
Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
Πιλοτική εφαρμογή 

2020-21 

Οι διαδικασίες υλοποίησης του Πιλοτικού 
Προγράμματος στο Γυμνάσιο καθώς και 
τα Σχέδια Δράσης Σχολείου και Τμήματος

Συνεδρία Διευθυντών/τριών Γυμνασίων



Το περιεχόμενο σημερινής συνάντησης 

Στη  σημερινή ενημερωτική συνάντηση θα 
παρουσιαστούν: 

• Τα βασικά χαρακτηριστικά των Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων

• Μια πρόταση για τα βήματα υλοποίησης του 
προγράμματος, 

• Παραδείγματα υλοποίησης του προγράμματος
• Μια καταγραφή ερωτημάτων σχετικά με τη 

βέλτιστη υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος.  



Κύκλοι δεξιοτήτων

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

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

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

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



Θεματικοί άξονες και προγράμματα Σ.Δ. τμήματος



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



Η ανάθεση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
κατά κλάδο έχει ως εξής:

Α’ Ανάθεση:

• ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ)

• ΠΕ 11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

• ΠΕ78 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

• ΠΕ79 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

• ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

• ΠΕ81 (ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ), ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ83 
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ), ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), 
ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

• ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

• ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)

• ΠΕ91 (ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Β’ Ανάθεση:

• Όλες οι άλλες ειδικότητες

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

γυμνάσια 
(2020-2021)

Υποστήρξη



Βήματα 
Υλοποίησης των 

Εργαστηρίων  
Δεξιοτήτων στο 

Γυμνάσιο



Βήμα 1ο: Ενημέρωση για τα βασικά 
χαρακτηριστικά του Προγράμματος 

• Από την παρούσα συνάντηση.

• Με περιήγηση στην Πλατφόρμα 21+ 

• Με αξιοποίηση του Οδηγού Μελέτης.

• Με συνεργασία με τους επιμορφωτές που θα 
υποστηρίζουν το σχολείο.

• Με παρακολούθηση της επιμόρφωσης που θα γίνει 
από τον την επόμενη βδομάδα μέχρι τις αρχές 
Οκτωβρίου.



Βήμα 2ο: Δημιουργία Ομάδας Έργου

• Ο Διευθυντής/τρια δημιουργεί Ομάδα Έργου η οποία 
αναλαμβάνει το σχεδιασμό και το συντονισμό της 
υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος.

• Κριτήρια σύνθεσης της ομάδας έργου:

Η επιλογή τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για 
συμπλήρωση ωραρίου.

Η πρότερη εμπειρία σε θέματα δεξιοτήτων ή/και  των 
συγκεκριμένων θεματικών κύκλων ή γενικότερα στην 
υλοποίηση καινοτόμων/πιλοτικών προγραμμάτων.

Το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην 
υλοποίηση του προγράμματος.



Βήμα 3ο: Προετοιμασία για την αρχική 
συνεδρίαση του Σ.Δ.

Α. Σύσταση σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και 
ειδικότερα στην Ομάδα Έργου:
– για ενεργό συμμετοχή στις 8 επιμορφωτικές συναντήσεις με τον 

επιμορφωτή (2,5 ώρες κάθε συνάντηση)
– για πλοήγηση στο υλικό της πλατφόρμας 21+ και γνωριμία με το 

τους θεματικούς άξονες, τα προτεινόμενα προγράμματα και 
ειδικότερα με το αρχείο που περιγράφει την  ταυτότητά τους
(εργαστήρια που προτείνουν και δεξιότητες που καλλιεργούν).

Β. Οι εκπαιδευτικοι που θα αναλάβουν τα εργαστήρια θα πρέπει 
να εξερευνήσουν την Πλατφόρμα+21, και να μελετήσουν τους 4 
Κύκλους Δεξιοτήτων  και τους 4 Θεματικούς Κύκλους διεξοδικά.
Ισχυρή προτροπή για συνεργατική διερεύνηση (όχι μονήρη) και 
αποτύπωση του προφίλ του τμήματος/ τάξης, με καταγραφή 
δυνατοτήτων, αναγκών και προβλημάτων των μαθητών, καθώς και 
σύνδεση των παραπάνω με το γενικό σχέδιο δράσης του σχολείου.



