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Δράσεις Οκτωβρίου 2017 

19-10-2017 ,Μουσείο Αφής 

Τα τμήματα των μεγάλων τάξεων του  σχολείου μας, Ε΄ και Στ΄,  
επισκέφθηκαν το Μουσείο Αφής στην Καλλιθέα. Εκεί οι μαθητές 
προσπάθησαν με όλες τις άλλες αισθήσεις τους πλην της όρασης, να 
περιηγηθούν και να «δουν» πιστά αντίγραφα γνωστών έργων τέχνης 
που εκτίθενται σε άλλα μουσεία της χώρας μας. Μέσα από αυτή την 
εμπειρία ανακάλυψαν τον ιδιαίτερο κόσμο των ατόμων με προβλήματα 
όρασης.    
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20-10-2017 Μουσείο Γουλανδρή «Γη, το  σπίτι μας» 

Η Β΄ τάξη του σχολείου μας επισκέφθηκε το Μουσείο Γουλανδρή για να 
παρακολουθήσει πρόγραμμα με τίτλο «Γη, το σπίτι μας» στο οποίο 
μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και παιχνίδια τα παιδιά 
αναγνώρισαν τη μοναδικότητα του πλανήτη μας και την ανάγκη 
προστασίας της ζωής όλων των οργανισμών που βρίσκονται πάνω στη 
Γη μας. 
 

27-10-2017: Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 

Με μεγάλη χαρά και κέφι οι μαθητές της Δ΄τάξης του σχολείου μας, με 
την καθοδήγηση των δασκάλων τους αλλά και των εκπαιδευτικών τόσο 
της θεατρικής αγωγής όσο και  της μουσικής, παρουσίασαν ένα 
θεατρικό δρώμενο και τραγούδησαν επετειακά τραγούδια για να 
τιμήσουν τον αγώνα για την ελευθερία.    

 

28-10-2017: Συμμετοχή στη Μαθητική Παρέλαση  

Τμήμα αποτελούμενο από μαθητές των τριών τμημάτων της Στ΄ τάξης 
εκπροσώπησε επάξια το σχολείο μας στη μαθητική παρέλαση του 
Δήμου Αχαρνών. 
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Δράσεις Νοεμβρίου 2017 

2-11-2017 : Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή  

Οι μαθητές της Γ΄τάξης επισκέφτηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Γουλανδρή, στην Κηφισιά, για να παρακολουθήσουν το δωρεάν 
βιωματικό πρόγραμμα με τίτλο «Νερό: ζωή και ομορφιά». Τα παιδιά  
μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια, αναγνώρισαν τη διαχρονική  
αξία του νερού τόσο για τον πλανήτη μας όσο και για όλες τις 
υπόλοιπες μορφές ζωής πάνω σε αυτόν.  
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10-11-2017 : Επίσκεψη στη HELEXPO για το πρόγραμμα 
«Μυστικοί κόσμοι Ευγ.Τριβιζά» 

Τα παιδιά "επιβιβάστηκαν" στο "Τρένο που πάει παντού", για να 
ανακαλύψουν τους μυστικούς κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά, 
παίρνοντας μέρος στις πιο φανταστικές ιστορίες καθώς τα πιο 
αγαπημένα τους παραμύθια ζωντάνεψαν σε μια μαγική διαδρομή.       
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13/11 – 14/11/2017: Διήμερο περιβαλλοντικού 
προγράμματος με τίτλο «Ανακύκλωση συσκευών & 

συσκευασιών» 

Οι μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν ωριαίο σεμινάριο με στόχο την ενημέρωσή τους 
στην ανακύκλωση. Μέσα από ένα πρόγραμμα της Οικολογικής 
Εταιρείας Ανακύκλωσης , που πραγματοποιήθηκε στην  αίθουσα 
Χημείου η οποία διαμορφώθηκε κατάλληλα, παρακολούθησαν 
επιμορφωτικό βίντεο και συζήτησαν τα πολλαπλά οφέλη της 
ανακύκλωσης.       

