
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

Α’ Σάξη 

 Πρόγρακκα Αγωγής Τγείας 

- «Σρέθοκαη σγηεηλά γηα λα δήζω τρόληα ποιιά θαη θαιά» 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ησλ Γηαζεκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, κε ηελ 

επηκέιεηα ηεο δαζθάιαο ηνπο θ. Μ. Αζαλαζίνπ, ηνπο κήλεο Οθηώβξην θαη 

Ννέκβξην, νη καζεηέο ηεο Α’ ηάμεο Γεκνηηθνύ ζ’ αζρνιεζνύλ κε ην ζέκα ηεο 

δηαηξνθήο.  

θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λ’ απνθηήζνπλ 

ζσζηέο ζηάζεηο πγηεηλήο δηαηξνθήο ηνπο.  

Δπηδίσμε επνκέλσο, ζα είλαη λα κάζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

αλαγθαηόηεηα θαη ζπλάκα ηε ρξεζηκόηεηα ηεο θξάζεο: «ηξέθνκαη πγηεηλά – 

κεγαιώλσ ζσζηά». ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη:  

α) λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ 

β) λα κάζνπλ ηηο νκάδεο ησλ ηξνθίκσλ 

γ) λα κπνξνύλ λα επηιέγνπλ θαηάιιεια ηξόθηκα θάζε θνξά, ζε πνηόηεηα θαη 

πνζόηεηα.  

δ) λα αζρνιεζνύλ ηδηαίηεξα θαη λα κειεηήζνπλ ηε δηαηξνθηθή ππξακίδα.  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηώλ ησλ ζηόρσλ ζα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζε 

πνιιά επίπεδα ζα δηαβάζνπλ βηβιία ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή. Θα θηηάμνπλ 

όινη καδί ηε δηαηξνθηθή ππξακίδα ηεο ηάμεο. Θα αζρνιεζνύλ κε θάζε γεύκα 

μερσξηζηά: πξσηλό – δεθαηηαλό – κεζεκεξηαλό – απνγεπκαηηλό – βξαδηλό θαη 

ζα κάζνπλ ηηο επηινγέο πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ, γηα λα σθεινύλ ηελ πγεία 

ηνπο. Θα θαηαγξάςνπλ έλα «εκεξνιόγην» πγηεηλήο δηαηξνθήο γηα κηα 

εβδνκάδα –αηνκηθά ζην ζπίηη θαη νκαδηθά ζηελ ηάμε. Θα βξνπλ θαη ζα 

ζεκεηώζνπλ έλαλ «θαηάινγν» κε ηηο αλζπγηεηλέο ηξνθέο πνπ βιάπηνπλ ηελ 

πγεία. Θα δνπλ θαη ζα ζρνιηάζνπλ ζρεηηθνύο πίλαθεο δσγξαθηθήο. Θα κάζνπλ 

ηξαγνύδηα θαη ζα εηνηκάζνπλ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε. Θα θάλνπλ όκνξθεο 

θαηαζθεπέο ζην κάζεκα ησλ Καιιηηερληθώλ.  

Με όιεο απηέο ηηο ελέξγεηεο ηα παηδηά ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ από κηθξή ειηθία 

ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο γηα ηε δσή ηνπο.  

 



Ποιηηηζηηθό Πρόγρακκα 

«Υρηζηούγελλα – Πρωηούγελλα»  Δεθέκβρηος 2012 

Θα αλαξηεζεί ζύληνκα 

 

Β΄Σάξη 

 Πρόγρακκα Αγωγής Τγείας 

«ΜΕΓΑΛΩΝΩ...Ο ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΥΑΡΑ ΚΑΙ ΣΗ ΛΤΠΗ» 

 

   Οη καζεηέο ηεο Β’ ηάμεο κε ηελ παξόηξπλζε θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

δαζθάισλ ηνπο θ. Κ. Σαηαξάθε θαη θ. Μ. Υσξηαλνπνύινπ , ζα εθπνλήζνπλ ην 

δηαζεκαηηθό:«Μεγαιώλσ...- Ο θύθινο ηεο ραξάο θαη ηεο ιύπεο». 

