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Έναρξη σχολικής 
χρονιάς

Αγαπητοί Γονείς της 
περσινής μας Τετάρτης 
Τάξης,

Περιμένουμε με χαρά τα 
φετινά μας Πεμπτάκια.

Η έναρξη της σχολικής 
χρονιάς αναμένεται στις 
13 Σεπτεμβρίου 2021. Θα 
λάβετε αναλυτική 
ενημέρωση σύντομα.

Τα φετινά τμήματα της 5ης

τάξης έχουν διαμορφωθεί 
ως εξής:

Το τμήμα 5α αναλαμβάνει 
(Σύμβουλος: κα Μίνα 
Τόδωρη)

Το τμήμα 5β αναλαμβάνει 
(Σύμβουλος: κ. Θωμάς 
Βλάχος)

Το τμήμα 5γ αναλαμβάνει 
(Σύμβουλος: κα Βάνα 
Καρκάση)

Το τμήμα 5δ αναλαμβάνει 
(Σύμβουλος: κ. Θωμάς 
Νάκος)

Το τμήμα 5ε αναλαμβάνει
(Σύμβουλος: κα Ελένη 
Χατζηδημητρίου)

Το τμήμα 5στ 
αναλαμβάνει (Σύμβουλος: 
κ. Γιάννης Παπασαράντος)

Το τμήμα 5ζ αναλαμβάνει 
(Σύμβουλος: κα Ρόη 
Κουσουρή)

Γνωριμία γονέων 
με Συμβούλους

Την Δευτέρα,6 
Σεπτεμβρίου 2021, από 
τις 18:30 έως τις 20:00, 
θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακή συνάντηση 
μέσω της πλατφόρμας 
MS Teams. Αρχικά θα 
συναντηθείτε όλοι οι 
γονείς με τη Διεύθυνση 
και στη συνέχεια, σε νέα 
συνάντηση, με τους 
συμβούλους των 
τμημάτων σας, οι οποίοι 
θα σας ενημερώσουν για 
τα πρακτικά και 
λειτουργικά θέματα της 
Τάξης σας.

Θα λάβετε με 
προσωποποιημένο 
μήνυμα αναλυτικές 
οδηγίες για τη 
συνάντηση αυτή.

Τα απαραίτητα για το 
ξεκίνημα

Η στολή

Καθημερινά οι μαθητές θα φορούν 
τη στολή του Σχολείου, καθώς και τη 
μάσκα που προβλέπει το Υπ. 
Παιδείας. 

Μπορείτε να προμηθευτείτε τη 
στολή, το σκουφάκι, το μαγιό για την 
κολύμβηση καθώς και τη γραφική 
ύλη από το ειδικό κατάστημα στη Λ. 
Κηφισίας 326 & Ολυμπιονικών 
(παράδρομος επί της Λ. Κηφισίας, 
211-2160667) στο Ν. Ψυχικό. 
Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε τις 
αγορές σας και ηλεκτρονικά μέσω 
του www.collegestore.gr .

Η σχολική τσάντα

Παράκληση να είναι εύχρηστη –
ελαφριά, με θήκες, εύκολο 
κούμπωμα και κατά προτίμηση χωρίς 
ροδάκια.

Η τσάντα του/της μαθητή/τριας θα 
πρέπει να περιέχει υγιεινό σνακ σε 
εύχρηστο τάπερ, στο οποίο θα 
αναγράφεται το όνομα του/της 
μαθητή/τριας (αρκετό για τρία 
διαλείμματα). 

Επίσης θα περιέχει ένα άθραυστο 
παγούρι με κλείσιμο ασφαλείας, ένα 
polybag με 4 μάσκες και ένα polybag 
με zip για την τοποθέτηση των 
χρησιμοποιημένων μασκών. 

Δεν επιτρέπονται τα ανθρακούχα 
αναψυκτικά, οι σοκολάτες, τα 
πατατάκια, τα ζαχαρώδη σνακ καθώς 
και τα κεράσματα για λόγους 
υγιεινής διατροφής.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα Καλή και Δημιουργική Σχολική Χρονιά!
Δημήτριος Ε. Σιαμόπουλος

Διευθυντής του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού

http://www.collegestore.gr/
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Η σχολική τσάντα

Την πρώτη ημέρα (Δευτέρα 13/09) η τσάντα του/της 
μαθητή/τριας θα πρέπει να περιέχει:

 Βιβλία μαθητή και Τετράδια Εργασιών 

Ελληνικών και Μαθηματικών (όλα τα τεύχη -για 

την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της 

τάξης, παρακαλούμε να αναγράφονται όνομα 

και τμήμα σε καθένα από αυτά)

 Το Σημειώσεων και Μελέτης

 1 τετράδιο

 Κασετίνα

Τρίτη 14/09:  

 Κουτί για την αποθήκευση των υλικών

 Μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, κόλλες, post – it,  

τρεις posca διαφόρων χρωμάτων

 Φακέλους (4 διαφανείς με κουμπί και 2 με

αυτιά)

 12 τετράδια απλά (4 σιέλ,4 σομόν, 4 μπεζ )

χωρίς να αναγράφονται όνομα και μάθημα.

 Ατομική κασετίνα – βαρελάκι, που θα περιέχει:

τρία μολύβια, τέσσερα στυλό (2 μπλε, 1 κόκκινο,

1 πράσινο), ξύστρα, γόμα, χάρακα,

υπογραμμιστικό, ψαλίδι

 Τα υλικά των Ελευθέρων Δράσεων (σε πλαστική

τσάντα ξεχωριστά, με το όνομα του παιδιού)

 Όλα τα υλικά των Γαλλικών/Γερμανικών  (σε 

πλαστική τσάντα ξεχωριστά, με το όνομα του 

παιδιού

Τετάρτη 15/09:

 Όλα τα υλικά των Αγγλικών  (σε πλαστική 

τσάντα ξεχωριστά, με το όνομα του παιδιού)

 Όλα τα υπόλοιπα βιβλία 

 15 διαφανή ντοσιέ με έλασμα (5 κόκκινα, 5 

κίτρινα, 5 μπλε)

 2 μπλοκ Α4 λευκά με γραμμές, με τρύπες και 

περιθώριο

 1 τετράδιο μουσικής (Πεντάγραμμο)

Πέμπτη 16/09:

 1 τετράδιο γραπτής έκφρασης (Εκθέσεων)

 1 μπλοκ χαρτόνι κανσόν χρωματιστό Α4 και 1

μπλοκ κανσόν λευκό Α4

 1 πακέτο χαρτί Α4

 1 σετ γεωμετρικών οργάνων (μικρού μεγέθους)

Προσέλευση και παραλαβή των 
μαθητών

Η είσοδος των 
μαθητών του 
σχολείου με Ι.Χ. θα 
γίνεται κάθε πρωί 
08:00 -08:15 από 
την Πύλη των 
σχολικών.

Η παραλαβή των 
μαθητών/τριών με 
Ι.Χ. στο σχόλασμα 
(είσοδος από την 
Πύλη σχολικών), θα 
γίνεται κατά το 
χρονικό διάστημα 
15:45, από τους 
γονείς ή από το 
πρόσωπο που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από 
εκείνους. 

Την πρώτη ημέρα οι 
γονείς (με Ι.Χ.) θα 
παραλάβουν το 
αντίστοιχο 
καρτελάκι για τη 
πύλη εισόδου. 

Όλοι οι γονείς 
περιμένουν τα 
παιδιά στα 
αυτοκίνητά τους.

Τον πρώτο μήνα  
λειτουργίας του 
σχολείου  δεν θα 
γίνονται δεκτές οι 
έκτακτες μεταβολές 
μεταφοράς.

Τα απαραίτητα για το ξεκίνημα

Για την καλύτερη οργάνωση της σχολικής
χρονιάς είναι απαραίτητο:

• Όλα τα βιβλία να είναι ντυμένα με
διαφανές αυτοκόλλητο και να
αναγράφεται στο εξώφυλλο το
ονοματεπώνυμο του παιδιού σε ετικέτα με
πεζά, ευανάγνωστα γράμματα στα
ελληνικά.

• Όλα τα τετράδια να είναι ντυμένα με
διαφανή καλύμματα και να αναγράφεται
το ονοματεπώνυμο του παιδιού στο
εξώφυλλο.

• Όλα τα ρούχα να έχουν ετικέτες (κατά
προτίμηση υφασμάτινες) με το όνομα του
παιδιού και το τμήμα, ώστε να μπορούν να
βρεθούν και να επιστραφούν.
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Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Δημοτικού του Κολλεγίου

Ψυχικού είναι δανειστική, ενταγμένη στο

πρόγραμμα του σχολείου και ανοικτή τις ώρες

λειτουργίας του για μαθητές και

εκπαιδευτικούς. Η λειτουργία της ξεκινάει μαζί

με την ίδρυση του σχολείου το 1980 και

αποτελεί δομικό στοιχείο του εκπαιδευτικού

του προγράμματος.

Εφαρμόζει το Πρόγραμμα Πληροφοριακής

Παιδείας (Information Literacy), που στόχο έχει

να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν την

κριτική τους σκέψη και να γίνουν δημιουργικοί

και κριτικοί αναγνώστες. Επίσης, προσφέρει

στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν

δεξιότητες έρευνας, δηλαδή αναζήτηση,

εντοπισμό, αξιολόγηση και σύνθεση της

πληροφορίας.

Αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη με μικρές

ερευνητικές εργασίες και με τη χρήση έντυπων

και ηλεκτρονικών πηγών.

Η Φιλαναγνωσία, ένας ακόμη σημαντικός

στόχος της Βιβλιοθήκης, υποστηρίζεται με

ελεύθερο ανάγνωσμα βιβλίου την ώρα της

Βιβλιοθήκης καθώς και με την επεξεργασία

συγκεκριμένων τίτλων. Στο τέλος κάθε σχολικής

χρονιάς προτείνονται στα παιδιά να

προμηθευτούν συγκεκριμένα βιβλία για την

υλοποίηση του προγράμματος την επόμενη

σχολική χρονιά.

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει δράσεις και

δραστηριότητες που στοχεύουν στην επαφή

των παιδιών με δημιουργούς (συγγραφείς,

εικονογράφους, εκδότες, αφηγητές) αλλά και

πολιτιστικά δρώμενα όπως θεατρικές

παραστάσεις, εργαστήρια δημιουργικής γραφής

και πολλά άλλα.

Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλαναγνωσίας του Σχολείου μας οι μαθητές/τριες θα πρέπει
να έχουν διαβάσει το καλοκαίρι τα ακόλουθα βιβλία, τα οποία θα συζητηθούν και θα
αναλυθούν αυτή τη σχολική χρονιά:

1. Δαρλάση Αγγελική. «Το παλιόπαιδο». Εκδ. Πατάκης, 2014
2. Δράκουλα Νάντια. «Το κάμπινγκ, τρία παιδιά κι ένας σκύλος κατακτούν ένα νησί». Εκδ.

Πατάκης, 2017
3. Huges, Susan. Και μετά……Εκδ. Αφοί Βλάσση, 2020
4. Thomas, Isabel. Φρίντα Κάλο. Εκδ. Μέλισσα, 2019
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Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχολείο

Διευθυντής Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού
Ο κ. Δημήτριος Ε. Σιαμόπουλος, είναι στη διάθεσή σας καθημερινά. Μπορείτε να
επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί του, μέσω της γραμματέως του, κας Μαρίας
Καρακατσιώτου, τηλ. 210 6798100, εσωτερικό (51111) ή στο e-mail:
dempc@athenscollege.edu.gr .

Υποδιευθυντής 5ης – 6 ης τάξης
Ο κ. Άγγελος Βλάχος, Υποδιευθυντής 5ης-6ης τάξης είναι στη διάθεσή σας μέσω e-
mail gram56@athenscollege.edu.gr ή στο τηλέφωνο της γραμματείας 5ης-6ης 210
6798100, εσωτερικό (51141).

Υπεύθυνος γραμματείας 5ης – 6ης τάξης
Ο κ. Μαρίνος Καρατζάς, είναι στη διάθεσή σας στο e-mail:
gram56@athenscollege.edu.gr και στο τηλέφωνο 210 6798100, εσωτερικό
(51141).

Ιατρείο
Η κα Κωνσταντίνα Αθανασίου, Νοσηλεύτρια είναι στη διάθεσή σας καθημερινά
στο ιατρείο του σχολείου από τις 08:30 έως τις 16:00, τηλ. 210 6042200,
εσωτερικό (51109).
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