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Είστε έτοιµοι για ένα ταξίδι 

στη Χώρα του Καλύτερου; 

Σας περιµένουµε!

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
& ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

...υπάρχει για να µας

κάνει όλους...

καλύτερους!

Στη «Χώρα του Καλύτερου» προσφέρουµε ψυχαγωγία και εκπαίδευση συµβάλλοντας στην ενίσχυση της γνώσης. Εδώ, τα 
παιδιά βρίσκουν ευκαιρίες να έρθουν σε επαφή µε τη φύση, να µάθουν αποκτώντας εµπειρίες, να δοκιµάσουν υλικά και 
χρώµατα, να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, να κοινωνικοποιηθούν µέσα από τη συνεργασία στην οµάδα, να αξιοποιήσουν 
ποιοτικά το χρόνο τους.

Απόδραση από τη σχολική αίθουσα!

Μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκουν την ευκαιρία να βγουν 
από τη σχολική αίθουσα και να παρακολουθήσουν κάποιο 
από τα εκπαιδευτικά µας προγράµµατα σε ένα χώρο γεµάτο 
χρώµατα και δηµιουργική ατµόσφαιρα.

Ο χώρος µας είναι ανοιχτός για τα σχολεία και τις οικογένειες κατά τις 
ώρες του σχολικού ωραρίου, τα απογεύµατα και τα Σαββατοκύριακα, 
κατόπιν συνεννόησης.

Το QualityNet Foundation, το δίκτυο υπεύθυνων οργανισµών και ενεργών πολιτών, έχει ενσωµατώσει
στους σκοπούς του την προώθηση της κοινωνικής υπευθυνότητας µέσω της εκπαίδευσης.

Για το λόγο αυτό αναπτύσσει τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες µέσω της δράσης του Βιωµατικού Σχολείου για:
• την επιστημονική τεκμηρίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• την υλοποίηση βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης,
   «η Χώρα του Καλύτερου», που διατηρεί
• την ανάπτυξη συνεργειών για τη δημιουργία εκπαιδευτικών υλικών με ευρύτερο στόχο τη δημιουργία
   των µελλοντικών υπεύθυνων πολιτών.

∆ραστηριότητες στη φύση!

Μέσα ένα καταπράσινο τοπίο, στο Καλέτζι Aττικής, 
µόλις 1 ½ χλµ. από το φράγµα της λίµνης Μαραθώνα, 
ένας εσωτερικός και εξωτερικός χώρος σας περιµένει 
για δραστηριότητα και ψυχαγωγία!



Το ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, το εκπαιδευτικό τµήµα του QualityNet 
Foundation, δραστηριοποιείται στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα 
από το 1997.
Με στόχο την ανάπτυξη δράσεων και προγραµµάτων που ανταποκρίνονται 
στις εκπαιδευτικές ανάγκες µε υπεύθυνο και δηµιουργικό τρόπο, ενώ 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης των παιδιών και της 
υπευθυνότητας, µέσα από την υιοθέτηση ορθών προτύπων συµπεριφοράς, 
σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο σε θέµατα Υγείας, Αειφορίας, Πολιτισµού, 
Κοινωνίας, Επιστήµης.
Με προτεραιότητα να δίνουµε τη δυνατότητα στα παιδιά να αποκτούν εµπει-
ρίες, να παίρνουν γνώσεις, αξιοποιώντας τη δηµιουργικότητα και ενισχύο-
ντας τη µοναδικότητα του κάθε παιδιού µέσα στην οµάδα.
Με εξειδικευµένους επιστήµονες και πεπειραµένους εµψυχωτές να εντάσ-
σονται στο ανθρώπινο δυναµικό µας τόσο για τη δηµιουργία των προγραµ-
µάτων όσο και για την υλοποίηση της δραστηριότητάς µας. Οι κύριες ειδικό-
τητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
µας είναι: παιδαγωγοί, θεατρολόγοι, ψυχολόγοι, εικαστικοί, µουσικοί, 
περιβαλλοντολόγοι, επιστήµονες στον τοµέα της υγείας, γυµναστές κ.ά.

Βιωµατικά
Προγράµµατα

Υλοποιούµε προγράµµατα σε 
σχολεία της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης  σε συνεργασία 
µε τους εκπαιδευτικούς, τους 
Συλλόγους Γονέων, αλλά και 
τους ∆ήµους

Ψηφιακά
Προγράµµατα

Εναρμονιζόμαστε με τις νέες 
τεχνολογίες και τις απαιτήσεις 
της ψηφιακής εποχής, υλο- 
ποιώντας δύο ψηφιακά προ- 
γράµµατα: 
«Μέτρο, Ποικιλία | Κίνηση, Ευεξία» 
και «Η Ζωή Χωρίς Σκουπίδια»

Πανελλήνιες
∆ράσεις

Υλοποιούµε ∆ράσεις (Εκδηλώ-
σεις, Φεστιβάλ, Σχολικοί ∆ιαγω-
νισµοί κ.ά.) σε εθνικό επίπεδο 
για τη µεγαλύτερη ενεργοποίηση 
της σχολικής κοινότητας, της 
οικογένειας και της τοπικής 
κοινωνίας, δίνοντας προτεραιό-
τητα στη δηµιουργική έκφραση 
των παιδιών και στην ανάπτυξη 
ευγενούς άµιλλας

Ε-Υλικό

Υποστηρίζουμε την εκπαι-
δευτική διαδικασία µέσω 
της διάθεσης εκπαιδευτικού 
υποστηρικτικού υλικού 
πάνω στις θεµατικές των 
προγραµµάτων µας