   θνπόο ηνπ δηαζεκαηηθνύ απηνύ, πνπ ζα δηαξθέζεη από ηνλ Οθηώβξην σο 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013, είλαη λα ςάμνπλ λα βξνπλ νη καζεηέο, θαζώο 

κεγαιώλνπλ, ηη ηνπο θέξλεη ραξά θαη ηη ιύπε θαη λα κπνξνύλ λα πεξηγξάθνπλ 

ην ζεηηθό θαη ην αξλεηηθό ηνπο ζπλαίζζεκα. 

   Οη επηκέξνπο ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:  

Να απνθηήζνπλ εξγαιεία θαη ηξόπνπο δηαρείξεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο 

ιύπεο. 

Γνπιεύνληαο ζε έλα δεύηεξν επίπεδν, λα κπνξνύλ λα κεηνπζηώλνπλ ηε ιύπε 

ηνπο ζε έθθξαζε θαη δεκηνπξγηθόηεηα. 

Να δέρνληαη όηη ην θιάκα ηνπο αλαθνπθίδεη, όηαλ είλαη ιππεκέλνη. 

ην κάζεκα ησλ Διιεληθώλ ζα ελζαξξπλζνύλ νη καζεηέο λα πεξηγξάςνπλ 

γξαπηά θαη πξνθνξηθά απηά πνπ ηνπο θάλνπλ λα ληώζνπλ ραξνύκελνη θη απηά 

πνπ ηνπο θάλνπλ λα ληώζνπλ ιππεκέλνη. 

    ην κάζεκα ηεο Φηιαλαγλσζίαο ζα δηαβάζνπλ  θαη ζα επεμεξγαζηνύλ ηα 

βηβιία: «Ζ λεξάηδα ηεο γεο», Φ.Σζαιίθνγινπ, εθδ. Κέδξνο θαη «Ζ καγηθή 

νκπξέια ηνπ παιηάηζνπ», Β. Παπαηζαξνύραο,  εθδ.Παπαδόπνπινο. 

  ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο ζα δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο γηα ηνπο δσηθνύο 

νξγαληζκνύο (ραξνύκελα - ιππεκέλα δειθίληα). 

    ηα Καιιηηερληθά ζα γλσξίζνπλ έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ (Αθξηζάθεο - 

Λνύλα Παξθ, Αξηζηκπάιλην – Φζηλόπσξν / Καινθαίξη, Βαηό -Πηεξόηνο, Κιεέ - 

Senecio, Νηεινλέ - Ζ ραξά ηεο δσήο, Πηθαζό - Ζ γπλαίθα πνπ θιαίεη)  θαη ζα 

δεκηνπξγήζνπλ πνιιαπιήο θύζεο θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα. 



   ηε Μνπζηθή ζα αθνύζνπλ έξγα κεγάισλ θαιιηηερλώλ θαη ζα θιεζνύλ λα 

θαηαιάβνπλ από ηελ αξκνλία θαη ην ξπζκό ηνπο ηη εθθξάδεη ν κνπζηθόο  θάζε 

θνξά. (M.Nyman, The piano θαη Μ.Υαηδηδάθηο, Σν ρακόγειν ηεο Σδνθόληα.)  

   ηε Θεαηξηθή Αγσγή ζα απνπεηξαζνύλ λα εθθξαζηνύλ κε ηνλ 

απηνζρεδηαζκό θαη ηε κίκεζε δξακαηνπνηώληαο ηελ ηζηνξία ηνπ θύκαηνο πνπ 

παίξλεη καθξηά ηε ιύπε. 

   ηε Φπζηθή Αγσγή ζα αλαπηύμνπλ ηελ θηλεηηθόηεηά ηνπο παίδνληαο έλα 

ζρεηηθό παηρλίδη κε ραξνύκελα θαη ιππεκέλα κπαιόληα. 

