
Η εκπαιδευτική μας δραστηριότητα 2017-2018



Στο Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης «η Χώρα του Καλύ-
τερου» προσφέρουμε ψυχαγωγία και εκπαίδευση συμβάλλο-
ντιας στην ενίσχυση της γνώσης. 

Μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, στο Καλέτζι Αττικής, 2 χλμ. από 
το Φράγμα της Λίμνης Μαραθώνα, ένας εσωτερικός και εξωτε-
ρικός χώρος σας περιμένει για δραστηριότητα και ψυχαγωγία! 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υλοποιούμε προγράμ-
ματα σε σχολεία της 

πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης σε συνεργασία 

με τους εκπαιδευτικούς, 
τους Συλλόγους Γονέων 

και τους Δήμους

ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εναρμονιζόμαστε με τις 
νέες τεχνολογίες και τις 
απαιτήσεις της ψηφια-
κής εποχής, αναπτύσ-

σοντας ψηφιακές πλατ-
φόρμες εκπαίδευσης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ

Υλοποιούμε δράσεις 
(φεστιβάλ, εκδηλώσεις, 

σχολικούς διαγωνι-
σμούς, κ.ά.) για την 

περαιτέρω αφύπνιση 
και ενεργοποίηση της 
σχολικής κοινότητας, 

της οικογένειας και της 
τοπικής κοινωνίας

e-ΥΛΙΚΟ

Υποστηρίζουμε την εκ-
παιδευτική διαδικασία 
μέσω της ανάπτυξης 

υλικού πάνω σε ποικί-
λες θεματικές ενότητες 
και διάθεσής του στους 

εκπαιδευτικούς

Το Βιωματικό Σχολείο, το εκπαιδευτικό τμήμα του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού 
QualityNet Foundation, δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια στο χώρο της μη τυπικής 
εκπαίδευσης. Με την ανάπτυξη 50 Βιωματικών προγραμμάτων, 11 χορηγικών εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων, 2 ψηφιακών προγραμμάτων και με πλήθος άλλων δράσεων, στοχεύει 
στην προώθηση σωστών προτύπων συμπεριφοράς για τη διαμόρφωση των υπεύθυνων 
πολιτών του αύριο.

Οι τομείς δραστηριοποίησής μας:
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Συμβάλλοντας στη διαμόρφωση 
των υπεύθυνων πολιτών του αύριο



Προγράμματα 
Αγωγής Υγείας

1.  Όταν τα συναισθήματα  
παίρνουν ζωή!

2.  Ο ξένος, ο άλλος, εγώ!
3.  Μη φοβάσαι, είμαστε εδώ!
4.  Αγαπώ το σώμα μου,  

τρέφομαι σωστά!
5.  Πράσινο φανάρι, φίλε μου!
6.  Το περιβόλι της χαράς  

και της λύπης

Προγράμματα 
Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης

Προγράμματα 
Τεχνών & Πολιτισμού

Πρόγραμμα 
Κοινωνίας

17.  Ενεργοί πολίτες εν δρά-
σει!

Προγράμματα 
Επιστημών

18.  Ταξίδι στο διάστημα
19.  Φως και χρώμα στη ζωή μας
20.  Από το ήλεκτρο (κεχριμπάρι) 

στον ηλεκτρομαγνητισμό

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας
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Εκπαιδευτικά Προγράμματα

10.  Όπως οι εποχές αλλάζουν...
11.  Την ενέργειά μου πίσω, πα-

ρακαλώ!
12.  Φυσιολάτρες σε Δράση
13.  Το πράσινο στο αστικό περι-

βάλλον

7.  Οι νερό… εξερευνητές!
8.  1, 2, 3… Ανακύκλωσε!
9.  Το παράπονο των ζώων

14.  Ανιχνεύοντας την Ελληνική  
Παράδοση

15.  Ο Ευγένιος Πινελάκης  
& τα χαμένα χρώματα

16.  Στα μονοπάτια της μυθολογίας
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Χρειάζεται η συντονισμένη προσπάθεια
και η συνεργασία όλων μας!

Το Σεπτέμβριο του 2015, τα 193 κράτη-μέλη του ΌΗΕ, μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα, συμφώνησαν στην «Agenda 2030» ακολουθούμενη από τους

17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το Μεγαλύτερο Μάθημα
του Κόσμου!

Οι 17 Στόχοι αναφέρονται στις σημαντικότε-
ρες προκλήσεις της εποχής μας -οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διακυβέρνη-
σης. 
Αποτελούν ένα νέο, μεγαλόπνοο σχέδιο δρά-
σης το οποίο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συ-
νέλευση των Ηνωμένων Εθνών θέτοντας τις 

βάσεις για τον τερματισμό της φτώχειας, τη 
μείωση των ανισοτήτων και την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής. Ολόκληρο το σχέδιο 
αποτελεί ένα συλλογικό ταξίδι προς την ευημε-
ρία κα την ανάπτυξη του πλανήτη, όπου όλοι 
οι άνθρωποι θα μπορούν να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους και να ζουν με αξιοπρέπεια.

Η αφύπνιση και ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι 
στους 17 Παγκόσμιους Στόχους είναι πρωταρχικής σημασίας! 

Δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες
γίνονται όλοι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι μιας παγκόσμιας 

συλλογικής συνείδησης απέναντι στο μέλλον του πλανήτη και
στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν

με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ισότητα.
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Ενημερωτικό υλικό

Ενημερωτικό βίντεο

Εγχειρίδιο δασκάλου  
με οδηγίες για τη διεξαγωγή  
του προγράμματος

Εγχειρίδιο μαθητή με ενημέρωση  
και δραστηριότητες 

Κόμικ «Το Βιβλίο των Στόχων»  
για τους μαθητές 6-10 ετών

Κόμικ «Γίνε ο ήρωας που θα αλ-
λάξει τον κόσμο» για τους μαθη-
τές 10-14 ετών

 E-Game για την περαιτέρω  
ενεργοποίηση των μαθητών

 Τραγούδι  «Να θυμάσαι πάντα 
κάτι…» 

Ετήσιος Εκπαιδευτικός  
Διαγωνισμός “Bravo Schools” 

Υποστηρικτικά Υλικά:
Πληροφοριακό υλικό για τους 17 Παγκό-
σμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
Αφίσα τάξης, πικτογράμματα με τους 17 
παγκόσμιους στόχους, λογότυπα, ενημε-
ρωτικοί υπερσύνδεσμοι.

Υλικά του Προγράμματος
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Τώρα μπορείς και εσύ ως εκπαιδευτικός
να συμμετάσχεις στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια

με το σχολείο / την τάξη σου
στην

✔ ανάπτυξη του προγράμματος «17 Στόχοι για να αλλάξουμε τον κόσμο»

✔ υιοθέτηση & δραστηριοποίηση πάνω σε κάποιους από στους 17 στόχους

✔ συμμετοχή στον εκπαιδευτικό διαγωνισμό Bravo Schools

✔ σύνδεση σου με ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο!



λόγοι για να διδάξουμε 
τους Παγκόσμιους Στόχους 

της Βιώσιμης Ανάπτυξης:
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Δεν υπάρχει Plan B 
γιατί δεν υπάρχει πλανήτης Β.

Οι άνθρωποι που υποφέρουν 
αξίζουν ένα σχέδιο σωτηρίας. 
Ένα σχέδιο που το γνωρίζουν 
και θα το εφαρμόσουν όλοι 
πάνω στη γη.Οι προκλήσεις που αντιμετωπί-

ζουμε είναι μεγάλες αλλά μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν αν 
είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.

Τα παιδιά έχουν μια φυσική τάση 
να αναλαμβάνουν δράση όταν 
βλέπουν να υπάρχουν ανισότητες.

Οι μαθητές μας μπορούν να βρουν 
έναν σκοπό και να αναπτύξουν 
ένα πρόγραμμα με στόχο να αντι-
στρέψουν τα δεδομένα.

Το να μαθαίνεις και να δρας είναι 
κάτι που λειτουργεί σε κάθε ηλικία 
και σε κάθε μορφωτικό επίπεδο.

Οι δάσκαλοι και οι μαθητές θα 
υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο 
γιατί βρισκόμαστε όλοι μαζί στην 
ίδια αποστολή.

Οι μαθητές μπορούν να αναπτύ-
ξουν την αφοσίωση στον σκοπό 
δημιουργώντας στρατηγικές 
επίλυσης προβλημάτων με αποτε-
λεσματικότητα.Τα παιδιά που μαθαίνουν  

να βοηθούν το ένα το άλλο και  
να συνεργάζονται δεν προβαίνουν 
σε μεταξύ τους αντιδικίες.

Η νεολαία μπορεί να αναλάβει τον 
ηγετικό ρόλο που της αξίζει για 
το μέλλον αν αντιληφθεί και της 
αποδείξουμε πως οι πράξεις της 
μετρούν και έχουν σημασία.
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Έχετε εργαστεί για 
τους 17 Παγκόσμιους 

Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης;

Συμβάλατε με δράσεις 
στην καταπολέμηση 

της φτώχειας, της ανι-
σότητας και της κοινω-

νικής αδικίας;

Φροντίσατε 
για την προστασία 
του περιβάλλοντος 

όλη τη χρονιά;

Η πρωτοβουλία «Bravo Schools» στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκ-

παιδευτικών προσεγγίσεων σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας που σχετίζονται με 

τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ετήσιος εκπαιδευτικός διαγωνισμός 

Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

SCHOOLS

Αν ναι, τότε είστε αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας προσπάθειας 
για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.

Μέσα από τη διαδικασία δίνεται η ευκαιρία στα σχολεία να:

ευαισθητοποιηθούν 
πάνω στους 17 στόχους 

για να αλλάξουμε τον 
κόσμο μας

ενεργοποιηθούν 
και να ανταλλάξουν 

ερεθίσματα 
και ιδέες

δημιουργήσουν 
σχολικές συνεργασίες

βραβευτούν 
για τις προσπάθειές 

τους να αλλάξουμε τον 
κόσμο μας

αναρτήσουν τις καλύτερες εργασίες στον εθνικό τοίχο 
του προγράμματος καθώς και στην παγκόσμια ιστοσελίδα του 

World Largest Lesson

συνδεθούν 
με ένα παγκόσμιο 

εκπαιδευτικό δίκτυο

αναδείξουν 
τις καλές πρακτικές τους, 

τη δημιουργικότητα και τη 
μοναδικότητά τους



Για αναλυτική ενημέρωση και δήλωση συμμετοχής: 210 68 98 593

www.nutritionactivityprogram.gr

Ψηφιακά προγράμματα

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
θα βρείτε πλούσιο υλικό, ώστε να 
υλοποιήσετε ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα αγωγής υγείας:

• Θεωρητικό υλικό 
• σχέδια μαθήματος 
• φύλλα δραστηριοτήτων 
• παραμύθια, τραγούδια 

• ποιήματα 
• προτάσεις για δράσεις 
• μελέτες και έρευνες
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ΔΩΡΕΑΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΌ ΣΧΌΛΕΙΌ

Ισορροπημένη διατροφή 
και Σωματική δραστηριότητα
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να προάγει την αξία της ισορροπημένης 
διατροφής και σωματικής δραστηριότητας ως παραμέτρους καλής υγείας.

