
Πράξθ 7θ   / Ημερομθνία 27/09/2021 

 

Θζμα: “Σφνταξθ Ετιςιου Σχεδίου Δράςθσ  για τθν εφαρμογι των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων 

ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ». 

           

        Στθν Κω και ςτο γραφείο του 1ου Νθπιαγωγείου Κω, ςιμερα  θμζρα Δευτζρα,  27 

Σεπτεμβρίου 2021  και ϊρα 12:00 μ.μ., ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων που αποτελείται από τισ : 

1. Αγγελικι Ιωάννου 

2. Βαςιλικι Καρβζλθ 

3. Ειρινθ Ντόνα  

4. Ευτυχία Αλογάρθ 

5. Σεβαςτι Πολίτθ  

ςυνιλκε ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ , για να ςυηθτιςει το κζμα: 

“Σφνταξθ Ετιςιου Σχεδίου Δράςθσ  για τθν εφαρμογι των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων ςτθν 

Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ» φςτερα από προφορικι πρόςκλθςθ τθσ 

Προϊςταμζνθσ του ςχολείου. 

Στθν αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 

πζντε μελϊν ιταν παρόντα άπαντα και αφοφ ζγινε διαλογικι ςυηιτθςθ και ζκκεςθ απόψεων, 

ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων λαμβάνοντασ υπ’ όψθ: 

1. Τθν ειςιγθςθ  τθσ προϊςτάμενθσ  

2. Το Φ.Ε.Κ. 111/12-6-2020 Νόμοσ υπ’αρικμ. 4692, Αναβάκμιςθ του ςχολείου και άλλεσ 

Διατάξεισ 

3.  Τθν Υ.Α. 94236/ΓΔ4/29-07-2021 (Β’ 3567) του ΥΠΑΙΘ με κζμα «τθν εφαρμογι των    

          Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ» 

4.  Το υλικό τθσ Επιμόρφωςθσ για τα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων ςτθν πλατφόρμα του ΙΕΠ 

 

Ομόφωνα αποφαςίηει 

 

Τθν ςυμμετοχι του 1ου Νθπιαγωγείου Πόλεωσ Κω ςτθν εφαρμογι των Εργαςτθρίων 

Δεξιοτιτων κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 και ςυντάςςει το Ετιςιο Σχζδιο Δράςθσ τθσ 

Σχολικισ Μονάδασ λαμβάνοντασ υπόψιν τισ εξισ παραμζτρουσ:  



 Ωσ κεντρικόσ ςτόχοσ του Σχεδίου Δράςθσ ορίηεται θ εξοικείωςθ των νθπίων με τισ 

βαςικζσ δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα (μάκθςθσ, αλφαβθτιςμοφ και ηωισ), όπωσ 

αναλυτικά περιγράφονται ςτο Σχζδιο Δράςθσ τθσ Σχολικισ Μονάδασ. 

 Στο πλαίςιο των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων κα υλοποιθκοφν δράςεισ και από τουσ 

τζςςερισ κεματικοφσ κφκλουσ, ενϊ θ διάρκεια του κάκε κεματικοφ κφκλου ζχει οριςτεί 

ςε 7 εβδομάδεσ (2 μινεσ ). 

 Οι επιλεγμζνεσ δράςεισ αντανακλοφν τθν φιλοςοφία και το όραμα τθσ Σχολικισ 

Μονάδασ. 

 Μετά το πζρασ των Εργαςτθρίων κα ακολουκιςει αξιολόγθςθ / αποτίμθςθ των 

δράςεων και ςχετικόσ αναςτοχαςμόσ.   

 Τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ Σχολικισ Μονάδασ που κα βοθκιςουν ςτθν καλφτερθ 

εφαρμογι του προγράμματοσ είναι : 

i. Η ςυνολικι ακαδθμαϊκι και επιςτθμονικι κατάρτιςθ των ςυμμετεχόντων 

εκπαιδευτικϊν,  

ii. Η διάκεςθ γόνιμθσ και ουςιαςτικισ ςυνεργαςίασ των εκπαιδευτικϊν για τθν 

επίτευξθ ενόσ κοινοφ οράματοσ, 

iii. Η επαρκισ υλικοτεχνικι υποδομι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε ςυνδυαςμό με τισ 

ψθφιακζσ δεξιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν και  

iv. Η φπαρξθ ενεργοφσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου για τθν ευκολότερθ και άμεςθ 

διάχυςθ των αποτελεςμάτων των δράςεων . 

