
Zoom master class Σχολικό Έτος 2020-21

 

Διαδικτυακές δράσεις 
Νήπια & Προ νήπια 

 26/11/2020: Η µαγεία των Χριστουγέννων (1ο 
µέρος) Συνδεθήκαµε µε το  κατάστηµα Farina, και 
ανακαλύψαµε την µαγεία των Χριστουγέννων µέσα από 
γευστικές δηµιουργίες. 

 1/12/2020: Υποδεχόµαστε τα Χριστούγεννα. 
Γίναμε	 ζαχαροπλάστες	 και	 φτιάξαμε	 το	 πιο	
όμορφο	σοκολατένιο	γλυκό!	

 4/12/2020: Χριστουγεννιάτικες Συνταγές. 
Οι chef,  Θέµης Τσίτσουλας και  Κυπαρισσία Αντωνάρα, 
µοιράστηκαν μαζί μας υπέροχες συνταγές μέσα από την 
κουζίνα του Terra Familia. 

  17/12/2020: Η µαγεία των Χριστουγέννων (4ο 
µέρος) 
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Μήνυµα εκδότη 

Η φετινή χρονιά θα είναι από 
αυτές που θα θυμόμαστε. Ο 
καθένας για διαφορετικούς 
λόγους, αλλά εδώ ας 
κρατήσουμε την κοινή πορεία 
μας στους μήνες της 
καραντίνας. Σχεδόν 4,5 μήνες.. 

Απολογισµός 

Από την αρχή, εφαρμόσαμε 
τηλε-εκπαίδευση, με 
ασύγχρονη πλατφόρμα, 
σχεδιασμένη για ηλικίες, 
Νηπίων & Προ νηπίων, αλλά 
και online μαθήματα μέσω της 
υπηρεσίας ZOOM. 

Εδώ θα παρουσιάσουμε 
συνοπτικά τις δραστηριότητες 
που υλοποιήσαμε μέσο ZOOM 
για όλα τα τμήματα της 
Παιδικής Μελωδίας.  

Συνοπτικά και αναφορές στην 
πλατφόρμα Classdojo. 

Υπόµνηση 

Από την αρχή, δίδακτρα 
καραντίνας, εφαρμόστηκαν, 
μόνο για την υποχρεωτική 
εκπαίδευση κι αυτά με 
σημαντικά μεγάλη έκπτωση. 
Για καμία άλλη μικρότερη 
ηλικία δεν ζητήθηκαν 
δίδακτρα. 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ 
 Εσύ τι έκανες στην Καραντίνα; | Μαθήματα | Δραστηριότητες
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Παρακολουθήσαµε την διαδικτυακή παράσταση «Τα 
Χριστούγεννα του τζίτζικα» 

 21/12/2020: Ένα δώρο Αγάπης για τον Βασιλιά 
Άλλη µια διαδικτυακή παράσταση µας έφερε λίγο πιο 
κοντά στο θέατρο. 

 22/12/2020: Μοιράζουµε ευχές και δώρα. 
Παιχνίδια µε τα ξωτικά και µε χρωµατιστά υλικά. 

 23/12/2020: Μια τσάντα για καλό σκοπό. 
Δηµιουργήσαµε µια χριστουγεννιάτικη κατασκευή µε 
υλικά που σας προσφέραµε µε αγάπη για να ενισχύσουµε 
το έργο του συλλόγου ΣΤΟΡΓΗ. Η Συµµετοχή όλων 
των γονιών σε αυτό το Click away - Drive through 
Bazaar υπήρξε αξιοθάυµαστη. 

 24/12/2020: Να τα πούµε;  

➡ Όλες οι παιδικές φωνές ενώθηκαν και τα κάλαντα των 
Χριστουγέννων ήχησαν παντού και στείλαµε το δικό µας 
µήνυµα για τα πιο Καλά Χριστούγεννα! 

➡ Παρακολουθήσαµε την αφήγηση του παραµυθιού «Ο 
Καλαντάκος» από τον συγγραφέα Αντώνη Τσακάτο. 

