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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗΣ

«Πράσινο» σχολείο με λουλούδια,
αρωματικά φυτά και… λαχανικά

Στον αυλόγυρο του Νηπιαγωγείου και του
Δημοτικού Σχολείου της Γαλήνης ολοκληρώθηκε
και παραδόθηκε ο κήπος των μικρών μαθητών με
λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά.
Το έργο, που ήταν πρόταση του Γεωπόνου, Δρ
Αθανασίου Κ. Γκέρτση, υλοποιήθηκε μετά από
συνεννόηση με τη Σχολική Επιτροπή του 2ου
Δημοτικού Σχολείου και του 2ου Νηπιαγωγείου
Γαλήνης, τον Διευθυντή του Δημοτικού Παναγιώτη Παπαδόπουλο, την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου
Ευαγγελία Παπαχρήστου και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.
Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από φοιτητές
της Ομάδας Γεωργίας και Περιβάλλοντος
του «Κολεγίου Περρωτής» της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, την οποία οργανώνει και συντονίζει ο καθηγητής τους
Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης. Οι φοιτητές μαζί με τον κ. Γκέρτση εργάστηκαν σκληρά,
εθελοντικά, για ώρες πολλές και κάτω
από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Εξίσου σημαντική είναι και η δημιουργία
μιας τοιχογραφίας τοπίου -προσφορά κι
αυτή της εθελοντικής ομάδας- που στολίζει τον κήπο και συνδέεται αρμονικά με
την κατασκευή, καθώς και άλλες εικαστικές παρεμβάσεις στον αυλόγυρο.
Στο έργο αυτό συνεισέφερε ο Δήμος Ωραιοκάστρου διαμέσου του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Παναγιώτη

Ισχνόπουλου, προσφέροντας μέρος από
το υπόστρωμα του κήπου. Το αποτέλεσμα
του έργου ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Σκοπός της δημιουργίας του μικρού αυτού κήπου δεν ήταν μόνο η υλοποίηση
μιας περιβαλλοντικής και εικαστικής παρέμβασης στον χώρο του σχολείου. Ήταν
κυρίως η διαρκής επαφή και η εξοικείωση των μαθητών με τα φυτά, μέσα από
την καθημερινή φροντίδα του κήπου υπό
την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών
τους και μέσα από σχετικά σχολικά προγράμματα.
Τα Διοικητικά Συμβούλια
των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
του 2ου Δημοτικού Σχολείου και του 2ου
Νηπιαγωγείου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και οι Νηπιαγωγοί θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Δρ.
Αθανάσιο Γκέρτση για τη δωρεά
όλων των υλικών της κατασκευής, τον σχεδιασμό και την καθοδήγηση, καθώς και τους φοιτητές της Ομάδας Γεωργίας και
Περιβάλλοντος του «Κολεγίου
Περρωτής» της Αμερικανικής
Γεωργικής Σχολής για την εθελοντική προσφορά τους στη δημιουργία του Λαχανόκηπου και
στην υλοποίηση των εικαστικών παρεμβάσεων.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗΣ

Τα παιδία παίζει…

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
του 2ου Νηπιαγωγείου Γαλήνης, σε
συνεργασία με τις Νηπιαγωγούς, τη
Σχολική Επιτροπή και την Επιτροπή
Παιδείας του Δήμου Ωραιοκάστρου,
αγόρασε και τοποθέτησε στον χώρο
όπου αυλίζονται τα παιδιά του
Νηπιαγωγείου ένα σύνθετο παιχνίδι
δημιουργικής απασχόλησης, επάνω σε
πρόσθετο ασφαλές δάπεδο. Το παιχνίδι
αυτό έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τα
παιδιά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οι Νηπιαγωγοί Ευαγγελία Παπαχρήστου, Χρυσάνθη Καραμπιστάνη και Σταυρούλα Αλπάκη,
καθώς και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
του 2ου Νηπιαγωγείου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον γονέα Παναγιώτη Κουγιανό για
την ευγενή δωρεά της «Πολύχρωμης Κάμπιας», που ενθουσίασε τα παιδιά.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
του 2ου Νηπιαγωγείου Γαλήνης
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Στα χνάρια της πλούσιας ιστορίας
της Θεσσαλονίκης
Μέσα στα πλαίσια του
μαθήματος της ιστορίας
πραγματοποιήθηκαν
εκπαιδευτικές επισκέψεις στον
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας
Αγοράς της Θεσσαλονίκης και
στον ναό του Αγίου Δημητρίου
Θεσσαλονίκης με τμήματα της Β’
και της Α’ Γυμνασίου αντίστοιχα.

