
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2016-2017 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

…1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού… 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ 

(όπως είχε δηλωθεί στο αρχικό έντυπο υποβολής) 

………Εγώ και οι άλλοι (Α1, Α2, Μ1, Μ2)…….. 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΓ.ΥΓΕΙΑΣ/ΠΟΛΙΤ. ΘΕΜΑΤΩΝ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ.) 

……Αγωγή Υγείας…… 

Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
(Για κάθε πρόγραμμα θα σταλεί ένα συμπληρωμένο έντυπο από τον εκπαιδευτικό που το έχει αναλάβει) 

………Δασκαλάκη Ευθαλία, ΠΕ71 (για το πρόγραμμα Α1)…….. 

………Μίχα Ασημίνα, ΠΕ26 (για το πρόγραμμα Α2)…….. 

………Κωτούλα Καλλιόπη, ΠΕ23 (για το πρόγραμμα Μ1)…….. 

………Θεοδοσοπούλου Ευαγγελία-Αργυρώ, ΠΕ71 (για το πρόγραμμα Μ2)…….. 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ονοματεπώνυμο - ειδικότητα)  

 Γωνιά Κυρατσώ, ΠΕ70 

 Πετρέλλη Μαρία, ΠΕ70 

 Πασσαλίδου Αγγελική, ΠΕ30 

 Κηπουρού Βασιλική, ΠΕ25 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ενδεικτικοί): 

 Γνωστικοί/αντιληπτικοί: εκμάθηση μερών και συστημάτων του ανθρώπινου σώματος και 

λειτουργία τους – ανάπτυξη λεξιλογίου 

 Κοινωνικοί-Συναισθηματικοί: αποδοχή σώματος – σεξουαλικών λειτουργιών – υιοθέτηση 

θετικών στάσεων – αποδοχή του εαυτού και του άλλου – διαπροσωπικές σχέσεις 

 Ψυχοκινητικοί: ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων/συμπεριφορών  – εκμάθηση κανόνων 

υγιεινής και σωστής διατροφής – εκμάθηση τεχνικών προφύλαξης από κοινωνικούς 

κινδύνους 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ (με πρόσωπα ή φορείς ) 

 Επίσκεψη στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού και συνεργασία με τους μαθητές της ΣΤ΄ 

τάξης, όπου οι μαθητές μας εξασκήθηκαν σε κοινωνικές δεξιότητες και ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων (παιχνίδια γνωριμίας και αναζήτησης επικοινωνίας, παιχνίδια 

συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών) και επίσης συμμετείχαν σε κοινές δραστηριότητες 

σχετικές με το ανθρώπινο σώμα (σύνθεση ανθρώπινου σκελετού, εξοικείωση με το 

ανθρώπινο πρόπλασμα, παιχνίδι εξάσκησης των αισθήσεων, παιχνίδι αναπαράστασης 

καθημερινών δραστηριοτήτων μονάχα με κινήσεις του σώματος). (Α1+Α2) 

 Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού «Ελληνικός 

Κόσμος», όπου οι μαθητές μας συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραμμα 

«Είμαι όπως τρώω», για την κατανόηση και υιοθέτηση συνηθειών για τον υγιεινό τρόπο 

διατροφής. (Α1+Α2+Μ1+Μ2) 



 Επίσκεψη στο Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, όπου παρακολούθησαν εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με τίτλο «Μόνος ή μοναδικός; Διαφορετικότητα και Ρατσισμός». 

(Α1+Α2+Μ1+Μ2) 

 Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Σουτ! – Μίλα!» στο Μέγαρο Μουσικής, με 

περιεχόμενο σχετικό με τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς σε διάφορες κοινωνικές 

συνθήκες, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας. (Α1+Α2+Μ1+Μ2) 

 Επίσκεψη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για συμμετοχή μαζί με άλλα σχολεία γενικής 

εκπαίδευσης, στο πρόγραμμα  «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα – Γνωρίζω τον Αθλητισμό». 

