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«Όταν ο όλιοσ του πολιτιςμού εύναι χαμηλϊ ςτον ορύζοντα, 

ακόμα και οι νϊνοι ρύχνουν μεγϊλεσ ςκιϋσ»

Κarl Kraus, 1874-1936, Aυςτριακόσ ςυγγραφέασ

Η πολιτιςμικό και καλλιτεχνικό παιδεύα εύναι μια παιδεύα απελευθϋρωςησ: μιλϊ απευθεύασ
ςτισ ψυχϋσ, κϊνοντϊσ τεσ να χαύρονται, να ταξιδεύουν, να ονειρεύονται, να δημιουργούν. Η
εναςχόληςη με τισ διϊφορεσ εκφϊνςεισ του πολιτιςμού και τησ τϋχνησ βοηθϊ
εκπαιδευτικούσ και μαθητϋσ να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, το ϊγχοσ και την ανύα,
διαβαύνοντασ νϋουσ δρόμουσ και αγγύζοντασ νϋουσ ορύζοντεσ, αναπτύςςοντασ
πρωτοβουλύεσ και πρωτότυπεσ ιδϋεσ και καλλιεργώντασ ελεύθερη ςκϋψη και κρύςη, μϋςα
από την ϋκφραςη υγιών ςυναιςθημϊτων και από την καλλιϋργεια θετικών ςτϊςεων.

Οι εκδηλώςεισ «ΦΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» αποτελούν ϋνα ιςχυρό ερϋθιςμα για τα
ςχολεύα να λειτουργόςουν ωσ ενεργού πυρόνεσ πολιτιςτικών δραςτηριοτότων, καθώσ
δύνεται η δυνατότητα ςε εκπαιδευτικούσ και μαθητϋσ να παρουςιϊςουν τα αποτελϋςματα
των εγκεκριμϋνων προγραμμϊτων, που εκπόνηςαν κατϊ τη διϊρκεια του ςχολικού ϋτουσ,
ςτο ευρύτερο κοινό τησ πόλησ μασ αλλϊ και να παρακολουθόςουν παρουςιϊςεισ ϊλλων
ςχολεύων.



Με τη ςυμπλόρωςη των δϋκα χρόνων των εκδηλώςεων, θα όθελα να ευχαριςτόςω για τη
ςυνεργαςύα και να ςυγχαρώ για τισ ϊρτιεσ δρϊςεισ τουσ

-τουσ εκπαιδευτικούσ, που χωρύσ να εύναι υποχρεωμϋνοι να υλοποιόςουν πολιτιςτικϊ
προγρϊμματα, μπαύνουν ςε αυτό τη διαδικαςύα προαιρετικϊ, με πολύ μερϊκι αλλϊ και
πολλό προςωπικό δουλειϊ

-τουσ μαθητϋσ, που εκδηλώνουν μεγϊλο ενδιαφϋρον κι εκπονούν με ιδιαύτερο ζόλο τισ
ςχετικϋσ δραςτηριότητεσ, παρουςιϊζοντασ αξιοθαύμαςτα αποτελϋςματα

-τουσ διευθυντϋσ των ςχολεύων, που διευκολύνουν την πραγματοπούηςη των προγραμμϊτων

-τουσ γονεύσ των μαθητών, που ςυμπαραςτϋκονται ςτην προςπϊθεια τησ μεταμόρφωςησ
του ςχολεύου ςε εργαςτόριο χαρϊσ και δημιουργύασ.

Ευχαριςτώ, επύςησ, όλουσ τουσ οργανιςμούσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ και τουσ πολιτιςτικούσ
φορεύσ, που ςυνεργϊςτηκαν μαζύ μασ, ςυνδρϊμοντασ με την παραχώρηςη των χώρων τουσ
καθώσ και τουσ Διευθυντϋσ τησ Διεύθυνςόσ μασ, που υποςτόριξαν τισ εκδηλώςεισ και
κατϋςτηςαν δυνατό την μετατροπό τουσ ςε θεςμό.

Xαρύκλεια Σερζητϊνου

Τπεύθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων Δ/νςησ ΠΕ Αν. Θεςςαλονύκησ





Έχουν και οι αιςθόςεισ τη δικό τουσ χημεύα. Αυτό τη χημεύα καλούνται οι ςύγχρονοι
υπηρϋτεσ των Μουςών να αφουγκραςτούν και να μεταδώςουν. Η καλλιϋργεια των
αιςθόςεων εύναι το βαρύ ϋργο που αναλαμβϊνουν οι υπεύθυνοι των πολιτιςτικών
θεμϊτων και καλλιτεχνικών αγώνων. Οι πϋντε ανυφϊντρεσ – αιςθόςεισ δουλεύουν,
υφαύνουν το χρώμα, τη νότα, τισ λϋξεισ, ώςπου να φτϊςει η ςτιγμό να προβϊλλει η
ζωγραφιϊ, να ακουςτεύ η μουςικό, να ανεβεύ η θεατρικό παρϊςταςη. Η ςτιγμό,
εκεύνη η απειροελϊχιςτη ςτιγμό, όπου τα παιδιϊ θα γευτούν το κϊλλοσ και θα το
ενςωματώςουν για πϊντα ςτην ιδιωτικό τουσ αιωνιότητα. Σότε που κϊτι μϋςα τουσ
θα αλλϊξει και κϊτι το διαφορετικό θα ϋρθει ςαν μαντατοφόροσ να τουσ φϋρει ϋνα
μόνυμα πολύχρωμο, πολύβουο, ζωντανό, αλλιώτικο από τα τετριμμϋνα καθημερινϊ.

Εύχομαι κϊθε επιτυχύα ςτο ϋργο, που ϊλλο δεν εύναι παρϊ η διακονύα τησ ομορφιϊσ τησ
ψυχόσ των παιδιών μασ.

Τπόςχομαι κϊθε αρωγό ςτο ϋργο ςασ.

