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 Διαδικαπίεο πξς πρέπει μα 
ακξλξςθξύμραι πρα Δργαπρήρια 

Δενιξρήρφμ 



Θεμαρικέο εμόρηρεο - Κύκλξι δενιξρήρφμ 

Δενιόρηρεο 

Εφήο 

Δενιόρηρεο 

Μάθηπηο- 

210ς αιώμα 

4cs 

Δενιόρηρεο 

Σετμξλξγίαο- 

Δπιπρήμηο 

 

Δενιόρηρεο 
μξς  



Κύκλξι δενιξρήρφμ  

2. Εφήο  

 
Δενιόρηρεο ρηο κξιμφμικήο ζφήο (Αςρξμέριμμα, 
Ιξιμφμικέο δενιόρηρεο, Δμπςμαίπθηπη και 
εςαιπθηπία, Πξλιρειόρηρα, Πρξπαρμξπρικόρηρα, 
Αμθεκρικόρηρα, Τπεςθςμόρηρα) 

Δενιόρηρεο ρηο υησιακήο ιθαγέμειαο (Δςτέρεια 
πρημ ηλεκρρξμική διακςβέρμηπη, Χησιακή 
πξλιρειόρηρα, Απσαλήο πλξήγηπη πρξ διαδίκρςξ, 
Πρξπραπία από εναρρηρικέο πςμπερισξρέο πριο 
ρετμξλξγίεο, αμθεκρικόρηρα) 

Δενιόρηρεο διαμεπξλάβηπηο και κξιμφμικήο 
εμπςμαίπθηπηο (Δμπςμαίπθηπη και εςαιπθηπία, 
Διαμεπξλάβηπη, Δπίλςπη πςγκρξύπεφμ, 
Πξλιρειόρηρα) 

Δενιόρηρεο επιτειρημαρικόρηραο 
(entrepreneurship) (Πρφρξβξςλία, Οργαμφρική 
ικαμόρηρα, Πρξγραμμαριπμόο, Παραγφγικόρηρα, 
Απξρελεπμαρικόρηρα) 

1. Μάθηπηο  
 
Δενιόρηρεο μάθηπηο 21ξς αιώμα 
(4cs) (Ιριρική πκέυη, Δπικξιμφμία, 
ςμεργαπία, Δημιξςργικόρηρα) 
 
Χησιακή μάθηπη 21ξς αιώμα (4cs πε 
υησιακό περιβάλλξμ) (Χησιακή επικξιμφμία, 
Χησιακή πςμεργαπία, Χησιακή 
δημιξςργικόρηρα, Χησιακή κριρική πκέυη, 
ςμδςαπρικέο δενιόρηρεο υησιακήο 
ρετμξλξγίαο, επικξιμφμίαο και πςμεργαπίαο) 
 
Παραγφγική μάθηπη μέπφ ρφμ ρετμώμ και 
ρηο δημιξςργικόρηραο 
 
 



3.Σετμξλξγίαο- Δπιπρήμηο  

 Δενιόρηρεο ρηο ρετμξλξγίαο (Δενιόρηρεο 
δημιξςργίαο και διαμξιραπμξύ υησιακώμ 
δημιξςργημάρφμ, Δενιόρηρεο αμάλςπηο 
και παραγφγήο περιετξμέμξς πε έμρςπα 
και ηλεκρρξμικά μέπα, Δενιόρηρεο 
διεπιπρημξμικήο και διαθεμαρικήο 
τρήπηο ρφμ μέφμ ρετμξλξγιώμ) 

Δενιόρηρεο διατείριπηο ρφμ Μέπφμ 
(media) (Πληρξσξρικόο γραμμαριπμόο, 
Χησιακόο γραμμαριπμόο, Σετμξλξγικόο 
γραμμαριπμόο, Γραμμαριπμόο πρα μέπα, 
Απσάλεια πρξ διαδίκρςξ) 

Ρξμπξρική (Δενιόρηρεο μξμρελιπμξύ και 
πρξπξμξίφπηο, Δπιπρημξμική/ 
ςπξλξγιπρική πκέυη) 

