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Συνέχεια στη σελίδα 2

Πανελλαδικές Εξετάσεις και Εξετάσεις ΙΒΟ 2022

Για τους αποφοίτους κάθε χρονιάς το τέ-
λος της μαθητικής πορείας συμπίπτει με τη 
δύσκολη και απαιτητική μάχη των Εξετάσε-
ων, μία μάχη στην οποία τα παιδιά μας, από-
φοιτοι του Γενικού Λυκείου και του ΙΒ, αντα-
ποκρίθηκαν με επιτυχία. Εργάστηκαν με συ-
νέπεια, με προσήλωση στον στόχο τους και 
ανταμείφθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, 
όπως, άλλωστε, καταδεικνύουν τα αποτελέ-
σματα των Εξετάσεων και η Σχολή στην 
οποία ο καθένας εισάγεται. ∆ίπλα τους, όλα 
αυτά τα χρόνια, στάθηκαν συνοδοιπόροι 

και αρωγοί, οι Γονείς και οι ∆άσκαλοί τους, 
που αισθάνονται κι αυτοί, με τη σειρά τους, 
χαρά και περηφάνια. 

Μαζί με τα θερμά συγχαρητήριά μας, θα 
συνοδεύουν τα παιδιά μας στο νέο τους ξε-
κίνημα οι ευχές για πολλές, πολλές επιτυχίες. 
Να εξερευνήσουν νέους ορίζοντες, να απο-
κτήσουν περισσότερες εμπειρίες, να ανοί-
ξουν νέους δρόμους, να φτάσουν ψηλά, να 
ζήσουν το όνειρό τους!

Είθισται, λίγο πριν καλωσορίσουμε καθετί καινούργιο, να αποχαιρε-
τούμε αυτό που τελειώνει, κάνοντας τον απολογισμό του. Έτσι, με το τέ-
λος της σχολικής χρονιάς, κάτι μας ωθεί να «πιάσουμε χαρτί και μολύβι» 
και να σταθούμε για λίγο σε ό,τι ζήσαμε, ό,τι μας έδωσε χαρά, ό,τι μάθα-
με, ό,τι προσπαθήσαμε και πετύχαμε. Είναι αυτά που μας δίνουν την 
ώθηση να κάνουμε μία νέα εκκίνηση, να κατορθώσουμε περισσότερα, 
να γίνουμε καλύτεροι. 

Παραδίδουμε, λοιπόν, την παρούσα έκδοση, που αποτελεί μία σύνο-
ψη των δράσεων του σχολικού έτους 2021-’22. Τη φετινή χρονιά, οι συν-
θήκες μάς επέτρεψαν να πραγματοποιήσουμε σχολικές εξόδους, διδα-
κτικές επισκέψεις, συνέδρια και ποικίλες δράσεις, που εμπλούτισαν το 
περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών και έδωσαν ενδιαφέρουσες 
προεκτάσεις στα όσα αυτό προέβλεπε. 

Υποσχόμαστε η νέα σχολική χρονιά να είναι ακόμα πιο συναρπαστική!

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1908
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Η ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ έχει μακρά

παράδοση -πάνω από έναν αιώνα- 

προσφοράς στην Eλληνική 

Eκπαίδευση.

Σημείο αναφοράς των εφοδίων

που παρέχει στους μαθητές της

είναι η Kλασσική Παιδεία,

η Ελληνική Πολιτιστική

Κληρονομιά, οι Ηθικές Αξίες

και ο Aνθρωπισμός.

Ταυτόχρονα, φέρνει σε επαφή

τους μαθητές με τον σύγχρονο 

κόσμο, τις διεθνείς εξελίξεις

και την τεχνολογία.

Συνδυάζει την παράδοση 

με την καινοτομία, τις ηθικές αξίες 

με την επιστημονική σκέψη. 

Οι απόφοιτοι του Σχολείου μας 

διακρίνονται στην κοινωνία για

την ακέραιη προσωπικότητά τους,

την πολύπλευρη παιδεία τους,

τη δημιουργικότητά τους και

τον σύγχρονο και δυναμικό

τρόπο σκέψης τους.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Πανελλαδικές Εξετάσεις και Εξετάσεις ΙΒΟ 2022

Δείτε στα γραφήματα που ακολουθούν
συγκριτικά αποτελέσματα.
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Τελετή Αποφοίτησης

Η Μάριον Καβαλλιέρου, Καθηγήτρια Αγ-
γλικής Γλώσσας στην Ιόνιο Σχολή και Πρόε-
δρος του τμήματος της Αθήνας του Αμερι-
κανικού Κόμματος των ∆ημοκρατικών, ήταν 
μεταξύ των διακεκριμένων προσωπικοτή-
των που προσεκλήθησαν στην εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 8 Μαρτί-
ου 2022, στο «Department of State», στην 
Ουάσιγκτον-Η.Π.Α., επ’ ευκαιρία του Εορτα-
σμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. 
Παρευρέθησαν, επίσης, η Εξοχότητά της, 

Ivonne A-Baki, Πρέσβης της ∆ημοκρατίας 
του Ισημερινού στις Ηνωμένες Πολιτείες, και 
η Angelique Gakoko Pitteloud, Κινηματο-
γραφική Παραγωγός, Συγγραφέας, Υπερα-
σπιστής των Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και 
σύζυγος του Ελβετού Πρέσβη στις Η.Π.Α. 

Η τιμητική για τις Γυναίκες εκδήλωση 
αποτελεί αναγνώριση του σημαντικού έρ-
γου και του ηγετικού ρόλου που έχουν δια-
δραματίσει στην κοινωνία ανά τους αιώνες.

To Γενικό Λύκειο της Ιονίου Σχολής ήταν 
μεταξύ των Σχολείων που επελέγησαν και 
έλαβαν μέρος στην έρευνα του ∆ιεθνούς 
Προγράμματος PISA 2022 (Programme for 
International Student Assessment), που διε-
ξάγεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) κάθε τρία χρόνια και πραγ-
ματοποιήθηκε ηλεκτρονικά στο Εργαστή-
ριο Πληροφορικής στο Σχολείο μας, τον 
Μάρτιο 2022. 

Μέσω ενός προ-εγκατεστημένου ειδικού 
λογισμικού, διερευνήθηκαν τα γνωστικά πε-
δία των Μαθηματικών, των Φυσικών Επι-
στημών, η Κατανόηση Κειμένου και η ∆ημι-
ουργική Σκέψη των παιδιών, με απώτερο 
στόχο τη διερεύνηση τού κατά πόσον οι 
γνώσεις και οι δεξιότητες των 15χρονων μα-
θητών και μαθητριών τούς επιτρέπουν να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις 
απαιτήσεις της καθημερινής ζωής στις σύγ-
χρονες κοινωνίες. 

Η έρευνα αποτελεί στην ουσία ένα εργα-
λείο για τη συλλογή χρήσιμων στοιχείων για 
το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας και 
την κατανόηση των θετικών στοιχείων, κα-
θώς και των αδυναμιών, του εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού της. 

Στις 22 Ιουνίου 2022, η οικογένεια της Ιο-
νίου Σχολής αποχαιρέτησε τους Αποφοί-
τους της Γ’ Λυκείου και του International 
Baccalaureate, σε μία όμορφη τελετή που 
έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Σχολεί-
ου μας, στη Φιλοθέη.

Με συγκίνηση, απηύθυναν στους απο-
φοίτους χαιρετισμό οι Καθηγητές τους, Κων-
σταντίνος Γεωργακόπουλος και Αναστάσιος 
Μανδραπήλιας, καθώς και ο Λυκειάρχης 
Μελέτης Μελετόπουλος, ενθυμούμενοι 
στιγμές της σχολικής ζωής, δίνοντας συμ-
βουλές, προτρέποντάς τους να ονειρευτούν 
και να τολμήσουν.

Η Καθηγήτρια της Ιονίου Σχολής,
Μάριον Καβαλλιέρου,

στον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Συμμετοχή
της Ιονίου Σχολής

στην έρευνα PISA 2022
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΙΒ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Συμμετοχή σε Mαθητικά Συνέδρια

Το Σχολείο, ως κοινωνικός θεσμός, δεν πρέπει να περιορίζεται στην προσφορά γνώσεων.
Oφείλει να εξασφαλίζει σε κάθε νέο άνθρωπο ευκαιρίες, ώστε να ανακαλύψει

τις ιδιαίτερες δεξιότητές του, να τις καλλιεργήσει και να τις αναδείξει.
Τα μαθητικά συνέδρια αποτελούν μία δράση ιδιαίτερης εκπαιδευτικής αξίας

που εξυπηρετούν τους παραπάνω στόχους: οι συμμετέχοντες συζητούν με ανθρώπους
με τους οποίους μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα,

και ανταλλάσσουν εμπειρίες και ιδέες, ωφελούμενοι όχι μόνο σε γνωστικό, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο,
καθώς η επαφή με συνομηλίκους τους τονώνει την αυτοπεποίθηση

και την εξωστρέφειά τους και εμπλουτίζει τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους.

6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο «RM@Scho
οls» (Raw materials at Schools), 2 Δε-
κεμβρίου 2021

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και δι-
οργανώθηκε από τον «RM@Schoοls», τον 
οποίο συναποτελούν 30 επιστημονικές ορ-
γανώσεις από 20 ευρωπαϊκές χώρες.

Μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου, 
με την καθοδήγηση των Καθηγητών του 
Σχολείου που διδάσκουν τα μαθήματα της 
Τεχνολογίας και της Πληροφορικής, προε-
τοίμασαν και παρουσίασαν την εργασία 
τους, ενώ έλαβαν μέρος και στη διαδικτυα-
κή συζήτηση, που ακολούθησε. Μέσα από 
τις εργασίες του Συνεδρίου προσέγγισαν τα 
θέματα της «Πράσινης» Τεχνολογίας, των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των 
Ορυκτών Πρώτων Υλών, έχοντας μία μονα-
δική ευκαιρία να μάθουν και να δημιουργή-
σουν. 

 «Οι Μαθητές συναντούν τη Φυσι-
κή», 17 έως 19 Δεκεμβρίου 2021, στο 
Πανεπιστήμιο ∆υτικής Αττικής, στο Αιγά-
λεω. Η διοργάνωση της Ένωσης Ελλήνων 
Φυσικών (www.eef) απευθυνόταν σε μαθη-
τές και μαθήτριες του Λυκείου, που, μέσα 
από αυτή την πρωτότυπη και δημιουργική 
συνάντηση, είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε 
άμεση επαφή με ∆ιακεκριμένους Πανεπι-
στημιακούς ∆ασκάλους, να εισαχθούν στη 

σύγχρονη επιστημονική γνώση και μέθοδο, 
να αποσαφηνίσουν βασικές έννοιες της 
Σύγχρονης Φυσικής και να γνωρίσουν όλες 
τις εξελίξεις της Επιστήμης αυτής.

«1453-1821: Η Ελληνική Γλώσσα κι-
βωτός του Έθνους», 12 Φεβρουαρίου 
2022 (διαδικτυακά). Την εκδήλωση πραγ-
ματοποίησε ο Οργανισμός για τη ∆ιάδοση 
της Ελληνικής Γλώσσας. Κατά τη διάρκειά 
της, προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο το πρό-
γραμμα του Σχολείου μας, με θεματικό άξο-
να: «H Ποίηση και η Μουσική προετοι-
μάζουν και πυροδοτούν το γεγονός της 
Επανάστασης του ΄21». Με αναφορές σε 
εμβληματικά κείμενα της Προεπαναστατι-
κής και Επαναστατικής Περιόδου, τους 
«Ελεύθερους Πολιορκημένους» του ∆ιονυ-
σίου Σολωμού και τον «Θούριο» του Ρήγα 
Βελεστινλή, και με τη συνοδεία χορού και 
μουσικής, τα παιδιά μας παρουσίασαν την 
εξέγερση του Ελληνικού Έθνους στα πρώτα 
βήματά της και εντυπωσίασαν με την προ-
σπάθειά τους.

7o Mαθητικό Συμπόσιο Γυμνασίων 
Αττικής: «Η Γυναίκα στον 21ο αιώνα»,     
1 και 2 Απριλίου 2022 (διαδικτυακά). Το 
Γυμνάσιο της Ιονίου Σχολής, ως μέλος του 
∆ικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων UN-
ESCO (UNESCO ASPnet), έλαβε μέρος στο 

Συμπόσιο, που διοργανώθηκε από τη Λεό-
ντειο Σχολή Αθηνών, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων     
( ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Θεμά-
των) και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής 
για την UNESCO. Είχε προηγηθεί, στις 19 
Μαρτίου, ημερίδα προετοιμασίας, με τη 
συμμετοχή καταξιωμένων ομιλητών, οι 
οποίοι κατέθεσαν την άποψή τους και προ-
σέφεραν στα παιδιά γόνιμο έδαφος για προ-
βληματισμό και συζήτηση αναφορικά με τη 
θέση και τη δυναμική της Γυναίκας στη σύγ-
χρονη Κοινωνία.

Παιδιά μας του Γυμνασίου και του Λυκείου συμμετείχαν στα ακόλουθα συνέδρια:
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Το θέμα, «Η Λογοτεχνία αλλιώς… σε 
καιρούς κρίσης», αποτέλεσε αφορμή για 
επικοινωνία, δημιουργική συνεργασία και 
ανταλλαγή απόψεων για όσα τα παιδιά ονει-
ρεύονται, αλλά και όσα τα προβληματίζουν. 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συ-
ζητήσουν με έναν επικεφαλής Ειδικό Σύμ-
βουλο, καθώς και με Εκπροσώπους των 
Γραμμάτων και των Τεχνών, Καθηγητές Πα-
νεπιστημίου, Κριτικούς της Λογοτεχνίας και 
Καλλιτέχνες, θέματα σχετικά με τη Λογοτε-
χνία σε καιρούς κρίσης: «Η πανδημία αλ-
λιώς: γραφή ιαματική», «Η ποίηση και η επι-
καιρότητα», «Ο έρωτας σε δύσκολους και-
ρούς», «Οι πανδημίες στη Λογοτεχνία», «Η 
μοναξιά πρωταγωνιστεί σε λογοτεχνικά κεί-
μενα», «Η Λογοτεχνία και η Ιστορία σε επο-
χές κρίσης», «Άσπρο - Μαύρο: η εποχή των 
αντιθέσεων». 

Ιδιαίτερης μνείας αξίζει η συμμετοχή της 
Ιονίου Σχολής στο πρόγραμμα «Σχολεία 
Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου» (European Parliament Ambassadors 
Schools - EPAS), που υλοποιείται με την 
υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, του 

2η Διεθνής Μαθητική Συνάντηση 
Λογοτεχνίας, 7 και 8 Απριλίου 2022 ( δι-
αδικτυακά). Oμάδα παιδιών της Γ’ τάξης του 
Γυμνασίου της Ιονίου Σχολής μετείχε στη 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από το 
Ζωγράφειο Λύκειο και τα Εκπαιδευτήρια     
Ε. Μαντουλίδη, υπό την αιγίδα του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου.

Υπουργείου Παιδείας και των Ελλήνων Ευ-
ρωβουλευτών. Με «εργαλεία» τον διάλογο, 
τη δημιουργική σκέψη και το πνεύμα συ-
νεργασίας, αναβαθμίζονται οι γνώσεις των 
νέων γύρω από τον Ευρωπαϊκό Κοινοβου-
λευτισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
αξίες της πολιτικής ∆ημοκρατίας στην Ευ-
ρώπη, της ελευθερίας και της ανοιχτής κοι-
νωνίας.

Τέλος,  η Ιόνιος Σχολή ήταν το ένα από τα 
δύο Ελληνικά Σχολεία που επελέγησαν να 
συμμετάσχουν, στις 20 Μαΐου 2022, στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Εuroscola» 
(Ευρωβουλή των Νέων), που διοργανώνει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη διαδικτυα-
κή συνάντηση, με θέμα «Opportunities 
and risks of digital age». Κατά τη διάρκειά 
της, τα παιδιά παρακολούθησαν σημαντικές 
ομιλίες από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και διακεκριμένους Eπιστήμονες, 
ενώ έλαβαν μέρος και σε μία σύντομη προ-
σομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
με ερωτήσεις προς Ευρωβουλευτές.

Tελετή Εορτασμού
της Απελευθέρωσης της Αθήνας

Την Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021, η Ιό-
νιος Σχολή, κατόπιν προσκλήσεως από τον 
∆ήμο Αθηναίων, συμμετείχε, με αντιπροσω-
πία μαθητών της, στην τελετή που έγινε 
στον Βράχο της Ακρόπολης για τον εορτα-
σμό της 77ης Επετείου για την απελευ-
θέρωση της Αθήνας από τα στρατεύμα-
τα κατοχής.

Στην τελετή παρευρέθη -κατόπιν προ-
σκλήσεως του Σχολείου μας- και ο ∆ήμαρχος 
Φιλοθέης-Ψυχικού, κ. ∆ημήτριος Γαλάνης. 

H έπαρση της Ελληνικής Σημαίας στον 
Ιερό Βράχο συνιστά στην ουσία μάθημα με 
διττό χαρακτήρα: αποτελεί υπενθύμιση 
ενός σημαντικού για την ιστορία της πόλης 
μας γεγονότος, αλλά και σηματοδότη για το 
μέλλον, που τονώνει την εθνική μας αυτο-
γνωσία και δεν επιτρέπει στην ιστορική 
μνήμη να σβήσει. 
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Διαλέξεις προς τα Παιδιά

Η απρόσκοπτη ροή της σχολικής χρονιάς έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά μας
να παρακολουθήσουν δια ζώσης πολύ ενδιαφέρουσες διαλέξεις τόσο από Καθηγητές του Σχολείου

όσο και από ανθρώπους του Πνεύματος, οι οποίοι με χαρά ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
της Ιονίου Σχολής και διέθεσαν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους, για να μας παρουσιάσουν

πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου μας.
Οι γνώσεις τους πολύτιμες, η συζήτηση και ο προβληματισμός γόνιμος. Τους ευχαριστούμε!

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού: Για πρώτη φορά τον Φεβρουά-
ριο 2022, η Ιόνιος Σχολή διοργάνωσε Ημερί-
δα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
για την Α’ και Β’ Λυκείου (και ΙΒ year 1). Τα 
παιδιά μας, οργανωμένα σε μικρές ομάδες, 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
έως τρεις ενότητες, ανάλογα με τις κλίσεις 
και τα ενδιαφέροντά τους, αποκομίζοντας τις 
αντίστοιχες εντυπώσεις. Άκουσαν διακεκρι-
μένες προσωπικότητες από διαφορετικούς 
επιστημονικούς και επαγγελματικούς κλά-
δους, που παρουσίασαν την εμπειρία τους, 
τις προοπτικές και τις δυσκολίες κάθε επαγ-
γέλματος και απάντησαν στις ερωτήσεις που 
τους ετέθησαν. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον 
∆ημοσιογράφο Αντώνη Παπαγιαννίδη, τον 
Ιατρό Ιωάννη Παπαδάτο, την Εισαγγελέα Ευ-
γενία Μαρούδα, τον Μαθηματικό Τεύκρο 
Μιχαηλίδη, τον Οικονομολόγο Κωνσταντίνο 
Κόλμερ και τη Θεατρολόγο Αμαλία Αρσένη.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν να συμβάλει 
στις ακαδημαϊκές αναζητήσεις και στον 
επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθη-
τών και μαθητριών, συμπληρώνοντας το 
πρόγραμμα «EVALION», που πραγματοποι-
είται κάθε χρόνο για τα παιδιά της Α’ Λυκεί-
ου στο Σχολείο μας.

«Το σχόλιο στη Δημοσιογραφία» 
από τον ∆ημοσιογράφο, Αντώνη Παπαγιαν-
νίδη: Τα παιδιά της Β’ Λυκείου συμμετείχαν 
σε ένα διάλογο που αφορούσε τον τρόπο 
με τον οποίο εμπλέκεται το σχόλιο στην εί-
δηση και τον βαθμό στον οποίο άλλοτε δι-
ευκολύνει και άλλοτε δυσχεραίνει την επι-
κοινωνία. Έθεσαν ενδιαφέροντα ερωτήματα 
και πήραν απαντήσεις πλήρεις αναφορών 
στην παγκόσμια ιστορία και ειδησιογραφία.

«Κλασσικές Σπουδές ανά τον κό-
σμο» από τον κλασσικό Φιλόλογο και Καθη-
γητή Πανεπιστημίου, Νίκο Πουλόπουλο. Ο 
κ. Πουλόπουλος μίλησε στα παιδιά της         
Α’ Λυκείου για την αξία της Αρχαίας Ελλη-

νικής Γλώσσας και των κλασσικών σπουδών, 
εν γένει. Τους παρουσίασε γλαφυρά παρα-
δείγματα για τον τρόπο με τον οποίο οι αρ-
χαίοι Έλληνες έθεσαν τις βάσεις όλων σχε-
δόν των σύγχρονων Επιστημών και Τεχνών 
και εξήγησε πώς η ανθρωπότητα αντλεί συ-
μπεράσματα και διδάγματα από την αρχαι-
οελληνική σκέψη, για να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα του παρόντος. Ο λοιμός της 
Αθήνας, η Μήδεια και ο Φιλοκτήτης, ζωντά-
νεψαν μπροστά στα μάτια των παιδιών, για 
να αποδείξουν ότι οι απαντήσεις σε πολλά 
από τα σύγχρονα προβλήματά μας είχαν 
αναζητηθεί ήδη από τους προγόνους μας. Η 
ομιλία ολοκληρώθηκε με μακρά συζήτηση 
μεταξύ του εισηγητή και των παιδιών. 

Διαλέξεις, στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος Φυσικής, από τον Καθηγητή του 
Σχολείου, Δρα Ε. Γεωργουδή, ως εξής:

Τον Μάρτιο 2022, τα παιδιά της Α’ Γυ-
μνασίου άκουσαν ενδιαφέρουσες απόψεις 
σχετικά με την «Ατομική Θεωρία και την 
ιστορία της ανθρώπινης αναζήτησης 
των ελάχιστων ποσοτήτων της ύλης». 
Το νοερό ταξίδι τους από την Αρχαία Ελλά-
δα, τον Θαλή και τον ∆ημόκριτο, έως τις 
απόψεις των μεγάλων ερευνητών της Θεω-
ρητικής Φυσικής, Rutherford και Bohr, τους 
έδωσε τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το 
θέμα της ύλης από την οποία αποτελούνται 
τα πάντα γύρω μας, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. 

Τον Μάιο 2022, πραγματοποιήθηκε για  
τη Β’ Γυμνασίου διάλεξη, με θέμα «Εισαγω-
γή στην Κοσμολογία: Ένα ταξίδι στον 
Χρόνο και τον Χώρο». O ομιλητής εστίασε 
στην ατέρμονη προσπάθεια του Ανθρώπου 
για κατανόηση του αχανούς Σύμπαντος, μία 
προσπάθεια που χάνεται στα βάθη των αιώ-
νων. Βασικά θέματα της παρουσίασης ήταν οι 
απόψεις των Αρχαίων Πολιτισμών για το Σύ-
μπαν, το μέγεθος και την ηλικία του, ό,τι έχει ο 
άνθρωπος ανακαλύψει τα τελευταία 100 χρό-

νια, αλλά και ερωτήματα που εξακολουθούν 
να ταλανίζουν την επιστημονική σκέψη.

