
 

 

NEWSLETTER 

Νεπηαγσγείν-Γεκνηηθό - Γπκλάζην 

 

ηότοη γηα ηελ θαηλούρηα τροληά 

 Ιαλνπάξηνο  – Φεβξνπάξηνο 2019   

Με μια μαηιά… 

  

Μαο θάλαηε πεξήθαλνπο. 

ΤΓΥΑΡΗΣΗΡΙΑ!!! 

Οκαδηθνί Παλαηηηθνί  

Αγώλεο –θάθη 26- 27 Γεθεκβξίνπ 

2018 

Υξπζό 

Μεηάιιην  

Υάιθηλν 

Μεηάιιην 

Γεκνηηθό 

Κ. Μέξηνγινπ, 

Β. ακαξάο,   

Β. Σακπάθεο,     

Δ. Εαραξάθε 

Γπκλάζην 

Γ.Μαπξίθνο,   

Α.Εαραξάθεο, 

Α.Μελαδάθεο, 

Β.Κάζζα,          

Θ.Γξαθσλάθεο 

11
ε 

 ζέζε γηα ηελ νκάδα ηνπ 

Γεκνηηθνύ   

. Μέξηνγινπ, Μ.Καξγησηάθεο,  

Γ.Χαηδεδεκεηξίνπ,  Α. Αξγπξίνπ, 

Λ. Βαξπηηκηάδε,   

 

ην Αηνκηθό ζρνιηθό Πξσηάζιεκα 

27 - 30 Γεθεκβξίνπ  

 

Γεκνηηθό              Γπκλάζην 

3οςΚ.Μέρηογιοσ  Β. Κάζζα 

4οςΒ. ακαράς 

5ος.Μέρηογιοσ 

 
  

 
  

 
  

 

 

Γξάζεηο ζην ρνιείν                                            ζει.1 

Γηαθξίζεηο  - ΚΑΚΗ                                               ζει.1  

ΛΟΓΟΣΔΧΝΗΑ - Έξεπλα ζην ζρνιείν: « Ζ ζηάζε ησλ 

καζεηώλ απέλαληη ζην βηβιίν θαη ηε θηιαλαγλσζία» 

ζει.2 

Ζ Ρεηνξηθή σο κέζνδνο δηδαζθαιίαο                 ζει.2 

Project ζηελ Δ΄ Γεκνηηθνύ «Σν ιάζνο» ζει.3 

Πνιπαηζζεηεξηαθή κέζνδνο  «Ζ βξνρή» ζει. 3 

Γηαγσληζκόο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ζει. 3 

Πξόγξακκα Μεηάβαζεο  από ην Νεπηαγσγείν ζην 

Γεκνηηθό 

ζει.4 

Scat- test : Σν πξώην ηεζη πξνζνκνίσζεο                          ζει.4 

Πξνηάζεηο γηα γνλείο                                     ζει.4 

 

            «Σο ποηάκη ηωλ εστώλ», Γ΄ Γεκοηηθού 

Σα παηδηά ζε θάζε ηάμε έζεζαλ ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπο ζηόρνπο γηα ην 

λέν ηξίκελν. ηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε κέζα από ηνλ δηάινγν 

θαη ηνλ αλαζηνραζκό ηεο νκάδαο θαηέιεμαλ ζε ζηόρνπο πνπ ζέινπλ λα 

πεηύρνπλ, όπσο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ζην ρνιείν θαη ηελ επίδνζή ηνπο.  
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ΓΗΜΟΣΙΚΟ 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ – Έξεπλα ζην ζρνιείν 

"Η ζηάζε ησλ καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

γηα ην βηβιίν θαη ηε θηιαλαγλσζία" 

 

Οη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Γεθέκβξε   

ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπο 

ζηηο Δθδόζεηο Καιέληε. Σν δείγκα ήηαλ 56 καζεηέο. Σν 

εξσηεκαηνιόγην είρε 10 εξσηήζεηο.  

Ζ έξεπλα είρε σο ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ησλ βησκάησλ ησλ παηδηώλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ ζε ζέκαηα θηιαλαγλσζίαο θαη ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην 

βηβιίν. Σα απνηειέζκαηα ζα αμηνπνηεζνύλ από ην ρνιείν κε 

θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο. 

