
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 21+: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Το σχέδιο δράσης που ακολουθεί για τον 1ο θεµατικό κύκλο 
θα είναι κοινό και για τα δύο τµήµατα της σχολικής µονάδας 

Σχολείο: 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Τάξη: Νηπιαγωγείο

Τµήµα:
Βασικού Υποχρεωτικού Προγράµµατος (ΒΥΠ) 

Αριθµός µαθητών:
9 

Συνολικός αριθµός 
εκπαιδευτικών που 
συνεργάζονται:

1 

Στοιχεία 
εκπαιδευτικών 
(Ονοµ/νυµο, 
Ειδικότητα):

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ

                     Βασικός προσανατολισµός του ετήσιου   Σχεδίου Δράσης  
                                     (ανάγκες µαθητών/τριών, όραµα σχολείου)



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 και γ. δεξιότητες ζωής (ευελιξία, 
ηγεσία, ανάληψη πρωτοβουλίας και παραγωγικότητα). Παράλληλα, στο επίκεντρο του 
οράµατός µας βρίσκεται η ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων των 
µαθητών. 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. 

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 
ενδοσχολικές ανάγκες [κατά κύριο λόγο τις ανάγκες των µαθητών/τριών] 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 

✓ 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. 



Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ 

Β1. Σχέδιο Δράσης του Τµήµατος - Θεµατικός Κύκλος «Ζω καλύτερα-Ευ ζην» 

            
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ      ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

Θεµατικός Κύκλος: 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 
Επιµέρους Θεµατικές Ενότητες/Υποενότητες: 
Υγεία-Διατροφή-Αυτοµέριµνα-Οδική Ασφάλεια

Τίτλος/τίτλοι 
προγραµµάτων: «Τρέφοµαι σωστά, χτίζω δόντια γερά»

Στόχοι Σχεδίου Δράσης

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» (βλ. σελ.1). 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 Πυραµ ίδα 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



Εργαστήριο 1: 

«Ας γνωριστούµε» 

(3 διδακτικές ώρες)

Το 1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 1ου θεµατικού κύκλου έχει τίτλο 
«Ας γνωριστούµε». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες µε συνολική 
διάρκεια 3 διδακτικών ωρών. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι: 

Α. ως προς τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και σε συνδυασµό µε τις 
δεξιότητες του νου και τις δεξιότητες ζωής:  οι µαθητές 1. να 
κατανοήσουν την αξία των συµµαθητών και συµµαθητριών τους ως 
συνεργατών [καλλιέργεια κριτικής σκέψης], 2. να µετασχηµατίσουν 
τα προσωπικά τους βιώµατα µέσα από βιωµατικές ασκήσεις 
[καλλιέργεια δηµιουργικότητας], 3. να συνεργαστούν [καλλιέργεια 
συνεργασίας] και 4. να µάθουν πώς να αξιοποιούν τα κατάλληλα 
µέσα, ώστε να επικοινωνούν την οπτική τους και τη γνώµη τους 
στην οµάδα [καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας]. 
Β. ως προς το θέµα: οι µαθητές 1. να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο 
καλύτερα και µέσα στο πλαίσιο οµαδικής εργασίας, 2. να έρθουν σε 
µία πρώτη επαφή µε τα κυριότερα θέµατα της θεµατικής και 3. να 
οδηγηθούν µε την καθοδήγηση του/της νηπιαγωγού στη σύνταξη 
των κανόνων της οµάδας τους. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: 

1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα): γνωρίζω τα µέλη της οµάδας 
µε δραστηριότητες συνέντευξης (παιχνίδι γνωριµίας) και δηµιουργώ 
το κολάζ της τάξης. 
2η δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα): γνωρίζω τα βασικά θέµατα 
που θα επεξεργαστούµε στον παρόντα θεµατικό κύκλο και τα παιδιά 
ενθαρρύνονται να ζωγραφίσουν σχετικά µε το θέµα θέµα και τα 
υποθέµατα, µε τα οποία θα ασχοληθούµε. 
3η δραστηριότητα (3η διδακτική ώρα): διαµορφώνω σε συνεργασία 
και συµφωνία µε τους µαθητές/µαθήτριες τους κανόνες των 
επιµέρους οµάδων µε στόχο τη γονιµότερη και αποδοτικότερη 
συνεργασία τους στη διάρκεια της υλοποίησης των εργαστηρίων. 
Δηµιουργώ το συµβόλαιο της τάξης και το υπογράφω.



