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1ος ΠΥΛΩΝΑΣ /ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

• Τεχνικές  της  Παιδαγωγικής Freinet

Τα μαθητικά συμβούλια που παίζουν  
καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της σχολικής 
ζωής και στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της.
Τα μαθητικά συμβούλια γίνονται 
συστηματικά,κάθε Δευτέρα πρωί. Οι μαθητές  
συζητούν το θέμα που έχει προκύψει. Στη 
συνέχεια γίνεται μέσα  από διάλογο η 
διαχείριση των σχέσεων ή και των συγκρούσεων 
της τάξης , διαμορφώνονται οι κανονισμοί της 
τάξης και λαμβάνονται οι αποφάσεις.



• Τα Μικρά βιβλία είναι μια πρόταση 
δημιουργικής γραφής  της  για την ελεύθερη 
έκφραση των μαθητών μέσα  στα συμβούλιά 
τους αλλά και σε προγράμματα   για την 
τελική παρουσίαση και δημοσίευσή τους.

• Ψηφιακός γραμματισμός:  Η ικανότητα να 
επιβιώνεις σε μια συνεχώς διευρυνόμενη 
κοινότητα έχοντας τη δυνατότητα να 
εκφραστείς κατάλληλα, να συλλέξεις 
πληροφορίες και να συνεργαστείς 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα.



• Τεχνολογικός γραμματισμός: Η ικανότητα να 
χρησιμοποιείς Η/Υ και άλλες συσκευές (π.χ. 
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό 
τηλέφωνο, i-pod, i-pad κτλ) για τη βελτίωση 
της μάθησης και της απόδοσης.

• Πληροφοριακός γραμματισμός: Η ικανότητα 
να αναζητάς, να εντοπίζεις, να αξιολογείς και 
να συνθέτεις την πληροφορία.



Οι  μαθητές δημιούργησαν ηχητικό αρχείο 
συνέντευξης με γιαγιά /παππού στο πλαίσιο 
περιβαλλοντικού προγράμματος.

Δημιουργήθηκε μαθητική εφημερίδα και 
δημιουργήθηκε  padlet σαν αποθετήριο της 
εξέλιξης προγράμματος.

Στην δια ζώσης και στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση  χρησιμοποιήθηκαν οι δυνατότητες 
της ομαδοσυνεργατικής αλλά βιωματικής  
διδασκαλίας.  



Ενδεικτικές φωτογραφίες





Τα σπορεία μας,
Η αποξήρανση 
βοτάνων



Το padlet  ως  αποθετήριο  των εργασιών  ενός τμήματος στο πλαίσιο 
ανάπτυξης  της  Storyline.



Land Art /  Βιωματικές δράσεις



Δραματοποίηση/αυτοσχεδιασμοί μαθητών/παιχνίδι ρόλων  
μέσα από την παιδαγωγική  προσέγγιση της STORYLINE 
ενταγμένα στην εκπόνηση  περιβαλλοντικού προγράμματος.



Οι μαθητές δραστηριοποιήθηκαν σε  
καλλιέργειες για  6η σχολική χρονιά



Τα  αποτελέσματα 
περιβαλλοντικού προγράμματος 

καλλιέργειας βοτάνων



ΠΥΛΩΝΑΣ 3ος : ΤΕΧΝΗ ΠΟΛΤΙΣΜΟΣ

Συγγραφή παραμυθιού, θεατρικά δρώμενα  δια 
ζώσης και εξ αποστάσεως ,φιλαναγνωσία, 
συνάντηση με  συγγραφέα.



Το παραμύθι  
εκτυπώθηκε  
βιβλιοδετήθηκε και 
διανεμήθηκε στους 
μαθητές 

………..



Δραματοποίηση στην εξ 
αποστάσεως



Συνάντηση με 
συγγραφέα/φιλαναγνωσία



Θεατρικό παιχνίδι
Κυκλοφοριακή 

Αγωγή



ΠΥΛΩΝΑΣ 4ος: ΑΕΙΦΟΡΟ ΚΤΗΡΙΟ, 
ΑΥΛΗ





ΠΥΛΩΝΑΣ 5ος: ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

• Πρόγραμμα κυκλοφοριακής Αγωγής 
• Πατίνι / ποδήλατο



ΠΥΛΩΝΑΣ 6ος :  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΠΟΡΩΝ

• Με  συνεργασία με τους γονείς συλλέγουμε 
τηγανέλαιο και το διαθέτουμε ανταλλακτικά 
σε ειδικούς ή φτιάχνουμε σαπούνι.

Προσθέσαμε λεβάντα από 
τον σχολικό κήπο που 

καλλιεργούμε



ΠΥΛΩΝΑΣ 7ος :  ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΕΣ  σε  ΣΤ  ΚΑΙ Ε 



ΠΥΛΩΝΑΣ 8ος : ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ 
ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ

Πρόγραμμα etwinning  όπως και της φιλαναγνωσίας που 
αναφέρεται προηγουμένως.



2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σας  ευχόμαστε  ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!
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