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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
του 5ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+:

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

ΟΠΣ Επιμόρφωσης - Ι.Ε.Π.: Όλες οι δράσεις (iep.edu.gr):
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ-
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Σχολική μονάδα 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμός τμημάτων
5

Αριθμός μαθητών/μαθητριών
σχολικής μονάδας

114

Αριθμός εκπαιδευτικών
σχολικής μονάδας

12

Αριθμός εκπαιδευτικών που
συμμετέχουν στα Εργαστήρια
δεξιοτήτων

6

Ζω καλύτερα – Ευ
Ζην

Φροντίζω το
Περιβάλλον

Ενδιαφέρομαι και
Ενεργώ - Κοινωνική

Συναίσθηση και
Ευθύνη

Δημιουργώ και Καινοτομώ
– Δημιουργική Σκέψη και

Πρωτοβουλία

ΥΓΕΙΑ: Διατροφή
ΤΙΤΛΟΣ: “ΔΟΝΤΙΑ

ΓΕΡΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ
ΠΑΙΔΙΑ”

Οδική Ασφάλεια
ΤΙΤΛΟΣ:” ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ”

Οικολογία -
Παγκόσμια και τοπική
Φυσική κληρονομιά

ΤΙΤΛΟΣ:
“ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ”

:

Ανθρώπινα
δικαιώματα

ΤΙΤΛΟΣ:’’ΑΓΑΠΩ
ΣΈΒΟΜΑΙ

ΣΥΝΕΡΓΆΖΟΜΑΙ”

STEM/ Εκπαιδευτική
Ρομποτική

ΤΙΤΛΟΣ:“ΝΕΡΟΜΠΕΡΔΕΜΑ
ΤΑ ΣΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΑ

ΡΕΜΑΤΑ”
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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 (ευελιξία, ηγεσία, ανάληψη
πρωτοβουλίας και παραγωγικότητα). Παράλληλα στο επίκεντρο του
οράματός μας βρίσκεται η ανάπτυξη κοινωνικών και
συναισθηματικών δεξιοτήτων. Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός όλων
των παραπάνω αποτελεί για τους μαθητές/τριες 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 συγκαταλέγονται:
● η πρότερη εμπειρία των εκπαιδευτικών σε προγράμματα

e-twinning καθώς και σε καινοτόμα προγράμματα στο πλαίσιο
των σχολικών δραστηριοτήτων.

● η συμμετοχή εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα: “Νοιάζομαι και
Δρω”

● η συνολική ακαδημαϊκή και επιστημονική κατάρτιση των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

● η διάθεση γόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας των
εκπαιδευτικών για την επίτευξη ενός κοινού οράματος.

● οι ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών
● η ύπαρξη ενεργούς ιστοσελίδας του νηπιαγωγείου για την

καλύτερη και άμεση διάχυση των αποτελεσμάτων των
δράσεων.

Αναφορικά με τα μειονεκτήματα:
● η ιδιαίτερη συνθήκη της πανδημίας 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.

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

Οι στόχοι της σχολικής μονάδας σε σχέση με τις τοπικές και
ενδοσχολικές ανάγκες αφορούν:

● 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 σκοπό την ολιστική
ανάπτυξη της προσωπικότητας των νηπίων,
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● 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/τριών 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,
● στη 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

Υποενότητα: Διατροφή
Τίτλος: “Δόντια γερά…...Χαρούμενα παιδιά”

Στον κύκλο των συνολικά 11 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 η ευαισθητοποίηση
των μαθητών στο θέμα της προληπτικής ιατρικής, ειδικότερα της
στοματικής υγιεινής, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τις διατροφικές μας
συνήθειες. Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε αρχικά με τη γνωριμία
των πιο σημαντικών ομάδων τροφών, με την έννοια της
ισορροπημένης διατροφής και της σημασίας της για τη ζωή μας, ενώ
ξεχωριστή αναφορά θα γίνει στη Μεσογειακή Πυραμίδα και στην
εννοιολογική αποσαφήνιση της κατανομής των τροφών σ’ 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.

Υποενότητα: Οδική Ασφάλεια
Τίτλος: “Κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια”

Κύριος σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος μέσα από τον
κύκλο των 5-7 εργαστηρίων είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τον κώδικα
οδικής κυκλοφορίας, τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα οχήματα και
οι πεζοί, να κατανοήσουν τους κανόνες της οδικής συμπεριφοράς και
να αναπτύξουν δεξιότητες ασφαλούς μετακίνησης, αντίληψης και
αντιμετώπισης των κινδύνων του δρόμου. Η Κυκλοφοριακή Αγωγή
αποτελεί μία από τις κύριες στρατηγικές της οδικής ασφάλειας και
ανήκει στα τέσσερα Ε: Education (Εκπαίδευση), Enforcement
(Επιβολή), Engineering (Μηχανική), Emergency Systems (Συστήματα
Έκτακτης Ανάγκης). Τα παιδιά κυκλοφορούν στον δρόμο ως πεζοί,
ως επιβάτες αλλά και ως οδηγοί. Για αυτό πρέπει να τα βοηθήσουμε
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να αξιοποιήσουν όσο καλύτερα γίνεται κάθε ευκαιρία που τους δίνεται
και να εξοικειωθούν με τους Κανόνες Οδικής Ασφάλειας.

ως προς τη Θεματική
Ενότητα

Φροντίζω το
Περιβάλλον

Υποενότητα: Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά.
Τίτλος: Ανακυκλώστε και Σώστε

Στον κύκλο των συνολικά 11 δραστηριοτήτων, τα παιδιά
αναγνωρίζουν ως λύσεις του περιβαλλοντικού προβλήματος το
τρίπτυχο: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση,
κατανοώντας την ευθύνη τους απέναντι στο περιβάλλον δίνοντας
ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση αστικών αποβλήτων και
παράλληλα θα ενημερωθούν και θα ευαισθητοποιηθούν σχετικά με
τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον τρόπο ζωής σε αρμονία με τη φύση.
Στόχος είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και η διαμόρφωση ενός
νέου τρόπου σκέψης από τα παιδιά που αφορά την κατανάλωση και
τη διαχείριση των άχρηστων υλικών, με τελικό στόχο όχι μόνο την
αύξηση της ανακύκλωσης αλλά και τη μη παραγωγή αποβλήτων. Τα
παιδιά καλούνται να καλλιεργήσουν στάσεις και να αποτελέσουν
μέρος της λύσης του προβλήματος, υιοθετώντας υπεύθυνες
συμπεριφορές για ένα πιο βιώσιμο κόσμο.

ως προς τη Θεματική
Ενότητα

Ενδιαφέρομαι και
Ενεργώ- Κοινωνική
Συναίσθηση και

Ευθύνη

Υποενότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα
Τίτλος: Αγαπώ - Σέβομαι - Συνεργάζομαι

Στον κύκλο των 7 δραστηριοτήτων θα δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια
των δεξιοτήτων και στις αξίες ζωής. Με δεδομένο ότι τα παιδιά
προσχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση
αφηρημένων εννοιών, όπως “δικαιώματα”, “ελευθερία”, “σεβασμός”,
η βασική μέριμνά μας θα είναι η οργάνωση δραστηριοτήτων που θα
ενισχύσουν τη συνεργασία και το κλίμα αλληλοσεβασμού και
αλληλοκατανόησης μέσα στην τάξη.
Οι δραστηριότητες, το κλίμα, η οργάνωση της τάξης, οι
διαπροσωπικές σχέσεις και ο τρόπος επικοινωνίας των νηπίων
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας γενικότερης
κουλτούρας σεβασμού των δικαιωμάτων. Ξεκινώντας από αυτήν την
παραδοχή, ο θεματικός κύκλος θα στοχεύει περισσότερο στην
ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων, στην υιοθέτηση αξιών και
προτύπων σεβασμού, αγάπης και συνεργασίας και λιγότερο σε
γνωστικούς στόχους. Παράλληλα και με δεδομένο ότι η εκπαίδευση
στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί το πρώτο και ίσως το πιο
σημαντικό βήμα προς μία κατεύθυνση σεβασμού και υπεράσπισης
των δικαιωμάτων όλων μας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε δράσεις
που αναδεικνύουν και καλλιεργούν τα 4C’s (κριτική σκέψη,
συνεργασία, επικοινωνία και δημιουργικότητα) και γενικότερα τις
δεξιότητες του 21ου αιώνα. Απώτερος στόχος να αυξηθεί η εμπειρία
της αγάπης, η γνώση που έχουν για την αγάπη. Να χτίσουν
κοινωνικές δεξιότητες, να μοιράζονται, να αποκτήσουν ενσυναίσθηση
και  να νοιάζονται.

