
 



‘Ο δήμοσ Βφρωνα ςε ςυνεργαςία με τουσ 1ο-5ο,3ο,7ο,8ο και 9ο 
Δημοτικοφσ Παιδικοφσ ταθμοφσ Βφρωνα διοργάνωςε εβδομάδα 
δράςεων  ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ «ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΦΙΛΙΚΕ 
Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΜΝΗΜΗ» με θζμα τη διαςφνδεςη 
των ηλικιών’, κατόπιν καλζςματοσ από το τμήμα των ΚΑΠΗ του 

Δήμου  και τησ  ζνθερμησ ανταπόκριςησ των παιδικών ςταθμών. 
Κατά τη διάρκεια αυτήσ τησ ξεχωριςτήσ εβδομάδασ εκτυλίχθηκε 

μια ςημαντική διαςφνδεςη ηλικιών ,ζγιναν  εκδηλώςεισ που 
φιλοξενήθηκαν ςτο ΚΑΠΗ του Βφρωνα μζςα από την ςυμβολή και 
την ποικιλία δράςεων αλλά και την παιδαγωγική ςφραγίδα των 

παιδαγωγικών ομάδων που ενεπλάκηςαν. Εκτιμώντασ και 
θζλοντασ να αποτυπώςουμε όλα αυτά τα ςπουδαία βιώματα 

παραθζτουμε τισ δράςεισ των Παιδικών ταθμών με τη χρονική 
ςειρά που  αυτοί ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα τησ εκδήλωςησ. 

 



ΔΕΤΣΕΡΑ   18/3/2019.  Ώρα 10.30 πμ 
“Πάμε ςαν άλλοτε” 

 
Σα παιδιά του 8ου Δθμοτικοφ Παιδικοφ τακμοφ Βφρωνα κα 

χορζψουν χοροφσ τθσ εποχισ των γιαγιάδων και των παπποφδων 
τουσ. Χορόσ μπαςτουνιοφ για τουσ παπποφδεσ, χορόσ μαντθλιοφ 

για τισ γιαγιάδεσ και μαηί κα καταςκευάςουν χειροποίθτα 
δωράκια. 

  
 



 
  
 
 
 
 

                                                           8οσ Δ.Π.. ΒΤΡΩΝΑ 
 
‘ΠΑΜΕ ΑΝ ΑΛΛΟΣΕ’ 
 Σα παιδιά του 8ου Παιδικοφ ςτακμοφ υποδζχτθκαν ςτο χϊρο μασ τθν 
Σετάρτθ 13 Μάρτθ τουσ  
παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ τουσ ςτα πλαίςια τθσ κοινισ εκδιλωςθσ των 
παιδικϊν ςτακμϊν με το ΚΑΠΘ Βφρωνα. 
 Οι παπποφδεσ ενθμερϊκθκαν για το πρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ και τουσ 
παρουςιάςαμε τουσ    
χοροφσ που χορζψαμε ςτο ΚΑΠΘ. Ζπειτα φτιάξαμε μαηί τα αναμνθςτικά που 
δωρίςαμε ςτουσ παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ του ΚΑΠΘ. 
  Θ εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε τθ Δευτζρα 18 Μάρτθ ςτο ΚΑΠΘ  του Δ. 
Βφρωνα 
  ε μια ςυγκινθτικι εκδιλωςθ, που περευρζκθκαν οι παπποφδεσ και οι 
γιαγιάδεσ των παιδιϊν 
μασ κακϊσ και οι παπποφδεσ και οι γιαγιάδεσ του ΚΑΠΘ τα παιδιά τουσ 
ταξίδεψαν ςτα χρόνια 
που ιταν νζοι με το τραγοφδια τθσ παλιάσ Ακινασ. 
 Αρχικά χόρεψαν ςε ηευγάρια αγόρια-κορίτςια, το "Σαγκό τθσ Παλιάσ 
Ακινασ", το "Πάμε ςαν άλλοτε", τθν "Ανκιςμζνθ αμυγδαλιά", τθν "Κικι και 
τθν Κοκό", κ.ά. τραγοφδια. 
 
  
  
  
 



 Ζπειτα χόρεψαν μαηί με τουσ παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ διάφορα 
τραγοφδια. 

Σα παιδιά μοίραςαν αναμνθςτικά δωράκια.. τουσ παπποφδεσ 
μπεγλζρια φτιαγμζνα από ξφλο και πθλό και ςτισ γιαγιάδεσ καρφίτςεσ 

από πθλό  
και διακοςμθμζνεσ με ςτραςάκια. 

 Θ εκδιλωςθ ζκλειςε με κζραςμα λουκουμάδεσ ςτουσ παπποφδεσ και 
ςτισ γιαγιάδεσ φτιαγμζνουσ από τθ μαγείριςςά μασ. 

