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Αγαπητοί γονείς, 
Άιιε κηα ρξνληά θηάλεη ζην ηέινο ηεο θαη ληψζνπκε ηελ αλάγθε λα ζαο 
ελεκεξψζνπκε γηα ηα πεπξαγκέλα καο, πηζηνί ζηελ αληίιεςε ηεο 
ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, πνπ πξέπεη, γηα ην θαιφ ησλ 
παηδηψλ, λα δηέπεη ηελ ζρέζε καο. 
ΤΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ: Φέηνο, παξ΄ φιε ηελ νηθνλνκηθή ζηελφηεηα, 
θαηνξζψζακε λα απνθηήζνπκε ηξεηο ιεπθνχο πίλαθεο, κε ρνξεγία ηεο 
Frigorex , έλαλ θαηλνχξην ζηαζεξφ Η.Τ. γηα ην εξγαζηήξην Φπζηθήο απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζρνιείνπ θαη έλα θαηλνχξην laptop απφ ην πξφγξακκα 
Comenius. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ:  
1.Δπξσπατθφ πξφγξακκα Comenius: 
Τπεχζπλε: Φξαληδή Φσηεηλή 
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξία ηαμίδηα καζεηψλ- θαζεγεηψλ ζε Βέιγην, Πνισλία, 
Γεξκαλία θαη κέζα ζηνλ Μάην ζα νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα κε ηελ ηειηθή 
ζπλάληεζε εξγαζίαο ησλ ππεπζχλσλ θαζεγεηψλ, απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο 
ρψξεο, ζηελ Ιζπαλία. 
Σν ζρνιείν επίζεο θηινμέλεζε κε απφιπηε επηηπρία ηνλ Μάξηην, καζεηέο θαη 
θαζεγεηέο απφ ηέζζεξηο ρψξεο, θαη θξφληηζε λα πξνζθέξεη πιήξε μελάγεζε 
ζε ρψξνπο εμαηξεηηθνχ αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, φιεο ηηο εκέξεο θαη γηα 
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα, Έιιελεο θαη μέλνπο, καζεηέο θαη 
θαζεγεηέο. 
2.Πνιηηηζηηθφ Πξφγξακκα: ρνιηθή Δθεκεξίδα. 
Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Β. Φεξηάθεο, Η. ηπιηδηψηεο, Α. ηαθνβέιε. 
Δθδφζεθε ην πξψην ηεχρνο ηεο ζρνιηθήο καο εθεκεξίδαο «Υακνγέια» ζε 
έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, θαη εμαληιήζεθε, θεξδίδνληαο  εγθσκηαζηηθά 
ζρφιηα θαη έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επφκελνπ θχιινπ. 
3.Πξφγξακκα Αγσγήο Τγείαο: Μπξσδηέο θαη Γεχζεηο ηνπ ηφπνπ καο. 
Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Νηξέθε Διέλε, Ρεηζηλά Αγγειηθή. 
Σν πξφγξακκα νινθιεξψζεθε κε επηηπρία. Πξαγκαηνπνίεζε κηα ηξηήκεξε 
πνιηηηζηηθή εθδξνκή ζε Γηάλλελα, Μέηζνβν, Γξεβελά θαη ζπκκεηείρε ζε 
δηαζρνιηθή εκεξήζηα εθδξνκή ζηελ Αζήλα. 
Μαο πξφζθεξε ηα Υξηζηνχγελλα θαη ζηε ιήμε ηεο ρξνληάο γιπθά θαη 
λφζηηκνπο κεδέδεο. 
Σα Πξνγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ζε φιε ηελ Μαζεηηθή Κνηλφηεηα ηελ Σξίηε 
12/5. 
ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 
Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε πνιχ κεξάθη θαη ππεπζπλφηεηα 
απφ ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ. 
