
 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021 - 2022 

Αγαπητοί γονείς, ως μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας 

και έχοντας ολοκληρώσει την θητεία μας αυτή την δύσκολη, απαιτητική και απρόβλεπτη 

διετία, θα θέλαμε κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την συνεχή υποστήριξη και την 

άψογη συνεργασία μας. Με διάλογο, δημοκρατικές διαδικασίες και κυρίως καλή διάθεση, 

ήσασταν αρωγοί σε όλες μας τις δράσεις.  

Ακολουθεί αναδρομή των δράσεων και πρωτοβουλιών της χρονιάς 2021-2022, που σκοπό 

είχαν πάντα τις καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών μας και την επίλυση των 

τρεχόντων ζητημάτων που ανέκυψαν 

Για το προηγούμενο σχολικό έτος 2020-2021 η έκθεση πεπραγμένων καθώς και όλες οι 

δράσεις μας είναι αναρτημένες στο site του συλλόγου www.goneis2gv.gr .  

➢ Συνεχής συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων και διεύθυνσης σχετικά με κάθε 

είδους πρόβλημα, όπως και με την σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας και την 

αντιδήμαρχο παιδείας για την αντιμετώπιση ελλείψεων του σχολείου αλλά και των 

επιδιορθώσεων των φθορών. 

➢ Εκλογές ανάδειξης ελεγκτικής επιτροπής (διαδικασία που είχε καθυστερήσει λόγω 

περιορισμών του COVID). 

➢ Οδική ασφάλεια: Ήδη κατά το προηγούμενο σχολικό έτος είχαμε αναζητήσει τις 

προσπάθειες που είχαν γίνει από προηγούμενα ΔΣ του συλλόγου μας και την πορεία 

τους σχετικά με το θέμα αυτό και είχαμε επανέλθει τον Ιούλιο του 2021 με σχετική 

επιστολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Στην ανάδειξη του θέματος αυτού 

επιμείναμε και την προηγούμενη χρονιά, με προσωπικές επικοινωνίες, λαμβάνοντας 

τη διαβεβαίωση από την τεχνική υπηρεσία πως το θέμα είχε δρομολογηθεί και πως 

έως τον Δεκέμβριο του 2021 τα έργα θα είχαν ολοκληρωθεί. Αυτό δε συνέβη και έτσι 

ο σύλλογος επανήλθε τον Σεπτέμβριο του 2022, οπότε και, δυστυχώς μετά από το 

ατύχημα που συνέβη έξω από το σχολείο μας, συνεκλήθη συνάντηση με τον 

δήμαρχο, την αντιδήμαρχο παιδείας, τις προέδρους δευτεροβάθμιας και 

πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής, τον αντιδήμαρχο και τον σύμβουλο τεχνικών 

υπηρεσιών, κατά την οποία μας παρουσιάστηκε το έργο μονοδρομήσεων και 

http://www.goneis2gv.gr/
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δημιουργίας διαβάσεων, που έχει δρομολογηθεί να ξεκινήσει το δεύτερο μισό του 

Οκτωβρίου.  

➢ Αγορά χρωμάτων και πινέλων για την ενίσχυση του έργου της κας Βασιλοπούλου, 

ώστε να ξεκινήσει η ζωγραφική σε τοίχους του σχολείου από τα παιδιά.  

➢ Συλλογή τροφίμων και φαρμάκων κατά την περίοδο των εορτών για την ενίσχυση του 

κοινωνικού παντοπωλείου του δήμου μας. 

➢ Αγορά αστεριών προς ενίσχυση της Χριστουγεννιάτικης δράσης του σχολείου μας 

Make a wish. 

➢ Συλλογή προσφορών για οικονομικότερα rapid και pcr test για τους μαθητές του 

σχολείου μας.  

➢ Συνάντηση με ιδιώτη μηχανολόγο για δωρεάν μελέτη και προσφορά για ηχητική 

εγκατάσταση του Σχολείου. 

➢ Δημιουργία ημερολογίων για το 2022 με ζωγραφιές των παιδιών απ’ όλα τα τμήματα 

του σχολείου, με τη συνεργασία της κας Βασιλοπούλου.  

➢ Προσφορά βασιλόπιτας (330 τμχ) σε όλα τα τμήματα του σχολείου, με δωροεπιταγές 

20€ στους τυχερούς μαθητές των τμημάτων, καθώς και στον σύλλογο των 

διδασκόντων με ατομικά συμβολικά δώρα. 

