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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την επικείμενη γενική συνέλευση, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε
τις ενέργειες και τις δραστηριότητες που έκανε ο Σύλλογός μας, κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 20182019, παραλαμβάνοντας το έργο ενός πολύ πετυχημένου ΔΣ, προκειμένου να συμβάλλει στην υποστήριξη
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην καλή λειτουργία του σχολείου και στην ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων
μεταξύ των μελών του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων υποστήριξε, διοργάνωσε και παρείχε κατά
περίπτωση τις κάτωθι δράσεις:
 Συνέχισε με επιτυχία τις εξωσχολικές δραστηριότητες 2018-2019 του Συλλόγου (κιθάρα, μοντέρνος
χορός, στίβος, εργαστήρι φωνητικής τέχνης και χορωδίας, εργαστήρι πειραμάτων) με έμπειρους
εκπαιδευτές/προπονητές.
 Προέβει στην ανάθεση της δημιουργίας του νέου ανανεωμένου site του συλλόγου που λειτουργεί στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.syllgon1.gr και καθιέρωσε νέο τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς- μέλη του
συλλόγου μέσω των προσωπικών τους email, τα οποία συγκέντρωσε με τη σύμφωνη γνώμη τους μέσω GDPR,
καταργώντας τις τυπωμένες επιστολές και συμβάλλοντας στην αμεσότητα της μεταξύ μας επικοινωνίας,
χωρίς αυτή να αποτελεί ευθύνη των μαθητών. Επιπρόσθετα ο σύλλογος απέκτησε λόγότυπο που
επιμελήθηκε η ομάδα που έστησε το site.
 Συνέβαλε στην ορθή λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, διατηρώντας την ετήσια συνεισφορά στα 35
ευρώ.
 Συνέχισε την άριστη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, η οποία μεταφέρθηκε στη νέα αίθουσα
υπολογιστών με την πολύτιμη βοήθεια των μαμάδων του σχολείου μας κας Παναγιώτας Θανάσουλα
(αντιπρόεδρος ΔΣ), κας Αλεξάνδρας Παπαζαφείρη-Αργυράτου (γραμματέας ΔΣ) και κας Αλεξάνδρας
Τριαντοπούλου (απερχόμενη γραμματέας ΔΣ), οι οποίες με την εθελοντική προσφορά τους συμβάλλουν στην
φιλαναγνωσία των παιδιών.
Παράλληλα, ξεκίνησε την ψηφιοποίηση του υλικού της βιβλιοθήκης που στοχεύουμε να ολοκληρωθεί μέσα
στο επόμενο έτος.
 Με την βοήθεια της ομάδας Κινηματογραφικής Λέσχης, αποτελούμενη από τους γονείς του σχολείου κα
Γιάννα Δεληγιάννη, κ. Γιάννη Αντύπα και κ. Σάκη Στριτσίδη, συνεχίστηκε για πέμπτη χρονιά η λειτουργία της
κινηματογραφικής λέσχης του σχολείου μας, προσφέροντας στα παιδιά εξαιρετικού περιεχομένου προβολές,
από βωβό κινηματογράφο έως πολυβραβευμένα ντοκιμαντέρ εκπαιδευτικού χαρακτήρα, μοιράστηκαν
κονκάρδες μέλους, αναμνηστικά δωράκια και επαγγελματικού επιπέδου προγράμματα σινεμά με
πληροφορίες σχετικά με την κάθε προβολή και την ιστορία του κινηματογράφου.
Στο αποκορύφωμα της σχολικής χρονιάς, κλείσαμε με θερινό σινεμά που έλαβε χώρα στο προαύλιο του
σχολείου μας για δεύτερη συνεχή χρονιά και πλέον καθιερώθηκε σαν μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και
μεγάλους!
 Την περίοδο των Χριστουγέννων επιμελήθηκε μαζί με την βοήθεια των δασκάλων τον στολισμό του
σχολείου και διοργάνωσε μια πολύ χαρούμενη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση με διάφορα εργαστήρια για τα
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παιδιά (κατασκευή μπισκότων, sousplats, στολιδιών, πειράματα χημείας, ρομποτική), πωλητήριο, face
painting, παιχνίδια στο προαύλιο και χριστουγεννιάτικο τουρνουά μπάσκετ, «Καφέ» με γλυκίσματα για
μικρούς και μεγάλους, «Εστιατόριο» από τους μαθητές της ΣΤ’, λαχειοφόρο αγορά με πλούσια δώρα, live jazz
band, κεράσματα για τους παρευρισκομένους, χορό από τα παιδιά της ομάδας μοντέρνου χορού και κάλαντα
από τα παιδιά, υπό την καθοδήγηση της μουσικού, κας Σάσας Ρεβελτζή. Επίσης, το ηχητικό σποτάκι της
εκδήλωσης το επιμελήθηκαν τα παιδιά του απογευματινού μουσικού εργαστηρίου με τη βοήθεια του
μπαμπά Will Βασιλόπουλου.
 Καλωσόρισε το 2019 προσφέροντας σε κάθε τάξη του σχολείου, καθώς και στο σύλλογο διδασκόντων,
σπιτικές βασιλόπιτες, φτιαγμένες από γονείς παιδιών του σχολείου μας και χάρισε ένα συμβολικό δωράκι
στους τυχερούς του κάθε φλουριού και στον τυχερό δάσκαλο της χρονιάς.
 Οργάνωσε με μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία μία ημέρα Πρόληψης και Υγείας υπό την αιγίδα της
εταιρείας Sportmetric, που έφερε στο σχολείο μας το πρόγραμμα KIDOHEALTH, όπου τα παιδιά συμμετείχαν
σε μετρήσεις που περιλάμβαναν το μυοσκελετικό σύστημα (πελματογράφημα, έλεγχος σπονδυλικής στήλης),
ανάλυση σύστασης σώματος, οφθαλμολογικό έλεγχο, υπολογισμό νευρομυικού συντονισμού και ευκαμψίας,
έναντι πολύ μικρού αντιτίμου.
 Όσον αφορά στα πολιτιστικά δρώμενα, εξασφάλισε ομαδικά εισιτήρια για τις παραστάσεις «Μουσική
και φίλοι” των Burger Project και
“Το Σκλαβί” στο θέατρο Πόρτα καθώς και 100 εισιτήρια για να
παρακολουθήσουμε το μουσικό παραμύθι το “Αηδόνι του Αυτοκράτορα” της Λένας Πλάτωνος στην
Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος .
Την άνοιξη διοργάνωσε επίσκεψη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Θησείο με ξενάγηση και
παρατήρηση με το τηλεσκόπιο.
 Διοργάνωσε στο χώρο του σχολείου μας ομιλία από τους ψυχολόγους του “Χαμόγελου του Παιδιού” με
θέμα το Διαδικτυακό Εκφοβισμό.

Έστειλε επιστολή στον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού κοινοποιώντας και στον
δήμαρχο, για τη Λεωφ. Δημοκρατίας στη διασταύρωσή της με την οδό Σεφέρη, ζητώντας :
α. να τοποθετηθεί η απαραίτητη σηματοδότηση σύγχρονου τύπου με φωτεινή ένδειξη και στα δύο ρεύματα
κυκλοφορίας.
β. τη διαγράμμιση πεζών επί των οδών Σεφέρη και Δημοκρατίας για την ασφαλή διέλευση των μαθητών και
συνοδών τους.
γ. την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη (με button για τους πεζούς μαθητές), ώστε να μην κινδυνεύουν
καθημερινά τα παιδιά μας στην προσπάθειά τους να περάσουν απέναντι.
 Με τη σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης που παρείχε τα απαραίτητα υλικά, έβαψε-φρεσκάρισε τα
σιδερένια καλαθάκια απορριμάτων του προαυλίου καθώς και τμήμα της ράμπας που είχαν φθαρεί.
