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Σέβομαι - Γνωρίζω - Αγκαλιάζω  
 
Οι μαθητές γνωρίζοντας σημαντικές προσωπικότητες που ξεχώρισαν ανά τους αιώνες, αλλά και μέσα από 
βιωματικές δραστηριότητες, εισάγονται στις έννοιες της αυτοεκτίμησης και του αλληλοσεβασμού. 
Μαθαίνουν να ακούν τις «φωνές» (συναισθήματα, ανάγκες) των συμμαθητών μας, ώστε να αποδέχονται τη 
διαφορετικότητα σε κάθε επίπεδο. Τέλος, μαθαίνουν να συνεργαζόμαστε σε ομάδες, να μοιράζονται 
γνώσεις και εμπειρίες και να λειτουργούν αρμονικά, τόσο στο σχολικό συγκείμενο όσο και στην κοινωνία 
γενικότερα!  
 
 
Κινήσεις...με νόημα!  
 
Έχετε φανταστεί ποτέ να μιλάτε χωρίς φωνή; Να ακούτε βλέποντας μόνο τον συνομιλητή σας και τις κινήσεις 
των χεριών του; Στον όμιλο Νοηματικής Γλώσσας οι μαθητές γίνονται όλοι σιωπηλοί ομιλητές και ακροατές, 
χρησιμοποιώντας ως μοναδικά μέσα επικοινωνίας το δακτυλικό αλφάβητο, την κίνηση του σώματος και τις 
εκφράσεις του προσώπου τους. Η ελληνική Νοηματική Γλώσσα εκτιμάται ότι χρησιμοποιείται από περίπου 
40.600 νοηματιστές στόχος μας είναι οι μαθητές μας να τη γνωρίσουν και να κάνουν ένα ταξίδι στον μαγικό 
κόσμο αυτού του κώδικα επικοινωνίας!  
 
 
Neighbours of the wild, neighbours of the city  
 
Neighbours with four legs and fur. Neighboors with sharp claws and teeth. Neighbours we like to cuddle. We 
share our planet with all sorts of wonderful creatures. Let’s find out more about them, their homes and their 
needs. Let’s be more neighbourly and spread the kindness.   
 
 
Φτιάχνω τη δική μου ταινία  
 
Οι μαθητές δημιουργούν ομαδικά μια ταινία με την τεχνική Stop motion animation, αφού πρώτα γνωρίσουν 
τα επαγγέλματα που υπάρχουν πίσω από τη δημιουργία μιας ταινίας. Οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με βιωματικό τρόπο προσεγγίσουν αυτά τα επαγγέλματα καταλήγοντας στη δημιουργία μιας 
ταινίας μικρού μήκους όπου οι πρωταγωνιστές θα κατασκευαστούν με πλαστελίνη από τους ίδιους.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Παραμυθοπαραστάσεις!  
 
Μαθητές και εκπαιδευτικός γίνονται ηθοποιοί, αφηγητές, κοινό, κριτικοί. Αλλάζουν ρόλους και δράση και 
έτσι δημιουργείται μία διαδραστική σχέση. Συγκεκριμένα, σε κάθε συνάντηση οι μαθητές ασχολούνται με 
ένα παραμύθι αρχικά διαβάζοντάς το και συζητώντας το και στη συνέχεια συνεργατικά και λαμβάνοντας 
διαφορετικούς  ρόλους (π.χ. σκηνοθέτης, αφηγητής, ηθοποιός, κοινό κ.α.) δημιουργούν μία παράσταση.   
 
 
Όλοι μαζί στη σχολική ζωή  
 
Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα στη σχολική ζωή, όταν συνεργαστούμε σωστά. Ένας 
υπέροχος τρόπος να το πετύχουμε αυτό, είναι το ομαδικό παιχνίδι! Μέσα από αυτό οι μαθητές κινητοποιούν 
τις ψυχικές και σωματικές τους δυνάμεις, αναπτύσσουν το θάρρος, την υπομονή, την ανοχή στο διαφορετικό 
και τη συντροφικότητα. Λειτουργούν ακολουθώντας κανόνες και μαθαίνουν την αξία της συνεργασίας, προς 
όφελος της ομάδας μέσα από παιχνίδια!  
 
 
Κι- νού-μαι!  
 
Η ήπια κίνηση και η κινέζικη γνώση εκατοντάδων ετών της θεραπευτικής τέχνης του Τάι Τσί προσφέρει 
στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο του νου μέσα από απλές κινήσεις. Ώρα για 
περισσότερη κίνηση, χαλάρωση και ηρεμία στην καθημερινότητά μας.  
 
 
Το κρυφτό των συναισθημάτων   
 
Τα συναισθήματα πολλές φορές παίζουν «κρυφτό». Δεν μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε και να τα 
εντοπίσουμε. Οι μαθητές μέσα από ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη του 
συναισθηματικού κόσμου και στο πού μπορούν να εντοπίσουν συναισθήματα μέσα στην καθημερινότητα 
τους. Επιπλέον, στόχος είναι μέσω παραγωγικής μάθησης να αναπτύξουν τη δημιουργικότητας  και της 
συνεργατικότητά τους.   
 
 
Reduce - Reuse - Recycle  
 
The CGS “reduce-reuse-recycle” club assists students in understanding, implementing, maintaining and 
improving the recycling procedure.   
In this club, pupils find information about recycling and the importance of being environmentally responsible 
and “active” members of society through stories, fun activities, games and more.   
Students will be given the opportunity to improve their critical thinking and problem-solving skills and to 
develop socially, emotionally and personally.   
“Make small changes today, for a better tomorrow.”   


