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ΟΜΙΛΟΙ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16-17:30 
Υπεύθυνη Αγάπη Δενδάκη  

Θεματική Once upon a happy time… 
Στόχοι  Να αναπτύξουν γνωστικές, μη γνωστικές και κοινωνικο-

συναισθηματικές δεξιότητες  
 Να εξοικειωθούν με την Αγγλική γλώσσα ως μέσο 

επικοινωνίας 
 Να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τεχνικές αφήγησης 
 Να συνδυάσουν λόγο, κίνηση και τέχνη για να 

επικοινωνήσουν στην Αγγλική γλώσσα  
 Να διασκεδάσουν ομαδικά και εποικοδομητικά  

Ενδεικτικές 
δραστηριότητες 

 Μουσικοκινητική έκφραση τραγουδιών και ιστοριών 

 Αποτύπωση τραγουδιών και ιστοριών σε ζωγραφική και 
κατασκευές 

 Επανάληψη / διασκευή / δημιουργία ιστοριών 

 Δραματοποίηση αφηγήσεων 

 Ασκήσεις ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων 

Προσδοκώμενα 
αποτελέσματα  

Γνωστικά αποτελέσματα στην Αγγλική γλώσσα: 
 Θα αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους 
 Θα αναπτύξουν ικανότητες ομιλίας και ακρόασης 
 Θα επικοινωνούν σε απλές καθημερινές λειτουργίες, 

ανάλογα με την ηλικία τους 
 Θα κατανοούν ιστορίες και τραγούδια, ανάλογα με την ηλικία 

τους 
Άλλα γνωστικά αποτελέσματα: 

 Θα αναπτύξουν τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τη λογική 
Μη γνωστικά αποτελέσματα: 



  Θα αναπτύξουν δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η 
δημιουργικότητα, η κριτική ικανότητα 

Κοινωνικο-συναισθηματικά αποτελέσματα: 
 Θα αναπτύξουν δεξιότητες όπως η συνεργασία, η φιλία, ο 

σεβασμός 
 Θα αναπτύξουν την αυτοσυνείδησή τους 
 Θα ασκηθούν στην αυτορρύθμιση και στην 

προσαρμοστικότητα 

Παραδοτέα Πορτφόλιο με δημιουργίες τους  

 

ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ 
Υπεύθυνος Ανδρέας Κούρτης  

Θεματική Κινούμενο σχέδιο – animation 
(Εκμάθηση της ιστορίας και των τεχνικών της κινούμενης εικόνας ως 

μέσο αφηγηματικής εικαστικής έκφρασης) 
Στόχοι  Καλλιέργεια των δεξιοτήτων αφηγηματικής και εικαστικής 

δημιουργίας,  
 κατανόηση των παραμέτρων σύνθετης καλλιτεχνικής 

δημιουργίας,  
 ενθάρρυνση στη συνεργατική διαδικασία, 
 γνώση και χρήση των διαφορετικών μέσων της δημιουργικής 

διαδικασίας, εξοικείωση με ψηφιακά εργαλεία 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Η λειτουργία του ομίλου αναπτύσσεται σε λειτουργία 4 διδακτικών 
ωρών εβδομαδιαίως, με συνολική έκταση (κατ'ελάχιστο) 72 ωρών ως 
τη λήξη της σχολικής χρονιάς. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα της λειτουργίας του ομίλου προβλέπει 
διαδοχικά την εξοικείωση με το γνωστικό αντικείμενο, (την ιστορία, την 
εξέλιξη και την πολιτιστική και κοινωνικη επίδραση) (20 ώρες), την 
εξοικείωση με την ποικιλία των μέσων-εργαλείων δημιουργίας και 
πρακτική δοκιμή τεχνικών (20 ώρες), τη δημιουργία ομάδων και 
ανάθεση παραμέτρων υλοποίησης έργου (10 ώρες), την σύνθεση των 
εργασιών σε ολοκληρωμένο πρωτότυπο έργο (22 ώρες). 

