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Έκθεση Πεπραγμένων- Απολογισμού Εκπαιδευτικών Δράσεων 

26ου και 29ου ΔΣ Αχαρνών 

 

 Το 26ο και το 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών ως πιλοτικά Σχολεία Εφαρμογής των 

Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, για το σχολικό έτος 2012-2013, στο πλαίσιο του 

Υποέργου 2 «Πιλοτική εφαρμογή του θεσμού των ΖΕΠ» της Πράξης «Ζώνες 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Άξονας Προτεραιότητας 2» του ΕΠ «Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, σχεδίασαν και υπέβαλαν για έγκριση στις 8/11/2012 το 

σχέδιο εκπαιδευτικών δράσεων τους, που συμπεριελάμβανε εικοσιτρείς επιμέρους 

υποδράσεις.  

Η έγκριση των σχεδίων δράσης έγινε με την 11336/13-12-2012 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Με βάση αυτή την απόφαση εγκρίθηκαν όλες οι υποδράσεις, με μόνη μια μείωση της 

δαπάνης για διάφορα υλικά στην υποδράση 19.  

Η διαχείριση των συμβάσεων και του συνόλου των οικονομικών διαδικασιών έγινε 

από τη Σχολική Επιτροπή Π.Ε. του Δήμου Αχαρνών, που παρ’όλες τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισε, κυρίως λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και διαθεσιμότητας 

του υπάρχοντος, χάρη  στις ιδιαίτερα φιλότιμες προσπάθειες του υπαλλήλου που έχει 

χρεωθεί τις διαδικασίες, η πορεία της οικονομικής διαχείρισης υπήρξε ικανοποιητική.  

Πρόβλημα παρουσιάστηκε λόγω της άρνησης αρκετών προμηθευτών να συμμετέχουν 

στις διαδικασίες προσφορών και συμβάσεων με τις σχολικές επιτροπές. Σε 

προμηθευτές που ήταν σχετικά «μικροί» και υπήρχε η δυνατότητα άμεσης επαφής και 

προσωπικών εγγυήσεων το πρόβλημα συνήθως λύνονταν.  Όμως δεν μπόρεσαν να 

ξεπεραστούν τα προβλήματα με τις προμήθειες από μεγάλα καταστήματα ή αλυσίδες 

καταστημάτων που η επαφή ήταν απρόσωπη και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

δεχόντουσαν τη συνεργασία ή ενώ αρχικά δεχόντουσαν τελικά δεν μας απέστειλαν 

προσφορές. Η αιτία για αυτή τη στάση των προμηθευτών ήταν η γενικότερη κακή 

εικόνα που έχουν οι σχολικές επιτροπές στις αποπληρωμές των προμηθευτών τους. 

Ο πολύ μεγάλος αριθμός δράσεων που είχαμε αναλάβει μας δημιούργησε έναν 

εξαιρετικά αυξημένο φόρτο εργασίας και υποστήριξής τους, όμως παράλληλα 
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δημιούργησε ένα μοναδικό κλίμα δημιουργίας και συνεργασίας στο σχολείο. Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα ειδικότητας ή εμπειρίας συνεργάστηκαν με μοναδικό τρόπο 

αφιερώνοντας χρόνο και κόπο ακόμα και εκτός σχολείου. Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν 

σε πολλαπλές δράσεις και είχαν την ευκαιρία να έχουν πολλαπλές μαθησιακές 

εμπειρίες, να αποκτήσουν ρόλους σύμφωνα με τις ξεχωριστές δυνατότητες καθενός 

από αυτούς, ειδικά μαθητές με σοβαρά μαθησιακά προβλήματα ή ιδιαιτερότητες είχαν 

την μοναδική ευκαιρία  να έχουν ομαλή προσαρμογή.  Το σχολείο καταξιώθηκε ως 

χώρος δημιουργίας, έκφρασης και αποδοχής με τους γονείς να αισθάνονται 

ευπρόσδεκτοι σε αυτό με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό αποδοχής των εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων που ακολουθούμε. Η αποδοχή αυτή επεκτείνεται και στην τοπική 

κοινωνία θέτοντας τα σχολεία μας ως πρότυπα για άλλα σχολεία της περιοχής. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διάκριση των και από την  διάκριση των σχολείων μας στο 

Παγκόσμιο Πρόγραμμα Πρωτοπόρων Σχολείων της Microsoft, η διάκριση Microsoft 

Pathfinder School.  

Η επιλογή των σχολείων μας έγινε κατόπιν κρίσης από διεθνή ομάδα κριτών και 

αποτελεί την πρώτη επιβράβευση ελληνικών δημόσιων σχολείων, για την επιτυχή 

ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Η 

επιβράβευση αυτή έδωσε τη δυνατότητα πολύ μεγάλης θετικής δημοσιότητας          

πολλές χιλιάδες δικτυακές αναφορές μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων  στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο και συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των  ΜΜΕ για το πρόγραμμα, αφού σε 

όλες τις αναφορές φροντίσαμε να υπάρχει σαφής αναφορά στο ΕΣΠΑ και το 

Πρόγραμμα των  Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).  

Σε όλη τη φάση υλοποίησης του προγράμματος φροντίσαμε να είμαστε τυπικοί τόσο 

στις συμβατικές μας υποχρεώσεις όσο και στις ουσιαστικές, σχεδιάζοντας, 

εφαρμόζοντας καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και αξιοποιώντας με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους που μας διατέθηκαν.  

Στη φιλοσοφία μας έχει ενταχθεί και αναπτυχθεί μια κουλτούρα ανταλλαγής και 

συνεργασίας με άλλα σχολεία. Τη σχολική χρονιά που πέρασε είχαμε επίσημη 

συνεργασία με το  Κολλέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού υλοποιώντας παράλληλα 

εκπαιδευτικές δράσεις και συνεργαζόμενοι σε πολλαπλά επίπεδα. Υλοποιήσαμε τη 

δράση της Ανακύκλωσης σε συνεργασία με το Δ.Σ Λειβαδερών Ρεθύμνου. Παράλληλε 
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μέσω του προγράμματος Συνεργάτες στη Μάθηση είχαμε τακτική συνεργασία με τα 

παρακάτω σχολεία : 

 Gymnasium Zell am See Αυστρία http://www.gymzell.at/ 

 Ελληνοαμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο 

Ψυχικού) http://www.haef.gr/  

 Lycée Aline Mayrisch - Λουξεμβούργο http://www.laml.lu/ 

 St Paul’s Bay Primary School – Μάλτα 

http://mrcstpaulsbayprimary.wordpress.com/ 

 Johannes Brahms Schule - Γερμανία http://www.jbs-pinneberg.de/ 

 St Margaret College Cospicua - Μάλτα http://smc.cospicua.skola.edu.mt/ 

 Kanton schule am Brühl St Gallen  - Ελβετία  http://www.ksb-sg.ch  

 Naomi Shemer primary school - Ισραήλ http://www.n-shemer-school.org.il/ 

Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών πέρα από την τακτική επικοινωνία των 

εκπαιδευτικών με meeting μέσω του διαδικτύου τουλάχιστον μια φορά το μήνα, οι 

μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με μαθητές από άλλα σχολεία / 

χώρες να παρουσιάσουν το σχολείο τους / περιοχή τους / χώρα τους. 

Παράλληλα και συμπληρωματικά με τις δράσεις συμμετείχαμε στον Ευρωπαϊκό Όμιλο 

Εκπαίδευσης και Καινοτομίας "Δίκτυο ΜΕΝΩΝ"  www.menon.org.gr και το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα Open Discover Space (ΟDS) www.opendiscoveryspace.eu/ (συμμετοχή που 

θα είναι πιο ενεργή από την επόμενη χρονιά) 

Με τις δράσεις μας δόθηκε η δυνατότητα να υλοποιήσουμε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που διευρύνουν τον Παιδευτικό ρόλο του σχολείου ξεφεύγοντας από 

τα κλασσικά μοτίβα πρακτικών που εφαρμόζονται στα σχολεία μας να βοηθήσουμε 

στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών μας, να ενσωματώσουμε στην 

καθημερινή μας πράξη την καλλιτεχνική έκφραση, να εργαστούμε με τους μαθητές μας 

http://www.gymzell.at/php/portal.php
http://www.haef.gr/
http://www.laml.lu/
http://mrcstpaulsbayprimary.wordpress.com/
http://www.jbs-pinneberg.de/
http://smc.cospicua.skola.edu.mt/
http://www.ksb-sg.ch/
http://www.n-shemer-school.org.il/
http://www.menon.org.gr/
http://www.opendiscoveryspace.eu/
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για την αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων τους, την κατανόηση των 

θεμάτων που συνάδουν με τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω τους και στο σώμα τους 

με τη πορεία μετάβασης από την παιδική ηλικία στην εφηβεία, αλλά και την αποδοχή 

της διαφορετικότητας. Ακόμα η χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, έδωσε 

άλλη διάσταση στη μάθηση επιτρέποντας στους μαθητές μας να ενσωματώσουν 

οργανώσουν τη σκέψη τους και δημιουργήσουν δικούς αλγόριθμους. Οι τεχνολογίες 

συνδέθηκαν με το παρελθόν και το μέλλον των μέσα από το παιχνίδι αλλά και τα 

βιώματα που απέκτησαν γνωρίζοντας τους κύκλους στη φύση, τη ζωή και τα καιρικά 

φαινόμενα και τις ενεργειακές μεταβολές ως αποτελέσματα των φυσικών μεταβολών. 

Η δράσεις συνοδεύτηκαν από την ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα που θα 

τους επηρεάσουν σε όλη τους τη ζωή μέσα από τις διατροφικές επιλογές τους, την 

άσκηση με εναλλακτικούς τρόπους,  την κυκλοφοριακή ευαισθητοποίησή τους, την 

αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορούν να είναι επικίνδυνες για τη σωματική τους 

ακεραιότητα αλλά και την χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου μάθησης υιοθετώντας 

πρακτικές ασφαλούς χρήσης του. Θέματα όπως η Ανακύκλωση αντιμετωπίστηκαν μέσα 

από ένα πλαίσιο δημιουργικότητας και ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων 

πρωτόγνωρων για τα  σχολεία μας, τα μαθηματικά προσεγγίστηκαν σε σύνδεση με την 

λαϊκή τέχνη έδωσαν στα παιδιά τη χαρά της ανακάλυψης και την ευκαιρία να 

κατανοήσουν τις βασικές δομές και συμμετρίες. Δράσεις όπως το Μedia Smart 

αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τα παιδιά μας που τους επέτρεψαν να γνωρίσουν το 

λόγο της διαφήμισης και τα μηνύματα που προβάλλονται μέσα από αυτές αλλά και να 

μπορέσουν να εκφραστούν μέσα από τη συγγραφή, τη σκηνοθεσία, την παραγωγή 

αλλά και να εκφραστούν μέσα από τη δημιουργία της δικής τους βιντεοταινίας. Στο 

πρόγραμμα F1inSchool επαναπροσδιορίσαμε το πλάνο δραστηριοτήτων μας ώστε να 

προσεγγίσει καλύτερα τις ικανότητες και τις ανάγκες των μαθητών μας. Τα 

προγράμματα φιλαναγνωσίας αποτελούν κοινό τόπο για πολλά σχολεία, οι δράσεις 

φιλαναγνωσίας που αναπτύξαμε, παρά από το πρόβλημα της μεγάλης καθυστέρησης 

της προμήθειας των βιβλίων και τον περιορισμένο αριθμό τίτλων που είχαμε στη 

διάθεσή μας, είχαν την ομορφιά ότι δε βασίστηκαν στην ποσότητα των βιβλίων αλλά 

στην εναλλακτική προσέγγιση των θεματικών, την ένταξη της φιλαναγνωσίας σε 

καθημερινή δραστηριότητα συνοδευόμενη από άλλες δραστηριότητες. Επίσης η  

δημιουργία βιβλιοθηκών ανοιχτών στους μαθητές σε διάφορα σημεία του σχολείου 

επέτρεψε το διάβασμα να γίνει μια καθημερινή διαδικασία για τους μαθητές.  
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     Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση όλων των δράσεων, θεωρούμε ότι θα 

πρέπει να σταθούμε στην εξαιρετική αποδοχή που είχαν οι δράσεις μας εκτός από τους 

μαθητές αλλά και από τους γονείς που στάθηκαν δίπλα μας, κατά την εφαρμογή των 

δράσεων και εντυπωσιάστηκαν από την παρουσίαση των εργασιών των παιδιών στη 

γιορτή δημιουργικότητας που διοργανώσαμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Αυτή η 

γιορτή αποτέλεσε παράγοντα παρουσίασης της ξεχωριστής δουλειάς που γίνεται στο 

σχολείο στην τοπική κοινωνία.  

Στις δράσεις συμμετείχαν ενεργά εκτός από όλους τους μαθητές και όλοι οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου που ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή τη σχέση εργασίας 

τους συνεργάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο.   

Παρουσίαση των δράσεων γίνεται και στο δικτυακό τόπο του σχολείου www.ovs.gr 
κυρίως όμως οι καθημερινές δραστηριότητες καταγράφονται στα πέντε ενεργά 
ιστολόγια του σχολείου: 

 Ηλεκτρονική εφημερίδα: http://efimerida-st.blogspot.com/ 

 Το ιστολόγιο της Α και της Β τάξης τα Κολλητήρια  

http://takollhthria.blogspot.gr/ 

τα εκπαιδευτικά ιστολόγια 

  http://e-taksi.blogspot.gr  και  

 http://olympicvillageschools.blogspot.gr/  

 To ιστολόγιο της Ανακύκλωσης σε συνεργασία με το Δ.Σ. Λιβαδίων 

Ρεθύμνου. http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/   

 

Στο σχέδιο δράσης μας συμπεριλαμβανόντουσαν οι παρακάτω υποδράσεις:  

1. Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων 

2. Προβληματίζομαι - Σκέφτομαι - Ενεργώ 

3. Πρωινό στη βιβλιοθήκη 

4. Τα Κολλητήρια 

5. Ο δικός μας κήπος 

6. Ταξίδια φαντασίας και γνώσης με ένα βιβλίο 

http://www.ovs.gr/
http://efimerida-st.blogspot.com/
http://takollhthria.blogspot.gr/
http://e-taksi.blogspot.gr/
http://olympicvillageschools.blogspot.gr/
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/
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7. Μαθαίνω να προστατεύω τον εαυτό μου-Βοηθώ τους άλλους  

8. Παρατηρώ … προβληματίζομαι  … κρίνω …. επεμβαίνω και…. Κυκλοφορώ με 
ασφάλεια  / Επεμβάσεις για οδική ασφάλεια 

9. Καιρός …για επικοινωνία 

10. Σχεδιάζω και προγραμματίζω τα δικά μου  παιχνίδια στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή – Βασικές έννοιες προγραμματισμού για παιδιά    

11. Η Φόρμουλα 1 στο σχολείο ; Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τη δική μας F1 
και συναγωνιζόμαστε με άλλες ομάδες μαθητών. 

12. Εργαστήρι Εφαρμοσμένης Ρομποτικής για Παιδιά 

13. Τα βιβλία μου….οι φίλοι μου 

14. Το διαδίκτυο και εγώ. Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο Internet σαν 
εργαλείο μάθησης με ασφάλεια. 

15. Media Smart: «Δες τη διαφήμιση, έξυπνα.» 

16. Εγώ, εμείς, οι άλλοι τόσο διαφορετικοί και τόσο ίδιοι 

17. Μεγαλώνω και αλλάζω γίνομαι έφηβος. 

18. Ανακυκλώνω το παρελθόν, δημιουργώ το παρόν, μεταμορφώνω το μέλλον! 

19. Τραγουδάω την Κοκκινοσκουφίτσα, διαβάζω Μπάλο και χορεύω  Μπαχ! 

20. Άσκηση και σωστή διατροφή, σύμμαχοι στη ζωή 

21. Τα μονοπάτια της ενέργειας 

22. Εκφράζομαι και δημιουργώ μέσα από την τέχνη – Αναδιαμορφώνω τον 
προσωπικό μου χώρο - το χώρο του σχολείου μου    

23. Μαθηματικά … Λαϊκά Τεχνάσματα 
 

Από τα εγκεκριμένα ποσά δεν έγινε χρήση του εγκεκριμένου ποσού των 200€ στην 

υποδράση «Το διαδίκτυο και εγώ. Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο Internet 

σαν εργαλείο μάθησης με ασφάλεια», για μπουφέ με καφέ βουτήματα σε 

συνάντηση με τους γονείς λόγω αδυναμίας του κυλικείου του σχολείου να έχει τα 

φορολογικά στοιχεία που απαιτούνται 

Αναλυτικά στοιχεία για τις δράσεις στον με βάση τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών που 

συνεργάστηκαν σε κάθε δράση καταγράφονται σε επόμενη ενότητα.  
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Διαφοροποίηση των Εκπαιδευτικών Παρεμβάσεων. 
 

Στα 26ο & 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών μέσω του προγράμματος των Ζωνών 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) μας δόθηκε η δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να 

εφαρμόσουμε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που συντίθενται από:  

α. καινοτόμες δράσεις βασισμένες σε δομημένα σχέδια εργασίας (εκπαιδευτικές 

δράσεις) με σφαιρική και αλληλεπικαλυπτόμενη προσέγγιση θεματικών, 

 β. την εκτεταμένη ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή 

εκπαιδευτική πρακτική, 

 γ. την εφαρμογή των παρεμβάσεων συνεκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς 

συνεργαζόμενους, ώστε να αναλαμβάνουν νέους ρόλους αναδεικνύοντας τις 

ικανότητες των μαθητών και αναιρώντας τις όποιες  δυσκολίες παρουσιάζονται, 

 δ. τη μελέτη και υποστήριξη των μαθητών στο χώρο του σχολείου,  

ε. τη διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις ανάγκες 

των μαθητών και τους στόχους που έχουμε θέσει.  

Τα περισσότερα από τα παραπάνω προβλέπονται από τον γενικότερο σχεδιασμό των 

ΖΕΠ, όμως το σημείο που διαφοροποίησε τα σχολεία μας σε σχέση με τα υπόλοιπα 

πιλοτικά σχολεία ΖΕΠ ήταν η ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. 

Η χρήση αυτών των τεχνολογιών  δεν είναι αυτοσκοπός μας. Αντιθέτως, ο 

συνδυασμός της με κλασικά μέσα και απλά υλικά επιτρέπει την πολύπλευρη ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων των μαθητών με υψηλό εγγραμματισμό, πολιτισμική παιδεία και 

αναπτύσσει τέτοιες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς ως αυριανοί πολίτες 

να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. 

Η φιλοσοφία μας είναι πως η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών δεν πρέπει να 

περιορίζεται στο χώρο του εργαστηρίου υπολογιστών ή στην τεχνοκρατική γνώση 

ορισμένων εργαλείων, αλλά να ενταχθούν μέσα στην καθημερινή εκπαιδευτική 

πρακτική ως ενισχυτικά και εξειδικευμένα εργαλεία των  μαθητών, διερεύνησης των 
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επιστημών και ενισχύοντας τη σύνδεση της γνώσης του σχολείου με προβλήματα της 

καθημερινότητας. Και ακριβώς έτσι λειτουργήσαμε. 

 Οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε όλους τους χώρους του σχολείου από 

όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Οι υπολογιστές σταθεροί, φορητοί, 

tablet pc βασισμένα στην πλατφόρμα των Windows 7 και διαδραστικά συστήματα είναι 

πηγές άντλησης πληροφορίας, επεξεργασίας,  παρουσίασης και δημοσιοποίησης από 

όλους. Ενισχύουν το ρόλο των μαθητών και των εκπαιδευτικών ως παραγωγών γνώσης 

και δημιουργών. Τα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής και βασικών εννοιών 

προγραμματισμού με μορφή παιχνιδιού, που εφαρμόζουμε, βοηθούν τους μαθητές να 

οργανώνουν τη σκέψη τους με βάση αλγοριθμικές διαδικασίες, να λαμβάνουν υπόψη 

τους παραμέτρους και να αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων.  Ακόμα η 

χρήση παιχνοδομηχανών με αισθητήρες αναγνώρισης κίνησης (xBox - kinect), που 

δοκιμάσαμε, είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Βοήθησε στη συνεργατικότητα, τη 

βελτίωση της κινησιολογικής ικανότητας μαθητών  και την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

σχετικών με την χωροταξική τους αντίληψη. Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα που 

έχουμε δίνοντας στους μαθητές την δυνατότητα να εκφραστούν και να δημιουργήσουν 

αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους. Οι  μαθητές σκηνοθετούν, φωτογραφίζουν,  

βιντεοσκοπούν ή ηχογραφούν καταστάσεις, πράγματα ή πρόσωπα χρησιμοποιώντας με 

εξαιρετική ευχέρεια σύνθετες συσκευές ή προγράμματα παρουσιάζοντας εντυπωσιακά 

αποτελέσματα και υπευθυνότητα. 

 Την προηγούμενη σχολική  χρονιά υπήρξε πρόβλημα στη στελέχωση του σχολείων  

από ειδικό καθηγητή πληροφορικής. Αυτό όμως δεν αποτέλεσε εμπόδιο για τους 

εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν τις ψηφιακές 

τεχνολογίες με μεγάλη επάρκεια, συνεργαζόμενοι, καλύπτοντας ο ένας τα κενά του 

άλλου, μαθαίνοντας νέα εργαλεία και δοκιμάζοντας νέες πρακτικές. Τυπικά τα σχολεία 

μας αποτελούν κέντρο επιμόρφωσης για τις ΤΠΕ των εκπαιδευτικών της ευρύτερης 

περιοχής. Όμως το μεγαλύτερο όφελος που έχουμε είναι η συνεχής - άτυπη - 

συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

Εκτός από το υλικό,  ιδιαίτερη σημασία έχει το λογισμικό. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε 

υιοθετήσει και χρησιμοποιούμε το Microsoft Office 365, χτίζοντας πάνω σε αυτό  το 

πληροφοριακό σύστημα του σχολείου. Το Office365 διατίθεται δωρεάν στα σχολεία και 

βασίζεται στη διαχείριση και αποθήκευση των δεδομένων στο διαδίκτυο, 
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απαλλάσσοντας το σχολείο από τα έξοδα αγοράς αντίστοιχου εξοπλισμού, τους 

κινδύνους από την απώλεια δεδομένων και το κυριότερο, δίνοντας τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε όλους τους χρήστες από οποιονδήποτε υπολογιστή από οπουδήποτε.  

Μέσα από το πληροφοριακό σύστημα  κάθε εκπαιδευτικός και μαθητής / γονέας του 

σχολείου μας (δοκιμαστικά την σχολική χρονιά που πέρασε είχαμε δώσει πρόσβαση 

στους μισούς περίπου μαθητές και από τη νέα σχολική χρονιά σε όλους) έχει τη 

δυνατότητα προσωποποιημένης πρόσβασης στη τοποθεσία του σχολείου / της τάξης / 

του μαθήματος, ώστε να έχει ενημέρωση και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό,  να 

εργαστεί από όπου βρίσκεται και να συνεργαστεί με ασφάλεια με τους συμμαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα προσωποποιημένης 

ανάθεσης και παρακολούθησης εργασιών σε μαθητές με καθορισμένα χρονικά όρια, 

επικοινωνία και υποστήριξή τους όπου χρειάζεται. Παράλληλα έχει δοθεί λογαριασμός 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με domain name του σχολείου (της μορφής name@ovs.gr) 

σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές (της μορφής 

name_stud@ovs.gr),  εξασφαλίζοντας άμεση επικοινωνία εντός και εκτός σχολείου. Το 

θέμα της ασφάλειας στη χρήση του διαδικτύου είναι κομβικό, ειδικά όταν 

αναφερόμαστε στις ηλικίες των μαθητών μας. Για αυτό εκτός, από τη συνεχή δουλειά 

που κάνουμε με τους μαθητές εκπαιδεύοντάς τους στην ασφαλή χρήση του 

διαδικτύου, με αφορμή τη χορήγηση λογαριασμού e_mail έχουμε την ευκαιρία να 

ενημερώνουμε και τους γονείς. 

 Η μετάβαση σε μια ευρύτερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στο χώρο του 

σχολείου δεν είναι μια εύκολη απόφαση ή τουλάχιστον στα δημόσια σχολεία δεν είναι 

μια απόφαση που θα ληφθεί κεντρικά και θα αρχίσει να εφαρμόζεται καθολικά. Σε μια 

τέτοια περίπτωση, θα μπορούσαν να βρεθούν άπειρα προσκόμματα ή να γίνουν 

σοβαρές παρανοήσεις ή εκτροπές από τους στόχους. Αυτό που φαίνεται να λειτουργεί 

θετικά είναι το θετικό παράδειγμα. Στα σχολεία μας, τις ψηφιακές τεχνολογίες 

ξεκίνησαν να τις χρησιμοποιούν αρχικά λίγοι εκπαιδευτικοί, πολύ γρήγορα μέσα από τη 

συνεργασία, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη έχουν φτάσει να τις χρησιμοποιούν 

όλοι (είναι χαρακτηριστικό ότι στα ιστολόγια των σχολείων μας έχουμε περισσότερες 

από επτακόσιες αναρτήσεις σχετικές με τις εργασίες που γίνονται στις τάξεις, από 

περισσότερους των τριάντα εκπαιδευτικών των σχολείων μας). Είναι χαρακτηριστικό 

ότι περισσότεροι από τριάντα πέντε εκπαιδευτικοί των σχολείων μας συμμετέχουν στο 

παγκόσμιο δίκτυο "Συνεργάτες στη Μάθηση" (www.pil-network.com). Παράλληλα 

mailto:name@ovs.gr
mailto:name_stud@ovs.gr
http://www.pil-network.com/
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έχουμε συναδέλφους από άλλα σχολεία με τους οποίους μοιραζόμαστε τις εμπειρίες 

μας και σε αρκετά σχολεία,  με τα οποία συνεργαζόμαστε,  γίνονται προσπάθειες 

ενσωμάτωσης πετυχημένων πρακτικών που έχουμε ήδη εφαρμόσει.   

Το κόστος λειτουργίας του συστήματος πέρα από την αρχική αξία των υπολογιστών 

είναι μηδενικό, αν συνυπολογίσουμε ότι στόχος μας είναι το μεγαλύτερο μέρος του 

εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται στους μαθητές ηλεκτρονικά όπως και τα 

ενημερωτικά σημειώματα προς τους γονείς,  απαλλάσσοντας το σχολείο από τα έξοδα 

αναπαραγωγής μεγάλου όγκου υλικού και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα άμεση 

ενημέρωση.  

