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το μαθητικό περιοδικό 
του 4ου Δημοτικού 
Σχολείου Χίου 
site:

περισσότερα θα βρείτε στο 

tetARTo (περιοδικό τέχνης 

του σχολείου μας) και στο 

έξτρα τεύχος για τα 

Χριστούγεννα (κάλλιο αργά 

παρά ποτέ)

Λόγω καθυστερημένης 

έκδοσης, όπως βλέπετε στο 

εξώφυλλο συνδυάσαμε λίγο 

φθινόπωρο, πολύ χειμώνα και 

...πουλάκια για την άνοιξη

http://4dim-chiou.chi.sch.gr/


Είμαστε οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και το βοηθητικό 
προσωπικό του 4ου δημοτικού σχολείου Χίου που βρίσκεται στην 

περιοχή της Παναγίας Τουρλωτής         
Είμαστε μια δεμένη οικογένεια που θέλουμε να μοιραστούμε 

μαζί σας τα νέα μας. 
Αγαπούμε την καινοτομία, την βιωματική μάθηση και την 

συνεργασία.  
Το όραμά μας είναι να είμαστε σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία 
και στην αλληλεπίδραση, δεκτικό στην διαφορετικότητα που 

πλουτίζει την ζωή μας και προσανατολισμένο στην αγάπη, την 
αλληλεγγύη, την συλλογικότητα και την μη βία.

Στο περιοδικό συνεργάστηκαν: 
Όλοι οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου και: 
 Δέσποινα Λεβίδη, δασκάλα Α�τάξης-Μίτσα Γιανακουδάκη, 
δασκάλα Β�τάξης-Μαίρη Αμέντα, δασκάλα Γ�τάξης-Όλγα Καστανά, 
δασκάλα Δ�τάξης-Αγγελική Αντωνίου, δασκάλα Ε�τάξης-Εύη Μαρή, 
δασκάλαΣτ΄τάξης-Λίτσα Καλογρά, γυμνάστρια-Ντίνα Τουρνή, 
μουσικός-Ιφιγένεια Σωτηράκη, δασκάλα αγγλικών-Θεοδοσία 
Τσατσαρώνη, δασκάλα γαλλικών-Βαγγέλης Τσιόπτσιας, σχολικός 
νοσηλευτής, Καλλιόπη Καλαμάκη δασκάλα Τ.Ε., Mαρκέλλα 
Φραγκομίχαλου δασκάλα παράλληλης στήριξης 
Μαρία Κέρογλου, διευθύντρια 

ποιοι είμαστε;



τι π
ρογράμματα

 

κάνουμε;
Έχουμε μια μεγάλη ομπρέλα που είναι η 
ASPnet UNESCO       και ασχολείται με 
τρεις τομείς(οι ομπρέλες από κάτω)Το 
σχολείο μας είναι μέλος σ΄αυτή την μεγάλη 
παγκόσμια  κοινότητα συνδεδεμένων 
σχολείων!

ASPnet unesco 

ΑΕΙΦΟΡΙΑκ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
ASPnet UNESCO 
Διαπολιτισμική 
μάθηση-
διαφορετικότητα 
και πολιτισμική 
κληρονομια

ASPnet UNESCO- 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗς 

ΕΙΡΗΝΗΣ

ΓΕΩΠΑΡΚΑ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

https://unescohellas2.wordpress.com/ekpaideusi/aspnet/?fbclid=IwAR1rmOtJ4_2OBHnbu7_LbXAav-GIgtvcyTkivw85bz4bso9TjsC0jfOod10


τι προγράμματα 

κάνουμε;

ASPnet unesco 

ΑΕΙΦΟΡΙΑκ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΖΩΗΣ

ΕΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: "ΦΡΟΝΤΙΖΩ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 
Α τάξη: Θάλασσες καθαρές 
Β τάξη: Σεισμός: και τώρα τι κάνω; 
Γ τάξη:Όταν χαράζει στο Αιγαίο 
Δ τάξη: Ο κήπος του σχολείου 
Ε τάξη:Το δάσος κι εμείς 
ΣΤ τάξη: 1)όλοι μαζί για ένα καλύτερο 
αύριο-οι 17 στόχοι της Αειφόρου 
ανάπτυξης ΚΑΙ 2) Γεωπάρκα-κλιματικη 
αλλαγη και κλιματική μετανάστευση 
 

