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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   
 

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΖΥΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ  
 

                         ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Σχολική μονάδα 
2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Ν.Ζυγού Δήμου Αβδήρων Ξάνθης 

Αριθμός τμημάτων 
4  (3 υποχρεωτικά πρωινά και 1τμήμα ολοήμερο) 

Αριθμός μαθητών/μαθητριών 

σχολικής μονάδας 

13 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

σχολικής μονάδας 

 

4 

Αριθμός εκπαιδευτικών που 

συμμετέχουν στα Εργαστήρια 

δεξιοτήτων 
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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. 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 

 

---- 
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Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης  

(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) 
 

    Το όραμά μας 

 

Με τη φετινή εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο 

επίκεντρο του οράματός μας βρίσκεται η επιδίωξη επιτυχούς 

καλλιέργειας των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, στις 4 βασικές 

κατηγορίες τους και οι  οποίες διακρίνονται:  

 

1ον)  Σε δεξιότητες μάθησης (κριτική σκέψη, δημιουργικό-

τητα 

συνεργασία και επικοινωνία) καθώς και  στην παραγωγική 

μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας.  

2ον) Σε δεξιότητες ζωής ( ανάπτυξη κοινωνικών και συν-

αισθηματικών δεξιοτήτων) 

3ον)  Σε δεξιότητες του νου ( ρουτίνες - στρατηγική σκέψη - 

κατασκευές-παιχνίδια-εφαρμογές )  

4ον) Σε δεξιότητες της τεχνολογίας (δημιουργία ψηφιακών 

δημιουργημάτων ). 

    Οι επιλεγμένες δράσεις του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης 

αντανακλούν τη φιλοσοφία και το όραμα της σχολικής μας 

μονάδας, που στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των 

παιδιών (όχι μόνο στοιχειώδης γνώσεις γραφής και 

ανάγνωσης, θετικών επιστημών και ξένων γλωσσών) μέσα σε 

κλίμα συνεργασίας, επικοινωνίας αγάπης και ασφάλειας. Τα 

παιδιά που θα ευαισθη-τοποιηθούν σε θέματα κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά, πολιτισμικά κ.α., θα καλλιεργήσουν την 

κριτική τους σκέψη και την ικανότητά τους στην επίλυση 

προβλημάτων, θα αναπτύξουν την φαντασία και την 

δημιουργικότητά τους, ώστε να γίνουν πολίτες κοινωνικοί, 

υπεύθυνοι, ανθεκτικοί και προσαρμοστικοί μελ-λοντικά, σε 

μεταβαλλόμενους χώρους εργασίας και θα μπορούν ν’ 

ανταπεξέλθουν στην πολυπλοκότητα του σύγχρονου κόσμου.  

      Στα σημαντικά πλεονεκτήματα, που πιστεύουμε ότι θα 

συνδράμουν ουσιαστικά στην επιτυχία του προγράμματος, 

συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων : 

 α. η συνολική ακαδημαϊκή και επιστημονική κατάρτιση των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών,  

 β. η διάθεση γόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών για την επίτευξη ενός κοινού οράματος,  

 γ. η επαρκής υλικοτεχνική υποδομή της Σχολικής Μονάδας 

σε συνδυασμό με τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών 

και  
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 δ. η ύπαρξη ενεργούς ιστοσελίδας του σχολείου για την 

ευκολότερη και άμεση διάχυση των αποτελεσμάτων των 

δράσεων.  

     Αναφορικά με τα μειονεκτήματα, η ιδιαίτερη συνθήκη 

της πανδημίας που τα τελευταία χρόνια διερχόμαστε, 

πιστεύουμε ότι ενδέχεται να δημιουργήσει εμπόδια τόσο στην 

εφαρμογή συγκεκριμένων διδακτικών τεχνικών, όσο 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 

 

    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:  

 α. στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και γόνιμης 

συνεργασίας τόσο μεταξύ των νηπίων, όσο και μεταξύ των 

εκπαιδευτικών   

 β. στην καλλιέργεια των βασικών δεξιοτήτων του προ-

γράμματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», όπως αυτές περι-

γράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα, με απώτερο στόχο την 

ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας των νηπίων   

 γ. 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. 

  

 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

  

 
 

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην  

 

 

Θέμα: Διατροφή  

Τίτλος: «Ζω υγιεινά, τρέφομαι σωστά!» 

 

      Στον 1
ο
 θεματικό κύκλο (περίπου 20 ώρες) θα δοθεί 

έμφαση στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που θα 

αναφέρθηκαν διεξοδικά στην πρώτη ενότητα του παρόντος 

Σχεδίου Δράσης.  
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ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

 

     Βασικός σκοπός του θεματικού κύκλου θα είναι αρχικά η 

γνωριμία των πιο σημαντικών ομάδων τροφών της εποχής 

του Φθινοπώρου (φθινοπωρινά φρούτα – λαχανικά), την αξία 

που έχουν για τον οργανισμό μας. Επίσης, θα αναφερθούμε 

στην σημασία του νερού και της σωματικής άσκησης για τη 

ζωή μας.       

     

       Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: 

Οκτώβριος – Νοέμβριος. 
 
