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Έναπξη λειτοςπγίαρ Απογεςματινών Ομίλων
για το σσολικό έτορ 2018 / 2019

Αγαπητού Γονεύσ και Κηδεμόνεσ,
τα Αρςϊκεια – Σοςύτςεια χολεύα λειτουργούν Όμιλοι Απογευματινών Δραςτηριοτότων, οι
οπούοι ςτοχεύουν ςτην καλλιϋργεια των ιδιαύτερων κλύςεων κϊθε μαθητό και ςτη μεγιςτοπούηςη των
δυνατοτότων τουσ.
Οι Όμιλοι Απογευματινών Δραςτηριοτότων ξεκινούν τη λειτουργύα τουσ τη Δευτϋρα 1
Οκτωβρύου 2018 και γύνονται μετϊ το τϋλοσ τού κανονικού ςχολικού ωραρύου, από τισ 15.00 μϋχρι τισ
16.30, Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό. Οι Όμιλοι Απογευματινών Δραςτηριοτότων ολοκληρώνονται την
Παραςκευό 14 Ιουνύου 2019.
Για το ςχολικό ϋτοσ 2018-2019 προςτύθενται τρεισ νϋοι όμιλοι: ο Όμιλοσ Μαθηματικόσ κϋψησ
κϊθε Παραςκευό, ο Όμιλοσ Παραδοςιακών Χορών κϊθε Σρύτη και το Pilates Kids κϊθε Σετϊρτη.
Να ςημειώςουμε ότι η Ομϊδα Ποδοςφαύρου προχωρημϋνων θα πραγματοποιεύται κϊθε Σρύτη
και Παραςκευό και αρχαρύων κϊθε Σετϊρτη, ο Όμιλοσ Tae Kwon Do προχωρημϋνων κϊθε Δευτϋρα και
Σετϊρτη και αρχαρύων κϊθε Σρύτη και Πϋμπτη, ο Όμιλοσ Ρητορικόσ Ε΄ τϊξησ θα πραγματοποιεύται κϊθε
Σετϊρτη, ο Όμιλοσ Θεατρικόσ Αγωγόσ Α΄,Β΄,Γ τϊξεων κϊθε Σετϊρτη και Δ΄, Ε΄, τ τϊξεων κϊθε Πϋμπτη .
Ο Όμιλοσ Κολύμβηςησ θα πραγματοποιεύται ςτο κολυμβητόριο τησ ΦΑΝΘ
Σο κόςτοσ ςυμμετοχόσ ςε μύα (1) εβδομαδιαύα δύωρη δραςτηριότητα, διαμορφώνεται ςτα
200€/ϋτοσ, ενώ για κϊθε επόμενη εβδομαδιαύα δύωρη δραςτηριότητα το κόςτοσ εύναι από 160€/ϋτοσ.
Σο κόςτοσ των Απογευματινών Ομύλων που λειτουργούν δύο φορϋσ την εβδομϊδα (Αντιςφαύριςη Γ΄,Δ΄,
Ε΄, τ τϊξεων, Ομϊδα Ποδοςφαύρου προχωρημϋνων, Tae Kwon Do -υποχρεωτικό παρακολούθηςη δύο
ημερών, Κολυμβητόριο/Ακαδημύεσ κολύμβηςησ ανϋρχεται ςτα 300€/ϋτοσ. Σο κόςτοσ του Μουςικού
Ομύλου-Χορωδύασ και του Ομύλου Παραδοςιακών Χορών εύναι ςτα 80€/ϋτοσ.
τουσ μαθητϋσ του Αρςακεύου Δημοτικού χολεύου Θεςςαλονύκησ προςφϋρεται η δυνατότητα
επιλογόσ μϋςα από ϋνα ευρύ φϊςμα δραςτηριοτότων.
υγκεκριμϋνα:
ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
Όμιλοσ Αντιςφαύριςησ (Σϋνισ) : Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σϋταρτη (1 φορϊ την εβδομϊδα) για
τισ Α΄ και Β΄ τϊξεισ και κϊθε Σρύτη και Πϋμπτη (2 φορϋσ την εβδομϊδα -2 τμόματα) για τισ Γ΄, Δ΄, Ε΄ και
τ΄ τϊξεισ.
Ση διδαςκαλύα του Ομύλου ϋχουν αναλϊβει ο υποδιευθυντόσ του Αρςακεύου Δημοτικού κ.
τϋφανοσ Κουνδουρϊσ και η κ. Χατζηςαββύδου Κατερύνα.
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Ο κ. Κουνδουρϊσ εύναι απόφοιτοσ του ΣΕΥΑΑ Θεςςαλονύκησ με ειδικότητα ςτο ϊθλημα τησ
Αντιςφαύριςησ. Εύναι κϊτοχοσ μεταπτυχιακού διπλώματοσ με κατεύθυνςη ςτη χολικό Υυςικό Αγωγό.
Εύναι καθηγητόσ Υυςικόσ Αγωγόσ ςτο Αρςϊκειο Δημοτικό χολεύο από το 1993 και υπεύθυνοσ τησ
δημιουργύασ του Ομύλου Αντιςφαύριςησ το 1995.
Η κ. Φατζηςαββύδου εύναι πτυχιούχοσ του Σ.Ε.Υ.Α.Α. Θεςςαλονύκησ με ειδικότητα ςτην
Αντιςφαύριςη. Εύναι κϊτοχοσ μεταπτυχιακού διπλώματοσ με κατεύθυνςη ςτην Άςκηςη και Τγεύα. Από
μικρό αφοςιώθηκε ςτο ϊθλημα τησ Αντιςφαύριςησ ϋχοντασ πετύχει το 1999 την 1η θϋςη ςτο 3ο
Πανελλαδικό Πρωτϊθλημα Σϋνισ Θεςςαλονύκησ και ςτο 4ο Πανελλαδικό Πρωτϊθλημα Σϋνισ
Λεπτοκαρυϊσ. τη ςυνϋχεια κατϋκτηςε πολλϋσ πανελλόνιεσ διακρύςεισ. Από το 2002 αςχολεύται με την
προπονητικό, διδϊςκοντασ ςε ιδιωτικϊ ςχολεύα και ιδιωτικούσ παιδικούσ ςταθμούσ, καθώσ επύςησ ςε
Αθλητικούσ Ομύλουσ ςτην Αθόνα και ςτη Θεςςαλονύκη.
Πιςτόσ ςτισ παιδαγωγικϋσ αρχϋσ τησ Υιλεκπαιδευτικόσ Εταιρεύασ, ο Όμιλοσ Αντιςφαύριςησ
αποςκοπεύ αφενόσ ςτην πλόρη, τεκμηριωμϋνη και προςαρμοςμϋνη ανϊ ηλικύα τεχνογνωςύα του
αθλόματοσ, αφ’ ετϋρου ςτη διϊπλαςη ενόσ υγιούσ και πειθαρχημϋνου ατόμου. Αρχικϊ, οι μαθητϋσ
/τριεσ αναπτύςςουν τισ δεξιότητεσ τησ αδρόσ κινητικότητασ, πηδόματα, πϋταμα-πιϊςιμο μπϊλασ,
τριποδιςμό-πλϊγια βόματα, περιςτροφό-κϊμψη και ςυμμετοχό ολόκληρου του ςώματοσ ςτη κύνηςη με
παρϊλληλη εξοικεύωςη τησ αύςθηςησ τησ ρακϋτασ ςε ςυνδυαςμό με τη μπϊλα. τη ςυνϋχεια μαθαύνουν
βαςικϋσ κινόςεισ και κτυπόματα (forehand, backhand και service) και αργότερα πιο ςύνθετεσ αςκόςεισ
και ειδικϊ κτυπόματα (κτυπόματα με φϊλτςο, lob, slice, volley). Αναπόςπαςτο κομμϊτι τησ
καθημερινόσ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ αποτελεύ η ψυχαγωγύα των μαθητών/τριών, η δημιουργύα
νϋων φύλων καθώσ και η ανϊδειξη των αρχών τησ ομαδικότητασ και τησ ϊμιλλασ.
Όμιλοσ Κολύμβηςησ/Ακαδημύεσ Κολύμβηςησ : Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Δευτϋρα και Πϋμπτη
(2 φορϋσ την εβδομϊδα ) για όλεσ τισ τϊξεισ ςτισ εγκαταςτϊςεισ του Κολυμβητηρύου τησ ΧΑΝΘ.
Η ΦΑΝΘ διαθϋτει κλειςτό θερμαινόμενη πιςύνα 25μ. (5 διαδρομών), βϊθουσ 1.80 η οπούα πληρού
όλουσ τουσ κανονιςμούσ αςφϊλειασ και υγιεινόσ και ελϋγχεται κϊθε χρόνο από τη Διεύθυνςη Δημόςιασ
Τγεύασ. Δύο φορϋσ το μόνα, πραγματοποιεύται ϋλεγχοσ καταλληλότητασ του νερού τησ από το
Εργαςτόριο Τγιεινόσ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ.
Οι προπονόςεισ των μαθητών/τριών θα πραγματοποιούνται υπό την εποπτεύα των ϋμπειρων
προπονητών του τμόματοσ κολύμβηςησ , ενώ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ προπόνηςησ υπϊρχει και
ναυαγοςώςτησ εντόσ του χώρου τησ πιςύνασ. Επιπλϋον, η ΦΑΝΘ διαθϋτει όλον το βοηθητικό εξοπλιςμό
που πιθανόν να χρειαςτούν οι αρχϊριοι μαθητϋσ.
