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Δράσεις Μαρτίου – Απριλίου 2016 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 

1/3/2016:  

Οι μαθητές της Β΄τάξης αναβίωσαν ένα παλαιό έθιμο της ελληνικής υπαίθρου , για 
να γιορτάσουν το τέλος του χειμώνα και τον ερχομό των χελιδονιών. Αφού 
συγκέντρωσαν το απαραίτητο υλικό, έμαθαν τα κάλαντα της άνοιξης , 
κατασκεύασαν τη χελιδόνα και τη φωλιά της και επισκέφτηκαν τα άλλα τμήματα για 
να «τους πουν τα κάλαντα».   

 

29/2/2016: 

Oι μαθητές του Ε2 στα πλαίσια της ενότητας 9 στο μάθημα της Γλώσσας, 

επισκέφθηκαν το τμήμα αρχαιολογίας και ιστορικής έρευνας του Δήμου Αχαρνών 

και παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα για την ιστορία της γλώσσας και τη 

λειτουργία των βιβλιοθηκών. Οι μαθητές αφού ενημερώθηκαν για τα διάφορα είδη 

γραφής από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα έφτιαξαν τις δικές τους επιστολές 

χρησιμοποιώντας γράμματα από διάφορες γραφές και σφράγισαν τις επιστολές 

τους με βουλοκέρι. 
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2/3/2016 :  

Οι μαθητές της Δ΄τάξης στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης 

ασχολούνται με το δάσος και για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε μια βιωματική 

επίσκεψη στο βουνό της Πάρνηθας, με τη βοήθεια της ομάδας «δρω». Τέσσερις 

περιβαλλοντολόγοι-εμψυχωτές οδήγησαν τα παιδιά στα «Ίχνη του δάσους» όπως 

ήταν ο τίτλος του προγράμματος και αποκάλυψαν τη φύση μέσα από τις αισθήσεις 

των παιδιών αλλά τους έμαθαν και πώς να τη σέβονται για να απολαμβάνουν τα 

αγαθά που προσφέρει.     

         

3/3/2016:  

Την Τσικνοπέμπτη, θέλοντας να αναβιώσουμε έθιμα της παράδοσής μας, οι 

γυμναστές του σχολείου μας αφού παρουσίασαν την ιστορία κάθε εθίμου, 

ετοίμασαν με τους μαθητές όλων των τάξεων , διάφορα έθιμα τα οποία 

δραματοποίησαν στο προαύλιο του σχολείου, μετά μουσικής. Συγκεκριμένα το 

πρόγραμμα που παρουσιάστηκε, είχε ως εξής:  

Α΄τάξη: «Τα κουκιά» , έθιμο της Θεσσαλίας-Ηπείρου 
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Β΄τάξη: «Στην Παλαιόπολη έκανα ζευγάρι» , έθιμο των Κυθήρων    

Γ΄τάξη: «Γέρο μωρέ γέρο» , έθιμο της Λέσβου 

Δ΄ τάξη: «Αη Γιώργη», έθιμο της Κέρκυρας και «Η άμοιρη» , σατιρικό Ζακύνθου  

Ε΄τάξη: «Λουλουβίκος» , έθιμο από τα Μέγαρα Αττικής και «Ο γάμος του 
Κουτρούλη», έθιμο από τη Μεθώνη  

Στ΄τάξη: «Γαϊτανάκι» , έθιμο του Πόντου και της Μικράς Ασίας, «Σκούπα» έθιμο από 
τη Λέρο. 

Στο τέλος, όλοι οι μαθητές χόρεψαν σαν μια μεγάλη παρέα όπως συνηθίζεται αυτή 

την ημέρα. 

  

 

7-11/3/2016:  

Στο πλαίσιο των δράσεων για την ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού:  

α) Οι μαθητές του Γ2 προχώρησαν σε μελέτη περίπτωσης με θέμα έναν κατ’ 

επανάληψη εκφοβιζόμενο από έναν συμμαθητή του, μαθητή. Τα παιδιά 

επεξεργάστηκαν διαλογικά το θέμα και έγραψαν την άποψή τους για την 

καταλληλότερη κατά τη γνώμη τους αντίδραση σε ανάλογη περίπτωση. Στη 

συνέχεια σε χαρτί του μέτρου σχεδιάσαμε το περίγραμμα του σώματος ενός 

μαθητή. Το ταυτίσαμε με το θύμα του εκφοβισμού. Τα παιδιά κλήθηκαν να 

γράψουν μέσα στο περίγραμμα τι κατά τη γνώμη τους αισθάνεται το θύμα για τον 

εαυτό του. Έξω από το περίγραμμα έγραψαν τα συναισθήματα του θύματος ως 

προς το θύτη και το περιβάλλον τους. 

