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Όλοι έχουμε δικαιώματα!  
 
Οι μαθητές γνωρίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου και του παιδιού. Μέσα από παιχνίδια, άρθρα, 
συζητήσεις και προβολές βίντεο κατανοούν πώς οι συμβάσεις για τα δικαιώματα μας εξασφαλίζουν έναν 
ασφαλή και δίκαιο κόσμο για να ζούμε, με περισσότερες ευκαιρίες για όλους.  
 
 
Διαδίκτυο… ασφαλώς!  
 
Μέσα από ερευνητικές και βιωματικές δραστηριότητες και με όχημα την τεχνολογία, οι μαθητές 
προβληματίζονται για τη συμπεριφορά τους στο διαδικτυακό κόσμο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. 
Επίσης, κατανοούν τον κώδικα ορθής συμπεριφοράς για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Οι 
δραστηριότητες έχουν στόχο να τους ευαισθητοποιήσουν και να τους ενεργοποιήσουν ενάντια της 
ρητορικής του μίσους, μέσω της κατάκτησης δεξιοτήτων ζωής (life skills) και της κοινωνικό-
συναισθηματικής  μάθησης.   
 
 
World Traveller   
 
For students who are interested in learning and experiencing things from cultures around the world. 
Students can learn and practice elements of tradition, custums, music, clothing, arts, language, food and 
history. Are you ready for a tour around the world?   
 
 
Βουνό, περιβάλλον, σπορ στη φύση  
 
Οι μαθητές επεξεργάζονται θέματα που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον, και τα σπορ που μπορούμε να 
χαρούμε στη φύση. Επιπλέον, μέσα από εποπτικό υλικό (φωτογραφίες και βίντεο) από διάφορα σπορ στη 
φύση, κατανοούν τους κανόνες που τα διέπουν, μαθαίνουν για διάφορα επιτεύγματα και κατακτήσεις. Στην 
ολοκλήρωση των δράσεων κι αφού οι μαθητές κατανοήσουν πώς οργανώνεται μία εξόρμηση στο βουνό 
προγραμματίζεται για την ομάδα μονοήμερη εξόρμηση στην Πάρνηθα στο σχολικό ωράριο και μία διήμερη 
εξόρμηση κατ' επιλογήν.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I love comics  
 
Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της τέχνης των κόμικς, ενώ μέσα από τη 
δημιουργία των δικών τους χαρακτήρων και έργων καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία και καλλιεργούν την 
έκφραση των συναισθημάτων τους μέσα από τους ήρωες. Ακόμα, έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν 
τις δικές τους απόψεις σχετικά με θέματα της επικαιρότητας –και όχι μόνο– και να γίνουν οι ίδιοι 
πρωταγωνιστές των έργων τους δραματοποιώντας σκηνές από αυτά.   
 
 
Φτιάχνω τη δική μου κάμερα  
 
Οι μαθητές αφού πειλέξουν οι ίδιοι τα κατάλληλα υλικά για να ανακατασκευάσουν το ιστορικό αυτό όργανο 
(camera obscura) και επιχειρώντας να αλλάξουν τις διαστάσεις του, κάνουν μετρήσεις (Μαθηματικά), 
ασχολούνται με τη σχεδίαση με διάφορους τρόπους (Μηχανική) και παρουσιάζουν μια πρακτική εφαρμογή 
αυτής της διαδικασίας (Τεχνολογία). Οι μαθητές έρχονται, έτσι, σε επαφή με τις αρχές που διέπουν τη 
λειτουργία ενός επιστημονικού οργάνου (Επιστήμη) και τις αρχές κατασκευής του (Τεχνολογία, Μηχανική). 
Με αυτόν τον τρόπο, υιοθετείται μια διαθεματική προσέγγιση στη μάθηση, μέσω της οποίας μελετούν 
έννοιες που άπτονται διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και προέρχονται από ακαδημαϊκούς κλάδους, 
όπως είναι Επιστήμη, η Τεχνολογία, η Μηχανική και τα Μαθηματικά με την προσθήκη της Τέχνης, 
αναγνωρίζοντας την αλληλεξάρτησή τους.  
 
 
Ρυθμική Γυμναστική  
 
Οι μαθητές κατανοούν τον Πολιτισμό μέσα από την δράση του Αθλητισμού. Γνωρίζουν σε αδρή μορφή την 
διεξαγωγή Διεθνών Αγώνων με συμμετοχή χωρών από όλο τον κόσμο. Μαθαίνουν για τις ρουτίνες, τους 
κανόνες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αθλητριών και των συνοδών τους κατά τη διάρκεια του 
αγώνα. Αναγνωρίζουν τις αξίες του αθλητισμού για δίκαιο αγώνα και προσπάθεια για αξιοπρεπή συμμετοχή. 
Μαθαίνουν τον ρόλο της σημαίας, της εθνικής φόρμας και της εκπροσώπησης της χώρας μας σε διεθνή 
πλαίσια αγώνων.   
 
 
Η Μάχη της Κασετίνας  
 
Ένα δημιουργικό εργαστήριο στο οποίο χρησιμοποιούνται τεχνικές θεατρικού αυτοσχεδιασμού, εμψύχωσης 
αντικειμένων και εκπαιδευτικού δράματος, με στόχο να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με έννοιες όπως η 
αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η συνεργασία, η φιλία, η αποδοχή της διαφορετικότητας. Αφορμή σε όλα αυτά 
είναι το περιεχόμενο του βιβλίου “Η Μάχη της Κασετίνας”.   


