Δραστηριότητες
Εφαρμόστηκε ο ΣΕΠ. Στα πλαίσιά του:
-

Επίσκεψη στη σοκολατοποιία «Παυλίδης» και ξενάγηση στους
χώρους της. Συνέντευξη με χημικό τροφίμων του εργοστασίου
σχετικά με τις ειδικότητες που απασχολούνται στο χώρο.

-

Γραπτή εργασία κατά ομάδες σχετικά με την επίσκεψη, διάβασμα των
εργασιών στην τάξη, σχολιασμός και ανάρτηση στον πίνακα
ανακοινώσεων. Έκθεση φωτογραφιών από την επίσκεψη.

-

Στα πλαίσια του μαθήματος και σε σχέση με την ενότητα
«Ανακαλύπτω τον εαυτό μου» έγιναν πειραματικά 5 δραστηριότητες,
από το πρόγραμμα «Στηρίζομαι στα πόδια μου» σε συνεργασία με το
κέντρο Πρόληψης Εξάρτησης- Αγωγής Υγείας Δυτικής Αθήνας
«Άρξις».

-

Χρήση video – προβολή ταινιών σχετικών με το μάθημα
(Επαγγέλματα, Αναλφαβητισμός, Φτώχεια, Πόλεμος, Τα παιδιά του
δρόμου).

Εκδρομές – Περίπατοι.
Α΄ Τάξη:
Επίσκεψη στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη, στον Αρχαιολογικός χώρο
Ελευσίνας, στο Μουσείο Κανελλοπούλου, Εκδρομή στο Μεγάλο Πεύκο και
ημερήσια εκδρομή Μυκήνες- Κεφαλάρι- Ναύπλιο.
Β΄ Τάξη:
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, στη Γεωπονική Σχολή,
Εκδρομή στο Μεγάλο Πεύκο ,ημερήσια εκδρομή στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Καλαβρύτων και ημερήσια εκδρομή Μυκήνες- Κεφαλάρι- Ναύπλιο.
Γ΄ Τάξη:
Επίσκεψη στη Σοκολατοποιία Παυλίδη, ημερήσια εκδρομή στον Παρνασσό,
Τριήμερη εκδρομή Πάτρα-Ολυμπία-Βυτίνα-Διακοφτό-Καλάβρυτα.

Εξαίρετες πράξεις μαθητών:
-

Συμμετείχαν στον Αντικαρκινικό έρανο και στον έρανο του Ε.Ε.Σ και

στον έρανο Αγάπης της ενορίας του Εσταυρωμένου.
-

Πουλήθηκαν προϊόντα της Unicef και της εταιρείας Προστασίας
Σπαστικών και συγκεντρώθηκαν1000 euro.

-

Έγινε επίσκεψη του σχολείου στο παζάρι του Δήμου Αιγάλεω για τα
Κ.Α.Π.Η. Το σχολείο μας τιμήθηκε από το Δήμο Αιγάλεω για την
επίσκεψη και την οικονομική υποστήριξη.

-

Προσέφεραν στην καθαρίστρια ως δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα
το ποσό των 700 euro.

-

Συγκεντρώθηκαν φάρμακα για τους γιατρούς του κόσμου για το
ΙΡΑΚ.

-

Συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για το Χαμόγελο του παιδιού

-

Συγκεντρώθηκαν Ξύστρες για την αποστολή στη μαθήτρια Δήμητρα
Κουτσουρίδου παιδί με ειδικές ανάγκες για να γραφτεί στο βιβλίο
Γκίνες.

15. Α. Αθλητικές εκδηλώσεις:
-

Έγινε εσωτερικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης
αγοριών.

-

Έγινε εσωτερικό πρωτάθλημα πετοσφαίρισης κοριτσιών.

Β. Πολιτιστικές εκδηλώσεις:
-

Με αφορμή την ημέρα του βιβλίου προσεκλήθη ο συγγραφέας
Μήτσου Ανδρέας όπου παρουσίασε το έργο του. Ακολούθησε
συζήτηση με τα παιδιά.

-

Αντιπροσωπεία μαθητών παρέστη στην κοπή της πίτας στα ΚΑΠΗ
Αιγάλεω, όπου βραβεύτηκε το σχολείο για τη συμμετοχή του στο
Χριστουγεννιάτικο παζάρι.

-

Α΄ και Β΄ τάξη παρακολούθησε το κινηματογραφικό έργο ο Βασιλιάς
των Μασκών και η Γ΄ τάξη τη θεατρική παράσταση Ελένη από το
θέατρο «Θυμέλη».

-

Οι μαθητές παρακολούθησαν πολλές βιντεοταινίες εκπαιδευτικού και
αθλητικού περιεχομένου στα πλαίσια της Ολυμπιακής Παιδείας.

-

Η Θεατρική Ομάδα είχε τις εξής δραστηριότητες:

-

α) Επίσκεψη στο Θεατρικό Μουσείο

-

β) Ανέβασε τη θεατρική παράσταση «Θαλασσογραφίες» δίνοντας
παράσταση για το σχολείο μας και για τους γονείς και κηδεμόνες των
μαθητών και ακολούθησε δεξίωση μετά το τέλος της παράστασης.

-

γ) Επίσκεψη στην Πινακοθήκη.

-

δ) Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Πάμε σινεμά» όπου γύρισαν την
ταινία «Ο ενοχλητικός»

-

Η Μουσική Ομάδα είχε τις εξής δραστηριότητες:

-

α) επισκέφτηκε τη Λυρική Σκηνή όπου παρακολούθησε την παιδική
οπερέτα «Ελεύθερος σκοπευτής» και πήρε συνέντευξη από τους
συντελεστές της παράστασης.

-

β) παρουσίασε μουσικοχορευτική εκδήλωση στο τέλος της σχολικής
χρονιάς.

-

Έγινε έκθεση ζωγραφικής.

-

Έγινε έκθεση Τεχνολογίας.

-

Έγινε γιορτή για την αποκριά.

-

Κάθε μήνα, μια φορά, γινόταν εκκλησιασμός.

-

Εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου, τη 17η Νοεμβρίου και 25η
Μαρτίου.

-

Ζωγράφισαν πανό και έγραψαν συνθήματα για την Ειρήνη.

