
Project Γ΄ Δημοτικού «Δεν πετώ-Επαναχρησιμοποιώ»

Τα τριτάκια μας είναι ενεργοί πολίτες που ενδια-
φέρονται για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και 
ασχολήθηκαν με το διαθεματικό σχέδιο εργασίας 
«Δεν πετώ-Επαναχρησιμοποιώ». Στα πλαίσια του 
προγράμματος αυτού, έφτιαξαν το δικό τους κο-
μπόστ, ανακύκλωσαν χαρτιά που δε χρειάζονταν, 
έφτιαξαν τον δικό τους χαρτοπολτό και δημιούρ-
γησαν ένα έτοιμο για χρήση φύλλο χαρτιού, συ-
γκέντρωσαν ανακυκλώσιμα απορρίμματα, άνοι-
ξαν μια βαθιά τρύπα στην αυλή του σχολείου και 
τα έθαψαν με σκοπό να ελέγχουν τη διάσπασή 
τους, προχώρησαν σε έξυπνη επαναχρησιμοποίη-
ση δίνοντας πνοή σε ένα πλαστικό μπουκάλι, κά-
νοντας το... κασετίνα. Τέλος, επηρεασμένοι από 
τη μυθολογία, μεταμόρφωσαν  σαν την Κίρκη με-
ρικά πλαστικά μπουκάλια σε γουρουνάκια, φτιά-
χνοντας κουμπαράδες, προάγοντας έτσι και το 
νόημα της αποταμίευσης.

Σύνδεσμοι 
Ποιος είπε πως τα μαθήματα δεν μπορούν 
να γίνουν παιχνιδάκι; Οι μαθητές της Γ’ 
τάξης έμαθαν την αναγνώριση και τη σω-
στή χρήση των συνδέσμων, παίζοντας μαζί 
τους! Προτάσεις κομμένες στα δυο που πε-
ριμένουν τον κατάλληλο σύνδεσμο να τις 
ενώσει και τους βρήκαν όλους!

Η ιστορία του γάτου που έμαθε σε 
ένα γλάρο να πετάει…
Την ώρα της λογοτεχνίας, τα τριτάκια 
έκαναν το καθιερωμένο τους ταξίδι στα 
πέλαγα των πολυταξιδεμένων γλάρων, 
έγιναν ένα μαζί τους και αυτή τη φορά μί-
λησαν για την αξία της διαφορετικότητας 
και  της τήρησης των υποσχέσεών μας.

Διαστημική  αποστολή- πλανητάριο! 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β’ και Γ’ Δημοτι-
κού άφησαν τα επίγεια και ταξίδεψαν στο ηλιακό 
μας σύστημα! Επισκέφτηκαν το Κέντρο Διάδο-
σης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας Noesis, 
όπου έμαθαν να ξεχωρίζουν τα αστέρια από 
τους πλανήτες, να εντοπίζουν το βορρά με την 
βοήθεια των αστερισμών και τα χαρακτηριστικά 
κάθε πλανήτη! Με αφορμή την εκδρομή κατα-
σκεύασαν έναν πλανητικό μελωδό, ώστε να θυ-
μούνται τους πλανήτες του ηλιακού μας συστή-
ματος, και το αποτύπωσαν χρησιμοποιώντας 
πλαστελίνη.

«Making healthy smoothies»
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ τά-
ξης μαθαίνουν αγγλικά «μαγειρεύο-
ντας» στα πλαίσια της διαθεματικής 
προσέγγισης με θέμα food. Δημιούργη-
σαν τη δική τους εκπομπή μαγειρικής 
και ετοίμασαν υγιεινά και λαχταριστά 
smoothies.

Τα «διαδραστικά» τετράδια της Β’ τάξης
Οι μαθητές της Β’ τάξης μαθαίνουν για τα επίθετα 
και τα ουσιαστικά με ευχάριστο τρόπο, δίνοντας 
χρώμα στα τετράδιά τους. Τα τετράδια γίνονται 
διαδραστικά και τους βοηθούν να κατανοήσουν 
καλύτερα τα γραμματικά αυτά φαινόμενα.

Debate της Δ’ τάξης
Αγώνες επιχειρηματολογίας πραγματοποίη-
σαν οι μαθητές της Δ’ τάξης και μιμήθηκαν 
την Αθηνά και τον Ποσειδώνα στη μάχη για 
την ονοματοδοσία της πόλης της Αθήνας. 
Νικητές σε αυτό τον αγώνα βγήκαν οι υπο-
στηρικτές του Ποσειδώνα που κατάφεραν να 
πείσουν τους κριτές με τα επιχειρήματά τους.

