Το 2ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ κλείνει τη χρονιά που πέρασε
με τη συμμετοχή του στην ΙΗ΄Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων
Το 2ο Γενικό Λύκειο γιόρτασε τη λήξη του σχολικού έτους 2012-2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο
Γέρακα, την Παρασκευή 21η Ιουνίου 2013. Οι μαθητές παρουσίασαν τα συνολικά 14 εκπαιδευτικά
προγράμματα που υλοποιήθηκαν μέσα στη χρονιά (πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, αγωγής
ενεργού πολίτη), το κοινωνικό και εκπολιτιστικό
έργο του σχολείου και τη συμμετοχή του σε εθνικά
και ευρωπαϊκά συνέδρια. Η θεατρική ομάδα του
σχολείου μας με υπεύθυνες καθηγήτριες τις κ.
Ειρήνη Παναγιωτοπούλου και Ευανθία Κατσάνου
παρουσίασε την παράσταση «Η Γυναίκα με τα
άσπρα». Ακολούθησε ο αποχαιρετισμός της
Γ΄Λυκείου, όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
απένειμε αναμνηστικές πλακέτες στους αποφοίτους.
Στη χρονιά που πέρασε οι μαθητές/τριες του 2ου ΓΕΛ Γέρακα μετά από διάκρισή τους σε
διαγωνισμούς που διεξήχθησαν σε εθνικό επίπεδο εκπροσώπησαν ή θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο
εξωτερικό:
 Η Έλενα Αυγούστου στο Πρόγραμμα EUROSCOLA στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο
(Νοέμβριος 2012)
 Η Γεωργοπούλου Χριστίνα στο 71η Διεθνή Συνδιάσκεψη του European Youth Parliament (ΕΥΡ) στο
Άμστερνταμ (Νοέμβριος 2012)
 Η ομάδα ΜUN με 9 μαθητές συμμετείχε στο 16ο Μαθητικό Συνέδριο ΟΗΕ (16ο AMUN) στην
Αθήνα (Ευγενίδειο Ίδρυμα, Μάρτιος 2013) και στο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο ΟΗΕ στη
Βουδαπέστη (3rd BIMUN, Απρίλιος 2013)
 Η Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα και ο Παπαδέλης Απόστολος συμμετείχαν στην 26η Εθνική
Συνδιάσκεψη του European Youth Parliament (Απρίλιος 2013).
 Η Χριστίνα Γεωργοπούλου θα συμμετάσχει στην 72η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη του EYP στη Ζυρίχη
και ο Παπαδέλης Απόστολος στην αντίστοιχη Συνδιάσκεψη στην Ουκρανία (Αύγουστος 2013)
 Η Πρεζεράκου Αθηνά θα συμμετάσχει στις εργασίες του Yale Model Government Europe στη
Βουδαπέστη (Οκτώβριος 2013)

Η συνολική εικόνα και παρουσία του σχολείου τη χρονιά που πέρασε απέσπασε τιμητικές διακρίσεις
σε εθνικό επίπεδο:
 Η επιτροπή της Βουλής των Εφήβων εξέλεξε τη μαθήτριά μας Σιτζίμη Σταυρούλα ως μία
εκ των 4 Βουλευτών Επικρατείας με κριτήριο τις δράσεις και τη δημόσια παρουσία του
σχολείου. Ο Φουντουλάκης Άγγελος επελέγη αναπληρωτής τακτικός βουλευτής στη
φετινή ΙΗ’ Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων (28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2013).




Το 2ο ΓΕΛ Γέρακα κατατάχθηκε 10ο στην
κατηγορία Γυμνασίων – Λυκείων στο
δίκτυο των Αειφόρων Σχολείων.
Τέλος, το σχολείο μας αποδέχθηκε την
πρόταση του Υπουργείου Παιδείας να
συμπεριληφθεί στο διεθνές δίκτυο
σχολείων Aspnet – UNESCO, δίκτυο
σχολείων που με τη δράση τους
υπηρετούν τους σκοπούς και άξονες της
UNESCO.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Δήμαρχο Παλλήνης κ. Ζούτσο για τη συνεπή και συνεχή
στήριξη των σχολείων, τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Α.
Λιακόπουλο για την υποστήριξή του στο έργο μας, τον Αντιδήμαρχο κ. Αβαρκιώτη που μας τίμησε με την
παρουσία του στην εκδήλωση και τη βοήθειά του στη διάρκεια της χρονιάς. Ευχαριστούμε θερμά την
αντιδήμαρχο κ. Κουνενάκη και την κ. Βακάλη – Δαλιάνη του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΗΓΗ Γέρακα»
γιατί στο πρόσωπό τους βρήκαμε πολύτιμους συνεργάτες του τμήματος Τοπικής Ιστορίας του 2ου ΓΕΛ
Γέρακα. Τέλος, ευχαριστούμε την κ. Σάντος και τους ανθρώπους του Πολιτιστικού Κέντρου Γέρακα για τη
φιλοξενία τους.