 
 

4. Νξς  
 
ρραρηγική κέυη (Οργαμφπιακή πκέυη, 
Λελέρη περιπρώπεφμ και Δπίλςπη 
πρξβλημάρφμ) 
 
Πλάγια πκέυη (Δημιξςργική, παραγφγική, 
ξλιπρική πκέυη), Ιαραπκεςέο, παιτμίδια, 
εσαρμξγέο) 
 
Ρξςρίμεο πκέυειο και αμαπρξταπμόο 
Καραπκεςέο, παιτμίδια, εσαρμξγέο 
Δενιόρηρεο ςπξλξγιπρικήο 
πκέυηο (Δπιπρημξμική/ ςπξλξγιπρική πκέυη 
διαμεπξλάβηπη) 
 
 

Κύκλξι δενιξρήρφμ  



Θεμαρικξί κύκλξι  
Εφ καλύρερα – Δς 

Εημ 
 
 
 
 
 
Περιλαμβάμξμραι 
πρξγράμμαρα πρξςο 
παρακάρφ ρξμείο: 
ΤΓΔΘΑ: Διαρρξσή- 
Αςρξμέριμμα,  
Οδική Απσάλεια 
Χςτική και 
ςμαιπθημαρική 
Τγεία – Πρόληυη 
Γμφρίζφ ρξ πώμα 
μξς - ενξςαλική 
Διαπαιδαγώγηπη 

Υρξμρίζφ ρξ 
Περιβάλλξμ 
 
 
 
 
 
Περιλαμβάμξμραι 
πρξγράμμαρα πρξςο 
παρακάρφ ρξμείο: 
Οικξλξγία - 
Παγκόπμια και 
ρξπική Υςπική 
κληρξμξμιά 
Ιλιμαρική αλλαγή - 
Υςπικέο 
Ιαραπρρξσέο, 
Πξλιρική πρξπραπία 
Παγκόπμια και 
ρξπική Πξλιριπρική 
κληρξμξμιά 

Δμδιασέρξμαι και 
Δμεργώ - Κξιμφμική 
ςμαίπθηπη και 
Δςθύμη 
 
 
 
 
Περιλαμβάμξμραι 
πρξγράμμαρα πρξςο 
παρακάρφ ρξμείο: 
Αμθρώπιμα 
δικαιώμαρα 
Δθελξμριπμόο 
διαμεπξλάβηπη 
ςμπερίληυη: 
Αλληλξπεβαπμόο, 
διασξρερικόρηρα 
 

Δημιξςργώ και 
Καιμξρξμώ – 
Δημιξςργική κέυη 
και Πρφρξβξςλία 
 
 
 
 
Περιλαμβάμξμραι 
πρξγράμμαρα πρξςο 
παρακάρφ ρξμείο: 
STEM/ Δκπαιδεςρική 
Ρξμπξρική 
Δπιτειρημαρικόρηρα- 
Αγφγή 
ραδιξδρξμίαο- 
Γμφριμία με 
επαγγέλμαρα 
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Οδηγίεο για ρημ εσαρμξγή ρφμ Δργαπρηρίφμ Δενιξρήρφμ πρξ πτξλικό έρξο 2021-
2022 (Έγγρασξ Αρ. Πρφρ. 103235/ΓΔ4 24-08-2021) 

«Ιαρά ρημ έμαρνη ρξς διδακρικξύ έρξςο και ρξ αργόρερξ έφο 30 επρεμβρίξς 
εκάπρξς έρξςο, πρξ πλαίπιξ ρξς ερήπιξς πρξγραμμαριπμξύ ρηο πτξλικήο 
μξμάδαο, πραγμαρξπξιείραι ειδική πςμεδρίαπη ρξς ςλλόγξς Διδαπκόμρφμ 
για ρξμ καθξριπμό ρξς ερήπιξς τεδίξς Δράπηο ρηο πτξλικήο μξμάδαο 
αμασξρικά με ρα Δργαπρήρια Δενιξρήρφμ. 

