ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΡΠΔΡΟΤ ΓΡΔΒΔΝΩΝ
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
Τελ Παξαζθεπή 7 Απξηιίνπ 2017 νινθιεξώζεθε κε επηηπρία ε πινπνίεζε ηεο Θεκαηηθήο
Δβδνκάδαο από 03-04-2017 έσο 07-04-2017 ζην Γπκλάζην Καξπεξνύ Γξεβελώλ.
Η Θεκαηηθή Δβδνκάδα, έλαο λένο ζεζκόο γηα ηα Γπκλάζηα, απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
Δθπαίδεπζεο, εζηηάδνληαο ζε ηξεηο βαζηθνύο άμνλεο: α) ηε δηαηξνθή θαη ηελ πνηόηεηα δσήο, β)
ηελ πξόιεςε ηνπ εζηζκνύ θαη ησλ εμαξηήζεσλ θαη γ) ηηο έκθπιεο ηαπηόηεηεο. Οη καζεηέο ηνπ
ζρνιείνπ, κε ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ ηνπο θαη ησλ θνξέσλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ άκεζα ζην
θάιεζκα ηνπ ζρνιείνπ, είραλ ηελ επθαηξία λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο, λα απνθηήζνπλ λέεο
κνλαδηθέο εκπεηξίεο θαη λα αιιάμνπλ ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε δεηήκαηα θξίζηκα γηα
ηελ ειηθία ηνπο.
Σπγθεθξηκέλα ε εβδνκάδα μεθίλεζε κε ηνπο δηδάζθνληεο εθπαηδεπηηθνύο λα πξνζαξκόδνπλ ηελ
ύιε ησλ καζεκάησλ ηνπο ζηνπο παξαπάλσ βαζηθνύο άμνλεο ηεο ζεκαηηθήο εβδνκάδαο.
Τελ Τξίηε 04-04-2017 ην ζρνιείν επηζθέθζεθαλ ε θ. Ινξδαλίδνπ Φαλή Κνηλσληθή
Λεηηνπξγόο & ε θ. Καιακπαιίθε Αηθαηεξίλε Χπρνιόγνο, ηνπ Κέληξνπ Πξόιεςεο Γξεβελώλ
«Οξίδνληεο» θαη αλέπηπμαλ ην ζέκα ¨ππόληψη εξάπηηζηρ από ηον εθιζμό – πποζηαηεςηικοί
παπάγονηερ¨. Σηε ζπλέρεηα ελεκέξσζαλ θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ γηα ηελ εθηβεία και ηον
πόλο ηων γονέων.

Τελ Τεηάξηε 05-4-2017 ην ζρνιείν καο δέρζεθε ηελ επίζθεςε ηεο θ. Σαθνξάθα Μαξίαο
Υπεύζπλε Σπκβνπιεπηηθνύ Σηαζκνύ Νέσλ θαη ηεο θ. Θενδσξάθε Μαξίαο Υπεύζπλε Σρνιηθώλ
Γξαζηεξηνηήησλ, Γ.Γ.Δ. Γξεβελώλ, νη νπνίεο παξνπζίαζαλ βησκαηηθή δξάζε γηα ηελ ¨διαηποθή
ζηην εθηβεία¨ ελώ ν θ. Πoξάβαο Δπζηξάηηνο Ννζειεπηήο ηνπ Γ. Ννζνθνκείνπ Γξεβελώλ
ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο γηα ηηο ¨επιλογέρ διαηποθήρ ηοςρ ζηην εθηβεία.¨

Τελ Πέκπηε 06-04-2017 ζην ζρνιείν πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη αγώλεο Πεηνζθαίξηζεο 4Φ4
κε ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε θεληξηθό ζύλζεκα «Μπλοκ στην πατσσαρκία, στα
ναρκωτικά και το ρατσισμό».

Τέινο ηελ Παξαζθεπή 07-4-2017 ην ζρνιείν επηζθέθζεθαλ εηδηθεπκέλα άηνκα ηνπ
Κέληξνπ Υγείαο Γεζθάηεο, ε ηαηξόο θ. Μπακπαξάκνπ Παλαγηώηα & ε Δπηζθέπηξηα Υγείαο θ.
Μαλώιε Αηθαηεξίλε πνπ δηαθξηηηθά αλαθέξζεθαλ ¨ζηιρ ζωμαηικέρ αλλαγέρ ζηην εθηβεία¨ ελώ
ζηε ζπλέρεηα ε νδνληίαηξνο θ. Καξέηζνπ Διέλε & ε θ. Φύηα Αηθαηεξίλε πξνρώξεζαλ ζε
οδονηιαηπικό έιεγρν ησλ καζεηώλ κε επηζεκάλζεηο γηα ηελ παξαπέξα δηόξζσζε ησλ αηειεηώλ
πνπ εληόπηζαλ.

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θ. Τδηνύθαο Βαζίιεηνο θαη ν Σύιινγνο Γηδαζθόλησλ
εθθξάδνπλ ηηο ζεξκέο ηνπο επραξηζηίεο ζε όινπο ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο γηα ηελ πνιύηηκε
βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ θαη ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ αλαπηύρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο
ηεο εβδνκάδαο, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ επηηπρή ελεκέξσζε καζεηώλ, δηδαζθόλησλ θαη
γνλέσλ.
Δπρόκαζηε ηέηνηεο δξάζεηο λα νξγαλσζνύλ θαη κειινληηθά.
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