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ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ

ΜΑΝΕΣΗ
Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο -  Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΔΡΑΣΕΙΣ, ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ



Το Σχολείο μας, Γυμνάσιο - λύκειο στα Σύγχρονα 
Εκπαιδευτήρια Μάνεση, ακολουθώντας τις σύγχρονες 
παιδαγωγικές απαιτήσεις και παρακολουθώντας τα νέα 
επιστημονικά διδακτικά προγράμματα, έχει διαμορφώσει ένα 
πλαίσιο δράσεων, που αξιοποιεί και αναδεικνύει τις ικανότητες 
των μαθητών και προσδίδει στη μάθηση βιωματικότητα και 
ευρύτητα. Βασικός μας στόχος είναι η διαμόρφωση 
ερευνητικής προσέγγισης, ώστε η μάθηση να προσλαμβάνεται 
αδιάλειπτα σε κλίμα υπευθυνότητας και χαράς. 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Λέσχη Κινηματογράφου
Η συμμετοχή του γυμνασίου-λυκείου στο 8ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών «Πάμε Σινεμά;» (2016) 

απέσπασε το 1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας με τίτλο «Σεπτέμβρης». 

Λέσχη Δημιουργικής Γραφής
Αποτελέσματα Πανελληνίων, Ευρωπαικών και Παγκόσμιων διαγωνισμών εφήβων, Λογοτεχνίας, Ποίησης, 

Δοκιμίου και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας εγκεκριμένων απ’ το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευ- 

μάτων, στους οποίους Βραβεύθηκαν και διακρίθηκαν μαθητές μας της δευτεροβάθμιας εκπάιδευσης.

ΦΟΡΕΙΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών A.E.D.E – Τμήμα Ελλάδος, Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, Ιερά 

Σύνοδος της εκκλησίας της Ελλάδος, Φιλολογικός σύλλογος “Παρνασσός”, Τακτικός έφηβος βουλευτής 

στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, Ειδικό Βραβείο Μαρτυρίας για τη δημιουργία 

βίντεο με θέμα: “Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ” - Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση ΥΠΑΙΘ - Εθνικό Κέντρο 

Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού, Ελληνικός Πολιτιστικός όμιλος Κυπρίων, “ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ”, Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Δήμου Βύρωνα, 5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για 

την Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου.

Όλες τις διακρίσεις και τα βραβεία μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. Πανποντιακή ομοσπονδία, Μορφωτικός όμιλος 

Πετρούπολης υπό την αιγίδα της Unesco. Πρώτη  θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό χορωδιών της Χ.Ο.Ν.

"Βουλή των Εφήβων". Μαθητές του λυκείου είναι τακτικά μέλη του προγράμματος της Βουλής των Ελλήνων "Βουλή των Εφήβων"



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας είναι πολύ υψηλά και τους εξασφαλίζουν  την εισαγωγή τους στη 

πρώτη επιλογή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΤΕΣ
Αθλητισμός: "Δράσεις Εντός"
Από το σχολικό έτος 2000-2001 έχει καθιερωθεί στο σχολείο μας μια μέρα του σχολικού έτους να 

μοιραζόμαστε με τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, τη χαρά του αθλητισμού πραγματοποιώντας 

ενδοσχολικές συναντήσεις καλαθοσφαίρησης, πετοσφαίρησης και ποδοσφαίρου. Παράλληλα γίνεται γνωριμία 

και με αθλήματα λιγότερο δημοφιλή, γνωριμία με αθλητές κ.α.

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού στο πλαίσιο του κοινωνικού σχολείου

Εκπαιδευτικές πολυήμερες επισκέψεις στο εξωτερικό: "Διεθνείς Συναντήσεις"
Το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο πλαίσιο των «Διεθνών Συναντήσεων», πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη 

στο CERN, το μεγαλύτερο ερευνητικό εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών. 

Το πειραματικό κέντρο ερευνά τα συστατικά της ύλης και το είδος των δυνάμεων που την κρατούν ενωμένη. 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη (από 30 Νοεμβρίου και έως 3 Δεκεμβρίου 2015) περιελέμβανε και άλλες 

εκπαιδευτικού περιεχομένου ξεναγήσεις όπως π.χ. τη Βέρνη (μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 

της UNESCO), το σπίτι του Καποδίστρια στη Γενεύη, τον Ερυθρό Σταυρό, τον ΟΗΕ, την Ολυμπιακή Επιτροπή 

(καθώς το 2016 είναι έτος διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων).

Εκπαιδευτικές πολυήμερες επισκέψεις στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Μετέωρα, Δελφοί, Κρήτη, 
Σύρος, Μυκήνες-Ναύπλιο κ.α.).



Ερευνητικές Εργασίες - Projects

Ιστορικά Αφιερώματα
Κύπρος, Πόντος, Μικρά Ασία - Σμύρνη, Κρήτη, Ήπειρος, Μακεδονία

• Επιστημονική Έρευνα και σφάλματα.

• Σεβασμός στη Διαφορετικότητα –    

 “Ενδιαφέρσου αλλιώς”. 

• Η επίδραση της μουσικής στη ζωή

 των ανθρώπων.