Η  ταυτότητα του 
Προγράμματος



Ορισμένα σημαντικά στοιχεία

• Πρέπει να γίνουν και οι 4 Θεματικοί Άξονες.
• Σε κάθε Τμήμα ή Τάξη οι διδάσκοντες πρέπει να προσδι -

ορίσουν ποια είναι η καταλληλότερη σειρά υλοποίησης των 
θεματικών αξόνων.

• Σε κάθε Τμήμα ή Τάξη οι διδάσκοντες πρέπει να προσδι-
ορίσουν ποια είναι η καταλληλότερη για το τμήμα 
υποθεματική, με βάση τις δεξιότητες που καλύπτουν τις  
αντίστοιχες ανάγκες των μαθητών.

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

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

• Κάθε διδάσκων πρέπει να καταθέσει Σχέδιο Δράσης Τμήματος 
που θα περιλαμβάνει τα παραπάνω. 

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



1η συνεδρίαση του Σ.Δ.- Διαμόρφωση 
αρχικού Σχεδίου Δράσης του Σχολείου

• Διαμόρφωση του Οράματος/γενικού προσανατολισμού του σχολείου.
• Εκτίμηση δυνατοτήτων των μαθητών καθώς και των βασικών αναγκών 

και προβλημάτων που παρουσιάζουν (SWOT).
• Σύντομη εισήγηση για τη σημασία της καλλιέργειας των δεξιοτήτων.
• Σύνδεση του οράματος και των αναγκών των μαθητών με τους στόχους 

των Εργαστηρίων  Δεξιοτήτων.
• Διαμόρφωση αρχικού Σχεδίου Δράσης του Σχολείου που αφορά όλη 

τη σχολική κοινότητα.
• Σε αυτό διατυπώνονται οι στόχοι σε τρία επίπεδα 

– Δεξιότητες μαθητών που πρέπει να αναπτυχθούν
– Καταλληλότερη αλληλουχία θεματικών κύκλων
– Καταλληλότερες υποθεματικές ανά κύκλο
– Ολιστική Σχολική Προσέγγιση του Σχεδίου Δράσης

• Προτείνεται η ανάληψη ευρύτερων δράσεων από ομάδες 
εκπαιδευτικών-μαθητών/μαθητριών και γονέων

• Προσδιορίζονται στάσεις για αναστοχασμό και ανατροφοδότηση.
• Αναφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία υλοποίησης και τα προϊόντα.
• Διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.



Ο σχεδιασμός των Σχεδίων Δράσης 
μπορεί να ξεκινήσει μόνο με τον 1ο 
θεματικό άξονα, ενώ ο σχεδιασμός των 
άλλων 3 αξόνων μπορεί να ολοκληρωθεί 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 1ου 
άξονα 
(για να μη χαθεί χρόνος, προκειμένου να ξεκινήσουν 
αμέσως τα Εργ. Δεξ.)



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

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

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



S

δυνατά 
σημεία-

strengths        

W

αδυναμίες

weaknesses

O

ευκαιρίες-
opportunities

Τ

απειλές-
threatens

Τι είναι η SWOT ανάλυση

εσωτερικό 
περιβάλλον

εξωτερικό 
περιβάλλον

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



Τι μπορεί να είναι οι ευρύτερες δράσεις;

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

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

«Ψυχική Υγεία: Μετάβαση στο Γυμνάσιο»

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

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

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

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

– …



Τι είναι τα «Προϊόντα»;

• Εκθέσεις μαθητών/μαθητριών

• Αναφορές

• Έργα-τεχνήματα

• Πεζά κείμενα ή ποιήματα

• Βίντεο

• Παρουσιάσεις 

• Έρευνες

• Μικρά θεατρικά έργα ή σκετς







Η «ποιοτική εκπαίδευση» νοείται ως 
η εκπαίδευση που...

Α. προωθεί τη δημοκρατία, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνική 
δικαιοσύνη σε ένα περιβάλλον μάθησης  που 
αναγνωρίζει τις μαθησιακές και κοινωνικές ανάγκες 
όλων.

Β. επιτρέπει στους μαθητές και στις μαθήτριες να 
αναπτύξουν κατάλληλες ικανότητες, αυτοπεποί-
θηση και κριτική σκέψη, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι 
πολίτες.

