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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Δεκέμβριος 2017–Δεκέμβριος 2019



+

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

 Ανάδειξη ζητημάτων και αναζήτηση λύσεων

 Εξωστρέφεια και καλύτερη επικοινωνία με γονείς και 
μαθητές

 Ανάπτυξη αξιών

 Ενημέρωση σε θέματα σχολικού εκφοβισμού

 Αντιμετώπιση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, 
διαχειριστικών & οικονομικών ζητημάτων

 Διαχείριση αλλαγών από τις νέες νομοθετικές 
ρυθμίσεις

 Συμμόρφωση με τις νέες νομοθετικές διατάξεις και 

τον κανονισμό των προσωπικών δεδομένων



+
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 Βασίζεται στον εθελοντισμό

 Διευρυμένο και πολυφωνικό σχήμα

 Δημιουργία ομάδων εργασίας σε διάφορους τομείς

 Στενή συνεργασία με το σχολείο: 

ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ: Μαθητές – Δάσκαλοι - Γονείς



+
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΓΟΝΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Εκπροσώπηση στις κινητοποιήσεις ενάντια στις ρυθμίσεις που 

πλήττουν την ιδιωτική εκπαίδευση (όπως την επιβολή ΦΠΑ 23% στην 

εκπαίδευση)

 Ενεργή συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις της Συντονιστικής 

Επιτροπής

 Παρακολούθηση ημερίδων με θεματολογία σχετική με την 

εκπαίδευση



+ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ & 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
 Διευρυμένο και πολυφωνικό σχήμα ΔΣ –

Συνεργασίας με όλους του Συλλόγους του Κολλεγίου

 Πολύτιμοι «εξωτερικοί συνεργάτες» 

• Κα Μάνια Γουναρίδη-Κεφαλά

• Κα Ρεβέκκα Καλιμτζάκη

• κα Χαρά Μυζάλη-Παπαδάκη 

 4 νέα τεύχη ηλεκτρονικού newsletter SYLLOGISOU 
(χορηγός έντυπης έκδοσης οικ. Πασχαλίδη)

 Πάνω από 300 μέλη στο Facebook group

 Ερωτηματολόγιο προς όλους τους γονείς του 
σχολείου για συλλογή θεμάτων που τους 
απασχολούν

 Ημέρα Γονέα

 Παρουσίαση Συλλόγου στο πλαίσιο του PYP

 Σύνδεση του syllogisou.gr με το haef.gr

 Nέος τρόπος συγκέντρωσης ετήσιων συνδρομών



+

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 Συναντήσεις με President, ΔΣ ΕΕΙ, Διευθύνσεις

 Δίδακτρα (παροχή εκπτώσεων & ανάκληση αυξήσεων)

 Εκπαιδευτικά θέματα

 Σχέση αριθμού μαθητών και σχολικών υποδομών

 Κλήρωση αδέρφια

 Η αξία του μήνα

 Σχολικός εκφοβισμός

 Εκπαιδευτικές εξορμήσεις

 Διαχείριση κρίσεων

 Συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για ενημερωτικές Ημερίδες



+ ΟΜΙΛΙΕΣ

 21/02/2018 «Resilience: Καλλιεργώντας την ψυχική ανθεκτικότητα στα παιδιά μας» Ομιλήτρια: Δρ.
ΕΛΕΝΗ ΤΖΕΛΕΠΗ – ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

 5/03/2018 «Οι Κίνδυνοι του Διαδικτύου», Ομιλητής: ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτο για την
Κυβερνοασφάλεια (CSI Institute) και Αντιστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ ΜΑΝΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

 23/04/2018 «Μιλώντας στα παιδιά για το σεξ», Ομιλήτρια: Δρ. ΝΙΟΒΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

 22/11/2018 «Discipline That Builds Healthy Brain Architecture», Ομιλήτρια: JUDY ARNALL BA, DTM,
certified child development educator and author.

