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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

1ο & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 
 

 

Κυριακή 1 Μαρτίου 2015 

Οι μαθητές των τμημάτων της Δ’ Δημοτικού θα παρουσιάσουν στο θέατρο των 

Εκπαιδευτηρίων παραστάσεις Μαύρου Θέατρου με τίτλο «Ιστορίες για να ονειρεύεσαι 

και να δημιουργείς», διασκευασμένες από τον θεατρολόγο μας, κύριο Νικόλαο Ράπτη. Η 

παράσταση των τμημάτων Δ1 του 1ου Δημοτικού και Δ2 του 2ου Δημοτικού θα 

πραγματοποιηθεί στις 10:30 ενώ των τμημάτων Δ2 του 1ου Δημοτικού και  Δ1 του 2ου 

Δημοτικού θα πραγματοποιηθεί στις 12:00.  

 

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015  

Επισκέψεις Δημοτικών Σχολείων Εκπαιδευτικής Αναγέννησης :  

 Οι μαθητές της Α’ Δημοτικού, στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους,  

θα επισκεφθούν συνοδεία των δασκάλων τους το Μουσείο Πειραμάτων για να 

παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο κύκλος του νερού».  

 Οι μαθητές της Β’ Δημοτικού, στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους, 

θα επισκεφθούν συνοδεία των δασκάλων τους το Μουσείο Συναισθημάτων για να 

παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γεια σου κύριε Φόβε».  

 Οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού, στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους, 

θα επισκεφθούν συνοδεία των δασκάλων τους το Εργαστήρι Κεραμικής.  

 Οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού, στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους, 

θα επισκεφθούν συνοδεία των δασκάλων τους το Μουσείο της Ακρόπολης.  

 Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού, στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους, 

θα επισκεφθούν συνοδεία των δασκάλων τους το Πλανητάριο για να 

παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Μυστικό της ζωής».  

 Οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους, 

θα επισκεφθούν συνοδεία των δασκάλων τους το Πολεμικό Μουσείο.  

 

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015  

Οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού συμμετέχουν στον 9ο Μαθητικό Διαγωνισμό στα 

Μαθηματικά «Παιχνίδι και Μαθηματικά», που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική 

Εταιρεία στο πλαίσιο του «Μικρού Ευκλείδη». Ο διαγωνισμός διεξάγεται υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο 

του Σχολείου μας εντός του ωρολογίου προγράμματος. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι 

προαιρετική.  

 

 



 

Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 

Οι μαθητές της Senior Χορωδίας της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης συμμετέχουν στον 

κορυφαίο μουσικό και πολιτιστικό θεσμό «7η Πανελλήνια Συνάντηση Σχολικών 

Χορωδιών Καρδίτσας», στο πλαίσιο του 33ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Καρδίτσας, 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 

Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 

Οι μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού, θα παρακολουθήσουν στο θέατρο του Σχολείου 

μας, την θεατρική παράσταση «Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι» του Χ. Κ. Άντερσεν, η οποία 

θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, από το Αγγλικό εκπαιδευτικό θέατρο 

“English Theatre Club”, ενώ οι μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, θα 

παρακολουθήσουν στο θέατρο του Σχολείου μας, την θεατρική παράσταση «Να ζει κανείς 

ή να μη ζει», μια διασκευή του Άμλετ, η οποία θα πραγματοποιηθεί επίσης στην αγγλική 

γλώσσα, από το Αγγλικό εκπαιδευτικό θέατρο “English Theatre Club”.  

 

Σάββατο 14 Μαρτίου 2015  

Οι μαθητές του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου που συμμετέχουν στον όμιλο της 

Ρομποτικής, θα λάβουν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, ο οποίος θα 

διεξαχθεί στην Ελληνογερμανική Αγωγή.  

 

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015  

Συναντήσεις δασκάλων και καθηγητών ειδικοτήτων με τους γονείς των μαθητών των 

Δημοτικών Σχολείων της Εκπαιδευτικής  Αναγέννησης για την επίδοση ελέγχων Β΄ 

τριμήνου.  

 

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015  

Συναντήσεις δασκάλων και καθηγητών ειδικοτήτων με τους γονείς των μαθητών των 

Δημοτικών Σχολείων της Εκπαιδευτικής  Αναγέννησης για την επίδοση ελέγχων Β΄ 

τριμήνου.  