Όμιλοσ Παιδικόσ Γιόγκα : Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σρύτη για όλεσ τισ τϊξεισ. Ση διδαςκαλύα
του ϋχει αναλϊβει η ειςηγότρια κ. Άννα Δεληχρόςτου η οπούα ϋχει εκπαιδευτεύ ςτην Ακαδημύα γιόγκα
«Λωτόσ» και ςτο ατυανϊντα Άςραμ Ελλϊδοσ από όπου και πιςτοποιόθηκε. Έχει ειδικευτεύ ςτην
διδαςκαλύα τησ γιόγκα ςε παιδιϊ από την Groovykids Yoga, ςτην διδαςκαλύα ςε ϊτομα με ειδικϋσ
ανϊγκεσ με την Shawnee Thornton Hardy καθώσ ςτην Aerial Flow Yoga Technique από το Anahata Yoga
Academy. Παραδύδει μαθόματα ςε αναγνωριςμϋνα κϋντρα γιόγκα ενώ παρϊλληλα διατηρεύ το
προςωπικό τησ studio Yoga’s Path ςτο Υύλυρο.
Μϋςα από το μϊθημα τησ γιόγκα δύνεται ϋμφαςη ςτην ολιςτικό ανϊπτυξη των παιδιών καθώσ
εξελύςςονται τόςο ςτο ςωματικό, όςο ςτο ςυναιςθηματικό και νοητικό επύπεδο. Αυξϊνεται η
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μαθηςιακό ικανότητα, βελτιώνεται η ςυγκϋντρωςη και η μνόμη των παιδιών, ανακαλύπτουν τον εαυτό
τουσ, μαθαύνουν να διαχειρύζονται τα ςυναιςθόματα τουσ και να ςϋβονται τα όρια τουσ.
Όμιλοσ Pilates Kids: Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σετϊρτη. Ση διδαςκαλύα του ϋχει αναλϊβει η κ.
Χατζηανδρϋου Εραςμύα – Έρρικα. Η κ. Φατζηανδρϋου εύναι πτυχιούχοσ του Σ.Ε.Υ.Υ.Α Θεςςαλονύκησ
με ειδικότητα ςτο ϊθλημα τησ Ενόργανησ Γυμναςτικόσ. Εύναι πιςτοποιημϋνη δαςκϊλα Pilates mat και
Pilates Equipment, με εμπειρύα ςτη διδαςκαλύα παιδιών ηλικύασ 4-12 ετών.
Μϋςα από το μϊθημα του Pilates το παιδύ μπορεύ να γνωρύςει το ςώμα του, να καταλϊβει τον τρόπο
λειτουργύασ του, να κατανοόςει τον τρόπο κύνηςησ τόςο του μυώκού όςο και του ςκελετικού
ςυςτόματοσ του ςώματοσ του. Βοηθϊει ςημαντικϊ ςτην υγεύα τησ ςπονδυλικόσ ςτόλησ κατϊ τη
διϊρκεια τησ ανϊπτυξησ του όπωσ και την ανϊπτυξη τησ ςυγκϋντρωςησ που απαιτεύται για τη ςωςτό
εκτϋλεςη κϊθε ϊςκηςησ. Επύςησ το παιδύ καλεύται να ςυνειδητοποιόςει τη ςημαςύα τησ αναπνοόσ
μϋςω τησ ϊςκηςησ. Οι αςκόςεισ γύνονται με το βϊροσ του ςώματοσ και τη χρόςη βοηθημϊτων όπωσ
μπϊλεσ και λϊςτιχα. Σο μϊθημα Pilates μετατρϋπει τη διαδικαςύα τησ γυμναςτικόσ ςε μια ευχϊριςτη
δραςτηριότητα που αφυπνύζει το ςώμα και αναζωογονεύ το πνεύμα .
Όμιλοσ Tae Kwon Do: Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Δευτϋρα και Σετϊρτη για τουσ
προχωρημϋνουσ (2 φορϋσ την εβδομϊδα ) και κϊθε Σρύτη και Πϋμπτη για τουσ αρχϊριουσ (2 φορϋσ την
εβδομϊδα ). Ση διδαςκαλύα του ϋχει αναλϊβει η κ. Δϋςποινα Χαώδευτοπούλου, αθλότρια και
προπονότρια, κϊτοχοσ 3Dan, πιςτοποιημϋνη με πτυχύο από την Γ.Γ.Α. Ειδικεύεται και ϋχει εμπειρύα ςε
παιδιϊ ηλικύασ 4-12 ετών, καθώσ επύςησ αςκεύ και καθόκοντα διαιτηςύασ ςε όλουσ τουσ επύςημουσ
πανελλόνιουσ αγώνεσ τησ ομοςπονδύασ. Επύςησ κατϋχει πιςτοπούηςη υγειονομικού βοηθού αγώνων
καθώσ επύςησ και των απαραύτητων πρώτων βοηθειών.
Σο Tae Kwon Do εύναι μια Κορεϊτικη πολεμικό τϋχνη αυτοϊμυνασ με την οπούα το παιδύ μαθαύνει να
υπεραςπύζεται τον εαυτό του (χωρύσ να γύνεται επιθετικό), και η οπούα δεν βελτιώνει μόνο τη γενικό
φυςικό κατϊςταςη ενόσ παιδιού αλλϊ και την ψυχικό και πνευματικό του υγεύα. Γενικότερα, η
ςυγκεκριμϋνη πολεμικό τϋχνη βοηθϊει το παιδύ να αποκτόςει ςεβαςμό, ευγϋνεια, μετριοφροςύνη και
αυτοϋλεγχο, προϊγει την ςυγκϋντρωςη και την αντύδραςη, όπωσ επύςησ την υπομονό, την
αυτοπεπούθηςη και την πειθαρχύα, ςτοιχεύα πολύ ςημαντικϊ για την υγιό ανϊπτυξη τησ
προςωπικότητασ του ατόμου. Σο παιδύ μϋςα από ειδικϋσ τεχνικϋσ μαθαύνει πώσ να χειρύζεται και να
εξωτερικεύει το ϊγχοσ, το θυμό του και ϊλλα αρνητικϊ ςυναιςθόματα, διοχετεύοντασ ϋτςι την ενϋργειϊ
του με ϋναν υγιό τρόπο. Επύςησ, εύναι μια ψυχαγωγικό (μϋςω κινητικών παιχνιδιών) και ευχϊριςτη
δραςτηριότητα για τα παιδιϊ, τα οπούα χαρακτηρύζονται από την ϋμφυτη ανϊγκη για κύνηςη και
δημιουργικό ϋκφραςη γνωρύζοντασ τισ αδυναμύεσ τουσ, τα όρια τουσ αλλϊ και τισ δυνατότητεσ τουσ!
ημεύωςη: Λόγω των προαγωγικών εξετϊςεων που διεξϊγονται κατϊ τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ
χρονιϊσ, η παρακολούθηςη και των δύο ημερών του Ομύλου εύναι υποχρεωτικό.
χολικό Ομϊδα Ποδόςφαιρου : Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σρύτη και Παραςκευό για τουσ
προχωρημϋνουσ και κϊθε Σετϊρτη για τουσ αρχϊριουσ. Οι προπονόςεισ για τουσ προχωρημϋνουσ θα
γύνονται ςτα γόπεδα του ςχολεύου και θα ςυμμετϋχουν ςε αγώνεσ που θα διεξϊγονται ςε διϊφορουσ
χώρουσ εκτόσ ςχολεύου. .
Ση διδαςκαλύα ϋχει αναλϊβει ο καθηγητόσ Υυςικόσ Αγωγόσ κ. Μαςτρανϋςτησ Απόςτολοσ.
Ο κ. Μαςτρανϋςτησ Απόςτολοσ εύναι απόφοιτοσ του Σμόματοσ Επιςτόμησ Υυςικόσ Αγωγόσ και
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Αθλητιςμού του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ (ερρών) με δύο κύριεσ ειδικότητεσ, ςτο
ποδόςφαιρο και ςτην καλαθοςφαύριςη. Εύναι κϊτοχοσ Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ του
Διατμηματικού Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών ςτην Ανθρώπινη Απόδοςη και Τγεύα και ςτην
κατεύθυνςη «Προπονητικό Αθλημϊτων» και εν δυνϊμει υποψόφιοσ διδϊκτορασ του Σ.Ε.Υ.Α.Α.
Θεςςαλονύκησ. Έχει ςυμμετϊςχει ςε πολλϊ ςυνϋδρια ωσ κεντρικόσ ομιλητόσ με θϋματα που αφορούν
την προπόνηςη ςτισ αναπτυξιακϋσ ηλικύεσ. Ο κ. Μαςτρανϋςτησ ϋχει διατελϋςει γυμναςτόσ ςε ομϊδεσ
ποδόςφαιρου Β΄ Εθνικόσ κατηγορύασ, τεχνικόσ διευθυντόσ ςε Ακαδημύεσ ποδόςφαιρου και διαθϋτει
δύπλωμα UEFA.
