




 Στο ∆ηµοτικό µας, τα παιδιά µαθαίνουν

• πώς να µαθαίνουν µέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές µεθοδολογίες, 

• πώς να αποκτούν Ικανότητες 21ου αιώνα µέσα από καινοτόµες δράσεις σε

όλα τα γνωστικά πεδία,

• πώς να ενεργούν και να επιτυγχάνουν προσωπικές φιλοδοξίες και στόχους

µε τη βοήθεια του Μέντορά τους,

• πώς να συµβιώνουν και να συνεργάζονται αρµονικά σε οµάδες χάρη στις

διαθεµατικές εργασίες,

• πώς να καλλιεργούν αξίες χάρη στο πρόγραµµα «Στάση Ζωής»,

• πώς να διαµορφώνουν σταδιακά, ολοκληρωµένη προσωπικότητα για να

προχωρήσουν µε αυτοπεποίθηση στην επόµενη βαθµίδα, το Γυµνάσιο.          
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Το βασικό µας πρόγραµµα 
       

Το εκπαιδευτικό µας πρόγραµµα στο ∆ηµοτικό βασίζεται στο πρόγραµµα του Υπουργείου
Παιδείας αλλά και στον δικό µας Καταστατικό Μαθησιακό Χάρτη, ο οποίος αποτελεί τον κεντρικό
άξονα του εκπαιδευτικού µας σχεδιασµού. Ο Χάρτης αυτός  εξασφαλίζει και διασφαλίζει την
αδιάκοπη ροή της γνώσης, αποτελεί συνολική χαρτογράφηση του διδακτικού µας έργου,
προσδιορίζει τους παιδαγωγικούς στόχους και τη διδακτική µας µεθοδολογία.

Στο πρόγραµµά µας περιλαµβάνονται µαθήµατα και ποικίλες δραστηριότητες µε στόχο την
παροχή γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καλλιέργεια αξιών µέσα από καινοτόµες
µεθοδολογίες που καθιστούν το σχολείο ,δηµιουργικό, ευχάριστο, χρήσιµο και αποτελεσµατικό.

Το διδακτικό µας πρόγραµµα περιλαµβάνει τα εξής ανά τάξη:           
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& CRAFTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ENGLISH

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ/ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ/ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

MUSIC - MUSIC & THEATRE STUDIES

DIGITAL SKILLS CODING & ROBOTICS

ΟΜΙΛΟΙ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ/ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

Α΄ & Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ENGLISH

FRANÇAIS/ DEUTSCH

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ/ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

DIGITAL SKILLS CODING & ROBOTICS

ARTS & CRAFTS

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΟΜΙΛΟΙ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ - ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Γ’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ / ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ENGLISH

FRANÇAIS / DEUTSCH

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / DIGITAL SKILLS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  / ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ENGLISH

FRANÇAIS/ DEUTSCH

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / DIGITAL SKILLS

ARTS & CRAFTS

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΟΜΙΛΟΙ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ/ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

∆’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ARTS & CRAFTS

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΟΜΙΛΟΙ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ / ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

E’ & ΣΤ’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ



Γλώσσα & Μαθηµατικά 
Στη Γλώσσα και τα Μαθηµατικά  εφαρµόζουµε µεθοδευµένες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη σωστή
διδασκαλία και οργάνωσή τους µε βάση αναλυτικά σχέδια µαθήµατος. Χρησιµοποιούµε εσωτερικές
µας εκδόσεις - τεύχη δικού µας σχεδιασµού και υλοποίησης - για τη Γραµµατική, την Ορθογραφία, την
Παραγωγή λόγου και τα Μαθηµατικά, ενώ παράλληλα, τα µαθήµατα γίνονται ευχάριστα χάρη στη χρήση
πλούσιων ψηφιακών µέσων και εργαλείων.    

Λογοτεχνία

Ενισχυτική διδασκαλία σε Ελληνικά και Μαθηµατικά - Α’ & Β‘ ∆ηµοτικού

Ενισχύουµε το µάθηµα της Λογοτεχνίας µε επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων µέσα στο ωρολόγιό
µας πρόγραµµα, δράσεις σε συνεργασία µε τη Βιβλιοθηκονόµο µας, οµιλίες από συγγραφείς, επιλογή
βιβλίων για διάβασµα στις διακοπές και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 
 

Εντάσσουµε στο ωρολόγιό µας υποχρεωτικό πρόγραµµα την ενισχυτική διδασκαλία στα Ελληνικά και
τα Μαθηµατικά, για όλα τα παιδιά µας, µε ασκήσεις που συµπυκνώνουν την προσληφθείσα νέα γνώση
και βοηθούν στην πιο γρήγορη και αβίαστη αφοµοίωσή της. 
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Ενισχυµένα Αγγλικά
Τα Αγγλικά διδάσκονται καθηµερινά µε στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων στην προφορική και γραπτή
έκφραση µέσα από ευχάριστες βιωµατικές δραστηριότητες και projects.

