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Σύντομη περιγραφή 

 Τη σχολική χρονιά 2018-2019 οι μαθητές της Α΄τάξης των δύο 

σχολείων θα «δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους» στο γνωστικό αντικείμενο 

της Φυσικής. Η επιλογή αυτή βασίστηκε αφενός στο ενδιαφέρον των 

παιδιών και αφετέρου στην ανάγκη εμπλουτισμού της σχολικής 

καθημερινότητας με εναλλακτικά ερεθίσματα, σημαντικά για την 

κατανόηση της καθημερινότητας και του κόσμου στον οποίο ζουν.  

 Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές του Σχολείου μας θα 

καθοδηγηθούν και θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή απλών-

προσαρμοσμένων στην ηλικία τους-πειραμάτων ηλεκτρισμού, ενώ 

αντίστοιχα τα παιδιά της Α΄τάξης από το Κολλέγιο Αθηνών θα 

μελετήσουν πειραματικά τον κύκλο του νερού. 

 

Διάρκεια Προγράμματος-Συμμετέχοντες 

 Το Πρόγραμμα θα εφαρμόζεται σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη 

βάση (ανάλογα με τον προγραμματισμό της τάξης) από τον Φεβρουάριο 

έως και τον Απρίλιο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και θα 

συμμετέχουν συνολικά 45 μαθητές Α΄ τάξης. Οι δραστηριότητες θα 

εφαρμόζονται παράλληλα και κατά τη διάρκεια του Προγράμματος 

προβλέπονται συναντήσεις των μαθητών των δύο σχολείων (αμοιβαίες 

επισκέψεις ή/και συνδιασκέψεις μέσω Skype) με σκοπό τη γνωριμία, την 

παρουσίαση των πειραμάτων και την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων. 

Σκοπός του Προγράμματος 

Η εκπαίδευση των μαθητών στη συνεργασία με συνομηλίκους τους 

σε κοινές δράσεις και η εξοικείωσή τους με φυσικά φαινόμενα της 

καθημερινότητά τους με βιωματικό τρόπο. 

Επιμέρους στόχοι 

 Οι επιμέρους στόχοι του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι : 

α. η προσέγγιση και κατανόηση φυσικών εννοιών (στο βαθμό που το  

    επιτρέπει η ηλικία τους) με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο, 

β. η εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία εφαρμογής πειραμάτων  
    φυσικής και τους κανόνες της, 

γ. η συνεργασία με συνομηλίκους σε κοινές δράσεις και η ανταλλαγή  
    εμπειριών και απόψεων, 
δ. ο εμπλουτισμός της σχολικής καθημερινότητας με πρωτότυπες και  

    ενδιαφέρουσες δράσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η σχολική  
    προσαρμογή των μαθητών και να ενδυναμωθεί το κίνητρο για μάθηση.  



1ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου 

Σχ.  Έτος 2018-19 

Τάξη Β΄  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Τη φετινή χρονιά η τάξη μας θα συνεργαστεί με τμήμα της Β΄ τάξης και 

την εκπαιδευτικό κ. Φραντζέσκα Μαρκάκη. Το πρόγραμμα συνεργασίας 

μας θα έχει τίτλο: «Γνωριμία με τον Αίσωπο και τους μύθους του». 

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 

1. Επικοινωνία-γνωριμία των δύο τμημάτων μέσω skype την Πέμπτη 

14 Φεβρουαρίου. 

2. Επίσκεψη της τάξης μας στο κολλέγιο στην Κάντζα την Παρασκευή 

22 Φεβρουαρίου. Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει περίπου 3 

διδακτικές ώρες. 

 Προσέλευση ( 9:00 περίπου):  9:00 - 9: 15 υποδοχή των 

παιδιών στο 2α και γνωριμία μεταξύ τους. 

 9: 20 Μεταφερόμαστε στο μικρό Θέατρο όπου οι μαθητές 

του κολλεγίου παρουσιάζουν με δραματοποίηση τους 

μύθους "Το ποντικοσυμβούλιο", "Ο ψεύτης βοσκός", 

"Η αλεπού και το κοράκι". Έπειτα οι μαθητές του 

Διονύσου παρουσιάζουν τον μύθο "Το λιοντάρι και το 

ποντίκι", συνολικά 30 λεπτά περίπου. 

 Επιστροφή στο μικρό Θέατρο 10:15- 10:55 οι μαθητές σε 

ομάδες των 4 μαθητών (σύνθεση και απ' τα δυο σχολεία) σε 

χαρτόνια  ζωγραφίζουν σκηνές απ' τους μύθους που τους 

παρουσιάστηκαν διαβάζοντας σχετικό απόσπασμα  που θα 

είναι κολλημένο. Οι μαθητές ανάλογα με τον μύθο 

παρουσιάζουν στην ολομέλεια τη δουλειά τους.  

 

3. Εκπαιδευτικές τεχνικές: συζήτηση, διάλογος, ομάδες εργασίας, 

ερωτήσεις-απαντήσεις, καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι ρόλων. 