 
 
 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

 

Θέμα: Οικολογική Συνείδηση - Τίτλος: 

«Το περιβάλλον αγαπώ, νοιάζομαι και δρω» 

   Στον 2
ο
 θεματικό κύκλο θα δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια 

των δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν διεξοδικά στην πρώτη 

ενότητα του παρόντος Σχεδίου Δράσης.  

     Βασικός σκοπός του θεματικού κύκλου θα είναι αρχικά η 

κατανόηση της έννοιας της ανακύκλωσης και πως αυτή 

συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από 

κατεξοχήν βιωματικές δράσεις, στόχος είναι η απόκτηση 

θετικής στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον, 

η αναγνώριση και η ταξινόμηση των ανακυκλώσιμων 

προϊόντων και η σημασία της επαναχρησιμοποίησης τους στη 

καθημερινότητα μας.  

 

      Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Δεκέμ-

βριος – Ιανουάριος. 

 
 
 
 
 
 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

 

Θέμα: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Συμπερίληψη - Τίτλος: 
«Είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι διαφορετικοί». 

 

          Στον 3
ο
 θεματικό κύκλο θα δοθεί έμφαση στην 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν διεξοδικά 

στην πρώτη ενότητα του παρόντος Σχεδίου Δράσης. Με 

δεδομένο ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δυσκολεύονται 

να χειριστούν και να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες, όπως 

«δικαιώματα», «συμπερίληψη», «ισότητα», βασική μέριμνά 

μας θα είναι η οργάνωση δραστηριοτήτων που θα ενισχύουν 

τη συνεργασία και το κλίμα αλληλοσεβασμού και 

αλληλοκατανόησης μέσα στην τάξη. Εκκινώντας από αυτήν 

την παραδοχή, ο θεματικός κύκλος θα στοχεύσει 

περισσότερο στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων, στην 

υιοθέτηση αξιών και προτύπων σεβασμού και συνεργασίας 
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και λιγότερο σε γνωστικούς στόχους.  

           

       Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: 

Φεβρουάριος – Μάρτιος. 

 
 
 
 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

 

Θέμα: STE(A)M - Τίτλος:  

«Σκέψη και πρωτοβουλία» STEM-Εκπαιδευτική ρομποτική 

“Γνωρίζω τα επαγγέλματα” 

 

      Στον 4
ο
 θεματικό κύκλο θα δοθεί έμφαση στην 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων που αναφέρθηκαν διεξοδικά στη 

πρώτη ενότητα του παρόντος Σχεδίου Δράσης. Μέσα από 

δραστηριότητες θα αναπτυχθεί και ενισχυθεί η βιωματική και 

η ανακαλυπτική μάθηση, με την άμεση και ενεργή συμ-

μετοχή των μαθητών μέσα από διερευνητικές/ομαδο-

συνεργατικές διαδικασίες. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με 

τα επαγγέλματα, θα κατανοήσουν το ρόλο που έχουν στη 

κοινωνία καθώς και τι μας προσφέρουν στη καθημερινότητα 

μας. Εκκινώντας από αυτήν την παραδοχή, θα στοχεύσουμε 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και αξιών που θα μπορούν να 

εφαρμόσουν  στη καθημερινότητα τους-μιμητικό παιχνίδι. 

 

       Διάρκεια: 7 εβδομάδες. Περίοδος υλοποίησης: Απρίλιος 

- Μάιος 

 

Αναμενόμενο όφελος 
ως προς το σχολικό 

κλίμα 

       

       Η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία και η 

κριτική σκέψη, που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του 

προγράμματος, θα αποτελέσουν σημαντικούς άξονες 

αναφοράς μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας 

οδηγώντας σε ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά αποτελέσματα- 

προϊόντα συλλογικής προσπάθειας. 

 

Ειδικότερα οφέλη 

        Στα ειδικότερα οφέλη των εργαστηρίων δεξιοτήτων 

συγκαταλέγονται μεγάλο εύρος  δεξιοτήτων  όπως  του νου, 

της  μάθησης, της ζωής, των κοινωνικών, των συναισθη-

ματικών, της τεχνολογίας, που καλλιεργούνται μέσα από 

όλους τους θεματικούς κύκλους ,με αποτέλεσμα η μάθηση 

να εκπορεύεται αλλά και να βασίζεται αποκλειστικά στα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ίδιων των μαθητών. 
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Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

 

      Η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η 

επικοινωνία, που αποτελούν βασικούς πυλώνες του προγράμ-

ματος, θα αποτελέσουν σημαντικούς άξονες αναφοράς μετα-

ξύ των μελών της σχολικής κοινότητας οδηγώντας σε ενδια-

φέροντα 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 ενη-

μέρωση 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 

 

 Εκπρόσωπο Ιατρικού συλλόγου για ενημέρωση πάνω 

στην αξία της υγιεινής διατροφής 

 Συνεργασία με τον φορέα Κ.Π.Ε. Βιστωνίδας 

 Συνεργασία με την ‘Έκφραση’ (Κέντρο Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας 

Ξάνθης) 
 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 

εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 

 

 το ατομικό Portfolio των μαθητών για τις δεξιότητες 

 ενδεικτικά δείγματα εργασιών στο ιστολόγιο του 

Νηπιαγωγείου 

Εκπαιδευτικό υλικό       
και εργαλεία  που 

χρησιμοποιήθηκαν    
εκτός της Πλατφόρμας 

   
 

---- 
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των Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων του ΙΕΠ. 

 


