
 

 
 
 

                                                     Βραχναίικα, 22/6/2020 
 

Αγαπητοί γονείς, 
 
Εφέτος ήταν για όλους μας μια ιδιαίτερη και δύσκολη χρονιά από πολλές απόψεις. Μας στέρησε 
για μεγάλο διάστημα την προσωπική επαφή και μας απόκοψε από όλες τις πολιτιστικές δράσεις 
που είχαμε προγραμματίσει για την Άνοιξη. Ανάμεσα σε πολλά που στερηθήκαμε ήταν και η 
παρουσίαση στο τέλος της χρονιάς των δράσεων του σχολείου παράλληλα με την πρεμιέρα του 
θεατρικού μας έργου. Επειδή όμως πιστεύουμε ειλικρινά στην σύνδεση του σχολείου με την 
κοινωνία, θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε για τις φετινές δράσεις του 
σχολείου μας, όσες κάναμε και όσες δυστυχώς ματαιώσαμε. 
 
Σε επίπεδο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ολοκληρώσαμε μέχρι το τέλος Ιανουαρίου τα 
προβλεπόμενα ταξίδια του προγράμματος  Erasmus του σχολείου μας με θέμα τα Μ.Μ.Ε. και 
την αξιολόγηση των ειδήσεων. Πραγματοποιήσαμε τρία ταξίδια,στην Μαδρίτη, στο 
Ζααρμπρούκεν στην Γερμανία και στο Βιράτ της Φινλανδίας. Συνολικά μετακινήθηκαν 16 
μαθητές και 6 καθηγητές, με προφανή οφέλη στις δεξιότητες, στην εμπειρία , στις γνώσεις και 
την κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων. Οι δράσεις που είχαν απομείνει ολοκληρώθηκαν με 
διαδικτυακές συναντήσεις. Σύντομα θα υποβληθεί και η τελική έκθεση αξιολόγησης του 
προγράμματος από τον υπεύθυνο καθηγητή κ. Θωμά Σοφία.  
Σημαντικό είναι το ότι το σχολείο μας έχει υποβάλει αίτηση για νέο πρόγραμμα Erasmus με 
σχολεία της Ισπανίας, Γερμανίας, Κροατίας, Σικελίας και Φινλανδίας και περιμένουμε τα 
αποτελέσματα στο τέλος του Καλοκαιριού. 
 
Στο πρόγραμμα e-twinning με θέμα «Ψυχοκινητική υγεία και συμπεριφορά εφήβων» που 
πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με σχολείο της Ιταλίας δεν σταθήκαμε εξίσου τυχεροί. 
Παρότι η ομάδα δούλεψε πολύ ικανοποιητικά με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών κ. 
κ. Μαχαίρα, Βάσιου, Κουνάβη και Σοφία, δεν μπορέσαμε λόγω της επιδημίας να 
πραγματοποιήσουμε το δρομολογημένο ταξίδι μας στην Ιταλία. 
Το σχολείο μας όμως ολοκλήρωσε το δεύτερο πρόγραμμα e-twinning που πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία με σχολεία της Ισπανίας και της Πορτογαλίας με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. 
Θωμά Σοφία με τίτλο «Ανακαλύπτοντας μονοπάτια». Η εφαρμογή αναρτήθηκε στο Google Play 
με τίτλο : “Path finders”. Επίσης  υλοποιήθηκε καταγραφή των υποδομών (πεζοδρόμια, κάδοι, 
εμπόδια) της περιοχής Βραχναιίκων με εργαλεία GIS(Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών). 
 
Όσον αφορά τα πολιτιστικά μας προγράμματα εφέτος οι καθηγήτριες κ.κ. Ψωράκη και 
Χαριτάτου ετοίμασαν θεατρική παράσταση του έργου « Το έκτο πάτωμα» του Αλφρέντ Ζερί. 
Πραγματοποιήθηκαν οι πρόβες αλλά δεν ολοκληρώθηκαν, ούτε μπόρεσε να γίνει η παράσταση, 
λόγω της επιδημίας. Υπήρξαν  όμως σημαντικά και προφανή οφέλη για τους εμπλεκόμενους 
μαθητές. 
Το δεύτερο πολιτιστικό μας πρόγραμμα ήταν «Κάνω μαθητικό ραδιόφωνο» με υπεύθυνους 
καθηγητές την κ. Π. Κουνάβη και τον κ. Θωμά Σοφία. Στα πλάισια του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκαν 15 περίπου ραδιοφωνικές εκπομπές από τους μαθητές που είναι 
αναρτημένες στην πλατφόρμα του European School Radio και φυσικά στην ιστοσελίδα του 
σχολείου μας. Δυστυχώς λόγω της επιδημίας δεν πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ μαθητικού 
ραδιοφώνου στην Κέρκυρα, στο οποίο θα συμμετείχε η Α΄ Λυκείου του σχολείου μας.  



