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Σύμφωνα με το πλαίσιο εισαγωγής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (ΕΔ) στην Α/θμια 

Εκπ/ση, μεταξύ των στόχων τους είναι η αντιστάθμιση της ανελαστικότητας, της 

μονομέρειας και του πολυκερματισμού του «παραδοσιακού σχολείου» και το διαπότισμα 

της καθημερινής διδακτικής πράξης με τις αρχές και τις πρακτικές τους.1 Καθώς τα ΕΔ 

προσδοκούν να αποτελέσουν δυναμική παρέμβαση στον οργανωτικό χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης και του σχολικού κλίματος, ο τρόπος της υλοποίησής τους αναμένεται να 

λειτουργήσει υποστηρικτικά στην προσπάθεια επίτευξης των κατά περίπτωση τιθέμενων 

διδακτικών στόχων.  

Το πλαίσιο εισαγωγής των ΕΔ προβλέπει την ανάθεσή τους κατά προτεραιότητα 

στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων. Ταυτόχρονα, τα ΕΔ τέμνουν το 

Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΩΠ) κάθετα και αλληλεπιδρούν 

με το περιεχόμενο σπουδών όλων των μαθημάτων, περιλαμβάνοντας δραστηριότητες που 

θεωρούνται εφαρμογές των γνωστικών αντικειμένων των ΠΣ, η εργαστηριακή προσέγγιση 

των οποίων, μάλιστα, απελευθερώνει χρόνο για εμπέδωση εντός του συνολικού 

προγραμματισμού των ΠΣ και του ΩΠ, χωρίς να λειτουργεί εις βάρος του χρόνου 

διδασκαλίας και της κάλυψης της «ύλης». Επίσης, η θεωρητική τεκμηρίωση των ΕΔ 

αναδεικνύει την ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση του θεματικού τους περιεχομένου, 

προβάλλει τη συνεργατικότητα, την  επικοινωνία και την κοινωνία σκέψεων και 

συναισθημάτων. 

Παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις, η κατεύθυνση που παίρνει η υλοποίηση των ΕΔ 

φαίνεται να προκρίνει την ανάληψη τους από έναν εκπαιδευτικό κάθε φορά, χωρίς 

συγκεκριμένες προβλέψεις για σχήματα που ενισχύουν συνεργασίες και ολιστικές 

προσεγγίσεις.  

Αντί για αυτό, και με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, προτείνουμε:  

 Με υπεύθυνο υλοποίησης τον εκπαιδευτικό ΠΕ70 της τάξης, στα ΕΔ 

συμμετέχουν όλοι όσοι διδάσκουν στην τάξη.  

 Η θεματική και οι καλλιεργούμενες δεξιότητες αποφασίζονται συνεργατικά 

από όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.  

 Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να καλλιεργεί διαφορετική δεξιότητα ανάλογα με 

την ειδικότητά του.  

 Κατά την υλοποίηση ο κάθε εκπαιδευτικός διδάσκει συγκεκριμένο τμήμα 

της «ύλης» των μαθημάτων του, προσαρμόζοντας τη διδακτική 

μεθοδολογία στην επιδιωκόμενη δεξιότητα.   

 Κατά τον αρχικό προγραμματισμό αποφασίζεται ποια από τις δεξιότητες 

αξιολογείται και πώς. 

 Οι διδακτικές ώρες των ΕΔ αξιοποιούνται κυρίως για την επέκταση/ 

ανάπτυξη δράσεων που υλοποιούνται σε όλο το φάσμα του ΕΩΠ και 

αφορούν στις δεξιότητες.  
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Μια τέτοια προσέγγιση έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:  

 Είναι ολιστική και υποστηρίζει τη διεπιστημονικότητα 

 Αναδεικνύει τη συνεργασία, την επικοινωνία και την κοινωνία σκέψεων και 

συναισθημάτων  

 Μετασχηματίζει το παιδαγωγικό παράδειγμα και το σχολικό κλίμα προς την 

κατεύθυνση των συνεργατικών πρακτικών 

 Υποστηρίζει την άτυπη επαγγελματική ανάπτυξη 

 Αναδεικνύει την τάξη και το σχολείο σε κοινότητα πρακτικής 

 Επιτρέπει καλύτερη οργάνωση και κάλυψη της «ύλης» 

 Περιορίζει τον κίνδυνο «εργαλειοποίησης» του περιεχομένου του 

αυτόνομου εκπαιδευτικού υλικού των ΕΔ και τη μετατροπή τους από 

διερευνητική, ανακαλυπτική και βιωματική δραστηριότητα σε ένα ακόμη 

«μάθημα». 

 

Συνημμένα σας υποβάλλουμε σε μορφή παρουσίασης τα βασικά στοιχεία της 

πρότασής μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.  
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