 Σα παιδιά ενκουςιάςτθκαν με τθ δράςθ αυτι αλλά και από τθ 
ςυγκινθτικι ανταπόκριςθ  

των παπποφδων και των γιαγιάδων.  
 Ζδωςαν και πιραν αγάπθ μζςα από το ςμίξιμο των δφο θλικιϊν. 

  Δθμιουργοφμε μνιμεσ ςτα παιδιά που κα τουσ είναι χριςιμεσ ςτο 
μζλλον και γλυκζσ αναμνιςεισ ςτουσ παπποφδεσ. 

 
ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ:ΑΠΑΙΑ ΣΕΦΑΝΙΔΟΤ, ΝΙΚΘ ΑΡΧΑΝΙΩΣΘ, ΑΡΕΣΘ 

ΒΕΝΙΕΡΘ 
 
 
  



Φωτογραφικό υλικό των δράςεων του 
8ου Δ.Π. ΒΤΡΩΝΑ 





















https://www.youtube.com/watch?
v=-dDR645dPRY 
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ΣΡΙΣΘ   19/3/2019. Ώρα 10.30 πμ 
“Ανταμϊματα, αφιερϊματα και ςυν-βιϊματα ςτο ΚΑΠΘ” 

 

Μιςό τραγοφδι για τον παπποφ – μιςό τραγοφδι για τθ γιαγιά, 
 ζνασ χορόσ για τον παπποφ κι ζνασ χορόσ για τθ γιαγιά.  

Λίγεσ εικόνεσ εμπνευςμζνεσ και καμωμζνεσ με τον παπποφ και 
τθν γιαγιά 

και  
νόςτιμα κεράςματα για όλουσ μασ, από τα παιδιά του 1ου - 

5ου  Δθμοτικοφ Παιδικοφ τακμοφ Βφρωνα. 
  
 



1οσ-5οσ Δ.Π.. ΒΤΡΩΝΑ 
Μετά από κάλεςμα του τμιματοσ τθσ Κοινωνικισ υπθρεςίασ του Διμου 

Βφρωνα για τθν ςυμμετοχι μασ ςε εκδθλϊςεισ που κα γίνονταν ςτο κλείςιμο  
του διετοφσ προγράμματοσ που υλοποιικθκε για τθν τρίτθ θλικία και τθν άνοια 

,ςφςςωμο το παιδαγωγικό  και το υπόλοιπο προςωπικό  του 1ου-5ου    ΔΠ 
Βφρωνα αγκαλιάςαμε αμζςωσ αυτι τθν πρόταςθ και αποφαςίςαμε να 

ςυμμετζχουμε. 
Για τον ςχεδιαςμό και οργάνωςθ των  δράςεων  μασ ςθμαντικό ρόλο ζπαιξαν   

κάποιεσ  λζξεισ-φράςεισ και ζννοιεσ  κλειδιά όπωσ θ «διαςφνδεςθ θλικιϊν», το 
«μαηί», το «ςυμβιϊνω», το «βοθκάω», το «ςυναιςκάνομαι», το «αυκεντικι 

ςχζςθ» , το «αναηωογόνθςθ», το «αλλθλεπίδραςθ» το «ςυγγζνεια» το 
«κφκλοσ τθσ ηωισ» και φυςικά ζνα ςωρό πλοφςια -κετικά ςυναιςκιματα που 
εμπνζουν και  τονϊνουν κάκε ενζργεια που αφορά τθ ςχζςθ ενόσ παιδιοφ  και 
ενόσ  θλικιωμζνου και πόςο μάλλον αν υπάρχουν φυςικοί ςυγγενικοί δεςμοί. 

Μζςα από αυτό το ςκεπτικό ακολουκιςαμε περιςςότερο τα δθμιουργικά 
βιματα τθσ ….καρδιάσ για να οργανϊςουμε μια εκδιλωςθ «εγκάρδιασ 

ςυνφπαρξθσ» με τουσ δικοφσ μασ παπποφδεσ και γιαγιάδεσ.  
Αρχικά απευκφναμε μια πρόςκλθςθ ςτουσ παπποφδεσ και γιαγιάδεσ των 
παιδιϊν μασ κακϊσ κι ζνα μικρό ερωτθματολόγιο που αφοροφςε το «τι 

αγαποφν να κάνουν μαηί» ζτςι ϊςτε να δϊςουμε μια ϊκθςθ και πρόκλθςθ 
ςε μικροφσ και μεγάλουσ για ςυηιτθςθ…  

 



 
 
 
 
 

