Δραστηριότητες
Εφαρμόστηκε ο ΣΕΠ. Στα πλαίσιά του:
−

Επίσκεψη στα εργαστήρια Σ.Ε.Κ. του Τεχνικού Λυκείου του
Αιγάλεω.

−

Χρήση video – προβολή ταινιών σχετικών με το μάθημα (
Επαγγέλματα, Αναλφαβητισμός, Φτώχεια, Πόλεμος, Τα παιδιά του
δρόμου).

Εκδρομές – Περίπατοι.
Α΄ Τάξη:
Επίσκεψη στο Ζωολογικό Πάρκο (15/12/2004), επίσκεψη στο Μουσείο
Τεχνολογίας (15/2/2005), επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο (4/2/2005)
και ημερήσια εκδρομή Μυκήνες – Κεφαλάρι – Ναύπλιο (1/4/2005).
Β΄ Τάξη:
Επίσκεψη στο Ζωολογικό Μουσείο (15/12/2004), επίσκεψη στο Μουσείο
Τεχνολογίας (15/2/2005), επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο (4/2/2005)
και ημερήσια εκδρομή Μυκήνες – Κεφαλάρι – Ναύπλιο (1/4/2005).
Γ΄ Τάξη:
Επίσκεψη στο κέντρο «Γαία» (15/12/2004), επίσκεψη στο Πλανητάριο
(4/3/2005), ημερήσια εκδρομή στον Παρνασσό (4/3/2005) και Τριήμερη
εκδρομή στην Ήπειρο (1-3 Απριλίου 2005).
Εξαίρετες πράξεις μαθητών:
−

Συμμετείχαν στον έρανο Αγάπης της ενορίας του Εσταυρωμένου
(13/12/2004).

−

Έγινε επίσκεψη στην ΕΛΕΠΑΑΠ και προσφορά του ποσού των 500
euro ύστερα από έρανο που έγινε στο σχολείο μας και μοιράστηκαν
δώρα στους μαθητές του ειδικού δημοτικού σχολείου της ΕΛΕΠΑΑΠ
(16/12/2004).

−

Πουλήθηκαν προϊόντα της Unicef, τετράδια της εταιρείας
Προστασίας Σπαστικών και τετράδια από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

−

Τα παιδιά στόλισαν σε συνεννόηση με το φιλανθρωπικό ίδρυμα
«Κάνε μια ευχή» το «δέντρο της Ευχής» με αστέρια και συγκέντρωσαν
το ποσό των 400 euro προσφορά σε παιδιά με σοβαρές ασθένειες

προκειμένου να υλοποιήσουν κάποιες επιθυμίες τους (23/12/2004).
−

Προσέφεραν στην καθαρίστρια ως δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα
το ποσό των 800 euro.

−

Συμμετείχαν στο πρόγραμμα αναδοχής παιδιών της Action Aid και
υιοθετήθηκαν 11 παιδιά.

−

Συγκεντρώθηκαν 300 euro από παιδιά και καθηγητές και 200 euro
από το Σύλλογο Γονέων για μεταφορά με αεροπλάνο ειδικά
εφοδιασμένο με συσκευές που θα εξασφαλίζουν τη ζωή, άρρωστου
παιδιού από τη Γερμανία (5/4/2005).

−

Προσφορά καρτών σε παιδί που ζήτησε σαν επιθυμία των τελευταίων
ημερών της ζωής του να μαζέψει κάρτες από παιδιά όλου του κόσμου.

−

Συγκεντρώθηκαν χρήματα για την οικονομική υποστήριξη πρώην
μαθήτριάς μας που νοσεί.

−

Αποστολή χρημάτων στα θύματα της Ν.Α. Ασίας 608 euro το οποίο
κατατέθηκε σε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα.

Συμμετείχαν στον Αντικαρκινικό Έρανο (18/4/2005).
Αθλητικές εκδηλώσεις:
−
−
−

Έγινε εσωτερικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης
αγοριών.
Έγινε εσωτερικό πρωτάθλημα πετοσφαίρισης κοριτσιών.
Έγινε τελικός καλαθοσφαίρισης αγοριών στο κλειστό Γυμναστήριο
του Αιγάλεω.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις:
−

Ολοκληρωμένη παρουσίαση και προσέγγιση στη μελοποίηση του
«Άξιον εστί» Οδ.Ελύτη. (13/12/2004).

−

Το Σχολείο παρακολούθησε θεατρική παράσταση στο θέατρο
Αερόπλοιο με τίτλο: «Μια φορά και ένα αυγό στου Κολόμβου τον
καιρό» (22/12/2004).

−

Κοπή πίτας Συλλόγου και μαθητών (19/1/2005).

−

Εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου, τη 17η Νοεμβρίου, τα

Χριστούγεννα, την 25η Μαρτίου, των Τριών Ιεραρχών.
−

Η εκπρόσωπος του συλλόγου Μαιών, ενημέρωσε τα κορίτσια της Α΄
τάξης σε θέματα Εφηβείας και Αγωγής Υγείας.

−

Αναφορά στη Γ΄ τάξη στα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα της
γυναίκας (8/3/2005).

−

Αναφορά στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
ημέρας ποίησης στους σημαντικότερους εκπροσώπους της Σύγχρονης
Ελληνικής ποίησης (21/3/2005).

−

Έγινε γιορτή για την αποκριά.

−

Πρόγραμμα και έκθεση εργασιών του προγράμματος για την Ισότητα
των δύο φύλων.

−

Οι μαθητές παρακολούθησαν πολλές βιντεοταινίες εκπαιδευτικού και
αθλητικού περιεχομένου στα πλαίσια της Ολυμπιακής Παιδείας.

−

Η Μουσική Ομάδα είχε τις εξής δραστηριότητες:

−

α) επισκέφτηκε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

−

β) παρουσίασε εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς μαζί με την
ομάδα της Ολυμπιακής παιδείας με τραγούδια και χορούς από όλο τον
κόσμο.

−

Έγινε έκθεση Καλλιτεχνικών.

−

Έγινε έκθεση Τεχνολογίας.

−

Μια φορά το μήνα γινόταν εκκλησιασμός.

Συμμετοχή στην έκθεση Φυσικών Επιστημών του Ε.Κ.Φ.Ε. Γ΄ Δ/νσης.

