
                                                            

 

 
 

  



                                                            

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 
 

 

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ  2021-2022 

Σσολική μονάδα 5
ο
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 

Απιθμόρ  ημημάηων  
2 

Απιθμόρ μαθηηών/μαθηηπιών 
ζσολικήρ μονάδαρ 

33 

Απιθμόρ εκπαιδεςηικών ζσολικήρ 
μονάδαρ 

3 

Απιθμόρ εκπαιδεςηικών πος 
ζςμμεηέσοςν ζηα Δπγαζηήπια 
δεξιοηήηων 

3 

 

Ζω καλφτερα – Ευ Ζθν Φροντίηω το 
Περιβάλλον 

Ενδιαφζρομαι και 
Ενεργώ  -  Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθφνη 

Δθμιουργώ και Καινοτομώ  –  

Δημιουργική Σκέψη και 
Πρωτοβουλία 

 
   

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφι - 
Αυτομζριμνα, Οδικι 

Αςφάλεια 

1. Οικολογία - 
Παγκόςμια και τοπικι 
Φυςικι κλθρονομιά 

1. Ανκρϊπινα 
δικαιϊματα 

1. STEM/ Εκπαιδευτικι 
Ρομποτικι 

2. Ψυχικι και 
υναιςκθματικι Υγεία - 

Πρόλθψθ 

2. Κλιματικι αλλαγι - 
Φυςικζσ Καταςτροφζσ, 

Πολιτικι προςταςία 

2. Εκελοντιςμόσ 
διαμεςολάβθςθ 

2. Επιχειρθματικότθτα- 
Αγωγι ταδιοδρομίασ- 

Γνωριμία με επαγγζλματα 

3. Γνωρίηω το ςϊμα μου 
- εξουαλικι 

Διαπαιδαγϊγθςθ 

3. Παγκόςμια και 
τοπικι Πολιτιςτικι 

κλθρονομιά 

3. υμπερίλθψθ: 
Αλλθλοςεβαςμόσ, 
διαφορετικότθτα 

 

    

  



                                                            

 

Βαζικόρ πποζαναηολιζμόρ ηος εηήζιος Σσεδίος Γπάζηρ (Πλεονεκηήμαηα-
μειονεκηήμαηα) 

 

Σο όραμά μασ 

 
Οι εκπαιδευτικοί του Νθπιαγωγείου μασ ςτα πλαίςια του ετιςιου 
προγραμματιςμοφ και μετά από διερεφνθςθ των αναγκϊν και τισ 
ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και των νθπίων αποφαςίςαμε να 
εκπονιςουμε το πρόγραμμα  «Εργαςτιρια δεξιοτιτων» 
Τα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων αποτελοφν καινοτόμο διδακτικι και 
εκπαιδευτικι δράςθ, θ οποία ςυνίςταται ςτθν πιλοτικι προςκικθ νζων 
κεματικϊν κφκλων ςτο Νθπιαγωγείο. Στόχοσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ 
καλλιζργειασ ιπιων δεξιοτιτων, δεξιοτιτων ηωισ, δεξιοτιτων τεχνολογίασ 
επιςτιμθσ ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ. 
Ενδεικτικά, οι ςφγχρονεσ δεξιότθτεσ περιλαμβάνουν τθν κριτικι ςκζψθ, τθ 
δθμιουργικότθτα, τθ ςυνεργαςία, τθν επικοινωνία, τθν ευελιξία και τθν 
προςαρμοςτικότθτα, αυτομζριμνα, κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, πολιτειότθτα, 
ενςυναίςκθςθ και ευαιςκθςία, προςαρμοςτικότθτα, ανκεκτικότθτα, 
υπευκυνότθτα, πρωτοβουλία, τθν επίλυςθ προβλθμάτων, τον ψθφιακό και 
τεχνολογικό γραμματιςμό. 
 
Οι νθπιαγωγοί ζλαβαν υπόψθ τα κετικά ςτοιχεία του ςχολείου ςτα οποία 
περιλαμβάνεται θ καλι ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν, θ εμπειρία 
τουσ ςε προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, θ πολφ καλι επικοινωνία 
και ςυνεργαςία ςχολείου-γονζων κακϊσ και θ προκυμία των γονζων να 
ςυμμετζχουν ςε δράςεισ του ςχολείου. Επίςθσ είδαν και τα αρνθτικά 
ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων , μεγάλου αρικμοφ 
νθπίων ανά εκπαιδευτικό, τθν αναςφάλεια γονζων – παιδιϊν και 
εκπαιδευτικϊν λόγω τθσ ιδιαίτερθσ κατάςταςθσ που επικρατεί εξ αιτίασ τθσ 
πανδθμίασ covid 19.  
Είδαν τισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε ςχζςθ με το κλίμα του ςχολείου 
κακϊσ και τθ ςχζςθ του ςχολείου με τουσ γονείσ και τθν τοπικι κοινωνία.  

