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Τα ζώα κι εμείς... μια αγκαλιά! 
Οι μαθητές με βάση τις εμπειρίες τους και τη διερεύνηση θεμάτων, θα ευαισθητοποιηθούν και θα 
ενεργοποιηθούν προκειμένου να βελτιώσουν γνώσεις, στάσεις και αξίες που αφορούν τα ζώα. Θα  μάθουν 
να αναγνωρίζουν τη συναισθηματική σχέση των ζώων και των ανθρώπων, να εντοπίζουν ανθρώπινες 
δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξη κάποιων ζώων και  να προτείνουν λύσεις στο πρόβλημα. 

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι 
Οι μαθητές θα κατανοήσουν πως η ποικιλομορφία είναι κάτι που ισχύει για όλους μας και πρέπει να 
το σεβόμαστε. Η αποδοχή της διαφορετικότητας ασχέτως ηλικίας, φυλής, φύλου και θρησκευτικού 
προσανατολισμού αφορά στη συνεκτίμηση των διαφορών μεταξύ των ατόμων μέσα σε μια ομάδα. 

Γνωρίζω, νοιάζομαι και προστατεύω το σώμα και τον εαυτό 
μου. Είναι δικαίωμά μου!  
Οι μαθητές  μέσα από οργανωμένες και βιωματικές δραστηριότητες θα γνωρίσουν τα μέρη του σώματός 
τους και τις λειτουργίες του. Θα αντιληφθούν τη σημαντικότητα της υγιεινής διατροφής και της τήρησης 
των κανόνων υγιεινής. Θα καλλιεργηθεί η ανάγκη έκφρασης των συναισθημάτων και η ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης και του σεβασμού απέναντι στον εαυτό τους και τους άλλους. Θα μάθουν πρακτικές για 
την ασφάλεια του εαυτού τους και θα κατανοήσουν τη σπουδαιότητα των δικαιωμάτων τους, ώστε να 
χαίρονται στο μέγιστο την παιδική τους ηλικία.  

Παίζουμε Μαθαίνουμε Συνεργαζόμαστε  
Οι μαθητές θα μάθουν να συνεργάζονται και να αλληλοεπιδρούν μέσα από ομαδικά παιχνίδια. 

Τα κρουστά και η Φωνή μου 
Τα παιδιά θα μάθουν να τραγουδούν και να συνοδεύουν με κρουστά όργανα Orff τον νέο κύκλο τραγουδιών: 
«Τα Όνειρα του Τεμπέλη  Δράκου». Μέσα από μια πανδαισία ήχων και μελωδιών τα παιδιά θα γνωρίσουν 
και θα εξασκηθούν στη σωστή τοποθέτηση της φωνής και του ρυθμού. 

Μυθολογία: Παραμύθι και ιστορία 
Ένα βιωματικό και δημιουργικό ταξίδι στον κόσμο της ελληνικής μυθολογίας. Οι μαθητές θα γνωρίσουν 
μύθους της αρχαίας Ελλάδας και μέσα από τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος θα βρεθούν οι ίδιοι στο ρόλο 
των ηρώων και των θεών.  
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Μαθηματικό-Μπερδέματα 
Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με μαθηματικά προβλήματα από μπερδεμένες ιστορίες παραμυθιών, 
παιχνίδια ξεχασμένα στον χρόνο και μπερδεμένα γεωμετρικά σχήματα. Θα έχουν την ευκαρία να 
προσεγγίσουν  με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο μαθηματικές έννοιες. Στόχος είναι να αγαπήσουν τα 
μαθηματικά, να κατανοήσουν σημαντικές έννοιες και να αναπτύξουν τη μαθηματική τους σκέψη. 

Στην χώρα των παραμυθιών 
Μέσα από διηγήσεις παραμυθιών, οι μαθητές θα ψυχαγωγηθούν, θα αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη και 
κριτική σκέψη για την ολότητα που τους περιβάλλει. Η διαχρονική αξία των παραμυθιών θα επικοινωνήσει 
μηνύματα που είναι σημαντικά για το ηλικιακό στάδιο των παιδιών και θα τους καλλιεργήσει έννοιες όπως: 
αγάπη, ομαδικότητα, συμπόνια, φιλία. Οι μαθητές έπειτα από κάθε παραμύθι θα έχουν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις, να αλλάξουν το τέλος του παραμυθιού, αλλά και να γίνουν οι πρωταγωνιστές της 
ιστορίας. 