 Τις απόκριες συνδιοργάνωσε με τον Σύλλογο Διδασκόντων, αποκριάτικο πάρτυ στον προαύλιο χώρο του
σχολείου για όλους τους μαθητές, προσφέροντας την μουσική κάλυψη με επαγγελματία DJ καθώς και την
μετέπειτα καθαριότητα του χώρου. Επίσης, χάρη στην τέλεια συνεργασία με τους γονείς, στήθηκε μπουφές
με διάφορα σπιτικά φαγητά και γλυκά. Τέλος, οργάνωσε τον καθιερωμένο σοκολατοπόλεμο, τα
‘πολεμοφόδια’ του οποίου ήταν ευγενική προσφορά του σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης». Σε αυτόν
συμμετείχαν και τα παιδιά του Νηπιαγωγείου.
 Αντί της κατάθεσης στεφάνου στο πλαίσιο του εορτασμού της 28 ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
κατατέθηκε το ποσό των 50 ευρώ στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό “Φλόγα” για παιδιά με νεοπλασματική
νόσο και το ποσό των 50 ευρώ σε λογαριασμό του εθελοντικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού μέριμνας και
προστασίας μητέρας και παιδιού “Η Κιβωτός του Κόσμου”.
 Συνεχίζει την παράδοση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας να αποδέχεται τις
προσκλήσεις στα δρώμενα της Εστίας , κέντρο κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική στέρηση και μάλιστα
βραβεύτηκε γι αυτό φέτος από την Εστία.
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 Την 1η Μαρτίου, μοίρασε βραχιολάκια με κόκκινη και άσπρη κλωστή, τα γνωστά κατά το έθιμο
«Μαρτάκια», σε όλα τα παιδιά του σχολείου καθώς και στους δασκάλους.
 Με το ξεκίνημα των διακοπών του Πάσχα διοργάνωσε για τρίτη φορά στον χώρο του σχολείου, μια
διασκεδαστική εκδήλωση με κυνήγι πασχαλινού αυγού, πασχαλινές χειροτεχνίες/λαμπάδες με
ανακυκλώσιμα υλικά και παιχνίδια που έφεραν τα παιδιά, λεμονάδες, μπισκότα και παιχνίδια στο προαύλιο.
 Διοργάνωσε σεμινάριο πρώτων βοηθειών, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο χώρο
του σχολείου μας.
 Διοργάνωσε μία ημέρα δωρεάν γνωριμίας των μαθητών (OPEN DAY) με δύο καινοτόμα εκπαιδευτικά
προγράμματα που φιλοδοξούσαμε, ως σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, να εντάξουμε στις εξωσχολικές
δραστηριότητες του σχολείου μας, τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2020. Το κινηματογραφικό εργαστήρι
CINEMATHESIS το οποίο και ανήκει πλέον στις εξωσχολικές δραστηριότητες του συλλόγου, και το
πρωτοποριακό αρχιτεκτονικό πρόγραμμα Arkki.
 Οργάνωσε την ατομική και ομαδική φωτογράφιση των μαθητών, καθώς και την βιντεοσκόπηση της Στ’
τάξης. Επίσης, επιμελήθηκε το λεύκωμα της έκτης τάξης.
 Υποδέχτηκε στο σχολείο μας τα παιδιά από το πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών Erasmus+, τα οποία
φιλοξενούσαν γονείς και παιδιά του συλλόγου μας, και τους συνοδούς δασκάλους τους, με σπιτικό πρωινό
και οργάνωσε μεσημεριανό γεύμα με σπιτικό μπουφέ με ελληνικές γεύσεις για όλους, με την απαράμιλλη
συμμετοχή και προσφορά γονέων του σχολείου μας.
 Όπως κάθε χρόνο, αποχαιρέτισε τους μαθητές της Στ’ τάξης με το πάρτυ αποφοίτησης. Την διοργάνωση
ανέλαβαν οι γονείς της έκτης σε συντονισμό με τον Σύλλογο, ο οποίος προσέφερε την μουσική κάλυψη με
επαγγελματία DJ, μια ‘στρατιωτική’ ταυτότητα, ένα λεύκωμα για ενθύμιο που περιλαμβάνει φωτογραφίες,
μηνύματα και σκέψεις και dvd με συνεντεύξεις των μαθητών. Επίσης ανέλαβε να τυπωθεί με το λογότυπο το
μπλουζάκι αποφοίτησης.
