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Το σχέδιο δράσης που ακολουθεί για τον 1ο θεματικό κύκλο
θα είναι κοινό και για τα δύο τμήματα της σχολικής μονάδας

Σχολείο: 2ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

Τάξη: Νηπιαγωγείο

Τμήματα: Πρωινό τμήμα 1 και Πρωινό τμήμα 2

Αριθμός μαθητών: Τμήμα 1: 13 μαθητές/ Τμήμα 2: 13 μαθητές/ Σύνολο: 26 μαθητές

Συνολικός
αριθμός
εκπαιδευτικών
που
συνεργάζονται:

5

Στοιχεία
εκπαιδευτικ
ών
(Ονομ/νυμο,
Ειδικότητα):

Κάκου Ελένη, ΠΕ60
Κουφού Φωτεινή, ΠΕ60
Χριστογιάννη Ευανθία, ΠΕ60 ΕΑΕ
Σίνδρου Βικτωρία, ΠΕ06
Τζιάλλα Παναγιώτα ΠΕ60

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου
Σχεδίου Δράσης

(ανάγκες μαθητών/τριών, όραμα σχολείου)
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 και γ.
δεξιότητες ζωής (ευελιξία, ηγεσία, ανάληψη πρωτοβουλίας και παραγωγικότητα).
Παράλληλα, στο επίκεντρο του οράματός μας βρίσκεται η ανάπτυξη των κοινωνικών και
συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών. 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.

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 ενδοσχολικές ανάγκες [κατά κύριο λόγο τις ανάγκες των μαθητών/τριών] 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», 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.
✔ στην εξοικείωση των νηπίων με τις Νέες Τεχνολογίες και τα ψηφιακά εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα.



Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ

Β1. Σχέδιο Δράσης του Τμήματος - Θεματικός Κύκλος «Ζω καλύτερα-Ευ ζην»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22

Θεματικός Κύκλος:
Ζω καλύτερα - Ευ ζην
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες:
Υγεία-Διατροφή-Αυτομέριμνα-Οδική Ασφάλεια

Τίτλος/τίτλοι
προγραμμάτων:

Ο δικός μας τίτλος:
«Δόντια γερά, τρώγοντας υγιεινά»

Στόχοι Σχεδίου Δράσης

Στον κύκλο των 7 εργαστηρίων του συγκεκριμένου
προγράμματος, θα δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια των
δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν διεξοδικά στην ενότητα «Βασικός
Προσανατολισμός του Σχεδίου Δράσης» (βλ. σελ.1).
Βασικός σκοπός του θεματικού κύκλου θα είναι αρχικά η
γνωριμία των πιο σημαντικών ομάδων τροφών, της έννοιας της
ισορροπημένης διατροφής και της σημασίας της για τη ζωή μας,
ενώ ξεχωριστή αναφορά θα γίνει στη λεγόμενη Μεσογειακή
Πυραμίδα και στην εννοιολογική αποσαφήνιση της κατανομής
των τροφών σε αυτή. Επιπλέον, μέσα από στοχευμένες δράσεις
και υιοθετώντας σύγχρονες διδακτικές πρακτικές για την
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, θα επιδιωχθεί η διασύνδεση των
καθημερινών διατροφικών μας συνηθειών με τη στοματική
υγιεινή. Με δεδομένο ότι η διατροφή αποτελεί, σύμφωνα με την
πυραμίδα του Maslow, μία από τις βασικότερες ανάγκες
επιβίωσης και βρίσκεται στη βάση της πυραμίδας, ένας
επιπλέον στόχος των εργαστηρίων θα είναι η κατανόηση της
άμεσης σχέσης της ποιότητας της διατροφής με την ποιότητα
ζωής μας και τη συνολική σωματική και ψυχική μας ευεξία και
πληρότητα. Η προσέγγιση της θεματικής θα είναι κατά κύριο
λόγο διαθεματική και θα γίνει προσπάθεια να εμπλακούν σε αυτή
όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Νηπιαγωγείου (Γλώσσα,
Μαθηματικά, Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον,
Πληροφορική και Αγγλικά).
Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος –
Νοέμβριος
Ακολουθία εργαστηρίων:

η δόμηση των επιμέρους εργαστηρίων έγινε με
αξιοποίηση της ταυτότητας του προγράμματος.

Εργαστήριο 1:
«Ας γνωριστούμε»
(3 διδακτικές ώρες)

Το 1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 1ου θεματικού κύκλου έχει τίτλο
«Ας γνωριστούμε». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες με
συνολική διάρκεια 3 διδακτικών ωρών.



Στόχος του εργαστηρίου είναι:
Α. ως προς τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και σε συνδυασμό
με τις δεξιότητες του νου και τις δεξιότητες ζωής: οι μαθητές
1. να κατανοήσουν την αξία των συμμαθητών και συμμαθητριών
τους ως συνεργατών [καλλιέργεια κριτικής σκέψης], 2. να
μετασχηματίσουν τα προσωπικά τους βιώματα μέσα από
βιωματικές ασκήσεις [καλλιέργεια δημιουργικότητας], 3. να
συνεργαστούν [καλλιέργεια συνεργασίας] και 4. να μάθουν πώς
να αξιοποιούν τα κατάλληλα μέσα, ώστε να επικοινωνούν την
οπτική τους και τη γνώμη τους στην ομάδα [καλλιέργεια
δεξιοτήτων επικοινωνίας].
Β. ως προς το θέμα: οι μαθητές 1. να γνωρίσουν ο ένας τον
άλλο καλύτερα και μέσα στο πλαίσιο ομαδικής εργασίας, 2. να
έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τα κυριότερα θέματα της
θεματικής και 3. να οδηγηθούν με την καθοδήγηση του/της
νηπιαγωγού στη σύνταξη των κανόνων της ομάδας τους.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα): γνωρίζω τα μέλη της
ομάδας με παιγνιώδεις δράσεις.
- Η εκπαιδευτικός με τα παιδιά κάθονται κυκλικά και πετάει μια
μικρή μπαλίτσα σε ένα παιδί. Αυτός που την πιάνει λέει το όνομά
του και ένα χαρακτηριστικό του εαυτού του για το οποίο είναι
περήφανος.
- Έπειτα, κόβουν κύκλους για κεφάλι, χέρια και πόδια από
χαρτόνια γράφουν το όνομά τους σε χαρτονάκι, το κολλούν κάτω
από το κεφάλι, ανάμεσα στα χέρια και παίζουν μεταξύ τους, με
σκοπό να γνωριστούν ακόμη περισσότερο και να δεθεί καλύτερα
η ομάδα.
2η δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα): γνωρίζω τα βασικά
θέματα που θα επεξεργαστούμε στον παρόντα θεματικό κύκλο
[τα παιδιά ενθαρρύνονται να μαντέψουν από τον τίτλο της
θεματικής τα θέματα και υποθέματα, με τα οποία θα
ασχοληθούμε. Δημιουργούμε εννοιολογικό χάρτη με τις γνώσεις
των παιδιών για το θέμα που θα ασχοληθούμε. Στο κέντρο του
πίνακα γράφουμε: «τι ξέρω για τα δόντια» και καταγράφουμε όσα
θα ειπωθούν από τα παιδιά.
3η δραστηριότητα (3η διδακτική ώρα): διαμορφώνω σε
συνεργασία και συμφωνία με τους μαθητές/μαθήτριες τους
κανόνες των επιμέρους ομάδων με στόχο τη γονιμότερη και
αποδοτικότερη συνεργασία τους στη διάρκεια της υλοποίησης
των εργαστηρίων.