ASPnet UNESCO 

Διαπολιτισμική 

μάθηση-

διαφορετικότητα και 

πολιτισμική 

κληρονομια

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: 
 ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥΖΗΝ 
 Α τάξη: Χτίζω σωστά εμένα-διατροφή 
Β τάξη: Ο μαγικός κόσμος της τάξης 
μας(ψυχική και συναισθηματική υγεία 
πρόληψη) 
Γ τάξη:Γνωρίζω το σώμα μου(σεξουαλική 
αγωγή) 
Δ τάξη: Προσέχω όταν κυκλοφορώ στους 
δρόμους 
Ε τάξη:Όλοι μαζί παίζουμε και μαθαίνουμε 
ΣΤτάξη:Γνωρίζω τον εαυτό μου και τους 
άλλους

αγαπημένη συνεργασία 

με το ειδικό δημοτικό 

σχολείο Χίου

e-twinning:  
Δημιουργήσαμε ένα 
πρόγραμμα όπου 
συνεργαζόμαστε με 
σχολείο της Πολωνίας 
και των Σκοπίων με 
θέμα: "Η κλιματική 
αλλαγή αλλάζει εμάς" 
 



ASPnet UNESCO- 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗς ΕΙΡΗΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΙ 
ΕΝΕΡΓΩ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΥΘΥΝΗ 
Α τάξη:Στα χεράκια τα απλωμένα 
δικαιώματα γραμμένα 
Β τάξη:Τα δικαιώματα των παιδιών 
Γ τάξη:Μαζί μπορούμε κι ας είμαι 
διαφορετικός-ή 
Δ τάξη:Όλοι ίσοι στη σχολική μας 
κοινότητα 
Ε τάξη: Από το εγώ στο εμείς 
Στ τάξη:Όλοι μαζί σπάμε τα δεσμά του 
σχολικού εκφοβισμού

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
Α τάξη:Λιλιπούτειοι εξερευνητές 
Β τάξη: Στην τσέπη χαρτζιλίκι 
Γ τάξη: Τα πολύτιμα δάκρυα της Χίου 
Δ τάξη:Ταξιδεύω στη χώρα μου 
Ετάξη: Η δύναμη του μοχλού και οι εφαρμογές στην 
καθημερινότητα του ανθρώπου 
Στ τάξη: Επαγγελματικός προσανατολισμός με τη 
βοήθεια ΤΠΕ

και πολλές άλλες εμβόλιμες 

δράσεις...

πρόγραμμα"ΑΝΤΙΓΟΝΗ" 

 ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ-

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ-στ τάξη

συνεργασία με το 

Κέντρο Παιδιού κι 

Εφήβου -Γ' τάξη

ΣΤ: πρόγραμμα "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" 

σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α. "Ασφαλής 

πλοήγηση κ 

δημιουργικότητα στο 

διαδίκτυο"



ASPnet unesco 

ΑΕΙΦΟΡΙΑκ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΖΩΗΣ

 
Η Γη είναι το σπίτι μας 

 
Οι μικροί μαθητές της Α' τάξης του σχολείου 
μας δημιούργησαν όμορφες ζωγραφιές και 

στέλνουν το δικό τους μήνυμα για την 

προστασία του περιβάλλοντος 

Α�τάξη 
Δέσποινα
Λεβίδη



Α�τάξη 
Δέσποινα
Λεβίδη

ASPnet unesco 

ΑΕΙΦΟΡΙΑκ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΖΩΗΣ

Διατροφή και υγιεινός 
τρόπος ζωής-Τρώμε 
όσο πρέπει και όχι 

συσκευασμένα 
προϊόντα 

Διαδικτυακή συνέντευξη με 
τη διαιτολόγο κ. Μελιτζάνη

 
Στα πλαίσια των εργαστηρίων 

δεξιοτήτων, με θέμα την υγιεινή 
διατροφή, οι μαθητές της Α’ τάξης 

έμαθαν ότι οι τροφές 
που  καταναλωνουμε χωρίζονται σε 

πέντε ομάδες. Έτσι λοιπόν, 
ζωγράφισαν τρόφιμα και τα 

τοποθέτησαν στην σωστή ομάδα. 



