
2ν Ξξφηππν Γπκλάζην Αζήλαο 

Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηνπο γνλείο ηεο Α΄ ηάμεο, 28-9-2020 



Ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ 

 Ρν 2ν   Ξξφηππν Γπκλάζην Αζελψλ πξνήιζε απφ ηε 
κεηαηξνπή ηνπ ηζηνξηθνχ  10νπ  Γπκλαζίνπ Αξξέλσλ 
Αζελψλ, ην νπνίν ην 1980 κεηεμειίρζεθε ζην 2ν  Ξξφηππν 
Γπκλάζην. Πηε ζπλέρεηα, ην 1986, κεηαηξάπεθε ζε 
Ξεηξακαηηθφ , ελψ ην 2011 ζε 2ν  Ξξφηππν Ξεηξακαηηθφ 
Γπκλάζην Αζελψλ (λφκνο 3966/11), αθνχ θαηεηάγε πξψην 
ζηελ αμηνιφγεζε πνπ πξνεγήζεθε. Ρν 2015 κεηαηξάπεθε 
πάιη ζε Ξεηξακαηηθφ (λφκνο 4327/15) θαη απφ ηνλ Ηνχλην 
ηνπ 2020 μαλά ζε Ξξφηππν κε ην λφκν 4692/20.  



΄Νξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ 

 ΓΔΞΞΠ 

 ΔΞ.Δ.Π (θαζ. ΔΘΞΑ Σ. Θπλεγφο, ΠΔΔ Κ. Καιίηζα, Σ. Θαιιηηζάθε, Γ. 

Γηακαληίδεο) 

 Γηεπζχληξηα  (Σ. Θαιιηηζάθε) 

 2 πνδηεπζχληξηεο (Γ. Ρζάπαιε, Δ. Εηάθα) 

 Πχιινγνο Γηδαζθφλησλ 



Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

 Ρν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηελ άπνςε ηνπ αξηζκνχ , ηεο 
ζχλζεζεο, ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, ηεο 
εκπεηξίαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Όινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 
ζηειερψλνπλ ην ζρνιείν έρνπλ πεξάζεη απφ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
θαη έρνπλ επηιεγεί γηα  ζεηεία ή απφζπαζε.  Δλεκέξσζε γνλέσλ: 

ΞΔΚΞΡΖ, φηαλ ην επηηξέςνπλ νη επηδεκηνινγηθέο ζπλζήθεο. 
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Καζεηηθφ δπλακηθφ 

  480 καζεηέο, θαηαλεκεκέλνη ζε 18 ηκήκαηα 
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Ν ραξαθηήξαο ηνπ ζρνιείνπ 

 Πε φιν  ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην ζρνιείν θαιχπηεη ηελ πξαθηηθή 
άζθεζε πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ φισλ ησλ 
εηδηθνηήησλ θαη ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ.  

 
 Δπίζεο εθαξκφδεη πεηξακαηηθά πηινηηθά πξνγξάκκαηα ζε κηα ζεηξά 

εθπαηδεπηηθνχο ηνκείο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε άιια ζρνιεία. 
Δληζρχεηαη ε δηαζεκαηηθφηεηα αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα θαη 
ηδηαίηεξα ε ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο φισλ ησλ καζεκάησλ ζηα 
εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο. Ρν πξφγξακκα CLIL αμηνπνηείηαη σο ηψξα 
ζε αξθεηά καζήκαηα.  

 Ξαξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 
ζρνιείνπ 

 
 Ξαξάιιεια αλαπηχζζεη πνιιά πξνγξάκκαηα   πεξηβαιινληηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αγσγήο πγείαο , επξσπατθά 
πξνγξάκκαηα COMENIUS, Erasmus  θαη Δθπαηδεπηηθνχο Νκίινπο.  



΄Νκηινη 

 Ιεηηνπξγία κία ή δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, κεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ 
 Θάζε καζεηήο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κέρξη ζε 2 Νκίινπο 
 Αηηήζεηο ειεθηξνληθά απφ 30/9 κέρξη 9/10/20, έλαξμε ην 2ν 15κεξν ηνπ Νθησβξίνπ. Ξιεξνθνξίεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 
 Ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, θέηνο πξνβιέπεηαη θαη εμ απνζηάζεσο ιεηηνπξγία. 

 
 ΄Νκηινη 2020-21: 

 
 Όκηινο Θηλεκαηνγξάθνο θαη Ηζηνξία 
 Όκηινο Ρέρλε θαη Ξνιηηηζκφο 
 Όκηινο Καζεκαηηθά θαη Θαηαζθεπέο 
 Όκηινο:  γεία θαη Δπεμία  
 Όκηινο: Ρα Αξραία Διιεληθά κέζα απφ comics (Αζηεξίμ, Όξληζεο) 
 Όκηινο  ‘Ρέρλε θαη ηερληθή ηνπ ρνξσδηαθνχ ηξαγνπδηνχ’ 
 Όκηινο Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή «γηή» Vs «Άξξσζηα» θηήξηα» 
 Όκηινο Θέαηξν Ληνθηκαληέξ 
 Όκηινο ‘Ξεηξακαηηθή Κεζνδνινγία Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ΄ 
 Όκηινο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο θαη Αλάγλσζεο (ΝΓΖΓΑ) 
 Όκηινο ‘Ρν Αιθάβεην ησλ Καζεκαηηθψλ- Καζαίλνπκε απφ ηα ιάζε καο-εξκελεία, ελλνηνινγηθή 
 πξνζέγγηζε Καζεκαηηθψλ φξσλ’ 
 Όκηινο ‘Φσηνγξαθηθή Ιέζρε’  
 Όκηινο Γαιιηθήο Γιψζζαο 
 



 Θαηά κέζν φξν, ηα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλνιηθά 90 πεξίπνπ 
εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο εηεζίσο γηα φια ηα ηκήκαηα, ζε θαζνξηζκέλεο 
εκεξνκελίεο, ζπλδπαζκέλεο θαη κε πεξίπαην. Ξαξά ηε κεγάιε νξγαλσηηθή 
δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο, ηα καζεζηαθά νθέιε γηα ηα παηδηά είλαη 
εμαηξεηηθά ζεκαληηθά. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο είλαη 
ππνρξεσηηθή. Νη καζεηέο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ απαζρνινχληαη ζην ζρνιείν. 
Φέηνο, ιφγσ covid, επηηξέπνληαη κφλν επηζθέςεηο αλά ηκήκα. 

 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο 



ιηθνηερληθή  ππνδνκή 

Πην ζρνιείν ιεηηνπξγνχλ 18 
αίζνπζεο, δχν εξγαζηήξηα 
πιεξνθνξηθήο, έλα εξγαζηήξην 
θπζηθήο -ρεκείαο, έλα εξγαζηήξην 
θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ, δχν 
αίζνπζεο μέλσλ γισζζψλ, κία 
αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, 
βηβιηνζήθε, ακθηζέαηξν, έλα 
θιεηζηφ γπκλαζηήξην θαη  ζην 
πξναχιην  2 γήπεδα κπάζθεη θαη 
έλα βφιιευ. 



Σψξνη εμνπιηζκέλνη κε πξνβνιείο 
παξνπζηάζεσλ (projectors) θαη 
ππνινγηζηέο κφληκα 
εγθαηεζηεκέλνπο είλαη 3 
εξγαζηήξηα (πιεξνθνξηθήο, 
θπζηθήο-ρεκείαο θαη 
θαιιηηερληθψλ), ε αίζνπζα 
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ε βηβιηνζήθε 
θαη ην ακθηζέαηξν , θαζψο θαη κία 
αίζνπζα μέλσλ γισζζψλ. Γεθαπέληε 
αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη 
εμνπιηζκέλεο κε δηαδξαζηηθνχο 
πίλαθεο.  



Ξιαίζην ιεηηνπξγίαο 

 Ρν ζρνιείν είλαη ρψξνο κάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο θαη 
ζ΄απηφ ζπλππάξρνπκε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί θαη ην 
ππφινηπν πξνζσπηθφ. Ν αιιεινζεβαζκφο, ε απνδνρή ηνπ 
«άιινπ» αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο, ζξεζθείαο, θχινπ, 
θνπιηνχξαο, ε ζπλεξγαζία, ε επγέλεηα, ε ππεπζπλφηεηα, ε 
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε δηάινγν, ε δηαθχιαμε ηεο 
θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ φπνπ εξγαδφκαζηε, ε ηήξεζε ησλ 
θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο απφ φινπο, είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία 
γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη γη΄απηφ είλαη 
δεζκεπηηθά γηα φινπο.  



Ξιαίζην ιεηηνπξγίαο 

 Έγθαηξε πξνζέιεπζε (8.10΄) Αλ θάπνηνο καζεηήο είλαη αζζελήο, θαιφ 
είλαη κέρξη ηηο 9.30 π.κ. λα ελεκεξψλεηαη ην ζρνιείν. Πε πεξίπησζε 
αξγνπνξίαο, ν καζεηήο/ηξηα κπαίλεη ζηελ ηάμε κφλν κε γξαπηή άδεηα 
απφ ηε Γηεχζπλζε.΄Δγθαηξε πξνζέιεπζε ζηελ ηάμε κεηά ην δηάιεηκκα.  

 Απνπζίεο :114, φιεο ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλεο, αθνχ ππάξρεη 
ακθίδξνκε ελεκέξσζε γνλέσλ θαη ππεχζπλνπ θαζεγεηή.  Απνρψξεζε 
απφ ην ζρνιείν κφλν κε άδεηα ηεο Γηεχζπλζεο. Δλεκέξσζε γηα ηηο 
απνπζίεο ζην κέηι 2pga.apousies@gmail.com  

 Θηλεηά, tablet θιπ απαγνξεχνληαη. Ρν ζρνιείν δελ θέξεη  

     επζχλε ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θζνξάο. 

 ΄Δγθαηξε πξνζθφκηζε Αηνκηθνχ Γειηίνπ γείαο 

 Ζ εκθάληζε θαη ε ακθίεζε απνηειεί πξνζσπηθφ δήηεκα . 

Δμππαθνχεηαη φκσο φηη νη καζεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα είλαη εππξεπείο, 
ρσξίο αθξφηεηεο θαη εθθεληξηθφηεηεο  



Νη αιιαγέο ζην Γπκλάζην 

 Ρν δηδαθηηθφ έηνο ζην Γπκλάζην αξρίδεη ηελ 1ε 
Πεπηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 30ε Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ 
έηνπο. Ιήμε καζεκάησλ: 31 Καΐνπ 

 Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ δηεμάγεηαη ζε δχν  
ηεηξάκελα. 

 Ζ πξψηε πεξίνδνο (1ν ηεηξάκελν) δηαξθεί απφ 11 
Πεπηεκβξίνπ έσο 20 Ηαλνπαξίνπ θαη ε δεχηεξε πεξίνδνο 
(2ν ηεηξάκελν) απφ 21 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καΐνπ.  



Νη αιιαγέο ζην Γπκλάζην 

 Ρν εβδνκαδηαίν πξφγξακκα απιψλεηαη ζε  33 ψξεο, κε ηελ 
πξνζζήθε θέηνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεμηνηήησλ κία ψξα ζε 
θάζε ηάμε. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο ζα 
ζρνινχλ ζην 7σξν ηξεηο εκέξεο (Γεπηέξα, Ρξίηε θαη 
Ξέκπηε) θαη ζην 6σξν δχν εκέξεο (Ρεηάξηε θαη 
Ξαξαζθεπή). 



Δξγαζηήξηα Γεμηνηήησλ 

 Ξηινηηθή εθαξκνγή ζε 218 ζρνιεία 

 Πηφρνο: ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ 
αηψλα: δεμηφηεηεο ηεο δσήο (life skills), ήπηεο 
δεμηφηεηεο (soft skills) θαη δεμηφηεηεο ηερλνινγίαο 
θαη επηζηήκεο. Δλδεηθηηθά, νη ζχγρξνλεο 
δεμηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε 
δεκηνπξγηθφηεηα, ηε ζπλεξγαζία, ηελ 
επηθνηλσλία, ηελ επειημία θαη ηελ 
πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηελ πξσηνβνπιία, ηελ 
νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηηο 
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 
ηνλ ςεθηαθφ θαη ηερλνινγηθφ γξακκαηηζκφ. 

