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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε ελπιδοφόρα για τους

μαθητές της 3ης Δημοτικού. Μετά από αρκετό καιρό,

επέστρεψαν στον φυσικό χώρο του σχολείου και οργανώθηκαν

σε νέα τμήματα, με νέους συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. Γι’

αυτόν τον λόγο πραγματοποιήθηκαν πολλές δράσεις

γνωριμίας και κοινωνικοποίησης, σε κάθε τμήμα της 3ης τάξης,

με την πολύτιμη βοήθεια του Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος.

Οι μαθητές θυμήθηκαν τις βασικές αρχές του

προγράμματος PYP και από την αρχή σχεδόν της ακαδημαϊκής

χρονιάς επεξεργάστηκαν διαθεματικά το θέμα: «Πώς

οργανώνουμε τον εαυτό μας/HOW WE ORGANIZE

OURSELVES», που διατρέχει όλη τη χρονιά και τους βοηθάει να

κατανοήσουν την οργάνωση της σχολικής ζωής αλλά και τη

θέση τους στο σχολικό περιβάλλον.

Ακολούθησε η επεξεργασία του θέματος «Πώς

λειτουργεί ο κόσμος», όπου οι μαθητές αναζήτησαν

συσχετίσεις μεταξύ των καιρικών φαινομένων και των

ανθρώπινων ερμηνευτικών σχημάτων και συμπεριφορών. Στο

πλαίσιο της ενότητας αυτής όλα τα τμήματα της 3ης τάξης

πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στον Βοτανικό Κήπο

(Διομήδους) της Αθήνας.



Ημέρα ιδρυτών

Στις 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ο

εορτασμός της ημέρας ιδρυτών του

Κολλεγίου Αθηνών, κατά τον οποίο οι

μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το

όραμα των πρωτοπόρων δημιουργών, για

να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αρχές πάνω

στις οποίες βασίζεται η ίδρυση του

Κολλεγίου. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με

την ιστορία και τη διαχρονική εξέλιξη του

Κολλεγίου Αθηνών, ενώ παράλληλα είχαν την

ευκαιρία να μελετήσουν το έργο των

σπουδαίων ευεργετών.

Σημαντικά γεγονότα

Τα παιδιά της 3ης Τάξης άκουσαν

ιστορίες για τη σημαντική αυτή ημέρα

της ιστορίας μας, για τις επικές μάχες

στα βουνά της Πίνδου, τους ήρωες,

καθώς και για τα βάσανα στη διάρκεια

της κατοχής, την εθνική αντίσταση και

την απελευθέρωση. Παρακολούθησαν

ντοκιμαντέρ και διάβασαν ποιήματα,

αφιερωμένα στους ήρωες της εποχής.

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Ενημέρωση

Στην 3η Τάξη ξεκινήσαμε τα πρώτα και δύσκολα βήματα στη

Μουσική Γραφή. Μάθαμε δηλαδή να σημειώνουμε τις νότες μας

σωστά στο πεντάγραμμο. Κάναμε επίσης τα πρώτα μας βήματα

στη φλογέρα.

Παρουσιάσαμε και αναλύσαμε το κλασσικό έργο του Μίκη

Θεοδωράκη με αφορμή την πρόσφατη απώλειά του.

Παράλληλα ξεκίνησε η Χορωδία μας και πάλι, τις Παρασκευές,

στα πλαίσια των αντιπροσωπευτικών μας ομάδων. Τέλος

ερμηνεύσαμε τραγούδια για την 28η και όχι μόνο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Οι μαθητές του κάθε τμήματος της 3ης Τάξης είχαν τη

δυνατότητα να επισκεφτούν το Εργαστήριο του Σχολείου

μας (Informatics Center) και με τη βοήθεια της τεχνολογίας και

πιο συγκεκριμένα των tablets, εξασκήθηκαν στις νοερές

πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού.
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Αγγλικά

In October, as part of the Unit of Inquiry into How the World Works,
we learned about the seasons of the year: the months in each

season the weather in each season, as well as clothes we wear

and activities we do in each season of the year. This was all in

preparation to read a story about a very famous real dog
named Baltο. Balto was a sled dog in Nome, Alaska. He and his

musher Gunnar helped to save some children who were sick with

diphtheria during one of the worst snowstorms on record. (Story by

Natalie Standiford, Illustrations byDonald Cook, published by

Random House, 2014)

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.
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Αγγλικά

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! Finally, we celebrated 

Halloween in the classrooms on Friday 29 

October. We         sang songs, learned poems, 

and listened to a story about another famous      

character: Winnie the Witch and her black cat 

Wilbur. (Story by Valerie Thomas, Illustrations by 

Corky Paul, published by Oxford University 

Press, 2016).
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Στο πλαίσιο της διαθεματικής ενότητας «Πώς

λειτουργεί ο κόσμος», οι μαθητές/τριες της 3ης Τάξης,

εξερεύνησαν τα καιρικά φαινόμενα, κατανόησαν πώς αυτά

δημιουργούνται αλλά και το πώς επηρεάζουν τον άνθρωπο.