Με βάση το πρόγραµµα Content & Language Integrated Learning – CLIL, τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα,
διδάσκονται καθηµερινά σε όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού. Παράλληλα, πραγµατοποιούνται στα Αγγλικά τα
εξής µαθήµατα:
• Α’ & Β’ ∆ηµοτικού: Music, Music and Theatre Studies και Digital Skills (Coding – Robotics)
• Γ’ ∆ηµοτικού: Arts & Crafts και Digital Skills (Coding – Robotics)
• ∆΄, Ε’ & ΣΤ’ ∆ηµοτικού:Arts & Crafts    

Χωρισµός σε επίπεδα ικανότητας
Από τη Γ’ ∆ηµοτικού, το µάθηµα πραγµατοποιείται σε επίπεδα ικανότητας όπου τα παιδιά εντάσσονται
σε οµοιογενείς οµάδες µε κοινούς ρυθµούς µάθησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται µε άνεση στους
στόχους του κάθε επιπέδου, να µη βιώνουν την αποτυχία και να µη χάνουν το ενδιαφέρον τους για το
µάθηµα.   

Native Speakers
Από την Α’ έως την ΣΤ’ ∆ηµοτικού, όσα παιδιά έχουν τα
Αγγλικά ως µητρική τους γλώσσα, µεγάλωσαν σε αγγλόφωνο
περιβάλλον ή παρουσιάζουν ιδιαίτερη έφεση και ταχείς
ρυθµούς εκµάθησης, µπορούν να ενταχθούν στο Τµήµα
Native Speakers ώστε να παρακολουθούν το µάθηµα των
Αγγλικών µέσα από κατάλληλα σχεδιασµένο εκπαιδευτικό
υλικό προσαρµοσµένο στις δικές τους ανάγκες.       
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∆εύτερη ξένη γλώσσα – Γαλλικά ή Γερµανικά

Η ∆εύτερη Ξένη Γλώσσα – Γαλλικά ή Γερµανικά – ξεκινά στη Γ’ ∆ηµοτικού. Από τη ∆΄ ∆ηµοτικού,
το µάθηµα πραγµατοποιείται σε επίπεδα ικανότητας µε βάση τα αποτελέσµατα των placement tests.   

Πιστοποιήσεις στις Ξένες Γλώσσες

Οι µαθητές µας µπορούν να λάβουν πιστοποίηση στις Ξένες Γλώσσες από την ΣΤ’ ∆ηµοτικού,
ανάλογα µε το επίπεδο ικανότητάς τους και να συνεχίσουν στο Γυµνάσιο µε την κατάκτηση όλων των
διπλωµάτων γλωσσοµάθειας, χωρίς ιδιαίτερα µαθήµατα. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται στο σχολείο
(εξουσιοδοτηµένο εξεταστικό κέντρο στα Αγγλικά και τα Γαλλικά).    

Digital Skills (Coding – Robotics)

Επειδή οι Ψηφιακές ∆εξιότητες (Digital Skills) θεωρούνται σήµερα τόσο απαραίτητες όσο η γραφή και
η ανάγνωση, έχουµε εντάξει στο πρόγραµµά µας τη συγγραφή κώδικα και τη Ροµποτική µε βασικές
έννοιες εντολών, αλγορίθµων και κινήσεων, προσαρµοσµένες σε κάθε ηλικία και σε όλες τις τάξεις του
∆ηµοτικού µας.   

Μεθοδολογία Μελέτης

Η Μεθοδολογία Μελέτης αποβλέπει στην κατανόηση των βασικών εννοιών του µαθήµατος στην τάξη και
στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και συνηθειών µελέτης στο σχολείο και στο σπίτι. Η Μεθοδολογία
Μελέτης επιδιώκει το  να «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω» και στοχεύει στην εκπαίδευση των µαθητών σε
θέµατα οργάνωσης µε τελικό στόχο την αυτορρύθµιση. Τα παιδιά εφαρµόζουν τεχνικές για την κατανόηση
και σύνταξη κειµένων, την επίλυση προβληµάτων, την οργάνωση του χώρου και του χρόνου τους και την
προσέγγιση των θεωρητικών µαθηµάτων, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη οργάνωση και µελέτη. Το
πρόγραµµα έχει διαφορετική στοχοθεσία ανά τάξη.      