Εργαστήριο 2 

«Το σπίτι των δοντιών» 

(3 διδακτικές ώρες)

Το 2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 1ου θεµατικού κύκλου έχει τίτλο 
«Το σπίτι των δοντιών». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες µε 
συνολική διάρκεια 3 διδακτικών ωρών. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι: 

Α. ως προς τις δεξιότητες του νου:  οι µαθητές 1. να περιγράφουν, 
να διατυπώνουν ερωτήµατα, να προβληµατίζονται και να 
ερµηνεύουν µε αφορµή την παρατήρηση ψηφιακού και έντυπου 
εποπτικού υλικού σχετικά το «σπίτι των δοντιών», δηλαδή τη 
στοµατική µας κοιλότητα. Οι βασικές ρουτίνες (στρατηγικές) σκέψης 
που θα αξιοποιηθούν θα είναι οι εξής: α. «Βλέπω-Σκέφτοµαι-
Αναρωτιέµαι», β. «Τι σε κάνει να το λες αυτό;», γ. Λεπτοµέρειες, 
2. να παρατηρούν, να συγκρίνουν και να διαχειρίζονται κάθε νέα 
πληροφορία µε δηµιουργικό τρόπο. Η ρουτίνα (στρατηγική) σκέψης 
που θα αξιοποιηθεί θα είναι κυρίως οι «Δηµιουργικές Συγκρίσεις». 
Β. ως προς το θέµα: οι µαθητές 1. να γνωρίσουν τα βασικά όργανα 
που αποτελούν τη στοµατική κοιλότητα 2. να κατανοήσουν τη 
λειτουργία τους και τη σηµασία τους στη µεταξύ µας επικοινωνία 
και 3. να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο που η σωστή διατροφή 
συνδέεται µε την καλή υγεία της στοµατικής µας κοιλότητας. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: 

1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα): Γνωρίζω τα βασικά µέρη 
των δοντιών µε αξιοποίηση πίνακα αναφοράς, παρουσίασης 
διαφανειών και διαδραστικής αφίσας.  
2η δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα): Κατανοώ τη σηµασία της 
αδαµαντίνης για την υγεία των δοντιών, και συνειδητοποιώ την αξία 
της καθηµερινής και σωστής φροντίδας των δοντιών καθώς και της 
σωστής χρήσης της οδοντόβουρτσας µε αξιοποίηση πειραµατικής 
διαδικασίας. 
3η δραστηριότητα (3η διδακτική ώρα): Γνωρίζω την ιδιαίτερη αξία 
της στοµατικής κοιλότητας για τα άτοµα µε αναπηρία και την 
ιδιαίτερη διασύνδεσή της µε την Τέχνη µε αξιοποίηση έργων τέχνης 
και σχετικών βίντεο.



Εργαστήριο 3 

«Τα δόντια» 

(3 διδακτικές ώρες) 

Το 3ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 1ου θεµατικού κύκλου έχει τίτλο 
«Τα δόντια». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες µε συνολική 
διάρκεια 3 διδακτικών ωρών. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι: 

Α. ως προς τις δεξιότητες του νου:  οι µαθητές να παρατηρούν, να 
συγκρίνουν και να διαχειρίζονται κάθε νέα πληροφορία µε 
δηµιουργικό τρόπο. Η ρουτίνα (στρατηγική) σκέψης που θα 
αξιοποιηθεί θα είναι κυρίως οι «Δηµιουργικές Συγκρίσεις», η 
στρατηγική «Χρώµα-Σύµβολο-Εικόνα» καθώς και η στρατηγική 
«3-2-1 Γέφυρα». 
Β. ως προς το θέµα: οι µαθητές 1. να γνωρίσουν τα νεογιλά δόντια 
και 2. να εξοικειωθούν µε µερικές από τις ονοµασίες των βασικών 
µας δοντιών µε διδακτική αξιοποίησης σχετικών έργων της παιδικής 
λογοτεχνίας. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: 

1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα): διδακτική αξιοποίηση της 
ιστορίας του “Σοκολάκη και της Ζαχαρούλα Τρυποδόντη”. 
2η δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα): διδακτική αξιοποίηση µιας 
παραλλαγής του παραµυθιού «Χάνσελ και Γκρέτελ». 
3η δραστηριότητα (3η διδακτική ώρα): µε διδακτική αξιοποίηση της 
στρατηγικής «Χρώµα-Σύµβολο-Εικόνα» οι µαθητές θα προτείνουν τις 
δικές τους αποτυπώσεις και συµβολισµούς για τα δόντια, 
αιτιολογώντας την απάντησή τους. Δηµιουργία αφίσας-τρίπτυχου µε 
αφορµή τη στρατηγική σκέψης και τις ιδέες των µαθητών.

