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Το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών προήλθε από τη μετεξέλιξη του 10ου Γυμνασίου, το 
οποίο το 1980 μετεξελίχθηκε στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο. Στη συνέχεια, το 1986, 
μετεξελίχθηκε σε Πειραματικό και το 2011 σε 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. 
Τον Μάιο του 2015 μετατρέπεται ξανά σε Πειραματικό. Σε όλο αυτό το διάστημα, κάλυψε 
την πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών όλων των ειδικοτήτων και 
την επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Επίσης εφάρμοσε πειραματικά πιλοτικά προγράμματα σε 
μια σειρά εκπαιδευτικούς τομείς πριν από την εφαρμογή τους σε άλλα σχολεία. Παράλληλα 
ανέπτυξε προγράμματα Ευέλικτης ζώνης, Αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 
ισότητας των δυο φύλων, εκπαιδευτικούς ομίλους, προγράμματα COMENIUS, Erasmus+, 
περιβαλλοντικής, θεατρικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας κ.α. Το τρέχον σχολικό έτος στο 
σχολείο φοιτούν 484 μαθητές, λειτουργούν 18 τμήματα και υπηρετούν 51 εκπαιδευτικοί, εκ 
των οποίων 1 είναι Διευθύντρια με 3ετή θητεία, 2 υποδιευθύντριες με 3ετή θητεία. 36 
εκπαιδευτικοί υπηρετούν με παράταση ενός έτους στην 5ετή θητεία, 3 εκπαιδευτικοί με 
απόσπαση, 3 εκπαιδευτικοί με διάθεση στο σχολείο μας, 2 αναπληρωτές, καθώς 3 
αναπληρώτριες για παράλληλη στήριξη και 1 ωρομίσθιος για το πρόγραμμα του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Πληροφορικής. Η έκθεση αυτή αποτελεί συνέχεια του προγράμματος 
Αυτοαξιολόγησης- Εσωτερικής αξιολόγησης, που διενεργήθηκε στο σχολείο μας τα σχολικά 
έτη 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018.  

 
Αξιολόγηση Δεικτών Ποιότητας του Εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο 

 
Το σχολείο μας συνέχισε την εφαρμογή του προγράμματος 

αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019, με απόφαση 
του Συλλόγου των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα αυτό προσαρμόστηκε στις 
προβλέψεις του νόμου 3966/11, σχετικά με την περιοδική ανά διετία εσωτερική 
αξιολόγηση των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων. Στη συνέχεια προχώρησαν οι 
διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί.  

 
Δείκτης 1:  Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι 
 

Το κτιριακό συγκρότημα κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 
και αποτελείται από δύο πτέρυγες σε διάταξη Γ. Η μεγάλη πτέρυγα, λόγω της 
διαμόρφωσης του εδάφους έχει υπόγειο στο επίπεδο της αυλής, ισόγειο και δύο 
ορόφους και η μικρή στην ίδια διάταξη, υπόγειο, ισόγειο και έναν όροφο. Στη 
συνέχεια προστέθηκαν και τρεις αίθουσες στο προαύλιο. Όλες οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο. 
Στο σχολείο λειτουργούν 18 αίθουσες, τρία εργαστήρια πληροφορικής, ένα 
εργαστήριο φυσικής-χημείας, ένα εργαστήριο καλλιτεχνικών μαθημάτων, μία 
αίθουσα ξένων γλωσσών, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, 



αμφιθέατρο και γυμναστήριο με αποδυτήρια. Η βιβλιοθήκη, τα δύο εργαστήρια 
πληροφορικής και η μία αίθουσα ξένων γλωσσών είναι στεγασμένα σε αίθουσες 
που προήλθαν από κλείσιμο διαδρόμων και υποστέγων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για την ποιότητα της λειτουργίας τους (στενότητα χώρων – έλλειψη επαρκούς 
φυσικού φωτισμού κτλ.). Δύο μεγάλες αίθουσες χρησιμοποιούνται ως γραφεία 
καθηγητών, υπάρχει χωριστό γραφείο διευθυντή και υποδιευθυντών, ειδικός χώρος 
για τη γραμματεία και ένας χώρος για το αρχείο και τη μηχανοργάνωση του 
σχολείου. Οι δύο τελευταίοι χώροι προήλθαν από το χωρισμό κοινόχρηστων χώρων 
στην είσοδο του σχολείου και δεν επαρκούν για τις ανάγκες που καλούνται να 
εξυπηρετήσουν. Ο αύλειος χώρος είναι επαρκής και διαθέτει γήπεδα μπάσκετ και 
βόλλεϋ και περιμετρικά λίγα δέντρα και περιφραγμένο κήπο. Το σχολείο διαθέτει 
κεντρική θέρμανση με φυσικό αέριο. Υπάρχουν αρκετοί αποθηκευτικοί χώροι και 7 
χώροι τουαλετών, εκ των οποίων οι 4 τουαλέτες για τους μαθητές ανακαινίστηκαν 
πλήρως  τη σχολική χρονιά 2014-2015. Επίσης λειτουργεί κυλικείο. 

Oι υπάρχοντες χώροι του σχολείου ανταποκρίνονται οριακά στις απαιτήσεις 
του προγράμματος σπουδών, στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η απουσία χώρων για την ανάπτυξη θεματικών 
αιθουσών, όπως τεχνολογίας, μουσικής, γεωγραφίας, ιστορίας, βιολογίας κλπ. Το 
πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με τον εξοπλισμό και τη συστηματική χρήση της 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, της βιβλιοθήκης και του αμφιθεάτρου που είναι 
εξοπλισμένο και χρησιμοποιείται και ως αίθουσα μουσικής. Σημειώνεται επίσης ότι 
δεν υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, ούτε 
ράμπα, ούτε ανελκυστήρας. Έχουμε κάνει σχετικό αίτημα πριν τρία χρόνια κι ενώ 
μας έχουν υποσχεθεί την υλοποίησή του, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Το σχολικό 
κτίριο επισκευάστηκε πριν 9 χρόνια και γενικά γίνεται προσπάθεια να διατηρείται 
σε καλή κατάσταση. Προβλήματα υγρασίας αντιμετωπίζουμε με τις πράσινες 
ταράτσες και πολλές φορές δημιουργήθηκε συνεχής ροή υδάτων στο πεζοδρόμιο. 

Σύμφωνα με τον μηχανικό του σχολείου μας τα κτήρια είναι ασφαλή και με 
τη συμβολή του κατά το σχολικό έτος 2018-2019 έγινε ενημέρωση όλων των 
μαθητών για τους τρόπους δράσης την ώρα κάποιας φυσικής καταστροφής και δύο 
επιτυχείς ασκήσεις σεισμού. 

Τα 2/3 του εξοπλισμού που διαθέτει το εργαστήριο πληροφορικής είναι  
σχετικά σύγχρονος. Τα υπόλοιπα μηχανήματα είναι πεπαλαιωμένα και χρειάζονται 
αντικατάσταση. Με τη βοήθεια του ΠΛΗΝΕΤ αναπτύχτηκε πριν από 5 χρόνια ubuntu 
server και έτσι αξιοποιήθηκαν παλιά μηχανήματα. Επιπλέον αναβαθμίστηκε η 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση με τοποθέτηση ανεξάρτητου πίνακα, που εξυπηρετεί 
τις αυξημένες ανάγκες των εργαστηρίων σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου φυσικής και χημείας λειτουργεί, αλλά είναι 
πεπαλαιωμένος. Πολύ συχνά αναγκαζόμαστε να δανειζόμαστε όργανα από το ΕΚΦΕ 
Αμπελοκήπων για να γίνουν τα απαραίτητα πειράματα. Είναι λοιπόν, απολύτως 
αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του εργαστηρίου φυσικών επιστημών. 

Εξοπλισμένες με προβολείς παρουσιάσεων (projectors) και υπολογιστές 
μόνιμα εγκατεστημένους είναι 3 εργαστήρια (πληροφορικής, φυσικής-χημείας και 
καλλιτεχνικών), η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η βιβλιοθήκη και το αμφιθέατρο 
που εκτός από τα μηχανήματα προβολής έχουν ηχητικό σύστημα και σταθερές 
οθόνες. Με προβολέα και ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι επίσης εξοπλισμένες 3 
αίθουσες διδασκαλίας και μία αίθουσα ξένων γλωσσών. Δυστυχώς σε 2 αίθουσες 



εμφανίστηκαν βλάβες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δώδεκα αίθουσες του 
σχολείου είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες. Εκτός των εργαστηρίων 
πληροφορικής συνδεδεμένοι με το internet είναι 27 υπολογιστές σε διάφορες 
αίθουσες του σχολείου. Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται από το σύνολο των 
εκπαιδευτικών και δυστυχώς έχουν αρχίσει οι φθορές λόγω χρήσεως του. 
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι ανάγκη να τοποθετηθεί και στις υπόλοιπες 3 
αίθουσες διδασκαλίας της Α’ Γυμνασίου. 

Για τις διδακτικές, αλλά και τις εν γένει λειτουργικές ανάγκες του σχολείου 
χρησιμοποιούνται 4 φωτοτυπικά μηχανήματα εκ των οποίων τα δύο είναι νέα (ένα 
αγοράστηκε στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ και ένα αγοράστηκε με χρήματα 
από τη Σχολική επιτροπή). Επίσης έγινε δωρεά ενός έγχρωμου εκτυπωτή από το 
πρόγραμμα «Ανοιχτά σχολεία για την προστασία του κλίματος και τη διαχείριση της 
ενέργειας (Βερολίνο-Αθήνα)» στο οποίο συμμετείχε το σχολείο μας. 

Το αρχείο του σχολείου είναι πλήρως μηχανοργανωμένο και υπάρχει 
σύνδεση με το myschool, τα οποία ενημερώνονται καθημερινά. Για τις διοικητικές 
ανάγκες του σχολείου, αρχείο, διεύθυνση κλπ χρησιμοποιούνται 3 υπολογιστές. 
Υπάρχουν επίσης 2 κοινόχρηστοι υπολογιστές για το εκπαιδευτικό προσωπικό. 
Επαρκή είναι τα εποπτικά μέσα, χάρτες, όργανα μαθηματικών κλπ, όμως πρέπει να 
παρατηρήσουμε ότι οι περισσότεροι χάρτες τόσο της Γεωγραφίας, όσο και της 
Ιστορίας είναι αρκετά παλιοί και χρειάζονται ανανέωση, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις ισχύουσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και αντικατάσταση όσοι είναι 
φθαρμένοι. Σταδιακά ξεκίνησε η αντικατάστασή τους. Υπάρχει επάρκεια επίπλων 
πάσης φύσεως για τις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία, θρανία, καθίσματα, 
ντουλάπες κλπ σε όλους τους χώρους του σχολείου. Σημειωτέον όμως, ότι ένα 
μέρος αυτού του εξοπλισμού δεν είναι σε καλή κατάσταση και χρειάζεται 
αντικατάσταση.  

Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς η βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε με 
δωρεές βιβλίων από τη βιβλιοθήκη της Βουλής, και τις εκδόσεις Σαββάλα. 

Το σχολείο διαθέτει τον εξοπλισμό (υποδομές πληροφορικής και δίκτυα 
επικοινωνίας) για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ’ ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Το σχολείο χρηματοδοτείται από τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων. 
Η Σχολική Επιτροπή έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την πληρωμή των βασικών 
λογαριασμών (τηλεφωνία, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, επισκευές κλπ). Με τα 
ελάχιστα έσοδα που έχει το σχολείο προσπαθεί να καλύψει τα απολύτως 
απαραίτητα, όπως γραφική ύλη και καθαριστικά. Κατά τη φετινή χρονιά ήταν 
σημαντική η εθελοντική προσφορά των μαθητών σε χαρτί Α4.  
 
 
Δείκτης 2: Στελέχωση του σχολείου 
 

Διδακτικό προσωπικό (Σχολικό έτος 2018-2019) 

Ειδικότητα Σ Α Θ 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2 0 2 

ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1 0 1 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 4 0 4 



ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2 0 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1 1 0 

ΘΕΟΛΟΓΟΙ 3 1 2 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 0 2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2 0 2 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 5 2 3 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 1 1 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 1 3 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΠπ 1 1 0 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 13 0 13 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 0 2 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 2 0 

ΦΥΣΙΚΟΙ 2 2 0 

ΧΗΜΙΚΟΙ 1 0 1 

ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 0 1 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1 0 

 
Μέσος όρος υπηρεσίας εκπαιδευτικών 21 έτη. 
Το εκπαιδευτικό προσωπικό από την άποψη του αριθμού, της σύνθεσης, της 

επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης, της εμπειρίας ανταποκρίνεται στις 
συγκεκριμένες ανάγκες και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Όλοι οι 
εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν το σχολείο με 5ετή θητεία και παράταση ενός 
έτους, έχουν περάσει από διαδικασία αξιολόγησης και έχουν επιλεγεί για τη θητεία 
αυτή. Τρεις αναπληρώτριες είναι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής για την παράλληλη 
στήριξη ενός μαθητή. Ένας ωρομίσθιος  εκπαιδευτικός τοποθετήθηκε στο σχολείο 
μας για την προετοιμασία μαθητών της Γ Γυμνασίου για την απόκτηση του   
Κρατικού  πιστοποιητικού πληροφορικής. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί με διάθεση 
στο σχολείο μας και οι αναπληρωτές καλύπτουν  τα κενό από μακροχρόνιες άδειες 
εκπαιδευτικών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί δραστηριοποιούνται σε καινοτόμες δράσεις 
και προγράμματα.  
Το σχολείο συνεργάζεται με τη Φιλοσοφική Σχολή (τμήματα Φιλολογίας, ΦΠΨ και 
Ιστορικό-Αρχαιολογικό), τη Θεολογική Σχολή (τμήματα Θεολογίας και Κοινωνικής 
Θεολογίας), το Μαθηματικό τμήμα,  το τμήμα Θεατρικών Σπουδών, το Γαλλικό και 
Αγγλικό τμήμα, το τμήμα Μουσικών σπουδών, το τμήμα Γαλλικής Γλώσσας του 
ΑΠΘ, το τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου, τη Σχολή 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ και το ΤΕΦΑΑ. Στο 
πλαίσιο αυτών των συνεργασιών επισκέφτηκαν το σχολείο μας 189 προπτυχιακοί 
φοιτητές οι οποίοι παρακολούθησαν δειγματικές διδασκαλίες και έκαναν πρακτική 
τους άσκηση. Στις δράσεις αυτές συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 
πραγματοποίησαν τις δειγματικές διδασκαλίες και έδρασαν ως μέντορες σε 
φοιτητές. Επίσης 23 μεταπτυχιακοί φοιτητές διενέργησαν έρευνα ή δίδαξαν στο 
σχολείο μας στα πλαίσια της διπλωματικής τους εργασίας από τα ΜΠΣ «Διδακτική 
και μεθοδολογία των Μαθηματικών», «Διδακτική της Χημείας και Νέες 
Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες», «Προαγωγή και αγωγή υγείας», «Διδακτική ΦΕ ΠΤΔΕ» 
και «Γαλλικής Γλώσσας». 
 



Οι σχέσεις συνεργασίας με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου είναι 
αρμονικές. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είχαμε στο σχολείο μας μία 
συνάντηση με την κα Λάζαρη, επιστημονικά υπεύθυνη των φιλολόγων, και μία με 
την κα Μαλίτσα, που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου. 
 

Συγκεκριμένα στοιχεία για τις σπουδές και τα επιπλέον προσόντα των 
εκπαιδευτικών του σχολείου παρατίθενται παρακάτω. 
 

Διδακτικό προσωπικό με μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές     
Σχολικό Έτος 2018-2019 

 
Φύλο 

Άλλο Πτυχίο 
Ανωτάτης Σχολής 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 

 
Διδακτορικό 

Άνδρες 0 9 2 

Γυναίκες 5 2 13 

Σύνολο 5 34 15 

 
Λοιπό προσωπικό: Δύο καθαρίστριες εκ των οποίων μία μόνιμη και μία φύλακας. 
 
Μαθητές κατά τάξη, τμήμα και φύλο  

  Σύνολο Τμημα1 Τμημα2 Τμημα3 Τμημα4 Τμημα5 Τμημα6 

Τάξη Σύνολο 
Τμημάτων 

Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ Σ Α Κ 

Α 6 162 85 77 27 13 14 27 15 12 27 14 13 27 13 14 27 15 12 27 15 12 

Β 6 162 79 83 27 14 13 27 12 15 27 13 14 27 13 14 27 14 13 27 13 14 

Γ 6 160 73 87 27 13 14 27 13 14 27 14 13 27 11 16 27 12 15 25 10 15 

Σύνολο 18 484 237 247 81 40 41 81 40 41 81 41 40 81 37 44 81 41 40 79 38 41 

 
 
 
Κοινωνικά και Πολιτισμικά Χαρακτηριστικά του Μαθητικού Δυναμικού 

Η πλειοψηφία των μαθητών μας έχει γονείς που με κοινωνιολογικούς όρους 
κατατάσσονται στην κατηγορία των μεσοαστικών στρωμάτων. Το 75% είναι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες. Το 65% 
είναι γεννημένοι τη δεκαετία 1960-1970 και το 61% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ.  

Από τους 484 μαθητές, 46 είναι αλλοδαποί (ποσοστό 9%) εκ των οποίων 2 
από την Αίγυπτο, 29 από την Αλβανία, 4 από τη Βουλγαρία, 1 από τη Γεωργία, 1 από 
τη Γκάνα, 1 από τη Μολδαβία, 2 από την Ουκρανία, 2 από την Πολωνία, 4 από τη 
Ρουμανία.  

Οι περισσότεροι κατοικούν στις περιοχές Αμπελοκήπων, Γκύζη, Νεάπολη – 
Εξάρχεια, Κυψέλη, λίγοι στην περιοχή Κολωνακίου και ακόμη λιγότεροι σε πιο 
απομακρυσμένες από το σχολείο μας περιοχές, όπως Ιλίσια, Ζωγράφου, Πατήσια, 
Χολαργό, Αγ. Παρασκευή, Παιανία, Κορωπί κλπ.  
 
 
Δείκτης 3: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής 
 



Το ΕΠΕΣ και η Διεύθυνση σε συνεργασία με το Σύλλογο διδασκόντων 
προγραμματίζουν το μεγαλύτερο μέρος των σχολικών δραστηριοτήτων 
(εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές, εκκλησιασμούς, εκδηλώσεις, δράσεις κλπ) 
από την αρχή του σχολικού έτους και το πρόγραμμα αυτό τηρείται. Τίθενται 
συγκεκριμένοι στόχοι και προτεραιότητες και προγραμματίζονται δράσεις. Η 
καθημερινότητα διαμορφώνει ανάγκες που η αντιμετώπισή τους υπερτερεί του 
προγραμματισμού. Οι αποφάσεις συνήθως είναι αποτέλεσμα συλλογικών 
διαδικασιών και η εφαρμογή ενός  συνεργατικού, συλλογικού πλαισίου εργασίας 
όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας είναι στόχος. Υπάρχει εσωτερικός 
κανονισμός του σχολείου εγκεκριμένος από το Σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος 
είναι και αναρτημένος στην ιστοσελίδα του σχολείου, προς ενημέρωση γονέων και 
μαθητών Οι εκπαιδευτικοί πάντοτε ενημερώνονται για την ημερήσια διάταξη των 
συνεδριάσεων του Συλλόγου και υπάρχει μέριμνα τα προς συζήτηση θέματα να 
καλύπτουν τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του σχολείου. Πραγματοποιούνται 6 
τακτικές συνεδριάσεις και τουλάχιστον άλλες 15 έκτακτες για τρέχοντα ζητήματα. 
Όλες οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου διδασκαλίας. Η μέση 
διάρκεια της συνεδρίασης είναι περίπου 2 ώρες και συμμετέχουν σ’ αυτήν το 
σύνολο των εκπαιδευτικών, εκτός βεβαίως των δικαιολογημένα απόντων. Η 
ημερήσια διάταξη των τακτικών συνεδριάσεων αφορά στον προγραμματισμό, στον 
έλεγχο και την αξιολόγηση της φοίτησης των μαθητών και τον ετήσιο απολογισμό 
της λειτουργίας του σχολείου. Οι έκτακτες αναφέρονται σε αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών, το σχεδιασμό της δράσης σε συγκεκριμένους τομείς, την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων, την οργάνωση επισκέψεων κλπ. Στις συνεδριάσεις 
υπάρχει εισήγηση, ακολουθούν ερωτήσεις, γίνονται τοποθετήσεις και λαμβάνονται 
αποφάσεις με ψηφοφορία όπου αυτό είναι αναγκαίο. Από τη μεριά της Διεύθυνσης 
υπάρχει μέριμνα για την αξιοποίηση του συνόλου του εκπαιδευτικού δυναμικού 
στις διάφορες εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου και όσον είναι δυνατόν στη 
σχετική κατανομή εργασιών λαμβάνονται υπόψη οι δεξιότητες, η εμπειρία και τα 
ενδιαφέροντα.  

Η διεύθυνση του σχολείου στις περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικών 
αναπληρώνει τους απόντες με τροποποίηση του προγράμματος. Επίσης για τους 
μαθητές που είναι απαλλαγμένοι από το μάθημα των θρησκευτικών έχει 
καταρτιστεί ειδικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων, κυρίως 
ελληνικών και μαθηματικών. Το ΕΠΕΣ και η Διεύθυνση του σχολείου υποστηρίζουν 
και συντονίζουν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα ή/και τάξη αλλά 
και ανάμεσα σε ειδικότητες και τάξεις. Η συνεργασία της διεύθυνσης με τους 
εκπροσώπους των μαθητών και των γονέων είναι τακτική και αρκετά 
αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των ζητημάτων του σχολείου. Κατά τη φετινή 
σχολική χρονιά, λόγω της κατάργησης του θεσμού του σχολικού συμβούλου, το 
ΕΠΕΣ λειτούργησε με τετραμελή σύνθεση μέχρι τον Μάρτιο, οπότε και έληξε τυπικά 
η θητεία του.  

Γίνεται προσπάθεια η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος να 
διέπεται από παιδαγωγικές - διδακτικές αρχές και παράλληλα να λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών και σε σημαντικό βαθμό 
το αποτέλεσμα είναι επιτυχές. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου τηρείται ανά 
γνωστικό αντικείμενο και ανά τάξη σε ποσοστό που αγγίζει το 100%. Το τρέχον έτος 
(2018-2019), έγιναν μαθήματα 154 ημέρες επί συνόλου 162 εργάσιμων. Η διαφορά 



των 8 ημερών κατανέμεται ως εξής:  3 ημέρες συνδικαλιστικής άδειας, 2 ημέρες 
λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, 2 ημέρες λόγω Ευρωεκλογών και 
Αυτοδιοικητικών εκλογών και 1 ημέρα εορτή πολιούχου. 

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη γραμματέως, κενό το οποίο 
καλύπτουν εκ περιτροπής οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.  
 

Οι μαθητικές εκλογές τη φετινή χρονιά, όπως και τις 5 προηγούμενες, 
διεξήχθησαν με αξιοποίηση της ψηφιακής εφαρμογής e-κλογές. Όλες οι φάσεις της 
διαδικασίας (προεργασία καταλόγων, παραμετροποίηση εφαρμογής, έλεγχοι, 
διεξαγωγή εκλογών και έκδοση αποτελεσμάτων) εκτελέστηκαν εξαιρετικά ομαλά με 
πλήρη εγκυρότητα και αδιάβλητα. Η κυρίως εκλογική διαδικασία διεξήχθη 
οργανωμένα, με απόλυτη τάξη, στα εργαστήρια πληροφορικής (με την επικουρία 
των συναδέλφων Πληροφορικής), χωρίς να χαθεί καμία διδακτική ώρα. Η 
χρονοβόρα διαλογή και η έκδοση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων ετών 
έγινε πλέον μια ταχύτατη διαδικασία. Το σχολείο μας είναι ένα από τα πρώτα 
δημόσια σχολεία που υιοθέτησαν αυτή την πρακτική.  

Η συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες είναι τακτική και στις 
περισσότερες των περιπτώσεων συμβάλλει στην επίλυση των όποιων προβλημάτων 
παρουσιάζονται στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου.  

Από τη χρονιά 2012-2013 εφαρμόστηκε η λειτουργία ομίλων στα Πρότυπα 
Πειραματικά Σχολεία. Φέτος στο σχολείο μας λειτούργησαν 14 όμιλοι, 4 πολιτιστικά 
προγράμματα, 2 περιβαλλοντικά προγράμματα, 4 προγράμματα Erasmus+, 3 
προγράμματα etwinning, 2 ευρωπαϊκά προγράμματα EDUCATE και OSOS, 2 
προγράμματα του Δήμου Αθηναίων, 2 προγράμματα συνεκπαίδευσης και 1 
πρόγραμμα αδελφοποίησης. Σε όλα αυτά ενεπλάκησαν περίπου 380 μαθητές και 29 
εκπαιδευτικοί. Στο τέλος του σχολικού έτους παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 
των ομίλων και των προγραμμάτων, σε συνδυασμό με άλλες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Σ’ αυτό το πλαίσιο οργανώθηκε και έκθεση τεχνολογίας. 
 
 
Δείκτης 4: Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων 
 

Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
με στόχο την ορθολογική κάλυψη των αναγκών του σχολείου. Μέχρι στιγμής 
καλύπτονται μόνο οι απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες. Η Διεύθυνση του σχολείου 
ενθαρρύνει την αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού του σχολείου από 
τους μαθητές και τους καθηγητές και υπάρχει μέριμνα να είναι πάντοτε διαθέσιμοι 
και σε καλή κατάσταση. Φέτος εμφανίσθηκαν φθορές σε μία αίθουσα οι οποίες 
επισκευάστηκαν άμεσα από το Δήμο. Η συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή και 
τους γονείς ήταν πάντα άριστη. Ιδιαίτερα θετική ήταν ανταπόκριση της Σχολικής 
Επιτροπής στα αιτήματα του σχολείου στο μέτρο των δυνατοτήτων τους υπήρξε 
πάντοτε δεδομένη και άμεση.   
 
 
Δείκτης 5: Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
 



Από τη μεριά της διεύθυνσης υπάρχει μέριμνα για την αξιοποίηση του 
συνόλου του εκπαιδευτικού δυναμικού στις διάφορες εξωδιδακτικές εργασίες του 
σχολείου και όσον είναι δυνατόν στη σχετική κατανομή εργασιών λαμβάνονται 
υπόψη οι δεξιότητες, η εμπειρία και τα ενδιαφέροντα. Σημαντικό πρόβλημα είναι η 
απουσία γραμματέως, κενό το οποίο κάλυψαν με εκ περιτροπής προσφορά 
υπηρεσιών γραμματειακής στήριξης οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Η συνεργασία της 
διεύθυνσης με τους εκπροσώπους των μαθητών και των γονέων είναι τακτική και 
αρκετά αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των ζητημάτων του σχολείου. 

 
 

Στο πλαίσιο της ενδοεπιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν 
σεμινάρια και ημερίδες με θέματα  

1) Στις 11/10/2018 διοργανώθηκε σεμινάριο «Πυρασφάλεια και πυρόσβεση». 
2) Τον Ιούνιο 2019 έγιναν μαθήματα για «Πρώτες βοήθειες», σε δύο ομάδες, 

αρχαρίων και προχωρημένων. 
3) Στις 21/12/2018 διοργανώθηκε Ημερίδα διάχυσης καλών πρακτικών σε 

συνεργασία με το 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών σύμφωνα με το ακόλουθο 
πρόγραμμα: 

 
2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών & 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 

Ημερίδα διάχυσης καλών πρακτικών 

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 

Αμφιθέατρο 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών 
Πρόγραμμα 

10.20 πμ: Προσέλευση-χαιρετισμοί 

10.30-11.25 πμ: Πρώτη θεματική ενότητα ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Ελένη Ξανθάκου: «Όμιλοι δημιουργικότητας και αριστείας 2ου Πειραματικού 

Γυμνασίου Αθηνών» 

 Σταματία Πασχαλιώρη, Νατάσα Κλημεντιώτη, Ιάκωβος Βαφειάδης, Μαρία 

Κονταξή: «Δεξιότητες επικοινωνίας» 

 Άνθιμος Χαλκίδης, Αρτεμησία Στούμπα, Μαρία Κονταξή: «Αυτόματη αναγνώριση 

φρούτων & λαχανικών. Μια δραστηριότητα από τον Όμιλο Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής», ομιλήτριες μαθήτριες:  Ειρήνη Βισβίκη, Μαρία Γερονάτσιου, 

Δήμητρα Δάσκαλη, Ελένη Ευσταθίου 

 Βασιλική Γεωργουλάκη, Μαρία Φωκά: «Τέχνη και Πολιτισμός» 

 Αθανάσιος Τσούκος: «Η Φυσική των Αθλημάτων: μια διαθεματική παιδαγωγική 

προσέγγιση στο Νέο Λύκειο», ομιλητές μαθητές: Βασιλική Γλυνού, Αναστασία 

Καραβά Νικόλαος Σταμούλης, Ερμής Σύριος και Αλεξάνδρα Αθανασίου  

 Ηλίας Ανδριανός: «Μαθηματικά και Λογοτεχνία» 

 Βασίλειος Καρκάνης, Δημήτριος Κοπανάς: «Όμιλος κινηματογράφου 2ου 

Πειραματικού Λυκείου Αθήνας: Αξιοποιώντας το ντοκιμαντέρ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία» 

 Σταυρούλα Νικηφόρου, Αλεξάνδρα Γασπαρινάτου: «Όμιλος Ρομποτικής: 

Κατασκευή και προγραμματισμός ρομπότ που παίζει πιάνο με Lego, 

τηλεκατευθυνόμενου αυτοκινήτου με Arduino Uno και ρομπότ ανίχνευσης φωτιάς 

που συνδυάζει Lego και Arduino», ομιλητές μαθητές: Αθανασία Γεωργουλοπούλου 

και Γιώργος Μπάκνης 

 Παναγιώτα Καλόγρη, Νίκη Ρουμπάνη: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» 



11.30-12.15 μμ: Δεύτερη Θεματική Ενότητα ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 Δημήτριος Μαυρέας: «Διδασκαλία ‘εκτός των θυρών’:  Αξιοποιώντας τα αγάλματα 

στον δημόσιο χώρο» 

 Αλεξάνδρα Γασπαρινάτου: «Διερεύνηση της Ικανότητας Κατανόησης 

Υπολογιστικού Προβλήματος κατά την Ανάγνωσή του από Μαθητές Γ΄ ΓΕΛ» 

 Αλεξάνδρα Γασπαρινάτου: «Up2U συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο» 

 Άνθιμος Χαλκίδης: «Διδασκαλία της Γεωγραφίας Β Γυμνασίου, σε συνεχόμενο 

δίωρο στο εργαστήριο Πληροφορικής» 

 Ελένη Ξανθάκου, Μαρία Χιόνη: «CLIL» 

 Νίκη Ρουμπάνη: «Διαμεσολάβηση»  

 Ελένη Ζιάκα: «Οργάνωση διδακτικών επισκέψεων του 2ου Πειραματικού 

Γυμνασίου Αθηνών» 

12.15-12.30 μμ: Διάλειμμα-καφές 

12.30-13.15 μμ: Τρίτη Θεματική Ενότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ειρήνη Μαρματσούρη, Ιωάννα Χατζάκη: «Sensitisation training regarding 

migration, everyday racism, discrimination, and diversity with strategies for 

teaching these issues to diverse age groups» ERASMUS+ KA1 

 Αναστασία Μυλωνά: «European Challenges in Sustainability by Biotechnology» 

ERASMUS+ KA2 

 Δημήτριος Κοπανάς: «Youth for Europe» ERASMUS+ KA2 

 Ελένη Γεωργίου: «Refugees welcome – When numbers become faces» 

ERASMUS+ KA2 

 Αρτεμησία Στούμπα: «Ecobusiness.eu» ERASMUS+ KA2 

 Χάιδω Καλλιτσάκη, Ευτυχία Μητσοπούλου: «Building 21st century competencies: 

learning from the past» ERASMUS+ KA2 

 Σταματία Πασχαλιώρη: «ACT-Ιδιότητα του ενεργού πολίτη» ERASMUS+ KA3 

 Χάιδω Καλλιτσάκη, Κυριάκος Καμπούκος: «Αδελφοποίηση με το Liceo Statale 

“Boggio Lera”» 

13.15-13.30 μμ: Συζήτηση 

13.30-14.00 μμ: Ελαφρύ γεύμα-Λήξη ημερίδας 

 

 
 

4) Στις 20/10/2019 διοργανώθηκε Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα 
«Διδάσκοντας Μαθηματικά στη σύγχρονη εποχή» σύμφωνα με το ακόλουθο 
πρόγραμμα: 

 
Επιστημονική Ημερίδα 

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 

2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών 

 

«Διδάσκοντας Μαθηματικά στη σύγχρονη εποχή» 

 

Αμφιθέατρο 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών  

Φιλήμονος 36-38 και Τσόχα 

Ώρα έναρξης 9:00 π.μ. 
Προσέλευση/εγγραφές: 9:00 - 9:20 
 



Χαιρετισμοί: 9:20 – 09:40  
 
Κεντρικές Εισηγήσεις :  9:40 – 12.00 
«Η επιμορφωση των Καθηγητών Μαθηματικών στη χρήση ΤΠΕ για διδακτικούς σκοπούς 
(επιμόρφωση Β΄ επιπέδου)» 
Χρόνης Κυνηγός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος ΕΠΕΣ 2ου Πειραματικού 
Γυμνασίου Αθηνών 
 
«Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Συντονισμού (ΠΕΚΕΣ): Νέες Δομές, Παλιές Ρυμοτομίες» 
Ελευθέριος Μαστορίδης, (ΠΕ03), Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, 6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής 
  
«Σύγχρονες προκλήσεις για το Δάσκαλο των σχολικών Μαθηματικών» 
Κώστας Γαβρίλης, επίτ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 
 
«Μαθηματικές ικανότητες. Διδάσκοντας με στόχο την ανάπτυξή τους.» 
Στέφανος Κεΐσογλου, επίτ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Ειδικός γραμματέας του ΔΣ της 
ΕΜΕ 
  
Συζήτηση – παρεμβάσεις 
 
Διάλειμμα – καφές: 12:00  – 12:30  
Εργαστήρια: 12:30  – 14:30 
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Σχεδιάζοντας μια Διδασκαλία 

Εισαγωγής στα Κλάσματα για 

Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. 

Ελευθέριος Μαστορίδης, (ΠΕ03), 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, 

6ου ΠΕΚΕΣ Αττικής 
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Σύγχρονες ηλεκτρονικές τάξεις 

Κώστας Γαβρίλης, επίτ. Σχολικός 

Σύμβουλος Μαθηματικών 
Χρήστος Μάλλιαρης, (ΠΕ03), 

εκπαιδευτικός 2ου Πειραματικού 

Γυμνασίου Αθηνών 

Α
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Μαθηματικές ικανότητες. 

Διδάσκοντας με στόχο την 

ανάπτυξή τους.  
  

Στέφανος Κεΐσογλου,  
επίτ. Σχολικός Σύμβουλος 

Μαθηματικών, Ειδικός γραμματέας του 

ΔΣ της ΕΜΕ 

Α
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Σχεδιασμός, στην πράξη, για τα 

Μαθηματικά και το STEM από την 

οπτική της δημιουργικότητας στη 

Διδασκαλία 

Εργαστήριο Εκαπιδευτικής 

Τεχνολογίας ΕΚΠΑ 
Δημήτρης Διαμαντίδης, (ΠΕ03), 

εκπαιδευτικός 2ου Πειραματικού 

Γυμνασίου Αθηνών 

 
           Γεύμα/Λήξη: 14:30  – 15:15 

 
 



5) Στις 18/5/2019 διοργανώθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα 
«Σχεδιάζοντας δημιουργικά για την εκπαίδευση του STEM με ψηφιακά μέσα». 
Το σεμινάριο  αυτό έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας του σχολείου μας με το 
ΕΚΠΑ και με την ευκαιρία του έργου Erasmus KA2+ με την ονομασία DoCENT 
https://docent-project.eu/, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο 

Σάββατο 18 Μαΐου 2019 
2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών 

 

«Σχεδιάζοντας δημιουργικά για την εκπαίδευση του STEM 
με ψηφιακά μέσα» 

 
Αμφιθέατρο 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών  

Φιλήμονος 36-38 και Τσόχα 
Ώρα έναρξης 8:30 π.μ. 

 
Προσέλευση/εγγραφές: 8:20 - 8:30 

 
Εργαστήρια:  8:30 – 17:00 

 

Α Ζώνη: 8:30  – 8:50 

(όλοι οι συμμετέχοντες) 
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Παρουσίαση των χαρακτηριστικών 

της δημιουργικότητας στη 

διδασκαλίας με ψηφιακά μέσα, 

σύμφωνα με την προσέγγιση του 

DoCENT, για το STEM. 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας/ ΕΚΠΑ  

Διαμαντίδης Δημήτριος 

Εκπαιδευτικός Μαθηματικών 

2ου Πειραματικού Γυμνασίου 

Αθηνών 

 

 
Β Ζώνη: 9:00  – 13:00 

(hands-on session / οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα 
με τις προτιμήσεις του στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής) 

 

Α
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Εργαστήριο σχεδιασμού 

εκπαιδευτικού παιχνιδιού σε 

ψηφιακό περιβάλλον με βάση 

την προσέγγιση του DoCENT. 

Θα χρησιμοποιηθεί το 

διαδικτυακό περιβάλλον ChoiCo. 

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής 

Τεχνολογίας/ ΕΚΠΑ 

Δημήτρης Διαμαντίδης 

Α
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Ολοκληρωμένο STEM project με 

χρήση Arduino 

Πέτρος Πούτος 
Ηλεκτρονικός & Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός 

ΠΕ84 & ΠΕ83 

εκπαιδευτικός 1ου ΕΠΑ.Λ  

Σαλαμίνας 

https://docent-project.eu/


 

Γ Ζώνη: 13:30  – 17:00 

(όλοι οι συμμετέχοντες) 
 

Α
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ELITe: Η διερευνητική μάθηση ως προσέγγιση για 

την οικοδόμηση επαγγελματικών ικανοτήτων σε 

εκπαιδευτικούς STEM 

 

Φωτεινή Χαϊμαλά 

& Ιλιάνα Λέτσιου, 

Ομάδα 

Κοινωνικο-

Εκπαιδευτικής 

Έρευνας και 

Καινοτομίας,  

Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και 

Έρευνας (ΙΤΕ) 

13:30- 2:00 
Παρουσίαση: 

Οικοδόμηση 

επαγγελματικών 

δεξιοτήτων 

μέσω 

διερευνητικής 

μεθόδου: 

Aποτελέσματα 

και υλικά που 

αναπτύχτηκαν 

κατά την 

υλοποίηση του 

έργου ELITe 

 

2:00-3:30 
Εργαστήριο 

(hand-on 

session): 

Ψηφιακά 

σενάρια για 

κατάριση 

εκπαιδευτικών 

STEM μέσω 

της 

διερευνητικής 

μεθόδου 

μάθησης 

3:30 – 5:00 

Εργαστήριο 

(workshop): 

Ευκαιρίες και 

προκλήσεις για 

την 

ενσωμάτωση 

της 

προτεινόμενης 

προσέγγισης 

στα 

προγραμμάτων 

σπουδών για  

εκπαιδευτικούς 

STEM. 

 

Διάλειμμα για καφέ: 10:55 – 11:15 

Διάλειμμα/ελαφρύ γεύμα: 13:00  – 13:30 

 
 
6) Σε συνεργασία με το σχολείο η συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου κ. Μακρή 

πραγματοποίησε στις 20/2/2019 επιμορφωτική συνάντηση για 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. 

7) Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας πραγματοποιήθηκε ομιλία, από την 
εκπαιδευτικό του σχολείου μας  Ν. Ρουμπάνη, με θέμα «Ανθρώπινα 
δικαιώματα στην οικογένεια», που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και 
γονείς. 

 
Δείκτης 6: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών 
 

Και τη φετινή χρονιά το σχολείο ακολουθεί το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα με 
μικρές τροποποιήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από της ΔΕΠΠΣ. Συγκεκριμένα στη Γ 
τάξη δε διδάσκεται το μάθημα της Τεχνολογίας, αλλά το μάθημα της Πληροφορικής 
διδάσκεται σε συνεχόμενο 2ωρο κάθε εβδομάδα με σκοπό τη διάχυση των ΤΠΕ. 
Επίσης μετά από έγκριση πραγματοποιείται η διδασκαλία της β ξένης γλώσσας σε 
επίπεδα. 

Ενισχύεται η διαθεματικότητα ανάμεσα σε διαφορετικά μαθήματα και 
ιδιαίτερα η υποστήριξη της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων στα εργαστήρια 



πληροφορικής. Το πρόγραμμα CLIL αξιοποιείται σε αρκετά μαθήματα (Ιστορία, Νέα 
Ελληνικά, Βιολογία κλπ).  

Στην αρχή του διδακτικού έτους, τα συντονιστικά των ειδικοτήτων 
διαμόρφωσαν τον προγραμματισμό των μαθημάτων για το τρέχον έτος. Έγινε 
προσπάθεια τα συντονιστικά να λειτουργούν τακτικά, να παρακολουθούν την 
εφαρμογή του προγράμματος και σε αρκετές περιπτώσεις προχώρησαν σε 
τροποποιήσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Αυτή η διαδικασία του συντονισμού ανά 
ειδικότητα λειτούργησε κατά περίπτωση περισσότερο ή λιγότερο συστηματικά με 
ανάλογα αποτελέσματα.  
 
Διαθεματικές διδασκαλίες 
 

Στη διάρκεια του έτους αναπτύχθηκαν 15 διαθεματικές διδασκαλίες, οι οποίες 
καλύπτουν εμπλουτισμένους συνδυασμούς του συνόλου των γνωστικών 
αντικειμένων που διδάσκονται στο σχολείο. Το πλήθος, η ποικιλία, το θεματικό 
εύρος, η ποιότητα και η διάχυση αυτών των δράσεων στο σύνολο των τάξεων και 
των τμημάτων του σχολείου συνέβαλαν στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων και της 
κριτικής σκέψης των μαθητών, συνδέοντας με δημιουργικό τρόπο τα γνωστικά 
αντικείμενα.  
 

1) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος 2019), τμήματα Α6, Β4 και Γ6 (από 1 
ώρα): «La Démocracie dans l’ Art/ Δημοκρατία και Τέχνη», Νεοελληνική 
Γλώσσα – Γαλλική Γλώσσα - Ιστορία - Ιστορία της Τέχνης, Γεωργουλάκη Βάσω 
(ΠΕ 02).  

Περίληψη: Με αφορμή την σύμπτωση Θεματικής Εβδομάδας και του LTTA του 
τρέχοντος προγράμματος Erasmus στην Αθήνα, αποφασίστηκε το θέμα που είχε 
επιλεγεί για φέτος από την εκπαιδευτικό να παρουσιαστεί ταυτόχρονα σε δύο 
γλώσσες. Οι περισσότεροι μαθητές του σχολείου μας ήταν εξοικειωμένοι με τη 
γαλλική γλώσσα και οι Γάλλοι μαθητές θα μπορούσαν να συμμετέχουν, αφού θα 
χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα τους και θα μπορούσαν να διαβάσουν ελληνικές 
λέξεις από το μικρό λεξικό που  είχε φτιαχτεί γι αυτούς. Το ίδιο λεξικό, 
αντίστροφα , βοήθησε και τους μη γαλλόφωνους από τους μαθητές μας. Ως 
προς το θέμα : η Τέχνη και οι Ιδέες που απεικόνιζε ήταν οικείες σε όλους τους 
μαθητές. Το εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία, αφού Έλληνες και Γάλλοι μαθητές 
συμμετείχαν στη διαδικασία με τρόπο εξαιρετικό. 
Αξιολόγηση: Εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ενεργοποίηση των 
μαθητών, την ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και της σχέσης τους με τη 
λογοτεχνία. 
 
2) Διαθεματική διδασκαλία (ετήσια 2018-2019), τμήματα Β1 και Β2: «Τα 

χαρακτηριστικά του ήρωα – σύγκριση με τα χαρακτηριστικά του εφήβου», 
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Νεοελληνική Λογοτεχνία,  Σκαρτσή Πολυξένη 
(ΠΕ 02).  

Περίληψη: Τα παιδιά αναζήτησαν τα χαρακτηριστικά του ήρωα στην Ιλιάδα, και 
τα συνέκριναν με τα χαρακτηριστικά του ήρωα σε λογοτεχνικά κείμενα (στις ΘΕ 
του νέου προγράμματος σπουδών «Πορτραίτα εφήβων» και «Ετερότητα στη 
λογοτεχνία», κατέληξαν σε έναν κατάλογο ηρωικών χαρακτηριστικών και 



αντιλήφθηκαν τον διαχρονικό τους χαρακτήρα. Επίσης συνέκριναν τα 
αρχετυπικά χαρακτηριστικά του ήρωα με τα χαρακτηριστικά του εφήβου και 
διαπίστωσαν την εντυπωσιακή ομοιότητα των στοιχείων. Διάβασαν ολόκληρα 
τα έργα Στρ. Μυριβήλη Ο Βασίλης ο Αρβανίτης και Γ. Βιζυηνού Μοσκώβ Σελήμ 
και έγραψαν σχετικές εργασίες. Επίσης έγραψαν σύντομα κείμενα / διηγήματα 
με ήρωες/ηρωικά χαρακτηριστικά από τα διδαχθέντα κείμενα. 
Αξιολόγηση: Εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ενεργοποίηση των 
μαθητών, την ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και της σχέσης τους με τη 
λογοτεχνία. 
 
3) Διαθεματική διδασκαλία (Απρίλιος 2019), τμήμα Α6 (2 ώρες): «Περιπέτειες 

του Οδυσσέα», Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση  – Πληροφορική,  Φωκά 
Μαρία (ΠΕ 02),  Δημουλά Ευαγγελία (ΠΕ 19).  

Περίληψη: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες στο εργαστήριο πληροφορικής, 
δημιουργούν από έναν ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων με τους καίριους 
ενδιάμεσους σταθμούς την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη, 
χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο Padlet. Επιτρέπει στους μαθητές να 
αντιληφθούν διερευνητικά ότι η ευρεία έννοια των πολυμέσων έχει πια πολλές  
διασταυρώσεις , όπως ο σχεδιασμός ψηφιακής αφίσας,  η ενσωμάτωση ορθού 
κειμένου και σχετικών εικόνων, ώστε να προκύπτει ένα παραδοτέο με καλή 
αισθητική και ομαλή ροή. 
Αξιολόγηση: Οι μαθητές συμμετείχαν με ενδιαφέρον, τόσο για τη χρήση του 
ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων [οπτικοποίηση εννοιών μέσω web2 
εφαρμογής], όσο και για τους διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης των  
γεγονότων. Η επιμέρους απάντηση των θεμάτων επιτρέπει στο διδάσκοντα και 
την διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθητών. Ο σκοπός της διαθεματικής 
διδασκαλίας επιτεύχθηκε κι έτσι κρίνεται ως επιτυχής. 
 
4) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος – Απρίλιος 2019), τμήμα Α4 (6 ώρες): «Τι 

βλέπω από το μπαλκόνι μου; Γράμματα προς τον Τζον Φώουλς». Λογοτεχνία 
– Πληροφορική, Πανοπούλου Θεοδώρα (ΠΕ 02), Κονταξή Μαρία (ΠΕ 19).  

Περίληψη: Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης των μαθημάτων της Νέας 
Ελληνικής Γραμματείας και της Πληροφορικής, οι μαθητές δημιούργησαν μια 
συλλογή από φανταστικές επιστολές προς τον Τζον Φώουλς με αφορμή το 
απόσπασμα από τον «Μάγο», με τίτλο «Κοιτώντας την Αθήνα». Δόθηκαν γενικές 
οδηγίες στο φύλλο εργασίας, σχετικά με τη θεματική και τη χρήση του 
εργαλείου που θα χρησιμοποιούσαν. Ο τελικός στόχος ήταν η δημιουργία 
ενιαίου συλλογικού ψηφιακού έργου ως συλλογή από τις επιμέρους 
δημιουργίες. Σκοπός της διαθεματικής αυτής άσκησης ήταν οι μαθητές: i) να 
εξοικειωθούν με το ίδιο το λογοτεχνικό κείμενο, ii) να παραγάγουν ένα δικό 
τους κείμενο με αφορμή το απόσπασμα, iii) να μάθουν να αναζητούν 
διαδικτυακά αξιόπιστες πληροφορίες και iv) να αναπτύξουν δεξιότητες στις νέες 
τεχνολογίες. Η συνολική ιστορία είναι δημοσιευμένη στη διεύθυνση:   
https://issuu.com/2ppga/docs/__________________________e19e533c03b41c  
Αξιολόγηση: Επιτυχής διεξαγωγή της διαθεματικής διδασκαλίας. 
 

https://issuu.com/2ppga/docs/__________________________e19e533c03b41c


5) Διαθεματική διδασκαλία (Μάιος 2019), τμήμα Β1 (1 ώρα): «Στατιστική και 
Ψηφιακή Οπτικοποίηση». Μαθηματικά – Πληροφορική, Δαλιεράκη Λίζα (ΠΕ 
03), Δημουλά Ευαγγελία (ΠΕ 19).  

Περίληψη: Αρχικά παρουσιάστηκε στον πίνακα ένα κυκλικό διάγραμμα με τα 
αγαπημένα είδη της μουσικής των μαθητών. Υπολογίστηκαν τα ποσοστά, οι 
αναλογίες και ο πίνακας συχνοτήτων με τον κλασικό τρόπο. Στη συνέχεια στην 
web2 εφαρμογή easel.ly έγινε παρουσίαση με εικόνες, γραφικά, μικρά κείμενα 
και στατιστικά για το συγκεκριμένο θέμα των μουσικών προτιμήσεων, ώστε να 
προκύψει το τελικό ενιαίο γραφικό. Επιτρέπει στους μαθητές να αντιληφθούν 
διερευνητικά ότι η ευρεία έννοια των πολυμέσων έχει πια πολλές  
διασταυρώσεις, όπως ο σχεδιασμός ενιαίων γραφικών ώστε να προκύπτει ένα 
παραδοτέο με καλή αισθητική και ομαλή ροή.  
Αξιολόγηση: Οι μαθητές συμμετείχαν με ενδιαφέρον, τόσο για τη χρήση του 
ψηφιακό προγράμματος παρουσίασης δεδομένων [οπτικοποίηση εννοιών μέσω 
web2 εφαρμογής], όσο και για τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, 
επίλυσης και παρουσίασης των στατιστικών ζητημάτων. Η επιμέρους απάντηση 
των θεμάτων επιτρέπει στους διδάσκοντες και την διαμορφωτική αξιολόγηση 
των μαθητών. Ο σκοπός της διαθεματικής διδασκαλίας επιτεύχθηκε κι έτσι 
κρίνεται ως επιτυχής. 
 
6) Διαθεματική διδασκαλία (Φεβρουάριος 2019), τμήματα Β2 & Β3 (4 ώρες 

στο εργαστήριο Η/Υ): «STEM» Μαθηματικά – Προγραμματισμός, 
Διαμαντίδης Δημήτρης  (ΠΕ 03). 

Περίληψη: Οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος των Μαθηματικών συνδέονται 
άμεσα με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Logo. Η χρήση της Logo είναι 
επωφελής για τα παιδιά όσο αφορά την αλγεβρική έκφραση, τη χρήση του 
μαθηματικού φορμαλισμού ώστε να έχει νόημα για τους μαθητές και τις 
μαθήτριες και [ειδικότερα στη Γεωμετρία της Χελώνας] τη χρήση συμβολικών 
εκφράσεων για την αναπαράσταση αντίστοιχων γεωμετρικών ιδιοτήτων. Στη 
συγκεκριμένη διδασκαλία χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό 
«Χελωνόσφαιρα» του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Πρόκειται για 
ένα διαδικτυακό περιβάλλον τρισδιάστατης Γεωμετρίας της Χελώνας, όπου 
μέσω Logo οι μαθητές και οι μαθήτριες κάνουν κατασκευές. Στα παιδιά 
ζητήθηκε να διορθώσουν μία «βασική κατασκευή» που ήταν σχεδιασμένη ώστε 
να έχουν συγκεκριμένες αστοχίες. Για να τις διορθώσουν, θα έπρεπε να 
χρησιμοποιήσουν αναλογίες και σχετικές αλγεβρικές εκφράσεις, ώστε να 
επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια τα παιδιά έκαναν και δικές 
τους κατασκευές με βασικό/δομικό λίθο την βασική κατασκευή και τις 
αντάλλαξαν μέσω email. Οι δραστηριότητες που ενεπλάκησαν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες φαίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο 
https://blogs.sch.gr/dimdiam/2019/05/31/stem-χελωνόσφαιρα-β΄-τάξη/. Τα 
παιδιά δούλεψαν σε τριμελείς ομάδες ανά υπολογιστή.  
Αξιολόγηση: Το κλίμα ήταν εξαιρετικό και υπήρχε θετική στάση από όλα τα 
παιδιά. Η αναγκαιότητα για χρήση του εργαστηρίου υπολογιστών υπαγορεύει 
τη μικρή διάρκεια (2 δίωρα) της διδασκαλίας. Θα ήταν ιδανικό να μπορούσε να 
επεκταθεί ο χρόνος υλοποίησης.  Οι μαθητές/τριες  πρότειναν να επαναληφθεί 
παρόμοια διδασκαλία. Κανείς/καμία δεν εξέφρασε αρνητική άποψη σε έντυπο 



αξιολόγησης που διανεμήθηκε. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης φαίνονται 
στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://blogs.sch.gr/dimdiam/2019/05/31/stem-
χελωνόσφαιρα-γ΄-τάξη/ 
 
7) Διαθεματική διδασκαλία (Φεβρουάριος 2019), τμήμα Γ5 (4 ώρες στο 

εργαστήριο Η/Υ): «STEM» Μαθηματικά – Προγραμματισμός, Διαμαντίδης 
Δημήτρης  (ΠΕ 03). 

Περίληψη: Οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος των Μαθηματικών συνδέονται 
άμεσα με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Logo. Η χρήση της Logo είναι 
επωφελής για τα παιδιά όσο αφορά την αλγεβρική έκφραση, τη χρήση του 
μαθηματικού φορμαλισμού ώστε να έχει νόημα για τους μαθητές και τις 
μαθήτριες και [ειδικότερα στη Γεωμετρία της Χελώνας] τη χρήση συμβολικών 
εκφράσεων για την αναπαράσταση αντίστοιχων γεωμετρικών ιδιοτήτων. Στη 
συγκεκριμένη διδασκαλία χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό λογισμικό 
«Χελωνόσφαιρα» του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Πρόκειται για 
ένα διαδικτυακό περιβάλλον τρισδιάστατης Γεωμετρίας της Χελώνας, όπου 
μέσω Logo οι μαθητές και οι μαθήτριες κάνουν κατασκευές. Στα παιδιά 
ζητήθηκε να διορθώσουν κατασκευές που ήταν σχεδιασμένες ώστε ένα έχουν 
συγκεκριμένες αστοχίες. Για να τις διορθώσουν, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν 
γνώσεις ομοιότητας, αναλογιών και τριγωνομετρίας και τις αλγεβρικές τους 
εκφράσεις. Στη συνέχεια έπρεπε να εντάξουν όλες αυτές τις εκφράσεις εντός 
προγράμματος Logo και να δουλέψουν ως σχεδιαστές κάνοντας δοκιμές, μέχρι 
να φτάσουν στο τελικό προϊόν. Οι δραστηριότητες που ενεπλάκησαν οι μαθητές 
και οι μαθήτριες φαίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://blogs.sch.gr/dimdiam/2019/05/31/stem-χελωνόσφαιρα-γ΄-τάξη/ 
Αξιολόγηση: Το κλίμα ήταν εξαιρετικό και υπήρχε θετική στάση από όλα τα 
παιδιά. Η αναγκαιότητα για χρήση του εργαστηρίου υπολογιστών υπαγορεύει 
τη μικρή διάρκεια (2 δίωρα) της διδασκαλίας. Θα ήταν ιδανικό να μπορούσε να 
επεκταθεί ο χρόνος υλοποίησης.  Οι μαθητές/τριες  πρότειναν να επαναληφθεί 
παρόμοια διδασκαλία. Κανείς/καμία δεν εξέφρασε αρνητική άποψη σε έντυπο 
αξιολόγησης που διανεμήθηκε. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης φαίνονται 
στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://blogs.sch.gr/dimdiam/2019/05/31/stem-
χελωνόσφαιρα-γ΄-τάξη/ 
 
8) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος 2019), τμήμα Α3 (1 ώρα): «Υφαντική και 

γεωμετρικά σχέδια». Μαθηματικά και Οικιακή Οικονομία, Ζιάκα Ελένη (ΠΕ 
03), Πασχαλιώρη Τίνα (ΠΕ 78). 

Περίληψη: Στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας υπάρχει η ενότητα για την 
ένδυση και συγκεκριμένα για την υφαντική. Αφού έγινε ιστορική αναδρομή για 
την ένδυση και τον αργαλειό, οι μαθητές είδαν  και έπιασαν με τα χέρια τους 
νήματα, διάφορα είδη χαλιών και ταπισερί και ύφαναν σε μικρό αργαλειό σε 
τελάρο. Τέλος μελέτησαν παραδοσιακά σχέδια, τα σχήματά τους, τη συμμετρία 
που έχουν και τα σχεδίασαν σε τετραγωνισμένο χαρτί. 
Αξιολόγηση: Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν πολύ από τη διαθεματική διδασκαλία 
και όλοι συμμετείχαν με μεγάλη ευχαρίστηση. 

 



9) Διαθεματική διδασκαλία (Μάρτιος 2019), τμήμα Γ5 (1 ώρα): «CLIL: If & Αν 
θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αγγλική γλώσσα – Νεοελληνική Λογοτεχνία, 
Ξανθάκου Λένα (ΠΕ 06), Καλλιτσάκη Χάιδω (ΠΕ 02). . 

Περίληψη: Κατά την  παρουσίαση της μεθόδου CLIL στους εταίρους του 
σχολείου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, η αποστολή της 
Πορτογαλίας παρακολούθησε διαθεματική διδασκαλία αγγλικών/ νεοελληνικής 
λογοτεχνίας αναλύοντας τα ποιήματα ‘If’  του Κίπλινγκ και ‘Αν θέλεις να λέγεσαι 
άνθρωπος’ του Λειβαδίτη. 
Αξιολόγηση: Πολύ επιτυχημένη διαδικασία με ζωντανή συμμετοχή από το 
σύνολο της τάξης. 
10) Διαθεματική διδασκαλία (Οκτώβριος 2018), τμήμα Γ3 (2 ώρες): «CLIL: 

Galileo Galilei» Αγγλική γλώσσα – Ιστορία, Ξανθάκου Λένα (ΠΕ 06), Στρίντζη 
Έφη (ΠΕ 02). 

Περίληψη: Εφαρμόζοντας τη μέθοδο CLIL, οι μαθητές επεξεργάστηκαν 
αυθεντικό υλικό και συζήτησαν για τον Γαλιλαίο και τα επιτεύγματα του, 
συνδέοντας τις πληροφορίες με το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας. 
Αξιολόγηση: Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μάθημα και τη 
μέθοδο. 
 
11) Διαθεματική διδασκαλία (Νοέμβριος 2018), τμήμα Γ3 (3 ώρες): «CLIL: 

Renaissance», Αγγλική Γλώσσα – Ιστορία, Ξανθάκου Λένα (ΠΕ 06), Στρίντζη 
Έφη (ΠΕ 02)  

Περίληψη: Οι μαθητές επεξεργάστηκαν αυθεντικό υλικό στα αγγλικά 
αναλύοντας το κίνημα της Αναγέννησης, τους εκπροσώπους και διάφορα 
χαρακτηριστικά έργα. Κάποια βίντεο κρίθηκαν κάπως δύσκολα για τους μαθητές 
και χρειάστηκε να γίνει πιο  αργή η ταχύτητα μετάδοσης. 
Αξιολόγηση: Ζωντανή συμμετοχή των μαθητών και πολύ καλή επίδοση. 
 
12) Διαθεματική διδασκαλία (Νοέμβριος 2018), τμήμα Γ3 (3 ώρες): «CLIL: 

Colonization and the Renaissance Man», Αγγλική Γλώσσα – Ιστορία, 
Ξανθάκου Λένα (ΠΕ 06), Στρίντζη Έφη (ΠΕ 02)  

Περίληψη: Οι μαθητές ανέλαβαν να μεταφέρουν στα αγγλικά φυλλάδιο με 
παραθέματα στα ελληνικά και να σχολιάσουν τα κείμενα με βάση τις γνώσεις 
τους στην Ιστορία. Ακολούθησε γραπτή δοκιμασία στα Αγγλικά, η οποία ήταν 
ιδιαίτερα επιτυχημένη. 
Αξιολόγηση: Οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον αν και δεν φάνηκαν να 
συγκινούνται ιδιαίτερα από την Τέχνη. 
 
13) Διαθεματική διδασκαλία (Νοέμβριος 2018), τμήμα Γ3 (3 ώρες): «Selecting a 

book/Focusing on the blurb», Αγγλική Γλώσσα - Λογοτεχνία, Ξανθάκου Λένα 
(ΠΕ 06).   

Περίληψη: Οι μαθητές ανέλαβαν να επιλέξουν το αγαπημένο τους βιβλίο στα 
ελληνικά. Συζήτησαν για τα κριτήρια επιλογής και εστίασαν στις πληροφορίες 
του οπισθόφυλλου. Στη συνέχεια ανέλαβαν να φτιάξουν το δικό στους 
οπισθόφυλλο στα αγγλικά προσφέροντας μια δελεαστική επιλογή  βιβλίου. 
Ακολούθησε διαγωνισμός για την καλύτερη πρόταση. 



Αξιολόγηση: Ιδιαίτερα ζωντανή συμμετοχή από όλους και εξαιρετικές προτάσεις 
βιβλίου. 
 
14) Διαθεματική διδασκαλία (Μάιος 2019), τμήμα Β3, Β5 και Β6 (από 1 ώρα): 

«Μαθαίνω τη γλώσσα με εκπαιδευτικά παιχνίδια», Γερμανική Γλώσσα – 
γαλλική Γλώσσα, Παυλάκη Ερμιόνη (ΠΕ 07), Μανούσου Φρατζέσκα (ΠΕ 05). 

Περίληψη: Επανάληψη λεξιλογίου στη γαλλική και γερμανική γλώσσα με 
εκπαιδευτικά παιχνίδια. Εργασία σε ομάδες. 
Αξιολόγηση: Οι μαθητές δέχθηκαν με ευχαρίστηση τη διδασκαλία γιατί έκαναν 
παιγνιώδεις δραστηριότητες. Επανέλαβαν γνωστό λεξιλόγιο και έμαθαν 
καινούργιο.  Αποτίμηση πολύ θετική. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι 
διαθέσιμο εφόσον ζητηθεί. 
 
15) Διαθεματική διδασκαλία (Μάιος 2019), τμήμα Β2 (4 ώρες): «STEM», 

Μαθηματικά – Αγγλικά, Διαμαντίδης Δημήτρης (ΠΕ03), Χιόνη Μαρία (ΠΕ06). 
Περίληψη: Η Στατιστική ως μέρος του διδακτικού προγραμματισμού είχε λάβει 
χώρα τον Οκτώβριο του 2019. Ένας κεντρικός στόχος ήταν οι μαθητές να 
γνωρίσουν την έννοια και τη χρησιμότητα των μέτρων θέσης (διάμεσο και μέση 
τιμή). Άλλος ένας στόχος ήταν να μιλούν επί στατιστικών δεδομένων 
χρησιμοποιώντας την κατάλληλη «γλώσσα», χωρίς δηλαδή να γενικεύουν, χωρίς 
βγάζουν συμπεράσματα αιτιοκρατικού τύπου, αλλά με ακρίβεια. Πιστεύουμε ότι 
η παραπάνω «δεξιότητα» είναι κρίσιμη όσο αφορά το προφίλ του σημερινού 
(και οπωσδήποτε του αυριανού) πολίτη. Συνεργαζόμενοι (οι εκπαιδευτικοί) 
σχεδιάσαμε σχετικά κείμενα στα αγγλικά με στατιστικά στοιχεία, ή 
διασκευάσαμε έτοιμα και προσθέσαμε ερωτήσεις ώστε τα παιδιά να τις 
απαντήσουν, επίσης στα αγγλικά, επιχειρηματολογώντας με χρήση στοιχείων 
από τα κείμενα. Η σύνδεση με την αγγλική γλώσσα είχε αμφίδρομη στόχευση. 
Ως προς το όφελος στο μάθημα των Αγγλικών, αυτό μάλλον είναι φανερό. Ως 
προς την πρόσθετη αξία στα Μαθηματικά, η χρήση των εννοιών (διαμέσου-
median και μέσης τιμής-mean)  ως σημαινόμενων σε δεύτερη γλώσσα και η 
προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα στη γλώσσα αυτή (εν προκειμένω στην 
αγγλική) συμπληρώνει (θεωρούμε) το προσωπικό νόημα που κατασκευάζουν οι 
μαθητές/τριες  για τις έννοιες αυτές. 
Αξιολόγηση: Ως προς το κλίμα στην τάξη: Θεωρούμε ότι ήταν εξαιρετικό. 
Ως προς τη συμμετοχή των παιδιών: Συμμετείχε με θετική στάση το τμήμα. 
Ως προς τη διάρκεια της εφαρμογής: Αν και όλα τα παιδιά ανταποκρίθηκαν 
θετικά, θεωρούμε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος από 4 διδακτικές ώρες. 
Θα επαναλάβουμε το επόμενο έτος την παρέμβαση και θα την επεκτείνουμε 
στην Γ΄ γυμνασίου, στην ενότητα των Πιθανοτήτων. 

 
 
Συμμετοχή του σχολείου σε συνέδρια/σεμινάρια: 
1) 29.10.2018: Το σχολείο μας συμμετείχε με τη Σ. Πασχαλιώρη, ΠΕ78,  στο 
επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία» που 
διοργανώθηκε από το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» & το Κέντρο Robert F. 
Kennedy για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα 
υλοποίησης του προαναφερθέντος προγράμματος στο σχολείο μας. 



2) 18.11.2018: Οι μαθητές/ριες Βερούχη Μ. και Νίτσιος Θ. από τη Γ’ τάξη, 
Πολυμέρου Α. από τη Β’ τάξη και Ροδιά Χ. από την Α’ τάξη, με συντονίστρια την Σ. 
Πασχαλιώρη, συμμετείχαν στο εργαστήρι διαβούλευσης «Ζουμ στα Δικαιώματα των 
Παιδιών», στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος GlobalChild που τελεί υπό την 
αιγίδα της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ.  Τα παιδιά, είχαν την 
ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και προτάσεις σχετικά με την 
εφαρμογή των βασικών αρχών της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού με άλλους 23 συνομήλικους τους από διάφορα σχολεία της Αθήνας. Μέσα 
από την επικοινωνία τους αναδείχθηκε το διαχρονικό αίτημα των παιδιών να 
ακούγεται η γνώμη τους στα θέματα που τα αφορούν, να προστατεύονται τα 
δικαιώματά τους και οι ενήλικοι να τα σέβονται και να λειτουργούν ως καλά 
παραδείγματα προς αυτά. Υπεύθυνος των εργαστηρίων διαβούλευσης με παιδιά 
στην Ελλάδα, για το πρόγραμμα GlobalChild, είναι ο κ. Γιώργος Μόσχος, πρώην 
Συνήγορος του Παιδιού. 
3) 30.11.2018:  6μελής ομάδα μαθητριών μας του σχολείου μας -Αλεξάνδρα 
Ραχμανίδη (Β5), η Μαρία Ροδιά (Β5), η Αθηνά Γωγάκου (Γ1), η Μαρία Βερούχη (Γ1), 
Παναγιώτα-Ανθή Φλώτσιου (Γ6), Αθηνά-Φάνια Τσαρικτσοπούλου (Γ6)- & 4μελής 
ομάδα εκπαιδευτικών –Ι. Βαφειάδη, ΠΕ01, Χ. Καλλιτσάκη, ΠΕ02, Α. Κλημεντιώτη, 
ΠΕ02, Σ. Πασχαλιώρη, ΠΕ78-  συμμετείχαν στο 1ο Διαδραστικό Συνέδριο με θέμα 
«Προωθώντας την Αποδοχή της Διαφορετικότητας στο Σχολείο» που 
πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο με διοργανωτές το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη» και τον ΣΚΕΠ-Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά & Νέους. 
Το σχολείο μας ήταν ένα από τα 12 δημόσια & ιδιωτικά σχολεία που προσκλήθηκαν 
να συμμετάσχουν με εισήγηση στο συνέδριο. Ειδικότερα, η ομάδα των μαθητριών 
μας κλήθηκε να δώσει απάντηση στο ερώτημα «Τι εκπαιδευτικά προγράμματα 
προτείνουμε να υλοποιηθούν εντός σχολικού πλαισίου που να προετοιμάζουν 
τους/τις μαθητές/ριες στην αποδοχή της διαφορετικότητας και να τους/τις 
εξοικειώνουν με την αναπηρία;»  προκειμένου για τη θέσπιση, σε ένα μετέπειτα 
στάδιο, ενός πιλοτικού προγράμματος που θα αποτελέσει το έναυσμα για τη 
δημιουργία ενός σχολείου που θα προωθεί την ενσυναίσθηση, το διάλογο, τη 
συνύπαρξη, την αποδοχή, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στη μοναδικότητα του 
κάθε ανθρώπου. Για τη διαμόρφωση της εισήγησης της ομάδας των μαθητριών μας 
πραγματοποιήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγιο στο σύνολο της μαθητικής μας 
κοινότητας. 
4) 8 & 9.12.2018: Συμμετοχή του σχολείου μας στην 3η Επιστημονική Συνάντηση για 
την Καλλιέργεια του Εθελοντισμού & της Αλληλεγγύης στο Σχολείο όπου και η Σ. 
Πασχαλιώρη, ΠΕ78, παρουσίασε έναν απολογισμό των δράσεων-προγραμμάτων 
που έλαβαν χώρο στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι & Δρω» -υλοποιείται από το Μη 
Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός & το Ίδρυμα Λαμπράκη- και στο οποίο 
συμμετείχαμε ενεργά κατά το προαναφερθέν σχολικό έτος. 
5) 7 & 18.12.2018: Συμμετοχή του σχολείου μας στη διήμερη δια ζώσης 
επιμόρφωση εκπαιδευτικών, διάρκειας 14 ωρών, στο πρόγραμμα Erasmus+ KA3 
"ACT - Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών & 
πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών/ριών» στο οποίο και επιλέχθηκε να συμμετέχει 
το σχολείο μας με δύο τμήματα (Γ2 & Γ5) & συντονίστρια εκπαιδευτικό την Σ. 
Πασχαλιώρη, ΠΕ78. 



6) 5.12.2018: Οι μαθήτριες της Β’ τάξης Ειρήνη Βισβίκη, Μαρία Γερονάτσιου, 
Δήμητρα Δασκάλη και Ελένη Ευσταθίου από τον περσινό  όμιλο εκπαιδευτικής 
ρομποτικής συμμετείχαν και εκπροσώπησαν τον Όμιλο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
και το Σχολείο μας, στην ημερίδα «Τεχνολογία και Ρομποτική στο Σχολείο: Το 
μέλλον είναι εδώ», που διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Εργαστήριο 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του ΠΤΔΕ) και ο Δήμος Παλλήνης. Οι μαθήτριες 
παρουσίασαν το θέμα «Αυτόματη αναγνώριση φρούτων & λαχανικών» και ήταν η 
μόνη μαθητική ομάδα που παρουσίασε και λειτουργικά εκθέματα. 
 http://2gym-peir-
athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=726  

6) 16.4.2019: μαθητές του Ομίλου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του σχολείου μας 
συμμετείχαν με παρουσιάσεις τους, στην Εκδήλωση-ημερίδα «Καλές Πρακτικές 
Πληροφορικής 2018-2019») που συντόνισε και συνδιοργάνωσε ο ΕΕΣ Πληροφορικής 
Α΄Αθήνας Δρ. Βασίλειος Μπελεσιώτης στο Αμφιθέατρο του 1ου ΕΚ Αθηνών, 
παρουσιάζοντας τις εργασίες τους: 

 «Παίζοντας τύμπανα με το φως (ελεγκτής Arduino)» (ΟΜΑΔΑ: Οι μικροί 
τυμπανιστές)  
Ελένη Βλαχοδήμου (Α1). Ιουλία Χατζησταυράκη (Α6). Τάνια Φουρνάρου (Β6), 
Χρήστος Μανιόπουλος(Β3) 

 «Ελέγχοντας εξωτερικό κύκλωμα (φωτισμός και κίνηση) με ελεγκτή Arduino» 
(ΟΜΑΔΑ: smarthome)  
Χρήστος Κυριακού (Β3), Μιχάλης Φιλίππου (Β6), Θεόδωρος Κουζήγιαννης (Β2), 
Αθανάσιος Τσελίκης (Β2) 

http://2gym-peir-
athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=772  
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχολείο μας ήταν η μόνη σχολική μονάδα στη βαθμίδα 
του Γυμνασίου καθώς όλες οι άλλες ομάδες ανήκαν στη Λυκειακή βαθμίδα. 
7) 11-13.10.2018: Συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου μας στο συνέδριο «Oι 
Τέχνες στο ελληνικό σχολείο: παρόν και μέλλον» στη Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ με 2 
εισηγήσεις: α)Μαθαίνοντας Ιστορία μέσα στη σκοτεινή σχολική αίθουσα – Όμιλος 
«Κινηματογράφος και Ιστορία» στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών (Χ. 
Καλλιτσάκη, Ε. Ξανθάκου), β)Προτάσεις διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Β. Γεωργουλάκη). 
 
 
Δείκτης 7: Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών 
αξιολόγησης των μαθητών 
 

Στον τομέα της αξιολόγησης των μαθητών ακολουθείται η ισχύουσα 
Νομοθεσία. Η αξιολόγησή τους μπορεί να είναι ατομική ή συλλογική, όταν 
αξιολογούνται ομαδοσυνεργατικές δράσεις.  

Γίνεται προσπάθεια εξατομίκευσης της αξιολόγησης των μαθητών, όσο είναι 
δυνατόν και φυσικά ακολουθείται ο ενδεδειγμένος τρόπος για μαθητές με 
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε ορισμένα μαθήματα χρησιμοποιείται και 
portfolio μαθητών ως κριτήριο της τελικής βαθμολόγησης. 

Στις 17/4/2019 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημερώθηκαν για την 
Περιγραφική Αξιολόγηση στο πλαίσιο της Δράσης 1 «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή 

http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=726
http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=726
http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=772
http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=772
https://texnes-ellinikosxoleio.uoa.gr/papers/123
https://texnes-ellinikosxoleio.uoa.gr/papers/123
https://texnes-ellinikosxoleio.uoa.gr/papers/178
https://texnes-ellinikosxoleio.uoa.gr/papers/178


της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» της Πράξης: 
«Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του 
εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204, η οποία συγχρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης 
και Διά ΒίουΜάθησης» και υλοποιείται από το Ι.Ε.Π. 
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων κάθε σχολικού έτους, γίνεται σύγκριση και 
στατιστική ανάλυση προφορικής και γραπτής βαθμολογίας. 
 

Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου το τρέχον σχολικό έτος, όπως 
και τα τελευταία χρόνια, έγινε με κλήρωση. 
 
 
Δείκτης 8: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών - μαθητών και μεταξύ των μαθητών 
 

Το κλίμα στις σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ικανοποιητικό. Γενικά υπάρχει πνεύμα εφαρμογής αρχών 
δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού. Η διεύθυνση και οι 
εκπαιδευτικοί προσπαθούν να διαχειρισθούν τα προβλήματα πειθαρχίας στο χώρο 
του σχολείου με παιδαγωγική ευαισθησία, με κατανόηση αλλά και με συνέπεια 
στην εφαρμογή των κανόνων που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του 
σχολείου. Στα πλαίσια της καθημερινής λειτουργίας αναπτύσσονται πρωτοβουλίες 
για δημιουργική συνεργασία με τους μαθητές με σκοπό την οργάνωση εκδηλώσεων 
και άλλων δραστηριοτήτων. Το πλήθος των ομίλων και των προγραμμάτων, αλλά 
και η μεγάλη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σ’ αυτά αποτελεί τεκμήριο για 
την ευδοκίμηση αυτής της προσπάθειας. Υπάρχει συνεργασία της Διεύθυνσης με το 
δεκαπενταμελές συμβούλιο των μαθητών για ζητήματα σχετικά με τη βελτίωση της 
καθημερινότητας του σχολείου, την οργάνωση εκδηλώσεων και εκδρομών. Η 
προσαρμογή των μαθητών στους κανόνες λειτουργίας του σχολείου θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί ικανοποιητική με εξαίρεση περιστατικά, συνήθως όχι σοβαρά, 
που υπερβαίνουν αυτόν τον κανόνα και χρήζουν πειθαρχικής αντιμετώπισης. Τα 
περιστατικά αυτά αφορούν προσωπικές συμπεριφορές και πιο σπάνια φαινόμενα 
συλλογικής αταξίας, στα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τα οποία 
αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, τη μαθητική 
κοινότητα, τους γονείς. Σοβαρά περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς μαθητών δεν 
υπάρχουν.  
 
Δείκτης 9: Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς-
κοινωνικούς φορείς 
 

Η σχέση του σχολείου με τους γονείς μπορεί να χαρακτηριστεί 
ικανοποιητική. Υπάρχει σταθερή ημέρα και ώρες επικοινωνίας μεταξύ 
εκπαιδευτικών και γονέων σε εβδομαδιαία βάση. Εκτός από την καθορισμένη 
ημέρα και ώρα επικοινωνίας υπάρχει δυνατότητα φυσικής και τηλεφωνικής 
επικοινωνίας. Οργανωμένη συνάντηση υπάρχει στο τέλος των τετραμήνων, κατά 
την παράδοση των ελέγχων επίδοσης. Η ανταπόκριση των γονέων σ’ αυτή τη 
δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης είναι πολύ ικανοποιητική. Στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία προσέρχονται στο σχολείο και συζητούν με τους 



εκπαιδευτικούς για την πρόοδο και τα ζητήματα που αφορούν την παρουσία των 
παιδιών τους στο σχολείο. Επίσης, στην αρχή του έτους πραγματοποιείται 
ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς των μαθητών της Α’ Γυμνασίου, ενώ σε 
έκτακτες περιπτώσεις οι γονείς καλούνται ατομικά ή συλλογικά στο σχολείο για 
ενημέρωση και συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Η επικοινωνία αυτή 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα σχηματισμού μιας σχετικά  καλής εικόνας για τον τρόπο 
με τον οποίο εργάζονται οι μαθητές στο σπίτι και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
και την από κοινού αναζήτηση των τρόπων για την αντιμετώπισή τους. Φέτος 
λειτούργησε και πάλι η (μονόδρομη) επικοινωνία με τους γονείς με χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεντρώθηκαν τα mail των περισσότερων γονέων, 
ενώ για την επόμενη σχολική χρονιά προβλέπεται να υπάρξει επικοινωνία με το 
σύνολο σχεδόν των γονέων/κηδεμόνων. Η συνεργασία με το Σύλλογο γονέων είναι 
κατά κανόνα αρμονική και σταθερή και έχει συμβάλει αποφασιστικά στην εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπήρχε εβδομαδιαία 
ενημέρωση των κηδεμόνων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή με αποστολή email 
για τις απουσίες των μαθητών από τους υπευθύνους των τμημάτων. 

Υπάρχει σταθερή συνεργασία της Διεύθυνσης του σχολείου με τις 
εκπαιδευτικές αρχές. Ικανοποιητική επίσης είναι η συνεργασία με τις δημοτικές αρχές 
και τη Σχολική Επιτροπή. Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχει σταθερή 
επικοινωνία με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και συνεργασία με 
πανεπιστημιακά τμήματα για την επιμόρφωση και την πρακτική άσκηση φοιτητών.  
Κατά τη φετινή χρονιά είχαμε συνεργασία και επισκέψεις πολλών σημαντικών 
προσώπων ή εκπροσώπων φορέων. Συγκεκριμένα οι: 

o Αντιγόνη Ρουμπέση (Ολυμπιονίκης υδατοσφαίρισης) 
o Ευσταθία Τζούδα Μητσώνα (επιζήσασα Καλαβρύτων) 
o Αργύρης Σφουντούρης (επιζών Διστόμου) 
o Θανάσης Βαλτινός (ακαδημαϊκός - συγγραφέας) 
o Hannah Rayhill (Αμερικανίδα εξειδικευμένη στα Αγγλικά και την 

Ανθρωπολογία) 
o Γιώργος Μόσχος, τέως Συνήγορος του Παιδιού  
o Δημήτρης Νανόπουλος (Φυσικός) 
o Mitsuru Taki (Ιάπωνας εκπρόσωπος του National Institute for Educational 

Policy Reasearch –Japan) 
o Ζήσης Μελισσάκης (Ερευνητής Ε.Ι.Ε.) 
o Κυριακή Μικαϊτς (απόγονος της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου) 
o Γρηγόρης Κατσάς (σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού) 

και οι φορείς: 

 MONUMENTA 

 ΣΚΕΠ 

 Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας 
 
 
 
Δείκτης 10: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και 
αντισταθμιστικές παρεμβάσεις 
 



Από τη σχολική χρονιά 2012-2013 εφαρμόστηκε η λειτουργία ομίλων στα 
Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Φέτος στο σχολείο μας, όπως αναφέρθηκε,  
λειτουργούν 14 όμιλοι, 4 πολιτιστικά προγράμματα, 2 περιβαλλοντικά 
προγράμματα, 4 προγράμματα Erasmus+, 3 προγράμματα etwinning, 2 ευρωπαϊκά 
προγράμματα EDUCATE και OSOS, 2 προγράμματα του Δήμου Αθηναίων, 2 
προγράμματα συνεκπαίδευσης και 1 πρόγραμμα αδελφοποίησης. Σε όλα αυτά 
ενεπλάκησαν περίπου 380 μαθητές και 29 εκπαιδευτικοί, όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας παρέχοντας τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο εύρος μαθητών να 
παρακολουθήσουν ένα ή δύο Ομίλους με βάση τα ενδιαφέροντά τους και τις 
κλίσεις τους. Σε πολλούς Ομίλους διενεργήθηκαν εισαγωγικά τεστ ή κλήρωση 
προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός συμμετεχόντων λόγω της αυξημένης ζήτησης 
υποψηφίων. Οι Όμιλοι πραγματοποίησαν επισκέψεις και/ή ταξίδια εμπλουτίζοντας 
το υλικό με επικαιροποιημένη γνώση και βιωματική εμπειρία. Επιπρόσθετα, οι 
Ξένες Γλώσσες παρείχαν τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν στις 
εξετάσεις ΚΠΓ ανάλογα με το  επίπεδό τους στην ξένη γλώσσα. Οι Όμιλοι κάλυψαν 
ένα μεγάλο εύρος θεμάτων αξιοποιώντας ποικιλοτρόπως τις δυνατότητες των 
μαθητών. 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Όμιλος Κινηματογράφου 
2. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων: «Μικρά Ασία» 
3. Όμιλος Μουσικής 
4. Όμιλος Εκπαιδευτικής ρομποτικής  
5. Όμιλος Τέχνη και Πολιτισμός 
6. Όμιλος Γερμανικής γλώσσας 
7. Όμιλος ‘Γεωμετρία - φωτογραφία/φωτογραφία - λογοτεχνία’ 
8. Όμιλος «Κόμικς & Επιστήμη» 
9. Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας 
10. Όμιλος Θεάτρου 
11. Όμιλος «Υγιεινός τρόπος ζωής … ποιότητα ζωής» 
12. Όμιλος «Δεξιότητες Επικοινωνίας» & Προγράμματα Συνεκπαίδευσης με το 
Ειδικό Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής, με το Ειδικό Εργαστήριο 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κωφών- Βαρήκοων Α Αθήνας και το 
ΚΕΑΤ 
13. Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 
14. Όμιλος Μαθηματικών Ι (Μαθηματικά & Κατασκευές) 
15. Πρόγραμμα eTwinning «V for values: together for better» 
16. Όμιλος Μαθηματικών IΙ  (Μαθηματικά με Ψηφιακά Μέσα & Τέχνη) 
17. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: Ο θαυμαστός μικρόκοσμος των 
μανιταριών. 
18. Πρόγραμμα eTwinning ‘’Let’s meet new cultures’’ 
19. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων: Ανακαλύπτοντας τη φύση και τον πολιτισμό 
της Ελλάδας 
20. Πρόγραμμα Erasmus KA2 «Building 21st century competencies: learning from 
the past» 
21. Πρόγραμμα Erasmus KA2 «Ecobusiness.eu» 



22. Αδελφοποίηση με το Liceo Scientifico Statale E. Boggio Lera 
23. Πρόγραμμα   e- twinning  ‘’Two countries, two cities, their stories’’ 
24. Πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» 
25. Πρόγραμμα «Ανοιχτά σχολεία για την προστασία του κλίματος και τη διαχείριση 
της ενέργειας (Βερολίνο-Αθήνα)»  
26. Όμιλος «Επικοινωνία και Έκφραση μέσω της Τέχνης» 
27. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα OSOS 
28. Πρόγραμμα Erasmus KA1 
29. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDUCATE 
30. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: «Η παραγωγή ελαιόλαδου. Από την 
ελιά στο ράφι.» 
31. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων: «Περιβάλλον – μύθος» και «Περιβάλλον -  
Ιστορία» 
 
 
1. Όμιλος Κινηματογράφου 

Θεματική: Κινηματογράφος και Γαστρονομία 
Απολογιστική έκθεση 
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Χάιδω Καλλιτσάκη (ΠΕ2), Ελένη Ξανθάκου (ΠΕ6) 
Αριθμός μαθητών που ενεγράφησαν: 55 
Αριθμός μαθητών που παρακολούθησαν:  49 
(12 από την Α τάξη, 21 από τη Β τάξη, 14 από τη Γ τάξη ( μία μαθήτρια από το 26ο 
Γυμνάσιο και μία από το 48ο Γυμνάσιο) και  2 από την Α Λυκείου του 2ου 
Πειραματικού ΓΕΛ  Αθήνας) 
Ονομαστικός κατάλογος μαθητών 
 

1. Σταματοπούλου Α Λύκειο   
2. Τσαπραϊλης Σ. Γ   
3. Γκορρέγια Α. Β   
4. Βεργοπούλου Ρ. Γ   
5. Φάνης Δ. Α   
6. Σελέντης Ρ. Β   
7. Γενναίου Λ. Β   
8. Ροδιά Μ. Β   
9. Μπαλάσκας  Η. Γ   
10. Σαρρής Γ. Β   
11. Αργυράκη Ν. Β   
12. Σκαφίδας Οδ. Β   
13. Παναγιωτίδης Λ. Β   
14. Σιγαλού Α. Β   
15. Χαλκιάς Δ. Γ   

    
16. Καρούτσου Φ. Γ   
17. Κουρλαμπά Ι. Β   
18. Φάνης Β. Γ   
19. Χατζάρας Φ. Β   
20. Πολυμέρου Ε. Α   



21. Μπιζιργιάννη Α. Λύκειο   
22. Τάντου Β. Β   
23. Γκέκα Ραπτοδήμου Αρ. Α   
24. Τζανάκης Στ. Β   

    
25. Τραχανά Εμ. Γ   
26. ΤσίκουΞ. Β   
27. Μπιζιργιάννη Λ. Γ 26ο Γ/σιο  
28. Χασακός Στ. Γ   
29. Χαβιάρης Σ. Γ   
30. Καπνόριζα Α. Β   
31. Καναβού Ε. Γ  48ο Γ/σιο  
32. Κονταράτου Μ. Β   
33. Κορυφίδου Εβ. Β   
34. Μπότου Ελ. Α   
35. Κριλής Αν. Γ   

    
    

36. Σουραπάς Δ. Α   
37. Μανωλάκου Χ. Β   
38. Μονοβασίου Μ. Α   

    
39. Σταματοπούλου Μ. Α   
40. Σταυρόπουλος Δ. Γ   
41. Χατζάκης Γ. Γ   
42. Κορυφίδης Χ. Β   

    
43. Τσώρη Αν. Β   
44. Ζαρμπαλά Ειρ. Α   
45. Μαραβελή Δόξα Μελίνα Α   
46. Γαλατσίδης Κ. Α   

Ακροατές    
47. Καναβού Δανάη Γ   
48. Χαλκιά Γ. Α   
49. Τσίκου Ε. Β   

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Ο Όμιλος λειτούργησε από τον Οκτώβριο του 2018 ως τον Μάιο του 
2019, για έβδομη συνεχή χρονιά, και  αποτελεί εξέλιξη του Πολιτιστικού 
Προγράμματος «Κινηματογράφος, Ιστορία και Λογοτεχνία» που λειτούργησε στο 
σχολείο το σχολικό έτος 2011-2012. Οι θεματικές ενότητες που προηγήθηκαν είναι: 
Ο Μεσοπόλεμος στον κινηματογράφο (2012-13), Η ελληνική ιστορία στον 
κινηματογράφο (2013-14) , Μεγάλες Επαναστάσεις (2014-15), Ταινίες που έγραψαν 
ιστορία (2015-2016),Όταν  η ζωή συναντά την οθόνη-κινηματογραφικές Βιογραφίες 
Ι (2016-2017) και Όταν  η ζωή συναντά την οθόνη-κινηματογραφικές Βιογραφίες ΙΙ 
(2017-2018) 
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά  20   συναντήσεις, κάθε Παρασκευή 13.30-15.30μ.μ. 
στην Αίθουσα Πολυμέσων. 



Σύνολο ωρών: 40 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:  
Η σχέση της γαστρονομίας και του κινηματογράφου παραμένει ζωντανή και 
συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες, λαχταριστές σκηνές και ταινίες. Πολλοί σημαντικοί 
σκηνοθέτες έχουν χρησιμοποιήσει το φαγητό ως ένα ακόμα δόλωμα για να 
αιχμαλωτίσουν τον θεατή στο κινηματογραφικό τους σύμπαν. Και κάθε κουζίνα 
κρύβει τη δική της μυθολογία, που στα χέρια ενός έμπειρου δημιουργού, μπορεί να 
αποκαλύψει αριστουργήματα. Επιπλέον, η μελέτη της εθνικής κουζίνας διαφόρων 
χωρών δίνει τη δυνατότητα γνωριμίας με διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις. Oι 
διατροφικές συνήθειες αποτελούν ένα από τα κυριότερα στοιχεία πολιτιστικής 
έκφρασης που καθορίζουν την  ταυτότητα κάθε λαού.  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ: 
Α.  Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στον Όμιλο.  
Β.  Εισαγωγή στην ιστορία του κινηματογράφου (αμερικανικός-ευρωπαϊκός-
ελληνικός κινηματογράφος) 
Γ.  Παρουσίαση των μέχρι τώρα δράσεων του Ομίλου,  εισαγωγή στη φετινή 
θεματική. Ανάθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών. 
Δ.  Ερωτηματολόγιο διερεύνησης ενδιαφέροντος των μαθητών που 
συμμετέχουν στον Όμιλο. 
Ε.  Παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών με θέμα τη γαστρονομία. Οι 
μαθητές, εργαζόμενοι μόνοι ή σε ομάδες  παρουσίασαν  τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά διαφόρων εθνικών «κουζινών», όπως η γαλλική, η πολίτικη, η 
ινδική κ.α. Μετά την προβολή της σχετικής ταινίας , οι μαθητές  εκτελούσαν 
κάποια/κάποιες από τις συνταγές που παρακολούθησαν,  συζητούσαν  για τη 
διαδικασία της παρασκευής, καθώς και για τη διατροφική  αξία κάθε πιάτου.   
Ταινίες που προβλήθηκαν: 

 Το γεύμα της Μπαμπέτ, του Γκάμπριελ ΄Αξελ 
 Ο σεφ και ο σεφ του, του Ντανιέλ Κοέν 
 Chocolat, του Λάσε Χόλστρομ 
 Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας, του Τιμ Μπάρτον 
 Πολίτικη κουζίνα, του Τάσου Μπουλμέτη 
 Τζούλια και Τζούλια, της Νόρα ΄Εφρον 
 Ο Ρατατούης, των Brad Bird και Jan Pinkava 
 Ένα Ταξίδι 30,5 Μέτρα Μακριά (The Hundred-Foot Journey), του Λάσε 

Χάλστρομ 
 Πρώτη φορά νονός, της Όλγας Μαλέα 
 Eat, pray, love, του Ράιαν Μέρφι 
 No reservations ,του Σκοτ Χικς 
 Chef, του Τζον Φαβρό 

Ζ. Επίσκεψη στο γαλλικό Ινστιτούτο- Αφιέρωμα στη γαλλική κουζίνα 
Η ενασχόλησή μας με τη γαλλική γαστρονομία, ήταν η αφορμή να επισκεφθούμε 
στις  22 Φεβρουαρίου το Γαλλικό Ινστιτούτο, όπου παρακολουθήσαμε ένα ειδικό 
αφιέρωμα στα μυστικά της γαλλικής κουζίνας. Οι υπεύθυνες  του Ινστιτούτου 
κυρίες  Μαλατρά Βασιλική και Σταματοπούλου Ελένη, ετοίμασαν ειδικά για τον 
Όμιλό μας μια «ξενάγηση» στα μυστικά της εθνικής τους κουζίνας, μας μύησαν στην 
ιεροτελεστία της γαλλικής υψηλής  γαστρονομίας, ενώ παράλληλα μας έδωσαν 
ιστορικές και γεωγραφικές πληροφορίες για τη Γαλλία. Τέλος, μας ενημέρωσαν για 



τις δράσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου.  Την προετοιμασία της επίσκεψης ανέλαβε η 
συνάδελφος ΠΕ05 Λένα Δαργέντα, η οποία και μας συνόδευσε. Η επίσκεψη έκλεισε 
με «βιωματικό» τρόπο, δοκιμάζοντας γλυκές και αλμυρές κρέπες  σε αυθεντική 
κρεπερί του κέντρου. 
Η. Εκπαιδευτική εκδρομή 
Προορισμός της φετινής εκπαιδευτικής εκδρομής του Ομίλου, σε συνεργασία με τον 
Όμιλο Τέχνη και Πολιτισμός, ήταν η Γαλλία και η Γερμανία, ειδικότερα μάλιστα η 
περιοχή της Αλσατίας. Μετά την προσγείωση στη Φρανκφούρτη, επισκεφθήκαμε 
και ξεναγηθήκαμε στην Χαϊδελβέργη. Κατά την παραμονή μας στο Στρασβούργο, 
επισκεφθήκαμε  τον Καθεδρικό Ναό ,  το Μουσείο Καλών Τεχνών ( Musée des 
Beaux-Arts de Strasbourg)  που στεγάζεται στο Παλάτι των Ροάν ,  το Αλσατικό 
Μουσείο, το Μουσείο de l’ Œuvre de Notre Dame, όπου εκτίθενται έργα τέχνης της 
μεσαιωνικής περιόδου, είδαμε  το Παλαιό Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και τα 
κτήρια που στεγάζονται το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
και κάναμε βόλτα με ποταμόπλοιο στον ποταμό ILL, καταλήγοντας  στην Petite 
France , παραδοσιακή γειτονιά της πόλης. Επισκεφθήκαμε ακόμη το Natzwiler-
Struthof, το μοναδικό γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης - εξόντωσης σε γαλλικό 
έδαφος , όπου και  ξεναγηθήκαμε.  Ακολουθώντας τον Δρόμο του Κρασιού,  
σταματήσαμε σ το μεσαιωνικό χωριό Kayserberg – Vignoble,  όπου επισκεφθήκαμε 
το Μουσείο του Docteur Albert Schweitzer , ενώ περιηγηθήκαμε  και το τυπικό, 
παραδοσιακό αλσατικό  χωριό Eguisheim, όπου δοκιμάσαμε και την τοπική 
παραγωγή κρασιού . Μια πολύ σημαντική   επίσκεψη ήταν αυτή στο Βερντέν, πεδίο 
μάχης του Α΄παγκοσμίου πολέμου. Η τρίωρη ξενάγηση στο πεδίο της μάχης και στο 
μουσείο, φώτισε αυτή την περίοδο της Ιστορίας. Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας 
ήταν οι πρώτοι Έλληνες μαθητές που επισκέπτονταν τον μνημειακό αυτό χώρο. Η 
εκδρομή μας είχε τελευταίο σταθμό την πόλη Ρενς, όπου επισκεφθήκαμε το 
σχολείο ‘’Collège François Legros’’, με το οποίο συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο του 
προγράμματος e- twinning  με τίτλο ‘’Two countries, two cities, their stories’’ και το 
οποίο μας εξασφάλισε την πρόσκληση για την πραγματοποίηση της εκδρομής. Εκεί, 
μετά την υποδοχή από την Διευθύντρια του σχολείου και τους συναδέλφους 
εκπαιδευτικούς, παρακολουθήσαμε μαθήματα του ημερήσιου προγράμματος, στις 
γαλλικές τάξεις δουλεύοντας σε ομάδες με τους Γάλλους μαθητές/τριες. 
Ι. ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Η τελική παρουσίαση/αποτίμηση έγινε την  Παρασκευή  17/5/18 στο Αμφιθέατρο 
του σχολείου. 
ΙΑ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
1. Πληροφοριακό υλικό για κάθε ταινία που παρακολούθησαν οι μαθητές. 
2. Αξιολόγηση των μαθητών για κάθε ταινία σε μορφή παρουσίασης 
PowerPoint. 
3. Αφίσα του ομίλου. 
4. Πρόσκληση στη τελική παρουσίαση-βεβαίωση συμμετοχής 
5. Τεστ εισαγωγής στον όμιλο. 
6. Τελική παρουσίαση  σε μορφή PowerPoint 
7. Παρουσίαση της εκπαιδευτικής εκδρομής στη Γαλλία-Γερμανία  σε μορφή  
PowerPoint. 
8.         Ατομικές και ομαδικές εργασίες μαθητών για τις εθνικές κουζίνες σε μορφή 
PowerPoint. Επίσης, εργασίες για τη μοριακή κουζίνα, τα αστέρια Μισελέν, τα 



μαχαίρια των σεφ, το μοσχάρι μπουργκινιόν, τη σχολή Cordon Bleu, το φαγητό του 
δρόμου και τα μπαχαρικά. 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
Ο κινηματογράφος  ως εκπαιδευτικό εργαλείο, αποτελεί εναλλακτική μορφή 
μάθησης, συνδέεται με την ιστορική ενσυναίσθηση και βοηθά στον οπτικό 
εναλφαβητισμό των μαθητών. Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε τον Όμιλο με την 
πεποίθηση  ότι η γνώση μπορεί και πρέπει να προέρχεται και μέσα από μια 
απολαυστική εμπειρία, όπως ο κινηματογράφος. Μέσα από τη λειτουργία του 
Ομίλου οι μαθητές μας: 
•  Γνώρισαν την ιστορία, την αισθητική, την τεχνική και τα ρεύματα της 7ης 
τέχνης.  
• Είδαν ταινίες διαφόρων ειδών και εξοικειώθηκαν με τις διάφορες 
κινηματογραφικές οπτικές.  
• Έμαθαν να ασκούν κριτική στις ταινίες που βλέπουν, να συζητούν, να 
διαφωνούν και να συμφωνούν, να συνεργάζονται, να στηρίζουν τις απόψεις τους με 
επιχειρήματα, να σέβονται τη διαφορετική άποψη. 
• Γνώρισαν τη γαστρονομία διαφόρων χωρών. 
 • Ανακάλυψαν την αξία της γαστρονομικής δημιουργίας. 
•  Ήρθαν σε επαφή, μέσω της εθνικής κουζίνας διαφόρων χωρών, με 
διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις. 

