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Επισκέψεις, περιηγήσεις, διασκέδαση

Έκθεση ζωγραφικής
στο Λουτρό των Αέρηδων στην Πλάκα
Τον περασμένο Ιούνιο επισκεφτήκαμε το Λουτρό των
Αέρηδων και είδαμε την ατομική έκθεση της ζωγράφου
Τίνας Καραγεώργη με τίτλο «Καταφύγιο». Στην έκθεση
μας υποδέχτηκε και μας ξενάγησε προσωπικά η κυρία
Τίνα Καραγεώργη. Μας μίλησε για την ιστορία του κτιρίου(
παλαιότερα το κτίριο ήταν λουτρό – χαμάμ, είχε πηγές,
αποδυτήρια αντρών και γυναικών ) και πως διάλεξε η ίδια
αυτόν τον χώρο για την έκθεση των έργων της. Μας είπε
για τα υλικά που χρησιμοποίησε, τα χρώματα και κάθε άλλο
σχετικό με την έκθεση. Μας εξήγησε σε κάποιους πίνακες
τι συμβολίζει το κάθε τι και με το συγκεκριμένο χρώμα, που
ήταν ζωγραφισμένο στον πίνακα. Η ξενάγηση της κυρίας
Τίνας Καραγεώργη ήταν πάρα πολύ καλή … ήταν τέλεια και
με μεγάλο ενδιαφέρον!!!
Την ευχαριστούμε πολύ!!!

Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2

Επίσκεψη στην μπουτίκ
της Nespresso στην Κηφισιά.
Στην μπουτίκ της Nespresso εργάζεται ένας συμμαθητής
μας και θέλαμε να τον επισκεφτούμε. Οι εντυπώσεις
μας από αυτή την επίσκεψη πάρα πολύ καλές. Μας
υποδέχτηκαν όλοι πάρα πολύ ζεστά και φιλικά..
Η φιλοξενία τους ήταν άψογη. Είδαμε τους εργαζόμενους
την ώρα της δουλειάς τους. Ήταν μια πρωτόγνωρη
εμπειρία για μας και πολύ εντυπωσιακή.
Ο συμμαθητής μας μας ξενάγησε σε όλο το μαγαζί και
μας είπε τι ακριβώς κάνει ο ίδιος. Είχαμε την ευκαιρία να
δοκιμάσουμε διάφορες γεύσεις καφέ τους οποίους μας
πρόσφεραν. Ο συμμαθητής μας μας μίλησε για το πώς
πρέπει να είμαστε στον χώρο εργασίας (περιποιημένοι,
καθαροί, ευγενικοί, πρόθυμοι, συνεπείς, εξυπηρετικοί).
Φεύγοντας προσκαλέσαμε τους εργαζόμενους να μας
επισκεφτούν όποτε μπορούν και τους ευχαριστήσαμε για
την πολύ ωραία φιλοξενία τους.
Τα συναισθήματά μας από αυτή την επίσκεψη ήταν χαρά
και συγκίνηση!!!
Κλειώ Πασσαδάκη, Μαρία Σαχτούρη
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Οι εντυπώσεις μας από την εκπαιδευτική εκδρομή
στο Ναύπλιο ήταν πάρα πολύ καλές, για την ιστορία
του Ναυπλίου μας μίλησαν νέοι από τις ομάδες μας.
Ήταν τέλεια!!!

Επισκεφτήκαμε την έκθεση βιβλίου
στο 45ο φεστιβάλ βιβλίου στο Ζάππειο

Όταν οι μνήμες μοιάζουν σαν παραμύθι
Κωνσταντινούπολη

‘’Η μητέρα μου έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ήρθε
στην Αθήνα όταν ήταν μικρή. Πολλές φορές μου μιλά για την
Πόλη που ήταν πρωτεύουσα του Βυζαντίου, την Αγία Σοφία
που τώρα είναι μουσείο, τον Βόσπορο και την Αντιγόνη, ένα
από τα Πριγκιποννήσια που ζούσαν ο παππούς και η γιαγιά
της μαμάς μου, για το Πατριαρχείο και το Φανάρι. Μου μιλά
για τα έθιμα και τις συνήθειες των Κωνσταντινοπολιτών, τα
πολίτικα φαγητά, τα γλυκά τα τραγούδια και τα μπαχαρικά.
Μου έχει πει πως η Κωνσταντινούπολη είναι σαν ένα
σταυροδρόμι που ενώνει τον πολιτισμό της Ανατολής με τον
πολιτισμό της Δύσης.’’
Φανή Γεωργακοπούλου
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Έθιμα και παράδοση

Παρουσίαση
Ερευνητικού Ημερολογίου
Στην αίθουσα του θεάτρου του σχολείου μας στο
τέλος της προηγούμενης χρονιάς παρουσιάσαμε
το project που κάναμε με θέμα την Ελλάδα ως
τουριστικό προορισμό.

Η επίσκεψή μας στην Βουλή των Ελλήνων
είχε μεγάλο και ξεχωριστό ενδιαφέρον. Εκεί μας
ξενάγησαν οι υπεύθυνες των εκπαιδευτικών
επισκέψεων, είχαμε και μικρούς διαλόγους κατά
την διάρκεια της ξενάγησης. Επίσης επισκεφτήκαμε
και τον χώρο των συνεδριάσεων της Βουλής
και παρακολουθήσαμε για λίγο την διαδικασία
ερωτήσεων – απαντήσεων.

Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 και ΚΕΠΠ1

Λαδένια Κιμώλου, της Κατερίνας Ανεζάκη
Η λαδένια είναι πίτα σαν πίτσα με ντομάτα, κρεμμύδι και λάδι.
Το φεστιβάλ Λαδένιας γίνεται κάθε χρόνο τον Αύγουστο.
Το διοργανώνει ο δήμος Κιμώλου και η περιφέρεια Νότιου
Αιγαίου. Η εκδήλωση γίνεται στην πλατεία και σερβίρεται
μπόλικη λαδένια με τυρί και κιμωλιάτικο κρασί στην αυλή
του δημοτικού σχολείου με παραδοσιακή μουσική και
χορό. Την λαδένια την φτιάχνουν οι γυναίκες του νησιού. Το
προαύλιο του δημοτικού σχολείου γεμίζει και η λαδένια έχει
την τιμητική της. Οι διοργανωτές του φεστιβάλ της Λαδένιας
σκοπεύουν τα επόμενα χρόνια να γίνει πανελλαδικά γνωστό.

Στην γιορτή των Χριστουγέννων
νέοι από τις ομάδες ΚΕΠΠ 2, ΚΕΠΠ 1
και Συντήρησης
θα διαβάσουν το παραμύθι

«Όταν η χιονόμπαλα συνάντησε
τον κουραμπιέ».
Θα τους συνοδεύσει η χορωδία του σχολείου μας.
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Δράση Αγωγής Υγείας
εκπαιδευομένων

Συνεργασία και κοινή δράση
Έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε φέτος με το
1ο Γυμνάσιο Καματερού και να δουλεύουμε μαζί σε
εργασία με θέμα «Η Οδύσσεια στην συνεκπαίδευση»

Όμηρος
Ο ειδικός γιατρός εργασίας Σαμουήλ Ζορμπάς
παρουσίασε και εκπαίδευσε τους νέους των ΚΕΠΠ 1 και
ΚΕΠΠ 2 με θέμα : «Υγεία και Ασφάλεια στους Χώρους
Εργασίας»
Η παρουσίαση είχε διδακτικό χαρακτήρα, αλλά και
ταυτόχρονα έγινε με διασκεδαστικό και ουσιαστικό
τρόπο, αξιοποιώντας τα κλιπ και τις δημιουργικές
δραστηριότητες με πρωταγωνιστή τον Napo, ο οποίος
είναι ήρωας μιας σειράς κινουμένων σχεδίων που
ενσαρκώνει τον εργαζόμενο σε οποιονδήποτε κλάδο ή
τομέα. Προβλήθηκε ταινία με διάρκεια 20 λεπτά με τίτλο
«Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και του κινδύνου» και
αναφερόταν στις πηγές του επαγγελματικού κινδύνου
που συναντούν οι εργαζόμενοι στο περιβάλλον εργασίας.
Οι εργοδότες έχουν ευθύνη για την προστασία της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Πρέπει
επίσης να μεριμνούν για τους νέους εργαζόμενους.
Συζητήθηκαν πολλά θέματα όπως η χρησιμότητα και ο
ρόλος του γιατρού εργασίας μέσα σε μια επιχείρηση ή
δημόσιο οργανισμό, πόσο σπουδαία είναι η πρόληψη
σε θέματα υγείας και εργατικών ατυχημάτων, η
χρησιμότητα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και η
τήρηση των κανόνων υγιεινής. Η ευαισθητοποίηση
των εκπαιδευομένων είχε σκοπό να δημιουργηθεί η
κουλτούρα σε θέματα υγείας και ασφάλειας, για την
μείωση των εργατικών ατυχημάτων, την προστασία της
υγείας τους από τους βλαπτικούς παράγοντες στους
οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι.
Στη συνέχεια δόθηκε στους εκπαιδευόμενους μι
έγχρωμη αφίσα η οποία έδειχνε διάφορες εργασίες
που εκτελούσε ο Napo και που ήταν εκτεθειμένος
σε επαγγελματικούς κινδύνους. Ζητήθηκε από τους
εκπαιδευόμενους να εντοπίσουν αυτούς τους κινδύνους
να τους σημειώσουν με στιλό και ύστερα τους δόθηκε η
ίδια αφίσα με προσημειωμένες τις απαντήσεις για το που
απεικονίζονται στην αφίσα όλες οι πηγές κινδύνου.
Θα είναι προς όφελος των νέων να συμμετέχουν και
σε άλλες δράσεις αγωγής υγείας σε βασικές έννοιες
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας κατά την διάρκεια
της σχολικής χρονιάς, αναπτύσσοντας την επικοινωνία
μεταξύ τους και διευρύνοντας τις γνώσεις τους και
δημιουργώντας μια παιδεία και κουλτούρα στην υγιεινή
και ασφάλεια των νέων εργαζομένων.
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Παλάτι του Οδυσσέα

Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2

Η θεατρική παράσταση
της καλοκαιρινής γιορτής
‘’Όρνιθες ‘’ του Αριστοφάνη
(σε ελεύθερη απόδοση)
ήταν υπέροχη!!!
Μπράβο στην θεατρική ομάδα!!!!

Ευχαριστούμε πολύ…
το 1ο Γυμνάσιο Καματερού και τους καθηγητές τους για την
πολύ καλή και πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία που έχουμε.
Επίσης ευχαριστούμε πολύ τις κυρίες Καίτη Κατσούδα, Στέλλα
Μακρυγιάννη, Βασιλεία Κατσαούνου, Παρί Μεράβογλου, τον
κύριο Αργύρη Παντελή και τον κύριο Γιάννη Σφυρίδη, όπως
και τις εθελόντριές μας που μας συνόδευσαν σε εξωτερικές
μας δράσεις και προγράμματα.

Ευχαριστούμε όσους
μας βοήθησαν να
πραγματοποιήσουμε
τις δράσεις και
δραστηριότητές μας.

Συντακτική ομάδα:

