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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 (ΖΕΠ), για το σχολικό έτος 2013-2014, 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, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 

13478/28-11-2013 πρόσκληση υποβολής Πρόσκληση υποβολής Σχεδίων Δράσης για το 

σχολικό έτος 2013-14 των Σχολικών Μονάδων Πιλοτικής Εφαρμογής των Ζωνών 

Εκπαιδευτικής. Σχεδίασαν και υπέβαλαν για έγκριση στις 16/12/2013 το σχέδιο 

εκπαιδευτικών δράσεων τους, που συμπεριελάμβανε  εννέα επιμέρους 

υποδράσεις, υπερκαλύπτοντας όλους τους  τομείς ανάπτυξης των σχολείων ΖΕΠ. 

Η έγκριση των σχεδίων δράσης έγινε με την υπ. Αριθμ. 705/22-01-2014 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με βάση 

αυτή την απόφαση εγκρίθηκαν όλες οι υποδράσεις όπως ακριβώς είχαν προταθεί.  

Η διαχείριση των συμβάσεων και του συνόλου των οικονομικών διαδικασιών έγινε 

από τη Σχολική Επιτροπή Π.Ε. του Δήμου Αχαρνών, με την υποστήριξη για πρώτη 

φορά λογίστριας / συμβούλου που προσελήφθη στα πλαίσια της πράξης για 

υποστήριξη του έργου. Η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων και η υποστήριξη 

από τη λογίστρια και η συνεχής συνεργασία από τους υπεύθυνους του έργου τόσο 

από την ΕΥΕ όσο και από τη ΕΥΔ του υπουργείου Παιδείας που στήριξαν το έργο, 

επέτρεψαν  παρά το μικρό χρονικό διάστημα από την έγκριση των σχεδίων δράσης 

μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους (μόλις πέντε μήνες) να ολοκληρωθούν οι 

οικονομικές διαδικασίες με επάρκεια.  
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Για άλλη μια χρονιά 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, παρά την 

ιδιαίτερη προσπάθεια που καταβάλαμε ερχόμενοι σε προσωπική επαφή και ενώ 

αρχικά είχαμε τη διαβεβαίωση για τη συνεργασία τελικά δεν απέστειλαν 

προσφορές.  

Στο θέμα της εφαρμογής των σχεδίων δράσης, ο μικρός χρόνος εφαρμογής μαζί με 

της παράλληλη επιβάρυνση των σχολικών μονάδων με τη συλλογή ερευνητικών 

στοιχείων από τους ερευνητές, τις παρεμβάσεις των ειδικών επιστημόνων, τη 

σύνθεση και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων από τους 

εκπαιδευτικούς, επιβάρυναν τους εκπαιδευτικούς που έπρεπε παράλληλα να 

καλύψουν και το βασικό κορμό των μαθημάτων.  Όλα αυτά μαζί με την ένταση που 

υπήρχε στον εκπαιδευτικό χώρο αυτό το διάστημα, σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε 

όλους τους εκπαιδευτικούς στα όρια τους. 

Παρόλα αυτά μέσα από τη συνεργασία, την θετική επίδραση που έχουν οι δράσεις 

για τους μαθητές, το κλίμα του σχολείου αλλά και τον αντίκτυπο τους στην τοπική 

κοινωνία κυριάρχησε ένα κλίμα δημιουργικότητας και συνεργασίας στο χώρο του 

σχολείου. 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 
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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. 

Τα σχολεία μας  ύστερα την περσινή τους διάκριση στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα 

Πρωτοπόρων Σχολείων της Microsoft, ως Microsoft Pathfinder School συμμετείχαν 

ενεργά σε εργασίες ομάδας σχολείων από όλη την Ευρώπη. Παράλληλα την πορεία 

του παρακολουθούσε ομάδα διεθνών κριτών με αποτέλεσμα το Νοέμβριο του 2013 

επιλέχθηκαν ως Microsoft Mentor School. Όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στην 

αιτιολογική έκθεση ότι η επιλογή έγινε γιατί με βάση τα στοιχεία που έχουν 

συγκεντρώσει «προκύπτει σαφώς το πάθος του σχολείου σας για την καινοτόμο 

διδασκαλία και τη μάθηση. …είναι επίσης σαφές ότι είστε αφοσιωμένοι στη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών και καθοδήγηση και ανάδειξη νέων  

ηγέτες μέσα από τα σχολεία την κοινότητά σας. … η επιλογή έγινε από ομάδα 

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων της εκπαίδευσης ανάμεσα σε σχολεία σε μια ομάδα 

Σχολείων με εξαιρετικά προσόντα σχολεία.» (Βλ. Παράρτημα 1). Είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι αυτή ήταν τα μόνα σχολεία από η χώρα μας που έλαβαν αυτή τη 

διάκριση, που δόθηκε για πρώτη φορά σε Ελληνικά δημόσια σχολεία. 

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,  

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

Πρόγραμμα των  Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).  

Στις αρχές Δεκεμβρίου δεχτήκαμε τιμητική πρόσκληση από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας Κο Κάρολο Παπούλια, που μας δέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και 
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του παρουσιάσαμε τα σχολεία μας και την λειτουργία τους μέσα από τον 

πρόγραμμα των ΖΕΠ.   

Ακολούθησαν πάρα πολλές αναφορές στα σχολεία τόσο στα ΜΜΕ όσο και στο 

διαδίκτυο ενδεικτικά στον 1ο από τους ψηφιακούς δίσκους που συνοδεύουν αυτή 

την αναφορά έχουμε καταγράψει κάποιες από αυτές. 

 Η διάκριση των σχολείων ως Mentor School μας επέτρεψε στους διευθυντές των 

δύο σχολείων να συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Φόρουμ της 

Βαρκελώνης μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, 

εκπαιδευτικούς εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους εκπαιδευτικού σχεδιασμού  από 

όλο τον κόσμο. Σε αυτό είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν και ανταλλάξουν 

εμπειρίες, πρακτικές, να αναπτύξουν συνεργασίες και να συμμετέχουν στο 

σχεδιασμό των πιο σύγχρονων προσεγγίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Δύο εκπαιδευτικοί των σχολείων συμμετείχαν στην ΒΕΤΤ (British Educational 

Training and Technology Show) στο Λονδίνο και παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά 

σεμινάρια που γίνονται παράλληλα γνωρίζοντας, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας 

σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις και πρακτικές με τη βοήθεια των ψηφιακών 

τεχνολογιών. 

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι αυτή η εμπειρία διαμοιράστηκε στους 

συναδέλφους του σχολείου μας είτε μέσα από την καθημερινή πρακτική όσο και 

από σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης που παρουσιάστηκαν τα βασικά 

στοιχεία αυτών. Επίσης σε ημερίδα του Σχολικού Συμβούλου για τους 

εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιφέρειά του υπήρχαν τρία ανεξάρτητα 

εργαστήρια που παρουσιάστηκαν οι εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζονται 

από εκπαιδευτικούς και τη ψυχολόγο των σχολείων μας . 

Στα Mentor σχολεία είχε γίνει η πρόταση από τη Microsoft να προτείνουν μια 

εκπαιδευτική πρόταση / εφαρμογή που θα μπορούσε να έχει παγκόσμιο 

ενδιαφέρον. Τα σχολεία μας με βάση τη δράση Νερό Δεσμός Ζωής υπέβαλαν τη 
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πρόταση για τη δημιουργία μιας εφαρμογής με δυνατότητα διασύνδεσης σχολείων 

και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με επίκεντρο νερό  (Βλέπε Παράρτημα 2 και 

βίντεο σε συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο). Η πρόταση δεν διακρίθηκε παρά τη θετική 

κριτική που δέχτηκε, γιατί το πνεύμα του διαγωνισμού ήταν στην ανάπτυξη 

εφαρμογών που θα είχαν και οικονομικό αποτέλεσμα στοιχείο που δεν το είχε η 

δική μας πρόταση. 

Στα πλαίσια προετοιμασίας της δράσης μας «Ταξίδι στις γειτονίες του Σύμπαντος» 

τα σχολεία μας συμμετείχαν  στο διεθνή διαγωνισμό για την εκστρατεία αφύπνισης 

της διαστημοσυσκευής  Rosetta που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Διαστήματος http://www.esa.int/.  Οι διοργανωτές για την ευαισθητοποίηση της 

παγκόσμιας κοινότητας, την πληροφόρηση και γνώση της σύγχρονης επιστήμης 

ζήτησαν τη δημιουργία ενός ολιγόλεπτου βίντεο που θα έκανε την εικονική 

αφύπνιση της Rosetta μιας διαστημοσυσκευής που ταξιδεύει στο διάστημα τα 

τελευταία δέκα χρόνια για να συναντήσει ένα κομήτη και να συλλέξει πληροφορίες 

για αυτόν σε πολύ μεγάλη απόσταση από τη γη. Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν 218 

συμμετοχές από όλο τον κόσμο και το σχολείο μας πήρε την Τρίτη θέση με 5791 

ψήφους. Το σχετικό βίντεο υπάρχει στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο και στη 

διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=4L-O4ZEjK_0) 

Τα σχολεία μας συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής για μαθητές του 

δημοτικού που πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Αυτός ο Διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο φάσεις, η 

πρώτη ενδοσχολικά και στη δεύτερη με κοινά θέματα για όλη την Ελλάδα και 

διόρθωση που γίνεται κεντρικά.  Στη δεύτερη φάση μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 

δύο μαθητές από κάθε τμήμα της Ε και της Στ τάξης –αυτοί με τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία στην Α φάση. Από τα σχολεία μας στη Β φάση του διαγωνισμού 

συμμετείχαν δώδεκα μαθητές έξι από την Ε΄ και έξι από τη Στ τάξη. Από τους 

δώδεκα μαθητές μας οι εννέα ήταν ανάμεσα στου πρωτεύσαντες Πανελλαδικά 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/The_competition_winners_who_helped_us_wake_up_Rosetta
https://www.youtube.com/watch?v=4L-O4ZEjK_0
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(75%), ποσοστό εξαιρετικά υψηλό που κατατάσσει τα σχολεία μας σε κορυφαία 

θέση σε επίπεδο επιδόσεων των μαθητών στις φυσικές επιστήμες. (http://micro-

kosmos.uoa.gr/gr/announcments/diagonismoi_fysikon_dimotikou.htm ) 

Στη φιλοσοφία μας έχει ενταχθεί και αναπτυχθεί μια κουλτούρα ανταλλαγής και 

συνεργασίας με άλλα σχολεία. Την προηγούμενη σχολική χρονιά \είχαμε επίσημη 

συνεργασία με το  Κολλέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού υλοποιώντας 

παράλληλα εκπαιδευτικές δράσεις και συνεργαζόμενοι σε πολλαπλά επίπεδα, 

συνεργασία που συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά. Επιπλέον ξεκίνησε και επίσημη 

συνεργασία με το Ιδιωτικό Σχολείο «Σχολή Χατζήβεη» με εφαρμογή κοινών 

προγραμμάτων και επικοινωνίας εκπαιδευτικών και μαθητών. Παράλληλα μέσω του 

προγράμματος Συνεργάτες στη Μάθηση είχαμε τακτική συνεργασία με τα επτά 

σχολεία από όλη την Ευρώπη. 

Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε την συνεργασία με το British Council στην 

πιλοτική εφαρμογή προγράμματος «Δεξιότητες Ζωής» που θεωρούμε ότι είναι 

εξαιρετικό τόσο στο σχεδιασμό όσο και στα αποτελέσματά του.  

Με τις δράσεις μας για άλλη μια χρονιά 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 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 και το 

προβληματισμό για το μέλλον τους και τον εαυτό τους σε αυτό. Με κεντρική 

ομπρέλα και αφορμή το νερό οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν 

διαθεματικά / διεπιστημονικά με τη λογοτεχνία, την ποίηση, την τέχνη, τη λαϊκή 

http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/announcments/diagonismoi_fysikon_dimotikou.htm
http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/announcments/diagonismoi_fysikon_dimotikou.htm


Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

2
 

παράδοση, τη μυθολογία και την ιστορία, να διερευνήσουν το ίδιο θέμα με 

διαφορετικές οπτικές μέσα στο χώρο και το χρόνο. Μέσα από τον ίδιο άξονα είχαν 

την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο εργασίας των αρχαιολόγων σε θέματα 

τοπικής ιστορίας και τεχνολογικών επιτευγμάτων αλλά και να διερευνήσουν τη 

χημική σύσταση του νερού και τις φυσικές του καταστάσεις. 

Η επέκταση του προγράμματος που είχαμε υλοποιήσει την προηγούμενη χρονιά με 

τίτλο «Μαθηματικά Λαϊκά Τεχνάσματα» ήταν τα «Μαθηματικά στην Τέχνη» που 

εφαρμόστηκε με εξαιρετικά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας τις 

γειτονιές του Σύμπαντος» απέδωσε εξαιρετικά μαθησιακά αποτελέσματα τόσο 

άμεσα όσο και από τις δραστηριότητες που έγιναν με αφορμή αυτό (Πλανητάριο 

στο σχολείο, Αστροβραδιά, Rosseta, κατασκευές και παρατηρήσεις μαθητών) με 

τους γονείς και την τοπική κοινωνία να συμμετέχουν και να το ενισχύουν. 

Το πρόγραμμα της Ρομποτικής για πρώτη φορά έγινε εκτός ωραρίου με μικρά 

προβλήματα λόγω της ώρας υλοποίησής του. Σε αυτό το πρόγραμμα για πρώτη 

φορά είχαμε την προετοιμασία μαθητών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό 

ρομποτικής όπου συμμετείχαν δέκα μαθητές μας. 

Το πρόγραμμα Media Smart αναδιαμορφώθηκε με βάση τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών και των μαθησιακών ευκαιριών που παρουσιάστηκαν και οδήγησαν τους 

μαθητές όχι μόνο να δημιουργήσουν μια ολιγόλεπτη διαφήμιση αλλά να 

συνθέσουν, συγγράψουν, προετοιμάσουν, παρουσιάσουν και επεξεργαστούν ένα 

ολόκληρο δελτίο ειδήσεων μισής ώρας http://youtu.be/9M_Q0M8vce0.   

Το πρόγραμμα Comic Lab έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να ανακαλύψουν τις 

διαδικασίες δημιουργίας μιας ταινίας κινούμενης εικόνας, να συγγράψουν το δικό 

τους σενάριο και να δημιουργήσουν τις δικές τους ταινίες. 

Τα προγράμματα σώμα μου αυτός ο άγνωστος και κινούμαι στο ρυθμό, χορεύω στις 

ζωής τον παλμό, οι μαθητές γνώρισαν και εξερεύνησαν αυτόν τον  μυστηριώδη 

άγνωστο το σώμα τους ενώ κινήθηκαν, διασκέδασαν και γνώρισαν με ρυθμούς 

http://youtu.be/9M_Q0M8vce0
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γνωστούς και άγνωστους αναπτύσσοντας δεξιότητες που για πολλούς ήταν 

πρωτόγνωρες ή και άγνωστες.   

    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 και να μάθουν να μαθαίνουν. Οι 

τεχνολογίες συνδέθηκαν με το παρελθόν και το μέλλον των μέσα από το παιχνίδι 

αλλά και τα βιώματα που απέκτησαν. 

     Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική 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 μαζί με την Αστροβραδιά και την παράσταση το 

«Θαλασσινό Τριφύλλι» υπήρξαν παράγοντες ανάδειξης 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 ιστολόγια του 

σχολείου και εκπαιδευτικών : 

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

• Το ιστολόγιο της Α και της Β τάξης τα Κολλητήρια:   

http://takollhthria.blogspot.gr/ 

τα εκπαιδευτικά ιστολόγια: 

• Φυσική Αγωγή +1 το Κρατούμενο http://physedplus1.weebly.com/   

• Τάξη…δεύω ιστολόγιο της Γ τάξης  http://i-class.weebly.com/  

• Το παλαιότερο ιστολόγιο http://e-taksi.blogspot.gr  και  

http://www.ovs.gr/
http://efimerida-st.blogspot.com/
http://takollhthria.blogspot.gr/
http://physedplus1.weebly.com/
http://i-class.weebly.com/
http://e-taksi.blogspot.gr/
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Στο σχέδιο δράσης μας συμπεριλαμβανόντουσαν οι παρακάτω υποδράσεις:  

1.     «Από το εγώ… στο εμείς» 

            i.            Συναισθηματική αγωγή - Εξωτερίκευση διαχείριση συναισθημάτων 

            ii.           Διαφορετικότητα 

            iii.          Ασφαλές διαδίκτυο – Ψηφιακή ασφάλεια και χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων 

            iv.          Διαφυλικές σχέσεις 

            v.           Μετάβαση ανάμεσα στις βαθμίδες εκπαίδευσης 

2.     Νερό Δεσμός Ζωής 

            vi.          Το θαλασσινό τριφύλλι 

            vii.         Νερό είναι και  γυρίζει 

            viii.        Νερό και μυθολογία 

            ix.          Νερό και λαοί 

            x.           Νερό και αρχαιολογία / τοπική Ιστορία / οι δρόμοι του νερού 

            xi.          Οι τεχνολογίες του νερού 

            xii.         Νερό και Φυσικές Επιστήμες (το καθαρό νερό) 

3.     Τα μαθηματικά στην τέχνη 

4.     Ανακαλύπτοντας τις γειτονιές του Σύμπαντος 

5.     Εφαρμοσμένη Ρομποτική για Παιδιά 

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

7.     ComicLab 
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8.     Το σώμα μου … αυτός ο υπέροχος άγνωστος 

9.     Κινούμαι στο ρυθμό, χορεύω στης ζωής τον παλμό 

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 συνέχεια παραθέτουμε τις εκθέσεις που υπέβαλλαν οι εκπαιδευτικοί που 

συνεργάστηκαν σε κάθε δράση.  
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1η Επιμέρους Δράση 

Τίτλος : «Από το εγώ… στο εμείς» 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

• Όλες οι τάξεις του σχολείου, το τμήμα ένταξης και το ολοήμερο  

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε με διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και 

διαφορετική εστίαση σε όλες τις τάξεις σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Σε 

αυτή συμπεριλαμβάνονταν δράσεις α. συναισθηματικής αγωγής, β. 

διαφορετικότητας, γ. ασφαλούς διαδικτύου, δ. διαφυλικών σχέσεων και ε. 

μετάβασης ανάμεσα στις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Η συναισθηματική αγωγή περιλαμβάνει δεξιότητες απαραίτητες σε όλες τις 

ανθρώπινες σχέσεις: ικανότητα αντίληψης, κατονομασίας, έκφρασης και χειρισμού 

των συναισθημάτων, αυτοέλεγχο, ενσυναίσθηση (κατανόηση των συναισθημάτων 

και των απόψεων του άλλου, σεβασμό των διαφορών στον τρόπο που οι άνθρωποι 

αισθάνονται για κάποια πράγματα), προσεκτική ακρόαση του άλλου, ποιοτική 

επικοινωνία, τρόπους επίλυσης συγκρούσεων και προβλημάτων, συνεργασία και 

αυτοεκτίμηση. 

Αναπτύχθηκαν δράσεις ανάπτυξης της συνεργασίας των μαθητών σε τομείς που 

έχουν να κάνουν με τη διαφορετικότητα και την ανισότητα ώστε να επιτευχθεί η 

αρμονική συνύπαρξη των μαθητών, ξεκινώντας από το σχολικό περιβάλλον και τη 

καλλιέργεια της διαπολιτισμικής αγωγής.  

Η υπεύθυνη ενημέρωση και η εφαρμογή του προγράμματος των διαφυλικών 

σχέσεων, υποβοηθάει τα παιδιά και τις οικογένειές τους κατά τη μετάβαση από το 

στάδιο της προεφηβείας στην εφηβεία, μέσω οργανωμένων δραστηριοτήτων, 

βιωματικές δράσεις στην ομάδα, συζητήσεις με ειδικούς και χρήση κατάλληλου 
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εκπαιδευτικού υλικού, γνωριμία με το σώμα τους, κατανόηση των αλλαγών που 

συμβαίνουν σε αυτό και  ενημέρωση για τα σεξουαλικά τους δικαιώματα.  

Στα προγράμματα αυτά είχαμε τη συνεργασία του British Council στην πιλοτική 

εφαρμογή προγράμματος «Δεξιότητες Ζωής» αλλά και την πολύτιμη υποστήριξη της 

Σχολικής Ψυχολόγου Κας Σεβαστής Μάκρα που εργάζεται στο σχολείο μέσω του 

προγράμματος. 

 

Τάξεις Α - Β 

Στο πλαίσιο της δράσης «Κινούμαι στο ρυθμό, χορεύω στης ζωής τον παλμό» οι 

μαθητές της Α’ και Β’ τάξης μέσα από την Ψυχοκίνηση πήραν μέρος στις ακόλουθες 

δράσεις: 

«Χορεύοντας στην Παλέτα των Συναισθημάτων, ζωγραφίζουμε τη ζωή»  

Μέσα από τη Μουσικοκινητική Αγωγή υπό τον ήχο διαφορετικών μουσικών 

(χαρούμενη, θλιμμένη, μουσική που παραπέμπει σε φόβο, προσμονή κ.λ.π) έκαναν 

αυτοσχεδιασμούς εκφράζοντας κινησιολογικά τα συναισθήματα που τους 

παρέπεμπε η εκάστοτε μουσική. 

 

«Καθρέφτη καθρεφτάκι, πως αισθάνεσαι σήμερα;»  

Αποτελεί συνέχεια της παραπάνω δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της 

Μουσικοκινητικής Αγωγής και του Θεατρικού Παιχνιδιού έπαιξαν σε ζευγάρια το 

παιχνίδι του καθρέφτη εκφράζοντας τα συναισθήματά τους κινησιολογικά και 

αλλάζοντας τη διάθεση τους βάση της διάθεσης που τους προκαλούσε η μουσική 

που άκουγαν. Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να δουν μέσα από τον «καθρέφτη 

τους» την κίνηση του σώματός τους και το συναίσθημα που αποτύπωνε. 
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Ρολόι συναισθημάτων 

Τα παιδιά έκοψαν ένα μεγάλο κύκλο από σκληρό χαρτόνι και ζωγράφισαν τα 

πρόσωπα με συναισθήματα που εικονίζονταν σ’ αυτόν.  Στο κέντρο του κύκλου 

στερέωσαν ένα δείκτη με διπλόκαρφο. Κάθε φορά που τα παιδιά αισθάνονταν ένα 

συναίσθημα γύριζαν  το δείκτη στη θέση του συγκεκριμένου συναισθήματος και το 

αιτιολογούσαν.  Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δημιούργησε τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να 

εφαρμόσουν διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων, να συζητούν 

για την επιλογή λύσεων καθώς και να αντιλαμβάνονται τη θέση και την οπτική των 

άλλων. 

 

 

Ζωντανεύουμε τους φόβους μας 

Οι μαθητές δημιούργησαν ένα βιβλίο με τίτλο «Ζωντανεύουμε τους φόβους μας». 

Κάθε μαθητής ζωγράφισε το φόβο του, τον παρουσίασε στους συμμαθητές του και 

με αυτόν τον τρόπο απαλλάχτηκε από αυτόν 
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Πρόσωπο χωρίς συναισθήματα 

Τα παιδιά χρωμάτισαν τον πίνακα του Μιρό «Το χαμόγελο των φλεγόμενων 

φτερών». Παρατήρησαν πως το ανθρωπάκι που απεικονίζεται στον πίνακα δεν έχει 

πρόσωπο και δεν καταλαβαίνουμε τι αισθάνεται.  Έτσι ζωγράφισαν πώς νομίζει το 

καθένα πως αισθάνεται το ανθρωπάκι και κατέγραψαν το συναίσθημα. 

 

Καλημέρα φίλε 

Αφηγηθήκαμε στα παιδιά την ιστορία «Καλημέρα, φίλε» της Φ. Νικολούδη, και 

συζητήσαμε πώς  το γάλα και το κακάο, αν και τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, όχι 

μόνο συνυπάρχουν σ’ ένα μπουκάλι αλλά ταιριάζουν πολύ μαζί. Τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε ζευγάρια, φόρεσαν λευκά και καφέ υφάσματα, αγκαλιάστηκαν και 
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σκεπάζονταν με τα δυο υφάσματα μαζί ή προσέφεραν ο ένας στον άλλον το 

ύφασμά τους. Οι μαθητές διασκέδασαν, εξέφρασαν τα συναισθήματά τους, 

κινήθηκαν ελεύθεροι στο χώρο και συνειδητοποίησαν την ανάγκη συνύπαρξης 

διαφορετικών πραγμάτων και διαφορετικών ανθρώπων.   

 

 ΤΙ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ Ο SENECIO; 

Η χαρά της ζωής 

Τα παιδιά γνώρισαν έργα μεγάλων ζωγράφων και 

δημιούργησαν καλλιτεχνικά δημιουργήματα. 

Παρατήρησαν τον πίνακα ζωγραφικής Senecio 

του Π. Κλέε και είπαν τι μπορεί να αισθάνεται 

δικαιολογώντας την απάντησή τους. Στη συνέχεια 

τον ζωγράφισαν και σχεδίασαν στο πρόσωπό του 

ένα στόμα προσδίδοντας ένα συγκεκριμένο 

συναίσθημα το οποίο και το κατέγραψαν. 
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Παρατήρησαν επίσης το έργο ζωγραφικής «Η χαρά της ζωής» του Ρ. Ντελονέ, όπου 

συζητήσαμε για τα ζωηρά και χαρούμενα χρώματα που χρησιμοποιεί ο ζωγράφος, 

για τον κύκλο της ζωής και για τους κύκλους σε κίνηση. Έπειτα ζωγράφισαν το δικό 

τους πίνακα ζωγραφικής με χαρούμενους κύκλους αποδίδοντας έτσι τη χαρά της 

ζωής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το αερόστατο των θετικών συναισθημάτων 

Κατασκευάσαμε ένα αερόστατο με ένα 

καλάθι κι ένα μπαλόνι που δένεται στις 

τέσσερις γωνίες του καλαθιού. Τα παιδιά 

βάφουν το αερόστατο σε λωρίδες με 

διαφορετικά χρώματα. Σε κάθε λωρίδα 

γράφουν από ένα θετικό συναίσθημα. 

Επίσης διακοσμούν το καλάθι με μαργαρίτες 

στις οποίες αναγράφονται συναισθήματα. 
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Τάξεις Γ - Δ 

H τρίτη τάξη συμμετείχε στην παγκόσμια εβδομάδα δράσης(4-10 Μαΐου) της actionaid, 

με τίτλο «Στείλε όλους τους φίλους μου σχολείο» . Το θέμα αφορούσε στη μη 

δυνατότητα πρόσβασης 24 εκατομμύρια παιδιών παγκοσμίως στο σχολείο εξαιτίας 

κάποιας αναπηρίας τους. 

 Αρχικά,  οι μαθητές παρακολούθησαν κάποια βίντεο σχετικά με το θέμα και κείμενα με 

πραγματικές ιστορίες παιδιών από όλον τον κόσμο. δημιούργησαν τις δικές τους 

χάρτινες αλυσίδες που απεικόνιζαν παιδάκια. Έγραψαν πάνω τους μηνύματα προς τους 

ηγέτες του κόσμου, υπενθυμίζοντας τις δεσμεύσεις τους σχετικά  με το δικαίωμα όλων 

των παιδιών στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια δημιούργησαν με το σώμα τους το 

σύνθημα «School for all» και έπαιξαν το παιχνίδι goalball. Δημιούργησαν δύο βιβλία, 

ένα pop up βιβλίο με συνθήματα-μηνύματα σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση 

όλων των παιδιών και ένα βιβλίο που αφορά στα κωφάλαλα και τυφλά  παιδιά. Τέλος 

έγραψαν ένα σχηματοποίημα , σχετικό με το δικαίωμα κάθε παιδιού στη γνώση. 

 Σχετικά βίντεο με τη δράση του σχολείου μας αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του 

σχολείου.  

• http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/05/blog-post_12.html 

 

«Ο Δήμαρχος κύριος Ακοινώνητος» Ο κ. Ακοινώνητος είναι ο Δήμαρχος της 

Αταξομαχούπολης, μιας πόλης που χαρακτηρίζεται από πολύ περίεργους νόμους, οι 

οποίοι αναστατώνουν πολύ τους κατοίκους της. Οι μαθητές γνώρισαν την 

κατάσταση αυτή και κλήθηκαν να σκεφτούν ποιες αξίες χάνουν οι κάτοικοι και τι θα 

ήθελαν να αλλάξουν ώστε να γίνει η πόλη τους περισσότερο ανθρώπινη. Έτσι, 

λοιπόν, περιέγραψαν τα ήδη υπάρχοντα συναισθήματα καθώς και αυτά που θα 

ένιωθαν οι κάτοικοι αν όλα λειτουργούσαν όπως έπρεπε.  

http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/05/blog-post_12.html
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Σε συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας οι μαθητές προχώρησαν στη 

δημιουργία του «Ειρηνοποιού», ενός φανταστικού ήρωα που καθήκον του ήταν η 

διάσωση της Αταξομαχούπολης και η επιβολή νέων αξιών και κανόνων καλής 

λειτουργίας της πόλης και κατ’ επέκταση των σχέσεων των κατοίκων της. 