Εργαστήριο 2
«Το σπίτι των δοντιών»
(3 διδακτικές ώρες)

Το 2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 1ου θεματικού κύκλου έχει τίτλο
«Το σπίτι των δοντιών». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες με
συνολική διάρκεια 3 διδακτικών ωρών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι:
Α. ως προς τις δεξιότητες του νου: οι μαθητές 1. να
περιγράφουν, να διατυπώνουν ερωτήματα, να προβληματίζονται
και να ερμηνεύουν με αφορμή την παρατήρηση ψηφιακού και



έντυπου εποπτικού υλικού σχετικά το «σπίτι των δοντιών»,
δηλαδή τη στοματική μας κοιλότητα. Οι βασικές ρουτίνες
(στρατηγικές) σκέψης που θα αξιοποιηθούν θα είναι οι εξής: α.
«Βλέπω-Σκέφτομαι-Αναρωτιέμαι», β. «Τι σε κάνει να το λες
αυτό;», γ. Λεπτομέρειες, 2. να παρατηρούν, να συγκρίνουν και
να διαχειρίζονται κάθε νέα πληροφορία με δημιουργικό τρόπο. Η
ρουτίνα (στρατηγική) σκέψης που θα αξιοποιηθεί θα είναι κυρίως
οι «Δημιουργικές Συγκρίσεις».
Β. ως προς το θέμα: οι μαθητές 1. να γνωρίσουν τα βασικά
όργανα που αποτελούν τη στοματική κοιλότητα 2. να
κατανοήσουν τη λειτουργία τους και τη σημασία τους στη μεταξύ
μας επικοινωνία και 3. να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο που η
σωστή διατροφή συνδέεται με την καλή υγεία της στοματικής μας
κοιλότητας.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα):
- να γνωρίσουν τα βασικά μέρη των δοντιών με αξιοποίηση
πίνακα αναφοράς, παρουσίασης διαφανειών και διαδραστικής
αφίσας.
- Αφού εξοικειωθούν τα παιδιά με τον πίνακα αναφοράς δίνεται
φύλλο εργασίας για τα βασικά μέρη των δοντιών.

Πίνακας Αναφοράς

2η δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα): να κατανοήσουν τη
σημασία της αδαμαντίνης για την υγεία των δοντιών, να
καταλάβουν την αξία της καθημερινής και σωστής φροντίδας
των δοντιών καθώς και της σωστής χρήσης της οδοντόβουρτσας
με αξιοποίηση πειραματικής διαδικασίας: Εξηγούμε πως η ουσία
της αδαμαντίνης που βρίσκεται στα δόντια βρίσκεται και στο
τσόφλι του αβγού. Επισημαίνουμε τι προκαλούν τα οξέα στα
δόντια και ακούμε τις απόψεις των παιδιών. Αναφέρουμε ότι στο
πείραμά μας θα χρησιμοποιήσουμε ξύδι που είναι οξύ και αφού
χωρίσουμε με μαρκαδόρο το αβγό σε 2 ίσα μέρη ένα θα το
καλύψουμε με οδοντόκρεμα και το άλλο θα το αφήσουμε έτσι.



Ζητάμε από τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις για το τι θα συμβεί.
Την επόμενη μέρα βλέπουμε τα αποτελέσματα και
διαπιστώνουμε αν οι υποθέσεις μας ήταν σωστές.
3η δραστηριότητα (3η διδακτική ώρα):
- να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό βίντεο για τη στοματική
υγιεινή [βλ. σύνδεσμο εδώ] και
- στη συνέχεια να παίξουν φτιάχνοντας παζλ στον διαδραστικό
πίνακα με σχετική εικόνα [βλ. σύνδεσμο εδώ]

Εργαστήριο 3
«Τα δόντια»
(3 διδακτικές ώρες)

Το 3ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 1ου θεματικού κύκλου έχει τίτλο
«Τα δόντια». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες με συνολική
διάρκεια 3 διδακτικών ωρών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι:
Α. ως προς τις δεξιότητες του νου: οι μαθητές να
παρατηρούν, να συγκρίνουν και να διαχειρίζονται κάθε νέα
πληροφορία με δημιουργικό τρόπο. Η ρουτίνα (στρατηγική)
σκέψης που θα αξιοποιηθεί θα είναι κυρίως οι «Δημιουργικές
Συγκρίσεις», η στρατηγική «Χρώμα-Σύμβολο-Εικόνα».
Β. ως προς το θέμα: οι μαθητές 1. να γνωρίσουν τα νεογιλά
δόντια και 2. να εξοικειωθούν με μερικές από τις ονομασίες των
βασικών μας δοντιών με διδακτική αξιοποίησης σχετικών έργων
της παιδικής λογοτεχνίας.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα):
- διδακτική αξιοποίηση της ιστορίας του Σοκολάκη και της
Ζαχαρούλας Τρυποδόντη.

