
 

 
 
 
 
 
Όμιλοι Πολλαπλών Ενδιαφερόντων 
 
Ε΄ Δημοτικού / IB PYP 
 
2021-2022 
 
 
Random Acts of Kindness   
 
Students explore the meaning of the word kindness and its dimensions, talk/learn about random acts of 
kindness (locally and globally), and how the latter can improve the community in which we live.  
Students also share their experience, listen to people who voluntarily offer help and support to others, and 
think of ways to spread positivity. Empathy, volunteerism and compassion lead to a sense of 
interconnectedness with others, and when we witness kindness, we are inspired to be kind ourselves.   
 
 
Ό,τι λάμπει, είναι χρυσός;  
 
Οι μαθητές συνειδητοποιούν  τη δύναμη που φέρει η εικόνα, στατική ή δυναμική, στη σύγχρονη εποχή αλλά 
και το μέγεθος της επιρροής στην ψυχολογία του ανθρώπου. Στα κοινωνικά δίκτυα, στις διαφημίσεις, πώς 
γίνεται όλα να μοιάζουν ιδανικά και γιατί;  Μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων και δράσεων, καλλιεργούν 
τη δεξιότητα της ψηφιακής νοημοσύνης και την κριτική τους σκέψη.   
 
 
Εγώ και οι άλλοι   
 
Σε αυτό το εργαστήριο δεξιοτήτων οι μαθητές  έχουν τη δυνατότητα με αφορμή ένα λογοτεχνικό βιβλίο να 
γνωρίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. Μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων 
καλλιεργούν  την ενσυναίσθηση, τον αλληλοσεβασμό και το αίσθημα αποδοχής απέναντι στο διαφορετικό. 
Δεξιότητες μάθησης: δημιουργικότητα, συνεργασία / δεξιότητες ζωής: ενσυναίσθηση  
 
 
Πλαστικά απορρίμματα... αλλιώς  
 
Τα παιδιά ερευνούν και γνωρίζουν τις δυνατότητες δημιουργίας νέων μορφών μέσω της επανάχρησης ή της 
ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων με στόχο να προτείνουν και να δημιουργήσουν/κατασκευάσουν 
χρηστικά αντικείμενα, καλλιτεχνικά έργα ή κατασκευές αρχιτεκτονικού τύπου.  
 
 
Stop motion. 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 συνεργαζόμενοι και με 
βιωματικό τρόπο προσεγγίζ ουν αυτά τα επαγγέλματα καταλήγοντας στη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους 
όπου οι πρωταγωνιστές θα κατασκευαστούν με πλαστελίνη από τους ίδιους.  
 
  



 
CGS Reporting  
 
The idea behind the club CGS Reporting is to introduce students to basic forms of journalism. Students will 
work in groups or individually to conduct interviews, research topics of their interest, write their own news 
or articles, report on school events and student life, take pictures, record videos and design their 
publications.   
 
 
Ασφαλώς… κυκλοφορούμε!  
 
Μέσα από εποπτικό υλικό και στοχευμένες δραστηριότητες, οι μαθητές ενημερώνονται για τις πινακίδες 
σήμανσης του Κ.Ο.Κ., τους κανόνες συμπεριφοράς των πεζών, των ποδηλατών και των επιβατών οχημάτων. 
Κατανοούν τον ρόλο τους στην ύπαρξη ενός ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος και «θα περάσουν τις 
εξετάσεις τους» ως υποψήφιοι οδηγοί… με «Άριστα!». Μην ξεχνάμε ότι για να γίνει κάποιος καλός οδηγός 
πρέπει πρώτα να γίνει σωστός πεζός! 