 

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015  

Οι μαθητές από τη Β’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Λυκείου συμμετέχουν στον 9ο Διεθνή 

Μαθηματικό Διαγωνισμό «ΚΑΓΚΟΥΡΟ», που είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός 

διαγωνισμός στον κόσμο και πραγματοποιείται στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων μας, τα 

οποία αποτελούν αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι 

προαιρετική.  

 

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015  

Εορταστικές εκδηλώσεις και ενδοσχολική εορτή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Την 

ημέρα εκείνη οι μαθητές θα σχολάσουν στις 12.00.  

 

 

 

 



 

 

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015  

Παρέλαση των μαθητών της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης για την επέτειο της 25ης 

Μαρτίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική λεωφόρο μπροστά από το πάρκο 

των Αφιδνών.  

 

Σάββατο 28 Μαρτίου 2015  

Μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης που συμμετέχουν 

στην ομάδα Μοντέρνου Χορού, θα λάβουν μέρος σε αγώνες, που διοργανώνονται στα 

πλαίσια των Αθλητικών Συναντήσεων Ιδιωτικών Σχολείων, στα Εκπαιδευτήρια Δούκα στις 

11.00.  

 

Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 

Στο πλαίσιο της Αθλητικής Διοργάνωσης Α.Σ.Ι.Σ., «Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών 

Σχολείων», το Σχολείο μας διοργανώνει φέτος τους Αγώνες Κολύμβησης.  

 

Τρίτη 31 Μαρτίου 2015  

Οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης συμμετέχουν στην α’ φάση του 3ου Πανελλήνιου 

Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού σε συνεργασία με το Εργαστήριο 

Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

το οποίο έχει την επιστημονική-εκπαιδευτική ευθύνη, και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών 

(Ε.Ε.Φ.). Ο διαγωνισμός διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Σχολείου μας εντός του 

ωρολογίου προγράμματος. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική. 

 

1-31 Μαρτίου 2015  

Το Σχολείο μας θα λάβει μέρος και φέτος στο 19Ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 

«ΛΥΣΙΑΣ», μέσω Internet, ο οποίος απευθύνεται σε όλους τους μαθητές των τριών τελευταίων 

τάξεων του Δημοτικού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων 

Τεχνολογιών (H/Y), στο Σχολείο μας και η πρώτη φάση του διαγωνισμού θα διαρκέσει όλο το 

μήνα Μάρτιο.  

 

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015  

Επισκέψεις Δημοτικών Σχολείων Εκπαιδευτικής Αναγέννησης :  

 Οι μαθητές της Α’ Δημοτικού, στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους,  

θα επισκεφθούν συνοδεία των δασκάλων τους το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής 

Τέχνης.   

 Οι μαθητές της Β’ Δημοτικού, στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους, 

θα επισκεφθούν συνοδεία των δασκάλων τους το Εργαστήρι Έκφρασης και 

Φαντασίας  «Παραμυθοπλάστης».  

 Οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού, στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους, 

θα επισκεφθούν συνοδεία των δασκάλων τους το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.   

 Οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού, στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους, 

θα επισκεφθούν συνοδεία των δασκάλων τους το Εκπαιδευτικό Πάρκο Δρω για να 



 

παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φυτά-Δέντρα : Ο πλανήτης 

Αναπνέει» στην πλούσια φύση του Εθνικού Κήπου.   

 Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού, στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους, 

θα επισκεφθούν συνοδεία των δασκάλων τους το εκπαιδευτικό εργαστήρι  

«Dr Πειραματίξ».  

 Οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, στο πλαίσιο των εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους, 

θα επισκεφθούν συνοδεία των δασκάλων τους το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο 

Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ.  

 

Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 

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

ημέρας, οι μαθητές θα μεταβούν με τα σχολικά λεωφορεία και συνοδεία των δασκάλων 

τους, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Αφίδνες για να εκκλησιαστούν.  

Σάββατο 25 Απριλίου 2015  

Διεξάγεται η τελική φάση του 19ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «ΛΥΣΙΑΣ» 

μέσω Internet, για τους μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού που 

προκρίθηκαν στην α’ φάση του.  

 

 

 


