
Το Σχέδιο Δράσης  του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. Τρίπολης ανά θεματικό κύκλο και 
τμήμα (συνοπτικά): 

 

                                                                       Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

1ος θεματικός κύκλος:  Ζω καλύτερα – Ευ ζην 

Θέμα:  «Υγεία:  Διατροφή Αυτομέριμνα, οδική ασφάλεια» 

Τίτλος:  «Τα χρώματα στις τροφές και στα σήματα είναι συναισθήματα» 

Βασικοί Στόχοι:   

1. 1.Γνωριμία με τα σημαντικότερα είδη τροφών 

2. Γνωριμία με τα σήματα οδικής κυκλοφορίας 

3. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

4. Σύνδεση των χρωμάτων με τα συναισθήματα 

Διάρκεια:  περίπου 5-7 εβδομάδες.  Περίοδος υλοποίησης:  Οκτώβριος – Νοέμβριος. 

 

2ος θεματικός κύκλος:  Φροντίζω το περιβάλλον 

Θέμα:  «Οικολογία, Παγκόσμια και τοπική Φυσική Κληρονομιά» 

Τίτλος:  «Κάθε τόπος και ένας θησαυρός» 

Βασικοί Στόχοι:   

1. Καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης 

2. Γνωριμία με την ποικιλία του φυσικού περιβάλλοντος 

3. Συνειδητοποίηση της αξίας του περιβάλλοντος για τον άνθρωπο 

4. Αναγνώριση της ομορφιάς της ποικιλίας στον κόσμο 

Διάρκεια:  περίπου 5-7 εβδομάδες.  Περίοδος υλοποίησης:  Δεκέμβριος – Ιανουάριος. 

 

3ος θεματικός κύκλος:  Ενδιαφέρομαι και ενεργώ –  Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 

Θέμα:  «Ανθρώπινα Δικαιώματα» 

Τίτλος:  «Είμαι παιδί αλλά έχω δικαιώματα» 

Βασικοί Στόχοι:   

1. Γνωριμία με τα δικαιώματα του παιδιού 

2. Συνειδητοποίηση της αξίας της παιδικής ζωής 

3. Οπτικοποίηση των δικαιωμάτων και των εννοιών τους 

4. Συνειδητοποίηση υποχρεώσεων που απορρέουν από τα δικαιώματα. 

Διάρκεια:  περίπου 5-7 εβδομάδες.  Περίοδος υλοποίησης:  Φεβρουάριος – Μάρτιος. 

 

4ος θεματικός κύκλος:  Δημιουργώ και Καινοτομώ –  

Δημιουργική Σκέψη και πρωτοβουλία 

Θέμα:  «1 STEM.  Εκπαιδευτική Ρομποτική» 

Τίτλος:  «Ρομποτική και πρόγνωση καιρού» 



Βασικοί Στόχοι:   

1. Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες 

2. Οργάνωση δραστηριοτήτων παρατήρησης 

3. Αξιολόγηση δεδομένων και αποτελεσμάτων 

Διάρκεια:  περίπου 5-7 εβδομάδες.  Περίοδος υλοποίησης:  Απρίλιος – Μάιος. 

 
 

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

1ος θεματικός κύκλος:  Ζω καλύτερα – Ευ ζην 

Θέμα:  «Γνωρίζω το σώμα μου.  Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση» 

Τίτλος:  «Το σώμα μου μού ανήκει» 

Βασικοί Στόχοι:   

1. Κατανόηση της ομορφιάς της διαφορετικότητας 

2. Σωστή διαχείριση σωματικής υγιεινής 

3. Διάκριση συναισθημάτων που προκύπτουν από το σεβασμό ή μη του σώματός μας από 
άλλους 

 

Διάρκεια:  περίπου 5-7 εβδομάδες.  Περίοδος υλοποίησης:  Οκτώβριος – Νοέμβριος. 

 

2ος θεματικός κύκλος:  Φροντίζω το περιβάλλον 

Θέμα:  «Φυσικές καταστροφές.  Πολιτική προστασία» 

Τίτλος:  «Φύση και άνθρωπος, μια μάχη αιώνων· όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όριά του» 

Βασικοί Στόχοι:   

1. Συνειδητοποίηση του μεγαλείου της φύσης 

2. Σωστή διαχείριση των ανθρώπινων δυνάμεων 

3. Αξιολόγηση του τελικού σκοπού της συνεργασίας ανθρώπου και φύσης 

 

Διάρκεια:  περίπου 5-7 εβδομάδες.  Περίοδος υλοποίησης:  Δεκέμβριος – Ιανουάριος. 