Τα παιδιά της Γ’ Γυμνασίου, παρακο-
λούθησαν το πολύ ενδιαφέρον μάθημα, «Η 
Ιστορία της Πυρηνικής Φυσικής: Από 
τις ακτίνες Χ στη Χιροσίμα». Τα θέματα 
της διάσπασης του πυρήνα του ατόμου, της 
ενέργειας που παράγεται και του τρόπου 
που ο άνθρωπος την αξιοποιεί, ήταν ορι-
σμένα από όσα σχολιάστηκαν κατά τη διάρ-
κεια της διάλεξης. 
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Διδακτικές Προεκτάσεις

Πολλαπλοί είναι οι στόχοι κάθε δραστηριότητας που πραγματοποιείται εντός του σχολικού πλαισίου:
η προσφορά γνωστικών ερεθισμάτων, η αισθητική καλλιέργεια, η ψυχική και κοινωνική ωρίμανση των παιδιών.

Οι επισκέψεις σε χώρους ιστορικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής αναφοράς, πάντα με τον κατάλληλο
σχεδιασμό, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε παιδαγωγικούς και διδακτικούς στόχους, συντελούν

στην κατανόηση, την αφομοίωση, την εμβάθυνση και την προέκταση των διδαχθέντων. 
Δεν πρέπει, όμως, να παραγνωρίζεται και η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού και της άθλησης.

Ιδιαίτερα μετά τα δύο δύσκολα -λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας- χρόνια, η κίνηση
και η σωματική άσκηση στην ύπαιθρο καθίστανται σημαντικός παράγων

για τη συναισθηματική ισορροπία των παιδιών μας.

Στην Αρχαία Αγορά Αθηνών, για τις 
τάξεις Β’ και Γ’ Λυκείου - ∆εκέμβριος 
2021: Με την πολύτιμη συνδρομή ξεναγών, 
τα παιδιά παρακολούθησαν βιωματικό μά-
θημα Ιστορίας, γνώρισαν τον συγκεκριμένο 
χώρο και περιηγήθηκαν στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Πλάκας. 

Στο Studio Ηχογράφησης «Woodstock», 
για τα μέλη του Ομίλου Μουσικής - ∆ε-
κέμβριος 2021: Με πρωτοβουλία των Καθη-

γητών Μουσικής του Σχολείου μας, Αθανα-
σίου Κατσούλη και Χρήστου Ηλιόπουλου, 
τα παιδιά βρέθηκαν στο studio, για τις ανά-
γκες προετοιμασίας εργασίας τους. Ταυτό-
χρονα, έζησαν τη μοναδική εμπειρία μίας 
ζωντανής ηχογράφησης.

Περίπατος στο αθλητικό πάρκο 
Paradise Park για την Α’, Β’ και Γ’ Γυ-
μνασίου, στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Φυσικής Αγωγής - ∆εκέμβριος 2021: Στις 

εγκαταστάσεις του ψυχαγωγικού πάρκου, 
τα παιδιά αθλήθηκαν, απήλαυσαν ξέγνοια-
στες στιγμές, και, φυσικά, ατελείωτο παιχνίδι 
στα γήπεδα με την παρέα τους.

Διδακτική Επίσκεψη στο Athletic 
Football Center για την Α’, Β’ και Γ’ Γυ-
μνασίου - Μάιος 2022: Στα γήπεδα του 
Αθλητικού Κέντρου είχαν τη δυνατότητα να 
παίξουν, να αθληθούν και να συμμετάσχουν 
σε ποικίλες δραστηριότητες.

Για την Α΄ τάξη του Λυκείου: 
α. σε Κορινθία-Δερβενάκια, 7 Οκτω-

βρίου 2021. Τα παιδιά, συνοδευόμενα από 
Καθηγητές τους, μετέβησαν αρχικά στα 
∆ερβενάκια, την ιστορική τοποθεσία όπου, 
τον Ιούλιο 1822, διεξήχθη μία από τις σημα-
ντικότερες μάχες της Ελληνικής Επανάστα-
σης. Οι ιστορικές λεπτομέρειες και οι πληρο-
φορίες που άκουσαν από τον Λυκειάρχη, 
Μελέτη Μελετόπουλο, επανέφεραν στη 
μνήμη τους τη μεγάλη νίκη που επετεύχθη 
χάρη στη στρατιωτική μεγαλοφυΐα του Θεό-
δωρου Κολοκοτρώνη και την καταστροφή 
της οθωμανικής στρατιάς, γεγονότα που 
υπήρξαν καθοριστικής σημασίας για την 
εξέλιξη του απελευθερωτικού αγώνα. Η ημε-
ρήσια εκδρομή ολοκληρώθηκε με την επί-
σκεψη σε βυζαντινό ναό του 13ου αιώνα και 
την ξενάγηση σε οινοποιείο της περιοχής. 

β. στην Πελοπόννησο, 11-13 Απριλί-
ου 2022. Με ορμητήριο την Καλαμάτα, μα-
θητές και Καθηγητές περιηγήθηκαν σε μέρη 

ιστορικού ενδιαφέροντος, κάνοντας ένα ταξί-
δι στον χρόνο, από τα αρχαία έως τα νεώτερα 
χρόνια: στην Καστροπολιτεία του Μυστρά και 
τις βυζαντινές εκκλησίες του, στη Μεθώνη και 
το ενετικό κάστρο της, στο Ναυαρίνο, όπου 
διεξήχθη η τελευταία καθοριστική μάχη της 
Ελληνικής Επανάστασης στη θάλασσα, και 
την αρχαία Μεσσήνη με το θέατρό της, μονα-
δικό δείγμα κατασκευής αρχαίου θεάτρου. 

Φυσικά, δεν έλειψαν οι περίπατοι στην 
όμορφη πόλη της Καλαμάτας και της Πύλου, 
που χάρισαν στα παιδιά στιγμές χαράς και 
διασκέδασης. 

Για τη Β’ τάξη του Λυκείου:
 Στον Μυστρά:  Η διήμερη εκδρομή 

που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 
2021, ξεκίνησε με επίσκεψη στον αρχαιολο-
γικό χώρο του Μυστρά, για τον οποίο οι μα-
θητές μας άκουσαν πολλά και ενδιαφέρο-
ντα από τον Λυκειάρχη, Μελέτη Μελετό-
πουλο. Άλλα σημεία ενδιαφέροντος όπου 
ξεναγήθηκαν, ήταν το Μουσείο Ελιάς, στη 
Σπάρτη, το Κενοτάφιο του Λεωνίδα και το 
Πεδίον Άρεως, στην Τρίπολη, η ∆ημητσάνα 
με τους μπαροτόμυλούς της, η Καρύταινα 
και το μεσαιωνικό κάστρο της.

Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές: Για το νέο 
σχολικό έτος 2022-’23, αναμένουμε όλοι, ∆ι-
δάσκοντες και Μαθητές, με ανυπομονησία 
και χαρά, τις ανταλλαγές με ευρωπαϊκά σχο-
λεία, που, λόγω της πανδημίας, δεν πραγμα-
τοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. 

Επισκέψεις

Εκδρομές
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Επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρό-
πολης (Μάρτιος 2022): Οι επισκέπτες, με τις 
επεξηγήσεις και τα σχόλια ξεναγών, περπάτη-
σαν στον Βράχο της Ακρόπολης και θαύμα-
σαν την αρχιτεκτονική ομορφιά και τη μονα-
δικότητα των μνημείων της. Τα Προπύλαια, το 
Ερέχθειο με τις Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθη-
νάς Νίκης και ο μεγαλόπρεπος Παρθενώνας 
τούς εντυπωσίασαν και ανέδειξαν το μεγαλείο 
της Αθήνας κατά τους κλασσικούς χρόνους.

Την αρχαιοελληνική Ακρόπολη επισκέ-
φθηκε και η Ε’ ∆ημοτικού.

Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Πεντέ-
λης και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, με θέμα «Γη και Σελήνη 
αχώριστοι σύντροφοι... ή μήπως όχι;» 
(Απρίλιος 2022): Ήταν ένα εξαιρετικά ενδια-
φέρον, διαδραστικό, ταξίδι στο ∆ιάστημα, 
που βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν τις 
σχέσεις του πλανήτη μας με τη Σελήνη.

Για την Ε’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη ( Νο-
έμβριος 2021): Οι μαθητές ξεναγήθηκαν 
στην Έκθεση Ζωγραφικής «Το Σπίτι της 
Μνήμης», που φιλοξενείται στην Πινακο-
θήκη Γκίκα. Tα έργα τής δημιουργού, Λή-
δας Κοντογιαννοπούλου, αναπαριστούν 
δωμάτια της οικίας του κορυφαίου μας ποι-
ητή, Γιώργου Σεφέρη, και αποτελούν το επί-

κεντρο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 
50 χρόνια (1971-2021) από τον θάνατό του. 
Εν συνεχεία, επισκέφθηκαν και το Ατελιέ του 
Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα.

Για την ΣΤ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
(Νοέμβριος 2021): Ο στόχος της επίσκεψης 
ήταν, κατ’ αρχήν, επιμορφωτικός και έδωσε 
την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρί-
σουν κάθε γωνιά του Σταδίου και τη μα-
κραίωνη ιστορία του. Μετά την ολοκλήρω-
ση της ξενάγησης, τα παιδιά συμμετείχαν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγαπώ τον 
Aθλητισμό». Πρόκειται για ένα οργανωμέ-
νο αθλητικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο 
στις δεξιότητες κάθε ηλικιακής ομάδας, που 
μέσα από το παιχνίδι, έφερε τα παιδιά σε 
επαφή με τα αγωνίσματα στίβου.

 
Επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μου-

σείο (Παλαιά Βουλή), στην Αθήνα (Μάρτιος 
2022): Η περιήγηση στις μόνιμες συλλογές 
και την επετειακή έκθεση «ΕΠΑΝΑΣΥΣ-
ΤΑΣΗ ’21» φώτισαν πτυχές τού απελευθε-
ρωτικού αγώνα σχετικές με την προσωπικό-
τητα και τη δράση των ηρώων, το κίνημα 
του Φιλελληνισμού, τις πρώτες προσπάθει-
ες πολιτικής συγκρότησης και τα Συντάγμα-
τα των αγωνιστών, τις αλλαγές που συντελέ-
στηκαν και, εν τέλει, τη δημιουργία ανεξάρ-

τητου Νεοελληνικού Κράτους.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022), στο πλαίσιο του μαθή-
ματος της Ιστορίας: Τα παιδιά, με αφορμή το 
ιστορικό κτήριο που αποτέλεσε έπαυλη του 
βασιλικού ζεύγους Όθωνα-Αμαλίας, έλαβαν 
συναρπαστικές πληροφορίες για τη ζωή 
στην Αθήνα τα χρόνια εκείνα.

Επίσκεψη στο Μουσείο Μικρασιατι-
κού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», 
στη Νέα Φιλαδέλφεια (Μάιος 2022): Τα παι-
διά μας γνώρισαν την ιστορία και τον πολιτι-
σμό του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, μέσα 
από μια εξαιρετική συλλογή μικρασιατικών 
κειμηλίων, καθώς και από αυθεντικές μαρτυ-
ρίες ανθρώπων που έζησαν τις δραματικές 
στιγμές της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Ιδιαίτερο χαρακτήρα είχε η επίσκεψη 
στη Μουσική Σκηνή «Remedy», στο Νέο 
Ηράκλειο (Μάρτιος 2022). Αποδεχόμενοι 
ότι το μάθημα της Μουσικής καλλιεργεί την 
αισθητική των παιδιών και ενισχύει δεξιότη-
τες, απαραίτητες για τη μελλοντική τους 
ζωή, το Σχολείο τούς προσέφερε την ευκαι-
ρία να έλθουν σε επαφή με γνωστά έντεχνα, 
ροκ και ποπ τραγούδια, τα οποία εκτέλεσαν 
οι Καθηγητές Μουσικής του Σχολείου, και 
να συνδέσουν μουσικά όργανα της κλασσι-
κής με όργανα της ηλεκτρικής μουσικής.

Εθελοντικές Δράσεις

Ο Εθελοντισμός ως θεσμός συμβάλλει στο «άνοιγμα» του Σχολείου προς την κοινωνία.
Η ενεργός συμμετοχή στα κοινά, με στόχο το συλλογικό όφελος, συνιστά στάση ζωής που ενδυναμώνει

την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, και, ταυτόχρονα, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση
αδυναμιών και προβλημάτων.

Τo Σχολείο μας, ειδικά μέσω του προγράμματος Ιnternational Baccalaureate και των δράσεων του CAS,
έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε εθελοντικές δράσεις και να νιώσουν την αξία

της προσφοράς στον συνάνθρωπο. 
Ενδεικτικά, αναφέρουμε: 

Για την Α’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον, και παρακολούθηση του εκπαι-
δευτικού προγράμματος «Από το αμπέ-
λι... στο κρασί» (Νοέμβριος 2021): Ήταν 
μία μοναδική εμπειρία για τα παιδιά, που όχι 
μόνο γνώρισαν τη θαυματουργή διαδικασία 
της οινοποίησης, αλλά περπάτησαν στα 
αμπέλια του ιστορικού χώρου και ξεναγή-
θηκαν στο Οινοποιείο και στο παραδοσιακό 
πατητήρι, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο 
με τον οποίο παράγεται το κρασί.

Για τη Β’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον (Νοέμβριος 2021): Για τις ανάγκες 
του προγράμματος «Από την ελιά . . . στο 
λαδάκι» τα παιδιά μας μεταμορφώθηκαν 
σε μικρούς ελαιουργούς και, μέσα από βιω-
ματικές αναπαραστάσεις και θεατρικά παι-
χνίδια, γνώρισαν καλύτερα τον θαυματουρ-
γό αυτόν καρπό και τις μοναδικές του ιδιό-
τητες.

Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας ΓΑΙΑ, στην Κηφισιά, 
(Απρίλιος 2022): Στις μέρες μας, που όλο και 
συχνότερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα «Κλιματική αλλαγή 
κι εμείς» έδωσε την ευκαιρία στους επισκέ-
πτες να κατανοήσουν πώς επιδρά η μετα-
βολή του κλίματος σε πολλές πτυχές της ζω-
ής μας και πώς μπορούν να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Για την Γ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Νεότερης Κε-
ραμικής, στον Κεραμεικό, και παρακολού-
θηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Ελιά, Λάδι και Κεραμικά» (Νοέμβριος 
2021): Τα παιδιά, μέσω του κατάλληλου 
εποπτικού υλικού, άντλησαν πληροφορίες 
για την ελαιοπαραγωγή και τον ευεργετικό 
ρόλο της ελιάς στη διατροφή μας. Επίσης, 
είδαν αντιπροσωπευτικούς τύπους αγγείων 
αποθήκευσης και μεταφοράς λαδιού και 
ελαιών.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022): Η γη είναι το σπίτι μας 
και η πηγή από όπου προέρχονται όλα όσα 
καταναλώνουμε. Το βιωματικό πρόγραμμα 
«Η γη που μας τρέφει» έδωσε στους επισκέ-
πτες μία παραστατική εικόνα όλης της διαδι-
κασίας παραγωγής, από το όργωμα, τη σπορά 
έως και τη συγκομιδή. Έμαθαν με ποιον τρόπο 
φτάνουν στα χέρια μας τα τρόφιμα, πώς παίρ-
νουν τη μορφή με την οποία τα καταναλώ-
νουμε και ποια ιστορία έχουν να μας πουν. 

Για την Δ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο 
Αθήνας, στο Μαρούσι (Νοέμβριος 2021): 
Επισκεπτόμενα το Μουσείο, τα παιδιά έκα-
ναν ένα ταξίδι που διατρέχει τον χρόνο και 
τους Μύθους, την Ιστορία και τα γεγονότα. 
Εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για τους αγώ-
νες και τα ολυμπιακά αθλήματα, το πνεύμα 
της ευγενούς άμιλλας ως πανανθρώπινης 
αξίας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο τής 
Ελλάδας στην ανάδειξη του Ολυμπισμού και 
της Αθήνας ως Ολυμπιακής Πρωτεύουσας. 

Καθαρισμός της παραλίας του Καλά-
μου: Στις 26 Οκτωβρίου 2021, οι μαθητές 
του προγράμματος ΙΒ Diploma πραγματο-
ποίησαν εθελοντικό καθαρισμό της παραλί-
ας του Καλάμου, σε συνεργασία με την 
HELMEPA (Ελληνική Ένωση Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος), στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας «Μήνας ∆ράσης: Παγκό-
σμιος Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτών». 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καθαρισμού, 
τα παιδιά ήλθαν αντιμέτωπα με τη ρύπανση 
της ακτής, ένα από σημαντικότερα περιβαλ-
λοντικά προβλήματα, που οφείλεται στην 
έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης του 
κοινού και τις ανεπαρκείς στρατηγικές δια-
χείρισης των απορριμμάτων. Είναι σημαντι-
κό το γεγονός ότι οι μαθητές μας είχαν την 
ευκαιρία να καταγράψουν τα απορρίμματα 
που οι ίδιοι συνέλεξαν. 

«38ος Μαραθώνιος της Αθήνας. Ο 
Αυθεντικός»: Οι συμμετέχοντες, μαθητές 
του ΙΒ και του Λυκείου, είχαν δυναμική πα-
ρουσία, στις 14 Νοεμβρίου 2021, στον 38ο 
Μαραθώνιο. Προσέφεραν εθελοντική εργα-
σία στο 35ο χλμ της διαδρομής, μοιράζο-
ντας μπουκαλάκια νερού και ισοτονικά ρο-
φήματα και εμψυχώνοντας τους δρομείς 
αυτού του σημαντικού αθλητικού γεγονό-

τος. ∆ιακρίθηκαν για το ομαδικό πνεύμα, 
την ευγένεια και την πειθαρχημένη στάση 
τους απέναντι στις οδηγίες του Ομαδάρχη 
τους, ενώ η υποδειγματική παρουσία και η 
άοκνη προσφορά τους αναγνωρίστηκε και 
επαινέθηκε από τους διοργανωτές.

«10ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας»: 
Στις 20 Μαρτίου 2022, οι μαθητές του ΙΒ, κα-
θώς και μαθητές από το Γενικό Λύκειο της 
Ιονίου Σχολής, υποστήριξαν ως εθελοντές 
τον 10ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Οι νιφά-
δες του χιονιού δεν πτόησαν τα παιδιά που 
βοήθησαν, μοιράζοντας μπουκαλάκια νε-
ρού στους αθλητές. Για μια ακόμη φορά, η 
παρουσία τους ήταν εξαιρετική, αποσπώ-
ντας θετικά σχόλια. 

Στήριξη του Προγράμματος Αναδο-
χής της ΑctionAid Hellas: Πρόκειται για 
μία δράση που, για σειρά ετών, υλοποιεί το 
τμήμα ΙΒ του Σχολείου μας. Με τη συνει-
σφορά τους γίνονται κομμάτι του σπουδαί-
ου έργου της ActionAid για μία κοινωνία, 
όπου όλοι οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν 
τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. 

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης 
για τη στήριξη των οικογενειών στην 
Ουκρανία: Το συγκλονιστικό γεγονός του 
πολέμου έχει άμεσο αντίκτυπο στους ανθρώ-
πους που τον βιώνουν: κατεστραμμένες υπο-
δομές και σπίτια, ελλείψεις σε βασικά αγαθά, 
επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, ξερριζωμός 
και προσφυγιά, επιπτώσεις στην ψυχική υγεία 
ενηλίκων και, κυρίως, μικρών παιδιών.

Το Σχολείο μας, συνεργαζόμενο με ελλη-
νικούς και διεθνείς φορείς και οργανώσεις, 
καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης 
και Πολιτικής Προστασίας, συγκέντρωσε για 
τις δοκιμαζόμενες οικογένειες στην Ουκρα-
νία τρόφιμα, είδη βρεφικής και προσωπικής 
φροντίδας, καθώς και παιχνίδια, σε μία προ-
σπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιο πιεστι-
κές ανάγκες και να ανακουφιστούν όσοι 
πλήττονται από τον πόλεμο.
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Επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρό-
πολης (Μάρτιος 2022): Οι επισκέπτες, με τις 
επεξηγήσεις και τα σχόλια ξεναγών, περπάτη-
σαν στον Βράχο της Ακρόπολης και θαύμα-
σαν την αρχιτεκτονική ομορφιά και τη μονα-
δικότητα των μνημείων της. Τα Προπύλαια, το 
Ερέχθειο με τις Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθη-
νάς Νίκης και ο μεγαλόπρεπος Παρθενώνας 
τούς εντυπωσίασαν και ανέδειξαν το μεγαλείο 
της Αθήνας κατά τους κλασσικούς χρόνους.

Την αρχαιοελληνική Ακρόπολη επισκέ-
φθηκε και η Ε’ ∆ημοτικού.

Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Πεντέ-
λης και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, με θέμα «Γη και Σελήνη 
αχώριστοι σύντροφοι... ή μήπως όχι;» 
(Απρίλιος 2022): Ήταν ένα εξαιρετικά ενδια-
φέρον, διαδραστικό, ταξίδι στο ∆ιάστημα, 
που βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν τις 
σχέσεις του πλανήτη μας με τη Σελήνη.

Για την Ε’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη ( Νο-
έμβριος 2021): Οι μαθητές ξεναγήθηκαν 
στην Έκθεση Ζωγραφικής «Το Σπίτι της 
Μνήμης», που φιλοξενείται στην Πινακο-
θήκη Γκίκα. Tα έργα τής δημιουργού, Λή-
δας Κοντογιαννοπούλου, αναπαριστούν 
δωμάτια της οικίας του κορυφαίου μας ποι-
ητή, Γιώργου Σεφέρη, και αποτελούν το επί-

κεντρο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 
50 χρόνια (1971-2021) από τον θάνατό του. 
Εν συνεχεία, επισκέφθηκαν και το Ατελιέ του 
Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα.

Για την ΣΤ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
(Νοέμβριος 2021): Ο στόχος της επίσκεψης 
ήταν, κατ’ αρχήν, επιμορφωτικός και έδωσε 
την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρί-
σουν κάθε γωνιά του Σταδίου και τη μα-
κραίωνη ιστορία του. Μετά την ολοκλήρω-
ση της ξενάγησης, τα παιδιά συμμετείχαν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγαπώ τον 
Aθλητισμό». Πρόκειται για ένα οργανωμέ-
νο αθλητικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο 
στις δεξιότητες κάθε ηλικιακής ομάδας, που 
μέσα από το παιχνίδι, έφερε τα παιδιά σε 
επαφή με τα αγωνίσματα στίβου.