Το Σχολείο των Μάγων  
Θέλεις να γίνεις ένας μικρός Harry Potter; Μήπως να μεταμορφωθείς σε μία θαρραλέα TinkerBell; Είσαι 
γρήγορος, έχεις φαντασία, παρατηρητικότητα και χιούμορ;

Θέλεις να ερευνήσεις τις «μαγικές δυνάμεις» που κρύβουν τα Μαθηματικά, η Φυσική και η Χημεία; 

Αν ναι, τότε αυτός είναι ο όμιλος που σου ταιριάζει! Ενα σχολείο για Μάγους, που μέσα από ταχυδακτυλουργικά 
κόλπα και έξυπνα τεχνάσματα θα σε βοηθήσει στη λεπτή κινητικότητα, την ετοιμότητα, την ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης και την ευρηματικότητα. 

Όλα εδώ γίνονται μαγικά...
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Αισωπομαχίες 
Ποιος είναι ο Αίσωπος; Τι σημαίνει μύθος; Στον όμιλο Αισωπομαχίες οι μαθητές θα μεταφερθούν στον 
φανταστικό κόσμο των μύθων. Μέσα από την επεξεργασία μερικών από τους πιο γνωστούς μύθους 
του Αισώπου θα καλλιεργήσουν την αφαιρετική αλλά και την συνθετική τους ικανότητα. Ταυτόχρονα 
θα μπορέσουν οι μαθητές να ενισχύσουν την εκφραστική ικανότητά τους, να οξύνουν την φαντασία και 
να καλλιεργήσουν ένα κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας με την χρήση ποικίλων μέσων όπως είναι η 
αναδιήγηση, η δραματοποίηση αλλά και το βιωματικό παιχνίδι. 

Αισθάνομαι ♥ Αποδέχομαι ♥ Αγκαλιάζω 
Τα συναισθήματα αποτελούν βασικό στοιχείο της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου. Αναγνωρίζοντας 
τα συναισθήματα που κρύβονται μέσα μας, οδηγούμαστε στην ενίσχυση του συναισθηματικού μας 
κόσμου και παράλληλα στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Απόρροια της ενσυναίσθησης είναι η 
αποδοχή τόσο του εαυτού μας όσο και των γύρω μας. Ο Όμιλος «Αισθάνομαι – Αποδέχομαι – Αγκαλιάζω» 
δομήθηκε με τρόπο ώστε να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη του συναισθηματικού κόσμου των μαθητών 
και  κατ’ επέκταση στον εντοπισμό των συναισθημάτων μέσα στην καθημερινότητά τους. Βιωματικές και 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, παιχνίδια, δραματοποίηση, ζωγραφική, μουσική και παιχνίδια ρόλων 
θα είναι κάποιες από τις δραστηριότητες που θα στοχεύουν στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, στην 
αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων καθώς και στην ενίσχυση 
της ενσυναίσθησης.  

Μικροί ταξιδευτές  
Με οδηγό τον παγκόσμιο χάρτη οι μαθητές «ταξιδεύουν» σε σημαντικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς 
του κόσμου και στις μορφές τους. «Ταξιδεύουν» σε αυτά με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τα παρατηρούν 
και μαθαίνουν την ιστορία τους. Οι μαθητές μέσα από τα ταξίδια σε διάφορες χώρες του κόσμου, 
ανακαλύπτουν νέους πολιτισμούς, γνωρίζουν καινούργιες γλώσσες και μαθαίνουν για όλα εκείνα τα 
στοιχεία που συνθέτουν τα ήθη και έθιμα κάθε χώρας.  

Μουσικοκινητικά παιχνίδια  
Στόχος του ομίλου είναι να αναπτύξουν οι μαθητές ψυχικές και σωματικές δεξιότητες μέσα από τα παιχνίδια, 
ακολουθώντας το ρυθμό. Με τα κινητικά παιχνίδια αναπτύσσουν το θάρρος, την υπομονή, την ανοχή στο 
διαφορετικό, τη συντροφικότητα και τη συνεργασία. 