ηα πιαίζηα απηψλ ησλ Δξγαζηψλ ηα παηδηά κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 
θαζεγεηψλ ηνπο, έθηηαμαλ Αγηνγξαθίεο, αλέβαζαλ ζεαηξηθά δξψκελα, 



επηζθεχαζαλ παιηά έπηπια ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα έδσζαλ εθ λένπ ζε ρξήζε, 
πήξαλ ζπλεληεχμεηο, δεκηνχξγεζαλ παξνπζηάζεηο ζηνλ Η. Τ., ζπλεξγάζηεθαλ 
ζε νκάδεο θαη θαηέδεημαλ ηαιέληα θαη δεμηφηεηεο. Μέξνο ησλ Δξεπλεηηθψλ 
Δξγαζηψλ παξνπζηάζηεθαλ ζην ζρνιείν ζηηο 6/5 θαη νη ππφινηπεο 
παξνπζηάδνληαη ηελ Σξίηε 12/5 καδί κε ηα Πξνγξάκκαηα. 
ΑΘΛΗΣΙΜΟ: 
1.Αζιεηηθνί Αγψλεο: Με ππεχζπλν θαζεγεηή ηνλ θ. Μπνπξδφπνπιν Δ. ην 
ζρνιείν καο θαηέβαζε επηά ζρνιηθέο νκάδεο ζε νκαδηθά αζιήκαηα θαη 
θέξδηζε επάμηα ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο πνδνζθαίξνπ ηνπ 
λνκνχ Αραΐαο . 
Κπξίσο φκσο πέηπρε λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο ην θίιαζιν πλεχκα θαη λα 
παξαθνινπζνχλ αγψλεο κε εππξέπεηα. 
2.ΚΑΚΙ: Με ρνξεγία ηνπ θ. Γεκεηξαθφπνπινπ, παηέξα ηνπ καζεηή καο ηνπ 
Α1, Μάξηνπ Γεκεηξαθφπνπινπ, απνθηήζακε 6 ζθαθηέξεο θαη θηηάμακε νκάδα 
κε ππεχζπλν θαζεγεηή ηνλ θ. ηπιηδηψηε. Η νκάδα καο απνηεινχκελε απφ 
ηνπο καζεηέο, Γεκεηξαθφπνπιν Μ. Καηξηκπνχδα Μπξηψ, Σνπξθάθε 
Γεξάζηκν, Μηραιφπνπιν Αγγειν θαη Σζαγθαξά Παλαγηψηε πήξε ηελ Σξίηε 
ζέζε ζηνπο νκαδηθνχο ζθαθηζηηθνχο αγψλεο πνπ δηνξγάλσζε ε πεξηθέξεηα 
ελψ ν Μάξηνο Γεκεηξαθφπνπινο θέξδηζε ηελ ηξίηε ζέζε ζηνπο αηνκηθνχο. 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ: Φέηνο κε ηνπο θαζεγεηέο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 
ζρνιείνπ καο θ Καλλεινπνχινπ, θ. Φεξηάθε θαη θ. εξέηε, ην ζρνιείν καο 
ζπκκεηείρε ζε πνιινχο δηαγσληζκνχο κε κεγάιε ζπκκεηνρή καζεηψλ θαη 
αμηφινγα απνηειέζκαηα: 
Γηαγσληζκφο EUSO 2015(Οιπκπηάδα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ).  
GP(Grand Prix) ηεο Γεο 2015 
Γηαγσληζκφο Υεκείαο. 
Γηαγσληζκφο Φπζηθήο. 
ΔΡΑΕΙ:  
Γεκηνπξγία ρνιηθνχ Καλνληζκνχ, θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε γνλείο, 
θαζεγεηέο, καζεηέο. 
Δπηκνξθσηηθή Ηκεξίδα ζην ζρνιείν καο κε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ θαη 
ηνπ ΙΣΤΔ Γηφθαληνο θαη πξνζθεθιεκέλνπο θαζεγεηέο ζρνιείσλ ηνπ Γ. Γ. 
