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Τι πρέπει να κάνουμε;

Πρέπει να συνδυάσουμε 
επιθυμητές δεξιότητες που 

προάγονται από προγράμματα
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και να 

τα υλοποιήσουμε.



Κύκλοι δεξιοτήτων

Α) Κύκλος δεξιοτήτων μάθησης
Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα Επικοινωνία, Συνεργασία

Β) Κύκλος δεξιοτήτων ζωής
Αυτομέριμνα, Κοινωνικές Δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και Ευαισθη-
σία, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα Υπευθυνότητα κ.ά.

Γ) Κύκλος δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της επιστήμης
Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης, Πληροφορικός, 
Ψηφιακός, Τεχνολογικός γραμματισμός, Ασφαλής πλοήγηση στο 
διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτησιακές συμπεριφορές στις 
τεχνολογίες, Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού 
ψηφιακών δημιουργημάτων κ.ά.

Δ) Κύκλος δεξιοτήτων του νου
Στρατηγική σκέψη, Επίλυση προβλημάτων, Μελέτη περιπτώσεων, 
Κατασκευές, Πλάγια σκέψη.



ΦΕΚ 3567/4-8-2021https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002




Οι θεματικοί κύκλοι προκύπτουν από τους 17  
Στόχους της Αειφόρου-Βιώσιμης ανάπτυξης 



Ενέργειες πριν την 
ειδική συνεδρίαση του 

Σ.Δ



Μελέτη των 
ΦΕΚ και 

εγκυκλίων 
για τα 

Εργαστ. 
Δεξιοτ.

Α. ΦΕΚ 2539/24-6-2020

Β. ΦΕΚ 3567/4-8-2021

Γ. ΦΕΞ 3791/13-8-2021

Δ. Οδηγός Σχεδίου Δράσης ΙΕΠ

https://elearning.iep.edu.gr/study/c

ourse/view.php?id=2002

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002


Πλοήγηση
στην

ιστοσελίδα 
του ΙΕΠ.

Α. 
http://iep.edu.gr/el/psifiako-

apothetirio/skill-labs

Β. 
http://iep.edu.gr/el/ekpaideu

tiko-yliko

Γ. 
https://elearning.iep.edu.gr/study/cours

e/index.php?categoryid=62

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


http://iep.edu.gr/el/ekpaideutiko-yliko/1431-
sxedia-drasis

http://iep.edu.gr/el/ekpaideutiko-yliko/1431-sxedia-drasis


https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id
=2002





https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62


Αναστοχα-
σμός

σχετικά με 
το προφίλ 

των παιδιών 
του 

τμήματος

1. Ποιες από τις 4 κατηγορίες 

δεξιοτήτων διαθέτουν;

2. Σε ποιο βαθμό είναι 

ανεπτυγμένες αυτές;

3. Ποιες λείπουν ή είναι 

ελάχιστα ανεπτυγμένες;

4. Ποιες, κατά τη γνώμη μου, 

είναι απολύτως απαραίτητες;

5. Ποιες έχουν προτεραιότητα;

6. Με ποια σειρά θα τις 

προσεγγίσουμε;

7. …..





Δεξιότητες                                                Θεματικοί κύκλοι
και προγράμματα



Πρόληψη εξαρτήσεων



Συνεργασία 
των εκπαιδ. 

του 
τμήματος ή 
της τάξης

Πιθανά αποτελέσματα:

1. Ίδια χρονολογική σειρά Θεματικών 

Ενοτήτων/Υποθεματικών

2. Ίδια σειρά εργαστηρίων (ίδιο υλικό)

3. Εμπλουτισμός του μαθήματος

4. Διευκόλυνση μέσω της αλληλοϋποστήριξης

5. Βελτίωση συναδελφικών-φιλικών σχέσεων

6. Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την 

επιτυχία.

7. Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από την 

αλληλεγγύη.

8. Μοίρασμα της δουλειάς-ελάφρυνση

9. Μεγαλύτερη ικανοποίηση παιδιών και 

γονιών

10.Σύγκλιση παιδαγωγικών μεθόδων-

διδακτικών τεχνικών.

