
Επίσκεψη της συγγραφέως Μουργελά Βασιλική  στο 

τηλεμάθημά μας. 

Την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 επισκέφθηκε το τηλεμάθημά μας η κα Μουργελά Βασιλική, 

συγγραφέας παιδικών βιβλίων, που έχει τιμηθεί με βραβεία για το έργο της. Η επίσκεψή 

της γέμισε χαρά τους μαθητές της Στ΄3 τάξης , καθώς είχαν ήδη πραγματοποιήσει μια 

πρώτη γνωριμία μαζί της, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της με τίτλο «Το μυστικό της 

ξυλοκερατιάς» ,εκδόσεις Μέθεξις, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου.  

                                                

Οι μαθητές του Στ΄3 χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες.  Στην αρχή η κ. Μουργελά δέχτηκε 

ερωτήσεις από τους μαθητές σχετικά με την ίδια και τη συγγραφή που είχαν προετοιμάσει . 

Η συγγραφέας απάντησε με προθυμία στις ερωτήσεις των μαθητών και τους είπε ότι ήθελε 

από μικρή να γίνει συγγραφέας, ενώ τους ενθάρρυνε να ασχολούνται με τη λογοτεχνία, να 

διαβάζουν βιβλία και να δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες! Έπειτα εικονογράφησαν το 

βιβλίο σε προγράμματα στον υπολογιστή, έπαιξαν, γέλασαν και έγιναν κι αυτοί συγγραφείς 

με προτροπή της συγγραφέως.  

Το σχολείο μας ευχαριστεί την κ. Μουργελά για την τηλεπίσκεψή της και την όμορφη αυτή 

παρουσίαση. 

 



 

Επίσκεψη του Πιτσίνιαγκα Παναγιώτη 

 εμψυχωτή - συντονιστή βιωματικών παρεμβάσεων, Σύνδεσμου 

Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π) στο τηλεμάθημά 

μας 

                                                            

Την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 επισκέφθηκε το τηλεμάθημά του Στ΄3 του 5ου Δ.Σ 

Βριλησσίων , ο κος Πιτσίανγκας Παναγιώτης.Ο κος Πιτσιάνγκας αφού συστήθηκε, απάντησε 

σε όλα τα ερωτήματα των μαθητών λύνοντας τις απορίες τους σχετικά με την αναπηρία. 

Ο Παναγιώτης Πιτσίνιαγκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβειο 

Πολυτεχνείο (Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών) και στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Μαθηματικών). Έχει ατελή τετραπληγία λόγω κάκωσης νωτιαίου 

μυελού ύστερα από τροχαίο ατύχημα. 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια πλούσια ακτιβιστική δράση με βασικό άξονα τις 

πρωτοβουλίες του ως εμψυχωτής, ομιλητής και συντονιστής βιωματικών παρεμβάσεων στο 

Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους. Αποστολή του Σ.Κ.Ε.Π. είναι να 

εξοικειώσει το ευρύτερο κοινό με την εικόνα της αναπηρίας, συνδέοντας νέους με κινητική, 

αισθητηριακή ή νοητική αναπηρία με μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

  

Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει επισκέψεις σε σχολεία και βιωματικές δράσεις, όπως η «Δράση 

στους δρόμους», όπου άνθρωποι που δεν αντιμετωπίζουν κινητικό πρόβλημα καλούνται να 

καθίσουν σε αναπηρικά αμαξίδια και να δοκιμάσουν να κινηθούν σε έναν κεντρικό χώρο. 

  

Επίσης είναι εκπαιδευτής  εθελοντών της μονάδας προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών στις τεχνικές συνοδού ατόμων που μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο,  παίκτης της 

εθνικής ομάδας ράγκμπι με αμαξίδιο και μέλος της οργανωτικής ομάδας του TEDxAthens. 

Ευχαριστούμε πολύ 

                                                



 

Επίσκεψη της συγγραφέως Χατζηευστρατίου-Μιχελινάκη Πέννυ  στο 

τηλεμάθημά μας. 

                          

Σήμερα, Τρίτη 20 Απριλίου 2021,στο τηλεμάθημα του Στ΄3 του 5ου Δ.Σ Βριλησσίων 

φιλοξενούμε μια νέα συγγραφέα, την κυρία Χατζηευστρατίου –Μιχελινάκη Πέννυ, με 

αφορμή το πρώτο της βιβλίο «Το πρώτο όνειρο του Φώτη. Ένα ταξίδι στο φως» σε 

εκδόσεις Πατάκη. 

Η συγγραφέας μας μίλησε για το ποια σειρά χρειάζεται ώστε να εκδοθεί ένα βιβλίο. 

Έπειτα παρουσίασε το βιβλίο της Το πρώτο όνειρο του Φώτη. Ένα ταξίδι στο φως». Είναι 

ένα βιβλίο γνώσεων που προσφέρονται στα παιδιά με τρόπο διασκεδαστικό. 

Ταυτόχρονα προτρέπει τα παιδιά να αναζητούν το φως στη ζωή τους και να κάνουν 

όνειρα.  

Από τη μια, τα παιδιά μαθαίνουν για το φως και τις βασικές έννοιες του φωτός, με τρόπο 
εμπειρικό και βιωματικό. Είναι σαν να ζουν το ταξίδι του ήρωα, σαν να ανακαλύπτουν τη 
γνώση μαζί του! Μαζί με τον Φώτη. Ένα αγόρι που είναι ερευνητής, ανοιχτόμυαλος, 
τολμηρός, αναστοχαστικός! 

Από την άλλη, πρόκειται για ένα αλληγορικό παραμύθι που προσπαθεί να εξηγήσει στα 
παιδιά ότι το αληθινό φως είναι το φως που κρύβεται μέσα μας και που τελικά οδηγεί στα 
όνειρά μας. Αυτή την αλήθεια ανακαλύπτει ο Φώτης μέσα από το ταξίδι του, και μαζί του και 
όλα τα παιδιά! 

Επίσης μας παρουσίασε κάποια πειράματα που σχετίζονται με το ΦΩΣ ,αφού το φως 

κυριαρχεί στη ζωή της κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έχει σχεδιάσει μια σειρά 

εργαστηρίων με το φως και τα παρουσιάζει στα σχολεία. 

Πρόκειται για το project μου «Penny’s light seminar» που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια. Η 
όλη ιδέα ήταν να μεταδώσει τις γνώσεις και την εμπειρία της στα παιδιά, που τόσο αγαπά! 

Έχει σχεδιάσει εργαστήρια με διάφορες θεματικές, όπως «Το φως από την Αρχαία Ελλάδα 
έως το σήμερα», «Φως και συναισθήματα», «Οι δεινόσαυροι μεταναστεύουν στο ουράνιο 
τόξο», «Τα μυστικά του ήλιου» και άλλα. 

https://www.skroutz.gr/books/25984250.%CE%A4%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7.html


        

Ευχαριστούμε από καρδιάς. 

 

 


