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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 
 

 

                           ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ    2021 -2022 

Σχολική μονάδα 
Νηπιαγωγείο Αγναντερού 

Αριθμός τμημάτων  
2 – 1 πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος και 1 τμήμα 
προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος 

Αριθμός 
μαθητών/μαθητριών 
σχολικής μονάδας 

21 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
σχολικής μονάδας 

4 

Αριθμός εκπαιδευτικών 
που συμμετέχουν στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων 

2 

 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ  -  Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Δημιουργώ και Καινοτομώ  –  
Δημιουργική Σκέψη και 

Πρωτοβουλία 

 
   

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή  1. Οικολογία  1. Ανθρώπινα 
δικαιώματα 

1. STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική 

  



                                                            

 

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 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. 

 

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             

Σχολική κοινότητα: 

 Στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και γόνιμης  επικοινωνίας και 
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. 

 Στην εξοικείωση των νηπίων με τις Νέες Τεχνολογίες και τα ψηφιακά 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.     



                                                            

 

Τοπική κοινότητα: 

 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 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 μαθητών/τριών γύρω από θέματα ζωτικής 
σημασίας, που αφορούν στο ανθρωπογενές και φυσικό  περιβάλλον 
και γενικότερα στην φροντίδα και προστασία του κοντινού και 
ευρύτερου περιβάλλοντος.   

 
 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων 

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

Στο 1ο θεματικό κύκλο θα ασχοληθούμε με τη Διατροφή. Τίτλος του 
προγράμματός μας θα είναι: “Ταξίδι στην υγιεινή διατροφή!”. Μέσα από 
το πρόγραμμα θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε δεξιότητες όπως 
κριτική σκέψη, συνεργασία, οργανωτική ικανότητα, κατασκευές κλπ. 
Στόχος μας είναι να κατανοήσουν τα παιδιά το πόσο σημαντικός είναι για 
τη ζωή μας ο σωστός τρόπος διατροφής.   
 
 Διάρκεια: 6 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος - Νοέμβριος  

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

Στο 2ο θεματικό κύκλο θα ασχοληθούμε με την προστασία των ζώων που 
απειλούνται προς εξαφάνιση. Τίτλος του προγράμματός μας θα είναι : 
“Ένα ζώο αγνοείται, γνωρίζετε κάτι;” Θα αναπτύξουμε δεξιότητες όπως 
Δημιουργικότητα, πρωτοβουλία, ψηφιακός γραμματισμός, επίλυση 
προβλημάτων κλπ. Στόχος μας είναι να αναπτύξουν  τα  παιδιά  
οικολογική συνείδηση γενικά και πιο συγκεκριμένα πάνω στο θέμα των 
ζώων που απειλούνται προς εξαφάνιση. 
 
Διάρκεια: 6 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμβριος - Ιανουάριος 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

Στον 3ο θεματικό κύκλο θα ασχοληθούμε με τις Ανθρώπινες Αξίες. Τίτλος 
του προγράμματος θα είναι: “Από την εγώπολη στην εμείς-χώρα!”. 
Στόχος μας είναι τα παιδιά με βιωματικούς, διαδραστικούς τρόπους να 
κατανοήσουν τη σημασία της ομάδας και τον τρόπο λειτουργίας μέσα σε 
αυτήν. Θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε δεξιότητες όπως  
Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Υπευθυνότητα, Πρωτοβουλία κλπ.  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 τη Θεματική 
Ενότητα  

Στο 4ο θεματικό κύκλο θα ασχοληθούμε με το ηλιακό μας σύστημα μέσα 
από τη Ρομποτική. Τίτλος του προγράμματός μας θα είναι : 
“Steamάρουμε στο διάστημα!” Θα αναπτύξουμε δεξιότητες όπως 



                                                            

 

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

Δημιουργικότητα,    , Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής  
χρήσης των νέων τεχνολογιών, Επίλυση προβλημάτων, Κατασκευές, 
Πλάγια σκέψη, Στρατηγική σκέψη κλπ. Στόχος μας είναι να αναπτύξουν 
τα παιδιά δεξιότητες χρήσης των νέων τεχνολογιών . 
 
Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος - Μάιος 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

 

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 

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 

 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

 



                                                            

 

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

 

 

  



                                                            

 

 

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  1. Οικολογία  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  

 

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) 
● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 

 


