
Αϋ ΣΟΙΣΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ – ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2013 

1) Από Δευτζρα 1/4/2013 ζωσ Παραςκευι 5/4/2013 
Εβδομάδα βιβλίου 
 

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Δευτζρα 1 Απριλίου 2013  -   Παραςκευι 5 Απριλίου 2013 

Με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα Παιδικοφ Βιβλίου, που γιορτάηεται κάκε χρόνο ςτισ 2 

Απριλίου, τθν θμζρα που γεννικθκε ο μεγάλοσ Δανόσ παραμυκάσ Χανσ Κρίςτιαν Άντερςεν, 

το Αϋ Αρςάκειο Σοςίτςειο Δθμοτικό χολείο Εκάλθσ διοργανϊνει ποικίλεσ δράςεισ. τόχοσ 

των δράςεων αυτϊν είναι οι μακθτζσ να γνωρίςουν περιςςότερο το βιβλίο, να γνωρίςουν 

ςυγγραφείσ, να παρακολουκιςουν κεατρικά και μουςικά δρϊμενα, να πάρουν μζροσ ςε 

παιχνίδια, διαγωνιςμοφσ αλλά και εικαςτικά εργαςτιρια.  

Δάςκαλοι και μακθτζσ με φιλαναγνωςτικζσ δράςεισ από όλα τα μακιματα (κφρια και 

παρζκκλιςθσ) κα αναδείξουν το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο κεντρικό κζμα τθσ εβδομάδασ. 

Ζτςι κα δϊςουν ςτον εαυτό τουσ τθ δυνατότθτα να εκφράςουν με ξεχωριςτό τρόπο ο 

κακζνασ τθν αγάπθ του για το βιβλίο και όςα αυτά προςφζρει.  

Κεντρικι κζςθ βζβαια κα ζχουν τα βιβλία, τα οποία οι τάξεισ επεξεργάςτθκαν ςτο βϋ 

τρίμθνο τθν ϊρα τθσ φιλαναγνωςίασ, (Αϋ τάξθ «Μφκοι Αιςϊπου», Βϋ τάξθ «Σο ηωντανό 

ρομπότ», Γϋ τάξθ «Ο Αργφρθσ και το δελφίνι», Δϋ τάξθ «Μίλων ο Κροτωνιάτθσ», Εϋ τάξθ «Σα 

κόμικσ του Αριςτοφάνθ», τϋ  τάξθ «Η μικρι πολιτεία μιασ ηωισ») και κα πλαιςιϊνονται με 

παράλλθλεσ δράςεισ ςτθ Βιβλιοκικθ των Αρςακείων Σοςιτςείων χολείων ςτισ 1 και 2 

Απριλίου και ςτθν Αίκουςα Ομαδοςυνεργατικισ Διδαςκαλίασ.  

Πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν Αίκουςα Ομαδοςυνεργαςτικισ Διδαςκαλίασ κα λειτουργεί Ζκκεςθ 

Βιβλίου και κα γίνουν οι ςυναντιςεισ των μακθτϊν με τουσ προςκεκλθμζνουσ ςυγγραφείσ. 

Η ζκκεςθ βιβλίου οργανϊκθκε με τθ βοικεια των βιβλιοκθκονόμων τθσ Βιβλιοκικθσ του 

χολείου και κα είναι αφιερωμζνθ ςτισ ςυγγραφείσ Ναννίνα ακκά – Νικολοποφλου και 

Λίτςα Ψαραφτθ, ςε νζεσ εκδόςεισ και ςε οικολογικά κζματα.  

Μετά τθν ξενάγθςθ ςτθν Ζκκεςθ οι μακθτζσ κα δουν ολιγόλεπτθ ταινία για τθ ηωι του 

Άντερςεν, που επιμελικθκε  θ κ. Φίλια Δενδρινοφ και ςτθ ςυνζχεια οι μικρζσ τάξεισ κα 

μποροφν να επιλζξουν και να παρακολουκιςουν ζνα παραμφκι του Άντερςεν από το 

πρόγραμμα «Σα βιβλία ηωντανεφουν».  Οι μεγάλεσ τάξεισ μετά τθν περιιγθςι τουσ κα δουν 

για λίγα λεπτά μια διαφιμιςθ με κζμα «Σο βιβλίο» και κα παρακολουκιςουν τθ 15λεπτθ 

βραβευμζνθ με Oscar το 2012 ταινία μικροφ μικουσ «Σα φανταςτικά ιπτάμενα βιβλία του 

κυρίου Μόρισ Λζςκορ» που τονίηει με ευρθματικό τρόπο τθ ςχζςθ ανκρϊπου και βιβλίου.  