 12/12/2018, «Μια ματιά στην οικογενειακή θεραπεία», Ομιλήτρια: ΖΩΗ ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ,
Ψυχοθεραπεύτρια



+ ΟΜΙΛΙΕΣ

 11/02/2019, «Εθισμός στο διαδίκτυο – Η περίπτωση FORTNITE», Ομιλητής Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΜΟΣ,
Ψυχίατρος, Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Οργάνωσης του Α’ Ειδικού Ψυχιατρικού Ιατρείου για τον Εθισμό στο
Διαδίκτυο (Ιπποκράτειο Θες/κης)

 01/04/2019, «Σχολικός Εκφοβισμός – Το bulling από τα μάτια των παιδιών στα αυτιά των γονιών και των
εκπαιδευτικών», Ομιλία των ψυχολόγων του Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 30/10/2019, «Πρόληψη κατά των Ναρκωτικών - Πότε μπορώ να μιλήσω στο παιδί μου;» Ομιλητής ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, Person Centered Counselor & Supervisor

 4/01/2019, «Διατροφική διαπαιδαγώγηση για γονείς – Υγιής σχέση με την τροφή για πάντα», Ομιλήτριες Ο.
ΚΟΥΝΑΡΗ – ΜΑΥΡΙΔΑΚΗ Κλιν. Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Κ. ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗ – ΠΟΛΕΜΗ Σύμβουλος
Ψυχικής Υγείας, Συντονιστής Α. ΜΑΚΡΗΣ, Παιδίατρος – Υπεύθυνος της Ιατρικής Υπηρεσίας του Σχολείου μας



+ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 19 & 26 Απριλίου 2018: Σεμινάρια ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ συνολικής διάρκειας 6 ωρών
του Σωματείου ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού, για εκμάθηση Καρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης & Παροχής Πρώτων Βοηθειών

 Μάρτιος 2018: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ: διαδραστικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 8 ωρών σε
συνεργασία με το Cyber Security International Institute και την ομάδα του κ. Μανώλη Σφακιανάκη για την
ορθή και ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

 Ιανουάριος – Απρίλιος 2019, Οχτώ εργαστήρια διάρκειας 12 ωρών που παρακολούθησαν σχεδόν 200 γονείς 
των Δημοτικών με θέμα «Πώς να καλλιεργήσουμε την Ψυχ. Ανθεκτικότητα των παιδιών μας» Συντονίστρια: 
Δρ. ΕΛΕΝΗ ΤΖΕΛΕΠΗ – ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

 15 Μαΐου 2019: Σεμινάρια ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ συνολικής διάρκειας 6 ωρών του 
Σωματείου ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού, για εκμάθηση Καρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης & Παροχής Πρώτων Βοηθειών 



+

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 4 Μαρτίου 2018: Ξενάγηση στα βασιλικά κτήματα Τατοΐου από τον

Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Τατοΐου κ. Βασίλη Κουτσαβλή

 9 Δεκεμβρίου 2018: Ξενάγηση στο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ στην

έκθεση: ΟΙ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ



+ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 ΗΜΕΡΑ ΙΔΡΥΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ: Τιμητική εκδήλωση για τους ιδρυτές του Κολλεγίου με
θέμα «Περιδιαβάζοντας την Κολλεγιακή Ιστορία», Θέατρο Χωρέμη, 30/10/2018

 «ΜΙΑ ΖΩΗ ΚΟΛΛΕΓΙΟ – Ένα ταξίδι και κάτι ακόμα….» Τιμητική εκδήλωση για τη
συμπλήρωση 95 ετών από την ίδρυση του Κολλεγίου με κεντρικό ομιλητή τον κ. Δ.
Καραμάνο, Θέατρο Κολλεγίου, 04/11/2019

 BBQ – ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Τιμητική εκδήλωση για τους
εκπαιδευτικούς και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Λατσείου(15 Ιουνίου 2018 & 18
Ιουνίου 2019).



+ ΧΟΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

6ης Τάξης

 Να ενθαρρύνουμε μια ενιαία, δια-τμηματική προσπάθεια
για όλη την 6η δημοτικού, ώστε να οργανωθεί μία
εκδήλωση που θα χαραχθεί στην μνήμη των παιδιών μας,
ως ορόσημο της μετάβασής τους στο επόμενο σκαλοπάτι
της εκπαιδευτικής τους διαδρομής, με τρόπο σύγχρονο,
διασκεδαστικό και ασφαλή.

 Να εξαλειφθεί η ανάγκη οργάνωσης μεμονωμένων πάρτι ανά
μαθητή ή ανά τμήμα.

 Να μειωθεί δραστικά το κόστος που βαρύνει τις οικογένειες
για την οργάνωση τέτοιων πάρτι.