➢ Αγορά εδεσμάτων για τη σχολική αποκριάτικη γιορτή που τελέστηκε στο προαύλιο 

του σχολείου μας. 

➢ Σε συνεργασία με το 15μελές, δημιουργία λίστας αιτημάτων με ελλείψεις και 

επισκευές φθορών του σχολείου μας, η οποία εστάλη στη διεύθυνση του σχολείου, 

στη σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην αντιδήμαρχο παιδείας.  

➢ Καθώς η τριήμερη εκδρομή της γ’ γυμνασίου κινδύνεψε να ακυρωθεί λόγω της 

πανδημίας και της μη κάλυψης του απαιτούμενου αριθμού συνοδών καθηγητών, 

προτείναμε την οργάνωση ανεξάρτητης εκδρομής του συλλόγου για όλο το σχολείο 

και συλλέξαμε προσφορές. Η εκδρομή αυτή δεν πραγματοποιήθηκε καθώς δεν 

συμπληρώθηκε ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών, ενώ τελικά έγινε 

κανονικά από το σχολείο η τριήμερη της Γ’ τάξης.  

➢ Δημιουργία αναμνηστικών λευκωμάτων για την Γ’ τάξη, με την πολύτιμη βοήθεια της 

κας Σιαφλά, η οποία προθυμοποιήθηκε, για άλλη μία χρονιά, να επιμεληθεί 
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εθελοντικά τις φωτογραφίες των παιδιών. Επίσης στάλθηκαν ψηφιακές φωτογραφίες 

δωρεάν σε όλα τα παιδιά, όλων των τάξεων. 

➢ Οργάνωση τελετής αποφοίτησης για την Γ’ τάξη και την ίδια ημέρα χοροεσπερίδας 

για όλο το σχολείο, στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς. Η συμμετοχή των παιδιών 

μας ξεπέρασε κάθε προσδοκία.  

➢ Τοποθέτηση των βιβλίων για τους μαθητές της Α’ τάξης σε σακούλες, με αυτοκόλλητο 

μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού. 

➢ Αγορά επαγγελματικής ηλεκτρικής σκούπας για τις ανάγκες καθαρισμού του σχολείου 

μας. 

➢ Αγορά ειδών για τη νέα ενδυμασία των μαθητών μας για τις σχολικές παρελάσεις 

αλλά και όπου αλλού αντιπροσωπεύουν το σχολείο μας (χορωδία κα). 

➢ Επισκευή και συντήρηση δέκα (10) μουσικών οργάνων και αγορά ενός σετ πιατίνια. 

➢ Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους, που ήταν το πρώτο μετά από 

δύο σχεδόν χρόνια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συζητήθηκαν μεταξύ των μελών 

μας κάποια περιστατικά εκφοβισμού αλλά και κάποιες αναφορές από γονείς σχετικά 

με μη παιδαγωγικά ορθές συμπεριφορές εκ μέρους εκπαιδευτικών του σχολείου μας 

προς μαθητές. Έτσι, ήδη από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, αποφασίσαμε να 

οργανώσουμε για τη νέα σχολική χρονιά δράσεις, ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους 

μαθητές μας σχετικά με τα ζητήματα του bullying και να τους ενημερώσουμε σχετικά 

με την έννοια και τις συνέπειες παραβατικών συμπεριφορών, αλλά και δράσεις με 

σκοπό τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, όσον αφορά τις σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών αλλά και τις σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών και 

ειδικότερα: 

Α) Ομιλίες – Συζητήσεις 

Αναμένουμε την οριστικοποίηση της ημερομηνίας πραγματοποίησης ομιλίας στους 

μαθητές μας σχετικά με ενέργειες που μοιάζουν στα παιδιά αθώες, αλλά είναι 

παράνομες (όπως η κατοχή και χρήση σουγιάδων και άλλων αντικειμένων που 

συνιστούν όπλα κατά το νόμο, συμπεριφορές που καταλήγουν να αποτελούν 

προσβολές του σώματος και της υγείας κλπ) 
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Οργανώθηκε συζήτηση με συμμετοχή των γονέων με τον ψυχολόγο και σύμβουλο 

κ.Νικόλαο Τραντό, που ειδικεύεται στα θέματα σχολικού εκφοβισμού, για το Σάββατο 

22.10.2022 

Επίσης, έχουμε έρθει σε επαφή με ανθρώπους εξειδικευμένους στη σχολική 

διαμεσολάβηση, με σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο θα μπορούσε ένα τέτοιο 

πρόγραμμα να εφαρμοστεί και στο σχολείο μας. 

