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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-  
 

2/θ  Νηπιαγωγείου 3ου Ναυπάκτου 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022 

Σχολική μονάδα 3ο  Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου 

Αριθμός τμημάτων  
 

2 
Αριθμός 

μαθητών/μαθητριών 

σχολικής μονάδας 

 

43 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

σχολικής μονάδας 

3 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

που συμμετέχουν στα 

Εργαστήρια δεξιοτήτων 

 

2 

Αριθμός τμημάτων –  

Αριθμός Σχεδίων Δράσης 

Τμημάτων 

2 τμήματα πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος   

– 2 Σχέδια Δράσης Τμημάτων 

 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην Φροντίζω το Περιβάλλον Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ  -  

Κοινωνική 
Συναίσθηση και 

Ευθύνη 

Δημιουργώ και Καινοτομώ  
–  Δημιουργική Σκέψη και 

Πρωτοβουλία 

 
   

Ενσυναίσθηση σε 
θέματα αναπηρίας και 

ευαλωτότητας  

[Είμαι ΑμΕΑ  
κι απαιτώ όλοι 
να με βλέπετε 

όπως εγώ! ] 

 Οικολογική 
Συνείδηση/Διατροφή 

[Τρώω κάθε πράγμα 
στον καιρό του, 

τίποτα δεν σπαταλώ, 

 τον πλανήτη εγώ 
φροντίζω, και τον 
πεινασμένο εγώ!] 

 Ανθρώπινα 
δικαιώματα & 
Συμπερίληψη 

[Εγώ, εσύ  

κι οι άλλοι 
αστέρια 

 του ίδιου 
σύμπαντος] 

STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική  

[Μικροί ντετέκτιβ 
σε δράση] 
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Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 

(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 
 

Το όραμά μας 

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 ((Αυτομέριμνα, 
Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα, 
Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα). 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. 
 
Στα σημαντικά πλεονεκτήματα, που πιστεύουμε ότι θα συνδράμουν 
ουσιαστικά στην επιτυχία του προγράμματος, συγκαταλέγονται μεταξύ 
άλλων α. η πρότερη εμπειρία των εκπαιδευτικών σε καινοτόμα 
προγράμματα στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων όπως «Ένας 
ποιητής γεννιέται», β. η πρότερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο 
ερευνητικό πρόγραμμα «Πορεία της γλωσσικής κατάκτησης και εκμάθησης 
των σύνθετων λέξεων της ελληνικής από μαθητές Νηπιαγωγείου» καθώς 
και στο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και διαφύλαξης της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς «Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου», γ. η συνολική ακαδημαϊκή και 
επιστημονική κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με τελευταία 
την «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση» και την «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω 
εργαστηρίων», δ. η διάθεση γόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών για την επίτευξη ενός κοινού οράματος, ε. η επαρκής 
υλικοτεχνική υποδομή της Σχολικής Μονάδας σε συνδυασμό με τις 
ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και στ. η ύπαρξη ενεργούς 
ιστοσελίδας του σχολείου για την ευκολότερη και άμεση διάχυση των 
αποτελεσμάτων των δράσεων. 
 
Αναφορικά με τα μειονεκτήματα, η ιδιαίτερη συνθήκη της πανδημίας που 
τα τελευταία χρόνια διερχόμαστε, πιστεύουμε ότι ενδέχεται να 
δημιουργήσει εμπόδια τόσο στην εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών 
τεχνικών και στην υλοποίηση δράσεων που είναι συνυφασμένες με τη δια 
ζώσης διδασκαλία, όσο και στη συνεργασία με φορείς για τον εμπλουτισμό 
του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επίσης τα πολυπληθή τμήματα και η 
ύπαρξη παιδιών τόσο με ειδικές ανάγκες (που είτε έχουν είτε δεν έχουν 
ακόμα αξιολογηθεί) στην τάξη, όσο και αλλοδαπών παιδιών που δεν 
γνωρίζουν καλά την ελληνική. 
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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. 

➢ στην εξοικείωση των νηπίων με τις Νέες Τεχνολογίες και τα ψηφιακά 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα             

 
 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ 

Ως προς τον 1ο  
Θεματικό Κύκλο 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Θέμα: Ενσυναίσθηση σε θέματα αναπηρίας και ευαλωτότητας - Τίτλος:  

«Είμαι ΑμΕΑ κι απαιτώ όλοι να με βλέπετε όπως εγώ! » 
Στον κύκλο των συνολικά 7 δραστηριοτήτων [περίπου 20 ώρες) θα δοθεί 
έμφαση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν διεξοδικά στην 
πρώτη ενότητα του παρόντος Σχεδίου Δράσης. Βασικός σκοπός του 

θεματικού κύκλου θα είναι αρχικά να δημιουργηθεί ένα κλίμα 
αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης που θα ενθαρρύνει τη θετική 
αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών με ειδικές ανάγκες και μη. Μέσα 
από κατάλληλη εκπαίδευση οι δίχως αναπηρία μαθητές θα μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν τους συμμαθητές τους με αναπηρία ως ισότιμα μέλη της 
τάξης αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Οι δραστηριότητες, το κλίμα, η 
οργάνωση της τάξης, οι σχέσεις και ο τρόπος επικοινωνίας των νηπίων 
παίζουν μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη μιας γενικότερης κουλτούρας σεβασμού 
των δικαιωμάτων. Εκκινώντας από αυτήν την παραδοχή, ο θεματικός κύκλος 
θα στοχεύσει περισσότερο στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων, στην 
υιοθέτηση αξιών και προτύπων σεβασμού και συνεργασίας και λιγότερο σε 

