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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια,   18 Μαΐου 2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-Β΄ΑΘΗΝΩΝ Τους κκ. Γονείς και Κηδεμόνες  

2
ο
  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ του 2

ου
  Δ.Σ. Βριλησσίων 

Π.Π. Γερμανού 23 

15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 

Τηλέφωνο: 2108043291 

Fax: 21208043291 

Email: mail@2dim-vriliss.att.sch.gr 

 

 

Πρόγραμμα: «Πολιτισμός και Εκπαίδευση» 

Γέφυρες Πολιτισμού.…\ 

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Όπως γνωρίζετε το Σχολείο μας πριν δεκατέσσερα χρόνια ξεκίνησε να 

υλοποιεί ένα πολύμηνο πολιτιστικό πρόγραμμα και υπηρέτησε με συνέπεια τον θεσμό 

«Πολιτισμός και Εκπαίδευση».  

Το σχολικό έτος 2019-2020 προγραμματίστηκε ένα πολύπλευρο πρόγραμμα 

πολιτισμού με δράσεις    που θα υποστήριζαν φωτισμένες προσωπικότητες των 

Γραμμάτων και των Τεχνών. Δυστυχώς το πρόβλημα της πανδημίας στέρησε από όλη 

την εκπαιδευτική κοινότητα να γευτεί τους καρπούς του συγκεκριμένου 

προγράμματος. Το ίδιο πρόβλημα μας εμπόδισε και φέτος να υποστηρίξουμε την 

παραπάνω δράση, την οποία πάντα υποστηρίζαμε απαρέγκλιτα. 

Για τις λίγες εβδομάδες που απομένουν προγραμματίσαμε κάποιες δράσεις, 

προκειμένου να μείνουμε πιστοί στις πεποιθήσεις του Ιταλού δασκάλου και 

συγγραφέα Τζιάνι Ροντάρι: «Σχολείο ζωντανό και νέο μπορεί να είναι μόνο ένα 

σχολείο για “δημιουργούς”. Σε ένα τέτοιου είδους σχολείο το παιδί δεν είναι πια 

“καταναλωτής” κουλτούρας και αξιών, αλλά δημιουργός και παραγωγός αξιών και 

κουλτούρας». 

Με χαρά σας παρουσιάζουμε τον προγραμματισμό των δράσεων: 

1. Οι συγγραφείς στο Σχολείο 

 Τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 οι μαθητές/τριες του τμήματος Δ3΄ θα 

συνεργαστούν διαδικτυακά  με τον συγγραφέα κ. Γιώργο Παναγιωτάκη. 

 Την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 οι μαθητές/τριες των τμημάτων Δ1΄ και Δ2΄ θα 

συνεργαστούν διαδικτυακά με τον συγγραφέα κ. Γιώργο Παναγιωτάκη. 

 Τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 οι μαθητές/τριες του τμήματος Ε1΄ θα 

συνεργαστούν διαδικτυακά με τη συγγραφέα κα Στέλλα Κάσδαγλη.  

mailto:mail@2dim-vriliss.att.sch.gr
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 Την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 οι μαθητές/τριες του τμήματος Ε2΄ θα 

συνεργαστούν διαδικτυακά με τη συγγραφέα κα Στέλλα Κάσδαγλη.  

 Την Τετάρτη 2  Ιουνίου  2021 οι μαθητές/τριες της Ε3΄ τμήματος θα 

συνεργαστούν διαδικτυακά με τη συγγραφέα κα Στέλλα Κάσδαγλη.  

 Την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 οι μαθητές/τριες των ΣΤ1, ΣΤ2 και ΣΤ3 

τμημάτων θα συνεργαστούν διαδικτυακά με τον συγγραφές κ. Κώστα 

Στοφόρο. 

 Την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 οι μαθητές/τριες των  Α1΄και Α2΄ τμημάτων θα 

συνεργαστούν διαδικτυακά με τη συγγραφέα κ. Κατερίνα Κρις. 

 Την Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 οι μαθητές/τριες των Γ1΄ και Γ2΄τμημάτων θα 

συνεργαστούν διαδικτυακά με τη συγγραφέα κ. Σοφία Μαντούβαλου. 

  Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 οι μαθητές/τριες των Β1΄και Β2΄ τμημάτων 

θα συνεργαστούν διαδικτυακά με τον συγγραφέα κ. Γιώργο Μπουμπούση. 

 

2. Οι Ποιητές στο Σχολείο 

 Την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 η ποιήτρια κ. Μαρίκα Συμεωνίδου θα 

συνεργαστεί διαδικτυακά με τους μαθητές/τριες του τμήματος Α1΄. 

 Την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021   η ποιήτρια κ. Μήνα Ξηρογιάννη θα 

συνεργαστεί διαδικτυακά με τους μαθητές/τριες του τμήματος Δ1΄.             

 Τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021  η ποιήτρια κ. Μαρία Κουλούρη θα συνεργαστεί 

διαδικτυακά με τους μαθητές/τριες των τμημάτων Β1΄και Β2΄. 

 Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 η ποιήτρια κ. Μαρίκα Συμεωνίδου θα 

συνεργαστεί διαδικτυακά με τους μαθητές/τριες του τμήματος Α2΄. 

 Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 η ποιήτρια κ. Ευτυχία Παναγιώτου θα 

συνεργαστεί διαδικτυακά με τους μαθητές/τριες των τμημάτων Ε1΄ και Ε2΄. 

 Την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 η ποιήτρια κ. Ευτυχία Παναγιώτου θα 

συνεργαστεί διαδικτυακά με τους μαθητές/τριες του τμήματος Ε3΄. 

 Την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021  η ποιήτρια κ. Μήνα Ξηρογιάννη θα 

συνεργαστεί διαδικτυακά με τους μαθητές/τριες του τμήματος Δ2΄. 

 Τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 η ποιήτρια κ. Μαρία Κουλούρη θα συνεργαστεί 

διαδικτυακά με τους μαθητές/τριες των τμημάτων Γ1΄και Γ2΄. 

 Την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021  η ποιήτρια κ. Μήνα Ξηρογιάννη θα 

συνεργαστεί διαδικτυακά με τους μαθητές/τριες του τμήματος Δ3΄.  

 Την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 ο ποιητής κ. Δημήτρης Αθηνάκης θα 

συνεργαστεί διαδικτυακά με τους μαθητές/τριες των τμημάτων ΣΤ3. 

 Την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 ο ποιητής κ. Δημήτρης Αθηνάκης θα 

συνεργαστεί διαδικτυακά με τους μαθητές/τριες του  τμήματος ΣΤ1΄ και ΣΤ2. 

 

3. Μαραθώνιος Φωτογραφίας 

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά θα υλοποιήσουμε το πολύ πετυχημένο 

πρόγραμμα «Μαραθώνιος Φωτογραφίας». Η δράση που αφορά τα παιδιά θα 

πραγματοποιηθεί με τους μαθητές/τριες των Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ τάξεων. Τα παιδιά σε 

συγκεκριμένο χρόνο θα αποτυπώσουν φωτογραφικά ένα συγκεκριμένο θεματικό 

άξονα  στον χώρο του σχολείου ή σε κοντινό εξωτερικό χώρο με τις δικές τους 
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φωτογραφικές μηχανές. Πριν τη φωτογράφιση θα αφιερωθεί εύλογος χρόνος για την 

ενημέρωση των παιδιών πάνω στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο. Η 

εκπαίδευση-ενημέρωση των παιδιών θα γίνει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων των 

Εικαστικών από την εκπαιδευτικό κ. Δεληκούρα Ειρήνη. Στη συνέχεια θα 

αρχειοθετηθούν οι δύο προτεινόμενες από κάθε παιδί φωτογραφίες, ώστε να 

αξιολογηθούν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή θα συγκροτηθεί σε 

μεταγενέστερο χρόνο, θα επιλέξει τις τρεις καλύτερες φωτογραφίες από κάθε τάξη και 

θα δοθούν τα αντίστοιχα βραβεία. Σε όλους/ες θα δοθεί έπαινος συμμετοχής. Μία 

φωτογραφία από κάθε μαθητή/τρια θα εκτεθεί στον χώρο του σχολείου.  

Το πρόγραμμα της φωτογράφισης θα διαμορφωθεί ως εξής. 

 Δευτέρα 24   Μαΐου  2021 ΣΤ΄ τάξη 

 

 

Τρίτη 25  Μαΐου  2021    

Τετάρτη 26  Μαΐου  2021 

Ε΄ τάξη 

Δ΄ τάξη 

 

4. Κινηματογραφική Λέσχη 

 Την  Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ.. οι μαθητές/τριες 

του Δ2΄ τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Ο 

Μικρός Πρίγκηπας» του Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί. 

 Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ. οι μαθητές/τριες του 

Β2΄ τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Γέτι: Ο 

Χιονάνθρωπος των Ιμαλαϊων» των Τζιμ Κάλτον και Τόντ Γουάιλντερμαν. 

 Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ. οι μαθητές/τριες του 

Δ3΄ τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Ο Μικρός 

Πρίγκηπας» του Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί. 

  Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ. οι μαθητές/τριες 

του ΣΤ3΄τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Ο 

Νικόστρατος» του Ολιβιέ Ορλέ. 

 Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ.. οι μαθητές/τριες του 

Α1΄ τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Γέτι: Ο 

Χιονάνθρωπος των Ιμαλαϊων» των Τζιμ Κάλτον και Τόντ Γουάιλντερμαν. 

 Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ.. οι μαθητές/τριες του 

Γ1΄ τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Ο Μικρός 

Πρίγκηπας» του Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί. 

 Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ. οι μαθητές/τριες του 

Ε1΄ τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Ο 

Νικόστρατος» του Ολιβιέ Ορλέ. 

 Την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ. οι μαθητές/τριες 

του Α2΄ τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία « Γέτι: 

Ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαϊων» των Τζιμ Κάλτον και Τόντ Γουάιλντερμαν 

 Την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ. οι μαθητές/τριες 

του ΣΤ1΄ τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Ο 

Νικόστρατος» του Ολιβιέ Ορλέ. 



5 

 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2020-2021 

 

 Την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ.. οι μαθητές/τριες 

του Β1΄ τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Γέτι: 

Ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαϊων» των Τζιμ Κάλτον και Τόντ Γουάιλντερμαν. 

 Την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ.. οι μαθητές/τριες 

του Γ2΄ τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Ο 

Μικρός Πρίγκηπας» του Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί. 

 Την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ.. οι μαθητές/τριες 

του Ε2΄ τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Ο 

Νικόστρατος» του Ολιβιέ Ορλέ. 

 Την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ.. οι μαθητές/τριες 

του ΣΤ2΄ τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική ταινία «Το 

καναρινί ποδήλατο» του Δημήτρη Σταύρακα. 

 Την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ. οι 

μαθητές/τριες του Ε3΄ τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική 

ταινία «Ο Νικόστρατος» του Ολιβιέ Ορλέ. 

 Την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00΄ -11:30΄ π.μ.. οι 

μαθητές/τριες του Δ1΄ τμήματος θα παρακολουθήσουν την κινηματογραφική 

ταινία «Ο Μικρός Πρίγκηπας» του Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί. 

 

5. Ξενάγηση στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 

Την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης θα ξεναγηθούν 

από τον εφημέριο  Πατέρα Σπυρίδωνα στον Ιερό Ναό της Ενορίας μας.   

Θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές/τριές μας να παρακολουθήσουν ένα 

διαδραστικό μάθημα που αφορά την αρχιτεκτονική των Ναών. Το πρόγραμμα θα 

υλοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές ζώνες  (10:30-11:20, 11:30-12:20, 12:30-13:10) 

προκειμένου να τηρήσουμε το πρωτόκολλο προστασίας από τον covid-19. 

 

6. Συνάντηση με την «Τρίτη Ηλικία» 

Σε προγενέστερο χρόνο σας είχαμε ενημερώσει ότι οι μαθητές/τριες της Α΄ 

τάξης θα είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν διαδικτυακά με τους 

παππούδες/γιαγιάδες τους.  

Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε κατά πόσο ήταν εφικτή η 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης, διαπιστώσαμε ότι πολύ μικρό ποσοστό 

παππούδων/γιαγιάδων είχαν τη δυνατότητα  να συνδεθούν εξ αποστάσεως με την 

αίθουσα διδασκαλίας των εγγονών τους. Για τον λόγο αυτό η παραπάνω εκδήλωση 

δεν θα πραγματοποιηθεί. 

Στις προθέσεις μας είναι, εάν η πανδημία το επιτρέψει, η εκδήλωση αυτή να 

πραγματοποιηθεί ζωντανά στον χώρο του σχολείου με την έναρξη της νέας σχολικής 

χρονιάς. 
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7. Συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες της Α΄ Δημοτικού 

 Τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 στις 10:00΄ π.μ. έως τις 10:45΄ π.μ. ο Διευθυντής 

του Σχολείου θα συναντηθεί διαδικτυακά με τους γονείς και κηδεμόνες του 

Α1΄τμήματος.  

 Την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 στις 10:00΄π.μ. έως τις 10:45΄ π.μ. ο Διευθυντής 

του Σχολείου θα συναντηθεί διαδικτυακά με τους γονείς και κηδεμόνες του 

Α2΄ τμήματος.  

Οι παραπάνω συναντήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, προκειμένου να υπάρξει 

συνολική ενημέρωση για την πορεία και εξέλιξη της Α΄ Δημοτικού, που θεωρείται 

κομβική για τη μαθητική τους διαδρομή.  

Όσοι γονείς επιθυμούν να συμμετάσχουν στις παραπάνω συναντήσεις θα 

συνδεθούν με τους λογαριασμούς webex των παιδιών τους στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://minedu-primary.webex.com/meet/ttzortzis 

8. Μαθητικός Διαγωνισμός «Ο Μικρός Ευκλείδης» 

Την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 οι μαθητές/τριες των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων θα 

λάβουν μέρος στον Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά», που 

διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.  

 

 

 

Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε την προσπάθεια της σχολικής μας μονάδας και 

γίνεστε αρωγοί σε κάθε δράση μας, που ως σκοπό έχει την ποιοτική αναβάθμιση του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. 

 

 

 

 

 

                 Ο Διευθυντής  

 

Τζώρτζης Θεόφιλος   

 

 

https://minedu-primary.webex.com/meet/ttzortzis