Δλδεηθηηθά απνηειέζκαηα:  

 

 

Σα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα όισλ ησλ 

ηάμεσλ αγνξάδνπλ βηβιία, γηα λα ηα 

δηαβάζνπλ.Ωζηόζν ππάξρνπλ θαη 

καζεηέο πνπ δελ αγνξάδνπλ βηβιία γηα 

ηνλ εαπηό ηνπο. 

 

Από ην γξάθεκα θαίλεηαη όηη ζε όιεο ηηο 

ηάμεηο ηα πην πνιιά παηδηά αγνξάδνπλ 

βηβιία γηα λα ηα θάλνπλ δώξν ζηνπο 

θίινπο ηνπο. 

 

 

 

 

Σα παηδηά αλαθέξνπλ όηη εθηόο από ηα 

ίδηα θαη νη γνλείο ηνπο δηαβάδνπλ βηβιία. 

Σα θνξίηζηα βιέπνπλ πην ζπρλά ηε 

κεηέξα λα δηαβάδεη, ελώ ηα αγόξηα θαη 

ηνπο δύν γνλείο. Σα ππόινηπα πξόζσπα 

πνπ δηαβάδνπλ ζην ζπίηη είλαη ζπλήζσο 

ηα αδέξθηα ή άιινη ζπγγελείο. 

 

Από ην γξάθεκα θαίλεηαη όηη ηα πην 

πνιιά παηδηά ζέινπλ λα ζπλαληήζνπλ 

θαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηνλ ζπγγξαθέα 

ελόο βηβιίνπ πνπ έρνπλ δηαβάζεη. 

πκπεξάζκαηα:  

Φάλεθε όηη νη επηινγέο  θαη νη δξάζεηο ηνπ ηνπ ρνιείνπ όπσο: 

-ε «βησκαηηθή πξνζέγγηζε» ηεο Λνγνηερλίαο, 

-ηα projects ζην κάζεκα ηεο Γιώζζαο ή ηε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε,   

-ε ζπλεξγαζία κε ηνλ  εθδνηηθό Οίθν Καιέληε κε επηζθέςεηο, 

παξνπζηάζεηο, νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο ζπγγξαθέσλ ζην ρνιείν  

ππνζηεξίδνπλ  ηελ αλάπηπμε θηιαλαγλσζίαο ζε όινπο ηνπο καζεηέο.  

εκλαηηθό επίζεο είλαη όηη  ε Οηθνγέλεηα θάζε καζεηή θάλεθε λα 

ιεηηνπξγεί σο αξσγόο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα κε ηα “παξαδείγκαηα 

θηιαλαγλσζίαο ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά”.  

 

ΓΤΜΝΑΙΟ 

Η ΡΗΣΟΡΙΚΗ Ω ΜΔΘΟΓΟ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

Σν κάζεκα ηεο «Ιιηάδαο» 

πξαγκαηνπνηείηαη εμνινθιήξνπ κε 

ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν.  

ηόρνο ε δηαρξνληθή επεμεξγαζία 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ αιιά 

θαη ε ζπζηεκαηηθή θαη παξάιιειε 

θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Έηζη 

ζα επηηεπρζεί ε δηακόξθσζε 

νινθιεξσκέλσλ νκηιεηώλ θαη 

ζθεπηόκελσλ ελεξγώλ πνιηηώλ κε 

πίζηε ζηνλ δεκνθξαηηθό δηάινγν. 

Σα πξώηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηα 

παηδηά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο λα ιέλε 

όηη ηνπο αξέζεη ην κάζεκα (1
ν
 

γξάθεκα) θαη λα αλαθέξνπλ όηη 

πηζηεύνπλ όηη ηνπο σθειεί. (2
ν
 

γξάθεκα). 

 

 

Σν εξσηεκαηνιόγην δόζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ 

καζήκαηνο. Μαο εληππσζίαζε ην 

γεγνλόο όηη  ηα παηδηά πνπ 

απάληεζαλ  αλέθεξαλ όηη έρεη ήδε 

εκπινπηηζηεί ην ιεμηιόγηό ηνπο, 

έρεη βειηησζεί ε  αλάγλσζή ηνπο  

θαη όηη έρεη γίλεη πην επηηπρεκέλε ε 

επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο γνλείο 

θαη ηνπο θίινπο ηνπο. 
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ΓΗΜΟΣΙΚΟ  

Δ΄ΣΑΞΗ   - Πξόηδεθη «Σν ιάζνο» 