Μελέτη για Α’ & Β’ ∆ηµοτικού

Η προετοιµασία για τα µαθήµατα της επόµενης ηµέρας εντάσσεται στο βασικό εκπαιδευτικό µας
πρόγραµµα. Έτσι, οι µικροί µας µαθητές µαθαίνουν µεθόδους ορθής µελέτης και επιστρέφουν στο σπίτι
έχοντας ολοκληρώσει µεγάλο µέρος των εργασιών τους στο σχολείο.
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Μεθοδολογίες
Ο τρόπος που διδάσκουµε έχει αλλάξει πλέον από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία σε
µια πιο µαθητοκεντρική προσέγγιση. Μέσα από νέες µεθοδολογίες, ενισχύουµε τις ικανότητες του 21ου
αιώνα, την κριτική και ανακαλυπτική ικανότητα, τη δηµιουργική σκέψη, την οµαδικότητα, την αξιοποίηση
της τεχνολογίας, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ενσυναίσθηση, κλπ.   
 
∆ιαθεµατικότητα 
Η ∆ιαθεµατικότητα αποτελεί µία σύγχρονη µεθοδολογία µέσω σχεδίων εργασίας (projects) που
εντάσσονται στο εβδοµαδιαίο αναλυτικό µας πρόγραµµα µε θεµατική κατάλληλη για την κάθε ηλικιακή
ζώνη. ∆ε διδάσκουµε πια κατακερµατισµένες γνώσεις χωρισµένες σε επιµέρους επιστηµονικούς
κλάδους, αλλά συνδυάζουµε τα γνωστικά πεδία που σχετίζονται µε το θέµα του project µας. Με τον
τρόπο αυτόν, οι µαθητές επεξεργάζονται ολιστικά ένα θέµα, καθώς οι επιστήµες βρίσκονται σε σχέση
αλληλεπίδρασης και κατατείνουν στην εµβάθυνση της µαθησιακής εµπειρίας.     

Project-Based Learning (PBL)
Το Project-Based Learning είναι µια µεθοδολογία που βασίζεται στην υλοποίηση projects (σχεδίων
εργασίας) και συνδέεται άµεσα µε τη ∆ιαθεµατικότητα. Οι εργασίες είναι ανοιχτές, πιο περιεκτικές,
λιγότερο στερεότυπες  και εντάσσονται σε πραγµατικές περιστάσεις και σχέδια δράσης. Συχνά,
παρουσιάζονται στο Θέατρο του Σχολείου σε µορφή «ανοιχτού µαθήµατος» µε τη συµµετοχή µαθητών,
γονέων και εκπαιδευτικών.    
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Τεχνικές Παρουσίασης (Presentation Skills)
Οι Τεχνικές Παρουσίασης διδάσκονται σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα µε σκοπό  την οργάνωση
του Περιεχοµένου, την αξιοποίηση του σχετικού Λογισµικού και των ψηφιακών εργαλείων, την
εκµάθηση των τεχνικών Αφήγησης και την Εικαστική Προσέγγιση µε στόχο την αποτελεσµατικότητα, τα
χαρακτηριστικά και τις συµπεριφορές του Οµιλητή.    

Εκπαιδευτικό Μοντέλο 1:1 -  Ένας Υπολογιστής ανά Μαθητή (1:1 Computing)
Σύµφωνα µε το «Εκπαιδευτικό Μοντέλο 1:1» που εφαρµόζεται στο σχολείο µας από το 2007 ως µοναδική
καινοτοµία σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, κάθε µαθητής από τη Γ’ ∆ηµοτικού, διαθέτει και αξιοποιεί τον
δικό του Μαθητικό Υπολογιστή (Μ. Υ.) στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μέσα από αυτό το ευχάριστο και φιλικό µαθησιακό περιβάλλον, που εκσυγχρονίζει και συµπληρώνει τις
διδακτικές πρακτικές, ενθαρρύνεται η έρευνα και η αναζήτηση των πληροφοριών. Εποµένως ενισχύεται
το ανακαλυπτικό µοντέλο µάθησης και αναπτύσσονται οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.