 

«Στο ρυθμό … της ΔιαΦοΡεΤιΚόΤηΤας!» – Συνεργασία με το 5ο Δημοτικό Σχολείο 

Γέρακα 

Τρία σχολεία, τρείς δράσεις και δύο εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων από τα σχολεία μας 

η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής κ. Μαρία Τσουκνίδα και από το Γέρακα η 

καθηγήτρια Μουσικής κ. Ναταλία Τσακμακίδου, συνεργάζονται με τους μαθητές 

τους, συνδυάζουν τις δράσεις τους και αλληλεπιδρούν! 

Τα σχολεία μας μέσα από τις δράσεις «Κινούμαι στο ρυθμό, χορεύω στης ζωής τον 

παλμό» και «το Σώμα μου … αυτός ο υπέροχος άγνωστος» μαθαίνουν στους 

μαθητές του 5ου Δ. Σ. Γέρακα που έχουν τη δράση «Σκέψου ΔιαΦοΡεΤιΚά, έλα ένα 

βήμα πιο κοντά», το παραολυμπιακό άθλημα Goalball μέσα από το οποίο γνώρισαν 

πως λειτουργεί το σώμα χωρίς κάποια αίσθηση και επίσης τους δείχνουν πως είναι 

να κινείσαι με ξυλοπόδαρα, παραπέμποντας στα τεχνητά μέλη. Επίσης μέσα από τη 

δράση για το ρυθμό τους μαθαίνουν το παιχνίδι ρυθμού και συντονισμού ομάδας 

cup game. 

Από την πλευρά τους οι μαθητές του 5ου Δ. Σ. Γέρακα μαθαίνουν στους μαθητές μας 

ένα τραγούδι από τη Βολιβία και τους παρουσιάζουν τη χορογραφία τους, μέσω της 

διαφορετικότητας από μουσικές και χορούς του κόσμου, συνδυάζοντας τη δική μας 

δράση για το ρυθμό και την έκφραση μέσα από το χορό. Τους ξεναγούν στο σχολείο 

παρουσιάζοντας τις δημιουργίες τους που ζωγράφισαν με το στόμα! 
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Με το πέρας της συνεργασίας οι μαθητές μας επιστρέφοντας στο σχολείο μας, στο 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής μαθαίνουν το τραγούδι, το χορογραφούν, το 

χορεύουν και στο διάλειμμα το χορεύουν μαθαίνοντάς το και στους υπόλοιπους 

μαθητές των σχολείων μας 

• http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/10 

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/11 

Τα βίντεο: 

•  https://www.youtube.com/watch?v=as0434eRVoc 

• https://www.youtube.com/watch?v=H36PPM3wkD4 

• https://www.youtube.com/watch?v=6GEfDl3dJTI 

 

Τάξεις Ε - ΣΤ 

 

Σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο οι Ε και ΣΤ τάξεις συμμετείχαν σε μια 

σειρά δραστηριοτήτων με βασικό θέμα τις «Δεξιότητες Ζωής».  

Οι δραστηριότητες 

που 

πραγματοποιήθηκαν 

ήταν οι εξής: 

«Σαλπάροντας σε 

μια νέα ήπειρο» 

Αρχικά οι μαθητές 

χωρίστηκαν σε 

ομάδες και τους 

μοιράστηκαν 30 

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/10
http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/11
https://www.youtube.com/watch?v=as0434eRVoc
https://www.youtube.com/watch?v=H36PPM3wkD4
https://www.youtube.com/watch?v=6GEfDl3dJTI
http://2.bp.blogspot.com/-5oQBywXiVqg/UvpJFE8ma_I/AAAAAAAAADk/AJA_KyNicBE/s1600/P1030485.JPG
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κάρτες (ανάγκες, δικαιώματα, χαρές της καθημερινότητας), οι οποίες αποτέλεσαν 

τα «εφόδιά» 

τους.  

Ύστερα από μια 

σειρά 

κακοτυχιών κατά 

τη διάρκεια του 

ταξιδιού τους 

τούς ζητήθηκε 

να 

αποχωριστούν 

κάποια από τα 

εφόδιά τους. Με 

αυτόν τον τρόπο 

έπρεπε να αποφασίσουν τι είναι σημαντικό στη ζωή μας και τι όχι. 

 

Τελικά τα παιδιά 

ταξινόμησαν τις 

κάρτες τους σε 3 

κατηγορίες: τις 

ανάγκες 

(επιβίωση), τα 

δικαιώματα και 

την ευχαρίστηση 

και έτσι 

κατασκεύασαν 

την αντίστοιχη 

http://1.bp.blogspot.com/-CdYNHuS8_fU/UvpIHfstXyI/AAAAAAAAADc/CKZ-1Ng0H_U/s1600/P1030479.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-sE6d9YcLGUA/UvpOVWkMlgI/AAAAAAAAAEI/Wy8FOa5pTy0/s1600/P1030498.JPG
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πυραμίδα. 

Το ταξίδι αυτό δίδαξε κάτι ξεχωριστό στα παιδιά… τη συνεργασία, το σεβασμό και 

την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.  

• http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/02/blog-post_11.html 

 

«Δικαιώματα και υποχρεώσεις» Οι μαθητές των Ε και Στ τάξεων ασχολήθηκαν  με 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος και 

γνώρισαν πως οι υγιείς ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται στον αλληλοσεβασμό. 

Αρχικά ζωγραφίσαμε στον πίνακα το σώμα ενός ανθρώπου και στη συνέχεια 

ζητήθηκε από τους μαθητές να μας υπενθυμίσουν ποιες είναι οι ανάγκες που έχει ο 

κάθε άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Κάθε πρόταση των παιδιών έπαιρνε τη 

θέση της κοντά στο σώμα του ανθρώπου. 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/02/blog-post_11.html
http://3.bp.blogspot.com/-4aLs-b0zTRA/UwDda1KnLJI/AAAAAAAAAEY/95p9WvdCfzc/s1600/P1030535.JPG
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Αργότερα σε ένα χαρτόνι σε σχήμα 

δέντρου οι μαθητές κόλλησαν «φρούτα» 

με τα ανθρώπινα δικαιώματα που 

προκύπτουν από τις ανάγκες. Τέλος 

κόλλησαν «ρίζες» στο δέντρο που 

αποτελούν τις ευθύνες-υποχρεώσεις που 

έχει ο καθένας. 

• http://efimerida-

st.blogspot.gr/2014/02/blog-

post_16.html 

 

 

 

«Μια ψήφος για το περιβάλλον» Οι μαθητές ασχολήθηκαν με το θέμα της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη πόλη. Αφού χωρίστηκαν σε ομάδες κλήθηκαν από το 

Δήμαρχο σε δημόσια διαβούλευση για την επίλυση αυτού του σημαντικού 

προβλήματος. Οι 

ομάδες των μαθητών 

υπερασπιζόμενες τους 

ρόλους τους ετοίμασαν 

τα επιχειρήματά τους 

και τις προτεινόμενες 

ρυθμίσεις τους.  

Τελικά η 

δραστηριότητα αυτή 

υπενθύμισε σε όλους 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/02/blog-post_16.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/02/blog-post_16.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/02/blog-post_16.html
http://3.bp.blogspot.com/-5CbPbagSSho/UwoLM-pBxSI/AAAAAAAAAFM/WhBsUk9-XBw/s1600/IMGP2684.JPG
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την αξία του δημοκρατικού 

πολιτεύματος μέσω των εκλογών, της 

σημασίας της πλειοψηφίας και της 

δικαιοσύνης στη ζωή μας.  

• http://efimerida-

st.blogspot.gr/2014/02/blog-

post_24.html 

 

 

 

«Με ποιον θα θέλατε να ζείτε;» Σε αυτή 

τη δραστηριότητα οι μαθητές αφού 

γνώρισαν την ιστορία ενός μικρού 

παιδιού που βρίσκεται σε αναζήτηση 

ενοικιαστών-συγκατοίκων κλήθηκαν να 

αποφασίσουν (από μια λίστα με 

υποψήφιους) ποιος είναι ο κατάλληλος. 

Η λίστα περιελάμβανε άτομα από 

διάφορες κοινωνικές ομάδες και η 

επιλογή έγινε ύστερα από κοινή 

απόφαση των ομάδων.  

Στόχος της δραστηριότητας αυτής η 

αναγνώριση των στερεοτύπων και η 

έννοια της διαφορετικότητας των 

ανθρώπων.  

• http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/02/blog-post_2121.html 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/02/blog-post_24.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/02/blog-post_24.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/02/blog-post_24.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/02/blog-post_2121.html
http://1.bp.blogspot.com/-iHh-dkX5Hgo/UwoLM8NmQvI/AAAAAAAAAFQ/BrEXVYXNXw0/s1600/IMGP2688.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-76-FDcDLaBA/UwoUdbMaHlI/AAAAAAAAAFo/6H69Ea7IdG0/s1600/IMGP2690.JPG
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«Πάρε θέση». Αφού χωρίσαμε την αίθουσα σε δυο μέρη, τοποθετήσαμε πινακίδες 

ΣΥΜΦΩΝΩ-ΔΙΑΦΩΝΩ στο κάθε άκρο. Τα παιδιά κλήθηκαν να αξιολογήσουν κριτικά 

διαφορετικές ιδέες και απόψεις. Το περιεχόμενο της συζήτησης περιελάμβανε 

κοινωνικά θέματα καθώς και ζητήματα σχολικής ζωής. Κάθε φορά που οι μαθητές 

άκουγαν έναν ισχυρισμό καλούνταν να τοποθετηθούν και να 

επιχειρηματολογήσουν γι αυτόν με στόχο να πείσουν την απέναντι ομάδα.   

• http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/03/blog-post_5.html 

 

Η τελευταία δραστηριότητα του προγράμματος είχε τίτλο «Μετά από 15 χρόνια». 

Οι μαθητές κλήθηκαν να αναστοχαστούν σε όλα όσα συζήτησαν και έμαθαν στις 

προηγούμενες ενότητες. Στόχος της δραστηριότητας ήταν οι μαθητές να 

αποκτήσουν εμπειρίες και δεξιότητες ώστε να κατανοήσουν το ρόλο τους ως 

ενεργοί πολίτες. Αυτή τη φορά τους ζητήθηκε να φανταστούν τη ζωή τους μετά από 

15 χρόνια και να δημιουργήσουν μια μεγάλη αφίσα με τις σκέψεις τους.  

• http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/03/15.html 

 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/03/blog-post_5.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/03/15.html
http://4.bp.blogspot.com/-fQaJecUEhpI/Uxd6L-3cgGI/AAAAAAAAAGc/0NDsIcw-lyI/s1600/20140304_132417.jpg
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«Μ’ ένα Χαϊκού ΑνΤιδρώ, κατά της σχολικής βίας ΔρΩ!» 

Με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής οι μαθητές του Ε1, ΣΤ1, ΣΤ2 και του ολοήμερου φτιάχνουν φανταστικά 

σενάρια ενδοσχολικής βίας που αφορούν τον αθλητισμό αλλά και τη σχολική ζωή 

γενικότερα. Εμπνευσμένοι από τα Ολυμπιακά Ιδεώδη και από τις αρχές του Ευ 

Αγωνίζεσθαι γράφουν ποιήματα Χαϊκού που αλλάζουν τη ροή του σεναρίου σε 

θετική εξέλιξη. 

Στόχος της δράσης ήταν η ανάδειξη και η καλλιέργεια των αξιών του "Ευ 

αγωνίζεσθαι", που συμβάλλουν στην ηθική ανάπτυξη και ωρίμανση των μαθητών, η 

ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της σχολικής βίας η αναγνώριση των 

μορφών της και η αλλαγή συμπεριφοράς και αντιμετώπισης αυτών! 

• http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/03/blog-post_6.html  και  

• το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=QS3crwe7Z3g 

 

ΣΤ τάξη 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Στο πλαίσιο της δράσης για τη διαφορετικότητα οι μαθητές της έκτης κατασκεύασαν 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/03/blog-post_6.html
https://www.youtube.com/watch?v=QS3crwe7Z3g
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ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και του 

έδωσαν το όνομα «Ο γύρος του 

κόσμου». Έφτιαξαν σε μεγάλο ταμπλό 

τον παγκόσμιο χάρτη καθώς και 

πολλές κάρτες διπλής όψης. Στην κάθε 

κάρτα από  τη μια πλευρά 

ζωγράφισαν τη σημαία μιας χώρας και 

από την άλλη πλευρά έγραψαν 

πληροφορίες για τη συγκεκριμένη 

χώρα (πρωτεύουσα, πληθυσμό, έθιμα 

κ.ά.). Το παιχνίδι συνοδευόταν από 

ζάρια και πιόνια που κατασκεύασαν οι 

μαθητές από πηλό καθώς και από 

οδηγίες για το πώς παίζεται το παιχνίδι.   

 

 

Ακόμη προσεγγίζοντας την έννοια της διαφορετικότητας στο επίπεδο της σωματικής 

αναπηρίας οι μαθητές έφτιαξαν μια μεγάλη αφίσα, αφού παρακολούθησαν σχετικό 

βίντεο,  καταγράφοντας  τις προσωπικές τους στάσεις – αντιλήψεις και 

αποτυπώνοντας εικόνες σχετικές με αυτό το θέμα σε χαρτί του μέτρου. 
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ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

Στο πλαίσιο της δράσης για τις διαφυλικές σχέσεις πραγματοποιήθηκε στην τάξη το 

μάθημα για το αναπαραγωγικό σύστημα. Οι μαθητές γνωρίζουν  τα βασικά όργανα 

του αναπαραγωγικού συστήματος του κάθε φύλου και τις λειτουργίες που 

επιτελούν. Επιπρόσθετα μαθαίνουν να περιγράφουν τα στάδια γονιμοποίησης του 

ωαρίου και την πορεία του προς τη μήτρα καθώς και τα βασικά στάδια ανάπτυξης 

του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τέλος, είναι σε θέση να 

αναφέρουν συνήθειες της εγκύου που επηρεάζουν την ανάπτυξη του εμβρύου.  

Μέσα λοιπόν από το συγκεκριμένο μάθημα απενεχοποίησαν τις αλλαγές που 

γίνονται στο σώμα τους και ενημερώθηκαν υπεύθυνα από τους εκπαιδευτικούς 

ομαλοποιώντας έτσι τη μετάβαση τους από το στάδιο της προεφηβείας στην 

εφηβεία.  

 

Απολογισμός στόχων 

Επεξήγηση στόχων και αναφορά δραστηριοτήτων που τους προωθούν: 

 

Για την συναισθηματική τους ανάπτυξη 

Οι μαθητές : 

• Εφάρμοσαν τις ιδέες και τις έννοιες που συμβάλλουν στο να γίνει η τάξη 

χώρος ομαδικής δράσης και συνύπαρξης. 

• Συνειδητοποίησαν ότι η ευεξία του ατόμου σχετίζεται άμεσα με την 

ευημερία και την ευεξία της ομάδας στην οποία ανήκει. 

• Ενίσχυσαν την έκφραση της τη μοναδικότητά τους και την αυτοεκτίμησή 

τους 

• Εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους και να τον 

σεβασμό. 

• Αναγνώρισαν και να έκφρασαν τα δικά τους συναισθήματα 
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• 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) 

• Αναγνώρισαν τα συναισθήματα των άλλων (ενσυναίσθηση) 

• Συναισθάνθηκαν τις εμπειρίες των άλλων  

• Ήρθαν σε επαφή με τη λογοτεχνία (κλασικά παραμύθια και σύγχρονα), το 

θέατρο και τη μουσική (μουσικοκινητικά δρώμενα) 

• Χρησιμοποίησαν με ποικίλους τρόπους υλικά ως εργαλεία έκφρασης  

• Εκφράστηκαν με τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση 

• Ανέπτυξαν στρατηγικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων και 

συγκρούσεων 

• Κατανόησαν την αξία της φιλίας και του αλτρουισμού 

• Συμμετείχαν σε συζητήσεις χρησιμοποιώντας επιχειρήματα 

• Γνώρισαν νέους τρόπους προσέγγισης του άλλου 

• Συνέδεσαν συναισθηματικές τους καταστάσεις με συγκεκριμένα γεγονότα 

• Έκαναν χρήση λεξιλογίου των συναισθημάτων που ταιριάζει σε 

συγκεκριμένες περιστάσεις. 

 

Για την γνωριμία με το διαφορετικό 

• Γνώρισαν και έμαθαν να αποδέχονται το διαφορετικό. 

• Ανέπτυξαν σεβασμό προς το διαφορετικό. 

• Εμπλούτισαν τις γνώσεις τους ώστε να κατανοήσουν τα θέματα της ιδιότητας 

του πολίτη, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

• Συνέδεσαν τις ανθρώπινες ανάγκες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

• Διαχώρισαν τα «θέλω» από τις ανάγκες. 
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• Κατανόησαν τη διαφορετικότητα των λαών, των φυλών, των θρησκειών, της 

γλώσσας, των φύλων και των ανθρώπων με αναπηρίες ή ιδιαιτερότητες. 

• Κατάφεραν να ξεπεράσουν στερεότυπα και προκαταλήψεις. 

• Έμαθαν να συνυπάρχουν ισότιμα μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. 

• Άλλαξαν στάση στη ζωή τους κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 

• Κατανόησαν ότι οι μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες έχουν ιδιαίτερα 

ταλέντα. 

• Ανακάλυψαν τρόπους και συμπεριφορές που διευκολύνουν τη ζωή των 

ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

• Κατανόησαν ότι η ύπαρξη μιας δυσκολίας πολλές φορές εξισορροπείται με 

την ύπαρξη κάποιας ικανότητας. 

• Απενοχοποίησαν  τις αδυναμίες σε κάποιους τομείς.  

• Αναγνώρισαν την ενδοσχολική βία και τις μορφές της (συναισθηματική, 

φραστική, σωματική) καθώς και τους τρόπους καταπολέμησης του 

φαινομένου. 

• Βελτίωσαν τις δεξιότητές τους ως προς την κριτική σκέψη, την έκφραση 

απόψεων, την παρακολούθηση συζητήσεων και διαλέξεων, τη 

διαπραγμάτευση, την επίλυση συγκρούσεων. 

• Εξερεύνησαν και υιοθέτησαν αξίες και συμπεριφορές, όπως ο σεβασμός, η 

ευρύτητα του πνεύματος, το θάρρος, να υπερασπίζεται κανείς την άποψή του 

και την προθυμία να ακούει, να συνεργάζεται και να υπερασπίζεται τους 

άλλους. 

 

Για την κατανόηση των διαφυλικών σχέσεων 

 

• Συνειδητοποίησαν πως μπαίνοντας στην εφηβεία, μεγαλώνουν και αλλάζουν 

κι ότι αυτό είναι μια απολύτως φυσιολογική διαδικασία για την οποία δε θα 

πρέπει να ντρέπονται. 

• Έμαθαν να υπερασπίζονται τα σεξουαλικά τους δικαιώματα και να λένε όχι 

σε ό,τι τα κάνει να αισθάνονται άβολα. 
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• Έμαθαν να μη συμβιβάζονται σε συμπεριφορές που δε συνάδουν με τον 

χαρακτήρα, την αγωγή και την ηθική τους. 

• Ενημερώθηκαν για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από πρόωρη σεξουαλική 

δραστηριότητα και έλαβαν μια πρώτη ενημέρωση για το πώς μπορούν να 

προφυλαχτούν.  

• Γνώρισαν τη δομή του αναπαραγωγικού συστήματος στον άνδρα και τη 

γυναίκα. 

• Αντιμετώπισαν τις αλλαγές που εμφανίζονται στο σώμα τους ως επακόλουθα 

της ωρίμανσής τους και να μην αισθάνονται ότι εκτίθενται. 

• Έμαθαν να απευθύνονται στους γονείς τους για θέματα που τους 

προβληματίζουν και να μην αισθάνονται ενοχές για οποιαδήποτε απορία ή 

επεξήγηση ζητήσουν να λάβουν από τους γονείς. 

• Εμπέδωσαν εμπέδωσαν ότι οι γονείς είναι οι καλύτεροι σύμβουλοι. 

• Ενδυναμώθηκαν ώστε να μην αισθάνονται αμήχανα ή υποδεέστερα, όταν 

κάποιος από τους συνομηλίκους διατυμπανίζει σεξουαλικές του «επιτυχίες» . 

 

Άλλοι Στόχοι: 

• Προωθήθηκε η παιδαγωγική διαφοροποίηση στη διδασκαλία-μάθηση και 

δόθηκε έμφαση στην αξιολόγηση για τη ανατροφοδότηση και βελτίωση της 

μάθησης. 

• Ενισχύθηκε η διαμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων για τη βελτίωση του 

κλίματος του σχολείου (επίλυση συγκρούσεων, αντιμετώπιση εκφοβισμών 

κ.λπ.) 

• Αναπτύχθηκε η αυτογνωσίας (διερεύνηση πτυχών του εαυτού, χειρισμός 

συναισθημάτων). 

• Αναδείχθηκαν συναισθήματα που είναι κοινά στα παιδιά. 

• Κατανόησαν ότι και οι άλλοι άνθρωποι έχουν συναισθήματα. 

• Κατάλαβαν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι επίλυσης των διαφωνιών εκτός από 

τη βία ή την λεκτική προσβολή. 
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• Κατανόησαν ότι αυτά που λένε και κάνουν επηρεάζουν τα συναισθήματα των 

άλλων. 

• Έμαθαν να διακρίνουν τα συναισθήματα και να καταλάβουν ότι είναι 

φυσιολογικά και ότι πρέπει να τα εκφράζουν. 

• Αντιλήφθηκαν τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά του φύλου και αποδέχτηκαν τη 

διαφορετικότητα και μείωσαν την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των φύλων. 

• Ενίσχυσαν την αυτό-εικόνα τους γνωρίζοντας καλύτερα τα χαρακτηριστικά 

των σχέσεων των δύο φύλων. 

• Ενισχύθηκε η διαδικασία μετάβασης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου 

το ενδιαφέρον για τις γενετήσιες σχέσεις γίνεται εντονότερο.  

 

Χρόνος υλοποίησης 

Ιανουάριος  2013 – Ιούνιος 2014 

 

Παραδοτέα  

• Αναρτήσεις στην εφημερίδα του σχολείου (http://efimerida-st.blogspot.gr/)  

• Φωτογραφίες  

• Βίντεο 

Εκπαιδευτικοί 

Ρασιά Λουϊζα,  Αλεξιάδης Ζαφείρης, Αντωνοπούλου Φωτούλα, Βελλίκη Φωτεινή,  

Γιακουμάκη Στυλιανή,  Γιώτσα Ζωή, Δρούζα Κάτια, Καλαμπόγια Ασημίνα,  

Καλαποθάκη Σοφία, Κάππα Αντωνία, Καραγιάννη Μαργαρίτα, Καρακώστα Βασιλική,  

Καρκάνη Ελένη, Κατσαρού Όλγα, Κιρμιζά Αντιγόνη,  Κοττά  Γεωργία,  Κουλογεωργίου 

Μαρία, Λασκαρίδου Ελένη, Λιάκος Βασίλης, Μάκρα Σεβαστή, Μαργέλου 

Κωνσταντία, Μήτρου Γιώτα, Μητσιάκου Ελευθερία, Μικρούλη Ασπασία, Μουστάκα 

Δέσποινα, Μπελογιάννη Κωνσταντίνα , Οικονόμου Δήμητρα, Παπαδάκης Στέργιος, 

http://efimerida-st.blogspot.gr/
https://portal.microsoftonline.com/UserManagement/UserManager.aspx
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Παπαντωνοπούλου Σοφία,  Παρλαβάτζα Ειρήνη,  Σαμαρτζή Χριστίνα-Μαρία, Σιώκης 

Παναγιώτης,  Τσιμπουράκη Αικατερίνη,  Τσουκνίδα Μαρία, Χριστόπουλος Μάριος.  
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2η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος: Νερό Δεσμός Ζωής 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

• Όλες οι τάξεις του σχολείου, το τμήμα ένταξης και το ολοήμερο  

Περιγραφή δραστηριότητας 

Το νερό ως θέμα ομπρέλα που μας έδωσε τη δυνατότητα μέσα από τη συστημική 

ανάλυση  ανάλυση πολλαπλών προσεγγίσεων του ίδιου θέματος να έχουμε δράσεις 

διαφορετικών προσεγγίσεων θεματικά και εκπαιδευτικά. Η επιλογή αυτού του 

θέματος και η πολυδιάσταστη ανάπτυξη του έγινε για να αποτελέσει δείγμα 

διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις 

και ικανότητες μαθητών διαφορετικών ηλικιών και εκπαιδευτικών με διαφορετικά 

πεδία ενδιαφέροντος. Αυτή δράση έχει επιμέρους δράσεις με την οπτική α. των 

φυσικών επιστημών, β. της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, γ. της ιστορίας 

/αρχαιολογίας, δ. της μυθολογίας, ε. της τεχνολογίας, στ.των τεχνών ζ. ποίησης και 

της λογοτεχνίας η. επικοινωνίας, θ. γεωγραφίας. Πάντα μέσα στους στόχους των 

ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ αλλά των σκοπών των ΖΕΠ.  

Με βάση αυτή τη δράση προτείναμε μια εφαρμογή με έντονα τεχνολογικά στοιχεία 

στο διαγωνισμό για σχολεία Mentor , Innovative School Leaders Pitch Competition 

που διοργανώνει η Microsoft, στο παγκόσμιας εμβέλειας Forum καινοτόμου 

εκπαίδευσης που έγινε το Μάρτιο του 2013 στη Βαρκελώνη (Βλ Παράρτημα 2και 

σχετικό βίντεο). 

• Στη δράση του νερού συνεργαστήκαμε με το Κολλέγιο Αθηνών και του 
Κολλέγιο Ψυχικού,  

• Τη  Β Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 

• Την Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών 

• Την Αρχαιολόγο Κα  Γκουρτζιούμη Ιωάννας 

• Την ΕΥΔΑΠ 
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Τάξη Α’ και Β’ 

• Υποδράση: Το θαλασσινό τριφύλλι 

Οι μαθητές της Α τάξης είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και να μυηθούν στον 

κόσμο της θάλασσας μέσα από την ενότητα της Γλώσσας «Καράβια». Άκουσαν 

τραγούδια για τη θάλασσα και κατασκεύασαν τα δικά τους καράβια από πλαστικά 

μπουκάλια 

 

 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
4

0
 

Οι μαθητές της Α και Β τάξης ήρθαν σε επαφή με την ποιητική συλλογή του 

Οδυσσέα Ελύτη  «Τα Ρω του ‘Ερωτα» και τον ψηφιακό δίσκο «Το θαλασσινό 

Τριφύλλι». Κατανόησαν τους άτυπους κανόνες της ποιητικής δημιουργίας και 

εικονογράφησαν στίχους και στροφές των ποιημάτων του Ελύτη  με την υποστήριξη 

του δασκάλου της εικαστικής αγωγής και των δασκάλων τους. Στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς τραγούδησαν τα τραγούδια της ποιητικής συλλογής με συνοδεία 

ζωντανής ορχήστρας και την καθοδήγηση του μουσικού του σχολείου μας. 

Ανέβασαν τη θεατρική παράσταση «Το Δελφινόπαιδο» με την υποστήριξη του 

δασκάλου της θεατρικής αγωγής  και  εκφράστηκαν μουσικοκινητικά  με τη 

συμβολή   της δασκάλας της φυσικής αγωγής.  
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• Υποδράση : Νερό είναι και γυρίζει 

 

Οι μαθητές της Α’ και Β  

 

-Κατανόησαν τον κύκλο του νερού και την αξία του νερού μέσα από τις ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

-Διάβασαν το ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Από πού είσαι ποταμάκι;». Το 

επεξεργάστηκαν γλωσσικά και μουσικά ακούγοντας το μελοποιημένο ποίημα. 

• https://www.youtube.com/watch?v=9AjhmBhjJyE 

-Παρακολούθησαν βίντεο με τον κύκλο του νερού  και δημιούργησαν ταμπλό με 

καπάκια που τον αναπαριστά. Οι μαθητές της πρώτης με αφορμή βίντεο που 

παρακολούθησαν με θέμα τον κύκλο του νερού και την αξία του νερού στη ζωή μας, 

κατασκεύασαν κολάζ  με τους «Σταγονούληδες» , οι οποίοι καθώς ταξίδευαν στον 

ουρανό  καθένας τους περνούσε το δικό του μήνυμα για την πολυτιμότητα του 

νερού στη ζωή μας.  

• https://www.youtube.com/watch?v=vHApTRvbJCw 

https://www.youtube.com/watch?v=9AjhmBhjJyE
https://www.youtube.com/watch?v=vHApTRvbJCw
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- Έφτιαξαν αναπαραστάσεις με τον κύκλο του νερού και δημιούργησαν κολάζ  για 

την αξία του την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού 

-Παρακολούθησαν τις ιστορίες με οικολογικό περιεχόμενο  από τα Περιβαλλοντικά 

Κέντρα της Καλαμάτας και της Καστοριάς και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα 

οικολογίας. 