Μέσα από τα μάτια του άλλου 
Έχεις παρατηρήσει πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι αλλά διαφέρουμε μεταξύ μας; Το να είσαι διαφορετικός δεν 
είναι κάτι κακό!!! Μαζί θα μάθουμε πως μπορούμε να κάνουμε την κάθε μέρα πιο εύκολη για τα παιδιά με 
προβλήματα όρασης και ακοής και για παιδιά σε αναπηρικά αμαξίδια!!! Ας γίνουμε εμείς αυτοί οι μικροί 
ήρωες και ηρωίδες που θα αλλάξουν τον κόσμο, έστω και λιγάκι!!!
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Διαλείμματα στα διλήμματα 
Να σηκώσω χέρι ή να μη μιλήσω; Να πω αυτό που είδα κι ας είναι λάθος ή να μην το πω; Μπλε ή ροζ; 
Να γελάσω σαν τους άλλους ή να δείξω ότι δε μου άρεσε; Είναι καλό ή κακό αυτό που είπα; Να πω ότι 
δεν μπορώ ή να το προσπαθήσω; Να ρωτήσω ή να μη μάθω; Πόσα διλήμματα μπορούν  να σταθούν 
μπροστά μας καθημερινά; Κάναμε το σωστό; Πώς φτάσαμε σε αυτό; Μήπως να το ξανασκεφτούμε; Ναι, 
ας κάνουμε ένα διάλειμμα να το σκεφτούμε… Μια πρόταση που προάγει την ενσυναίσθηση, την αποδοχή, 
την πίστη στις δυνάμεις μας μέσα από βιωματικές δράσεις εντός της τάξης, μέσα από διλήμματα της 
καθημερινότητας.

Ταξίδια στην Ελλάδα 
Σκοπός του ομίλου είναι να: γίνει μια πρώτη επαφή των μαθητών με τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο χάρτη  αλλά και την έκταση που καταλαμβάνει σε σχέση με άλλες χώρες, εξοικειωθούμε 
με έννοιες προσανατολισμού (βοράς-νότος, αριστερά-δεξιά) να δούμε πώς η χώρα μας χωρίζεται στα 
γεωγραφικά της διαμερίσματα  και πώς κατανέμονται σε αυτά οι νομοί της χώρας με τις πρωτεύουσές 
τους,  να δούμε παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται σε κάθε τόπο (και τι καθορίζει το τι «βγάζει» κάθε 
τόπος, π.χ. κλίμα, ηπειρωτική/νησιωτική/ορεινή περιοχή) να αποτυπώσουμε εμπειρίες μας από περιοχές 
της Ελλάδας (και όχι μόνο!) που έχουμε επισκεφτεί και να συγκρίνουμε τι φάγαμε σε κάθε τόπο, τι καιρό 
έκανε, πώς συμπεριφέρονταν/ντύνονταν οι ντόπιοι και να συνάγουμε συμπεράσματα κουλτούρας και 
συνηθειών. 

Origami  
Origami είναι η τέχνη του διπλώματος ενός χαρτιού και η μεταμόρφωσή του σε διακοσμητικά ή λειτουργικά 
γλυπτά. Μέχρι σήμερα αποτελεί μυστήριο η καταγωγή της τέχνης αυτής, ωστόσο γνωρίζουμε πως το χαρτί 
ανακαλύφθηκε στην Κίνα τον 1ο μ.Χ. αιώνα και μεταφέρθηκε στην Ιαπωνία κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα  από τους 
Βουδιστές μοναχούς. Αναμφίβολα οι Ιάπωνες  ανέδειξαν την τέχνη του Origami σε μορφή υψηλής τέχνης. Η 
λέξη Origami προέρχεται από το Ιαπωνικό ‘oru’ (διπλώνω) και ‘kami’ (χαρτί). Ο όμιλος Origami αποσκοπεί 
να ενισχύσει στους συμμετέχοντες μαθητές τις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας, τη δημιουργικότητα, 
την εσωτερική ηρεμία, την υπομονή και την ικανότητα να ακολουθούν μια διαδικασία με βήματα. Δεν 
παραβλέπουμε, βέβαια, και το ευεργετικό αίσθημα που συνοδεύει την πρόοδο και ολοκλήρωση ενός 
έργου τέχνης το οποίο οδηγεί στην τόνωση της αυτοπεποίθησης.  

