένοι αυριανοί πολίτες. 
Με αφετηρία το σχολείο και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, 
τα παιδιά κατανοούν το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής, 
μαθαίνουν να τρέφονται πιο υγιεινά και να μειώνουν τη σπατάλη 
τροφίμων.Η ενότητα θα ολοκληρωθεί σε 7 εργαστήρια που θα 
διεξαχθούν στο διάστημα Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου. 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΠΡΩΙΝΟ 
<<Η θάλασσα είναι ζωή>>είναι ένα πρόγραμμα της  HELMEPA το οποίο 
θα  ενισχύσει τη γνώση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους ωκεανούς, 
να την ενθαρρύνει να αναλάβει ενεργό ρόλο σε ατομικό αλλά και 
συλλογικό επίπεδο για την επίτευξη του Στόχου 14: «Ζωή κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας» για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να αναδείξει την 
αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και θάλασσας.Η ενότητα θα 
ολοκληρωθεί σε  8  εργαστήρια που θα διεξαχθούν στο διάστημα 
Απριλίου-Μαϊου. 
ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΡΩΙΝΟ 

<<Την ενέργειά μου παρακαλώ>>    Στο πρόγραμμα αυτό τα παιδιά  θα 
ανακαλύψουν πού υπάρχει ενέργεια και πως τη βρίσκουμε. 

                       Θα διαπιστώσουν τη σημασία του ηλεκτρισμού στο 
σύγχρονο τρόπο ζωής. 

                       Θα βρουν ποιες συσκευές στο σπίτι λειτουργούν με 
ρεύμα και 

                       θα τις ταξινομήσουν ανάλογα με το είδος ηλεκτρικής 
πηγής που χρησιμοποιούν. 

                                              Θα καταγράψουν τι πρέπει να 
αποφεύγουμε για να προστατέψουμε τη ζωή μας από το ηλεκτρικό 
ρεύμα  καθώς και βασικούς κανόνες ασφάλειας και να τροποποιήσουν τη 
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συμπεριφορά τους.Η ενότητα θα ολοκληρωθεί σε 6 εργαστήρια που θα 
διεξαχθούν στο διάστημα Απριλίου-Μαϊου. 
 
 

ως προς τηΘεματική 
Ενότητα 

 
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
<<Νηπίων Παιδεία>> 
 

Με το πρόγραμμα αυτό ξεκινούν και για τα δύο πρωινά τμήματα 
τα εργαστήρια δεξιοτήτων.Θα προσπαθήσουμε να τονώσουμε το 
αίσθημα του σεβασμού των παιδιών για τους άλλους, να μάθουν 
να βρίσκουν λύσεις σε  προβλήματα συνεργατικά, να κατανοήσουν  
τηδιαφορετικότητα, να εκφράζουν  τα συναισθήματά τους, να 
κατανοήσουν τα προβλήματα  που αντιμετωπίζουν άτομα λιγότερο 
προνομιούχα στην κοινωνία, να αντιληφθούν την ταυτότητά τους  
και τις διαφορές με τους γύρω ανθρώπους.Η ενότητα θα 
ολοκληρωθεί σε 7 εργαστήρια που θα διεξαχθούν στο διάστημα 
Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. 
 
 

ως προς τηΘεματική 
Ενότητα 

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΠΡΩΙΝΟ 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα <<STEAM και η ΓΗ γυρίζει…>> με βάση τις 
αρχές του εποικοδομητισμού και με μεθόδους διερευνητικής μάθησης 
ωθεί τους μαθητές να σκεφθούν και να βρουν απαντήσεις σε ερωτήσεις 
για το διάστημα,για το γεγονός ότι οι πλανήτες δεν είναι απομονωμένοι 
ο ένας από τον άλλον,αλλά αλληλοεξαρτώμενοι καθώς η Σελήνη 
περιστρέφεται γύρω από τη Γη,η Γη με 7 άλλους πλανήτες γύρω από τον 
Ήλιο και ο Ήλιος με τη σειρά του γύρω από το κέντρο του γαλαξία μας.Η 
Σελήνη,η  Γη και ο Ήλιος αποτελούν τα τρία ουράνια σώματα που 
σχηματίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα,με τη εναλλαγή 
μέρας/νύχτας,τις εκλείψεις και τις εποχές που προκύπτουν από τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωμάτων αυτών και με τις οποίες οι μικροί 
μαθητές θα πειραματιστουν και θα γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο.Η 
ενότητα θα ολοκληρωθεί σε 7 εργαστήρια που θα διεξαχθούν στο 
διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου. 
ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΡΩΙΝΟ 
<<Μικροί μετεωρολόγοι>> 

Στο πρόγραμμα αυτό τα παιδιά μαθαίνουν να περιγράφουν τις 
µεταβολές του καιρού και άλλα µετεωρολογικά  φαινόµενα. 

