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Με την εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων  στοχεύουμε στην  ενίσχυση της
καλλιέργειας δεξιοτήτων και ικανοτήτων των παιδιών ,του 21ου αιώνα δηλαδή της
τεχνολογίας και  της επιστήμης  και κατ’ επέκταση της ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής των
παιδιών προκειμένου να ενταχθούν στο κοινωνικό περιβάλλον και να πάρουν τα
απαραίτητα εφόδια που θα τους προετοιμάσουν ώστε να γίνουν υπεύθυνοι κι ενεργοί
πολίτες της κοινωνίας του αύριο.

Δείτε όλο το σχέδιο δράσης στον παρακάτω σύνδεμο:

https://docs.google.com/document/d/1PaAHE8pXMGPBvs-P-
yjfSPohjwizZhgT/edit?usp=sharing&ouid=102814123182258073255&rtpof=true&sd=true

Για το  σχολικό έτος 2021-2022 θα εξεταστούν οι παρακάτω ενότητες  

1η θεματική ενότητα :  ZΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ -ΕΥ ΖΗΝ

Σχέδιο Δράσης  με τίτλο:  «Στο ΔΡΟΜΟ με ασφάλεια»

2η θεματική ενότητα : Φροντίζω το περιβάλλον 

Σχέδιο Δράσης  με τίτλο:  «Ανακύκλωση στο Νηπιαγωγείο»

3η θεματική ενότητα : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΙ ΕΝΕΡΓΩ 

Σχέδιο Δράσης  με τίτλο:  «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

4η θεματική ενότητα : ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

Σχέδιο Δράσης  με τίτλο:  «STEM και Ηλιακό σύστημα»

Ο σχεδιασμός των εργαστηρίων έγινε κατόπιν συνεργασίας μεταξύ όλων των
εκπαιδευτικών του σχολείου.

Καλλιέργεια
δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του
21ου αιώνα

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών



Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Ενίσχυση και βελτίωση του επαγγελματικού προφίλ των
εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή τους σε διάφορα επιμορφωτικά
σεμινάρια ,εκδηλώσεις και δράσεις

1. Συμμετοχή στην εβδομάδα κώδικα και διοργάνωση  e Twinning 
live events πρός επιμόρφωση εκπαιδευτικών της ευρύτερης e
Twinning κοινότητας

2. Συμμετοχή σε διαδυκτυακά e Twinning σεμινάρια 
επαγγελματικής ανάπτυξης που διοργανώνονται κατα καιρούς
από την κεντρική υπηρεσία.

3.Συμμετοχή  σε σεμινάρια αυτομελέτης  κι επαγγελματικής
κατάρτισης της European Schoolnet Acedemy. 

4. Συμμετοχή σε σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνονται από
ΠΕΚΕΣ ,Πανεπιστήμια ή άλλους αρμόδιους φορείς.

"Επαγγελματική ανάπτυξη
εκπαιδευτικών"

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά σχέδια  Erasmus και e Twinning 
έργα

Με τη συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά σχέδια προσφέρουμε τη 
δυνατότητα στους  εκπαιδευτικούς του σχολείου μας  μέσω των
επιμορφωτικών διακρατικών κινητικοτήτων  να βελτιώσουν τις
γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητές τους, τις γλωσσικές
δεξιότητες, και να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και
πολιτισμό ,αναπτύσσοντας  το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

 Στόχος του συγκεκριμένου  Erasmus σχεδίου που υλοποιείται από
το σχολείο μας έχοντας τον  συντονιστικό ρόλο,  είναι η
βελτίωση ψηφιακών  και τεχνολογικών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών
και  παιδιών με τη χρήση εκπαιδευτικών ρομπότ και εξοπλισμού
ΤΠΕ και η ενσωμάτωση των ΤΠΕ  στη διαδικασία μάθησης και
διδασκαλίας της προσχολικής εκπαίδευσης μέσα από ένα πιο
ελκυστικό περιβάλλον μάθησης , που συμβάλλουν στην
προετοιμασία του Ευρωπαίου πολίτη του αύριο, που έχει τις
απαραίτητες δεξιότητες, σέβεται τις αξίες της ζωής και
προετοιμάζεται να είναι σε θέση για δράσει και να πάρει σωστές 
αποφάσεις  για ένα καλύτερο αύριο.

 

 

 

"ICT and robotics in preschool
education : A more attractive way for
learning!" Erasmus project KA2
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Συμμετοχή σε e Twinning έργα με σκοπό την καλλιέργεια των
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των παιδιών του 21ου
αιώνα.Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στα παιδιά
της προσχολικής εκπαίδευσης όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες και
ικανότητες και να τα προετοιμάσουμε να γίνουν οι ευρωπαίοι
πολίτες της αυριανής κοινωνίας.

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του eTwinning είναι η
συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολείων, γονέων και
κοινωνίας.ΟΙ μαθητές αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο, αλληλεπιδρούν,
ερευνούν, λαμβάνουν αποφάσεις, σέβονται ο ένας τον άλλον και
αποκτούν δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Στο σχολείο μας θα υλοποιηθούν πέντε (5) e Twinning έργα για το
τρέχον σχολικό έτος . 

" ICT ,SΤΕΑΜ and robotics in
preschool education" e Twinning
project 2020-2022
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To συγκεκριμένο e Twinning  έργο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας
νηπιαγωγείου και πρόκειται να αναπτυχθεί μέσα από τις θεματικές
των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Χρησιμοποιώντας κατάλληλες δραστηριότητες και πολύ παιχνίδι θα
προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά δεξιότητες
απαραίτητες στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.

Τα παιδιά θα μάθουν τη σημασία της συνεργασίας, τηςεπικοινωνίας,
της δημοκρατικής συνύπαρξης, της αποδοχής, τηςσυμμετοχής, της
προστασίας του περιβάλλοντος. Θα μάθουν ότισημασία στη ζωή
έχουν τα μικρά πράγματα που κρύβουν μεγάλανοήματα.

Micro cosmos #SkillsLabs
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Συμμετοχή σε e Twinning έργο με θέμα την προστασία του
περιβάλλοντος και σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών για το
περιβάλλον και την ανάπτυξη θετικής συμπεριφοράς  σε ότι αφορά
την κινητοποίηση για την προστασία του .

Προτεραιότητα της ενήλικης ζωής μας είναι η προστασία του
περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, η
βιώσιμη ανάπτυξη και η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
ευαισθησίας είναι σύστημα αξιών της κοινωνίας και της οικονομίας.
Κατά τη διάρκεια του έργου τα παιδιά χρησιμοποιώντας πέντε
αισθήσεις, θα πειραματιστούν και θα μάθουν τα στοιχεία της φύσης,
θα προτείνουν τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος, θα βρουν
την καλύτερη ποιότητα ζωής, θα μοιραστούν τις ιδέες και τη
δουλειά τους με παιδιά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Με αυτό το έργο θέλουμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των
μαθητών, της οικογένειας και ορισμένων φορέων της τοπικής
κοινότητας.

My Earth: I care, you care, we care!
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To e Twinning  αυτό έργο εστιάζει  στην ανταλλαγή παραδόσεων κι
εθίμων  σχετικά με τον εορτασμό των Χριστουγέννων σε διάφορες
χώρες, με σκοπό την αποδοχή της διαφορετικότητας και της
ποικιλομορφίας  και τον σεβασμό προς άλλους πολιτισμούς .

Συγκεκριμένα τα παιδιά θα γνωρίσουν και θα ανταλλάξουν
 παραδοσιακά φαγητά, παραδοσιακά τραγούδια κι έθιμα άλλων
χωρών και θα ετοιμάσουν  χριστουγεννιάτικα καρτ ποστάλ.
Θα γνωρίσουν τις αξίες και τους κανόνες της συνύπαρξης,
μαθαίνοντας να ενεργούν σεβόμενα τους κανόνες μιαςδημοκρατικής
κοινωνίας.
Θα αναπτύξουν μια υπεύθυνη και με σεβασμό στάση για τους
άλλους, η οποία ευνοεί την προσωπική ελευθερία, τη μάθηση και τη
συνύπαρξη.
Θα αναπτύξουν την ατομική πρωτοβουλία και τη συνήθεια της
ομαδικής εργασίας.
Θα εκπαιδεύσουμε  τα παιδιά σε μια υπεύθυνη κατανάλωση πόρων,
αναπτύσσοντας  ταυτόχρονα την ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση
του φυσικού περιβάλλοντος.

Θα αποκτήσουν ενσυναίσθηση προς τη διαφορετικότητα των
ανθρώπων με τους οποίους συνυπάρχουν και θα αποδεχτουν την
ποικιλομορφία.

Christmas is fun


