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         Η φετινή  σχολική χρονιά θα χαρακτηριζόταν ως η  δυσκολότερη  της τελευταίας 
δεκαετίας και όχι μόνο ,τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία και την κατάκτηση των 

γνωστικών αντικειμένων λόγω αρρυθμίων του ΥΠΔΒΜΘ όσο και  στην ψυχική   
ισορροπία  των   εκπαιδευτικών  των μαθητών και των οικογενειών τους , λόγω  

των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης . Απέναντι σ αυτά τα προβλήματα  
παραμερίζοντας τις προσωπικές μας «κρίσεις» ,στοχεύσαμε στην ενδυνάμωση της 

ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών ,με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων-
δεξιοτήτων για να ανταποκριθούν ,στις κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των 

ιδίων και των οικογενειών τους  

          Λαμβάνοντας υπόψη μας την πολυμορφία του  μαθητικού δυναμικού και την 
ποικιλομορφία των αναγκών των οικογενειών τους , επιλέξαμε  δράσεις- 
προγράμματα , πρώτα σε επίπεδο τάξης και εν συνεχεία σε επίπεδο σχολικής 
κοινότητας (με την εμπλοκή  και των γονέων) .  Εφαρμόζονταν εισχωρώντας το ένα 
στο άλλο συμπληρώνοντας  και διευρύνοντας τα  με συνέχεια και προοπτική.   

         Μέσα από συχνές αλληλεπιδράσεις  οι οποίες προάγουν τις κοινωνικές 
συμπεριφορές ενθαρρύναμε τους μαθητές , 

•  να αναπτύσσουν υποστηρικτικές φιλίες  και κοινωνικές δεξιότητες ,  

• να μοιράζονται τις δυνάμεις τους  και να εργάζονται εποικοδομητικά , 

•  να προσπαθούν να επιλύουν τα προβλήματα τους με τρόπο θετικό και παραγωγικό    

• να αντιληφθούν πως τα προβλήματα έχουν «πολλαπλές αναγνώσεις και λύσεις» και  

• να μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις μικρές τους κρίσεις  ελπίζοντας στο καλύτερο που 
έρχεται σκεπτόμενοι πως κάποιοι  είναι διαθέσιμοι να τους βοηθήσουν και πως 
κάποιοι  άλλοι συνάνθρωποι τους περνούν δυσκολότερα . 

 



  
 Μότο  μαθητών 

  

 ΜΠΟΡΩ…..ΓΙΝΕΤΑΙ……ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ 
 

Μότο εκπαιδευτικών  
 

 ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ……. 
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ  ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ….. 

 

• Η συμμετοχή ,η αλληλεγγύη, η ανάπτυξη συλλογικής 
συνείδησης η καλλιέργεια της αυτοσυναίσθησης και 
αυτοεκτίμησης , η αποδοχή στην οποιασδήποτε  μορφή 
διαφορετικότητας, η ενεργοποίηση δεξιοτήτων για τα 
κοινά είναι, τα όπλα στη φαρέτρα που στοχεύουν σ ένα 
ανθρώπινο ,ενεργό και ανοικτό προς την κοινωνία σχολείο 
που « μπορεί να βλέπει μπροστά με αισιοδοξία και  να 
ονειρεύται…» 



 
Αγοράσαμε σελιδοδείκτες από το χαμόγελο του παιδιού για 
να βοηθήσουμε όσο μπορούσαμε το έργο της οργάνωσης ( 

συλλογικότητα, αλληλεγγύη)Α΄-ΣΤ΄ τάξη. 



