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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  
της Σχολικής Μονάδας 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ21+: 
http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs 

ΟΠΣΕπιµόρφωσης-Ι.Ε.Π.:Όλεςοιδράσεις(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-  
…………………………………………………………..………………… 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ   2021-2022

Σχολική µονάδα 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Αριθµός τµηµάτων 1

Αριθµός µαθητών/
µαθητριών σχολικής 
µονάδας

9

Αριθµός εκπαιδευτικών 
σχολικής µονάδας

1

Αριθµός εκπαιδευτικών 
που συµµετέχουν στα 
Εργαστήρια δεξιοτήτων

1 τµήµα Βασικού Υποχρεωτικού Προγράµµατος (ΒΥΠ)  

!

Ζω καλύτερα – Ευ 
Ζην

Φροντίζω το 
Περιβάλλον

Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ-Κοινωνική 
Συναίσθηση και 

Ευθύνη

Δημιουργώ και 
Καινοτομώ–Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία

1. ΥΓΕΙΑ:  
Διατροφή  

 
 

[Τρέφοµαι σωστά, 
χτίζω δόντια γερά]

Οικολογία - 
Παγκόσµια και τοπική 
Φυσική κληρονοµιά 

[Το παράπονο των 
ζώων/Ζώα Υπό 
Εξαφάνιση]

Ανθρώπινα 
δικαιώµατα & 
Συµπερίληψη 

[Μη µε βλέπετε 
µικρό, έχω 

δικαιώµατα και΄γω ]

STEM/ Εκπαιδευτική 
Ροµποτική 

[STE(Α)M και 
Εκπαιδευτική Ροµποτική 
µέσα από τον κύκλο του 

Νερού και την 
Υδροδυναµική]

    

 



 4

! !

Βασικός προσανατολισµός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
(Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα)

Το όραµά µας

Κυρίαρχος σκοπός µας είναι η δηµιουργία ενός νηπιαγωγείου 
που να µπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες µαθητών/
τριών, γονέων και κηδεµόνων, σε συνδυασµό µε τις σύγχρονες 
παιδαγωγικές και διδακτικές αντιλήψεις, αλλά και τις 
διαχρονικές κοινωνικές και πολιτισµικές αξίες. Σκοπός µας 
παράλληλα αποτελεί και ο προσανατολισµός του νηπιαγωγείου 
µας στην διατήρηση και την ενίσχυση του τοπικού διαχρονικού 
και πολιτισµικού γίγνεσθαι. 
Στο όραµα µας θέλουµε ένα νηπιαγωγείο µε χαρούµενους/ες 
µαθητές/ τριες που θα έρχονται στο σχολείο µε ανυποµονησία, 
µε αλληλοσεβασµό και ενσυναίσθηση µεταξύ µαθητών, 
εκπαιδευτικών και γονέων. Ένα νηπιαγωγείο που θα προωθεί 
την ενεργή συµµετοχική µάθηση, που θα διαµορφώσει άξιους, 
ελεύθερους και ενεργούς πολίτες. Ένα νηπιαγωγείο που θα 
δίνει ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές ανεξαρτήτως, που θα 
τους δείχνει τον δρόµο σε ένα καυτερό αύριο.  

Αξιοποιώντας τη SWOT ανάλυση, στα πλεονεκτήµατα της 
σχολικής µας µονάδας είναι:  
1) Η γεωγραφική θέση και το γεγονός ότι το σχολείο βρίσκεται 
µέσα στη φύση 2) Μεγάλοι εσωτερικοί χώροι (τάξεις) και 
εξωτερικοί χώροι (αυλή) 3) Το Δ.Ε.Π.Π.Σ για την προσχολική 
αγωγή εµπεριέχει Α.Π.Σ., τα οποία υποστηρίζουν την οργάνωση 
ευέλικτων σχεδίων εργασίας- προγραµµάτων µε δράσεις εντός 
και εκτός τάξης, ενισχύοντας τη συµµετοχή σε εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράµµατα (Εtwinning, Erasmus+) 4) 
Νηπιαγωγείο µε αναγνώριση του έργου του από την τοπική 
κοινότητα 5) Έµπειρο και καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό 
µε συνεχείς επιµορφώσεις σε προγράµµατα επαγγελµατικής 
ανάπτυξης 6) Άνοιγµα του σχολείου στην τοπική κοινότητα 7) 
Ύπαρξη Η/Υ στην τάξη µε ικανοποιητική σύνδεση στο διαδίκτυο 
8) Ύπαρξη ιστολογίου του νηπιαγωγείου, το οποίο 
ενηµερώνεται τακτικά µε δράσεις των προγραµµάτων που 
υλοποιούνται. 