«Σα παηδηά καζαίλνπλ από ηα ιάζε ηνπο». ην κάζεκα ηεο Γιώζζαο 

ζηελ Δ΄ δεκνηηθνύ ηα παηδηά νηθεηνπνηνύληαη ηα ιάζε ηνπο όρη κόλν 

κέζα από ηελ θαζεκεξηλή απηνδηόξζσζε ησλ γξαπηώλ ηνπο θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο αιιά θαη κε εμεηδηθεπκέλα ζρέδηα 

εξγαζίαο όπσο ην ζπγεθξηκέλν. Μέζα από ηε κειέηε θεηκέλσλ γηα ηηο 

απνηπρίεο ζπνπδαίσλ αλζξώπσλ ηνπ πλεύκαηνο, ηεο ηέρλεο θαη ηνπ 

αζιεηηζκνύ εμέθξαζαλ ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο  κε  πξνθνξηθό θαη γξαπηό ιόγν, ηε δσγξαθηθή  

θαηάθεξαλ ην πξώην βήκα: «λα  απελνρνπνηήζνπλ   ηα ιάζε ηνπο»! 

Δθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο αο δώζνπκε βησκαηηθά ην κήλπκα κέζα από 

ην δηθό καο θαζεκεξηλό παξάδεηγκα ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα παηδηά 

καο! 

 

 

 

ΝΗΠΙΙΑΓΩΓΔΙΟ 

Πνιπαηζζεηεξηαθή κέζνδνο «Η βξνρή» 

Μέζα από ην ηξαγνύδη ηα παηδηά έκαζαλ βησκαηηθά ηελ θίλεζε ησλ 

ζύλλεθσλ ζηνλ νπξαλό. Κάζε παηδί ήηαλ έλα ζύλλεθν ζην ρξώκα πνπ 

επέιεμε ην ίδην ην παηδί. Όηαλ ε κνπζηθή έπαηδε, ηα παηδηά άιινηε 

ζηακαηνύζαλ θαη άιινηε ζπγθξνύνληαλ (βξνρή). Παίδνληαο ηε βξνρή 

αλαθάιπςαλ ηε ζεκαζία ηεο «ζηνλ θύθιν ηεο   δσήο». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

 

Οη καζεηέο ηεο Β΄ θαη Γ΄ 

Γπκλαζίνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα 

ηνλ Γηαγσληζκό δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ιζόηεηαο Φύισλ θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

ηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηαγσληζκνύ είλαη λα παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο  καζεηέο, κέζσ 

ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, λα 

εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο, λα 

ηνπνζεηεζνύλ κε ηνλ δηθό ηνπο 

πξνζσπηθό ηξόπν ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζην θύιν θαη 

ηνλ ηξόπν πνπ ε λενιαία ζήκεξα ην 

βηώλνπλ θαη ην αληηιακβάλνληαη. Να 

πξνβιεκαηηζηνύλ γηα δεηήκαηα 

έκθπιεο ηζόηεηαο θαη 

δηαθνξεηηθόηεηαο, λα αζθήζνπλ 

θξηηηθή γηα ηνλ ζεμηζκό, ηα έκθπια 

ζηεξεόηππα θαη ηελ έκθπιε βία. 

Καιή επηηπρία παηδηά!!! 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ- Α΄ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΒΑΗ 

Οη καζεηέο ηεο Α΄ Γεκνηηθνύ εηνηκάδνληαη λα ππνδερηνύλ ηνπο 

καζεηέο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη λα θηηάμνπλ ηε λέα θαζεκεξηλόηεηά 

ηνπο  ζην ρνιείν: 

Κάζε Σεηάξηε νη νκάδεο πνπ δεκηνπξγνύληαη γηα ην πξόγξακκα θαη 

απνηεινύληαη από 3 παηδηά ηεο Α θαη 1 ηνπ Νεπηαγσγείνπ, μεθηλνύλ ηελ 

εκέξα καδί ! 

 

Πνύ:  

ηελ ηάμε ηεο Α΄Γεκνηηθνύ κε ηηο δαζθάιεο ηνπο  

Ση θάλνπλ;  

 Κάλνπλ θνηλέο δξάζεηο γηα κία ώξα εληόο ή εθηόο ηάμεο ζε 

ζέκαηα βησκαηηθά κε γξαπηό θαη πξνθνξηθό ιόγν, εηθαζηηθά, 

παηρλίδηα.  

