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ΗΜ/ΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(ΩΡΕΣ) 

ΤΟΠΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

10/3/2016 Α΄ 4 Μποδοσάκειο – Λάτσειο Δ.Σ. 
Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού 

«Τα Κούλουμα: Έθιμα και παραδόσεις», 

 στο πλαίσιο της συνεργασίας των Σχολείων μας. 
 

17/3/2016 
Α΄ -Β΄ 

 
2 

Εργαστήρι Μαιρηβή 

«Οι τρεις χιονάνθρωποι» 

Πρόκειται για μια εξαιρετική προσπάθεια παραλληλισμού με τη 
σύγχρονη καθημερινότητα που βιώνει η χώρα μας φιλοξενώντας 

τους πρόσφυγες με κύριο στόχο να αναδειχθούν η ανθρωπιά και η 
αλληλοβοήθεια. 

Μια παράσταση με κούκλες και τεχνικές του μαύρου θεάτρου. 
 Εκπαιδευτικό δρώμενο :  Οι κουκλοπαίκτες, με την ενεργή συμμετοχή των 

παιδιών, 
κατασκευάζουν κούκλες και τις εμψυχώνουν. Υλικά, στάδια και τρόποι 

κατασκευής θεατρικής κούκλας, 
ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια των παιδιών, μέσα από ένα διασκεδαστικό και 

παράλληλα εκπαιδευτικό δρώμενο. 
 

 

19/4/2016 

 

Α΄- Β΄ 

 

3 
Πρόποδες Πάρνηθας 

«Τα ίχνη του δάσους» , από το κέντρο εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων «Δρω» 

Το πρόγραμμα στοχεύει στα κάτωθι: Οι μαθητές να είναι ικανοί 

 Να εξερευνούν τη φύση στοχευμένα 

 Να μάθουν να αναγνωρίζουν τα φυσικά υλικά 

 Να διακρίνουν και να κατονομάζουν τους ήχους της φύσης 

 Να αναγνωρίζουν τις μυρωδιές του δάσους, τις φωλιές των 
πουλιών και τα ίχνη από τα πατήματα των ζώων 

 Να ενεργούν σεβόμενοι το φυσικό περιβάλλον 



προσπαθώντας να το προστατεύσουν 

 Να συνειδητοποιήσουν την αξία του δάσους με τα οφέλη 
του προς τους ανθρώπους και τα ζώα 

21/3/2016 
Γ΄ 

2 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

Ξενάγηση στο χώρο του Μουσείου με στόχους: 

 Η επίσκεψη στο Μουσείο να γίνει εποικοδομητική ώρα χαράς και 
διασκέδασης 

 Να κατανοήσουν οι μαθητές πως δεν υπάρχει σωστός ή λανθασμένος 
τρόπος να παρατηρεί κάποιος τα διάφορα έργα τέχνης 

 Το άχρονο και άτοπο χθες να γίνει συγκεκριμένος τόπος και χρόνος στην 
αλυσίδα των γεγονότων της ζωής 

 Να έρθουν σε επαφή με τον Κυκλαδικό Πολιτισμό και να διερευνήσουν 
κάποιες από τις βασικές αιτίες που οδήγησαν τον τόπο αυτόν σε άνθηση 

 Να αναζητήσουν κοινά σημεία στη ζωή του χθες και του σήμερα 

 Να ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις, αλλά και τη φαντασία τους, για να 
ζωντανέψουν το μακρινό παρελθόν και να το κάνουν οικείο 

 

7/4/2016   Γ΄ 
4 

Μποδοσάκειο – Λάτσειο Δ.Σ. 
Κολλεγίου Αθηνών – Ψυχικού 

«Πάρνηθα – κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα», στο πλαίσιο 

της συνεργασίας των Σχολείων μας. 
 

19/4/2016 Γ΄  2 Δραστηριότητες στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μαθητών 
σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, μέσα από 

μια ζωντανή και γόνιμη εκπαιδευτική διαδικασία. 