• Οι ςπεύθςμξι εκπαιδεςρικξί για ρη διδαπκαλία ρφμ Δργαπρηρίφμ 
Δενιξρήρφμ πτεδιάζξςμ ρα αμρίπρξιτα Πρξγράμμαρα Ιαλλιέργειαο 
Δενιξρήρφμ. Ο πτεδιαπμόο περιλαμβάμει ςπξτρεφρικά ρημ ςλξπξίηπη ρφμ 
ρεππάρφμ (4) Θεμαρικώμ Δμξρήρφμ και δύμαραι μα περιλαμβάμει από 20 
φο 28 Πρξγράμμαρα Ιαλλιέργειαο Δενιξρήρφμ, δηλαδή 5 έφο 7 εβδξμάδεο 
αμά Ηεμαρική Δμόρηρα.  

• Σέλξο, πςμράππεραι πτερικό πρακρικό ςλλόγξς Διδαπκόμρφμ αμρίγρασξ 
ρξς ξπξίξς κξιμξπξιείραι πρημ ξικεία Διεύθςμπη Δκπαίδεςπηο».  

• Σξ πύμξλξ ρφμ εργαπρηρίφμ δενιξρήρφμ αμά ρμήμα περιλαμβάμξμραι πρξ 
πςμξλικό τέδιξ Δράπηο ρηο τξλικήο μξμάδαο ρημ επξπρεία ρξς ξπξίξς 
έτει η/ξ Διεςθςμρήο/μρρια-Πρξχπραμέμη/ξο ρηο. 

 



ρημ έμαρνη ρξς πτξλικξύ έρξςο εκπξμείραι ρξ πτέδιξ 
δράπηο βαπιζόμεμξ πε 4 θεμαρικέο εμόρηρεο  



Δπιπρόπθερα πρξςο 4  κύκλξςο δενιξρήρφμ  

 



http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs 
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Τπξςργική απόσαπη: Δργαπρήρια Δενιξρήρφμ πρημ Πρφρξβάθμια 
Δκπαίδεςπη (Έγγρασξ Αρ. Πρφρ. Υ.31/94185/Δ1) 

Άρθρξ 1 

ρξ πλαίπιξ ρξς ΔΩΠ ρξς Μηπιαγφγείξς ρα Δργαπρήρια Δενιξρήρφμ 
εμράππξμραι πρξ εκπαιδεςρικό πρόγραμμα ρηο ράνηο και ςλξπξιξύμραι 
καρά ρημ πρφιμή λειρξςργία και πρξ τρξμικό διάπρημα (διδακρικέο ώρεο) 
πξς ξρίζεραι για ριο «Οργαμφμέμεο Δραπρηριόρηρεο και διερεςμήπειο με 
βάπη ρξ ΔΔΠΠ-ΑΠ», πε ρρειο (3) διδακρικέο ώρεο, καραμεμημέμεο δύξ 
(2) με ρρειο (3) σξρέο ρημ εβδξμάδα. Ο/Ζ μηπιαγφγόο έτει ρημ εςελινία μα 
επιλέγει αμάλξγα με ρξ πλαίπιξ, ρη δςμαμική ρηο ξμάδαο και ρα 
εμδιασέρξμρα ρφμ μηπίφμ, ρη θεμαρική πξς θα διαπραγμαρεύεραι πρημ 
ράνη.  

  

 







• Σα Δργαπρήρια Δενιξρήρφμ εμράππξμραι πρξ εκπαιδεςρικό πρόγραμμα και πρξ Ωρξλόγιξ 
Πρόγραμμα ρξς Διδικξύ Μηπιαγφγείξς και ρξς Διδικξύ Δημξρικξύ τξλείξς και 
ςλξπξιξύμραι πρημ πρφιμή λειρξςργία και πςγκεκριμέμα πριο διδακρικέο ώρεο πξς ξρίζξμραι 
για ριο «Οργαμφμέμεο Δραπρηριόρηρεο και διερεςμήπειο με βάπη ρξ ΔΔΠΠ-ΑΠ». Ζ 
εσαρμξγή ρηο διδακρικήο εμόρηραο με ρίρλξ «Δργαπρήρια Δενιξρήρφμ» είμαι ςπξτρεφρική. 

• Σα Δργαπρήρια Δενιξρήρφμ ςλξπξιξύμραι ςπξτρεφρικά ρρειο (3) διδακρικέο ώρεο 
εβδξμαδιαίφο, καραμεμημέμεο πε δύξ (2) έφο ρρειο (3) σξρέο ρημ εβδξμάδα.  

• ρημ παρ. 5 ρξς άρθρξς 2 ρηο απόσαπηο ρηο Τσςπξςργξύ Παιδείαο, Έρεςμαο και 
Ηρηπκεςμάρφμ 85317/Δ3/29-β5-2019 «Ωρξλόγιξ Πρόγραμμα Τπξτρεφρικξύ και Ολξή-
μερξς Πρξγράμμαρξο Διδικξύ Μηπιαγφγείξς και Διδικξύ Δημξρικξύ τξλείξς» (Β΄ 2171) 
πρξπρίθεραι ρξ ενήο: 

• «ρξ Δναρξμικεςμέμξ Πρόγραμμα Δκπαίδεςπηο κάθε μαθηρή/μαθήρριαο περιλαμβάμεραι 
ρξ πρόγραμμα και ξι πρότξι ρφμ Δργαπρηρίφμ Δενιξρήρφμ πξς ςλξπξιξύμραι πρξ πλαίπιξ 
ρξς Ωρξλξγίξς Πρξγράμμαρξο ρηο πτξλικήο ξμάδαο και διαμξρσώμεραι πύμσφμα με ρημ 
εκρίμηπη ρφμ αρξμικώμ αμαγκώμ ρφμ μαθηρώμ/ρριώμ και καρόπιμ απόσαπηο ρξς 
ςλλόγξς Διδαπκόμρφμ/ξςπώμ».  

• Σα Δργαπρήρια Δενιξρήρφμ μπξρξύμ μα περιλαμβάμξμραι και μα ςλξπξιξύμραι πε 
πρόγραμμα πςμεκπαίδεςπηο με πτξλείξ «γεμικήο» εκπαίδεςπηο. 



Πξιξο είμαι ξ ρόλξο μαο;   

Δ 



1ξ Βήμα  



1η πςμεδρίαπη ρξς .Δ.-Διαμόρσφπη αρτικξύ τεδίξς 
Δράπηο ρξς τξλείξς 

 

• Διαμόρσφπη ρξς Οράμαρξο/γεμικξύ πρξπαμαρξλιπμξύ ρξς πτξλείξς. 

• Δκρίμηπη δςμαρξρήρφμ ρφμ μαθηρώμ καθώο και ρφμ βαπικώμ 
αμαγκώμ και πρξβλημάρφμ πξς παρξςπιάζξςμ (SWOT). 

• ύμδεπη ρξς ξράμαρξο και ρφμ αμαγκώμ ρφμ μαθηρώμ με ρξςο 
πρότξςο ρφμ Δργαπρηρίφμ  Δενιξρήρφμ. 



Αρτική διερεύμηπη δςμαρξρήρφμ-αδςμαμιώμ  με ρημ ανιξπξίηπη 
ρηο μεθόδξς SWOT αμάλςπηο 

Σξ αρκρικξ ́λενξ SWOT πρξκς́πρει απξ́ ριο αγγλικε ́ο λε ́νειο:  
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
 (δςμαρά πημει ́α/πλεξμεκρήμαρα, αδς́μαμα πημει ́α, εςκαιρι ́εο, απειλε ́ο).  
 

Από: Απξπρξλόπξςλξο Ι., Ιαλαχρζίδηο Δ., 
Φιόμη Λ. Δργαπρήρια Δενιξρήρφμ. 
Πιλξρική Δσαρμξγή 2020-21. Οι 
διαδικαπίεο ςλξπξίηπηο ρξς Πιλξρικξύ 
Πρξγράμμαρξο πρξ Γςμμάπιξ καθώο και 
ρα τέδια Δράπηο τξλείξς και 
Σμήμαρξο. ςμεδρία Διεςθςμρώμ/ρριώμ 
Γςμμαπίφμ  





Δμδεικρικό Παράδειγμα 
Δενιόρηρεο πξς εκριμξύμε όρι τρειάζξμραι αμάπρςνη πρξςο μαθηρέο  ρξς 
πτξλείξς μαο μερά από πτερική διερεύμηπη π.τ. SWOT analysis. 

