
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 - 2021 

 

Οι συνθήκες τηλεκπαίδευσης που διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό 

τη σχολική πραγματικότητα την τρέχουσα σχολική χρονιά 2020-21 

δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολικών δράσεων 

στο σχολείο μας, με όχημα τις αρχές της συνεργατικής, 

διερευνητικής και βιωματικής μάθησης. Υλοποιήθηκαν 

προγράμματα αγωγής υγείας, πολιτιστικού και επιστημονικού 

ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη των 

μαθητών-τριών, την ενεργή συμμετοχή τους και την υιοθέτηση 

αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που προάγουν το δημοκρατικό 

τρόπο σκέψης, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την καλλιέργεια της 

αυτογνωσίας, του ομαδικού πνεύματος και την υπευθυνότητα ως 

βασικά χαρακτηριστικά των ενεργών πολιτών του 21ου αιώνα. 

Τα ακόλουθα προγράμματα που εκπονήθηκαν, ενεργοποίησαν το 

σύνολο των μαθητών του σχολείου ανά τάξη και διατμηματικά σε 

ποικίλες διαθεματικές και διεπιστημονικές δράσεις, παιχνίδια, 

κατασκευές και εφαρμογές. 

 

Α’ τάξη:  

«Κυκλοφοριακή Αγωγή»: Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Ευαγγελία 

Στραβάκου ΠΕ11 και Σταματία Κουτσιμανή ΠΕ06. Εκπαιδευτικός 

τάξης: Άννα Πίκιου ΠΕ70. 

 

Β’ τάξη:  

«Το σώμα μας»: Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Ευαγγελία Στραβάκου 

ΠΕ11 και Σταματία Κουτσιμανή ΠΕ06. Εκπαιδευτικός τάξης: 

Τσιουλάκου Παρασκευή ΠΕ70. 

 

 

 



Γ’ τάξη:  

«Το σώμα μας»: Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Ευαγγελία Στραβάκου 

ΠΕ11 και Σταματία Κουτσιμανή ΠΕ06. Εκπαιδευτικοί τάξης: 

Μπούνια Μαργιάννα, Λορίδα Αναστασία. 

 

 

Δ’ τάξη:  

«Το σώμα μας»: Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Ευαγγελία Στραβάκου 

ΠΕ11 και Σταματία Κουτσιμανή ΠΕ06. Εκπαιδευτικός τάξης: 

Ιφιγένεια Κοΐδου ΠΕ70. 

 

Ε’ τάξη:  

«Πειραματούπολη»: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός – εκπαιδευτικός 

τάξης: Αναστασία Γραμμένου ΠΕ70. 

 

ΣΤ’ τάξη:  

«Αγγλόφωνα μιούζικαλ»: Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Σταματία 

Κουτσιμανή ΠΕ06, Παντελής Σκιαδαρέσης ΠΕ79.01 και Ευαγγελία 

Στραβάκου ΠΕ11.  

 

«Ρομποτική»: Υπεύθυνος εκπαιδευτικός - εκπαιδευτικός τάξης: 

Στράτος Τσιμπιρίδης ΠΕ70. 

 

Ευχαριστούμε από καρδιάς τους εκπαιδευτικούς μας που παρά τις 

πρακτικές δυσκολίες και τις συνεχείς προσαρμογές στον 

προγραμματισμό των παραπάνω δράσεων λόγω τηλεκπαίδευσης, 

ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες των παιδιών και συνεργάστηκαν με 

επιτυχία μαζί τους για την επίτευξη των παιδαγωγικών τους 

στόχων τόσο σε ψηφιακό όσο και σε δια ζώσης περιβάλλον 

μάθησης. 



Ευχαριστούμε επίσης θερμά τους γονείς και κηδεμόνες των 

μαθητών-τριών για την εμψύχωση και τη στήριξη στις 

προσπάθειές τους καθώς και τη συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση των σχετικών δράσεων.  

Παρατίθενται δείγματα ενδεικτικών προϊόντων από την 

εφαρμογή διαφόρων σταδίων των προγραμμάτων στο χώρο του 

σχολείου (π.χ. φωτογραφίες, παραγόμενα βίντεο, ψηφιακές 

παρουσιάσεις, ηχητικά αρχεία, αρχεία κειμένου). 

  

  

 