   Μέζσ ηνπ ελ ιόγσ δηαζεκαηηθνύ σζνύληαη ηα παηδηά ζηελ εμήο ινγηθή: 

«Μεγαιώλσ...Δίλαη ραξά κνπ...Δίλαη ιύπε κνπ...Μεγαιώλσ...Αο εληνπίζσ ηνλ 

Λόγν ώζηε λα νδεγεζώ ζηνλ Σξόπν». 

   Απώηεξνο ζηόρνο ινηπόλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαζεκαηηθνύ είλαη ν 

εληνπηζκόο ηνπ Λόγνπ θαη ηνπ Σξόπνπ. Σν κέζν γηα λα θαηαθηήζνπκε απηό 

ηνλ ζηόρν ζα είλαη ε αλάιπζε, ε εμήγεζε θαη ε πξνεηνηκαζία. Πξηλ 

εληνπίζνπλ νη επηάρξνλνη καζεηέο ηνλ Σξόπν θαη ηνλ Λόγν πνπ κεγαιώλεη 

θάπνηνο, ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπλ ηη ζεκαίλεη «Μεγαιώλσ».   Κάπσο έηζη 

γελλήζεθε ε ηδέα ηνπ δηαζεκαηηθνύ «Μεγαιώλσ». Δίλαη κηθξή αθόκε. Μαδί κε 

ηα παηδηά ζα αλαπηπρζεί. Θα κεγαιώζεη θη απηή ζαλ έλαο νξγαληζκόο θαζώο 

ζα αλαξσηηέηαη θάζε κέξα γηα ηνλ Σξόπν θαη ηνλ Λόγν. 

     

 Παλειιήληο Εθπαηδεσηηθό Πρόγρακκα ηες Unicef  

«τοιεία Τπεραζπηζηές ηωλ Παηδηώλ» 

 

Σν πξόγξακκα «ρνιεία Τπεξαζπηζηέο ησλ Παηδηώλ» έρεη ζηόρν λα 

ελεκεξώζεη θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα γηα ηηο αξρέο θαη ηηο 

πξνηεξαηόηεηεο πνπ ε ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ νξίδεη. Δίλαη 

έλα πξόγξακκα ηεο Unicef πνπ πινπνηείηαη κε ηελ πνιύηηκε ζπκπαξάζηαζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θαη 

έρεη αλαγλσζηεί από ηελ Δπηηξνπή ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, πνπ 

εδξεύεη ζηε Γελεύε, σο έλα από ηα θαιύηεξα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη 

ζηε ρώξα καο! Μέζα από κηα επξεία ζπιινγή δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2012-20134 ζα αλαπηύμνπλ δξάζεηο θαη ηδέεο ηηο 

νπνίεο ζα αληαιιάμνπλ κε άιια ζρνιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα 

θαη ζα δεκνζηεύζνπλ ζην πεξηνδηθό ηεο Unicef «Κόζκνο». Παξάιιεια ε 



Unicef ζα εληζρύζεη ηελ πξνζπάζεηα απηή κε πιηθό (ηαηλία, νκηιεηέο, έληππν 

πιηθό, θσηνγξαθίεο…) θαη «Αλακλεζηηθά Γηπιώκαηα» πνπ ζα δνζνύλ ζηα 

παηδηά σο επηβξάβεπζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζην Πξόγξακκα.  

 

Γ΄ηάξη 

Πολιηιζηικό Ππόγπαμμα 

«Θεοί και ήπωερ ζηην απσαία ελληνική μςθολογία» 

Οη καζεηέο ηεο Γ΄ηάμεο κε ηε βνήζεηα ησλ δαζθάισλ ηνπο θ. Μ. Γήκεδα θαη θ. 

. Βαζηινπνύινπ ζα αζρνιεζνύλ δηαζεκαηηθά θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο κε ην ζέκα «ΘΔΟΗ ΚΑΗ ΖΡΩΔ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΜΤΘΟΛΟΓΗΑ».  

ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:  

Να εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο κε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο 

Να θαιιηεξγήζνπλ ηνλ πξνθνξηθό θαη ηνλ γξαπηό ιόγν θαζώο θαη ηελ 

αθξόηαζε.  