Οι τοµείς δραστηριοποίησής µας:

Συµβάλλοντας στη διαµόρφωση των υπεύθυνων πολιτών του αύριο

Η εκπαιδευτική µας δραστηριότητα
Τα προγράµµατά µας υλοποιούνται µέσα από συµµετοχικές οµαδικές 
δραστηριότητες αξιοποιώντας τόσο τις νέες τεχνολογίες όσο και τα εργαλεία 
της βιωµατικής προσέγγισης και ενεργητικής µάθησης µε προσεγγίσεις που 
αντιστοιχούν στην έρευνα, τις δράσεις πεδίου, τις τεχνικές του θεάτρου και 
του δράµατος, τα ψυχοκινητικά παιχνίδια, κ.ά.

Μέσα από τη βιωµατική προσέγγιση των προγραµµάτων µας, τα 
παιδιά:

    ενθαρρύνονται να συµµετέχουν ενεργά σε όλη τη διάρκεια 
    απασχόλησης

    ερευνούν & ανακαλύπτουν 

    ενισχύουν την ικανότητά τους για κατανόηση και ερµηνεία 

    µαθαίνουν να λειτουργούν στο πλαίσιο της οµάδας

    αποκτούν γνώση µέσα από την εµπειρία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 68 98 593
www.biomatiko.gr

www.facebook.com/biomatikosxoleio/

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας



Ψηφιακά προγράµµατα

Μέσα από την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρµα, εκπαιδευτικοί, γονείς 
και παιδιά ενηµερώνονται πάνω σε θέµατα υγείας και ευεξίας, ενώ 
παρακινούνται ώστε να έχουν έναν πιο ενεργό τρόπο ζωής. Το πρόγραμμα 
έχει σχεδιαστεί από την εκπαιδευτική οµάδα του Βιωµατικού Σχολείου µε 
την επιστημονική καθοδήγηση της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρ-
κίας, της Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη ∆ιαβήτη και Μεταβολι-
σμού του Αρεταίειου Νοσοκομείου του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρµα θα βρείτε:
Θεωρητικό υλικό, σχέδια µαθήµατος, φύλλα δραστηριοτήτων, παραµύθια, 
τραγούδια, ποιήµατα, προτάσεις για δράσεις, µελέτες, υγιεινές συνταγές 
µαγειρικής, ώστε να υλοποιήσετε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα αγωγής 
υγείας.
Συµµετέχετε στον Πανελλήνιο Σχολικό ∆ιαγωνισµό για την περαιτέρω 
ευαισθητοποίηση µικρών και µεγάλων! 

www.nutritionactivityprogram.gr

Μέσα από την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρµα 
www.lifewithnogarbage.gr, εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά ενηµε-
ρώνονται πάνω σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης 
απορριµµάτων µε έµφαση στο τρίπτυχο µείωση, επαναχρησιµοποίηση 
και ανακύκλωση µε στόχο την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση. 
Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί από την περιβαλλοντική εκπαιδευτική 
ομάδα του Βιωματικού Σχολείου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανακύ-
κλωσης Κουτιών Αλουμινίου.

Μπορείτε να βρείτε στην πλατφόρµα: 
Θεωρητικό υλικό, σχέδια μαθήματος & φύλλα δραστηριοτήτων, προ- 
τάσεις για δράσεις, προτεινόµενες ιστοσελίδες και βιβλία, ώστε να υλοποι-
ήσετε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα διαθεµατικής προσέγγισης στο πλαίσιο 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Τα σχολικά τµήµατα που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα µπορούν να 
πάρουν µέρος στο Σχολικό ∆ιαγωνισµό και να κερδίσουν πλούσια δώρα.

www.lifewithnogarbage.gr

∆ΩΡΕΑΝ

Μέτρο, Ποικιλία • Κίνηση, Ευεξία
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την υγεία και την ευεξία

Η Ζωή Χωρίς Σκουπίδια: µείωση, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα & Σχολικός διαγωνισμός για τη διαχείριση των απορριµµάτων

Για αναλυτική ενημέρωση & φόρμα συμμετοχής: 210 689 8593 

Για αναλυτική ενημέρωση & φόρμα συμμετοχής: 210 689 8593 

∆ΩΡΕΑΝ



Με στόχο την προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής υπευθυνότητας, το Βιωµατικό Σχολείο, για τη φετινή χρονιά, αναπτύσσει το 
θεσµό Bravo Schools µέσω του οποίου αναδεικνύονται οι ολοκληρωµένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε προγράµµατα των θεµατικών:

Μέσα από τη διαδικασία, δίνουµε την ευκαιρία σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης να:
• ευαισθητοποιηθούν πάνω σε θέματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή/και Ψυχικής και Σωματικής Υγείας
• ενεργοποιηθούν και να ανταλλάξουν ερεθίσµατα και ιδέες
• δηµιουργήσουν σχολικές συνεργασίες και φιλίες
• αναδείξουν τις καλές πρακτικές τους, τη δηµιουργικότητά τους και τη µοναδικότητά τους
• βραβευτούν και λάβουν πλούσια δώρα

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς:

• Επιλέγετε τη θεματική που σας ενδιαφέρει
• Υλοποιείτε τα εκπαιδευτικά βιωματικά μας προγράμματα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών 
• Χρησιμοποιείτε δωρεάν το ενημερωτικό/εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας www.biomatiko.gr στην αντίστοιχη θεματική 
• Συμμετέχετε δωρεάν µε τις δηµιουργίες και τα προγράµµατά σας
• Προβάλετε το έργο σας στη Σχολική Εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί το Μάιο 2017!