11. …………………………………………………………



Επιλογή 
της σειράς 

και του 
προγράμ-

ματος
δεξιοτήτων

1. Οι Θεματικές Ενότητες είναι 

προκαθορισμένες

2. Οι υποθεματικές είναι 

προκαθορισμένες

3. Ορίζουμε τη σειρά 

υλοποίησης των θεματικών

4. Επιλέγουμε ποιο 

εγκεκριμμένο πρόγραμμα 

(από το ΙΕΠ) θα 

χρησιμοποιήσουμε.

5. Αποφασίζουμε την έκταση και 

τη μορφή της συνεργασίας



Διαμόρφωση αρχικού Σχεδίου Δράσης του Σχολείου

1. Διατύπωση του Οράματος/γενικού 
προσανατολισμού του σχολείου.

2. Σύντομη εισήγηση για τη σημασία της 
καλλιέργειας των δεξιοτήτων για το σχολείο.

3. Εκτίμηση δυνατοτήτων των μαθητών καθώς και 
των βασικών αναγκών και προβλημάτων που 
παρουσιάζουν (SWOT ανάλυση;).

4. Σύνδεση του οράματος και των αναγκών των 
μαθητών με τους στόχους των Εργαστηρίων  
Δεξιοτήτων.





Τι είναι «Το Όραμα του Σχολείου»; 
(παράδειγμα)

«Το σχολείο μας έχει όραμα να αναδείξει την 
απόλαυση της μάθησης με την ενεργή συμμετοχή των 
μαθητών, την καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής 
σκέψης, την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και 
την απόκτηση χρήσιμων γνώσεων για τη ζωή. 

Όραμά του είναι επίσης να βοηθήσει τον έφηβο να 
ανακαλύψει τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις 
κλίσεις του, μέσα σε ένα ήρεμο περιβάλλον αποδοχής 
και αγάπης».



S

δυνατά 
σημεία-

strengths        

W

αδυναμίες

weaknesses

O

ευκαιρίες-
opportunities

Τ

απειλές-
threatens

Τι είναι η SWOT ανάλυση

εσωτερικό 
περιβάλλον

εξωτερικό 
περιβάλλον

Σκοπός: Να αναγνωριστούν τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες ενός 
οργανισµού -όπως το σχολείο- που αποτελούν το εσωτερικό του περιβάλλον 
και οι ευκαιρίες και οι απειλές οι οποίες αποτελούν το εξωτερικό  περιβάλλον



Εκτίμηση αναγκών σε δεξιότητες

Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, 
Συνεργασία, Αυτομέριμνα, Κοινωνικές Δεξιότητες, 
Ενσυναίσθηση και Ευαισθησία, 
Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα
Υπευθυνότητα, Δεξιότητες Μοντελισμού και 
προσομοίωσης, Πληροφορικός, Ψηφιακός, 
Τεχνολογικός γραμματισμός, Ασφαλής πλοήγηση 
στο διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτησιακές
συμπεριφορές στις τεχνολογίες, Δεξιότητες 
δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών 
δημιουργημάτων, Στρατηγική σκέψη, Επίλυση 
προβλημάτων, Κατασκευές.



Όραμα και στόχοι δεξιοτήτων

Όραμα

• Δεξιότητες «για να τα 
βγάζουν πέρα», 

• «να έχουν τις 
απαραίτητες γνώσεις»,  

• «να έχουν ήθος», 

• «να απολαμβάνουν το 
διάβασμα», 

• «να είναι οραματιστές», 

• «να αγαπούν το δίκιο», 

• «να αγωνίζονται για το 
δίκιο», ….

Δεξιότητες

• Κριτική σκέψη, 
Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, 
Συνεργασία

• Αυτομέριμνα, Κοινωνικές
Δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και
Ευαισθησία, 
Προσαρμοστικότητα, 
Ανθεκτικότητα Υπευθυνότητα
κ.ά.

