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«Μια ιδέα, λίγη τύχη, τόλμη και πολλή δουλειά κάνουνε τη διαφορά»

Τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο 
της διαθεματικής ενότητας 
«Πώς λειτουργεί ο κόσμος» 

εξερευνήσαμε τις ανθρώπινες 
ανακαλύψεις κι εφευρέσεις, 
τις ανάγκες που οδήγησαν 
σε αυτές και τον τρόπο που 

επηρεάζουν τη ζωή μας.

Έχοντας ως αφετηρία τις 
γνώσεις και τα ενδιαφέροντα 
των παιδιών ξεκινήσαμε την 

έρευνά μας. Οι μαθητές είχαν 
την  ευκαιρία να 

επεξεργαστούν και να 
συντάξουν διαφορετικά 

κειμενικά είδη, να 
παρακολουθήσουν και να 
σχολιάσουν πολυμεσικό

υλικό, να συζητήσουν και να 
συνεργαστούν.  Μάλιστα, 

κλήθηκαν να επιλέξουν μαζί 
με τον συνεργάτη τους μία 

εφεύρεση και ακολουθώντας 
τον κύκλο της έρευνας 

εξέτασαν και κατέγραψαν τον 
τρόπο με τον οποίο αυτή 

εξελίχθηκε. Επίσης, 
αποτύπωσαν στην εργασία 
τους την πρόβλεψή τους για 

τη μελλοντική πορεία της 
συγκεκριμένης εφεύρεσης. 

Μέσω των μαθησιακών 
εμπειριών στις οποίες 

ενεπλάκησαν  οι μαθητές, 
ανέλαβαν πρωτοβουλίες, 

ρόλους κι ευθύνες, 
προκειμένου να 

οργανώσουν και να 
παρουσιάσουν την έρευνά 
τους. Οι στόχοι που είχαν 
τεθεί επιτεύχθηκαν τόσο 

γνωστικά όσο και σε επίπεδο 
δεξιοτήτων, ενώ δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στα 

κριτήρια μίας 
ολοκληρωμένης εργασίας κι 

επιτυχούς συνεργασίας.
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Οι μαθητές της 6ης τάξης του Κολλεγίου Ψυχικού, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησής

τους σε περιβαλλοντικά θέματα, επισκέφτηκαν την Ανατολική Ακτή Βάρκιζας. Αφού

ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για τις

περιβαλλοντικές προκλήσεις της περιοχής και τις δράσεις του Δήμου για την

αντιμετώπισή τους, πραγματοποίησαν καθαρισμό της ακτής. Ο καθαρισμός της

ακτής εντάσσεται στο πρόγραμμα της HELMEPA για τον Παγκόσμιο Εθελοντικό
Καθαρισμό των ακτών.

Δράση Helmepa – Καθαρισμός ακτών
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ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

Τον Οκτώβριο ξεκίνησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Υιοθεσία Πλοίου», που υλοποιείται από την PROJECT
CONNECT υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Κάθε τμήμα της έκτης τάξης
συνδέθηκε με ένα πλοίο, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία
στους μαθητές να συμμετέχουν ως “στεριανοί ναύτες” στα
ταξίδια του πλοίου τους. Συγκεκριμένα, τα παιδιά μέσω του
δασκάλου τους ξεκίνησαν ηλεκτρονική επικοινωνία με τον
Πλοίαρχο, προκειμένου να μάθουν για το πλοίο, τις
καθημερινές ασχολίες και δραστηριότητες του πληρώματος,
τα φορτία που μεταφέρονται, τα λιμάνια φόρτωσης και
εκφόρτωσης, καθώς επίσης και όποια άλλη σχετική
πληροφορία ζήτησαν. Η επικοινωνία αυτή θα συνεχιστεί
καθ΄ όλη τη σχολική χρονιά και βοηθά στο να σχηματίσουν
τα παιδιά μια καλή εικόνα για τη συνεισφορά της ελληνικής
ναυτιλίας στο διεθνές εμπόριο και τη διεθνή οικονομία
καθώς επίσης και για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων του πλανήτη μας που αφορούν τη ρύπανση
των θαλασσών. Τα παιδιά με τη σειρά τους θα έχουν την
ευκαιρία να παρουσιάσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο
πλήρωμα του πλοίου, δραστηριότητες που έχουν αναπτύξει
στην τάξη τους, στο σχολείο και γενικότερα στην κοινότητα
τους.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΟΜΙΛΟΙ 2021-2022, 
εν καιρώ πανδημίας…

Οι όμιλοι είναι χορός, 
παιχνίδια, δημιουργία, 
ενημέρωση. Είναι ένα 

ευχάριστο διάλειμμα μέσα 
στην εβδομάδα! 

Κάθε Τετάρτη οι μαθητές από 
την Γ΄ έως και την ΣΤ΄ 

Δημοτικού συμμετέχουν σε 
μια δραστηριότητα που 

ξεκινά και ολοκληρώνεται την 
ίδια ημέρα. Κάθε εβδομάδα, 

λοιπόν, οι μαθητές θα 
έρχονται σε επαφή με έναν 
διαφορετικό όμιλο, καθώς, 

λόγω των πρωτοκόλλων του 
covid-19, δεν επιτρέπεται η 
επαφή με μαθητές άλλων 

τμημάτων.

Κατά τη διάρκεια της φετινής 
χρονιάς οι μαθητές θα 

παρακολουθήσουν με ένα 
κυκλικό πρόγραμμα τους 

ακόλουθους ομίλους:
Carabar, Comedy Club, Film 

club, Ρομποτική, A magic 
piece of fabric, Ολυμπιακοί 
αγώνες, Χορός και κίνηση, 

Άσκηση και ασφάλεια, 
Juggling, Κολάζ, Δώσε τη 

φωνή σου στη Γη, 
Μονοτυπία, Κηπουρική, 

Δημιουργική Γραφή, 
Μουσικό θέατρο, Opera, It’s 
show time, Forensics, Games 

in English, Silent movies, 
Παιδικό θέατρο ή θέατρο για 

παιδιά, Σκάκι, American 
Football, Karaore.  

Καλή διασκέδαση!!!

Κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα

πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Λατσείου

εθελοντική αιμοδοσία του Εργατοτεχνικού,

Διοικητικού και Εκπαιδευτικού προσωπικού σε

Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου
Ασκληπιείου Βούλας.
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Στην έκτη Δημοτικού εκμεταλλευτήκαμε με τον καλύτερο τρόπο την επάνοδό μας

στον φυσικό χώρο διδασκαλίας της μουσικής, τις αίθουσες μουσικής. Έτσι,

μαθητές και μαθήτριες που ασχολούνται με πιάνο ή και κιθάρα στο σπίτι,

μπόρεσαν να παρουσιάσουν τη δουλειά στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές

τους, κάτι εξαιρετικά εποικοδομητικό, καθώς δίνει ευκαιρία για συζητήσεις πάνω

στον ρόλο, τόσο του μουσικού, αλλά, κυρίως, του ακροατή πάνω στην μουσική

πρακτική. Ύστερα από μια μικρή εισαγωγή στα ρυθμικά σχήματα, πολλά παιδιά

προσπάθησαν να παίξουν ντραμς, κάτι που τους προσέφερε χαρά και

ικανοποίηση.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέσα στο Οκτώβριο διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη των προεδρείων των

εκπροσώπων του Μαθητικού Συμβουλίου στις τάξεις Γ-Δ-Ε και ΣΤ .

Κατά την πρώτη συνεδρίαση αποφασίστηκε, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων

και Κηδεμόνων, να δοθεί το γεύμα της ημέρας που το σχολείο παρέμεινε κλειστό στον

Σύλλογο «Ο ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και το λιτό γεύμα Οκτωβρίου στο κέντρο ειδικών

ατόμων «Η ΧΑΡΑ».

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

🎹 
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Έκθεση και Βράβευση μαθητών του Δημοτικού και Γυμνασίου 

Κολλεγίου Ψυχικού από την AMKE Φέρμελη σε συνεργασία με 

το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας

(Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2), τα εγκαίνια της έκθεσης του Διαγωνισμού παιδικής ζωγραφικής:

«Εγώ είμαι εγώ, Ευζωνάκι γοργό», ο οποίος διοργανώθηκε από την AMKE Φέρμελη σε

συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης το σχολικό έτος 2019-2020. Καθώς οι

συνθήκες που επέφερε η πανδημία έφεραν αναβολή στην έκθεση, οι εκδηλώσεις της

πραγματοποιήθηκαν την παρούσα περίοδο. Παράλληλα διεξήχθη εκδήλωση της βράβευσης

των παιδιών που διακρίθηκαν με τα έργα τους όπου αποδόθηκαν βραβεία και έπαινοι από

την πρόεδρο της AMKE «Φέρμελη» κ. Πενθερουδάκη, την Επιμελήτρια της έκθεσης κ. Κρητικού

και μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού. Την εκδήλωση καλωσόρισε ο πρόεδρος του

Πολεμικού Μουσείου κ. Α. Λιάσκος.

Ανάμεσα στους διακριθέντες η Μαριάννα Καπίτη και η Ελισάβετ Ρίτσιου φοιτούν φέτος στην

6η και την 5η τάξη αντίστοιχα, ενώ όλα τα άλλα παιδιά φοιτούν πλέον στο Γυμνάσιο.

Η έκθεση διαρκεί από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Οκτωβρίου 2021.

Επιπλέον πληροφορίες στο site του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

https://www.childrensartmuseum.gr/view_event/601/egkainia-ekthesis-egw-eimai-egw--

eyzwnaki-gorgo

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

https://www.childrensartmuseum.gr/view_event/601/egkainia-ekthesis-egw-eimai-egw--eyzwnaki-gorgo
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Βράβευση μαθητών του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού από το 

Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού

Το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021, στην έδρα 

του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην 

οικία Μποδοσάκη στο Π. Ψυχικό, 

πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την 

απονομή βραβείων και επαίνων στους 

διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες που 

έλαβαν μέρος στο Διεθνή Διαδικτυακό 

Διαγωνισμό Ζωγραφικής με τίτλο «Παιδιά 

και έφηβοι αποτυπώνουν εικαστικά το 

νόημα του αγώνα του 1821».

Στο διαγωνισμό, που διοργανώθηκε από 

το Ελληνικό ίδρυμα Πολιτισμού με τη 

συνεργασία του Μουσείου Ελληνικής 

Παιδικής Τέχνης και την υποστήριξη του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

συμμετείχαν 357 μαθητές από 222 

σχολεία της Ελλάδας και χωρών του 

εξωτερικού όπως: Αιθιοπία, Αλβανία, 

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κύπρος, Μεγάλη 

Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Την εκδήλωση, μεταξύ άλλων, τίμησαν με 

την παρουσία της η Υπουργός Παιδείας 

και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως η 

οποία απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό, η 

Υφυπουργός Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Ζέτα Μακρή, καθώς και η 

Γ.Γ. Σύγχρονου Πολιτισμού Ελένη 

Δουνδουλάκη.

Το σχολείο μας έλαβε μέρος με τα έργα 

δύο μαθητών μας που ξεχώρισαν με τις 

δημιουργίες τους. Συγκεκριμένα, ο 

μαθητής της  ΣΤ’ τάξης του Κολλεγίου 

Ψυχικού, Χρήστος Νικολάου έλαβε 

βραβείο και ο μαθητής της Ε’ τάξης του 

Κολλεγίου Ψυχικού, Σεμπάστιαν Κρον

Χάνσεν, έλαβε έπαινο.

Τα διακριθέντα έργα του Διαγωνισμού, 

καθώς και η συνολική παρουσίαση των 

έργων εκτίθενται στην ιστοσελίδα του 

Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, στον 

ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

https://bit.ly/3gLT6gi

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

https://bit.ly/3gLT6gi
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We are excited to have two Fulbright Fellows working with us again in English
this year. They are Brittany Rigg from Texas and Kristen O’Neill from New York.
The Fulbright Fellows are young men and women who have graduated from a
US university and have been selected by both the Fulbright Foundation and
Hellenic American Educational Foundation to spend a year working with the
different English Departments, library, and counseling office of the school.
They act as models of language and culture for our students.

During the month of October, as part of the Unit of Inquiry
into How the World Works we explored major Discoveries and
Inventions throughout history. Some classes focused on space
and space exploration, other classes focused on how science
fiction writers like Isaac Asimov depicted the future through
their writing, and other classes focused on Lewis and Clark
and the Oregon Trail, and the impact this discovery had on
settling the American West. Students reflected on their
reading, answered questions and wrote compositions that
demonstrated their understanding of how these discoveries
and inventions have affected our lives and will continue to
affect our lives in the future.

We are also pleased to announce that the school library is open for lending books! English teachers will be
visiting the library on a regular basis. We encourage students to select books that they want to read for
interest and pleasure. Reading is a great way to support all language skills. It builds vocabulary, presents
grammar and syntax in a natural way, and reading aloud is the next best think to speaking the language!

We took time out on Friday 29 October to remember Halloween!

Coming up next . . . the Unit of Inquiry into Who We are – a look at our health and well-being!

ΑΓΓΛΙΚΑ
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Γαλλικά

Οι μαθητές του Τμήματος Γαλλικών,

συμμετείχαν σε δραστηριότητες με

θέμα τη Γαλλική Επανάσταση.

Δημιούργησαν αφίσες, νοητικούς

χάρτες (mind maps) και είδαν βίντεο

στο BrainPop. Οι προαναφερθείσες

δράσεις αξιοποιήθηκαν διαθεματικά

και στο μάθημα της Ιστορίας.

Παράλληλα έκαναν έρευνα πάνω

στη γιορτή του Halloween και

ανακάλυψαν πως δεν γιορτάζεται

μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στις

γαλλόφωνες χώρες. Είδαν ppt,

έμαθαν νέο λεξιλόγιο και έπαιξαν

διαδραστικά παιχνίδια.

Students present how they can be 

valuable members of a community they 

belong to.

The phases of the moon

Αγγλικά
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Οι μαθητές ερεύνησαν επτά σημαντικά επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια

χρησιμοποιώντας έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές και συνεργάστηκαν για να

φτιάξουν το poster του τηλεσκοπίου τους χρησιμοποιώντας και μια εικόνα από το

διαδίκτυο. Για να γνωρίσουν όλοι και τα επτά τηλεσκόπια, σε άλλα τμήματα έγινε

παρουσίαση και σε άλλα έκθεση των posters. Έγινε συζήτηση για τη λογοκλοπή,

τον τρόπο που κρατάμε σημειώσεις και την καταγραφή των πηγών με το

σύστημα MLA.

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές για να βρουν τις

απαντήσεις και συνεργάστηκαν για να φτιάξουν το poster του τηλεσκοπίου τους.

Όταν το poster ολοκληρώθηκε έγινε παρουσίαση ή έκθεση για να μοιραστούν

όλοι όσα βρήκαν με την έρευνά τους.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ


