ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΣΚΗΝΕΣ - ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε για μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού.
Οι παιδαγωγικές συντεταγμένες του Προγράμματος είναι:
• Να εξοικειωθούν τα παιδιά με τη σκηνή (στήσιμο, τακτοποίηση πραγμάτων, χρήση)

• Να μοιράσουν το στενό χώρο της σκηνής με άλλους
• Να κατανοήσουν ότι η τακτοποίηση των πραγμάτων σ’ ένα
μικρό ή μεγάλο χώρο αποτελεί τη βασική αρχή για την
αποδοτική του λειτουργία
• Να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα άμιλλας, υπερβαίνοντας
τον εαυτό τους και λειτουργώντας ως μέλη ομάδας
(Βράβευση καλύτερης σκηνής)

• Να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα λάβαρο (σημαία)
που θα αντιπροσωπεύει τις αρχές και τους στόχους της
ομάδας (σκηνής)
• Να εμπνευστούν και να παρουσιάσουν την «κραυγή» της
ομάδας τους
• Να μάθουν Προσανατολισμό
• Να παίξουν παιγνίδια Προσανατολισμού

• Να αναγνώσουν μύθους για αστερισμούς
• Να κατασκευάσουν (ζωγραφίσουν) τρεις βασικούς αστερισμούς και να τους εντοπίσουν το βράδυ στον ουρανό
• Να παίξουν πρωτότυπα παιχνίδια υπαίθρου καθώς και
βραδινά παιχνίδια με φακούς.
• Να γνωρίσουν το ποδήλατο βουνού, την τοξοβολία, την
αναρρίχηση καθώς και το Flying Fox
• Να δοθεί η ευκαιρία σε κάθε παιδί να λυτρωθεί από την
καταδυνάστευση της ΤV
• Να δοθεί η ευκαιρία στους γονείς να οργανώσουν το δικό
τους χρόνο
• Να μοιραστεί την εμπειρία της προετοιμασίας, της παρασκευής και του σερβιρίσματος ενός γεύματος με άλλα παιδιά
• Να διασκεδάσουν παίζοντας στην πισίνα
• Να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια (μεσημεριανή ανάπαυση)
και πινγκ-πονγκ

Σε όλους αυτούς τους στόχους μπορεί κανείς να προσθέσει την ευθύνη που πρέπει να αναπτύξει κάθε παιδί για να
ανταποκριθεί όχι μόνο στις προσωπικές του ανάγκες, αλλά και στις ανάγκες της ομάδας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
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Τα παιδιά την πρώτη μέρα του προγράμματος έρχονται στο Σχολείο κανονικά το πρωί, παραδίδουν τα πράγματά τους
€136
στους υπεύθυνους Γυμναστές κατά την άφιξή τους με τα Σχολικά και συνεχίζουν το Σχολικό τους πρόγραμμα.
Μετά το
πέρας των μαθημάτων έρχονται στο χώρο των σκηνών.
Τα παιδιά της Α’, Β’, και Γ’ Δημοτικού θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το ποδήλατό τους, γιατί τα ποδήλατα του Σχολείου
είναι για μεγαλύτερες ηλικίες.
To Πρόγραμμα διαρκεί 2 βράδια. Αρχίζει την Παρασκευή 30.05.2014 από τις 13:40 και ολοκληρώνεται την
Κυριακή 01.06.2014 το απόγευμα στις 18:30.
Την Κυριακή το απόγευμα στις 18:30 θα έρθουν οι γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους από το Σχολείο.

Β. ΕΙΔΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
•
•
•
•
•

Υπνόσακος
Υπόστρωμα
Φακός
Γυαλιά ηλίου
Καπέλο

• Αντηλιακή κρέμα
• Ορειβατικό Σακίδιο ή απλός σάκος
• Ορειβατικά παπούτσια ή Αθλητικά παπούτσια
και κάλτσες
• Φόρμα Γυμναστικής

•
•
•
•

2 φανελάκια/ εσώρουχα/ κάλτσες/ φούτερ
Παντόφλες θάλασσας - Μαγιό - Σκουφάκι
Πετσέτες (προσώπου-σώματος)
Πυξίδα (αν έχουν)

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα θα υπηρετήσουν εκπαιδευτικοί του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν πλούσια
εμπειρία από κατασκηνώσεις και διαβίωση στη φύση.
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