 Να εμπλακούν ενεργά οι μαθητές στον σχεδιασμό & την
προετοιμασία αυτής της γιορτής.

Ο Σύλλογος, σε συνεργασία με το Σχολείο, καθιέρωσε από το 2013 τον Χορό 
Αποφοίτησης της 6ης Δημοτικού, με στόχο:



+ ΧΟΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

6ης Τάξης



+ ΧΟΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

6ης Τάξης

Κάθε χρόνο ο Χορός
Αποφοίτησης της 6ης γίνεται
πραγματικότητα με την
καθοριστική συνδρομή της
Διεύθυνσης και των δάσκαλων
του Σχολείου μας και των
γονέων (εθελοντών και
χορηγών) και τους
ευχαριστούμε θερμά. Χάρη
στην υποστήριξή τους
εξασφαλίζεται η δωρεάν
είσοδος σε όλους.



+ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ τα Σάββατα: Άμεση αντίδραση του Συλλόγου στη σχετική

αιφνιδιαστική ανακοίνωση. Προσπάθεια εξομάλυνσης: Μεταφορά των προπονήσεων από την

Κάντζα στο Campus του Ψυχικού, γεγονός που εξυπηρετεί μεν ένα μεγάλο μέρος μαθητών αν και

όχι το σύνολο.

ΣΥΜΒΑΝ που σημειώθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2018 ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ: Άμεση επικοινωνία

των Συλλόγων Γονέων των Δημοτικών Σχολείων ΚΑ και ΚΨ, με το Τμήμα Μεταφοράς και την

αρμόδια διεύθυνση του σχολείου μας όσο και με την εταιρεία MAROULIS TRAVEL. Στο site μας

αναρτήθηκε σχετική αναφορά.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ: Τιμητική εκδήλωση προς τους οδηγούς και τις συνοδούς των σχολικών

λεωφορείων. Πέρσι τη γιορτή αυτή διοργάνωσε η Διεύθυνση του Σχολείου με τη συμμετοχή των

Συλλόγων Γονέων στις 18 Δεκεμβρίου 2018.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για την Εκπαίδευση Οδηγών και Συνοδών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού: Μετά τα

σεμινάρια της εταιρείας ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ - Νέος κύκλος σεμιναρίων από τους ψυχολόγους του σχολείου

προς τις συνοδούς των σχολικών, κατόπιν αιτήματος των Συλλόγων Γονέων σε θέματα πρόληψής

και αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού κατά τη διάρκεια των μεταφορών με τα σχολικά

λεωφορεία.



+ ΣΙΤΙΣΗ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΤΙΣΗΣ: τακτικές επισκέψεις στην τραπεζαρία και στην

κουζίνα του σχολείου και παρακολούθησε από κοντά την

παρασκευή και το σερβίρισμα του φαγητού. Απροειδοποίητες

επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας για έλεγχο. Οι

επισημάνσεις γονέων συζητούνται στην Επιτροπή Σίτισης, στην

οποία μετέχουν εκπρόσωποι του Συλλόγου μας, προκειμένου να

γίνουν οι κατάλληλες βελτιώσεις. Έχουν επέλθει σημαντικές

αλλαγές με πολύ υγιεινές προτάσεις. Νέος κατάλογος

προσφερομένων ειδών στα κυλικείων των Δημοτικών Σχολείων

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ:

διευρύνουμε επιπλέον τις δράσεις μας γύρω από το ζήτημα της

Υγιεινής Διατροφής, προκειμένου τα παιδιά μας, οι γονείς και οι

εκπαιδευτικοί να έχουν στη διάθεσή τους το σύνολο των

σύγχρονων οδηγιών στα θέματα αυτά. Σε συνέχεια συναντήσεών

μας με το Σχολείο, εκπροσώπους της Επιτροπής Σίτισης και του

φορέα Μαθαίνω Διατροφή, έχουν σχεδιαστεί τα εξής:



+ ΔΡΑΣΕΙΣ  

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Δράση ΙΙ - Τακτική Ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών με τη χρήση της πλατφόρμας

mathainodiatrofi.org: ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στην πλατφόρμα e-learning του οργανισμού Μαθαίνω

Διατροφή για όλους τους γονείς και εκπαιδευτικούς του σχολείου, στην οποία μεταξύ άλλων,

αναλύονται μέσω videos, με απλό και κατανοητό τρόπο, ζητήματα όπως παιδική, παχυσαρκία,

σχεδιασμός μεσογειακών γευμάτων, επεξεργασμένα τρόφιμα, έξυπνος καταναλωτής, αρχές θετικής

σίτισης κ.ά.

Δράση IΙΙ - Δράσεις απευθείας στα παιδιά: Little Spoons: Με βιωματικό τρόπο και σε συνεργασία με

το Σχολείο, εκπρόσωποι της ΑΜΚΕ -Μαθαίνω Διατροφή θα προσφέρουν σε κάθε τάξη και κάθε

τμήμα ξεχωριστά πρόγραμμα διάρκειας μιας διδακτικής ώρας, σε συνεργασία με τον/την εκάστοτε

εκπαιδευτικό, ειδικά προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ηλικίες (1η -2η τάξη, 3η-4η τάξη & 5η-6η).

Δράση Ι - Εξειδικευμένο Workshop Ευαισθητοποίησης
γονέων και εκπαιδευτικών: Δίωρη εκπαίδευση για
γονείς και εκπαιδευτικούς, με στόχο τη διατροφική
διαπαιδαγώγηση δίνοντας συγκεκριμένα εργαλεία
στους ενηλίκους, προκειμένου να βοηθήσουν τα
παιδιά να διαμορφώσουν μια ισορροπημένη σχέση με
την τροφή για το σύνολο της ζωής τους



+
ΛΙΤΟ ΓΕΥΜΑ

 ΛΙΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017: Δήμος Μάνδρας

 ΛΙΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018: Οι Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού

 ΛΙΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

 ΛΙΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ραφήνας

 ΛΙΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018: Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας

 ΛΙΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019: Οργάνωση ΜΠΟΡΟΥΜΕ

 ΛΙΤΟ ΑΠΡΙΛΟΥ 2019 Ινστιτούτο Prolepsis για το πρόγραμμα 
“ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”. 

 ΛΙΤΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019: ΜΚΟ Θεόφιλος. 

 ΛΙΤΟ OKΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου. 

 Με τα γεύματα που δεν προσφέρθηκαν λόγω των εθνικών 
εκλογών, υποστηρίξαμε σε κοινή δράση με Σύλλογο Γονέων 
Κολλεγίου Αθηνών το Home Project 
https://www.homeproject.org και το School Project καθώς και 
την κατασκήνωση των στελεχών που προσφέρουν το πρόγραμμα 
Οδηγισμού στο Σχολείο μας. 

Από τις σημαντικότερες δράσεις της Μαθητικής Κοινότητας, σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού του Κολλεγίου Ψυχικού και τη Διεύθυνση
του Σχολείου με στόχο την προσφορά στο συνάνθρωπο, αξία που θεωρούμε
μέγιστη και κατά συνέπεια αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι της
εκπαίδευσης των παιδιών μας. Το διάστημα Δεκ 2017- Δεκ 2019 τα λιτά γεύματα
δόθηκαν ως εξής:



+ ΕΡΑΝΟΙ 

Κοινωνικές Δράσεις

1) Τον Δεκέμβριο του 2017 - Ιερά Μητρόπολη Ν. Ιωνίας, 
όπου οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να παραδώσουν οι 
ίδιοι τα τρόφιμα που δώρισαν, στα πλαίσια του ΛΙΤΟΥ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και να γνωρίσουν και να 
συνομιλήσουν με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Γαβριήλ
2) Το Πάσχα 2018  - «Ο Άλλος Άνθρωπος»  και Στέγη 
Αυτιστικών Παιδιών «Ανάδυση» στην Αίγινα 
3) Τον Σεπτέμβριο 2018 στείλαμε 1200 μερίδες φαγητό 
που δεν καταναλώθηκε στην τραπεζαρία, στην κοινωνική 
κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος».
4) Το Σεπτέμβριο 2018 - ΜΚΟ SolidarityNow:  μαθητές όλων 
των τάξεων αλλά και προσωπικό του Σχολείου, συγκέντρωσαν 
σχολικές τσάντες και σχολικά είδη απαραίτητα για 291 
Σύρους μικρούς μαθητές και πυρόπληκτων οικογενειών της 
Κινέττας.