Η επιλογή συστημάτων βασισμένων σε λογισμικά που παρουσιάζουν  μεγάλο βαθμό 

διάδοσης και εξάπλωσης (Windows και Office) μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε 

εύκολη εξοικείωση των μαθητών μας με εφαρμογές που θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν μέσα και έξω από το σχολείο και οι χρήστες που έχουν ήδη εμπειρία τις 

χρησιμοποιούν άμεσα. Επίσης προσφέρουν άμεση λειτουργικότητα στα εκπαιδευτικά 

λογισμικά που έχει αναπτύξει το Υπουργείο Παιδείας ή κυκλοφορούν στο εμπόριο και 

το κυριότερο δίνουν εξαιρετικές δυνατότητες εύκολης ανάπτυξης και σύνθεσης 

εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως, όταν ξεκινήσαμε να παρέχουμε τη δυνατότητα 

στους μαθητές μας να χρησιμοποιούν τους φορητούς υπολογιστές, τα tablet pc αλλά 

και όλο τον τεχνολογικό εξοπλισμό  σε διάφορους χώρους του σχολείου, φοβόμαστε 

ότι θα είχαμε πάρα πολλές φθορές. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία φθορά από κακή 

χρήση των μαθητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μηχανήματα με μεγάλη 

υπευθυνότητα. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εκτός από τα θετικά αποτελέσματα στο μαθησιακό 

τομέα, αποτελέσματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ειδικά για τους 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι συνεργατικές διαδικασίες που εφαρμόζονται δεν 

περιορίζονται μόνο στους εκπαιδευτικούς, αλλά κυριαρχούν και στις σχέσεις μεταξύ 

των μαθητών μας. Είναι στοιχείο της καθημερινότητας  οι μαθητές να αναλαμβάνουν 

εργασίες, να αυτοοργανώνονται σε ομάδες με καθορισμένους ρόλους και ο ένας να 

ενισχύει τον άλλον εκεί που υστερεί. Έχουμε μαθητές που σε μια τυπική τάξη θα είχαν 

το ρόλο του "κακού" μαθητή ή του "άτακτου" να αποκτούν ενεργό ρόλο στις ομάδες 
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και να αναπτύσσουν δεξιότητες που δεν θα είχαμε μπορέσει να διακρίνουμε 

διαφορετικά.    

Σε κάθε καινοτόμο προσπάθεια είναι αναμενόμενο να έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις 

και προβληματισμούς ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης. Αυτό που έχουμε καταγράψει 

από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας είναι η εξαιρετικά υψηλή αποδοχή 

των προσεγγίσεων που ακολουθούμε. Για αυτές έχει γίνει ήδη παρουσίαση σχετικής 

εργασίας στο συνέδριο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (Αλεξανδρούπολη Μάιος 

2013 - Αντίγραφο της παρουσίασης στα αρχεία που υποβάλουμε ηλεκτρονικά) αλλά και  

σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος (σχετική εργασία είναι 

σε επεξεργασία για δημοσίευση) ελέγχου εικόνας του σχολείου από τις οικογένειες των 

μαθητών, βασισμένο στο σταθμισμένο ερωτηματολόγιο Parent /Guardian Survey - Over 

all scholl Survey. Created by The Broad Fοundation Education 2005, 2009 που 

απαντήθηκε από περισσότερες από 130 οικογένειες μαθητών του σχολείου. Οι 

απαντήσεις των γονέων δίνουν εξαιρετικά υψηλή αποδοχή του σχολείου και του 

σχολικού περιβάλλοντος (μέσο σταθμικό όλων των απαντήσεων >4,25 – κλίμακα από 1 

έως 5 -  με άριστα το 5).  

Τη σχολική χρονιά που πέρασε μέσα από την πλούσια εμπειρία που  είχαμε ύστερα 

από τη διάκριση μας ως Pathfinder Innovative School  και τη δυνατότητα συνεργασίας 

με πρωτοπόρα σχολεία από όλο τον κόσμο, διαπιστώσαμε πως οι πρακτικές μας είναι 

στα πλαίσια της παγκόσμιας καινοτομίας στο χώρο της εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι το 

επόμενο βήμα εξέλιξής μας θα ήταν η εφαρμογή του one to one computing, που αυτή 

τη στιγμή εφαρμόζεται σε καινοτόμα σχολεία σε όλο τον κόσμο, τη στιγμή που και το 

κόστος σε σχέση με τα παιδαγωγικά οφέλη δεν είναι ανυπέρβλητο.  

Θεωρούμε ότι εφόσον μπορέσαμε και επιτύχαμε τα παραπάνω μέσα σε μια τόσο 

δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας , σε δύο δημόσια σχολεία μια περιοχής με 

σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα  και χωρίς το μακροπρόθεσμο κόστος να 

είναι ανυπέρβλητο, οι πρακτικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα σχολεία 

της χώρα μας δίνοντας μια σημαντική ώθηση στην αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 

τοπίου.  
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Εκθέσεις απολογισμού Εκπαιδευτικών Δράσεων 
 

Τίτλος επιμέρους δράσης: 

Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων 
 

Τάξεις : 26ο ΔΣ Αχαρνών : Α1, Β1, Γ1, Δ1, Δ2, Ε1, Ε2, Στ1.  

              29ο ΔΣ Αχαρνών: Α1, Β1, Δ1, Ε1. 

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων: 

  Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της συναισθηματικής αγωγής τα τμήματα Γ1, Δ1, 

Δ2, Ε1, Στ1 από το 26ο και το Δ1 από το 29ο εφάρμοσαν το πρόγραμμα «ΣΥΝ-

ΦΡΟΝΤΙΖΩ» («Connecting for Caring» C4C) πρόγραμμα  Ε.Μ.Ε.Ι.Σ 

(http://www.connecting4caring.gr/c4c) μετά από κύκλο προβλεπόμενων σεμιναρίων. 

Οι δραστηριότητες εστίασαν στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών 

ατομικά αλλά και του συνόλου της τάξης ως ομάδα. 

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν ομάδες με υπεύθυνους ρόλους και 

παραλληλίστηκε το ταξίδι στα συναισθήματα με εκείνο του Οδυσσέα. Τα παιδιά 

έφτιαξαν με διάφορα υλικά το καράβι της τάξης, το χάρτη των νησιών που 

αντιστοιχούσαν σε κάποιες βιωματικές δραστηριότητες, τη βαλίτσα με τα εφόδια και 

τις αξίες της ζωής, ένα πρωτότυπο, χιουμοριστικό ποίημα με τις δεξιότητες όλων των 

μαθητών της τάξης, έθεσαν τη δική τους «Ιθάκη» και κοινούς στόχους της τάξης. 

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν είχαν θέμα τα κρυμμένα συναισθήματα, τις 

αγχογόνες καταστάσεις που βιώνουμε στην καθημερινότητα (σκάλα του στρες), 

ανίχνευση ταυτότητας αντίδρασης σε διάφορες δύσκολες καταστάσεις, κριτική σκέψη 

και καλλιέργεια κοινωνικής συμπεριφοράς (γράμμα στον κ. Ακοινώνητο), τρόποι 

επίλυσης προβληματικών συμπεριφορών με συζήτηση εύρεσης δίκαιων λύσεων και 

τελική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μετά από δημοσκόπηση των μαθητών για την 

http://www.connecting4caring.gr/c4c
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επίτευξη των στόχων της τάξης και απεικόνιση σε διάγραμμα μετά την ολοκλήρωση 

κάθε επίσκεψης σε νησί του χάρτη μας. Συμπλήρωση ατομικού φυλλαδίου με 

αξιολόγηση της προσπάθειας κάθε μαθητή και επαναπροσδιορισμό στόχων.  

Τα τμήματα  Α1, Β1, Ε2 από το 26ο και τα Α1, Β1, Ε1 από το 29ο δημιούργησαν βιβλίο 

συναισθημάτων το οποίο οι μαθητές εξέφρασαν τα συναισθήματά τους, αναγνώρισαν 

και επικοινώνησαν κάθε συναίσθημα ξεχωριστά μέσα από την παντομίμα, ζωγραφική ή 

το γραπτό λόγο. Κατασκεύασαν επίσης μάσκες τρόμου με πολύ απλά υλικά. Ακόμα 

ασχολήθηκαν με δράσεις για την προαγωγή της αυτοεκτίμησης και κατασκεύασαν το 

πορτρέτο τους με απλά υλικά (με χάρτινα πιάτα και νήμα).   

Δημιουργήσαμε βίντεο με τις ζωγραφιές των παιδιών εμπνευσμένες από τον 

κινέζικο μύθο «Το ραγισμένο δοχείο»  μύθο. Τα παιδιά σχεδίασαν και έκοψαν το 

περίγραμμα της παλάμης τους. Σε κάθε δάχτυλο έγραψαν ένα προτέρημά τους. Μέσω 

ομαδικού παιχνιδιού κάθε παιδί ανακοίνωσε στην τάξη  το όνομα που κατά τύχη 

επέλεξε κι έπειτα έγραψε στο πίσω μέρος του αστεριού, τι του αρέσει πιο πολύ στο 

συγκεκριμένο συμμαθητή  ή τη συμμαθήτριά του. Έγινε δραματοποίηση για την 

ανάδειξη της μοναδικότητας, κατασκευάστηκε ακροστιχίδα αυτοεκτίμησης (κολάζ) 

όπως και το δέντρο με τις επιθυμίες των παιδιών από το στενό οικογενειακό τους 

περιβάλλον. 

Τέλος, δημιουργήθηκε επιτραπέζιο παιχνίδι μέσα από βιωματικές δραστηριότητες 

όπου οι μαθητές αναγνώρισαν, εξέφρασαν και ζωγράφισαν γνωστά συναισθήματα. 

Ταυτόχρονα έγραψαν μια πρόταση που τους προκαλεί το κάθε συναίσθημα. Έτσι οι 

ζωγραφιές έγιναν το ταμπλό και οι προτάσεις, οι κάρτες για το επιτραπέζιο παιχνίδι, 

για τα ρομποτάκια beebot συνδυάζοντας και άλλες δράσεις της τάξης. Στο μάθημα της 

μουσικής μιλήσαμε για τα συναισθήματα που μας προκαλούν διάφορα είδη μουσικής 

και μελωδίες από τραγουδάκια. Σε αυτό το πλαίσιο ακούσαμε, αναλύσαμε και 

τραγουδήσαμε την Καραμέλα του Χρήστου Θηβαίου, το Ελεφαντάκι του Φοίβου 

Δεληβοριά και άλλα. Μιλήσαμε για τα συναισθήματά μας, τραγουδήσαμε λυρικά, 

φωναχτά, ψιθυριστά και παρατηρήσαμε πώς ακούγονται. 

Υλικό από τις παραπάνω δραστηριότητες έχει αναρτηθεί στο ιστολόγιο 

http://takollhthria.blogspot.gr/search/label/ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ%20ΑΓΩΓΗ 

http://takollhthria.blogspot.gr/search/label/ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ%20ΑΓΩΓΗ


Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2»,  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

 

20 

Απολογισμός στόχων :  

Οι μαθητές συνειδητοποίησαν τη μοναδικότητά τους και ανέπτυξαν την 
αυτοεκτίμησή τους, εντόπισαν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους, 
αναγνώρισαν και εξέφρασαν τα δικά τους συναισθήματα, περιέγραψαν με προφορικό 
και γραπτό τρόπο τα συναισθήματά τους, παρατήρησαν πώς τα συναισθήματα 
αποτυπώνονται στο πρόσωπό τους, εντόπισαν εκφράσεις που χρησιμοποιούν για να 
εκδηλώσουν τα συναισθήματά τους αλλά και διέκριναν αντίθετα συναισθήματα. 
Έλεγξαν και διαχειρίστηκαν τα συναισθήματά τους  (αυτορρύθμιση - ενσυναίσθηση ), 
ήρθαν σε επαφή με τη λογοτεχνία (κλασικά παραμύθια και σύγχρονα), με το θέατρο 
και τη μουσική (μουσικοκινητικά δρώμενα), χρησιμοποίησαν με ποικίλους τρόπους 
υλικά ως εργαλεία έκφρασης, εκφράστηκαν με τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση, 
ανάπτυξαν στρατηγικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων και συγκρούσεων και 
κατανόησαν την αξία της ομαδικής εργασίας. 

Μεθοδολογία: Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, βιωματικά και η 
προσέγγιση διαφοροποιήθηκε ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. 

Χρόνος υλοποίησης: :  

 Από 1-12-2012 έως 15-6-2013. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε εντός σχολικού 

ωραρίου στα πλαίσια των Κοινωνικών Συναισθηματικών Δραστηριοτήτων στην Α΄ και 

Β΄τάξη, στην Ευέλικτη Ζώνη στη  Δ΄ και  Στ ΄ τάξη και της θεατρικής αγωγής στη Δ΄ τάξη 

και η διάρκεια ήταν 18 ώρες σε κάθε τμήμα της Α΄, Β΄ τάξη και 12 ώρες στα τμήματα 

της Δ΄ και  Στ ΄τάξης. 

Παραδοτέα:  

Φωτογραφικό υλικό, powerpoint από κάθε τάξη που συμμετείχε στο πρόγραμμα 

Συνφροντίζω, κατασκευές που παρουσιάστηκαν στη γιορτή λήξης του σχολικού έτους. 

Εκπαιδευτικοί:  

Kουλογεωργίου Μαρία – Παπαδάκης Στέργιος - Καλαμπόγια Ασημίνα - Καραγιάννη 

Μαργαρίτα -  Καλαποθάκη Σοφία- Μαργέλου Κωνσταντία - Καρακώστα Βασιλική – 

Κάππα Αντωνία- Παρλαβάτζα Ειρήνη- Π- Παναγοπούλου Αθανασία – Αλεξιάδης 

Ζαφείρης- Καρκάνη Ελένη- Μητσιάκου Ελευθερία- Ρασιά Λουίζα- Μικρούλη Ασπασία- 

Στοΐδου Σοφία –Πρίφτη Χαρίκλεια-  Χατζηκαλφά Αγγελική- Πούλου Άλκιστης - Εξάρχου 

Κατερίνα – Τζόκα Χαρίκλεια -  Περρής Φώτιος - Πατρινόπουλος Ματθαίος. 
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Τίτλος επιμέρους δράσης: 

Προβληματίζομαι – Σκέφτομαι – Ενεργώ: Ρομποτική για μικρούς 

μαθητές. 
 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Α΄ και Β΄ του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, τα  τμήματα 

ένταξης των δύο σχολείων. 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Η επίλυση απλών προβλημάτων λογικής, μαθηματικών, προσανατολισμού μέσα από 

το παιχνίδι με ανάλυση του προβλήματος, σχεδιασμού της λύσης και δοκιμής της μέσα 

σε ένα φιλικό και οικείο προς τα παιδιά περιβάλλον μπορεί να αποτελεί ένα εξαιρετικό 

εργαλείο μάθησης.  

Αντίστοιχο πρόγραμμα με εξαιρετική επιτυχία εφαρμόσαμε την προηγούμενη 

σχολική χρονιά που αποκτήσαμε και τον εξοπλισμό των Beeboot τα οποία 

χρησιμοποιήσαμε αυτή τη χρονιά δημιουργώντας  δικά μας καινούρια επιδαπέδια 

εκπαιδευτικά ταμπλό με διευρυμένες δραστηριότητες, σε διαφορετικούς γνωστικούς 

τομείς.  

Για το πρόγραμμα χρησιμοποιείται το Beeboot  ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ 

δαπέδου που είναι ειδικά κατασκευασμένο για μαθητές της προσχολικής ηλικίας αλλά 

και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Η κίνηση της προγραμματίζεται με τέσσερα 

απλά κουμπιά και μπορεί να κινείται στο πάτωμα ή οποιαδήποτε άλλη επίπεδη 

επιφάνεια που έχουμε τοποθετήσει τα εκπαιδευτικά pad που το συνοδεύουν αυτά που 

δημιούργησαν οι μικροί μαθητές. Κατά την εφαρμογή οι μαθητές δουλεύουν σε 

ομάδες του δίνεται ένα μια αποστολή  - πρόβλημα - και προσπαθούν να 

προγραμματίζουν το beebot ώστε να κινηθεί πάνω στο πλαίσιο (εκπαιδευτικό pad) από 

ένα σημείο σε ένα άλλο ολοκληρώνοντας την εκάστοτε αποστολή του.   
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Η προγραμματιστική λογική στηρίζεται στην γλώσσα προγραμματισμού LOGO η 

οποία έχει δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία ως τρόπος «επικοινωνίας» με τις μηχανές 

για παιδιά μικρής ηλικίας. 

H χρήση του από τους μαθητές των τμημάτων ένταξης έχει δώσει ιδιαίτερα θετικά 

αποτελέσματα. 

Μέσα από το παιχνίδι με το BeeBot οι μαθητές όχι μόνο κατακτούν γνωστικά 

αντικείμενα αλλά εισάγονται και στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και στις αρχές 

προγραμματισμού. Μαθαίνουν δηλαδή να σκέφτονται με λογικά βήματα (βήμα – 

βήμα) για το πώς θα επιλύσουν το κάθε πρόβλημα που θα τεθεί. 

Απολογισμός στόχων :  

Στα πλαίσια της δράσης οι μαθητές:  

 Ενεπλάκησαν  σε συνεργατικές διαδικασίες. 

 Αντάλλαξαν  απόψεις έχοντας να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα 

 Εμφάνισαν πνευματική ανεξαρτησία, κριτική ικανότητα και αίσθηση προσωπικής 

ευθύνης, για την επίτευξη του κοινού στόχου 

 Σεβάστηκαν και κατανόησαν τη διαφορετικότητα των απόψεων 

 Έμαθαν να  ελέγχουν και να επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα 

 Κατανόησαν τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και τις αρχές προγραμματισμού. 

 Έπαιξαν με τα Beebot χρησιμοποιώντας τα ταμπλό από την περσινή χρονιά 

 Κατασκεύασαν δικά τους διαθεματικά ταμπλό σε συνδυασμό με τα γνωστικά 

αντικείμενα των τάξεων και τις άλλες δράσεις . 

 Κατασκεύασαν επιτραπέζιο παιχνίδι με θέμα τα συναισθήματα και έφτιαξαν τις 

δικές τους κάρτες για να παίζουν. 

 Βοήθησαν τα παιδιά της Α΄ τάξης να εισαχθούν στον τρόπο σκέψης και 

λειτουργίας των Beebot. 
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 Οι μαθητές της Α΄ τάξης υποδέχτηκαν τους μαθητές του νηπιαγωγείου στα 

πλαίσια των δράσεων μετάβασης, τους έδειξαν τη λειτουργία τους και έπαιξαν 

μαζί τους. 

 Στο τέλος της χρονιάς παρουσίασαν στους γονείς τους τις ικανότητές τους και τους 

προκάλεσαν να συμμετέχουν στο παιχνίδι τους. 

Η υποδοχή του προγράμματος από τους μικρούς μαθητές αλλά και τα 

αποτελέσματα της δουλείας τους είναι εντυπωσιακά.   

Οι μικροί μαθητές υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό την πραγματοποίηση της δράσης. 

Κατά την υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων οι μαθητές συμμετείχαν με χαρά 

και ενδιαφέρον.  

Σαν ομάδα είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για ένα καινούριο ξεκίνημα την επόμενη 

σχολική χρονιά με κάποια δράση στηριγμένη σε παρόμοιους στόχους και φιλοσοφία. 

Φιλοδοξία μας είναι στις επόμενες σχετικές δράσεις οι μαθητές να συμμετέχουν με τον 

ίδιο ενθουσιασμό και να δείξουν το ίδιο ενδιαφέρον στην δράση το θέμα της οποίας θα 

αποφασιστεί από τους ίδιους. 

Χρόνος υλοποίησης: :  

Δεκέμβριος 2012- Ιούνιος 2013 

Εκπαιδευτικοί:  

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην υποδράση: Παπαδάκης Στέργιος – 

Κουλογεωργίου Μαρία – Καλαμπόγια Ασημίνα – Καραγιάννη Μαργαρίτα – Τζόκα Χαρά 

– Πρίφτη Χαρά – Μικρούλη Ασπασία – Γεωργούλη Φανή –Χατζηκάλφα Αγγελική. 
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Τίτλος επιμέρους δράσης: 

ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Α΄ και Β΄ του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, τα  τμήματα 

ένταξης των δύο σχολείων. 

Περιγραφή Δράσης: 

Οι  μαθητές μέσα στα πλαίσια αυτής της δράσης καλλιέργησαν την αγάπη για το 

βιβλίο μέσα από ποικιλία  δραστηριοτήτων. 

Άσκησαν την αναγνωστική, την αφηγηματική και την επικοινωνιακή τους ικανότητα. 

Έγιναν οι ίδιοι αναγνώστες και ακροατές των βιβλίων που οι ίδιοι αγάπησαν. 

Δημιουργήθηκε κλίμα συντροφικότητας και δημιουργικότητας στην τάξη και έγιναν 

μέλη μιας μεγάλης «κοινότητας αναγνωστών».  

Πιο συγκεκριμένα: Οι μαθητές κατασκεύασαν τα δικά τους βιβλία, σελιδοδείκτες, 

εκφράστηκαν εικαστικά δημιουργώντας μακέτα  με ιστορίες που διάβασαν. 

Δραματοποίησαν ιστορίες και συμμετείχαν σε θεατρικά παιχνίδια. Έφτιαξαν  

βιβλιοπαρουσιάσεις και δημιούργησαν αφίσες με ζωγραφιές βιβλίων  που διάβασαν.  

Η μεταφορά μεγάλου μέρους της δράσης στο χώρος της αίθουσας πολλαπλών 

χρήσεων με τους μαθητές να βγάζουν τα παπούτσια τους να ανεβαίνουν στην σκηνή 

και να κάθονται άνετα να απολαύσουν ένα βιβλίο είτε ως αναγνώστες είτε ως 

ενεργητικοί ακροατές με μια ζεστή σοκολάτα ή δροσερό γάλα μετέτρεψε την 

προσέγγιση των βιβλίων σε αγαπημένη δραστηριότητα χαλάρωσης και 

προβληματισμού για τους μικρούς μαθητές μας. 

Σημαντική ήταν συμμετοχή της εξωτερικής συνεργάτιδας που καθοδήγησε τους 

εκπαιδευτικούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος προσφέροντας μας 

εναλλακτικές προσεγγίσεις και ιδέες που αποδείχτηκα πολύτιμες. 
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Απολογισμός στόχων :  

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας εκτός από την καλλιέργεια 

αναγνωστικής απόλαυσης, οι μαθητές ασκήθηκαν στην προσεκτική ακρόαση, αλλά και 

στην αφηγηματική αναδιήγηση ιστοριών, συναισθημάτων ή καταστάσεων.  

Η ομαδικότητα των διαδικασίων επέτρεψε την ανάπτυξη κλίματος συντροφικότητας 

και δημιουργικότητας μέσα στην τάξη, η οποία σταματά να αποτελεί ένα άθροισμα 

μεμονωμένων μαθητών αλλά γίνεται μια «κοινότητα αναγνωστών». Αλλά και 

δημιουργών που όλοι συνεισφέρουν στον κοινό έργο ανάλογα με τις ιδιαίτερες 

ικανότητές τους.  

Θα πρέπει να επισημάνουμε την ιδιαίτερα μεγάλη αποδοχή που είχε η 

συγκεκριμένη δράση και από τους γονείς των μαθητών   

 

Μέρος των εργασιών παρουσιάστηκαν στα εκπαιδευτικά blog του σχολείου μας. 

Το μοναδικό πρόβλημα ήταν η απουσία  των βιβλίων που είχαν επιλεχθεί για την 

υλοποίηση του προγράμματος και η μη προμήθειά τους και αυτή τη σχολική χρονιά. 

Χρησιμοποιήθηκαν στη θέση τους βιβλία που ήδη υπάρχουν στη σχολική βιβλιοθήκη. 

Χρόνος υλοποίησης: :  

Δεκέμβριος 2012- Ιούνιος 2013 

Εκπαιδευτικοί:  

 Εξαιρετική ήταν η συμβολή των δασκάλων που έχουν αναλάβει τη συνεκπαίδευση 

και τη μελέτη των μαθητών που σε συνεργασία με τους δασκάλους των τάξεων 

υλοποίησαν μεγάλο μέρος του προγράμματος. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην υποδράση: 

Μαρία Κουλογεωργίου – Στέργιος Παπαδάκης -Καλαμπόγια Ασημίνα - Καραγιάννη 

Μαργαρίτα - Καλαποθάκη Σοφία- Μαργέλου Κωνσταντία – Χαρά Τζόκα – Ασπασία 

Μικρούλη -Περρής Φώτιος - Γεωργούλη Φανή –Χατζηκάλφα Αγγελική. 
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Τίτλος επιμέρους δράσης: 

Τα Κολλητήρια 
 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Α΄ και Β΄ του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Οι μικροί μαθητές ήρθαν σε επαφή με τις διαδικασίες και την ιστορία του Ελληνικού 

θεάτρου Σκιών. Έγιναν και οι ίδιοι μικροί Καραγκιοζοπαίχτες και γνώρισαν κομμάτια 

της Παραδοσιακής μουσικής. Κατασκευάστηκαν φιγούρες από τους μικρούς μαθητές 

καθώς και μια κανονική σκηνή. Τέλος οι μικροί μαθητές έγιναν συγγραφείς ενός δικού 

τους έργου το οποίο και έπαιξαν στη σκηνή τους. 

Στα πλαίσια της δράσης οι μαθητές:  

 

 Έμαθαν την ιστορία του θεάτρου σκιών στην Ελλάδα. Έμαθαν τους χαρακτήρες 

(φιγούρες) του Καραγκιόζη και  τις κατασκεύασαν. 

 Κατασκευάστηκε μια σκηνή του θεάτρου σκιών. 

 Έγραψαν και έπαιξαν δικά τους έργα. 

 Παρακολούθησαν παράσταση θεάτρου σκιών από ονομαστούς 

καραγκιοζοπαίχτες. 

 Παρακολούθησαν και συμμετείχαν σε μια παράσταση θεάτρου σκιών με 

ζωντανή μουσική στο τέλος της χρονιάς. 

 Έφτιαξαν ένα blog όπου ανάρτησαν τις δραστηριότητές τους, τόσο όσον αφορά 

τον Καραγκιόζη όσο και τα μαθήματα των τάξεών τους. 

