


Οι μαθητές μας ως ενεργοί πολίτες στέκονται 

με σεβασμό στον πολιτισμό, στο περιβάλλον 

και στον συνάνθρωπο

2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος



ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

• Υιοθεσία αρχαίου θεάτρου  

• Δημιουργία δικτύου συνεργαζόμενων σχολείων: 

❖ 2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος

❖ 1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος

❖ Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας

Χανίων

• Συμμετοχή στο 3ο Συνέδριο «Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια. Χτίζοντας εκπαιδευτικές 
γέφυρες» στην Κύπρο

• Βράβευση στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό «Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια. 
Χτίζοντας εκπαιδευτικές γέφυρες» 



ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος



Υιοθεσία του αρχαίου θεάτρου  Ορχομενού 

• Στο πλαίσιο του προγράμματος "Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία 

θέατρα" του Διαζώματος και σε συνέχεια της υιοθεσίας των αρχαίων 

θεάτρων του Διονύσου, του Θορικού, της Δωδώνης, της Ερέτριας  φέτος 

υιοθετήσαμε το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού Βοιωτίας

• Μελετήσαμε την ιστορία και αρχιτεκτονική του θεάτρου του Ορχομενού 

και του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου



Δημιουργήσαμε με το υλικό που συγκεντρώσαμε 

πολυμεσική παρουσίαση



Διαδικτυακή παρουσίαση των δράσεων των 

σχολείων του δικτύου

• Παρουσιάσαμε τη δράση μας στη 

διαδικτυακή συνάντηση με τα 

υπόλοιπα σχολεία του δικτύου:

• με το 1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος

• και το Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας

Χανίων



Παρουσιάσαμε δρώμενο στο αρχαίο θέατρο της 

Απτέρας στα Χανιά

• Οργανώσαμε κοινή δράση με το 

Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας

Χανίων: 

• Ταξιδέψαμε στην Κρήτη και 

• Παρουσιάσαμε δρώμενο από 

την τραγωδία Ελένη του 

Ευριπίδη στο θέατρο της 

Απτέρας στα Χανιά  



Παρακολουθήσαμε το δρώμενο που παρουσίασαν οι 

μαθητές του Γυμνασίου Χανίων από την ίδια τραγωδία.





Ξεναγηθήκαμε μαζί με τους μαθητές του Γυμνασίου Χανίων στο θέατρο της 

Απτέρας και …

μάθαμε, επικοινωνήσαμε, ψυχαγωγηθήκαμε, διασκεδάσαμε, κάναμε νέους φίλους, 

γεμίσαμε αναμνήσεις, εικόνες, συναισθήματα



Δημοτικός κήπος Χανίων



Δημιουργήσαμε το ημερολόγιο του 2022

με το αρχαίο Θέατρο της Ερέτριας



Μελετήσαμε διάφορες πτυχές της αρχαίας τραγωδίας και 

δημιουργήσαμε πρωτότυπα έργα



Συμμετείχαμε στο 3ο Συνέδριο που οργανώθηκε στην Κύπρο

«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια : Εκπαιδευτικές γέφυρες»

στις 10 Μαΐου 2022 με 2 διδακτικά σενάρια



Συμμετοχή στοΣυνέδριο



Βραβευτήκαμε στον διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό 

Κύπρος –Ελλάδα- Ομογένεια Εκπαιδευτικές Γέφυρες

2ο βραβείο στην κατηγορία project



Ηλεκτρονικό περιοδικό

Λαογραφικές διαδρομές Κύπρου, Όταν οι μαθητές ερευνούν



Επισκεφτήκαμε μοναδικά μνημεία της 
πολιτιστικής μας  κληρονομιάς

• Τα περίφημα Μωσαϊκά στο Κούριο της Κύπρου

• Το μοναδικό  Ρωμαϊκό θέατρο της Κύπρου

• Τον Ναό του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα 

• Το κάστρο της Φορτέτσας στο Ρέθυμνο

• Το αρχαιολογικό μουσείου Ρεθύμνου

• Τη Μονή Αρκαδίου 

• Την Καστροπολιτεία του Μυστρά στη Μάνη



Τα περίφημα μωσαϊκά Ρωμαϊκής οικείας στο 
Κούριο της Κύπρου



Ρωμαϊκό θέατρο στην Κύπρο



Ναός Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα του 9ου αι.



