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Στο ολοήμερο τμήμα, που λειτουργεί από τις 12:30 έως τις 16:15, γίνεται η 

προετοιμασία των μαθημάτων  για την επόμενη μέρα, κυρίως στη Γλώσσα και τα 

Μαθηματικά με τη βοήθεια της υπεύθυνης δασκάλας του Ολοήμερου. 

Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στις 2:00, είναι η ώρα του  μεσημεριανού 

φαγητού, όπου τα ίδια τα παιδιά στρώνουν τα τραπέζια και ζεσταίνουν το φαγητό 

τους. 

Παράλληλα, στα πλαίσια της ανάγκης για υγιεινή διατροφή, κάποιες φορές 

ετοιμάζουμε υγιεινά γεύματα, όπως σαλάτες, φρουτοσαλάτες, επιδόρπια και τα 

δοκιμάζουμε όλοι μαζί. 

Επίσης, στο Ολοήμερο Τμήμα , τα παιδιά διδάσκονται 4 ώρες γυμναστική με τη 

γυμνάστρια κα. Σοφία Παρασίδου 

Στο μάθημα της γυμναστικής τα παιδιά διδάσκονται αθλήματα ομαδικά όπως 

,μπάντιμγκτον, χάντμπολ, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, επίσης μοντέρνο και 

παραδοσιακό χορό, ασκήσεις στίβου, παιχνίδια με μπάλες κ.λ.π.  

Ακόμα, διδάσκονται 4 ώρες πληροφορική με τον εκπαιδευτικό πληροφορικής κ. 

Αλέξανδρο. Στο μάθημα της πληροφορικής με τα παιδιά των τάξεων Α’ και Β’ 

μαθαίνουμε αρχικά να χειριζόμαστε τον υπολογιστή και να στεκόμαστε εργονομικά 

απέναντί του. Συζητούμε για τη χρησιμότητά του και τους κινδύνους κατάχρησής 

του. Πλοηγούμαστε στο διαδίκτυο, αναζητώντας εικόνες και επικοινωνώντας 

μεταξύ μας. Συνεργαζόμαστε δημιουργώντας τις δικές μας εφαρμογές και 

εκφραζόμαστε με προγράμματα ζωγραφικής.  

 

Με τα παιδιά των τάξεων Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ δημιουργούμε με τον κειμενογράφο, 

εκφραζόμαστε με παρουσιάσεις και λύνουμε προβλήματα με υπολογιστικά φύλλα. 

Με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi-

http://www.pi-schools.gr/


schools.gr) διευρευνάμε το ρόλο της Πληροφορικής στη σύγχρονη εποχή, 

κατακτούμε βασικές έννοιές της και προετοιμαζόμαστε για τη μετάβαση των  

μαθητών των μεγαλύτερων τάξεων στο Γυμνάσιο. Επίσης, πλοηγούμαστε στο 

διαδίκτυο, αναζητώντας πληροφορίες και δοκιμάζοντας τρόπους επικοινωνίας. 

Εργαζόμαστε σε ομάδες και γνωρίζουμε την κοινωνική πλευρά του διαδικτύου, 

δίνοντας έμφαση στην ασφαλή πλοήγηση σε αυτό και στην πρόληψη των κινδύνων 

που ελοχεύουν κατά τη χρήση του internet από τους ανήλικους μαθητές. Στο 

υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς θα ασχοληθούμε με τον προγραμματισμό του Η/Υ 

στη γλώσσα scratch. 

 

Στον ελεύθερο χρόνο τους, τα παιδιά βοηθούν τους συμμαθητές τους στα 

μαθήματά, παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια και διαβάζουν βιβλία από τη δανειστική 

βιβλιοθήκη του σχολείου. 

Τέλος, ασχολούμαστε πολύ με την εκμάθηση σκακιού, με ασκήσεις και παρτίδες 

σκάκι.               
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