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 Επίςκεψη μαθητϊν Γϋτάξησ ςτο πάρκο οδικήσ αςφάλειασ jumicar 

 

Ση Δευτζρα 1 Απριλίου οι μακθτζσ των τάξεων Γϋ1 και Γϋ2  κα επιςκεφτοφν το 

πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ Jumicar ςτθ Νζα Μάκρθ. Τα παιδιά κα ζχουν τθν 

ευκαιρία να κάνουν πράξθ αυτά που ζμακαν κεωρθτικά κατά τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ τθσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ. Θα οδθγιςουν βενηινοκίνθτα 

αυτοκινθτάκια ςε ειδικά διαμορφωμζνθ πίςτα εξάςκθςθσ. Οι μακθτζσ με αυτόν τον 

τρόπο μακαίνουν πϊσ να ςυμπεριφζρονται ςωςτά τόςο ςαν πεηοί όςο και ςαν 

μελλοντικοί οδθγοί. 

 

 Τλοποίηςη προγράμματοσ κυκλοφοριακήσ αγωγήσ Ινςτιτοφτου Οδικήσ 

Αςφάλειασ  (Ι.Ο.Α.)  «Πάνοσ Μυλωνάσ» 

Σην Σρίτη και Σετάρτη 2και 3  Απριλίου αντίςτοιχα, οι μακθτζσ των τμθμάτων Α1, 

Α2, Α3, Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2, με τθν κακοδιγθςθ και τθν εποπτεία ζμπειρων 

παιδαγωγϊν και με τθν επίβλεψθ των εκπαιδευτικϊν των τμθμάτων, κα 

παρακολουκιςουν  εντόσ του ςχολικοφ μασ χϊρου, το εγκεκριμζνο πρόγραμμα για 

τθν κατανόθςθ των βαςικϊν κανόνων κυκλοφοριακισ αγωγισ, ςυμμετζχοντασ 

ενεργά και αποτελεςματικά ςτθ διαδικαςία.  

Θα τοποκετιςουν πάνω ςτον ειδικό τάπθτα τισ διαβάςεισ, τα φανάρια και τα 

ςιματα ςτα ςωςτά ςθμεία του δρόμου, κα διαςχίςουν ςωςτά ζνα δρόμο 

αναλαμβάνοντασ ρόλουσ βοθκϊντασ τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Θα ολοκλθρϊςουν 

αναπτφςςοντασ διάλογο και κα καταλιξουν ςτισ ςωςτζσ απαντιςεισ και ςτθ 

κατανόθςθ των κανόνων οδικισ ςυμπεριφοράσ. 

 Εκπαιδευτική επίςκεψη ςτο ςχολείο μασ  με θζμα «Διακρίςεισ» 

Σην Σρίτη 16-4-2013 ζχει προγραμματιςτεί θ εκπαιδευτικι επίςκεψθ εκελοντϊν-

εμψυχωτϊν τθσ οργάνωςθσ «Διεκνισ Αμνθςτία» που υπεραςπίηεται τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα και προωκεί το ςεβαςμό τουσ, μζςα από τθν εκπαίδευςθ και τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των νζων, ςτο χϊρο του ςχολείου μασ. 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των Ε1 & Ε2 τάξεων του ςχολείου μασ που 

ςυμμετζχουν ςτο καινοτόμο πρόγραμμα «Τίμιο παιχνίδι» , κα ενθμερωκοφν και κα 

απαςχολθκοφν με ςυγκεκριμζνθ δράςθ ςτο κζμα «Διακρίςεισ» (Άρ.14 τθσ 

Ευρωπαϊκισ Σφμβαςθσ για τα δικαιϊματα του ανκρϊπου) 



Τα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ 

του καινοτόμου προγράμματοσ και αποτελεί παιδαγωγικό ςτόχο οι μακθτζσ να 

γνωρίςουν και να κατανοιςουν τθν αξία και τθν οικουμενικότθτα αυτϊν των 

δικαιωμάτων κακϊσ και να υιοκετιςουν ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ ςεβαςμοφ τθσ 

διαφορετικότθτασ (φφλο, χρϊμα, γλϊςςα, πολιτικι-κρθςκευτικι πεποίκθςθ , 

καταγωγι) και άρνθςθσ όλων των μορφϊν διάκριςθσ και ρατςιςτικισ 

ςυμπεριφοράσ.        

