
  
 

 

 

 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ,  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΟΥ 2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

Τεύχος   1ο, 7  Νοεμβρίου 2022 
2ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου, Αναλήψεως 2, 53200, Αμύνταιο 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2386022353 email: mail@2dim-amynt.flo.sch.gr  

 

 

 Χαιρετισμός Διευθύντριας 
Το «άνοιγμα» προς την κοινωνία, η σύνδεση της σχολικής ζωής και πράξης με το ευρύτερο 

κοινωνικό γίγνεσθαι  έχει μεγάλη παιδευτική αξία.  Δίαυλος αυτής της μορφής διασύνδεσης και 
επικοινωνίας υπήρξε ανέκαθεν ο σχολικός τύπος, δηλαδή οι σχολικές εφημερίδες και τα 
περιοδικά, τα οποία εκτός από πεδίο έρευνας, μάθησης και απόκτησης εμπειριών, ήταν και είναι 
για τους μικρούς μαθητές/τριες ένας τρόπος να μοιραστούν με την κοινότητα στην οποία ζουν τα 
όσα γνωρίζουν, μαθαίνουν, βιώνουν και αντιμετωπίζουν στη σχολική καθημερινότητα. 

Στο σχολείο του 21ου αιώνα, η δυνατότητα αυτή της διασύνδεσης και της επικοινωνίας έχει 
διευρυνθεί και ενισχυθεί με την παρουσία και χρήση των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου, 
που έχουν αναβαθμίσει πλήθος πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσα σε αυτές τις πτυχές 
ανήκει και η αναβάθμιση των παραδοσιακών σχολικών περιοδικών και εφημερίδων σε δυναμικά 
περιβάλλοντα επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών της 
σχολικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας. Εδώ και καιρό ο σχολικός τύπος, λοιπόν, έχει πλέον 
και την ψηφιακή του μορφή. Τα σχολικά νέα γράφονται και εκδίδονται και ηλεκτρονικά, 
φτάνοντας από άκρη σ’ άκρη όχι μόνο της χώρας, αλλά και του απέραντου ψηφιακού χωριού, 
που είναι πια ο πλανήτης μας. 

Η σχολική εφημερίδα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου αποτελεί γεγονός,  που 
στοχεύει στην ανάπτυξη  τόσο γλωσσικών  δεξιοτήτων και ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά και 
δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κριτική, αναλυτική και συνθετική ικανότητα. 

 Επιπρόσθετα, οι μαθητές/τριές μας εμβαπτίζονται με αξίες, όπως η ελευθερία του λόγου, το 
δικαίωμα του εκφράζεσθαι με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, η υπευθυνότητα, η αυτονομία στην 
εργασία, η συλλογικότητα, η αλληλοβοήθεια και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. 

Ευχόμαστε να το απολαύσετε!! 

Μαρία Θεοχάρη, Δ/ντρια 2ου Δημοτικού σχολείου Αμυνατίου 
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων του 2ου 
Δημοτικού σχολείου Αμυνταίου πρότειναν τίτλους για την 
εφημερίδα μας, ψήφισαν και αποφάσισαν ο τίτλος της να 
είναι: 

            «Μολύβια εν δράσει!!!» 
Στη συνέχεια σχεδίασαν το λογότυπο της εφημερίδας μας: 

 
Χρυσή Κυριακοπούλου, Δ΄τάξη 
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Νικολέτα Καρυπίδου, ΣΤ΄τάξη 

 
Χριστίνα Κατικαρίδου, Ε΄τάξη 
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Γεωργία Σαπαρδάνη, Ε΄τάξη 

Τελικό λογότυπο 

Το  λογότυπο της εφημερίδας μας που επιλέχθηκε είναι αυτό  

της μαθήτριας της ΣΤ΄ τάξης, 

Ν ι κ ο λ έ τ α ς  Κ α ρ υ π ί δ ο υ ! !  
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Νικολέτα Καρυπίδου, ΣΤ΄τάξη 

 
 

Στο πρώτο τεύχος της εφημερίδας μας θα καταγράψουμε 
τα όσα προλάβαμε να αποτυπώσουμε από την έναρξη της 

νέας σχολικής χρονιάς μέχρι την 110η επέτειο της 
Απελευθέρωσης του Αμυνταίου (6 Νοεμβρίου 2022). 
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Αγιασμός 

 

 

  

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε!!! 
Η αυλή και οι αίθουσες γέμισαν φωνές!! 

Τα πρόσωπα μικρών και μεγάλων φωτίστηκαν!!! 
Αγκαλιές, ευχές, χαμόγελα, αλλά και αγωνία 
ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των παιδιών της 

Α΄τάξης…!! 
Με τον καθιερωμένο αγιασμό καλωσορίσαμε τη νέα 

σχολική χρονιά!! 
Ευχαριστούμε τον ιερέα μας, τον  κ. Θωμαϊδη  Χρήστο 
που παρέστη, εκπροσωπώντας τον Δήμο Αμυνταίου,  

την Αντιδήμαρχο Παιδείας κα Ελένη Γυρίκη, 
τον Σύλλογο Γονέων για την όμορφη υποδοχή των 

παιδιών της Α΄ τάξης και τους γονείς, κηδεμόνες 
που παραβρέθηκαν στο σχολείο μας!! 

Καλή, δημιουργική, ευλογημένη, σχολική χρονιά με 
υγεία, φώτιση, ελπίδα, αισιοδοξία και υπομονή 
σε όλους, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς!! 

Καλώς μας ήρθατε μικρά, υπέροχα πρωτάκια μας!! 
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Ένα καλωσόρισμα για τα παιδιά της Α΄τάξης 
από τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 
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Ευχαριστήριο  

       Οι μαθητές, ο  Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος 
Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου  
Δημοτικού  σχολείου  Αμυνταίου 
ευχαριστούν θερμά 
τον  φαρμακοποιό  κ. Αθανασίου 
Μηνά,  απόφοιτο του σχολείου 
μας, για  τη  σημαντική  και  ευγενική  δωρεά  
τετραδίων, κασετινών  για τους μαθητές και τις μαθήτριες του 
σχολείου, καθώς και πλούσιου φαρμακευτικού  υλικού. Τα 
δώρα του ενθουσίασαν και συγκίνησαν παιδιά και 
εκπαιδευτικούς. 
       Η αμέριστη συμπαράσταση και  το έμπρακτο ενδιαφέρον 
συμπολιτών μας για τις ανάγκες του σχολείου αποτελούν 
πολύτιμο αρωγό στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών 
της σχολικής καθημερινότητας των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών του 2ου    Δημοτικού  σχολείου  Αμυνταίου. 
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Δράσεις 9ης Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2022 

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης του εορτασμού της 9ης Ημέρας 
Σχολικού Αθλητισμού 2022 με την Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Σχολικού Αθλητισμού, με σύνθημα «ΑΘΛΗΣΗ κάθε μέρα, 
ΥΓΕΙΑ μια ΖΩΗ» και στόχο την ανάδειξη της ωφελιμότητας 

της άθλησης στη σωματική και πνευματική υγεία, με τη 
βοήθεια της γυμνάστριάς μας κας Αγάπης Δίβιου και των 
εκπαιδευτικών όλων των τάξεων περπατήσαμε, τρέξαμε, 
συνεργαστήκαμε, παίξαμε και περάσαμε πολύ όμορφα!!! 
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Γιορτή 28ης Οκτωβρίου 2022 στο σχολείο 

Μετά από δύο χρόνια καταφέραμε επιτέλους, να 
ανοίξουμε το σχολείο μας στους 

γονείς.  
Οι γονείς της Γ΄τάξης πέρασαν το 

κατώφλι του σχολείου μας την 
Πέμπτη, 27 Οκτώβρη  και 

παρακολούθησαν με πολλή χαρά 
και περηφάνια 

το θεατρικό που ετοίμασε η Γ΄ 
τάξη του σχολείου, 

"Η μηλιά που είπε ΟΧΙ" . 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: κα Ελευθερία Ρόμπη  
Μουσική προετοιμασία & συνοδεία: κα Χρύσα Σκριμπόνη 
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Η σημαιοφόρος και οι παραστάτες κατέθεσαν στεφάνι στο Ηρώο στην 

κεντρική πλατεία την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022 
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Η σημαιοφόρος και οι παραστάτες συμμετείχαν 
στη δοξολογία και στην επιμνημόσυνη δέηση 

στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης  
 την Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2022 

 

Ακολούθησε η μαθητική παρέλαση 
Παραθέτουμε φωτογραφίες 

 από τον τοπικό τύπο. 
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Μαθητική παρέλαση 6 Νοεμβρίου 2022 

Η σημαιοφόρος και οι παραστάτες συμμετείχαν στη 
δοξολογία και στην επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό 

Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης  
 την Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2022 για την 

 110η επέτειο απελευθέρωσης του Αμυνταίου. 

 
 

Η σημαιοφόρος του σχολείου 
συμμετείχε στην επιμνημόσυνη 
δέηση στην τοπική κοινότητα 
Ροδώνα για την 110η επέτειο 

Απελευθέρωσης του Αμυνταίου. 
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Ακολούθησε η μαθητική παρέλαση 
Παραθέτουμε φωτογραφίες 

 από τον τοπικό τύπο. 

 

 



                                                                                                                                                                               37 

«Μολύβια εν δράσει», Μαθητική, διαδικτυακή εφημερίδα του 2ου Δημοτικού σχολείου Αμυνταίου, Τεύχος 1ο  
 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                               38 

«Μολύβια εν δράσει», Μαθητική, διαδικτυακή εφημερίδα του 2ου Δημοτικού σχολείου Αμυνταίου, Τεύχος 1ο  
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ,  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΟΥ 2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Τεύχος   1ο, 7 Νοεμβρίου 2022 

2ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου, Αναλήψεως 2, 53200, Αμύνταιο 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2386022353 email: mail@2dim-amynt.flo.sch.gr  

 

  
  

 

 

Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος 2022  

Συντακτική ομάδα (ΣΤ΄τάξη):  

Κωνσταντίνος Γαργάνης, Αμίνα Γκύλα, Χρήστος Ευθυμιάδης, 
Κωνσταντίνα Δημητρίου, Νικολέτα Καρυπίδου, 

 Κωνσταντίνος Κουτσουρίδης, Παρασκευή Κωνσταντίνου,  
Ράσσος Θεμιστοκλής, Σούλης Άγγελος, Τριάδα Τρυφωνοπούλου, 

Τσάλκος Φώτιος, Σταυρούλα Χατζηκωνσταντίνου 

 

Ομάδα υποστήριξης   οι εκπαιδευτικοί: 

Βενετία Ευθυμίου, Μαρία Θεοχάρη, Λιασόπουλος Δημήτρης 
 

 

Οργάνωση & επιμέλεια:  Μαρία Θεοχάρη 
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