Πολιτιστικό πρόγραμμα εκπονήθηκε και από μαθητές της Β΄ Λυκείου με υπεύθυνη καθηγήτρια 
την κ. Ν. Χρυσανθακοπούλου με θέμα « Λέμε την αλήθεια στην εξουσία» υπό την αιγίδα του 
ιδρύματος Μ. Βαρδινογιάννη. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, χωρίς όμως την 
προγραμματισμένη μετακίνηση στην Αθήνα για παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο ίδρυμα 
Βαρδινογιάννη. 
Δεν έγινε επίσης η καθιερωμένη κάθε χρόνο αιμοδοσία του σχολείου μας, όμως προλάβαμε να 
ενημερώσουμε τους μαθητές μας για τα οφέλη και την διαδικασία της αιμοδοσίας από ιατρικό 
κλιμάκιο του νοσοκομείου. Δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε επίσης το πείραμα 
«Ερατοσθένης» με το οποίο κάθε χρόνο οι μαθητές μας με την βοήθεια των καθηγητών τους 
των Μαθηματικών και της Φυσικής υπολόγιζαν την ακτίνα και το μήκος της περιφέρειας της Γης. 
Διαδικτυακά πραγματοποιήσαμε, λόγω επιδημίας και την ενημέρωση των μαθητών μας για την 
παροχή πρώτων βοηθειών.  
Με επιτυχία επίσης συνεχίσαμε το πρόγραμμα ανακύκλωσης του σχολείου μας σε χαρτί, 
πλαστικά καπάκια και μπαταρίες. 
 
Αξιοσημείωτη επιτυχία σημείωσε το σχολείο μας στον διαγωνισμό Βιοηθικής με υπεύθυνη 
καθηγήτρια την κ. Ι. Μπακαλάρου. Η ομάδα των μαθητών μας της Α΄ και Β΄ Λυκείου που 
συμμετείχε, υπέβαλε την εργασία «Μεταμόσχευση, αλληλεγγύη και ανάγκη», πρώτευσε στην 
Δυτική Ελλάδα και ελπίζουμε ότι θα την παρουσιάσει το Φθινόπωρο στην Αθήνα. 
 
Προλάβαμε και πραγματοποιήσαμε με επιτυχία, την πενθήμερη εκδρομή μας στην 
Θεσσαλονίκη.  
Πραγματοποιήσαμε διδακτική επίσκεψη, στον Τιτάνα, στα πλαίσια της δράσης «του Καιρού τα 
μυστικά», όπου οι μαθητές μας της Α΄ Λυκείου μάθανε τα μυστικά των μετεωρολογικών 
φαινομένων. Επίσης την ημέρα αθλητισμού στις 27/9 πραγματοποιήσαμε περίπατο με τα πόδια 
στην Βυζαντινή μονή της Αναλήψεως και επίσκεψη στην Μονή. Τον Φεβρουάριο οι μαθητές της 
Β΄ Λυκείου περιηγήθηκαν στα βυζαντινά μνημεία της Ανδραβίδας και στο κάστρο της Κυλλήνης. 
Ελπίζαμε στην Άνοιξη για τις υπόλοιπες επισκέψεις μας…. 
 
Φέτος επίσης δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες  σχολικό κανονισμό, το 
πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής ζωής μας, που δημοσιεύσαμε και στην ιστοσελίδα μας, ώστε 
να γνωρίζουμε όλοι τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά μας. 
 
Αγαπητοί γονείς, έγιναν πολλά εφέτος, αλλά και πολλά ματαιώθηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν. 
Δεν μπορέσαμε να πάμε ομάδα μαθητών μας για σεμινάριο Φυσικής στον Δημόκριτο, όπως τα 
τελευταία χρόνια, ούτε να καθαρίσουμε εθελοντικά την παραλία μας. Κυρίως μας έλειψε η 
αποχαιρετιστήρια γιορτή στο τέλος της χρονιάς με την παρουσίαση των δράσεων και του 
θεατρικού μας. 
 
Μας κάνει πάντως περήφανους το ότι το σχολείο μας βρέθηκε έτοιμο στην πανδημία να 
επικοινωνήσει με τους μαθητές του, μέσω της εφαρμογής G-Suite for education,που λειτουργεί 
ήδη ένα χρόνο, και αρκετοί καθηγητές έκαναν διαδικτυακά μαθήματα, παρότι ήταν κάτι 
καινούριο για όλους μας. 
Το πιο ευχάριστο όμως, νομίζουμε, είναι ότι η συμπεριφορά όλων των μαθητών μας  εφέτος 
ήταν  πολύ καλή, δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα που δεν είχε εύκολη λύση και υπήρξε 
μεταξύ μας συνεργασία, αγάπη και σεβασμός. 
 
 
 
 
 

Ο Σύλλογος Καθηγητών  
                                                                                                                        Η Διευθύντρια  
             

                                                                                                                       Α. Κοπανά                                                                                                                                                                                                                                                                 