ASPnet unesco 

ΑΕΙΦΟΡΙΑκ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΖΩΗΣ

τμημα ενταξης 
και Σχολικός Νοσηλευτής

ο σχολικός κήπος

 Η Δ/νση Πρασίνου του Δήμου 
Χίου  όργωσε το κηπάκι μας 
και μας προμήθευσε με τύρφη. 
Η κ. Πόπη Καλαμάκη του Τ.Ε. 
επέβλεψε τα παιδιά όλου του 
σχολείου στο φύτεμα και στη 
σπορά. 

Ο κ. Βαγγέλης Τσιόπτσιας βοηθάει 
παντού στο σχολείο αλλά και η κ. 
Πόπη δεν μας αφήνει σε χλωρό 

κλαρί! 
Μας αρέσει που ανακατευόμαστε 

με όλα αυτά!



τμημα ενταξης 
και Σχολικός Νοσηλευτής

ASPnet unesco 

ΑΕΙΦΟΡΙΑκ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΖΩΗΣ
Ο σχολικός νοσηλευτής κ. 
Βαγγέλης Τσιόπτσιας μας έφτιαξε 
ένα περιφραγμένο κηπάκι για 
μαρουλάκια

ο σχολικός 
κήπος



τμημα ενταξης 
και Σχολικός Νοσηλευτής

ASPnet unesco 

ΑΕΙΦΟΡΙΑκ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΖΩΗΣ
Κομπόστ: φτάξαμε δικό 
μας χώμα στο κομπόστ 
του σχολείου με τα 
απορρίμματα τροφίμων , 
φυτών,στάχτης, χαρτονιού

Κομπόστ 
...σχολικό

Ρίξαμε το χώμα του 

κομπόστ μας επάνω 

στα φυτά! 

Περιμένουμε μεγάλη 

παραγωγή!



Β ΤΑΞΗ 
Μαρία 
Κέρογλου

ASPnet unesco 

ΑΕΙΦΟΡΙΑκ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΖΩΗΣ

Ταϊστρες για τα πουλιά

Εδώ στη Β�τάξη, φτιάξαμε φαγητό για τα 
πουλάκια του χειμώνα. Με βούτυρο, 

ξηρούς καρπούς και κορν φλέικς 
ζυμώσαμε και κρεμάσαμε το φαγητό τους 

στα δέντρα!



ASPnet UNESCO 

Διαπολιτισμική μάθηση-

διαφορετικότητα και πολιτισμική 

κληρονομια

Α�τάξη 
Δέσποινα 

Λεβίδη

Στην Α τάξη καταλάβαμε πως οι άνθρωποι με 
αναπηρίες έχουν ξεχωριστές ικανότητες, μπορούν 
να καταφέρουν πολλά στη ζωή τους και αξίζουν τον 
σεβασμό και την αποδοχή όλων μας γιατί μπήκαμε 
για λίγο στη θέση τους. Τι κάναμε; 

Μάθαμε για τη γραφή Μπράιγ αγγίζοντας βιβλία γραμμένα 
για τυφλούς . Φτιάξαμε λέξεις με την νοηματική 
γλώσσα.Παίξαμε καθιστό βόλει και διανύσαμε κάποια 
μέτρα με κλειστά μάτια και τη βοήθεια ενός συμμαθητή 
μας

πάτα εδώ για 

τη γραφή 

Μπράιγ
Γραφή BrailΓραφή Brail……

http://www.retina.gr/books/%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF-braille-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF
https://www.youtube.com/watch?v=vXqut3fk-qk
https://www.youtube.com/channel/UCqy2Ho4SOkubunx9ZtFXR1w


ASPnet UNESCO 

Διαπολιτισμική μάθηση-

διαφορετικότητα και πολιτισμική 

κληρονομια

Β Τάξη,
Μίτσα 
Γιανακουδάκη

Δεν θυμώνω!