Εκπαιδευτικοί

• Παρουσιάστε το πρόγραµµα 
   (project) που δουλέψατε

• Αναδείξτε την εργασίας σας 
   ως καλή εκπαιδευτική 
   πρακτική!

Μαθητές

∆ηµιουργήστε & βραβευθείτε:
• Θεατρικό, μουσικό ή/και χορευτικό 
   δρώµενο
• Εικαστική δηµιουργία (αφίσα,  
   ζωγραφική, τρισδιάστατο έργο)
• Τραγούδι ή ποίηµα
• Video

Σχολεία

• Αναδειχτείτε µεταξύ των 
σχολείων / τάξεων που συμμετέ-
χουν
• Κερδίστε  για το σχολείο σας 
πλούσια δώρα µέσω των 
µαθητικών συµµετοχών

Μπορείτε να συµµετέχετε: 

Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν, οι µαθητές δηµιουργούν,
τα σχολεία βραβεύονται!

Περιβάλλον

- Ανακύκλωση
- Ενέργεια
- Νερό
- Βιοποικιλότητα
- Αστικό Πράσινο

Υγεία-Ευεξία 

- ∆ιατροφή 
- Σωματική Ανάπτυξη & Υγιεινή
- Συναισθηματική νοημοσύνη: αναγνώριση & διαχείριση συναισθημάτων
- ∆ιαφορετικότητα
-  Άθληση & Κίνηση

Για αναλυτική ενηµέρωση: 210 68 98 593 ή info@biomatiko.gr 

Η Πρωτοβουλία Bravo Schools υλοποιείται από το Βιωματικό Σχολείο, το εκπαιδευτικό τμήμα 
του QualityNet Foundation, του Δικτύου Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, 
με στόχο την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας,
στον άξονα Εκπαίδευση.

SCHOOLS



Βιωµατικά προγράµµατα         για τα προνήπια και νήπια

Η λαϊκή µας παράδοση: 
ο παραδοσιακός γάµος
Πρόγραμμα για την πολιτιστική µας 
κληρονοµιά
Μέσα από παιχνίδια ρόλων, αναβίωση λαϊκού παραµυθιού 
(«Το νυφικό που χωρούσε σε ένα καρύδι» ή «Τα Ελληνάκια») 
και άλλες βιωµατικές δραστηριότητες, τα παιδιά έρχονται σε 
επαφή µε την ελληνική παράδοση και ενηµερώνονται για ήθη 
και έθιµα.

∆ώδεκα ήταν οι Θεοί!
Πρόγραμμα µυθολογίας 
για τους Ολύµπιους θεούς
Στόχος του προγράµµατος είναι τα παιδιά να ανακαλύψουν τα 
ονόµατα, τα σύµβολα, τις ιδιαιτερότητες και τις σχέσεις των 
δώδεκα θεών του Ολύµπου, µέσα από δραστηριότητες που 
βασίζονται στη συμμετοχική δράση και το παιχνίδι.

Ο Ευγένιος Πινελάκης & τα χαµένα 
χρώµατα
Πρόγραμμα εικαστικών
Μέσα από τις περιπέτειες ενός σκανταλιάρικου πινέλου, τα παιδιά 
μαθαίνουν τα βασικά χρώματα και σχήματα, πειραματίζονται στη 
σύνθεση νέων χρωµάτων ενεργοποιώντας τη φαντασία τους, 
ανακαλύπτουν έργα διάσημων ζωγράφων και κατασκευάζουν τις 
δικές τους καλλιτεχνικές δηµιουργίες.

Σταγόνα που όλο-όλο τρέχεις, 
δε θέλουµε να σταµατήσεις!
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το 
νερό
Τα παιδιά γνωρίζουν τις σπουδαίες ιδιότητες του νερού, ανακαλύ-
πτουν τον κύκλο του, πειραματίζονται και βρίσκουν τρόπους για 
την εξοικονόµησή του, µέσα από δραστηριότητες κινητικές, 
οµαδοσυνεργατικές και θεατρικό παιχνίδι.

1,2,3… Ανακύκλωσε!
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για 
την ανακύκλωση
Στόχος του προγράµµατος είναι, µέσα από παιχνίδια και βιωµατι-
κές δραστηριότητες, τα παιδιά να κατανοήσουν το πρόβληµα των 
απορριμμάτων και να μάθουν να ανακυκλώνουν τα «σκουπίδια» 
τους ως λύση στο περιβαλλοντικό πρόγραµµα.

Το παράπονο των ζώων
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα 
ζώα υπό εξαφάνιση
Τα παιδιά, µέσα από βιωµατικά παιχνίδια, ευαισθητοποιούνται µε 
το «παράπονο» των ζώων που είναι σε απειλή, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και παγκοσµίως, και ανακαλύπτουν τρόπους για την προστα-
σία τους.

Παιχνίδια με το χρόνο και τις εποχές
Πρόγραμμα για τα χρονικά διαστήµατα 
και τις 4 εποχές
Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, µουσικοκινητικά παιχνίδια, 
επιδαπέδιο παιχνίδι και καλλιτεχνικές δηµιουργίες, τα παιδιά 
µαθαίνουν την έννοια του χρόνου, ανακαλύπτουν τις εποχές, 
εξοικειώνονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, γνωρίζουν τις 
δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται τη µέρα και τη νύχτα και 
αυτές που αναπτύσσονται ανάλογα µε την κάθε εποχή.

