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6ο Φύλλο - Σχολικό έτος 2013-14 
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Οι επισκέψεις μας 

στο ΚΠΕ Λαυρίου 

στο βοτανικό κήπο 

Διομήδους 

στον  Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας 

στο Μουσείο Πειραμάτων 

στο θέατρο σκιών 

Σπυρόπουλου 
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στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος 

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

στο Βυζαντινό Μουσείο 

στον Σχοινιά 

(Μαραθώνιοι Ορίζοντες) 

στο Μουσείο Χατζηκυριάκου Γκίκα 
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Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 
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Αποτελέσματα διαγωνισμού  

"Βραβείο Αειφόρου Σχολείου 2012-13" 

Σας ενημερώνουμε ότι οι διαδικασίες του 3ου πανελλήνιου διαγωνισμού "Βραβείο 

Αειφόρου Σχολείου", για το σχολικό έτος 2012-2013 ολοκληρώθηκαν και είμαστε 

στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα.  

Η κατάταξη των σχολείων που διακρίθηκαν έχει ως εξής: 

Κατηγορία Νηπιαγωγείων 

Α/Α Σχολείο 

1ο Βραβείο Νηπιαγωγείο Κληματιάς Ιωαννίνων 

Διάκριση (2η θέση) 16ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου 

Διάκριση (3η θέση) 3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 

Διάκριση (4η θέση) 1ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων 

 

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου 

Δημήτρης Καλαϊτζίδης-Συντονιστής 
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Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 2013-2014 

"Για όλους νοιαζόμαστε  

και το σωστό πάντα σκεπτόμαστε" 
Συνεχίζουμε κι αυτή τη σχολική χρονιά να ευαισθητοποιούμε τους μικρούς μας μαθητές μέσα από 

Περιβαλλοντικά προγράμματα που στόχο έχουν να βοηθούν τα παιδιά:  

 Να έρθουν σε πρώτη επαφή με τις διαδικασίες της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 

υλικών στο σχολείο και το σπίτι και να προβληματιστούν σχετικά με την εξοικονόμηση φυσικών 

πόρων.  

 Να υιοθετήσουν απλές πρακτικές εξοικονόμησης νερού.  

 Να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές για την προστασία τους από την ηλιακή ακτινοβολία.  

 Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας των ζωντανών οργανισμών.  

 Να αποσαφηνίσουν βασικές αξίες όπως η συνεργασία και ο σεβασμός του άλλου... 

 

Tο έτος 2013-14 είναι αφιερωμένο στην έννοια του Ενεργού Πολίτη - την Αγωγή του Ενεργού Πολίτη, 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία ειδικότερα. Στο Νηπιαγωγείο μας αυτή τη χρονιά εμείς 

γίναμε Ενεργοί Πολίτες για το Περιβάλλον και την Αειφορία  

 με το να καλλιεργούμε τον λαχανόκηπο μας με τη βοήθεια των μεγάλων 

που εθελοντικά μας την πρόσφεραν, όλη τη χρονιά και τους ευχαριστούμε 

πολύ! 

 με το να μαζεύουμε και να διαχωρίζουμε τα σκουπίδια μας κάθε μέρα στο 

Νηπιαγωγείο και να τα τοποθετούμε στους ειδικούς κάδους. 

 με το να επισκεπτόμαστε χώρους όπου μπορούμε να μάθουμε και να 

παρατηρούμε προβλήματα του περιβάλλοντος, ώστε να βρίσκουμε και λύσεις για την σωτηρία 

του, όπως το ΚΠΕ Λαυρίου και το Βοτανικό Κήπο Διομήδους 

 με το να κάνουμε οικονομία όλη τη χρονιά και να φτιάχνουμε κατασκευές όπως και την αφίσα μας 

για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας άχρηστα υλικά. 

Εμείς γίναμε ακόμη Ενεργοί Πολίτες για την Υγεία με το να συμμετέχουμε στην εθελοντική αιμοδοσία 

του Δήμου Παλλήνης, με αφίσα που φτιάξαμε για να ενημερώσουμε τους γονείς του σχολείου μας, για τη 

δράση που σώζει ζωές.  

