
 

 
 

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

 
 
 
 
 

B΄ Κύκλος 
  

 «Αλλάζω εγώ... αλλάζω τον κόσμο»  

 
Σχολικό Έτος: 2017 - 18 

 



 Σύνδεση των δράσεων: 

 
  
• Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν αποτελούν μια διασύνδεση επιμέρους 

δραστηριοτήτων του σχολείου που σχετίζονται με την Υγεία, το Περιβάλλον και 
τον Πολιτισμό, από αυτές αναδεικνύεται η διάσταση του ενεργού πολίτη και 
της αλληλεγγύης μέσα από τη γνώση, την κατανόηση και τη βιωματική 
συμμετοχή. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου ανέλαβαν 
πρωτοβουλίες που δίνουν αξία στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και έτσι 
νιώθουν ότι αποτελούν μέρος της πανανθρώπινης υποστηρικτικής αλυσίδας, 
πραγματικοί πολίτες του κόσμου. Όλες οι δράσεις που προγραμματίστηκαν 
σκοπό είχαν να αναδείξουν τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό του 
σχολείου, με έμφαση στον ενεργό πολίτη, την αλληλεγγύη και τη στήριξη 
ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.  Επομένως τη φετινή χρονιά, με βάση 
και την προηγούμενη εμπειρία μας, στόχος μας ήταν να επεκταθεί η 
καλλιέργεια της κουλτούρας του εθελοντισμού και της ενεργού πολίτη μέσα και 
έξω από τη σχολική κοινότητα με ευρύτερες συνεργασίες και περισσότερη 
συμμετοχή στις δράσεις από όλους τους εμπλεκόμενους.  

 



Εθελοντισμός, Αλληλεγγύη, Ενεργός Πολίτης 

 

Τρείς Βασικοί Άξονες 

 

• Υγεία 

 

• Περιβάλλον 

 

• Πολιτισμός 

 

 

 

 



 

12 Δεκεμβρίου 2017 

Αλληλεγγύη στους 
πλημμυροπαθείς της Μάνδρας  

 

Το σχολείο μας ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσμα της Ε.Λ.Μ.Ε.  Ν. 
Σμύρνης – Μοσχάτου – 
Καλλιθέας και συγκέντρωσε  
τρόφιμα μακράς διάρκειας για 
τους πλημμυροπαθείς της 
Μάνδρας, τα οποία και 
παρέδωσε στις 12 Δεκεμβρίου 
2017 στο σχολικό συγκρότημα 
του Αγ. Νικολάου Καλλιθέας, 
για να μεταφερθούν στη 
Μάνδρα μαζί με όλα όσα 
συγκεντρώθηκαν κι από άλλα 
σχολεία που ανήκουν στην ίδια 
Ε.Λ.Μ.Ε. 

Εθελοντισμός Αλληλεγγύη 



22 Δεκεμβρίου 2017  

 Ένα «δώρο αγάπης». 

Αντιπροσωπεία της ομάδας 
μας  επισκέφθηκε τη Στέγη 
Αγάπης του ιερού ναού της 
Αγίας Παρασκευής Ν. 
Σμύρνης, όπου  σιτίζονται με 
δαπάνη της εκκλησίας 
συμπολίτες μας που 
βρίσκονται σε ανάγκη, για να 
πει τα κάλαντα με τη 
συνοδεία μουσικών οργάνων 
και να προσφέρει 
χειροποίητες ευχετήριες 
κάρτες και παραδοσιακά 
γλυκίσματα! Ένα «δώρο 
αγάπης»,  μια συμβολική 
κίνηση, μέσα από την οποία 
πήραμε και δώσαμε χαρά 
στους συμπολίτες μας. Το 
σύνθημα ήταν: «Χάρισε και 
εσύ ένα δώρο αγάπης». 

Εθελοντισμός Αλληλεγγύη 



Συνοδοί 
Καθηγητές: 
 Α. Δάλκου, 
Θ.Μπακαμήτσου, 
Χ.Δρακοπούλου, 
Ε.Γκόνου, 
Χ.Παπαδάκη 





Εκπαιδευτική επίσκεψη δύο 
τμημάτων της Α΄ Τάξης (Α1 και  Α2) 
στις 15/12/2017 στο Café Myrtillo, 
το οποίο είναι μια ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που 
απασχολεί νέους από ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες. Οι μαθητές 
συμμετείχαν σε ένα εξαιρετικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον 
Εθελοντισμό, την Αλληλεγγύη και 
το Σεβασμό στη Διαφορετικότητα, 
με πολλά ευρηματικά βιωματικά 
παιχνίδια, που ενεργοποίησαν το 
νου και τη φαντασία των παιδιών 
και γέμισαν όλους μας, μικρούς και 
μεγάλους, με μεγάλη χαρά! 
Διοργάνωση: Μάριος 
Κουκουνάρας Λιάγκης, επίκουρος 
καθηγητής Θεολογίας του ΕΚΠΑ 
και Ηρώ Ποταμούση (παιδαγωγός) 
– Υλοποίηση από 4 φοιτητές – 
εμψυχωτές. Οι μαθητές στο τέλος 
του προγράμματος παρήγγειλαν 
κάτι από το χώρο του Café, για να 
ενισχύσουν τους εργαζόμενους σε 
αυτό νέους. 
 