 
Επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μου-

σείο (Παλαιά Βουλή), στην Αθήνα (Μάρτιος 
2022): Η περιήγηση στις μόνιμες συλλογές 
και την επετειακή έκθεση «ΕΠΑΝΑΣΥΣ-
ΤΑΣΗ ’21» φώτισαν πτυχές τού απελευθε-
ρωτικού αγώνα σχετικές με την προσωπικό-
τητα και τη δράση των ηρώων, το κίνημα 
του Φιλελληνισμού, τις πρώτες προσπάθει-
ες πολιτικής συγκρότησης και τα Συντάγμα-
τα των αγωνιστών, τις αλλαγές που συντελέ-
στηκαν και, εν τέλει, τη δημιουργία ανεξάρ-

τητου Νεοελληνικού Κράτους.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022), στο πλαίσιο του μαθή-
ματος της Ιστορίας: Τα παιδιά, με αφορμή το 
ιστορικό κτήριο που αποτέλεσε έπαυλη του 
βασιλικού ζεύγους Όθωνα-Αμαλίας, έλαβαν 
συναρπαστικές πληροφορίες για τη ζωή 
στην Αθήνα τα χρόνια εκείνα.

Επίσκεψη στο Μουσείο Μικρασιατι-
κού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», 
στη Νέα Φιλαδέλφεια (Μάιος 2022): Τα παι-
διά μας γνώρισαν την ιστορία και τον πολιτι-
σμό του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, μέσα 
από μια εξαιρετική συλλογή μικρασιατικών 
κειμηλίων, καθώς και από αυθεντικές μαρτυ-
ρίες ανθρώπων που έζησαν τις δραματικές 
στιγμές της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Ιδιαίτερο χαρακτήρα είχε η επίσκεψη 
στη Μουσική Σκηνή «Remedy», στο Νέο 
Ηράκλειο (Μάρτιος 2022). Αποδεχόμενοι 
ότι το μάθημα της Μουσικής καλλιεργεί την 
αισθητική των παιδιών και ενισχύει δεξιότη-
τες, απαραίτητες για τη μελλοντική τους 
ζωή, το Σχολείο τούς προσέφερε την ευκαι-
ρία να έλθουν σε επαφή με γνωστά έντεχνα, 
ροκ και ποπ τραγούδια, τα οποία εκτέλεσαν 
οι Καθηγητές Μουσικής του Σχολείου, και 
να συνδέσουν μουσικά όργανα της κλασσι-
κής με όργανα της ηλεκτρικής μουσικής.

Εκδηλώσεις για τη λήξη της σχολικής χρονιάς

Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, τους μήνες Μάιο και Ιούνιο,
αναδεικνύουν σε ρόλο πρωταγωνιστή τους μικρούς μαθητές και επιτρέπουν να απολαύσουμε

το αποτέλεσμα της προσπάθειας που κατέβαλλαν κατά τη διάρκεια του έτους.
Πολύτιμοι συμπαραστάτες είναι οι Εκπαιδευτικοί που συντονίζουν, καθοδηγούν και εμψυχώνουν,

με στόχο, πρωτίστως, να προσφέρουν χαρά και ικανοποίηση στα παιδιά. 
Για το τέλος της σχολικής χρονιάς 2021-’22 πραγματοποιήθηκαν:

Οι γιορτούλες των τάξεων Α’ και Β’ 
Δημοτικού: Πρόκειται για θεατρικές παρα-
στάσεις, βασισμένες σε έργα διασκευασμέ-
να για παιδιά. Οι μικροί μαθητές, αφού διά-
βασαν και επεξεργάστηκαν με τις ∆ασκάλες 
τους, παρουσίασαν το βιβλίο «Η Κυρα-Φύ-
ση και ο κακός ο Ρύπος» της Έφης Παπα-
δοπούλου και το θεατρικό έργο «Ανέβα 
στη Στέγη να Φάμε το Σύννεφο» του 
Γιάννη Ξανθούλη, με πλούσια μηνύματα 
που ευαισθητοποίησαν μικρούς και μεγά-
λους απέναντι στην ατμοσφαιρική ρύπανση 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Παραστάσεις από τον Θεατρικό Όμι-
λο του Δημοτικού Σχολείου: Πρόκειται 
για δύο έργα τής Ζωής Βαλάση, που τα παι-
διά μας προετοίμασαν με την καθοδήγηση 
της Σκηνοθέτιδος Αργυρούς Βούρου. 

Η «Παράξενη Νύχτα», παιγμένη από τα 
παιδιά της Α’ και Β’ ∆ημοτικού, μας ταξίδεψε 
σε έναν μαγικό κόσμο, όπου μία ξύλινη κού-
κλα παίρνει ζωή και η παιδική φαντασία κά-
νει τα πάντα πιθανά!

Η ομάδα των τάξεων Γ’ και ∆΄ ∆ημοτικού 
παρουσίασε «Το Χρυσολούλουδο», ένα 
τρυφερό έργο, με πρωταγωνιστή το χρυσό 
λουλούδι της Ειρήνης του οποίου την ύπαρ-
ξη γνωρίζουν μόνο τα μικρά παιδιά. Η πα-
ράσταση παρέσυρε τους θεατές με τον ζω-
ηρό ρυθμό της, προσκαλώντας τους να ξε-
περάσουν τους φόβους τους και να διεκδι-
κήσουν τα όνειρά τους.

Αφιέρωμα στη Σμύρνη: «Αλησμόνη-
τες Πατρίδες»: Η ΣΤ’ ∆ημοτικού, τιμώντας 
τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, παρουσίασε μία παράσταση με θε-
ατρικά δρώμενα, τραγούδια και χορό. Η ευ-
τυχισμένη, ειρηνική και δημιουργική ζωή 
των Ελλήνων της Σμύρνης, τα πρώτα απειλη-
τικά σύννεφα και, τελικά, η καταστροφή και 
ο διωγμός, συγκίνησαν, καθώς έφεραν στη 
μνήμη των θεατών μία από τις πιο οδυνηρές 
στιγμές της νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας.

Ρεσιτάλ από τα παιδιά του Μουσι-
κού Ομίλου: Πραγματοποιήθηκαν δύο 
αποχαιρετιστήριες συναυλίες, την ευθύνη 
και την επιμέλεια των οποίων είχε ο Καθηγη-
τής Μουσικής του Σχολείου, Αθανάσιος Κα-
τσούλης. Ήταν το επιστέγασμα της άκρως 
επιτυχημένης, όπως αποδείχθηκε, προσπά-
θειας Μαθητών και ∆ασκάλων. Πρώτα, οι 
μαθητές των μικρότερων τάξεων ( Νηπιαγω-
γείο - Ε’ ∆ημοτικού) παρουσίασαν έργα με-
γάλων δημιουργών της κλασσικής Μουσι-
κής και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα 
του ακροατηρίου. Οι μεγαλύτεροι μαθητές, 
με άκρως καλοκαιρινή διάθεση, μάς παρέ-
συραν σε ένα μελωδικό ταξίδι, να σιγοτρα-
γουδήσουμε γνωστά τραγούδια της pop, 
rock και έντεχνης μουσικής σκηνής.

Ήταν δύο πολύ όμορφες βραδιές, που 
άφησαν πολλές υποσχέσεις για τη συνέ-
χεια...

Για την Α’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον, και παρακολούθηση του εκπαι-
δευτικού προγράμματος «Από το αμπέ-
λι... στο κρασί» (Νοέμβριος 2021): Ήταν 
μία μοναδική εμπειρία για τα παιδιά, που όχι 
μόνο γνώρισαν τη θαυματουργή διαδικασία 
της οινοποίησης, αλλά περπάτησαν στα 
αμπέλια του ιστορικού χώρου και ξεναγή-
θηκαν στο Οινοποιείο και στο παραδοσιακό 
πατητήρι, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο 
με τον οποίο παράγεται το κρασί.

Για τη Β’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον (Νοέμβριος 2021): Για τις ανάγκες 
του προγράμματος «Από την ελιά . . . στο 
λαδάκι» τα παιδιά μας μεταμορφώθηκαν 
σε μικρούς ελαιουργούς και, μέσα από βιω-
ματικές αναπαραστάσεις και θεατρικά παι-
χνίδια, γνώρισαν καλύτερα τον θαυματουρ-
γό αυτόν καρπό και τις μοναδικές του ιδιό-
τητες.

Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας ΓΑΙΑ, στην Κηφισιά, 
(Απρίλιος 2022): Στις μέρες μας, που όλο και 
συχνότερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα «Κλιματική αλλαγή 
κι εμείς» έδωσε την ευκαιρία στους επισκέ-
πτες να κατανοήσουν πώς επιδρά η μετα-
βολή του κλίματος σε πολλές πτυχές της ζω-
ής μας και πώς μπορούν να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Για την Γ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Νεότερης Κε-
ραμικής, στον Κεραμεικό, και παρακολού-
θηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Ελιά, Λάδι και Κεραμικά» (Νοέμβριος 
2021): Τα παιδιά, μέσω του κατάλληλου 
εποπτικού υλικού, άντλησαν πληροφορίες 
για την ελαιοπαραγωγή και τον ευεργετικό 
ρόλο της ελιάς στη διατροφή μας. Επίσης, 
είδαν αντιπροσωπευτικούς τύπους αγγείων 
αποθήκευσης και μεταφοράς λαδιού και 
ελαιών.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022): Η γη είναι το σπίτι μας 
και η πηγή από όπου προέρχονται όλα όσα 
καταναλώνουμε. Το βιωματικό πρόγραμμα 
«Η γη που μας τρέφει» έδωσε στους επισκέ-
πτες μία παραστατική εικόνα όλης της διαδι-
κασίας παραγωγής, από το όργωμα, τη σπορά 
έως και τη συγκομιδή. Έμαθαν με ποιον τρόπο 
φτάνουν στα χέρια μας τα τρόφιμα, πώς παίρ-
νουν τη μορφή με την οποία τα καταναλώ-
νουμε και ποια ιστορία έχουν να μας πουν. 

Για την Δ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο 
Αθήνας, στο Μαρούσι (Νοέμβριος 2021): 
Επισκεπτόμενα το Μουσείο, τα παιδιά έκα-
ναν ένα ταξίδι που διατρέχει τον χρόνο και 
τους Μύθους, την Ιστορία και τα γεγονότα. 
Εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για τους αγώ-
νες και τα ολυμπιακά αθλήματα, το πνεύμα 
της ευγενούς άμιλλας ως πανανθρώπινης 
αξίας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο τής 
Ελλάδας στην ανάδειξη του Ολυμπισμού και 
της Αθήνας ως Ολυμπιακής Πρωτεύουσας. 
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Επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρό-
πολης (Μάρτιος 2022): Οι επισκέπτες, με τις 
επεξηγήσεις και τα σχόλια ξεναγών, περπάτη-
σαν στον Βράχο της Ακρόπολης και θαύμα-
σαν την αρχιτεκτονική ομορφιά και τη μονα-
δικότητα των μνημείων της. Τα Προπύλαια, το 
Ερέχθειο με τις Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθη-
νάς Νίκης και ο μεγαλόπρεπος Παρθενώνας 
τούς εντυπωσίασαν και ανέδειξαν το μεγαλείο 
της Αθήνας κατά τους κλασσικούς χρόνους.

Την αρχαιοελληνική Ακρόπολη επισκέ-
φθηκε και η Ε’ ∆ημοτικού.

Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Πεντέ-
λης και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, με θέμα «Γη και Σελήνη 
αχώριστοι σύντροφοι... ή μήπως όχι;» 
(Απρίλιος 2022): Ήταν ένα εξαιρετικά ενδια-
φέρον, διαδραστικό, ταξίδι στο ∆ιάστημα, 
που βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν τις 
σχέσεις του πλανήτη μας με τη Σελήνη.

Για την Ε’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη ( Νο-
έμβριος 2021): Οι μαθητές ξεναγήθηκαν 
στην Έκθεση Ζωγραφικής «Το Σπίτι της 
Μνήμης», που φιλοξενείται στην Πινακο-
θήκη Γκίκα. Tα έργα τής δημιουργού, Λή-
δας Κοντογιαννοπούλου, αναπαριστούν 
δωμάτια της οικίας του κορυφαίου μας ποι-
ητή, Γιώργου Σεφέρη, και αποτελούν το επί-

κεντρο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 
50 χρόνια (1971-2021) από τον θάνατό του. 
Εν συνεχεία, επισκέφθηκαν και το Ατελιέ του 
Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα.

Για την ΣΤ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
(Νοέμβριος 2021): Ο στόχος της επίσκεψης 
ήταν, κατ’ αρχήν, επιμορφωτικός και έδωσε 
την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρί-
σουν κάθε γωνιά του Σταδίου και τη μα-
κραίωνη ιστορία του. Μετά την ολοκλήρω-
ση της ξενάγησης, τα παιδιά συμμετείχαν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγαπώ τον 
Aθλητισμό». Πρόκειται για ένα οργανωμέ-
νο αθλητικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο 
στις δεξιότητες κάθε ηλικιακής ομάδας, που 
μέσα από το παιχνίδι, έφερε τα παιδιά σε 
επαφή με τα αγωνίσματα στίβου.

 
Επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μου-

σείο (Παλαιά Βουλή), στην Αθήνα (Μάρτιος 
2022): Η περιήγηση στις μόνιμες συλλογές 
και την επετειακή έκθεση «ΕΠΑΝΑΣΥΣ-
ΤΑΣΗ ’21» φώτισαν πτυχές τού απελευθε-
ρωτικού αγώνα σχετικές με την προσωπικό-
τητα και τη δράση των ηρώων, το κίνημα 
του Φιλελληνισμού, τις πρώτες προσπάθει-
ες πολιτικής συγκρότησης και τα Συντάγμα-
τα των αγωνιστών, τις αλλαγές που συντελέ-
στηκαν και, εν τέλει, τη δημιουργία ανεξάρ-

τητου Νεοελληνικού Κράτους.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022), στο πλαίσιο του μαθή-
ματος της Ιστορίας: Τα παιδιά, με αφορμή το 
ιστορικό κτήριο που αποτέλεσε έπαυλη του 
βασιλικού ζεύγους Όθωνα-Αμαλίας, έλαβαν 
συναρπαστικές πληροφορίες για τη ζωή 
στην Αθήνα τα χρόνια εκείνα.

Επίσκεψη στο Μουσείο Μικρασιατι-
κού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», 
στη Νέα Φιλαδέλφεια (Μάιος 2022): Τα παι-
διά μας γνώρισαν την ιστορία και τον πολιτι-
σμό του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, μέσα 
από μια εξαιρετική συλλογή μικρασιατικών 
κειμηλίων, καθώς και από αυθεντικές μαρτυ-
ρίες ανθρώπων που έζησαν τις δραματικές 
στιγμές της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Ιδιαίτερο χαρακτήρα είχε η επίσκεψη 
στη Μουσική Σκηνή «Remedy», στο Νέο 
Ηράκλειο (Μάρτιος 2022). Αποδεχόμενοι 
ότι το μάθημα της Μουσικής καλλιεργεί την 
αισθητική των παιδιών και ενισχύει δεξιότη-
τες, απαραίτητες για τη μελλοντική τους 
ζωή, το Σχολείο τούς προσέφερε την ευκαι-
ρία να έλθουν σε επαφή με γνωστά έντεχνα, 
ροκ και ποπ τραγούδια, τα οποία εκτέλεσαν 
οι Καθηγητές Μουσικής του Σχολείου, και 
να συνδέσουν μουσικά όργανα της κλασσι-
κής με όργανα της ηλεκτρικής μουσικής.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Aκούμε, ανακαλύπτουμε, μαθαίνουμε...

Παρουσιάσεις και Διαλέξεις

H σχολική κοινότητα συνιστά ένα ζωντανό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οργανισμό.
Είναι σαν ένας καμβάς από πολύχρωμες ψηφίδες, που η καθεμία ακτινοβολεί τα δικά της, μοναδικά, χρώματα,

όλες μαζί, όμως, συναποτελούν μία συναρπαστική εικόνα.
Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις στις οποίες όλοι λαμβάνουν μέρος, τους επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν,

να δημιουργούν σχέσεις, να εξελίσσονται, να αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας και λειτουργίας στην ομάδα:
να διεκδικούν, να ζουν αρμονικά με τους άλλους, αλλά και να προστατεύονται και να φροντίζουν τον εαυτό τους.

Επομένως, οι εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο,
καθίστανται αναπόσπαστο τμήμα της Αγωγής και της Παιδείας που το σύγχρονο Σχολείο οφείλει να υπηρετεί.

Ιστορική Μνήμη και Παράδοση
Οι αντιλήψεις των απλών, καθημερινών, ανθρώπων, οι «άγραφοι νόμοι» και οι πράξεις με τις οποίες αυτοί

εκφράζονται είναι συστατικά στοιχεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
Έθιμα, που διακρίνονται για τον πλούτο και την αντοχή τους στον χρόνο, που βασίζονται

στην αρμονία και το μέτρο, αξίζει να παραμένουν ζωντανά, νοηματοδοτώντας την πορεία των νεώτερων γενεών.
Πόσω μάλλον, όταν συσχετίζονται με καθοριστικά για την πορεία μας ως Έθνους ιστορικά γεγονότα. 

Το Σχολείο, μέσα από ποικίλες εκφάνσεις της σχολικής ζωής, συμβάλλει,
ώστε ο λαϊκός πολιτισμός να βρίσκει τη θέση του στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Κατά τη διάρκεια του έτους και επ΄ ευκαιρία εορτών και επετείων, πραγματοποιήθηκαν:

Στην αρχή του σχολικού έτους, οι μαθη-
τές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, είχαν την ευκαι-
ρία να συναντήσουν στον χώρο του Σχολεί-
ου μας, τη ∆ιατροφολόγο-∆ιαιτολόγο Αικα-
τερίνη Μόρτογλου. Η ομιλήτρια, μέσα από 
την παρουσίασή της, με θέμα «Η αξία της 
υγιεινής διατροφής», έδωσε χρήσιμες 
πληροφορίες για βασικές διατροφικές αρ-
χές και ανέδειξε τη σημασία τους για την 
επίτευξη της ευεξίας και την αποφυγή ασθε-
νειών ή παθήσεων που σχετίζονται με την 
κακή διατροφή.

Σχετικό με το θέμα ήταν και το εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα «Ταξίδι στην Τροφούπο-
λη», που παρακολούθησαν οι τάξεις Α’ και 
Β’ Δημοτικού, στον χώρο του Σχολείου.

Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέ-
ρας Ασφαλούς Διαδικτύου, διοργανώθη-
κε, τον Φεβρουάριο 2022, μία διαθεματική 
δράση, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των 
παιδιών μας σε θέματα που αφορούν στην 
ασφαλή πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο. Στόχος 
της επιμορφωτικής διαδικτυακής συνάντη-
σης που πραγματοποιήθηκε για τις τάξεις 
Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, με τους αρ-
μόδιους φορείς, τη ∆ίωξη Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος και το CSI Institute, ήταν οι μα-
θητές να συμμετάσχουν ενεργά, να αλληλε-
πιδράσουν, να μοιραστούν τις εμπειρίες 
τους, να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ανη-
συχίες τους. Εξίσου σημαντικό, βέβαια, ήταν 
να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να ακο-

λουθούν κανόνες κατά την πλοήγηση, ότι 
υπάρχουν κίνδυνοι που ελλοχεύουν και να 
είναι σε θέση να τους αναγνωρίσουν και να 
προστατευτούν.

Για την Επέτειο της Άλωσης της Πό-
λης από τους Οθωμανούς (29 Μαΐου 1453), 
πραγματοποιήθηκε διάλεξη για τους μαθη-
τές και τις μαθήτριες των τάξεων Ε΄ και 
ΣΤ’ Δημοτικού. Ο Λυκειάρχης Μελέτης 
Μελετόπουλος και ο Καθηγητής Ιστορίας, 
Φίλιππος Κωστόπουλος, ανέλυσαν στα παι-
διά τα ιστορικά γεγονότα, τις συγκυρίες, τα 
αίτια και τις συνέπειες αυτής της τραγικής 
σελίδας της Ιστορίας μας, που αποτελεί ορό-
σημο στην εθνική μας ταυτότητα και ανα-
πόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μνήμης. 

Τα Χριστούγεννα: Πρόκειται για μία 
από τις πιο όμορφες περιόδους του χρόνου: 
εορταστικά τραγούδια, έλατα στολισμένα, 
κουλουράκια, ανταλλαγή δώρων, το «κουτί 
της καλής πράξης», γιορτούλες και, φυσικά, 

κάλαντα από κάθε μεριά της Ελλάδας, τρα-
γουδισμένα από τα παιδιά μας, έφεραν λίγη 
από τη μαγική χρυσόσκονη των Χριστου-
γέννων στο Σχολείο μας. 

Οι Απόκριες: Με ιδιαίτερο κέφι και ευ-
φάνταστες φορεσιές, οι μικροί μαθητές 
γιόρτασαν, κάθε τμήμα στην τάξη του, την 
Αποκριά. Μασκαρεμένοι, χόρεψαν, τραγού-
δησαν και γεύθηκαν κεράσματα, περνώ-

ντας ένα όμορφο πρωινό. Έμαθαν, επιπλέ-
ον, ενδιαφέρουσες πληροφορίες, για το Τρι-
ώδιο, τα εδέσματα που συνοδεύουν την πε-
ρίοδο αυτή, το γαϊτανάκι, την Καθαρά ∆ευ-
τέρα, καθώς και τη Μεγάλη Σαρακοστή που 
έπεται. 

Εθνικές Επέτειοι: Ο εορτασμός των 
δύο μεγάλων Εθνικών Επετείων είναι συνυ-
φασμένος με στιγμές εθνικής ανάτασης, 
στιγμές-ορόσημα στην ιστορική συνέχειά 
μας ως λαού. Αξίες που ρίζωσαν για πρώτη 
φορά στην Ελληνική Γη, η Ελευθερία, η Πί-
στη, η αγάπη της Πατρίδας, αναβιώνουν μέ-

σα από τις σχολικές εκδηλώσεις, θυμίζοντας 
στα παιδιά το παρελθόν, συμβάλλοντας 
στην εθνική αυτογνωσία και θέτοντας στέ-
ρεες βάσεις για το μέλλον.

Ειδικά για τα παιδιά της Α’, Β’ και Γ’ ∆ημο-
τικού, το μήνυμα της Εθνικής Εορτής της   
25ης Μαρτίου προβλήθηκε και μέσω της 
επετειακής παράστασης «Η Επανάσταση 
και το Λάβαρο του 1821, μέσα από τα 
μάτια του Έλληνα Καραγκιόζη», που πα-
ρακολούθησαν από το Θέατρο Σκιών - Κα-
ραγκιόζη Θανάση και Κώστα Σπυρόπουλου.

Το Πάσχα και η Ανάσταση: Το κλίμα 

κατάνυξης της Μεγάλης Εβδομάδας ακο-
λουθεί το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστα-
σης. Στο πνεύμα των ημερών, οι μαθητές 
της Α’ ∆ημοτικού στόλισαν τις λαμπάδες 
τους και έβαψαν πασχαλινά αυγά με τις ∆α-
σκάλες τους, της Β’ ∆ημοτικού ζύμωσαν πα-
σχαλινά κουλουράκια, ενώ των τάξεων Γ’, ∆’ 
και Ε’ συμμετείχαν σε ένα περιπετειώδες 
«κυνήγι πασχαλινών αυγών», στην αυλή του 
Σχολείου μας!