Εμείς γίναμε ακόμη Ενεργοί Πολίτες για τα δικαιώματα του παιδιού, και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα με το να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό της UNICEF 

«Τα Παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους το 2014», με 

αφίσα φτιαγμένη από τους μαθητές και των δυο τμημάτων. Πήραμε και 

έπαινο γι' αυτή την αφίσα.  

Εμείς γίναμε επίσης Ενεργοί Πολίτες για τα προβλήματα της φτώχειας με 

το να συγκεντρώσουμε τρόφιμα, παιχνίδια και ρούχα για το σύλλογο ΑΣΠΙΔΑ και ΦΛΟΓΑ, ευαίσθητοι 

πάντα από τόσο μικροί στα προβλήματα των γύρω μας.  

Εμείς γίναμε Ενεργοί Πολίτες και για τον Πολιτισμό με το να επισκεπτόμαστε όσο πιο πολλούς 

χώρους μπορούμε όπου στεγάζεται ο πολιτισμός της πατρίδας μας για να τον γνωρίσουμε και να τον 

μελετήσουμε, όπως το Βυζαντινό Μουσείο, το Μέγαρο Μουσικής και άλλα.  

 

Εμείς στο Νηπιαγωγείο μας θα συνεχίσουμε και του χρόνου 

να είμαστε ευαίσθητοι και ενεργοί πολίτες 

για όσα συμβαίνουν γύρω μας και μας αφορούν. 
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Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, μέσω της οποίας 

σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 

οφέλη. 

 

Ένας πρώτος πειραματισμός με 

το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning 

μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Συμμετείχε το ολοήμερο τμήμα με 

πρώτο θέμα: "Recycling for the 

environment" όπου μας δόθηκε η 

ευκαιρία προωθώντας τις ιδέες μας για 

την προστασία του περιβάλλοντος να 

εμπλέξουμε τα εικαστικά ,την περιβαλ-

λοντική εκπαίδευση και τις ΤΠΕ. 

 Έτσι συνεργαστήκαμε με 

σχολεία από την Τουρκία και την Κύπρο 

ανταλλάσσοντας ιδέες για κατασκευές 

από άχρηστα ή ανακυκλώσιμα υλικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετείχαμε επίσης και με ένα δεύτερο θέμα : "MY FAMILY 

SUPPORTS ME" μέσα από ένα πρόγραμμα που εμείς σαν Νηπιαγωγείο 

στηρίζουμε και είναι το άνοιγμα του σχολείου μας προς τους γονείς των 

μαθητών μας. Συνεργαστήκαμε με σχολεία από πολλές χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Εγκαταστάσεις 

Έχουν περάσει ήδη τέσσερα χρόνια από την ημέρα 

που μετακομίσαμε "προσωρινά"  στη νέα μας διεύθυνση 

Νικηταρά 1Α για να χτιστεί το νέο συγκρότημα  του 3ου 

Δημοτικού Σχολείου και του 3ου Νηπιαγωγείου Γέρακα.  

Σχεδόν έχουμε ξεχάσει πόσος χρόνος πέρασε, χωρίς καμία 

εξέλιξη.  Πιστεύοντας όμως ότι τίποτα δεν έχει ακόμη 

χαθεί, εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι σύλλογοι γονέων και οι 

πρόεδροι της σχολικής επιτροπής όλων αυτών των χρόνων 

δεν επαναπαυόμαστε. Αγωνιζόμαστε και αναμένουμε την 

ανέγερση του νέου βιοκλιματικού συγκροτήματος ενώ παράλληλα δουλεύουμε με επιμονή και υπομονή 

για το σχολείο που μας στεγάζει προσωρινά. Έτσι αυτός ο μικρός χώρος δεν δίστασε τα προηγούμενα 

χρόνια να φιλοξενήσει πολύ περισσότερα παιδιά απ' ότι αντέχει - ευαισθητοποιημένοι όντας 

εκπαιδευτικοί στις ανάγκες των γονέων και της περιοχής.  