Προσδοκώμενα 
αποτελέσματα  

η επίτευξη συνολικής κατανόησης του αντικειμένου και η επιτυχής 
ανταπόκριση των μαθητών στη συνεργατική δημιουργία 

Παραδοτέα Η λειτουργία του ομίλου ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα 
πρωτότυπου καλλιτεχνικού έργου (animation μικρής διάρκειας) 
συλλογικής εργασίας . 

  

 

ΠΕΜΠΤΗ 
Υπεύθυνη Ανδρομάχη Παπαδοπούλου  

Θεματική Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού και 
δραματοποίησης 

Στόχοι  Παιδαγωγικός: αναπτύσσει ιδιαίτερους κώδικες επικοινωνίας 
και ενισχύει την ομαδικότητα των συμμετεχόντων 

 Θεατρικός: καλλιεργεί την ικανότητα ανταπόκρισης σε 
παιχνίδια ρόλων σε συγκεκριμένες προδιαγεγραμμένες 
συνθήκες 

 Ψυχολογικός: ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας και τονώνει 
την αυτοπεποίθηση, εξουδετερώνει συμπλέγματα 
ανεπάρκειας και αποτυχίας με σκοπό να οδηγήσει μέσα από 
την απελευθέρωση στη δημιουργία. 

Ενδεικτικές 
δραστηριότητες 

-Θεωρητική εισήγηση σχετικά με το διαχωρισμό των έννοιων του 
δράματος, της δραματοποίησης και του θεατρικού παιχνιδιού 



-Παιχνίδια χαλάρωσης και απελευθέρωσης 
-Παιχνίδια γνωριμίας και συνοχής ομάδας  
-Ασκήσεις παντομίμας, χρήση του πρώτου εκφραστικού μας μέσου, 
του σώματός μας μέσα από ομαδικά παιχνίδια 
-Πρώτη απόπειρα θεατρικού παιχνιδιού με εκμετάλλευση του τυχαίου 
και του πρωτογενούς 
-Λεκτικά παιχνίδια κινητοποίησης φαντασίας, νόησης και ετοιμότητας 
-Γνωριμία με το δεύτερο εκφραστικό μας μέσο, τη φωνή- παιχνίδια 
γνωριμίας κλίμακας της φωνής μας 
-Δραματοποίηση συγκεκριμένων κειμένων- παραμυθιών, εκμάθηση 
σταδίων διαδικασίας δραματοποίησης 
-Θεατρικό παιχνίδι βασισμένο στα κείμενα της δραματοποίησης που 
θα έχει προηγηθεί 
-Θέατρο και άλλες τέχνες: θεατρικό παιχνίδι με αφορμή έναν πίνακα 
ζωγραφικής, δημιουργώ με τη φαντασία μου την δική μου εκδοχή της 
ιστορίας του πίνακα 
-Θεατρικό παιχνίδι με πρώτη ύλη το αγαπημένο αντικείμενο του 
καθενός 
-Ολοκληρωμένη δραματοποίηση από την αρχή της ως το τέλος πάνω 
σε συγκεκριμένο κείμενο που θα προέρχεται από τη διδακτέα ύλη 
μαθημάτων όπως η ιστορία 
-Παιχνίδια ρόλων με θεραπευτικό χαρακτήρα 
-Ανάλυση των βημάτων που ακολουθεί κανείς για να ανεβάσει μια 
παράσταση. 
-Γνωριμία με τους συντελεστές μιας θεατρικής παράστασης και τις 
ξεχωριστές αρμοδιότητες που έχει καθένας από αυτούς 
-Παρακολούθηση μικρού μήκους ταινία, σχολιασμός της και θεατρικό 
δρώμενο που προκύπτει από αυτή 
-Παρουσίαση παράστασης ή δρώμενου που θα προκύψει από το 
εργαστήρι 
 
 

