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 Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου. 

 

Προγραμματισμός Εκδηλώσεων μηνός Μαρτίου 2013 
 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας στα πλαίσια των τακτικών του 

συνεδριάσεων αποφάσισε (Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων αρ: 10 της 28/2/2013) 

να πραγματοποιήσει τις παρακάτω αναφερόμενες εκδηλώσεις για το μήνα Μάρτιο 

του 2013, ως εξής:  

 

 6 Μαρτίου 2013–School’s Anti-bullying day–Εναντία στη σχολική βία. 

Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση και στον περιορισμό της 

σχολικής βίας. Για αυτό το λόγο το σχολείο μας θα πραγματοποιήσει τις εξής 

εκδηλώσεις: 

 Βίντεο-Παρουσίαση τεσσάρων ντοκιμαντέρ με γενικό τίτλο: « Τι είναι η 

σχολική βία- Η φύση, η έκταση και τα αποτελέσματά της στην Ελλάδα» 

στο διαμορφωμένο χώρο του υπογείου του σχολείου μας για τους μαθητές 

των μεγάλων τάξεων του σχολείου μας (Δ΄+Ε΄+Στ΄). 

 Οι μικρές τάξεις στα πλαίσια του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής θα 

ζωγραφίσουν θέματα σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τη σχολική βία. 

 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου «Η ζωή στο Σχολείο – Hellenic Version» 

από τους μαθητές των μεγάλων τάξεων του σχολείου μας (Δ΄+Ε΄+Στ΄). 

 ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ – ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. 

 

 8 Μαρτίου 2013 – Άσκηση αντισεισμικής προστασίας. 

Σύμφωνα με το πλάνο και τον «Κανονισμό Πολιτικής Προστασίας για το Σεισμό» 

που εφαρμόζει το σχολείο μας αυτή τη μέρα θα γίνει η τρίτη κατά σειρά και 

τελευταία άσκηση εξομοίωσης συνθηκών σεισμού. 

 

 12 Μαρτίου 2013 – Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Action Aid. 

Η  Β  τάξη  συμμετείχε  σε  πρόγραμμα  της  αctionaid με  θέμα  <<Οι κλιματικές 

αλλαγές και το πώς επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε όλο τον 

κόσμο, ειδικά σε σχέση με το νερό (ξηρασία, πλημμύρες)>>.    

 

 13 Μαρτίου 2013 – Εκδρομή στο Μουσείο της Ακρόπολης. 

 

 

 15 Μαρτίου 2013 – Αποκριές – Αποκριάτικο Πάρτι. 

 

 

 22 Μαρτίου 2013 – Σχολική Εορτή για την 25
Η

 Μαρτίου του 1821. 

Οι μαθητές της Στ΄ θα ντυθούν με παραδοσιακές στολές στο χώρο του σχολείου και 

θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς και μετά θα συμμετέχουν στο θεατρικά δρώμενα 

επετειακού χαρακτήρα με τίτλο: «Αθανάσιος Διάκος, Αραπίτσα, Καραίσκάκης, 

Μεσολόγγι» που γα γίνει στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του υπογείου του 

σχολείου μας. 

 

 

 25 Μαρτίου 2013 – Σχολική Παρέλαση. 
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 26 Μαρτίου 2013 – Έλεγχοι. 

Θα γίνει η παράδοση Ελέγχων Προόδου Β΄ Τριμήνου στους γονείς και κηδεμόνες 

των μαθητών του σχολείου μας; 

 

 28 Μαρτίου 2013 – Επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο. 

Η Στ΄ τάξη του σχολείου μας, θα επισκεφτεί την Παλαιά Βουλή, στο κέντρο της 

Αθήνας, στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας. 