• http://kpe-kastor.kas.sch.gr/stagonoparea/page1/page1.htm 

• http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/apergianew.html 

-Ανακάλυψαν μέσα από πειραματική διαδικασία την φυσική λειτουργία του κύκλου  

του νερού με πείραμα επίδειξης από τον δάσκαλο μέσα στην τάξη. 

 

 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/stagonoparea/page1/page1.htm
http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/apergianew.html
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Τάξη Γ’ 

Οι μαθητές της τρίτης τάξης  

-Κατονόμασαν μύθους που σχετίζονται με το νερό και κατανόησαν την ανάγκη των 

ανθρώπων να δημιουργήσουν μύθους που σχετίζονται με το νερό για να εξηγήσουν 

κάποια φυσικά φαινόμενα.  

-Συσχέτισαν θεότητες της Μυθολογίας (Ποσειδώνας, Νηρηίδες) με το νερό 

-Δημιούργησαν το δικό τους γεωφυσικό χάρτη και εντόπισαν ποταμούς της Ελλάδας 

που σχετίζονται με θεότητες της μυθολογίας. 

 

 

 

-Αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες και εικόνες για ποταμούς, ποτάμια και 

λίμνες της Ελλάδας σχετικές με τη μυθολογία και παρήγαγαν τα δικά τους 

πρωτότυπα κείμενα. Σε συνεργασία με τα τμήματα της τρίτης τάξης του Κολλεγίου 

Αθηνών δημιούργησαν το δικό τους ηλεκτρονικό βιβλίο.  

• http://issuu.com/ellenkark/docs/ebook_water_and_mythology__4_ 

-Μέσα από το μύθο για το πώς πήρε την ονομασία του το Αιγαίο Πέλαγος, 

δημιούργησαν τα δικά τους κόμικς  

http://issuu.com/ellenkark/docs/ebook_water_and_mythology__4_
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• https://www.youtube.com/watch?v=DA6NKoPMq18 ,  

τους δικούς τους θεατρικούς διαλόγους και παρουσίασαν σχετικό θεατρικό 

δρώμενο 

• https://www.youtube.com/watch?v=2eOQh4WGP_4  

-Αναγνώρισαν τη σημασία του νερού κατά την αρχαιότητα και την αξία του τόσο 

στο παρελθόν, όσο στο παρόν αλλά και στο μέλλον 

 

Τάξη Δ’ 

Με την βοήθεια του διαδικτύου, εγκυκλοπαιδειών και βιβλίων οι μαθητές 

προσπάθησαν να βρουν πληροφορίες  για τις παραδόσεις των λαών που 

συσχετίζονται με το νερό. Εντόπισαν στο χάρτη τις περιοχές αυτές. Στη συνέχεια 

προσπάθησαν να απεικονίσουν μέσα από δικές τους ζωγραφιές τις παραδόσεις. 

Έπειτα δραματοποίησαν και παρουσίασαν τις παραδόσεις στους συμμαθητές τους. 

 

Τάξη Ε’ 

Τα παιδιά της Πέμπτης 

τάξης ασχολήθηκαν με 

τις εξής δράσεις: 

• 1η δράση- Οι 

δρόμοι του 

νερού (Αδριάνειο 

Υδραγωγείο) 

Στα πλαίσια της δράσης 

αυτής, η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε 

συνεργασία με το 

Κολλέγιο Αθηνών, οι μαθητές αρχικά συνέλεξαν πληροφορίες με θέμα το Αδριάνειο 

Υδραγωγείο, τις οποίες στη συνέχεια παρουσίασαν με τη μορφή power point στην 

υπεύθυνη αρχαιολόγο κ. Γκουρτζιούμη Ιωάννα.  

https://www.youtube.com/watch?v=DA6NKoPMq18
https://www.youtube.com/watch?v=2eOQh4WGP_4
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Έπειτα έγινε μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα από τα φρεάτια του υδραγωγείου 

όπου παρακολουθήσαμε την κατάβαση ειδικού σπηλαιολόγου, καθώς και στο 

Θολωτό Τάφο Αχαρνών προκειμένου και οι ίδιοι να πάρουν το ρόλο των μικρών 

αρχαιολόγων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ομαδικά κολάζ με ποιήματα, 

τραγούδια, παραμύθια, ζωγραφιές και παροιμίες σχετικές με το νερό. Τέλος 

κατασκευάστηκαν πινακίδες οι οποίες τοποθετήθηκαν από τους μαθητές στους 

ανάλογους αρχαιολογικούς χώρους εντός του Ολυμπιακού χωριού. Ήταν μια δράση 

από την οποία οι μαθητές αποκόμισαν γνώσεις για της αρχαιολογική έρευνα, την 

τεχνολογία αλλά και την τοπική ιστορία. 

 

• 2η δράση-Animation  

Σε συνεργασία με τον κ. Σιάκα Σπύρο, καθηγητή στο ΑΤΕΙ Αθήνας και συνδυασμό με 

τη δράση ComicLab, οι μαθητές παρακολούθησαν σε στάδια την δημιουργία κόμικς 

σχετικού με το νερό και στη συνέχεια πραγματοποίησαν τα δικά τους πειράματα 

σχηματίζοντας μικρές ιστορίες στην αρχή με ζωγραφιές αποτυπωμένες στο χαρτί και 

έπειτα με φιγούρες από πλαστελίνη. Στο τέλος δημιούργησαν βιβλιαράκια στα 

οποία απεικονίζονταν τα στάδια του κάθε πειράματος. Μέσω αυτής της δράσης οι 
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μαθητές γνώρισαν  με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την τεχνική σχεδίασης και 

απεικόνισης κινουμένων σχεδίων. 

Τάξη Στ’ 

Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης δημιούργησαν μια θεατρική παράσταση με κεντρικό θέμα 

το νερό και με τίτλο «Πέρα βρέχει». Με χιουμοριστική διάθεση προσέγγισαν τις 

έννοιες του κύκλου του νερού και των καιρικών φαινομένων. Εκφράστηκαν με 

παροιμιώδεις φράσεις για το νερό και με τα ήθη και τα έθιμα που σχετίζονται με το 

υγρό στοιχείο. Επίσης ασχολήθηκαν με την ιστορία του αθλητισμού (Σπύρος Λούης , 

νερουλάς). Εκφράστηκαν με δρώμενα και αυτοσχεδιασμούς μέσω της θεατρικής 

αγωγής και κινησιολογικά μέσα από χορογραφίες και τραγούδια που είχαν θέμα το 

νερό («της Άρνης το νερό», «Στου καιρού τη ζυγαριά», «Singing in the rain») 

Μέσα από την παράστασή τους ταξίδεψαν μικρούς και μεγάλους θεατές στους 

δρόμους του νερού και  έκλεισαν  την παράσταση κινησιολογικά, αποδίδοντας ένα 

ρυάκι που κυλά, ως συνέχεια της ζωής τους προς τις θάλασσες των ονείρων τους!  
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Στο μάθημα των Φυσικών επιστημών διέκριναν τις τρεις μορφές (καταστάσεις ή 

φάσεις) του νερού και μέσω πειραμάτων εξήγησαν τις μεταβολές κατά τη διάρκεια 

του βρασμού, της πήξης, της υγροποίησης και της εξάτμισης του νερού. Έλεγξαν με 

κατάλληλα όργανα την καθαρότητα του νερού και παράλληλα με τη δράση 

«Ταξιδεύοντας στις γειτονιές του σύμπαντος» δικαιολόγησαν τη μη ύπαρξη του 

νερού σε άλλους πλανήτες. 

 

Φυσική Αγωγή 

Στα πλαίσια της Φυσικής Αγωγής δραματοποίησαν  το μύθο για τον Ποσειδώνα και 

την Αμφιτρίτη, δημιούργησαν τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, 

δημιουργώντας τον «Ερμή». Κατανόησαν τη σημασία του νερού για τον ανθρώπινο 

οργανισμό (το 70% του ανθρώπινου οργανισμού αποτελείται από νερό, τη σημασία  

της ενυδάτωσης του οργανισμού κατά την διάρκεια της άσκησης ) καθώς και τις 

αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από αφυδάτωση.  

 

Ολοήμερα τμήματα 

Οι μαθητές του ολοημέρου, χρησιμοποιώντας 10.000 περίπου πινέζες 

διαφορετικών χρωμάτων, δημιουργήσαμε τη θαλασσινή εικόνα με τίτλο «Το 

θαλασσινό τριφύλλι», με έμπνευση από την ομώνυμη ποιητική συλλογή του 

Οδυσσέα Ελύτη. 
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Συμμετοχή της σχολική μας μονάδας στον παγκόσμιο διαγωνισμό της Microsoft 

Pitch 2014 

Η σχολική μας μονάδα, συμμετείχε στον παγκόσμιο διαγωνισμό της Microsoft Pitch 

2014, το οποίο παρουσιάστηκε στο παγκόσμιο φόρουμ της Microsoft στη 

Βαρκελώνη το Μάρτιο του 2014. Προτείναμε τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας 
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εφαρμογής , η οποία αποτελεί  το έναυσμα εκπαιδευτικής διασύνδεσης των 

σχολειών του πλανήτη με αφορμή πρότζεκτ για το νερό. Ο χρήστης θα έχει τη 

δυνατότητα να περιηγηθεί στον παγκόσμιο «υδροχάρτη» (hydromap) , να 

περιπλανηθεί στους δρόμους του νερού (hydropaths) και να εμπλουτίσει το χάρτη 

με πληροφορίες, εικόνες, ήχους, βίντεο της χώρας του σχετικές με 

το νερό (ποτάμια, λίμνες, υδραγωγεία), βάζοντας τη δική του μπλε πινελιά στον 

παγκόσμιο χάρτη. 

Το βίντεο του διαγωνισμού μπορείτε να τον δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

•  https://www.youtube.com/watch?v=8Evhz8G2dNY 

 

  

 

Απολογισμός στόχων 

Η έννοια του νερού προσεγγίστηκε μέσα από μια πολλαπλή συστημική ανάλυση, 

περιλαμβάνοντας τους τομείς α) των φυσικών επιστημών β) των τεχνών γ) της 

αρχαιολογίας – ιστορίας δ) της λογοτεχνίας- ποίησης  ε) της γεωγραφίας στ) της 

μυθολογίας  ζ) της τεχνολογίας.  

Οι μαθητές συνειδητοποίησαν την αξία του νερού, διαμόρφωσαν οικολογικές 

στάσεις  και αντιλήψεις, αναγνώρισαν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη 

ορθολογική χρήση του νερού. Εκφράστηκαν μέσα από την τέχνη, δημιουργώντας τα 

δικά τους θεατρικά δρώμενα, μελετώντας δημιουργούς και καλλιτέχνες που 

εμπνεύστηκαν από το υγρό στοιχείο. 

Γνώρισαν τις τελετές και τις  παραδόσεις λαών που έχουν σχέση με το νερό και 

βρήκαν τις ρίζες των παραδόσεων αυτών. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με αυτούς 

τους λαούς έμαθαν περισσότερα γι αυτούς και την σχέση τους με το νερό. 

Παρουσίασαν τις παραδόσεις τους στους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Επιπλέον  

https://www.youtube.com/watch?v=8Evhz8G2dNY
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αναγνώρισαν την αξία του νερού σαν ένα συνδετικό κρίκος λαών, 

ευαισθητοποιήθηκαν και αναγνώρισαν τη διαχρονικότητα των παραδόσεων. Μέσα 

από πειράματα, κατανόησαν τις φυσικές καταστάσεις της ύλης και τον κύκλο του 

νερού στη φύση. Σε κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας οι μαθητές μελετήθηκε η 

ιστορία και η δράση τους στο αδριάνειο υδραγωγείο ήταν σημαντική για την 

διαμόρφωση ενεργών και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών. 

 

Χρόνος υλοποίησης 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη χρονική διάρκεια Ιανουαρίου- Ιουνίου,  

διάστημα που θεωρείται επαρκές για τις δράσεις που ανέπτυξαν οι μαθητές . 

Μεθοδολογία 

Μια σειρά βιωματικών δράσεων και συνεργατικής μάθησης. Η συγκεκριμένη δράση  

αποτέλεσε αφορμή για επεκτάσεις σε γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού 

προγράμματος (παραγωγή γραπτού λόγου, θεατρικής αγωγής , μαθηματικών, 

μελέτης περιβάλλοντος, φυσικών επιστήμων, αισθητικής αγωγής)  

 

Παραδοτέα 

• Φωτογραφικό υλικό- οπτικοακουστικό-υλικό (βίντεο του θεατρικού 

δρώμενου) 

• Αφίσα δράσης 

• Ηλεκτρονικό βιβλίο σχετικό με το νερό στη μυθολογία 

• Ανακοινώσεις και παρουσιάσεις στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου 

μας και το δικτυακό του τόπο σχολείου μας  
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Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν την επιμέρους δράση 

Καρακώστα Βασιλική, Παρλαβάτζα Ειρήνη, Κουλογεωργίου Μαρία, Σιώκης 

Παναγιώτης, Παπαδάκης Στέργιος,  Αλεξιάδης Ζαφείρης, Αντωνοπούλου Φωτούλα, 

Βελλίκη Φωτεινή, Γιακουμάκη Στυλιανή, Γιώτσα Ζωή, Δρούζα Κάτια, Καλαμπόγια 

Ασημίνα, Καλαποθάκη Σοφία, Κάππα Αντωνία, Καραγιάννη Μαργαρίτα, Καρκάνη 

Ελένη, Κατσαρού Όλγα, Κοττά  Γεωργία, Μαργέλου Κωνσταντία, Μήτρου Γιώτα, 

Μητσιάκου Ελευθερία, Μικρούλη Ασπασία, Μουστάκα Δέσποινα, Μπελογιάννη 

Κωνσταντίνα, Παπαδάκης Στέργιος, Παπαντωνοπούλου Σοφία,  Παρλαβάτζα Ειρήνη, 

Πατρινόπουλος Ματθαίος,  Περρής Φώτης, Ρασιά Λουϊζα,  Σιώκης Παναγιώτης,  

Τσουκνίδα Μαρία. 
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3η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος: Η τέχνη στα μαθηματικά ή τα μαθηματικά της τέχνης 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

• 26ο ΔΣ Αχαρνών : Α1, Β1, Γ1, Δ1  

• 29ο ΔΣ Αχαρνών: Α1, Β1,Γ1, Δ1 

Περιγραφή δραστηριοτήτων: 

Τα μαθηματικά εκτός από ένα ακόμα μάθημα του ωρολογίου προγράμματος έχουν 

άμεσες διασυνδέσεις με την τέχνη.  Οι μαθητές μέσα από ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων ήρθαν σε επαφή με έργα σύγχρονων και 

προγενέστερων καλλιτεχνών. Με κεντρικό άξονα τη Γεωμετρίας οι μαθητές 

γνώρισαν τις έννοιες της συμμετρίας, του εμβαδού, της περιμέτρου καθώς και τα 

είδη  των Γεωμετρικών σχημάτων. Προχωρήσανε σε ανασύνθεση μορφικών 

στοιχείων έργων τέχνης  αλλά και σε δημιουργία νέων πρωτότυπων δικών τους 

έργων.  

Με τη δράση αυτή καλλιεργήθηκε η δημιουργική και κριτική σκέψης των μαθητών 

αλλά και δεξιότητες που σχετίζονται με την κατανόηση των εννοιών της Γεωμετρίας. 

Τα μωσαϊκά, τα πλακόστρωτα,  τα τάγκραμ, τα ψηφιδωτά και τα παζλ, τα μοτίβας 

στη φύση προσεφέραν ένα γόνιμο πεδίο για την ανάπτυξη διαθεματικών 

δραστηριοτήτων που συνδέουν την γεωμετρία με την τέχνη. 

Η δημιουργία των χρωμάτων και αποχρώσεων έγινε από τους μαθητές 

χρησιμοποιώντας συνδυασμούς των  βασικών χρωμάτων, καταγράφοντας τις 

ποσότητες και υπολογίζοντας τις  αναλογίες των βασικών χρωμάτων  που 

χρειάζονται ώστε να δημιουργηθούν οι αποχρώσεις. Δόθηκε μια άλλη προσέγγιση 

των μαθηματικών στη κατανόηση των δεκαδικών αριθμών και των δεκαδικών 

κλασμάτων.  Με τα ίδια χρώματα οι μαθητές ζωγράφισαν τους δικούς τους πίνακες. 
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Οι πίνακες ήταν χωρισμένοι σε ίσα μέρη (συνδυασμός δεκαδικών αριθμών και 

κλασμάτων) και οι μαθητές θα ζωγράφισαν με  βάση των χρωμάτων τους (που οι 

ίδιοι έχουν ετοιμάσει και καταγράψει τις ποσότητες αυτών ). Μέσα από αυτές τις 

δραστηριότητες οι μαθητές θα μπόρεσαν να συνδυάσουν τις έννοιες των 

κλασμάτων και των δεκαδικών αριθμών δημιουργώντας οι ίδιοι την δική τους τέχνη. 

        Ο σχολικός κήπος πέρα από την ανακάλυψη των συμμετριών στη φύση 

αποτέλεσε θέμα μελέτης τόσο στο σχεδιασμό του από τους μαθητές αρχικά με 

μορφή μακέτας που τον απεικόνιζε και έδωσε την αφορμή για επέκταση των 

μαθηματικών γνώσεων (εμβαδόν, περίμετρος, κλίμακα) σε εφαρμοσμένο 

πρόβλημα. Η κατασκευή και η ολοκλήρωση του κήπου μετέφερε το μάθημα στο 

προαύλιο με ενεργή συμμετοχή των μαθητών και ευκαιρία για αυθεντικές 

δραστηριότητες μάθησης . 

 

•  ( Α’ Τάξη 26ου Δημ. Σχολ. Αχαρνών ) 

«Ζωντανεύοντας τους αριθμούς, 1-50» 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου θέματος δράσεως, οι μαθητές ζωντάνεψαν 

τους αριθμούς από το 1-50 δίνοντάς στους αριθμούς μορφές ζώων. Στη 

συνέχεια τα πλαστικοποιήσαμε  και φτιάξαμε βιβλίο με τίτλο 

«Ζωντανεύοντας τους αριθμούς, 1-50» . 

«Τάνγκραμ» 

Στο κεφάλαιο τάνγκραμ, κάθε ομάδα δημιούργησε τα δικά της σχήματα 

τάνγκραμ τα οποία έκαναν κολάζ. Δημιουργήσαμε τοιχογραφία, όπου τα 

παιδιά έφερναν τους άξονες συμμετρίας στα σχέδια που είχαν ζωγραφίσει 

καθώς επίσης κύκλωναν και τα μοτίβα όπου υπήρχαν. 

« Σώσε την καρέττα- καρέττα» 

Κατασκευάσαμε σε χαρτόνι του μέτρου και χρησιμοποιώντας κηρομπογιές, 

επιτραπέζιο «Σώσε την καρέττα- καρέττα» . Τα κουτάκια ήταν από το 1-20 
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και ανάλογα με τη ζαριά που έφερνε κάθε παίκτης ανεβοκατέβαιναν τη 

σκάλα-αριθμών. Οι μαθητές έφτιαξαν  ζάρια από πλαστελίνη και καρέττες 

από πλαστελίνη. 

• (Α’ Τάξη 26ου Δημ. Σχολ. Αχαρνών) 

« Ο Έλμερ και το ουράνιο τόξο » 

Διαβάσαμε το παραμύθι «Ο Έλμερ και το ουράνιο τόξο» και διαπιστώσαμε 

πως αν δίνεις αγάπη, εκείνη δεν χάνεται από μέσα σου γιατί η αγάπη ποτέ 

δεν τελειώνει, ποτέ δεν εξαντλείται. Κατασκευάσαμε τον κεντρικό ήρωα του 

παραμυθιού, τον Έλμερ, όπως και άλλους παρδαλούς, σαν κι αυτόν, 

ελέφαντες. Σε κάθε ελέφαντα έγινε διαφορετική αναπαραγωγή μοτίβου με 

τη χρήση διαφορετικών υλικών (μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, χαρτί γκοφρέ, 

κ.ά). Στο τέλος, τοποθετήσαμε τους ελέφαντες στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Σχεδιάσαμε και χρωματίσαμε μία ζούγκλα όπου εκεί τους κολλήσαμε να 

περπατούν ήρεμοι κι αγαπημένοι. 

• (Α’ τάξη 29ου Δημ.ΣΧ. Αχαρνών Α’ τάξη 29ου δημ. Σχολ.Αχαρνών Β’ τάξη 

26ου Δημ. Σχ.Αχαρνών  Β’ τάξη 29ου Δημ.Σχολ. Αχαρνών) 

«Δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων και γεωμετρικών μοτίβων» 

 Οι μαθητές της Α και Β τάξης  κατάφεραν να αναγνωρίζουν ,να ταξινομούν 

και να κατατάσσουν τα γεωμετρικά σχήματα και τα στερεά. Επίσης 

κατανόησαν την έννοια του γεωμετρικού μοτίβο και δημιούργησαν τα δικά 

τους γεωμετρικά μοτίβα. Μετά από την επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλειδών  

όπου μελέτησαν πίνακες ζωγραφικής με γεωμετρικά θέματα ανακάλυψαν τη 

σχέση μεταξύ Τέχνης και Μαθηματικών. Στηριζόμενοι   στην εμπειρία αυτή 

δημιούργησαν τα δικά τους γεωμετρικά έργα .Ανακάλυψαν  τους κανόνες τις 

συμμετρίες και δημιούργησαν τα δικά τους συμμετρικά σχήματα (τάγκραμ-

ζωγραφιές) 

• (Γ’ τάξη 26ου Δημ.Σχ.Αχαρνών) 

«Ψηφιδωτά, μοτίβα και συμμετρίες που πηγάζουν από τη φύση» 
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 Οι μαθητές μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιωματικών 

δραστηριοτήτων ήρθαν σε επαφή με έργα σύγχρονων και προγενέστερων 

καλλιτεχνών. Με κεντρικό άξονα το μάθημα της Γεωμετρίας οι μαθητές 

γνώρισαν τις έννοιες της συμμετρίας, του εμβαδού, της περιμέτρου καθώς 

και τα είδη  των Γεωμετρικών σχημάτων.  

 

Μέσα από βιωματικές και οργανωμένες δραστηριότητες οι μαθητές 

οδηγούνται στην αλλαγή της αντίληψής τους για τα μαθηματικά σε ένα 

περιβάλλον συνεργατικότητας, αναστοχασμού, ενεργής συμμετοχής και 

προσωπικής συνάφειας με αφετηρία τις καθημερινές εμπειρίες των 

μαθητών.  Κατασκεύασαν τα δικά τους καλειδοσκόπια και ανακάλυψαν τη 

συμμετρία μέσα από τις εικόνες που αντίκρισαν. Δημιούργησαν το δικό τους 

κήπο στην αυλή του σχολείου και σχεδίασαν τη δική τους μακέτα, 

αναγνωρίζοντας συγκεκριμένα μοτίβα,  μωσαϊκά και συμμετρίες. Μέσα από 
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αυτήν τη δράση , οι  μαθητές μέτρησαν  το μήκος του κήπου κάνοντας τις 

ανάλογες μετατροπές (χρήση των δεκαδικών αριθμών και των μονάδων 

μέτρησης του μήκους), ώστε να εξοικειωθούν με την έννοια του εμβαδού 

και της περιμέτρου και  δημιούργησαν τα δικά τους προβλήματα .Μέσα από 

τη μελέτη του μινωικού και Μυκηναικού πολιτισμού αναγνώρισαν τη 

συμμετρία σε κοσμήματα και στα σύμβολα της μινωικής Κρήτης (διπλός 

πέλεκυς) και δημιούργησαν τα δικά τους.Κατά την επίσκεψή τους στο 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,οι μαθητές παρατήρησαν ότι τα κελιά στην 

κηρήθρα των μελισσών, έχουν σχήμα εξάγωνο και καλύπτουν κάθε σημείο 

στην επιφάνεια της κηρήθρας. Δημιούργησαν με πηλό τη δική τους κηρήθρα 

και τις δικές του μέλισσες, αναγνωρίζοντας τη συμμετρία στο σώμα των 

εντόμων.Πειραματίστηκαν στο διαδραστικό πίνακα, ερευνώντας ποια 

σχήματα μπορούν να δώσουν την εικόνα ενός μωσαϊκού-" tessellation " όταν 

ενωθούν μεταξύ τους. Δημιούργησαν και τα δικά τους μωσαικά 

(tessellations, τοποθέτηση κλειστών σχημάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε η 

επιφάνεια εργασίας να καλύπτεται πλήρως, χωρίς επικαλύψεις και χωρίς 

κενά ανάμεσα στα σχήματα) χρησιμοποιώντας το τετράγωνο και την τεχνική 

της συμμετρίας με ολίσθηση. Αναγνώρισαν μέσα από ένα πλήθος ειδικά 

επιλεγμένων ζωγραφικών πινάκων, εκείνους τους πίνακες, που κατά την 

εκτίμησή τους, διαθέτουν συμμετρίες και γεωμετρικά μοτίβα. Κατανόησαν 

την έννοια του γεωμετρικού μοτίβου, συμπλήρωσαν και  επεκτείναν 

γεωμετρικά μοτίβα, παρατηρώντας υφαντά και κεντήματα της πολιτιστικής 

μας κληρονομιάς. Ζωγράφισαν τις σημαίες διαφόρων χωρών, εκφράζοντας 

με κλάσμα τα χρωματισμένα τους μέρη. Σχεδίασαν με διαβήτη τα δικά τους 

λουλούδια-μοτίβα 
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• (Γ’ τάξη 26ου Δημ.Σχολ. Αχαρνών) 

«Τέχνη με συμμετρίες και μοτίβα» 

 Οι μαθητές επισκέπτηκαν το Μουσείο Ηρακλειδών και παρακολούθησαν το 

πρόγραμμα Τέχνη και Μαθηματικά για μια πρώτη επαφή με καλλιτέχνες που 

χρησιμοποίησαν τη γεωμετρία στους πίνακές τους (M.C. Escher και Victor 

Vasarely). Κατόπιν έγινε επέκταση των δραστηριοτήτων που 

παρουσιάστηκαν στο μουσείο στην τάξη. Αφού διδάχθηκε το μάθημα με τα 

γεωμετρικά στερεά και σχήματα, έγινε παρουσίαση στους μαθητές πινάκων 

των παραπάνω καλλιτεχνών και ζητήθηκε να εντοπίσουν τα σχήματα που 

έχουν χρησιμοποιήσει στο διαδραστικό πίνακα, να τα κατατάξουν σε σειρά 

και να δημιουργήσουν τη δική τους πόλη χρησιμοποιώντας γεωμετρικά 

σχήματα (τρίγωνα, τετράγωνα και κύκλους) χρησιμοποιώντας ως βάση ένα 

σχέδιο του Paul Klee. Αφού διδάχθηκε το μάθημα με τις συμμετρίες οι 
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μαθητές κατασκεύασαν συμμετρικά έργα τέχνης χρησιμοποιώντας το όνομά 

τους. Σε ένα χαρτί Α4 τσακισμένο στη μέση από τη μικρή πλευρά, έγραψαν 

το όνομά τους με ενωμένα τα γράμματα σαν γκράφιτι. Κατόπιν έκοψαν το 

περίγραμμα και σε ένα χαρτόνι το κολλάνε. Στόλισαν το συμμετρικό 

ανθρωπάκι που έχει δημιουργηθεί με πόδια και χέρια συμμετρικά 

φτιαγμένα. 

