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ΜΑΡΣΙΟΤ  

13ου ΔΗΜ. ΧΟΛΕΙΟΤ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

Παράδοςθ 

Τθν Παραςκευι 1 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ του Α3 κα καταςκευάςουν τα 

βραχιολάκια  του Μάρτθ, από κλωςτι και κα τα φορζςουν. Στο τζλοσ του μινα όταν 

τα βγάλουν, κα τα βάλουν ςτα δζντρα για να τα πάρουν τα χελιδόνια και να 

φτιάξουν τισ φωλιζσ τουσ.  

ταφφλι και κραςί 

Τθ Δευτζρα 4 Μαρτίου 2013 ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Αγωγισ Υγείασ με τίτλο 

«Σταφφλι και κραςί», οι μακθτζσ του Α3 κα πατιςουν ςταφφλι (ςε λεκάνθ) και κα 

φτιάξουν μοφςτο ςε βαηάκια (από ανακφκλωςθ) για να παρακολουκιςουν τθν 

διαδικαςία τθσ ηφμωςθσ.  

Ζρευνα - Ερωτθματολόγιο  των μακθτϊν τθσ Δϋτάξθσ  

Τθν Σετάρτθ 5 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ τθσ Δϋ τάξθσ, ςτο πλαίςιο του 

περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ που εκπονοφν, κα δϊςουν ςτουσ μακθτζσ τθσ 

Εϋτάξθσ, ερωτθματολόγια τα οποία ζχουν τα ίδια ετοιμάςει, με ςκοπό τθ 

διερεφνθςθ των ςυνθκειϊν τουσ αλλά και τθ ςυμπεριφορά τουσ απζναντι ςτο νερό.       

Δράςεισ κατά τθσ βίασ ςτο ςχολείο τθν 6θ Μαρτίου 2013 

Το Σχολείο μασ ςτισ 6 Μαρτίου 2013, θμζρα κατά τθσ βίασ ςτο Σχολείο , κα 

υλοποιιςει τισ παρακάτω δράςεισ: 

1. Οι εκπαιδευτικοί όλων των τμθμάτων κα αναπτφξουν ςυηθτιςεισ με τουσ 

μακθτζσ τουσ ςχετικά με το πϊσ εκδθλϊνεται θ βία ανάμεςα ςτα παιδιά, τι 

μπορεί να κάνει κάκε τμιμα και το ςχολείο γενικότερα για να περιοριςτοφν 

και να αντιμετωπίηονται καλφτερα τα περιςτατικά βίασ. (διάρκεια δφο 

διδακτικζσ ϊρεσ) 

2. Η εκπαιδευτικόσ των Εικαςτικϊν με τουσ μακθτζσ κα δθμιουργιςει αφίςεσ 

με μθνφματα ςχετικά με τθ βία, οι οποίεσ κα αναρτθκοφν ςε εμφανείσ 

χϊρουσ του Σχολείου. 

3. Θα γίνει προβολι ταινίασ μικροφ μικουσ με κζμα “Bulling-Σχολικόσ 

εκφοβιςμόσ» 

 



4. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των Ε1 και Ε2 τάξεων που ςυμμετζχουν ςτο 

καινοτόμο πρόγραμμα «Σίμιο παιχνίδι- Παίξε με τθν ψυχι ςου, κάνε το ςε όλθ 

τθ ηωι ςου» και που ζχουν τθν ευκαιρία μζςα από ςυγκεκριμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ να προςεγγίςουν το φαινόμενο τθσ βίασ με τθν κάκε τθσ μορφι, 

κα παρουςιάςουν ςτισ υπόλοιπεσ τάξεισ του ςχολείου μουςικοκινθτικό κζμα 

δραματοποίθςθσ ρόλων ςτθ βία (π.χ. κφτθσ , κφμα, εξωτερικοί παρατθρθτζσ 

κλπ), δείχνοντασ ζτςι τον τρόπο που τθ βιϊνουν , τισ προςωπικζσ τουσ αξίεσ 

αλλά και τισ απόψεισ τουσ για τθ λφςθ του προβλιματοσ. 

 

 Ζκκεςθ ςτο Ολυμπιακό Κζντρο Γουδι. << Οι δεινόςαυροι τθσ Παταγονίασ>> 

Τθν Πζμπτθ 7 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ των Αϋκαι Βϋ τάξεων του ςχολείου μασ κα 

επιςκεφτοφν τθν ζκκεςθ για να γνωρίςουν εξαφανιςμζνα είδθ. Θα ενθμερωκοφν 

για τθν προζλευςθ και εξζλιξθ των δεινοςαφρων, τθν κυριαρχία τουσ για περίπου 

200 εκατομμφρια χρόνια κακϊσ και τισ κεωρίεσ για τθν εξαφάνιςθ ι τθ μετεξζλιξι 

τουσ. 

