
Ενημέρωση για τους Σχολικούς Μαθητικούς Ομίλους για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα 

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του 7ου Δημοτικού Σχολείου 

Γαλατσίου, 

 

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης του ωραρίου του ολοήμερου σχολείου από το νέο σχολικό 

έτος 2022-2023, θα λειτουργήσουν στο σχολείο μας «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι». Οι 

Μαθητικοί Όμιλοι εντάσσονται, για συνεχόμενο δίωρο καθημερινά και με ενδιάμεσο 

ολιγόλεπτο διάλειμμα, στην 3η ζώνη του ολοήμερου, από τις 4.00 μ.μ. έως τις 5.30 μ.μ..  

Οι Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι έχουν στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και 

την καλλιέργεια των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων τους. Επιπρόσθετα, 

στόχο έχουν να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον από ερεθίσματα και δυνατότητες επιλογών, που 

θα διεγείρουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την ευελιξία της σκέψης των παιδιών. 

Στους Ομίλους οι εκπαιδευτικοί μας αξιοποιούν σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, 

οπτικοακουστικά και τεχνολογικά μέσα διδασκαλίας και σχεδιάζουν καινοτόμες δράσεις, στο 

πλαίσιο των οποίων οι μαθητές μας αυτοσχεδιάζουν, δημιουργούν και ψυχαγωγούνται ενώ 

παράλληλα ανακαλύπτουν νέες γνώσεις και δεξιότητες. 

Συγκεκριμένα, στο σχολείο μας τα παιδία θα μπορούν να παρακολουθήσουν: 

 Παραμυθοϊστορίες- Φιλαναγνωσία και Δημιουργική γραφή  

Οι μαθητές απολαμβάνουν παρέα με τη δασκάλα τους παραμυθοϊστορίες με ήρωες, 

πρίγκιπες, πριγκίπισσες, ιππότες, δράκους, πειρατές και κρυμμένους θησαυρούς. Ο όμιλος θέλει 

να φέρει το μαθητή σε επαφή με το λογοτεχνικό βιβλίο: να το πιάσει, να το ξεφυλλίσει, να το 

αγαπήσει, να μάθει να αντλεί πληροφορίες. Μέσα από αυτή την επαφή θα μάθει να αφηγείται, 

να εκφράζεται, να γράφει, να κρίνει και να συγκρίνει. Οι μαθητές εκφράζουν τα συναισθήματά 

τους, εμψυχώνονται και εμπνέονται καθώς εδραιώνουν μια φιλική σχέση με το λογοτεχνικό 

βιβλίο. Με σύμμαχο τη δημιουργική τους φαντασία ξεκινούν ένα όμορφο και συναρπαστικό 

ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών αλλά και της συγγραφής τους. 

 Καλλιτεχνικές δημιουργίες- Εικαστικά 

Οι μαθητές μέσα από την τέχνη μαθαίνουν να καλλιεργούν και να εμπιστεύονται την 

αισθητική τους, να ενδυναμώνουν τη δημιουργικότητα, την φαντασία τους και να εκφράζονται 

ελεύθερα. Ο όμιλος θέλει οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με εικαστικά έργα Ελλήνων και  

ξένων καλλιτεχνών καθώς και να εξερευνήσουν διαφορετικά υλικά, εργαλεία και τεχνικές για 

να δημιουργήσουν την δική τους τέχνη. Την τέχνη στον κόσμο των χρωμάτων και της 

χαρούμενης δημιουργίας. 

Οι Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι θα αναπτύσσονται, θα αναδιαμορφώνονται και θα 

αλλάζουν ανάλογα με τις κλίσεις των μαθητών μας, στην προσπάθεια να συμπεριλάβουμε τα 

διαφορετικά ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους κάθε τρίμηνο. 

Υπεύθυνη δασκάλα των Σχολικών Μαθητικών Ομίλων για το διδακτικό έτος 2022-23 

ορίζεται η κα Ελευθερία Ζωγράφου. 

 

 Εύχομαι να έχουμε όλοι μας μια δημιουργική σχολική χρονιά! 


