
                                                            

 

 
 

 

  
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

  

 

  

  

 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

του 1ου Νηπιαγωγείου Πόρτο Ράφτη 
 

 

 

  

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+:   

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs 

 

  
 

 

  
  

 
 

 

  

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs


                                                            

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022 

Σχολική μονάδα 1ο Νηπιαγωγείο Πόρτο Ράφτη 

Αριθμός τμημάτων  2 

Αριθμός 

μαθητών/μαθητριών 

σχολικής μονάδας 

40 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

σχολικής μονάδας 

5 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

που συμμετέχουν στα 

Εργαστήρια δεξιοτήτων 

4 

 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ  -  Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Δημιουργώ και Καινοτομώ  

–  Δημιουργική Σκέψη και 
Πρωτοβουλία 

 
   

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή  1. Οικολογία - 
Παγκόσμια και τοπική 
Φυσική κληρονομιά 

1. Ανθρώπινα 
δικαιώματα 

1. STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική 

  



                                                            

 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 

(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 
 

Το όραμά μας 

Ένα σχολείο αειφόρο και ανοιχτό στην κοινωνία, όπου όλοι οι 

εμπλεκόμενοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και εκπρόσωποι του 

Δήμου) συνεργάζονται αρμονικά σε κλίμα σεβασμού, ομαδικότητας 

και αλληλεγγύης. Ένα σχολείο όπου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 

θα είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν την υγεία, το 

περιβάλλον και τον πολιτισμό και θα συμμετέχουν σε συλλογικές 

δράσεις για την επίτευξη των 17 στόχων αειφορίας.  

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

Α) Δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν: 

• Ζωής: σεβασμός, υπευθυνότητα, αυτομέριμνα, 

αυτορρύθμιση, κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση, 

ευαισθησία, προσαρμοστικότητα, ανεκτικότητα, πολιτειότητα 

• 21ου αιώνα: συνεργασία,  επικοινωνία, δημιουργικότητα και 

κριτική σκέψη 

• Νου: οργανωσιακή σκέψη, επίλυση προβλημάτων, μελέτη 

περιπτώσεων, ρουτίνες σκέψης: παρατηρώ – σκέφτομαι - 

αναρωτιέμαι, αναστοχασμός,  κατασκευές, παιχνίδια και 

εφαρμογές 

• Τεχνολογίας: γραμματισμός στα μέσα, δεξιότητες ανάλυσης 

περιεχομένου σε ηλεκτρονικά μέσα και δεξιότητες 

δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων 

Β) Στόχοι: 

• Ενίσχυση της βιωματικής μάθησης μέσω σύγχρονων μεθόδων 

διδασκαλίας και χρήσης ΤΠΕ. 

• Αρμονική συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων 

• Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

  

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Πρωινό τμήμα 1 και πρωινό τμήμα 2: Διατροφή / «Τρώμε σωστά, είμαστε 
καλά». 
Χρονικό διάστημα υλοποίησης: 10 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου 2021                                                                                                                                    

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 



                                                            

 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

Ανάπτυξη κλίματος σεβασμού, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και 

αλληλοβοήθειας στο πλαίσιο υλοποίησης των εργαστηρίων 

δεξιοτήτων. 

Ειδικότερα οφέλη 

Η καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 

και η βελτίωση της συνεργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος, υγείας 

και πολιτισμού και η καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε 

να σκέφτονται, να βρίσκουν και να εφαρμόζουν λύσεις που προωθούν 

την αειφόρο ανάπτυξη. Η ενδυνάμωση της συνεργασίας των 

νηπιαγωγών των πρωινών τμημάτων με τις εκπαιδευτικούς του 

τμήματος ένταξης και του ολοήμερου.  

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

Παρουσίαση των συλλογικών δράσεων και των αποτελεσμάτων τους 

στους γονείς και στην τοπική κοινωνία. 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

Οι δραστηριότητες θα προσαρμόζονται και θα διαφοροποιούνται 

ανάλογα με στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, ώστε 

όλα τα παιδιά να μπορούν να παρακολουθούν, να συνεργάζονται και 

να συμμετέχουν στις δράσεις. 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το σχέδιο 
δράσης 

 



                                                            

 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
χρησιμοποιήθηκαν εκτός 
της Πλατφόρμας των 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
του ΙΕΠ. 

• Η πλατφόρμα των ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων του ΙΕΠ 

«ΑΙΣΩΠΟΣ» 

http://aesop.iep.edu.gr/ 

• Το φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/ 

• Bίντεο «Βιβλίο – Η κυρά  Διατροφή 1» (youtube) 

https://video.link/w/cbSJc 

Βιβλία: Tσακίρη – Παπαθανασίου Λητώ «Η κυρά Διατροφή πρώτη 

στη μαγειρική!», εκδόσεις Τζιαμπίρης - Πυραμίδα 

 

  

http://aesop.iep.edu.gr/
http://photodentro.edu.gr/
https://video.link/w/cbSJc


                                                            

 

 

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) 
● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 

 