 

 

 

• Δ’ τάξη 29ου Δημ.Σχ. Αχαρνών 

«Κατασκευή μακετών με γεωμετρικά σχήματα και δημιουργία χρωμάτων με 

τη βοήθεια δεκαδικών αριθμών» 

 Οι μαθητές  δημιούργησαν δικές τους μακέτες οι οποίες απεικονίζουν  το 

δικό τους σχολικό κήπο μέσα από γεωμετρικά σχήματα. Βασισμένοι στον 

τομέα των μαθηματικών και συγκεκριμένα στο εμβαδόν και στην περίμετρο 

οι μαθητές σχεδίασαν την μακέτα του σχολικού κήπου και προσπάθησαν να 

υπολογίσουν το εμβαδόν και την περίμετρο του. Για τον υπολογισμό της 

περιμέτρου κατανόησαν και ανακάλυψαν οι ίδιοι ότι για να επιτευχθεί θα 

πρέπει να προσθέσουν τις πλευρές των γεωμετρικών σχημάτων. Στη 

συνέχεια για να υπολογίσουν το εμβαδόν ανέτρεξαν στο διαίρεση των 

γεωμετρικών σχημάτων τους σε ίσα τετραγωνικά εκατοστά και την μέτρηση 

αυτών. Μέσα από την κατασκευή και άμεση επαφή οι μαθητές ανακάλυψαν 

μόνοι τους ότι για τη πιο γρήγορη και όχι χρονοβόρα διαδικασία μπορούν να 

υπολογίσουν το εμβαδόν πολλαπλασιάζοντας τις σειρές με τις στήλες των 

τετραγώνων (μήκος επί πλάτος).  Στην επόμενη δραστηριότητα  με τη 

βοήθεια του διαδικτύου οι μαθητές μάθανε ποια είναι τα βασικά χρώματα 

(κόκκινο,κίτρινο,μπλε) και  ποιοι συνδυασμοί αυτών των χρωμάτων 

δημιουργούν άλλα χρώματα. Κατέγραψαν τις ποσότητες των βασικών 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
6

1
 

χρωμάτων (σε ml ή l) που χρειάζονται ώστε να δημιουργηθούν τα χρώματα 

αυτά. Με κεντρικό άξονα τα μαθηματικά, και συγκεκριμένα τους δεκαδικούς 

αριθμούς και τα δεκαδικά κλάσματα, οι μαθητές  γνώρισαν ποιες είναι οι 

ακριβείς ποσότητες συνδυασμού χρωμάτων οι οποίες τους δίνουν μια άλλη 

απόχρωση. Στη συνέχεια, αφού είχαν έρθει σε πλήρη επαφή με τα χρώματα 

και την δημιουργία αυτών,  προσπαθούν να ζωγραφίσουν οι ίδιοι τους 

δικούς τους πίνακες ζωγραφικής. Οι πίνακες ήταν χωρισμένοι σε ίσα μέρη 

(συνδυασμός δεκαδικών αριθμών και κλασμάτων) και οι μαθητές 

ζωγράφισαν βάση των χρωμάτων τους (που οι ίδιοι έχουν ετοιμάσει και 

καταγράψει τις ποσότητες αυτών ). Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες οι 

μαθητές συνδύασαν τις έννοιες των κλασμάτων και των δεκαδικών αριθμών 

δημιουργώντας οι ίδιοι την δική τους τέχνη. 
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• (Δ’ τάξη 26ου Δημ. Σχ. Αχαρνών) 

«Κατασκευή μοτίβων» 

  Οι μαθητές της Δ΄ τάξης μέσα από σειρά δραστηριοτήτων κατάφεραν  να 

αναγνωρίζουν, να ταξινομούν και να κατατάσσουν γεωμετρικά σχήματα και   

στερεά.  Να αναγνωρίζουν τη λογική σειρά και να συμπληρώνουν – 

επεκτείνουν  γεωμετρικά μοτίβα. Να αναγνωρίζουν πότε ένα σχήμα έχει 

άξονες συμμετρίας  και πότε δύο σχήματα είναι συμμετρικά.  Να σχεδιάζουν 

το συμμετρικό ενός σχήματος που τους δίνεται αλλά και να χαράσσουν τον ή 

τους άξονες συμμετρίας  όπου υπάρχουν. Να αναγνωρίζουν μοτίβα και 

συμμετρίες που συναντάμε στη φύση, στην αρχιτεκτονική, στην τέχνη 

(μουσική, ζωγραφική) και  στη θρησκεία. Οι μαθητές πέτυχαν να 

συνεργαστούν αρμονικά και να δημιουργήσουν ομαδικά έργα 

αποτυπώνοντας στο χαρτόνι ένα συνδυασμό τέχνης και επιστήμης 

μαθηματικών . Βιωματικά ανακάλυψαν την περίμετρο και το εμβαδόν 

σχημάτων και αντικειμένων και κατάφεραν να διαχωρίσουν τις  δύο έννοιες. 
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Απολογισμός στόχων : 

 Συνολικά οι μαθητές κατάφεραν μέσα από τη συγκεκριμένη δράση και τις 

δραστηριότητες αυτής : 

• Να αναγνωρίζουν, να ταξινομούν και να κατατάσσουν τα σχήματα και τα 

στερεά.  

• Να Κατανοούν την έννοια του γεωμετρικού μοτίβου και συμπληρώνουν - 

επεκτείνουν γεωμετρικά μοτίβα.  

• Να περιγράφουν και να εξηγούν τη σειρά σε ένα μοτίβο (αριθμητικό και 

γεωμετρικό).  

• Να αναπαράγουν ή να συνεχίζουν ένα δεδομένο μοτίβο.  

• Να αναγνωρίζουν, να συγκρίνουν και να αναλύουν τα μοτίβα.  

• Αναγνωρίζουν διαισθητικά μέσα από ένα πλήθος ειδικά επιλεγμένων 

ζωγραφικών πινάκων, εκείνους τους πίνακες, που κατά την εκτίμησή τους, 

διαθέτουν συμμετρίες και γεωμετρικά μοτίβα.  

• Να αναγνωρίζουν αν ένα ή δυο σχήματα είναι συμμετρικά ή όχι και να 

εντοπίζουν τον άξονα συμμετρίας τους με δίπλωση και αργότερα νοερά.  

• Να σχεδιάζουν το συμμετρικό ενός σχήματος που τους δίνεται.  

• Να ανακαλύπτουν και να χαράσσουν τον ή τους άξονες συμμετρίας ενός 

σχήματος.  

• Να αναγνωρίζουν τα μοτίβα και τις συμμετρίες που η ίδια η φύση 

δημιουργεί (κερήθρα, λουλούδια, έντομα)  

• Να αναγνωρίζουν μοτίβα και συμμετρίες στην αρχιτεκτονική, στην τέχνη και 

τη θρησκεία  

• Να εξοικειωθούν με ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης.  

• Να αναδείξουν την πολιτιστική διάσταση των μαθηματικών.  

• Να μπορούν να διακρίνουν και να εντοπίζουν το μουσικό μοτίβο σε μια 

μελωδία.  

• Να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας.  

• Να συνεργάζονται αρμονικά.  

• Να αναπτύξουν θετικά το αυτοσυναίσθημά τους με τη δημιουργία έργων 

τέχνης παρόμοια με αυτά μεγάλων ζωγράφων.  

•  Να κατανοούν την έννοια του δεκαδικού αριθμού και τη σχέση αυτού με 

την μονάδα  

• Να αντιλαμβάνονται την αξία των ψηφίων ενός δεκαδικού αριθμού  
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• Να αντιλαμβάνονται βιωματικά τις βασικές αριθμητικές πράξεις των 

δεκαδικών αριθμών και τα αποτελέσματα αυτών  

• Να συνδυάζουν την σχέση των δεκαδικών αριθμών με τα δεκαδικά 

κλάσματα  

• Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν το πώς ένα κλάσμα είναι μία διαίρεση 

και πώς το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πράξης είναι ίσο με το κλάσμα 

αυτό  

• Να αναδείξουν την μαθηματική ακρίβεια μέσω της τέχνης  

• Να συνδυάσουν την τέχνη με την επιστήμη των μαθηματικών και το πώς 

τους βοηθάει για να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα.  

• Να κατανοήσουν τα τετραγωνικά εκατοστά και το εμβαδόν.  

•  Να εξοικειωθούν με την γεωγραφική κλίμακα και την ευχρηστία αυτής.  

• Αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά σχήματα στην καθημερινή μας ζωή  

• Να κατανοούν την αξία των μαθηματικών για την δημιουργία ανθρώπινων 

κατασκευών. 

 

Μεθοδολογία: 

Η Μεθοδολογία Υλοποίησης των δράσεων είναι η συνεργατική διερεύνηση. Το 

πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε όλους τους μαθητές των παραπάνω τάξεων των 

σχολείων. Σε κάθε ηλικία υπήρξε διαφοροποίηση στην προσέγγιση με ανάλογες 

μεθοδολογίες και πρακτικές. Οι βιωματικές δραστηριότητες ενδείκνυνται για την 

έκφραση και κατανόηση των συναισθημάτων των μαθητών, ώστε αυτές να έχουν 

νόημα και σκοπό γι’ αυτούς. Αυτές διεξήχθησαν μέσα από συζήτηση, προβολή 

βίντεο-ταινιών, κατασκευές, δραματοποίηση. 

 

Χρόνος υλοποίησης:  

έναρξη : Ιανουάριος 2014  

λήξη : Ιούνιος 2014 
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Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε εντός σχολικού ωραρίου στα πλαίσια των 

Κοινωνικοσυναισθηματικών Δραστηριοτήτων στις Α’ και Β’ τάξεις και στην  

Ευέλικτη Ζώνη στις Γ’, Δ’ και το Ολοήμερο.  

 

Παραδοτέα  

Συγκεντρώθηκε φωτογραφικό υλικό από τα μαθήματα και την εκδήλωση της λήξης 

(χωρίς κόστος του προϋπολογισμού της Πράξης). Συντάχθηκε έκθεση πεπραγμένων-

απολογισμού. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι απόψεις μαθητών για την εμπειρία 

τους. Στην ίδια έκθεση έγινε απολογισμός της δράσης τόσο σε επίπεδο 

διοργάνωσης, όσο και σε επίπεδο επίτευξης των αρχικών στόχων της εκδήλωσης, 

στο πλαίσιο της Πράξης των ΖΕΠ. Παρουσιάστηκαν οι εργασίες των μαθητών στη 

γιορτή δημιουργικότητας. 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση: 

Καρακώστα Βασιλική, Καρκάνη Ελένη, Μουστάκα Δέσποινα, Βελλίκη Φωτεινή, 

Γιακουμάκη Στυλιανή, Γιώτσα Ζωή, Μητσιάκου Ελευθερία, Ρασιά Λουίζα 

Κουλογεωργίου Μαρία, Παπαδάκης Στέργιος, Καλαμπόγια Ασημίνα, Mήτρου  

Παναγιώτα 
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 4η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος: « Ανακαλύπτοντας τις γειτονιές του Σύμπαντος» 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

• 26ο ΔΣ Αχαρνών : Στ1, Στ2.  

• 29ο ΔΣ Αχαρνών: Στ1  

• Σε επιμέρους δραστηριότητες (πλανητάριο, αστροβραδιά) συμμετείχαν όλοι 

οι μαθητές.  

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Η γοητεία της εξερεύνησης του διαστήματος και «μυστήρια» που κρύβει αφενός 

αποτέλεσε ένα έναυσμα για την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών μας.  

Η γνωριμία μέσα από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος είναι 

περιορισμένη και για τους περισσότερους μαθητές αποσπασματική. Η σύνδεση των 

πληροφοριών που  Μια πρώτη γνωριμία με το ηλιακό μας σύστημα μέσα από το 

μάθημα της Γεωγραφίας ανέδειξε την αδυναμία τους συνειδητοποίησης της  σχέσης  

των μεγεθών και των αποστάσεις μεταξύ πλανητών και Ήλιου, καθώς επίσης και να 

αντιληφθούν τους πλανήτες ως ένα σύστημα σωμάτων που περιφέρεται γύρω από 

τον  Ήλιο. 
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Μέσα από διερευνητικές διαδικασίες οι μαθητές γνώρισαν βασικά στοιχεία τους 

αστέρες, τους αστερισμούς, τους πλανήτες, το ήλιο, το διάστημα το ηλιακό μας 

σύστημα αλλά και την ίδια τη γη. 

Το σχολείο συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό για την εκστρατεία αφύπνισης της 

διαστημοσυσκευής  Rosetta που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Διαστήματος http://www.esa.int/ και κατέκτησε την τρίτη θέση με παράλληλη 

υποστήριξη από την τοπική κοινωνία.  

Οι μαθητές είτε μέσα από δραστηριότητες που εξελίχθηκαν στη τάξη με αναζήτηση 

πληροφοριών, την κατασκευή μοντέλων πλανητών σε μεγάλο μέγεθος  με την 

αίσθηση τη κλίμακας αλλά και την γνωριμία με τους μύθους την επιστημονική 

έρευνα, τις απαιτήσεις ανάπτυξης και διατήρησης της ζωής αλλά και την τεχνολογία 

για την ανάπτυξη διαστημικών αποστολών αλλά και βασικών εννοιών των φυσικών 

επιστημών. Οι μαθητές μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες εξερεύνησης να 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/The_competition_winners_who_helped_us_wake_up_Rosetta
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αποκτήσαν όχι μόνο γνώσεις αλλά και το κυριότερο διαδικασίες επιστημονικής 

μεθοδολογικής προσέγγισης των προβλημάτων.  

 

  

Η μεταφορά του πλανητάριου στο σχολείο και εκπληκτική ξενάγηση από την 

Αστρονόμο Δρ. Μεταλληνού του Εθνικού Αστεροσκοπείου ήταν εμπειρία για όλους 

του μαθητές. 

Το επιστέγασμα των δραστηριοτήτων ήταν η Αστροβραδιά στο χώρο του σχολείου 

ένα γεγονός ανοιχτό σε όλη τοπική κοινωνία με εντυπωσιακά αποτελέσματα για 

όλους (μαθητές γονείς εκπαιδευτικοί) με το σχολείο να λειτουργεί ως πόλος έλξης 

για όλη τη τοπική κοινωνία. Σαν αποτέλεσμα αυτής της δράσης η αίθουσα 
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πολλαπλών χρήσεων του σχολείου ως μόνιμα εκθέματα έχει την μια αναπαράσταση 

του ηλιακού συστήματος που δημιούργησαν οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς. 

 

Δραστηριότητες 

Η ΣΤ’ τάξη του 26ου και 29ου Δ.Σ. Αχαρνών  στο πλαίσιο της δράσης 

«Ανακαλύπτοντας τις γειτονιές του Σύμπαντος» ασχολήθηκε με κατασκευές των 

πλανητών με απλά υλικά. Μετά από μια πρώτη γνωριμία με το ηλιακό μας σύστημα 

στο μάθημα της Γεωγραφίας, οι μαθητές δημιούργησαν τα δικά τους power point, 

ζωγράφισαν τους πλανήτες, τους χρωμάτισαν με τέμπερες και τον τελευταίο μήνα 

ξεκίνησαν να κατασκευάζουν σε χαρτί του μέτρου προσομοιώσεις του ηλιακού μας 

συστήματος διαστήματος  με τους πλανήτες, τους δορυφόρους προσθέτοντας πάνω 

σ΄αυτό διάφορες πληροφορίες- ειδήσεις που αφορούσαν το χώρο του διαστήματος.  
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Το κινητό πλανητάριο με την αστρονόμο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

μετέτρεψε για λίγες ημέρες το σχολείο μας σε χώρο μυστηρίου και μάθησης με 

όλους τους μαθητές να το επισκέπτονται και να ταξιδεύουν στο σύμπαν. 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
7

1
 

 

Τα σχολεία  μας συμμετείχαν στη διεθνή εκστρατεία για το ξύπνημα της 

διαστημοσυσκευής Rosetta, η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της στο διάστημα το Μάρτιο 

τους 2004 για να συναντήσει τον κομήτη 67P/Chruryomov-Gerasimenko. Τους 

τελευταίους 33 μήνες η Rosetta είναι σε αδράνεια και περιμένει τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Διαστήματος να την ενεργοποιήσει για να συνεχίσει το ταξίδι της με νέες 

περιπέτειες.  
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• http://www.ovs.gr/Pages/Rosseta.aspx 

Τα σχολεία μας κατέκτησαν την τρίτη θέση ανάμεσα σε 218 συμμετοχές από  όλο 

τον κόσμο, στο διεθνή διαγωνισμό για την εκστρατεία αφύπνισης της 

διαστημοσυσκευής Rosetta συγκεντρώνοντας 5791 ψήφους.  Τα επίσημα 

αποτελέσματα  http://www.esa.int/ 

  Παράλληλα αυτό το διάστημα απώτερος στόχος  μας  ήταν η δημιουργία μιας 

κατασκευής που αφορά τη μικρογραφία του σύμπαντος στην οροφή της 

αίθουσας εκδηλώσεων βασισμένη σε υλικά όπως οι εφημερίδες και  ο 

χαρτοπολτός από τον οποίο κατασκευάστηκαν οι πλανήτες και ο Ήλιος.  

http://www.ovs.gr/Pages/Rosseta.aspx
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/The_competition_winners_who_helped_us_wake_up_Rosetta
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 Στα πλαίσια της δράσης μας , ο αστρονόμος κ. Άρης Μυλωνάς μαζί με τους 

συνεργάτες του από την Ελληνική Αστρονομική Ένωση, βρέθηκαν κοντά μας για να 

μας χαρίσουν μια ξεχωριστή βραδιά. 

5 τηλεσκόπια στήθηκαν στην αυλή του σχολείου μας (εκ των οποίων το ένα ανήκει 

στα σχολεία μας) και όλοι περιμέναμε με ανυπομονησία να βραδιάσει για να 

παρατηρήσουμε τους πλανήτες. 

• http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/05/blog-post_11.html 

 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/05/blog-post_11.html
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    Στο πλαίσιο της δράσης «media smart», που σκοπό είχε τη γνωριμία των 

μαθητών με τις ειδήσεις,  ένα κομμάτι του ξεχωριστού δελτίου ειδήσεων που 
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δημιούργησαν οι μαθητές μας ήταν αφιερωμένο στη δράση Ταξιδεύοντας στις 

γειτονιές του σύμπαντος. 

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ιδέα των μαθητών για την παρουσίαση της δράσης 

τους (βλ. σχετικό βίντεο μετά τη στιγμή 15:50). 

• https://www.youtube.com/watch?v=9M_Q0M8vce0&sns=fb 

  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιδράσεις της συγκεκριμένης δράσης στην τοπική 

κοινωνία ήταν εξαιρετικές .Οι γονείς συμμετείχαν ενεργά και αποκόμισαν τις 

καλύτερες εντυπώσεις, ειδικά στην «αστροβραδιά».  Οι μαθητές  κέρδισαν την  

κατάκτηση της επιστημονικής ορολογίας, τη διάκριση της επιστήμης από την 

ψευτοεπιστήμη και την κατανόηση των μεγεθών του σύμπαντος. 

https://www.youtube.com/watch?v=9M_Q0M8vce0&sns=fb
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Απολογισμός στόχων : 

Παιδαγωγικοί στόχοι: 

• Οι μαθητές ενεπλάκησαν 

σε συνεργατικές 

διαδικασίες. 

• Εξασκήθηκαν στην 

αναζήτηση πληροφοριών 

και σε διαδικασίες 

συλλογής και ταξινόμησης 

δεδομένων. 

• Εκφράστηκαν 

δημιουργικά με ποικίλους 

τρόπους. 

• Μέσα από τις δημιουργίες κατασκευών εξάσκησαν τη λεπτή κινητικότητα. 

• Ανέπτυξαν τη φαντασία τους κα καλλιέργησαν τη δημιουργική σκέψη. 

• Να καλλιεργήσουν διαδικασίες επιστημονικής μεθοδολογικής προσέγγισης 

• Ενεπλάκησαν σε διεπιστημονικές δραστηριότητες. 

Άλλοι στόχοι: 

• Εντόπισαν τη Γη στο ηλιακό μας σύστημα και να τη συνέκριναν με τους 

άλλους πλανήτες. 

• Ονομάτισαν και αναγνώρισαν τους πλανήτες και τους δορυφόρους τους και 

μελέτησαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

• Χρησιμοποίησαν ψηφιακά μέσα για να γνωρίσουν τα μυστικά του 

διαστήματος. 

• Παρατήρησαν δια ζώσης τους πλανήτες με τηλεσκόπια. 
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• Κατασκεύασαν μοντέλα του ηλιακού συστήματος με απλά υλικά. 

• Επίλυσαν απλά προβλήματα και απάντησαν σε ερωτήματα, συνδυάζοντας 

πληροφορίες από διαφορετικά γνωστικά πεδία και συσχετίζοντας τα 

δεδομένα που κατέγραψαν.  

• Ενισχύθηκε η περιβαλλοντική τους συνείδηση και η αναγκαιότητα να 

προστατεύσουμε τον πλανήτη Γη 

• Να συνεργαστούν με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. 

• Να συνδυάζουν μύθους, θρύλους, παραδόσεις, ποίηση και τραγούδια που 

αφορούν τους πλανήτες και τους αστερισμούς και να γράψουν τα δικά τους 

ποιήματα για τους πλανήτες. 

• Να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και να συνειδητοποιήσουν την 

αναγκαιότητα να προστατεύσουμε τον πλανήτη Γη. 

Χρόνος υλοποίησης:  

έναρξη : Ιανουάριος 2014  

λήξη : Ιούνιος 2014 

Παραδοτέα  

Συγκεντρώθηκε φωτογραφικό υλικό   

Έγιναν δημοσιεύματα σε τοπικές εφημερίδες για την αστροβραδιά (Βλ. Παράρτημα 

3) 

Αναρτήσεις στο δικτυακό τόπο του σχολείου www.ovs.gr και στην ηλεκτρονική 

εφημερίδα του σχολείου. 

Κατασκευές των μαθητών που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της δράσης έχουν 

παραμείνει ως μόνιμα εκθέματα στο χώρο του σχολείου. 

Δημιουργήθηκαν αφίσες για τη δράση και για την αστροβραδιά. 

 

http://www.ovs.gr/
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Οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση: 

Αλεξιάδης Ζαφείρης, Γιακουμάκη Στυλιανή,  Κατσαρού Όλγα, Αντωνοπούλου 

Φωτούλα, Κοττά  Γεωργία, Μητσιάκου Ελευθερία, Ασπασία Μικρούλη, Μουστάκα 

Δέσποινα, Πατρινόπουλος Ματθαίος,  Περρής Φώτης,  Ρασιά Λουϊζα.  
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5η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος: «Εφαρμοσμένη Ρομποτική για Παιδιά»  

Τάξεις που συμμετείχαν:  

• Μαθητές της Ε΄ και της Στ΄ τάξης και των δύο σχολείων ύστερα από δήλωσή 

των γονέων τους. 

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Το πρόγραμμα ρομποτικής αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό από τα παιδιά 

πρόγραμμα, με αποδοχή από τους γονείς και εξαιρετικά εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε εκτός διδακτικού ωραρίου του σχολείου 

απογευματινές ώρες και το παρακολούθησαν μαθητές που είχαν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον ύστερα από έγγραφη δήλωση των γονέων τους. 

Κατά την υλοποίηση είχαμε δύο τμήματα ένα για αρχάριους που λειτουργούσε ως 

εισαγωγικό για τους μαθητές της Ε τάξης και ένα τμήμα για μαθητές της Στ τάξης 

που έχουν ήδη παρακολουθήσει το πρόγραμμα των αρχαρίων,  είχαν δείξει 

ενδιαφέρον αλλά και εξαιρετικές ικανότητες και ήθελαν να προχωρήσουν 

περισσότερο και να συμμετέχουν και στον διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

Με το πρόγραμμα της ρομποτικής αναπτύχθηκαν γνωστικές, συναισθηματικές και 

ψυχοκινητικές δεξιότητες, έγινε προσέγγιση αφηρημένων  εννοιών, όπως ο 

προγραμματισμός, η κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - μηχανής, η 

εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες σε ένα από τη φύση του διαθεματικό πλαίσιο.  

Μέσα από την εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες επίλυσης 

ανοιχτών προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, ενισχύθηκε η ανάπτυξη 
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προηγμένων μηχανισμών μάθησης. Ενώ παράλληλα με την εργασία στις ομάδες 

ενθαρρύνθηκε 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 

ενίσχυσε την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.  

Το τμήμα αρχαρίων ξεκίνησε από τη την προσέγγιση βασικών στοιχείων κατασκευής 

και προγραμματισμού ρομπότ και προχώρησε στη διερεύνηση των δυνατοτήτων για 

την κατασκευή και σχεδιασμό ρομποτικών κατασκευών των μαθητών. Το 

πρόγραμμα των «προχωρημένων» ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό γιατί απαιτούσε από 

τους μαθητές την εύρεση των βέλτιστων λύσεων για την επίλυση προβλημάτων και 

διαδικασιών με μεγαλύτερες απαιτήσεις και τη συμμετοχή στο Πανελλήνιο 

Διαγωνισμό Ρομποτικής.  

Στο διαγωνισμό ρομποτικής συμμετείχαν δέκα μαθητές του σχολείου μας με τρεις 

ομάδες δύο στην κατηγορία Regular  και μια στην κατηγορία Open. 

Θα πρέπει να σημειωθεί η συνεργασία με τους γονείς που πολλοί από αυτούς 

στήριξαν ενεργά τη συμμετοχή των μαθητών και όλοι θεώρησαν ιδιαίτερα 

σημαντική τη δυνατότητα που δόθηκε στα παιδιά να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο 

μεγάλο γεγονός.  

Οι μαθητές αρχικά ακολουθούσαν τις οδηγίες του εκπαιδευτή και στην πορεία 

μέσα από διερευνητικές διαδικασίες, μέσα από διαδικασία συνεχούς ελέγχου και 

δοκιμής σωστού  λάθους, προχωρούσαν. Οι μαθητές να μέσα από  την αντίδραση 

του ρομπότ, είχαν άμεση ανταπόκριση στις ενέργειές τους και την ορθότητα του 

κώδικά τους με δυνατότητες επανάληψης και εξέλιξης των ενεργειών. 

 Αξίζει να αναφερθεί πως οι μαθητές εργαζόντουσαν 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.  

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα των «αρχαρίων» διάρκειας 28 

ωρών (14 εβδομάδες x 2 ώρες) ακολούθησαν το παρακάτω πρόγραμμα. 

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. 

8η εκπαιδευτική δραστηριότητα 
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• 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 και προγραμματισμός ρομπότ με συνδυασμό αισθητήρων 

και κινητήρων  

12η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

• Κατασκευή και Προγραμματισμός ρομπότ με δυνατότητα να 

ακολουθεί συνδυαστικές αποστολές (συνέχιση έγχρωμης γραμμής και 

αποφυγής εμποδίων που τίθεται ξαφνικά) 

13η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

• Δοκιμές εναλλακτικών πρακτικών για την βελτίωση των χρόνων και 

την επίτευξη μικρότερων χρόνων αντίδρασης 

14η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

• Ολοκλήρωση της εργασίας των ομάδων συναγωνισμός των ομάδων σε 

κοινό ταμπλό και δοκιμές επιμέρους πρακτικών. 

Στο τμήμα των προχωρημένων μαθητές που είχαν παρακολουθήσει την 

προηγούμενη χρονιά το πρόγραμμα των αρχαρίων οι ομάδες είχαν μεγαλύτερη 

ελευθερία δράσης. Ως στόχος τέθηκε η συμμετοχή των ομάδων στον Πανελλήνιο 

διαγωνισμό Ρομποτικής οπότε έγινε αφού τέθηκαν οι απαιτήσεις του διαγωνισμού 

οι μαθητές προσπάθησαν να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν τα δικά τους 

ρομπότ που θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του διαγωνισμού. 
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Ο εκπαιδευτής θα έπρεπε σε κάθε μάθημα να δίνει επιπλέον στοιχεία και να 

καθοδηγεί τις ομάδες για την επίτευξη του στόχου. Δυστυχώς υπήρξε πρόβλημα 

στις οδηγίες που δόθηκαν στους μαθητές με αποτέλεσμα να υπάρξουν δυσκολίες 

συνεργασίας. Στην πορεία υποχρεωθήκαμε να παρέμβουμε και παρά το ότι τα 

μαθήματα γινόντουσαν απογευματινές ώρες είμαστε παρόντες για να ενισχύουμε 

την λειτουργία των ομάδων.  

Καταφέραμε να συμμετέχουμε στο Διαγωνισμό ρομποτικής με τρεις ομάδες, μια 

στην κατηγορία OPEN που ζητούσε την δημιουργία μιας ρομποτικής συσκευής 

ελεύθερη επιλογή διαδικασιών και υλικών και με θέμα το διάστημα.  Η ρομποτική 

συσκευή που κατασκευή που παρουσίασαν οι μαθητές μας ονομάστηκε «Ήρων» και 

ήταν το μοντέλο ενός Ρομποτικού Εξερευνητή Πλανητών.  Ο «Ήρων» σχεδιάστηκε 

ώστε να επιτρέπει: 

• Την τηλεκατεύθυνση του από 

απόσταση. 

• Λήψη και ασύρματη μεταφορά 

εικόνας  

• Ενεργειακή αυτονομία  

• Βέλτιστη ενεργειακή απόδοση με 

φωτοβολταϊκά πάνελ  που 

αυτόματα κατευθύνονται προς το φως. 

Αποτελείτε από δύο μονάδες επεξεργασίας μια LEGO evo3 και μια LEGO NXT. 

Σε αυτές  έχουμε συνδέσει:  

• Δύο κινητήρες για την  κίνηση του οχήματος 

• Φωτοβολταϊκό panel. 

• Δύο κινητήρες για την περιστροφή οριζόντια και κατακόρυφα του 

φωτοβολταϊκού panel 
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• Ενεργειακό Ελεγκτή για έλεγχο της 

ενεργειακής απόδοσης του panel και για 

να επιτρέπει τον προγραμματισμό του 

ρομπότ μας, ώστε να στρέφει τo πάνελ 

προς την πηγή φωτός.  

• Κινητό τηλέφωνο (smart Phone) για 

λήψη εικόνας και μετάδοσή της μέσω 

ασύρματου δικτύου 

• Ο τηλεχειρισμός γίνεται με το 

πρόγραμμα EV3 Simple Remote μέσω 

Bluetooth με  tablet με λειτουργικό Android 

• Το όχημα χρησιμοποιεί ερπύστριες με ελαστικές 

προεξοχές ώστε το ρομπότ να μπορεί να κινείται σε 

όλα τα εδάφη με ευκολία.   

• Ο «Ήρων» χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά πάνελ για να 

τροφοδοτεί με ενέργεια  τα συστήματά του, 

συμπληρωματικά με τις μπαταρίες. 

•  Τα πάνελ έχουν προγραμματιστεί ώστε να 

μετακινούνται και να γυρνάνε αυτόματα προς  την 

πηγή φωτός για  να έχουν τη μέγιστη απόδοση.   