 Επίςκεψη μαθητϊν Δϋτάξησ ςτην ΕΤΔΑΠ 

Σην Σετάρτη 17-4-2013 Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ του καινοτόμου προγράμματοσ «Το 

νερό του κόςμου –του κόςμου το νερό», τα παιδιά τθσ Δϋτάξησ κα επιςκεφτοφν τισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΥΔΑΠ ςτο Γαλάτςι με ςκοπό να παρακολουκιςουν το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ο Σταγονοφλθσ». Οι μακθτζσ κα παρακολουκιςουν  τθ 

διαδρομι του νεροφ από τουσ ταμιευτιρεσ ωσ τθν πόλθ, τον τρόπο φδρευςθσ των 

ςπιτιϊν τουσ  αλλά και τον κφκλο του νεροφ. Τζλοσ κα ηωγραφίςουν τισ εντυπϊςεισ 

τουσ και κα δραματοποιιςουν το ταξίδι των ςταγόνων. 

 Επίςκεψη μαθητϊν Εϋ και Σϋ τάξεων ςτο αθλητικό πάρκο Πάρνηθασ 
Σην Πζμπτη  18 Απριλίου, τα τμιματα των τάξεων Εϋ και Σϋ, κα επιςκεφκοφν το 

«αθλητικό πάρκο Πάρνηθασ» ςτθ Χαςιά και κα γνωρίςουν τθν τζχνθ τθσ 

αγγειοπλαςτικισ και κα ζχουν βιωματικι δράςθ με τθν καταςκευι αγγείων και τθν 

επαφι με παραδοςιακά επαγγζλματα και τθν παλαιά  τεχνολογία τθσ υδροκίνθςθσ. 

Επίςθσ κα ςυμμετάςχουν ςε ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε οργανωμζνο χϊρο με 

κατάλλθλο εκπαιδευτικό προςωπικό. 

 

 Διατροφικζσ ςυνήθειεσ 

Κατά τη διάρκεια του μήνα Απρίλιου, οι μακθτζσ τθσ Βϋτάξησ κα μάκουν ποιεσ 

είναι οι ςωςτζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ διαβάηοντασ το βιβλίο «Περιπζτεια ςτθ 

Λιχουδανία» (εκδ.Ψυχογιόσ) και παίηοντασ το επιτραπζηιο παιχνίδι «Απόδραςθ από 

τθ Λιχουδανία». Ακόμα κα αςχολθκοφν με το βιβλίο «Οι πζντε ςωματοφφλακεσ 

κλειςμζνοι ςτο ψυγείο» (τθσ Άννασ Βεροφλθ και του Νίκου Μιχαλόπουλου) που 

αφορά τθ διατροφι και το πρόβλθμα τθσ παιδικισ παχυςαρκίασ. 

 Εφημερίδα Βϋτάξησ 

Για το μινα Απρίλιο θ Βϋ τάξη κα φτιάξει τθν εφημεριδοφλα τθσ τάξθσ. Οι μακθτζσ 

κα είναι χωριςμζνοι ςε ζξι (6) ομάδεσ. Κάκε ομάδα, αφοφ επιλζξει τον υπεφκυνο 

τθσ ομάδασ, κα διαλζξει ζνα κζμα που κα τουσ ενδιαφζρει περιςςότερο. Κατόπιν κα 

ςυλλζξουν  όλεσ τισ πλθροφορίεσ και κα ξεκινιςουν τθ δθμιουργία τθσ. Τα παιδιά 

ελπίηουμε να ςυνεργαςτοφν άψογα και να ενκουςιαςτοφν. Πιςτεφουμε πωσ κα 

είναι μια ξεχωριςτι εμπειρία. 


