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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΎΛΛΟΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 2021 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ 



Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

• Εκπροσώπηση γονέων σε συναντήσεις με την 
Διοίκηση του σχολείου, επιτροπές και συμβούλια 

• Συνεργασία με το σχολείο σε δράσεις που 
αφορούν στην μαθητική κοινότητα 

• Διοργάνωση σεμιναρίων, χοροεσπερίδων, 
διαδικτυακών ομιλιών, πολιτιστικών δράσεων, 
φιλανθρωπικών ενεργειών 

• Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ γονέων και σχολείου 
για μεταφορά σκέψεων, προβληματισμών και 
ιδεών 

 

 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
(Δεκέμβριος 2019-Δεκέμβριος 2020) 

Μηνιαίο  
NEWSLETTER 

Ανανεωμένο site 
www.syllogisou.gr 

Facebook & 
Instagram 

Ομάδες Συλλόγου 
στο TEAMS  



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
(Δεκέμβριος 2019-Δεκέμβριος 2020) 

Συμμετοχή στη 
συντονιστική επιτροπή 

συλλόγων γονέων 
ιδιωτικών σχολείων και 
συναντήσεις Υπουργείο 

Παιδείας 

Διαδικτυακές συναντήσεις 
με όλα τα ΔΣ Κολλεγίου  
για θέματα διδάκτρων, 

σύνταξη επιστολών, 
κοινούς προβληματισμούς 

Συνεργασία με το 
development office και 
τον crisis manager του 

σχολείου 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
(Δεκέμβριος 2019-Δεκέμβριος 2020) 

Αναμνηστικό  μπλουζάκι 
ΣΤ’ δημοτικού και 

οικονομική συμβολή για 
πραγματοποίηση τελετής 

αποφοίτησης 

Ευχαριστήριο δώρο 
στους εκπαιδευτικούς Εθελοντική αιμοδοσία 

Δωρεά 30 tablets σε 
δημοτικά σχολεία στην 

Καστοριά 

Ενίσχυση φιλανθρωπικού 
έργου σχολείου/ Ταμείο 

Υποτροφιών 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 
 (Δεκέμβριος 2019-Δεκέμβριος 2020) 

Λιτά γεύματα 

Αναβάθμιση καντίνας 
και μηνιαίος 

σχεδιασμός μενού με 
την Γευσήνους 

Μηνιαίες συναντήσεις 
με την Επιτροπή 

Σίτισης  



ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ 

COVID-19 

• Συνεχής επικοινωνία για άμεση ενημέρωση με 
όλους τους αρμόδιους φορείς του σχολείου –
Διοίκηση, Ιατρική υπηρεσία, Μεταφορά, Σίτιση 

• Συνεργασία με τη Διεύθυνση για θέματα 
σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας  

• Διοργάνωση webinars με το Ψυχοπαιδαγωγικό 
τμήμα σε θεματικές υποστήριξης των γονιών 
και μαθητών εν μέσω πανδημίας 

• Ενημερωτικό υλικό μέσω των κοινωνικών 
μέσων δικτύωσης και του newsletter μας  



ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

• Σεμινάριο Ψυχικής ανθεκτικότητας ( Κα Τζελέπη) 
• Σεμινάριο με Ψυχοπαιδαγωγικό τμήμα σχολείου για τις επιπτώσεις του covid-19 

• Σεμινάριο για την σημασία της προσπάθειας στον δρόμο προς την επιτυχία 

• Ομιλία  για την εξέλιξη της πανδημίας (Κ. Γαργαλιάνος) 
• Ομιλία για τους προβληματισμούς που δημιουργεί η πανδημία στον χώρο των σχολείων  ( Κ. 

Παπαευαγγέλου) 

• Σεμινάριο για την ασφαλή και υγιεινή σίτιση στο σχολείο κατά την πανδημία covid-19 (κ. 
Καράντζα- Χαρώνη) 

• Σεμινάριο  «Μένουμε σπίτι»  

• Θετική ψυχολογία ( Ανζέλ Παπαντωνίου) 
 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
2019-2020  

• Ταμείο 6/12/2019: 9.350,84 € 

• Έσοδα εως 6/12/2020: 6.993,45 € 

• Έξοδα εως 6/12/2020: 9.140,17€ 

• Ταμείο 6/12/2020: 7.204,12€ 

(Αναλυτική έκθεση Ελεγκτικής επιτροπής στο www.syllogisou.gr) 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 

http://www.thebluediamondgallery.com/wooden-tile/b/budget.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ- ΣΤΟΧΟΙ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
• Φιλανθρωπικές δράσεις  
• 200 χρόνια από ελληνική επανάσταση 

• Δράσεις σχολικής μονάδας (χορός στ’ 
δημοτικού ) 

• Ομιλίες (ασφαλής πλοήγηση στο 
Internet) 

• Online πολιτιστικά δρώμενα  



ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ 

Απολεσθέντα ρούχα 

Συμπεριφορές στα σχολικά 

Σχολικά ατυχήματα 

Δεύτερη γλώσσα στην Πέμπτη δημοτικού 

Θεσμός πρωτάκι- εκτάκι 

Αξιολόγηση εργασιών  μαθητών  κατά την τηλεκπαίδευση 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 

ΕΛΕΝΗ 
ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ- 

ΠΑΤΣΕΑ 

ΑΥΓΗ ΒΑΓΙΑ-

ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ 
ΜΑΝΙΑ 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΣΔΟΥΚΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 


