
1. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ 
 

 Προς τη Διεύθυνση  
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Ο / Η υπογραφόμεν………  ………………………………………………………………………………………………………………… 
δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι νόμιμος κηδεμόνας τ……… μαθητ……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
της …………. τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. 
 
 

Ημερομηνία………………………………………… 
               
 

Ο / Η Δηλ…………… 
 
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Σα παρακάτω στοιχεία είναι απαραίτητα για τα Ατομικά Δελτία των μαθητών και παρέχουν 
τη δυνατότητα στο χολείο να επικοινωνήσει μαζί σας σε περίπτωση ανάγκης. 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ / ΣΡΙΑ: …………………………………………………………………………………………… 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

ΕΠΩΝΤΜΟ:………………………………….………………………………………………….………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ……………………………………………………………………………………………………… Σ.Κ. …………………… 

ΣΗΛΕΥΩΝΟ ΟΙΚΙΑ: ……………………………………………………………………………………………….……………………… 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΗΛΕΥΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΣΕΡΑ: ……………………………………………………………………………………………………… 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΥΩΝΟ ΠΑΣΕΡΑ: ………………………………………………………………………………………………………… 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΣΕΡΑ: …………………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΗΛΕΥΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ ΜΗΣΕΡΑ: …………………………………………………………………………………………………… 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΥΩΝΟ ΜΗΣΕΡΑ: ……………………………………………………………………………………………………… 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας (E-mail):  …………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



2. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ  
ΕΠΙΚΕΨΕΙ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

 
 
 

 Προς τη Διεύθυνση  
του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης 

 
Ο / Η υπογραφόμεν………  ………………………………………………………………………………………………………………… 
κηδεμόνας τ……… μαθητ……… …………………………………………………………………………………………………………… 
της ………… τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης δηλώνω ότι:  
 
1. Δ έ χ ο μ α ι              Δεν δ έ χ ο μ α ι    
ο γιος μου / η κόρη μου να συμμετέχει στους περιπάτους και τις διδακτικές επισκέψεις που θα 
πραγματοποιηθούν με μεταφορικό μέσο (λεωφορείο) εντός του νομού Θεσσαλονίκης και μέσα 
στο πλαίσιο του διδακτικού ωραρίου (8:10 π.μ. – 2:50 μ.μ.) στη διάρκεια του σχολικού έτους 
2016-2017.  
 
2. Δ έ χ ο μ α ι             Δεν δ έ χ ο μ α ι  
ο γιος μου / η κόρη μου να εμφανίζεται στις φωτογραφίες ή στα βίντεο που αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του χολείου μας.  
 
3. Έλαβα γνώση ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αρσακείων Γυμνασίων, 
απαγορεύεται αυστηρά εντός του χολικού χώρου η κατοχή και η χρήση από τους μαθητές 
κινητών τηλεφώνων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής ή παιχνιδιού που διαθέτει 
σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου και ότι σε περίπτωση παράβασης θα 
επιβάλλονται παιδαγωγικές κυρώσεις.  
  
 

 
Ημερομηνία………………………………………… 

               
Ο / Η Δηλ…………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ΔΗΛΩΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 2ης ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ 

 
Ο / Η υπογραφόμεν………  ………………………………………………………………………………………………………………… 
κηδεμόνας τ……….. μαθητ……… ………………………………………………………………………………………………………… 
της ………… τάξης  του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης δηλώνω ότι επιλέγω ως δεύτερη 
Ξένη Γλώσσα που θα διδαχθεί το παιδί μου τα: 
 
 

ΓΑΛΛΙΚΑ    ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  
 

   [επιλέξτε μία από τις δύο γλώσσες] 
 
 

 
 
 
 

Ημερομηνία………………………………………… 
               

Ο / Η Δηλ…………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΠΕΝΘΤΜΙΗ: 
 
Οι μαθητές και μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου θα υποβληθούν σε κατατακτήριες εξετάσεις στις 
Ξένες Γλώσσες ως εξής: 
- Σην Σετάρτη 14 επτεμβρίου 2016, την 3η και 4η διδακτική ώρα (09.55 - 11.25), στην 
κύρια Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά), και 
- Σην Πέμπτη 15 επτεμβρίου 2016, την 3η και 4η διδακτική ώρα (09.55 - 11.25), 
ανάλογα με την επιλογή τους (είτε στα Γαλλικά είτε στα Γερμανικά). 
 
