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Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Προγράμματα 

Α. Εργαστήρια Δεξιοτήτων 

Φέτος η Γ’ τάξη ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου (αριθμ. Πρωτ. 

103235/ΓΔ4/ 24-08-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ: «Οδηγίες για την εφαρμογή των 

Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022») αποφάσισε να 

υλοποιήσει τα ακόλουθα εργαστήρια δεξιοτήτων: 

 

1. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ - 

κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη 

Συμπερίληψη: αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα 

Σταματώ τις διακρίσεις – Αποδέχομαι τον «Άλλον». 

 Από τις  λογοτεχνικές αναπαραστάσεις στην πραγματική ζωή 

(Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021) 

Οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης κλήθηκαν να ευαισθητοποιηθούν, να αναπτύξουν 

ενσυναίσθηση και να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές οι οποίες αναγνωρίζουν, 

αποδέχονται και σέβονται τη διαφορετικότητα, αντί να την αγνοούν ή να την 

αποκλείουν. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με έννοιες και αξίες, όπως τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός προς τους άλλους, μέσω εμπειριών και 

πρακτικής, μέσω βιώματος και συμμετοχικών διαδικασιών. Η ομάδα αξιοποίησε 

λογοτεχνικά βιβλία, πολυτροπικά δημιουργήματα στα οποία εικόνα και κείμενο 

συλλειτουργούσαν γόνιμα και αναπαριστούσαν την άρση των διακρίσεων και την 

αποδοχή του «Άλλου». Με γνώμονα τις λογοτεχνικές αναγνώσεις και τη συγγραφή 

μικρών κειμένων, ως ένα είδος ασκήσεων «δημιουργικής» γραφής, ζητήθηκε από τα 

παιδιά να εντοπίσουν, να συζητήσουν, να σκεφτούν, να συνεργαστούν και να 

προτείνουν τρόπους, στάσεις και συμπεριφορές που υποστηρίζουν την άρση και την 

αντιμετώπιση των διακρίσεων. Παρήγαγαν αφίσες με καλές πρακτικές και 

δημιούργησαν έναν πίνακα, έργο τέχνης, για να κοσμήσουν τους τοίχους του 

σχολείου μας και να επικοινωνήσουν τα μηνύματά τους με όλους τους μαθητές και 
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τις μαθήτριες του σχολείου. Παράλληλα, βίωσαν το θέμα μέσα από παιχνίδια ρόλων 

και δραματοποίησης. 

2. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ 

Γνωρίζω το σώμα μου 

Γνωριμία με το ανθρώπινο σώμα 

(Μάρτιος- Απρίλιος 2022) 

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η «Γνωριμία με το ανθρώπινο σώμα» 

και η εκπαίδευση των παιδιών μέσα από μία σειρά εργαστηρίων βιωματικής και 

ανακαλυπτικής μάθησης. Με αφόρμηση την πρότερη γνώση των μαθητών/τριών 

όσον αφορά τις έννοιες σώμα και εαυτός και με την αξιοποίηση ψηφιακών και 

χειραπτικών εργαλείων, τα παιδιά βλέπουν την τοποθέτηση των οργάνων του 

ανθρώπινου σώματος και αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές λειτουργίες τους. 

Μαθαίνουν τα κύρια όργανα του οργανισμού μας (καρδιά, εγκέφαλος, πνεύμονες, 

συκώτι κ.α.), γνωρίζουν το ταξίδι που ακολουθεί η τροφή μέσα από τα όργανα του 

πεπτικού συστήματος και τη σημαντικότητα της στοματικής υγιεινής για έναν γερό 

και υγιή οργανισμό. Με απλό, αλλά επιστημονικό, τρόπο τούς παρουσιάζεται το 

ανθρώπινο σώμα και οι λειτουργίες του, ενώ, ταυτόχρονα, ενεργοποιούνται 

σημαντικές δεξιότητες της ζωής, όπως η Υπευθυνότητα και η Αυτομέριμνα. 