Οι μαθητϋσ των Ομύλων Ποδοςφαύρου προπονούνται για να βελτιώνουν τη φυςικό τουσ κατϊςταςη
και ειδικότερα την ικανότητα αντοχόσ και ταχύτητασ, που εύναι απαραύτητεσ για το ϊθλημα.
Παρϊλληλα μαθαύνουν την τακτικό και τα ςυςτόματα που χρηςιμοποιούνται.
Όμιλοσ τύβου: Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σετϊρτη για όλεσ τισ τϊξεισ.
Ση διδαςκαλύα ϋχει αναλϊβει η καθηγότρια Υυςικόσ Αγωγόσ, κ. Φωτεινό Μαυρύδου, η οπούα
εύναι πτυχιούχοσ του Σμόματοσ Επιςτόμησ Υυςικόσ Αγωγόσ και Αθλητιςμού του Αριςτοτελεύου
Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ και κϊτοχοσ Μεταπτυχιακού διπλώματοσ με κατεύθυνςη ςτην
Κινηςιολογύα παιδιών ςχολικόσ ηλικύασ. Διαθϋτει πολυετό εμπειρύα ωσ προπονότρια ςε ακαδημύεσ
ςτύβου και καλοκαιρινών camp. Επύςησ, αποτελεύ μϋλοσ τησ τεχνικόσ επιτροπόσ του αγώνα δρόμου
1000μ. Μαθητών Δημοτικών χολεύων του Διεθνό Μαραθωνύου «ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ».
Ο ςτύβοσ προϊγει τη ςωματικό υγεύα, καθώσ γυμνϊζει αρμονικϊ όλεσ τισ μυώκϋσ ομϊδεσ.
Ενιςχύει την αντοχό, τη δύναμη και την καρδιοαναπνευςτικό ικανότητα του παιδιού, ενώ επιπρόςθετα
ςυμβϊλλει και ςτην ψυχοκινητικό ανϊπτυξη του. κοπόσ του Ομύλου εύναι η επύτευξη όλων των
παραπϊνω ςτόχων, μϋςα από την παιγνιώδη μϊθηςη των αθλημϊτων, ενώ παρϊλληλα καλλιεργούνται
τα ιδεώδη του ολυμπιςμού, η φιλύα, η ςυνεργαςύα, η ευγενόσ ϊμιλλα και η αυτοπειθαρχύα.
Όμιλοσ Παραδοςιακών Χορών: Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σρύτη για τισ Γ΄, Δ΄, Ε΄ και τ΄ τϊξεισ.
Ση διδαςκαλύα του Ομύλου ϋχει αναλϊβει ο καθηγητόσ Υυςικόσ Αγωγόσ του Αρςακεύου Δημοτικού
χολεύου Θεςςαλονύκησ κ. Διονύςιοσ Πϊπουτςασ, ο οπούοσ εύναι υπεύθυνοσ τησ διδαςκαλύασ των
παραδοςιακών χορών ςτο πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα και όλων των εκδηλώςεων και εορτών του
χολεύου.
Μϋςα από τον Όμιλο εκμϊθηςησ Ελληνικών Παραδοςιακών χορών τα παιδιϊ θα γνωρύςουν την
πλούςια ελληνικό μουςικοχορευτικό παρϊδοςη, και μϋςα από την πολύπλευρη δυναμικό τησ
(τραγούδια, ρυθμού, χορού) και την επικοινωνιακό υφό του παραδοςιακού χορού θα μπορϋςουν να
εκφραςθούν, να επικοινωνόςουν και να κερδύςουν τα οφϋλη από μια όπια μορφό εκγύμναςησ. Οι
παραδοςιακού ρυθμού, τα παραδοςιακϊ τραγούδια, τα κινητικϊ ςχόματα των ελληνικών χορών
προςφϋρουν ϋντονεσ ςυγκινόςεισ ομαδικότητασ, χαρϊσ, κεφιού και ευεξύασ.
Όμιλοσ Μοντϋρνου Χορού :Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Παραςκευό για όλεσ τισ τϊξεισ.
Ση διδαςκαλύα του Ομύλου ϋχει αναλϊβει η καθηγότρια Υυςικόσ Αγωγόσ κ. Εμύνογλου τϋλλα.
Εύναι απόφοιτοσ ΣΕΥΑΑ Θεςςαλονύκησ με ειδικότητα ςτουσ Παραδοςιακούσ Φορούσ και
διπλωματούχοσ καθηγότρια Φορού με εξετϊςεισ ςτο Τπουργεύο Πολιτιςμού. Εύναι απόφοιτοσ Ανώτερησ
Επαγγελματικόσ χολό Φορού του Δόμου Θεςςαλονύκησ. Ειδικότητα ςτην Jazz. Υούτηςε επύςησ ςτην
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Ανώτατη Επαγγελματικό χολό Φορού EPSEDANCE ςτο Montpellier, Γαλλύα με επιτυχύα ςτισ κρατικϋσ
εξετϊςεισ του Sefedem De Normandie.
O μοντϋρνοσ χορόσ αποτελεύ μια, ευχϊριςτη και θεαματικό εναςχόληςη των μαθητριών (κυρύωσ),
ςυμβϊλλει ςτην αρμονικό ςωματικό διϊπλαςη και ςτην εκφραςτικότητϊ τουσ.
Όμιλοσ Καλαθοςφαύριςησ (Μπϊςκετ) : Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Δευτϋρα για τισ Γ΄, Δ΄, Ε΄, και
Σ΄ τϊξεισ και κϊθε Παραςκευό για τισ Α΄ και Β΄ τϊξεισ.
Ση διδαςκαλύα του ϋχει αναλϊβει ο καθηγητόσ φυςικόσ αγωγόσ κ. ερϋτησ Νικόλαοσ. Απόφοιτοσ
ΣΕΥΑΑ Θεςςαλονύκησ το 2009 με ειδικότητα την καλαθοςφαύριςη. Τπόρξε αθλητόσ ςε εθνικϋσ
κατηγορύεσ (ICBS Φ.Α.Ν.Θ.,TSG REUTLINGEN). Ωσ προπονητόσ εργϊςτηκε από το 2010 μϋχρι το 2015
ςτα τμόματα υποδομόσ τησ ακαδημύασ Φ.Α.Ν.Θ. Σο 2015-2016 όταν υπεύθυνοσ οργϊνωςησ τησ
ακαδημύασ BVH Esslingen ςτη Γερμϊνια. Από το 2016 μϋχρι και ςόμερα εύναι προπονητόσ ςτο

παιδικό τμόμα τησ Φ.Α.Ν.Θ. και υπεύθυνοσ οργϊνωςησ των τμημϊτων τησ ακαδημύασ.
Οι μαθητϋσ του Ομύλου Καλαθοςφαύριςησ μυούνται ςτισ βαςικϋσ αρχϋσ και κινητικϋσ δεξιότητεσ τού
αθλόματοσ με ευχϊριςτο και παιδαγωγικό τρόπο ανϊλογα με την ηλικύα τουσ. Η προπόνηςό τουσ
περιλαμβϊνει βελτύωςη τησ ικανότητϊσ τουσ ςτην ταχύτητα και την αλτικότητα, που εύναι κύρια
χαρακτηριςτικϊ τού αθλόματοσ καθώσ και ςτην απόκτηςη κινητικών δεξιοτότων που ςχετύζονται
ϊμεςα με την τεχνικό του ςυγκεκριμϋνου αθλόματοσ.
Όμιλοσ Χειροςφαιρύςεωσ (Χϊντμπολ): Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Δευτϋρα για τισ Γ΄, Δ΄, Ε΄, και
Σ΄ τϊξεισ.
Ση διδαςκαλύα του ϋχει αναλϊβει η κ ϋρβου Αςπαςύα, απόφοιτοσ του ΣΕΥΑΑ Θεςςαλονύκησ η
οπούα εργϊζεται ωσ καθηγότρια Υυςικόσ Αγωγόσ ςτο Αρςϊκειο Δημοτικό απο το 2003. Εύναι κϊτοχοσ
διπλώματοσ κριτών -διαιτητών χειροςφαύριςησ κι ενεργό μϋλοσ τησ ομϊδασ κριτών όλων των
κατηγοριών.
Η Φειροςφαύριςη εύναι ϋνα ςυναρπαςτικό ομαδικό ϊθλημα που ανόκει ςτο πρόγραμμα των
Ολυμπιακών αγώνων. Μαθαύνεται εύκολα και παύζεται ευχϊριςτα από αγόρια και κορύτςια. Εύναι
ιδιαύτερα δημοφιλϋσ ςτισ μικρϋσ ηλικύεσ. Διαθϋτει ςτοιχεύα από όλα τα ομαδικϊ αθλόματα. Σο ϊθλημα
τησ χειροςφαύριςησ (Χϊντμπολ) με τισ ιδιαύτερεσ φυςικϋσ ικανότητεσ που το χαρακτηρύζουν (ταχύτητα,
δύναμη, ευλυγιςύα) εύναι πολύ θεαματικό και ςαν παιχνύδι γύνεται ιδιαύτερα αγαπητό ςτα παιδιϊ. Δεν
απαιτεύ ςυγκεκριμϋνα προςόντα και πολύ γρόγορα μπορούν τα παιδιϊ να ακολουθόςουν τισ απαιτόςεισ
του παιχνιδιού.
