
   

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2021-22 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

                                                             ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021  

 

Δευτέρα 13 

‣ Αγιασμός - Έναρξη διδακτικού έτους 

 

‣ ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ 

Σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου 2021, τελέστηκε ο Αγιασμός στο σχολείο μας  με αντιπροσωπεία 

εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Στη συνέχεια ο ιερέας  επισκέφθηκε κάθε τάξη ξεχωριστά προκειμένου να αγιάσει μαθητές και 

εκπαιδευτικούς και να ευχηθεί καλή χρονιά. 

 

 

Τρίτη 14 ‣ Διαγνωστικό κατατακτήριο τεστ στα Αγγλικά της Α΄ Γυμνασίου 

Τρίτη 28 8η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2021 

  

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 28.09.2021 η φετινή ημέρα του 

σχολικού αθλητισμού.  Η 8η Πανελλήνια Ημέρα οργανώνεται με σύνθημα «Το Σχολείο σε 

Κίνηση: Αθλούμαστε δημιουργικά». 

Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές  της σχολικής μονάδας συμμετείχαν στις δράσεις διάρκειας 120 

λεπτών,  που υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας (τρέξιμο, περπάτημα, σχοινάκι, χορός, μπάσκετ, 

βόλεϊ κ.ά.). 

 



 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

 

Τρίτη 5 

1ος σχολικός περίπατος 

 

Τετάρτη 6 ‣ Εκλογές για την ανάδειξη πενταμελών μαθητικών συμβουλίων 

Πέμπτη 7 Οργάνωση εθελοντικής ομάδας για την αποστολή των μαθημάτων στους απόντες μαθητές. 

 

 

Τετάρτη 13 

‣ Ενημερωτική συνάντηση γονέων της Α΄ τάξης 

‣ Την  Τετάρτη  13/10/2021, ώρα 18.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση 

ενημέρωσης και γνωριμίας  για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Γυμνασίου και τη 

φοίτηση των μαθητών/τριών, στους Γονείς/κηδεμόνες των μαθητών Α τάξης.  

‣ 1η άσκηση σεισμού 

Παρασκευή 15 ‣ Αφιέρωμα στην επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα  

Με ομιλία, προβολή video και συζήτηση (σπουδαιότητα του 

Μακεδονικού Αγώνα καθώς και  ιστορική σημασία του 

μαρτυρικού θανάτου του Παύλου Μελά)  πραγματοποιήθηκε 

στο σχολείο μας, την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, 

σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για 

τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, η ημέρα μνήμης 

του Μακεδονικού Αγώνα. 

Παρασκευή 22 ‣ Εκλογές για την ανάδειξη 15μελούς συμβουλίου 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και κατά το φετινό Σχολικό Έτος 2021 -2022, τηρώντας τα 

απαραίτητα μέτρα για τον COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική απόφαση 

23613/6/Γ2/4094/23-9-86 (ΦΕΚ 619 τ.Β΄/25-9-86) «Κανονισμός Λειτουργίας των 

Μαθητικών Κοινοτήτων», πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για το 15Μελές Μαθητικό 

Συμβούλιο του Σχολείου. 

Οι εκλογές έγιναν σήμερα 22.10.2021. 

Οι μαθητές που εξελέγησαν συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως: 



‣ 17.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση ενημέρωσης   για θέματα που 

αφορούν τη λειτουργία του Γυμνασίου και τη φοίτηση των μαθητών/τριών, στους 

Γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της Β΄ΚΑΙ Γ΄ τάξης Γυμνασίου. 

Τετάρτη 27 ‣ Σχολική γιορτή για την γιορτή της σημαίας και την  επέτειο του ΟΧΙ, Επίδοση 

Αριστείων και Βραβείων σχολικού έτους 2020-21 

Κάτω από ιδιαίτερες  συνθήκες γιορτάστηκε φέτος, από το σχολείο μας, η εθνική μας γιορτή 

και η αντίστασή των Ελλήνων ενάντια στους εισβολείς Ιταλούς και στη συνέχεια στους 

συμμάχους τους  Γερμανούς. 