Εθελοντισμός Αλληλεγγύη 



Εθελοντισμός Αλληλεγγύη 

 Café Myrtillo 



Με αίσθημα Αλληλεγγύης και διάθεση 
Εθελοντισμού, οι μαθητές του σχολείου μας 
αποφάσισαν ως ενεργοί πολίτες να 
συγκεντρώσουν εν όψει της εορτής των 
Χριστουγέννων είδη καθαρισμού, με σκοπό 
να διατεθούν σε οικονομικά αδύναμες 
οικογένειες, που ενισχύονται από το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ν. 
Σμύρνης. 

Υπήρξε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δήμου Ν. Σμύρνης. Περίπου 
ένας τόνος υλικά παρελήφθησαν από την 
υπηρεσία του Δήμου στις 16/12/2016). 

Με την υπ’ αριθμ. 508/5-01-2017 επιστολή 
της, η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος 
Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Κλαίρη Δεληγιάννη, 
συνεχάρη τους/τις μαθητές/τριές μας για 
την προσφορά τους και υπογράμμισε ότι τα 
παιδιά με την πράξη τους αυτή απέδειξαν 
ότι δεν είναι κανένας μόνος του. 

Στη δράση συμμετείχε όλο το σχολείο. 

Εθελοντισμός Αλληλεγγύη 



Το τμήμα Α3 σε 
συνεργασία με τη 
θεολόγο του σχολείου 
μας Δέσποινα Ζαμάνη 
ασχολήθηκε με το 
πρόβλημα της πείνας 
και επικέντρωσε τις 
δράσεις του στην 
ευαισθητοποίηση των 
μαθητών και της 
κοινωνίας σχετικά με 
το ζήτημα αυτό. 

 
 

Εθελοντισμός Αλληλεγγύη 



Μια δεκαμελής ομάδα 
μαθητών μαζί με τον 
διευθυντή μας κ. 
Λινάρδο και την κ. 
Ζαμάνη μετέβησαν στο 
Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο 
Αθηνών προκειμένου να 
ενημερωθεί από τον 
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο 
για τα συσσίτια και 
γενικά για το 
φιλανθρωπικό έργο της 
Εκκλησίας. Μέσω 
πλούσιου έντυπου και 
ψηφιακού υλικού 
διαπιστώσαμε την 
πολυσχιδή προσφορά 
βοήθειας προς ευπαθείς 
ομάδες. 

Εθελοντισμός Αλληλεγγύη 



Εθελοντισμός Αλληλεγγύη 
Κατά την πασχαλινή περίοδο 
όλοι οι μαθητές της Α΄ τάξης  
με την κυρία Δέσποινα 
Ζαμάνη δημιούργησαν  με 
πολύ μεράκι και φαντασία 
λαμπάδες, τις οποίες 
πούλησαν και τα χρήματα 
που συγκεντρώθηκαν τα 
πρόσφεραν στην Κιβωτό του 
Κόσμου προς ενίσχυση των 
γευμάτων που 
προσφέρονται εκεί στα 
άπορα παιδιά.  
 



Εθελοντισμός Αλληλεγγύη 



Το τμήμα Α3 προέβη σε 
δημιουργία αφίσας, που 
φιλοτεχνήθηκε με βάση 
πρωτότυπη ιδέα και σχέδιο 
όλων των μαθητών. Με 
κεντρικό σύνθημα 
Επιστροφή στη Ζωή 
τονίσαμε την ανάγκη 
ενίσχυσης των συσσιτίων 
και των γευμάτων αγάπης. 

Εθελοντισμός Αλληλεγγύη 



Ενεργός Πολίτης Ως ενεργοί πολίτες ενδιαφερόμαστε και 
καλλιεργούμε την τέχνη του λόγου, που 
λέγεται Ρητορική! 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ 3Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΗΤΟΡΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ: «Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ» 
Σάββατο 2/12/2017   



Ενεργός Πολίτης 
Η δράση διοργανώθηκε από την 
Ένωση για την Προώθηση της 
Ρητορικής στην Εκπαίδευση, το 
Πανελλήνιο Δίκτυο για τη 
Ρητορική στην Εκπαίδευση και 
την Ρητορική Ομάδα 
Εκπαιδευτικών,  υπό την αιγίδα 
του Δήμου Παπάγου – 
Χολαργού και υλοποιήθηκε στο 
1ο ΓΕΛ Παπάγου, στα πλαίσια 
διημερίδας της  Ένωσης 
 (1 -2/12/2017). 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν 28 
σχολεία από όλη την Αττική και 
όχι μόνο (Δημοτικά, Γυμνάσια, 
Λύκεια), τα οποία παρουσίασαν 
μεγάλη ποικιλία ρητορικών 
παιχνιδιών, θεατρικών 
δρώμενων και εικαστικών 
δράσεων, αποβλέποντας στην 
πολύπλευρη καλλιέργεια των 
μαθητών και στη διαμόρφωση 
ταυτότητας ενεργού πολίτη 



Ενεργός Πολίτης 

Διάλογος για το Δημοκρατικό Σχολείο, στο 
Συνήγορο του Πολίτη 
Μαθητική αντιπροσωπεία από τον Όμιλο 
Ρητορικής του σχολείου μας συμμετείχε στη 
συνάντηση διαλόγου με μαθητές από πολλά 
γυμνάσια και λύκεια της χώρας με θέμα:  
"Δημοκρατικό Σχολείο: Είναι εφικτό;", που 
διοργάνωσε ο Συνήγορος του Πολίτη με τη 
βοήθεια της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων 
στις 15/12/2017. Εκεί διατύπωσαν τη  
γνώμη τους επάνω σε  12 προτάσεις από 57 
γυμνάσια και λύκεια της Θεσσαλονίκης, της 
Αθήνας και του Ηρακλείου, που 
διατυπώθηκαν από τα 114 παιδιά που 
συμμετείχαν στις Ημέρες Διαλόγου "Για ένα 
δημοκρατικό και συμμετοχικό σχολείο" που 
διοργάνωσε ο Συνήγορος στις τρεις 
παραπάνω πόλεις κατά το σχολικό έτος 
2015-16. 
Η εμπειρία ήταν πολύ σημαντική για τους 
μαθητές, που συμμετείχαν σε αυτό, με 
αποτέλεσμα να γίνουν ενεργοί φορείς και 
μεταδότες των μηνυμάτων της συνάντησης 
στο σχολικό χώρο. 