Κατόπιν προχωρήσαμε στην τεχνική της θεατρικής καρέκλας. Δύο συναισθηματικά 

ανθεκτικά παιδιά κάθισαν σε δυο καρέκλες στο κέντρο της τάξης. Ο ένας ταυτίστηκε 

με το θύμα και ο άλλος με το θύτη. Τα παιδιά απαντούσαν σε ερωτήσεις των 

συμμαθητών τους , σχετικά με τα συναισθήματά τους , τις αιτίες και τις συνέπειες 

των πράξεών τους. 
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Σε άλλο χρόνο δημιουργήσαμε το «τούνελ της συνείδησης», όπου τα παιδιά 

αντικριστά σε δυάδες σχημάτισαν με τα χέρια τους υψωμένα ένα τούνελ. Τα παιδιά 

αυτά έκαναν ερωτήσεις σε έναν διερχόμενο από το τούνελ συμμαθητή τους ή του 

απεύθυναν αφορισμούς ή κρίσεις σχετικά με τις ενέργειες του ρόλου του (θύμα ή 

θύτης).  

Τελειώσαμε το αφιέρωμα τραγουδώντας δυο τραγούδια με πρωτότυπους στίχους 

και «δανεική» μουσική , το «Εγώ δεν είμαι μαθητής», που αναφέρεται στο θύμα και 

το «Κιβωτός» ,που αναφέρεται στον θύτη του σχολικού εκφοβισμού.  

β) οι μαθητές της Δ’ τάξης παρακολούθησαν από κοινού στον προτζέκτορα δύο 

βίντεο με τίτλους «Για να μη χαθούν τα χρώματα» και «Το τίμημα της σιωπής» 

αντίστοιχα , συζήτησαν για τους ρόλους που διέκριναν (του θύτη, του θύματος και 

του παρατηρητή) και εκφράστηκαν σχετικά με τη δική τους εμπειρία και τον ρόλο 

που αναλαμβάνουν συνήθως. ΄Ακουσαν το τραγούδι “stop the violence”, είδαν το 

σχετικό video clip και μετάφρασαν όσες λέξεις γνώριζαν. Στη συνέχεια χωρισμένοι 

σε μεικτές ομάδες, ζωγράφισαν τα στάδια διαχείρισης του θυμού , πρότειναν 

λύσεις σε ένα μαθητή που αντιμετώπιζε λεκτική και ψυχολογική βία,  γράφοντας 

απαντητικό γράμμα στη σχετική δραστηριότητα του Βιβλίου της ΕΨΥΠΕ με τίτλο 

«Μίλα μη φοβάσαι». Ακόμη,  διάβασαν την ιστορία με τίτλο «Τα μπλε γυαλιά» από 

το ίδιο βιβλίο και ένωσαν τα κομμάτια της ιστορίας με τίτλο «Ένα αλλιώτικο 

μετάλλιο» (υλικό από το πρόγραμμα Δάφνη  της Κύπρου).  

               

 

γ) Οι μαθητές του Ε1 έγραψαν συνθήματα στα αγγλικά φτιάχνοντας «μόμπιλο κατά 

του bullying», το οποίο κρέμασαν στον διάδρομο του σχολείου, έξω από την 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 
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δ) Η εκπαιδευτικός της Θεατρικής αγωγής με το τρίτο τμήμα της τετάρτης τάξης , 
διασκεύασε και δραματοποίησε το κείμενο «Η Μόνα σε  καινούριο σχολείο»  από 
τον Μικρό Αναγνώστη και στη συνέχεια παρουσίασε σε ένα διήμερο, το θεατρικό 
δρώμενο σε όλους τους μαθητές του σχολείου οι οποίοι είχαν χωριστεί σε  3 ομάδες 
προκειμένου να δουν την παράσταση.  
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11/3/2016:  

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με θέμα “Τα γεωγραφικά διαμερίσματα της 
Ελλάδας” στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευέλικτης ζώνης που εκπονούν οι 
μαθητές του τμήματος Ε3, στα τμήματα Ε1 και Ε2 του σχολείου μας στην αίθουσα 
εκδηλώσεων.  

Πιο συγκεκριμένα η παρουσίαση αφορούσε το γεωγραφικό διαμέρισμα της 
Θεσσαλίας. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες. Η κάθε ομάδα ανέλαβε να 
μελετήσει και να παρουσιάσει στοιχεία για τον νομό που επέλεξε. Μια ομάδα 
ανέλαβε επίσης την παρουσίαση του νησιωτικού συμπλέγματος των Σποράδων. Η 
κάθε ομάδα είχε έναν υπεύθυνο, ο οποίος είχε ως αρμοδιότητα την ευθύνη 
υλοποίησης του έργου, την ενημέρωση για την πορεία του και την παρουσίαση 
στην εκδήλωση των μελών της ομάδας του.  

Το κάθε μέλος μιας ομάδας ανέλαβε να βρει πληροφορίες στο διαδίκτυο και να 
ετοιμάσει μια μικρή παρουσίαση σε μορφή PowerPoint σχετικά με το θέμα της 
απολύτου επιλογής του.  

Το έργο  ολοκληρώθηκε με επιτυχία έχοντας πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές. 

