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Φιλοςοφία –Σκοπιμότθτα προγράμματοσ 

Το Ρρόγραμμα  Καλλιζργεια Δεξιοτιτων  με τίτλο « Δόντια Γερά, Τρϊγοντασ 

Υγιεινά» εντάςςεται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ  των  «Εργαςτθρίων  Δεξιοτιτων» τα 

οποία αποτελοφν καινοτόμο διδακτικι και εκπαιδευτικι δράςθ με τθν προςκικθ 

νζων κεματικϊν κφκλων ςτο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δθμοτικοφ 

Σχολείου και αξιοποιοφν  μεκόδουσ διερευνθτικισ – ανακαλυπτικισ μάκθςθσ.  Θ 

ςτοχοκεςία του  προγράμματοσ  ζχει προςδιοριςτεί βάςει των λεγόμενων 

δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα και ειδικότερα με τισ Δεξιότθτεσ του 21ου (4C’s)και τισ 

Δεξιότθτεσ του Νου. Οι ςφγχρονεσ αυτζσ δεξιότθτεσ περιλαμβάνουν τθν κριτικι 

ςκζψθ, τθ δθμιουργικότθτα, τθ ςυνεργαςία, τθν επικοινωνία, τθν ευελιξία και τθν 

προςαρμοςτικότθτα, τθν πρωτοβουλία, τθν οργανωτικι ικανότθτα, τθν επίλυςθ 

προβλθμάτων, τθν πρωτοτυπία και τζλοσ τθ μελζτθ περίπτωςθσ. Βαςικόσ ςκοπόσ 

του προγράμματοσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν ςτο κζμα τθσ 

προλθπτικισ ιατρικισ, ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ ςτοματικισ υγιεινισ ο οποίοσ 

ςυνδζεται άμεςα με τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των μακθτϊν/τριϊν και θ 

καλλιζργεια  ςφγχρονων δεξιοτιτων  ςτουσ/ςτισ   μακθτζσ/τριεσ, προκειμζνου να 

ςυνδζςουν αποτελεςματικά τισ ςχολικζσ  τουσ γνϊςεισ   με τισ ικανότθτζσ τουσ ϊςτε 

να ανταποκρίνονται με ευχζρεια ςε ζνα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο κοινωνικό και 

οικονομικό περιβάλλον. 

Οι Διδακτικοί Στόχοι που καλλιεργοφνται  ςτο Ρρόγραμμα  Καλλιζργεια Δεξιοτιτων  

με τίτλο « Δόντια Γερά, Τρϊγοντασ Υγιεινά» είναι οι παρακάτω: 

Ωσ προσ τισ Δεξιότθτεσ του 21ου (4C’s): Οι μακθτζσ/τριεσ  να ερμθνεφςουν και να 

κατανοιςουν πλιρωσ τθ ςχζςθ τθσ ςτοματικισ υγιεινισ  ςε ςυνδυαςμό με  τθν 

υγιεινι διατροφι  μζςα από πολλαπλζσ οπτικζσ και απαλλαγμζνθ από 

προκαταλιψεισ και προςωπικζσ πεποικιςεισ (Κριτικι Σκζψθ), να μεταςχθματίςουν 

τα προςωπικά τουσ βιϊματα με τθν καταςκευι ενόσ παιχνιδιοφ  για τθ ςτοματικι 

κοιλότθτα και τθν υγιεινι διατροφι (Δθμιουργικότθτα), να ςυνεργαςτοφν με τα 

μζλθ τθσ ομάδασ τουσ  κατά τθν από κοινοφ μελζτθ του κζματοσ μζςα από 

δραςτθριότθτεσ που περιζχουν ςυνζργεια, διαπραγμάτευςθ, ςεβαςμό ςτισ απόψεισ 

των άλλων (Συνεργαςία), να αξιοποιιςουν κατάλλθλα μζςα ϊςτε να 

επικοινωνιςουν τθν οπτικι τουσ για τθ ςτοματικι  υγιεινι και τθν  υγιεινι 

διατροφι  με αυκεντικό τρόπο (Επικοινωνία) 

Ωσ προσ τισ Δεξιότθτεσ του Νου : Οι μακθτζσ/τριεσ  να είναι ςε κζςθ να οδθγοφνται 

ςτθν   αναγνϊριςθ και επίλυςθ προβλθμάτων, ςτθν κατανόθςθ προτεραιοτιτων,  

ςτθν ςυγκζντρωςθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν,  ςτθν ερμθνεία δεδομζνων από 

διαφορετικζσ οπτικζσ, ςτθν αναγνϊριςθ λογικϊν ςχζςεων μεταξφ διαφόρων 

προτάςεων, ςτθν εξαγωγι και δοκιμι ςυμπεραςμάτων και γενικεφςεων, ςτθν  

ανακαταςκευι πεποικιςεων με βάςθ τθν ευρφτερθ εμπειρία, ςτθν τάςθ για 

ερευνθτικότθτα και πειραματιςμό, ςτθν πρωτοτυπία-καινοτομία, ςτθ ςφνκεςθ-
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επεξεργαςία-μεταςχθματιςμόσ, ςτθν καταςκευι, ςτθ δθμιουργικι προςαρμογι και 

τζλοσ ςτθν  εναλλακτικι ςκζψθ «ζξω από το ςυμβατικό».   

Ωσ προσ το κζμα: Οι μακθτζσ/τριεσ α)να γνωρίςουν τθ ςτοματικι κοιλότθτα, τα 

όργανα που βρίςκονται  ς’ αυτι και τισ λειτουργίεσ που επιτελοφν β) να γνωρίςουν 

γενικά  τα δόντια, γ)να  αντιλθφκοφν τθ ςπουδαιότθτα τθσ διατροφισ των δοντιϊν, 

δ)να κατανοιςουν τθν αξία τθσ  φροντίδασ των δοντιϊν ε) να ςυνειδθτοποιιςουν τθ 

ςθμαςία τθσ προλθπτικισ ιατρικισ του οδοντιάτρου. 

Ωσ προσ το  Ρρόγραμμα Σπουδϊν: Το πρόγραμμα ςυνδζεται με το Ρρόγραμμα 

Σπουδϊν των γνωςτικϊν αντικειμζνων τθσ τάξθσ ( Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, Γλϊςςα,, 

Αιςκθτικι Αγωγι)  και ζρχεται ςε ςυνδυαςμό με τθ διαμόρφωςθ ενόσ ςφγχρονου 

πλαιςίου προγράμματοσ με δομι Ανοικτϊν, Ηωντανϊν Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και 

Διαδικαςιϊν. 

 

 

 

Ρλθροφορίεσ υλοποίθςθσ:  προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ, προετοιμαςία υλικοφ 

Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα καλλιζργειασ δεξιοτιτων  απευκφνεται ςε 

μακθτζσ/τριεσ  τθσ Β¨τάξθσ του Δθμοτικοφ  Σχολείου. Οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν 

κατακτιςει τον προφορικό και γραπτό λόγο τθσ τάξθσ του ςε επίπεδο τθσ τάξθσ 

τουσ, ϊςτε να μπορζςουν να ανταποκρικοφν ςτο ςχζδιο δράςθσ. Θ επιλογι του 

γίνεται με αφορμι τθν απϊλεια των νεογιλϊν δοντιϊν των παιδιϊν ςε αυτιν τθν 

θλικία. Είναι  λοιπόν ζνα ςυχνό κζμα ςυηιτθςθσ μεταξφ τουσ, κακϊσ πολλά δόντια 

τουσ κουνιοφνται ι και τουσ βγαίνουν ακόμθ και ςτο ςχολείο. Υπάρχει  ςφνδεςθ με 

τα προγράμματα ςπουδϊν τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ, τθσ Γλϊςςασ, των 

Μακθματικϊν, των Εικαςτικϊν και τθσ Μουςικισ. Τα υλικά που κα 

χρθςιμοποιθκοφν είναι χαρτόνια, μαρκαδόροι, ξυλομπογιζσ, τα ςχολικά βιβλία τθσ 

γλϊςςασ , το ανκολόγιο των τάξεων Α-Β &Γ-Δ  παραμφκια και ςενάρια από τθν 

πλατφόρμα ΑΙΣΩΡΟΣ για τα δόντια και τθ διατροφι. Επιπλζον, θ επίςκεψθ του 

οδοντιάτρου ι του οδοντοτεχνίτθ πρζπει να ζχει προγραμματιςτεί από τον /τθν 

εκπαιδευτικό ςε πρότερο χρόνο. 
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Ρεριγραφι επτά Εργαςτθρίων: Στοχοκεςία των εργαςτθρίων, προτεινόμενεσ 
δράςεισ και υλικό αφόρμθςθσ, επζκταςθσ, γενίκευςθσ. Κάκε εργαςτιριο κα 
αναπτφςςεται ςε ζνα φφλλο Α4 με βάςθ τθ ρουμπρίκα του Ραραρτιματοσ (1 

ςελίδα ανά εργαςτιριο = 7 ςελίδεσ) 

 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟ  ΤΜΘΜΑ…………….. ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 

Θεματικι 1. Ηω καλφτερα – Ευ Ηθν Υποκεματικι 

ΥΓΕΙΑ –

ΔΙΑΤΟΦΘ-

ΑΥΤΟΜΕΙΜΝΑ-

ΟΔΙΚΘ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΒΑΘΜΙΔΑ/ΤΑΞΕΙΣ 
(που προτείνονται) 

Β ΤΑΞΘ  

Τίτλοσ «ΔΟΝΤΙΑ ΓΕΑ , ΤΩΓΟΝΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΑ» 

 

Δεξιότθτεσ ςτόχευςθσ του 
εργαςτθρίου 

Δεξιότθτεσ του 21ου (4C’s) 

Δεξιότθτεσ το Νου 

 

Σφνδεςθ με τθ Βαςικι 
Θεματικι 

ΥΓΕΙΑ –ΔΙΑΤΟΦΘ 

Λζξεισ κλειδιά: Στοματικι υγιεινι, Μεςογειακι 

διατροφι, Κριτικι ςκζψθ, Δθμιουργικότθτα, 

Επικοινωνία, Στρατθγικι Σκζψθ, Επίλυςθ 

προβλθμάτων, Μελζτεσ περίπτωςθσ (case studies), 

Ρλάγια Σκζψθ, Καταςκευζσ 
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Ρροςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα Εργαςτιριο/τίτλοσ Δραςτθριότθτεσ – (ενδεικτικζσ) 

Το 1ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων  Υγείασ-

Στοματικι Υγιεινι για τθ Βϋ Δθμοτικοφ 

ζχει τίτλο «Ασ γνωριςτοφμε» και 

αποτελείται από τρεισ δραςτθριότθτεσ  

με ςυνολικι διάρκεια τριϊν διδακτικϊν  

ωρϊν.  

Στόχοσ του Εργαςτθρίου αυτοφ είναι:  

Ωσ προσ τισ Δεξιότθτεσ του 21 (4C’s) 

ςυνυφαςμζνεσ με τθ λειτουργία του Νου:  

Οι μακθτζσ/τριεσ να ερμθνεφςουν και να 

κατανοιςουν τθν αξία των 

ςυμμακθτϊν/τριϊν ωσ ςυνεργατϊν 

(Κριτικι Σκζψθ), να μεταςχθματίςουν τα 

προςωπικά τουσ βιϊματα  μζςα από 

βιωματικζσ αςκιςεισ  (Δθμιουργικότθτα), 

να ςυνεργαςτοφν (Συνεργαςία), να 

αξιοποιιςουν κατάλλθλα μζςα ϊςτε να 

επικοινωνιςουν τθν οπτικι τουσ για τθν 

ομάδα  με ζνα αυκεντικό και 

διαφοροποιθμζνο κοινό (Επικοινωνία). 

 

Ωσ προσ το κζμα  

Οι μακθτζσ/τριεσ είναι να γνωρίςουν ο 

ζνασ τον/τθν άλλο/θ καλφτερα, να 

επιλζξουν  τα κζματα  με τα οποία  κα 

αςχολθκοφν και να ςυντάξουν τουσ 

κανόνεσ τθσ ομάδασ του 

Θ ομάδα κα δουλζψει με παιχνίδια 

ρόλων, ςυηιτθςθ ςτισ υποομάδεσ, 

εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ  και οι 

μακθτζσ /τριεσ κα  ςυντάξουν τουσ 

κανόνεσ τθσ ομάδασ του. 

 

 

 

Ασ γνωριςτοφμε  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ο εργαςτιριο (3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που 

προτείνονται για το 1ο Εργαςτιριο 

Δεξιοτιτων Υγείασ-Στοματικι 

Υγιεινι  για τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει 

τίτλο «Ασ γνωριςτοφμε» και  είναι 

οι εξισ: 

1θ Δραςτθριότθτα: ¨Γνωρίηω τα 

μζλθ τθσ ομάδασ¨ ζχει ωσ ςτόχο τθ 

γνωριμία των μελϊν τθσ ομάδασ. 

2θ Δραςτθριότθτα: ¨Επιλζγω με τι 

κζλω να αςχολθκϊ¨ ζχει ωσ ςτόχο 

τθ επιλογι των υποκεμάτων του 

εργαςτθρίου από τα μζλθ τθσ 

ομάδασ.  

3θ Δραςτθριότθτα: ¨Κανόνεσ τθσ 

ομάδασ¨ ζχει ωσ ςτόχο να 

ςυνάψουν τα μζλθ τθσ ομάδασ τουσ 

κανόνεσ γφρω από το πλαίςιο 

ςυνεργαςίασ μζςα ςτθν τάξθ. 

1 
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Το 2ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων  Υγείασ-

Στοματικι Υγιεινι για τθ Βϋ Δθμοτικοφ 

ζχει τίτλο «Το Σπίτι των Δοντιϊν» και 

αποτελείται από τρεισ δραςτθριότθτεσ  

με ςυνολικι διάρκεια τριϊν διδακτικϊν  

ωρϊν.  

