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Tα παιδιά οι πολίτεσ του μζλλοντοσ 

Οραματιζόμαστε, ακοφμε τη φωνθ μας,  
αφουγκραζόμαστε τη φωνθ των άλλων  

και συλλειτουργοφμε για ένα καλφτερο αφριο…   



Καταςκευι ξφλινων φιγοφρων ςτθν πρόςοψθ του ςχολείου  

 

Σο ςχολείο μασ, επτζμβριοσ 2013. Απεικόνιςθ του ςχολείου μασ, όπωσ το φανταςτικαμε. 

επτζμβριοσ 2013. Σα κάγκελα τθσ αυλισ είναι χαμθλά. 
Χρειαηόμαςτε περιςςότερθ αςφάλεια.  

Οκτϊβριοσ 2014 . Ο κοινοτάρχθσ με ζνα μζλοσ του κοινοτικοφ 
ςυμβουλίου βοθκοφν ςτθν τοποκζτθςθ των ξφλινων φιγοφρων                              
που φτιάξαμε κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2013-2014.  



ΑΓ 
Σα παιδιά νιϊκουν περιφανα για τισ φιγοφρεσ που ζφτιαξαν! 

Γονείσ, παπποφδεσ και γιαγιάδεσ χαίρονται με τα ζργα μασ! Η αυλι μασ ζνασ χϊροσ που μασ εμπνζει για παιχνίδι, κζατρο και όχι μόνο … 

Σο ςχολείο μασ, Οκτϊβριοσ 2014. 



Αναπαλαίωςθ τθσ βρφςθσ του ςχολείου 

 

Η βρφςθ μασ, επτζμβριοσ 2013. Μάρτιοσ 2014. Οι εργαςίεσ για τθν αναπαλαίωςθ αρχίηουν... 

Οι ιδζεσ μασ καταγράφονται πρϊτα ςτο χαρτί … Σο προςωπικό του ςχολείου ςε δράςθ! 



ΑΓ 

… και ςυνεχίηεται … 

Θζλουμε να μετατρζψουμε τθν παλαιά βρφςθ ςε ζνα όμορφο χϊρο 
ςυνάκροιςθσ! 

Σο ηωγράφιςμα ξεκινά … 



 Αναβάκμιςθ ςχολικοφ κιπου 

 

Ο κιποσ μασ τον επτζμβριο του 2013.  

Σα παιδιά ςυηθτοφν με τον κ. Θωμά Κυριάκου, Λειτουργό του Σμιματοσ Δαςϊν, για τθν αναβάκμιςθ του κιπου και τθσ αυλισ. 



ΑΓ 

Aφγουςτοσ 2015. Οι εργαςίεσ για τθν αναβάκμιςθ 
του κιπου μασ αρχίηουν. 

Σο δάπεδο τοποκετικθκε. Οι ανκϊνεσ μασ είναι ζτοιμοι.                                                                   
Ετοιμαηόμαςτε να φτιάξουμε λαχανόκθπο και βοτανόκθπο. 

Η αρχι ζγινε. Περιμζνουμε τθ 
ςυνζχεια … 



 Τιοκεςία λογότυπου  

 

Οραματιζόμαστε, ακοφμε τη φωνθ μας,  
αφουγκραζόμαστε τη φωνθ των άλλων  

και συλλειτουργοφμε για ένα καλφτερο αφριο…   



Η πρόςοψθ του ςχολικοφ κτθρίου, 
όπωσ είναι ςιμερα. 

Η πρόςοψθ του ςχολικοφ κτθρίου, 
όπωσ τθν οραματιηόμαςτε. 



Δθμιουργία ςτεγάςτρου για τον κιπο μασ 

 

Σα παιδιά του 
ςχολείου προτείνουν 
τισ ιδζεσ τουσ για το 
ςτζγαςτρο και 
φτιάχνουν μακζτεσ.  



ΑΓ 

Σο ςτζγαςτρο για τον κιπο μασ, όπωσ το φανταηόμαςτε!!!  



 Διεξαγωγι τοπικισ μελζτθσ για εντοπιςμό του κατάλλθλου χϊρου 
     

 



ΑΓ 



Οι μακζτεσ που ετοίμαςαν τα παιδιά για τθν εικαςτικι εγκατάςταςθ 
     

 



υνεργαςία με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ 
     

 

Η κυρία οφία Μάτςθ, Βιολόγοσ και Εικαςτικόσ ςυηθτά με τα παιδιά για τρόπουσ βιολογικισ καλλιζργειασ ςτουσ ανκϊνεσ                
και ανταλλάςςουν ιδζεσ   για τθν εικαςτικι εγκατάςταςθ.  



ΑΓ 

Ο εικαςτικόσ κ. Jack Foumanis δίνει τισ ειςθγιςεισ του 
για το τελικό μασ ςχζδιο. 

Ανταλλαγι ιδεϊν για τθ μακζτα, με τθν 
εικαςτικό κ. οφία Μάτςθ 



Ετοιμάηοντασ τθ μακζτα για τθν εικαςτικι μασ εγκατάςταςθ  
     

 





H μακζτα μασ είναι ζτοιμθ!!!                                                                                                                                    
Γιορτάηουμε και χαιρόμαςτε για τθν πορεία που περάςαμε και                                                                           
τθν πρόταςθ που υποβάλλουμε! 

 


