
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 Το μάθημα πρέπει να αποκτήσει σύγχρονο περιεχόμενο που θα συνδυάζει την
πρακτική  ανάπτυξη  μέσω της  χρήσης  εργαλείων,  οργάνων  και  υλικών που
προβλέπονται  σήμερα και  την εφαρμογή σύγχρονων κατασκευών ψηφιακής
πρακτικής που θα δίνουν κίνηση και λειτουργία στα έργα των μαθητών/τριών,
αναπτύσσοντας τους έτσι τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες της σύγχρονης
Τεχνολογίας. Επομένως θα πρέπει να θεσμοθετηθεί το μάθημα της Τεχνολογί-
ας ως εργαστηριακό. Η έλλειψη θεσμοθετημένου εργαστηρίου αποτελεί τροχο-
πέδη στην εφαρμογή του μαθήματος. Πρέπει να δημιουργηθούν οι προδιαγρα-
φές ενός σύγχρονου πολυδύναμου εργαστηρίου, που θα στηρίζεται σε ένα Νέο
Αναλυτικό Πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει εργαλεία , μηχανήματα και όρ-
γανα με τα οποία οι μαθητές, με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, που πρέπει
για  το  σκοπό  αυτό  να  λάβουν  ειδική  επιμόρφωση,  να  μπορούν  να  κατα-
σκευάσουν απλά έργα(με φύλλο εργασιών ή χωρίς ), που προβλέπονται και για
τις τρείς τάξεις αλλά και  έργα που σχετίζονται  με περιβαλλοντικά  θέματα,
Α.Π.Ε, εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας κ.α. όπως και την κατασκευή έργου
με τη μέθοδο της Γραμμής Παραγωγής. Επίσης θα υπάρχουν εργαλεία και  μη-
χανήματα ψηφιακής τεχνολογίας (ρομποτικοί βραχίονες, έργα ψηφιακών κατα-
σκευών που αλλάζουν μορφή με τα οποία οι μαθητές/τριες θα μπορούν να δη-
μιουργήσουν πολλές διαφορετικές κατασκευές, επίσης 3d pen,3d printer και
τέλος όργανα που μπορούν να χρησιμεύσουν στην έρευνα και πειραματισμό
της Γ τάξης κ.ά) .Επίσης το μάθημα πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθεί και στα
Εσπερινά Γυμνάσια όπου συνήθως οι απόφοιτοί τους στρέφονται σε πρακτικά
επαγγέλματα και έχουν ανάγκη την απόκτηση βασικών τεχνολογικών γνώσεων
και δεξιοτήτων. 

 Το μάθημα της Τεχνολογίας πρέπει να διδάσκεται ίσες ώρες με το μάθημα  της
πληροφορικής.

 Ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος πρέπει να είναι μία σύνθεση πολλών
παραγόντων  (ανταπόκριση  στίς  γραπτές  εργασίες  ,  στο  σχεδιασμό  αντικει-
μένων στην συμμετοχή του στην κατασκευή κ.ά) και σε προαιρετικό ωριαίο
διαγώνισμα προφανώς με θέματα που θα απαιτούν γνώση και κρίση αλλά όχι
απομνημόνευση. 

 Είναι αναγκαίο να αναδειχθούν τα στοιχεία STEM/STEAM που περιλαμβάνο-
νται στο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος. Τέτοια υπάρχουν και στις τρεις
τάξεις του Γυμνασίου.

 Στη σωστή κατεύθυνση θα ήταν η δημιουργία ενός ενιαίου βιβλίου-οδηγού και
για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. 

 Το μάθημα θα πρέπει να διδάσκεται δύο ώρες/εβδομάδα σε κάθε τάξη διότι
απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση κατασκευών και υλοποί-
ηση ερευνών με την ενσωμάτωση στοιχείων STEM. 



 Θα πρέπει ως μάθημα γενικής παιδείας που προετοιμάζει τους μαθητές ως αυ-
ριανούς πολίτες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και άκρως τεχνολογικό περι-
βάλλον, να εισαχθεί στο Δημοτικό και να επανέλθει στο ΓΕΛ.

Είναι τέλος επιτακτική η ανάγκη να προκύψουν θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού
Έργου (ΣΕΕ)  - Συμβούλων Εκπαίδευσης ειδικά για την Τεχνολογία, από συναδέλ-
φους που έχουν διδάξει το αντικείμενο ανεξαρτήτως βασικής ειδικότητας. Μάλιστα
ενόψει της επικείμενης αξιολόγησης αυτή η ανάγκη είναι ακόμη πιο επιτακτική (πως
π.χ. θα αξιολογήσει ο Σύμβουλος Μηχανολόγων που πιθανόν να μην έχει διδάξει
ποτέ του Τεχνολογία ένα συνάδελφο Μηχανολόγο που διδάσκει το μάθημα στο Γυ-
μνάσιο;).

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 Κάθε κύκλος των εργαστηρίων δεξιοτήτων θα πρέπει να έχει χρονικό
ορίζοντα τουλάχιστον ενός τετραμήνου και να εμπλέκονται όλοι οι μαθητές
και με τους τέσσερις κύκλους στο σύνολο των σπουδών τους στο Γυμνάσιο.
 Και οι δύο τομείς του τέταρτου κύκλου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
«Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία», δηλα-
δή οι “ STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική” και  “Επιχειρηματικότητα - Αγωγή
Σταδιοδρομίας  -  Γνωριμία  με  επαγγέλματα”  περιλαμβάνονται  ήδη  εμμέσως
στο αναλυτικό πρόγραμμα της Τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό θα μπορούσαν
να ενσωματωθούν μετά και από κάποιες εξειδικεύσεις στο μάθημα της Τεχνο-
λογίας αυξάνοντας τη διδασκαλία της κατά μία ώρα εβδομαδιαίως.

 Οι  τομείς  «Αγωγή  Σταδιοδρομίας  -  Γνωριμία  με  επαγγέλματα»  αποτελούν
μέρος του ΣΕΠ και θα πρέπει οι αναθέσεις τους να ακολουθούν την ιεράρχηση
αναθέσεων που υπάρχει ήδη στο ΣΕΠ.


