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   Το σχολείο μας, ως πιλοτικό Σχολείο Εφαρμογής των Ζωνών Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας, για το σχολικό έτος 2014-2015, σχεδίασε και υπέβαλε για έγκριση σχέδιο
εκπαιδευτικών δράσεων, εκ των οποίων εγκρίθηκαν και θα υλοποιηθούν στα τμήματα των
παιδιών με ευθύνη των εκπαιδευτικών του σχολείου και εξωτερικών συνεργατών οι
παρακάτω επιμέρους δράσεις: 

  

  

1. Πρόγραμμα μουσικο-χορευτικών δραστηριοτήτων με θεματικό άξονα την καλλιέργεια
των φυτών (σκάλισμα, σπορά, κτλ) και οργάνωση ολοκληρωμένης παράστασης, διάρκειας
28 διδακτικών ωρών. Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε όλα τα τμήματα του
σχολείου και θα υλοποιηθεί στους χώρους του σχολείου κατά τους μήνες Απρίλιο ? Μάϊο ?
Ιούνιο 2015. 

  

2. Πρόγραμμα εκπαιδευτικής δράσης διάρκειας 6 διδακτικών ωρών και θα περιλαμβάνει ε
πεξεργασία λαϊκού παραμυθιού 
με βιωματική συμμετοχή των παιδιών, δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού
(αυτοσχεδιασμοί, παιχνίδια με τη φωνή, παιχνίδι ρόλων, παρουσίαση ιστορίας με συνοδεία
μουσικής) και ανέβασμα μικρού δρώμενου
σε ώρες και ημέρες που θα οριστούν
. 
Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Α΄ τάξη στο χώρο του σχολείου. 

  

3. Πρόγραμμα εκπαιδευτικής δράσης που θα περιλαμβάνει φύτευση και φροντίδα
λαχανικών - φυτών ? βοτάνων στα εκπαιδευτικά παρτέρια του σχολείου 
με βιωματική συμμετοχή των μαθητών/τριών και άλλων σχετικών επιμέρους δράσεων. 
Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί
στα τμήματα του σχολείου και θα υλοποιηθεί στους χώρους του σχολείου κατά τους μήνες
Φεβρουάριο ? Μάρτιο - Απρίλιο 2015. 

  

4. Πρόγραμμαοπτικοακουστικής έκφρασης διάρκειας 28 διδακτικών ωρών για την
παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας από σκηνοθέτη με βιωματική συμμετοχή των παιδιών
και θεματική τις δράσεις για τη φύτευση και φροντίδα των λαχανικών - φυτών ? βοτάνων
στα εκπαιδευτικά παρτέρια του σχολείου και τις συνδεόμενες επιμέρους δράσεις.
Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί στα τμήματα του σχολείου και θα υλοποιηθεί στους χώρους
του σχολείου ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος. 
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5. Πραγματοποίηση εικαστικών παρεμβάσεων (γκράφιτι) με θεματολογία την
καλλιέργεια των φυτών σε επιλεγμένους εξωτερικούς τοίχους του σχολείου από τον
εικαστικό του σχολείου σε συνεργασία με ειδικό εικαστικό για γκράφιτι και τη συμμετοχή
μαθητών/τριών του σχολείου. 

  

6.  Μετακίνηση των μαθητών/τριών του σχολείου με πούλμαν στα παρακάτω μέρη για τη
διεξαγωγή  εκπαιδευτικών δράσεων:

  

Α. Ανοιχτό Εργαστήρι  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πάρνηθα: Μετακίνηση
των μαθητών/τριών του σχολείου και των συνοδών τους σε ημερομηνία που θα οριστεί
προσεχώς και θα ενημερωθείτε σχετικά. 

  

Β. ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: Διήμερη μετακίνηση των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου
Αθηνών και των συνοδών τους σε ημερομηνία που θα οριστεί προσεχώς και θα
ενημερωθείτε σχετικά. 

  

7. Ξενάγηση στον Εθνικό Κήπο - συμμετοχή σε βιωματικά παιχνίδια των μαθητών/τριών
του 77 ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών συνοδευόμενων από
τους γονείς τους και από εκπαιδευτικούς του σχολείου  σε ημερομηνία που θα οριστεί
προσεχώς και θα ενημερωθείτε σχετικά. 

  

8. Δραματοποίηση των Αξιών Ζωής που σχετίζονται με την καλλιέργεια της γης και τον
σεβασμό της φύσης και τη δημιουργία του μικρού «Βιβλίου Αξιών» σε συνεργασία με
ηθοποιό.  Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε 16
διδακτικές ώρες στις Γ΄ και  Δ΄ τάξεις του
σχολείου Αθηνών και θα υλοποιηθεί στους χώρους του σχολείου κατά τους μήνες
Φεβρουάριο ? Μάρτιο 2015. 

  

9. Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής θεατρικής παράστασης με τίτλο: Το παιδί με το
κουδουνάκι για τους μαθητές/τριες των  Α΄- Δ΄ τάξεων του 77
ου

 σχολείου σε ημερομηνία που θα οριστεί προσεχώς και θα ενημερωθείτε σχετικά. 
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10.  Προμήθεια οικολογικών τσαντών που θα περιέχει κασετίνα με είδη ζωγραφικής
που θα φέρει εκτύπωση του ονόματος του
σχολείου και του λογότυπου ΕΣΠΑ για όλους τους μαθητές/τριες του σχολείου. 

  

  

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
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