
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
2ΟΥ & 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΕΡΑΚΑ 

Ένας από τους κύριους σκοπούς των συνεργαζόμενων Συλλόγων Γονέων είναι η πραγματοποίηση απογευματινών δραστηριοτήτων που βοηθούν στην 
ανάπτυξη του αθλητισμού και του πολιτισμού, προσφέροντας ταυτόχρονα μια ολοκληρωμένη γκάμα επιλογών, από όπου το κάθε παιδί μπορεί να 
ανακαλύψει το ταλέντο ή την κλίση του, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθησή του και την κοινωνικότητά του. Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες 
των μαθητών των σχολείων μας, οι δύο Σύλλογοι προγραμματίζουν και για τη φετινή χρονιά τη λειτουργία των παρακάτω τμημάτων:   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 

ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ / 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Ζωγραφική & Εικαστικές Τέχνες 
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των παιδιών με τις εικαστικές Τέχνες, όπου τα παιδιά χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και 
πειραματιζόμενα με τέμπερες και νερομπογιές, δημιουργούν τα δικά τους εικαστικά έργα. Αναπτύσσουν την φαντασία τους και κατακτούν 
καλλιτεχνικές γνώσεις. 

Ημέρα: Πέμπτη  

Συμμετοχή: 15€ /παιδί 

Μουσική - Κιθάρα 
Σκοπός της μουσικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου. Μέσω αυτού του 
μαθήματος αποβλέπουμε στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, τα παιδιά να γνωρίσουν τον 
κόσμο της μουσικής και να μάθουν να παίζουν ένα από τα πιο δημοφιλή όργανα, την κιθάρα. 

Ημέρες: Δευτέρα ή Τρίτη, 
ή Παρασκευή 
(1 μάθημα/ εβδομάδα) 
Συμμετοχή: 20€ / παιδί  

Μουσικοκινητική (σύστημα ORFF) 
Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι, τα παιδιά να ζουν, να μεγαλώνουν και να εξελίσσονται με τη Μουσική. Ανακαλύπτοντας την ομορφιά 
της μουσικής μέσα από  το παιχνίδι, τη χαρά, την έκφραση και τη δημιουργία, ευαισθητοποιούμε όλες τις αισθήσεις τους και καλλιεργούμε 
ενεργούς ακροατές αλλά και δημιουργούς – εκτελεστές – εκφραστές μουσικών θεμάτων. Ξεκινάμε χρησιμοποιώντας ως όργανο το ίδιο μας το 
σώμα συνοδεύοντας  με ρυθμικές συλλαβές, αλλά και με κατάλληλα δομημένες έμμετρες φράσεις.  Καταλήγουμε στην εφαρμογή των ρυθμικών 
θεμάτων που έχουμε επεξεργαστεί  στα όργανα της ορχήστρας C. Orff (ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, τύμπανα, ξυλάκια,…  και ολοκληρώνοντας τη 
μουσικοκινητική μας προσέγγιση  συνοδεύουμε  με τραγούδι… 

*Απευθύνεται σε όλα τα παιδιά του Δημοτικού. Ευπρόσδεκτα και τα παιδιά που μαθαίνουν-παίζουν κάποιο όργανο για την ορχήστρα μας.   

 

Ημέρα: Τρίτη   

Συμμετοχή: 15€ / παιδί 

Παγκράτιο 
Εισαγωγή στον κόσμο των Πολεμικών Τεχνών μέσω της πιο αυθεντικής πολεμικής τέχνης. Εκμάθηση βασικών αρχών αυτοάμυνας, εξασκώντας το 
σώμα μαζί με το πνεύμα μέσω του αρχαίου ελληνικού αγωνίσματος. Ο ασκούμενος στο Παγκράτιο μαθαίνει στη βασική εκπαίδευση τις τεχνικές 
της αυτοάμυνας (τεχνικές με γροθιές και λακτίσματα, ρίψεις και ακινητοποιήσεις) ενώ παράλληλα, διδάσκεται την παιδεία, τον πολιτισμό και τις 
ηθικές αρχές της αρχαίας Ελλάδας. 