Εξωτερικού χώρου

Μικροί Φυσιολάτρες!
Πρόγραμμα για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση 
Η οµορφιά της φύσης και η αγάπη για τον πολιτισµό ενώνονται σε 
ένα δηµιουργικό πρόγραµµα µέσα από το οποίο τα παιδιά εξοικει-
ώνονται µε τα στοιχεία της φύσης (µυρωδιές, ήχοι), ανακαλύ-
πτουν διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας και απολαµβάνουν 
παιχνίδια στη φύση.



Βιωµατικά προγράµµατα         για τα προνήπια και νήπια

Ταξίδι στο διάστηµα
Πρόγραμμα για την επιστήµη 
του διαστήµατος
Τα παιδιά, µε την υποστήριξη κουκλοθεατρικών δρώµενων, 
οπτικοακουστικού υλικού και παιχνιδιών ρόλων, γνωρίζουν τους 
πλανήτες του ηλιακού µας συστήµατος, διαµορφώνουν µια 
εικόνα για τη θέση και το µέγεθος του κάθε πλανήτη, εξοικειώνο-
νται µε έννοιες του διαστήµατος (διαστηµικά όργανα, αστροναύ-
τες, διαστηµόπλοια, κλπ) και δηµιουργούν το δικό τους αγαπηµέ-
νο πλανήτη.

Πράσινο φανάρι, φίλε µου!
Πρόγραμμα για την κυκλοφοριακή αγωγή
Μέσα από βιωµατικές δραστηριότητες και προσοµοίωση 
δρόµου, τα παιδιά µαθαίνουν τους κανόνες ασφαλής κυκλο-
φορίας, τα μεταφορικά μέσα, τα βασικά σήματα του Κ.Ο.Κ., 
ώστε να κυκλοφορούν στο δρόμο ως πεζοί και αργότερα ως 
οδηγοί προσεκτικά και µε ασφάλεια.

Πληροφορίες-Ραντεβού: 210 689 8593

Αγαπώ το σώµα µου, 
τρέφοµαι σωστά!
Πρόγραμμα για την αγωγή υγείας
Τα παιδιά παρακινούνται ώστε να αποκτήσουν σωστές 
διατροφικές συνήθειες και μια καλή ποιότητα ζωής, μέσα 
από την ισορροπηµένη διατροφή και τη σωµατική δραστη-
ριότητα, µε δραστηριότητες όπως κουκλοθεατρκή 
παράσταση,  µουσικοκινητική και οµαδικά επιδαπέδια 
παιχνίδια, γνωρίζοντας και τη Μεσογειακή Πυραμίδα 
∆ιατροφής.

Ξυπνώ τα συναισθήµατά µου!
Πρόγραμμα για την ανάπτυξη της 
συναισθηµατικής νοηµοσύνης
Στόχος του προγράµµατος είναι τα παιδιά να αναπτύξουν ένα 
πρωταρχικό επίπεδο συναισθηµατικής επίγνωσης και να 
γνωρίσουν τη σχέση µεταξύ συναισθήµατος και συµπεριφο-
ράς µέσα από τις βιωµατικές δραστηριότητες του προγράµ-
µατος.

Ο ξένος, ο άλλος… µήπως είµαι εγώ;
Πρόγραμμα για τη διαφορετικότητα 
Τα παιδιά γνωρίζουν τη διαφορετικότητα σε όλες τις μορφές, 
(φυλετικές, πολιτισµικές, κοινωνικές διακρίσεις) την 
ξενοφοβία και το ρατσισµό, µαθαίνουν να βλέπουν θετικά 
τους άλλους και αποκτούν κίνητρα για συνεργασία και οµαδι-
κότητα, µέσα από µουσικοκινητικές δραστηριότητες, παιχνί-
δια ρόλων, οπτικοακουστικό υλικό και οµαδικά παιχνίδια.

Μη φοβάσαι, είµαστε εδώ!
Πρόγραμμα για το σχολικό εκφοβισµό
Μέσα από κουκλοθεατρικά δρώµενα, µουσικοκινητικά παιχνί-
δια και παιχνίδια ρόλων, τα παιδιά ενημερώνονται, εντοπίζουν 
περιπτώσεις σχολικού εκφοβισµού και έρχονται σε επαφή µε 
περιπτώσεις αντιµετώπισης ανάλογων καταστάσεων.
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Ανιχνεύοντας την Ελληνική Παράδοση
Πρόγραμμα για την πολιτιστική µας 
κληρονοµιά
Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, παιχνίδια ρόλων και δραµατο-
ποίηση, τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε την ελληνική παράδοση, 
αναβιώνουν έθιµα, εξοικειώνονται µε την πολιτιστική µας κληρο-
νοµιά και παίρνουν ερεθίσµατα ώστε να γίνουν άξιοι συνεχιστές 
της.

Στα µονοπάτια της µυθολογίας
Πρόγραμμα για την ελληνική µυθολογία 
Θεµατικές: Οι περιπέτειες του Θησέα / ο Τρωικός Πόλεµος
Μέσα από την περιπλάνηση στους κυριότερους µυθικούς κύκλους 
και αξιοποιώντας δραστηριότητες όπως η  δραµατοποίηση, το 
θεατρικό παιχνίδι και τα εικαστικά, τα παιδιά αναβιώνουν τις 
μυθικές διαδρομές, γνωρίζουν και αναπαριστούν τα κατορθώματα 
και τις περιπέτειες των ηρώων, ανακαλύπτουν τη σηµασία και το 
συμβολισμό των πράξεών τους και συνδυάζουν το μύθο με τις 
τέχνες.