Κάστρο Φορτέτσας στο Ρέθυμνο



Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στην 

Φορτέτζα



Μονή Αρκαδίου



Ξενάγηση στην 

Καστροπολιτεία του Μυστρά



Πολιτισμός και ιστορική συνείδηση

• Μάθαμε για την ιστορία της Κύπρου

• Τους Αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α 

• Τα τραγικά γεγονότα του 1974

• Την Κατοχή του νησιού και την Πράσινη Γραμμή

• Μιλήσαμε με Κύπριους που βίωσαν και βιώνουν την προσφυγιά στον τόπο τους

• Νιώσαμε συγκίνηση, εθνική υπερηφάνεια



Η πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία



Λευκωσία:  οι φυλακές, τόπος μαρτυρίου των 

αγωνιστών  



Τα φυλακισμένα μνήματα 



Κοινωνική ευαισθησία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



Υιοθέτηση γεωπάρκου 

Ψηλορείτη, συμμετοχή στο
δίκτυο σχολείων

συνεργαζόμενων με την
UNESCO.

Οι μαθητές του 2ου Γυμνάσιου Αρτέμιδος στο
πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος" 

υιοθετούμε το γεωπάρκο του Ψηλορείτη και 
εντασσόμαστε στο δίκτυο συνεργαζόμενων
σχολείων τη Unesco" βρίσκονται στο ΚΠΕ
Ανωγείων! Ευχαριστούμε θερμά την κ. 

Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη εκπρόσωπο του 
κέντρου και τον κ. Δημήτρη Παττακό 

Διευθυντή της ΑΚΟΜΜ για την εξαιρετική 
ξενάγηση και τη θερμή κρητική φιλοξενία. 

Υπεύθυνες καθηγήτριες Μαρινέττα Γούναρη, 
Ελένη Τσαούση, Άριά Μίχου.



Ενημερωτική ημερίδα στο Κέντρο περιβαλλοντικής  

εκπαίδευσης Ανωγείων και ξενάγηση στο Μιτάτο



Υλοποίηση του προγράμματος του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ανωγείων. 
«Στης Αμάλθειας τη γη, χρώμα, άρωμα, ζωή…»



Γνωρίζουμε την κρητική φιλοξενία στο ΚΠΕ 

Ανωγείων



Γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα 

περιβάλλοντος με την έκδοση του 4ου 

τεύχους του ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού 

περιοδικού του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος
αφιερωμένο στο "Γεωπάρκο του Ψηλορείτη"

(1ο τεύχος: Ζώα υπό εξαφάνιση, 2ο τεύχος: 
Μόλυνση του περιβάλλοντος, 3ο τεύχος: 

Λογοτεχνία και περιβάλλον).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ



Στο τεύχος αυτό φιλοξενούνται εργασίες των μαθητριών και μαθητών μας ,εργασίες των
υπευθύνων καθηγητριών του προγράμματος: Γούναρη Μαρινέττα ,Μίχου ‘Αρια και Τσαούση
Ελένη, και μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργος Μαρινάκης
στην μαθήτρια της Γ Γυμνασίου, Παγουλάτου Μελίνα και στον μαθητή της Γ Γυμνασίου, 
Πλιάσσα Σπύρο για τη διαχείριση του νερού με την ιδιότητα του ως προέδρου της ΔΕΥΑ.

https://schoolpress.sch.gr/nature/



Διαδικτυακή συνάντηση του 2ου Γυμνασίου, του 2ου και 6ου Δημοτικού Αρτέμιδος 

και παρουσίαση των ηλεκτρονικών εκδόσεων τους για την προστασία του  

περιβάλλοντος στο πλαίσιο δημιουργίας  δικτύου.



Διαδικτυακή παρουσίαση των ηλεκτρονικών περιοδικών  2ου-6ου Δημοτικού και 2ου Γυμνασίου 

Αρτέμιδος



Καθαρισμός της παραλίας της Αρτέμιδος από τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος στο
πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος - Κοινή δράση με το 3ο Δημοτικό Αρτέμιδος με την
βοήθεια του φορέα All for blue. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη σημασία της προστασίας του 

περιβάλλοντος, τη μη χρήση πλαστικών και τους κινδύνους που εγκυμονούν από τη χρήση τους.



Ενημέρωση μαθητών 2ου

Γυμνασίου Αρτέμιδος και 3ου

Δημοτικού Αρτέμιδος

Εκπρόσωποι του φορέα ALL FOR BLUE

ενημερώνουν τους μαθητές για τους κινδύνους 

που υπάρχουν από την χρήση πλαστικών.



Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με πούλμαν στην παραλία όπου μάζεψαν απορρίμματα, τσιγάρα.. 