Ημέρες: Τρίτη και       
                Πέμπτη  
(2 μαθήματα/ εβδομάδα) 

Συμμετοχή: 17€ / παιδί 

Ρομποτική 
Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή με την εκπαιδευτική ρομποτική και τον προγραμματισμό και να τους δώσει την 
ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η κριτική και η αλγοριθμική σκέψη, κοινωνικές δεξιότητες όπως η αποδοχή και η συνεργασία και να 
προάγει αξίες πολύτιμες για την καθημερινή μας ζωή, όπως ο σεβασμός, η ομαδικότητα και η άμιλλα. Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι 
συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις βασικές αρχές προγραμματισμού μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, να γνωρίσουν τη γλώσσα Scratch® 
Junior και να έρθουν σε επαφή με τα πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO WeDO 1.0 και τα επιμέρους τμήματά τους (τροχούς, γρανάζια, 
κινητήρες, αισθητήρες). 

Ημέρα: Τρίτη ή     
             Πέμπτη 
(1 μάθημα/ εβδομάδα) 
 

Συμμετοχή: 17€ / παιδί 

Ρυθμική Γυμναστική 
Είναι ένα είδος κινητικής αγωγής που επιτυγχάνει με την εφαρμογή της την πλήρη μυϊκή προσαρμογή, δυναμικότητα, πλαστικότητα, κινητικότητα, 
προσωπική έκφραση και αρμονία. Δίνει το έναυσμα στο παιδί να αναπτυχθεί ψυχικά και πνευματικά, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην 
κοινωνικοποίησή του. Τα όργανα που θα προσφερθούν από τη δασκάλα για το μάθημα και δεν θα επιβαρύνουν τους γονείς είναι το σχοινάκι, το 
στεφάνι, η μπάλα, οι κορύνες και η κορδέλα. 

Ημέρες: Δευτέρα ή  
Τετάρτη και Παρασκευή           

 (2 μαθήματα/ εβδομάδα) 
Συμμετοχή: 20€ / παιδί 

Σκάκι 
Το Σκάκι δεν είναι απλά ένα παιχνίδι! Είναι μια θαυμαστή υπόθεση! Συνδυάζει τα στοιχεία αθλητισμού, τέχνης, ψυχαγωγίας και επιστήμης. 
Παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, γιατί ενώ δεν απαιτεί ιδιαίτερα έξοδα συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην πνευματική καλλιέργεια των 
παιδιών μας!  Τα παιδιά ασχολούμενα με το Σκάκι αναπτύσσουν αναμφισβήτητα γενικές ιδιότητες όπως επιμέλεια, τάξη, καλή οργάνωση, 
αυτοπεποίθηση, ανάγκη αυτοκριτικής καθώς και ειδικές ικανότητες όπως ορθή κρίση, δημιουργική φαντασία, μνήμη, αυτοσυγκέντρωση και 
διαλεκτική σκέψη. Είναι το μοναδικό άθλημα που ένα παιδί μπορεί να νικήσει ισχυρούς ενήλικες! 

 

Ημέρα: Παρασκευή  

Συμμετοχή: 15€ / παιδί 

Δημιουργική Γραφή & Θεατρικό Παιχνίδι 
Οι στόχοι του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής είναι πολλαπλοί. Αφ’ ενός, στοχεύουμε στο να μάθουν τα παιδιά να γράφουν πιο ζωντανά, πιο 
παραστατικά, πιο ελκυστικά, ενδιαφέροντα και ολοκληρωμένα κείμενα. Αφ’ ετέρου, θέλουμε η γραφή να αποτελέσει για τα παιδιά καταφύγιο στους 
προβληματισμούς τους, μέσο έκφρασης και ψυχικής εκτόνωσης και, κυρίως, να αγαπήσουν οι μαθητές τη διαδικασία της συγγραφής και της 
λογοτεχνικής ανάγνωσης. Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, σημαντικά εργαλεία είναι τα παιχνίδια και η δραματοποίηση. Όταν 
οι μαθητές ζωντανεύουν και ενσαρκώνουν τις ιστορίες τους, τις γράφουν πιο παραστατικά και με έμφαση στις λεπτομέρειες. Ταυτόχρονα, 
αναπτύσσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, εμποτίζουν το μάθημα με τη φαντασία τους και τις ιδέες τους και διαφοροποιείται στη συνείδησή τους η 
γραφή από το τυπικό σχολικό μάθημα 