- ακολουθεί δραματοποίηση του παραμυθιού και ζωγραφική.
2η δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα): με αφορμή το
παραμύθι “Σοκολάκης και Ζαχαρούλα Τρυποδόντη” τα παιδιά
αρχικά στον διαδραστικό πίνακα και έπειτα σε φύλλο εργασίας
παρατηρούν τις εικόνες της ιστορίας και τις τοποθετούν στη
σωστή χρονική τους ακολουθία.

https://video.link/w/eqr3b
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2047accbb83a


3η δραστηριότητα (3η διδακτική ώρα):
- έρχονται σε επαφή με τις ονομασίες των δοντιών αρχικά με
πρόγραμμα στο διαδραστικό πίνακα και έπειτα στο αντίστοιχο
φύλλο εργασίας.



- Στη συνέχεια με διδακτική αξιοποίηση της στρατηγικής
«Χρώμα-Σύμβολο-Εικόνα», οι μαθητές θα προτείνουν τις δικές
τους αποτυπώσεις και συμβολισμούς για τα δόντια,
αιτιολογώντας την απάντησή τους. Δημιουργία
αφίσας-τρίπτυχου με αφορμή τη στρατηγική σκέψης και τις ιδέες
των μαθητών.

Εργαστήριο 4
«Η διατροφή των
δοντιών»
(3 διδακτικές ώρες)

Το 4ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 1ου θεματικού κύκλου έχει τίτλο
«Η διατροφή των δοντιών». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες
με συνολική διάρκεια 3 διδακτικών ωρών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι:
Α. ως προς τις δεξιότητες του νου: οι μαθητές να
παρατηρούν, να συγκρίνουν και να διαχειρίζονται κάθε νέα
πληροφορία με δημιουργικό τρόπο. Η ρουτίνα (στρατηγική)
σκέψης που θα αξιοποιηθεί θα είναι κυρίως οι «Δημιουργικές
Συγκρίσεις».
Β. ως προς το θέμα: οι μαθητές 1. να κατανοήσουν τη θρεπτική
αξία των τροφών, 2. να διακρίνουν τις υγιεινές και μη υγιεινές
τροφές και 3. να κατανοήσουν την έννοια «Μεσογειακή
Διατροφή».`

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα):
- να κατανοήσουν τη διασύνδεση της δομής της Μεσογειακής
Πυραμίδας με την υγεία των δοντιών.
- Στο διαδραστικό μας πίνακα τα παιδιά θα τοποθετήσουν τις
κατηγορίες των τροφών στη θέση που πρέπει, μέσα στην
πυραμίδα.



[βλ. εδώ].
- Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι για τη διατροφή, βασισμένο στη
μουσική από την ταινία “Η Μελωδία της Ευτυχίας”. [βλ.
σύνδεσμο εδώ] και θα παίξουμε το αντίστοιχο παιχνίδι που
στηρίζεται στο τραγούδι [βλ. σύνδεσμο εδώ]
- Θα χορέψουμε “το χορό των μπιζελιών [βλ. σύνδεσμο εδώ]
- Ποιές τροφές κάνουν τα δοντάκια χαρούμενα και ποιές
λυπημένα; Τα παιδιά θα παίξουν στο διαδραστικό πίνακα κι
έπειτα θα μεταφέρουν τις γνώσεις τους σε φύλλο εργασίας.
- θα παίξουν στον διαδραστικό πίνακα το εκπαιδευτικό παιχνίδι
με το υγιές και το χαλασμένο δόντι βάζοντας εικόνες από
υγιεινές και μη υγιεινές τροφές αντίστοιχα στο υγιές ή χαλασμένο
δόντι.[βλ. σύνδεσμο εδώ, εδώ και εδώ] και
3η δραστηριότητα (3η διδακτική ώρα):