Αντίστοιχα, στα µειονεκτήµατα της σχολικής µας µονάδας 
ανήκουν: 
1) Σοβαρή έλλειψη υλικοτεχνικών µέσων (προτζέκτορας, 
διαδραστικός πίνακας, περιφερειακά Η/Υ) 2) Μειωµένη 
χρηµατοδότηση και έλλειψη οικονοµικών πόρων 3) Απόσταση 
από τα αστικά κέντρα 4) Μη ύπαρξη ολοήµερου τµήµατος για 
συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών, καθώς και Δηµοτικού 
Σχολείου (αναστολή λειτουργίας) 5) Ανεκµετάλλευτος και 
κακοσυντηρηµένος αύλειος χώρος 6) Παραβατική συµπεριφορά 
εξωσχολικών µε καταστροφές και ρύπανση του αύλειου χώρου 
7) Μη ύπαρξη ιδρυµένου Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 8) 
Όλες οι δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της πανδηµίας 
COVID19 (αδυναµία πραγµατοποίησης σχολικών εκδηλώσεων 
και εκδροµών, απαγόρευση εισόδου ειδικών στο σχολείο, 
αδυναµία οργάνωσης δια ζώσης συναντήσεων). 
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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 της εκπαιδευτικού και των 
νηπίων όσο και των νηπίων µεταξύ τους. 

➢ 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 
πλησ ί ον , η αλληλεγγύη κα ι η αποδοχή τη ς 
διαφορετικότητας. 

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

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

Περιγράφουµε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου  διδασκόντων
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Θέµα: Διατροφή - Ενδεικτικός τίτλος:  
«Τρέφοµαι σωστά, χτίζω δόντια γερά». 

Στον κύκλο των 7 εργαστηρίων του συγκεκριµένου 
προγράµµατος, θα δοθεί έµφαση στην καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν διεξοδικά στην ενότητα «Βασικός 
Προσανατολισµός του 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, ενώ ξεχωριστή 
αναφορά θα γίνει στη λεγόµενη Μεσογειακή Πυραµίδα και στην 
εννοιολογική αποσαφήνιση της κατανοµής των τροφών σε 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. Με 
δεδοµένο ότι η διατροφή αποτελεί, σύµφωνα µε την πυραµίδα 
του Maslow, µία από τις βασικότερες ανάγκες επιβίωσης και 
βρίσκεται στη βάση της πυραµίδας, ένας επιπλέον στόχος των 
εργαστηρίων θα είναι η κατανόηση της άµεσης σχέσης της 
ποιότητας της διατροφής µε την ποιότητα ζωής µας και τη 
συνολική σωµατική και ψυχική µας ευεξία και πληρότητα. Η 
προσέγγιση της θεµατικής θα είναι κατά κύριο λόγο διαθεµατική 
και θα γίνει προσπάθεια να εµπλακούν σε αυτή όλα τα γνωστικά 
αντικείµενα του Νηπιαγωγείου (γλώσσα, µαθηµατικά, φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον, πληροφορική και αγγλικά). 

Διάρκεια: 7 εβδοµάδες. Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος – 
Νοέµβριος

Θέµα: Οικολογική Συνείδηση - Ενδεικτικός τίτλος: 
«Το παράπονο των ζώων». 

Στον κύκλο των 7 εργαστηρίων του συγκεκριµένου 
προγράµµατος, θα δοθεί έµφαση στην καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν διεξοδικά στην ενότητα «Βασικός 
Προσανατολισµός του Σχεδίου Δράσης». Βασικός σκοπός του 
θεµατικού κύκλου θα είναι αρχικά η γνωριµία µε τα κυριότερα 
ζώα που απειλούνται µε εξαφάνιση στην Ελλάδα καθώς και οι 
κίνδυνοι, από τους οποίους απειλούνται. Μέσα από κατεξοχήν 
βιωµατικές δράσεις, τα παιδιά θα µπουν στη θέση των ζώων που 
κινδυνεύουν και θα ενθαρρυνθούν να προτείνουν λύσεις, να 
επιλέγουν τις βέλτιστες λύσεις, να δηµιουργούν «πρωτότυπα» 
αλλά και να αξιολογούν τα στάδια της λύσης που η οµάδα 
υιοθέτησε και εφάρµοσε. 

Διάρκεια: 7 εβδοµάδες. Περίοδος υλοποίησης: Δεκέµβριος - 
Ιανουάριος

Ως προς τη Θεµατική 
Ενότητα 

  
Φροντίζω το 
Περιβάλλον

Ως προς τη  Θεµατική 
Ενότητα 

  
Ζω καλύτερα- Ευ ζην
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Θέµα: Ανθρώπινα Δικαιώµατα και Συµπερίληψη -  
Ενδεικτικός τίτλος: 

«Μη µε βλέπετε µικρό, έχω δικαιώµατα και΄ γω». 

Στον κύκλο των συνολικά 7 δίωρων δραστηριοτήτων θα δοθεί 
έµφαση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν 
διεξοδικά στην ενότητα «Βασικός Προσανατολισµός του 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

Θέµα: STE(A)M - Ενδεικτικός τίτλος:  
«STE(A)M και Εκπαιδευτική Ροµποτική µέσα από τον 

κύκλο του Νερού και την Υδροδυναµική». 

