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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ- ΣΜΕΑΕ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021- 2022 

Σχολική μονάδα 
3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 

Αριθμός τμημάτων 
2 

Αριθμός 

μαθητών/μαθητριών 

σχολικής μονάδας 

5 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

σχολικής μονάδας 

4 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

που συμμετέχουν στα 

Εργαστήρια δεξιοτήτων 

4 



 

 

 

 
 

Το όραμά μας 

Το σχέδιο δράσης της σχολικής μας μονάδας αποτελεί μια συλλογική 
διαδικασία στην οποία ο σύλλογος διδασκόντων θα συνεργαστεί σε θέματα 
σχεδιασμού και υλοποίησης δραστηριοτήτων που αφορούν στην ανάπτυξη 
επικοινωνιακών, κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών. 

 
 
 
 
 

 
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 ανάπτυξη των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των 
νηπίων 

 στην ανάπτυξη συνεργατικού παιχνιδιού και στην έκφραση των 
βασικών αναγκών των νηπίων 

Το εργαστήριο δεξιοτήτων συνδέεται με τα Αναλυτικά προγράμματα σπουδών 
για παιδιά με αυτισμό 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 

Ζω καλύτερα- Ευ ζην 
Ψυχική και 

Συναισθηματική 

Υγεία - Πρόληψη 

 Α και Β Τμήμα: Τίτλος Εργαστηρίου ¨Επικοινωνώ¨- Ανάπτυξη 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων- Εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο του 

PECS. Ταύτιση πραγματικών αντικειμένων με αντίστοιχες εικόνες. 

Διάρκεια: Οκτώβρης- Νοέμβρης 

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Αικατερίνη Σιδηροπούλου 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

Φροντίζω το 
περιβάλλον- 
Οικολογία- 

Παγκόσμια και 
Τοπική, Φυσική 

Κληρονομιά 

 Α και Β Τμήμα: Τίτλος Εργαστηρίου ¨Μαθαίνω τα ζωάκια της αυλής¨ 

Διάρκεια: Δεκέμβριος- Ιανουάριος 

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Γλυκερία Αλευρά 

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 

(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 



 

 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και 
Ευθύνη- 

Αλληλοσεβασμός 

 Α και Β Τμήμα: Τίτλος Εργαστηρίου ¨Γνωρίζω τους κανόνες της τάξης 

μου- Σέβομαι τους άλλους¨ 

Διάρκεια: Φεβρουάριος- Μάρτιος 

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Αικατερίνη Σιδηροπούλου 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 Α και Β Τμήμα: Τίτλος Εργαστηρίου ¨Γνωρίζω τα επαγγέλματα¨ 

Διάρκεια: Απρίλιος- Μάϊος 

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Γλυκερία Αλευρά 

 
Αναμενόμενο 
όφελος ως προς το 
σχολικό κλίμα 

Κύριος στόχος των εργαστηρίων δεξιοτήτων είναι να αναγνωρίζουν οι 
μαθητές τη συμβολική απεικόνιση των αντικειμένων της κάθε θεματικής 
ενότητας και να εμπλουτίσουν το προσληπτικό τους λεξιλόγιο. Η κατάκτηση 
του συγκεκριμένου στόχου όχι μόνο θα βοηθήσει τα παιδιά στην καλύτερη 
προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και θα βελτιώσει και τις 
κοινωνικές τους δεξιότητες, καθώς θα προωθούνται συνεργατικές δράσεις. 

 
 
 
 

Ειδικότερα οφέλη 

Συγκεκριμένα, τα νήπια θα μπορούν να αναγνωρίζουν σε κάρτες αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης, ρούχα, ζωάκια, επαγγέλματα, αντικείμενα που 
συναντάνε στο σχολικό περιβάλλον, ηλεκτρικές συσκευές κ.α. Επιπλέον, οι 
μαθητές μέσα από το δομημένο πλαίσιο κοινωνικών αλληλεπιδράσεων θα 
έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη λεκτική και τη μη λεκτική 
επικοινωνία. Οι οπτικά οργανωμένες δραστηριότητες, η δόμηση του χρόνου, 
του χώρου και των υλικών παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές για να 
συμμετέχουν σε οικείες, καινούριες και ομαδικές δραστηριότητες. Μερικοί 
από τους εξατομικευμένους στόχους θα είναι η οργάνωση της συμπεριφοράς 
του κάθε μαθητή στο σχολικό πλαίσιο και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ομάδας. 