- διδακτική αξιοποίηση βίντεο σχετικών με το θέμα και
διαμόρφωση του πιάτου της υγιεινής διατροφής [βλ. σχετικά
εδώ].
- να παίξουν στον διαδραστικό πίνακα το λογισμικό-επιτραπέζιο
παιχνίδι από το photodentro “Κάνω υγιεινή διατροφή;” [βλ.
σύνδεσμο εδώ] και το παιχνίδι μνήμης “Ταίριαξε τα λαχανικά”
[βλ. σύνδεσμο εδώ]
- στη συνέχεια να παίξουν το κουίζ για τη στοματική υγιεινή που
με παιγνιώδη τρόπο βοηθάει να αντιληφθούμε αν τα παιδιά
έχουν κατανοήσει όσα έχουν παρουσιαστεί.[βλ. σύνδεσμο εδώ]

Εργαστήριο 5
«Η φροντίδα των
δοντιών»
(3 διδακτικές ώρες)

Το 5ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 1ου θεματικού κύκλου έχει τίτλο
«Η φροντίδα των δοντιών». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες
με συνολική διάρκεια 3 διδακτικών ωρών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι:
Α. ως προς τις δεξιότητες του νου: οι μαθητές να
παρατηρούν, να συγκρίνουν και να διαχειρίζονται κάθε νέα
πληροφορία με δημιουργικό τρόπο. Η ρουτίνα (στρατηγική)
σκέψης που θα αξιοποιηθεί θα είναι κυρίως οι «Δημιουργικές
Συγκρίσεις» και η «Επίλυση προβλήματος»
Β. ως προς το θέμα: οι μαθητές 1. να γνωρίσουν τα προϊόντα
της στοματικής υγιεινής και 2. να κατανοήσουν τη σημασία του
σωστού βουρτσίσματος των δοντιών.

https://www.liveworksheets.com/ds1753862qd
https://youtu.be/wZ82C3BIfEk
https://www.liveworksheets.com/fr1777952zn
https://youtu.be/W8QegBVmWEo
https://learningapps.org/display?v=pjrxn88ia20
https://www.liveworksheets.com/lf1759463vp
https://www.liveworksheets.com/uc1750310gh
https://www.youtube.com/watch?v=BoOPz-4Sou8
http://photodentro.edu.gr/photodentro/health-food_v1.0_pidx0057493/story_html5.html
http://photodentro.edu.gr/photodentro/laxanika-pair_v1.0_pidx0057502/story_html5.html
https://wordwall.net/resource/7808452/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%85%ce%b3%ce%b9%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%b7%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf


Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα): διδακτική αξιοποίηση
πίνακα αναφοράς και σχετικών βίντεο για τη γνωριμία με τα
βασικά προϊόντα στοματικής υγιεινής, το ρόλο της τερηδόνας και
των βακτηρίων και τη βοήθεια του οδοντίατρου [βλ. σχετικά εδώ
photodentro ‘Φροντίδα και υγιεινή των δοντιών’].
2η δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα):
- κατανόηση της διαδικασίας του σωστού βουρτσίσματος με
αξιοποίηση βίντεο και παιχνιδιού-αφίσας [βλ. σύνδεσμο εδώ
και εδώ ].
- Δραστηριότητες στο μάθημα των Αγγλικών: Παιχνίδι με εικόνες:
Χωρίζουν τις τροφές σε αυτές που κάνουν τα δοντάκια happy και
σε αυτές που τα κάνουν sad. Έπειτα δουλεύουν τη
δραστηριότητα αυτή και σε φύλλο εργασίας.
- Ακούνε, επαναλαμβάνουν αγγλικές φράσεις και κάνουν
ανάλογες κινήσεις με το παιδικό τραγουδάκι: “Brush your teeth”
[βλ. σύνδεσμο εδώ]
3η δραστηριότητα (3η διδακτική ώρα): προετοιμασία της
συνέντευξης με έναν οδοντίατρο, όπου τα παιδιά ετοιμάζουν τις
ερωτήσεις που επιθυμούν να θέσουν στον ειδικό που πρόκειται
να επισκεφθεί τη σχολική μονάδα στο πλαίσιο της υλοποίησης
του επόμενου εργαστηρίου.

