
ΙΕΠ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Εκπαίδευση για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία 

& 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων



Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών 
και των Γυμνασίων.

Εισαγωγή διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων» όλων των τύπων σχολικών μονάδων, 

Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων

Αριθμ. 94236/ΓΔ4/4-8-2021 

ΦΕΚ 3567

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

Σκοπός των 
«Εργαστηρίων 
δεξιοτήτων»

Πιλοτική Εφαρμογή των Εργαστηρίων  Δεξιοτήτων σε 218 
σχολικές μονάδες, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια.

2020  - 2021 



Βασική αρχή των 
Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων

το γνωστικό πεδίο των 
Προγραμμάτων Σπουδών

με σκοπό τη διάπλασή τους σε ελεύθερους 
και υπεύθυνους πολίτες

συνδυάζουν

με την ανάπτυξη βασικών 
ικανοτήτων

Δεξιότητες και Ικανότητα
Η έννοια «δεξιότητα» δεν μπορεί να είναι ταυτόσημη της έννοιας ικανότητα. 

Οι δεξιότητες συνιστούν το ένας σκέλος μιας ικανότητας, αδιαίρετα συνυφασμένο με 
τις αρχές, τις αξίες, τη στάση και τη μεταγνωστική προσέγγιση. 



Α) Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs)
Α1. Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)

Α2. Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον) (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή δημιουργικότητα,
Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας)
Α3. Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας

Β) Δεξιότητες ζωής
Β1. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα,
Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)
Β2. Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (Ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Ψηφιακή πολιτειότητα, Ψηφιακές ανθρωπιστικές
επιστήμες , Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, ανθεκτικότητα)
Β3. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων,
Πολιτειότητα)

Β4. Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα)

Γ) Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης
Γ1. Δεξιότητες της τεχνολογίας (Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης και
παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών)

Γ2. Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (Πληροφορικός γραμματισμός, Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός γραμματισμός,
Γραμματισμός στα μέσα, Ασφάλεια στο διαδίκτυο)

Γ3. Ρομποτική (Δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη)

Δ) Δεξιότητες του νου 
Δ1. Στρατηγική Σκέψη (Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων)

Δ2. Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη)
Δ3. Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός
Δ4. Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές

Δ5. Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη διαμεσολάβηση )

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ



• Γ1. Δεξιότητες της τεχνολογίας
• Γ2.Δεξιότητες διαχείρισης των 

μέσων 
• Γ3. Ρομποτική

• Α1. Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα
(4cs)

• Α2. Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα
• Α3. Παραγωγική μάθηση μέσω των

τεχνών και της δημιουργικότητας

• Β1. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής
• Β2.Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας
• Β3.Δεξιότητες διαμεσολάβησης και 

κοινωνικής ενσυναίσθησης
• Β4.Δεξιότητες επιχειρηματικότητας

Δεξιότητες 21ου

αι. (4cs)

• Δ1. Στρατηγική σκέψη
• Δ2. Πλάγια σκέψη
• Δ3. Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός
• Δ4. Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές
• Δ5. Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης

Δεξιότητες 
Ζωής

Δεξιότητες του 
νου

Δεξιότητες της 
τεχνολογίας, της 

μηχανικής και της 
επιστήμης

Δεξιότητες



Α) Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs)
Α1. Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)

Α2. Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον) (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή δημιουργικότητα,
Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας)
Α3. Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας

Β) Δεξιότητες ζωής
Β1. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα,
Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)
Β2. Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (Ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Ψηφιακή πολιτειότητα, Ψηφιακές ανθρωπιστικές
επιστήμες , Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, ανθεκτικότητα)
Β3. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων,
Πολιτειότητα)

Β4. Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα)

Γ) Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης
Γ1. Δεξιότητες της τεχνολογίας (Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης και
παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών)

Γ2. Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (Πληροφορικός γραμματισμός, Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός γραμματισμός, Γραμματισμός
στα μέσα, Ασφάλεια στο διαδίκτυο)

Γ3. Ρομποτική (Δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη)

Δ) Δεξιότητες του νου 
Δ1. Στρατηγική Σκέψη (Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων)

Δ2. Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη)
Δ3. Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός
Δ4. Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές

Δ5. Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη διαμεσολάβηση )

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ



Θεματικές Ενότητες

Οι Θεματικές Ενότητες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους
Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια,
κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και
επιχειρηματικότητα), η οποία διαμορφώθηκε στην τελική της
μορφή από την πιλοτική εφαρμογή των «Εργαστηρίων
Δεξιοτήτων» κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021:



