
Δράσεις 50ου Γυμνασίου Αθηνών

Τάξη Ημερομηνία Δράση Περιγραφή

Α,Β,Γ Σεπτέμβριος 2022 -

Ιούνιος 2023

Ανακύκλωση Ανακυκλώνονται καπάκια, χαρτιά, μπαταρίες,

κουτάκια αλουμινίου

Γ1 12/10/2022 Διαδικτυακό μάθημα από το Saferinternet4kids

για την "Ασφαλή χρήση του Διαδικτύου"

Θέματα : τα προσωπικά δεδομένα, η

παραπληροφόρηση, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η

υπερβολική χρήση του διαδικτύου, οι ασφαλείς

αγορές, η εικόνα του σώματος κ.α..



Α 14/10/2022 Θεατρική παράσταση με τίτλο "Το

συρματόπλεγμα"

Κατά τη διάρκεια του πολέμου και με ένα

συρματόπλεγμα να τα χωρίζει, δύο νεαρά αγόρια

διαφορετικής καταγωγής συναντιούνται και μια

φιλία αρχίζει

Β 14/10/2022 Αρχαιολογικό Μουσείο Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το

μεγαλύτερο μουσείο της Ελλάδας και ένα από τα

σημαντικότερα του κόσμου. Οι πλούσιες συλλογές

του, που αριθμούν περισσότερα από 11.000

εκθέματα, προσφέρουν στον επισκέπτη ένα

πανόραμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού από

τις αρχές της προϊστορίας έως την ύστερη

αρχαιότητα.

Γ 14/10/2022 Βουλή των Ελλήνων



Α,Β,Γ Οκτώβριος 2022 Βελτίωση σχέσεων Δράσεις (συζητήσεις) για τη βελτίωση των

σχέσεων μεταξύ μαθητών και μεταξύ μαθητών και

εκπαιδευτικών

Α, Β, Γ Οκτώβριος -

Νοέμβριος 2022

Κέντρο πρόληψης "Αφαία" Οι μαθητές παρακολούθησαν προγράμματα

σχετικά με τις αξίες, τον εκφοβισμό, τη φιλία, την

εφηβεία κα

Β Οκτώβριος 2022 -

Φεβρουάριος 2023

"Λέξεις που πληγώνουν, λέξεις που χαμογελούν:

Βιωματικό εργαστήριο για τον λεκτικό

εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον" 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Βιβλιοθήκη της

Βουλής

Α, Β, Γ Οκτώβριος 2022

-Μάιος 2023

"Πιάσε μου το χέρι να σε οδηγήσω" Πρόγραμμα υποστήριξης των μαθητών της Α

Γυμνασίου από μαθητές της Β - Γ Γυμνασίου

Α, Β, Γ Οκτώβριος 2022 -

Μάιος 2023

Ηλεκτρονική εφημερίδα Οι μαθητές γράφουν τα δικά τους άρθρα



Α,Β,Γ Οκτώβριος 2022 -

Μάιος 2023

Ping-pong Εκμάθηση ping-pong και αγώνες μεταξύ μαθητών

Α,Β,Γ Οκτώβριος 2022 -

Ιούνιος 2023

Επαναλειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης Οργάνωση και διευθέτηση χώρου για την

επαναλειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης

Γ 25/11/2022       Europe Direct-ΕΛΙΑΜΕΠ Παρουσίαση με

ομιλητή τον κ.Σπύρο Μπλαβούκο με θέμα "Η

Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος" και "Οι

θεσμοί της ΕΕ"

Α, Β, Γ 29/11/2022 Προβολή της ταινίας με τίτλο "Το πράσινο

βιβλίο"

Στόχος της προβολής της ταινίας ήταν η

καλλιέργεια του σεβασμού της διαφορετικότητας

και η καταπολέμηση των διακρίσεων και των

προκαταλήψεων.



Α,Β,Γ Νοέμβριος 2022 -

Μάιος 2023

Προτάσεις για βελτίωση του σχολείου Κατάθεση προτάσεων από τους μαθητές για

βελτίωση του σχολείου

Γ Δεκέμβριος 2022 Saferinternet4kids Συμμετοχή στον διαγωνισμό "Πιάσε τη σημαία"

Α,Β,Γ Δεκέμβριος 2022 Συγκέντρωση τροφίμων για το Κοινωνική

Κουζίνα “Ο άλλος άνθρωπος”

Ο «Άλλος Άνθρωπος» είναι μια πρωτοβουλία

κοινωνικής αλληλεγγύης που εμπνευστής και

δημιουργός της είναι ο Κωνσταντίνος

Πολυχρονόπουλος. Η ομάδα και οι εθελοντές του

«Άλλου Ανθρώπου» μαγειρεύουν φαγητό σε

δημόσιους χώρους εξυπηρετώντας καθημερινά τις

ανάγκες εκατοντάδων συμπολιτών μας.

Α,Β,Γ Δεκέμβριος 2022 Χαμόγελο του Παιδιού Συγκέντρωση και συσκευασία παιχνιδιών, βιβλίων

και προσφορά τους



Α,Β,Γ Δεκέμβριος 2022 -

Μάιος 2023

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Ελληνικού

Παραδοσιακού Χορού

Εκμάθηση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Α,Β,Γ Ιανουάριος 2023 Ευγενίδειο Ίδρυμα Προβολή “Το κέντρο του κόσμου” και πείραμα

Φυσικής


