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Δημοτικό: Μαρία Μπαλακανάκη, Ιουλία Παπαδοπούλου

ΥΠΕΎΘΥΝΕΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΌ ΤΜΉΜΑ
Δώρα Δημητριάδου, Ευτυχία Κούστα, Ροδοθέα Μανιάτη

ΥΠΕΎΘΥΝΕΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΌ ΤΜΉΜΑ
Σαβίνα Βασιλειάδου, Άννα Μηλιάδου, Πηνελόπη Σταυρίδου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΉ: Αριστέα Νάστου

Διακρίσεις

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
eTwinning!

www.delasalle.gr

Διαγωνισμός
λογότυπου
eTwinning
2020-2021
Ο μαθητής της ΣΤ2 τάξης Αναστάσιος Τ. κέρδισε την 1η θέση
στον Διαγωνισμό λογότυπου για το νέο έργο eTwinning που
εκπονεί το Γαλλικό Τμήμα του Δημοτικού, μεταξύ 20 λογότυπων
από 10 χώρες!

Η Εθνική και Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υποστήριξης της δράσης
eTwinning απένειμε στην εκπαιδευτικό του σχολείου μας κ. Πηνελόπη
Σταυρίδου την Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας eTwinning
για το έργο « Jeux d’antan, Jeux d’aujourd’hui », που δημιούργησε
και εργάστηκε στα γαλλικά, με τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού
μας. Συνολικά, το έργο της έχει αποσπάσει 10 Βραβεία Ποιότητας, 5
Εθνικά και 5 Ευρωπαϊκά!
Ο Θεσμός της Ετικέτας Ποιότητας Έργου eTwinning απονέμεται
σε άριστα έργα eTwinning και αποτελεί απτή αναγνώριση για
τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία του υψηλού επιπέδου των
δραστηριοτήτων που υλοποίησαν.
Σαν αποτέλεσμα, το Σχολείο μας έλαβε το αντίστοιχο πιστοποιητικό, το
οποίο θα εμφανιστεί σε έναν ειδικό χώρο της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής
Πύλης στο www.etwinning.net.
Συγχαρητήρια για τη συνεργασία και τις δημιουργικές και ευφάνταστες
παραγωγές σας στη γαλλική γλώσσα! Μας κάνατε περήφανους, τόσο σε
Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο!

ς
Ο Διαγωνισμός Ορθογραφία
ταξίδεψε στις Βρυξέλλες!
Με μεγάλη μας χαρά
και συγκίνηση πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά
τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ορθογραφίας του
Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» στο
Ευρωπαϊκό Σχολείο των
Βρυξελλών ΙΙΙ. Πιο συγκεκριμένα, ογδόντα εννέα (89) μαθητές
των τάξεων P4ELa και P4ELb συμμετείχαν στην Α΄ και Β΄ φάση του
Διαγωνισμού.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!

Διαγωνισμός Φιλαναγνωσίας

«Ταξίδι με το βιβλίο»

στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό «Μνήμες και όνειρα»

2ο βραβείο

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού μας σχολείου διακρίθηκαν
στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό «Μνήμες και όνειρα», που τελεί υπό την
Αιγίδα της Unesco. Πιο συγκεκριμένα, κέρδισαν τη 2η θέση στην κατηγορία
τραγουδιού. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους υπεύθυνους
εκπαιδευτικούς για την προσπάθεια και το υπέροχο αποτέλεσμα!

Διακρίσεις στον Διαγωνισμό
Μαθηματικών «Πυθαγόρα»
Οι μαθητές του Δημοτικού μας συμμετέχουν
και διακρίνονται στον
Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Μαθηματικών
«Πυθαγόρα».
Βαλκούμας Π., Δημητριάδης Ν., Κιτσάκης Α.,
Οικονομίδης Μ., Αγουρίδης Δ., Παπαϊωάννου Χ., Πρελορέντζου Χ., Σωτηρούλη Ε., Φώλας Π.,
Αλιάγα Α., Γρατσία Α., Κουτσός Χ., Πρίντζη Ε., Αμανατίδης Α., Πασιάτας Α.,
Τσακιρίδης Α., Αναγνωστόπουλος Ι.
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Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης για τη
συμμετοχή τους στον 11ο Διαγωνισμό Φιλαναγνωσίας “Ταξίδι
με το βιβλίο”, ο οποίος πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά
ηλεκτρονικά.
Διακριθέντες μαθητές ΣΤ’ τάξης
Μαρία-Ζωή Π. | 2ο βραβείο πανελλαδικά
Αθανάσιος Β. | ενδοσχολική διάκριση
Αναστάσιος Τ. | ενδοσχολική διάκριση
Διακριθέντες μαθητές Ε΄ τάξης
Αντώνης Δ. | ενδοσχολική διάκριση
Κωνσταντίνος Μ. | ενδοσχολική διάκριση
Ειρήνη Η. | ενδοσχολική διάκριση

#DeLaSalleCodeWeek

στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό «ΔΕΛΑΣΑΛ»
Οι μαθητές μας συμμετείχαν, και φέτος,
ενεργά στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Προγραμματισμού 2020», μέσω των
δράσεων: #DeLaSalleCodeWeekJr και
#DeLaSalleCodeWeek. Η Εβδομάδα Κώδικα
περιελάμβανε μια πληθώρα δράσεων, όπως
παιχνίδια Pixel Coding και Pixel Puzzle, ενώ
μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Scratch
και των διαδικτυακών πλατφορμών code.org
και Run Marco!, οι μικροί μας προγραμματιστές
δημιούργησαν και εκτέλεσαν, με μεγάλο
ενθουσιασμό, τα πρώτα τους ψηφιακά
παιχνίδια. Και του χρόνου παιδιά!
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#ILDP2020

21 Σεπτεμβρίου - 21 Οκτωβρίου

Όπως τα κομμάτια του παζλ
ενώνονται, έτσι και τα Αστεράκια
συνεργάζονται αρμονικά και
δημιουργούν για τις Λασαλιανές Ημέρες
Ειρήνης!
Παιδικός Σταθμός

Με στίχους από ποιήματα,
κλαδιά ελιάς, ζωγραφιές και εικόνες
«υψώνουμε» στην τάξη μας τον
τοίχο της Ειρήνης!
Α΄ τάξη

Φανταζόμαστε τι άρωμα, τι μορφή,
τι ήχο, τι γεύση και τι συναίσθημα θα
μπορούσε να έχει η ειρήνη. Τι είναι ειρήνη σε
σχέση με τον εαυτό μας, την οικογένεια, το
σχολείο, τον κόσμο;
Προνήπια

Προσεγγίζουμε την έννοια της
Ειρήνης, ως αξία για τον άνθρωπο,
μέσα από έργα Τέχνης, σχετικά βίντεο
και ομαδικές εργασίες εικαστικών.
Νήπια

Παγκόσμιες Λασαλιανές Ημέρες Ειρήνης
Κάθε χρόνο, την περίοδο από τις 21 Σεπτεμβρίου έως και 21 Οκτωβρίου, εορτάζονται από το Παγκόσμιο
Δίκτυο των Λασαλιανών Σχολείων οι «Παγκόσμιες Λασαλιανές Ημέρες Ειρήνης» (Journées Lasalliennes
Internationales pour la Paix - International Lasallian Days for Peace). Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών,
προσεγγίσαμε την έννοια της «ειρήνης» μέσα από διάφορες δράσεις, καλώντας όλους να συμβάλλουν στην
εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης.
Οι πανανθρώπινες λασαλιανές αξίες αποτελούν πάντα πηγή έμπνευσης και δημιουργίας και για το δικό μας
σχολείο.

Όταν έχουμε ειρήνη…,
• Είσαι ελεύθερος και μόνο τότε η ζωή είναι
ωραία.
• Έχουμε υγεία, σπίτι, τους αγαπημένους μας και
περισσότερα χαμόγελα.
• Ασφάλεια και ευτυχία.
Μακάρι να υπάρχει ΕΙΡΗΝΗ σε όλο τον κόσμο!
Β΄ τάξη

Φτιάχνουμε ασπίδες με παραστάσεις ειρήνης και πολέμου!
Γ΄ τάξη

ΕΙΡΗΝΗ
Μην ξεχνάς τα παλιά,
άκου την καρδιά.
Είμαστε όλοι μαζί στη γη,
μα ποιος ο λόγος η ειρήνη να χαθεί;
Στην καρδιά σου να το κρατήσεις
και σίγουρα θα το πραγματοποιήσεις.
Όλων η φωνή να ακουστεί.
Είμαστε όλοι αδελφοί.
Ο στόχος σου σε αυτή τη γη
δεν είναι ο άνθρωπος να σου υποκλιθεί,
αλλά η δικαιοσύνη να κυριαρχεί.

Ταξιδεύουμε σε όλες
τις ηπείρους και γνωρίζουμε εντυπωσιακά μέρη
και πολιτισμούς. Όλοι οι
άνθρωποι διαφορετικοί,
αλλά όλοι ΙΣΟΙ!
Δ΄ τάξη
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Στο πλαίσιο του προγράμματος της Αδελφοποίησης, οι μαθητές της Ε’ τάξης
στολίζουν την αυλή της Α’ με
τα περιστέρια της Ειρήνης.
Ε΄ τάξη

Δημιουργούμε
ποιήματα με φαντασία και έμπνευση
από το υπέρτατο
αγαθό της ειρήνης!
ΣΤ΄ τάξη

Πενάκι Enter
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Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
στο Δημοτικό «ΔΕΛΑΣΑΛ»
Καλλιτεχνικά

Μουσική

Η φαντασία των παιδιών δεν
μπορεί να «μπει» σε καραντίνα.
Έτσι λοιπόν, κι εμείς δεν χάσαμε
καθόλου χρόνο και δώσαμε την
ευκαιρία στη δημιουργικότητά μας
να εξελιχθεί και μέσω της ψηφιακής
μας τάξης. Έτσι, καταφέραμε να
έρθουμε κοντά, να αφήσουμε τη
φαντασία μας και να δημιουργήσουμε
και πάλι ζωγραφιές και χειροτεχνίες
μαζί. Η τέχνη δεν γνωρίζει από όρια
και πάντα υπάρχουν τα μέσα για
να τη μάθουμε κι εμείς και να την
αγαπήσουμε σε όλες τις μορφές της.

Στο μάθημα της
μουσικής εξερευνούμε
τον ήχο που παράγουν
διάφορα μουσικά όργανα και γνωρίζουμε τις
οικογένειές τους, μέσω
της παρατήρησης, της
ακρόασης αλλά και
εκπαιδευτικών quiz
αναγνώρισης.

Πληροφορική

Γυμναστική
Τι και αν τα σχολεία έκλεισαν; Η αγάπη μας για τη γυμναστική
και την κίνηση μάς έκανε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και
τις δυσκολίες. Αυτό το χρονικό διάστημα, που μας έλειψε η άσκηση
στα γυμναστήρια και στον εξωτερικό χώρο, μπορεί να ήμασταν μακριά,
αλλά ήμασταν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

Το μάθημα της Πληροφορικής συνεχίζεται με
μεγάλη επιτυχία εξ αποστάσεως και τα Google Classrooms
πλημμυρίζουν με χαμόγελα, προγραμματισμό, παρουσιάσεις για
τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού μας,
εργασίες μορφοποίησης κειμένου, online quiz και πολλές άλλες
δημιουργικές δράσεις και project!

«Μαζί και από Κοινού»

Εθελοντισμός – Αδελφοσύνη

Η ιδιαίτερη φετινή σχολική χρονιά απέτρεψε
όλες τις οργανωμένες σχολικές εθελοντικές
δράσεις και επισκέψεις του σχολείου μας. Μπορεί
φέτος να μην προλάβαμε να ανανεώσουμε την
εθελοντική ομάδα του σχολείου με τα παιδιά
της Δ’ Δημοτικού, μπορεί να μην προλάβαμε
να οργανώσουμε τη μέρα του εθελοντισμού,
μπορεί να μην επισκεφθήκαμε τα ΚΗΦΗ, τα
Νοσοκομεία, την Οργάνωση Άρσις, τον Φάρο του
Κόσμου, αλλά ο εθελοντισμός και όλες οι αξίες
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που τον διέπουν, όπως είναι η αδελφοσύνη,
η καλοσύνη, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη,
καλλιεργούνται καθημερινά μέσα από δράσεις
(δια ζώσης και εξ αποστάσεως) στο πλαίσιο του
ετήσιου λασαλιανού παιδαγωγικού στόχου: «Πώς
βιώνουμε την αδελφοσύνη στην τάξη μας».

ενεργούς πολίτες, οι οποίοι, όταν οι συνθήκες μάς
το επιτρέψουν, θα αντιληφθούν πως η έννοια της
προσφοράς είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε.
Είμαστε έτοιμοι και έτοιμες για τις μελλοντικές μας
δράσεις εθελοντισμού και αδελφοσύνης.

Μέρες ειρήνης, αδελφοποίηση, σχολικά
πρότζεκτ, δράσεις της ψηφιακής βιβλιοθήκης,
παγκόσμιες μέρες, διαδικτυακές συναντήσεις με
ανθρώπους που με τις πράξεις τους φωτίζουν
τις ζωές μας, προετοιμάζουν τους μελλοντικούς

Ιανουάριος 2021

Παιδικός Σταθμός

www.delasalle.gr

ΠΑΙΔΙΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ

Βρες τα όμοια!
Τι βρίσκεται πίσω από τα αναποδογυρισμένα πιάτα; Σχήματα
και σχέδια, κάποια από τα οποία
είναι ίδια! Θα καταφέρουν τα αστεράκια, με τη βοήθεια της μνήμης
τους, να ανακαλύψουν τα κρυμμένα ζευγαράκια;

Βρες τον στόχο!
Τα Αστεράκια εξασκούν τον
οπτικοκινητικό τους συντονισμό
πετώντας χρωματιστές μπαλίτσες
Πον-Πον. Θα πετύχουν τον ιστό
της αράχνης; Πόση δύναμη θα
χρειαστούν;

Ώρα για

«χρωματοψάρεμα»!
Τα Αστεράκια γίνονται μικροί
ψαράδες και πιάνουν πολύχρωμα
ψαράκια, χρησιμοποιώντας ένα
καλάμι. Έπειτα, τα τοποθετούν σε
πολύχρωμες θηκούλες, ταξινομώντας τα ανάλογα με το χρώμα.

Ο σκαντζόχοιρος
Τα Μελισσάκια γνωρίζουν τα
ζωάκια του δάσους, που πέφτουν
σε χειμερία νάρκη και, χρησιμοποιώντας πηλό και μακαρόνια,
φτιάχνουν τα δικά τους σκαντζοχοιράκια.

Η Αποταμίευση

Ζωγραφίζοντας
αλλιώς!

Τα Μελισσάκια χρωματίζουν με
πινέλο και καφέ τέμπερα τα χάρτινα
ποτήρια τους, για να φτιάξουν τον
δικό τους κουμπαρά-κουκουβάγια.

Τα Αστεράκια ταξιδεύουν στη
Χρωματοχώρα. Εκεί, βρίσκονται
αντιμέτωπα με μία ιδιαίτερη δοκιμασία. Καλούνται να ζωγραφίσουν με
πινέλα πάνω σε διαφανή μεμβράνη.
Θα καταφέρουν να χρωματίσουν
όλες τις μεμβράνες, που έχουν
τυλίξει τα τραπέζια;

Πέφτουν
Πέφτουν τα
τα φύλλα
φύλλα
απ’ τα δεντράκια!
Τα Μελισσάκια πηγαίνουν στον λαχανόκηπο
του σχολείου, για να μαζέψουν τα πρώτα
φθινοπωρινά φύλλα, να εξερευνήσουν και να
παρατηρήσουν τις αλλαγές της φύσης.

Χρωμάτισε
το έλατο
Χρωματίζουμε με
πράσινο μαρκαδόρο ή
τέμπερα ή κηρομπογιά
λευκά χαρτιά και μετά
τα κόβουμε σε τετράγωνα κομμάτια. Σχεδιάζουμε με χαρτοταινία
ένα έλατο στο πάτωμα
και του δίνουμε χρώμα
με τα χαρτάκια!

Αριθμός Φύλλου 14

«Παίζοντας
αλλιώς...»
Τα Αστεράκια παρακολουθούν καθημερινά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και διασκεδάζουν με τις δραστηριότητες που τους στέλνουν οι δασκάλες
τους. Ζωγραφίζουν ευφάνταστες εικόνες
πάνω σε αφρό ξυρίσματος και απολαμβάνουν την αίσθηση ενός διαφορετικού
υλικού στα χέρια τους. Στη συνέχεια,
πλάθουν μυρωδάτα ζυμαράκια, τους
δίνουν χριστουγεννιάτικα σχήματα και
στολίζουν με απλά υλικά και φαντασία
το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους!

Το γραμματοκιβώτιο
του Αϊ-Βασίλη
Μέσω της τηλεκπαίδευσης,
επικοινωνούμε με τα αστεράκια
μας και προετοιμαζόμαστε όλοι
μαζί για τα Χριστούγεννα. Τα
αστεράκια φτιάχνουν ένα μαγικό
χριστουγεννιάτικο γραμματοκιβώτιο και το διακοσμούν κάτω
από το δεντράκι τους. Τώρα
είμαστε έτοιμοι να στείλουμε
ζωγραφιές και γράμματα στον
πολυαγαπημένο μας Αϊ - Βασίλη!

Χριστουγεννιάτικα
δεντράκια που…
κουνιούνται!
Σκίζουμε πράσινα
χαρτάκια και τα κολλάμε
πάνω σε ένα χάρτινο
πιάτο. Έπειτα, κόβουμε το
πιάτο στη μέση και σχηματίζουμε δύο δεντράκια.
Τα διακοσμούμε και έτοιμα τα κουνιστά χριστουγεννιάτικα δεντράκια.

Πενάκι Enter
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Προσεγγίζουμε τη γνώση μέσα
από τις Νέες Τεχνολογίες!

Φθινοπωρινός περίπατος
Ξεκινήσαμε για τον φθινοπωρινό μας περίπατο, κατευθυνόμενοι προς
το άλσος «ΔΕΛΑΣΑΛ». Ακολουθούσαμε το μονοπάτι, ενώ παρατηρούσαμε ταυτόχρονα τα διάφορα είδη δέντρων, τα φθινοπωρινά χρώματα των
φύλλων, τα αγριοκάστανα, τα βελανίδια, τα μανιτάρια και τις κουφάλες των
δέντρων. Ακούσαμε το κελάηδισμα των πουλιών, ώσπου φτάσαμε στο
πηγάδι! Φυσικά, μαζέψαμε διάφορα φύλλα, αγριοκάστανα και επιστρέψαμε
πολύ χαρούμενοι στην τάξη μας. Εκεί, συζητήσαμε για την εμπειρία μας και
αναγνωρίσαμε τους «θησαυρούς» που συναντήσαμε στον περίπατό μας
στο δάσος.
Προνήπια

Ταξίδι στα
σπίτια του κόσμου

Μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές
πλατφόρμες και με τη χρήση του τάμπλετ,
μαθαίνουμε για τον κότινο, το έπαθλο του
νικητή των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων.
Νήπια

Μέσα από παιγνιώδεις δράσεις, ανακαλύψαμε το όνομά μας. Έτσι, ψάξαμε
το αρχικό γράμμα του κάθε ονόματος,
το «ψαρέψαμε» και το στολίσαμε με
χρώματα. Έπειτα, ασχοληθήκαμε με την
επεξεργασία ολοκλήρου του ονόματός
μας.
Προνήπια

Ανακαλύπτω
το όνομά μου

Τώρα που μένουμε όλοι στο
σπίτι, είναι ευκαιρία να γνωρίσουμε
τα σπίτια όπου ζουν οι άνθρωποι
σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Ταξιδεύουμε με το διαδικτυακό μας
αεροπλάνο και επισκεπτόμαστε τις
καλύβες της Αφρικής, τα ιγκλού των
Ινουίτ και τα τίπις των Ινδιάνων.
Νήπια

Βρίσκουμε και αντιστοιχίζουμε
τα μπισκότα των κεφαλαίων
και των πεζών γραμμάτων
επάνω στη φωτοτράπεζα.
Νήπια

Μπισκοτοφωνούλες στη
φωτοτράπεζα!

Γνωρίζοντας τα φρούτα
και λαχανικά του φθινοπώρο

υ

Τα Προνήπια παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Φρούτα και Λαχανικά του Φθινοπώρου» στο Κτήμα ΔΕΔΑ Ιχνηλάτης Ονείρων. Εκεί, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν
στο δάσος, αναζητώντας τα φρούτα και τα λαχανικά της εποχής,
να παίξουν σχετικά κινητικά παιχνίδια αντιστοίχισης και να γίνουν
κηπουροί, φυτεύοντας τα δικά τους λαχανικά. Ακόμη, φτιάξανε το
δικό τους σκιάχτρο και μία μυρωδάτη σπιτική μαρμελάδα!
Προνήπια

7η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμο
ύΕυρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 20
20!
Με σύνθημα «Αθλούμαι–Μένω Υγιής–Μένω Ασφαλής», οι μικροί μαθητές μας γιόρτασαν την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.
Πραγματοποιήθηκαν δράσεις, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, τηρουμένων των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ αναφορικά
με τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των μικρών μας συμμετεχόντων.
Προνήπια
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαδικτυακά
γραμματοπαιχνίδια
Μπορεί να είμαστε μακριά από το
σχολείο, όμως η μάθηση και το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ! Στις καθημερινές
μας διαδικτυακές συναντήσεις βλέπουμε τους αγαπημένους μας φίλους
και αποκτούμε καινούριες γνώσεις με
ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο. Γνωρίζουμε τις φωνούλες του αλφάβητου
μέσα από γραμματοπαιχνίδια!
Νήπια

Μαθαίνουμε για τη
δύναμη της εικόνας
και των βίντεο!
Στο 1ο διαδικτυακό μάθημα Πληροφορικής, τα Νήπια είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τη δύναμη της εικόνας και των βίντεο στο internet,
μέσω της ψηφιακής ιστορία του «Smartie του Πιγκουίνου», από το
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι μικροί μας
μαθητές γέλασαν, προβληματίστηκαν, εξέφρασαν τα συναισθήματα και
τις απόψεις τους, παρακολουθώντας τις περιπέτειες του «Smartie» και
υποσχέθηκαν να ακολουθούν, από εδώ και στο εξής, τις συμβουλές του
αγαπημένου «Smartie».
Νήπια

Φτιάχνουμε σχήματα
Ο κόσμος των
σχημάτων

Ακόμα και αν το μάθημά μας
γίνεται μέσα από τον υπολογιστή, η μάθηση είναι βιωματική.
Μαθαίνουμε τα σχήματα και τα
εξερευνούμε μέσα στο σπίτι μας.
Νήπια

Η προσέγγισή μας στον κόσμο των
σχημάτων γίνεται με πολύ παιχνίδι και
ενθουσιασμό! Φτιάχνουμε τα δικά μας
σχηματάκια με πλαστελίνη και οδοντογλυφίδες.
Νήπια

Μάθηση εξ αποστάσεως…
και προετοιμασία για το Δημοτικό!
Στο Νηπιαγωγείο μας, έχοντας ως στόχο την καλύτερη προετοιμασία των
παιδιών για το Δημοτικό, δεν σταματάμε, ακόμα και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, να προσεγγίζουμε καθημερινά όλες τις μαθησιακές περιοχές. Εκτός
από τη βιωματική προσέγγιση των θεμάτων, εξασκούμαστε στη λεπτή κινητικότητα και συμπληρώνουμε τη γνώση, μέσα από ποικίλες και διασκεδαστικές
εργασίες.
Νήπια

Κάνοντας “Click” και “Drag and Drop”
στο Πνεύμα των Χριστουγέννων!