Ηλύασ Νόνασ

Διευθυντόσ Διεύθυνςησ ΠΕ Αν. Θεςςαλονύκησ , 2004





Για δεύτερη ςυνεχόμενη χρονιϊ, η Διεύθυνςη Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ
Ανατολικόσ Θεςςαλονύκησ καινοτομεύ αναδεικνύοντασ τα ςχολεύα του τομϋα
ευθύνησ τησ ςε εςτύεσ πολιτιςμού και δημιουργύασ. Η επιτυχημϋνη πρωτοβουλύα
τησ Διεύθυνςησ να προχωρόςει ςτην υιοθϋτηςη και εφαρμογό του προγρϊμματοσ
«χολεύο και Πολιτιςμόσ 2005» δύνει το ερϋθιςμα ςτουσ μαθητϋσ να προβϊλλουν
τισ ιδιαύτερεσ καλλιτεχνικϋσ τουσ ανηςυχύεσ ςε ςτιγμϋσ ϋμπνευςησ και
δημιουργύασ και αναδεικνύει τον πραγματικό ρόλο που καλεύται να διαδραματύςει
το ςχολεύο ςτην εποχό μασ.

Ένα ςχολεύο που δεν περιορύζεται απλϊ ςε ϋνα χώρο μϊθηςησ και ξερόσ μετϊδοςησ
τησ γνώςησ. Εύναι ϋνασ χώροσ ανϊπτυξησ και ανϊδειξησ τησ πνευματικόσ και
καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ των μαθητών, τα οπούα μϋςα από τισ δρϊςεισ τουσ, μϋςα
από το τραγούδι, το θϋατρο, την πούηςη, τη φωτογραφύα, εξωτερικεύουν τη
δημιουργικότητα που κρύβεται μϋςα τουσ και εμφανύζουν το ϋμφυτο ταλϋντο που
κρύβεται ςε πολλϊ από αυτϊ.

Εύχομαι παρόμοιεσ πρωτοβουλύεσ να βρουν μιμητϋσ ςε ολόκληρη τη ςχολικό
κοινότητα προσ όφελοσ του μϋλλοντοσ τησ πατρύδασ μασ, των παιδιών μασ.

Παναγιώτησ Χωμιϊδησ

Νομϊρχησ Θεςςαλονύκησ





Σο Μουςεύο Αθλητιςμού με ιδιαύτερη ικανοπούηςη φιλοξενεύ φϋτοσ την
εκδόλωςη «χολεύο και Πολιτιςμόσ 2006» ςτο αμφιθϋατρό του.

ταθερού ςτην πολιτιςτικό και παιδευτικό μασ αντύληψη, ςυμπαραςτεκόμαςτε
ςτην προςπϊθεια μαθητών και εκπαιδευτικών με τη βεβαιότητα τησ τελικόσ
επιτυχύασ.

ταθερό βούληςη του Δ.. του Μουςεύου Αθλητιςμού εύναι να ςυνδρϊμουμε ςτην
καθημερινό πολιτιςτικό όςμωςη των νϋων. Θερμϊ ςυγχαρητόρια ςτουσ
διοργανωτϋσ.

τϋλιοσ Αγγελούδησ

Πρόεδροσ Μουςεύου Αθλητιςμού





Η θεςμοθϋτηςη πολιτιςτικών δραςτηριοτότων ςτα ελληνικϊ ςχολεύα εύναι
ύςωσ ο μόνοσ τρόποσ υγιούσ αντύδραςησ απϋναντι ςτην παραδοξότητα, που
διϋπει την εποχό μασ. Μια παραδοξότηττα, που προϊγει την ςτεύρα
κοινωνικό απομόνωςη και εμποδύζει την δημιουργικό απελευθϋρωςη των
ιδεών.

Εκπαιδευτικού και μαθητϋσ, μϋςα από την εκπαιδευτικό διαδικαςύα,
πραγματώνουν πολιτιςτικϋσ δρϊςεισ, κϊτι που αποτελεύ μια ριζοςπαςτικό
εμπειρύα ζωόσ και κοινωνικόσ ολοκλόρωςησ. Εύναι ςυμμϋτοχοι και
δημιουργού ενόσ μϋλλοντοσ που αφορϊ όλουσ μασ.

Ιωϊννησ Ιωςηφύδησ

Πρόεδροσ Πολιτιςτικού Οργανιςμού Δόμου Καλαμαριϊσ





Η δημιουργικότητα και οι καλλιτεχνικϋσ ευαιςθηςύεσ των μαθητών τησ
Θεςςαλονύκησ αναδεικνύονται πληρϋςτατα μϋςα από τα πολιτιςτικϊ
προγρϊμματα που υλοποιόθηκαν και παρουςιϊζονται ςτο πλαύςιο των
εκδηλώςεων «χολεύο και Πολιτιςμόσ»

Η Αντιδημαρχύα Πολιτιςμού – Νεολαύασ του Δόμου Θεςςαλονύκησ, ωσ ο κατ’
εξοχόν φορϋασ πολιτιςμού τησ πόλησ, με ιδιαύτερη χαρϊ, υποςτηρύζει την
πρωτοβουλύα παρουςύαςησ δρϊςεων των Πολιτιςτικών Προγραμμϊτων.

Εύχομαι μϋςα από την καρδιϊ μου, η ωραύα αυτό προςπϊθεια να ςυνεχιςτεύ και τα
επόμενα χρόνια και να εξελιχθεύ ςε θεςμό, πϊντα φυςικϊ με την υποςτόριξη του
Δόμου Θεςςαλονύκησ.

Βαςύλειοσ Γϊκησ

Αντιδόμαρχοσ Πολιτιςμού Δόμου Θεςςαλονύκησ













υμμετεύχαν

51 ςχολεύα

145 τμόματα

202 εκπαιδευτικού 

2650 μαθητϋσ 





XΩΡΟ – ΕΙΔΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΤΝΕΡΓΑΙΕ

Πολιτιςτικό Κϋντρο «Αλϋξανδροσ»: 

Θεατρικά, μουςικά και πολυμεςικά

δρώμενα, ταινίεσ μικρού μήκουσ

3,10,12,&17-4-2013 Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ

Διεύθυνςη ΠΕ Αν. Θεςςαλονύκησ:     

Έκθεςη ζωγραφικήσ
6 ϋωσ 19-4-2013

Αμφιθϋατρο Μακεδονικού 

Μουςεύου Σύγχρονησ Τϋχνησ: 

Παρουςιάςεισ power-point και 

χορωδίεσ

7&13-4-2013
Μακεδονικό Μουςεύο ύγχρονησ 

Σϋχνησ

Θϋατρο Μουςικού Σχολεύου 

Θεςςαλονύκησ:

Πολυμεςική παρουςίαςη

18-4-2013
Μουςικό χολεύο Θεςςαλονύκησ &

Αρςϊκειο Δημ. χ. Θεςςαλονύκησ



XΩΡΟ – ΕΙΔΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΤΝΕΡΓΑΙΕ

Αμφιθϋατρο Παιδαγωγικόσ Σχολόσ ΑΠΘ:

Χορόσ και έθιμα
19&22-4-2013 1ο ΠΠ-ΠΣΔΕ-ΑΠΘ

Θϋατρο Σοφούλη:

Μουςική, Χορωδία
24-4-2013 1ο Δημ. χ. Καλαμαριϊσ

Δημοτικό Θϋατρο «Άνετον»:

Θεατρικέσ παραςτάςεισ με θέμα τη 

Θεςςαλονίκη

22,23&24-4-2013

Ανώτερη Δραματικό χολό 

«Ανδρϋασ Βουτςινϊσ»,

Αντιδημαρχύα Πολιτιςμού 

Δόμου Θες/νύκησ &

Διεύθυνςη ΔΕ 

Αν. Θεςςαλονύκησ

Δημοτικϊ Σχολεύα Δ/νςησ ΠΕ 

Αν. Θες/κησ:

Ποικίλων μορφών παρουςιάςεισ

Μϊιοσ-Ιούνιοσ



την Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ αποτελεύ βαςικό μασ προτεραιότητα να
ςυνδρϊμουμε με όλα τα μϋςα και τισ υποδομϋσ που διαθϋτουμε για την ενδυνϊμωςη τησ
εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και την καλύτερη δυνατό διαςύνδεςό τησ με τον πολιτιςμό.
υμμετϋχουμε ενεργϊ ςτη διοργϊνωςη των εκπαιδευτικών εκδηλώςεων με θϋμα “χολεύο
και πολιτιςμόσ 2013” μϋςα από την εποικοδομητικό μασ ςυνεργαςύα με τη Διεύθυνςη
Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Ανατολικόσ Θεςςαλονύκησ και το Μακεδονικό Μουςεύο
ύγχρονησ Σϋχνησ, με την πεπούθηςη ότι τϋτοιεσ πρωτοβουλύεσ καλλιεργούν ςτουσ
μαθητϋσ την αγϊπη για τισ τϋχνεσ και ενιςχύουν τισ ςχϋςεισ τουσ με τον πολιτιςμό, ϋξω
από τα ςτενϊ όρια τησ ςχολικόσ αύθουςασ.

Απόςτολοσ Σζιτζικώςτασ

Περιφερειϊρχησ Κ. Μακεδονύασ



Σετάρτη  3/4/2013 

26ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Σ.Τ, Ε2

"Αχ, γιατύ να εύμαι γϊτα" - Θεατρικό

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: ωτηρύα Μεταλλύδου

"Μπουμ ςακαρϊκα" - Σαινύα μικρού μόκουσ

Τπεύθυνοσ εκπαιδευτικόσ: Γεώργιοσ Καςερόπουλοσ

9o Δημ. χ. Θες/νύκησ   Σ

"To κυνόγι του χαμϋνου φαγητού" - Σαινύα μικρού μόκουσ

Τπεύθυνοσ εκπαιδευτικόσ: Γεώργιοσ Μπογιατζόγλου

56ο Νηπ. Θες/νύκησ

"Ο λύκοσ ξαναγύριςε"- Θεατρικό

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Ελϋνη Ζηςοπούλου

4ο Νηπ. Πυλαύασ

"Ηχοώςτορύεσ" - Μουςικοκινητικό

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ:  Αθηνϊ Ζηςοπούλου







Σετάρτη  10/4/2013 

6ο Δημ. χ. Καλαμαριϊσ   Σ

"'Ονειρο καλοκαιρινόσ νύχτασ" - Θεατρικό

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Ελιςςϊβετ Θωμαώδου, Μϊγδα Μολφϋςη

100ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Α

"Τα παιδιϊ τησ γησ" - Θεατρικό

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Αςημούλα Σριανταφυλλύδου, Ευαγγελύα Παπαθαναςύου

4o Δημ. χ. Θϋρμησ   Ε

"Η Πόλισ εϊλω" - Φορωδύα, Φορόσ, Power - point

Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού: Ευςτϊθιοσ Ευθυμιϊδησ, Δόμητρα Μϊρκου, Υανό Βλαχϊβα







Παραςκευή 12/4/2013

8Οο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Σ

"Οδυςςϋασ Ελύτησ: Ο όλιοσ, ο ηλιϊτορασ" – Θεατρικό

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Ελϋνη Κριτςιλύδου,μαρώ Κωςτούδα

"Η αλεπού και ο κόρακασ" – Θεατρικό

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Αικατερύνη Βουγιούκα

22ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Σ1

"Αϋρα ςτα πανιϊ μασ" - Φορωδύα                    

"Η διαφόμιςη αλλιώσ" – Βύντεο

Τπεύθυνοσ εκπαιδευτικόσ: Γεώργιοσ Μαντϊσ



Eυχαριςτούμε για την υποςτόριξη των πολιτιςτικών προγραμμϊτων που
υλοποιούνται ςτα ςχολεύα και για τισ εκδηλώςεισ που διοργανώνετε δύνοντασ την
ευκαιρύα ςτα παιδιϊ να εκθϋςουν τη δουλειϊ τουσ και να αποκομύςουν εμπειρύεσ,
τισ οπούεσ ςε ϊλλη περύπτωςη δε θα βύωναν. Ο κόποσ ςασ δεν πηγαύνει χαμϋνοσ,
αλλϊ αποδύδει καρπούσ!

Γιώργοσ Μαντϊσ και τα παιδιϊ του Σ΄1 του 22ου Δ.. Θεςςαλονύκησ



Σετάρτη  17/4/2013 

12ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Ε

"Μια πόλη, μια παρϊςταςη" – Θεατρικό

Τπεύθυνη Εκπαιδευτικόσ: Εύχαρισ Αγαθαγγϋλου

31ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Ε1, Σ3

"Το ςεντούκι τησ γιαγιϊσ" – Θεατρικό

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Αφροδύτη Ιωϊννου, Ελϋνη Παπόγλου

36ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Ε

"Κατϊ φανταςύαν αςθενόσ" – Θεατρικό

"Καθρϋπτησ" - Σαινύα μικρού μόκουσ

Τπεύθυνη Εκπαιδευτικόσ: Εραςμύα Πουτούρογλου

4ο Δημ. χ. Θϋρμησ   Ε & Δ

"Η λύμνη των κύκνων" - Μουςικοχορευτικό               

"Ο Τρελαντώνησ" - Θεατρικό 

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Μαρύα Σραγιϊννη, Αναςταςύα Καραδύςογλου









Σισ εκδηλώςεισ ςτο Θϋατρο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» τύμηςαν με την παρουςύα τουσ 

οι χολικού ύμβουλοι 

Λύα Κανταρτζό

Γεώργιοσ Μπϊτςιοσ  

Δημότριοσ ιδηρόπουλοσ

καθώσ και  η Γραμματϋασ του Δημοτικού υμβουλύου 

του Δόμου Θεςςαλονύκησ

Ελϋνη Σζιούτζια



Δευτέρα 8/4/2013 - Παραςκευή 19/4/2013

Έκθεςη: "Η τϋχνη πϊει ςχολεύο»

Εγκαύνια: άββατο 6/4/2013 





ασ ςυγχαύρω για την πρωτοβουλύα ςασ αυτό, ςτην οπούα ανταποκρύθηκαν πολλϊ
Δημοτικϊ χολεύα και Νηπιαγωγεύα καταδεικνύοντασ τισ φιλότιμεσ προςπϊθειεσ που
καταβϊλλουν οι εκπαιδευτικού μασ, προκειμϋνου οι μικρού μασ μαθητϋσ να μετϋχουν ςτο
αγαθό του πολιτιςμού ςυνδυϊζοντασ την ανϊγνωςη λογοτεχνύασ με την παρακολούθηςη
εικαςτικών δημιουργιών. Σα θϋματα που πραγματεύονται οι ςυμμετϋχοντεσ εύναι πολύ
ενδιαφϋροντα και θα προςελκύςουν το ενδιαφϋρον των επιςκεπτών. Επύςησ, εύναι πολύ
ςημαντικό ότι ςτην ϋκθεςη αυτό ςυνυπϊρχει το χθεσ με το ςόμερα, οι αξύεσ και τα
επιτεύγματα του παρελθόντοσ με δημιουργικϋσ προτϊςεισ του παρόντοσ.

Η απονομό Αναμνηςτικών Διπλωμϊτων ςτην οπούα προβαύνετε, επιςφραγύζει την ςημαςύα 
που αποδύδετε ςτην διαμόρφωςη προςωπικοτότων με αγϊπη για τη δημιουργύα και την 
φιλοκαλύα γενικότερα.

Γεώργιοσ Δ. Καρατϊςιοσ

Περιφερειακόσ Διευθυντόσ 

Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Κ. Μακεδονύασ



το ιςόγειο και ςτισ ςκάλεσ τησ Διεύθυνςησ εκτέθηκαν έργα προγραμμάτων 
αιςθητικήσ αγωγήσ, ιςτορίασ και  ανθρωπίνων δικαιωμάτων

15ο Δημ. χ. Καλαμαριϊσ   Σ

"Η βυζαντινό γραφό" - Έργα βυζαντινόσ γραφόσ

Τπεύθυνοσ Εκπαιδευτικόσ: Θεόδωροσ Σςαρϋσ

1ο Δημ. χ. Πλαγιαρύου   Σ3

"Γνωριμύα με το Βυζϊντιο μϋςω τησ τϋχνησ του ψηφιδωτού" – Χηφιδωτϊ

Τπεύθυνοσ Εκπαιδευτικόσ: Αθανϊςιοσ Κουλτζόσ









13ο Δημ. χ. Καλαμαριϊσ   Σ
"Aναγϋννηςη" – Εικαςτικϊ

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Θεοδώρα Μϊλλιου, 
Βαςιλικό Αλεξούδη και Αναςταςύα ιωπύδου







3ο Νηπ. Σριλόφου
"Τα αγγεύα μασ λϋνε την ιςτορύα του Ηρακλό" – Εικαςτικϊ

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Σριανταφυλλιϊ Παρταλιού







4ο Νηπ. Θες/νύκησ
"Παύζω με τα δικαιώματϊ μου" – Εικαςτικϊ

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Αικατερύνη Πετροπούλου, 
Ουρανύα Σρυποπούλου, Υωτεινό Καρρϊ, πυριδούλα Μπύνα









80ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Σ
“Διατροφό και τϋχνη" – Εικαςτικϊ 

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Αικατερύνη Βουγιούκα







88ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Σ
"Πρόςωπα τησ πόλησ" – Υωτογραφύα

Τπεύθυνoι εκπαιδευτικού: Κωνςταντύνοσ Βρϊνασ,  Φρόςτοσ Κοτύνησ







Πρότυπα Εκπαιδευτόρια Θες/νύκησ   Γ2
"Μεταμορφώνω και μεταμορφώνομαι" - Κούκλεσ & φωτογραφύεσ

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Αναςταςύα Καψϊλη, 
Αλεξϊνδρα Σοματςοπούλου, Δϊφνη Βαγγλό







τον πρώτο όροφο τησ Διεύθυνςησ εκτέθηκαν έργα 

προγραμμάτων φιλαναγνωςίασ

Ειδ. Δημ. χ. Κωφών-Βαρηκόων Πανορϊματοσ   Α

"Παύζοντασ με το αλφϊβητο" – Υωτογραφύα

Τπεύθυνη Εκπαιδευτικόσ: Βαςιλικό ταυροπούλου







100ο Δημ. χ. Θεςςαλονύκησ   Β
"Το βιβλύο, ϋνασ κόςμοσ ολόκληροσ" – Λογοτεχνύα
Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Ευαγγελύα Παπαθαναςύου, 

Όλγα Υλώρου - Ντώντη







Νηπ. Αγ. Παραςκευόσ
"Οι μύθοι του Αιςώπου μϋςα από τα μϊτια των παιδιών" – Εικαςτικϊ

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Μαρύα Αλεξϊνδρου-Καναβού, 
Ολυμπύα Κωςταβϋλη







55ο Νηπ. Θες/νύκησ
"Γρϊφοντασ παραμύθια…" - Λογοτεχνύα, Εικαςτικϊ
Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Φαρύκλεια Παπαβαςιλεύου







3ο Νηπ. Σριλόφου
"Μια φορϊ κι ϋναν καιρό όταν ο λύκοσ" – Λογοτεχνύα, Εικαςτικϊ

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Μερόπη Μαςτόρη







2ο Νηπ. Πλαγιαρύου
"Τα τρύα γουρουνϊκια" – Εικαςτικϊ

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Μερόπη Μαςτόρη







Κυριακή 7/4/2013

4ο Νηπ. Πυλαύασ

"Ταξύδι ςτη Μουςικό" - Power – point

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Αθηνϊ Ζηςοπούλου

92o Δημ. χ. Θες/νύκησ & 1o Δημ. χ. Νεϊπολησ   Σ

"Πϋρα από το μύθο" - Power – point

Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού: Αναςτϊςιοσ Παπϊσ, Ελϋνη Μπούςια

Πρότυπα Εκπαιδευτόρια Θεςςαλονύκησ   Γ2

"Μεταμορφώνω και μεταμορφώνομαι" - Power – point

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Αναςταςύα Καψϊλη, Αλεξϊνδρα Σοματςοπούλου, 

Δϊφνη Βαγγλό





https://beyondthemyth.wikispaces.com



άββατο 13/4/2013

15ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Ε

"Thessaloniki, my homecity" - Power – point

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Δόμνα Δούμα

Πρότυπα Εκπαιδευτόρια Θεςςαλονύκησ   Σ

"Προςκυνώ τη χϊρη ςου, λαϋ μου" - Xορωδύα, Power – point

Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού: τϋργιοσ Καλφόπουλοσ

1ο Δημ. χ. Μηχανιώνασ Γ-Σ

"Η μουςικό ςτουσ αιώνεσ" - Xορωδύα, Power – point

Τπεύθυνοσ εκπαιδευτικόσ: ϊββασ Βρεττόσ 

20ο Δημ. χ. Καλαμαριϊσ   Ε2 & Σ

"Παρϋα με ϋνα ραδιόφωνο" - Xορωδύα, Power – point

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Μαρύα Δεμερτζό





Πέμπτη 18/4/2013

Αρςϊκειο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Γ

"Ταξιδεύουμε: Μια ςύγχρονη Οδύςςεια!" - Μουςικοθεατρικό

Τπεύθυνεσ Εκπαιδευτικού: Ελϋνη Παπανικολϊου, Μανουϋλα Μακρό, 

Παναγιώτα Μαντζανϊρη, Πολυξϋνη Σριανταφυλλύδου





Παραςκευή 19/4/2013

36ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Γ-Σ

"Ζωντανεύοντασ την παρϊδοςη μϋςα από το χορό"

Υπϋύθυνοσ εκπαιδευτικόσ:

4ο Νηπ. Καλαμαριϊσ

"Οι παραδοςιακού χορού ϋρχονται ςτο Νηπιαγωγεύο”

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Ελϋνη ιτζύμη

Δημ. χ. Διαπολιτιςμικόσ Εκπ/ςησ Θες/νύκησ   Α-Σ

"Παραδοςιακού χορού του κόςμου"

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Γεωργύα Παναγιωτοπούλου

8Οο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Σ

"Νηςιώτικοι παραδοςιακού χορού"

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: πυριδούλα Καραμϋτςιου







Δευτϋρα 22/4/2013

4ο Δημ. χ. Θϋρμησ   Σ

"Ταξιδεύοντασ ςτη Δυτικό Θρϊκη χορεύοντασ και τραγουδώντασ"

Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού: ταύροσ ταυρόπουλοσ, Δημότρησ Παληγιϊννησ

3ο Νηπ. Σριλόφου

"Ταξύδι μϋςα από την παρϊδοςη"

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Σριανταφυλλιϊ Παρταλιού

26ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Α-Ε

"Η λαώκό παρϊδοςη"

Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού: Αντώνησ Αντωνιϊδησ, Αντώνιοσ Κουτςογιϊννησ, Κυριακό Βενιώτα





Σετάρτη  24/4/2013 

1ο Δημ. χ. Καλαμαριϊσ    Δ-Σ

"Νύκοσ Γκϊτςοσ" - Φορωδύα, Αφόγηςη, Μουςικό

Τπεύθυνοι Εκπαιδευτικού: Νατϊςα Κωνςταντύνου, Μαρύα Καπόγιαννη, 

Ευφροςύνη Μεταλλύδου, Μαρύα Παπαδοπούλου, Εμμανουόλ Καραταρϊκησ



Σετάρτη 24 Απριλίου 2013

31ο Δημοτικό χολεύο Θεςςαλονύκησ

«Σο ςεντούκι τησ γιαγιάσ»

Υπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Αφροδύτη Ιωϊννου, Ελϋνη Παπόγλου

43ο Δημοτικό χολεύο Θεςςαλονύκησ

«Άνθρωποι και μνημεία τησ πόλησ»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Αντιγόνη Τςαρμποπούλου



31ο Δημ. χ. Θεςςαλονίκησ



Σετάρτη 24 Απριλίου 2013

12ο Δημοτικό χολεύο Θεςςαλονύκησ

«Η ςυνοικία των εξοχών»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Εύχαρισ Αγαθαγγϋλου

88ο Δημοτικό χολεύο Θεςςαλονύκησ

«Ληςμονημένεσ ιςτορίεσ από το δρόμο των Εξοχών»

Υπεύθυνοσ εκπαιδευτικόσ : Αντώνησ Τςουλκανϊκησ

9ο Δημοτικό χολεύο Θεςςαλονύκησ

«Ο ναύαρχοσ Βότςησ» (ταινύα μικρού μόκουσ)

Υπεύθυνοσ εκπαιδευτικόσ : Γιώργοσ Μπογιατζόγλου



88ο Δημ. χ. Θεςςαλονίκησ



 Μου ϊρεςε διότι όταν ϋνα κοινωνικό πρόγραμμα βγαλμϋνο από την ιςτορύα τησ Θεςςαλονύκησ. 
Επύςησ ϋδωςε μια ιδϋα από το θϋατρο ςτουσ μαθητϋσ.

 Αυτό το θϋατρο μϊσ ϋκανε καλό γιατύ μασ ϋνωςε περιςςότερο.