Το περιβόλι της χαράς και της λύπης 
∆ραµατοποίηση ιστορίας µε θέµα 
τα συναισθήµατα
Το έργο του συγγραφέα Θανάση Σάλτα ζωντανεύει, παίρνει σάρκα 
και οστά και, µε την παραµυθένια µουσική της Χρυσάνθης Οικονοµά-
κη, παρουσιάζεται μέσα από δραματοποίηση και παιχνίδι. Τα παιδιά 
συμμετέχουν ενεργά και εκφράζουν τα συναισθήματά τους.

Υγιεινή διατροφή, τακτική γυµναστική!
Πρόγραμμα αγωγής υγείας 
Μέσα από οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και κινητικά 
παιχνίδια, τα παιδιά γνωρίζουν τη σημασία της Μεσογειακής 
∆ιατροφής, τις διάφορες οµάδες τροφών, την αξία των ισορροπηµέ-
νων γευµάτων και παρακινούνται να εντάξουν την κίνηση στην 
καθηµερινότητά τους, ώστε να αποκτήσουν ορθές διατροφικές 
συνήθειες και μια καλή ποιότητα ζωής.

Ας κάνουµε τους δρόµους ασφαλείς!
Πρόγραμμα για την κυκλοφοριακή αγωγή
Τα παιδιά, µέσα από βιωµατική προσέγγιση στη γνώση και δηµιουρ-
γικές δραστηριότητες, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Κ.Ο.Κ., 
να κατανοήσουν τα είδη σήµανσης και τους κανόνες κυκλοφορίας, 
να αναγνωρίσουν λάθη που έχουν κάνει τα ίδια είτε ως πεζοί είτε ως 
επιβάτες και να µην τα επαναλάβουν στο µέλλον, να µάθουν να 
χρησιµοποιούν µε ασφάλεια το ποδήλατο, να αποκτήσουν κυκλοφο-
ριακή συνείδηση και  υπεύθυνη στάση προκειµένου να αποφύγουν 
µικρά ή µεγάλα ατυχήµατα. 

Όταν τα συναισθήµατα παίρνουν ζωή!
Πρόγραμμα συναισθηµατική νοηµοσύνης
Μέσα από οµαδικές κινητικές δραστηριότητες και θεατρικό παιχνί-
δι, τα παιδιά ανακαλύπτουν και εκφράζουν τα συναισθήματά τους, 
συνδέουν τα συναισθήµατα µε γεγονότα της καθηµερινότητας, 
μαθαίνουν να εξωτερικεύουν αυτό που νιώθουν και να διαχειρίζο-
νται τα αρνητικά και θετικά τους συναισθήµατα.

Σχολικός Εκφοβισµός; Όχι εγώ!
Πρόγραμμα για το σχολικό εκφοβισµό
Μέσα από οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και παιχνίδια 
δραματοποίησης, τα παιδιά ενημερώνονται και εντοπίζουν 
περιπτώσεις σχολικού εκφοβισµού, διδάσκονται µέσα από 
ιστορίες, μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν ανάλογες καταστάσεις, 
γνωρίζουν τρόπους ώστε να συμβιβάσουν τις μεταξύ τους 
«διαφορές» και ξεκινούν διάλογο για την επίλυση του φαινομένου 
του εκφοβισµού.

Ο ξένος, ο άλλος, εγώ!
Πρόγραμμα για τη διαφορετικότητα 
(φυλετικές, πολιτισµικές, κοινωνικές διακρίσεις)
Στόχος του προγράµµατος είναι, µέσα από βιωµατικές δραστηριό-
τητες, τα παιδιά να γνωρίσουν για τη διαφορετικότητα και τον 
αποκλεισµό, την ξενοφοβία και το ρατσισµό, να αποκτήσουν 
επίγνωση της δικής τους διαφορετικότητας, να µάθουν να 
σέβονται τον «άλλο» και να ξεπερνούν προκαταλήψεις και 
στερεότυπα.

Πληροφορίες-Ραντεβού: 210 689 8593
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Την ενέργειά µου πίσω, παρακαλώ!
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για 
την ενέργεια
Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, πολλά οµαδικά και ατοµικά 
παιχνίδια και υπολογισµό του ενεργειακού αποτυπώµατος, τα 
παιδιά κατανοούν την έννοια της ενέργειας και τις µορφές της, 
εντοπίζουν τη χρήση της ενέργειας στην καθημερινότητά μας, 
συσχετίζουν την κατανάλωση της ενέργειας με καίρια περιβαλλο-
ντικά προβλήµατα, ανακαλύπτουν τρόπους εξοικονόµησής της και 
αναπτύσσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση.

Σώζουµε τη γη ανακυκλώνοντας!
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
για τη διαχείριση των απορριµµάτων 
Μέσα από κινητικά παιχνίδια και δραστηριότητες, τα παιδιά 
έρχονται αντιµέτωπα µε το πρόβληµα των απορριµµάτων, µαθαί-
νουν το τρίπτυχο της µείωσης, της επαναχρησιµοποίησης και της 
ανακύκλωσης ως τρόπο διαχείρισής τους και συνειδητοποιούν 
την τεράστια ευθύνη µας απέναντι στο περιβαλλοντικό πρόβληµα.

Τα εκπαιδευτικά µας προγράµµατα υλοποιούνται στον 
εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σχολείου σας ή στο 
Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης 
«Η Χώρα του Καλύτερου».

Με την ολοκλήρωση του κάθε βιωµατικού προγράµµατος 
δίνεται:
• Αναµνηστικό δώρο για τον κάθε µαθητή
• Έπαινος συµµετοχής για τη σχολική τάξη
• Υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό, ώστε να συνεχι-
στεί το θέµα στην τάξη

Τα Ζώα είναι σε απειλή!
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα 
ζώα υπό εξαφάνιση
Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράµµατος, τα παιδιά γνωρί-
ζουν τα ζώα που απειλούνται να αφανιστούν στην Ελλάδα και 
παγκοσµίως, ανακαλύπτουν τη σηµασία τους για την ισορροπία της 
ζωής στον πλανήτη μας,  συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα της 
ανθρώπινης παρέµβασης και ανακαλύπτουν τρόπους για την 
προστασία τους.

Οι νερο… εξερευνητές
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το 
νερό
Στοχεύοντας στην ανάδειξη της σημασίας του νερού για τη ζωή 
στον πλανήτη, τα παιδιά, μέσα από δραστηριότητες έρευνας & 
ανακάλυψης, αλλά και πολλά κινητικά παιχνίδια, έρχονται σε 
επαφή µε το πολύτιµο αυτό στοιχείο και τις ιδιότητές του, ανακαλύ-
πτουν τις µορφές του, συνειδητοποιούν τη σηµασία του για τη 
βιοποικιλότητα, πειραματίζονται σχετικά με τη ρύπανσή του και 
ανακαλύπτουν µεθόδους εξοικονόµησής του.

Εξωτερικού χώρου

Φυσιολάτρες στην Πόλη!
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Η οµορφιά της φύσης και η αγάπη για τον πολιτισµό ενώνονται 
σε ένα δηµιουργικό πρόγραµµα µέσα από το οποίο τα παιδιά 
εξοικειώνονται µε στοιχεία της φύσης (µυρωδιές, ήχοι), ανακα-
λύπτουν διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας, απολαµβάνουν 
παιχνίδια στη φύση, δηµιουργούν έργα σχετικά µε αυτή και 
αντιλαµβάνονται τη σηµασία της ύπαρξης πράσινων χώρων για 
τη ζωή των έμβιων όντων.

Τα προγράµµατα εξωτερικού χώρου υλοποιούνται 2 χλµ. από το Φράγµα της λίµνης Μαραθώνα, στην Αγ. Παρασκευή Καλετζί-
ου, στο Πάρκο Φλοίσβου, στον Εκπαιδευτικό Βοτανόκηπο του ∆ήµου Π. Φαλήρου ή σε εξωτερικό χώρο που εσείς θα επιλέξετε.
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Συναισθηµατική Νοηµοσύνη 
– ∆ιαπροσωπικές Σχέσεις
Καταλαβαίνω τον άλλο και εκφράζω αυτό που νιώθω 
χωρίς να πληγώνω και να πληγώνοµαι

Πρόγραμμα συναισθηµατικής αγωγής
Μέσα από µία ολοκληρωµένη προσέγγιση βασισµένη στην παροχή 
ερεθισµάτων και στη συµµετοχή σε οµαδοσυνεργατικές δραστηριότη-
τες, στοχεύουµε στην ανάπτυξη των συναισθηµατικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων των µαθητών και στη βελτίωση του κοινωνικού εαυτού για 
την ενίσχυση της αρµονικής µεταξύ τους συνύπαρξης. Μέσα από την 
κατανόηση των συναισθηµάτων των άλλων, την παρακίνηση για έκφρα-
ση και διαχείριση των συναισθηµάτων τους, την προσπάθεια επίλυσης 
συγκρούσεων µέσα από την ενίσχυση της επικοινωνίας, προσπαθούµε 
να ενισχύσουµε το θετικό κλίµα εντός της οµάδας.

Φως και χρώµα στη ζωή µας
Πώς δημιουργείται η έκλειψη της σελήνης και του ήλιου; Πώς λειτουρ-
γούν τα μάτια μου; Γιατί τα γυαλιά με βοηθάνε να βλέπω καλύτερα; Γιατί 
τα αντικείμενα έχουν χρώματα; Γιατί φτιάχνουμε τα παράθυρα του 
σπιτιού με τζάμι ενώ τα πατζούρια με ξύλο ή σίδερο; Αυτές και άλλες 
ερωτήσεις εξερευνούνται σε αυτό το βιωµατικό εργαστήριο. Τα παιδιά 
έρχονται σε επαφή µε τις βασικές αρχές που διέπουν το φως και το 
χρώµα, εξερευνούν τις φυσικές έννοιες του φωτός και της διάδοσής 
του, τη σχέση του φωτός και των υλικών σωµάτων (διαφανή, ηµιδιαφα-
νή και αδιαφανή υλικά σώματα), εξετάζουν τη σχέση της σκιάς και του 
φωτός, την ανάκλαση, τη διάχυση και την απορρόφηση του φωτός, τη 
σχέση του φωτός µε τα χρώµατα και τη λειτουργία του µατιού.