Εργαστήριο 6
«Ο γιατρός των
δοντιών»
(3 διδακτικές ώρες)

Το 6ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 1ου θεματικού κύκλου έχει τίτλο
«Ο γιατρός των δοντιών». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες με
συνολική διάρκεια 3 διδακτικών ωρών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι:
Α. ως προς τις δεξιότητες του νου: οι μαθητές να
παρατηρούν, να συγκρίνουν και να διαχειρίζονται κάθε νέα
πληροφορία με δημιουργικό τρόπο. Η ρουτίνα (στρατηγική)
σκέψης που θα αξιοποιηθεί θα είναι κυρίως οι «Δημιουργικές
Συγκρίσεις» και “Η 3-2-1 γέφυρα”.
Β. ως προς το θέμα: οι μαθητές 1. να κατανοήσουν τον ρόλο του
οδοντίατρου και 2. να κατανοήσουν τη σημασία της έννοιας
«προληπτική ιατρική».

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα): δημιουργούμε τις δικές
μας ιστορίες στο κουκλοθέατρο. Δίνουμε στα παιδιά
κούκλες-ήρωες από παραμύθια που έχουμε διαβάσει κατά τη
διάρκεια του προγράμματος, όπως για παράδειγμα ‘Σοκολάκης’
και ‘Ζαχαρούλα’ και άλλες φιγούρες όπως δοντάκι υγιές, δοντάκι
χαλασμένο και δουλεύουμε σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα
δημιουργήσει τη δική της ιστορία και κατ΄επέκταση τη δική της
παράσταση.

2η δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα):
- διδακτική αξιοποίηση της ιστορίας «Η Δόνα Τερηδόνα και το
μυστικό της γαμήλιας τούρτας», μέσα και από τη
δραματοποίηση της ιστορίας, για την κατανόηση της έννοιας

http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/537?locale=el
https://www.youtube.com/watch?v=pPPDT7OuIag&ab_channel=%CE%9F%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
https://7daysofplay.com/teeth-brushing-activity/
https://youtu.be/wCio_xVlgQ0


«τερηδόνα» και για τη σταδιακή διασύνδεση του θέματος με τη
σωστή διατροφή [βλ σύνδεσμο εδώ].
- χρησιμοποιούμε τη ρουτίνα σκέψης “3-2-1 γέφυρα” για να
εξερευνήσουμε σε βάθος την έννοια της τερηδόνας. Γίνονται οι
ερωτήσεις της ρουτίνας που οδηγούν σε καταγραφή των
απαντήσεων των παιδιών. Π.χ:
"Πείτε 3 πράγματα που σας έρχονται στο μυαλό, όταν ακούτε τη
λέξη τερηδόνα".
"Κάντε 2 ερωτήσεις για κάτι που θέλετε να μάθετε για την
τερηδόνα".
"Η τερηδόνα είναι σαν: πείτε 1 πράγμα που σας έρχεται στο
μυαλό".

3η δραστηριότητα (3η διδακτική ώρα):
- τηλε-επίσκεψη παιδοδοντιάτρου στη σχολική μονάδα, μέσω της
οθόνης του υπολογιστή μας και οργάνωση της συζήτησης με
τους μαθητές και τις μαθήτριες, αξιοποιώντας τις ερωτήσεις της
συνέντευξης από το προηγούμενο εργαστήριο.
- Αποφασίζουμε κι εμείς να γίνουμε οδοντίατροι-ορθοδοντικοί και
να φτιάξουμε ούλα και δόντια από πλαστελίνη.