 Βελτίωσαν τις διατροφικές τους συνήθειες. 
• Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Γαλλία και στη Γερμανία  
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά, εκτός από σημαντικά ιστορικά και 
καλλιτεχνικά μνημεία των χωρών αυτών, χαρακτηριστικά πιάτα των εθνικών 
κουζινών, ιδιαίτερα της γαλλικής. 
Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές είδαν, έμαθαν, δημιούργησαν και 
ψυχαγωγήθηκαν. Συνεπώς,  όλοι οι προσδοκώμενοι στόχοι που τέθηκαν κατά την 
έναρξη λειτουργίας του Ομίλου υλοποιήθηκαν με επιτυχία, γεγονός που 
επιβεβαίωσαν και οι ίδιοι οι μαθητές στο ερωτηματολόγιο αποτίμησης του Ομίλου. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Ομίλου δεν παρουσίασαν προβλήματα 
και δεν υπήρξαν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους.  
• Η αθρόα συμμετοχή μαθητών επιβεβαίωσε την άποψη ότι ο αριθμός των 20 
μαθητών που προτείνεται από τον κανονισμό λειτουργίας των Ομίλων δεν πρέπει 
να είναι δεσμευτικός. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στον Όμιλο 
ξεπέρασαν τις 90, με αποτέλεσμα να χρειαστεί οι μαθητές να υποβληθούν σε μια 
μικρή δοκιμασία εισαγωγής,  και επελέγησαν όσοι είχαν βαθμολογία 15/30 και 
πάνω, ώστε να καταλήξουμε στον αριθμό των  55, που και πάλι ξεπερνά κατά πολύ 
το προβλεπόμενο όριο.  Και φέτος, όπως και πέρσι, είχαμε και μαθητές που 
παρακολούθησαν τον Όμιλο ως ακροατές, με την ίδια συνέπεια που έδειξαν και 
όλοι οι υπόλοιποι. 

 Σχετικά με την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής, θα θέλαμε να 
επισημάνουμε ότι το νέο  νομοθετικό πλαίσιο δυσκολεύει αδικαιολόγητα 
την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών στο εξωτερικό,  θέτοντας 
πολλά  γραφειοκρατικά εμπόδια και εστιάζοντας κατά την εκτίμησή μας  σε 



δευτερεύοντα και επουσιώδη ζητήματα (όπως, για παράδειγμα, την 
αναγραφή της  λέξης «αποδοχή» αντί «έγκριση» στο πρακτικό του ΣΔ), αντί 
των ουσιωδών, που είναι το τεράστιο εκπαιδευτικό όφελος που 
αποκομίζουν οι μαθητές από τις δράσεις αυτές. Θεωρούμε ότι η 
απλοποίηση των διαδικασιών για την άδεια μετακίνησης  και ο ουσιαστικός 
έλεγχος  της επίτευξης των  συγκεκριμένων  εκπαιδευτικών  στόχων  που 
τίθενται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, είναι οι αναγκαίες   
προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή τους. 

 
 
 
2. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων: «Μικρά Ασία» 

Το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ξεκίνησε από το Νοέμβριο 2018 και 
ολοκληρώθηκε το Μάιο 2019. Συμμετείχαν όλοι oι μαθητές και οι μαθήτριες του 
τμήματος Α5. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές επισκέφτηκαν το Μουσείο 
Μικρασιατικού Ελληνισμού Φιλιώ Χαϊδεμένου, με αφορμή το οποίο ζωγράφισαν 
τους δικούς τους τοίχους μνήμης, και τις προσφυγικές πολυκατοικίες της Λ. 
Αλεξάνδρας. 

Γνώρισαν κυρίως τη Σμύρνη πριν την καταστροφή, τη μουσική, τα τραγούδια 
της, τις ενδυμασίες των πολιτών της, τα κτήριά της. Επίσης με εργασίες που έκαναν 
οι ίδιοι και τις παρουσίασαν στους συμμαθητές τους γνώρισαν το Αϊβαλί, την 
Αλικαρνασσό, το Βύρωνα, την Έφεσο, την  Ίμβρο, τον  Κιρκιντζέ, την 
Κωνσταντινούπολη, τη Μίλητο, την Πέργαμο, την Τραπεζούντα και την Τροία, καθώς 
και διάσημους ανθρώπους που έζησαν στην περιοχή αυτή (Διδώ Σωτηρίου, Γιώργος 
Σεφέρης, Φώτης Κόντογλου, Βίας ο Πριηνεύς, Θαλής ο Μιλήσιος, Μέγας Βασίλειος, 
Άγιος Νικόλαος, Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή και Αριστοτέλης Ωνάσης). 

Παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ «Σμύρνη. Η καταστροφή μιας 
κοσμοπολίτικης πόλης 1900-1922» της Μαρίας Ηλιού, την ταινία μικρού μήκους 
«Tokei Maru» του Ζάχου Σαμολαδά και ένα επεισόδιο της εκπομπής Ιστορικοί 
περίπατοι της ΕΡΤ1 με θέμα «Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα πριν και μετά 
το 1922». 

Διάβασαν αποσπάσματα από μυθιστορήματα που διαδραματίζονται στη 
Μικρά Ασία (Η σπηλιά της γοργόνας, Οι μάγισσες της Σμύρνης, Τρεις αιώνες μια 
ζωή, Στου Χατζηφράγκου).  

Θυμήθηκαν από το μάθημα της Ιστορίας τον αποικισμό της περιοχής, είδαν 
σε φωτογραφίες παραδοσιακά κεραμικά και υφαντά, ζωγράφισαν δικά τους μοτίβα 
για χαλιά, καθώς και παραδοσιακούς χαρταετούς και αναζήτησαν μικρασιάτικες 
συνταγές. 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των μαθητών ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα 
εμπειρία. 

Παρουσίαση του προγράμματος έγινε στο αμφιθέατρο του σχολείου στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες: Ελένη Ζιάκα, Μαρία Κοκολάκη 
 
 
3. Όμιλος Μουσικής  



                                                                                                                                   
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια , φέτος ο Όμιλός μας κινήθηκε σε δύο 
διαφορετικά ‘’επίπεδα‘’:  Όμιλος κιθάρας και Όμιλος Χορωδίας. 
Η ομάδα της κιθάρας δούλεψε πάνω σε μουσικά θέματα κλασικής και έντεχνης 
Μουσικής , μεταγραμμένα ειδικά για κλασική κιθάρα , όπως ‘’Ταραντέλα‘’, ‘’Χάρτινο 
το φεγγαράκι‘’, ‘’Fur Elise‘’ του Μπετόβεν και άλλα πολλά . 
Η πρόοδος και η ανταπόκριση  των μαθητών, αργή και σταθερή, ήταν 
ικανοποιητική, δεδομένων όλων των άλλων υποχρεώσεών τους. 
Ο όμιλος θα κλείσει τον κύκλο των συναντήσεών της με σχετική παρουσίαση στο 
αμφιθέατρο . 
Σε ό,τι αφορά στον Όμιλο Χορωδίας, τα παιδιά ξεπέρασαν τον εαυτό τους, 
δουλεύοντας και παρουσιάζοντας κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τραγούδια 
διασκευασμένα για 2φωνη χορωδία, όπως και ολοκληρωμένα μιούζικαλ γνωστών 
συνθετών όπως ‘’Μια Χριστουγεννιάτικη ιστορία (Σκρουτζ)‘’  του Charles Dickens  
και  ‘’Μικρός  Πρίγκιπας‘’ του Antoine de Saint Exupery, σε μουσική Τάση 
Χριστογιαννόπουλου, με τη συμμετοχή του ίδιου, και τη σύμπραξη πολλών ακόμη 
αναγνωρισμένων λυρικών τραγουδιστών και μουσικών. 
Ο τελικός απολογισμός και των παραμέτρων του Ομίλου μας, υπήρξε άκρως 
ικανοποιητικός. 
Η καθηγήτρια  
Μαρία Κοκολάκη 
 
 
4. Όμιλος Εκπαιδευτικής ρομποτικής  
Πλήρες όνομα: Όμιλος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Physical Computing 
Αποτίμηση Λειτουργίας 
 
Σε πολύ γενικές γραμμές, η λειτουργία του ομίλου εξελίχτηκε ομαλά και 
ικανοποιητικά σε όλες τις παραμέτρους του, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς και σε γενική συμφωνία με την περιγραφή της λειτουργίας του ομίλου, 
όπως αυτή αναφέρεται στην αίτηση για τη λειτουργία του. 
 
Πιο αναλυτικά: 
 
Γενικά στοιχεία 

Ο όμιλος λειτούργησε όλες τις εργάσιμες Παρασκευές της χρονιάς από τις 13.30 έως 
τις 15.00 μμ. 
Η λειτουργία του ομίλου υποστηρίχτηκε συστηματικά από την παρουσία των 
εκπαιδευτικών, Αρτεμησίας Στούμπα & Άνθιμου Χαλκίδη και περιστασιακά από την 
παρουσία της εκπαιδευτικού Πληροφορικής Μαρίας Κονταξή. Η συνύπαρξη των 
εκπαιδευτικών ήταν απαραίτητη για την παράλληλη επίβλεψη ομάδων μαθητών με 
διαφορετικά αντικείμενα και διαφορετικών ασκήσεων/κατασκευών ανά ομάδα 
μαθητών, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη θέματα ασφάλειας των μαθητών. 
Μια απόκλιση από την πρόταση/αίτηση λειτουργίας του Ομίλου είναι πως δεν 
χρησιμοποιήθηκε το υλικό από τις πλατφόρμες Lego Mindstorms, αλλά 
χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά τα συστήματα Arduino, τα οποία αναβαθμίστηκαν 



σε αριθμό και περιφερειακά υλικά (αισθητήρες, servo, μοτέρ κλπ) με αγορές από 
την σχολική επιτροπή. 
Χρονική εξέλιξη  

Τηρήθηκε σε γενικές γραμμές η λογική εξέλιξη των θεματικών του ομίλου: 

 ΦΑΣΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες γνωρίζουν και 
εξοικειώνονται με απλά ηλεκτρικά κυκλώματα, απλές ηλεκτρονικές 
συνδεσμολογίες τα επιμέρους στοιχεία και εξαρτήματα (Arduino, 
braidboard, ηλεκτρονικά εξαρτήματα) και με τη χρήση των εργαλείων 
λογισμικού που τα συνοδεύουν. Η λογική που εφαρμόστηκε είναι 
συνεργασία σε ομάδες των δυο και των τριών.  

 ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Με ανάλογη οργάνωση ομάδων και χρήσης 
υλικού, παρέχεται τεχνογνωσία σε μεγαλύτερο βάθος (σύνθετες 
κατασκευές, πιο σύνθετα προγράμματα, περισσότερα εξαρτήματα). 

 ΦΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Αφού οι μαθητές επιλέξουν τις 
κατασκευές που θέλουν να υλοποιήσουν ασχολούνται με την δημιουργία 
και τον προγραμματισμό αυτών των κατασκευών. Οι μαθητές μοιράζονται 
(συχνά εν αγνοία τους) τους ρόλους του κατασκευαστή, του 
προγραμματιστή, του διαχειριστή του έργου και του υπεύθυνου 
υποστηρικτικών δράσεων. Στους ρόλους αυτούς έχουν ασκηθεί από την 
προηγούμενη φάση 

Επίσης τηρήθηκε ο προβλεπόμενος Ενδεικτικός Χρονοπρογραμματισμός  

 Οκτώβριος – Νοέμβριος, κύκλος γνωριμίας και μετάδοση εισαγωγικής 
τεχνογνωσίας 

 Δεκέμβριος – Μάρτιος, κύκλος εργασιών εμβάθυνσης 

 Μάρτιος – Μάιος, κύκλος δημιουργικών εργασιών και Παρουσίαση 
εργασιών  

Οι εργασίες του Ομίλου ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση των μαθητικών 
εργασιών στο πλαίσιο των «Ημερών Παιδείας και Πολιτισμού» του σχολείου μας 
την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019. 
Συμμετοχή  μαθητών 

Η επιλογή των μαθητών που συμμετείχαν στον όμιλο έγινε με διαδικασία κλήρωσης 
με αναλογία συμμετοχής ανά τάξη. Ο όμιλος είχε σχεδιαστεί να λειτουργήσει με 18 
μαθητές, ξεκίνησε όμως  με 20. 
Από τους αρχικά επιλεγμένους μαθητές και όσους επιλαχόντες συμπλήρωσαν την 
ομάδα μέχρι τον Νοέμβριο του 2018, παρακολούθησαν συστηματικά (σχεδόν 
ανελλιπώς) και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την συμμετοχή στον όμιλο 16 μαθητές (12 
αγόρια και 4 κορίτσια), 9 μαθητές της Α’ τάξης και 7 μαθητές της Β’ τάξης. 
Το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν αμείωτο σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 
Υποστηρίχτηκε η προαγωγή της δημιουργικότητας μέσα σε ένα πλαίσιο ελευθερίας 
που δημιούργησε ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας και ανάληψης πρωτοβουλιών 
προς την επίλυση των προβλημάτων που ανέκυπταν κατά την πρόοδο των 
ομαδικών κατασκευών. 
Περιεχόμενο 

Η βασική ιδέα ήταν μέσω της κατασκευής και του ελέγχου ρομποτικών κατασκευών, 
να αναδυθούν και να ενισχυθούν σειρά από δεξιότητες των μαθητών που 
συμμετείχαν στον όμιλο. 



Παράλληλα με τις κατασκευές και την επίλυση προβλημάτων που προέκυπταν από 
τη διαδικασία του physical computing (που αποτελούσε το πιο σημαντικό μέρος των 
δραστηριοτήτων του ομίλου), δόθηκε ευκαιρία να αποσαφηνιστούν στους μαθητές 
έννοιες από το χώρο των ηλεκτρονικών, των αυτοματισμών, του προγραμματισμού, 
της ρομποτικής και της επικοινωνίας με τον υπολογιστή. 
Πρόκειται για εφαρμογή της λογικής της διδασκαλίας σύμφωνα με το μοντέλο STEM 
(Science-Technology-Engineering-Mathematics) επηρεασμένο από το μοντέλο 
διδασκαλίας STS (Science-Technology-Society). 
Από απλές καθοδηγούμενες δραστηριότητες και κατασκευές, οι μαθητές 
οδηγήθηκαν σε διαδικασίες ανακαλυπτικής και διερευνητικής μάθησης. 
Στόχοι 

Η εκπαιδευτική Ρομποτική με τον τρόπο που επιλέξαμε να την προσεγγίσουμε, 
διαπιστώσαμε (εμπειρικά) πως είχε θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό 
τομέα και στο συναισθηματικό τομέα (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) αλλά και 
στον κοινωνικό (κοινωνικοποίηση των μαθητών, απομυθοποίηση της τεχνολογίας). 
Επιπλέον, πιστεύουμε ότι με την συγκεκριμένη προσέγγιση στην εκπαιδευτική 
ρομποτική αναπτύχθηκαν ή βελτιώθηκαν και άλλες κρίσιμες δεξιότητες για 
μελλοντικούς πολίτες στον σύγχρονο κόσμο: 
o Καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος (ανάλυση, σχεδίαση, 

υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση, παρουσίαση λύσης) 
o Καλλιέργεια δημιουργικών και κατασκευαστικών κλίσεων. 
o Γνωστικοί στόχοι σε σχέση με τα εμπλεκόμενα μαθήματα (Φυσική, 

Μαθηματικά, Πληροφορική, Τεχνολογία) 
o Νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, 

κριτική σκέψη κ.α) 
o Βελτίωση ικανοτήτων συνεργασίας (ομαδική εργασία, επικοινωνία) 
o Δεξιότητες διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων 

κ.α) 
o Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και χειρισμού ποικίλων εργαλείων και 

μέσων πληροφορικής, κυρίως όμως αλγοριθμικής σκέψης 
o Ανάδειξη δεξιοτήτων αναζήτησης, αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης 

περιεχομένου. 
o Βελτίωση περιβαλλοντικών στάσεων 
Παραδοτέα 

Στην τελευταία φάση οι μαθητές σε ομάδες αποφάσισαν τι κατασκευή θα ήθελαν 
να φτιάξουν (σχεδιασμός, κατασκευή, ηλεκτρονικό κύκλωμα, προγραμματισμός, 
διασυνδέσεις,  κλπ). 
Οι μαθητικές εργασίες που προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία ήταν οι ακόλουθες: 

 Το έξυπνο σπίτι. Μια κατασκευή που έλεγχε τον φωτισμό (λαμπάκι) και τον 
δροσισμό (ανεμιστήρας) ενός «σπιτιού» με στόχο την εξοικονόμηση 
ενέργειας. Ο έλεγχος της λειτουργίας γινόταν αυτόματα (με φωτοαντίσταση) 
ανάλογα με το αν ήταν μέρα (λειτουργία δροσισμού) ή νύχτα (λειτουργία 
φωτισμού). Και τα δυο κυκλώματα είχαν εξωτερική τροφοδοσία και 
ενεργοποιούνταν με τρανζίστορ σε ρόλο ηλεκτρονικού διακόπτη. 

 Οι μικροί τυμπανιστές. Μια κατασκευή που έλεγχε με δυο κινητήρες servo 
την κίνηση δυο μπαγκετών που κτυπούσαν δυο τύμπανα. Ο ρυθμός των 
κτυπημάτων δινόταν με την διαφορετική ένταση του φωτός που έπεφτε (π.χ. 



από το φακό ενός κινητού) πάνω σε μια φωτοαντίσταση που έλεγχε τα δυο 
κυκλώματα των σερβοκινητήρων. 

 Έλεγχος τυμπάνου με φως και πληκτρολόγιο. Μια κατασκευή που έλεγχε 
και αυτή με δυο κινητήρες servo την κίνηση δυο μπαγκετών που κτυπούσαν 
ένα τύμπανο, αλλά ενώ η μια μπαγκέτα ελεγχόταν όπως και στο 
προηγούμενο με τα φως από μια φωτοαντίσταση, η άλλη ελεγχόταν από δυο 
πλήκτρα από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή. 

Και οι τρεις παραπάνω κατασκευές υποστηρίχτηκαν από τoν προγραμματιζόμενο 
μικρο-ελεγκτή Arduino Uno και ο προγραμματισμός έγινε σε περιβάλλον 
Scratch4Arduino 

 Ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι. Στην κατασκευή αυτή αναπτύχθηκε με 
πολύ προγραμματισμό και σχεδίαση μορφών σε περιβάλλον 
Scratch4Arduino, ένα παιχνίδι δυο παικτών, οι οποίοι ελέγχουν δυο 
φιγούρες από το πληκτρολόγιο που πυροβολούν η μια την άλλη. Ο σκοπός 
είναι η επίτευξη του ψηλότερου σκορ (εμφανίζεται στη οθόνη παράλληλα με 
την εξέλιξη του παιχνιδιού) και η βασική προσπάθεια κάθε παίκτη είναι να 
αποφύγει τις βολές του αντιπάλου και παράλληλα να τον στοχεύσει σωστά ό 
ίδιος. 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εργασίες/κατασκευές έχουν παροδικό χαρακτήρα, 
καθώς με τα ίδια βασικά υλικά (π.χ. μικροελεγκτής Arduino Uno και breadboard 
ανάπτυξης κυκλώματος) κατασκευάζονται διαδοχικά διαφορετικές κατασκευές, που 
για να γίνει η δεύτερη διαλύεται η πρώτη. 
Επίσης οι μαθητές δημιούργησαν παρουσιάσεις powerpoint και βίντεο, στα οποία 
εξηγούν τη διαδικασία ανάπτυξης και λειτουργίας κάποιων κατασκευών. 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Υπήρξε συνεργασία με το «Εργαστήριο Διδακτικής και Επιστημολογίας Φυσικών 
Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας» του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ. Το Εργαστήριο 
αυτό είναι πρωτοπόρο στη διδασκαλία θεμάτων εκπαιδευτικής Ρομποτικής στο 
ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και στο 
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της 
Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών – STEM στην Εκπαίδευση». Η 
συνεργασία με το Εργαστήριο αφορούσε  στον δανεισμό εξοπλισμού και στην 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής τέσσερις μαθήτριες από τον περσινό  όμιλο 
εκπαιδευτικής ρομποτικής συμμετείχαν και εκπροσώπησαν τον Όμιλο 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και το Σχολείο μας, στην ημερίδα «Τεχνολογία και 
Ρομποτική στο Σχολείο: Το μέλλον είναι εδώ», που διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο 
της Αθήνας (Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του ΠΤΔΕ) και ο Δήμος 
Παλλήνης,  την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου. Οι μαθήτριες παρουσίασαν το θέμα 
«Αυτόματη αναγνώριση φρούτων & λαχανικών» και ήταν η μόνη μαθητική ομάδα 
που παρουσίασε και λειτουργικά εκθέματα. http://2gym-peir-
athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=726  
Οι ίδιες μαθήτριες παρουσίασαν την δουλειά τους και στην «Ημερίδα διάχυσης 
καλών πρακτικών»  που διοργάνωσε το σχολείο μας σε συνεργασία με το 2ο ΠΓΕΛ 
Αθηνών την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 http://2gym-peir-
athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=729  
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Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019, μαθητές του Ομίλου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του 
σχολείου μας συμμετείχαν με παρουσιάσεις τους, στην Εκδήλωση-ημερίδα «Καλές 
Πρακτικές Πληροφορικής 2018-2019») που συντόνισε και συνδιοργάνωσε ο ΕΕΣ 
Πληροφορικής Α΄Αθήνας Δρ. Βασίλειος Μπελεσιώτης στο Αμφιθέατρο του 1ου ΕΚ 
Αθηνών, παρουσιάζοντας τις εργασίες τους: 

 «Παίζοντας τύμπανα με το φως (ελεγκτής Arduino)» (ΟΜΑΔΑ: Οι μικροί 
τυμπανιστές)  

 «Ελέγχοντας εξωτερικό κύκλωμα (φωτισμός και κίνηση) με ελεγκτή 
Arduino» (ΟΜΑΔΑ: smarthome) 

http://2gym-peir-
athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=772  
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχολείο μας ήταν η μόνη σχολική μονάδα στη βαθμίδα 
του Γυμνασίου καθώς όλες οι άλλες ομάδες ανήκαν στη Λυκειακή βαθμίδα. 
 
Επαναλαμβάνουμε τέλος ότι οι εργασίες του Ομίλου ολοκληρώθηκαν με την 
παρουσίαση των μαθητικών εργασιών στο πλαίσιο των «Ημερών Παιδείας και 
Πολιτισμού» του σχολείου μας την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, από τους ίδιους 
τους μαθητές. http://2gym-peir-
athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=775 
  
5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  
‘’ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ’’ 
2018 -2019 
 
Το θέμα του Ομίλου για τη φετινή χρονιά ήταν : ‘’Πώς είδε η Τέχνη, διαχρονικά, τη 
γυναίκα;’’ 
Από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν 44 ώρες διδασκαλίας. 
Συμμετείχαν 31 μαθητές απ’ όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, καθώς 
και όμορων σχολείων, όπως ορίζει ο νόμος. 
Αναλυτικά : τα ρεύματα και οι περίοδοι που διδάχθηκαν και συζητήθηκαν με τους 
μαθητές ήταν, με σειρά, τα εξής : Αρχαίος κόσμος – Μύθοι, Πρώτοι πολιτισμοί του 
ελλαδικού χώρου, Αρχαϊκοί χρόνοι έως και την Ελληνιστική εποχή, Φαγιούμ, 
Βυζαντινή Περίοδος, Αναγέννηση, Μανιερισμός, Μπαρόκ, Κλασικισμός, 
Νεοκλασικισμός, Ρομαντισμός, Τοπιογραφία, Ρεαλισμός, Ροκοκό, Ιμπρεσιονισμός, 
Κυβισμός, Συμβολισμός, Εξπρεσιονισμός, Αρ Νουβώ, Φωβισμός, Σουπρεματισμός, 
Ντανταϊσμός, Ντε Στιλ, Σουρρεαλισμός, Φουτουρισμός, Μεταφυσική ζωγραφική. 
Διατρέχοντας τις παραπάνω περιόδους και ρεύματα, μελετήσαμε έργα τέχνης 
(γλυπτά, εικόνες, μωσαϊκά, πίνακες) στα οποία παρουσιάζεται η γυναίκα με τους 
πολλαπλούς ρόλους που έχει επιτελέσει διαχρονικά και με τον τρόπο που την είδαν 
οι καλλιτέχνες. Έτσι είδαμε την γυναίκα ως θεά, ως γυναίκα – ιδέα, ως σύζυγο – 
μητέρα, ως εργαζόμενη, ως μούσα – έμπνευση ή μαικήνα των τεχνών. Μέσα από τα 
μάτια του κάθε καλλιτέχνη παρατηρήσαμε τη θέση της στην κοινωνία της κάθε 
εποχής. Συχνά η Ιστορία λειτούργησε διευκρινιστικά ή υποστηρικτικά.  
Στις συναντήσεις με τους μαθητές / τριες παρουσιαζόταν από τις διδάσκουσες η 
προς εξέταση ενότητα και οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά παρατηρώντας, 
συζητώντας, εκφράζοντας απορίες ή τις απόψεις τους (αισθητικές ή μη), ενίοτε 
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http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=775


διαφωνώντας δημιουργικά. Ο διάλογος είναι βασικό στοιχείο των συναντήσεών 
μας.  
Τα δίωρα της Πέμπτης συμπλήρωσε και μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ίδρυμα 
Θεοχαράκη, στην έκθεση με τίτλο ‘’Η γυναίκα στην Ελληνική Ζωγραφική’’. Επίσης 
οργανώθηκε και υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό ταξίδι σε Χαϊδελβέργη και 
Στρασβούργο, όπου είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε, μεταξύ άλλων, το 
Μουσείο Καλών Τεχνών του Στρασβούργου και να παρακολουθήσουμε ένα 
πρόγραμμα εκπαιδευτικό που συμπλήρωσε όσα αποτέλεσαν αντικείμενο των 
εβδομαδιαίων συναντήσεών μας.   
Γι’ αυτούς τους λόγους κρίνουμε την διεξαγωγή του Ομίλου ‘’Τέχνη και Πολιτισμός’’ 
για το σχολικό έτος 2018 – 2019 απολύτως επιτυχημένη. 
Τέλος, σχετικά με την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής, θα θέλαμε να 
επισημάνουμε ότι το νέο  νομοθετικό πλαίσιο δυσκολεύει αδικαιολόγητα την 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών στο εξωτερικό, θέτοντας πολλά  
γραφειοκρατικά εμπόδια και εστιάζοντας κατά την εκτίμησή μας  σε δευτερεύοντα 
και επουσιώδη ζητήματα (όπως, για παράδειγμα, την αναγραφή της  λέξης 
«αποδοχή» αντί «έγκριση» στο πρακτικό του ΣΔ), αντί των ουσιωδών, που είναι το 
τεράστιο εκπαιδευτικό όφελος που αποκομίζουν οι μαθητές από τις δράσεις αυτές. 
Θεωρούμε ότι η απλοποίηση των διαδικασιών για την άδεια μετακίνησης  και ο 
ουσιαστικός έλεγχος  της επίτευξης των  συγκεκριμένων  εκπαιδευτικών  στόχων 
 που τίθενται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, είναι οι αναγκαίες 
  προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή τους. 
 
 
6. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΜΙΛΟY ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ σχολ. Έτους 2018-2019 
 
“ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ “- Διδασκαλία Γερμανικής γλώσσας και πολιτισμού 
γερμανόφωνων χωρών  
   
Υπεύθυνη καθηγήτρια Ερμιόνη Παυλάκη 
 
Τον Οκτώβριο της σχολικής χρονιάς 2018-2019 λειτούργησε για έβδομη συνεχή 
χρονιά στο σχολείο μας  ο «Όμιλος Γερμανικής Γλώσσας». Στον όμιλο ενεγράφησαν  
συνολικά 20 μαθητές και μαθήτριες. Ο αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στον 
όμιλο και ήταν τακτικοί με ελάχιστες απουσίες ήταν 20, εκ των οποίων μία 
μαθήτρια από το 46ο Γυμνάσιο. Στον Ξούρια Κωνσταντίνο έγιναν εντατικά 
μαθήματα προετοιμασίας για την πιστοποίηση του επιπέδου Α2 με 4 ώρες την 
εβδομάδα για ένα μήνα περίπου.  Το ωράριο λειτουργίας του ομίλου ήταν 2 
διδακτικές ώρες την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη από τις 13:15 – 15:00.  
 
To Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Ομίλου εκπονήθηκε με βάση το Νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες αλλά και με τις ανάγκες της ομάδας των 
μαθητών που συμμετείχαν στον Όμιλο για το επίπεδο A2.  
Το πρόγραμμα διδασκαλίας επικεντρώθηκε στην εξάσκηση των εξής τεσσάρων 
δεξιοτήτων που απαιτεί το επίπεδο γλωσσομάθειας A1  για όλα τα πτυχία που 
εξετάζονται στην Ελλάδα : 
 



♦ Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση ( πολυτροπικά κείμενα)   
♦ Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διαμεσολάβηση  
♦ Κατανόηση προφορικού λόγου 
♦ Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση. 
 
Διδακτικό υλικό (που δόθηκε) 

 1 Διδακτική σειρά επιπέδου Α2 του γερμανικού εκδοτικού οίκου Klett Verlag  
«Perfekt in Deutsch». 

 TOPFIT in Deutsch 1 - 2 CDs 

 Γραμματικές ασκήσεις   από τη σειρά «Perfekt in Deutsch» - KLETT Verlag  

 Αυθεντικά θέματα εξετάσεων πιστοποίησης Α2 του ΚΠΓ και ÖSD 

 Υλικό εξάσκησης του επιπέδου Α2 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Λογισμικό εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας “Anne-Maries Welt” 

 Εκπαιδευτικά βίντεο 

 Βίντεο από την σύγχρονη μουσική σκηνή των γερμανόφωνων χωρών  
   
Αποτίμηση προσδοκώμενων αποτελεσμάτων  

Ο βασικός στόχος του ομίλου ήταν η γλωσσική κατάρτιση των μαθητών σε όλες τις 
δεξιότητες στο επίπεδο Α2. Οι διδακτικοί στόχοι καλύφθηκαν. Η ομοιογένεια 
συνετέλεσε ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι παραγωγικότερη  και ο 
ρυθμός μάθησης γρηγορότερος. 
Κατά τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος, αναδείχθηκαν θετικά στοιχεία 
όπως η  καλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μαθητών. Καλλιεργήθηκε σε 
μεγάλο βαθμό το αίσθημα της συνευθύνης και της συνεργασίας αλλά και 
εντοπίστηκαν αδυναμίες και ελλείψεις.  
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
ΕΠΙΠΕΔΟΥ A2  
Σχολ. Έτος 2018 – 2019 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 
 

1. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΟΚΟΛΑΟΣ  Α1 
2. ΛΙΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ    Α3 
3. ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ   Α4 
4. ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Α4 
5. ΞΟΥΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Α4 
6. ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   Α5 
7. ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΛΑΟΥΡΑ  Α6 
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ   Α6 
9. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ A 
10. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    A 
11. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΡΙΓΗΝΟΣ   Α 
12. ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ    Α 
13. ΚΙΡΟΒΑ ΒΑΝΕΣΣΑ   Β3 
14. ΣΠΑΛΑΣ ΙΑΣΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β5 
15. ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ       Γ2 

http://www.karabatos.gr/el/topfit-in-deutsch-1-2-cds


16. ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ    Γ3 
17. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ    ΓΓ3 
18. ΚΑΝΑΒΟΥ ΔΑΝΑΗ  Γ2 
19. ΚΑΝΑΒΟΥ ΕΛΕΝΑ   Γ ΤΆΞΗ 48Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
20. ΤΣΑΡΙΚΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ    Γ6 

 
 
 
 
7.Όμιλος: «Γεωμετρία-φωτογραφία/ φωτογραφία-λογοτεχνία» 
Απολογισμός Ομίλου 

Εκπαιδευτικοί Αγγελική Βλάχου 
Κωνσταντίνα Δαβάκη 

Τάξη- Τμήματα Συμμετείχαν 22 μαθητές-τριες 
Διδασκαλίες- ώρες Το περιεχόμενο χωρίστηκε σε 25 διδασκαλίες, για 

τις οποίες χρειάστηκαν 50 διδακτικές ώρες. Οι 
συναντήσεις πραγματοποιούντο κάθε Δευτέρα 2-4 
.Επίσης πραγματοποιηθήκαν δυο εκδρομές  
(Σαλαμίνα-Πέραμα και Σύρος) και ένας περίπατος  
(προσφυγικά) για φωτογράφιση. 

Στόχοι Οι μαθητές-τριες του ομίλου: 

 Να αντιληφθούν ότι πέρα από τη δυσκολία 
των Μαθηματικών, η σύνδεση τους με την 
τέχνη είναι σπουδαία και ίσως όχι τόσο 
δύσκολη, αφού σε αυτήν την περίπτωση 
δεν έχουμε πολύπλοκες νοητικές 
διαδικασίες αλλά κάνουμε την αίσθηση 
μας εικόνα. 

 Να αντιληφθούν το ρόλο της χρυσής τομής 
στην τέχνη της φωτογραφίας (εμπειρική 
διαπίστωση). 

 Να πειραματιστούν οι ίδιοι με την 
εφαρμογή των κανόνων που ανακάλυψαν 
για την σωστή λήψη μιας εικόνας, που θα 
προκαλεί τη σκέψη και το μάτι του θεατή. 

 Να κάνουν εικόνες τα λογοτεχνικά κείμενα 
τα οποία αναλύθηκαν στις διδασκαλίες 
φωτογραφία και λογοτεχνία 

Μέθοδοι Στις διδασκαλίες ακολουθήθηκε η διαδικασία του 
project. Οι ομάδες εργάστηκαν με φύλλα 
εργασίας και χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό: 

 Geogebra 
 

Αξιολόγηση o Οι μαθητές αν και παρακολουθούσαν τον 



όμιλο μετά το πέρας των μαθημάτων τους 
εργάστηκαν με πολύ ενδιαφέρον και 
ευχαρίστηση. 

o Τους προκάλεσε ιδιαίτερα η εφαρμογή των 
εμπειρικών κανόνων στη λήψη μιας 
φωτογραφίας καθώς και ζητήματα σχετικά 
με την ιστορία της φωτογραφίας καθώς 
και αντιλήψεις σχετικά με το χρυσό 
αριθμό. 

o Οι μαθητές δήλωσαν ότι πέρασαν 
ευχάριστα στις διδασκαλίες στην τάξη, αν 
και 11 από αυτούς θα προτιμούσαν 
λιγότερα φύλλα εργασίας. 

o 11 από τους μαθητές παρακολουθούσαν 
και άλλο όμιλο. 

o 8 μαθητές θα δηλώσουν ξανά τον ίδιο 
όμιλο ή τη συνέχεια αυτού του ομίλου την 
επόμενη σχολική χρονιά. 

o Θεωρούμε ότι οι αρχικοί μας  στόχοι 
πραγματοποιήθηκαν για την πλειοψηφία 
των μαθητών του ομίλου. 

 
Παραδοτέα  Power Point σχετικό με τις διδασκαλίες 

που έγιναν  

 Αφίσα-πρόσκληση- βεβαίωση 
παρακολούθησης. 

 Φωτογραφίες για έκθεση στο σχολείο 

 Movie maker σχετικό με τις καλύτερες 
φωτογραφίες του ομίλου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Όμιλος «Κόμικς & Επιστήμη» 
Αποτίμηση Λειτουργίας 
Σχολ. Έτος 2018-2019 
 
 



Σε πολύ γενικές γραμμές, η λειτουργία του ομίλου εξελίχτηκε ομαλά και 
ικανοποιητικά σε όλες τις παραμέτρους της, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς και σε γενική συμφωνία με την περιγραφή της λειτουργίας του ομίλου, 
όπως αυτή αναφέρεται στην αίτηση για τη λειτουργία του. 
 
Πιο αναλυτικά 
 
Γενικά στοιχεία & συμμετοχή  μαθητών 

Ο όμιλος λειτούργησε όλες τις εργάσιμες Τρίτες της χρονιάς από τις 13.30 έως τις 
15.00 μμ. Έγιναν 25 συναντήσεις του ομίλου.  
Αρχικά αποφασίστηκε να μην υπάρξει διαδικασία επιλογής των μαθητών που είχαν 
αιτηθεί συμμετοχή στον όμιλο, ξεκινώντας με 28 μαθητές. Σταδιακά μαθητές που 
δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς του ομίλου (εξωσχολικές 
υποχρεώσεις, διαφορετικές προσδοκίες) αποχώρησαν και τελικά συμμετείχαν στον 
όμιλο συστηματικά (σχεδόν ανελλιπώς) και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την συμμετοχή 
στον όμιλο 18 μαθητές, 9 κορίτσια και 9 αγόρια, 14 μαθητές της Α’ τάξης και 4 
μαθητές της Β’ τάξης. Δύο ακόμη μαθητές (1 αγόρι και 1 κορίτσι) θεωρούνται για 
τον παρόντα απολογισμό «ακροατές» και δεν προσμετρώνται στους 18, καθώς ενώ 
παρακολουθούσαν τη λειτουργία του ομίλου και συμμετείχαν, ξεπέρασαν το όριο 
των απουσιών που προβλέπεται. 
Το ενδιαφέρον των μαθητών που ολοκλήρωσαν ήταν αμείωτο σε όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς, υπήρξε ένα εξαιρετικά ευχάριστο κλίμα μάθησης και δημιουργίας σε 
πραγματικά μη αναμενόμενο βαθμό. Οι εργασίες του Ομίλου ολοκληρώθηκαν με 
την παρουσίαση των μαθητικών εργασιών στο πλαίσιο των «Ημερών Παιδείας και 
Πολιτισμού» του σχολείου μας την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, από τους ίδιους 
τους μαθητές. 
Στο πλαίσιο του ομίλου δημιουργήθηκε από τους εκπαιδευτικούς σημαντική 
ποσότητα πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις, δραστηριότητες, 
φύλλα εργασίας) και  όσα από αυτά είναι σε ψηφιακή μορφή βρίσκονται στην η-
τάξη του ομίλου. https://eclass.sch.gr/courses/G32539/ 
Για κάθε ομάδα μαθητών υπήρξε «Φάκελος» με υποστηρικτικό υλικό, κυρίως με 
επιλεγμένα αποσπάσματα από την βιβλιογραφία που απευθύνεται στους μαθητές, 
με φύλλα εργασίας και με αντίγραφα δημιουργιών από όλες τις ομάδες.  
Τηρήθηκε η αρχική ιδέα ότι το (επιστημονικό) θέμα της φετινής χρονιάς θα ήταν η 
αλλαγή του κοσμοειδώλου από γεωκεντρικό σε ηλιοκεντρικό και η συμβολή σε 
αυτή την αλλαγή των αστρονομικών παρατηρήσεων του Γαλιλαίου με το 
τηλεσκόπιο. 
Μια απόκλιση από την πρόταση/αίτηση λειτουργίας του Ομίλου είναι πως δεν 
χρησιμοποιήθηκε ψηφιακά εργαλεία για την δημιουργία κόμικς από τους μαθητές.  
Χρονική εξέλιξη  

Τηρήθηκε σε γενικές γραμμές η λογική εξέλιξη των θεματικών του ομίλου: 
ΦΑΣΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ME TO MEΣΟ 

Οι μαθητές με σειρά ασκήσεων και με ενημερωτικό υλικό γνωρίζουν και 
εξοικειώνονται με τις βασικές τεχνικές δημιουργίας των κόμικς και των 
επιμέρους στοιχείων τους. 
Ενημερώνονται από παρουσιάσεις των διδασκόντων, από φάκελο ενημερωτικού 
υλικού και ψηφιακές πηγές. 

https://eclass.sch.gr/courses/G32539/


Αναγνωρίζουν τα δομικά τους στοιχεία και τις επιλογές των δημιουργών σε 
διάφορα επίπεδα/χαρακτηριστικά (όπως είναι η γλώσσα των κειμένων, η 
αναλογία λόγου και εικόνας σε κάθε ιστορία, η επιλογή του φόντου, οι 
εκφράσεις του προσώπου και οι στάσεις του σώματος, πως «φαίνονται» οι ήχοι, 
κ.ά 
Ασκούνται σε επιμέρους στοιχεία, όψεις και τεχνικές των κόμικς και γενικότερα 
σε θέματα οπτικού γραμματισμού (σύνθεση), με δραστηριότητες όπως, 
εικονοποίηση ιστορίας με δεδομένα κείμενα σε κάθε καρέ, συμπλήρωση εικόνας 
από κείμενο και διαφοροποίηση της ιστορίας με ίδιες εικόνες και διαφορετικό 
κείμενο, δημιουργία κόμικ από δεδομένη αφήγηση, εξοικονόμηση χώρου, την 
εξάσκηση στις εκφράσεις του προσώπου και στις στάσεις του σώματος, κ.ά. 
Αναγνώριση των κωδίκων και των καταστάσεων του χιούμορ, στοιχεία σχετικά με 
τη σεναριακή πλοκή κλπ. 

ΦΑΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
Οι μαθητές ενημερώνονται με σειρά εστιασμένων δραστηριοτήτων για το θέμα 
για το οποίο θα δημιουργήσουν τις τελικές ιστορίες τους, «Οι αστρονομικές 
παρατηρήσεις του Γαλιλαίου και πως συνέβαλαν στην Επιστημονική 
Επανάσταση». 
Αξιοποιείται φάκελος με αποσπάσματα από βιβλιογραφικές πηγές, μικρή 
εστιασμένη δανειστική βιβλιοθήκη, και από αποσπάσματα έργων του ίδιου του 
Γαλιλαίου (κείμενα και εικονογραφικό υλικό) 
Οι δραστηριότητες σχετίζονται με τα βασικά κοσμολογικά μοντέλα (γεωκεντρικό, 
γεωκεντρικό με επίκυκλους, ηλιοκεντρικό), την χρονική διαδοχή τους και 
ανθρώπους-κλειδιά σε αυτήν την πορεία, τις ανακαλύψεις του Γαλιλαίου με το 
τηλεσκόπιο και πως κάθε μια υποστηρίζει το ηλιοκεντρικό μοντέλο, ανθρώπινες 
πτυχές από τη ζωή του Γαλιλαίου, το κλίμα της εποχής, τις αντιδράσεις 
συντηρητικών κύκλων κ.ά. 

ΦΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
Οι μαθητές δημιουργούν (σε μικρές ομάδες) ιστορίες σχετικά με το θέμα σε 
χαρτί.  
Οι μαθητές ολοκληρώνουν τις εργασίες και ασχολούνται με δράσεις 
δημοσιότητας. 