Εργαστήριο 4 

«Η διατροφή των 
δοντιών» 

(3 διδακτικές ώρες)

Το 4ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 1ου θεµατικού κύκλου έχει τίτλο 
«Η διατροφή των δοντιών». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες µε 
συνολική διάρκεια 3 διδακτικών ωρών. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι: 

Α. ως προς τις δεξιότητες του νου:  οι µαθητές να παρατηρούν, να 
συγκρίνουν και να διαχειρίζονται κάθε νέα πληροφορία µε 
δηµιουργικό τρόπο. Η ρουτίνα (στρατηγική) σκέψης που θα 
αξιοποιηθεί θα είναι κυρίως οι «Δηµιουργικές Συγκρίσεις», η 
«Επίλυση προβλήµατος»  καθώς και η στρατηγική «3-2-1 
Γέφυρα». 
Β. ως προς το θέµα: οι µαθητές 1. να κατανοήσουν τη θρεπτική 
αξία των τροφών, 2. να διακρίνουν τις υγιεινές και µη υγιεινές 
τροφές και 3. να κατανοήσουν την έννοια «µεσογειακή διατροφή». 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: 

1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα): Κατανοώ τη διασύνδεση της 
δοµής της Μεσογειακής Πυραµίδας µε την υγεία των δοντιών.  
2η δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα): διδακτική αξιοποίηση βίντεο 
σχετικών µε το θέµα και διαµόρφωση του πιάτου της υγιεινής 
διατροφής (κατασκευή). 
3η δραστηριότητα (3η διδακτική ώρα): διδακτική αξιοποίηση του 
παραµυθιού «Η κυρά Διατροφή πρώτη στη µαγειρική» και των 
συνοδευτικών δραστηριοτήτων.



Εργαστήριο 5 

«Η φροντίδα των 
δοντιών» 

(3 διδακτικές ώρες)

Το 5ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 1ου θεµατικού κύκλου έχει τίτλο 
«Η φροντίδα των δοντιών». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες µε 
συνολική διάρκεια 3 διδακτικών ωρών. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι: 

Α. ως προς τις δεξιότητες του νου:  οι µαθητές να παρατηρούν, να 
συγκρίνουν και να διαχειρίζονται κάθε νέα πληροφορία µε 
δηµιουργικό τρόπο. Η ρουτίνα (στρατηγική) σκέψης που θα 
αξιοποιηθεί θα είναι κυρίως οι «Δηµιουργικές Συγκρίσεις». 
Β. ως προς το θέµα: οι µαθητές 1. να γνωρίσουν τα προϊόντα της 
στοµατικής υγιεινής και 2. να κατανοήσουν τη σηµασία του σωστού 
βουρτσίσµατος των δοντιών. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: 

1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα): διδακτική αξιοποίηση 
πίνακα αναφοράς και σχετικών βίντεο για τη γνωριµία µε τα βασικά 
προϊόντα στοµατικής υγιεινής. 
2η δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα): κατανόηση της διαδικασίας 
του σωστού βουρτσίσµατος µε αξιοποίηση βίντεο, θεατρικού 
παιχνιδιού και κατασκευής «Ηµερολογίου Βουρτσίσµατος». 
3η δραστηριότητα (3η διδακτική ώρα): προετοιµασία της 
συνέντευξης µε έναν οδοντίατρο, όπου τα παιδιά ετοιµάζουν τις 
ερωτήσεις που επιθυµούν να θέσουν στον ειδικό που πρόκειται να 
επισκεφτεί τη σχολική µονάδα στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
επόµενου εργαστηρίου.

Εργαστήριο 6 

«Ο γιατρός των 
δοντιών» 

(3 διδακτικές ώρες)

Το 6ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 1ου θεµατικού κύκλου έχει τίτλο 
«Ο γιατρός των δοντιών». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες µε 
συνολική διάρκεια 3 διδακτικών ωρών. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι: 
Α. ως προς τις δεξιότητες του νου:  οι µαθητές να παρατηρούν, να 
συγκρίνουν και να διαχειρίζονται κάθε νέα πληροφορία µε 
δηµιουργικό τρόπο. Η ρουτίνα (στρατηγική) σκέψης που θα 
αξιοποιηθεί θα είναι κυρίως οι «Δηµιουργικές Συγκρίσεις». 
Β. ως προς το θέµα: οι µαθητές 1. να κατανοήσουν τον ρόλο του 
οδοντίατρου και  2. να κατανοήσουν τη σηµασία της έννοιας 
«προληπτική ιατρική». 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: 