 
 
 

Δενιόρηρεο ρξς μξς 
•Δπίλςπη πρξβλημάρφμ 
•Πλάγια πκέυη 

Δενιόρηρεο μάθηπηο 
•Δπικξιμφμία 
•ςμεργαπία 
•Ιριρική πκέυη 
•Δημιξςργικόρηρα 

Δενιόρηρεο Σετμξλξγία και Δπιπρήμηο 
•Πληρξσξρικόο γραμμαριπμόο 
Απσαλήο πλξήγηπη πρξ διαδίκρςξ  
Πρξπραπία από εναρρηρικέο πςμπερισξρέο πριο 
ρετμξλξγίεο 
•Δενιόρηρεο διεπιπρημξμικήο και διαθεμαρικήο 
τρήπηο ρφμ μέφμ ρετμξλξγιώμ 

Δενιόρηρεο ζφήο 
•Δμπςμαίπθηπη  
και εςαιπθηπία 
•Αμθεκρικόρηρα 
•Πρξπαρμξπρικόρηρα 
•Τπεςθςμόρηρα 
•Οργαμφρική ικαμόρηρα 



Παραδείγμαρα  





2Ο Βήμα Γίμεραι η επιλξγή θέμαρξο αμά θεμαρικό κύκλξ  

 Ιάθε πτξλικό ρμήμα επιλέγει από ρημ πλαρσόρμα 
και ςλξπξιεί έμα θέμα  (πρόγραμμα) από κάθε θεμαρικό 
κύκλξ (4 θέμαρα πε μια πτξλική τρξμιά). 
 
 Για κάθε θέμα (πρόγραμμα) ςλξπξιξύμραι 7 
εργαπρήρια (ρξ κάθε εργαπρήριξ έτει πξλλαπλέο 
δραπρηριόρηρεο). 

 Δμπλέκξμραι όλξι ξι εκπαιδεςρικξί  ρξς πτξλείξς. 

 ςμδςάζξςμε  ρημ καλλιέργεια ρφμ δενιξρήρφμ  

με ρξ επιλεγμέμξ θέμα,  ανιξπξιώμραο ρξ αμρίπρξιτξ 
εκπαιδεςρικό ςλικό πε κάθε  θεμαρικό κύκλξ. 

 Ο εκπαιδεςρικόο μπξρεί μα εμπλξςρίπει έμα 
εργαπρήριξ με  δικέο ρξς δραπρηριόρηρεο. 

 

 



ύμσφμα με ρξ ΥΔΚ Β 3567 4/8/21 Π.. ρξ μηπιαγφγείξ 
επιλέγει πρξγράμμαρα από ρα παρακάρφ θέμαρα: 



3Ο βήμα: τέδιξ δράπηο ρμήμαρξο «πρέπει μα 
ςλξπξιξύμε όλξι ρξ ίδιξ πτέδιξ;» 

• Ο κάθε εκπαιδεςρικόο μπξρεί μα ακξλξςθήπει  διασξρερική πειρά 
εμαπτόληπηο με κάθε θεμαρικό κύκλξ και μα επιλένει διασξρερικέο 
δραπρηριόρηρεο (παιδαγφγική ελεςθερία) 
 
• Πρξρείμφ ξι εκπαιδεςρικξί μα πςμεργαπρξύμ και μα 

πςμαπξσαπίπξςμ ρη πειρά ρφμ Θεμαρικώμ Κύκλφμ και ριο 
δραπρηριόρηρεο ρξς Ιύκλξς πξς θα  ςλξπξιήπξςμ πρώρξ και μα 
πςμπληρώπξςμ για κάθε θεμαρικό κύκλξ ρξ πτέδιξ δράπηο ρξς 
ρμήμαρξο (4 τέδια Δράπηο ρμήμαρξο) 