 
Οι δυο πρώτες φάσεις δεν ήταν διακριτές χρονικά μεταξύ του, αλλά ήταν χρονικά 
αλληλοκαλυπτόμενες, φροντίζοντας να υπάρχει πάντα χώρος για δραστηριότητες 
από τη μεριά των μαθητών σε κάθε συνάντηση 
Ο Ενδεικτικός Χρονοπρογραμματισμός, ακολούθησε σε γενικές γραμμές τα 
προβλεπόμενα, με διάθεση  όμως περισσότερου χρόνου από ότι είχε υπολογιστεί 
για την ενημέρωση (παρουσιάσεις, δραστηριότητες, αναζήτηση πληροφοριών) στο 
γνωστικό – θεματικό κομμάτι.  
Οκτώβριος - Νοέμβριος  

- Τι είναι κόμικς και η ιστορία τους 
- Ασκήσεις Οπτικού Γραμματισμού (οι κώδικες των κόμικς και των επιμέρους 

δομικών τους στοιχείων) 
- Διαμόρφωση ομάδων – Προεργασία για ανάθεση ρόλων  
- Εισαγωγή στο θέμα (Αστρονομικές θεωρίες) 

Δεκέμβριος  



- Ασκήσεις Οπτικού Γραμματισμού  
- Η εξέλιξη των αστρονομικών θεωριών διαχρονικά 
- Ασκήσεις δόμησης ιστορίας (storyboard), κώδικες του χιούμορ  
- Οριστικοποίηση ομάδων – Ανάθεση ρόλων 

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 
- Σημαντικές προσωπικότητες (Αριστοτέλης, Κλαύδιος Πτολεμαίος, 

Κοπέρνικος, Τύχο Μπράχε, Κέπλερ, Γαλιλαίος, …) 
- Ασκήσεις σε επιλεγμένα στοιχεία στο σκίτσο (έκφραση)  
- Ασκήσεις δόμησης ιστορίας (storyboard), κώδικες του χιούμορ 
- Δημιουργία ολοκληρωμένων ιστοριών σε χαρτί  

Μάρτιος- Απρίλιος 
- Οι αστρονομικές παρατηρήσεις του Γαλιλαίου και η εποχή τους, γνωριμία με 

αυθεντικό υλικό από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου 
- Συναντήσεις με τις ομάδες του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ 
- Δημιουργία ολοκληρωμένων ιστοριών  

Μάιος 
- Ολοκλήρωση δημιουργικών εργασιών 
- Δημιουργία πόστερ με κολάζ από εργασίες 
- Παρουσίαση σε σχολική εκδήλωση (Οι εργασίες του Ομίλου ολοκληρώθηκαν 

με την παρουσίαση των μαθητικών εργασιών στο πλαίσιο των «Ημερών 
Παιδείας και Πολιτισμού» του σχολείου μας την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019) 

Στόχοι & Περιεχόμενο 

Η βασική ιδέα είναι μέσω της δημιουργίας κόμικς με θέμα από την Ιστορία των 
Επιστημών οι μαθητές να ασκηθούν στον οπτικό γραμματισμό και παράλληλα να 
ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για πτυχές της Φύσης της Επιστήμης 
(Nature of Science) και να αναδυθούν και να ενισχυθούν σειρά από δεξιότητες 
(δημιουργικές και κοινωνικές). 
Εξειδικεύοντας και αναλύοντας, ο όμιλος με αυτό τον τρόπο λειτουργίας στοχεύει 
στην ανάπτυξη και άλλων κρίσιμων δεξιοτήτων για μελλοντικούς πολίτες στον 
σύγχρονο κόσμο: 
o Ανάπτυξη οπτικού γραμματισμού 
o Καλλιέργεια δημιουργικών και καλλιτεχνικών κλίσεων. 
o Γνωστικοί στόχοι σε σχέση με τα εμπλεκόμενα θέματα (Ιστορία και Φύση της 

Επιστήμης, Γαλιλαίος, Αστρονομία, κοσμολογικά μοντέλα) 
o Νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, 

κριτική σκέψη κ.α) 
o Καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος (ανάλυση απαιτήσεων, 

σχεδίαση, δοκιμές και πειραματισμοί, υλοποίηση, αξιολόγηση, παρουσίαση) 
o Βελτίωση ικανοτήτων συνεργασίας (ομαδική εργασία, επικοινωνία) 
o Δεξιότητες διαχείρισης έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και 

πόρων, ανάθεση ρόλων κ.α) 
Το περιεχόμενο στο γνωστικό κομμάτι της «Επιστήμης» ήταν «η αλλαγή του 
κοσμοειδώλου από γεωκεντρικό σε ηλιοκεντρικό και η συμβολή σε αυτή την αλλαγή 
των αστρονομικών παρατηρήσεων του Γαλιλαίου με το τηλεσκόπιο». 
Για να γίνει κατανοητό αυτό το μάλλον ειδικό, αλλά πολύ κομβικό σημείο στην 
ιστορία της Επιστήμης, χρειάστηκε οι μαθητές να ασχοληθούν με: 

 Τη σημερινή γνώση της αστρονομίας στα θέματα που θα θιχτούν 



 Την έννοια της «εξέλιξης» των επιστημονικών θεωριών και τη σημασία της 
περιόδου της «Επιστημονικής επανάστασης». Διαφορές σε επιστημονικά 
«Παραδείγματα» και τη σημερινή θέση της τεχνο-επιστήμης 

 Τα κοσμολογικά μοντέλα από την αρχαιότητα  μέχρι σήμερα (τα πιο 
σημαντικά με αρκετές επεξηγήσεις) 

 Προσωπικότητες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο μέσα από το πολιτικό-
κοινωνικό τους πλαίσιο, και ποιες ήταν οι συμβολές του καθενός στην 
επιστήμη 

 Μύθοι και παρανοήσεις που υπάρχουν σχετικά με το θέμα μας 

 Ο Γαλιλαίος στην εποχή του, ως επιστήμονας αλλά και ως άνθρωπος 

 Οι συγκεκριμένες αστρονομικές παρατηρήσεις, τα βιβλία του Γαλιλαίου και 
τα σημεία που ενίσχυσαν οι παρατηρήσεις και η μεθοδολογία του  

Ήταν ευχάριστο ξάφνιασμα πως τα θέματα αυτά, με τον τρόπο βέβαια που 
δόθηκαν, κίνησαν το ενδιαφέρον αρκετών μαθητών (αρκετά περισσότερων από το 
αναμενόμενο). 
Εκπαιδευτικό υλικό & Παραδοτέα 

Όπως έχει προαναφερθεί στο πλαίσιο του ομίλου δημιουργήθηκε από τους 
εκπαιδευτικούς μεγάλη ποσότητα πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού: 

 παρουσιάσεις για όλα τα θέματα που θίχτηκαν με προσπάθεια να είναι 
προσιτές και θελκτικές παίρνοντας υπόψη την ηλικία και τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών του ομίλου 

 δραστηριότητες, κυρίως σε θέματα οπτικού γραμματισμού σε σχέση με τα 
κόμικς και τα ιδιαίτερα εκφραστικά τους μέσα 

 φύλλα εργασίας και σε θέματα οπτικού γραμματισμού και σε θέματα 
ιστορίας της επιστήμης 

 επιλεγμένο ενημερωτικό υλικό, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών 
όσα από αυτά είναι σε ψηφιακή μορφή βρίσκονται στην η-τάξη του ομίλου. 
https://eclass.sch.gr/courses/G32539/ 
Οι εργασίες των μαθητών βρίσκονται στα μπλοκ τους, ενώ αντίγραφα των εργασιών 
τους βρίσκονται στους φακέλους των ομάδων. 
Τέλος για την τελική παρουσίαση των εργασιών του Ομίλου στις «Ημέρες Παιδείας 
και Πολιτισμού» δημιουργήθηκε η ανάλογη παρουσίαση. 
Πρέπει να επισημανθεί ότι οι μαθητές για να υποστηριχτεί καλύτερα η τελική 
παρουσίαση, δημιούργησαν εννέα (9) πόστερ μεγάλου μεγέθους με κολάζ από 
αντίγραφα ασκήσεων, δραστηριοτήτων και εργασιών-δημιουργιών τους. 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Υπήρξε συνεργασία με το «Εργαστήριο Διδακτικής και Επιστημολογίας Φυσικών 
Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας» του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ. Το Εργαστήριο 
αυτό ασχολείται με την Ιστορία των Επιστημών και τη Φύση της Επιστήμης, καθώς 
και με θέματα παρουσίασης των θεμάτων αυτών σε ευρύ κοινό. 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας ομάδες από το Εργαστήριο μας επισκέφτηκαν δυο 
φορές: 

 Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, ομάδα από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστήμιο Αθηνών 
επισκέφτηκε το σχολείο μας και συνεργάστηκε με τα παιδιά του Ομίλου. Η 
ομάδα του ΠΤΔΕ παρουσίασε στα παιδιά του Ομίλου, την διαδραστική 
συμμετοχική παρουσίαση «Η Αφύσικη Φυσική των Υπερηρώων». 

https://eclass.sch.gr/courses/G32539/


http://2gym-peir-
athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=770  

 Την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019,ομάδα από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστήμιο Αθηνών 
επισκέφτηκε το σχολείο μας και συνεργάστηκε με τα παιδιά του Ομίλου. Η 
ομάδα του ΠΤΔΕ παρουσίασε στα παιδιά του Ομίλου, την συμμετοχική 
παράσταση «Και όμως Γη-ρίζει», με θέμα την αλλαγή του κοσμοειδώλου 
από Γεωκεντρικό σε Ηλιοκεντρικό και τη συμβολή σε αυτό των 
παρατηρήσεων και των ιδεών του Γαλιλαίου. http://2gym-peir-
athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=771  

 
 
 
9. English Club Report 2018/2019 
by 
Maria Chionis 
 
 The English Club went very well this year with active participation from all 
students.  The classes included foreign dances, looking at different traditions from 
around the world, exploring foreign history and much more. 
 The students particularly enjoyed learning foreign dances which included 
countries such as Ireland, Wales and Scotland. Art was also incorporated into the 
lessons and one activity involved making Japanese Origami figures. 
 The members of the club also had the opportunity to go to Syro with two 
other clubs.  The students really enjoyed this trip and I observed that they became 
better friends during the trip. 
 Overall, it seemed to be a pleasurable experience both for the teacher and 
the students. 
 
 
10. Όμιλος θεάτρου  
Ανέβασμα του έργου του Ιάκωβου Καμπανέλλη: «Ο μπαμπάς ο πόλεμος» 
Θεατρική προσαρμογή: Κούβαρη Σταυρούλα 
 

Εκπαιδευτικοί Κούβαρη Σταυρούλα 
 

Τάξη- Τμήματα Συμμετείχαν 15 παιδιά (14 μαθήτριες και ένας 
μαθητής) και από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. 

Διδασκαλίες- ώρες Οι συναντήσεις ήταν τετράωρες σε εβδομαδιαία 
βάση (Δευτέρα και Πέμπτη 14:20-16:00) 

Στόχοι Οι μαθητές: 

 να αναπτύξουν υποκριτικές ικανότητες.  

 να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες 
καλλιτεχνικής έκφρασης και ερμηνευτικής 
απόδοσης. 

 να συναισθανθούν το ρόλο της ομάδας.  

 να αναπτύξουν την έννοια της 
αλληλεγγύης μέσα από τη συνεργασία σε 

http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=770
http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=770
http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=771
http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=771


επίπεδο ομάδας. 

 να ανακαλύψουν την αξία της ομαδικής 
δημιουργίας. 

 να καλλιεργήσουν δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων, ανοχής στη 
διαφορετικότητα και δημιουργικής 
συνύπαρξης σε επίπεδο ομάδας. 

Μέθοδοι  Θεατρικό παιχνίδι 

 Εκμάθηση κειμένου 

 Διδασκαλία ρόλων 

 Σκηνοθεσία με τη συμμετοχή των παιδιών 

 Σκηνογραφία με τη συμμετοχή των 
παιδιών 

Αξιολόγηση Το αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό, όπως 
φάνηκε και μέσα από τις τελικές παραστάσεις στις 
20 και 21 Απριλίου στο αμφιθέατρο του σχολείου. 

Παραδοτέα Βιντεοσκόπηση της παράστασης από την 
παράσταση που δόθηκε στο αμφιθέατρο του 
σχολείου στις 21 Απριλίου.  

 
11. «Υγιεινός τρόπος ζωής … ποιότητα ζωής» 
Συνολικά, 33 μαθητές παρακολούθησαν τον όμιλο «Υγιεινός τρόπος ζωής … 

ποιότητα ζωής». Ασχολήθηκαν με τη δημιουργία υπαίθριων παιχνιδιών, μοντέρνων 
χορογραφιών, προγραμμάτων άσκησης και ανάρτησης διαδικτυακών άρθρων 
σχετικών με τη Άσκηση και τη Διατροφή. Ο καθένας έκανε τις επιλογές του, ώστε να 
νιώσει άνεση και αυτονομία ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τα εσωτερικά του 
κίνητρα. Σκοπός του ομίλου ήταν η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, ώστε οι 
μαθητές να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και να νιώσουν επαρκείς και ικανοί 
ξεπερνώντας τους φόβους τους και δοκιμάζοντας τις αντοχές τους μέσα από τη 
συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες περιπέτειας. Είχαν την ευκαιρία να 
γνωριστούν με άλλους συνομήλικους και να συνεργαστούν μαζί τους ενισχύοντας, 
έτσι, τους κοινωνικούς τους δεσμούς ενώ, ταυτόχρονα, αισθάνθηκαν σημαντικοί 
μέσω της συνεισφοράς τους στις ομάδες, που σχημάτισαν αυτοβούλως. Ο βαθμός 
ανταπόκρισης των μαθητών στη συμμετοχή υπαίθριων δραστηριοτήτων ήταν 
μεγάλος. Οργανώθηκε μια 4ήμερη εκδρομή (18 ως 21 Απριλίου 2019) στη 
Μακεδονία συνδέοντας την άσκηση στο υπαίθριο φυσικό περιβάλλον με την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ευημερία. Οι υπαίθριες δραστηριότητες 
που αφορούσαν τον Όμιλο ήταν η διάσχιση φαραγγιού στον Όλυμπο, rafting, 
canoe-kayak, εναέριο πέρασμα, πεζοπορία στον ποταμό Νέστο. Διαδικτυακός 
σύνδεσμος: 4ήμερη εκδρομή στη Μακεδονία 

Στις 21 Μαΐου 2019, στο αμφιθέατρο του σχολείου, έγινε παρουσίαση των 
δράσεων του ομίλου προβάλλοντας αρχικά βίντεο με ταυτόχρονη προφορική 
περιγραφή από μαθητές και ολοκληρώνοντας με ζωντανή επίδειξη χορογραφιών.  

Γενικότερα, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν μεγάλη ικανοποίηση δείχνοντας 
ζωηρό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν μελλοντικά σε παρόμοιο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα και δηλώνοντας συγχρόνως, ότι επιθυμούν να υιοθετήσουν έναν τέτοιο 

https://phyedu.webnode.gr/news/a4imeri-ekdromi-sti-makedonia-kai-sti-thessalia/


υγιεινό τρόπο ζωής, που άπτεται του χαρακτήρα του συγκεκριμένου ομίλου 
δημιουργικότητας. 
 
12. Απολογιστική έκθεση του ομίλου «Δεξιότητες Επικοινωνίας» & των 
Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης  με το Ειδικό Γενικό Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων 
Αγίας Παρασκευής & με το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών 
(Κ.Ε.Α.Τ.) με τίτλο «Στην Αρχή Υπήρχαν τείχη ….. κι ύστερα γνωριστήκαμε!!- 
Μέρος ΙΙ» & με το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 
Κωφών-Βαρηκοων Α΄ Αθήνας με τίτλο «Διαφορετικότητα» 
 
 Όμιλος «Δεξιότητες επικοινωνίας» 
Υπεύθυνοι καθηγητές/ριες (με αλφαβητική σειρά): Βαφειάδης Ιάκωβος, ΠΕ01 & 
Πασχαλιώρη Σταματία, ΠΕ78  
Συνεργάτες καθηγήτριες (με αλφαβητική σειρά): Κλημεντιώτη Αναστασία, ΠΕ02, 
Μαρία Κονταξή, ΠΕ86, Αγγελική Πετροπούλου, ΠΕ02 
Μαθητές/ριες που παρακολούθησαν: Μετά από αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς 
τον αριθμό και τη σύνθεση, στον όμιλο, όπως και στα προγράμματα 
συνεκπαίδευσης, συμμετείχαν  11 μαθητές/ριες -2 μαθητές από την Α΄ τάξη, 4 
μαθήτριες από τη Β΄ τάξη & 5 μαθήτριες από τη Γ΄ τάξη.  
Στόχοι: Οι στόχοι τόσο του ομίλου όσο και των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης θα 
μπορούσαν να συνοψισθούν ως εξής: 

 Εξοικείωση με την έννοια της διαφορετικότητας και, ειδικότερα, της 
αναπηρίας και του τρόπου ζωής των αναπήρων. 

 Συνειδητοποίηση της δυναμικής της διαφορετικότητας σε ποικίλους τομείς 
(π.χ. φυσικό περιβάλλον, διατροφή, πολιτισμός). 

 Προβληματισμός σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η 
διαφορετικότητα μέσα από τη λογοτεχνία, τις εικαστικές τέχνες, τη μουσική 
κ.ά..  

 Καλλιέργεια της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των ανθρώπων και της 
ενσυναίσθησης. 

 Απόκτηση δεξιοτήτων που διευκολύνουν την επικοινωνία με ΑμεΑ, όπως 
εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, βασικές γνώσεις της γραφής 
Braille, τεχνικές συνοδείας τυφλού κ.ά.  

 Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικής έκφρασης και της 
ενεργητικής μάθησης. 

 Επικοινωνία και συνεργασία με συνομήλικους/ες με αναπηρία. 
Διάρκεια: Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον 
Μάιο του 2019 & υλοποιούνταν κάθε Τετάρτη 13:30-15:30 σε αίθουσα του 
σχολείου. Από τον Φεβρουάριο μεγάλο μέρος του προγράμματος αφιερώθηκε στην 
υλοποίηση των δύο προγραμμάτων συνεκπαίδευσης. Φέτος ήταν το 2ο έτος 
λειτουργίας του ομίλου. 
Συνεργαζόμενοι φορείς:  

 Ειδικό Γυμνάσιο & Ειδικό Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής 

 Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) 

 Φάρος Τυφλών 

 ΣΚΕΠ 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις: Μουσείο Αφής Φάρου Τυφλών & ΚΕΑΤ 



Συνοπτική παρουσίαση των συναντήσεων 
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 20 προγραμματισμένες συναντήσεις στη διάρκεια 
των οποίων, πέρα από τα παιχνίδια γνωριμίας, καλλιέργειας του ομαδικού 
κλίματος, τη διαμόρφωση του συμβολαίου και την εισαγωγή στην έννοια της 
διαφορετικότητας, επιδιώχθηκαν τα ακόλουθα: 

 Προσέγγιση της έννοιας της αναπηρίας & των διαφόρων μορφών της. 
 Παρουσίαση των βασικών μέτρων πρόνοιας για τα άτομα με αναπηρία, 

συζήτηση για την αναγκαιότητά τους & των λόγων που δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως μέτρα διάκρισης. 

 Προσέγγιση της έννοιας της οπτικής αναπηρίας & των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης στην 
καθημερινότητά τους. 

 Προσέγγιση της έννοιας της κώφωσης & των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι Κ/κωφοί στην καθημερινότητά τους. 

 Απόκτηση βασικών γνώσεων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) με 
την εθελοντική συνδρομή του κ. Κωνσταντίνου Σαμαρά, εμψυχωτή του 
ΣΚΕΠ, φιλολόγου και δασκάλου της ΕΝΓ. 

 Απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από τη γραφή Braille & πραγματοποίηση 
σχετικών ασκήσεων – δημιουργία στη γραφή Braille πινακίδων διαφόρων 
χώρων του σχολείου μας. 

 Υλοποίηση των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης. 
 Προετοιμασία τελικής εκδήλωσης. 

Έμφαση, επίσης, δόθηκε στην επαφή των μαθητών/ριών με συνομήλικα κ/Κωφά και 
τυφλά άτομα μέσα από τη συμμετοχή μας α) στο πρόγραμμα συνεκπαίδευσης με 
τίτλο «Στην αρχή υπήρχαν τείχη…. κι ύστερα γνωριστήκαμε!!- Μέρος ΙΙ» -αποτελεί 
συνέχεια του προγράμματος που υλοποιήθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, 
2017-2018- με το Ειδικό Γυμνάσιο & Ειδικό Λύκειο Κωφών & Βαρήκοων Αγίας 
Παρασκευής και με το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών και β) στο 
πρόγραμμα συνεκπαίδευσης με τίτλο «Διαφορετικότητα» με το Εργαστήριο Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Κωφών-Βαρήκοων Α΄ Αθήνας. 
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, πέρα από τις προγραμματισμένες συναντήσεις, 
έλαβαν χώρα και διάφορες άλλες εμβόλιμες, ενώ δοκιμάστηκε και η συνεργασία 
μέσω της ηλεκτρονικής τάξης, των εγγράφων google, του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και της πλατφόρμας που είχε δημιουργηθεί κατά το προηγούμενο 
σχολικό έτος για τα πρόγραμμα συνεκπαίδευσης με το Ειδικό Γυμνάσιο & Ειδικό 
Γενικό Λύκειο Κωφών & Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής. 
Προγράμματα συνεκπαίδευσης 
i) Πρόγραμμα συνεκπαίδευσης με τίτλο «Στην αρχή υπήρχαν τείχη….κι ύστερα 
γνωριστήκαμε!! – Μέρος ΙΙ»  με το Ειδικό Γενικό Λύκειο Κωφών & Βαρήκοων 
Αγίας Παρασκευής & το Κ.Ε.Α.Τ. που υλοποιήσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά. 
Υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί από το συνεργαζόμενο σχολείο: Ιωάννα Σταθοπούλου 
(ΠΕ03.ΕΑΕ), που ήταν και ο σύνδεσμος εκπαιδευτικός με το συνεργαζόμενο σχολείο, 
Νικόλαος Νταφόπουλος (ΠΕ78.ΕΑΕ), Μαρία Θωμά (ΠΕ04.01.ΕΑΕ), Μαρία-Σοφία 
Παπαβασιλείου (ΠΕ30) και Kdια-Kαγιoπo0λoυ Mαvoυ€λα (ΠΕ23).  
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί από το σχολείο μας: Ιάκωβος Βαφειάδης (ΠΕ01), 
Αναστασία Κλημεντιώτη (ΠΕ02), Μαρία Κονταξή (ΠΕ86), Σταματία Πασχαλιώρη 
(ΠΕ78) που ήταν και ο σύνδεσμος-εκπαιδευτικός με το συνεργαζόμενο σχολείο και 



τον φορέα. Σημαντικότατη στην υλοποίηση του προγράμματος ήταν και η συνδρομή 
της συναδέλφου Αγγελικής Πετροπούλου (ΠΕ02). 
Υπεύθυνη για το πρόγραμμα από το Κ.Ε.Α.Τ.: Σεραϊνα Κορομηλή, Προϊσταμένη 
Τμήματος Εκπαίδευσης ΚΕΑΤ. 
Μαθητές/ριες που συμμετείχαν από το συνεργαζόμενο σχολείο & φορέα: Στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν 12 μαθητές και 2 μαθήτριες από το Ειδικό Γενικό Λύκειο 
Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής και 1 μαθήτρια από το Κ.Ε.Α.Τ.. 
Μαθητές/ριες που συμμετείχαν από το σχολείο μας: Αρχικά δήλωσαν συμμετοχή 13 
μαθητές/ριες διαφορετικών τάξεων αλλά τελικά συμμετείχαν μόνο τα 11 παιδιά του 
ομίλου. 
Σύντομη περιγραφή των δράσεων που αναπτύχθηκαν: Η συνεργασία μας 
επιτεύχθηκε τόσο με δια ζώσης συναντήσεις όσο και με  ηλεκτρονικά μέσα. Στις 
συναντήσεις στον χώρο του σχολείου μας έμφαση δόθηκε στην προσέγγιση της 
διαφορετικότητας, ενώ αφιερώσαμε αρκετό χρόνο στη συγκέντρωση ή δημιουργία 
υλικού για ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα που είχαμε ήδη από πέρσι 
δημιουργήσει. Στο πλαίσιο του προγράμματος, με πρωτοβουλία της δικής μας 
ομάδας, όπως και πέρσι, διαμορφώθηκαν δύο θεατρικά έργα που αφορούσαν τη 
βασική μας θεματική, εκ των οποίων το ένα με τίτλο «Το ασανσέρ» επιλέχθηκε από 
την ομάδα μας να το επεξεργαστούμε περαιτέρω με τα συνεργαζόμενα σχολεία και 
να το παρουσιάσουμε στη σκηνή κατά την τελική απολογιστική εκδήλωση. Λάβαμε 
όλα τα μέτρα ώστε η παράσταση αυτή να πληροί τις προϋποθέσεις 
προσβασιμότητας, ενώ τη γενική εποπτεία της παράστασης είχε η μαθήτρια της Γ΄ 
τάξης του σχολείου μας που έγραψε το θεατρικό.  
Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία για την υλοποίηση της θεατρικής παράστασης 
και, κυρίως, οι δια ζώσης συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε στο σχολείο μας 
αλλά και στον χώρο του ΚΕΑΤ με τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν 
στην παράσταση αυτή, οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των παιδιών 
συνέβαλαν αποφασιστικά στην επίτευξη του βασικού στόχου τόσο του 
προγράμματος συνεκπαίδευσης όσο και του ομίλου: της ώσμωσης, της 
επικοινωνίας, της ουσιαστικής και ισότιμης συνύπαρξης των ανθρώπων ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη ή μη κάποιας αναπηρίας. 
ii) Πρόγραμμα συνεκπαίδευσης με τίτλο «Διαφορετικότητα» με το Εργαστήριο 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Κωφών-Βαρήκοων 
Α΄ Αθήνας που υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά φέτος μετά από πρόσκληση του 
ΕΕΕΕΚ. 
Υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί από το συνεργαζόμενο σχολείο: Κωνσταντινιά Ψαρρή 
(ΠΕ88.05), που ήταν ο σύνδεσμος εκπαιδευτικός με το σχολείο μας, Ιωάννης 
Γούτσιας (ΠΕ08.50) και Διογένης Αβραμίδης (ΠΕ86). 
Υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί από το σχολείο μας: Ιάκωβος Βαφειάδης (ΠΕ01), 
Αναστασία Κλημεντιώτη (ΠΕ02),  Σταματία Πασχαλιώρη (ΠΕ78), που ήταν και ο 
σύνδεσμος εκπαιδευτικός με το συνεργαζόμενο σχολείο, και Αγγελική Πετροπούλου 
(ΠΕ02). 
Μαθητές που συμμετείχαν από το συνεργαζόμενο σχολείο: Συμμετείχαν και οι 13 
μαθητές του σχολείου. 
Μαθητές/ριες που συμμετείχαν από το σχολείο μας: Αρχικά είχαν δηλώσει 
συμμετοχή 14 μαθητές/ριες αλλά τελικά συμμετείχαν μόνο οι 11 μαθητές/ριες του 
ομίλου. 



Σύντομη περιγραφή των δράσεων που αναπτύχθηκαν: 
Η συνεργασία μας με το ΕΕΕΕΚ Κωφών & Βαρηκόων Α΄ Αθήνας μπορεί να ξεκίνησε 
επίσημα τον Φεβρουάριο του 2019, ουσιαστικά, όμως, είχε ξεκινήσει από τον 
Δεκέμβριο του 2018 μέσα από τη σύμπραξή μας σε μια σειρά δράσεων, όπως: 

 στις 3.12.2018 18μελής ομάδα μαθητών/ριών του σχολείου μας συμμετείχε 
στις δραστηριότητες των μαθητών/ριών του ΕΕΕΕΚ με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα για την Αναπηρία,  

 στις 18.12.2018, μετά το πέρας των μαθημάτων, μέλη του ομίλου μας 
συνοδεία δύο υπευθύνων εκπαιδευτικών επισκέφθηκε το  
χριστουγεννιάτικο παζάρι του ΕΕΕΕΚ Κωφών & Βαρηκόων Α΄ Αθήνας.  

Απλά από τον Φεβρουάριο και μετά η συνεργασία μας έγινε πιο στενή. Ειδικότερα: 
 Στις 14 Μαρτίου 2019 οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ Κωφών-Βαρήκοων Α΄ Αθήνας 

επισκέφθηκαν το σχολείο μας και περάσαμε λίγες ευχάριστες και 
δημιουργικές ώρες.  

 Στις 5 Απριλίου 2019 συμμετείχαμε από κοινού με το ΕΕΕΕΚ Κωφών-
Βαρήκοων Α΄ Αθήνας & το 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθήνας σε φύτευση 
καλλωπιστικών λουλουδιών σε πάρκο των Αμπελοκήπων στο πλαίσιο της 
εκστρατείας “Let`s Do It Greece”.  

 Στις 17 Μαΐου 2019 ο Γιάννης Μούστο, μαθητής-καλλιτέχνης του σχολείου, 
συνοδεία συμμαθητή και καθηγητών/ριών του παρουσίασε τη δουλειά του 
και μοιράστηκε στιγμές από την καθημερινότητά του με το τμήμα της Α2 του 
σχολείου μας.  

 Στις 13 Ιουνίου 2019 ομάδα μαθητών/ριών του σχολείου μας, τόσο μέλη του 
προγράμματος συνεκπαίδευσης όσο και άλλοι/ες μαθητές και μαθήτριες του 
σχολείου μας, θα συμμετέχει στην εκδήλωση λήξης του σχολικού έτους του 
ΕΕΕΕΚ Κωφών-Βαρήκοων Α΄ Αθήνας. 

Αποτελέσματα – Αποτίμηση ομίλου & προγραμμάτων συνεκπαίδευσης 
Τα μέλη της ομάδας μας 

 Κατανόησαν την έννοια της διαφορετικότητας και, ειδικότερα, την έννοια 
και τις μορφές της αναπηρίας. 

 Συνειδητοποίησαν ότι η διαφορετικότητα είναι άμεσα συνυφασμένη με την 
ανθρώπινη ύπαρξη & τον κόσμο γύρω μας. 

 Συνειδητοποίησαν τη θετική, δημιουργική διάσταση της διαφορετικότητας. 
 Συνειδητοποίησαν ότι η αρτιμέλεια δεν είναι ούτε και πρέπει να θεωρείται 

κάτι το δεδομένο. 
 Συνειδητοποίησαν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ ενός 

τυφλού, ενός κ/Κωφού και ενός αρτιμελούς ανθρώπου. 
 Εξοικειώθηκαν με τον τρόπο ζωής ενός τυφλού και ενός κ/Κωφού ατόμου & 

συνειδητοποίησαν τρόπους, απλές καθημερινές μας συνήθειες που 
δύνανται να διευκολύνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών. 

 Ήρθαν σε επαφή, σχεδίασαν και υλοποίησαν δράσεις με ενήλικα αλλά και 
συνομήλικα άτομα με αναπηρία. 

Παραδοτέα ομίλου & προγραμμάτων συνεκπαίδευσης 
 Θεατρικό έργο των παιδιών με τίτλο «Το ασανσέρ». Η θεατρική μας 

παράσταση με συμμετοχή μαθητών/ριών από το Ειδικό ΓΕ.Λ. Κωφών & 
Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής, από το Κέντρο Εκπαίδευσης & 
Αποκατάστασης Τυφλών και από την ομάδα του ομίλου μας, η οποία 



πληρούσε τις βασικές προϋποθέσεις προσβασιμότητας, πραγματοποιήθηκε 
στο σχολείο μας κατά την απολογιστική παρουσίαση του ομίλου μας & των 
προγραμμάτων συνεκπαίδευσης, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019. 

 Παρουσίαση-απολογισμό των πεπραγμένων στον όμιλό μας και στο 
πρόγραμμα συνεκπαίδευσης. Στην παρουσίαση είναι ενσωματωμένοι και οι 
υπέρτιτλοι της θεατρικής παράστασης που έγιναν για την εξυπηρέτηση των 
κ/Κωφών θεατών καθώς και η ακουστική περιγραφή για την εξυπηρέτηση 
των τυφλών θεατών. 

 Δημιουργία μαθήματος στην ηλεκτρονική τάξη για τα προγράμματα 
συνεκπαίδευσης όπου αναρτήθηκε υλικό για τη διευκόλυνση των μελών των 
προγραμμάτων & του ομίλου στην έρευνά τους, καθώς και το πρόγραμμα 
των συναντήσεων μας.  

 Εμπλουτισμός με υλικό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας –pbwork- με τίτλο 
«Στην αρχή υπήρχαν τείχη … κι ύστερα γνωριστήκαμε!!» που είχε 
δημιουργηθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. 

 Βίντεο από τη διαδικασία προετοιμασίας για τη θεατρική παράσταση που 
φτιάχτηκε από μαθήτρια του ομίλου «Δεξιότητες Επικοινωνίας». 

 Βίντεο για τη διαφορετικότητα που δημιουργήθηκε από την ομάδα μας. 
 Δημιουργία πινακίδων από χαρτόνι στη γραφή Braille για βασικούς χώρους 

του σχολείου μας (π.χ. 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, Γραφείο 
Διεύθυνσης, Γραφείο Καθηγητών, Γραμματεία, WC). 

 
13. Απολογιστική έκθεση ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KA3  με τίτλο 
«ACT - ACTive citizenship projects to enhance pupils’social and civic competences - 
ACT - Ιδιότητα του Eνεργού Πολίτη: Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση των 
κοινωνικών και πολιτειακών ικανοτήτων των μαθητών» -  Project No 582958 - EPP 
- 1 - 2016 - 2 - FR - EPPKA3 - PI – POLICY 
Περιγραφή του προγράμματος “ACT” 
Πρόκειται για Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 2017 – 2020/ Ενίσχυση σε 
θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής.  Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 92996/06-06-
2018/H1 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της Δ/νσης Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), το έργο “ACT” είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που 
απευθύνεται σε μαθητές/ριες της Γ΄ Γυμνασίου και στις/στους εκπαιδευτικούς τους. 
Έχει σχεδιαστεί τόσο για να ενισχύσει την έννοια της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη 
στους μαθητές & στις μαθήτριες, μέσω της απόκτησης βασικών κοινωνικών και 
πολιτικών δεξιοτήτων, όσο και να αναβαθμίσει τη μεθοδολογία και τις πρακτικές 
των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Ενεργού 
Πολίτη. Αφορά εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Κοινωνικής & 
Πολιτικής Αγωγής. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., διαμέσου της Διεύθυνσης 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας 
και εκπαιδευτικούς φορείς της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας. 



Ειδικότερα, στόχος της επιλεγμένης παιδαγωγικής μεθοδολογίας κατά την 
εφαρμογή του Έργου είναι η διαπίστωση του αντίκτυπου: (1) στις στάσεις και 
πρακτικές των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία της ιδιότητας του πολίτη και (2) 
στις πολιτειακές και κοινωνικές ικανότητες, δηλαδή σε αντίστοιχες μετρήσιμες 
δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών. Για την επίτευξη του στόχου 
αυτού, στο πλαίσιο του προγράμματος, α) οι μαθητές/ριες διατηρούν portfolio 
όπου καταγράφουν και τις αυτοαξιολογήσεις-ετεροαξιολογήσεις τους αναφορικά 
με τα προαναφερθέντα κριτήρια και β)  οι μαθητές/ριες και οι εκπαιδευτικοί 
συμμετέχουν στη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου πριν και μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος. 
Το σχολικό έτος 2017 - 2018 το Έργο “ACT” εφαρμόστηκε πιλοτικά σε τρία (3) 
Δημόσια Γυμνάσια του νομού Αττικής, κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου 
και στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (ΚΠΑ) σε 
τμήματα της Γ’ Γυμνασίου. Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 το πρόγραμμα 
υλοποιήθηκε σε 50 Γυμνάσια του νομού Αττικής κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
ωραρίου και στο πλαίσιο του μαθήματος της ΚΠΑ (ομάδα εφαρμογής). Το σχολείο 
μας επιλέχθηκε να συμμετέχει στη δράση με δύο τμήματα στα οποία και 
δεσμεύτηκε να ακολουθήσει, όπως και έπραξε, το πρωτόκολλο εφαρμογής του 
προγράμματος.  
Το σχολικό έτος 2019-2020 το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 50 σχολικές μονάδες 
του νομού Αττικής (ομάδα ελέγχου). 
Χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος: Ιανουάριος-Μάιος 2019 
Μάθημα στο πλαίσιο του οποίου υλοποιήθηκε: Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (ΚΠΑ) 
Συντονίστρια εκπαιδευτικός: Σταματία Πασχαλιώρη (ΠΕ78) 
Διδακτικές ώρες: 15 ώρες –για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονταν στο 
πρωτόκολλο εφαρμογής προκειμένου για την επιλογή και διαμόρφωση του σχεδίου 
δράσης. 
Εξωδιδακτικές ώρες: 5 (κατά προσέγγιση) –για την ολοκλήρωση του σχεδίου 
δράσης από τους μαθητές/ριες- & 10-20 (κατά προσέγγιση) –για την καθοδήγηση & 
αξιολόγηση φακέλων και υλικού από την συντονίστρια-εκπαιδευτικό. 
Τμήματα που συμμετείχαν: Γ2 & Γ5 
Μαθητές/ριες που συμμετείχαν στη δράση & τη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών 
ερωτηματολογίων κατόπιν έγκρισης των κηδεμόνων τους: 13 μαθητές/ριες (10 
μαθήτριες & 3 μαθητές) από το τμήμα Γ2 και 19 μαθητές/ριες ((11 μαθήτριες & 8 
μαθητές) από το τμήμα Γ5. Ωστόσο το σύνολο των μαθητών/ριών των ανωτέρω 
τμημάτων παρακολούθησε το πρόγραμμα και συμμετείχε στις ομάδες εργασίας για 
την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. Αυτό στάθηκε εφικτό, καθώς η διαδικασία 
υλοποίησης του προγράμματος στο σύνολό της δεν διαφοροποιείται αισθητά από 
τη διαδικασία εφαρμογής μιας ομαδικής δράσης-project. 
Τρόπος εργασίας:  
Οι μαθητές/ριες ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα & τον τρόπο εργασίας, 
χωρίστηκαν σε ομάδες αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους εντός της ομάδας 
με τη διαδικασία που υποδεικνύεται στο πρωτόκολλο εφαρμογής, υλοποίησαν το 
σύνολο των προπαρασκευαστικών και βασικών προβλεπόμενων ασκήσεων-
δράσεων που στόχευαν στη συνειδητοποίηση της έννοιας και των ευθυνών που 
συνεπάγεται η ενεργός πολιτειότητα, πρότειναν και παρουσίασαν τις προτάσεις για 



τα σχέδια δράσης τους, ψήφισαν αυτό που έκριναν κατάλληλο και εργάστηκαν από 
κοινού, μοιράζοντας ρόλους, για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης που επέλεξαν.  
Επιπρόσθετα, ανέλαβαν την ευθύνη να διατηρούν και ενημερώνουν τα portfolio 
τους, ενώ, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, καλούνταν να συμπληρώσουν τα φύλλα 
αξιολόγησης –αυτοαξιολόγηση & ετεροαξιολόγηση. Ακολούθησε η συμπλήρωση 
των αντίστοιχων κριτηρίων και από μέρους της συντονίστριας-εκπαιδευτικού. 
Γενικότερα, καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν 
απλά καθοδηγητικός-υποστηρικτικός. 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα σχέδια δράσης που υλοποιήθηκαν από τα 
προαναφερθέντα τμήματα. 
Σχέδιο δράσης τμήματος Γ2 
Τίτλος: «Επαγγέλματα για όλους» 
Στόχοι προγράμματος:  

 Παρατήρηση & καταγραφή διακρίσεων ως προς την επιλογή & άσκηση του 
επαγγέλματος με βάση το φύλο. 

 Ερμηνεία των διακρίσεων αυτών. 
 Προσδιορισμός των κριτηρίων επιλογής ενός επαγγέλματος. 
 Αλλαγή της στάσης απέναντι στον τρόπο αντιμετώπισης και επιλογής του 

μελλοντικού μας επαγγέλματος. 
 Παρουσίαση στη μαθητική αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα του 

φαινομένου και, πρώτιστα, των αρνητικών για την κοινωνία συνεπειών του 
επαγγελματικού διαχωρισμού & παρότρυνσή τους για αλλαγή στάσης. 

Χρόνος υλοποίησης: Περίπου δύο μήνες (Απρίλιος-Μάιος) 
Στάδια υλοποίησης:  
Αρχικά, οι μαθητές/ριες –ατομικά ο καθένας/η καθεμία- αναζήτησαν πληροφορίες 
για το προς διερεύνηση θέμα. Παράλληλα, έγινε συζήτηση στην ολομέλεια της 
τάξης σχετικά με τα κριτήρια επιλογής ενός επαγγέλματος. Για την καλύτερη 
προετοιμασία για τη συζήτηση ζητήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να 
επισκεφθούν διάφορους ιστότοπους που παρέχουν πληροφορίες για τα θέματα 
αυτά (π.χ. «Πύλη για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό»). Κάποιες κατευθύνσεις 
των μαθητών/ριών για την έρευνά τους δόθηκαν και με την αξιοποίηση της 
ηλεκτρονικής τάξης. 
Στη συνέχεια πρότειναν στην ολομέλεια τρόπους με τους οποίους θα 
πραγματεύονταν το προς διερεύνηση θέμα. 
Επέλεξαν, εργαζόμενοι/ες σε ομάδες να συγκεντρώσουν πληροφορίες και να 
διαμορφώσουν ενημερωτικό υλικό για ένα συγκεκριμένο θέμα από τα ποικίλα που 
τέθηκαν προς έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, χωρίστηκαν σε έξι ομάδες δύο 5μελής και 
τέσσερις 4μελής –ουσιαστικά διατήρησαν τη σύνθεση που είχε προκύψει τυχαία 
κατά το προηγούμενο στάδιο υλοποίησης του προγράμματος- ως εξής: 

 Μία ομάδα ασχολήθηκε με την παρουσίαση της έννοιας του 
επαγγελματικού διαχωρισμού και την παράθεση στατιστικών δεδομένων 
που αποδεικνύει την ύπαρξη αυτού. 

 Μία ομάδα ασχολήθηκε με τον ρόλο της γλώσσας στη διαιώνιση του 
επαγγελματικού διαχωρισμού. 

 Μία ομάδα ασχολήθηκε με τον τρόπο που ο επαγγελματικός διαχωρισμός 
ενισχύεται ή απορρίπτεται μέσα από την τέχνη –κινηματογραφικές ταινίες, 
λογοτεχνικά έργα, σκίτσα κ.ά.. 



 Μία ομάδα ασχολήθηκε με τον ρόλο των γυναικών στην πολιτική ζωή. 
 Μία ομάδα ασχολήθηκε με το να παρουσιάσει τον βαθμό που κάποια 

επαγγέλματα που παραδοσιακά θεωρούνται «αντρικά» ή «γυναικεία» 
εξακολουθούν να είναι έτσι, δηλαδή την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε 
συγκεκριμένα επαγγέλματα αναφορικά με την ισότιμη συμμετοχή αντρών & 
γυναικών και  

 Μία ομάδα ασχολήθηκε με το να καταγράψει περιπτώσεις καταξιωμένων 
επαγγελματιών σε χώρους μη συμβατούς με το φύλο τους. 

Παράλληλα, επέλεξαν να κάνουν μια έρευνα με ερωτηματολόγιο στο σχολείο τους 
προκειμένου να διακριβώσουν τις στάσεις των συμμαθητών/ριών τους απέναντι 
στα θέματα αυτά. Για τον σκοπό αυτό ενημερώθηκαν σε γενικές γραμμές από τη 
διδάσκουσα για την έννοια, μορφή & τρόπο σύνταξης ενός ερωτηματολογίου, τον 
έλεγχο της εγκυρότητας & της αξιοπιστίας του, τη διαδικασία επεξεργασίας των 
δεδομένων, αν και ο χρόνος δεν επαρκούσε για την πιστή εφαρμογή όλων των 
ανωτέρω. Η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου έγινε με την προσκόμιση 
ερωτήσεων από την κάθε ομάδα και την επιλογή από την ολομέλεια αυτών που 
κρίνονταν κατάλληλες σύμφωνα πάντα με τη στοχοθεσία του ερωτηματολογίου.  
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 404 μαθητές/ριες του σχολείου μας -126 
μαθητές/ριες της Α΄ Γυμνασίου (66 αγόρια & 60 κορίτσια), 132 μαθητές/ριες της Β΄ 
Γυμνασίου (62 αγόρια & 70 κορίτσια) & 146 μαθητές/ριες της Γ΄ Γυμνασίου (68 
αγόρια  & 78 κορίτσια). Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε τόσο σε ηλεκτρονική 
όσο και σε έντυπη μορφή. Επειδή ο χρόνος δεν επαρκούσε για την ηλεκτρονική του 
συμπλήρωση στην αίθουσα πληροφορικής, επιλέχθηκε τελικά η έντυπη μορφή και 
οι μαθητές/ριες βοηθήθηκαν ως προς την υλοποίησή του από διάφορους 
συναδέλφους –ανέλαβαν να δώσουν το ερωτηματολόγιο να το συμπληρώσουν οι 
μαθητές/ριες τους στο πλαίσιο των μαθημάτων τους. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο 
μέρος των εκπαιδευτικών του σχολείου μας ενημερώθηκε και ενεπλάκηκε ενεργά 
στη δράση αλλά και οι μαθητές/ριες σχεδόν όλων των τμημάτων στα οποία έγινε η 
έρευνα με το ερωτηματολόγιο είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και 
προβληματιστούν γύρω από το προς διερεύνηση θέμα. Λόγω της έλλειψης χρόνου 
αλλά και του γεγονότος ότι η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων συνέπεσε με την 
τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων η επεξεργασία των δεδομένων έγινε από τη 
διδάσκουσα με τη συμμετοχή ελάχιστων μαθητών/ριών στους οποίους/στις οποίες 
και ανατέθηκε η σύνταξη της τελικής έκθεσης με τίτλο «Αποτελέσματα 
ερωτηματολογίου». 
Αν και στο ερωτηματολόγιο έγινε μια πρώτη προσπάθεια να καταγραφούν γονείς ή 
λοιπά συγγενικά πρόσωπα των μαθητών/ριών που κάνουν επαγγέλματα μη 
«συμβατά» με το φύλο τους, τα οποία και οι μαθητές/ριες ήθελαν να καλέσουν να 
μιλήσουν τόσο στο τμήμα τους όσο και στο σύνολο της μαθητικής κοινότητας σε μια 
τελική εκδήλωση που σκόπευαν να διοργανώσουν, ο χρόνος δεν ήταν επαρκής για 
την υλοποίηση του σχεδίου αυτού. 
Η έλλειψη χρόνου για τη διοργάνωση εκδήλωσης όπου θα παρουσίαζαν τα 
αποτελέσματα της έρευνάς τους και, γενικότερα, θα παρότρυναν μέσα από ομιλίες, 
παρουσιάσεις και έντυπα τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους αλλά και την 
ευρύτερη κοινότητα α) να προβούν στην επιλογή του μελλοντικού τους 
επαγγέλματος χωρίς να λαμβάνουν υπόψη στερεοτυπικές αντιλήψεις που 
υπάρχουν γύρω από αυτά και β) να αγωνιστούν για την απάλειψη κάθε μορφής 



επαγγελματικού διαχωρισμού, όπως το μισθολογικό χάσμα με βάση το φύλο ή την 
προώθηση των αντρών κυρίως σε θέσεις ευθύνης, οδήγησε στην εφαρμογή της 
εναλλακτικής λύσης που είχε εξαρχής προταθεί, τη δημιουργία, δηλαδή,  
ιστοσελίδας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου, εν προκειμένω ενός «τοίχου» (padlet), 
για την ενημέρωση της ευρύτερης μαθητικής κοινότητας. 
Παραδοτέο/α:  
Δημιουργία τοίχου όπου αναρτήθηκε το υλικό που δημιουργήθηκε: 

 Κείμενο-άρθρο με θέμα : «Έννοια & μορφές επαγγελματικού διαχωρισμού»  
 Παρουσίαση με θέμα «Έμφυλη ανισότητα στον χώρο της εργασίας στην Ε.Ε.» 
 Άρθρο με θέμα «Η γλώσσα μέσο διακρίσεων στον εργασιακό τομέα» 
 Δύο αφίσες με θέμα τον επαγγελματικό διαχωρισμό 
 Παρουσίαση με θέμα «Οι διακρίσεις στον επαγγελματικό χώρο μέσα από 

ταινίες, σκίτσα και βιβλία….» 
 Παρουσίαση με τίτλο  «Δικηγόρος γένους θηλυκού» 
 Παρουσίαση με τίτλο «Οι γυναίκες σε τρία σντρικά επαγγέλματα: 

αστυνομικός, πιλότος, δημοσιογράφος» 
 Παρουσίαση με τίτλο «Φύλο & πολιτική» 
 Παρουσίαση με τίτλο «Καταξιωμένοι επαγγελματίες» 
 Δύο συνεντεύξεις από γυναίκες που ασκούν επαγγέλματα που για αρκετά 

χρόνια ήταν ανδροκρατούμενα (δικηγόρος & αστυνομικός) 
 Κείμενο με τίτλο «Αποτελέσματα ερωτηματολογίου» 

Επειδή δεν προσκόμισαν όλα τα παιδιά θετική Υ.Δ. για τη δημόσια κοινοποίηση των 
έργων που δημιούργησαν, η πρόσβαση στον ηλεκτρονικό αυτό τοίχο (padlet) θα 
γίνεται μεν μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου αλλά με τη χρήση κωδικού. 
Σχέδιο δράσης τμήματος Γ5 
Τίτλος: “DIEt” (Διαταραχές πρόσληψης τροφής) 
Στόχοι προγράμματος: 

 Αναγνώριση της έννοιας, των μορφών και της σοβαρότητας των διαταραχών 
πρόσληψης τροφής. 

 Προσδιορισμός των αιτίων εκδήλωσης και του τρόπου αντιμετώπισης των 
διαταραχών αυτών. 

 Καλλιέργεια αυτοεκτίμησης. 
 Υποστήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα και 

αποφυγή εκδήλωσης ρατσιστικών συμπεριφορών και διακρίσεων. 
 Παρουσίαση στη μαθητική αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα του 

προβλήματος αυτού και των τρόπων αντιμετώπισής του και παρότρυνσης 
των συμμαθητών/ριών και των συνανθρώπων μας, γενικότερα, να 
αναλάβουν δράση. 

Χρόνος υλοποίησης: Περίπου δύο μήνες (Απρίλιος-Μάιος) 
Στάδια υλοποίησης:  
Αρχικά οι μαθητές/ριες αποφάσισαν ατομικά να αναζητήσουν πληροφορίες για τη 
θεματική που επέλεξαν -για τη διευκόλυνση της έρευνάς τους αναρτήθηκε υλικό και 
στην ηλεκτρονική τάξη- προκειμένου να υποβάλλουν στη συνέχεια τις προτάσεις 
τους για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό της δράσης τους. 
Κατόπιν συζήτησης στην τάξη, υποβολής & αξιολόγησης των προτάσεων 
αποφάσισαν να πραγματευτούν εργαζόμενοι/ες σε ομάδες –διατήρησαν την αρχική 
σύνθεση των ομάδων τους- τις προτάσεις που υπερψηφίστηκαν. Ενδιαφέρον ήταν 



ότι οι μαθητές/ριες δικαιολόγησαν εμπεριστατωμένα τις επιλογές τους αυτές. Κάθε 
ομάδα ανέλαβε και μία θεματική ως εξής: 

 Διαταραχές πρόσληψης τροφής: έννοια, είδη & στατιστικά δεδομένα, 
 Ψυχογενή/Νευρική ανορεξία, 
 Ψυχογενή βουλιμία, 
 Καταναγκαστική υπερφαγία, 
 Ορθορεξία 
 Αθλητισμός & διαταραχές πρόσληψης τροφής. 

Οι μαθητές/ριες συμφώνησαν για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών 
να έρθουν σε επαφή με φορείς που ασχολούνται με το θέμα αλλά και 
πανεπιστημιακά τμήματα και κάθε ομάδα να διαμορφώσει ένα ολιγόλεπτο βίντεο ή 
άλλο υλικό (παρουσίαση, άρθρο κ.ά.) ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά 
με το θέμα που έχει αναλάβει. Επιπρόσθετα, συμφώνησαν, αφού η κάθε ομάδα 
παρουσιάσει το υλικό αυτό στην ολομέλεια της τάξης, να φτιάξουν όλοι/ες από 
κοινού μία αφίσα ή/και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο. Παράλληλα η κάθε ομάδα 
ανέλαβε να συντάξει τουλάχιστον τρεις ερωτήσεις για τη διαμόρφωση ενός 
ερωτηματολογίου προκειμένου να καταγράψουν τις στάσεις των συμμαθητών/ριών 
τους απέναντι στην τροφή, ώστε να εξακριβωθεί εάν οι διαταραχές πρόσληψης 
τροφής αποτελούν ένα πρόβλημα που χαρακτηρίζει τη μαθητική μας κοινότητα. Το 
υλικό που θα δημιουργούσαν & τα πορίσματα της έρευνας με ερωτηματολόγιο που 
θα έκαναν αποφάσισαν να το παρουσιάσουν σε μια ενημερωτική εκδήλωση που θα 
διοργάνωναν στο τέλος Μαΐου. 
Δυστυχώς οι ομάδες στο μεγαλύτερο μέρος τους αδυνατούσαν να ανταποκριθούν 
στις τασσόμενες προθεσμίες. Το αποτέλεσμα ήταν πέντε από τις έξι ομάδες να 
παρουσιάσουν κατά τα τέλη Μαΐου το υλικό που έπρεπε να προσκομίσουν ώστε να 
μπορέσουμε να περάσουμε στο τελικό στάδιο της υλοποίησης, στη δημιουργία μιας 
εκδήλωσης ευαισθητοποίησης στις διαταραχές πρόσληψης τροφής.  
Ειδικότερα διαμορφώθηκε το ακόλουθο υλικό:  

 Βίντεο για την ψυχονεγή βουλιμία –εργάστηκαν τρία από τα τέσσερα μέλη 
της ομάδας, 

 Παρουσίαση για τη νευρική/ψυχογενή ανορεξία, 
 Παρουσίαση για την υπερφαγία –εργάστηκαν δύο από τα πέντε μέλη της 

ομάδας, 
 Παρουσίαση για την έννοια των διαταραχών πρόσληψης τροφής και 

στατιστικών δεδομένων σχετικά με αυτές –εργάστηκε ένα από τα μέλη της 
ομάδας, 

 Κείμενο για τον αθλητισμό και τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. 
Όσον αφορά στο ερωτηματολόγιο, αν και ελάχιστες ομάδες έφεραν ερωτήσεις, 
τελικά διαμορφώθηκε χάρη στην ανάληψη της ευθύνης από δύο μαθητές/ριες, ενώ 
διανεμήθηκε στη μαθητική κοινότητα και αποδελτιώθηκε με τον ίδιο τρόπο που 
διανεμήθηκε και αποδελτιώθηκε το ερωτηματολόγιο του τμήματος Γ2. 
Παραδοτέο/α: 
Οι προαναφερθείσες εργασίες που αναρτήθηκαν σε ηλεκτρονικό τοίχο (padlet) που 
δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό, με πρωτοβουλία της διδάσκουσας, καθώς οι 
μαθητές/ριες δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στην ευθύνη που ανέλαβαν, μετά 
από ψηφοφορία –όταν συνειδητοποίησαν ότι ο χρόνος δεν επαρκούσε για τη 



διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης- να δημιουργήσουν ιστοσελίδα ανοιχτή προς 
το κοινό όπου θα αναρτούσαν και θα σχολίαζαν το υλικό που ετοίμασαν. 
 

 
12. Περιγραφή των δραστηριοτήτων Ομίλου Μαθηματικών Ι  (Μαθηματικά & 

Κατασκευές) 2018 – 2019 από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς 
 
Κεντρικό θέμα 
Ο όμιλος Μαθηματικών αυτή τη σχολική χρονιά αποτελεί συνέχεια των ομίλων  που 
λειτούργησαν τα προηγούμενα σχολικά έτη 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 
2014-2015 και 2013-2014 αντίστοιχα.  
 
Συμμετοχή- Επιλογή μαθητών 
Το τρέχον σχολικό έτος, ο όμιλος προσφέρθηκε σε παιδιά Β΄ γυμνασίου. Κατά τη 
διαδικασία επιλογής μαθητών/τριών στον όμιλο οι 37 από τις συνολικές 38 αιτήσεις 
ήταν από μαθητές ή μαθήτριες του σχολείου μας που δε συμμετείχαν στον όμιλο τα 
προηγούμενα σχολικά έτη, καθώς το αμέσως προηγούμενο έτος ο όμιλος δεν 
προσφερόταν σε μαθητές/τριες Α΄ γυμνασίου.  Από τις αιτήσεις αυτές έγιναν δεκτές 
οι 33, καθώς οι υπόλοιπες αφορούσαν παιδιά Β΄ και Γ΄ τάξης. Κατά τη διάρκεια του 
πρώτου μήνα 2 μαθήτριες διέκοψαν τη συμμετοχή της και έτσι ο αριθμός των 
μαθητών οριστικοποιήθηκε στους 31 από τη Β’  τάξη. Στο όμιλο συμμετείχαν ως 
επισκέπτες και  3 παλαιότεροι μαθητές του ομίλου που φοιτούν στην Β΄ Λυκείου.  
 
Προγραμματισμός – Λειτουργία – Περιεχόμενο συναντήσεων  
Ο όμιλος λειτουργούσε κάθε Τετάρτη από τις 13:15 ως τις 14:45. Συγκεκριμένα 
πραγματοποιήθηκαν 24 συναντήσεις και το σύνολο των διδακτικών ωρών ήταν 48.  
Σε συνέχεια των στόχων του ομίλου των προηγούμενων σχολικών ετών, κεντρικός 
στόχος ήταν η επίλυση προβλημάτων και ασκήσεων διαγωνιστικού τύπου, η 
διερεύνηση προβλημάτων, καθώς και οι κατασκευές από τους μαθητές που 
παρακολουθούσαν τον όμιλο. 
Για να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω στόχοι επιλέχθηκαν: 
 Θέματα διαγωνισμών από την Ελληνική και την Κυπριακή Μαθηματική 

Εταιρεία, 
 Θέματα διαγωνισμών Καγκουρό, 
 Επίλυση γρίφων, 
 Προβλήματα από το περιοδικό «Ευκλείδης Α΄», 
 Ιδιότητες του τριγώνου του Pascal και οι αριθμοί Φιμπονάτσι, 
 Πληροφόρηση για το Οστομάχιον (με αφορμή την επίσκεψη μαθητών του 

σχολείου μας στο αδελφοποιημένο σχολείο της Κατάνιας και στις Συρακούσες), 
 Κατασκευές με κανόνα και διαβήτη από το βιβλίο Secred Geometry και δέντρου 

του Πυθαγόρα, 
 Κατασκευές κανονικών πολυγώνων και διερεύνηση προβλημάτων πιθανοτήτων 

με τη χρήση λογισμικών, 
 Πολύ συχνή συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, διεξάγοντας εργαστήρια σχεδιασμού εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών, STEM και Μαθηματικών μέσω προγραμματισμού για τους μαθητές 



και τις μαθήτριες. Συνολικά έγιναν 4 δίωρα σχεδιασμού εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών και 4 δίωρα Μαθηματικών μέσω προγραμματισμού.  

Οι μαθητές εργάζονταν σε δυάδες και στο τέλος συζητούσαν στην ολομέλεια. 
Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας. Συγκεκριμένα  1 μαθήτρια διακρίθηκε στην 1η φάση στο διαγωνισμό 
«Θαλής» και πέρασαν στην επόμενη φάση στο διαγωνισμό «Ευκλείδης». 
Στο πλαίσιο του ομίλου οι μαθητές επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στην έκθεση για 
τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι στις 19/12/2018. 
 

Παραδοτέα  
Από τις εργασίες του ομίλου προέκυψε μια συλλογή προβλημάτων με 
προτεινόμενες λύσεις από τους μαθητές. Επίσης κατασκευές των μαθητών είτε σε 
χάρτινη είτε σε ψηφιακή μορφή. 
Επίσης έχουν παραχθεί έξι πόστερ που παρουσιάστηκαν στις «Ημέρες παιδείας και 
πολιτισμού 2019» που διοργάνωσε το σχολείο.  
  
Απολογισμός – Ανατροφοδότηση για την επόμενη χρονιά  
Με σημείο αναφοράς  την αίτηση λειτουργίας του ομίλου που κατατέθηκε  τον 
Ιούνιο του 2018 προς το ΕΠΕΣ του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών προκύπτει 
ότι ο όμιλος των μαθηματικών πέτυχε σε μεγάλο βαθμό τους στόχους του. Η 
επιλογή μας ως προς τη συμμετοχή μαθητών από μία τάξη του σχολείου (Β' και Γ') 
φάνηκε να ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, τα σημεία που χρειάζεται να 
ξανασκεφτούμε εν όψει της επόμενης χρονιάς είναι: 

1. Η εισαγωγή μαθητών και από την Α΄ τάξη. 
2. Το περιεχόμενο. Η κεντρική διάρθρωση του περιεχομένου συζητιέται και 

αποφασίζεται από την αρχή της χρονιάς. Ωστόσο η επιλογή των 
δραστηριοτήτων κυρίως ανατροφοδοτείται από τα ενδιαφέροντα, την 
απόδοση, τις εργασίες και τις προτιμήσεις των μαθητών του ομίλου.  

Οι εκπαιδευτικοί του ομίλου 
 
 
13. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning «V for values: together for better» 

 
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019 πραγματοποιήθηκε, εντός 
σχολικού ωραρίου στα πλαίσια του Μαθήματος των Θρησκευτικών ως εκπαιδευτική 
δράση, ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning με θέμα «V for values: together for 
better» σε συνεργασία με το Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Institut la Plana 
(Vic, Ισπανία). Το πρόγραμμα είχε διάρκεια από τον Σεπτέμβριο τους 2018 έως τον 
Μάιο του 2019 και σε αυτό έκαναν εγγραφή 90 μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Τάξης 
Γυμνασίου. Υπεύθυνη του προγράμματος ορίστηκε η εκπαιδευτικός Ευτυχία 
Μητσοπούλου, ΠΕ01/ΠΕ70 και στη συνέχεια στην παιδαγωγική ομάδα 
προστέθηκαν οι εκπαιδευτικοί Ευάγγελος Γάτος ΠΕ12, Ερμιόνη Παυλάκη, ΠΕ07 και 
Φραγκίσκη Μανούσου, ΠΕ05. 

Σκοποί του προγράμματος, μεταξύ άλλων, ήταν οι μαθητές και μαθήτριες να 
αντιληφθούν την σημασία υιοθέτησης πανανθρώπινων αξιών όπως η αλληλεγγύη, 
η συγχώρεση και η ισότητα και μέσα από τη χρήση ΤΠΕ να μπορέσουν να 
επικοινωνήσουν αυτές τις αξίες στους μαθητές του συνεργαζόμενου σχολείου, να 



βελτιώσουν τη χρήση της αγγλικής γλώσσας, και να γνωρίσουν νέα εργαλεία 
μάθησης Web 2.0. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες έκαναν χρήση της 
διαδικτυακής πλατφόρμας MyTwinspace στην οποία αναρτούσαν το παραγόμενο 
υλικό, ενώ καλούνταν να συνεργαστούν σε ομάδες με συμμαθητές τους από το 2ο 
Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας και με τους μαθητές και τις μαθήτριες του Institut la 
Plana.  

Στα πλαίσια εκπόνησης του προγράμματος, οι μαθητές και μαθήτριες 
ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη και στην πόλη Vic στην οποία έδρα έχει το 
συνεργαζόμενο σχολείο από 5/3/2019 έως και 9/3/2019. Σκοπός της μετακίνησης 
ήταν οι μαθητές και μαθήτριες να έρθουν σε επαφή με τους μαθητές του 
συνεργαζόμενου σχολείου, από τη στιγμή που ήδη είχε πραγματοποιηθεί 
συνεργασία μέσω της πλατφόρμας του eTwinning, διερύνοντας την κοινωνικότητά 
τους, και να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα μίας άλλης ευρωπαϊκής χώρας 
(Ισπανία) σε ένα σχολείο στο οποίο προωθείται η διαπολιτισμική κατανόηση, αφού 
πολλοί μαθητές του Institut la Plana είναι μετανάστες και πρόσφυγες από χώρες της 
Αφρικής.  

Επιπρόσθετα, η μετακίνηση παρείχε στους μαθητές μεγαλύτερη κατανόηση 
της ζωής και κουλτούρας ενός άλλου λαού, καθώς συνεργάστηκαν από κοντά και 
έλαβαν μέρος σε κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πάρκο Guell το οποίο προάγει 
τον σεβασμό στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομία και βρίσκεται σε συνάρτηση  
με τον τίτλο του προγράμματος που αφορά τις κοινές πανανθρώπινες αξίες. Τέλος, 
το πρόγραμμα και η μετακίνηση βρίσκονται σε αντιστοιχία με τον παιδαγωγικό και 
μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου μας, το οποίο, στον πειραματικό χαρακτήρα 
του, στηρίζει τις συμμετοχές των μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus+, 
eTwinning) και σε ανάλογες μετακινήσεις. 

Στην εκπαιδευτική μετακίνηση συμμετείχαν 38 μαθητές και μαθήτριες της Β΄ 
Γυμνασίου, καθώς και 3 καθηγητές-μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του 
προγράμματος. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν  και να 
επισκεφτούν, πέρα από το συνεργαζόμενο σχολείο, σημεία πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, όπως το Πάρκο Guell, τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και το 
Ολυμπιακό Μουσείο, τη Sagrada Familia και το Ενυδρείο. 

Το πρόγραμμα, με βάση τα σχόλια των συμμετεχόντων, κρίνεται ως 
επιτυχημένο, βασιζόμενο στους εξής άξονες: 

1) Ότι από τους 90 που γράφτηκαν στο πρόγραμμα και προσκόμισαν 
θετικές υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων και κηδεμόνων τους, μόνο 12 
παιδιά αποσύρθηκαν από το πρόγραμμα. 

2) Ότι σε σχέση με το περσινό πρόγραμμα eTwinning που 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης 
και με το Neue Mittelschule Steibauergasse Wien-Austria με θέμα 
"European Religious Heritage: my city, my country, my Europe" δήλωσαν 
συμμετοχή τα ίδια παιδιά που είχαν συμμετάσχει το 2017-2018 και 
υπήρξε επιπλέον μία αύξηση συμμετοχής κατά 50% περίπου, κάτι που 
υποδηλώνει ότι το πρόγραμμα έχει αποκτήσει καλή φήμη ανάμεσα στον 
μαθητικό πληθυσμό του σχολείου. 



3) Ότι οι συμμετέχοντες υπήρξαν ιδιαίτερα ενεργοί στην διαδικτυακή 
πλατφόρμα MyTwinspace, ανεβάζοντας το παραγόμενο υλικό και 
επικοινωνώντας με τους μαθητές του συνεργαζόμενου σχολείου. 

4) Ότι στην εκπαιδευτική εκδρομή υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και η 
ανατροφοδότηση από τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και τους 
γονείς, ήταν ιδιαίτερα θετική. 

 
 

 
16. Περιγραφή των δραστηριοτήτων Ομίλου Μαθηματικών IΙ  (Μαθηματικά με 
Ψηφιακά Μέσα & Τέχνη) 2018 – 2019 
 
Κεντρικό θέμα 
Ο όμιλος Μαθηματικών αυτή τη σχολική χρονιά αποτέλεσε μια συνέχεια των 
ομίλων  που λειτούργησαν τα προηγούμενα σχολικά έτη 2017-2018, 2016-2017, 
2015-2016, αντίστοιχα.  
 
Συμμετοχή 
Το τρέχον σχολικό έτος, ο όμιλος προσφέρθηκε σε παιδιά της Α΄ Γυμνασίου (12 
μαθητές) αλλά και της Β΄ Γυμνασίου (3 μαθητές). Κατά τη διαδικασία επιλογής 
μαθητών στον όμιλο έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
μήνα διέκοψε ένας μαθητής της Β΄ Γυμνασίου. 
 
Προγραμματισμός – Λειτουργία – Περιεχόμενο συναντήσεων  
Ο όμιλος λειτουργούσε κάθε Παρασκευή από τις 13:20 ως τις 14:30. Συγκεκριμένα 
πραγματοποιήθηκαν 19 συναντήσεις και το σύνολο των διδακτικών ωρών ήταν 38.  
Κεντρικός στόχος ήταν η γνωριμία των μαθητών με 2 εκπαιδευτικά λογισμικά, με το 
geogebra αλλά και το malt2, γνωστό και ως χελωνόσφαιρα, καθώς και η χρήση 
αυτών μέσα από απλές στην αρχή κατασκευές και στη συνέχεια πιο σύνθετες και 
απαιτητικές. Αξιοποιήθηκαν έτοιμα δομήματα των αντίστοιχων εμπλουτισμένων 
σχολικών βιβλίων για τα Μαθηματικά, αλλά έγιναν και τροποποιήσεις κάποιων από 
αυτά, βάσει των ιδεών των μαθητών. 
Οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες και συνεργάζονταν μέσα από το περιβάλλον της 
η-τάξης του ΠΣΔ, όπου είχε δημιουργηθεί αντίστοιχο μάθημα 
https://eclass.sch.gr/courses/G32525/, στο οποίο είχαν πρόσβαση οι μαθητές του 
ομίλου.  
 
Παραδοτέα  
Όλες οι εργασίες των μαθητών που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν, βρίσκονται 
στο αντίστοιχο χώρο της ηλεκτρονικής τάξης του σχολείου ΕΔΩ. 
 
Δεν έγινε παρουσίαση του ομίλου στις «Ημέρες παιδείας και πολιτισμού 2019» που 
διοργάνωσε το σχολείο, λόγω ανελαστικών υποχρεώσεων τις απογευματινές ώρες 
τις ημέρες παρουσίασης. 
  
Απολογισμός – Ανατροφοδότηση για την επόμενη χρονιά  

https://eclass.sch.gr/courses/G32525/
https://eclass.sch.gr/courses/G32525/


Δεν θα υπάρξει συνέχεια την επόμενη σχολική χρονιά μιας και ολοκληρώθηκε-
επιτυχώς- η πενταετής θητεία μου στο σχολείο. 
Δύσκολο σημείο ήταν η μη αξιοποίηση (καμία Παρασκευή δεν κατέστη δυνατόν οι 
μαθητές του ομίλου να εργαστούν στους Η/Υ) του εργαστηρίου πληροφορικής (αν 
και είχε γίνει σχετικό αίτημα-αναφορά κατά την αίτηση έγκρισης λειτουργίας του 
ομίλου) μιας που την ίδια μέρα και ώρα λειτουργούσε παράλληλα στο χώρο του 
εργαστηρίου αντίστοιχος όμιλος ρομποτικής. Αξιοποιήθηκε το «μικρό εργαστήριο» 
στο οποίο λειτουργούσαν μόνο 3 Η/Υ με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η 
συνεργασία μεταξύ των μαθητών αλλά και των ομάδων. 
 
Ο εκπαιδευτικός του ομίλου 

 
 

17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019  
Ο θαυμαστός μικρόκοσμος των μανιταριών. 
 

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ξεκίνησε στις 23/01/2019 
(εγκρίθηκε στις 16/01/2019) και ολοκληρώθηκε το Μάιο 2019. Συμμετείχαν 35 
μαθητές των τμημάτων Γ2 και Γ4. Συγκεκριμένα συμμετείχαν 11 αγόρια και 24 
κορίτσια. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δεν πραγματοποιήθηκαν κάποιες επισκέψεις 
μιας και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο σχολείο, είθισται για ευνόητους λόγους να 
καθορίζονται στην αρχή του σχολικού έτους, τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε αν και 
ποια προγράμματα θα εγκριθούν. 

Οι μαθητές χωρίσθηκαν σε ομάδες και η κάθε ομάδα ανέλαβε να συλλέξει 
πληροφορίες σχετικά με το θέμα της επιλογής της (έγινε επιμερισμός θεματικών 
περιοχών στην 1η συνάντηση στις 23/01/2019) και παράλληλα να αναρτήσει το 
υλικό αλλά και μια -σχετική- παρουσίαση στον χώρο (wiki) που δημιουργήθηκε για 
τις ανάγκες του προγράμματος. 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ασύγχρονα μια 
σύντομη ενημέρωση σχετικά με τα διάφορα στάδια καλλιέργειας αλλά και 
ανάπτυξης μανιταριών από  ομάδα παραγωγών του Νομού Ευβοίας. 

Η συμμετοχή των ομάδων κρίθηκε ικανοποιητική παρά τις δυσκολίες που 
υπήρξαν (έλλειψη δυνατότητας πραγματοποίησης επισκέψεων ή εκδρομής) και το 
υλικό που δημιουργήθηκε από τους μαθητές είναι αξιόλογο. 

Το υλικό βρίσκεται στο wiki που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του 
προγράμματος από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των μαθητών ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα 
εμπειρία. 
 
Οι υπεύθυνοι καθηγητές: Μάλλιαρης Χρήστος, Διαμαντίδης Δημήτρης 
 
18. eTwinning έργο ‘’Let’s meet new cultures’’ 

Το έργο ηλεκτρονικής αδελφοποίησης διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2018-
2019 με το Γαλλικό σχολείο Collège François Legros στη Reims. Συνολικά, 27 
μαθητές έλαβαν μέρος στο eTwinning έργο ‘’Let’s meet new cultures’’. 

http://www.manitariadirfis.gr/index.php
http://manitaria2019.pbworks.com/w/page/131561751/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A3%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%91


Οι μαθητές εργάστηκαν με κύριο άξονα την πολιτισμική και τη φυσική 
κληρονομιά των χωρών τους. Εκτός από την πλατφόρμα του προγράμματος, όπου οι 
μαθητές συμμετείχαν εξ αποστάσεως, δραστηριότητες μεταξύ των δυο σχολείων, 
όπως συνομιλίες μέσω Skype και διαδικτυακά παιχνίδια τύπου κουίζ που 
δημιούργησαν οι ίδιοι οι μαθητές,  πραγματοποιήθηκαν, ώστε να υπάρξει 
αλληλεπίδραση. Η γλώσσα επικοινωνίας ήταν η Αγγλική προσφέροντας, έτσι, στους 
μαθητές την ευκαιρία να βελτιώσουν το επίπεδο χρήσης της. Η χρήση νεών 
τεχνολογιών και εργαλείων του διαδικτύου βοήθησε στην απόκτηση δεξιοτήτων 
ενώ οι εργασίες ανά ομάδες βοήθησαν στην ανάπτυξη της συνεργασίας. 

Οι Γάλλοι μαθητές επισκέφτηκαν την πόλη και το σχολείο μας την εβδομάδα 
6-10 Μαρτίου. Υλοποιήθηκαν κοινές δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής, που 
είχαν σκοπό την καλύτερη γνωριμία μεταξύ των μαθητών των δύο χωρών, ώστε να 
νιώσουν άνετα και να αλληλοεπιδράσουν αποτελεσματικότερα μεταξύ τους. 

Είκοσι (20) Έλληνες μαθητές και μαθήτριες επισκέφτηκαν τη Γαλλία και την 
πόλη της Reims όπου και γιόρτασαν την ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου). Με άξονες 
την ειρήνη και την ενότητα των λαών, όπως πρεσβεύει αυτή η μέρα, 
πραγματοποίησαν από κοινού δραστηριότητες στο χώρο του Γαλλικού σχολείου. Ο 
σκοπός ήταν η κατανόηση της σπουδαιότητας των προαναφερθεισών αξιών στο 
Ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο στερέωμα. Αμφότεροι δήλωσαν ικανοποιημένοι 
από τις διαδραστικές δραστηριότητες και επιθυμία να τις επαναλάβουν. 

Σύμφωνα με τους μαθητές, το Ευρωπαϊκό αυτό έργο τους προβλημάτισε 
θετικά αυξάνοντας τα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις τους. Εμφανίστηκαν 
ωριμότεροι, όταν η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αυτό φάνηκε μέσα 
από τον ποιοτικότερο τρόπο σκέψης και συζητήσεων. 

Τέλος, εξέφρασαν την επιθυμία να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν πάλι 
σε ένα τέτοιο έργο, ώστε να διευρύνουν ακόμη περισσότερο τους ορίζοντές τους. 

 
19. Ανακαλύπτοντας τη φύση και τον πολιτισμό της Ελλάδας 

Συνολικά, 25 μαθητές παρακολούθησαν το πολιτιστικό πρόγραμμα 
«Ανακαλύπτοντας τη φύση και τον πολιτισμό της Ελλάδας». 

Στόχος ήταν η ανάδειξη και η προώθηση ιστορικών μνημείων/ τόπων της 
Ελλάδας. Ασχολήθηκαν με  την εκμάθηση εύρεσης πληροφοριών στο διαδίκτυο 
λειτουργώντας ομαδικά αναπτύσσοντας ταυτόχρονα αλληλεπίδραση μέσα από 
αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία στης οποίας το επίκεντρο βρίσκονταν οι ίδιοι οι 
μαθητές. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες της δικής τους βούλησης επέλεξαν 
θεματολογία της αρεσκείας τους και δημιούργησαν τουριστικούς οδηγούς των 
οποίων τις πληροφορίες παρουσίασαν στις κατά τόπου επισκέψεις, οι οποίες 
πλαισίωσαν βιωματικά το πρόγραμμα και αφορούσαν τη φυσική και την πολιτιστική 
κληρονομιά της Ελλάδας. Επίσης, τους δόθηκαν φύλλα εργασίας, που απάντησαν 
στις κατά τόπους επισκέψεις. 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενίσχυση του εκπαιδευτικού τουρισμού 
παρέχοντας ελκυστικό και διαδραστικό περιεχόμενο μέσω των εργασιών - 
παρουσιάσεων, που οι μαθητές δημιούργησαν. 

Στις 21 Μαΐου 2019, στο αμφιθέατρο του σχολείου, έγινε παρουσίαση των 
δράσεων προβάλλοντας βίντεο με ταυτόχρονη προφορική περιγραφή από μαθητές. 



Γενικότερα, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν μεγάλη ικανοποίηση δείχνοντας 
ζωηρό ενδιαφέρον να συμμετάσχουν μελλοντικά σε παρόμοιο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, που διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντες και τις εμπειρίες. 

 

Θέμα-Ταυτότητα Δράσης Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Πελοπόννησο 

Περίοδος διεξαγωγής  20-10-2018 και 21-10-2018 

Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) Έγινε στα πλαίσια του προγράμματος 
«Ανακαλύπτω τη φύση και τον πολιτισμό της 
Ελλάδας». Σκοπός ήταν η ανακάλυψη της 
εδαφικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
αναφορικά με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη 
φυσική μορφολογία του Ελλαδικού χώρου με 
αξιόλογο ενδιαφέρον. 
Ανά ομάδες επέλεξαν θεματολογία και 
δημιούργησαν παρουσιάσεις που αφορούσαν τη 
φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά της 
Ελλάδας όντας οι ίδιοι ξεναγοί. 
Τους δόθηκαν φύλλα εργασίας, τα οποία 
απάντησαν στις κατά τόπους επισκέψεις όπου 
υπήρξε βιωματική πλαισίωση. 

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι: 
1. Κατάβαση φαραγγιού στον ποταμό Νέδα 
2. Βιωματική μάθηση σε πολιτιστικά αξιοθέατα 

της Μεσσηνίας  

 

Θέμα-Ταυτότητα Δράσης Διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αρχαία 
Ολυμπία 

Περίοδος διεξαγωγής  05 ως 07 Απριλίου 2019 

Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) Υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην 
Αρχαία Ολυμπία σε συνεργασία με την Εθνική 
Ολυμπιακή Ακαδημία. 
Διαδικτυακός σύνδεσμος: εδώ. 

 

 
 

20. «Building 21st century competencies: learning from the past» 

 
Μετά την επιτυχημένη συνεργασία με τους εταίρους του προηγούμενου Erasmus 
KA2 με τίτλο “Europe, our shared home”,  προχωρήσαμε στην κατάθεση ενός νέου 
προγράμματος Σχολικών Συμπράξεων, με τίτλο «Building 21st century 
competencies: learning from the past» Κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι  η 

https://phyedu.webnode.gr/news/katavasi-faraggioy-ston-potamo-neda1/
https://phyedu.webnode.gr/news/viomatiki-mathisi-se-politistika-axiotheata-tis-messinias/
https://phyedu.webnode.gr/news/viomatiki-mathisi-se-politistika-axiotheata-tis-messinias/
https://alazaridis.wordpress.com/2018/10/28/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%80%cf%84%cf%89-%cf%84%ce%b7-%cf%86%cf%8d%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c-%cf%84/


καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (4C: Communication, Collaboration, 
Creativity, Critical thinking), μαθαίνοντας από το παρελθόν.  
Το πρόγραμμα είναι διετές (2018-2020). Συντονιστής είναι το γαλλικό σχολείο  EREA 
de Rennes,  Rennes, FRANCE και  εταίροι τα σχολεία EBI Francisco Ferreira 
Drummond,  Angra Do Heroismo, Terceira, AZORES, PORTUGAL, το MOW 
Mlodziezowy Osrodek Wychowawczy,  Radzionkow, POLAND και το 2ο Πειραματικό 
Γυμνάσιο της Αθήνας. Την παιδαγωγική ομάδα  του σχολείου μας συγκροτούν οι 
εκπαιδευτικοί Χ. Καλλιτσάκη, Β. Γεωργουλάκη, Αλ. Λαζαρίδης, Β. Μητρόπουλος, Ε. 
Παυλάκη, Μ. Χιόνη, Ν. Ρουμπάνη, Ε. Ξανθάκου, Ε. Μητσοπούλου και Ε. 
Μαρματσούρη, καθώς και 25 μαθητές της Β τάξης, μετά από δοκιμασία επιλογής. 
Η πρώτη συνάντηση έγινε στην Πολωνία, με θέμα τη συνεργασία (19-23 Νοεμβρίου 
2018). Οι μαθητές βίωσαν ποικίλες ομαδικές δραστηριότητες μέσα από 
παιγνιώδους μορφής εργαστήρια, που σκοπό είχαν την  ανάπτυξη στενών σχέσεων 
φιλίας, δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ευχαρίστησης ταυτόχρονα. Οι 
επισκέψεις σε περιοχές ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος , όπως το 
στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Άουσβιτς, τα αλατωρυχεία Βιελίτσκα, η πόλη της 
Κρακοβίας κ.α , εμπλούτισαν τις γνώσεις τους και παρείχαν ουσιαστικές εμπειρίες. 
Από την πλευρά των καθηγητών, σε αυτή την πρώτη διεθνική συνάντηση 
συζητήθηκαν οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η συνέχεια της 
υλοποίησης του προγράμματος, ώστε να πραγματοποιηθούν επιτυχώς οι σκοποί και 
οι στόχοι του. Περισσότερα εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=9I8KC3lJRXE&feature=youtu.be 

 
Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 18-22 Μαρτίου 2019. Το 
θέμα της ήταν η επικοινωνία. Παρουσιάστηκαν εργασίες με θέμα διάφορα είδη 
επικοινωνίας, όπως οι φρυκτωρίες στην Αρχαία Ελλάδα, τα σήματα Μορς, η 
νοηματική διάλεκτος και η γραφή Braille, η ιστορία του τηλεφώνου και ο τρόπος 
επικοινωνίας στα ορυχεία. Κάθε χώρα παρουσίασε επίσης έναν μύθο με παντομίμα, 
με στόχο την ανάπτυξη της μη λεκτικής επικοινωνίας. Οι φιλοξενούμενοι μαθητές 
και καθηγητές παρακολούθησαν μαθήματα CLIL στο σχολείο, ενώ στη συνάντηση 
καθηγητών έγινε επιμόρφωση για τη μέθοδο CLIL, για την καλλιέργεια δεξιοτήτων 
επικοινωνίας στο σχολείο και για το πρόγραμμα Kahoot. Επίσης, συζητήθηκαν 
λεπτομέρειες για τη συνέχεια  υλοποίησης του προγράμματος .  



 
Στη διάρκεια της εβδομάδας φιλοξενίας, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 
επισκέφθηκαν τον Ιερό Βράχο και το Μουσείο της Ακρόπολης, το θέατρο του 
Διονύσου, την Πλάκα και το Μοναστηράκι, το Μουσείο Μπενάκη, το λόφο του 
Λυκαβηττού, το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το αρχαίο θέατρο στο Θορικό, 
όπου όλοι μαζί απήγγειλαν στίχους από το προοίμιο της Οδύσσειας στα Αρχαία 
Ελληνικά, το Λαύριο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Αράχωβα, 
τον Αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο των  Δελφών. 
 

 

 



 

 
Περισσότερα εδώ: https://ttlagreece2019.wordpress.com/ 

 
 

21. «Ecobusiness.eu»  
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος σχολικών συμπράξεων ERASMUS+, 
Δράση ΚΑ2 / «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών» 
το σχολείο μας συμμετέχει σε διεθνικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ecobusiness.eu» και 
κωδικό αριθμό 2017-1-ES01-KA219-037881_4”. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 1 
σχολείο από την Καταλονία (Ισπανία), 1 σχολείο από την Ιρλανδία (ένα από τα λίγα 
σχολεία στη χώρα που τα μαθήματα γίνονται στην Κέλτικη γλώσσα), 1 σχολείο από 
την Πολωνία, 1 σχολείο από την Φινλανδία. 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι να συνδέσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας με τον σεβασμό στο Περιβάλλον και το Κοινωνικό σύνολο. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος τα 5 σχολεία έχουμε ιδρύσει μια εικονική 
διαφημιστική επιχείρηση και συνεργατικά όλες οι χώρες κατασκευάζουμε 



διαφημιστικές καμπάνιες για 4 εταιρείες: την API VITA στην Ελλάδα, την Euroglas 
στην Πολωνία, τη Bioshell στην Ιρλανία, τη La Fageda στην Καταλονία. Στη διαρκεια 
των των επισκέψεων - κινητικοτήτων  οι μαθητές παρουσιάζουν τα τεχνήματα που 
παράγουν στο πλαίσιο λειτουργίας της εικονικής διαφημιστικής επιχείρησης στους 
υπευθύνους των αντίστοιχων εταιριών και δέχονται εκπαίδευση από αυτούς. 
Οι εταιρείες επελέγησαν ώστε να εφαρμόζουν τεχνολογίες παραγωγής που 
προστατεύουν το περιβάλλον και μέρος της διαφημιστικής καμπάνιας είναι η 
αναζήτηση της Περιβαλλοντικής πολιτικής και του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
της εταιρείας. 
Ειδικά η La Fageda είναι Κοινωνική Εταιρία που το 60% των εργαζομένων είναι 
άτομα με ψυχικές και νοητικές αναπηρίες ενώ παράλληλα εφαρμόζει 
περιβαλλοντικά υπεύθυνη πολιτική παραγωγής. 
Παράλληλα οι μαθητές εκπαιδεύονται στις δυνατότητες ίδρυσης και λειτουργίας 
εταιρειών που σκοπό έχουν το κέρδος, αλλά και Κοινωνικών εταιρειών στην 
Ευρώπη και κυρίως στις χώρες προέλευσης των σχολείων που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα. 
Οι μαθητές εκπαιδεύονται από υπευθύνους χρηματοπιστωτικών ιδρυματων, 
κοινωνιολόγους οικονομολόγους, συμβούλους επιχειρήσεων, εκπροσώπους 
επιχειρήσεων και άλλους ειδικούς τόσο στις χώρες τους ως εθνικές ομάδες όσο και 
κατα τη διάρκεια των “μετακινήσεων”. Η εμπειρία που αποκτάται σε επίπεδο χώρας 
διαχέεται σε όλη την ομάδα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων αλλά και καθ’ 
ολόκληρη τη διάρκεια του έτους κυρίως μέσω συνεργασίας δια του διαδικτύου. 
Αντίστοιχα οι εκπρόσωποι των εθνικών ομάδων μεταφέρουν την εμπειρία που 
αποκτούν στις μετακινήσεις στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας όταν γυρνούν πίσω στο 
σχολείο τους. Επίσης συνεργατικά δημιουργούμε ένα περιοδικό (newsletter), δυο 
ιστοσελίδες (http://ecobusinesseu.weebly.com/, 
https://www.facebook.com/EcoBusinessEu/) και μια βάση δεδομένων με θέμα τα 
“Πράσινα Επαγγέλματα”. 
 
22. Aδελφοποίηση με το Liceo Scientifico Statale E. Boggio Lera. 
Η εκπαιδευτική επίσκεψη του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών  στην Κατάνια, 
στο πλαίσιο της αδελφοποίησης με το Liceo Scientifico Statale E. Boggio Lera, 
πραγματοποιήθηκε από 21/10/18 έως 25/10/18. Συμμετείχαν οι μαθητές της Γ 
τάξης Νίτσιος Θεοφάνης και Μιχαλόπουλος Δημήτρης, η Διευθύντρια Χ. Καλλιτσάκη 
και η καθηγήτρια Β. Γεωργουλάκη. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν σε σπίτια μαθητών 
του ιταλικού σχολείου, ενώ οι συνοδοί διέμειναν σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. 
Βασικός σκοπός της ήταν η συνεργασία των μαθητών των δύο σχολείων στο πλαίσιο 
του EPMagazine (European Pupils Magazine), για τη συγγραφή και έκδοση άρθρων  
που απευθύνονται σε μαθητές και αφορούν την εξέλιξη της Επιστήμης και της 
Τεχνολογίας. 
21/10/18: Μετά την άφιξη στην Κατάνια με απευθείας πτήση της Aegean  και την 
παραλαβή των μαθητών από τις οικογένειες, ακολούθησε βόλτα με τα πόδια στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης και επίσκεψη σε βασικά σημεία ιστορικού 
ενδιαφέροντος, όπως το αρχαίο Θέατρο  και το ρωμαϊκό Ωδείο, το κάστρο Ουρσίνο, 
ο καθεδρικός ναός, η via Etnea κ.α 
22/10/18: Πρώτη συνάντηση των μαθητών στο σχολείο, παρουσίαση εργασιών για 
την Ελλάδα , την Αθήνα και το σχολείο μας από τους μαθητές, παρουσίαση 

http://ecobusinesseu.weebly.com/
https://www.facebook.com/EcoBusinessEu/


εργασιών από το EPMagazine σχετικών με την εξέλιξη της Επιστήμης και της 
Τεχνολογίας. Το μεσημέρι μετάβαση στην πόλη του Αρχιμήδη, τις Συρακούσες και 
επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Πάρκο (αρχαίο Θέατρο, λατομεία, αυτί του Διονύσου), 
στην εκκλησία Santa Maria delle lacrime και στην περιοχή της Ορτυγίας. 
23/10/18: επίσημη υποδοχή στο σχολείο, από κοινού με την αποστολή του 2ου 
Πειραματικού ΓΕΛ. Δεύτερη συνάντηση εργασίας των μαθητών. Το απόγευμα, 
επίσκεψη στην πόλη Ταορμίνα, το αρχαίο Ταυρομένιον (ελληνική αποικία), όπου 
επισκεφθήκαμε το αρχαίο θέατρο και την παλιά πόλη. 
24/10/18: ολοήμερη εκδρομή στο ηφαίστειο της Αίτνας. Το βράδυ επίσημο δείπνο 
καθηγητών και μαθητών των τριών συνεργαζόμενων σχολείων. 
25/10/18: παρακολούθηση μαθημάτων στο σχολείο από μαθητές και καθηγητές. 
Τρίτη συνάντηση εργασίας των μαθητών. Αναχώρηση για την Αθήνα μέσω Ρώμης. 
Η εκπαιδευτική επίσκεψη κρίνεται απολύτων επιτυχημένη. Η στενή συνεργασία των 
μαθητών, η ανταλλαγή απόψεων και η επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα έφερε τα 
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, όμως, η ζεστή φιλοξενία στις 
οικογένειες, η  γνωριμία με τον τρόπο ζωής και τις συνήθειές τους φανέρωσε τα 
κοινά χαρακτηριστικά των δύο λαών, ενώ η γνωριμία με την ιστορία της Κατάνιας, 
των Συρακουσών και της Ταορμίνας  ανέδειξε τα κοινά ιστορικά και  πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά τους.  Τέλος, η παρακολούθηση μαθημάτων από τους μαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς οδήγησε σε ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για τα 
εκπαιδευτικά συστήματα των δύο χωρών. 
Μετά την επίσκεψη στην Κατάνια, συνεχίστηκε η επικοινωνία με το 
αδελφοποιημένο σχολείο. Συγκεκριμένα μαθητές του σχολείου μας έστειλαν 2 
άρθρα για να ενταχθούν στο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό EPMagazine στη 
Αγγλική και Ελληνική γλώσσα με θέματα 1) «Δημήτρης Νανόπουλος» και 2) 
«Διονύσιος Σιμόπουλος». Οι μαθητές μας επέλεξαν να αναφερθούν  στους δυο 
αυτούς διάσημους επιστήμονες με αφορμή την επίσκεψή τους στο σχολείο μας, 
όπου και τους γνώρισαν προσωπικά. 
 
23. Πρόγραμμα   e- twinning  ‘’Two countries, two cities, their stories’’ 
Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης υλοποιείται από το σχολείο μας και το 
γαλλικό σχολείο Collège François Legros  που βρίσκεται στην πόλη  Reims. Στόχος 
του είναι, μέσω των εργασιών που εκπονούν οι μαθητές των δύο σχολείων, να 
γνωρίσουν την ιστορία των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Γαλλίας,  και των δύο 
πόλεων, της Αθήνας και της Reims. Την παιδαγωγική ομάδα αποτελούν οι 
εκπαιδευτικοί Χ. Καλλιτσάκη, Ε. Ξανθάκου, Β. Γεωργουλάκη και  Α. Λαζαρίδης, ενώ 
συμμετείχαν μαθητές από τον Όμιλο «Κινηματογράφος και Ιστορία» και «Τέχνη και 
Πολιτισμός» 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε πενθήμερη εκπαιδευτική 
εκδρομή στη Γαλλία και Γερμανία, με στόχο την δια ζώσης συνάντηση και 
συνεργασία των μαθητών και των καθηγητών των δύο σχολείων, καθώς και την 
επιτόπια επίσκεψη μνημείων που είχαν μελετήσει οι μαθητές στις εργασίες τους. 
Στη θέση του κου Λαζαρίδη, συνόδευσε τους μαθητές η κα Μ. Φωκά. 
Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και ξεναγήσεις στη Χαϊδελβέργη (κάστρο, ιστορικό 
κέντρο) και στο Στρασβούργο (Καθεδρικός ναός, Μουσείο Καλών Τεχνών, Αλσατικό 
Μουσείο, Μουσείο των Έργων της Notre Dame, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Επίσης, οι 
μαθητές επισκέφθηκαν το Natzwiler-Struthof, το μοναδικό γερμανικό στρατόπεδο 



συγκέντρωσης - εξόντωσης σε γαλλικό έδαφος, το μεσαιωνικό χωριό Kayserberg – 
Vignoble, όπου βρίσκεται το Μουσείο του   Albert Schweitzer, και το παραδοσιακό 
αλσατικό  χωριό Eguisheim. Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η επίσκεψη στο το 
Mémorial Verdun Champ de Bataille, σημαντικό μνημείο της νεότερης ευρωπαϊκής 
ιστορίας, όπου ξεναγήθηκαν στο χώρο της μάχης και στο μουσείο. Σημειωτέον ότι 
το σχολείο μας είναι το μοναδικό που έχει επισκεφθεί το Verdun. 
Στην πόλη της Reims, έγινε επίσημη υποδοχή στο σχολείο από τη Διευθύντρια και 
του γάλλους συναδέλφους, ενώ οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, 
παρακολούθησαν μαθήματα αγγλικής και γαλλικής γλώσσας, μαθηματικών, 
φυσικών επιστημών και ιστορίας και συνεργάστηκαν με τους γάλλους μαθητές. 
Θεωρούμε ότι  το εκπαιδευτικό μέρος της εκδρομής  ήταν απόλυτα επιτυχημένο.  Η 
συμπεριφορά των μαθητών/τριών ήταν άριστη και άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις 
με την προετοιμασία τους, τις γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες( στις οποίες 
γίνονταν οι ξεναγήσεις), το ενδιαφέρον και τις δημιουργικές τους απορίες για όσα 
έβλεπαν, αλλά και για το ήθος τους. 

 
 
 
 
 
24. Έκθεση απολογισμού του προγράμματος  «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» 
για το σχολικό έτος 2018-2019 

 
Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί: Πολυξένη Σκαρτσή (ΠΕ02), Ανάργυρος 

Δρόλαπας (ΠΕ0401), Βασιλική Γκίτζια (ΠΕ0402) 
και Ευαγγελία Δημουλά (ΠΕ19) 

Μαθητές: Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές τους τμήματος Β1 του 
σχολείου. 

 
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-19 οι παραπάνω εκπαιδευτικοί 
υλοποίησαν στο τμήμα Β1 του σχολείου μας το πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων 
«Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία». Το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν οι 
μαθητές/ριες ήταν: «Η Αθήνα του Λαπαθιώτη». Στόχος του προγράμματος ήταν η 
συλλογή και δημιουργία υλικού, λογοτεχνικών και ιστορικών κειμένων αλλά και 
φωτογραφικού και κινηματογραφικού με βάση τη μέθοδο της φωτογραφικής 
τεκμηρίωσης και της σκιαγράφησης της αστικής φωτογραφίας, μέσα από την 
περιπατητική διαδικασία της περιήγησης στις περιοχές με ιστορικό ενδιαφέρον που 
αναφέρονται στο έργο του Λαπαθιώτη.  