Οι μεγαλύτεροι μαθητές της ΣΤ’ τάξης 
προετοίμασαν και παρουσίασαν το αφιέρω-
μα «Ιησούς, ο Υιός του Ανθρώπου. Η 
πορεία προς την Ανάσταση».

Για την Α’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον, και παρακολούθηση του εκπαι-
δευτικού προγράμματος «Από το αμπέ-
λι... στο κρασί» (Νοέμβριος 2021): Ήταν 
μία μοναδική εμπειρία για τα παιδιά, που όχι 
μόνο γνώρισαν τη θαυματουργή διαδικασία 
της οινοποίησης, αλλά περπάτησαν στα 
αμπέλια του ιστορικού χώρου και ξεναγή-
θηκαν στο Οινοποιείο και στο παραδοσιακό 
πατητήρι, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο 
με τον οποίο παράγεται το κρασί.

Για τη Β’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον (Νοέμβριος 2021): Για τις ανάγκες 
του προγράμματος «Από την ελιά . . . στο 
λαδάκι» τα παιδιά μας μεταμορφώθηκαν 
σε μικρούς ελαιουργούς και, μέσα από βιω-
ματικές αναπαραστάσεις και θεατρικά παι-
χνίδια, γνώρισαν καλύτερα τον θαυματουρ-
γό αυτόν καρπό και τις μοναδικές του ιδιό-
τητες.

Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας ΓΑΙΑ, στην Κηφισιά, 
(Απρίλιος 2022): Στις μέρες μας, που όλο και 
συχνότερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα «Κλιματική αλλαγή 
κι εμείς» έδωσε την ευκαιρία στους επισκέ-
πτες να κατανοήσουν πώς επιδρά η μετα-
βολή του κλίματος σε πολλές πτυχές της ζω-
ής μας και πώς μπορούν να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Για την Γ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Νεότερης Κε-
ραμικής, στον Κεραμεικό, και παρακολού-
θηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Ελιά, Λάδι και Κεραμικά» (Νοέμβριος 
2021): Τα παιδιά, μέσω του κατάλληλου 
εποπτικού υλικού, άντλησαν πληροφορίες 
για την ελαιοπαραγωγή και τον ευεργετικό 
ρόλο της ελιάς στη διατροφή μας. Επίσης, 
είδαν αντιπροσωπευτικούς τύπους αγγείων 
αποθήκευσης και μεταφοράς λαδιού και 
ελαιών.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022): Η γη είναι το σπίτι μας 
και η πηγή από όπου προέρχονται όλα όσα 
καταναλώνουμε. Το βιωματικό πρόγραμμα 
«Η γη που μας τρέφει» έδωσε στους επισκέ-
πτες μία παραστατική εικόνα όλης της διαδι-
κασίας παραγωγής, από το όργωμα, τη σπορά 
έως και τη συγκομιδή. Έμαθαν με ποιον τρόπο 
φτάνουν στα χέρια μας τα τρόφιμα, πώς παίρ-
νουν τη μορφή με την οποία τα καταναλώ-
νουμε και ποια ιστορία έχουν να μας πουν. 

Για την Δ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο 
Αθήνας, στο Μαρούσι (Νοέμβριος 2021): 
Επισκεπτόμενα το Μουσείο, τα παιδιά έκα-
ναν ένα ταξίδι που διατρέχει τον χρόνο και 
τους Μύθους, την Ιστορία και τα γεγονότα. 
Εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για τους αγώ-
νες και τα ολυμπιακά αθλήματα, το πνεύμα 
της ευγενούς άμιλλας ως πανανθρώπινης 
αξίας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο τής 
Ελλάδας στην ανάδειξη του Ολυμπισμού και 
της Αθήνας ως Ολυμπιακής Πρωτεύουσας. 
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Επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρό-
πολης (Μάρτιος 2022): Οι επισκέπτες, με τις 
επεξηγήσεις και τα σχόλια ξεναγών, περπάτη-
σαν στον Βράχο της Ακρόπολης και θαύμα-
σαν την αρχιτεκτονική ομορφιά και τη μονα-
δικότητα των μνημείων της. Τα Προπύλαια, το 
Ερέχθειο με τις Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθη-
νάς Νίκης και ο μεγαλόπρεπος Παρθενώνας 
τούς εντυπωσίασαν και ανέδειξαν το μεγαλείο 
της Αθήνας κατά τους κλασσικούς χρόνους.

Την αρχαιοελληνική Ακρόπολη επισκέ-
φθηκε και η Ε’ ∆ημοτικού.

Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Πεντέ-
λης και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, με θέμα «Γη και Σελήνη 
αχώριστοι σύντροφοι... ή μήπως όχι;» 
(Απρίλιος 2022): Ήταν ένα εξαιρετικά ενδια-
φέρον, διαδραστικό, ταξίδι στο ∆ιάστημα, 
που βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν τις 
σχέσεις του πλανήτη μας με τη Σελήνη.

Για την Ε’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη ( Νο-
έμβριος 2021): Οι μαθητές ξεναγήθηκαν 
στην Έκθεση Ζωγραφικής «Το Σπίτι της 
Μνήμης», που φιλοξενείται στην Πινακο-
θήκη Γκίκα. Tα έργα τής δημιουργού, Λή-
δας Κοντογιαννοπούλου, αναπαριστούν 
δωμάτια της οικίας του κορυφαίου μας ποι-
ητή, Γιώργου Σεφέρη, και αποτελούν το επί-

κεντρο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 
50 χρόνια (1971-2021) από τον θάνατό του. 
Εν συνεχεία, επισκέφθηκαν και το Ατελιέ του 
Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα.

Για την ΣΤ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
(Νοέμβριος 2021): Ο στόχος της επίσκεψης 
ήταν, κατ’ αρχήν, επιμορφωτικός και έδωσε 
την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρί-
σουν κάθε γωνιά του Σταδίου και τη μα-
κραίωνη ιστορία του. Μετά την ολοκλήρω-
ση της ξενάγησης, τα παιδιά συμμετείχαν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγαπώ τον 
Aθλητισμό». Πρόκειται για ένα οργανωμέ-
νο αθλητικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο 
στις δεξιότητες κάθε ηλικιακής ομάδας, που 
μέσα από το παιχνίδι, έφερε τα παιδιά σε 
επαφή με τα αγωνίσματα στίβου.

 
Επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μου-

σείο (Παλαιά Βουλή), στην Αθήνα (Μάρτιος 
2022): Η περιήγηση στις μόνιμες συλλογές 
και την επετειακή έκθεση «ΕΠΑΝΑΣΥΣ-
ΤΑΣΗ ’21» φώτισαν πτυχές τού απελευθε-
ρωτικού αγώνα σχετικές με την προσωπικό-
τητα και τη δράση των ηρώων, το κίνημα 
του Φιλελληνισμού, τις πρώτες προσπάθει-
ες πολιτικής συγκρότησης και τα Συντάγμα-
τα των αγωνιστών, τις αλλαγές που συντελέ-
στηκαν και, εν τέλει, τη δημιουργία ανεξάρ-

τητου Νεοελληνικού Κράτους.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022), στο πλαίσιο του μαθή-
ματος της Ιστορίας: Τα παιδιά, με αφορμή το 
ιστορικό κτήριο που αποτέλεσε έπαυλη του 
βασιλικού ζεύγους Όθωνα-Αμαλίας, έλαβαν 
συναρπαστικές πληροφορίες για τη ζωή 
στην Αθήνα τα χρόνια εκείνα.

Επίσκεψη στο Μουσείο Μικρασιατι-
κού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», 
στη Νέα Φιλαδέλφεια (Μάιος 2022): Τα παι-
διά μας γνώρισαν την ιστορία και τον πολιτι-
σμό του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, μέσα 
από μια εξαιρετική συλλογή μικρασιατικών 
κειμηλίων, καθώς και από αυθεντικές μαρτυ-
ρίες ανθρώπων που έζησαν τις δραματικές 
στιγμές της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Ιδιαίτερο χαρακτήρα είχε η επίσκεψη 
στη Μουσική Σκηνή «Remedy», στο Νέο 
Ηράκλειο (Μάρτιος 2022). Αποδεχόμενοι 
ότι το μάθημα της Μουσικής καλλιεργεί την 
αισθητική των παιδιών και ενισχύει δεξιότη-
τες, απαραίτητες για τη μελλοντική τους 
ζωή, το Σχολείο τούς προσέφερε την ευκαι-
ρία να έλθουν σε επαφή με γνωστά έντεχνα, 
ροκ και ποπ τραγούδια, τα οποία εκτέλεσαν 
οι Καθηγητές Μουσικής του Σχολείου, και 
να συνδέσουν μουσικά όργανα της κλασσι-
κής με όργανα της ηλεκτρικής μουσικής.

Μάθημα... εκτός τάξης
Η έμφυτη περιέργεια και η δίψα για μάθηση που διακρίνει τους μικρότερους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

ικανοποιείται ποικιλοτρόπως, μέσα από επισκέψεις, περιπάτους και προγράμματα που διευρύνουν
τον γνωστικό ορίζοντά τους και τους ενθαρρύνουν να κατανοήσουν

και να εξοικειωθούν με τον φυσικό κόσμο.
Αρμενίζουν, έτσι, λιγάκι μακριά από την καθημερινότητα της σχολικής τάξης

και πλάθουν αλησμόνητες αναμνήσεις.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε:

Τα Χριστούγεννα: Πρόκειται για μία 
από τις πιο όμορφες περιόδους του χρόνου: 
εορταστικά τραγούδια, έλατα στολισμένα, 
κουλουράκια, ανταλλαγή δώρων, το «κουτί 
της καλής πράξης», γιορτούλες και, φυσικά, 

κάλαντα από κάθε μεριά της Ελλάδας, τρα-
γουδισμένα από τα παιδιά μας, έφεραν λίγη 
από τη μαγική χρυσόσκονη των Χριστου-
γέννων στο Σχολείο μας. 

Οι Απόκριες: Με ιδιαίτερο κέφι και ευ-
φάνταστες φορεσιές, οι μικροί μαθητές 
γιόρτασαν, κάθε τμήμα στην τάξη του, την 
Αποκριά. Μασκαρεμένοι, χόρεψαν, τραγού-
δησαν και γεύθηκαν κεράσματα, περνώ-

ντας ένα όμορφο πρωινό. Έμαθαν, επιπλέ-
ον, ενδιαφέρουσες πληροφορίες, για το Τρι-
ώδιο, τα εδέσματα που συνοδεύουν την πε-
ρίοδο αυτή, το γαϊτανάκι, την Καθαρά ∆ευ-
τέρα, καθώς και τη Μεγάλη Σαρακοστή που 
έπεται. 

Εθνικές Επέτειοι: Ο εορτασμός των 
δύο μεγάλων Εθνικών Επετείων είναι συνυ-
φασμένος με στιγμές εθνικής ανάτασης, 
στιγμές-ορόσημα στην ιστορική συνέχειά 
μας ως λαού. Αξίες που ρίζωσαν για πρώτη 
φορά στην Ελληνική Γη, η Ελευθερία, η Πί-
στη, η αγάπη της Πατρίδας, αναβιώνουν μέ-

σα από τις σχολικές εκδηλώσεις, θυμίζοντας 
στα παιδιά το παρελθόν, συμβάλλοντας 
στην εθνική αυτογνωσία και θέτοντας στέ-
ρεες βάσεις για το μέλλον.

Ειδικά για τα παιδιά της Α’, Β’ και Γ’ ∆ημο-
τικού, το μήνυμα της Εθνικής Εορτής της   
25ης Μαρτίου προβλήθηκε και μέσω της 
επετειακής παράστασης «Η Επανάσταση 
και το Λάβαρο του 1821, μέσα από τα 
μάτια του Έλληνα Καραγκιόζη», που πα-
ρακολούθησαν από το Θέατρο Σκιών - Κα-
ραγκιόζη Θανάση και Κώστα Σπυρόπουλου.

Το Πάσχα και η Ανάσταση: Το κλίμα 

κατάνυξης της Μεγάλης Εβδομάδας ακο-
λουθεί το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστα-
σης. Στο πνεύμα των ημερών, οι μαθητές 
της Α’ ∆ημοτικού στόλισαν τις λαμπάδες 
τους και έβαψαν πασχαλινά αυγά με τις ∆α-
σκάλες τους, της Β’ ∆ημοτικού ζύμωσαν πα-
σχαλινά κουλουράκια, ενώ των τάξεων Γ’, ∆’ 
και Ε’ συμμετείχαν σε ένα περιπετειώδες 
«κυνήγι πασχαλινών αυγών», στην αυλή του 
Σχολείου μας!

Οι μεγαλύτεροι μαθητές της ΣΤ’ τάξης 
προετοίμασαν και παρουσίασαν το αφιέρω-
μα «Ιησούς, ο Υιός του Ανθρώπου. Η 
πορεία προς την Ανάσταση».

Για την Α’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον, και παρακολούθηση του εκπαι-
δευτικού προγράμματος «Από το αμπέ-
λι... στο κρασί» (Νοέμβριος 2021): Ήταν 
μία μοναδική εμπειρία για τα παιδιά, που όχι 
μόνο γνώρισαν τη θαυματουργή διαδικασία 
της οινοποίησης, αλλά περπάτησαν στα 
αμπέλια του ιστορικού χώρου και ξεναγή-
θηκαν στο Οινοποιείο και στο παραδοσιακό 
πατητήρι, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο 
με τον οποίο παράγεται το κρασί.

Για τη Β’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον (Νοέμβριος 2021): Για τις ανάγκες 
του προγράμματος «Από την ελιά . . . στο 
λαδάκι» τα παιδιά μας μεταμορφώθηκαν 
σε μικρούς ελαιουργούς και, μέσα από βιω-
ματικές αναπαραστάσεις και θεατρικά παι-
χνίδια, γνώρισαν καλύτερα τον θαυματουρ-
γό αυτόν καρπό και τις μοναδικές του ιδιό-
τητες.

Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας ΓΑΙΑ, στην Κηφισιά, 
(Απρίλιος 2022): Στις μέρες μας, που όλο και 
συχνότερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα «Κλιματική αλλαγή 
κι εμείς» έδωσε την ευκαιρία στους επισκέ-
πτες να κατανοήσουν πώς επιδρά η μετα-
βολή του κλίματος σε πολλές πτυχές της ζω-
ής μας και πώς μπορούν να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Για την Γ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Νεότερης Κε-
ραμικής, στον Κεραμεικό, και παρακολού-
θηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Ελιά, Λάδι και Κεραμικά» (Νοέμβριος 
2021): Τα παιδιά, μέσω του κατάλληλου 
εποπτικού υλικού, άντλησαν πληροφορίες 
για την ελαιοπαραγωγή και τον ευεργετικό 
ρόλο της ελιάς στη διατροφή μας. Επίσης, 
είδαν αντιπροσωπευτικούς τύπους αγγείων 
αποθήκευσης και μεταφοράς λαδιού και 
ελαιών.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022): Η γη είναι το σπίτι μας 
και η πηγή από όπου προέρχονται όλα όσα 
καταναλώνουμε. Το βιωματικό πρόγραμμα 
«Η γη που μας τρέφει» έδωσε στους επισκέ-
πτες μία παραστατική εικόνα όλης της διαδι-
κασίας παραγωγής, από το όργωμα, τη σπορά 
έως και τη συγκομιδή. Έμαθαν με ποιον τρόπο 
φτάνουν στα χέρια μας τα τρόφιμα, πώς παίρ-
νουν τη μορφή με την οποία τα καταναλώ-
νουμε και ποια ιστορία έχουν να μας πουν. 

Για την Δ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο 
Αθήνας, στο Μαρούσι (Νοέμβριος 2021): 
Επισκεπτόμενα το Μουσείο, τα παιδιά έκα-
ναν ένα ταξίδι που διατρέχει τον χρόνο και 
τους Μύθους, την Ιστορία και τα γεγονότα. 
Εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για τους αγώ-
νες και τα ολυμπιακά αθλήματα, το πνεύμα 
της ευγενούς άμιλλας ως πανανθρώπινης 
αξίας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο τής 
Ελλάδας στην ανάδειξη του Ολυμπισμού και 
της Αθήνας ως Ολυμπιακής Πρωτεύουσας. 
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Επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρό-
πολης (Μάρτιος 2022): Οι επισκέπτες, με τις 
επεξηγήσεις και τα σχόλια ξεναγών, περπάτη-
σαν στον Βράχο της Ακρόπολης και θαύμα-
σαν την αρχιτεκτονική ομορφιά και τη μονα-
δικότητα των μνημείων της. Τα Προπύλαια, το 
Ερέχθειο με τις Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθη-
νάς Νίκης και ο μεγαλόπρεπος Παρθενώνας 
τούς εντυπωσίασαν και ανέδειξαν το μεγαλείο 
της Αθήνας κατά τους κλασσικούς χρόνους.

Την αρχαιοελληνική Ακρόπολη επισκέ-
φθηκε και η Ε’ ∆ημοτικού.

Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Πεντέ-
λης και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, με θέμα «Γη και Σελήνη 
αχώριστοι σύντροφοι... ή μήπως όχι;» 
(Απρίλιος 2022): Ήταν ένα εξαιρετικά ενδια-
φέρον, διαδραστικό, ταξίδι στο ∆ιάστημα, 
που βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν τις 
σχέσεις του πλανήτη μας με τη Σελήνη.

Για την Ε’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη ( Νο-
έμβριος 2021): Οι μαθητές ξεναγήθηκαν 
στην Έκθεση Ζωγραφικής «Το Σπίτι της 
Μνήμης», που φιλοξενείται στην Πινακο-
θήκη Γκίκα. Tα έργα τής δημιουργού, Λή-
δας Κοντογιαννοπούλου, αναπαριστούν 
δωμάτια της οικίας του κορυφαίου μας ποι-
ητή, Γιώργου Σεφέρη, και αποτελούν το επί-

κεντρο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 
50 χρόνια (1971-2021) από τον θάνατό του. 
Εν συνεχεία, επισκέφθηκαν και το Ατελιέ του 
Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα.

Για την ΣΤ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
(Νοέμβριος 2021): Ο στόχος της επίσκεψης 
ήταν, κατ’ αρχήν, επιμορφωτικός και έδωσε 
την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρί-
σουν κάθε γωνιά του Σταδίου και τη μα-
κραίωνη ιστορία του. Μετά την ολοκλήρω-
ση της ξενάγησης, τα παιδιά συμμετείχαν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγαπώ τον 
Aθλητισμό». Πρόκειται για ένα οργανωμέ-
νο αθλητικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο 
στις δεξιότητες κάθε ηλικιακής ομάδας, που 
μέσα από το παιχνίδι, έφερε τα παιδιά σε 
επαφή με τα αγωνίσματα στίβου.

 
Επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μου-

σείο (Παλαιά Βουλή), στην Αθήνα (Μάρτιος 
2022): Η περιήγηση στις μόνιμες συλλογές 
και την επετειακή έκθεση «ΕΠΑΝΑΣΥΣ-
ΤΑΣΗ ’21» φώτισαν πτυχές τού απελευθε-
ρωτικού αγώνα σχετικές με την προσωπικό-
τητα και τη δράση των ηρώων, το κίνημα 
του Φιλελληνισμού, τις πρώτες προσπάθει-
ες πολιτικής συγκρότησης και τα Συντάγμα-
τα των αγωνιστών, τις αλλαγές που συντελέ-
στηκαν και, εν τέλει, τη δημιουργία ανεξάρ-

τητου Νεοελληνικού Κράτους.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022), στο πλαίσιο του μαθή-
ματος της Ιστορίας: Τα παιδιά, με αφορμή το 
ιστορικό κτήριο που αποτέλεσε έπαυλη του 
βασιλικού ζεύγους Όθωνα-Αμαλίας, έλαβαν 
συναρπαστικές πληροφορίες για τη ζωή 
στην Αθήνα τα χρόνια εκείνα.

Επίσκεψη στο Μουσείο Μικρασιατι-
κού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», 
στη Νέα Φιλαδέλφεια (Μάιος 2022): Τα παι-
διά μας γνώρισαν την ιστορία και τον πολιτι-
σμό του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, μέσα 
από μια εξαιρετική συλλογή μικρασιατικών 
κειμηλίων, καθώς και από αυθεντικές μαρτυ-
ρίες ανθρώπων που έζησαν τις δραματικές 
στιγμές της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Ιδιαίτερο χαρακτήρα είχε η επίσκεψη 
στη Μουσική Σκηνή «Remedy», στο Νέο 
Ηράκλειο (Μάρτιος 2022). Αποδεχόμενοι 
ότι το μάθημα της Μουσικής καλλιεργεί την 
αισθητική των παιδιών και ενισχύει δεξιότη-
τες, απαραίτητες για τη μελλοντική τους 
ζωή, το Σχολείο τούς προσέφερε την ευκαι-
ρία να έλθουν σε επαφή με γνωστά έντεχνα, 
ροκ και ποπ τραγούδια, τα οποία εκτέλεσαν 
οι Καθηγητές Μουσικής του Σχολείου, και 
να συνδέσουν μουσικά όργανα της κλασσι-
κής με όργανα της ηλεκτρικής μουσικής.

Περίπατοι και Εκδρομές

Για την Α’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον, και παρακολούθηση του εκπαι-
δευτικού προγράμματος «Από το αμπέ-
λι... στο κρασί» (Νοέμβριος 2021): Ήταν 
μία μοναδική εμπειρία για τα παιδιά, που όχι 
μόνο γνώρισαν τη θαυματουργή διαδικασία 
της οινοποίησης, αλλά περπάτησαν στα 
αμπέλια του ιστορικού χώρου και ξεναγή-
θηκαν στο Οινοποιείο και στο παραδοσιακό 
πατητήρι, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο 
με τον οποίο παράγεται το κρασί.

Για τη Β’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον (Νοέμβριος 2021): Για τις ανάγκες 
του προγράμματος «Από την ελιά . . . στο 
λαδάκι» τα παιδιά μας μεταμορφώθηκαν 
σε μικρούς ελαιουργούς και, μέσα από βιω-
ματικές αναπαραστάσεις και θεατρικά παι-
χνίδια, γνώρισαν καλύτερα τον θαυματουρ-
γό αυτόν καρπό και τις μοναδικές του ιδιό-
τητες.

Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας ΓΑΙΑ, στην Κηφισιά, 
(Απρίλιος 2022): Στις μέρες μας, που όλο και 
συχνότερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα «Κλιματική αλλαγή 
κι εμείς» έδωσε την ευκαιρία στους επισκέ-
πτες να κατανοήσουν πώς επιδρά η μετα-
βολή του κλίματος σε πολλές πτυχές της ζω-
ής μας και πώς μπορούν να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Για την Γ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Νεότερης Κε-
ραμικής, στον Κεραμεικό, και παρακολού-
θηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Ελιά, Λάδι και Κεραμικά» (Νοέμβριος 
2021): Τα παιδιά, μέσω του κατάλληλου 
εποπτικού υλικού, άντλησαν πληροφορίες 
για την ελαιοπαραγωγή και τον ευεργετικό 
ρόλο της ελιάς στη διατροφή μας. Επίσης, 
είδαν αντιπροσωπευτικούς τύπους αγγείων 
αποθήκευσης και μεταφοράς λαδιού και 
ελαιών.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022): Η γη είναι το σπίτι μας 
και η πηγή από όπου προέρχονται όλα όσα 
καταναλώνουμε. Το βιωματικό πρόγραμμα 
«Η γη που μας τρέφει» έδωσε στους επισκέ-
πτες μία παραστατική εικόνα όλης της διαδι-
κασίας παραγωγής, από το όργωμα, τη σπορά 
έως και τη συγκομιδή. Έμαθαν με ποιον τρόπο 
φτάνουν στα χέρια μας τα τρόφιμα, πώς παίρ-
νουν τη μορφή με την οποία τα καταναλώ-
νουμε και ποια ιστορία έχουν να μας πουν. 

Για την Δ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο 
Αθήνας, στο Μαρούσι (Νοέμβριος 2021): 
Επισκεπτόμενα το Μουσείο, τα παιδιά έκα-
ναν ένα ταξίδι που διατρέχει τον χρόνο και 
τους Μύθους, την Ιστορία και τα γεγονότα. 
Εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για τους αγώ-
νες και τα ολυμπιακά αθλήματα, το πνεύμα 
της ευγενούς άμιλλας ως πανανθρώπινης 
αξίας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο τής 
Ελλάδας στην ανάδειξη του Ολυμπισμού και 
της Αθήνας ως Ολυμπιακής Πρωτεύουσας. 

Η επίσκεψη στο εκπαιδευτικό πάρκο 
«Paradise Park», στις Αχαρνές ( Σεπτέμβρι-
ος - Οκτώβριος 2021) ήταν η πρώτη ψυχα-
γωγική έξοδος για όλες τις τάξεις του ∆ημο-
τικού Σχολείου. Σε ένα καταπράσινο και φι-
λόξενο χώρο, τα παιδιά έπαιξαν και διασκέ-
δασαν με τους συμμαθητές τους. Ακολού-
θησε πρωινός περίπατος στο «Atlantis 
Country Club», στην Παλλήνη, για τις τά-
ξεις Γ’, ∆’ και Ε’ ∆ημοτικού. 

Τον Μάιο 2022, η Α’ και Β’ τάξη έπαιξε 
στο «Oasis Activity Farm Park», στο Κο-
ρωπί Αττικής, ενώ οι λοιπές μεγαλύτερες τά-
ξεις πραγματοποίησαν ημερήσια εκδρομή 
και χάρηκαν το παιχνίδι στον κατασκηνω-
τικό χώρο του Δήμου Αθηναίων.

Η πεζοπορία στο Πεντελικό Όρος, 
τον ∆εκέμβριο του 2021, για τα παιδιά της 
ΣΤ΄ ∆ημοτικού, ήταν κάτι παραπάνω από 
ένας απλός περίπατος στη φύση. Με σημείο 
εκκίνησης τη Μονή του Αγ. Παντελεήμονα 
και κατάληξης το εκκλησάκι του Αγ. Λουκά, 
οι εκδρομείς απήλαυσαν τη φύση και έπαι-
ξαν παιχνίδια προσανατολισμού. Αυτό, 
όμως, που ενθουσίασε τα παιδιά ήταν το 
ανοιχτό Μουσείο Λατομικής Τέχνης: ένα 
λατομείο που έχει μετατραπεί σε έναν πρό-
τυπο χώρο αρχιτεκτονικής τοπίου, αναψυ-
χής και πολιτισμού, από όπου έλαβαν ενδια-
φέρουσες πληροφορίες για τη λατομική 
δραστηριότητα.

Τέλος, τα παιδιά της Ε΄ ∆ημοτικού επι-
σκέφθηκαν το δάσος Υμηττού, έναν από 
τους τελευταίους εναπομείναντες πνεύμο-
νες πρασίνου του Λεκανοπεδίου Αττικής. 
Περπάτησαν σε πανέμορφα μονοπάτια, για 
να φτάσουν στο Φραγκομονάστηρο, θαύ-
μασαν το υπέροχο δασικό τοπίο γύρω τους, 
ξεναγήθηκαν στη Μονή Καισαριανής και 
έμαθαν τόσο για την πλούσια και παράξενη 
ιστορία της, όσο και για τον τρόπο ζωής των 
μοναχών μέχρι και το 1836. 

Φυσικά, δεν έλειψαν τα πρωτότυπα και 
διασκεδαστικά παιχνίδια και οι αθλοπαιδιές 
στη φύση.



13

Επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρό-
πολης (Μάρτιος 2022): Οι επισκέπτες, με τις 
επεξηγήσεις και τα σχόλια ξεναγών, περπάτη-
σαν στον Βράχο της Ακρόπολης και θαύμα-
σαν την αρχιτεκτονική ομορφιά και τη μονα-
δικότητα των μνημείων της. Τα Προπύλαια, το 
Ερέχθειο με τις Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθη-
νάς Νίκης και ο μεγαλόπρεπος Παρθενώνας 
τούς εντυπωσίασαν και ανέδειξαν το μεγαλείο 
της Αθήνας κατά τους κλασσικούς χρόνους.

Την αρχαιοελληνική Ακρόπολη επισκέ-
φθηκε και η Ε’ ∆ημοτικού.

Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Πεντέ-
λης και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, με θέμα «Γη και Σελήνη 
αχώριστοι σύντροφοι... ή μήπως όχι;» 
(Απρίλιος 2022): Ήταν ένα εξαιρετικά ενδια-
φέρον, διαδραστικό, ταξίδι στο ∆ιάστημα, 
που βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν τις 
σχέσεις του πλανήτη μας με τη Σελήνη.

Για την Ε’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη ( Νο-
έμβριος 2021): Οι μαθητές ξεναγήθηκαν 
στην Έκθεση Ζωγραφικής «Το Σπίτι της 
Μνήμης», που φιλοξενείται στην Πινακο-
θήκη Γκίκα. Tα έργα τής δημιουργού, Λή-
δας Κοντογιαννοπούλου, αναπαριστούν 
δωμάτια της οικίας του κορυφαίου μας ποι-
ητή, Γιώργου Σεφέρη, και αποτελούν το επί-

κεντρο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 
50 χρόνια (1971-2021) από τον θάνατό του. 
Εν συνεχεία, επισκέφθηκαν και το Ατελιέ του 
Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα.

Για την ΣΤ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
(Νοέμβριος 2021): Ο στόχος της επίσκεψης 
ήταν, κατ’ αρχήν, επιμορφωτικός και έδωσε 
την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρί-
σουν κάθε γωνιά του Σταδίου και τη μα-
κραίωνη ιστορία του. Μετά την ολοκλήρω-
ση της ξενάγησης, τα παιδιά συμμετείχαν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγαπώ τον 
Aθλητισμό». Πρόκειται για ένα οργανωμέ-
νο αθλητικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο 
στις δεξιότητες κάθε ηλικιακής ομάδας, που 
μέσα από το παιχνίδι, έφερε τα παιδιά σε 
επαφή με τα αγωνίσματα στίβου.

 
Επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μου-

σείο (Παλαιά Βουλή), στην Αθήνα (Μάρτιος 
2022): Η περιήγηση στις μόνιμες συλλογές 
και την επετειακή έκθεση «ΕΠΑΝΑΣΥΣ-
ΤΑΣΗ ’21» φώτισαν πτυχές τού απελευθε-
ρωτικού αγώνα σχετικές με την προσωπικό-
τητα και τη δράση των ηρώων, το κίνημα 
του Φιλελληνισμού, τις πρώτες προσπάθει-
ες πολιτικής συγκρότησης και τα Συντάγμα-
τα των αγωνιστών, τις αλλαγές που συντελέ-
στηκαν και, εν τέλει, τη δημιουργία ανεξάρ-

τητου Νεοελληνικού Κράτους.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022), στο πλαίσιο του μαθή-
ματος της Ιστορίας: Τα παιδιά, με αφορμή το 
ιστορικό κτήριο που αποτέλεσε έπαυλη του 
βασιλικού ζεύγους Όθωνα-Αμαλίας, έλαβαν 
συναρπαστικές πληροφορίες για τη ζωή 
στην Αθήνα τα χρόνια εκείνα.

Επίσκεψη στο Μουσείο Μικρασιατι-
κού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», 
στη Νέα Φιλαδέλφεια (Μάιος 2022): Τα παι-
διά μας γνώρισαν την ιστορία και τον πολιτι-
σμό του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, μέσα 
από μια εξαιρετική συλλογή μικρασιατικών 
κειμηλίων, καθώς και από αυθεντικές μαρτυ-
ρίες ανθρώπων που έζησαν τις δραματικές 
στιγμές της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Ιδιαίτερο χαρακτήρα είχε η επίσκεψη 
στη Μουσική Σκηνή «Remedy», στο Νέο 
Ηράκλειο (Μάρτιος 2022). Αποδεχόμενοι 
ότι το μάθημα της Μουσικής καλλιεργεί την 
αισθητική των παιδιών και ενισχύει δεξιότη-
τες, απαραίτητες για τη μελλοντική τους 
ζωή, το Σχολείο τούς προσέφερε την ευκαι-
ρία να έλθουν σε επαφή με γνωστά έντεχνα, 
ροκ και ποπ τραγούδια, τα οποία εκτέλεσαν 
οι Καθηγητές Μουσικής του Σχολείου, και 
να συνδέσουν μουσικά όργανα της κλασσι-
κής με όργανα της ηλεκτρικής μουσικής.

Με τη συνδρομή και την καθοδήγηση 
των ∆ασκάλων τους, οι μικροί μαθητές μάς 
παρουσίασαν:

Τα «πρωτάκια», στην πρώτη «εκδοτική 
προσπάθεια», μας εντυπωσίασαν με τη θεμα-
τολογία του εντύπου τους: φιγούρες Καρα-
γκιόζη, ταξίδι στον κόσμο των συναισθημά-
των, προτάσεις για προστασία της κυρα-Φύ-
σης, αλλά και μία ολόκληρη ενότητα αφιερω-
μένη στον «ήρωα» που ο καθένας θαυμάζει!

Η εφημεριδούλα της Β’ Δημοτικού ήταν 
το αποτέλεσμα της προσπάθειας των παιδιών 
μας, που παρουσίασαν θέματα της επικαιρό-
τητας με τη δική τους ματιά: τα δικαιώματα 
των παιδιών, το αγαθό της Ειρήνης, η μόλυν-
ση της θάλασσας, μαζί με γλωσσοδέτες, πρω-
τότυπες αγγελίες και τα βιβλία που διάβασαν 
ήταν ορισμένα από τα άρθρα που συνέθεσαν 
μία άκρως ενδιαφέρουσα έκδοση!

Τα «Αστεράκια της Γ’ Δημοτικού» μάς 
ταξίδεψαν στους αγαπημένους τους τό-
πους, μας γνώρισαν τη γειτονιά τους, πα-
ρουσίασαν πρόσωπα της Μυθολογίας, αλλά 
και ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Τε-
λειώνοντας τη φετινή χρονιά, κατέγραψαν 
και όλα όσα ξεχώρισαν και έχουν κρατήσει 
στη μνήμη και την καρδιά τους. 

Εργασίες σε ποικίλες θεματικές, που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς, βρήκαν τη θέση τους 
στην εφημερίδα της Δ’ Δημοτικού: θέμα-
τα της επικαιρότητας, τέχνες και αθλητι-
σμός, αλλά και μέρη που οι μαθητές μας 
έχουν επισκεφθεί και τους εντυπωσίασαν, 
συνταγές μαγειρικής, παιχνίδια και πολλές 
εκπλήξεις!

Τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού, μέσα από 
τις σελίδες της εφημερίδας τους, θυμήθη-
καν στιγμές από την έως τώρα μαθητική 
ζωή τους, παρουσίασαν αγαπημένα τους 
αντικείμενα και παιχνίδια, σχολίασαν και δι-
ασκέδασαν τον αναγνώστη με σταυρόλεξα, 
σπαζοκεφαλιές και κρυπτόλεξα. 

Τέλος, η ΣΤ’ Δημοτικού, τιμώντας τα 
100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή, αφιέρωσε το τελευταίο τεύχος της εφη-
μερίδας σε αυτό το γεγονός και την ασύλλη-
πτη γενοκτονία που συντελέστηκε. Τα παι-
διά μελέτησαν πηγές και παρουσίασαν σε 
επιμέρους ενότητες τη μακραίωνη ιστορία 
της Μικρασίας, από την αρχαιότητα έως τα 
βυζαντινά χρόνια, την άνθιση και τον πολιτι-
σμό, τις γεύσεις και τα τραγούδια, τη Σμύρ-
νη πριν και μετά την καταστροφή, την προ-
σφυγιά και το φευγιό στην Ελλάδα.

Oι εφημεριδούλες μας

Για την Α’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον, και παρακολούθηση του εκπαι-
δευτικού προγράμματος «Από το αμπέ-
λι... στο κρασί» (Νοέμβριος 2021): Ήταν 
μία μοναδική εμπειρία για τα παιδιά, που όχι 
μόνο γνώρισαν τη θαυματουργή διαδικασία 
της οινοποίησης, αλλά περπάτησαν στα 
αμπέλια του ιστορικού χώρου και ξεναγή-
θηκαν στο Οινοποιείο και στο παραδοσιακό 
πατητήρι, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο 
με τον οποίο παράγεται το κρασί.

Για τη Β’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον (Νοέμβριος 2021): Για τις ανάγκες 
του προγράμματος «Από την ελιά . . . στο 
λαδάκι» τα παιδιά μας μεταμορφώθηκαν 
σε μικρούς ελαιουργούς και, μέσα από βιω-
ματικές αναπαραστάσεις και θεατρικά παι-
χνίδια, γνώρισαν καλύτερα τον θαυματουρ-
γό αυτόν καρπό και τις μοναδικές του ιδιό-
τητες.

Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας ΓΑΙΑ, στην Κηφισιά, 
(Απρίλιος 2022): Στις μέρες μας, που όλο και 
συχνότερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα «Κλιματική αλλαγή 
κι εμείς» έδωσε την ευκαιρία στους επισκέ-
πτες να κατανοήσουν πώς επιδρά η μετα-
βολή του κλίματος σε πολλές πτυχές της ζω-
ής μας και πώς μπορούν να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Για την Γ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Νεότερης Κε-
ραμικής, στον Κεραμεικό, και παρακολού-
θηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Ελιά, Λάδι και Κεραμικά» (Νοέμβριος 
2021): Τα παιδιά, μέσω του κατάλληλου 
εποπτικού υλικού, άντλησαν πληροφορίες 
για την ελαιοπαραγωγή και τον ευεργετικό 
ρόλο της ελιάς στη διατροφή μας. Επίσης, 
είδαν αντιπροσωπευτικούς τύπους αγγείων 
αποθήκευσης και μεταφοράς λαδιού και 
ελαιών.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022): Η γη είναι το σπίτι μας 
και η πηγή από όπου προέρχονται όλα όσα 
καταναλώνουμε. Το βιωματικό πρόγραμμα 
«Η γη που μας τρέφει» έδωσε στους επισκέ-
πτες μία παραστατική εικόνα όλης της διαδι-
κασίας παραγωγής, από το όργωμα, τη σπορά 
έως και τη συγκομιδή. Έμαθαν με ποιον τρόπο 
φτάνουν στα χέρια μας τα τρόφιμα, πώς παίρ-
νουν τη μορφή με την οποία τα καταναλώ-
νουμε και ποια ιστορία έχουν να μας πουν. 

Για την Δ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο 
Αθήνας, στο Μαρούσι (Νοέμβριος 2021): 
Επισκεπτόμενα το Μουσείο, τα παιδιά έκα-
ναν ένα ταξίδι που διατρέχει τον χρόνο και 
τους Μύθους, την Ιστορία και τα γεγονότα. 
Εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για τους αγώ-
νες και τα ολυμπιακά αθλήματα, το πνεύμα 
της ευγενούς άμιλλας ως πανανθρώπινης 
αξίας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο τής 
Ελλάδας στην ανάδειξη του Ολυμπισμού και 
της Αθήνας ως Ολυμπιακής Πρωτεύουσας. 

Τα νέα των μικρών βιβλιοφάγων

Η σχολική εφημερίδα μπορεί να αναδειχθεί σε ένα θαυμάσιο εκπαιδευτικό εργαλείο, που ενεργοποιεί
τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μικρών μαθητών.

Καθώς τα στενά όρια του προγράμματος δεν ευνοούν πάντα την αυτενέργεια και την ανάληψη πρωτοβουλιών,
είναι σημαντικό να ενεργοποιούνται οι δημιουργικές δυνάμεις που διαθέτουν τα παιδιά με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Τα μαθητικά έντυπα τα ενθαρρύνουν να εργαστούν ομαδικά, να πειραματιστούν, να εκφραστούν ελεύθερα,
να αυτοσχεδιάσουν, να ανακαλύψουν τον κόσμο, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.

Eφημερίδα της Α’ ∆ημοτικού Eφημερίδα της ∆’ ∆ημοτικού Eφημερίδα της Ε’ ∆ημοτικούEφημερίδες της Β’ ∆ημοτικού
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Επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρό-
πολης (Μάρτιος 2022): Οι επισκέπτες, με τις 
επεξηγήσεις και τα σχόλια ξεναγών, περπάτη-
σαν στον Βράχο της Ακρόπολης και θαύμα-
σαν την αρχιτεκτονική ομορφιά και τη μονα-
δικότητα των μνημείων της. Τα Προπύλαια, το 
Ερέχθειο με τις Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθη-
νάς Νίκης και ο μεγαλόπρεπος Παρθενώνας 
τούς εντυπωσίασαν και ανέδειξαν το μεγαλείο 
της Αθήνας κατά τους κλασσικούς χρόνους.

Την αρχαιοελληνική Ακρόπολη επισκέ-
φθηκε και η Ε’ ∆ημοτικού.

Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Πεντέ-
λης και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, με θέμα «Γη και Σελήνη 
αχώριστοι σύντροφοι... ή μήπως όχι;» 
(Απρίλιος 2022): Ήταν ένα εξαιρετικά ενδια-
φέρον, διαδραστικό, ταξίδι στο ∆ιάστημα, 
που βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν τις 
σχέσεις του πλανήτη μας με τη Σελήνη.

Για την Ε’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη ( Νο-
έμβριος 2021): Οι μαθητές ξεναγήθηκαν 
στην Έκθεση Ζωγραφικής «Το Σπίτι της 
Μνήμης», που φιλοξενείται στην Πινακο-
θήκη Γκίκα. Tα έργα τής δημιουργού, Λή-
δας Κοντογιαννοπούλου, αναπαριστούν 
δωμάτια της οικίας του κορυφαίου μας ποι-
ητή, Γιώργου Σεφέρη, και αποτελούν το επί-

κεντρο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 
50 χρόνια (1971-2021) από τον θάνατό του. 
Εν συνεχεία, επισκέφθηκαν και το Ατελιέ του 
Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα.

Για την ΣΤ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
(Νοέμβριος 2021): Ο στόχος της επίσκεψης 
ήταν, κατ’ αρχήν, επιμορφωτικός και έδωσε 
την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρί-
σουν κάθε γωνιά του Σταδίου και τη μα-
κραίωνη ιστορία του. Μετά την ολοκλήρω-
ση της ξενάγησης, τα παιδιά συμμετείχαν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγαπώ τον 
Aθλητισμό». Πρόκειται για ένα οργανωμέ-
νο αθλητικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο 
στις δεξιότητες κάθε ηλικιακής ομάδας, που 
μέσα από το παιχνίδι, έφερε τα παιδιά σε 
επαφή με τα αγωνίσματα στίβου.

 
Επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μου-

σείο (Παλαιά Βουλή), στην Αθήνα (Μάρτιος 
2022): Η περιήγηση στις μόνιμες συλλογές 
και την επετειακή έκθεση «ΕΠΑΝΑΣΥΣ-
ΤΑΣΗ ’21» φώτισαν πτυχές τού απελευθε-
ρωτικού αγώνα σχετικές με την προσωπικό-
τητα και τη δράση των ηρώων, το κίνημα 
του Φιλελληνισμού, τις πρώτες προσπάθει-
ες πολιτικής συγκρότησης και τα Συντάγμα-
τα των αγωνιστών, τις αλλαγές που συντελέ-
στηκαν και, εν τέλει, τη δημιουργία ανεξάρ-

τητου Νεοελληνικού Κράτους.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022), στο πλαίσιο του μαθή-
ματος της Ιστορίας: Τα παιδιά, με αφορμή το 
ιστορικό κτήριο που αποτέλεσε έπαυλη του 
βασιλικού ζεύγους Όθωνα-Αμαλίας, έλαβαν 
συναρπαστικές πληροφορίες για τη ζωή 
στην Αθήνα τα χρόνια εκείνα.

Επίσκεψη στο Μουσείο Μικρασιατι-
κού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», 
στη Νέα Φιλαδέλφεια (Μάιος 2022): Τα παι-
διά μας γνώρισαν την ιστορία και τον πολιτι-
σμό του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, μέσα 
από μια εξαιρετική συλλογή μικρασιατικών 
κειμηλίων, καθώς και από αυθεντικές μαρτυ-
ρίες ανθρώπων που έζησαν τις δραματικές 
στιγμές της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Ιδιαίτερο χαρακτήρα είχε η επίσκεψη 
στη Μουσική Σκηνή «Remedy», στο Νέο 
Ηράκλειο (Μάρτιος 2022). Αποδεχόμενοι 
ότι το μάθημα της Μουσικής καλλιεργεί την 
αισθητική των παιδιών και ενισχύει δεξιότη-
τες, απαραίτητες για τη μελλοντική τους 
ζωή, το Σχολείο τούς προσέφερε την ευκαι-
ρία να έλθουν σε επαφή με γνωστά έντεχνα, 
ροκ και ποπ τραγούδια, τα οποία εκτέλεσαν 
οι Καθηγητές Μουσικής του Σχολείου, και 
να συνδέσουν μουσικά όργανα της κλασσι-
κής με όργανα της ηλεκτρικής μουσικής.

Για την Α΄Δημοτικού:

«Όταν ο ήλιος πάει για ύπνο» της Αρ-
γυρούς Πιπίνη, σε εικονογράφηση της Ίρι-
δας Σαμαρτζή: Το βιβλίο, με το ιδιόμορφο 
δέσιμο, μετέφερε τους μικρούς αναγνώστες 
σε έναν κόσμο φανταστικό και ονειρεμένο, 
αφήνοντας χώρο να ξεδιπλωθεί η δημιουρ-
γική σκέψη και η φαντασία τους. Όλα συμ-
βαίνουν τη μαγική στιγμή που τα πάντα στη 
φύση, αλλά και στο σπίτι, ηρεμούν, ησυχά-
ζουν και παραδίδονται στην αγκαλιά του 
ύπνου. Τότε, τη σκυτάλη παίρνουν τα όνει-
ρα και... η περιπέτεια ξεκινά! 