Τραγουδώντας την ελληνική παράδοση  
Μια ενότητα από παιδικά παραδοσιακά τραγούδια που θα βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν περιοχές 
της χώρας μέσα από το τραγούδι και να έρθουν σε επαφή με την πλούσια παράδοσή μας. Παράλληλα, 
θα χρησιμοποιηθούν κρουστά όργανα που ήδη έχουν τα παιδιά για να φτιάξουμε την δική μας ορχήστρα 
παραδοσιακής μουσικής!
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Board games from scratch Club 
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 oppor-
tunity to enjoy their creations by playing them in class and at home with friends and family! After all, 
English is creative and fun! 

Γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό μου και… τους άλλους! 
Ο όμιλος αφορά την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων. 
Οι μαθητές μέσα από ένα πλήρως δομημένο πρόγραμμα, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν με βιωματικό 
τρόπο, τους αποτελεσματικότερους τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας με την ομάδα των συμμαθητών 
τους. Επιπλέον, θα μάθουν παίζοντας, να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, αλλά και ποιος είναι ο 
κατάλληλος τρόπος έκφρασης τους. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, θα καλλιεργήσουν σημαντικές 
δεξιότητες όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ενσυναίσθηση και η ψυχική ανθεκτικότητα, ώστε 
να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά αγχογόνες καταστάσεις της καθημερινότητάς τους. 
Παράλληλα, θα καλλιεργήθούν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων, με σκοπό το 
καλύτερο «δέσιμο» (bonding) της ομάδας. Στον όμιλό αυτό,οι μαθητές θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις 
ικανότητές τους, τη μοναδικότητά τους, αλλά και τα όρια τους. Έτσι, γνωρίζοντας και εξελίσσοντας τον ίδιο 
τους τον εαυτό, θα γνωρίσουν καλύτερα και τους άλλους!  

H παλέτα των συναισθημάτων  
Μια παλέτα συναισθημάτων, ένα πινέλο, φαντασία και δημιουργικότητα αρκούν για να ξεκινήσεις το 
ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων... Κάποιες φορές πρωταγωνιστεί ένα από αυτά, κάποιες άλλες 
ανακατεύονται… Το ταξίδι αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα, όχι μόνο 
τα δικά τους αλλά και των γύρω τους, να τα εκφράζουν και να τα αποδέχονται.   

Οι «παραμυθάδες» 
Σε αυτόν τον όμιλο οι μαθητές θα ανακαλύψουν  τον μαγικό κόσμο των παραμυθιών, θα ψυχαγωγηθούν και 
θα αποκτήσουν νέες εμπειρίες. Στόχος του ομίλου είναι να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία και η φαντασία 
των μαθητών μέσω ενός δημιουργικού τρόπου. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και 
να δραματοποιήσουν τα παραμύθια, αναλαμβάνοντας ρόλους.

Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω;  
Τι κάνουν άραγε όλη μέρα οι μεγάλοι; Τι ονειρεύομαι να κάνω όταν μεγαλώσω; Πόσα διαφορετικά 
επαγγέλματα υπάρχουν; Υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν χαθεί στον χρόνο; Ποια είναι τα επαγγέλματα 
του μέλλοντος; Τι μου αρέσει να κάνω; Πώς μου αρέσει να εκφράζομαι; Γνωρίζω τα ταλέντα μου, τις κλίσεις 
μου και αξιοποιώ τα ενδιαφέροντά μου ώστε να ανακαλύψω ποιο επάγγελμα θα μου ταίριαζε…  
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Όλα τα μπορώ! 
Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, οι μαθητές, ως μέλη της κοινωνίας μας, ανακαλύπτουν τον 
εαυτό τους, τα όρια τους, καθώς επίσης τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματά τους. Μέσα από τη 
διάδραση αντιλαμβανόμαστε τους τρόπους σωστής συμπεριφοράς στην καθημερινότητα μας, τόσο ως 
προς τους άλλους, όσο και ως προς τον εαυτό μας. Σκοπός είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της 
αυτοπεποίθησης. Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και διαχείριση των «δύσκολων» συναισθημάτων. 
«Συμπεριφέρσου στον εαυτό σου, όπως θα συμπεριφερόσουν στον καλύτερό σου φίλο». 