Οι μαθητές/ριες μελέτησαν το βιβλίο του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη «Η Ζωή μου». 
Πρόκειται για μία απόπειρα συνοπτικής αυτοβιογραφίας, εκδόσεις Κέδρος 2009, το 
οποίο δίνει μια χαρακτηριστική εικόνα της Αθήνας του τέλος του 19ου και των 
αρχών του 20ού αιώνα. Οι μαθητές/ριες εντόπισαν χαρακτηριστικά κτήρια και 
μνημεία της εποχής, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τόπους ψυχαγωγίας, δρόμους και 
πλατείες  που αναφέρονται σ’ αυτά, τον τρόπο χρήσης τους και τον ρόλο τους στην 
κοινωνική ζωή της εποχής. Αναζήτησαν πληροφορίες γι’ αυτά και σε άλλες πηγές, 
λογοτεχνικές και  μη, καθώς και απεικονίσεις/ φωτογραφίες τους από την εποχή 
στην οποία αναφέρεται το έργο του Λαπαθιώτη. Στη συνέχεια τα αναζήτησαν στη 
σύγχρονη Αθήνα, μελέτησαν τις αλλαγές στη φυσιογνωμία και στον τρόπο χρήσης 
τους και  τα φωτογράφισαν.  
Οι μαθητές/ριες χρησιμοποίησαν τη Web 2.0 εφαρμογή Prezi προκειμένου να 
συνθέσουν και να παρουσιάσουν ένα πλέγμα κειμένων και αναπαραστάσεων 
τοπολογικών και συμβολικών που να αναδεικνύουν τη διαχρονική τομή του 
απόηχου του έργου του Λαπαθιώτη με το σήμερα. Στην παρουσίαση που 
δημιούργησαν σημειώνονται πάνω σε χάρτη της Αθήνας οι θέσεις των μνημείων και 
«ανοίγουν» με κλικ αρχεία φωτό παλιών και τωρινών, πληροφορίες για τα κτήρια-
πλατείες-δρόμους, οι αναφορές του Λαπαθιώτη και άλλων. Ο σύνδεσμος της 
παρουσίασης είναι ο εξής:  
https://prezi.com/view/OzjvR5pbeiEeLFoktMM1/?fbclid=IwAR2RaSVomES0RNyQM
MTlJKqWMxg7iVChyIbF2n8JJ2KW2qLqf-b5DgRlPmo 
 
 
 
25. Έκθεση απολογισμού του προγράμματος «ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Βερολίνο-Αθήνα)» 
για το σχολικό έτος 2018-2019 

 
Υπεύθυνη καθηγήτριας: Γκίτζια Βασιλική ΠΕ0402 
Μαθητές: Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τα τμήματα Γ2 και Γ3 του σχολείου. 
 
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-19 η εκπαιδευτικός Γκίτζια Βασιλική 
υλοποίησε στα τμήματα Γ2 και Γ3 του σχολείου μας το πρόγραμμα «ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Βερολίνο – Αθήνα)». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Δήμου της Αθήνας υπό την 
αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας με τη συνεργασία της Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Άνεμος Ανανέωσης», της Γερμανικής Πρωτοβουλίας 
Πολιτών «Σεβασμός για την Ελλάδα» (Respect for Greece) και του Ανεξάρτητου 
Γερμανικού Ινστιτούτου για Περιβαλλοντικά Θέματα - UFU (Independent Institute 
for Environmental Issues).  
Το πρόγραμμα είχε ως κύριους στόχους την ευαισθητοποίηση της σχολικής 
κοινότητας απέναντι στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, τη συμμετοχή της 
σχολικής κοινότητας στην προστασία του κλίματος, τη μείωση του οικολογικού 
αποτυπώματος του σχολείου μας και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.  
Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές συμμετείχαν σε ποικίλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες: 

https://prezi.com/view/OzjvR5pbeiEeLFoktMM1/?fbclid=IwAR2RaSVomES0RNyQMMTlJKqWMxg7iVChyIbF2n8JJ2KW2qLqf-b5DgRlPmo
https://prezi.com/view/OzjvR5pbeiEeLFoktMM1/?fbclid=IwAR2RaSVomES0RNyQMMTlJKqWMxg7iVChyIbF2n8JJ2KW2qLqf-b5DgRlPmo


o Αρχικά ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα που αφορούν στην 
κλιματική αλλαγή: τι είναι, πώς δημιουργείται, ποιες είναι οι συνέπειες του 
φαινομένου. Μελετήσαμε στην τάξη επίκαιρα άρθρα, πραγματοποίησαν οι 
ίδιοι οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ερευνητικές εργασίες και κατασκεύασαν 
συναφείς αφίσες.  

o Επίσης, οι μαθητές ενημερώθηκαν για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας 
από την καύση λιγνίτη στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις που υπάρχουν στο 
περιβάλλον και στο κλίμα. Οι μαθητές παρακολούθησαν στην τάξη σχετικό 
βίντεο και επεξεργαστήκαμε κατάλληλα φύλλα εργασίας για το θέμα.  

o Οι μαθητές ενημερώθηκαν για θέματα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας 
από τις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές και πλοηγηθήκαμε στον ιστότοπο της 
Δ.Ε.Η. Επεξεργαστήκαμε στην τάξη έννοιες όπως η κιλοβατώρα, η ισχύς κ.α., οι 
μαθητές έμαθαν να αναγνωρίζουν και να αποκωδικοποιούν τις αντίστοιχες 
ετικέτες και τα σύμβολα στις ηλεκτρικές συσκευές, και να υπολογίζουν την 
κατανάλωση της ενέργειας από τη χρήση των διάφορων ηλεκτρικών συσκευών 
ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας τους. Επίσης, έμαθαν να «διαβάζουν» τους 
λογαριασμούς της ΔΕΗ και να υπολογίζουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας 
χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη τιμή της κιλοβατώρας. Στη συνέχεια, 
αναζήτησαν, τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι τους, ηλεκτρικές συσκευές, 
κατέγραψαν τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. ισχύς) και υπολόγισαν την 
κατανάλωση ενέργειας των συσκευών για το χρόνο λειτουργίας τους και το 
αντίστοιχο κόστος χρησιμοποιώντας την τρέχουσα τιμή της κιλοβατώρας. 

o Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν δύο ομάδες: η «Ενεργειακή Ομάδα» και οι 
«Ενεργειακοί Επιθεωρητές», οι οποίες εργάστηκαν για την ηλεκτρική ενέργεια 
στο σχολείο μας. Με την Ενεργειακή Ομάδα πραγματοποιήσαμε ενεργειακή 
περιήγηση στο σχολείο μας, στην οποία οι μαθητές κατέγραψαν την ενεργειακή 
κατάσταση του σχολείου στους παρακάτω τομείς: κτήριο, παράθυρα, θέρμανση 
και ζεστό νερό, φωτισμός, ηλεκτρικές συσκευές και συμπεριφορά χρηστών. 
Μεταξύ άλλων, η Ενεργειακή Ομάδα κατέγραψε, το είδος των κουφωμάτων, τις 
ηλεκτρικές συσκευές και τους λαμπτήρες του σχολείου μας, τα χαρακτηριστικά 
τους, τις ώρες λειτουργίας τους και υπολόγισε το κόστος τους. Επίσης, 
κατέγραψε στοιχεία από το μετρητή της Δ.Ε.Η. στο σχολείο μας. Κατά την 
ενεργειακή περιήγηση με την ενεργειακή ομάδα επισκεφθήκαμε το 
λεβητοστάσιο και γνωρίσαμε τον τρόπο θέρμανσης του σχολείου. Οι μαθητές 
παρατήρησαν τα δομικά μέρη του συστήματος θέρμανσης (καζάνι, καυστήρας, 
σώματα καλοριφέρ, σωληνώσεις, κ.α.). Οι μαθητές κατέγραψαν τις 
παρατηρήσεις τους και τα συμπεράσματά τους από την ενεργειακή περιήγηση 
σε κατάλληλα φύλλα εργασίας. 

o Η Ενεργειακή Ομάδα πραγματοποίησε μετρήσεις θερμοκρασίας, φωτισμού, 
διοξειδίου του άνθρακα και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορους 
χώρους του σχολείου μας (π.χ. τάξεις, διάδρομοι, γυμναστήριο, αμφιθέατρο, 
κ.α.). Για τις μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν όργανα που μας προμήθευσαν 
οι διοργανωτές του προγράμματος.  

o Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, οι μαθητές κατέγραψαν ένα σχέδιο 
δράσης για το σχολείο μας. Δημιούργησαν μικρές αφίσες και ανακοινώσεις με 
οδηγίες καλών πρακτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας, τις οποίες 
αναρτήσαμε σε όλες τις τάξεις του σχολείου. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές 



ανέλαβαν να ενημερώσουν τους υπόλοιπους μαθητές σχολείου μας για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την κλιματική αλλαγή. Επίσης, επιθεώρησαν τις 
ηλεκτρικές συσκευές και τους λαμπτήρες του σχολείου και την τήρηση των 
καλών πρακτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

o Οι μαθητές συμμετείχαν στην πορεία για το κλίμα που διοργανώθηκε από το 
Δήμο της Αθήνας και τους συνεργάτες του προγράμματος και κατασκεύασαν 
πλακάτ με περιβαλλοντικά μηνύματα για την προστασία του κλίματος. 
Συμμετείχαν στην αντίστοιχη καμπάνια για το κλίμα και κατασκεύασαν αφίσα 
για την κλιματική αλλαγή. Τέλος, δημιούργησαν ένα ψήφισμα για την κλιματική 
αλλαγή το οποίο κατέθεσαν στην ανοικτή εκδήλωση για την παρουσίαση των 
εργασιών των σχολείων από την υλοποίηση του προγράμματος στην Τεχνόπολη 
του Δήμου Αθηναίων. Οι μαθητές του σχολείου μας τιμήθηκαν με έπαινο από 
τους διοργανωτές του προγράμματος για τη συμμετοχή τους.  

 

26. Όμιλος: «Επικοινωνία και Έκφραση μέσω της Τέχνης»    

Στόχοι: Προσωπική ενδυνάμωση των μαθητών που συμμετέχουν. Κοινωνικές 
δεξιότητες επικοινωνίας. Καλλιτεχνικές δεξιότητες. Δεξιότητες διαμεσολαβητών σε 
συγκρούσεις. Βελτίωση της ζωής του σχολείου, των σχέσεων, του χώρου, της 
επικοινωνίας προβλημάτων και προτάσεων.  
Μέσα: Επιμορφώσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα, διοργάνωση εκδηλώσεων. 
Συνεργασία με ψυχολόγους της Γραμμής ΣΟΣ ‘Δίπλα σου’ 
Μέθοδος: 
Συναντήσεις κάθε Δευτέρα με τα μέλη του ομίλου. Διαδραστικά παιχνίδια και 
εργασία σε ομάδες. Αναφορές προβληματισμών σχετικά με τη σχολική ζωή. 
Ενασχόληση με την αισθητική του σχολείου σε συνεργασία με τους προέδρους 
τμημάτων και τον Σύλλογο Διδασκόντων. Δημιουργήθηκε ομάδα ακρόασης και 
διαμεσολάβησης σε συγκρούσεις. 
Οι μαθητές  εκφράσανε προσωπικά θέματα, οικογένειας, σχολείου, ανησυχιών, σε 
κλίμα ασφάλειας και ενσυναίσθησης, καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση, το κριτικό 
τους πνεύμα, την συγκρότηση και την αμοιβαία ακρόαση και κοινωνικές ικανότητες 
κι επικοινωνιακές δεξιότητες και εργαλεία δημιουργικής παρέμβασης, όπως η 
διαπραγμάτευση και η διαμεσολάβηση που ευεργετεί όλο το σχολικό περιβάλλον. 
Αντιμετωπίστηκαν παιδαγωγικά θέματα σχέσεων ενηλίκων- ανηλίκων, σε 
συνεργασία με γονείς και το σύνολο των εκπαιδευτικών. 
Έλαβαν μέρος σε τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις εννέα μαθητές και μαθήτριες 
όλων των τάξεων. 
 
27. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα OSOS 
Συμμετοχή του σχολείου μας στη Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του έργου H2020 
«Open Schools for Open Societies – OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή 
κοινωνία) για 2 σχολικά έτη (2018-2019 και 2019-2020). Τη διαχείριση του 
προγράμματος έχει αναλάβει το ΙΕΠ. Ο τίτλος του project που θα υλοποιηθεί είναι 
«Μια μέρα στην Αθήνα». Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν 4 εκπαιδευτικοί (Χ. 
Καλλιτσάκη, Δ. Διαμαντίδης, Ε. Ζιάκα και Χ. Μάλλιαρης) και μαθητές της Β΄ τάξης. 
 
28. Πρόγραμμα Eramsus KA1 



Στο πλαίσιο του Erasmus+ (Βασική δράση: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων/Δράση: 
Κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού/Τύπος δράσης: Κινητικότητα 
προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) εγκρίθηκε το Σχέδιο: Χτίζοντας κίνητρα για ένα 
αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον /Building a motivating learning 
environment, με χρόνο υλοποίησης από 1/9/2018 20/8/2019 (Κωδικός αριθμός 
2018-1-EL01-KA101-047142/ Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης: 948356294). 
Εγκρίθηκαν πέντε μετακινήσεις, εκ των οποίων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι 4. 
Συγκεκριμένα: 

1. Στη Γαλλία (8/4/2019-13/4/2019)/ όπου μετακινήθηκαν οι κυρίες 
Καλλιτσάκη και Γεωργουλάκη. 

"Europe between Mythology, Modernity and Multiculturalism' 
Μεθοδολογία: Έρευνα, Δράση, Διάδραση, Εκπαίδευση 
Περιεχόμενο: Ο μύθος της Ευρώπης  μέσα από τη λογοτεχνία, τις τέχνες και τις 
επιστήμες με στόχο την κατάδειξη  της πολυπολιτισμικής διάστασης  της 
Ευρωπαϊκής συνύπαρξης. 
Σκοπός: Το σεμινάριο προσέφερε  καινοτόμα και δημιουργικά εργαλεία που 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα (ebook, 
multimedia products, video) με στόχο την κατανόηση της κοινής πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
χρησιμοποιήθηκαν σχετίζονται με την αναγνώριση και διατήρηση της 
διαφορετικότητας και των διαφόρων μορφών έκφρασής της, προωθώντας την 
καλύτερη αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των πολιτισμών και των λαών. 
Τόπος υλοποίησης: Παρίσι, 8-13/4/2019 
Φορέας υλοποίησης: Laboratorio del cittadino 
Γλώσσες: Αγγλική και Γαλλική. 
Συμμετείχαν 28 συνολικά εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπ/σης, γενικής και τεχνικής, από την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη 
Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. 
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε:  έρευνα-δράση-αλληλεπίδραση-εκπαίδευση 
Η έρευνα στηρίχτηκε στη χρήση μεθοδολογικών εργαλείων όπως η μυθολογική, 
εικονογραφική, καλλιτεχνική και λογοτεχνική ερμηνεία  τόσο του μύθου της 
Ευρώπης, όσο και άλλων πηγών, μέσω της συστηματικής συλλογής και 
ανάλυσης δεδομένων και έργων. 
Η δράση-καινοτομία είχε ως στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες 
καινοτόμες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις που συνέδεσαν διαλέξεις με μη 
τυπικές δραστηριότητες, ώστε να επιτευχθεί η ανανέωση των πρακτικών 
εκπαίδευσης . 
Ως προς την αλληλεπίδραση, χρησιμοποιήθηκε κατ΄εξοχήν η εργασία σε ομάδες, 
ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή και τη δημιουργικότητα. 
Τέλος, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση: οι συμμετέχοντες  συνέβαλαν ενεργά στη 
δημιουργία νέων εκπαιδευτικών πρακτικών, χρησιμοποιώντας πολυμεσικές και 
διαδραστικές τεχνικές. 
Οι δραστηριότητες περιλάμβαναν επισκέψεις σε Μουσεία, όπως το Λούβρο, το 
Ορσαί, το μουσείο μετανάστευσης και άλλα, όπως φαίνεται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Οι συμμετέχοντες εκπόνησαν ατομικές και 
ομαδικές εργασίες, οι οποίες συγκεντρώθηκαν από τους διοργανωτές, με στόχο 



να αποτελέσουν το υλικό ενός ηλεκτρονικού βιβλίου, που είναι και το 
παραδοτέο του προγράμματος. 
https://erasmusplusparis2019.wordpress.com/docs/ 
 
2. Στην Ισλανδία (11/11/2018-17/11/2018) όπου μετακινήθηκε η κυρία 

Μαρματσούρη. 
'Sensitization training regarding migration, everyday racism, discrimination, and 
diversity with strategies for teaching these issues to diverse age groups' 
Μεθοδολογία: Έρευνα, Δράση, Διάδραση, Εκπαίδευση 
Περιεχόμενο: Μελέτη πάνω στο θέμα των διακρίσεων στη σύγχρονη 
πραγματικότητα, αντιμετώπιση προβλημάτων, μετάθεση συμπερασμάτων στη 
σχολική πραγματικότητα. 
Σκοπός: Η διεύρυνση των γνώσεων και της εμπειρίας στον τρόπο προσέγγισης 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων με στόχο την  αντίσταση σε στερεότυπα, 
προκαταλήψεις, διακρίσεις και κάθε μορφής ρατσισμού καθώς και τη 
δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφαλούς περιβάλλοντος 
μάθησης. 
 
3. Στην Ισπανία(25/2/2019-2/3/2019) όπου μετακινήθηκε η κυρία Ξανθάκου. 
‘Life coaching for teachers: happy teachers for better students’ 
Μεθοδολογία:  Έρευνα, Δράση, Διάδραση, Εκπαίδευση 
Περιεχόμενο:  Μελέτη της δυνατότητας αναστοχασμού της  
αποτελεσματικότητας του κάθε εκπαιδευτικού με στόχο την αυτοβελτίωση και 
την ευρύτερη αναβάθμιση των σχέσεων στη σχολική μονάδα. 
Σκοπός: Η εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία μέσα από 
συνειδητές επιλογές με γνώμονα το ιδιαίτερο προφίλ των εκπαιδευτικών, τις 
μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και τις προσδοκίες όλων από την 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
Τα αποτελέσματα της επιμόρφωσης διαχύθηκαν μέσω της Ημερίδας Διάχυσης 
Καλών Πρακτικών στις 21/12/2018 (Μαρματσούρη) και στις Ημέρες Παιδείας 
και Πολιτισμού στις 17/5/2019 (Καλλιτσάκη, Γεωργουλάκη, Ξανθάκου). 
 
Εκκρεμεί η μετακίνηση στη Νορβηγία (8/7/2019-14/7/2019) όπου θα 
μετακινηθεί η κυρία Παυλάκη. 
'Interactive Teaching - Using educational games and new technology in order to 
enhance learners' motivation' 
Μεθοδολογία: Έρευνα, Δράση, Διάδραση, Εκπαίδευση 
Περιεχόμενο: Αυτό το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στα εργαλεία WEB 2.0 και σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες  που είναι ελκυστικές για τους μαθητές, όπως 
τεχνικές για τη δημιουργία ομάδων εργασίας, παρουσίαση εργασιών, 
εκπαιδευτικά παιχνίδια κλπ. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν, θα 
δημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν το δικό τους διδακτικό υλικό κατά τη 
διάρκεια των σεμιναρίων σε εικονικές τάξεις.  
Σκοπός: Να προωθηθούν και να αναπτυχθούν  διαδραστικές μέθοδοι 
διδασκαλίας. Να βιώσουν οι συμμετέχοντες τα θετικά αποτελέσματα των 
διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας στην αύξηση του κινήτρου των μαθητών. 

https://erasmusplusparis2019.wordpress.com/docs/


Να παρέχει πολυπολιτισμικό περιβάλλον για την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά 
με τη χρήση διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας 

 
29. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDUCATE 
Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Enhancing Differentiated Instruction and 
Cognitive Activation in Mathematics Lessons by Supporting Teacher Learning 
(EDUCATE) https://www.mie.ie/en/Research/EDUCATE_Project/ το οποίο γίνεται με 
την ευθύνη της Καθ. Δέσποινας Πόταρη, του τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ και 
με τη συνεργασία Πανεπιστημίων και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Κύπρου, 
της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. 
Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι η διερεύνηση μεθόδων διαφοροποίησης 
της διδασκαλίας των Μαθηματικών με παράλληλη ενίσχυση της μαθηματικής 
πρόκλησης στην τάξη. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκαν έξι διδασκαλίες με στόχο να 
υποστηρίζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά, από τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου Δημήτρη Διαμαντίδη ΠΕ03 και Χρήστο Μάλλιαρη ΠΕ03, υλοποιήθηκαν 
από τους ίδιους και βιντεοσκοπήθηκαν. Η βιντεοσκόπηση έγινε κατόπιν 
ανανεωμένης αδείας με αρ. πρωτ. 171895/Δ2/15-10-2018 του ΥΠΠΕΠΘ. Τα αρχεία 
χρησιμοποιήθηκαν για την παρουσίαση και την ανάλυση των διδασκαλιών, στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
 
 
30. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο: «Η παραγωγή 
ελαιόλαδου. Από την ελιά στο ράφι.» 
 
Περιγραφή του αρχικού σχεδίου υλοποίησης 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2018-19 στο 2ο πειραματικό Γυμνάσιο 
Αθηνών. Συμμετείχαν τριανταπέντε μαθητές/τριες της Γ΄ γυμνασίου και δύο 
εκπαιδευτικοί του σχολείου, ο ένας ως συντονιστής (Δημήτριος Διαμαντίδης ΠΕ03) 
και ο άλλος ως μέλος της παιδαγωγικής ομάδας (Χρήστος Μάλλιαρης ΠΕ03). Το 
πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με την απόφαση έγκρισης υπ. Αριθμ. 
1315-21/1/2019 και εντάχθηκε στη θεματολογία «αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός, 
εναλλακτικός/οικολογικός τουρισμός. 
ι γενικοί στόχοι του προγράμματος προσδιορίζονται από τον τίτλο του. Στο σχέδιο 
υποβολής του προγράμματος αναφέρεται πιο συγκεκριμένα η «μελέτη των σταδίων 
παραγωγής του ελαιόλαδου, και τις διαφορές της επεξεργασίας του, ανάλογα με 
την ποικιλία» ως στόχος του προγράμματος. 
Οι παιδαγωγικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν: 
Οι μαθητές 

 Να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες της παραγωγής ελαιολάδου και την 
πρακτική γνώση που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτή. 

 Να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες, ανά τόπο (π.χ. διαφορετική ποικιλία) και 
τη σχέση τους με το μικροκλίμα της περιοχής. 

 Να δουν πώς το λάδι βγαίνει στην αγορά ως προϊόν και πόσες/ποιες  
πλευρές της οικονομίας σχετίζονται με αυτό. 

 Να γνωρίσουν τη χρήση εργαλείων επικοινωνίας και παρουσίασης μέσω Η/Υ 
και Διαδικτύου. 

https://www.mie.ie/en/Research/EDUCATE_Project/


 Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική και βιωματική μέθοδο προσέγγισης 
της γνώσης. 

 Να μάθουν να αυτενεργούν ακόμα και ως μέλη μιας ευρύτερης ομάδας. 

 Να έρθουν σε επαφή με κοινωνικούς φορείς συνειδητοποιώντας το άνοιγμα 
του σχολείου στην κοινωνία. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος, προτάθηκε από την παιδαγωγική ομάδα να 
χρησιμοποιηθεί η μέθοδος “project”. 
 
Η υλοποίηση του προγράμματος 
Στην πρώτη δια ζώσης συνάντηση οι μαθητές/τριες γνώρισαν το περιβάλλον 
ασύγχρονης επικοινωνίας (wiki) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μέσω του 
οποίου θα συνεργάζονταν και θα υλοποιούσαν τους στόχους του προγράμματος.  
Επίσης ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα των τακτικών συζητήσεων της ομάδας στο 
χώρο του σχολείου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές/τριες που 
συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα ήταν 21 κι όχι 35. 
Στις επόμενες συναντήσεις του πρώτου έγινε πιο συγκεκριμένο το θέμα του 
προγράμματος, τα υποθέματα καθώς και τα παραδοτέα. Η ομάδα των 
μαθητών/τριών χωρίστηκε σε τέσσερις υποομάδες, για να μελετηθούν το κεντρικό 
ερώτημα τα παρακάτω υποθέματα: 
Κεντρικό ερώτημα: «Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου ως προϊόν που 
παράγεται και καταναλώνεται στην Ελλάδα;» 
1ο υπόθεμα: Τα στάδια της παραγωγής ελαιόλαδου.  
«Ποια είναι τα στάδια της παραγωγής ελαιόλαδου; Υπάρχουν διαφορές ανάλογα με 
την ποικιλία του λαδιού; Ακολουθούνται πάντοτε όλα τα στάδια ή κάποια 
παραλείπονται;» 
Για την απάντηση του υποθέματος έγινε, βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα. 
Επίσης οι μαθητές/τριες πήραν δύο συνεντεύξεις από ελαιοπαραγωγούς. 
Ως παραδοτέο ορίστηκε η σύνθεση ενός κειμένου συμπερασμάτων που αναρτήθηκε 
στο wiki του προγράμματος. 
2ο υπόθεμα: Γεωγραφική κατανομή της ελαιοπαραγωγής στην Ελλάδα. 
«Ποιες είναι οι πιο υψηλές, σε παραγωγή ελαιόλαδου, περιοχές της Ελλάδας; Ποιες 
ποικιλίες ευδοκιμούν ανά περιοχή;» 
Για την απάντηση του υποθέματος έγινε, βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα. 
Χρησιμοποιήθηκαν πηγές όπως τα infographics της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
Ως παραδοτέο ορίστηκε η σύνθεση ενός κειμένου με διαγράμματα και πίνακες που 
αναρτήθηκε στο wiki του προγράμματος. 
3ο υπόθεμα: Οικονομικά στοιχεία της εμπορικής δραστηριότητας που σχετίζεται με 
το ελαιόλαδο.  
«Ποιες είναι οι κυριότερες μορφές εμπορικής/οικονομικής εκμετάλλευσης του 
ελαιόλαδου; Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας ανθίζουν; Ποια είναι τα επαγγέλματα 
που συνδέονται με αυτή την εμπορική δραστηριότητα;» 
Η μέθοδος συλλογής δεδομένων και το παραδοτέο είναι αντίστοιχα του 2ου 
υποθέματος. 
4ο υπόθεμα: Κατανάλωση ελαιόλαδου στην Ελλάδα. 
«Ποιες ποσότητες ελαιόλαδου καταναλώνονται ετησίως; Από που προμηθεύονται 
οι καταναλωτές το ελαιόλαδο;» 



Η μέθοδος συλλογής δεδομένων είναι αντίστοιχη του 2ου υποθέματος, 
συνεπικουρούμενη από τα αποτελέσματα της διεξαγωγής έρευνας στο σχολείο. Για 
την έρευνα αυτή κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο από τους μαθητές και τις 
μαθήτριες. Στην έρευνα συμμετείχαν 113 οικογένειες, που απάντησαν ερωτήματα 
σχετικά με την κατανάλωση λαδιού, για τις ανάγκες τους. Το παραδοτέο 
αναρτήθηκε στο wiki. 
 
Τα παραδοτέα της έρευνάς μας 
Τα παραγόμενα κάθε υποθέματος, αποτελούν ξεχωριστά παραδοτέα. Ωστόσο εξ 
αρχής είχε οριστεί ότι στο τέλος θα παραδώσουμε ένα κείμενο, ένα ενιαίο 
παραδοτέο, εφόσον πρόκειται για ένα πρόγραμμα, μία ομάδα και όχι για τέσσερις 
ομάδες που δούλευαν παράλληλα και ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Τον 
τελευταίο μήνα, οι εργασίες της ομάδας επικεντρώθηκαν στην ενοποίηση και 
ομογενοποίηση των παραδοτέων σε μία συνολική έκθεση που να απαντά στο 
κεντρικό ερώτημα της έρευνάς μας. Παράλληλα δημιουργήθηκε και ένα poster 
τύπου παρουσίασης συνεδρίου, όπου περιέχονται συνοπτικά τα συμπεράσματα της 
έκθεσής μας. 
Για την έκθεση που προέκυψε από την έρευνά μας (και το wiki), μπορεί κανείς να 
επισκεφτεί το: 

 
https://blogs.sch.gr/dimdiam/2019/05/17/το-ελαιόλαδο-από-την-ελιά-στο-ράφι/ 

 
Αξιολόγηση του προγράμματος  
Η παιδαγωγική σημασία του προγράμματος, πέρα από τα παραδοτέα του, 
σχετίζεται με το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες μαθητές και οι συμμετέχουσες 
μαθήτριες αποκόμισαν κέρδη από μαθησιακή και επικοινωνιακή σκοπιά, αλλά και 
κατά πόσο ενεργοποιήθηκαν συμμετέχοντας συνεργατικά στις ευθύνες που τους 
ανατέθηκαν. 
Για να αποτιμηθούν τα παραπάνω, τέθηκαν στους μαθητές και στις μαθήτριες οκτώ 
δηλώσεις, για κάθε μία από τις οποίες απάντησαν αντιστοιχίζοντας μία επιλογή σε 
κλίμακα από 1 έως 5. Η επιλογή 1 αντιστοιχεί στην απάντηση «διαφωνώ απολύτως» 
με την αντίστοιχη δήλωση, η επιλογή 5 αντιστοιχεί στην απάντηση «συμφωνώ 
απολύτως» με την αντίστοιχη δήλωση, ενώ οι ενδιάμεσες επιλογές αντιστοιχούν σε 
ενδιάμεσες απαντήσεις, ανάλογα με το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας με την κάθε 
δήλωση. 
Παρακάτω φαίνονται οι δηλώσεις καθώς και οι απαντήσεις των μαθητών/τριών: 

Ερώτηση Πλήθος μαθητών/τριών 
που απάντησαν 

1 2 3 4 5 

1. Έμαθα πράγματα για το λάδι που δεν τα ήξερα, ή 
που νόμιζα ότι ήταν διαφορετικά, πριν από τη 
συμμετοχή μου στο πρόγραμμα. 

 1  5 15 

2. Το υπόθεμα με το οποίο ασχολήθηκα, πιστεύω ότι 
ήταν πολύ σημαντικό στην ολοκλήρωση της έκθεσης 
του προγράμματος. 

   3 18 

3. Η ομάδα που συμμετείχα δούλεψε συνεργατικά, 
είχε αναλάβει ο/η καθένας/μία να κάνει κάτι 

1 2 1 8 9 



συγκεκριμένο και όλοι/ες έκαναν αυτό που είχαν 
αναλάβει. 

4. Η χρήση του wiki διευκόλυνε τη δουλειά μας στο 
πρόγραμμα. Αν δεν υπήρχε θα ήταν χειρότερα. 

  3 8 10 

5. Οι συναντήσεις στο σχολείο θα έπρεπε να είναι 
συχνότερες. 

14 4 1 1 1 

6. Θα μπορούσαμε να δουλέψουμε περισσότερο με 
χρήση περιβαλλόντων διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. 
Skype). 

   5 16 

7.  Τα περισσότερα πράγματα που κάναμε έγιναν από 
εμάς κι οι καθηγητές μας μόνο επέβλεπαν τη δουλειά 
μας. 

   3 18 

8. Θα συμμετείχα ξανά σε παρόμοιο πρόγραμμα. 1  1  19 

 
 
31. «Περιβάλλον – Μύθος» & «Περιβάλλον – Ιστορία» 
 
Τα προγράμματα «Περιβάλλον - Μύθος» και «Περιβάλλον - Ιστορία» ολοκλήρωσαν 
τις εργασίες τους με επιτυχία. Πραγματοποιήθηκαν πέντε εξορμήσεις σε Λαύριο 
[Αρχαίο Θέατρο Θορικού, Ναός Ποσειδώνα στο Σούνιο, Χάος, Παλιά Γαλλική Σχολή 
Μεταλλείων], Πελοπόννησο [κατά την πρώτη Αρχαία Ολυμπία, ενώ κατά τη δεύτερη 
Αρχαία Νεμέα, Ακροκόρινθος, Σπήλαιο Κάψια], Σαλαμίνα [Τύμβος Σαλαμινομάχων, 
Καρνάγιο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Σπηλιά του Ευριπίδη], και Σύρο [Ενυδρείο, 
Νεώριον, Άνω Σύρος, Ερμούπολη κ.α.]. Για όλους τους προορισμούς τα μέλη των 
προγραμμάτων εκπόνησαν εργασίες εξετάζοντας ποικίλες παραμέτρους. Στο 
πλαίσιο αυτό προσεγγίσαμε μνημεία αλλά και αξιοθέατα ιστορικού, αρχαιολογικού, 
περιβαλλοντικού αλλά και γενικότερου πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Κάθε εργασία 
υλοποιήθηκε σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι εκείνο της έρευνας που 
πραγματοποιούν, σε ομάδες, οι μαθητές/-τριες που συμμετέχουν, το δεύτερο είναι 
εκείνο της επιτόπιας παρουσίασης των σημαντικότερων εργασιών ή της 
παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος ή ακόμα και ξενάγησης από 
ειδικούς και τέλος τρίτο εκείνο της συζήτησης / αποτίμησης, μετά, στην ολομέλεια. 
Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω οι μαθητές/-τριες εργάστηκαν σε ομάδες και 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι εργασίες των μελών καθώς και βίντεο με 
φωτογραφίες από τις εμπειρίες τους προβλήθηκαν στις εκδηλώσεις του σχολείου 
στα τέλη Μαΐου.  
       Οι Υπεύθυνες Καθηγήτριες 
            Δαβάκη Κωνσταντίνα 
                    Χιόνη Μαρία 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2018-2019 
Αξιολόγηση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών επισκέψεων από μαθητές και 
εκπαιδευτικούς. Οργανώθηκαν  49 εκπαιδευτικές επισκέψεις εκ των οποίων 
πραγματοποιήθηκαν οι 48 [μία ακυρώθηκε λόγω καιρικών συνθηκών] σε 33 
διαφορετικούς προορισμούς εκ των οποίων 14 ήταν νέοι. Συμπληρώθηκαν για όλες 



τις επισκέψεις ερωτηματολόγια μαθητών και καθηγητών. Κατατέθηκαν 23 μαθητών 

και 25 καθηγητών που αφορούν:  μεμονωμένα τμήματα [17] μαθητών και [18] 

καθηγητών,  συνδυασμό δύο έως έξι τμημάτων [06] μαθητών και [07] καθηγητών. 
 
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα μαθητών (%): 

Ερώτηση 1 2 3 4 

Πιστεύεις ότι έμαθες κάποια καινούργια πράγματα 
ή ότι βοηθήθηκες να καταλάβεις καλύτερα κάποια 
άλλα; 

01  15 07 

Ήταν καλά προετοιμασμένη;  01 08 14 

Πέρασες καλά και ήθελες να ξανασυμμετέχεις σε 
κάτι παρόμοιο; 

 01 10 12 

Οι συμμαθητές σου και οι συμμαθήτριές σου 
πιστεύεις ότι πέρασαν καλά; 

 02 11 10 

1=λίγο, 2=μέτρια, 3=πολύ, 4=απόλυτα. 
 
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα καθηγητών (%): 

Ερώτηση 1 2 3 4 

Η δραστηριότητα την οποία πραγματοποιήσατε 
είχε φανερή σχέση με κάποιο γνωστικό 
αντικείμενο/ενότητα αναλυτικού προγράμματος; 

 03 04 18 

Πιστεύετε στην παιδαγωγική της αξία;  01 06 19 

Ήταν επαρκώς προετοιμασμένη;  03 04 18 

Συνεργαστήκατε με συναδέλφους; 05 02 04 14 

Ο αρχικός σχεδιασμός και η υλοποίηση είχαν το 
επιθυμητό αποτέλεσμα; 

  11 14 

1=λίγο, 2=μέτρια, 3=πολύ, 4=απόλυτα.  
 
Παρατηρήσεις Μαθητών: 

Χώρος Επίσκεψης 
Ποιο στοιχείο ήταν το 

καλύτερο; 
Ποιο στοιχείο θα ήθελες 

να διορθωθεί; 

Περιήγηση στο κέντρο 
της Αθήνας με θέμα «Η 

Αθήνα του 
Λαπαθιώτη», Επίσκεψη 

στην Καλών Τεχνών 

  

Γουδί 
[αθλητικές 

δραστηριότητες] 

Η ενασχόληση με την 
Τοξοβολία και το τουρνουά 
ποδοσφαίρου. 
 

Δεν υπήρχε τουρνουά σε 
κάποιο άθλημα για τα 
κορίτσια. 

Βυζαντινό Μουσείο 
[μόνιμη έκθεση και 
έκθεση «Πανάγιος 

Τάφος: Το μνημείο και 
το έργο»] & Λύκειο 

Αριστοτέλη 

Δεν είχαμε ξαναδεί κάτι 
τέτοιο, ήταν σαν να μπαίναμε 
μέσα στο ναό, φορέσαμε 
γυαλιά για την τρισδιάστατη 
προβολή, ήταν σύντομη και 
δεν βαρεθήκαμε. 

Έβρεχε και δεν κάναμε 
βόλτα. 



Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Γύρω από 

την Ακρόπολη – 
Εξερευνήσεις» από την 

εταιρεία ΔΡΩ 

  

Ξενάγηση στην Αρχαία 
Αγορά 

  

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα  για την 
έκθεση του Ανδρέα 

Λόλη “Prosaic Origins” 
στον κήπο της 

Βρετανικής Σχολής 
Αθηνών 

Οι άνθρωποι της έκθεσης και 
η πρωτοτυπία. 

Ίσως τα σκουπίδια να μην 
είναι τέχνη. 

Ινστιτούτο Γκαίτε   

Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο 

Το παιχνίδι των γρίφων. Η 45’ καθυστέρηση έξω 
από το μουσείο. Η 
αναμονή μας κούρασε 
πολύ. Και δε μας 
επέτρεψε μετά το 
μουσείο να κάνουμε 
βόλτα στην Ερμού. 

«Θεματικές Διαδρομές 
στο Ιστορικό κέντρο των 

Αθηνών», από τη 
Βιβλιοθήκη της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

  

Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών & Πνύκα 

Τηλεσκόπιο Δωρίδη, 
μηχανισμός Αντικυθήρων, 
βόλτα στην Πνύκα, χάρτης 
Σελήνης, κτήριο 
αστεροσκοπείου.  

Δεν άνοιξε ο θόλος. Ο 
ένας ξεναγός δεν ήταν 
τόσο καλός. 

Μουσείο Φλίπερ 
Αθηνών 

Το παιχνίδι! Πολλά φλίπερ, 
πολύ παιχνίδι χωρίς επιπλέον 
χρέωση! 

Κανένα. Όλα υπέροχα! 
Ήταν πολύ 
διασκεδαστικό! Θα 
προτιμούσαμε λιγότερη 
ενημέρωση αλλά 
καταλαβαίνουμε την 
αναγκαιότητα στα πλαίσια 
της σχολικής 
δραστηριότητας. 

Μουσείο 
Μικρασιατικού 

Ελληνισμού «Φιλιώ 
Χαϊδεμένου» 

  

Ελληνική Στατιστική 
Αρχή 

  



Ίδρυμα Λασκαρίδη, 
εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα  «Ο 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΙΣ 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ»   

  

Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο 

  

Μουσείο Τράπεζας της 
Ελλάδος & Εθνικός 

κήπος 

Ο γυάλινος τοίχος από 
καταστραμμένα 
χαρτονομίσματα στην είσοδο 
του κτιρίου, οι μπάρες από 
χρυσό, το ότι παίξαμε στον 
Η/Υ. 
Η ξενάγηση, οι πληροφορίες 
για το θησαυροφυλάκιο, οι 
πληροφορίες για την 
οικονομία της Ελλάδας, τα 
σπάνια χρήματα που είδαμε, 
όλα. 
Τα χαρτονομίσματα αλλά και 
τα νομίσματα παλαιών 
εποχών, το ότι μάθαμε πώς να 
αναγνωρίζουμε τα ψεύτικα 
χαρτονομίσματα ευρώ,  οι 
πρώτες μηχανές κοπής 
νομισμάτων, ο χρόνος που 
αφιερώθηκε στην τελευταία 
αίθουσα, ο τρόπος 
μετακίνησης προς το 
Μουσείο. 

Μεγάλη διάρκεια, 
ορθοστασία, το ότι δεν 
μπορούσαμε να 
περιηγηθούμε μόνοι μας 
και έπρεπε να 
ακολουθούμε την ξεναγό. 
 
Η μικρή διάρκεια, το ότι 
ήμασταν όρθιοι για πολύ 
ώρα, το ότι δεν κάναμε 
διάλειμμα για φαγητό. 
 
Το ότι δεν μπορούσαμε να 
περιηγηθούμε μόνοι μας 
στο κτίριο, η έλλειψη 
διαδραστικότητας, το ότι 
η ώρα που είχαμε στη 
διάθεσή μας για την 
επίσκεψη ήταν λίγη και ο 
χώρος μικρός, η μεγάλη 
διάρκεια της επίσκεψης. 
 

ΚΠΙΣΝ & Πλανητάριο 
Ιδρύματος Ευγενίδου 

  

Βιβλιοθήκη Βουλής   

Μουσείο Ζωολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

& Μουσείου 
Παλαιοντολογίας και 

Γεωλογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

  

Iceskate 
Η παγοδρομία. 
 

Δεν υπήρχε κάτι που να 
μη μου άρεσε. 

Μουσείο Ηρακλειδών   

Θέατρο Διονύσου   

Εργοστάσιο Tasty   

Βιομηχανικό Μουσείο 
Φωταερίου 

  

Επίσκεψη στην Εφορεία   



Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 
& Περιήγηση στα 

βυζαντινά μνημεία της 
Αθήνας 

Ενδοσχολικό 
Πρωτάθλημα 

Ποδοσφαίρου Β΄ 
Γυμνασίου (Πάρκο 

Γουδί) 

Είχαν προβλεφθεί όλες οι 
λεπτομέρειες (π.χ. περίπτωση 
ισοπαλίας). Ακόμη το ό,τι η 
καθεμιά ομάδα έπαιξε 2 
παιχνίδια και έτσι ο συνολικός 
ενεργός χρόνος ήταν 50’.  
Επίσης το γεγονός πως υπήρξε 
ιατρική κάλυψη των αγώνων. 

Το ότι το ένα τέρμα ήταν 
μεγάλο και το άλλο μικρό 
(φορητό), κάτι που όμως 
εξισορροπείται από την 
αλλαγή επίθεσης-άμυνας 
στο ημίχρονο. 

Εκπαιδευτικά 
προγράμματα ΠΙΟΠ: 

Πόλεις και Λογοτεχνία 
& Ματιές στην πόλη 

μας 

Η βόλτα, ο χάρτης, μπήκαμε 
μέσα σε μνημεία. Είδαμε τα 
διαφορετικά επίπεδα της 
Αθήνας. 

Δεν μπήκαμε στο ΠΙΟΠ.  
Παιχνίδι. Είχε ήλιο. 
 

Κεραμεικός   

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα Βουλής: Ο 

Ρήγας και η 
Επανάσταση 

Το θεατρικό δρώμενο. 
Συμμετοχή των μαθητών στη 
δραματοποίηση. 

Ελλιπής σύνδεση των 
πληροφοριών με τη 
συγκεκριμένη εθνικο-
απελευθερωτική 
επανάσταση του 1821. 

Βιβλιοθήκη Ακαδημίας 
Αθηνών 

Ο ανάποδος αραβικός χάρτης, 
- τα ελληνικά με ξένους 
χαρακτήρες και το 
αντίστροφο, - η τοιχογραφία 
με θέμα τον Προμηθέα στην 
κεντρική αίθουσα, - οι 
διαφορετικού περιεχομένου 
μεταφράσεις του Εθνικού 
Ύμνου σε ελληνικά και 
ιταλικά, το γεγονός ότι 
συμμετείχαμε στη διαδικασία. 

Οι συμμαθητές μου 
μιλούσαν μεταξύ τους, - 
θα μπορούσε να είναι πιο 
αναλυτική η ξενάγηση, 
ήταν μάλλον σύντομη, - η 
διαπίστωση ότι έχει μόνο 
6 περίπου αναγνώστες 
την ημέρα. 
 

ΒΒΕΜ Λαυρίου 
[Βιοτεχνικό-
Βιομηχανικό 
Εκπαιδευτικό 

Μουσείο], 
Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα: Το λιμάνι 
και ο άνθρωπος. 

Οι ναυτικοί κόμποι που 
μάθαμε. Η βόλτα στην πόλη 
του Λαυρίου. 

Δεν είχαμε αρκετό χρόνο 
ελεύθερο. 

Επίσκεψη στο 
εκπαιδευτικό αθλητικό 

πρόγραμμα 
«Παιδόραμα» στο 

αθλητικό κέντρο «Fous 

Η ενασχόληση με την 
Τοξοβολία και τις διάφορες 
μορφές σκυταλοδρομίας. 

Δεν υπήρχε οργανωμένη 
εξάσκηση στο άθλημα της 
Καλαθοσφαίρισης. 



de Foot» στη Βάρη 

Χώρος Ιστορικός 
Μνήμης  

1941-1944 
[Κοραή 4] 

Όλα τα μηνύματα στους 
τοίχους. 
Οι ακιδογραφίες στο δεύτερο 
υπόγειο. 
Ένιωσαν τη δυσφορία που θα 
ένιωθαν οι κρατούμενοι της 
εποχής.  
Μπήκαμε στο χώρο και 
μπήκαμε αμέσως στο κλίμα. 
Η ξενάγηση. 

Θα θέλαμε περισσότερο 
χρόνο για να 
περιηγηθούμε μόνοι μας 
τους χώρους. 
Κάποιες από τις 
αντιδράσεις των 
συμμαθητών μου, ήταν 
πολύ εκδηλωτικοί. 
Η κυριαρχία της σημαίας 
της ναζιστικής Γερμανίας 
στο χώρο. 

 
 
 
Παρατηρήσεις Καθηγητών: 

Χώρος Επίσκεψης 
Ποιο στοιχείο ήταν το 

καλύτερο; 
Ποιο στοιχείο θα ήθελες 

να διορθωθεί; 

Περιήγηση στο κέντρο 
της Αθήνας με θέμα «Η 

Αθήνα του 
Λαπαθιώτη», Επίσκεψη 

στην Καλών Τεχνών 

Η επεξήγηση των 
τεχνοτροπιών ζωγραφικής. Και 
η περιήγηση των παιδιών στα 
εργαστήρια της Σχολής σε 
πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας. 

Στο χώρο της επίσκεψης 
στη Σχολή Καλών Τεχνών 
υπήρχε μια 
χρονοκαθυστέρηση  στην 
υποδοχή με αποτέλεσμα 
να μη μείνει χρόνος για να 
πάρουν τα παιδιά αρκετές 
χρήσιμες φωτογραφίες 
κατά την επιστροφή. 

Γουδί 
[αθλητικές 

δραστηριότητες] 

Ο χώρος ήταν απόλυτα 
ελεγχόμενος και ασφαλής. Οι 
προπονητές που 
απασχόλησαν τα παιδιά ήταν 
κατηρτισμένοι. Υπήρξε 
μεγάλος χρόνος εξάσκησης 
των παιδιών. 

Να διεξαγόταν και 
κάποιας μορφής 
συναγωνιστική 
δραστηριότητα για τα 
κορίτσια π.χ. τουρνουά 
χειροσφαίρισης. 

Βυζαντινό Μουσείο 
[μόνιμη έκθεση και 
έκθεση «Πανάγιος 

Τάφος: Το μνημείο και 
το έργο»] & Λύκειο 

Αριστοτέλη 

Η διαδραστική αυτή έκθεση 
χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες 
και τρισδιάστατα μοντέλα, 
ώστε να μεταφέρει νοητά τους 
μαθητές  στα Ιεροσόλυμα, στο 
Ναό της Αναστάσεως και να 
«δουν από κοντά» το μνημείο 
και τις εργασίες 
αποκατάστασης του Ιερού 
Κουβουκλίου και την ανάδειξη 
των αξιών του Παναγίου 
Τάφου. Αν το επιτρέπει ο 
καιρός, η επίσκεψη 

 



συνδυάζεται με περιήγηση 
στον γειτονικό χώρο του 
Λυκείου του Αριστοτέλη. 

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Γύρω από 

την Ακρόπολη – 
Εξερευνήσεις» από την 

εταιρεία ΔΡΩ 

  

Ξενάγηση στην Αρχαία 
Αγορά 

  

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα  για την 
έκθεση του Ανδρέα 

Λόλη “Prosaic Origins” 
στον κήπο της 

Βρετανικής Σχολής 
Αθηνών 

Η συζήτηση με αφορμή τα 
έργα τέχνης. 
 

Τίποτα.  Οι μαθητές θα 
πρέπει να εκτίθενται σε 
διαφορετικά ερεθίσματα 
αναφορικά με την Τέχνη 
προκειμένου να 
αναπτύξουν κριτική 
σκέψη. 