Ενεργός Πολίτης 

Εργαστήριο Σβορώνου «Ποιος 
είναι ενεργός πολίτης;» 
Στις 26/1/2017, στον Όμιλο 
Ρητορικής τέχνης, Θεατρικού 
παιχνιδιού και Δημιουργικής 
γραφής του Γυμνασίου της 
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
υλοποιήσαμε βιωματικό 
εργαστήριο για τον ενεργό πολίτη 
σε συνεργασία με την υπεύθυνη 
του εκπαιδευτικού τομέα του 
ελληνικού τμήματος της WWF και 
συγγραφέα παιδικών και εφηβικών 
βιβλίων, κ. Ελένη Σβορώνου. 
Με αφορμή το βιβλίο "Πράσινος 
πυρετός" της συγγραφέως και με 
τη χρήση πολύ επιτυχημένων 
θεατρικών παιχνιδιών και 
ρητορικών ασκήσεων, όπου 
συμμετείχαμε όλοι, 
προβληματιστήκαμε και 
κατανοήσαμε σε βάθος την έννοια 
του ενεργού πολίτη! 



 
Το Σάββατο (28/04/2018) και την Κυριακή (29/04/2018) 
διεξήχθησαν στη Ράλλειο Σχολή Θηλέων στον Πειραιά, οι 
2οι Μαθητικοί  Ρητορικοί  Αγώνες Γυμνασίων, όπου 
συμμετείχε το σχολείο μας ως συνδιοργανωτής μεταξύ 
δεκαέξι σχολείων, στα οποία προστέθηκαν  ακόμη έξι 
σχολεία από όλη την Ελλάδα.  
 
Σε αυτούς συμμετείχαν δεκατρείς μαθητές μας από τον 
«Όμιλο Ρητορικής, Θεατρικού Παιχνιδιού και Δημιουργικής 
Γραφής», με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Ελένη Γκόνου. Οι 
μαθητές που έλαβαν μέρος και στα τρία αγωνίσματα 
(Εκφραστική Ανάγνωση, Αυθόρμητο  Λόγο και Διττούς 
λόγους) απέσπασαν πολύ καλές κριτικές για τη συνολική 
τους παρουσία και δύο μαθήτριες απέσπασαν και βραβεία 
για τη νίκη της ομάδας της η μία στο αγώνισμα των Διττών 
Λόγων και το ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ καλύτερου ομιλητή η άλλη 
στο ίδιο αγώνισμα! 
Πάνω απ' όλα όμως μέσα από τη συμμετοχή τους σε 
τέτοιες διοργανώσεις  κατανοούν τη σημασία  του "ευ 
αγωνίζεσθαι", της συνεργασίας, της αξίας του "ευ λέγειν" 
και του δημοκρατικού διαλόγου! 
 
Μάθημα  ενεργού πολιτειότητας στην πράξη!!! 

Ενεργός Πολίτης 



Διάλογος με τον Συνήγορο του Πολίτη για τα δικαιώματα των 
παιδιών 
 
Στις 4 Μαΐου 2018 επισκέφθηκε τον Όμιλο Ρητορικής του 
σχολείου μας η εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Παιδιού, 
ψυχολόγος κ. Μαρία Τσαγκάρη μαζί με μία φοιτήτρια Διεθνών 
Σχέσεων της Παντείου ειδικευόμενη στα θέματα του Συνηγόρου 
του παιδιού, έπειτα από πρόσκληση της υπεύθυνης του Ομίλου 
κ. Ελ. Γκόνου, στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας. Αρχικά 
μάς παρουσίασε τις αρμοδιότητες και τα πεδία δράσης του 
ειδικού αυτού οργανισμού και στη συνέχεια έγινε συζήτηση για 
θέματα που αφορούν στα δικαιώματα του παιδιού, με ειδική 
αναφορά στα ασυνόδευτα παιδιά – πρόσφυγες και στα παιδιά 
των Ρομά.  
 
Οι μαθητές συζήτησαν μαζί της με ενδιαφέρον και εξέφρασαν 
τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους για τις ειδικές 
αυτές κατηγορίες παιδιών, που βρίσκονται σε δύσκολη 
κατάσταση, καθώς και για την άμεση ανάγκη εκπαίδευσής τους.  
 
Στο τέλος η κ. Τσαγκάρη μάς μίλησε για τον εθελοντισμό και 
μάς δώρισε δύο βιβλία σχετικά με αυτόν καθώς και άλλα 
ενημερωτικά έντυπα και πολλούς σελιδοδείχτες. 

