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 Στόχοι του προγράμματος:
-Ενίσχυση  δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά.
-Ανάπτυξη της υπευθυνότητας και κοινωνικής ενσυναίσθησης.
-Καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και δεσμών φιλίας μεταξύ τους.

Στάδιο Α
Αρχικά  μιλήσαμε  στα  παιδιά  (η  κάθε  εκπαιδευτικός  στην  τάξη  της)  για  τη
συγκεκριμένη δράση, η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. 

Στάδιο Β
Βρεθήκαμε όλοι μαζί και μιλήσαμε για τη διαδικασία στα παιδιά. Στη συνέχεια,
γράψαμε  τα  ονόματά  τους  σε  χαρτάκια  και  ακολούθησε  κλήρωση  για  την
υιοθεσία κάθε παιδιού της πρώτης από μαθητή της έκτης. 
Έπειτα, τους μιλήσαμε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν ο ένας
απέναντι στον άλλο,  π.χ.  (το πρωτάκι έχει το δικαίωμα να απευθύνεται στο
παιδί της έκτης για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα προκύψει στον προαύλιο
χώρο του  σχολείου  και  το  μεγαλύτερο παιδί  οφείλει  να  ενδιαφερθεί  και  να
ανταποκριθεί.)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:

Όλες  οι  δράσεις  πραγματοποιήθηκαν  κατά  την  περίοδο  της  δια  ζώσης
λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

-Γυμναστική και παιχνίδια

Σε συνεργασία με την Πόπη Γαντζίδου, εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής, τα
παιδιά,  έκαναν  κάποιες  φορές  μαζί  γυμναστική,  αλλά  και  ομαδικά
παιχνίδια.





-Εορτασμός γενεθλίων και ονομαστικών εορτών

Τα παιδιά σε ζευγάρια, ετοιμάζανε κάρτες ευχετήριες για το παιδί που είχε
γενέθλια  ή  την  ονομαστική  του  γιορτή.  Στα  πλαίσια  προετοιμασίας
γενεθλίων,  τα  παιδιά  δημιούργησαν ομαδικά προσκλήσεις  και  ομαδικές
αφίσες με ευχές.









-Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος,  έγινε ενημέρωση και
συζήτηση με τα παιδιά και των δυο τάξεων για θέματα που αφορούν την
προστασία του πλανήτη και τις φιλικές προς το περιβάλλον συνήθειες που
πρέπει να εφαρμόζουμε.
Στη  συνέχεια  αποφασίσαμε  πως  είναι  καλή  ιδέα  να  ομορφύνουμε  τον
περιβάλλοντα  χώρο  του  σχολείου  μας  φυτεύοντας  λουλούδια  και
καθαρίζοντας το χώρο από σκουπίδια.





Μέσω της συγκεκριμένης δράσης ελπίζουμε το σχολείο να γίνει  χώρος
ουσιαστικής επικοινωνίας και αρμονικής συνύπαρξης των μαθητών.


