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1. Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου 
 

Την ηµέρα της γιορτής, όλες οι τάξεις αφιέρωσαν µια ώρα 
για αυτή τη σηµαντική ηµέρα. ∆ιάβασαν το µήνυµα που 
έστειλε η Παγκόσµια Οργάνωση Παιδικού βιβλίου.  
Πρέπει επίσης να αναφέρουµε τα παιδιά ασχολήθηκαν 
διεξοδικά µε το συγκεκριµένο θέµα. Ξεκίνησαν να µιλάνε για 
την ιστορία του χαρτιού και του µολυβιού. Και τα δυο είναι 
εργαλεία στην τάξη και τα παιδιά άκουσαν µε ενδιαφέρον την 
ιστορία τους. 
Τα παιδιά συνέχισαν κάνοντας συζήτηση για το γνωστό 
παραµυθά-Χανς Κρίστιαν Άντερσεν- που τιµάµε αυτήν την 
ηµέρα και διάβασαν παραµύθια του. Μίλησαν για τη 
δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου καθώς και το πώς 
κάποιες τάξεις έχουν δηµιουργήσει τη δικιά τους δανειστική 
βιβλιοθήκη.  Επίσης η Γ' τάξη επισκέφθηκε τη ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη του ∆ήµου µας. Εκεί τους υποδέχτηκε η 
υπεύθυνη της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης κ. Αθαναηλίδου, η 
οποία τους µίλησε για  το ιστορικό της καθιέρωσης της 
Παγκόσµιας Ηµέρας Παιδικού Βιβλίου από την ∆ιεθνή 
Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ).  
Την επόµενη ηµέρα καλέσαµε στο σχολείο µας τη συγγραφέα 
παιδικών βιβλίων Μαρία Θανοπούλου, η οποία παρουσίασε 
το βιβλίο της «Ο χορός των κόκκινων παπουτσιών», 
διαβάζοντας κάποια αποσπάσµατα από αυτό. Ενδιαφέρουσες 
οι ερωτήσεις που ακολούθησαν καθώς για πρώτη φορά, 
κάποια παιδιά έβλεπαν από κοντά µια συγγραφέα και 
µπορούσαν να πάρουν από την ίδια απαντήσεις.  
Μετά το τέλος της γιορτής ο σύλλογος γονέων και 
κηδεµόνων του σχολείου έκανε δώρο σε όλα τα παιδιά 
του σχολείου από ένα βιβλίο.  

 

 
 

 
 

 

2. Παγκόσµια ηµέρα αφιερωµένη στους Ροµά 
 

 
 

 

Με αφορµή την 8η Απριλίου ως παγκόσµια µέρα των ΡΟΜΑ 
η συντακτική οµάδα των µαθητών της ΣΤ' τάξης της 
µαθητικής εφηµερίδας του σχολείου «Ο κόσµος στα µάτια 
των παιδιών» αποφάσισε να γράψει ένα αφιέρωµα στην 
εφηµερίδα, για την  ενηµέρωση κι ευαισθητοποίηση των 
παιδιών του σχολείου και των γονιών τους σχετικά µε τους 
τσιγγάνους, τα προβλήµατα στέγασης τους, της σχολικής 
φοίτησης, κοινωνικής ένταξής κ.ά. µε τίτλο: 8ηΑπριλίου - 
Παγκόσµια Ηµέρα των Ροµά. Το αφιέρωµα στην εφηµερίδα 
ήταν µια αφορµή για συζήτηση κι οµαδικές δραστηριότητες 
µε γενικότερο στόχο να εκφράσουν οι µαθητές τις απόψεις 
τους για τους συµµαθητές τους, τις ανάγκες τους και τα 
όνειρά τους. Στην ιστοσελίδα του σχολείου, υπάρχει ειδικό 
αφιέρωµα για αυτήν την ηµέρα µε πάρα πολλές πληροφορίες 
και διάφορες δράσεις.  



