Αγαπητοί γονείς
Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας
ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.
H ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ, έχοντας συναίσθηση της υψηλής της
αποστολής και του χρέους της τόσο απέναντι στα παιδιά, την
ελπίδα του μέλλοντος, όσο και απέναντι στην κοινωνία και το
έθνος, παρακολουθεί και μελετά συνεχώς τις εξελίξεις στον χώρο
της εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προσαρμόζει τη
λειτουργία της στις εξελίξεις αυτές και προετοιμάζει τη νέα γενιά για
την κοινωνία του μέλλοντος.
Για να υποστηρίξουμε τη φιλοσοφία αυτή και για να ανταποκριθούμε
στις προσδοκίες των γονιών και τις απαιτήσεις των «καιρών»,
αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο την άρτια υλικοτεχνική υποδομή
και τεχνογνωσία μας, καθώς και το έμψυχο δυναμικό που στελεχώνει
τη Σχολή μας.
Θα είναι τιμή μας να σας καλωσορίσουμε στη Σχολή μας και να σας
παράσχουμε κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά τη
λειτουργία της.
Με τις καλύτερες ευχές για το μέλλον των παιδιών σας!
Βασίλειος Ζώης

Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος
ΤΚ 174 55
Τ. 210 9828888
210 9829888
210 9830888
F. 210 9850342
Ε. info@genadios.edu.gr

www.genadios.edu.gr
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...μια μοναδική πρόταση παιδαγωγικής εξέλιξης!
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Ιστορία
Ο τίτλος της Σχoλής φέρει το όνομα του Ηπειρώτη Γεωργίου
Γενναδίου, του μεγάλου διδασκάλου του Γένους (1786-1854).
Υπήρξε επιφανής καθηγητής ελληνικών γραμμάτων και συγγραφέας
πολλών βιβλίων. Οργάνωσε το ορφανοτροφείο, το κεντρικό σχολείο
στην Αίγινα, ενώ υπήρξε ένας από τους ιδρυτές του Εθνικού
Τυπογραφείου, της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του Νομισματικού
Μουσείου.
1967 Ο Βασίλειος Ζώης (δάσκαλος - απόφοιτος του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς) ιδρύει το ιδιωτικό σχολείο «Ο Γεννάδιος» που
λειτουργεί σε μισθωμένο ακίνητο στην Αργυρούπολη.
1973 Μεταφορά του σχολείου σε ιδιόκτητο ακίνητο όπου και λειτουργεί έως το 1977.
1977 Μεταφορά του σχολείου στον Άλιμο σε έκταση 9.000 m2.
1991 Ίδρυση Γυμνασίου-Λυκείου στον Άλιμο.
2000 Κατασκευή νέου κτιρίου Δημοτικού σχολείου στον Άλιμο.

Εγκαταστάσεις 9.000m2
• Άρτιες και σύγχρονες εγκαταστάσεις μέσα σε ένα ιδανικό
καταπράσινο περιβάλλον με εκατοντάδες φυτά
• Τεχνολογικά εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας
(διαδραστικοί πίνακες)
• Δύο εργαστήρια πληροφορικής (πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα)
• Δύο εργαστήρια φυσικών επιστημών
• Δύο αμφιθέατρα
• Δύο κλειστά γυμναστήρια / Αίθουσα Χορού
• Τρία ανοιχτά γήπεδα πολλαπλών χρήσεων
• Βιβλιοθήκη
• Ιατρείο

Βασικό Πρόγραμμα

• Αγγλικά από το Προνήπιο
• Δεύτερη ξένη γλώσσα από τη Β’ Δημοτικού (Γερμανικά ή Γαλλικά)
• Συμμετοχή στις εξετάσεις Αγγλικών του Πανεπιστημίου
Cambridge και στις εξετάσεις Γερμανικών του Ινστιτούτου Goethe
• Πληροφορική από το Προνήπιο (Technokids-Project Based Learning)
• Συμμετοχή στις εξετάσεις Πληροφορικής
Microsoft Office Specialist για απόκτηση πιστοποιήσεων
• Θεατρική Αγωγή

Σαββατοκύριακα με τους συμμαθητές μου
• Εκδρομές για εκμάθηση SKI - SNOWBOARD
• Εκδρομές στη φύση (πεζοπορία – εξερεύνηση)

Summer Camp

Μετά το τέλος των μαθημάτων του Ιουνίου, λειτουργεί στη Σχολή
μας SUMMER CAMP με αθλητικές-πολιτιστικές-εκπαιδευτικές
δραστηριότητες εντός ή εκτός σχολείου έως τέλος Ιουλίου.

