
Οι μαθητές/τριες τής Ε’ τάξης, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, μέχρι 

τώρα έχουν πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τις εξής θεματικές: 

Φροντίζω το περιβάλλον  

Υποθεματική: Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική Προστασία 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Από την πυρκαγιά στην πλημμύρα», έχει 

σκοπό οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν τα αίτια και τις συνέπειες της πυρκαγιάς και της 

πλημμύρας (παρουσιάσεις και δραστηριότητες) και, μέσα από διαδραστικά ηλεκτρονικά 

παιχνίδια, να συναισθανθούν την αναγκαιότητα υπεύθυνων πρακτικών για την πρόληψη 

και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι να 

εντοπίσουν τις συνέπειες μιας αλλαγής, να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την εξέλιξη μίας φυσικής καταστροφής, να  διακρίνουν τις συνέπειες της στο 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και να υποστηρίξουν τα μέτρα πρόληψης.  

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και ευθύνη 

Υποθεματική: Εθελοντισμός, Διαμεσολάβηση 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εγώ και η κοινωνία», έχει σκοπό οι 

μαθητές/τριες να αναπτύξουν δεξιότητες μάθησης, διαμεσολάβησης και κοινωνικής 

ενσυναίσθησης. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να συμμετέχουν σε ομαδικές 

δραστηριότητες, να ερευνούν μέσα από ποικιλία πηγών(επεξεργασία πηγών από 

εφημερίδες και δημιουργία άρθρων), να αξιοποιούν δημιουργικά τις Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (δημιουργία αφίσας για την ευαισθητοποίηση του 

κοινωνικού συνόλου) και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες για τη μάθηση. Το 

εργαστήριο αυτό συσχετίστηκε με τη θεματική του προηγούμενου εργαστηρίου. 

 

 

 



Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος τής σχολικής χρονιάς,  οι μαθητές/τριες θα 

ασχοληθούν ακόμη με τα ακόλουθα προγράμματα: 

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Καινοτομία 

Υποθεματική: STEM-Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «STEM και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα 

από τον κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική», έχει σκοπό να έρθουν σε επαφή οι 

μαθητές/τριες με θέματα που αφορούν την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την 

τεχνολογία. Στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι τα παιδιά, να κατανοήσουν τα 

χαρακτηριστικά της μάθησης μέσα από τον προβληματισμό, να σχεδιάσουν και να 

αναπτύξουν ένα πρόγραμμα, να εξασκηθούν στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, να 

αναπτύξουν δεξιότητες προσανατολισμού και μέτρησης αποστάσεων και να αναζητήσουν 

λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, όπως ο κύκλος του νερού και η υδροδυναμική. 

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην 

Υποθεματική: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μαθαίνοντας τη Θετική Πλευρά της 

Ζωής..!!», έχει σκοπό οι μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν, να βιώσουν 

αλλά και να εκφράσουν δημιουργικά τα θετικά συναισθήματα του εαυτού τους αλλά και 

του άλλου, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. Έτσι, θα γνωρίσουν περισσότερα 

πράγματα ο ένας για τον άλλο, θα εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσω της τέχνης 

δημιουργώντας καλλιτεχνικά έργα και θα κατανοήσουν πως οι εκδηλώσεις αγάπης προς 

τον εαυτό μας και τους άλλους συμβάλλουν στην αυτοεκτίμηση των ανθρώπων. 

Εκτός από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, οι μαθητές/τριες τής Ε’ τάξης συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα e-twinning με τίτλο «ΤΙΕ: Together in Europe». Στο πλαίσιο τού 

προγράμματος αυτού, πραγματοποιούνται διαθεματικές δραστηριότητες και δράσεις. 

Επίσης, μαθητές από σχολεία των συνεργαζόμενων χωρών θα επισκεφθούν την πόλη και 

το σχολείο μας. 