Νιώθω το σώμα μου…ανοίγω την καρδιά μου.. ακούω τους 
χτύπους της.. ΕΙΜΑΙ και γίνομαι.. Γίνομαι δέντρο που απλώνει τις 
ρίζες του στη γη και τα κλαδιά του στον ουρανό. Γεμιζω 
λουλούδια και φύλλα, λέξεις μαγικές και συναισθήματα, δίνω 
ρυθμό στην αναπνοή μου, στον τρόπο που υπάρχω …Ο κύκλος της 
ζωής, οι καρποί της καρδιάς, τα συναισθήματα μου, ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ!!! 
«Όλοι μοναδικοί, όλοι πολύτιμοι»

Γιατί σε μια στιγμή θυμού μπορεί να 
κάνω κάτι για το οποίο να μετανιώσω 
αργότερα. Είναι απόλυτα φυσικό να 
θυμώσω κάποιες φορές, αλλά είναι 
καλύτερα να κάνω τον θυμό μου 
δημιουργικό, να του δώσω κίνηση….αντί 
να τον εκτονώσω απέναντι σε κάποιον 
άλλον η να τον στρέψω εσωτερικά κατά 
του εαυτού μου.. .. 

Διαχείριση σύγκρουσης, διαχείριση 
θυμού, συναισθήματα)-(παραμύθι: Ο 
γίγαντας και ο νάνος-κουκλοθέατρο 
στην τάξη 



ASPnet UNESCO 

Διαπολιτισμική μάθηση-

διαφορετικότητα και πολιτισμική 

κληρονομια

Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου είχαμε την μεγάλη 
χαρά να έχουμε κοντά μας την Χριστίνα 
Παβίτσου, από το Νομαρχιακό Αθλητικό 
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες 
«ΙΩΝΕΣ»,  αθλήτρια άρσης βαρών. 

Μας μίλησε για την περιπέτεια της αλλά και τον 
αγώνα της που την καθιέρωσαν στον αθλητισμό. 

Μάθαμε να μην τα παρατάμε 
στις δυσκολίες της ζωής

Η  Χριστίνα Παβίτσου 
έχασε το πόδι της σε 
τροχαίο δυστύχημα. Δεν 
το έβαλε κάτω και 
ασχολήθηκε με τον 
αθλητισμό. Βγήκε 7η στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Άρσης Βαρών το 2019



Γ τάξη 
Μαίρη 
Αμέντα

ASPnet UNESCO 
Διαπολιτισμική μάθηση-
διαφορετικότητα και 
πολιτισμική κληρονομια

Επίσκεψη στο 
Κάστρο της Χίου

Πάτα εδώ για 
πληροφορίες 
σχετικά με το 
Κάστρο της 
Χίου

Τον Οκτώβριο 
εξερευνήσαμε τα 
μνημεία και τα 
αξιοθέατα του Κάστρου 
της Χίου! 
Ενθουσιαστήκαμε με 
την ιστορία και την 
ομορφιά του!

οθωμανικά λουτρά

Πύλη 
Ματζόρε-
Μουσείο 
Ιουστινιάνι παραδοσιακή 

αρχιτεκτονικη

οθωμανικό 
νεκροταφείο

Άγιος 
Γεώργιος-
Εφορεία 
Αρχαιοτήτων

https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=xios


ASPnet UNESCO 

Διαπολιτισμική μάθηση-

διαφορετικότητα και πολιτισμική 

κληρονομια

Στο Σχολείο μας συνδεθήκαμε διαδικτυακά με το ειδικό 
σχολείο, ανταλλάξαμε απόψεις και ιδέες ,θυμηθήκαμε με 
νοσταλγία, στιγμές απο παλαιότερες δια ζώσης συναντήσεις 
μας. Αποχαιρετιστήκαμε με την ευχή να ξαναβρεθούμε 
σύντομα από κοντά! 

Παγκόσμια Ημέρα 
Ατόμων με Αναπηρία 

 3 Δεκέμβρη

οργάνωση: 
Πόπη 
Καλαμάκη, 
Τ.Ε.



ASPnet UNESCO 

Διαπολιτισμική μάθηση-

διαφορετικότητα και πολιτισμική 

κληρονομια

'Μουσείων Τόπος" 
και ¨Επανα-σύ-σταση 

'21" 
Μια καταπληκτική 

εμπειρία στο Μουσείο 
Μαστίχας

Δ-Ε-ΣΤ Τάξεις 
Όλγα Καστανά, 
Αγγελική Αντωνίου, 
Εύη Μάρη

Τα παιδιά της Δ Ε και ΣΤ τάξης 
επισκεφθήκαμε το Μουσείο 

Μαστίχας.Μείναμε έκπληκτοι-ες από 
την νέα ψηφιακή εφαρμογή που 

διαθέτει το Μουσείο όπου σε 
τρισδιάστατη εκτύπωση των Ολύμπων , 

επάνω σε ταμπλό, περνάνε όλες οι 
εποχές, ιστορικές και χρονικές που 

διαμόρφωσαν το μαστιχοχώρι , καθώς 
και όλες οι εργασίες παραγωγής της 

μαστίχας. Είδαμε επίσης την περιοδική 
εκθεση” ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ” 21”ΧΙΟΣ, 

που παρουσιάζουν το πολιτιστικό 
ίδρυμα ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το 

Εθνικό Ιστορικό Μουσειο(ΕΙΜ) 

πατήστε εδώ για 
περισσότερες 
πληροφορίες

http://4dim-chiou.chi.sch.gr/?p=4778


ASPnet 
UNESCO- 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗς ΕΙΡΗΝΗΣ

Α Τάξη 
Δέσποινα 
Λέβίδη

Μαθαίνοντας 
βιωματικά Ιστορία για 

να μάθουμε να 
κρίνουμε σωστά τα 

γεγονόταΣτο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για 
την 28η Οκτωβρίου 1940, επιλέξαμε 
να μελετήσουμε το γνωστό έργο του 
Πικάσο, Γκουέρνικα. 
Η Γκουέρνικα, γνωστή κωμόπολη 
της Ισπανίας, βομβαρδίστηκε από 
τους Γερμανούς το 1937. 

Μελετήσαμε την 
Γκουέρνικα

ζωγραφίσαμε 
τις δικές μας 
Γκουέρνικα. 
Φτιάξαμε παζλ

Αναπαραστήσαμε 
σκηνές από τη 
Γκουέρνικα

Ιστοριογραμμή 
για την 11η 
Νοεμβρίου-
Βάζουμε στη 
σωστή σειρά 
τα γεγονότα!



Λωβοκομείο Χίου

Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, η ομάδα της 
Ε’ τάξης μαζί με όλο το σχολείο, έλαβε μέρος 

στην 8η πανελλήνια ημέρα σχολικού 
αθλητισμού. Περπατήσαμε μέσα από τον 

αστικό ιστό και βρεθήκαμε στην κοιλάδα που 
είναι χτισμένο το Λωβοκομείο. 

Είχαμε προετοιμαστεί 
για το τι θα βλέπαμε 
αλλά εκεί μας 
ξενάγησε ο κ 
Κοιλιάρης και τον 
ευχαριστούμε 

Εκτός της ξενάγησης 
ανακαλύψαμε μικρές 
πτυχές της ζωής των 
ανθρώπων που 
διέμεναν εκεί μέσα 
από χώρους και 
αντικείμενα. Η περιοχή 
και τα κτίρια λένε 
πολλά στον επισκέπτη 
που θέλει «να ακούσει» 

Το Λεπροκομείο τΤο Λεπροκομείο τ……

εδώ 

μαθαίνω για 

την λέπρα

πληροφορίες 

για το 

λωβοκομείο 

Χίου

ASPnet UNESCO 

Διαπολιτισμική μάθηση-

διαφορετικότητα και πολιτισμική 

κληρονομια

https://www.ethnos.gr/greece/article/172451/lobokomeioxioytomakrobioteroygeionomikoidrymasthxoramasposeinaishmera
https://www.youtube.com/watch?v=Oa1XFI6S5kI
https://www.youtube.com/channel/UC6aTIYv6PbeB1iaq7ie-I4g
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD


Απλόχερα ο Δημοτικός Κήπος της πόλης μας έδειξε 
κομμάτια της πολιτιστικής, κοινωνικής και 
θρησκευτικής ζωής του νησιού μας. Μνημεία 
ιστορικά, αγάλματα, εκκλησία, μνήμη σεισμού, 
καταφύγιο, βοτσαλωτό αλλά και όμορφα φυτά καθώς 
και τα παγόνια που κλέβουν την παράσταση μας 
τράβηξαν το ενδιαφέρον. 

Δεν παραλείψαμε τα κτίρια γύρω του: Δημαρχείο, 
Ομήρειο, ΚΤΕΛ, καθολική εκκλησία Αγ. Νικολάου, 
τον Αγ. Ιάκωβο και το νέο σιντριβάνι της πλατείας 
μας. 