Εκπαιδευτικοί Μαθητές Οικογένειες Τοπική 
Κοινωνία

Ισορροπημένη 
Διατροφή + =Σωματική 

Δραστηριότητα
Υγεία & 
Ευεξία

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από την εκπαιδευ-
τική ομάδα του Βιωματικού Σχολείου με την επι-
στημονική καθοδήγηση της Ελληνικής Ιατρικής 
Εταιρείας Παχυσαρκίας, της Μονάδας Ενδοκρινο-
λογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού του 

Αριταίειου Νοσοκομείου του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήμα-
τος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.



Ψηφιακά προγράμματα

Μέσα από την ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρ-
μα, εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά ενημερώνο-
νται πάνω σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος 
και διαχείρισης απορριμμάτων, με έμφαση στην 
Ανακύκλωση Αλουμινίου. 
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από την περιβαλ-
λοντική εκπαιδευτική ομάδα του Βιωματικού 

Σχολείου.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα βρείτε ένα πλού-
σιο υλικό, ώστε να υλοποιήσετε ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα διαθεματικής προσέγγισης στο πλαίσιο 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Υποστηρίζεται 
από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και το Κέντρο Ανακύκλωσης 
Κουτιών Αλουμινίου.

•  συμμετέχουν στο Δίκτυο  
των Σχολείων

•  καταθέσουν τις φωτογρα-
φίες με τις δράσεις και τις  
δημιουργίες τους  

•  κερδίσουν πλούσια  
δώρα
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Για αναλυτική ενημέρωση και δήλωση συμμετοχής: 210 68 98 593

www.lifewithnogarbage.gr

ΔΩΡΕΑΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΌ ΣΧΌΛΕΙΌ

Η Ζωή Χωρίς Σκουπίδια: 
μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα & Σχολικός Διαγωνισμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Σχολικός Διαγωνισμός
Τα σχολικά τμήματα που θα συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν 
μέρος στο Σχολικό Διαγωνισμό και να:

Μείωση Επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση

Αν είσαι Εκπαιδευτικός: Αν είσαι Μαθητής: Αν είσαι Γονέας:
• Παιχνίδια
• Δραστηριότητες

• Ενημέρωση
• Προτάσεις για Δραστηριότητα

• Ενημέρωση • Σχέδια Μαθημάτων
• Φύλλα Δραστηριοτήτων
• Προτάσεις για Δράσεις
• Υποστηρικτικό Υλικό



Όταν τα συναισθήματα παίρνουν ζωή!
Πρόγραμμα για τη συναισθηματική νοημοσύνη

Γεννιόμαστε με συναισθήματα, τα οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και πολλές φορές να 
κατανοήσουμε εύκολα. Κάποιοι από εμάς μάλιστα μας είναι δύσκολο να τα εκφράσουμε και 
ακόμα πιο δύσκολο να τα διαχειριστούμε, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και δυσάρε-
στες καταστάσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εναρμονισμένο και με τις βασικές αρχές των  
Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, επικεντρώνεται:
• στη γνωριμία των συναισθημάτων 
• στην αναγνώριση από τα παιδιά του ψυχικού τους κόσμου αλλά και των γύρω τους
• στη δημιουργική έκφραση των παιδιών για ό,τι αισθάνονται
• στη σύνδεση των συναισθημάτων με γεγονότα της καθημερινότητας
•  στη διαχείριση συναισθημάτων, όπως το φόβο ή το θυμό, δίνοντας έμφαση  

στα θετικά συναισθήματα.

Προγράμματα Αγωγής Υγείας
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Περισσότερα

Περισσότερα

Προνήπια - Νήπια

Προνήπια - Νήπια

Α, Β’ & Γ’ Δημοτικού

Α, Β’ & Γ’ Δημοτικού

Δ’ , Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

Δ’ , Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

ΒΙΩΜΑΤΙΚΌ ΣΧΌΛΕΙΌ

Ο ξένος, ο άλλος, εγώ!
Πρόγραμμα για τη διαφορετικότητα
    
Σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. τα ζητήματα της διαφορετικότητας, της ξενοφοβίας και 
του ρατσισμού μέσα και έξω από την σχολική τάξη μπορούν να απασχολήσουν με πολλούς 
και διαφορετικούς τρόπους τους μαθητές. Μέσα από το πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζει 
στην πράξη τις αρχές και τις αξίες που προωθούνται μέσα από τους Παγκόσμιους Στόχους 
για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, επιδιώκεται η προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων και η απόκτηση κινήτρων για συνεργασία και ομαδικότητα.

Το πρόγραμμα, βοηθά τα παιδιά να:
 •  γνωρίσουν τη διαφορετικότητα σε όλες τις μορφές της  

(φυλετικές, πολιτισμικές, κοινωνικές διακρίσεις)
 • μάθουν για την ξενοφοβία και το ρατσισμό
 • πάρουν ερεθίσματα ώστε να δουν θετικά τους άλλους
 •  γνωρίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
 •  ανακαλύψουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι άνθρωποι
 • ξεπεράσουν τυχόν προκαταλήψεις και στερεότυπα
 • αποκτήσουν κίνητρα για συνεργασία και ομαδικότητα.



Προγράμματα Αγωγής Υγείας
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Περισσότερα

Περισσότερα

Προνήπια - Νήπια

Προνήπια - Νήπια

Α, Β’ & Γ’ Δημοτικού

Α, Β’ & Γ’ Δημοτικού

Δ’ , Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

Δ’ , Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

Μη φοβάσαι, είμαστε εδώ!
Πρόγραμμα για το σχολικό εκφοβισμό

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα όλο και πληθαίνουν τα κρούσματα σχολικής βίας και 
εκφοβισμού. Η βίαιη συμπεριφορά μέσα στο χώρο του σχολείου φαίνεται να αποτελεί πια 
σύνηθες φαινόμενο, με όλο και περισσότερους ανήλικους να εμπλέκονται σε περιπτώσεις 
βιαιοπραγιών, εντός και εκτός των σχολικών αιθουσών.

