
              ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  &  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   

                                   ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016  

 

    Την Τρίτη 11 Μαΐου 2016, στο αμφιθέατρο του Σχολείου μας έγινε η παρουσίαση των 

προγραμμάτων που διάνθισαν τη φετινή σχολική χρονιά. Μικρό δείγμα αποτελεί  το 

φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί: 

 Πολιτιστικό πρόγραμμα «Μουσεία της Ευρώπης» - Ταξίδι σε Βερολίνο - Πότσδαμ – 

Δρέσδη. Υπεύθυνες καθηγήτριες : Κυριακάκου Ελ. & Γουβάνογλου Δ. 

    

 

 Πολιτιστικό πρόγραμμα «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» - Ταξίδι στην Τσεχία και τη 

Γερμανία. Υπεύθυνοι καθηγητές: Κύρου Β. & Τούρλος Ι.  

      



 

 Περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Μια θάλασσα για όλους και τις μελλοντικές 

γενιές: ρύπανση, αλιεία, τουρισμός, γεωπολιτικά ζητήματα» - Εκδρομή στο Κ.Π.Ε. 

Ιθάκης. Υπεύθυνοι καθηγητές Δ. Γιουβάνογλου, Α. Σπυρόπουλος, Μ. Γκαρτζόπουλος. 

 Πρόγραμμα φιλοζωΐας  "Αγαπώ - Προστατεύω τα ζώα. Φροντίζω τα φυτά". 

Εκδρομή στο Καρπενήσι. Υπεύθυνοι καθηγητές: Αρφανάκος Ν. & Κύρου Β. 

 

 

 Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων και 

αρνητικών καταστάσεων στην εφηβεία» (Πιλοτικό πρόγραμμα Erasmus+) – 

Μικρό θεατρικό: «Το παιχνίδι των συναισθημάτων στην εφηβεία». Υπεύθυνη 

καθηγήτρια: Λεμονή Χ.    



 
    

 

 

 Βιωματικές Δράσεις (Project)  A΄ τάξης, «Διαχείριση άγχους: οι αρνητικές του 

συνέπειες στα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και οι τρόποι 

αντιμετώπισής του». Υπεύθυνη καθηγήτρια: Πατίκα Α.     

      



    

 Βιωματική Δράση (project) A2 τάξης, «Αγάπη – Φιλία – Θυσία» (Καλλιέργεια 

κριτικής ικανότητας και συναισθημάτων  των παιδιών μέσα από το διήγημα του 

Oscar Wilde «Το ρόδο και το αηδόνι»). Υπεύθυνη καθηγήτρια: Βαβουράκη Ε.  

        

      



                              

 Ομάδα Εκπ/κής Ρομποτικής – Παρουσίαση από τις μαθήτριες της φετινής 

δοκιμασίας και του ρομπότ που κατασκεύασαν (για 8η συνεχόμενη χρονιά το 

σχολείο μας συμμετέχει στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής, διεκδικώντας μια νίκη-πρόκριση στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα 

Ρομποτικής, που θα διεξαχθεί στην Ινδία τον Νοέμβριο). Υπεύθυνος 

καθηγητής: Γιάννης Τούρλος 

 

 



 Ομάδα UNESCO - Παρουσίαση της συμμετοχής του Σχολείου μας στο 1ο 

Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Γυμνασίων Αττικής (ΑSPnet) UNESCO με θέμα 

«Το παιδί πρόσφυγας και η προσφυγική οικογένεια στη Μεσόγειο σήμερα», 15 -  

16 Απριλίου 2016 στο Πρότυπο Γυμν. Αναβρύτων. Υπεύθυνοι καθηγητές : 

Αραθύμου Αικ. & Τούρλος Ι. 

 

   

 

   

 

   

 