• Οι μεγάλες εξισώσεις... όχι μόνο σωστές

 αλλά και ωραίες.

• Θεωρία της σχετικότητας.

• Η ειδική θεωρία της σχετικότητας

• Ψυχολογία εφήβου.

Βιωματικές δράσεις
• Η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου

 είναι επιλογή υγείας.

• Λέμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό.

• Ελληνική καλλιτεχνική παράδοση

 και πολιτιστική κληρονομιά.

• Νέες Τεχνολογίες, Δημιουργικότητα, 

 Επαγγέλματα.

• “Αειφόρος Ανάπτυξη” όταν η γνώση 

 γίνεται πόρος και πορεία.

Αφιερώματα μέσω διαθεματικών εργασιών
• Ευ’́ δαιμον τό ε’λεύθερον 

 τό δ' ε’λεύθερον τό ευ’́ ψυχον.

• Μορφώνομαι – Διαμορφώνω.

• Η ομορφιά βρίσκεται παντού.

• Η δύναμη της ελληνικής Γης.

• Πορεύομαι με θάρρος και όραμα.

• Ελλάδα το δέντρο της γης.



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Δραματική ομάδα
• Ευριπίδη “Ελένη”, “Τρωάδες”, “Φοίνισσαι”, “Ιφιγένεια εν Αυλίδι”.

• "Ερωφίλη" του Γεωργίου Χορτάτση, έργο της κρητικής λογοτεχνίας του 16ου αιώνα.

• “Ερωτόκριτος”, του Βιντσέντζου  Κορνάρου.

• "Μαντάμ Σουσού" του Δ. Ψαθά.

• Λυσιστράτεια 2014 , θεατρική παράσταση με τίτλο «Τέχνη Γένους Θηλυκού» .

• “Η θεία απ’ το Σικάγο”, “Το ξύλο βγήκε απ’ τον Παράδεισο”, Αλ. Σακελάριου.

• High School Musical.

Όμιλοι Μουσικής
• Αφιέρωμα στο γνωστό μουσικοσυνθέτη κ. Γιάννη Σπανό με τίτλο “Τραγούδια σαν μικρά μονόπρακτα”

 που μας τίμησε με την παρουσία του.

• Αφιέρωμα στον Γιώργο Χατζηνάσιο, που μας τίμησε με την παρουσία του, με τίτλο “αέρινα όνειρα”

• Αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη με τίτλο «Με ανέμου πείσματα και ψιθυρίσματα”.

• Αφιέρωμα στην Σοφία Βόσσου, που μας τίμησε με την παρουσία της.

• Αφιέρωμα στον μουσικοσυνθέτη Μάνο Χατζιδάκι, με τίτλο “σε ασπρόμαυρο φόντο”.

Λέσχες  Ανάγνωσης, Δημιουργικής γραφής και Έκφρασης
Ενδεικτικές δράσεις του σχολείου μας που έχουν στο κέντρο τους το βιβλίο και συμβάλλουν στη νοητική, 

συναισθηματική και αισθητική καλλιέργεια των μαθητών μας είναι:

• Λειτουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης.

• Θεσμοθέτηση του Μαραθωνίου Ανάγνωσης (ενός ευγενούς συναγωνισμού ανάγνωσης

 των περισσότερων βιβλίων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους). 

• Δημιουργία Λέσχης Ανάγνωσης (όπου τα βιβλία είναι αντικείμενο συζήτησης και αφόρμηση

 για επικοινωνία και καλλιτεχνική δημιουργία).

• Επισκέψεις συγγραφέων (Τον Απρίλιο του 2016 θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε

 την συγγραφέα κ. Άλκη Ζέη για να συζητήσουμε μαζί της).

• Αφιερώματα σε συγγραφείς, σχέδια εργασίας και παρουσιάσεις σχετικά με το έργο τους (στο φετινό  

 αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη στο οποίο οι μαθητές μας με τη μουσική, το χορό και τον λόγο θα   

 εκφράσουν ιδέες που γεννήθηκαν από την ανάγνωση του έργου του μεγάλου μας ποιητή).

• Ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων στο πλαίσιο του μαθήματος της λογοτεχνίας (καλύπτεται  

 έτσι η ανάγκη για την αισθητική απόλαυση μιας ολοκληρωμένης ιστορίας, καθώς το σχολικό βιβλίο   

 στηρίζεται αναγκαστικά στην ανθολόγηση αποσπασμάτων από λογοτεχνικά κείμενα).

• Ενθάρρυνση της δημιουργικής γραφής και η ψηφιακή έκδοση των μαθητικών έργων 

 στο τέλος του σχολικού έτους. 

• Συμμετοχή σε πανελλήνιους και πανευρωπαϊκούς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.

• Αφιέρωμα στην συγγραφέα Γαλάτεια Γρηγοριάδου Σουρέλη, που μας τίμησε με την παρουσία της.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
• Χριστουγεννιάτικο και Πασχαλινό Φιλανθρωπικό παζάρι.

• Πρόγραμμα Υποτροφιών Γυμνασίου Λυκείου.

• Συλλογή φαρμάκων για τους Γιατρούς του Κόσμου.

