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Σκοπός των εργαστηρίων 
δεξιοτήτων:

Η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων 
ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και 
στους μαθητές. 

Επιμέρους στόχοι των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων :
 η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά 

αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας,
 η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και 

υπευθυνότητας, 
 η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και 

προγραμματιστικής σκέψης
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Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, οι στοχοθετημένες δεξιότητες ομαδοποιούνται 
και καλλιεργούνται σε τέσσερις κύκλους στοχοθεσίας:

•Δεξιότητες 
τεχνολογίας

•Δεξιότητες διαχείρισης 
των μέσων 

•Ρομποτική

•Δεξιότητες της κοινωνικής 
ζωής 

•Δεξιότητες της ψηφιακής 
ιθαγένειας

•Δεξιότητες διαμεσολάβησης 
και κοινωνικής 
ενσυναίσθησης

•Δεξιότητες 
επιχειρηματικότητας

•Στρατηγική σκέψη
•Πλάγια σκέψη
•Ρουτίνες σκέψης και 
αναστοχασμός

•Κατασκευές, παιχνίδια, 
εφαρμογές

•Δεξιότητες υπολογιστικής 
σκέψης

•Δεξιότητες μάθησης 21ου

αιώνα
•Ψηφιακή μάθηση 21ου

αιώνα
•Παραγωγική μάθηση μέσω 
των τεχνών και της 
δημιουργικότητας

Δεξιότητες 
21ου αιώνα 

(4cs)
Δεξιότητες του 

νου

Δεξιότητες της 
τεχνολογίας, 

της μηχανικής 
και της 

επιστήμης

Δεξιότητες 
ζωής
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Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες. 
Οι Θεματικές Ενότητες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, 

κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) 

Ζω καλύτερα-Ευ ζην

•ΥΓΕΙΑ: Διατροφή, 
Αυτομέριμνα, Οδική 
ασφάλεια

•Ψυχική και συναισθηματική 
υγεία-Πρόληψη

•Γνωρίζω το σώμα μου-
Σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση

Φροντίζω το 
περιβάλλον

•Οικολογία-Παγκόσμια και 
Τοπική Φυσική κληρονομιά

•Φυσικές καταστροφές, 
Πολιτική προστασία

•Παγκόσμια και Τοπική 
Πολιτιστική κληρονομιά

Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ-Κοινωνική 
Συναίσθηση και 
Ευθύνη

•Ανθρώπινα Δικαιώματα
•Εθελοντισμός-

Διαμεσολάβηση
•Συμπερίληψη: 

Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα

Δημιουργώ και 
καινοτομώ-

Δημιουργική σκέψη 
και πρωτοβουλία

STEM-Εκπαιδευτική 
Ρομποτική

Επιχειρηματικότητα-Αγωγή 
Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με 

τα επαγγέλματα
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Πρόγραμμα ως προς τις θεματικές που 
αναφέρονται σε κάθε τάξη και βαθμίδα
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Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης και υλοποιούνται κατά την πρωινή 
λειτουργία και στο χρονικό διάστημα (διδακτικές ώρες) που ορίζεται για τις «Οργανωμένες Δραστηριότητες και 

διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ», σε τρεις (3) διδακτικές ώρες, κατανεμημένες δύο (2) με τρεις (3) φορές την 
εβδομάδα.
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Χρονική ανάπτυξη των 4 κύκλων
(κάθε κύκλος έχει 5-7 εργαστήρια)
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Η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής, με το τέλος της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης να έχει διδαχθεί στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων έννοιες & δεξιότητες 

απ΄ όλες τις Θεματικές Ενότητες. Για το λόγο αυτό: 

α) δημιουργείται ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ (PORTFOLIO) ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΤΑΞΗΣ, στον 
οποίο θα υπάρχουν κατ’ ελάχιστο τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων που θα 
εφαρμόζονται στο ίδιο τμήμα ή τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητριών και 
των μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

β) σε κάθε τάξη δημιουργούνται προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων από τις υποενότητες, 
(βλ. παραπάνω πίνακα) με σύνδεση κατά το δυνατό και με τα γνωστικά αντικείμενα των 
Προγραμμάτων Σπουδών (όπου είναι εφικτό).



Πορτοφόλιο (ατομικό)

Παραδίδεται στη μαθήτρια/μαθητή ως 
προσωπικό τους αρχείο

Αποτελεί υλικό ενημέρωσης και 
συμβουλευτικής προς τους 
γονείς/κηδεμόνες σε κάθε 

προγραμματισμένη συνάντηση προς 
ενημέρωσή τους

Είναι διαγνωστικό μέσο ως συμπεριληπτικό 
εργαλείο αποτύπωσης των επιτεύξεων και 

των εμποδίων επίτευξης καθώς και του 
μαθησιακού προφίλ του κάθε 

μαθητή/μαθήτριας
Μπορεί να περιλαμβάνει νέες προσεγγίσεις 

αξιολόγησης (αυτοαξιολόγηση, 
ετεροαξιολόγηση στην ομάδα) και πεδία 
συγκρότησης του σχολικού βιογραφικού 

του μαθητή/μαθήτριας



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση και τη σύνταξη 
φακέλου επιτευγμάτων (portfolio) από την μαθήτρια και τον μαθητή. 
Η διαδικασία αξιολόγησης των δεξιοτήτων λειτουργεί διαμορφωτικά…

