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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
«Δράσεις του Γυμνασίου Μυγδονίας κατά το σχολικό έτος 2017-2018» 

 
Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 το Γυμνάσιο Μυγδονίας διοργάνωσε και 
συμμετείχε σε πληθώρα εκπαιδευτικών δράσεων με συνεργασία 
εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου και την πολύτιμη συμβολή και 
αρωγή του διευθυντή κ.ΚανδηλάπτηΑθανασίου. 
Ειδικότερα: 
 Τετάρτη 20/9/ 2017: Διδακτική επίσκεψη στο γερμανικό ινστιτούτο  

GOETHE Θεσσαλονίκης  
 Δευτέρα 25/09/2017: Καθορισμός δράσεων για την πανελλήνια ημέρα 

σχολικού αθλητισμού 
 Δευτέρα 09/10/2017:Διδακτική επίσκεψη στο Γαλλικό Ινστιτούτο 

Θεσσαλονίκης. 
 Δευτέρα 23/10/2017: Διδακτική επίσκεψη-παρακολούθηση 

κινηματογραφικής ταινίας 
 Τρίτη 31/10/2017: Διδακτική επίσκεψη στο θωρηκτό Αβέρωφ. 
 Δευτέρα 6/11/2017: Ημερίδα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με τίτλο: 

ERASMUSKA1: εντάξει και εν κίνησει. Διάχυση των προϊόντων του 
προγράμματος μας και ο σχεδιασμός ErasmusΚΑ1 

 Τετάρτη 8/11/2017: Υλοποίηση προγραμμάτων Πολιτιστικής Εκπαίδευση: 
Πολιτιστικό πρόγραμμα από τον όμιλο Γαλλικών, Ταξίδι στο χρόνο μέσα 
από τα βυζαντινά μνημεία της Πόλης, βυζαντινά μνημεία Θεσσαλονίκης 
και Πόλης, Γερμανικά και Αρχαία Ελληνικά. 

 Τετάρτη 8/11/2017: «Υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης: Ecomobility 2017-2018,  Tο ανιχνευτικό ταξίδι στο 
θαυμαστό κόσμο των αρωματικών χόρτων και βοτάνων». 



 Τετάρτη 8/11/2017: «Υλοποίηση προγραμμάτων στα πλαίσια της 
θεματολογίας «ΌμιλοιΡητορικής-αγώνες επιχειρηματολογίας με θέμα 
ρητορικής τέχνης οι μαθητές παίρνουν το λόγο» 

 Τετάρτη 15/11/2017: Διοργάνωση Εκδηλώσεων-Δράσεων με αφορμή την 
παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. 

 Τετάρτη 7/2/2018: Πραγματοποίηση εξαήμερης εκδρομής μαθητών και 
των τριών τάξεων του γυμνασίου σε Γερμανία-Γαλλία. 

 Τετάρτη 21/02/2018: Επίσκεψη Υπευθύνου ΚΕΔΔΥ Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

 Πέμπτη 8/3/2018: Διδακτική επίσκεψη στο κέντρο «ΝΟΕΣΙΣ» 
Θεσσαλονίκης 

 Παρασκευή 9/3/2018Διδακτική επίσκεψη στο Γαλλικό Ινστιτσούτο 
Θεσσαλονίκης 

 Τρίτη 13/03/2018: Εκπαιδευτική εκδρομή στην Κέρκυρα. 
 Τετάρτη 21/3/2018: Στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας χορήγηση 

άδειας εισόδου στο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέματα: 
Σώμα και Ταυτότητα και δράση Κυκλοφοριακής Αγωγής και οδικής 
ασφάλειας, Πρόληψη εθισμού, εξαρτήσεων, ισότητα των δύο φύλων. 

 Τετάρτη 21/3/2018: Εκδηλώσεις και δράσεις για την παγκόσμια ημέρα 
κατά του ρατσισμού και την παγκόσμια ημέρα ποίησης. 

 Δευτέρα 16/4/2018: Συμμετοχή μαθητών στο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης  

 Δευτέρα 30/4/2018: Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΕΚΑΒ και ενημέρωση 
μαθητών της Γ’ Γυμνασίου για πρώτες βοήθειες 

 Τετάρτη 2/5/2018: Διδακτική επίσκεψη στο Βαλκανικό Βοτανικό κήπο 
Κρουσσίων. 

 Παρασκευή 11/5/2018: Ενημέρωση των μαθητών της Γ’ γυμνασίου για τη 
λειτουργία των ΕΠΑΛ. 
Η κοινωνική, πνευματική και ηθική καλλιέργεια των μαθητών υοπήρξε 
σκοπός του  συνόλου των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Μυγδονίας που 
επιδίωξαν και πέτυχα να φέρουν τους μαθητές πιο κοντά στο σκοπό της 
παιδείας, τη γνώση και τη μεταλαμπάδευση αξιών,μέσωαισθήσεων, 
πληροφοριών και παραστάσεων. 
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