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και
ετοιμάσαμε τη χριστουγεννιάτικη κάρτα
μας με γιορτινές ευχές! Τη διακοσμήσαμε με τον δικό μας, μοναδικό τρόπο και
τη στολίσαμε στο χριστουγεννιάτικο
δέντρο του σπιτιού μας! Ευχόμαστε σε
όλους καλές γιορτές, με υγεία!
Προνήπια

Η δική μας
χριστουγεννιάτικη
κάρτα!

Στο διαδικτυακό μάθημα Πληροφορικής, γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα με έναν… διαφορετικό τρόπο! Μέσα από δύο διαδικτυακές εφαρμογές, τα παιδιά κατασκεύασαν τον δικό τους χιονάνθρωπο και στόλισαν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, κάνοντας έτσι
εξάσκηση σε δύο βασικές λειτουργίες του ποντικιού, του «Κλικ» και
της «Μεταφοράς και απόθεσης».
Νήπια

Αριθμός Φύλλου 14
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“Day of Colors and Nutrition”

Is there a better way to practice the colors and
learn about the importance of eating a variety of
fruits and vegetables? Ιn November, our Nursery
students celebrated the color red! We put on our
red clothes and brought red fruit to class. Let’s try to
stay healthy, especially this year, when health is so
important!

We keep
the Christmas spirit alive!

We may be apart, but nothing
can stop us from celebrating
Christmas with our little students!
We read Christmas stories, show
our Christmas tree and ornaments
and we sing festive songs.

Nursery

BEFORE…
H-A-L-L-O-W-E-E-N was celebrated a little differently this
year, nevertheless, all students had a lot of fun! We read the
Pumpkin book, danced the “Skeleton Dance,” learned to carve
a pumpkin and played lots of Halloween games!

Preschool

and AFTER… Video

DE LA SALLE goes
2nd and 3rd grades
R-E-A-D-I-N-G
Our second graders are
learning to read English online…
and guess what…? They are
excelling at it!
Also, C-O-N-G-R-A-T-S to the
Third Grade! All of the classes
in the third grade created a
GIGANTIC mountain of books
in their classroom. Not only did
they check out books from their
classroom, but they also listened
to all of the “De la Salle Stories”
online and did the task to earn
a cup.

6th grade
“Who will take the
M-I-C- to speak….. in
English of course?”
“Our 6th graders!” We
listen to each other talk
about funny stories,
things that happened
during the weekend, or
anything we want to share with the class.

Knowing the significant
contribution of books to students’
linguistic development, we
decided to create an English
lending library for our
Kindergarten students. The
purpose of this, is to familiarize
students with the English
language and enhance their
imagination.
Kindergarten

1st and 4th grades
W-E-A-T-H-E-R
What’s the weather like today
in many parts of the world? Ask
one of our many student weather
forecasters!

“A child who reads, is an
adult who ‘thinks’”

T-H-A-N-K-S-G-I-V-I-N-G
What are you grateful for? After watching a “De la Salle story”
online about the history of Thanksgiving, our students thought
about what they
are thankful for.

Interactive
Revolutionary
Technology
United
Available
Learning

5th grade
Be an EVERYDAY hero.
...Be kind to old people and help
them cross the road
Give food and money to the
poor, give shelter when it is cold
Give love to the animals, be
brave and bold
Help your friends with their
Legos, their homework, their
games
Be there for them every second
during difficult days...
Apostolos S.

Solve the riddles
and feel proud!
“There is no greater reward than
the feeling of accomplishment,
the feeling that whispers…..
YOU DID IT ” , said a wise
English teacher .

1) If you don’t keep me, I’ll break.
What am I?

Our 6th graders take the mic… AND they
d-e-b-a-t-e…even online!

8
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Nothing can replace school
By: Aggelos D.
...School is not just a class for learning subjects. Kids
communicate with each other, they play games, they have
fun together and all of these things cannot happen online.
NOTHING can replace school...

2) It belongs to you, but your
friends use it more. What is it?
3) What starts with a T, ends with a
T and has T in it?
Answers: 1) A promise, 2) Your name, 3) A teapot

But at the end of the day as Aggelos D. (St1)
writes, “Nothing can replace school.”

Ιανουάριος 2021
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Le télé –enseignement à l’École De La Salle:
un défi gagné !!

Γαλλικό
τμήμα

Pendant cette période de confinement, nous avons réussi
à apprivoiser la distance entre les élèves et les professeures.
Plusieurs projets ont été réalisés, prouvant que notre mission, celle
d’enseigner le français, continue sans cesse.

Petite
Section

Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο

Moyenne Section

Avec notre
petit chien
Julien, on
chante, on
joue et on apprend le français ! C’est super !
On apprend nos premières comptines et nos
premières chansons en français !
Vive le français !

Grande Section

- Quelles sont les couleurs du drapeau français ?
BLEU, BLANC, ROUGE !
- Présente-moi ta famille ! Ma maman, mon papa,
mon frère, ma sœur, ma
mamie et mon papy !
On joue à des jeux et on
apprend des mots en
français ! C’est amusant !

Notre hibou joue et chante avec nous !
On raconte des histoires et on joue au théâtre !
On fait des phrases et des chansons, on apprend
des mots…
On fait toujours la
fête !

