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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

 

Ο παρακάτω υπογραφόμενος γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας …….... 
……………………………………………………………………………….. της 
………………..τάξης του …………………………………………………. Δημοτικού 
Σχολείου, δηλώνω ότι επιθυμώ την εγγραφή του παιδιού μου στους μαθητικούς 

ομίλους που θα λειτουργήσουν στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου 
από τον Νοέμβριο 2021 έως τον Ιούνιο του 2022, αναλαμβάνοντας την ευθύνη 
έγκαιρης προσέλευσης των μαθητών, αλλά και αποχώρησής τους από το σχολείο. 
 

Α’ Επιλογή (Τίτλος Ομίλου – Εκπαιδευτικός) 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 

Β’ Επιλογή (Τίτλος Ομίλου – Εκπαιδευτικός) 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Χαλάνδρι, …./…./2021 
 

Ο δηλών γονέας/κηδεμόνας, 
 

 
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………….. 
Τηλ. Επικοινωνίας: κιν., ……………….. σταθερό……………………………… 
e-mail: …………………………………………………………………………………. 

 
Υπογραφή: ……………………………………………………………………………. 
 
 

Παρατηρήσεις: 
• Οι όμιλοι πραγματοποιούνται εφόσον οι μαθητές είναι τουλάχιστον δέκα (10).    
• Όλοι οι όμιλοι θα ξεκινούν καθημερινά στις 13:30 και θα ολοκληρώνονται 

στις 15:00.  
• Στους ομίλους μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή και μαθητές από άλλα 

Δημοτικά Σχολεία. 
• Για τους μαθητές του 1ου δημοτικού που παρακολουθούν εκτός από τους 

Μαθητικούς Ομίλους και το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου μας, 
διευκρινίζεται ότι, όταν λειτουργούν οι Μαθητικοί Όμιλοι, τα παιδιά αυτά 

σιτίζονται, παίρνουν απουσίες κ.λπ. στο τμήμα του Μαθητικού Ομίλου που 
παρακολουθούν. 
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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(1) 

  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

Κλάδος/ Ειδικότητα (1) ΠΕ70 
Τίτλος του Ομίλου 

Αστρονομία 
Θεματική/ες που εντάσσεται ο 

όμιλος 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα 

  2 

Τάξη ή Τάξεις που απευθύνεται 
ο όμιλος 

Β,  Γ, Δ, Ε, ΣΤ 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του Σύμπαντος και τον 
κόσμο γενικότερα. Να βρουν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως, 
πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν; Τι υπάρχει έξω από την  Γη μας 

και τι έξω από τον Γαλαξία μας;  
Να ενώσουν την εμπειρία της απόλαυσης και της διασκέδασης 
μέσα από την "φυσική" κίνηση, την παρατήρηση και  την 

πειραματική διαδικασία. 
Επικπλέον να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το σύμπαν και να 
ικανοποιήσουν την περιέργεια γύρω από τη δομή του.  

Διδακτική μεθοδολογία Ομαδικές δραστηριότητες με εκπαιδευτικό χαρακτήρα ώστε να 

εκφράζονται ελεύθερα και δημιουργικά. 
Απλά πειράματα 
PhET διαδραστικές προσομοιώσεις 
Προβολή βίντεο 

Επίσκεψη στο αστεροσκοπείο 
Αναλυτικό πρόγραμμα  ΑΠΟ 13-10-2021 ΜΕΧΡΙ 30-05-2021 
Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΧΑΡΤΕΣ 

Τρόπος επιλογής μαθητών Ανίχνευση ενδιαφέροντος μέσα από ερωτηματολόγιο, που θα 
σταλεί στα παιδια. 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών Με τεστ πολλαπλών επιλογών 
Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου 

  ΤΕΤΑΡΤΗ  
 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ-ΕΚΠΑ 
Συνεργασίες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ - ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
Τρόπος αξιολόγησης του 
ομίλου 

•  Αυτοαξιολόγηση 
•  Ανάρτηση δράσεων στην ιστοσελίδα του σχολείου  

• Ανάρτηση δράσεων στην εφημερίδα του σχολείου  
• Διάχυση των ιδεών του ομίλου στο σχολείο κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς με περιοδικές 
παρουσιάσεις  

• oΔιάχυση των δραστηριοτήτων σε άλλα σχολεία  
• Παρουσίαση δραστηριοτήτων στο τέλος της χρονιάς 

Παραδοτέα 30-05-2021 
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Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (1) 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Κλάδος/ Ειδικότητα (1) ΠΕ70 

Τίτλος του Ομίλου 

Όμιλος Θεατρικής δράσης και εικαστικής δημιουργίας 
Θεματική/ες που εντάσσεται 
ο όμιλος 

