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Αγαπητοί γονείς, 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις του Συλλόγου μας και  ευρύτερα 

του σχολείου μας τους τελευταίους δύο μήνες . 

1.Η πραγματοποίηση της ομιλίας της Κ.Βάνας Παπαευαγγέλου στις 13/4/2021 

σχετικά με την πρόληψη μέσω εμβολίων αλλά και την λειτουργία των σχολείων  

είχε ιδιαίτερη συμμετοχή και απαντήθηκαν αρκετά ερωτήματα των γονέων σε 

σχέση με την ασφάλεια της διαδικασίας του εμβολιασμού και την ομαλή 

επιστροφή των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές 

αίθουσες . 

2. Η πραγματοποίηση της διαδικτυακής ομιλίας του διευθυντή της Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κ. Β.Παπακώστα στις 14/4/2021 με θέμα την ασφαλή 

πλοήγηση παιδιών Δημοτικού στο Διαδίκτυο, έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα 



 

 

των γονέων σε σχέση με το internet, το cyber bullying και το hacking λογαριασμών 

με πολύ μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση από τους γονείς. 

3.  Έχει γίνει η εγκατάσταση επτά τεντών στον εξωτερικό χώρο των γηπέδων με την 

προσδοκία όταν επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο να γίνουν κάποια μαθήματα 

εκεί , ίσως και το μεσημεριανό τους γεύμα. 

4. Πραγματοποιηθήκε μία δράση αλληλεγγύης  με πρωτοβουλία του συλλόγου μας 

στο ίδρυμα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων - Ίδρυμα Χατζηκώνστα με διάθεση 

προιόντων μακράς διάρκειας του συνολικού ποσού των 1.000 ευρώ. 

 5. Να θυμίσουμε σε όλους τους γονείς ότι την Πέμπτη 6/5/2021 και ώρα 17:30 το 

Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού θα πραγματοποιήσει 

μία διαδικτυακή συζήτηση με θέμα τις πρακτικές συμβουλές για την ομαλή 

μετάβαση στο σχολείο, με σκοπό να λύσει απορίες και να βοηθήσει εμάς τους 

γονείς να ενισχύσουμε  τη συναισθηματική και κοινωνική ενδυνάμωση των παιδιών 

μας κατά την επιστροφή τους στα σχολικά θρανία . 

6. Δράση Μαθαίνω Διατροφή  

Η υγιεινή και σωστή διατροφή αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης των παιδιών μας. 

Oι Σύλλογοι  ονέων υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν δράσεις με στόχο την 

υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στο καθημερινό διαιτολόγιό τους, για 

την προάσπιση της υγείας τους.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση βρίσκονται εδώ και αρκετούς μήνες οι προσπάθειες 

των Συλλόγων  ονέων των Δημοτικών Σχολείων Κ.Α & Κ.Ψ., της Επιτροπής Σίτισης 

του Σχολείου μας και της εταιρείας  ευσήνους για την ανανέωση των 

προσφερόμενων ειδών στα κυλικεία, η οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μερικώς 

από την φετινή σχολική χρονιά.  

Το πρόγραμμα  δράσης Μαθαίνω Διατροφή  μέσω του Συλλόγου  ονέων Κολλεγίου 

Ψυχικού,  προσφέρει σε όλους εσάς τους γονείς, πρόσβαση στην πλατφόρμα e-

learning lms.mathainodiatrofi.org.  ια να παρακολουθήσετε τα ενδιαφέροντα 

βίντεο που αφορούν στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, το σχεδιασμό 

Μεσογειακών γευμάτων, τα επεξεργασμένα τρόφιμα αλλά και τις αρχές 

διατροφικής διαπαιδαγώγησης ακολουθήστε τις οδηγίες σύνδεσης που θα βρείτε 

παρακάτω. 

 

 

 

 

http://lms.mathainodiatrofi.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Πάμε μια Βόλτα; 

 

Tι εύκρατη που γίνεται η σκέψη όταν τα μπλε σου βγαίνουν περίπατο . 

