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 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

της Σχολικής Μονάδας 
 

 

 

  

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+:   

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

ΟΠΣ Επιμόρφωσης - Ι.Ε.Π.: Όλες οι δράσεις (iep.edu.gr): 
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62  

 

  
 

 

  
  

 
 

 

  

http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62


                                                            

 

3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-  
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟΝ 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

Σχολική μονάδα 
Ολοήμερο  Νηπιαγωγείο  Λεχαίου 

Αριθμός τμημάτων  
2 τμήματα πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος 

1 τμήμα προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος 

Αριθμός 

μαθητών/μαθητριών 

σχολικής μονάδας 

 

41 μαθητές 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

σχολικής μονάδας 

3 νηπιαγωγοί 

1 καθηγήτρια Αγγλικής φιλολογίας 

Αριθμός εκπαιδευτικών 

που συμμετέχουν στα 

Εργαστήρια δεξιοτήτων 

 

3 νηπιαγωγοί 

 

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 την 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 και 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 την μελλοντική εξέλιξή τους σε 
αυτόνομα, ενεργά και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας. 
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 πρότερη εμπειρία της προϊσταμένης από την συμμετοχή 
της στη πιλοτική εφαρμογή της Αγγλικής Γλώσσας στο νηπιαγωγείο το 
σχολ. έτος 2020-2021 δ. Η διδακτική και διοικητική εμπειρία της 
προϊσταμένης επί 20 συναπτά έτη στο νηπιαγωγείο Λεχαίου, ε. η 
ανάπτυξη δημιουργικού κλίματος συνεργασίας με τους γονείς και τους 
τοπικούς αρμόδιους φορείς, στ. η ημιαστική περιοχή που βρίσκεται το 
νηπιαγωγείο με μεγάλη αίθουσα και άνετο αύλειο χώρο και ζ) Η καλή 
συνεργασία και η άμεση επικοινωνία με την Συντονίστρια 
εκπαιδευτικού έργου, με τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου 
Λεχαίου και με την προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Α΄/θμιας 
Εκπ/σης Ν. Κορινθίας. 
Αναφορικά με τα μειονεκτήματα, α. η ιδιαίτερη συνθήκη της 
πανδημίας, που τα τελευταία χρόνια διερχόμαστε, πιστεύουμε ότι 
ενδέχεται να δημιουργήσει εμπόδια τόσο στην εφαρμογή 
συγκεκριμένων διδακτικών τεχνικών και στην υλοποίηση δράσεων που 
είναι συνυφασμένες με τη δια ζώσης διδασκαλία, όσο και στη 
συνεργασία με φορείς για τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, β. Η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού και γ. η πιθανή 
μη συγκρότηση συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ο οποίος σύλλογος 
θεωρείται εκ των προτέρων αρωγός στην υλοποίηση των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων. 
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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 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. 

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων 

ως προς τη  Θεματική 
Ενότητα 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

1η Υποθεματική Ενότητα: ΥΓΕΙΑ: Διατροφή-Αυτομέριμνα- Οδική Ασφάλεια 
Τίτλος ΙΕΠ « Ο Ρούλης ο Τροφούλης και η περιπέτεια στον κόσμο της 
υγιεινής διατροφής» 
Τίτλος: « Με υγιεινή διατροφή …έχω δύναμη πολύ!» 
Στόχος: Να αναδυθεί και να προαχθεί η διατροφική αξία των προϊόντων 
που καταναλώνουμε ( εποχιακά φρούτα και λαχανικά, τυποποιημένα 
προϊόντα κλπ) καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την υιοθέτηση ενός 
διατροφικού προφίλ. 
Δεξιότητες που επιδιώκεται να καλλιεργηθούν: Το πρόγραμμα υπάγεται 
στη θεματική ενότητα ΥΓΕΙΑ και χαρακτηρίζεται από την καθοδηγούμενη- 
συνεργατική μάθηση, μέσω της οποίας προωθούνται κυρίως οι 
ψηφιακές δεξιότητες αλλά και οι δεξιότητες μάθησης, δεξιότητες του 
21ου  αιώνα (4cs)-  η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η συνεργασία, η 
δημιουργικότητα. Επίσης δεξιότητες ζωής όπως αυτομέριμνα, 
ενσυναίσθηση, ευαισθησία καθώς και δεξιότητες του νου, όπως η πλάγια 
σκέψη, οι ρουτίνες σκέψεις, τα παιγνίδια και ο αναστοχασμός. 
Διάρκεια: Οκτώβρης –Νοέμβρης ( 2 διδακτικές ώρες σε κάθε τμήμα 
εβδομαδιαίως). 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Φροντίζω το Περιβάλλον 

