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Η φετινή σχολική χρονιά  ήταν πάρα πολύ σημαντική για όλους μας, μαθητές/τριες και 

εκπαιδευτικούς, καθώς από τη μία ήταν η πρώτη χρονιά που το σχολείο μας λειτούργησε ως 

Πειραματικό και επιπλέον, μετά από δυο χρόνια αναγκαστικής απομόνωσης, το σχολείο μας 

άνοιξε  τις πύλες του ξανά για να υποδεχτεί όλα τα μέλη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας : τις 

οικογένειες των μαθητών/τριων μας, τα όμορα σχολεία, φορείς του Δήμου και του Υπουργείου.  

 Αν και μεταβατική η φετινή σχολική χρονιά, έγιναν αρκετά προγράμματα και δράσεις, καθώς και 

συνεργασίες με ελληνικά και ευρωπαϊκά σχολεία και άλλους φορείς: 

 Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του προγράμματος Εrasmus, For an Education for 

All, φιλοξενήσαμε αποστολή συναδέλφων από την Πορτογαλία. 

 Είχαμε επίσης επίσκεψη μαθητών από τη Γαλλία, στο πλαίσιο πάλι του 

προγράμματος Erasmus. 

 Στο ευρύτερο πλαίσιο του Erasmus, ανήκε και το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε με 

τίτλο "A Leap to the Digital Era in the Elementary Education" 

 Τα παιδιά μας βραβεύτηκαν με το βραβείο σκηνοθεσίας για τη θεατρική παράστασή τους 

στα πλαίσια του προγράμματος της Science View, « Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το 

Θέατρο»  

  Βραβεύτηκαν επίσης, και για τη συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα μέσα 

από το μάθημα των Αγγλικών σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Πόλεων. 
 Πολύ δημιουργική ήταν η συμμετοχή των μαθητών/τριών μας στο πρόγραμμα 

CULTURAL H.ID.RA.N.T, για το Αδριάνειο Υδραγωγείο, σε συνεργασία με το 1ο 

Πειραματικό Νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου. Υπό την αιγίδα του 

Δ. Χαλανδρίου, ολοκληρώθηκε μια μεγάλη κοινή γιορτή όπου τα παιδιά δημοτικού και 

νηπιαγωγείου παρουσίασαν τις δημιουργίες τους στους γονείς. Ακολούθησε  το φεστιβάλ 

από τον Δήμο μας με συμμετοχή όλων των σχολείων που συμμετείχαν, με συλλογική 

έκθεση έργων των μαθητών/τριων και θεατρική παράσταση. 

 Συνεχίζοντας, μαθητές μας συμμετείχαν, με το πρόγραμμα E-Twinning, The Chain 

Reaction σε διαγωνισμό με άλλα 12 Ευρωπαϊκά σχολεία, όπου τα παιδιά ανέβασαν βίντεο 

που δημιούργησαν μόνα τους. 

 Αντάλλαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες με παιδιά από άλλα ευρωπαϊκά σχολεία, σε 

αντίστοιχο πρόγραμμα του  E-Twinning, Christmas Exchange Cards, κατασκεύασαν το 

logo της ομάδας τους, συνομίλησαν και έπαιξαν παιχνίδια γνωριμίας χωρών on line.  

 Επίσης δημιούργησαν φωτογραφικό υλικό (απαθανάτισαν τα ίδια τα παιδιά εικόνες από 

τη γειτονιά τους) το οποίο αντάλλαξαν με άλλα σχολεία απ΄ όλον τον κόσμο, 

συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Out of Eden Learn National Geographic. 



 Οι μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης διακρίθηκαν με βραβεία στους ετήσιους 

Πανελλήνιους Διαγωνισμούς, των Μαθηματικών της Ελληνικής Μαθηματικής 

Εταιρείας και Φυσικής, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 "Σταθμοί στη Ζωή και το Έργο του Μίκη Θεοδωράκη":  ένα μεγάλο διαθεματικό 

project που έτρεξε, όλη τη χρονιά στο σχολείο μας και εμπλουτίστηκε με ποικίλες δράσεις, 

όπως η επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής, στην έκθεση με τίτλο: "Ο Γαλαξίας μου, Μίκης 

Θεοδωράκης" με κατακλείδα την Μεγάλη Γιορτή του τέλους της σχολικής χρονιάς που 

ήταν ένα αφιέρωμα στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη. 

 Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας, "Δημιουργώντας Ενεργούς Αναγνώστες" 

 Ενθουσιώδης ήταν η συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα Διαμεσολάβησης 

Συνομηλίκων, το οποίο στέφθηκε με επιτυχία και θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική 

χρονιά. 

 Σε κάποιες από τις εξορμήσεις μας συμμετείχαν και οι γονείς των μαθητών μας, όπως: 

Περίπατος στη Ρωμαϊκή Αθήνα και Περίπατος στη Βυζαντινή Αθήνα, που 

πραγματοποιήθηκαν δύο Κυριακές, για τους μαθητές/τριες της Ε΄ Δημοτικού. 

 Συμμετοχή στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Δήμου Χαλανδρίου για Δενδροφύτευση 

της Ρεματιάς. 

 Συμμετοχή των μαθητών/τριών με δημιουργικές κατασκευές στο Χριστουγεννιάτικο και 

Πασχαλινό παζάρι για φιλανθρωπικό σκοπό.  
 Γιορτές των  εθνικών επετείων της  28ης Οκτωβρίου-25ης Μαρτίου και στη δεύτερη 

περίπτωση Εορτασμός των 200 Χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. 

 Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, πραγματοποιήθηκαν επίσης, πολυάριθμες 

δράσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπως προσκλήσεις ειδημόνων, 

βιβλιοπαρουσιάσεις από συγγραφείς, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.ά. 

 Όλες οι τάξεις συμμετείχαν στην έκδοση του Ψηφιακού Σχολικού Περιοδικού μας, με 

τα νέα και τις δράσεις  του σχολείου μας, στην οποία μας βοήθησε πάρα πολύ η 

συνεργασία μας με γονέα του σχολείου. 

 Συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Χαλανδρίου, για δωρεάν παροχή 

συμβουλευτικής βοήθειας σε γονείς και παιδιά. 

 Άμεση και αδιάλειπτη  συνεργασία με το 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄Αθήνας, για την αξιολόγηση 

και υποστήριξη μαθητών μας. 

 Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφερθούμε στα 13 τμήματα  ομίλων που 

λειτούργησαν στο σχολείο μας, με μεγάλη συμμετοχή των παιδιών μας. Ρομποτική, 

Αστρονομία, Χορός, Μπάσκετ, Φιλαναγνωσία, Θεατρικό Παιχνίδι, Κινηματογράφος, 

Μαθηματικά, Αγγλικό Θεατρικό Παιχνίδι, Εικαστικά, είναι τα πεδία που κάλυψαν οι 

όμιλοι μας, σε συνδυασμό πάντα με αντίστοιχες δράσεις: προσκλήσεις ειδημόνων για 

αντίστοιχες εισηγήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν 

πάμπολλες και γι’ αυτό δεν μπορούν να αναφερθούν εδώ, αναλυτικά. 

 Τέλος, σαν Πειραματικό Σχολείο, φέτος για πρώτη χρονιά φιλοξενήσαμε σε συνεργασία 

με το ΕΚΠΑ, φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος, που έκαναν την πρακτική τους, 

ενώ παράλληλα ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, η 

οποία θα συνεχιστεί και την επόμενη Σχολική Χρονιά.  

  

 


