
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 94236/ΓΔ4 
     Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργα-

στήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών 

μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυ-

μνασίων. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ.  ε της περ. α της παρ.  9 και την περ. γ 

του άρθρου 3, όπως προστέθηκε με το άρθρο 53 του 
ν. 4807/2021 (Α’ 96), την περ. ε της παρ. 11 του άρθρου 4 
και την περ. γ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 
(Α’ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατά-
ξεις των παρ. 1, 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 188).

2. Την υποπ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει-
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 118).

3. Το άρθρο 1 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχο-
λείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).

4. Το π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπια-
γωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 83/2019  με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Το π.δ. 2/2021 με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β’ 33).

11. Την υπ’ αρ. 20/22-04-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/431/80538/B1/06-07-2021 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’  143) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον
Το Πρόγραμμα Σπουδών της διδακτικής ενότητας με 

τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» όλων των τύπων σχολι-
κών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνα-
σίων ορίζεται ως εξής:

Κεφάλαιο Α’
Φιλοσοφία και Μεθοδολογία των Εργαστηρίων

Δεξιοτήτων
1.1. Σκοποί και στόχοι
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, 

δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συ-
νίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων, με 
εστίαση στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο 
πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του 
Γυμνασίου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες με-
θόδους μάθησης.

Βασική αρχή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να 
συνδυάζουν το γνωστικό πεδίο των Προγραμμάτων 
Σπουδών με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των 
μαθητριών και των μαθητών με σκοπό τη διάπλασή τους 
σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

Σκοπός των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενί-
σχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων 
ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μα-
θήτριες και στους μαθητές. Στους επιμέρους στόχους 
των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η μάθηση μέσω 
ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστο-
χαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των 
δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, 
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η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνο-
λογίας και προγραμματιστικής σκέψης.

1.2. Οι Κύκλοι Δεξιοτήτων στα Εργαστήρια
Η τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να

εφοδιάζει τους πολίτες με ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων 
που ανοίγουν τον δρόμο για την προσωπική ολοκλή-
ρωση και ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την ιδιότητα 
του ενεργού πολίτη και την απασχόληση. Σε αυτές περι-
λαμβάνονται εκτός από τις στοιχειώδεις γνώσεις γραφής 
και ανάγνωσης, θετικών επιστημών και ξένων γλωσσών, 
και εγκάρσιες δεξιότητες και βασικές ικανότητες, όπως 
οι ψηφιακές ικανότητες, η κριτική σκέψη, η ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα για μάθηση.

Οι δεξιότητες αυτές πρέπει να ενισχύονται δια βίου και 
να δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να εξελίσσονται 
σε μεταβαλλόμενους χώρους εργασίας και στην κοινω-
νία, καθώς και να ανταπεξέρχονται στην πολυπλοκότητα 
και την αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου.

Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, οι στοχοθετημένες 
δεξιότητες ομαδοποιούνται και καλλιεργούνται σε τέσ-
σερις κύκλους στοχοθεσίας ως εξής:
Α) Δεξιότητες 21ου αιώνα (4cs)
Α1. Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέ-
ψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)
Α2. Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περι-
βάλλον) (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, 
Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη, 
Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επι-
κοινωνίας και συνεργασίας)
Α3. Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δη-
μιουργικότητας
Β) Δεξιότητες ζωής
Β1. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, 
Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, 
Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, 
Υπευθυνότητα)

Β2. Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (Ευχέρεια στην 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Ψηφιακή πολιτειότητα, 
Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, Προστασία από 
εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, ανθεκτι-
κότητα)
Β3. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυ-
ναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Διαμεσολά-
βηση, Επίλυση συγκρούσεων, Πολιτειότητα)
Β4. Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (Πρωτοβουλία, 
Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγω-
γικότητα, Αποτελεσματικότητα)
Γ) Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της 
επιστήμης
Γ1. Δεξιότητες της τεχνολογίας (Δεξιότητες δημιουρ-
γίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, 
Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες διεπιστημο-
νικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών)
Γ2. Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (Πληροφορικός 
γραμματισμός, Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός 
γραμματισμός, Γραμματισμός στα μέσα, Ασφάλεια στο 
διαδίκτυο)
Γ3. Ρομποτική (Δεξιότητες μοντελισμού και προσομοί-
ωσης, Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη)
Δ) Δεξιότητες του νου

Δ1. Στρατηγική Σκέψη (Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη 
περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων)
Δ2. Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική 
σκέψη)
Δ3. Ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμός

Δ4. Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές

Δ5. Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (Επιστημονική/ 
υπολογιστική σκέψη διαμεσολάβηση)
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Κεφάλαιο Β΄
Εκπαιδευτικό Υλικό και Θεματικές Ενότητες
2.1 Θεματικές Ενότητες των Εργαστηρίων
Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις (4) Θεματικές 

