Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.
Το Σχολείο μας εντάχθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πρόγραμμα
Δ.Ρ.Α.Σ.Ε. Στα πλαίσια του έργου του Υπουργείου Παιδείας (Υ.Π.Π)
«Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (Δ.Ρ.Α.Σ.Ε)», προσφέρθηκαν,
κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2017-2018, δωρεάν Προγράμματα
Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σε
πρωινό χρόνο, ως εξής:

Το Πρόγραμμα Δ.Ρ.Α.Σ.Ε συνέβαλε σημαντικά στον εξωραϊσμό
του Σχολείου μας. Με τη χρηματοδότησή του, διαμορφώθηκε και
εξοπλίστηκε κατάλληλα η αίθουσα ψυχαγωγίας, ώστε οι μαθητές/
τριες να περνούν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους.

Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Δημιουργικής
Απασχόλησης:
1. Ενισχυτική διδασκαλία εντός τάξης: Το Σχολείο μας κλήθηκε να
καταρτίσει ομάδες μαθητών/τριών, που έχουν ανάγκη ενίσχυσης,
οι οποίοι/ες θα λαμβάνουν την εκπαιδευτική στήριξη εντός τάξης
από εκπαιδευτή του αντίστοιχου θέματος, ο οποίος θα λειτουργεί ως
«Βοηθός Εκπαιδευτής», σε συνεννόηση με τις οδηγίες του καθηγητή/
τριας της τάξης, με τρόπο που θα κριθεί ως πιο αποτελεσματικός.
α) Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε πρωινό χρόνο:
• Eλληνικά-Ιστορία: Νικολέττα Γαβριήλ, Αντρέας Βασιλείου
• Μαθηματικά: Ευαγόρας Χριστοφόρου, Παντελής Μιχαήλ,
Παναγιώτα Κουταλιανού, Φλώρια Χατζηφλουρέντζου
• Φυσική: Αντωνία Παττίχη, Ανθή Διερωνίτου, Ειρήνη Διερωνίτου
• Βιολογία: Ειρήνη Διερωνίτου
• Χημεία: Ανθή Διερωνίτου
β) Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε απογευματινό χρόνο:
•
•
•

Eλληνικά-Ιστορία, Φιλολογικά: Γεωργία Μιχαήλ
Μαθηματικά: Ευαγόρας Χριστοφόρου, Παναγιώτα Κουταλιανού
Φυσική: Αντωνία Παττίχη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕ – ΘΕΑΤΡΟ
Ένα ταξίδι είναι το θέατρο μέσα από τη μουσική του λόγου, της
φαντασίας, της έκφρασης, της επικοινωνίας. Ένα παιχνίδι νοημάτων,
συμβόλων, μηνυμάτων. Μια μοιραία ανταλλαγή πνεύματος, σοφίας,
αντιλήψεων, χωρίς καν ο συμπαίχτης να καταλαβαίνει τη σημασία
αυτής της ανταλλαγής, παρά μόνο όταν πλησιάζει το τέλος. Η
ομορφιά του λόγου και της έκφρασης σε όλες τις εκφάνσεις!
Ένα μαγικό συναπάντημα είναι το θέατρο, ένα ταξίδι λόγου που
αποκρυπτογραφήσαμε παρέα αυτή τη χρονιά! Εύχομαι σαν τέτοιο να
το θυμούνται οι μαθήτριες του Απεητείου Γυμνάσιου Αγρού.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Στέλλα Συμεού, Θεατρολόγος – Ηθοποιός.

2. Δημιουργική Απασχόληση σε πρωινό χρόνο:
•
•
•
•

Θέατρο: Στέλλα Συμεού
Τέχνη: Graffiti, τοιχογραφία: Ουρανία Γαβριήλ
Μουσική/κιθάρα: Μαρία Νέρουππου
Mαγειρική/Ζαχαροπλαστική: Άντρεα Μελινιώτη

Τοπική Συντονίστρια Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε:
Κούλα Κυριάκου, καθηγήτρια Αγγλικών
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Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕ – ΤΕΧΝΗ
Μέσα από τα μαθήματα της Τέχνης, οι μαθητές/τριες με μεγάλη
προθυμία και ενθουσιασμό έφτιαξαν τοιχογραφίες – graffiti, τα οποία
κοσμούν διάφορους τοίχους του Σχολείου.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ουρανία Γαβριήλ

«ΔΡΑΣΕ». Είχα τη χαρά να δω, αυτή τη χρονιά, την ομάδα μας να
εμπλουτίζεται με καινούρια πρόσωπα, χαμόγελα και τραγούδια. Με
εφαλτήριο την αγάπη των παιδιών για την Κιθάρα, και κατ’ επέκταση
για τη Μουσική, και με κλειδιά τη συνεργασία και τον αλληλοσεβασμό,
κατορθώσαμε όχι μόνο να παίζουμε κιθάρα αλλά να τραγουδάμε
και, κυρίως, να απολαμβάνουμε το μάθημα. Θέλω να πιστεύω πως η
σχολική χρονιά τελειώνει έτσι όπως ακριβώς ξεκίνησε, με χαμόγελο,
καλή διάθεση και μεγαλύτερη αγάπη τόσο για τη Μουσική όσο και
για την κιθάρα. Ευχαριστώ για όλα παιδιά. Εις το επανιδείν.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Νέρουππου
Μουσικολόγος- Θεατρολόγος
Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΔΡΑΣΕ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕ – ΚΙΘΑΡΑ
Το μάθημα της Κιθάρας εφαρμόζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο
Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού και αποτελεί μέρος του προγράμματος

Μέσα από τα μαθήματα της Μαγειρικής/Ζαχαροπλαστικής, δόθηκε
στους μαθητές/τριες, η ευκαιρία να φανταστούν, να δημιουργήσουν,
αλλά και να γίνουν διαφόρων ειδών εδέσματα, τόσο αλμυρά όσο και
γλυκά. Ο κάθε μαθητής ακόμη έδινε πάντα τη δική του ξεχωριστή
πινελιά, κάνοντας το αποτέλεσμα ακόμη πιο ξεχωριστό. Επιπλέον,
μέσα από το μάθημα, πήραν πληροφορίες για τον τρόπο παρασκευής
των φαγητών-γλυκών και γνώρισαν πολλές νέες γεύσεις.
Η αγάπη που έδειχναν οι ίδιοι προς το μάθημα αυτό ήταν και η δική
μου κινητήριος δύναμη για να προσφέρω τον καλύτερο μου εαυτό
κάνοντας το ευχάριστο και απολαυστικό και από τις δύο πλευρές.
Υπεύθυνη Καθηγήτρια:
Άντρεα Μελινιώτη, Μαγειρική- Ζαχαροπλαστική

Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ / Σχολική Χρονιά 2017-2018
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