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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Η δράση περιλαμβάνει ομάδα μαθητών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τον
αθλητισμό. Τα μέλη της ομάδας δραστηριοποιούνται σε διάφορες αθλοπαιδιές και
ταυτόχρονα καλλιεργούν δεξιότητες συνεργασίας, ομαδικότητας και
αλληλοσεβασμού.
ΘΕΑΤΡΟ
Με γνώμονα τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών, την καλλιέργεια και
ανάπτυξη δεξιοτήτων (έκφρασης, επικοινωνίας, συνεργασίας) την κοινωνικοποίηση
και τη δημιουργία φιλικών δεσμών συνεχίζει και φέτος η θεατρική μας ομάδα. Τα
μέλη της ομάδας θα αποκτήσουν στενότερη επαφή έτσι ώστε να γίνουν σιγά – σιγά
εκτελεστές και παράλληλα θεατές των θεατρικών δρώμενων.
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
Στόχος της εν λόγω Δράσης είναι η προώθηση της υγιεινής και ισορροπημένης
διατροφής. Να μάθουν οι μαθητές να μαγειρεύουν νόστιμα και υγιεινά φαγητά,
λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα πάνω στο πολύπλοκο θέμα της
διατροφής του σύγχρονου ανθρώπου και δημιουργώντας πιάτα θρεπτικά χωρίς
κενές θερμίδες.
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ
Η δράση περιλαμβάνει ομάδα μαθητών με ενδιαφέρον προς τις κατασκευές. Η
ομάδα αυτή θα αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες γύρω από το θέμα και στη
συνέχεια θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή υλικού χειροτεχνίας. Με γνώμονα
τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών, την καλλιέργεια και ανάπτυξη
δεξιοτήτων τα μέλη Εργαστηρίου θα: κατασκευάσουν μικρά κάδρα, αντικείμενα
χρησιμοποιώντας την τεχνική του découpage, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές
κατασκευές, κλπ.
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ-ΨΗΦΙΔΩΤΟ
Στόχος της εν λόγω Δράσης είναι η εμπλοκή των μαθητών σε μια δημιουργική
εργασία η οποία, πέραν της προσφοράς γνώσεων, θα τους προσφέρει την ευκαιρία
εξοικείωσης στην ομαδική εργασία. Ταυτόχρονα είναι ένα έργο προσφοράς εκ
μέρους των παιδιών στη σχολική κοινότητα με αποτέλεσμα την καλλιέργεια στα
παιδιά που συμμετέχουν της αίσθησης αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης στις
δικές τους ικανότητες.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΡΑΣΗ – ΨΗΦΙΔΩΤΟ – ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Η δράση αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια προώθησης του δεύτερου στόχου της
φετινής σχολικής χρονιάς 2016-2017 για την «Αντιρατσιστική αγωγή».
Ο εκπαιδευτής θα δουλέψει με μαθητές διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών
στρωμάτων, διαφορετικής καταγωγής, χρώματος ή θρησκείας, ώστε μέσω της
αρμονικής συνεργασίας τους να καταπολεμηθούν τυχόν προκαταλήψεις ή
ρατσιστικές απόψεις και να καλλιεργηθούν οι αξίες της συνεργασίας, της ισότητας
και της αποδοχής του διαφορετικού

