NEWSLETTER
Νηπιαγωγείο – Δημοηικό - Γςμνάζιο
Σεύσορ 3 Νοέμβπιορ- Δεκέμβπιορ 2018
Με μια μαηιά…

Φξηζηνύγελλα ζην Σρνιείν

ζει. 1

Γηαθξίζεηο – Γηαγσληζκνί

ζει. 2

Δθδόζεηο Καιέληε: έλα ηαμίδη ζηνλ
θόζκν ησλ βηβιίσλ

ζει. 2

Ο αξρηηέθησλ ηνπ ζρνιείνπ καο

ζει. 2

Όκηινη: Scat test

ζει. 3

Τα παηδηά παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο

ζει. 3

Έξεπλα ζην ζρνιείν

ζει. 4

Πξνηάζεηο γηα γνλείο

ζει. 4

Σεκαληηθά γεγνλόηα ηεο λέαο ρξνληάο

ζει. 4

Τα παιδιά όλων ηων ηάξεων
όπωρ κάθε σπόνο , πεπιμένοςν
ηοςρ γονείρ ζηο Σσολείο, για να
μοιπαζηούν ζηιγμέρ
δημιοςπγίαρ, σαπάρ και γιοπηήρ!
Οι δπάζειρ θέηορ είναι
θεαηπικέρ παπαζηάζειρ,
ηπαγούδια ζηα ελληνικά,
γαλλικά, αγγλικά, γεπμανικά,
γλςκά και σπιζηοςγεννιάηικα
ζηολίδια, και ηο bazzar από ηα
παιδιά ηος Γςμναζίος!

Από ηιρ 10:30π.μ. - 13:30μ.μ.
Οι μαθηηέρ ηηρ Α΄, Β΄ και Γ΄
ηάξεων: ηη Γεςηέπα 17/12/2018
Οι μαθηηέρ ηος Νηπιαγωγείος:
Τπίηη
18/12/2018
με
ηη
Θεαηπική
παπάζηαζη
«Ο
Καπςοθπαύζηηρ»
Οι μαθηηέρ ηηρ Γ΄, Δ΄ και
Γςμνάζιο : ηην Τεηάπηη
19/12/2018

Δκδόζειρ Καλένηη
Από ηηο 26 Ννέκβξε θαη κέρξη ηηο 13 Γεθέκβξε νη καζεηέο ησλ Α, Β, Γ, Γ,
Δ Γεκνηηθνύ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ νινθιήξσζαλ ηελ επίζθεςή ηνπο ζηνλ
εθδνηηθό νίθν Καιέληε. Δλεκεξώζεθαλ γηα ην πώο εθδίδεηαη έλα βηβιίν.
Δπίζεο, πεξηεγήζεθαλ ζηνλ ρώξν, μεθύιιηζαλ θαη δηάιεμαλ ινγνηερληθά
βηβιία είηε γηα λα ηα επεμεξγαζηνύλ ζηελ ηάμε είηε γηα λα ηα δηαβάζνπλ ζην
ζπίηη.

Μεηά ηα Φξηζηνύγελλα πεξηκέλνπκε ζην Σρνιείν καο ηελ
επίζθεςε ζπγγξαθέσλ βηβιίσλ ησλ εθδόζεσλ Καιέληε
θαζώο νη καζεηέο δηαβάδνπλ ηα βηβιία ηνπο ζην πιαίζην ηνπ
καζήκαηνο Λνγνηερλίαο.
Παπαζκεςή 14 Δεκεμβπίος ήπθε ζηο σολειό μαρ ο απσιηέκηων ηος
Εςπωπαϊκού Ππόηςπος κ. Δημήηπηρ Γεπμανόρ
Ο θνο Γεξκαλόο, Αξρηηέθησλ θαη Κνηλσληθόο ςπρνιόγνο, θαζεγεηήο ζην
ΑΠΘ πήξε ζπλεληεύμεηο από δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο ηελ Παξαζθεπή 14
Γεθέκβξε ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή
αμηνπνίεζε θαη παηδαγσγηθή ρξεζηκόηεηα ηεο ππαίζξηαο ηάμεο εκπλεπζηήο
ηεο νπνίαο ζην ειιεληθό ζρνιείν είλαη ν ίδηνο. Από ηηο πξώηεο ζπλεληεύμεηο
θάλεθε όηη δηαγξάθεηαη ζεηηθό θιίκα ηόζν ζηηο αληηιήςεηο όζν θαη ζηελ
παηδαγσγηθή εθεπξεηηθόηεηα ζηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ ζην
ζρνιείν καο. Αλακέλνπκε ηα επίζεκα απνηειέζκαηα…..