 

 Το σχολείο μας ευαισθητοποιώντας με αφίσες την τοπική κοινωνία 
έγινε  σταθμός συγκέντρωσης τροφίμων ,φαρμάκων και ρούχων για 
τους Γιατρούς του Κόσμου 
Διοργανώσαμε διαπολιτισμικό παζάρι γλυκών, χειοποίητων 
κατασκευών με ανακυκλώσιμα υλικά και δημιουργήσαμε βιβλίο 
συνταγών με γλυκά από τις χώρες προέλευσης των μαθητών αλλά 
και από διάφορα μέρη της Ελλάδας, τα χρήματα που 
συγκεντρώθηκαν  αγοράστηκαν εμβόλια για τους Γιατρούς του 
κόσμου Στόχος η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη,  η 
ευαισθητοποίηση των μαθητών στη διαφορετικότητα και στην 
οικολογία (Α΄-ΣΤ΄τάξη) 





Τα Χριστούγεννα συμμετείχαμε στο Πρόγραμμα του  
Δ. Αθηναίων στολίζοντας  με ανακυκλώσιμα υλικά τα 

δέντρα του Συντάγματος (Α΄-ΣΤ΄ τάξη) 







 
Πρόγραμμα  κατά της Βίας 

 Διαθεματικό πρόγραμμα κατά της βίας με πολλές 
δραστηριότητες με όλα τα τμήματα στα πλαίσια της 
Ευέλικτης Ζώνης , δημιουργώντας και ένα βιντεάκι  

ΣΤΟΠ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ (Α΄-ΣΤ΄τάξη) 

 

ΓΥΡΙ-
ΖΩΝΤΑΣ

ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ 
ΜΑΣ   ΣΤΗ

ΒΙΑ……
ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ 

ΣΤΟ    ΦΟΒΟ ΔΕ 
ΘΑ   

ΓΙΝΟΥΜΕ……..

95ο Δ.Σ.ΑΘΗΝΩΝ 
Επιμέλεια 

Στέλλα Πρωτοπαπά 





 
Δημιουργήσαμε μια παιχνιδοαυλή, φτιάχνοντας στο δάπεδο της 

αυλής  σκάκι , φιδάκι ,κουτσό,τρίλιζα. 

• Στόχος  η ευεξία των παιδιών, η προβολή της 
συλλογικότητας ,η αποτελεσματικότητα τήρησης 
κανόνων που συναποφασίζονται ,η γνωριμία με 
παιχνίδια που ενισχύουν την επικοινωνία και οξύνουν 
τη σκέψη ,  η ελαχιστοποίηση ατυχημάτων ή λεκτικών 
–σωματικών συγκρούσεων  στα διαλείμματα. 



  



Εξοικείωση των παιδιών με την αναπηρία 
 

Πρόγραμμα βιωματικό των μαθητών της Δ΄ τάξης  με τη 
συγγραφέα Λίλα Πατρόκλου 

 πάνω στο βιβλίο «Ο Αυτός»  και Β΄, Α΄ τάξη με τα βιβλία 
«Άταχτα πλοκάμια» 

 

         Πρόληψη ψυχικής υγείας  
 

• Πρόγραμμα πρόληψης της ψυχικής υγείας  των μαθητών της 
Δ΄, Γ΄ τάξης  , διάρκειας 10 συνεδριών εστιάζοντας σε 
παραμέτρους της προσωπικότητας όπως διαχείριση 
συναισθημάτων, φόβων , ανάπτυξη  αυτοεκτίμησης, θέσπιση 
ορίων  ,βελτίωση επικοινωνίας στην ομάδα -όρια ,  με την 
ψυχολόγο  του Δ. Αθηναίων Αθηνά Πρόμαχος , Ν. Βλουτόγλου. 

 

• Από την κ. Βλουτόγλου  προσφέρθησαν  επίσης υπηρεσίες 
συμβουλευτικής  σε μαθητές και γονείς   που αντιμετώπιζαν 
σοβαρά οικογενειακά προβλήματα  ή προβληματικές 
ενδοσχολικές συμπεριφορές 



Στο πρόγραμμα « ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ ,στηρί-ζωντας  τα 
παιδιά στην κρίση» που διοργάνωσε το Κέντρο Έρευνας και 

Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών  με 
την Εταιρεία  Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και 
Έρευνας , συμμετείχαν 7 εκπαιδευτικοί και τα τμήματα τους  

 





Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στις Β’ ,Γ’ ,Δ’ ΚΑΙ Ε’ τάξεις. Στους μαθητές άρεσε πολύ 
τόσο που κάποιες φορές το ζητούσαν οι ίδιοι. Οι δυσκολίες εντοπίστηκαν στην α’ φάση 

εφαρμογής του προγράμματος στην ανακάλυψη της αναγνώρισης των θετικών 
χαρακτηριστικών του εαυτού τους . Η εξασφάλιση της ανωνυμίας και της μη 

δημοσιοποίησης των καταθέσεων τους ενθάρρυνε να αποτυπώσουν με μεγαλύτερη 
ευκολία τις σκέψεις τους και τις αλήθειες τους. 