Αξιολόγηση της 
εφαρμογής του 
Προγράμματος 

Καλλιέργειας 
Δεξιοτήτων

Αξιολόγηση της 
ανάπτυξης 

δεξιοτήτων των 
μαθητών/μαθητριών

Ανά τρίμηνο;
Μετά το τέλος 

κάθε 
θεματικής;

Τι ακριβώς αξιολογείται;

Με ποιον τρόπο αξιολογείται;

Πότε αξιολογείται;



Πρόταση: Ορισμός μιας 
Επιτροπής Σχεδίου Δράσης. 
Συμμετέχουν η Προϊσταμένη 
π.χ. με δύο εκπροσώπους. 
Αξιοποιώντας κατάλληλες 
μεθόδους (π.χ. ανάλυση 
SWOT) καταγράφει δυνατά, 
αδύνατα σημεία, ανάγκες, 
εξωτερικές δυσκολίες σε ένα 
συνοπτικό κείμενο το όραμα 
του σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί διερευνούν 
το προφίλ του κάθε 
τμήματος (αναγκών, 
επιθυμιών παιδιών)  και 
διαμορφώνουν μια αρχική 
επιλογή  για τα επμέρους
θέματα για κάθε Θεματική 
ενότητα και με ποια σειρά 
θα μπορούσαν να τα 
δουλέψουν σε κάθε τμήμα.

Συζήτηση στο Σύλλογο 
Διδασκόντων για  την 
προϋπάρχουσα εμπειρία του 
σχολείου πάνω σε σχετική 
θεματολογία και διατύπωση 
προτάσεων.

Οι εκπαιδευτικοί  
αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες , 
συνεργάζονται μεταξύ τους, 
αλλά και αναζητούν 
συνεργασίες με 
εκπροσώπους έγκριτων 
φορέων, με συλλογικότητες 
από την τοπική κοινωνία, το 
Δήμο, δίνοντας έμπρακτα 
την Ολιστική προσέγγιση στο 
Σχέδιο Δράσης του Σχολείου.

Πλοήγηση προετοιμασίας 
των εκπαιδευτικών στην 
ιστοσελίδα  του ΙΕΠ και 
γνωριμία με το 
υποστηρικτικό υλικό.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Το Σχέδιο υλοποίησης των 
Εργαστηρίων κάθε τμήματος, 
αλλά και το Σχέδιο Δράσης 
της σχολικής μονάδας 
συμπληρώνονται με τα 
απαραίτητα στοιχεία κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους.

Ορίζεται 
υπεύθυνος/εκπαιδευτικός  ανά 

τμήμα και ανά Θεματική 
Ενότητα και συμφωνούνται: οι 

στόχοι του Σχολείου, οι 
προτάσεις για το Σχέδιο 

Δράσης, οι συνεργασίες και οι 
τρόποι διάχυσης

Γίνεται ένας αρχικός 
προγραμματισμός των 

δράσεων …
Προτεραιότητα δίνεται στον 
καθορισμό των εργαστηρίων 

της πρώτης  Θεματικής 
Ενότητας που θα επιλεχθεί και 

στις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για να 

υλοποιηθούν αυτά τα 
εργαστήρια με το βέλτιστο 

τρόπο

Ταυτόχρονα προχωρά και ο 
προγραμματισμός και των 
άλλων τριών Θεματικών 

Ενοτήτων
(η επιλογή των εργαστηρίων 

είναι μια δυναμική διαδικασία, 
που μπορεί να 

αναπροσδιορίζεται με βάση τις 
αναδυόμενες ανάγκες των 

μαθητών κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους)

Συντάσσεται το πρακτικό, 
αντίγραφο του οποίου 

κοινοποιείται στην Διεύθυνση

Το Σχέδιο Δράσης της Σχολικής 
Μονάδας αναρτάται  στην 

ιστοσελίδα του σχολείου και 
συμπληρώνεται με τα 

απαραίτητα κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους.



ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Παρουσιάζεται το συνολικό Σχέδιο Δράσης της σχολικής μονάδας με το υλικό 
και τα προϊόντα της εργαστηριακής δουλειάς και αναδεικνύονται οι ικανότητες 
που ενεπλάκησαν τα παιδιά.



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!


	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
	Σκοπός των εργαστηρίων δεξιοτήτων:
	Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, οι στοχοθετημένες δεξιότητες ομαδοποιούνται και καλλιεργούνται σε τέσσερις κύκλους στοχοθεσίας:
	Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες. �Οι Θεματικές Ενότητες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) 
	Slide Number 5
	Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης και υλοποιούνται κατά την πρωινή λειτουργία και στο χρονικό διάστημα (διδακτικές ώρες) που ορίζεται για τις «Οργανωμένες Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ», σε τρεις (3) διδακτικές ώρες, κατανεμημένες δύο (2) με τρεις (3) φορές την εβδομάδα. 
	�Χρονική ανάπτυξη των 4 κύκλων�(κάθε κύκλος έχει 5-7 εργαστήρια)
	Η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής, με το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης να έχει διδαχθεί στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων έννοιες & δεξιότητες απ΄ όλες τις Θεματικές Ενότητες. Για το λόγο αυτό: 
	Slide Number 9
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

