
                  

 

           

   

    

  

 

 

  

 
ΑΝΟΙΥΣΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ ΣΟΤ ΓΕ.Λ. 

ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ 
 

Αγαπεηνί γνλείο, 

Σειεηώλνληαο ε ζρνιηθή ρξνληά 2015-2016, επηζπκώ λα έξζσ γηα άιιε κηα θνξά ζε επαθή καδί 

ζαο, πξνθεηκέλνπ λα ζαο παξνπζηάζσ ηηο θεηηλέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη λα κνηξαζηώ 

καδί ζαο ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο. 

 

Δθέηνο βάςακε, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Γήκνπ, ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ, 

απνθηήζακε δεύηεξε αίζνπζα πξνβνιώλ, νη καζεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο θαζεγήηξηαο Καιώλ 

Σερλώλ θ. Βαληαξάθε, θηινηέρλεζαλ, ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, έλα πνιύ όκνξθν graffiti, 

πξνζζέζακε ζηηο αίζνπζεο 4 πίλαθεο δσγξαθηθήο. Με ηελ ρνξεγία ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ, απνθηήζακε άιινπο δύν αζπξνπίλαθεο, ελώ κε ηα ρξήκαηα πνπ θαηαθέξακε λα 

πεξηζζέςνπλ από ην επξσπατθό πξόγξακκα Comenius αγνξάζακε θσηνηππηθό κεράλεκα, δύν 

βηληενπξνβνιείο, 2 laptops, 3 ζηαζεξνύο ππνινγηζηέο θαη έλαλ έγρξσκν εθηππσηή. Πξνζζέζακε 

θαιαζάθηα αρξήζησλ ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ν Γήκαξρνο καο ράξηζε, ύζηεξα από 

αίηεκα ησλ καζεηώλ, άιια δύν παγθάθηα. Σν ζρνιείν καο έρεη γίλεη έλαο επράξηζηνο, ζύγρξνλνο 

θαη θσηεηλόο ρώξνο θαη νη καζεηέο καο ηνλ απνιακβάλνπλ. 

 

Οη καζεηέο καο θαη θέηνο δηαθξίζεθαλ ζε πνιιά επίπεδα: 

Ζ ζρνιηθή νκάδα ζθάθη πήξε Α΄ βξαβείν ζηνπο πεξηθεξεηαθνύο ζρνιηθνύο αγώλεο , ελώ ζην 

αηνκηθό πξσηάζιεκα δύν καζεηέο καο, ν Μάξηνο Γεκεηξαθόπνπινο θαη ν Φάλεο 

Γεκεηξαθόπνπινο θαηέθηεζαλ αληίζηνηρα ηελ 1ε θαη ηελ 2ε ζέζε. 

Οη αζιεηηθέο ζρνιηθέο καο νκάδεο, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ γπκλαζηή καο θ. Μαθξίδε, 

ζπκκεηείραλ ζε ζρνιηθνύο αγώλεο ηνπ λνκνύ ζην πνδόζθαηξν, ζην βόιετ θαη ζην κπάζθεη όπνπ 

θαη έθηαζαλ ζηνλ ηειηθό θαη θαηέθηεζαλ ηελ δεύηεξε ζέζε. 

Πήξακε εηηθέηα πνηόηεηαο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ δηεηνύο επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο 

Comenius: “eco-tourism, a green path to the future” 

Με ηελ θαζνδήγεζε ηεο ρεκηθνύ καο θ. Καλειινπνύινπ, καζεηέο καο ζπκκεηείραλ ζε καζεηηθό 

δηαγσληζκό Υεκείαο, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ βηνιόγνπ καο θ. Φεξηάθε ζε δηαγσληζκό Βηνινγίαο, 

ελώ πήξακε ηελ 9ε ζέζε ζην Grand Prix ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Δπίζεο ζπκκεηείρακε ζηελ 

Οιπκπηάδα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (EUSO) 2016 
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Μαζεηέο καο, κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο θ. Φξαληδή, πήξαλ κέξνο ζην δηαγσληζκό Euroscola 

(επηέκβξηνο 2015) θαη ζην δηαγσληζκό πνίεζεο - δηεγήκαηνο ηεο Παλειιήληαο Δλσζεο 

Λνγνηερλώλ (Μάξηηνο 2016),ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα δελ έρνπλ αθόκα αλαθνηλσζεί. 

