
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
 

Σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ.94236/ΓΔ4/ ΦΕΚ Β 3567/04.8.2021 Υ.Α.: « Πλαίσιο 
Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, 
Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων», την Αρ. Πρωτ.: Φ.31/94185/Δ1/29-07-2021 
εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ: «Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» και την με 
αριθμ. Πρωτ. 103235/ΓΔ4/ 24-08-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ: «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022» εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα 
τα Δημοτικά σχολεία.  
 
Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων 
ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε 
συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με 
 μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με 
δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών. Τα Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται 
στην προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του 
Δημοτικού, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης.  
Κατά την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης καλλιεργούνται οι παρακάτω κύκλοι δεξιοτήτων: 

 

 

 

 



Τα εργαστήρια δεξιοτήτων ξεκινούν επίσημα 10 Οκτωβρίου και το καθένα έχει διάρκεια δύο 
μήνες.  
 
Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί ολόκληρη τη χρονιά το σχολείο μας είναι τα παρακάτω: 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ:  ΕΥ ΖΗΝ 
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Α΄ ΤΑΞΗ Β ΄ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Δ΄ΤΑΞΗ Ε΄ΤΑΞΗ ΣΤ΄ΤΑΞΗ 
 
«Ασφαλώς 
κυκλοφορώ»    

 
«Ασφαλώς 
κυκλοφορώ»    

 
«Γνωρίζω το 
σώμα μου. Ο 
κανόνας του 
εσώρουχου» 

 
«Κυκλοφορώ με 
ασφάλεια στους 
δρόμους της 
πόλης» 

«Παίζουμε και 
μαθαίνουμε παρέα 
πάντα με βλέμμα 
Θετικό..!!» 
«Μαθαίνοντας τη 
θετική πλευρά της 
ζωής» 

 
«Του δρόμου 
το ασφαλές» 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ:  ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 
Α΄ ΤΑΞΗ Β ΄ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Δ΄ΤΑΞΗ Ε΄ΤΑΞΗ ΣΤ΄ΤΑΞΗ 

 
«Το δάσος» 

 
«Το δάσος» 

«Για το δάσος 
μαθαίνω, δρω και 

δημιουργώ» 

«Οι φίλοι μας, 
τα ζώα» 

«Αλλάζουμε 
εμείς όχι το 

κλίμα» 

«Κλιματική αλλαγή- 
Ας προχωρήσουμε 

ενωμένοι» 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ:  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 
Α΄ ΤΑΞΗ Β ΄ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Δ΄ΤΑΞΗ Ε΄ΤΑΞΗ ΣΤ΄ΤΑΞΗ 
«Εκπαίδευση 
στα ανθρώπινα 
δικαιώματα» 

«Εκπαίδευση στα 
ανθρώπινα 
δικαιώματα» 

«Όλοι μαζί 
στη σχολική 
ζωή» 

«Ζητείται  νέα 
πατρίδα – 
Προσφυγικό» 

«Δυναμώνω τη φωνή 
μου, δυναμώνεις τη 
φωνή σου. Δικαίωμα 
στην ελευθερία 
έκφρασης.» 

«Το σχολείο της 
συμπερίληψης :η 
αναπηρία ως 
αφορμή» 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 
Α΄ ΤΑΞΗ Β ΄ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Δ΄ΤΑΞΗ Ε΄ΤΑΞΗ ΣΤ΄ΤΑΞΗ 
«STE(A)M και 
Εκπαιδευτική 
Ρομποτική μέσα 
από τον κύκλο του 
Νερού και την 
Υδροδυναμική» 

«STE(A)M και 
Εκπαιδευτική 
Ρομποτική μέσα 
από τον κύκλο του 
Νερού και την 
Υδροδυναμική» 

«Επαγγελματική 
πληροφόρηση 
και αγορά 
εργασίας» 

«Επαγγελματική 
πληροφόρηση 
και αγορά 
εργασίας» 

«Ηλεκτρικό 
ρεύμα 
κατηγορείσαι 
ότι…» 

«Ηλεκτρικό 
ρεύμα 
κατηγορείσαι 
ότι…» 

 

 

 

 


