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Με τα παιδιϊ τησ Φϊλκησ περϊςαμε πολύ ωραύα!

Διαςκεδϊςαμε, φϊγαμε, μιλόςαμε και γνωριςτόκαμε…

Μϊθαμε τισ αςχολύεσ τουσ, την καθημερινότητϊ τουσ
και τι τουσ αρϋςει να κϊνουν ςτον ελεύθερο χρόνο τουσ…

τισ παραπϊνω ςυνομιλύεσ για διϊφορα θϋματα
ςυζότηςησ που εύχαν αναρτηθεύ, εύδατε παιδιϊ και τησ
Φϊλκησ αλλϊ και του Πειραιϊ να γνωρύζονται. Ση
φιλοξενύα των μαθητών τησ Φϊλκησ ςτην Αθόνα
οργϊνωςε το Ίδρυμα τησ Βουλόσ των Ελλόνων.



ΤΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕΩ SKYPE ΜΕ ΣΟΤ 
ΜΑΘΗΣΕ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΗ ΧΑΛΚΗ



ΠΟΣΕ;;;

Την Τετάρτη 
10 Απριλίου 
2013



ΜΕ ΠΟΙΟΤ;;;

Οι μαθήτριεσ του Β΄3 με την 
κ. Α. Αργυρίου μαζί με το 

Γυμνάςιο Χάλκησ



ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΝΟΜΙΛΙΑ...

Αρχικά γνωριςτήκαμε με τα παιδιά 
και ςτη ςυνέχεια τουσ θέςαμε τισ 

εξήσ ερωτήςεισ…



1) Ζχετε ξανάρθει ςτον Πειραιά;

2) ασ αρζςει αυτό το πρόγραμμα γνωριμίασ μεταξφ 
μασ;

3) Πιςτεφετε ότι μποροφν να δημιουργηθοφν φιλίεσ 
μζςα από αυτό το πρόγραμμα;

4) Σι δραςτηριότητεσ θα θζλατε να κάνουμε, όταν θα 
ζρθετε ςτο ςχολείο μασ;



Όλοι οι μαθητέσ τησ Χάλκησ ήταν πρόθυμοι να 
απαντήςουν ςτισ ερωτήςεισ και εμείσ με 
ενθουςιαςμό και ανυπομονηςία τουσ 
υποδεχθήκαμε ςτο ςχολείο την Παραςκευή 19 
Απριλίου.



ξ

Οι μαθητέσ από το Γυμνάςιο τησ 
Χάλκησ επιςκέπτονται το ςχολείο 

μασ



τισ 19 Απριλύου 2013 το ςχολεύο 

τησ Φϊλκησ επιςκϋφτηκε το 
ςχολεύο μασ, και ςυγκεκριμϋνα 

το τμόμα μασ Β’3. Η ςυνϊντηςη 
ϋγινε ςτην αύθουςα του Β’2, 
όπου υπϊρχει υπολογιςτόσ και 
διαδραςτικόσ πύνακασ.
Σα παιδιϊ ςυνοδευόμενα από 
τουσ καθηγητϋσ τουσ και εμεύσ 
με την καθηγότριϊ μασ Κα. 
Αργυρύου, γνωρύςαμε ο ϋνασ το 
όνομα του ϊλλου με ϋνα 
διαςκεδαςτικό παιχνύδι με 
μπϊλεσ .Ύςτερα κερϊςαμε  τουσ 
καινούριουσ μασ φύλουσ κϊποια 
παραδοςιακϊ ,ςπιτικϊ 
εδϋςματα  που εύχαν φϋρει τα 
κορύτςια τησ τϊξησ μασ. 











Έπειτα τα παιδιϊ από τη Φϊλκη μϊσ παρουςύαςαν 
φωτογραφύεσ από το όμορφο νηςύ τουσ, μασ ϋδειξαν 
δηλαδό το ςχολεύο τουσ ,το δημαρχεύο του νηςιού  
και ϊλλεσ ομορφιϋσ του ακριτικού νηςιού. Μασ 
εύπαν για τισ αςχολύεσ τουσ και ςτη ςυνϋχεια  
κϊποια κορύτςια τησ τϊξησ μασ ανϋλαβαν να τουσ 
δεύξουν φωτογραφύεσ για τον Πειραιϊ, το ςχολεύο 
μασ,  την ιςτορύα του και το τμόμα μασ.











τη ςυνϋχεια οι μαθητϋσ τησ Φϊλκησ 
χόρεψαν ςούςτα, ϋναν παραδοςιακό χορό 
του νηςιού τουσ, ξεςηκώνοντασ τη διϊθεςη 
όλων! 