Οδ. Ελύτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κείμενο-Προτάσεις : Χριστίνα Σδούκου Πονηρού 

1.Video on Demand "O Ραφτάκος των λέξεων" του Αντώνη Παπαθεοδούλου 
 
Από τις 22/04/2021 έως και τις 9/5/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν την διαδραστική παράσταση "O Ραφτάκος των λέξεων" μέσα 
από την πλατφόρμα της ticketservices. Με νέες ιδέες κι ένα ενεργό πλαίσιο 
επικοινωνίας τύπου chat, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί ένα 
πρωτότυπο πλαίσιο διαλόγου για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του, 
διατηρώντας ενεργό έναν δίαυλο επικοινωνίας και διαδραστικότητας. 
 

"Ο Ραφτάκος των λέξεων", ένα σύγχρονο παραμύθι, τρυφερό, συγκινητικό και 
επίκαιρο όσο ποτέ, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης 
επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο 
ανθρώπινος λόγος.  



 

 

 

2.Διαδικτυακό Εργαστήρι Κόμικς με τον Soloup 
 
ΠΕΡΙ ΡΑΦΗ 
Το περιοδικό δρόμου "σχεδία" προσκαλεί παιδιά ηλικίας 9 - 12 ετών να 
συμμετάσχουν σε εργαστήριο κόμικς με θέμα τον αθλητισμό, στο πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών δράσεων του Sport For Athens. 
 
Σκοπός του εργαστηρίου είναι τα παιδιά που συμμετέχουν να μυηθούν στον 
δημιουργικό κόσμο των κόμικς και να ολοκληρώσουν το δικό τους κόμικ. 
 
To Sport for Athens, πρωτοβουλία του οποίου αποτελεί το εργαστήρι κόμικς, είναι 
προϊόν σύμπραξης τριών διαφορετικών ομάδων της Αθήνας, στο πλαίσιο του co-
Athens και του ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος ένταξης του Δήμου Αθηναίων 
Curing the Limbo, που μοιράζονται ένα κοινό όραμα για την προώθηση της θετικής 
κοινωνικής αλλαγής. Η Οργάνωση  η, το περιοδικό "Σχεδία" και το Syrian & Greek 
Youth Forum ένωσαν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα που 
αξιοποιεί τον αθλητισμό ως μέσο ενίσχυσης κοινωνικών αξιών, όπως η ένταξη και η 
αποδοχή της διαφορετικότητας. 
 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε παιδιά 9 - 12 ετών που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ 
με τα κόμικς, αλλά και σε εκείνα που θέλουν να αποκτήσουν ένα νέο κόμικ.  
Σχεδιασμός/υλοποίηση:  
ΑντώνηςΝικολόπουλος (Soloup)--σκιτσογράφος/γελοιογράφος  
 
Παρασκευή 16 Απριλίου & Παρασκευή 7 Μαΐου  
17:30 - 19:30  
Κάθε εργαστήριο θα έχει διαφορετικούς συμμετέχοντες και θα πραγματοποιηθεί 
μέσω της πλατφόρμας zoom.  
 
Δηλώσεις συμμετοχής στο 2130231220 ή στο info@shedia.gr   
 
 

3.Πασχαλινά εργαστήρια από το UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου 
 
ΠΕΡΙ ΡΑΦΉ 
Πασχαλινά online εργαστήρια από το UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου. 
 ια ηλικίες: 10-13 (Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού και Α’  υμνασίου) 
 
Απαραίτητη δήλωση στα τηλέφωνα 210 9469662, 210 9469663, 210 9469620 και 
210 9469683, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 - 16:30. 
 



 

 

 

4.Πασχαλινό Διαδικτυακό camp για τα παιδιά από το Μουσείο Σχολικής 
Ζωής και Εκπαίδευσης  
 
 

ΠΕΡΙ ΡΑΦΉ 
Πασχαλινό διαδικτυακό camp για παιδιά 5 - 10 ετών από το Μουσείο 
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. 
 
Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δημιουργικές 
και βιωματικές δράσεις από το σπίτι τους!  
 
Μέσα από πασχαλινές κατασκευές, μουσικοκινητικά παιχνίδια, μαγικά 
πειράματα, ιστορίες, παραμύθια και παιχνίδια θα κάνουμε ένα μαγικό 
πασχαλινό ταξίδι στον κόσμο της γνώσης, της τέχνης και της 
δημιουργίας.  
 
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: 26/4-29/4 & 4/5-7/5 (από Μ. Δευτέρα έως 
Μ. Πέμπτη και από Τρίτη του Πάσχα έως Παρασκευή) και ώρες 11:00 -
12:30. 
 
Τα προγράμματα εργαστηρίων ενδεικτικά περιλαμβάνουν:  
-Πασχαλινά πειράματα  
-Αφήγηση παραμυθιού και κατασκευή  
-Μουσικοκινητικά εργαστήρια  
-Πασχαλινές κατασκευές  
-Εργαστήρια τέχνης και πολιτισμού 
 
Τα εργαστήρια διεξάγονται από συνεργάτες του μουσείου μέσω της 
πλατφόρμας Zoom. 
Επιπλέον υλικό θα αποστέλλεται με δημιουργικές ιδέες και 
δραστηριότητες για περαιτέρω απασχόληση των παιδιών.  
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών. 
 
 
 
 
 



 

 

5.Ένα στεφάνι για την άνοιξη!" 
 
ΠΕΡΙ ΡΑΦΗ 
Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης με αφορμή τον ερχομό της Πρωτομαγιάς 
μας προσκαλεί τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 στις 19:00 σε ένα διαδικτυακό 
εικαστικό εργαστήριο με την εικαστικό Αθανασία Σκληρού.  
 
Παίρνουμε χρώματα, πολύχρωμα χαρτιά, κόλλα, ψαλίδι, κορδέλες, εφημερίδα, 
χαρτοταινία, χαρτί από χαρτόκουτα, νερομπογιές και βήμα βήμα φτιάχνουμε το 
δικό μας υπέροχο στεφάνι της άνοιξης!  
 
Υπεύθυνη εικαστικός: Αθανασία Σκληρού, Επιμελήτρια ΜΕΠΤ 
 
 ια παιδιά και για τους γονείς τους. 
 
Πληροφορίες: https://www.childrensartmuseum.gr/register_spring_2021 

 
6. Δες, άκου, σκέψου & φαντάσου" - Μάιος 2021 
 

ΠΕΡΙ ΡΑΦΗ 
Ντοκιμαντέρ μυθοπλασίας μικρού μήκους / εικαστικό πρόγραμμα για 
παιδιά  
 
Τον Μάιο συνεχίζεται η σειρά "Δες, άκου, σκέψου & φαντάσου" από το 
Vlefaro live cinema. Πρόκειται για μία σειρά "ντοκιμαντέρ" μικρού 
μήκους στην οποία πραγματικότητα και μυθοπλασία συναντώνται για να 
περιγράψουν με δημιουργικό τρόπο, λέξεις και έννοιες που συναντάμε 
στην καθημερινότητά μας.  
 
Σκοπός των βίντεο, πέρα από την έμπνευση, την ψυχαγωγία και τη 
μάθηση, είναι η εξοικείωση με τη διαδικασία της καλλιτεχνικής σκέψης, 
τους συνειρμούς, τα όνειρα και κατ’ επέκταση την ίδια την τέχνη και την 
ποίηση. Ζωγραφική, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες και πρωτότυπες 
μελωδίες επιστρατεύονται για να ξεδιπλωθεί μπροστά στα μάτια των 
θεατών μια ιδιότυπη κινούμενη εγκυκλοπαίδεια, που χρησιμοποιεί την 
πληροφορία σαν αφορμή για τη δημιουργία μιας νέας επινόησης. Σε 
κάθε βίντεο παρουσιάζεται, η περιγραφή του θέματος, ένα κομμάτι 
έρευνας, πραγματικά και φανταστικά στοιχεία, διάσημα εικαστικά έργα 
και συνειρμοί που σχετίζονται με την κεντρική ιδέα του επεισοδίου. 