 

Η υποδοχή του προγράμματος από τους μικρούς μαθητές αλλά και τα 

αποτελέσματα της δουλείας τους είναι εντυπωσιακά.   
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Οι μικροί μαθητές υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό την πραγματοποίηση της δράσης. 

Κατά την υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων οι μαθητές συμμετείχαν με χαρά 

και ενδιαφέρον τόσο στις κατασκευές όσο και στις παραστάσεις. Στην τελική 

παράσταση με ζωντανή μουσική που έγινε στο τέλος της χρονιάς συμμετείχαν οι 

μαθητές όλου του σχολείου καθώς και οι γονείς τους. 

Σαν ομάδα είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για ένα καινούριο ξεκίνημα την επόμενη 

σχολική χρονιά με κάποια δράση στηριγμένη σε παρόμοιους στόχους και φιλοσοφία. 

Φιλοδοξία μας είναι η καινούρια δράση με θέμα τον πολιτισμό και τη λαϊκή παράδοση 

να απλωθεί σε μεγάλο αριθμό μαθητών και να συνδυαστεί στα πλαίσια μιας 

διαθεματικής προσέγγισης με όλα τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου, έτσι ώστε ο 

λαϊκός πολιτισμός μας να αποτελέσει για τους μαθητές εργαλείο μάθησης αλλά και 

αφετηρία  δημιουργικής έκφρασης.  

Χρόνος υλοποίησης: :  

Δεκέμβριος 2012- Ιούνιος 2013 

Εκπαιδευτικοί:  

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην υποδράση: Παπαδάκης Στέργιος – 

Κουλογεωργίου Μαρία – Καλαμπόγια Ασημίνα – Καραγιάννη Μαργαρίτα – Τζόκα Χαρά 

– Πρίφτη Χαρά – Μικρούλη Ασπασία – Γεωργούλη Φανή – Χατζηκάλφα Αγγελική. 
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Τίτλος επιμέρους δράσης: 

Ο  ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΚΗΠΟΣ 

 

Τάξεις που συμμετείχαν: Αρχικά είχε σχεδιαστεί τη δράση αυτή να την αναλάβουν οι 

μαθητές της  Α΄ και Β΄ τάξης 26ου  και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, στην πορεία και ειδικά στο 

κομμάτι της φύτευσης και της διατήρησης του κήπου του σχολείου αυτόνομα 

συμμετείχαν μαθητές από όλες τις τάξεις. 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Οι  μαθητές μέσα στα πλαίσια αυτής της δράσης ήρθαν σε επαφή με το φυσικό 

περιβάλλον, δημιούργησαν το δικό τους κήπο  με καλλωπιστικά και αρωματικά φυτά 

και ανέλαβαν τη φροντίδα τους.  

Είχαν τη δυνατότητα να παρατηρούν τις αλλαγές τις αλλαγές στις καιρικές συνθήκες 

καθώς και τον κύκλο ζωής των φυτών και συνειδητοποίησαν  τις ανάγκες τους.  

Έγιναν οι ίδιοι γεωργοί-κηπουροί και έμαθαν να συνεργάζονται για να 

ολοκληρώνουν τις εργασίες  για τη φροντίδα του κήπου καλλιεργώντας τις 

ψυχοκινητικές τους δεξιότητες.  

Ανέπτυξαν οικολογική συνείδηση ,ανακάλυψαν την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου 

και περιβάλλοντος. 

Πιο συγκεκριμένα:  Δημιούργησαν  το δικό τους λουλουδόκηπο  σε επιλεγμένο 

χώρου του  σχολείου (παρτέρια) και βοτανόκηπο (αρωματικά φυτά της Ελλάδος). 

Συμμετείχαν  στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ¨Μικροί γεωργοί στην πόλη¨ με παρουσία 

εξωτερικού συνεργάτη υλοποιώντας βιωματικές δραστηριότητες και (τρύγος, σιτάρι-

ψωμί, ζυμαρικά, επίσκεψη σε αγρόκτημα).  

Ανέλαβαν την ευθύνη φυτών και έφτιαξαν  ταμπέλες με τα ονόματά τους, 

υιοθετώντας κάθε παιδί το δικό του φυτό.  
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Βρήκαν πληροφορίες, αινίγματα, παροιμίες, μύθους, συνταγές, τραγούδια, 

ποιήματα  για τα φυτά και δημιούργησαν  το δικό τους φυτολόγιo.  

Ανέλαβαν οι ίδιοι τη φροντίδα του κήπου και συνειδητοποίησαν τη μοναδικότητα 

της ελληνικής χλωρίδας αλλά και της προσωπικότητας τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

και μετά το τέλος των μαθημάτων, οι μαθητές πηγαίνουν στο χώρο του σχολείου και 

φροντίζουν τα φυτά. Αυτές οι δραστηριότητες απέφεραν ένα σημαντικό μαθησιακό 

κομμάτι. Σε πολλές περιπτώσεις ανακαλύψαμε ότι οι μαθητές μας –σε κάποιες 

περιπτώσεις και δάσκαλοι- δεν έχουν εικόνα βασικών διαδικασιών της φύσης, παρόλο 

που η περιοχή μας βρίσκεται κοντά σε ελεύθερο φυσικό περιβάλλον, και 

εντυπωσιάζονται βλέποντας ένα βολβό να μεγαλώνει ή ανακαλύπτοντας την αξία 

φυτών που μέχρι προσπερνούσαν αδιάφορα θεωρώντας εμπόδια. Ήρθαν σε  επαφή με 

τη φύση, παρατηρώντας τις καιρικές συνθήκες, την αλληλουχία των εποχών και την 

ανάπτυξη των λουλουδιών σε σχέση με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν. 

Παρατήρησαν τον κύκλο της ζωής των φυτών και τον σύνδεσαν με τον κύκλο ζωής των 

ανθρώπων. 

Εξίσου σημαντικό,  ίσως και περισσότερο, είναι το συναισθηματικό μέρος που είτε με 

το δέσιμο των μικρών μαθητών με τα φυτά που φύτεψαν και τα παρακολουθούν να 

μεγαλώνουν δημιουργώντας ένα ισχυρό δεσμό με το σχολείο. Η  δραστηριότητες του 

κήπου ενεπλάκησαν με άλλων δράσεων η ομαδική δουλειά έδωσε αποτελέσματα. Οι 

πιο μικροί μαθητές ξενάγησαν τους μεγαλύτερους και τους γονείς τους μέσα από το 

μονοπάτι του βοτανόκηπου που δημιουργήθηκε στο σχολείο, τους περιέγραψαν κάθε 

φυτό και το συνέδεσαν με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 

Παρόλο που πριν την ανάληψη της δράσης είχε υπάρξει επιστολή συνεργασίας με 

την αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών, κατά την εφαρμογή υπήρξε 

πολύ μεγάλη καθυστέρηση στη παροχή από μέρους της των απαραίτητων τεχνικών 

πόρων για την προετοιμασία της φύτευσης με αποτέλεσμα να καθυστερήσει αρκετά η 

διαμόρφωση του χώρου που τελικά δημιουργήσαμε το βοτανόκηπό μας.  

Θεωρούμε αναγκαία την επανάληψη –συνέχιση της δράσης και την επέκτασή  της  

τα επόμενα χρόνια ώστε πέρα από την ομορφιά ενός όμορφου κήπου να δώσουμε 

στους μαθητές μας τη δυνατότητα να έχουν πιο ισχυρό δέσιμο με το σχολείο 

δημιουργώντας έναν  πυρήνα σύνδεσης της κοινότητας. 
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Χρόνος υλοποίησης: :  

Ιανουάριος 2013 - Ιούνιος 2013   

Εκπαιδευτικοί:  

Μαρία Κουλογεωργίου – Στέργιος Παπαδάκης -Καλαμπόγια Ασημίνα - Καραγιάννη 

Μαργαρίτα –  – Χαρά Τζόκα – Ασπασία Μικρούλη – Γεωργούλη Φανή-Περρής Φώτιος  - 

Ματθαίος Πατρινόπουλος 
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Τίτλος επιμέρους δράσης: 

Ταξίδια φαντασίας και γνώσης με ένα βιβλίο 

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Γ΄ και Δ΄ του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, 

 

Περιγραφή Δράσης: 

 

Κατά τη διάρκεια της δράσης στόχος μας ήταν η λογοτεχνία να αξιοποιηθεί στο 

πλαίσιο άλλων μαθημάτων και τονίσαμε την   ανάγκη βιωματικής προσέγγισης χωρίς 

αναλύσεις και επιπλέον γραμματικές και συντακτικές αποδομήσεις που 

κατακερματίζουν το περιεχόμενο του κειμένου και μηδενίζουν την αισθητική 

απόλαυση. Προτείναμε δραστηριότητες όπως: αφήγηση, βιβλιοπαρουσιάσεις, 

δημιουργικό γράψιμο, βιβλιοκουίζ, δραματοποιήσεις, σύνδεση με μουσική κλπ. 

Οι εκπαιδευτικοί μας που σαφώς επιθυμούσαν  να εργαστούν στη δράση της 

φιλαναγνωσίας, είχαν και οι  ίδιοι καλές σχέσεις με το λογοτεχνικό βιβλίο και είχαν 

κατανοήσει πλήρως τα οφέλη του. Με τη βοήθεια, μάλιστα,  της συνεργάτριας- 

καθοδηγήτριας και παρά τη μη προμήθειά μας σε βιβλία, βρήκαν τρόπους να  φέρουν 

το λογοτεχνικό βιβλίο  σε επαφή με τα παιδιά βασιζόμενοι στα βιβλία της σχολικής 

βιβλιοθήκης ή βιβλία που δανειστήκαμε από αλλού. 

    Έγινε εφικτό, οι μαθητές μας να επιτύχουν τους κάτωθι στόχους: 

  -Να ασκηθούν στην ακρόαση και κατανόηση του κειμένου 

  -Να αναδιηγούνται 

  -Να επικοινωνούν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και με το δάσκαλο 

  -Να σέβονται την προσωπικότητα των άλλων 

  -Να ενθαρρύνονται στη λήψη πρωτοβουλιών και στην ενίσχυση της αυτενέργειας 

  -Να βελτιώσουν τον  προφορικό τους λόγο 

  -Να καλλιεργήσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη 
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  -Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα 

  -Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση 

  -Να κατανοούν τη θέση του άλλου 

  -Να δημιουργούν και να αποδέχονται θετικά πρότυπα 

 Έτσι, η δράση  κατάφερε να ενσωματώσει πλήρως το νόημα των δράσεων για 

σχολεία ΖΕΠ τόσο ως προς το περιεχόμενο και τη διαδραστικότητα του όσο και ως προς 

τις κοινωνικές προεκτάσεις και συνεργασίες που δύναται να επιφέρει. 

Αναβάθμισε το ρόλο του εκπαιδευτικού και τον έχρισε αρωγό, εμπνευστή και 

εμψυχωτή της σχολικής ομάδας, συνολικά, αλλά και του κάθε μαθητή ατομικά στο 

αέναο ταξίδι του στον κόσμο της γνώσης και όχι μόνο. 

Οι χώροι ανάγνωσης διαμορφώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 

από κοινού, αφήνοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους να δράσουν. 

Δημιουργήθηκε κατάλληλο κλίμα, που είχε καθοριστική σημασία για να μπορέσουν 

να εισαχθούν οι μαθητές στο «γοητευτικό» χώρο του βιβλίου. 

Οι μαθητές παροτρύνθηκαν να διαβάζουν  κομμάτια του λογοτεχνικού έργου που 

έχει επιλεγεί και να ελέγχουν πλέον το χρωματισμό στη φωνή τους. Μπόρεσαν να 

εκφραστούν γραπτά για κάποιο από τα έργα που  διάβασαν και να ανήρτησαν  στο 

λογοτεχνικό πίνακα τα κείμενά τους. 

Δημιούργησαν οπισθόφυλλο βιβλίου, όπου οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν λίγα 

λόγια για την  υπόθεση του βιβλίου. 

Κατασκεύασαν εικαστική «τοιχογραφία» με ζωγραφιές και λεζάντες από το βιβλίο  

διάβασαν και δημιούργησαν βιβλίο. 

Χρόνος υλοποίησης :  

Δεκέμβριος 2012- Ιούνιος 2013   

Εκπαιδευτικοί:  

Βελίκη Φωτεινή – Μαρίνου Φωτεινή Καρακώστα Βασιλική – Κάππα Αντωνία- 

Παρλαβάτζα Ειρήνη- Κόττα Γεωργία –Πλατία Δέσποινα - Παναγοπούλου Αναστασία – 
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Καλαποθάκη Σοφία- Μαργέλου Κωνσταντίνα-  Μικρούλη Ασπασία- Στοΐδου Σοφία - 

Χατζηκαλφά Αγγελική – Εξάρχου Κατερίνα –Πρίφτη Χαρίκλεια-  Τζόκα Χαρίκλεια -  

Περρής Φώτιος 
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Μαθαίνω να προστατεύω τον εαυτό μου-Βοηθώ τους άλλους 

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Γ΄ και Δ΄ του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Η στόχευση αυτής της δράσης εστίαζε στην πρόληψη των ατυχημάτων με την 

υιοθέτηση πρακτικών και συμπεριφορών προφύλαξης, αλλά και την αντιμετώπιση των 

αποτελεσμάτων τους, με τη γνώση βασικών δράσεων αντιμετώπισης έκτατων 

συμβάντων-ατυχημάτων. 

Στο σχολικό περιβάλλον τα ατυχήματα είναι συνήθη αλλά και έξω από το χώρο του 

σχολείου τα παιδικά ατυχήματα είναι συχνά και σε πολλές περιπτώσεις με μόνιμες 

συνέπειες για αυτά.  

Οι μαθητές σε αυτή τη δράση: 

 έμαθαν για τους παράγοντες που προκαλούν τα ατυχήματα  

 αναγνώρισαν  ότι πολλά ατυχήματα είναι αποτρέψιμα και κατανόησαν την 

αναγκαιότητα της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες, ώστε να συμμετέχουν με 

τη θέλησή τους στην αντιμετώπιση ατομικών και κοινωνικών αναγκών.  

 εξοικειώθηκαν  με τους όρους των πρώτων βοηθειών και γνώρισαν  τις βασικές 

ενέργειες σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. 

  διερεύνησαν και κατέγραψαν τους κινδύνους  στον εσωτερικό και εξωτερικό 

χώρο του σχολείου και αναπαράστησαν με φωτογραφίες, συμπεριφορές που 

αποτελούν αιτίες ατυχημάτων (στο δρόμο, το σχολείο, το σπίτι).  
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 δημιούργησαν αφίσες με μηνύματα πρόληψης που σχετίζονται με τη 

συμπεριφορά των μαθητών α) στο δρόμο ως πεζοί και β) στο ποδήλατο, ως 

ποδηλάτες.  

 σε συνεργασία με ειδικό – εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό-  εξοικειώθηκαν  με 

τους όρους των πρώτων βοηθειών και με βιωματικό τρόπο γνώρισαν τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος 

 δημιούργησαν το δικό τους ερωτηματολόγιο, σχετικό με τα ατυχήματα και 

έκαναν τη δική τους έρευνα στους μαθητές της Α΄ και Β΄ Δημοτικού. Με βάση τα 

δεδομένα που συνέλλεξαν , δημιούργησαν τα δικά τους γραφήματα. 

 δημιούργησαν το φαρμακεία για κάθε τάξη που το είχαν μαζί τους σε κάθε 

δραστηριότητα της τάξης έξω από το χώρο του σχολείου. 

 γνώρισαν τους τρόπου αντιμετώπισης ενός έκτακτου περιστατικού είτε 

ατυχήματος είτε φυσικής καταστροφής 

Η δράση αυτή προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους μαθητές, οι οποίοι 

κατανόησαν τη σημασία των Πρώτων Βοηθειών για τη ζωή του ανθρώπου μέχρι να 

τους δοθεί ιατρική ή νοσοκομειακή φροντίδα, ανέπτυξαν την εθελοντική τους 

συνείδηση, συμμετείχαν σε συζητήσεις χρησιμοποιώντας επιχειρήματα και 

κατανόησαν την αξία της ομαδικής εργασίας, αλλά και τη σημασία της αξιολόγησης 

των κινδύνων πριν κάνουν κάποια δραστηριότητα.  

Παραδοτέα 

Φωτογραφικό υλικό, Αφίσα δράσης 

Ανακοινώσεις και παρουσιάσεις στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου μας και 

το δικτυακό του τόπο σχολείου μας http://efimerida-

st.blogspot.gr/search/label/%CE%94%27%20%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97 

 

Χρόνος υλοποίησης :  

Φεβρουάριος 2013- Ιούνιος 2013   

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν: 

http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%94%27%20%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%94%27%20%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%97
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Καρακώστα Βασιλική - Βελλίκη Φωτεινή – Μαρίνου Φωτεινή– Κάππα Αντωνία- 

Παρλαβάτζα Ειρήνη – Τσουκνίδα Μαρία – Δρούζα Αικατερίνη - Παναγοπούλου 

Αναστασία - Μικρούλη Ασπασία- Στοΐδου Σοφία – Εξάρχου Κατερίνα – Τζόκα Χαρίκλεια 

-  Πατρινόπουλος Ματθαίος 
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Παρατηρώ … προβληματίζομαι … κρίνω … επεμβαίνω και ... 

Κυκλοφορώ με ασφάλεια  /  Επεμβάσεις για οδική ασφάλεια. 

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  B΄ και Γ΄ του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Η συγκεκριμένη δράση κυκλοφοριακής αγωγής έγινε για την ενημέρωση των 

παιδιών σε θέματα που αφορούν την ασφάλειά τους στο δρόμο , στην καλλιέργεια 

οδικής συνείδησης και στην απόκτηση στάσεων και συμπεριφορών ασφαλών 

μετακινήσεων . 

Δραστηριότητες: 

 Με τη βοήθεια λεξικού ερμήνευσαν και κατέγραψαν όρους σχετικούς με την 

οδική ασφάλεια,  έπαιξαν γλωσσικά παιχνίδια, συνέλλεξαν - συνέκριναν και 

ομαδοποίησαν στοιχεία που καθορίζουν την ασφαλή μετακίνησή τους .  

 Παρατήρησαν, περιέγραψαν και κατασκεύασαν αντικείμενα και εικόνες και 

εξασκήθηκαν σε βασικές δεξιότητες και συμπεριφορές στο δρόμο . 

 Κατασκεύασαν επιτραπέζιο παιχνίδι με εντολές κυκλοφοριακής αγωγής , 

έγραψαν ομαδικά ένα ποίημα σχετικό , κατασκεύασαν μακέτα και με 

ανακυκλώσιμα υλικά έφτιαξαν μέσα μεταφοράς (λεωφορεία , τρένα ) 

 Διάβασαν βιβλία κυκλοφοριακής αγωγής κι ύστερα δημιούργησαν τις δικές τους 

αφίσες . 

 Οι μαθητές επισκέφτηκαν το ‘’PARADISE CLUB’’ όπου οδήγησαν αυτοκινητάκια 

σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και ενημερώθηκαν για τους κανόνες 

συμπεριφοράς στους δρόμους. 
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 Στο χώρο του σχολείου οι μαθητές σχεδίασαν τις δικές τους διαδρομές και 

καθορίζοντας του κανόνες κυκλοφορίας και σηματοδοτώντας τες. 

 Έξω από το χώρο του σχολείου κατέγραψαν τις διαδρομές που ακολουθούν για 

έρθουν και να φύγουν από το σχολείο προσπαθώντας κάθε φορά να βρουν τις 

ασφαλέστερες. 

 Στο μάθημα της φυσικής αγωγής έπαιξαν παιχνίδια προσανατολισμού και της 

θέσης τους στο χώρο με θέμα: «Βάλτε ζώνες, η γυμναστική αρχίζει!» 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/11/blog-post_3.html 

 Δραματοποίησαν στιγμιότυπα από δρόμους της πόλης αναλαμβάνοντας ρόλους 

τροχονόμου , πεζού, οδηγού .  

 Με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αξιοποίησαν το σχετικό εκπαιδευτικό 

λογισμικό για την κυκλοφοριακή αγωγή.  

Με τις φετινές δράσεις οι μαθητές κατέκτησαν αρκετά πράγματα, κυρίως έμαθαν  

να συνεργάζονται , να κατασκευάζουν ομαδικές εργασίες, να μοιράζονται ιδέες και 

εμπειρίες, να συλλέγουν πληροφορίες και να τις παρουσιάζουν ταυτόχρονα. Άξιο 

αναφοράς είναι το ότι ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα καθημερινά αλλά πολύ 

σημαντικά για την προστασία τους και ασφαλή κυκλοφορία τους στους δρόμους τόσο  

ως πεζοί όσο και ως επιβάτες ή οδηγοί σε κάποιο μέσο μεταφοράς. 

Τα αποτελέσματα της δράσης φάνηκαν από τη συμπεριφορά των παιδιών στην 

καθημερινότητά τους , γεγονός που το επισήμαναν και οι γονείς . 

Χρόνος υλοποίησης :  

Ιανουάριος 2013- Ιούνιος 2013   

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν: 

Καλαμπόγια Ασημίνα - Καραγιάννη Μαργαρίτα – Μαρία Τσουκνίδα – Δρούζα 

Αικατερίνη  - Καλαποθάκη Σοφία – Μαργέλου Κωνσταντία - Περρής Φώτιος – Μαρίνου 

Φωτεινή – Βελλίκη Φωτεινή – Χαρά Πρίφτη – Χατζηκάλφα Αγγελική 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/11/blog-post_3.html
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Καιρός… για επικοινωνία  

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Δ΄ τάξη  του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, 

Περιγραφή Δράσης: 

Η μελέτη των καιρικών φαινομένων θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη της 

ερευνητικής διάθεσης των μαθητών. Οι μαθητές «βγαίνουν» στον ανοιχτό χώρο έξω 

από τους τοίχους του σχολείου. Η δράση αυτή τους καθιστά υπεύθυνους  στις 

δραστηριότητες που αναλαμβάνουν, τους παρωθεί να συμμετάσχουν ενεργά 

λαμβάνοντας άμεση ανατροφοδότηση των ενεργειών τους, τους εμπλέκει σε 

διαδικασίες ανακάλυψης, τεκμηρίωσης, διερεύνησης και επιβεβαίωσης.  

Η δράση αυτή είχε ξεκινήσει και εφαρμοστεί με επιτυχία και την προηγούμενη 

σχολική χρονιά. Η συνέχιση της δράσης ,πέρα από την συλλογή και καταγραφή 

δεδομένων σχετικών με τον καιρό, έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να 

επικοινωνήσουν και με άλλα σχολεία από όλη την Ελλάδα, με σκοπό τη σύγκριση των 

δεδομένων τους και την επικοινωνία. 

Οι μαθητές κατέγραφαν συστηματικά τα δεδομένα που σχετίζονται με τον καιρό 

(ημερολόγιο καιρού). Αναζητούσαν και επέλεγαν από το διαδίκτυο πληροφορίες 

σχετικές με το θέμα που ερευνούν. Συνέκριναν  τις μετρήσεις τους με τα δεδομένα του 

ασύρματου ψηφιακού μετεωρολογικού σταθμού και των επίσημων διαδικτυακών 

ιστοσελίδων για τον καιρό.    

Απολογισμός 

Οι μαθητές αξιοποίησαν τα ψηφιακά τεχνολογικά εργαλεία, παρουσίασαν και 

συνέκριναν τα μετεωρολογικά δεδομένα τους με αυτά σχολείων του εσωτερικού. 

Επικοινώνησαν  με άλλα σχολεία (Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων Μυλοποτάμου στο 

Ρέθυμνο καθώς και με το Λάτσειο Κολλέγιο Αθηνών) , περιγράφοντας τις καιρικές 

συνθήκες της περιοχής τους. 
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 Προσπαθήσαμε μέσω της πλατφόρμας του e-twinning να επικοινωνήσουμε με 

σχολεία του εξωτερικού και του εσωτερικού. Η επικοινωνία μας δεν κατέστη δυνατή. 

Το σχολείο μας συμμετείχε με τη συγκεκριμένη δράση στο τέλος της σχολικής χρονιάς, 

στο πρόγραμμα εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

«Open Discovery Space». Η πλατφόρμα που προσφέρει 

http://www.ea.gr/ep/youra/ecom/, που σαν υποδράση θα μας δώσει τη δυνατότητα 

την επόμενη σχολική χρονιά, να καταγράψουμε ηλεκτρονικά τα δεδομένα μας και να 

επικοινωνήσουμε με τα σχολεία που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα αυτή. 

Μεθοδολογία 

Μια σειρά βιωματικών δράσεων με ενεργοποίηση και δράσεις των μαθητών επί του 

πεδίου. Οι δικές τους καταγραφές αποτέλεσαν αφορμές για επεκτάσεις σε γνωστικά 

αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος (γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη 

περιβάλλοντος, φυσικές επιστήμες, αισθητική αγωγή)  

Χρόνος υλοποίησης :  

Μάρτιος 2013- Ιούνιος 2013   

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

Καρακώστα Βασιλική - Βελίκη Φωτεινή – Μαρίνου Φωτεινή– Κάππα Αντωνία- 
Παρλαβάτζα Ειρήνη –- Παναγοπούλου Αναστασία - Εξάρχου Κατερίνα - Δάγλα 
Αναστασία-   Πατρινόπουλος Ματθαίος 

http://www.ea.gr/ep/youra/ecom/
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Σχεδιάζω και προγραμματίζω τα δικά μου  παιχνίδια στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή – Βασικές έννοιες προγραμματισμού για 

παιδιά 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Δ΄ τάξη  του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Η προσέγγιση του βασικών εννοιών προγραμματισμού από τόσο μικρούς μαθητές 

(Δ΄ τάξη) αποτελεί μια πρόκληση που απαιτεί ιδιαίτερες προσεγγίσεις  δίνει στους 

μαθητές τη δυνατότητα να προσεγγίσουν διαδικασίες που θεωρούνται δύσκολα 

προσεγγίσιμες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας.  

Οι γλώσσες προγραμματισμού επιδρούν στην ανάπτυξη της κριτικής και δομημένης 

σκέψης των μαθητών, στην απόκτηση δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, ενώ ταυτόχρονα 

αποτελούν ένα βοηθητικό εργαλείο για την υποστήριξη άλλων γνωστικών 

αντικειμένων.  