 

Ημέρα: Πέμπτη  

Συμμετοχή: 17€ / παιδί 

Pilates – Pilates Cardio (απευθύνεται σε ενήλικες) 
Το Pilates είναι μέθοδος εκγύμνασης που προσφέρει ενδυνάμωση ολόκληρου του σώματος με έμφαση το κέντρο ή powerhouse, ευθυγράμμιση του 
σώματος, ευλυγισία, δύναμη,  ισορροπία, αύξηση της επίγνωσης του σώματος, έλεγχος της αναπνοής, ανακούφιση από πόνους στην μέση και 
ένταση στις αρθρώσεις, ενίσχυση της αντοχής και ανάπτυξη της ζωτικότητας. Στα μαθήματα ακολουθείται η  μέθοδος της διεθνούς 
αναγνωρισμένης σχολής BASI Pilates που προσφέρει ένα πλήρες workout για ολόκληρο το σώμα, με μοναδική ακρίβεια και δυναμική ροή. Το 
Pilates Cardio είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στις αρχές  και στην δομή ενός μαθήματος Pilates όπου προστίθεται  και το αερόβιο στοιχείo 
για ενεργοποίηση  του καρδιοαναπνευστικού και  περαιτέρω καύση του λίπους. 

 
Ημέρες: Τρίτη 
               και Σάββατο 
(2 μαθήματα/ εβδομάδα) 

Συμμετοχή:15€ /γονέας 

 
 

 Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εφόσον συμπληρωθεί ελάχιστος αριθμός συμμετοχών στο καθένα. 

 Η έναρξη των μαθημάτων της κάθε δραστηριότητας και οι οριστικές ημέρες και ώρες πραγματοποίησής τους θα καθοριστούν με την 
ολοκλήρωση των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, σε συνεννόηση των ενδιαφερομένων με τους δασκάλους των δραστηριοτήτων και θα 
ανακοινωθούν έγκαιρα. 

 



Όσοι, λοιπόν, ενδιαφέρεστε παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μία ξεχωριστά για κάθε παιδί) και να την παραδώσετε 
σε μέλος του Συλλόγου, έως την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 το αργότερο. 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 

Στοιχεία μαθητή / μαθήτριας 

Ονοματεπώνυμο:  

Τάξη:  

Στοιχεία Γονέα ή Κηδεμόνα 

Ονοματεπώνυμο:  

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Σταθερό Κινητό E-mail 

   

Επιλογή δραστηριότητας 

Ζωγραφική & Εικαστικές Τέχνες  Ρυθμική Γυμναστική  

Μουσική – Κιθάρα  Σκάκι  

Μουσικοκινητική  Δημιουργική Γραφή & Θεατρικό Παιχνίδι  

Παγκράτιο  Pilates – Pilates Cardio  

Ρομποτική    

Έγγραφη συμφωνία 

Ως γονέας – κηδεμόνας του παραπάνω μαθητή συμφωνώ να λάβει μέρος στις δραστηριότητες όπως αυτές έχουν σημειωθεί στον παραπάνω πίνακα. 

 
Υπογραφή: 
 

 

 
 

Με εκτίμηση, 
Τα Δ.Σ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
2ΟΥ & 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΕΡΑΚΑ 

 

 
Απογευματινές Δραστηριότητες 

Δημιουργικής Απασχόλησης 
 

2019-2020 
 


