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Ο Φίλιππος Μανδηλαράς στο σχολείο μας! 

 

Με αφορμή την Ημέρα Παιδικού Βιβλίου οι 

μαθήτριες/τές της Γ΄ τάξης υποδέχτηκαν, την 1η 

Απριλίου το απόγευμα, τον πολυγραφότατο 

συγγραφέα, Φίλιππο Μανδηλαρά. Τα παιδιά, τις 

προηγούμενες μέρες, είχαν γνωρίσει αρκετά βιβλία 

του συγγραφέα, που δανείστηκαν τόσο από τη 

σχολική βιβλιοθήκη, όσο και από μαθήτριες/τές του 

σχολείου μας. 

 
Εντυπωσίασαν μικρούς και μεγάλους με την 

αυθόρμητη παρουσίαση ενός ευφάνταστου 

μουσικοχορευτικού δρώμενου για τον Μέγα 

Αλέξανδρο και την αδελφή του, τη Γοργόνα 

Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη δράση προέκυψε μέσα 

από την ανάγνωση του νέου βιβλίου για την πόλη 

μας «Θεσσαλονίκη». Πόλη στο σταυροδρόμι δύο 

κόσμων» αλλά και το βιβλίο «Ο 

ΜέγαςΑλέξανδρος».  

Στη συνέχεια, καθοδηγούμενοι από τον κ. 

Μανδηλαρά, Γονείς και Παιδιά συνεργάστηκαν 

ομαδικά, σε μια δράση Δημιουργικής Γραφής, 

συνθέτοντας διαφορετικές ιστορίες με τυχαίες 

λέξεις. Τη συγκεκριμένη μέθοδο έχει αναπτύξει ο 

συγγραφέας στο βιβλίο του «Εργαστήρι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δημιουργικής γραφής για παιδιά». Τα παιδιά έκαναν 

πολλές ερωτήσεις, καθώς ήθελαν να μάθουν τα 

πάντα για τον συγγραφέα. Ακολούθως ο κ. 

Μανδηλαράς υπέγραψε τα βιβλία του και οι 

μαθήτριες/τές τού πρόσφεραν ένα αναμνηστικό 

δωράκι και πολλά χαμόγελα! 

 
Ήταν μια τέλεια εμπειρία για όλους! Μια μοναδική, 

δημιουργική συνεύρεση Εκπαιδευτικών-Γονέων-

Παιδιών, με αφορμή αλλά και στόχο τη θαυμαστή 

σχέση με το βιβλίο. 

 

Η εκδρομή της ΣΤ΄ τάξης στο όρος Σιβρί 

Υπαίθρια διαβίωση–εκπαίδευση στο δάσος, μια 

παιδαγωγική προσέγγιση  

 
Στον απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς χώρο του 

περαστικού δάσους της πόλης μας, τα παιδιά της 

Στ΄ τάξης, είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε 

θέματα δασικών οικοσυστημάτων, υπαίθριας 

διαβίωσης και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων στο 

δάσος. Ξεναγός μας, σ΄αυτή την εξόρμηση, ήταν ο 

κύριος Σαπουντζής Γεώργιος, συνταξιούχος 

γεωπόνος. 
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Ο κύριος Σαπουντζής μας μετέδωσε την αγάπη του 

και τις γνώσεις του για την φύση. Ό ίδιος είναι 

«πρωτεργάτης της αναδάσωσης» στην περιοχή του 

Ωραιοκάστρου και μέχρι τώρα έχει βοηθήσει με τις 

γνώσεις του και τις ενέργειες του στην δασοκάλυψη 

μιας περιοχής τουλάχιστον 50 στρεμμάτων. Ήταν 

μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους μικρούς 

μαθητές. Περπατήσαμε στα μονοπάτια του βουνού, 

μιλήσαμε για τη χλωρίδα και την πανίδα της 

περιοχής, συναντήσαμε πολλές χελώνες στον δρόμο 

μας και τέλος πήραμε το μεσημεριανό μας γεύμα 

κάτω από τη δροσιά των δέντρων του δάσους. 

Ήταν μια εμπειρία που θα τη θυμόμαστε όλοι για 

καιρό. 

 
 

Το τελευταίο αντίο 

 

Την προηγούμενη εβδομάδα τα παιδιά της πρώτης 

τάξης του σχολείου μας (Α΄2) συνάντησαν τα παιδιά 

της έκτης (Στ΄2). Σκοπός αυτής της συνάντησης 

ήταν «το τελευταίο αντίο», που είπαν τα μικρούλια 

της πρώτης στα μεγαλύτερα της έκτης. Ένα 

χαριτωμένο ξεπροβόδισμα για τη συνέχεια. Τα 

μικρά έπαιξαν με τα μεγάλα και το αντίθετο. Τα 

παιδιά τραγούδησαν, ζωγράφισαν, έπαιξαν. 

Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους. 

  

Κάποια στιγμή μια μικρούλα της πρώτης διάβασε 

ένα μικρό κείμενο που έγραψαν τα μικρά για τους 

μεγάλους. Το κείμενο, ακολουθεί παρακάτω: 

 
Γεια σας παιδιά της έκτης τάξης. 
Όταν μας είπε η κυρία μας πως θα περάσουμε αυτή 
την ώρα μαζί σας, χαρήκαμε πολύ. 
Να σας πούμε ένα μυστικό: 
Τον Σεπτέμβρη όταν ήρθαμε στην πρώτη τάξη σας 
φοβηθήκαμε λιγάκι έτσι μεγάλους που σας βλέπαμε. 
Όμως τελικά η αυλή του σχολείου μας χώρεσε 
όλους. 
 
Στο τέλος τα μικρούλια τραγούδησαν ένα τραγούδι 

και ευχήθηκαν στα μεγαλύτερα παιδιά: 

Η ώρα επλησίασε  
Για να αποχωριστούμε  
Φιλάκια σας χαρίζουμε  
Και σας εχαιρετούμε. 
 
Κι οι ευχές: 
 

 Να μάθετε πολλά πράγματα  
 Να γνωρίσετε καινούργιους φίλους  
 Να περάσετε όμορφα  
 Να αγαπάτε το σχολείο  
 Να είστε χαρούμενοι  
 Να προσπαθείτε 
 Να αγαπάτε τους συμμαθητές σας  
 Να ονειρεύεστε  
 Να είστε γεροί  

Καλό καλοκαίρι  
 

Αλήθεια σας λέμε περάσαμε όλοι υπέροχα σε αυτή 

την συνάντηση. 

 

 

Δραστηριότητα του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 

 

Την Πέμπτη 30 Μαΐου, ήταν η τελευταία ημέρα 

συνάντησης για τα παιδιά, που παίρνουν μέρος στην 

δράση του Συλλόγου Γονέων. Τα παιδιά που 

συμμετέχουν στα μαθήματα εκμάθησης Πινγκ 

Πονγκ, πήραν μέρος στο τουρνουά, που διοργάνωσε 

η προπονήτριά τους κα Μαρία Τσίπου. Ήταν μια 

πολύ επιτυχημένη χρονιά και ευχόμαστε στον 

σύλλογο να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και την 

επόμενη. 


