ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ARMABEY
Όπως και παλαιότερα έχουμε ανακοινώσει, το πρόγραμμα Armabey είναι ένα πρόγραμμα
που διεξάγεται μεταξύ τριών ελληνικών και πέντε τουρκικών σχολείων. Κατά τη διάρκεια του
έτους, τα παιδιά ανταλλάσσουν emails, video και φωτογραφίες και εργάζονται από κοινού για το
ετήσιο θέμα του στα αγγλικά. Φέτος, το θέμα ήταν «Τα πολιτιστικά μνημεία στην Ελλάδα».
Στο θέατρο του Δήμου Αχαρνών και στα σχολεία μας πραγματοποιήθηκε, τέλος Απριλίου
2015, η συνάντηση των καθηγητών και των μαθητών των 8 παραπάνω σχολείων. Παρόντες ήταν
110 περίπου προσκεκλημένοι από την Ελλάδα και την Τουρκία και 160 περίπου παιδιά των
Μοντεσσοριανών Σχολείων, της Παιδαγωγικής Πρωτοπορίας και της ΕλληνοΑγγλικής Αγωγής. Στην
εκδήλωση, που διήρκεσε από τις 10 π.μ. έως 1 μ.μ., τα τουρκικά και τα ελληνικά σχολεία
παρουσίασαν τις εργασίες τους (power point) και τα παιδιά χόρεψαν και τραγούδησαν παραδοσιακά
τραγούδια του τόπου τους. Κάποια στιγμή βρέθηκαν επί σκηνής 60 παιδιά από την Ελλάδα και την
Τουρκία να χορεύουν όλα μαζί.
Κατόπιν, προσφέρθηκε στο σχολείο μας ελαφρύ γεύμα σε όλους τους συμμετέχοντες. Στη
συνέχεια, και για μία ώρα περίπου, τα παιδιά έπαιξαν στην αυλή του σχολείου (μπάσκετ και βόλεϊ),
ενώ οι υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος Armabey συνεδρίασαν για να αποφασίσουν για τις
μελλοντικές δράσεις. Συνάντηση προετοιμασίας αποφασίστηκε για τις 24 Οκτωβρίου στην
Αδριανούπολη (Edirne). Αμέσως μετά, οι καλεσμένοι μας μεταφέρθηκαν στο κέντρο της Αθήνας,
όπου 18 παιδιά των σχολείων μας (9+9) τους ξενάγησαν στα αγγλικά. Η ξενάγηση έγινε από το
μικρόφωνο των 2 τουριστικών τρένων, τα οποία, διασχίζοντας τα στενά της Πλάκας, μάς πήγαν σε
διάφορα πολιτιστικά μνημεία (Θησείο, Πύλη του Αδριανού, Μοναστηράκι, Ακρόπολη κ.ά.). Όλη η
ξενάγηση διήρκησε μιάμιση ώρα και έγινε εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, όπως άλλωστε και ολόκληρο
το πρόγραμμα του Armabey. Το βράδυ, η διοίκηση του σχολείου δεξιώθηκε τους καλεσμένους μας
στο κέντρο της Αθήνας.

ΑΘΗΝΑ και ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 έγινε στο θέατρο Λυκόβρυσης του Δήμου Πεύκης η
προγραμματισμένη παράσταση του μονόπρακτου της καθηγήτριας Ζέτας Χρονοπούλου «Αθήνα και
γερμανική κατοχή». Η παράσταση, στην οποία απέδωσαν μαθητές του Δημοτικού των
Μοντεσσοριανών Σχολείων και του Γυμνασίου της Παιδαγωγικής Πρωτοπορίας, διήρκεσε μισή ώρα
και περιλάμβανε τραγούδια και βίντεο από την κατοχή, βαρυσήμαντες ραδιοφωνικές ανακοινώσεις
καθώς επίσης και το θεατρικό μέρος του μονόπρακτου.
Τα παιδιά έπαιξαν με τα όργανά τους σκοπούς της κατοχής και τραγούδησαν και το
εμβληματικό τραγούδι του Τσιτσάνη. Η «Συννεφιασμένη Κυριακή» γράφτηκε με αφορμή την είσοδο
στην Αθήνα των στρατευμάτων κατοχής, την Κυριακή του Θωμά. Μεγάλο μέρος της παράστασης
είχε σκηνές από την κατοχή, που απέδωσαν παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Το
πρόγραμμα της ημέρας, το οποίο οργανώθηκε από κοινού από τον Δήμο Πεύκης και τα σχολεία
μας, έκλεισε ο Πευκιώτης πανεπιστημιακός κ. Άλκης Ρήγος, με μια ιστορική αναδρομή της εποχής
εκείνης.
Ακολουθούν φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις.
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1. Έλληνες και Τούρκοι μαθητές και καθηγητές στην είσοδο του σχολείου μας. 2. Έλληνες και Τούρκοι μαθητές παίζουν βόλεϊ στην
αυλή του σχολείου. 3. Τούρκοι και Έλληνες μαθητές χορεύουν με κέφι, υπό την καθοδήγηση δασκάλας του Marmara College.
4. Μαθητές του σχολείου Beykent Κωνσταντινουπόλεως χορεύουν παραδοσιακούς χορούς. 5. Η ορχήστρα του Δημοτικού μας
παίζει παραδοσιακά τραγούδια και το Γυμνάσιο χορεύει. 6. Η υπεύθυνη του Darussafaka Istanbul παραλαμβάνει ένα δώρο και
κάποιο αναμνηστικό. 7. Η εκπρόσωπος του Beykent Istanbul παραλαμβάνει το αναμνηστικό και το δώρο της.
8, 9. Τα κορίτσια του Γυμνασίου μας αναπαριστούν, ως ιέρειες, το δρώμενο της αφής της Ολυμπιακής φλόγας και στη συνέχεια την
παραδίδουν στον «αθλητή» μαθητή για να τη μεταφέρει. 10. Οι Διευθυντές και οι υπεύθυνοι των σχολείων σε αναμνηστική
φωτογραφία. 11. Μαθητές και μαθήτριες του Marmara College Κωνσταντινουπόλεως επί σκηνής.
12. Στιγμιότυπο από τη δεξίωση που δόθηκε στην Πλάκα για τους καλεσμένους μας. 13. Η υπεύθυνη του Αριστοτέλειου
Θεσσαλονίκης στο μικρόφωνο. 14. Ο Διευθυντής του Marmara College παραλαμβάνει ένα δώρο και κάποιο αναμνηστικό.
15. Στιγμιότυπο από την παράσταση του μονόπρακτου «Αθήνα και γερμανική κατοχή», που απέδωσαν μαθητές του Δημοτικού των
Μοντεσσοριανών Σχολείων και του Γυμνασίου της Παιδαγωγικής Πρωτοπορίας.