1η Υποθεματική Ενότητα: Οικολογία-Παγκόσμια και Τοπική κληρονομιά. 
Τίτλος ΙΕΠ: « Φύλαξέ το μην το πετάς , ανακύκλωσε με εμάς » 
Τίτλος: « Ανακύκλωση θα πει…ζωή από την αρχή». 
Στόχος: Να κατανοήσουν την έννοια ¨περιβάλλον¨ ( φυσικό και τεχνητό) 
και τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με αυτό και 
μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του. Να αναγνωρίσουν τη σημασία 
της ανακύκλωσης και να κατανοήσουν ότι τα απορρίμματα είναι 
αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και η διαχείρισή τους 
αποτελεί σημαντικότατη ευθύνη όλων, μικρών και μεγάλων. Να 
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διαμορφώσουν κατάλληλες στάσεις και δεξιότητες σχετικά με σημαντικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν: Δεξιότητες του 21ου αι.: 
κριτική σκέψη, επικοινωνία, δημιουργικότητα, συνεργασία. 
Δεξιότητες ζωής: κοινωνική ενσυναίσθηση-ευαισθησία- υπευθυνότητα-
πολιτειότητα. Δεξιότητες του νου: ρουτίνα σκέψης-δημιουργικές 
συγκρίσεις, μελέτη προβλήματος και επίλυση προβλήματος. Δεξιότητες 
τεχνολογίας: γραμματισμός στα μέσα, δεξιότητες ανάλυσης 
περιεχομένου σε ηλεκτρονικά μέσα. 
Διάρκεια: Δεκέμβριος –Ιανουάριος ( 2 διδακτικές ώρες σε κάθε τμήμα 
εβδομαδιαίως). 
 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα 

  
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και Ευθύνη 

1η Υποθεματική Ενότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα 
Τίτλος ΙΕΠ « Κι αν ήμουν εγώ;» 
Τίτλος: «Είμαι παιδί μικρό…έχω δικαίωμα και εγώ». 
Στόχος: Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 
μάθησης 21ου αι., δεξιότητες ζωήςκαι δεξιότητες του Νου για παιδιά, 
μελλοντικούς ενεργούς πολίτες σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς 
ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό, οι οποίοι θα είναι κριτικά και 
δημιουργικά σκεπτόμενοι, υπεύθυνοι και ψηφιακά εγγράμματοι. Επίσης 
το πρόγραμμα εμπλουτίζεται επιπλέον από δραστηριότητες δημιουργίας 
ψηφιακού υλικού καθώς η ανάγκη για μελλοντικούς πολίτεςψηφιακά 
εγγράμματους είναι καθοριστική. 
Δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν: Δεξιότητες 21ου αι. 
Δεξιότητες ακρόασης και παρατήρησης, συνεργασίας, κριτικής σκέψης, 
δημιουργικότητας, ψηφιακές δεξιότητες. Δεξιότητες του Νου: ρουτίνες 
σκέψεις, αναστοχασμός, υπολογιστική σκέψη. 
Δεξιότητες Ζωής: Απόκτηση της ικανότητας να κατανοήσει, τα όσα 
συμβαίνουν στους άλλους προσεγγίζοντας από τη δική του σκοπιά και να 
μπορεί ν’ αναγνωρίζει πότε χρειάζεται βοήθεια. 
Δεξιότητες ψηφιακής Ιθαγένειας και ψηφιακές δεξιότητες. 
Διάρκεια: Φεβρουάριος-Μάρτιος. ( 2 διδακτικές ώρες σε κάθε τμήμα 
εβδομαδιαίως). 
 

