Δραστηριότητες
Εφαρμόστηκε ο ΣΕΠ. Στα πλαίσιά του:
•
•
•

•

Επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου στο εργοστάσιο «ΓΙΟΥΛΑ» (στα
πλαίσια του ΣΕΠ)
Επίσκεψη στα Σ.Ε.Κ. του 1ου – 2ου ΤΕΕ Αιγάλεω
Γραπτή εργασία κατά ομάδες σχετικά με την επίσκεψη,
διάβασμα των εργασιών στην τάξη, σχολιασμός και ανάρτηση
στον πίνακα ανακοινώσεων. Έγινε ακόμη φωτογράφηση κατά
τη διάρκεια της επίσκεψης και χρησιμοποιήθηκαν οι
φωτογραφίες στις εργασίες τους.
Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ τάξης από καθηγητή του
ΟΑΕΔ για τα τμήματα της σχολής.

Εκδρομές – Περίπατοι.
15-10-03 : Περίπατος του σχολείου μας στο Μ.Πεύκο
4-11-03 : (Γ1,Γ2) επισκέφθηκαν το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
21-11-03 : η Α΄τάξη επισκέφτηκε τη Μονή Καισαριανής και η Β΄ τάξη το
Αμφιάρειο.
22-1-04 : Η Α΄ τάξη και τα Β2, Β4 επισκέφτηκαν το Μουσείο Βορρέ, τα
Β3,Β1 το μουσείο Κανελλοπούλου, και η Γ΄ τάξη το Πλανητάριο.
26-2-04 : η Γ΄ τάξη πήγε ημερήσια εκδρομή στον Παρνασσό, η Α΄ και η Β΄
τάξη περίπατο στη Βαρυμπόμπη.
12-03-04 : η Γ΄ τάξη πραγματοποίησε τριήμερη εκδρομή στη Βεργίνα-ΔίονΈδεσσα-Θεσσαλονίκη, η Α΄ και η Β΄ ημερήσια στη λίμνη Ηραίου- Λουτράκι
. Τα παιδιά της περιβαλλοντικής και της θεατρικής ομάδας τριήμερη στην
Ολυμπία- Βυτίνα- Καρύταινα
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 ,τετράδια της εταιρείας
Προστασίας Σπαστικών και τετράδια από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
και συγκεντρώθηκαν1000 euro.

-

Έγινε επίσκεψη στο ΕΛΕΠΑΠ και προσφορά του πουσού των 500
euro ύστερα από έρανο που έγινε στο σχολείο μας και μοιράστηκαν
δώρα στους μαθητές του ειδικού δημοτικού σχολείου της ΕΛΕΠΑΠ .

-

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

-

Συμμετείχε στο πρόγραμμα αναδοχής παιδιών της Action Aid και
υιοθετήθηκαν 11 παιδιά.

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 η συγγραφέας κυρία
Κοκκινάκη όπου παρουσίασε το έργο της. Ακολούθησε συζήτηση με
τα παιδιά.

-

Όλο το σχολείο παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση «Στεφάνι
ελιάς για το νικητή» σχετική με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο
θέατρο Αερόπλοιο της Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2003.

-

Την Τετάρτη 12 Μαΐου η Γ΄ τάξη παρακολούθησε τους Όρνιθες του
Αριστοφάνη στο θέατρο Τζένη Καρέζη .

-

Η Μουσική ομάδα επισκέφτηκε τη Λυρική σκηνή όπου
παρακολούθησε την παιδική οπερέτα «ο κουρέας της Σεβίλλης» ,

-

Μουσική προσέγγιση στους Ολυμπιακούς αγώνες με την εκμάθηση
του Ύμνου των Ολυμπιακών Αγώνων.

-

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

-

Η Θεατρική Ομάδα είχε τις εξής δραστηριότητες:

-

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.

-

Επίσκεψη στην Πινακοθήκη.

-

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 καθώς και ομιλία για τη γιορτή των τριών Ιεραρχών.

-

Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Κωστή Παλαμά, στη Β΄ τάξη.

-

Στη Β΄ τάξη έγινε εικαστική απόδοση της ενότητας «θάλασσα» της
Νεοελλ.Λογοτεχνίας ύστερα από συνεργασία Φιλολόγων και του
καθηγητή των Καλλιτεχνικών.

-

Διακόσμηση του Σχολείου με κάδρα που απεικονίζουν τοπία και
σκηνές της καθημερινής ζωής, δίνοντας παράλληλα μηνύματα
κοινωνικής ευαισθησίας.

-

Εγκαίνια καφενείου περιβαλλοντικής

-

Η Α΄ τάξη παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του συλλόγου
Μαιών-Μαιευτών με τίτλο «Εφηβεία και Αγωγή Υγείας».

-

Στα πλαίσια της Ημέρας Εορτασμού Ευρωπαϊκών Γλωσσών έγινε
έκθεση εργασιών των μαθητών με Χριστουγεννιάτικες και
Πρωτοχρονιάτικες ευχές σε διάφορες Ευρωπαϊκές Γλώσσες σε
συνεργασία με τις αντίστοιχες πρεσβείες.

-

Έγιναν ατομικές και ομαδικές εργασίες στα πλαίσια των ξένων
γλωσσών και αναρτήθηκαν στις αίθουσες.

-

Προώθηση της αντικαπνιστικής εκστρατείας και της μεσογειακής
διατροφής μέσω του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας με video και
ακολούθησε συζήτηση .

-

Το ίδιο έγινε για την ενημέρωση των μεταλλαγμένων τροφίμων.