• Οι κινήσεις του «Ήρων» ελέγχονται μέσω 

τηλεχειρισμού από tablet  ή smart phone.  

• Ο χειριστής παρακολουθεί την κίνηση μέσω 

ασύρματης σύνδεσης με την κάμερα ενός κινητού 

τηλεφώνου που είναι τοποθετημένο στο όχημα  
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Η έμπνευση για τον «΄Ηρων» δόθηκε από τη Δράση Ανακαλύπτοντας τις Γειτονιές 

του Σύμπαντος που γνώρισαν το «Sojourner» το  πρώτο τηλεχειριζόμενο 

διαπλανητικό όχημα. 
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Το Sojourner στάλθηκε από την ΝΑΣΑ στον Άρη το 1997 με την αποστολή Mars 

Pathfinder.  

Η αποστολή του ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, κατάφερε να κινηθεί με επιτυχία στον 

Κόκκινο Πλανήτη και να επιβιώσει δεκαπέντε φορές περισσότερο χρόνο από όσο 

είχε αρχικά υπολογιστεί, προσφέροντας πολύτιμες εικόνες και πληροφορίες για τον 

«κόκκινο» πλανήτη.  

Στην κατηγορία Regular συμμετείχαν δύο ομάδες από το σχολείο μας. Σε αυτή την 

κατηγορία οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν και να προγραμματίσουν ένα 

ρομπότ που καλείτε στον μικρότερο χρόνο να υλοποιήσει μια σειρά αποστολών 

ιδιαίτερα απαιτητικών.  

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 . 
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Απολογισμός στόχων 

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 .  
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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. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ρομποτικής ήταν μοναδική εμπειρία για τους μαθητές 

και παρά το ότι δεν πήραν διάκριση κατάφεραν να διαγωνιστούν με ίσους όρους με 

μαθητές από όλη την Ελλάδα να δουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους και να 

μπορούν να βάζουν υψηλούς στόχους και να αγωνίζονται να τους πετύχουν.   

Με το κλείσιμο του προγράμματος θεωρούμε ότι το πρόγραμμα ήταν πετυχημένο η 

συμμετοχή των παιδιών ήταν μεγάλη και οι εμπειρίες που αποκόμισαν μοναδικές. 

 

Χρόνος υλοποίησης:  

έναρξη : Ιανουάριος 2014  

λήξη : Ιούνιος 2014 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε εκτός σχολικού ωραρίου. 

Παραδοτέα  

• Φωτογραφικό υλικό από τα μαθήματα το διαγωνισμό και την γιορτή 

Δημιουργικότητας  

• Αφίσα της δράσης 

 

Εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι για τη δράση: 

Πατρινόπουλος Ματθαίος,  Περρής Φώτης.  
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6η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος: Media Smart : «Δες τη διαφήμιση, έξυπνα» 

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

• Στ΄ του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, 

 

Περιγραφή  δραστηριοτήτων: 

 

Το σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε σε  3 στάδια. 

1ο στάδιο 

• Συμπληρώθηκαν σχετικά φύλλα εργασίας από τους μαθητές με βασικές 

πληροφορίες για τη διαφήμιση και τα επαγγέλματα του χώρου της.  

• 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).   

• Συλλογή στοιχείων της διαφήμισης από το διαδίκτυο, από περιοδικά, από 

την τηλεόραση και το ραδιόφωνο και κατηγοριοποίηση σε πίνακα ανάλογα 

με τους στόχους κάθε διαφήμισης (παροχή πληροφοριών, προώθηση 

προϊόντος, προώθηση άποψης).  

• Παρατήρηση λεπτομερειών των διαφημίσεων (χώρος προβολής, μέσο 

ενημέρωσης, προϊόν, περιγραφή και εικόνα).  
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•  «Γίνομαι σκηνοθέτης». Μέσα από τις εικόνες μιας διαφήμισης 

παρατηρούμε τη λήψη, τη συρραφή λήψεων (μοντάζ) και 

αναδιαρθρώνουμε τη διαφήμιση επιλέγοντας κάποιες λήψεις μιας έτοιμης.  

• Μετά το πέρας των παραπάνω δραστηριοτήτων και αφού οι μαθητές 

εξοικειώθηκαν με το χώρο της διαφήμισης (εξαιτίας του γεγονότος ότι η 

συγκεκριμένη δράση είχε υλοποιηθεί και κατά το σχολικό έτος 2012-2013 

επιτυχώς), κρίθηκε  αναγκαίο να γίνει ανασχεδιασμός  και επέκταση της 

δράσης με τα ακόλουθα δύο στάδια (2ο – 3ο στάδιο).  

 

Σε δεύτερο στάδιο,  

• οι μαθητές παρακολούθησαν εργαστήρι σκηνοθεσίας και τεχνικής μοντάζ 

οπτικών εφέ από επαγγελματίες του χώρου. 

Σε τρίτο στάδιο 

• Έπειτα από εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος από το σύνολο των μαθητών 

που συμμετείχαν στη δράση οργανώθηκε σε επιμέρους στάδια νέος κύκλος 

δραστηριοτήτων με σκοπό την παραγωγή «Δελτίου Ειδήσεων».  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, κατανοώντας την ανάγκη των μαθητών 

για την δομημένη παραγωγή γραπτού λόγου, δημιούργησαν ένα φύλλο 

εργασίας σχετικό με τη δομή του άρθρου. Στη συνέχεια οι μαθητές 

δουλεύοντας σε ομάδες έφτιαξαν δικά τους άρθρα. 
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2. Οι μαθητές   για μια βδομάδα παρακολουθούσαν δελτία ειδήσεων  δικού τους 

ενδιαφέροντος με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για το πώς οργανώνεται ένα 

Δελτίο Ειδήσεων αλλά και να ανακαλύψουν τα είδη ειδήσεων (αθλητικά,οικονομικά 

πολιτικά κτλ) καθώς επίσης και τη δομή των ειδήσεων(ρεπορτάζ, συνέντευξη 

απευθείας συνδέσεις, «παράθυρα»  κτλ). 

. 

3. Οι μαθητές κατέγραψαν τα στοιχεία δομής ενός άρθρου και τις διαφορές και 

τις ομοιότητες ανάμεσα στις τηλεοπτικές ειδήσεις και σε έντυπα μέσα ενημέρωσης 

όπως και τους τρόπους παρουσίασης σε τηλεοπτικό δελτίο σε σύγκριση με τρόπο 

σύνταξης σε έντυπο μέσο. 
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4. Με διαδικασία εκλογής από τους μαθητές κάθε τμήματος έγινε η επιλογή των 

εκπροσώπων κάθε τμήματος για τη στελέχωση συντονιστικής ομάδας για τη 

συλλογή του απαραίτητου υλικού για την παραγωγή του δελτίου ειδήσεων. Επίσης 

σκοπός της συντονιστικής ομάδας ήταν η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλους του 

συμμαθητές τους που 

θα συμμετείχαν στη 

δράση. 

5. Καθημερινά από 

αρχές Μαΐου 

συγκεντρώνονταν  η 

συντονιστική ομάδα 

υπό την επίβλεψη 

κάποιου εκπαιδευτικού 

για τη συγγραφή των 

δημοσιογραφικών 

κειμένων που θα 

πλαισίωναν το δελτίο 

αλλά και την οργάνωση 
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του υλικού που είχε 

συγκεντρώσει κάθε 

τμήμα χωριστά. Στην 

πρώτη συγκέντρωση οι 

μαθητές είχαν την ιδέα 

να δώσουν  όνομα στο 

«κανάλι» που θα 

προβαλλόταν το δελτίο 

δημιουργώντας  το 

λογότυπο (OVC, Olympic 

Village Channel).  

 

 

6. Αφού τελείωσαν οι διαδικασίες συλλογής, οργάνωσης και συγγραφής 

σύντομων στοχευμένων κειμένων ξεκίνησαν τα γυρίσματα. Αξιοποιώντας τα υλικά 

(green screen, κάμερες, τρίποδες, φωτισμοί) στήθηκε το στούντιο. Οι λήψεις, το 

στήσιμο, η σκηνοθεσία ήταν δουλειά τόσο των μελών της συντονιστικής ομάδας 

όσο και των υπόλοιπων μαθητών που είχαν επιλεχθεί για να πλαισιώσουν την 
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παρουσίαση του δελτίου, υπό την καθοδήγηση και στήριξη εκπαιδευτικών και 

εξωτερικού 

συνεργάτη.  

7. Παράλληλα 

οι υπόλοιποι 

μαθητές 

δημιουργούσαν τα 

ενδιάμεσα βίντεο 

του δελτίου 

έχοντας ο καθένας 

το ρόλο του( 

ηχογραφήσεις, 

μουσική 

επένδυση, μοντάζ) 

 

8. Μετά το 

πέρας των 

γυρισμάτων, σειρά 

είχε η διαδικασία 

του μοντάζ. Με τη 

βοήθεια του 

εξωτερικού 

συνεργάτη οι 

μαθητές επέλεξαν 

τις καλύτερες 

σκηνές και 

προχώρησαν στο 

μοντάζ και την 

επένδυση με 

οπτικά εφέ.  

• https://www.youtube.com/watch?v=9M_Q0M8vce0 

 

Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά και βιωματικά. 

https://www.youtube.com/watch?v=9M_Q0M8vce0
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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 τόσο  των διαφημίσεων και των διαφημιστικών μηνυμάτων όσο και 

της ειδησεογραφίας 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 

τόσο  της διαφήμισης όσο και των ειδήσεων , κάλυψαν ζητήματα γνώσης, 

μεθοδολογίας, συνεργασίας, επικοινωνίας, σχέσης επιστήμης και τέχνης. 
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Κοινωνικά και συναισθηματικά καλλιεργήθηκε το αίσθημα της συλλογικής 

προσπάθειας και ενισχύθηκε η πρωτοβουλία του μαθητή καθώς και η ανάληψη 

ρολου και κοινής ευθύνης , αναπτύχθηκαν νοητικές, συναισθηματικές και 

ψυχοκινητικές ικανότητες και δεξιότητες (αντιμετώπιση προβλημάτων, 

διαμόρφωση άποψης, υπευθυνότητα ενεργού πολίτη).  

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, οπτικά εφέ, μοντάζ, 

σεναριογραφία, μουσική επένδυση), προβληματίστηκαν για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων των εφαρμογών της επιστήμης και τέχνης στους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. 

Ανέπτυξαν δεξιότητες προφορικού και γραπτού λόγου. 

Σχόλια: 

Οι μαθητές αγκάλιασαν τη δράση με μεγάλο ενθουσιασμό μέσα σε ένα 

πρωτόγνωρο κλίμα συνεργασίας χωρίς ίχνος ανταγωνισμού. Η αλληλοϋποστήριξη 

και η αλληλοβοήθεια ήταν κυρίαρχο χαρακτηριστικό  σε όλη τη διάρκεια  των 

δραστηριοτήτων της δράσης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τους ίδιους 

τους μαθητές δόθηκαν ευκαιρίες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να 

αναλάβουν ρόλους με υψηλές απαιτήσεις καλλιεργώντας τις δεξιότητες τους. Για 

παράδειγμα ο μαθητής που ανέλαβε το ρόλο του παρουσιαστή είναι μαθητές  με 

μαθησιακές δυσκολίες. Μέσα από αυτό το ρόλο απέκτησε  αυτοπεποίθηση, 

βελτίωσε τόσο τον προφορικό λόγο όσο και την  κατανόηση του γραπτού λόγου.  

Βάσει  του γεγονότος ότι οι δραστηριότητες του ανασχεδιασμένης δράσης  “Media 

Smart” , στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία κρίνεται σκόπιμη η συνέχισή της και για το 

επόμενο σχολικό έτος. 

 

Χρόνος υλοποίησης:  

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν  11 εβδομάδες με δράσεις που υλοποιήθηκαν 

είτε  καθημερινά  ή σε εβδομαδιαία βάση από 4/3/2013 -  4/6/2014. 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

0
1

 

Παραδοτέα:  

• Βίντεο Δελτίο Ειδήσεων υλοποιημένο από τους μαθητές 

• Βίντεο με τα παρασκήνια των γυρισμάτων, αφίσα δράσης, φωτογραφίες από 

όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου. 

• Αφίσα Δράσης 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση: 

Μητσιάκου Ελευθερία, Μικρούλη Ασπασία, Γιακουμάκη Στέλλα, Πατρινόπουλος 

Ματθαίος    
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7η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος: ComicLab 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

• Ε1 και Ε2 του 26ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών,  

• Ε τάξη του 29ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών,  

• Β΄ τάξη του 26ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών,  

• Γ΄ τάξη του 26ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών  

• Στ΄ του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών, 

 

Περιγραφή  δραστηριοτήτων: 

Ε’ ΤΑΞΗ: 

Σε συνεργασία με τον κ. Σιάκα Σπύρο, καθηγητή στο ΑΤΕΙ Αθήνας , οι μαθητές 

παρακολούθησαν σε στάδια την δημιουργία κόμικς σχετικού με το νερό και στη 

συνέχεια πραγματοποίησαν τα δικά τους πειράματα σχηματίζοντας μικρές ιστορίες 

στην αρχή με ζωγραφιές αποτυπωμένες στο χαρτί και έπειτα με φιγούρες από 

πλαστελίνη. 

Σε πρώτο στάδιο, οι μαθητές ζωγράφισαν σε μικρά χαρτάκια πρόσωπα με 

διαφορετικά συναισθήματα, τα οποία στη συνέχεια φωτογράφισαν. 

Στη συνέχεια, κατασκεύασαν με μικρά χαρτάκια τίτλους με θέμα το νερό και τη 

ρύπανσή του, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν καρέ-καρέ και χρησιμοποιήθηκαν ως 

τίτλοι στην ταινία που δημιουργήθηκε στο τελευταίο στάδιο. 

Έπειτα έφτιαξαν από πλαστελίνη τους ήρωες-πρωταγωνιστές που πήραν μέρος στην 

ταινία. 

Τέλος, ένωσαν  τα κομμάτια των παραπάνω σταδίων και δημιούργησαν την ταινία 

τους καθώς  και δημιούργησαν βιβλιαράκια στα οποία απεικονίζονταν τα στάδια 

του κάθε πειράματος. 
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Αναλυτικά στοιχεία για την μεθοδολογία προσέγγισης ακολουθήθηκε και το 

θεωρητικό υπόβαθρο όπως καταγράφηκαν από τον εκπαιδευτή των ομάδων Κο 

Σπύρο Σιάκα παρουσιάζονται στον Παράρτημα 4   

Το τελικό βίντεο έχει αναρτηθεί στο κανάλι του σχολείου στο youtube 

• http://youtu.be/hCNPqReQih8 

Β’ ΤΑΞΗ: 

Οι μικροί μαθητές δημιούργησαν με πλαστελίνη τις φιγούρες του παραμυθιού "Μια 

πολύ πεινασμένη κάμπια" του Eric Carle και εξοικειώθηκαν με την τέχνη της 

φωτογραφίας, μέσω της φωτογράφισης των σκηνών του παραμυθιού, για τις 

ανάγκες της δημιουργίας video Animation. 

 

Είναι άξιο αναφοράς ότι όλες τις φωτογραφίες τις τράβηξαν οι μικροί μας μαθητές, 

καθώς και τις μετακινήσεις των αντικειμένων από πλαστελίνη, υπό την καθοδήγηση 

των εκπαιδευτικών τους.  

http://youtu.be/hCNPqReQih8
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Μπορεί να μην επεξεργάστηκαν τα ίδια το video Animation λόγω του ότι είναι 

ακόμα μικρά "Δευτεράκια", έμαθαν όμως πως από στατικές εικόνες δημιουργείς 

κίνηση και κατανόησαν την τεχνική του Animation.  

 

Διαδικτυακή ανάρτηση στο ιστολόγιο του σχολείου: 

• http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/02/video-animation.html  

και στο κανάλι του σχολείου στο youtube  

• http://youtu.be/LoXKM-b8QzM  

 

Γ ΄ ΤΑΞΗ: 

Η Τρίτη τάξη δημιούργησε το δικό της βίντεο – animation με θέμα τα δικαιώματα 

του παιδιού. 

http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/02/video-animation.html
http://youtu.be/LoXKM-b8QzM
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Αρχικά, οι μαθητές σε κομμάτια χαρτιού κομμένα σε μορφή πάζλ έγραψαν λέξεις, 

συνθήματα και ζωγραφιές σχετικά με τα παιδικά δικαιώματα. Οι δημιουργίες τους 

φωτογραφήθηκαν καρέ καρέ. Στο τέλος σχηματίστηκε μια μεγάλη καρδιά 

περικλείοντας όλες τις έννοιες. 

 

Το βίντεο της γ΄ τάξης έχει αναρτηθεί παρακάτω: 

• https://www.youtube.com/watch?v=IJLvkacmY-I 

  

Απολογισμός στόχων 

Μέσω αυτής της δράσης επιτεύχθηκαν από τους μαθητές οι παρακάτω στόχοι: 

• εξοικειώθηκαν με τη χρήση των ΤΠΕ 

• έμαθαν να λειτουργούν ομαδικά και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

• ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά τους 

• ήρθαν σε επαφή με την τεχνική της σχεδίασης και απεικόνισης κινουμένων 

σχεδίων 

• έγιναν μικροί δημιουργοί κινουμένων σχεδίων 

 

Χρόνος υλοποίησης: 

Έναρξη: Ιανουάριος 2014 

Λήξη: Ιούνιος 2014 

 

Παραδοτέα : 

• Εργασία μαθητών ψηφιακή μορφή 

https://www.youtube.com/watch?v=IJLvkacmY-I
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• Ταινίες  

• Αφίσσες δράσεων 

 

 

Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τη δράση: 

Σιώκης Παναγιώτης, Παρλαβάντζα Ειρήνη, Κάππα Αντωνία, Τσουκνίδα Μαρία, 

Κουλογεωργίου Μαρία, Καρακώστα Βασιλική 
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8η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος: «Το σώμα μου … αυτός ο υπέροχος άγνωστος» 

 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

• Οι  Α, Β,Γ, Δ, Ε, Στ τάξεις και το Ολοήμερο του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών. 

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Για έξι μήνες οι μαθητές μας ταξίδεψαν στο ανθρώπινο σώμα, σ' αυτόν τον υπέροχο 

άγνωστο. Συστήθηκαν και γνωρίστηκαν, έπαιξαν και φίλιωσαν μαζί του, 

κατανοώντας ότι στο ταξίδι της ζωής που ανοίγεται μπροστά τους πρέπει πάνω απ' 

όλα να σέβονται και να φροντίζουν το σώμα τους, να γνωρίζουν και να αγαπούν τον 

εαυτό τους! 

Με διαδραστικά παιχνίδια, με σχέδια διδασκαλίας στον διαδραστικό πίνακα και με 

κατασκευές και χειροτεχνίες προσομοίωσης του ανθρώπινου σώματος, οι μαθητές 

γνώρισαν το ανθρώπινο σώμα και κατανόησαν τις βασικές του λειτουργίες. 

Με φυσικές δραστηριότητες από τα αθλήματα του Αναλυτικού Προγράμματος της 

Φυσικής Αγωγής, αλλά και με την εξάσκηση μη διαδεδομένων και παραολυμπιακών 

αθλημάτων και καινοτόμων προγραμμάτων άθλησης με τα Kid’s Athletics, οι 

μαθητές ανέπτυξαν ποικιλία κινητικών δεξιοτήτων και σωματικών ικανοτήτων, που 

προάγουν την υγεία.  

Επειδή το σώμα δεν είναι ανεξάρτητο από την ψυχή και κάθε μεταβολή των 

συναισθημάτων μέσω των ορμονών επιφέρει αλλαγές στο σώμα, δόθηκε έμφαση 

στην ψυχοκινητικότητα. Μέσα από δραστηριότητες της Μουσικοκινητικής Αγωγής, 

του κινητικού Θεατρικού Παιχνιδιού και σενάρια ρόλων στη Θεατρική Αγωγή 

εκφράστηκαν και απελευθερώθηκαν. Δεν αρκεί να πλάθουμε μόνο ένα δυνατό και 
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υγιές σώμα και να παραμελούμε το πνεύμα  και την ψυχή ...  Γιατί όταν η ψυχή 

μαραζώνει, το πνεύμα παραδίδεται και το σώμα νοσεί. Το κλειδί είναι ισορροπία! 

Το ρητό "Νους υγιής εν σώματι υγιεί" ήταν το ζητούμενο σε αυτή τη δράση!! 

Συνεργαστήκαμε με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα και τη Μουσικό τους κ. Ναταλία 

Τσακμακίδου, δημιουργώντας τη δραστηριότητα «Στο Ρυθμό της … 

ΔιαΦοΡεΤιΚόΤηΤας», συνδυάζοντας τρεις διαφορετικές δράσεις με στόχο την 

αλληλεπίδραση των μαθητών των δύο σχολείων. 

Επίσης επαναχρησιμοποιήθηκε παραγόμενο υλικό, όπως «Το μονοπάτι της 

διατροφής» με τη χρήση των Bee-bots, το αθλητικό υλικό και τα μουσικά όργανα 

της Μουσικοκινητικής Αγωγής από τις περσινές δράσεις Ζ.Ε.Π.. 

 

Μεθοδολογία 

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν βάση των κινητικών εμπειριών των μαθητών, που 

ανέπτυξαν την περασμένη χρονιά τόσο μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

αλλά και μέσα από τις Δράσεις Ζ.Ε.Π. «Άσκηση και σωστή διατροφή, σύμμαχοι στη 

ζωή» (2012- 13), έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια στη μαθησιακή διαδικασία.  

Για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων ακολουθήθηκε η βασική αρχή της 

Προοδευτικότητας μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η κινητική μάθηση, από τα 

εύκολα στα δύσκολα και από τα απλά στα σύνθετα.  

Μέσα από διαδραστικά σενάρια διδασκαλίας και βιωματικές δραστηριότητες οι 

μαθητές απέκτησαν βασικές γνώσεις για τη λειτουργία του σώματος μέσα από τη 

μελέτη των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού.  

Η δράση κύλησε διαθεματικά, με σκοπό την συνδυαστική μάθηση. Συνδυάστηκε με 

άλλες δράσεις που εκπονήθηκαν αυτή τη χρονιά στα σχολεία μας, «Κινούμαι στο 

ρυθμό, χορεύω στης ζωής τον παλμό», η οποία προσεγγίζει το σώμα μέσα από της 

δεξιότητες του ρυθμού και της κίνησης. Και επίσης παράλληλα με τη δράση «Από το 
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εγώ … στο εμείς», για τις ανάγκες της οποίας δημιουργήθηκαν δραστηριότητες που 

συνδυάζουν τον αθλητισμό και την κίνηση με την συναισθηματική αγωγή και τη 

διαχείριση των συναισθημάτων. 

Δραστηριότητες 

Α) ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ 

• «Ο Ρυθμός της ζωής» Ε και ΣΤ τάξεις  

Σε συνδυασμό με τη δράση «Κινούμαι στο ρυθμό, χορεύω στης ζωής τον 

παλμό»  

1. Αρχικά οι μαθητές ταξιδεύουν νοερά μέσα στο σώμα τους για να ανακαλύψουν 

τον ρυθμό μέσα τους, ανακαλύπτοντάς τον χτύπο της καρδιάς και στον σφυγμό 

τους. Κατανοούν ότι ο ρυθμός που «χτυπάει» μέσα τους είναι ο παλμός που 

τους δίνει ζωή! Χτυπάνε αυτό το ρυθμό χρησιμοποιώντας διάφορα μέρη του 

σώματος (παλαμάκια, τα πόδια στο έδαφος, συνδυασμός χεριών και ποδιών, με 

τα δάχτυλα κ.α. και χωρίς ήχο με κινήσεις του κεφαλιού, του κορμού κ.α.) Στη 

συνέχεια κινούνται ελεύθερα στο χώρο ακολουθώντας ο καθένας τον εσωτερικό 

του ρυθμό χρησιμοποιώντας όλα τα επίπεδα του χώρου.  

Λέξεις κλειδιά: Γνωριμία με το σώμα, μαθαίνω ν’ ακούω το σώμα μου, 

χωροταξική νοημοσύνη, επίπεδα στο χώρο, κιναισθητική έκφραση. 

2. Μαθαίνω και κατανοώ τη λειτουργία του καρδιοαναπνευστικού συστήματος. 

Μέσα από σχέδια διδασκαλίας στο διαδραστικό πίνακα και παίζοντας online 

εκπαιδευτικά παιχνίδια που αφορούν τα συστήματα του ανθρώπινου 

οργανισμού. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναζητούν πληροφορίες, 

εικόνες και εκπαιδευτικά βίντεο στο διαδίκτυο και δημιουργούν τις δικές τους 

παρουσιάσεις στο Power Point. Κάθε ομάδα παρουσιάζει στις άλλες το σύστημα 

που ανέλαβε να μελετήσει. Συνδυάζουμε αυτή τη δραστηριότητα με τη Δράση: 

«Το σώμα μου … αυτός ο υπέροχος άγνωστος».  

Λέξεις κλειδιά: Καρδιοαναπνευστικό σύστημα, Τ.Π.Ε., συνεργασία, 

διερευνητική μάθηση, αποδελτίωση, μεταγνώση. 

3. Βιωματικά παιχνίδια για την κατανόηση της λειτουργίας του 

καρδιαναπνευστικού συστήματος.  
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α) Παίρνουν μία βαθιά ανάσα και κάθε μαθητής φουσκώνει ένα μπαλόνι 

εκπνέοντας τον εισπνεόμενα αέρα μέσα σε αυτό, κατανοώντας την 

χωρητικότητα των πνευμόνων τους. Φουσκώνουν εντελώς τα μπαλόνια και 

παίζουν παιχνίδια ατομικά και σε ζευγάρια. 

β) Μετράμε τους σφυγμούς στην ηρεμία, κάνουμε μερικές αναπηδήσεις 

επιτόπου και ξαναμετράμε. Κρατάμε πόσο χρόνο χρειάζεται για να επανέρθουν 

οι σφυγμοί. Στη συνέχεια οι μαθητές τρέχουν ένα γύρο γρήγορα στο γήπεδο και 

ξαναμετράνε σφυγμούς.  

 

Λέξεις κλειδιά: Σφυγμοί, εισπνεόμενος αέρας, χωρητικότητα πνευμόνων, 

πρόσληψη οξυγόνου, παραγωγή ενέργειας, ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. 

• http://physedplus1.weebly.com/omicron-rhoupsilonthetamu972sigmaf-

tauetasigmaf-zetaomega942sigmaf.html 

 

• Παρουσιάσεις ppt Ολοήμερο (Ε και ΣΤ τάξεις) 

Οι μαθητές του ολοήμεροι δημιούργησαν τρεις παρουσιάσεις για τη 

λειτουργία του Κυκλοφορικού, του Πεπτικού και του Νευρικού συστήματος 

(Κατατέθηκαν στο παραγόμενο υλικό σε ηλεκτρονική μορφή ppt) Λέξεις 

κλειδιά: Τ.Π.Ε., γνωρίζω το σώμα, μεταγνώση 

http://physedplus1.weebly.com/omicron-rhoupsilonthetamu972sigmaf-tauetasigmaf-zetaomega942sigmaf.html
http://physedplus1.weebly.com/omicron-rhoupsilonthetamu972sigmaf-tauetasigmaf-zetaomega942sigmaf.html
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• ΠαίΖω-ΤεΧνούρΓηΜαΤα για το ανθρώπινο σώμα 

• http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-

tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/1 

1. «Ο Ερμής μας!» Ε και ΣΤ τάξη 

Κατασκευή προσομοίωσης του σώματος με διάφορα υλικά για την 

κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. 

Έγινε προβολή εκπαιδευτικών βίντεο πριν από την κατασκευή κάθε 

συστήματος για την κατανόηση της λειτουργίας του. Λέξεις κλειδιά: 

Συστήματα ανθρώπινου οργανισμού, ανάπτυξη λεπτής κινητικής 

δεξιότητας, συνεργασία, δημιουργικότητα, εφαρμοσμένη προσομοίωση  

http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/1
http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/1
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• http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-

tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/3 

http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/3
http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/3
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2. «Τα συστήματα ανθρώπινου οργανισμού» Δ τάξη 

Με αφορμή τη μελέτη ενός βιβλίου για παιδιά με τα συστήματα του 

ανθρώπινου οργανισμού, οι μαθητές της Δ τάξης δημιούργησαν 

ομαδικά το ταμπλό με τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού 

χρησιμοποιώντας απλά υλικά  

Λέξεις κλειδιά: Συστήματα ανθρώπινου οργανισμού, ανάπτυξη 

λεπτής κινητικής δεξιότητας, συνεργασία, δημιουργικότητα, 

χειροτεχνία, συνδυαστική μάθηση 
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•  http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-

tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/6 

3. «Χέρια πόδια μπερδεμένα και κεφάλια αλλού βαλμένα» δημιουργία 

βιβλίου - Δ τάξη 

Οι μαθητές τις Δ τάξης δημιούργησαν ένα διαφορετικό βιβλίο για το 

σώμα με αφορμή τη διδασκαλία των τριών βασικών σωματότυπων, 

εκτομορφικό, ενδομορφικό και μεσομορφικό. Με πολύ φαντασία 

ζωγράφισαν φιγούρες που αντιστοιχούν σε αυτούς τους 

σωματότυπους. Τις πλαστικοποιήσαμε, τις κόψαμε στα τρία, κεφάλι 

κορμός και πόδια και τις δέσαμε σε βιβλίο. Ξεφυλλίζοντας το 

μπερδεύονται οι διαφορετικοί σωματότυποι και προκύπτουν αστείες 

φιγούρες.  

http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/6
http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/6
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Λέξεις κλειδιά: Σωματότυπος, χειροτεχνία, δημιουργική σκέψη, 

φαντασία, δημιουργικότητα, συνδυαστική μάθηση Βίντεο: 

• https://www.youtube.com/watch?v=dC1P54Db_Jo 

•  http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-

tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/5 

4. «Κυκλαδίτικα ειδώλια» Ε τάξη 

Δημιουργία αντιγράφων των Κυκλαδίτικων ειδωλίων που αναπαριστάνουν 

ανθρώπινες φιγούρες. Μέσω της τέχνης οι μαθητές εκφράζονται 

δημιουργώντας με πηλό τα αντίγραφα σε μικρές ομάδες.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dC1P54Db_Jo%20
http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/5
http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/5
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Λέξεις κλειδιά: λεπτή κινητική δεξιότητα, δημιουργικότητα, συνεργασία, 

συνδυαστική μάθηση. 

