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 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΥΑΡΝΧΝ 

 

ΔΚΓΖΛΧΔΗ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΠΗΚΔΦΔΗ 

 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ -  ΜΑΡΣΗΟΤ 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΠΑΡΚΟ       «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ» 

 

    Σελ Σεηάξηε 6 Φεβξνπαξίνπ 2013 νη καζεηέο ησλ Γ΄, Δ΄ & Σ΄ ηάμεσλ ζα 

επηζθεθηνύλ ην πεξηβαιινληηθό πάξθν «Αληώλεο Σξίηζεο» όπνπ ζα 

παξαθνινπζήζνπλ πξόγξακκα κε ηίηιν «ην θέληξν ηεο Γεο» . Αλά νκάδεο νη 

καζεηέο ζα γλσξίζνπλ θπηά ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο, εξπεηά , έληνκα , πηελά & 

ζειαζηηθά. Βνήζεζαλ ζην θύηεκα θαη θαιιηέξγεηα θπηώλ θαη μελαγήζεθαλ 

ζηνπο ρώξνπο ηνπ «πύξγνπ βαζηιίζζεο» θαη ζηνπο ζηάβινπο. Γλώξηζαλ έλα από 

ηνπο ειάρηζηνπο πγξνβηόηνπνπο πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηελ Αηηηθή κε ηα πνπιηά 

πνπ δηαρεηκάδνπλ εθεί.  Γλώξηζαλ γεσξγηθά εξγαιεία, άξνζεο θαη ηξόπνπο 

θαιιηέξγεηαο  παιαηνηέξσλ επνρώλ . 

 

 

ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΟΜΑΓΑ «ΚΗΒΧΣΟ» 

 

Σελ Σεηάξηε 6 Μαξηίνπ  2013 νη καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ζα παξαθνινπζήζνπλ 

πξόγξακκα δηαηξνθήο κε ζέκα : «   ην ζαύκα ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο » 

Σν πξόγξακκα εληάζζεηαη  ζην πξόγξακκα πγείαο πνπ εθπνλνύλ ηα ηκήκαηα ηεο 

Β΄ ηάμεο . ηε ζπλέρεηα εθαξκόδνπλ ζηηο ηάμεηο ζσζηό πξσηλό θαη δεθαηηαλό κε 

δεκεηξηαθά , γάια θαη θξνύηα. 

 

ΒΑΛΚΑΝΗΚΟΗ ΠΟΛΔΜΟΗ- ΘΧΡΖΚΣΟ ΑΒΔΡΧΦ 

 

Σελ Σξίηε 19 Φεβξνπαξίνπ 2013 νη καζεηέο ησλ ηκεκάησλ  ηεο Σ΄ ηάμεο ζα 

παξαθνινπζήζνπλ πξόγξακκα ζην ζρνιείν κε ζέκα «βαιθαληθνί πόιεκνη- 

πξνεηνηκαζία & ηζηνξηθέο δηαθσλίεο». Θα παξαθνινπζήζνπλ DVD θαη ζα 

θιεζνύλ λα πάξνπλ ζέζε ζηα ηζηνξηθά δηιιήκαηα ηεο επνρήο.  

Σελ Σεηάξηε 20/2/2013 ζα επηζθεθηνύλ ην ζσξεθηό «Αβέξσθ» γηα λα γλσξίζνπλ 

από θνληά ην πινίν πνπ δηαδξακάηηζε πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηνπο λαπηηθνύο 

αγώλεο ηνπ 1912-1913. πγρξόλσο ζα επηζθεθηνύλ θαη ηα άιια ηζηνξηθά πινία : 

ηελ αξραία ηξηήξε   . Σν αληηηνξπηιηθό «Βέινο» κε ην αληηδηθηαηνξηθό θίλεκα 

ηνπ 1973, ην ηζηηνθόξν «Δπγελίδεο». Σν εκπνξηθό ηνπ ΟΣΔ «Θαιήο» θαη ην 

ηξεραληήξη «Δπαγγειίζηξηα» 

 

ΠΛΑΝΖΣΑΡΗΟ- ΔΤΓΔΝΗΓΗΟ ΗΓΡΤΜΑ 

 

Σελ Σεηάξηε 6 Μαξηίνπ  2013 νη καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο ζα επηζθεθηνύλ ην 

«Δπγελίδην Ίδξπκα – Πιαλεηάξην θαη ζα παξαθνινπζήζνπλ πξόγξακκα κε ζέκα 

«Ζ κεγάιε Πεξηπέηεηα» 

 

 

 

 

 



 

Θεαηξηθή νκάδα: HIPPO – ΗΠΠΟΠΟΣΑΜΟ 

 

Σελ Πέκπηε  7 Μαξηίνπ  2013 νη καζεηέο ηεο Γ΄ θαη Σ΄ ηάμεο ζα ζπκκεηάζρνπλ 

ζην βησκαηηθό εξγαζηήξη – ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ζέκα απηνγλσζία θαη 

δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ  

 

 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΜΟΤΔΗΟ 

 

Σελ Πέκπηε  7 Μαξηίνπ  2013 νη καζεηέο ηεο Δ ΄ ηάμεο ζα επηζθεθηνύλ ην 

βπδαληηλό κνπζείν θαη ζα δνπιέςνπλ κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο ην πξόγξακκα        

« Από ηελ αξραηόηεηα ζην Βπδάληην» θαη ε «νηθνπκεληθόηεηα ηνπ Βπδαληίνπ»  

 

ΜΟΤΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΨΚΖ ΣΔΥΝΖ 

 

 Σελ Σξίηε   19 Μαξηίνπ  2013 νη καζεηέο ηεο Α ΄ ηάμεο ζα επηζθεθηνύλ ην 

κνπζείν «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΑΨΚΖ ΣΔΥΝΖ» θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

πξόγξακκα «θαξαγθηόδεο» θηγνύξεο θαηαζθεπή θαη ζέαηξν  θαη ειιεληθή 

παξαδνζηαθή θνξεζηά 

 

ΔΟΡΣΖ 25
εο

 ΜΑΡΣΗΟΤ 

 

Σελ Παξαζθεπή 22 Μαξηίνπ 2013 νη καζεηέο ηεο Δ ΄ ηάμεο κε ηηο δαζθάιεο ηνπο 

θαη  ηηο εθπαηδεπηηθνύο  ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο θαη ηεο κνπζηθήο ζα παξνπ -

ζηάζνπλ ηελ ζρνιηθή γηνξηή κε εληαίν ζεαηξηθό πνπ πεξηιακβάλεη δξώκελα , 

ζθεηο ,  ηξαγνύδηα , ρνξνύο , πνηήκαηα , απνζπάζκαηα  κε ηίηιν «ην άγαικα» από 

ην ζεαηξηθό « ην κεγάιν  καο ηζίξθν» 