Συμβούλιο της Εύρώπης



Παραδείγματα στόχων-δράσεων



Ζω Καλύτερα - Ευ Ζην
1. Μέτρα πρόληψης,  προαγωγής και προστασίας της υγείας 
από το σχολείο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

2. Εξασφάλιση υγιεινού περιβάλλοντος στο σχολείο 
(αερισμός, θέρμανση, δροσισμός)

3. Επαρκή μέσα  και προσωπικό καθαρισμού και απολύμανσης 
όλο το χρόνο

4. Καθαριότητα του σχολείου, με συνεργασία του προσωπικού 
καθαριότητας, των μαθητών και των εκπαιδευτικών

5. Υγιεινά τρόφιμα στο σχολικό κυλικείο

6. Σχέδιο για πρόληψη  και αποτροπή της ενδοσχολικής βίας 
κάθε μορφής



Φροντίζω το Περιβάλλον-Αειφορία
1. Δράσεις ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας για τη μείωση 
των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση και την διαλογή των 
υλικών στην πηγή κατά είδος.

2. Μαθήματα, εργαστήρια και ασκήσεις για την Αειφορία και την 
Κλιματική Αλλαγή 

3. Αισθητική αναβάθμιση του σχολείου από τους μαθητές, σε 
συνεργασία με εκπαιδευτικούς, γονείς, Δήμο και άλλους συνεργάτες.

4. Μείωση της σπατάλης πόρων (νερού, ηλεκτρικού, χαρτιού 
φωτοτυπίας)  

5. Δημιουργία λαχανόκηπου ή ανθόκηπου ή ταρατσόκηπου ως χώρου 
διδασκαλίας, με τη συνεργασία γονέων και τοπικού Δήμου

6. Απορρυπαντικά καθαρισμού του σχολείου φιλικά προς το 
περιβάλλον.

7. Προστασία περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας και ζώων συντροφιάς



Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ
1. Δημοκρατική διαδικασία σύνθεσης του Σχολικού Κανονισμού

2. Δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου 
Γονέων.

3. Πλήρης και ουσιαστική λειτουργία των Μαθητικών Κοινοτήτων

4. Τακτική και ουσιαστική λειτουργία Σχολικών Συμβουλίων

5.Πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο σχολείο

6. Συμπερίληψη όλων των μαθητών στη σχολική ζωή 

7.Ενίσχυση της φοίτησης και πρόληψη  της μαθητικής διαρροής

8. Κοινωνικές δράσεις από τη σχολική κοινότητα μέσα ή έξω από το 
σχολείο.

9. Συνεχής συνεργασία με πολίτες ή επιστημονικούς και άλλους φορείς.

10. Στενότερη και θεσμοθετημένη συνεργασία με τους γονείς και το ΣΓκΚ.



Δημιουργώ και Καινοτομώ

• Δημιουργία εικονικής επιχείρησης απορρύπανσης της 
θάλασσας

• Δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης

• Εισαγωγή καινοτομίας στην οικογενειακή επιχείρηση

• STEM/ STEAM

• Συμμετοχή στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Pομποτικής

• Νέες Τεχνολογίες

• Γνωριμία με την αγορά εργασίας που αλλάζει

• Κορονοϊός και επιχειρήσεις



Παιδαγωγικά Θέματα και Επαγγελματική Ανάπτυξη

1.   Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές ή μέθοδοι για να γίνει  το 

μάθημα πιο ελκυστικό και πιο αποδοτικό-Ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία, ανακαλυπτική μάθηση, αυθεντικές μαθησιακές 

εμπειρίες

2. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών σε 

θέματα διδακτικών και αξιολογικών πρακτικών.

3. Ανάπτυξη της κριτικής, συστημικής  και δημιουργικής σκέψης 

των μαθητών. 

4. Σύγκλιση και εμπλουτισμός παιδαγωγικών μεθόδων και 

τεχνικών διδασκαλίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου

5. Ενδοσχολική επιμόρφωση και επιμόρφωση σε συνεργασία με 

όμορα σχολεία-ομάδες σχολείων



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α1. Ενίσχυση εμπειριών σε θέματα αξιολόγησης 

δεξιοτήτων

Α2. Ενίσχυση διαδικασιών αναστοχασμού και 

επανασχεδιασμου

Α3. Δημοσιοποίηση επιτευγμάτων 

Α4. Ενίσχυση των δεσμών με την  τοπική 

κοινότητα



Βήμα 4ο: Σχέδιο Δράσης τάξης/τμήματος

Σε κάθε τάξη και τμήμα δημιουργείται ομάδα συνεργασίας 
από τους αναλαμβάνοντες τα εργαστήρια και ορισμένους 
διδάσκοντες στα τμήματα αυτά (ενδεχομένως και με την 
υποστήριξη του επιμορφωτή) και διαμορφώνεται το σχέδιο 
δράσης για κάθε τάξη / τμήμα [Εντυπο].