Εξάλλου, μετά από πρόσκληση του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
2ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου, δύο
τμήματα τις Β’ Γυμνασίου, μαζί με τις
συνοδούς καθηγήτριές τους Μαρία
Μοσκοφίδου, Αλεξάνδρα Κατσιάνη,
Ευγενία Μαυροπούλου και Ελένη Βράμπα, πήραμε μέρος σε ένα διαδραστικό παιχνίδι ρόλων, το οποίο διενεργήθηκε στην κρύπτη και στους περιβάλλοντες χώρους του ναού του Αγίου Δημητρίου μαζί με την ομάδα Gamecraft.

Ο συγκεκριμένος ναός επιλέχθηκε,
γιατί αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της πόλης μας.
Η ομάδα Gamecraft είναι η πρώτη δημιουργική ομάδα πανελλαδικά που παίζει ζωντανό παιχνίδι ρόλων σε ιστορικά
μνημεία της πόλης. Τα μέλη της ομάδας
επέλεξαν γρίφους και πνευματικές δοκιμασίες που «ζόρισαν» το μυαλό των
παιδιών, αφήνοντάς τους σημαντικές
γνώσεις συνδυασμένες με τη χαρά του
παιχνιδιού. Τα παιδιά έλυσαν συμμε-

τρικές φράσεις και αποκρυπτογράφησαν συμπιλήματα.
Ευχαριστούμε τους αφηγητές και εμψυχωτές της ομάδας, τον Μανώλη, τον
Κωνσταντίνο, τον Άλκη και τον Αλέξανδρο, που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του συγκεκριμένου εγχειρήματος (www.gamecraft.gr).
Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου
Ωραιοκάστρου
Γεώργιος Στυλιανίδης

ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Το σχολείο
παράγει πολιτισμό
Στις 5 Μαΐου 2010 στο ανοιχτό θέατρο του
Δήμου Νεάπολης, στα πλαίσια της εκδήλωσης
«έκφραση χορού», την οποία διοργάνωσε το
γραφείο πολιτιστικών θεμάτων της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Θεσσαλονίκης, συμμετείχε το 2ο Γυμνάσιο
Ωραιοκάστρου με παραδοσιακούς χορούς από
τον Πόντο και την Κρήτη, καθώς και με λάτιν,
χιπ χοπ και σύγχρονο χορό.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του 2ου
Γυμνασίου Ωραιοκάστρου ευχαριστούν θερμά τους
χορηγούς:
>> Σαραλίδης - Νικόπουλος (οπτικά)
>> Αφοι Στεφανίδη (κρεοπωλείο)
>> Λύκας (βιομηχανία γάλακτος)
>> Μαρία Αλεξανδρίδου (κυλικείο σχολείου)
Και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την
ευγενική χειρονομία τους.
Μας βοήθησαν χρηματικά και αγοράσαμε
παραδοσιακές στολές για το 2ο Γυμνάσιο
Ωραιοκάστρου. Η πρώτη εμφάνιση με τις
παραδοσιακές στολές έγινε στις 24 Μαρτίου την
ημέρα της σχολικής γιορτής και η δεύτερη στην
παρέλαση της πόλης μας την επόμενη μέρα.
Χειροκροτήθηκαν οι μαθητές για την ωραία
εμφάνισή τους.
Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου
Γεώργιος Στυλιανίδης

Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν οι: Νικολέτα Προκοπίδου, Ρένια Λουκά, Σοφία Κυριαφίνη, Σωτηρία Περπερίδου, Δάφνη Σπανοπούλου, Όλγα Καραγκοζίδου, Ευγενία
Μαυρομάτη, Μαρία Μαυρομάτη, Βάσια Χαραβοπούλου, Σίσσυ Κασάμπαλη, Κωνσταντίνα Λίγδα, Ιωάννα Παπαγεωργίου, Ειρήνη Δαμνιανίδου, Μαρία Ζαραβέλη, Ιωάννης Χατζηκυριακίδης, Τρύφων Τύπου, Πέτρος Τσέλιος Πέτρος και Κωνσταντίνος Διαμαντής.
Τα ίδια παιδιά χόρεψαν μαζί με τους μαθητές: Παναγιώτη Στέφα, Παύλο Τσιώκα και Θανάση Γιαννιό στο σχολείο, στα πλαίσια του
διήμερου αθλητικών εκδηλώσεων. Υπεύθυνη του χορευτικού: Ελένη Βράμπα.
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