À l’école maternelle
L’enseignement à distance
L’école maternelle à distance ! L’école autrement ! On
passe des moments inoubliables avec nos élèves !

CLASSE B
CLASSE A
Commençons avec les élèves de
la 1ème qui ont appris les numéros, les
couleurs, les affaires de classe, la famille,
les vêtements à l’aide des chansons, des
vidéos et des jeux en ligne.

En 3ème classe, la gastronomie
française a inspiré les enfants à préparer
avec leurs parents de délicieux desserts.
Voilà les preuves !
Bon appétit!

CLASSE D
Les cours à distance en 4ème ont été
enrichis par des activités variées, dans le
but de favoriser l’engagement actif de nos
élèves.

CLASSE E
Pour animer la
classe virtuelle de
la 5ème, les élèves
ont présenté leurs
camarades et leurs
amis. Qu’est-ce
qu’ils aiment?
Qu’est-ce qu’ils
détestent? L’amitié
est importante!

Quant à l’écriture créative, les
enfants ont déjà commencé à
Constantin M., classe E
préparer des productions pour le
concours du KAMISHIBAÏ PLURILINGUE ! En route pour
l’aventure!

Αριθμός Φύλλου 14

CLASSE C

Pour accompagner les élèves de
la 2ème classe dans leur apprentissage,
différents exercices interactifs leur
ont été proposés: le jeu du pendu, les
jeux d’association.

Panayiotis a 10
ans. Il est brun. Il
est petit et mince. Il
adore les croissants
mais il déteste le
chocolat! Il aime le
sport et la musique. Il
n’aime pas regarder
la télé.
Antoine D.

CLASSE ST
Dans le cadre du Projet
ETwinning “Intervagues”
que nous réalisons cette année
avec d’autres pays européens,
les élèves de la 6ème ont montré
leur créativité en se présentant,
en décrivant leur école, en
parlant de leurs loisirs, en
écrivant des lettres à leurs
grands-parents.

Tassos T., Classe St

Sophie K., Classe St

Ariane K., Classe St

Πενάκι Enter

9

ΟΜΙΛΟΙ

ΖΏ Ν Η
ΔΡ ΑΣ ΤΗ ΡΙ ΟΤ ΉΤ ΩΝ
Νέα εποχή
στους
Ομίλους
Δραστηριοτήτων
Δημοτικού και
Νηπιαγωγείου
Νέα εποχή, νέοι όμιλοι, νέες
δεξιότητες, δεξιότητες ζωής
(life skills).
Η μηχανική, οι φυσικές επιστήμες, η έρευνα, η τεχνολογία, η
ρομποτική, τα μαθηματικά, η
γεωμετρία και η αρχιτεκτονική
γίνονται «παιχνιδάκι»!

www.delasalle.gr

Θεατρικό παιχνίδι
εξ αποστάσεως
στο Νηπιαγωγείο
Μια Ινδή πριγκίπισσα, πολεμιστές που
σαν τον Δον Κιχώτη φτιάχνουν τη στολή
τους με κατσαρολικά, τραγουδιστές,
γιατροί, ο Αλή Πασάς, πριγκίπισσες και
πειρατές δραματοποιούν μια ιστορία ενός
κρυμμένου θησαυρού!

Τι κι αν είμαστε μακριά ο ένας απ’
τον άλλον; Οι μαγικές δυνάμεις του
θεάτρου φτάνουν στα χεράκια μας,
όπου κι αν είμαστε, και έτσι αρχίζουν οι
μεταμορφώσεις!

Όμιλος ΠΙΑΝΟΥ
Οι μικροί πιανίστες
του Νηπιαγωγείου
και του Δημοτικού
De La Salle!
Μέσω των διαδικτυακών
μαθημάτων πιάνου, η συστηματική
μελέτη συνεχίζεται, ενώ οι μικροί
μουσικοί εξοικειώνονται με νέα
εργαλεία, όπως η ηχογράφηση και
η οπτικογράφηση.

Όμιλος
ΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Ανοίγουμε τους ορίζοντές μας δημιουργικά, συνδυάζοντας
την τέχνη και τη δημιουργία μέσα από έννοιες και κανόνες
της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος και των φυσικών
επιστημών.
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Καλλιέργεια μαθηματικών
δεξιοτήτων, νοεροί
υπολογισμοί και εξάσκηση
της λεπτής κινητικότητας,
συνδυάζοντας την
επίλυση μαθηματικών
προβλημάτων με
τουβλάκια Lego.Τα πάντα
μπορούν να διδαχθούν με
παιγνιώδη και απλό τρόπο.

Όμιλος
LEGO MORE TO MATHS

Όμιλοι ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
We Do και We Do 2
Μία σύγχρονη πρόταση της Lego Education, με
στόχο την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης και
την εισαγωγή του STEM (Science – Technology –
Engineering – Arts – Mathematics) στη μαθησιακή
διαδικασία με παιγνιώδη τρόπο.

Όμιλος LEGO
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ!
Θέματα από τη σχολική και κοινωνική
ζωή των παιδιών απεικονίζονται με τα
μαγικά τουβλάκια της Lego! Κάθε εικόνα
μετατρέπεται σε γραπτό λόγο!