Γιακπίζειρ Γιαγωνιζμοί
Ο καζεηήο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ
Πέηπορ
Νηοςζάκηρ
εθπξνζώπεζε ηελ Διιάδα θαη
ηεξκάηηζε 6ορ ζηον παγκόζμιο
διαγωνιζμό
επηηξαπέδηωλ
παηρληδηώλ
ηεο
εηαηξείαο
Kaissa πνπ δηεμήρζε ζηελ
Πνιωλία. Να ζεκεηωζεί όηη ν
δηαγωληζκόο
απηόο
είλαη
θπξίωο ελειίθωλ θαη όηη πέξζη
ε ειιεληθή εθπξνζώπεζε ήηαλ
θαη πάιη από καζεηή καο, ηνλ
Γηάλλε Μαπξίθν.

Τοςπνοςά ζκακιού
Τν Σάββαην πξαγκαηνπνηήζεθε
ζην ζρνιείν κία πνιύ όκνξθε
εθδήιωζε κε ζπκκεηνρή 250
παηδηώλ
Νεπηαγωγείνπ,
Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ. Τν
ηνπξλνπά ήηαλ κία πνιύ θαιή
επθαηξία γηα λα πξνπνλεζνύλ νη
νκάδεο καο (2 ζην Γπκλάζην θαη 2
ζην Γεκνηηθό) πνπ ζα ιάβνπλ
κέξνο
ζην
Παλαηηηθό
Πξνθξηκαηηθό
Πξωηάζιεκα
Σθαθηνύ ζηηο 26 θαη 27
Γεθεκβξίνπ ζηελ Αζήλα κε ζηόρν
ηελ πξόθξηζε ζην Παλειιήλην.
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Όμιλοι: Scat test
Τα καζήκαηα θάζε Παξαζθεπή απόγεπκα πεξηιακβάλνπλ ηεζη
πξνζνκνίσζεο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηε Γιώζζα. Κάζε παηδί έρεη
εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη θίλεηξν λα δεη ηελ
εμέιημή ηνπ κέζα από ηελ πξνζσπηθή ηνπ επίδνζε.
Τελ Παξαζθεπή 14 Γεθεκβξίνπ είλαη ην ηειεπηαίν κάζεκα ηεο ρξνληάο. Τν
απηνζπλαίζζεκα ησλ παηδηώλ είλαη ήδε πςειό. Με πξνζπάζεηα θαη ππνκνλή
όια ηα παηδηά θαηάθεξαλ λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηνλ ρξόλν ηνπο
θαη λα έρνπλ πςειέο επηδόζεηο! Παξάιιεια έρνπλ δεη βειηίσζε θαη ζηα
Μαζεκαηηθά ζην ζρνιείν ηνπο !

Οι μαθηηέρ παίπνοςν
ππωηοβοςλίερ
Η καζήηξηα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ
Μπξηώ Καξαηδαθέξε πξόζθεξε
βηβιία ινγνηερλίαο από ηελ
πξνζσπηθή ηεο βηβιηνζήθε ζην
Σρνιείν.

Σαρ πποζκαλούμε, λοιπόν, ζηα ηελεςηαία ηπία μαθήμαηα πος θα είναι
ανοισηά για όλοςρ.
Μαθήμαηα για ηοςρ μαθηηέρ ηος Ομίλος:
Παπαζκεςή 11, 18 και 23 Ιανοςαπίος
Ανοισηά μαθήμαηα:
Κςπιακή
13, 20 και 27 Ιανοςαπίος
Ώπα διαξαγωγήρ ανοισηών μαθημάηων : 10:00 – 11:30
Τπεύθςνορ μαθημάηων:
κ. Δπακόποςλορ Γεώπγιορ
Μαθημαηικόρ
Ιδιοκηήηηρ Φπονηιζηηπίος
ΕΠΙΛΕΓΩ ΠΡΟΣΤΠΟ

Μαθηηικέρ Εκλογέρ

Έπεςνα ζηο ζσολείο :

«Υπήζη ηων ηλεκηπονικών ζςζκεςών από

ηα παιδιά ζηο σολείο»
Οη καζεηέο καο απάληεζαλ ζε εξσηεκαηνιόγηα ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο
«Λνγηζκηθό» ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη ηε ρξήζε ηνπο ζην
ζπίηη θαη ζην Σρνιείν. Αλάινγν εξσηεκαηνιόγην ζπκπιήξσζαλ θαη νη
γνλείο.
Δλδεηθηηθά απνηειέζκαηα :
Υπάξρνπλ θαλόλεο ζην ζπίηη γηα ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ ,
αλαθέξνπλ θαζνιηθά ζρεδόλ, νη γνλείο πνπ απάληεζαλ. Οη καζεηέο σζηόζν
δελ απαληνύλ κε αλάινγν ηξόπν!
Οη γνλείο ζεσξνύλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο όηη ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ κε
αζθαιή θαη σθέιηκν ηξόπν ηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Ωζηόζν νη γνλείο
ζεσξνύλ ζεκαληηθό κηα ζπδήηεζε ζην Σρνιείν γηα ηελ ρξήζε ησλ
ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ από ηα παηδηά θαη ην ξόιν ηνπ γνλέα.
Αλακέλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηα παηδηά θαη ζηνπο γνλείο.