 28/12/2020: Ήρθαν τα Χριστούγεννα !!    

➡ Παρακολουθήσαµε την παράσταση «Ήρθαν τα 
Χριστούγεννα και τα Παγανά» από την οµάδα 
Παραµυθωνία µε τη συνοδεία βιολιού. 

➡  Συνδεθήκαµε για την κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς 
για την ενίσχυση του συλλόγου ΣΤΟΡΓΗ 
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 Προσαρµογή ! 

Και φυσικά η Τηλεεκπαίδευση για 
ηλικίες 4 - 5 ετών είναι απαιτητική 
όμως η ομάδα των νηπιαγωγών 
μας είχε από νωρίς τον 
Σεπτέμβριο προετοιμαστεί για το 
ενδεχόμενο καραντίνας.  

Υπήρξαν δυσκολίες, όμως πίσω 
από κάθε δυσκολία υπάρχει και 
μια μεγάλη ευκαιρία. 

Η δική μας ευκαιρία στην Παιδική 
Μελωδία, ήταν να ξεπεράσουμε 
τους εαυτούς μας. 

Προσαρμοστήκαμε άμεσα. 
Επιλέξαμε τα βέλτιστα εργαλεία 
για τις ηλικίες Νηπίων - Προ 
νηπίων. 

Και φυσικά εξελιχθήκαμε μαζί με 
τα παιδιά και τους γονείς ! 

Στα λίγα στατ ιστ ικά που 
παρουσιάζουμε πιο κάτω θα 
δείτε τον αριθμό των meetings 
κάθε τμήματος αλλά και 
αθροιστικά τις ώρες όλων των 
συμμετεχόντων κάθε μήνα.

ZOOM report November 2020

Τμήμα Meetings Participants Meeting 
Minutes

'Νήπια Α 31 530 38.510

'Νήπια Β 25 453 30.053

'Προ Νήπια Β 29 400 29.958

'Προ Νήπια Γ 23 367 28.332

'Προ Νήπια Α 25 339 26.485

Paidiki Melodia 22 430 15.509

SubTotal 155 2.519 168.847
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 29/12/2020: Γράµµα στον Άγιο Βασίλη. 

➡  Στείλαµε γράµµα στον Άγιο Βασίλη αλλά είχαµε και τη 
χαρά να τον γνωρίσουµε…  

➡ Συνδεθήκαµε µε το βιβλιοπωλείο όπου αγοράσαµε δώρα 
για τα παιδιά της ογκολογικής κλινικής στο Ιπποκράτειο  

 30/12/2020: Ώρα για zumba !!  
Γυµναστήκαµε µε την κυρία Έλενα Λόη.  

 31/12/2020: Κάλαντα Πρωτοχρονιάς. 
Για ακόµα µια φορά οι φωνές των παιδιών ενώθηκαν και 
τραγουδήσαµε τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα παρέα…  

 4/1/2021: Παραµύθια µαγεµένα, ραντισµένα, 
αγιασµένα. 
Παρακολουθήσαµε την αφήγηση παραµυθιού µε την 
συνοδεία βιολιού από την Παραµυθωνία.  

 5/1/2021: Οι Καλικάντζαροι το βάλανε στα 
πόδια. 
Ήρθε η ώρα για παιχνιδοσκανταλιές µαζί µε  την οµάδα 
λαλα-land.  

 7/1/2021: Το Γούρι του 2021. 
Κατασκευάσαµε ένα υπέροχο γούρι µε την οµάδα λαλα- 
land για να υποδεχτούµε µε χαρά τη νέα χρονιά. 
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Επιλογή Εφαρµογών 

  

• Είμαστε προσανατολισμένοι 
στις ανάγκες των ηλικιών των 
δικών μας παιδιών. 

• Δεν θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές 
που χρησιμοποιούν παιδιά 
Γυμνασίου - Λυκείου. 

