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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-  
 

…………………………………………………………..………………… 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Σχολική μονάδα 
4ο Νηπιαγωγείο Βόλου 

Αριθμός τμημάτων 
2 

Αριθμός μαθητών/μαθητριών 

σχολικής μονάδας 35 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

σχολικής μονάδας 3 

Αριθμός εκπαιδευτικών που 

συμμετέχουν στα Εργαστήρια 

δεξιοτήτων 3 

 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ-Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Δημιουργώ και Καινοτομώ–
Δημιουργική Σκέψη και 

Πρωτοβουλία 

 
   

 ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - 

Αυτομέριμνα, Οδική 

Ασφάλεια 

Οικολογία - 

Παγκόσμια και 

τοπική Φυσική 

κληρονομιά 

 Ανθρώπινα 

δικαιώματα 

 STEM/ Εκπαιδευτική 

Ρομποτική 

«Ηλιαχτίδα πέρασε 

και χαρά μας 

γέμισε» 

Βασίστηκε στο 

πρόγραμμα «Κάθε 

αλλαγή μια φωτεινή 

αρχή» της Ιωάννας 

Μενδρινού 

 

«Ας ζεστάνουμε 

τη γη με την 

αγάπη μας.» 

Βασίστηκε στο 

πρόγραμμα «Dirty 

stories- Σκέφτομαι 

πριν το πετάξω 

«Μια καρδιά 

γεμάτη αγάπη και 

όνειρα πολλά» 

Βασίστηκε στο 

πρόγραμμα « Έχω 

κι εγώ δικαιώματα, 

είμαι παιδί» της 

Καρούντζου 

Γεωργίας 

 

«Κοιτάω ψηλά – 

Μαθαίνω πολλά» 

Βασίστηκε στο 

πρόγραμμα «STEAM 

και η γη γυρίζει» της 

Παρασκευής Φώτη 
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Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης (Πλεονεκτήματα-

μειονεκτήματα) 
 

Το  όραμά μας 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες 

αλλαγές που πραγματοποιούνται στο σύγχρονο κόσμο και στα 

εκπαιδευτικά πράγματα (π.χ εικονική πραγματικότητα, μετακινήσεις 

πληθυσμών, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις) διαπιστώνουν την 

ανάγκη να προσφέρουν στους μαθητές κατάλληλες μαθησιακές 

εμπειρίες που θα λαμβάνουν υπόψη τις ατομικές διαφορές και θα 

εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους για την ανάπτυξη των 

δυνατοτήτων τους. 

Διατυπώνουν το όραμα του σχολείου που είναι η βελτίωση της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 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 (ευελιξία, ηγεσία, ανάληψη πρωτοβουλίας και 

παραγωγικότητα). Παράλληλα, στο επίκεντρο του οράματός μας 

βρίσκεται η ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων. 

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. 

Θεωρούμε σημαντικά πλεονεκτήματα  α. την πρότερη εμπειρία μας 

στο συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς συμμετείχαμε στην πιλοτική του 

φάση, β. την ακαδημαϊκή και επιστημονική κατάρτιση των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, τη διάθεση γόνιμης και ουσιαστικής 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών για την επίτευξη του κοινού 

οράματος, ε. την επαρκή υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. 

Αναφορικά με τα μειονεκτήματα, η ιδιαίτερη συνθήκη της πανδημίας 

που τα τελευταία χρόνια διερχόμαστε, 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.  

 

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

Σε άμεση συνάρτηση με το όραμα της Σχολικής μας Μονάδας, 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», με απώτερο στόχο την ολιστική 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των νηπίων 
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 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 ευαισθητοποίηση των νηπίων για θέματα ζωτικής 

σημασίας, που αφορούν τόσο το ανθρωπογενές  και το φυσικό 

μας περιβάλλον όσο και την προστασία του πλανήτη μας 

 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 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

  

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Θέμα: Υγεία – Τίτλος «Ηλιαχτίδα πέρασε και χαρά μας γέμισε»   

Το πρόγραμμα αποτελεί μία δομημένη εκπαιδευτική παρέμβαση στο 

πλαίσιο των εργαστηρίων καλλιέργειας δεξιοτήτων, για την 

κοινωνικο-συναισθηματική υποστήριξη και ενδυνάμωση μαθητών 

πρώιμης παιδικής και πρωτοσχολικής ηλικίας σε περιόδους αλλαγών. 