1. Οικολογία - Παγκόσμια και Τοπική 
Φυσική Κληρονομιά

2. Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική 
Προστασία

3. Παγκόσμια & Τοπική Πολιτιστική 
Κληρονομιά

1. Ανθρώπινα Δικαιώματα
2. Εθελοντισμός  - Διαμεσολάβηση
3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, 
Διαφορετικότητα

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - Αυτομέριμνα,
Οδική Ασφάλεια

2. Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία -
Πρόληψη

3. Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Ζω καλύτερα –
Ευ Ζην

1 STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική 
2. Επιχειρηματικότητα - Αγωγή 
Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με Επαγγέλματα

Φροντίζω το 
Περιβάλλον

Δημιουργώ & 
Καινοτομώ -

Δημιουργική Σκέψη & 
Πρωτοβουλία

Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ –

Κοινωνική 
Συναίσθηση & 

Ευθύνη

Θεματικές Ενότητες



Θεματικές Ενότητες

1. Καλλιέργεια Οικολογικής συνείδησης -

Εκπαίδευση για την Αειφορία-Υλοποίηση των 17 

Στόχων της ΑΑ. 

Φυσική κληρονομιά (νερό, έδαφος, αέρας, 

βιοποικιλότητα, θάλασσα, δάσος)

Αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση

Πράσινη τεχνολογία και πράσινα επαγγέλματα

Περιβάλλον και Υγεία

1. Οικολογία - Παγκόσμια και 
Τοπική Φυσική Κληρονομιά

2. Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική 
Προστασία

3. Παγκόσμια & Τοπική Πολιτιστική 
Κληρονομιά 2. Κλιματική αλλαγή: Μετριασμός και Προσαρμογή 

–

Φυσικές καταστροφές: πρόληψη & προστασία

3. Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά

Διαχείριση απορριμμάτων- Κυκλική οικονομία

Πράσινη τεχνολογία και πράσινα επαγγέλματα





ΝΗΠΙΑ 
ΓΩΓΕΙΟ

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. 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 & τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά Χ Χ Χ-ΣΕΠ
3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ - Κοινωνική 
Συναίσθηση & Ευθύνη

1. Ανθρώπινα δικαιώματα Χ Χ Χ Χ
2. Εθελοντισμός διαμεσολάβηση Χ Χ Χ
3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα Χ Χ Χ-ΣΕΠ
4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - Δημιουργική Σκέψη 
& Πρωτοβουλία

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

Δομή Εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» 



Είναι σημαντικό ο κάθε μαθητής/-τρια με το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης να έχει
διδαχθεί στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων έννοιες & δεξιότητες απ΄ όλες τις Θεματικές Ενότητες.

Δομή Εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» 

Για τον λόγο αυτό σε κάθε τμήμα/τάξη με ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων:

α) δημιουργείται ειδικός φάκελος επιτευγμάτων (portfolio)
τμήματος/τάξης στο 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/-τριών στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο έως τη Γ’ Γυμνασίου.

Φάκελος Επιτευγμάτων 
(portfolio) 

Προγράμματα 
Καλλιέργειας 
Δεξιοτήτων 

β) σε κάθε τάξη δημιουργούνται Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων
από τις υποενότητες, με σύνδεση κατά το δυνατό και με τα γνωστικά
αντικείμενα των Προγραμμάτων Σπουδών (όπου είναι εφικτό).
Για παράδειγμα η υποενότητα Παγκόσμια & τοπική φυσική κληρονομιά, μπορεί να συνδεθεί με τους
στόχους του προγράμματος σπουδών της Γεωλογίας - Γεωγραφίας της Α΄ Γυμνασίου, ή η υποενότητα
Διατροφή με τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Α΄ Δημοτικού, ή η Οδική ασφάλεια με την ενότητα «Ασφαλώς …

κυκλοφορώ» της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού κ.λπ.

Γ΄  Γυμνασίου
γ) Στην Γ΄ Γυμνασίου οι Θεματικές Ενότητες των εργαστηρίων συνδέονται με τον
Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό ως Θεματική Ενότητα «ομπρέλα».
Για παράδειγμα στην πρώτη Θεματική Ενότητα μπορούν να συνδυαστούν θέματα σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης με επαγγελματικό προσανατολισμό από τον χώρο της Υγείας, στη δεύτερη
από το χώρο του περιβάλλοντος κ.λπ.