Όμιλος
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ό γεμάτο τούνελ,
Μια καινοτόμα γέφυρα, ένα μεξικάνικο χωρι
τεκτονικό project
ένα καταφύγιο με απλά υλικά. Κάθε αρχι
α καλούμαστε να
είναι μια επίλυση προβλήματος, που ως ομάδ
ότητα.
αντιμετωπίσουμε με φαντασία και ευρηματικ

Αριθμός Φύλλου 14

Όμιλος STEM
Είμαστε μια ξεχωριστή ομάδα μελλοντικών Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, Φυσικών, Προγραμματιστών κ.ά. που
μπορούμε να δημιουργήσουμε, με τα ίδια ακριβώς εργαλεία
που χρησιμοποιούν κι οι pro της ηλεκτρονικής βιομηχανίας,
καθημερινές λύσεις για το άτομο και την κοινωνία.
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Όμιλος
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣROBOTHOOD
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«Το Αλφ
αβητάρι
του 202
0»
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Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ
Η φετινή χρονιά έχει το δικό
της ξεχωριστό αλφαβητάρι,
καθώς νέες λέξεις, συνήθειες και
συναισθήματα έχουν εισβάλει στη
ζωή μας. Οι μαθητές της Α’ τάξης,
αφού έμαθαν όλα τα γράμματα
του αλφάβητου, δημιούργησαν
«Το Αλφαβητάρι του 2020»
με μπόλικη φαντασία, αλλά και
επίγνωση πώς να παραμείνουν
ασφαλείς στη διάρκεια της
πανδημίας.

Ιανουάριος 2021
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«Εγώ κι εσύ μαζί»
Οι μαθητές και οι μαθήτριες
της Β΄ τάξης, κατά τη διάρκεια
των ψηφιακών τους μαθημάτων,
άκουσαν, είδαν, σκέφτηκαν,
προβληματίστηκαν, ένιωσαν και
μοιράστηκαν συναισθήματα για
τους συνανθρώπους τους, για τα
παιδιά με ιδιαίτερες δεξιότητες,
για τη ζωή την ίδια και την αξία
της. Τους απασχόλησαν θέματα
όπως η ειρήνη και ο πόλεμος,
τα δικαιώματα των παιδιών, η
φροντίδα της γειτονιάς τους, οι
άνθρωποι με αναπηρία. Όλοι και
όλες μαζί συμπορεύτηκαν σε μια
κοινή πορεία αγάπης, συμπόνιας,
αλληλεγγύης και συναδέλφωσης.
Μπράβο, παιδιά! Στο πιο
σπουδαίο μάθημα ζωής
παίρνετε ΑΡΙΣΤΑ!

Ο κάδος της γειτονιάς
μου γέμισε

B΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Αγαπημένη μου φίλη Ζούρι,
Θα ήθελα να δω πώς είναι στη χώρα
σου την Αιθιοπία. Υπάρχει αρκετό νερό
και φαγητό; Πηγαίνετε όλα τα παιδιά
στο σχολείο; Θα ήθελα, επίσης, να σε
ρωτήσω αν το σπίτι σου είναι σε χωριό ή
σε πόλη. Στην οικογένειά σου υπάρχουν
άλλα παιδιά και ποιο είναι το αγαπημένο
σου παιχνίδι; Σου εύχομαι να έχεις
πάντα μέσα σου χαρά και αγάπη και να
θυμάσαι ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί,
αλλά όλοι ίσοι.
Σε χαιρετώ
Η φίλη σου...

Γκράφιτι στο πάρκο

Αγαπημένη μου φίλη,
Γεια σου! Με λένε Αγγελική. Είμαι από την
Ελλάδα και σου γράφω, γιατί θέλω να σου πω
κάτι σημαντικό! Μπορεί να είμαστε διαφορετικοί
στη γλώσσα, στο χρώμα και στη θρησκεία, αλλά
είμαστε ΙΣΟΙ. Ελπίζω να ζεις με την οικογένειά
σου σ’ένα ειρηνικό μέρος χωρίς πόλεμο. Εύχομαι
να έχεις κάθε μέρα νερό και φαγητό. Πρέπει να
πηγαίνεις στο σχολείο, για να μάθεις γράμματα.
Πρέπει να εμβολιάζεσαι, για να μην αρρωσταίνεις.
Θέλω να έχεις χρόνο για εσένα, χρόνο για παιχνίδι
και να μην δουλεύεις. Και κάτι τελευταίο… έχω,
έχεις, έχει, όλοι έχουμε δικαιώματα!
Με πολλή αγάπη

Η γειτονιά μου
Η σχολική χρονιά τελείωσε
με «Το ωραιότερο χριστουγεννιάτικο
στολίδι» της Α. Δαρλάση, μια
χριστουγεννιάτικη αληθινή ιστορία.

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ύ

Storyboarding
στο μάθημα Ιστορίας της
Γ΄ Δημοτικού
Η Γ΄ Δημοτικού φτιάχνει τις δικές της ιστορίες
βασισμένες σε μύθους που έχει διδαχθεί. Το
Storyboarding, ή αλλιώς εικονογραφημένο σενάριο,
αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα
στην εκπαίδευση. Πρόκειται για μία κωδικοποιημένη
τεχνική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών
ενός οπτικοακουστικού έργου με τη χρήση εικόνων
και σχολίων, προκειμένου να δείξει την κατάκτηση της
υπάρχουσας γνώσης και τη δυνατότητα αποτύπωσής της
σε ένα σύντομο έργο με διαλογική μορφή. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να
δημιουργήσουν κόμικς και να επινοήσουν σενάρια, με
θέμα την Αργοναυτική εκστρατεία. Τα παιδιά αξιοποίησαν
τις γνώσεις τους και, ταυτόχρονα, διασκέδασαν μέσα από
την εφαρμογή αυτή, με εξαιρετικά αποτελέσματα!
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Δ΄ΔΗΜΟΤ
Δ΄ΔΗ
ΜΟΤΙΙΚΟΎ
ΚΟΎ

Συνεργατική Μάθηση
εν μέσω...
Τηλεκπαίδευσης!
Τι κι αν βρισκόμαστε μακριά ο ένας από τον
άλλο και κάνουμε μαθήματα διαδικτυακά; Η Δ΄ τάξη
μάς αποδεικνύει πως όλα είναι δυνατά ακόμα και...
συνεργατική μάθηση εν μέσω τηλεκπαίδευσης!
Απαραίτητες προϋποθέσεις: καλή διάθεση, όρεξη και
ομαδικό πνεύμα! Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες δουλεύουν
στο δικό τους δωμάτιο τηλεδιάσκεψης, αναλαμβάνουν
τα ηνία της μάθησης, ερευνούν, συζητούν, διαφωνούν,
επιχειρηματολογούν, οργανώνουν, παρουσιάζουν τα
αποτελέσματά τους και απογειώνουν τη μαθησιακή διαδικασία!
Τα αποτελέσματα; Ενεργοί και ενθουσιασμένοι μαθητές, που
ανυπομονούν για το επόμενο θέμα εργασίας, και περήφανοι
δάσκαλοι για την άριστη δουλειά και συνεργασία των μαθητών
τους. Μαθητές της Δ΄ τάξης σάς ευχαριστούμε, καθώς μας
δείχνετε πως όπου υπάρχει διάθεση δεν υπάρχουν εμπόδια,
αλλά ευκαιρίες για ένα ακόμη βήμα μπροστά!

Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

Οι Μικροί Επιστήμονες
της Ε΄ Δημοτικού
Τη φετινή σχολική χρονιά, οι μαθητές της Ε΄ τάξης
συνδυάζουν τη θεατρική αγωγή, την τεχνολογία
και τα πειράματα με τις Φυσικές Επιστήμες. Πιο
συγκεκριμένα, τους δίνεται η δυνατότητα να
αντιληφθούν τα φυσικά φαινόμενα που διδάσκονται
είτε μέσω του θεάτρου, ζωντανεύοντας τα στοιχεία
της φύσης, είτε μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού
υπολογιστή στις ψηφιακές τάξεις, ψάχνοντας
πληροφορίες. Αξίζει να σημειωθεί πως το μάθημα
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αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όταν στα χέρια των
παιδιών υπάρχουν τα ipads του σχολείου μας ή τα
υλικά για την πραγματοποίηση πειραμάτων στο
Εργαστήρι μας. Τέλος, σημαντική συμβολή στην
κατανόηση των φυσικών φαινομένων δίνει η χρήση
του Εικονογραφημένου Λεξικού Φυσικής (ΕλεΦυΣ).
Έτσι λοιπόν, οι μικροί μας μαθητές μεταμορφώνονται
σε μικρούς Επιστήμονες!

Ιανουάριος 2021
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«Ένα ψηφιακό ταξίδι στον χρόνο»
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚ

Με έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισαν οι μαθητές και μαθήτριες
της ΣΤ΄ τάξης το διαδικτυακό μάθημα της γραπτής έκφρασης. Κλήθηκαν
να αναζητήσουν στα σπίτια τους παλιά αντικείμενα και να αφηγηθούν την
ιστορία τους, μέσα από τις σελίδες ενός ημερολογίου...

ΟΎ

Αγαπητό μου ημερολόγιο,
Σήμερα, βρήκα στο σπίτι μας ένα παλιό
αντικείμενο. Είναι μια αραβική τσαγιέρα με
έξι φλυτζάνια, που μου θυμίζουν σερβίτσια
από βασιλικό παλάτι. Αναρωτιόμουν πώς
βρέθηκε μια τέτοια όμορφη αντίκα στο
σπίτι μας. Τότε, η μαμά μου μού αφηγήθηκε
την ιστορία της. Ήταν αρχές του ’60, όταν
ο προπάππους μου δούλευε στο Ιράκ. Είχε
προσληφθεί από έναν πλούσιο Ιρακινό, για
να χτίσουν το σπίτι του στη Βαγδάτη. Έτσι,
αναγκάστηκε να λείψει πολλούς μήνες και
η προγιαγιά μου ταξίδεψε, για να τον δει.
Εκεί φιλοξενήθηκε από την κυρία Σαδέρ,
τη σύζυγο του Ιρακινού. Την προσοχή της
προγιαγιάς μου τράβηξε μια μπορντό
τσαγιέρα με στρογγυλό καπάκι. Στο τέλος
του ταξιδιού, η κυρία Σαδέρ έκανε δώρο το
σερβίτσιο στην προγιαγιά μου, σαν ενθύμιο
από την επίσκεψή της στη Μέση Ανατολή.
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Τα βιβλία υπάρχουν, για να μας κρατούν συντροφιά! Κι αν
βρισκόμαστε σε καραντίνα, τότε γίνονται ψηφιακά και συνεχίζουν να
μας συντροφεύουν!
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του σχολείου μας ξεκίνησε με
τον Διαγωνισμό Banner, στον οποίο νικήτρια αναδείχθηκε
η μαθήτρια της ΣΤ΄τάξης, Κατερίνα Μ. Η υπέροχη
ζωγραφιά της κοσμεί πλέον την κεντρική σελίδα της
Βιβλιοθήκης μας!
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“The more
you will know.thTatheyomu read, the more things
more places you’ll go.”ore that you learn, the

Κάθε εβδομάδα ένα βιβλίο παρουσιάζεται στους μαθητές, στα ελληνικά,
αγγλικά και γαλλικά! Οι δασκάλες ελληνικών, αγγλικών και γαλλικών
επιμελούνται την κάθε παρουσίαση και εμπλουτίζουν τις αφηγήσεις τους με
παιγνιώδεις δραστηριότητες για τους μικρούς μας αναγνώστες! Η επιλογή
των βιβλίων γίνεται πάντα σε συνδυασμό με Παγκόσμιες Ημέρες ή γιορτές
και οι μαθητές καλούνται να δουλέψουν σε συνεργατικά έγγραφα. Επίσης,
μέσω της Βιβλιοθήκης, ενημερώνονται οι μαθητές μας και για δράσεις, όπως ο
Διεθνής Διαγωνισμός της Unesco: « Conversation avec le Petit Prince », όπου
συμμετείχε η μαθήτρια της Δ΄τάξης Ραλλού Λ. στην οποία και ευχόμαστε
«Καλή επιτυχία!»
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“Αντισαγκαλιαζόμαστιε
φόβο, στα βιβλία κμαε σε
μέσα υμε να πετά ς.“
συνεχίζαοστικούς κόσμου
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