Βασικές αρχές του προγράμματός μας
• Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο με ένα αίσθημα χαράς και επιστρέφουν στο
σπίτι με ένα αίσθημα ικανοποίησης που απορρέει από την εκπλήρωση των
καθημερινών στόχων και υποχρεώσεων.
• Τα παιδιά νιώθουν το σχολικό περιβάλλον ως προέκταση του οικογενειακού
τους περιβάλλοντος και την αγάπη μας διάχυτη σε όλους τους χώρους της
Σχολής.
• Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι όσο το δυνατόν ατομοκεντρική και
εξατομικευμένη και η σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών ισότιμη και αμφίδρομη.
• Οι μαθητές συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε ορισμένες
περιπτώσεις είναι οι ίδιοι συντελεστές του διδακτικού έργου.
• Στοχεύουμε στην κινητοποίηση και ενεργοποίηση των δυνατοτήτων
των μαθητών, στην ανάδειξη και καλλιέργεια των δημιουργικών τους
δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης.
• Δίνουμε προτεραιότητα στην αυτομόρφωση, αυτενέργεια, αυτογνωσία,
αυτοπεποίθηση, αυτοπειθαρχία και σε ό,τι έχει ως πρώτο συνθετικό το
αυτο- καθώς και το συν- όπως συμμετοχικότητα, συνεργατικότητα,
συλλογικότητα.
• Προσεγγίζουμε το γνωστικό αντικείμενο με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές
και καινοτόμες διαδικασίες.
• Γίνεται χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι μαθητές των τελευταίων τάξεων
του Δημοτικού (Δ’, Ε’, ΣΤ’) χρησιμοποιούν tablets για ταχύτερη κατανόηση
και εμβάθυνση του γνωστικού αντικειμένου.
• Εφαρμόζουμε εναλλακτικές στρατηγικές για ενεργητική και βιωματική

μάθηση, πώς να μαθαίνω, πώς μπορεί να έχει αξία αυτό που μαθαίνω, πού
και πότε θα μπορώ να το χρησιμοποιήσω.
• Η διαθεματική προσέγγιση και η ενεργητική μάθηση αποτελούν βασικούς
άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
• Επίκεντρο της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας είναι η καλλιέργεια όλων των
μορφών της πολλαπλής νοημοσύνης.
• Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η Αγγλική
γλώσσα αρχίζει από το Νηπιαγωγείο και η δεύτερη ξένη γλώσσα, Γερμανικά
ή Γαλλικά από τη Β’ Δημοτικού.
• Εμπλουτίζουμε το διδακτικό υλικό με τη δημιουργία δικού μας εκπαιδευτικού
υλικού σε συμβατική και ψηφιακή μορφή για διερεύνηση και εμβάθυνση της
γνώσης. (http://ekdoseis.genadios.edu.gr/eshop/)
• Μετά την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, τα παιδιά μπορούν να
παραμένουν στο σχολείο έως τις 17:00 είτε για προετοιμασία για την επόμενη
ημέρα, είτε για πολιτιστικές-αθλητικές δραστηριότητες.
• Το διδακτικό προσωπικό διαρκώς επιμορφώνεται, έχει άρτια επιστημονική
και παιδαγωγική κατάρτιση, όραμα, εμπειρία και κυρίως αγάπη για το
παιδί και το υψηλό λειτούργημά του.
• Λειτουργεί τμήμα συμβουλευτικής, το οποίο στελεχώνεται από ψυχολόγο
και γιατρό για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και ψυχολογικής
υποστήριξης.
• Η αρμονική συνεργασία σχολείου-οικογένειας είναι αυτονόητη και
αναγκαία.

Σταθερά στην κορυφή
και επειδή από τα αποτελέσματα κρινόμαστε...
το ποσοστό
εισαγωγής των
μαθητών μας
στην Τριτοβάθμια
εκαπαίδευση
για τα τελευταία
5 χρόνια είναι

ΤEI
20%

92%

80ΑEI%
Το 80% των επιτυχόντων
μαθητών μας εισάγεται
σε ΑΕΙ και το 20% σεΤΕΙ.

Το 50% των επιτυχόντων μαθητών μας εισάγεται σε
Σχολές της Αθήνας και του Πειραιά.
Σχολές Αθήνας
και Πειραιά

Σχολές ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Ιδιαίτερα δε για τα δύο τελευταία σχολικά έτη, τα οποία χαρακτηρίστηκαν από τον υψηλό βαθμό δυσκολίας των θεμάτων των
Εισαγωγικών Εξετάσεων, οι υποψήφιοι της Σχολής μας πέτυχαν
ποσοστά επιτυχίας τριπλάσια σε σχέση με τον πανελλήνιο μέσο
όρο σε όλα τα βασικά μαθήματα (Μαθηματικά, Φυσική, Αρχαία
κατεύθυνσης, Ν.Ε. Γλώσσα γενικής παιδείας).

Τα αποτελέσματα αυτά δικαιώνουν τις προσδοκίες όλων μας και λειτουργούν ως επαλήθευση
της στόχευσης για σίγουρη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
• Συμμετοχή και διακρίσεις μαθητών στους πανελλήνιους διαγωνισμούς της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας και στον πανελλήνιο διαγωνισμό Φυσικών Επιστημών
• 1ο και 2ο Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