Σε κάθε τμήμα του σχολείου μας έγινε ένα μικρό αφιέρωμα μνήμης του αγώνα για την 

ελευθερία που έδωσαν οι Έλληνες, ορθώνοντας με ομοψυχία το ανάστημά́ τους απέναντι 

στον κατακτητή. 

Επιπλέον  αναγνώστηκε το πρακτικό της ημέρας από τον καθηγήτρια Λαζαρίδη Π. , 

ορίστηκαν οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες για όλες τις γιορτές και μοιράστηκαν τα 

βραβεία προόδου και αριστεία στους αριστούχους  μαθητές και μαθήτριες του γυμνασίου 

μας. 

 

 

Πέμπτη 28 ‣ Εθνική γιορτή 



 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

Τετάρτη 3 Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας τίμησαν σήμερα την  ιστορική μέρα της 

4ης Νοεμβρίου 1912, μέρα απελευθέρωσης της Αριδαίας από τους Τούρκους. 

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του Covid 19, κάθε 

τάξη ξεχωριστά παρακολούθησε την ομιλία του κ. Π. Λαζαρίδη, η οποία τόνισε τις 

σημαντικότερες στιγμές του αγώνα για την απελευθέρωση της περιοχής και την ενσωμάτωσή 

της στην Ελληνική επικράτεια. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνου στη μνήμη των ηρώων στο Μνημείο 

Ποντιακού Ελληνισμού. 

 

Παρ 5 Συμμετοχή στον 82ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά "Ο ΘΑΛΗΣ" για 

μαθητές Β και Γ΄ Γυμνασίου  12:00μμ -14:00μμ 

Τρίτη 9 2ος σχολικός περίπατος 

Τρίτη 16 Σχολική γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου 

 

 

Πεμ 18  

‣ Παρέμβαση για τη διαφορετικότητα στα τμήματα Β1 και Β3 από την ψυχολόγο και 

Κ. Λειτουργό του σχολείου 

 

Πέμπτη 25 

‣ Παρέμβαση για τη διαφορετικότητα στο τμήμα Α1 από την ψυχολόγο και Κ. 

Λειτουργό του σχολείου 

‣ Παρέμβαση για την κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση στο τμήμα Β4 από την 



ψυχολόγο και Κ. Λειτουργό του σχολείου 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021  

 

Πέμπτη 2 

‣ Παρέμβαση για την κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση στο τμήμα Β2 από την 

ψυχολόγο και Κ. Λειτουργό του σχολείου 

Παρασκευή 3  Δράσεις και εκδηλώσεις  για την  Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

 

Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως  Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

(ΑμεΑ). Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα αυτή, το σχολείο μας πραγματοποίησε προβολές 

ενημερωτικών ντοκιμαντέρ και βιωματικές δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των 

μαθητών και προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας, καθώς και την κινητοποίηση 

για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής. 

 

 

 



 

 

Τετάρτη 22 Αφιέρωμα δύο ωρών, με αφορμή την 

επέτειο της  

συμπλήρωσης των 40 ετών  

ευρωπαϊκής πορείας, 

προκειμένου να ενημερωθούν 

οι μαθητές/τριες για τη σημασία  

της επετείου. 

 

Παρ 24 - Κυρ 9/1 Διακοπές Χριστουγέννων 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

Πέμπτη  20 Λήξη Α΄ τετραμήνου 

Πέμπτη  20 ‣ Παρέμβαση για την κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση στο τμήμα Β3  από 

την ψυχολόγο και Κ. Λειτουργό του σχολείου 

Τετάρτη 27 Αφιέρωμα στην Ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος 

Παρασκευή 28 Γιορτή τριών ιεραρχών 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

Παρασκευή 5 ‣ Επίδοση Ελέγχων Φοίτησης - Προόδου Α΄ τετραμήνου 

Παρασκευή 5 ‣ 3ος περίπατος 

Τετάρτη 9 ‣ Ενημέρωση από την εκπαιδευτικό του σχολείου Βιολιτζή Αφροδίτη για θέματα σχετικά 

με την ασφάλεια του διαδικτύου, ενόψει του εορτασμού της Παγκόμιας Ημέρας Ασφαλούς 

Πλοήγησης στο Διαδίκτυο 

Τετάρτη 23 3ωρη Συνέλευση Μαθητών 

  

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 

Παρασκευή 4 Εκδηλώσεις  και δράσεις την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού 

με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού 

 

Τρίτη  15 

‣ 4ος σχολικός περίπατος 



Δευτέρα 21 Την Δευτέρα 21/03/22 ημέρα του εαρινού 

ηλιοστασίου η Β’ τάξη του σχολείου μας 

επανέλαβε το διάσημο πείραμα του 

αρχαίου Έλληνα μαθηματικού, 

αστρονόμου και φιλοσόφου Ερατοσθένη 

και υπολόγισε με μεγάλη επιτυχία ( με 

πολύ μικρή απόκλιση) την περιφέρεια της 

Γης χρησιμοποιώντας ένα κοντάρι , μια 

μετροταινία και φυσικά το μυαλό τους 

…..    Βασικός στόχος μας ήταν η 

ανάδειξη του πειράματος, ως 

αναπόσπαστο συστατικό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από την 

συμμετοχή μαθητών σε βιωματικές και 

συνεργατικές ανακαλυπτικές 

δραστηριότητες. 

Συγχαρητήρια στα παιδιά μας!!!!!!!!!  

Τετάρτη  23 

 

Διδακτική επίσκεψη: Την Τετάρτη 23/03/22 το τμήμα Γ3  

 

με την συνοδεία της κα. Βέκκου, της κα. Βιολιτζή και της κα. Εμμανουηλίδου επισκέφθηκαν 

το Κέντρο Πληροφορικής My Computer του κ. Τσιτιρίδη στην Αριδαία. Εκεί τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε δύο ομάδες όπου παρακολούθησαν αρχικά μία εισαγωγή στην ρομποτική. 

Έπειτα χωρίστηκαν σε επιμέρους ομάδες και κατασκεύασαν από ένα μοντέλο η κάθε ομάδα 

με βάση ένα πρότυπο. Στην πορεία βέβαια το εξέλιξαν όπως ήθελαν με την βοήθεια της 

φαντασίας και της λογικής τους.  

Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά και στην συνέχεια είδαν πώς μέσω του προγραμματισμού 



μπορούν να λειτουργήσουν οι μηχανές τους. Τα παιδιά ήταν αρκετά ενθουσιασμένα και 

πέρασαν πολύ ωραία σε αυτή τους την επίσκεψη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο 

Τσιτιρίδη που μας δέχτηκε στο Κέντρο Πληροφορικής που διαθέτει. 

Παρακάτω υπάρχουν φωτογραφίες από τα μηχανήματα που κατασκεύασαν οι μαθητές. 

Πέμπτη 24 Σχολική γιορτή για την 25η Μαρτίου, κατάθεση στεφάνου 

Παρασκευή 25 

 

 

 

 Μαθητική παρέλαση    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 30 

Μαρτίου 

‣ Εκπαιδευτική  επίσκεψη στη Μονή Αγίου Ιλαρίωνα στους Προμάχους 



 

 

 ‣ Στο πλαίσιο των «Επισκέψεων μαθητών/-τριών Γ΄ Γυμνασίου σε Σχολικές Μονάδες 

ΕΠΑ.Λ. και Εργαστηριακά Κέντρα.», οι μαθητές της Γ΄Γυμνασίου  επισκέφτηκαν το Ε.Κ 

και  ΕΠΑΛ Αριδαίας την Τετάρτη 30.3.2022, με στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση και 

πληροφόρηση των μαθητών/-τριών  για τις πιθανές εκπαιδευτικές επιλογές σε ό,τι αφορά 

στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.  

Ευχαριστούμε τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του ΕΠΑΛ Αριδαίας για την άψογη 

ενημέρωση!!! 

 

 

 



 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 

 

Τρίτη Τετάρτη 

6&7 

2ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Μαθητικό Μαθηματικό Φεστιβάλ 

https://www.youtube.com/watch?v=CUHesKBZmmE 

 

 

Παρασκευή 8 5ος περίπατος

 

 

 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=CUHesKBZmmE


 

 

 

ΜΑΪΟΣ 2022 

Πέμπτη  5/5/2022 «Πρώτες Βοήθειες από εφήβους σε παιδιά και εφήβους» 

  

 Την Πέμπτη  5/5/2022 μαθήτριες  της Β’ τάξης του Τομέα Υγείας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αριδαίας 

στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σχολικής τους μονάδας παρουσίασαν στα παιδιά του  Γ1 

του σχολείου μας  τη δράση «Πρώτες Βοήθειες από εφήβους σε παιδιά και εφήβους» . 

 Συγκεκριμένα, έγινε παρουσίαση των Πρώτων Βοηθειών και ακολούθησε επίδειξη του 

τρόπου που προσφέρουμε Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση: 

Α) Εξωτερικής Αιμορραγίας 

Β) Ρινορραγίας 

Γ) Πνιγμονής 

Οι μαθήτριες του Τομέα Υγείας που έκαναν την επίδειξη ήταν: 

Α) Μηντσου Ελένη- Σοφία 

Β) Πούλου Μαρία- Ελπινίκη 

Γ) Σλατιντση Μαρία 

Δ) Χατζή Μαρία 

  Ευχαριστούμε τους μαθητές και τους καθηγητές της ομάδας δράσης  για την άψογη 

συνεργασία. 

 

Δευτέρα 9.5.2022 Ημέρα Επαγγελμάτων 

 Στα πλαίσια της αξιολόγησης σχολικής μονάδας καθώς και Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, το σχολείο μας σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Συμβουλευτικής – 

Σχολικού  Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης κ. Μελίνα Αλμπάνη, διοργάνωσε και υλοποίησε στο χώρο του σχολείου, την 

Δευτέρα 9.5.2022 Ημερίδα με τίτλο «Ημέρα Επαγγελμάτων». 

 

Οι «Ημέρες Επαγγελμάτων» έχουν ως σκοπό  να υποστηρίξουν τους μαθητές στις 

εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.  Προσκαλούνται επαγγελματίες από τον 

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στο χώρο του σχολείου για να παρουσιάσουν στους μαθητές την 

εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία, τα εμπόδια και τις προοπτικές του 

επαγγέλματός τους. 

 



 Στο σχολείο μας  υποδεχτήκαμε  15 επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται σε ισάριθμα 

διαφορετικά μεταξύ τους επαγγελματικά αντικείμενα, καθένας εκ των οποίων είχε πολύτιμες 

γνώσεις και εμπειρίες να τους μεταφέρει. 

Για την υλοποίηση αυτής της Ημερίδας κλήθηκαν οι: 

Γάκης Ευάγγελος( Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Αριδαίας) 

Μητρούλης Αντώνης (Πυροσβεστικό Σώμα) 

Γιόρτσος Γεώργιος (Εκπαιδευτικός/ Διευθυντής ΙΕΚ Αριδαίας) 

Τσαβδάρης Κωνσταντίνος( Ιατρός/Καρδιολόγος) 

Ξυλάς Χρήστος (Ιατρός/ Χειρούργος) 

Χατζηδημητρίου Αθανάσιος (Ιατρός/Χειρούργος) 

Ράπτης Νικόλαος(Εκπαιδευτικός Πληροφορικής/Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός) 

Θωμαίδου Φωτεινή (Τεχνολόγος Τροφίμων/Αποσταγματοποιός) 

Κονάκογλου Μελίνα (Δικηγόρος) 

Εμμανουηλίδου Κορνηλία (Δικηγόρος) 

Χρυσίδου Ελπίδα (Δικηγόρος) 

Λαζαρίδης Ευστάθιος(Μάγειρας/Εκπαιδευτής ΙΕΚ) 

Καρασάββα Μαίρη (Αισθητικός) 

Τσαρκνιάς Πέτρος(Οικονομολόγος/Επιχειρηματίας στον Τομέα Ηλεκτρ. Ενέργειας) 