Κάθε χρόνο διοργανώνουμε Χριστουγεννιάτικο ή Πασχαλινό Έρανο στο 
σχολείο μας, αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους, όταν χρειάζεται όπως ο 

έκτακτος έρανος για τον Δήμο Μάνδρας, τους πυρόπληκτους κ.ά. 
Συγκεκριμένα:



+ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κάλυψη των αναγκών όλων των μαθητών

και των γονέων του ΚΑ και ΚΨ αλλά και

όλων των Εκπαιδευτικών του Σχολείου, για

τη δύσκολη στιγμή όπου μπορεί να

χρειαστούν αίμα. Με τη συνδρομή του

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ κάθε χρόνο συγκεντρώνονται

αρκετές μονάδες αίματος και έχουν

βοηθηθεί πολλοί συνάνθρωποι της

κολλεγιακής οικογένειας.

.

Επόμενη προγραμματισμένη: 

5 Δεκεμβρίου 2019

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
για την Τράπεζα Αίματος Ματίνα Παπούλια: 



+ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 ΣΤΟΛΕΣ ΣΤΑ ΧΑΜΕΝΑ: Διάθεση χαμένων στολών που οι μαθητές δεν έχουν

αναζητήσει, σε ιδρύματα που περιθάλπουν παιδιά και τις έχουν ανάγκη.

 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ: Σε συνέχεια της πρότασης του Συλλόγου μας για

της εισαγωγή του θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης συνομηλίκων (peer

mediation) στα Κολλέγια Αθηνών και Ψυχικού, ολοκληρώθηκε η σχετική

εκπαίδευση των ψυχολόγων του ψυχοπαιδαγωγικού τμήματος και των δασκάλων

(νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου). Πέρσι ξεκίνησε πιλοτικά η

εκπαίδευση των μαθητών-διαμεσολαβητών για την επίλυση των διαφορών που θα

προκύπτουν μεταξύ των συμμαθητών τους. Πρόκειται για μια δομημένη

εκπαίδευση που στηρίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες και μέθοδο με διεθνείς

προδιαγραφές και εμπειρία εφαρμογής τους.



+
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού

Σχολείου Κολλεγίου Ψυχικού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου, των

Αγγλικών και της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να καλλιεργήσει τη συλλογικότητα, την

οικολογική συνείδηση και τη διανομή κοινών αγαθών σε επίπεδο σχολικής

μονάδας, αλλά και επειδή πιστεύει ότι ένα βιβλίο έχει πολλές ζωές, πρότεινε στους

μαθητές των ESL και ENL Γ´, Δ', Ε', ΣΤ' τάξης να επιστρέψουν τα text books,

προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν την επόμενη σχολική χρονιά. Η πρόταση

δεν βρήκε ανταπόκριση, αλλά η προσπάθεια επαναλαμβάνεται και φέτος.

 ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ: Ο Σύλλογος και φέτος προσέφερε στο ιατρείο του σχολείου μας

ρούχα για τους μαθητές που τα χρειάζονται κατά την παραμονή τους εκεί.



+
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ: Στην ετήσια κοπή πίτας προσκαλούνται όλοι οι γονείς του

Δημοτικού Σχολείου ενώ συμμετέχουν όλοι οι Σύλλογοι Γονέων των τριών

βαθμίδων του Κ.Ψ.



+ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Κολλεγίου Ψυχικού,
σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική
Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής
Επιτροπής. Με γνώμονα την διευκόλυνση του συνόλου των γονέων στην εκλογική διαδικασία
για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Κολλεγίου, η ΓΣ και οι εκλογές
θα πραγματοποιηθούν την:

• Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, 16.00 – 20.00 (ημέρα επίδοσης ελέγχων της 4ης, 5ης & 
6ης τάξης) και θα συνεχιστούν την:

• Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, 14.30 – 17.30 (ημέρα επίδοσης ελέγχων της 1ης, 2ης και 
3ης τάξης) στο Θέατρο του Λατσείου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία για τις αρχαιρεσίες,
καθώς και δικαίωμα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή έχουν όλοι
οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού του Κολλεγίου Ψυχικού που θα έχουν εκπληρώσει τις
ταμειακές τους υποχρεώσεις, έως την έναρξη της συνεδρίασης.



+

Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας!