• Ψηφιακός γραμματισμός, 
Ασφαλής πλοήγηση στο
διαδίκτυο

• Επίλυση προβλημάτων, 
Κατασκευές



5. Διαμόρφωση αρχικού Σχεδίου Δράσης του Σχολείου που 
αφορά όλη τη σχολική κοινότητα

6. Σε αυτό διατυπώνονται οι στόχοι σε τρία +1  επίπεδα
i. Δεξιότητες μαθητών που πρέπει να αναπτυχθούν
ii. Καταλληλότερη αλληλουχία θεματικών κύκλων
iii. Καταλληλότερες υποθεματικές ανά κύκλο
iv. [Ολιστική Σχολική Προσέγγιση του Σχεδίου Δράση]ς 

(προαιρετικά)
7. Αναφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία υλοποίησης και τα 

προϊόντα.
8. Το σχέδιο δράσης καθορίζει και το χρονοδιάγραμμα
9. Προτείνεται η ανάληψη ευρύτερων δράσεων από ομάδες 

εκπαιδευτικών-μαθητών/μαθητριών (προαιρετικά)

Διαμόρφωση αρχικού Σχεδίου Δράσης του Σχολείου



Ειδική συνεδρίαση Σ.Δ

Α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει τμήμα μπορούν 
κάνουν πολύ σύντομες εισηγήσεις σχετικά με 
1.Τις δυνατότητες του τμήματος και τις ανάγκες του σε 
δεξιότητες 
2. Τις συνεργασίες που ανέπτυξαν για να διαμορφώσουν το 
Σχέδιο Δράσης
3. Την αρχική ή την τελική μορφή του Σχεδίου Δράσης.
4. Τη συμβατότητά του με  Σχέδιο Δράσης του σχολείου και τις 
προτάσεις του Σχολικού Συμβουλίου (εφόσον υπάρχουν)

Β) Έγκριση των προτάσεων, με ή χωρίς τροποποιήσεις, 
από το Σύλλογο Διδασκόντων.

Γ) Ανάθεση του διδακτικού αντικειμένου στους 
εκπαιδευτικούς που θα το υλοποιήσουν. 

Ε) Πρακτικό Σ.Δ. **



Πρακτικό Σ.Δ.
Στο πρακτικό αναφέρονται
α) οι γενικές κατευθύνσεις και προσανατολισμοί 
που επιλέχθηκαν με βάση την ανάλυση αναγκών 
των μαθητών και της σχολικής μονάδας για το 
σύνολο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων των τάξεων 
το συγκεκριμένο
σχολικό έτος (όραμα),
β) ο αριθμός των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 
τμημάτων που θα υλοποιηθούν
γ) βασικά στοιχεία για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
κάθε τμήματος, δηλαδή οι επιμέρους θεματικές 
των τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων και ο/η 
εκπαιδευτικός ή οι εκπαιδευτικοί που θα 
υλοποιήσουν τα αντίστοιχα εργαστήρια



Υποχρεωτικοί Θεματικοί Άξονες κατά τάξη

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Α Β Γ
1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή- Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια Χ Χ Χ Χ
2. Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη Χ Χ Χ-ΣΕΠ
3. Γνωρίζω το σώμα μου- Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Χ Χ Χ
2. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά Χ Χ Χ Χ
2. Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία Χ Χ Χ
3. Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά Χ Χ Χ-ΣΕΠ
3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ -
Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

1. Ανθρώπινα δικαιώματα
Χ Χ Χ Χ

2. Εθελοντισμός διαμεσολάβηση Χ Χ Χ
3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα Χ Χ Χ-ΣΕΠ

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ -
Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

1 STEM - Εκπαιδευτική Ρομποτική X X Χ Χ Χ Χ
2. Επιχειρηματικότητα - Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία
με επαγγέλματα Χ X Χ Χ-ΣΕΠ





Τμήμα Εκπαιδευτικοί 1η Θεματικ

/Υποθεματι

κή

Οκτώβριος

Νοέμβριος

2η

Δεκέμβριος 

Ιανουάριος

3η

Φεβρουάρι

ος

Μάρτιος

4η

Απρίλιος-

Μάιος

Α1-

Α2

Δ. Καλαϊτζίδης-Ν. 

Καμήλος

Ζω 

Καλύτερα/

Διατροφή

11/10 ως 

26/11/21

Ενδιαφέρομ

αι και 

ενεργώ/

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα

Δημιουργώ 

Καινοτομώ/

Ρομποτική

Φροντίζω το 

περιβάλλον/

Οικολογία

Α3 Κ. Δ…… Ζω 

Καλύτερα/ 

Οδική 

Ασφάλεια

Ενδιαφέρο

μαι και 

ενεργώ/Τα 

δικαιώματα 

των παιδιών

Φροντίζω 

το 

περιβάλλον/

Λειτουργίες 

του δάσους

Δημιουργώ 

Καινοτομώ/

3D Printing

Βι
Γ1
…. ……………………. ………………..



Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα θεματικών κύκλων

1ος θεματικός κύκλος:  11 Οκτωβρίου –26 Νοεμβρίου

Προτείνεται  το Ζω καλύτερα.

2ος θεματικός κύκλος (Ενδιαφέρομαι και ενεργώ):  

30 Νοεμβρίου - 5 Φεβρουαρίου.

3ος θεματικός κύκλος (Φροντίζω το περιβάλλον):  

8 Φεβρουαρίου – 26 Μαρτίου. 

4ος θεματικός κύκλος (Δημιουργώ-Καινοτομώ):

29 Μαρτίου – Λήξη μαθημάτων.





Η ανάθεση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
κατά κλάδο έχει ως εξής:

Α’ Ανάθεση:
• ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ)
• ΠΕ 11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
• ΠΕ78 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)
• ΠΕ79 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
• ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
• ΠΕ81 (ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ), ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ83 

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ), ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), 
ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

• ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
• ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
• ΠΕ91 (ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Β’ Ανάθεση:
• Όλες οι άλλες ειδικότητες
ΦΕΚ 2539/206-20

1 ώρα την εβδομάδα 
ανά τάξη σύμφωνα με 
το ΕΩΠ για τα πιλοτικά 

γυμνάσια 
(2020-2021)

Υποστήρξη



Σχέδιο Δράσης του Σχολείου
Η φόρμα:

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002

Το ΣΔ συμπληρώνεται υποχρεωτικά στην αρχή στης σχολικής 
χρονιάς. Συμπληρώνεται αρχικά ό,τι αφορά τον 1ο Θεματικό 
Άξονα και στη συνέχεια οι επόμενοι, όταν ξεκινά ο καθένας. 

Μπορεί να αναπροσαρμοστεί στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002


Σημαντικά

• Πρέπει να γίνουν και οι 4 Θεματικοί Άξονες.

• Σε κάθε Τμήμα ή Τάξη οι διδάσκοντες πρέπει να προσδιορί-
σουν ποια είναι η καταλληλότερη σειρά υλοποίησης των 
θεματικών αξόνων.

• Σε κάθε Τμήμα ή Τάξη οι διδάσκοντες πρέπει να προσδιορίσουν
με βάση την προβλεπόμενη υποθεματική, ποιο πρόγραμμα 
είναι καταλληλότερο για να καλλιεργήσει τις δεξιότητες που 
καλύπτουν τις  αντίστοιχες ανάγκες των μαθητών.

• Κάθε υποθεματική (Θεματική) πρέπει να έχει διάρκεια 5-7 διδ. 
Εβδομάδες (διευκρίνιση)

• Η διαμόρφωση των παραπάνω πρέπει να γίνει σε συνεργασία 
με άλλους εκπαιδευτικούς του τμήματος ή/και της τάξης.

• Οι διδάσκοντες μπορούν να τροποποιήσουν τα εργαστήρια των 
υποθεματικών, εφόσον το κρίνουν χρήσιμο. 



Ο σχεδιασμός των Σχεδίων Δράσης 
μπορεί να ξεκινήσει με την 1η 
Θεματική Ενότητα, ενώ ο 
σχεδιασμός των άλλων 3 αξόνων 
μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της 1ης Θ.Ε.
Προτείνεται η «Δημιουργώ-Καινοτομώ» να 
μείνει τελευταία



Υλοποίηση 1ου Θεματικού κύκλου

• Ο εκπαιδευτικός υλοποιεί τα εργαστήρια της 
υποθεματικής, όπως προτείνονται ή 
τροποποιημένα, με ομαδοσυνεργατικές
μεθόδους διδασκαλίας και αξιοποιώντας 
γνώσεις και εμπειρίες που ήδη διαθέτουν οι 
μαθητές.

• Εξασκεί την ομάδα του μετά από κάθε  
εργαστήριο στον αναστοχασμό.

