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Οι μαθητές της 5ης

τάξης ήδη από τις 20 

Σεπτεμβρίου πραγματεύονται 

την πρώτη διαθεματική 

ενότητα στο πλαίσιο του IB 

Primary Years Programme

(PYP), η οποία δίνει τη 

δυνατότητα στους μαθητές 

μας να ανακαλύψουν πτυχές 

του «Πώς  οργανώνουμε τον 

εαυτό μας / How we organize 

ourselves». Επιστρέφοντας 

στις σχολικές αίθουσες και 

στο «δια ζώσης» μάθημα, η 

συγκεκριμένη διαθεματική 

ενότητα βοηθά τους μαθητές 

μας να οργανώσουν τη 

μελέτη τους, την 

καθημερινότητά τους στο 

σπίτι και στο σχολείο, 

δίνοντάς τους την ευκαιρία να 

κάνουν πράξη όσα 

μαθαίνουν στο πλαίσιο των 

διαφόρων κοινοτήτων στις 

οποίες συμμετέχουν και 

ανήκουν. 

Παράλληλα ξεκίνησαν 

και οι δραστηριότητες της 

Year Long (Where we are in 

place and time) διαθεματικής 

ενότητας που σχετίζεται με το 

μάθημα της Ιστορίας και που 

επιχειρεί να δώσει μια 

διαφορετική, ανθρωπολογική 

διάσταση και προσέγγιση στα 

γεγονότα της βυζαντινής 

περιόδου.   

Πρόγραμμα 

εργαστηρίων 

δεξιοτήτων: 

«Εθελοντισμός –

Διαμεσολάβηση»

Στο πλαίσιο του προγράμματος 

των εργαστηρίων δεξιοτήτων οι 

μαθητές μας πραγματοποιούν 

τις δραστηριότητες του 1ου

διμήνου, που αφορούν στο 

θέμα «Εθελοντισμός –

Διαμεσολάβηση» της γενικής 

θεματικής ενότητας 

«Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ –

Κοινωνική Συναίσθηση και 

Ευθύνη». Με βιωματικό τρόπο 

μπαίνουν στη διαδικασία 

θέσπισης κανόνων, ακούν 

ενεργητικά ο ένας τον άλλον, 

κατανοούν βαθύτερα την 

έννοια της συμμετοχής, της 

σύγκρουσης, ανακαλύπτουν 

πώς διαχειρίζονται οι ίδιοι τις 

διενέξεις τους και έρχονται σε 

επαφή με τις διαδικασίες και τις 

αρχές της διαμεσολάβησης. 

Παίζουν παιχνίδια έξω, μιλούν 

για τα συναισθήματά τους και 

γνωρίζουν τον εαυτό τους και 

τους άλλους. Οι μαθητές 

κρατούν κάποιες από τις 

δραστηριότητές τους σε 

portfolio.   

«Πώς οργανώνουμε τον εαυτό μας»
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Μουσική

Στο πρόγραμμα μουσικής της πέμπτης

δημοτικού, όπως και της έκτης,

ακολουθώντας τους γνωστούς

περιορισμούς κατά του Covid-19 δεν

χρησιμοποιήθηκε καθόλου η φλογέρα και

κατά συνέπεια η εξάσκηση στη ζωντανή

μουσική πρακτική.

Παράλληλα με το βιβλίο του οργανισμού,

έγινε μια παρουσίαση της «Ωδής στη Χαρά»

του Λ.Β. Μπετόβεν. Οι νότες του ύμνου

καταγράφτηκαν στα τετράδια, και, ύστερα

από παρακολούθηση του παρακάτω

συνδέσμου, https://youtu.be/X6s6YKlTpfw,

όπου 10000 μουσικοί ερμηνεύουν

παράλληλα, μέσω Διαδικτύου, το έργο

αυτό, αποτέλεσε αφορμή για σύντομη

συζήτηση πάνω στο ρόλο της τεχνολογίας
πάνω στην διάδοση της μουσικής.

Πληροφορική

Την εβδομάδα 19 έως 25 Οκτωβρίου, το

σχολείο μας συμμετείχε στον εορτασμό

της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα.

Στο μάθημα της Πληροφορικής, οι

μαθητές της 5ης τάξης εξοικειώθηκαν με

τις έννοιες του κώδικα και του

προγραμματισμού, με έναν

διασκεδαστικό τρόπο μέσω της

ιστοσελίδας code.org.

Ενημέρωση



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
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Βιβλιοθήκη

Επεξεργασία του βιβλίου "Το 

παλιόπαιδο" της Αγγελικής Δαρλάση

Οι μαθητές επεξεργάστηκαν το βιβλίο "Το

παλιόπαιδο" της Αγγελικής Δαρλάση.

Γνώρισαν τις ορχήστρες El sistema, που

βοηθούν φτωχά και περιθωριοποιημένα

παιδιά να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη.

Συζήτησαν για όλα τα θέματα του βιβλίου,

έγραψαν τη γνώμη τους και δημιούργησαν

ομαδικά μια αφίσα με ζωγραφική και

εικόνες από το διαδίκτυο. Έμαθαν επίσης να

κάνουν αναζήτηση στον Ηλεκτρονικό

Κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Ελεύθερες Δράσεις

Οι μαθητές έγραψαν τη γνώμη τους για δύο                              Έμαθαν πώς λειτουργεί ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος 

θέματα της επιλογής τους.                                                               και κατέγραψαν τα στοιχεία ενός βιβλίου. 

 

        Δημιούργησαν με κολλάζ και ζωγραφική αφίσα με τα θέματα του βιβλίου με φωτογραφίες που αναζήτησαν        

        στο διαδίκτυο. 

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


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
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In October, as part of the Unit of Inquiry into
How We Organize Ourselves, we worked on the
PYP Learner Profiles. We defined each one and asked
the question, how do these apply to me as a learner?
Next, we read stories that exemplified these same qualities
in others. Some Students read The Power of W.O.W,
(Harcourt,Journeys 4, 2011), other students read Mayor for a
Day
and Mayor for Another Day,(Oxford University Press,
Oxford Discover 4, 2019), other students read Fitting In
(Scott Foresman,
Celebrate Reading 4, 2008). We answered questions and wrote
about the characters
in the stories that showed our understanding of the Learner
Profile.

English Department

https://bit.ly/3gLT6gi
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English Department

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. 

Learning 
outside
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English Department

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! 

 

 

 

 

 

 

 

Coming up next . . . the Unit of Inquiry into Who We Are – Human Relationships! 
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Γαλλικό Τμήμα

Το Τμήμα Γαλλικών γιόρτασε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, στο πλαίσιο
του προγράμματος PYP. Οι μαθητές έκαναν έρευνα πάνω στις διάφορες
ευρωπαϊκές γλώσσες, έπαιξαν διαδραστικά παιχνίδια , δημιούργησαν αφίσες
και συζήτησαν στην τάξη τους λόγους για τους οποίους είναι χρήσιμο να
μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.

Γερμανικό Τμήμα

Την πρώτη εβδομάδα του 

Οκτωβρίου γιορτάσαμε το 
Oktoberfest, μια από τις πιο 

σημαντικές γιορτές της Γερμανίας, 
ένα μεγάλο πανηγύρι, το οποίο 

ξεκινά κάθε χρόνο από τις 15 
Σεπτεμβρίου και λήγει την πρώτη 

Κυριακή του Οκτωβρίου. Οι μαθητές 
τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά 
την παρουσίαση(powerpoint)του 

εθίμου που ξεκίνησε στις 17.10.1810 
στο Μόναχο μίλησαν για τις 
εντυπώσεις που τους έκανε η 

παρουσίαση. Κατόπιν αποφάσισαν 
την δημιουργία ενός κολλάζ με 
θέμα das Oktoberfest. Αφού 

χωρίστηκαν σε ομάδες, 
συγκέντρωσαν φωτογραφικό υλικό  

και έγραψαν τις λεζάντες 
αφηγούμενοι έτσι την ιστορία του 

εθίμου.
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Εθελοντική αιμοδοσία

Κατά το προηγούμενο διάστημα 

πραγματοποιήθηκε στον χώρο του 

Λατσείου εθελοντική αιμοδοσία του 

Εργατοτεχνικού, Διοικητικού και 

Εκπαιδευτικού προσωπικού σε Κινητή 

Ομάδα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου 

Ασκπληπιείου Βούλας.

Μαθητικά Συμβούλια

Μέσα στον 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 του Οκτωβρίου στο κέντρο 

Ειδικών ατόμων « Η ΧΑΡΑ ».  
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Όμιλοι 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, Κολλάζ, 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!!!