Θέατρο εικαστικά 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα 

2 

Τάξη ή Τάξεις που 
απευθύνεται ο όμιλος 

Γ- Δ 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Συγκεκριμένα ο όμιλος θα ασχοληθεί με: Θεατρικό παιχνίδι : Στόχος 
είναι η ενεργοποίηση των παιδιών η απελευθέρωση της φαντασίας 
τους,  

η καλλιέργεια της ψυχοκινητικής τους έκφρασης, της 
κοινωνικοποίησής τους,  αλλά και η εξοικείωσή  τους με το θέατρο και 
τη θεατρική  λειτουργία. 
Μέσα από παιχνίδια ρόλων, παντομίμας αυτοσχεδιασμούς, 

δραματοποίηση ιστοριών τα παιδιά μαθαίνουν  να λειτουργούν  στα 
πλαίσια μιας ομάδας, να σέβονται  τους κανόνες, τους κώδικες και τα 
όρια που τη διέπουν, αποκτούν μία διαφορετική αντίληψη για τον 
εαυτό τους και για τους άλλους και εφοδιάζονται με  τις κατάλληλες 

εμπειρίες για την καλύτερη κοινωνική τους αλληλεπίδραση.   
Αισθητική αγωγή: Επιχειρείται η αισθητική ευαισθητοποίηση ,ο 
εμπλουτισμός της φαντασίας και η ανάδειξη ιδιαίτερων κλίσεων και 
δεξιοτήτων μέσα από κατασκευές με υλικά καθημερινής χρήσης 

καθώς και ανακυκλώσιμα υλικά, ζωγραφική και τεχνική κολλάζ .  
Κουκλοθέατρο: Καλλιεργείται η ενσυναίσθηση. Τα παιδιά μπορούν να 
ταυτιστούν με το χαρακτήρα της κούκλας και να μπουν στη θέση της, 
να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην ομιλία, να εμπλουτίσουν το  

λεξιλόγιό τους και να μάθουν να ακούνε τους άλλους. 
Οι ιστορίες περιλαμβάνουν αρχή, μέση και τέλος με κάποιο είδος 
«προβλήματος» που χρειάζεται επίλυση. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τη 
φαντασία τους για να δημιουργήσουν διαλόγους και ιστορίες ή να 

αλλάξουν το σενάριο μίας ήδη γνωστής υπόθεσης. ενισχύοντας τη 
δημιουργικότητά  τους 
Εργαστήρι μύθων  :Στοχεύει στη διάσωση, ανάδειξη και διάδοση των 
μύθων, των παραμυθιών. Μέσα από καλλιτεχνική δημιουργία να 

αναδείξει την σημαντικότητα πολιτιστικής κληρονομιάς, να τονίσει 
την ανάγκη προστασίας τους, να καλλιεργήσει και να μεταδώσει 
ιδεώδη και αξίες που συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών 
σε θέματα αισθητικής και καλλιτεχνίας 

Διδακτική μεθοδολογία Θεατρικά εργαστήρια βιωματικής κατανόησης,, εικαστικά εργαστήρια  

συζήτηση, αναστοχασμός 
Αναλυτικό πρόγραμμα 

(Οκτώβριος – Μάιο/Ιούνιο) 

 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 

Διαδίκτυο, Υλικά χειροτεχνίας και ζωγραφικής , άχρηστα υλικά, υφάσματα  
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Τρόπος επιλογής μαθητών Εκδήλωση ενδιαφέροντος  
Τρόποι αξιολόγησης 

μαθητών 

Αναστοχασμός , αυτοαξιολόγηση  

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου 

Τετάρτη 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Ειδικοί εξωτερικοί 
συνεργάτες 

Ηθοποιοί –κουκλοπαιχτες  

Συνεργασίες Συνεργασία με καλλιτέχνες ,αλλά και με γονείς των μαθητών οι οποίοι 
έχουν εικαστικές αναζητήσεις 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Διαδικτυακές   Συνεργασία με μουσεία και πολιτιστικούς φορείς 

Τρόπος αξιολόγησης του 
ομίλου o Αυτοαξιολόγηση  

o  Ανάρτηση δράσεων στην ιστοσελίδα του σχολείου 

o Ανάρτηση δράσεων  στην εφημερίδα του σχολείου  

o Διάχυση των ιδεών του ομίλου στο σχολείο κατά τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς με  περιοδικές παρουσιάσεις  

o Διάχυση των δραστηριοτήτων σε άλλα σχολεία  

o Παρουσίαση δραστηριοτήτων στο τέλος της χρονιάς 
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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Κωνσταντίνα Καρακατσάνη 