• Δεν μπορούμε να 
κατανοήσουμε την επιλογή 
ορισμένων Νηπιαγωγείων για 
Τηλεεκπαίδευση μέσα από 
facebook & messenger. 

ZOOM report December 2020

Τμήμα Meetings Participants Meeting 
Minutes

Νήπια Α 29 623 45.761

Paidiki Melodia 22 884 34.540

Προ Νήπια Γ 32 480 34.304

Προ Νήπια Β 28 425 33.377

Νήπια Β 27 456 32.755

Προ Νήπια Α 27 406 31.155

SubTotal 165 3.274 211.892

Zoom January  2021

Τμήμα Meetings Participants Meeting 
Minutes

Paidiki Melodia 14 246 10.250

SubTotal 14 246 10.250
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 1 0 / 3 / 2 0 2 1 : Ήρθ α ν ο ι 
Απόκριες , µεταµορφώσου 
όπως θές…  

Καλωσορίσαµε στην παρέα µας 
ν τ υ µ έ ν ο ι µασ κ α ρά δ ε ς ,  τ η ν 
Παραµυθωνία  που για άλλη µια 
φορά απολαύσαµε υπέροχες ιστορίες µε την συνοδεία βιολιού. 

 12/3/2021: Τρελά καρναβάλια. Από την οµάδα λάλα-land 
Ντυθήκαµε µασκαράδες και µε γέλιο πολύ δηµιουργήσαµε µια υπέροχη κατασκευή. 

 24/3/2021: Ένας κούκος θα λαλήσει, 
επανάσταση θ’αρχίσει. 
Γιορτάσαµε τα 200 χρόνια µετά την επανάσταση του 
1821 µέσα από την αφήγηση της ιστορίας από την 
οµάδα Παραµυθωνία µε την συνοδεία βιολιού. 

 1/4/2021: Ένα σακί από ψέµατα κι ένα 
βουνό αλήθεια ! 
Ένα σακί ψέµατα κι ένα βουνό αλήθεια… Ψέµατα ή 
αλήθεια; Έτσι είναι τα παραµύθια και για ακόµα µια 
φορά η οµάδα Παραµυθωνία µας αφηγήθηκε 
υπέροχες, µοναδικές ιστορίες µε τη συνοδεία βιολιού. 

 2/4/2021: Παγκόσµ ια 
ηµέρα παιδικού βιβλίου. 

➡  Γνωρίσαµε τον συγγραφέα 
Άγγελο Ραυτόπουλο κα ι 
µιλήσαµε για τα βιβλία. 

➡  Παρακολουθήσαµ ε την 
αφήγηση µιας ιστορίας στην 
γερµανική γλώσσα  

 6/4/2021: Αναβίωση των 
σύγχρονων Ολυµπιακών 
αγώνων στην Αθήνα το 
1896. 

8/4/2021: Γνωριµία µε την αρχαιολογία. 
Συνδεθήκαµε µε το εργαστήρι καλών τεχνών του κυρίου Καψιδάκη Γιάννη στην Επανοµή 
όπου µας ξενάγησε στο χώρο του και µας παρουσίασε τα έργα του και τα εργαλεία της δουλειάς 
του. 

19/4/2021: Ταξίδι στον Βόσπορο!  
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Zoom Report February 2021

Τμήμα Meetings Participants Meeting 
Minutes

Paidiki 
Melodia

22 193 6.674

SubTotal 22 193 6.674

Zoom Report Μάρτιος 2021

Department Meetings Participants Meeting 
Minutes

ΝΗΠΙΑ Α 17 741 72.234

ΠΡΟ ΝΗΠΙΑ Β 26 549 51.192

ΠΡΟ ΝΗΠΙΑ Α 19 433 47.778

ΠΡΟ ΝΗΠΙΑ Γ 17 450 45.800

ΝΗΠΙΑ Β 22 454 45.143

Paidiki Melodia 11 444 22.226

SubTotal 112 3.071 284.373
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Ταξιδέψαµε µέχρι τον Βόσπορο και απολαύσαµε όλη τη διαδροµή µε το καράβι. Η ξενάγηση 
ήταν τόσο απολαυστική που το χαρήκαµε τόσο πολύ παιδιά, γονείς αλλά και παππούδες. 

 20/4/2021: Πάσχα, Πασχαλιά. 
Καλωσορίσαµε το Πάσχα µέσα από την αφήγηση της ιστορίας «Η κυρά καµπάνα και η 
συµφορά» και δηµιουργήσαµε µια πασχαλινή κατασκευή µε τα υλικά που παραλάβατε. 

22/4/2021: Κάλαντα του Λαζάρου. 
Τραγουδήσαµε τα κάλαντα του Λαζάρου µαζί µε τη µουσικό µας κυρία Βαρβάρα και 
δηµιουργήσαµε άλλη µια υπέροχη πασχαλινή κατασκευή. 

 26/4/2021: Πασχαλινές κατασκευές (Μ. Δευτέρα) 
Συνδεθήκαµε µε το κατάστηµα Karlas art world και γνωρίσαµε τα υλικά που µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε για να δηµιουργήσουµε όµορφες κατασκευές και στη συνέχεια 
κατασκευάσαµε τη δική µας λαµπάδα. 

 27/4/2021: Πασχαλιά όλο χαρά (Μ. Τρίτη) 
Παρακολουθήσαµε υπέροχες πασχαλινές ιστορίες από την οµάδα Παραµυθωνία µε τη 
συνοδεία βιολιού και δηµιουργήσαµε πασχαλινές κατασκευές 

 28/4/2021: Κάτι, κάτι µου µυρίζει ! (Μ. Τετάρτη) 
Με τη βοήθεια της κυρίας Βασιλικής φτιάξαµε τα πιο νόστιµα και µυρωδάτα τσουρέκια και όλο 
το σχολείο γέµισε µυρωδιές. 

 29/4/2021: Πασχαλιά µε πολύχρωµα αβγά. (Μ. Πέµπτη) 
Βάψαµε τα αβγά µας µε οικολογικό τρόπο σε χρώµατα παστέλ και διασκεδάσαµε µε τις µίξεις 
χρωµάτων µε τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας. 

 5/5/2021: Ώρα για zumba! 
Γυµναστήκαµε παρέα  µε την κυρία Έλενα Λόη. 

6/5/2021: “Εκδροµή” στη Λάρισα. 
Ταξιδέψαµε µέχρι τη Λάρισα και γνωρίσαµε το αρχαίο θέατρο και την αρχαία αγορά της. 

7/5/2021: “Εκδροµή” στην Κοζάνη. 
Ταξιδέψαµε στο χωριό Καρυδίτσα Κοζάνης και γνωρίσαµε την κυρία Σοφία όπου µας έδειξε το 
εργαστήρι της και τα υπέροχα χειροποίητα έργα της. 
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Meetings Participants Ώρες Zoom των Συμμετεχόντων



Zoom master class Σχολικό Έτος 2020-21

Και στην ψηφιακές τάξης µας, η επιβράβευση, η παρακίνηση και εµψύχωση 
είναι στον πυρήνα της διαδικασίας µάθησης στην Παιδική Μελωδία. 
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Zoom Report Απρίλιος 2021

Τμήμα Meetings Participants Meeting 
Minutes

ΝΗΠΙΑ Α 18 653 56.985

ΝΗΠΙΑ Β 19 500 48.452

ΠΡΟ ΝΗΠΙΑ Α 14 550 47.451

ΠΡΟ ΝΗΠΙΑ Γ 13 515 45.988

Paidiki Melodia 12 574 37.164

ΠΡΟ ΝΗΠΙΑ Β 11 239 27.838

Sub total 87 3.031 263.878
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Ψηφιακές δράσεις για όλα τα παιδιά του 
παιδικού & βρεφικού σταθµού. 

Στην Παιδική Μελωδία από την πρώτη στιγµή δεν ξεχάσαµε τα µικρότερα παιδιά ούτε τα 
βρεφάκια µας.  

Κρατήσαµε επαφή και διοργανώσαµε διαδικτυακά εργαστήρια, αλλά και θεατρικές 
παραστάσεις.  

Ακούσαµε µουσική, διαβάσαµε παραµύθια, είδαµε παραστάσεις και κρατήσαµε επαφή 
µε όλες τις οικογένειες της Παιδικής Μελωδίας.  

Επίσης στο διάστηµα της καραντίνας οι ενηµερωτικές διαδικτυακές συναντήσεις µε την 
παιδοψυχολόγο µας αλλά και µε τους παιδαγωγούς ήταν συνεχής. 
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Μικρά Προ νήπια & Παιδικό 

 24/11/2020: Ώρα για zumba 
Γυμναστήκαμε	παρέα	με	την	κυρία	Ελενα	Λόη		

 26/11/2020: Η µαγεία των Χριστουγέννων (1ο µέρος)  
Συνδεθήκαµε µε το  κατάστηµα Farina, και ανακαλύψαµε την µαγεία των Χριστουγέννων µέσα 
από γευστικές δηµιουργίες. 

3/12/2020: Η µαγεία των Χριστουγέννων (2ο µέρος) 
Ταξιδέψαμε	με	μια	χριστουγεννιάτικη	ιστορία	και	δημιουργήσαμε	μαζί	με	τα	παιδιά.	

 10/12/2020: Η µαγεία των Χριστουγέννων (3ο µέρος) Φορέσαµε το χαµόγελο µας, 
εξοπλιστήκαµε µε διάφορα υλικά και δηµιουργήσαµε υπέροχες κατασκευές 

17/12/2020: Η µαγεία των Χριστουγέννων (4ο µέρος) 
Φορέσαµε τη γιορτινή µας διάθεση και ένα παιχνίδι µε πολύχρωµα µπαλόνια ξεκίνησε…  

 22/12/2020: Μοιράζουµε ευχές και δώρα. Δηµιουργήσαµε µια ξεχωριστή κατασκευή µε 
υλικά που σας προσφέραµε µε αγάπη για να ενισχύσουµε το έργο του Συλλόγου ΣΤΟΡΓΗ 
(µικρά Προνήπια). 

 11/3/2021: Τρελά καρναβάλια! Από την οµάδα λάλα-land 
Ντυθήκαµε µασκαράδες , φορέσαµε το χαµόγελο µας και διασκεδάσαµε πολύ. Δεν ξεχάσαµε να 
φτιάξουµε και µια αστεία κατασκευή. 

 18/3/2021: Πετούν τα πουλάκια κι ανθίζουν λουλουδάκια. 
Καλωσορίσαµε την Άνοιξη µέσα από την αφήγηση µιας ιστορίας από την οµάδα Παραµυθωνία 
και µε τη συνοδεία βιολιού, αλλά και δηµιουργήσαµε µια όµορφη κατασκευή. 

 2/4/2021: Παγκόσµια ηµέρα παιδικού βιβλίου. 
Γνωρίσαµε τον παιδαγωγό και θεατρικό εµψυχωτή κύριο Γιάννη Θεοδώρου όπου µε τον 
δικό του µοναδικό τρόπο µας αφηγήθηκε το παραµύθι «Το κρυφτό της χαράς» 

 21/4/2021: Ήρθε η Πασχαλιά. 
Παρακολουθήσαµε υπέροχες πασχαλινές ιστορίες από την οµάδα Παραµυθωνία µε τη 
συνοδεία βιολιού και δηµιουργήσαµε  πασχαλινές κατασκευές. 
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Βρεφικά τµήµατα 
  2/12/2020: Με αίσθηµα Χριστουγέννων 

Μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη ιστορία ζωντάνεψε µπροστά στα µάτια των παιδιών και στη 
συνέχεια κατασκευάσαµε τον Ρούντολφ µε διάφορα υλικά και φαντασία. 

 9/12/2020: Ο Κρυµµένος θησαυρός και το ξωτικό. 
•  Μέσα από διάφορους γρίφους ανακαλύψαµε ένα λιχουδένιο θησαυρό και από την χαρά µας 
χορέψαµε και µε ένα ξωτικό ( Β2 Βρεφικό) 

•  Ανοίξαµε τα ντουλάπια της κουζίνας και µε αλεύρι και νερό φτιάξαµε ένα στολίδι µαγικό( Α 
Βρεφικό) 

 16/12/2020: Η µαγεία των Χριστουγέννων (3ο µέρος)  
• Γίναµε ζαχαροπλάστες και φτιάξαµε µια λιχουδιά από µπισκοτάκια αλλά και µια κατασκευή 

µε µια κουτάλα ξύλινη( Β1 Βρεφικό) 

•  Ετοιµάσαµε τα κουλουράκια του Άγιου Βασίλη και χορέψαµε σε χριστουγεννιάτικους 
ρυθµούς ( Β2 Βρεφικό) 

• Δηµιουργήσαµε τη δική µας βρώσιµη σπιτική πλαστελίνη (Α1 Βρεφικό) 

 22/12/2020:Μοιράζουµε ευχές και δώρα. Μοιραστήκαµε τις ευχές µας αλλά και τις 
στιγµές µαζί µε τα παιδιά µέσα από ένα αναµνηστικό βίντεο ( Β1, Β2 Βρεφικό) 

  23/3/2021: Τα χελιδόνια θα φτάσουν. 
Απολαύσαµε µια υπέροχη ανοιξιάτικη ιστορία από την οµάδα λαλα-land  και φτιάξαµε το δικό 
µας χελιδόνι για να υποδεχτούµε την Άνοιξη. 

  2/4/2021: Παγκόσµια ηµέρα παιδικού βιβλίου. 
Γνωρίσαµε τον παιδαγωγό και θεατρικό εµψυχωτή κύριο Γιάννη Θεοδώρου όπου µε τον 
δικό του µοναδικό τρόπο µας αφηγήθηκε το παραµύθι «Το κρυφτό της χαράς» 

21/4/2021: Ήρθε η Πασχαλιά. 
Παρακολουθήσαµε υπέροχες πασχαλινές ιστορίες από την οµάδα Παραµυθωνία µε τη 
συνοδεία βιολιού και δηµιουργήσαµε  πασχαλινές κατασκευές. 
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Ευχαριστήριο Μήνυµα. 

Από την Παιδική Μελωδία, ένα µεγάλο ευχαριστώ στους γονείς των παιδιών που 
στάθηκαν δίπλα στα παιδιά σε αυτή τη σχολική χρονιά αλλά και υπήρξαν ένθερµοι 
συµπαραστάτες µας στο έργο µας για άλλη µια φορά. Από κοντά ή µακρυά, δια ζώσης ή 
διαδικτυακά η συµβολή των γονιών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι εξαιρετικά 
σηµαντική. Και εµείς έχουµε εξαιρετικούς γονείς στην Παιδική Μελωδία. 

Σας ευχαριστώ 

Σοφία Θεοφυλάκτου 

Η Οµάδα µας 

Υπήρξε όµως και η υπέροχη και ακατάπαυστη προσπάθεια και εργασία των 
εκπαιδευτικών µας. Είχαµε δίπλα µας µια οµάδα µε εξαιρετικούς παιδαγωγούς. Δεν 
θα µπορούσαµε να µην τους ευχαριστήσουµε έναν - έναν. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ. 

Γιώργος Ψ. - Μαρία Α. - Χρήστος Σ. - Μαρία Γ. - Μιχαέλα Μ. - Σοφία Θ. - Μάρθα 

Α. - Έυη Φ. - Όλγα-Μαρία Ι. - Γιώτα Σ. - Κατερίνα Κ. - Βάρβαρα Ι. - Μάγδα Γ. - 

Έλενα Λ. - Όλγα Π. - Σταυρούλα Γ. - Αργυρώ Μαρία Κ. - Μαρία Γ. - Βασιλική Ψ.  
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