 Αναζήτησαν την γνώση επιλέγοντας εκείνοι το θέμα της παρουσίασής τους, 
αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο το στοιχείο της πρωτοβουλίας. 

 Ασκήθηκαν στην ανακάλυψη των χρήσιμων πληροφοριών προκειμένου να 
υποστηρίξουν την παρουσίαση τους. 

 Ως μέλη αλλά και ως ομάδα, η οποία εργάζεται για το επιθυμητό 
αποτέλεσμα, ανέπτυξαν το αίσθημα τόσο της ατομικής όσο και της 
συλλογικής ευθύνης. 

 Τους δόθηκε η δυνατότητα να αναδείξουν πολυποίκιλες ατομικές δεξιότητες 
που έως τότε δεν ήταν γνωστές ακόμα και στους ίδιους όπως:  

 σχεδιασμός της παρουσίασης από εικαστική άποψη καθώς και 
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επιλογή των τίτλων που τη συνοδεύουν,  

 επιλογή ανάλογου ύφους του λόγου,   

 χρήση μορφών μη λεκτικής επικοινωνίας και έκφρασης. 

 Τέλος όλα τα παραπάνω συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός αισθήματος 
αυτοεκπλήρωσης με άμεσο επακόλουθο την ισχυροποίηση της 
αυτοπεποίθησης τους. 
 

 
 

22 & 23/3/2016:  

Οι μαθητές του Ε1 και του Στ2 επισκέφτηκαν το Μουσείο Παιδικής Τέχνης για να 

παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του θέματος που διαπραγματεύονται στην Ευέλικτη 

Ζώνη με τίτλο «Όλοι μαζί», ένα πρόγραμμα σχετικό με την ισότητα και τον σεβασμό 

στη διαφορετικότητα. Εκεί τα παιδιά μέσα από διάφορες δραστηριότητες γνώρισαν 

σημαντικές πτυχές του ρατσισμού που είναι πολύ πιθανό να βιώνουν αρκετά μέλη 

της κοινωνίας.  

23/3/2016:   

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης επισκέφτηκαν το Βιωματικό σχολείο στο Καλέντζι για να 

προσεγγίσουν βιωματικά τον τρωικό πόλεμο και να μπουν στη θέση των ηρώων.  

24/3/2016:  

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης προετοίμασαν και παρουσίασαν μια ολοκληρωμένη γιορτή 

για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, με θεατρικά δρώμενα και ανάλογα τραγούδια και 

ποιήματα.  
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25/3/2016 :  

Στην παρέλαση που διοργάνωσε ο Δήμος μας , το σχολείο μας εκπροσώπησε ομάδα 

μαθητών με τον σημαιοφόρο και τους παραστάτες. 

6/4/2016:   

Οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του σχολείου μας, επισκέφτηκαν το Δάσος της 

Πάρνηθας και συγκεκριμένα το Καταφύγιο «Μπάφι». Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία 

να γνωρίσουν τον Εθνικό Δρυμό της πόλης μας, περπάτησαν στα μονοπάτια του 

δάσους και ήρθαν σε επαφή με το δασικό οικοσύστημα. 

7/4/2016:  

Οι μαθητές της Β΄ τάξης παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Δύο 

ξεροκέφαλες κουτάλες» στο Τρένο στο Ρουφ. Μέσα από την παράσταση 

ανακάλυψαν την αξία της φιλίας, του σεβασμού στη διαφορετικότητα αλλά και την 

αξία της συνεργασίας με τους συνανθρώπους μας. 

8/4/2016:  

Οι μαθητές της Δ΄ τάξης επισκέφτηκαν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Αθήνας, στο οποίο περιηγήθηκαν με τη βοήθεια έμπειρων ξεναγών στα εκθέματα 

που είναι σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας τόσο της τρίτης όσο και της τετάρτης 

τάξης. Οι πληροφορίες που πήραν οι μαθητές μας αλλά και η παρατήρηση των 

εκθεμάτων, προκάλεσαν τον ενθουσιασμό και τη διαρκή συμμετοχή τους.  
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12/4/2016 :   

Οι μαθητές της Α ΄ τάξης παρακολούθησαν εργαστήρι σοκολάτας και μπισκότου, 

είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την προέλευση της σοκολάτας, να 

παρακολουθήσουν αλλά και να συμμετάσχουν στην  προετοιμασία διαφόρων 

γλυκισμάτων τα οποία και γεύτηκαν στο τέλος. 

18/4/2016:  

Τα παιδιά της Γ΄ τάξης πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Πινακοθήκη Τσεβά και στο 

Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών αξιοποιώντας την τοπική ιστορία σύμφωνα και με 

το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Μάλιστα συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που είχε σχέση με την τοπική μενιδιάτικη φορεσιά και  είχαν την 

ευκαιρία να περπατήσουν στους δρόμους της πόλης και να ανακαλύψουν «στοιχεία 

της γειτονιάς». 

 

   

 

 


