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Δράσεις Ιανουαρίου 2017 

 

Επίσκεψη στο ΠΟΚΕΝ Αχαρνών 

20-1-2017: Οι μαθητές του Δ1 τμήματος επισκέφτηκαν το Πολιτιστικό 
Κέντρο του Δήμου Αχαρνών όπου παρακολούθησαν πρόγραμμα με 
τίτλο «Ο Δικαιόπολις ταξιδεύει στον κόσμο του αρχαίου θεάτρου» και 
κατασκεύασαν μάσκες-προσωπεία. 

   

   

 

23-1-2017 : Οι μαθητές του Δ2 τμήματος επισκέφτηκαν το Πολιτιστικό 

Κέντρο του Δήμου Αχαρνών όπου παρακολούθησαν βιωματικό 
πρόγραμμα με τίτλο «Ο Καραγκιόζης» και κατασκεύασαν τις φιγούρες 
του θεάτρου σκιών με τις οποίες διακόσμησαν τον πίνακα 
ανακοινώσεων στην είσοδο του σχολείου μας.  
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23/1 – 27/1/2017: Εβδομάδα περιβαλλοντικού 
προγράμματος με τίτλο  

«Ανακύκλωση συσκευών & συσκευασιών» 

Όλοι οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικό 
σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευσή τους στην ανακύκλωση μέσα από 
ένα πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών, που πραγματοποιήθηκε στην  
αίθουσα Χημείου η οποία διαμορφώθηκε κατάλληλα. 
Παρακολούθησαν επιμορφωτικά βίντεο, συζήτησαν και με το τραγούδι 
του «Μπλέκα» (μπλε κάδος) τα παιδιά έμαθαν τραγουδώντας τι 
σημαίνει πρακτικά να ανακυκλώνουμε αλλά και να μην 
ανακυκλώνουμε, κατασκεύασαν τους χειροποίητους κάδους 
ανακύκλωσης για τις αίθουσες και ανέλαβαν  δράση «ανακυκλωτική».       
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26/1/2017: Επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο 

Οι μαθητές των τριών τμημάτων της Στ τάξης επισκέφτηκαν το Πολεμικό 

Μουσείο, σε σύνδεση με το μάθημα της Ιστορίας. Με τη βοήθεια 

ξεναγού, στόχος της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν η απόκτηση 

δεξιοτήτων ενσυναίσθησης σχετικά με την ελληνική επανάσταση του 

1821.     

 

 

30/1/2017 : Εορτασμός της γιορτής των Τριών Ιεραρχών 

Οι μαθητές της Στ΄τάξης με τους άρτους του σχολείου μας 

εκκλησιάστηκαν για να τιμήσουν τους Τρεις Ιεράρχες, ενώ οι μαθητές 

των μικρότερων τάξεων παρακολούθησαν εκπαιδευτικές προβολές και 

έκαναν μια ομαδοσυνεργατική σύνθεση σε χαρτόνι για τη ζωή των 

αγίων, ζωγράφισαν τις μορφές τους, έφτιαξαν σελιδοδείκτες και 

μελέτησαν τη σοφία των λόγων τους.  

Δράσεις Φεβρουαρίου 2017 

 31/1 – 3/2/2017 Εβδομάδα περιβαλλοντικού προγράμματος  

με τίτλο «Πλανητοφύλακες» 

Σε συνέχεια της πρώτης εβδομάδας περιβαλλοντικών προγραμμάτων 

που διοργάνωσε ο Δήμος Αχαρνών στα σχολεία της περιοχής, 

υλοποιήθηκε στο σχολείο μας και το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο 

«Πλανητοφύλακες», στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου 
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μας. Οι μαθητές ανά τμήματα, πέρασαν δημιουργικό χρόνο παίζοντας 

το ομώνυμο επιδαπέδιο παιχνίδι. Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες με 

συμβολικά ονόματα όπως «λευκές αρκούδες», «ροζ φλαμίνγκο», 

«μέλισσες»,  «καρέτα-καρέτα» και ρίχνοντας το ζάρι έπρεπε για να 

μετακινηθούν στο παιχνίδι, να απαντήσουν σωστά στην 

«περιβαλλοντική» ερώτηση που τους υπέβαλε η εμψυχώτρια η οποία 

παράλληλα ανατροφοδοτούσε τα παιδιά με χρήσιμες πληροφορίες και 

γνώσεις.  
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6/2 – 10/2/2017 : Εβδομάδα δράσεων για τον εορτασμό της 

«Ημέρας ασφαλούς διαδικτύου» 

Από τη Δευτέρα ως και την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν στο 

σχολείο μας δράσεις σχετικές με την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Με 

τους εκπαιδευτικούς του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας» να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έγιναν τα εξής: 

 διακοσμήθηκε κατάλληλα ο εσωτερικός χώρος του σχολείου,  

 διοργανώθηκε το κυνήγι του χαμένου θησαυρού στο οποίο οι 

μαθητές «αναζήτησαν τις χαμένες ψηφιακές αρετές που 

σκόρπισαν στον γαλαξία»  