Καλλιέργησαν την ικανότητα αναζήτησης, εντοπισμού και

καταγραφής της πληροφορίας από μια έντυπη

πληροφοριακή πηγή (εγκυκλοπαίδειες).

Οι μαθητές συμπλήρωσαν φυλλάδια

χρησιμοποιώντας την προϋπάρχουσα γνώση τους και τη

μοιράστηκαν με τους συμμαθητές τους μέσα από:

· Λέξεις που γνωρίζουν για τον καιρό.

· Καινούριες λέξεις που έμαθαν για τον καιρό.

· Πώς επηρεάζει ο καιρός.

Στο τέλος της ενότητας κλήθηκαν να ανασυνθέσουν

τις γνώσεις που έμαθαν μέσω της διεξαγωγής ερευνητικής

εργασίας / παρουσίασης.
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η σχέση η οποία δημιουργείται ανάμεσα στα παιδιά

και τον εμψυχωτή - δάσκαλο, αυτού του ιδιαίτερης φύσης

μαθήματος όπως είναι η θεατρική αγωγή μέσω της δια ζώσης

επαφής, θεωρείται αναντικατάστατη και είμαστε ιδιαίτερα

ευτυχείς που πραγματοποιείται πλέον με φυσική παρουσία. Ο

χώρος του θεάτρου διευκολύνει την υλοποίηση των

δραστηριοτήτων μας που σκοπό έχουν να καλλιεργήσουν την

κριτική σκέψη και την κοινωνική ενσυναίσθηση των παιδιών.

Το μήνα Οκτώβριο τα παιδιά επιδόθηκαν σε

αυτοσχεδιαστικές μικρές εικόνες με κεντρικό θέμα και άξονα την

διαθεματική του PYP ΄΄How the world works΄΄ και

επικεντρωθήκαμε στο κλίμα, τη σχέση του ανθρώπου με το

περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις και τις

λύσεις που μπορεί να προτείνει ο καθένας μας. Οι συνέπειες

της κλιματικής αλλαγής στις ζωές των ανθρώπων, απασχολεί

και τα παιδιά, τα οποία μέσα από τις προσωπικές τους

εμπειρίες, τις γνώσεις και την αγνή πρόθεσή τους, προτείνουν

πάνω στη σκηνή τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος με

ιδιαίτερα ευαίσθητο τρόπο. Με βάση πάντα μια αφορμή,

ξετυλίγουν τη δική τους ιστορία δείχνουν την οπτική τους μέσα

από το παιχνίδι και τον αυτοσχεδιασμό.
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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Με αφορμή την 8η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού

Αθλητισμού, το Δημοτικό Κολλεγίου Ψυχικού γιόρτασε την

Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2021. Με κοινό

σύνθημα: «Το Σχολείο σε Κίνηση - Αθλούμαστε

δημιουργικά», οι μαθητές και οι μαθήτριες γυμνάστηκαν και

διασκέδασαν με πολλές αθλητικές δράσεις και παιγνίδια. Και

του χρόνου!

Στο πλαίσιο της 2ης διαθεματική ενότητα PYP της 3ης Δημοτικού

με τίτλο: “Κλίμα /Καιρός”, τα παιδιά εμπνεύστηκαν από τον

ζωγράφο Henri Rousseau και δημιούργησαν τη δική τους

ζούγκλα.

Παρατήρησαν τα έργα του ζωγράφου, τον τρόπο που έχει

απεικονίσει την πυκνή βλάστηση, τα ζώα της ζούγκλας, τα

χρώματα του ουρανού. Χρησιμοποίησαν πολλά διαφορετικά

πράσινα για να χρωματίσουν τα ποικίλα φυτά που απαρτίζουν

το έργο τους και θερμά χρώματα για να αποδώσουν τους

κατάλληλους τόνους στον ουρανό της τροπικής ζώνης όπου ο

ήλιος βρίσκεται πιο χαμηλά. Μέσα από αυτή την διαδικασία

συνειδητοποίησαν τη διαφορετική φύση που συναντάει κάποιος

στις τροπικές χώρες απ ότι στην χώρα μας που έχει Μεσογειακό

κλίμα.
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Τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου τα παιδιά της 3ης

τάξης, ενημερώθηκαν μέσω MS Teams από

τον Διευθυντή Κοινωνικής Πρόνοιας και

Διαφορετικότητας, κ. Χρ. Συμεωνίδη, για το

πρόγραμμα “School Project” του Σχολείου

μας, το οποίο σε συνεργασία με τον

οργανισμό “The HOME Project”, εκπαιδεύει

ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων και

μεταναστών, με σκοπό την ομαλή ένταξή

τους στην κοινωνία.

Ενημέρωση για το προσφυγικό –

μεταναστευτικό πρόβλημα

Μαθητικό συμβούλιο

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 προσφερθεί 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».

Ενημέρωση
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Εθελοντική αιμοδοσία

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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