3. Συµµετοχή τµηµάτων µας στις Μέρες Έκφρασης & ∆ηµιουργίας “Μελίνα 
Μερκούρη” στους χώρους της ∆.Ε.Θ.  
 

Τα δύο τµήµατα της Α' και της Γ' τάξης του σχολείου 
µας επισκεφθήκανε τη ∆.Ε.Θ. στα πλαίσια των Ηµερών 
Έκφρασης & ∆ηµιουργίας «Μελίνα Μερκούρη», όπου 
παρακολούθησαν το θεατρικό δρώµενο «Οι περιπέτειες 
του Φρίξου»-παρουσίαση του βιβλίου της Μυρτώς 
∆ηµητρίου-από την Οµάδα Τέχνης και Λόγου 
«Φαντασία».  
… Μια φορά και έναν καιρό, σε µια φιδογειτονιά ζούσε ο 
Φρίξος, ένα επαναστατικό φιδάκι! ∆εν του άρεζε 
καθόλου το χρώµα του και ήθελε οπωσδήποτε να το 
αλλάξει και να γίνει από εδάφους- εδάφους, εξερευνητής 
αέρος- αέρος! Το φιδάκι µας θα ζήσει την περιπέτεια της 
ζωής του µαζί µε την πεταλούδα, τα βατραχάκια, την 
ακρίδα, το γρύλο, την κουκουβάγια και την αράχνη! Τα 
ζωάκια θα συµβάλλουν µε τον τρόπο τους για να µας 
δείξουν ότι ο καθένας µας είναι µοναδικός και µπορεί να 
πετύχει τα πάντα µε τις δικές του δυνάµεις αρκεί να το 
θελήσει!!! 
Ο Φρίξος, περίµενε τους µικρούς µας φίλους και  
«ζωντάνεψε» όλους τους ήρωες του παραµυθιού, µε τη 
συµµετοχή των παιδιών, µε αφήγηση, κουκλοθέατρο, & 
θεατρικό παιχνίδι.  
Στη συνέχεια οι µαθητές περιηγήθηκαν στον εκθεσιακό 
χώρο, ο οποίος φιλοξενούσε µια διεθνή έκθεση 
παιδικής ζωγραφικής, µαριονέτας και κατασκευής 
θεατρικών κουστουµιών. Υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον 
από τους µικρούς µαθητές τόσο για τα εκθέµατα όσο και 
για το θεατρικό που παρακολούθησαν, καθώς επρόκειτο 
για µια ζωντανή παράσταση στην οποία συµµετείχαν τα 
παιδιά και διαµόρφωναν την πλοκή της. Φαίνεται ότι 
τέτοιου είδους δρώµενα κινητοποιούν σηµαντικά τα 
παιδιά, καθώς εξάπτουν τη φαντασία και τη 
δηµιουργικότητά τους. Για µας τους εκπαιδευτικούς η 
επίσκεψη αυτή είχε ιδιαίτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, 
καθώς µας έδωσε ιδέες για το πως τέτοιου είδους 
τεχνικές θεάτρου έχουν αξία και στη διδακτική πράξη.  

 

 
 

 
 

 

 

4. Απόκριες  
 

 
 
 

 
 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι έγινε και φέτος, ο αποκριάτικος 
χορός του σχολείου µας, ο οποίος διοργανώθηκε από το 
σύλλογο γονέων και κηδεµόνων. Συµµετείχαν σε αυτόν 
δωρεάν όλα τα παιδιά του σχολείου. Μπορεί το Καρναβάλι 
και οι Αποκριές να ξεκίνησαν από πολύ παλιά, µπορεί οι 
γιορτές αυτές να πήραν πολλά ονόµατα, αλλά ένα πράγµα 
παρέµεινε σταθερό, η διάθεση του ανθρώπου να 
µασκαρευτεί, να γελάσει, να διασκεδάσει ή απλά να 
γιορτάσει την αγάπη του για τη ζωή.   Παιδιά, γονείς και 
δάσκαλοι συµµετείχαν µε µεγάλο κέφι και χαρά. 