 

τόχοι τθσ ςχολικισ 
μονάδασ ςε ςχζςθ με τισ 
τοπικζσ και ενδοςχολικζσ 
ανάγκεσ 

Το νθπιαγωγείο και θ προςχολικι εκπαίδευςθ είναι το πρϊτο ςκαλοπάτι  
που πατοφν τα παιδιά ξεκινϊντασ τθν ςχολικι τουσ εκπαίδευςθ. 
Το νθπιαγωγείο του 21ου αιϊνα είναι αυτό που: 
 -Θα  καλλιεργιςει  τθν εμπιςτοςφνθ  και τθ ςυνεργαςία για να διευρυνκεί  θ 
δυναμικι τθσ ομάδασ. 
 -Θα κζςει ςτόχουσ για  τθν εξάςκθςθ ςτισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ αλλά και 
τθν ατομικι κοινωνικι ευκφνθ. 
-Θα διαμορφϊςει παιδιά με κριτικι ςκζψθ ϊςτε να αναγνωρίηουν τα αίτια 
ενόσ προβλιματοσ  που κα τα οδθγιςει ςτθν επίλυςθ του. 
-Θα διαμορφϊνει κλίμα αγάπθσ, αποδοχισ, ςεβαςμοφ και ιςότθτασ.  
-Θα αφουγκράηεται τα μθνφματα  και τισ αλλαγζσ τθσ κοινωνίασ για να 
βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ και ατομικισ ενςυναίςκθςθσ. 
-Θα παρακολουκεί τισ περιβαλλοντικζσ  αλλαγζσ για να δθμιουργιςει 
περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ  και υπευκυνότθτα. 
- Θα δθμιουργεί καινοτόμα προγράμματα τεχνολογίασ και ρομποτικισ 
εκπαίδευςθσ 
-Θα καλλιεργιςει  δεξιότθτεσ  μάκθςθσ ,ηωισ, τεχνολογίασ 
κι επιςτιμθσ και του νου, όπωσ αναφζρονται ςτθν πλατφόρμα των 
εργαςτθρίων. 



                                                            

 

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ   
ΑΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ωσ προσ τθ  Θεματικι 
Ενότθτα 

 
Ζω καλφτερα- Ευ ηθν 

                              Θζμα: «Διατροφι»   

                           Σίτλοσ: «Φαγηηό ζωζηό –Σώμα γεπό» 
 

Υπεφκυνεσ Νθπιαγωγοί: Ίζεπη Αζπαζία-Κάηζενος Ειπήνη- 

Θεοδώπος Πολςξένη 
Βαςικοί ςτόχοι:  

 Να γνωρίςουν τθν πυραμίδα τθσ διατροφισ και τισ ομάδεσ 
των τροφϊν. 

 Να αντιλθφκοφν το ςθμαντικό ρόλο, τθσ υγιεινισ διατροφισ, 
για τθν ςωςτι ςωματικι τουσ ανάπτυξθ. 

 Να γνωρίςουν τθ Μεςογειακι διατροφι και να τθν εντάξουν 
ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. 

 Να αποκτιςουν κριτικι ςκζψθ ςχετικά με τισ διαφθμίςεισ 
ςυςκευαςμζνων τροφίμων. 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν, ότι θ παραγωγι και θ 
υπερκατανάλωςθ τροφίμων φζρνουν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ 
ςτο περιβάλλον και κατά ςυνζπεια ςτον άνκρωπο. 

 

ωσ προσ τθ Θεματικι 
Ενότθτα  

 
Φροντίηω το Περιβάλλον 

Θζμα : «Οικολογικι υνείδθςθ» 

Σίτλοσ: «Οι θίλοι μαρ ηα ζώα κινδςνεύοςν»! 
 

Υπεφκυνεσ Νθπιαγωγοί: : Ίζεπη Αζπαζία-Κάηζενος Ειπήνη- 

Θεοδώπος Πολςξένη 
 
 
Βαςικοί ςτόχοι:  

 Να γνωρίςουν τα κυριότερα ηϊα που απειλοφνται με 
εξαφάνιςθ ςτθν Ελλάδα κακϊσ και τουσ κινδφνουσ, από τουσ 
οποίουσ απειλοφνται.  

 Να δθμιουργοφν «πρωτότυπα».  
 Να αξιολογιςουν  τα ςτάδια τθσ λφςθσ του προβλιματοσ. 

 

ωσ προσ τθ Θεματικι 
Ενότθτα 

  
Ενδιαφζρομαι και 
Ενεργϊ- Κοινωνικι 

υναίςκθςθ και Ευκφνθ 

Θζμα : «Ανκρϊπινα Δικαιϊματα» 

Σίτλοσ: «Όλοι ίζοι, όλοι διαθοπεηικοί»  
 

Υπεφκυνεσ Νθπιαγωγοί: Ίζεπη Αζπαζία-Κάηζενος Ειπήνη- 

Θεοδώπος Πολςξένη 
 

 
Βαςικοί ςτόχοι: 
 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν μεγάλθ ποικιλομορφία των  λαϊν, τισ 
πολιτιςμικζσ  διαφορζσ αλλά και τισ ομοιότθτεσ που ενϊνουν όλουσ 
τουσ ανκρϊπουσ. 

