Γυμνάσιο
& Λύκειο
που λειτουργεί στο
Ειδικό Κατάστημα
Κράτησης Νέων Αυλώνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με μεγάλη χαρά εμείς, οι μαθητές του
Γυμνασίου & Λυκείου Ε.Κ.Κ.Ν.Α., σας
προσκαλούμε στην Τελετή Λήξης, η οποία
θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014
και ώρα 10:00 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Ειδικού Καταστήματος
Κράτησης Νέων Αυλώνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Α΄ Μέρος
 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 16 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
• Πολιτιστικά Προγράμματα
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μέσα από προγράμματα
που αφορούν στα Γράμματα, τις Τέχνες, την Ιστορία, οι μαθητές
δημιουργούν συνδυάζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η
μουσική και ο χορός, η ζωγραφική, η χαρακτική, τα ψηφιδωτά, ο
πηλός και η κατασκευή έργων από χαρτοπολτό, αλλά και αγνού
σαπουνιού, ενέπνευσαν τους μαθητές. Η ενασχόληση με τη
συγγραφή κειμένων και έκδοση εφημερίδας, η δραματοποίηση
του έπους της Ιλιάδας, η δημιουργία ντοκιμαντέρ, οι συζητήσεις
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το ρατσισμό κέντρισαν το
ενδιαφέρον τους.
• Προγράμματα Αγωγής Υγείας
Οι μαθητές μας ασχοληθήκαν με τις πρώτες βοήθειες, την φυσική
και συναισθηματική υγεία, τη σημασία της σωματικής άσκησης. Το
πρόγραμμα συμπληρώθηκε με επίδειξη παροχής Α΄ Βοηθειών από
τον ειδικό διασώστη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Π. Ζαχαρή.
• Περιβαλλοντικό πρόγραμμα
«Το δάσος ως τόπος ζωής και μνήμης - Η ελιά ως σύμβολο
αναγέννησης και ειρήνης για τον άνθρωπο». Το πρόγραμμα
ολοκληρώθηκε με επίσκεψη της WWF, την οποία εκπροσώπησε η
κα Ν. Κουταβά και οργάνωσε στο σχολείο μας βιωματική δράση με
θέμα το Ελληνικό δάσος.
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ:
• Επίσκεψη και εκπαιδευτική δραστηριότητα με μεταπτυχιακούς
φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η
Σύγχρονη Εγκληματολογία και η αντιμετώπισή της» του Παντείου
Πανεπιστημίου, την οποία οργάνωσε η Διευθύντρια του Προγράμματος, Καθηγήτρια κ. Χρ. Ζαραφωνίτου.

• Εικαστική δράση οργανωμένη από τον καλλιτέχνη Φ. Καραγεωργίου με
τίτλο « Το έργο είμαστε εμείς», εμπνευσμένη από το έργο του
Beyes. Οι μαθητές, φύτευσαν ελιές μέσα σε κράνη, αφού πρώτα
έσπασαν το τσιμέντο, σε διάφορα σημεία των προαύλιων χώρων
του σχολείου μας και της φυλακής.
• Διαλέξεις - μαθήματα Αστρονομίας, τις οποίες διοργάνωσε και
παρουσίασε η τέως διευθύντρια του ΚΕΑΕΜ, κ. Ελένη Δάρα, με
συνεργάτες τους Μ. Γεωργούλη και Σ. Βασιλάκο.
• Το σχολείο μας δέχτηκε και φέτος επισκέψεις, από τα παρακάτω
σχολεία: 2ο ΓΕΛ Αγρινίου, 3ο ΓΕΛ Πετρούπολης, 1ο ΓΕΛ Αρσακείου,
50ο ΓΕΛ Αθηνών, 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας, 2ο ΓΕΛ Καλυβίων, 1ο ΓΕΛ
Παλαιού Φαλήρου, 2ο ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου, κατά τις οποίες
έγινε γόνιμη ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών ανάμεσα στους
μαθητές.

Β΄ Μέρος
• Μουσικός Διαπολιτισμικός Αυτοσχεδιασμός
(από τη μουσική μας ομάδα)
• 7η Απονομή Βραβείων του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα
δικαιώματα του ανθρώπου
• 5η Απονομή Βραβείων στη μνήμη του Ιερομόναχου
π. Μάρκου Μανώλη
η

• 1 Απονομή Βραβείων της Ελληνικής Εγκληματολογικής Εταιρείας

• Παραδοσιακός χορός «Ράικο» (Μακεδονίας).
(από τη χορευτική μας ομάδα)

Γ΄ Μέρος
• Επίσκεψη στο σχολείο και περιήγηση στις αίθουσες
Οι μαθητές μας εκθέτουν τα έργα που υλοποίησαν κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο των Προαιρετικών
Προγραμμάτων.

Ευχαριστούμε την Διεύθυνση του Καταστήματος και το προσωπικό για την παροχή τεχνικής βοήθειας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης

