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Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου Δράσης (Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα)

Το  1ο  Νηπιαγωγείο  Ανδραβίδας  είναι  δημόσιο  νηπιαγωγείο  που  προσφέρει
στους μαθητές ανεξαρτήτως φυλής ή εθνικότητας ίσες ευκαιρίες για ποιοτική
εκπαίδευση με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη και την ομαλή κοινωνικοποίηση
τους,  ώστε  να είναι  προετοιμασμένοι  να  αντιμετωπίσουν  τις  προκλήσεις  της
κοινωνίας  του  αύριο,  όπου  πρόκειται  να  ζήσουν. H  συμμετοχή  μας  σε
εκπαιδευτικά  προγράμματα  και  οι  καινοτόμες  δράσεις  που  αναλαμβάνει  το
σχολείο  συμβάλλουν  στην  ενίσχυση  της  επιστημονικής,  κοινωνικής  και
πολιτισμικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου, στη βελτίωση του κλίματος
και  των  σχέσεων  στο  σχολείο,  καθώς  και  στο  άνοιγμα  του  σχολείου  στην
κοινωνία.
Κεντρικό άξονα στη διεκπεραίωση των σχολικών  δράσεων  αποτελεί η μέχρι τώρα

φιλοσοφία του σχολείου για τη συνεχή ενεργή παρουσία των εμπλεκόμενων της

σχολικής μονάδας στην κοινωνική ζωή της περιοχής με πρόσημο τον άνθρωπο και

την  ανάπτυξη  σχέσεων  ισοτιμίας. Το  σχολείο  αποτελεί  ζωντανό  κύτταρο  στο

τοπικό  γίγνεσθαι  και  στην  πολιτιστική   ανάταση  της  περιοχής  μας  μέσα από



θεατρικές παραστάσεις και συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις συνυφασμένες με

την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας. 

Χαρακτηρίζεται   για  την  πρωτοπόρο  συμμετοχή  του  σε   καινοτόμα

προγράμματα  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης,  Αγωγής  Υγείας,  Πολιτιστικών

Θεμάτων,  Ευ  Zειν  Κοινωνικό  Σχολείο,  Eκπαιδευτικό  Πρόγραμμα  Action  Aid,

συμμετοχή  σε   δράση  για  «το  Χαμόγελο  του  Παιδιού».   Δημιουργία

Λαχανόκηπου  .  Πρωτοβουλία   για  δεντοφύτευση  με  στόχο  τη  μείωση  της

κλιματικής αλλαγής και την παροχή δροσιάς στο σχολικό περιβάλλον. Βιωματική

προσέγγιση της φύσης μέσα από τη συμμετοχή του σχολείου σε  Πρόγραμμα του

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων:  «Θροΐσματα του Δάσους» στο

δάσος  Στροφιλιάς  στον  Καϊάφα.  Ουσιαστική  συνεργασία  με  άλλα  σχολεία  της

όμορης  περιοχής.  Αναφέρουμε  την  ιδιαίτερη  ενίσχυση  των   σχέσεων

εκπαιδευτικών  και  μαθητών  και  του  Προγράμματος  Ομαλής  Μετάβασης  στο

Δημοτικό,   κατά  τη  φιλοξενία  της  Α1  τάξης  του   11/Θ  Δημοτικού  σχολείου

Ανδραβίδας   στο  κτίριο  του  νηπιαγωγείου  λόγω  των  προβλημάτων  που

προέκυψαν από μεγάλο σεισμικό φαινόμενο. 

Υλοποίηση   Προγράμματος, εκτός  διδακτικού  ωραρίου, «Εκπαίδευση   Διά  Βίου

Μάθηση –Σχολές Γονέων» με σκοπό την εκπαίδευση και τη στήριξη κάθε μητέρας
και  πατέρα,  στον  σύνθετο  ρόλο  του  γονιού,  όπως  διαμορφώνεται  από  τις
σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες  με Συμβουλευτική σε εξειδικευμένο
θέμα:
« Ασφαλές Διαδίκτυο».
Ο άρτιος και  σύγχρονος εξοπλισμός της σχολικής μονάδας που σχετίζεται με την
Τεχνολογία,  το  επαρκές  παιδαγωγικό  υλικό,   και  η   άρτια  κτιριακή  υποδομή
συνεχίζουν  να  αποτελούν  χρήσιμα  εργαλεία  στη  διαδικασία  μάθησης  και
εξωστρέφειας.  Είναι  ένα  σχολείο  ανοικτό  για  τους  γονείς  και  η  ενεργός
συμμετοχή των γονέων είναι ορατή σε κάθε έκφραση της.
 Χαρακτηρίζουμε  αρνητικό  σημείο  την  έλλειψη  ιστοσελίδας  που  στερεί  τη
διάχυση  των  παραγώγων  του  σχολείου με  σύγχρονα  εργαλεία  και  μέσα
επικοινωνίας.
Η  προτεραιότητά  μας  είναι  να  βελτιώσουμε  το  έργο  μας,  με  την  υιοθέτηση

νέων μεθόδων διδασκαλίας προς όφελος των μαθητών μας. Στόχος μας είναι η

δημιουργία  ενός  σχολείου  το  οποίο  θα  είναι  καινοτόμο  και  θα  παρέχει

πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους και θα   βασίζεται στις

αρχές  της  ομαδοσυνεργατικής  διδασκαλίας  και  μαθητοκεντρικής  μάθησης.   Το

όραμα του σχολείου  αποσκοπεί στην ολιστική εκπαίδευση των μαθητών μας με

το  να συνδέει τη μαθησιακή διαδικασία με τη δράση σε κοινωνικά πλαίσια με

γενικό στόχο κτίζοντας ένα σχολείο ανοιχτό στη γνώση και την κοινωνία μέσα από

τη βιωματική εμπειρία. Ο τίτλος του Σχεδίου Δράσης της Σχολικής μας μονάδας:

«Ένα μικρό σχολείο με Όνειρα και Δράσεις» βασίζεται στην υπόθεση ότι κάθε

άτομο βρίσκει την ταυτότητά του, το νόημα και το σκοπό στη ζωή μέσα από τη

https://www.kpekrestenon.gr/el/throismata-toy-dasoys


σύνδεση με την κοινότητα, το φυσικό κόσμο και τις πνευματικές αξίες. Το σχέδιο

Δράσης την τρέχουσα σχολική περίοδο, η μεθοδολογία και τα προγράμματα που

θα  υλοποιηθούν  στο  1ο  Νηπιαγωγείο  Ανδραβίδας  προσανατολίζονται  στο  να

στηρίζουν   την  κατάλληλη  προετοιμασία  των  παιδιών  για  την  εκπλήρωση  των

προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουν αργότερα στη ζωή, έχοντας   προτεραιότητα

στην  αλληλεπίδραση  και  τη  διαμόρφωση  υγιών  σχέσεων  με   τους  άλλους,  τη

βίωση της ομορφιάς της ζωής, την ανάδειξη καλών πρακτικών και το άνοιγμα του

σχολείου στην κοινωνία με σύγχρονα εργαλεία και μέσα επικοινωνίας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Στοχευόμενες δεξιότητες
Δεξιότητες Μάθησης
Δημιουργικότητα (Creativity)
Επικοινωνία (Communication)
Κριτική σκέψη (Critical thinking)
Συνεργασία (Collaboration)
Δεξιότητες Ζωής
Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
Κοινωνικές Δεξιότητες
Πολιτειότητα
ΜΙΤ: Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης
Γραμματισμός στα μέσα (media literacy)
Τεχνολογικός γραμματισμός  (technology literacy)
Ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy)
Δεξιότητες του νου
Επίλυση προβλημάτων
Κατασκευές
Πλάγια σκέψη
Στρατηγική σκέψη

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ

ως προς τον 1ο θεματικό κύκλο Περιγράφουμε αδρά τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων

1ος Θεματικός Κύκλος Ζω καλύτερα- Ευ ζην (Μαθήματα

ζωής και αγωγής της υγείας) ( 12 Οκτώβρη 2020- 30 Νοέμβρη



Ζω καλύτερα- Ευζην 2020) ΑΥΤΟΜΕΡΙΜΝΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΟΔΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ Κοινωνικές  Επιστήμες  του   Π.Σ.  των

Νηπιαγωγείων : Άνθρωποι-Χώρος και Περιβάλλον

ΤΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ  ΤΟ  ΑΣΦΑΛΕΣ   Δρ.  Κατερίνα  Δ.
Θεοδοσέλη/ επτά  (7)  Εργαστήρια  με  στόχο  να
βοηθήσουν  τα  παιδιά  να  γνωρίσουν  τους  φωτεινούς
σηματοδότες,  να κατανοήσουν το ρόλο αυτών,  να τους
αναγνωρίζουν  ως  επιβάτες  οχήματος  και  να
προσπαθήσουν να κινούνται  ως πεζοί  χρησιμοποιώντας
τους   σωστά  στη  χρήστη   του  δρόμου,  με  τη  βοήθεια
πάντα  κάποιου  ενήλικα  (γονέα,  εκπαιδευτικού).  Να
γνωρίσουν  τις  διαβάσεις  πεζών  και  να  μάθουν  τους
ασφαλείς τρόπους διέλευσης του δρόμου με τη συνοδεία
κάποιου  ενήλικα  (γονέα,  συγγενικού  προσώπου).  Να
αναγνωρίσουν οι μαθητές το ποδήλατο ως έννοια και ως
όχημα κατά την κίνησή του στο δρόμο, να μάθουν για τα
οφέλη του στην υγεία μας, να έρθουν σε επαφή με τις
βασικές  αρχές  ασφαλούς  οδήγησης  ποδήλατου  και  τα
βασικά σήματα, να μάθουν για τον βασικό εξοπλισμό του
ποδηλάτη.  Να  μάθουν  τη  σπουδαιότητα   της  ζώνης
ασφαλείας   στο  αυτοκίνητο.  να  κατανοήσουν  τη
σημαντικότητα  της  φωτεινότητας  του  ρούχων  κατά  την
πεζή  μετακίνηση  στο  σκοτάδι,  και  να  εκτιμήσουν  το
επάγγελμα του τροχονόμου. Να  ευαισθητοποιήσει τους
γονείς  στην  εκπαίδευση  οδικής  ασφάλειας,  στην  ορθή
χρήση του δρόμου και στην υιοθέτηση σωστών οδικών
συμπεριφορών.

ως προς τον 2ο θεματικό κύκλο

ΦροντίζωτοΠεριβάλλον

2ος Θεματικός κύκλος Φροντίζω το Περιβάλλον (Άναψε
πράσινο για τον πλανήτη) () ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ  ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ( 10  Φλεβάρη –  τέλη
Μάρτη) Ξέρεις για τα Ηφαίστεια, τους Σεισμούς και τα
Τσουνάμι;  Μάθε  Τώρα  πώς  να
Προστατευτείς/Οργανισμός  Αντισεισμικού  Σχεδιασμού
και Προστασίας (ΟΑΣΠ). Το εν λόγω πρόγραμμα επτά (7)
Εργαστήρια στόχο  έχει  την  έγκυρη  και  πολύπλευρη
ενημέρωση  και  εκπαίδευση  των  μαθητών/τριών  σε
θέματα φυσικών κινδύνων και καταστροφών, μέσω μιας
δυναμικής  διαδικασίας  σε  πρακτικό  και  θεωρητικό
επίπεδο που έχει ως επίκεντρο τη βιωματική και πρακτική
εξάσκησή τους, ώστε να γνωρίζουν τα φυσικά φαινόμενα
και να είναι προετοιμασμένοι για να τα διαχειριστούν. Οι
μαθητές προσεγγίζουν θέματα που σχετίζονται με τη Γη
και  τους  φυσικούς  κινδύνους (σεισμοί,  ηφαίστεια,



τσουνάμι,  ανεμοστρόβιλοι  κλπ),  μέσα  από  την
παρατήρηση και άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες

ως προς τον 3ο θεματικό κύκλο

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση
και Ευθύνη

3ος  Θεματικός  κύκλος  () Ενδιαφέρομαι  και  Ενεργώ  -
Κοινωνική  Συναίσθηση  και  Ευθύνη(Απρίλης  –Μάης)
(Κάνε  πράξη  τη  συνεργασία  και  την  προσφορά).
Νοιάζομαι  και  Δρω  (ΙΔΡΥΜΑ  ΛΑΜΠΡΑΚΗ  &  ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΔΕΣΜΟΣ). ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ/ επτά (7) Εργαστήρια.
«Νοιάζομαι  και  Δρω»  (Ν&Δ)   εκπαιδευτικό  πρόγραμμα

που  καλλιεργεί  τον  εθελοντισμό  και  την  αλληλεγγύη

στους  μαθητές.  Προσφέρει  ένα  παιδαγωγικό  και

οργανωτικό πλαίσιο δράσης και εκπαιδευτικό υλικό για

την  καλλιέργεια  του  εθελοντισμού. Μέσω  της

συνεισφοράς και της  τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν,

να νοιάζονται για τον άλλο άνθρωπο να γίνονται ενεργοί

πολίτες και με τη συνεισφορά   τους να δείξουν πως θα

έπρεπε να λειτουργεί η κοινωνία.

ως προς τον 4ο θεματικό κύκλο

Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και
Πρωτοβουλία

4ος  Θεματικός  κύκλος Δημιουργώ  και  Καινοτομώ  –
Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία  (Χτίσε νέες ιδέες,
δώσε  νέες  λύσεις).Νέες  Τεχνολογίες-ΤΙΤΛΟΣ:«
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ» επτά  (7)  Εργαστήρια.
(  Δεκέμβρης  -7  Φλεβάρη )  Κρίνεται  αναγκαία  η
δημιουργία  και  λειτουργία  μιας  σύγχρονης  ιστοσελίδας
με  την  εμπλοκή  των  μαθητών  και  ενίσχυση  του
προγράμματος με Πληροφορικό  για το τεχνικό πλαίσιο
και  τις  δυνατότητες  της  ιστοσελίδας.  Η  υλοποίηση  του
σχεδίου  δράσης  αναμένεται  να  αναδείξει  τις  καλές
πρακτικές του σχολείου, μεταξύ σχολείου-γονέων, καθώς
και  να  συμβάλλει  θετικά  στην  οργάνωση  και  τον
συντονισμό της  σχολικής  ζωής.  Ένας  από  τους  στόχους
είναι  η  προβολή  της  επιστημονικής,  κοινωνικής  και
πολιτισμικής  διάστασης  του  εκπαιδευτικού  έργου  του
σχολείου. Το Πρόγραμμα στοχεύει:
στην   Ανάπτυξη Δεξιοτήτων  του 21ου αιώνα:  δεξιότητες
κριτικής σκέψης συνυφασμένες με τη λειτουργία του νου:
κατανόηση προτεραιοτήτων, συγκέντρωση πληροφοριών,
επίλυση  προβλημάτων,  Πλάγια  σκέψη,  Στρατηγική
σκέψη,   Δεξιότητες  Επικοινωνίας
(Communication),Κριτικής  σκέψης  (Critical  thinking),
Συνεργασίας  (Collaboration),  Δημιουργικότητας
(Creativity),  Κοινωνικές  Δεξιότητες,  Πολιτειότητα,



Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης. 
οι μαθητές να εξοικειωθούν με:

 την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (Responsible
Research and Innovation_RRI), 

 τη σύνδεση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων
 ( STEAM ) και

  την  ικανότητα  να  συνδυάζουν  διαφορετικές
προτάσεις  ώστε  να   φτάσουν  στη  σωστή
διευθέτηση  του  προβλήματος  (Αναλογικός
Συγκερασμός: Analogical Reasoning).

Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα παιδαγωγικό πλαίσιο
για την αξιοποίηση μαθημάτων του ΑΠΣ, συνεργασία  με
τον  εκπαιδευτικό  Πληροφορικής,  Μαθηματικά,  Τέχνες,
εξοικείωση  των  εκπαιδευτικών  και  μαθητών  με  τη
γλώσσα της τεχνολογία   όπως με τα μέσα αποθήκευσης
(memory sticks, cd, dvd, ) για μεταφορά αρχείων, να μάθουν
βασικούς κανόνες ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

Προσαρμογές για τη
συμμετοχή και την ένταξη όλων των μαθητών

(Αναφέρονται οι πιο ενδεικτικές, αν δεν έχουν περιγραφεί νωρίτερα

 Δεν χρειάζονται  κατάλληλες προσαρμογές . Το δυναμικό
του σχολείου δεν χρήζει ιδιαίτερων θεμάτων.