 4 ζεκαηηθνί θχθινη: Εσ θαιχηεξα-Ξξνζέρσ ην 
πεξηβάιινλ-Δλδηαθέξνκαη θαη Δλεξγψ-
Γεκηνπξγψ θαη Θαηλνηνκψ. Γηάξθεηα θάζε 
θχθινπ: 5-7 εβδνκάδεο, κηα ψξα ηελ εβδνκάδα ζε 
φια ηα ηκήκαηα θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ. 

 Ξξνβιέπεηαη πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ησλ 
καζεηψλ 



Νη αιιαγέο ζην Γπκλάζην 

 Ρα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην Γπκλάζην 
θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο νκάδεο. 

 Νκάδα Α΄ :  1) Λενειιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία , 2) 
Αξραία Διιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία, 3) Καζεκαηηθά, 
4) Φπζηθή, 5) Ηζηνξία, 6) Βηνινγία, 7) Αγγιηθά. 

 Νκάδα Β΄:  1)  Σεκεία, 2) Γεσινγία- Γεσγξαθία, 3) 
Θνηλσληθή θαη Ξνιηηηθή Αγσγή, 4)Θξεζθεπηηθά, 5) 
Γεχηεξε μέλε γιψζζα, 6) Ρερλνινγία-Ξιεξνθνξηθή θαη 
7)Νηθηαθή Νηθνλνκία. 

 Νκάδα Γ΄: 1) Κνπζηθή –Θαιιηηερληθά θαη  2) Φπζηθή 
Αγσγή. 



Αμηνιφγεζε καζεηψλ 

  Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ηεηξακήλσλ ζπλεθηηκψληαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 α) ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηδαζθαιία (ηα 
εξσηήκαηα πνπ ζέηεη, νη απαληήζεηο πνπ δίλεη, ε ζπκβνιή ηνπ ζηε κειέηε 
ελφο ζέκαηνο κέζα ζηελ ηάμε, ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ζπκκαζεηέο, ε 

      επηκέιεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη), απφ ηελ   
νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ζρεκαηίδεη  εηθφλα γηα ηηο γλψζεηο, ηελ θαηαλφεζε 
ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ, ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ηηο 
   επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο , ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θηι., 
 β) νη εξγαζίεο πνπ εθηειεί ν καζεηήο ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη, αηνκηθά ή νκαδηθά, 
 γ) νη ζπλζεηηθέο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, αηνκηθέο ή νκαδηθέο, νη 

δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο 
 δ) νη σξηαίεο γξαπηέο δνθηκαζίεο, 
 ε) νη νιηγφιεπηεο γξαπηέο δνθηκαζίεο (ηεζη). 



Γξαπηέο αλαθεθαιαησηηθέο εμεηάζεηο 

 Νη γξαπηέο πξναγσγηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο 
ζηα καζήκαηα ηεο Νκάδαο Α'   δηεμάγνληαη ζε 
εμεηαζηηθή πεξίνδν πνπ δηαξθεί απφ ηελ 1ε έσο ηελ 
15ε Ηνπλίνπ. 



  α. Ν καζεηήο θξίλεηαη άμηνο πξναγσγήο ή απφιπζεο, 
 i) φηαλ έρεη ζε θάζε κάζεκα βαζκφ εηήζηαο επίδνζεο ηνπιάρηζηνλ δέθα 

(10), 
 ii) φηαλ έρεη γεληθφ κέζν φξν βαζκψλ εηήζηαο επίδνζεο ηνπιάρηζηνλ 

δεθαηξία (13). 
 Αλ δελ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο πξναγσγήο ή 

απφιπζεο, ν καζεηήο παξαπέκπεηαη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ 
Πεπηεκβξίνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ 
έηνπο, δειαδή ζηε δεχηεξε εμεηαζηηθή πεξίνδν, ζε επαλαιεπηηθή 
εμέηαζε ζηα καζήκαηα ζηα νπνία ν βαζκφο εηήζηαο επίδνζήο ηνπ είλαη 
κηθξφηεξνο απφ δέθα (10), εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ καζεκάησλ απηψλ 
δελ ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4). Αλ δελ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ 
πξνυπνζέζεηο πξναγσγήο ή απφιπζεο θαη ν καζεηήο έρεη βαζκφ 
εηήζηαο επίδνζεο κηθξφηεξν απφ δέθα (10) ζε πεξηζζφηεξα απφ 
ηέζζεξα (4) καζήκαηα, ηφηε δελ θξίλεηαη άμηνο πξναγσγήο ή απφιπζεο, 
δελ παξαπέκπεηαη ζε επαλαιεπηηθή εμέηαζε θαη επαλαιακβάλεη ηελ 
ηάμε. 