Ενεργός Πολίτης 



Ο  Όμιλος της Αγγλικής 
λογοτεχνίας  (Υπεύθυνη: 
Δέσποινα Χατζηκυριάκου) 
ασχολήθηκε με την 
κατανόηση των  παρακάτω 
εννοιών: 

Α. Εθελοντισμός  - 
Volunteering 

B. Φιλανθρωπία – Charity 

Γ. Ακτιβισμός – Activism 

 Μέσα από παρουσιάσεις 
(ppt) στην αγγλική και 
ελληνική γλώσσα και μέσα 
από ανταλλαγή ιδεών και 
πνεύμα συνεργασίας 
ασχολήθηκε με το θέμα του 
εθελοντισμού και της 
κοινωνικής προσφοράς. Οι 
μαθητές δημιούργησαν 
κολλάζ ώστε να γίνουν οι 
ιδέες τους κατανοητές από 
όλους. 

 

Ενεργός Πολίτης 



Ενεργός Πολίτης 
 Όμιλος  Αγγλικής Λογοτεχνίας  Παρουσίαση (ppt) στην 
αγγλική και ελληνική γλώσσα  



Ενεργός Πολίτης 

 Όμιλος  Αγγλικής Λογοτεχνίας, 
 Παρουσίαση (ppt) στην αγγλική και ελληνική γλώσσα  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Today more and more people are becoming refugees, homeless… 
and they need your help! Don’t stand by and do nothing! Be the 

change that will change the world! 

STAND BYHELP 

 

 

Maria Palla &Christina Koukiou 

Ενεργός Πολίτης 
BE THE REASON SOMEONE SMILES TODAY!!! 

  Όμιλος  
 Αγγλικής Λογοτεχνίας  



Ενεργός Πολίτης 
Για την Εβδομάδα του Εθελοντισμού αναρτήσαμε 
 σε όλες τις αίθουσες το παρακάτω υλικό    



Ενεργός Πολίτης 
Καθαρισμός του 
σχολείου 
 (13 Μαρτίου 2018) 
Καθαρισμός 
θρανίων, αιθουσών 
και αύλειου χώρου 
του σχολείου από 
μαθητές και 
καθηγητές! Όλο το 
σχολείο με 
συνθήματα υπέρ 
του περιβάλλοντος, 
καθάρισε με 
ιδιαίτερο ζήλο και 
κέφι το σχολικό 
χώρο!  
Ετικέτες: Γυμνάσιο 
Εβδομάδα 
εθελοντισμού 
Ευαγγελική 



Ενεργός Πολίτης 
Υλικό Ευαισθητοποίησης πάνω στα 
θέματα του προγράμματος 
αναρτήθηκε στον Χώρο υποδοχής. 



Συμμετοχή στην Έκθεση που 
Διοργανώνει: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε) 
με θέμα:  

Μια Εικόνα, Τρία Ερωτήματα: 
Δράση της ΕΕΔΥΕ για την 
ειρήνη 

 Στην πληθώρα των έργων των 
μαθητών σε διάφορες 
μορφές  (ζωγραφική, κείμενα, 
ποιήματα, βίντεο κλπ.) 
εκφράστηκαν σκέψεις και 
επιθυμίες για ένα κόσμο 
ειρηνικό χωρίς πολέμους, 
φτώχεια και προσφυγιά.  

Εγκαίνια 6/6/2018, 

 1ο Δημοτικό Σχολείο 

 Ν. Σμύρνης 
  



Με όλα τα 
τμήματα για την 
εβδομάδα του 
εθελοντή 
δημιουργήσαμε 
ομαδικά κολλάζ και 
τα αναρτήσαμε 
στις αίθουσες 
διδασκαλίας 

Ενεργός Πολίτης 



Ενεργός Πολίτης 



Αισθητική αναβάθμιση του σχολικού χώρου με εικαστικές παρεμβάσεις. 
διακόσμηση αιθουσών και εξωτερικών χώρων, σε περίοδο εορτών, με 

εικαστικές συνθέσεις. Συνεχίζουμε την δημιουργία τοιχογραφίας 
οικολογικού περιεχομένου στη σχολική αυλή. 

 

Ενεργός Πολίτης 



Ενεργοποίηση και 
εμπλοκή μεγάλου 
αριθμού μαθητών στις 
διάφορες εκδηλώσεις 
του σχολείου (εθνικές 
εορτές, εορτή 
Χριστουγέννων, 
θεματικές εκδηλώσεις) 
με τη συμμετοχή στη 
χορωδία και τα μουσικά 
όργανα, σε εικαστικά 
και θεατρικά δρώμενα, 
στη δημιουργία 
ηλεκτρονικού και 
έντυπου υλικού και 
γενικά στην όλη 
διοργάνωση και 
παρουσίαση των 
εκδηλώσεων. 
 

Ενεργός Πολίτης 



Ενεργός Πολίτης 
Δανειστικές βιβλιοθήκες.  
Βιβλιοθήκες και φιλαναγνωσία! 
 
Τη φετινή χρονιά στα πλαίσια του 
προγράμματος φιλαναγνωσίας, 
που έβαλε στόχο να ενισχύσει το 
σχολείο μας, με την ίδρυση 
περισσοτέρων βιβλιοθηκών τάξης 
και τη γνωριμία σχετικών χώρων, 
έκανε αρχή με την επίσκεψη του 
τμήματος Α3 (15/12/2018) σε δύο 
βιβλιοθήκες: στο Ίδρυμα "Σταύρος 
Νιάρχος" και στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου. Τους μαθητές 
συνόδευσαν ο Διευθυντής του 
σχολείου και ο κ. Ν. Μεταξάς. Στο 
δεύτερο μάλιστα οι μαθητές 
ενημερώθηκαν για την δημιουργία 
παρουσιάσεων καθώς και τον 
τρόπο έρευνας και χρήσης μιας 
βιβλιοθήκης. Οι εντυπώσεις που 
αποκόμισαν ήταν πολύ καλές. 



