
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 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΖΩΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Β΄ ΣΑΞΗ 
 
Ο / Η υπογραφόμεν………  ………………………………………………………………................…………………………………………… 
κηδεμόνας τ……….. μαθητ………. …………………………………………………………................………………………………………… 
της Β΄ 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. 
 

Πειράματα Υυσικής [Κωνσταντίνος Φρυσοβέργης, Υυσικός] 
  Σα  μαθήματα των Υυσικών Επιστημών (γνωστά ως «Science» στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 
συστήματα) αντιμετωπίζουν με ενιαίο τρόπο τα μαθήματα που στη χώρα μας διακρίνουμε σε Υυσική, 
Φημεία και Βιολογία. Σα «Πειράματα Υυσικής» έχουν σκοπό να φέρουν τον μαθητή πιο κοντά σε 
βασικές έννοιες των Υυσικών Επιστημών (ταχύτητα, επιτάχυνση, δύναμη, ενέργεια, χημική ανάλυση, 
μικροοργανισμοί, μύκητες, πολλαπλασιασμός κυττάρων, φως, ηλεκτρικά κυκλώματα κλπ). 
Σαυτόχρονα επιχειρούν να αναδείξουν την κυρίαρχη θέση που κατέχει το πείραμα στην επιστημονική 
διαδικασία και σκέψη. Σα «Πειράματα Υυσικής» θα πραγματοποιούνται στα σύγχρονα και πλήρως 
εξοπλισμένα εργαστήρια του χολείου μας.  
 

ωματική - υναισθηματική Τγεία και Διατροφή [Φρυσούλα Δανιηλίδου, Οικ. Οικονομίας] 
  Σα τελευταία χρόνια τονίζεται συχνά και με έμφαση η σημασία της σωματικής και 
συναισθηματικής υγείας. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η υγεία του σώματος επηρεάζει σε σημαντικό 
βαθμό τη συναισθηματική υγεία και το αντίστροφο. Σο πρόγραμμα «ωματική - υναισθηματική 
Τγεία και Διατροφή», καλεί τους μαθητές  να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν μόνοι τους τρόπους 
διατροφής, να μελετήσουν διατροφικές κουλτούρες και να συνδυάσουν την ποιότητα διατροφής με την 
ποιότητα ζωής. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν 
τον Δείκτη Μάζας ώματος και να μπορούν να κάνουν αλλαγές στο διαιτολόγιό τους, την καθημερινή 
σωματική τους άσκηση, καθώς και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.  
 

Μουσικό Εργαστήρι [Αναστασία Γκίνη, Μουσικός] 
  Σο «Μουσικό Εργαστήρι» είναι μια πρωτότυπη καλλιτεχνική δραστηριότητα για τους 
ταλαντούχους μαθητές μας που αγαπούν τη Μουσική. Θα ασχοληθεί με τη μελέτη και τη μουσική 
πλαισίωση της μουσικοθεατρικής παράστασης «Καρόλου Ντηλ και Σσιμισκή», που θα παρουσιαστεί 
στην πόλη μας σε συνεργασία με τους δημιουργούς της και καταξιωμένους καλλιτέχνες: τον ποιητή 
και θεατρικό συγγραφέα Θοδωρή Γκόνη και τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Ανδρέου. 
Πηγή έμπνευσης και σημείο αναφοράς του έργου είναι η Θεσσαλονίκη· πόλη-σύμβολο με εξέχουσα 
διαδρομή στην ιστορία, ανασυντίθεται ποιητικά ως έκφραση του διαχρονικού Ελληνισμού, 
σταυροδρόμι και χωνευτήρι Ανατολής και Δύσης, πολύχρωμο ψηφιδωτό του βυζαντινού πολιτισμού 
και των ανθρώπων που τον σάρκωσαν. Πρόσκληση, λοιπόν, αλλά και πρόκληση για τους μαθητές που 
θα ενταχθούν στο «Μουσικό Εργαστήρι», σε ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι που δεν γνωρίζει 
σύνορα ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. 
 

Εφηβική Χυχολογία [Αναστασία Πιλωνά, Οικονομολόγος] 
  την περίοδο της εφηβείας, λόγω των βιολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών αλλαγών, 
επανακαθορίζονται οι στόχοι που θέτει προς πραγματοποίηση ο έφηβος. Με την «Εφηβική ψυχολογία» 
–μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις, διάλογο, βιωματικές ασκήσεις, υλικό από art therapy και 
παιχνίδια ρόλων– θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την έννοια του «εαυτού» και να ενισχύσουμε 
την αυτοεκτίμηση. Θα αναλύσουμε τις επιμέρους «ταυτότητες» που συγκροτούν την προσωπικότητα 
του ατόμου και τον σημαντικό ρόλο που παίζουν στην ολοκλήρωση του «εαυτού». Σα άτομα με 
κατακτημένη «ταυτότητα» παρουσιάζουν εντυπωσιακή πρόοδο και σε πτυχές της ζωής όπως: η 
προσαρμοστικότητα, η αυτοπεποίθηση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η ανοχή και ο σεβασμός στις 
απόψεις των άλλων, η αφοσίωση και η επιμονή στην πραγματοποίηση των στόχων τους, η ανάληψη 
πρωτοβουλιών και ευθυνών ως πολίτες. 
 
[* 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…………….......................................... 



 

4. 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 

 

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

 
 