πκκεηείρακε, όπσο θάζε ρξόλν, κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο θηινιόγνπ θ. Ρεηζηλά, ζηνλ δηαγσληζκό 

γηα ηελ εθινγή έθεβνπ βνπιεπηή θαη εθιέρηεθε ν καζεηήο καο Νηεληόπνπινο Αξγύξεο, 

αλαπιεξσηήο έθεβνο. 

 

ηηο θεηηλέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ καο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία 

Βηνινγίαο, από ηελ δηδάθηνξα θαζεγήηξηα θ. Καιόζαθα, ελώ ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ 

Αγσγήο Τγείαο ελεκεξώζεθε ε Β΄ ηάμε ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγώγεζεο θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε βησκαηηθή δξάζε κε ζέκα «πλαηζζεκαηηθέο εμαξηήζεηο ζηελ εθεβεία». Σν 

ζρνιείν επηζθέθζεθε ν αζιεηηθόο όκηινο «Πξνκεζέαο» θαη κίιεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηνλ πγηή 

αζιεηηζκό θαη ην «επ αγσλίδεζζαη». Σηκήζεθε επίζεο κε πνηθίιεο δξάζεηο ε εκέξα Παλειιήληνπ 

Αζιεηηζκνύ. 

Σν ζρνιείν καο βξαβεύηεθε από ηε UNICEF γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην έξγν ηεο  κε πξσηνβνπιία 

ησλ θ.θ Ρεηζηλά Αγγειηθήο  θαη Νηξέθε Διέλεο 

πγθεληξώζακε ηξόθηκα γηα ηελ ελνξία καο, ηόζν ηα Υξηζηνύγελλα, όζν θαη ην Πάζρα. 

Πξαγκαηνπνηήζακε εζεινληηθή αηκνδνζία. 

πκκεηείρακε ζηε δξάζε «επέιηθηα θαπάθηα» θαη ζπγθεληξώζακε 9 ζάθνπο κε επίβιεςε ησλ θ.θ. 

Καηζέλε θαη ηαθνβέιε. 

πκκεηείρακε ζην δίθηπν «Μεζόγεηνο SOS» θαη θαζαξίζακε εζεινληηθά ηελ παξαιία ησλ Αιπθώλ. 

Ζ θσηνγξαθηθή καο νκάδα ζπκκεηείρε κε έθζεζε θσηνγξαθίαο ζηελ νκαδηθή παξνπζίαζε 

ζρνιείσλ ηεο Πάηξαο κε ζέκα ηελ ηνπηθή ηζηνξία. ζηελ Αγνξά Αξγύξε 

Τπνβάιακε ζε ζπλεξγαζία κε άιια πέληε επξσπατθά ζρνιεία αίηεζε δηεηνύο πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+, θαη αλακέλνπκε έγθξηζε. 

Δθδόζεθε ην δεύηεξν θύιιν ηεο ζρνιηθήο εθεκεξίδαο καο, κε ππεύζπλνπο θαζεγεηέο ηνλ θ. 

Φεξηάθε θαη ηνλ θ. ηπιηδηώηε, θαη απνθόκηζε εμαηξεηηθά ζρόιηα. 

Με ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

πνιηηηζηηθό θέληξν «Μ. Μεξθνύξε» έθζεζε θσηνγξαθίαο ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο κε 

πελζήκεξε δηάξθεηα, ηελ νπνία επηζθέθζεθαλ αξθεηνί Αραγηώηεο θαη ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. Ζ 

έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο, κε ππεύζπλνπο ηελ θ. 

ηαθνβέιε θαη ηνλ θ. ηπιηδηώηε. 

 

Πξαγκαηνπνηήζακε πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο θαη ιόγσ απηώλ 

έγηλαλ δύν ηξηήκεξεο εθδξνκέο, ηεο Α΄ Λπθείνπ ζηα Σξίθαια- Καιακπάθα, ηεο Β΄ Λπθείνπ ζηελ 

Λάξηζα- Ακπειάθηα, θαη κία κνλνήκεξε ζηελ Εάθπλζν. 

