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Εκτάκια υιοθετούν πρωτάκια. Και η ζωή στο σχολείο 

γίνεται ομορφότερη 
 

Στόχοι- Α’ δημοτικού: 

 Άμεση και εύκολη προσαρμογή στο δημοτικό με την έναρξη 

της νέας σχολικής χρονιάς 

 Πιο αποτελεσματική γνωριμία με τη λειτουργία του δημοτικού 

σχολείου 

 Απομυθοποίηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων για το 

δημοτικό 

 Κάλυψη της ασυνέχειας μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης 

 Ενίσχυση αυτοπεποίθησης και αυτοεικόνας 

 Μείωση του φόβου για το «καινούριο» 

 Ύπαρξη «στηρίγματος» εκτός από τον «απόμακρο» δάσκαλο 

 Ταχύτερη κοινωνικοποίηση 

 Εξάλειψη πιθανότητας να υπάρξουν θύματα ενδοσχολικής 

βίας 

 

Στόχοι-ΣΤ’ δημοτικού: 

 Ανάπτυξη υπευθυνότητας 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών 

 Αποτελεσματικότερη μάθηση μέσω της αναμετάδοσης των 

κατεκτημένων γνώσεων 

 Ενίσχυση ικανότητας λήψης αποφάσεων και κριτικής σκέψης 

 Ανάπτυξη συνεργατικότητας 

 Ενίσχυση του ρόλου τους στο σχολείο και της αναγκαιότητας 

εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων, που τους ανατίθενται  

 Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

 Ανάπτυξη δεσμών αλληλοβοήθειας 

 Αποτροπή εμφάνισης κρουσμάτων σχολικού εκφοβισμού 

 

Το πρόγραμμα θα ενταχθεί διαθεματικά σε πολλά μαθήματα 

της ΣΤ’ όπως για παράδειγμα στο μάθημα της Γλώσσας, με 

συγγραφή προσκλήσεων, ενημερωτικών επιστολών προς 

τους μαθητές της Α’ κ.α. 



Δράσεις 
 

1η ημέρα: 
 υποδοχή με ένα μπαλόνι, ένα χαρτόνι με το όνομα του 

μαθητή που θα υιοθετήσουν και ένα δώρο…γεμάτο 

συμβολισμό! 

 συστάσεις 

 ξενάγηση στους χώρους του σχολείου 

 

1η εβδομάδα: 
 συνοδεία στο εστιατόριο 

 κοινές ώρες γυμναστικής με παιχνίδια και δραστηριότητες 

ενίσχυσης της ομαδικότητας 

 επίσκεψη της ΣΤ’ στην Α’ για ανταλλαγή δώρων (π.χ. βιβλία 

με την υπόσχεση ότι στο τέλος της χρονιάς θα μπορούν να 

τα διαβάζουν) και παρουσίαση κανόνων ορθής 

συμπεριφοράς 

 συνοδεία στα σχολικά 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς: 

 
Οι μαθητές της ΣΤ’ είναι στη διάθεση εκείνων της Α’ που βρίσκονται σε 

μια δύσκολη κατάσταση, αντιπαράθεση ή απλά έχουν απορίες για 

δράσεις του σχολείου ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την ζωή τους σε 

αυτό 

 

 κοινές ώρες γυμναστικής και εικαστικών 

 ανταλλαγή δώρων σε ανάλογες περιστάσεις 

 πάρτυ γενεθλίων 

 συνοδεία σε διάφορες δράσεις του σχολείου 

 καθοδήγηση 

 κάλαντα την περίοδο των Χριστουγέννων 

 κοινή εμφάνιση στη γιορτή Χριστουγέννων 

 απόκριες: ντύνονται με κοινή θεματολογία 

 κοινές επισκέψεις, όπου είναι θεματολογικά εφικτό 



 την πρώτη ημέρα λογοτεχνικής ώρας της Α’ η ΣΤ’ 

παρουσιάζει ένα βιβλίο που έχει διαβάσει (δραματοποίηση 

και άλλες δραστηριότητες)και διαβάζει αποσπάσματα, ενώ 

στη συνέχεια μιλά για την αξία της λογοτεχνίας 

 κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 παρουσία μαθητών της ΣΤ’ σε ώρες Γλώσσας της Α’ 

δημοτικού 

 παρουσίαση του πρώτου λογοτεχνικού βιβλίου της Α’ 

δημοτικού 

 δραστηριότητες για την παρουσίαση του θεσμού στο τέλος 

της χρονιάς και για τον αποχαιρετισμό της ΣΤ’ δημοτικού 

 τελετή αποφοίτησης ΣΤ’ – πάρτυ αποχαιρετισμού από την Α’ 

 

 


