Τους πρώτους μαθητές του υποδέχθηκε το Γυμνάσιο Χασιώτη στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Με τον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Γυμνάσιο «Χασιώτη»
στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, υποδέχθηκε τους πρώτους μαθητές του.

Τα αγόρια και τα κορίτσια των δύο τμημάτων της Α’ τάξης του Γυμνασίου καθώς
και οι γονείς τους, ξεναγήθηκαν στους χώρους του ολοκαίνουργιου κτηρίου,
θαύμασαν τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του και είδαν από κοντά τις αίθουσες
διδασκαλίας.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγιασμού, ο
πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Δρ. Πάνος Κανέλλης, δεν έκρυψε τη
χαρά του για την έναρξη λειτουργίας του Γυμνασίου Χασιώτη και έκανε λόγο για
ένα «πραγματικό διαμάντι». Ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην κατασκευή
αλλά και τη στελέχωση του. Τόνισε ότι με το Γυμνάσιο Χασιώτη τοποθετήθηκε το
τελευταίο κομμάτι στο πάζλ γνώσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, η οποία
πλέον παρέχει εκπαίδευση που ξεκινάει από τον Παιδικό Σταθμό και φτάνει έως τα
μεταπτυχιακά και την κατάρτιση ενηλίκων. «Το Γυμνάσιο Χασιώτη ακολουθεί
πιστά τις αρχές και τη φιλοσοφία της Σχολής και στόχος είναι να δημιουργήσει μια
κοινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών, η οποία, μέσα από τη συνεργασία και την
υποστήριξη, θα ενισχύει την αυτοπεποίθηση των παιδιών, την ανάληψη
πρωτοβουλίας, την αγάπη για μάθηση και θα οδηγεί στην ακαδημαϊκή και
προσωπική ανάπτυξη», είπε.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του νέου Γυμνασίου Χασιώτη, Δημήτρης
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Σλαβούδης, χαρακτήρισε «ιστορική» τη στιγμή και ανέφερε ότι το συγκριτικό
πλεονέκτημα της νέας εκπαιδευτικής βαθμίδας της Σχολής είναι η σύνδεση της
θεωρίας με την καθημερινότητα και της γνώσης με τη ζωή. «Πιστεύουμε ότι μέσω
της ολιστικής εκπαίδευσης βοηθάμε τα παιδιά όχι μόνο να αγαπήσουν το σχολείο
και να έχουν επιτυχίες αλλά και να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσιμες για τη ζωής
τους γενικά και, πάνω απ' όλα, να είναι ευτυχισμένα. Συνδέουμε τη ζωή με τη
γνώση», είπε. Πρόσθεσε ότι το Γυμνάσιο Χασιώτη παρέχει διευρυμένη υλοποίηση
του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του υπουργείου Παιδείας και επιπλέον:
ενισχυμένη διδασκαλία μαθηματικών, φυσικών επιστημών, αγγλικών,
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ακαδημαϊκού-επαγγελματικού προσανατολισμού.
Επίσης, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με δράσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων ζωής, οι
οποίες σχετίζονται με θέματα ηγεσίας και προσωπικής ανάπτυξης, ψηφιακού
γραμματισμού, περιβαλλοντικής ευαισθησίας και πολιτισμού. Φυσικά, τα παιδιά
έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε κλαμπ ψυχαγωγικού και ακαδημαϊκού
περιεχομένου, καθώς και σε ομάδες προετοιμασίας για το πρόγραμμα «Study
USA» των λυκείων.

Το Γυμνάσιο Χασιώτη, στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής,
αποτελείται από δύο ορόφους περίπου 495 τετραγωνικών μέτρων έκαστος.
Διαθέτει έξι αίθουσες διδασκαλίας, τρία υπερσύγχρονα εργαστήρια τελευταίας
τεχνολογίας, γραφεία καθηγητών, κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους. Η
κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τη γενναιόδωρη προσφορά της
οικογένειας Χασιώτη. Ο αύλειος χώρος είναι εναρμονισμένος με το φυσικό
περιβάλλον της Σχολής και με στοιχεία φιλικά προς το περιβάλλον, όπως συλλογή
όμβριων υδάτων του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου σε δεξαμενή και
επανάχρησή του στην άρδευση.

Επίσης, τελέστηκαν αγιασμοί και στις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης της
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, δηλαδή τον Παιδικό Σταθμό, το Νηπιαγωγείο, το
Δημοτικό Σχολείο, το Γενικό Λύκειο και το Επαγγελματικό Λύκειο.
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