.
ΟΜΙΛΟΙ ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
Μουςικόσ Όμιλοσ : Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Δευτϋρα για τισ Β΄, Γ΄, Δ΄,Ε΄ και τ΄τϊξεισ .
Ση διδαςκαλύα και διεύθυνςη τησ χορωδύασ ϋχει αναλϊβει ο μουςικόσ του Αρςακεύου Δημοτικού
χολεύου, κ. Ηρακλόσ Παναγόπουλοσ, υποψόφιοσ διδϊκτορασ του Ιονύου Πανεπιςτημύου, κϊτοχοσ
μεταπτυχιακού ςτη διεύθυνςη ςχολικόσ, παιδικόσ και νεανικόσ χορωδύασ, πτυχιούχοσ Σ.Μ.Ε.Σ του
Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ με ειδύκευςη ςτη Μονωδύα, διπλωματούχοσ Βυζαντινόσ Μουςικόσ,
πτυχιούχοσ βιολιού και ανωτϋρων θεωρητικών.
τόχοσ τησ χορωδύασ, εύναι η φωνητικό διαπαιδαγώγηςη των παιδιών με κατϊλληλεσ αςκόςεισ και
τραγούδια, η ατομικό πολιτιςτικό τουσ καλλιϋργεια με λόγια μουςικό, ο εξαγνιςμόσ των ψυχών τουσ
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μϋςα από το τραγούδι, καθώσ και η ςυμμετοχό τησ ςε εκδηλώςεισ τϋχνησ και πολιτιςμού, εντόσ και
εκτόσ ςυνόρων του ςχολεύου. Σο ρεπερτόριο τησ θα περιλαμβϊνει ϋργα Ελλόνων και ξϋνων ςυνθετών
διαφορετικών εποχών, δημοτικϊ τραγούδια και βυζαντινούσ ύμνουσ. Η χορωδύα θα ςυμμετϊςχει ςε
μεγϊλεσ εκδηλώςεισ του ςχολεύου ςτην πόλη μασ και εκτόσ.
Όμιλοσ Θεατρικόσ Αγωγόσ : Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σετϊρτη για τισ τϊξεισ Α΄, Β΄ και Γ΄ και
κϊθε Πϋμπτη για τισ Δ΄, Ε΄ και Σ΄ τϊξεισ .
Ση διδαςκαλύα του ϋχει αναλϊβει η καθηγότρια Θεατρικόσ Αγωγόσ του Αρςακεύου Δημοτικού
χολεύου, κ. Κουλιακιώτη Αικατερύνη. Εύναι απόφοιτοσ του τμόματοσ Θεϊτρου τησ χολόσ Καλών
Σεχνών του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ. Εύναι υπεύθυνη του Ομύλου Θεατρικόσ
Αγωγόσ από το 2002.
O Όμιλοσ Θεατρικόσ Αγωγόσ ςτοχεύει ςτην εξοικεύωςη των παιδιών με τη γλώςςα τού θεϊτρου
αλλϊ κυρύωσ ςτην αιςθητικό, πολιτιςτικό και κοινωνικό τουσ καλλιϋργεια. Περιλαμβϊνει ανϊμεςα ςε
ϊλλα : Αγωγό τού λόγου, δραματοπούηςη, εκπαιδευτικό δρϊμα, αυτοςχεδιαςμό, παντομύμα, ςε μια
ηλικύα που τα παιδιϊ διαπλϊθονται, κοινωνικοποιούνται, αποκτούν ϊποψη αλλϊ δεν παύουν να
επιθυμούν το παιχνύδι.
Όμιλοσ Πιϊνου: Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Δευτϋρα και Σετϊρτη για τισ Α΄, Β΄ τϊξεισ και κϊθε
Σρύτη και Πϋμπτη για τισ Γ΄, Δ΄, Ε΄ και τ΄ τϊξεισ.
Ση διδαςκαλύα του Ομύλου ϋχει αναλϊβει ο κ. Αχιλλϋασ οφούδησ. Ο κ. οφούδησ εύναι
διπλωματούχοσ πιϊνου με ϊριςτα παμψηφεύ (1ο Βραβεύο και υποτροφύα του Κϊρολου Σρικολύδη) και
κϊτοχοσ μεταπτυχιακού τύτλου, εξαετούσ φούτηςησ, ωσ ςολύςτ πιϊνου ςτο University of Redlands του
Los Angeles, όπου ςπούδαςε με πλόρη υποτροφύα του Πανεπιςτημύου. Ξεκύνηςε να παύζει πιϊνο ςτην
ηλικύα των 7 ετών, ενώ ςε ηλικύα 17 ετών πραγματοπούηςε κονςϋρτο ωσ ςολύςτ με τη υμφωνικό
Ορχόςτρα Θεςςαλονύκησ και 21 ετών με τη Υιλαρμονικό Ορχόςτρα Νϋων τησ Βιϋννησ. Από τότε
ςυμμετεύχε ωσ ςολύςτ με ορχόςτρεσ ςε διϊφορεσ ςυναυλύεσ. Έχει αποςπϊςει πολλϊ βραβεύα και
διακρύςεισ ςε μουςικούσ διαγωνιςμούσ με κυριότερα το 1ο Βραβεύο ςτον Παγκόςμιο Διαγωνιςμό
Πιϊνου ςτην Αριζόνα Αμερικόσ (Διεθνόσ Διαγωνιςμόσ Young Artists Competition – Sun Town Arizona),
το 1ο Βραβεύο ςε Διαγωνιςμό Πιϊνου ςτην Καλιφόρνια, το 1ο Βραβεύο ςτον Πανελλόνιο Διαγωνιςμό
"Παπαώωϊννου" ςε ηλικύα 15 ετών, το 1ο Βραβεύο ςε Διαγωνιςμό Πιϊνου των Ωδεύων Β. Ελλϊδοσ ςε
ηλικύα 13 ετών, το 1ο Βραβεύο εμιναρύου Γκανϋβι κ.α. Έχει ςυνεργαςτεύ με ςημαντικούσ καλλιτϋχνεσ,
Έλληνεσ και ξϋνουσ, ϋχει ςυνθϋςει μουςικό για ταινύεσ και ϋχει ηχογραφόςει για την κρατικό
ραδιοτηλεόραςη. Έχει εργαςτεύ ωσ βοηθόσ καθηγητό πιϊνου ςτο REDLAND UNIVERSITY ςτο Los
Angeles και εδώ και δύο δεκαετύεσ διδϊςκει πιϊνο ςε Ελλϊδα και εξωτερικό. υνοδεύει τη χορωδύα του
Αρςακεύου Δημοτικού και ϊλλεσ γνωςτϋσ χορωδύεσ, παιδικϋσ και ενηλύκων τησ πόλησ μασ.
Δεδομϋνου ότι τα παιδιϊ αποφαςύζουν να αςχοληθούν με κϊποιο μουςικό όργανο ςε ηλικύα 7-9
χρόνων και ότι το πιϊνο ανόκει ςτα μαθόματα τησ υποχρεωτικόσ ωδειακόσ εκπαύδευςησ, η επιλογό
ενόσ τϋτοιου Ομύλου θα δώςει αφενόσ ςτουσ μαθητϋσ την ευκαιρύα να διδαχτούν, τόςο εξατομικευμϋνα
όςο και ομαδικϊ (κλειςτό τμόμα-μϊθημα με ςεμιναριακό χαρακτόρα), ϋνα αγαπητό και ευρϋωσ
διαδεδομϋνο μουςικό όργανο και αφετϋρου ςτουσ γονεύσ τη δυνατότητα να εξοικονομόςουν χρόνο.
Παρϊλληλα με το πιϊνο, οι μαθητϋσ θα διδϊςκονται και τα βαςικϊ ςτοιχεύα θεωρύασ, προςαρμοςμϋνα
ςτισ ηλικιακϋσ και εξατομικευμϋνεσ ικανότητϋσ τουσ.
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Όμιλοσ Κιθϊρασ: Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σρύτη για τισ Δ΄, Ε΄ και τ΄ τϊξεισ και κϊθε
Παραςκευό για τισ Α΄, Β΄ , Γ΄ τϊξεισ.
Ση διδαςκαλύα του Ομύλου ϋχει αναλϊβει ο κ. Μιτκούδησ Μιχϊλησ. Ο κ. Μιτκούδησ παρϊλληλα
με τα οικονομικϊ, ςπούδαςε Ανώτερα Θεωρητικϊ ςτο πλευρό του μαϋςτρου-αρχιμουςικού τησ
Ν..Ο.Θ., Καμπϊνη αμαρϊ, παύρνοντασ τα πτυχύα ειδικού αρμονύασ, αντύςτιξησ και φούγκασ, με βαθμό
ϊριςτα. Από το 1995 ϋχει ςυμμετϊςχει ωσ session μουςικόσ ςε πολλϊ ςχόματα, εκδηλώςεισ,
διςκογραφύεσ, κι ϋχει ςυνεργαςτεύ με επιφανεύσ καλλιτϋχνεσ ςτην πόλη μασ. Έχει ςυμπρϊξει με τη Νϋα
υμφωνικό Ορχόςτρα Θεςςαλονύκησ ωσ ενορχηςτρωτόσ και ωσ μουςικόσ. Εκτόσ από πϊρα πολλϊ
ανϋκδοτα τραγούδια, ϋχει ςυνθϋςει για μιούζικαλ και ϋχει ενορχηςτρώςει κομμϊτια όπωσ soundtracks
και rock τραγούδια για ςυμφωνικό ορχόςτρα (ενδεικτικϊ Δημότρια ςτα χολεύα 2010, Μερκούρεια
2011, "Σο Δϋντρο τησ Μουςικόσ"-Μϋγαρο Μουςικόσ Θεςςαλονύκησ 2013, κ.α.). Από το 2003 ϋωσ ςόμερα,
διδϊςκει ςτα ωδεύα "Αςτρινύδειο" και "αμαρϊ", Ακουςτικό κιθϊρα, Ηλεκτρικό κιθϊρα και Θεωρητικϊ.