• Αποτύπωση των δεξιοτήτων στις οποίες θα δοθεί έμφαση 
ανά τάξη ή τμήμα.

• Επιλογή της σειράς υλοποίησης των θεματικών αξόνων/ 
κύκλων

• Επιλογή υποθεματικής από κάθε θεματικό άξονα (βλ. 
δεξιά στήλη) με βάση το θέμα της και τις δεξιότητες που 
προάγει (από το αρχείο «ταυτότητα του προγράμματος».

• Επιλογή των εργαστηρίων που θα γίνουν στο πλαίσιο των 
διαθέσιμων 5 – 7 διδακτικών ωρών.

• Καταγραφή αναγκών για επιπλέον επιμόρφωση.



• Προτάσεις για τροποποιήσεις των εργαστηρίων που 
περιλαμβάνει κάθε επιλεγείσα υποθεματική, στο 
πλαίσιο των ενδιαφερόντων των μαθητών, τυχόν 
ιδιαίτερων αναγκών των εμποδιζόμενων μαθητών, 
των κοινωνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών 
του σχολείου και της παιδαγωγικής ελευθερίας των 
διδασκόντων.

• Προσδιορισμός των στοιχείων υλοποίησης που 
πρέπει να καταγράφονται/ αναρτώνται στην 
πλατφόρμα 21+ (φάκελος μαθητή, ημερολόγιο 
συναντήσεων/φάκελος εκπαιδευτικού).

• Διερεύνηση ανάγκης εξωτερικών συνεργασιών (π.χ. 
με τους συγγραφείς των εργαστηρίων)







Δεξιότητες                  Θεματικοί κύκλοι
και προγράμματα



Ενδεικτικό Παράδειγμα
1. Δεξιότητες που εκτιμούμε ότι χρειάζονται ανάπτυξη στους μαθητές της Β΄ Τάξης του 
σχολείου μας μετά από σχετική διερεύνηση π.χ. SWOT analysis.

Δεξιότητες ζωής
• Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
• Ανθεκτικότητα
• Προσαρμοστικότητα
• Υπευθυνότητα
• Οργανωτική ικανότητα
Δεξιότητες του νου
• Επίλυση προβλημάτων
• Πλάγια σκέψη
Δεξιότητες μάθησης
• Επικοινωνία
• Συνεργασία
• Κριτική σκέψη
• Δημιουργικότητα
Δεξιότητες Τεχνολογία και Επιστήμης
• Πληροφορικός γραμματισμός
Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο (αντιμετώπιση phising, cyberbullying, κ.ά.)
Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες
• Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών



3. Ζω καλύτερα: επιλέγεται η υποθεματική Ψυχική Υγεία

α) Δεξιότητες που καλύπτει από τις ζητούμενες
Ζωής: Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Ανθεκτικότητα,
Μάθησης: Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη και Συνεργασία .
Του νου: Επίλυση προβλημάτων,
Δεξιότητες Τεχνολογία και Επιστήμης: -
☛ Επιπλέον διευκολύνει το δέσιμο της ομάδας

β) Επιλεγόμενα Εργαστήρια – Μέγιστη διάρκεια 7 ωρες
1ο εργαστήριο: «Ας γνωριστούμε-ποιοι είμαστε;  (1 ώρα)
2ο εργαστήριο: «Φτιάχνουμε τους κανόνες της ομάδας μας» (1 ώρα)
3ο εργαστήριο: «Εγώ ο έφηβος-ποιος είμαι; τι θέλω» (εφηβεία και αλλαγές)
(1 ώρα)
7ο εργαστήριο: «Τα συναισθήματά μου και εγώ» (1 ώρα)
9ο εργαστήριο: «Μπορώ να αποφασίσω για μένα» (κριτική Σκέψη) (1 ώρα)
10ο εργ.: «Μπορώ να πω όχι-δύσκολες συμπεριφορές» (Δεξιότητες
αντίστασης) (1 ώρα)
11ο εργαστήριο: «Βάζω στόχους και προχωρώ» (1 ώρα)



4. Φροντίζω το Περιβάλλον: επιλέγεται η υποθεματική Πανδημίες: Η Ιστορία μας 
διδάσκει… Τα Μαθηματικά Ερμηνεύουν
α) Δεξιότητες που καλύπτει από τις ζητούμενες
Ζωής: Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Προσαρμοστικότητα, Υπευθυνότητα, Οργανωτική 
ικανότητα 
Μάθησης: Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη και Συνεργασία.
Του νου: Επίλυση προβλημάτων, Πλάγια σκέψη.
Δεξιότητες Τεχνολ. και Επιστήμης: Πληροφορικός γραμματισμός, Δεξιότητες διεπιστημονι-
κής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών 

β) Επιλεγόμενα Εργαστήρια – Μέγιστη διάρκεια 7 ωρες
1ο εργαστήριο (1 διδακτικής ώρα): Διαχρονικό πλαίσιο επιδημιών σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Αξιοποίηση στατιστικών μέτρων θέσης για επίλυση προβλημάτων και εξαγωγή 
συμπερασμάτων.
2ο εργαστήριο (2 διδακτικές ώρες): Αναζήτηση πληροφοριών για την έκφραση των 
πανδημιών μέσα από επιστημονικά τεκμήρια και έργα τέχνης (εργαστήριο  πληροφορικής) 
4ο εργαστήριο (1 διδακτική ώρα): Αξιοποίηση αριθμητικών δεδομένων για την επίλυση 
προβλημάτων, ώστε να συγκριθούν γεγονότα του παρελθόντος με το παρόν.
5ο εργαστήριο (2 διδακτικές ώρες): Κατανόηση της έννοιας του αριθμού αναπαραγωγής 
R0, ως χαρακτηριστικού μεγέθους μέτρησης της εξάπλωσης των πανδημιών μέσα από 
δραστηριότητες και εκπαιδευτικό παιχνίδι. Εφαρμογή σε αριθμητικά δεδομένα - επίλυση 
προβλημάτων για καταστάσεις του παρόντος και του παρελθόντος, ώστε να εξαχθούν και 
συγκρίσεις.
6ο εργαστήριο (1 διδακτική ώρα): Ανακεφαλαίωση-σύνοψη συμπερασμάτων-αξιολόγηση. 



5.   Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ:

Επιλογή υποθεματικής που να καλύπτει τις 
απομείνασες ζητούμενες δεξιότητες.

…

6. Δημιουργώ και Καινοτομώ: 

Επιλογή υποθεματικής που να καλύπτει τις 
απομείνασες ζητούμενες δεξιότητες.

…



Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα θεματικών 
κύκλων

1ος θεματικός κύκλος:  12 Οκτωβρίου –27 Νοεμβρίου

– Προτείνεται η έναρξη με τον κύκλο του Ζω 
καλύτερα.

2ος θεματικός κύκλος:  30 Νοεμβρίου - 5 Φεβρουαρίου.

3ος θεματικός κύκλος:  8 Φεβρουαρίου – 26 Μαρτίου. 

4ος θεματικός κύκλος : 29 Μαρτίου – Λήξη μαθημάτων.



Σύγκληση του Σχολικού Συμβουλίου: 

ενημέρωση μαθητών και γονέων



Βήμα 5ο: 2η συνεδρίαση Σ.Δ.: Τελική 
μορφή & έγκριση του Σ.Δ. του σχολείου

Α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει τμήμα κάνουν πολύ 
σύντομες εισηγήσεις σχετικά με 
– τις δυνατότητες του τμήματος και τις ανάγκες του 
– τις συνεργασίες που ανέπτυξαν για να διαμορφώσουν το Σχέδιο 

Δράσης
– Την τελική μορφή του σχεδίου δράσης
– Το συμβατότητά του με  Σχέδιο Δράσης του σχολείου και τις 

προτάσεις του Σχολικού Συμβουλίου (εφόσον υπάρχουν)

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

Γ) Οριστικοποίηση του Σ.Δ. του Σχολείου – Με εμπλουτισμό του 
αρχικού και μικρές τροποποιήσεις αν και όπου χρειάζεται

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



Βήμα 6ο: Υλοποίηση 1ου κύκλου

• Ο εκπαιδευτικός μαθαίνει καλά τη χρήση της  
Πλατφόρμας 21+ και του τρόπου ανάρτησης υλικού σ’ 
αυτήν. 

