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Ιαλνπάξηνο  – Φεβξνπάξηνο 2019   

Με μια ματιά… 

πλεξγαζίεο  

«ΔΠΙΛΔΓΩ ΠΡΟΣΤΠΟ» - Open day Γπκλαζίνπ 

πλεξγαζία κε Mediterranean College                   

 

Βησκαηηθή κάζεζε 

CLIL - Μαζήκαηα ζηα Αγγιηθά  

Βηνινγία                                     Α΄ Γπκλαζίνπ               

Μειέηε Πεξηβάιινληνο              Γ΄ Γεκνηηθνύ                

 

πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε  Α΄ Γεκνηηθνύ 

Νεπηαγσγείν  Λνγνηερλία  

Πξόγξακκα Μεηάβαζεο  από ην  

Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθό  θαη ..ζηα αγγιηθά                                   

Φηιαλαγλσζία  

Δθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο κε μερσξηζηό λόεκα:  

- ρσξηό SOS  ζηε Βάξε   

- Team Magma  

Έξεπλα «Σν εζηηαηόξην  ζην ρνιείν»                

Λνγνηερλία  «Οη ζπγγξαθείο ζην ρνιείν»   

Πξνηάζεηο γηα γνλείο                                           

εκαληηθά γεγνλόηα ηεο ρξνληάο                                                           

 

ζει.1 

ζει.1 

ζει.2    

ζει.2 

ζει.2 

ζει.3 

 

ζει. 3 

   

ζει.3                               

 

ζει.4 

ζει.4  

ζει.4  

  

 

ΔΠΙΛΔΓΧ ΠΡΟΣΤΠΟ 

 

Σν 1
ν
 ηεζη πξνζνκνίσζεο 

έιαβε ρώξα ζην ρνιέην καο . 

Οη ζπκκεηνρέο ήηαλ 84. 

Οη γνλείο ησλ καζεηώλ πνπ 

έθαλαλ ην ηεζη 

ελεκεξώζεθαλ γηα ην 

Γπκλαζην ζην Δπξσπατθό 

Πξόηππν. 

 

 

πλεξγαζία κε Μεζνγεηαθό 

Κνιιέγην  

Η ζπλεξγαζία καο κε ηελ  

ππεύζπλε ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο  Inclusionand 

Special Educational Needs and 

Disabiliy  Γξ Σξηαληαθπιιάθε 

μεθιηλεζε κε ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε θνηηεηώλ ζηελ εηδηθή 

αγσγή θαη ζπλερίζηεθε κε ηελ .  

θα Μαιηθνύηε ππεύζπλε ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο  

Speech and Language Therapy 

 

Tελ Σξίηε 19 Φεβξνπαξίνπ ε 

θαζεγήηξηα θα Μαιηθνύηε 

καδί κε ηελ θαζεγήηξηα 

Dr.Julie Lachkovie από ην 

Παλεπηζηήκην Manchester 

Metropolitan University 

επηζθέθηεθαλ ην ρνιέην καο 

. 

¨Ηκαζηαλ  ελζνπζηαζκέλνη 

όινη καο γηα όζα 

κνηξαζηήθακε! 

 



 

CLIL-Γ΄ Γεκνηηθνύ  

 

Οη καζεηέο ζην πιαίζην νπ 

καζήκαηνο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο ζηα αγγιηθά, 

κειέηεζαλ ηελ ηζηνξία θινπήο 

ησλ καξκάξσλ ηνπ Παξζελώλα 

από ηνλ Έιγηλ. 

Μειέηεζαλ, δσγξάθηζαλ, 

επηρεηξεκαηνιόγεζαλ, έγξαςαλ 

έθηηαμαλ αθίζεο κε ην ζύλζεκα 

«bring them back” εηνίκαζαλ 

παξνπζηάζεηο νη νπνίεο ζα 

απεπζύλνληαη ζε ηνπξίζηεο μέλσλ 

ρσξώλ πνπ ζα επηζθέπηνληαη ηελ 

Αθξόπνιε. Οη καζεηέο ζα είλαη 

εθεί γηα λα κνηξάζνπλ ηηο αθίζεο 

εμεγώληαο ηελ πξσηνβνπιία ηνπο 

θαη πξνζπαζώληαο λα ζπιιέμνπλ 

ππνγξαθέο (petition)  γηα ηελ 

επηζηξνθή ησλ καξκάξσλ.  

 Πεξηκέλνπκε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο όιεο πξνζπάζεηαο! 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Νεπηαγσγείν ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 

ην παξακύζη   «Ο ιύθνο θαη 

ηα 3 γνπξνπλάθηα»   νη καζεηέο 

έπαημαλ ηνπο πξσηαγσληζηέο 

θηηάρλνληαο ζηελ απιή «ηα 

ζπηηάθηα πνπ ν ιύθνο 

πξνζπαζνύζε λα ξίμεη».  