-Εμπνευςτικαμε και γράψαμε  το τραγοφδι ‘ο παπποφσ μου…. θ γιαγιά μου…’ 
που αναφερόταν ςτα πρόςωπα του παπποφ , τθσ γιαγιάσ και των εγγονιϊν ,το 
οποίο ιταν εμπλουτιςμζνο με  πολλζσ εικόνεσ από τθν κακθμερινι ςυνφπαρξθ 
τουσ και κα αποτελοφςε τθν ‘μουςικι μασ ζκπλθξθ-αφιζρωςθ’ ςτο επικείμενο 

αντάμωμα μασ. 
-Εμπλακικαμε ςε καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργίασ ζργων , με κζμα 
 «Ο παπποφσ , θ γιαγιά , εγϊ και ΕΜΕΙ» ,χρθςιμοποιϊντασ μεικτζσ τεχνικζσ και 

πολλι όρεξθ για να εμπλουτίςουμε τθν ζκκεςθ ςτο ΚΑΠΘ που κα μασ 
φιλοξενοφςε. 

-Επιλζξαμε  μοντζρνουσ, παραδοςιακοφσ, ηωθροφσ   χοροφσ και μουςικι που 
κα  

ζδιναν το ζναυςμα να χορζψουν «ΜΑΗΙ» οι δυο θλικίεσ . 
-Οργανϊςαμε μια μικρι δθμιουργικι ηωγραφικι ςτιγμι   για εκείνθ τθ μζρα 

όπου κα ςυνεργάηονταν μικροί μεγάλοι για να φτιάξουν το πορτρζτο του παπποφ 
ι τθσ γιαγιάσ και να τουσ το χαρίςουν ωσ ενκφμιο αυτισ τθσ ξεχωριςτισ 

εμπειρίασ. 
- Και τζλοσ για να κλείςει όμορφα όλο αυτό, ζνα κζραςμα κα αποτελοφςε τον 

….γλυκό επίλογο τθσ ςυνάντθςθσ. 
  
  
 



Φτάνοντασ ςτθν μζρα του ςυναπαντιματοσ μασ όλα πιγαν ζτςι όπωσ τα 
προςμζναμε . Και το πιο ςθμαντικό θ ςυναιςκθματικι ατμόςφαιρα μεταξφ 

των εμπλεκομζνων ιταν φορτιςμζνθ με ηεςτά, κετικά, αυκεντικά, ηωογόνα και 
χαροφμενα  ‘κφματα’!!! 

τον απόθχο αυτισ τθσ όμορφθσ  ςυνάντθςθσ κα κζλαμε να αναφζρουμε το 
κλίμα ςεβαςμοφ που υπιρξε κακ’ όλθ τθ διάρκεια από τουσ καλεςμζνουσ μασ 

και τα  εγκάρδια ςχόλια που μοιράςτθκαν μαηί μασ με ‘γενναιοδωρία’ 
αντίςτοιχθ τθσ θλικίασ και τθσ ςοφίασ τουσ!!  

  
 
 

ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ: ΑΝΝΑ ΣΑΘ, ΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΝΙΚΘ ΠΑΓΓΟΤ, 
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΤΣΑΝΟΓΛΟΤ, ΑΝΣΙΓΟΝΘ ΛΑΘΟΤΡΑΚΘ,ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΤΡΙΣΘ, 

ΚΑΙ ΟΙ : ΧΡΙΣΙΝΑ ΣΑΣΑΡΩΝΘ , ΕΛΕΝΑ ΜΑΤΡΑΚΘ, ΙΑΑΚ ΚΟΤΡΛΘ. 
  
 



Αναφορζσ από το ερωτθματολόγιο… 





ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΠΟ ΣΙ ΔΡΑΕΙ. 







































https://www.youtube.com/watch?
v=bRwsL7VzImY&t=45s 
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ΣΕΣΑΡΣΘ    20/3/2019. Ώρα 10.30 πμ 
“Ασ παίξουμε πάλι ...” 

 
Παίηουμε και ηωγραφίηουμε μαηί ςε ηευγάρια, μικροί και 

μεγάλοι, παιχνίδια επιτραπζηια, παιγνίδια μνιμθσ  κ.ά., και 
ςυηθτάμε τισ εντυπϊςεισ μασ. Φτιάχνουμε το γενεαλογικό 
δζντρο μασ, αναςφρουμε μνιμεσ, ςμίγουμε τισ γενιζσ μασ. 