Κάθε χρόνο το σχολείο μας καλύπτει τις όποιες ανάγκες προέκυψαν από τη μεταστέγαση όπως 

την προσθήκη εξωτερικών τουαλετών, το στέγαστρο για τη σκίαση του εξωτερικού χώρου, την επισκευή 

των οργάνων της παιδικής χαράς του σχολείου κλπ. Τον τελευταίο χρόνο μπορεί να καμαρώνει για ένα 

ακόμη του επίτευγμα, την πλακόστρωση του αύλειου χώρου του με πλάκες ασφαλείας, ένα έργο που το 

κάνει να ξεχωρίζει και να διασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες διαλλείματος για τους μικρούς μας 

μαθητές.  

Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα της επιμονής προσπάθειας 

εκπαιδευτικών, συλλόγου γονέων και καλής πρόθεσης του 

προέδρου της Σχολικής Επιτροπής κ. Δημήτρη Καρκούλια. Τον 

ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και το αποτέλεσμα καθώς 

και το Δήμο Παλλήνης που χρηματοδότησε το έργο. 
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Μαργαριτάρια: 

1.   —  Ο μπαμπάς μου δεν αφήνει να τσιγαρίζουν μέσα στο σπίτι  

(Παναγιώτα) 

2.   —  Κυρία έκανα χόντο ( φόντο) στη ζωγραφιά μου (Μελίνα) 

3.   —  Μ' αρέσει πολύ αυτό το τυράκι γιατί το φτιάχνουμε μαζί με τον 

μπαμπά και τον παππού σ' ένα σακί αλλά δεν ξέρω κι όλα τα κουμάντα. 

(Τρύφωνας) 

4.   —  Ο μπαμπάς μου είναι πολύ ζωηρός. 

 —Γιατί Γιώργο μου τι κάνει; Όλο με γαργαλεύει κυρία. ( Γιώργος Κ.) 

5.   —  Κυρία  είδα στις ειδήσεις ότι έπεσε ένα αεροπλάνο και τώρα το ψάχνουν για να δουν 

μήπως κάποιος άνθρωπος επιζόθηκε (Τρύφωνας ) 

6.   —  Δημήτρης Στ.: Τα δόντια του κροκόδειλου ήταν πανώσταυρα. (ολόστραβα)   

7.  Το σαλιγκάρι μπαίνει το χειμώνα στο καλούκιφος.( Ειρήνη ) 

8. — Κυρία Νίκη εγώ έκρυψα τα παιχνίδια όταν η κυρία Σούλα ήταν έξω στην αυλή για να μας 

επιτηρεύει, για να μη τα δει.( Τρύφωνας ) 

9. Σοφία Τ. : Πως το λένε αυτό το φρούτο χελόνι;(κυδώνι) 

10  — Γιατί τον έλεγαν έτσι τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο; 

 — Γιατί είχε χρυσά δόντια ( Δημήτρης Στ.) 

10.  — Κωνσταντίνα γιατί φιλάς τον Κυριάκο τον ρώτησες αν θέλει; 

— Όχι 

— Τι , θέλεις να τον παντρευτείς; 

— Ναι αλλά εκείνος ζορίζεται 

— Γιατί ζορίζεται; 

— Γιατί δεν θέλει να είναι ο μπαμπάς από παιδί. 

— Γιατί δεν προσπαθείς να τον κάνεις να σε συμπαθήσει; 

— Κυρία εγώ κάνω πολλά πράγματα αλλά εκείνος με αγνοεί. 

 

 

 

 

Οι νηπιαγωγοί 

Κατωπόδη Ανδρονίκη  

Σταφυλά Αθανασία   

Καφενζή Κωνσταντίνα 

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες  

και πληροφορίες  

 στην ιστοσελίδα του σχολείου μας :  
 

http://3nip-gerak.att.sch.gr 

http://3nip-gerak.att.sch.gr/