Παρϊλληλα, αςχολεύται με τη ςυγγραφό βιβλύων που ϋχουν ωσ θϋμα την ανϊπτυξη καινοτόμασ
μεθοδολογύασ τησ ακουςτικόσ και ηλεκτρικόσ κιθϊρασ. Σο 2008 δημιουργεύ το εργαςτόρι MML (Modern
Music Lab), με το οπούο πραγματοποιεύ πολλϋσ ςπουδαςτικϋσ ςυναυλύεσ, με τη ςυμμετοχό
πολυϊριθμων μαθητών επύ ςκηνόσ, ςτα πλαύςια των δρϊςεων των ωδεύων. Αυτόν τον καιρό ςυνεχύζει
τισ ςπουδϋσ του ςτο τμόμα τησ ύνθεςησ. Σο 2017 ύδρυςε και διευθύνει την μουςικό ςχολό MuSA
(MUsic School Activities).
Ο Όμιλοσ Κιθϊρασ του Αρςακεύου χολεύου, αποςκοπεύ πρωταρχικϊ ςτην εν γϋνει πνευματικό,
ψυχολογικό και ηθικό ανϊταςη των παιδιών, μϋςω τησ αγϊπησ τουσ για τη μουςικό. Παρϊλληλα, θϋτει
ωσ ςτόχο την κλαςικό, μουςικό παιδεύα των μαθητών, και τη ςωςτό εκμϊθηςη του οργϊνου, δηλ. των
τεχνικών, τοποθετόςεων, τεχνοτροπιών και δυνατοτότων τησ κιθϊρασ.
τισ μικρϋσ ηλικύεσ, το παιδύ θα γνωρύςει την κλαςικό κιθϊρα, τη χροιϊ τησ, τη ςωςτό ςτϊςη,
μϋςα από ϋνα προςαρμοςμϋνο μϊθημα, με ςκοπό μουςικϋσ, ομαδικϋσ δραςτηριότητεσ ςτα πλαύςια του
ςχολεύου.
τισ μεγαλύτερεσ τϊξεισ, παρϊλληλα με τη ςπουδό τησ κλαςικόσ κιθϊρασ, κι ανϊλογα με την
ηλικύα και το επύπεδο του κϊθε μαθητό-τριασ, γύνεται γνωριμύα με τα υπόλοιπα όδη - ςπουδϋσ κιθϊρασ,
ενδεχομϋνωσ και με παρεμφερό ϋγχορδα όργανα (π.χ. ukulele) . τόχοσ εύναι, εκτόσ από την ατομικό
εξϋλιξη του μαθητό-τριασ, να δοθεύ ϋμφαςη ςτην κλύςη τουσ με τη δημιουργύα ςυνόλων με ςκοπό την
πραγματοπούηςη δραςτηριοτότων, που θα δώςουν ψυχικό ευεξύα και εμπειρύεσ ςτα παιδιϊ.
Όμιλοσ Εικαςτικών :Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σρύτη για όλεσ τισ τϊξεισ.
Ση διδαςκαλύα του Ομύλου ϋχει αναλϊβει η κ. Φουντϊ Μαρύα. Η κ. Υουντϊ εύναι καθηγότρια
Εικαςτικών ςτο Αρςϊκειο Δημοτικό χολεύο από το 2002 και απόφοιτη του τμόματοσ Εικαςτικών και
Εφαρμοςμϋνων Σεχνών τησ Ανώτατησ ςχολόσ Καλών Σεχνών του Α.Π.Θ με κατεύθυνςη ςτη
Ζωγραφικό. υμμετεύχε ςε ομαδικϋσ εκθϋςεισ και ςυμμετϋχει ϋωσ και τώρα ςε ςεμινϊρια που
διοργανώνει το επιμελητόριο Εικαςτικών τεχνών ΕΕΣΕ ςτο οπούο και εύναι μϋλοσ.
Οι εικαςτικϋσ δραςτηριότητεσ εύναι από τισ πιο ευχϊριςτεσ και ςυναρπαςτικϋσ δραςτηριότητεσ για
παιδιϊ. Με ελϊχιςτη καθοδόγηςη και χρηςιμοποιώντασ κυρύωσ ϊχρηςτα υλικϊ τα παιδιϊ μαθαύνουν να
ζωγραφύζουν, να κϊνουν κολλϊζ, καταςκευϋσ, ψηφιδωτϊ, μόμπιλ κ.λ.π.. H παραγωγό εικαςτικόσ
δημιουργύασ μϋςα από ςωςτό καθοδόγηςη βοηθϊ ςτην ανϊπτυξη των δεξιοτότων και την καλλιϋργεια
του πνεύματοσ του παιδιού. Η εςωτερικό εκτόνωςη προϋρχεται μϋςα από τη δημιουργικό διαδικαςύα
τησ γνώςησ τεχνικών και τησ χρόςησ υλικών .
Αρςϊκειο Δημοτικό χολεύο Θεςςαλονύκησ τησ Υ.Ε.
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ΟΜΙΛΟΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ
Όμιλοσ Ρητορικόσ Σϋχνησ: Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σετϊρτη για την Ε΄ τϊξη και κϊθε
Παραςκευό για την Σ΄ τϊξη.
Ση διδαςκαλύα του ϋχουν αναλϊβει η κ. Αθαναςϋλη Ζωό και ο κ. Ραπτόπουλοσ Βαςύλειοσ.
Η κ. Αθαναςϋλη Ζωό εύναι δαςκϊλα του Αρςακεύου Δημοτικού χολεύου. Διδϊςκει τον Όμιλο
Ρητορικόσ του Αρςακεύου Δημοτικού χολειού Θεςςαλονύκησ από το 2005. Έχει παρακολουθόςει
ςεμινϊρια Ρητορικόσ Σϋχνησ και υπόρξε κριτόσ ςε αγώνεσ Ρητορικού λογού. Εύναι ενεργό μϋλοσ τησ
οργϊνωςησ των αγώνων λόγου που πραγματοποιούνταν ςτα Αρςϊκεια χολεύα.
Ο κ. Ραπτόπουλοσ Βαςύλειοσ εύναι δϊςκαλοσ του Αρςακεύου Δημοτικού χολεύου από το 2006.
Διδϊςκει τον Όμιλο Ρητορικόσ του Αρςακεύου Δημοτικού χολεύου Θεςςαλονύκησ από το 2012. Έχει
παρακολουθόςει ςεμινϊρια Ρητορικόσ Σϋχνησ και εύναι κριτόσ ςε αγώνεσ Ρητορικού λόγου που
πραγματοποιούνται ςτα Αρςϊκεια χολεύα.
κοπόσ των Ομύλων εύναι η καλλιϋργεια τησ γλωςςικόσ ικανότητασ των μαθητών, ώςτε να
εκφρϊζονται κϊθε φορϊ όπωσ οι ύδιοι επιθυμούν, δηλαδό με αποτελεςματικότητα. Η εξϊςκηςη ςτα
ρητορικϊ αγωνύςματα των διττών λόγων (αντιπαρϊθεςη επϊνω ςε ϋνα ζότημα), τού αυθόρμητου
λόγου (ςύντομοσ αυτοςχϋδιοσ λόγοσ) και τού προτρεπτικού λόγου (προετοιμαςμϋνοσ λόγοσ με
επιχειρόματα) αλλϊ και ςε ϊλλεσ δραςτηριότητεσ, όπωσ η εκφραςτικό ανϊγνωςη, η αυθόρμητα
ςυνεχιζόμενη ιςτορύα και η ομαδικό ςυζότηςη, προςφϋρει ςτα μϋλη των Ομύλων ποικύλεσ εκφραςτικϋσ
εμπειρύεσ και μεταδύδει βιωματικϊ ςημαντικϋσ επικοινωνιακϋσ ικανότητεσ. Οι μαθητϋσ ϋρχονται ςε
επαφό με καύριεσ ςύγχρονεσ αντιπαραθϋςεισ, αλλϊ και διαχρονικϊ ζητόματα που απαςχολούν τισ
ανθρώπινεσ κοινωνύεσ και μαθαύνουν να ςκϋπτονται και να εκφρϊζονται με επιχειρόματα,
κατακτώντασ ϋτςι ϋναν πλούτο γνώςεων, που ύςωσ δεν θα μπορούςαν να προςεγγύςουν με ϊλλον
τρόπο. Επύςησ, αςκούνται ςτην κριτικό ςκϋψη, την ολοκληρωμϋνη ϋρευνα, τη λογικό οργϊνωςη και
την αναζότηςη τησ γλωςςικόσ και εκφραςτικόσ ακρύβειασ. Η εξϊςκηςη ςτη ρητορικό τϋχνη ςυμβϊλλει
ςτην καλύτερη επύδοςη των μαθητών ςτα γλωςςικϊ μαθόματα που διδϊςκονται ςτο ςχολεύο, ωςτόςο
διαφοροποιεύται ριζικϊ από οποιοδόποτε ςχολικό μϊθημα. Οι μαθητϋσ, λειτουργώντασ με ελευθερύα
ϋκφραςησ, δημιουργικότητα και αυτενϋργεια, αντιμετωπύζουν τη μϊθηςη ωσ ευχϊριςτο πνευματικό
παιχνύδι.
