Η επιδίωξη για ανάπτυξη δεξιοτήτων στα νέα Προγράμματα
Σπουδών & στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
Παναγιώτης Πήλιουρας, Σύμβουλος Α΄ ΙΕΠ

ΝΕΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ /
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Κοινωνικές Επιστήμες

10

4

Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και
Μαθηματικά

13

6

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη
σχολική ηλικία

10

1

Τέχνες - Πολιτισμός

2

4

35

15

Σύνολο

http://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
Νέα δεδομένα

Νέα ΠΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
ΓΝΩΣΕΩΝ/ΣΤΑΣΕΩΝ/ΔΕΞΙ
-ΟΤΗΤΩΝ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Τι είδους:

Εκπαιδευτικός

Μαθησιακό
περιβάλλον

Μαθητής –
Πολίτης

Μαθητής
Εκπαιδευτικός

Σχεδιαστής, Εμψυχωτής,
Συντονιστής, Καθοδηγητής
Στοχαστικός

Μαθησιακό
περιβάλλον
επίτευξης
αποτελεσμάτων και
ανάπτυξης δεξιοτήτων

• Κριτικά – δημιουργικά σκεπτόμενος
• Τεχνολογικά και ψηφιακά εγγράμματος
• Ικανός να επιλύει προβλήματα / να λαμβάνει αποφάσεις
• Υπεύθυνος - Συνεργατικός - Επικοινωνιακός
• Περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαισθητοποιημένος

Συμπερίληψη, συνεργατική /διερευνητική μάθηση / διαφοροποιημένη διδασκαλία
Διαθεματική / Διεπιστημονική / Βιωματική προσέγγιση της γνώσης
Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών

Βασικές αρχές των νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Συνοχή μεταξύ γνωστικών
αντικειμένων και γνωστικών
πεδίων / λειτουργικές
μεταβάσεις από τάξη σε
τάξη και από βαθμίδα σε
βαθμίδα

Μεταγνωστικές δεξιότητες /
Αναστοχασμός επί των
μαθησιακών διαδικασιών
(Μαθαίνω πώς να μαθαίνω)

Μάθηση με νόημα για
τους/τις μαθητές/τριες και
σύνδεση με την κοινωνική
πραγματικότητα

Συμπερίληψη / Συμμετοχή
χωρίς διακρίσεις και
αποκλεισμούς

Ανταπόκριση στις
προκλήσεις του μέλλοντος
Ήπιες δεξιότητες /
Δεξιότητες 21ου αι.

Διαθεματικότητα /
Διεπιστημονικότητα
Ολιστική προσέγγιση της
γνώσης

Βασικοί οριζόντιοι προσανατολισμοί των νέων Προγραμμάτων Σπουδών
Υποστήριξη των μαθητών/τριών, ώστε να:
•

αποκτήσουν δεξιότητες κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων που μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν,

πώς να ερευνούν και πώς να γίνονται δημιουργικοί και αποτελεσματικοί,
•

λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα,

•

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να λειτουργούν με αίσθημα ευθύνης στη σχολική τάξη και
στη ζωή τους,

•

αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση και ανθεκτικότητα, ώστε να
είναι ικανοί να συνδέονται και να επικοινωνούν με τους άλλους,

•

συμμετέχουν σε δράσεις για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής

(περιβαλλοντική κρίση, προσφυγική κρίση, επιδημίες κ.ά).

Νέα Προγράμματα Σπουδών: Τομές και Συνέχειες
Από τα ισχύοντα στα νέα Προγράμματα Σπουδών
Διδακτικοί στόχοι –
Διδακτέα ύλη

Εισαγωγή
διαθεματικότητας /
διεπιστημονικότητας

Γενίκευση
διαθεματικότητας /
διεπιστημονικότητας σε
όλα τα γνωστικά πεδία

• Θεματικά πεδία
• Προσδοκώμενα
Μαθησιακά
Αποτελέσματα (ΠΜΑ)

Εκσυγχρονισμός
αξιολόγησης μαθητών

Ευέλικτη ζώνη
Εργαστήρια
Δεξιοτήτων: οριζόντια
διάχυση της
φιλοσοφίας τους σε
όλα τα ΠΣ

• Διαμορφωτική /
Εναλλακτική
αξιολόγηση
• Αξιολόγηση για τη
μάθηση

Ψηφιακή αποτύπωση ΠΣ /
Σύνδεση με ψηφιακά αποθετήρια

Εισαγωγή ψηφιακών
τεχνολογιών

Εισαγωγή της έννοιας
των γραμματισμών

Οργανική
ενσωμάτωση
ψηφιακών
τεχνολογιών σε όλα τα
γνωστικά αντικείμενα
Ένα μοναδικό βιβλίο

Νέοι γραμματισμοί
(Οπτικός/γραμματισμ
ός των μέσων,
Πληροφοριακός/
Αιεφορικός κ.ά.)
Επιμόρφωση

Πολλαπλό βιβλίο

Αναδιάρθρωση /
Επικαιροποίηση Περιεχομένου

Ολοκληρωμένο
σύστημα υποστήριξης
MOOCS, ενδοσχολική
επιμόρφωση και
Δίκτυα - Κοινότητες
εκπαιδευτικών

Οργάνωση περιεχομένου με άξονα θεματικά πεδία σε κάθε γνωστικό αντικείμενο/μάθημα