«Γέτι, η δύναμη του ακόμη» της Μαρί-
νας Γιώτη: Το Γέτι είναι ο φανταστικός φίλος 
του Αγοριού. Πρόκειται για μία λεξούλα μα-
γική, το «ακόμη», που το ακολουθεί παντού, 
υπενθυμίζοντάς του ότι όλα είναι δυνατά, 
αρκεί να μην καταθέτει τα όπλα. Οι μικροί 
αναγνώστες ήλθαν σε επαφή με ένα συγκι-
νητικό και διδακτικό βιβλίο, που γκρεμίζει 

τον μύθο πως μπορούμε να φτάσουμε μόνο 
μέχρις ενός σημείου: αν πιστέψουμε στη δύ-
ναμη του «ακόμη», θα φτάσουμε όσο πιο 
ψηλά μπορούμε.

Για τη B΄Δημοτικού:

«Η πιο φωτεινή παλέτα» των Βαγγέλη 
Ηλιόπουλου και Αναστασίας Καραστάθη: Το 

βιβλίο αποτέλεσε ένα μέσο, ώστε τα παιδιά 
να γνωρίσουν τη Ζωγραφική ως Τέχνη. Συ-
ζήτησαν για το βιβλίο, εξέφρασαν τις σκέ-
ψεις και τις εμπειρίες τους, «ταξίδεψαν» στη 
χώρα μας, στα ήθη και τα έθιμά μας, με οδη-
γό το πινέλο τής Ελληνίδας Zωγράφου, 
Έφης Μιχελή.

Εν συνεχεία, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού 
προγράμματος, που υλοποιήθηκε από τον 
«Οργανισμό Ανάδειξης Πολιτισμού Opus», 
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Π. & Ε. Μιχελή 
και τις «Βιβλιοδιαπλάσεις», επισκέφθηκε το 
Σχολείο η κ. Άννα-Μαρία Βλάσση και συνο-
μίλησε με τα παιδιά.

«Ο Άρης ο Πετάρης θέλει να πετάξει» 
της Ελένης Φωτοπούλου: Μπορεί το αδύνα-
το να γίνει δυνατό; Όλοι έχουμε όνειρα, 
μπορούμε, όμως να τα πραγματοποιήσου-
με; Η ιστορία του βιβλίου αναδεικνύει την 
αξία της γνώσης, της φιλίας και τη δύναμη 
της θέλησης ως όπλων, για να αλλάξουμε 
τον κόσμο. 

«Τα Φλαφ της ευτυχίας» της Μαρίνας 
Γιώτη: Οι μαθητές μας, αρχικά με τη ∆ασκά-
λα τους και, εν συνεχεία, με τη συγγραφέα, 
επεξεργάστηκαν και σχολίασαν τις ιδέες του 
βιβλίου, που έρχεται να δείξει τη δύναμη 
της ευγνωμοσύνης. Είναι το «εργαλείο» που 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, για να ζή-
σουμε στο παρόν, να νιώσουμε πιο ικανο-
ποιημένοι στο σήμερα και να κοιτάξουμε με 
αισιοδοξία το μέλλον.

Για την Γ΄Δημοτικού:

«Η Έλλη και ο Ερμής ταξιδεύουν στην 
Ελλάδα» της Σοφίας Αλεξίου: Με οδηγούς 
τους πρωταγωνιστές του βιβλίου, τα παιδιά, 
μέσα από την Ελληνική Μυθολογία, εξερεύ-
νησαν γωνιές της Ελλάδας, από την Ακρόπο-
λη και τον Εθνικό Κήπο έως την αρχαία Ολυ-
μπία, ενώ η επίσκεψη και η συζήτηση με τη 
συγγραφέα αποκάλυψαν σπάνια ζώα και φυ-
τά, ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας και 
κρυμμένους αρχαίους θησαυρούς.

«Ο πόλεμος των λέξεων» της Μαρίας 
Λοϊζίδου: Στόχος ήταν, μέσα από την επε-
ξεργασία του βιβλίου και το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που παρακολούθησαν τα παι-
διά, να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη που 
κρύβουν οι λέξεις, οι οποίες μπορούν άλλο-
τε να πληγώσουν και να επιφέρουν την κα-
ταστροφή και άλλοτε να χτίσουν γέφυρες. 
Τελικά, ο καλός λόγος και η καλοσύνη νικούν 
τις αρνητικές λέξεις και κάνουν θαύματα! 

«Το πλαστικό στη ζωή μας-στο περι-
βάλλον μας» του Kim Eun-Ju: Πόσο πλα-
στικό καταναλώνουμε; Γιατί το χρησιμοποι-
ούμε και πού καταλήγει μετά τη χρήση του; 
Πώς ανακυκλώνεται και ποιο μερίδιο έχει 

στη ρύπανση του πλανήτη μας; Αυτά και 
πολλά άλλα που αφορούν στον κύκλο ζωής 
του πλαστικού έμαθαν οι μαθητές μας μέσα 
από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτη-
σή τους με την υπεύθυνη έκδοσης του βι-
βλίου, Άννα-Μαρία Βλάσση, δράση που 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα για την προστασία και την ανάπτυξη 
των Κυκλάδων και τον Οργανισμό Ανάδει-
ξης του Πολιτισμού τους.

Για την Δ΄Δημοτικού:

«Μέλη και Μελέκ» της Βάνας Μαυρί-
δου: Το βιβλίο εστιάζει στα γεγονότα της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, από την 
οποία συμπληρώνονται εφέτος 100 χρόνια, 
και προσεγγίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία ένα 
δύσκολο και, δυστυχώς, πάντα επίκαιρο θέ-
μα, αυτό της προσφυγιάς. Τα παιδιά, μέσα 
από τις σελίδες του βιβλίου, ακολούθησαν 
τη μικρή Μέλη, που βιώνει τον πόλεμο και 
τις συνέπειές του, και μοιράστηκαν τις περι-
πέτειές της, αντιλαμβανόμενα ότι μπορεί, 
μερικές φορές, οι συνθήκες να ανατρέπουν 
τα πάντα και να μας τρομάζουν, αλλά η αγά-
πη που κρύβεται στην καρδιά μας μπορεί 
να δώσει ξανά ζωή σε όλα.

Για την Α’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον, και παρακολούθηση του εκπαι-
δευτικού προγράμματος «Από το αμπέ-
λι... στο κρασί» (Νοέμβριος 2021): Ήταν 
μία μοναδική εμπειρία για τα παιδιά, που όχι 
μόνο γνώρισαν τη θαυματουργή διαδικασία 
της οινοποίησης, αλλά περπάτησαν στα 
αμπέλια του ιστορικού χώρου και ξεναγή-
θηκαν στο Οινοποιείο και στο παραδοσιακό 
πατητήρι, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο 
με τον οποίο παράγεται το κρασί.

Για τη Β’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον (Νοέμβριος 2021): Για τις ανάγκες 
του προγράμματος «Από την ελιά . . . στο 
λαδάκι» τα παιδιά μας μεταμορφώθηκαν 
σε μικρούς ελαιουργούς και, μέσα από βιω-
ματικές αναπαραστάσεις και θεατρικά παι-
χνίδια, γνώρισαν καλύτερα τον θαυματουρ-
γό αυτόν καρπό και τις μοναδικές του ιδιό-
τητες.

Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας ΓΑΙΑ, στην Κηφισιά, 
(Απρίλιος 2022): Στις μέρες μας, που όλο και 
συχνότερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα «Κλιματική αλλαγή 
κι εμείς» έδωσε την ευκαιρία στους επισκέ-
πτες να κατανοήσουν πώς επιδρά η μετα-
βολή του κλίματος σε πολλές πτυχές της ζω-
ής μας και πώς μπορούν να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Για την Γ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Νεότερης Κε-
ραμικής, στον Κεραμεικό, και παρακολού-
θηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Ελιά, Λάδι και Κεραμικά» (Νοέμβριος 
2021): Τα παιδιά, μέσω του κατάλληλου 
εποπτικού υλικού, άντλησαν πληροφορίες 
για την ελαιοπαραγωγή και τον ευεργετικό 
ρόλο της ελιάς στη διατροφή μας. Επίσης, 
είδαν αντιπροσωπευτικούς τύπους αγγείων 
αποθήκευσης και μεταφοράς λαδιού και 
ελαιών.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022): Η γη είναι το σπίτι μας 
και η πηγή από όπου προέρχονται όλα όσα 
καταναλώνουμε. Το βιωματικό πρόγραμμα 
«Η γη που μας τρέφει» έδωσε στους επισκέ-
πτες μία παραστατική εικόνα όλης της διαδι-
κασίας παραγωγής, από το όργωμα, τη σπορά 
έως και τη συγκομιδή. Έμαθαν με ποιον τρόπο 
φτάνουν στα χέρια μας τα τρόφιμα, πώς παίρ-
νουν τη μορφή με την οποία τα καταναλώ-
νουμε και ποια ιστορία έχουν να μας πουν. 

Για την Δ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο 
Αθήνας, στο Μαρούσι (Νοέμβριος 2021): 
Επισκεπτόμενα το Μουσείο, τα παιδιά έκα-
ναν ένα ταξίδι που διατρέχει τον χρόνο και 
τους Μύθους, την Ιστορία και τα γεγονότα. 
Εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για τους αγώ-
νες και τα ολυμπιακά αθλήματα, το πνεύμα 
της ευγενούς άμιλλας ως πανανθρώπινης 
αξίας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο τής 
Ελλάδας στην ανάδειξη του Ολυμπισμού και 
της Αθήνας ως Ολυμπιακής Πρωτεύουσας. 

Φιλαγνωσία και Βιβλιοπαρουσιάσεις

Η Φιλαναγνωσία αποτελεί θεσμό, πλέον, για το Σχολείο μας, καθώς καλλιεργεί
την αγάπη των παιδιών για τα βιβλία και βοηθά όλες τις πτυχές της ανάπτυξης του παιδιού:

την προφορική έκφραση και τις λεκτικές δεξιότητες, τη δημιουργική γραφή και την παραγωγή γραπτού λόγου,
τις δεξιότητες της λογικής σκέψης, τη μνημονική ικανότητα και τις επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Παράλληλα, η Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε
ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, και η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου (23 Απριλίου)

ήταν η αφορμή, για να γνωρίσουν οι μαθητές μας αξιόλογους συγγραφείς. 
Έτσι, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, διαβάσαμε, επεξεργαστήκαμε και μοιραστήκαμε

με τις συγγραφείς τους, συναισθήματα και εντυπώσεις από τα παρακάτω βιβλία:

«Το καλό μου το βιβλίο» του Γρηγορί-
ου Ξενόπουλου: Οι συναρπαστικές ιστορίες 
του συγγραφέα αποτελούν ένα εξαιρετικό 
παιδαγωγικό και «διαπλαστικό» μέσο. Η 
ανάγνωσή τους, πέρα από την αισθητική 
απόλαυση, προσέφερε στα παιδιά την ευ-
καιρία να ανακαλύψουν και να αγκαλιάσουν 
τη φύση, τις αξίες και τους συνανθρώπους 
τους, στοιχεία που θα αποτελέσουν «οδη-
γούς» τους για το μέλλον. 

Το βιβλίο μελέτησαν και συζήτησαν και 
οι μαθητές της Ε’ ∆ημοτικού.

Για την Ε΄Δημοτικού:

«Ξαναδιαβάζοντας τον Ροβινσώνα 
Κρούσο» της Ελένης Σβορώνου: Πρόκειται 
για τη διασκευή τού πολύ γνωστού έργου 
της παγκόσμιας Παιδικής Λογοτεχνίας, 
εμπλουτισμένου με πληροφορίες για την 
εποχή που γράφτηκε το βιβλίο, οι οποίες ει-
σήγαγαν, με τον καλύτερο τρόπο, τους μι-
κρούς αναγνώστες στο διαχρονικό κείμενο. 
Αγωνία, περιπέτειες, δράση, μαθήματα επι-
βίωσης και ηθικής και πάρα πολλά άλλα 
κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον και συνε-
πήραν τα παιδιά! 
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Επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρό-
πολης (Μάρτιος 2022): Οι επισκέπτες, με τις 
επεξηγήσεις και τα σχόλια ξεναγών, περπάτη-
σαν στον Βράχο της Ακρόπολης και θαύμα-
σαν την αρχιτεκτονική ομορφιά και τη μονα-
δικότητα των μνημείων της. Τα Προπύλαια, το 
Ερέχθειο με τις Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθη-
νάς Νίκης και ο μεγαλόπρεπος Παρθενώνας 
τούς εντυπωσίασαν και ανέδειξαν το μεγαλείο 
της Αθήνας κατά τους κλασσικούς χρόνους.

Την αρχαιοελληνική Ακρόπολη επισκέ-
φθηκε και η Ε’ ∆ημοτικού.

Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Πεντέ-
λης και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, με θέμα «Γη και Σελήνη 
αχώριστοι σύντροφοι... ή μήπως όχι;» 
(Απρίλιος 2022): Ήταν ένα εξαιρετικά ενδια-
φέρον, διαδραστικό, ταξίδι στο ∆ιάστημα, 
που βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν τις 
σχέσεις του πλανήτη μας με τη Σελήνη.

Για την Ε’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη ( Νο-
έμβριος 2021): Οι μαθητές ξεναγήθηκαν 
στην Έκθεση Ζωγραφικής «Το Σπίτι της 
Μνήμης», που φιλοξενείται στην Πινακο-
θήκη Γκίκα. Tα έργα τής δημιουργού, Λή-
δας Κοντογιαννοπούλου, αναπαριστούν 
δωμάτια της οικίας του κορυφαίου μας ποι-
ητή, Γιώργου Σεφέρη, και αποτελούν το επί-

κεντρο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 
50 χρόνια (1971-2021) από τον θάνατό του. 
Εν συνεχεία, επισκέφθηκαν και το Ατελιέ του 
Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα.

Για την ΣΤ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο 
(Νοέμβριος 2021): Ο στόχος της επίσκεψης 
ήταν, κατ’ αρχήν, επιμορφωτικός και έδωσε 
την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρί-
σουν κάθε γωνιά του Σταδίου και τη μα-
κραίωνη ιστορία του. Μετά την ολοκλήρω-
ση της ξενάγησης, τα παιδιά συμμετείχαν 
στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγαπώ τον 
Aθλητισμό». Πρόκειται για ένα οργανωμέ-
νο αθλητικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο 
στις δεξιότητες κάθε ηλικιακής ομάδας, που 
μέσα από το παιχνίδι, έφερε τα παιδιά σε 
επαφή με τα αγωνίσματα στίβου.

 
Επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μου-

σείο (Παλαιά Βουλή), στην Αθήνα (Μάρτιος 
2022): Η περιήγηση στις μόνιμες συλλογές 
και την επετειακή έκθεση «ΕΠΑΝΑΣΥΣ-
ΤΑΣΗ ’21» φώτισαν πτυχές τού απελευθε-
ρωτικού αγώνα σχετικές με την προσωπικό-
τητα και τη δράση των ηρώων, το κίνημα 
του Φιλελληνισμού, τις πρώτες προσπάθει-
ες πολιτικής συγκρότησης και τα Συντάγμα-
τα των αγωνιστών, τις αλλαγές που συντελέ-
στηκαν και, εν τέλει, τη δημιουργία ανεξάρ-

τητου Νεοελληνικού Κράτους.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022), στο πλαίσιο του μαθή-
ματος της Ιστορίας: Τα παιδιά, με αφορμή το 
ιστορικό κτήριο που αποτέλεσε έπαυλη του 
βασιλικού ζεύγους Όθωνα-Αμαλίας, έλαβαν 
συναρπαστικές πληροφορίες για τη ζωή 
στην Αθήνα τα χρόνια εκείνα.

Επίσκεψη στο Μουσείο Μικρασιατι-
κού Ελληνισμού «Φιλιώ Χαϊδεμένου», 
στη Νέα Φιλαδέλφεια (Μάιος 2022): Τα παι-
διά μας γνώρισαν την ιστορία και τον πολιτι-
σμό του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, μέσα 
από μια εξαιρετική συλλογή μικρασιατικών 
κειμηλίων, καθώς και από αυθεντικές μαρτυ-
ρίες ανθρώπων που έζησαν τις δραματικές 
στιγμές της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Ιδιαίτερο χαρακτήρα είχε η επίσκεψη 
στη Μουσική Σκηνή «Remedy», στο Νέο 
Ηράκλειο (Μάρτιος 2022). Αποδεχόμενοι 
ότι το μάθημα της Μουσικής καλλιεργεί την 
αισθητική των παιδιών και ενισχύει δεξιότη-
τες, απαραίτητες για τη μελλοντική τους 
ζωή, το Σχολείο τούς προσέφερε την ευκαι-
ρία να έλθουν σε επαφή με γνωστά έντεχνα, 
ροκ και ποπ τραγούδια, τα οποία εκτέλεσαν 
οι Καθηγητές Μουσικής του Σχολείου, και 
να συνδέσουν μουσικά όργανα της κλασσι-
κής με όργανα της ηλεκτρικής μουσικής.

Για την Α΄Δημοτικού:

«Όταν ο ήλιος πάει για ύπνο» της Αρ-
γυρούς Πιπίνη, σε εικονογράφηση της Ίρι-
δας Σαμαρτζή: Το βιβλίο, με το ιδιόμορφο 
δέσιμο, μετέφερε τους μικρούς αναγνώστες 
σε έναν κόσμο φανταστικό και ονειρεμένο, 
αφήνοντας χώρο να ξεδιπλωθεί η δημιουρ-
γική σκέψη και η φαντασία τους. Όλα συμ-
βαίνουν τη μαγική στιγμή που τα πάντα στη 
φύση, αλλά και στο σπίτι, ηρεμούν, ησυχά-
ζουν και παραδίδονται στην αγκαλιά του 
ύπνου. Τότε, τη σκυτάλη παίρνουν τα όνει-
ρα και... η περιπέτεια ξεκινά! 

«Γέτι, η δύναμη του ακόμη» της Μαρί-
νας Γιώτη: Το Γέτι είναι ο φανταστικός φίλος 
του Αγοριού. Πρόκειται για μία λεξούλα μα-
γική, το «ακόμη», που το ακολουθεί παντού, 
υπενθυμίζοντάς του ότι όλα είναι δυνατά, 
αρκεί να μην καταθέτει τα όπλα. Οι μικροί 
αναγνώστες ήλθαν σε επαφή με ένα συγκι-
νητικό και διδακτικό βιβλίο, που γκρεμίζει 

τον μύθο πως μπορούμε να φτάσουμε μόνο 
μέχρις ενός σημείου: αν πιστέψουμε στη δύ-
ναμη του «ακόμη», θα φτάσουμε όσο πιο 
ψηλά μπορούμε.

Για τη B΄Δημοτικού:

«Η πιο φωτεινή παλέτα» των Βαγγέλη 
Ηλιόπουλου και Αναστασίας Καραστάθη: Το 

βιβλίο αποτέλεσε ένα μέσο, ώστε τα παιδιά 
να γνωρίσουν τη Ζωγραφική ως Τέχνη. Συ-
ζήτησαν για το βιβλίο, εξέφρασαν τις σκέ-
ψεις και τις εμπειρίες τους, «ταξίδεψαν» στη 
χώρα μας, στα ήθη και τα έθιμά μας, με οδη-
γό το πινέλο τής Ελληνίδας Zωγράφου, 
Έφης Μιχελή.

Εν συνεχεία, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού 
προγράμματος, που υλοποιήθηκε από τον 
«Οργανισμό Ανάδειξης Πολιτισμού Opus», 
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Π. & Ε. Μιχελή 
και τις «Βιβλιοδιαπλάσεις», επισκέφθηκε το 
Σχολείο η κ. Άννα-Μαρία Βλάσση και συνο-
μίλησε με τα παιδιά.

«Ο Άρης ο Πετάρης θέλει να πετάξει» 
της Ελένης Φωτοπούλου: Μπορεί το αδύνα-
το να γίνει δυνατό; Όλοι έχουμε όνειρα, 
μπορούμε, όμως να τα πραγματοποιήσου-
με; Η ιστορία του βιβλίου αναδεικνύει την 
αξία της γνώσης, της φιλίας και τη δύναμη 
της θέλησης ως όπλων, για να αλλάξουμε 
τον κόσμο. 

«Τα Φλαφ της ευτυχίας» της Μαρίνας 
Γιώτη: Οι μαθητές μας, αρχικά με τη ∆ασκά-
λα τους και, εν συνεχεία, με τη συγγραφέα, 
επεξεργάστηκαν και σχολίασαν τις ιδέες του 
βιβλίου, που έρχεται να δείξει τη δύναμη 
της ευγνωμοσύνης. Είναι το «εργαλείο» που 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, για να ζή-
σουμε στο παρόν, να νιώσουμε πιο ικανο-
ποιημένοι στο σήμερα και να κοιτάξουμε με 
αισιοδοξία το μέλλον.

Για την Γ΄Δημοτικού:

«Η Έλλη και ο Ερμής ταξιδεύουν στην 
Ελλάδα» της Σοφίας Αλεξίου: Με οδηγούς 
τους πρωταγωνιστές του βιβλίου, τα παιδιά, 
μέσα από την Ελληνική Μυθολογία, εξερεύ-
νησαν γωνιές της Ελλάδας, από την Ακρόπο-
λη και τον Εθνικό Κήπο έως την αρχαία Ολυ-
μπία, ενώ η επίσκεψη και η συζήτηση με τη 
συγγραφέα αποκάλυψαν σπάνια ζώα και φυ-
τά, ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας και 
κρυμμένους αρχαίους θησαυρούς.

«Ο πόλεμος των λέξεων» της Μαρίας 
Λοϊζίδου: Στόχος ήταν, μέσα από την επε-
ξεργασία του βιβλίου και το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που παρακολούθησαν τα παι-
διά, να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη που 
κρύβουν οι λέξεις, οι οποίες μπορούν άλλο-
τε να πληγώσουν και να επιφέρουν την κα-
ταστροφή και άλλοτε να χτίσουν γέφυρες. 
Τελικά, ο καλός λόγος και η καλοσύνη νικούν 
τις αρνητικές λέξεις και κάνουν θαύματα! 

«Το πλαστικό στη ζωή μας-στο περι-
βάλλον μας» του Kim Eun-Ju: Πόσο πλα-
στικό καταναλώνουμε; Γιατί το χρησιμοποι-
ούμε και πού καταλήγει μετά τη χρήση του; 
Πώς ανακυκλώνεται και ποιο μερίδιο έχει 

στη ρύπανση του πλανήτη μας; Αυτά και 
πολλά άλλα που αφορούν στον κύκλο ζωής 
του πλαστικού έμαθαν οι μαθητές μας μέσα 
από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτη-
σή τους με την υπεύθυνη έκδοσης του βι-
βλίου, Άννα-Μαρία Βλάσση, δράση που 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα για την προστασία και την ανάπτυξη 
των Κυκλάδων και τον Οργανισμό Ανάδει-
ξης του Πολιτισμού τους.