∆ιαφορετικότητα – Αντιµετώπιση 
∆ιακρίσεων 
Αναγνωρίζω και εκτιµώ το διαφορετικό

Πρόγραμμα ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
µε έµφαση στις διακρίσεις 
Στόχος του προγράµµατος είναι οι µαθητές να κατανοήσουν τις 
έννοιες του διαφορετικού, της ξενοφοβίας, του ρατσισµού και να 
μάθουν να αντιμετωπίζουν τις διακρίσεις στην καθημερινότητά, 
ξεπερνώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις. Με την υποστήριξη 
οπτικοακουστικού υλικού και δραστηριοτήτων αυτοσχεδιασµού και 
κίνησης, το πρόγραµµα καλύπτει θεµατικές που αφορούν τη διάκριση 
των βασικών πανανθρώπινων δικαιωµάτων και την ανάπτυξη του 
σεβασμού των δικαιωμάτων του άλλου ως στάση ζωής, την ευαισθη-
τοποίηση στη διαφορετικότητα (φυλετική, πολιτισµική, κοινωνική), 
την προσέγγιση τρόπων επικοινωνίας με τον «άλλο» και την απόκτηση 
κινήτρων για συνεργασία και οµαδικότητα.

Ενεργειακό ισοζύγιο 
Η ενέργεια στο πιάτο µου, η δράση στο σώµα µου

Πρόγραμμα αγωγής υγείας 
Μέσα από µία σειρά συµµετοχικών δραστηριοτήτων και µε την 
υποστήριξη τρισδιάστατων Πυραμίδων Μεσογειακής Διατροφής & 
Σωµατικής ∆ραστηριότητας, οι µαθητές καλούνται να κατανοήσουν 
την έννοια του ενεργειακού ισοζυγίου. Το πρόγραμμα συμβάλλει 
στην ενηµέρωση των µαθητών για τη λειτουργία του πεπτικού 
συστήµατος και της σηµασίας του µέτρου και της ποικιλίας στη 
διατροφή µας, µε την επιλογή τροφίµων από όλες τις οµάδες 
τροφών, προτρέπει τα παιδιά να εντάξουν τη σωµατική δραστηριό-
τητα στην καθηµερινότητά τους και να κατανοήσουν τη σχέση της 
ισορροπημένης διατροφής & άσκησης για τη διατήρηση της καλής 
υγείας.

Σχολικός Εκφοβισµός 
Πρόγραμμα για την ενδοσχολική βία
Η βίαιη συµπεριφορά µέσα στο χώρο του σχολείου φαίνεται να 
αποτελεί σύνηθες  φαινόµενο πια στα ελληνικά σχολεία. Με βασικό 
εργαλείο τις οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες αλλά και τα παιχνί-
δια δραματοποίησης, οι μαθητές ενημερώνονται, εντοπίζουν 
περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού, αναγνωρίζουν τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους, θέτουν τα όριά τους, µαθαίνουν να αντιµε-
τωπίζουν καταστάσεις bullying, εξοικειώνονται με τις τεχνικές 
διαχείρισης θυµού και επίλυσης συγκρούσεων, βρίσκουν τρόπους 
να συμβιβάσουν τις «διαφορές» τους, κατανοούν ότι είναι μέλη της 
ίδιας οικογένειας που λέγεται "σχολείο" και ξεκινούν το διάλογο για 
την επίλυση του φαινοµένου, προτείνοντας και οι ίδιοι λύσεις!

Βιωµατικά εργαστήρια φυσικών επιστηµών! 
Σκοπός µας είναι η βιωµατική επαφή των παιδιών µε τις επιστήµες, την επιστηµονική µεθοδολογία και σκέψη. Μέσα από βιωµατικές δηµιουργικές 
δραστηριότητες και πειράματα τα παιδιά προσεγγίζουν τον τρόπο σκέψης και εργασίας των φυσικών επιστημών. Η θεματολογία τους είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών του δηµοτικού σχολείου για τις φυσικές επιστήµες.

Από το ήλεκτρο (κεχριµπάρι) 
στον ηλεκτροµαγνητισµό
Γιατί όταν χτενίζουμε τα μαλλιά μας αυτά πετάγονται, αλλά όταν είναι 
βρεγμένα δε συμβαίνει το ίδιο; Γιατί βάζουμε ηλεκτρικές ασφάλειες στα 
σπίτια; Γιατί η λάμπα «βγάζει» φως αν την ανάψω; Γιατί ο μαγνήτης έλκει 
σιδερένια αντικείμενα και όχι χάρτινα; Μπορώ να φτιάξω μόνος μου 
μαγνήτη; Πώς λειτουργεί η πυξίδα; Γιατί όταν κάνω ποδήλατο ανάβει το 
φωτάκι χωρίς να υπάρχει μπαταρία; Αυτές είναι ορισμένες από τις 
ερωτήσεις που εξετάζονται μαζί με τα παιδιά στο βιωματικό αυτό 
εργαστήριο. Τα παιδιά εξοικειώνονται µε τις έννοιες του ηλεκτρονίου, της 
µετάδοσης του ηλεκτρισµού, των αγωγών του ηλεκτρισµού, του ηλεκτρι-
κού κυκλώµατος και των στοιχείων του και εξερευνούν τη σχέση του 
ηλεκτρισμού με το μαγνητισμό, ενώ γνωρίζουν τη λειτουργία της 
γεννήτριας.
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Εξωτερικού χώρου

Το πράσινο στο αστικό περιβάλλον
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη της αξίας του 
αστικού πράσινου και η ενίσχυσή του για τη βελτίωση της ποιότη-
τας της ζωής. Μέσα από δράσεις πεδίου και δραστηριότητες 
έρευνας & παρατήρησης,  οι μαθητές γνωρίζουν είδη χλωρίδας 
και πανίδας που απαντούν στην περιοχή, κατανοούν τη συµβολή 
τους στη λειτουργία του οικοσυστήµατος, αντιλαµβάνονται την 
οικολογική και πολιτιστική σηµασία του πράσινου για την ποιότητα 
ζωής μας και τη δυνατότητα αισθητικής απόλαυσης που παρέχει, 
αναζητούν και συνειδητοποιούν τα προβλήματα που υποβαθμί-
ζουν το αστικό πράσινο, εκτιμούν την αξία των χώρων πρασίνου 
της πόλης και ευαισθητοποιούνται προς ένα πιο βιώσιµο µέλλον 
µε περισσότερους ελεύθερους χώρους πρασίνου.