Εργαστήριο 7
«Αξιολόγηση»
(3 διδακτικές ώρες)

Το 7ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 1ου θεματικού κύκλου έχει τίτλο
«Αξιολόγηση». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες με συνολική
διάρκεια 3 διδακτικών ωρών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι:
Α. ως προς τις δεξιότητες μάθησης (συνεργασία, κριτική
σκέψη, δημιουργικότητα και επικοινωνία): οι μαθητές να
ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν την αξία των συμμαθητών
τους ως συνεργατών [κριτική σκέψη], να μετασχηματίσουν τα
προσωπικά τους βιώματα μέσα από βιωματικές δράσεις
[δημιουργικότητα], να συνεργαστούν [συνεργασία] και να
μάθουν πώς να αξιοποιούν τα κατάλληλα μέσα, ώστε να
επικοινωνούν την οπτική τους και τη γνώμη τους στην ομάδα
[καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας].
Β. ως προς τις δεξιότητες του νου: οι μαθητές 1. να προβούν
με την καθοδήγηση και υποστήριξη του/της νηπιαγωγού σε
οργανωτική, αναλυτική και παραγωγική επεξεργασία των
συλλεγομένων δεδομένων της θεματικής ενότητας και 2. να
έχουν επίγνωση, παρακολούθηση και έλεγχο της σκέψης τους.
Γ. ως προς το θέμα: οι μαθητές να κατανοήσουν τον ρόλο της
ομάδας και την αξία της συνεργασίας.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα):
- «Βάζω στόχους και προχωρώ»: οι μαθητές και οι μαθήτριες
αποτιμούν τις δράσεις τους και επεκτείνουν το Σχέδιο Δράσης με
ένα θέμα σχετικά με τη Διατροφή [στον άξονα αυτό η διατροφή
ως ανάγκη επιβίωσης θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο εισαγωγής
στον επόμενο θεματικό κύκλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα» ως ένα
από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και έναν από τους 17
στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης].
- Θα συνθέσουν το δικό τους τραγούδι για τα Ναι και τα Όχι της
Υγιεινής Διατροφής, σε μουσική του Λουκιανού Κηλαηδόνη,

https://video.link/w/N9vXb


δείχνοντας έτσι κατά πόσο έχουν εμπεδώσει τα όσα έμαθαν στη
διάρκεια του προγράμματος.
- Θα κατασκευάσουν αφίσα με μηνύματα υπέρ της στοματικής
υγιεινής.
2η και 3η δραστηριότητα: Αξιολόγηση: «Τότε νόμιζα – Τώρα
ξέρω»: οι μαθητές αποτιμούν το πρόγραμμα και την
ολοκλήρωση του 1ου θεματικού κύκλου, ξεκινώντας με αυτά που
γνώριζαν στην αρχή σε αντιπαραβολή με όσα έχουν κατακτήσει
με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Δημιουργούμε
εννοιολογικό χάρτη με τις γνώσεις των παιδιών τώρα και τον
αντιπαραβάλουμε με τον αρχικό μας εννοιολογικό χάρτη, με την
ερώτηση «Τι καταφέραμε έως σήμερα;» αναστοχάζονται κριτικά
πάνω στην πορεία των 7 Εργαστηρίων και σχολιάζουν τι έγινε
σωστά, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα, τι θα κρατήσουν και τι
θα απορρίψουν.

Προσαρμογές για τη
συμμετοχή και την
ένταξη όλων των
μαθητών/τριών

Οι προσαρμογές που θα βοηθήσουν στη συμμετοχή και
ένταξη όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία κατά
τη διάρκεια της υλοποίησης των 7 εργαστηρίων του 1ου

θεματικού κύκλου, αφορούν κυρίως τη διδακτική
προσέγγιση. Θα αξιοποιηθεί ένα πλήθος στρατηγικών
διδασκαλίας, ρουτινών σκέψης, ενώ 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.

Φορείς και άλλες
συνεργασίες
που θα
εμπλουτίσουν το
πρόγραμμά μας

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς
που συμμετέχουν σε αυτό, ενώ προβλέπεται τηλε-επίσκεψη
παιδοδοντιάτρου ή οδοντοτεχνίτη στο σχολείο μας, μέσω της
οθόνης του υπολογιστή μας.