Ινστιτούτο Γκαίτε   

Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο 

Η στάση και η συμπεριφορά 
των μαθητών/-τριων κατά τη 
διάρκεια της καθυστέρησης. 
Το ενδιαφέρον των παιδιών 
που παρά την ταλαιπωρία της 
αναμονής υπήρξε αμείωτο. 

Λίγες μέρες πριν την 
επίσκεψη, καλό είναι να 
γίνεται επιβεβαίωση για 
την ημέρα και την ώρα 
επίσκεψης. Περιμέναμε 
περίπου 45΄ έξω από το 
Μουσείο μέχρι να μας 
δεχτούν προφασιζόμενοι 
λάθος συνεννόηση με το 
σχολείο. 

«Θεματικές Διαδρομές 
στο Ιστορικό κέντρο των 

Αθηνών», από τη 
Βιβλιοθήκη της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

  

Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών & Πνύκα 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 
ομάδες και ξεναγήθηκαν 
στους χώρους του 
Αστεροσκοπείου. 

 

Μουσείο Φλίπερ 
Αθηνών 

Το παιχνίδι! Τα παιδιά 
πραγματικά ενθουσιάστηκαν!  

Κανένα. Ήταν πολύ 
ευχάριστη εμπειρία για 
όλους! 

Μουσείο 
Μικρασιατικού 

Ελληνισμού «Φιλιώ 
Χαϊδεμένου» 

  

Ελληνική Στατιστική 
Αρχή 

  

Ίδρυμα Λασκαρίδη,   



εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα  «Ο 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΙΣ 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ»   

Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο 

  

Μουσείο Τράπεζας της 
Ελλάδος & Εθνικός 

κήπος 

Η ξενάγηση & τα εκθέματα. Να ήταν λίγο πιο 
διαδραστική & να 
υπήρχαν περισσότερα 
καθίσματα στην αίθουσα 
του ισογείου. 

ΚΠΙΣΝ & Πλανητάριο 
Ιδρύματος Ευγενίδου 

  

Βιβλιοθήκη Βουλής   

Μουσείο Ζωολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

& Μουσείου 
Παλαιοντολογίας και 

Γεωλογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

  

Iceskate 

Όταν οι μαθητές/τριες 
φόρεσαν παγοπέδιλα και 
διασκέδασαν ενώ ταυτόχρονα 
βελτιώθηκαν κινητικά. 

Δεν υπάρχει κάποιο. 

Μουσείο Ηρακλειδών   

Θέατρο Διονύσου   

Εργοστάσιο Tasty 

Η ξενάγηση στο εργοστάσιο 
και η δια ζώσης 
παρακολούθηση της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Βιομηχανικό Μουσείο 
Φωταερίου 

  

Επίσκεψη στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 

& Περιήγηση στα 
βυζαντινά μνημεία της 

Αθήνας 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη 
ήταν συνολικά πολύ 
επιτυχημένη και αξιοποιήθηκε 
στα μαθήματα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και της 
Ιστορίας (στο πλαίσιο των 
οποίων είχε επίσης 
προετοιμαστεί). 

 

Ενδοσχολικό 
Πρωτάθλημα 

Ποδοσφαίρου Β΄ 
Γυμνασίου (Πάρκο 

Γουδί) 

Το ό,τι οι μαθητές κάνουν από 
μόνοι τους διαιτησία χωρίς να 
προκύπτουν σημαντικά 
προβλήματα 
αντιπαραθέσεων. Επίσης 
πολλά από τα παιδιά που δεν 
αγωνίζονται παρακολουθούν 

Να καταλάβουν όλοι οι 
μαθητές  πως η νίκη δεν 
είναι τα πάντα και η ήττα 
δεν είναι τίποτα. 



με ενθουσιασμό τους αγώνες 
από την κερκίδα. Τέλος, το 
γεγονός πως υπάρχει γιατρός 
στο γήπεδο. 

Εκπαιδευτικά 
προγράμματα ΠΙΟΠ: 

Πόλεις και Λογοτεχνία 
& Ματιές στην πόλη 

μας 

Πολύ καλή η ξεναγός.  

Κεραμεικός   

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα Βουλής: Ο 

Ρήγας και η 
Επανάσταση 

Η δραματοποίηση σκηνών 
από τη ζωή του Ρήγα. 

Θα ήθελα μεγαλύτερη 
σύνδεση της δράσης του 
Ρήγα με την ελληνική 
επανάσταση του 1821 και 
λιγότερο την ιδεολογική 
ερμηνευτική προσέγγιση 
των συντελεστών του 
προγράμματος. 

Βιβλιοθήκη Ακαδημίας 
Αθηνών 

H επαφή των μαθητών με 
κειμήλια της ελληνικής 
γλώσσας και ο προσιτός και 
κατανοητός τρόπος 
παρουσίασής τους. 

Κανένα. 

ΒΒΕΜ Λαυρίου 
[Βιοτεχνικό-
Βιομηχανικό 
Εκπαιδευτικό 

Μουσείο], 
Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα: Το λιμάνι 
και ο άνθρωπος. 

  

Επίσκεψη στο 
εκπαιδευτικό αθλητικό 

πρόγραμμα 
«Παιδόραμα» στο 

αθλητικό κέντρο «Fous 
de Foot» στη Βάρη 

Ο χώρος ήταν απόλυτα 
ελεγχόμενος και ασφαλής. Οι 
προπονητές που 
απασχόλησαν τα παιδιά ήταν 
κατηρτισμένοι. Υπήρξε 
μέγιστος χρόνος εξάσκησης 
των παιδιών. 

Να συμμετείχε και η Α΄ 
Γυμνασίου, που όμως 
είναι εξαιρετικά δύσκολο 
λόγω του μεγάλου όγκου 
μαθητών του σχολείου. 

Χώρος Ιστορικός 
Μνήμης  

1941-1944 
[Κοραή 4] 

Η εξαιρετική ξενάγηση, η 
άψογη συμπεριφορά των 
μαθητών που δείχνει ότι 
κατανόησαν την ιστορική 
βαρύτητα του χώρου και τα 

σχόλια  που έκαναν: «Η 
καλύτερη επίσκεψη που έχω 

πάει», «Πώς γίνεται ένας τόσο 
σημαντικός χώρος να μην 

 



είναι πολύ γνωστός», 
«Υποβλητική ατμόσφαιρα», 
«Ζωντανή ιστορία». 

 
Σημείωση: Τα κόκκινα αφορούν προορισμούς που για πρώτη φορά πήγαμε.  
 
 
 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ 

ΤΟΥ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 

 

1η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
 
Στις 8 Μαρτίου 2019 με το τμήμα Γ6 επισκεφθήκαμε την Ακαδημία Αθηνών. Η 
επίσκεψη είχε προετοιμαστεί άριστα. Η μετάβαση, με το λεωφορείο έγινε εύκολα 
και με ασφάλεια. Η υποδοχή και η ξενάγηση στους χώρους της Ακαδημίας και 
ιδιαίτερα στη Βιβλιοθήκη της ήταν σαφής, περιεκτική, κατατοπιστική και 
ενδιαφέρουσα. Οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές τους είχαν την ευκαιρία να 
δουν από κοντά έργα που αποδείκνυαν την ιστορική γλωσσική συνέχεια του 
ελληνισμού και την προσπάθειά του να διατηρήσει την πολιτισμική του ταυτότητα 
σε εποχές απειλητικές γι’ αυτήν. Έμαθαν πως λειτουργεί μια βιβλιοθήκη αυτού του 
είδους, κατάλαβαν τον ρόλο της Ακαδημίας Αθηνών, περιηγήθηκαν στο κτήριο, που 
αποτελεί ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό μνημείο της πρωτεύουσας. Για όλους αυτούς 
τους λόγους θεωρώ πως η επίσκεψη ήταν επιτυχημένη και πως θα μπορούσε και 
στο μέλλον να προσφέρει ανάλογη εμπειρία στους μαθητές. 
Η Συνοδός καθηγήτρια 
Βάσω Γεωργουλάκη 
 

2η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 

Επίσκεψη Β3 21/1/19 
Το Λύκειο του Αριστοτέλη 
Στην οδό Ρηγίλλης, στο κέντρο της Αθήνας, στον χώρο νότια του Σαρόγλειου 
Μεγάρου και βόρεια του Ωδείου Αθηνών έχουν αποκαλυφθεί τα κατάλοιπα της 
παλαίστρας ενός από τα πρώτα γυμνάσια της αρχαίας Αθήνας, του γυμνασίου του 
Λυκείου. Σύμφωνα με τις αρχαίες μαρτυρίες το Λύκειο ήταν ένα ειδυλλιακό, 
κατάφυτο προάστιο στα ανατολικά της Αθήνας. Η περιοχή φαίνεται ότι είχε πάρει 
το όνομά της από το Ιερό του Λυκείου Απόλλωνος, που προϋπήρχε του γυμνασίου 
αλλά δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Ο Λύκειος Απόλλων λατρευόταν στην περιοχή από 
τους πανάρχαιους χρόνους, ίσως ως ποιμενικός θεός, προστάτης των κοπαδιών από 
τους λύκους.  
Η παλαίστρα του Λυκείου, χώρος προπόνησης των αθλητών στην πάλη, στην 
πυγμαχία και στο παγκράτιο (συνδυασμός πάλης και πυγμαχίας) έχει αποκαλυφθεί 
σε έκταση 2,5 στρεμμάτων (50 x 48 μ) Το κτήριο αποτελείται από μία εσωτερική 



αυλή (23 x 26μ.) που περιβάλλεται στις τρεις πλευρές της από στοές πλάτους 3,5 
έως 4 μ., πίσω από τις οποίες αναπτύσσονται με αξιοπρόσεκτη συμμετρία 
ευρύχωρα, ορθογώνια δωμάτια.  
Συνυφασμένα με το θεσμό της γυμναστικής ως συστήματος εκπαίδευσης και με την 
έννοια του «καλού κάγαθού», τα γυμνάσια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη φυσική 
και πνευματική αγωγή των νέων. Σταδιακά, εξελίχθηκαν σε σπουδαία πνευματικά 
κέντρα. Τον 4ο αιώνα π.Χ. ιδρύθηκαν στα γυμνάσια οι πρώτες φιλοσοφικές σχολές, 
κατ΄ ουσίαν τα πρώτα Πανεπιστήμια: στην περιοχή του Λυκείου ίδρυσε, το 335π.Χ 
τη σχολή του ο Αριστοτέλης και δίδαξε για περίπου δώδεκα χρόνια, τα πιο 
δημιουργικά της ζωής του.  
Έκθεση για την αποκατάσταση του Παναγίου Τάφου 
Το εμβληματικό έργο της συντήρησης και της αποκατάστασης του Ιερού 
Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, που 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία από ομάδα έμπειρων επιστημόνων του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και παραδόθηκε στις τρεις Χριστιανικές Κοινότητες, 
Φύλακες του Παναγίου Τάφου, το Μάρτιο 2017, παρουσιάζεται στην περιοδική 
ψηφιακή έκθεση προηγμένης τεχνολογίας «Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο και το 
έργο» που φιλοξενείται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. 
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή τρισδιάστατη ψηφιακή έκθεση, η οποία 
αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η ομόλογη έκθεση του 
National Geographic Society (NG), όπως έχει διατεθεί στο ΕΜΠ από τον επιμελητή 
της Έκθεσης και Αρχαιολόγο του National Geographic Society κ. Fredrik Hiebert και 
την διευθύντρια του μουσείου του National Geographic κα. Kathryn Keane. Στο 
δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα δεδομένα που συνέλεξε και επεξεργάστηκε η 
Διεπιστημονική Ομάδα του ΕΜΠ κατά τη διάρκεια του έργου αποκατάστασης του 
Ιερού Κουβουκλίου. Ιδιαίτερα τα ευρήματα που προέκυψαν αφού άνοιξε ο 
Πανάγιος Τάφος για πρώτη φορά μετά από πέντε αιώνες.  
Η διαδραστική αυτή έκθεση χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες και τρισδιάστατα 
μοντέλα, ώστε να μεταφέρει νοητά το κοινό στα Ιεροσόλυμα, στο Ναό της 
Αναστάσεως και να «δει από κοντά» το μνημείο και τις εργασίες αποκατάστασης 
του Ιερού Κουβουκλίου και την ανάδειξη των αξιών του Παναγίου Τάφου. 
 

3η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Ημερομηνία: 23-1-2019 
Τμήμα: A5 & A6 (47 μαθητές) 
Εκπαιδευτικοί: Ανάργυρος Δρόλαπας–Ευάγγελος Γάτος-Ελένη Ζιάκα–Χρήστος 
Μάλλιαρης 
Μάθημα: Γεωγραφία 
Διάρκεια: 11.00΄-13.00΄ 
Κόστος: 2,50 € 
Οι μαθητές αρχικά περιηγήθηκαν με τους εκπαιδευτικούς στην Πνύκα εστιάζοντας 
στο Ηλιοτρόπιο του Μέτωνα. 
Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τους 
υπευθύνους του Αστεροσκοπείου. Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος επισκεφτήκαν το 
κεντρικό κτήριο Σίνα, έμαθαν την ιστορία του, οδηγήθηκαν στην αίθουσα με το 



αντίγραφο του μηχανισμού των Αντικυθήρων και στην αίθουσα του μεσημβρινού 
τηλεσκοπίου. Στο δεύτερο μέρος οδηγήθηκαν στο τηλεσκόπιο Δωρίδη και είδαν τον 
τρόπο χρήσης του. 
 

2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών                                                                       Τμήματα 
Α5 & Α6                                                                                         

                                                                                           23-1-2019 
 

Επίσκεψη στο  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
 
Ονοματεπώνυμο:…………………………………….……………………………………………… 
 
 
1) Ο ………… αποφασίζει να δωρίσει στο Ελληνικό Κράτος 500.000 δραχμές για την 

ίδρυση του Αστεροσκοπείου στην Αθήνα 
    Α. Αιγινήτης      Β. Βούρης      Γ. Δωρίδης      Δ. Σίνας      Ε. Σμιθ     ΣΤ. Χάνσεν 
 
2) Το πρώτο κτίριο του Αστεροσκοπείου είναι βασισμένο στα σχέδια του 

αρχιτέκτονα 
     Α. Αιγινήτη      Β. Βούρη     Γ. Δωρίδη      Δ. Σίνα      Ε. Σμιθ     ΣΤ. Χάνσεν 
 
3) Το δεύτερο τηλεσκόπιο που είδατε ήταν του 
     Α. Αιγινήτη      Β. Βούρη     Γ. Δωρίδη      Δ. Σίνα      Ε. Σμιθ     ΣΤ. Χάνσεν 
 
4) Το ηλιοτρόπιο στην Πνύκα το έφτιαξε ο  
     Α. Αρίσταρχος     Β. Ίππαρχος     Γ. Μέτωνας      Δ. Πτολεμαίος 
 
5) Ποιος ήταν ο βασικός λόγος ίδρυσης του Αστεροσκοπείου; 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…….. 
 
5) Πώς ονομάζεται το αντικείμενο της διπλανής 

φωτογραφίας που παρουσιάζεται σε αίθουσα του 
Αστεροσκοπείου; 

………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 

4η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 

2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών                                                                                      
Τμήμα Γ5                                                                                         



                                                                                           6-12-2018 
 

Επίσκεψη στο  Χώρο ιστορικής μνήμης 1941-1944: Κοραή 4 
 
Ονοματεπώνυμο:…………………………………….……………………………………………… 
 
 
1) Τα υπόγεια του κτηρίου στην οδό Κοραή 4  είχαν κατασκευαστεί για 
    Α. αποθήκες       Β. καταφύγια       Γ. κρατητήρια      Δ. χώρο στάθμευσης  
 
2) Υλικά για την κατασκευή του κτηρίου είχαν έρθει από την 
     Α. Αγγλία    Β. Γαλλία     Γ. Γερμανία    Δ. Ιταλία 
 
4) Ποιοι χρησιμοποίησαν τα υπόγεια του κτηρίου ως κρατητήρια; 
      Α. Ιταλοί          Β. Γερμανοί 
 
5)  Συμπληρώστε αν οι προτάσεις είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) 
 

Οι κρατούμενοι ήταν όλοι άνδρες. Σ Λ 

Οι κρατούμενοι ήταν όλοι εγκληματίες. Σ Λ 

Οι κρατούμενοι δεν ήταν μόνο Έλληνες.  Σ Λ 

Υπήρχαν κρατούμενοι που ήταν παιδιά. Σ Λ 

Στους τοίχους υπάρχουν μηνύματα σε διάφορες γλώσσες. Σ Λ 

Οι τοίχοι βαφτήκαν κατά τη διάρκεια των ετών 1941-1944. Σ Λ 

Υπήρχαν συνεχώς δεξαμενές με νερό για τους κρατούμενους. Σ Λ 

 
6) Οι κρατούμενοι σχεδίαζαν: 
          Α. ακιδογραφίες      Β. βραχογραφίες      Γ. οξυγραφίες      Δ. τοιχογραφίες       
 
5η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΠΙΟΠ «Ματιές στην πόλη μας» 
Ημερομηνία: 8-3-2019 
Τμήμα: A5 & A6 (48 μαθητές) 
Εκπαιδευτικοί: Ελένη Ζιάκα–Μαρία Κοκολάκη-Μαρία Λώλη-Νίκη Ρουμπάνη 
Διάρκεια: 10.00΄-11.30΄ 
Κόστος: Δωρεάν 
Οι μαθητές αρχικά περιηγήθηκαν και ξεναγήθηκαν στην Πλάκα ακολουθώντας έναν 
χάρτη με συγκεκριμένη διαδρομή και σταθμούς. Ξεκίνησαν από το κτήριο του ΠΙΟΠ 
και κατέληξαν στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου.  
 

2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών                                                                       
Τμήματα Α5 & Α6                                                                                         
8-3-2019 

 
 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΠΙΟΠ  



«Ματιές στην πόλη μας» 
Ονοματεπώνυμο:…………………………………….……………………………………………… 
 
 
1) Στην περιήγηση επισκεφτήκαμε τις εκκλησίες: 
    Α. Αγία Αικατερίνη  Β. Αγία Βαρβάρα    Γ. Αγία Παρασκευή   Δ. Άγιος Γεώργιος   
    Ε. Άγιος Δημήτριος   ΣΤ. Άγιος Ελευθέριος    Ζ. Άγιος Κωνσταντίνος   Η. Άγιος 

Νικόλαος      
 
2) Πυργόσπιτα υπάρχουν μόνο στη Μάνη. 
      ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ 
 
3) Το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη χρησιμοποιήθηκε από τους Καπουτσίνους 

μοναχούς ως 
     Α. αποθήκη   Β. γραφείο     Γ. Ναός      Δ. υπνοδωμάτιο   
 
4) Ποιος γνωστός Άγγλος φιλοξενήθηκε στο μοναστήρι των Καπουτσίνων; 
     
    ……………………………………………………… 
 
5) Με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκαν μάρμαρα και άλλα υλικά από αρχαία κτήρια 

σε βυζαντινούς ναούς; 
   Α. ενσωματώθηκαν όπως ήταν σε διάφορα σημεία του βυζαντινού ναού    
   Β. θρυμματίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στο χτίσιμο      
   Γ. τοποθετήθηκαν στα θεμέλια 
 
6) Τι χρησιμοποιήθηκε ως Αγία Τράπεζα στο 2ο Ναό που επισκεφτήκαμε; 
 
     …………………………………………… 
 
7) Στην Πλάκα σώζονται σε καλή κατάσταση σπίτια από την εποχή της 

Τουρκοκρατίας. 
      ΣΩΣΤΟ          ΛΑΘΟΣ 
 

 

6η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 
Ημερομηνία:19-2-2019 
Τμήμα: Α5 
Εκπαιδευτικοί: Ε. Ζιάκα, Μ. Κονταξή 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Μια βόλτα στο Μουσείο». Ξενάγηση στο Βιομηχανικό 
Μουσείο Φωταερίου με κόστος συμμετοχής 1 ευρώ/άτομο και διάρκεια 
προγράμματος 50-60 λεπτά. 
 

6η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 



Επίσκεψη στην ΕΛΣΤΑΤ 
Τμήμα: Β3  
Εκπαιδευτικός: Διαμαντίδης Δημήτρης  
Πεδίο: Στατιστική 
Τομέας: Ερμηνεία Στατιστικών Δεδομένων 
Ημερομηνία: 6/12/2018 
Φτάνοντας στην ΕΛΣΤΑΤ, μας υποδέχθηκαν οι υπεύθυνοι της Αρχής για την 
επίσκεψη. Ο χώρος ήταν κατάλληλος για επίσκεψη και παραμονή παιδιών. Οι 
μαθητές/τριες μπήκαν και κάθισαν σε μία αίθουσα ομιλιών στο ισόγειο του κτιρίου. 
Εκεί, ένας ειδικός επιστήμονας της Αρχής τους μίλησε εισαγωγικά για το ρόλο της 
Στατιστικής στις μέρες μας, όχι μόνο στην επιστήμη αλλά στην καθημερινή μας ζώη. 
Προσπάθησε μέσα από ερωτήματα προς τους μαθητές να ανοίξει την κουβέντα για 
ιδέες, όπως η αβεβαιότητα, η εκτίμηση, η συμπερασματολογία, το δείγμα, η 
δειγματοληψία, ο μέσος όρος κτλ, που από τη μία ανήκουν στην Στατιστική ως 
επιστημονικές έννοιες και από την άλλη εμφανίζεται απαραίτητη η χρήση τους στην 
καθημερινή μας δραστηριότητα. Με αυτό τον τρόπο τόνισε την αναγκαιότητα της 
ύπαρξης στατιστικών μελετών και δεδομένων. Η συζήτηση αυτή ήταν χρήσιμη και 
επίκαιρη, καθώς οι μαθητές/τριες στο σχολείο είχαν πρόσφατα συναντήσει 
αντίστοιχο μαθηματικό περιεχόμενο (είχαν διδαχθεί Στατιστική). 
Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες συμμετείχαν –υπό την καθοδήγηση ενός άλλου 
στελέχους της ΕΛΣΤΑΤ- σε ένα παιχνίδι με χρήση των πραγματικών infographics της 
ΕΛΣΤΑΤ (συνοπτικών αναπαραστάσεων στατιστικών δεδομένων, ώστε να είναι 
εύληπτα και να αναφέρονται σε συγκεκριμένη θεματική). Τους μοιράστηκαν 
netbooks και τους ζητήθηκε να βρουν συγκεκριμένα infographics και να 
απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα, με βάση τις πληροφορίες που υπήρχε σε 
αυτά. Στο τέλος ζητήθηκε από τα παιδιά να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 
(ανώνυμο) ώστε να χρησιμοποιηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ για να βγάλουν συμπεράσματα 
σχετικά με τον πληθυσμό των παιδιών που συμμετέχουν σε αυτές τις επισκέψεις. 
Συνολικά, το περιεχόμενο της επίσκεψης είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο για τους/τις 
μαθητές/τριες και κρίνεται θετικά. Ωστόσο η διάρκεια είναι σχετικά μικρή για όλα 
αυτά τα περιεχόμενα –πιθανόν διότι εκείνη τη μέρα λόγω κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στην Αθήνα, ζητήσαμε να είναι πιο σύντομη η παρουσίαση κατά 30 
λεπτά. Ειδικά στην περίπτωση του παιχνιδιού, δε δόθηκε στους/τις μαθητές/τριες ο 
απαραίτητος χρόνος να απαντήσουν στις ερωτήσεις. 
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε ένα διάλειμμα στο οποίο η ΕΛΣΤΑΤ πρόσφερε 
στα παιδιά ένα σάντουιτς και χυμό. 
 

7η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 

Θέμα Δραστηριότητες στον πάγο Ice ‘n’ Skate 
 

Περίοδος διεξαγωγής  23-1-2019 

Τμήμα/τα Β6 

Εμπλεκόμενα γνωστικά 
αντικείμενα 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Διδάσκοντες καθηγητές Λαζαρίδης Αλέξανδρος 



Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) Στις 23 Ιανουαρίου 2019, 42 μαθητές και 
μαθήτριες της Β’ τάξης επισκέφτηκαν το 
Παγοδρόμιο Ice ‘n’ Skate. Οι βιωματικές 
δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν 
πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα διασκέδασης 
έχοντας άμεση σχέση με το μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής και ειδικότερα με τις κινητικές δεξιότητες 
της ισορροπίας και της ευκινησίας. 
Παρακολούθησαν 30’ παρουσίαση για τα 
αθλήματα του πάγου και την ιστορία τους. Στη 
συνέχεια, μυήθηκαν στο Curling και το Hokey στον 
πάγο. Χωρίστηκαν σε ομάδες εκτελώντας ασκήσεις 
κυκλικά, ώστε να μην υπάρχει αναμονή και τα 
παιδιά να βρίσκονται σε συνεχή κίνηση με αμείωτο 
ενδιαφέρον. Στο τέλος, όλα τα παιδιά δοκίμασαν 
παγοδρομία καλλιεργώντας τις κινητικές 
δεξιότητες της ισορροπίας και της ευκινησίας. Η 
αλληλεπίδραση και η ανάπτυξη της συνεργασίας, 
καθώς υπήρχε ανατροφοδότηση μεταξύ των 
παιδιών, αποδεικνύουν την παιδαγωγική αξία 
τέτοιων βιωματικών δραστηριοτήτων. 
Διαδικτυακός σύνδεσμος: Δραστηριότητες στον 
πάγο 

 

8η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

Θέμα Πάρκο Γουδί – Ημερήσιο Πρόγραμμα Αθλητικών 
Δραστηριοτήτων 

Περίοδος διεξαγωγής  
(εβδομάδα/ες, μήνας/ες) 

 
1 Νοεμβρίου 2018 

Τμήμα/τα Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6 

Εμπλεκόμενα γνωστικά 
αντικείμενα 

Φυσική Αγωγή 

Διδάσκοντες καθηγητές Κώστας Σιδηροκαστρίτης, Αλέξανδρος Λαζαρίδης 

https://alazaridis.wordpress.com/2019/01/26/%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bf/
https://alazaridis.wordpress.com/2019/01/26/%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%bf%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bf/


Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις)     Την 1-11-2018 οι μαθητές/τριες της Α΄ 
Γυμνασίου επισκέφτηκαν το πάρκο στο Γουδί. Εκεί 
συμμετείχαν σε οργανωμένες αθλητικές 
δραστηριότητες. Συγκεκριμένα διεξήχθη 
ενδοσχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αγοριών 
για τα 6 τμήματα, τα οποία χωρίστηκαν σε 2 
ομίλους των 3 ομάδων. Οι πρώτοι των δύο ομίλων 
έπαιξαν για τις θέσεις 1-2, οι δεύτεροι για τις 
θέσεις 3-4 και οι τρίτοι για τις θέσεις 5-6. Έτσι 
ανεξαρτήτως αποτελέσματος η κάθε ομάδα έπαιξε 
3 αγώνες. Ο κάθε αγώνας είχε διάρκεια 20΄ και η 
κάθε ομάδα αποτελείτο από 8 παίκτες με 
απεριόριστες αλλαγές. Τα κορίτσια εξασκήθηκαν 
σε διάφορα άλλα ψυχαγωγικά και βιωματικά 
παιχνίδια και συγκεκριμένα τραμπολίνο, 
ισορροπία σε δοκό, αναρρίχηση, χορό, τοξοβολία 
και πετοσφαίριση. Οι παραπάνω αθλητικές 
δραστηριότητες λάμβαναν χώρα σε μορφή 
«προπόνησης σε σταθμούς», δηλαδή οι 
υποομάδες των μαθητριών ταυτοχρόνως 
απασχολούνταν στην κάθε ξεχωριστή 
δραστηριότητα αλλάζοντας σταθμό, άρα και 
δραστηριότητα, κάθε 25΄. 

Αξιολόγηση (μέχρι 100 λέξεις)    Ο χώρος ήταν απόλυτα ελεγχόμενος και 
ασφαλής. Οι προπονητές που απασχόλησαν τα 
παιδιά ήταν κατηρτισμένοι. Υπήρξε μεγάλος 
χρόνος εξάσκησης των παιδιών. Το τουρνουά 
ποδοσφαίρου κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον 
των μαθητών ενώ ενθουσιάστηκαν και με την 
τοξοβολία. Θα ήταν όμως καλό να είχε προβλεφθεί 
η διεξαγωγή και κάποιας μορφής συναγωνιστική 
δραστηριότητα για τα κορίτσια π.χ. τουρνουά 
χειροσφαίρισης. 

 

9η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

Θέμα Πάρκο Γουδί – Ενδοσχολικό πρωτάθλημα 
Ποδοσφαίρου Αγοριών Β΄ Γυμνασίου 

Περίοδος διεξαγωγής  
(εβδομάδα/ες, μήνας/ες) 

 
8 Μαρτίου 2019 

Τμήμα/τα  Β2, Β3, Β4, Β6 

Εμπλεκόμενα γνωστικά 
αντικείμενα 

Φυσική Αγωγή – Ποδόσφαιρο 

Διδάσκοντες καθηγητές Κώστας Σιδηροκαστρίτης, Δημήτρης Διαμαντίδης  



Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις)  
    Στις 8/3/2019 πραγματοποιήθηκε ενδοσχολικό 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αγοριών της Β΄ τάξης 
στο Γουδί. Δήλωσαν συμμετοχή τα τέσσερα από τα 
έξι τμήματα. Μετά από κλήρωση προέκυψαν οι 
δύο ημιτελικοί. Οι δύο νικήτριες ομάδες 
προκρίθηκαν στο μεγάλο τελικό, ενώ οι ηττημένες 
έπαιξαν στο μικρό τελικό. Έτσι έγιναν συνολικά 
τέσσερις αγώνες. Όλοι οι αγώνες είχαν διάρκεια 
25΄. Το γήπεδο ποδοσφαίρου χωρίστηκε στη μέση 
κι έτσι γινόντουσαν δύο αγώνες ταυτόχρονα. 
Χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν και φορητά τέρματα. Η 
κάθε ομάδα αποτελούταν από 8 παίκτες και οι 
αλλαγές ήταν απεριόριστες. Στον ένα ημιτελικό 
καθώς και στο μικρό τελικό υπήρξε ισοπαλία κι 
έτσι ο νικητής κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι 
(3 για κάθε ομάδα). Όλοι οι μαθητές που 
συμμετείχαν στο τουρνουά χάρηκαν μια σχολική 
μέρα γεμάτη αθλητισμό, αλλά και όσοι 
παρακολούθησαν τους αγώνες από τις κερκίδες 
απόλαυσαν τις προσπάθειες των συμμαθητών 
τους να διακριθούν, μέσα από τις αρχές του 
αθλητικού πνεύματος και του ευ αγωνίζεσθαι. 
Μάλιστα σε κάθε αγώνα οι ομάδες έκαναν 
διαιτησία από μόνες τους χωρίς να προκύψει το 
οποιοδήποτε πρόβλημα, κάτι που μόνο ως θετικό 
και ελπιδοφόρο μπορεί να χαρακτηριστεί. Στο 
τουρνουά παρήχε ιατρική κάλυψη η Αθλητιατρική 
Εταιρεία Ιατρών Αγώνων.  Η τελική κατάταξη του 
τουρνουά ήταν η εξής: 1. Β3, 2. Β6, 3. Β2, 4. Β4. 
 
 

Αξιολόγηση (μέχρι 100 λέξεις)     Απόλυτα θετικό είναι το ότι οι μαθητές κάνουν 
από μόνοι τους διαιτησία χωρίς να προκύπτουν 
σημαντικά προβλήματα αντιπαραθέσεων. Ο 
συνολικός χρόνος εξάσκησης (50΄) είναι απολύτως 
ικανοποιητικός για τη συγκεκριμένη ηλικία. Επίσης 
πολλά από τα παιδιά που δεν αγωνίζονται 
παρακολουθούν με ενθουσιασμό τους αγώνες από 
την κερκίδα. Το γεγονός πως υπάρχει γιατρός στο 
γήπεδο προσδίδει ασφάλεια και σιγουριά. Βέβαια 
οι μαθητές χρειάζεται να αποβάλλουν τη 
λανθασμένη αντίληψη πως η νίκη είναι τα πάντα 
και η ήττα τίποτα. 
 

 



Επιπλέον αναφέρουμε ότι πραγματοποιήθηκαν δύο ημερήσιες εκδρομές στο τέλος 
της σχολικής χρονιάς: 

1) της Β τάξης στη Χαλκίδα, 
2) της Γ τάξης στο Ναύπλιο. 

Στο πλαίσιο λειτουργίας ομίλων και προγραμμάτων πραγματοποιήθηκαν 
πολυήμερες εκδρομές στους παρακάτω προορισμούς: 

 Πολωνία Α (7ήμερη) 

 Ιταλία (6ήμερη) 

 Πολωνία Β (7ήμερη) 

 Νομός Καρδίτσας (2ήμερη) 

 Ισπανία Α (7ήμερη) 

 Ισπανία Β (5ήμερη) 

 Γερμανία - Γαλλία Α (5ήμερη) 

 Μακεδονία (4ήμερη) 

 Γερμανία - Γαλλία Β (5ήμερη) 

 Αρχαία Ολυμπία (3ήμερη) 

 Σύρος Α (4ήμερη) 

 Ιρλανδία (7ήμερη) 

 Σύρος Β (4ήμερη) 
 
 
Τη φετινή σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας 
για τα Μαθηματικά Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης, τη Φυσική Β΄ και Γ΄ τάξης και τα Νέα 
Ελληνικά Β΄ τάξης με σκοπό τη υποστήριξη μαθητών που συναντούν κάποιες 
δυσκολίες στα μαθήματα αυτά. 
 
 
Δείκτης 11: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου 
 
Η Θεματική εβδομάδα έδωσε την αφορμή, αλλά και τη δυνατότητα σε πολλούς 
εκπαιδευτικούς σχεδόν όλων των ειδικοτήτων, για την παραγωγή διδακτικού υλικού 
με την προτεινόμενη θεματολογία. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον, ενεργοποιήθηκαν οι 
μαθητές, ήταν σημαντική η συμμετοχή ειδικών, ασχολήθηκαν με ένα, δύο, τρεις, 
τέσσερις ή και με τους πέντε θεματικούς άξονες, κάτω από το γενικό θέμα 
«Δημοκρατική Συνύπαρξη και Ανθρώπινα Δικαιώματα», απαντήσαμε στο βαρόμετρο 

της δημοκρατικής και αξιοπρεπούς συνύπαρξης στην τάξη ή και στο σχολείο μας, 
μέσω του οποίου μπορεί να καταγραφεί το επίπεδο δημοκρατικής παιδείας σε 
αναφορά με τη θεματική με την οποία εργάστηκαν, που υπάρχει στην ιστοσελίδα 
του ΙΕΠ. Οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν το υλικό του ΙΕΠ, αλλά συγχρόνως έφτιαξαν 
και δικό τους υλικό. Υπήρξε συνεργασία με το τμήμα θεατρικών σπουδών, μετά από 
έγκριση του ΙΕΠ,  από 2 φοιτητές σε κάθε τμήμα για 4 ώρες, από μια θεματική 
ενότητα για κάθε τμήμα, καλύπτοντας όμως όλες τις θεματικές. Τέλος έγινε 
αξιολόγηση τόσο από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, όσο και από μαθητές. 
 
Παράλληλα η εφαρμογή του προγράμματος CLIL έδωσε τη δυνατότητα συνεργασίας 
εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών με εκπαιδευτικούς άλλους ειδικοτήτων.  



 
1η καινοτόμος διδακτική πρακτική που εφαρμόστηκε στο σχολείο ήταν η 
διδασκαλία της Γεωγραφίας Β’ Γυμνασίου σε συνεχόμενο δίωρο στο Εργαστήριο 
Πληροφορικής, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
ΓΕΝΙΚΑ 
Η διδασκαλία της Γεωγραφίας της Β’ Γυμνασίου σε συνεχόμενο δίωρο στο 
Εργαστήριο Πληροφορικής, διεξάγεται στο σχολείο μας για τρίτη χρονιά σε ένα 
μέρος των τμημάτων της Β’ τάξης. 
Φέτος η διδακτική αυτή προσέγγιση εφαρμόστηκε πλήρως σε τρία τμήματα (Β3, Β4, 
Β5) από τον εκπαιδευτικό Άνθιμο Χαλκίδη (ειδικότητας ΠΕ86 Πληροφορικής & 
ΠΕ4.1 Φυσικό) και σε όσο βαθμό ήταν εφικτό σε ένα ακόμη τμήμα (Β2) από την 
εκπαιδευτικό Αρτεμησία Στούμπα (ειδικότητας ΠΕ86 Πληροφορικής & ΠΕ4.2 
Χημικό). 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Περίοδος διεξαγωγής της διδακτικής παρέμβασης, είναι λοιπόν ολόκληρη η σχολική 
χρονιά (πρακτικά περίπου οκτώ μήνες) με συνολική διάρκεια περίπου 50 ώρες κατ’ 
εκτίμηση σε κάθε τμήμα (σε 25 περίπου διδακτικά δίωρα). 
Βασικοί άξονες της διδακτικής προσέγγισης είναι: 

 Το συνεχόμενο διδακτικό δίωρο  

 Η μόνιμη διδασκαλία στο Εργαστήριο Πληροφορικής 

 Η μόνιμη εργασία σε σταθερές ομάδες (2-3 μαθητών) 

 Η αναδιάταξη της ύλης σε 12 θεματικές ενότητες (διάρκειας από 1-3 δίωρα) 

 Η μελέτη κάποιων ενοτήτων μέσω μελετών περίπτωσης 

 Δίνεται μεγαλύτερο βάρος σε «ενότητες» που ανήκει η Ελλάδα (Μεσόγειος, 
Βαλκάνια, Ευρωπαϊκή Ένωση) 

 Η συστηματική χρήση πρωτότυπων φύλλων εργασίας 

 Η συστηματική αξιοποίηση της η-τάξης του ΠΣΔ (ομάδες, έγγραφα, 
θεματικές ενότητες κλπ) 

 Η συστηματική χρήση χαρτών 

 Η ενσωμάτωση και με μέτρο χρήση ποικίλων ψηφιακών εργαλείων και 
περιβαλλόντων  

 Η αξιοποίηση της εμπειρίας από την εφαρμογή των ΠΣ του «Νέου Σχολείου» 

 Η αξιοποίηση υλικού από τον «Οδηγό εκπαιδευτικού» του Νέου Σχολείου 
και από το ψηφιακό αποθετήριο «Φωτόδεντρο» 

 Η ανάρτηση από τον διδάσκοντα, τους πρώτους μήνες, των φύλλων 
εργασίας σχολιασμένων και απαντημένων, σύμφωνα και με τις απορίες που 
προέκυπταν και με βάση την εμπειρία των δυο προηγούμενων εφαρμογών 
της διδακτικής πρότασης 

 Πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό από όλους και από παντού (σε 
ανοιχτό μάθημα στην η-τάξη) 

 Η μη απαξίωση του έντυπου διδακτικού πακέτου (βιβλίου θεωρίας και 
τετραδίου εργασιών) 

Η πιο συνηθισμένη τυπική διαδικασία ενός δίωρου, περιλαμβάνει: 

 μια εισαγωγή (σύνδεση με τα προηγούμενα ή ένταξη της καινούριας 
ενότητας σε ένα γενικότερο πλαίσιο) 

 μια σύντομη παρουσίαση σημείων θεωρίας από τον διδάσκοντα 



 εξηγήσεις για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα φύλλα εργασίας 
που θα βρουν αναρτημένα οι μαθητές στην αντίστοιχη θεματική ενότητα 
στην η-τάξη  

 εργασία κατά ομάδες στους υπολογιστές 

 επίλυση αποριών και βοήθεια στις ομάδες όπου χρειάζεται και ζητηθεί 

 αποθήκευση των εργασιών (και πιθανόν συνέχισή τους σε επόμενο δίωρο) 
Ολοκληρώθηκε σχεδόν στο σύνολό της η αναδιαταγμένη ύλη, εκτός από την 
τελευταία θεματική ενότητα (Τομείς παραγωγής και Μεγάλα έργα στην Ευρώπη). 
Όλη η οργάνωση του μαθήματος και το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε 
είναι προσβάσιμη από την φετινή η-τάξη του μαθήματος 
https://eclass.sch.gr/courses/G32537/ 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος και στο πλαίσιο συνεργασίας μας με το ΠΤΔΕ του 
ΕΚΠΑ (Διδακτική της Γεωγραφίας) η Γεωλόγος και μεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. 
Κατερίνα Ζιώγκα δίδαξε και στα τέσσερα τμήματα (Β2, Β3, Β4, Β5) για δυο τρίωρα το 
θέμα «Σπήλαια» με αξιοποίηση του ψηφιακού περιβάλλοντος Go-Labz 
ΣΤΟΧΟΙ 
Οι στόχοι που τέθηκαν είναι γνωστικοί, δεξιοτήτων οπτικού/χαρτογραφικού 
γραμματισμού, πληροφορικού γραμματισμού, κοινωνικοποίησης. 
Στόχος μελλοντικών εφαρμογών σε επόμενη σχολική χρονιά, είναι η εστίαση σε 
σημεία που να αποσκοπούν στην αναβάθμιση της εικόνας της Γεωγραφίας ως 
γνωστικού και ως εφαρμοσμένου αντικειμένου στα μάτια των μαθητών. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Η προσωπική αίσθηση του διδάσκοντος είναι ότι σε σημαντικό ποσοστό, οι μαθητές 
βελτιώνουν (πέρα από γνωστικούς στόχους) δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, 
κατανόησης και χειρισμού ποικίλων εργαλείων και μέσων πληροφορικής,  
ανάγνωσης χαρτών, διαχείρισης χρόνου, κατανόησης κειμένων κλπ. 
Επιπλέον έχει παρατηρηθεί από τις προηγούμενες χρονιές ότι οι μαθητές που έχουν 
συμμετάσχει, παρουσιάζουν αυξημένες δεξιότητες στο μάθημα της Πληροφορικής 
της Γ’ Γυμνασίου την επόμενη χρονιά. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ 
Ζητήθηκε και η αξιολόγηση του τρόπου διδασκαλίας από τους μαθητές (δύο 
τμημάτων) με ανώνυμο εκτενές ερωτηματολόγιο.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdvKvJdzkB0H5DJQkfq4pIuZ_r4OxlhbJf
UiZt72F8c_19Gw/viewform 
Από τα ευρήματα της αποδελτίωσης προκύπτει αβίαστα ότι οι βασικές επιλογές του 
μαθήματος, γίνονται αποδεκτές από τους μαθητές σε πολύ μεγάλο βαθμό: 

 Χρήση εργαστηρίου (88%) 

 Συνεχόμενο δίωρο (73%) 

 Εργασία σε ομάδες (73%) 
Με συνδυασμό των ευρημάτων από την αποδελτίωση του ερωτηματολόγιου 
προκύπτουν: 

 Μια συνολικά θετική αίσθηση των μαθητών με άξονες την ομαδική εργασία, 
τη χρήση η/υ και την σχετικά αυξημένη «ελευθερία κινήσεων» που δίνεται 
στο μάθημα 

 Η επιτυχημένη εφαρμογή και η αποδοχή του μάλλον απαιτητικού 
διδακτικού υλικού 

 

https://eclass.sch.gr/courses/G32537/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdvKvJdzkB0H5DJQkfq4pIuZ_r4OxlhbJfUiZt72F8c_19Gw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdvKvJdzkB0H5DJQkfq4pIuZ_r4OxlhbJfUiZt72F8c_19Gw/viewform


 
2η καινοτόμος διδακτική πρακτική που εφαρμόστηκε στο σχολείο ήταν η 
διδασκαλία της β ξένης γλώσσας σε επίπεδα, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Η διδασκαλία της β ξένης γλώσσας γίνεται από το 2013 και εντεύθεν  σε δύο 
διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας ανά τάξη, μετά από κατατακτήρια 
αξιολόγηση με κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων.  
Στην Α τάξη για το τρέχον σχολικό έτος Γαλλικά παρακολουθούν 106 μαθητές σε 6 
τμήματα και 55 μαθητές Γερμανικά σε 4 τμήματα. Στη Β τάξη Γαλλικά 
παρακολουθούν 95 μαθητές σε 6 τμήματα και 67 μαθητές Γερμανικά σε 4 τμήματα. 
Στη Γ τάξη Γαλλικά παρακολουθούν 93 μαθητές σε 6 τμήματα και Γερμανικά 67 
μαθητές σε 4 τμήματα. 
Στο σχολείο μας εφαρμόζουμε, σύμφωνα με το αναμορφωμένο αναλυτικό 
πρόγραμμα,  το  Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες. (ΕΠΣ-ΞΓ) ,το οποίο 
προωθεί τα επίπεδα διδασκαλίας στις ξένες γλώσσες . Το αναλυτικό  πρόγραμμα 
βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και στόχος του 
είναι η σύνδεση της διδασκαλίας με τις εξετάσεις πιστοποίησης του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας(ΚπΓ).  Ο στόχος αυτός  δεν μπορεί να υλοποιηθεί 
στο πλαίσιο  πολυμελών τμημάτων χωρίς διάκριση γνωστικού επιπέδου. 
 Η ιδιαιτερότητα του σχολείου μας, στο οποίο φοιτούν μαθητές από διαφορετικές 
περιοχές του Λεκανοπεδίου της Αθήνας που προέρχονται από διαφορετικά 
δημοτικά σχολεία, καθιστά επιβεβλημένο τον χωρισμό σε επίπεδα στη β ξένη 
γλώσσα στην Α Γυμνασίου και, συνεπακόλουθα, και στις υπόλοιπες τάξεις. Στην 
πρώτη τάξη εγγράφονται μαθητές αρχάριοι ή με στοιχειώδη γνώση της γαλλικής ή 
της γερμανικής γλώσσας, αλλά και κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας 
επιπέδου Α1-2.  Οι μαθητές  που έχουν διδαχθεί λιγότερο χρόνο ή δεν έχουν 
διδαχτεί καθόλου τη β ξένη γλώσσα στο Δημοτικό και άρα ξεκινούν με χαμηλότερο 
επίπεδο γλωσσομάθειας, δυσκολεύονται ιδιαίτερα να παρακολουθήσουν το 
μάθημα και τείνουν να χάνουν τα κίνητρα και το ενδιαφέρον εκμάθησης.  Η 
παράλληλη διδασκαλία δύο επιπέδων στην τάξη δυσκολεύει τη μαθησιακή 
διαδικασία και μειώνει το χρόνο διδασκαλίας και στα δύο επίπεδα, με αποτέλεσμα 
να μην ολοκληρώνεται η ύλη. 
Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται τάξη διαφορετικών ταχυτήτων και διακυβεύεται 
το δικαίωμα στην δημόσια δωρεάν παιδεία, καθώς μαθητές και γονείς οδηγούνται 
σε ιδιωτικούς φορείς για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, όπου η διδασκαλία σε 
διαφοροποιημένα επίπεδα θεωρείται αυτονόητη.  Η εμπειρία μας των τελευταίων 
πέντε χρόνων δείχνει ότι το δημόσιο πειραματικό σχολείο μπορεί να εκπληρώσει 
την αποστολή  του , αφού έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο για τους 
αρχάριους όσο και για τους προχωρημένους μαθητές. Οι μεν πρώτοι προχωρούν 
κανονικά στην υποχρεωτική διδακτέα ύλη και φτάνουν να μπορούν να συμμετέχουν 
στις εξετάσεις του ΚΠΓ στο τέλος της Γ γυμνασίου στο επίπεδο Α2, ενώ αντίστοιχα οι 
προχωρημένοι συμμετέχουν στις εξετάσεις για το ανώτερο επίπεδο Β1. Τα 
τελευταία χρόνια  πολλοί μαθητές έχουν αποκτήσει το κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας στη Γαλλική και Γερμανική γλώσσα παρακολουθώντας μόνο τα 
μαθήματα του σχολείου και αυτό θεωρούμε ότι πρόκειται για μεγάλη κατάκτηση. 
Εν κατακλείδι, δεδομένων των συγκυριών, η συνεπής εκμάθηση της γαλλικής και 
γερμανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί ένα αναμφισβήτητο 
πλεονέκτημα για τον μαθητή και την οικογένειά του σήμερα. Το Πειραματικό 



σχολείο χαρακτηρίζεται από κινητικότητα και ποικιλία δραστηριοτήτων 
(προγράμματα, όμιλοι κ.α), δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά κάθε προέλευσης να 
αποκτήσουν ικανοποιητικά γλωσσικά εφόδια, όπως έχει μέχρι τώρα αποδειχθεί από 
τις επιτυχίες των μαθητών. Η λειτουργία ολιγομελών τμημάτων είναι στοιχειώδης 
προϋπόθεση για την επίτευξη των βασικών, αλλά σημαντικών στόχων και την 
ανταπόκριση του συνόλου των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. 
 
