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Iουνίου – Ιουλίου   2019   

Με μια ματιά… 

ει. 1  Δ.Π. : «Έλα  βησκαηηθό ρνιείν» 

ει. 2  Καινθαηξηλή γηνξηή –Γηαθξίζεηο-  

            Γ΄ Γπκλαζίνπ: «Οη πξώηνη απόθνηηνη Β΄ Βάζκηαο     

            Δθπαίδεπζεο ηνπ ρνιείνπ    

ει. 2  Σνπξλνπά Παηδαγσγηθώλ Παηρληδηώλ ζην Καζηόξεην  

           Λαθσλίαο κε ρνξεγία ηνπ ρνιείνπ 

ει.3  Summer camp:  “ 6 ππέξνρεο εβδνκάδεο» 

ει. 3   Οκάδα ηήξημεο ηνπ ρνιείνπ «Παξνπζίαζε              

             ζην  17
Ο
 πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο» ζηελ  

             Αιεμαλδξνύπνιε 

ει. 4  Νέεο πξνηάζεηο πξηλ ην μεθίλεκα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο» 

ει. 4  2019-2020 : Δπηιέγνληαο ηα θαιύηεξα από ηελ  

      εκπεηξίαο καο γηα ην μεθίλεκα ηεο δεθαεηνύο ιεηηνπξγίαο  

      ηνπ ρνιείνπ. 

ει. 4  εκαληηθέο εκεξνκελίεο ηεο λέαο ρξνληάο 

 

Δίηε θαινθαηξηλό  είηε πξσηλό είηε απνγεπκαηηλό ρνιείν 

ηα παηδηά καο καζαίλνπλ κε ραξά, δξάζε θαη λόεκα!!                 
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Γειάζακε πνιύ κε ηε ζύιιεςε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ησλ 

καζεηώλ ηεο Γ΄ηάμεο  «ΟΙ ΘΔΟΙ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ» 

 

  πγθηλεζήθακε πνιύ κε ηα πξνζσπηθά κελύκαηα πνπ θνξνύζαλ 

ζηηο δσγξαθηζκέλεο κπινύδεο ηνπο νη καζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ. Σα 

βηληεν- κελύκαηα πνπ απήζπλαλ κε αθξνκή ην βηβιίν «ΙΣΟΡΙΑ 

ΥΧΡΙ ΣΔΛΟ» ΣΟΤ Μίραει Έληε, άγγημαλ θαξδηέο θαη έθεξαλ 

δάθξπα ζηα κάηηα πνιιώλ.. 

ηνπο Παλειιήληνπο καζεηηθνύο δηαγσληζκνύο ην Γπκλάζηό καο 

θαηάθεξε πνιιέο δηαθξίζεηο: 2 καζεηέο ζην Γηαγσληζκό; Διιήλσλ 

Φπζηθώλ, 4 καζεηέο ζην δηαγσληζκό Θαιή, 3 καζεηέο ζην 

δηαγσληζκό Ππζαγόξαο. Δπίζεο ζην Γηεζλή Γηαγσληζκό Καγθνπξό 

δηαθξίζεθαλ 3 καζεηέο. Μπξάβν ζε όινπο !! 

 

 

Με ηε βνήζεηα  ηνπ ρνιείνπ καο  

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Λαθσλία, ζην 

Καζηόξεην, ην ηειεπηαίν 

αββαηνθύξηαθν ηνπ Ινπιίνπ, ην 

Σνπξλνπά κε ηελ ρνξεγία θαη ηεο 

εηαηξείαο παηρληδηώλ KAISSA.  

Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ θαηάθεξλα 

λα δηαζθεδάζνπλ, λα κάζνπλ ηα παηρλίδηα 

θαη λα δηαγσληζζνύλ παίξλνληαο σο δώξν 

έλα από ηα παηρλίδηα πνπ έπαημαλ. 

Διπίδνπκε ηνπ ρξόλνπ λα γίλνπλ θαη 

άιιεο ηέηνηεο δξάζεηο κε ηελ βνήζεηα θαη 

ηε ρνξεγία ηνπ ρνιείνπ ζε ηνπηθέο 

θνηλσλίεο πνπ ζέινπλ λα δνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αγσγή ησλ παηδηώλ 

κε ζύγρξνλε καηηά! 
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Μέιε ηεο Οκάδαο ηήξημεο ηνπ ρνιείνπ, παξνπζίαζαλ ζην 

πλέδξην ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε, ηε δνκή, ηνλ ζηόρν θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο ηελ λα ζηεξίμεη καζεηέο, γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο.  Σα ζρόιηα θαη νη ζπδεηήζεηο ήηαλ εμαηξεηηθέο από 

ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα θαζώο ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα 

ζηεξίδεηαη ζηα πην ζύγρξνλα δεδνκέλα ζηελ Δθπαίδεπζε (Lucy 

Crehan, 2019) 

 

Η εληαμηαθή θνπιηνύξα θαη ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ πνπ επηηξέπεη 

ηελ ηζόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε όισλ ησλ παηδηώλ, ηελ επηκόξθσζε 

θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ,  είλαη έλα 

πνιύ δύζθνιν εγρείξεκα πνπ κπνξεί λa επηηεπρζεί κόλν κε ηελ 

ζπλεξγαζία όισλ.  

Σν Μεζνγεηαθό Κνιιέγην εμαθνινπζεί λα είλαη ζηαζεξόο 

ζπλεξγάηεο καο ζην κεηαπηπρηαθό ηνπ πξόγξακκα γηα ηελ Έληαμε. 
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