Πρωταγωνιςτοφν τα παιδιά του 7ου – 9ου  Δθμοτικοφ Παιδικοφ 
τακμοφ Βφρωνα 

  
 



 
 
 
 

7οσ- 9οσ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΘΜΟ  
 

 Στα πλαίςια του προγράμματοσ: “Φιλικζσ κοινότητεσ για αςθενείσ με διαταραχζσ μνιμθσ” 
ςτοχεφςαμε ςτθν επαφι των παιδιϊν με τθν Σρίτθ θλικία εςτιάηοντασ ςτο κζμα τθσ 

διαταραχισ μνιμθσ όςο βζβαια αυτι θ θλικία το επιτρζπει. 
  

Οδθγό  μασ  ςε αυτι τθν προςζγγιςθ αποτζλεςε το βιβλίο : «Ο παπποφκασ μου». Θ 
Καταλανι εικονογράφοσ και ςυγγραφζασ Μάρτα Αλτζσ αφθγείται τθν τρυφερι, ξεχωριςτι, 

μαγικι ςχζςθ ενόσ παπποφ  και του εγγονοφ του. Χμ… Μόνο που ο παπποφσ μοιάηει να 
πάςχει από κάποιου είδουσ άνοια. Ζτςι άλλοτε ξεχνάει κι άλλοτε κυμάται, άλλοτε είναι 
μεγάλοσ κι άλλοτε παιδί, άλλοτε νιϊκει μόνοσ κι άλλοτε προςδοκά τθν παρζα. Μζςα ςε 

μερικά φωτογραφικά κλικ, θ ςχζςθ αυτι ςε κάνει να γελάσ, να δακρφηεισ και να χαίρεςαι για 
ό, τι μόλισ διάβαςεσ. 

  
Σα παιδιά ταυτίςτθκαν και διθγικθκαν δικζσ τουσ εμπειρίεσ. Ζνα "ποτάμι" ερωτιςεων τουσ 

ηθτοφν απαντιςεισ !! 
Θ αξία τθσ ςκζψθσ - αναηιτθςθσ των παιδιϊν να βοθκιςουν τον παπποφ. 

 Θ αξία μιασ μεγάλθσ αγκαλιάσ που ωσ αποτζλεςμα ζχει να ανακαλεί μνιμεσ. 
 Θ αξία των εμπειριϊν και των γνϊςεων του παπποφ που ανεβάηει και ςυντθρεί το 

ενδιαφζρον ςτθν ςχζςθ. 
 Θ αξία τθσ ακωότθτασ και τθσ χωρίσ επικρίςεισ αποδοχισ και βοικειασ όταν ..." κάποιεσ 

μζρεσ είμαι τα μάτια του παπποφ ...και άλλεσ είναι τα δικά μου" 
Θ αποδοχι ότι μεγαλϊνοντασ αλλάηουμε. Μεγαλϊνοντασ όμωσ μεγαλϊνει και θ αγάπθ , το 

νοιάξιμο θ αφοςίωςθ και αυτό μασ γεμίηει κετικά ςυναιςκιματα.  
  
  
  
 



Σα παιδιά ενκαρρφνονται να εκφράςουν τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματα 
τουσ για τον δικό τουσ  παπποφ και γιαγιά και ηωγραφίηουν αυτό που του 

εντυπωςίαςε από τθν ιςτορία που άκουςαν. 
 Κατόπιν ιρκαν ςε επαφι με τρεισ πίνακεσ του ηωγράφου Ιακωβίδθ : « Θ 
Αγαπθμζνθ τθσ γιαγιάσ» , «Σα πρϊτα βιματα» και « Ο χαϊδεμζνοσ» με 

ςκοπό τθν διαςφνδεςθ των θλικιϊν. 
Σα παιδιά ενκαρρφνονται να παρατθριςουν, να ςχολιάςουν και να 

εκφράςουν τα ςυναιςκιματα που τουσ προκάλεςαν οι  πίνακεσ ηωγραφικισ.  
Ζγιναν μικροί ηωγράφοι και ηωγράφιςαν πωσ βλζπουν τον εαυτό τουσ μαηί με 

τον παπποφ ι τθν γιαγιά τουσ. 
τθν εκδιλωςθ παρουςιάςτθκε μζροσ τθσ δουλειάσ τουσ 

επικεντρϊνοντασ  ςε παιχνίδια μνιμθσ ( memory και παηλ) ςε ςυνεργαςία 
με τον παπποφ και τθν γιαγιά που ενδείκνυται για τθν ενίςχυςθ τθσ 

παρατθρθτικότθτασ, τθσ αντίλθψθσ και τθσ μνιμθσ. 
Επίςθσ, θ δράςθ μασ μζςα και από το γενεαλογικό δζντρο που φτιάξαμε με 
τα παιδιά  ζδωςε το μινυμα ότι οι θλικιωμζνοι και τα παιδιά μποροφν να " 

μεγαλϊνουν " μαηί , να ςυνυπάρχουν.  
  
 











































 
 
 

Πϊσ είναι άραγε ςτα μάτια των παιδιϊν ο παπποφσ και θ γιαγιά; 
Σα παιδιά του 3ου Δθμοτικοφ Παιδικοφ τακμοφ Βφρωνα μασ καλοφν ςε μια 

πρωτότυπθ ζκκεςθ φωτογραφίασ θ οποία κα ςυνοδεφεται με κείμενα από τον 
αυκόρμθτο και ανεπιτιδευτο λόγο των παιδιϊν. 

  
 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΘ 22/3/2019. Ώρα 10.00 πμ   
ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ - ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ - ΝΕΟΙ ΣΟΧΟΙ 

Ζναρξθ με Χορωδία μελϊν ΚΑΠΘ – παιδιϊν Σου 3ου Δ.Π.. ΒΤΡΩΝΑ 
 
 



 
 
 

3οσ Δ.Π.. ΒΤΡΩΝΑ 
  

Όταν μασ ζγινε θ πρόταςθ από τθν κοινωνικι υπθρεςία του Διμου μασ να 
ςυμμετζχουμε ςτο πρόγραμμα των ΚΑΠΘ που  ουςιαςτικά μασ ηθτοφςε  τθν 

εμπλοκι μασ με ανκρϊπουσ τθσ τρίτθσ θλικίασ ,ζνα πρόγραμμα αφιερωμζνο  ςε 
αςκενείσ με διαταραχζσ μνιμθσ (που ίςωσ και να μθν είναι τόςο μακριά από το 

ευρφτερο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιϊν ),  μετά από το πρϊτο 
ςυναίςκθμα τθσ χαράσ ςτθ ςυνζχεια νιϊςαμε τθν ανάγκθ  να διερευνιςουμε 

πόςο ςθμαντικό ςτθ ηωι ενόσ παιδιοφ είναι θ γιαγιά και ο παπποφσ και φυςικά το 
αντίςτροφο . 

  
Θ αγάπθ του παιδιοφ για τθ γιαγιά και τον παπποφ είναι ςχεδόν πάντα δεδομζνθ.  

  
Ποια είναι αυτά όμωσ τα ςτοιχεία που υπάρχουν ςε αυτζσ τισ πολφτιμεσ θλικίεσ 

του παπποφ και τθσ γιαγιάσ που κάνουν τα αιςκιματα των παιδιϊν να 
ανκίηουν ; 

  
  
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο παπποφσ μου είναι ... 
Θ γιαγιά μου είναι ... 

 
 Πϊσ είναι άραγε ο παπποφσ και θ γιαγιά μζςα από τα μάτια των παιδιϊν; 

Και αυτό αποφαςίςαμε να δοφμε ... 
 Ζτςι μζςα από προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ που πιραμε από κάκε παιδί ξεχωριςτά,  

καταγράφθκε ο αυκόρμθτοσ και ανεπιτιδευτοσ λόγοσ των παιδιϊν  και αποτυπϊκθκε 
ςε μια ζκκεςθ φωτογραφίασ και λόγου  που εξθγεί πολλά ... 

Αγαπϊ τθ γιαγιά μου γιατί όταν τθσ λζω ζλα ...ζρχεται (Ανάγκθ για διακεςιμότθτα )  
Ο παπποφσ μου παίηει καλό ποδόςφαιρο (Ανάγκθ για παιχνίδι ) 

Θ γιαγιά μου με αφινει να ταΐηω τα γουρουνάκια (Ανάγκθ για επαφι με τθ φφςθ 
και τα ηϊα ) 

  Θ ζκκεςθ  αυτι με ςαφινεια αποτφπωςε τα ςυναιςκιματα των παιδιϊν για τουσ 
παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ και το ςπουδαίο ρόλο που παίηουν ςτθ ηωι τουσ . 

υγκίνθςε .Όλουσ και κυρίωσ τουσ παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ που απεικονίηονταν 
που ζβλεπαν όλο αυτό που προςφζρουν ςτα παιδιά να αναγνωρίηεται αλλά κυρίωσ 

να ζχει αποτυπωκεί ςτθν καρδιά των παιδιϊν . Ιταν ςαφζσ ςε όλουσ ότι αυτοί οι 
άνκρωποι δεν είχαν κανζνα λόγο να ηουν ςτο περικϊριο τθσ ηωισ μασ .Σο αντίκετο . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 



Επίςθσ δεχτικαμε με χαρά να τραγουδιςουμε μαηί με τθ χορωδία των ΚΑΠΘ 
Βφρωνα   ςτο κλείςιμο των εκδθλϊςεων   ςτισ 22 Μαρτίου 2019  με αφορμι το  

πρόγραμμα  που υλοποίθςε θ κοινωνικι υπθρεςία του  Διμου Βφρωνα  
  

‘‘   Φιλικζσ Κοινότθτεσ  ςε αςκενείσ με διαταραχζσ μνιμθσ ’’ 
  

Σα μεγαλφτερα παιδιά του ςχολείου μασ ζνωςαν  τθ φωνι τουσ με τθ χορωδία των 
ΚΑΠΘ  και τραγοφδθςαν μαηί  αγαπθμζνα τραγοφδια του χκεσ αλλά και του ςιμερα . 