Υλικό -Θεατρικά κείμενα, ποιήματα, παραμύθια, μουσική 
-Κείμενα από τη διδακτέ ύλη των μαθητών που προσφέρονται για 
δραματοποίηση 
-Αξιοποίηση κοστουμιών και άλλων αντικειμένων που βρίσκονται 
στην αποθήκη του σχολείου 
-Άχρηστα αντικείμενα που διαθέτουν οι μαθητές στο σπίτι και 
αποκτούν θεατρική χρησιμότητα 
 

Προσδοκώμενα 
αποτελέσματα  

 Ενίσχυση της ομαδικότητας χωρίς να επαινείται ή να 
κατακρίνεται η ιδιαιτερότητα κανενός ατόμου 

 Ανάδειξη και ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων 
 Ενίσχυση συναισθηματικής νοημοσύνης 
 Εμπέδωση γνωστικού αντικειμένου με ευχάριστο τρόπο και 

περισσότερες πιθανότητες για ουσιαστική μάθηση 
 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Υπεύθυνος Παναγιώτης Αντωνόπουλος  

Θεματική Μεγαλώνουμε με βιβλία 
Στόχοι Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος, ξεκινώντας με τους 

αρχαίους μύθους του Αισώπου και περνώντας σε βιβλία της 
κλασικής παιδικής λογοτεχνίας, μαθαίνουν να μελετούν και να 
απολαμβάνουν κείμενα της σύγρονης παιδικής, ελληνικής και ξένης, 
λογοτεχνίας. 

Ενδεικτικές 
δραστηριότητες 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του τμήματος με τη βοήθεια του δασκάλου 
τους 



 διαβάζουν ή ακούνε επιλεγμένα αποσπάσματα κειμένων 

 δημιουργούν ερωτήσεις  και δίνουν τις κατάλληλες 
απαντήσεις για να κατανοήσουν την πλοκή των κειμένων 

 συνεχίζουν ή εξελίσουν την ιστορία που μόλις άκουσαν ή 
διάβασαν αλλάζοντας ενδεχομένως κάποιες παραμέτρους 
της πλοκής ή ακόμη και το χαρακτήρα των ηρώων 

 ζωγραφίζουν τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα που τους κίνησαν 
το ενδιαφέρον 

 βρίσκουν και κατανοούν τους ρόλους και τις σχέσεις των 
προσώπων  

 παρουσιάζουν με λίγα λόγια αξιολογήσεις για τα πρόσωπα ή 
τα γεγονότα των κειμένων 

 αναζητούν το ιστορικό πλαίσιο που περιγράφεται στο κείμενο 

 βρίσκουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που 
περιγράφονται ή υπονοούνται στο κείμενο 

 διακρίνουν τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιούν οι 
συγγραφείς 

 δραματοποιούν και παρουσιάζουν στους συμμαθητές/ριές 
τους αποσπάσματα των κειμένων 

 αλλάζουν το κείμενο από αφηγηματικό σε θεατρικό ή ποιητικό 

 παρουσιάζουν τα κείμενα ως κόμικς    

Προσδοκώμενα 
αποτελέσματα  

    Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να 
 προσεγγίζουν τα λογοτεχνικά κείμενα κατανοώντας την 

πλοκή τους 
 διακρίνουν εύκολα τους ρόλους των προσώπων-ηρώων και 

τις μεταξύ τους σχέσεις 
 αντιλαμβάνονται τους συμβολισμούς και τις αλληγορίες των 

λογοτεχνικών κειμένων 
 αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές ιστορικές περιόδους 

συγγραφής των κειμένων 
 κατανοούν τις διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες που 

περιγράφονται στα λογοτεχνικά κείμενα 
 απολαμβάνουν τα λογοτεχνικά κείμενα και τα συναισθήματα 

που προκαλεί η αναγνωσή τους 
 αγαπούν τα βιβλία και τη λογοτεχνία αναπτύσσοντας το 

λογοτεχνικό τους αισθητήριο 
 δημιουργούν δικά τους, αν το επιθυμούν, λογοτεχνικά 

κείμενα  
 

 