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αποτίμηση 
1ουκύκλουεφα
ρμογής

Με αναφορά σε θετικά, δυσκολίες, εμπόδια και πώς πιθανόν 
ξεπεράστηκαν, προσαρμογές (200 λέξεις)

Μέσα  από  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα,  τα  παιδιά
ευαισθητοποιήθηκαν  γύρω  από  θέματα  οδικής
ασφάλειας  και  υιοθέτησαν  σωστές  συμπεριφορές
προκειμένου  να  μάθουν  να  κυκλοφορούν  σωστά  ως
πεζοί,  επιβάτες,  ποδηλάτες  και  πάνω  από  όλα  ως
μελλοντικοί  οδηγοί  μέσα  από  τις  δραστηριότητες  που
έχουν αποτυπωθεί στα επτά εργαστήρια που υλοποίησαν
τα  παιδιά  και  επεκτάθηκαν  μέσα  από   αναδυόμενες
δραστηριότητες .
To πρόγραμμα συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε στη
διάρκεια  της   σύγχρονης  εξ  αποστάσεως



εκπαίδευσης λόγω της αναστολής λειτουργίας  των
σχολείων εξ αιτίας των μέτρων πρόληψης COVID 19.
Ήταν ιδιαίτερη η ικανοποίηση μας για την ένθερμη
ενεργή  συμμετοχή  των  γονέων  σε  δραστηριότητες
που  απαιτούσαν  συνεργασία,  κέφι  και
δημιουργικότητα  μέσω  τηλεκπαίδευσης.
Κατασκευές  όπως  «Η  πόλη  μας  και  τα  Σήματα
Κυκλοφορίας» με άχρηστα και ανακυκλώσιμα υλικά
χάρισαν  ποιοτικό  χρόνο  στα  μέλη  της  οικογένειας
και  ενεργοποίησαν  τη  φαντασία  και  την  έκφραση
του ταλέντου τους.

Αποτίμηση 
2ουκύκλουεφα
ρμογής

Με αναφορά σε θετικά, δυσκολίες, εμπόδια και πώς πιθανόν ξεπεράστηκαν, 
προσαρμογές (200 λέξεις)

Ενώ στις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των παιδιών για τα
φυσικά  φαινόμενα  δεν  υπήρχε  επιστημονικός  τρόπος
εξήγησής  τους,  οι  γνώσεις  και  οι  απόψεις  τους
διαφοροποιήθηκαν,  αποκτήθηκαν  νέες  γνώσεις  με
επιστημονική τεκμηρίωση. Αρκετά παιδιά κατάφεραν να
εκφράζονται  επιστημονικά  όταν  τους  τίθενται  σχετικά
ερωτήματα. 
Τα νήπια καλλιέργησαν δεξιότητες ανάγνωσης,  γραφής,
μαθηματικών,  δημιουργικής  έκφρασης,  επίλυσης
προβλημάτων  κριτικής  σκέψης.  Εξοικειώθηκαν  με  τη
χρήση των Τ.Π.Ε. Επιτεύχθηκαν οι στόχοι για την εμπλοκή
των  παιδιών  με  τις  Φυσικές  Επιστήμες  μέσω  της
παρατήρησης  και  διατύπωσης  συμπερασμάτων.  Ήταν
αρκετά  ευέλικτα στη συνέντευξη και την έκφραση μέσω
ζωγραφικής,  για  την  ερμηνεία  των  σεισμών  και  των
άλλων φυσικών φαινομένων.  Ανέπτυξαν περιβαλλοντική
συνείδηση συνδέοντας τις γνώσεις τους με τη καθημερινή
ζωή ,  την  αυτοπροστασία  αλλά και  την  προστασία  του
περιβάλλοντος. Γενικότερα επιτεύχθηκαν οι στόχοι αλλά
και  ο αρχικός σκοπός υλοποίησης του περιβαλλοντικού
αυτού προγράμματος.

Αποτίμηση 
3ουκύκλουεφα
ρμογής

Με αναφορά σε θετικά, δυσκολίες, εμπόδια και πώς πιθανόν ξεπεράστηκαν, 
προσαρμογές (200 λέξεις)

Πετύχαμε την κινητοποίηση των μαθητών /τριών μας να
αναπτύξουν  υπεύθυνη  στάση  απέναντι  στο  δημόσιο
χώρο, συμβάλλοντας με τις δράσεις τους στην διατήρηση
και εξωραϊσμό του σχολικού τους κήπου σε μια περίοδο
πανδημίας  που  μας  στέρησε  την  εμπλοκή  σε  δράσεις
εκτός σχολικού χώρου. Συγκεκριμένα, με την αναβάθμιση
και συντήρηση  του σχολικού κήπου, την ανάρτηση  της
δράσης στη σελίδα  του σχολείου τα παιδιά  συνέβαλαν
στην  ανάδειξη  καλών πρακτικών με σημείο αναφοράς



τον  άνθρωπο  και  το  περιβάλλον.  Χάρηκαν  και
μοιράστηκαν  στιγμές   δημιουργίας   και  είχαν  την
ευκαιρία να εφαρμόσουν νέες ιδέες και  λύσεις.

Αποτίμηση 
4ουκύκλουεφα
ρμογής

Με αναφορά σε θετικά, δυσκολίες, εμπόδια και πώς πιθανόν ξεπεράστηκαν, 
προσαρμογές (200 λέξεις)

Οι μαθητές μας ανέπτυξαν δεξιότητες επικοινωνίας και

συνεργασίας και δείχνουν να  έχουν εξοικειωθεί με τις

νέες τεχνολογίες.

Με τη Δημοσίευση της Ιστοσελίδας  ενισχύθηκαν:

 Η Προβολή του έργου του σχολείου στην κοινωνία.

 Η επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που 
εμπλουτίζουν, 
υποστηρίζουν, 
ενδυναμώνουν το Σχέδιο 
Δράσης της σχολικής
Μονάδας

o Διευθυντής Π.Ε  Ν. Ηλείας

o Συντονίστρια  Εκπαιδευτικού  Έργου  ΠΕ  60

(ΠΕΚΕΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)
o Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

o Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων

o Δήμος  Ανδραβίδας Κυλλήνης

o Σχολική  Επιτροπή  Π.Ε  Δήμου  Ανδραβίδας

Κυλλήνης
o Σύλλογος  Γονέων και Κηδεμόνων

Υλοποίηση 
ενδοσχολικών δράσεων,
επιμορφώσεων, κ.λπ.

 Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

 ΤΠΕ

Τελικά προϊόντα 
ενδεικτικά του συνόλου 
των Σχεδίων Δράσης 
τμημάτων που 
υλοποιήθηκαν

Επισυνάπτονται αρχεία

 Άλμπουμ   με  ζωγραφική  των  παιδιών   από  τις

φάσεις των προγραμμάτων.

 Ταμπλό 

 Αφίσα

 Βιβλίο για κάθε μαθητή/τρια με τη συρραφή όλων 

των Φύλλων Εργασίας που δημιουργήθηκαν  από 

τους μαθητές/τριες

 Ατομικός Φάκελος για κάθε μαθητή/τρια με 

προσωπικά δείγματα εργασιών από την υλοποίηση 

των προγραμμάτων. 

 Οργανωμένη Έκθεση Φωτογραφιών

 Ψηφιακός  Φάκελος  Φωτογραφίας 



 Ερωτηματολόγια

Δράσεις ενημέρωσης,

δημοσιοποίησης και 

διάχυσης των 

αποτελεσμάτων και τελική 

παρουσίαση της δράσης των

Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Καταγράφονται στοιχεία & επισυνάπτονται αρχεία

 Σελίδα σχολείου
 Οργανωμένη Έκθεση Φωτογραφίας
 Αφίσα
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