 



Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η εφαρμογή του προγράμματος δεν είχε δυσκολίες στην υλοποίηση 
του και τους βοήθησε αρκετά να ανακαλύψουν α) χαρακτηριστικά μαθητών τους που δεν τα 

είχαν αντιληφθεί , β) το βαθμό δυσκολίας των μαθημάτων για το σύνολο των μαθητών και τους 
προβληματισμούς  που δημιουργούν στους μαθητές , γ)το βαθμό συμμετοχής τους (των 

εκπαιδευτικών )στην επίλυση προβλημάτων των μαθητών τους και της κατάκτησης  των 
στόχων τους , δ)πιθανές χρήσεις –εξαρτήσεις των μαθητών  π. χ  η/υ ,ηλεκτρονικά παιχνίδια , 
ακατάλληλα έντυπα   κ. λ. π . τα οποία χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση , 

ε)εντοπισμός των προσώπων που βοηθούν καθημερινά στην ενδυνάμωση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας των μαθητών και της υλοποίησης των στόχων τους(εκπαιδευτικοί , γονείς το 

μεγαλύτερο ποσοστό). 

 



Oι μαθητές διαπίστωσαν ότι βάζοντας μικρούς στόχους παρ όλες τις 
δυσκολίες κατάφεραν να τους πραγματοποιήσουν ενεργοποιώντας α) 

τα θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους και β) 
ανακαλύπτοντας-διαλέγοντας εκείνους τους ανθρώπους που 

μπορούν να τους διευκολύνουν να διαχειριστούν τις αντιξοότητες 
που τους παρουσιάζονται 

 



 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ανεμίζοντας τις σημαίες 
της Ευρώπης»(Ε΄τάξη) 

  

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 



  



  



Συμμετείχαμε στον 11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Παραμυθιού αλλά και στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

μαθητικής εφημερίδας 





Με στόχο την αποτύπωση της δημιουργικής φαντασίας των 
παιδιών και  την πιθανή  αποσυμπίεση φορτισμένων 
καταστάσεων. Οι καταπληκτική εικονογράφηση των 

παραμυθιών έδωσε φως αισιοδοξίας……. 
 
 



 

Πρόγραμμα  φιλαναγνωσίας , συμμετοχή στο πρόγραμμα 
 «βιβλία σε ρόδες», «η πόλη» 

Ανακαλύπτω  την πόλη  που ζω, προσέχοντας τις 
μεταμορφώσεις της μέσα στο χρόνο(Γ΄,Ε΄,ΣΤ) 

 

 
 

 



Οικολογική ευαισθησία ,συμμετοχή στα κοινά ενεργοί 
πολίτες , άνοιγμα πιθανών εναλλακτικών  διαδρομών   
απέναντι σε οικογενειακές ,προσωπικές αντιξοότητες. 

 



Συμμετείχαμε στο  Διαγωνισμό   «Η πόλη που θάθελα να 
ζω» . Ονειρεύομαστε την Αθήνα που μας αξίζει, βοηθάμε να 

την αλλάξουμε(Ε΄,ΣΤ΄) 







Η  χρονιά έκλεισε με την υπέροχη γιορτή που μας 
παρουσίασε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Μ. Ροδοσθένους,  

με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο πέρασμα των 
χρόνων 











καλό 
καλοκαίρι 

καλό καλοκαίρι……… 

Επιμέλεια , παρουσίαση υλικού 
Στέλλα Πρωτόπαπα 