Στόχοσ του Εργαςτθρίου αυτοφ είναι:  

Ωσ προσ τθ Δεξιότθτα του Νου 

να περιγράφουν, να ερμθνεφουν  και  να  

διατυπϊνουν  ερωτιματα ςχετικά με τθν   

ςτοματικι κοιλότθτα-το ςπίτι των 

δοντιϊν  

Στρατθγικι καλλιζργειασ Δεξιότθτασ  του 

Νου:  

Ρουτίνα ςκζψθσ :«Βλζπω-Σκζφτομαι-

Αναρωτιζμαι» 

να παρατθροφν, να ςυγκρίνουν και να 

διαχειρίηονται τθν πλθροφορία  

Στρατθγικι καλλιζργειασ Δεξιότθτασ  του 

Νου:  

Ρουτίνα ςκζψθσ:«Δθμιουργικζσ 

Συγκρίςεισ» 

Μελζτθ Ρερίπτωςθσ (Case study) 

 

Ωσ προσ το κζμα  

να γνωρίςουν τα όργανα από τα  οποία 

αποτελείται θ ςτοματικι κοιλότθτα,   

 και να κατανοιςουν τθ λειτουργία του  

κακενόσ από αυτά  και  τθ ςπουδαιότθτα 

τουσ για τθ διατιρθςθ τθσ καλισ υγείασ 

και τθσ επικοινωνίασ με το περιβάλλον 

 

 

 

 

“Το Σπίτι των 

Δοντιϊν” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ο εργαςτιριο (3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που 

προτείνονται για το 2ο Εργαςτιριο 

Δεξιοτιτων Υγείασ-Στοματικι 

Υγιεινι  για τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει 

τίτλο «Το Σπίτι των Δοντιϊν» και  

είναι οι εξισ: 

1θ Δραςτθριότθτα: ¨Στοματικι 

κοιλότθτα¨ ζχει ωσ ςτόχο τθ 

γνωριμία των μελϊν τθσ ομάδασ με 

τα όργανα τθσ ςτοματικισ 

κοιλότθτασ. 

2θ Δραςτθριότθτα: ¨ Μελζτθ 

Ρερίπτωςθσ-Ρειραματίηομαι με θ 

γλϊςςα-Φ.Ε ΓΛΩΣΣΑ ¨ ζχει ωσ ςτόχο 

τθν κατανόθςθ τθσ ςπουδαιότθτασ 

για τθν καλι υγεία.  

3θ Δραςτθριότθτα: ¨ Τζχνθ  με το 

ςτόμα ¨ ζχει ωσ ςτόχο να βιϊςουν οι 

μακθτζσ/τριεσ τθν αξία τθσ 

ςτοματικισ κοιλότθτασ από 

διαφορετικι οπτικι γωνία.  

2 

���������%20�.�..docx
���������%20�.�..docx
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Το 3ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων Υγείασ-

Στοματικι Υγιεινι για τθ Βϋ Δθμοτικοφ 

ζχει τίτλο «Τα Δόντια » και αποτελείται 

από τρεισ δραςτθριότθτεσ  με ςυνολικι 

διάρκεια τριϊν διδακτικϊν  ωρϊν.  

Στόχοσ του Εργαςτθρίου αυτοφ είναι:  

Ωσ προσ τθ Δεξιότθτα του Νου 

 να παρατθροφν, να ςυγκρίνουν 

και να διαχειρίηονται τθν 

πλθροφορία  

Στρατθγικι καλλιζργειασ Δεξιότθτασ  του 

Νου:  

Ρουτίνα ςκζψθσ: «Δθμιουργικζσ 

Συγκρίςεισ» 

 

 

Ωσ προσ το κζμα  

 να γνωρίςουν τισ ονομαςίεσ των 

δοντιϊν, τα μζρθ των  και τθ 

χρθςιμότθτά τουσ 

 να γνωρίςουν τα νεογιλά δόντια –

τα δόντια ενιλικα  

 

 

«Τα Δόντια» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο εργαςτιριο (3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που 

προτείνονται για το 3ο Εργαςτιριο 

Δεξιοτιτων Υγείασ-Στοματικι 

Υγιεινι  για τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει 

τίτλο «Τα  Δόντια» και  είναι οι εξισ: 

1θ Δραςτθριότθτα: ¨Σοκολάκθσ και 

Ηαχαροφλα Τρυποδόντθ ¨ ζχει ωσ 

ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ των 

μακθτϊν/τριϊν γφρω από το κζμα 

των δοντιϊν.-Φ.Ε. ΝΕΟΓΙΛΑ-ΔΟΝΤΙΑ 

2θ Δραςτθριότθτα: ¨Οι φίλοι μου τα 

δόντια¨ ζχει ωσ ςτόχο τθν 

κατανόθςθ τθσ ςπουδαιότθτασ των 

δοντιϊν  για τθν καλι υγεία. ΓΕΑ 

ΔΟΝΤΙΑ-ΧΑΟΥΜΕΝΑ ΡΑΙΔΙΑ 

3θ Δραςτθριότθτα: ¨ Τζχνθ και 

ςτόμα ¨ ζχει ωσ ςτόχο να βιϊςουν οι 

μακθτζσ/τριεσ τθν αξία τθσ 

ςτοματικισ κοιλότθτασ Φ.Ε. 4 

3 

���������%20�.�.%203%20������.docx
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-7767
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-7767
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-7767
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-7767
���������%20�.�.%204.docx
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Το 4ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων  Υγείασ-

Στοματικι Υγιεινι για τθ Βϋ Δθμοτικοφ 

ζχει τίτλο «Θ Διατροφι των δοντιϊν » 

και αποτελείται από τρεισ 

δραςτθριότθτεσ  με ςυνολικι διάρκεια 

τριϊν διδακτικϊν  ωρϊν.  

Ωσ προσ τθ Δεξιότθτα του Νου 

 να παρατθροφν, να ςυγκρίνουν 

και να διαχειρίηονται τθν 

πλθροφορία  

Στρατθγικι καλλιζργειασ Δεξιότθτασ  του 

Νου:  

Ρουτίνα ςκζψθσ: «Δθμιουργικζσ 

Συγκρίςεισ» 

 

Ωσ προσ το κζμα  

 να κατανοιςουν τθ κρεπτικι αξία 

των τροφϊν 

 να κατανοιςουν  τισ υγιεινζσ και 

μθ υγιεινζσ τροφζσ για τα δόντια 

 να κατανοιςουν τθ μεςογειακι 

διατροφι 

 

 

 

 

“Θ διατροφι των 

δοντιϊν” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ο εργαςτιριο (3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που 

προτείνονται για το 4ο Εργαςτιριο 

Δεξιοτιτων Υγείασ-Στοματικι 

Υγιεινι  για τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει 

τίτλο «Θ διατροφι των Δοντιϊν» 

και  είναι οι εξισ: 

1θ Δραςτθριότθτα: «Θ διατροφικι 

πυραμίδα»  ζχει ωσ ςτόχο  να 

αντιλθφκοφν   οι μακθτζσ/τριεσ τον 

ρόλο που παίηει θ  ςωςτι διατροφι 

ςτθν υγεία των δοντιϊν. 

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΘΜΕΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ 

ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΟΥ! 

 

 

2θ Δραςτθριότθτα: «Βάλε τα φροφτα 

μζςα ςτα ςχιματα» ζχει ωσ ςτόχο 

να ξεχωρίςουν οι μακθτζσ/τριεσ τα 

διάφορα τρόφιμα ανάλογα με το αν 

είναι πολφ καλζσ ι λιγότερο καλζσ 

επιλογζσ.(ΕΡΙΛΥΣΘ ΡΟΒΛΘΜΑΤΟΣ) 

 

3θ Δραςτθριότθτα : «Ραιχνίδι τθσ 

διατροφικισ πυραμίδασ» ζχει ωσ 

ςτόχο μζςω τθσ ςτρατθγικισ ςκζψθσ 

τθ δθμιουργία και διάχυςθ ενόσ 

οράματοσ- Τρζφομαι ςωςτά , δόντια 

γερά.(ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ) 

 

4 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3564
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3564
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Το 5ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων  Ψυχικισ 

Υγείασ-Στοματικι Υγιεινι για τθ Βϋ 

Δθμοτικοφ ζχει τίτλο «Το Φροντίδα των 

Δοντιϊν» και αποτελείται από τρεισ 

δραςτθριότθτεσ  με ςυνολικι διάρκεια 

τριϊν διδακτικϊν  ωρϊν.  

Στόχοσ του Εργαςτθρίου αυτοφ είναι:  

Ωσ προσ τθ Δεξιότθτα του Νου 

 να παρατθροφν, να ςυγκρίνουν 

και να διαχειρίηονται τθν 

πλθροφορία  

Στρατθγικι καλλιζργειασ Δεξιότθτασ  του 

Νου:  

Ρουτίνα ςκζψθσ: «Δθμιουργικζσ 

Συγκρίςεισ» 

 

Ωσ προσ το κζμα  

 να κατανοιςουν τα προϊόντα τθσ 

ςτοματικισ υγιεινισ 

 Να αντιλθφκοφν τθν αξία του 

τρόπου του ςωςτοφ 

βουρτςίςματοσ. 

 

«Θ Φροντίδα των 

Δοντιϊν» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ο εργαςτιριο (3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που 

προτείνονται για το 5ο Εργαςτιριο 

Δεξιοτιτων Υγείασ-Στοματικι 

Υγιεινι  για τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει 

τίτλο «Θ φροντίδα των δοντιϊν» 

και  είναι οι εξισ: 

1θ Δραςτθριότθτα: «Θ 

οδοντόβουρτςα» 

Θ δραςτθριότθτα αυτι εςτιάηει ςτθν  

οδοντόβουρτςα , τθν  οδοντόκρεμα 

και το  οδοντικό νιμα και  ζχει ωσ 

ςτόχο οι μακθτζσ/τριεσ  να 

αντιλθφκοφν τθν αξία  και τθ 

ςυμβολι των ςτθν υγιεινι  των 

δοντιϊν.  

2θ Δραςτθριότθτα: «ΤΟ 

ΒΟΥΤΣΙΣΜΑ» Θ δραςτθριότθτα 

αυτι εςτιάηει ςτον ςωςτό τρόπο 

βουρτςίςματοσ των δοντιϊν από 

τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ.(ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 

ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΒΟΥΤΣΙΣΜΑΤΟΣ) 

 

3θ Δραςτθριότθτα: Διδακτικό 

ςενάριο από τθν Ρλατφόρμα 

ΑΙΣΩΡΟΣ  με τίτλο « ΓΕΑ ΔΟΝΤΙΑ»   

αφορά ςτθ διδαςκαλία του κζματοσ 

τθσ φροντίδασ και ςωςτισ υγιεινισ 

των δοντιϊν  των παιδιϊν και 

απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ  του 

Δθμοτικοφ Σχολείου. 

5 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2160/Anthologio_A-B-Dimotikou_html-empl/index4_1.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2160/Anthologio_A-B-Dimotikou_html-empl/index4_1.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2160/Anthologio_A-B-Dimotikou_html-empl/index4_1.html
http://aesop.iep.edu.gr/node/20223
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Το 6ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων Υγείασ-

Στοματικι Υγιεινι τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει 

τίτλο «Ο γιατρόσ των δοντιϊν» και 

αποτελείται από τρεισ δραςτθριότθτεσ  

με ςυνολικι διάρκεια τριϊν διδακτικϊν  

ωρϊν.  

Στόχοσ του Εργαςτθρίου αυτοφ είναι:  

Ωσ προσ τθ Δεξιότθτα του Νου 

 να παρατθροφν, να ςυγκρίνουν 

και να διαχειρίηονται τθν 

πλθροφορία  

Στρατθγικι καλλιζργειασ Δεξιότθτασ  του 

Νου:  

Ρουτίνα ςκζψθσ: «Δθμιουργικζσ 

Συγκρίςεισ» 

 

Ωσ προσ το κζμα  

 Να κατανοιςουν τον ρόλο του 

οδοντιάτρου 

 Να κατανοιςουν τον ρόλο τθσ 

προλθπτικισ ιατρικισ 

 

 

 

«Ο Γιατρόσ των 

Δοντιϊν» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ο εργαςτιριο (3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που 

προτείνονται για το 5ο Εργαςτιριο 

Δεξιοτιτων Υγείασ-Στοματικι 

Υγιεινι  για τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει 

τίτλο «Ο γιατρόσ  των δοντιϊν» και  

είναι οι εξισ: 

1θ Δραςτθριότθτα: «Ιπποπόταμοσ ο 

Ιππόλυτοσ»  ζχει ωσ ςτόχο  να 

αντιλθφκοφν   οι μακθτζσ/τριεσ τθν 

αξία τθσ προλθπτικισ ιατρικισ που 

παρζχει ο οδοντίατροσ 

 2Θ Δραςτθριότθτα : «Θ Δόνα 

Τερθδόνα»,  από το Ανκολόγιο 

Λογοτεχνικϊν Κειμζνων: «Στο 

ςκολειό του κόςμου» Γϋ- Δϋ, ςτθ 

ςελίδα 122. 

3Θ Δραςτθριότθτα: «Συνζντευξθ με 

ζναν οδοντίατρο» ζχει ωσ ςτόχο οι 

μακθτζσ/τριεσ  να προετοιμάςουν 

τισ ερωτιςεισ για τον οδοντίατρο.  

6 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2256,8500/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2256,8500/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2256,8500/
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Το 7ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων  Ψυχικισ 

Υγείασ για τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει τίτλο 

«Αξιολόγθςθ» και αποτελείται από τρεισ 

δραςτθριότθτεσ  με ςυνολικι διάρκεια 

τριϊν διδακτικϊν  ωρϊν.  