• http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-

tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/4 

 

Β) ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

• «Μια πολύ πεινασμένη κάμπια» Βίντεο Animation - Β τάξη 

Με αφορμή τη φιλαναγνωσία και το βιβλίο «Μια πολύ πεινασμένη κάμπια» 

ασχοληθήκαμε με τη διατροφή και οι μαθητές της Β τάξης δημιούργησαν τις 

φιγούρες του παραμυθιού με πλαστελίνη. Έμαθαν τα μυστικά του video 

animation καθώς οι ίδιοι φωτογράφησαν όλες τις σκηνές και μετακινούσαν τα 

http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/4
http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/4
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αντικείμενα από πλαστελίνη. Η δραστηριότητα συνδυάστηκε με τη δράση Ζ.Ε.Π. 

“Comic-Lab” 
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Λέξεις κλειδιά: Διατροφή, συνδυαστική μάθηση, Τ.Π.Ε., χειροτεχνία, 

φαντασία, δημιουργικότητα, λεπτή κινητική δεξιότητα 

• http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/7 

• https://www.youtube.com/watch?v=ICgtd4yBwiE 

 

• «Το μονοπάτι της υγιεινής διατροφής» Α, Β, Γ και Δ τάξη 

Χρησιμοποιήθηκε παραγόμενο υλικό από την περσινή δράση Ζ.Ε.Π. «Άσκηση 

και σωστή διατροφή, σύμμαχοι στη ζωή». Οι μαθητές μέσω της ρομποτικής 

και τα Bee-bots έπαιξαν στο ταμπλό της διατροφής, διαλέγοντας το 

μονοπάτι με τις υγιεινές τροφές. Λέξεις κλειδιά: Διατροφή, ρομποτική. 

https://www.youtube.com/watch?v=bVVJV9dLI8U 

 

• Επίσκεψη σε γειτονική φάρμα Α και Β τάξη 

Οι μαθητές επισκέφθηκαν την γειτονική φάρμα που είναι κοντά στα σχολεία 

μας. Έμαθαν για την φροντίδα των ζώων, είδαν πως γίνεται το άρμεγμα και 

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/7
https://www.youtube.com/watch?v=ICgtd4yBwiE
https://www.youtube.com/watch?v=bVVJV9dLI8U
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είδαν πως γίνεται η παρασκευή τυριού. Από το γάλα που συλλέχθηκε ο  

κτηνοτρόφος της φάρμας έδειξε στους μαθητές όλη τη διαδικασία 

παραγωγής τυριού, φτιάχνοντας τυρί με τον παραδοσιακό τρόπο μαζί με 

τους μαθητές. Λέξεις κλειδιά: Διατροφή, περιβάλλον 

 

Γ) ΑΘΛΗΜΑΤΑ – ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Εκτός από τα αθλήματα και τους παραδοσιακούς χορούς του Α.Π.Σ. της Φυσικής 

Αγωγής οι μαθητές/τριες γυμνάστηκαν και με καινοτόμες μορφές άσκησης, μη 

διαδεδομένα Ολυμπιακά αθλήματα και Παραολυμπιακά Αθήματα. 

 

• Kid’s Athletics – Δ, Ε και ΣΤ τάξη  

Οι μαθητές γυμνάστηκαν για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά με το καινοτόμο 

πρόγραμμα της IAAF, εγκεκριμένο από τον ΣΕΓΑΣ και το Υ.ΠΑΙ.Θ., που προάγει 

την συμμετοχή όλων των μαθητών. Φέτος διεξήχθη μέσα από το μάθημα της 

Φυσικής Αγωγής το εσωτερικό πρωτάθλημα των Kid’s Athletics και ανάμεσα στα 

δύο σχολεία (με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής των δύο 

σχολείων) και οι μαθητές έχοντας εξοικειωθεί με το πρόγραμμα ανέλαβαν και 

ρόλο κριτών. Λέξεις κλειδιά: Καινοτόμα μορφή άσκησης, ανάπτυξη κινητικών 

δεξιοτήτων, ομαδικότητα, υπευθυνότητα, πρωτάθλημα 

•  http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/3-kids-athletics 

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/3-kids-athletics
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• «Ασκήσεις στη σκάλα βηματισμού» όλες οι τάξεις 

Εξάσκηση στη σκάλα βηματισμού σε απλούς και σύνθετους ρυθμούς 

ανάλογα την κινητική ανάπτυξη και την ηλικία των μαθητών. Η εξάσκηση στη 

σκάλα βηματισμού αναπτύσσει το ρυθμό, τη νευρομυϊκή συναρμογή και 

συντονισμό και καλλιεργεί την ταχύτητα. 

Λέξεις κλειδιά: ρυθμός, νευρομυϊκή συναρμογή, ανάπτυξη κιναισθητικής 

αντίληψης, ανάπτυξη σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων, συντονισμός, ταχύτητα.  

• http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasig

maf-rhoupsilonthetamuomicron973-sigmataueta-

sigmakappa940lambdaalpha-

betaetamualphatauiotasigmamuomicron973.html 

• https://www.youtube.com/watch?v=5V3pDq_y31Q 

http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasigmaf-rhoupsilonthetamuomicron973-sigmataueta-sigmakappa940lambdaalpha-betaetamualphatauiotasigmamuomicron973.html
http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasigmaf-rhoupsilonthetamuomicron973-sigmataueta-sigmakappa940lambdaalpha-betaetamualphatauiotasigmamuomicron973.html
http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasigmaf-rhoupsilonthetamuomicron973-sigmataueta-sigmakappa940lambdaalpha-betaetamualphatauiotasigmamuomicron973.html
http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasigmaf-rhoupsilonthetamuomicron973-sigmataueta-sigmakappa940lambdaalpha-betaetamualphatauiotasigmamuomicron973.html
https://www.youtube.com/watch?v=5V3pDq_y31Q
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• «Ασκήσεις και παιχνίδια με σχοινάκια» όλες οι τάξεις 

Εξάσκηση σε ασκήσεις ρυθμού με σχοινάκια και παιχνίδια με σχοινάκια. Οι 

μαθητές εκτελούν ασκήσεις ρυθμού και αλτικότητας και αυτοσχεδιάζουν 

βρίσκοντας δικές τους κινητικές ασκήσεις και παιχνίδια στα σχοινάκια. Λέξεις 

κλειδιά: ανάπτυξη ρυθμού, καλλιέργεια συνεργασίας, εμπιστοσύνη, ανάπτυξη 

κινητικής δημιουργικότητας (motor creativity), ανάπτυξη της αλτικότητας. 

• http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasigma

f-muepsilon-sigmachiomicroniotanu940kappaiotaalpha.html 

• http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/13 

 

• «Παίζουμε Χόκεϋ;» Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξη 

Οι μαθητές γνωρίζουν μη διαδεδομένα Ολυμπιακά Αθλήματα και 

εξασκούνται με αυτά. Το χόκεϋ διδάσκεται για 3η συνεχόμενη χρονιά στα 

σχολεία μας. Ένα άθλημα που απαιτεί ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιότητων 

και χειρισμού αθλητικών οργάνων  και  προάγει την ομαδικότητα.   

Λέξεις κλειδιά: Μη διαδεδομένα Ολυμπιακά αθλήματα, ομαδικότητα, 

ανάπτυξη κινητικού συντονισμού, καλλιέργεια κινητικών δεξιοτήτων, 

ομαδικότητα. 

• https://www.youtube.com/watch?v=LPAcQZr8cGg 

 

• Παραολυμπιακά αθλήματα  

Goalball (Γ, Δ, Ε και Στ τάξη) και Καλαθοσφαίριση με αναπηρικά αμαξίδια 

(Ε και ΣΤ τάξη) 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εξασκούνται και αθλούνται μέσα από 

Παραολυμπιακά αθλήματα. Ταυτόχρονα με την άσκηση ευαισθητοποιούνται 

σχετικά με τα άτομα με ειδικές ικανότητες, μαθαίνουν να σέβονται το 

http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasigmaf-muepsilon-sigmachiomicroniotanu940kappaiotaalpha.html
http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasigmaf-muepsilon-sigmachiomicroniotanu940kappaiotaalpha.html
http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/13
https://www.youtube.com/watch?v=LPAcQZr8cGg
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διαφορετικό και αναπτύσσουν νέες κινητικές δεξιότητες, την κιναισθητική 

αντίληψη, ψυχοκινητικές δεξιότητες και καλλιεργούν θετική στάση και 

αλλαγή συμπεριφοράς προς το διαφορετικό. Λέξεις κλειδιά: 

Παραολυμπιακά αθλήματα, διαφορετικότητα, σεβασμός, ανάπτυξη 

κινητικών δεξιοτήτων και  αντιληπτικών ικανοτήτων, ενσυναίσθηση, 

κοινωνικές στάσεις. 

α) Ζώντας για λίγο στο σκοτάδι  

• http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/-20141 

 

β) Παραολυμπιακά αθλήματα 

• https://www.youtube.com/watch?v=kVB6Yr49GqY 

 

γ) Στείλε όλους τους φίλους μου σχολείο – Γ τάξη ActionAid 

Τα σχολεία μας, 26ο & 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών, συμμετείχαν στην 

Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 2014 (4-10 Μαΐου) της 

actionaid, με τίτλο «Στείλε όλους τους φίλους μου σχολείο». Η φετινή 

εβδομάδα δράσης αφορούσε στα παιδιά, που λόγω κάποιας αναπηρίας, δεν 

μπορούν να φοιτήσουν σε σχολεία. 

Στο σχολείο που ονειρευόμαστε δεν υπάρχουν διακρίσεις, έτσι στο μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές έπαιξαν παραολυμπιακά αθλήματα, 

Goalball και Καλαθοσφαίριση με αναπηρικά αμαξίδια χρησιμοποιώντας 

καρέκλες γραφείου με ροδάκια.  

Παράλληλα οι μαθητές στέλνουν το μήνυμα SCHOLL FOR ALL στους ηγέτες 

όλους του κόσμου γράφοντάς το με τα σώματά τους. 

 

• http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/-2014 

 

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/-20141
https://www.youtube.com/watch?v=kVB6Yr49GqY
http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/-2014
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Δ) ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Μέσα από τη Μουσικοκινητική Αγωγή, τη Θεατρική Αγωγή, το θεατρικό παιχνίδι και 

διασκεδαστικές ψυχοκινητικές δραστηριότητες οι  μαθητές ασκούνται, μαθαίνουν 

τα  όρια του σώματος τους και διασκεδάζουν μαθαίνοντας και γυμνάζοντας το 

σώμα τους μέσα από την ψυχοκίνηση. 

•  «Μαθαίνω τα όρια του σώματός μου» Δ’ τάξη 

Στη Θεατρική Αγωγή οι μαθητές προκειμένου να γνωρίσουν τα «όρια» του σώματός 

τους καθώς και τη σωματική τους δύναμη ασχολήθηκαν με εικονικά σενάρια βίας 

ενδοσχολικής και μη.  Δημιούργησαν σωματικούς διαλόγους βίας σε ζευγάρια, 

χωρίς επαφή και βίωσαν το συναίσθημα που προκαλείται από αυτούς.  Στη 

συνέχεια επανέλαβαν το ίδιο σε ομάδες αναγνωρίζοντας τη διαφορά του μεγέθους 

από τη μονάδα στην ομάδα. Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία οι μαθητές μαθαίνουν ν’ 

αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, μαθαίνουν να τα διαχειρίζονται και πώς να 

προστατεύουν την σωματική τους ακεραιότητα καθώς και τη συναισθηματική τους 

υγεία! Λέξεις κλειδιά: αναγνώριση των συναισθημάτων, διαχειρισμός 

συναισθημάτων, δημιουργική έκφραση, εκφραστική δημιουργική κίνηση. 

• «Μ’ ένα Χαϊκού ΑνΤιδρώ, κατά της σχολικής βίας ΔρΩ!» 

Με αφορμή την Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής οι μαθητές του Ε1, ΣΤ1, ΣΤ2 και του ολοήμερου φτιάχνουν φανταστικά 

σενάρια ενδοσχολικής βίας που αφορούν τον αθλητισμό αλλά και τη σχολική ζωή 

γενικότερα. Εμπνευσμένοι από τα Ολυμπιακά Ιδεώδη και από τις αρχές του Ευ 

Αγωνίζεσθαι γράφουν ποιήματα Χαϊκού που αλλάζουν τη ροή του σεναρίου σε 

θετική εξέλιξη. Μέσα από τη δραστηριότητα η μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν 

τα συναισθήματα τους, να προφυλάσσουν τον εαυτό τους και τους άλλους από 

αρνητικά συναισθήματα και να προασπίζουν την ψυχική τους αλλά και την 

σωματική τους υγεία. 
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Στόχος της δραστηριότητας ήταν η ανάδειξη και η καλλιέργεια των αξιών του "Ευ 

αγωνίζεσθαι", που συμβάλλουν στην ηθική ανάπτυξη και ωρίμανση των μαθητών, η 

ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα της σχολικής βίας η αναγνώριση των 

μορφών της και η αλλαγή συμπεριφοράς και αντιμετώπισης αυτών!  

Λέξεις κλειδιά: αναγνώριση των συναισθημάτων, διαχειρισμός συναισθημάτων, 

δημιουργική έκφραση, εκφραστική δημιουργική κίνηση. 

• http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/03/blog-post_6.html   

και το βίντεο:  

• https://www.youtube.com/watch?v=QS3crwe7Z3g 

 

• «Σύρε κι έλα»  

Ιδιοκατασκευή και ανακατασκευή ενός παιχνιδιού από ανακυκλωμένα 

υλικά. Εκτός από τη χαρά της δημιουργίας οι μαθητές έπαιξαν και 

διασκέδασαν μέσα από το παιχνίδι που βελτιώνει τον συντονισμό και το 

συγχρονισμό δύο παικτών.  

Λέξεις κλειδιά: ιδιοκατασκευή, ανακύκλωση, ανάπτυξη λεπτής κινητικής 

δεξιότητα, συντονισμού, ψυχοκίνηση. 

• http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-

tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/2 

 

• «Στο Ρυθμό της … ΔιαΦοΡεΤιΚόΤηΤας» Συνεργασία με 5ο Δημοτικό Γέρακα 

Τρία σχολεία, τρείς δράσεις και δύο εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων από τα σχολεία μας 

η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής κ. Μαρία Τσουκνίδα και από το Γέρακα η 

καθηγήτρια Μουσικής κ. Ναταλία Τσακμακίδου, συνεργάζονται με τους μαθητές 

τους, συνδυάζουν τις δράσεις τους και αλληλεπιδρούν!  

http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/03/blog-post_6.html
https://www.youtube.com/watch?v=QS3crwe7Z3g
http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/2
http://physedplus1.weebly.com/pialphaiotazetaomega-tauepsilonchinuomicronupsilonrhogammaetamualphataualpha/2
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Τα σχολεία μας μέσα από τις δράσεις «Κινούμαι στο ρυθμό, χορεύω στης ζωής τον 

παλμό» και «το Σώμα μου … αυτός ο υπέροχος άγνωστος» μαθαίνουν στους 

μαθητές του 5ου Δ. Σ. Γέρακα που έχουν τη δράση «Σκέψου ΔιαΦοΡεΤιΚά, έλα ένα 

βήμα πιο κοντά», το παραολυμπιακό άθλημα Goalball μέσα από το οποίο γνώρισαν 

πως λειτουργεί το σώμα χωρίς την αίσθηση της όρασης και επίσης τους δείχνουν 

πως είναι να κινείσαι με ξυλοπόδαρα, παραπέμποντας στα τεχνητά μέλη. Επίσης 

μέσα από την παρούσα δράση για το ρυθμό τους μαθαίνουν το παιχνίδι ρυθμού και 

συντονισμού ομάδας cup game. 

Από την πλευρά τους οι μαθητές του 5ου Δ. Σ. Γέρακα μαθαίνουν στους μαθητές μας 

ένα τραγούδι από τη Βολιβία και τους παρουσιάζουν τη χορογραφία τους, μέσω της 

διαφορετικότητας από μουσικές και χορούς του κόσμου, συνδυάζοντας τη δική μας 

δράση για το ρυθμό και την έκφραση μέσα από το χορό. Τους ξεναγούν στο σχολείο 

παρουσιάζοντας τις δημιουργίες τους που ζωγράφισαν με το στόμα! 

Με το πέρας της συνεργασίας οι μαθητές μας επιστρέφοντας στο σχολείο μας, στο 

μάθημα της Φυσικής Αγωγής μαθαίνουν το τραγούδι, το χορογραφούν, το 

χορεύουν και στο διάλειμμα το χορεύουν μαθαίνοντάς το και στους υπόλοιπους 

μαθητές των σχολείων μας. Λέξεις κλειδιά: Συνεργασία, αλληλεπίδραση, 

ψυχοκίνηση, συνδυαστική μάθηση, μεταγνώση, καλλιέργεια έκφρασης, ανάπτυξη 

του ρυθμού, διαφορετικότητα, ανάπτυξη κινητικής δημιουργικότητας (motor 

creativity), χορός, τραγούδι, ανατροφοδότηση. 

• http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/10 

• http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/11 

 

• «Ποσειδώνας και Αμφιτρίτη» Β’ τάξη – συνδυαστικά με τη δράση «Νερό … 

δεσμός ζωής» 

Διαθεματική δραστηριότητα μέσω της Μουσικοκινητικής Αγωγής, συνδυάζοντας τη 

Μυθολογία, τη Μουσική από την Αρχαία Ελλάδα και τον κινητικό αυτοσχεδιασμό οι 

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/10
http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/11
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μαθητές δραματοποιούν το μύθο του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης, 

χρησιμοποιώντας υφάσματα και μέσα από παντομίμα με πολλή φαντασία 

εκφράζουν συναισθήματα, έννοιες και καταστάσεις. Κατασκευάζουν μόνοι τους με 

χειροτεχνίες όσα χρειάζονται για να αποδώσουν τους ήρωες. Λέξεις κλειδιά: 

διαθεματικότητα, ανάπτυξη φαντασίας, ψυχοκίνηση, καλλιέργεια έκφρασης, 

ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, καλλιέργεια της συνεργασίας, αυτοσχεδιασμός, 

ανάπτυξη μη λεκτικής επικοινωνίας, καλλιέργεια κινητικής δημιουργικότητας 

(creative movement). 

• http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/12 

• http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/03/blog-post_1.html 

 

• Χριστουγεννιάτικες κινητικές δραστηριότητες 

Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής τα Χριστούγεννα οι μαθητές γυμνάστηκαν 

μέσα από ψυχοκινητικά παιχνίδια. 

α) Δημιουργικός Καλικάντζαρο-χιονοπόλεμος! 

β) Ελκηθοδρομίες VS Χόκεϋ 

γ) ΣτοΛίΖοΝτΑς ΚώΝοΥς στη Φυσική Αγωγή! 

• http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/12/blog-post_31.html 

δ) "Τρέξε Άη Βασίλη ... τρέξε!" 

• http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/12/blog-post_22.html 

 

 «Γη, βουνό, ουρανός» A και Β τάξη (Σενάριο διδασκαλίας της εκπαιδευτικού 

Φυσικής Αγωγής Μαρίας Τσουκνίδα) 

Οργάνωση του χώρου: Στο γήπεδο του μπάσκετ ορίζονται τρία διαφορετικά σημεία 

που το καθένα αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο. Π.χ. στη μία ρακέτα του γηπέδου είναι 

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/12
http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/03/blog-post_1.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/12/blog-post_31.html
http://efimerida-st.blogspot.gr/2013/12/blog-post_22.html
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το χαμηλό επίπεδο (σημείο Α), στον κύκλο της  σέντρας το μεσαίο επίπεδο (σημείο 

Β) και στην άλλη ρακέτα του γηπέδου το ψηλό επίπεδο (σημείο Γ).  

Αντιστοιχία λέξης και επιπέδου: Λέμε τις λέξεις γη, βουνό και ουρανός και ρωτάμε 

τους μαθητές ποιο επίπεδο τους θυμίζει η καθεμία. Λέγοντας την κάθε λέξη ζητάμε 

από τους μαθητές να πάρουν και τη θέση στο επίπεδο διαλέγοντας ανάμεσα στο 

ξαπλωμένοι, σε ημιγονάτιση ή όρθιοι. Όταν είναι ξεκάθαρο σε όλους προχωράμε 

στο παιχνίδι.  

 

 Παραγγέλματα  

Σημεία στο χώρο Επίπεδο Λέξη Θέση σώματος 

Α  Χαμηλό Γη Ξαπλωμένοι 

Β  Μεσαίο Βουνό Ημιγονάτιση 

Γ  Ψηλό Ουρανός Όρθιοι 

 

Πως παίζεται: Οι μαθητές/τριες κινούνται ελεύθερα στο χώρο ακολουθώντας 

κινησιολογικά το ρυθμό που χτυπά στο τυμπανάκι ο/η εκπαιδευτικός Φυσικής 

Αγωγής (γίνεται συχνή εναλλαγή των ρυθμών (αργά, γρήγορα, γκαλόπ κ.α.). Όταν 

σταματά το τυμπανάκι ο/η εκπαιδευτικός φωνάζει ή ένα επίπεδο ή μια λέξη και οι 

μαθητές/τριες πρέπει να τρέξουν στο αντίστοιχο σημείο στο χώρο που αντιστοιχεί, 

παίρνοντας τη θέση σώματος ανάλογα το επίπεδο (πίνακας). Όταν φτάσουν όλοι 

φωνάζουν δυνατά το επίπεδο που βρίσκονται. Λέξεις κλειδιά: επίπεδα στο χώρο, 

ρυθμός, ακουστική αντίληψη, μνήμη, κινητικά ρυθμικά μοτίβα, λήψη απόφασης. 

 

 «Γη, βουνό, ουρανός» και «Συλλαβισμός»  

Προκαταρκτική άσκηση: Οι μαθητές κάθονται σε κύκλο. Λένε τις λέξεις γη, βουνό, 

ουρανός συλλαβίζοντας και χτυπώντας παλαμάκια για κάθε συλλαβή. 

Επαναλαμβάνουν αρκετές φορές την κάθε λέξη χτυπώντας παλαμάκια.  
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Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής κάνει την ερώτηση: Αν φωνάξω 

τον αριθμό 2 σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να πάτε; Δίνει χρόνο στους μαθητές να 

λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα και να κάνουν το συνειρμό αριθμού συλλαβών και 

λέξης.  

Πως παίζεται: Παίζουμε το παιχνίδι της δραστηριότητας 3 «Γη, βουνό, ουρανός» 

προσθέτοντας τώρα στα παραγγέλματα και τους αριθμούς των συλλαβών που 

αντιστοιχούν στις λέξεις. Ήδη από το προηγούμενο παιχνίδι γνωρίζουν τον συνειρμό 

λέξης και επιπέδου και θέσης σώματος. 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: α) Στην ερώτηση ίσως στην αρχή μπερδευτούν και πουν βουνό, δεν 

δίνουμε τη λύση αλλά ξανακάνουμε την ερώτηση δίνοντας έμφαση στη λέξη 

επίπεδο. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι μαθητές βρίσκουν τη λύση ακόμα κι αν 

μπερδευτούν στην αρχή και πουν βουνό αντί για μεσαίο επίπεδο και γρήγορα 

κάνουν τους συνειρμούς και για τις υπόλοιπες συλλαβές. Σε αντίθετη περίπτωση 

λέμε βουνό χτυπώντας δύο φορές τα χέρια μας και γονατίζουμε χωρίς να πούμε το 

επίπεδο.  

β) Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι οι  μαθητές/τριες πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει ποια 

συλλαβή αντιστοιχεί σε ποια λέξη και σε ποιο επίπεδο. 

 

«Κινούμαι όπως τα ζώα» 

 Παραγγέλματα  

Σημεία στο χώρο 
Επίπεδο Έννοια Συλλαβές Θέση σώματος 

Α Χαμηλό Γη 1 Ξαπλωμένοι 

Β Μεσαίο Βουνό 2 Ημιγονάτιση 

Γ Ψηλό Ουρανός 3 Όρθιοι 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

2
9

 

Καρτέλες οπτικού ερεθίσματος: ‘Έχουμε ετοιμάσει καρτέλες με ζώα. Πρέπει να 

έχουμε αρκετές, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να χωρίσουμε ομάδες να είναι ισάριθμες 

για ζώα που κινούνται στο χαμηλό, στο μεσαίο, και στο ψηλό επίπεδο.  

Χρησιμοποιούμε τα όργανα της μουσικοκινητικής αγωγής. Κυκλικά κάθε φορά 

συμμετέχουν δύο ομάδες. Η μία ομάδα δημιουργεί ήχους με τα όργανα της 

μουσικοκινητικής αγωγής, που να ταιριάζουν στην κίνησή τους για την επόμενη.  

Αφού ολοκληρώσουν κυκλικά αλλάζουν ρόλους και επαναλαμβάνουν μέχρι να 

περάσουν όλοι από όλες τις θέσεις. Λέξεις κλειδιά: Συνεργασία, ομαδικότητα, 

αλληλεπίδραση, εκφραστική κίνηση, ανάπτυξη ρυθμού, ακουστική αντίληψη, 

οπτική αντίληψη, δημιουργική κίνηση, ακουστικοκινητικός συντονισμός, 

μαθητοκεντρική διδασκαλία. 

 

Ε) ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ROSETTA – σε συνεργασία με τη δράση 

«Ανακαλύπτοντας τις γειτονιές του Σύμπαντος» 

Με τη δημιουργία ενός βίντεο οι μαθητές στέλνουν πνοή ζωής στη 

διαστημοσυσκευή Rosetta, χρησιμοποιώντας το σώμα τους για να στείλουν το 

μήνυμα WAKE UP το γράφουν με το σώματά τους. Μέσα από την ανάσα τους 

στέλνουν τις φωνές τους στο διάστημα με ένα μπαλόνι για να ξυπνήσουν την 

Rosetta.  

Με το βίντεο μας «Breath life to Rosetta_Greece, Olympic Village”, πήραμε μέρος 

στον διεθνή διαγωνισμό της ESA (European Space Agency) και κατακτήσαμε την 3η 

θέση ανάμεσα σε 218 συμμετοχές. Γιατί με το σώμα μας σαν εργαλείο επικοινωνίας 

… μπορούμε να κατακτήσουμε και το διάστημα! 

• http://physedplus1.weebly.com/rosetta.html 

 

http://physedplus1.weebly.com/rosetta.html
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Απολογισμός στόχων 

Η επιλογή των δραστηριοτήτων μέσα από τη συνδυαστική και τη βιωματική μάθηση 

βοήθησαν στην επίτευξη των στόχων τόσο στο γνωστικό τομέα, στον κιναισθητικό 

και κινητικό τομέα όσο και  στον ψυχοσυναισθηματικό τομέα ανάπτυξης των 

μαθητών. Η δραστηριότητες δομήθηκαν βάση των προηγούμενων εμπειριών των 

μαθητών, τόσο από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και αλλά και από τις περσινές 

δράσεις που αφορούσαν το σώμα και την κίνηση, με σκοπό κάθε χρονιά να 

εμπλουτίζονται οι γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών, δίνοντας συνέχεια στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των δράσεων Ζ.Ε.Π.. 

Οι μαθητές αφομοίωσαν σταδιακά κάθε νέα δεξιότητα, αποκτώντας νέες κινητικές 

δεξιότητες, ανέπτυξαν και καλλιέργησαν φυσικές ικανότητες και βελτίωσαν τις 

αντιληπτικές τους ικανότητες μέσα από την άσκηση και τη δημιουργική κίνηση.  

Με τα διαδραστικά παιχνίδια και τις κατασκευές προσομοίωσης κατανόησαν τις 

βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, αναπτύσσοντας παράλληλα τη 

φαντασία τους κα τη δημιουργικότητά τους.  

Γνώρισαν και έμαθαν Παραολυμπιακά αθλήματα αναπτύσσοντας νέες κινητικές 

δεξιότητες, κοινωνικές και ψυχικές αρετές, ενσυναίσθηση και σεβασμό προς το 

διαφορετικό.  