 

Αποφαςίηεται ότι θ ςυντονιςτικι ομάδα αποτελείται από τισ : 

1.Αγγελικι Ιωάννου 

2. Σεβαςτι Πολίτθ 

Αποφαςίηεται ότι ςτο πρόγραμμα κα ςυμμετζχουν οι 4 εκπαιδευτικοί του Νθπιαγωγείου.  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί κα ςυνεργάηονται και κα αποφαςίηουν από κοινοφ τισ δράςεισ προσ 

υλοποίθςθ ανά κεματικό κφκλο και με τθν κατάλλθλθ και απαραίτθτθ προςαρμογι ςτισ 

ανάγκεσ, τα ενδιαφζροντα και τισ κλίςεισ των νθπίων των  δφο τμθμάτων.  

Η διάχυςθ των επιμζρουσ και των ςχολικϊν αποτελεςμάτων του κάκε κεματικοφ κφκλου κα 

γίνεται κυρίωσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Σχολικισ Μονάδασ, από τθν οποία κα 

ενθμερϊνονται ςε εβδομαδιαία βάςθ οι γονείσ ςχετικά με τθ  διεξαγωγι των εργαςτθρίων 

ανά ενότθτα και κεματικό κφκλο. 

Τα ςτάδια υλοποίθςθσ των επιμζρουσ εργαςτθρίων κα ακολουκιςουν κυρίωσ τθ διδακτικι 

προςζγγιςθ τθσ διαδικαςίασ του τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ (προςδιοριςμόσ ανάγκθσ, ζρευνα ςτισ 

ανάγκεσ του προβλιματοσ , ανάπτυξθ πικανϊν λφςεων, επιλογι τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ, 



καταςκευι πρωτοτφπων, αξιολόγθςθ τθσ λφςθσ, επικοινωνία τθσ λφςθσ, επαναςχεδιαςμόσ). 

Παράλλθλα κα αξιοποιθκοφν παιγνιϊδεισ δράςεισ και ςφγχρονεσ ςτρατθγικζσ – ρουτίνεσ 

ςκζψεισ *βλζπω – ςκζφτομαι- αναρωτιζμαι, ερωταποκρίςεισ, τι ςε κάνει να το λεσ? 

Δθμιουργικζσ ςυγκρίςεισ, καταιγιςμόσ ιδεϊν+. 

Το Σχζδιο Δράςθσ Σχολικισ Μονάδασ που ζχει ιδθ ςυνταχκεί, κα υλοποιθκεί με παρόμοιο 

τρόπο και από τα δφο τμιματα ( με μικρζσ προςαρμογζσ ςτισ ανάγκεσ των νθπίων του κάκε 

τμιματοσ).  

 

Απόφαςθ ςχετικά με το Σχζδιο Δράςθσ ανά κεματικό κφκλο και τμιμα 

*ςυνοπτικά+ 

1οσ κεματικόσ κφκλοσ : Zω καλφτερα – Ευ ηθν 

1ο & 2ο τμιμα : κζμα «Οδικι Αςφάλεια»    Τίτλοσ : Αςφαλϊσ ΠοδθλατιΚΩΣ» 

Βασικοί στόχοι: 

 Καλλιζργεια των δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα. 

 Γνωριμία με το ποδιλατο ωσ μζςο μεταφοράσ. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν για κζματα οδικισ αςφάλειασ και κυκλοφοριακισ 

αγωγισ. 

 Καλλιζργεια υπεφκυνθσ οδικισ ςυμπεριφοράσ. 

 Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ. 

 Συνειδθτοποίθςθ των κετικϊν επιπτϊςεων τθσ χριςθσ του ποδθλάτου ςτο περιβάλλον. 

Διάρκεια : περίπου 7 εβδομάδεσ ( 5 εϊσ 7 εργαςτιρια των 2 ι 3 ωρϊν τθν εβδομάδα). 

Περίοδοσ υλοποίθςθσ :Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ  

 

 

2οσ κεματικόσ κφκλοσ: Φροντίηω το Περιβάλλον 

1ο & 2ο τμιμα : κζμα «Οικολογία»     Τίτλοσ : «Το νθςί μου αγαπϊ και ανακυκλϊνω ςτο 

λεπτό» 

 

Βασικοί στόχοι: 

 Καλλιζργεια των δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα. 