Το  πρόγραμμα αποτελεί μία πρωτοβουλία της Διοίκησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας 

και του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με την υποστήριξη του Βρετανικού 

Συμβουλίου και του Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών. (Α1+Α2+Μ1+Μ2) 

 Συμμετοχή στο 4ο «Τουρνουά Bowling για άτομα με ΔΑΦ Δυτικής Αττικής», που 

διοργανώθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού (2η 

Απριλίου), από το Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό «Στην Αυλή του Κόσμου» & το 

Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης ατόμων με αυτισμό «ΗΛΙΑΝΘΟΣ» της 

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Κέντρο Παιδιού και Εφήβου». (Α1+Α2+Μ1+Μ2) 

 Συμμετοχή στο αθλητικό 2ημέρο Α.μ.ε.Α. με την επωνυμία «ΑΘΛΟΣ» που διοργάνωσε ο 

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας. (Α1+Α2+Μ1+Μ2) 

 Συμμετοχή στη διαδημοτική δράση «Σχολικός Πειραι-Α-θλητισμός», η οποία 

πραγματοποιήθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων 

(Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σε συνεργασία με την Περιφερειακή 

Ενότητα Πειραιά, το Δήμο Νίκαιας και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). 

(Α1+Α2+Μ1+Μ2) 

 Συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Ειδικού Δ.Σ. Κορυδαλλού, ως 

αλληλεπίδραση για την συνέχιση και ανατροφοδότηση του προγράμματος, καθώς και για 

συμπαράσταση στην προμήθεια υλικών. 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΑΣ 
(Εδώ θα πρέπει να αναφέρονται με σαφή τρόπο ΚΑΙ  οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς ονομαστικά) 

 Στην αρχή και στην λήξη του προγράμματος οι μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 

γνώσεων σχετικών με τη θεματολογία του προγράμματος. Επίσης, οι μαθητές κατέγραψαν 

την ηλικία, το βάρος και το ύψος τους, σε ειδικό φυλλάδιο και σύγκριναν τις διαφορές στην 

αρχή και το τέλος της σχολικής χρονιάς. (Συμμετείχαν και οι 8 εκπαιδευτικοί) 

 Παρουσιάστηκαν 12 ενότητες με αντικείμενο τη θεματολογία του προγράμματος, σε 

μορφή παρουσίασης Powerpoint στο διαδραστικό πίνακα. Ο πλούτος των πληροφοριών, ο 

σχολιασμός και ο τρόπος παρουσίασης τροποποιήθηκε ανάλογα με το επίπεδο του κάθε 

τμήματος. 

 Μάθημα 1: Εγώ, ο άνθρωπος 

 Μάθημα 2: Πνεύμονες – Καρδιά – Αίμα 

 Μάθημα 3: Εγκέφαλος – Νευρικό Σύστημα – Αισθήσεις 

 Μάθημα 4: Το ταξίδι της τροφής 



 Μάθημα 5: Ανοσοποιητικό σύστημα 

 Μάθημα 6: Ουροποιητικό Σύστημα – Αναπαραγωγικό Σύστημα 

 Μάθημα 7: Εφηβεία 

 Μάθημα 8: Συναισθήματα – Ατομικός Χώρος 

 Μάθημα 9: Εγώ και οι φίλοι μου 

 Μάθημα 10: Εγώ και οι μεγάλοι 

 Μάθημα 11α: Φτιάχνω τη δική μου οικογένεια (Μόνο στα Α1-Α2) 

 Μάθημα 11β: Προσέχω να είμαι πάντα καλά (Μόνο στα Μ1-Μ2) 

(Υπεύθυνες για την προετοιμασία των παρουσιάσεων, την επιλογή του τρόπου 

παρουσίασης και το περιεχόμενο: Κωτούλα Καλλιόπη, Πασσαλίδου Αγγελική, Κηπουρού 

Βασιλική) 

 Μετά από την κάθε ενότητα γινόταν συζήτηση, role-playing με αναπαράσταση σωστών και 

λανθασμένων πρακτικών, προβολή σχετικών σύντομων ταινιών στο διαδραστικό πίνακα. 

(Συμμετείχαν και οι 8 εκπαιδευτικοί) 

 Παράλληλα με την κάθε ενότητα, γινόταν μαθήματα και ασκήσεις εμπλουτισμού του 

σχετικού λεξιλογίου. (Υπεύθυνη για την επιλογή του λεξιλογίου, των παραδειγμάτων και 

την παρουσίασής του: Μίχα Ασημίνα) 

 Την κάθε ενότητα, ακολούθησαν δραστηριότητες λεκτικές (κείμενα, λεκτικές ασκήσεις) ή 

πρακτικές (χειροτεχνίες, ζωγραφική) και αισθητηριακές (μουσική, χορός), οι οποίες 

εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών. (Υπεύθυνες για την επιλογή ή την 

εκ νέου σύνταξη σχετικών κειμένων –διαφορετικών ανάλογα με τη βαθμίδα–, την σύνταξη 