 

3ος θεματικός κύκλος:  Ενδιαφέρομαι και ενεργώ –  Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 

Θέμα:  «Εθελοντισμός και Διαμεσολάβηση» 

Τίτλος:  «Όλοι μαζί για μια γεμάτη ζωή» 

Βασικοί Στόχοι:   

1. Κατανόηση της έννοιας της αλληλοβοήθειας 

2. Συνειδητοποίηση της έννοιας της συλλογικότητας 

3. Καλλιέργεια αποδοχής της διαφορετικότητας 

4. Οργάνωση δραστηριοτήτων που καλλιεργούν τη συνεργασία 

Διάρκεια:  περίπου 5-7 εβδομάδες.  Περίοδος υλοποίησης:  Φεβρουάριος – Μάρτιος. 

 

4ος θεματικός κύκλος:  Δημιουργώ και Καινοτομώ –  Δημιουργική Σκέψη και πρωτοβουλία 



Θέμα:  «1 STEM.  Εκπαιδευτική Ρομποτική» 

Τίτλος:  «Η Ρομποτική στην υπηρεσία των Α.Μ.Ε.Α.» 

Βασικοί Στόχοι:   

1. Γνωριμία με τις νέες τεχνολογίες 

2. Κατανόηση της προσφοράς και των ορίων της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας  

3. Καλλιέργεια λειτουργικού πνεύματος 

 

Διάρκεια:  περίπου 5-7 εβδομάδες.  Περίοδος υλοποίησης:  Απρίλιος – Μάιος. 

 
 

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

1ος θεματικός κύκλος:  Ζω καλύτερα – Ευ ζην 

Θέμα:  «Ψυχική και συναισθηματική υγεία, πρόληψη» 

Τίτλος:  «Επαγγέλματα ψυχικής και συναισθηματικής υγείας» 

Βασικοί Στόχοι:   

1. Γνωριμία με τα επαγγέλματα ψυχικής και συναισθηματικής υγείας  

2. Συνδυασμός επαγγέλματος και λειτουργήματος  

3. Σημασία της πρόληψης έναντι της θεραπείας 

 

Διάρκεια:  περίπου 5-7 εβδομάδες.  Περίοδος υλοποίησης:  Οκτώβριος – Νοέμβριος. 

 

2ος θεματικός κύκλος:  Φροντίζω το περιβάλλον 

Θέμα:  «Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά» 

Τίτλος:  «Μικροί αρχαιολόγοι» 

Βασικοί Στόχοι:  

1. Αναζήτηση της πολιτιστικής  ταυτότητας της χώρας  μας 

2. Αναζήτηση της τοπικής πολιτιστικής  ταυτότητας  

3. Καλλιέργεια συνεργασίας πολιτισμού με τη φύση         

 

Διάρκεια:  περίπου 5-7 εβδομάδες.  Περίοδος υλοποίησης:  Δεκέμβριος – Ιανουάριος. 

 

3ος θεματικός κύκλος:  Ενδιαφέρομαι και ενεργώ –  Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη 

Θέμα:  «Αλληλοσεβασμός κα Διαφορετικότητα» 

Τίτλος:  «Μια ζωή σαν μέλι, καταμερισμό εργασίας θέλει» 

Βασικοί Στόχοι:   

1. Καλλιέργεια της ιδέας της συνύπαρξης μέσα από το παράδειγμα της κυψέλης των 
μελισσών 

2. Γνωριμία με εργασίες που απαιτούν πολλές διαφορετικές γνώσεις 

3. Κατανόηση της αξίας της ποικιλίας 

   



Διάρκεια:  περίπου 5-7 εβδομάδες.  Περίοδος υλοποίησης:  Φεβρουάριος – Μάρτιος. 

 

4ος θεματικός κύκλος:  Δημιουργώ και Καινοτομώ –  Δημιουργική Σκέψη και πρωτοβουλία 

Θέμα:  «Επιχειρηματικότητα.  Αγωγή σταδιοδρομίας, γνωριμία με επαγγέλματα» 

Τίτλος:  «Επιχειρώ σημαίνει τολμώ» 

Βασικοί Στόχοι:   

1. Καλλιέργεια ανάπτυξης ιδεών 

2. Σύνδεση ιδεών με επαγγέλματα 

3. Προώθηση πνεύματος συνεργασίας 

Διάρκεια:  περίπου 5-7 εβδομάδες.  Περίοδος υλοποίησης:  Απρίλιος – Μάιος. 
 


