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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Αντιπροσωπία δέκα 
μαθητών παρακολούθησε 
το θεατρικό έργο  «ΟΙ 
ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ»
στο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ 
21/10/2017 



Επίσκεψη στο Ε.Μ.Σ.Τ.
στην έκθεση FACE 
FORWARD των Α’ και Β’ 
τάξεων (9/1/2018) 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018



Συμπλήρωση ερωτηματολογίου “Συνηγόρου του Πολίτη” 

Gia-paidia/nea/pes-mas-ti-gnomi-soy-gia-ena-
dimokratiko-scholeio

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018



ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Προβολή ταινίας JACE
του Μενέλαου 
Καραμαγγιόλη στις 
23/2/2018 στην αίθουσα 
τελετών του σχολείου 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ»







ΕΚΘΕΣΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

• Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ενδείξεις παραβίασης / ρόλος 
δικαιωμάτων στην ευρυθμία των ανθρώπινων 
κοινωνιών / δικαιώματα παιδιού – ποιότητα ζωής 
παιδιών.

• Σημασία της ειρήνης στο σύγχρονο κόσμο / ρόλος 
σχολικής κοινότητας για την ύπαρξη και εδραίωση της 
ειρήνης.

• Διερεύνηση των όρων «Δημοκρατία»–«Ελευθερία» και 
προσέγγιση των ευεργετικών πλευρών τους στη 
βελτίωση της ανθρώπινης ζωής.



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

• Συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών στη ζωή, την ελευθερία 
γνώμης, δικαίωμα στην εκπαίδευση με βάση τη διδασκαλία των 
ποιητικών κειμένων: Μαρίνα των Βράχων, Οδυσσέα Ελύτη / Σημείον
Αναγνωρίσεως, Κικής Δημουλά / Σονάτα του Σεληνόφωτος, Γιάννη 
Ρίτσου και πεζών: Όνειρο στο Κύμα, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη / 
Μυστήρια Κεφαλονιάς, Ανδρέα Λασκαράτου.

• Προσέγγιση της ευθύνης του ατόμου στις παγκόσμιες προκλήσεις με 
βάση: Πάνω σε έναν ξένο στίχο, Γ. Σεφέρη / Αλεξανδρινοί Βασιλείς, 
Κ. Καβάφη και σε σχέση με τις έννοιες «Πατρίδα» – «Αξίες» –
«Έκπτωση» του σύγχρονου πολιτισμού.



ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ (ΑΝΤΙΓΟΝΗ)
• Ανάλυση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην πλατωνική 

«Πολιτεία» – Συσχέτιση με τους πολιτικούς – κοινωνικούς ρόλους στο 
έργο του Σοφοκλή / Ανάλυση σχέσης κοινωνικοπολιτικών 
συστημάτων και ιδεολογιών.

• Ανάλυση – κριτική «Ηγεμόνα» του Μακιαβέλλι. Συσχέτιση με τη 
μορφή του Κρέοντα επίδραση πολιτικών ιδεολογιών στις εντάσεις 
στο σύγχρονο κόσμο.

• Η σχέση γραπτών νόμων – άγραφων νόμων στην καθημερινή ζωή –
ρόλος δικαιοσύνης, ισότητας στο νόμο με αναφορές στη σύγχρονη 
ζωή.



ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

• Δικαίωμα στην ενημέρωση, δικαίωμα στην ιδιωτική 
ζωή με αφορμή την ενότητα «ΜΜΕ – Τύπος».

• Αναγκαιότητα της τέχνης στην παγκόσμια κοινότητα 
ως αφετηρία του δικαιώματος στην ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας.



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

1η Χριστιανική Κοινότητα Ιεροσολύμων

• Ο τρόπος ζωής των πρώτων Χριστιανών.

• Το πλαίσιο ανάπτυξης της κοινότητας.

• Ο ύμνος της αγάπης.



ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΑΤΩΝΑ

• Η ιδεώδης πολιτεία.

• Ορισμός της έννοιας «Δικαιοσύνη».

• Η τριμερής διαίρεση της ψυχής.

• Η έννοια της «Κοινοκτημοσύνης».

• Οι φιλόσοφοι – βασιλείς.

• Η διάρθρωση της κοινωνικής πυραμίδας.



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

• Διερεύνηση των εννοιών «Πολίτης» και «Πολιτεία».

• Τα ορθά πολιτεύματα και οι παρεκβάσεις τους.



JOHN LOCKE (1632-1704)

• Ο πατέρας του σύγχρονου κλασικού φιλελευθερισμού.

• Ο αγγλικός εμπειρισμός.

• Πολιτική φιλοσοφία.

• Θεωρία της γνώσης.

• Η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας.

• Σύναψη κοινωνικού συμβολαίου.

• Διασφάλιση φυσικών δικαιωμάτων (ζωής – ελευθερίας –
ιδιοκτησίας).

• Το δικαίωμα της αντίστασης.

• Οι παραβιάσεις του καταπιστεύματος από την κυβέρνηση.



Την Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018, στις 10.00 
πμ ο Κωνσταντίνος και ο Παναγιώτης  από 
τον Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης 
για Παιδιά και Νέους συνομίλησαν με τους 
μαθητές μας της Α’ και Β’ Λυκείου με θέμα τις 
εκφάνσεις της διαφορετικότητας στην 
κοινωνία αναδεικνύοντας όλες τις πτυχές του 
σημαντικού αυτού θέματος.