Παράλλθλα όλοι οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε Διαγωνιςμό Φωτογραφίασ με κζμα 

«Φωτογραφίηω τθ γωνιά, που μ’  αρζςει να διαβάηω το λογοτεχνικό μου βιβλίου» με 

ζπακλο βιβλία ι επιτραπζηια παιχνίδια.  

Μζςα από όλεσ αυτζσ τισ δράςεισ και πολλζσ άλλεσ, που κα αναδειχκοφν από τισ τάξεισ, 

πιςτεφουμε ότι κάνουμε πραγματικότθτα το μινυμα τθσ αφίςασ του 2013 για τθν 



Παγκόςμια Ημζρα Βιβλίου τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Βιβλίων για τθ Νεότθτα (ΙΒΒΤ), που 

ζρχεται από τισ ΗΠΑ και λζει «Book joy ςε όλο τον κόςμο».  

 

2)  Βιωματικό χολείο «Σα ςυναιςκιματα» 
Σθν Σετάρτθ 10 Απριλίου 2013 οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ του Αϋ Αρςακείου 
Σοςιτςείου Δθμοτικοφ χολείου Εκάλθσ κα επιςκεφκοφν το Bιωματικό χολείο. 
τόχοσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι τα παιδιά να αναγνωρίςουν τα 
ςυναιςκιματα ςτον εαυτό τουσ και ςτουσ γφρω τουσ, να μάκουν πϊσ να τα 
διαχειρίηονται και πϊσ να τα εκφράηουν, ϊςτε να ςυνεργάηονται πιο αρμονικά.  

 
3) «Ο πόλεμοσ των κουμπιϊν» - Κινθματογράφοσ Δαναόσ 
Σθν Παραςκευι 12 Απριλίου 2013 οι μακθτζσ των Εϋ τάξεων του Αϋ Αρςακείου 
Σοςιτςείου Δθμοτικοφ χολείου Εκάλθσ κα παρακολουκιςουν ζνα από τα πιο 
δθμοφιλι γαλλικά μυκιςτοριματα όλων των εποχϊν. "Ο Πόλεμοσ των 
Κουμπιϊν" του Λουί Περγκό, ςτθν μεγάλθ οκόνθ. Μια ταινία για τισ ςυνζπειεσ 
του πολζμου μζςα από το ακϊο βλζμμα των παιδιϊν. Μια μικρι αλλθγορία για 
τουσ ανοφςιουσ πολζμουσ των μεγάλων.  

 

4) Μουςείο Πειραμάτων Μετεωρολογία «Σα παιχνίδια του καιροφ» 
Σθν Δευτζρα 15 Απριλίου 2013 οι μακθτζσ των Δϋ τάξεων του Αϋ Αρςακείου 
Σοςιτςείου Δθμοτικοφ χολείου Εκάλθσ κα παρακολουκιςουν εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που πραγματοποιείται ςτουσ χϊρουσ του Μουςείου κα κάνουν 
πειράματα με ψθφιακά και αναλογικά όργανα, κα δθμιουργιςουν δελτία 
καιροφ, κα μελετιςουν καιρικά φαινόμενα. Όλα αυτά κα πραγματοποιθκοφν με 
τθ χρθςιμοποίθςθ πραγματικϊν οργάνων μετεωρολογίασ με κατάλλθλα 
"καιρικά" παιχνίδια.  

 
 

5) "Ποιοσ είμαι εγϊ" Μουςείο υναιςκθμάτων 
Σθν Σρίτθ 16 Απριλίου 2013 οι μακθτζσ των Βϋ τάξεων του Αϋ Αρςακείου 
Σοςιτςείου Δθμοτικοφ χολείου Εκάλθσ κα επιςκεφκοφν το  «Μουςείο 
υναιςκθμάτων Παιδικισ Ηλικίασ».  Οι μακθτζσ κα χρθςιμοποιιςουν τα 
εκκζματα, τα παραμφκια και το παιχνίδι, για να ανακαλφψουν τον κόςμο των 
ςυναιςκθμάτων τουσ, να κατανοιςουν τον εαυτό τουσ και τουσ άλλουσ και να 
μάκουν διάφορουσ τρόπουσ ζκφραςθσ των ςυναιςκθμάτων τουσ.  