• Διαμορφώνει τις συνεργασίες με συναδέλφους και 
εξωτερικούς συνεργάτες.

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

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

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



Βήμα 7ο: Ολοκλήρωση 1ου κύκλου, 
αναστοχασμός, αλληλοενημέρωση

• Παρουσίαση στην τάξη των βασικών σημείων 
της δουλειάς που έγινε. 

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

• Ενημέρωση του Συλλόγου διδασκόντων -
Αναστοχασμός των διδασκόντων.

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



Βήμα 8ο: Ολοκλήρωση όλων των 
κύκλων - Τελικές Ενέργειες 

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

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

• Ενημέρωση του Συλλόγου διδασκόντων -
Αναστοχασμός των διδασκόντων.

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

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

• Υποβολή τελικών παραδοτέων.



Ορισμένες ερωτήσεις που ήδη έχουν 
τεθεί από Διευθυντές/τριες

1) Συμμετέχουν όλοι οι καθηγητές στην υλοποίηση του 
προγράμματος επιμόρφωση ή μόνο όσοι εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον; Συμμετέχουν όλοι.  Είναι πιλοτικό στο οποίο 
συμμετέχει το σχολείο με απόφαση ΣΔ.

2) Είναι προτιμότερο να αναλάβουν πολλοί από μία ώρα ή λίγοι 
πολλές ώρες; Το καλύτερο να είναι ένας για κάθε τμήμα.

3) Εάν ζητήσουν πολλοί παραπάνω από τις διαθέσιμες ώρες των 
εργαστηρίων βάζουμε κριτήρια επιλογής; (π.χ. εάν έχουν 
υλοποιήσει προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων στο 
παρελθόν). Υπάρχει προτεραιότητα ανάθεσης με βάση το ΦΕΚ.

4) Θα γίνουν όλες ανεξαιρέτως οι θεματικές ή θα γίνει κάποια 
επιλογή. Θα γίνουν και οι 4 Θεματικές, κατανέμοντας κατά το 
δυνατόν ισότιμα τον χρόνο. 



5) Πώς θα αναπληρωθούν τυχόν χαμένες ώρες. Δεν προβλέπεται 
αναπλήρωση. Μόνο αν θέλει ο εκπαιδευτικός και εκτός ΩΠ. 

6) Και οι 3 τάξεις θα κάνουν παράλληλα τις ίδιες θεματικές ή σε 
κάθε τάξη γίνονται με όποια σειρά αποφασίζει ο σύλλογος; Οι 
εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν, εκτός αν 
υπάρξει δεσμευτική απόφαση του ΣΔ για τη σειρά.

7) Στην υλοποίηση των εργαστηρίων έχουν προτεραιότητα οι 
μόνιμοι ή ισχύουν τα ίδια και για τους αναπληρωτές; Η 
προτεραιότητα καθορίζεται από τις αναθέσεις και μετά από τη 
μονιμότητα.

8) Εάν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από συναδέλφους για την 
υλοποίηση, η απλή συμπλήρωση ωραρίου από κάποιους θα 
υποβαθμίσει τα εργαστήρια;  Φυσικά. Καλό είναι να γίνει 
προσπάθεια να αναλάβουν τα εργαστήρια οι καταλληλότεροι 
εκπαιδευτικοί.

9) Θα μπορούν συνάδελφοι να ζητήσουν απόσπαση σε σχολικές 
μονάδες για την υλοποίηση των εργαστηρίων; Δεν το γνωρίζουμε, 
αλλά μάλλον όχι.



10) Θα επιμορφωθούν όλοι οι καθηγητές του σχολείου ή 

μόνο όσοι τα υλοποιούν; Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα 
επιμορφωθούν.

11) Εάν τεθούν ζητήματα ασφαλείας για την 
ομοδοσυνεργατική μέθοδο που απαιτούν τα εργαστήρια 
σε περίοδο πανδημίας;  Θα ακολουθηθούν οι οδηγίες που 
θα δοθούν από τον ΕΟΔΥ

12) Την ευθύνη της υλοποίησης και της οργάνωσης των 
εργαστηρίων έχει ο σύλλογος ή η ομάδα που υλοποιεί τα 
εργαστήρια;  Ότι, ισχύει για όλα τα μαθήματα, την τελική 
ευθύνη την έχει ο Σ.Δ.