Στόχοσ του Εργαςτθρίου αυτοφ είναι: 

Ωσ προσ τισ Δεξιότθτεσ (4C’s): Οι 

μακθτζσ/τριεσ να ερμθνεφςουν και να 

κατανοιςουν τθν αξία των 

ςυμμακθτϊν/τριϊν ωσ ςυνεργατϊν 

(Κριτική Σκζψη), να μεταςχθματίςουν τα 

προςωπικά τουσ βιϊματα  μζςα από 

βιωματικζσ αςκιςεισ  (Δημιουργικότητα), 

να ςυνεργαςτοφν (Συνεργαςία), να 

αξιοποιιςουν κατάλλθλα μζςα ϊςτε να 

επικοινωνιςουν τθν οπτικι τουσ για τθν 

ομάδα και τθ ςυνεργαςία  (Επικοινωνία). 

 

Ωσ προσ τθ Δεξιότθτα του Νου 

Οι μακθτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ  

 να προβοφν ςε οργανωτικι, 

αναλυτικι         και παραγωγικι 

επεξεργαςία των ςυλλεγμζνων  

δεδομζνων του εργαςτθρίου και  

 να ζχουν επίγνωςθ, 

παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ τθσ 

ςκζψθσ τουσ  

Ωσ προσ το κζμα  

 να κατανοιςουν τον ρόλο τθσ 

ομάδασ  

 να κατανοιςουν τθν αξία τθσ 

ςυνεργαςίασ 

 

 

 

¨Βάηω ςτόχουσ και 

προχωρϊ – 

Αξιολόγθςθ¨ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ο εργαςτιριο (3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που 

προτείνονται για το 7ο Εργαςτιριο 

Δεξιοτιτων Υγείασ-Στοματικι 

Υγιεινι  για τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει 

τίτλο «Βάηω ςτόχουσ και προχωρϊ- 

Αξιολόγθςθ » και  είναι οι εξισ: 

1θ Δραςτθριότθτα: «Βάηω ςτόχουσ 

και προχωρϊ»  Οι μακθτζσ/τριεσ  

αποτιμοφν τισ δράςεισ του και 

επεκτείνουν το ςχζδιο δράςθσ  με 

ζνα κζμα ςχετικά με τθ διατροφι. 

2θ -3θ Δραςτθριότθτα: 

«Αξιολόγθςθ-Τότε νόμιςα –Τϊρα 

ξζρω» 

Οι μακθτζσ/τριεσ  αποτιμοφν το 

πρόγραμμα καλλιζργειασ 

δεξιοτιτων  ξεκινϊντασ με αυτά που 

γνϊριηαν  αντιπαραβάλλοντασ  τι 

ζχουν κατακτιςει με τθν 

ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ. 

 

7 
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Εκπαιδευτικό Υλικό/ Συνδζςεισ/ 

ΙΕΡ Επιμορφωτικό υλικό τθσ Ρλατφόρμασ των Εργαςτθρίων, Τα ςχολικά βιβλία 

Βϋ(Γλϊςςα-Μελζτθ),  Ανκολόγιο Αϋ- Βϋ Θ οδοντόβουρτςα & Γϋ-Δϋ,  Ραραμφκια «Θ 

Δόνα Τερθδόνα», «Σοκολάκθσ και Ηαχαροφλα Τρυποδόντθ», «Ιπποπόταμοσ ο 

Ιππόλυτοσ» 

Σενάρια διδαςκαλίασ από τθν Ρλατφόρμα ΑΙΣΩΡΟΣ : ΓΕΑ ΔΟΝΤΙΑ 

ΓΕΑ ΔΟΝΤΙΑ,    ΧΑΟΥΜΕΝΑ ΡΑΙΔΙΑ, ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΘΜΕΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΟΥ! 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΑΣ 

ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟΜΑ 

Φορείσ και άλλεσ ςυνεργαςίεσ που κα εμπλουτίςουν το πρόγραμμά μασ 

Το πρόγραμμα καλλιζργειασ δεξιοτιτων  κα υλοποιθκεί ςε ςυνεργαςία τουσ/τισ 

εκπαιδευτικοφσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα  αυτό, με τον οδοντίατρο και  

οποιονδιποτε άλλο μπορεί να υποςτθρίξει το ςχζδιο, ίςωσ και οδοντοτεχνίτθ, 

εφόςον κρικεί ςκόπιμο από τον/τθν  εκπαιδευτικό. Ενδεχομζνωσ κα μποροφςαν 

να υποςτθρίξουν το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα και διάφορεσ εταιρείεσ   που  

παράγουν προϊόντα ςτοματικισ υγιεινισ . 

Αξιολόγθςθ Εργαςτθρίου- Συνολικι αποτίμθςθ & αναςτοχαςμόσ πάνω ςτθν 

υλοποίθςθ - Εκδθλϊςεισ διάχυςθσ 

Το πρόγραμμα αξιολογείται με βάςθ τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ αναφορικά με τισ  

Δεξιότθτεσ του 21ου (4C’s) και τισ Δεξιότθτεσ το Νου και αναμζνεται  οι 

μακθτζσ/τριεσ  να  μποροφν ερμθνεφουν  και να κατανοοφν πλιρωσ τθ ςχζςθ τθσ 

ςτοματικισ υγιεινισ  ςε ςυνδυαςμό με  τθν υγιεινι διατροφι   μζςα από τισ 

ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ των εργαςτθρίων.  

Το πρόγραμμα προβλζπει τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ  θ οποία και αποτελεί μια  

μορφι παιδαγωγικά προςανατολιςμζνθσ αξιολόγθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ. 

Ρρόκειται για ςυςτθματικι και καλά οργανωμζνθ διαδικαςία ςυλλογισ και 

ανάλυςθσ δεδομζνων που αποςκοπεί: Στθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ και ανίχνευςθ 

ελλείψεων και εμποδίων ςτθ μάκθςθ Στθ διάγνωςθ δυνατϊν ςθμείων και 

αδυναμιϊν ςτισ διδακτικζσ επιλογζσ Στθν ενεργό εμπλοκι των μακθτϊν ςτθν 

αξιολόγθςι τουσ. Στθν αποτίμθςθ τθσ προόδου των γνϊςεων και των δεξιοτιτων 

των μακθτϊν. Ωσ εκ τοφτου, είναι αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ διδακτικο-

μακθςιακισ διαδικαςίασ.  

Κατά τθν αξιολόγθςθ του ςχεδίου: 

 ο μακθτισ/τριασ κα χρθςιμοποιθκεί ζνα φφλλο αυτοαξιολόγθςθσ με ςκοπό 

να προβλθματιςτεί ςχετικά με τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ του/τθσ, να 

κρίνει  τον βακμό ςτον οποίο αντανακλά τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων και 

ςαφϊν ςτόχων ι κριτθρίων και  τζλοσ  να ανακεωριςουν αναλόγωσ 

εφόςον χρειαςτεί. 

 ο μακθτισ/τριασ κα χρθςιμοποιθκεί ζνα φφλλο ετεροαξιολόγθςθσ με 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2160/Anthologio_A-B-Dimotikou_html-empl/index4_1.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2256,8500/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2256,8500/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2256,8500/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-7767
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3564
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3564
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3564
https://www.keda.uoa.gr/epam/pdf/kinder/books/Diapolitismiko-shedio-ergasias-Ta-Dontia-mas.pdf
https://pixabay.com/el/vectors/%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%81%CE%BF%CE%B6-%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%B7-33105/
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ςκοπό  να αναλάβουν α) τθν αξιολόγθςθ  ςυμμακθτϊν/τριϊν τουσ /τθσ με 

τουσ/τισ οποίουσ/εσ ιταν μαηί ςτθν ίδια ομάδα, β)  τθν ομάδα τουσ ωσ 

ςφνολο.  

Ο/Θ εκπαιδευτικόσ  μζςα από τθν παρατιρθςθ,  τθν καταγραφι και τθ 

ςυηιτθςθ(Ερωτιςεισ αναςτοχαςμοφ με τουσ μακθτζσ/ιτριεσ και τον/τθν  

εκπαιδευτικό)  ζχει τθ δυνατότθτα να περιγράψει τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ του 

ςχεδίου δράςθσ και ταυτόχρονα μζςα από αυτι τθ διαδικαςία να  αξιολογεί το 

παραπάνω ςχζδιο δράςθσ παραπάνω. Σθμειϊςεισ εκπαιδευτικοφ από τθν 

παρατιρθςθ και τισ ςυηθτιςεισ με τουσ/τισ μακθτζ/τριεσ. Φωτογραφίεσ και άλλα 

ςτοιχεία από τθ γωνιά ςτον τοίχο τθν αφιερωμζνθ ςτο ςχζδιο δράςθσ . Συηιτθςθ 

με τουσ ςυνεργαηόμενουσ  εκπαιδευτικοφσ, ςυηιτθςθ με τον /τθν εκπαιδευτικό 

τθσ τάξθσ ,αν δεν υλοποιεί ο/θ ίδιοσ/α τα εργαςτιρια δεξιοτιτων, για 

πλθροφορίεσ που πιραν οι μακθτζσ/τριεσ  ςχετικά  με τθ Στοματικι Υγιεινι και 

πϊσ καλλιεργικθκε κετικι ςτάςθ ωσ προσ τθ Στοματικι Υγιεινι.  

Το portfolio του/τθσ  μακθτι /τριασ - Ατομικοί φάκελοι μακθτϊν/τριϊν είναι ζνα 

ουςιαςτικό μζςο αξιολόγθςθσ του. Είναι ζνασ φάκελοσ  ςε ζντυπθ μορφι, 

ςυμπλθρϊνεται από τον/τθ  μακθτι/τρια και εκεί μζςα ςυλλζγονται όλα τα 

τεκμιρια υλοποίθςθσ και των 7 εργαςτθρίων του προγράμματοσ ςε υποκζματα 

του φακζλου (ΔΟΝΤΙΑ ΓΕΑ ΤΩΓΟΝΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΑ) 

Επιπλζον κα ςυνταχκεί από τον/τθν εκπαιδευτικό  θ  Ζκκεςθ Ρροόδου 

Μακθτι/τριασ αναφορικά με τισ δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα και με τισ δεξιότθτεσ 

του Νου ςχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα καλλιζργειασ δεξιοτιτων  δφναται να παρουςιαςτεί μζςω ενόσ 

κεατρικοφ ζργου  ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ ςτουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ/τριεσ του 

ςχολείου ι ςε ανοικτι εκδιλωςθ  του ςχολείου  επιλζγοντασ ςυγκεκριμζνεσ 

δράςεισ των εργαςτθρίων του προγράμματοσ.   

Σημειϊςεισ: Τo παρόν πρόγραμμα καλλιζργειασ δεξιοτιτων  μπορεί να υλοποιθκεί 

και ςε ςυνκικεσ τθλεκπαίδευςθσ κάνοντασ οριςμζνεσ τροποποιιςεισ,  ο/θ 

εκπαιδευτικόσ. Ρολλζσ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ μποροφν να 

αναρτθκοφν και ςτισ αςφγχρονεσ πλατφόρμεσ e-class και e-me. 

 

Υποδειγματικό Υλικό- Δειγματικά Φφλλα εργαςίασ -  Ρεριγραφι εργαςτθρίων 
&δράςεων (3-5 φφλλα) 

 

Αναλυτικι  περιγραφι  εργαςτθρίων 

1ο εργαςτιριο (3 διδακτικζσ ϊρεσ) 
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Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται για το 1ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων 

Υγείασ-Στοματικι Υγιεινι  για τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει τίτλο «Ασ γνωριςτοφμε» και  

είναι οι εξισ: 

Στθν 1θ δραςτθριότθτα, ο/θ εκπαιδευτικόσ με τουσ/τισ μακθτζσ /τριεσ 

κάκονται κυκλικά,. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ πετά μια μικρι μαλακι μπαλίτςα ςε ζναν 

/μια  μακθτι/τρια. Αυτόσ/ι που τθν πιάνει λζει το όνομα του/τθσ , ζνα 

χαρακτθριςτικό του εαυτοφ του/τθσ  για το οποίο είναι περιφανοσ/θ, ζνα ςτοιχείο 

του διπλανοφ του/τθσ  ςτον κφκλο που κα ικελε να ζχει και να του/τθσ  μοιάηει,  

κακϊσ και τι κα μποροφςε να κάνει για να το επιτφχει. Εν ςυνεχεία, ο/θ 

μακθτισ/τρια πετάει τθν μπαλίτςα ςε κάποιον/α ςυμμακθτι/τρια του/τθσ μζχρι να 

μιλιςουν όλοι/εσ ςτθν τάξθ. Στο τζλοσ,  ο/θ εκπαιδευτικόσ  ηθτά από κακζνα από 

τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να αναφζρουν τι ανακάλυψαν για τον εαυτό τουσ ι για 

κάποιον /α από τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/τριεσ τουσ ςτθ διάρκεια αυτισ τθσ 

δραςτθριότθτασ. 

Στθ 2θ δραςτθριότθτα και ςε ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ, 

ο/θ εκπαιδευτικόσ ςυναποφαςίηουν με τουσ/ςτισ μακθτζσ /τριεσ για τα υποκζματα 

του προγράμματοσ με τα οποία κα αςχολθκοφν. Εν ςυνεχεία, δίνεται  θ δυνατότθτα 

ςτουσ/ςτισ  μακθτζσ/τριεσ  να εκφραςτοφν με μια εικαςτικι δθμιουργία για το 

πρόγραμμα  και  τα υποκζματά του και να τθν περιγράψουν. Θ εικαςτικι 

δθμιουργία κα τοποκετθκεί ςτον φάκελο μακθτι/τριασ του προγράμματοσ.  