Βαφειάδης Σταύρος (Δημοσιογράφος/Ιδιοκτήτης Ηλεκτρονικής Εφημερίδας) 

Η εμπειρία που αποκόμισαν και οι δύο πλευρές ήταν σημαντική. Ευχαριστούμε όλους τους 

ομιλητές, την Υπεύθυνη του Συμβουλευτικής – Σχολικού  Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μελίνα Αλμπάνη, τον 

υπεύθυνο για την διοργάνωση καθηγητή κ. Λαζαρίδη Παναγιώτη και όσους με τη συμμετοχή 

τους μας βοήθησαν στην  

πραγματοποίηση αυτής 

της διοργάνωσης. 

 



ΤΡΙΤΗ 10.5. Επίσκεψη ΓΕΛ Αριδαίας 

 

Τετάρτη 11.5 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΑΙΑ 



 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΣΑ 

 

Δευτέρα 16 

Παρασκευή 20 

"ΓΝΩΡΊΖΩ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ" 

 Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του σχολείου μας και  του 1ου ΕΠΑΛ 

Αριδαίας και μετά από πρόταση της κας Νάτσκου Ε., καθηγήτριας του ΕΠΑΛ αποφασίστηκε 

η δράση "ΓΝΩΡΊΖΩ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ". Η δράση πραγματοποιήθηκε  σε συνεργασία με μια από τις ομάδες δράσης 

αξιολόγησης της σχολικής μας  μονάδας  με συντονίστρια την κα Αμουργιανού Γ. 

Η δράση είχε ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασία μεταξύ των μαθητών, την απόκτηση 

γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τους Ολυμπιακούς αγώνες και το πνεύμα τους, την 

επιλογή πρωτότυπων κι ευχάριστων για τα παιδιά δραστηριοτήτων που βοηθούν στην 

ισονομία, την ομαδικότητα και τη βελτίωση των σχέσεων των μαθητών  μέσα από τη 

συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. 

Επιλέχθηκε η Β΄ Γυμνασίου κατά το α΄ σκέλος  της δράσης, ενώ στα αθλήματα συμμετείχαν 

και μαθητές από όλες τις τάξεις. 

Δευτέρα 16.5.2022: 

προβολή ppt με θέμα Η 

ιερή ελιά και τα φυτά των 

Ολυμπιακών Αγώνων, 

Συζήτηση, φύτεμα 3 ελιών 

στην αυλή του σχολείου 

από τους μαθητές της β΄ 

γυμνασίου παρουσία και 

της κ. Νάτσκου Ε. 

Παρασκευή 20.5.2022 

Διεξαγωγή Ολυμπιακών 

αθλημάτων. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Τετάρτη 18 

Πέμπτη 19 

Επίσκεψη στην Έκθεση έργων 1ου Ε.Κ και 1ου ΕΠΑ.Λ Αριδαίας "Νίκανδρος 

Παπαϊωάννου 2021-2022 

 

 



23-25/5/2022 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ 

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ



 



Τρίτη 24 Μαΐου 

2022 

"Virtual Reality 

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας του 

σχολείου μας δόθηκε η ευκαιρία σε 6 

μαθητές της Γ Γυμνασίου στα πλαίσια 

του μαθήματος της 

 πληροφορικής να παρακολουθήσουν ένα 

διαδικτυακό εργαστήριο από το Utech 

Lab  

του Ιδρύματος Ευγενίδου με θέμα 

"Virtual Reality: Παράθυρο στον 

εικονικό κόσμο". 

 

 

25  Μαΐου 2022 

 

Την  Τετάρτη 25  Μαΐου 2022 και ώρα 18.30μμ έως 19.30μμ, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, 

διαδικτυακή ενημέρωση μαθητών και γονέων σχετικά  με τις προαγωγικές και απολυτήριες 

εξετάσεις. 

 

http://2gymari2.blogspot.com/2022/05/virtual-reality.html


 ΚΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



26-05-  

2022 

Κύβος του Ρούμπικ 

Στην   αυλή του σχολείου μας στέφθηκε με επιτυχία ο 

εσωτερικός διαγωνισμός «Επίλυση του κύβου του 

Ρούμπικ» 

Ο κύβος του Ρούμπικ, το τρισδιάστατο μηχανικό παζλ, η 

λύση του οποίου απαιτεί υπομονή, ταχύτητα και ευφυία, 

είχε την τιμητική του. 