Μέσα από την Ψυχοκινητικότητα αναπτύχθηκαν η δημιουργική εκφραστική κίνηση,  

ο αυτοσχεδιασμός, η ανάπτυξη μη λεκτικής επικοινωνίας, η καλλιέργεια κινητικής 

δημιουργικότητας (creative movement) και ανέπτυξαν κινητική δημιουργικότητα 

(motor creativity). Μέσα από την ψυχοκίνηση η κατάκτηση των στόχων έγινε με 

διασκεδαστικό τρόπο. 

Σε πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους και με 

μαθητές άλλου σχολείου, μαθαίνοντας να συνυπάρχουν και να συνδημιουργούν σε 

ένα περιβάλλον σεβασμού, όπου οι αξίες τοποθετούνται στην πρώτη γραμμή.  
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Αυτούς τους έξι μήνες κατανόησαν ότι  για να γνωρίσεις και να αγαπήσεις τους 

άλλους πρέπει πρώτα να γνωρίσεις, να αποδεχθείς και να αγαπήσεις τον εαυτό σου. 

Να τον φροντίσεις σε σωματικό επίπεδο απολαμβάνοντας το αγαθό της υγείας με 

την δια βίου άσκηση και σε ψυχικό επίπεδο αναπτύσσοντας την συναισθηματική  

νοημοσύνη μέσα από την οποία θα έρθει και η αρμονική συνύπαρξη με τους γύρω 

σου. 

Χρόνος υλοποίησης: 

Δεκέμβριος 2013 – Μάιος 2014 

Παραδοτέα: 

• Αφίσα της δράσης 

• Φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή μορφή 

• Παρουσιάσεις (Power Point) των μαθητών 

• Βίντεο 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν: 

Τσουκνίδα Μαρία, Δρούζα Κατερίνα, Λιάκος Βασίλης 
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9η Επιμέρους Δράση: 

Τίτλος: «Κινούμαι στο ρυθμό, χορεύω στης ζωής τον παλμό» 

Τάξεις που συμμετείχαν:  

Οι  Α, Β,Γ, Δ, Ε, Στ τάξεις και το Ολοήμερο του 26ου και του 29ου ΔΣ Αχαρνών. 

Περιγραφή δράσης: 

Η δράση είχε καθαρά βιωματικό χαρακτήρα και εκπονήθηκε σε διάστημα έξι μηνών  

μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, της Θεατρικής Αγωγής και της 

Μουσικοκινητικής Αγωγής για τις Α’ και Β’ τάξεις. Σε γνωστικό επίπεδο μέσα από 

πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες έμαθαν ν’ αναγνωρίζουν τον εσωτερικό 

τους ρυθμό, το ρυθμό της ζωής. Με διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας έμαθαν τη 

λειτουργία του καρδιοαναπνευστικού συστήματος και με παιγνιώδεις 

δραστηριότητες κατανόησαν γιατί και πως μεταβάλλεται ο ρυθμός της καρδιάς και 

της αναπνοής τους ανάλογα με τη σωματική δραστηριότητα.  

Με εξάσκηση σε εξειδικευμένες αθλητικές σωματικές δραστηριότητες και 

παιγνιώδεις μορφές άσκησης ανέπτυξαν ρυθμούς πάνω σε διάφορα κινητικά 

μοτίβα, που βελτιώνουν τον νευρομυϊκό συντονισμό και ευνοούν την καλλιέργεια 

του ρυθμού. Μέσα από ψυχοκινητικές δραστηριότητες εκφράστηκαν μέσω της 

δημιουργικής κίνησης.  Χρησιμοποιώντας το σώμα τους ως μουσικό όργανο, αρχικά 

ατομικά και στη συνέχεια ομαδικά, αναπτύχθηκε το αίσθημα του ρυθμού και η 

μεταξύ τους συνεργασία. Τα σώματα αποκτούν άλλη διάσταση, γίνονται μουσικά 

όργανα και μέσο έκφρασης! 

Με την εξάσκηση  διαφορετικών χορών από άλλες χώρες ανέπτυξαν διαφορετικές 

κινητικές δεξιότητες σε διαφορετικούς ρυθμούς, απελευθερώθηκαν από κινητικά 

στερεότυπα και εκφράστηκαν ατομικά και ομαδικά. Με την εκμάθηση 

παραδοσιακών χορών σύμφωνα με το Α.Π.Σ. της Φυσικής Αγωγής, συνεχίζουν την 
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παράδοση αναπτύσσοντας κοινωνικές δεξιότητες. Με την εξωτερική συνεργασία 

του Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΝΑΣΑ, οι μαθητές μας ήρθαν σε επαφή με την 

αφρικανική κουλτούρα μαθαίνοντας το ρυθμό του χορού «Kuku» από τη Νέα 

Γουϊνέα στα κρουστά, τον χορό και το τραγούδι. Ανακαλύπτουν ότι η ανάγκη για 

έκφραση μέσα από το χορό, τη μουσική και το τραγούδι είναι κοινό για όλους τους 

λαούς και μαθαίνουν να σέβονται το διαφορετικό!  

Δημιουργήθηκε διαθεματική δραστηριότητα και μέσα από τη Μουσικοκινητική 

Αγωγή με τη δραματοποίηση μύθου από την Αρχαία Ελλάδα οι μαθητές 

απελευθερώνουν τη φαντασία τους και αναπτύσουν την κινητική δημιουργικότητα 

(creative movement). Επίσης μέσα από παιχνίδια ανέπτυξαν την αίσθηση του 

χώρου και τη σχέση τους με τους άλλους σε αυτόν. 

Σε συνεργασία με το θεατρολόγο του σχολείου μας μέσα από το εκφραστικό και 

κινητικό θεατρικό παιχνίδι και την παντομίμα, εξοικειώθηκαν με το σώμα τους και 

το ρυθμό. Απόλαυσαν τη χαρά της έκφρασης των συναισθημάτων τους 

αναπτύσσοντας  τη μη λεκτική επικοινωνία, μέσω της εκφραστικής και 

ερμηνευτικής κίνησης με το σώμα. 

Συνεργαστήκαμε με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα και τη Μουσικό τους κ. Ναταλία 

Τσακμακίδου, δημιουργώντας τη δραστηριότητα «Στο Ρυθμό της … 

ΔιαΦοΡεΤιΚόΤηΤας», συνδυάζοντας τρεις διαφορετικές δράσεις με στόχο την 

αλληλεπίδραση των μαθητών των δύο σχολείων. 

Στη γιορτή λήξης της χρονιάς οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης μέσα από τις χορογραφίες 

που παρουσίασαν σε καλεσμένους και γονείς, πέρασαν το μήνυμα ότι μέσα από την 

τέχνη του χορού μπορούμε να εκφράσουμε σκέψεις και συναισθήματα, καθώς και 

με τη γλώσσα του σώματος να πούμε όλα όσα αισθανόμαστε! 

Η δράση δομήθηκε βάση των προηγούμενων εμπειριών των μαθητών, με σκοπό 

κάθε χρονιά να εμπλουτίζονται οι γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών μας με 

νέες δραστηριότητες, δίνοντας συνέχεια στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των 
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δράσεων Ζ.Ε.Π.. Συνδυάστηκαν κοινά στοιχεία από δύο περσινές δράσεις Ζ.Ε.Π. που 

εφαρμόστηκαν στη σχολική μονάδα, «Άσκηση και διατροφή, σύμμαχοι στη ζωή!», 

μέσω της οποίας οι μαθητές ασχολήθηκαν με δραστηριότητες για τη γνωριμία του 

ανθρώπινου σώματος και με μορφές άσκησης που αναπτύσσουν κινητικές 

δεξιότητες. Και με τη δράση «Τραγουδάω την Κοκκινοσκουφίτσα, διαβάζω Μπάλο 

και χορεύω Μπαχ!», που ο ένας της άξονας ήταν ο χορός, η ανάπτυξη του ρυθμού 

μέσα από αυτόν και η εκφραστική κίνηση. Επίσης επαναχρησιμοποιήθηκαν οι 

ψηφιοποιημένες λίστες μουσικής «ΜουΣιΚά ΔιαΛείΜΜαΤα», το αθλητικό υλικό και 

τα μουσικά όργανα της Μουσικοκινητικής Αγωγής.  

Μεθοδολογία: 

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε η διδασκαλία να είναι 

μαθητοκεντρική και βιωματική προάγοντας τη συνεργασία των μαθητών. Η 

δυσκολία των ρυθμικών και κινητικών μοτίβων ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας από 

τη μία δραστηριότητα στην άλλη, ξεκινώντας από τα εύκολα στα δύσκολα και από 

τα απλά στα σύνθετα. Συμβάδιζαν δε με την κινητική και συναισθηματική ανάπτυξη 

της ηλικίας των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί έπαιξαν εμψυχωτικό ρόλο, δίνοντας 

χώρο στους μαθητές να αυτενεργήσουν και να εκφραστούν και η δασκαλοκεντρική 

διδασκαλία περιορίστηκε αυστηρά και μόνο όπου υπήρχαν συγκεκριμένες 

«φόρμες» που δεν μπορούσαν να διδαχθούν διαφορετικά (π.χ. τα βήματα ενός 

παραδοσιακού χορού) 

Δραστηριότητες: 

• «Ο Ρυθμός της ζωής» Ε’ και ΣΤ΄τάξεις 

Αρχικά οι μαθητές ταξιδεύουν νοερά μέσα στο σώμα τους για να ανακαλύψουν 

τον ρυθμό μέσα τους, ανακαλύπτοντάς τον χτύπο της καρδιάς και στον σφυγμό 

τους. Κατανοούν ότι ο ρυθμός που «χτυπάει» μέσα τους είναι ο παλμός που 

τους δίνει ζωή! Χτυπάνε αυτό το ρυθμό χρησιμοποιώντας διάφορα μέρη του 

σώματος (παλαμάκια, τα πόδια στο έδαφος, συνδυασμός χεριών και ποδιών, με 

τα δάχτυλα κ.α. και χωρίς ήχο με κινήσεις του κεφαλιού, του κορμού κ.α.) Στη 
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συνέχεια κινούνται ελεύθερα στο χώρο ακολουθώντας ο καθένας τον εσωτερικό 

του ρυθμό χρησιμοποιώντας όλα τα επίπεδα του χώρου.  

Λέξεις κλειδιά: Γνωριμία με το σώμα και το ρυθμό, μαθαίνω ν’ ακούω το σώμα 

μου, χωροταξική νοημοσύνη, επίπεδα στο χώρο, κιναισθητική έκφραση. 

 

• Μαθαίνω και κατανοώ τη λειτουργία του καρδιοαναπνευστικού 

συστήματος.  

Μέσα από σχέδια διδασκαλίας στο διαδραστικό πίνακα και παίζοντας online 

εκπαιδευτικά παιχνίδια που αφορούν τα συστήματα του ανθρώπινου 

οργανισμού. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναζητούν πληροφορίες, 

εικόνες και εκπαιδευτικά βίντεο στο διαδίκτυο και δημιουργούν τις δικές τους 

παρουσιάσεις στο Power Point. Κάθε ομάδα παρουσιάζει στις άλλες το σύστημα 

που ανέλαβε να μελετήσει. Συνδυάζουμε αυτή τη δραστηριότητα με τη Δράση: 

«Το σώμα μου … αυτός ο υπέροχος άγνωστος».  

Λέξεις κλειδιά: Καρδιοαναπνευστικό σύστημα, Τ.Π.Ε., συνεργασία, 

διερευνητική μάθηση, αποδελτίωση, μεταγνώση. 

 

• Βιωματικά παιχνίδια για την κατανόηση της λειτουργίας του 

καρδιαναπνευστικού συστήματος.  

α) Παίρνουν μία βαθιά ανάσα και κάθε μαθητής φουσκώνει ένα μπαλόνι 

εκπνέοντας τον εισπνεόμενα αέρα μέσα σε αυτό, κατανοώντας την 

χωρητικότητα των πνευμόνων τους. Φουσκώνουν εντελώς τα μπαλόνια και 

παίζουν παιχνίδια ατομικά και σε ζευγάρια. 
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β) Μετράμε τους σφυγμούς στην ηρεμία, κάνουμε μερικές αναπηδήσεις 

επιτόπου και ξαναμετράμε. Κρατάμε πόσο χρόνο χρειάζεται για να επανέρθουν 

οι σφυγμοί. Στη συνέχεια οι μαθητές τρέχουν ένα γύρο γρήγορα στο γήπεδο και 

ξαναμετράνε σφυγμούς.  

Λέξεις κλειδιά: Σφυγμοί, εισπνεόμενος αέρας, χωρητικότητα πνευμόνων, 

πρόσληψη οξυγόνου, παραγωγή ενέργειας, ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. 

 

• http://physedplus1.weebly.com/omicron-rhoupsilonthetamu972sigmaf-

tauetasigmaf-zetaomega942sigmaf.html 

 

• «Η ορχήστρα των σωμάτων» όλες οι τάξεις 

Οι μαθητές παράγουν ήχους χρησιμοποιώντας το σώμα τους. Χρησιμοποιούν τα 

χέρια, τα πόδια, τα δάχτυλα. Αυτοσχεδιάζουν παράγοντας ήχους με συνδυασμό 

μελών του σώματος, π.χ. χέρια χτυπώντας στους ώμους. Με τη χρήση του 

σώματος σαν  μουσικό όργανο δημιουργούν ομαδικά ήχους (ήχος της βροχής, 

καταιγίδας, του τρένου κ.α.) Χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα αναπαράγει 

http://physedplus1.weebly.com/omicron-rhoupsilonthetamu972sigmaf-tauetasigmaf-zetaomega942sigmaf.html
http://physedplus1.weebly.com/omicron-rhoupsilonthetamu972sigmaf-tauetasigmaf-zetaomega942sigmaf.html
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ένα ρυθμικό μοτίβο, ενώνουμε τα μοτίβα και δημιουργούμε ομαδικά ένα νέο 

ρυθμό.  

Λέξεις κλειδιά: ψυχοκίνηση, ανάπτυξη ρυθμού, συνεργασία, ομαδικότητα, 

γνωριμία με το σώμα, μη λεκτική επικοινωνία. 

 

• «Ανακαλύπτοντας ρυθμούς» Α’ – Β’ και Γ’ τάξη 

Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης με τη χρήση των μουσικών οργάνων της 

Μουσικοκινητικής Αγωγής παίζουν το εξής παιχνίδι. Σχηματίζουν ένα κύκλο στη 

μέση του οποίου είναι όλα τα μουσικά όργανα. Ένας μαθητής κάθε φορά 

διαλέγει ένα όργανο, χτυπάει ένα ρυθμό δημιουργώντας ένα κινητικό μοτίβο 

κινούμενος σε όλα τα επίπεδα του χώρου (χαμηλό, μεσαίο, ψηλό) και οι 

υπόλοιποι ακολουθούν το ρυθμό του και το κινητικό μοτίβο.  

Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη ρυθμού, ανάπτυξη ακουστικής αντίληψης, αργά-

γρήγορα, δυνατά-σιγά, αυτοσχεδιασμός, συνεργασία, αποδοχή, καλλιέργεια 

κιναισθητικής αντίληψης, ανάπτυξη χωροταξικής νοημοσύνης, ανάπτυξη 

κινητικής δημιουργικότητας (motor creativity). 

• «Ποσειδώνας και Αμφιτρίτη» Β’ τάξη 

Διαθεματική δραστηριότητα μέσω της Μουσικοκινητικής Αγωγής, συνδυάζοντας 

τη Μυθολογία, τη Μουσική από την Αρχαία Ελλάδα και τον κινητικό 

αυτοσχεδιασμό οι μαθητές δραματοποιούν το μύθο του Ποσειδώνα και της 

Αμφιτρίτης, χρησιμοποιώντας υφάσματα και μέσα από παντομίμα με πολλή 

φαντασία εκφράζουν συναισθήματα, έννοιες και καταστάσεις. Κατασκευάζουν 

μόνοι τους με χειροτεχνίες όσα χρειάζονται για να αποδώσουν τους ήρωες.  

Λέξεις κλειδιά: διαθεματικότητα, ανάπτυξη φαντασίας, ψυχοκίνηση, 

καλλιέργεια έκφρασης, ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας, καλλιέργεια της 
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συνεργασίας, αυτοσχεδιασμός, ανάπτυξη μη λεκτικής επικοινωνίας, 

καλλιέργεια κινητικής δημιουργικότητας (creative movement). 

• http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/12 

• http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/03/blog-post_1.html 

 

• «The cup game» Δ’- Ε’ και ΣΤ’ τάξη 

Μαθαίνουν να παίζουν το παιχνίδι με πλαστικά  ποτήρια που αναπτύσσει το 

ρυθμό και το συντονισμό μεταξύ της ομάδας. Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη ρυθμού, 

συντονισμός ομάδας, συγχρονισμός και συνεργασία της ομάδας, 

δημιουργικότητα, διασκέδαση. 

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/12
http://efimerida-st.blogspot.gr/2014/03/blog-post_1.html
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•  http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/9 

 

• «Ασκήσεις ρυθμού στη σκάλα βηματισμού» όλες οι τάξεις 

Στη σκάλα βηματισμού σε εξειδικευμένες ασκήσεις οι μαθητές εξασκούνται σε 

απλούς και σύνθετους ρυθμούς. Ανάλογα την τάξη και την κινητική ανάπτυξη 

των μαθητών επιλέγονται αντίστοιχες ασκήσεις ρυθμών.  

Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη ρυθμού, βελτίωση νευρομυϊκού συντονισμού, 

ανάπτυξη κιναισθητικής αντίληψης, ανάπτυξη σύνθετων κινητικών 

δεξιοτήτων, καλλιέργεια και ανάπτυξη της ταχύτητας.  

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/9
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• http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasigmaf

-rhoupsilonthetamuomicron973-sigmataueta-sigmakappa940lambdaalpha-

betaetamualphatauiotasigmamuomicron973.html 

 

• «Ασκήσεις και παιχνίδια με σχοινάκια» όλες οι τάξεις 

Εξάσκηση σε ασκήσεις ρυθμού με σχοινάκια και παιχνίδια με σχοινάκια. Οι 

μαθητές εκτελούν ασκήσεις ρυθμού και αλτικότητας και αυτοσχεδιάζουν 

βρίσκοντας δικές τους κινητικές ασκήσεις και παιχνίδια στα σχοινάκια. Λέξεις 

κλειδιά: ανάπτυξη ρυθμού, καλλιέργεια συνεργασίας, εμπιστοσύνη, ανάπτυξη 

κινητικής δημιουργικότητας (motor creativity), ανάπτυξη της αλτικότητας. 

• http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasig

maf-muepsilon-sigmachiomicroniotanu940kappaiotaalpha.html 

• http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/13 

 

• «Το μονοπάτι του Κοντορεβυθούλη» όλες οι τάξεις 

Κάθε μαθητής επιλέγει τα αθλητικά όργανα που επιθυμεί (στεφάνια, κώνους 

κ.λ.π.) και φτιάχνοντας το δικό του μοναδικό μονοπάτι δημιουργεί το δικό του 

τρόπο κίνησης στο μονοπάτι του με επαναλαμβανόμενο ρυθμικό κινητικό 

μοτίβο. Κάθε μαθητής παρουσιάζει στην ομάδα τον δικό του τρόπο. Οι μαθητές 

ανακαλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τρόπους  μετακίνησης μέσα στο 

μονοπάτι, απλούς και σύνθετους, με άλματα, ρόδες, στο πλάι, με όπισθεν … 

κάθε μαθητές περισσότερες από μία ιδέες. Οι μαθητές στη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα παρ’ όλο που ήταν ατομική πήραν την πρωτοβουλία και 

σχημάτισαν ομάδες δημιουργώντας ομαδικά σύνθετα κινητικά μοτίβα!!   

Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη ρυθμού, καλλιέργεια δημιουργικότητας και 

φαντασίας, ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη κινητικής 

http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasigmaf-rhoupsilonthetamuomicron973-sigmataueta-sigmakappa940lambdaalpha-betaetamualphatauiotasigmamuomicron973.html
http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasigmaf-rhoupsilonthetamuomicron973-sigmataueta-sigmakappa940lambdaalpha-betaetamualphatauiotasigmamuomicron973.html
http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasigmaf-rhoupsilonthetamuomicron973-sigmataueta-sigmakappa940lambdaalpha-betaetamualphatauiotasigmamuomicron973.html
http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasigmaf-muepsilon-sigmachiomicroniotanu940kappaiotaalpha.html
http://physedplus1.weebly.com/alphasigmakappa942sigmaepsiloniotasigmaf-muepsilon-sigmachiomicroniotanu940kappaiotaalpha.html
http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/13
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δημιουργικότητας (motor creativity), καλλιέργεια χωροταξικής αντίληψης, 

συνεργασία, πνεύμα ομαδικότητας. 

 

• «Αφρικάνικα Κρουστά, χορός και τραγούδι» ΣΤ’, Δ’ και Γ’ τάξεις 

Με την εξωτερική συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΑΝΑΣΑ, ο Μιχάλης 

Αφολάνιο και η Δάφνη Ασημακοπούλου για δύο εβδομάδες ήταν στο σχολείο 

μας και  δίδαξαν στους μαθητές μας τον χορό «Kuku» από τη Νέα Γουϊνέα, το 

τραγούδι και το ρυθμό του. Μέσα από τη μουσική, το χορό και το τραγούδι οι 

μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αφρικανική κουλτούρα, ν' 

αναπτύξουν το αίσθημα του ρυθμού, να έρθουν σε επαφή με το σώμα τους, να 

εκφραστούν καθώς και να καταρρίψουν τα όρια και τις διακρίσεις ανάμεσα 

στους λαούς. Στα διαλείμματα οι μαθητές που πήραν μέρος στη δραστηριότητα 
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συνεχίζουν να παίζουν κρουστά και να χορεύουν μαθαίνοντάς τα και στους 

υπόλοιπους μαθητές των σχολείων μας.  

 

Λέξεις κλειδιά: καλλιέργεια ρυθμού, διαφορετικότητα, καλλιέργεια κινητικής 

έκφρασης, μουσική, χορός, ψυχοκίνηση, διασκέδαση, μεταγνώση. 

• http://physedplus1.weebly.com/sigmatauomicron-rhoupsilonthetamu972-

tauomicronupsilon-kappaomicron973kappaomicronupsilon.html 

 

• «Κινούμαι με την πόλη» Ε’ τάξη 

Στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής οι μαθητές αυτοσχεδίασαν πάνω σε 

διαφορετικά μουσικά μοτίβα ενταγμένα σε κοινό πλαίσιο (βουβός 

κινηματογράφος), στα οποία οι μαθητές δημιουργούν χαρακτήρες και ήρωες 

που λειτουργούν ομαδικά χωρίς να χάνουν τη μοναδικότητά τους. Μέσα στο 

περιβάλλον της σύγχρονης πόλης οι μαθητές μελετούν τους ρυθμούς της και 

δημιουργούν δικούς τους ρυθμούς μέσα σ’ αυτήν. Εκφράζονται κινησιολογικά, 

http://physedplus1.weebly.com/sigmatauomicron-rhoupsilonthetamu972-tauomicronupsilon-kappaomicron973kappaomicronupsilon.html
http://physedplus1.weebly.com/sigmatauomicron-rhoupsilonthetamu972-tauomicronupsilon-kappaomicron973kappaomicronupsilon.html
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αυτοσχεδιάζουν, αλληλεπιδρούν και εκφράζονται σωματικά καθιστώντας τη 

χρήση της γλώσσας μη απαραίτητη.  

Λέξεις κλειδιά: αυτοσχεδιασμός, ψυχοκίνηση, συνεργασία, αλληλεπίδραση, 

ανάπτυξη ρυθμού, καλλιέργεια δημιουργικής έκφρασης, ανάπτυξη κινητικής 

δημιουργικότητας (motor creativity), εκφραστική και ερμηνευτική κίνηση. 

 

• «Στο Ρυθμό της … ΔιαΦοΡεΤιΚόΤηΤας» Συνεργασία με 5ο Δημοτικό Γέρακα 

Τρία σχολεία, τρείς δράσεις και δύο εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων από τα σχολεία 

μας η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής κ. Μαρία Τσουκνίδα και από το Γέρακα η 

καθηγήτρια Μουσικής κ. Ναταλία Τσακμακίδου, συνεργάζονται με τους μαθητές 

τους, συνδυάζουν τις δράσεις τους και αλληλεπιδρούν!  

Τα σχολεία μας μέσα από τις δράσεις «Κινούμαι στο ρυθμό, χορεύω στης ζωής 

τον παλμό» και «το Σώμα μου … αυτός ο υπέροχος άγνωστος» μαθαίνουν στους 

μαθητές του 5ου Δ. Σ. Γέρακα που έχουν τη δράση «Σκέψου ΔιαΦοΡεΤιΚά, έλα 

ένα βήμα πιο κοντά», το παραολυμπιακό άθλημα Goalball μέσα από το οποίο 

γνώρισαν πως λειτουργεί το σώμα χωρίς την αίσθηση της όρασης και επίσης 

τους δείχνουν πως είναι να κινείσαι με ξυλοπόδαρα, παραπέμποντας στα 

τεχνητά μέλη. Επίσης μέσα από την παρούσα δράση για το ρυθμό τους 

μαθαίνουν το παιχνίδι ρυθμού και συντονισμού ομάδας cup game. 

Από την πλευρά τους οι μαθητές του 5ου Δ. Σ. Γέρακα μαθαίνουν στους μαθητές 

μας ένα τραγούδι από τη Βολιβία και τους παρουσιάζουν τη χορογραφία τους, 

μέσω της διαφορετικότητας από μουσικές και χορούς του κόσμου, 

συνδυάζοντας τη δική μας δράση για το ρυθμό και την έκφραση μέσα από το 

χορό. Τους ξεναγούν στο σχολείο παρουσιάζοντας τις δημιουργίες τους που 

ζωγράφισαν με το στόμα! 
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Με το πέρας της συνεργασίας οι μαθητές μας επιστρέφοντας στο σχολείο μας, 

στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής μαθαίνουν το τραγούδι, το χορογραφούν, το 

χορεύουν και στο διάλειμμα το χορεύουν μαθαίνοντάς το και στους υπόλοιπους 

μαθητές των σχολείων μας.  

Λέξεις κλειδιά: Συνεργασία, αλληλεπίδραση, ψυχοκίνηση, συνδυαστική 

μάθηση, μεταγνώση, καλλιέργεια έκφρασης, ανάπτυξη του ρυθμού, 

διαφορετικότητα, ανάπτυξη κινητικής δημιουργικότητας (motor creativity), 

χορός, τραγούδι, ανατροφοδότηση. 

• http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/10 

• http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/11 

 

• Μουσικοκινητική Αγωγή Α’ και Β’ τάξη 

α) «Χορεύοντας στην Παλέτα των Συναισθημάτων, ζωγραφίζουμε τη ζωή» 
Εκφραστικός χορός, με τη χρήση μουσικής για την αποτύπωση διαφορετικών 
συναισθημάτων (θλιμμένη, χαρούμενη ή μουσική που παραπέμπει σε 
προσμονή, φόβο κ.λπ.) και οι μαθητές εκφράζουν κινησιολογικά  τα 
συναισθήματα που γεννιούνται από τα ακούσματα. 

β) «Καθρέφτη καθρεφτάκι, πως αισθάνεσαι σήμερα;» Παιχνίδι σε ζευγάρια, ο 
ένας κάνει τον καθρέφτη του άλλου εκφράζοντας ένα συναίσθημα με 
αντιστροφή ρόλων και με εναλλαγή κινήσεων από αργό σε γρήγορο ρυθμό.  

Λέξεις κλειδιά: αναγνωρίζω το ρυθμό, έκφραση μέσω της κίνησης, 
αυτοσχεδιασμός, καλλιέργεια συνεργασίας, δημιουργικότητα, ανάπτυξη 
φαντασίας, συναισθηματική αγωγή, ανάπτυξη ακουστικής αντίληψης, 
ανάπτυξη εκφραστικής δημιουργικής κίνησης (creative movement). 

 

• Παραδοσιακοί χοροί Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’ 

  

Εκμάθηση και εξάσκηση σε παραδοσιακούς χορούς του Αναλυτικού 
Προγράμματος της Φυσικής Αγωγής. Ατομικός χορός-ζεϊμπέκικο, ζευγάρια-
μπάλος, ομαδικοί χοροί- χασάπικο, συρτός στα τρία, τσάμικος, χασαποσέρβικο.  

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/10
http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/11
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Λέξεις κλειδιά: Παράδοση, ανάπτυξη ρυθμών σε διαφορετικά μουσικά μέτρα, 
συντονισμός ομάδας, ανάπτυξη ακουστικής αντίληψης, ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων. 

 

 

• Δημιουργία χορογραφιών – ΣΤ’ τάξη 

Δημιουργία έξι διαφορετικών ομαδικών χορογραφιών και ένα κινησιολογικό 
δρώμενο για την πλαισίωση της παράστασης στη γιορτή λήξης.  

Λέξεις κλειδιά: ψυχοκίνηση, ρυθμός, συνεργασία, διασκέδαση, ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη κινητικής δημιουργικότητας (motor 
creativity). 