Commedia dell’ arte 
Εισαγωγή στο ιταλικό είδος κωμωδίας, που αναπτύχθηκε τον 16ο αιώνα και αποτελεί ένα ξεχωριστό 
κεφάλαιο στην ιστορία θεάτρου. Οι μαθητές θα γνωρίσουν την “κωμωδία της τέχνης του αυτοσχεδιασμού”, 
μέσα από θεατροπαιδαγωγικά παιχνίδια, θα κατασκευάσουν τις μάσκες του Αρλεκίνου και της Κολομπίνας 
και θα προσεγγίσουν τους χαρακτήρες-τύπους της Αναγεννησιακής Κωμωδίας, μέσα από το θεατρικό 
έργο «Ο υπηρέτης δυο αφεντάδων» του Carlo Goldoni. Ο στόχος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή 
με το σωματικό θέατρο, βιωματικά, μέσα από σωματικούς αυτοσχεδιασμούς και θεατρικές τεχνικές, να 
εκφραστούν δημιουργικά και συνεργατικά και να αποκτήσουν γνώση του λαϊκού αυτού είδους κωμωδίας, 
το οποίο καθιέρωσε την αναπαραστατική κίνηση, ως διεθνή γλώσσα έκφρασης, πάνω στην οποία 
βασίστηκαν μεταγενέστεροι ηθοποιοί και δραματουργοί. 

Παιχνίδι! Εγώ, εσύ, εμείς, μαζί!   
Ο όμιλος επιχειρεί την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, με τις 
αξίες ζωής, την αγάπη και τον σεβασμό στον εαυτό και στους συνανθρώπους μέσα από την συμμετοχή 
σε παραδοσιακά παιχνίδια. Εμπεριέχει δράσεις για την προάσπιση του δικαιώματος της ελεύθερης 
γνώμης και εστιάζει στη σημασία της αλληλεπίδρασης, της αποτελεσματικής επικοινωνίας, την ανάληψη 
πρωτοβουλιών, την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας καθώς οι ίδιοι θα φτιάξουν 
και θα ορίσουν τους κανόνες και την μορφή του δικού τους αυτοσχέδιου ομαδικού παιχνιδιού. Ομαδικά 
παραδοσιακά παιχνίδια «προαυλίου». Παιχνίδια παλαιότερων εποχών και η εξέλιξη τους στο σήμερα. 
Δημιουργία, σύνθεση, απόδοση ομαδικού παιχνιδιού από τα ίδια τα παιδιά με ορισμό κανόνων, μορφής 
κ.λπ. Μουσικοκινητικά παιχνίδια.

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»! 
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Η Μάχη της Κασετίνας 
Ενα δημιουργικό εργαστήριο στο οποίο χρησιμοποιούνται τεχνικές θεατρικού αυτοσχεδιασμού, εμψύχωσης 
αντικειμένων, κουκλοθεάτρου 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 
μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι. Αφορμή σε όλα αυτά είναι το περιεχόμενο του βιβλίου “Η Μάχη της 
Κασετίνας”.  

Παιχνίδια με τις λέξεις 
Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία μέσα από δημιουργικά παιχνίδια να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο των 
λέξεων της ελληνικής γλώσσας και να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, καθώς επίσης 
και να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και τη φαντασία τους, δημιουργώντας τις δικές τους ιστορίες με 
σκοπό τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους.  

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.   

Όλοι έχουμε δικαιώματα!  
Στα πλαίσια του Ομίλου τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (αυτομέριμνα, κοινωνικές 
δεξιότητες, ενσυναίσθηση, ευαισθησία, προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα, υπευθυνότητα) καθώς και 
δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα.  

Ρυθμική Γυμναστική 
Το άθλημα της Ρυθμικής Γυμναστικής είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο και έχει ξεχωριστές επιτυχίες  για 
την χώρα μας. Έχει στοιχεία από το κλασικό μπαλέτο, το σύγχρονο χορό και ακροβατικά στοιχειά από την 
ενόργανη γυμναστική που εκτελούνται σε χορογραφικό πρόγραμμα στο ρυθμό της μουσικής. Οι μαθήτριες 
θα αθληθούν και θα γνωρίσουν κάποια στοιχεία από το άθλημα. Απλές ασκήσεις που θα μάθουν θα 
τους δώσουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν δικές τους χορογραφίες με συνοδεία μουσικής και χρήση 
οργάνων όπως η μπάλα, το στεφάνι, η κορδέλα και οι κορίνες.  
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Δημιουργώ το δικό μου θερμοκήπιο 
Στον όμιλο «Δημιουργώ το δικό μου θερμοκήπιο» οι μαθητές θα διαπιστώσουν πειραματικά τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα θερμοκήπια, θα γνωρίσουν το Φαινόμενου το Θερμοκηπίου και 
θα ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την διαταραχή του. Στη συνέχεια, θα επισκεφτούν το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο και θα πάρουν συνέντευξη από επαγγελματίες ώστε να έρθουν σε επαφή με το επάγγελμα 
του γεωπόνου. Τέλος, θα γίνουν οι ίδιοι μικροί γεωπόνοι σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας τα δικά τους 
μικρά θερμοκήπια και καλλιεργώντας σε αυτά λουλούδια και λαχανικά. 

Safe Water Sports 
Το Safe Water Sports στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών ξεκινώντας από πολύ μικρή ηλικία και 
στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου ενημέρωσης και πρόληψης των ατυχημάτων και των 
πνιγμών τόσο στην πισίνα αλλά και στη θάλασσα.  

Food travellers 
In this club, students will be enabled to ‘travel’ all around the world by exploring and discovering tradi-
tional dishes and a plethora of tastes from different countries. Students will also have the opportunity 
to reflect on the new foods and classify them in the different food categories of the pyramid as well as 
rate them as healthy or unhealthy. They will have the chance to learn the ingredients of different foods 
and will be even invited to cook something and bring it in class. In the end, students will be asked to work 
collaboratively and carry out a survey in their school. They will have to discover the most popular interna-
tional dishes of the school community and report them to their classmates. 
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Ρητορικής και Αντιλογία 
Η καλλιέργεια της σκέψης και του προφορικού λόγου των μαθητών καθώς και η χρήση επιχειρημάτων 
αποτελούν βασικές δεξιότητες για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Παράλληλα η τέχνη του λόγου και η 
επιχειρηματολογία επιτυγχάνουν να ενεργοποιούν το άτομο σε πολλαπλά ζητήματα της καθημερινής του 
ζωής. Στόχος του ομίλου «Ρητορικής και αντιλογίας» είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τεχνικές 
ανάγνωσης, επιχειρηματολογίας και αυθόρμητου λόγου, ώστε να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους 
δεξιότητες.   

Debate club   
In this club, through group discussions, persuasive speech, impromptu speaking and various debates, stu-
dents 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 by being part 
of a team and working in small groups.   

Η τέχνη του ψηφιδωτού  
Βασικός παράγοντας της ανάπτυξης του παιδιού είναι η τέχνη. Οι μαθητές, μέσω της τέχνης, αναπτύσσονται 
ολόπλευρα, αποκτούν την ικανότητα της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και κατανοούν καλύτερα 
τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο γύρω τους. Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την τέχνη του 
ψηφιδωτού, θα γνωρίσουν τη θεματολογία του, θα κατακτήσουν δεξιότητες που σχετίζονται με τον χειρισμό 
των ψηφίδων, θα ασκήσουν την λεπτή τους κινητικότητα και θα κατασκευάσουν τα δικά τους ψηφιδωτά. 

Για... δυνατούς λύτες 
Οι μαθητές καλούνται να βρουν λύσεις σε γρίφους και σπαζοκεφαλιές. Η διαδικασία της εξεύρεσης των 
λύσεων τούς βοηθά “να γυμνάσουν” το μυαλό τους, να βελτιώσουν τη συγκέντρωσή τους, να τονώσουν 
τη δημιουργικότητά τους και να ενισχύσουν τη μνήμη τους. 