Ο Μαθητικός Υπολογιστής αποτελεί ένα πολύτιµο «εργαλείο» δουλειάς µαθητών και δασκάλων, του
οποίου η αξιοποίηση συµβάλλει στην ουσιαστικότερη και ποιοτικότερη µάθηση.      
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«Στάση Ζωής»
Με το πρωτοποριακό µας πρόγραµµα «Στάση Ζωής», τα παιδιά ευαισθητοποιούνται στις Αξίες της
κοινωνίας µέσα από οργανωµένες βιωµατικές  δράσεις, στους παρακάτω άξονες:
-Ανάπτυξη Κοινωνικών & Συναισθηµατικών ∆εξιοτήτων
-Οικολογική Συνείδηση – Περιβάλλον
-Πολιτισµός
-Εθελοντισµός & Κοινωνική Προσφορά
-Ασφαλής Χρήση της Τεχνολογίας
-Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

«Πάµε Μαζί» - για µια οµαλή ένταξη στο ∆ηµοτικό

«Παράθυρο στον κόσµο» - Α’ & Β’ ∆ηµοτικού

Το «Πάµε Μαζί» είναι µια δράση στην οποία κάθε παιδί της Α’ ∆ηµοτικού αποκτά ένα φίλο/µία φίλη
από την Ε’ ∆ηµοτικού, που το βοηθά να προσαρµοστεί στους ρυθµούς του σχολείου και το υποστηρίζει
στην καθηµερινότητά του. Το «Πάµε Μαζί» έχει διάρκεια 2 σχολικά έτη και ενισχύει τις κοινωνικές και
συναισθηµατικές δεξιότητες των παιδιών, το αίσθηµα της ευθύνης και καλλιεργεί την ενσυναίσθηση,
την ωριµότητα και την αυτοπεποίθησή τους.    

Βιωµατικές δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να κατανοήσει τις σχέσεις µε τον εαυτό του και
τους άλλους και τα κοινωνικά µικροσυστήµατα, στα οποία το ίδιο συµµετέχει και ενεργεί: Οικογένεια,
Τάξη- σχολείο, Γειτονιά, Πόλη (αστικό περιβάλλον).

Μέντορας
Ο Μέντορας είναι ο εκπαιδευτικός που αναπτύσσει µια ιδιαίτερη σχέση εµπιστοσύνης µε το παιδί, το
βοηθά να εντοπίσει τους στόχους – γνωστικούς, δεξιοτήτων ή κοινωνικο-συναισθηµατικούς – που
επιθυµεί να θέσει, χωρίς να επηρεάζεται από άλλους παράγοντες για την επιλογή του. Το βοηθά επίσης να
καταγράψει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει για να πετύχει τους στόχους του και µαζί, διαµορφώνουν
την πορεία τους ή προβαίνουν σε διορθωτικές κινήσεις, κατά τη διάρκεια των εξατοµικευµένων
συναντήσεών τους, σε τακτά χρονιά διαστήµατα µέσα στη σχολική χρονιά.   
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Το Πρόγραµµα «Εν Σώµατι»
Οι δράσεις του προγράµµατος «Εν Σώµατι» -µε τον συντονισµό του Τµήµατος Φυσικής Αγωγής- εστιάζουν
σε θέµατα υγείας, ευεξίας και σωστής διατροφής στο ∆ηµοτικό ενώ παράλληλα, διαµορφώνουν µια
κουλτούρα δραστήριου τρόπου ζωής προωθώντας τη φυσική δραστηριότητα, την άσκηση και τον
αθλητισµό εντός και εκτός σχολείου.   

Ψυχοσυναισθηµατική ενδυνάµωση
Ενισχύουµε τις δεξιότητες ζωής, τον σεβασµό, την αποδοχή, την ανθεκτικότητα, την αναγνώριση και
σωστή έκφραση των συναισθηµάτων, την επίλυση συγκρούσεων και πολλά άλλα στο πρόγραµµα
ψυχοσυναισθηµατικής ενδυνάµωσης, το οποίο πραγµατοποιείται από τις Ψυχολόγους µας.   

