Εργαςτιρια Δεξιοτιτων
Μζκοδοι που προτείνονται να
χρθςιμοποιιςει ο εκπαιδευτικόσ που
αναλαμβάνει το Εργαςτιριο Δεξιοτιτων
μζςα από παρουςίαςθ ςυγκεκριμζνου
παραδείγματοσ

Οριςμόσ- Μζκοδοι
• Σα εργαςτιρια δεξιοτιτων αποτελοφν
καινοτόμο διδακτικι και εκπαιδευτικι δράςθ
θ οποία ςυνίςταται ςτθν προςκικθ νζων
κεματικϊν κφκλων ςτο υποχρεωτικό
πρόγραμμα του Γυμναςίου, αξιοποιϊντασ
μεκόδουσ διερευνθτικισ- ανακαλυπτικισ
μάκθςθσ.

Φιλοςοφία- κοπιμότθτα
προγράμματοσ
• το ςφγχρονο, διαρκϊσ εναλλαςςόμενο και
απαιτθτικό διεκνζσ περιβάλλον είναι ανάγκθ
να εφοδιάςουμε τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ μασ
με ιπιεσ δεξιότθτεσ, δεξιότθτεσ ηωισ και
ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, ϊςτε να ςκζφτονται πιο
ςφαιρικά, να αξιοποιοφν καλφτερα τθν
παρεχόμενθ γνϊςθ και να αλλθλεπιδροφν πιο
ενεργά και δθμιουργικά.

Εκπαιδευτικό υλικό
• Πλοφςιο επιμορφωτικό-υποςτθρικτικό υλικό
μπορεί να βρει ο εκπαιδευτικόσ ςτον επίςθμο
ιςτότοπο του Ι.Ε.Π.:iep.edu.gr

Προγράμματα Καλλιζργειασ Δεξιοτιτων του ΙΕΠ
• Πϊσ μποροφμε να τα βροφμε;
• Ακολουκοφμε το ακόλουκο μονοπάτι:
• iep.edu.gr-Ψθφιακό Αποκετιριο-Εργαςτιριο
Δεξιοτιτων 21+-Βιβλιοκικεσ Προγραμμάτων
Καλλιζργειασ Δεξιοτιτων-Θεματικζσ Ενότθτεσ

Παράδειγμα διδακτικισ πρόταςθσ
• Θεματικι ενότθτα: φροντίηω το περιβάλλον
• 1.Τποκεματικι:Οικολογία- Παγκόςμια και
τοπικι Φυςικι Κλθρονομιά
• Σίτλοσ: Βιολογικά προϊόντα: Είναι καιρόσ να
μπει τάξθ ςτθν διατροφι μασ….
• υντάκτθσ:κ.Ελευκζριοσ Βζτςιοσ

τόχοι του ςυγκεκριμζνου
προγράμματοσ
• Σο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςτοχεφει οι μακθτζσ τθσ
ΑϋΓυμναςίου:
Αϋ: να αντιλθφκοφν τθ ςχζςθ ανκρωπογενοφσ και
φυςικοφ περιβάλλοντοσ
Βϋ: να αποκτιςουν γνϊςεισ για τθν αειφόρο διαχείριςθ
και ανάπτυξθ του περιβάλλοντοσ, ζννοιεσ που
ςυνδζονται άμεςα με τθ βιολογικι γεωργία και τα
βιολογικά προϊόντα
Γϋ :να αποκτιςουν φιλικζσ ςτάςεισ για το περιβάλλον,
ϊςτε ωσ ενεργοί πολίτεσ να παίρνουν αποφάςεισ για
τθ ηωι και το περιβάλλον