Όμιλοσ «Μικρού Ηγϋτεσ» : Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Πϋμπτη για τισ Ε΄ και τ΄ τϊξεισ (επιλογό
των μαθητών κατϊ ςειρϊ προτεραιότητασ).
Ση διδαςκαλύα του Ομύλου ϋχει αναλϊβει η δαςκϊλα κ. Πολυξϋνη Σριανταφυλλύδου.
Η κ. Πολυξϋνη Σριανταφυλλύδου εύναι δαςκϊλα του Αρςακεύου Δημοτικού χολεύου Θεςςαλονύκησ.
Αποφούτηςε από το Παιδαγωγικό Σμόμα του ΑΠΘ και απϋκτηςε τον μεταπτυχιακό τησ τύτλο
«Διδακτικό των Θετικών Επιςτημών και Νϋεσ Σεχνολογύεσ» ςτο Παιδαγωγικό Σμόμα του
Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ. Ολοκλόρωςε με επιτυχύα την «Επιμόρφωςη για την αξιοπούηςη
και εφαρμογό των ψηφιακών τεχνολογιών ςτη διδακτικό πρϊξη». Έχει παρακολουθόςει πολυϊριθμα
ςεμινϊρια που αφορούν τη δυναμικό τησ ομϊδασ και την προςωπικό ανϊπτυξη. Επύςησ, ϋχει
ςυμμετϊςχει ωσ ειςηγότρια ςε διϊφορα ςυνϋδρια.
Πρόκειται για τον πρώτο Όμιλο Ηγεςύασ που υλοποιεύται για την πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη ςτη
Θεςςαλονύκη. κοπόσ των ςυναντόςεων του Ομύλου εύναι η ανϊπτυξη δεξιοτότων ζωόσ (life skills)
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μϋςω του δημιουργικού λόγου, του εναλλακτικού και καινοτόμου τρόπου ςκϋψησ και των τεχνών. ε
ϋνα οικεύο και φιλικό περιβϊλλον, που αναπτύςςεται ςταδιακϊ μϋςω παιχνιδιών που ενιςχύουν τη
δυναμικό τησ ομϊδασ, οι ςυμμετϋχοντεσ αξιοποιούν τα δυνατϊ ςημεύα τουσ και ςυνειδητοποιούν
αδυναμύεσ που αξύζει να βελτιώςουν.
Πιο ςυγκεκριμϋνα, οι μαθητϋσ, μϋςω βιωματικών δραςτηριοτότων με παιγνιώδεσ περιεχόμενο,
αςκούνται ςτην αποτελεςματικό επικοινωνύα και την αγωγό του ακροατό, ςτη διαχεύριςη
ςυγκρούςεων, ςτη δημιουργικό επύλυςη προβλόματοσ και ςτη ςυνεργαςύα. Αναπτύςςουν την
αυτοπεπούθηςη και τη θετικό αυτο-εικόνα τουσ και καλλιεργούν δημοκρατικό ςυνεύδηςη και γνόςιο
ενδιαφϋρον για τον κόςμο που τουσ περιβϊλλει.
ΒΑΙΚΕ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ:
1. Δημόςια ομιλύα: Οπτικό επαφό, γλώςςα του ςώματοσ, επιλογό ύφουσ, γλωςςικό επϊρκεια,
ψυχολογύα ακροατηρύου, ανϊπτυξη αυτοπεπούθηςησ, εξϊςκηςη ςτην ομιλύα που εμπνϋει και πεύθει.
2. Αποτελεςματικό επικοινωνύα: Ενεργητικό ακρόαςη, εμπόδια επικοινωνύασ, επύλυςη
ςυγκρούςεων με τη μϋθοδο τησ μη όττασ.
3. Δημιουργικό ϋκφραςη: Παιχνύδια ρόλων, δημιουργύα διαφημύςεων, ςχεδιαςμόσ εκςτρατεύασ
κοινωνικού περιεχομϋνου, παραγωγό βύντεο, εικαςτικϋσ δρϊςεισ.
4. Καλλιϋργεια δημιουργικόσ ςκϋψησ: Αξιοπούηςη τεχνικών και εργαλεύων για την παραγωγό
ιδεών, καινοτόμοσ ςκϋψη, επύλυςη προβλημϊτων με δημιουργικό τρόπο, κριτικό αξιολόγηςη
προτεινόμενων ιδεών.
5. Γραμματιςμόσ ςτα ΜΜΕ: Κριτικό προςϋγγιςη των πληροφοριών με ανϊλυςη λόγου, εξερεύνηςη
τησ ρητορικόσ τησ εικόνασ και αποδελτύωςη πληροφοριών για τα θϋματα που μασ ενδιαφϋρουν.
6. Διαχεύριςη ομϊδασ: εβαςμόσ, ενθϊρρυνςη, ςυνεργαςύα, διαχεύριςη χρόνου, ςχεδιαςμόσ
δρϊςησ, υλοπούηςη κοινού ορϊματοσ.
7. Δημιουργικό επύλυςη προβλόματοσ: Αξιοπούηςη φανταςύασ, ομαδικό παραγωγό ιδεών.
το πλαύςιο του ομύλου θα πραγματοποιηθούν ςυναντόςεισ-τηλεδιαςκϋψεισ με ειδόμονεσ και
εμψυχωτϋσ που ειδικεύονται ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων ζωόσ.
Σο καινοτόμο πρόγραμμα του ομύλου υλοποιεύται, ςε ςυνοπτικό μορφό 15 δύωρων ςυναντόςεων, ςτο
Μουςεύο Ηρακλειδών τησ Αθόνασ: http://herakleidon-art.gr.
Κατϊ την υλοπούηςό του ςτο Αρςϊκειο Δημοτικό Θεςςαλονύκησ θα εμπλουτιςτεύ από τη μεγϊλη
παρϊδοςη που ϋχουν τα ςχολεύα τησ Υιλεκπαιδευτικόσ Εταιρεύασ ςτη μη τυπικό εκπαύδευςη ςτο
πλαύςιο των απογευματινών ομύλων.
Όμιλοσ Δημιουργικόσ Γραφόσ : Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σρύτη για τισ Β΄, Γ΄ ,Δ΄ , Ε΄ και τ΄
τϊξεισ (τμόμα των αρχαρύων) και κϊθε Πϋμπτη το τμόμα των προχωρημϋνων, για όςουσ ολοκλόρωςαν
το τμόμα των αρχαρύων.
Ση διδαςκαλύα του ϋχει αναλϊβει η δαςκϊλα κ. Φωτύου Άννα η οπούα εύναι απόφοιτοσ του
Παιδαγωγικού Σμόματοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Υλώρινασ και κϊτοχοσ του
Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ τησ ομώνυμησ ςχολόσ. υμμετϋχει ωσ ειςηγότρια ςε παιδαγωγικϊ
ςυνϋδρια ενώ παρακολουθεύ διαδικτυακϊ ςεμινϊρια δημιουργικόσ γραφόσ.
Ευτυχώσ ό δυςτυχώσ η ϋμπνευςη δεν διδϊςκεται. Διδϊςκονται όμωσ οι τρόποι για τη δημιουργύα
ενόσ πλαιςύου που ευνοεύ τη γϋννηςό τησ και την ϋκφραςό τησ .. Η δημιουργικό γραφό αποτελεύ μια
ςύγχρονη εκπαιδευτικό μϋθοδο, η οπούα φιλοδοξεύ να αποδώςει και να μεταδώςει ορθϊ τον
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πρωτεύοντα ρόλο τησ ϋκφραςησ, τησ γραφόσ και του λόγου ςτουσ μαθητϋσ. Πρόκειται για τη
διαδικαςύα κατϊ την οπούα, με την κατϊλληλη διϋγερςη τησ παιδικόσ δημιουργικότητασ, προκαλεύται η
παραγωγό λόγου με παιγνιώδη και απαλλαγμϋνο από αυςτηρϊ μαθηςιακϊ και αξιολογικϊ πλαύςια
τρόπο. Η μϋθοδοσ αυτό προςεγγύζει βιωματικϊ, μϋςα από το παιχνύδι και τη μϊθηςη του λόγου και των
δυνατοτότων του και ςτηρύζεται ςτην αναδόμηςη των ςτοιχεύων τησ λϋξησ, τησ πρόταςησ και κατ’
επϋκταςη του κειμϋνου, με ςκοπό τησ παραγωγό νϋων κειμϋνων. Έτςι το παιδύ ϋχει τη δυνατότητα να
επικεντρώςει την προςοχό του ςτο περιεχόμενο του κειμϋνου και όχι ςτο πώς θα το γρϊψει,
αξιοποιώντασ τισ δημιουργικϋσ του ικανότητεσ.
Όμιλοσ Μαθηματικόσ κϋψησ : Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Παραςκευό για τισ Γ΄ , Δ΄ και Ε΄ τϊξεισ.
Ση διδαςκαλύα του ϋχει αναλϊβει η κ. Ναυςικϊ Πατςιαλϊ η οπούα εύναι υποψόφια διδϊκτωρ ςτο
Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ ςτη διδακτικό των Μαθηματικών. Η εναςχόληςη τησ με το
πεδύο τησ διδακτικόσ των Μαθηματικών ϋχει ξεκινόςει όδη από το 2013, όπου ςε προπτυχιακό επύπεδο
πραγματοπούηςε ερευνητικϊ πρότζεκτ. υνϋχιςε τησ ςπουδϋσ τησ ςε μεταπτυχιακό επύπεδο ςτη
διδακτικό των θετικών επιςτημών, πραγματοποιώντασ ϋρευνεσ και δημοςιεύςεισ τόςο ςτην Ελλϊδα
όςο και ςτην Ευρώπη. Παρϊλληλα ςυνεργϊςτηκε με το Μουςεύο Ηρακλειδών για την υλοπούηςη του
προγρϊμματοσ ςχετικϊ με τα Μαθηματικϊ, τη Υυςικό και την Σϋχνη για δημοτικϊ ςχολεύα τησ
Θεςςαλονύκησ.
Σα Μαθηματικϊ θεωρούνται από τα πιο ςημαντικϊ μαθόματα που διδϊςκονται οι μαθητϋσ και οι
μαθότριεσ καθʼ όλη τη διϊρκεια τησ φούτηςόσ τουσ ςτο ςχολεύο. Σα Μαθηματικϊ γύνονται παιχνύδι
μϊθηςησ, εξερεύνηςησ, καταςκευόσ και δημιουργύασ. Μαθαύνουμε Μαθηματικϊ μϋςα από τα μϊτια
ςπουδαύων Μαθηματικών αλλϊ και καλλιτεχνών τησ Ιςτορύασ, πειραματιζόμαςτε για να βρούμε τη
λύςη, καταςκευϊζουμε τα δικϊ μασ προβλόματα και εξαςκούμαςτε ςτην μαθηματικό
επιχειρηματολογύα. Όλα αυτϊ γύνονται μϋςα από βιωματικϋσ δραςτηριότητεσ που βοηθούν τουσ
μαθητϋσ και τισ μαθότριεσ να ςυνειδητοποιόςουν ότι τα Μαθηματικϊ δεν εύναι μαγικϊ αλλϊ εύναι
μαγεύα!
τόχοι:
- Καλλιϋργεια Μαθηματικόσ κϋψησ
- Ενύςχυςη πειραματιςμού
- Εκμϊθηςη και ανϊπτυξη ςτρατηγικών επύλυςησ προβλόματοσ
- Καλλιϋργεια θετικόσ ςτϊςησ προσ τα Μαθηματικϊ
Θεματικϋσ Ενότητεσ:
- πουδαύοι μαθηματικού τησ Ιςτορύασ
- Μαθηματικϊ μϋςα από την Ιςτορύα
- Μαθηματικϊ και Σϋχνη
- Καταςκευό Μαθηματικών Προβλημϊτων
- Νοερό επιχειρηματολογύα
- Μαθηματικό μοντελοπούηςη
Προγραμματιςμόσ:
- πουδαύοι μαθηματικού τησ Ιςτορύασ (5-6 μαθόματα) (Pascal, Gauss, Αρχιμόδησ, Πυθαγόρασ,
εικαςύα του Ulam)
- Μαθηματικϊ μϋςα από την Ιςτορύα (5-6 μαθόματα)
- Μαθηματικϊ και Σϋχνη (4 μαθόματα) (γεωμετρικϊ μοτύβα, φρϊκταλ, τρεισ διαςτϊςεισ, χρυςό τομό)
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- Καταςκευό Μαθηματικών Προβλημϊτων (6-7 μαθόματα)
- Νοερό επιχειρηματολογύα (2-3 μαθόματα)
- Μαθηματικό μοντελοπούηςη (2-3 μαθόματα)
- Επιτραπϋζια Παιχνύδια Μαθηματικών (5 μαθόματα)
Όμιλοσ κϊκι : Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σετϊρτη για όλεσ τισ τϊξεισ. Ση διδαςκαλύα του ϋχει
αναλϊβει ο κ. Βλϊςςησ Γεώργιοσ, ο οπούοσ αςχολεύται με το ςκϊκι ςε πολλϊ επύπεδα: ωσ προπονητόσ
ςκακιού (κακιςτικόσ Όμιλοσ ΑΦ, ςκακιςτικούσ ςυλλόγουσ ΠΑ Προςωπικού ΔΕΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ,
ΠΑ Λαγκαδϊ, .Τ.Δ.Κ.Ε. -κακιςτικό ύλλογο Δόμου Κορδελιού Ευόςμου, τον ύλλογο κατούκων
Νϋασ Πολιτεύασ Ευόςμου και ςυνεργϊτησ με τη Μοντεςςοριανό χολό Ζαφρανϊ), ωσ αθλητόσ ςκακιού
κατϋχει τον τύτλο του Ομοςπονδιακού Μαιτρ, Πρόεδροσ του κακιςτικού Ομύλου ΑΧ
Θεςςαλονύκησ, μϋλοσ του Διοικητικού υμβουλύου τησ Ένωςησ κακιςτικών ωματεύων
Θεςςαλονύκησ-Χαλκιδικόσ, μεταφραςτόσ ςκακιςτικών βιβλύων , και διοργανωτόσ ςκακιςτικών
αγώνων .
Σα μαθόματα ςκϊκι γύνονται ςε προτζϋκτορα με το κορυφαύο ςκακιςτικό πρόγραμμα Chess Tutor,
μεταφραςμϋνο εξ’ ολοκλόρου ςτα ελληνικϊ. (http://www.vima-vima.gr/chess-tutor-kai-diadrastikospinakas.html). Κϊθε μαθητόσ ϋχει το ειδικό τετρϊδιο αςκόςεων, όπου όποιοσ επιθυμεύ μπορεύ να
παρακολουθεύ την πρόοδό του, ενώ ο ςτόχοσ του προγρϊμματοσ εύναι η γνωριμύα των παιδιών με το
ςκϊκι και η προςπϊθεια να το αγαπόςουν.
Όμιλοσ Γαλλικών : Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σετϊρτη για την τ’ τϊξη.
Ο Όμιλοσ απευθύνεται ςτουσ μαθητϋσ τησ Σ΄ τϊξησ. Έχει ωσ ςκοπό να τουσ προετοιμϊςει για την
απόκτηςη του διπλώματοσ DELF Prim - επύπεδο Α1 (Κοινό Ευρωπαώκό Πλαύςιο Αναφορϊσ για τισ Ξϋνεσ
Γλώςςεσ) με τη ςυςτηματικό εξϊςκηςη των τεςςϊρων δεξιοτότων που απαιτούνται: Κατανόηςη
Προφορικού Λόγου – Κατανόηςη Γραπτού Λόγου – Παραγωγό Γραπτού Λόγου και Παραγωγό
Προφορικού Λόγου ςτη γαλλικό γλώςςα. Σο DELF A1 Prim εύναι το πρώτο Πτυχύο γλωςςομϊθειασ ςτα
γαλλικϊ και χορηγεύται από το Γαλλικό Τπουργεύο Παιδεύασ.
Όμιλοσ Γερμανικών : Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σετϊρτη για την τ’ τϊξη.
Ο Όμιλοσ απευθύνεται ςτουσ μαθητϋσ τησ Σ΄ τϊξησ. Έχει ωσ ςκοπό να τουσ προετοιμϊςει για την
απόκτηςη του διπλώματοσ FIT 1 - επύπεδο Α1 (Κοινό Ευρωπαώκό Πλαύςιο Αναφορϊσ για τισ Ξϋνεσ
Γλώςςεσ) με τη ςυςτηματικό εξϊςκηςη των τεςςϊρων δεξιοτότων που απαιτούνται: Κατανόηςη
Προφορικού Λόγου – Κατανόηςη Γραπτού Λόγου – Παραγωγό Γραπτού Λόγου και Παραγωγό
Προφορικού Λόγου ςτη γερμανικό γλώςςα. Σο FIT 1 - A1 εύναι το πρώτο Πτυχύο γλωςςομϊθειασ ςτα
γερμανικϊ και χορηγεύται από το Γερμανικό ινςτιτούτο GOETHE .
ΟΜΙΛΟΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
Εκπαιδευτικό Ρομποτικό : Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Δευτϋρα για τισ Α΄- Β΄ τϊξεισ, κϊθε Σρύτη
για τισ Γ΄ - Δ΄ τϊξεισ, κϊθε Σετϊρτη για τισ Ε΄ - Σ΄ τϊξεισ.