Περάσαμε καταπληκτικά! 

ASPnet UNESCO 

Διαπολιτισμική μάθηση-

διαφορετικότητα και πολιτισμική 

κληρονομια

Ε Τάξη 
Αγγελική 
Αντωνίου

Πατώ εδώ και 
μαθαίνω για τους 

ανδριάντες και 
τις προτομές του 

δημοτικού μας 
κήπου

https://www.koraeslibrary.gr/eisagogi/andriantes-kipos-2/166-andriantes-kipos


ASPnet UNESCO 

Διαπολιτισμική μάθηση-

διαφορετικότητα και πολιτισμική 

κληρονομια

ΣΤ Τάξη 
Εύη ΜάρηΕπίσκεψη στο 

Βυζαντινό Μουσείο

Πληροφορίες για το 
Βυζαντινό Μουσείο 
θα βρείτε εδώ

https://www.chioslife.gr/el/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%B2%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%87%CE%AF%CE%BF%CF%85


ASPnet 
UNESCO- 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗς ΕΙΡΗΝΗΣ

Β Τάξη 
Μαρία 
Κέρογλου

επισκεφθήκαμε 

το Δήμαρχο και 

του καταθέσαμε 

τα αιτήματά μας



ASPnet 
UNESCO- 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗς ΕΙΡΗΝΗΣ

Β Τάξη 
Μαρία 
Κέρογλου

Στέλνω γράμματα-
Επικοινωνώ

Μαθαίνω πώς 
γράφονται οι 
επιστολές

Σε τι χρειάζονται τα 
γραμματόσημα; 
Σχεδιάζω δικά μου

Γράφω σωστά τα στοιχεία 
αποστολέα και 
παραλήπτη.  Γράφω 
γράμματα στους 
συμμαθητές μου

Τι είναι η υπηρεσία 
ΕΛΤΑ; Φτιάχνω κουτί 
ΕΛΤΑ και ρίχνω το 
γράμμα μου.

Ο ταχυδρόμος της 
τάξης το μοιράζει 
στα θρανία με τη 
σωστή διεύθυνση



ASPnet 
UNESCO- 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗς ΕΙΡΗΝΗΣ

Β Τάξη 
Μαρία 
Κέρογλου

Προσανατολισμός με 
κυνήγι θησαυρού

Για να μάθουμε τα σημεία του ορίζοντα παίξαμε πολλά 
παιχνίδια στην αυλή. Το τελευταίο ήταν το κυνήγι 
θησαυρού. Η δασκάλα μας έδινε εντολές και αν 
βρίσκαμε το σωστό σημείο προσανατολισμού , 
ανακαλύπταμε κρυμμένες γόμες!

Η πυξίδα μας

Ψάχνοντας τις 
κρυμμένες γόμες

Όλοι 

κερδίσαμε στο 

τέλος!



ASPnet 
UNESCO- 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗς ΕΙΡΗΝΗΣ

Γ Τάξη 
Λίτσα 

Καλογρά

Μαθαίνω το σώμα μου 
(σεξουαλική αγωγή)

Επειδή μαθαίνοντας το σώμα μου , 

και τις δυνατότητές του,το 

καταλαβαίνω, το αποδέχομαι και το 

αγαπώ ΚΑΙ μαθαίνω να σέβομαι και 

το σώμα του άλλου

Διαβάζω, 
ενημερώνομαι, 
ρωτάω, ακούω, 
ΣΥΖΗΤΩ ΧΩΡΙΣ 

ΝΤΡΟΠΗ

Είμαι ο Βιτρούβιος Άνθρωπος του 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι;

Μετράμε τα σώματά μας. 
Σχεδιάζουμε το περίγραμμά 

μας

1. Τα διαφορετικά μας 
σώματα

πατήστε εδώ 
για να δείτε όλο 
το πρόγραμμα 
της Γ τάξης με 
την κ. Καλογρά

εδώ μαθαίνω τι είναι ο 
Βιτρούβιος Άνθρωπος (ή 
κανόνας των αναλογιών)

https://padlet.com/ekalogra/h7rci8kn5kdx7zpk
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%85


ASPnet 
UNESCO- 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗς ΕΙΡΗΝΗΣ

Μαθαίνω το σώμα μου 
(σεξουαλική αγωγή)

2. Ερευνώ τις 
δεξιότητές μου

Ξαναζωγραφίζω 
έργα μεγάλων 

ζωγραφων

Μαθαίνω να δένω 
φιόγκους-κόμπους

Σχεδιάζω με τα 
μαθηματικά, μετρώ 

πατρόν, κόβω 
ύφασμα , ράβω 

ρούχα!

