
 



 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 

Ώρα 9:45 

 
Στα πλαίσια της σχολικής ζωής… 

 
Η σχολική ζωή όπως παλιά ...σήμερα δεν υπάρχει ως όρος, την ονομάζουν είτε  

ως ευέλικτη ζώνη, ελεύθερος χρόνος, λευκές και πράσινες εβδομάδες, θεματική 

εβδομάδα, ειδικά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, μόνον και μόνον εάν μπορεί να 

αφήνουν και οικονομικά κέρδη στα σχολεία η στους διοργανωτές.. 

Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός το ΣΕΠ..ως μάθημα στο γυμνάσιο δεν 

υπάρχει πλέον, υπάρχει το ΚΕΣΥΠ  που παραπέμπει και στο ΕΟΠΠΕΠ.gr 

Ο διαπρεπής Έλληνας μαθηματικός Κωνσταντίνος Δασκαλάκης ρωτήθηκε κάποτε 

πως ένα παιδί θα βρει τι επάγγελμα να ακολουθήσει κι απαντά με απλότητα με ότι του 

αρέσει να ασχολείται στην εφηβική ηλικία αυτό και θα ακολουθήσει. 

 

Εμείς από την αρχή της χρονιάς το έχουμε παιχνίδι, αποφασίσαμε να γράψουμε και 

να σας παρουσιάσουμε  ό,τι μας αφορά..  

 

Αγαπητά μας  παιδιά σήμερα το μάθημα θα γίνει  σε ό,τι σας ενδιαφέρει... 

 

 

 

Επι-τυχια είναι η προγραμματισμένη πρόοδος προς έναν συγκεκριμένο στόχο 

 

Εάν δεν έχεις έναν στόχο δεν υπάρχει επιτυχία , είναι τύχη. 

Αν δεν ξέρεις που θέλεις να πάς όπου και να βρεθείς είναι εκεί που δεν ήθελες να 

πας. 

Επιτυχία είναι Συμφέρον, φέρω κάτι στο σύστημα του εαυτού μου. 

Η επιτυχία φέρει απόλαυση από -λαυση ενεργητικό ρήμα, δηλαδή. εγώ λαμβάνω κάτι 

από τον άλλον που δεν είναι έτοιμος να μου το δώσει 

Η επιτυχία έχει έναν στόχο! ..τον στόχο που είναι προς το συμφέρον μας. 

Η απόλαυση είναι μια δεξιότητα που καλλιεργώ εγώ για μένα. 

 

Ρωτάς στους συμμαθητές σου την απορία ..τι σου αρέσει;  να σου πουν; Ώστε να τους 

γνωρίσεις καλύτερα;...όταν ο ένας δεν γνωρίζει τον άλλον τι του αρέσει τότε δεν ξέρει τον 

άλλον καλά 

 

Ελένη Σερενίδου 
 

 

 

 



 

«Η ανταμοιβή για κάτι που έκανες σωστά είναι ότι το έκανες.» 

 

Οι μαθητές μας πάντα σε συνεργασία με τους καθηγητές τους προσπάθησαν, ο 

καθένας με όσα όπλα είχε, να ολοκληρώσουν ένα θέμα που τους αφορούσε.  

«Αυτοάμυνα» - «Διαδίκτυο» - «Στοματική υγιεινή» - «Παιχνίδι» - «Μουσική». Σχετικά 

με αυτά, λοιπόν, τα παιδιά προβληματίστηκαν, σκέφτηκαν, συζήτησαν, αναζήτησαν στο 

πλαίσιο αυτής της δράσης. Ο προορισμός τους άλλωστε - «η Ιθάκη τους» - είναι ο στόχος 

αλλά η διαδρομή ως εκεί είναι ο πλούτος. Η πειθαρχία, η όρεξη, η δημιουργικότητα που οι 

μαθητές επέδειξαν τους έφτασαν στο να ανακαλύψουν κάτι από τον εαυτό τους και αυτή 

είναι τελικά .... η ανταμοιβή τους! 

 

Βικτώρια Τσιγγέλη 

 

 

 

Πρωταγωνιστούν 

 
Σάββας Βουτσαδάκης 

Αφροδίτη Βασιλείου 

Στέλιος Δημητριάδης 

Άλκηστις Παπαναστασίου 

Παναγιώτης Πετρόπουλος 

 

και η παρέα των συμμαθητών τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