15/3/2016 Δ΄ 2 Μουσείο Ακρόπολης. 

Οι μαθητές θα ξεναγηθούν στους χώρους του Μουσείου και θα έρθουν σε επαφή 
με τα εκθέματα που αφορούν στις ιστορικές περιόδους τις οποίες διδάσκονται. Με 
αυτόν τον τρόπο στοχεύεται κυρίως η άμεση επαφή των μαθητών με την αρχαία 

ελληνική κληρονομιά, αλλά  και η  κατανόηση ότι ο κόσμος στον οποίο ζουν είναι 
αποτέλεσμα μιας εξελικτικής πορείας, με υποκείμενα δράσης τους ανθρώπους. 
Επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να καταστούν ικανοί μέσα 
από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το παρόν, να στοχαστούν για 

τα προβλήματά του και να προγραμματίσουν υπεύθυνα το μέλλον τους. 

…/4/2016 
(Οριστικοποίηση 

στα τέλη 
Μαρτίου) 

Δ΄ 3 Καλλιμάρμαρο Στάδιο 

Οι μαθητές  θα εμπλακούν σε δραστηριότητες που αφορούν σε 
αρχαία ελληνικά αθλήματα. Η συγκεκριμένη δράση θα γίνει από 

κοινού και σε συνεργασία με το 3ο  Δ.Σ. Αθηνών. 
 



 

 

 

17/5/2016   Ε΄ 4 Αρχαιολογικός Χώρος του 
Θολωτού τάφου Αχαρνών 

«Γίνομαι αρχαιολόγος».  
Προγραμματίζεται ανασκαφή, εύρεση μικροαντικειμένων, καθαρισμός και 

ταξινόμησή τους , κατάταξή τους σε χρονολογικές περιόδους με βάση ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. 

 

2/6/2016   Ε΄ 4 Τμήμα Αρχαιολογίας κι Έρευνας 
Αχαρνών 

«Ο Δικαιόπολις στο αρχαίο θέατρο» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σκοπό να αναδείξει την 

πολιτιστική κληρονομιά των Αχαρνών και βασικούς στόχους: 

 Να εντρυφήσουν οι μαθητές στα μυστικά και τη γενικότερη 

λειτουργία του αρχαίου θεάτρου 

 Να συνεργαστούν κατασκευάζοντας θεατρικά προσωπεία 

του αρχαίου θεάτρου 

 Να συμμετάσχουν σε θεατρικό παιχνίδι αναλαμβάνοντας 

ρόλους ηρώων από έργα της αρχαίας περιόδου 

 Να δημιουργήσουν τη δική τους σκηνή στο πλαίσιο της 

εποχής που εξετάζουν, γράφοντας τους διαλόγους, 

προτείνοντας και δημιουργώντας τα  σκηνικά αλλά και 

κάνοντας ενδυματολογικές προτάσεις. 

 

…/4/2016 
(Οριστικοποίηση 

στα τέλη 
Μαρτίου) 

  Στ΄ 2 Πολυκλινική του Ολυμπιακού 
Χωριού 

Στο πλαίσιο της δράσης των μαθητών σχετικά με την εμπλοκή τους σε θέματα 
και υπηρεσίες που αφορούν το άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον. 

24/5/2016 Όλες οι 
τάξεις των Σχολείων 

4 «The Greeks Park»  
 

Βασικός στόχος είναι η παρατήρηση περιβαλλοντικών αλλαγών στη 
φύση με τον ερχομό της άνοιξης, δραστηριότητες εξερεύνησης, 

φωτογράφισης και καταγραφής της βιοποικιλότητας και 
αθλοπαιδιές  σε ένα χαρούμενο και ανοιξιάτικο χώρο. 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

                                                           
3 Συμπληρώνεται ο αριθμός των επισκέψεων, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων τριμήνων. 
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Αχαρνές,  11/3/2016 

 
ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 
 
 

Περρής Φώτιος                                              Πατρινόπουλος Ματθαίος 


