Ζω Δημιουργικά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ
Τους καλοκαιρινούς μήνες που τα παιδιά δεν έχουν το πρόγραμμα και τη ρουτίνα των σχολικών υποχρεώσεων,
αναγκάζονται να μένουν κλεισμένα στο σπίτι με αποτέλεσμα να επικρατεί νωχελικότητα. Γονείς και παιδιά ‘παραβιάζουν’
τους κανόνες και συχνά επαναπαύονται στην ενασχόληση με ηλεκτρονικές συσκευές.
Για να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συσκευές με τρόπο που θα κινητοποιήσει τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα νέο
πρωτότυπο ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιεί ήδη εδώ και χρόνια πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά
δημοτικού τους καλοκαιρινούς μήνες. Με δεδομένο ότι στις παρούσες συνθήκες, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού,
δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί αντίστοιχο πρόγραμμα, σχεδιάσαμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για παιδιά 6-12 ετών
μέσα από την οποία τα παιδιά θα μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά όχι μόνο στο σπίτι, αλλά και στο μπαλκόνι,
την αυλή, τη γειτονιά και την εξοχή.

Τα παιδιά χρειάζονται να μοιράζουν το χρόνο τους σε εξωτερικούς χώρους, κήπους, παιδότοπους, καθώς έτσι
ενισχύεται η σωματική τους υγεία, η ψυχική τους ανάπτυξη και ευεξία. Η καινοτομία της πλατφόρμας έγκειται στις
δραστηριότητες που θα εμπεριέχει, καθώς δε θα περιορίζονται σε δημιουργικά παιχνίδια στο σπίτι αλλά θα τα καλεί
να βγουν έξω στη φύση, να παρατηρήσουν, να εξερευνήσουν, να εφαρμόσουν όσα έμαθαν και να εξοικειωθούν με το
περιβάλλον στο οποίο ζουν. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με καινούργια υλικά, διαφορετικές
τεχνικές και να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, προωθώντας την ανάληψη ευθυνών και τη μετάδοση γνώσεων και
εμπειριών, ορίζοντας την καθημερινότητα τους, επιλέγοντας με ποια θεματική θέλουν να καταπιαστούν και ποιες
δραστηριότητες να κάνουν.

ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος είναι μέσα από αυτή τη δημιουργική απασχόληση τα παιδιά να περάσουν ευχάριστα τους καλοκαιρινούς μήνες
και παράλληλα να καλλιεργήσουν ικανότητες όπως η αναλυτική σκέψη, η συγκέντρωση και ο σεβασμός. Μέσα από την
ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αναπτύξουν κριτική ικανότητα και θα ενισχύσουν τη μνήμη και τη δημιουργική φαντασία
τους.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:
Τα παιδιά που φοιτούν σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου πανελλαδικά.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Η πλατφόρμα θα εμπουτίζεται με νέο δημιουργικό υλικό από τον Ιούλιο.
Οι μαθητές θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο υλικό του προγράμματος και μετά την ολοκλήρωσή του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΦΥΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΑΤΡΟ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

π.χ ανακύκλωση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
π.χ μαθαίνω για τα ζώα και που τα συναντώ
π.χ ρομποτική/πρόγραμμα STEM, πειράματα
π.χ εξοικείωση με τις έννοιες του εθελοντισμού, του εθελοντή των τομέων προσφοράς εθελοντικής
εργασίας και των σταδίων της εθελοντικής διαδικασίας
π.χ γνωριμία με τη μεσογειακή διατροφή και τα οφέλη της, εύκολες συνταγές
π.χ ζωγραφική, κατασκευές
π.χ γυμναστική, χορός
π.χ παιδικές παραστάσεις
π.χ μαγειρική και εύκολες συνταγές
π.χ παραμύθια, δημιουργική γραφή