Ενεργός Πολίτης 
Μαραθώνιος μαθητικής 
φιλαναγνωσίας! 
 
 
Το τμήμα Α1 του Π.Γ.Ε.Σ.Σ. 
αποτελεί το τμήμα με τους 
περισσότερους 
"βιβλιοφάγους" του 
σχολείου! Διαβάζουν, 
γράφουν κριτικές και άλλα 
σχόλια ή εντυπώσεις από 
την ανάγνωση των βιβλίων 
που δανείζονται από την 
βιβλιοθήκη της τάξης τους, 
που οι ίδιοι δημιούργησαν 
και μερικές φορές 
σχεδιάζουν κιόλας!  
 
βιβλιοθήκη της τάξης τους, 
που οι ίδιοι δημιούργησαν 
και μερικές φορές 
σχεδιάζουν κιόλας!  
 



Συμμετοχή στο 
πρόγραμμα « Η 
Σύγχρονη Τέχνη και η 
σχέση της με την 
Επιστήμη και την 
Τεχνολογία: Ένα 
ειδικό πρόγραμμα 
μεθοδολογίας 
ανάπτυξης 
ερευνητικής 
εργασίας», που 
συνδιοργανώνεται με 
το Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης. 
Θα βοηθήσει τους 
μαθητές να 
καταλάβουν ότι 
οφείλουν να 
σέβονται τα 
πνευματικά 
δικαιώματα. 
 

Ενεργός Πολίτης 





Συμμετοχή των μαθητών 
μας σε ημερίδα με θέμα: 
«Εθελοντισμός – Σχολείο – 
Κοινωνία» στην Παλαιά 
Βουλή. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε υπό 
την αιγίδα του Προέδρου 
της Ελληνικής 
Δημοκρατίας 
 Πρ. Παυλόπουλου και 
διοργανώθηκε από τη 
Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων, 
με σκοπό την καλλιέργεια 
του εθελοντισμού στην 
εκπαιδευτική κοινότητα. 
Οι εισήγηση των μαθητών 
μας είχε θέμα: «Οι 
μαθητές ενημερώνουν και 
ευαισθητοποιούν την 
κοινωνία σε θέματα 
εθελοντών δοτών 
αιμοποιητικών κυττάρων». 
Στόχος ήταν: Η υποστήριξη 
της Τράπεζας Εθελοντών 
Δοτών αιμοποιητικών 
κυττάρων του συλλόγου 
«Όραμα Ελπίδας - Μ. 
Βαρδινογιάννη»   
 

Υγεία 



Υγεία 



Υγεία 

 
 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ 
ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της 
Δημοκρατίας 
Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου  
Το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων στον σταθμό του μετρό ΣΥΝΤΑΓΜΑ από τις 
10:00 το πρωί μέχρι τις 9:00 το βράδυ  μαθητές των 
Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων καθώς και άλλων 
συνεργαζόμενων σχολείων με την εποπτεία των 
καθηγητών  τους όπως επίσης  και ειδικοί από τον 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, Τράπεζα Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών και τον όμιλο ΙΑΣΩ  ενημέρωσαν το 
κοινό  για την απλή διαδικασία με την οποία κάθε 
άνθρωπος, από 18 ως 45 ετών, μπορεί να γίνει 
εθελοντής δότης αιμοποιητικών κυττάρων. 
Η εκδήλωση   περιλάμβανε καλλιτεχνικά δρώμενα από 
μαθητές και έκθεση ζωγραφικής με έργα μαθητών 
σχετικά με τον εθελοντισμό και τους εθελοντές δότες 
του μυελού των οστών . 
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σμαράγδα Ζάγκου 



.   
 

Υγεία 
Την Τετάρτη, 28/02/2018, 
πραγματοποιήθηκε στο  σχολείο 
εκδήλωση ενημέρωσης για την 
πρόληψη των εξαρτήσεων στην 
εφηβική ηλικία. όπου 
παρουσιάστηκε ειδική ομιλία από 
τον κ. Ευάγγελο Κωνσταντίνου, 
ειδικό επιστημονικό υπεύθυνο 
του Κέντρου πρόληψης "ΗΛΙΟΣ", 
που λειτουργεί στον Δήμο Ν. 
Σμύρνης. Σημειώθηκε σημαντική 
ανταπόκριση από τους γονείς των 
μαθητών στην πρόσκληση, που 
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα 
του σχολείου και η εκδήλωση 
σημείωσε γενικά επιτυχία, αφού 
η συζήτηση που ακολούθησε 
διήρκεσε αρκετή ώρα, με έκδηλο 
το ενδιαφέρον των 
συμμετεχόντων.  
Υπεύθυνος  της εκδήλωσης  
Ο Διευθυντής 
Ν. Λινάρδος 



Υγεία 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  
Νάντια Μπελεσιώτη 



Υγεία 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Νάντια Μπελεσιώτη 



Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Νάντια Μπελεσιώτη 

Υγεία 



Υγεία 

Παρακολούθηση 
Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 
στο σχολείο με 
θέμα: «Μάτια 
ανοιχτά στο 
δρόμο» 
 Διοργάνωση: 
Αττική Οδός 

 

Ανάρτηση εκπαιδευτικού 
Υλικού στον χώρο 
υποδοχής. 