Στθν 3θ δραςτθριότθτα, ο/θ εκπαιδευτικόσ προτείνει τθ δθμιουργία 

υποομάδων, αποτελοφμενεσ από 4-5 μζλθ, ανάλογα με τον αρικμό των 

μακθτϊν/τριϊν, με ςκοπό τθ ςφνταξθ των κανόνων τθσ ομάδασ.Για τθ δθμιουργία 

των υποομάδων ο/θ εκπαιδευτικόσ μοιράηει οικογζνειεσ ςχθμάτων , π.χ. τρίγωνα, 

τετράγωνα,  κφκλουσ ….ςτισ υποομάδεσ για να τα ταιριάξουν. H   κάκε 

υποομάδα(τρίγωνα, τετράγωνα, κφκλοι..) επιλζγει τον εκπρόςωπό τθσ και ςυηθτά 

τουσ  κανόνεσ τθσ ομάδασ. Οι εκπρόςωποι των υποομάδων προτείνουν τουσ 

κανόνεσ τθσ υποομάδασ τουσ. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ γράφει τουσ κανόνεσ αυτοφσ ςτον 

πίνακα , τουσ/τισ  ηθτά να του/τθσ  πουν αν υπάρχουν ίςωσ και κάποιοι άλλοι που 

πρζπει να προςτεκοφν, ϊςτε θ ομάδα να δουλζψει καλφτερα. Ζπειτα οι κανόνεσ 

γράφονται ςε ζνα μεγάλο χαρτί και ςτο τζλοσ όλοι/εσ οι μακθτζσ/τριεσ  και ο /θ 

εκπαιδευτικόσ κα υπογράψουν. Το χαρτί αυτό κα αναρτθκεί ςε εμφανζσ ςθμείο 

ςτθν τάξθ, ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των κανόνων, ο/θ εκπαιδευτικόσ 

υπενκυμίηει τισ δεςμεφςεισ που απορρζουν από το ςυμβόλαιο που ζχει υπογραφεί 

ςτθν τάξθ.Στο τζλοσ του εργαςτθρίου ο/θ εκπαιδευτικόσ  καλεί τουσ/τισ 

μακθτζσ/τριεσ, μζςω των εκπροςϊπων τθσ κάκε υποομάδασ,  να γράψουν ςε ζνα 

μεγάλο χαρτόνι  πζντε λζξεισ  με τα βαςικά ςθμεία του 1ο εργαςτιριου,  ζτςι ϊςτε 

να φτιάξουν το Θμερολόγιο τθσ Στοματικισ Υγιεινισ. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ 

ενθμερϊνει τθν ομάδα για το επόμενο εργαςτιριο και τουσ/τισ ανακοινϊνει , 

ενδεχομζνωσ τα υλικά που κα χρειαςτοφν. Αυτό γίνεται ςε κάκε εργαςτιριο. 
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2ο εργαςτιριο (3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται για το 2ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων 

Υγείασ-Στοματικι Υγιεινι  είναι οι εξισ : 

Στθν 1θ δραςτθριότθτα, ο/θ εκπαιδευτικόσ με τουσ/τισ μακθτζσ /τριεσ 

κάκονται κυκλικά,  και τουσ/τισ  ηθτά να μελετιςουν το Φφλλο Εργαςίασ –Στοματικι 

Κοιλότθτα. Στθ ςυνζχεια, ςυηθτάνε  ςε ολομζλεια τα ερωτιματα προσ διερεφνθςθ. 

Μζςα από διαλογικι ςυηιτθςθ και με τθν τεχνικι των ερωταποκρίςεων οι  τισ 

μακθτζσ /τριεσ αντιλαμβάνονται ότι  θ ςτοματικι κοιλότθτα δθλαδι το εςωτερικό 

του ςτόματοσ  είναι θ αρχι του πεπτικοφ ςωλινα και μζροσ τθσ αναπνευςτικισ 

οδοφ. Στο ςτόμα- το ςπίτι των δοντιϊν-  υπάρχουν τα δόντια και θ γλϊςςα. Το 

ςτόμα είναι μια καλοςχεδιαςμζνθ "μθχανι" με πολλά διαφορετικά τμιματα που 

λειτουργοφν όλα μαηί για να μασ κρατοφν ηωντανοφσ, υγιείσ και ευτυχιςμζνουσ .Τα 

τμιματα του μθχανιςμοφ του ςτόματοσ είναι: Θ άνω γνάκοσ, που είναι τμιμα του 

κρανίου. Θ κάτω γνάκοσ, που είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν άνω γνάκο και ζχει τθ 

δυνατότθτα κίνθςθσ. Τα οφλα και τα δόντια. Οι μφεσ και θ γλϊςςα. 

Στθ 2θ δραςτθριότθτα, ο/θ εκπαιδευτικόσ μζςα από τθν παρακάτω Μελζτθ 

Ρερίπτωςθσ (case study) ηθτά από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να πειραματιςτοφν με τθ 

γλϊςςα  τουσ, αφοφ χωριςτοφν ςε υποομάδεσ μζςω ςχθμάτων. Οι μακθτζσ/τριεσ 

δοκιμάηουν κφβουσ ηάχαρθ, πικρι ςοκολάτα, αλάτι και λεμόνια, ανά υποομάδα,  

και προςπακοφν να καταλάβουν ςε ποια περιοχι τθσ γλϊςςασ νιϊκουν πιο ζντονα 

τθ γλυκιά ,τθν πικρι, τθν αλμυρι και τθν ξινι γεφςθ. Τζλοσ,  ο εκπρόςωποσ κάκε 

Μελζτθ Ρερίπτωςθσ(κφβοι ηάχαρθ, πικρι ςοκολάτα, αλάτι και λεμόνι) 

παρουςιάηει ςτθν ολομζλεια το ςυμπλθρωμζνο  Φ.Ε. που αναφζρεται ςτισ 

διαφορετικζσ γευςτικζσ  περιοχζσ τθσ γλϊςςασ το οποίο ςε ςυνεργαςία με τθ μφτθ 

δθμιουργεί τθν αίςκθςθ τθσ γεφςθσ. 

Στθν 3θ δραςτθριότθτα, ο/θ εκπαιδευτικόσ με τουσ/τισ μακθτζσ /τριεσ κάκονται 

κυκλικά, ςε ολομζλεια  και τουσ παρουςιάηει τον παρακάτω πίνακα 

 
και ξεκινά, με αφορμι αυτόν, ςυηιτθςθ.  Στο τζλοσ, ο κάκε μακθτισ/τρια 

προςπακεί να κάνει κάτι διαφορετικό με το ςτόμα του.  

3ο εργαςτιριο (3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται για το 3ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων 

Υγείασ-Στοματικι Υγιεινι  για τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει τίτλο «Τα  Δόντια» και  είναι οι 

εξισ: 

1θ Δραςτθριότθτα: Ο/θ εκπαιδευτικόσ με τουσ/τισ μακθτζσ /τριεσ κάκονται 

κυκλικά, ςε ολομζλεια  και τουσ/τισ διαβάηει το παραμφκι με τίτλο  «Σοκολάκθσ και 

Ηαχαροφλα Τρυποδόντθ»  με  ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν 

γφρω από το κζμα των δοντιϊν το οποίο κα αναλφουν διεξοδικά και τουσ/τισ 

ανακζτει το επιςυναπτόμενο φφλλο εργαςίασ Φ.Ε. ΝΕΟΓΙΛΑ-ΔΟΝΤΙΑ 

���������%20�.�.%203%20������.docx
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2θ   Δραςτθριότθτα: Ο/θ εκπαιδευτικόσ μζςα από τθ δραςτθριότθτα  ¨Οι φίλοι μου 

τα δόντια¨ που ζχει ωσ ςτόχο τθν κατανόθςθ τθσ ςπουδαιότθτασ των δοντιϊν  για 

τθν καλι υγεία αςχολείται διεξοδικά με το διδακτικό ςενάριο από το φωτόδεντρο 

με τον παρακάτω τίτλο: « ΓΕΑ ΔΟΝΤΙΑ-ΧΑΟΥΜΕΝΑ ΡΑΙΔΙΑ» 

3θ Δραςτθριότθτα:  Ο/θ εκπαιδευτικόσ ανακζτει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ το φφλλο 

εργαςίασ Φ.Ε. 4 ζχοντασ ωσ ςτόχο να βιϊςουν οι μακθτζσ/τριεσ τθν αξία τθσ 

ςτοματικισ κοιλότθτασ.  

4ο εργαςτιριο (3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται για το 4ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων 

Υγείασ-Στοματικι Υγιεινι  για τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει τίτλο «Θ διατροφι των Δοντιϊν» 

και  είναι οι εξισ: 

1θ Δραςτθριότθτα: «Ο/θ εκπαιδευτικόσ με τουσ/τισ μακθτζσ /τριεσ με τθ 

δραςτθριότθτα  «Θ διατροφικι πυραμίδα»  ζχει ωσ ςτόχο  να αντιλθφκοφν   οι 

μακθτζσ/τριεσ τον ρόλο που παίηει θ  ςωςτι διατροφι ςτθν υγεία των δοντιϊν και 

ωσ υποςτθρικτικό υλικό χρθςιμοποιεί μζρθ ι και ολόκλθρο το ςενάριο διδαςκαλίασ 

του ΑΙΣΩΡΟΥ με τίτλο: ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΘΜΕΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΟΥ! 

2θ Δραςτθριότθτα: Ο/θ εκπαιδευτικόσ με τουσ/τισ μακθτζσ /τριεσ με τθ 

δραςτθριότθτα «Βάλε τα τρόφιμα  μζςα ςτον κφκλο –Υγιεινζσ τροφζσ για τα δόντια -

» «Βάλε τα τρόφιμα  μζςα ςτο τετράγωνο  –Ανκυγιεινζσ τροφζσ για τα δόντια -» ζχει 

ωσ ςτόχο να ξεχωρίςουν οι μακθτζσ/τριεσ τα διάφορα τρόφιμα ανάλογα με το αν 

είναι πολφ καλζσ ι λιγότερο καλζσ επιλογζσ.(ΕΡΙΛΥΣΘ ΡΟΒΛΘΜΑΤΟΣ) 

3θ Δραςτθριότθτα : Ο/θ εκπαιδευτικόσ με τουσ/τισ μακθτζσ /τριεσ με τθ 

δραςτθριότθτα «Βιβλίο τθσ διατροφισ των δοντιϊν» ζχει ωσ ςτόχο μζςω τθσ 

ςτρατθγικισ ςκζψθσ τθ δθμιουργία και διάχυςθ ενόσ οράματοσ- Τρζφομαι ςωςτά, 

δόντια γερά- καταςκευάηοντασ ζνα δθμιουργικό παιχνίδι-βιβλίο.Οι  μακθτζσ/τριεσ 

καταςκευάηουν ζνα βιβλίο για τθ διατροφι των δοντιϊν. 

5ο εργαςτιριο (3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται για το 5ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων 

Υγείασ-Στοματικι Υγιεινι  για τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει τίτλο «Θ φροντίδα των δοντιϊν» 

και  είναι οι εξισ: 

1θ Δραςτθριότθτα: «Θ οδοντόβουρτςα» 

Θ δραςτθριότθτα αυτι εςτιάηει ςτθν  οδοντόβουρτςα , τθν  οδοντόκρεμα και 

το  οδοντικό νιμα και  ζχει ωσ ςτόχο οι μακθτζσ/τριεσ  να αντιλθφκοφν τθν αξία  και 

τθ ςυμβολι των ςτθν υγιεινι  των δοντιϊν.  

2θ Δραςτθριότθτα: «ΤΟ ΒΟΥΤΣΙΣΜΑ» Θ δραςτθριότθτα αυτι εςτιάηει ςτον 

ςωςτό τρόπο βουρτςίςματοσ των δοντιϊν από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ και 

καταςκευάηουν το ΘΜΕΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΒΟΥΤΣΙΣΜΑΤΟΣ. 

3θ Δραςτθριότθτα: Ο/θ εκπαιδευτικόσ με τουσ/τισ μακθτζσ /τριεσ 

επεξεργάηεται το διδακτικό ςενάριο με τίτλο «ΓΕΑ ΔΟΝΤΙΑ, ΧΑΟΥΜΕΝΑ ΡΑΙΔΙΑ 

που αφορά ςτθ διδαςκαλία του κζματοσ τθσ φροντίδασ και ςωςτισ υγιεινισ των 

δοντιϊν  των παιδιϊν και απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ  του Δθμοτικοφ Σχολείου.  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-7767
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-7767
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-7767
���������%20�.�.%204.docx
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3564
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2160/Anthologio_A-B-Dimotikou_html-empl/index4_1.html
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-aggregatedcontent-8526-7767
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6ο εργαςτιριο (3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται για το 6ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων 

Υγείασ-Στοματικι Υγιεινι  για τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει τίτλο «Ο γιατρόσ  των δοντιϊν» 

και  είναι οι εξισ: 

1θ Δραςτθριότθτα: Ο/θ εκπαιδευτικόσ με τουσ/τισ μακθτζσ /τριεσ διαβάηουν 

το παραμφκι «Ιπποπόταμοσ ο Ιππόλυτοσ»  που ζχει ωσ ςτόχο  να αντιλθφκοφν   οι 

μακθτζσ/τριεσ τθν αξία τθσ προλθπτικισ ιατρικισ που παρζχει ο οδοντίατροσ. 

 2Θ Δραςτθριότθτα : Ο/θ εκπαιδευτικόσ με τουσ/τισ μακθτζσ /τριεσ «Θ Δόνα 

Τερθδόνα»,  από το Ανκολόγιο Λογοτεχνικϊν Κειμζνων: «Στο ςκολειό του κόςμου» 

Γϋ- Δϋ, ςτθ ςελίδα 122. 

2Θ Δραςτθριότθτα: «Συνζντευξθ με ζναν οδοντίατρο» ζχει ωσ ςτόχο οι 

μακθτζσ/τριεσ  να προετοιμάςουν τισ ερωτιςεισ για τον οδοντίατρο κατά τθν 

επίςκεψι του ςτο  ςχολείο.  

7ο εργαςτιριο (3 διδακτικζσ ϊρεσ) 

Οι βαςικζσ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται για το 7ο Εργαςτιριο Δεξιοτιτων 

Υγείασ-Στοματικι Υγιεινι  για τθ Βϋ Δθμοτικοφ ζχει τίτλο «Βάηω ςτόχουσ και 

προχωρϊ- Αξιολόγθςθ » και  είναι οι εξισ: 

1θ Δραςτθριότθτα: «Βάηω ςτόχουσ και προχωρϊ»  Οι μακθτζσ/τριεσ  

αποτιμοφν τισ δράςεισ του και επεκτείνουν το πρόγραμμα  με ζνα κζμα ςχετικά με 

τθ διατροφι. 

2θ Δραςτθριότθτα: «Αξιολόγθςθ-Τότε νόμιςα –Τϊρα ξζρω» 

Οι μακθτζσ/τριεσ  αποτιμοφν το πρόγραμμα  ξεκινϊντασ με αυτά που 

γνϊριηαν και τϊρα τι ζχουν  κατακτιςει. Ραρουςίαςθ του θμερολογίου ςτοματικισ 

υγιεινισ 

 

 

 

 
 
 
 

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ 

 

Θ περιγραφικι αξιολόγθςθ κα περιλαμβάνει τθν Ζκκεςθ Ρροόδου 

Μακθτι/τριασ αναφορικά με τισ δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα και τισ δεξιότθτεσ του 

Νου. Το  Φφλλο Ρροόδου Μακθτι/Μακιτριασ και τθ οφμπρικα των Εργαςτθρίων  

Δεξιοτιτων. Ζνα Φφλλο αυτο-αξιολόγθςθσ και ζνα Φφλλο ετερο-αξιολόγθςθσ .Το 

portfolio των Μακθτϊν/τριϊν.  

 

Φφλλα περιγραφικισ αυτο-αξιολόγθςθσ (ζωσ 2 ςελίδεσ) 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2256,8500/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2256,8500/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C106/331/2256,8500/
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ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ 

Φφλλο Αυτο-αξιολόγθςθσ 

Ρρόγραμμα: 

ΔΟΝΤΙΑ ΓΕΑ, 

ΤΩΓΟΝΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΑ 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Ρολφ 

Κατάλαβα γιατί πρζπει 

να ςυνεργάηεςαι 

    

Κατάλαβα γιατί πρζπει 

να υπάρχουν κανόνεσ ςτθν  

ομάδα 

    

Μπορϊ να εξθγιςω 

ςτουσ/ςτισ φίλουσ/εσ γιατί 

δεν πρζπει να τρϊω ςυνζχεια 

ςοκολάτεσ 

    

Μπορϊ να  ξεχωρίςω τισ 

υγιεινζσ τροφζσ από τισ 

ανκυγιεινζσ. 

    

Μπορϊ να παρουςιάςω 

ςτον/ςτθ  ςυμμακθτι 

μου/τρια  μου τα ονόματα 

των δοντιϊν 

    

Μπορϊ να αντιλθφκϊ 

τθ λειτουργία τθσ ςτοματικισ 

κοιλότθτασ  

    

Μπορϊ να αντιλθφκϊ 

τθ τθν αξία του οδοντιάτρου 

και του βουρτςίςματοσ 

    

Ζχω καλζσ ςχζςεισ με 

τουσ/τισ  ςυμμακθτζσ/τριεσ 

μου ςτθν ομάδα.  

    

Ενκαρρφνω ςυχνά τθν 

υπόλοιπθ ομάδα να 

ολοκλθρϊςουμε το ζργο που 

αναλάβαμε 

    

Ρροςπακϊ να υπάρχει 

ςυμφωνία, ϊςτε να 

πραγματοποιθκοφν οι 

ςτόχοι τθσ ομάδασ 
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Πταν εργάηομαι ωσ 

μζλοσ τθσ ομάδασ, 

μοιράηομαι με τουσ άλλουσ 

τυχόν χριςιμεσ πλθροφορίεσ 

που ζχω 

 

    

 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ 

Φφλλο ετερο-αξιολόγθςθσ 

Ρρόγραμμα: 

ΔΟΝΤΙΑ ΓΕΑ, 

ΤΩΓΟΝΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΑ 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Ρολφ 

Ο/Θ …..κατάλαβε γιατί 

πρζπει να ςυνεργάηεται 

    

Ο/Θ …..κατάλαβε γιατί 

πρζπει να υπάρχουν κανόνεσ 

ςτθν  ομάδα 

    

Ο/Θ …..μπορεί να 

εξθγιςει ςτουσ/ςτισ 

φίλουσ/εσ γιατί δεν πρζπει να 

τρϊνε  ςυνζχεια ςοκολάτεσ 

    

Ο/Θ …..Μπορεί  να  

ξεχωρίςει  τισ υγιεινζσ τροφζσ 

από τισ ανκυγιεινζσ. 

    

Ο/Θ …..Μπορεί  να 

παρουςιάςει ςτον/ςτθ  

ςυμμακθτι μου/τρια  μου τα 

ονόματα των δοντιϊν 

    

Ο/Θ …..Μπορεί  να 

αντιλθφκεί  τθ λειτουργία τθσ 

ςτοματικισ κοιλότθτασ  

    

Ο/Θ …..Μπορεί  να 

αντιλθφκεί   τθν αξία του 

οδοντιάτρου και του 

βουρτςίςματοσ 

    

Ο/Θ …..Ζχει  καλζσ 

ςχζςεισ με τουσ/τισ  

ςυμμακθτζσ/τριεσ μου ςτθν 
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ομάδα.  

Ο/Θ …..Ενκαρρφνει  

ςυχνά τθν υπόλοιπθ ομάδα 

να ολοκλθρϊςει το ζργο που 

αναλάβαμε 

    

Ο/Θ …..Ρροςπακεί  να 

υπάρχει ςυμφωνία, ϊςτε να 

πραγματοποιθκοφν οι 

ςτόχοι τθσ ομάδασ 

    

Ο/Θ …..Πταν εργάηεται 

ωσ μζλοσ τθσ ομάδασ, 

μοιράηεται με τουσ άλλουσ 

τυχόν χριςιμεσ πλθροφορίεσ 

που ζχουν 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Ρεριγραφι ενδεικτικϊν δραςτθριοτθ́των για το portfolio μακθτι/-τριασ 

Το  portfolio  του προγράμματοσ καλλιζργειασ δεξιοτιτων με τίτλο: «Δόντια Γερά, 

Τρϊγοντασ Υγιεινά» κα περιζχει όλα τα φφλλα εργαςίασ που ζχουν ςχεδιαςτεί για 

να παραχκοφν κατά τθν υλοποίθςι του εν λόγω προγράμματοσ. Οι φωτογραφίεσ, το 

κολλάη με τισ τροφζσ και τα δόντια, οι ηωγραφιζσ, το αλφαβθτάρι των δοντιϊν, θ 

διατροφικι πυραμίδα  το θμερολόγιο του βουρτςίςματοσ, οι ερωτιςεισ για τθ 

ςυνζντευξθ με τον οδοντίατρο, τα φφλλα αξιολόγθςθσ και ετερο-αξιολόγθςθσ και 

ό,τι άλλο προκφψει κατά τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ. 

 

 

 

Βίντεο (ζνα πρωτότυπο βίντεο  επίδειξθσ υποδειγματικισ διδαςκαλίασ ι  
επιμορφωτικισ παρουςίαςθσ του εργαςτθρίου) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ -ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΑΣ  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 1 
 

 
 

Μακθςιακι Ρεριοχι: Εργαςτιρια Δεξιοτιτων 

Θεματικι Ενότθτα:ΕΥ-ΗΘΝ 

Στόχοι: Να παρατθροφν προςεκτικά και να κάνουν υποκζςεισ για τισ ιδιότθτεσ τθσ 

ςτοματικισ κοιλότθτα 

Τφποσ Δραςτθριότθτασ: Ψυχολογικισ και γνωςτικισ προετοιμαςίασ  

Στρατθγικι καλλιζργειασ Δεξιοτιτων του Νου: ουτίνα ςκζψθσ «Βλζπω-

Σκζφτομαι-Αναρωτιζμαι»  

                            
 
 

ΕΩΤΘΜΑΤΑ 

 Ραρατθριςτε προςεκτικά τθν εικόνα. 

 Ονομάςτε ό, τι βλζπετε χωρίσ να ερμθνεφςετε. 

 Με βάςθ αυτά που είδατε, τι ςκζφτεςτε; Μπορείτε να υποκζςετε τι είναι 

αυτό που απεικονίηεται; 

 Τι αναρωτιζςτε; Υπάρχει κάποιο ςτοιχείο που δεν καταλαβαίνετε και κα 

κζλατε να διερευνιςετε περιςςότερο; 
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 2 
 

 

 

Μακθςιακι Ρεριοχι: Εργαςτιρια Δεξιοτιτων 

Θεματικι Ενότθτα:ΕΥ-ΗΘΝ, ςτοματικι υγιεινι  

Τφποσ Δραςτθριότθτασ: Διδαςκαλίασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

Στρατθγικι καλλιζργειασ Δεξιοτιτων του Νου: ουτίνα ςκζψθσ «Δθμιουργικζσ 

Συγκρίςεισ»  

(ΜΕΛΕΤΘ ΡΕΙΡΤΩΣΘΣ ):Ραρατεταμζνθ παρατιρθςθ. Σφγκριςθ. Κριτικι 

διαχείριςθ πλθροφορίασ 

                            
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Κατάγραψε  προςεκτικά τι αντιλαμβάνεςαι  ςχετικά με αυτό που γεφεςαι;  

Επίλεξε  τθν  κατθγορία ςφγκριςθσ που προκφπτει από αυτό που γεφεςαι. 

 Σε ποια περιοχι τθσ γλϊςςασ ςασ νιϊκετε πιο ζντονα τθ γλυκιά γεφςθ;   

…….. 

 Σε ποια περιοχι τθσ γλϊςςασ ςασ νιϊκετε πιο ζντονα τθν αλμυρι;………. 

 Σε ποια περιοχι τθσ γλϊςςασ ςασ νιϊκετε πιο ζντονα τθν ξινι;……….. 

 Σε ποια περιοχι τθσ γλϊςςασ ςασ νιϊκετε πιο ζντονα τθ πικρι;………. 

 Συγκρίνετε τισ απόψεισ ςασ με των ςυμμακθτϊν/τριϊν ςασ; 
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 3 

 
 

Μακθςιακι Ρεριοχι: Εργαςτιρια Δεξιοτιτων 

Θεματικι Ενότθτα:ΕΥ-ΗΘΝ, ςτοματικι υγιεινι  

Στρατθγικι καλλιζργειασ Δεξιοτιτων του Νου: ουτίνα ςκζψθσ «Δθμιουργικζσ 

Συγκρίςεισ»  

(ΜΕΛΕΤΘ ΡΕΙΡΤΩΣΘΣ ):Ραρατεταμζνθ παρατιρθςθ. Σφγκριςθ. Κριτικι 

διαχείριςθ πλθροφορίασ 
 
          
 

 
 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

 Κατάγραψε  προςεκτικά τι αντιλαμβάνεςαι  ςχετικά με αυτό που 

παρατθρείσ  ςτα νεογιλά δόντια .Ονόμαςε τα δόντια που παρατιρθςεσ 

 

 



 

25 
 

 
         

  
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

 Κατάγραψε  προςεκτικά τι αντιλαμβάνεςαι  ςχετικά με αυτό που 

παρατθρείσ  ςτα δόντια του ενιλικα. Ονόμαςε τα δόντια που παρατιρθςεσ 

 Σφγκρινε τισ απαντιςεισ ςου με  τισ απαντιςεισ των ςυμμακθτϊν/τριϊν 

ςου 
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ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 4 

 

 

 

 

Μακθςιακι Ρεριοχι: Εργαςτιρια Δεξιοτιτων 

Θεματικι Ενότθτα:ΕΥ-ΗΘΝ, ςτοματικι υγιεινι  

Στόχοι: Να παρατθροφν προςεκτικά και να κάνουν υποκζςεισ για τισ ιδιότθτεσ των 

δοντιϊν  

Τφποσ Δραςτθριότθτασ: Εμπζδωςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου 

Στρατθγικι καλλιζργειασ Δεξιοτιτων του Νου: ουτίνα ςκζψθσ «Χρϊμα- 

ςφμβολο- εικόνα»  

ΟΥΤΙΝΑ ΣΚΕΨΘΣ :Μεταφορικι ςκζψθ, εφρεςθ και διαπραγμάτευςθ νοιματοσ 
 
 
                           

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΜΡΕΔΩΣΘΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 
 

 

Χρϊμα 

 

 Σφμβολο 

 

 Εικόνα 

 

 

Επζλεξε και ηωγράφιςε 

ζνα χρϊμα- ςφμβολο- εικόνα που αντιπροςωπεφει 

 τα δόντια. 

Αιτιολόγθςε τισ επιλογζσ ςου. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΕΙΓΑΦΙΚΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

Ζκκεςθ Ρροόδου Μακθτι/τριασ 

Χρϊμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σφμβολο Εικόνα 
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Ζκκεςθ Ρροόδου Μακθτι/τριασ 

 
Σχολικι Μονάδα Εκπαιδευτικόσ Τάξθ/Τμιμα Χρονικι περίοδοσ 

Σχολικό ζτοσ 

  
 

          

 
  Ονοματεπϊνυμο μακθτι/τριασ:     

 
  

 

  

Διαβακμίςεισ: Ραρατθροφμενεσ ενδείξεισ ωσ προσ τθ δεξιότθτα 

 

*1+ Αρχόμενθ: 
ανταποκρίνεται ωσ 
προσ τθν δεξιότθτα 
ςε επιδείξεισ, 
υποδείξεισ ςε 
δραςτθριότθτα 
κακοδιγθςθσ  

*2+ Αναπτυςςόμενθ: καταβάλει 
προςπάκεια, ςυμμετζχει 
ενεργά, 
δοκιμάηει/πειραματίηεται, δεν 
εγκαταλείπει, ηθτά υποςτιριξθ 
κατά τθν εμπλοκι του/τθσ ςτθ 
δραςτθριότθτα 

*3+ Ικανοποιθτικι: 
αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίεσ και 
προωκεί 
ςυνεργατικζσ 
ςτρατθγικζσ κατά 
τθν εμπλοκι του 
ςτθ 
δραςτθριότθτα 

*4+ Εξαιρετικι: 
εκδθλϊνει 
αυκεντικι διάκεςθ 
για γενίκευςθ, 
μεταφζρει τθν 
εκδθλοφμενθ 
δεξιότθτα ςε άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ, 
ςυμμετζχει 
ολόπλευρα ςτθ 
δραςτθριότθτα 
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ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ   

 

Α+Δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα (4cs ςυνυφαςμζνεσ με τισ Δεξιότθτεσ του 
Νου)    

 

Κριτικι ςκζψθ 

Δεξιότθτεσ δθμιουργίασ γνϊςεων - 
Αυτεπάρκεια 

        

 

 Δεξιότθτεσ εξαγωγισ εφλογων 
ςυμπεραςμάτων 

        

 

Δεξιότθτεσ αναγνϊριςθσ άλλων 
προοπτικϊν και αυτόνομθσ μάκθςθσ 

        

 

 Συνεργαςία 

Δεξιότθτεσ Συνεργαςίασ  

        

 

Δεξιότθτεσ ευελιξίασ, 
προςαρμοςτικότθτασ και ιςότιμθσ 
καταμεριςμζνθσ ευκφνθσ 
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Δεξιότθτεσ λιψθσ ουςιαςτικϊν 
αποφάςεων από κοινοφ και επίλυςθσ 
ςυγκροφςεων         

 
Δθμιουργικότθτα 

Δεξιότθτεσ ανάλθψθσ 
ρίςκων/υπζρβαςθ και αναλυτικισ 
και κριτικισ ςκζψθσ 

        

 
Καινοτομία/μοναδικότθτα 

        

 

Γνϊςθ & κριτικι κατανόθςθ γλϊςςασ 
& επικοινωνίασ 

        

 Επικοινωνία 

Δεξιότθτεσ ενθμζρωςθσ ςτο κοινό, 
ακρόαςθσ και παρατιρθςθσ 

        

 

Γλωςςικζσ, επικοινωνιακζσ & 
πολυγλωςςικζσ δεξιότθτεσ 
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Εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν επικοινωνία 

        

 

 Δεξιότθτεσ  Κριτικισ Σκζψθσ και 
Δθμιουργικότθτασ, 

ςυνυφαςμζνεσ με τθ λειτουργία 
του Νου 

Δεξιότθτεσ διαχείριςθσ αναγνϊριςθσ 
και επίλυςθσ προβλθμάτων 

        

 

Δεξιότθτεσ αναγνϊριςθσ λογικϊν 
ςχζςεων 

        

 

Δεξιότθτα καινοτομίασ μζςω 
καταςκευισ 

        

 

Δεξιότθτα Σφνκεςθσ -Επεξεργαςίασ-
Μεταςχθματιςμόσ 

        

 

  

 

Β+ Δεξιότθτεσ του Νου (Ρεριγραφι, ερμθνεία  και διατφπωςθ 
ερωτθμάτων,παρατεταμζνθσ παρατιρθςθσ,ςφγκριςθσ, κριτικισ 
διαχείριςθσ πλθροφορίασ,μεταφορικισ ςκζψθσ,εφρεςθσ και 
διαπραγμάτευςθσ νοιματοσ, Ανάλυςθ, ςφνκεςθ, οργάνωςθ και 
τεκμθρίωςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν εφρεςθ και διαπραγμάτευςθ 
νοιματοσ,Εφαρμογι τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ ςε νζεσ καταςτάςεισ )   
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Δεξιότθτεσ περιγραφισ, ερμθνείασ και διατφπωςθ ερωτθμάτων 

        

 

Δεξιότθτεσ παρατεταμζνθσ παρατιρθςθσ,ςφγκριςθσ, κριτικισ διαχείριςθσ 
πλθροφορίασ 

        

 
Δεξιότθτεσ μεταφορικισ ςκζψθσ,εφρεςθσ και διαπραγμάτευςθσ  νοιματοσ 

        

 

Δεξιότθτεσ ανάλυςθσ, ςφνκεςθσ, οργάνωςθσ και τεκμθρίωςθσ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν  

        

 
Δεξιότθτα εφαρμογισ τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ ςε νζεσ καταςτάςεισ  
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Ζκκεςθ Ρροόδου Μακθτι/τριασ  2  

 

 

 
Ζκκεςθ Ρροόδου Μακθτι/τριασ 

 
Σχολικι Μονάδα:  Σχολικό ζτοσ: 

 
Ονοματεπϊνυμο μακθτι/τριασ:    

 
Ονοματεπϊνυμο εκπαιδευτικοφ:    

 
Τάξθ/Τμιμα:   

 
  

 
Α+ Αποτφπωςθ τθσ αξιολόγθςθσ του/τθσ μακθτι/τριασ ςτθν τάξθ/ςτο τμιμα 

 
  

 
Κριτιρια Ραρατθριςεισ 

 

Δθμιουργικότθτα, κριτικι ςκζψθ, Στρατθγικι Σκζψθ, Επίλυςθ προβλθμάτων, Μελζτεσ 
περίπτωςθσ (case studies), Ρλάγια Σκζψθ,  Καταςκευζσ 

  

 

Συμμετοχι, ςυνεργαςία, ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, επικοινωνία, αυτονομία 
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Β+ Αποτφπωςθ τθσ αξιολόγθςθσ του/τθσ μακθτι/τριασ ωσ προσ τισ δεξιότθτεσ του εργαςτθρίου 

 
  

 

Κριτιρια 
*] Μθ 

ικανοποιθτικά 
ι  λίγεσ φορζσ 

**+ Μζτρια ι  
αρκετζσ 
φορζσ 

***+ Καλά ι  
πολλζσ 
φορζσ 

****+ Ρολφ 
καλά ι  
ςχεδόν 
πάντα 

 
Επικοινωνία         

 
Συνεργαςία         

 
Δθμιουργικότθτα         

 
Κριτικι ςκζψθ         

 
Δεξιότθτεσ περιγραφισ, ερμθνείασ και διατφπωςθ ερωτθμάτων         

 
Δεξιότθτεσ παρατεταμζνθσ παρατιρθςθσ         

 
Δεξιότθτεσ μεταφορικισ ςκζψθσ         

 
Δεξιότθτεσ ανάλυςθσ, ςφνκεςθσ, οργάνωςθσ και τεκμθρίωςθσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν          

 
Δεξιότθτεσ εφαρμογισ προχπαρχουςας γνϊςθσ ςε νζες καταςτάςεισ         
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PORTFOLIO ΜΑΘΘΤΘ/ΤΙΑΣ  

 

 
 
 
 
 

ΓΕΑ ΔΟΝΤΙΑ , ΤΩΓΟΝΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΑ 

Portfolio  

Μαθητή/Μαθήτριας 

Όνομα  

Επώνυμο 

Τάξη/Τμήμα 

Ημερομηνία Έναρξης 

Ημερομηνία Λήξης 

 

 

Ζωγραφίζω τον εαυτό μου ή βάζω μια φωτογραφία μου 

Γράφω το όνομά μου 

 Γράφω μια λέξη ή μια φράση που να με εκφράζει (motto) 
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Το υλικό του κάκε εργαςτθρίου  τοποκετείται ςε υποφάκελο  του κεντρικοφ φακζλου “  portfolio” 
 

ΥΛΙΚΟ 1ου ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ :«Ασ γνωριςτοφμε» 
 
ΥΛΙΚΟ 2ου ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ :«Το Σπίτι των Δοντιϊν» 
 
ΥΛΙΚΟ 3ου ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ :«Τα δόντια» 
 
ΥΛΙΚΟ 4ου ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ:«Θ διατροφι των δοντιϊν» 
 
ΥΛΙΚΟ 5ου ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ  :«Θ Φροντίδα των Δοντιϊν» 
 
ΥΛΙΚΟ 6ου ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ :«Ο Γιατρόσ των Δοντιϊν»  
 
ΥΛΙΚΟ 7ου ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ :«Βάηω ςτόχουσ και προχωρϊ – Αξιολόγθςθ» 
 
 
ΦΥΛΛΑ ΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΘΤΘ/ΤΙΑΣ – 

ΕΓΑΣΤΘΙΑ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ 1 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Φύλλο Προόδου Μαθητή/Μαθήτριας: 

Σχολικό Ζτοσ:  Σχολείο: Τάξθ:  Τμιμα:  

          

 
                                

  

Θεματικόσ 
κφκλοσ Αϋ 

Θεματικόσ κφκλοσ Βϋ 
Θεματικόσ 
κφκλοσ   Γϋ 

Θεματικόσ 
κφκλοσ Δϋ 

Χρονικό διάςτημα:          

Εκπαιδευτικόσ:         

                                  

Διαβακμίςεισ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ 

Συ
νε

ρ
-γ

α
ς

ία
 

Δεξιότθτεσ Συνεργαςίασ 
                                

Δεξιότθτεσ Επίλυςθσ 
ςυγκροφςεων                                 

Επ
ικ

ο
ι-

νω
νί

α
 

Γλωςςικζσ, επικοινωνιακζσ & 
πολυγλωςςικζσ δεξιότθτεσ                                 

Δεξιότθτεσ ακρόαςθσ και 
παρατιρθςθσ                                 

Δ
θ

μ
ιο

υ
ρ

γι
-κ

ό
τθ

τα
 

Αυτεπάρκεια                                 

Ανεκτικότθτα                                  

Δεξιότθτεσ Αυτόνομθσ Μάκθςθσ                                 

Κ
ρ

ιτ
ικ

ι
 Σ

κζ
ψ

θ
 Γνϊςθ & κριτικι κατανόθςθ του 

εαυτοφ                                 

Γνϊςθ & κριτικι κατανόθςθ του 
γλϊςςασ & επικοινωνίασ                                 

Γνϊςθ και κριτικι κατανόθςθ 
του κόςμου                                 

Δεξιότθτεσ Νου 
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Στρατθγικι Σκζψθ 
                                 

  
 Επίλυςθ προβλθμάτων  
                                 

   
                

  

 Μελζτεσ περίπτωςθσ (case 
studies)                                 

  

Καταςκευζσ                                 

 

 Ρλάγια Σκζψθ 

                  

  

  
1ο επίπεδο 

εκδήλωςησ τησ 
δεξιότητασ 

2ο επίπεδο εκδήλωςησ 
τησ δεξιότητασ 

3ο επίπεδο 
εκδήλωςησ 

τησ δεξιότητασ 

4ο επίπεδο 
εκδήλωςησ τησ 

δεξιότητασ 

  Διαβακμίςεισ Αρχόμενθ Αναπτυςςόμενθ Ικανοποιθτικι Εξαιρετικι 

  

Ραρατθροφμενεσ ενδείξεισ ωσ 
προσ τθ δεξιότθτα (ο 
μακθτισ/θ μακιτρια) 

εκτελεί απλζσ 
εργαςίεσ, με 

βοικεια, 
ανταποκρίνετα
ι ωσ προσ τθν 
δεξιότθτα ςε 
επιδείξεισ, 

υποδείξεισ, ςε 
δραςτθριότθτα 
κακοδιγθςθσ 

καταβάλλει προςπάκεια, 
ςυμμετζχει ενεργά, 

δοκιμάηει/πειραματίηεται
, δεν εγκαταλείπει, ηθτά 

υποςτιριξθ κατά τθν 
εμπλοκι του/τθσ ςτθ  

δραςτθριότθτα 

αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίεσ 
και προωκεί 
ςυνεργατικζσ 
ςτρατθγικζσ  

κατά τθν 
εμπλοκι του 

ςτθ 
δραςτθριότθτ

α  

Εκδθλϊνει 
αυκεντικι 

διάκεςθ για 
γενίκευςθ, 

μεταφζρει τθν 
εκδθλοφμενθ 
δεξιότθτα ςε 

άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ

, ςυμμετζχει 
ολόπλευρα ςτθ 
δραςτθριότθτα, 

βοθκά και 
άλλουσ ςε 
εργαςίεσ 

 

ΦΥΛΛΑ ΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΘΤΘ/ΤΙΑΣ – 

ΕΓΑΣΤΘΙΑ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ 2 
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ΣΧΟΛΕΙΟ 
                                                                                                                                       
Σχολικό Ζτοσ:  

    

 

Χρονικό 
διάςτημα:    

    

 

Εκπαιδευτικ
όσ:   

    

 

ΤΑΞΗ/ΤΜΗ
ΜΑ   

    

 

ΟΝ ΜΑΘΘΤΘ   
    

ΙΚΑΝΟΤΘΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 
Αρχόμενθ 

Αναπτ
υςςόμ
ενθ 

Ικανοπ
οιθτικι Εξαιρετικι 

Ικανότθτα 
8  

(4Cs 
δθμιουργι

κότθτα)  

Αυτεπάρκεια 
Εκφράηει πίςτθ ςτθν ικανότθτά του/τθσ να κατανοεί 
διάφορα κζματα         

  
Εκφράηει τθν πεποίκθςθ ότι μπορεί να υλοποιεί τισ 
δραςτθριότθτεσ που ζχει ςχεδιάςει         

  
Δείχνει αυτοπεποίκθςθ ότι μπορεί να επιλφει τα 
περιςςότερα προβλιματα εφόςον καταβάλλει τθν 
αναγκαία προςπάκεια         

  
Δείχνει αυτοπεποίκθςθ ότι μπορεί να επιτυγχάνει 
καλά αποτελζςματα όταν αναλαμβάνει να επιτελζςει 
ζνα κακικον         