• Ανατροφοδοτεί την διδασκαλία του από τις 
παρατηρήσεις στη διάρκεια των εργαστηρίων

• Τροφοδοτεί την Πλατφόρμα 21+ σχετικά με 
την πορεία της υποθεματικής.



Ολοκλήρωση 1ου κύκλου, 
αναστοχασμός, αλληλοενημέρωση

• Πιθανή παρουσίαση στην τάξη των βασικών 
σημείων της δουλειάς που έγινε. 

• Αναστοχασμός των μαθητών, θετικά, αρνητικά, 
τι πρόοδο κάναμε, τι θα αλλάζαμε.

• Πιθανή ενημέρωση του Συλλόγου διδασκόντων 
- Αναστοχασμός των διδασκόντων.

• Συζήτηση, τροποποιήσεις του σχεδίου δράσης, 
αν κριθεί χρήσιμο. 

• Αξιολόγηση της ενότητας εργαστηρίων και των 
επιτευγμάτων των μαθητών.



Ολοκλήρωση όλων των κύκλων -
Τελικές Ενέργειες 

• Παρουσίαση σε κάθε Τμήμα ή Τάξη των βασικών 
σημείων της συνολικής δουλειάς που έγινε. 

• Αναστοχασμός των μαθητών, θετικά, αρνητικά, τι 
πρόοδο κάναμε, τι θα αλλάζαμε.

• Ενημέρωση του Συλλόγου διδασκόντων -
Αναστοχασμός των διδασκόντων.

• Προσδιορισμός δυνατών και αδύνατων σημείων του 
Σχεδίου Δράσης του Σχολείου - Προτάσεις βελτίωσης 

• Παρουσίαση των υλοποιηθέντων εργαστηρίων  των 
4 κύκλων στη σχολική και τοπική κοινότητα. 



Τι είναι τα «Προϊόντα»;

• Εκθέσεις μαθητών/μαθητριών

• Αναφορές

• Έργα-τεχνήματα

• Πεζά κείμενα ή ποιήματα

• Βίντεο

• Παρουσιάσεις 

• Έρευνες

• Μικρά θεατρικά έργα ή σκετς, κ.α.



Ειδικός Φάκελος Επιτευγμάτων 
Τμήματος (portfolio)

Περιεχόμενο
Α. Τα 4 προγράμματα καλλιέργειας 
δεξιοτήτων
Β. Συλλογικές δράσεις, ομαδικές δημιουργίες-
προϊόντα
Γ. Υλικό που παράχθηκε από τα παιδιά του 
τμήματος για την διάχυση-παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α1. Ενίσχυση εμπειριών σε θέματα αξιολόγησης 

δεξιοτήτων

Α2. Ενίσχυση διαδικασιών αναστοχασμού και 

επανασχεδιασμου

Α3. Δημοσιοποίηση επιτευγμάτων 

Α4. Ενίσχυση των δεσμών με την  τοπική 

κοινότητα



Περιγραφική αξιολόγηση

-Λεκτική αποτύπωση της επίδοσης 
του μαθητή
-Συμπληρώνει ή αντικαθιστά τη 
βαθμολόγηση

Περιγραφική 
Αξιολόγηση

Συλλογή ενδείξεων 
μάθησης και 
ανάπτυξης

Εξέλιξη της μάθησης 
και της προόδου

Σύνθεση του 
μαθησιακού 

προφίλ



Μέθοδοι και στάδια της αξιολόγησης

α) η αυτοαξιολόγηση,

β) η ετεροαξιολόγηση,

γ) ο ατομικός φάκελος

☛ κυρίαρχο ρόλο έχει ο μαθητής

δ) η παρατήρηση

ε) οι συζητήσεις και

στ) οι εργασίες/γραπτές δοκιμασίες

☛ κυρίαρχο ρόλο έχει ο εκπαιδευτικός



Φάκελος μαθητή (portfolio)



Τηρείται μέχρι το τέλος του γυμνασίου







Παιδαγωγικά Θέματα και Επαγγελματική Ανάπτυξη

1.   Εφαρμόζονται εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές ή μέθοδοι 

για να γίνει  το μάθημα πιο ελκυστικό και πιο αποδοτικό-

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ανακαλυπτική μάθηση, 

αυθεντικές μαθησιακές εμπειρίες.

2. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών σε 

θέματα διδακτικών και αξιολογικών πρακτικών.

3. Ανάπτυξη της κριτικής, συστημικής  και δημιουργικής σκέψης 

των μαθητών. 

4. Σύγκλιση και εμπλουτισμός παιδαγωγικών μεθόδων και 

τεχνικών διδασκαλίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου

5. Ενδοσχολική επιμόρφωση και επιμόρφωση σε συνεργασία με 

όμορα σχολεία-ομάδες σχολείων (για τα ΕΔ και άλλα θέματα)



Ολιστική Σχολική Προσέγγιση

Η προστιθέμενη αξία των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων



Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Ολιστική και διαθεματική 
προσέγγιση της κλιματικής αλλαγής στο Δημοτικό Σχολείο

Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων 
(π.χ. κλιματική 

αλλαγή)

Ελληνική 
Γλώσσα 

Φυσικά

Γεωγραφία
Κοινωνική και 

Πολιτική 
Αγωγή

Μαθηματικά 

Ξένες 
γλώσσες



Ολιστική και διαθεματική προσέγγιση της κλιματικής 
αλλαγής στο Δημοτικό Σχολείο 

Κλιματική 
Αλλαγή 

Γλώσσες 

Φυσικά

Γεωγραφία
Κοινωνική και 

Πολιτική 
Αγωγή

Μαθηματικά 

Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων 



Ολιστική-Διαθεματική προσέγγιση στο γυμνάσιο



Διευρυμένο Σχολικό Σχέδιο Δράσης 
(προαιρετικό)

<Μάθημα 
1

3

Εργ. Δεξ. 1

5

2

Σχολικό Σχέδιο Δράσης (Σ.Σ.Δ.)

Εργ. Δεξ. 2 Εργ. Δεξ. 3 Εργ. Δεξ. 4

4

2
<Μάθημα 

1

54
3

<Μάθημα 
1

2

5
4 3

<Μάθημα 
1 5

2 3 4



Τι μπορεί να είναι οι ευρύτερες δράσεις;

• Τάξη Α΄
– Θεματικός άξονας: Ζω καλύτερα
– Υποθεματική Εργ. Δεξιοτήτων. Ψυχική Υγεία: Εφηβεία και σχολική ζωή

• Ενδεικτική αξιοποίηση εργαστηρίων από την ίδια ή άλλες υποθεματικές του 
θεματικού άξονα σε άλλα διδακτικά αντικείμενα
– Γλώσσα: Ενσωμάτωση στο μάθημα 2 ή 3 εργαστηρίων από την υποθεματική

«Ψυχική Υγεία: Μετάβαση στο Γυμνάσιο»

– Βιολογία: Ενσωμάτωση στο μάθημα 2 ή 3 εργαστηρίων από την υποθεματική
«Πρόληψη από εξαρτήσεις: Διδάσκοντας τα Παιδιά να Βλέπουν Πίσω από τις 
Διαφημίσεις - Η Περίπτωση του Καπνίσματος»

– Γεωλογία – Γεωγραφία: Ενσωμάτωση στο μάθημα 2 ή 3 εργαστηρίων από την 
υποθεματική «Αυτομέριμνα – Ασφάλεια και Πρόληψη – Οδική Ασφάλεια: Οδική 
ασφάλεια».

– Φυσική Αγωγή: Ενσωμάτωση στο μάθημα 2 ή 3 εργαστηρίων από την υποθεματική
«Αυτομέριμνα – Ασφάλεια και Πρόληψη – Οδική Ασφάλεια: Σχολική ασφάλεια 
και Υγιεινή».

– Οικιακή Οικονομία: Ενσωμάτωση στο μάθημα 2 ή 3 εργαστηρίων από την 
υποθεματική «Διατροφή: Ελληνικό γάλα, από τη φάρμα στο ποτήρι»

– …(από: Κ. Αποστολόπουλος)



Ενδεικτικό παράδειγμα



















Ευχαριστώ 
για την 

προσοχή 
σας

Δημήτρης Καλαϊτζίδης 
ΣΕΕ Εκπαίδευσης για 

την Αειφορία
4ο ΠΕΚΕΣ