  
  

 Πάντα άλλωςτε πιςτεφουμε  ότι ποτζ δεν είςαι αρκετά μικρόσ για να ενϊςεισ τθ 
φωνι ςου με τθ χορωδία ενόσ ΚΑΠΘ και ποτζ δεν είςαι αρκετά μεγάλοσ για να 

τραγουδιςεισ με ζνα μικρό παιδί . 
  

Άλλωςτε αυτι θ φιλία του ςχολείου μασ με τθ χορωδία των ΚΑΠΘ Βφρωνα ιδθ κλείνει 
φζτοσ 5 χρόνια . 

  
  
 





































 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1aLxlW9T3xI&fbclid=IwAR2
I8lzDyrwdl7VFHkKI3jUb9SWU7SvjZMD9-

3amsMYf9S5eIwPyvwH0dus 

https://www.youtube.com/watch?v=1aLxlW9T3xI&fbclid=IwAR2I8lzDyrwdl7VFHkKI3jUb9SWU7SvjZMD9-3amsMYf9S5eIwPyvwH0dus
https://www.youtube.com/watch?v=1aLxlW9T3xI&fbclid=IwAR2I8lzDyrwdl7VFHkKI3jUb9SWU7SvjZMD9-3amsMYf9S5eIwPyvwH0dus
https://www.youtube.com/watch?v=1aLxlW9T3xI&fbclid=IwAR2I8lzDyrwdl7VFHkKI3jUb9SWU7SvjZMD9-3amsMYf9S5eIwPyvwH0dus
https://www.youtube.com/watch?v=1aLxlW9T3xI&fbclid=IwAR2I8lzDyrwdl7VFHkKI3jUb9SWU7SvjZMD9-3amsMYf9S5eIwPyvwH0dus
https://www.youtube.com/watch?v=1aLxlW9T3xI&fbclid=IwAR2I8lzDyrwdl7VFHkKI3jUb9SWU7SvjZMD9-3amsMYf9S5eIwPyvwH0dus
https://www.youtube.com/watch?v=1aLxlW9T3xI&fbclid=IwAR2I8lzDyrwdl7VFHkKI3jUb9SWU7SvjZMD9-3amsMYf9S5eIwPyvwH0dus
https://www.youtube.com/watch?v=1aLxlW9T3xI&fbclid=IwAR2I8lzDyrwdl7VFHkKI3jUb9SWU7SvjZMD9-3amsMYf9S5eIwPyvwH0dus
https://www.youtube.com/watch?v=1aLxlW9T3xI&fbclid=IwAR2I8lzDyrwdl7VFHkKI3jUb9SWU7SvjZMD9-3amsMYf9S5eIwPyvwH0dus
https://www.youtube.com/watch?v=1aLxlW9T3xI&fbclid=IwAR2I8lzDyrwdl7VFHkKI3jUb9SWU7SvjZMD9-3amsMYf9S5eIwPyvwH0dus
https://www.youtube.com/watch?v=1aLxlW9T3xI&fbclid=IwAR2I8lzDyrwdl7VFHkKI3jUb9SWU7SvjZMD9-3amsMYf9S5eIwPyvwH0dus
https://www.youtube.com/watch?v=1aLxlW9T3xI&fbclid=IwAR2I8lzDyrwdl7VFHkKI3jUb9SWU7SvjZMD9-3amsMYf9S5eIwPyvwH0dus


https://www.youtube.com/watch?v=WunG51DuweM&fbclid=IwA
R3o73l7FfX70THOA9GjdsKHv-

h7RVHPYlGzqOP11L57IbHesrZ536ewf0A 

https://www.youtube.com/watch?v=WunG51DuweM&fbclid=IwAR3o73l7FfX70THOA9GjdsKHv-h7RVHPYlGzqOP11L57IbHesrZ536ewf0A
https://www.youtube.com/watch?v=WunG51DuweM&fbclid=IwAR3o73l7FfX70THOA9GjdsKHv-h7RVHPYlGzqOP11L57IbHesrZ536ewf0A
https://www.youtube.com/watch?v=WunG51DuweM&fbclid=IwAR3o73l7FfX70THOA9GjdsKHv-h7RVHPYlGzqOP11L57IbHesrZ536ewf0A
https://www.youtube.com/watch?v=WunG51DuweM&fbclid=IwAR3o73l7FfX70THOA9GjdsKHv-h7RVHPYlGzqOP11L57IbHesrZ536ewf0A


 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘ΘΜΕΙΩΜΑ ΣΟΤ ΚΟΤ ΚΟΤΣΕΝΣΑΚΘ’ 
Από τισ 18 ζωσ 22 Μαρτίου 2019 πραγματοποιικθκαν οι τελικζσ 

εκδθλϊςεισ του προγράμματοσ “Φιλικζσ κοινότθτεσ ςε δθμότεσ με 
διαταραχζσ μνιμθσ”. το πλαίςιο αυτϊν των δραςτθριοτιτων ηθτικθκε θ 

ςυμμετοχι των δθμοτικϊν  παιδικϊν ςτακμϊν με το ςκεπτικό ότι το 
πρόβλθμα των διαταραχϊν μνιμθσ δεν είναι μόνο πρόβλθμα των 

θλικιωμζνων αλλά όλθσ τθσ κοινωνίασ και επομζνωσ τθσ οικογζνειασ. Κατά 
ςυνζπεια θ ςυμμετοχι των παιδιϊν και των γονιϊν τουσ βοθκάει ςτθν 
ευαιςκθτοποίθςθ όλθσ τθσ κοινωνίασ. το κάλεςμα ανταποκρίκθκαν, 

αρχικά θ Διεφκυνςθ των ΔΠ και ςτθ ςυνζχεια οι 1οσ – 5οσ, 3οσ, 7οσ, 8οσ 
και  9οσ ΔΠ.  

Οργανϊκθκε μια εκπαιδευτικι ςυνάντθςθ των εργαηομζνων ςτουσ 
παιδικοφσ ςτακμοφσ με τον αναπλθρωτι κακθγθτι τθσ ψυχιατρικισ και 

υπεφκυνο του προγράμματοσ κ Αντϊνθ Πολίτθ το αποτζλεςμα τθσ οποίασ 
κρίνεται κετικό.  

       τθ ςυνζχεια οι εργαηόμενοι - παιδαγωγοί των παιδικϊν ςτακμϊν, 
αξιοποιϊντασ τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία τουσ, ζφτιαξαν το πρόγραμμα 

των δραςτθριοτιτων ζτςι ϊςτε να φζρει κοντά τρεισ γενεζσ (παιδιά, γονείσ, 
παπποφδεσ). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι θμζρεσ ιταν γεμάτεσ από παραδοςιακοφσ χοροφσ ( βαλσ, τάνγκο, κ.ά ) με 
τουσ παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ τουσ, με τραγοφδι, με ηωγραφικι, με 

πολλά παιχνίδια ( παηλ, επιτραπζηια, παιχνίδια μνιμθσ, κ.ά. ), με νόςτιμα 
κεράςματα ( λουκουμάδεσ, κζικ, κορμό, κ.ά. ) και από χειροποίθτα δωράκια 

που πρόςφεραν με αγάπθ ςτα μζλθ του Κ.Α.Π.Θ. 
       Θ ςυμμετοχι των Παιδικϊν τακμϊν του Διμου Βφρωνα ιταν κετικι, 
κακϊσ μζςα από τισ δράςεισ τουσ πρόςφεραν χαρά, αγάπθ, ευτυχία ςτουσ 

παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ του Κ.Α.Π.Θ. 
      Οι θλικιωμζνοι που διατθροφν ςχζςεισ, ςυναιςκθματικό δζςιμο και 

επικοινωνία με τα εγγόνια τουσ νιϊκουν χριςιμοι και ικανοί να προςφζρουν. 
Θ ςχζςθ αυτι προςφζρει ςυναιςκθματικά οφζλθ και ςτισ δυο πλευρζσ. 

     Μζςα από τον ενεργό ρόλο τουσ ςε ςχζςθ με τα εγγόνια τουσ, οι 
θλικιωμζνοι γίνονται πιο υγιείσ και δραςτιριοι. Με τθν ςυμμετοχι τουσ ςε 

δομζσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παρουςιάηουν χαμθλότερα επίπεδα 
νοθτικϊν διαταραχϊν. Κατά ςυνζπεια, διαφαίνεται θ ανάγκθ ενίςχυςθσ 
τζτοιων δράςεων κακϊσ ςυμβάλλουν ςτθν  ψυχικι και ςυναιςκθματικι 

υγεία των θλικιωμζνων με διαταραχζσ μνιμθσ.  
      ε όλθ τθν διάρκεια των εκδθλϊςεων λειτοφργθςε ζκκεςθ ηωγραφικισ με 

ζργα των παιδιϊν και των μελϊν των ΚΑΠΘ. Επίςθσ τθν τελευταία θμζρα 
τραγοφδθςαν από κοινοφ θ χορωδία των ΚΑΠΘ και εκείνθ των παιδιϊν του 

3ου ΔΠ.  
      αν ςυμπζραςμα των εκδθλϊςεων προκφπτει ότι θ ςυνεργαςία και θ 

διαςφνδεςθ των γενεϊν είναι κετικι για όλεσ τισ θλικίεσ και αποβαίνει προσ 
όφελοσ αυτϊν. 

  
                                                                                                 Γεϊργιοσ Κουτεντάκθσ 

                                                                                                Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ 
                                                                                                     Προαγωγισ Τγείασ 

  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι θμζρεσ ιταν γεμάτεσ από παραδοςιακοφσ χοροφσ ( βαλσ, τάνγκο, κ.ά ) 
με τουσ παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ τουσ, με τραγοφδι, με ηωγραφικι, με 
πολλά παιχνίδια ( παηλ, επιτραπζηια, παιχνίδια μνιμθσ, κ.ά. ), με νόςτιμα 

κεράςματα ( λουκουμάδεσ, κζικ, κορμό, κ.ά. ) και από χειροποίθτα 
δωράκια που πρόςφεραν με αγάπθ ςτα μζλθ του Κ.Α.Π.Θ. 

       Θ ςυμμετοχι των Παιδικϊν τακμϊν του Διμου Βφρωνα ιταν κετικι, 
κακϊσ μζςα από τισ δράςεισ τουσ πρόςφεραν χαρά, αγάπθ, ευτυχία ςτουσ 

παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ του Κ.Α.Π.Θ. 
      Οι θλικιωμζνοι που διατθροφν ςχζςεισ, ςυναιςκθματικό δζςιμο και 

επικοινωνία με τα εγγόνια τουσ νιϊκουν χριςιμοι και ικανοί να 
προςφζρουν. Θ ςχζςθ αυτι προςφζρει ςυναιςκθματικά οφζλθ και ςτισ 

δυο πλευρζσ. 
     Μζςα από τον ενεργό ρόλο τουσ ςε ςχζςθ με τα εγγόνια τουσ, οι 

θλικιωμζνοι γίνονται πιο υγιείσ και δραςτιριοι. Με τθν ςυμμετοχι τουσ ςε 
δομζσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παρουςιάηουν χαμθλότερα επίπεδα 
νοθτικϊν διαταραχϊν. Κατά ςυνζπεια, διαφαίνεται θ ανάγκθ ενίςχυςθσ 
τζτοιων δράςεων κακϊσ ςυμβάλλουν ςτθν  ψυχικι και ςυναιςκθματικι 

υγεία των θλικιωμζνων με διαταραχζσ μνιμθσ.  
      
 
 
 
 
 
 
 

 ε όλθ τθν διάρκεια των εκδθλϊςεων λειτοφργθςε ζκκεςθ ηωγραφικισ με 
ζργα των παιδιϊν και των μελϊν των ΚΑΠΘ. Επίςθσ τθν τελευταία θμζρα 

τραγοφδθςαν από κοινοφ θ χορωδία των ΚΑΠΘ και εκείνθ των παιδιϊν του 
3ου ΔΠ.  

      αν ςυμπζραςμα των εκδθλϊςεων προκφπτει ότι θ ςυνεργαςία και θ 
διαςφνδεςθ των γενεϊν είναι κετικι για όλεσ τισ θλικίεσ και αποβαίνει προσ 

όφελοσ αυτϊν. 
  

                                                                                                 Γεϊργιοσ Κουτεντάκθσ 
                                                                                                Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ 

                                                                                                     Προαγωγισ Τγείασ 

  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ε όλθ τθν διάρκεια των εκδθλϊςεων λειτοφργθςε ζκκεςθ ηωγραφικισ με 
ζργα των παιδιϊν και των μελϊν των ΚΑΠΘ. Επίςθσ τθν τελευταία θμζρα 

τραγοφδθςαν από κοινοφ θ χορωδία των ΚΑΠΘ και εκείνθ των παιδιϊν του 
3ου ΔΠ.  

      αν ςυμπζραςμα των εκδθλϊςεων προκφπτει ότι θ ςυνεργαςία και θ 
διαςφνδεςθ των γενεϊν είναι κετικι για όλεσ τισ θλικίεσ και αποβαίνει 

προσ όφελοσ αυτϊν. 
  
                

  Γεϊργιοσ Κουτεντάκθσ 
      Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ  Προαγωγισ Τγείασ 
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