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Ε Θ ΝΙΚΕΣ
Ε Κ Λ Ο ΓΕΣ 2012
Στις 6 Μαΐου 2012 έγιναν οι εθνικές εκλογές. Μια ομάδα παιδιών αποφασίσαμε να
καλύψουμε αυτό το γεγονός και επισκεφτήκαμε το σχολείο μας.
Μόλις μπήκαμε στην αυλή του σχολείου είδαμε αντιπροσώπους των κομμάτων όπως:
του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, της
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και άλλων να υποδέχονται τους ψηφοφόρους.
Καθώς παρατηρούσαμε το χώρο και τους
ανθρώπους
το
μάτι μας έπεσε
πάνω στον
κύριο
Γ.
Κουράση,
το
Δήμ α ρ χ ό
μας. Φυσικά δεν
θα αφήναμε την
ευκαιρία να
πάει χαμένη
και αμέσως του
ζητήσαμε να μας
κάνει μια δήλωση για τις εκλογές:

κ. Δήμαρχε καλημέρα σας. Από το
πρωί έχουν ξεκινήσει οι εκλογές. Θα
θέλαμε να ρωτήσουμε εσάς που έχετε
εικόνα απ’ όλο το Δήμο μας, αν όλα
πάνε καλά.
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Τ Α Μ Α Θ Η ΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
και δεν πρέπει να τα φοβόμαστε, λέει ο Πρόεδρος της Μαθηματικής Εταιρείας Ελλάδος, καθηγητής πανεπιστημίου και πρόεδρος
του Μαθηματικού τμήματος του πανεπιστημίου Αθήνας κ Γρηγόρης Καλογερόπουλος, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στα ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ..
κ. Πρόεδρε θα σας κάνουμε κάποιες
ερωτήσεις στην αρχή για να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Μπορείτε να μας
πείτε από πού κατάγεστε;
Η καταγωγή μου είναι από την Πελοπόννησο. Είναι μια μικρή πόλη δίπλα στη Καλαμάτα, που λέγεται Μεσσήνη. Απ' τη
Μεσσήνη της Μεσσηνίας.
Όταν πηγαίνατε στο Δημοτικό σας άρεσαν
τα μαθηματικά και αν όχι τι σας βοήθησε
να ξεπεράσετε αυτό το πρόβλημα;
Ναι, είναι αλήθεια ότι από μικρός, από το
Δημοτικό μου άρεσαν τα Μαθηματικά πάρα
πολύ και είχα μια πάρα πολύ καλή επίδοση
ο πρόεδρος της ΕΜΕ κ.Γρηγόρης Καλογερόπουλος
στα Μαθηματικά και ειδικότερα στην πρακτική αριθμητική, που ήταν το μάθημα που διδασκόμασταν τότε.
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ΠΑΙΔΙΚΗ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Στα δυο προηγούμενα φύλλα της
εφημερίδας μας ασχοληθήκαμε με το
ζήτημα τη διατροφής. Στο πρώτο
τεύχος είχαμε
ένα άρθρο
για τη Μεσογειακή
Διατροφή
και στο δεύτερο κάναμε
μια
πληρέστατη έρευνα
με ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διατροφή των μαθητών του δημοτικού σχολείου.
Σε τούτο το τεύχος ολοκληρώνουμε
το αφιέρωμα για τις διατροφή των
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ»

Tο "Πάμε Σινεμά;"είναι ένα
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
γνωριμίας
των μαθητών με τον
κινηματογράφο.
Δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο της κοινής
δράσης
των
Yπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας
για την εισαγωγή
στην εκπαίδευση
μαθημάτων σχετικά
με τις τέχνες και τον
πολιτισμό.
Σχεδιάστηκε από το
Φ ε σ τ ι β ά λ
Kινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Yπουργείων.
Σκοπός του είναι η ιδιαίτερη επαφή των μαθητών με την τέχνη του κινηματογράφου
και η κατανόηση των βασικών αρχών της
οπτικοακουστικής αφήγησης.

Στους μαθητές κάθε σχολείου που συμμετέχει
στο πρόγραμμα δίνεται
ατομικό
"Δίπλωμα
συμμετοχής"
στις
δραστηριότητες του
"Πάμε Σινεμά;".
Εμείς, η τάξη μου,
δηλαδή το Ε1 και το
ΣΤ2 ήμασταν πολύ
τυχεροί επειδή είχαμε την τύχη να
γνωρίσουμε
από
κοντά αυτό το πρόγραμμα.
Αρχικά στο σχολείο
έγινε προβολή ενός βίντεο
για τον τρόπο δημιουργίας
μιας κινηματογραφικής ταινίας και συζητήσαμε με το δάσκαλό μας και τη δασκάλα
της θεατρικής Αγωγής για τα ζητήματα που
παρουσιάζονται στο βίντεο.
Στην συνέχεια πήγαμε Στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
του Δήμου Αθηναίων.Συνέχεια στη σελίδα 10