 



5. Μουσείο Φωτογραφίας Θεσ/νίκης  
 

Οµαδική έκθεση-εγκατάσταση µε θέµα το «Νερό» 
πραγµατοποιήθηκε περιµετρικά της Αποθήκης Α’ του 
Μουσείου Φωτογραφίας Θεσ/νίκης, σε συνδιοργάνωση µε 
το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης.  
Στην εκπαιδευτική αυτή επίσκεψη συµµετείχαν οι 
µαθητές της Β' τάξης του σχολείου µας, οι οποίοι είδαν 
το στοιχείο του νερού και στις τρεις του µορφές µέσα 
από τα µάτια καλλιτεχνών φωτογράφων. Χωριστήκανε σε 
οµάδες και σταθήκανε µπροστά σε φωτογραφίες 
βλέποντας την καταστροφική δύναµη του νερού και τις 
επιπτώσεις της λειψυδρίας στον πλανήτη. Στη συνέχεια 
έκαναν µια αυτοσχέδια δραµατοποίηση µε θέµα µια 
ψηφιακή φωτογραφία και στο τέλος ζωγραφίσανε 
οµαδικές αφίσες µε θέµα την εξοικονόµηση νερού.   

 
 

 

6. Πάρκο ∆εινοσαύρων  
 

 

Οι µαθητές των τµηµάτων του ολοήµερου σχολείου 
επισκέφτηκαν το θεµατικό Πάρκο ∆εινοσαύρων στο 
Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης, το οποίο εκτείνεται σε έκταση 
περίπου 6.000 τ.µ. για να παρακολουθήσουν ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα.  
Σκοπός του προγράµµατος ήταν η µετάδοση των γνώσεων 
για τις απαρχές της ζωής στον πλανήτη επικεντρώνοντας 
το ενδιαφέρον και στον ελλαδικό χώρο και η προβολή των 
επιτευγµάτων των πρώτων ανθρώπων και της αξίας τους 
στην πορεία της ανθρώπινης εξέλιξης.  
Οι µαθητές επισκέφτηκαν τη ∆εινοσαυρόχωρα κι 
εξερεύνησαν το Σπήλαιο. Ήταν µια πολύ ενδιαφέρουσα 
εµπειρία για τα παιδιά µας, η οποία συνδυάστηκε µε την 
ψυχαγωγία και τη διασκέδαση καθώς επισκέφτηκαν και τα 
υπόλοιπα θεµατικά πάρκα του χώρου.  

 

7. Ηµερίδα: Ευρωπαϊκά προγράµµατα: παρουσίαση-ενηµέρωση-αξιοποίηση 
 

Το σχολείο µας συµµετείχε: µε εισήγηση του ∆ιευθυντή 
Παπαδόπουλου Στέργιου, τη χορωδία του κι ενός 
ενηµερωτικού πάγκου στην ηµερίδα που διοργάνωσε η 
∆/νση Π.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης στο Porto Palace στις 
12/12/08 µε τίτλο: «Ευρωπαϊκά προγράµµατα: 
παρουσίαση-ενηµέρωση-αξιοποίηση». Οι εκπ/κοί που 
παρακολούθησαν την ηµερίδα µπορούσαν να δούνε από 
κοντά την εµπειρία µας από τη συµµετοχή µας σε 
ευρωπαϊκά προγράµµατα από το 2003 ως σήµερα. 

 

 
 

8. Κατασκευές ροµπότ – παιδικά παιχνίδια  
 

 

Με αφορµή σχετικές ενότητες του µαθήµατος της 
Γλώσσας τα παιδιά κατασκεύασαν µικρά και µεγάλα ροµπότ 
καθώς και παιδικά παιχνίδια, όπως αυτοκίνητα, καραβάκια, 
πυραύλους, χαρταετούς, ποδήλατα, γαντόκουκλες και 
κατοικίδια ζώα µε ανακυκλώσιµα υλικά.  

 