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη και τους Παγκόσμιους Στόχους  
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αναπτύσσεται γύρω από:
 • την ενημέρωση και τον εντοπισμό περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού
 • την αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων
 • την απόκτηση κινήτρων για συνεργασία και ομαδικότητα
 • την ανακάλυψη τρόπων ώστε τα παιδιά να συμβιβάσουν τις μεταξύ τους διαφορές
 • τη γνωριμία με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
 • τις τεχνικές διαχείρισης θυμού και επίλυσης συγκρούσεων
 •  το διάλογο που μπορούν να ξεκινήσουν για την επίλυση του φαινομένου  

του εκφοβισμού.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΌ ΣΧΌΛΕΙΌ

Αγαπώ το σώμα μου, τρέφομαι σωστά!
Πρόγραμμα για την ισορροπημένη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αλλάξει σημαντικά τις διατροφικές μας συνήθειες και τα 
επίπεδα της σωματικής δραστηριότητας, με τα παιδιά να παραδειγματίζονται και να επη-
ρεάζονται άμεσα από πρότυπα «κακής διατροφής» και καθιστικής ζωής. Δυστυχώς μελέτες 
επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά στην Ελλάδα 5-12 ετών χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό 
παχυσαρκίας καθώς και χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη και τους παγκόσμιους στόχους για τη Βιώσιμη  
Ανάπτυξη, βοηθά τα παιδιά να:
 •  ενημερωθούν για θέματα υγιεινής διατροφής και σωματικής υγείας
 •  γνωρίσουν τη σημασία της Μεσογειακής Διατροφής, τις διάφορες ομάδες τροφών  

και την αξία των ισορροπημένων γευμάτων
 •  αναγνωρίσουν την αξία του μέτρου και της ποικιλίας στη διατροφή μας 
 •  κατανοήσουν τη σχέση της ισορροπημένης διατροφής και άσκησης για τη διατήρηση  

της καλής υγείας
 •  συνειδητοποιήσουν τη σημασία του «ενεργειακού ισοζυγίου»
 •  ανακαλύψουν τη σπουδαιότητα της ένταξης των κινητικών δραστηριοτήτων  

στην καθημερινότητά τους
 •  παρακινηθούν ώστε να αποκτήσουν σωστές συνήθειες και μια καλή ποιότητα ζωής.
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Πράσινο φανάρι, φίλε μου!
Πρόγραμμα για την κυκλοφοριακή αγωγή
Το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής απασχολεί όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα 
στις μικρές ηλικίες είναι που πρέπει να δοθεί έμφαση, ώστε να μπουν οι βάσεις για τους αυρι-
ανούς ενήλικες. 

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη και τους Παγκόσμιους Στόχους  
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, έχει ως στόχο τα παιδιά να:
• καταλάβουν τη σπουδαιότητα της ασφάλειας στους δρόμους
• γνωρίσουν τα βασικά σήματα του ΚΟΚ
• μάθουν κανόνες κυκλοφοριακής συμπεριφοράς των πεζών 
• κατανοήσουν τα είδη σήμανσης και τις οδηγίες του τροχονόμου
• μάθουν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το ποδήλατο
•  αναγνωρίσουν τα λάθη που κάνουν είτε ως πεζοί είτε ως επιβάτες και να μην  

τα επαναλάβουν στο μέλλον
•  αντιληφθούν τη σημασία παροχής προσβάσιμων και βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς
•  αποκτήσουν κυκλοφοριακή συνείδηση και υπεύθυνη στάση, προκειμένου  

να αποφευχθούν μελλοντικά ατυχήματα, μικρά ή μεγάλα.

Προγράμματα Αγωγής Υγείας

Το περιβόλι της χαράς και της λύπης
Δραματοποίηση παραμυθιού με θέμα τα συναισθήματα
    
Η χαρά και η λύπη μπορούν να συνυπάρξουν; Τι γίνεται όταν νιώθουμε θλιμμένοι; Μπο-
ρούμε μόνο να ζούμε χαρούμενοι; Τι ρόλο παίζει ο χρόνος στα συναισθήματά μας;
Τα παιδιά μεταφέρονται σε ένα φανταστικό περιβόλι όπου βιώνουν τις ιστορίες της Χαράς 
και της Λύπης, γίνονται πρωταγωνιστές του και απαντούν στο τέλος στα ερωτήματα αυτά, 
μένοντας στο τέλος με μια γλυκιά ανάμνηση.
Το έργο του συγγραφέα Θανάση Σάλτα ζωντανεύει, παίρνει σάρκα και οστά και, με την 
παραμυθένια μουσική της Χρυσάνθης Οικονομάκη, παρουσιάζεται μέσα από τη δραματο-
ποίηση και το παιχνίδι. 

Μέσω του προγράμματος τα παιδιά:
• γνωρίζουν τα συναισθήματα της χαράς και της λύπης 
• συνδέουν τα συναισθήματα αυτά με παραμυθένιες ιστορίες
• συμμετέχουν ενεργά μέσα από ρόλους
• βιώνουν καταστάσεις που σχετίζονται με τα συναισθήματα
• εκφράζουν τα δικά τους συναισθήματα
• αναγνωρίζουν ότι είναι φυσικό να έχουμε όλοι θετικά και αρνητικά συναισθήματα
• καταλαβαίνουν ότι τα δύο αυτά συναισθήματα είναι σημαντικά και αλληλένδετα
• συνειδητοποιούν το ρόλο που παίζει ο χρόνος σ’ αυτά που νιώθουμε.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΌ ΣΧΌΛΕΙΌ

Περισσότερα Προνήπια - Νήπια Α, Β’ & Γ’ Δημοτικού

Περισσότερα Α, Β’ & Γ’ Δημοτικού
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Πρόγραμμα Κοινωνίας

Ενεργοί πολίτες εν δράσει!
Πρόγραμμα για την κοινωνική υπευθυνότητα

Δηλώστε συμμετοχή 
ΤΩΡΑ!!!
Και μοιραστείτε με τους
μαθητές σας αξέχαστες εμπειρίες!

Πληροφορίες – Ραντεβού:
210 - 6898593 | info@biomatiko.gr
www.biomatiko.gr

Οφείλουμε στη νέα γενιά να τη βοηθήσουμε και να καλλιεργήσουμε βιώματα και πρότυπα 
που να είναι ικανά να την εμπνεύσουν να ασχοληθεί με τα κοινά. Να ενδιαφερθεί, να μάθει, να 
ασχοληθεί, να πάρει πρωτοβουλίες, να δράσει, να ευαισθητοποιηθεί και τελικά να διαμορφω-
θεί ο αυριανός υπεύθυνος πολίτης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη και τους Παγκόσμιους Στόχους 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ασχολείται με:
• την κατανόηση της σημασίας της ατομικής και συλλογικής υπευθυνότητας
• την ανάληψη ενεργού ρόλου μέσα στην κοινωνία 
• το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή στα κοινά
• την υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι σε θέματα της καθημερινότητας 
• τον εθελοντισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη
• τη συμβολή στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων.

Με τη χρήση πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού, οι μαθητές γνωρίζουν το εγώ, το εσύ και 
το εμείς, το δικαίωμα, την υποχρέωση και την ευθύνη, προβληματίζονται και αντιλαμβάνονται 
καταστάσεις μέσα από τη διακωμώδηση των κακώς κειμένων της γενιάς των «μεγάλων» και 
φροντίζουν για το καλύτερο δυνατό μελλοντικό κοινωνικό αποτύπωμα των «μικρών» μέσα 
από ένα πλήθος ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων. 

Περισσότερα Δ’ , Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού
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Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Οι νερο… εξερευνητές!
Πρόγραμμα για το νερό
Το 75% του ανθρώπινου σώματος και το 75% του πλανήτη μας αποτελούνται από νερό, βασικό 
στοιχείο για τον οργανισμό μας. Το αγαθό αυτό θεωρείται δεδομένο ενώ δεν είναι. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, βασισμένο στους Παγκόσμιους Στόχους 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και 
των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους, αναπτύσσεται γύρω από:
• τις σπουδαίες ιδιότητές του νερού
• τις μορφές και τον κύκλο του νερού 
• τη σημασία του για τη βιοποικιλότητα
• τη ρύπανση του νερού 
•  τη σπουδαιότητα της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό  

για όλους
• απλές προτάσεις για την εξοικονόμηση και προστασία του.

1,2,3… Ανακύκλωσε! 
Πρόγραμμα για την διαχείριση των απορριμμάτων
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας έχει φέρει αντιμέτωπους με το τεράστιο πρόβλημα της διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων. Η σωστή χρήση τους αρχίζοντας από το ατομικό επίπεδο κρίνεται 
επιτακτική. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί την αφορμή ώστε τα παιδιά να συνειδητοποι-
ήσουν ότι τα θέματα του πλανήτη είναι και δικά τους ζητήματα.

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη και τους Παγκόσμιους Στόχους 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σκοπό έχει τα παιδιά να:
•  έρθουν αντιμέτωπα με το πρόβλημα των απορριμμάτων και τις κοινωνικές  

και περιβαλλοντικές του παραμέτρους
•  αναγνωρίσουν ως λύσεις του προβλήματος το τρίπτυχο:  

Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση
• γνωρίσουν τους βασικούς κανόνες για ορθή ανακύκλωση
• παρακινηθούν, να προβληματιστούν και να αντιδράσουν.

Περισσότερα

Περισσότερα

Προνήπια - Νήπια

Προνήπια - Νήπια

Α, Β’ & Γ’ Δημοτικού

Α, Β’ & Γ’ Δημοτικού
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Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το παράπονο των ζώων
Πρόγραμμα για τα ζώα υπό εξαφάνιση
Η φύση απειλείται και όλο και περισσότερα ζώα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν καθημερινά, τόσο 
σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως κάθε είδος που χάνεται δημιουργεί προβλήματα 
και στο υπόλοιπο οικοσύστημα. Οι άνθρωποι οφείλουν να προστατεύουν και να σέβονται τη 
φύση και φυσικά να ακούν το «παράπονο» των ζώων. 

Το πρόγραμμα, δομημένο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Στόχο για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη που αφορά τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων, 
σκοπό έχει τα παιδιά να:
• γνωρίσουν τα ζώα που απειλούνται υπό εξαφάνιση 
•  συνειδητοποιήσουν την ιδιαίτερη σημασία του κάθε έμβιου όντος για την ισορροπία της 

ζωής στον πλανήτη μας
•  ενημερωθούν για τα ζώα που κινδυνεύουν να αφανιστούν στην πατρίδα μας καθώς  

και από ποιες αιτίες
• μάθουν τρόπους για την προστασία των ζώων
•  αναγνωρίσουν τη σημασία ανάληψης άμεσης δράσης για τον τερματισμό της λαθροθηρίας  

και της παράνομης διακίνησης προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας
•  ευαισθητοποιηθούν, ώστε να συμβάλλουν στην προσπάθεια των οικολογικών οργανώσεων  

και των άλλων φορέων.

