
Συνεργασία του 1ου Δ.Σ. Διονύσου με το Μποδοσάκειο Δ.Σ. του Κολεγίου Αθηνών 

 

 Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Σχολείο μας προγραμμάτισε να υλοποιήσει κοινές 

εκπαιδευτικές δράσεις με το Μποδοσάκειο Δ.Σ. Η πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ των 

μαθητών των δύο σχολείων αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών απέδωσε τα μέγιστα στα δύο 

προηγούμενα σχολικά έτη, γεγονός που μας οδήγησε σε συνεργασία και την τρέχουσα 

σχολική χρονιά. 

 Κατά το 2019-20 η συνεργασία μας θα εφαρμοστεί υλοποιώντας κοινά σχέδια 

εργασίας μεταξύ όλων των τάξεων του Σχολείου μας.                                                                     

 Πιο αναλυτικά, η θεματολογία των κοινών δράσεων έχει ως ακολούθως: 

Α΄ τάξη 

Βασικό θέμα που θα υλοποιηθεί είναι το “Safe water sports” με τους μαθητές του Σχολείου 

μας να αναλαμβάνουν το επιμέρους θέμα «Ζώα της θάλασσας που κινδυνεύουν» 

Η πρώτη γνωριμία μεταξύ των μαθητών θα πραγματοποιηθεί μέσω skype τον Ιανουάριο του 

2020 και στη συνέχεια, σε βάθος τετραμήνου, θα υπάρξουν διά ζώσης επαφές τόσο στο 

Σχολείο μας όσο και στις εγκαταστάσεις του Μποδοσάκειου Δ.Σ. 

Το σχέδιο εργασίας αναμένεται να ολοκληρωθεί με δημιουργία αφίσας, παραγωγή κειμένου – 

παραμυθιού και δραματοποίησή του.  

 

Β΄ τάξη 

«Περιπέτειες ... στο δάσος»  

Σύντομη περιγραφή 

 Τη σχολική χρονιά 2019-2020 οι μαθητές της Β΄ τάξης των δύο σχολείων θα 

περιπλανηθούν με ασφάλεια στον μαγικό κόσμο του δάσους και θα τον γνωρίσουν καλύτερα. 

Η επιλογή αυτή βασίστηκε αφενός στο ενδιαφέρον των παιδιών και αφετέρου στην ανάγκη 

εμπλουτισμού της σχολικής ζωής με εναλλακτικά ερεθίσματα, σημαντικά για την κατανόηση 

της καθημερινότητας και την ευαισθητοποίηση των μαθητών στις ανάγκες και απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας.  

 Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά της Β΄τάξης από το Κολλέγιο Αθηνών θα εξερευνήσουν 

το δάσος και θα το «χαρτογραφήσουν» ακολουθώντας διαφορετικά μονοπάτια, όπως της 

επιστήμης, της τέχνης και της λογοτεχνίας. Οι μαθητές του Σχολείου μας θα ανακαλύψουν 

μαζί τους τον «θησαυρό» του δάσους (βιοποικιλότητα), διασφαλίζοντας την ασφαλή 

περιπλάνηση όλων, καθώς θα αποσαφηνίσουν βασικές μαθηματικές έννοιες που σχετίζονται 

με την αντίληψη του χώρου, θα εξοικειωθούν με την έννοια του προσανατολισμού και θα 

εκπαιδευτούν στην αξιοποίηση των σημείων του ορίζοντα, αλλά και της πυξίδας, προκειμένου 

να ορίζουν τη θέση οποιουδήποτε σημείου τους ενδιαφέρει.  

 

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 Β΄ 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, τη συνεργασία σε κοινές δράσεις/παιχνίδια και την 

ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων. 

Σκοπός του Προγράμματος 

Η εκπαίδευση των μαθητών στη συνεργασία με συνομηλίκους τους σε κοινές δράσεις, 

η διαμόρφωση στάσεων, η απόκτηση γνώσεων, και η κατάκτηση δεξιοτήτων με βιωματικό 

τρόπο. 

Επιμέρους στόχοι 

 Οι επιμέρους στόχοι του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι : 

α. η απόκτηση γνώσεων σχετικά με το οικοσύστημα του δάσους 

β. η ευαισθητοποίηση των μαθητών στην προστασία του περιβάλλοντος και  

    η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης 

γ. η προσέγγιση και κατανόηση βασικών εννοιών αντίληψης χώρου και  

    προσανατολισμού (στο βαθμό που το επιτρέπει η ηλικία τους) με  

    βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο, 

δ. η συνεργασία με συνομηλίκους σε κοινές δράσεις και η ανταλλαγή  
    εμπειριών και απόψεων, 
ε. 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 

 

Δ’ τάξη 

«Η Κλιματική Αλλαγή είναι εδώ! Δράσε!» 

Στόχος του προγράμματος 
 
 Η εκπαίδευση των μαθητών στη συνεργασία με συνομηλίκους τους σε κοινές δράσεις και η 
αλληλεπίδρασή τους με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος με βιωματικό τρόπο. 
Παράλληλα, το πρόγραμμα συνεργασίας έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ενεργοποίηση 
των μαθητών τόσο στο σχολικό περιβάλλον, όσο και στον ευρύτερο βίο τους. 
Συνειδητοποιούμε τη χαρά της συνεργασίας και ανακαλύπτουμε τη δύναμη της ομάδας. 
 
Προγραμματισμός κοινών Δράσεων 
 
Οι δράσεις μας ξεκινούν με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών της Δ΄ 
τάξης για το παγκόσμιο πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής.  
Η προσέγγιση είναι διαθεματική.  
 
1η Συνάντηση - Φεβρουάριος 2020 
 
Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου θα επισκεφτούν το Μποδοσάκειο Δημοτικό 
Σχολείο. 
 
 
 
 



Δράσεις 
 

 Παιχνίδια γνωριμίας 

 Δημιουργία εργαστηρίου κατασκευής κούκλας με ανακυκλώσιμα υλικά-αξιοποιώ 
χρησιμοποιημένες συσκευασίες 

 Χωρισμός σε μεικτές ομάδες και παραγωγή γραπτού λόγου με ποιήματα 
ευαισθητοποίησης σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. 

 
2η Συνάντηση  - Μάιος 2020 
 
Δράσεις 
 

 Οι μαθητές μας φυτεύουν  δενδρύλλια και βότανα στην αυλή του σχολείου μας 

 Κάνουμε πικ-νικ  με τους μαθητές του Μποδοσάκειου και γνωριζόμαστε καλύτερα 

 Παρουσιάζουμε μελοποιημένα τα ποιήματά μας σε ρυθμούς ραπ. 
 
 

Ε’ τάξη 

 «Ημερομηνίες Ορόσημα της Βυζαντινής Ιστορίας» 

Στόχος  

 Αναστοχασμός πάνω σε σημαντικές ημερομηνίες που επηρέασαν την 
παγκόσμια αλλά και τοπική ιστορία. 

 Επικοινωνία, ομαδοσυνεργατική μάθηση 

 Οι μαθητές ως μικροί ερευνητές. 
 
Πηγές 
 

 Σχολικό εγχειρίδιο, διαδίκτυο 

 βιβλιογραφία (secondary sources) 

  συνεντεύξεις ( primary sources) 
 
Υλικό  
Ελεύθερο 
Καταληκτική ημερομηνία παρουσίασης (κοινής αν είναι εφικτό) η εβδομάδα 27/4 - 1/5 
 
Δράσεις  
 
1η: επιλογή ημερομηνιών από τις ομάδες 
κριτήρια επιλογής --> global significance  --> local significance 
 
2η : χωρισμός ομάδων και ανάθεση ημερομηνιών από την εκπαιδευτικό 
 
3η : Τρόποι εργασίας: α) κόμικ--> χειρόγραφο/ ηλεκτρονικό    
                                         β) κολάζ/ κατασκευή    
                                         γ) Συνέντευξη     
                                         δ) Έρευνα - power point 
4η : Κατασκευή ιστορικής γραμμής με τις ημερομηνίες ορόσημα 
 
5η : Κοινή παρουσίαση με βάση την ιστορική γραμμή 
 



Σχέδιο δράσης με υπεύθυνο τον εκπαιδευτικό Φ. Αγωγής 

 

Στην συνεργασία των δύο Σχολείων θα συμμετέχουν από το 1ο Δ.Σ. Διονύσου η ΣΤ τάξη 
και από ένα τμήμα των τάξεων Ε και Γ. Οι δράσεις μας πρέπει να υλοποιηθούν σε  
ημέρα που θα υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι  άθλησης στις εγκαταστάσεις του 
Μποδοσάκειου Δ.Σ.  
Το θέμα που θα ασχοληθούμε είναι «τα παραδοσιακά παιχνίδια»  και 
προγραμματίζεται να υλοποιηθεί σε δύο άξονες. 
 
Πρώτος άξονας  
Η εκμάθηση και επίδειξη των κάτωθι παιχνιδιών:  
 

 Γερμανικά μήλα 

 Μαντηλάκι 

 Φούρνος 

 Τζαμί η Επτάπετρο. 
 
Δεύτερος άξονας  
 
Η αναζήτηση αρχαίων ελληνικών παιχνιδιών και η εξέλιξή τους στην πορεία των 
αιώνων. Σε αυτό το μέρος θα υπάρξει δημιουργία μιας αναλυτικής εργασίας ή ακόμα 
και η κατασκευή και αναπαράσταση ενός από αυτά στο εργαστήριο του 
Μποδοσάκειου Δ.Σ.  
Οι μαθητές της ΣΤ  και των δύο Σχολείων έχουν ήδη αναλάβει, κατά ομάδες, την 
έρευνα αυτή.  
 