Γιορτή λήξης, οι χορογραφίες μέσα από το βίντεο στο κανάλι του σχολείου μας:  

• http://www.youtube.com/watch?v=c7XegqO_XrQ&src_vid=oVoiXT5svqw&fe
ature=iv&annotation_id=annotation_4152785549 

 

Απολογισμός στόχων 

Οι  λέξεις κλειδιά της κάθε δραστηριότητας αποτελούν τους αρχικούς στόχους που 

ορίστηκαν κατά τον σχεδιασμό της  δράσης. Επιλέχθηκαν πολλές και διαφορετικές 

δραστηριότητες σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ανταποκρίνονται τόσο 

στο γνωστικό τομέα, αλλά κυρίως στον ψυχοσυναισθηματικό και στον κιναισθητικό 

και κινητικό τομέα ανάπτυξης των μαθητών. 

Οι μαθητές μέσω της κλιμακούμενης δυσκολίας με διαφορετικούς ρυθμούς και 

διαφορετικά κινητικά μοτίβα, καθώς και της επανάληψης πρότυπων κινητικών 

δεξιοτήτων, αφομοίωσαν σταδιακά κάθε νέα δεξιότητα, αναπτύσσοντας την 

αίσθηση του ρυθμού, αποκτώντας νέες κινητικές δεξιότητες, ανέπτυξαν και 

ανακάλυψαν ατομικές ικανότητες, ενδυναμώνοντας  την αυτοπεποίθηση και την 

αυτοεκτίμηση τους, καλλιεργώντας παράλληλα το ομαδικό πνεύμα και τη μεταξύ 

τους συνεργασία.   

http://www.youtube.com/watch?v=c7XegqO_XrQ&src_vid=oVoiXT5svqw&feature=iv&annotation_id=annotation_4152785549
http://www.youtube.com/watch?v=c7XegqO_XrQ&src_vid=oVoiXT5svqw&feature=iv&annotation_id=annotation_4152785549


Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

4
6

 

Είχαμε περιπτώσεις μαθητών με χαμηλή αυτοεκτίμηση και με προβλήματα 

προσαρμογής στην ομάδα, που ντρεπόντουσαν πριν να χορέψουν ακόμα και τους 

παραδοσιακούς χορούς στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής με τους 

συμμαθητές τους. Τους είδαμε να σταδιακά να απελευθερώνονται και να χορεύουν 

και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά 

και στη γιορτή λήξης μπροστά σε γονείς και καλεσμένους!  

Όλοι οι μαθητές απελευθερώθηκαν, διασκέδασαν και εκφράστηκαν μέσα από το 

ρυθμό και την κίνηση ανακαλύπτοντας πως το σώμα μέσω της κίνησης και του 

χορού δεν είναι απλά το «όχημα» της ψυχής … Αλλά όλος ο συναισθηματικός τους 

κόσμος μπορεί να εκφραστεί μέσα από το χορό και να αποδώσει κινητικά όλα όσα 

αισθάνεται η ψυχή!  

Η μουσική και ο χορός γαληνεύουν ακόμα και την πιο τρικυμισμένη ψυχή. Στην 

τέχνη δεν υπάρχει σωστό και λάθος, παρά μόνο η ελευθερία του ατόμου να 

εκφράσει κινησιολογικά σκέψεις και συναισθήματα. Οι μαθητές μας μέσα από τη 

δράση επιβεβαίωσαν αυτό που είπε ο Πλάτωνας χιλιάδες χρόνια πριν:  

«Η μουσική και ο ρυθμός βρίσκουν το δρόμο τους προς τα πιο απόκρυφα μέρη της 

ψυχής». 

 

Χρόνος υλοποίησης: 

Δεκέμβριος 2013 – Μάιος 2014 

Παραδοτέα: 

• Αφίσα της δράσης 

• Φωτογραφικό υλικό σε ψηφιακή μορφή 

• Παρουσιάσεις (Power Point) των μαθητών 

• Βίντεο 
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Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν: 

Τσουκνίδα Μαρία, Δρούζα Κατερίνα, Λιάκος Βασίλης 
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Παραρτήματα  

1. Επιστολή ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για επιλογή σχολείων ως ΜENTOR 

SCHOOL  

2. Πρόταση για δημιουργία Εκπαιδευτικής Εφαρμογής με τίτλο HydroPath 

3. Δημοσιεύματα σε τοπικές εφημερίδες για την Αστροβραδιά  

4. Λίγα λόγια για το εργαστήριο animation  

5. Αφίσες Δράσεων 
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1. Επιστολή ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για επιλογή σχολείων ως ΜENTOR 

SCHOOL  

From: Microsoft Innovative Educator <educator@microsoft.com> 

Date: 2013/11/6 

Subject: Congratulations on being selected as a Microsoft Mentor School 

To: 26dim@ovs.gr, 29dim@ovs.gr   

Dear  , 

 Congratulations! You have been selected by Microsoft as one of 80 outstanding Mentor Schools 

from around the world! Your application, video and other documents clearly showed your school’s 

passion for innovative teaching and learning. It was also clear that you as a school leader are 

dedicated to improving student outcomes and mentoring other school leaders in your community. 

We hope you feel proud of this achievement as your application was judged by an external group 

of education experts among a group of extremely qualified schools. Please click here for the full list 

of Mentor Schools winners. 

 As a Microsoft Mentor School, you will receive the following:  

•         An all-expenses paid trip for you and an additional representative from your school 

to the Microsoft in Education Global Forum in Barcelona, Spain from March 11th-14th. We 

recommend you invite your curriculum director or IT director.  

•         Invitation to attend the Microsoft School Tour during the BETT Show in London 

•         Recognition as a global leader in education via social media and other Microsoft 

channels 

•         Coaching and mentor services for one year lead by former Microsoft Mentor Schools  

•         Insider access to Microsoft strategy and technologies 

•         Leadership professional development opportunities  

•         Invitation-only special events from Microsoft 

  

mailto:educator@microsoft.com
mailto:26dim@ovs.gr
mailto:29dim@ovs.gr
http://www.pil-network.com/forums/mentorschools
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In addition to all the above benefits, you get to work closely with your Microsoft Education lead in 

your country and with the Microsoft Headquarters in Redmond, Washington. An assigned resource 

will be available to hold your hand throughout the entire year to help ensure you are successful.  

 We can’t wait to meet you and welcome you to the program at the Microsoft in Education Global 

Forum on March 11 – 14, 2014 in Barcelona, Spain. Until then, please note the below: 

 •         Travel: please start working with your local Microsoft representative as soon as possible on 

your visa requirements (if needed), your travel and accommodation in Barcelona 

•         Webinars: Please attend the monthly Webinars planned for you: 

•         Welcome Webinar – November 12th, 2013 at 9 am Pacific or 5 pm Pacific  

•         21 Century Learning Design Webinars. Click here to register.   

•         Webinar One: December 11th, 2013 at 9 am Pacific or 5 pm Pacific  

•         Webinar Two: January 15th, 2014 at 9 am Pacific or 5 pm Pacific 

•         Webinar Three: February 5th, 2014 at 9 am Pacific or 5 pm Pacific   

 Those calls are particularly important to ensure you are well prepared for the Forum 

and for the exciting plans we have for you there.  

 We understand that there is a lot of excitement around being a Mentor School, please share the 

excitement with your educators, media representatives and also on your social media channels. 

Please use the suggested attached media announcement to share with your local media and use 

the below suggested posts on your social media channels: 

Facebook: 

•         Very happy to be selected as a Microsoft Mentor School! I am among a very 

exclusive group of 80 school leaders from around the world who won a trip to the 

Microsoft in Education Global Forum in Barcelona - Spain and joined a community of 

innovative school leaders! The Microsoft Mentor School Program is an exclusive one-

http://www.pil-network.com/pd/VUWebinars
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year program created to recognize innovative schools globally who are using 

technology to transform education. Mentor Schools will have access to technology, 

specialized professional development and will receive an all-expense paid trip to the 

next Microsoft in Education Global Forum. 

•         Very happy that my school is among 80 other schools who won an all-expense 

paid trip to the Microsoft in Education Global Forum in Barcelona - Spain, to connect 

and learn with peers around the world and get ready for the professional experience of 

a lifetime. 

Twitter: 

•         My school is a Mentor School who won a trip to the Microsoft Global Forum to join 

worldwide innovative educators! #MicrosoftGF 

Again, CONGRATULATIONS on your selection as a Microsoft Mentor School. We are excited to be 

a part of your journey in creating an environment of innovation in education using information and 

communications technology. 

Can’t wait to celebrate in Barcelona.   

Sincerely, 

Nasha Fitter 

Global Head, Microsoft Innovative Schools 

Microsoft Corp 

 nfitter@microsoft.com 

W: 425-538-5753 

C: 206-604-0240 

 www.pil-network.com 

mailto:nfitter@microsoft.com
tel:425-538-5753
tel:206-604-0240
http://www.pil-network.com/
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2. Πρόταση για δημιουργία Εκπαιδευτικής Εφαρμογής με τίτλο HydroPath 

Microsoft in Education 

We are partners in learning 

Innovative School Leaders Pitch Competition 

APPLICATION 

Basic information. 

Name: Mathaios Patrinopoulos- Fotios Perris 

Title: Headmasters of 26th and 29th Primary Schools of Acharnes-Athens-Greece 

E-mail address: 26dim@ovs.gr - 29dim@ovs.gr  

School name: 26th- 29th Public Primary Schools of Acharnes   

Are you a Mentor School or World Tour School? A Mentor School  

In what country is your school located? In Greece 

Is your school primary, secondary or both (what grades)? Primary Schools 

How many teachers does your school have? 33 teachers  (including teacher of 

foreign languages, art, supporting student special difficulties)  

How many students? 280 students 

What is the student/teacher ratio? 20 students/teacher 

Submit to thepitch@microsoft.com by midnight PST January 30, 2014 

For background on the competition please refer to this document 

You are allowed to submit up to two supporting documents 

mailto:26dim@ovs.gr
mailto:29dim@ovs.gr
mailto:thepitch@microsoft.com
http://sdrv.ms/1aobPoo
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Roughly estimate how many computers/devices per student?  3,5 students per 

devices 

 

 

 

Water is the source of life and vital for our planet. "No matter who we are, where we 

live, what we do, all depends on the water» (United Nations). Water divides and 

unites people, "penetrates" in societies, economy and in every aspect of their life. 

The topic of water can also "penetrate" in the thought of students and give a new 

perspective to the existing projects, which are implemented in many schools all over 

the world. The concept of water can be accessed through a multiple system analysis, 

including areas of knowledge such as a) science b) arts c) archeology - history d) 

mythology e) geography f) literature-poetry g) technology h) religion i) biology. 

The interdisciplinary and multidisciplinary approach to the concept of 'water', gives 

the opportunity to students of various ages and origin to get involved in this issue 

and it provides teachers of all disciplines with the opportunity to be involved in the 

implementation of relevant action plans. 

As a result, we have excellent projects from schools, teachers and students around 

the world, but they remain within each school, without being shared in the wider 

educational community. On the contrary, we believe that this project’s dynamic is to 

highlight the collaboration and the power of education. 

What is the ultimate purpose of this project? 

 Based on the theme of water, which is implemented with different approaches in 

schools worldwide, we propose the development of a social network among 

schools, students and teachers. In this apllication they can post their own works and 

they can also communicate, comment and collaborate. 
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 How can this be done?  

By creating and developing an application, for instance windows 8, which will be a 

social network of schools, teachers and students around the world. 

 What can every student do?  

Every student can browse the world hydromap, wander in the routes of water 

(hydropaths) and enrich the map with country's water related information , such as 

images , sounds , videos  ( the three states of matter , rivers , lakes , reservoirs ) , in 

order to put his own touch of blue on the world map . The interfaces which are 

offered by this application enable students to access and participate in learning 

activities, while educators can create, exchange and evaluate them. Through this 

application the role of water can be highlighted in the development of human 

societies and how these can manage it. Finally, this application could foster the 

future citizens’ environmental awareness, in order to use their own initiatives. 

 

Please describe your idea, this is the idea you will be pitching if selected as a finalist. 

(500 words or less) 

 

Please embed or provide a link to your three minute video. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Evhz8G2dNY    Competition 2014 HydroPath 26th & 

29th Primary Schools of Acharnes Greece  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Evhz8G2dNY
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The initial cost of application development is estimated at US $ 10,000  (for the team 

who will develop the proposed application and  for the promotion in social 

networks) 

Should the application be viable and acceptable  by the educational community, we 

will have additional financial support from other  resources.  

How much money will it take to implement your idea? What will it take to get it 

done? How will you allocate the budget? (300 words or less) 

 

How does your idea make use of Technology to promote more social, self-directed 

and inquiry-based learning? How will this impact student engagement, student voice, 

measurable outcomes and how do you plan to evaluate the success of your idea? 

(500 words or less) 

 

The proposed idea and its implementation, ensure the cooperation and the 

connection among school, local and wider community. The students go outdoors, 

investigate, experiment, record and compare their own data with the data from the 

internet. They show the details of their research and their final work (relative to the 

water) with the help of Microsoft tools (online research, Microsoft Power Point, 

Microsoft Publisher). They also use the tools of Microsoft Learning Suite     

(Autocollage, Photosynth). For the development of the application we will use the 
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tools of Microsoft and our idea will be hosted in Microsoft's Cloud Platform-

Windows Azure 

As the proposed application is based on the collected by device geographic data, the 

users have the ability to post texts, photos and video from their local research or 

they can use this application through their devices. They mark on the map, the 

points of their comments (POI) and upload the collected information. Students’ tags 

indicate similar or different reference points, in order to be found again by browsing 

or searching. 

This application is focused on the 

• Inquiry based learning 

• Self regulation   

• Real World Problem Solving and Innovation  

• Skilled Communication 

Additionally, students post their work on the site of the school. To implement the 

idea, they communicate with their classmates from other schools, using 

Microsoft Lync or Skype. Furthermore, they create their own videos with Movie 

Maker and their own songs with Songsmith, with the view to the rational 

management of water resources. They combine and associate water with their 

local history and Greek mythology and create their own e- book. Through the 

proposed implementation, students cooperate and communicate with schools 

within our country and abroad in order to highlight the natural wealth of their 

country, while becoming responsible citizens of the world. 

 

Who were the key stakeholders involved in generating your idea? Are teachers, 

students, local community central in the process? (50 words or less) 

The stakeholders were the headmasters, teachers and children of our school since in 

the Olympic Village exists the Hadrian's aqueduct, which supplied water to Athens in 
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antiquity. Children and the local community are interested in exploiting this 

historical region  and in collaboration with the College of Athens (world tour 

Microsoft School 2014) and the local  archaeological company will highlight and 

explore the region of the aqueduct, approaching the subject of water in multiple 

ways. 

How do you think your idea could scale to other schools? Across  geographies? (50 

words or less) 

Through the opportunity of studying water, the proposed application will allow 

students to experience various regions of the world, to become managers of a global 

hydromap and realize, through organized educational activities, that water is a 

precious and vulnerable natural resource. 
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3. Δημοσιεύματα σε τοπικές εφημερίδες για τη Αστροβραδιά  
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Σχόλια του Προέδρου της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Αχαρνών 
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4. Λίγα λόγια για το εργαστήριο animation  

 

Σχολικό έτος 2013/2014 

 

Εισαγωγή 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία  δημιουργίας animation στην τάξη μπορεί να 

φανεί χρήσιμη στην επίτευξη  διδακτικών και μαθησιακών στόχων στο πλαίσιο 

των αναλυτικών προγραμμάτων ποικίλων θεματικών πεδίων. 

Απευθύνεται, κυρίως, σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να την  εισάγουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

Μπορεί όμως να φανεί χρήσιμη σε μεμονωμένους δημιουργούς  που θέλουν 

να εκφραστούν ή να δημιουργήσουν οπτικοακουστικό υλικό για μαθησιακούς 

και διδακτικούς σκοπούς.  

Η προτεινόμενη μεθοδολογία διαμορφώθηκε μέσα από την μεταφορά 

πρακτικών δημιουργίας animation , όπως προέκυψαν από την ανασκόπηση 

της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας (Bordwell, 1985, Bordwell & Thompson 2004, 

Branigan, 1992, Halas & Manvell, 1969, Laybourne, 1998,) και προσωπικών 

συνεντεύξεων με ειδικούς επαγγελματίες, στο πλαίσιο του αναλυτικού 

προγράμματος της περιβαλλοντικής αγωγής και της γλώσσας στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η διδακτική στρατηγική  διαμορφώθηκε με βάση την παιδαγωγική αντίληψη 

που στοχεύει στην  γνωστική αυτονομία του μαθητή και που εκφράζεται, 

κυρίως, από τις θεωρίες του εποικοδομητισμόυ και της ανακαλυπτικής 

μάθησης. (Bruner 1966, Piaget 1972, Vygotsky 1978).  
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Τι είναι το animation 

με τον όρο animation ορίζεται κάθε φιλμ που είναι δημιουργημένο 

φωτογραφία-φωτογραφία ή αλλιώς, χρησιμοποιώντας την ορολογία της 

κινηματογραφικής γλώσσας, καρέ-καρέ. 

το animation στηρίζεται στην αδυναμία του ανθρώπινου ματιού να συλλάβει 

μια εικόνα όταν κινείται πολύ γρήγορα. Έτσι όταν μια λογική ακολουθία 

φωτογραφιών περνάει πολύ γρήγορα μπροστά μας δημιουργείται η 

ψευδαίσθηση της κίνησης. 

Στο φιλμ ζωντανής δράσης και με την χρήση  κατάλληλης μηχανής λήψεως η 

δράση φωτογραφίζεται σε πραγματικό χρόνο με ταχύτητα λήψης 24 εικόνων 

το δευτερόλεπτο. Στην περίπτωση του animation η κίνηση κτίζεται εικόνα-

εικόνα . Σε μία συνθετική διαδικασία ο δημιουργός δημιουργεί μία-μία την 

ακολουθία των εικόνων  που θα αποτελέσουν το δευτερόλεπτο ή τα λεπτά της 

συνεχόμενης δράσης όταν προβληθούν με το κατάλληλο μηχάνημά προβολής 

και με τον κατάλληλο ρυθμό και ταχύτητα. 

 Ο τρόπος δημιουργίας της κάθε εικόνας ορίζει και  την εκάστοτε τεχνική του 

animation.  Έτσι στην περίπτωση των κινουμένων σχεδίων δημιουργούνται 

μια σειρά σκίτσα όπου διαφοροποιούνται κάθε φορά λίγο και 

φωτογραφίζονται ή σκανάρονται ένα-ένα. Στην περίπτωση του παραδοσιακού 

τρισδιάστατου animation με πλαστελίνες, κούκλες κ.ο.κ. αλλάζουμε λίγο-λίγο  

την θέση του τρισδιάστατου αντικειμένου που πρόκειται να κινηθεί και 

φωτογραφίζουμε την κάθε αλλαγή. Σε όλες τις περιπτώσεις οι φωτογραφίες 

που δημιουργούνται αποθηκεύονται με την σειρά που έχουν δημιουργηθεί σε 

φιλμ ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας και όταν προβληθούν με το 

κατάλληλο μηχάνημα προβολής με ταχύτητα 24 φωτογραφίες το 

δευτερόλεπτο δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης.  
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Στάδια που ακολουθήθηκαν στο εργαστήριο μας 

1ο στάδιο: Εξοικείωση τόσο με την διαδικασία δημιουργίας animation όσο και 

με την καταγραφή (από τους μαθητές)  σε μορφή κομικ της κάθε φάσης του 

εργαστηρίου σε μια ιδιότυπη μορφή εκπαιδευτικού υλικού. 

Η διάρκεια αυτού του σταδίου ήταν τρεις εβδομάδες όπου δημιουργήθηκαν 

αντίστοιχα animation με θέματα βασισμένα σε ασκήσεις εξοικείωσης και 

γνωριμίας. 

 

2ο στάδιο: Εξοικείωση με την τεχνική δημιουργίας οπτικοακουστικού 

animation χωρίς χρησιμοποίηση προγράμματος μοντάζ. Η διάρκεια αυτού του 

σταδίου ήταν δύο  εβδομάδες μια από τις οποίες αξιοποιήθηκε σε εθελοντική 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών του σχολείου 

 

3ο στάδιο: Αξιοποίηση της τεχνικής του animation στην επίλυση μιας 

προβληματικής κατάστασης.  

Αυτό το στάδιο διήρκεσε μέχρι το τέλος των εργαστηρίων και οι μαθητές 

προσέγγισαν με την τεχνική του animation πιθανα προβλήματα σχετικά με το 

νερό σε ένα φανταστικό πλανήτη που δημιούργησαν. 

 

Τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε 

Αξιοποιήσαμε τόσο τεχνικές τρισδιάστατου (stop motion) όσο και 

δισδιάστατου animation. Σε κάθε περίπτωση πειραματιστήκαμε με μικτές 

τεχνικές εικαστικών τεχνών με την προσθήκη της κίνησης.  

Ελέγξαμε  χειροκίνητα την ροή της κίνησης μιας σειράς φωτογραφιών 

χρησιμοποιώντας  το πρόγραμμα εμφάνισης των φωτογραφιών που 

παρέχεται δωρεάν με τον υπολογιστή μας. 
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Το μοντάζ 

Οι μαθητές δημιούργησαν με την τεχνική «μοντάζ χωρίς πρόγραμμα μοντάζ» 

ολοκληρωμένα οπτικοακουστικά έργα τα οποία στην συνέχεια ο επιμορφωτής 

Σπύρος Σιάκας επεξεργάστηκε κρατώντας το αποτέλεσμα της μαθητικής 

δημιουργίας ως σημείο αναφοράς και βελτιώνοντας τη όσον αφορά τεχνικά 

θέματα και όχι θέματα σεναρίου και σκηνοθεσίας, που αναδείχτηκαν στην 

τάξη.  

 

Η τεχνική «μοντάζ χωρίς πρόγραμμα μοντάζ» 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της δραστηριότητας είναι ότι  απεξαρτά 

την διαδικασία του animation από το πρόγραμμα μοντάζ που απαιτεί 

υπομονή και ειδικό εξοπλισμό. Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της 

δραστηριότητας  μπορεί να αξιοποιηθούν ποικίλες τεχνικές που ευνοούν την 

δημιουργικότητα, όπως το παιχνίδι ρόλων ή η δραματοποίηση. 

Για αυτή την δραστηριότητα θα χρειαστούμε επιπλέον και μια βιντεοκάμερα. Η 

βιντεοκάμερα μπορεί να είναι και η ίδια  φωτογραφική μηχανή η ένα κινητό 

τηλέφωνο. 

Η διαδικασία του μοντάζ είναι η παρακάτω: 

Μπορούμε  να δούμε  την γρήγορη 

εναλλαγή των φωτογραφιών σε 

μορφή slide show στο πρόγραμμα 

προβολής εικόνων που υπάρχει σε 

όλους τους υπολογιστές και που 

εμφανίζεται αυτόματα όταν κάνομε 

αριστερό κλικ σε μια εικόνα. Στην 

συνέχεια κάνουμε αριστερό κλικ στο 

κουμπί προβολή παρουσίασης (slide 

show)  που απεικονίζεται με μια οθόνη προβολής.  
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Στην συνέχεια  μπορούμε με τα κουμπιά ελέγχου του πληκτρολογίου μας να 

διαμορφώσουμε τη σειρά προβολής των φωτογραφιών και τον ρυθμό της 

κίνησης 

 

Συγκεκριμένα, ελέγχουμε τον τρόπο προβολή των εικόνων εικόνας 

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του υπολογιστή που απεικονίζουν τέσσερα 

βέλη που δείχνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

Έτσι μπορούμε να προβάλουμε τις φωτογραφίες με φορά από την πρώτη 

προς την τελευταία  πατώντας το πλήκτρο με το βελάκι που δείχνει δεξιά ή 

προς την αντίθετη φορά χρησιμοποιώντας πατώντας το πλήκτρο με το βελάκι 

που δείχνει αριστερά. Μπορούμε επίσης να επιταχύνουμε τον ρυθμό της 

κίνησης προς οποιαδήποτε φορά ανάλογα με την ταχύτητα που πατάμε τα 

δύο αυτά πλήκτρα με το βελάκι αριστερά και το βελάκι δεξιά. 

Η κίνηση μπορεί να καταγραφεί σε μορφή βίντεο με την βιντεοσκόπηση της 

οθόνης του υπολογιστή απευθείας από την βιντεοκάμερα. Δηλαδή, 

εστιάζουμε την βιντεοκάμερα επάνω στην οθόνη προβολής έτσι ώστε να 

καταγράφει μόνο το θέμα που προβάλλεται. Κατά την βιντεοσκόπηση 

μπορούμε να κάνουμε κινήσεις της κάμερας όπως να εστιάσουμε σε ένα 

κοντινό πλάνο trak in, track out) η ν α κάνουμε οριζόντιες και κάθετες κινήσεις 

της κάμερας.  



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

6
6

 

Η φωνή επίσης καταγράφεται και συγχρονίζεται με την εικόνα σε πραγματικό 

χρόνο, καθώς γίνεται η λήψη. Για τον καλό συγχρονισμό εικόνας και ήχου 

απαιτούνται μερικές πρόβες και μερικές λήψεις που δεν θα χρησιμοποιηθούν 

έτσι ώστε ο χειριστής του πληκτρολογίου να συγχρονιστεί με την εκφώνηση 

του ήχου.  

 

Έτσι, χωρίς πρόγραμμα μοντάζ και  σε μια διαδικασία που έχει αρκετά κοινά 

στοιχεία με μια ζωντανή παράσταση θεάτρου, μπορεί να δημιουργήσουμε 

μικρά οπτικοακουστικά έργα που ανάλογα με την επιτυχία του συγχρονισμού 

μπορεί να αποτελέσουν ολοκληρωμένες  ταινίες μικρού μήκους.  
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5. Αφίσες Δράσεων 
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Συνοδευτικοί Ψηφιακοί Δίσκοι 

1ο DVD Βίντεο του σχολείου 

I. Breath life to Rosetta! _Greece, Olympic Village_Wake up, Rosetta! 

Το βίντεο της συμμετοχής μας στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό της ESA 

II. FINAL_ANIMATION  το συνοπτικό βίντεο του εργαστηρίου Animation 

III. Live U 13-12-2013  Παρουσίαση των σχολείων στην τηλεοπτική 

εκπομπή LIVE U  

IV. Pitch Competition 2014 HydroPath 26th & 29th Primary Schools of 

Acharnes Greece  Το βίντεο της συμμετοχής μας στο διαγωνισμό των 

και σχολείων Mentor Schools 

V. Tessellations-ψηφιδωτά  Οι μαθητές της Γ' τάξης του 26ου Δημοτικού 

Σχολείου Αχαρνών δημιουργούν τέχνη μέσα από τα μαθηματικά. 

VI. Video Application for Mentor School, September 2013 To βίντεο για 

την επιλογή των σχολείων μας ως Mentor School 

VII. ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ  Το δελτίο ειδήσεων που δημιούργησαν οι 

μαθητές των σχολείων μας 

VIII. Διαγωνισμός Ρομποτικής η παρουσίαση των μαθητών μας στην 

επιτροπή 2014-06-28    

IX. Ειδήσεις Star 16-12-2013  Παρουσίαση των σχολείων μας στο Δελτίο 

ειδήσεων του STAR 

X. Καλειδοσκόπια Οι μαθητές της Γ τάξης φτιάχνουν καλιδοσκόπια και 

ανακαλύπτουν τις συμμετρίες 

XI. Μια πολύ πεινασμένη κάμπια! Ένα παραμύθι γίνεται η αφορμή για 

συνδυαστική μάθηση και την χρήση των ΤΠΕ σαν μέσο έκφρασης και 

δημιουργίας για τους μαθητές της Δευτέρας τάξης!! 

XII. ΠΕΡΑ ΒΡΕΧΕΙ... Γιορτή λήξης_ 26ο & 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών 

2014 Στιγμιότυπα από τη Γιορτή λήξης των Σχολείων  
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1o ο DVD 
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2ο DVD  Φωτογραφίες   

Φωτογραφίες από δραστηριότητες και δράσεις του  σχολείου και το κείμενο του 

απολογισμού σε ψηφιακή μορφή 

 

  

2o  DVD 
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3ο DVD  Το σώμα μου ... αυτός ο υπέροχος άγνωστος Βίντεο   

Βίντεο από τη δράση Το σώμα μου … αυτός ο υπέροχος αγνώστος  

  

3o  DVD 



Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Σ
ελ
ίδ
α
1

8
2

 

4ο DVD Κινούμαι στο ρυθμό, χορεύω στης ζωής τον παλμό Βίντεο  

Βίντεο από τη δράση  Κινούμαι στο ρυθμό χορεύω στης ζωής το ρυθμό 

  

4o DVD 
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5ο DVD Δράσεις Φυσικής Αγωγής Θεάτρου  

Εκπαιδευτικό και φωτογραφικό υλικό υλικό από τις Δράσεις Το σώμα μου … αυτός 

ο υπέροχος αγνώστος  και Κινούμαι στο ρυθμό χορεύω στης ζωής το ρυθμό 

  

5o  DVD 
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Ο Διευθυντής του 26ου ΔΣ Αχαρνών               Ο Διευθυντής του 29ου ΔΣ Αχαρνών 

 

 

Ματθαίος Πατρινόπουλος                                       Φώτιος Περρής   

 