Να εμνηθεησζνύλ κε ηε δηάζηαζε ηνπ ρξόλνπ 

Να αλαπηύμνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ειιεληθή κπζνινγία 

Να αληηιεθζνύλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηνλ πνιηηηζκό ηνπ παξειζόληνο 

Να θαιιηεξγήζνπλ ηα πνιηηηζηηθά θαη αηζζεηηθά ηνπο θξηηήξηα, 

ζπλεηδεηνπνηώληαο όηη άλζξσπνη θαη πεξηβάιινλ (πνιηηηζηηθό, θνηλσληθό, 

θιπ.) εμειίζζνληαη ηαπηόρξνλα.  

Να αλαθαιύςνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαη λα αλαπηύμνπλ λέεο 

κνξθέο έθθξαζεο όπσο ζέαηξν, κνπζηθή, ρνξόο, δσγξαθηθή.  

 

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνύλ ζε νκάδεο θαη ζα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο 

εληζρύνληαο ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο κέζα από ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ  

ην κάζεκα ηεο Γιώζζαο ζα ζπλζέζνπλ ηεηξάζηηρν πνίεκα πνπ έρεη ζρέζε 

κε ην όλνκα ηνπ Θενύ ηεο θάζε νκάδαο θαη ζα θηηάμνπλ αθξνζηνηρίδεο.  

ηα Μαζεκαηηθά ζα  δνζνύλ δηάθνξα πξνβιήκαηα, πνπ ζα πξνζαξκνζηνύλ 

ζην ζεκαηνιόγην ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο. 

ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο ζα αλαθεξζνύλ ζηηο επνρέο ηνπ ρξόλνπ, ζηηο 

αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ, ζην ειηαθό ζύζηεκα, ζηνπο πιαλήηεο, ζηνλ Όιπκπν 

(ε ζέζε ηνπ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν, ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, νη θνξπθέο 



θιπ). Θα πξνζδώζνπλ ζηνπο ζενύο ηνπ Οιύκπνπ επαγγέικαηα ηεο 

ζεκεξηλήο επνρήο αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπο.  

Μεγάιν κέξνο ηνπ πιηθνύ ζα ην αληιήζνπλ από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην ηεο 

Ηζηνξίαο.  

ε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηα ησλ Καιιηηερληθώλ ζα δσγξαθίζνπλ ζενύο 

θαη ήξσεο θαζώο θαη επεηζόδηα από ηε δσή ηνπο. Παξάιιεια κε ηε 

ζεαηξνιόγν ζα δξακαηνπνηήζνπλ πεξηζηαηηθά από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ 

εξώσλ θαη ζα παίμνπλ ζεαηξηθά παηρλίδηα.  

Σέινο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί αλαπαξάζηαζε αξραίσλ αζιεκάησλ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ζέκαηνο νη καζεηέο ζα 

αλαθαιύςνπλ θνηλά ζηνηρεία πνπ δέλνπλ ην παξόλ θαη ην παξειζόλ θαη 

ζπγρξόλσο ζα εθηηκήζνπλ ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ παξειζόληνο. Ζ δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε είλαη κηα πξόθιεζε, αθνύ απνηειεί ηε γέθπξα αλάκεζα ζην ρζεο 

θαη ζην ζήκεξα.  

 

 

Γ΄ηάξη 

 

Δηαζεκαηηθό τέδηο Εργαζίας: «Ο Υρόλος» 

 

Ο ηωρηλός τρόλος θη ο περαζκέλος τρόλος  

                    είλαη ίζως θαη οη δσο παρόληες ζηο κειιούκελο τρόλο… 

                                                                              T. S. Eliot 

 

Γηα ηα παηδηά ε θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ρξόλνπ είλαη κία αξγή δηαδηθαζία ε 

νπνία γίλεηαη πεξηζζόηεξν ζπγθεθξηκέλε θαη νξαηή ζηελ ειηθία ησλ 10 – 11 

ρξόλσλ. ηελ Γ΄ Σάμε κε δηαζεκαηηθό ηξόπν ζα «αγγίμνπκε» ην ρξόλν ζε 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο, θαηά ηνλ  Braudel, πξαγκαηηθόηεηεο: 