 Καλλιζργεια οικολογικισ ςυνείδθςθσ. 

 Θετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν ανακφκλωςθ. 



 Διάκριςθ του ςυμβόλου τθσ ανακφκλωςθσ κακϊσ και των υλικϊν που ανακυκλϊνονται. 

 Συνειδθτοποίθςθ του προβλιματοσ τθσ αφξθςθσ ςκουπιδιϊν ςτον πλανιτθ. 

 Αντίλθψθ τθσ ατομικισ ευκφνθσ απζναντι ςτο περιβάλλον. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ για τθν προςταςία του πλανιτθ. 

Διάρκεια : περίπου 7 εβδομάδεσ ( 5 εϊσ 7 εργαςτιρια των 2 ι 3 ωρϊν τθν εβδομάδα). 

Περίοδοσ υλοποίθςθσ :Δεκζμβριοσ – Ιανουάριοσ   

 

 

3οσ κεματικόσ κφκλοσ : Ενδιαφζρομαι και ενεργϊ 

 

1ο & 2ο τμιμα : κζμα «Ανκρϊπινα δικαιϊματα»      Τίτλοσ : «Όλοι ίςοι όλοι διαφορετικοί» 

 

Βασικοί στόχοι: 

 Καλλιζργεια των δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα. 

 Καλλιζργεια κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτο διαφορετικό. 

 Διαμόρφωςθ πολιτϊν με ευαιςκθςία ςτα δικαιϊματα τω άλλων. 

 Υιοκζτθςθ αξιϊν και προτφπων ςεβαςμοφ και ςυνεργαςίασ. 

 Συνειδθτοποίθςθ του προβλιματοσ του ρατςιςμοφ και αντίλθψθ τθσ αξίασ του 

διαφορετικοφ. 

 

Διάρκεια : περίπου 7 εβδομάδεσ ( 5 εϊσ 7 εργαςτιρια των 2 ι 3 ωρϊν τθν εβδομάδα). 

Περίοδοσ υλοποίθςθσ : Φεβρουάριοσ - Μάρτιοσ  

 

 

 

 

 

 

 

 



4οσ κεματικόσ κφκλοσ : Δθμιουργϊ και Καινοτομϊ- Δθμιουργικι ςκζψθ και πρωτοβουλία» 

 

1ο & 2ο τμιμα : κζμα: STE(A)M    Τίτλοσ : «Σταγόνα είναι κφκλουσ κάνει!» 

 

Βασικοί στόχοι: 

 Καλλιζργεια των δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα. 

 Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ψθφιακοφ εγγραμματιςμοφ. 

 Βιωματικι κατανόθςθ του κφκλου του νεροφ. 

 Δθμιουργία καταςκευϊν που κα αναπαριςτοφν το ταξίδι του νεροφ. 

 Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ. 

  Ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων ( problem solves). 

 Συμμετοχι ςτο μελλοντικό κόςμο που διαμορφϊνεται με ταχφτατο ρυκμό. 

 Ενεργι ςυμμετοχι ςε πειράματα ςχετικά με τισ ιδιότθτεσ του νεροφ. 

 Διατφπωςθ υποκζςεων και ςυμπεραςμάτων.   

 

Διάρκεια : περίπου 7 εβδομάδεσ ( 5 ζωσ 7 εργαςτιρια των 2 ι 3 ωρϊν τθν εβδομάδα). 

Περίοδοσ υλοποίθςθσ :Απρίλιοσ – Μάιοσ  

 

Το παρόν Πρακτικό διαβάςτθκε μεγαλόφωνα και ςτθ ςυνζχεια υπογράφθκε από το ςφλλογο 

διδαςκόντων τθσ Σχολικισ Μονάδασ. 

 

Η προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου                                                     Οι Νθπιαγωγοί: 

              Σεβαςτι Πολίτθ                                                                  1. Αγγελικι Ιωάννου 

 

                                                                                                             2. Βαςιλικι Καρβζλθ 

 

                                                                                                             3. Ειρινθ Ντόνα 

 

                                                                                                             4.  Ευτυχία Αλογάρθ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