γνωστικούς στόχους. Τα νήπια δεν έχουν ακόμα σχηματίσει άκαμπτα 
στερεότυπα για καταστάσεις και άτομα, οπότε η πρώιμη επαφή τους με 
νήπια που παρουσιάζουν αναπηρία, αυξάνει τη δυνατότητα αποδοχής της 
αναπηρίας. Από την άλλη τα παιδιά με αναπηρία μπορούν να 
επωφεληθούν από τη συναναστροφή τους και την κοινωνική 
συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι τυπικώς αναπτυσσόμενοι συνομήλικοι 
τους, καθώς θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση, 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, αποδοχής και φιλίας. 
Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος - Νοέμβριος 
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Ως προς τον 2ο  
Θεματικό Κύκλο  

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

Θέμα: Οικολογική συνείδηση-Διατροφή- Τίτλος: 

 «Τρώω κάθε πράγμα στον καιρό του,  
τίποτα δεν σπαταλώ,  

τον πλανήτη εγώ φροντίζω,  
και τον πεινασμένο εγώ! ». 

Στον κύκλο των συνολικά 7 δραστηριοτήτων (περίπου 20 ώρες) θα δοθεί 
έμφαση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν διεξοδικά στην 
πρώτη ενότητα του παρόντος Σχεδίου Δράσης. 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 και κατά δεύτερο λόγο να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες/οντες 
αίσθηση υπευθυνότητας και συνείδηση του επείγοντος χαρακτήρα της 
υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων του πλανήτη που σχετίζονται με 
το μέγεθος του ατομικού μας Οικολογικού Αποτυπώματος. Επιπλέον, μέσα 
από στοχευμένες δράσεις και υιοθετώντας σύγχρονες διδακτικές πρακτικές 
για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, θα επιδιωχθεί η συνειδητοποίηση του 
ότι τα τρόφιμα δεν παράγονται ως δια μαγείας: τόσο η παραγωγή όσο και η 
κατανάλωση τροφίμων φέρνουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.  
Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος - Φεβρουάριος 

Ως προς τον 3ο  
Θεματικό Κύκλο 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Θέμα: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Συμπερίληψη- Τίτλος: 

«Εγώ, εσύ κι οι άλλοι αστέρια του ίδιου σύμπαντος» 
Στον κύκλο των συνολικά 7 δραστηριοτήτων (περίπου 20 ώρες) θα δοθεί 
έμφαση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν διεξοδικά στην 
πρώτη ενότητα του παρόντος Σχεδίου Δράσης. Με δεδομένο ότι τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας δυσκολεύονται να χειριστούν και να κατανοήσουν 
αφηρημένες έννοιες, όπως «δικαιώματα», «ελευθερία», «δημοκρατία», 
βασική μέριμνά μας θα είναι η οργάνωση δραστηριοτήτων που θα ενισχύουν 
τη συνεργασία και το κλίμα αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης μέσα 
στην τάξη. Οι δραστηριότητες, το κλίμα, η οργάνωση της τάξης, οι σχέσεις και 
ο τρόπος επικοινωνίας των νηπίων παίζουν μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη μιας 
γενικότερης κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων. Εκκινώντας από αυτήν 
την παραδοχή, ο θεματικός κύκλος θα στοχεύσει περισσότερο στην ανάπτυξη 
στάσεων και δεξιοτήτων, στην υιοθέτηση αξιών και προτύπων σεβασμού και 
συνεργασίας και λιγότερο σε γνωστικούς στόχους.  
Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος - Μάρτιος 

Ως προς τον 4ο  
Θεματικό Κύκλο  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Θέμα: STEM/Eκπαιδευτική Ρομποτική - Τίτλος: 

 «Μικροί ντετέκτιβ σε δράση» 
Στον κύκλο των συνολικά 7 εργαστηρίων (περίπου 20 ώρες) θα δοθεί έμφαση 
στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν διεξοδικά στην πρώτη 
ενότητα του παρόντος Σχεδίου Δράσης. Βασικός στόχος του προγράμματος 

είναι να προετοιμάσει τους μαθητές της προσχολικής ηλικίας να 
αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για το μελλοντικό ρόλο τους ως 
πολίτες του κόσμου. Επιδιώκεται η πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη 
ενός θέματος, όπως είναι η εξερεύνηση και η ανακάλυψη μνημείων, που 
άπτεται πολλών γνωστικών αντικειμένων σε μια ανοιχτή διαδικασία 
μάθησης, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον 
των παιδιών. Οι μαθητές δοκιμάζουν, πειραματίζονται και αναπτύσσουν 
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την κριτική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων, χωρίς να υπάρχει ο 
αρνητικός αντίκτυπος της αποτυχίας.  
 Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος – Μάιος 

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 

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

Από τη διάχυση των αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων ανά θεματικό 
κύκλο, θα υπάρξει συνολική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για 
ζητήματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ελπίζοντας ότι η ενημέρωση 
θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην ανάληψη ατομικής ευθύνης αλλά και 
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των θεμάτων που η Σχολική Μονάδα θα 
επεξεργαστεί στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

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 

 

➢  

 

  



                                                            

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ 

 

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 
 

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  

● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 

 