ως προς τη Θεματική 
Ενότητα  

 
Δημιουργώ και 

Καινοτομώ- Δημιουργική 
Σκέψη και Πρωτοβουλία 

1η Υποθεματική Ενότητα: STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική. 
Τίτλος ΙΕΠ « Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης» 
Τίτλος: « Τα ρομποτάκια της ανακύκλωσης » 
Στόχος: Πρόκειται για μια διδακτική πρόταση, μέσα από τα στάδια της 
οποίας οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 
διερευνητικές και ανακαλυπτικές, ομαδικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος. Ολοκληρώνοντας το σενάριο οι 
μαθητές/τριες θα είναι σε θέση: α) να χαράσσουν διαδρομές, να 
εμπεδώσουν τις χωρικές σχέσεις, να κάνουν ομαδοποιήσεις και 
ταξινομήσεις. β) να χρησιμοποιούν υλικά, να προγραμματίζουν το Bee-
Bot. γ) Να εργάζονται σε ομάδες και να αιτιολογούν τις παρατηρήσεις 
τους. 
Δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν: Δεξιότητες 21ου αι.-
δεξιότητες μάθησης του 21ου αι. (4Cs) ( Κρτική σκέψη –επικοινωνία-
συνεργασία-δημιουργικότητα.) 
Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης.-Ρομποτική 
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Δεξιότητες του Νου: Στρατηγική σκέψη, πλάγια σκέψη, ρουτίνες σκέψης 
και αναστοχασμός, κατασκευές, παιγνίδια, εφαρμογές. 
Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης. 
Διάρκεια: Απρίλιος –Μάιος ( 2 διδακτικές ώρες σε κάθε τμήμα 
εβδομαδιαίως). 
 

Αναμενόμενο όφελος ως 
προς το σχολικό κλίμα 

Ενδυνάμωση του αλληλοσεβασμού και της αλληλοβοήθειας μέσα από τις 
βιωματικές δράσεις των εργαστηρίων 

Ειδικότερα οφέλη 

Η συνεργασία , η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η επικοινωνία, 
που αποτελούν σημαντικούς άξονες αναφοράς μεταξύ των μελών της 
σχολικής κοινότητας, οδηγώντας σε ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα-προϊόντα συλλογικής προσπάθειας. 

Αναμενόμενο αντίκτυπο 
για την ανάπτυξη της 
σχολικής κοινότητας 

Δημιουργία ενός κλίματος αλληλοσεβασμού και δημιουργικότητας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών , το οποίο θα έχει αντίκτυπο στους μαθητές 
και στους γονείς , τους οποίους προσδοκούμε ότι θα τους έχουμε 
αρωγούς στο έργο μας. 

Αντίκτυπο στην τοπική 
κοινότητα 

Από την 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 

 Ενημέρωση από παιδίατρο 
 Ενημέρωση από διατροφολόγο 
 Ενημέρωση από ψυχολόγο. 
 Συναντήσεις γονέων 
 Σύλλογοι του τόπου και άλλοι φορείς και ιδιώτες εθελοντές που θα 

προκύψουν. 

Τελικά προϊόντα 
(ενδεικτικά) των 
εργαστηρίων που 
υλοποιήθηκαν 
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Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
χρησιμοποιήθηκαν εκτός 
της Πλατφόρμας των 
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
του ΙΕΠ. 
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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 

 
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 

 

    

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) 
● ……………… 
● ……………… 
● ……………… 
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