Υγεία 
Η πρώτη δράση αφορούσε τον εθισμό στο 
διαδίκτυο  
Έγινε αρχικά συζήτηση για τον ορισμό του 
εθισμού γενικά . 
Προβλήθηκε ένα διαδικτυακό σεμινάριο για 
τον Εθισμό στο διαδίκτυο και ακολούθησε 
συζήτηση (τμήματα Β1, Α1 και Α2). 
Ενημέρωση για το Αλκοόλ και το κάπνισμα 
(τμήματα Α1 και Α2)  
Προβολή  βίντεο 
https://youtu.be/tOVCtfLWoRM?t=1   και   
https://youtu.be/11_x9-jNa9g?t=4 
κατά τη διάρκειά των οποίων γινόταν 
συζήτηση. 
Επίσης ανέβηκε στον ιστόχωρο του 
μαθήματος  των μαθηματικών ένας 
σύνδεσμος με κάποιες διαφάνειες  και 
ζητήθηκε από τους μαθητές να ψηφίσουν για 
την ανάδειξη των δύο καλύτερων. 
Ψηφίστηκαν οι 19 και 17.  Εκτυπώθηκαν και 
τοποθετήθηκαν  στον πίνακα ανακοινώσεων 
των τμημάτων Α1 και Α2 
 

Πάνω: 17, Κάτω: 19 
Υπεύθυνος Καθηγητής:  
Βασίλης Γκιμίσης 

https://youtu.be/tOVCtfLWoRM?t=1
https://youtu.be/tOVCtfLWoRM?t=1
https://youtu.be/tOVCtfLWoRM?t=1
https://youtu.be/11_x9-jNa9g?t=4
https://youtu.be/11_x9-jNa9g?t=4
https://youtu.be/11_x9-jNa9g?t=4
https://youtu.be/11_x9-jNa9g?t=4


Υγεία 



  
 

Υγεία 

Μαθητική εκστρατεία ενημέρωσης για τα ναρκωτικά 
Μαραγκάκη Α. - Κουκίου Χρ., Παρουσίαση βιβλίων.  
Μαραγκάκη, Τα ναρκωτικά στην εποχη μας (ομιλία). 
Στα πλαίσια της δράσης φιλαναγνωσίας που υλοποιείται όλη 
τη διάρκεια του σχολικού έτους, με υπεύθυνη καθηγήτρια 
την κ. Ελ. Γκόνου, το τμήμα Β2 διάβασε εφηβικά βιβλία με 
θέμα διάφορα κοινωνικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων 
και κάποια που αφορούν τις εξαρτήσεις των νέων από 
διάφορες ουσίες, όπως τα ναρκωτικά. Ένα από αυτά,  "Το 
τσιμεντένιο δάσος", της Λότης Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου,  
ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα μια μαθήτρια, την Αντιγόνη 
Μαραγκάκη, η οποία με δική της πρωτοβουλία αποφάσισε 
να κάνει μια εκστρατεία ενημέρωσης των συμμαθητών της 
πάνω στο θέμα.  
 
Έτσι, έγραψε μια ομιλία και την εκφώνησε στην τάξη και στη 
συνέχεια μοίρασε ενημερωτικά φυλλάδια μικρού σχήματος, 
που τύπωσε η ίδια από το site της  "OKANA". Σε συνεργασία 
δε με μία ακόμη συμμαθήτριά της παρουσίασαν στην τάξη 
εργασία σχετική με το βιβλίο αυτό και ένα άλλο, το "Σπίτι 
για πέντε", της ίδιας συγγραφέως, που αφορά στις 
οικογενειακές σχέσεις και άλλα σημαντικά κοινωνικά 
θέματα. 



Μαθητική εκστρατεία για τον 16ο στόχο βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, την ΕΙΡΗΝΗ 
 
από Ελένη Γκόνου - Σάββατο, 19 Μάιος 2018, 4:40 μμ 
Μαραγκάκη, Εθελοντισμός.MOV 
%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%C
E%AC%CE%BA%CE%B7%2C%20%CE%95%CE%B8%CE%
B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83
%CE%BC%CF%8C%CF%82.MOV 
 
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ - ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ! 
 
Με αφορμή και πάλι τη Λογοτεχνία και συγκεκριμένα 
το διήγημα "Γιατί; " του Γιάννη Μαγκλή, η μαθήτρια Α. 
Μαραγκάκη του Β2, επηρεασμένη και από την 
εκστρατεία για τους 17 παγκόσμιους στόχους, στην 
οποία συμμετείχε ενεργά,  δημιούργησε ένα 
διαφημιστικό spot για την ειρήνη (16ος στόχος), σε 
συνεργασία με την αδερφή της. Η μαθήτρια 
συμμετέχει επιπλέον στον Όμιλο Ρητορικής του 
σχολείου και είναι αυτή, της οποίας η ομάδα βγήκε 
νικήτρια και στους φετινούς μαθητικούς ρητορικούς 
αγώνες που έγιναν στη Ράλλειο Σχολή Πειραιά. 