Πληρουορίες σλοποίησης : προαπαιτούμενες
γνώσεις, προετοιμασία σλικού

• Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να:
Αϋ: να προετοιμάςουν το υλικό για το πρόγραμμα
Βϋ: να ζχουν εξαςφαλίςει ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο
διαδίκτυο, αλλά και τθ δυνατότθτα εκτφπωςθσπαραγωγισ των μακθτικϊν δθμιουργιϊν
Γϋ: να λάβουν υπόψθ τισ πρότερεσ γνϊςεισ των
μακθτϊν για να διαμορφϊςουν κατάλλθλεσ
δραςτθριότθτεσ με ςκοπό να αντιμετωπιςκοφν
όλεσ οι δυςκολίεσ ςτθ ςκζψθ των μακθτϊν

Πλθροφορίεσ υλοποίθςθσ: προαπαιτοφμενεσ
γνϊςεισ, προετοιμαςία υλικοφ

• Οι μακθτζσ κα πρζπει να:
• Αϋ : να είναι εξοικειωμζνοι με τθν
διαδικτυακι αναηιτθςθ και τθ χριςθ
ψθφιακϊν εργαλείων (word, PowerPoint…)
• Βϋ: να είναι εξοικειωμζνοι με τθν
ομαδοςυνεργατικι μζκοδο διδαςκαλίασ και
τισ ςυνεργατικζσ, γενικότερα, δραςτθριότθτεσ

Πλθροφορίεσ υλοποίθςθσ
• Σο πρόγραμμα μπορεί να ζχει διακεματικι
προςζγγιςθ, δθλαδι τθν εξζταςθ του κζματοσ από
πολλζσ οπτικζσ(επιςτθμονικζσ) γωνίεσ.
• Οι κεματικζσ προςεγγίςεισ και τα ςχζδια εργαςίασ που
δίνουν ζμφαςθ ςτθ διακεματικότθτα αποδεικνφεται
ότι βοθκοφν ςτθν αξιοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ, των
ιδεϊν και των βιωμάτων των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία
τθσ μάκθςθσ.
• Ζτςι, το πρόγραμμα μπορεί να ςυνδεκεί με άλλα
μακιματα, όπωσ τθν Πλθροφορικι, τθ Λογοτεχνία, τθν
Θεατρολογία, τθν Βιολογία, τθ Χθμεία, τθν Ιςτορία και
τθν Ξζνθ Γλϊςςα

Περιγραυή εργαστηρίων
(το πρόγραμμα περιέτει 7 εργαστήρια)
• 1ο εργαςτιριο :Γνωριμία-Ειςαγωγι-Αφόρμθςθ
• Ο εκπαιδευτικόσ γράφει ςτον πίνακα τθ φράςθ
«Βιολογικά προϊόντα» και ηθτά από τουσ
μακθτζσ του να του πουν μία λζξθ που ζρχεται
ςτο μυαλό τουσ, όταν ακοφνε τθ φράςθ αυτι.
Κάκε λζξθ που ακοφγεται καταγράφεται ςε ζνα
ψθφιακό εργαλείο ςυννεφόλεξου
(π.χ.WordArt,WorditOut κλπ)(10ϋ)

Περιγραφι εργαςτθρίων
• Ο εκπαιδευτικόσ ενθμερϊνει τουσ μακθτζσ ότι
μποροφν να μπουν ςτον επίςθμο ιςτότοπο τθσ Ε.Ε.,
ςτθν ιςτοςελίδα «Viologika» αλλά και ςτο κείμενο «Σι
είναι τα βιολογικά τρόφιμα» για να ςυλλζξουν
πλθροφορίεσ για τθ βιολογικι γεωργία.(20ϋ)
• Αφόρμθςθ μποροφν να πάρουν οι μακθτζσ από τα
ακόλουκα βίντεο ςτο YouTube:
• Βιολογικά προϊόντα: α. όςα κζλετε να ξζρετε,
• β. ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΝΑΡΙΑ-Βιολογικι καλλιζργεια,
• γ. Σρόφιμα Βιολογικά Προϊόντα
• Σο εργαςτιριο τελειϊνει με ςυηιτθςθ και ανταλλαγι
απόψεων(5ϋ)