Τα παιδιά κα επεξεργαςτοφν τα εκκζματα, κα γνωρίςουν τθ διαδικαςία τθσ 

αναςκαφισ και κα ςυμμετάςχουν ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και 

διαδραςτικά παιχνίδια μζςα από τα οποία κα εμπλακοφν ςε μια μοναδικι εμπειρία 

μάκθςθσ. 

ϋΕλεγχοι 

Τθν Πζμπτθ 14 Μαρτίου 2013 κα γίνει θ παράδοςθ Ελζγχων Προόδου Βϋτριμινου 

ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν του ςχολείου μασ. 

Απόκριεσ  

Τθν  εβδομάδα από 11 ωσ 15 Μαρτίου 2013 οι εκπαιδευτικοί όλων των τμθμάτων 

ςε ςυνεργαςία με τθν εκπαιδευτικό των Εικαςτικϊν, κα καταςκευάςουν 

αποκριάτικεσ μάςκεσ και κα γνωρίςουν ζκιμα τθσ Αποκριάσ από όλθ τθν Ελλάδα και 

τισ χϊρεσ του εξωτερικοφ. 

Κακαρι Δευτζρα  

Αργία 

 

Λαογραφικι ζκκεςθ  

Με αφορμι τθν ενότθτα τθσ Γλϊςςασ «Μεσ  το μουςείο» οι μακθτζσ του Β2 κα 

φτιάξουν τθ δικι τουσ λαογραφικι ζκκεςθ με παλιά αντικείμενα που ιδθ 

ςυλλζγουν. Η ζκκεςθ κα λειτουργιςει μζςα ςτθν τάξθ, τθν εβδομάδα από 19 ωσ 22 

Μαρτίου 2013. 

Οι μακθτζσ κα χωριςτοφν ςε ομάδεσ και κα γράψουν λεηάντεσ για κάκε 

αντικείμενο, κα ετοιμάςουν τθν αφίςα που κα αναρτθκεί ςε πίνακα ανακοινϊςεων 



του ςχολείου μασ ϊςτε να ενθμερωκοφν οι υπόλοιποι μακθτζσ αλλά και 

προςκλιςεισ για να καλζςουν τισ μεγαλφτερεσ τάξεισ ςτον «εκκεςιακό χϊρο». 

 

Κυκλοφοριακι Αγωγι 

Τθν Σετάρτθ 20 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ τθσ Γϋ1 τάξθσ  κα πραγματοποιιςουν 

ςτθν αυλι του ςχολείου μζςα ςτα πλαίςια του προγράμματοσ τθσ κυκλοφοριακισ 

αγωγισ δραματοποιθμζνεσ αςκιςεισ , με ςκοπό να ανακαλφψουν πϊσ να περνοφν 

ςωςτά τθ διάβαςθ πεηϊν με φανάρια ι χωρίσ φανάρια. Οι μακθτζσ αναλαμβάνουν 

το ρόλο των πεηϊν, των φαναριϊν και των οδθγϊν.  

Γιορτι  25θσ  Μαρτίου 

Τθν  Παραςκευι  22 Μαρτίου  2013  οι  μακθτζσ   τθσ  Σϋ  τάξθσ   του   ςχολείου 

μασ   κα  παρουςιάςουν  τθ  γιορτι  για τθν  Εκνικι  μασ  Επζτειο, ςτο  χϊρο  του  

ςχολείου. 

Παρζλαςθ  25θσ  Μαρτίου 

Τθ  Δευτζρα  25  Μαρτίου 2013 οι   μακθτζσ  τθσ Σ2 τάξθσ του ςχολείου μασ   κα  

πάρουν  μζροσ  ςτθν  παρζλαςθ  που  κα  πραγματοποιθκεί  ανιμερα  τθσ  Εκνικισ 

Επετείου  ςτο  Διμο  Αχαρνϊν . 

Διατροφικι πυραμίδα        

 

Κατά τθ διάρκεια του μινα, οι μακθτζσ τθσ Βϋτάξθσ κα επεξεργαςτοφν το βιβλίο «Ο 

μάγειρασ του τςίρκου» του Ευγζνιου Τριβιηά  (εκδ. Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου) και 

κα φτιάξουν τθ διατροφικι πυραμίδα τθσ τάξθσ. 

 

Επίςθσ κα πάρουν ζνα υγιεινό πρωινό ςτθν τάξθ, με τθν δαςκάλα κάκε τμιματοσ.  

 

 

   