 Σξώλε καδί δεθαηηαλό, παίδνπλ ζην δηάιεηκκα καδί. 

 Αμηνινγνύλ ην κάζεκα (ηη καζαίλνπλ, πώο, ηη ηνπο αξέζεη ) 

 Γηαβάδνπλ θνηλό βηβιίν ινγνηερλίαο «Σν θινπβί κε ηα όλεηξα» 

εθδόζεηο Καιέληε θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ηε ζπγγξαθέα. 

 Δηνηκάδνπλ θνηλή θαινθαηξηλή γηνξηή. 

Διπίδνπκε θαη θέηνο ηα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ λα ληώζνπλ  ραξά γηα 

ηε κεηάβαζε ζηελ επόκελε βαζκίδα θάλνληαο λένπο θίινπο θαη 

ληώζνληαο έηνηκνη γηα ην «κεγάιν ρνιείν»! 

 

SCAT TEST:  

Σελ Κπξηαθή 20 Ηαλνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρνιείν ην πξώην 

ηεζη πξνζνκνίσζεο. πκκεηείραλ 30 καζεηέο Γεκνηηθνύ θαη 

Γπκλαζίνπ. Έγηλε ελεκέξσζε ζηνπο γνλείο από ηνλ ίδην ηνλ θ. 

Γξαθόπνπιν θαη ηνλ θ. Καξγησηάθε ελώ νη καζεηέο θεύγνληαο πήξαλ 

νδεγίεο γηα «θαιέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ηεζη » γηα ηελ εκέξα 

ησλ εμεηάζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ζα δνζνύλ ειεθηξνληθά. 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

3 Ηκεξήζηα εθδξνκή γηα ζθη 

ζηα Καιάβξπηα Αλνηρηή 

εθδξνκή γηα γνλείο θαη καζεηέο 

ηνπ ρνιείνπ αιιά θαη γηα θίινπο 

6 Φεβξνπαξίνπ Δλεκέξσζε 

γνλέσλ Νεπηαγσγείνπ θαη Α΄ 

Γεκνηηθνύ γηα ην Πξόγξακκα 

Μεηάβαζεο 

9 Φεβξνπαξίνπ  Μαζεκαηηθόο 

Γηαγσληζκόο Ππζαγόξαο 

γηα Γ-Γ , Δ-η θαη η-Γπκλάζην 

9 - 16 Φεβξνπαξίνπ Γξάζεηο γηα 

ηελ Παγθόζκηα Μέξα Διιεληθήο 

Γιώζζαο  
 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ  

 

ΒΙΒΛΙΑ   

1.  «ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ» 

σγγραθείς: CHRISTAKIS A. 

NICHOLAS, FOWLER H. JAMES 

Εκδόζεις ΚΑΣΟΠΣΡΟ 

 

2. Η ομορθιά ηης αποηστίας 

σγγραθέας: Pépin Charles 

Εκδόζεις  Διόπηρα 

 

ΜΟΤΔΙΑ - ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΔ 

ΔΚΘΔΔΙ 

1. Μοσζείο Κσκλαδικής 

Σέτνης 

ΚΡΗΣΗ Αλαδσόκελες πόιεης: 

Άπηερα, Διεύζερλα, Κλωζός. Σρεης 

Αρταίες πόιεης δωληαλεύοσλ. 

Πρόθεηηαη γηα κηα ποισέθζεζε κε 

πιούζηο οπηηθό θαη ετεηηθό σιηθό, 

θαη τρήζε ηωλ κέζωλ ηες λέας 

ηετλοιογίας.  https://cycladic.gr/page

/kriti-anadiomenes-polis-aptera-

eleutherna-knosos 

2. Fluffy Library 

ηο πιαίζηο ηες δηοργάλωζες Αζήλα 

2018 Παγθόζκηα Πρωηεύοσζα 

Βηβιίοσ ηοσ δήκοσ Αζελαίωλ ο 

ποιηηηζηηθός οργαληζκός Atopos 

Contemporary Visual Culture 

(Atopos CVC), έτεη δεκηοσργήζεη 

έλαλ ολεηρηθό, τλοσδωηό θόζκο ηοσ 

βηβιίοσ κε ηελ 

#TextMe_FluffyLibrary θαη ηο 

#TextMe_Lab. 

http://atopos.gr/textme_fluffylibrary/ 
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