Εργαστήρια ∆εξιοτήτων
Εφοδιάζουµε τους µαθητές µας µε ένα ευρύ φάσµα δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η ικανότητα
επίλυσης προβληµάτων και η ικανότητα για ψηφιακή µάθηση. Έννοιες όπως η Συµπερίληψη, η Πολιτική
προστασία, η Επιχειρηµατικότητα, ο Εθελοντισµός και η ∆ιαµεσολάβηση, η Ψυχική και Συναισθηµατική
Υγεία, η Οικολογία, η Παγκόσµια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονοµιά, το STEM αναδεικνύονται στα 
Εργαστήρια ∆εξιοτήτων µέσα από πολλά αντικείµενα όπως οι Όµιλοι, το πρόγραµµα Στάση Ζωής,
τα ∆ιαθεµατικά µας µαθήµατα, η Ροµποτική και οι Μορφωτικές µας επισκέψεις.   
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Η Φυσική Αγωγή
Στο Σχολείο µας, η Φυσική Αγωγή βοηθά το παιδί να αναπτύξει κινητικές δεξιότητες, να ενισχύσει τη
φυσική του κατάσταση και να αποκτήσει θετική στάση προς την άσκηση ώστε να ζήσει µια ζωή µε υγεία
και δηµιουργικά ενδιαφέροντα.
Τα παιδιά διδάσκονται Μπάσκετ, Χάντµπολ, Ποδόσφαιρο, Βόλεϊ, Κλασικό Αθλητισµό, Ρυθµική και
Ενόργανη Γυµναστική, Παραδοσιακούς χορούς και Κολύµβηση.   
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Εσωτερικά Πρωταθλήµατα
Στην Ε’ και ΣΤ’ ∆ηµοτικού διοργανώνεται εσωτερικό πρωτάθληµα στο Ποδόσφαιρο, το Μπάσκετ, το Βόλεϊ,
το Χάντµπολ και τον Κλασικό Αθλητισµό, µε σκοπό την απόκτηση αγωνιστικής εµπειρίας, τη γνώση των
κανονισµών, τη σωστή αθλητική συµπεριφορά και την ανάπτυξη του οµαδικού πνεύµατος.  

«Εν Κινήσει» – Αξιολόγηση Κινητικού Συντονισµού
Στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού συνεχίζεται η αξιολόγηση του κινητικού συντονισµού που έχει
ξεκινήσει στο Νηπιαγωγείο. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα ανίχνευσης αναπτυξιακών κινητικών 
δυσκολιών. Χρησιµοποιείται έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης και στη συνέχεια, προβλέπεται
παρέµβαση µέσα από το µάθηµα της φυσικής αγωγής. Με αυτή την καινοτοµία του εκπαιδευτικού
προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής, ο κινητικός συντονισµός του κάθε παιδιού αξιολογείται από
εξειδικευµένο επιστήµονα. Οι ενδεχόµενες κινητικές δυσκολίες αντιµετωπίζονται από όλους τους 
εκπαιδευτικούς ώστε να ενισχύσουν την ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη του παιδιού.    

Οι Τέχνες 
Εξειδικευµένοι εκπαιδευτικοί διδάσκουν, 1 φορά την εβδοµάδα, Μουσική, Μουσικοθεατρική Αγωγή και
Εικαστικά Arts & Crafts, που πραγµατοποιούνται στα Αγγλικά, καθώς και Θεατρική Αγωγή. 

Όµιλοι 

Οι Όµιλοι πραγµατοποιούνται 1 φορά την εβδοµάδα στο πλαίσιο του βασικού µας προγράµµατος.
Τα παιδιά παρακολουθούν οµίλους µε διάφορα θέµατα όπως η Λογοτεχνία, η Οικολογία, η Μαγειρική,
η ∆ηµοσιογραφία, οι Κατασκευές κλπ.  
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Μετά τη λήξη του βασικού µας προγράµµατος και µέχρι τις 16:00, τα παιδιά µπορούν να επιλέξουν
ποικίλες απογευµατινές δραστηριότητες όπως:

 Μελέτη (Α’ εως ∆’ ∆ηµοτικού)  
 Αθλητικό Απόγευµα µε sports που προσφέρει ο Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων ∆ούκα
 Μουσική-Εκµάθηση µουσικού οργάνου
 Μοντέρνο Τραγούδι
 Coding & Robotics
 ∆ηµιουργική Απασχόληση για την Α’ & Β’ ∆ηµοτικού 
 Ρητορική (Ε’ εως ΣΤ’ ∆ηµοτικού)
 Ισπανικά - Κινέζικα (Ε’ εως ΣΤ’ ∆ηµοτικού) 

•
• 
•
• 
•
• 
• 
• 

Απογευµατινές ∆ραστηριότητες
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Οι Οµάδες µας 
Στο διευρυµένο µας πρόγραµµα λειτουργούν χωρίς οικονοµική επιβάρυνση: 