 τισ πρόβεσ πολλϋσ φορϋσ εύχαμε διαφωνύεσ, αυτοςχεδιϊςαμε και κϊναμε αςτεύα. Όταν το παύζαμε, 
εύχα ϊγχοσ και όμουν πολύ ενθουςιαςμϋνη.

 Πύςω από τα παραςκόνια ϋνιωθα πϊρα πολύ ϊγχοσ για το πώσ θα παύξουμε το ϋργο. Όμωσ ςτο τϋλοσ 
μου ϊρεςαν όλα και χϊρηκα που παύξαμε ϋνα πολύ ωραύο ϋργο.

 Παρϊ τισ δυςκολύεσ που περϊςαμε, καταφϋραμε να παρουςιϊςουμε το ϋργο μασ. Ένιωςα χαρϊ και 
ενθουςιαςμό.

 Μου ϊρεςε ο χώροσ (θϋατρο ΑΝΕΣΟΝ), επειδό όταν πολύ μεγϊλοσ και όταν η πρώτη μου φορϊ που 
ϋπαιξα εκεύ.

 Ήταν πολύ ωραύα εμπειρύα, αν και εύχε πολλϋσ δυςκολύεσ.

 Μου ϊρεςαν όλα, αλλϊ περιςςότερο ... η παρϊςταςό μασ.



4ο Δημ. χ. Περαύασ Α2

"Η γιορτό τησ μητϋρασ" – Εικαςτικϊ

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Έλλη Μόνιου, Ειρόνη Ζυγούρη, Σρυφωνύα Κουκούτςη

84ο Νηπ. Θες/νύκησ

"Μϊνα, μητϋρα, μαμϊ" – Θεατρικό

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Ζωό Μπαλτζύδου, Βαςιλικό Νϊςτη

Νηπ. Αγ. Παραςκευόσ

"Μια προςϋγγιςη του Ι. Ιακωβύδη ςτο ςχολεύο" - Power – point

"Οι μύθοι του Αιςώπου μϋςα από τα μϊτια των παιδιών" - Έκθεςη 

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ: Ναταλύα Καρτϊλη



12ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Γ, Δ

"Η πόλη μου" – Θεατρικό

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Αθηνϊ Κουρτύδου, τεργιανό Γιοβανοπούλου

12ο Νηπ/γεύο Καλαμαριϊσ

"Ζωντανεύοντασ τουσ μύθουσ του Αιςώπου" – Θεατρικό

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Γεωργύα Δουμανό, Όλγα Ιππϋκη, Αναςταςύα Καλογιαννύδου, 
Κυριακό Πολυχρονύδου,ουλτϊνα Σόζιου, Ευανθύα αρακινού

13o Δημ. χ. Καλαμαριϊσ  Δ, Σ 

"Τα ζώα" - Θεατρικό 

Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού: Φρόςτοσ Κυρατζόσ, Κωνςταντύνοσ  Ιωϊννου 

"Αναγϋννηςη" - Power-point

Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού: Θεοδώρα Μϊλλιου, Αναςταςύα ιωπύδου, Βαςιλικό Αλεξούδη, 
Ξανθύππη-Ξανθούλα Σςαγκαρϊ, Αρετό Φρυςομϊλλου, Ειρόνη Θεοδοςύου, 

Δόμητρα Ζορμπϊ, Ελευθερύα Πεγκλύδου



«Πρόςκληςη »

Εμεύσ τα παιδιϊ του 12ου Νηπιαγωγεύου Καλαμαριϊσ ςασ 
προςκαλούμε την Παραςκευό  14 Ιουνύου και ώρα 
9:00 το πρωύ  ςτην αυλό του  νηπιαγωγεύου μασ. Θα  ςασ 
παρουςιϊςουμε — ςτα πλαύςια τησ ολοκλόρωςησ του 
Πολιτιςτικού Προγρϊμματοσ «Μύθοι του Αιςώπου» —
το γνωςτό μύθο του μεγϊλου μυθοποιού «Ο ποντικόσ και 
η θυγατϋρα του». 

Τα παιδιϊ και των τριών τμημϊτων «παύζουμε»,  τραγουδϊμε 
και χορεύουμε μαζύ, ζωντανεύοντασ με φανταςύα τον 
ποντικό που ψϊχνει γαμπρό για τη θυγατϋρα του και ...  
ςυναντϊ το λαγό και τη χελώνα, την αλεπού κϊτω από 
την κληματαριϊ και το μϋρμηγκα με το τζύτζικα.

Σασ περιμϋνουμε να ϋρθετε ςτο Νηπιαγωγεύο μασ γιατύ όλοι οι 
όρωεσ θα εύναι εκεύ...



19ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Β, Γ, Δ, Ε2, Σ

"Η δικιϊ μασ φρουτοπύα" – Θεατρικό

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Ευτυχύα Σζιϊλα, Κατερύνα Βλαχϊκη

"Ελληνικόσ Κινηματογρϊφοσ" – Θεατρικό

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού:Αργυρώ Φατζηαναγνώςτου, Παναγιώτα Πιςλό

"Ταξιδεύοντασ ςτην Ελλϊδα μϋςα από τον παραδοςιακό χορό" - Power-point,Φορόσ

Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού: Αλϋξησ Κουμπλόσ, Ελπύδα Εςκύογλου

"Δυο πόλεισ αφηγούνται" - Power-point

Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού: Κωνςταντία Μπαλογιάννη, Αντώνησ Καρακώτςογλου, 
Δήμητρα Γκέρτζα

"Σχολεύο μου τότε, ςχολεύο μου τώρα" - Θεατρικό

Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού: Αντώνησ Καρακώτςογλου, Δήμητρα Γκέρτζα



Οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ των τμημϊτων Δ1 και Δ2 του 19ου Δημ. χ.
Θεςςαλονίκησ, ϋχουμε την χαρϊ να ςασ προςκαλϋςουμε την Δευτέρα 10
Ιουνίου 2013 και ώρα 7.30 μ.μ. ςτην αύθουςα εκδηλώςεων του ςχολεύου μασ,
για την παρουςύαςη του πολιτιςτικού προγρϊμματοσ με θϋμα « Σαξιδεύοντασ
ςτην Ελλάδα μέςα από τον παραδοςιακό χορό », που δουλϋψαμε με την
καθοδόγηςη και την επιμϋλεια των γυμναςτών μασ Εςκύογλου Ελπύδασ και

Κουμπλό Αλϋξη.

Θα γύνει παρουςύαςη των εργαςιών μασ και θα

χορϋψουμε ϋνα αντιπροςωπευτικό χορό από

κϊθε περιοχό.



1o Δημ. χ. Βαςιλικών   Α - Σ

"Μαγικό το ταξύδι τησ ζωόσ" - Θεατρικό, Φορωδύα, Εικαςτικϊ
Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Αικατερύνη Γιϊμπαςτου, Ειρόνη Πανταζό, Ζωό Πελϋχρα

"Ολυμπιακϊ αγωνύςματα" - Αθλητικό εκδόλωςη
Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Αλεξϊνδρα Ναςιούδη

Παραδοςιακού χορού και τραγούδια" - Φορωδύα, Φορόσ
Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Αλεξϊνδρα Ναςιούδη

"Ταξύδι ςτην ιςτορύα-Καραγκιόζησ" - Θϋατρο κιών
Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Θεοδώρα Καζϊκη, Αγνό Σούςια



1o Δημ. χ. Βαςιλικών   Α,Β2,Γ,Δ,Ε2,Σ

"Ενδυμαςύα-διατροφό-αγώνεσ ςτην  αρχαιότητα" – Θεατρικό
Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού: Αντώνιοσ Παςχαλύδησ, Γεωργύα Μιχαλϊκα, Όλγα Λεμονό

"Διαφημύςεισ" – Θεατρικό
Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ :ουλτϊνα Αναγνώςτου, Μπουςνϊκησ Ιωϊννησ

"Η εξϋλιξη των επαγγελμϊτων" - Power-point
Τπεύθυνοσ εκπαιδευτικόσ : Ιωϊννησ Μπουςνϊκησ

"Μια παραμυθϋνια ιςτορύα" – Θεατρικό
Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού: Σςακιρόπουλοσ Παςχϊλησ



1oΔημ. χ. Θεςςαλονύκησ E1
“Έτςι εύναι …γιατύ ϋτςι νομύζουμε κύριε Σαύξπηρ!”  – Θεατρικό

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Μερόπη Μόςιαλου

1o Δημ. χ. Ν. Ραιδεςτού   Β, Γ, Δ 
"Μουςικοχορευτικό ταξύδι ςτην Ελληνικό παρϊδοςη" – Μουςικοχορευτικό

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Μαρύα Μαςτορϊκη, Λοκοβύτου Φρυςούλα

100ο Δημ. χ. Θεςςαλονύκησ
“Το παλιό ςχολεύο ξαναζεύ “- Έκθεςη, Δρώμενο

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Όλγα Υλώρου-Ντώντη

2Oο Δημ. χ. Καλαμαριϊσ   Σ
"Ο Πλούτοσ του Αριςτοφϊνη" – Θεατρικό

Τπεύθυνοσ εκπαιδευτικόσ : Γεώργιοσ Λιούτασ







21ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Γ1,Ε2

"Κρουαζιϋρα Θεών" – Θεατρικό

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : οφύα Αλτύνου

"Η φιλύα μϋςα από τη λογοτεχνύα" - Θεατρικό, Power-point

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Ευςεβύα Φύου 

23ο Δημ. χ. Θεςςαλονύκησ   Σ

"Εϊλω η πόλισ" - Θεατρικό

Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού: Φαρύκλεια Μητςιοπούλου , Θεοφϊνησ Καψωμϊνησ

25ο Νηπ. Θες/νύκησ

"Παραδοςιακού χορού" – Φορόσ

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Βαςιλικό Μαντζολοπούλου, Φρυςαυγό Ιρανκού, Κλεοπϊτρα 
Αντωνοπούλου- Μακαρονϊ, Βαςιλικό Σςακιρύδου





2o Δημ. χ. Επανομόσ   Ολοόμερο

"Ο Αύςωποσ και οι μύθοι του" – Θεατρικό

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Δϋςποινα Αθαναςιϊδου

4ο Δημ. χ. Θϋρμησ   Α –Σ

"Το ςχολεύο ςυναντϊ την παρϊδοςη" - Δρώμενα, Φορόσ, Μουςικό, Θϋατρο κιών,Έκθεςη

Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού: Αθανϊςιοσ Οικονόμου, Αικατερύνη Καώςύ, Ανϋςτησ Παυλϊκησ,

Βϊια Θώμου, Βαςύλειοσ Γαλανούλησ, Δόμητρα Μϊρκου, Ευςτϊθιοσ Ευθυμιϊδησ, 

Θεοπύςτη Κατςιαμαντού, Θωμϊσ αμαρϊσ, Κωνςταντύνοσ τοφόρου, Μαρύα Σραγιϊννη,  

Παναγιώτα Σςιούλα, Δημότρησ Παληογιϊννησ, Παναγιώτησ Πλατογιϊννησ, Ρεβϋκα Παντελύδου, 

οφύα Ζωγρϊφου, ταύροσ ταυρόπουλοσ, Υανό Βλαχϊβα, Υωτεινό Δόμου, Φαρϊλαμποσ 

Καραχλϋσ, Φρόςτοσ Δουπακιώτησ





4ο Δημ. χ. Περαύασ Α2,Γ2
"Η οικογϋνειϊ μου" - Έκθεςη Φειροτεχνύασ

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Ελιςςϊβετ Σςιακιρύδου

4ο Νηπ. Μηχανιώνασ
"Πορτρϋτα" - Εικαςτικϊ

"Μια φορϊ κι ϋναν καιρό" – Παραμύθι
Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Κωνςταντύνα Παραδεύςη, ωτηρύα Κατςογιϊννη





4ο Νηπ. Πυλαύασ

"Ταμπλό Βιβϊν" - Power-point

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού: Ιωϊννα Κοντού, Παναγιώτα Σςιγκρό