Ππκβνπιέο πξνο ηνπο γνλείο 

 Ζ Α΄Γπκλαζίνπ είλαη κεηαβαηηθή ηάμε. Βνεζήζηε ηα 
παηδηά λα πξνζαξκνζηνχλ νκαιά θαη λα θάλνπλ λένπο 
θίινπο. 

 Δπνπηεία θαη Νξγάλσζε ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ησλ 
ππφινηπσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ξξνζνρή! Γελ πεγαίλεηε μαλά 
εζείο ζηελ Α΄Γπκλαζίνπ! 



 Νη βαζκνί δελ είλαη ην παλ. Κε ζπγθξίλεηε ην παηδί 
ζαο κε άιια παηδηά ή κεγαιχηεξα αδέιθηα πνπ 
δηέπξεςαλ. Κε κεηαθέξεηε ζην παηδί ην δηθφ ζαο 
άγρνο. 

 

 

 

 

 Δπηθνηλσλία κε ην ζρνιείν γηα φπνην πξφβιεκα ηνπ 
παηδηνχ. 

 



Ζ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ 

 http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/ 
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Ξξσηφθνιιν γηα Covid-19 

 Ρη πξέπεη λα γίλεη ζε πεξίπησζε πνπ καζεηήο εκθαλίζεη ζπκπηψκαηα 
ζπκβαηά κε ινίκσμε COVID-19; 
 

• Ν καζεηήο θνξάεη κάζθα θαη νδεγείηαη ζε εηδηθφ θαιά αεξηδφκελν ρψξν 
απνκφλσζεο, πνπ έρεη πξνβιεθζεί ζε θάζε κνλάδα 

 
• Δηδνπνηείηαη ν γνλέαο / θεδεκφλαο γηα λα παξαιάβεη ηνλ καζεηή θαηά 
πξνηίκεζε κε κάζθα 

 
• Εεηείηαη άκεζα ηαηξηθή αμηνιφγεζε. Πχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ ζεξάπνληνο 
ηαηξνχ, εθφζνλ ν καζεηήο εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε ινίκσμε 
COVID- 19, ζα πξέπεη λα γίλεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ην κνξηαθφ δηαγλσζηηθφ 
ηεζη 

 
• Δλ αλακνλή ηνπ απνηειέζκαηνο, ν καζεηήο παξακέλεη ζην ζπίηη ηνπ κε 
κάζθα, ζε θαιά αεξηδφκελν δσκάηην, ζε απφζηαζε απφ ηνπο ζπγθαηνίθνπο 
ηνπ 



Ρα ζπρλφηεξα ζπκπηψκαηα ηεο ινίκσμεο COVID-19 είλαη: 
 Ξπξεηφο 
 Βήραο (ζπλήζσο μεξφο αιιά κπνξεί θαη κε απφρξεκςε) 
 Ιαράληαζκα ή δπζθνιία ζηελ αλαπλνή 
 Θξπάδεο 
 Οίγνο (ηξέκνπιν) 
 Κπαιγίεο 
 Θεθαιαιγία 
 Ξνλφιαηκνο 
 Γηάξξνηεο 
 Μαθληθή απψιεηα γεχζεο ή φζθξεζεο 
 Θαηαβνιή δπλάκεσλ 

 
Θξαηήζηε ηα παηδηά ζην ζπίηη αλ ληψζνπλ άξξσζηα, επηθνηλσλήζηε άκεζα κε 
γηαηξφ ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, θαηά πξνηίκεζε κε γηαηξφ πνπ 
παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηα παηδηά, θαη ελεκεξψζηε ην ζρνιείν. 



Θαιή θαη αζθαιή ρξνληά! 