Doukas Math Club

Συµµετέχουν, µετά από εξετάσεις, όσοι µαθητές Ε’ και ΣΤ’ ∆ηµοτικού έχουν κλίση, αγάπη και ταλέντο
στα Μαθηµατικά και θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους µε µαθηµατικές έννοιες που δεν
περιλαµβάνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα. Παράλληλα, συµµετέχουν στους διαγωνισµούς του Kan-
garoo (για το οποίο είµαστε επίσηµο εξεταστικό κέντρο), της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας και του
American Mathematics Competitions - AMC (Mathematical Association of America).    

Χορωδία & Ορχήστρα ∆ηµοτικού

Η Χορωδία µας αποτελείται από αγόρια και κορίτσια, ενώ η Ορχήστρα µας απαρτίζεται από ποικιλία
µουσικών οργάνων, παραδοσιακών, αλλά και σύγχρονων.  
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Αθλητικές οµάδες

Όσοι µαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού παρουσιάζουν ιδιαίτερες επιδόσεις στον αθλητισµό, συµµετέχουν,
µετά από αθλητικές δοκιµασίες, τα Trials, σε οµάδες. Οι οµάδες αυτές έχουν σκοπό την προετοιµασία και
συµµετοχή στα αθλητικά πρωταθλήµατα και τις Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων (Α.Σ.Ι.Σ.).  

Συνεργασία Σχολείου & Οικογένειας
Στο ∆ηµοτικό µας, θεωρούµε πολύ σηµαντικό να καλλιεργούµε σχέσεις εµπιστοσύνης και συνεργασίας
µεταξύ Σχολείου και Οικογένειας.
Επικοινωνούµε µαζί σας ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά, προσωπικά, µε sms, newsletter κλπ. Παράλληλα,
µέσα από ψηφιακές πλατφόρµες σας προσφέρουµε τη δυνατότητα να ενηµερώνεστε για τα καθήκοντα
της επόµενης ηµέρας, λειτουργικά θέµατα, εκπαιδευτικά ζητήµατα και να κανονίζετε τις προσωπικές σας
συναντήσεις µε τους εκπαιδευτικούς για την σχολική πορεία του παιδιού σας.      
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Ψυχοπαιδαγωγικό Τµήµα
Συµβουλευτική
Η Ψυχολόγος του ∆ηµοτικού και Ειδική Παιδαγωγός συντονίζει το πρόγραµµα των Μεντόρων,
συνεργάζεται µε τους εκπαιδευτικούς µας, συζητά µε τα παιδιά θέµατα στο πλαίσιο του προγράµµατος
«Στάση Ζωής» καθώς και θέµατα σεξουαλικής αγωγής. Παράλληλα βρίσκεται στη διάθεση των γονέων
και των παιδιών για να παρέχει εξατοµικευµένες συµβουλές και καθοδήγηση.    

Μαθησιακές ∆υσκολίες
Παράλληλα, διενεργεί –σε συνεργασία µε τις Ειδικές Παιδαγωγούς του Σχολείου- τεστ άτυπης
αξιολόγησης στα παιδιά από Α’ έως και ∆΄ τάξεων  του ∆ηµοτικού για τον εντοπισµό δυσκολιών
στην επεξεργασία γραπτού λόγου (γραφή και ανάγνωση) και συστήνει τρόπους αντιµετώπισής
τους. Παράλληλα, διασφαλίζει τη σωστή και αρµονική συνεργασία µεταξύ του σχολείου και των
εξειδικευµένων παιδαγωγών που έχουν αναλάβει εκτός σχολείου την εξατοµικευµένη παρέµβαση
των παιδιών.       

Σίτιση
Το παιδί µπορεί να τρώει στο Εστιατόριο του Σχολείου µας καθηµερινά ή όσες φορές την εβδοµάδα
επιθυµεί. Προετοιµάζουµε κάθε µέρα το φαγητό των παιδιών µε αγνά υλικά και σύµφωνα µε τις βασικές
αρχές της Μεσογειακής ∆ιατροφής, µε βάση ένα ολοκληρωµένο µενού που προτείνεται από συνεργάτη
µας διατροφολόγο. Εναλλακτικά, µπορεί να ψωνίζει από τις καντίνες µας υγιεινά είδη ή να φέρνει κάποιο
σνακ από το σπίτι.    






