
AΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
(σχολικό έτος 2009-10) 

 

1. Παγκόσµια ηµέρα αφιερωµένη στους Ροµά (Τσιγγάνους) 
 

 

 
 

 

 

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 ένταξης 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 µας, υπάρχει 
ειδικό αφιέρωµα για αυτήν την ηµέρα µε πάρα πολλές 
πληροφορίες και διάφορες δράσεις.  

 

2. Ο συγγραφέας του Μια φορά κι έναν καιρό ήταν το σκάκι - (β' τεύχος 
γλώσσας Ε' τάξης) στο σχολείο µας 
 
 
Ο Κώστας Γιουβαντσιούδης, εκπαιδευτικός σε σχολείο 
της Θεσ/νίκης και συγγραφέας του κειµένου: Μια φορά 
κι έναν καιρό ήταν το σκάκι … (β' τεύχος γλώσσας Ε' 
τάξης, ενότητα πνευµατικά παιχνίδια) επισκέφτηκε 
ύστερα από πρόσκλησή µας το σχολείο µας και µίλησε µε 
τα παιδιά της Ε' τάξης για το συγκεκριµένο κείµενο που 
υπάρχει στο βιβλίο της γλώσσας τους, παρουσιάζοντας 
τους ταυτόχρονα αυτό το ωραίο πνευµατικό παιχνίδι που 
λέγεται σκάκι. Στο τέλος της δίωρης παρουσίασης 
προσπάθησαν όλοι µε τη βοήθεια του να κάνουν τα 
πρώτα βήµατα στο παιχνίδι αυτό. Ήταν για όλους µια 
διασκεδαστική και συνάµα διδακτική εµπειρία. 

 

 
 

 
 

3. ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη – Γνωριµία µε τη λειτουργία της  
 

Οι µαθητές της Ε' τάξης επισκέφτηκαν τη βιβλιοθήκη 
του ∆ήµου µας. Στη ∆ηµοτική βιβλιοθήκη του ∆ήµου 
Ελευθέριου – Κορδελιού τους υποδέχτηκε η υπεύθυνη 
κα. Αθαναηλίδου. Τους µίλησε για τα βιβλία και πως  
µπορούνε να βρούνε στα ράφια τα βιβλία που τους 
ενδιαφέρουν. Επίσης πληροφορήθηκαν τον τρόπο 
αρχειοθέτησης εφηµερίδων, βιβλίων, περιοδικών, DVDs, 
CDs, κλπ καθώς και τους τρόπους αναζήτησης θεµάτων, 
τίτλων ή συγγραφέων.  

 

 
 

 



4. Παίζουµε οµαδικά παιχνίδια στα πλαίσια της αθλητικής ηµέρας    
 

 

 

Στα πλαίσια της αθλητικής ηµέρας που θεσπίσαµε στο 
σχολείο µας, τα παιδιά όλων των τµηµάτων παρουσίασαν 
διάφορα οµαδικά αθλητικά παιχνίδια µε κέφι, χαρά και 
µεγάλο ενθουσιασµό. Τα παιχνίδια ήταν:  
Α1 – Α2: Ζώα & τροφές, Β1 – Β2: Νερό µετ’ εµποδίων 
Γ1 – Γ2: Μπουγάδα στο χέρι, ∆1 – ∆2: Πατινοδροµίες 
Ε1–Ε2: Παπουτσοσακούλες, ΣΤ1 – ΣΤ2: Εγκάρδιες ευχές 
Επίσης η µαθήτρια-αθλήτρια της ρυθµικής γυµναστικής του 
σχολείου µας (µε διεθνείς επιτυχίες) Κων/να Θεοδωρίδου, 
παρουσίασε ένα µέρος από το πρόγραµµά της. Έγιναν 
ακόµα διαγωνισµοί στο πινγκ-πονγκ, στο στεφάνι, στο 
σχοινάκι, στις κεφαλιές και στα µυτιλίκια.  
Ήταν µια µέρα διαφορετική από τις άλλες. 
Την όλη οργάνωση της αθλητικής ηµέρας είχε η 
γυµνάστριά µας κα Χαλιαµάλια Βάννα.  

 

 
5. 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. 

