
Ένα	  σχολείο	  προσανατολισμένο	  στις	  αξίες	  

Το	  7ο	  Δημοτικό	  Σχολείο	  Αγίου	  Δημητρίου	  θέτει	  ως	  βασικό	  άξονα	  την	  
εκπαίδευση	  των	  μαθητών	  στις	  αξίες,	  με	  προτεραιότητα	  την	  αλληλεγγύη	  
και	  το	  σεβασμό	  σε	  κάθε	  ζωντανό	  πλάσμα	  και	  στο	  περιβάλλον.	  Ανάμεσα	  
στις	  προτεραιότητες	  είναι	  κοινωνικά	  ζητήματα,	  που	  καλείται	  στις	  μέρες	  
μας	  να	  διαχειριστεί	  η	  κοινωνία	  μας,	  όπως	  το	  προσφυγικό.	  	  Επίσης,	  
ζητήματα	  όπως	  το	  φιλοζωικό,	  καθώς	  έχει	  παρατηρηθεί	  τεράστια	  
αύξηση	  στην	  εγκατάλειψη	  ζώων	  και	  έχουν	  καταγραφεί	  πολλαπλά	  
περιστατικά	  κακοποίησης,	  πανελλαδικά.	  	  

Στο	  πλαίσιο	  αυτό,	  η	  σχολική	  κοινότητα	  του	  7ου	  Δημοτικού	  Σχολείου	  
επιδιώκει	  να	  ευαισθητοποιηθεί	  και	  να	  ευαισθητοποιήσει,	  στέλνοντας	  
με	  κάθε	  τρόπο	  	  τα	  μηνύματα	  των	  μαθητών	  στην	  ελληνική	  κοινωνία.	  Οι	  
μαθητές	  έγιναν	  ερευνητές	  και	  συγγραφείς	  και	  δημιούργησαν	  το	  δικό	  
τους	  βιβλίο,	  με	  ιστορίες	  προσφυγόπουλων,	  	  οικοδομώντας	  μια	  
παράδοση	  σεβασμού	  στη	  διαφορετικότητα	  και	  αλληλεγγύης,	  που	  
συνεχίζεται	  από	  χρονιά	  σε	  χρονιά	  	  

http://7dim-‐ag-‐dimitr.att.sch.gr/?p=107	  .	  	  	  

Για	  την	  ευαισθητοποίηση	  των	  μαθητών	  τη	  σχολική	  χρονιά	  	  2016-‐17	  
αναπτύχθηκε	  μία	  μορφή	  συνεργασίας	  με	  το	  Σχολείο	  των	  Μπαλονιών,	  
που	  συντόνισε	  με	  την	  άδεια	  του	  Υπουργείου	  Μεταναστευτικής	  
Πολιτικής	  το	  Δίκτυο	  Τέχνης	  και	  Δράσης,	  στις	  αφίξεις	  του	  πρώην	  
αεροδρομίου	  του	  Ελληνικού,	  με	  ανταλλαγή	  μηνυμάτων	  και	  ζωγραφιών	  
μεταξύ	  των	  παιδιών.	  	  

https://www.youtube.com/watch?v=qi8PdkoT_yo	  	  

Το	  σχολείο	  συμμετείχε	  με	  έργα	  των	  παιδιών	  στο	  1ο	  Σχολικό	  Φεστιβάλ	  
Δρόμου	  Τέχνης	  και	  Αποδοχής.	  Επίσης,	  μεγάλη	  τιμή	  ήταν	  το	  πρώτο	  
βραβείο	  τραγουδιού	  με	  τίτλο	  «Οι	  εθελοντές	  του	  Αιγαίου»	  στο	  3ο	  
Πανελλήνιο	  Φεστιβάλ	  Ευρωπαϊκού	  Σχολικού	  Ραδιοφώνου	  	  

https://www.youtube.com/watch?v=mnz5xdYRcaY	  	  

Όσον	  αφορά	  το	  φιλοζωικό,	  συνεργάζεται	  με	  το	  Δήμο	  Αγίου	  Δημητρίου	  
που	  έχει	  οργανώσει	  αντίστοιχο	  πρόγραμμα,	  έχει	  δεχθεί	  επανειλημμένα	  



τις	  εθελόντριες	  των	  Ζωοφιλικών	  Ενημερώσεων	  Σχολείων,	  που	  
υλοποίησαν	  σχετικό	  πρόγραμμα	  	  με	  όλους	  τους	  μαθητές,	  οργάνωσε	  
Φιλοζωική	  Ημερίδα	  σε	  συνεργασία	  με	  το	  Δήμο	  και	  άλλους	  φορείς,	  ενώ	  
συμμετέχει	  με	  έργα	  των	  μαθητών	  στο	  Discover	  Dogs	  Festival.	  	  	  

Ελπίζοντας	  στη	  διαμόρφωση	  ευαίσθητων,	  αλλά	  και	  ισχυρών	  
προσωπικοτήτων	  που	  θα	  συμμετέχουν	  στο	  μέλλον	  σε	  δράσεις	  
κοινωνικής	  αλλαγής,	  συνεχίζεται	  η	  προσπάθεια	  από	  το	  σύνολο	  της	  
σχολικής	  κοινότητας.	  	  