Από ην πξόγξακκα «Αλαθαιύπηνληαο ηνλ θόζκν ηεο επηζηήκεο κέζα από πεηξάκαηα», κε 

ππεύζπλνπο θαζεγεηέο ηνπο θ.θ. Φεξηάθε, Καλειινπνύινπ θαη Λέηζα, πεξηκέλνπκε λα πξνθύςεη 

επηζηεκνληθή δεκνζίεπζε θαη αλαθνίλσζε ζε ζπλέδξην! 



Οη ζρνιηθέο γηνξηέο καο, κε επζύλε ησλ θηινιόγσλ ηνπ ζρνιείνπ καο, είραλ εμαηξεηηθή πνηόηεηα 

θαη θνηλσληθή επαηζζεζία. 

Πξαγκαηνπνηήζακε δηδαθηηθέο επηζθέςεηο: 

ηε δξάζε ηνπ Υακόγεινπ ηνπ παηδηνύ γηα ηελ αζθαιή πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν, ζην Μνπζείν 

Λατθήο Σέρλεs ηεο Πάηξαο, ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν, ζηελ Δζηία Δπηζηεκώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο, ζην ηκήκα Φπζηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο, ζηε Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε Πάηξαο, ζηελ Αράηα Κιάνπο, ζηελ έθζεζε θσηνγξαθίαο «Όλεηξν θαη Απνπζία», ζηελ 

πνιηηηζηηθή νκάδα «Πνιύκνξθν», ζηελ έθζεζε δσγξαθηθήο ζηελ Αγνξά Αξγύξε. 

Δπίζεο ε Α΄ Λπθείνπ επηζθέθζεθε ηα Καιάβξπηα, ελώ ε Β΄ Λπθείνπ ην Δπγελίδεην ζηελ Αζήλα.  

 

Γελ ράζεθε αδηθαηνιόγεηα θακκηά ζρνιηθή ώξα, αληίζεηα αλαπιεξώζεθαλ όιεο νη εκέξεο 

θαηάιεςεο, ελώ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ηέινο από ηελ θ. Φξαληδή θαη ηελ θ. Ρεηζηλά ηξίσξα 

επαλαιεπηηθά δηαγσλίζκαηα γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ. 

Οη θαζεγεηέο καο θ.θ. Καλειινπνύινπ θαη Φεξηάθεο πξόζθεξαλ ζηνπο καζεηέο, πνπ ην 

επηζπκνύζαλ, καζήκαηα επηπιένλ ηνπ σξαξίνπ ηνπο. 

Όιεο καο νη δξάζεηο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη κε δηαθάλεηα, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ 

καο, http://blogs.sch.gr/lyk-k-ac/, πνπ επηκειείηαη, κε κνλαδηθό κεξάθη, ε θαζεγήηξηα θ. 

ηαθνβέιε.  

 

ηόρνο καο, αγαπεηνί γνλείο, ήηαλ θαη παξακέλεη έλα ζρνιείν αλνηρηό ζηελ θνηλσλία, δσληαλό 

θαη ραξνύκελν, πνπ θνηλσληθνπνηεί ηα παηδηά, ηα πξνζηαηεύεη, ηνπο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα πξνζόληα αιιά θαη ηα ιάζε ηνπο, ηα βειηηώλεη αιιά θαη ηα πεηζαξρεί, όηαλ 

ρξεηάδεηαη, ρσξίο εθδηθεηηθόηεηα θαη κε ηελ ειπίδα ηεο πξαγκαηηθήο κεηακέιεηαο. Σν έξγν καο 

είλαη δύζθνιν θαη γίλεηαη άραξν όηαλ ζαο βξίζθνπκε απέλαληί καο. Αληίζεηα είλαη πεγή ραξάο θαη 

αηζηνδνμίαο ε δηαπίζησζε όηη είκαζηε ζπλνδνηπόξνη ζηελ πξνζπάζεηα γηα έλα θαιύηεξν θόζκν, 

πνπ ζα πξσηαγσληζηνύλ νη καζεηέο καο ζαλ απξηαλνί πνιίηεο. 

Σειεηώλνληαο, ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ εηιηθξηλά γηα ηελ ελεξγή ζαο ζηήξημε θαη ηελ 

εκπηζηνζύλε ζαο. 
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