Αναμενόμενο 
αντίκτυπο για την 
ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

Για τη σχολική κοινότητα το όφελος θα είναι πολλαπλάσιο, καθώς θα 
εμπλουτιστεί το ψηφιακό αποθετήριο από τις δράσεις που θα κοινοποιηθούν 
στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

 
Αντίκτυπο στην 
τοπική κοινότητα 

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης έχει μόνο θετικό αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα και τα οφέλη αυτά είναι: η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η απόκτηση 
δυνατοτήτων των παιδιών μέσω της συνεργασίας εκπαιδευτικής και τοπικής 
κοινότητας. 

 

Προσαρμογές για 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. 



 

 

 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το 
σχέδιο δράσης 

Το σχολείο μας θα αναπτύξει συνεργασία με τους γονείς των μαθητών με 
στόχο την υποστήριξή τους ως προς τη συνέχεια των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων επικοινωνίας και αυτοεξυπηρέτησης στο πλαίσιο του σπιτιού. 
Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς 
στο χώρο του σχολείου, με σκοπό να μεταδοθεί η εκπαιδευτική διαδικασία 
που ακολουθείται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου στο 
οικογενειακό περιβαλλον. 

 
Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

Στα τελικά προϊόντα των εργαστηρίων εντάσσονται το βιβλίο επικοινωνίας 

μέσω ανταλλάξιμων εικόνων, εξατομικευμένες και ομαδικές εικαστικές 

δράσεις , καθώς και δομημένες δραστηριότητες μαθηματικών. 

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

Για την διεξαγωγή του σχεδίου δράσης θα χρησιμοποιηθούν το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών για παιδιά με αυτισμό (προσχολική εκπαίδευση) και το 
εγχειρίδιο του συστήματος επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων Picture 
Exchange 
Communication System (PECS). 



 

 
 

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 

Κατά το σχολικό έτος 2021- 2022 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 

- ως προς τη θεματική ενότητα «Ζω καλύτερα- Ευ ζην- Ψυχική και 
Συναισθηματική Υγεία- Πρόληψη», το εργαστήριο με τίτλο: «Επικοινωνώ». 

- ως προς τη θεματική ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον- Οικολογία- Παγκόσμια 

και Τοπική, Φυσική κληρονομιά», το εργαστήριο με τίτλο: «Μαθαίνω τα ζωάκια 

της αυλής». 

- ως προς τη θεματική ενότητα «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ- Κοινωνική 

συναίσθηση και ευθύνη- αλληλοσεβασμός», το εργαστήριο με τίτλο: «Γνωρίζω 

τους κανόνες της τάξης μου- Σέβομαι τους άλλους». 

- ως προς τη θεματική ενότητα «Δημιουργώ και καινοτομώ- δημιουργική σκέψη 

και πρωτοβουλία», το εργαστήριο με τίτλο: «Γνωρίζω τα επαγγέλματα». 

Τα παραπάνω εργαστήρια συνετέλεσαν στην κατάκτηση νέων δεξιοτήτων που 

αφορούσαν στον προφορικό λόγο, στα μαθηματικά, στη λεπτή κινητικότητα και 
στις κοινωνικές δεξιότητες.  

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

Συγκεκριμένα, ως προς την ανάπτυξη της σχολικής κοινότητας, αξίζει να 

αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων κοινοποιήθηκε στους 

γονείς και δόθηκε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό ώστε να γενικευτούν οι 
αναπτυσσόμενες δεξιότητες σε πλαίσιο σπιτιού. 

ως προς την τοπική 
κοινότητα 

Η διάχυση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης των εργαστηρίων δεξιοτήτων 

στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία 

διεκπεραιώθηκε μέσω του ιστότοπου της σχολικής μονάδας. 

 

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

Δυσκολίες και 
εμπόδια, σύντομη 

περιγραφή 
(ξεπεράστηκαν / ήταν 

ανυπέρβλητα) 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων δεν τηρήθηκε το αρχικό 

χρονοδιάγραμμα καθώς το διδακτικό προσωπικό έκρινε απαραίτητο να 

αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των 

νηπίων και συγκεκριμένα οι αισθητηριακές δυσκολίες που εκδηλώθηκαν 

εντονότερα τους τελευταίους μήνες του διδακτικού έτους. 



 

Προτάσεις 

Στη μορφή λίστας (150 λέξεις) 
● Υλοποίηση εργαστηρίων δεξιοτήτων στηριζόμενων στις αρχές που διέπουν τη δομημένη 

μάθηση  
● Ενεργή συμμετοχή των γονέων των μαθητών και των επαγγελματιών κατά την εφαρμογή 

των εργαστηρίων δεξιοτήτων 
 