Ευχαριστούμε την Διευθύντρια κ. Ροζίνα Βαρουτέλη και τον Υποδιευθυντή κ. Δημήτρη Γκούνα για 

τη φιλοξενία. Υπεύθυνες καθηγήτριες του Περιβαλλοντικού προγράμματος Γούναρη Μαρινέττα, 

Τσαούση Ελένη και Μίχου Άρια.15/4/22



Παγκόσμια κοινωνία ενεργών
πολιτών

Δράσεις εθελοντισμού



Υπεύθυνες καθηγήτριες: 

Ροντογιάννη Χάρις και Γούναρη Μαρινέττα

"Κι αν ήσουν εσύ" (Μονόλογοι σε 
καραντίνα). Μια δράση 

ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα 

δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά στις 9/6/21 και στην 

οποία συμμετείχαν οι μαθητές του 

2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος .



Πρόγραμμα Δεξιοτήτων και 
επιχειρηματικότητας/

Skills Builder Framework

Προετοιμάζουμε τους ενεργούς 

πολίτες του αύριο με πρόγραμμα 

καλλιέργειας δεξιοτήτων 

επιχειρηματικότητας, συνεργασίας, 

ενεργητικής ακρόασης, 

δημιουργικότητας, ενσυναίσθησης 

και ρητορικής δεινότητας.

{Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 2 
τμήματα και θα συνεχίσει την επόμενη 

σχολική χρονιά}

Υπεύθυνες καθηγήτριες:

Μαρινέττα Γούναρη,  Άρια Μίχου



Αυλές Συμπερίληψης: Μια σπουδαία πρωτοβουλία για να 
μην κάθεται κανένα παιδί μόνο του στο διάλειμμα

Ολοκλήρωση Προγράμματος Σπάμε τα 
Στερεότυπα: σεβόμαστε τη 
διαφορετικότητα

Υπεύθυνες καθηγήτριες:

Αποστόλου Μάγδα,   Μίχου Άρια, 

Πραματευτάκη Ελισσάβετ

Χρηματοδότηση από Ίδρυμα Fulbright (υποτροφία 
της κ. Πραματευτάκη)

Οι μαθητές μας γίνονται ενεργοί πολίτες 
που ενδιαφέρονται για την ψυχαγωγία όλων 
στη διάρκεια των διαλειμμάτων και 
αναλαμβάνουν δράση δημιουργώντας στον 
προαύλιο χώρο ‘Αυλή Συμπερίληψης’ με 
φορητό πινγκ-πονγκ, πάγκους ξεκούρασης, 
φορητό σκάκι και φυτά στην περίμετρο της 
αυλής



Η Αυλή Συμπερίληψης όπως τη φαντάστηκαν οι μαθητές 
μας



Μαραθώνιος Αθήνας 2021

Συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού που προσελκύει, επιλέγει, 
εκπαιδεύει, υποστηρίζει και συντονίζει όλη την ανθρώπινη αλυσίδα εθελοντών που 
λαμβάνουν πόστο απασχόλησης ανά τα 42.195μ. της Μαραθώνιας διαδρομής. Η 
ομάδα των εθελοντών στόχο έχει την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και την 
ενίσχυση των συνεργιών που αποσκοπούν στη συνολική κοινωνική μας 
βιωσιμότητα. Συμμετέχουμε και στον ημιμαραθώνιο ως εθελοντές με εξαιρετικά 
δύσκολες καιρικές συνθήκες (Μάρτιος 2022).



Μαραθώνιος Αθήνας 14/11/21





Χριστουγεννιάτικο bazzar
Οι μαθητές μας οργανώνουν Χριστουγεννιάτικο bazaar και γίνονται ενεργοί πολίτες 

συγκεντρώνοντας χρήματα για την αγορά προτζέκτορα για το σχολείο μας



Make a Wish

Μαζί μπορούμε να μεταμορφώσουμε τη ζωή ενός παιδιού!

Οι Εθελοντές, είναι η ψυχή του Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Τα παιδιά μας βοηθούν το έργο του Οργανισμού αγοράζοντας αστεράκια 

της Ευχής και συμμετέχοντας στο διαγωνισμό του προγράμματος Αστέρι 

της Ευχής





Το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’
Μέχρι σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

έχει στηρίξει περισσότερα από 1.200.000 

παιδιά και τις οικογένειές τους. Παιδιά 

θύματα κάθε μορφής Βίας, Παιδιά θύματα 

Εξαφάνισης, Παιδιά με προβλήματα Υγείας, 

Παιδιά που βρίσκονται ή απειλούνται να 

βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας, έχουν βρει 

λύση

Τα παιδιά μας συγκέντρωσαν 18 

κούτες με είδη πρώτης ανάγκης 

και τρόφιμα που δόθηκαν για να 

καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών 

του "Χαμόγελου του Παιδιού".



Ξενώνας ανακουφιστικής φροντίδας ‘Γαλιλαία’
Τα παιδιά μας φτιάχνουν Χριστουγεννιάτικες κάρτες για τους ασθενείς του ξενώνα