ηνλ ζύληνκν ρξόλν ηεο θαζεκεξηλόηεηαο 

ηνλ ρξόλν ηεο καθξάο δηάξθεηαο πνπ κεηξηέηαη ζε αηώλεο θαη ρηιηεηίεο 

θαη ζηνλ ελδηάκεζν ρξόλν ηεο ζπγθπξίαο, ν νπνίνο εμεηάδεη ην παξειζόλ ζε 

πεξηόδνπο πνπ κεηξηνύληαη κε γεληέο ή θαιύπηνπλ ρξνληθό δηάζηεκα κηζνύ 

αηώλα. 



Γηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αηζζεηηθνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ ζα είλαη 

δξάζεηο πνπ ζα αθνξνύλ ηε δηάξθεηα πνπ έρεη ν ρξόλνο, είηε θάησ από 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο είηε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξόηεηα 

θάζε θνηλσλίαο.  

Με θείκελα, παξνηκίεο θαη ζηίρνπο ζηα καζήκαηα ηεο Γιώζζαο θαη ηεο 

Ξέλεο Γιώζζαο ζα αλαδεηήζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ ρξόλνπ ζηελ πνιιαπιή 

δηάξθεηά ηνπ (πξσί – βξάδπ, επνρέο, αξραία ρξόληα – παξόλ – κέιινλ). 

ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ ζα ππνινγίζνπκε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, 

από «ηόηε» έσο ην «παξόλ», γηα ηξεηο ζεκαληηθέο γηνξηέο – επεηείνπο: ηελ 28ε 

Οθησβξίνπ 1940, ηελ 25ε Μαξηίνπ 1821 θαη ηε γηνξηή ηνπ Πνιπηερλείνπ 

δεκηνπξγώληαο ηζηνξηθέο γξακκέο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο κε 

δηαθνξεηηθά πιηθά (θνξδόληα, θνξδέιεο, ραξηί).  

ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θάπνηεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο («θνπηηά 

ηνπ ρξόλνπ», «ρξνλνθάςνπια» ησλ καζεηώλ καο, ηζηνξηθέο γξακκέο) θαη ε 

κειέηε ησλ πεγώλ ζα κάο βνεζήζνπλ λα αληηιεθζνύκε ηηο ζρέζεηο, ηελ 

απόζηαζε θαη ηηο δηαθνξέο  κεηαμύ ηνπ παξόληνο θαη ηνπ παξειζόληνο.  

Σα καζήκαηα ηεο Γεσκεηξίαο θαη ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

πξνζθέξνληαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο έλλνηαο ηνπ θπθιηθνύ ρξόλνπ, 

ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ήηαλ νξγαλσκέλε ε δσή ζηηο αγξνηηθέο θνηλσλίεο.  

ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ κπνξνύκε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ έλλνηα 

ησλ ρξόλσλ πξηλ ηε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνύ (π. Υ)  θαη απηή ησλ ρξόλσλ κεηά 

ηε γέλλεζή ηνπ (κ.Υ). 

Νόηεο ζρεηηθέο από ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο θαη πηλειηέο ρξσκαηηζηέο 

από ην κάζεκα ησλ Καιιηηερληθώλ ζα δώζνπλ κνξθή θαη πλνή ζηνλ χ ρ ό ν ο 

κ α ο…  

                                         Καιή καο δηαζθέδαζε !!! 

Οη δαζθάιεο ηεο ηάμεο  

Ε. Παπαλδξένπ θαη Λ. Παλνύζε 

 

 

 

Δ΄ηάξη  

 

Ποιηηηζηηθό Πρόγρακκα 



 

«Σ’ όλεηρο ηοσ παηδηού είλαη ε εηρήλε…» 

 Οη καζεηέο ηεο Δ’ ηάμεο κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ δαζθάισλ ηνπο θ. Π. 

Μπεξεξή θαη θ. Κ. Βαθαινπνύινπ πινπνηνύλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013 

ην δηεπηζηεκνληθό πξόγξακκα κε ηίηιν «Σ’ όλεηξν ηνπ παηδηνύ είλαη ε 

εηξήλε…».  

θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ληώζνπλ νη καζεηέο ηελ έλλνηα ηεο 

εηξήλεο σο εζσηεξηθό βίσκα αιιά θαη σο ύςηζηε αλάγθε γηα όινλ ηνλ θόζκν. 

πγθεθξηκέλα, κέζα από απηό επηρεηξείηαη νη καζεηέο: 

Να απνζαθελίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο «εηξήλε». 

Να πξνβάιινπλ ηελ εηξήλε σο εζσηεξηθό βίσκα θαη θξόλεκα. 

Να θαιιηεξγήζνπλ ζηάζεηο όπσο είλαη ν ζεβαζκόο, ε αιιεινεθηίκεζε θαη ε 

αλεθηηθόηεηα. Σαπηόρξνλα, λα αλαδεηήζνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηελ 

επίιπζε δηαθνξώλ θαη ηξόπνπο ππεύζπλεο δξάζεο κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε νκάδεο. 

Να αλαπηύμνπλ ζεηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνο ηελ θαηεύζπλζε αληηκεηώπηζεο 

δηαθνξώλ ζε πξνζσπηθό, δηαπξνζσπηθό θαη δηεζλέο επίπεδν, κε γλώκνλα ηε 

κείσζε ηεο βίαο, ζσκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο. 

Να δεκηνπξγήζνπλ αζθαιείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, θπζηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο, όπνπ θη αλ βξίζθνληαη. 

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πνιέκνπ είλαη ηξαγηθά γηα 

ληθεηέο θαη εηηεκέλνπο. 

Παηδαγσγηθνί ζηόρνη ηνπ δηαζεκαηηθνύ (δηεπηζηεκνληθνύ) πξνγξάκκαηνο 

Να κάζνπλ λα δνπιεύνπλ ζε νκάδεο (ζπλεξγαηηθή κάζεζε) 

Να αλαδείμνπλ ηνλ θεληξηθό ξόιν ηνπ καζεηή. 

Να αλαπηύμνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

Να παξάγνπλ επηθνηλσληαθό πιηθό κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. 

Να αμηνπνηήζνπλ ην power point. 

Να εμνηθεησζνύλ κε ην δηαδίθηπν. 

Να απνθηήζνπλ πνιπαηζζεηηθή αληίιεςε. 

Να ελζσκαησζνύλ ζηε δηδαζθαιία ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζην άκεζν 

πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή. 

ηα Διιεληθά νη καζεηέο ζα αλαδεηήζνπλ ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ νηθνγέλεηα 

ηεο ιέμεο εηξήλε, ζα δηαβάζνπλ ζρεηηθά θείκελα θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά 



ηνπο πεδά θαη πνηήκαηα. ην πιαίζην ηεο Φηιαλαγλσζίαο ζα δηαβάζνπλ θόκηθο 

γηα ηελ εηξήλε θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε Παλειιήλην Γηαγσληζκό 

Φηιαλαγλσζίαο. ηελ Ηζηνξία ζα εξεπλήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο εηξήλεο ζηα 

Ρσκατθά θαη Βπδαληηλά ρξόληα. ηα Θξεζθεπηηθά ζα κηιήζνπλ γηα ηελ εηξήλε 

πνπ πξνζθέξεη ν ιόγνο ηνπ Θενύ, αιιά θαη ζα επεθηαζνύλ ζηελ εηξήλε κέζα 

ζηε δηθή ηνπο ηάμε. ηελ Αγσγή ζα αλαθεξζνύλ ζηελ εηξήλε κέζα ζηηο 

αλζξώπηλεο θνηλσλίεο θαη ηνπο λόκνπο πνπ ηηο δηέπνπλ, ελώ ζηε Γεσγξαθία 

ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηνπο νξγαληζκνύο πνπ πξνσζνύλ ηα αγαζά ηεο εηξήλεο. 

ηα Δηθαζηηθά ζα κειεηήζνπλ ζρεηηθνύο πίλαθεο θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ηα 

δηθά ηνπο έξγα γηα ηελ εηξήλε. ηε Θεαηξηθή Αγσγή ζα δξακαηνπνηήζνπλ ην 

έξγν «Δηξήλε» ηνπ Αξηζηνθάλε αιιά θαη ην «Γατηαλάθη» ηεο Εσξδ αξξή. ηε 

Μνπζηθή ζα ηξαγνπδήζνπλ γηα ηελ εηξήλε. Σέινο, ζα απνιαύζνπλ ζην ζηλεκά 

ηελ ηαηλία «Ο πόιεκνο ησλ θνπκπηώλ» πνπ πεξηέρεη θηιεηξεληθά κελύκαηα. 

Παλειιήληο Εθπαηδεσηηθό Πρόγρκκα ηες Unicef  

«τοιεία Τπεραζπηζηές ηωλ Παηδηώλ» 

Σν πξόγξακκα «ρνιεία Τπεξαζπηζηέο ησλ Παηδηώλ» έρεη ζηόρν λα 

ελεκεξώζεη θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα γηα ηηο αξρέο θαη ηηο 

πξνηεξαηόηεηεο πνπ ε ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ νξίδεη. Δίλαη 

έλα πξόγξακκα ηεο Unicef πνπ πινπνηείηαη κε ηελ πνιύηηκε ζπκπαξάζηαζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θαη 

έρεη αλαγλσζηεί από ηελ Δπηηξνπή ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, πνπ 

εδξεύεη ζηε Γελεύε, σο έλα από ηα θαιύηεξα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη 

ζηε ρώξα καο! Μέζα από κηα επξεία ζπιινγή δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2012-20134 ζα αλαπηύμνπλ δξάζεηο θαη ηδέεο ηηο 

νπνίεο ζα αληαιιάμνπλ κε άιια ζρνιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα 

θαη ζα δεκνζηεύζνπλ ζην πεξηνδηθό ηεο Unicef «Κόζκνο». Παξάιιεια ε 

Unicef ζα εληζρύζεη ηελ πξνζπάζεηα απηή κε πιηθό (ηαηλία, νκηιεηέο, έληππν 

πιηθό, θσηνγξαθίεο…) θαη «Αλακλεζηηθά Γηπιώκαηα» πνπ ζα δνζνύλ ζηα 

παηδηά σο επηβξάβεπζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζην Πξόγξακκα.  

 

Σ΄   ηάξη 

Γιαθεμαηικό σέδιο Δπγαζίαρ 

«Θεπμή… μος γνώζη ζε βπίζκω ηώπα» 

 



Με αθνξκή ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο θαη ην θεθάιαην Δλέξγεηα, νη καζεηέο ηεο 

Σ’ ηάμεο ζα εθπνλήζνπλ ηνλ Οθηώβξην θαη Ννέκβξην δηαζεκαηηθό ζρέδην 

εξγαζίαο κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ δαζθάισλ ηνπο θ.  Μ. Παπαριηκίληδνπ, θ. Ν. 

Καξαλάηζηνπ, θ. Κ. Υσξηαλόπνπιν (Φπζηθή) θαη ηεο βνεζνύ ηνπ Υεκείνπ θ. 

η. Υσξηαλνπνύινπ.  

Οη ζηόρνη ζην πξόγξακκα απηό είλαη:  

Οη καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ ην θπζηθό θαηλόκελν ηεο ζεξκόηεηαο. Να 

δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο παξαηεξώληαο ην θαη εμεγώληαο θάζε πηπρή 

ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Να εξγαζηνύλ ζε νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζνπλ ην project, ην νπνίν 

ζα παξνπζηάζνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο έηζη ώζηε λα θαιιηεξγεζεί ε 

ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο.  

Να εμαζθεζνύλ ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ζηελ  έξεπλα ζην δηαδίθηπν. 

Να εμνηθεησζνύλ κε ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην θεθάιαην ηεο 

ζεξκόηεηαο κε ηε ρξήζε ηνπ ιεμηθνύ.  

Να αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Ζ επεμεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα βαζηζηεί ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία θαη ζηελ θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε, γη’ απηό νη καζεηέο 

ρσξίζηεθαλ ζε πέληε νκάδεο εξγαζίεο. Κάζε νκάδα ζα εθηειεί ην ίδην πείξακα 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα δίλνληαη θαη ζα βγαίλνπλ ηα ζπγθξηηηθά 

απνηειέζκαηα. ηόρνο είλαη ε εκπεδσηηθή κάζεζε ησλ ελλνηώλ ηεο 

ζεξκόηεηαο κέζα από ηελ θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε θαη ηνλ πεηξακαηηζκό 

ησλ καζεηώλ καο. Οη πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην 

Δξγαζηήξην Φπζηθήο Υεκείαο πνπ είλαη εμνπιηζκέλν κε ηα θαηάιιεια κέζα 

γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε α’ νκάδα ζα αζρνιεζεί κε ηελ ηζηνξηθή θαηαγξαθή ηνπ 

θαηλνκέλνπ.  

Ζ β’ νκάδα ζα παξαηεξήζεη θαη ζα εξκελεύζεη ην θαηλόκελν ηεο ζεξκόηεηαο 

θαη ζα παξνπζηάζεη ηηο εθαξκνγέο ηνπο.  

Ζ γ’ νκάδα ζα κειεηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

Ζ δ’ νκάδα ζα αζρνιεζεί κε ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηε γε.  

Ζ ε’ νκάδα ζα εηνηκάζεη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Όινη καδί νη καζεηέο ζα αλαδεηήζνπλ ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

ζεξκόηεηα, ώζηε λα εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ηνπο.  



Ζ παξνπζίαζε όινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη ζην ηέινο Ννεκβξίνπ ζε 

γνλείο θαη ζπκκαζεηέο κε έλα αλνηρηό κάζεκα ζην Υεκείν ηνπ ρνιείνπ.  

 

Δηαζεκαηηθό Πρόγρακκα 

«Από ηο κύζο ζηελ Επηζηήκε»  Ιαλοσάρηος - Ιούληος 2013 

 

(Θα αλαξηεζεί ζύληνκα) 

 

Παλειιήληο Εθπαηδεσηηθό Πρόγρακκα ηες Unicef 

«τοιεία Τπεραζπηζηές ηωλ Παηδηώλ» 

 

Σν πξόγξακκα «ρνιεία Τπεξαζπηζηέο ησλ Παηδηώλ» έρεη ζηόρν λα 

ελεκεξώζεη θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα γηα ηηο αξρέο θαη ηηο 

πξνηεξαηόηεηεο πνπ ε ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ νξίδεη. Δίλαη 

έλα πξόγξακκα ηεο Unicef πνπ πινπνηείηαη κε ηελ πνιύηηκε ζπκπαξάζηαζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θαη 

έρεη αλαγλσζηεί από ηελ Δπηηξνπή ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, πνπ 

εδξεύεη ζηε Γελεύε, σο έλα από ηα θαιύηεξα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη 

ζηε ρώξα καο! Μέζα από κηα επξεία ζπιινγή δξαζηεξηνηήησλ νη καζεηέο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2012-20134 ζα αλαπηύμνπλ δξάζεηο θαη ηδέεο ηηο 

νπνίεο ζα αληαιιάμνπλ κε άιια ζρνιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα 

θαη ζα δεκνζηεύζνπλ ζην πεξηνδηθό ηεο Unicef «Κόζκνο». Παξάιιεια ε 

Unicef ζα εληζρύζεη ηελ πξνζπάζεηα απηή κε πιηθό (ηαηλία, νκηιεηέο, έληππν 

πιηθό, θσηνγξαθίεο…) θαη «Αλακλεζηηθά Γηπιώκαηα» πνπ ζα δνζνύλ ζηα 

παηδηά σο επηβξάβεπζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζην Πξόγξακκα.  

 


