
                                                             
1 Συμπληρώνεται ως τριμηνιαίος (π.χ. Α΄ Τριμήνου) ή ετήσιος. 
2 Συμπληρώνεται με αύξουσα ακολουθία (ξεκινώντας από την Α΄ τάξη) και όχι με βάση την ημερομηνία της επίσκεψης. 

26ο & 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ1 
 

ΗΜ/ΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(ΩΡΕΣ) 

ΤΟΠΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

22/11/2016 Α ΄  3 
Paradise Park 

«Εργαστήρι σοκολάτας και μπισκότου» 
Οι μαθητές μαθαίνουν για το ταξίδι των σπόρων του κακάο από το φυτό μέχρι 
τη σοκολατοποιία.  Θα γνωρίσουν τα βασικά είδη σοκολάτας, θα συζητήσουν 

για τη διατροφική της αξία, τις ευεργετικές της δράσεις, αλλά και την 
προσοχή που πρέπει να δείχνουν στην κατανάλωσή της. Τέλος, μέσα από ένα 

παιχνίδι δημιουργίας θα παρασκευάσουν τα δικά τους προϊόντα από 
σοκολάτα, μπισκότο, ζαχαρωτά  και ξηρούς καρπούς.  

22/11/16 Β ΄ 
3 

Paradise Park 

«Άνθρωπος και άλογο» 
Οι μαθητές υπό την καθοδήγηση ειδικών εκπαιδευτών, θα «φορέσουν το 

καπέλο του αναβάτη» και θα μυηθούν στη σχέση ανθρώπου-αλόγου από το 
μακρινό παρελθόν έως σήμερα. Θα μιλήσουν για τους κανόνες ασφαλείας 

κατά την ίππευση και τη σωστή φροντίδα του ζώου. Τέλος, θα εμπλακούν και 
οι ίδιοι στην ιππευτική διαδικασία με μικρά πόνυ κάτω από την καθοδήγηση 

των εκπαιδευτών του Ιππικού Ομίλου Βαρυμπόμπης. 



6/12/2016 

 

Β ΄  

 

3 

 

Κέντρο πολιτισμού Σταύρος 

Νιάρχος 

 

 

 

«Μουσικό πικνίκ» και «Μικροί Κηπουροί» 

Δύο προγράμματα με κύριο στόχο τη σωστή διατροφή. Στο πρώτο, οι μαθητές 

γνωρίζουν και υιοθετούν σωστές διατροφικές συνήθειες παίζοντας 

μουσικοκινητικά παιχνίδια. Συνειδητοποιούν ακόμη ότι η σωστή διατροφή 

και η άσκηση είναι τρόπος και στάση ζωής. 

Στο δεύτερο πρόγραμμα οι μαθητές γνωρίζουν από κοντά τη φύση και τη 

διαδικασία της καλλιέργειας της τροφής από τον σπόρο μέχρι το πιάτο τους. 

29/9/2016 
Γ ΄  

1,5 

Θεατρική παράσταση στον χώρο 
του Σχολείου από το 

«Θέατρο Τσέπης» 
 

«Η Αρπαγή της Περσεφόνης» 
Οι μαθητές μας, μέσα από το θεατρικό δρώμενο θα έλθουν σε επαφή  με την 

ελληνική μυθολογία και πιο συγκεκριμένα με τον μύθο της Περσεφόνης. 

22/11/2016    Γ ΄ 
3,5 Paradise Park 

«Η Μυθολογία μας» 
Με απλό και διαδραστικό τρόπο, μέσω της βιωματικής προσέγγισης του 

παιχνιδιού και των εικαστικών δημιουργιών οι μαθητές θα έρθουν σε 
επαφή με τους σημαντικότερους ελληνικούς μύθους. 

22/11/2016 Δ΄ 3,5 
Paradise Park 

«Διατροφή και λαϊκή αγορά» 
Η σπουδαιότητα της μεσογειακής διατροφικής πυραμίδας αναδεικνύεται 
μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχει βασικό του σκοπό να μυήσει 

τους μαθητές στην απόκτηση σωστών διατροφικών συνηθειών. Επίσης, μέσα 
από ένα διαδραστικό παιχνίδι, οι μαθητές μας θα εκπαιδευτούν στη 

διαδικασία της αγοραπωλησίας παίζοντας το παιχνίδι της λαϊκής αγοράς. 

14/10/2016 Α΄-Β΄-Γ΄-Δ΄-Ε΄-Στ΄ 2 

Εθνικό Θέατρο  

(Κεντρική σκηνή) 

 

«Ο ευτυχισμένος πρίγκηπας» 
Οι μαθητές μας ερχόμενοι σε επαφή με την παιδική σκηνή του εθνικού 

θεάτρου θα παρακολουθήσουν ένα από τα πιο γοητευτικά και διαχρονικά 
παραμύθια του Όσκαρ Ουάιλντ 

 
 
 
 



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ  
ΑΝΑ ΤΑΞΗ ή ΤΜΗΜΑ 

 
Αχαρνές,  3/10/2016 

 
ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 

 
Περρής Φώτιος                                              Πατρινόπουλος Ματθαίος 

Τάξη Αριθμός 
Επισκέψεων/Προγραμμάτων 

Σύνολο 
Επισκέψεων3/Προγραμμάτων 

Α΄ 2 
 

2 

Β΄ 3  
 

3 

Γ΄ 3 3 

Δ΄ 2 2 

Ε΄ 1 1 

Στ΄ 1 1 

 

                                                             
3 Συμπληρώνεται ο αριθμός των επισκέψεων, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων τριμήνων. 