 Να αντιλθφκοφν, ότι τα ανκρϊπινα δικαιϊματα είναι κοινά για 



                                                            

 

όλουσ. 
 Να υιοκετιςουν αξίεσ  και πρότυπα  ςεβαςμοφ για τθ 

διαφορετικότθτα. 
 

ωσ προσ τθ Θεματικι 
Ενότθτα  

 
Δθμιουργϊ και 

Καινοτομϊ- Δθμιουργικι 
κζψθ και Πρωτοβουλία 

Θζμα: STEΜ Εκπαιδευτικι Ρομποτικι 

Σίτλοσ: «STEM «Ταξίδι ζηο σπόνο με όσημα ηον ηλεκηπονικό 

ςπολογιζηή» ! 
 

Υπεφκυνεσ Νθπιαγωγοί: Ίζεπη Αζπαζία-Κάηζενος Ειπήνη- 

Θεοδώπος Πολςξένη 
 

 
Βαςικοί ςτόχοι: 

 Καλλιζργεια των δεξιοτιτων τουσ 21ου αιϊνα. 
 Εξοικείωςθ με τθν ζννοια του προγραμματιςμοφ. 
  Σχεδίαςθ και να ακολουκία διαδρομϊν και χαρτϊν. 
 Κατανόθςθ και εξοικείωςθ με τθ μεκοδολογία STEM. 
 Aνάπτυξθ ικανοτιτων ςυνεργαςίασ μζςα ςε ζνα περιβάλλον 

προγραμματιςμοφ. 
 

Αναμενόμενο όφελοσ ωσ 
προσ το ςχολικό κλίμα 

 Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ και ςεβαςμοφ. 

 Ανάπτυξθ  αυτοςεβαςμοφ και αυτοεκτίμθςθσ. 
 
 

Ειδικότερα οφζλθ 

 Απόκτθςθ νζων γνϊςεων και δεξιοτιτων ωσ προσ τα κζματα. 

 Διεφρυνςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων. 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για τθν ανάπτυξθ τθσ 
ςχολικισ κοινότθτασ 

 

Αντίκτυπο ςτθν τοπικι 
κοινότθτα 

 

Προςαρμογζσ για τθ 
ςυμμετοχι και τθν ζνταξθ 
όλων των μακθτϊν 

 Οργανϊνουμε το μακθςιακό περιβάλλον, ϊςτε να δίνονται 
ευκαιρίεσ για μάκθςθ με διαφοροποιθμζνεσ δραςτθριότθτεσ 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ των νθπίων . 

 
 



                                                            

 

Φορείσ και άλλεσ 
ςυνεργαςίεσ που κα 
εμπλουτίςουν το ςχζδιο 
δράςθσ 

 

Σελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαςτθρίων που 
υλοποιικθκαν 

 Ζντυπα και ζνκετα φυλλάδια ςτο ατομικό φάκελο (portfolio) των 
νθπίων 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
χρθςιμοποιικθκαν εκτόσ 
τθσ Πλατφόρμασ των 
Εργαςτιρια Δεξιοτιτων 
του ΙΕΠ. 

 

 

ΑΝΑΣΟΧΑΜΟ - ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

1. Σελικι αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ των τεςςάρων Θεματικϊν Ενοτιτων 
Κείμενο 100 λζξεων (με βάςθ τθν αξιολόγθςθ και τον αναςτοχαςμό) ςτθν μορφι λίςτασ για κάκε Θεματικι Ενότθτα 

 
Ζω καλφτερα- Ευ ηθν 

 
Φροντίηω το 
Περιβάλλον 

 

 
Ενδιαφζρομαι και 
Ενεργϊ- Κοινωνικι 

υναίςκθςθ και 
Ευκφνθ 

 
Δθμιουργϊ και 

Καινοτομϊ- 
Δθμιουργικι κζψθ 
και Πρωτοβουλία 

 

 

   

    

    

 

 
 

   

2. Οφζλθ ςυνολικά από τθν υλοποίθςθ του χεδίου Δράςθσ 
(ςε ςυνάφεια με τθν αρχικι ανάλυςθ αναγκϊν) 



                                                            

 

   

ωσ προσ το ςχολικό 
κλίμα γενικά 

 

ωσ προσ τθ ανάπτυξθ 
τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ (μακθτζσ, 
εκπαιδευτικοί, 
γονείσ) 

 

ωσ προσ τθν τοπικι 
κοινότθτα  

 

3. Δυςκολίεσ – Εμπόδια κατά τθν υλοποίθςθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του προγράμματοσ 

Δυςκολίεσ και 
εμπόδια, ςφντομθ 

περιγραφι 
(ξεπεράςτθκαν / ιταν 

ανυπζρβλθτα) 

 
 

Προτάςεισ  

Στθ μορφι λίςτασ (150 λζξεισ) 
● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 



                                                            

 

 

 