Λογοτεχνία και Animation 
Οι μαθητές θα προσεγγίσουν λογοτεχνικά κείμενα της αρεσκείας τους, μέσα από θεατρικές τεχνικές και με 
τη βοήθεια της τεχνολογίας θα μάθουν βασικές αρχές παρουσίασης καθώς και την τεχνική stop motion- 
animation. Στόχος είναι οι μαθητές να προσεγγίσουν τη λογοτεχνία, μέσα από βιωματικό και παιγνιώδη 
τρόπο, μέσα από δραματοποιημένους αυτοσχεδιασμούς και να καταφέρουν, κατά την ολοκλήρωση του 
ομίλου, σε ομάδες, να δημιουργήσουν το δικό τους animation. Μέσα από αυτό το project, οι μαθητές 
θα μπορέσουν με έναν διαθεματικό και διαδραστικό τρόπο να δημιουργήσουν, να συνεργαστούν και να 
καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως έκφραση, συγγραφή, οργάνωση υλικών και χρήση ψηφιακών μέσων.  
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Let’ s Go Green 
In this club, students will be taught how to lead a sustainable and eco-friendly lifestyle, they will learn to 
take responsibility for their actions and maintain a healthier planet. Through group discussions, they will 
be provided with decision-making opportunities which should engage them in solving genuine problems, 
such as the importance of eco-friendly living; and making substantial decisions that will promote critical 
thinking skills. Participating in engaging and learner-centered activities, young learners will be able to 
make better decisions by weighing options and evaluating the impact (pros and cons) on themselves and 
others. Finally, they will be engaged in DIY projects and they will be given the opportunity to interact with 
physical objects and develop important coordination skills.   

Ελληνική νοηματική Γλώσσα 
Η νοηματική γλώσσα είναι οπτικο-κινησιακή γλώσσα, δηλαδή βασίζεται στην κίνηση των χεριών, τη στάση 
ή την κίνηση του σώματος, καθώς και στις εκφράσεις του προσώπου για να αποδώσει ένα νόημα. Είναι 
η γλώσσα των συναισθημάτων. Στόχος είναι οι μαθητές να μπουν στη θέση των κωφών ανθρώπων, να 
μάθουν τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι επικοινωνούν και να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ 
τους. Θα ενημερωθούν για τη δομή της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και τις ποικιλίες της.

Οι άλλοι κι εγώ 
Σε αυτόν τον όμιλο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα με αφορμή ένα λογοτεχνικό βιβλίο να γνωρίσουν 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. Μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων οι μαθητές 
θα καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, τον αλληλοσεβασμό και το αίσθημα αποδοχής απέναντι στο 
διαφορετικό. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, να εργαστούν 
ομαδικά και να ανταλλάξουν απόψεις.  Μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων οι μαθητές θα καλλιεργήσουν 
την ενσυναίσθηση, τον αλληλοσεβασμό και το αίσθημα αποδοχής απέναντι στο διαφορετικό. Επίσης, θα 
έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, να εργαστούν ομαδικά και να ανταλλάξουν 
απόψεις.
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Cartoons and Comic Club 
The aim is to encourage students who surely have watched cartoons or read comics to further explore 
what a cartoon character is, how it is created and what separates it from a comic strip. They will watch, 
sketch, write and talk about cartoon characters and comics and see where these fit into our hobbies or 
everyday life. Also, they will create their own cartoon character and comic strip. What we will need is a 
sketch book and colored pencils. 

Creative Writing Club 
Students will be offered the chance to ‘stretch their writing muscles’ through a series of writing games, 
word hunts, short challenges, and various prompts. The aim is to allow students a respectful and safe 
space where they can express themselves through writing and hone their writing skills. They will have the 
chance to get to know other people’s voices and celebrate diversity without passing judgement. Finally, it 
will help them understand the process of creating via the written word and give them a new appreciation 
into what it means to be a writer or a poet. 