Υγεία 



Περιβάλλον  Η Έλλειψη νερού στα ελληνικά νησιά είναι το θέμα 
που δούλεψε ο Όμιλος Ρομποτικής, η λύση που 
προτείνει είναι η αφαλάτωση (είναι η διαδικασία 
διαχωρισμού των αλάτων από το καθαρό νερό της 
θάλασσας και χρησιμοποιείται ευρέως για την 
παραγωγή καθαρού νερού για κάθε χρήση. ) 
Υπεύθυνος καθηγητής: Παντελής Διαμάντης 
 



Περιβάλλον 



Προστασία και φροντίδα του 
περιβάλλοντος εντός και εκτός σχολείου   
 

Περιβάλλον 



Περιβάλλον 



Περιβάλλον 



Πολιτισμός 
Στις 21-/12/2017 
διοργανώθηκε και 
φέτος σύμφωνα  με 
την παράδοση του 
σχολείο μας η 
χριστουγεννιάτικη 
εορταγορά, με 
χειροποίητα 
διακοσμητικά 
αντικείμενα και 
γλυκίσματα, που 
κατασκεύασαν οι 
μαθητές μαζί με τους 
γονείς και τους 
καθηγητές τους, 
καθώς και άλλα είδη 
δώρων (βιβλία, 
παιχνίδια, 
κοσμήματα). Τα έσοδα 
από τη δράση 
διατέθηκαν για την 
ενίσχυση με ιατρικό 
υλικό του κοινωνικού 
ιατρείου του Δήμου Ν. 
Σμύρνης (Ιανουάριος 
2018). Ο Δήμος μας 
έστειλε ευχαριστήρια 
επιστολή. 
 





















 Διάθεση χρηματικού ποσού για 
φιλανθρωπική δράση 
 
Ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες ότι το 
Σχολείο μας διέθεσε το ποσό των 297,60 
ευρώ, από τα χρήματα που συγκέντρωσαν οι 
μαθητές κατά τη χριστουγεννιάτικη 
εορταγορά (bazaar), για την αγορά 
αναλώσιμων υλικών ιατρείου, προς 
ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου του 
Δήμου Ν. Σμύρνης. 
 
Συγχαίρουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές 
μας για την έμπρακτη εκδήλωση κοινωνικής 
αλληλεγγύης. 
 
Ν. Σμύρνη, 24/01/2018 
 
                                                                                                       
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
                                                                                                          
Ν. Λινάρδος 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
(από την ιστοσελίδα του 
σχολείου) 
Δημοσιεύτηκε στις 
Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 
2018 09:09 



ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

Όμιλοι φυσικής αγωγής και αθλητισμού-αγγλικής γλώσσας 
και λογοτεχνίας 

Υπεύθυνοι Καθηγητές:  

Λ. Αθανασόπουλος, Δέσποινα Χατζηκυριάκου 

 





Την 19/5/2018 από 
8:00-11:00 το πρωί 
μαζευτήκαμε στο 
χώρο του σχολείου 
μας καθηγητές, 
μαθητές, γονείς, 
φίλοι και μιλήσαμε, 
γνωριστήκαμε 
καλύτερα, αλλά 
βασικά παίξαμε 
διάφορα παιγνίδια, 
όπως μπάσκετ, 
βόλεϊ, ποδόσφαιρο, 
πινκ πονκ, 
badminton, 
παραδοσιακά 
παιγνίδια, 
αμπάριζα, μήλα, 
αλλά και 
χορέψαμε, τόσο 
μοντέρνο, όσο και 
παραδοσιακούς 
χορούς. 



Ο καθένας μας σαν 
εισιτήριο για αυτή την 
ωραία εκδήλωση έφερε 
και λίγα τρόφιμα μακράς 
διαρκείας, π.χ. ρύζι, 
μακαρόνια, γάλα 
εβαπορέ, σάλτσες, 
φρυγανιές κ.λ.π. 
 Τα τρόφιμα 
αυτά φέτος τα 
προσφέραμε στον Άγιο 
Ανδρέα Νέας Σμύρνης 
που διοργανώνει 
κοινωνικά συσσίτια, για 
τους συνανθρώπους μας 
που τα έχουν ανάγκη. 

 
Για του λόγου το αληθές 

Οι παρακάτω 
φωτογραφίες και  το  
βίντεο δείχνουν πόσο 
ωραία περάσαμε. 







Φέτος τα 
ενδοσχολικά 
πρωταθλήματά 
μας τα 
αφιερώσαμε 
στον αγώνα κατά 
του σχολικού 
εκφοβισμού. 
Μιλήσαμε πολύ, 
σκεφτήκαμε, 
προτείναμε 
αντιδράσεις, 
ψάξαμε για 
αιτίες του 
φαινομένου και 
κυρίως πώς 
πρέπει να 
αντιδράμε, 
μικροί και 
μεγάλοι μέσα 
στη σχολική 
κοινότητα.  



ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΙΞΑΜΕ 

Διοργανώσαμε 
πρωταθλήματα 
ποδοσφαίρου, μπάσκετ, 
βόλεϊ, πινκ πονκ, μοντέρνου 
χορού και ρυθμικής 
(διαγωνισμό στο σχοινάκι). 
Για 2 μήνες το σχολείο μας 
ήταν ένα αθλητικό κέντρο με 
πάρα πολλούς αγώνες, όπου 
συμμετείχαν όλοι οι μαθητές 
και μαθήτριες, είτε ως 
αθλητές, είτε ως διαιτητές, 
προπονητές, θεατές.  

 Οι πρωταθλητές σε 
κάθε άθλημα φυσικά 
βραβεύτηκαν, αλλά κυρίως 
τονίστηκε η συμμετοχή και 
προσπάθεια όλων. 

Για να μας πιστέψετε…. Οι 
παρακάτω φωτογραφίες και 
βίντεο δείχνουν πόσο ωραία 
περάσαμε……. 







Πολιτισμός 

 
Στο πλαίσιο του 
μαθήματος των Αγγλικών 
(Υπεύθυνη κ. Χριστίνα 
Δρακοπούλου) οι μαθητές 
των τμημάτων 
προχωρημένων της 
δευτέρας γυμνασίου 
ενημερώθηκαν και 
συζήτησαν για τους 17 
στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης που έχει θέσει 
η Action Aid. Στη συνέχεια 
φιλοτέχνησαν 
σελιδοδείκτες με 
μηνύματα στα Αγγλικά και 
συμμετείχαν δυναμικά 
στην εκστρατεία 
ενημέρωσης της Action 
Aid που 
πραγματοποιήθηκε την 1η 
Απριλίου 2018 στη Νέα 
Σμύρνη. 