Οι μαθητές γνωρίζουν και εξοικειώνονται με την έννοια των αλγορίθμων, 

συντάσσουν και ερμηνεύουν βασικές εντολές για την επίλυση ενός προβλήματος σε 

ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού και συνθέτουν ένα έργο στηριζόμενοι στη 

φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων 

προσφέρει στους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες τις απαραίτητες γνώσεις 

και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τόσο της 

σύγχρονης όσο και της μελλοντικής κοινωνίας 

Για την προσέγγιση των εννοιών χρησιμοποιήσαμε δύο διαφορετικά εργαλεία με 

διαφορετική προσέγγιση. 

Οι μαθητές ενός τμήματος χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα Microwords Pro , 

εξοικειώθηκαν με το περιβάλλον του και ανακάλυψαν πως μπορούν να σχεδιάζουν 

γεωμετρικά σχήματα με βάση απλές εντολές σε μια μορφή της γλώσσας Logo. 
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Παράλληλα γνώρισαν τους καλλιτέχνες Mondrian και Kadinski και με βάση τις 

τεχνοτροπίες τους δημιούργησαν τα δικά τους έργα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Logo.  

Σε αυτό το έργο συνεργάστηκαν με το Μποσοδάκειο Δημοτικό Σχολείο του 

Κολλέγιου Αθηνών και έκαναν από κοινού μια έκθεση ζωγραφικής  η οποία 

παρουσιάστηκε στους γονείς στη γιορτή λήξης του σχολικού έτους. 

Οι υπόλοιποι  μαθητές εισήχθησαν στον κόσμο του Kodu ξεκινώντας με το παίξιμο 

των παιχνιδιών ου έχουν δημιουργηθεί από αυτό. Γνώρισαν  τους ήρωες και τα 

αντικείμενα που μπορούσαν να εισάγουν στο δικό τους παιχνίδι. Με την καθοδήγηση 

του δασκάλου πειραματίστηκαν με τη βασική γραμμή εργαλείων του παιχνιδιού. Στη 

συνέχεια σχεδίασαν σε χαρτί το  παιχνίδι που ήθελαν να υλοποιήσουν (ποιο θα είναι το 

περιβάλλον, οι πρωταγωνιστές,  το σενάριο και ο σκοπός του παιχνιδιού τους).  

Εξοικειώθηκαν με τη βασική γλώσσα προγραμματισμού και τις βασικές εντολές για τη 

δημιουργία του παιχνιδιού (ΟΤΑΝ…ΤΟΤΕ). Οικοδόμησαν  σταδιακά ανά δύο το δικό 

τους βιντεοπαιχνίδι, προσθέτοντας κάθε φορά κάποια νέα εντολή /διαδικασία. Στο 

τέλος έπαιξαν το δικό τους παιχνίδι και το μοιράστηκαν με τους συμμαθητές του 

σχολείου. 

Απολογισμός 

Οι μαθητές κατανόησαν  τις δομές προγραμματισμού και σχεδίασαν μ’ αυτές  

αλγόριθμους. Διαπίστωσαν ότι ο προγραμματισμός είναι η διαδικασία με την οποία 

προσπαθούν να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες στον υπολογιστή για το πώς θα λύσει 

τα συγκεκριμένα προβλήματα. Ανέπτυξαν την  αναλυτική και συνθετική τους σκέψη. 

Απέκτησαν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπόρεσαν να επιλύσουν απλά 

προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Με το πρόγραμμα Kodu 

προγραμμάτισαν και είδαν άμεσα τα αποτελέσματα που είχε η προσπάθειά τους, 

παρατηρώντας τις κινήσεις των ηρώων τους. Ανέπτυξαν  μαθησιακές και γνωστικές 

στρατηγικές, όπως η περιγραφή, η εξήγηση, η σύγκριση και αντίθεση, η εξερεύνηση 

μέσα από παρατήρηση, η ανάλυση και ο σχεδιασμός. 

Παραδοτέα 

Φωτογραφικό υλικό , Αφίσα δράσης, Έργα  ζωγραφικής των παιδιών με το 

πρόγραμμα  Microwords Pro και βιντεοπαιχνίδια των παιδιών με το πρόγραμμα Kodu 
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Χρόνος υλοποίησης :  

Μάρτιος 2013- Ιούνιος 2013   

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

Καρακώστα Βασιλική - Κάππα Αντωνία- Παρλαβάτζα Ειρήνη –Παναγοπούλου 

Αναστασία -  Πατρινόπουλος Ματθαίος  
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Η Φόρμουλα 1 στο σχολείο ;  Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τη 

δική μας F1 και συναγωνιζόμαστε με άλλες ομάδες μαθητών. 

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Το Στ1 ΄ τμήμα  του 26ου ΔΣ Αχαρνών, 

Περιγραφή Δράσης: 

Η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος έγινε γιατί θέλαμε να ενδυναμώσουμε 

τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και να ενισχύσουμε το μαθησιακό τομέα της τάξης. Το 

τμήμα που εφαρμόσαμε το πρόγραμμα ήταν ίσως το πιο «δύσκολο» του σχολείου με 

μεγάλο αριθμό μαθητών με σοβαρά μαθησιακά προβλήματα αλλά κυρίως προβλήματα 

συμπεριφοράς, επιπλέον υπήρχε πολύ κακό κλίμα μεταξύ των μαθητών. 

Η Φόρμουλα 1 (F1) in School είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα και απαιτεί από τους 

μαθητές συνεργασία, υπευθυνότητα, αυτάρκεια και λεπτών χειρισμών, ενώ σα θέμα 

είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τα παιδιά. 

Οι μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος είχαν την ικανότητα να εργαστούν 

δημιουργικά όμως δεν μπορούσαν να συνεργαστούν αναπτύσσοντας ανταγωνιστικές 

σχέσεις που μοιραία οδηγούσαν σε μεταξύ τους προστριβές και ματαιώσεις. 

Στον αρχικό σχεδιασμό προβλέπονταν συμμετέχουμε στου τελικούς του 

διαγωνισμού της F1 στην Ελλάδα, όμως σε αυτούς τους αγώνες μεγάλο μέρος της 

βαθμολογίας είχαν οι διαδικασίες μάρκετιγκ και προώθησης της ομάδας στόχος που 

ξέφευγε από το τους στόχους μας και τη δυναμική της ομάδας. 

Παρ΄όλα αυτά υλοποιήσαμε αυτό το σχέδιο δράσης, με τη δημιουργία και 

κατασκευή δύο (2) αγωνιστικών αυτοκινήτων  αποκτώντας μία ενδιαφέρουσα και 

παραγωγική εμπειρία.   

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες που η καθεμία είχε συγκεκριμένο ρόλο κατά που 

έπρεπε να επιτελέσει κατά τη δημιουργία των ομάδων υπήρξε παρέμβαση των 
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εκπαιδευτικών και σε κάθε ομάδα εσωτερικά έπρεπε να υπάρξει αυτορρύθμιση ώστε 

να επιτελέσουν το έργο που είχαν αναλάβει. 

Οι μαθητές στη αρχή σχεδίασαν στο χαρτί τις δικές τους F1 και αφού επέλεξαν αυτές 

που θεωρούσαν πιο ενδιαφέρουσες  ξεκίνησαν να τις κατασκευάζουν. 

Σε πρώτη φάση αξιοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτομάζα, 

κατασκευάσαμε το βασικό σασί ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου , ενώ το αμάξωμά του 

φτιάχτηκε από ξύλο μπάλσα. 

Στη κατόπιν  επίσκεψης του υπεύθυνου της F1 στην Ελλάδα, στο σχολείο μας, και 

αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος, προχωρήσαμε - με αρκετές δυσκολίες -  

στο σχεδιασμό της (F1) με τη βοήθεια συγκεκριμένου προγράμματος σχεδίασης. Στη 

φάση αυτή οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με βασικές αρχές της μηχανικής –

αεροδυναμικής και σχεδίασης. 

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν η δημιουργία δύο μοντέλων φόρμουλας 

κατασκευασμένων με μηχανή CNC με βάση τα σχέδια μας.  

Τα μοντέλα επεξεργάστηκαν από τους μαθητές και δημιουργήθηκαν τα τελικά 

μοντέλα.  

Είμαστε το πρώτο πανελλαδικά δημοτικό σχολείο που επιχείρησε κάτι τέτοιο και ως 

εμπειρία για όλους πρωτόγνωρη. Θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι παρά το γεγονός ότι 

δεν λάβαμε μέρος στους τελικούς το αποτέλεσμα υπήρξε ενθαρρυντικό. 

 Καταλήγοντας  πιστεύουμε πως εξασφαλίσαμε μία καλή παρακαταθήκη για την 

επόμενη διοργάνωση της (F1).  

Χρόνος υλοποίησης :  

Δεκέμβριος 2012- Ιούνιος 2013   

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

Αλεξιάδης Ζαφείρης, Αγγελόπουλος Γιώργος, Εξάρχου Κατερίνα, Παναγοπούλου 

Αναστασία,  Πατρινόπουλος Ματθαίος  
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 Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Εργαστήρι Εφαρμοσμένης Ρομποτικής για Παιδιά  

Τάξεις που συμμετείχαν:  Οι Ε΄ τάξεις του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, 

Περιγραφή Δράσης: 

Στους μαθητές της Ε΄ τάξης του σχολείου μας, στα πλαίσια του προγράμματος ΖΕΠ 

(Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας), δόθηκε η ευκαιρία για μια ακόμη χρονιά να 

ασχοληθούν με την Εκπαιδευτική Ρομποτική. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο 

δεν είναι ευρέως διαδεδομένο, βρίσκει όμως μεγάλη απήχηση στα παιδιά, διότι 

ενθαρρύνει τη συνεργασία και τη μάθηση μέσα από τη δημιουργία και 

προγραμματισμό μοντέλων από τους μαθητές.  

Μέσα από την εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες επίλυσης 

ανοιχτών προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, ενισχύεται η ανάπτυξη 

προηγμένων μηχανισμών μάθησης. Ενώ παράλληλα με την εργασία στις ομάδες 

ενθαρρύνεται η αλληλεπίδραση, η συνεργασία και η έκφραση των μαθητών. 

Η κατασκευή και ο προγραμματισμός των λειτουργιών ενός ρομπότ με την εμπλοκή 

των παιδιών στην ανάλυση, σχεδίαση εφαρμογή και άμεσο έλεγχο των παραμέτρων 

ενισχύεται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.  

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκινώντας από την προσέγγιση βασικών στοιχείων 

κατασκευής και προγραμματισμού ρομπότ στην πορεία τίθεται προβλήματα  προς 

διερεύνηση και επίλυση από τους μαθητές μέσα από επιλογή διαδικασιών 

βελτιστοποίησης των ρομπότ κατασκευαστικά και προγραμματιστικά.  

Με τις διαδικασίες αυτές το ρομπότ χρησιμοποιεί τα δεδομένα που λαμβάνει από 

τους αισθητήρες που έχουν προσαρμοστεί πάνω του και σύμφωνα με το πρόγραμμα 

που έχουν δημιουργήσει οι μαθητές αντιδρά. 

 

Απολογισμός στόχων 
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Με το κλείσιμο του προγράμματος θεωρούμε ότι το πρόγραμμα ήταν πετυχημένο 

μιας και η αντίδραση της συντριπτικής πλειοψηφίας των παιδιών στο άκουσμα ότι θα 

συμμετάσχουν ενεργά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν ενθουσιώδης και καθ ‘ όλη 

τη διάρκεια του προγράμματος το ενδιαφέρον τους αμείωτο. 

Οι μαθητές εμπλούτισαν τις δεξιότητες τους στη χρήση των τεχνολογικών 

εργαλείων, ανέπτυξαν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και κατανόησαν τις  

κατανόηση διαδικασιών πρόβλεψης και προγραμματισμού.  

Η εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών έθεσαν το σχολείο στην πρώτη γραμμή της 

εναλλακτικής προσέγγισης της μάθησης και παροχής στους μαθητές πολλαπλών 

περιβαλλόντων μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

Επειδή, σήμερα η βέλτιστη εκπαιδευτική προσέγγιση της πληροφορικής δεν 

ταυτίζεται με τη χρήση Τ.Π.Ε. αλλά τη χρήση υπολογιστών και της τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη νοητικών δραστηριοτήτων, της λογικής και αλγοριθμικής σκέψης των 

παιδιών και αυτό πραγματώθηκε μέσα από τις  εκπαιδευτικές συνεργατικές 

δραστηριότητες .  

Επίσης, εστιάσαμε σε μορφωτικούς στόχους/ικανότητες, οι οποίοι αποτελούν 

κατευθυντήριους σκοπούς του ΠΣ, και επομένως διατρέχουν  όλα τα 

διδακτικά/μαθησιακά πεδία και αντικείμενα. 

Αναπτύχθηκε η ικανότητα μάθησης και δόθηκαν ίσες ευκαιρίες στους μαθητές 

ανεξαρτήτως κοινωνικού-οικονομικού επιπέδου. 

 

Μεθοδολογία 

Η  ανάπτυξη της δράσης σε αρχικό στάδιο βασιζόταν στις οδηγίες του εκπαιδευτή. 

Στη συνέχεια στη διερευνητική μέθοδο καθώς οι μαθητές δοκίμαζαν για να δουν εάν οι 

εντολές που έχουν δώσει είναι οι σωστές. Βλέποντας την αντίδραση του ρομπότ, 

αμέσως καταλάβαιναν εάν έχουν θέση σε λειτουργία το σωστό κώδικα. Σε διαφορετική 

περίπτωση ξαναπροσπαθούν έως ότου φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.  

 Αξίζει να αναφερθεί πως η συνεργασία των μαθητών γινόταν σε ομάδες. Οι μαθητές 

μέσω αυτής της δράσης ενεπλάκησαν σε διαδικασίες επίλυσης πραγματικών 
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προβλημάτων και συνειδητοποίησαν τη δυνατότητα που τους δίνεται για μάθηση με τη 

χρησιμοποίηση πολλαπλών μέσων.  

 

Υλοποίηση του προγράμματος   

Οι μαθητές παρακολουθήσαν το πρόγραμμα ανά τμήμα παρουσία του αντίστοιχου 

εκπαιδευτικού Πρόγραμμα 28 ωρών για κάθε τμήμα (14 εβδομάδες x 2 ώρες) 

1η εργαστηριακή δραστηριότητα 

 Γνωριμία με την εκπαιδευτική ρομποτική ,χρήση κινητήρα ,κατασκευή 

ρομπότ που κινείται μπροστά. 

2η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Αλληλεπίδραση ρομπότ με περιβάλλον .χρήση  αισθητήρα υπερήχων. 

Κατασκευή ρομπότ ανίχνευσης αντικειμένων. 

3η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Αλληλεπίδραση ρομπότ με περιβάλλον. χρήση  αισθητήρα  αφής. 

Κατασκευή ρομπότ ανίχνευσης αντικειμένων με αφή 

4η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Αισθητήρας φωτός . βαθμονόμηση αισθητήρα. 

5η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Χρήση αισθητήρα φωτός. Κατασκευή ρομπότ που ανιχνεύει αλλαγές 

φωτισμού. 

6η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Χρήση αισθητήρων φωτός και κινητήρων. Κατασκευή ρομπότ που 

ακολουθεί συγκεκριμένη πορεία. 

7η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Αλληλεπίδραση ρομπότ με περιβάλλον. Χρήση αισθητήρων και 

κινητήρων. Κατασκευή ρομπότ που ανιχνεύει αντικείμενα και δρα υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες. 
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8η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Ακολουθία δεικτών συγκεκριμένου χρωματισμού. Κατασκευή και 

προγραμματισμός ρομπότ με ακρίβεια γωνιών και στροφών. 

9η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Κατασκευή ρομπότ μεταφοράς αντικειμένων σε συγκεκριμένη 

χωροθέτηση. Χρήση κινητήρων και αισθητήρων. 

10η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Κατασκευή ρομπότ συλλογής και τοποθέτησης αντικειμένων. 

11η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Κατασκευή πράσινης πόλης (Green City) 

12η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

 Green City Challenge. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα ρομπότ που 

έφτιαξαν για να κάνουν την πόλη τους πιο πράσινη. Κατάστρεψαν  τις 

συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργοποιούν τις πιο “πράσινες” μορφές. 

Επίπεδο 1 

13η εκπαιδευτική δραστηριότητας 

 Green City Challenge. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα ρομπότ που 

έφτιαξαν για να κάνουν την πόλη τους πιο πράσινη. Κατάστρεψαν τις 

συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργοποιούν τις πιο “πράσινες” μορφές. 

Επίπεδο 2 

14η εκπαιδευτική δραστηριότητας 

 Green City Challenge. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα ρομπότ που 

έφτιαξαν για να κάνουν την πόλη τους πιο πράσινη. Κατέστρεψαν τις 

συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργοποιούν τις πιο “πράσινες” μορφές. 

Επίπεδο 3 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι για μερικούς μαθητές η συγκεκριμένη δράση ήταν 

έναυσμα για μεγαλύτερη εφαρμογή. Μαθητές κατασκεύασαν δικές τους ρομποτικές 

συσκευές κάποιες από τις οποίες ήταν πρωτότυπες (βλ Ψηφιακή κιθάρα που 

λειτουργεί με αισθητήρα απόστασης). Την επόμενη σχολική χρονιά σε αντίστοιχη 
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δράση θα φροντίσουμε εκτός από τους μαθητές που γνωρίζουν την ρομποτική να 

προετοιμάσουμε μια ομάδα που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό εκπαιδευτικής 

ρομποτικής, στοιχείο που θα αποτελέσει θετικό κίνητρο για όλους. 

 

Στα παραδοτέα συμπεριλαμβάνονται  

1. Φωτογραφικό υλικό από τα μαθήματα και την εκδήλωση της 

2. Αφίσα της δράσης 

3. Παρουσιολόγιο εκπαιδευτικών 

 

Χρόνος υλοποίησης :  

Δεκέμβριος 2012- Ιούνιος 2013   

 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν: 

Ρασιά Λουίζα- Αναστασία Τσιβγούλη – Ελευθερία Μητσιάκου-  , Δάγλα Αναστασία, 

Πατρινόπουλος Ματθαίος   
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Τα βιβλία μου….οι φίλοι μου 

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Ε΄ και Στ΄ του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Οι μαθητές μέσα από τη συγκεκριμένη δράση αναζήτησαν  τρόπους διαφυγής από 

τον συνηθισμένο κόσμο που ζουν, και  βρέθηκαν, έστω και για λίγο, σ' έναν άλλο 

φανταστικό, ζώντας ένα παραμύθι. 

Οι στόχοι του προγράμματος επετεύχθησαν στο έπακρο, αφού οι μαθητές 

μπόρεσαν: 

 Να εξοικειωθούν άμεσα με το βιβλίο και την ανάγνωση, και ειδικότερα  
εδραιώσουν   σταδιακά μια φιλική σχέση με το λογοτεχνικό βιβλίο. 

 Να οξύνουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη 

 Να  αναζωογονήσουν και να εμπλουτίσουν την φαντασία και την εφευρετικότητά 
τους, 

 Να αναπτύξουν την αισθητική  τους καλλιέργεια και την συναισθηματική τους 
νοημοσύνη. 

 Να  εκφράζονται γλωσσικά μ’ έμμεσο-βιωματικό τρόπο, ώστε να ενισχυθεί η 
ικανότητά τους στην κατανόηση κειμένων, στην έκφραση απόψεων και ιδεών, 
συμβάλλοντας στην συγκρότηση μιας πολυδιάστατης και δημιουργικής 
προσωπικότητας. 

 Να εξοικειωθούν σταδιακά με την εθνική, αλλά και την παγκόσμια λογοτεχνία, 
καθώς και με πιο επεξεργασμένες και διευρυμένες δυνατότητες της γλώσσας. 

 Να ακολουθούν μεθοδική πορεία  από το απλό στο σύνθετο 

Η μεθοδολογία της δράσης ήταν διερευνητική, αποκαλυπτική, συνεργατική, 

διαθεματική και διεπιστημονική. 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2»,  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

 

54 

 Γενικότερα, υιοθετήθηκαν στρατηγικές που παρέπεμψαν σε ένα πλαίσιο 

ενεργητικής-δημιουργικής μάθησης και, παράλληλα, ακολουθήθηκαν σύγχρονες τάσεις 

της διδακτικής. 

Κατά την πορεία της δράσης υπήρξε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη και ακόμη 

το τεράστιο πρόβλημα της μη προμήθειάς μας σε βιβλία, χρησιμοποιήσαμε τα ήδη 

υπάρχοντα της βιβλιοθήκης μας κι τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά, ώστε να 

συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά η συγκεκριμένη δράση, με τα βιβλία που πρόκειται 

να παραλάβουμε. 

Οι μαθητές μας καλλιέργησαν τη φιλαναγνωσία υλοποιώντας δραστηριότητες όπως: 

 Παρουσιάσεις βιβλίων με παιγνιώδεις τρόπους. 

 Συνεχής σιωπηρή ανάγνωση. 

 Δραστηριότητες σχετικά με το εικονογραφημένο βιβλίο.  

 Αφήγηση και δημιουργικό γράψιμο. 

 Σύνδεση της λογοτεχνίας με τη ζωγραφική, τη μουσική και άλλες μορφές 
τέχνης (μελοποιημένη ποίηση). 

 Διοργάνωση εκθέσεων βιβλίου από δασκάλους, γονείς, μαθητές. 

 Ανάγνωση βιβλίων, επίκαιρων ειδήσεων που στοχεύουν 

 στην κοινωνική ενσωμάτωση όλων των παιδιών. 

 Σύνδεση λογοτεχνικών κειμένων με δραστηριότητες θεατρικής έκφρασης 
(π.χ. αυτοσχεδιασμοί, παντομίμα, διασκευή λογοτεχνικών κειμένων σε 
θεατρικό σενάριο).  

 

Χρόνος υλοποίησης :  

Δεκέμβριος 2012- Ιούνιος 2013   

Εκπαιδευτικοί:  

Σιώκης Παναγιώτης -Αλεξιάδης Ζαφείρης- Καρκάνη Ελένη – Ρασιά Λουίζα- 

Τσιβγούλη Αναστασία – Μητσιάκου Ελευθερία – Πλατιά Δέσποινα – Κοττά Γεωργιά - 
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Εξάρχου Κατερίνα- Καλαποθάκη Σοφία –Μαργέλου Κωνσταντία- Βασιλακοπούλου 

Αγγελικής – Κιρμιζά Αντιγόνη -  Περρής Φώτιος 
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Το διαδίκτυο και εγώ. Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο 

Internet σαν εργαλείο μάθησης με ασφάλεια.  

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Ε΄ και Στ΄ του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Το πρόγραμμα είχε υλοποιηθεί την προηγούμενη σχολική χρονιά για τους μαθητές 

της περσινής έκτης τάξης με εξαιρετικά αποτελέσματα.  

Οι μαθητές μας προβληματίστηκαν και ανακαλύψαμε ότι οι περισσότεροι μαθητές 

μας χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρόπους που 

τους αφήνουν εκτεθειμένους και ενώ γνωρίζουν αρκετά καλά την χρήση των 

υπολογιστών δυσκολεύονται να κατανοήσουν πως θα τους χρησιμοποιήσουν ως 

εργαλεία μάθησης.  

Στο τέλος του προγράμματος είχαμε σημαντική αλλαγή των στάσεων των μαθητών 

απέναντι στο μέσο και αλλαγή των διαδικασιών που χρησιμοποιούσαν κατά τη χρήση 

του αναπτύσσοντας κώδικες που εφάρμοζαν για προστασία των προσωπικών 

δεδομένων τους, προφύλαξη τους από επικοινωνία με άτομα που δεν γνώριζαν και το 

κυριότερο ήταν σε θέση να αναζητήσουν πληροφορίες, να κρίνουν τις πηγές τους και 

να τις χρησιμοποιήσουν δημιουργικά.    

Σαν εκπαιδευτικοί θεωρούμε ότι η χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι πολύ σημαντική .Ταυτόχρονα όμως η απεραντοσύνη του καθιστά 

αναγκαία και επιτακτική την ενημέρωση όλων πάνω σε θέματα ασφαλούς και καλής 

χρήσης του. 

Έτσι στα σχολεία μας ενθαρρύναμε τους μαθητές μας να εργαστούν ομαδικά 

αναζητώντας πληροφορίες στο διαδίκτυο, τους γνωρίσαμε αρκετά από τα εργαλεία 

χρήσης του διαδικτύου και  συζητήσαμε για τους όρους χρήσης του. 
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 Συνεχίσαμε την ηλεκτρονική εφημερίδα των σχολείων μας όπου 

αναρτούσαμε τις εργασίες των μαθητών μας. 

 Επισκεφτήκαμε τον ιστότοπο του sch.gr, ενημερωθήκαμε από το υλικό της 

σελίδας που είναι κατάλληλο για μαθητές και γονείς και προτάθηκε η 

περαιτέρω αξιοποίησή του από τους  γονείς. 

 Χρησιμοποιήσαμε το υλικό που προτείνεται για τους δασκάλους από την ίδια 

ιστοσελίδα. 

 Κάναμε εκστρατεία ενημέρωσης για τα κοινωνικά δίκτυα, προβάλλαμε 

βίντεο για τον διαδικτυακό εκφοβισμό και γυρίσαμε σε συνδυασμό με τη 

δράση Media Smart διαφήμιση ειδικά για το φαινόμενο αυτό. 

 Δημιουργήσαμε ατομικό e-mail για κάθε μαθητή της έκτης και της πέμπτης 

τάξης και μαζί με τους μαθητές δημιουργήσαμε ασφαλείς κωδικούς 

πρόσβασης σε συνεργασία με τους γονείς.  

 Δώσαμε πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση του σχολείου μας βασισμένη στο 

Office365 σε μαθητές και γονείς. 

 Χρησιμοποιήσαμε ψηφιακά εργαλεία για την παρουσίαση και διάθεση 

εκπαιδευτικού υλικού αλλά και την υποστήριξη μαθητών  με μαθησιακές 

δυσκολίες και αυτών με αυξημένες ικανότητες. 

 Συζητήσαμε για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων στο 

διαδίκτυο και τα παιδιά έφτιαξαν ψευδώνυμα για να χρησιμοποιούν όταν 

περιηγούνται στο διαδίκτυο.  

 Με το διαφημιστικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε τα αποτελέσματα της 

δράσης διευρύνθηκαν αποτυπώνοντας πιο ξεκάθαρα το μήνυμα ότι 

Σερφάρουμε .. .αλλά με ασφάλεια και γνώση. 

