
 

 

 

 

 
 

 

Αγαπητοί γονείσ και κηδεμόνεσ 
 
ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Πιλοτικά χολεία Ζωνϊν Εκπαιδευτικήσ Προτεραιότητασ» θα αρχίςουν 
μετά τα Χριςτοφγεννα  ςτο ςχολείο μασ, παράλληλεσ δημιουργικζσ δραςτηριότητεσ εκτόσ 
ςχολικοφ ωραρίου. Οι δραςτηριότητεσ αυτζσ, που είναι προαιρετικζσ και χωρίσ οικονομική 
επιβάρυνςη, θα γίνονται απογεφματα  μετά από ςυνεννόηςη τησ ομάδασ με τον εκπαιδευτή 
και τον Διευθυντή του ςχολείου και είναι οι παρακάτω:  
 

(ςθμειώνω με ςειρά τισ προτιμιςεισ μου) 
 

 Εργαςτιρι Εικαςτικών (ηωγραφικι): Εκπαίδευςη και εξοικείωςη των μαθητϊν με ζ-
ναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίασ, ζκφραςησ, ςφλληψησ και ερμηνείασ τησ πραγ-
ματικότητασ και  άςκηςη ςτη χρήςη του. Για 30 μαθητές των  Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων. 

  
 Χαρακτικι:  Γνωριμία με την τζχνη τησ χαρακτικήσ μζςα από ζνα ταξίδι ςτην τζχνη και 

τισ τεχνικζσ. Για 30 μαθητές των  Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων. 
  

 Θεατρικό παιχνίδι. ωματική ζκφραςη, αυτοςχεδιαςμοί, ιςτορίεσ, μουςική, θεατρικζσ 
δραςτηριότητεσ με αφορμή ζνα παραμφθι, δραματοποίηςη και θεατρικό παιχνίδι, ε-
πιλογή θεατρικοφ ζργου για παρουςίαςη ςτο τζλοσ τησ χρονιάσ. Για 30 μαθητές των 
Α’,Β΄ και Γ΄ τάξεων. 

 

                                                          ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

1) Οι μακθτζσ μποροφν να λάβουν μζροσ ςε 2
θ
 δραςτθριότθτα μόνο αν υπάρχουν κζςεισ. 

2) Αν υπάρξουν περιςςότεροι ενδιαφερόμενοι για κάποια δράςθ κα γίνει κλιρωςθ και όςοι μακθτζσ δεν 
επιλεγοφν κα ζχουν προτεραιότθτα ςτθν επόμενι τουσ προτίμθςθ (για τουσ μακθτζσ των Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξεων) 
εάν υπάρχουν κζςεισ. 

3) Οι μακθτζσ προςζρχονται και αποχωροφν με τθ ςυνοδεία των γονιών τουσ, χωρίσ να δθμιουργείται πρό-
βλθμα ςτον εκπαιδευτι. 

4) Όποιοι μακθτζσ επιλεγοφν υποχρεοφνται να παρακολουκοφν κανονικά τα εργαςτιρια. Στθν αντίκετθ περί-
πτωςθ κα αντικακίςτανται από τον επόμενο ςτθ ςειρά μακθτι. 

5) Οι υπεφκυνεσ δθλώςεισ προτίμθςθσ πρζπει να κατατεκοφν ςτο  ςχολείο ζωσ Δευτζρα 16 Δεκεμβρίου 2013. 
6) Κάποιο εργαςτιρι μπορεί να μθ γίνει αν δεν υπάρξει θ απαραίτθτθ ςυμμετοχι μακθτών ι αν δεν εγκρικεί ο   

προχπολογιςμόσ του. 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Ο ……………………………….……….…………… , γονζασ του μαθητή …………….…………………………………………          

τησ    ………..   τάξησ, δηλϊνω υπεφθυνα ότι θα ςυνοδεφω το παιδί μου ςτη δραςτηριότητα που θα 

επιλεγεί, αποδεχόμενοσ τισ παραπάνω επιςημάνςεισ. 
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