• Συνεργασία με το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Ηρακλείου Αττικής.

• Εισιτήριο πολιτιστικών εκδηλώσεων τρόφιμα που διατίθενται σε ευαγή ιδρύματα.

• Υιοθέτηση του πάρκου Θεάτρου.

• Συμμετοχή σε ελληνικές και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και συλλόγους (ACTIONAID, ΕΣΤΙΑ, Π.Ε.ΦΙ.Π κ.α.)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Αγωγή υγείας
• Διοργάνωση ημερίδων σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα διατροφής, υγιεινής, ψυχοσωματικής ανάπτυξης.

• Δράσεις προώθησης υγιειούς διατροφής και τρόπου ζωή .

Γιορτάζουμε τους Γονείς με τους Γονείς 
10 Μαΐου Εορτή Μητέρας – 21 Ιουνίου Εορτή Πατέρα.

Δύο παγκόσμιες μέρες που παγκοσμίως πρέπει να εορτάζονται καθημερινά! Και εμείς τιμώντας τους γονείς 

μας και τη σχέση αγάπης της οικογένειας οργανώνουμε δράσεις και δρώμενα με τίτλο “Γιορτάζουμε τους 

Γονείς με τους Γονείς”.

Διαμεσολάβηση
• Δράσεις με στόχο την ομαδικότητα, διαλλακτικότητα, κοινωνικότητα, συνεργασία, ενσυναίσθηση,

 το σεβασμό του συνανθρώπου.

• Δράσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού και της βίας.

Οικολογική ευαισθησία
• Προσφέρονται καπάκια στο Ειδικό Σχολείο Περιστερίου.

• Ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών, ηλεκτρικών συσκευών σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς.

• Συμμετοχή σε αναδασώσεις.

Πρόγραμμα πολλαπλής νοημοσύνης
Εστίαση σε όλους τους τομείς νοημοσύνης : γλωσσική, λογικομαθηματική, μουσική, φυσιογνωστική, 

ενδοπροσωπική, διαπροσωπική και κιναισθητική ευφυΐα.   



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Έχοντας ξεκινήσει από το 2008 να αναλύουμε θέματα που αφορούν τόσο την ψυχοσύνθεση των εφήβων 

όσο και τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα όλων, 

συνεχίζουμε να βοηθάμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στην αντιμετώπιση των προβληματισμών 

τους σε σχέση με την κατανόηση της ιδιαίτερης σκέψης και οπτικής γωνίας των εφήβων.

Έχουν αναλυθεί διεξοδικά θέματα όπως οι ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές στην εφηβεία, η δημιουργία 

ορίων, η έκφραση των συναισθημάτων, η αξιοποίηση του γονεϊκού ρόλου για την ανάπτυξη του προσώπου, η 

αντιμετώπιση δυσλειτουργικών συμπεριφορών των εφήβων, το πώς συμβάλλουμε στην αύξηση της 

αυτοεκτίμησης ενός εφήβου, έφηβος και παρέες, ο έφηβος και ο ελεύθερος χρόνος, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, οι γονείς ως πρότυπο μίμησης για τις συμπεριφορές ενός παιδιού.

Επίσης, η οικονομική κρίση ως αφορμή για περισσότερη χαρά στη ζωή μας, η διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών προκειμένου να αντέχουν τις δυσκολίες, η ανακάλυψη του νοήματος της ζωής, η ανάλυση 

ψυχοπιεστικών συμβάντων, ο σχολικός εκφοβισμός, ο σεβασμός στην διαφορετικότητα.

Λειτουργούν:
Όμιλοι / Προγράμματα -Δράσεις / Απογευματινά προαιρετικά τμήματα / Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 

Δραματική Ομάδα / Βουλή των Εφήβων / Προετοιμασία για απόκτηση πτυχίου / Συμβουλευτικός 

Σταθμός / Χορωδία / Διαμεσολάβηση / Μαθητικό εργαστήρι μελέτης / Γραφείο Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού / Μουσικό σύνολο Α (κρουστά) / Πολλαπλή Ευφυία / Αθλητικά τμήματα / Δανειστική 

Βιβλιοθήκη / Μουσικό σύνολο Β (Μπάντα) / Επιχειρηματικότητα Νέων / Στρατηγικές για μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες    Σταθμός Μαθησιακών Δυσκολιών / Δημοσιογραφική Ομάδα / Εκπαιδευτικές 

Επισκέψεις / Προετοιμασία για πανελλαδικές εξετάσεις / Περιβαλλοντική Ομάδα / Συμβούλιο Τάξης / 

Λέσχη Ανάγνωσης / Κοινωνική Ευαισθησία / Λέσχη Κινηματογράφου / Λέσχη δημιουργικής Γραφής / 

Εκφραστικός Χορός - Αυτοσχεδιασμός / Ομάδα εικαστικής παρέμβασης / Ομάδα πειραμάτων / 

Σύλλογος αποφοίτων.        



Πρασίνου Λόφου 51, 141 22, Νέο Ηράκλειο, Αττική.

Τ: 210 2837953 / 210 2837825

Ε: contact@manesis.gr / www.manesis.gr