Η ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς απογευματινές ώρες δεν έγινε και 

αντικαταστάθηκε με μια διαδικασία συνεχούς ενδυνάμωσης και ενημέρωσής τους που 

θεωρούμε ότι ήταν πιο αποτελεσματική και εστιασμένη στις ανάγκες κάθε γονέα. 
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Θεωρούμε ότι οι στόχοι της δράσης επιτεύχθηκαν, ο χρόνος υλοποίησης της ήταν 

επαρκής και πιστεύουμε ότι αντίστοιχες δράσεις πρέπει να είναι συνεχείς και να μην 

περιορίζονται σε μια δύο εκδηλώσεις το χρόνο αλλά να είναι διαρκείς και εστιασμένες. 

Το θέμα του διαδικτύου και της ορθής χρήσης του είναι κομβικό για το μέλλον των 

μαθητών μας αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει και η ενημέρωση των γονέων.   

Χρόνος υλοποίησης :  

Δεκέμβριος 2012- Ιούνιος 2013   

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

Σιώκης Παναγιώτης -Αλεξιάδης Ζαφείρης- Καρκάνη Ελένη – Ρασιά Λουίζα- 

Τσιβγούλη Αναστασία – Μητσιάκου Ελευθερία – Εξάρχου Κατερίνα- Καλαποθάκη 

Σοφία –Μαργέλου Κωνσταντία – Παναγοπούλου Αναστασία - Ματθαίος 

Πατρινόπουλος 
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Media Smart, δες τη διαφήμιση… έξυπνα! 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Ε΄ και Στ΄ του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, 

 

Περιγραφή Δράσης: 

 

Το σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε σε δυο στάδια, πρώτα συμπληρώθηκαν σχετικά 

φύλλα εργασίας από τους μαθητές με βασικές πληροφορίες για τη διαφήμιση και τα 

επαγγέλματα του χώρου της.  

Σε δεύτερο στάδιο, οι μαθητές παρακολούθησαν εργαστήρι φωτογραφίας, 

σκηνοθεσίας και τεχνικής μοντάζ από επαγγελματίες του χώρου και εκπόνησαν 

συνεργατικά ένα δικό τους πρωτότυπο διαφημιστικό μήνυμα με θέμα τη σχολική βία 

μέσω του διαδικτύου.  

Στο πρώτο στάδιο συνέλεξαν στοιχεία για τις διαφημίσεις  από το διαδίκτυο, από 

περιοδικά, από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο και τα κατηγοριοποίησαν σε πίνακα 

ανάλογα με τους στόχους κάθε διαφήμισης, παρατήρησαν λεπτομέρειες των 

διαφημίσεων (χώρος προβολής, μέσο ενημέρωσης, προϊόν, περιγραφή και εικόνα) 

αλλά και τα μηνύματα που προβάλλονται από αυτές. 

Δημιούργησαν νέες εκδοχές της διαφήμισης με σταθερό στιλ και αλλαγή στις 

λεπτομέρειες (εικόνες, κείμενα, σκίτσα).  

Ψυχαγωγήθηκαν με «Το παιχνίδι των διαφημίσεων» και μπήκαν σε ρόλους ανάλογα 

τις κάρτες του παιχνιδιού ώστε να παρουσιάσουν μια πετυχημένη διαφήμιση.  

Προβλήθηκαν πραγματικές διαφημίσεις (παρατήρηση, απομνημόνευση μουσικής, 

εικόνας και γλώσσας).  

Συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο αποκωδικοποίησης και απομνημόνευσης 

διαφήμισης.  
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Έγιναν σκηνοθέτες ανιχνεύοντας τον τύπο της λήψης που χρησιμοποιήθηκε για κάθε 

σκηνή μιας διαφήμισης.  

Έγινε αναδιάρθρωση διαφήμισης επιλέγοντας κάποιες λήψεις μιας έτοιμης. 

Έφτιαξαν τη δικής τους διαφήμιση (brainstorming- brief- σλόγκαν και σενάριο- 

storyboard (απεικόνιση σεναρίου) με ζωγραφιές.  

Προβλήθηκε ντοκιμαντέρ με θέμα «Πώς φτιάχνεται μια διαφήμιση». 8η 

δραστηριότητα: Διαφήμιση και διασημότητες.  

Σε 2ο στάδιο οι μαθητές υλοποίησαν και εκπόνησαν πρωτότυπο διαφημιστικό 

μήνυμα με θέμα τη σχολική βία μέσω διαδικτύου, με τις δικές τους δεξιότητες, 

αναλαμβάνοντας ρόλους επαγγελματιών του χώρου με την καθοδήγηση ενός 

επαγγελματία φωτογράφου και το παρουσίασαν στη σχολική γιορτή τέλους του 

σχολείου. 

Απολογισμός στόχων:  

Στο πλαίσιο της δράσης οι στόχοι που τέθηκαν επιτεύχθηκαν με επιτυχία.  

Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν πάνω στα ΜΜΕ ( Media Literacy), προσέγγισαν κριτικά το 

περιεχόμενο των διαφημίσεων και των διαφημιστικών μηνυμάτων στην καθημερινή 

τους ζωή αλλά και των νέων τεχνολογιών πληροφορίας.  

Ανέπτυξαν αποστασιοποιημένη, κριτική στάση απέναντι στις διαφημίσεις, έμαθαν 

να κάνουν συνειδητοποιημένες επιλογές (σκεπτόμενοι καταναλωτές- υιοθέτηση 

αμερόληπτης οπτικής), διαχώρισαν τις πληροφορίες με τις οποίες ήρθαν σε επαφή. 

Τεκμηρίωσαν τις απόψεις τους, χρησιμοποίησαν και εξοικειώθηκαν με τη γλώσσα 

της διαφήμισης (ελληνική και αγγλική ορολογία), κάλυψαν ζητήματα γνώσης, 

μεθοδολογίας, συνεργασίας, επικοινωνίας, σχέσης επιστήμης και τέχνης. 

Κοινωνικά και συναισθηματικά καλλιεργήθηκε το αίσθημα της συλλογικής 

προσπάθειας και ενισχύθηκε η πρωτοβουλία του μαθητή, αναπτύχθηκαν νοητικές, 

συναισθηματικές και ψυχοκινητικές ικανότητες και δεξιότητες (αντιμετώπιση 

προβλημάτων, διαμόρφωση άποψης, υπευθυνότητα ενεργού πολίτη).  
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Οι μαθητές ενέργησαν με βάση την ανακαλυπτική μάθηση και καλλιέργησαν  

οριζόντιες δεξιότητες στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, συνεργάστηκαν και 

αυτενέργησαν. Συνδύασαν δεξιότητες που προσιδιάζουν στην προσέγγιση 

διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, εξοικειώθηκαν με τις νέες τεχνολογίες, γνώρισαν 

τα επαγγέλματα των τεχνών (σκηνοθεσία, φωτογραφία), προβληματίστηκαν για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων των εφαρμογών της επιστήμης και τέχνης στους τομείς 

της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

 

Μεθοδολογία: Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά και βιωματικά. 

Χρόνος υλοποίησης:  

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν  10 εβδομάδες με δράσεις που υλοποιήθηκαν 

είτε  καθημερινά  ή σε εβδομαδιαία βάση από 8/2/2013-  10-6-2013. 

Παραδοτέα: Βίντεο διαφημιστικού μηνύματος υλοποιημένο από τους μαθητές στα 

ελληνικά και στα αγγλικά , βίντεο με τα παρασκήνια των γυρισμάτων, αφίσα δράσης, 

φωτογραφίες από όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου, έντυπες διαφημίσεις 

μαθητών κατηγοριοποιημένες ανά τάξη. 

Συνεργάτες: Τα σχολεία μας συμμετείχαν με το σχέδιο δράσης αυτό στο Πρόγραμμα 

για τη Σχολική Καινοτομία υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού ομίλου 

ΜΕΝΩΝ.  

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

Παναγοπούλου Αθανασία, Σιώκης Παναγιώτης, Καρκάνη Ελένη, Μητσιάκου 

Ελευθερία, Ρασσιά Λουίζα, Τσιβγούλη Νατάσα, Μικρούλη Ασπασία, Στοΐδου Σοφία, 

Εξάρχου Κατερίνα, Πλατιά Δέσποινα, Κοττά Γεωργία, Τζόκα Χαρίκλεια, Καλαποθάκη 

Σοφία, Μαργέλου Κωνσταντία, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Τσακμακίδου  Ναταλία, 

Πατρινόπουλος Ματθαίος.    
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

  Εγώ , εμείς, οι άλλοι τόσο διαφορετικοί και τόσο ίδιοι 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Αρχικά το πρόγραμμα είχε σχεδιαστεί για την Ε΄΄ του 26ου και 

του 29ου ΔΣ Αχαρνών, στην πορεία σε επιμέρους δραστηριότητες συμμετείχαν οι 

περισσότεροι μαθητές του σχολείου. 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Όταν οι διακρίσεις αποκτούν  ρίζες καταστρέφουν τα θεμέλια της κοινωνίας, 

περνούν τα σύνορα και δηλητηριάζουν τις σχέσεις των λαών. Πρέπει να 

καταπολεμούνται εκεί που εμφανίζονται. Η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

κάνει τη κοινωνία μας καλύτερη. Ο σεβασμός της διαφορετικότητας του άλλου είναι η 

απάντηση στα προβλήματα της καθημερινής μας συνύπαρξης. Ο πιο κατάλληλος χώρος 

είναι το σχολείο και μάλιστα το δημοτικό σα χώρος κοινωνικής συμβίωσης των παιδιών 

από μικρή ηλικία. 

Η συγκεκριμένη υποδράση θεωρούμε ότι λειτούργησε ως «ομπρέλα» εμπλέκοντας 

διαφορετικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες από όλους τους τομείς και παρόλο που 

είχε σχεδιαστεί για την Ε τάξη επεκτάθηκε και σε άλλες. 

Με την υλοποίηση της δράσης οι μαθητές κατάφεραν: 

 Να γνωρίσουν και να μάθουν να αποδέχονται το διαφορετικό. 

 Να αναπτύξουν σεβασμό προς το διαφορετικό. 

 Να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα των λαών, των φυλών, των 
θρησκειών, της γλώσσας, των φύλων και των ανθρώπων με αναπηρίες ή 
ιδιαιτερότητες. 

 Να καταφέρουν να ξεπεράσουν στερεότυπα και προκαταλήψεις. 

 Να μάθουν να συνυπάρχουν ισότιμα μέσα σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία. 

 Να αλλάξουν στάση στη ζωή τους κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 

 Να κατανοήσουν ότι οι μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες έχουν 
ιδιαίτερα ταλέντα. 
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 Να αναγνωρίσουν την ύπαρξη της ενδοσχολικής βίας και τις μορφές της 
(συναισθηματική, φραστική, σωματική) καθώς και τους τρόπους 
καταπολέμησης του φαινομένου. 

Δραστηριότητες: 

Η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος ήταν  βιωματική και διεξήχθη μέσα 

από συζήτηση, προβολή βίντεο-ταινιών, κατασκευές, δραματοποίηση. 

 Τα δικαιώματα των παιδιών μέσα από ζωγραφική και κατασκευές. Οι μαθητές 

στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας και με ερέθισμα λογοτεχνικά κείμενα 

δημιούργησαν το «κολάζ της ΑΓΑΠΗΣ», τη χάρτα των δικαιωμάτων των παιδιών. 

 Αδελφοποίηση – υιοθέτηση μαθητών από μικρότερες τάξεις. Τα μπαλόνια της 

φιλίας.  Στις 11 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια  Ημέρα των Δικαιωμάτων του παιδιού, οι 

μαθητές της Ε΄ τάξης  σε μια μικρή γιορτή που έγινε στο χώρο του σχολείου 

αντάλλαξαν ζωγραφιές, μπαλόνια  και «το χωριό των Ευχών» με τους μαθητές 

της Β΄τάξης. Η δραστηριότητα αυτή έγινε με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν οι 

μαθητές και να αναπτύξουν συναισθήματα προστασίας και αλληλεγύης μέσα 

στο χώρο του σχολείου. 

 Κοινό στοιχείο όλων των παιδιών το παιχνίδι. - Παίζω παιχνίδια από άλλες χώρες. 

Οι μαθητές έπαιξαν παιχνίδια από γειτονικές χώρες ή και παιχνίδια που παίζουν 

συμμαθητές του που κατάγονται από άλλες χώρες. Οι μαθητές βιωματικά 

διαπίστωσαν ότι τα παιχνίδια των παιδιών σε όλο τον κόσμο έχουν πολλά κοινά 

στοιχεία. 

 Γνωρίζω τις συνήθειες των συμμαθητών μου από άλλη χώρα. Με αφορμή τις 

γιορτές των Χριστουγέννων οι μαθητές ήρθαν κοντά με ήθη και έθιμα άλλων 

λαών, ειδικότερα μέσα από τα μαθήματα των ξένων γλωσσών. 

 Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει. 

 Μίλα, μη φοβάσαι. – Ξαναμαθαίνω, κατανοώ τους συμμαθητές μου, γεφυρώνω 

τις διαφορές. 

 Κατασκευή εγχειριδίου για την αντιμετώπιση των σχολικών συγκρούσεων.  

 Κατασκευή ομοιωμάτων των παιδιών σε συνδυασμό με διαλόγους – κόμικ. 

Οι παραπάνω δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τη δράση 
της φιλαναγνωσίας. Οι ήρωες των βιβλίων αντιμετώπιζαν κοινά προβλήματα με 
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τους μαθητές. Μέσα από συζήτηση και διάλογο που ακολουθούσε μετά την 
ανάγνωση των βιβλίων, τα παιδιά κατάφεραν να δίνουν λύσεις στα προβληματα 
των ηρώων λύνοντας ταυτόχρονα και τις δικές τους συγκρούσεις, που 
αντιμετωπίζουν  στο χώρο του σχολείου. 

 

 Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού με οδηγό το εγχειρίδιο. 

Οι μαθητές κατασκεύασαν το δικό τους επιδαπέδιο παιχνίδι με θέμα το 

ρατσισμό και την ξενοφοβία. Έφτιαξαν το ταμπλό, κάρτες εντολών, πιόνια  και 

ζάρια από πηλό. Ο προορισμός του παιχνιδιού ήταν να ενταχθούν σε μια ισότιμη 

κοινωνία. http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/03/blog-post_7275.html 

 Σχεδιασμός μόνιμου παιχνιδιού στην αυλή με θέμα τα χρώματα των φυλών. Οι 

μαθητές ζωγράφισαν στον προαύλιο χώρο του σχολείου παιχνίδια με τα 

χρώματα των Ολυμπιακών κύκλων συμβολίζοντας τις 5 Ηπείρους. 

 Εξομοίωση παραολυμπιακών αγώνων / αθλημάτων/ γκόλμπολ 

http://www.youtube.com/watch?v=lvqrREYAZFM. Στα πλαίσια του μαθήματος 

της Φυσικής Αγωγής μέσα από τη δραστηριότητα «ζώντας για λίγο στο σκοτάδι», 

μέσα από παιχνίδια με κλειστά μάτια έφτασαν σε πραγματικές συνθήκες στον 

πεζόδρομο έξω από το σχολείο μας, να περπατούν με μαντήλια στα μάτια και 

μπαστούνια στον οδηγό όδευσης τυφλών. Έτσι  βιωματικά αισθάνθηκαν τις 

δυσκολίες των ανθρώπων με προβλήματα όρασης. http://efimerida-

st.blogspot.gr/2013/05/goalball.html 

 Όταν τα σώματα ενώνονται σε ένα σύνθημα. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

ενάντια  στην ενδοσχολική βία , οι μαθητές είδαν μία ταινία μικρού μήκους με 

τίτλο « Τα μπλε γυαλιά». Στη συνέχεια ένωσαν τα σώματά τους  σχηματίζοντας 

το σύνθημα «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ», αντιλαμβανόμενοι ότι χρησιμοποιούμε το σώμα μας 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/03/blog-post_7275.html
http://www.youtube.com/watch?v=lvqrREYAZFM
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/05/goalball.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/05/goalball.html
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για δημιουργικούς σκοπούς και όχι για να ασκήσουμε βία. http://efimerida-

st.blogspot.gr/2013/03/blog-post_4507.html 

Στα πλαίσια εφαρμογής της δράσης διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα μιας επιπλέον 

δραστηριότητας που θα βοηθούσε την καλύτερη επίτευξη των στόχων που 

είχαμε θέσει. Αυτή η δραστηριότητα ήταν: 

  Δημιουργία αφίσας με τίτλο «BΙΑ, ας μείνει μόνο στο χαρτί» 

Οι μαθητές σε συνέχεια της παραπάνω δραστηριότητας χρησιμοποίησαν τα 

σώματα τους σαν φιγούρες δυο παιδιών που συγκρούονται. Έπειτα, έγραψε ο 

καθένας τα συναισθήματα που μπορεί να νιώσουν σαν θύτες και σαν θύματα. Η 

αφίσα μπήκε σε κοινόχρηστο χώρο του σχολείου και έτσι μπόρεσαν όλοι οι 

μαθητές του σχολείου να  εκφράσουν τα συναισθήματα τους. http://efimerida-

st.blogspot.gr/2013/03/stop-bullying.html#more 

Στο πλαίσιο της δράσης οι εκπαιδευτικοί των ξένων γλωσσών συμμετείχαν με τις εξής 

δραστηριότητες: 

 Η Δ’ τάξη συμμετείχε σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό project ανταλλαγής 

Χριστουγεννιάτικων καρτών, μέσω του ιστότοπου www.projectsbyjen.com. 

Κάθε τάξη έπρεπε να στείλει και να λάβει κάρτες από 30 διαφορετικά σχολεία 

σε όλο τον κόσμο. Η πλειοψηφία των καρτών είχε προέλευση τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά. Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, τα 

παιδιά ήρθαν σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες, ήθη και έθιμα.  Έγραψαν 

για τις δικές τους συνήθειες και ιδιαιτερότητες σαν λαός, αλλά και σαν τάξη,  

και παράλληλα έμαθαν με ενθουσιασμό για τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων 

χωρών και διαπίστωσαν τόσο τη διαφορετικότητα, όσο και την ομοιότητα 

μεταξύ τους.  

http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/03/blog-post_4507.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/03/blog-post_4507.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/03/stop-bullying.html#more
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/03/stop-bullying.html#more
file:///C:/Users/mpatr02/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RJPBAR38/www.projectsbyjen.com
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 Επίσης, μέσα από τον διαδικτυακό τόπο google maps  προσέγγισαν διαθεματικά 

τη δραστηριότητα αυτή, μαθαίνοντας γεωγραφία με  τους αντίστοιχους όρους 

στα Αγγλικά και επισημαίνοντας και κάποια ιστορικά στοιχεία που 

αναφέρθηκαν κατά το διάβασμα των καρτών. 

 Τα παιδιά ένιωσαν τη χαρά της επικοινωνίας με άλλες κουλτούρες και 

διαπίστωσαν  πόσο ‘κοντά’ είναι σε αυτές. 

 

 Η Ε τάξη κατέγραψε τις συνήθειες των Βρετανών μέσα από τη τοποθεσία 

http://projectbritain.com/. Πρόκειται για έναν ιστότοπο με εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα, προτεινόμενο από το επίσημο εκπαιδευτικό πακέτο της Ε’ 

δημοτικού του οργανισμού έκδοσης διδακτικών βιβλίων .  

Στο πλαίσιο της δράσης, οι μαθητές, αφού συνέλεξαν στοιχεία για τις 

καθημερινές συνήθειες, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο συμπεριφοράς των 

Βρετανών, αποφάσισαν να κατασκευάσουν έναν εικονικό Βρετανό πάνω σε 

φελιζόλ, με ύψος περίπου 1 μέτρο. 

Πάνω στο έργο τους αυτό, αποτύπωσαν σε χαρτόνι κειμενάκια  και εικόνες με 

τα στοιχεία της διαφορετικότητας, όσο και της ομοιότητας τους με τη Βρετανική 

κουλτούρα. 

Η εξερεύνηση των στοιχείων που μας χωρίζουν αλλά και μας ενώνουν με κάθε 

λαό της ανθρωπότητας ενθουσιάζει τα παιδιά, καθώς ανακαλύπτουν τον κόσμο 

σπάζοντας το φράγμα της διαφορετικότητας και προσεγγίζουν τον συνάνθρωπό 

τους μέσα από ένα ‘παιχνίδι χωρίς σύνορα’. 

Η μουσική εντάχθηκε στο πρόγραμμα ως κοινή παγκόσμια γλώσσα. 

http://projectbritain.com/
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Ακούω μουσική από άλλες χώρες, τραγουδώ σε άλλες γλώσσες, μιλώ για την 

πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα! 

Τα Χριστούγεννα τραγουδήσαμε Feliz Navidad και το παραδοσιακό Mi burrito 

sabanero στα ισπανικά και το Ελατο στα γαλλικά και τα γερμανικά. 

Στο μάθημα για τον ΚΑΝΟΝΑ στη μουσική τραγουδάμε το Φεγγαράκι μου 

λαμπρό στα αγγλικά και στα γαλλικά! 

Με αφορμή το εκκλησιαστικό όργανο, κουβεντιάζουμε για άλλες θρησκείες και 

το ρόλο της μουσικής σε αυτές! 

Στα ΜουΣιΚά ΔιαΛείΜΜαΤα, αφιερώνουμε ολόκληρη εβδομάδα στις Μουσικές 

του Κόσμου! Ακούμε παραδοσιακά από το Πακιστάν, ποπ από τη Ρουμανία, 

ταγκό από την Αργεντινή 

Δεν είμαστε ίδιοι, είμαστε ίσοι αλλά διαφορετικοί. Οι άνθρωποι δεν έχουν 

χρώμα, 

η διαφορετικότητα δίνει χρώμα και ουσία στη ζωή μας. Όλοι μαζί, ενωμένοι σα 

μια γροθιά, θα χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο! Ο κόσμος δεν έχει σύνορα, γιατί 

βάλαμε Φωτιά Στα Σύνορα Της Γης... 

Χρόνος υλοποίησης :  

Δεκέμβριος 2012- Μάιος  2013   

Παραδοτέα: 

Φωτογραφικό υλικό, επιδαπέδιο παιχνίδι με εγχειρίδιο πιόνια και ζάρι, επιδαπέδιο 

παιχνίδι στην αυλή του σχολείου, κολάζ, αφίσα, εργασίες σε ηλεκτρονική μορφή 

(Powerpoint), κόμικ. 
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Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

Ρασσιά Λουίζα- Αναστασία Τσιβγούλη - Παναγοπούλου Αθανασία - Μητσιάκου 

Ελευθερία – Πλατιά Δέσποινα Κοττά Γεωργία - Βασιλακοπούλου Αγγελική- Κυρμιζά 

Αντιγόνη - Εξάρχου Κατερίνα – Τζόκα Χαρίκλεια – Τσουκνίδα Μαρία – Δρούζα Κάτια – 

Μικρούλη Ασπασία- Δέσποινα Πλατιά –Τσακμακίδου Ναταλία -Γεωργία Κοττά- Ασημίνα 

Καλαμπόγια – Μαργαρίτα Καραγιάννη- Γεωργούλη Φανή-  Πατρινόπουλος Ματθαίος 
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Μεγαλώνω κι αλλάζω: γίνομαι έφηβος 

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Οι  Στ΄ του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Αυτή η δράση εφαρμόστηκε και την προηγούμενη σχολική χρονιά με τους μαθητές 

της προηγούμενης Στ τάξης. Πριν την εφαρμογή της δράσης είχαμε προβληματιστεί 

ιδιαίτερα για την πιθανότητα προβλημάτων από τους γονείς ή τους μαθητές. Η 

εφαρμογή μας έδειξε πως όχι μόνο δεν είχαμε προβλήματα αλλά το πρόγραμμα ήταν 

αναγκαίο και ομαλοποιούσε τις σχέσεις και μέσα στην οικογένεια δίνοντας στα παιδιά 

την υπεύθυνη πληροφόρηση που είχαν ανάγκη και δεν μπορούσαν ή δεν ήξεραν  πως 

θα την έδιναν στα παιδιά τους. 

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία κατακλύζονται από ιδέες και απόψεις για τις αλλαγές 

στο σώμα τους κατά την εφηβεία. Η ενημέρωση από τους φίλους ή από την τηλεόραση 

είναι ελλιπής, ανεπαρκής και πολλές φορές σε λάθος κατεύθυνση. Η ελλιπής 

ενημέρωση / εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις και διαστρεβλωμένη 

εικόνα για τον εαυτό τους και τις σχέσεις με τους άλλους.  

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχειρούνται μέσω οργανωμένων 

δραστηριοτήτων, βιωματικές δράσεις στην ομάδα, συζητήσεις με ειδικούς και χρήση 

κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, γνωριμία με το σώμα τους, κατανόηση των 

αλλαγών που συμβαίνουν σε αυτό και  ενημέρωση για τα σεξουαλικά τους δικαιώματα.  

Θεωρείται σημαντική η ενίσχυση της αυτοεκτίμηση και η οριοθέτηση των 

αλληλεπιδράσεων μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον που ζουν, μεγαλώνουν και 

εκπαιδεύονται. Παράλληλα, με αφορμή το πρόγραμμα, θα υπάρξει ενημέρωση προς 

τους γονείς για την αναγκαιότητα της σωστής και έγκαιρης ενημέρωσης των παιδιών 
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και τη ορθότερης διαχείρισης προβληματισμών στα θέματα σεξουαλικής 

συμπεριφοράς. 

Απολογισμός στόχων 

Με το κλείσιμο του προγράμματος θεωρούμε ότι το πρόγραμμα ήταν πετυχημένο 

μιας και πραγματώθηκαν οι περισσότεροι στόχοι που είχαμε θέσει στο σχέδιο δράσης 

του προγράμματος. Οι μαθητές μας όχι μόνο ανταποκρίθηκαν αλλά περίμεναν με 

ανυπομονησία τις ώρες του προγράμματος για να ενημερωθούν για τα ζητήματα που 

τα απασχολούν. 

