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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2013 

1ο & 2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ» 
 

 

 

Παρασκευή 5 Απριλίου 2013 

Οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού θα συμμετάσχουν στον 7ο Μαθητικό 

Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Παιχνίδι και Μαθηματικά» που 

διοργανώνει η Μαθηματική Εταιρεία, στο πλαίσιο του «Μικρού Ευκλείδη». Ο 

διαγωνισμός θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων στις 8.30 π.μ. – 10.30 π.μ. στο Σχολείο μας. Η 

συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική. 

 

 

Κυριακή 7 Απριλίου 2013 

Στο Σχολείο μας θα διεξαχθεί το Πρωτάθλημα στο κάκι. 

 

 

Σάββατο 13 Απριλίου 2013 

Ομάδες μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού θα συμμετάσχουν στον                       

1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Υυσικών Δημοτικού 2013 που 

διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ), σε συνεργασία με το 

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εξεταστικό κέντρο που θα διαγωνισθούν οι 

μαθητές μας είναι το 26ο-29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών.  

 

Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια δύο ώρες και την οργανωτική ευθύνη του θα 

έχουν οι τοπικές Επιτροπές Εξετάσεων που θα συγκροτήσουν τα τοπικά 

παραρτήματα της Ε.Ε.Φ. Την επιστημονική/εκπαιδευτική ευθύνη του 

Διαγωνισμού θα έχει το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και 

Περιβάλλοντος του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η σύνθεση και η 

επιλογή των θεμάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους, θα γίνει από τις 

αντίστοιχες για κάθε βαθμίδα επιτροπές των Πανελλήνιων Διαγωνισμών 

Φυσικής 2013 του Εργαστηρίου με την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεωργίου Θεοφ. Καλκάνη. Οι πρώτοι σε 

βαθμολογία μαθητές κάθε τάξης θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση.  
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Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 

Ημέρα εκδρομής για το Δημοτικό.  

 Οι μαθητές της Α’ Δημοτικού, στo πλαίσιο των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων, θα μεταβούν, συνοδεία των δασκάλων τους, στο Αττικό 

Ζωολογικό Πάρκο 

 Οι μαθητές της Β’ Δημοτικού, στo πλαίσιο των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων, θα μεταβούν, συνοδεία των δασκάλων τους, στο Μουσείο 

Υυσικής Ιστορίας (Γουλανδρή) 

 Οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού, στo πλαίσιο των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων, θα μεταβούν, συνοδεία των δασκάλων τους, στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

 Οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού, στo πλαίσιο των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων, θα μεταβούν, συνοδεία των δασκάλων τους, στο Βράχο 

της Ακρόπολης 

 Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού, στo πλαίσιο των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων, θα μεταβούν, συνοδεία των δασκάλων τους, στο 

Βυζαντινό & Φριστιανικό Μουσείο 

 Οι μαθητές της Σ’ Δημοτικού, στo πλαίσιο των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων, θα μεταβούν, συνοδεία των δασκάλων τους, στο Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο (Παλαιά Βουλή) 

 

 

Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Απριλίου 2013 

Open Weekend – Το διήμερο αυτό το Σχολείο θα παραμένει ανοιχτό για 

όλους. Κατά τη διάρκεια του διημέρου στο Σχολείο θα διεξάγονται  

 αθλητικές δραστηριότητες  

 παραδοσιακοί χοροί  

 θεατρικές παραστάσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά  

 debate στα αγγλικά  

 αγώνες ρητορικής τέχνης στα ελληνικά 

 αφήγηση παιδικού διηγήματος και βράβευση 

 

 

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 

Οι μαθητές και η μαθήτριες της ΣΤ’ Δημοτικού θα μεταβούν, συνοδεία των 

δασκάλων τους, στον κινηματογράφο Κηφισιά-Cinemax 1 για να 

παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «μύρνη : Η 

καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης 1900-1922» 

 

 

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 

Τελευταία ημέρα πριν από τις διακοπές του Πάσχα. Κατά τη διάρκεια της 

ημέρας οι μαθητές θα μεταβούν, με τα σχολικά λεωφορεία, στον Ιερό Ναό 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Αφίδνες για να εκκλησιαστούν.  

 