https://www.childrensartmuseum.gr/register_spring_2021


 

 

Έπειτα, τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν ελευθέρα να επιλέξουν το 
μέσο που θα χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν ένα δικό τους 
πρωτότυπο έργο, χωρίς να τους έχει παρουσιαστεί το πώς.  
 
Στα παραμύθια και τη λαϊκή παράδοση συναντάμε, εκτός από γνωστούς 
και αγαπημένους ήρωες, και άλλα δευτερεύοντα πρόσωπα που όμως 
έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη ροή της ιστορίας και να επηρεάσουν 
την κατάληξη. Τα φανταστικά αυτά πρόσωπα, συχνά, μπορεί να είναι 
ζώα ή στοιχεία της φύσης.  
 
Τον Μάιο, στη σειρά "ντοκιμαντέρ" του Vlefaro, αναλύονται γνωστά 
πρόσωπα παραμυθιών καθώς και οι έννοιες που αντιπροσωπεύουν, με 
σκοπό να παρουσιαστεί ο χαρακτήρας τους αλλά και οι περιπέτειές τους 
μέσα από συνειρμικές εικόνες και λόγο.  
 
Τί κάνει την Αλίκη τολμηρή και τη Χρυσομαλλούσα περίεργη; Ποιο 
κρυφό μυστικό τους δίνει την ικανότητα να συνομιλούν με ζώα;  ιατί 
υπάρχουν τόσα πολλά παραμύθια για πρίγκηπες και πώς θα ήταν ένας 
πρίγκηπας στις μέρες μας; Πώς κατέληξε η Αλεπού να αντιπροσωπεύει 
την πονηριά και τί σχέση έχει αυτό με τα πραγματικά στοιχεία του 
χαρακτήρα της;  
 
Μήπως ήρθε η ώρα οι μικροί καλλιτέχνες που μας παρακολουθούν να 
φτιάξουν τον δικό τους φανταστικό ήρωα και τις περιπέτειες του;  
 
Συντελεστές:  
Ιδέα, εικαστικά: Αγγελική Μπόζου  
Μουσική, μοντάζ, animation, αφήγηση: Θάνος Κοσμίδης  
Κείμενα: Αγγελική Μπόζου, Νέλλη Πουλοπούλου 
 
Σάββατο 01, 08, 15, 22, 29/05 | 11.00  
 ια παιδιά από 5 ετών 
 
Τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα εδώ, καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ 
στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. 
 
Διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

https://www.snfcc.org/LLTIMay
https://www.facebook.com/SNFCC/
https://www.youtube.com/channel/UCdGYlPM8Do38i0u5tt56ZrQ


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκ μέρους όλων των μελών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
Σχολείου μας, θα θέλαμε από καρδιάς να σας ευχηθούμε ήρεμες, 
όμορφες και χαρούμενες πασχαλιάτικες μέρες, με Υγεία και Αγάπη. 
Χρόνια Πολλά και Καλό Πάσχα! 
 
 
 

Ανάσταση” 

“Ανάσταση κι αγάπη λαμπερή, 

κάθε καμπάνα χαρωπά σημαίνει 

και ξημερώνει μέρα και φορεί 

στολή μ’ αστέρια κ’ άνθια κεντημένη… 

και μέσα στην καρδιά μου μυστικά 

νιώθω να ξημερώνει μια ημέρα, 

με κάλλη πλέον μαγικά, 

απ’ όσα είναι στη γη και στον αιθέρα.” 
 

Κ.Παλαμάς  