Δομή Εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» 

Κάθε εργαστήριο διδάσκεται
για 5 - 7 εβδομάδες, επομένως
ο σχεδιασμός θα είναι:

Συνιστάται το πρώτο εργαστήριο (ειδικά στις τάξεις που είναι μονόωρο) να είναι εισαγωγικό και το τελευταίο να
είναι εργαστήριο αξιολόγησης και αναστοχασμού. Αυτό όμως έχει να κάνει και από τη δομή του εργαστηρίου.
Τέλος, συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων, αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στην οικεία
Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Τμήμα/τάξη 
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 4 Θεματικές Ενότητες
Ένα εργαστήριο από 

κάθε Θεματική
ο κάθε εκπαιδευτικός καλείται να προγραμματίσει 4 εργαστήρια στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Για το Νηπιαγωγείο και τις τάξεις Α΄& Β΄ 
Δημοτικού  είναι 5 έως 7 τρίωρα.

Για τις Γ & Δ ο σχεδιασμός είναι 5 έως 7 δίωρα.

Για τις Ε - Στ & Γυμνάσιο ο σχεδιασμός είναι 5 
έως 7 εργ.  μιας ώρας



Χρονική ανάπτυξη των  4 κύκλων
(κάθε κύκλος έχει 5-7 Εργαστήρια Δεξιοτήτων ) 

• 1ος κύκλος (10 Οκτώβρη - 30 Νοέμβρη)

• 2ος κύκλος ( Δεκέμβρης -7 Φλεβάρη)

• 3ος κύκλος ( 10 Φλεβάρη - τέλη Μάρτη) 

• 4ος Κύκλος ( Απρίλης - Μάης)
1. Ανθρώπινα Δικαιώματα
2. Εθελοντισμός  -Διαμεσολάβηση
3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, 
Διαφορετικότητα

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - Αυτομέριμνα,
Οδική Ασφάλεια
2. Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία
- Πρόληψη
3. Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Ζω καλύτερα – Ευ 
Ζην

Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ - Κοινωνική 

Συναίσθηση & Ευθύνη

1. Οικολογία - Παγκόσμια και 
Τοπική Φυσική Κληρονομιά
2. Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική 
Προστασία
3. Παγκόσμια & Τοπική Πολιτιστική 
Κληρονομιά

1 STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική 
2. Επιχειρηματικότητα - Αγωγή 
Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με 
Επαγγέλματα

Φροντίζω το 
Περιβάλλον

Δημιουργώ & 
Καινοτομώ -

Δημιουργική Σκέψη 
& Πρωτοβουλία

• Γ1. Δεξιότητες της τεχνολογίας
• Γ2.Δεξιότητες διαχείρισης των 

μέσων 
• Γ3. Ρομποτική

• Α1. Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα
(4cs)

• Α2. Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα
• Α3. Παραγωγική μάθηση μέσω των

τεχνών και της δημιουργικότητας

• Β1. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής
• Β2.Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας
• Β3.Δεξιότητες διαμεσολάβησης και 

κοινωνικής ενσυναίσθησης
• Β4.Δεξιότητες επιχειρηματικότητας

Δεξιότητες 21ου

αι. (4cs)

• Δ1. Στρατηγική σκέψη
• Δ2. Πλάγια σκέψη
• Δ3. Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός
• Δ4. Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές
• Δ5. Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης

Δεξιότητες 
Ζωής

Δεξιότητες 
του νου

Δεξιότητες της 
τεχνολογίας, της 

μηχανικής και της 
επιστήμης



https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510


Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες 
μέσω Εργαστηρίων – Υλικό moodle

❖ Ένα κεφάλαιο έως 3.000 λέξεις που να περιλαμβάνει θεωρητικό υπόβαθρο -
Βιβλιογραφική αναφορά και τεκμηρίωση

❖ Έναν πίνακα με ενδεικτικές παραπομπές στο ΠΣ ανά τάξη και σχολικά εγχειρίδια (1
σελίδα ανά τάξη)

❖ Ένα πίνακα με ενδεικτικά παραδείγματα και παραπομπή σε δοκιμασμένα
προγράμματα της Σχολικής Ζωής και Σχολικών Δραστηριοτήτων

❖ Ένα παράρτημα με περιγραφή ενδεικτικών δράσεων (π.χ. συνεργασία με Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)

