
ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 

Πρόλθψθ Ατυχθμάτων  

Τθν Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 οι  Δ΄, Εϋ και  Σ΄ τάξεισ του Α΄ Αρσακείου Σοσιτσείου 

Δημοτικοφ χολείου κα παρακολουκιςουν ςτο Σχολείο το πρόγραμμα «Αντιμετϊπιςθ 

παιδικοφ τραφματοσ» από τον μθ κερδοςκοπικό οργανιςμό «Σωματείο αντιμετϊπιςθσ 

παιδικοφ τραφματοσ». Τα παιδιά κα ενθμερωκοφν από τουσ εκπαιδευμζνουσ εκελοντζσ του 

ςωματείου για τθ δράςθ τουσ, τισ προςπάκειζσ τουσ, αλλά και για τισ ιδιαιτερότθτεσ του 

παιδικοφ τραφματοσ και τα οφζλθ τθσ ζγκαιρθσ αντιμετϊπιςισ του. Η παρουςίαςθ κα 

ολοκλθρωκεί με τθ δωρεάν διανομι πλθροφοριακοφ υλικοφ και ςχετικϊν φυλλαδίων.  

 

Θζατρο Κοφκλασ,  Εργαςτιρι «Μαιρθβι» 

Τθν Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 θ Α΄ τάξθ του Α΄ Αρσακείου Σοσιτσείου Δημοτικοφ 

χολείου κα επιςκεφκοφν  το εργαςτιρι «Μαιρθβι». Εκεί κα παρακολουκιςουν 

εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα για ενιλικεσ και παιδιά με επίκεντρο τθν 

κοφκλα. Τα παιδιά κα ζχουν τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν από κοντά τθν τζχνθ και τα 

μυςτικά του κουκλοκζατρου. Η επίςκεψθ αυτι περιλαμβάνει:  Ξενάγθςθ ςτουσ  χϊρουσ του 

εργαςτθρίου, επαφι των παιδιϊν με υλικά, εργαλεία, ςτάδια και τρόπουσ καταςκευισ 

διαφόρων ειδϊν κοφκλασ, ζκκεςθ κοφκλασ, κουκλοκεατρικι παράςταςθ. 

 

Μουςείο Πειραμάτων: «Στα ίχνθ των δεινοςαφρων» 

Τθν Σρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 οι μακθτζσ των Β΄ τάξεων του Α΄ Αρσακείου Σοσιτσείου 

Δημοτικοφ χολείου κα επιςκεφκοφν το Μουςείο Πειραμάτων. Τα παιδιά κα 

πραγματοποιιςουν δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν εργαςία των παλαιοντολόγων και κα 

γνωρίςουν τθ ηωι των δεινοςαφρων. Θα κάνουν παιχνίδια ιχων και αφισ, κα μελετιςουν 

απολικϊματα που κα βρουν ςτθν αναςκαφι τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Μουςείου 

Πειραμάτων, Scientifics. 

 

Εργαςτιρι Κεραμικισ 

Τθν Σετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 οι μακθτζσ των Γ΄ τάξεων του Α΄ Αρσακείου Σοσιτσείου 

Δημοτικοφ χολείου κα επιςκεφκοφν το εργαςτιρι κεραμικισ. Εκεί τα παιδιά κα ζχουν τθν 

ευκαιρία να παρατθριςουν πϊσ ο αγγειοπλάςτθσ δίνει ςχιμα ςτον πθλό, τόςο με τον 

παραδοςιακό όςο και με το ςφγχρονο τροχό. Γνωρίηουν τα ςτάδια επεξεργαςίασ του πθλοφ, 

τα εργαλεία του αγγειοπλάςτθ και παρακολουκοφν το ψιςιμο, το βάψιμο και τθ 

διακόςμθςθ των αγγείων.  

 

Αρχαιολογικό Μουςείο 



Τθν Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 οι  μακθτζσ των Δ΄ τάξεων του Α΄ Αρσακείου 

Σοσιτσείου Δημοτικοφ χολείου κα επιςκεφκοφν το αρχαιολογικό μουςείο. Στο μουςείο  

τα παιδιά κα ξεναγθκοφν ςτον κόςμο των Αρχαίων Ελλινων ηωντανεφοντασ τθν ιςτορία 

τουσ. Γνωρίηουν αγγεία, κοφρουσ και κόρεσ, ερευνοφν κοςμιματα, διαβάηουν επιγραφζσ 

και καυμάηουν τισ υπζροχεσ τοιχογραφίεσ, κάνοντασ ζτςι ζνα ηωντανό μάκθμα ιςτορίασ.  

 

Ορυκτολογικό Μουςείο – «Πετρϊματα Ελλάδασ» 
 
Τθν Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 οι μακθτζσ των Ε΄ τάξεων του Α΄ Αρσακείου 
Σοσιτσείου Δημοτικοφ χολείου κα επιςκεφκοφν το Μουςείο Ορυκτολογίασ και 
Πετρολογίασ του τμιματοσ Γεωλογίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κα γνωρίςουν ςυλλογζσ 
ορυκτϊν, πετρωμάτων και μεταλλευμάτων από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Κατά τθν ξενάγθςθ αναλφονται κζματα όπωσ θ ιςτορία και θ ςθμαςία των μεταλλείων του 
Λαυρίου, ο ορυκτόσ πλοφτοσ τθσ Ελλάδασ και θ ιςτορία από τθν προϊςτορικι εποχι μζχρι 
ςιμερα του θφαιςτειακοφ κζντρου τθσ Σαντορίνθσ. 
Στισ προκικεσ υπάρχουν 2.500 δείγματα από ορυκτά, κακϊσ και πολφτιμοι λίκοι από το 
Λαφριο, τθ Χαλκιδικι, τθ Σζριφο, τθν Πάρο, τθ Σφρο, τθ Μιλο, τθ Θράκθ, τθ Νάξο και το 
εξωτερικό. Επίςθσ γίνεται προβολι Video με εκπαιδευτικό περιεχόμενο ςχετικά με τα 
εκκζματα του Μουςείου και με γεωλογικά κζματα. 
 
 
Εκνικι Πινακοκικθ – Οι ηωγράφοι του 19ου αιϊνα 
 
Σην Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2013 οι μακθτζσ  των Σ΄ τάξεων του Α΄ Αρσακείου 
Σοσιτσείου Δημοτικοφ χολείου κα επιςκεφκοφν τθν Πινακοκικθ όπου κα ζχουν τθν 
δυνατότθτα να γνωρίςουν τουσ ηωγράφουσ του 19ου αιϊνα (Γφηθ, Λφτρα Ιακωβίδθ). Οι 
μακθτζσ ερχόμενοι ςε επαφι με τα  ζργα τουσ, τα ηωντανεφουν ςτθ φανταςία τουσ και 
ανακαλφπτουν τθν τεχνοτροπία και τθ κεματογραφία τθσ εποχισ.  
 
Εκκλθςιαςμόσ Για τουσ Τρεισ Ιεράρχεσ 
 
Τθν Σρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Σ΄ τάξεων του 
Α΄ Αρσακείου Σοσιτσείου Δημοτικοφ χολείου κα παρακολουκιςουν τθν λειτουργία για 
τουσ Τρεισ Ιεράρχεσ.  


