
ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΜΗΝΟ ΜΑΡΣΙΟΤ 

 

Κδρυμα Β. κ' Μ. Θεοχαράκθ "Σο παιχνίδι των χρωμάτων ςε μια νεκρι φφςθ" 
 
Σθν Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ τθσ Α΄ τάξησ του Α΄ Αρςακείου Τοςιτςείου 
Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα επιςκεφκοφν το Κδρυμα Β. κ' Μ. Θεοχαράκθ το οποίο 
οργανϊνει εκπαιδευτικά προγράμματα με κεματικό άξονα τισ περιοδικζσ του εκκζςεισ. Σο 
κάκε πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγθςθ ςτθν ζκκεςθ και ςχετικι εικαςτικι 
δραςτθριότθτα. υγκεκριμζνα οι μικροί μακθτζσ μασ με τθν επίςκεψι τουσ κα 
εξερευνιςουν τθ κεματικι τθσ νεκρισ φφςθσ μζςα από χρϊματα και ςχιματα. τόχοσ του 
προγράμματοσ είναι θ εξοικείωςθ των μακθτϊν ςτθ χριςθ των χρωμάτων και τθ γεωμετρία 
των ςυνκζςεων. το τζλοσ τα παιδιά καλοφνται να ηωγραφίςουν αντλϊντασ ζμπνευςθ από 
τθ χρωματικι παλζτα των ζργων.  
 
 
Μουςείο Κοςμιματοσ Ηλία Λαλαοφνθ  
 
Σθν Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ των Γ΄ τάξεων του Α΄ Αρςακείου Τοςιτςείου 
Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα επιςκεφκοφν το μουςείο. τόχοσ των Εκπαιδευτικϊν 
Προγραμμάτων του Μουςείου Κοςμιματοσ Ηλία Λαλαοφνθ είναι να προςεγγίςουν οι 
μακθτζσ τα εκκζματα και τον μουςειακό χϊρο με τρόπο βιωματικό και δθμιουργικό, ζτςι 
ϊςτε θ επίςκεψθ ςτο μουςείο να γίνει μια ενδιαφζρουςα εμπειρία. Παράλλθλα, κα κάνουν 
ζνα χρυςό... ταξίδι ςτο χρόνο και κα γνωρίςουν μινωϊκζσ και μυκθναϊκζσ ςυλλογζσ του 
Μουςείου με ςτόχο να εκτιμιςουν τθν μακραίωνθ τζχνθ τθσ αργυροχρυςοχοϊασ ςτθν 
Ελλάδα.  
 
 

ΔΡΩ - Βυηαντινό Ψθφιδωτό 

Σθν Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ των Ε΄ τάξεων του Α΄ Αρςακείου Τοςιτςείου 
Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα επιςκεφκοφν το ΔΡΩ. Εκεί κα ζρκουν ςε επαφι με τθ 
βυηαντινι τζχνθ μζςα από τα εκκζματα τθσ γλυπτικισ, τθσ εικονογραφίασ, τθσ αργυροχοίασ, 
των ιερϊν κειμθλίων και ςκευϊν. Θα γνωρίςουν  τθν εκκλθςιαςτικι αρχιτεκτονικι, τα 
ψθφιδωτά και τα ανάγλυφα μζςα από αξιόλογα δείγματα τθσ βυηαντινισ κλθρονομιάσ.  
 
 
 
 
ΔΡΩ - Μια μζρα ςτθν αρχαία Ελλάδα 
 
Σθν Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ των Δ΄ τάξεων του Α΄ Αρςακείου Τοςιτςείου 
Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα επιςκεφκοφν το ΔΡΩ, "Μια μζρα ςτθν αρχαία Ελλάδα".  Σο 
εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα εντάςςεται ςτθν κατθγορία προγραμμάτων "Η Ιςτορία 
ηωντανεφει". Σα παιδιά χωριςμζνα ςε ομάδεσ ωσ πολίτεσ τθσ Ακινασ του 5ου αιϊνα π.Χ. 
φιλοςοφοφν, ψθφίηουν και γνωρίηουν τον τρόπο ηωισ και τα μεγάλα ζργα τθσ Ακινασ.  
 
