
     

 

Επιτεύγματα 
Δράσεις του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 

   

Μετά τον πρώτο χρόνο δράσης του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω βήματα 

και δράσεις: 

 Ετήσιες Συνδρομές. 

 Δημιουργία Ιστοσελίδα και συντήρηση.  

 Επαναδημιουργία σελίδας στο FaceBook. 

 Ενημερωτικές δράσεις για ότι γίνεται στην πόλη μας, στο νησί μας και στο ευρύτερο 

χώρο και αφορούν εκπαιδευτικά νέα, τονίζοντας ήθη αξίες και παιδεία και ιστορία. 

 Δημιουργία νέας υπηρεσίας - Ψηφιακό Σχολείο. 

 Δημιουργία Υπηρεσίας SMS – μια ακόμα δυνατότητα για την άμεση Ενημέρωση  

Γονέων. 

 Αθλητικές Δραστηριότητες - καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, πετοσφαίριση, 

χειροσφαίριση και επιτραπέζια αντισφαίριση. 

 Θεατρική Παράσταση – Θέατρο Αλίκη – Μόνο αν το πιστέψεις. 

 Ημερολόγια 2017.  

 Δωρεά από εκδόσεις Ψυχογιός – Παιδικά Βιβλία.  

 Χριστουγεννιάτικο Bazaar με Άγιο Βασίλη και γράμματα.  

 Δωρεά από Μητρόπολη Χαλκίδας – Φωτοαντιγραφικό πολυμηχάνημα. 

 Χριστουγεννιάτικη πίτα και μοίρασμα στα παιδάκια με Δωράκι. 

 Ενίσχυση Φαρμακείου Σχολείου και ξεκαθάρισμα μη ενεργών υλικών. 

 Δωρεά στο Σχολείο μας Θερμοπομπός -Χαλαζία για την ενίσχυση Τάξης με θέμα 

θέρμανσης. 

 Υλικά κορδέλες για να στηθεί από τους Δασκάλους το πολύχρωμο γαϊτανάκι. 

 Αποκριάτικος Χορός.  

 Λαχειοφόρος Χορού. 

 Μαρτάκια – Βραχιόλι μοίρασμα σε όλα τα παιδάκια του Σχολείου. 

 

 Δράση «Ευ Αγωνίζεσθαι» 

o Λίστα με υλικά για το Σχολείο 

 Προστατευτικά καλύμματα για κολώνες μπάσκετ χρώμα κόκκινο 

https://dimotiko23xalkida.wordpress.com/2017/02/09/2032/
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 Μπλουζάκια με χρώματα 12μπλε και 12κόκκινα για τις ομάδες της 

Γυμνάστριας 

 Διχτάκια basket για στεφάνια 

 Μπάλες 3 ποδοσφαίρου, 5 βόλεϊ, 5 χειροσφαίρισης,  

 2 σετ υλικά για επιτραπέζια αντισφαίριση 

 

 Κουρτίνες για την Γ’ τάξη. 

 Δωρεά από Εκδοτικό οίκο Αθ. Σταμούλη για ενίσχυση και ανακαίνιση βιβλιοθήκης 

Σχολείου. 

 Πασχαλινά δωράκια στα παιδιά του Σχολείου πριν το κλείσιμο των Σχολείων για 

Πάσχα. 

 Διοργάνωση Σχολικής ετήσιας φωτογράφισης. 

 Εκδρομή Λήξης Σχολικής Χρονιάς στον Πόρο. 

 Ανακύκλωση – Καπάκια για την πραγματοποίηση αγοράς αναπηρικού αμαξιδίου. 

 Αναμνηστικά δώρα στους μαθητές της Έκτης Τάξης. 

 

 

Όλες οι δράσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα dimotiko23xalkida.wordpress.com 

Ο σκοπός των δράσεων ήταν να μαζευτεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό για να ενισχύσουμε 

την Σχολική μας μονάδα με υλικά για: 

 την διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

 την ενίσχυση των μαθητών μας δείχνοντας ότι σεβόμαστε τις ανάγκες τους, 

 την καλυτέρευση των υποδομών που απαρτίζουν μια Σχολική μονάδα. 

 

Για τις επόμενες δράσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί και εξελίσσονται θα αναρτηθεί εκ 

νέου έγγραφο από τις αρχές του νέου Σχολικού έτους 2017-2018. 

http://www.skroutz.gr/products/show/5170590
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