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Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων…  
 
Οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. 
Επιπλέον, αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους και  αποκτούν μια στάση αποδοχής και σεβασμού της 
διαφορετικότητας και συνύπαρξης με ανθρώπους από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Προσφέρουν 
συνειδητά και έμπρακτα στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.  Γνωρίζοντας τον «ντετέκτιβ» των 
συναισθημάτων εκείνος τους ταξιδεύει σε έναν κόσμο γεμάτο απίθανες περιπέτειες μέσα από 
δραματοποίηση, παντομίμα, παραμύθια, παιχνίδια και μουσική.  
 
 
Παραδοσιακοί χοροί   
 
Στον όμιλο των παραδοσιακών χορών οι μαθητές ανακαλύπτουν τα ήθη και τα έθιμα πολλών περιοχών της 
Ελλάδας, ενώ παράλληλα μαθαίνουν χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Η ψυχαγωγία και η 
διασκέδαση μέσα από τον χορό και το τραγούδι τους φέρνει πιο κοντά στις ρίζες και στις παραδόσεις του 
τόπου μας.   
 
 
Ανακύκλωση τώρα!   
 
Τι θα σκεφτόσουν αν κάποιος σου έλεγε ότι τα πιο πολλά σκουπίδια είναι πολύτιμα;    
Το περιβάλλον καλεί τους μαθητές να κάνουν μια νέα αρχή! Τους καλεί να μάθουν να δρουν αλλάζοντας τις 
συνήθειές τους για ένα καλύτερο μέλλον! Ένα ταξίδι στον κόσμο της ανακύκλωσης, της 
επαναχρησιμοποίησης υλικών και της αλλαγής χρήσης αυτών με στόχο οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν 
σε σχέση με την οικολογία και το περιβάλλον. Παιχνίδια, κατασκευές, παραμύθια και άλλα πολλά τους 
περιμένουν.  
 
 
Ο θαυμαστός κόσμος των ζώων  
 
Οι μαθητές γνωρίζουν τα ζώα και ιδιαίτερα αυτά που απειλούνται με εξαφάνιση. Μέσω παρακολούθησης 
σχετικών video και με διασκεδαστικό τρόπο εμβαθύνουν στα χαρακτηριστικά και στις συνήθειες τους. Μέσα 
από δραστηριότητες ευαισθητοποιούνται σε θέματα σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  
Κάνοντας κατασκευές και παίζοντας πολλά παιχνίδια καλλιεργούν τον σεβασμό, θετικές στάσεις και 
συμπεριφορές απέναντι σε κάθε ζωντανό οργανισμό.  
 
 
 
  
 



 
Μουσική και Θέατρο Σκιών  
 
Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το ελληνικό θέατρο σκιών, τον Καραγκιόζη. Εξερευνούν τον ρόλο της 
μουσικής ως μουσική επένδυση, αλλά και ως συμπλήρωση των χαρακτήρων στο θέατρο σκιών. 
Αντιλαμβάνονται τη θέση της Ελλάδας μέσα στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, καθώς 
γνωρίζουν παραλλαγές του Καραγκιόζη από τις γειτονικές χώρες. Επίσης, παρατηρούν την εξέλιξη του 
θεάτρου σκιών από το χθες στο σήμερα. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων 
καλλιεργούν την επικοινωνία, τη συνεργασία, την ενσυναίσθηση και ευαισθησία, αλλά και τις δεξιότητες 
διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης.  
 
 
Food around the World  
 
Students will learn about traditional dishes from around the world. Using prior knowledge, they will classify 
them into healthy – unhealthy categories. Ultimately, they will have to create a healthy restaurant menu 
consisting of the dishes they have learnt about and present it to the class explaining why they made these 
choices.  
 
 
Κυκλοφορώ με ασφάλεια ... και δίπλωμα!  
 
Η οδική ασφάλεια και η κυκλοφοριακή αγωγή είναι απολύτως απαραίτητες για την ασφαλή οδική 
κυκλοφορία. Η εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια επιδιώκει την ενδυνάμωση της στάσης και των κινήτρων 
για τη δημιουργία μιας ασφαλούς οδικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς. Ο όμιλος αυτός αποσκοπεί στη 
διαμόρφωση ενσυνείδητης και υπεύθυνης χρήσης  του οδικού δικτύου από τους μαθητές. Οι μαθητές 
ενημερώνονται για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  (ΚΟΚ) και τη χρήση του γνωρίζουν τις πινακίδες 
σήμανσης, που συναντούν συχνά, ασχολούνται βιωματικά και μέσω κατασκευών με τα σήματα για οδηγούς 
και πεζούς και καταλήγουν στην απόκτηση «σχολικού διπλώματος»!  
 
 
Board games from scratch   
 
If you think that playing board games in English is difficult, join the “Board games from scratch” club and 
we will prove you wrong! In this club, students will work together to create board games using everyday 
materials and their own ideas concerning the topics, the vocabulary, etc. Then, they will have the 
opportunity to enjoy their creations, by playing them in class. After all, English is creative and fun! 


