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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 

1ο & 2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ» 

 

 

Κυριακή 3 Μαρτίου 2013 

Οι μαθητές της Χορωδίας του 1ου και 2ου Δημοτικού θα επισκεφθούν το 

Μέγαρο Μουσικής – συνοδεία των γονέων τους και του καθηγητή Μουσικής 

των Εκπαιδευτηρίων μας, κου Δημήτριου Κλειδά – και θα συμμετάσχουν σε 

μία εκδήλωση που διοργανώνει η «BLAULI».  

 

Οι μαθητές μας θα γνωρίσουν μελωδίες από διάφορα μέρη του κόσμου και 

θα συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης από τις θέσεις τους. Θα 

παίζουν με το σώμα τους (body percussion), θα τραγουδούν και θα μιμούνται 

τις κινήσεις των τραγουδιών.  

 

 

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 

Ενημερωτική συνάντηση δασκάλων όλων των ειδικοτήτων με τους γονείς 

των μαθητών του 1ου και 2ου Δημοτικού χολείου μας για την επίδοση 

ελέγχων προόδου β τριμήνου. 

 

 

Σετάρτη 13 Μαρτίου 2013 

Ενημερωτική συνάντηση δασκάλων όλων των ειδικοτήτων με τους γονείς 

των μαθητών του 1ου και 2ου Δημοτικού χολείου μας για την επίδοση 

ελέγχων προόδου β τριμήνου. 

 

 

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 

Οι μαθητές του 1ου και 2ου Δημοτικού μας χολείου θα συμμετάσχουν στο 

ξεφάντωμα του καρναβαλιού με την καθιερωμένη αποκριάτικη γιορτή που 

θα πραγματοποιηθεί ενδοσχολικά. Σα μαθήματα μέχρι την 4η διδακτική ώρα 

θα πραγματοποιηθούν κανονικά. 

 

 

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013 

Καθαρά Δευτέρα 
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Σρίτη 19 Μαρτίου 2013 

Οι μαθητές της Ε Δημοτικού που διδάσκονται Γαλλικά θα μεταβούν στο 

πλαίσιο της εβδομάδας Γαλλοφωνίας, συνοδεία των καθηγητών τους στο 

Γαλλικό Ινστιτούτο, για να παρακολουθήσουν τη γαλλική ταινία animation 

«Le tableau» του Jean-François Laguionie (με ελληνικούς υπότιτλους) και να 

γνωρίσουν στους χώρους του Ινστιτούτου (δραστηριότητες στην αίθουσα 

πολυμέσων, επίσκεψη στη βιβλιοθήκη κ.ά.). 

 

 

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 

Οι μαθητές του 1ου και 2ου Δημοτικού μας χολείου θα συμμετάσχουν στον 

εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου με ενδοσχολική εκδήλωση 

στα Εκπαιδευτήριά μας.  

 

 

άββατο 23 Μαρτίου 2013 

Οι μαθητές του 1ου και 2ου Δημοτικού μας χολείου θα συμμετάσχουν στο 

μαθηματικό διαγωνισμό «Καγκουρό» που είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός 

διαγωνισμός στον κόσμο. το διαγωνισμό αυτό συμμετέχουν σχεδόν όλες οι 

Ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ και χώρες της Ασίας και Λατινικής Αμερικής. 

Διεξάγεται μία φορά το χρόνο, το μήνα Μάρτιο, και από το 2006 στις χώρες 

συμμετοχής συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Οι μαθητές θα διαγωνιστούν στο 

χώρο των Εκπαιδευτηρίων μας, που είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο. 

 

 

Κυριακή 25 Μαρτίου 2013 

Σο 1ο και 2ο Δημοτικό μας χολείο θα συμμετάσχει στον εορτασμό με 

παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στον κεντρικό δρόμο, μπροστά από το 

πάρκο των Αφιδνών. 

 

 

Κυριακή 31 Μαρτίου 2013  

Οι μαθητές της Γ τάξης του 1ου και 2ου Δημοτικού θα παρουσιάσουν στο 

θέατρο των Εκπαιδευτηρίων μας τις θεατρικές παραστάσεις «Όρνιθες» και 

«Πλούτος», διασκευασμένες και προσαρμοσμένες στην ηλικία των παιδιών 

από το θεατρολόγο των Εκπαιδευτηρίων  μας, κο Νικόλα Ράπτη. 
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