❖ Δύο παραδείγματα εφαρμογής της μεθοδολογίας υλοποίησης εργαστηρίου σε
συγκεκριμένες υποθεματικές του θεματικού κύκλου που έχουν αναλάβει (ανάλυση
του τρίωρου, δίωρου ή μονόωρου –ανάλογα τη βαθμίδα)

❖ ερωτήσεις κλειστού τύπου

❖ βιντεομαθήματα (μικρής διάρκειας 7΄ -10΄)



Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων»,
αποτελείται συνολικά από έξι διδακτικές ενότητες
1. Εισαγωγή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

2. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον»

3. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Δημιουργώ και Καινοτομώ»

4. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ»

5. Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την θεματική ενότητα «Ζω καλύτερα – Ευ ζην»

6. Εκπαιδευτικά θέματα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

και περιλαμβάνει σε κάθε θεματική ενότητα
• α) Σύντομα αρχεία κειμένου
• β) Βιντεομαθήματα
• γ) Παραδείγματα εφαρμογής μεθοδολογίας

υλοποίησης εργαστηρίου - σύνδεση με τα
προγράμματα σπουδών καθώς και παραπομπές σε
δοκιμασμένα προγράμματα καθώς και

• δ) Αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό για τους
εκπαιδευτικούς (προγράμματα Καλλιέργειας
Δεξιοτήτων).

Τα προγράμματα καλλιέργειας Δεξιοτήτων αφορούν όλες
τις υποθεματικές όπως αυτές εμπεριέχονται σε κάθε
Θεματική Ενότητα.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
36 ώρες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Σύνολο εγγραφών στην επιμόρφωση: 82.000
Ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση 65.000



Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες 
μέσω Εργαστηρίων – Προγράμματα  moodle

❖ Εισαγωγικό μέρος (περίπου 2 σελίδες) αναφέρεται η Φιλοσοφία –Σκοπιμότητα
προγράμματος - Πληροφορίες υλοποίησης: προαπαιτούμενες γνώσεις, προετοιμασία
υλικού

❖ Περιγραφή επτά Εργαστηρίων: Στοχοθεσία των εργαστηρίων, προτεινόμενες δράσεις και
υλικό αφόρμησης, επέκτασης, γενίκευσης. Κάθε εργαστήριο θα αναπτύσσεται σε ένα
φύλλο Α4 με βάση τη ρουμπρίκα του Παραρτήματος.

❖ Υποδειγματικό Υλικό - Δειγματικά Φύλλα εργασίας ή Περιγραφή δράσεων.

❖ Ενδεικτικές δραστηριότητες για την περιγραφική αξιολόγηση - Φύλλα περιγραφικής αυτο-
αξιολόγησης - Περιγραφή ενδεικτικών δραστηριοτήτων για το portfolio μαθητή/-τριας

❖ Βίντεο (βίντεο 10’ επίδειξης υποδειγματικής διδασκαλίας ή επιμορφωτικής παρουσίασης
του εργαστηρίου)



Δομή προγράμματος εργαστηρίου  καλλιέργειας Δεξιοτήτων 



Τα προγράμματα καλλιέργειας Δεξιοτήτων 



Τα προγράμματα καλλιέργειας Δεξιοτήτων 



Πρόγραμμα Εργαστηρίων  Καλλιέργειας Δεξιοτήτων Τάξης

Δημιουργούμε κτήρια φιλικά στο περιβάλλον και στους 

ανθρώπους (Πατρινόπουλος, 2021)

προβλήματα που απαιτούν επίλυση,

• οι μαθητές εργάζονται ως μηχανικοί και

• διερευνούν τις παραμέτρους

• διαφορετικών επιστημονικών πεδίων (διεπιστημονικότητα) και

• μέσα από ένα σύνολο πιθανών δυνατών λύσεων να επιλέξουν τις βέλτιστες.

οι μαθητές / μαθήτριες
• χρησιμοποιούν δημιουργικά τις ψηφιακές τεχνολογίες,
• σχεδιάζουν και κατασκευάζουν ρομποτικές κατασκευές,
• προβληματίζονται για τα θέματα της βιωσιμότητας, των περιβαλλοντικών,

οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που μπορούν να έχουν οι
προτεινόμενες λύσεις.

ΕΝΕΡΓΩ



Δομή Εφαρμογής των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» 

Δράση: Βιβλιοθήκες Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων (iep.edu.gr)
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002

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


https://www.gene.eu/awards

https://www.gene.eu/awards


Σταμούλης Ευθύμιος

Σύμβουλος  Α΄  ΙΕΠ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=510