Σηηο 17 θαη 23 Ννέκβξε έγηλαλ νη
εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ
καζεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ζην
Γεκνηηθό θαη ην Γπκλάζην. Οη
ππνςήθηνη καζεηέο εθθώλεζαλ
ηνπο πξνεθινγηθνύο ηνπο ιόγνπο
θαη ζηε ζπλέρεηα νη εθνξεπηηθέο
επηηξνπέο θαηακέηξεζαλ ηηο
έγθπξεο ςήθνπο. Οη καζεηέο
βίσζαλ
ηηο
δεκνθξαηηθέο
δηαδηθαζίεο ζηελ πξάμε ζε
ζεηηθή θαη ειπηδνθόξα δηάζεζε.
Καιή ζεηεία ζε όινπο ηνπο
εθιεγκέλνπο…..
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ημανηικά γεγονόηα ηηρ νέαρ σπονιάρ

Πποηάζειρ για γονείρ
ΒΙΒΛΙΑ πνπ δηαβάζακε θαη ζαο
πξνηείλνπκε :
«Τν δώξν ηνπ ζπκνύ»,
Μαράηκα Γθάληη, εθδόζεηο
Γηόπηξα

Μαθημαηικόρ Διαγωνιζμόρ «Πςθαγόπαρ»
Σηηο 9 Φεβξνπαξίνπ ζα γίλεη ν λένο Μαζεκαηηθόο Γηαγσληζκόο πνπ αθνξά
καζεηέο Γ’ -Γ΄ Γεκνηηθνύ, Δ΄-ΣΤ΄ Γεκνηηθνύ θαη Γπκλάζην.
Τν Σρνιείν καο πάληα πξνηξέπεη ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνύο
θαζώο ε δηαδηθαζία είλαη κηα εκπεηξία γηα κάζεζε θαη επίγλσζε. Όινη νη
καζεηέο καο ππνζηεξίδνληαη θαζεκεξηλά γηα λα ληώζνπλ θαιά κε ηνλ εαπηό
ηνπο, λα βηώλνπλ σο επηηπρία ηελ θάζε ηνπο πξνζπάζεηα θαη λα κελ ηα
παξαηάλε ζηα «δύζθνια».

«Οη 7 ζπλήζεηεο ησλ πνιύ
απνηειεζκαηηθώλ
αλζξώπσλ», Covey StephenR.,
εθδόζεηο Κιεηδάξηζκνο
«Μπαληανπί», Αιηξάλη
Μνρέλη, εθδόζεηο Καιέληε
Σεηξά θαηαπιεθηηθή κακά,
Βαξβόγιε Λίδα, ΜΑΜΑΥΑ
ΜΟΤΕΙΑ - ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΕ
ΕΚΘΕΕΙ

Ππόγπαμμα Μεηάβαζηρ
από ηο Νηπιαγωγείο ζηο Δημοηικό
Τελ πξώηε εβδνκάδα ηνπ Φεβξνπαξίνπ μεθηλά όπσο θάζε ρξόλν ην
Πξόγξακκα Μεηάβαζεο ησλ καζεηώλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζηελ Α΄
Γεκνηηθνύ.
Σηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά, θάζε εβδνκάδα, νη καζεηέο ηνπ
Νεπηαγσγείνπ θαη ηεο Α΄ ηάμεο ζα κνηξάδνληαη εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο
κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο. Σαο πεξηκέλνπκε ζηελ
ζπλάληεζε ησλ γνλέσλ ηνλ Φεβξνπάξην γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο!

Έξεπλα γηα ην εζηηαηόξην
Οη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα έξεπλα ζε ζρέζε κε ηελ
εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ εζηηαηνξίνπ. Παίξλνπλ ζέζε γηα ζέκαηα
όπσο πνηα θαγεηά ηνπο αξέζνπλ ζην ζπίηη θαη πνηα ζην Σρνιείν, πνηεο
πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο έρνπλ, ηη θάλνπλ όηαλ δελ ηνπο αξέζεη ην
θαγεηό αιιά θαη ηη πξνηείλνπλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο.
Αλακέλνπκε ηα απνηειέζκαηα..

Υπιζηούγεννα 2018
………ζηο Μοςζείο Ακπόποληρ
22/12/2018 – 5/1/ 2019
https://www.theacropolismuseum
.gr/el/content/hristoygenna-stomoyseio-akropolis-0
……ζηο Εθνικό Απσαιολογικό
Μοςζείο
23/12/21018- 4/1/2019
https://www.namuseum.gr/event/
christoygenna-sto-ethnikoarchaiologiko-moyseio-2018-19/
………..ζηο Εςγενίδειο Ίδπςμα
Τν άζηξν ησλ Φξηζηνπγέλλσλ
http://www.eugenfound.edu.gr/fr
ontoffice/portal.asp?cpage=RES
OURCE&cresrc=786&cnode=18
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