ως προς τη Θεματική
Ενότητα

Υποενότητα: STE(A)M Εκπαιδευτική Ρομποτική
Τίτλος: “Νερομπερδέματα στης Ακαδημίας τα ρέματα”
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Δημιουργώ και
Καινοτομώ-

Δημιουργική Σκέψη
και Πρωτοβουλία

Στον κύκλο των 7 εργαστηρίων θα δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια
των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται
με τον ψηφιακό εγγραμματισμό. Με αξιοποίηση της πειραματικής
μεθόδου (υποθέσεις - παρατηρήσεις, δοκιμή - συμπεράσματα)
εμπλέκοντας και τους 5 τομείς ( Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία,
Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά) τα νήπια θα έχουν την ευκαιρία να
κατανοήσουν τον κύκλο του νερού, τη χρήση του ως εναλλακτική
μορφή ενέργειας, ενώ θα ενθαρρυνθούν να δημιουργήσουν
κατασκευές που θα αναδεικνύουν τις ιδιότητες της ροής του νερού
(υδροδυναμική). Ταυτόχρονα οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν
θα στηρίζονται στην εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών
προσεγγίσεων καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικών
υπολογιστικής σκέψης μέσω διδακτικών ακολουθιών.
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος από την Ελληνική
Εκπαιδευτική Ένωση STEM (Hellenic Education Society for STEM) θα
αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση του προγράμματος.
Τα νήπια μέσω του προγράμματος θα καλλιεργήσουν δεξιότητες του
21ου αιώνα. Θα αναπτύξουν ψηφιακό εγγραμματισμό αλλά και θα
έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού ,τη
χρησιμότητα του για τον άνθρωπο αλλά και την ανάγκη
εξοικονόμησής του.

Αναμενόμενο όφελος
ως προς το σχολικό
κλίμα

Ενδυνάμωση του αλληλοσεβασμού και της αλληλοβοήθειας μέσα
από τις βιωματικές δράσεις των εργαστηρίων.

Ειδικότερα οφέλη

Στα ειδικότερα οφέλη της εφαρμογής και υλοποίησης των
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων συγκαταλέγεται το μεγάλο εύρος
δεξιοτήτων (νους, 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

7



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 αξιοπιώντας εποπτικό και ψηφιακό υλικό,
βιωματικές δράσεις, τέχνες και θεατρικό παιχνίδι, θα επιδιώξει να
συμπεριλάβει όλους τους μαθητές, συνεκτιμώντας το ρυθμό και το
προφίλ μάθησης του καθενός.

Φορείς και άλλες
συνεργασίες που θα
εμπλουτίσουν το
σχέδιο δράσης

Τροχαία
Πυροσβεστική
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Οδοντιατρικός σύλλογος
Unisef
Make a wish Hellas
Τμήμα αιμοδοσίας των νοσοκομείων
Το Χαμόγελο του παιδιού
Σωματείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Δήμος Ιωαννιτών
Followgreen
Κπε Κόνιτσας
Κπε Πραμάντων
Μουσείο Παπαγιάννης
Ελληνική εκπαιδευτική Ένωση STEM
Διεθνής Αμνηστία

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. 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

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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