54ο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Α

"Ένα ταξύδι γεμϊτο με δημιουργύεσ" - Power-point, Μουςικό, Δρώμενο

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Μαριϊννα Παζαρλόγλου

“Θεςςαλονύκη” – Power-point, Μουςικό, Δρώμενα

Τπεύθυνoι εκπαιδευτικού: Παναγιώτησ Ιςχνόπουλοσ, Μαρύα υμεωνύδου

55ο Νηπ. Θες/νύκησ

" ……..με τα μϊτια των παιδιών" - Παραμύθι, Εικαςτικϊ 

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Φαρύκλεια Παπαβαςιλεύου



8Οο Δημ. χ. Θες/νύκησ   Α, Δ,Σ, ΣΤ

"Τϋχνη και ζωγραφικό" – Εικαςτικϊ

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Αικατερύνη Βουγιούκα

"Δραματοποιούμε τουσ μύθουσ του Αιςώπου" – Θεατρικό

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Αναςταςύα Παπαώωϊννου

"Η απελευθϋρωςη τησ Θεςςαλονύκησ" - Power-point, Μουςικό

Τπεύθυνοσ εκπαιδευτικόσ : Κώςτασ Σριανταφυλλύδησ

"Οδυςςϋασ Ελύτησ: Ο όλιοσ, ο ηλιϊτορασ" – Θεατρικό

Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού : Κώςτασ Σριανταφυλλύδησ, μαρώ Κωςτούδα, 

Ελϋνη Κριτςιλύδου

"Ιςτορύεσ παιδιών" – Θεατρικό

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Φριςτύνα Κουζινόβςκα





8ο Νηπ. Καλαμαριϊσ

"Η Θεςςαλονύκη του χθεσ και του ςόμερα" – Θεατρικό

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού : οφύα Δραγκύνη, Μιχαηλύδου-Αποςτολύδου Αναςταςύα, 
Μπαρμπϋρη τυλιανό, Σςαγανού Ευαγγελύα

9Oo Δημ. χ. Θες/νύκησ   Δ2

"Ελϊτε να μοιραςτούμε τη χαρϊ μασ" - Λαογραφικϊ, Μουςικϊ & Φορευτικϊ Δρώμενα

Έκθεςη Υωτογραφύασ, Εικαςτικϊ

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Αναςταςύα Φαλατζόγλου

94ο Δημ. χ. Θες/νύκησ  Γ

“Χουϊν Μιρό” – ταινύα

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ουλτϊνα Καρακώττα





97ο Νηπ. Θες/νύκησ
"Οι Θεού ςτην αρχαιότητα" – Θεατρικό

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Βαρβϊρα Καραςτεργύου, Γιόρτςιου οφύα

Αρςϊκειο  Νηπ.  Θες/νύκησ
"Θεςςαλονύκη, προοριςμόσ για όλουσ" - Power-point, Θεατρικό

Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού : Βαςιλικό Πϊχτα, Βαςιλικό Αναςταςιϊδου, 
Ανδρονύκη-Μαρύα Κωνςταντϊ, Αικατερύνη Κουλακιώτη, Ναταλύα Βαμβακύδου, τυλιανό 

Ζυγούρα

Αρςϊκειο  Δημ. χ.  Θες/νύκησ
«Το παλιό ςυναντϊ το νϋο ςχολεύο" - Power-point, Θεατρικό

Τπεύθυνοι εκπαιδευτικού : Άςπα ϋρβου, Βαςύλειοσ Ραπτόπουλοσ, Γεωργύα Γιϊγκου, 
Γεωργύα Γιϊγκου, Ζωό Αθαναςϋλη, Θεοδώρα Κωνςταντινύδου, Κατερύνα Κουλακιώτη, 

Μυρτώ Βουγιούκα





Δημ. χ. Αγγελοχωρύου Δ ,Σ

"Εςύ κι εγώ…ς' ϋναν κόςμο πολύχρωμο" – Θεατρικό

"Δεν εύναι μόνο αριθμού" – Θεατρικό

Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Λουλουδιϊ Γρϋδη

Δημ. χ. Σαγαρϊδων Α2,Β2,Γ,Δ,Ε

"Έχω ϋνα μόνυμα για όλα τα παιδιϊ τησ γησ" - Θεατρικό, Μουςικό, Εικαςτικϊ
Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Αφροδύτη Δούμπλιου

Ο φύλοσ μασ, το δϊςοσ" - Θεατρικό, Φορωδύα, Power-point
Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Παραςκευό Ροδϊ

"Ταξιδεύοντασ ςτην Ελλϊδα μϋςα από τον παραδοςιακό χορό" - Φορόσ, Μουςικό
Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Αθαναςύα Φαρανϊ

"Τα παιδύα παύζει…” – Παιχνύδια
Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Αθαναςύα Φαρανϊ





Δημ. χ. Σαγαρϊδων Α2,Β2,Γ,Δ,Ε

"Eλϊτε να γνωρύςουμε τουσ Ολύμπιουσ Θεούσ" – Αφόγηςη
Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : οφύα Κριθαρύδου

"Βιβλύα που αγαπόςαμε" - Θεατρικό, Μουςικό, Power-point
Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : Βαςιλικό Παναγιωτύδου

" Μια βαλύτςα ταξιδεύει" - Power-point
Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού : ταματύα Σύγκα , Ιωϊννα Δουβύτςα

"Εϊλω η πόλισ" - Θεατρικό, Φορωδύα, Power-point
Τπεύθυνεσ εκπαιδευτικού : Βαςιλικό Γραφιαδϋλλη



Δημ. χ. "Εκπ. Ε. Μαντουλύδη ΑΕ"   Α, Δ

"Γρϊμμα-γραφό-τυπογραφύα" – Έκθεςη

"Τα μηνημεύα τησ Ακρόπολησ" - Έκθεςη

"Η τϋχνη τησ κεραμικόσ" - Έκθεςη

"Ταξύδι ςτον κόςμο του χαρτιού" – Έκθεςη

Τπεύθυνoi εκπαιδευτικού : Αναςταςύα Γαλλοπούλου, Άννα Μπακαλύδου, Δημότρησ Καζϊκοσ,

Δημότριοσ Θεοδώρου, Θωμαό Σαώρύδου, Μαρύα Κωνςταντινύδου, Μαρύα Παπαδοπούλου,

Νεκτϊριοσ Ευκαρπύδησ, Νικόλαοσ Δημητριϊδησ, Ξϋνη Θραςυβουλύδου, 

ταυρούλα Θεοδώρου



Ο πολιτιςμόσ εύναι μια κύνηςη, όχι μια κατϊςταςη. 

Εύναι ϋνα ταξύδι, όχι ϋνα λιμϊνι.
Arnold J. Toynbee,1889-1975, Βρετανόσ ιςτορικόσ

Καλό ταξύδι και καλό αντϊμωςη ςτισ εκδηλώςεισ 

«ΦΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 2014»

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1383

