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Σχολείο, μια αγκαλιά για όλους  
 
Οι μαθητές γνωρίζουν την ποικιλομορφία της διαφορετικότητας, την αφομοιώνουν και την συναισθάνονται. 
Με βιωματικό τρόπο εντοπίζουν το διαφορετικό που κρύβει ο καθένας και μαθαίνουν πώς νιώθουν, τι 
βιώνουν και ποιες δεξιότητες καλλιεργούν άνθρωποι με διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες. Με 
ευφάνταστο και παιγνιώδη τρόπο δημιουργούν ένα περιβάλλον, όπου οι διαφορές προσεγγίζονται με 
αυτοπεποίθηση, στο οποίο υπάρχει χώρος για διαφορές και οι διαφορές αυτές εκτιμώνται και αξιοποιούνται. 
Το Σχολείο γίνεται μια αγκαλιά για ΟΛΟΥΣ!  
 
 
Book Buddies  
 
It's a book club where students read and discuss many different books to help them broaden their literary 
tastes, perspectives and friendships! What makes this book club different than reading independently at 
home? There are really endless benefits of joining a book club. It encourages teamwork, fosters a child's 
ability to listen and react, create a sense of community around books - and so, so much more!  
 
 
Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι  
 
Οι μαθητές μέσα από την παρούσα θεματική κατανοούν πως η διαφορετικότητα είναι η γοητεία της ζωής 
και πως οι παράλληλοι δρόμοι διαφορετικών ανθρώπων αν και φαινομενικά δε συναντιούνται ποτέ, έχουν 
κοινά σημεία αναφοράς. Μέσα από ερευνητικές και βιωματικές δραστηριότητες, αντιλαμβάνονται πως όταν 
συναντηθούν δύο  διαφορετικοί άνθρωποι και ανακατέψουν τα χρώματα των ονείρων τους καταλήγουν στο 
ίδιο χρώμα, εκείνο της φιλίας. Τονίζεται επίσης η σπουδαιότητα της συνύπαρξης ενός συνόλου ανεξαρτήτως 
διαφορετικών θεμάτων και επιπέδων, καθώς η μοναδικότητα του καθενός είναι εκείνη που μας κάνει να 
είμαστε διαφορετικοί.   
 
 
Όταν μεγαλώσω θα γίνω...   
 
Oι μαθητές μέσα από προσωπικά παραδείγματα (π.χ.  τι δουλειά κάνουν οι γονείς σου, ποια επαγγέλματα 
διακρίνεις στο σχολείο...), εξερευνούν και ανακαλύπτουν την έννοια των επαγγελμάτων, τη σημασία και τη 
σημαντικότητά τους. Εξετάζουν τα αρνητικά και τα θετικά της εργασίας και μέσα από αυτήν την διαδικασία 
φτάνουν στην κατάκτηση των εννοιών "ευθύνη" και "υποχρέωση". Σταδιακά εξερευνούν με τους λόγους 
επιλογής ενός επαγγέλματος, ξεκινώντας από τα ίδια ( όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω...) και περνούν μέσα 
από της παραστατικές τέχνες στην ενσάρκωσή τους.  Τέλος, γνωρίζουν τα επαγγέλματα άλλων εποχών, 
συζητούν τη σημασία και τη σημαντικότητά τους για την εποχή τους, καθώς και τους λόγους για τους 
οποίους σήμερα έχουν εκλείψει και από ποια καινούρια έχουν αντικατασταθεί.  
 



 
Μικροί ταξιδευτές  
 
Με οδηγό τον παγκόσμιο χάρτη οι μαθητές «ταξιδεύουν» σε σημαντικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς 
του κόσμου και στις μορφές τους. «Ταξιδεύουν» σε αυτά με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τα παρατηρούν και 
μαθαίνουν την ιστορία τους. Οι μαθητές μέσα από τα ταξίδια σε διάφορες χώρες του κόσμου, ανακαλύπτουν 
νέους πολιτισμούς, γνωρίζουν καινούργιες γλώσσες και μαθαίνουν για όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν 
τα ήθη και έθιμα κάθε χώρας.  
 
 
Γνωρίζω, νοιάζομαι και προστατεύω το σώμα και τον εαυτό μου.  
Είναι δικαίωμά μου!  
 
Οι μαθητές μέσα από οργανωμένες και βιωματικές δραστηριότητες γνωρίζουν τα μέρη του σώματος τους 
και τις λειτουργίες του. Αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της υγιεινής διατροφής και της τήρησης των 
κανόνων υγιεινής. Καλλιεργούν την ανάγκη έκφρασης των συναισθημάτων και την ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης και του σεβασμού απέναντι στον εαυτό τους και τους άλλους. Μαθαίνουν πρακτικές για την 
ασφάλεια του εαυτού τους και κατανοούν τη σπουδαιότητα των δικαιωμάτων τους αυτού, ώστε να 
χαίρονται στο μέγιστο την παιδική τους ηλικία.  
 
 
Πλαστικά απορρίμματα... αλλιώς!  
 
Οι μαθητές ερευνούν και γνωρίζουν τις δυνατότητες δημιουργίας νέων μορφών μέσω της 
επαναχρησιμοποίησης ή της ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων με στόχο να προτείνουν και να 
δημιουργήσουν / κατασκευάσουν χρηστικά αντικείμενα ή καλλιτεχνικά έργα.  
 
 
Rythm cups/ ρυθμικά ποτήρια  
 
Οι μαθητές εξερευνούν πώς είναι να παίζεις μουσική χρησιμοποιώντας απλά ένα πλαστικό ποτήρι. 
Διευρύνουν τη φαντασία τους, αναπτύσσουν τη ρυθμική τους αγωγή, μαθαίνουν να ακούνε και να 
απαντούν ρυθμικά και μουσικά η μία ομάδα με την άλλη, μαθαίνουν να συνεργάζονται μέσα από ένα 
διασκεδαστικό μουσικό παιχνίδι. Χρησιμοποιούν γραφικές παρτιτούρες και παίζουν «επάνω» σε γνωστά ή 
όχι αγαπημένα μουσικά κομμάτια.  
 
 
Παίζουμε Μαθαίνουμε Συνεργαζόμαστε   
 
Οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αλληλοεπιδρούν μέσα από ομαδικά παραδοσιακά παιχνίδια.  