Τελικά προϊόντα που
παρήχθησαν από
τους/τις
μαθητές/τριες κατά
τη
διάρκεια των
εργαστηρίων

Τα παιδιά, στη διάρκεια των εργαστηρίων του προγράμματος, ήρθαν
σε επαφή με διάφορα υλικά, έντυπα, εικαστικά, ψηφιακά, κ.λ.π. και
μέσα από την εργασία τους σε ομάδες, συζήτησαν,
πειραματίστηκαν, είδαν βίντεο, άκουσαν ιστορίες, δραματοποίησαν
ρόλους, τραγούδησαν, συνέθεσαν το δικό τους τραγούδι,
δημιούργησαν τα δικά τους καλλιτεχνήματα, ζωγράφισαν, έπαιξαν
διαδραστικά παιχνίδια και απέκτησαν μέσα από αυτά νέες γνώσεις
και εμπειρίες.
Μπείτε στο παρακάτω περιβάλλον Microsoft Sway, για να δείτε
ενδεικτικά τις δραστηριότητες των μαθητών μας, στη διάρκεια του
προγράμματος. [βλ. σύνδεσμο εδώ]

https://sway.office.com/S6xjfu4qYgHyPfFM?ref=Link&fbclid=IwAR3QSizvy87yfvjF_tAKnFA7lOCENP_bTEiFfaRAtZ0ZLUo2bTX-knN9M4w


Αξιολόγηση -
Αναστοχασμός πάνω
στην υλοποίηση

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε με βάση τους αρχικούς στόχους
αναφορικά με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και τις δεξιότητες του
νου, όπως έχουν αναφερθεί στον βασικό προσανατολισμό του
προγράμματος (σελ.1).
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν πλέον σε ικανοποιητικό
βαθμό, να ερμηνεύουν και να κατανοούν τη σχέση της στοματικής
υγιεινής με την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή μέσα από την
εμπλοκή τους σε ποικίλες διαθεματικές δραστηριότητες των
εργαστηρίων.
Στη διάρκεια του προγράμματος, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί
προβαίναμε συνεχώς σε συνεχή παρακολούθηση και ανίχνευση
εμποδίων στη μάθηση, στη διάγνωση δυνατών σημείων και
αδυναμιών στις διδακτικές επιλογές και στην ενεργό εμπλοκή των
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.
Μέσα από την παρατήρηση, την καταγραφή και τη συζήτηση
[ερωτήσεις αναστοχασμού] με τους μαθητές είχαμε τη δυνατότητα να
περιγράψουμε τη διαδικασία μάθησης του Σχεδίου Δράσης και
γενικότερα να αξιολογήσουμε τη συνολική του πορεία.
Το portfolio του μαθητή [ατομικός φάκελος] είναι ένα ουσιαστικό
μέσο της αξιολόγησής του. Είναι ένας φάκελος σε έντυπη μορφή,
στον οποίο συγκεντρώθηκαν όλα τα τεκμήρια υλοποίησης των 7
εργαστηρίων του θεματικού κύκλου.

Εκδηλώσεις
διάχυσης και
Συνολική αποτίμηση
της
υλοποίησης της
υποδράσης

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος είμαστε σε διαρκή
επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών μας
- μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site)του σχολείου μας,
- μέσω ανταλλαγής e-mail,
- μέσω του εξωτερικού εργαλείου Microsoft Sway, όπου οι γονείς
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία του
προγράμματος και τις δράσεις των παιδιών τους στο σχολείο και
- μέσω του εξωτερικού εργαλείου padlet, στο οποίο αναρτούμε σε
τακτά χρονικά διαστήματα διάφορες έξτρα δραστηριότητες, για να
ασχοληθούν τα παιδιά με τους γονείς στο σπίτι, καθώς και να
αναρτούν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις.
Σημείωση: Το παρόν πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων, αν
χρειαστεί, μπορεί να υλοποιηθεί και σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης
κάνοντας ορισμένες τροποποιήσεις. Πολλές δραστηριότητες του
προγράμματος μπορούν να αναρτηθούν και στις ασύγχρονες
πλατφόρμες e-class και e-me.