Κλάδος/ Ειδικότητα (1) ΠΕ 70 
Τίτλος του Ομίλου 

«Συντροφιά με ένα βιβλίο» 
Θεματική/ες που εντάσσεται ο όμιλος Φιλαναγνωσία 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα 2 ώρες 

Τάξη ή Τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 

Α’, Β’ Δημοτικού 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 Εξοικείωση μαθητών με 
λογοτεχνικό βιβλίο 

 Άσκηση ικανότητας 
προσεκτικής ακρόασης ιστοριών 

 Ανάπτυξη ικανότητας 

κατανόησης κειμένου 

 Ανάπτυξη δεξιότητας 
αναδιήγησης ιστοριών 

 Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης 

 Καλλιέργεια φαντασίας 

 Έκφραση συναισθημάτων μέσω 
ζωγραφικής, δραματοποίησης 

και γραπτής έκφρασης 

 Να μάθουν τα παιδιά να 
συνεργάζονται και να 
δημιουργούν σε ένα περιβάλλον 

αποδοχής και ασφάλειας 

Διδακτική μεθοδολογία  Επαφή με διαφορετικά 
λογοτεχνικά είδη 

 Βιβλιοπαρουσιάσεις 

 Συναντήσεις με συγγραφείς 

 Εικονογράφηση βιβλίων, αλλά 
και άλλες εικαστικές δράσεις 

 Επισκέψεις σε βιβλιοθήκες και 

βιβλιοπωλεία 

Αναλυτικό πρόγραμμα (Οκτώβριος – 
Μάιο/Ιούνιο) 

 Διερεύνηση αναγνωστικών 
προτιμήσεων των παιδιών 

 Επιλογή βιβλίων, ανάγνωση, 

κατανόηση και επεξεργασία τους 

 Δραματοποίηση και αλλαγή 
ρόλων 

 Ζωγραφική αναπαράσταση 

σκηνών 

 Συζήτηση και διατύπωση 
εντυπώσεων 

 Ακρόαση σχετικού τραγουδιού 

 Συγγραφή κειμένου από τα ίδια 
τα παιδιά 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και  Βιβλία σχολικής και δημοτικής 



7 
 

ηλεκτρονικό) βιβλιοθήκης 

 Βιβλία ηλεκτρονικά 

 Διδακτικό υλικό που θα 

παραχθεί από τους υπεύθυνους 
δασκάλους 

 Διάφορα υλικά γραφής και 
χειροτεχνίας 

Τρόπος επιλογής μαθητών Ανίχνευση ενδιαφέροντος από τους 
μαθητές μετά από ελκυστική 

παρουσίαση 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 
 

 

 Καταγραφή ενδιαφέροντος και 
συχνότητας συμμετοχής των 
μαθητών 

 Εργασίες, κατασκευές και 

δημιουργίες των μαθητών 
(ατομικές και ομαδικές) 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα 
ομίλου 

Τετάρτη 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου Σχολική αίθουσα 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες Συγγραφείς, εικονογράφοι 

Συνεργασίες Δημοτική βιβλιοθήκη, συγγραφείς, 
εικονογράφοι 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Δημοτική Βιβλιοθήκη, βιβλιοπωλεία 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου  Αριθμός βιβλίων που 
παρουσιάστηκαν  

 Αριθμός παιδιών που φοιτούν 

και συνέπεια φοίτησης 

 Ποιοτική και ποσοτική 
καταγραφή μαθητικών 
εργασιών. 
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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Μαρία Σκιαδέλλη 

Κλάδος/ Ειδικότητα (1) ΠΕ86- Πληροφορικής 
Τίτλος του Ομίλου 

Όμιλος Ρομποτικής/ 
Προγραμματισμού 

Θεματική/ες που εντάσσεται ο όμιλος ΤΠΕ, STEAM, Ρομποτική 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα 2 
Τάξη ή Τάξεις που απευθύνεται ο 

όμιλος 

Β’, Γ  ́

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Δημιουργική Σκέψη, Επίλυση 
προβλημάτων, Δημιουργικότητα, 

Καινοτομία 

Διδακτική μεθοδολογία Ρομποτικές κατασκευές, αυτοματισμοί, 
προγραμματισμός 

Αναλυτικό πρόγραμμα   

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 

Lego WeDO2, BEE Bot, Scratch, 
ScratchJr, Microbit, κλπ. 