   Να διακρίνουν τις καιρικές μεταβολές  στο   άμεσο περιβάλλον τους, 
  να συσχετίζουν τις καιρικές μεταβολές με τη ζωή των ανθρώπων, 
να διερευνούν τον χώρο και να  βελτιώνουν τις χωρικές τους δεξιότητες 
με προγραμματιζόμενα παιχνίδια.Επίσης να αναγνωρίζουν και να  
δημιουργούν οικείους χάρτες, εντοπίζοντας θέσεις και διαδρομές 

και να χρησιμοποιούν κατάλληλο  λογισμικό για να 
εκτελέσουν 

παιχνίδια εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβλημάτων.Η ενότητα θα 
ολοκληρωθεί σε  6  εργαστήρια που θα διεξαχθούν στο διάστημα 
Φεβρουαρίου- Μαρτίου. 
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Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

Τα προγράμματα δράσης θα ενεργοποιήσουν την κριτική σκέψη,την 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων,την επικοινωνία,τη συνεργασία,την 
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και τις κοινωνικές και συναισθηματικές 
δεξιότητες. 

Επίσης θα ανοίξουν δρόμο για συνεργασία μεταξύ των τμημάτων,των 
εκπ/κών και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. 

Ειδικότερα οφέλη 

 Στα ειδικότερα οφέλη της εφαρμογής και υλοποίησης των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων συγκαταλέγεται το μεγάλο εύρος δεξιοτήτων (νου, μάθησης, 
ζωής, κοινωνικών, συναισθηματικών, τεχνολογίας) που καλλιεργούνται 
και διατρέχουν όλους τους θεματικούς κύκλους, με αποτέλεσμα 
σταδιακά η μάθηση να εκπορεύεται αλλά και να βασίζεται αποκλειστικά 
στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ίδιων των μαθητών. 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

Η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η επικοινωνία, 
που αποτελούν βασικούς πυλώνες του προγράμματος, θα αποτελέσουν 
σημαντικούς άξονες αναφοράς μεταξύ των μελών της σχολικής 
κοινότητας οδηγώντας σε ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά αποτελέσματα-
προϊόντα συλλογικής προσπάθειας. 

 

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

Ενημέρωση γονέων,άνοιγμα του σχολείου στην τοπική 
κοινωνία,συνεργασία με την τοπική κοινότητα διοργανώνοντας 
εκδηλώσεις ή συμμετέχοντας σε δράσεις. 

Προσαρμογέςγια τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

Οι προσαρμογές που θα βοηθήσουν στη συμμετοχή και ένταξη όλων των 
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 
των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, αφορούν κυρίως τη διδακτική προσέγγιση. 
Θα αξιοποιηθεί ένα πλήθος στρατηγικών διδασκαλίας, που αξιοποιώντας 
εποπτικό και ψηφιακό υλικό, βιωματικές δράσεις, τέχνες και θεατρικό 
παιχνίδι, θα επιδιώξει να συμπεριλάβει όλους τους μαθητές, 
συνεκτιμώντας τον ρυθμό και το προφίλ μάθησης του καθενός. 

 

Φορείςκαιάλλεςσυνεργα
σίεςπουθαεμπλουτίσουν 
το σχέδιο δράσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΝΩΣΗ STEM 
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
HELMEPA 
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

Τελικάπροϊόντα(ενδεικτικ
ά) των εργαστηρίων 
πουυλοποιήθηκαν 

 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
χρησιμοποιήθηκαν εκτός 
της Πλατφόρμας των 
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Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
του ΙΕΠ. 
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ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Τελική αξιολόγηση της υλοποίησης των τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων 
Κείμενο 100 λέξεων (με βάση την αξιολόγηση και τον αναστοχασμό)στην μορφή λίστας για κάθε Θεματική Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

 
Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

 

 
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και 
Ευθύνη 

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- 
Δημιουργική Σκέψη 
και Πρωτοβουλία 

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - 
Αυτομέριμνα, Οδική 

Ασφάλεια 

1. Οικολογία - 
Παγκόσμια και τοπική 
Φυσική κληρονομιά 

1. Ανθρώπινα 
δικαιώματα 

1. STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική 

2. Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία - 

Πρόληψη 

2. Κλιματική αλλαγή - 
Φυσικές Καταστροφές, 

Πολιτική προστασία 

2. Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση 

2. Επιχειρηματικότητα- 
Αγωγή Σταδιοδρομίας- 

Γνωριμία με επαγγέλματα 

3. Γνωρίζω το σώμα μου 
- Σεξουαλική 

Διαπαιδαγώγηση 

3. Παγκόσμια και 
τοπική Πολιτιστική 

κληρονομιά 

3. Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα 

 

    

2. Οφέλη συνολικά από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 
(σε συνάφεια με την αρχική ανάλυση αναγκών) 

ως προς το σχολικό 
κλίμα γενικά 

 

ως προς τη ανάπτυξη 
της σχολικής 
κοινότητας (μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, 
γονείς) 

 

ως προς την τοπική 
κοινότητα  

 

3. Δυσκολίες – Εμπόδια κατά την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος 

Δυσκολίες και 
εμπόδια, σύντομη 

περιγραφή 
(ξεπεράστηκαν / ήταν 

ανυπέρβλητα) 

 
 

Προτάσεις  

Στη μορφή λίστας (150 λέξεις) 
● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 
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