Όια ηα «γνπξνπλάθηα» 

ζώζεθαλ αθνύ ζπλεξγάζηεθαλ 

θαη θηινμελεζαλ ζην ζπηηάθη 

ηνπο όπνην αδειθάθη   

ρξεηαδόηαλ βνήζεηα. 

Η θαληαζία απαξαίηεηε γηα ηε 

κάζεζε!  

 

 

 

 

CLIL - Α΄ Γπκλαζίνπ 

 

 

ην κάζεκα Βηνινγίαο νη καζεηέο 

αλαθαιύπηνπλ βησκαηηθά ζε πνηα 

κέξε ησλ θπηώλ απνζεθεύεηαη ην 

άκπιν ην νπνίν παξάγεηαη θαηά ηε 

θσηνζύλζεζε. 

Παξαηεξνύλ, ζεκεηώλνπλ, εμεγνύλ 

ζηα αγγιηθά θαη εθθξάδνπλ ηηο 

απόςεηο ηνπο γηα ην θαηλόκελν. 

 

 

 

 

πλαηζζεκαηηθ

ή Ννεκνζύλε    

Γεκνηηθνύ 

Όηαλ ηα παηδηά 

καζαίλνπλ λα 

εθηηκνύλ όζα 

έρνπλ!  

 

Ση  είλαη «δώξν» 

γηα εκέλα; 

 «Ο κπακπάο θαη 

ε κακά» 

 

ην κάζεκα πνπ είλαη βησκαηηθό, 

αμηνπνηνύληαη θαη ηα video ηνπ 

«ΝΑΙ ΜΠΟΡΧ»  ηνπ θα. 

ηέθαλνπ Ξελάθε.  

«Δίλαη κηα πξαθηηθή θηινζνθία 

δσήο πνπ ελζσκαηώλεη όια ηα 

βαζηθά ηα νπνία ζα ζέιακε σο 

παηδηά θάπνηνο λα καο έρεη δείμεη» 

https://naiboro.gr/  

 

https://naiboro.gr/


 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΒΑΗ 

 

Σν Πξόγξακκα γλσξηκίαο θαη ζπλεξγαζίαο καζεηώλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ 

θαη ηεο Α΄ Γεκνηηθνύ   μεθίλεζε …  θαη ζηα ειιεληθά θαη ζηα 

αγιιηθά ! 

 

Δίκαζηε όινη καο δεκέλνη γηαηί 

ε νκάδα είλαη νη ζρέζεηο κεηαμύ 

καο. 

Οη καζεηέο έπαημαλ παηρλίδηα 

γλσξηκίαο θαη δηαζθέδαζαλ. 

 

 

 

Έξεπλα ζην ρνιείν-Δζηηαηόξην 

ην ρνιείν νη καζεηέο καζαίλνπλ λα είλαη ελεξγνί θαη ππεύζπλνη 

καζεηέο ζπκκεηέρνληαο ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ρνιείνπ. ηελ έξεπλα γηα 

ην εζηηαηόξην απάληεζαλ  99 καζεηέο : 71 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη 28 ηνπ  

Γπκλαζίνπ .  

  

85 από ηνπο 99 καζεηέο 

απάληεζαλ όηη ζεώξεζαλ 

ζεκαληηθό ην εξσηεκαηνιόγην 

γηαηί ληώζνπλ όηη αθνύγεηαη ε 

γλώκε ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ 

νπζηαζηηθά ζηε ιεηηνπξγεία 

ηνπ ρνιείνπ.  

96 από ηνπο 99 καζεηέο απάληεζαλ 

όηη γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη πγηεηλή 

δηαηξνθή. Ωζηόζν ε πιεηνςεθία 

δήηεζε πεξηζζόηεξα αλζπγηεηλά 

θαγεηά.Οη καζεηέο επίζεο έθαλαλ 

ζεκαληηθέο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο 

ππεξεζίαο ζεξβηξίζκαηνο! 

 

Project 

«Τγηεηλή 

δηαηξνθή»  

Δ΄Γεκνηηθνύ  
 

Με αθνξκή ηελ έξεπλα γηα ην 

εζηηαηόξην, νη καζεηέο ζηα 

Μαζεκαηηθά αζρνιήζεθαλ κε ηε 

δηθή ηνπο έξεπλα θαη θαηέγξαςζαλ . 

ηηο δηθέο ηνπο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

ηηο νπνίεο παξνπζίαζαλ ζηελ ηάμε! 

 

 

 

 

Δθδξνκή ζην Team Magma 

 

Οη καζεηέο ηεο Γ, Γ θαη Δ 

δεκνηηθνύ επηζθέθηεθαλ ηνλ 

ρώξν Team Magma ζηελ 

Γιπθάδα θαη έγηλαλ «κηθξνί 

εμεξεπλεηέο». πλεξγάζηεθαλ 

θαη ζπλέιεμαλ ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

ιύζνπλ ην κπζηήξην θαη λα 

εμεξεπλήζνπλ ηελ Διιάδα. 