 
 
 



Απόκριεσ 
 
Σθν Παραςκευή 15 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ όλων των τάξεων του Αϋ 
Αρςακείου Σοςιτςείου Δθμοτικοφ χολείου Εκάλθσ ςτισ δφο τελευταίεσ ϊρεσ του 
ωρολογίου προγράμματοσ κα γνωρίςουν και κα αναβιϊςουν ζκιμα τθσ Αποκριάσ από όλθ 
τθν Ελλάδα 
 
 
Κακαρά Δευτζρα 
Αργία 
 
 
ΕΛΕΓΧΟΙ 
 
Σθν Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 θα γίνει η Παράδοςθ Ελζγχων Προόδου Βϋ Σριμινου ςτουσ 

γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν του Α'  Αρςακείου Τοςιτςείου Δημοτικοφ Σχολείου 

Εκάλησ. 

 
Γιορτι 25θσ Μαρτίου  
 
Σθν Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Α΄ Αρςακείου 
Τοςιτςείου Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα παρακολουκιςουν τθν γιορτι τθσ 25θσ 
Μαρτίου, ενϊ οι μακθτζσ τθσ τϋ τάξθσ κα χορζψουν ελλθνικοφσ δθμοτικοφσ χοροφσ.  
 
 
Γιορτι 25θσ Μαρτίου 
 
Σθν Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ των Δ΄και Ε΄ τάξεων του Α΄ Αρςακείου 
Τοςιτςείου Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα παρακολουκιςουν τθν γιορτι τθσ 25θσ 
Μαρτίου, ενϊ οι μακθτζσ τθσ τϋ τάξθσ κα χορζψουν ελλθνικοφσ δθμοτικοφσ χοροφσ 
 
Γιορτι 25θσ Μαρτίου  
 
Σθν Παραςκευι 22 Μαρτίου 2013  οι μαθητέσ και οι μαθήτριεσ τησ Στ΄ τάξησ του Α΄ 
Αρςακείου Τοςιτςείου Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ ςυμμετζχουν ςτον εορταςμό τθσ 25θσ 
Μαρτίου χορεφοντασ ελλθνικοφσ δθμοτικοφσ χοροφσ από Μικρά Αςία και Κυκλάδεσ. Επίςθσ 
οι μακθτζσ τθσ Στ2΄ τάξησ κα πάρουν μζροσ ςτθν παρζλαςθ που κα πραγματοποιθκεί 
ανιμερα τθσ Εκνικισ Επετείου ςτθν Κοινότθτασ Άνοιξθσ.  
 
Παρζλαςθ 25θσ Μαρτίου  
 
Σθν Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ τθσ ΣΤ2΄ τάξθσ του Α΄ Αρςακείου Τοςιτςείου 
Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα πάρουν μζροσ ςτθν παρζλαςθ που κα πραγματοποιθκεί 
ανιμερα τθσ Εκνικισ Επετείου ςτθν Κοινότθτα Άνοιξθσ 
 
Ιςτορικό Εκνολογικό Μουςείο 
 
Σθν Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 οι μακθτζσ των ΣΤ΄ τάξεων του Α΄ Αρςακείου Τοςιτςείου 
Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα επιςκεφκοφν το κτιριο τθσ Παλαιάσ Βουλισ. Εκεί μζςα 
ηωντανεφουν οι γνϊςεισ που αποκτοφν ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ τουσ. Η επανάςταςθ του 



21, οι ιρωεσ και τα όπλα τουσ, τα ζγγραφα του αγϊνα, οι επιτυχίεσ των αγωνιςτϊν ςτθ 
κάλαςςα, ο Μακεδονικόσ αγϊνασ και οι ςθμαντικοί ςτακμοί τθσ νεότερθσ ελλθνικισ 
ιςτορίασ εντυπωςιάηουν τουσ μακθτζσ τθσ Σϋ τάξθσ.  
 
Χαιρετιςμοί 
 
Σθν Παραςκευή 29 Μαρτίου οι μακθτζσ τησ  Ε΄ και τησ Στ΄ τάξησ του Α΄ Αρςακείου 
Τοςιτςείου Δημοτικοφ Σχολείου Εκάλησ κα ψάλλουν τουσ Χαιρετιςμοφσ ςτθν Παναγιά ςε 
λειτουργία που κα πραγματοποιθκεί ςτο Θζατρο των Αρςακείων Σοςιτςείων χολείων 
Εκάλθσ. Με αυτόν τον τρόπο κα αναβιϊςουν και ζνα ςθμαντικό γεγονόσ τθσ Βυηαντινισ 
Ιςτορίασ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