 ασχολήθηκαν με τη «μελέτη ιστοριών» σε μορφή κινουμένων 

σχεδίων όπως «Το Απέραντο Δάσος», 

 οι μαθητές έπαιξαν παιχνίδια γνώσεων για τον 

κυβερνοεκφοβισμό και την ασφάλεια στο διαδίκτυο με κρίκους, 

μπαλάκια και buzzer  στον χώρο του εργαστηρίου πληροφορικής 
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 έμαθαν ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα τους και ετοίμασαν 

«περιπολικά και πυροσβεστικά του διαδικτύου» για να τα 

προστατεύσουν  

 με υλικό που αξιοποιήθηκε από το “saferinternet”,όπως τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, σχετικά βίντεο όπως «το παντοπωλείο», 

δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη 

χρήση του διαδικτύου, την προστασία του υπολογιστή και των 

ίδιων των παιδιών όταν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης αλλά και να μάθουν να διακρίνουν τα πνευματικά 

δικαιώματα. 

 

 

16/2/2017 : Τσικνοπέμπτη - Αποκριάτικο δρώμενο 

 

Οι εκπαιδευτικοί της Φυσικής Αγωγής προετοίμασαν από τις αρχές του 

μήνα διαφορετικά δρώμενα με κάθε τάξη, για να αναβιώσουν οι 

μαθητές αποκριάτικα έθιμα από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας 

και να χορέψουν παραδοσιακούς χορούς. Η χαρούμενη διάθεση 

επεκτάθηκε και στο διάλειμμα κατά το οποίο οι μαθητές συνέχισαν να 

χορεύουν.  

Το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε είχε ως εξής:  



13ο Δημ. Σχ. Αχαρνών 
 

 

 
 

Α1-Α2 : Τα κουκιά , χορός της Θεσσαλίας και της Ηπείρου 

Β1-Β2: Αη-Γιώργη, χορός της Κέρκυρας 

Γ1-Γ2: Στην Παλαιόπολη έκανα ζευγάρι, χορός από τα Κύθηρα 

Δ1-Δ2: Γέρο μωρέ γέρο, χορός από τη Λέσβο 

Ε1-Ε2-Ε3: Καβοντορίτικος, χορός από την Εύβοια/ Η άμοιρη, σατυρικό 

Ζακύνθου /  Λουλουβίκος χορός από τα Μέγαρα Αττικής 

ΣΤ1-ΣΤ2-ΣΤ3: Του Κουτρούλη ο γάμος, χορός από τη Μεθώνη / Σκούπα, 

χορευτικό δρώμενο από τη Λέρο/ Γαϊτανάκι, παραδοσιακό δρώμενο 
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19/2/2017: Αποκριάτικη εκδήλωση  

Με τη συνδρομή του Συλλόγου γονέων του σχολείου μας διοργανώθηκε 

μια αποκριάτικη εκδήλωση στην οποία τα παιδιά μεταμφιέστηκαν 

σύμφωνα με το έθιμο, χόρεψαν και διασκέδασαν. 
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20/2/2017 : Επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης 

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης του σχολείου μας, πραγματοποίησαν 

επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης όπου με τη βοήθεια ξεναγού 

περιηγήθηκαν στα εκθέματα για να θαυμάσουν και να 

συνειδητοποιήσουν βιωματικά τη δύναμη της τέχνης που ανέπτυξαν οι 

αρχαίοι πρόγονοί μας.    

   

21/2/2017: Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο 

Τα τρία τμήματα της Ε΄τάξης επισκέφτηκαν το Βυζαντινό Μουσείο όπου 

ξεναγοί βοήθησαν τους μαθητές να προσεγγίσουν και βιωματικά την 
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μακραίωνη περίοδο της βυζαντινής ιστορίας, μέσα από την αντίστοιχη 

συλλογή του μουσείου.  

22/2/2017 : Επίσκεψη στο Μουσείο Οίνου 

Η δευτέρα τάξη στο πλαίσιο του μαθήματος της Ευέλικτης ζώνης με 

θέμα τη διατροφή, επισκέφτηκε το μουσείο Οίνου για να 

παρακολουθήσει βιωματικό πρόγραμμα με τίτλο «Το θαύμα της 

μεσογειακής διατροφής». Εκεί τα  παιδιά έμαθαν  για τα 

πλεονεκτήματα της  μεσογειακής διατροφής, κατασκεύασαν τη σχετική 

πυραμίδα των τροφών  και φεύγοντας πήραν μια σακούλα με 

δημητριακά και γαλακτοκομικά προϊόντα.   

 

 

23/2/2017 : Επίσκεψη στο θέατρο Βασιλάκου 

Οι μαθητές της τρίτης και της τετάρτης τάξης παρακολούθησαν τη 

θεατρική παράσταση - ύμνο στη φιλία χωρίς διακρίσεις , με τίτλο «Ο 

μικρός πρίγκηπας» βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο.   