Αραΐαο, κε ζέκα «Γνληθή Δκπινθή ζην ρνιείν». 
Σν ζρνιείν μεθίλεζε ήδε ζρεηηθφ πηινηηθφ πξφγξακκα, κε ζηφρν ηελ 
ειεθηξνληθή ελεκέξσζε γηα ηηο απνπζίεο ησλ καζεηψλ.  
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν ηξίσξεο εθδειψζεηο κε φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα 
θαηά ηεο Βίαο θαη ηνπ Ραηζηζκνχ. 
Παξνπζίαζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ καο απφ ηελ ππεχζπλε θαζεγήηξηα 
θ.ηαθνβέιε Αηκηιία. Γεκηνπξγήζεθε θαηλνχξην blog, http://blogs.sch.gr/lyk-k-
ac/ ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη πιένλ έρεη κεγάιε επηζθεςηκφηεηα. 
Δπεηεηαθφ αθηέξσκα γηα ηνλ Γνκήληθν Θενηνθφπνπιν παξνπζηάζηεθε απφ 
ηνλ θηιφινγν ηνπ ζρνιείνπ καο θ. Γηαλλαθφπνπιν Γεκήηξην, ζηνπο καζεηέο 
ηεο Β΄Λπθείνπ. 
πκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζην πξφγξακκα «Βνπιή ησλ Δθήβσλ». 
Πξαγκαηνπνηήζεθε πλάληεζε Δξγαζίαο (work shop) κε εθπξφζσπν ηνπ 
Γήκνπ θαη καζεηέο απφ ηελ νκάδα Comenius γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ηεο 
πεξηνρήο. 
Οκάδα καζεηψλ απφ ηελ ρνιηθή Δθεκεξίδα θαη ην Comenius, καδί κε ηνπο 
ππεχζπλνπο θαζεγεηέο ηνπο, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γήκαξρν θ. Νηθνιάνπ, ηνλ 



Τπεχζπλν Παηδείαο θ. Μπαρξά θαη ηνλ Παηέξα Απφζηνιν θαη θαηέζεζε 
πξνηάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο. 
Απφ 28/1/2015 ν βηνιφγνο ηνπ ζρνιείνπ καο θ. Φεξηάθεο πξφζθεξε επηπιένλ 
εβδνκαδηαίν κάζεκα Βηνινγίαο γηα ηνπο καζεηέο πνπ εμεηάδνληαη ζηηο 
Παλειιήληεο. 
Οξγαλψζεθαλ ηξίσξα επαλαιεπηηθά δηαγσλίζκαηα γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ 
Λπθείνπ. 
Γηνξηάζακε ηελ Σζηθλνπέκπηε, κε ζπιινγηθφ πλεχκα, θαιιηεξγψληαο ζηα 
παηδηά πλεχκα αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο, νξγάλσζεο θαη επζχλεο. 
ηηο 5/5/2015 νξγαλψζακε εζεινληηθή αηκνδνζία κε κεγάιε ζπκκεηνρή 
καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. 
ηηο 8/5/2015 νξγαλψζακε κε ην Α3 ηκήκα ηνπ ζρνιείνπ, εζεινληηθφ 
θαζαξηζκφ ηεο παξαιίαο ηεο Κ. Αραγηάο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Μεζφγεηνο SOS» θαη θαηαγξάςακε ηα είδε ζθνππηδηψλ πνπ ζπιιέμακε. 
ΕΚΔΡΟΜΕ-ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΕΠΙΚΕΨΕΙ. 
Πελζήκεξε Δθδξνκή ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ Λπθείνπ ζηελ Θεζζαινλίθε. 
Ηκεξήζηα εθδξνκή ηεο Α΄ Λπθείνπ ζηα Καιάβξπηα. 