Κπθινθνξηαθή Αγσγή  

 Κπθινθνξηαθή Αγσγή 

Οη καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ζην 

κάζεκα ηεο Γιώζζαο κειέηεζαλ 

κε βησκαηηθό ηξόπν ηα θείκελα 

ηεο Γιώζζαο. Οη κειινληηθνί 

ελεξγνί θαη ππεύζπλνη πνιίηεο 

εηνηκάδνληαη ! 

 

Παηδηθά ρσξηά SOS 

 

Οη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη 

ηεο η΄ παξέδσζαλ ζηo ρσξηo  ηεο 

Βάξεο ηα ρξήκαηα ηνπ bazaar . 

Μπξάβν! 

 

 



 

Λνγνηερλία  «Οη ζπγγξαθείο ζην ρνιείν»                                                                      

 

Δπίζθεςε ηεο ζπγγξαθέσο θαο Πξηνβόινπ ζην ρνιείν καο. 

 

Με κεγάιε ραξά νη καζεηέο ηεο Α΄θαη Β΄ Γπκλαζίνπ ππνδέρζεθαλ ηελ 

ζπγγξαθέα. Με εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ όρη κόλν ηε ζπγγαξθή ηνπ 

βηβιίνπ πνπ δηάβαζαλ αιιά θαη ηελ επηινγή θαη ηηο πξνύπνζέζεηο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ ζπγγξαθέα. Μεξηθέο  πνιύ μερσξηζηέο απαληήζεηο. 

 

 

 

 
 

Η ζπγγξαθέαο παξόηξπλε ηνπο 

καζεηέο λα κάζνπλ θαιά ηελ 

ειιεληθή γιώζζα γηαηί απηό 

είλαη πξνύπόζεζε γηα έλα 

ζπγγαξθέα αιιηώο δελ κπνξεί 

λα εθθξάζεη όζα ζέιεη! 

 

 

 

Ο ιόγνο πνπ αζρνιήζεθε  κε ην 

θαηλόκελν ηνπ ζρνιηθνύ 

εθθνβηζκνύ (πξώηε ζηελ 

Διιάδα);… 

Δίλαη ηα πξνζσπηθά βηώκαηα, 

α καζήηξηα δελ είρε ηελ 

επθαηξία λα εθθξαζηεί. 

  

 

 

Σν πεξηζηέξη ζην βηβιίν «Μαδί» 

επηιέρηεθε …. 

γηαηί όλησο έλα πεξηζηέξη έξρεηαη 

ζην παξάζπξν όηαλ γξάθεη έλα 

βηβιίν! 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 26 Φιεβάξε: Δπίζθεςε ηνπ 

ζπγγξαθέα  Πάλνπ Υξηζηνδνύινπ ζηε  

Γ΄ Γεκνηηθνύ.  

 3 θαη 17 Μαξηίνπ: Δθδξνκή γηα ζθη 

ζηα Καιάβξπηα 

 16 Μαξηίνπ: Γηαγσληζκόο 

Υαξηζκάζεηα 

 30 Μαξηίνπ: Μαζεκαηηθόο 

Γηασληζκόο Kangaroo 

 

 

Πξνηάζεηο γηα γνλείο 

Βηβιία πνπ δηαβάζακε θαη ζαο 

πξνηείλνπκε 

«Ο Γξόκνο ηεο επηπρίαο» ηεο 

ζπγγξαθέσο Έκα επάια, 

εθδόζεηο Φπρνγηό 

 

Σν παηδί πνπ κεηξνύζε ηνλ θόζκν» 

ηνπ ζπγγξαθέσο Aξληίηη Μεηίλ, 

εθδόζεηο Παηάθε 

 

«ΣΟ ΓΧΡΟ»  ηνπ ζπγγαξθέσο 

ηέθαλνπ Ξελάθε ,  

 eθδόζεηο KEYBOOKS 

 

ΜΟΤΔΙΑ - ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΔ 

ΔΚΘΔΔΙ 

Μνπζείν Αξραίαο Διιεληθήο 

Σερλνινγίαο Κώζηα Κνηζαλά,  

http://kotsanas.com/  

Ώξεο ιεηηνπξγίαο: 09:00–17:00 

θαζεκεξηλά θαη αββαηνθύξηαθα 

 

Μνπζείν πλαηζζεκάησλ γηα 

παηδηά θαη εθήβνπο  

https://www.mce. 

 

              

 

http://kotsanas.com/
http://kotsanas.com/
http://kotsanas.com/
https://www.mce./
https://www.mce./


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      