Ενότητες. Οι Θεματικές Ενότητες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ 
ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και αφορούν στη θεματολογία 
που ακολουθεί, η οποία διαμορφώθηκε στην τελική της μορφή από την πιλοτική εφαρμογή των «Εργαστηρίων 
Δεξιοτήτων» κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021:
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Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί αντλεί-
ται από την ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα 
του ΙΕΠ και περιλαμβάνει:

Α) προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά Θε-
ματική Ενότητα και Τάξη,

Β) προτάσεις εκπαιδευτικού υλικού προς αξιοποίηση, 
όπως επίσης και σχετικούς οδηγούς εκπαιδευτικού,

Γ) οπτικοακουστικό και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 
ή/και φύλλα εργασίας, προτεινόμενες σχολικές δράσεις 
για εργαστηριακή και βιωματική προσέγγιση του προς 
μελέτη θέματος, φύλλα αξιολόγησης και αυτο-αξιολό-
γησης και σε ορισμένες περιπτώσεις, ενημερωτικό υλικό 
προς τους γονείς, κατάλληλα διαβαθμισμένο ανά τάξη.

Στα προτεινόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και ερ-
γαστήρια προβλέπονται οι κατάλληλες προσαρμογές και 
διαφοροποιήσεις για τις μαθήτριες και τους μαθητές με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρία, γλωσσικές ή 
πολιτισμικές διαφορές ή άλλες δυσκολίες.

2.2. Κατανομή Προγραμμάτων των Θεματικών Ενο-
τήτων ανά Τάξη

Είναι σημαντικό η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής, 
με το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης να έχει διδα-
χθεί στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων έννοιες και δεξιότητες 
απ΄ όλες τις Θεματικές Ενότητες. Για τον λόγο αυτό σε 
κάθε τμήμα/τάξη με ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων:

α) δημιουργείται ειδικός φάκελος επιτευγμάτων 
(portfolio) τμήματος/τάξης, στον οποίο θα υπάρχουν 

κατ’ ελάχιστο τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων 
που θα εφαρμόζονται στο ίδιο τμήμα ή τάξη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της φοίτησης των μαθητριών και των μαθητών 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο έως 
την Γ’ Γυμνασίου.

β) σε κάθε τάξη δημιουργούνται προγράμματα καλλι-
έργειας δεξιοτήτων από τις υποενότητες, όπως αποτυ-
πώνονται στον πίνακα που ακολουθεί, με σύνδεση κατά 
το δυνατό και με τα γνωστικά αντικείμενα των Προγραμ-
μάτων Σπουδών (όπου είναι εφικτό). Για παράδειγμα η 
υποενότητα Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά, 
μπορεί να συνδεθεί με τους στόχους του προγράμματος 
σπουδών της Γεωλογίας - Γεωγραφίας της Α΄ Γυμνασίου, ή 
η υποενότητα Διατροφή με τη Μελέτη Περιβάλλοντος της 
Α΄ Δημοτικού, ή η Οδική ασφάλεια με την ενότητα «Ασφα-
λώς … κυκλοφορώ» της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού κ.λπ.

γ) Στη Γ΄ Γυμνασίου οι Θεματικές Ενότητες των ερ-
γαστηρίων συνδέονται με τον Σχολικό Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό ως Θεματική Ενότητα «ομπρέλα». Για 
παράδειγμα στην πρώτη Θεματική Ενότητα μπορούν να 
συνδυαστούν θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με 
επαγγελματικό προσανατολισμό από τον χώρο της Υγεί-
ας, στη δεύτερη από τον χώρο του περιβάλλοντος κ.λπ.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί τηρείται υποχρεωτικά 
ως προς τις θεματικές που αναφέρονται σε κάθε τάξη 
και βαθμίδα.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Α Β Γ
1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή- Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια Χ Χ Χ Χ
2. Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη Χ Χ Χ-ΣΕΠ
3. Γνωρίζω το σώμα μου- Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Χ Χ Χ
2. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά Χ Χ Χ Χ
2. Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία Χ Χ Χ
3. Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά Χ Χ Χ-ΣΕΠ
3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ -
Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη
1. Ανθρώπινα δικαιώματα Χ Χ Χ Χ
2. Εθελοντισμός διαμεσολάβηση Χ Χ Χ
3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα Χ Χ Χ-ΣΕΠ
4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ -
Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
1 STEM - Εκπαιδευτική Ρομποτική X X Χ Χ Χ Χ
2. Επιχειρηματικότητα - Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία 
με επαγγέλματα Χ X Χ Χ-ΣΕΠ

Ενδεικτικές δραστηριότητες: κατασκευές, παρουσιάσεις, παιχνίδια, δημιουργία παιχνιδιών, θεατρικό παιχνίδι, 
οργάνωση έρευνας ή συνέντευξης, συμμετοχή στο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο ή στην εκπαιδευτική τηλεόραση, ερ-
γαστηριακή δημιουργία εικονικής επιχείρησης, γνωριμία και συνέντευξη κάποιου επαγγελματία ή προσωπικότητας 
και διοργάνωση εκδηλώσεων.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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