  
Εκφράηει τθν πεποίκθςθ ότι οι δφςκολεσ καταςτάςεισ 
ξεπερνιοφνται         

  
Εκφράηει πίςτθ ότι μπορεί να αναλαμβάνει τισ 
ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ κάποιου 
ςτόχου         

  
Δείχνει αυτοπεποίκθςθ ότι μπορεί να εργάηεται με 
αποτελεςματικότθτα         

  
Εκφράηει πίςτθ ςτθν ικανότθτά του/τθσ να ξεπερνά τα 
εμπόδια κατά τθν επιδίωξθ ενόσ ςτόχου         

  
Εκφράηει τθ βεβαιότθτα ότι είναι ςε κζςθ να αλλάξει, 
εφόςον το επικυμεί         

  Δείχνει ςιγουριά για τθ λιψθ αποφάςεων         

  
Δείχνει αυτοπεποίκθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ νζων 
προκλιςεων         

  
Εκφράηει τθν πεποίκθςθ ότι αντεπεξζρχεται καλά ςτισ 
μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ         

  
Εκφράηει πίςτθ ςτθν ικανότθτά του/τθσ να επιλζγει τισ 
κατάλλθλεσ μεκόδουσ για τθν εκπλιρωςθ διαφόρων 
κακθκόντων          

  
Δείχνει αυτοπεποίκθςθ ςτθν ικανότθτά του/τθσ για 
επιτυχία         

  
Δείχνει αυτοπεποίκθςθ ότι ζχει τθν ικανότθτα να 
επιτυγχάνει ςτα περιςςότερα κακικοντα που 
αναλαμβάνει         

  
Δείχνει αυτοπεποίκθςθ ότι μπορεί να εκτελεί ποιοτικι 
εργαςία          

  
Ραραμζνει ςίγουροσ/θ για τισ ικανότθτζσ του/τθσ όταν 
τον/τθν αμφιςβθτοφν         

  
Δείχνει αυτοπεποίκθςθ ότι μπορεί να βαςίηεται ςτισ 
ικανότθτζσ του/τθσ να αντεπεξζρχεται με θρεμία ςτισ 
δυςκολίεσ         

  
Δείχνει αυτοπεποίκθςθ ότι μπορεί να παίρνει 
αποφάςεισ για τον καλφτερο τρόπο διαχείριςθσ ενόσ 
προβλιματοσ         

  
Δείχνει αυτοπεποίκθςθ ότι μπορεί να επιτυγχάνει τουσ 
ςτόχουσ του/τθσ ςτθ ηωι         

  
Εκφράηει τθν πεποίκθςθ ότι ςυνολικά, ςτθ ηωι 
του/τθσ, είναι ζνα πολφ αποτελεςματικό άτομο         

  
Δείχνει να αιςκάνεται αςφαλισ ωσ προσ τισ ικανότθτζσ 
του/τθσ να αντιμετωπίηει τισ προκλιςεισ τθσ ηωισ         

  
Εκφράηει τθν πεποίκθςθ ότι ξζρει να χειρίηεται 
απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ χάρθ ςτθν επινοθτικότθτά 
του/τθσ         

  
Δείχνει αυτοπεποίκθςθ ότι μπορεί να διαχειρίηεται 
αποτελεςματικά απρόςμενα γεγονότα         
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Ικανότθτα 
9  

(4cs 
Δθμιουργι

κότθτα)  

Ανεκτικότθτα 
ςτθν 
αμφιςθμία 

Συνεργάηεται καλά με άλλουσ ανκρϊπουσ που ζχουν 
πολλζσ διαφορετικζσ απόψεισ 

        

  
Δείχνει ότι μπορεί να είναι επιφυλακτικόσ/ι ςτθν 
κρίςθ του/τθσ για άλλουσ ανκρϊπουσ         

  
Αλλθλεπιδρά κετικά χωρίσ να γνωρίηει με βεβαιότθτα 
τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα του άλλου         

  Αιςκάνεται άνετα με διαφορετικϊν ειδϊν ανκρϊπουσ         

  
Εκφράηει προκυμία να επανεξετάηει αντιφατικζσ ι 
ελλιπείσ πλθροφορίεσ χωρίσ να τισ απορρίπτει 
αυτομάτωσ ι να ςυνάγει βεβιαςμζνα ςυμπεράςματα         

  Αντιλαμβάνεται αμφίςθμεσ καταςτάςεισ         

  
Δζχεται να αναλαμβάνει κακικοντα που απαιτοφν τθν 
αντιμετϊπιςθ άγνωςτων ι αςυνικιςτων καταςτάςεων         

  
Επιδιϊκει ςυηθτιςεισ με ανκρϊπουσ των οποίων οι 
ιδζεσ και οι αξίεσ διαφζρουν από τισ δικζσ του/τθσ         

  Νιϊκει άνετα ςε μθ οικείεσ καταςτάςεισ         

  
Αντιμετωπίηει τθν αβεβαιότθτα με κετικό και 
εποικοδομθτικό τρόπο         

  Αντεπεξζρχεται καλά ςε απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ         

  Τα βγάηει πζρα με διφοροφμενεσ καταςτάςεισ         

  

Πταν καλείται να επιλζξει τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ 
μιασ ςυγκεκριμζνθσ κατάςταςθσ, είναι ικανόσ/ι να 
χρθςιμοποιεί εναλλακτικά δφο ι περιςςότερεσ 
πολιτιςμικζσ οπτικζσ         

  
Δζχεται να αντιμετωπίηει καταςτάςεισ ι ηθτιματα 
αμφίςθμα          

  Αποδζχεται τθν ζλλειψθ ςαφινειασ         

  Εκφράηει προκυμία για ανοχι τθσ αβεβαιότθτασ         

  
Νιϊκει άνετα όταν του/τθσ ςυμβαίνουν πράγματα με 
τα οποία δεν είναι εξοικειωμζνοσ/θ          

  
Καλωςορίηει το ενδεχόμενο αμφιςβιτθςθσ των ιδεϊν 
και αξιϊν του/τθσ         

  
Απολαμβάνει τθν πρόκλθςθ να επιλφει διφοροφμενα 
ηθτιματα          

  Χαίρεται να αντιμετωπίηει περίπλοκεσ καταςτάςεισ         

  
Αιςκάνεται άνετα όταν διαχειρίηεται διφοροφμενεσ 
καταςτάςεισ         

Ικανότθτα 
10 (4cs 

Δθμιουργι
κότθτα) 

Δεξιότθτεσ 
Αυτόνομθσ 
Μάκθςθσ 

Δείχνει ότι μπορεί να εντοπίηει πθγζσ μάκθςθσ (π.χ. 
ανκρϊπουσ, βιβλία, διαδίκτυο) 

  
      

Ηθτά διευκρινίςεισ από τρίτουσ ςχετικά με καινοφργιεσ 
πλθροφορίεσ, όποτε χρειάηεται  

  
      

Ολοκλθρϊνει μόνοσ/θ τα κακικοντα μάκθςθσ          

Εντοπίηει αυτά που ιδθ γνωρίηει και όςα δεν γνωρίηει         

Μπορεί να εντοπίηει μόνοσ/θ τα κενά ςτισ γνϊςεισ 
του/τθσ 

  
      

Μπορεί να εντοπίηει ςχετικζσ πθγζσ πλθροφοριϊν για 
να εκπλθρϊςει ζνα κακικον μάκθςθσ 

  
      

Μπορεί να ςυλλζγει αποτελεςματικά πλθροφορίεσ 
χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ τεχνικζσ και πθγζσ 

  
      

Χρθςιμοποιεί κατάλλθλα εργαλεία και τεχνολογίεσ 
πλθροφόρθςθσ για να ανακαλφπτει νζεσ πλθροφορίεσ 

  
      

Επιδεικνφει τθν ικανότθτά του/τθσ να αναηθτά 
πλθροφορίεσ μόνοσ/θ 

  
      

Αναηθτά πλθροφορίεσ από διάφορεσ πθγζσ         

Εκφράηει προκυμία να μακαίνει καινοφργια πράγματα 
μόνοσ/θ 

  
      

Αναπτφςςει τισ ιδζεσ του/τθσ ςυλλζγοντασ 
πλθροφορίεσ 

  
      

Μπορεί να αποκτά γνϊςεισ ςχετικά με καινοφργια 
κζματα με ελάχιςτθ επιτιρθςθ 

  
      

Μπορεί να αξιολογεί τθν ποιότθτα τθσ δικισ του/τθσ 
δουλειάσ 
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Μπορεί να εντοπίηει πλθροφορίεσ ςυναφείσ με τισ 
προςωπικζσ και ακαδθμαϊκζσ ανάγκεσ και τα 
ενδιαφζροντά του/τθσ 

  
      

Μπορεί να χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά τισ 
τεχνολογίεσ πλθροφοριϊν ϊςτε να βρίςκει, να ερευνά, 
να οργανϊνει και να ενςωματϊνει πλθροφορίεσ 

  
      

Μπορεί να αξιοποιεί γνϊςεισ από διάφορα 
αντικείμενα/τομείσ μάκθςθσ 

  
      

Μπορεί να επιλζγει μόνοσ/θ υλικό, πόρουσ και 
δραςτθριότθτεσ εκμάκθςθσ 

  
      

Μπορεί να παρακολουκεί τθν πρόοδό του/τθσ για τθν 
επίτευξθ των μακθςιακϊν ςτόχων του/τθσ 

  
      

Αναηθτά νζεσ ευκαιρίεσ για μάκθςθ         

Ξαναδιαβάηει ζνα καινοφργιο υλικό μετά από μια 
πρϊτθ ανάγνωςθ για να βεβαιωκεί ότι το ζχει 
κατανοιςει ςωςτά 

  
      

Μπορεί να επιλζγει τισ πιο αξιόπιςτεσ από τισ 
διακζςιμεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ ι ςυμβουλϊν          

Δείχνει ικανόσ/ι να παρακολουκεί, να κακορίηει, να 
ιεραρχεί και να ολοκλθρϊνει τα κακικοντά του/τθσ 
χωρίσ άμεςθ εποπτεία         

Διαχειρίηεται αποτελεςματικά τον χρόνο του/τθσ για 
να επιτυγχάνει τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ του/τθσ         

Μπορεί να αξιολογεί μόνοσ/θ τθν αξιοπιςτία των 
πθγϊν πλθροφόρθςθσ ι ςυμβουλϊν         

Ραρακολουκεί τθν πρόοδό του/τθσ ςτθν εκμάκθςθ 
νζων πλθροφοριϊν         

Ικανότθτα 
12(4Cs 

επικοινωνί
α) 

Δεξιότθτεσ 
ακρόαςθσ 

και 
παρατιρθςθ

σ 

Ακοφει προςεκτικά τουσ άλλουσ         

Ραρακολουκεί τισ χειρονομίεσ των ομιλθτϊν και 
ςυνολικά τθ γλϊςςα του ςϊματοσ για να μπορεί να 
διαπιςτϊνει το νόθμα των λόγων τουσ         

Μπορεί να ακοφει αποτελεςματικά ϊςτε να 
αποκρυπτογραφεί τα νοιματα και τισ προκζςεισ του 
άλλου         

Δίνει προςοχι ςε όςα οι άλλοι υπονοοφν αλλά δεν 
λζνε          

Ικανότθτα 
13(4Cs 

επικοινωνί
α) 

Ενςυναίςκθς
θ 

Μπορεί να αναγνωρίηει πότε ζνασ ςφντροφοσ 
χρειάηεται τθ βοικειά του/τθσ          

Εκφράηει τθ ςυμπαράςταςι του/τθσ για τα δεινά που 
βλζπει να ςυμβαίνουν ςε άλλουσ          

Λαμβάνει υπόψθ του/τθσ τα ςυναιςκιματα των 
άλλων όταν παίρνει αποφάςεισ         

Διατυπϊνει τθν άποψθ ότι όταν ςυλλογίηεται 
ανκρϊπουσ ςε άλλεσ χϊρεσ, ςυμμερίηεται τισ χαρζσ 
και τισ λφπεσ τουσ         

Ικανότθτα 
14 (4Cs 

ςυνεργαςί
α) 

Ευελιξία και 
προςαρμοςτι

κότθτα 

Αναγνωρίηει επακριβϊσ τα αιςκιματα των άλλων, 
ακόμθ κι όταν αυτοί δεν κζλουν να τα φανερϊςουν         

Αλλάηει τισ απόψεισ του/τθσ, εφόςον του/τθσ 
αποδείξουν με λογικά επιχειριματα ότι κάτι τζτοιο 
είναι απαραίτθτο         

Ρροςαρμόηεται ςε νζεσ καταςτάςεισ επιςτρατεφοντασ 
μια καινοφργια δεξιότθτα         

Μπορεί να αλλάηει αποφάςεισ που ζχει λάβει εφόςον 
αυτό κακίςταται αναγκαίο λόγω των ςυνεπειϊν τουσ          

Ρροςαρμόηεται ςε νζεσ καταςτάςεισ εφαρμόηοντασ τισ 
γνϊςεισ του/τθσ με διαφορετικό τρόπο         

Ικανότθτα 
15(4Cs 

επικοινωνί
α) 

Γλωςςικζσ, 
επικοινωνιακ

ζσ και 
πολυγλωςςικ
ζσ δεξιότθτεσ 

Μπορεί να τροποποιεί τθ ςυμπεριφορά του/τθσ ϊςτε 
αυτι να εναρμονίηεται με άλλουσ πολιτιςμοφσ          

Μπορεί να εκφράηει τισ ςκζψεισ του/τθσ για ζνα 
πρόβλθμα         

Ηθτά από τουσ ομιλθτζσ να επαναλάβουν κάτι που δεν 
του/τθσ είναι ξεκάκαρο         

Κάνει ερωτιςεισ που δείχνουν ότι ζχει κατανοιςει τισ 
κζςεισ των άλλων         

Μπορεί να μεςολαβεί γλωςςικά ςε διαπολιτιςμικζσ 
ανταλλαγζσ κάνοντασ μετάφραςθ, διερμθνεία ι 
παρζχοντασ διευκρινίςεισ         
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Μπορεί να αποφεφγει με επιτυχία τισ διαπολιτιςμικζσ 
παρανοιςεισ         