 



4ξ βήμα:  τέδιξ δράπηο ρηο τξλικήο μξμάδαο 
 
 Σξ τέδιξ Δράπηο ρηο πτξλικήο μξμάδαο είμαι έμα δςμαμικό έγγρασξ ρξ ξπξίξ 
αμαρράραι πρημ ιπρξπελίδα ρξς Μηπιαγφγείξς από ρημ/ρξμ πρξχπραμέμη/ξ ρηο 
πτξλικήο μξμάδαο και επικαιρξπξιείραι με ρα απαραίρηρα πρξιτεία καρά ρη 
διάρκεια ρξς πτξλικξύ έρξςο.  
 
 ςμδέει ρξ όραμα ρξς πτξλείξς με ρξςο πρότξςο ρφμ  Δργαπρηρίφμ Δενιξρήρφμ 

Περιλαμβάμει ρα επιμέρξςο πτέδια δράπηο ρφμ ρμημάρφμ 

 Δνεράζει αμάγκεο/πρξβλήμαρα ρηο πτξλικήο μξμάδαο και πρξρείμει  
αμρίπρξιτεο λύπειο 
 Διαρςπώμει πρότξςο καρ’ αμριπρξιτία με ρξςο 4  Θεμαρικξύο Κύκλξςο. 

Αμάληυη εςρύρερφμ δράπεφμ από ξμάδεο εκπαιδεςρικώμ-μαθηρώμ/μαθηρριώμ 
και γξμέφμ 

Σξ τέδιξ Δράπηο πςμπληρώμεραι με ρα απαραίρηρα πρξιτεία καρά ρη διάρκεια 
ρξς έρξςο  

ςμράππεραι πτερικό πρακρικό ρξς ςλλόγξς Διδαπκόμρφμ, αμρίγρασξ ρξς 
ξπξίξς κξιμξπξιείραι πρημ ξικεία Διεύθςμπη Δκπαίδεςπηο. 

 

 



5ξ βήμα: ρξ Πρακρικό  

ρξ Πρακρικό: 

 Αμασέρξμραι ξι γεμικέο καρεςθύμπειο και ξι πρξπαμαρξλιπμξί 
πξς επιλέτθηκαμ με βάπη ρημ αμάλςπη ρφμ αμαγκώμ ρφμ 
μαθηρώμ και ρηο πτξλικήο μξμάδαο για ρξ πύμξλξ ρφμ 
εργαπρηριώμ δενιξρήρφμ ρφμ ράνεφμ ρξς πςγκεκριμέμξς 
έρξςο.  

 Βαπικά πρξιτεία ρφμ εργαπρηρίφμ δενιξρήρφμ πξς θα 
ςλξπξιηθξύμ από κάθε ρμήμα δηλ. ξι θεμαρικέο αμά θεμαρικό 
κύκλξ και ξι εκπαιδεςρικξί ρξς κάθε ρμήμαρξο πξς θα ρα 
ςλξπξιήπξςμ. 

 



Σξ πτέδιξ δράπηο ρξς ρμήμαρξο 







Σξ πτέδιξ δράπηο τξλικήο Μξμάδαο  















Παράδειγμα  
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ςμεργαπίεο για ρημ ςλξπξίηπη ρξς πτεδίξς δράπηο  

• Δμημέρφπη γξμέφμ, πτξλικήο κξιμόρηραο, ρξπικήο κξιμόρηραο.  

• ςμεργαπία με ρξμ εκπαιδεςρικό ρξς άλλξς ρμήμαρξο και ριο 
ειδικόρηρεο/ άλλξ πρξπφπικό (εάμ ςπάρτξςμ) 

• Απξσάπειο για πςμεργαπίεο πξς θα αμαζηρηθξύμ (πτ. .Δ.Δ. 
Τπεύθςμξ Περιβαλλξμρικήο Δκπαίδεςπηο, Αγφγήο Τγείαο, 
Πξλιριπρικώμ Ηεμάρφμ, ΙΠΔ, ειδικξύο επιπρήμξμεο, σξρείο ρξπικήο 
κξιμφμίαο κ.λ.π.  