Ειδικότερα, επικεντρώνεται στο ζήτημα της μετάβασης, της υποδοχής 

και των διεργασιών ομαλής προσαρμογής των μαθητών/τριών στο 

Νηπιαγωγείο που είναι καθοριστικό για την ψυχοκοινωνική εξέλιξη 

και τη σχολική τους πορεία και πρόοδο.            

Αποτελείται από επτά τρίωρα  εργαστήρια δεξιοτήτων και  στοχεύει:  

 στην εξοικείωση των μαθητών με το καινούργιο περιβάλλον 

και στη δημιουργία κλίματος ασφάλειας. 

 επενδύει στα αποθέματα δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αξιών και 

εμπειριών των μαθητών/τριών,  

 στη σύνδεση με την ομάδα των συνομηλίκων και το χώρο του 

νέου σχολείου ως τόπου χαράς και δημιουργίας,  

 και τελικά, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (4cs) 

και δεξιοτήτων ζωής και του νου, με έμφαση στην ενίσχυση 

της ψυχικής ανθεκτικότητας. 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Θέμα: Ανθρώπινα δικαιώματα - Τίτλος «Μια καρδιά γεμάτη αγάπη 

και όνειρα πολλά». 

Είναι ένα πρόγραμμα διαθεματικού, διαπολιτισμικού και κοινωνικού 

περιεχομένου, γιατί συνδέεται με τα δικαιώματα των ανθρώπων σ’ 

ολόκληρο τον κόσμο. Σκοπός είναι να κατανοήσουν τα παιδιά τ’ 

ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικά τα δικαιώματα των παιδιών. Επίσης 

να κατανοήσουν ότι όλοι έχουμε δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.  

Για τους μαθητές/τριες, το σχολείο είναι σημαντικό, γιατί αποτελεί το 

επίκεντρο της καθημερινής τους ζωής, το μοναδικό μέρος όπου 

μπορούν, μέσα στα όρια ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, να μάθουν 

πώς να ενεργούν στην κοινωνία  

Αποτελείται από επτά τρίωρα  εργαστήρια δεξιοτήτων και  στοχεύει: 

 στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και γόνιμης 

συνεργασίας, τόσο μεταξύ των νηπίων όσο και μεταξύ των 
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εκπαιδευτικών  

 στην καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων του προγράμματος 

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων», με απώτερο στόχο την ολιστική 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των νηπίων 

 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. 

 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Θέμα: STEAM/Εκπαιδευτική ρομποτική – Τίτλος «Τα αστέρια 

κοιτώ… το χρόνο μετρώ»   

Το πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού και 

επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές με μεθόδους διερευνητικής 

μάθησης, να σκεφτούν και να βρουν απαντήσεις σε ερωτήσεις για το 

διάστημα και τους πλανήτες  και την μεταξύ τους αλληλεξάρτηση.  Η 

Σελήνη, η Γη και ο Ήλιος αποτελούν τα τρία ουράνια σώματα τα 

οποία σχηματίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα, με την εναλλαγή 

ημέρας-νύχτας, τις εκλείψεις και τις εποχές που προκύπτουν από τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωμάτων αυτών και με τις οποίες οι 

μικροί μαθητές θα πειραματιστούν και θα γνωρίσουν με βιωματικό 

τρόπο.  

Αποτελείται από επτά τρίωρα  εργαστήρια δεξιοτήτων και  στοχεύει: 

 στη δημιουργία κατάλληλου και πλούσιου περιβάλλοντος 

σχετικά με το θέμα με το οποίο αλληλεπιδρούν οι        μαθητές. 