Ικανότθτα 
16(4Cs 

ςυνεργαςί
α) 

Δεξιότθτεσ 
ςυνεργαςίασ 

Οικοδομεί κετικζσ ςχζςεισ με άλλουσ ανκρϊπουσ ςε 
μια ομάδα         

Πταν εργάηεται ωσ μζλοσ μιασ ομάδασ, ςυμβάλλει 
ςτθν ομαδικι εργαςία ςτον βακμό που του/τθσ 
αναλογεί         

Ρροςπακεί να επιτυγχάνει ςυναίνεςθ ϊςτε να 
εκπλθρϊνει τουσ ςτόχουσ τθσ ομάδασ         

Πταν εργάηεται ωσ μζλοσ μιασ ομάδασ, ενθμερϊνει 
τουσ άλλουσ για τυχόν ςυναφείσ ι χριςιμεσ 
πλθροφορίεσ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ικανότθτα 
17 (4Cs 

ςυνεργαςί
α) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεξιότθτεσ 
επίλυςθσ 

ςυγκροφςεω
ν 

Εμπνζει ενκουςιαςμό ςτα μζλθ τθσ ομάδασ ϊςτε να 
επιτυγχάνονται οι κοινοί ςτόχοι         

Μπορεί να επικοινωνεί με ςεβαςμό με τα 
εμπλεκόμενα ςτθ ςφγκρουςθ μζρθ         

Μπορεί να βρίςκει εναλλακτικζσ λφςεισ για τθν 
επίλυςθ των ςυγκροφςεων         

Μπορεί να ςτθρίηει άλλουσ ςτθν επίλυςθ 
ςυγκροφςεων βοθκϊντασ τουσ να κατανοοφν τισ 
διακζςιμεσ επιλογζσ         

Μπορεί να ενκαρρφνει τισ αντιμαχόμενεσ πλευρζσ να 
ακοφνε προςεκτικά θ μία τθν άλλθ και να μοιράηονται 
τισ ζγνοιεσ και τισ ανθςυχίεσ τουσ         

Ικανότθτα 
18 (4Cs 
κριτικι 
ςκζψθ) 

Γνϊςθ και 
κριτικι 

κατανόθςθ 
του εαυτοφ 

Καταφεφγει τακτικά ςτθν επικοινωνία για να 
ςυνειςφζρει ςτθν επίλυςθ διαπροςωπικϊν 
ςυγκροφςεων         

Μπορεί να περιγράφει τα κίνθτρά του/τθσ         

Μπορεί να περιγράφει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ 
οι ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά του/τθσ επθρεάηουν 
τθ ςυμπεριφορά του/τθσ         

Μπορεί να αναςτοχάηεται κριτικά τισ αξίεσ και τισ 
πεποικιςεισ του/τθσ         

Μπορεί να αναςτοχάηεται κριτικά τον εαυτό του/τθσ 
από πολλζσ διαφορετικζσ ςκοπιζσ         

Ικανότθτα 
19 (4Cs 
κριτικι 
ςκζψθ) 

Γνϊςθ και 
κριτικι 

κατανόθςθ 
γλϊςςασ και 
επικοινωνίασ 

Μπορεί να αναςτοχάηεται κριτικά τα ςυναιςκιματα 
και τα αιςκιματά του/τθσ ςε πολλζσ διαφορετικζσ 
καταςτάςεισ 

        

Ικανότθτα 
20 (4Cs 
κριτικι 
ςκζψθ) 

Γνϊςθ και 
κριτικι 

κατανόθςθ 
του κόςμου: 

πολιτικι, 
δίκαιο, 

ανκρϊπινα 
δικαιϊματα, 
κουλτοφρα, 
πολιτιςμοί, 
κρθςκείεσ, 

ιςτορία, 
μζςα 

ενθμζρωςθσ, 
οικονομίεσ, 
περιβάλλον, 
βιωςιμότθτα 

Μπορεί να αναςτοχάηεται κριτικά τθν εξελιςςόμενθ 
φφςθ του πλαιςίου των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και 
τθ διαρκι ανάπτυξθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςε 
διαφορετικζσ περιοχζσ του κόςμου 

        

Ψθφιακζσ 
Δεξιότθτεσ 

1.       
Ρλθροφορίεσ 

και 
επεξεργαςία 
δεδομζνων 

Ψάχνω για απλά δεδομζνα ςε απευκείασ ςφνδεςθ 
(εικόνα, δεδομζνα). Μπορϊ να βοθκιςω τον εαυτό 
μου με μια ποικιλία πθγϊν.         

Ξζρω κάποιεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ και μπορϊ να 
χρθςιμοποιιςω διαφορετικζσ λζξεισ-κλειδιά για να 
βρω τισ πλθροφορίεσ που κζλω.         

Μπορϊ να αποκθκεφςω το αρχείο ςτον επιλεγμζνο 
φάκελο ςτθ ςυςκευι μου και να το βρω.         

Μπορϊ να βρω ςτο Διαδίκτυο  αυτό που ηθτϊ , κάκε 
φορά που ψάχνω και αναγνωρίηω τι είναι αξιόπιςτο 
και τι όχι         
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2. Ψθφιακι 
Επικοινωνία 

Σε μια θλεκτρονικι τάξθ, ξζρω πϊσ να ςτζλνω 
μθνφματα ςε επιλεγμζνουσ ςυμμακθτζσ και να 
χρθςιμοποιϊ ζνα κανάλι ςυνομιλίασ.         

Επικοινωνϊ χρθςιμοποιϊντασ   διάφορα εργαλεία (e-
mail, Skype, κοινωνικά δίκτυα...)         

Μπορϊ να ςτείλω διάφορα αρχεία   (κείμενο, εικόνεσ) 
ωσ ςυνθμμζνα ςε ζνα e-mail.         

Επιλζγω τισ πλθροφορίεσ που κζλω να  κοινοποιιςω 
ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ μου.         

 
 
 

 
 
Χρθςιμοποιϊ  εργαλεία για τθ δθμιουργία, 
επεξεργαςία και ςυνδυαςμό ψθφιακοφ περιεχομζνου. 

  
 
 
 
       

 Μπορϊ να καταγράψω τισ ςκζψεισ μου και τα 
ςυναιςκιματά μου χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικά 
μζςα (κείμενο, εικόνεσ, ιχο, βίντεο).         

Γνωρίηω ότι το υλικό και το περιεχόμενο ςτο διαδίκτυο 
ζχει δθμιουργθκεί από άλλουσ ανκρϊπουσ 
(ςυγγραφείσ) και ζχει πνευματικά δικαιϊματα που 
πρζπει να ςεβόμαςτε.         

Μπορϊ να χρθςιμοποιϊ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ 
και εκπαιδευτικι ρομποτικι με τθ χριςθ πλακιδίων 
(π.χ. Scratch, Scratch junior, Scratch for Arduino, κ.λ.π.)         

4. Αςφάλεια 

Γνωρίηω ότι όταν χρθςιμοποιοφνται τεχνολογίεσ, 
υπάρχει κίνδυνοσ που μπορεί να επθρεάςει τθν 
απόδοςθ τθσ ψθφιακισ ςυςκευισ μου.         

Ρροςτατεφω τον κωδικό πρόςβαςισ μου και δεν τον 
μοιράηομαι με άλλουσ ανκρϊπουσ. Ξζρω ςε ποιον να 
ςτραφϊ εάν υπάρχει πρόβλθμα.         

Ξζρω πωσ να δθμιουργιςω ζναν αςφαλι κωδικό 
πρόςβαςθσ ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ.         

Είμαι προςεκτικόσ/ι όταν μου ηθτάνε προςωπικά 
ςτοιχεία όπωσ π.χ. κωδικό πρόςβαςθσ, προςωπικά 
αρχεία κ.λ.π.         

Πταν καταλάβω περίπτωςθ απειλισ (διαδικτυακι βία) 
ενθμερϊνω άμεςα τουσ ενιλικεσ.         

5.       
Επίλυςθ 

προβλιματοσ 
με ψθφιακά 

μζςα 

Πταν λφνω ζνα πρόβλθμα τότε:         

Χρθςιμοποιϊ αλγορίκμουσ, δθλαδι μια ςειρά από 
βιματα για να το λφςω.....         

Πταν λφνω ζνα πρόβλθμα τότε:         

Ρροςπακϊ να καταλάβω ποια ςτοιχεία από τα 
μακθματικά χρειάηομαι.....         

Πταν λφνω ζνα πρόβλθμα τότε:         

Ρροςπακϊ να το απλοποιιςω και ςυγκεντρϊνω μόνο 
ςτα ςτοιχεία που χρειάηομαι...         

Πταν λφνω ζνα πρόβλθμα ςτον υπολογιςτι 
ςυνεργάηομαι  μαηί με άλλουσ για να λφςουμε 
διαφορετικά μζρθ του προβλιματοσ τθν ίδια ςτιγμι         

Πταν λφνω ζνα πρόβλθμα ψάχνω να βρω πϊσ μπορϊ 
να ςυγκεντρϊςω δεδομζνα και πλθροφορίεσ και να τισ 
αναλφςω  για να με  βοθκιςουν ςτθν επίλυςθ του 
προβλιματοσ         

Τρζχω ςυχνά το πρόγραμμά μου για να βεβαιωκϊ ότι 
κάνει αυτά που κζλω και επιδιορκϊνω όποια 
προβλιματα εντοπίςω         
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Ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ για το πρόγραμμα 

 

 

1. Ο βαςικόσ ςκοπόσ του προγράμματοσ καλλιζργειασ δεξιοτιτων με τίτλο: 
«Δόντια γερά, τρϊγοντασ υγιεινά» είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ των 
μακθτϊν/τριϊν ςτο κζμα τθσ ςτοματικισ υγιεινισ ςε ςφνδεςθ με τισ 
διατροφικζσ ςυνικειεσ τουσ και τθν καλλιζργεια   ςφγχρονων δεξιοτιτων. 
ΣΩΣΤΟ         ΑΘΟΣ 
 
 

2. Οι διδακτικοί ςτόχοι του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ ωσ  προσ τισ 
Δεξιότθτεσ του 21ου (4C’s)είναι: 

 Κριτικι Σκζψθ, Δθμιουργικότθτα, Συνεργαςία, Επικοινωνία 

 Συνζργεια, Αλλθλοβοικεια, Σφμπραξθ, Αδιαλλαξία 

 Συμμετοχι, Εμπλοκι, Ενδιαφζρον, Αξιολόγθςθ 
 
 

3. Οι διδακτικοί ςτόχοι του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ ωσ  προσ τισ 
Δεξιότθτεσ του Νου είναι: 

 Συνεργαςία μελϊν ομάδασ, διαπραγμάτευςθ, ςεβαςμόσ, 
κατανόθςθ 

 Αναγνϊριςθ και επίλυςθ προβλθμάτων, ερμθνεία δεδομζνων 
εξαγωγι και δοκιμι ςυμπεραςμάτων, πρωτοτυπία-καινοτομία 

 Σφνδεςθ τθσ πλθροφορίασ, αναςτοχαςμόσ ,εμπλοκι, διερεφνθςθ 
 
 
 

4. Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοςτεί ςε ςυνκικεσ: 

 Δια ηϊςθσ Εκπαίδευςθσ 

 Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ 

 Δια ηϊςθσ και Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ 
 
 
 

5. Τα 1Ο εργαςτιριο του προγράμματοσ «Ασ γνωριςτοφμε» ζχει ωσ ςτόχο: 

 Οι  Δεξιότθτεσ του 21 (4C’s) να είναι ςυνυφαςμζνεσ με τθ 

λειτουργία του Νου 

 Τθ γνωριμία των μελϊν τθσ ομάδασ 

 Τθ ςφνταξθ των κανόνων τθσ ομάδα 
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6. Θ 1θ  δραςτθριότθτα του 2ου εργαςτθρίου ωσ προσ τθ Δεξιότθτα του Νου ζχει 
ωσ ςτόχο: 

 Ραρατεταμζνθ παρατιρθςθ, Σφγκριςθ, Διαχείριςθ Ρλθροφορίασ 

 Ρεριγραφι, Ερμθνεία, Διατφπωςθ ερωτθμάτων 

 Μεταφορικι ςκζψθ, Εφρεςθ και διαπραγμάτευςθ νοιματοσ  
 

 
7.  Το πρόγραμμα προβλζπει τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ  θ οποία και 

αποτελεί μια  μορφι παιδαγωγικά προςανατολιςμζνθσ αξιολόγθςθσ ςτθν 

εκπαίδευςθ. 

 ΣΩΣΤΟ     

 ΛΑΘΟΣ 

 

8. Το πρόγραμμα δεν προβλζπει τθ δθμιουργία portfolio για τουσ/τισ 

μακθτζσ/τριεσ: 

 ΣΩΣΤΟ     

 ΛΑΘΟΣ 

 

9. Θ Ζκκεςθ Ρροόδου του μακθτι /τριασ ωσ προσ τισ  Δεξιότθτεσ  του Νου 

περιλαμβάνει και : 

 Εφαρμογι τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν επικοινωνία 

 Γνϊςθ & κριτικι κατανόθςθ γλϊςςασ & επικοινωνίασ 

 

10. Το πρόγραμμα μπορεί  να εκπονθκεί:  

 Μόνο από τον υπεφκυνο εκπ/κό του τμιματοσ 

 Από τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό του τμιματοσ ςε ςυνεργαςία με 

τισ άλλεσ ειδικότθτεσ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου 

 Από τον υπεφκυνο εκπ/κό του τμιματοσ ςε ςυνεργαςία με τισ 

άλλεσ ειδικότθτεσ  εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςτο τμιμα 

 
 
 
 


