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1ο & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

 

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 

Οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, στo πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, θα 

μεταβούν , συνοδεία των δασκάλων τους, στο Αρχοντικό Δροσίνη.  

 

 

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 

Παρουσίαση του προγράμματος σπουδών Γυμνασίου-Λυκείου στους γονείς των 

μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού.  

 

 

Πέμπτη  16 Νοεμβρίου 2017 

Εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου από τους μαθητές του 1ου 

και 2ου Δημοτικού Σχολείου  

 

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 

Εκδρομή των Α’, Β’, Γ’ Δ’ Ε’ και ΣΤ’  Δημοτικού Σχολείου Εκπαιδευτικής 

Αναγέννησης. 

 Οι μαθητές της Α’ στo πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, θα μεταβούν, 

συνοδεία των δασκάλων τους, στο μουσείο Βαρνάβα (εργαστήρι Κεραμεικής) 

 Οι μαθητές της Β’ Δημοτικού, στo πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, 

θα μεταβούν, συνοδεία των δασκάλων τους, στο «Ένεκα Παιδείας» για να 

παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι τέσσερις εποχές του χρόνου». 

 Οι μαθητές των Γ’ και Ε΄ Δημοτικού, στo πλαίσιο των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων, θα μεταβούν, συνοδεία των δασκάλων τους, στο «Πειραματίξ» 

στο Χαλάνδρι και Π. Φάληρο αντίστοιχα για να παρακολουθήσουν τα 

προγράμματα «ο Μικρός Μετεωρολόγος» και «Ταξίδια φωτός». 

 Οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού, στo πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, 

θα μεταβούν, συνοδεία των δασκάλων τους, στο «Planet Physics» για να 

παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «O κύκλος του νερού». 

 Οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, στo πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, θα 

μεταβούν, συνοδεία των δασκάλων τους, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, για να 

παρακολουθήσουν την έκθεση «Van Gogh Alive”. 



 

 

1ο & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

 

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 

Οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, στo πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, θα 

μεταβούν, συνοδεία των δασκάλων τους, στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών 

«Δημόκριτος» 

 

 

Δευτέρα 11Δεκεμβρίου 2017 

Ενημερωτική συνάντηση δασκάλων και καθηγητών ειδικοτήτων με τους γονείς των 

μαθητών του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου για την επίδοση ελέγχων α’ τριμήνου. 

 

 

 

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017  

Ενημερωτική συνάντηση δασκάλων και καθηγητών ειδικοτήτων με τους γονείς των 

μαθητών του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου για την επίδοση ελέγχων α’ τριμήνου. 

 

 

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 

Εν όψει των Χριστουγέννων πραγματοποιείται στο Σχολείο μας, τις ημέρες αυτές, 

Christmas Bazaar. Επίσης, οι μαθητές των τμημάτων της Α’ Δημοτικού παρουσιάζουν 

θεατρικές παραστάσεις με τίτλο «Γιορτινές Γλυκομαχίες», οι μαθητές των τμημάτων 

της Β’ Δημοτικού παρουσιάζουν θεατρικές παραστάσεις με τίτλο «Οι 

Φεγγαροσκεπαστές» και οι μαθητές των τμημάτων της ΣΤ΄ Δημοτικού 

παρουσιάζουν την παράσταση Μαύρου Θεάτρου με τίτλο « Το κομμάτι που λείπει 

συναντά το μεγάλο Ο». 

 

 

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017  

 

Οι μαθητές των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ θα παρακολουθήσουν στο θέατρο του Σχολείου μας, 

τη θεατρική παράσταση «Charlie», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, 

από το Αγγλικό εκπαιδευτικό θέατρο “English Theatre Club”. 

 

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 

Οι μαθητές της Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Δημοτικού, θα παρακολουθήσουν στο θέατρο του 

Σχολείου μας, τη θεατρική παράσταση «The Emperor», η οποία θα πραγματοποιηθεί 

στην αγγλική γλώσσα, από το Αγγλικό εκπαιδευτικό θέατρο “English Theatre Club”.  

 

 



 

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 

Οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, στo πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, θα 

μεταβούν, συνοδεία των δασκάλων τους, στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών 

«Δημόκριτος 

 

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 

Οι μαθητές του ομίλου  Σύγχρονης Φυσικής και Κοσμολογίας θα πραγματοποιήσουν 

επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Hellas Sat, στο Κορωπί. 

 

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 

Οι μαθητές  των τάξεων Α΄- Β΄- Γ΄ Δημοτικού, θα μεταβούν με τα σχολικά λεωφορεία 

και συνοδεία των δασκάλων τους, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Αφίδνες 

για να εκκλησιαστούν. 

 

Πέμπτη  21 Δεκεμβρίου 2017 

Οι μαθητές  των τάξεων Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού, θα μεταβούν με τα σχολικά λεωφορεία 

και συνοδεία των δασκάλων τους, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Αφίδνες 

για να εκκλησιαστούν. 

 

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017  

Τελευταία ημέρα λειτουργίας του Σχολείου πριν από τις διακοπές των 

Χριστουγέννων. Σχόλασμα στις 12:00. 

 