Περιγραφι εργαςτθρίων
• 2ο εργαςτιριο: ειςαγωγι ςτισ βιολογικζσ τροφζσπαραγωγι βιολογικϊν προϊόντων
• Ο εκπαιδευτικόσ αρχικά ηθτά από τουσ/τισ
μακθτζσ/τριεσ να αναηθτιςουν ςτο διαδίκτυο
ετικζτεσ βιολογικϊν προϊόντων και να εντοπίςουν
βαςικζσ ομοιότθτεσ και διαφορζσ με τισ ετικζτεσ
αντίςτοιχων άλλων «ςυμβατικϊν» προϊόντων.
Μετά μποροφν να δθμιουργιςουν κολάη με
αντίςτοιχο ψθφιακό εργαλείο. Σισ ομοιότθτεσ και
διαφορζσ τισ καταγράφουν ςε λογιςμικό(Edit
Pad,Text editor)(10ϋ)

Περιγραφι εργαςτθρίων
• τθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ χωρίηει τουσ/τισ
μακθτζσ/τριεσ ςε τρεισ ομάδεσ. Η πρϊτθ ομάδα βλζπει το
βίντεο με τίτλο «Η διαδικαςία παραγωγισ βιολογικϊν
αυγϊν» και θ δεφτερθ ομάδα βλζπει βίντεο με τίτλο «Η
διαδικαςία παραγωγισ βιολογικοφ γάλακτοσ». Και οι δφο
ομάδεσ μετά τθν προβολι κα απαντιςουν ςτθν ερϊτθςθ:
ποια είναι γενικά θ ηωι των ηϊων ςτα βιολογικά
αγροκτιματα; ποια θ διατροφι τουσ; ποιεσ πλθροφορίεσ
πρζπει να φζρουν τα βιολογικά τρόφιμα;
• Η τρίτθ ομάδα βλζπει το βίντεο «Βιοκαλλιζργεια» και κα
αντλιςει πλθροφορίεσ για τθν παραγωγι λαχανικϊν. Σα
παιδιά γράφουν τισ παρατθριςεισ τουσ ςε λογιςμικό. (25ϋ)
• Ακολουκεί παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςτθν
ολομζλεια(10ϋ)

Περιγραφι εργαςτθρίων
• 3ο εργαςτιριο: πλεονεκτιματα-μειονεκτιματα βιολογικϊν
προϊόντων
• Ο εκπαιδευτικόσ χωρίηει τουσ μακθτζσ /τριεσ ςε 2 ομάδεσ:
θ πρϊτθ ομάδα αναηθτά ςτο διαδίκτυο τα πλεονεκτιματα
των βιολογικϊν προϊόντων, θ δεφτερθ τα μειονεκτιματα,
τα οποία καταγράφουν είτε ςε ζνα πρόγραμμα
επεξεργαςίασ κειμζνου(Word) είτε ςε ζνα πρόγραμμα
εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ (mindmup)
Σα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ αποτελοφν κζμα
ςυηιτθςθσ ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ(35ϋ)
τθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ ανακζτει ςτουσ/τισ
μακθτεσ/τριεσ τθ λφςθ ενόσ κουίη ςε ατομικι εργαςία(10ϋ)

Περιγραφι εργαςτθρίων
• 4ο εργαςτιριο: τελικά…Βιολογικά ι υμβατικά προϊόντα;
• το ςτάδιο αυτό οι μακθτζσ/τριεσ μελετοφν το κείμενο με
τίτλο «Βιολογικά Vs υμβατικά τρόφιμα. Πλιρθσ οδθγόσ»
και ςτθ ςυνζχεια, αφοφ χωριςτοφν ςε δφο ομάδεσ,θ 1θ κα
παρακολουκιςει το βίντεο «Βιολογικό γάλα: μφκοι και
αλικειεσ και θ 2θ κα παρακολουκιςει ςτο Φωτόδεντρο το
μακθςιακό αντικείμενο «Μζλι Βιολογικό» όπου κα κάνει
και τθν ενςωματωμζνθ άςκθςθ(30ϋ)
• Η κάκε ομάδα παρακζτει τα επιχειριματα τθσ ςτθν
ολομζλεια για το αν πρζπει να προτιμοφμε το βιολογικό
μζλι και γάλα και για ποιουσ λόγουσ(15ϋ)