Εξωτερικού χώρου

Φυσιολάτρες σε ∆ράση: 
γνωριµία µε το περιαστικό πράσινο
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
Το φυσικό περιβάλλον αποτελούσε πάντα πηγή έµπνευσης και 
δημιουργίας, συμβάλλοντας θετικά στη ζωή των ανθρώπων. 
Στόχος του προγράµµατος είναι οι µαθητές να εµπλακούν σε 
επιτόπιες διερευνήσεις, έτσι ώστε να εξοικειωθούν µε την 
περιοχή, το περιαστικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του, να ανακαλύψουν ίχνη του οικοσυστήµατος,  να 
κατανοήσουν τη σηµασία που έχει το φυσικό περιβάλλον για 
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις, να εντοπί-
σουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες που υποβαθμίζουν ή 
απειλούν το φυσικό περιβάλλον και τι µπορεί να γίνει για την 
αντιμετώπισή τους, να αναζητήσουν τρόπους αρμονικής 
συνύπαρξης φύσης και ανθρώπου, να κινητοποιηθούν και 
διασκεδάσουν σε ένα καταπράσινο χώρο.

Εθελοντισµός - Κοινωνική 
Αλληλεγγύη (Forum Theatre) 
(Έναρξη: Ιανουάριος 2016)
Πρόγραμμα για τη σημασία της διαμόρφωσης του 
ενεργού πολίτη
Η διαµόρφωση ενός νέου παγκόσµιου πολίτη που θα µπορεί να 
συµβιώνει µε τους συνανθρώπους του στην κοινωνία της πολυπολιτι-
σµικότητας και δίνοντας έµφαση στις έννοιες του εθελοντισµού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελούν τον κεντρικό άξονα αυτού του 
προγράµµατος. Μέσα από τις τεχνικές του θεάτρου φόρουµ, όπου το 
κοινό γίνεται ενεργό ώστε να δείξει, να µετατρέψει και να αλλάξει την 
πραγµατικότητα, στοχεύουµε στην ευαισθητοποίηση των µαθητών, 
στην κατανόηση των µορφών εθελοντισµού, στην παρακίνηση για 
εµπλοκή τους σε εθελοντικές δραστηριότητες, στη συµβολή της 
διαµόρφωσης προσωπικοτήτων που δεν θα είναι παθητικοί δέκτες 
αλλά θα αναλαµβάνουν δράσεις για την ανακούφιση του πλησίον τους.

Ενεργοί πολίτες εν δράσει! 
Πρόγραμμα για την κοινωνική υπευθυνότητα
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αφορά την ευαισθητοποίηση των 
παιδιών πάνω σε θέµατα κοινωνικής υπευθυνότητας σε ατοµικό και 
συλλογικό επίπεδο. Μέσα από ένα πλήθος οµαδοσυνεργατικών 
δραστηριοτήτων, οι µαθητές εξοικειώνονται µε τις έννοιες του ενεργού 
και υπεύθυνου πολίτη µιας δηµοκρατικής χώρας που όλοι οι πολίτες 
έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Περαιτέρω, μέσω του προγράμ-
µατος αναδεικνύονται θεµατικές όπως: η υπευθυνότητα απέναντι στον 
εαυτό και το κοινωνικό σύνολο, η ανάληψη ενεργού ρόλου στην 
κοινωνία, η διεκδίκηση δικαιωµάτων στο δηµόσιο βίο, το ενδιαφέρον 
και η συµµετοχή στα κοινά, η λειτουργία του ∆ήµου και η λήψη αποφά-
σεων, η σηµασία του Εθελοντισµού κ.ά.

Εκπαιδευτικά βιωµατικά προγράµµατα δικής σας επιλογής!
Ανάλογα µε τη θεµατολογία που ασχολείστε, µπορούµε να υλοποιήσουµε το κατάλληλο εκπαιδευτικό 
βιωµατικό πρόγραµµα, καλύπτοντας επαρκώς τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες.

Πληροφορίες-Ραντεβού: 210 689 8593



Η γνώµη σας είναι πολύτιµη!

Σύµφωνα µε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών…

93%
αναγνωρίζουν ότι η
εκπαιδευτική µας

µεθοδολογία είναι σε
υψηλό επίπεδο

96%
έµειναν ικανοποιηµένοι 
από την ανάπτυξη των 

προγραµµάτων µας

99%
συστήνουν 

το Βιωµατικό Σχολείο 
και τις εκπαιδευτικές του 

δράσεις

Από το1997...
...έχουµε εκπαιδεύσει:

…έχουµε αναπτύξει

Τηλ. :  210  6898 593,  Fax:  210  6854 204,  e-mai l :  in fo@biomat iko.gr

www.biomat iko.gr
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