 

 

3. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά 

Γνωρίζοντας τους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας 

(Σεπτέμβριος 2021 – Απρίλιος 2022) 

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων «Φροντίζω το περιβάλλον» οι μαθητές και οι 

μαθήτριες της Γ΄ τάξης ασχολούνται με την πολιτιστική τους κληρονομιά. Έτσι με 

αφορμή το μάθημα της Ιστορίας θα ολοκληρώσουν το Project με τίτλο: «Γνωρίζοντας 

τους ήρωες της ελληνικής Μυθολογίας». Γνωρίζουν τον αρχαίο κόσμο της ελληνικής 

Μυθολογίας (Θεούς, Ηρακλή, Θησέα, Ιάσονα, Τρωικό πόλεμο, Οδυσσέα) καθώς και 

τα κατορθώματα των ηρώων μέσα από παιγνιώδεις δράσεις που λαμβάνουν χώρα 

εξολοκλήρου στο σχολείο μέσα από το πρόγραμμα «Τσάντα στο σχολείο». Δουλεύουν 

με δραστηριότητες μέσα από διαθεματική προσέγγιση. Έτσι οδηγούνται σταδιακά 
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στην κατάκτηση της ιστορικής γνώσης. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιείται 

εποπτικό υλικό (εικονογραφημένα βιβλία, διαδίκτυο, εικόνες, φύλλα εργασίας και 

αξιολόγησης, εικαστικές δημιουργίες), λαμβάνουν χώρα παιχνίδια ρόλων και 

δραματοποίησης, γίνεται επεξεργασία συνοδευτικών κείμενων ως ιστορικές πηγές και 

όποιου άλλου υλικού προσκομίσουν τα ίδια τα παιδιά, για να νιώθουν πως είναι 

συμμέτοχοι στην κατάκτηση της γνώσης.  

 

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ –  

Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία 

Επιχειρηματικότητα – Αγωγή σταδιοδρομίας – Γνωριμία με τα επαγγέλματα 

Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης 

(Απρίλιος- Ιούνιος 2022) 

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων του πεδίου «Δημιουργώ και 

Καινοτομώ», οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης πρόκειται να ασχοληθούν με τη 

«Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης».  Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η 

παροχή στους μαθητές ενός ολοκληρωμένου προγράμματος γνωριμίας, εξοικείωσης 

και δημιουργίας podcast ηχοϊστοριών. Ως podcast ορίζεται η επένδυση μιας 

εικόνας ή μιας αφήγησης με ήχους. Τα παιδιά πρόκειται να διαβάσουν κείμενα που 

θα ηχογραφηθούν και θα εμπλουτιστούν με εικόνες, μουσική και ήχους,  με απώτερο 

σκοπό να ενισχυθούν τα μηνύματα και τα συναισθήματα στους ακροατές. Επιπλέον, 

η χρήση του διαδικτύου από τον εκπαιδευτικό ή από τους ίδιους τους μαθητές θα 

σταθεί αρωγός για την υλοποίηση του προγράμματος. Έτσι, δίνεται στα παιδιά η 

δυνατότητα αυτοέκφρασης και δημιουργίας, ενώ παράλληλα καλλιεργείται η 

αυτοεκτίμηση και η κριτική σκέψη μέσα από τη σύνθεση της μουσικής, της 

υποκριτικής τέχνης και της αφήγησης. 

 

Β. Άλλα Προγράμματα 

Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας 

(Φεβρουάριος – Μάρτιος 2022) 
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης έλαβαν μέρος στον 11ο Μαραθώνιο 

Ανάγνωσης που διοργανώθηκε από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. 

Μέσω της δράσης αυτής δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να καλλιεργήσουν μια 

φιλική σχέση με τη λογοτεχνία, την ανάγνωση και εντέλει να αγαπήσουν το βιβλίο. 

Κεντρικός θεματικός άξονας του φετινού Μαραθωνίου ήταν η φιλία. Φίλος είναι αυτός 

με τον οποίο μοιραζόμαστε τη ζωή μας, τις καλές αλλά και τις κακές στιγμές μας. Και 

δεν είναι λίγες οι φορές που φιλία αναπτύσσεται ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα. 

Μέσα από την ανάγνωση των βιβλίων τα παιδιά προβληματίστηκαν, συζήτησαν, 

γνώρισαν διάφορες εκφάνσεις της φιλίας, αναλογίστηκαν τη σημασία της και, τελικά, 

κατάφεραν να συνειδητοποιήσουν την αδιαμφισβήτητη αξία της.  

 

(Απρίλιος- Ιούνιος 2022) 

Επίσης, στο πλαίσιο εορτασμού 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή 

οι μαθητές/ τριες της Γ’ τάξης θα επεξεργαστούν λογοτεχνικό βιβλίο αναφορικά με τη 

συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, θα γνωρίσουν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα και θα 

τιμήσουν την επέτειο μνήμης υλοποιώντας διάφορες δράσεις.  

 


