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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΤΕΥΧΟΣ 02/2017
 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 Συνεχίζεται η καταγραφή των ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στον ιστότοπο σχολικών δραστηριοτήτων.
 Δείτε ενδεικτική ατζέντα εκδηλώσεων:
12 Ιουνίου 2017

18:30, στο 7ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας: Παίζουμε με τα παραμύθια και τους
πίνακες ζωγραφικής Αφήγηση και δραματοποίηση παραδοσιακού παραμυθιού και
"ζωντάνεμα" πινάκων ζωγραφικής
20:30, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας: Σήματα και σχήματα
Παρουσίαση των τρόπων εκμάθησης των σχημάτων και των σημάτων του κ.ο.κ.
παίζοντας και τραγουδώντας

13 Ιουνίου 2017

19:00, στο 1ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων: «Η κυρά Καλή και οι δώδεκα μήνες»
Δραματοποίηση του γνωστού παραμυθιού και συνοδεία με μουσικά όργανα από
τους/τις μαθητές/τριες.

14 Ιουνίου 2017
10:00, στο Νηπιαγωγείο Χαροκοπιού: Μουσείο μαθητικής τέχνης
Διήμερη έκθεση μαθητικών έργων με τη μορφή μουσείου τέχνης ανοιχτή στο κοινό.
10:00 στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας: Ο πολιτισμός των Ελλήνων μέσα από
αρχαιολογικούς τόπους και μνημεία. Προβολή των εργασιών και παρουσίαση του
ομώνυμου προγράμματος
18:00 στο Δημοτικό Σχολείο Βλαχόπουλου: «Λαχανοφρουτοθεραπεία»
Ένα θεατρικό έργο για τις καθημερινές διατροφικές συνήθειες και τον υγιεινό τρόπο
διαβίωσης με θέατρο και μουσική.
19:00 στο Νηπιαγωγείο Διασποράς: «Το νησί των συναισθημάτων»
Δραματοποίηση του γνωστού παραμυθιού του Μάνου Χατζηδάκι.
19:00, στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας: Πολύτεχνες Δραστηριότητες
«Ανοιχτές θύρες» του σχολείου για να μοιραστούμε, να διασκεδάσουμε και να
‘χουμε κάτι να θυμόμαστε.
18:00, στο Νηπιαγωγείο Πύργου: Η ελιά, ένα δώρο των θεών που ζει στον τόπο μας
Έκθεση μαθητικών έργων, δραματοποιήσεις και αθλητικοί αγώνες με έπαθλο
στεφάνι ελιάς. Τα παραμύθια μας… τα κάναμε σαλάτα. Έκθεση μαθητικών έργων
και παρουσίαση μιας «παραμυθοσαλάτας» με αγαπημένους ήρωες του Αισώπου.
18:30, στο 2ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων Ένα κουκούτσικο… κουκούτσι
Έκθεση έργων και κατασκευών και θεατρική παράσταση «το ταξίδι ενός μικρού σπόρου».
19:00, στο Νηπιαγωγείο Διασποράς Ο Καραγκιόζης και τα λαϊκά μουσικά όργανα
Παραστάσεις «Ο καραγκιόζης και οι πειρατές» και «ο Καραγκιόζης μαέστρος» και
αφηγήσεις για τον Καραγκιόζη και τα μουσικά όργανα.
19:30 στο Βορέειο Πνευματικό Κέντρο: «Θεατρική Παράσταση: «Ο ποντικός και η
θυγατέρα του» από το 1ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών
Μια παράσταση για τη δύναμη και την αξία των ζώων από τους μικρούς μαθητές.

15 Ιουνίου 2017
08:30 στο Δημοτικό Σχολείο Χαροκοπιού: Διαφορετικότητα και Ταυτότητες
Παρουσίαση Τραγουδιών και ένα παιχνίδι «πάζλ» με τις ταυτότητές μας.
08:45 στο 3ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας: Η χαμένη αλφαβήτα
Θεατρική παράσταση με τραγούδια και χορευτικά
09:00, στο Δημοτικό Σχολείο Χαροκοπιού: Σε μια σκηνή σχολείου όπου όλα είναι
εκπληκτικά. Θεατρική παράσταση δημιουργημένη από τους/τις μαθητές/τριες.
13:00, στο Νηπιαγωγείο Άρι: Αφηγήσεις και Μύθοι. Παρουσίαση του
προγράμματος με αφηγήσεις και δραματοποιήσεις μύθων.

 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΑΣ 15/6!

 Συνεχίζεται η κατάθεση πλαστικοποιημένων φορμών.
 Φέρτε τα δείγματα κατασκευών για τη Χώρα της Μάθησης

το πρωί της 15ης Ιουνίου στο
Ε.Β.Ε.
ο

(Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης στο 10 Δ. Σχ. Καλαμάτας)
 Η συμμετοχή στη Χώρα της Μάθησης αποτελεί παρουσίαση
προγράμματος, ακόμη κι αν δεν έγινε παρουσίαση στη σχολική
μονάδα. Διαστάσεις έργων περίπου 0,5 μέτρο, το μέγιστο.
(Σημείωση: Δε θα υπάρξει εγκύκλιος πρόσκληση για τη συμμετοχή σας στη Χ.τ.Μ.).

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΙΑ «ΩΦΕΛΙΜΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ»!

 η εμπειρία της ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
των εγγράφων Σχολικών Δραστηριοτήτων έδειξε
το όφελος αποσυμφόρησης του ενδοσχολικού φόρτου .
 Έδειξε όμως και την αναγκαιότητα της παρακολούθησης
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ όσους/ες κάνουν ή θέλουν να κάνουν
σχολικές δραστηριότητες ώστε ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΟΝΤΑΙ
δυνατότητες, ευκαιρίες και διάφορες διαδικασίες
προσωπικής, υπηρεσιακής και ομαδικής ανάπτυξης
(Επισκέψεις, Επιμορφώσεις, Βεβαιώσεις δράσεων κ.λπ.).
 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ dipe.mes.sch.gr ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑΗΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΗΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ

 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
 Μπείτε στο sound.sch.gr και ανακαλύψτε νέες ιδέες και
πρακτικές, δοκιμασμένες στην τάξη, για το έργο σας.
 Βρίσκονται στη διαδικτυακή επιμόρφωση για τον Ήχο στην
Εκπαίδευση που μπορείτε να την κάνετε και τμηματικά.
 Οι βεβαιώσεις συμμετοχής σε «επιμόρφωση εξειδίκευσης»
θα εκδίδονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση, όλο το χρόνο,
όποτε συμμετέχετε, από τον υπολογιστή σας.
 Άμεσα και σταδιακά η Επιμόρφωση θα είναι διαθέσιμη σε εθνικό
επίπεδο, στο πλαίσιο του σχετικού Δικτύου για τον Ήχο.

 Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΥ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

 Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των Εκπαιδευτικών για
συμμετοχή στην ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΘΕΡΙΝΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (summeracademy.sch.gr), η Ομάδα, ξεκινάει τις
εργασίες στη Διεθνή αυτή διοργάνωση.
 Με συνδιοργανωτή το Δήμος Καλαμάτας, υπό την αιγίδα
θεσμικών φορέων, στο πλαίσιο του Δικτύου, Ecomedia με επίσημες
γλώσσες εργασιών την Ελληνική και Αγγλική και εγγράφων
(Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά συμμετοχής κ.λπ.) την Αγγλική.