χετικά με την επιλογή της 2ης Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ.πρωτ. 
137429/Γ2/02-09-2014 Τ.Α. (ΥΕΚ 2406 Β΄) σύμφωνα με την οποία υπάρχει δυνατότητα 
αλλαγής της 2ης ξένης γλώσσας μέχρι την Παρασκευή 23 επτεμβρίου 2016. 
 

 

 
 
 
 
 
 



4. ΔΗΛΩΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΖΩΝΗ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Α΄ ΣΑΞΗ 

 
Ο / Η υπογραφόμεν………  ………………………………………………………………................…………………………………………… 
κηδεμόνας τ……….. μαθητ………. …………………………………………………………................………………………………………… 
της Α΄ τάξης του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης δηλώνω με την εξής σειρά επιλογής* τις 
Δραστηριότητες της Ζώνης Πολιτισμού και Επιστημών, που θα ήθελα να παρακολουθήσει το παιδί μου. 
 
          «Eὖ ζῆν»: ανακαλύπτω το σώμα μου, αθλούμαι με γνώση [Νικόλαος Γκριμπίζης, Γυμναστής] 

Tο «Eὖ ζῆν» είναι ένα πρόγραμμα του Φαροκοπείου Πανεπιστημίου το οποίο υλοποιείται σε 
συνεργασία με το ΤΠ.Π.Ε.Θ. τοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των 
εφήβων, μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής άθλησης (βόλεϊ, 
μπάσκετ, ποδόσφαιρο). το πρόγραμμα θα γίνει αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης και της 
φυσικής κατάστασης των μαθητών, μέσα από μετρήσεις. Με βάση τα αποτελέσματα, θα ακολουθήσουν 
αθλητικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με οδηγίες διατροφής. το τέλος του προγράμματος θα 
επαναληφθεί η αξιολόγηση, ώστε να διαπιστωθεί η διαφοροποίηση των αρχικών δεικτών. Ο στόχος μας 
επιμερίζεται σε 3 άξονες: 1. την αξιολόγηση παραμέτρων υγείας στα παιδιά, 2. την ενημέρωση και 
επιμόρφωση μαθητών και γονέων και 3. την παρέμβαση στο σχολείο, την οικογένεια και το σύνολο της 
κοινωνίας για καλύτερη ποιότητα ζωής. 
 

Ασφάλεια Διαδικτύου [Εμμανουήλ Γεωργάκας, καθηγητής Πληροφορικής] 
Σο διαδίκτυο έχει εισβάλει δυναμικά στη ζωή των εφήβων και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο 

στις ζωές όλων μας. Πόσοι όμως απ’ όσους το χρησιμοποιούν γνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους 
εκτίθενται; Πόσοι γνωρίζουν ότι η χρήση του συνεπάγεται για τους χρήστες όχι μόνο δικαιώματα αλλά 
και υποχρεώσεις; την «Ασφάλεια Διαδικτύου» θα ερευνήσουμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά 
την περιήγησή μας σ’ αυτό, θα αναζητήσουμε τρόπους προστασίας απ’ αυτούς και θα καταγράψουμε 
κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούμε κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών ταξιδιών μας. 

 
υναισθηματική Τγεία - Αυτός είμαι εγώ;! [Φρυσούλα Δανιηλίδου, Οικιακής Οικονομίας] 
Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου ζουν μια ιδιαίτερη για αυτούς εμπειρία όσον αφορά την μετάβασή 

τους στο Γυμνάσιο, καθώς και την «είσοδό» τους στην εφηβεία. Οι δύο αυτές καταστάσεις προκαλούν 
στους μαθητές αισθήματα έντονου άγχους, ανασφάλειας και επιθετικότητας. Γι’ αυτό και είναι πολύ 
σημαντικό να αισθανθούν οικεία στο νέο σχολικό περιβάλλον. το πρόγραμμα, λοιπόν, οι μαθητές 
μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να τα διαχειρίζονται και να τα αποδέχονται, να 
παίρνουν θέση μέσα στην ομάδα και να καλλιεργούν τον σεβασμό προς τον εαυτό τους και τους 
άλλους. Σο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να συμμετάσχουν και στην 
ευρωπαϊκή δράση «ΕΝΔΤΝΑΜΩΝΩ– ENABLE», η οποία στην Ελλάδα υποστηρίζεται και εποπτεύεται 
από τη Μονάδα Εφηβικής Τγείας της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 
Νοσοκομείο Παίδων «Π. και Α. Κυριακού» και τον Επιστημονικό Οργανισμό «Μαζί για την εφηβική 
Τγεία». 
 

Η Σέχνη στην Εκπαίδευση (Artful Thinking Program) [Θεόδωρος πανός, Εικαστικός] 
«Η Σέχνη στην Εκπαίδευση» -ή αλλιώς «Διδασκαλία μέσω της Σέχνης» (Artful Thinking 

Program)-  είναι ένα Πρόγραμμα που εγκαινίασε το πανεπιστήμιο Harvard, με σκοπό την ανάπτυξη 
ενός μοντέλου ένταξης της τέχνης στη διδασκαλία μαθημάτων του Ωρολογίου Προγράμματος. Μέσα 
από την εξερεύνηση των ίδιων των έργων τέχνης, όσο και την εξοικείωση με τα μοτίβα των έντεχνων 
συλλογισμών, επιδιώκει να φέρει τους μαθητές σε μια βιωματική και ερευνητική διεργασία, που έχει 
δύο γενικούς στόχους:  

 Να βοηθήσει τους μαθητές να δημιουργήσουν πολλαπλές δημιουργικές συνδέσεις ανάμεσα στα 
έργα τέχνης και τα θέματα ή τις έννοιες που αφορούν μαθήματα του σχολικού προγράμματος. 

 Να αξιοποιήσει τη δυναμική της τέχνης για την ανάπτυξη του τρόπου σκέψης των μαθητών.  
 
[* ημειώστε στα παραπάνω κουτάκια τους αριθμούς 1, 2 και 3 σύμφωνα με την 
προτίμησή σας. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή σε κάθε δραστηριότητα έχει τετραμηνιαία 
διάρκεια και στο β΄ τετράμηνο οι μαθητές παρακολουθούν τη 2η ή 3η επιλογή τους.] 
 
 

Ημερομηνία: ... / 09 / 2016         Ο / Η Δηλ…………….......................................... 
 

 



5. ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
[για χρήση από το Ιατρείο] 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ: ……………………………………………………………………………………………… 

ΣΑΞΗ: ………   ΣΜΗΜΑ: ……… 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΙΑ: …………………………………………………………………………………………… Σ.Κ.: ………………… 

ΣΗΛΕΥΩΝΟ ΟΙΚΙΑ (σταθερό): ……………………………………………………………………………………………………… 

ΣΑΘΕΡΟ ΣΗΛΕΥΩΝΟ  ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΣΕΡΑ:  ………………………………………………………………………………… 

ΣΗΛΕΥΩΝΟ  ΣΗΛΕΥΩΝΟ  ΕΡΓΑΙΑ ΜΗΣΕΡΑ:  …………………………………………………………………………… 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΥΩΝΟ  ΠΑΣΕΡΑ: ………………………………………………………………………………………………………… 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΥΩΝΟ  ΜΗΣΕΡΑ: ……………………………………………………………………………………………………… 

υμπληρώστε αν το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα υγείας 

…………………………………………………………………………………………...........................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

* ε περίπτωση αλλεργίας ή κάποιας άλλης ασθένειας, προσκομίστε μας Ιατρική Βεβαίωση, 
στην οποία να αναγράφεται καθαρά η φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή του παιδιού. 

* Σα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες των ιατρείων. 

 

       ΤΠΟΓΡΑΥΗ 

 

      ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

 

             ........................................ 

 
 