Τρόπος επιλογής μαθητών Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών  Παρουσίαση εργασιών 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα 
ομίλου 

Δευτέρα 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου Αίθουσα ΤΠΕ- σχολική τάξη-Αίθουσα 
Εκδηλώσεων 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες - 

Συνεργασίες Διαδικτυακές συνδέσεις με ειδικούς  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Διαδικτυακές συνδέσεις με ειδικούς, 
μουσεία τεχνολογίας  

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Αυτοαξιολόγηση - Ερωτηματολόγιο 
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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Γεωργία Δημητρακοπούλου 

Κλάδος/ Ειδικότητα (1) ΠΕ70 
Τίτλος του Ομίλου 

Όμιλος Ρομποτικής 

Θεματική/ες που εντάσσεται ο όμιλος ΤΠΕ, STEAM, Ρομποτική 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα 2 

Τάξη ή Τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 

 Δ ,́ Ε  ́

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Ανάπτυξη κριτικής και στρατηγικής 
σκέψης, επίλυση προβλημάτων, 

ενίσχυση συνεργασίας, 
δημιουργικότητας και καινοτομίας 

Διδακτική μεθοδολογία Κατασκευές, προγραμματισμός 

Αναλυτικό πρόγραμμα (Οκτώβριος – 
Μάιο/Ιούνιο) 

WeDo κατασκευές 
WeDo προγραμματισμός 
Παρουσίαση εργασιών – 
Αυτοαξιολόγηση 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 

ηλεκτρονικό) 

WeDO2, Lego Mindstorm 

Τρόπος επιλογής μαθητών Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών Φύλλα αυτοαξιολόγησης – Παρουσίαση 

εργασιών 
Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα 

ομίλου 

Δευτέρα 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου Αίθουσα ΤΠΕ 
Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες - 

Συνεργασίες Διαδικτυακές συνδέσεις με ειδικούς  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Διαδικτυακές συνδέσεις με ειδικούς, 
μουσεία τεχνολογίας  

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Αυτοαξιολόγηση 
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Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού 
(1) 

Σαμακουρής Σταμάτιος 

Κλάδος/ 
Ειδικότητα (1) 

ΠΕ08 Καλών Τεχνών 

Τίτλος του 
Ομίλου Εικαστικό Εργαστήρι:  

Το τοπίο στην Ευρωπαϊκή Τέχνη 
Θεματική/ες 

που εντάσσεται 
ο όμιλος 

Μάθημα Εικαστικών  

Αριθμός ωρών 
ομίλου ανά 
εβδομάδα 

Δύο(2) 

Τάξη ή Τάξεις 
που 

απευθύνεται ο 
όμιλος 

Δ ,́ Ε ,́ Στ  ́

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Με αφορμή τη θεματική τοπίου επιδιώκεται: 

 η εξοικείωση των μαθητών /τριών με τη γλώσσα της εικόνας σε 
όλες τις εκφάνσεις της (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, 

φωτογραφία, ψηφιακή εικόνα, κινούμενη εικόνα κ.λπ.) και 

 η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ιστορίας της Τέχνης μέσα από 
την κατανόηση των μορφικών στοιχείων της εικαστικής 
γλώσσας. 

Διδακτική 

μεθοδολογία 

Η κάθε ενότητας αναπτύσσεται σε θεματικούς κύκλους και έχει δύο 

παραμέτρους: 

 την ιστορική και θεωρητική προσέγγιση της θεματικής 
του τοπίου και 

 την ανάπτυξη πρακτικών ασκήσεων με συγκεκριμένους 

περιορισμούς και μαθησιακούς στόχους κάθε φορά (π.χ. χρώμα, τόνο 
χρώματος, σημείο, γραμμή, επίπεδο κ.λπ.). 

Οι πρακτικές ασκήσεις δομούνται με τρόπο ώστε άλλοτε να 
εξυπηρετούν την ατομική μάθηση- δεξιότητα και άλλοτε να είναι 

αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, σύμφωνα πάντα με την ηλικία 
και τις ξεχωριστές ικανότητες – δεξιότητες του κάθε μαθητή/τριας. 

 

Αναλυτικό 
πρόγραμμα 

(Οκτώβριος – 
Μάιο/Ιούνιο) 

Οκτώβριος: Η θέση του τοπίου στις εικόνες της Αναγέννησης και το 
Μανιερισμό. 

Νοέμβριος – Δεκέμβριος : Το τοπίο  στην εποχή Μπαρόκ. 
Ιανουάριος – Φεβρουάριος: Το τοπίο τον 18ο αιώνα.  
Μάρτιος – Απρίλιος: Το τοπίο τον 19ο αιώνα 
Μάιος : Το τοπίο τον 20ο και τον 21ο αιώνα. 

Διδακτικό υλικό 
(έντυπο και 

ηλεκτρονικό) 

Μπλοκ ακουαρέλας, Μπλοκ σκίτσου, χάρακες, τέμπερες, μολύβια, 
παστέλ, ξυλομπογιές, Η/Υ, προτζέκτορας , Βιβλία ιστορίας της τέχνης, 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, usb, κ.λπ.    
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Τρόπος 
επιλογής 
μαθητών 

Η επιλογή των μαθητών/τριων θα γίνει σύμφωνα με τις διαπιστωμένες 
δεξιότητές τους , την  ευαισθησία τους σε θέματα τέχνης και πολιτισμού 
και την ανάγκη τους να ενταχθούν σε μια ομάδα που καλλιεργεί τις 
αξίες του πολιτισμού σε αντιδιαστολή με τις πιθανές  νοοτροπίες  

αρνητικής  συμπεριφοράς. 
Για να διερευνηθούν τα παραπάνω προτείνεται μία προκαταρτική 
δοκιμασία ανίχνευσης δεξιοτήτων και μια εισαγωγική συζήτηση- 
συνέντευξη με τους μαθητές/τριες 

Τρόποι 
αξιολόγησης 

μαθητών 

Οι μαθητές/τριες αξιολογούνται με φύλλα εργασίας  σχετικά με τον 
κάθε θεματικό κύκλο και με τη συμμετοχή τους  στις πρακτικές 

εργασίες (ατομικές και ομαδικές).  
Η αξιολόγησή τους είναι περιγραφική και σύμφωνη με την ηλικία τους 
και τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες τους. 

Προτεινόμενο 
ωρολόγιο 

πρόγραμμα 
ομίλου 

Παρασκευή 

Τόπος 
διεξαγωγής 
ομίλου 

Σε αίθουσα ή το προαύλιο του 1ου Πειραματικού Δ. Σ. Χαλανδρίου και 
στους χώρους επισκέψεων.   

Ειδικοί 
εξωτερικοί 

συνεργάτες 

Επιδιώκεται η συνεργασία με παιδαγωγούς ζωγράφους, γλύπτες και 
φωτογράφους. 

Συνεργασίες  Επιδιώκονται συνεργασίες με όμορα σχολεία της ίδιας ή και 

ανώτερης βαθμίδας ώστε να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο όμιλο.  

 Επίσης, σχεδιάζονται συνέργειες με εκπαιδευτικούς του σχολείου  
ώστε να συνδεθεί  το αντικείμενο του εν λόγω ομίλου, με τη μουσική 

(των αντίστοιχων εποχών που εξετάζονται) και   με τα μνημεία της  
τοπικής ιστορίας του Χαλανδρίου. 

 Και τέλος με τον τομέα πολιτισμού του δήμου Χαλανδρίου. 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που προγραμματίζονται  είναι: στην 
Εθνική Πινακοθήκη και  Γλυπτοθήκη, Μουσείο Μπενάκη, το παιδικό 

μουσείο, στο Αδριάνειο Υδραγωγείο και στην  εκκλησία της Παναγίας 
της Μαρμαριώτισσας  στο Χαλάνδρι.   

Τρόπος 
αξιολόγησης 
του ομίλου 

Ο όμιλος σχεδιάζεται: (α) να αυτοαξιολογηθεί με ερωτηματολόγια που 
θα απαντηθούν ανώνυμα από τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους και 
(β) να αξιολογηθεί από τους εκπαιδευτικούς του συλλόγου 
διδασκόντων, τη διεύθυνση  του σχολείου και το ΕΠΕΣ σύμφωνα με 

τον κανονισμό λειτουργείας των ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας 
και καινοτομίας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία  

Παραδοτέα (α) έκθεση πεπραγμένων – αυτοαξιολόγηση (β) το «Βιβλίο Ύλης» του 
ομίλου, (γ) το «Βιβλίο παρουσιών» του ομίλου, (δ) κατάσταση των 
μαθητών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή τους στον όμιλο και 

κατάσταση των μαθητών που δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή 
τους, (ε) μια πλήρη σειρά από φωτοαντίγραφα των «πιστοποιητικών 
επιτυχούς συμμετοχής» που χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες 
μαθητές. 
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Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (1) 

Ελισάβετ Μπολόλη 

Κλάδος/ 
Ειδικότητα (1) 

ΠΕ70 

Τίτλος του 
Ομίλου «Το παιδί και η παράδοση» 

Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 
Θεματική/ες που 
εντάσσεται ο 
όμιλος 

Πολιτισμός  

Αριθμός ωρών 

ομίλου ανά 
εβδομάδα 

2 διδακτικές ώρες 

Τάξη ή Τάξεις 
που απευθύνεται 
ο όμιλος 

Β ,́ Γ ,́ Δ  ́ 

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 

αποτελέσματα 

 Εκμάθηση παραδοσιακών χορών από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας 