Τα θεματικά πεδία αποτελούν
τους αφετηριακούς άξονες με
βάση τους οποίους
οργανώνεται το περιεχόμενο
κάθε μαθήματος.
Μπορεί να αποδίδουν:

Τις βασικές
κεντρικές
ιδέες του
αντικειμένου

Τους άξονες
προσέγγισης
του
αντικειμένου

Εξασφάλιση συνοχής και συνέχειας από τάξη σε τάξη και από βαθμίδα σε βαθμίδα

✓ Καλλιέργεια Δεξιοτήτων και Γραμματισμών / Διασύνδεση με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (1)

ΝΕΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ψηφιακός

Τεχνολογικός

Γραμματισμός
στα Μέσα

Οπτικός

Πληροφοριακός

Περιβαλλοντικός

Πολιτισμικός

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΛΥΚΕΙΟ)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

o Αξιοποίηση πρόσφατων προσθηκών στο Κοινό Ευρωπαϊκό

o Έμφαση στον οπτικό γραμματισμό. Συμπερίληψη εικόνων

Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της
Ευρώπης (Common European Framework of Reference for
Languages, 2020) για τις δεξιότητες πολυγραμματισμού
και ψηφιακού γραμματισμού

από πηγές όπως διαφήμιση, εφαρμοσμένες τέχνες, ΜΜΕ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
o Δημιουργία Εικαστικού Εργαστηρίου και σύνδεση με τα
Εργαστήρια Δεξιοτήτων

✓ Καλλιέργεια Δεξιοτήτων και Γραμματισμών / Διασύνδεση με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (2)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
o

Οι

δραστηριότητες

υλοποιούν

την

«ολοκληρωμένη προσέγγιση STEAM»,
αξιοποιώντας έννοιες και εργαλεία της
Υπολογιστικής

Επιστήμης,

της

Εκπαιδευτικής

Ρομποτικής,

του

Διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of

ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Πειραματισμός σε ομάδες

Things), της Εικονικής και Επαυξημένης
πραγματικότητας,

της

τεχνητής

νοημοσύνης (Artificial intelligence - AI)
o

Ακολουθείται

και

παράδειγμα

των

Δεξιοτήτων

ενισχύεται

το

Εργαστηρίων

Ενεργός εμπλοκή των μαθητών σε μαθησιακές δραστηριότητες, τόσο εργαστηριακές
όσο και με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Σύνδεση με ψηφιακό υλικό / Αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων / Αποθετήριο διδακτικών σεναρίων
Τα Προγράμματα Σπουδών
συνδέονται με:
Ψηφιακό υλικό σε αποθετήριο
ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων
Ψηφιακό υλικό σε αποθετήριο
διδακτικών σεναρίων

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Δημοτικό)
& ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Γυμνάσιο)
o
o

Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών και ψηφιακής χαρτογραφίας
Αξιοποίηση των εικονικών
περιηγήσεων (Virtual Fields Trips) και
των αφηγηματικών χαρτών (Story maps)

Εισαγωγή διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια
Δεξιοτήτων» όλων των τύπων σχολικών μονάδων,
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων
Πιλοτική Εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε 218
σχολικές μονάδες, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια.

2020 - 2021

Αριθμ. 94236/ΓΔ4/4-8-2021

ΦΕΚ 3567

Σκοπός των
«Εργαστηρίων
δεξιοτήτων»

Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών
και των Γυμνασίων.

η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων,
δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και
επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές

Θεματικές Ενότητες
1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή - Αυτομέριμνα,
Οδική Ασφάλεια
2. Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία Πρόληψη
3. Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Ζω καλύτερα –
Ευ Ζην

Ενδιαφέρομαι και
Ενεργώ –
Κοινωνική
Συναίσθηση &
1. Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ευθύνη
2. Εθελοντισμός - Διαμεσολάβηση
3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός,
Διαφορετικότητα

1. Οικολογία - Παγκόσμια και Τοπική
Φυσική Κληρονομιά
2. Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική
Προστασία
3. Παγκόσμια & Τοπική Πολιτιστική
Κληρονομιά

Φροντίζω το
Περιβάλλον

Δημιουργώ &
Καινοτομώ Δημιουργική Σκέψη &
Πρωτοβουλία

1 STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική
2. Επιχειρηματικότητα - Αγωγή
Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με Επαγγέλματα

Δεξιότητες
•
•
•

Α1. Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα
(4cs)
Α2. Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα
Α3. Παραγωγική μάθηση μέσω των
τεχνών και της δημιουργικότητας

• Β1. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής
• Β2.Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας
• Β3.Δεξιότητες διαμεσολάβησης και
κοινωνικής ενσυναίσθησης
• Β4.Δεξιότητες επιχειρηματικότητας

Δεξιότητες 21ου
αι. (4cs)

Δεξιότητες
Ζωής

Δεξιότητες της
τεχνολογίας, της
μηχανικής και της
επιστήμης

Δεξιότητες του
νου

• Γ1. Δεξιότητες της τεχνολογίας
• Γ2.Δεξιότητες διαχείρισης των
μέσων
• Γ3. Ρομποτική

•
•
•
•
•

Δ1. Στρατηγική σκέψη
Δ2. Πλάγια σκέψη
Δ3. Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός
Δ4. Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές
Δ5. Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης

