Δραστηριότητες
Εφαρμόστηκε ο ΣΕΠ. Στα πλαίσιά του έγιναν οι εξής εκδηλώσεις:
- Επίσκεψη στο σχολείο, κατόπιν πρόσκλησης, του υπευθύνου
ΚΕΣΥΠ
κ. Ζώτου Ευάγγελου.
Τα παιδιά ενημερώθηκαν, προβληματίστηκαν, πληροφορήθηκαν τις
νέες
επαγγελματικές κατευθύνσεις.
- Έγινε ενημέρωση γονέων για το ΣΕΠ
- Επίσκεψη της Γ΄ Γυμνασίου στις 4-5-07 στο εργοστάσιο
«ΓΙΟΥΛΑ» όπου
ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του εργοστασίου και τις
ειδικότητες που
απασχολεί.
- Επίσκεψη στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω. Ενημερώθηκαν για τις
ειδικότητες
που υπάρχουν σε αυτά.

Εκδρομές – Περίπατοι.
Α Τάξη:
Περίπατος στο Μ. Πεύκο (4/10/2006)
Επίσκεψη στο Μουσείο Αρχαίας Τεχνολογίας (9/11/2006)
Επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη Δ. Αθηναίων
(23/01/2007)
Επίσκεψη στο
(23/02/2007)

Αρχαιολογικό

Μουσείο

Αθηνών

Ημερήσια εκδρομή στο Κεφαλάρι-Μυκήνες-Ναύπλιο
(16/03/2007)

Β Τάξη:
Περίπατος στο Μ. Πεύκο (4/10/2006)
Επίσκεψη στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη (9/11/2006)
Επίσκεψη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (23/01/2007)
Επίσκεψη στο
(23/02/2007)

Αρχαιολογικό

Μουσείο

Αθηνών

Ημερήσια εκδρομή στο Κεφαλάρι-Μυκήνες-Ναύπλιο
(16/03/2007)
Γ τάξη:
Περίπατος στο Μ. Πεύκο (4/10/2006)
Επίσκεψη στο Κέντρο ΓΑΙΑ (9/11/2006)
Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων (14/12/2006)
Επίσκεψη στο Πλανητάριο (23/01/2007)
Ημερήσια εκδρομή στον Παρνασσό (23/02/2007)
Τριήμερη εκδρομή στη Λίμνη Πλαστήρα- Μετέωρα
(16/03/2007)

Εξαίρετες πράξεις μαθητών:
-

Πουλήθηκαν προϊόντα της Unicef στην αρχή του σχολικού έτους.

-

Τα παιδιά στόλισαν σε συνεννόηση με το φιλανθρωπικό ίδρυμα
«Κάνε μια ευχή» το δένδρο της Ευχής με αστέρια και συγκέντρωσαν
χρηματικό ποσό προσφορά στα παιδιά με σοβαρές ασθένειες,
προκειμένου να υλοποιήσουν κάποιες επιθυμίες τους.

-

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

-

Συμμετείχε στο πρόγραμμα αναδοχής παιδιών της Action Aid και

υιοθετήθηκαν 6 παιδιά.
-

Συμμετείχαν στον Αντικαρκινικό έρανο.

Α. Αθλητικές εκδηλώσεις:
-

Έγινε εσωτερικό
(16/05/2007)

πρωτάθλημα

πετοσφαίρισης

κοριτσιών

-

Συμμετοχή μαθητών του σχολείου μας στη ΣΤ΄ Μαθητιάδα στην
Πρώτη Σερρών (11 - 16/05/2007) με ένα αργυρό μετάλλιο .

Β. Πολιτιστικές εκδηλώσεις:
-

Εκδόθηκαν 3 τεύχη εφημερίδας του σχολείου.

-

Κοπή πίτας Συλλόγου και μαθητών (12/01/2007).

-

Εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου, τη 17η Νοεμβρίου, τα
Χριστούγεννα, των Τριών Ιεραρχών και την 25η Μαρτίου.

-

Εκκλησιασμός γινόταν κάθε δίμηνο.

-

«Γνωρίζω το σώμα μου» . Εκπρόσωποι του Συλλόγου Μαιών,
ενημέρωσαν τα κορίτσια της Α΄ και Β΄ τάξης σε θέματα Εφηβείας
και Αγωγής Υγείας.
(7 – 9/05/2007).

-

Οι μαθητές των τμημάτων Β1 και Γ1 παρακολούθησαν σε
βιντεοταινία τις

ΝΥΦΕΣ του Παντελή Βούλγαρη στα πλαίσια του προγράμματος
«Ισότητας
των δύο φύλλων» .
-

Έγινε έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την «Ποιότητα της
Εκπαίδευσης» με τη συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων και
μαθητών της Β΄ τάξης όπως και των γονέων και κηδεμόνων τους, οι
οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σχετικό με το θέμα της
έρευνας.

-

Έγινε έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από την κα Ζώτα

Παναγιώτα με τη συμμετοχή μαθητών του Γ΄1 τμήματος του
σχολείου μας σχετικά με τη «Χρήση Ουσιών» (20/03/2007).
-

Οι μαθητές του Γ΄ 3 συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο της έρευνας του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τίτλο «Διαχρονική Έρευνα
Εκπαιδευτικών
και
Επαγγελματικών
Επιλογών
Μαθητών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» .

-

Έγινε Γιορτή για την αποκριά.

-

Έγινε έκθεση Καλλιτεχνικών.

-

Έγινε έκθεση Τεχνολογίας.

-

Έγινε έκθεση έργων των παιδιών στην Έκθεση Βιβλίου του Δήμου
Αιγάλεω.

