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Δες το αλλιώς!  
 
Οι μαθητές επεξεργάζονται έργα τέχνης αλλά και κείμενα, διαβάζουν παραμύθια και  παρακολουθούν 
ταινίες. Θα μπορέσουν , όμως, να τα «δουν» όλα αυτά και … αλλιώς;   
Επιδιώκεται οι μαθητές να αναλύουν και να αποκωδικοποιούν μηνύματα, να ανακαλύπτουν και να 
μετασχηματίζουν επικρατούσες απόψεις, να παράγουν προφορικό ή/και γραπτό λόγο- ως αποτέλεσμα 
κριτικού στοχασμού, να αναγνωρίζουν τις στερεοτυπικές συμπεριφορές που υπάρχουν στην κοινωνία και 
αναπαράγονται τόσο από τους ίδιους όσο και από τους συμμαθητές.  
 
 
Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι  
 
Οι μαθητές μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων κατανοούν ότι κάθε άτομο είναι ξεχωριστό, 
αναγνωρίζουν ότι όλα τα άτομα έχουν δυνατά σημεία αλλά και αδύναμα στοιχεία, κατανοούν ότι τα 
χαρακτηριστικά μας δε μας κάνουν καλύτερους ή χειρότερους αλλά διαφορετικούς. Αναγνωρίζουν ότι αν και 
όλοι είμαστε διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίσοι, αντιλαμβάνονται τα στερεότυπα που έχουν σχετικά με την 
αναπηρία και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εντοπίζουν τις ανάγκες των ατόμων και «των 
σημαντικών άλλων»  
 
 
Lights, Camera, Action! Film Club   
 
The film club is designed to give students an opportunity to view and study films, become aware of the basic 
elements of film language and the steps of animation production and finally produce their own short film. 
The group has a goal of participating in a film festival at the end of the school year to showcase students’ 
production.   
 
 
I am unique  
 
Students will be involved in activities to build their self-esteem and a healthy self-image by identifying their 
positive qualities, focusing on their strengths and receiving positive feedback.  
 
 
 
 
 
 
  
 



 
Παίζουμε και μαθαίνουμε παρέα, πάντα με βλέμμα θετικό  
 
Μέσω διάφορων παιχνιδιών κίνησης και δεξιοτήτων, με γνώμονα την συμμετοχή σε ομάδες ή ζευγάρια οι 
μαθητές ανακαλύπτουν τις έννοιες της κοινωνικότητας, της συνεργασίας, επίτευξης στόχων μέσα από την 
ομάδα, την χάραξη στρατηγικής για την επίτευξη στόχου, την θετική ανατροφοδότηση και το παιχνίδι ως 
μέσω επικοινωνίας, δημιουργίας και ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων. Το παιχνίδι μπορεί να είναι πολλά 
περισσότερα πράγματα από την απλή εκτόνωση της συσσωρευμένης ενέργειας και μπορεί να δράσει 
θετικά και καταλυτικά στην ανάπτυξη της ψυχικής και σωματικής υγείας.  
 
 
Junior Forensics   
 
In this club, through group discussions, persuasive speech, impromptu speaking and various debates, 
students will learn to speak with ease and confidence in front of an audience.Students will also improve 
their ability to form balanced and informed arguments through engaging, learner-centered activities.  
Finally, they will be given the opportunity to improve their critical thinking and problem solving skills. 
Students will also improve their ability to form balanced and informed arguments through engaging, 
learner-centered activities. Finally, they will be given the opportunity to improve their critical thinking and 
problem solving skills.  
 
 
Δράσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος  
 
Με αφορμή τους πρόσφατους εκτεταμένους καύσωνες και ταυτόχρονα ραγδαίες βροχοπτώσεις και 
πλημμύρες, φαίνεται ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής, τέτοιες περίοδοι θα επαναλαμβάνονται σε συχνότερη 
βάση. Συνεπώς είναι απαραίτητο ο περιβαλλοντικός γραμματισμός των μαθητών και μαθητριών να 
περιλαμβάνει γνώσεις για τις δράσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό την δραστηριοποίησή τους. Τα 
βασικά σημεία που είναι σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν μέσω αυτών των προγραμμάτων, είναι ότι 
υπάρχουν αρκετές δράσεις που γίνονται για την προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίησή 
τους. Επίσης, αποτελεί στόχο να αντιληφθούν ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα καταχράται το περιβάλλον 
με ρύπανση και μόλυνση αλλά και ότι στα χέρια των ανθρώπων βρίσκεται η λύση για την αποκατάστασή 
του για να μπορούν και οι μελλοντικές γενιές να τους απολαμβάνουν. Η ενότητα αποσκοπεί να προσφέρει 
στους μαθητές  πολλές οπτικές γωνίες σχετικά με το θέμα και να τα κάνει πιο υπεύθυνα στην συμπεριφορά 
τους μαθαίνοντας ότι η λάθος προσέγγιση και συμπεριφορά μας προς το περιβάλλον, είναι αυτή που οδηγεί 
στην αναγκαστική δημιουργία όλων αυτόν των δράσεων για αποκατάσταση. Η στόχευσή του 
προγράμματος είναι κυρίως στην καλλιέργεια αξιών και στη δυνατότητα των μαθητών να αποτελέσει μέρος 
της λύσης του προβλήματος παράλληλα με τις ψηφιακές δεξιότητες σε ερεύνα στο διαδίκτυο και υλοποίηση 
παρουσίασης σε αντίστοιχο πρόγραμμα (PP, Prezi).  
 
 
Ταξίδι στον μαγικό κόσμο της Οικονομίας  
 
Η επιστήμη της Οικονομίας εμφανίζεται στην καθημερινή μας ζωή με πολλά "πρόσωπα". Τα τελευταία 
χρόνια το γραμμικό μοντέλο οικονομίας, το οποίο βασίζεται στη φράση "Πάρε, φτιάξε, χρησιμοποίησε, πέτα" 
δημιουργεί αδιέξοδα στις κοινωνίες μας. Για τον λόγο αυτό οδηγηθήκαμε στο κυκλικό μοντέλο και την 
κυκλική οικονομία, με σκοπό να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να εξοικονομήσουμε πόρους. Τι είναι, 
όμως, η γραμμική και η κυκλική οικονομία; Ποια επαγγέλματα σχετίζονται άμεσα με την οικονομία μιας 
χώρας; Πώς επηρεάζει η οικονομία το περιβάλλον; Πώς εσείς μπορείτε να γίνεται μέρος της οικονομίας της 
χώρας σας; Σας περιμένουμε να εξερευνήσουμε μαζί και να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα ... 
δημιουργώντας!  
 

 