Στον κύκλο των συνολικά 7 εργαστηρίων θα δοθεί έµφαση στην 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν διεξοδικά στην 
πρώτη ενότητα στην ενότητα «Βασικός Προσανατολισµός του 
Σχεδίου Δράσης» και ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται µε τον 
ψηφιακό εγγραµµατισµό. Με αξιοποίηση της πειραµατικής 
µεθόδου [υποθέσεις – παρατηρήσεις – συµπεράσµατα] τα νήπια 
θα κατανοήσουν τον κύκλο του νερού αλλά και τη χρήση του ως 
εναλλακτική µορφή ενέργειας, ενώ θα ενθαρρυνθούν να 
δηµιουργήσουν κατασκευές που θα αναδεικνύουν τις ιδιότητες 
της ροής του νερού (υδροδυναµική). 

Διάρκεια: 7 εβδοµάδες. Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος - Μάιος

Αναµενόµενο όφελος 
ως προς το σχολικό 
κλίµα

• Με την υλοποίηση των συγκεκριµένων εργαστηρίων 
δεξιοτήτων, δύναται:  

• Να καλλιεργηθεί η πρωτοβουλία, η υπευθυνότητα και να 
τονιστεί η αξία που έχει η έννοια ενεργός πολίτης. 

• Να ενισχυθεί  ο  διάλογος έτσι ώστε να διατυπώνονται  
από όλους ιδέες χωρίς δισταγµό. 

• Να υπάρχει  συµµετοχικό µοίρασµα των ρόλων µέσα στην 
οµάδα και γενικά να ενθαρρύνεται η ενεργή συµµετοχή 
όλων των µαθητών. 

• Να επιλύονται δίχως να υπάρχουν συγκρούσεις, οι όποιες 
διαφορές µεταξύ των µαθητών/ τριων. 

• Να αναδεικνύονται οι καλές πρακτικές  του νηπιαγωγείου. 
• Να αξιοποιούνται οι δεξιότητες και οι ιδιαίτερες 

ικανότητες των µαθητών/τριών. 
• Να καλλιεργηθεί η συνεργασία και η υπευθυνότητα.

Ως προς τη Θεµατική 
Ενότητα 

  
Ενδιαφέροµαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 
Συναίσθηση και 

Ευθύνη

Ως προς τη Θεµατική 
Ενότητα 

  
Δηµιουργώ και 
Καινοτοµώ- 

Δηµιουργική Σκέψη 
και Πρωτοβουλία
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Ειδικότερα οφέλη

Τα συγκεκριµένα εργαστήρια δεξιοτήτων, καθώς στηρίζονται σε 
µια πολύ καλή οργάνωση πληροφοριών , σε δοµηµένο πλαίσιο 
εννοιών και σε διαφοροποιηµένη διδασκαλία ενισχύουν: 

• Τη νοηµοσύνη των παιδιών, γιατί εξάπτουν το ενδιαφέρον 
τους ,καλύπτουν τις ανάγκες τους, ενισχύουν την 
προσοχή τους και έτσι η µαθησιακή διαδικασία καθίσταται 
πιο ικανοποιητική και γόνιµη. 

• Τη µαθητοκεντρική  προσέγγιση της γνώσης εφόσον το 
κέντρο όλης της εκπαιδευτικής δράσης είναι ο µαθητής 
που συµµετέχει και εργάζεται µέσα σε οµάδα. 

• Την ισότιµη  ένταξη όλων των µαθητών στην  
εκπαιδευτική διαδικασία µε δηµιουργία ανοµοιογενών 
οµάδων εργασίας, έτσι ώστε να µην γίνονται αντιληπτές 
οι όποιες γνωστικές και αναπτυξιακές διαφορές. 

• Τη δυνατότητα να υπάρχουν πολλές πηγές πληροφόρησης 
και να ενισχύεται έτσι η µνήµη και η ανάκληση 
πληροφοριών. 

• Τη διδασκαλία που βασίζεται σε σύγχρονα µοντέλα 
µάθησης.

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 
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή κ ο ι ν ό τ η τ α . Η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α , 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

• Δηµόσιους & ιδιωτικούς φορείς 
• Σ.Ε.Ε. 
• WWF Ελλάς 
• Διεθνής Αµνηστία 
• Unicef 
• In action for a better world 
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Τελικά 
προϊόντα(ενδεικτικά) 
των εργαστηρίων 
που υλοποιήθηκαν

Ότι υλικό έχει παραχθεί µε τα επισυναπτόµενα αρχεία τους

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

• Ιστοσελίδες  
• Έντυπο υλικό 
• Ψηφιακό υλικό
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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

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 

  
Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

  
Ζω καλύτερα- Ευ 

ζην

  
Δηµιουργώ και 
Καινοτοµώ- 

Δηµιουργική Σκέψη 
και Πρωτοβουλία

  
Ενδιαφέροµαι και 

Ενεργώ- 
Κοινωνική 

Συναίσθηση και 
Ευθύνη
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Στη µορφή λίστας (150 λέξεις) 
! ……………… 
! ……………… 
! ………………

 