 στην ανάδειξη των ιδεών των μαθητών 

 στην αναδόμηση των ιδεών και στην τροποποίηση των 

γνώσεων που ήδη υπάρχουν  

 στην εξοικείωση με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά λογισμικά, τη 

δημιουργία μηχανικών κατασκευών, στην καλλιέργεια της 

μαθηματικής σκέψης, μέσα από πειράματα 

 στην εξοικείωση με βασικές αρχές προγραμματισμού και 

αλγοριθμικής σκέψης ώστε τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με 

τη φιλοσοφία του STE(A)M η οποία βασίζεται στην επιστήμη 

με βάση την έρευνα. 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 

 
 

Φροντίζω το Περιβάλλον   
 
 

Θέμα: Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά- 

Τίτλος: “Ας ζεστάνουμε τη γη με την αγάπη μας” 

Το θέμα της διαχείρισης των  απορριμμάτων είναι πολύ βασικό για τη 

διαμόρφωση της Οικολογικης Συνείδησης. Σκοπός του προγράμματος 

είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η διαμόρφωση ενός νέου τρόπου 

σκέψης σχετικά με την κατανάλωση και τη διαχείριση των άχρηστων 
υλικών. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του 

υλικού, το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης κυρίως από   το πλαστικό και 
την αλόγιστη χρήση του, το βιοδιασπώμενο πλαστικό, τα ζώα που ζούνε 
στη θάλασσα και  απειλούνται με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων, την ανακύκλωση, τη μείωση απορριμμάτων, την 
επαναχρησιμοποίηση και την ανταλλαγή πραγμάτων.  Καθοδηγεί  τους/τις 
μαθητές/τριες να γίνουν μέρος του προβλήματος, να αποκτήσουν 
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ενσυναίσθηση μέσα από παιχνίδια ρόλων αλλά και να αναλάβουν δράση 
πάνω στο ζήτημα των πλαστικών απορριμμάτων τόσο στη θάλασσα όσο 
και στη γενικότερη ρύπανση του πλανήτη. 
Αποτελείται από επτά τρίωρα  εργαστήρια δεξιοτήτων και  στοχεύει: 

 στη δημιουργία κατάλληλου και πλούσιου περιβάλλοντος 

σχετικά με το θέμα με το οποίο αλληλεπιδρούν οι μαθητές. 

 στην ανάδειξη των ιδεών των μαθητών 

 στην αναδόμηση των ιδεών και στην τροποποίηση των 
γνώσεων που ήδη υπάρχουν 

 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

 Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μέσα σε κλίμα συνεργασίας 

αμοιβαιότητας και ανταλλαγής απόψεων θα υλοποιήσουν  

σχέδια δράσης κοινά και για τα δύο τμήματα για να μπορούν 

με αυτό τον τρόπο να αλληλεπιδρούν και να μοιράζονται 

κοινές εκπαιδευτικές εμπειρίες προς όφελος των μαθητών. 
 Από την επιλογή των προγραμμάτων, επιδιώκεται η συνεργασία και 

η δημιουργία φιλικών δεσμών ανάμεσα στους μαθητές καθώς 

επίσης και η υιοθέτηση αξιών όπως ο σεβασμός , η αλληλοβοήθεια 

και η αποδοχή. 
 

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 

Με την εμπλοκή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, σε δράσεις 

ανάπτυξης δεξιοτήτων και προαγωγής της ψυχικής υγείας των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών, θα βελτιωθεί το σχολικό κλίμα ώστε 

το σχολείο να είναι πηγή γνώσης, εμπειρίας, αλληλεγγύης και 

αυτοπραγμάτωσης, που θα αγαπηθεί από μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

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. Σε αυτό το κλίμα 

και οι γονείς μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά στο έργο του 

σχολείου και να ενισχυθεί η συνεργασία σχολείου-οικογένειας 
 

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.  
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Προσαρμογές για  τη 
συμμετοχή και την ένταξη 
όλων των μαθητών 

Επιλέγουμε την μέθοδο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και 

οργανώνουμε το μαθησιακό περιβάλλον, ώστε να δίνονται ευκαιρίες 

για μάθηση και εργασία με διαφορετικούς τρόπους. 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 

 Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ60) 

 Δήμος Βόλου  

 Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων – Αγωγής  Υγείας Π.Ε 
Μαγνησίας 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

 

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