• Αμαζήρηπη πςμεργαρώμ από ρημ πλαρσόρμα, δικρύφπη με άλλα 
πτξλεία 



6ξ βήμα: Τλξπξίηπη, Παρακξλξύθηπη και Ανιξλόγηπη ρξς τεδίξς 
Δράπηο 

Παιδαγφγικέο πςμεδρίεο πςμρξμιπμξύ και αμαπρξταπμξύ. Πρξγραμμαριπμόο 
ρφμ πρξβλεπόμεμφμ αμαπρξταπρικώμ πςμαμρήπεφμ, αμά ρρίμημξ/ρερράμημξ 
γιαρί πιθαμόμ, μα πρξκύυει η αμάγκη αμαπρξπαρμξγώμ ή αλλαγώμ.  
 

Οι εκπαιδεςρικξί καθξρίζξςn ρξμ ρρόπξ πςπρημαρικήο καραγρασήο ρφμ 
εργαπιώμ πξς αμαπρύππξμραι καρά ρημ ςλξπξίηπη ρηο δράπεφμ και πςλλξγή 
ρεκμηρίφμ (π.τ. ημερξλόγιξ καραγρασήο ρηο ςλξπξίηπηο, σάκελξι μαθηρώμ, 
σάκελξο εκπαιδεςρικξύ).  

 
Απαμράμε πρξ ερώρημα «ρι πρόξδξ κάμαμε; Σι κάμξςμε από δφ και πέρα;  Ζ 

απξρίμηπη είμαι πςμετήο καρά ρη διάρκεια ρφμ παιδαγφγικώμ πςμαμρήπεφμ 
ρφμ εκπαιδεςρικώμ. Ανιξλόγηπη ρηο ςλξπξίηπηο αμά Ηεμαρικό Ιύκλξ. 
ςμξλική ανιξλόγηπη ρξς τεδίξς Δράπηο.  

• Καραγράσξμραι ξι επιρςτίεο, ξι ρςτόμ απξρςτίεο, ρα ξσέλη πξς πρξέκςυαμ από 
ρημ ςλξπξίηπη ρξς τεδίξς Δράπηο, εμρξπίζξμραι ρςτόμ αδςμαμίεο και 
ςπρερήπειο. 

• Σξ ερήπιξ ξλξκληρφμέμξ τέδιξ Δράπηο ρξς πτξλείξς, πλέξμ απξρελεί έμα 
ξλξκληρφμέμξ απξλξγιπμό ρηο «διαδρξμήο» ρξς πτξλείξς.   
 

 

 



7ξ βήμα: Διάτςπη ρφμ εργαπρηρίφμ δενιξρήρφμ  

• ρη λήνη ρηο πτξλικήο τρξμιάο παρξςπιάζξμραι ρξ ςλικό, ρα 
πρξχόμρα ρηο εργαπρηριακήο δξςλειάο και αμαδεικμύξμραι ξι 
ικαμόρηρεο πξς αμέπρςναμ ξι μαθηρέο/ρριεο, με εκδηλώπειο 
διάτςπηο, παρξςπιάπειο για ριο καλλιρετμικέο δημιξςργίεο και 
εσαρμξγέο, πςζηρήπειο ρφμ παιδιώμ με ρξςο γξμείο. 

• Πρξπκαλξύμραι σξρείο και μέλη ρηο εςρύρερηο κξιμόρηραο πρξς 
πτξλείξς (ρξπική κξιμφμία, πύλλξγξι, εκπαιδεςρικξί όμιλξι κ.λ.π 

• Σξ τέδιξ Δράπηο ρηο πτξλικήο μξμάδαο αμαρράραι από ρξμ/ρημ 
Διεςθςμρή/μρρια και ρημ/ρξμ Πρξχπραμέμη/ξ  πρημ ιπρξπελίδα 
ρξς πτξλείξς με πκξπό ρημ εμημέρφπη ρηο πτξλικήο κξιμόρηραο. 