Φεστιβάλ νέων της 
Ευαγγελικής Σχολής 
(schoolwave). Αφιέρωμα στην 
Αλληλεγγύη και τον 
Εθελοντισμό. Στο Φεστιβάλ 
εκτός από τα μουσικά σχήματα 
Γυμνασίου και Λυκείου της 
Σχολής καλούνται να 
συμμετάσχουν συγκροτήματα 
πολλών σχολείων από όλη την 
Αττική. Συνεργασία 
δεκαπενταμελούς μαθητικού 
συμβουλίου Λυκείου με τον 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 
Λυκείου και Γυμνασίου και 
άλλους φορείς της Κοινωνίας 
των Πολιτών. Στην εκδήλωση θα 
προβάλλονται σε ειδική οθόνη 
δράσεις εθελοντισμού από 
ομάδες του Προγράμματος και 
όχι μόνον, ενώ θα υπάρχει και 
έκθεση αφισών και άλλων 
έργων των μαθητών. 

Πολιτισμός 





Το σχολείο μας συμμετέχει 
στο Bravo Schools, τον 
Πανελλήνιο Σχολικό 
Διαγωνισμό για τους 17 
Παγκόσμιους Στόχους (με 
την έγκριση του Υπουργείου 
Παιδείας). 

Η Πρωτοβουλία Bravo 
Schools εντάσσεται στην 
παγκόσμια καμπάνια του 
ΟΗΕ για τη προώθηση των 
17 Παγκόσμιων Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Το ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, το 
εκπαιδευτικό τμήμα 
του QualityNet Foundation, 
με εμπειρία 20 χρόνων, 
είναι ένας οργανισμός που 
έχει δημιουργήσει 
καινοτόμα προγράμματα 
συμβάλλοντας στη 
δημιουργία των ενεργών 
πολιτών του αύριο! 

 
 



Πολιτισμός 

Συμμετοχή σε μια ξεχωριστή έκθεση 
βιβλίου! 

Στα πλαίσια της μαθητικής 
εκστρατείας για τη διάδοση των 17 
στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης της Action Aid οι μαθητές 
του Ομίλου «Ρητορικής, Θεατρικού 
παιχνιδιού και Δημιουργικής 
γραφής», υπό την καθοδήγηση της κ. 
Ελ. Γκόνου, εκτός από σελιδοδείκτες, 
φιλοτέχνησαν και φανζίν (μικρά 
χειροποίητα έντυπα - 
περιοδικά), σύμφωνα με τις οδηγίες 
που είχαν δοθεί από τoυς 
υπεύθυνους της δράσης. Στη 
συνέχεια τα έργα αυτά εκτέθηκαν 
στην μεγάλη πανελλήνια μαθητική 
έκθεση φανζίν, στην οποία 
συμμετείχαν από Νηπιαγωγεία μέχρι 
Λύκεια, που εγκαινιάστηκε στις 22 
Απριλίου 2018, στην πλατεία 
Βικτωρίας στο Victoria Square Project. 
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τέλος 
Ιουνίου.  



Πολιτισμός 



Συμμετοχή 
στο 
Φεστιβάλ 
Τέχνης του 
Αμερικάνικου 
Κολλεγίου 
Ελλάδος με 
θέμα: «Η 
γυναίκα 
μέσα στο 
χρόνο και 
την τέχνη» 
με εικαστικές 
εργασίες 
μαθητών του 
Ομίλου 
Εικαστικών 
και Ιστορίας 
της Τέχνης  
23-
25/4/2017.  
 

Πολιτισμός 



Οργάνωση ετήσιας 
έκθεσης Εικαστικών 
και Τεχνολογίας του 
σχολείου με 
συγκεκριμένες 
θεματικές ενότητες 
στο κτήριο του 
Συλλόγου Ιμβρίων 
στην Ν. Σμύρνη 
παρουσία της 
κοινότητας της 
Ευαγγελικής Σχολής 
και εκπροσώπων του 
Δήμου της Ν. Σμύρνης 
και των όμορων 
Δήμων.  
 

Πολιτισμός 



Πολιτισμός 
       Στα εγκαίνια της έκθεσης 

απεύθυνε χαιρετισμό η 
Σύμβουλος Αισθητικής 
Αγωγής του (ΥΠ. Π. Ε.Θ.) 
κυρία Σωτηρία Λαζάρου 
και μίλησε για την 
Κοινωνική Πλευρά της 
Τέχνης. 



Τελική εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων και της υλοποίησης του 
προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» στο σχολείο μας (τέλος Μαΐου). 

 



Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί: 

 
 

 Νικόλαος Λινάρδος, Ελένη Γκόνου, Λάμπρος Αθανασόπουλος, Βασίλης Γκιμίσης, 
Αγάπη Δάλκου, Παντελής Διαμάντης, Χριστίνα Δρακοπούλου,  

Σμαράγδα Ζάγκου,  Δέσποινα Ζαμάνη, Λουκία Κοπτερίδου,  

Νικόλαος Μεταξάς,  Μιχαήλ Μιχαλιός, Κωνσταντίνα Μπελεσιώτη, 

 Χριστίνα Παπαδάκη, Δέσποινα Χατζηκυριάκου.       

 