Σκέφτομαι θετικά  

Στόχος του ομίλου είναι να διδάξει στους μαθητές στρατηγικές για την επίλυση αγχογόνων καταστάσεων.  
Οι μαθητές κατακτώντας αυτές τις στρατηγικές είναι ικανά να ελέγξουν, να μειώσουν, να αντέξουν ή και 
να εξαλείψουν το στρες, που προκαλεί κάποιο γεγονός ή κάποια κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται 
για διαδικασία, με την οποία οι μαθητές προσπαθούν να διαχειριστούν καταστάσεις που οι ίδιοι θεωρούν 
ότι υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους.   

Εικόνες που μιλούν 
Στόχος του Ομίλου Ταινιών Μικρού Μήκους «Οι εικόνες που μιλούν» είναι να ενεργοποιήσει και να 
αναπτύξει, μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου, την αισθητική καλλιέργεια, την κριτική σκέψη και την 
επικοινωνία των μαθητών μας και να επιτύχει την κοινωνικοποίηση και τη διαπλάτυνση των πνευματικών 
τους οριζόντων. Μέσα από ασκήσεις, παιχνίδια και μικρά projects που σχετίζονται με την τέχνη του 
κινηματογράφου, δίνουμε την αφορμή στα παιδιά να δουν με μια άλλη ματιά τα όσα συμβαίνουν γύρω 
τους και τους ενθαρρύνουμε από τη θέση του θεατή να περάσουν στη θέση του δημιουργού και να 
μιλήσουν για όλα όσα τους απασχολούν μέσα από τις δικές τους ταινίες μικρού μήκους. 

Χορεύοντας στην Ελλάδα!  
Ο Όμιλος έχει ως σκοπό να ενισχύσει τη μυοσκελετική συναρμογή των μαθητών και μαθητριών. Επιπλέον, 
θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση της Ελλάδας μέσα από χορούς και τοπικά εδέσματα. 

• Εκμάθηση παραδοσιακών χορών
• Παρουσίαση τοπικών εδεσμάτων 
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Όμιλος Ρητορικής και Επικοινωνίας 
Η αποτελεσματική αξιοποίηση των αρχών της επικοινωνίας, των στρατηγικών πειθούς και των τεχνικών 
αποκωδικοποίησης ρητών και άρρητων μηνυμάτων συνιστούν στοιχεία αναγκαία στον σχετικό 
εκπαιδευτικό διάλογο που αφορά: 

a. τη συγκροτημένη σκέψη, 
b. τον ολοκληρωμένο συλλογισμό, 
c. την ανάπτυξη της λογικής, 
d. την αναγνώριση, τον έλεγχο και την ορθή διαχείριση των παραλογισμών κατά τις αλληλεπιδράσεις. 

Η Ρητορική, τόσο ως επιστήμη όσο και ως τέχνη, προάγει την κριτική και δημιουργική σκέψη μέσα από την 
ανάπτυξη συγκεκριμένων μηχανισμών ανά ηλικιακή ομάδα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύσσονται 
ανώδυνα δεξιότητες επικοινωνίας μέσα από τη θέαση διαφορετικών κάθε φορά προοπτικών – θεωρήσεων 
της πραγματικότητας και των εκδοχών της. Στο πλαίσιο αυτό, φέτος θα δοθεί η δυνατότητα σε μαθητές 
της ΣΤ΄ Δημοτικού να λάβουν μέρος σε εργαστήρια που θα αφορούν: 

• ρητορικά παιχνίδια και αγωνίσματα 
• αυτοσχεδιασμούς 
• αφηγήσεις 
• εφαρμογές τεχνικών δημιουργικής σκέψης 
• επίλυση προβληματικών καταστάσεων 
• δημιουργική γραφή 
• γλώσσα του σώματος και θεατρικό παιχνίδι 

Νοιάζομαι, Δρω για το περιβάλλον που ζω 
Με αφορμή τους πρόσφατους εκτεταμένους καύσωνες και ταυτόχρονα ραγδαίες βροχοπτώσεις και 
πλημμύρες φαίνεται ότι λόγω της κλιματικής αλλαγή 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 
στα παιδιά 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 του παιδιού να αποτελέσει 
μέρος της λύσης του προβλήματος παράλληλα με τις ψηφιακές δεξιότητες σε ερεύνα στο διαδίκτυο και 
υλοποίηση παρουσίασης σε αντίστοιχο πρόγραμμα (PP, Prezi).
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