Όπως οι εποχές αλλάζουν... 
Πρόγραμμα για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής 
στις 4 εποχές
Τα τελευταία χρόνια η κλιματική αλλαγή αποτελεί την κύρια απειλή για το μέλλον του πλανήτη. Πε-
ρίεργα καιρικά φαινόμενα, όπως απότομα σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας, μεγάλες περίοδοι 
ξηρασίας, ακραίες πλημμύρες και κατολισθήσεις, συμβαίνουν στον πλανήτη και στην προκειμένη 
περίπτωση απορυθμίζουν τις αγαπημένες μας εποχές… Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς 
για να σώσουμε το φθινόπωρο, το χειμώνα, την άνοιξη και το καλοκαίρι μας! Ένα όμορφο ταξίδι στο 
χρόνο και στις τέσσερις εποχές.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό τα παιδιά να:
•  ανακαλύψουν τις εποχές, την εναλλαγή τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
• καταλάβουν τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας
• μάθουν την έννοια του χρόνου και την αξία του
•  γνωρίσουν τις δραστηριότητες και τα διάφορα επαγγέλματα που πραγματοποιούνται 

ανάλογα με την κάθε εποχή
•  κατανοήσουν την έννοια του κλίματος και της κλιματικής αλλαγής
•  συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές που έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή
•  συσχετίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες με τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον
•  πάρουν ερεθίσματα και να βρουν τρόπους μείωσης των επιπτώσεων ως υπεύθυνοι πολί-

τες του αύριο.

Περισσότερα Προνήπια - Νήπια Α, Β’ & Γ’ Δημοτικού

Περισσότερα Προνήπια - Νήπια
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Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα εξωτερικού χώρου

Το πράσινο στο αστικό περιβάλλον
Συνήθως όταν οι κάτοικοι της πόλης αναφέρονται στα φυτά της περιοχής τους χρησιμοποιούν τον 
όρο «πράσινο». Ίσως όχι άστοχα μιας και το χρώμα αυτό αποτελεί ζητούμενο για τους ανθρώπους, 
συνδυάζοντάς το με την ελπίδα, τη νεότητα και την άνοιξη.

Η ανάδειξη της αξίας του αστικού πράσινου και η ενίσχυσή του για τη βελτίωση  
της ποιότητας της ζωής των έμβιων όντων ενώνονται σε ένα δημιουργικό πρόγραμμα 
εξωτερικού χώρου μέσα από το οποίο τα παιδιά:
• γνωρίζουν τα είδη χλωρίδας και πανίδας που απαντούν στην περιοχή
• κατανοούν τη συμβολή τους στη λειτουργία του οικοσυστήματος
•  αντιλαμβάνονται την οικολογική και πολιτιστική σημασία του πράσινου  

για την ποιότητα της ζωής μας 
• αναγνωρίζουν την αισθητική απόλαυση που παρέχει στους ανθρώπους
•  αναζητούν και συνειδητοποιούν τα προβλήματα που υποβαθμίζουν το αστικό πράσινο
• εκτιμούν την αξία των χώρων πρασίνου της πόλης
•  ευαισθητοποιούνται προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον με περισσότερους ελεύθερους  

χώρους πρασίνου.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΌ ΣΧΌΛΕΙΌ

Περισσότερα Δ’ , Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

Πρόγραμμα εξωτερικού χώρου

Φυσιολάτρες σε Δράση
Το φυσικό περιβάλλον αποτελούσε πάντα πηγή έμπνευσης και δημιουργίας συμβάλλοντας 
θετικά στη ζωή των ανθρώπων. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχο-
ντες να αποκτήσουν αξίες και στάσεις που θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων προτύ-
πων συμπεριφοράς προς το περιβάλλον.

Η ομορφιά της φύσης και η αγάπη για τον πολιτισμό ενώνονται 
σε ένα δημιουργικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο τα παιδιά:
• εξοικειώνονται με τα στοιχεία της φύσης (μυρωδιές, ήχοι)
• γνωρίζουν το περιαστικό πράσινο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
• ανακαλύπτουν διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας
• εντοπίζουν ίχνη του οικοσυστήματος
• πληροφορούνται για τις τροφικές αλυσίδες και την προστασία των ζώων
•  αντιλαμβάνονται τη σημασία της ύπαρξης πράσινων χώρων για τη ζωή  

των έμβιων όντων
•  συνειδητοποιούν τις απειλές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων  

για το φυσικό περιβάλλον
• απολαμβάνουν παιχνίδια στη φύση
• δημιουργούν έργα σχετικά με αυτή
• αναζητούν τρόπους αρμονικής συνύπαρξης φύσης και ανθρώπου.

Περισσότερα Προνήπια - Νήπια Α, Β’ & Γ’ Δημοτικού Δ’ , Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού
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Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Την ενέργειά μου πίσω, παρακαλώ!
Πρόγραμμα για τη διαχείριση της ενέργειας
Η ενέργεια είναι ένα μέγεθος άγνωστο στις αισθήσεις μας, αφού δεν μπορούμε να τη δού-
με, να την πιάσουμε, να την ακούσουμε ή να τη γευτούμε, αλλά γνώριμο σε όλους μας, 
αφού υπάρχει παντού. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εξοικονόμησή της 
είναι δύο θέματα που κρίνονται αναγκαία για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. 

Μέσα από το βιωματικό αυτό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Στόχο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή, 
τα παιδιά:
• κατανοούν την έννοια της ενέργειας και τις μορφές της 
• εντοπίζουν τη χρήση της ενέργειας στην καθημερινότητά μας 
• μαθαίνουν τη σχέση και τη θέση της ενέργειας στα οικοσυστήματα 
• συσχετίζουν την κατανάλωση της ενέργειας με καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα 
•  ανακαλύπτουν την αναγκαιότητα της εξοικονόμησης και απλούς τρόπους ώστε να 

γίνεται καθημερινά πράξη 
• υπολογίζουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα 
• αναπτύσσουν την «ενεργειακή» και «περιβαλλοντική» τους συνείδηση. 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΌ ΣΧΌΛΕΙΌ

Περισσότερα Δ’ , Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

«
«

»
»

Σχόλια εκπαιδευτικών:

Μόνο καλά λόγια γι’ αυτό το υπέροχο 

σχολείο που το λένε ΒΙΩΜΑΤΙΚΌ. 