Ση διδαςκαλύα ϋχει αναλϊβει o καθηγητόσ κ. Βαςιλειϊδησ Ιωϊννησ. Ο κ. Βαςιλειϊδησ εύναι
καθηγητόσ πληροφορικόσ του Αρςακεύου Δημοτικού χολειού. Εύναι απόφοιτοσ του Πολυτεχνεύου του
Σμόματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών και απόφοιτοσ του
Αρςϊκειο Δημοτικό χολεύο Θεςςαλονύκησ τησ Υ.Ε.
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Σμόματοσ Αυτοματιςμού του ΣΕΙ Θεςςαλονύκησ με εξειδύκευςη ςτη Ρομποτικό. Διδϊςκει το μϊθημα
τησ πληροφορικόσ ςτο Αρςϊκειο Δημοτικό από το 2003.
τόχοσ του ομύλου εύναι να ϋρθουν οι μαθητϋσ ςε επαφό με τισ βαςικϋσ αρχϋσ ςχεδιαςμού και
προγραμματιςμού ρομποτικών καταςκευών. Η ενεργόσ ςυμμετοχό των μαθητών ςτην μαθηςιακό
διαδικαςύα και η ςυνεργαςύα τουσ, μϋςα από ομϊδεσ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την καταςκευό και τον
χειριςμό μιασ μηχανικόσ οντότητασ, μϋςω ενόσ απλού και εύχρηςτου προγραμματιςτικού
περιβϊλλοντοσ. Μϋςα από ϋνα τϋτοιο διαδραςτικό περιβϊλλον εποικοδομητικόσ μϊθηςησ προωθεύται η
κοινωνικό αλληλοεπύδραςη, η ενύςχυςη τησ διερευνητικόσ ςτϊςησ και γενικότερα η προςωπικό
εμπλοκό των μαθητών ςτη επύλυςη προβλημϊτων. Επιπρόςθετα, μϋςω του ομύλου Εκπαιδευτικόσ
Ρομποτικόσ οι μαθητϋσ θα αναπτύξουν οργανωτικϋσ, νοητικϋσ αλλϊ και χειριςτικϋσ δεξιότητεσ, θα
εξοικειωθούν με τον θαυμαςτό κόςμο του Ρομπότ, θα εμβαθύνουν ςτον τομϋα του προγραμματιςμού
και φυςικϊ θα διαςκεδϊςουν. Η ομϊδα ρομποτικόσ του ςχολεύου μασ κατϋλαβε την 1η θϋςη ςτο 2ο
Περιφερειακό Διαγωνιςμό Εκπαιδευτικόσ Ρομποτικόσ που πραγματοποιόθηκε από τον Οργανιςμό
Εκπαιδευτικόσ Ρομποτικόσ και Επιςτόμησ WRO Hellas.
Όμιλοσ STEAM: Ο Όμιλοσ θα λειτουργεύ κϊθε Σρύτη για τισ Δ΄, Ε΄ και τ΄ τϊξεισ και κϊθε Πϋμπτη
για τισ Α΄, Β΄ και Γ΄ τϊξεισ (2 τμόματα) .
Ση διδαςκαλύα των Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και τ΄ τϊξεων ϋχει αναλϊβει ο καθηγητόσ κ. Μηνϊσ Λεωνύδασ και
τησ Α΄ τϊξησ ο κ. Πϋικοσ Γεώργιοσ.
Ο κ. Μηνϊσ διδϊςκει το μϊθημα τησ Υυςικόσ ςτο Δημοτικό και εύναι υπεύθυνοσ του εργαςτηρύου
Υυςικών Επιςτημών του Αρςακεύου Δημοτικού χολεύου. Εύναι πτυχιούχοσ του τμόματοσ Υυςικών
Επιςτημών του ΑΠΘ, κϊτοχοσ μεταπτυχιακού τύτλου ςπουδών "Διδακτικό των Υυςικών Επιςτημών"
του τμόματοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ.
Ο κ. Πϋικοσ εύναι δϊςκαλοσ του Αρςακεύου Δημοτικού χολεύου Θεςςαλονύκησ από το 2017. Εύναι
πτυχιούχοσ του Παιδαγωγικού Σμόματοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ
(Π.Δ.Μ) και κϊτοχοσ μεταπτυχιακού ςτισ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ με κατεύθυνςη ειδύκευςησ τισ Θετικϋσ
Επιςτόμεσ και Νϋεσ Σεχνολογύεσ. Εύναι υποψόφιοσ διδϊκτορασ του Π.Δ.Μ. την διδακτορικό του διατριβό
μελετϊ τη διδαςκαλύα και μϊθηςη τησ Νανοτεχνολογύασ ςτο Δημοτικό ςχολεύο. Εύναι ςυν-ςυγγραφϋασ του
βιβλύου «Διερευνώντασ τα μυςτικϊ του νανόκοςμου» (εκδόςεισ Gutenberg, 2018) καθώσ και ϊρθρων ςε
πρακτικϊ πανελλόνιων και διεθνών επιςτημονικών ςυνεδρύων τησ διδακτικόσ των Θετικών Επιςτημών.
το πλαύςιο των δραςτηριοτότων των Ομύλων ειςϊγουμε ϋνα καινοτόμο πρόγραμμα που εύναι
δομημϋνο κατϊ κύριο λόγο ςτην αντύληψη τόσ ϋρευνασ. τόχοσ αυτού του προγρϊμματοσ εύναι: να
αντιληφθούν τα παιδιϊ πώσ λειτουργεύ ο πραγματικόσ κόςμοσ. Φρηςιμοποιώντασ ϋνα ειδικϊ
ςχεδιαςμϋνο απλό ςύςτημα δόμηςησ, καταςκευϊζουν μηχανικϊ και ηλεκτρικϊ ςυςτόματα, εξερευνούν
τον τρόπο λειτουργύασ τουσ, ανακαλύπτουν νόμουσ που διϋπουν την κύνηςη και τον ηλεκτριςμό.
Φρηςιμοποιούν τα μαθηματικϊ ωσ «εργαλεύο» για τη διατύπωςη των νόμων αυτών κατανοώντασ ϋτςι
την αναγκαιότητα ύπαρξόσ τουσ. υζητούν πϊνω ςτισ διϊφορεσ μορφϋσ ενϋργειασ και τϋλοσ,
φιλοτεχνούν τισ καταςκευϋσ τουσ, ειςϊγοντασ κατ’ αυτό τον τρόπο το προςωπικό υποκειμενικό τουσ
ςτοιχεύο: για το πώσ δηλαδό η αιςθητικό τουσ αντύληψη θα όθελε να εύναι διακοςμημϋνη η μηχανικό ό
ηλεκτρικό καταςκευό τουσ. Σα παιδιϊ, μϋςα από τα διαδοχικϊ βόματα που απαιτούνται για την
ολοκλόρωςη τησ καταςκευόσ τουσ, βιώνουν τη χαρϊ τόσ δημιουργύασ, αλλϊ και την αναγκαιότητα κϊθε
επόμενου βόματοσ, το οπούο θα πρϋπει να ςτηρύξουν λογικϊ. Ο Όμιλοσ STEM εύναι ϋνα ταξύδι που
πραγματοποιούν τα παιδιϊ μϋςα από την Επιςτόμη, την Σεχνολογύα, τη Μηχανικό και τα Μαθηματικϊ.
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Ο τρόποσ με τον οπούο εργϊζονται τα παιδιϊ εύναι ατομικόσ και ομαδικόσ. Κατϊ την ετόςια διϊρκεια
λειτουργύασ ομύλου STEM επιλϋγονται διαφορετικϋσ καταςκευϋσ. Μετϊ την ολοκλόρωςη κϊθε καταςκευόσ, η οπούα διαρκεύ περύπου ϋναν μόνα, κϊθε παιδύ παύρνει τισ καταςκευϋσ αυτϋσ ςπύτι του,
ϋχοντασ ϋτςι τη δυνατότητα για περιςςότερη παρατόρηςη και εμβϊθυνςη ςτη λειτουργύα τουσ.
Οι μαθητϋσ/τριεσ που ϋχουν δηλώςει Όμιλο που λειτουργεύ κϊθε:
 Δευτϋρα :
αρχύζουν
1 Οκτωβρύου 2018
 Σρύτη :
αρχύζουν
2 Οκτωβρύου 2018
 Σετϊρτη :
αρχύζουν
3 Οκτωβρύου 2018
 Πϋμπτη :
αρχύζουν
4 Οκτωβρύου 2018
 Παραςκευό : αρχύζουν
5 Οκτωβρύου 2018
Μετϊ τη λόξη του πρωινού προγρϊμματοσ οι μαθητϋσ/τριεσ όλων των Ομύλων θα
ςυγκεντρώνονται ςτο Γυμναςτόριο του Δημοτικού.
Παρακαλούμε για την εύρυθμη ϋναρξη λειτουργύασ των ομύλων, όπωσ αποςτεύλετε ϋγκαιρα τισ
αιτόςεισ ςυμμετοχόσ μϋχρι την Παραςκευό 21 επτεμβρύου 2018.
Για οποιαδόποτε διευκρύνιςη παρακαλούμε επικοινωνόςτε με τη γραμματεύα των
Απογευματινών Ομύλων του Αρςακεύου Δημοτικού χολεύου, τηλ: 2310.304000 εςωτ. 7 .
ασ ευχαριςτούμε εκ των πρότερων για τη ςυνεργαςύα.

Η Διευθύντρια
Θεοδώρα Κωνςταντινύδου
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