 
 
 

 

 
 

6. ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη – Η γιαγιά διαβάζει παραµύθια  
 

 

 
 

 

 
Λίγες µέρες πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, τα 
παιδιά της  Γ΄ Τάξης επισκέφτηκαν τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
του ∆ήµου µας, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων 
της Βιβλιοθήκης, σε συνεργασία µε το ΚΑΠΗ του ∆ήµου 
µας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια µε τη συνοδεία µουσικών 
οργάνων από τα µέλη του ΚΑΠΗ, καθώς και να συζητήσουν 
µαζί τους. 
Στη συνέχεια, τα παιδιά κάθισαν όλα σε κύκλο σε ένα 
τεράστιο χαλί και µία κυρία του ΚΑΠΗ τους αφηγήθηκε µε 
εξαιρετικό τρόπο ένα χριστουγεννιάτικο παραµύθι, 
καθηλώνοντας µικρούς και µεγάλους. 
Στο τέλος, τα παιδιά, µε τη βοήθεια της Βιβλιοθηκονόµου, 
κατασκεύασαν χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες και έλαβαν 
µικρά δωράκια για τα Χριστούγεννα. 

 
 

 



7. Γεύσεις του κόσµου  
 

 
Τι άλλο είναι το φαγητό, εκτός από απόλαυση; Το φαγητό 
είναι σίγουρα και στοιχείο πολιτιστικής διαφοροποίησης 
των λαών κι δείγµα κουλτούρας. Προϊόν συσσωρευµένης 
πείρας αιώνων µεταδίδεται από γενιά σε γενιά χωρίς 
ιδιαίτερη προσπάθεια, απλά µε τη µίµηση και τη 
συνήθεια. Ο τρόπος που σε κάθε χώρα στρώνεται το 
τραπέζι, τα φαγητά που περιλαµβάνει, οι γεύσεις που 
αναδεικνύει, σκιαγραφούν µε ακρίβεια τον πολιτισµό, την 
παράδοση και τις συνήθειές της. Μέσα από τις γεύσεις 
της κουζίνας των διαφόρων λαών αναβιώνουν αιώνες 
παράδοσης αλλά και συνύπαρξης τους. Το ∆1 µε την 
ευκαιρία των Χριστουγέννων µας έδωσε την ευκαιρία να 
γνωρίσουµε αλλά και να γευτούµε του κόσµου τις 
νοστιµιές! Γεύσεις που ετοίµασαν οι γονείς των µαθητών 
της τάξης µε µεγάλη χαρά και στο οποίο προσκάλεσαν το 
δ/ντή και τους δασκάλους του σχολείου.  
 

 

 
 

 

 
8. Ηµερήσια εκδροµή του σχολείου για το σχολικό έτος 2009-10  

 
 
 

 

 
 

 

 

Το σχολείο πραγµατοποίησε στις 11/6/2010 την ετήσια ηµερήσια 
εκδροµή του, στην οποία έλαβαν µέρος και οι γονείς των παιδιών. 
Στους πρόποδες του όρους Μπέλες, µεταξύ των δύο λιµνών 
∆οϊράνης και Κερκίνης, σε απόσταση 50' από τη Θεσσαλονίκη (90 
χλµ.), βρίσκεται το ξενοδοχειακό συγκρότηµα ∆ήµητρα Παλλάς, 
όπου υπάρχει ασφαλής και περιφραγµένη έκταση 50 στρεµµάτων. 
Στην καταπράσινη και γεµάτη µε δέντρα και λουλούδια έκταση του 
συγκροτήµατος υπάρχουν τέσσερα γήπεδα 5X5, δύο γήπεδα 
ποδοσφαίρου, δύο γήπεδα µπάσκετ και βόλεϊ, τραµπολίνο, 
ειδικά διαµορφωµένη παιδική χαρά και ζωολογικός κήπος µε 
ελάφια, παγόνια, φασιανούς και οικόσιτα ζώα. Καταπράσινο 
φιλόξενο περιβάλλον, ασφάλεια, διασκέδαση και καλό φαγητό. 
Παιδιά, δάσκαλοι και γονείς, έπαιξαν, χόρεψαν και χάρηκαν όλοι 
µαζί , γιορτάζοντας µε τον καλύτερο τρόπο το τέλος µιας ακόµα 
δηµιουργικής σχολικής χρονιάς.  

 
 