Κάθε επίσκεψη και μια θαυμάσια 

εμπειρία για τα παιδιά μας, 

μια τεράστια χαρά και ένα υπέροχο 

άγγιγμα στη Γνώση!

Μέσω του Βιωματικού Σχολείου 

τα παιδιά ενεργοποιούνται, 

χαίρονται, μαθαίνουν, κατανοούν. 

Μια πολύτιμη εμπειρία και εφόδιο 

για τα παιδιά!



Προγράμματα Τεχνών & Πολιτισμού
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Ανιχνεύοντας την Ελληνική Παράδοση
Πρόγραμμα για την πολιτιστική μας κληρονομιά
Η γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά και την παράδοση αποτελεί σημαντική πηγή αυτο-
γνωσίας και σύνδεσης του ατόμου με το περιβάλλον του, ενώ η αναγνώριση ότι αποτελεί τμή-
μα μιας εξελικτικής πορείας ενισχύει την αυτοεκτίμησή του και ταυτόχρονα τη μοναδικότητά 
του στο χώρο και το χρόνο. 

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη και τους Παγκόσμιους Στόχους  
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, βοηθά τα παιδιά να:
• έρθουν σε επαφή με την ελληνική παράδοση 
• εξοικειωθούν με την πολιτιστική μας κληρονομιά
• ενημερωθούν για ήθη και έθιμα διαφόρων περιοχών
•  συνειδητοποιήσουν τη σημασία της προστασίας και της διαφύλαξης της παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς
• πάρουν ερεθίσματα ώστε να γίνουν άξιοι συνεχιστές της πολιτιστικής μας παράδοσης.

Ο Ευγένιος Πινελάκης 
& τα χαμένα χρώματα
Πρόγραμμα εικαστικών

Ένα δημιουργικό πρόγραμμα εικαστικών όπου τα παιδιά βρίσκουν ευκαιρίες για αυτενέρ-
γεια και έμπνευση, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ενεργοποιούν τη σκέψη και τη φαντασία 
τους, ανακαλύπτουν και εξερευνούν τα χρώματα, τα σχήματα και τις υπάρχουσες τεχνο-
τροπίες και εκφράζονται καλλιτεχνικά.

Μέσα από τις περιπέτειες ενός σκανταλιάρικου πινέλου, τα παιδιά:
• μαθαίνουν τα βασικά χρώματα και σχήματα
• πειραματίζονται στη σύνθεση νέων χρωμάτων
• ανακαλύπτουν τεχνοτροπίες
• γνωρίζουν έργα διάσημων ζωγράφων
• μυούνται στη γλώσσα της Τέχνης.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΌ ΣΧΌΛΕΙΌ

Περισσότερα

Περισσότερα

Προνήπια - Νήπια

Προνήπια - Νήπια

Α, Β’ & Γ’ Δημοτικού



Ανάλογα με τη θεματολογία που ασχολείστε, 
μπορούμε να υλοποιήσουμε το κατάλληλο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καλύπτοντας επαρ-
κώς τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες.

Εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα δικής σας επιλογής!
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ΒΙΩΜΑΤΙΚΌ ΣΧΌΛΕΙΌ

Στα μονοπάτια της μυθολογίας
Θεματικές:  Δώδεκα ήταν οι θεοί / Οι περιπέτειες του Θησέα  

/ ο Τρωικός Πόλεμος
Προγράμματα μυθολογίας

Μια περιπλάνηση στην ελληνική μυθολογία μέσα από τους κυριότερους μυθικούς κύκλους 
όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν τις περίπλοκες διαδρομές τους αποκτώντας μια ολοκληρω-
μένη αντίληψη για τον προ-ιστορικό ελληνικό κόσμο.

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη και τους Παγκόσμιους Στόχους 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προσανατολίζεται:
• στο μαγικό κόσμο της μυθολογίας, μαθαίνοντας και διασκεδάζοντας
•  στην αναβίωση των κυριότερων μυθολογικών κύκλων, τους αντιπροσωπευτικότερους 

ήρωες και θεούς καθώς και τα κατορθώματά τους
• στο συμβολισμό των πράξεών τους
• στο ταξίδι στο χωροχρόνο των μύθων
• στη σύνδεση των μύθων με τις τέχνες
• στην ενεργοποίηση της φαντασίας και του σώματος. 

Περισσότερα Προνήπια - Νήπια Α, Β’ & Γ’ Δημοτικού
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Ταξίδι στο διάστημα
Πρόγραμμα για την επιστήμη του διαστήματος
Η εξερεύνηση του περίεργου και άγνωστου σύμπαντος είναι σίγουρα ένας απίστευτα θελκτικός 
στόχος για όλους μας. Το όνειρο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, έστω νοερά, αρκεί να φωνά-
ξουμε δυνατά πως θέλουμε πολύ ένα …ταξίδι στο διάστημα!

Το πρόγραμμα βοηθά τα παιδιά να:
• γνωρίσουν τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος
• διαμορφώσουν μια εικόνα για τη θέση και το μέγεθος του κάθε πλανήτη
•  εξοικειωθούν με τις έννοιες του διαστήματος (διαστημικά όργανα, αστροναύτες,  

διαστημόπλοια, κ.ά.)
• «βιώσουν» πώς θα ήταν ένα ταξίδι στους γείτονες πλανήτες μας.