Περιγραφι εργαςτθρίων
• 5ο εργαςτιριο: Δραματοποίθςθ- παιχνίδι ρόλων
• το παρόν εργαςτιριο δθμιουργείται ζνα
ςενάριο και οι μακθτζσ καλοφνται να αναλάβουν
ρόλουσ: βριςκόμαςτε ςτο χϊρο μιασ λαϊκισ
αγοράσ, όπου οι μιςοί παραγωγοί πωλοφν
προϊόντα ςυμβατικισ και οι άλλοι μιςοί
προϊόντα βιολογικισ καλλιζργειασ . το χϊρο
περιπλανϊνται και οι καταναλωτζσ για τθν αγορά
προϊόντων

Περιγραφι εργαςτθρίων
•
•
•
•
•
•

5ο εργαςτιριο(ςυνζχεια)
Οι μακθτζσ/τριεσ χωρίηονται ςε τρεισ ομάδεσ:
Αϋ :οι παραγωγοί βιολογικισ καλλιζργειασ
Βϋ:οι παραγωγοί ςυμβατικισ καλλιζργειασ
Γϋ: οι καταναλωτζσ
Τλοποίθςθ-δραματοποίθςθ ςεναρίου: οι 2 πρϊτεσ
ομάδεσ εκκζτουν τα επιχειριματά τουσ ςτουσ
καταναλωτζσ, ϊςτε να αγοράςουν από τα προϊόντα
τουσ. Οι καταναλωτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να
κρίνουν, να αναςτοχαςτοφν και να πάρουν κζςθ υπζρ
τθσ μίασ ι τθσ άλλθσ πλευράσ (45ϋ)

Περιγραφι εργαςτθρίων
• κοποί αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι:
• Αϋ : θ καλλιζργεια τθσ ςκζψθσ και του
προφορικοφ λόγου των μακθτϊν και
• Βϋ : θ χριςθ επιχειρθμάτων
• Βαςικζσ δεξιότθτεσ για τθ ηωι του ανκρϊπου,
απαραίτθτεσ και χριςιμεσ τόςο ςτθν προςωπικι
ηωι όςο και ςτθν επαγγελματικι. Δεξιότθτεσ που
μασ βοθκοφν να κατανοιςουμε καλφτερα τον
εαυτό μασ και τον κόςμο ,να επικοινωνιςουμε,
να εκπλθρϊςουμε ςτόχουσ , να λφςουμε
προβλιματα.

Περιγραφι εργαςτθρίων
• 6ο εργαςτιριο:
• Οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται,αφοφ παρατθριςουν
τρεισ πίνακεσ διάςθμων ηωγράφων, να
δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ ιςτορία ςχετικά με τθν
καλλιζργεια τθσ γθσ και τθ ςυγκομιδι των προϊόντων
τα παλαιότερα χρόνια ςυςχετίηοντασ τα τότε
δεδομζνα με τα ςθμερινά(45ϋ)
• Οι πίνακεσ αυτοί είναι: α. αναχϊρθςθ για εργαςία(Van
Gogh),
• β. Μελζτθ για τουσ ςυλλογείσ ςταφυλιϊν(Henry
Cross),
• γ. υγκομιδι(Arkady Plastov )

Περιγραφι εργαςτθρίων
• 7ο εργαςτιριο: αναςτοχαςμόσ –αξιολόγθςθ
• Γίνεται ςυηιτθςθ για τουσ τρόπουσ που κα
αξιοποιθκοφν τα αποτελζςματα του
προγράμματόσ μασ(π.χ. ανάρτθςθ ςτο Διαδίκτυο,
διοργάνωςθ θμερίδασ ςτο ςχολείο με κζμα τα
βιολογικά προϊόντα).Σζλοσ, παρακολουκοφμε το
βίντεο «Σα οφζλθ των βιολογικϊν προϊόντων»
ωσ μορφι ανακεφαλαίωςθσ τθσ διδακτικισ
ενότθτασ που προςεγγίςαμε