 
6) Εκκλθςιαςμόσ Πάςχα 

 
Με αφορμι τισ άγιεσ θμζρεσ του Πάςχα τθ Δευτζρα 22 Απριλίου οι 
μακθτζσ/τριεσ του Αϋ  Αρςακείου Σοςιτςείου Δθμοτικοφ χολείου Εκάλθσ κα 
εκκλθςιαςτοφν και κα μεταλάβουν ςτον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυςίου ςτον 
Διόνυςο  
 
 
 



7) Μουςείο Ακρόπολθσ (επίςκεψθ που είχε αναβλθκεί τον επτζμβριο) 
Σθν Σρίτθ 23 Απριλίου 2013 οι μακθτζσ των τϋ τάξεων του Αϋ Αρςακείου 
Σοςιτςείου Δθμοτικοφ χολείου Εκάλθσ κα επιςκεφκοφν το Μουςείο 
Ακρόπολθσ. Εκεί κα ζχουν τθν ευκαιρία να δουν τα ευριματα από τα ιερά ςτισ 
κλιτφεσ του βράχου τθσ Ακρόπολθσ, τα αρχιτεκτονικά γλυπτά και αγάλματα των 
αρχαϊκϊν χρόνων, γλυπτά από το Ερζχκειο και τον ναό  τθσ Ακθνάσ Νίκθσ, αλλά 
και τθν αίκουςα με τα γλυπτά του Παρκενϊνα. Όλα αυτά κα δϊςουν τθν 
ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ μασ να αντιλθφκοφν τισ κοινωνικζσ, πολιτικζσ και 
οικονομικζσ ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςτθν κτιριακι αναβάκμιςθ του ιεροφ τθσ 
Ακθνάσ τον 5ο αιϊνα π.Χ., να διαπιςτϊςουν τθν εξελικτικι πορεία τθσ αρχαίασ 
τζχνθσ και να γνωρίςουν τθν ιςτορία μιασ γειτονιάσ τθσ Ακινασ από τθν 
αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα.  

 
 
 

8) Μουςείο Κυκλαδικισ Σζχνθσ – Γ1ϋ τάξθ 
Σθν Σετάρτθ 24 Απριλίου 2013 οι μακθτζσ τθσ Γ1 τάξθσ του Αϋ Αρςακείου 
Σοςιτςείου Δθμοτικοφ χολείου Εκάλθσ κα επιςκεφκοφν το μουςείο Κυκλαδικισ 
Σζχνθσ. Εκεί κα ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν από κοντά ςπάνια ειδϊλια, 
αγγεία, ςκεφθ από νθςιϊτικο, διάφανο μάρμαρο κακϊσ και χρθςτικά αγγεία 
από πθλό, από τα οποία πολλά είναι μοναδικά ςϋ ολόκλθρο τον κόςμο. 
Επίςθσ υπάρχει ζνασ ειδικόσ χϊροσ για παιδιά, το παιδικό εργαςτιρι , όπου οι 
μικροί μακθτζσ ςυηθτοφν , αντιγράφουν τα εκκζματα, τα πλάκουν με πθλό και 
βλζπουν κουκλοκζατρο με όμορφεσ κοφκλεσ-ειδϊλια.  

 
 

9) Μουςείο Κυκλαδικι Σζχνθσ – Γ2ϋ τάξθ 
Σθν Πζμπτθ  25 Απριλίου 2013 οι μακθτζσ τθσ Γ2ϋ τάξθσ του Αϋ Αρςακείου 
Σοςιτςείου Δθμοτικοφ χολείου Εκάλθσ κα επιςκεφκοφν το μουςείο Κυκλαδικισ 
Σζχνθσ. Εκεί κα ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν από κοντά ςπάνια ειδϊλια, 
αγγεία, ςκεφθ από νθςιϊτικο, διάφανο μάρμαρο κακϊσ και χρθςτικά αγγεία 
από πθλό, από τα οποία πολλά είναι μοναδικά ςϋ ολόκλθρο τον κόςμο. 
Επίςθσ υπάρχει ζνασ ειδικόσ χϊροσ για παιδιά, το παιδικό εργαςτιρι , όπου οι 
μικροί μακθτζσ ςυηθτοφν , αντιγράφουν τα εκκζματα, τα πλάκουν με πθλό και 
βλζπουν κουκλοκζατρο με όμορφεσ κοφκλεσ-ειδϊλια.  

 
 
 

10) Από το μφκο ςτθν Επιςτιμθ 
το πλαίςιο του Διακεματικοφ χεδίου Εργαςίασ «Από τον Μφκο ςτθν 
Επιςτιμθ» θ Σ1ϋ τάξθ του Αϋ Αρςακείου Σοςιτςείου Δθμοτικοφ χολείου Εκάλθσ 
τθν Παραςκευι 26 Απριλίου του 2013 κα επιςκεφτεί τθν Εςτία Επιςτθμϊν. 
τόχοσ τθσ επίςκεψθσ είναι μζςα από το διάλογο και τθ βακφτερθ αναηιτθςθ με 
τθ βοικεια τθσ ερευνθτικισ  ςκζψθσ και τθσ φανταςίασ να κατανοιςουν το 
πζραςμα του ανκρϊπου από τον μφκο ςτθν επιςτιμθ και να ερμθνεφςουν τα 
φυςικά φαινόμενα. 

 



 
 
 
 