Ηκεξήζηα εθδξνκή ηεο Β΄ Λπθείνπ ζηνπο Γειθνχο θαη ζηελ Αξάρσβα. 
Γηδαθηηθή Δπίζθεςε ζηηο 18/9 ζην Γπκλάζην ηεο Κ. Αραΐαο θαη 
παξαθνινχζεζε Ηκεξίδαο αθηεξσκέλεο ζηελ Οδηθή Αζθάιεηα. 
Γηδαθηηθή Δπίζθεςε ζηηο 14/10 ηεο Α΄ Λπθείνπ ζην Ρσκατθφ Χδείν, ηεο Β΄ 
Λπθείνπ ζην Μνπζείν Σχπνπ θαη ηεο Γ΄ Λπθείνπ ζην Κάζηξν ηεο Πάηξαο.. 
Γηδαθηηθή Δπίζθεςε ζηηο 25/2 ζηελ Δθεκεξίδα Πεινπφλλεζν θαη ζην ΟΦΤ 
απφ νκάδεο καζεηψλ ηεο Β΄ Λπθείνπ, ζηα πιαίζηα ηεο Δξεπλεηηθήο ηνπο 
Δξγαζίαο  
Γηδαθηηθή Δπίζθεςε ζηηο 20/3 απφ ηηο Θεσξεηηθέο Καηεπζχλζεηο ηνπ ρνιείνπ 
ζην Σκήκα Φηινζνθίαο θαη παξαθνινχζεζε δηάιεμεο γηα ηνλ Αξηζηνηέιε. 
Γηδαθηηθή Δπίζθεςε ζηηο 2/4 ζην ηκήκα Βηνινγίαο απφ δχν ηκήκαηα ηεο Α΄ 
Λπθείνπ θαη ηελ Θεηηθή Καηεχζπλζε ηεο Γ΄ Λπθείνπ. 
 
Αγαπητοί γονείς, γλσξίδεηε φηη θέηνο ν χιινγνο Καζεγεηψλ έθξηλε αλαγθαίν 
λα ηηκσξήζεη θάπνηνπο καζεηέο, κε δηήκεξεο θαη ηξηήκεξεο απνβνιέο. Θέισ 
λα είζαζηε βέβαηνη φηη ην ζθεπηηθφ ήηαλ λα δηδαρζνχλ νη καζεηέο καο φηη ζηε 
δσή νη πξάμεηο έρνπλ ζπλέπεηεο θαη ν θαζέλαο καο νθείιεη λα θηλείηαη κε 
αξρέο, θαλφλεο θαη φξηα. Σν κάζεκα είλαη πνιχηηκν γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία 
ηνπο θαη ζίγνπξα είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθφ ,φηαλ θαη εζείο απνδεηθλχεηε 
φηη δελ ακθηζβεηείηε ηηο απνθάζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ην πεξηβάιιεηε κε 
ζεβαζκφ. Αλ θαη ππήξμαλ εμαηξέζεηο, νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζπλεξγάζηεθαλ 
κε ην ζρνιείν θαη έδεημαλ εκπηζηνζχλε ζηελ θαιή πξναίξεζε θαη ζηελ 
παηδαγσγηθή ηνπ αληίιεςε. Πηζηεχσ φηη θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο 
πνπ ηηκσξήζεθαλ, πείζηεθαλ φηη απηφ έγηλε κε πλεχκα δηθαηνζχλεο θαη 
αγάπεο. 
αο δηαβεβαηψλσ φηη ζα επηζπκνχζακε λα κελ ρξεηαζηεί λα ηηκσξήζνπκε ζην 
κέιινλ θαη φηη ζεσξνχκε επηηπρία ηελ ακνηβαία εθηίκεζε θαη ην θιίκα 
ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινεκπηζηνζχλεο. 
 
Κ. Αταΐα                                                                           Η Διεσθύντρια 
 
12 Μαΐοσ 2015                                                                 Α. Κοπανά 