Προγράμματα Επιστημών

Φως και χρώμα στη ζωή μας
Βιωματικό εργαστήρι φυσικών επιστημών
    
Πώς δημιουργείται η έκλειψη της σελήνης και του ήλιου; Πώς λειτουργούν τα μάτια μου; 
Γιατί τα γυαλιά με βοηθάνε να βλέπω καλύτερα; Γιατί τα αντικείμενα έχουν χρώματα; Γιατί 
φτιάχνουμε τα παράθυρα του σπιτιού με τζάμι ενώ τα πατζούρια με ξύλο ή σίδερο; Αυτές 
και άλλες ερωτήσεις εξερευνούνται σ’ αυτό το βιωματικό εργαστήριο, με στόχο τη βιωμα-
τική επαφή των παιδιών με τις επιστήμες, την επιστημονική μεθοδολογία και τη σκέψη.

Μέσα από πειραματισμούς, έρευνες και παρατηρήσεις, τα παιδιά: 
• έρχονται σε επαφή με τις βασικές αρχές που διέπουν το φως και το χρώμα
• εξερευνούν τις φυσικές έννοιες του φωτός και της διάδοσής του
•  γνωρίζουν τη σχέση του φωτός και των υλικών σωμάτων (διαφανή, ημιδιαφανή  

και αδιαφανή υλικά σώματα)
•  εξετάζουν τη σχέση της σκιάς και του φωτός, της ανάκλασης, της διάχυσης  

και της απορρόφησης του φωτός
•  ανακαλύπτουν τη σχέση του φωτός με τα χρώματα και τη λειτουργία του ματιού.

Ένα εργαστήρι πλούσιο σε οπτικό υλικό, πειράματα και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότη-
τες που διευρύνει τη σκέψη και την παρατήρηση των παιδιών.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΌ ΣΧΌΛΕΙΌ

Περισσότερα Προνήπια - Νήπια

Περισσότερα Δ’ , Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού
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Προγράμματα Επιστημών

Από το ήλεκτρο (κεχριμπάρι)  
στον ηλεκτρομαγνητισμό
Βιωματικό εργαστήρι φυσικών επιστημών

Γιατί όταν χτενίζουμε τα μαλλιά μας αυτά πετάγονται, αλλά όταν είναι βρεγμένα δε συμβαίνει 
το ίδιο; Γιατί βάζουμε ηλεκτρικές ασφάλειες στα σπίτια; Γιατί η λάμπα «βγάζει» φως αν την 
ανάψω; Γιατί ο μαγνήτης έλκει σιδερένια αντικείμενα και όχι χάρτινα; Μπορώ να φτιάξω μόνος 
μου ένα μαγνήτη; Πώς λειτουργεί η πυξίδα; Γιατί όταν κάνω ποδήλατο ανάβει το φωτάκι χωρίς 
να υπάρχει μπαταρία; Αυτές είναι ορισμένες από τις ερωτήσεις που εξετάζονται μέσα από το 
βιωματικό αυτό εργαστήριο, με στόχο τη βιωματική επαφή των παιδιών με τις επιστήμες, την 
επιστημονική μεθοδολογία και τη σκέψη.

Μέσα από πειράματα και επιτόπιες παρατηρήσεις, τα παιδιά: 
•  εξοικειώνονται με τις έννοιες του ηλεκτρονίου, της μετάδοσης του ηλεκτρισμού  

και των αγωγών του ηλεκτρισμού
• γνωρίζουν το ηλεκτρικό κύκλωμα και τα στοιχεία του
• εξερευνούν τη σχέση του ηλεκτρισμού με το μαγνητισμό
• μαθαίνουν τη λειτουργία της γεννήτριας.

Ένα εργαστήρι πλούσιο σε οπτικό υλικό, πειράματα και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες 
που διευρύνει τη σκέψη και την παρατήρηση των παιδιών.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΌ ΣΧΌΛΕΙΌ

Πληροφορίες – Ραντεβού:
210 - 6898593 | info@biomatiko.gr

www.biomatiko.gr

Περισσότερα Δ’ , Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού



Από το 1997…
…έχουμε εκπαιδεύσει:

Τηλ.: 210-6898593, e-mail: info@biomatiko.gr

www.biomatiko.gr
Βρείτε μας στο facebook: www.facebook.com/biomatikosxoleio/

…έχουμε αναπτύξει:

96% 
έμειναν ικανοποιημένοι 

από την ανάπτυξη 
των προγραμμάτων μας

93% 
αναγνωρίζουν ότι 

η εκπαιδευτική μας 
μεθοδολογία είναι 
σε υψηλό επίπεδο

99% 
συστήνουν 

το Βιωματικό Σχολείο 
και τις εκπαιδευτικές 

του δράσεις

Η γνώμη σας είναι πολύτιμη!
Σύμφωνα με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών…

περισσότερους από 

1.000.000 
μαθητές

σε 

13 
περιφέρειες 
της χώρας

σε 

4.400 
σχολικές μονάδες 

πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης

μαθητές από 

2,5 
μέχρι 

12 ετών

50 
βιωματικά 

προγράμματα

Το Κέντρο 
Πολιτισμού 

& Εκπαίδευσης 
«Η Χώρα του 
Καλύτερου»

11 
επιχορηγούμενα 

εκπαιδευτικά 
προγράμματα

2 
ψηφιακά 

προγράμματα

Εκπαιδευτικά 
Υλικά 

για το Σχολείο & 
την Οικογένεια

8 
σχολικούς 

διαγωνισμούς

Φεστιβάλ
Περιβάλλοντος
«Μικροί & Μεγά-

λοι εν δράσει»

Δράσεις 
όλο το χρόνο 

για την 
οικογένεια 

και το παιδί