 Στην καλοκαιρινή σχολική γιορτή βράβευσε τους 3 πρώτους ‘βιβλιοφάγους’ μαθητές του σχολείου μας
που δανείστηκαν και διάβασαν τα περισσότερα βιβλία από την δανειστική βιβλιοθήκη του Συλλόγου κατά την
διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το δώρο τους ήταν ένα βιβλίο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
 Για κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, απολαύσαμε τα παιδιά που παρακολούθησαν τις εξωσχολικές
δραστηριότητες του μοντέρνου χορού, της φωνητικής τέχνης και ορθοφωνίας και της κιθάρας σε μια μίνι
συναυλία και την παρουσίαση του δικού τους φινάλε.
 Αγοράστηκε ένας μεγαλύτερος πίνακας ανακοινώσεων για τη διεύθυνση του σχολείου.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020:
 Στον Αγιασμό καλωσόρισε τα πρωτάκια της σχολικής χρονιάς και τους καινούργιους μαθητές κάθε τάξης
με ένα συμβολικό δώρο κι ευχές για το νέο ξεκίνημα.
 Καλωσόρισμα από μέλη του Δ.Σ. προς τους γονείς της Α’ τάξης για την νέα σχολική χρονιά και
ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου.
 Φρόντισε για την επισκευή ενός εκ των ψυγείων που χρησιμεύει στη μεσημεριανή σίτιση και
αντικατέστησε ένα φούρνο μικροκυμάτων με την ευγενική χορηγία γονιών του σχολείου μας.
 Οργάνωσε και λειτουργεί με επιτυχία το Διήμερο Ανοιχτό Δημιουργικό Σχολείο Τέχνης Επιστήμης και
Αθλητισμού, με μοντέρνο χορό, εργαστήρι φωνητικής τέχνης και χορωδίας, στίβο, κιθάρα και πιάνο,
συγκεντρώνοντας τις εξωσχολικές δραστηριότητες σε δύο ημέρες, εμπλουτίζοντας τα εργαστήρια με αυτά
της ρομποτικής, του κινηματογράφου και νέα αθλήματα την τοξοβολία.
 Με την μοναδική προσωπική προσφορά της αντιπροέδρου του συλλόγου κας Παναγιώτας Θανάσουλα
πλύθηκαν και κρεμάστηκαν εκ νέου οι κουρτίνες όλων των τάξεων καθώς και της αίθουσας διδασκόντων και
της διεύθυνσης και την ευχαριστούμε όλοι από καρδιάς για την πρωτοβουλία της αυτή.
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Για όλα τα παραπάνω θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ (Μαριάννα Πανά,
Φαίη Ζαλώνη, Αλεξάνδρα Τριαντοπούλου, Χρήστο Καλαθάκη, Λυδία Τρακατέλλη , Γιάννη Μανάλη και Ηλία
Χαραλαμπόπουλο) που ήταν πάντοτε δίπλα μας συμβουλευτικά και έμπρακτα καθ’ όλη τη διάρκεια της
πρώτης θητείας του νέου συμβουλίου! Η βοήθειά τους ήταν ανεκτίμητη!
Στη συνέχεια θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Διευθύντρια, κα Ορσαλία Γερακίνη, τους Υποδιευθυντές μας,
κ.Γιώργο Τόλια ,κα Αγάπη Δενδάκη, καθώς και όλο τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου μας για την
εξαιρετική συνεργασία που είχαμε έως τώρα και είμαστε σίγουροι για την εποικοδομητική συνεργασία και
φέτος!
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όλους εσάς τους γονείς, που με κάθε τρόπο στηρίζετε τις ιδέες και τις προσπάθειές
μας.

Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
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