Κατασκευάζω με την 
κ. Καλογρά 

αργαλειούς και 
ΥΦΑΙΝΩ υφάσματα!

Γ Τάξη 
Λίτσα 

Καλογρά



ASPnet 
UNESCO- 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗς ΕΙΡΗΝΗΣ

Δ Τάξη 
Όλγα 
Καστανά

Προσέχω όταν 
κυκλοφορώ στους 

δρόμους

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου τα 
παιδιά της Δ τάξης στα 
πλαίσια των εργαστηρίων με 
θέμα την οδική ασφάλεια 
επισκέφτηκαν το πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής στον 
δημοτικό κήπο της Χίου. 

Μελέτησαν και από 
κοντά τα σήματα-
πινακίδες, 
δραματοποίησαν 
διαδρομές ως πεζοί 
και ποδηλάτες, 
ζωγράφισαν τα δικά 
τους σήματα, έβγαλαν 
φωτογραφίες και 
πέρασαν υπέροχα!!! 
;Έγραψαν και μερικά 
υπέροχα ποιήματα! 

Περισότερα θα βρείτε 

στο περιοδικό 

tetARTo, το περιοδικό 

τέχνης του σχολείου 

μας αλλά και στην 

ιστοσελίδα μας! πάτα για να βγεις 
στην ιστοσελίδα

http://4dim-chiou.chi.sch.gr/?p=4478
http://4dim-chiou.chi.sch.gr/?p=4506


Προγράμματα σε εξέλιξη

Δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων ASPnet 
UNESCO-ΓΕΩΠΑΡΚΑ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ-συντονίστρια Μαίρη Αμέντα

"Σχολική διαμεσολάβηση για τη διαχείριση 
σχολικών συγκρούσεων" συνεργασία με την ΜΚΟ 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ- συντονίστρια Πόπη Καλαμάκη 
 

e-twinning ευρωπαική  εκπαιδευτική ψηφιακή 
πλατφόρμα συνεργασίας σχολείων- Η κλιματική 
αλλαγή αλλάζει εμάς-συνεργασία με σχολεία της 
Πολώνίας και των Σκοπίων-συντονίστριες Μαίρη 
Αμέντα, Ιφιγένεια Σωτηράκη, Μαρία Κέρογλου

Συνεργασία με μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας-
συντονίστρια Λίτσα Καλογρά

"ΟΔΥΣΣΕΑΣ" 
Πρόγραμμα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης και φέτος, με το 11ο Δ.Σ.Κομοτηνής. 
Θέμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Συντονίστρια : Μαίρη Αμέντα 
για την Στ τάξη



tetARTo 
  το περιοδικό τέχνης του σχολείου 

μας
Εδώ θα βρείτε ψηφιακά βιβλία που εκδίδει το 
σχολείο μας , καλλιτεχνικές δημιουργίες, 
πρωτότυπες τεχνικές μάθησης με βιωματικό 
τρόπο και καλλιτεχνική έκφραση , 
συνεντεύξεις, συνεργασίες και πολλά άλλα

Έξτρα τεύχος: 
school 4u 
"χριστούγεννα" 
(κάλλιο αργά παρά 
ποτέ)

Προσκαλούμε κάθε σχολείο για συνεργασία 

στα περιοδικά μας, ανάδειξη καλών 

πρακτικών και καλλιέργεια εξωστρέφειας 

εκπαιδευτικών , μαθητών, γονέων. Μέχρι 

στιγμής φέτος, συνεργαζόμαστε με 9ο 

ΔΣΧΙΟΥ, 5ο ΔΣΡΕΘΥΜΝΟΥ, 11ο 

ΔΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και τα σχολεία Πολωνίας και 

Σκοπίων. 

 mail@4dim-chiou.chi.sch.gr 

τηλ 2271028513 