Η επίλυση του απαιτεί μάτια και χέρια να συνεργάζονται, 

δεξιοτεχνία των δαχτύλων ,γρήγορα αντανακλαστικά, 

πλήρη συγκέντρωση  και μνημονική ικανότητα. 

 

Ο κύβος αποτελεί σαφώς μια προσομοίωση των 

προβλημάτων που συναντάει κανείς συνεχώς στην 

καθημερινότητα καθώς και των παιδιών στο 

σχολείο!! 

Η επίλυση του κύβου είναι μια δραστηριότητα με 

αγχολυτικές ιδιότητες καθώς κρατά νου και χέρια 

απασχολημένα και βοηθά στην εκτόνωση του λύτη. 

Τα παιδιά έκαναν εξάσκηση στους αλγορίθμους 

από την αρχή της χρονιάς βελτιώνοντας τις 

επιδόσεις τους. 

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 15 μαθητές του 

σχολείου μας στις κατηγορίες 2Χ2 ,3Χ3 ,4Χ4 

,πυραμίδα και καθρέφτες με εξαιρετικές 

επιδόσεις!!!! 

Δόθηκαν βραβεία για όλες τις κατηγορίες! 

Στον 3Χ3 Ο Στυλιανός Τζάτσης του Β4 με επίδοση 42 

δευτερόλεπτα κατέκτησε κατέκτησε την 1η θέση. 

Στον 2Χ2 ο Τόκος Ανδρέας του Α3  με επίδοση 10 δευτερόλεπτα 

ήρθε πρώτος. 

Στην πυραμίδα πρώτος ο Κετικίδης 

Σπύρος του Β1 κάνοντας μόλις 25 

δευτερόλεπτα. 

Στους καθρέφτες ο Ανδρές Τόκος με επίδοση ενός λεπτού. 

Και τέλος στον 4Χ4 ο Στυλιανός Τζάτσης στον 4Χ4 κάνοντας 3 

λεπτά. 

Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στους μικρούς μας επιστήμονες………!!!!!!!!!! 

 

27/5/2022 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου έχοντας ως 

εργαλείο το Genially έφτιαξαν από μια, και κάποιοι μαθητές και περισσότερες από μια, 

διαδραστική εικόνα με θέμα μια πρωτεύουσα από κάποια χώρα του κόσμου. Οι μαθητές μας 

ταξιδεύουν με διαδραστικό τρόπο σε όλο τον κόσμο, δίνοντας μας την ευκαιρία να 

γνωρίσουμε τις πρωτεύουσες μέσω φωτογραφιών και βίντεο αλλά και να περπατήσουμε σε 

αυτές με τη βοήθεια του Street View του Google Maps! 

Στη συνέχεια ενώσαμε όλες τις εργασίες των παιδιών και δημιουργήσαμε έναν διαδραστικό 

Παγκόσμιο Ταξιδιωτικό Οδηγό. 

Σας προσκαλούμε να ταξιδέψετε μαζί μας! 

https://view.genial.ly/627a6c9228bb1f00100ce075/guide-ta3idiwtikos-odhgos 

https://view.genial.ly/627a6c9228bb1f00100ce075/guide-ta3idiwtikos-odhgos


 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

Τετ 15 

 

Τελευταία ημέρα εξετάσεων για τους μαθητές της Γ΄Γυμνασίου. Μετά από τρία χρόνια 

φοίτησης, ήρθε η ώρα να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν σε μια ανώτερη βαθμίδα 

εκπαίδευσης. 

Εμείς, οι καθηγητές τους, ευχόμαστε καλή τύχη, υγεία, καλή πρόοδο,  

«καλό ταξίδι! Τους Λαιστρυγόνες και τους κύκλωπες μη φοβηθείτε!!» 

 

 

 

 Καλό καλοκαίρι!!!!!! 

 

 