1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα): διδακτική αξιοποίηση του 
παραµυθιού «Ιππόλυτος ο ιπποπόταµος» και δραµατοποίηση του 
παραµυθιού. 
2η δραστηριότητα (2η διδακτική ώρα): διδακτική αξιοποίηση της 
ιστορίας «Η Δόνα Τερηδόνα και το µυστικό της γαµήλιας τούρτας» 
για την κατανόηση της έννοιας «τερηδόνα» και για τη σταδιακή 
διασύνδεση του θέµατος µε τη σωστή διατροφή. 
3η δραστηριότητα (3η διδακτική ώρα): επίσκεψη οδοντίατρου στη 
σχολική µονάδα και οργάνωση της συζήτησης µε τους µαθητές και 
τις µαθήτριες, αξιοποιώντας τις ερωτήσεις της συνέντευξης από το 
προηγούµενο εργαστήριο.



Εργαστήριο 7 

«Αξιολόγηση» 

(3 διδακτικές ώρες)

Το 7ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του 1ου θεµατικού κύκλου έχει τίτλο 
«Αξιολόγηση». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες µε συνολική 
διάρκεια 3 διδακτικών ωρών. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι: 
Α. ως προς τις δεξιότητες µάθησης (συνεργασία, κριτική σκέψη, 
δηµιουργικότητα και επικοινωνία):  οι µαθητές να ερµηνεύσουν 
και να κατανοήσουν την αξία των συµµαθητών τους ως συνεργατών 
[κριτική σκέψη], να µετασχηµατίσουν τα προσωπικά τους βιώµατα 
µέσα από βιωµατικές δράσεις [δηµιουργικότητα], να συνεργαστούν 
[συνεργασία] και να µάθουν πώς να αξιοποιούν τα κατάλληλα µέσα, 
ώστε να επικοινωνούν την οπτική τους και τη γνώµη τους στην 
οµάδα [καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας]. 
Β. ως προς τις δεξιότητες του νου: οι µαθητές 1. να προβούν µε 
την καθοδήγηση και υποστήριξη του/της νηπιαγωγού σε 
οργανωτική, αναλυτική και παραγωγική επεξεργασία των 
συλλεγµένων δεδοµένων της θεµατικής ενότητας και 2. να έχουν 
επίγνωση, παρακολούθηση και έλεγχο της σκέψης τους. 
 Γ. ως προς το θέµα: οι µαθητές να κατανοήσουν τον ρόλο της 
οµάδας και την αξία της συνεργασίας. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες: 

1η δραστηριότητα (1η διδακτική ώρα): «Βάζω στόχους και 
προχωρώ»: οι µαθητές και οι µαθήτριες αποτιµούν τις δράσεις τους 
και επεκτείνουν το Σχέδιο Δράσης µε ένα θέµα σχετικά µε τη 
Διατροφή [στον άξονα αυτό η διατροφή ως ανάγκη επιβίωσης θα 
αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο εισαγωγής στον επόµενο θεµατικό 
κύκλο «Ανθρώπινα Δικαιώµατα» ως ένα από τα βασικά ανθρώπινα 
δικαιώµατα και έναν από τους 17 στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης. 
2η και 3η δραστηριότητα: Αξιολόγηση: «Τότε νόµιζα – Τώρα ξέρω»: 
οι µαθητές αποτιµούν το πρόγραµµα και την ολοκλήρωση του 1ου 
θεµατικού κύκλου, ξεκινώντας µε αυτά που γνώριζαν στην αρχή σε 
αντιπαραβολή µε όσα έχουν κατακτήσει µε την ολοκλήρωση του 
προγράµµατος.

Προσαρµογές για τη 
συµµετοχή και την 
ένταξη όλων των 
µαθητών/τριών

Οι προσαρµογές που θα βοηθήσουν στη συµµετοχή και ένταξη 
όλων των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης των 7 εργαστηρίων του 1ου θεµατικού κύκλου, 
αφορούν κυρίως τη διδακτική προσέγγιση. Θα αξιοποιηθεί ένα 

πλήθος στρατηγικών διδασκαλίας, ρουτινών σκέψης, ενώ 
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 
πρόγραµµά µας

Για την καλύτερη αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος 
προβλέπεται επίσκεψη οδοντίατρου στον χώρο του σχολείου. 
Ενδεχοµένως θα µπορούσαν να υποστηρίξουν το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα και διάφορες εταιρείες που παράγουν προϊόντα 
στοµατικής υγιεινής.