Ειδικότερα, διερευνήθηκαν οι απόψεις των παιδιών για την εφηβεία και 

εντοπίστηκαν ορισμένες λανθασμένες αντιλήψεις τους οι οποίες με το πέρας της 

δράσης είχαν διορθωθεί. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν τις αλλαγές  που λαμβάνουν 

χώρα κατά την εφηβεία σε κοινωνικό, σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο. Έμαθαν να 

προστατεύονται απέναντι στους κινδύνους που ελλοχεύουν και να υπερασπίζονται τα 

σεξουαλικά τους δικαιώματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε ώστε να καταστούν οι μαθητές 

ικανοί να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τους γνωρίζοντας πως οι γονείς τους είναι σε 

κάθε περίπτωση οι καλύτεροι σύμβουλοι και απευθυνόμενοι σε αυτούς για ό,τι τα 

προβληματίζει να τα επιλύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από μια πρόωρη 

σεξουαλική δραστηριότητα και  έλαβαν πλήρη ενημέρωση για το πώς μπορούν να 

προφυλαχτούν με τη γνωριμία της δομής του αναπαραγωγικού συστήματος τόσο στον 

άντρα όσο και στη γυναίκα. Επίσης, κατανόησαν ότι δεν πρέπει να αισθάνονται 

αμήχανα ή υποδεέστερα, όταν κάποιος από τους συνομηλίκους διατυμπανίζει 

σεξουαλικές του «επιτυχίες». 

Μεθοδολογία 

Χρησιμοποιήθηκε κυρίως η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Τα παιδιά καθισμένα σε 

κύκλο παρακολουθούσαν κάθε φορά τα βίντεο που λειτουργούσαν σαν έναυσμα 

ενδιαφέροντος και στη συνέχεια ακολουθούσε συζήτηση. Οι μαθητές ειδικά προς το 

τέλος του προγράμματος ρωτούσαν άφοβα τις απορίες τους ακόμα και για τα πιο 

δύσκολα και ευαίσθητα θέματα. 
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Υλοποίηση του προγράμματος 

Πριν την υλοποίηση του προγράμματος προηγήθηκε  η δράση «ταξίδι στον κόσμο 

των συναισθημάτων» ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί των παιδιών και να επιλυθούν οι 

όποιες διαφορές τους. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με παρακολούθηση ενημερωτικών βίντεο σε κάθε μια 

από τις συναντήσεις για διαφορετικό θέμα κάθε φορά και συντονισμός της συζήτησης 

που ακολουθούσε.  

Τα θέματα που θίχτηκαν ήταν τα εξής: 

 Συνάντηση πρώτη: Το γενεαλογικό μου δέντρο. Οι σχέσεις μου με τους γονείς 

και την οικογένειά μου  

 Συνάντηση δεύτερη: Τα αγόρια και τα κορίτσια, σχέσεις μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών  

 Συνάντηση τρίτη: Διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, λειτουργία 

χρωμοσωμάτων  

 Συνάντηση τέταρτη: Εφηβεία στα αγόρια και τα κορίτσια, αλλαγές, όταν γίνω 

έφηβος 

 Συνάντηση πέμπτη: Η διαδικασία της γονιμοποίησης και η γέννηση ενός 

παιδιού, δίδυμα , αναπαραγωγική λειτουργία 

 Συνάντηση έκτη: Το διαζύγιο  

 Συνάντηση έβδομη: Η ανακάλυψη του σώματός και του έρωτα  

 Συνάντηση όγδοη: Το σεξουαλικό ένστικτο, αυτοπροστασία-αυτοσεβασμός 

κακοποίηση ανηλίκου 

 Συνάντηση ένατη: Οικογενειακός προγραμματισμός, Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα, προφυλάξεις  
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Προς το τέλος του προγράμματος, οι μαθητές της έκτης ξεναγήθηκαν στον χώρο του 

γυμνασίου και παρακολούθησαν μαθήματα. Ακολούθησε συζήτηση για την επίσκεψη 

και τα παιδιά μοιράστηκαν τις αγωνίες και τα άγχη τους για την αλλαγή βαθμίδας σε 

συνδυασμό με την εφηβεία. 

Στα παραδοτέα συμπεριλαμβάνονται  

1. Κείμενα με εντυπώσεις των παιδιών από τη δράση 

2. Κείμενα με εντυπώσεις των παιδιών από την επίσκεψη στο γυμνάσιο. 

3. Αφίσα της δράσης 

 

Χρόνος υλοποίησης :  

Ιανουάριος 2012- Μάιος  2013   

 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν: 

Σιώκης Παναγιώτης -Αλεξιάδης Ζαφείρης- Καρκάνη Ελένη – Καλαποθάκη Σοφία  

Μαργέλου Κωνσταντία - Εξάρχου Κατερίνα - Περρής Φώτης 
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Ανακυκλώνω το παρελθόν, δημιουργώ το παρόν, μεταμορφώνω το 

μέλλον! 

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Οι  Γ, Δ,  Στ τάξεις και το Ολοήμερο του 26ου και του 29ου ΔΣ 

Αχαρνών. 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Αν έπρεπε με μια λέξη να χαρακτηρίσουμε τη δράση, η λέξη αυτή θα ήταν 

δημιουργία. Δημιουργία  που ξεπέρασε κάθε μας προσδοκία μιας και οι μαθητές μας 

κατασκεύασαν μικρά έργα τέχνης. Αυτό δείχνει την ανάγκη των παιδιών να 

εκφραστούν μέσα από την τέχνη και τις κατασκευές, σε εποχές που οι δεξιότητες στα 

χέρια παίζουν δευτερεύοντα ρόλο, αλλά στην παιδική ηλικία είναι απαραίτητες για την 

ψυχική τους υγεία και την συναισθηματική τους ωριμότητα, καθώς οι κατασκευές και 

κάθε μορφής τέχνη αποτελούν μέσο αυτοέκφρασης. 

Μέσα από αυτές τις δεξιότητες ανέπτυξαν συνθετική ικανότητα και κριτική σκέψη. 

Καλλιέργησαν τη δημιουργική και καλλιτεχνική σκέψη και μέσα από τα μικρά έργα 

τέχνης που έφτιαξαν αυξήθηκε η αυτοεκτίμησή τους και η αυτοπεποίθησή τους. 

Παράλληλα πολλές δημιουργίες είχαν ομαδικό χαρακτήρα και ενισχύθηκε η 

συνεργασία. Ανακάλυψαν πως μπορούν να μεταμορφώνουν παλιά και άχρηστα 

αντικείμενα και να τους αλλάζουν χρήση. Έμαθαν τις τεχνικές του ντεκουπάζ, 

κατασκευή ανάγλυφων πινάκων, του χαρτοπολτού και papier mache (από εφημερίδες).  

Οι μαθητές μας απέκτησαν οικολογική συνείδηση, μέσα από την δραστηριότητα 

«Υπερασπιστές της Ανακύκλωσης», στην οποία συμμετείχαν ενεργά όλοι οι μαθητές 

των σχολείων μας από την ημέρα που ξεκίνησε η δράση μέχρι το τέλος της σχολικής 

χρονιάς. Οι μαθητές ανέλαβαν ενεργό ρόλο και από τη δραστηριότητα αναπτύχθηκε η 

υπευθυνότητα, η συνεργασία και κυρίως ο σεβασμός από τους μεγάλους προς τους 

μικρότερους.  
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Συνεργαστήκαμε με το Δ. Σ. Λιβαδίων Μυλοποτάμου με τη δημιουργία ενός blog με 

σκοπό όχι μόνο τη συνεργασία αλλά και την επικοινωνία με απομακρυσμένα σχολεία 

από την Αθήνα. 

Η δράση κύλησε διαθεματικά με τη συμβολή της μουσικού του σχολείου μας μέσα 

από τις κατασκευές των μουσικών οργάνων και από τις δραστηριότητες που έκαναν οι 

δάσκαλοι μέσα από σχέδια διδασκαλίας άλλων μαθημάτων, που εκφράστηκαν με 

κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά. 

Οι τάξεις που συμμετείχαν στη δράση έβγαλαν ονόματα στις ομάδες τους σχετικά με 

την ανακύκλωση και το περιβάλλον και πρότειναν να κάνουν και το ίδιο οι 

ΑνακυλωΣύμμαχοι από το σχολείο στην Κρήτη. 

http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/p/blog-page.html 

 

Μεθοδολογία – Δραστηριότητες 

Δημιουργία Blog – Συνεργασία με άλλο σχολείο 

•  Ξεκινήσαμε τη δράση με τη δημιουργία ενός blog, τις «ΑνακυκλωΣυμμαχίες» με 

σκοπό την συνεργασία μας με το Δ. Σ. Λιβαδίων Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, με 

θέμα την Ανακύκλωση http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/ και την 

ανακοίνωση των δραστηριοτήτων μας για την παρούσα δράση και με αναρτήσεις 

από τις κατασκευές μας. 

• Επικοινωνήσαμε μέσω skype και οι μαθητές των δύο σχολείων γνωρίστηκαν, 

μίλησαν για τα σχολεία τους και την περιοχή που κατοικούν και αντάλλαξαν 

ιδέες. Το βίντεο της επικοινωνίας μας: 

http://www.youtube.com/watch?v=4dlj3fTLFd8 και σχετική ανάρτηση στο blog 

μας http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html 

 

Γνωστικό Αντικείμενο 

http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/p/blog-page.html
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/
http://www.youtube.com/watch?v=4dlj3fTLFd8
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html
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• Παρακολούθησαν εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με την ανακύκλωση, για να 

μάθουν τη διαδικασία, τα ωφέλη και ποια υλικά ανακυκλώνονται και πως. 

• Στο εργαστήριο πληροφορικής οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες αναζήτησαν 

πληροφορίες για να αναρτηθούν στο blog μας και έπαιξαν εκπαιδευτικά 

παιχνίδια για την ανακύκλωση που βοηθούν την κατανόηση ποιά υλικά μπαίνουν 

σε ποιόν κάδο. http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/02/blog-

post_26.html 

• Οι μαθητές των τριών τμημάτων της Δ’ τάξης πήραν μέρος στη δραστηριότητα 

«Υπερασπιστές της Ανακύκλωσης». Ήταν οι υπεύθυνοι για την ενημέρωση και την 

εφαρμογή της ανακύκλωσης μέσα στο σχολείο μας στη «Γωνιά της 

Ανακύκλωσης» που δημιούργησαν. 

I. Ζωγράφισαν με θέμα την ανακύκλωση και έβγαλαν συνθήματα για το περιβάλλον 

και την ανακύκλωση με σκοπό τη δημιουργία αφίσας από κάθε ομάδα. 

http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/03/blog-post_6.html.  

II. Ενημέρωσαν όλα τα τμήματα για τη δράση πηγαίνοντας στη τάξη τους με τις 

αφίσες τους, έλυσαν απορίες σχετικά με την ανακύκλωση και εξήγησαν πως θα 

καταφέρουν όλοι μαζί να γίνουν «Υπερασπιστές της γης» Λεπτομέρειες της 

δραστηριότητας από σχετική ανάρτηση: 

http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/04/blog-post.html  

• Έμαθαν για το περιβάλλον και την ανακύκλωση μέσα από τραγούδια 

http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/p/blog-page_3006.html 

• Μέσα από τη Μελέτη Περιβάλλοντος και τη Γλώσσα. 

 

Κατασκευές 

• Ο κατασκευές και οι δημιουργίες μέ ανακυκλωμένα υλικά ήταν το αγαπημένο 

στάδιο όλων των μαθητών. Η «Γωνιά της Ανακύκλωσης» στο χώρο του σχολείου 

ήταν ένας μικρός θησαυρός για να βρίσκουν τα υλικά τους για τις κατασκευές 

τους. Τα μικρά και μεγάλα έργα τέχνης από τους μαθητές μας σ’ ένα βίντεο 

http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/02/blog-post_26.html
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/02/blog-post_26.html
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/03/blog-post_6.html.
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/04/blog-post.html
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/p/blog-page_3006.html
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http://www.youtube.com/watch?v=TID-CblRu1Q και από τη σχετική ανάρτηση 

στο blog μας http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/p/blog-page_18.html  

• Με την εξωτερική συνεργάτιδα έμαθαν τεχνικές σύνθεσης από άχρηστα υλικά, 

και έφτιαξαν τα έργα «Η Ανακυκλωμένη Πόλη» και «Το Ανακυκλωμελτεμάκι» 

http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/06/blog-post_5223.html 

• Το μεγαλύτερο έργο των μαθητών, που για την επίτευξη του βοήθησαν όλοι οι 

μαθητές του σχολείου μας ανακυκλώνοντας πλαστικά καπάκια, τα οποία είχαν τη 

δική θέση συλλογής στη «Γωνιά της Ανακύκλωσης» είναι η «Βιδομάνια». Ένα 

ομαδικό έργο στο οποίο βιδώθηκαν πάνω σε ταμπλό διαστάσεων 2μ. x 1.80 μ., 

πάνω από 3.300 πλαστικά καπάκια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σαν ψηφίδες. 

Βίντεο για το έργο: http://www.youtube.com/watch?v=WXyBg8eaSDo και 

σχετικές αναρτήσεις στην ηλεκτρονική εφημερίδα των σχολείων μας 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/05/blog-post_29.html και στο blog της 

δράσης http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/06/blog-post_3380.html 

• Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά από σχέδια διδασκαλίας μέσα από 

μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος – «ΑνακυκλωΣυμμαχίες εντός του 

σχολείου μας»: http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/06/blog-

post_4454.html  

• Το Φιδάκι της Ανακύκλωσης: Επιτραπέζιο παιχνίδι από χαρτοπολτό που 

κατασκεύασαν οι μαθητές του Δ’1 

http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/06/blog-post_22.html 

• Οι μαθητές της Γ’1 τάξης με αφορμή το παραμύθι «Η χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα 

και το παλιό Φολκσβάγκεν» στο μάθημα της Γλώσσας, ζωγράφισαν σκηνές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία βίντεο: 

http://www.youtube.com/watch?v=5GbIe4arXCk 

• Όλες οι δημιουργίες που έγιναν στο πλαίσιο της δράσης είναι αναρτημένες στις 

ΑνακυλωΣυμμαχίες. 

• Στο μάθημα των Αγγλικών οι μαθητές δημιούργησαν βίντεο με θέμα Reduce! 

Reuse! Recycle! http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/03/saving-our-

http://www.youtube.com/watch?v=TID-CblRu1Q%20
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/p/blog-page_18.html
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/06/blog-post_5223.html
http://www.youtube.com/watch?v=WXyBg8eaSDo%20
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/05/blog-post_29.html
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/06/blog-post_3380.html
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/06/blog-post_4454.html
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/06/blog-post_4454.html
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/06/blog-post_22.html
http://www.youtube.com/watch?v=5GbIe4arXCk
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/03/saving-our-planet-earth.html
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planet-earth.html και πασχαλινές ανακυκλωμένες ευχές! 

http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/04/blog-post_25.html 

• Στο μάθημα της Μουσικής έφτιαξαν μοσικά όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά: 

http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/p/blog-page_18.html 

 

Στη «Γιορτή Δημιουργικότητας» στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές 

παρουσίασαν σε γονείς και επισκέπτες τη δράση, με παρουσίαση βίντεο και 

εκθέτοντας τις δημιουργίες τους. 

Παραδοτέο υλικό 

• Αφίσες τη δράσης  

• Βίντεο  

• Φωτογραφικό υλικό 

 Οδηγός κατασκευής μουσικών οργάνων από ανακυκλωμένα υλικά (βλ. Παράρτημα) 

 

Χρόνος υλοποίησης :  

Δεκέμβριος 2012- Ιούνιος  2013   

 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν: 

Τσουκνίδα Μαρία - Τσακμακίδου Ναταλία – Εξάρχου Κατερίνα -Βελίκη Φωτεινή – 

Μαρίνου Φωτεινή - Στοΐδου Σοφία - Χατζηκαλφά Αγγελική – Εξάρχου Κατερίνα – 

Αγγελόπουλος Γιώργος – Μαργέλου Κωνσταντία - Ασπασία Μικρούλη- Τζόκα 

Χαρίκλεια-Καρακώστα Βασιλική- Σιόκης Πάνος - Καρκάνη Ελένη - Πλατιά Δέσποινα -  

Αλεξιάδης Ζαφείρης – Κοττά Γεωργία - Μητσιάκου Ελευθερία - Πούλου Ελένη – 

Άλκιστη-  Παρλαβάτζα Ειρήνη - Κάππα Αντωνία 

http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/03/saving-our-planet-earth.html
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/2013/04/blog-post_25.html
http://anakyklosymmaxies.blogspot.gr/p/blog-page_18.html
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Τραγουδάω την Κοκκινοσκουφίτσα, Διαβάζω Μπάλο και χορεύω 

Μπαχ! 

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Οι  Α, Β,Γ,  Στ τάξεις και το Ολοήμερο του 26ου και του 29ου ΔΣ 

Αχαρνών. 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Μια δράση μέσα από την οποία οι μαθητές ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο μέσα από 

τα παραμύθια, τους χορούς και τις μουσικές και κατανόησαν ότι όσο διαφορετικοί κι 

αν είναι οι λαοί του κόσμου, έχουν τις ίδιες ανάγκες τις οποίες εκφράζουν με 

διαφορετικό τρόπο. Ένα ταξίδι στην κουλτούρα των λαών που έδωσε στα παιδιά 

πολλαπλά ερεθίσματα και διαφορετικούς τρόπους να εκφραστούν. 

Με  τη μεθοδολογία και τις δραστηριότητες που ακολουθήσαμε πετύχαμε να 

προσεγγίσουμε τους στόχους της δράσης μέσα από πολυεπίπεδη προσέγγιση, που 

επέδρασε στους μαθητές μας σε γνωστικό, ψυχικό, συναισθηματικό και κιναισθητικό 

τομέα. Χρησιμοποιώντας κυρίως τη βιωματική μέθοδο διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί 

που πήραν μέρος στη δράση, έπαιξαν το ρόλο του εμψυχωτή και έδωσαν χώρο στους 

μαθητές να αυτοεκφραστούν και να απελευθερωθούν. Οι περισσότερες δράσεις είχαν 

ομαδικό χαρακτήρα, γεγονός που ενίσχυσε την συνοχή της ομάδας. Μέσα από τη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στη δράση, το γνωστικό κομμάτι του 

τρίπτυχου παραμύθι, μουσική και χορός μοιάζει μ’ ένα ταξίδι ανακάλυψης και 

δημιουργίας. 

Μέσα από τη δράση φάνηκε η ανάγκη των μαθητών για έκφραση και δημιουργία 

και σε σύντομο χρονικό διάστημα απελευθερώθηκαν από τις αρχικές τους αναστολές. 

Διαπιστώνοντας αυτή την ανάγκη νωρίς προσαρμόσαμε τις δραστηριότητες της δράσης 

προς αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας περισσότερο χρόνο και χώρο στην ευτοέκφραση 
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και στον ψυχοκινητικό τομέα και ελαττώνοντας τις δραστηριότητες όπως η ζωγραφική 

και οι κατασκευές, που είχαμε αρχικά ενσωματώσει στη δράση μιας και αυτές τις 

ανάγκες τις καλύπταμε από τη δράση «Ανακυκλώνω το παρελθόν, δημιουργώ το 

παρόν, μεταμορφώνω το μέλλον» 

Η εξερεύνηση της μουσικής έγινε μέσα από το μάθημα της μουσικής και τη 

δραστηριότητα «ΜουΣιΚάΔιαΛείΜΜαΤα», από τη μουσικό του σχολείου μας. 

http://efimerida- 

st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%A3%CE%B9%CE%9A%CE%AC

%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%9B%CE%B5%CE%AF%CE%9C%CE%9C%CE%B1%CE%

A4%CE%B1. 

 Η εκμάθηση των χορών με χορευτικό μοτίβο και η έκφραση μέσα από τον 

ελεύθερο-εκφραστικό χορό, έγινε μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και της 

Μουσικοκινητικής Αγωγής αλλά και στα διαλείμματα από τις καθηγήτριες Φ.Α. των 

σχολείων μας. Για τα παραμύθια συνεργάστηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί που πήραν 

μέρος στη δράση και για τη δραματοποίηση των μύθων συνεργάστηκαν οι 

εκπαιδευτικοί της Μουσικής, της Φυσικής Αγωγής και της Θεατρικής Αγωγής.  

Οι στόχοι που είχαμε θέσει αν και φιλόδοξοι αποδείχθηκαν ρεαλιστικοί, μιας και 

καταφέραμε να τους πραγματώσουμε σε όλα τα επίπεδα με την εξαιρετική συνεργασία 

των εκπαιδευτικών, που είχε σαν αποτέλεσμα τρία διαφορετικά αντικείμενα να 

παρουσιάζονται στους μαθητές σαν ένα, μέσα από το οποίο ανακάλυπταν 

διαφορετικούς τρόπους να εκφραστούν. Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε ανάλογα με 

τις δεξιότητες που διέθετε ο κάθε μαθητής να εμπλακεί με ευκολία στη δράση, 

δίνοντας χρόνο στον καθένα να εξερευνήσει τις δυνατότητές του και να ξεπεράσει τις 

φοβίες του, συμμετέχοντας σιγά σιγά σε όλες τις δραστηριότητες. Το πιο δύσκολο 

κομμάτι ήταν να φτάσουν στο σημείο να εκφράζονται ελεύθερα με το σώμα τους και 

να απελευθερώσουν την φαντασία τους, αλλά όπως είχαμε προβλέψει η θετική 

επίδραση της μουσικής και η δραματοποίηση των παραμυθιών έφεραν το θεμιτό 

αποτέλεσμα. Μέσα από τη δράση οι μαθητές μας άνοιξαν νέους ορίζοντες στις τέχνες 

μέσα από τη μουσική, το χορό, το θέατρο και το παραμύθι.  

Για τους μύθους και τα παραμύθια αξιοποιήσαμε τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας 

και το διαδίκτυο, γιατί έπρεπε να  αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα έλλειψης των 
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παραμυθιών που είχαμε καθορίσει όταν σχεδιάζαμε τη δράση, καθώς η αποστολή των 

βιβλίων που είχαμε ζητήσει δεν είχε πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος της σχολικής 

χρονιάς. Με την πολύτιμη καθοδήγηση της εξωτερικού συνεργάτη κας Βακοτοπούλου, 

καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και να αντικαταστήσουμε κάποιους 

τίτλους βιβλίων με άλλους.  

Μεθοδολογία 

 Η μουσικός του σχολείου μας οργάνωσε τα «ΜουΣιΚάΔιαΛείΜΜαΤα» 

http://efimerida-

st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%A3%CE%B9%CE%9A

%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%9B%CE%B5%CE%AF%CE%9C%CE%9

C%CE%B1%CE%A4%CE%B1 τα οποία εφαρμόστηκαν για όλο το διάστημα που 

διήρκησε η δράση κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων και στο μάθημα της 

μουσικής. Οι μαθητές μας ταξίδεψαν στη μουσική μέσα από ποικιλία μουσικών 

ερεθισμάτων από κλασική μουσική, όπερα, τζαζ, μουσικές του κόσμου, 

παραδοσιακή ελληνική μουσική και κατάφεραν να ξεπεράσουν στερεότυπα για 

τη μουσική και απόκτησαν κριτική σκέψη ώστε να επιλέγουν μόνοι τους τη 

μουσική που θα ακούν. Η μουσικός μας δημιούργησε μουσικές λίστες, που 

ακουγόντουσαν στα διαλείμματα με αφιέρωμα ανά εβδομάδα σε διαφορετικό 

είδος μουσικής και ταυτόχρονα εκπονούσε αυτό το σχέδιο διδασκαλίας στο 

μάθημα της Μουσικής. Αναλυτικά το σχέδιο εργασίας για τα 

ΜουΣιΚάΔιαΛείΜΜαΤα υπάρχει στο παράρτημα.  

 Στο μάθημα της μουσικής δραματοποίησαν δύο παραμύθια, «Ο Πέτρος και 

λύκος» http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/04/blog-post_30.html και τον 

«Καρυοθραύστη» τα Χριστούγεννα, http://efimerida-

st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_8.html, μουσική του οποίου χρησιμοποιήθηκε 

και για την Χριστουγεννιάτικη παράσταση του Ολοήμερου «Ο Άϊ-Βασίλης στη 

φυλακή με τους 83 μικρούς αρουραίους» http://efimerida-

st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_17.html 

 Διαβάσανε σε μορφή κόμικ την ιστορία του μπαρόκ http://efimerida-

st.blogspot.gr/2013/01/blog-post_21.html 

http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%A3%CE%B9%CE%9A%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%9B%CE%B5%CE%AF%CE%9C%CE%9C%CE%B1%CE%A4%CE%B1
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%A3%CE%B9%CE%9A%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%9B%CE%B5%CE%AF%CE%9C%CE%9C%CE%B1%CE%A4%CE%B1
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%A3%CE%B9%CE%9A%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%9B%CE%B5%CE%AF%CE%9C%CE%9C%CE%B1%CE%A4%CE%B1
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%A3%CE%B9%CE%9A%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%9B%CE%B5%CE%AF%CE%9C%CE%9C%CE%B1%CE%A4%CE%B1
http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/04/blog-post_30.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_8.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_8.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_17.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_17.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/01/blog-post_21.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/01/blog-post_21.html
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Χοροί / Φυσική Αγωγή - Μουσικοκινητική Αγωγή  

 Μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές όλων των τάξεων στην 
ενότητα παραδοσιακών χορών του αναλυτικού προγράμματος έμαθαν Συρτό, 
Καλαματιναό, Τσάμικο, Χασαποσέρβικο, Χασάπικο, Ζεϊμπέκικο, Μπάλο, 
αποκριάτικους και μιμητικούς χορούς,  μοντέρνους χορούς καθώς και χορούς 
από άλλα κράτη, όπως Λίμπο, Ροκ εν Ρολ, Γιάγκα, Λάτιν και αυτοσχεδιασμό σε 
διάφορα μουσικά μοτίβα.  

 Σε συνδυασμό με τα «ΜουΣιΚάΔιαΛείΜΜαΤα», στα διαλείμματα χορεύαμε όλοι 
μαζί ανάλογους χορούς με την επιλεγμένη μουσική λίστα της εβδομάδας. Μια 
δραστηριότητα που συμμετείχαν μαζί μικροί και μεγάλοι μαθητές και δεν 
δόθηκε βαρύτητα καθόλου στο κινητικό μοτίβο του χορού, αλλά στο και να 
χορέψουν με  στόχο να διασκεδάσουν και να ξεπεράσουν ντροπές και 
αναστολές στο να εκφάζονται με το σώμα τους μέσα από το χορό. Η 
δραστηριότητα αυτή αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους μαθητές μας, γιατί στα 
διαλείμματα είχαν την δυνατότητα εκτονωθούν δημιουργικά αλλά και να 
χαλαρώνουν μέσα από τη μουσική και το χορό. Παρατηρήσαμε ότι μειώθηκαν 
οι συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών και πολλές φορές βλέπαμε ομάδες να 
χορεύουν σε διάφορα σημεία της αυλής.  

 Μέσα από την Μουσικοκινητική Αγωγή οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης είδαν σε 
βίντεο για παιδιά το «Μύθο της Περσεφόνης» και στη συνέχεια τον 
δραματοποίησαν με υφάσματα και λουλούδια που έφτιαξαν μόνοι τους με 
μουσική υπόκρουση «το Εφιάλτη της Περσεφόνης» του Χατζιδάκι και τις 
«Τέσσερις εποχές» του Βιβάλντι. Δραματοποίησαν «Τους θησαυρούς του 
βυθού» μουσικοκινητικά με υφάσματα και με αυτοσχέδιες ρίμες «Μια φορα κι 
έναν καιρό ...» για τους θησαυρούς που ανακάλυψαν. 

 Στη Μουσικοκινητική Αγωγή οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης αυτοσχεδίασαν με 
κινητικά μοτίβα σε διαφορετικά ήδη μουσικής, από παραδοσιακούς μιμητικούς 
χορούς μέχρι αυτοέκφραση σε πολλά είδη μουσικής και ελεύθερο εκφραστικό 
χορό με τους ήχους των μουσικοκινητικών οργάνων. 

 Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης χόρεψαν τους χορούς που έμαθαν σε παραστάσεις του 
σχολείου μας τόσο σε εθνικές γιορτές όσο και στη γιορτή λήξης με χορογραφίες 
με υφάσματα, ισορροπίες, ακροβατικά και κορδέλες. 

 

Παραμύθια – Μύθοι 

 Διάβασαν παραμύθια και μύθους από άλλες χώρες και μύθους του Αισώπου 
από την Ελλάδα και συνειδητοποίησαν  ότι πολλοί μύθοι υπάρχουν σε 
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περισσότερες λαϊκές παραδόσεις από μία, π.χ. Οι Δύο φίλοι (μύθος από τη 
Νιγηρία) είναι πανομοιότυπος με το μύθο του Αισώπου «Ο ποντικός του αγρού 
και ο ποντικός της πόλης». Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους μύθους 
του κόσμου που διάβασαν: Ο βασιλιάς και το αλάτι (Λιβύη), Η δύναμη της 
φιλίας (Θιβέτ), Ο μαγικός καθρέφτης (Ισπανία), Τα νερά που γιατρεύουν 
(Ινδιάνικος μύθος), Τα τρία χρυσά αυγά (Βιρμανία), Η ιστορία της Φατιμά ( 
ισοτρία σοφίας των Σούφι) κ.α. 

 Τα τμήματα της έκτης τάξης παρακολούθησαν την διαδραστική παράσταση με 
ζωντανή μουσική και τραγούδι, στο χώρο του σχολείου μας από το θίασο 
«Μικρό Νότο» με τη «Μυλωνού» και άλλους δύο μύθους του Αισώπου, τον 
έναν σε κουκλοθέατρο. Κατά τη διάρκεια της παράστασης είχαν ενεργό ρόλο, 
τραγουδούσαν, εξέφρασαν τα συναισθήματά τους, την άποψή τους για τις 
αποφάσεις των πρωταγωνιστών και στο τέλος σε ομάδες αυτοσχεδίασαν 
δραματοποιώντας αποσπάσματα από τους μύθους. Τέλος έπαιξαν 
κουκλοθέατρο αυτοσχεδιάζοντας πάνω στο μύθο «Ο λαγός και οι βάτραχοι» 
που παρακολούθησαν στην παράσταση. 

 Με αφορμή την παράσταση της «Μυλωνούς» στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 
το κάθε τμήμα αυτοσχεδίασε και δραματοποίησε μύθους του Αισώπου, με 
αυτοσχέδια μουσική υπόκρουση από τους ίδιους τους μαθητές με τη χρήση των 
μουσικών οργάνων του σχολείου μας. Στη συνέχεια χωρίς πρόβες παρουσίασαν 
τον αυτοσχεδιασμό των  μύθων στους υπόλοιπους μαθητές των σχολείων μας 
στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων μέσα σε δύο διδακτικές ώρες. Συνολικά 
δραματοποιήθηκαν τέσσερις μύθοι: «Ο ποντικός του αγρού και ο ποντικός της 
εξοχής», «Ο ψεύτης βοσκός», «Οι βάτραχοι που ήθελαν βασιλιά» και «Ο 
κρυμμένος θησαυρός» 

 Οι μαθητές της Β’ τάξης αφού διάβασαν και προβληματίστηκαν με το δίδαγμα 
του κινέζικου μύθου «Το ραγισμένο δοχείο», ζωγράφισαν και έφτιαξαν το μύθο 
σε βίντεο με τη βοήθεια της δασκάλας τους. http://efimerida-
st.blogspot.gr/2013/03/blog-post_2.html 

 Οι μαθητές του ΣΤ’1 έγραψαν ομαδικά το δικό τους παραμύθι με τίτλο 
«Περιπέτεια στο Καράμελοτ» και το εικονογράφησαν με ψηφιακές ζωγραφιές 
που έφτιαξαν στους υπολογιστές του Εργαστηρίου Πληροφορικής, με την 
καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής. Ξεφυλλίστε ηλεκτρονικά το 
παραμύθι τους: http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/06/blog-post_25.html Οι 
ήρωες του παραμυθιού και κάθε ιδέα έμπαινε σε ψηφοφορία και έτσι 
δημιουργήθηκε η πλοκή του παραμυθιού. 

 Οι μαθητές της Α’,Β’ και Γ’ τάξης του Ολοήμερου διάβασαν και δραματοποίησαν 
το παραμύθι «Η Δέσποινα και το περιστέρι» 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/03/blog-post_2.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/03/blog-post_2.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/06/blog-post_25.html
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 Κοντά μας είχαμε σαν εξωτερικό συνεργάτη την  έμπειρη στο χώρο του 
βιβλίου κ. Βατοκοπούλου που εκτός από το σεμινάριο που έκανε σε όλους 
τους εκπαιδευτικούς δείχνοντας μας τον τρόπο να κάνουμε τα παιδιά 
συνειδητούς αναγνώστες, μας βοήθησε στις επιλογές παραμυθιών και 
μύθων και ήταν δίπλα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με 6 
συνολικά επισκέψεις, εμπνεύοντας τους μαθητές μας να ασχοληθούν με το 
ποιοτικό βιβλίο και δίνοντας τα φώτα της στους εκπαιδευτικούς με 
μεθόδους προσέγγισης και σχέδια δραστηριοτήτων σχετικά με τη 
φιλαναγνωσία. 

 

Παραστάσεις 

 Με τη συμμετοχή όλων των μαθητών του Ολοήμερου, τα Χριστούγεννα 
ανεβάσαμε την παράσταση «Ο Άϊ-Βασίλης στη φυλακή με τους 83 μικρούς 
αρουραίους» του Ευγένιου Τριβιζά, με μουσική από τον Καρυοθραύστη του 
Τσαϊκόφσκυ (πού ήδη γνώρισαν οι μαθητές μας μέσα από τα 
ΜουΣικάΔιαΛείΜΜαΤα και το μάθημα της Μουσικής, την προηγούμενη 
εβδομάδα, με χορευτικά δρώμενα, τραγούδι, και κάλαντα. http://efimerida-
st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_17.html, με σκηνικά που κατασκεύασαν οι 
μαθητές μας. 

 Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ανεβάσαμε την παράσταση «Το μέλλον μας 
γίνεται σαν παραμύθι, όταν γίνεται ένα με τα στοιχεία της φύσης». Μέσα 
από το μύθο του Αισώπου «Ο βορριάς και ο ήλιος», οι μαθητές έπαιξαν το 
μύθο με δρώμενα και με χορούς που παρουσίαζαν τα τέσσερα στοιχεία της 
φύσης και από την αρμονία της φύσης έφτασαν στην αρμονία της ζωής που 
ονειρεύονται. Στην παράσταση τραγούδησαν δύο τραγούδια που 
διασκεύασαν μόνοι τους τους στίχους και τους προσάρμοσαν στο πνεύμα 
της παράστασης.   

 Μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα ανάρτηση για τη δράση: 
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/01/blog-post_11.html 

 

Χρόνος υλοποίησης :  

Δεκέμβριος 2012-  Ιούνιος 2013   

 

Παραδοτέο υλικό 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_17.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_17.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/01/blog-post_11.html
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 Αφίσα της δράσης 

 Το παραμύθι «Περιπέτεια στο Καράμελοτ» σε ηλεκτρονική μορφή 

 Βίντεο από τις δραματοποιήσεις των μαθητών της ΣΤ’ τάξης 

 Βίντεο από τη Μουσικοκινητική Αγωγή  

 Εγχειρίδιο «ΜουΣιΚάΔιαΛείΜΜαΤα», της Τσακμακίδου Ναταλίας σε μορφή pdf 

 Φωτογραφικό υλικό, σε ηλεκτρονική μορφή 

 «Ο Βορριάς και  ο ήλιος» σε έμμετρο στίχο, της Τσουκνίδα Μαρίας και Εξάρχου 
Κατερίνας σε μορφή pdf 

 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν: 

Τσουκνίδα Μαρία – Εξάρχου Κατερίνα –Δρούζα Κατερίνα  -  Τσακμακίδου Ναταλία  -

Kουλογεωργίου Μαρία – Παπαδάκης Στέργιος - Καλαμπόγια Ασημίνα - Καραγιάννη 

Μαργαρίτα -  Σιώκης Παναγιώτης -Αλεξιάδης Ζαφείρης- Καρκάνη Ελένη – 

Πατρινόπουλος Ματθαίος Μικρούλη Ασπασία – Τζόκα Χαρά -.  
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Άσκηση και σωστή διατροφή, σύμμαχοι στη ζωή! 

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Οι  Α, Β,Γ, Δ, Στ τάξεις και το Ολοήμερο του 26ου και του 29ου 

ΔΣ Αχαρνών. 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Στη διάρκεια των έξι μηνών που εκπνονήθηκε η δράση, οι μαθητές απέκτησαν 

γνώσεις για την λειτουργία, την ανάπτυξη και την διατήρηση της υγείας του 

ανθρώπινου σώματος, αλλά κυρίως εφαρμόστηκαν πρακτικές μέθοδοι, έτσι ώστε όλα 

όσα μάθαιναν οι μαθητές σε θεωρητικό επίπεδο τόσο στον τομέα της άσκησης όσο και 

της διατροφής να εμπεδωθούν με βιωματικό τρόπο. 

Μέσα από τη δράση οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να γυμναστούν με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους και να κατανοήσουν ότι τα αθλήματα  δεν είναι η μοναδική 

μορφή άσκησης, αλλά αυτή επιτυγχάνεται και από άλλες μορφές φυσικής 

δραστηριότητας. Κατανόησαν την αναγκαιότητα της δια βίου άσκησης, την 

σπουδαιότητα που παίζει κατά την διάρκεια της ανάπτυξης τους και για την διατήρηση 

της σωματικής και ψυχικής υγείας μεγαλώνοντας. Στη διάρκεια της δράσης δόθηκε 

έμφαση ότι η άσκηση σε συνδυασμό με σωστές διατροφικές συνήθειες στην κρίσιμη 

ηλικία της ανάπτυξης του ατόμου, είναι αυτή που βάζει βάσεις για έναν υγιή 

οργανισμό επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη σωματική διάπλαση. Με την δια βίου άσκηση, 

μέσα από κάθε μορφή φυσικής δραστηριότητας και άθλησης και με την ισορροπημένη 

καθημερινή πρόσληψη τροφής επιτυγχάνεται η διατήρηση της υγείας του ατόμου στην 

ζωή του ως ενήλικας. 

Παράλληλα μέσα από άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες, όπως η ιστορία του 

αθλητισμού, η μαγειρική, η δημιουργία βίντεο, η ζωγραφική, η μουσική, η 

μουσικοκινητική αγωγή, κατασκευές με διάφορα υλικά ανάλογα την τάξη, ρομποτική 

για τις μικρές τάξεις, παιδαγωγικές επισκέψεις των μαθητών και επισκέψεις 

εξωτερικών συνεργατών στο χώρο του σχολείου, η δράση ξετυλίχτηκε διαθεματικά 
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μέσα από διαφορετικά μαθήματα. Χρησιμοποιήσαμε την συνδυαστική μάθηση 

φτάνοντας στους στόχους που είχαμε ορίσει, μέσα από σύγχρονες μορφές 

παιδαγωγικής διδασκαλίας. 

Θεωρούμε ότι όλοι οι αρχικοί στόχοι της δράσης επιτεύχθηκαν στο έπακρο και στην 

πορεία της δράσης η δημιουργικότητα των μαθητών μας ήταν τόσο μεγάλη, που έγιναν 

πολλές επιμέρους δραστηριότητες οι οποίες δεν ήταν αρχικά προγραμματισμένες, 

όπως το βίντεο Animation με τη «Διατροφική πυραμίδα»  

http://www.youtube.com/watch?v=EZupqsF-Sp8 και το βίντεο «Είμαστε ότι τρώμε!» 

http://www.youtube.com/watch?v=mkty690kN3Q  

 

Δραστηριότητες  

Ανακαλύπτοντας το θαύμα του ανθρώπινου σώματος 

 Με την προβολή βίντεο κατάλληλα για παιδιά, γνώρισαν την φυσιολογία και την 
δομή του ανθρώπινου σώματος. 

 Με σχέδια εργασίας στο διαδραστικό πίνακα γνώρισαν τα συστήματα και τις 
λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και έπαιξαν διαδραστικά παιχνίδια. 

 Με βίντεο και παράλληλα με σχέδια εργασίας στο διαδραστικό πίνακα 
κατανόησαν την σημαντικότητα της άσκησης και της ισορροπημένης υγιεινής 
διατροφής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου σώματος. 

* Στο διαδραστικό πίνακα χρησιμοποιήσαμε σχέδια διδασκαλίας που σχεδιάστηκαν 

από εμάς καθώς και σχέδια εργασίας του διαδραστικού πίνακα από την ενότητα της 

Βιολογίας. 

 

Άσκηση και φυσική δραστηριότητα 

 Γυμνάστηκαν μέσα από καινοτόμες μορφές άσκησης με το εσωτερικό 
πρωτάθλημα Kid’s Athletics που έγινε ανάμεσα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις και των δύο 
σχολείων με την καταγραφή των αποτελεσμάτων στον πίνακα της Φ.Α. των 
σχολείων μας. Τα Kid’s Athletics αποτελούν καινοτόμο πρόγραμμα της IAAF -
εγκεκριμένο από τον ΣΕΓΑΣ και το ΥΠΑΙΠΘΑ- για το στίβο, που προάγει την 
συμμετοχή ακόμα και των πιο αδύναμων σωματικά μαθητών μετατρέποντας 
τον στίβο από ατομικό αγώνισμα σε ομαδικό άθλημα και συνεχίστηκε για 

http://www.youtube.com/watch?v=EZupqsF-Sp8
http://www.youtube.com/watch?v=mkty690kN3Q
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δεύτερη χρονιά στα σχολεία μας σε συνεργασία των εκπαιδευτικών Φ.Α. των 
σχολείων μας. 

 Γνώρισαν και έπαιξαν το Γκόλμπολ, το βίντεο μας στο youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=J-leg6fQK94 ένα παραολυμπιακό άθλημα 
για τυφλούς και άτομα με μειωμένη όραση. Συγκεκριμένα για το γκόλμπολ έγινε 
ένα σχέδιο εργασίας που εκπονήθηκε σε τρεις φάσεις με τίτλο «Ζώντας για λίγο 
στο σκοτάδι», στο Α’ μέρος  οι μαθητές εξοικειώθηκαν με κλειστά μάτια, μέσα 
στο χώρο του σχολείου σε διαμορφωμένη πίστα http://efimerida-
st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_4.html, συνεχίσαμε σε πραγματικές συνθήκες 
στο Β’ μέρος  http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/04/blog-post_903.html, και 
συνεχίσαμε με τη γνωριμία και το παιχνίδι του γκόλμπολ στο Γ’ μέρος  
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/05/goalball.html Ένα σχέδιο εργασίας που 
αποτέλεσε και μέρος της δράσης «Εγώ, εμείς και οι άλλοι, τόσο διαφορετικοί 
και τόσο ίδιοι» από την καθηγήτρια Φ.Α. Μαρία Τσουκνίδα 

 Γνώρισαν και γυμνάστηκαν με μη διαδεδομένα αθλήματα στη χώρα μας, Χόκεϋ, 
Πινγκ-πονγκ, Μπάντμιντον τόσο στο πρωϊνό ωράριο όσο και στο ολοήμερο. 

 Στις μικρές τάξεις το παραδοσιακό παιχνίδι αποτέλεσε μορφή άσκησης μέσα 
από φυσικές δραστηριότητες και στις μεγαλύτερες οι μαθητές από άλλες χώρες 
έμαθαν στους συμμαθητές τους παιχνίδια που παίζονται στην πατρίδα τους. 

 Μουσικοκινητικά παιχνίδια στις Α’ και Β’ τάξεις, με θέματα για το περιβάλλον, 
τους μύθους, τα συναισθήματα, δραματοποίηση τραγουδιών του τόπου μας και 
άλλων χωρών, με τη χρήση μουσικοκινητικών οργάνων, τραγουδιών, 
υφασμάτων και κατασκευών των ίδιων των μαθητών. 

 Θεατρικά παιχνίδια μέσα από την επίσκεψη της ομάδας «Πάροδος» στο χώρο 
του σχολείου μας για τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης, που συνεχίστηκαν στο 
πλαίσιο του μαθήματος της Φ.Α. τόσο στις μεγαλύτερες τάξεις, όσο και στο 
ολοήμερο. 

 Κινητικά παιχνίδια προσαρμοσμένα στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Με τις 
τάξεις Γ’ Δ’, Ε’ και ΣΤ’ «Οι σκυταλοδρομίες του Αϊ-Βασίλη» http://efimerida-
st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_5263.html και στις Α’και Β’ τάξεις μέσα από 
την Μουσικοκινητική Αγωγή http://efimerida-
st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%
CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20
%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE 

 Δραστηριότητα: «Όταν τα σώματα ενώνονται σε ένα σύνθημα». Γνωρίζω το 
σώμα μου και τη θέση του στο χώρο, μέσα από το μάθημα της Φ.Α., «Βάλτε 
ζώνες η γυμναστική αρχίζει» για την κατανόηση του σώματος μας στο χώρο 
http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/11/blog-post_3.html και με την 
«Αλφάβητο των Σωμάτων» http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/03/blog-

http://www.youtube.com/watch?v=J-leg6fQK94
http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_4.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_4.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/04/blog-post_903.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/05/goalball.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_5263.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/12/blog-post_5263.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/11/blog-post_3.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/03/blog-post_1811.html
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post_1811.html που αποτέλεσε και προπαρασκευαστική άσκηση για το 
σύνθημά μας για την ημέρα κατά της σχολικής βίας γραμμένο με τα σώματα 
των παιδιών «ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ», http://efimerida-
st.blogspot.gr/search/label/%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A
%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%91. Δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι 
μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται με τους άλλους χρησιμοποιώντας το σώμα 
ως μέσο έκφρασης. 

 Γυμνάστηκαν μέσα από τα αθλήματα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών 
της Φ.Α. και συνεχίζοντας την ενόργανη γυμναστική από την περσινή χρονιά οι 
μαθητές ανέπτυξαν μεγάλη δεξιότητα στις ισορροπίες και στα ακροβατικά, 
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την συνεργασία, τη μεταξύ τους εμπιστοσύνη και 
αλληλοβοήθεια, τα οποία παρουσιάσαμε στη λήξη της σχολικής χρονιάς στη 
«Γιορτή Δημιουργικότητας» σε γονείς και επισκέπτες. 

 Οι Χοροί αποτέλεσαν ένα ακόμα κομμάτι της δράσης και συνδυάστηκαν με τα 
«ΜουΣιΚάΔιαΛείΜΜΑτα», μέσα από τη δράση «Τραγουδάω την 
Κοκκινοσκουφίτσα, διαβάζω Μπάλο και χορεύω Μπαχ» με μουσικές, χορούς 
και μύθους του κόσμου. Στο μάθημα της Φ.Α. οι μαθητές έμαθαν 
παραδοσιακούς χορούς, Τσάμικο, Συρτό, Καλαματιανό, Χασαποσέρβικο, 
Χασάπικο, Ζεϊμπέκικο, παραδοσιακούς αποκριάτικους μιμητικούς χορούς και 
μοντέρνο εκφραστικό χορό. Στα διαλείμματα με τις μουσικές της 
προανεφερθείσας δράσης αυτοσχεδιαμούς, Γιάγκα, Λίμπο, ροκ εν ρολ και 
άλλους χορούς του κόσμου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούγαμε 
κάθε εβδομάδα.  http://efimerida-
st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%A3%CE%B9%CE%9A
%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%9B%CE%B5%CE%AF%CE%9C%CE%9
C%CE%B1%CE%A4%CE%B1 

 Εκμάθηση του παιχνιδιού cup game με πλαστικά ποτήρια για τη βελτίωση του 
ρυθμού, του νευρομυϊκού συντονισμού και την συνεργασίας της ομάδας, στις 
τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’. (παραδοτέο σε βίντεο) 

 Στον προαύλιο χώρου του σχολείου σχεδιάστηκαν και ζωγραφίστηκαν μόνιμα 
παιχνίδια από τους μαθητές, όπως κουτσό, φιδάκι και μουσικό κουτσό. Ο 
καιρός αυτή τη χρονιά δεν ήταν ιδανικός λόγω των πολλών βροχών και δεν 
προλάβαμε να ζωγραφίσουμε όλα τα παιχνίδια που είχαμε σχεδιάσει, 
αναβάλλοντας κάποια για την επόμενη χρονιά, μιας και οι μαθητές μας 
εκδήλωσαν την επιθυμία να ζωγραφίσουμε κι άλλα παιχνίδια για να παίζουν 
στο διάλειμμα. 

 Τις βροχερές μέρες του χειμώνα οι μαθητές μας γυμναζόντουσαν στη αίθουσα 
πολλαπλών εκδηλώσεων και με τη χρήση του X-Box Kinetic με το πρόγραμμα 
των Αθλημάτων, ασκήθηκαν σωματικά σε εικονικές συνθήκες με προσωμοίωση 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/03/blog-post_1811.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%91
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%91
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%A3%CE%A7%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%92%CE%99%CE%91
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%A3%CE%B9%CE%9A%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%9B%CE%B5%CE%AF%CE%9C%CE%9C%CE%B1%CE%A4%CE%B1
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%A3%CE%B9%CE%9A%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%9B%CE%B5%CE%AF%CE%9C%CE%9C%CE%B1%CE%A4%CE%B1
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%A3%CE%B9%CE%9A%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%9B%CE%B5%CE%AF%CE%9C%CE%9C%CE%B1%CE%A4%CE%B1
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%A3%CE%B9%CE%9A%CE%AC%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%9B%CE%B5%CE%AF%CE%9C%CE%9C%CE%B1%CE%A4%CE%B1
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αθλημάτων. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουν αγωνίσματα και 
αθλήματα που δεν είναι δυνατόν να διεξαχθούν στο σχολικό χώρο όπως είναι η 
δισκοβολία, ακοντισμός και το άλμα εις μήκος. 

 

Ιστορία του αθλητισμού 

 Δραστηριότητα: «Όλοι οι λαοί ενωμένοι κάτω από μία ιδέα». Ολυμπιακός 
ύμνος, τραγούδησαν και έγινε ανάλυση των στίχων για την κατανόηση του 
Ολυμπιακού Πνεύματος και της φιλοσοφίας του «Ευ αγωνίζεσθαι». 
http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/10/blog-post_16.html Μέσα από 
σχέδιο διδασκαλίας στο διαδραστικό πίνακα, της καθηγήτριας Φ.Α., 
γνώρισαν την Ολυμπιακή σημαία, τον συμβολισμό των Ολυμπιακών κύκλων 
και έπαιξαν μέσα από αυτό ένα διαδραστικό παιχνίδι που συνδυάζει την 
Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων με τη Γεωγραφία. http://efimerida-
st.blogspot.gr/2013/01/blog-post_11.html Η δραστηριότητα αυτή 
συνδέθηκε με τη δράση «Τραγουδάω την Κοκκινοσκουφίτσα, διαβάζω 
Μπάλο και χορεύω Μπαχ» και τη δράση «Εγώ, εμείς, οι άλλοι, τόσο 
διαφορετικοί και τόσο ίδιοι». 

 Με προβολές βίντεο και με τρισδιάστατες ψηφιακές περιηγήσεις στο χώρο 
της Αρχαίας Ολυμπίας, της Αφής της Ολυμιακής Φλόγας στην Αρχαία 
Ολυμπία και σε Ολυμπιακούς Αγώνες και πως γινόταν η διεξαγωγή των 
Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, μάθανε για την ιστορία των Ολυμπιακών 
Αγώνων και τα αθλήματα των αρχαίων και σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. 
Ανά τάξη επιλέχθηκαν διαφορετικά βίντεο με τα ίδια θέματα ανάλογα τις 
ηλικίας των μαθητών.  

 Στις τάξεις Α’ Β’ και Γ’ διαβάσανε το παραμύθι «Η Δέσποινα και το 
περιστέρι» και μέσα από το μάθημα της Μουσικοκινητικής Αγωγής έγινε 
αυτοσχεδιασμός και δραματοποίηση αποσπασμάτων του παραμυθιού με 
μουσική υπόκρουση. 

 Κατασκευές αθλητικών μεταλλίων και Ολυμπιακής δάδας, από τους μαθητές 
της Γ’ και Δ’ τάξης. Οι ολυμπιακές δάδες χρησιμοποιήθηκαν για τη 
δραματοποίηση της λαμπαδηδρομίας και για την εισαγωγή στο αγώνισμα 
των σκυταλοδρομιών. 

 

 

 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2012/10/blog-post_16.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/01/blog-post_11.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/01/blog-post_11.html


Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2»,  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

 

90 

Διατροφή 

 Προβολές βίντεο για τις ομάδες των τροφίμων και την Διατροφική πυραμίδα. 

 Στον διαδραστικό πίνακα δημιουργήθηκε σχέδιο διδασκαλίας που συνδυάζει 
την ανάπτυξη του ανθρώπινου σώματος με τη κατανάλωση τροφών και την 
καταχώρηση των τροφών ανά κατηγορία (Υδατάνθρακες, Πρωτεΐνες, Λίπη, 
Βιταμίνες, Ιχνοστοιχεία) για την κατανόηση της διατροφικής αξίας των 
τροφίμων και την χρησιμότητά τους στα συστήματα του ανθρώπινου 
οργανισμού 

 Οι μαθητές των μικρότερων τάξεων χόρεψαν τραγούδια για την υγιεινή 
διατροφή με αυτοσχεδιασμό κινήσεων στο μάθημα της Μουσικοκινητικής 
Αγωγής.  

 Μελέτη του πίκανα του ζωγράφου Giuseppe Arcimboldo που ενέπνευσε τους 
μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης να κάνουν τα δικά τους σχέδια ζωγραφικής με θέμα 
«Είμαστε ότι τρώμε!» και δημιουργία βίντεο με τις ζωγραφιές τους.  
http://www.youtube.com/watch?v=mkty690kN3Q 

 Κατασκευή από πλαστελίνη από την Β’ τάξη των ομάδων τροφίμων. Από τις 
φωτογραφίες που τραβήξαμε τις κατασκευές τους φτιάξαμε το ταμπλό για τα 
Bee-bots (ρομποτάκια) με τίτλο «Το μονοπάτι της Υγιεινής Διατροφής», στο 
οποίο οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης προγραμματίζουν τα ρομποτάκια-
μελισσάκια να προχωρήσουν στο μονοπάτι της διατροφής περνώντας από 
ωφέλιμα τρόφιμα και αποφεύγοντας τα ανθυγιεινά ώστε να φτάσουν σε ένα 
θρεπτικό γεύμα. http://www.youtube.com/watch?v=p1vBbVCZ87Y το βίντεο 
στο youtube. 

 Οι  μαθητές της ΣΤ’ τάξης κατασκεύασαν μικρογραφίες τροφίμων από 
πολυμορφικό υλικό και με την τεχνική του Animation και με τη χρήση του Movie 
Maker έφτιαξαν ένα βίντεο με κίνηση με θέμα τη «Διατροφική Πυραμίδα» 
http://www.youtube.com/watch?v=jSTeZJj44Q4 

 Επίσκεψη των Α’, Β΄ και Γ’ τάξεων και σε κοντινό αγρόκτημα, όπου οι μαθητές 
είδαν από κοντά τα ζώα και την περιποίηση τους. Παρακολούθησαν τη 
διαδικασία του αρμέγματος και  παρασκευή τυριού. Έμαθαν για την επικονίαση 
παρατηρώντας τα λουλούδια στις φυστικιές του κτήματος και έμαθαν για τη 
ζωή της μέλισσας παρατηρώντας τελάρο από μία κυψέλη. Έμαθαν πως γίνεται η 
συλλογή χαμομηλιού και τις θεραπευτικές του ιδιότητες και μάζεψαν χαμομήλι. 
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/04/blog-post_8335.html 

 Παρακευή ζυμαρικών και τραχανά στο χώρο του σχολείου από τις Α’ και Β’ 
τάξεις, με τη καθοδήγηση εξωτερικού συνεργάτη που επισκέφτηκε το σχολείο 
μας.  

http://www.youtube.com/watch?v=mkty690kN3Q
http://www.youtube.com/watch?v=p1vBbVCZ87Y
http://www.youtube.com/watch?v=jSTeZJj44Q4
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/04/blog-post_8335.html
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 Παρασκευή Γαλλικών κρεπών από τις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις, τα Χριστούγεννα στο 
χώρο του σχολείο μας με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και 
Γαλλικών. Οι κρέπες κεράστηκαν στους μαθητές όλου του σχολείου την ημέρα 
της Χριστουγεννιάτικης γιορτής. 

 Παρασκευή Πασχαλινών κουλουριών από τους μαθητές του Ολοήμερου με την 
βοήθεια της εκπαιδευτικού των Αγγλικών με κέρασμα σε όλους τους μαθητές 
του σχολείου μας. http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html 

 Η Β’ τάξη με τη συνεργασία των δασκάλων τους και την εκπαιδευτικό Φ.Α. 
οργάνωσαν δεκατιανό με φρουτοσαλάτα στο σχολείο. Οι μαθητές έφερναν 
φρούτα από το σπίτι και όλοι μαζί τα καθάριζαν και έφτιαχναν λαχταριστές 
φρουτοσαλάτες που έτρωγαν στο διάλειμμα. Η δραστηριότητα έγινε μία 
συνεχόμενη εβδομάδα με σκοπό ν’ αλλάξουν διατροφικές συνήθειες στο 
δεκατιανό τους γεύμα αντικαθιστώντας τα παχυντικά σνακ με φρέσκα φρούτα. 

 Ομαδική ζωγραφική με θέμα: «Υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές» από τους 
μαθητές της Β’ τάξης.  

 Δημιουργία συνθημάτων και τετράστιχων για την υγιεινή διατροφή, που 
χρησιμοποιήθηκαν στο βίντεο «Είμαστε ότι τρώμε». 

 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές μας παρουσίασαν: 

Στη «Γιορτή Δημιουργικότητας» τη δράση, με την έκθεση των κατασκευών, ταμπλό, 

προβολή των βίντεο από τους ίδιους τους μαθητές. 

Στη γιορτή λήξης οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης παρουσίασαν χορογραφίες με ισορροπίες 

και ακροβατικά και υφάσματα, που μάθανε στην ενότητα της ενόργανης γυμναστικής 

μέσα από την παράσταση: «Το μέλλον μας γίνεται σαν παραμύθι, όταν γίνεται ένα με 

τα στοιχεία της φύσης». 

Από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα του σχολείου μας στο τέλος της χρονιάς: 

http://efimerida-

st.blogspot.gr/search/label/%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE

%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97 

 

 

Η εμπλοκή των ξενόγλωσσων μαθημάτων 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97
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Στο πλαίσιο της δράσης «Άσκηση και σωστή διατροφή, σύμμαχοι στη ζωή», κατά τη 

διάρκεια των διδακτικών ωρών του μαθήματος των Αγγλικών στο ολοήμερο σχολείο, 

χρησιμοποιήθηκε η εκπαιδευτική διαδικτυακή τοποθεσία www.nourishinteractive.com, 

με τη βοήθεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες: 

 ειδικά σχεδιασμένα διαδραστικά παιχνίδια που προωθούν τη σημασία της 
διατροφής και της άσκησης μέσα από την εξερεύνηση, τη λήψη αποφάσεων και τη 
διασκέδαση, με παράλληλη χρήση και εκμάθηση των όρων διατροφής και άσκησης 
στην αγγλική γλώσσα.  

 
 δημιουργία και χρήση ατομικού booklet (μικρό αυτοσχέδιο βιβλιαράκι) με 

ξεχωριστές θεματικές ενότητες , το οποίο μοιράστηκε στους μαθητές στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά, μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες, 
ενθαρρύνονται στη μάθηση και συζήτηση πάνω στις υγιεινές διατροφικές επιλογές, 

http://www.nourishinteractive.com/
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μαθαίνουν για τη διατροφική πυραμίδα, το λεξιλόγιο διατροφής και τους υγιεινούς 
συνδυασμούς τροφίμων.  

 

 κατασκευή ‘puppets’ με χαρακτήρες τα ‘υγιεινά’ φρούτα και λαχανικά και χρήση 
τους από τους μαθητές σε μικρές παραστάσεις-ιστορίες. Τα παιδιά, μέσα από το 
παιχνίδι, επιχειρηματολογούν πάνω στην αξία του κάθε χαρακτήρα – φρούτου/ 
λαχανικού και μαθαίνουν να εντάσσουν τις τροφές αυτές στο καθημερινό τους 
διαιτολόγιο.  

 προβολή εκπαιδευτικών βίντεο πάνω στις διατροφικές συνήθειες άλλων χωρών και 
συζήτηση με χρήση της αγγλικής γλώσσας. 

     (http://www.multimedia-english.com/contenido/ficha/food-in-britain/3685) 

 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές μας παρουσίασαν: 

Στη «Γιορτή Δημιουργικότητας» τη δράση, με την έκθεση των κατασκευών, ταμπλό, 

προβολή των βίντεο από τους ίδιους τους μαθητές. 

Στη γιορτή λήξης οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης παρουσίασαν χορογραφίες με ισορροπίες και 

ακροβατικά και υφάσματα, που μάθανε στην ενότητα της ενόργανης γυμναστικής μέσα 

από την παράσταση: «Το μέλλον μας γίνεται σαν παραμύθι, όταν γίνεται ένα με τα 

στοιχεία της φύσης». 

Από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα του σχολείου μας στο τέλος της χρονιάς: 

http://efimerida-

st.blogspot.gr/search/label/%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE

%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97 

 

Χρόνος υλοποίησης :  

Δεκέμβριος 2012- Ιούνιος  2013   

 

Παραδοτέο υλικό (σε ηλεκτρονική μορφή): 

http://www.multimedia-english.com/contenido/ficha/food-in-britain/3685
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97
http://efimerida-st.blogspot.gr/search/label/%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97
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Αφίσα δράσης 

Φωτογραφικό υλικό 

Βίντεο: «Διατροφική Πυραμίδα», «Είμαστε ότι τρώμε», «Γκόλμπολ», « Το μονοπάτι της 

Υγιεινής Διατροφής» 

 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν: 

Τσουκνίδα Μαρία – Δρούζα Κατερίνα -Εξάρχου Κατερίνα - Μαρία Κουλογεωργίου – 

Στέργιος Παπαδάκης -Καλαμπόγια Ασημίνα - Καραγιάννη Μαργαρίτα - Βελίκη Φωτεινή 

– Μαρίνου Φωτεινή- Γεωργοπούλου Φανή - Στοΐδου Σοφία - Χατζηκαλφά Αγγελική 

Παναγοπούλου Αναστασία– Καρακώστα Βασιλική – Κάππα Αντωνία- Παρλαβάτζα 

Ειρήνη- Πλατιά Δέσποινα - Ασπασία Μικρούλη- Τζόκα Χαρίκλεια - Τσακμακίδου 

Ναταλία – Κοττά Γεωργία- Αγγελόπουλος Γιώργος - Περρής Φώτης 
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Τα μονοπάτια της ενέργειας  

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Οι  Ε και  Στ τάξεις του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών. 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Για τις  ηλικίες των 10 με 12 ετών καταγράφονται βιβλιογραφικά εναλλακτικές 

απόψεις και σημαντικές παρανοήσεις για την έννοια της Ενέργειας και τις μετατροπές 

της στοιχείο που είναι σημαντικό, παρόλο που τα σχετικά φαινόμενα τα παρατηρούν 

καθημερινά χωρίς όμως να κατανοούν τις βασικές έννοιες όπως η διατήρηση της 

ενέργειας, αλλά και τις διαδικασίες μεταφοράς /μετατροπής και εξοικονόμησης 

ενέργειας.  

Η ενέργεια και οι μετατροπές / μεταμορφώσεις της εκτός από γνωστικά αντικείμενα 

των προγραμμάτων σπουδών έχουν μεγάλη σημασία για την κατανόηση και εφαρμογή 

στις τεχνολογικές εφαρμογές και την καθημερινή ζωή των πολιτών.  

Μέσω της παρατήρησης εκπαιδεύτηκαν να διακρίνουν σε ποιο βαθμό μπορούν να 

καλυφθούν οι ενεργειακές μας ανάγκες από τους νέους «θαυματοποιούς» και τις νέες 

συσκευές που προσδοκούν εξοικονόμηση ενέργειας. 

Η διάκριση των πηγών ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη, το πρόβλημα της 

διαθεσιμότητάς τους, αλλά και των φυσικών και τεχνολογικών περιορισμών και 

δυνατοτήτων στην χρήση τους, είναι στοιχεία που διαπραγματεύτηκαν οι μαθητές και 

κατανόησαν τις αρχές λειτουργίας τους με απώτερο στόχο να τα εφαρμόσουν στην 

υπόλοιπη ζωή τους. 

Για την ανάπτυξη της δράσης χρησιμοποιήθηκε η διερευνητική μέθοδος. Οι μαθητές 

μέσω αυτής ενεπλάκησαν σε διαδικασίες επίλυσης πραγματικών προβλημάτων και 

συνειδητοποίησαν τη δυνατότητα που τους δίνεται για μάθηση με τη χρησιμοποίηση 

πολλαπλών μέσων. 
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Για την υλοποίηση του προγράμματος οι μαθητές ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες 

που συνέδεσαν την πρακτική τους εφαρμογή με τις φυσικές αρχές, μέσα από ένα 

ενοποιημένο πλαίσιο πειραματισμού και κατασκευών με απλά υλικά, αλλά και 

σύγχρονων των  ψηφιακών τεχνολογικών εργαλείων, δίνοντας τη δυνατότητα 

πολύμορφων αναπαραστάσεων τόσο μακροσκοπικά όσο μικροσκοπικά. 

Οι μαθητές καθοδηγήθηκαν σε δομημένες διερευνητικές διαδικασίες 

προβληματισμού, διατύπωσης και καταγραφής υποθέσεων / προϋπάρχουσων ιδεών, 

δραστηριοτήτων / πειραματισμού με απλά υλικά αλλά και σύνθετα τεχνολογικά 

εργαλεία, επεξεργασίας των παρατηρήσεών τους – διατύπωσης των φυσικών νόμων 

και γενίκευσης των αποτελεσμάτων στην καθημερινή ζωή και τις τεχνολογικές 

εφαρμογές. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού οι μαθητές χρησιμοποίησαν απλά υλικά και με 

διαδικασίες παιχνιδιού μπορούν να συνθέσουν / κατασκευάσουν διατάξεις που η 

λειτουργία τους βασίζεται σε ενεργειακές μετατροπές (ηλιακός φούρνος, ηλιακό 

αυτοκίνητο, ανεμογεννήτρια, ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, υδρόμυλο, μοντέλο ηλιακού 

θερμοσίφωνα κ.α.)  

Σε πρώτο στάδιο δυσκολεύτηκαν να θέσουν τις κατασκευές τους σε λειτουργία αλλά 

με τη συνεργασία και πολλούς πειραματισμούς κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα της 

ενεργειακής τους τροφοδοσίας και πετύχουν τη λειτουργία των κατασκευών τους. 

Οι μαθητές μας κατανόησαν την αρχή διατήρησης της ενέργειας και τις βασικές 

διαδικασίες ενεργειακών μετατροπών καθώς επίσης τους μηχανισμούς μεταφοράς 

ενέργειας. Τους δόθηκε η ευκαιρία να συσχετίσουν τα φυσικά φαινόμενα με την 

διαδικασίες και εφαρμογές της καθημερινής ζωής, να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά 

τεχνολογικά εργαλεία  για να παρουσιάσουν και να συγκρίνουν τις παρατηρήσεις και 

τα αποτελέσματα του πειραματισμού τους. 

Επιπλέον, γνώρισαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα πλεονεκτήματά τους και 

ανέπτυξαν κριτική στάση για τον τρόπο αξιοποίησής τους. 

Κατασκεύασαν με απλά υλικά και καλλιεργώντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και 

τη φαντασία τους συνέθεσαν συσκευές προσομοιωμένες στις πραγματικές. 
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Το πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τόσο κατά 

τη διάρκεια της δράσης όσο και κατά την παρουσίασή της από τα παιδιά στη γιορτή 

δημιουργικότητας. 

    Με το κλείσιμο του προγράμματος θεωρούμε ότι το πρόγραμμα ήταν πετυχημένο 

μιας και πραγματώθηκαν οι περισσότεροι στόχοι που είχαμε θέσει στο σχέδιο δράσης 

του προγράμματος. Επιπλέον στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικών από όλο το Δήμο 

Αχαρνών (με περισσότερα από τριάντα τρία Δημοτικά Σχολεία) διακρίθηκαν πέντε 

μαθητές από τους οποίους οι τρεις ήταν από το σχολείο μας. Στοιχείο που θεωρούμε 

ότι επηρεάστηκε από τη συγκεκριμένη δράση.  

 

Χρόνος υλοποίησης :  

Δεκέμβριος 2012- Μάιος  2013   

 

Στα παραδοτέα συμπεριλαμβάνονται  

1. Φωτογραφικό υλικό 

2. Αφίσα της δράσης 

 

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

Πατρινόπουλος Ματθαίος - Σιώκης Παναγιώτης -Αλεξιάδης Ζαφείρης- Καρκάνη 

Ελένη – Ρασιά Λουίζα- Τσιβγούλη Αναστασία – Μητσιάκου Ελευθερία – Καρακώστα 

Βασιλική – Εξάρχου Κατερίνα 
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Εκφράζομαι και δημιουργώ μέσα από την τέχνη-Αναδιαμορφώνω 

τον προσωπικό μου χώρο, το χώρο του σχολείου μου. 

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Όλοι οι μαθητές του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών. 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Κάθε έργο τέχνης είναι το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής πράξης που εκφράζει όχι 

μόνο το ήθος του καλλιτέχνη, αλλά και το σεβασμό στον άνθρωπο και στη φύση, 

σεβασμό τελικά στην ίδια τη ζωή. 

Φέρνοντας τα παιδιά σε ενεργή επαφή με ποικίλα έργα τέχνης, καλλιτέχνες και 

καλλιτεχνικά ρεύματα, καθώς και διαφορετικές τεχνοτροπίες, καλλιεργείται το 

αισθητικό τους κριτήριο, αντιλαμβάνονται την κοινωνία και τον πολιτισμό με έναν 

αλληλεπιδραστικό τρόπο και μαθαίνουν να δημιουργούν το δικό τους (ατομικό ή 

ομαδικό) έργο για να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν μια ανάγκη, επιθυμία, σκέψη 

ή προβληματισμό τους.  

Δραστηριότητες: 

Το ερέθισμα ήταν ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό έργο, μία εικόνα, μία φωτογραφία ή 

οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να δώσει αφορμή για περαιτέρω επεξεργασία.  

Οι μαθητές ρωτήθηκαν και ρώτησαν, συζήτησαν, παρατήρησαν, έδωσαν πιθανούς 

τίτλους, σωματοποίησαν τα έργα, είπαν τα συναισθήματά τους και έμαθαν το 

κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο που ώθησε τους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν ένα έργο ή 

να ενταχθούν σε κάποιο καλλιτεχνικό ρεύμα. 

Οι μαθητές, κάποιες φορές ατομικά και άλλες ομαδικά, δημιούργησαν τα δικά τους 

πρωτότυπα έργα εμπνευσμένοι από διάφορους καλλιτέχνες όπως Pablo Picasso, Van 

Gogh, Paul Klee, Keith Haring. Χρησιμοποίησαν ποικίλες τεχνικές και διάφορα υλικά: 
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κηρομπογιές, μαρκαδόρους, νερομπογιές, κολλάζ, χαρτόνια, ψαλίδια, κόλλα ατλακόλ, 

πλαστικό χρώμα για τοίχους κα.  

Έβαψαν δύο εσωτερικούς τοίχους του σχολείου, χρωματίζοντας το φόντο και 

κολλώντας δικά τους σχέδια (ψάρια, αερόστατα, λουλούδια), σχεδιασμένα, 

χρωματισμένα και κομμένα από τους ίδιους. Με αυτόν τον τρόπο, δημιούργησαν μία 

όμορφη σύνθεση, κάνοντας το χώρο του σχολείου ακόμα πιο φιλικό και ευχάριστο. 

 Όλα τα έργα των μαθητών εκτίθενται στον χώρο του σχολείου, κάνοντας τους 

μαθητές αλλά και όποιον άλλο επισκέπτεται το σχολείο να έχει καλλιτεχνικά 

ερεθίσματα, να σέβεται τις δημιουργίες των παιδιών, να καλλιεργήσει το αισθητικό του 

κριτήριο και να λάβει ένα κίνητρο ούτως ώστε να εκφραστεί και αυτός στον προσωπικό 

του χώρο.  

Παράλληλα τα έργα των παιδιών εκτυπώθηκαν σε μορφή γιγαντοαφισών και 

τοποθετήθηκαν στο χώρο του σχολείου δίνοντας μια ξεχωριστή εικόνα στου χώρους 

του σχολείου και στα παιδιά ένα μοναδικό πλαίσιο αναφοράς.  

Γενική εκτίμηση: 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υπήρξε πολύ καλή συνεργασία από 

μέρους των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

Οι μαθητές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον τόσο στην πρώτη φάση επεξεργασίας του 

ερεθίσματος, όσο και στην φάση της υλοποίησης των δικών τους έργων. Βρίσκονταν σε 

μία δημιουργική εγρήγορση, συμμετείχαν ενεργά και υπήρχε καταιγισμός ιδεών. 

Η βασική αρχή που εργαζόμασταν ήταν ότι τα παιδιά αυτενεργούν, παίρνουν 

πρωτοβουλίες και ο εκπαιδευτικός έχει απλά την «επίβλεψη» θέτοντας τα όρια. Ούτε 

επεμβαίνει, ούτε διορθώνει. Τα έργα είναι πρωτότυπα, αποκλειστικά δικά τους, για 

αυτό άλλωστε υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στις δημιουργίες τους. 

 

Χρόνος υλοποίησης :  

Δεκέμβριος 2012- Ιούνιος  2013   
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Παραδοτέα: 

Φωτογραφικό υλικό, έργα των μαθητών στους χώρους του σχολείου. 

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

Τζόκα Χαρά - Αγγελόπουλος Γεώργιος-  Όλοι οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων 
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Τίτλος επιμέρους δράσης:  

Μαθηματικά … Λαϊκά Τεχνάσματα  

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  Όλοι οι μαθητές της Ε τάξης του 26ου και του 29ου ΔΣ 

Αχαρνών. 

 

Περιγραφή Δράσης: 

Η μαθηματική σκέψη αρχικά δημιουργήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων να 

επιλύσουν πρακτικά προβλήματα. Με τις καθιερωμένες πρακτικές που 

χρησιμοποιούμε κατά τη διδασκαλία παραβλέπουμε αυτή την ανάγκη χρήσης των 

μαθηματικών εννοιών με αποτέλεσμα τα μαθηματικά να είναι απλά ένα δύσκολο 

μάθημα χάνοντας τη μαγεία τους για τους μαθητές . 

Μέσα από την χρήση στοιχείων από την παράδοση και τη λαϊκή τέχνη μπορούμε να 

εμπνευστούμε από τις ρίζες και να αλλάξουμε την αντίληψη των μαθητών για τα 

μαθηματικά.   Η βιωματική  διδασκαλία των μαθητών σε ομάδες και το πλούσιο 

πλαίσιο ανάπτυξης των γεωμετρικών περιεχομένων ,  μπορεί να αναδείξει  την 

ομορφιά των μαθηματικών τη σύνδεση τους με την τέχνη τη δημιουργική έκφραση και 

τη ζωή. 

Με την υλοποίηση της δράσης οι μαθητές κατάφεραν: 

 Να έρθουν σε επαφή με έργα λαϊκής τέχνης  

 Να αναλύουν και να ανασυνθέτουν τα μορφικά τους στοιχεία  

 Να απομονώνουν τις φόρμες και τα μοτίβα 

 Να εντοπίζουν τις συμμετρίες και τις ασυμμετρίες 

 Να ανακαλύψουν ότι η Γεωμετρία δεν είναι απλά ένα σχολικό μάθημα και ότι 

υπάρχει σε όλα τα αντικείμενα της καθημερινότητας τους 
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 Να τη μετατρέψουν τη γεωμετρία  σε παιχνίδι 

 Να γνωρίσουν τη Λαογραφία του τόπου που κατοικούν 

 Να ερευνήσουν σχετικά με τη λαογραφία του περιοχή ή της χώρας που 

κατάγονται 

 Να κατανοήσουν τις δύσκολες γεωμετρικές έννοιες μέσα από την επαφή τους με 

τη λαϊκή τέχνη 

 Να ανακαλύψουν ότι τα μαθηματικά και ειδικότερα η Γεωμετρία είναι ένας 

διεθνής κώδικας επικοινωνίας 

 

Δραστηριότητες: 

 Παρουσίαση της εξέλιξης λαογραφικής ιστορίας των Αχαρνών από τις 
υπεύθυνες αρχαιολόγους του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής έρευνας 
του Δήμου Αχαρνών. 

 Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Αυλώνα . 

 Κατασκευή ψηφιδωτού με μοτίβα από έργα λαϊκής τέχνης. Οι  μαθητές 

κατασκεύασαν  τις ψηφίδες  μόνοι τους με πηλό , κατανοώντας τις μονάδες 

μέτρησης επιφάνειας( τετραγωνικό μέτρο, τετραγωνικό εκατοστό κτλ) 

 Ζωγραφική με κυβισμό. 

 Ολιγόωρα μαθήματα κεντήματος. 

 Ομαδικά παιχνίδια στο ταμπλό γεωμετρίας 

 Επαφή με αγγεία της Γεωμετρικής εποχής. Ζωγραφική πάνω σε κεραμικά αγγεία 

με γεωμετρικά μοτίβα εμπνευσμένα από τη βυζαντινή τέχνη 
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Στα πλαίσια εφαρμογής της δράσης διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα επιπλέον 
δραστηριοτήτων που θα βοηθούσε την καλύτερη επίτευξη των στόχων που 
είχαμε θέσει. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν εμπνευσμένες από την επαφή των 
μαθητών με τα έργα λαϊκής τέχνης. Αυτές οι δραστηριότητες ήταν: 

 Κατασκευή χαλιού με κομμάτια υφάσματος σε πλέγμα για την κατανόηση των 
εννοιών του εμβαδού και της περιμέτρου.. 

 Δημιουργία λαϊκής φορεσιάς εμπνευσμένα από τις τοπικές λαικές φορεσιές του 
τόπου. Οι μαθητές τελειοποίησαν τη δημιουργία κατασκευάζοντας κοσμήματα( 
ζώνη και περιδέραιο από ανακυκλώσιμα υλικά).  

 

Χρόνος υλοποίησης: 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε εντός σχολικού ωραρίου στα πλαίσια της 
Ευέλικτης Ζώνης και των Εικαστικών και η διάρκεια του  ήταν 25 διδακτικές ώρες 
για κάθε τμήμα. Μάρτιος 2013 – Ιούνιος  2013 

Παραδοτέα: 

Φωτογραφικό υλικό, κούκλα ντυμένη με παραδοσιακή τοπική φορεσιά από 

ανακυκλώσιμα υλικά, ψηφιδωτό, κεραμικά αγγεία, χαλάκι, πίνακες ζωγραφικής με 

κυβισμό.  

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 

Μητσιάκου Ελευθερία – Παναγοπούλου Αθανασία –Ρασσιά Λουίζα- Αναστασία 

Τσιβγούλη - -  Εξάρχου Κατερίνα –Αγγελόπουλος Γιώργος - Πατρινόπουλος Ματθαίος 
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