των λεκτικών ασκήσεων, την επιλογή των χειροτεχνιών-κατασκευών και των 

αισθητηριακών ερεθισμάτων: Δασκαλάκη Ευθαλία (Α1), Γωνιά Κυρατσώ (Α2), Πετρέλλη 

Μαρία (Μ1), Θεοδοσοπούλου Ευαγγελία-Αργυρώ (Μ2)) 

 Οι μαθητές συμμετείχαν σε πρόγραμμα ετοιμασίας υγιεινού πρωινού και κεράσματος 

στους συμμαθητές τους. (Συμμετείχαν και οι 8 εκπαιδευτικοί) 

 Για κάθε μαθητή και υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης σταδιακά δημιουργήθηκε φάκελος, 

ο οποίος περιέχει όλες τις δραστηριότητες και ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος. Τα παιδιά ήταν υπεύθυνα για την τήρηση του προσωπικού 

τους φακέλου με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού. (Δασκαλάκη Ευθαλία (Α1), Γωνιά 

Κυρατσώ (Α2), Πετρέλλη Μαρία (Μ1), Θεοδοσοπούλου Ευαγγελία-Αργυρώ (Μ2)) 

 Και οι 8 εκπαιδευτικοί συνόδευαν τους μαθητές σε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες-

επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος. 

 Κατά τη διάρκεια της Σχολής Γονέων που πραγματοποιείται στο σχολείο μας, με υπεύθυνη 

την Κοινωνική Λειτουργό κα Αγγελική Πασσαλίδου, έγινε παρουσίαση του προγράμματος 

πριν την έναρξή του, ώστε να είναι ενήμεροι για το περιεχόμενό του και για τυχόν σχετικές 

αντιδράσεις των παιδιών.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Οι μαθητές συμμετείχαν με αξιοσημείωτο ενδιαφέρον και ανυπομονούσαν για την 

καθορισμένη ώρα πραγματοποίησης του προγράμματος. Διατύπωναν απορίες και 

απόψεις, διόρθωναν λανθασμένες αντιλήψεις των συμμαθητών τους και βοηθούσαν ο 

ένας τον άλλο στην εύρεση και υιοθέτηση ορθών πρακτικών. 

 Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 8ου ΔΣ Κορυδαλλού 

δεν παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες ελλείψεις στους μαθητές που παρακολουθούσαν 



ανελλιπώς το πρόγραμμα, σε σύγκριση με αυτούς της ΣΤ’ τάξης. 

 Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γνώσεων, με τη λήξη του προγράμματος, η 

επίδοση των μαθητών ήταν σαφώς καλύτερη και η κατανόηση των ερωτήσεων 

πληρέστερη. 

 Παρατηρήθηκε βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών εντός και εκτός σχολείου. 

 Θεωρούμε ότι με το πρόγραμμα κατακτήθηκαν οι στόχοι για τους οποίους αρχικά 

συντάχθηκε και ξεκίνησε να εφαρμόζεται. 

 Οι γονείς, με κάθε αφορμή, επισήμαιναν τη θετική επίδραση που παρατηρούσαν στα 

παιδιά τους, από την εφαρμογή του προγράμματος, αλλά και ευαισθητοποιήθηκαν οι ίδιοι 

όσον αφορά στη σχετική θεματολογία. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα υλοποίησης, 

προτείνουμε τα εξής: 

 Θα μπορούσε να χορηγηθεί κάποιου ύψους χρηματοδότηση, ώστε να μπορούν να 

καλυφθούν τόσο τα έξοδα για την δημιουργία παιδαγωγικού υλικού, όσο και τυχόν έξοδα 

συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες. 

 Η στελέχωση του σχολείου με επιπλέον ειδικότητες (μουσικός, θεατρολόγος, κλπ) μπορεί 

να ενισχύσει την εμπέδωση του μηνύματος του προγράμματος από τους μαθητές, καθώς 

και να διευρύνει τη θεματολογία των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων. 

 

 

  

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  (ο/η αναλαμβάνων το 

πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες) 

Οι συντονιστές 

Δασκαλάκη Ευθαλία (Α1) 

Μίχα Ασημίνα  (Α2) 

Κωτούλα Καλλιόπη (Μ1) 

Θεοδοσοπούλου Ευαγγελία-Αργυρώ (Μ2) 

 

Οι συμμετέχοντες 

Γωνιά Κυρατσώ 

Πετρέλλη Μαρία 

Πασσαλίδου Αγγελική 

Κηπουρού Βασιλική                             

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΗΑΣ 