 

 



Οριπμέμα πημαμρικά πρξιτεία 

•Πρέπει μα γίμξςμ και ξι 4 Θεμαρικξί Άνξμεο. 

•ε κάθε Σμήμα ή Σάνη ξι διδάπκξμρεο πρέπει μα πρξπδιξρίπξςμ πξια 
είμαι η καραλληλόρερη πειρά ςλξπξίηπηο ρφμ θεμαρικώμ ανόμφμ. 

•ε κάθε Σμήμα ή Σάνη ξι διδάπκξμρεο πρέπει μα πρξπδιξρίπξςμ πξια 
είμαι η καραλληλόρερη για ρξ ρμήμα ςπξθεμαρική, με βάπη ριο 
δενιόρηρεο πξς καλύπρξςμ ριο  αμρίπρξιτεο αμάγκεο ρφμ μαθηρώμ. 

•Ζ διαμόρσφπη ρφμ παραπάμφ πρέπει μα γίμει πε πςμεργαπία με 
άλλξςο εκπαιδεςρικξύο ρξς ρμήμαρξο ή/και ρηο ράνηο. 

•Κάθε διδάπκφμ πρέπει μα καραθέπει τέδιξ Δράπηο Σμήμαρξο; πξς θα 
περιλαμβάμει ρα παραπάμφ.  

•Οι διδάπκξμρεο μπξρξύμ μα ρρξπξπξιήπξςμ ρα εργαπρήρια ρφμ 
ςπξθεμαρικώμ, εσόπξμ ρξ κρίμξςμ τρήπιμξ.  

Αμ έτξςμε πρξ πτξλείξ υςτξλόγξ και κξιμφμική Κειρξςργό, εμπλέκξμραι 
όλξι πρη διαδικαπία εσόπξμ ρξ θέλξςμ. 

 

 



Φρξμξδιάγραμμα εμεργειώμ πρημ έμαρνη ρηο πτξλικήο τρξμιάο 

Τπξβάλλεραι Διαδικαπίεο  Φρξμικό περιθώριξ 
Α. Πρακρικό ςλλόγξς 
διδαπκόμρφμ για ρα εργαπρήρια 
Δενιξρήρφμ απξπρέλλεραι πρη 
Δ/μπη Πρφρξβάθμιαο 
Δκπαίδεςπηο με ρημ επιλξγή ρφμ 
θεμάρφμ αμά θεμαρικό κύκλξ 

Οι ξμάδεο ρφμ εκπαιδεςρικώμ 
απξρςπώμξςμ ρξ όραμα για ρη πτξλική 
μξμάδα, ασξύ αμιτμεύπξςμ ριο 
δςμαρόρηρεο και ριο αδςμαμίεο ρηο 
πτξλικήο μξμάδαο, καθώο και ριο 
ιδιαιρερόρηρεο ρφμ ρμημάρφμ ρξςο 
 

30 επρεμβρίξς 2021 



Πηγέο 

Τλικό ρξς ΙΔΠ  

Οδηγόο για ρξ τέδιξ Δράπηο πτξλικήο μξμάδαο  

‘Έμρςπξ πτεδίξς δράπηο ρμήμαρξο  

‘Έμρςπξ πτεδίξς δράπηο πτξλικήο μξμάδαο  

Παρξςπίαπη, Ιξλιπέρρη Εφή 

Παρξςπίαπη, Δργαπρήρια Δενιξρήρφμ Πιλξρική εσαρμξγή 2020 21 

Απξπρξλόπξςλξο Ι., Ιαλαχρζίδηο Δ., Φιόμη Λ. Δργαπρήρια Δενιξρήρφμ. Πιλξρική Δσαρμξγή 2020-21. Οι διαδικαπίεο ςλξπξίηπηο ρξς 
Πιλξρικξύ Πρξγράμμαρξο πρξ Γςμμάπιξ καθώο και ρα τέδια Δράπηο τξλείξς και Σμήμαρξο. ςμεδρία Διεςθςμρώμ/ρριώμ 
Γςμμαπίφμ  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας εσταριστώ για την προσοτή σας!!!!!!!!!!!  


