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Βασική αρχή  

 
• Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων συνδέονται με τους 

γνωστικούς στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών και 
προάγουν σπείρες δεξιοτήτων των παιδιών 
συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας:  
 
- Νηπιαγωγείο έως και Γ ́ Δημοτικού  
- Δ ́ έως και ΣΤ ́ Δημοτικού  
- Α ́ έως και Γ ́ Γυμνασίου 

 

επιδιώκοντας τη διαμόρφωσή τους σε ενεργούς και 
υπεύθυνους πολίτες 

 
http://iep.edu.gr/images/IEP/skill-labs/2020-2021/2021-04-27-
%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF
%81%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf 



Σκοπός  

• Μετακινώντας  την έμφαση που αποδίδει το Πρόγραμμα Σπουδών 
στις «σκληρές/ακαδημαϊκές» δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, 
αρίθμηση) και στη γνωσιοκεντρική προσέγγισή τους, σκοπός των 
«Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας 
«ήπιων» δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας 
και επιστήμης που επιτρέπουν στις μαθήτριες και στους μαθητές να 
αξιοποιούν καλύτερα τη γνώση και να ανταποκρίνονται στις 
προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.  
 

•  
Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκαν ανοικτά και διαβαθμισμένα 
Προγράμματα Σπουδών και εργαστηριακής μάθησης ανά θεματικό 
πυλώνα– σε σπειροειδή εξέλιξη (ανά τάξη) από το Νηπιαγωγείο ως 
και την Γ’ Γυμνασίου, με τη χρήση ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας: 
«Εκπαιδευτική πλατφόρμα για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα» 
http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs 

• .  
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Ειδικά για το δημοτικό 





Εργαστήρια και σχολικό πρόγραμμα 

• Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (ΕΔ) τέμνουν το Πρόγραμμα Σπουδών 
των άλλων μαθημάτων και του Ε.Ω.Π.Δ. τόσο κάθετα όσο και 
οριζόντια.  
Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν συζήτηση, παιχνίδι, κατασκευές, έρευνες, συνεντεύξεις, τέχνες, δημιουργική 
έκφραση, ρητορική και αντιλογίες, προγραμματισμός και ρομποτική, διαφορετικές προσεγγίσεις και αναστοχαστικές 
διεργασίες της επιστήμης, των σχέσεων, του περιβάλλοντος και άλλα θα πρέπει να θεωρούνται ως εφαρμογές των 
γνωστικών αντικειμένων των ΠΣ  

 
 Στο επιμορφωτικό υλικό των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε κάθε κεφάλαιο και κάθε πρόγραμμα παρουσιάζονται 

πίνακες αντιστοίχισης των ΕΔ με το ΠΣ.  
 

• Η θεματολογία των ΕΔ αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο σπουδών 
των μαθημάτων με τρόπο διαθεματικό.  
Στις δραστηριότητες των ΕΔ αξιοποιούνται οι γνώσεις του ΠΣ για να επιλύσουν 
οι μαθητές/ριες προβλήματα, για να οργανώσουν μια δράση, για να 
επεξεργαστούν και να ερευνήσουν ένα θέμα.  

 
• Για να επιτευχθεί η διασύνδεση αυτή, τα προγράμματα/εργαστήρια 

δεξιοτήτων οργανώνονται σε τέσσερις (4) βασικούς θεματικούς 
κύκλους/ενότητες  
 
 





1. 



2. Κύκλοι δεξιοτήτων (4) 





Προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων 

• Τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων (ΠΚΔ) οργανώνονται στους 4 
αυτούς θεματικούς πυλώνες/άξονες, και σε αντίστοιχα πλαίσια 
προγραμμάτων σπουδών, και καλύπτουν όλες τις επιμέρους θεματικές. 

 

• Τα σχολεία/οι εκπαιδευτικοί  σχεδιάζουν και εφαρμόζουν ΠΚΔ ανά έτος. 
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υλοποίηση  και των 4 
Θεματικών Ενοτήτων  τον χρόνο (1 ανά δίμηνο) και δύναται να 
περιλαμβάνει από 20 ως 28 Εργαστήρια Δεξιοτήτων συνολικά, με 
διάρκεια 5 έως 7 εβδομάδες ανά Θεματική Ενότητα/ΠΚΔ  

 

• Τα προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων κάθε τάξης δημιουργούνται 
από τις υποθεματικές κάθε θεματικού άξονα και συνδέονται με τα 
γνωστικά αντικείμενα των ΠΣ της τάξης (και τις συνοδευτικές οδηγίες 
αναδιάρθρωσης της ύλης 2021-22). Για παράδειγμα, […] η υποενότητα 
Διατροφή με τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Α ́ Δημοτικού, ή η Οδική ασφάλεια με 
την ενότητα «Ασφαλώς ... κυκλοφορώ» της Γλώσσας της Δ ́ κοκ 





Υποθεματικές & προγράμματα ανά τάξη/δίμηνο (Ι) 



Υποθεματικές & προγράμματα ανά τάξη/δίμηνο (ΙΙ) 

ΙΕΠ, 02.09.2021 



3.Ψηφιακή πλατφόρμα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+» 

Εκπαιδευτικό υλικό 

http://iep.edu.gr/el/ekpaideutiko-yliko 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1: Σχέδια δράσης 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2: Προγράμματα καλλιέργειας δεξιοτήτων (200) 





ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3: Προγράμματα από πιλοτική εφαρμογή 



Μεθοδολογία Ι 

                                         Το εκπαιδευτικό υλικό 

 

  Εισάγει τη βιωματική, εργαστηριακή μεθοδολογία  
Ομαδική και συνεργατική  μέθοδος, μέθοδος έρευνας-δράσης ή/και project, μεθοδολογία 
αντεστραμμένης τάξης ή/και εργαστήρια κατασκευών ή/και παρουσιάσεις, παιχνίδια, θεατρικά 
δρώμενα, καθώς και εκπόνηση και υλοποίηση ερευνητικών σχεδίων, γνωριμία και συνέντευξη με 
επαγγελματίες και σημαντικές προσωπικότητες κ.ά.  
 
       
                                                                    Για αυτό: 

       

 Χαρακτηρίζεται από  
(i) ολιστική προσέγγιση της προσωπικότητας των παιδιών, των γνώσεων και δεξιοτήτων, της 

επιστήμης, της σκέψης και της έκφρασης,  

(ii)    διαθεματικότητα - διεπιστημονικότητα,  

(iii) συνέργειες μεταξύ εκπαιδευτικών, συμπεριληπτικές δράσεις, δράσεις αξιοποίησης των  

         γνώσεων με τρόπο επαγωγικό και δημιουργικό.  

         

                                                                 Έτσι ώστε να: 



Μεθοδολογία ΙΙ 

 Βοηθά τον εκπαιδευτικό να υλοποιήσει το πρόγραμμα 
σπουδών εργαστηρίων δεξιοτήτων με την εξής δομή υλικού 

 
 
α) Προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά Θεματική Ενότητα και Τάξη,  

β) Προτάσεις εκπαιδευτικού υλικού προς αξιοποίηση, όπως επίσης και σχετικούς οδηγούς 

     εκπαιδευτικού,  

γ) Οπτικοακουστικό και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ή/και φύλλα εργασίας,  

    προτεινόμενες σχολικές δράσεις για εργαστηριακή και βιωματική προσέγγιση του προς 

    μελέτη θέματος, φύλλα αξιολόγησης και αυτο-αξιολόγησης και σε ορισμένες  

    περιπτώσεις, ενημερωτικό υλικό προς τους γονείς, κατάλληλα διαβαθμισμένο ανά τάξη. 

 

   Προβλέπονται  κατάλληλες προσαρμογές για μαθητές/ριες με ΕΕΑ, αναπηρία, γλωσσικές 

   ή πολιτισμικές διαφορές ή άλλες δυσκολίες. 

   Επιπλέον,  μπορεί να προβλέπονται εξωσχολικές δραστηριότητες-επισκέψεις, καθώς και 

   ερευνητικές δράσεις ή ενέργειες δικτύωσης και διάχυσης.  

 



 Αξιολόγηση δεξιοτήτων μαθητή/ριας  
  

 Ο μαθητής/ρια  αξιολογείται με ποιοτική-περιγραφική αξιολόγηση, 
και με φόρμες αυτοαξιολόγησης ως προς την επίτευξη των 
δεξιοτήτων.  

 
• Περιγραφική αξιολόγηση: Αξιολογείται από τον/την εκπαιδευτικό η ικανότητα 

του/της μαθήτριας για συνεργασία, για δημιουργικότητα κλπ μέσω 
παρατήρησης του τρόπου που δουλεύει. Οι παρατηρήσεις αποτυπώνονται μέσω 
περιγραφικής αποτύπωσης και δεικτών επιτυχίας.  

 

• Αυτοαξιολόγηση: Φύλλα-φόρμες που συμπληρώνουν τα ίδια τα παιδιά με βάση 
την αξιολόγηση της μαθησιακής τους πορείας, όπως αυτή αποτυπώνεται 
εξελικτικά στο portfolio τους 

 

  Για  αυτό σε κάθε τμήμα/τάξη με ευθύνη του Συλλόγου Δ:  
Δημιουργείται ειδικός φάκελος επιτευγμάτων (portfolio) τμήματος/τάξης στον 
οποίο θα υπάρχουν κατ’ ελάχιστο τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων τα 
οποία θα εφαρμόζονται στο ίδιο τμήμα ή τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης 
των μαθητών/ριών στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο έως τη Γ’ 
Γυμνασίου.  
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Ετήσιο σχέδιο δράσης ΕΔ σχολείου:  
βήματα σχεδιασμού  
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οικογένεια 
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1ο βήμα 

Βασικός προσανατολισμός σχεδίου δράσης: 

Συνδιερεύνηση, Συναπόφαση, Ορισμός από ΣΔ+παιδιά 



2ο βήμα 

Προσδιορισμός στόχων σχολείου ανά θεματική (4) 



Παραδείγματα στόχων Ι 



Παραδείγματα στόχων ΙΙ 



Παραδείγματα στόχων ΙΙΙ 



Παραδείγματα στόχων ΙV 



3ο βήμα 

Προσδιορισμός δεξιοτήτων και επιλογή προγραμμάτων 
καλλιέργειάς τους ανά θεματική (4) & τάξη 



Σύνδεση δεξιοτήτων, θεματικών και προγραμμάτων ανά τάξη-εις 





Ζω καλύτερα-Ευ Ζην Φροντίζω το περιβάλλον 

Ενδιαφέρομαι και ενεργώ Δημιουργώ και καινοτομώ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 
ΚΑΘΕ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ:  



Ένα παράδειγμα σχεδιασμού ΠΚΔ μίας θεματικής  

(τριών υποθεματικών) για όλες τις τάξεις: 

«Ζω καλύτερα-Ευ Ζην» 

 



Ζω καλύτερα-Ευ Ζην 

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002 
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1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ «ΕΥ ΖΗΝ» - 1η υποθεματική «Αυτομέριμνα-Ασφάλεια»  
 Α΄ – Δ΄ ΤΑΞΕΙΣ  

Α΄ και Δ΄ τάξη: «Δεν μαλώνω, δεν μαλώνω, αγκαλιά μεγάλη απλώνω» 

Προτείνεται για Α΄ τάξη. Μπορεί να αναπτυχθεί και στη Δ΄ με κατάλληλες προσαρμογές 



1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ «ΕΥ ΖΗΝ» - 1η υποθεματική «Διατροφή-
Αυτομέριμνα-Ασφάλεια»  

  Δ΄ ΤΑΞΗ  

Αποκλειστικά για Δ΄ τάξη: «Πράσινες τηγανητές ντομάτες κ.ά…» 



1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: «ΕΥ ΖΗΝ»- 2η υποθεματική: «Ψυχική-Συναισθηματική υγεία» 
Β΄ – Ε΄ ΤΑΞΕΙΣ  

Β΄ τάξη: «Εγώ και οι συμμαθητές/ριές μου» 
Ε΄ τάξη: «Παίζουμε και μαθαίνουμε παρέα…» 
«Μαθαίνοντας τη θετική πλευρά της ζωής!» 



1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: «ΕΥ ΖΗΝ» - 3η υποθεματική «Σεξουαλική αγωγή»  
Γ΄ – ΣΤ΄  ΤΑΞΕΙΣ  

Γ΄ και ΣΤ΄τάξη: Επιλογή δραστηριοτήτων από τα «Τα κόκκινα παπούτσια» 

Προτείνεται για μικρές τάξεις. Μπορεί να αναπτυχθεί και σε  Γ΄-ΣΤ΄ με κατάλληλες προσαρμογές 



1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: «ΕΥ ΖΗΝ» - 3η υποθεματική «Σεξουαλική αγωγή»  
Γ΄ – ΣΤ΄  ΤΑΞΕΙΣ  

Γ΄ και ΣΤ΄τάξη: Επιλογή δραστηριοτήτων από «Παίζω, μεγαλώνω, τον εαυτό μου διαμορφώνω» 

Προτείνεται για νηπιαγωγείο. Μπορεί να αναπτυχθεί και σε  Γ΄-ΣΤ΄ με κατάλληλες προσαρμογές 



1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: «ΕΥ ΖΗΝ» - 3η υποθεματική «Σεξουαλική αγωγή»  
Γ΄ – ΣΤ΄  ΤΑΞΕΙΣ  

Γ΄ και ΣΤ΄τάξη: Επιλογή δραστηριοτήτων από «Παίζω, μεγαλώνω, τον εαυτό μου διαμορφώνω» 



Εναλλακτική επιλογή από προγράμματα πιλοτικής 
εφαρμογής για 1η υποθεματική ΕΥ ΖΗΝ Α΄ και Δ΄ τάξεων  



Εναλλακτική επιλογή από προγράμματα πιλοτικής εφαρμογής 
για 2η υποθεματική ΕΥ ΖΗΝ Β΄ και Ε΄ τάξεων 



Εναλλακτική επιλογή για 3η υποθεματική ΕΥ ΖΗΝ Γ΄ & Στ΄τάξεων 

 Γ΄ τάξη: «1 στα 5: O κανόνας των εσωρούχων» 
ΣΤ΄ τάξη: «Μεγαλώνοντας αλλάζω. Τι μου 
συμβαίνει;» (για κορίτσια/για αγόρια) 

http://iep.edu.gr/el/odigoi-egxeiridia Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης 

 

Υπουργείο Υγείας:  Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία 
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Προγραμματισμός εργαστηρίων  ΠΚΔ κάθε τάξης  
σε διάστημα 5 έως 7 εβδομάδων (από υλικό ΙΕΠ) 

Ένα παράδειγμα  

Θεματική: Ζω καλύτερα. Υποθεματική: Ασφάλεια  
Τίτλος: «Δεν μαλώνω, δεν μαλώνω, αγκαλιά 
μεγάλη απλώνω» 
 
Α) Δεξιότητες στόχευσης  
Μάθησης: κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επικοινωνία, 
συνεργασία 
Ζωής: κοινωνικής ζωής 
Του νου: ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός 
Τεχνολογίας και Επιστήμης: ψηφιακές  
 
 

Β) Εργαστήρια-Μέγιστη διάρκεια: 7 εβδομάδες -
21 ώρες 
1ο εργαστήριο: «Συνεργάζομαι και αλληλεπιδρώ» (3 ώρες) 
2ο εργαστήριο: «Ο κύκλος των απόψεων και των προτάσεων» (3 
ώρες) 
3ο εργαστήριο: «Μπαίνω στη θέση του άλλου» (3 ώρες) 
4ο εργαστήριο: «Τα μαγικά καπέλα εν δράσει» (3 ώρες) 
5ο εργαστήριο: «Τα δικά μας μηνύματα» (3 ώρες) 
6ο εργαστήριο: «Δημιουργικές λύσεις» (3 ώρες) 
7ο εργαστήριο: «Οι δικές μας φωνές» (3 ώρες) 
 
 
 



Αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων ανά εργαστήριο 



Φύλλα εργασίας  

Φύλλα αυτοαξιολόγησης παιδιών 



Πηγές υλικού-σύνδεσμοι, Συνεργασίες με φορείς, Διαδικασίες αναστοχασμού 



Φροντίζω το περιβάλλον 

Ενδιαφέρομαι και ενεργώ Δημιουργώ και καινοτομώ 

Ολοκλήρωση 1ης θεματικής- 
Συνέχεια με τις υπόλοιπες  3:  



Θεματική: «Δημιουργώ και καινοτομώ» 

Υποθεματική: Stem-Eκπαιδευτική ρομποτική: Α΄, Δ΄, Ε΄ 

 Α΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη 

Β΄, Γ΄, ΣΤ΄ τάξεις: Αγωγή σταδιοδρομίας-Γνωριμία με επαγγέλματα 



Συναπόφαση Συλλόγου+σύνταξη πρακτικού σχολείου 



Υπενθύμιση 



 
 
 
 

Σας ευχαριστώ 
 

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά! 
 
 

Μέλλω (Αιμιλία) Κέκια 
mkekia@sch.gr 

https://blogs.sch.gr/mkekia/ 
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