Αξιολόγθςθ προγράμματοσ
• Η αξιολόγθςθ του προγράμματοσ μπορεί να
γίνει με:
-δθμιουργία διαδικτυακοφ ερωτθματολογίου
(Google Forms)
-δθμιουργία rating ςτο crowdsignal

Αξιολόγθςθ προγράμματοσ
• Παράλλθλα, οι μζκοδοι αξιολόγθςθσ που μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ςυνδυαςτικά για τθ ςυλλογι
τεκμθρίων περιλαμβάνουν το ρόλο του μακθτι ςτθ
διαδικαςία και είναι:
• Α.θ αυτοαξιολόγθςθ , (φφλλο περιγραφικισ
αυτοαξιολόγθςθσ)
• Β. θ ετεροαξιολόγθςθ (φφλλο ετεροαξιολόγθςθσ) και
• Γ. ο ατομικόσ φάκελοσ(portfolio):είναι ζντυπο, κάτι
ςαν τετράδιο του μακθτι , ςυμπλθρϊνεται από τον
ίδιο και μπορεί να περιζχει τισ εργαςίεσ που ζκανε
κατά τθν διάρκεια του προγράμματοσ

υμπεράςματα για τισ μεκόδουσ που
χρθςιμοποιεί ο εκπαιδευτικόσ
• Προτείνεται ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό:
-α. να αποφεφγει τθν από κακζδρασ διδαςκαλία,
-β. να χρθςιμοποιεί τισ νζεσ τεχνολογίεσ(ΣΠΕ),
όταν αυτό είναι δυνατόν,
-γ. να καταφεφγει ςτθν διερευνθτικι-ανακαλυπτικι
μάκθςθ(τα παιδιά δεν περιμζνουν να ακοφςουν τθν
«παράδοςθ» του μακιματοσ αλλά ανακαλφπτουν
μόνα τουσ τθ μάκθςθ),
-δ . να δίνει ςτα παιδιά τθν ευκαιρία να παίηουν ρόλουσ
που βαςίηονται ςε κάποιο ςενάριο(δραματοποίθςθπαιχνίδι ρόλων)

υμπεράςματα για τισ μεκόδουσ που
χρθςιμοποιεί ο εκπαιδευτικόσ
• ε. να δίνει χρόνο για ςυηιτθςθ και ανταλλαγι
απόψεων και παράκεςθ επιχειρθμάτων,
• ςτ. να χωρίηει τα παιδιά ςε ομάδεσ
εργαςίασ(ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ),
• η. να καλλιεργεί ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ δεξιότθτεσ
ηωισ απαραίτθτεσ τόςο ςτθν προςωπικι ηωι όςο και
τθν επαγγελματικι
• θ. να προβάλλει ςτουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ το
κατάλλθλο οπτικοακουςτικό υλικό
• κ. να προτρζπει τουσ μακθτζσ/τριεσ να γράφουν
κείμενα με αφορμι κάποιον ηωγραφικό πίνακα ι
κάποιο βίντεο

Επίλογοσ
• Σα Εργαςτιρια Δεξιοτιτων δεν υλοποιοφνται
με βάςθ τισ αρχζσ τθσ παραδοςιακισ
διδαςκαλίασ, αλλά είναι ζνα πρόγραμμα που
προςαρμόηεται ςτισ ικανότθτεσ και τισ
ανάγκεσ των παιδιϊν, εξάπτει τθ
δθμιουργικότθτα και τθ φανταςία τουσ και τα
βοθκά να αποκτιςουν δεξιότθτεσ που κα
τουσ είναι χριςιμεσ και απαραίτθτεσ για τθν
ενιλικθ ηωι τουσ