4. Αναμενόμενα αποτελέσματα: Μέσω της διδασκαλίας μας τα παιδιά θα έρθουν 
σε επαφή με  μύθους του Αισώπου, θα τους  αναλύσουν και με βάση αυτούς  

θα ασχοληθούν με τομείς άλλων μαθημάτων ή με γενικότερα θέματα. Μέσω 
της συζήτησης, το διάλογο και άλλες τεχνικές θα δουλέψουν ατομικά και 
συλλογικά, προκειμένου να βιώσουν τους μύθους, να μάθουν μέσα από 

αυτούς  και φυσικά να διασκεδάσουν.  
 

5. Επίσκεψη της τάξης του κολλεγίου στο σχολείο μας το πρώτο 

δεκαήμερο του Απριλίου. Η ακριβής ημερομηνία και το 

πρόγραμμα θα καθοριστεί αργότερα. 

 

      



Κοινό πρόγραμμα συνεργασίας με το Μποδοσάκειο Δ.Σ.  Γ’ τάξη 

 

Μέσα από κοινές δράσεις οι μαθητές θα γνωρίσουν τη Λιλιπούπολη και 

συγκεκριμένα το «Ηλιακό Λεωφορείο», από το βιβλίο της Γλώσσας. 

 

Οι μαθητές επιδιώκεται:  

    να γνωρίσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 να γνωρίσουν τη σημασία που έχει η χρήση αυτών στην 
καθημερινή ζωή 

 να γνωρίσουν ότι πολλές κατασκευές μπορούν να λειτουργήσουν με 

τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

 να συγκρίνουν και να σχολιάσουν μη ανανεώσιμες και ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας 

 να συγκρίνουν και να εντοπίσουν τα αρνητικά στοιχεία στη χρήση 
μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

 να αναπτύξουν στάσεις ζωής για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Κατόπιν , θα προχωρήσουν σε δραματοποίηση και στη συνέχεια θα 
ζωγραφίσουν. 

Tο σχέδιο δράσης προσπαθεί να δημιουργήσει στα παιδιά τις συνθήκες 

έκφρασης των συναισθημάτων και σκέψεών τους για τη ζωή σε ένα 
περιβάλλον όμορφο, αισιόδοξο και φιλικό στον άνθρωπο. Τα παιδιά 
γνωρίζουν την ύπαρξη και χρήση και άλλων μορφών ενέργειας ενώ 

ταυτόχρονα παράγουν τα ίδια περιγραφές εικόνων χρησιμοποιώντας τον 
προφορικό και γραπτό τους λόγο. 

Οι μαθητές, θα  παρουσιάσουν όλα τα τραγούδια της Λιλιπούπολης, με 

σκοπό να επιλέξουν ακόμη περισσότερα τραγούδια. 

Ενδεχομένως να υπάρξει περαιτέρω δράση και με τους  «Δώδεκα μήνες 
αθλητές», ανάλογα με τις δυνατότητες  που θα προκύψουν από τις 
προγραμματισμένες συναντήσεις. 



Προγραμματισμός Συνεργασίας 
με το Μποδοσάκειο Κολλέγιο Αθηνών 

ΤΑΞΗ ΣΤ΄ 

 
Κοινό Πρόγραμμα- "Η Διατροφή σε όλες τις μεριές του πλανήτη". 
 

Στόχοι του προγράμματος: 

1) Η αλληλεπίδραση μαθητών του σχολείου μας με μαθητές του  
Μποδοσάκειου Δ.Σ., ενός από τα πιο γνωστά ιδιωτικά σχολεία της 

χώρας.  
2) Να γνωρίσουν οι μαθητές διατροφικές συνήθειες από όλο τον  

κόσμο και να μάθουν την αξία της σωστής Μεσογειακής 

Διατροφής. 
 

Δραστηριότητες 
 
Οι μαθητές στην πρώτη συνάντηση θα παίξουν παιχνίδι γνωριμίας, έτσι 

ώστε να γνωρίσουν τους μαθητές του άλλου σχολείου. Θα κληθούν να 
συνεργαστούν σε μεικτές ομάδες, έχοντας προετοιμάσει project με κοινή 

θεματική. Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση για τυχόν δυσκολίες που 
προέκυψαν στη διάρκεια της εκπόνησης των εργασιών, καθώς και το 
μοίρασμα των συναισθημάτων από το πρόγραμμα συνεργασίας, οι 

μαθητές θα φάνε κολατσιό παρέα με τους νέους τους φίλους. Τέλος, μια 
ομάδα μαθητών του 1ου Δ.Σ. Διονύσου θα δραματοποιήσει τους 
προβληματισμούς της, παρουσιάζοντας στο σύνολο των μαθητών, ένα 

θεατρικό με θέμα: "Διατροφή, γνωρίζω την σωστή επιλογή". 
Αποχαιρετάμε τους νέους μας φίλους δίνοντας ραντεβού για νέες 

διατροφικές περιπέτειες...αυτή τη φορά στο Μποδοσάκειο! 
 