Β) Επαφή των μαθητών με την τέχνη 

Πιστεύοντας βαθιά ότι η τέχνη εξημερώνει την ψυχή και ότι όσο στενότερη είναι η 

επαφή των παιδιών με όσο το δυνατόν περισσότερες μορφές τέχνης, τόσο 

καλλιεργείται η προσωπικότητά τους και αναπτύσσεται η ενσυναίσθησή τους, 

οργανώσαμε τα εξής:   

Λυρική σκηνή: Έχουμε προβεί σε προκρατήσεις θέσεων για επισκέψεις στη 

επισκέψεις στη Λυρική Σκηνή – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να 

παρακολουθήσουμε διεθνείς παραγωγές πασίγνωστων έργων. Η μετάβαση στον 

χώρο της Λυρικής θα γίνεται με ιδιωτικό μέσο και με συνοδεία γονέα, εάν όμως 

υπάρξει έντονο ενδιαφέρον για κάποια παράσταση θα εξετάσουμε και τη δυνατότητα 

μίσθωσης πούλμαν. Για τις παραστάσεις και το κόστος τους μπορείτε να 

ενημερώνεστε στο site του ΣΓΚ εδώ 

Μουσική στο σχολείο: Μετά την ολοκλήρωση της μικροφωνικής εγκατάστασης στο 

σχολείο μας, είναι πλέον δυνατό να ακούγεται μουσική στα διαλείμματα. Μέλη του 

συλλόγου μας δημιουργούν play lists, στις οποίες περιλαμβάνονται κομμάτια υψηλής 

καλλιτεχνικής αξίας αλλά και μουσικές πιο προσιτές και αγαπητές στα παιδιά και τις 

επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η σχετική εγκατάσταση, ώστε η έναρξη της 

μουσικής να γίνεται στα διαλείμματα με αυτόματο τρόπο.  

Αφίσες και έργα τέχνης στις αίθουσες: Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σε όλες 

τις αίθουσες τοποθετήθηκαν αφίσες με μηνύματα σχετικά με το bullying, ώστε να είναι 

συνεχής η υπενθύμιση του θέματος στα παιδιά. Επίσης, όλες τις αίθουσες 

διακοσμήθηκαν με πρωτότυπα έργα τέχνης. 

Project - I am not a doll: Από τη Δευτέρα 24.10.2022 έως την Πέμπτη 27.10.2022 η 

γλύπτρια Ιωάννα Παρασκευά, θα εκθέσει τα γλυπτά της σειράς @iamnotadoll_project 
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στους χώρους του σχολείου μας, με σκοπό να παρακινηθούν τα παιδιά μας στην 

υιοθέτηση των ιδανικών του σεβασμού και της ισότητας και στην εξάλειψη κάθε 

μορφής διάκρισης και βίας. 

Γ) Δημιουργία FAQ: Περαιτέρω, έχοντας διαπιστώσει ότι πολλές φορές δημιουργείται 

εκνευρισμός και σύγχυση στα παιδιά και στους γονείς, που μεταφέρεται και στις 

σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς, εξαιτίας ελλιπούς ενημέρωση παιδιών και 

γονέων για ζητήματα που τους αφορούν, δημιουργήσαμε έναν οδηγό 

ερωταπαντήσεων (FAQ) στον οποίο παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για 

ερωτήματα που δεχθήκαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας, με την ελπίδα ότι θα 

βοηθήσουμε έτσι στη δημιουργία καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και 

παιδιών / γονέων, τον οποίο έχουμε παραδώσει για έλεγχο στην κα Απέργη και θα 

αναρτηθεί στο site του Συλλόγου μας. 

➢ Αίτημα για σύγκληση σχολικού συμβουλίου με θέματα (α) την οδική ασφάλεια (β) το 

bullying και (γ) τις καταλήψεις.  

Κλείνουμε την παρούσα έκθεση πεπραγμένων με την ελπίδα και την προσδοκία ότι, 

αφουγκραζόμενοι τις δυσκολίες των καιρών, με ανιδιοτέλεια και με γνώμονα πάντα το καλό 

των παιδιών, τιμώντας παράλληλα και το έργο των διδασκόντων, καταφέραμε να 

βοηθήσουμε στην επίλυση προβλημάτων και στη βελτίωση της σχολικής ζωής των μαθητών 

μας και ευχόμαστε καλή δύναμη και αποδοτική θητεία στο επόμενο ΔΣ. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

 

 

 

Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

2ου Γυμνασίου Βούλας 