 Γνωριμία με την ελληνική παράδοση (παραδοσιακές 
φορεσιές, ήθη, έθιμα, παραδοσιακή μουσική) 

 Ανάπτυξη γνωστικού, συναισθηματικού και κινητικού 
τομέα  

 Ανάπτυξη ρυθμικής ικανότητας  

 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων  

 Ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικότητας 

 Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης  

 Καλλιέργεια της δημιουργικότητας 
 

Διδακτική 
μεθοδολογία 

 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

 Μαθητοκεντρική μέθοδος 

 Ολική μέθοδος: παρουσίαση ολόκληρου του χορού 
χωρίς την ανάλυσή του σε μικρότερα τμήματα 

 Μερική μέθοδος: διαίρεση του χορού σε μικρότερα 

τμήματα και στη συνέχεια η σύνδεσή τους (ολόκληρος  
χορός) 

Αναλυτικό 
πρόγραμμα 
(Οκτώβριος – 

Μάιο/Ιούνιο) 

Εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας  

Διδακτικό υλικό 
(έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 

CD, χάρτες, βιβλία 

Τρόπος επιλογής 
μαθητών 

Στον όμιλο θα συμμετέχουν όσοι μαθητές από τις Β ,́ Γ  ́και Δ  ́
δημοτικού επιθυμούν να ασχοληθούν με τους παραδοσιακούς 
χορούς. 

Προτεινόμενο 

ωρολόγιο 

Τρίτη 
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πρόγραμμα 
ομίλου 

Τόπος 
διεξαγωγής 
ομίλου 

Αίθουσα εκδηλώσεων 1ου Πειραματικού Δ.Σ. Χαλανδρίου 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο, στο Μουσείο Λαϊκής 
Τέχνης και σε πολιτιστικούς συλλόγους 

Τρόπος 
αξιολόγησης του 

ομίλου 

Αξιολόγηση συμμετοχής και προόδου των μαθητών και 
εκτίμηση της γνώσης που αποκτήθηκε  
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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Ζυμονοπούλου Ζωή 

Κλάδος/ Ειδικότητα (1) ΠΕ06-Αγγλικών 
Τίτλος του Ομίλου 

‘Famous faces in history’  
‘Σημαντικές προσωπικότητες 
της ιστορίας’ 

Θεματική/ες που εντάσσεται ο όμιλος Αγγλικά 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα 2 

Τάξη ή Τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 

Δ΄Ε΄ΣΤ  ́

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Οι μαθητές να αξιοποιήσουν νέες 
πληροφορίες με ψηφιακά εργαλεία και 
να επικοινωνήσουν με μέσο την αγγλική 

γλώσσα. Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις 
τους στην ξένη γλώσσα θα δουλέψουν 
στην κατανόηση οπτικοακουστικού 
υλικού για την παραγωγή  του τελικού 

προϊόντος. Θα αποκτήσουν πνευματική 
αυτονομία και θα υιοθετήσουν θετικές 
συμπεριφορές. 

 

Διδακτική μεθοδολογία Μεικτή μάθηση (σύγχρονη-ασύγχρονη) 

και εφαρμογή των 4cs  
(επικοινωνία, συνεργασία, κριτική 

σκέψη, δημιουργικότητα) 

Αναλυτικό πρόγραμμα (Οκτώβριος – 
Μάιο/Ιούνιο) 

 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 

Πηγές από ψηφιακό και έντυπο υλικό 

Τρόπος επιλογής μαθητών  

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών Ερωτηματολόγιο-τελικό προϊόν 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα 
ομίλου 

 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου Αίθουσα του σχολείου 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες  

Συνεργασίες  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Ερωτηματολόγιο - Παρουσίαση 



15 
 

 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Θεοδώρα Φέστα 

Κλάδος/ Ειδικότητα (1) ΠΕ06 (Αγγλικής) 
Τίτλος του Ομίλου Αγγλικό παιχνίδι / θέατρο 

Θεματική/ες που εντάσσεται ο όμιλος  

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα 2 

Τάξη ή Τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 

Α’ τάξη έως Δ’ τάξη δημοτικού 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Εξάσκηση προφορικού λόγου στην ξένη 
γλώσσα, σε καθημερινούς διαλόγους και 

παιχνίδια ρόλων, εξάσκηση φαντασίας, 
δημιουργικότητας, συνεργασίας, 
κριτικής σκέψης, εμπλουτισμός 

λεξιλογίου, καλλιτεχνικής έκφρασης και 

ψηφιακών δεξιοτήτων. Τέλος 
κατανόηση και ανάλυση πρωτότυπου 

γραπτού υλικού (για παράδειγμα κομικς, 
αγγλικά παραμύθια)  

Διδακτική μεθοδολογία Διαλεκτική, συνεργατική κ 

ομαδοσυνεργατική, δραματοποιηση, 
θεατροκεντρικές μέθοδοι 

Αναλυτικό πρόγραμμα (Οκτώβριος – 
Μάιο/Ιούνιο) 

 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 

 

Τρόπος επιλογής μαθητών  

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών Portfolio 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα 
ομίλου 

Δευτέρα 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου  

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες  

Συνεργασίες  
Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Portfolio,  βιντεοσκόπηση παραστάσεων 
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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Τσαγκρινός Ανδρέας  

Κλάδος/ Ειδικότητα (1) ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής  
Τίτλος του Ομίλου 

Καλαθοσφαίριση  
Θεματική/ες που εντάσσεται ο όμιλος Αθλητισμός, κοινωνικοποίηση του 

παιδιού μέσω ομαδικής δραστηριότητας.  
Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα 2 

Τάξη ή Τάξεις που απευθύνεται ο 

όμιλος 

Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’ 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα 

Εκμάθηση κανόνων και βασικών 

δεξιοτήτων καλαθοσφαίρισης  

Διδακτική μεθοδολογία Αναλυτική εκμάθηση στοιχείων 
βασικών δεξιοτήτων  

Αναλυτικό πρόγραμμα (Οκτώβριος – 
Μάιο/Ιούνιο) 

 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 

Ηλεκτρονικό υλικό  

Τρόπος επιλογής μαθητών Ηλικιακός διαχωρισμός μαθητών  

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών Επίδειξη δεξιοτήτων  

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα 
ομίλου 

Τρίτη  

Τόπος διεξαγωγής ομίλου Αύλειος χώρος 1ου δημοτικού 
Χαλανδρίου  

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες  

Συνεργασίες Άλλα σχολεία 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Αγώνες καλαθοσφαίρισης  

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Θεωρητική και πρακτική εξέταση  
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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού  Ανδρινοπούλου Σωτηρία 

Κλάδος/ Ειδικότητα  ΠΕ70 
Τίτλος του Ομίλου 

«Ταξίδι στην Παράδοση μέσα 
από τη Λαογραφία» 

Θεματική/ες που εντάσσεται ο όμιλος Όμιλος Παράδοσης και Λαογραφίας 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα 2 διδακτικές ώρες 
Τάξη ή Τάξεις που απευθύνεται ο 

όμιλος 

Γ’-Δ’-Ε’ 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 Η βιωματική γνωριμία των 
μαθητών με στοιχεία του 
πολιτισμού. 

 Η συνειδητοποίηση ότι ο 

πολιτισμός έχει διάρκεια στον 
χρόνο (παρελθόν-παρόν-
μέλλον). 

 Η γνωριμία των μαθητών με τα 

διάφορα ήθη, έθιμα, παραδόσεις 
από περιοχή σε περιοχή και από 
γενιά σε γενιά. 

 Η κατανόηση ότι η γνώση του 

παρελθόντος αποτελεί 
σημαντική προϋπόθεση για κάθε 
καινούργιο έργο. 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 

Διαδίκτυο 
Λογοτεχνικά βιβλία 
Υλικά χειροτεχνίας 

Τρόπος επιλογής μαθητών Στον όμιλο μπορούν να πάρουν μέρος 

όσοι μαθητές επιθυμούν να γνωρίσουν 
στοιχεία πολιτισμού και παράδοσης της 
χώρας μας. 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών  Συμμετοχή 
 Συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών του ομίλου 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα 

ομίλου 

Δευτέρα 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου  

Συνεργασίες Ο όμιλος θα βρίσκεται σε συνεργασία 

με τον όμιλο των παραδοσιακών χορών 
του σχολείου. 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Λαογραφικό Μουσείο και πολιτιστικούς 
συλλόγους 
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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Στραγάλης Βασίλειος 
Κλάδος/ Ειδικότητα (1) ΠΕ70 

Τίτλος του Ομίλου 

Μαθηματικά - Μια παγκόσμια 
γλώσσα 

Θεματική/ες που εντάσσεται ο όμιλος Μαθηματικοί διαγωνισμοί, Παιχνίδια 
άσκησης μυαλού, Μαθηματικά & 
Αστρονομία, Μαθηματικοί γρίφοι 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα 2 

Τάξη ή Τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 

Ε  ́& Στ  ́

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

ανάπτυξη μαθηματικής σκέψεις 
ανάπτυξη θετικής στάσης των μαθητών 

απέναντι στα μαθηματικά  

Διδακτική μεθοδολογία Πραγματοποίηση παιχνιδιών 

Δημιουργία περιοδικού με μαθηματική 
ιστορία, παιχνίδια & γρίφους 

Αναλυτικό πρόγραμμα (Οκτώβριος – 
Μάιο/Ιούνιο) 

 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 

Βιβλίο μαθηματικών 
Βιβλίο αστρονομίας 
διαδικτυακοί τόποι 

Τρόπος επιλογής μαθητών ελεύθερη συμμετοχή  

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών Συμμετοχή στο πρόγραμμα  

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα 
ομίλου 

Παρασκευή 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου Σχολείο  

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες  

Συνεργασίες  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Ολοκλήρωση συναντήσεων 
τυχόν παραγόμενο υλικό 
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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) ΜΙΧΟΥ ΑΛΕΚΑ 

Κλάδος/ Ειδικότητα (1) ΠΕ70 

Τίτλος του Ομίλου 

Όμιλος Κινηματογράφου 
Θεματική/ες που εντάσσεται ο όμιλος  

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα 2 ώρες 

Τάξη ή Τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος Δ ,́Ε ,́ΣΤ ,́ 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Να μάθουν τα παιδιά τα βαθύτερα νοήματα 

που κρύβει η μεγάλη οθόνη, να μπορούν να 
κρίνουν χαρακτήρες και συμπεριφορές των 
χαρακτήρων και ηρώων που εμπλέκονται 
στην υπόθεση .Επίσης θα δοθεί βαρύτητα 

στην ανάδειξη πολιτισμικών στοιχείων 
ξένων χωρών που μεταφέρουν οι ταινίες. 
Επίσης να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής 
παλαιοτέρων εποχών. Φυσικά δεν θα 

παραλείψουμε ότι ο κινηματογράφος είναι 
και χαρά και διασκέδαση. 

Διδακτική μεθοδολογία Προβολή ταινιών, ντοκιμοντερ ,συζητήσεις 
σχετικά με το θέμα των ταινιών. 

Αναλυτικό πρόγραμμα (Οκτώβριος – Μάιο/Ιούνιο) Όλο το χρόνο. 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό)  Παιδικές ταινίες, ντοκιμοντέρ 
,διαδικτυακοί τόποι. 

Τρόπος επιλογής μαθητών Ελεύθερη συμμετοχή, κλήρωση αν είναι 
περισσότεροι. 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών Έντυπο υλικό ,είτε συμμετοχή σε 
παραγόμενο υλικό, 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου Δευτέρα 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου Τάξη του σχολείου 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες Ίσως κάποιος σκηνοθέτης ή και ηθοποιός. 

Συνεργασίες Με κάποιο κινηματογράφο, πχ νεανικό 
πλάνο 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Αν επιτραπεί σε κάποιο στούντιο. 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Περιγραφική 



 

1 

 

  Πρόγραμμα Ομίλων   

         

  Όνομα  Εκπαιδευτικού Τάξεις Ημέρα Τίτλος Ομίλου 

1 Ανδρινοπούλου Σωτηρία Γ Δ Ε Δευτέρα «Ταξίδι στην Παράδοση μέσα από τη Λαογραφία» 

2 Δημητρακοπούλου  Γεωργία Δ,Ε Δευτέρα Ρομποτική 

3 Ζυμονοπούλου Ζωή Δ Ε Στ Πέμπτη ‘Famous faces in history’ ‘Σημαντικές προσωπικότητες της 
ιστορίας’ 

4 Καρατσάνη Κωνσταντίνα Α,Β Τετάρτη «Συντροφιά με ένα βιβλίο» 

5 Μίχου Αλέκα Γ Δ Ε Στ Δευτέρα ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

6 Μπολόλη Ελισάβετ Β Γ Δ Τρίτη «Το παιδί και η παράδοση» Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 

7 Παπαδοπούλου Μαρία Γ Δ Τετάρτη Όμιλος Θεατρικής δράσης και εικαστικής δημιουργίας 

8 Παπαναστασίου Μάγδα Β Γ Δ  Ε Στ Τρίτη ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

9 Σαμακουρής Σταμάτιος Δ Ε Στ Παρασκευή Εικαστικό Εργαστήρι: Το τοπίο στην Ευρωπαϊκή Τέχνη 

10 Σκιαδελλη Μαρία Β,Γ Δευτέρα Ρομποτική 

11 Στραγάλης Βασίλειος Ε Στ Παρασκευή Μαθηματικά - Μια παγκόσμια γλώσσα 

12 Τσαγκρινός Ανδρέας Γ Δ Ε Στ Τρίτη ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

13 Φέστα Θεωδώρα Α Β Γ Δ Δευτέρα Αγγλικό παιχνίδι / θέατρο 

 