Τελικά προϊόντα που 
παρήχθησαν από 
τους/τις µαθητές/
τριες κατά τη 
διάρκεια των 
εργαστηρίων

Εκπαιδευτικό υλικό και 
ε ρ γ α λ ε ί α π ο υ 
π α ρ ή χ θ η σ α ν α π ό 
τους/τις µαθητές/τριες 
κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων

Αξιολόγηση - 
Αναστοχασµός πάνω 
στην υλοποίηση

Το πρόγραµµα αξιολογείται µε βάση τους αρχικούς στόχους 
αναφορικά µε τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και τις δεξιότητες του 
νου, όπως έχουν αναφερθεί στον βασικό προσανατολισµό του 
προγράµµατος (σελ.1). Αναµένεται οι µαθητές και οι µαθήτριες να 
µπορούν να ερµηνεύουν και να κατανοούν πλήρως τη σχέση της 
στοµατικής υγιεινής µε την υγιεινή και ισορροπηµένη διατροφή µέσα 
από ποικίλες διαθεµατικές δραστηριότητες των εργαστηρίων. 
Το πρόγραµµα προβλέπει περιγραφική αξιολόγηση, η οποία και 
αποτελεί µία συστηµατική και καλά οργανωµένη διαδικασία 
συλλογής και ανάλυσης δεδοµένων. Αποσκοπεί στη συνεχή 
παρακολούθηση και ανίχνευση εµποδίων στη µάθηση, στη διάγνωση 
δυνατών σηµείων και αδυναµιών στις διδακτικές επιλογές, στην 
ενεργό εµπλοκή των µαθητών στην αξιολόγησή τους. Είναι για τους 
παραπάνω λόγους αναπόσπαστο στοιχείο της διδακτικής και 
µαθησιακής διαδικασίας.  
Κατά την αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης, ο µαθητής θα αξιοποιήσει 
µε την καθοδήγηση και υποστήριξη του/της νηπιαγωγού α. ένα 
φύλλο αυτοαξιολόγησης µε σκοπό να προβληµατιστεί σχετικά µε την 
ποιότητα της εργασίας του/της, να κρίνει τον βαθµό στον οποίο 
πέτυχε συγκεκριµένους και σαφείς στόχους και βεβαίως να 
αναθεωρήσει αναλόγως , αν χρειαστε ί , β . ένα φύλλο 
ετεροαξιολόγησης, µε σκοπό να αναλάβει την αξιολόγηση των 
συµµαθητών/τριών του µε τους/τις οποίους/ες ήταν µαζί στην ίδια 
οµάδα καθώς και την οµάδα τους ως σύνολο.  

Ο εκπαιδευτικός µέσα από την παρατήρηση, την καταγραφή και τη 
συζήτηση [ερωτήσεις αναστοχασµού] µε τους µαθητές θα έχει τη 
δυνατότητα να περιγράψει τη διαδικασία µάθησης του Σχεδίου 
Δράσης και γενικότερα να αξιολογήσει τη συνολική του πορεία. 
Το portfolio του µαθητή [ατοµικός φάκελος] είναι ένα ουσιαστικό 
µέσο της αξιολόγησής του. Είναι ένας φάκελος σε έντυπη µορφή, 
στον οποίο συγκεντρώνονται όλα τα τεκµήρια υλοποίησης των 7 
εργαστηρίων του θεµατικού κύκλου. Τέλος, θα συνταχθεί από τον 
εκπαιδευτικό Έκθεση Προόδου Μαθητή/Μαθήτριας αναφορικά µε τις 
δεξιότητες του 21ου αιώνα και τις δεξιότητες του νου σχετικά µε τη 
συνολική εφαρµογή του προγράµµατος. 



Εκδηλώσεις 
διάχυσης και 
Συνολική αποτίµηση 
της 
υλοποίησης της 
υποδράσης

Το παρόν πρόγραµµα καλλιέργειας δεξιοτήτων ενδέχεται να 
παρουσιαστεί µέσω ενός θεατρικού έργου στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς στους γονείς των µαθητών ή και σε ανοικτή εκδήλωση του 
σχολείου, επιλέγοντας συγκεκριµένες δράσεις των εργαστηρίων του 
προγράµµατος.