Για την Δ΄Δημοτικού:

«Μέλη και Μελέκ» της Βάνας Μαυρί-
δου: Το βιβλίο εστιάζει στα γεγονότα της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, από την 
οποία συμπληρώνονται εφέτος 100 χρόνια, 
και προσεγγίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία ένα 
δύσκολο και, δυστυχώς, πάντα επίκαιρο θέ-
μα, αυτό της προσφυγιάς. Τα παιδιά, μέσα 
από τις σελίδες του βιβλίου, ακολούθησαν 
τη μικρή Μέλη, που βιώνει τον πόλεμο και 
τις συνέπειές του, και μοιράστηκαν τις περι-
πέτειές της, αντιλαμβανόμενα ότι μπορεί, 
μερικές φορές, οι συνθήκες να ανατρέπουν 
τα πάντα και να μας τρομάζουν, αλλά η αγά-
πη που κρύβεται στην καρδιά μας μπορεί 
να δώσει ξανά ζωή σε όλα.

Για την Α’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον, και παρακολούθηση του εκπαι-
δευτικού προγράμματος «Από το αμπέ-
λι... στο κρασί» (Νοέμβριος 2021): Ήταν 
μία μοναδική εμπειρία για τα παιδιά, που όχι 
μόνο γνώρισαν τη θαυματουργή διαδικασία 
της οινοποίησης, αλλά περπάτησαν στα 
αμπέλια του ιστορικού χώρου και ξεναγή-
θηκαν στο Οινοποιείο και στο παραδοσιακό 
πατητήρι, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο 
με τον οποίο παράγεται το κρασί.

Για τη Β’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, 
στο Ίλιον (Νοέμβριος 2021): Για τις ανάγκες 
του προγράμματος «Από την ελιά . . . στο 
λαδάκι» τα παιδιά μας μεταμορφώθηκαν 
σε μικρούς ελαιουργούς και, μέσα από βιω-
ματικές αναπαραστάσεις και θεατρικά παι-
χνίδια, γνώρισαν καλύτερα τον θαυματουρ-
γό αυτόν καρπό και τις μοναδικές του ιδιό-
τητες.

Επίσκεψη στο Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας ΓΑΙΑ, στην Κηφισιά, 
(Απρίλιος 2022): Στις μέρες μας, που όλο και 
συχνότερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα «Κλιματική αλλαγή 
κι εμείς» έδωσε την ευκαιρία στους επισκέ-
πτες να κατανοήσουν πώς επιδρά η μετα-
βολή του κλίματος σε πολλές πτυχές της ζω-
ής μας και πώς μπορούν να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Για την Γ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Μουσείο Νεότερης Κε-
ραμικής, στον Κεραμεικό, και παρακολού-
θηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Ελιά, Λάδι και Κεραμικά» (Νοέμβριος 
2021): Τα παιδιά, μέσω του κατάλληλου 
εποπτικού υλικού, άντλησαν πληροφορίες 
για την ελαιοπαραγωγή και τον ευεργετικό 
ρόλο της ελιάς στη διατροφή μας. Επίσης, 
είδαν αντιπροσωπευτικούς τύπους αγγείων 
αποθήκευσης και μεταφοράς λαδιού και 
ελαιών.

Επίσκεψη στον Πύργο Βασιλίσσης, στο 
Ίλιον (Απρίλιος 2022): Η γη είναι το σπίτι μας 
και η πηγή από όπου προέρχονται όλα όσα 
καταναλώνουμε. Το βιωματικό πρόγραμμα 
«Η γη που μας τρέφει» έδωσε στους επισκέ-
πτες μία παραστατική εικόνα όλης της διαδι-
κασίας παραγωγής, από το όργωμα, τη σπορά 
έως και τη συγκομιδή. Έμαθαν με ποιον τρόπο 
φτάνουν στα χέρια μας τα τρόφιμα, πώς παίρ-
νουν τη μορφή με την οποία τα καταναλώ-
νουμε και ποια ιστορία έχουν να μας πουν. 

Για την Δ’ Δημοτικού: 

Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο 
Αθήνας, στο Μαρούσι (Νοέμβριος 2021): 
Επισκεπτόμενα το Μουσείο, τα παιδιά έκα-
ναν ένα ταξίδι που διατρέχει τον χρόνο και 
τους Μύθους, την Ιστορία και τα γεγονότα. 
Εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για τους αγώ-
νες και τα ολυμπιακά αθλήματα, το πνεύμα 
της ευγενούς άμιλλας ως πανανθρώπινης 
αξίας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο τής 
Ελλάδας στην ανάδειξη του Ολυμπισμού και 
της Αθήνας ως Ολυμπιακής Πρωτεύουσας. 

Τα Εικαστικά αποτελούν κλάδο της Αισθητι-
κής Αγωγής και διδάσκονται με ιδιαίτερη 
φροντίδα. Πέραν των προσφερόμενων γνώ-
σεων, το μάθημα φέρνει τα παιδιά σε επαφή 
με τον κόσμο της Τέχνης, καλλιεργεί το συ-
ναίσθημα και την ψυχή τους, τους μαθαίνει 
να εκτιμούν το ωραίο και να στρέφονται 
στη δημιουργία. Οι θεματικές ενότητες του 
μαθήματος έδωσαν στους μικρότερους την 
ευκαιρία να εξοικειωθούν με πρώτες ύλες 
και τεχνικές της Ζωγραφικής, να μάθουν για 

τα χρώματα και τις ιδιότητές τους, να δημι-
ουργήσουν με κάθε είδους υλικά.  

Οι μεγαλύτεροι μαθητές γνώρισαν βασικές 
αρχές της Ζωγραφικής και άλλων Εικαστι-
κών Τεχνών, πληροφορήθηκαν για καλλιτε-
χνικά ρεύματα, έμαθαν για το παιχνίδι του 

φωτός και της σκιάς και εκτίμησαν έργα 
υψηλής αισθητικής.

Να αναφέρουμε, τέλος, την Έκθεση Φωτο-
γραφίας που διοργάνωσαν οι μαθητές του  
2ου έτους του IB Diploma της Ιονίου Σχο-
λής, με θέμα «Μια σύγχρονη ματιά στο φυ-
σικό και αστικό τοπίο». Oι επίδοξοι καλλιτέ-
χνες συμμετείχαν ενθουσιωδώς και μας τα-
ξίδεψαν, μέσα από τον φακό τους, σε όμορ-
φα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι νεαροί καλλιτέχνες παρουσιάζουν...
«Ονειρεύομαι τις ζωγραφιές μου και ζωγραφίζω τα όνειρά μου.» Vincent Van Gogh

«Το καλό μου το βιβλίο» του Γρηγορί-
ου Ξενόπουλου: Οι συναρπαστικές ιστορίες 
του συγγραφέα αποτελούν ένα εξαιρετικό 
παιδαγωγικό και «διαπλαστικό» μέσο. Η 
ανάγνωσή τους, πέρα από την αισθητική 
απόλαυση, προσέφερε στα παιδιά την ευ-
καιρία να ανακαλύψουν και να αγκαλιάσουν 
τη φύση, τις αξίες και τους συνανθρώπους 
τους, στοιχεία που θα αποτελέσουν «οδη-
γούς» τους για το μέλλον. 

Το βιβλίο μελέτησαν και συζήτησαν και 
οι μαθητές της Ε’ ∆ημοτικού.

Για την Ε΄Δημοτικού:

«Ξαναδιαβάζοντας τον Ροβινσώνα 
Κρούσο» της Ελένης Σβορώνου: Πρόκειται 
για τη διασκευή τού πολύ γνωστού έργου 
της παγκόσμιας Παιδικής Λογοτεχνίας, 
εμπλουτισμένου με πληροφορίες για την 
εποχή που γράφτηκε το βιβλίο, οι οποίες ει-
σήγαγαν, με τον καλύτερο τρόπο, τους μι-
κρούς αναγνώστες στο διαχρονικό κείμενο. 
Αγωνία, περιπέτειες, δράση, μαθήματα επι-
βίωσης και ηθικής και πάρα πολλά άλλα 
κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον και συνε-
πήραν τα παιδιά! 



Θεατρική Ομάδα: Η Ομάδα αυτή αποδεί-

χθηκε «χώρος» αγαπημένος για τα μέλη, ση-

μείο συνάντησης ετερόκλητων προσωπικοτή-

των των οποίων η αλληλεπίδραση και η συ-

νεργασία έδωσαν ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. 

Πρόκειται για δύο θεατρικές παραστάσεις, τον 

«Φον Δημητράκη» του ∆ημητρίου Ψαθά και 

την «Κόμισσα της φάμπρικας» των Ασημά-

κη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, τις οποίες 

απολαύσαμε με τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της 

Ομάδας και, φυσικά, στη Σκηνοθέτιδα, Αργυρώ 

Βούρου, που, για μία ακόμα φορά, ανέδειξε 

κρυμμένες πτυχές και ταλέντα των μαθητών 

αποσπώντας το θερμό χειροκρότημά μας!

Μουσικός Όμιλος: Ο Μουσικός Όμιλος 

της Ιονίου Σχολής, που λειτουργεί σε συνεργα-

σία με το Ωδείο «Ακρόαση» και τον συντονι-

σμό τού Καθηγητή Μουσικής της Ιονίου Σχο-

λής, Αθανάσιου Κατσούλη, είχε από όλα: τμή-

μα μουσικών οργάνων (πιάνου, κιθάρας και 

drums), τμήμα ηλεκτρικών μουσικών οργά-

νων, groups και σύνολα σύγχρονης μουσικής. 

Τα μαθήματα και οι πρόβες ήταν για τα μέλη 

του Ομίλου η πιο ευχάριστη και καλοδεχούμε-

νη «υποχρέωση» της εβδομάδας! 

Όμιλος Αντιλογίας-Debate και Μοdel 
United Nations: Με την καθοδήγηση του 

∆ασκάλου Ρητορικής, Μανώλη Πολυχρονίδη, 

και των Καθηγητών του Σχολείου μας, Φιλίπ-

που Κωστόπουλου και Βενέτας Μακροπού-

λου, τα μέλη του Ομίλου προετοιμάστηκαν και 

έλαβαν μέρος σε Αγώνες Ρητορικής και Συνέ-

δρια (τα περισσότερα εξ αυτών διαδικτυακά). 

Για μία ακόμα φορά, ευχαριστούμε για την 

αρωγή και τη στήριξη τούς Αποφοίτους του 

Σχολείου, Mιχάλη Κοντόπουλο και Ανδρι-
ανή Νικολάου. 

 Από τις συμμετοχές μας αναφέρουμε:

α. M.U.N – Μοντέλα Προσομοίωσης 
των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών

9th Campion School M.U.N. (2 και 3 

Οκτωβρίου 2021): Το θέμα του Συνεδρίου 

αφορούσε στο πάντα επίκαιρο και παγκόσμι-

ας σημασίας ζήτημα της Ειρήνης («Peace, 
Justice and Strong Institutions»). Οι συμ-

μετέχοντες κατέθεσαν στις Επιτροπές τις από-

ψεις τους σχετικά με τον αφοπλισμό και τη δι-

εθνή ασφάλεια, τον περιορισμό των συγκρού-

σεων και τη σταθερότητα, αλλά και για θέματα 

∆ικαιοσύνης, Οικονομίας και Υγείας.

7th Αrsakeia Tositseia Schools M.U.N. 
(5, 6 και 7 Νοεμβρίου 2021): Έχοντας αναλάβει 

την εκπροσώπηση της ∆ημοκρατίας της Κού-

βας, τα παιδιά μας παρουσίασαν τις θέσεις 

τους σε σχέση με το γενικότερο θέμα του Συ-

νεδρίου, «Democratization, economic re-
cession, wars, pandemic - Can Technolo-
gy be the answer?». 

16th Costeas-Geitonas M.U.N. 2021 

(10, 11 και 12 ∆εκεμβρίου 2021): Το θέμα του 

Συνεδρίου ήταν «op-PRESS-ion», με το Σχο-

λείο μας να αναλαμβάνει την εκπροσώπηση 

της ∆ημοκρατίας της Κούβας και της ∆ημο-

κρατίας του Λιβάνου. 

«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» -               
6η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση 

των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώματα 

του Ανθρώπου (10, 11 και 12 ∆εκεμβρίου 

2021), από τον Σύλλογο «Ροή»: Οι εργασίες 

πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά και τα παι-

διά μας συμμετείχαν σε Επιτροπές του ΟΗΕ 

για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου. 

5th American College of Greece M.U.N. 
2022 (8, 9 και 10 Απριλίου 2022): Στην Ιόνιο 

Σχολή ανατέθηκε η εκπροσώπηση της Ιαπωνί-

ας, της μεγαλύτερης χώρας που έχει έως σήμε-

ρα ανατεθεί στο Σχολείο μας. Τα μέλη της Ομά-

δας μας ερεύνησαν την ιστορία και τις διεθνείς 

σχέσεις της Ιαπωνίας, συμμετείχαν ενεργά στις 

συναντήσεις προετοιμασίας και ανέδειξαν τις 

παραμέτρους του θέματος «Decent Work 
and Economic Growth» (Ικανοποιητική Ερ-

γασία και Οικονομική Ανάπτυξη). 

β. Ρητορικοί Αγώνες

62nd Deree College Invitational 
Debate Tournament (19 και 20 Νοεμβρίου 

2021): Από τις ελάχιστες διοργανώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία 

των παιδιών. Στους αγώνες αυτούς τα μέλη 

του Ομίλου είχαν την εξαιρετική ευκαιρία για 

εξάσκηση σε υψηλού επιπέδου επιχειρηματο-

λογία, καθώς συμμετείχαν όχι μόνο μαθητές, 

αλλά και φοιτητές Πανεπιστημίου.

Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέ-
χνης (5 και 6 Φεβρουαρίου 2022): Το Σχολείο 

μας έλαβε μέρος με ομάδες μαθητών και μα-

θητριών του Γυμνασίου και του Λυκείου στα 

αγωνίσματα των ∆ιττών Λόγων και του Προ-

τρεπτικού Λόγου. 

Panhellenic Forensics Tournament της 

Πανελλήνιας Ένωσης Αγώνων Έντεχνου και 

Ρητορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα         

(17 έως 20 Μαρτίου 2022): Πιστοί στο ετήσιο 

ρητορικό ραντεβού μας, συμμετείχαμε στους 

διαδικτυακούς αγώνες που διοργάνωσε το 

Anatolia College, στη Θεσσαλονίκη, διαγωνιζό-

μενοι τόσο στο ομαδικό αγώνισμα του debate 

(αντιλογία), όσο και σε ατομικά αγωνίσματα.

13th Moraitis School Cup (1 και 2 Απρι-

λίου 2022): Με τη συμμετοχή και μικρότερων 

μαθητών των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ ∆ημοτικού.

Αθλητικοί Όμιλοι: Η σωματική άσκηση 

έχει σχετισθεί με πολλαπλά ψυχολογικά, συ-

ναισθηματικά, κοινωνικά και πνευματικά οφέ-

λη. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής 

Αγωγής, καθώς και των απογευματινών ομί-

λων, δόθηκαν στα παιδιά πάμπολλες ευκαιρίες 

να γνωρίσουν τα αθλήματα στίβου, να συνα-

γωνισθούν, να προπονηθούν στο basket, στο 

volleyball, στο tennis, να μάθουν τα μυστικά 

του ποδοσφαίρου και να απολαύσουν το παι-

χνίδι στα γήπεδα του Σχολείου, πάντα με την 

επίβλεψη εξειδικευμένων Καθηγητών. 

Επιστέγασμα της χρονιάς αποτέλεσαν οι 

εσωτερικοί Αγώνες Στίβου, που διεξήχθησαν 

με τη συμμετοχή όλων των παιδιών του ∆ημο-

τικού και του Γυμνασίου, τον Μάιο 2022, στο 

∆ημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης. 

Σκακιστικός Όμιλος: Τα μέλη του Ομί-

λου παρακολούθησαν τα μαθήματα με ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον και, με την καθοδήγηση του 

∆ασκάλου τους, Αλέξανδρου Γκόγκολη, έμα-

θαν τεχνικές, ακόνισαν το μυαλό και την υπο-

μονή τους και διοργάνωσαν mini πρωτάθλη-

μα, εφαρμόζοντας όσα είχαν μάθει.

Όμιλος Ιστιοπλοΐας: Oι προπονήσεις 

Ιστιοπλοΐας, για το σχολικό έτος 2021-΄22, έλα-

βαν χώρα στον A.Ν.Ο.Γ. (Αθλητικός Ναυτικός 

Όμιλος Γλυφάδας), στη Γλυφάδα, τους μήνες 

Οκτώβριο-Νοέμβριο και Απρίλιο-Μάιο. Οι μι-

κροί ιστιοπλόοι έμαθαν τα μυστικά της πλοή-

γησης ιστιοπλοϊκών σκαφών, απολαμβάνο-

ντας την ξεγνοιασιά της θάλασσας. 

MAΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Οι Μαθητικοί Όμιλοι, που εντάσσονται στο πλαίσιο του διευρυμένου ωραρίου,
αναδεικνύουν τον ρόλο του Σχολείου ως μέσου γενικότερης καλλιέργειας και ανάπτυξης

της προσωπικότητας των παιδιών, με βαρύνουσα σημασία για την ενίσχυση
των κοινωνικών δεξιοτήτων τους μέσα από τη συναναστροφή με τους συνομηλίκους τους. 

Το Σχολείο αγκάλιασε και στήριξε την προσπάθεια των μαθητών και των Καθηγητών που είχαν
την επίβλεψη των Ομίλων, οι οποίοι λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2021-’22:

16



Θεατρική Ομάδα: Η Ομάδα αυτή αποδεί-

χθηκε «χώρος» αγαπημένος για τα μέλη, ση-

μείο συνάντησης ετερόκλητων προσωπικοτή-

των των οποίων η αλληλεπίδραση και η συ-

νεργασία έδωσαν ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. 

Πρόκειται για δύο θεατρικές παραστάσεις, τον 

«Φον Δημητράκη» του ∆ημητρίου Ψαθά και 

την «Κόμισσα της φάμπρικας» των Ασημά-

κη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, τις οποίες 

απολαύσαμε με τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της 

Ομάδας και, φυσικά, στη Σκηνοθέτιδα, Αργυρώ 

Βούρου, που, για μία ακόμα φορά, ανέδειξε 

κρυμμένες πτυχές και ταλέντα των μαθητών 

αποσπώντας το θερμό χειροκρότημά μας!

Μουσικός Όμιλος: Ο Μουσικός Όμιλος 

της Ιονίου Σχολής, που λειτουργεί σε συνεργα-

σία με το Ωδείο «Ακρόαση» και τον συντονι-

σμό τού Καθηγητή Μουσικής της Ιονίου Σχο-

λής, Αθανάσιου Κατσούλη, είχε από όλα: τμή-

μα μουσικών οργάνων (πιάνου, κιθάρας και 

drums), τμήμα ηλεκτρικών μουσικών οργά-

νων, groups και σύνολα σύγχρονης μουσικής. 

Τα μαθήματα και οι πρόβες ήταν για τα μέλη 

του Ομίλου η πιο ευχάριστη και καλοδεχούμε-

νη «υποχρέωση» της εβδομάδας! 

Όμιλος Αντιλογίας-Debate και Μοdel 
United Nations: Με την καθοδήγηση του 

∆ασκάλου Ρητορικής, Μανώλη Πολυχρονίδη, 

και των Καθηγητών του Σχολείου μας, Φιλίπ-

που Κωστόπουλου και Βενέτας Μακροπού-

λου, τα μέλη του Ομίλου προετοιμάστηκαν και 

έλαβαν μέρος σε Αγώνες Ρητορικής και Συνέ-

δρια (τα περισσότερα εξ αυτών διαδικτυακά). 

Για μία ακόμα φορά, ευχαριστούμε για την 

αρωγή και τη στήριξη τούς Αποφοίτους του 

Σχολείου, Mιχάλη Κοντόπουλο και Ανδρι-
ανή Νικολάου. 

 Από τις συμμετοχές μας αναφέρουμε:

α. M.U.N – Μοντέλα Προσομοίωσης 
των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών

9th Campion School M.U.N. (2 και 3 

Οκτωβρίου 2021): Το θέμα του Συνεδρίου 

αφορούσε στο πάντα επίκαιρο και παγκόσμι-

ας σημασίας ζήτημα της Ειρήνης («Peace, 
Justice and Strong Institutions»). Οι συμ-

μετέχοντες κατέθεσαν στις Επιτροπές τις από-

ψεις τους σχετικά με τον αφοπλισμό και τη δι-

εθνή ασφάλεια, τον περιορισμό των συγκρού-

σεων και τη σταθερότητα, αλλά και για θέματα 

∆ικαιοσύνης, Οικονομίας και Υγείας.

7th Αrsakeia Tositseia Schools M.U.N. 
(5, 6 και 7 Νοεμβρίου 2021): Έχοντας αναλάβει 

την εκπροσώπηση της ∆ημοκρατίας της Κού-

βας, τα παιδιά μας παρουσίασαν τις θέσεις 

τους σε σχέση με το γενικότερο θέμα του Συ-

νεδρίου, «Democratization, economic re-
cession, wars, pandemic - Can Technolo-
gy be the answer?». 

16th Costeas-Geitonas M.U.N. 2021 

(10, 11 και 12 ∆εκεμβρίου 2021): Το θέμα του 

Συνεδρίου ήταν «op-PRESS-ion», με το Σχο-

λείο μας να αναλαμβάνει την εκπροσώπηση 

της ∆ημοκρατίας της Κούβας και της ∆ημο-

κρατίας του Λιβάνου. 

«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» -               
6η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση 

των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώματα 

του Ανθρώπου (10, 11 και 12 ∆εκεμβρίου 

2021), από τον Σύλλογο «Ροή»: Οι εργασίες 

πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά και τα παι-

διά μας συμμετείχαν σε Επιτροπές του ΟΗΕ 

για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου. 

5th American College of Greece M.U.N. 
2022 (8, 9 και 10 Απριλίου 2022): Στην Ιόνιο 

Σχολή ανατέθηκε η εκπροσώπηση της Ιαπωνί-

ας, της μεγαλύτερης χώρας που έχει έως σήμε-

ρα ανατεθεί στο Σχολείο μας. Τα μέλη της Ομά-

δας μας ερεύνησαν την ιστορία και τις διεθνείς 

σχέσεις της Ιαπωνίας, συμμετείχαν ενεργά στις 

συναντήσεις προετοιμασίας και ανέδειξαν τις 

παραμέτρους του θέματος «Decent Work 
and Economic Growth» (Ικανοποιητική Ερ-

γασία και Οικονομική Ανάπτυξη). 

β. Ρητορικοί Αγώνες

62nd Deree College Invitational 
Debate Tournament (19 και 20 Νοεμβρίου 

2021): Από τις ελάχιστες διοργανώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν με φυσική παρουσία 

των παιδιών. Στους αγώνες αυτούς τα μέλη 

του Ομίλου είχαν την εξαιρετική ευκαιρία για 

εξάσκηση σε υψηλού επιπέδου επιχειρηματο-

λογία, καθώς συμμετείχαν όχι μόνο μαθητές, 

αλλά και φοιτητές Πανεπιστημίου.

Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέ-
χνης (5 και 6 Φεβρουαρίου 2022): Το Σχολείο 

μας έλαβε μέρος με ομάδες μαθητών και μα-

θητριών του Γυμνασίου και του Λυκείου στα 

αγωνίσματα των ∆ιττών Λόγων και του Προ-

τρεπτικού Λόγου. 

Panhellenic Forensics Tournament της 

Πανελλήνιας Ένωσης Αγώνων Έντεχνου και 

Ρητορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα         

(17 έως 20 Μαρτίου 2022): Πιστοί στο ετήσιο 

ρητορικό ραντεβού μας, συμμετείχαμε στους 

διαδικτυακούς αγώνες που διοργάνωσε το 

Anatolia College, στη Θεσσαλονίκη, διαγωνιζό-

μενοι τόσο στο ομαδικό αγώνισμα του debate 

(αντιλογία), όσο και σε ατομικά αγωνίσματα.

13th Moraitis School Cup (1 και 2 Απρι-

λίου 2022): Με τη συμμετοχή και μικρότερων 

μαθητών των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ ∆ημοτικού.

Αθλητικοί Όμιλοι: Η σωματική άσκηση 

έχει σχετισθεί με πολλαπλά ψυχολογικά, συ-

ναισθηματικά, κοινωνικά και πνευματικά οφέ-

λη. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής 

Αγωγής, καθώς και των απογευματινών ομί-

λων, δόθηκαν στα παιδιά πάμπολλες ευκαιρίες 

να γνωρίσουν τα αθλήματα στίβου, να συνα-

γωνισθούν, να προπονηθούν στο basket, στο 

volleyball, στο tennis, να μάθουν τα μυστικά 

του ποδοσφαίρου και να απολαύσουν το παι-

χνίδι στα γήπεδα του Σχολείου, πάντα με την 

επίβλεψη εξειδικευμένων Καθηγητών. 

Επιστέγασμα της χρονιάς αποτέλεσαν οι 

εσωτερικοί Αγώνες Στίβου, που διεξήχθησαν 

με τη συμμετοχή όλων των παιδιών του ∆ημο-

τικού και του Γυμνασίου, τον Μάιο 2022, στο 

∆ημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης. 

Σκακιστικός Όμιλος: Τα μέλη του Ομί-

λου παρακολούθησαν τα μαθήματα με ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον και, με την καθοδήγηση του 

∆ασκάλου τους, Αλέξανδρου Γκόγκολη, έμα-

θαν τεχνικές, ακόνισαν το μυαλό και την υπο-

μονή τους και διοργάνωσαν mini πρωτάθλη-

μα, εφαρμόζοντας όσα είχαν μάθει.

Όμιλος Ιστιοπλοΐας: Oι προπονήσεις 

Ιστιοπλοΐας, για το σχολικό έτος 2021-΄22, έλα-

βαν χώρα στον A.Ν.Ο.Γ. (Αθλητικός Ναυτικός 

Όμιλος Γλυφάδας), στη Γλυφάδα, τους μήνες 

Οκτώβριο-Νοέμβριο και Απρίλιο-Μάιο. Οι μι-

κροί ιστιοπλόοι έμαθαν τα μυστικά της πλοή-

γησης ιστιοπλοϊκών σκαφών, απολαμβάνο-

ντας την ξεγνοιασιά της θάλασσας. 

Συμμετοχή σε Μαθητικούς Διαγωνισμούς

82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγω-
νισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑ-
ΛΗΣ» της Ελληνικής Μαθηματικής Εται-
ρείας: Στην α΄ φάση (6 Νοεμβρίου 2021) συμ-

μετείχαν μαθητές του Γυμνασίου και του Λυ-

κείου. Οι διακριθέντες συμμετείχαν στην επό-

μενη φάση του ∆ιαγωνισμού «Ο ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ».

4ος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικα-
νοτήτων «Πυθαγόρας» (12 Μαρτίου 2022): 

Ο ∆ιαγωνισμός έγινε εξ αποστάσεως ( διαδι-

κτυακά) και έλαβαν μέρος μαθητές των τάξε-

ων Β΄, Γ’, ∆’, Ε’ και Στ’ ∆ημοτικού, καθώς και 

των τριών τάξεων του Γυμνασίου. 

16ος Μαθητικός Μαθηματικός Διαγω-
νισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» του πε-

ριοδικού «Ο μικρός Ευκλείδης» (1η Απριλίου 

2022), με τη συμμετοχή των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ 

∆ημοτικού.

5ος Μαθητικός Διαγωνισμός στην Αρ-
χαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 

για μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Λυκείου. 

Πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, στις 9 Απριλί-

ου 2022, στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού 

Κολλεγίου Ελλάδος Pierce College. Οι μετέχο-

ντες διαγωνίσθηκαν, με εφόδια τις γνώσεις 

τους και την αγάπη για την Αρχαιοελληνική 

Σκέψη, με απώτερο στόχο τη γνωριμία με έρ-

γα του Αρχαιοελληνικού Λόγου και τον δια-

χρονικό χαρακτήρα των νοημάτων και αξιών 

από τον οποίο αυτά εμφορούνται. Τιμητική 
διάκριση έλαβε η μαθήτρια της Α΄Λυκεί-
ου Μαρία Γονεή.

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολο-
γίας Γυμνασίου της Πανελλήνιας Ένωσης Βι-

οεπιστημόνων, για την Γ’ Γυμνασίου (11 Μαΐου 

2022): Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στον 

χώρο του Σχολείου μας.

10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσι-
κών για μαθητές της Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού. 

∆ιοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Φυσι-

κών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Η 

πρώτη φάση διεξήχθη τον Μάρτιο 2022 και η β’ 

τον Μάιο 2022. Μεταξύ των παιδιών μας, ξεχω-

ριστή ήταν η διάκριση της μαθήτριας της ΣΤ’ τά-

ξης, Ναταλίας Ανέστη, που έλαβε 1ο βρα-
βείο (στην τελική κατάταξη, έλαβε την 6η θέση). 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 
Φυσικής «Αριστοτέλης 2022» (Μάρτιος 

2022). ∆ιοργανώνεται κάθε χρόνο από το Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πανελλήνιος Δημιουργικός Διαγωνι-
σμός «Αστέρι της ευχής»: Συμμετείχαν παι-

διά μας της ΣΤ’ ∆ημοτικού, στην κατηγορία 

«Σχεδίασε το αστέρι σου». 

Οι κάθε είδους Μαθητικοί Διαγωνισμοί, η προετοιμασία και η συμμετοχή σε αυτούς,
συνιστούν για τους συμμετέχοντες μία εμπειρία με πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη.

Μετουσιώνοντας τις γνώσεις σε ιδέες που βρίσκουν πρακτική εφαρμογή, τα παιδιά ξεδιπλώνουν τη σκέψη
και τα ταλέντα τους, μαθαίνουν να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις, έρχονται αντιμέτωπα με δυσκολίες,

πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν, καρπώνονται την επιτυχία ή την αποτυχία τους.
Μέσα από τη διαδικασία αυτή γνωρίζουν, εν τέλει, τον εαυτό τους και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους.

Για το σχολικό έτος 2021-’22, μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων, με τη συμπαράσταση
και την καθοδήγηση των Δασκάλων και Καθηγητών τους, έλαβαν μέρος στους παρακάτω Διαγωνισμούς:
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Η Ιόνιος Σχολή διατηρεί πολυετή συνερ-
γασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, 
στην Αθήνα, η οποία αποτυπώνεται στη μα-
θησιακή διαδικασία ποικιλοτρόπως: διδα-
σκαλία των Γαλλικών, σύμφωνα με τις παι-
δαγωγικές μεθόδους και τα προγράμματα 
του Ινστιτούτου, επιμορφώσεις Καθηγητών, 
παρακολούθηση εκδηλώσεων και ορισμός 

του Σχολείου μας ως εξεταστικού κέντρου 
για τις Εξετάσεις Γαλλικής Γλώσσας.

Η Σύμβαση Συνεργασίας στον τομέα 
των Εξετάσεων που επικαιροποιήθηκε τον 
Φεβρουάριο 2022, ενδυναμώνει τους δε-
σμούς και πιστοποιεί την άριστη συνεργα-
σία μας με το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Κάθε χρόνο, μαθητές και μαθήτριες 
όλων των βαθμίδων της Ιονίου Σχολής συμ-
μετέχουν στις Εξετάσεις για την Πιστοποίη-
ση στις Ξένες Γλώσσες, που πραγματοποι-
ούνται από οργανισμούς και ιδρύματα ξέ-
νων χωρών. Για την καλύτερη προετοιμασία 
των υποψηφίων είχαν, μάλιστα, προγραμ-
ματισθεί επιπλέον μαθήματα, δια ζώσης και 
διαδικτυακά. 

Ειδικότερα, το σχολικό έτος 2021-’22, 
έλαβαν μέρος στις εξετάσεις που οργανώ-
θηκαν από ιδρύματα:

British Council - Greece: Cambridge 
Young Learners Tests (Starters, Movers, Flyers), 
KEY-A2, PET-B1, First Certificate in English for 

Schools-B2, Advanced -C1, Proficiency -C2. 
Εξεταστικό κέντρο ήταν η σχολική μονάδα 
της Ιονίου Σχολής, στο Μαρούσι.

Institut Français en Grèce: DELF -Α1 Prim 
και A1, A2 Prim και Α2, Β1, Β2, DALF-C1 και C2.

Institut Goethe: Fit in Deutsch 1, Fit in 
Deutsch 2, Goethe-Zertifikat Β1J και Β2J

Instituto Cervantes Atenas: DELE Α1 και 
DELE Α2-Β1. Εξεταστικό κέντρο ήταν η σχολι-
κή μονάδα της Ιονίου Σχολής, στη Φιλοθέη.

Τα αποτελέσματα δικαίωσαν την προ-
σπάθεια που, από κοινού, κατέβαλαν μαθη-
τές και Καθηγητές.

Αγαπάμε το καλοκαιρινό πρόγραμμα 
του Σχολείου μας, «Αθλητικό Καλοκαίρι», 
γιατί σηματοδοτεί την έναρξη των διακο-
πών: διάβασμα τέλος, ξεγνοιασιά, παιχνίδι 
με τους φίλους, θάλασσα και ατελείωτες 
βουτιές!

Έτσι, από τις 17 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλί-
ου 2022, οι μαθητές μας διασκέδασαν στο 
«Αθλητικό Καλοκαίρι 2022» με πληθώρα 
δραστηριοτήτων, αθλητικού και ψυχαγωγι-
κού χαρακτήρα, ασκήθηκαν, απήλαυσαν το 
παιχνίδι, ενίσχυσαν τους συνεκτικούς δε-
σμούς και το ομαδικό πνεύμα, πάντα, όμως, 
με υπευθυνότητα, προσοχή και φροντίδα 
για τον εαυτό τους.

Από 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2022 πέρα-
σαν μία ονειρεμένη εβδομάδα στο όμορφο 
νησί των Σπετσών: βόλτα με παραδοσιακό 
καΐκι, περιήγηση με άμαξες στο Παλαιό Λι-
μάνι, επισκέψεις σε χώρους ιστορικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος και, φυσικά, 
παιχνίδι και βουτιές στη θάλασσα! 

Την ευθύνη και επίβλεψη του Προγράμ-
ματος είχαν ειδικευμένοι κατά άθλημα Κα-
θηγητές Φυσικής Αγωγής και οι ∆άσκαλοι 
της Ιονίου Σχολής, τους οποίους ευχαρι-
στούμε θερμά για τη στήριξή τους!

Το τμήμα Ξένων Γλωσσών

Συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Eξετάσεις Ξένων Γλωσσών

Η Ιόνιος Σχολή, επιδιώκοντας να διευρύ-
νει τις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών 
και να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον τους, 
εισήγαγε το μάθημα της Γεωγραφίας στην 
Αγγλική γλώσσα, για τα παιδιά των τάξεων 
Ε΄ και ΣΤ’ ∆ημοτικού. 

Οι διδακτικές ενότητες προσέγγισαν θέ-
ματα σχετικά με τη γη, τη θάλασσα και τους 
ωκεανούς, τις εποχές, τα είδη των οικισμών 
και τις πόλεις. Επιπλέον, έδωσαν πρόσφορο 

έδαφος για ενδελεχή μελέτη κρατών και 
ηπείρων, ανάλογα με το πρόγραμμα σπου-
δών κάθε τάξης.

Έτσι, ο κύκλος μαθημάτων κάλυψε το ευ-
ρύ φάσμα φυσικής, ανθρώπινης και περι-
βαλλοντικής Γεωγραφίας και συνέβαλε 
στην ανάπτυξη των ερευνητικών ικανοτή-
των των μαθητών, μέσα από ποικίλες εργα-
σίες τις οποίες ανέλαβαν. 

Το μάθημα της Γεωγραφίας στα Αγγλικά18



Ενημέρωση Γονέων από 
τη Διεύθυνση του Σχολείου

α. για τους Γονείς και τα Παιδιά τής 
Α΄ Λυκείου: Συνάντηση με τον Λυκειάρχη, 
Μελέτη Μελετόπουλο, ο οποίος τους ενημέ-
ρωσε διεξοδικά και απάντησε σε ερωτήσεις 
σχετικά με τη φοίτηση στη B΄ Λυκείου. 

β. για τους Γονείς και τα Παιδιά τής 
Β΄ Λυκείου: Παρουσίαση του κ. Μελετό-
πουλου, σχετικά με το Πρόγραμμα Σπου-
δών, τις Ομάδες Προσανατολισμού και τις 
επιλογές της Γ΄ Λυκείου. 

γ. για τους Γονείς και τα Παιδιά της 
Α’ Λυκείου: Εκτενής ενημέρωση από τον 
Λυκειάρχη και την ΙΒ Coordinator, Στέλλα 
Αντωνέλλου, για την εκπαιδευτική φιλοσο-
φία, την ακαδημαϊκή δομή, το πρόγραμμα 
και τις προοπτικές του International Bacca-
laureate στην Ιόνιο Σχολή.

δ. για τους Γονείς τής Γ’ Γυμνασίου: Η εί-
σοδος των παιδιών στο Λύκειο συνιστά την 
απαρχή μίας απαιτητικής πορείας την οποία κα-
λούνται να διανύσουν με την υποστήριξη -πρω-
τίστως- των γονέων τους. Η ενημέρωσή τους 
σχετικά με τη λειτουργία και το ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα του Λυκείου αποτελεί το πρώτο 
σημαντικό βήμα για την ένταξη και την προ-
σαρμογή των μαθητών στη νέα βαθμίδα. 

ε. για τους Γονείς των παιδιών μας 
της ΣΤ’ Δημοτικού: Οι ∆ιευθυντές του Γυ-
μνασίου της Ιονίου Σχολής, Εμμανουήλ Κα-
πίρης, Πηγή Σμιλάκου και Ζέττα Αντωνίου, 
παρουσίασαν αναλυτικά το Ακαδημαϊκό 
Πρόγραμμα του Γυμνασίου.

Γνωριμία των παιδιών 
της ΣΤ’ Δημοτικού 

με το Γυμνάσιο

Το Σχολείο, με γνώμονα την καλύτερη 
προετοιμασία των παιδιών μας για την         
Α΄ Γυμνασίου, πραγματοποίησε έναν κύκλο 
μαθημάτων που τα έφερε σε επαφή με δύο 
από τα βασικά μαθήματα του Γυμνασίου, 
την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και τα 
Μαθηματικά. Από τον Φεβρουάριο 2022, 
τη διδασκαλία τους ανέλαβαν οι Καθηγητές 
Φιλολογικών και Μαθηματικών του Γυμνα-
σίου, σε μία προσπάθεια να εξοικειωθούν οι 
μαθητές με τον Αρχαίο Ελληνικό Λόγο, να 
κατανοήσουν ότι η Ελληνική Γλώσσα είναι 
οικουμενική και ενιαία, αλλά και να αφομοι-
ώσουν καλύτερα τις διδαχθείσες μαθηματι-
κές έννοιες. 

Διαγωνισμοί Υποτροφιών 
της Ιονίου Σχολής

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Υποτροφι-
ών της Ιονίου Σχολής, κάθε χρόνο προκη-
ρύσσεται ∆ιαγωνισμός για την εγγραφή 
νέων μαθητών/-τριών, μέσω γραπτών 
εξετάσεων. Οι εγγραφές αυτές βρίσκονται 
σε άμεση συνάρτηση με τις κενές θέσεις 
που κάθε χρόνο προκύπτουν μετά την κα-
τά προτεραιότητα εγγραφή των παιδιών 
που ήδη φοιτούν στο Σχολείο. 

Για το σχολικό έτος 2022-’23, δόθηκε η 
ευκαιρία εισαγωγής και φοίτησης στο 
Σχολείο μας, από τον Σεπτέμβριο 2022, 
μόνο σε μαθητές και μαθήτριες της   
Α’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου. Τους 
καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ιονί-
ου Σχολής και αδημονούμε για την πρώτη 

μας συνάντηση, τον Σεπτέμβριο! 

Καλοκαιρινό πρόγραμμα
γνωριμίας με το Πρόγραμμα ΙΒ

Από τις 20 έως τις 30 Ιουνίου 2022 διεξή-
χθη, σε καθημερινή βάση, πρόγραμμα Γνω-
ριμίας με το Πρόγραμμα ΙΒ που απευθυνό-
ταν σε μαθητές και μαθήτριες της Α’ Λυ-
κείου, καθώς και της Γ΄ Γυμνασίου.

Τα παιδιά μας ήλθαν σε επαφή με τα βα-
σικά μαθήματα όλων των Ομάδων του         
ΙΒDP, πήραν μία μικρή γεύση των απαιτήσε-
ων του προγράμματος -μεταξύ αυτών της 
Θεωρίας της Γνώσης (Τheory of Knowlegde) 
και του CAS (Creativity-Action-Service)- 
πληροφορήθηκαν τα χαρακτηριστικά που 
διακρίνουν τον σπουδαστή του ΙΒ και έλα-
βαν μέρος σε δραστηριότητες που συνά-
δουν με τη φιλοσοφία του προγράμματος.

Για τα πρωτάκια, 
πρώτη γνωριμία 

με τις Δασκάλες τους

Τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι 
μαθητές της Α’ τάξης του Δημοτικού 
Σχολείου, προσεκλήθησαν στο Σχολείο, με 
τους Γονείς τους, για την πρώτη συνάντηση 
γνωριμίας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν τη ∆ασκάλα τους και οι Γονείς να 
ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα 
της Α΄ ∆ημοτικού και να συζητήσουν, τυχόν, 
απορίες τους. 

Αντίστοιχη συνάντηση πραγματοποιή-
θηκε και για τους μικρούς μαθητές του Νη-
πιαγωγείου.

Προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά 2022 - ́23

Ο προγραμματισμός για το επόμενο σχολικό έτος ξεκινά έγκαιρα, με απώτερο στόχο
την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και την ομαλή μετάβαση των παιδιών μας

στην επόμενη Βαθμίδα Εκπαίδευσης.
Είναι ένας οδηγός για το μέλλον που βοηθά στην οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου,

από τις πρώτες κιόλας μέρες μαθημάτων της νέας χρονιάς. 
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ΦΙΛΟΘΕΗ
Λουκή Ακρίτα 10

152 37 Φιλοθέη
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MAPOYΣI
Σισμανογλείου 29

151 26 Mαρούσι
Τ. 210 613 6693

info@ionios.gr
www.ionios.gr

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Φέτος, με ρυθμούς κανονικούς και 
μεγάλη χαρά κύλησε ομαλά η σχολική 
χρονιά. Γέμισε το Σχολείο παιδικά χαμό-
γελα, γέλια και χαρές, κλάματα προσαρ-
μογής και όμορφες σχολικές εμπειρίες. 
Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου στη-
ρίχθηκε στη διαθεματική προσέγγιση 
της γνώσης, στην ομαδοσυνεργατική 
προσέγγιση και στη μέθοδο του Project. 
Ειδικότερα:

• επιστρατεύθηκαν οπτικοακουστικά 
μέσα σε κάθε μαθησιακή ενότητα,

• ανανεώθηκαν οι γωνιές δραστηριο-
τήτων στην τάξη,

• αξιοποιήθηκαν πολλές ευκαιρίες 
ψυχοκινητικού παιχνιδιού,

• εμπλουτίστηκε η Βιβλιοθήκη μας 
και οι μικροί μαθητές διάβασαν πολλά 
νέα βιβλία,

• έπαιξαν και τραγούδησαν με την 
ψυχή τους!

Έτσι, έβαλαν φτερά και ταξίδεψαν στους 
μήνες και στις μαθησιακές ενότητές τους.

Οι επισκέψεις στο Paradise Park για 
τον «Τρύγο» και στο Oasis Farm Park για 
την εξοικείωση με τα ζωάκια του αγροκτή-
ματος και τον κύκλο της σποράς λαχανικών 
και σπόρων ήταν ένα καλό ξεκίνημα, ώστε 
να κάνουν τα Νήπια την πρώτη γνωριμία με 
τον «εκτός τάξης» κόσμο. 

Η δια ζώσης προετοιμασία για τις επε-
τειακές γιορτές της 28ης Οκτωβρίου 
και της Χριστουγεννιάτικης γιορτής, 
χάρισε γνώση, αυτοπεποίθηση και όμορ-
φες αναμνήσεις.

Με τον νέο χρόνο, οι Νηπιαγωγοί δημι-
ούργησαν έναν μαθησιακό κύκλο ανάπτυ-
ξης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, επα-
φής με συγγραφείς παιδικών βιβλίων 
και εξοικείωσης με τα επαγγέλματα. 
Μάλιστα, προσεκλήθησαν στο Σχολείο εν-
διαφέροντες άνθρωποι τους οποίους είχαν 
την ευκαιρία οι μικροί μαθητές να γνωρί-
σουν και να συνομιλήσουν.

Πραγματοποιήθηκε Παράσταση Κα-
ραγκιόζη και προετοιμασία για τη γιορτή 
της 25ης Μαρτίου 1821. 

Έγινε επίσκεψη στο Αττικό Πάρκο και 
στο Oasis Farm Park, όπου τα παιδιά 

άκουσαν διαφωτιστικές πληροφορίες για 
την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής στην 
ανάπτυξη των φυτών και των ζώων. 

Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που βίω-
σαν με δημιουργική διάθεση, μεγάλοι και 
μικροί, ήταν η προετοιμασία των καλο-
καιρινών γιορτών. Ήταν μέρες πλημμυρι-
σμένες με μουσική και χορό, με σημαντι-
κούς -για τα παιδιά μας- στόχους και δυνατά 
συναισθήματα. Ήταν μία πρωτόγνωρη 
εμπειρία και το αποτέλεσμα των προσπα-
θειών τους ήταν εμφανές στον ενθουσια-
σμό του κοινού που παρακολούθησε τις 
γιορτούλες!

Κλείνοντας, το μόνο που θέλουμε να 
αποτυπωθεί από αυτή τη σχολική χρονιά εί-
ναι η ΖΩΗ! Που έρχεται έτσι γλυκά και από-
λυτα να μας αποκαλύψει ότι τίποτα πραγμα-
τικό δεν μπορεί να μπει σε αναμονή και σε 
παύση! Τα παιδιά Μας!