 

   

 

15-11-2017: Παρουσίαση διαφημίσεων  

Οι μαθητές της Στ΄τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας 
δημιούργησαν πολυτροπικά κείμενα για να διαφημίσουν προϊόντα της 
φαντασίας τους και στη συνέχεια δραματοποίησαν το κείμενο με τη 
μορφή τηλεοπτικού σποτ. 
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16-11-2017 : Κουκλοθέατρο για την διαφορετικότητα  

με τίτλο «Ο φίλος μου ο Τομπυ» 

Ο θίασος «Παπαλάνγκι» επισκέφτηκε τους μαθητές του Β2 τμήματος 

του σχολείου μας , για να παρουσιάσει ένα βιωματικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για τη διαφορετικότητα με τίτλο : «Ο φίλος μου ο Τόμπυ», 

βασισμένο στο κουκλοθέατρο και το τραγούδι. Οι μαθητές γνώρισαν 

την ιστορία του Τόμπυ , ενός διαφορετικού , εγκαταλειμμένου σκύλου 

που προσπαθεί να βρει την χαμένη του υπαρξιακή ταυτότητα και να 

εντάξει τη διαφορετικότητά του στον κοινωνικό του περίγυρο. Τα 

παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό, καταχειροκρότησαν τους 

συντελεστές κι όταν ρωτήθηκαν τι θέλουν ν΄ ακολουθήσει, ζήτησαν να 

αρχίσει η παράσταση από την αρχή. Στο τέλος δόθηκε πακέτο  

εκπαιδευτικού υλικού , για να συνεχίσουν τις δραστηριότητες που 

αφορούν τη διαφορετικότητα. 
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20/11/2017: Παρουσίαση ειδήσεων  

Οι μαθητές του Στ 2, είχαν την ιδέα να εκφωνήσουν δελτίο ειδήσεων 
και να γίνουν δημοσιογράφοι. Παίρνοντας αφορμή από τα τραγικά 
γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Μάνδρα Αττικής ανέλαβαν ρόλους 
δημοσιογράφου, εικονολήπτη και συνεντευξιαζόμενων και σε 
«ζωντανή» σύνδεση ,πήραν συνέντευξη από πλημμυροπαθείς αλλά και 
από τον δήμαρχο της πόλης.  Κατασκεύασαν κάμερα και μικρόφωνο και 
το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στις ενδεικτικές φωτογραφίες.  
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22/11/2017 : Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης με 
τίτλο : «Το αγόρι με τη βαλίτσα»  

Μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση παρακολούθησαν οι μαθητές της 
Ε΄ και Στ’ τάξης του σχολείου μας στο θέατρο Κάππα, η οποία 
πραγματεύεται το ιδιαίτερο θέμα της προσφυγιάς και της 
μετανάστευσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έρχεται καθημερινά όλο 
και πιο κοντά μας και είναι σημαντικό οι μαθητές μας να είναι 
ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που απαιτούν αλληλεγγύη και 
συμπαράσταση.   
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24/11/2017: Παρουσίαση της γιορτής του Πολυτεχνείου 

Οι μαθητές της Ε΄τάξης έπειτα από αρκετή δουλειά και πρόβες, με τη 
βοήθεια των δασκάλων τους και των εκπαιδευτικών της θεατρικής 
αγωγής και της μουσικής , ετοίμασαν μια ολοκληρωμένη, συγκινητική 
θεατρική παράσταση με τίτλο «Η ιστορία μιας νύχτας» για να τιμήσουν 
την επέτειο του Πολυτεχνείου. 

Λόγω της κακοκαιρίας αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για τις 17/11 
γιορτή του σχολείου και τελικά παρουσιάστηκε το έργο τη Δευτέρα 
20/11 για τους μαθητές όλου του σχολείου. Οι συντελεστές-μαθητές της 
παράστασης όμως, ήθελαν να δείξουν τη δουλειά τους και  στους γονείς 
τους και  αυτό πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24/11/2017, το 
απόγευμα.   
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28/11/2017: Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή 

Η Δ΄τάξη του σχολείου πραγματοποίησε επίσκεψη στο μουσείο 
Γουλανδρή για το δωρεάν πρόγραμμα «Νερό: ζωή και ομορφιά».  

 

 

 