Ιδιαύτερα ςυγκινητικό όταν επύςησ η ςτιγμό 
που μασ παρουςύαςαν ςτη νοηματικό 
γλώςςα ϋνα τραγούδι που εύχαν μϊθει…



Σϋλοσ, την ςυνϊντηςη κλεύςαμε με τραγούδια και χορούσ! Σα 
παιδιϊ μϊλιςτα από τη Φϊλκη χόρεψαν ςούςτα,  ϋναν 
παραδοςιακό χορό.

Και ςαν αποχαιρετιςτόριο δώρο μϊσ παρουςύαςαν ϋνα 
τραγούδι ςτη νοηματικό γλώςςα! Υωτογραφηθόκαμε και 
δώςαμε ραντεβού για την επομϋνη ςτην Σεχνόπολη ςτο 
Γκϊζι…









Και αφού ο πϊγοσ ϋςπαςε πια και νιώθαμε ότι όδη 
γνωρύζαμε λύγο καλύτερα ο ϋνασ τον ϊλλον αλλϊ και 
το περιβϊλλον ςτο οπούο ζει, παύξαμε δύο τελευταύα 
παιχνύδια: πρώτα, παντομύμα με θϋμα τα ςχολικϊ 
μαθόματα (μϊλλον εύκολο για όλουσ τουσ μαθητϋσ 
που παρϋςτηςαν ςιωπηρϊ καθηγητϋσ να διδϊςκουν 
διϊφορα μαθόματα). 

Έπειτα, παύξαμε taboo, ϋνα παιχνύδι με κϊρτεσ που 
ετούμαςαν μόνεσ τουσ οι μαθότριεσ τησ Ραλλεύου με 
θϋμα αυτό τη φορϊ το πρόγραμμα ςυνεργαςύασ των 
δύο ςχολεύων και λϋξεισ – κλειδιϊ ςχετικϋσ με αυτό. 
Ήταν πολύ διαςκεδαςτικό και γελϊςαμε πολύ!

το τϋλοσ, φωτογραφηθόκαμε όλοι μαζύ και δώςαμε 
ραντεβού εκτόσ ςχολεύου για την επομϋνη ςτην 
Σεχνόπολη ςτο Γκϊζι…





Η ςυνάντθςθ ςτο Γκάηι…
Το Σάββατο 20/4/2013 πραγματοποιικθκε θ
ςυνάντθςι μασ με τα παιδιά από τθ Χάλκθ ςτθν
Τεχνόπολθ ςτο Γκάηι . Μετά από πολφ καιρό που
επικοινωνοφςαμε ςτο moodle μζςω του
υπολογιςτι, βρεκικαμε , γνωριςτικαμε ,
μιλιςαμε, γελάςαμε , διαςκεδάςαμε και
περπατιςαμε ςτο χώρο του καινοφριου
Μουςείου Φωταερίου. Αρχικά ςυναντθκικαμε
μαηί ςτο λεωφορείο και πιγαμε παρζα ςτο Γκάηι
με ςυνοδοφσ τισ κακθγιτριζσ μασ κ. Αργυρίου
και κ. Αρακφμου .



Εκεύ μασ περύμενε ο ξεναγόσ του Μουςεύου Υωταερύου  
για την ξενϊγηςό μασ . την ξενϊγηςη περιηγηθόκαμε 
ςτουσ χώρουσ του μουςεύου και  μϊθαμε την βιομηχανικό 
ιςτορύα τησ πρωτεύουςασ.









Όταν τελεύωςε η ξενϊγηςη, όλοι μαζύ γύναμε
μύα μεγϊλη παρϋα κϊνοντασ βόλτεσ ςτο
χώρο τησ Σεχνόπολησ. Εύπαμε αρκετϊ
πρϊγματα αλλϊ ο χρόνοσ όταν ελϊχιςτοσ .
Όλοι κοιτούςαμε το ρολόι και κανεύσ δεν
όθελε να αποχαιρετόςει τον ϊλλον …

Ανανεώςαμε λοιπόν το ραντεβού μασ
δύνοντασ υποςχϋςεισ για μύα νϋα ςυνϊντηςη
ςτη Φϊλκη !!!







Επιμϋλεια παρουςύαςησ από τισ μαθότριεσ του Β3: 

Β. Θεοφανϊκη

Α. Μιςαηλύδου

Κ. Παναγοπούλου

Α. Παραςκευοπούλου
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