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Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  Σ ο λ ω μ ό ς  

Με λογισ�ό και �ε όνειρο“ ”



Οι στίχοι του εθνικού µας ποιητή ∆ιονυσίου Σολωµού καθοδηγούν το 
ταξίδι µας στη γνώση και στην εκπαίδευση των µαθητών µας.

Στόχος µας, οι µαθητές µας να αξιοποιούν την εµπειρία του παρελθόντος 
και να αποκτούν γνώσεις και εµπειρίες προσανατολισµένες στο µέλλον.
Κινητήρια δύναµή µας,  η επιθυµία να διαµορφώσουµε τους αυριανούς 

πολίτες της Ελλάδας και του Kόσµου µε γνώσεις, αξίες, ιδανικά, στόχους!
Εργαλεία µας, η συνεργασία, η οµαδικότητα, η αλληλεγγύη και ο 

εθελοντισµός που αξιοποιούνται από µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς 
σε πλαίσιο αρµονικής συνεργασίας όλης της σχολικής κοινότητας.

Σας καλούµε µαζί µας συνοδοιπόρους σε αυτό το ταξίδι στη γνώση!

Η ∆ιευθύντρια
Νίκη Μανώλη

Καινοτόμο διεξαγωγή υπαίθριων μαθημάτων
Εργαστήριο πληροφορικής, φυσικής, χημείας 
Αίθουσα ξένων γλωσσών και φιλοσοφίας
Αίθουσες ρομποτικής, φόρμουλα 1
Αίθουσα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Σχολική βιβλιοθήκη 
Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας

Αίθουσα εκδηλώσεων – θέατρο
Ιατρείο παροχής πρώτων βοηθειών
Πρόσβαση ΑΜΕΑ
Γήπεδο βόλεϊ
Επιτραπέζια  σκάκι  στο αίθριο
Επιτραπέζια αντισφαίριση
Αξιοποιούμε τα γειτονικά μας δημοτικά γήπεδα
μπάσκετ, ποδοσφαίρου, τένις και στίβου

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ  ∆ΙΑΘΕΤΕΙ:



• Θεατρική, λογοτεχνική, περιβαλλοντική, μουσική 
• Ομάδα ρομποτικής, φόρμουλα 1 
• Ομάδα τοπικής ιστορίας, φωτογραφίας

ΚΑΜΑΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΑΣ
ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ∆ΡΑΣΗ:

• ∆ιοργάνωση Ημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού
• ∆ιοργάνωση Φεστιβάλ Ρομποτικής, Σκακιστικού Τουρνουά
• Μαθητικά άρθρα σε εφημερίδες, επισκέψεις σε ΚΠΕ
• Φιλοξενία του Λυκείου Mysen από τη Νορβηγία

ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ:

• Μαθητικά Ευρωπαϊκά συνέδρια Αθήνα, Βελιγράδι, Βενετία 
• ∆ιαγωνισμούς Euroscola και ΘΑΛΗΣ 
• Σε Συνδιασκέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων
• Σε ∆ιαγωνισμούς Ρομποτικής  και  Formula 1
• Στον Οικονομικό ∆ιαγωνισμό ΕΡΜΗΣ 
• Στην Εικονική επιχείρηση ΣΕΝ (JA EUROPE)
• Στους σχολικούς αθλητικούς αγώνες της περιφέρειας

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ:

• Στην Οικονομική Ολυμπιάδα
• Σε Αγώνες Ρητορικής

ΦΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ 
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ:



Γενικό Λύκειο Βουλιαγμένης
Tηλέφωνα: 2109670967 - 2109670968
Mail: lykvouli@sch.gr
blogs.sch.gr/lykvouli

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Mail: sgklyk.vouliagmenis@gmail.com Scan & Visit our Blog