Αποκριάτικος Χορός “I love the 60s”

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Δι-
αδικτύου οι μαθητές και οι μαθήτριές μας συμμε-
τείχαν σε μία ενημερωτική ημερίδα για τη σωστή 
αξιοποίηση του διαδικτύου, την αναγνώριση 
των κινδύνων που κρύβει αλλά και την επίγνω-
ση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους 
από την καθηγήτρια της Πληροφορικής. Παράλ-
ληλα, τα παιδιά παρουσίασαν διαδραστικές εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες μέσα από τις οποί-
ες επιμόρφωσαν τους υπόλοιπους για θέματα 
όπως τα chat rooms, τα emotions, το παπάκι, 
το username, το password και τα προσωπικά 
δεδομένα.

 eSafety Label
Το σχολείο μας πιστοποιήθηκε από 
τον φορέα Safer Internet με την ψη-
φιακή σφραγίδα  eSafety label! 
Πιστοί πάντα στην υποχρέωσή μας 
να εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας 
στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογί-
ας μέσα σε ασφαλές πλαίσιο, γνω-
ρίζουμε πως οι καλές διαδικτυακές 

Ζήσε χωρίς εκφοβισμό
Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη στηρίζουν φο-
ρείς και δράσεις που δραστηριοποιούνται 
απέναντι σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήμα-
τα, όπως αυτό του σχολικού εκφοβισμού. Στα 
πλαίσια της εκδήλωσης «Ζήσε χωρίς εκφοβι-
σμό» που πραγματοποιήθηκε με τη συνδιορ-
γάνωση του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας 
και Παιδιού, των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη, 
του Δήμου Ωραιοκάστρου και των Διευθύν-
σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, ομάδα μαθητών και μαθητριών 
των Εκπαιδευτηρίων μας παρουσίασαν μέσα 
από ένα παιχνίδι ρόλων το κοινωνικό φαινό-
μενο του σχολικού εκφοβισμού και μίλησαν η 
πρόεδρος του σχολείου Ανδρεάδου Χρυσού-
λα και η ψυχολόγος-συνεργάτης του σχολεί-
ου Μυρτώ Στάγκου.

Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκε και 
φέτος ο αποκριάτικος χορός μας «I love the 
60s» στο Porto Palace Θεσσαλονίκης. Παιδιά, 
γονείς και εκπαιδευτικοί, όλοι μαζί χόρεψα-
με και διασκεδάσαμε σε ξέφρενους ρυθμούς. 
Σας ευχαριστούμε για ακόμη μία χρονιά για 
το κέφι και την αγάπη σας! Καλές Απόκριες!

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Ο κόσμος με τα μάτια των παιδιών 
και τα μάτια των μεγάλων

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε τάξης 
εμπνεύστηκαν από τους στίχους της Αρλέ-
τας και του Γιάννη Ρίτσου και μας έδειξαν τον 
κόσμο με τη δική τους ματιά και τη ματιά 
των μεγάλων. Τα αποτελέσματα είναι συντα-
ρακτικά! «Οι μεγάλοι λοιπόν φταίνε για την 
ασχήμια του κόσμου μας! Φοβούνται να ζή-
σουν τη ζωή τους σαν ένα παιδί, φοβούνται 
να ζήσουν σαν αληθινοί άνθρωποι.» μας λένε 
τα παιδιά και μας προβληματίζουν.

Ο ανθρώπινος οργανισμός από 
την Ε΄ τάξη
Στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής, οι 
μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’  τάξης γνω-
ρίζουν το ανθρώπινο σώμα και τα διάφορα 
συστήματά του. Αυτό είναι το αποτέλεσμα 
λοιπόν όταν η Γνώση του ανθρώπινου οργανι-
σμού γίνεται Τέχνη!

Περικλής και σύγχρονος Έλληνας πολίτης
Με αφορμή το μάθημα της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής, οι μαθητές της Στ’  τάξης 
κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «Αν 
ο Περικλής έφτανε στην Ελλάδα σήμερα, πως 
θα χαρακτήριζε τον σύγχρονο Έλληνα πο-

Τα πρωτάκια ως διάσημοι ζωγράφοι!
Τα πρωτάκια εμπνεύστηκαν από γνωστούς 
πίνακες σπουδαίων καλλιτεχνών και ως άλ-
λοι Kandinsky, Van Gogh, Miró, και Monet 
αποτύπωσαν διάσημα έργα τους.

Βιωματική μάθηση μαθηματικών
Τα πρωτάκια πήραν μέρος σε παιχνίδι ρόλων 
και από τη θέση του καταναλωτή και του 
ταμία εισάγονται στην έννοια και την αξία 
των χρημάτων. Μέσα από το μαγαζάκι που 
έστησαν, η βιωματική μάθηση γίνεται εύκολη 
σαν παιχνίδι.

Παιχνίδια με την αλφαβήτα
Αφού έμαθαν όλα τα γράμματα,  οι μαθητές 
και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης, αποφάσισαν 
να διαγωνιστούν στον σχηματισμό λέξεων! 
Πήραν τα γράμματα-παζλ κι η πιο γρήγορη 
ομάδα κέρδισε!

Εκδρομή στο Παιδικό Μουσείο
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης επισκέφτηκαν το 
Παιδικό Μουσείο και γνώρισαν μέσω του προγράμματος 
«…σε μια τάξη απ’ τα χρόνια τα παλιά» μια παραδοσιακή 
τάξη. Παίζοντας, ήρθαν σε επαφή με το παλιό σχολείο, τον 
δάσκαλο, τον μαθητή. Διαδραστικά έμαθαν τον τρόπο δι-
δασκαλίας, μέσα από εικόνες, βίντεο, βιωματικές δράσεις, 
παιχνίδια σχολικά βιβλία και αντικείμενα αλλοτινής σχο-
λικής ζωής…, σαν τον παλιό εκείνο τον καιρό! Κατασκεύα-
σαν μάλιστα μόνοι τους μια σχολική τσάντα!

Περιμένοντας τα κούλουμα
Μιλήσαμε για τα έθιμα της αποκριάς και της 
Καθαράς Δευτέρα, φτιάξαμε μάσκες και χαρ-
ταετούς και ευχηθήκαμε «Καλή Σαρακοστή» 
σε όλους.

«Βάλε κι εσύ ένα χεράκι»
Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου φιλοξενήσαμε στα 
Εκπαιδευτήριά μας την κυρία Τορένς, δόκτωρ 
Ψυχολογίας, και το πρόγραμμα ευαισθητο-
ποίησης «Βάλε κι εσύ ένα χεράκι» του Κέντρου 
Μέριμνας και Παιδιού. Οι μαθητές και οι μαθή-
τριες των Ε και Στ τάξεων παρακολούθησαν 
ομιλία σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό. Η 
συζήτηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των υπη-
ρεσιών του Κ.Μ.Ο.Π. που μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν τα παιδιά ανώνυμα και δωρεάν.  
Η δράση ολοκληρώθηκε με τη  δημιουργία 
του πολύχρωμου καμβά. Με τη βοήθεια εθελο-
ντών μαθητών και τις δασκάλες τους, τα παι-
διά βούτηξαν το χέρι τους στην μπογιά και 
άφησαν το προσωπικό τους «αποτύπωμα» 
για ένα σχολικό περιβάλλον χωρίς εκφοβισμό. 
Το πολύχρωμο τελικό αποτέλεσμα συμβολίζει 
την προσωπική δέσμευση των παιδιών για 
μια ενεργητική αντιμετώπιση του εκφοβισμού 
στα πλαίσια της οποίας αποδέχονται οι ίδιοι 
τη διαφορετικότητα των άλλων και αλληλοϋ-
ποστηρίζονται μεταξύ τους όταν χρειάζεται.

που ''μαστιγώνει'' την ελληνική κοινωνία. Επί-
σης, θα έβλεπε τη διαφθορά της ελληνικής δη-
μοκρατίας. Θα έβλεπε τη σημερινή διεκδίκηση 
δικαιωμάτων από τους πολίτες και επιπλέον 
δικαιώματα που τους παραχωρούν οι κυβερ-
νήσεις στις εκλογές. Πολλοί πολίτες πλέον δεν 
τηρούν τις υποχρεώσεις που οφείλουν στο 
κράτος. Μέσα από αυτά τα στοιχεία, ο Πε-
ρικλής θα συμπέρανε εύκολα ότι ο Έλληνας 
πολίτης είναι αρκετά καιροσκόπος και εγωι-
στής. Οι δυσκολίες τον έκαναν να σκέφτεται 
περισσότερο το συμφέρον του και να χάσει 
τον πατριωτισμό του. Συνεπώς ο Περικλής θα 
απογοητευτεί για την εικόνα της πατρίδας 
του.»

εμπειρίες πρέπει να συμβαδίζουν με ένα καλά μελετημένο σχέδιο δράσης για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο. Οι μαθητές μας γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους κατά την 
πλοήγησή τους στο διαδίκτυο και οι μαθησιακές εμπειρίες που προσφέρονται είναι μέσα σε ένα 
ασφαλές, εμπλουτισμένο περιβάλλον τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. 

λίτη;» Η απάντη-
ση ενός μαθητή 
ήταν αποστομω-
τική!
«Ο Περικλής, αν 
ερχόταν στο ση-
μερινό ελληνικό 
κράτος, το πρώτο 
πράγμα που θα 
αντίκριζε είναι η 
βαριά φορολογία 
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