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εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων των 
Γυμνασίων της παιδαγωγικής μου ευθύνης 
στα Χανιά και στο Ρέθυμνο 
 
             
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

 

ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις του Ι.Ε.Π. για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
 
Χρήσιμες επισημάνσεις-διευκρινίσεις του ΙΕΠ για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (σχετική 
ενημέρωση στις 30/09/2021):  
 
1. Κάθε τάξη διατηρεί φάκελο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων – όπου αναφέρεται ποια 
προγράμματα υλοποιήθηκαν – ώστε οι εκπαιδευτικοί που την αναλαμβάνουν, να γνωρίζουν 
ποια προγράμματα δεξιοτήτων έχουνε υλοποιήσει οι μαθητές τα προηγούμενα χρόνια.  
 
2. Οι εκπαιδευτικοί διατηρούν τον φάκελο μαθητή (portfolio), στον οποίο βρίσκονται τα 
τεκμήρια που σχετίζονται με την περιγραφική αξιολόγηση του μαθητή, η οποία γίνεται κάθε 
σχολικό τετράμηνο. Η αξιολόγηση του ίδιου του προγράμματος γίνεται στο τέλος του κάθε 
θεματικού κύκλου και είναι διαμορφωτική ώστε να βελτιώνουμε την υλοποίησή του 
προγράμματος στην εξέλιξή του.  
 
3. Στον φάκελο (portfolio) του μαθητή, ο εκπαιδευτικός – και οι μαθητές/τριες – επιλέγουν τα 
τεκμήρια που θα συμπεριληφθούν για τη συμπλήρωσή του.  
 
4. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν υποχρέωση να αναρτήσουν κάπου το υλικό τους αλλά μπορούν, 
κατόπιν συνεννοήσεως με το Σύλλογο Διδασκόντων, να αναρτούν ότι επιθυμούν στην 
ιστοσελίδα του σχολείου. Σχέδια δράσης που σχετίζονται με την διεξαγωγή των εργαστηρίων 
μπορούν να καταχωρηθούν και στον Προγραμματισμό της σχολικής μονάδας (ψηφική 
πλατφόρμα Ι.Ε.Π.), χωρίς να είναι υποχρεωτικό. 
 
5. Οι ημερομηνίες που σχετίζονται με το πέρας κάθε Θεματικού Κύκλου μπορούν να αλλάξουν, 
δηλαδή είναι δυνατό να παραταθεί η διάρκεια του ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. 
 
6. Τα εργαστήρια δεξιοτήτων και οι στόχοι τους συνδέονται με τις υποενότητες του θέματος 
μας για κάθε Θεματικό Άξονα.  
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7. Στη Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. υπάρχουν πολλά πλήρη προγράμματα που μπορούν να 
υλοποιηθούν όπως αναφέρονται ή και με μικρές τροποποιήσεις – προσαρμογές για την κάθε 
τάξη/τμήμα μας.  
 
8. Δεν υλοποιούμε το ίδιο πρόγραμμα κάθε χρόνο και οι μαθητές/τριες πρέπει να 
εξασφαλίζουμε ότι θα περνούν από όλες τις θεματικές (4), για το λόγο αυτό, συμβουλευόμαστε 
τον φάκελο Προγράμματος Εργαστηρίων Δεξιοτήτων της τάξης-τμήματος ώστε να 
γνωρίζουμε τι υλοποιήθηκε τα προηγούμενα σχολικά έτη και να σχεδιάζουμε-
προγραμματίζουμε, ανάλογα.  
 
9. Όσον αφορά τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που αφορούν τη σεξουαλική αγωγή, η κατεύθυνσή 
μας πρέπει να είναι συμπεριληπτική και οι θεματικές μας μπορεί να είναι ενδεικτικά: οι σχέσεις 
των δύο φύλων, ο σεβασμός του άλλου, τα στερεότυπα και μπορούν να συμπεριλαμβάνουν 
έρευνα, συνεντεύξεις, παιχνίδια ρόλων κ.λ.π. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αφορά σε 
εκπαιδευτικές δράσεις γνώσης και κριτικής σκέψης καθώς και δράσεις καλλιέργειας 
δεξιοτήτων ζωής στα θέματα του φύλου, των δικαιωμάτων, της ψυχικής και σωματικής υγείας, 
της ασφάλειας, της προστασίας, του σεβασμού της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της ισότητας. 
Η θεματολογία και το εκπαιδευτικό υλικό διαφοροποιείται κατά σχολική ηλικία. 
Επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματα, τις επιθυμίες, τη φιλία, θέματα που εξετάζονται από την 
οπτική των δικαιωμάτων.  Καλλιεργούμε τις δεξιότητες αυτομέριμνας και υγιεινής, τη 
διάκριση του καλού και του κακού ως προς την εκμετάλλευση και τη γενετήσια αξιοπρέπεια, 
την ενσυναίσθηση και την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με τους ενήλικες. Στο πνεύμα 
της σύγχρονης κοινωνίας του 21ου αιώνα η σωστή ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση μπορεί να 
συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη φαινομένων σεξουαλικής βίας και σεξουαλικής 
παρενόχλησης. 

Υλικό και Προγράμματα του ΙΕΠ για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

 Εδώ μπορείτε να βρείτε τα κείμενα και τα βίντεο από τις ενότητες της 
επιμόρφωσης για τα εργαστήρια δεξιοτήτων του ΙΕΠ (μενού πάνω δεξιά: 5 ενότητες): 
https://sites.google.com/view/ergdex/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1 

 Η πέμπτη ενότητα από τον παραπάνω σύνδεσμο περιλαμβάνει πρότυπα σχέδια 
δράσης (σχολικής μονάδας και θεματικών ενοτήτων) με βίντεο, αρχεία παρουσίασης 
και ενδεικτικά παραδείγματα συμπληρωμένων σχεδίων: 
https://sites.google.com/view/ergdex/5%CE%B7-
%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1 

 
 Όλα τα προγράμματα ανά θεματική, ανά βαθμίδα και ανά τάξη 

https://padlet.com/nenasidirop/flxqbchi36sqrugu 
 

 ΙΕΠ (κεντρικό μενού «Εργαστήρια Δεξιοτήτων): 
http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs 

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

 https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2003&fbclid=IwAR35plr4GtVxu6QDc7tDsK

VMuIfNnWDsN48as106LA2hf_-ofs879a_8MpQ 

 ΙΕΠ: Πλατφόρμα 21+: 
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=62 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. 22.6-22.8.21 
Όνομα μαθήματος: Επιμόρφωση στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων 

Πηγή : moodle.iep 
 
 
 

Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

Με τιμή 
                                                                

ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  

Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 
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