 
 

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υλοποιήθηκαν 18 εκπαιδευτικές δράσεις που 
αναφέρονται παρακάτω: 

 
 

Θέμα-Ταυτότητα Δράσης 1.  Make a wish 

Περίοδος διεξαγωγής  
(εβδομάδα/ες, μήνας/ες) 

                                       Δεκέμβριος 2018 

Τμήμα/τα Όλοι οι μαθητές 

Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) Σε συνεργασία με το 15μελές και τη Διεύθυνση του 
σχολείου συμμετείχαμε στο πρόγραμμα «Αστέρι 
της ευχής» του «Κάνε μία Ευχή» Ελλάδας. 
Στολίσαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο του 
σχολείου με τα αστεράκια, στα οποία οι 
μαθητές/ριες είχαν γράψει τις ευχές τους. 

 

Θέμα-Ταυτότητα Δράσης 2. Aesop’s myths / Η αφήγηση στην 
ελληνική και γαλλική λογοτεχνία 

Περίοδος διεξαγωγής  
(εβδομάδα/ες, μήνας/ες) 

Μάρτιος 2019 

Ώρες διδασκαλίες 
(αριθμός ωρών) 

2 

Τμήμα/τα Β4 

Εμπλεκόμενα γνωστικά 
αντικείμενα 

Αγγλικά 

Διδάσκοντες καθηγητές Ξανθάκου Ε. 

Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) Με αφορμή την επίσκεψη των μαθητών του 
College Francois Legros στο σχολείο, οι επισκέπτες 
παρακολούθησαν μάθημα για τον Αίσωπο και τους 
μύθους του και συμμετείχαν στη δημιουργική 
γραφή ιστορία με βάση σκίτσα. Ακολούθησε 
συζήτηση αναφορικά με τον Αίσωπο και 
αντίστοιχες ιστορίες στα γαλλικά. 

Αξιολόγηση (μέχρι 100 λέξεις) Πολύ διασκεδαστικό και εποικοδομητικό μάθημα. 

 
 

Θέμα-Ταυτότητα Δράσης 3. 5η Ημέρα Πανελλήνιου Σχολικού Αθλητισμού 
 



Περίοδος διεξαγωγής  
(εβδομάδα/ες, μήνας/ες) 

05-10-2017 

Τάξη/εις Α΄ 

Εμπλεκόμενα γνωστικά 
αντικείμενα 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Διδάσκοντες καθηγητές Λαζαρίδης Αλέξανδρος 

Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) Στις 9 Οκτωβρίου 2018, στα πλαίσια της 5ης 
Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, 
μαθητές της Α’ τάξης του σχολείου συμμετείχαν σε 
αθλητικές δραστηριότητες με κεντρικό σύνθημα: 
«Ας κινηθούμε» αποσκοπώντας στην ανάπτυξη 
ευγενούς άμιλλας μέσα από τη διασκέδαση και την 
αποδοχή της διαφορετικότητας. 
Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
σχολείου. Οι αθλητικές δραστηριότητες ήταν 
δρομικού χαρακτήρα σε μορφή σκυταλοδρομιών, 
αγόρια και κορίτσια. Όλες οι δραστηριότητες 
έγιναν σε κλίμα συνεργασίας και ψυχαγωγίας και 
βοήθησαν τους μαθητές να αποκομίσουν νέες 
εμπειρίες ή να εμπλουτίσουν τις υπάρχουσες. 
Διαδικτυακός σύνδεσμος: 5η Πανελλήνια Ημέρα 
Σχολικού Αθλητισμού 
Επίσης, σε συνεργατική δράση με το Ανώτατο 
Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων η 
ασημένια ολυμπιονίκης του 2004 στο αγώνισμα 
της υδατοσφαίρισης, Αντιγόνη Ρουμπέση, 
παραχώρησε συνέντευξη, η οποία είναι 
αναρτημένη στο διαδίκτυο. 
Διαδικτυακός σύνδεσμος: Συνέντευξη της 
Ολυμπιονίκη Αντιγόνης Ρουμπέση 

 

Θέμα – Ταυτότητα δράσης 4. «Διακρίσεις – Ρατσισμός» 

Περίοδος διεξαγωγής Α΄ Τετράμηνο (Οκτώβριος- Δεκέμβριος) 

Ώρες διδασκαλίας Έξι ώρες –σε κάποια τμήματα ο χρόνος που αφιερώθηκε μέσα 
στην τάξη ήταν λιγότερος ενώ σε κάποια άλλα περισσότερος 

Τμήματα Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6 

Γνωστικό αντικείμενο ΚΠΑ (Κεφάλαιο 2ο «Κοινωνικές ομάδες» & Κεφάλαιο 6ο 
«Κοινωνικά προβλήματα») 

Διδάσκουσα καθηγήτρια Σ. Πασχαλιώρη, ΠΕ78 

Συνοπτική περιγραφή Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες –προβολή βίντεο, 
αποσπασμάτων ή και ολόκληρες  ταινίες, εργασία σε ομάδες με 
αφόρμηση ζωγραφικούς πίνακες, γελοιογραφίες κ.ά.- 
προσπαθήσαμε σε ένα αρχικό στάδιο να κατανοήσουμε την 
έννοια των προκαταλήψεων-στερεοτύπων & του ρατσισμού, να 
προσεγγίσουμε τα αίτια και τον ρόλο των κοινωνικών ομάδων 
στην καλλιέργεια ή/και στον μετριασμό/απάλειψη αυτών. Στη 
συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές/ριες σε 4μελείς ή 3μελείς 

https://alazaridis.wordpress.com/2018/10/12/5%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc/
https://alazaridis.wordpress.com/2018/10/12/5%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc/
https://alazaridis.wordpress.com/2018/12/09/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%cf%8c%ce%bd%ce%b7/
https://alazaridis.wordpress.com/2018/12/09/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%cf%8c%ce%bd%ce%b7/


ομάδες, σε ένα πρώτο στάδιο, να παρατηρήσουν γύρω τους, να 
καταγράψουν και μελετήσουν φαινόμενα εκδήλωσης 
ρατσιστικών συμπεριφορών ή στερεοτυπικών θέσεων απέναντι 
σε κοινωνικές ομάδες και, στη συνέχεια, να δημιουργήσουν ένα 
έργο –βίντεο (έως 5 λεπτά), παρουσίαση (powerpoint), σκαλέτα 
ραδιοφωνικής εκπομπής, αφίσα, άρθρο για εφημερίδα ή 
περιοδικό κ.ά.- με στόχο την ευαισθητοποίηση του 
συνανθρώπων μας για την ανάγκη απάλειψης ή μετριασμού των 
στερεοτυπικών αντιλήψεων-προκαταλήψεων και της εκδήλωσης 
ρατσιστικών συμπεριφορών σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Για 
την υλοποίηση της δράσης οι μαθητές/ριες χρειάστηκε να 
εργαστούν και εκτός ωρών διδασκαλίας. 
 

Θέμα – Ταυτότητα δράσης 5. «Πρόσωπα & γεγονότα που άλλαξαν τον κόσμο» 

Περίοδος διεξαγωγής Α΄ Τετράμηνο (Οκτώβριος) 

Ώρες διδασκαλίας Μία διδακτική ώρα 

Τμήματα Γ1 & Γ3 

Γνωστικό αντικείμενο ΚΠΑ (Κεφάλαιο 2ο «Κοινωνικές ομάδες» - Ενότητα 3.5. 
«Κοινωνική Μεταβολή») 

Διδάσκουσα καθηγήτρια Σ. Πασχαλιώρη, ΠΕ78 

Συνοπτική περιγραφή Στόχος της δράσης ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/ριες 
τον ρόλο του πολίτη στη μεταβολή των κοινωνιών. Με 
αφόρμηση διάφορες εικόνες -προσώπων & γεγονότων- 
εστιάσαμε κυρίως στον ρόλο του ανθρώπου στη βελτίωση των 
κοινωνιών, στην προάσπιση των δικαιωμάτων, στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων κ.ά.. Για την υλοποίηση της 
δράσης-δραστηριότητας αξιοποιήθηκε υλικό και από το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία». Με 
την ολοκλήρωση της δραστηριότητας ζητήθηκε προαιρετικά από 
τους μαθητές/ριες να αναζητήσουν πληροφορίες για τη ζωή και 
να καταγράψουν τη συμβολή κάποιου προσώπου στη βελτίωση 
των κοινωνιών μας. 
 

Θέμα – Ταυτότητα δράσης 6. «Μαθαίνουμε για το Πολυτεχνείο» 

Περίοδος διεξαγωγής Α΄ Τετράμηνο 

Ώρες διδασκαλίας Υλοποιήθηκε σε εξωδιδακτικές ώρες 

Τμήμα 14 μαθητές/ριες του Γ1 (10 μαθήτριες & 4 μαθητές) 

Γνωστικό αντικείμενο Συνδέεται εν μέρει με το μάθημα ΚΠΑ (ενότητα για «Κοινωνική 
μεταβολή») 

Διδάσκουσα καθηγήτρια Σ. Πασχαλιώρη, ΠΕ78 

Συνοπτική περιγραφή Οι μαθητές/ριες αναζήτησαν και μελέτησαν υλικό για την 
περίοδο της δικτατορίας, τα γεγονότα που οδήγησαν στην 
εξέγερση των φοιτητών/ριών κ.ά.. Αφού μελέτησαν το υλικό, 
πρότειναν τρόπους για τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης για να 
τιμήσουμε τα παιδιά του Πολυτεχνείου. Οι μαθητές/ριες 
επέλεξαν το «ανέβασμα» ενός θεατρικού. Έγραψαν το σενάριο, 
αναζήτησαν τη μουσική που θα συνοδέψει την εκδήλωση, 



βρήκαν υλικό, έφτιαξαν μια παρουσίαση και, γενικότερα, 
ανέλαβαν τη διοργάνωση της σχολικής εκδήλωσης στις 
17.11.2019. 
 

Θέμα – Ταυτότητα δράσης 7. Ανθρώπινα δικαιώματα 

Περίοδος διεξαγωγής Β΄ Τετράμηνο – (μέρος διεξαγωγής της δράσης υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας) 

Ώρες διδασκαλίας 4-6 ώρες (ο χρόνος που αφιερώθηκε δεν ήταν ο ίδιος σε όλα τα 
τμήματα) 

Τμήματα Όλα τα τμήματα της Γ΄ τάξης 

Γνωστικό αντικείμενο ΚΠΑ 

Διδάσκουσα καθηγήτρια Σ. Πασχαλιώρη, ΠΕ78 

Συνοπτική περιγραφή Μέσα από διάφορες δραστηριότητες, επιχειρήθηκε να 
κατανοήσουν οι μαθητές/ριες την έννοια του δικαιώματος & της 
υποχρέωσης, να προβληματιστούν για τον ρόλο και την 
αναγκαιότητά τους μέσα στο πλαίσιο μιας κοινωνίας, να 
γνωρίσουν βασικά κείμενα που κατοχυρώνουν θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα, όπως την Οικουμενική Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ε.Ε., το Σύνταγμά μας, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, να αναζητήσουν τα κοινά σημεία των κειμένων αυτών 
και να προβληματιστούν για τον ρόλο, την ευθύνη μας 
προκειμένου να γίνουν τα δικαιώματα αυτά πράξη. 
 

Θέμα – Ταυτότητα δράσης 8. «Η διαφορετικότητα στην καθημερινότητά μας» 

Περίοδος διεξαγωγής Α΄ Τετράμηνο 

Ώρες διδασκαλίας 2 ώρες 

Τμήματα Α1, Α2, Α3 

Γνωστικό αντικείμενο Οικιακή Οικονομία (Κεφάλαιο 1.3. Κοινωνικός περίγυρος – 
Μορφές διαπροσωπικών σχέσεων) 

Διδάσκουσα καθηγήτρια Σ. Πασχαλιώρη 

Συνοπτική περιγραφή Με την προβολή βίντεο, τη συζήτηση, παιχνίδια ρόλων κ.ά.- 
έγινε προσπάθεια να κατανοήσουν οι μαθητές/ριες ότι η 
διαφορετικότητα είναι κομμάτι του εαυτού μας και των 
κοινωνιών μας. Στο πλαίσιο αυτό, στις 26.11.2018 επισκέφθηκαν 
το σχολείο μας και, ειδικότερα, το τμήμα Α3, η κα Σ. Κορομηλή, 
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Θεμάτων του ΚΕΑΤ και η κα Άννα 
Μπαλάν, φοιτήτρια στο Τμήμα Νηπιαγωγών & πρωταγωνίστρια 
της βραβευμένης μικρού μήκους ταινίας «Χρωματίζοντας το 
σκοτάδι» που πραγματεύεται τη δυνατότητα ενός ανθρώπου με 
οπτική αναπηρία να εκφράζεται μέσω της ζωγραφικής. Αφού 
προβλήθηκε η ταινία, η Άννα, που είναι τυφλή, συζήτησε με τους 
μαθητές και τις μαθήτριες για θέματα που άπτονται της οπτικής 
αναπηρίας. Οι μαθητές/ριες είχαν την ευκαιρία να την ρωτήσουν 
διάφορα θέματα γύρω από την καθημερινότητα ενός τυφλού 
ατόμου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά, κυρίως, να 
καταλάβουν ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι. Στο τμήμα Α2, οι 



μαθητές/ριες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να 
συνομιλήσουν για την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία 
με έναν μαθητή του ΕΕΕΕΚ Κωφών & Βαρηκόων Α΄ Αθήνας ο 
οποίος ασχολείται με την τέχνη. Ο μαθητής μας επισκέφθηκε 
συνοδεία δύο καθηγητών, εκ των οποίων ο ένας ήταν Κωφός, 
και ενός συμμαθητή του. 

Θέμα – Ταυτότητα δράσης 9. Εξαρτήσεις 

Περίοδος διεξαγωγής Β΄ Τετράμηνο (σε δύο τμήματα μέρος της δράσης υλοποιήθηκε 
κατά τη θεματική εβδομάδα) 

Ώρες διδασκαλίας 4 ώρες 

Τμήματα Α1, Α2 & Α3 

Γνωστικό αντικείμενο Οικιακή Οικονομία – Κεφάλαιο 4.3. 

Διδάσκουσα καθηγήτρια Σ. Πασχαλιώρη 

Συνοπτική περιγραφή Με αφόρμηση τη μικρού μήκους ταινία “Nuggets”, οι 
μαθητές/ριες κατανόησαν την έννοια του εθισμού και της 
εξάρτησης, συνειδητοποίησαν το πλήθος των 
εθισμών/εξαρτήσεων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος, 
προβληματίστηκαν για τα αίτια που οδηγούν στον εθισμό και 
στις εξαρτήσεις και για τις δυνατότητες πρόληψης. Οι 
μαθητές/ριες του ενός τμήματος κλήθηκαν να «ξαναγράψουν» 
την πλοκή της ταινίας, ενώ του άλλου να αναζητήσουν και 
παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τις σκέψεις τους γύρω 
από κάποια μορφή εξαρτήσεων που οι ίδιοι/ες θεωρούν πιο 
σοβαρή επιχειρηματολογώντας για την επιλογή τους αυτή. Και 
στα δύο τμήματα έμφαση δόθηκε και στην εξάρτηση από τον 
καπνό, το αλκοόλ & το διαδίκτυο. Για την προσέγγιση της 
τελευταίας μορφής εξάρτησης αξιοποιήθηκε το βίντεο του 
τραγουδιού “Are You Lost in a World Like Me?” του Moby. 
 

Θέμα – Ταυτότητα δράσης 10. Εξοικείωση με την αναπηρία (Δήμος Αθηναίων & ΣΚΕΠ) 

Περίοδος διεξαγωγής 21.03.2019 

Ώρες διδασκαλίας 2 ώρες 

Τμήματα Α1, Α2, Α3, Α6 

Γνωστικό αντικείμενο Οικιακή Οικονομία, Θρησκευτικά, Πληροφορική κ.ά. 

Διδάσκοντες 
καθηγητές/ριες 

Σ. Πασχαλιώρη, Ε. Δημουλά, Ι. Βαφειάδης 

Συνοπτική περιγραφή Στο πλαίσιο του μήνα εξοικείωσης με την αναπηρία στο δήμο 
Αθηναίων πραγματοποιήθηκαν στις 21 Μαρτίου δύο βιωματικές 
ομιλίες σε τέσσερα τμήματα της Α΄ τάξης του σχολείου μας από 
εκπροσώπους του ΣΚΕΠ-Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για 
Παιδιά & Νέους. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντίνος Σαμαράς, 
motivational speaker του ΣΚΕΠ, μοιράστηκε με τους μαθητές και 
τις μαθήτριες των τμημάτων Α3 & Α6 στιγμές από την 
καθημερινότητά του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας 
κωφός, ενώ ο κ. Παναγιώτης Πιτσινιάγκας, συντονιστής 
βιωματικών παρεμβάσεων & motinational speaker του ΣΚΕΠ 
συζήτησε με τους μαθητές & τις μαθήτριες των τμημάτων Α1 & 



Α2 γύρω από την καθημερινότητα των ατόμων με κινητική 
αναπηρία. 
 

 

Θέμα-Ταυτότητα Δράσης 11. ‘’ Τόποι, ανθρώπων έργα και ιστορικό 
αποτύπωμα’’ 

 

Περίοδος διεξαγωγής  
(εβδομάδα/ες, μήνας/ες) 

Α) Νοέμβριος 2018 
Β) Ιανουάριος 2019 

Ώρες διδασκαλίες 
(αριθμός ωρών) 

2 ώρες συνολικά κάθε φορά στην τάξη και 
επιπλέον εκπαιδευτική εκδρομή 

Τμήμα/τα Α4, Α5, Α6, Β4, Γ4, Γ5, Γ6 (98 μαθητές και 
μαθήτριες συνολικά) 

Εμπλεκόμενα γνωστικά 
αντικείμενα 

Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

Διδάσκοντες καθηγητές Καλλιτσάκη Χάιδω, Φωκά Μαρία, Γεωργουλάκη 
Βάσω 

Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) Κάθε θέμα που επιλέγεται υλοποιείται σε τρία 
στάδια : α) την έρευνα που κάνουν, σε ομάδες, οι 
μαθητές που συμμετέχουν και την παρουσίαση 
των εργασιών τους στην τάξη τους, β) την επιτόπια 
παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος ή 
ξενάγησης από ειδικούς και γ) τη συζήτηση και την 
αποτίμηση, μετά, στην τάξη.  
Φέτος προσεγγίσαμε 2 θεματικές ενότητες : α) 
Λάρισα - Βεργίνα – Όλυμπος και β) Λίμνη 
Πλαστήρα – Πύλη Τρικάλων - Ελάτη – Περτούλι. 
Στην πρώτη, θελήσαμε να προσεγγίσουμε δύο 
μνημεία : ένα ιστορικό και ένα μνημείο της φύσης. 
Στη δεύτερη, θελήσαμε να παρατηρήσουμε 
ορεινές κοινότητες, την οργάνωσή τους και τον 
ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισαν άλλοτε αλλά και 
σήμερα  
Αντίστοιχα οργανώθηκαν και δύο μετακινήσεις 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα.  
Η πρώτη έγινε  στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2018. 
Πρώτος σταθμός ήταν το Διαχρονικό Μουσείο 
Λάρισας, μουσείο μοναδικό στο είδος του, όπου οι 
μαθητές/τριες αφού ξεναγήθηκαν στον χώρο από 
τις καθηγήτριές τους, παρακολούθησαν το 
βραβευμένο βίντεο του μουσείου. Στη συνέχεια 
επισκέφθηκαν στον Αρχαιολογικό χώρο Αιγών, τον 
Τύμβο των Βασιλικών Μακεδονικών Τάφων, όπου 
ξεναγήθηκαν από αρχαιολόγο – ξεναγό. Την 
επόμενη μέρα ενημερώθηκαν στο Κέντρο 
Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου στο 



Λιτόχωρο και έφτασαν στη θέση Πριόνια, απ’ όπου 
ξεκινούν τα ορειβατικά μονοπάτια. Διέμειναν σε 
ξενοδοχείο στη Λεπτοκαρυά Πιερίας. 
Η δεύτερη εκπαιδευτική εκδρομή είχε προορισμό 
τη Λίμνη Πλαστήρα και πραγματοποιήθηκε από τις 
25 έως τις 27 Ιανουαρίου 2019. Η ομάδα 
διανυκτέρευσε σε ξενοδοχείο στη Λίμνη 
Πλαστήρα. Την επόμενη ημέρα στην Πύλη 
Τρικάλων, αρχαιολόγος της Εφορίας Αρχαιοτήτων 
Τρικάλων, έκανε ξενάγηση στον βυζαντινό ναό της 
Πόρτα – Παναγιάς του 13ου αι., δίνοντας σαφείς 
πληροφορίες στους μαθητές. Στη συνέχεια οι 
μαθητές / τριες επισκέφθηκαν το Πέτρινο Γεφύρι 
του Πορταϊκού Ποταμού του 16ου αι. Μετά 
κατευθύνθηκαν προς τους ορεινούς 
παραδοσιακούς οικισμούς της Ελάτης και του 
Περτουλίου. Στην επιστροφή υπήρξε χρόνος για 
περιήγηση στην Ελάτη. Την επόμενη ημέρα 
ξεκίνησαν με κατεύθυνση προς το Φράγμα του 
Ταυρωπού, αλλά λόγω πάγου στο οδόστρωμα 
κάναμε αναστροφή, δώσαμε από μικροφώνου 
πληροφορίες στα παιδιά και κατευθυνθήκαμε στα 
Τρίκαλα. Προείχε η ασφάλεια των μαθητών. 
Εξάλλου είχαν ήδη μια πολύ καλή εικόνα της 
Λίμνης, αφού εκτός από όσα είδαν από κοντά, 
είχαν ετοιμάσει εργασίες από την Αθήνα για τους 
προορισμούς της εκδρομής. Στα Τρίκαλα είδαν το 
κέντρο της πόλης και περπάτησαν στον κεντρικό 
πεζόδρομο.  

Αξιολόγηση (μέχρι 100 λέξεις) Για δεύτερη χρονιά, συνεχίσαμε τη δράση αυτή, 
γιατί θεωρήσαμε ότι έχει συνάφεια με τα 
διδακτικά μας αντικείμενα και σαφή εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα. Ο τρόπος με τον οποίο την 
υποδέχονται και την προσλαμβάνουν οι 
μαθητές/τριές μας ενισχύει την πρόθεσή μας. 
 Επιλέξαμε να εργαστούμε με μαθητές από 
τμήματα στα οποία διδάσκουμε, για να μην 
επιβαρύνουμε τους μαθητές με επιπλέον ώρες 
παραμονής στο σχολείο, αφού τα διδακτικά μας 
αντικέιμενα μας επιτρέπουν να εντάξουμε στη 
διδασκαλία μας τα θέματα που επιλέγουμε να 
δουλέψουμε μαζί τους. 
Οι εκπαιδευτικές αυτές δραστηριότητες 
θεωρούνται επιτυχημένες, γιατί υλοποιήθηκαν 
όλοι οι εκπαιδευτικοί τους στόχοι, οι μαθητές 
είχαν άριστη συμπεριφορά και στους χώρους που 
επισκεφθήκαμε και μεταξύ τους, είχε άρτια 



οργάνωση, που παρείχε ασφάλεια στους 
εκδρομείς. Οι εκδρομείς μαθητές ενημέρωσαν 
κατά την επάνοδό τους , όσους δεν είχαν μπορέσει 
να πάρουν μέρος στις εξορμήσεις. 
Εξετάζεται από τις διδάσκουσες η συνέχιση της 
δράσης αυτής. 
 

 

Θέμα-Ταυτότητα Δράσης 12. 5η  Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 

Περίοδος διεξαγωγής  
(εβδομάδα/ες, μήνας/ες) 

9-10-2018 

Τάξη/εις Β’ & Γ’ 

Εμπλεκόμενα γνωστικά 
αντικείμενα 

Φυσική Αγωγή 

Διδάσκοντες καθηγητές Σιδηροκαστρίτης Κωνσταντίνος 

Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) Στα πλαίσια της 5ης Πανελλήνιας Ημέρας 
Σχολικού Αθλητισμού οι τάξεις του σχολείου μας 
πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στις 
εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού αθλητικού 
προγράμματος «Παιδόραμα» στο αθλητικό κέντρο 
«Fous de Foot» στη Βάρη. Εκεί συμμετείχαν στη 
δράση Ανακαλύπτω-Παίζω-Δημιουργώ κατά την 
οποία εξασκήθηκαν στο Ποδόσφαιρο, τη 
Χειροσφαίριση, την Πετοσφαίριση, την Τοξοβολία, 
το Χορό, καθώς και σε διάφορα άλλα ψυχαγωγικά 
και βιωματικά παιχνίδια. Οι παραπάνω αθλητικές 
δραστηριότητες λάμβαναν χώρα σε μορφή 
«προπόνησης σε σταθμούς». Έτσι οι μαθητές και 
οι μαθήτριες βίωσαν με ξεχωριστό τρόπο τη χαρά 
της άθλησης χωρίς το άγχος της νίκης και το φόβο 
της αποτυχίας, όπως ακριβώς δηλαδή προβλέπει 
και ο κυρίως στόχος της συγκεκριμένης μέρας: 
Συνδυασμό ψυχαγωγίας και άσκησης που οδηγεί 
στην απόκτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής και 
βελτίωσης της φυσικής κατάστασης των 
μαθητών/τριών, αλλά και ορίζει το αντίστοιχο 
μήνυμα: «Ας κινηθούμε»! 



 
 
 

Αξιολόγηση (μέχρι 100 λέξεις) 

Ο χώρος ήταν απόλυτα ελεγχόμενος και ασφαλής. 
Οι προπονητές που απασχόλησαν τα παιδιά ήταν 
κατηρτισμένοι. Υπήρξε μέγιστος χρόνος εξάσκησης 
των παιδιών. Η ενασχόληση με την Τοξοβολία και 
τις διάφορες μορφές σκυταλοδρομίας χαροποίησε 
πολύ τους μαθητές. Ωφέλιμο θα ήταν να 
συμμετείχε και η Α΄ Γυμνασίου, που όμως είναι 
εξαιρετικά δύσκολο λόγω του μεγάλου όγκου 
μαθητών του σχολείου. Τέλος σημειώνεται πως 
δεν υπήρχε οργανωμένη εξάσκηση στο άθλημα της 
Καλαθοσφαίρισης. 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΣΗΣ: 

1. Ενδοσχολική έρευνα 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 13. « ΣΧΟΛΕΙΟ –ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ » 
Μαθητές ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν 
την τοπική κοινωνία για την μεταμόσχευση 

μυελού των οστών και την εθελοντική 
προσφορά και αλληλεγγύη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΔΡΑΣΗΣ: 

2 
σχολικά 
έτη 
2018-19 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: 

Ερμιόνη Παυλάκη ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ
Α: 

ΠΕ07 
γερμανικής γλ. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1
. 

Το Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις του Nοσοκομείου Παίδων 
«Αγία Σοφία» σε συνεργασία με Πρότυπα και Πειραματικά 
Σχολεία και τη στήριξη του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ
Α: 

 

2
. 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ
Α: 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ: 

2016-
2017, 
2017-
2018 
2019 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 
1 

 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
: 

 ΜΑΘΗΤΩΝ:  ΤΡΙΤΩΝ:  

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ευαισθητοποίηση των μαθητών στον εθελοντισμό με στόχο την  αύξηση του 
αριθμού των εθελοντών δοτών αιμοποιητικών κυττάρων στη χώρα μας 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (100 λέξεις) 

  Η  δράση τέθηκε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυρίου 
Προκοπίου Παυλόπουλου , της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Διοικούσας Επιτροπής των 
Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων  (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και είχει τη στήριξη του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ 
ΕΛΠΙΔΑΣ», Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.   
Σκοπός της δράσης ήταν να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τα μέλη του 
σχολικού, οικογενειακού, συγγενικού και φιλικού τους περιβάλλοντος με την αρωγή των 
εκπαιδευτικών και ειδικών επιστημόνων για θέματα που αφορούν τον εθελοντισμό και την 
αλληλεγγύη. Τελικός στόχος ήταν η αύξηση του αριθμού των εθελοντών δοτών αιμοποιητικών 



κυττάρων στη χώρα μας ώστε να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα εύρεσης μοσχεύματος για την 
σωτηρία των πασχόντων συνανθρώπων μας πάντα μέσα από την καλλιέργεια της ανιδιοτελούς 
προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και του εθελοντικού πνεύματος γενικότερα.  
Οι μαθητές που συμμετείχαν στη δράση:  

1. Δημιούργησαν Posters με τα οποία συμμετείχαν στον διαγωνισμό με στόχο να 
ευαισθητοποιήσουν τους συμμαθητές τους και την κοινωνία στην έκθεση στο χώρο του 
Μετρό του Συντάγματος για την μεταμόσχευση του μυελού των οστών και την σημασία της 
εθελοντικής προσφοράς. 

2. κατασκεύασαν ενημερωτικό υλικό και το διένειμαν στους περαστικούς   στην γύρω περιοχή 
3. Συμμετείχαν με την υπεύθυνη καθηγήτρια τους στην ημερίδα στο Νομισματικό Μουσείο με 

θέμα «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΣΧΟΛΕΙΟ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ» το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 – 
13:00 στην αίθουσα Εσπερίδων (Πανεπιστημίου 12, Αθήνα). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (100 λέξεις) 

 
Επιτεύχθηκαν οι στόχοι: 

1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και τα μέλη του σχολικού, οικογενειακού, 
συγγενικού και φιλικού τους περιβάλλοντος στον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη με στόχο 
την αύξηση του αριθμού των εθελοντών δοτών αιμοποιητικών κυττάρων στη χώρα μας και 
παράλληλα την καλλιέργεια της ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και του 
εθελοντικού πνεύματος γενικότερα. 

2. Οι μαθητές συνέβαλαν με την ενημέρωση στους περαστικούς στο κέντρο της Αθήνας στην 
ευαισθητοποίηση και την αύξηση  των δοτών.  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ιστοσελίδα του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών:  
http://2gym-peir-athin.att.sch.gr   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

1. Καινοτόμος Διδακτική Πρακτική 
2. Ενδοσχολική έρευνα 
3. Καινοτόμος Διοικητική Δραστηριότητα 
4. Πειραματική Εφαρμογή Νέων ή Τροποποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών  
5. Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών 
6. Ανάπτυξη και τεκμηρίωση νέου  Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

Θέμα-Ταυτότητα Δράσης                     14.  Επίσκεψη στη ΓΑΔΑ 

Περίοδος διεξαγωγής  
(εβδομάδα/ες, μήνας/ες) 

                                       5/2/2019 

Τμήμα/τα Γ1, Γ3, Γ4, Γ6  

Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) Επίσκεψη μαθητών στη ΓΑΔΑ με αφορμή την 
ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. 

Θέμα-Ταυτότητα Δράσης 15. 36ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 

Περίοδος διεξαγωγής  
(εβδομάδα/ες, μήνας/ες) 

11/11/2018 

http://2gym-peir-athin.att.sch.gr/


Διδάσκοντες καθηγητές Πασχαλιώρη Σ. 

Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) Συμμετοχή του σχολείου μας με ολιγομελή ομάδα 
εθελοντριών-μαθητριών του τμήματος Γ6 & της 
εκπαιδευτικού Σ. Πασχαλιώρη, ΠΕ78, στον 36ο 

Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας (ΑΜΑ) που 
διοργανώνεται από το ΣΕΓΑΣ. 

Θέμα-Ταυτότητα Δράσης 16. Θεατρική παράσταση 

Περίοδος διεξαγωγής  
(εβδομάδα/ες, μήνας/ες) 

Μάρτιος 2019 

Τμήμα/τα Β1 

Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις) Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «Ο 
Φιλάργυρος», της Ελισάβετ Μουτζάν 
Μαρτινέγκου, στον πολυχώρο Αλεξάνδρεια. 

 

Θέμα-Ταυτότητα Δράσης 17. Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών «Σπύρος Λούης», 
Αγώνας Ποδοσφαίρου Ελλάδα – Ιταλία 

Περίοδος διεξαγωγής  
(εβδομάδα/ες, μήνας/ες) 

 
8 Ιουνίου 2019 

Τμήμα/τα Μαθητές/τριες από Γ2, Γ3, Γ4, Β1, Β2, Β4. 

Εμπλεκόμενα γνωστικά 
αντικείμενα 

Φυσική Αγωγή 

Διδάσκοντες καθηγητές Κώστας Σιδηροκαστρίτης, Δημήτρης Διαμαντίδης, 
Βασίλης Μητρόπουλος 

Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις)     Το Σάββατο 8-6-2019, 30 περίπου μαθητές/τριες 
από διάφορα τμήματα της Β΄ και Γ΄ τάξης 
βρέθηκαν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου 
της Αθήνας για να παρακολουθήσουν τον 
ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των Εθνικών Ομάδων 
Ανδρών Ελλάδας και Ιταλίας στα πλαίσια της 4ης 
αγωνιστικής του Ι΄ ομίλου για τα προκριματικά του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020. Τα παιδιά 
βίωσαν την ξεχωριστή εμπειρία της 
παρακολούθησης ενός ποδοσφαιρικού αγώνα 
υψηλού επιπέδου και απόλαυσαν τις προσπάθειες 
των διεθνών ποδοσφαιριστών ενισχύοντας 
παράλληλα την Εθνική μας ομάδα. Αξιοσημείωτο 
είναι πως έδειξαν ενδιαφέρον από την 
προθέρμανση κιόλας των δύο ομάδων. 
Επιδεικνύοντας φίλαθλο πνεύμα αναγνώρισαν την 
ανωτερότητα της Εθνικής Ιταλίας (τελικό σκορ 0-3) 
χειροκροτώντας τους παίκτες της μετά τη λήξη του 
ματς. 
 



Αξιολόγηση (μέχρι 100 λέξεις)     Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν όμορφη και σε 
γενικές γραμμές κόσμια. Δεν παρουσιάστηκε 
κάποιο πρόβλημα στη μετακίνηση ούτε και στην 
είσοδο-έξοδο των μαθητών από το Στάδιο. Είναι 
σημαντικό μέσα από την παρουσία τους στην 
εξέδρα τα παιδιά να καλλιεργούν θεμελιώδεις 
αξίες της πανανθρώπινης ιδέας του αθλητισμού 
αποκτώντας ταυτόχρονα ενδιαφέρον για την 
Εθνική μας ομάδα. 
 

 

18. Τίτλος έρευνας : «Η μέτρηση του συντελεστή τριβής ολίσθησης ξύλινου 
σώματος που κινείται σε κεκλιμένο επίπεδο με την χρήση του αισθητήρα 
επιτάχυνσης των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones)» 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.25/103373/Δ1, που απέστειλε το Υπουργείο 
Παιδείας με τίτλο «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις 
σχολικές μονάδες», προβλέπεται η χρήση τους για αυστηρά εκπαιδευτικούς 
σκοπούς. Η παρακάτω έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών 
με συντονιστές τους Φυσικούς Κατέρη Αλέξανδρο (2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθήνας) και 
Τσούκο Σεραφείμ (2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας) τον Μάιο του τρέχοντος 
σχολικού έτους (2018-2019). 

Τμήματα που συμμετείχαν στην έρευνα: Α5, Α6 του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ 
Αθηνών, Σύνολο μαθητών: 53, Ομαδοσυνεργατική μέθοδος, Οι μαθητές χωρίστηκαν 
σε 25 διμελείς ομάδες και μία τριμελή, έλαβαν φύλλο εργασίας και φύλλο 
αξιολόγησης και το πείραμα ολοκλήρωσαν με επιτυχία και οι 26 ομάδες. 

Άτομα, και τα ιδρύματα από τα οποία προέρχονται, που βοήθησαν τόσο 
στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της έρευνας, 

 Αθανάσιος Βελέντζας, ΕΔΙΠ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής (ΣΕΜΦΕ), Τμήμα Φυσικής 

 Παύλος Τζαμαλής, ΕΔΙΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής 

 Παναγιώτης Λάζος, Φυσικός, Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ηλιούπολης 
Επιστημονικό Πεδίο: Mobile learning 
Θεωρητικό υπόβαθρο: Η χρήση των κινητών τηλεφώνων αλλά και των υπολογιστών 
ταμπλέτας (στο εξής Έξυπνες Κινητές Συσκευές-ΕΚΣ) έχει λάβει μεγάλη έκταση στην 
εκπαίδευση και ειδικότερα στη Φυσική ως μια εύκολη λύση για τη συλλογή 
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μέσω των ποικίλων αισθητήρων που διαθέτουν 
όλες οι ΕΚΣ, καθώς και για την επιτόπου επεξεργασία αυτών των δεδομένων, 
τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο. Η βιβλιογραφία γύρω από το θέμα είναι πολύ 
μεγάλη (για παράδειγμα Kuhn, 2013), αλλά τα περισσότερα άρθρα εντοπίζονται στη 
διατύπωση πειραματικών διατάξεων για την εκμετάλλευση των ΕΚΣ. Ένα ζήτημα 
που απασχολεί τον εκπαιδευτικό που διδάσκει τα μαθήματα των φυσικών 
επιστημών και επιθυμεί να ενσωματώσει στο μάθημά του τη χρήση των ΕΚΣ, είναι 
το παλιό αλλά πάντα επίκαιρο ζήτημα της ακρίβειας, δηλαδή, του πόσο κοντά είναι 
η μετρούμενη στην πραγματική τιμή  και της αξιοπιστίας, δηλαδή, του πόσο κοντά 
είναι οι διαδοχικές μετρήσεις μεταξύ τους. Όπως, λοιπόν, αποτελεί πολύ σημαντικό 
στόχο χρησιμοποιώντας κλασικά μέσα σε κάθε εργαστήριο φυσικής να λαμβάνονται 
μετρήσεις των φυσικών μεγεθών τόσο με υψηλή ακρίβεια όσο και με μεγάλη 



αξιοπιστία, έτσι και στην περίπτωση χρήσης των ΕΚΣ οι απαιτήσεις καθίστανται 
παρόμοιες. Ένα δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με τον καθορισμό των ελάχιστων 
δυνατοτήτων καθώς και των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχουν οι εφαρμογές 
(Apps) που θα χρησιμοποιηθούν στις ΕΚΣ προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 
απαιτήσεις και να ικανοποιηθούν οι διδακτικοί στόχοι ενός εργαστηριακού 
μαθήματος φυσικής. Το ζήτημα είναι βιβλιογραφικά ανοικτό, καθώς σε κάθε άρθρο 
προτείνεται και κάποια διαφορετική εφαρμογή, αλλά και αρκετά περίπλοκο, με 
δεδομένη την πληθώρα των εφαρμογών που είναι διαθέσιμες, αλλά και τον γοργό 
ρυθμό με τον οποίο αυτές καθίστανται ξεπερασμένες από την πρόοδο της 
τεχνολογίας. Μια πρώτη απάντηση πιθανόν να είναι ότι σε ένα Δημόσιο Σχολείο θα 
πρέπει οι χρησιμοποιούμενες εφαρμογές να είναι διαθέσιμες δωρεάν (ελεύθερες 
εφαρμογές), να δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες μιας πρώτης επεξεργασίας 
των δεδομένων/μετρήσεων απευθείας στην οθόνη της ΕΚΣ, προκειμένου να έχει 
νόημα η επιτόπου ανατροφοδότηση των μαθητών και η κριτική τους στάση έναντι 
των αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να μπορούν να επιτύχουν ένα 
ικανοποιητικό ρυθμό δειγματοληψίας προκειμένου να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε φαινόμενα που εξελίσσονται πολύ γρήγορα. 
Ο τρόπος με τον οποίο θα ενσωματωθούν οι ΕΚΣ στην εκπαίδευση δεν έχει 
καθοριστεί ακόμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση όμως που υιοθετηθεί το μοντέλο 
BYOD-Bring Your Own Devices (Stavert, 2013) και οι μαθητές ενθαρρυνθούν να 
φέρουν και να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές τους στο σχολείο, τότε η διαχείριση 
των ζητημάτων που τέθηκαν θα αποδειχθούν πολύ σημαντικά για την επιτυχή 
χρήση των ΕΚΣ στη σχολική τάξη. 
Περίληψη: Στον πειραματισμό επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ο αισθητήρας 
επιτάχυνσης (επιταχυνσιόμετρο), διότι είναι ένας αισθητήρας που διαθέτουν όλα τα 
κινητά τηλέφωνα και υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προτάσεων για την 
αξιοποίησή του (για παράδειγμα Vogt&Kuhn, 2014). Επίσης, επιλέχθηκε να 
πραγματοποιηθεί ένα από τα υποχρεωτικά πειράματα του προγράμματος σπουδών 
Φυσικής για την Α Λυκείου  στα οποία ο αισθητήρας επιτάχυνσης χρησιμοποιείται 
για τον υπολογισμό του συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ δύο επιφανειών. Η 
επιλογή του συγκεκριμένου πειράματος έγινε γιατί επιτρέπει και στις έξυπνες 
κινητές συσκευές (ΕΚΣ) να κινούνται κολλημένες πάνω στο ίδιο σώμα που εκτελεί 
μεταφορική κίνηση. Εφόσον κάποιος εκπαιδευτικός προτίθεται να χρησιμοποιήσει 
τον αισθητήρα επιτάχυνσης στο εργαστήριο είναι μάλλον προφανές ότι μπορεί να 
προτείνει την χρήση της ίδιας εφαρμογής, που αξιοποιεί εκπαιδευτικά αυτόν τον 
αισθητήρα, σε όλους τους μαθητές. Για το λόγο αυτό όλες οι ομάδες μαθητών 
αποφασίστηκε να χρησιμοποιήσουν για την μέτρηση της επιτάχυνσης, που θα 
οδηγήσει στον υπολογισμό του συντελεστή τριβής την ίδια εφαρμογή “sparkvue” 
(https://www.pasco.com/sparkvue/). Τα κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης 
εφαρμογής είναι ότι: 
- Διατίθεται δωρεάν για τις ΕΚΣ. 
- Έχει την ίδια μορφή και χειρισμό στα δύο λειτουργικά συστήματα iOS και Android 
- Δημιουργεί αυτόματα γραφικές παραστάσεις και επιτρέπει αφενός μεν το 
χειρισμό τους πάνω στη συσκευή, αφετέρου δε επιτρέπει την εξαγωγή των 
δεδομένων/αποτελεσμάτων σε υπολογιστικά φύλλα, όπως το excel ή το LoggerPro.  
- Επιτρέπει αλλαγή τιμών δειγματοληψίας από σχετικά μικρές έως αρκετά μεγάλες 
(1ΚHz). 

https://www.pasco.com/sparkvue/


Στο συγκεκριμένο πείραμα που επιλέξαμε να πραγματοποιήσουν οι μαθητές 
απαιτείται και ο προσδιορισμός της γωνίας κλίσης κεκλιμένου επιπέδου. Η μέτρηση 
της γωνίας έγινε και αυτή με την χρήση των κινητών τηλεφώνων. Για τις κινητές 
συσκευές που διαθέτουν λογισμικό android, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή πυξίδα-
αλφάδι, ενώ για τις κινητές συσκευές που διαθέτουν λογισμικό iOS 
χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή surfacelevel.  
Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Ο σκοπός του πειράματος είναι ο υπολογισμός του 
συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ ενός ξύλινου ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου 
και της έδρας της σχολικής τάξης. Αρχικά ανασηκώθηκε η μία πλευρά της έδρας και 
με τη βοήθεια κατάλληλου στηρίγματος που τοποθετήθηκε κάτω από αυτή, 
δημιουργήθηκε κεκλιμένο επίπεδο σταθερής γωνίας κλίσης φ. Στη συνέχεια 
τοποθετήθηκε και στερεώθηκε το επτά κινητό τηλέφωνο με το οποίο μέτρησε η 
κάθε ομάδα, πάνω σε ξύλινο συμπαγές ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και με την 
χρήση της εφαρμογής “sparkvue” μετρήθηκε η τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας 
g από κάθε ένα κινητό τηλέφωνο. Οι μετρήσεις της επιτάχυνσης της βαρύτητας 
πραγματοποιήθηκαν και καταγράφηκαν από τους μαθητές, αφού το ξύλινο 
ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τοποθετήθηκε ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο. 
Ακολούθως, το ξύλο συγκρατήθηκε ακίνητο στην κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου 
και με τη χρήση των εφαρμογών “πυξίδα αλφάδι” ή surfacelevel (κατά περίπτωση, 
όπως ήδη αναφέρθηκε) καταγράφηκε η τιμή της γωνίας κλίσης φ που ανέγραφε 
κάθε ένα κινητό τηλέφωνο. Τέλος, το ξύλο αφέθηκε ελεύθερο να ολισθήσει στο 
κεκλιμένο επίπεδο και με τη βοήθεια της εφαρμογής “sparkvue” καταγράφηκε η 
τιμή της επιτάχυνσης  σε συνάρτηση με το χρόνο. Η δειγματοληψία ρυθμίστηκε στη 
συχνότητα 1ΚHz.  
Αν α η τιμή της επιτάχυνσης κατά την ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση του ξύλου, 
αποδεικνύεται εύκολα ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης, υπολογίζεται από τη 
σχέση: 

 
Συμπεράσματα: Αν και η επεξεργασία των φύλλων αξιολόγησης είναι υπό εξέλιξη τα 
πρώτα ευρήματα είναι ότι λόγω της εξοικείωσης των μαθητών με την τεχνολογία οι 
μαθητές ολοκλήρωσαν γρήγορα και με απόλυτη επιτυχία τις μετρήσεις. Η αύξηση 
της ακρίβειας σε σχέση με ένα συμβατικό μετωπικό εργαστήριο τους προκάλεσε 
ενδιαφέρον όσο και τους εντυπωσίασε. Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν 
σχετίζονται με την κατανόηση των εννοιών φυσικών ποσοτήτων.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Μέτρηση του συντελεστή τριβής ολίσθησης  
Εισαγωγή 
Διαθέτουμε ένα κομμάτι ξύλου σε σχήμα 

ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου 
και θέλουμε να υπολογίσουμε το συντελεστή 

τριβής ολίσθησης μεταξύ αυτού του ξύλου και της 
επιφάνειας  ενός θρανίου.  Όμως διαθέτουμε μόνο το 
κινητό μας τηλέφωνο το οποίο διαθέτει  την 
εφαρμογή “Πυξίδα Αλφάδι” ή “Surface Level” για τα 
λειτουργικά συστήματα Android και iOS αντίστοιχα 
με την οποία μπορούμε να μετρήσουμε την γωνία 



κλίσης ως προς την οριζόντια διεύθυνση και την εφαρμογή “sparkvue” η οποία 
κατασκευάζει σε πραγματικό χρόνο το διάγραμμα της επιτάχυνσης με το χρόνο. 
Προτείνεται λοιπόν, συνοπτικά το παρακάτω πείραμα για τη μέτρηση του 
συντελεστή τριβής ολίσθησης: 

Ανασηκώνουμε και στηρίζουμε ένα θρανίο προκειμένου να δημιουργήσουμε 
κεκλιμένο επίπεδο. Στη συνέχεια θα στερεώσουμε το κινητό πάνω στο ξύλο και θα 
το αφήσουμε να ολισθήσει. Με τη βοήθεια του κινητού και των εφαρμογών που 
προαναφέρθηκαν μπορούμε να μετρήσουμε τη γωνία κλίσης φ καθώς και την 
επιτάχυνση α. Γνωρίζοντας επιπλέον ότι g = 9,8m/s2  μπορούμε να υπολογίσουμε 
τον ζητούμενο συντελεστή τριβής ολίσθησης με χρήση του τύπου: 






g

ag 


 (1) 
 
Βήματα 

1. Εξοικειωθείτε με τη λειτουργία των εφαρμογών του κινητού που αναφέρονται 
στην εισαγωγή όπως θα σας υποδείξει ο διδάσκων.  

2. Δημιουργήστε ένα κεκλιμένο επίπεδο με το θρανίο σας και τη βοήθεια κάποιου 
στηρίγματος (π.χ. μιας καρέκλας). Στη συνέχεια στερεώστε με ταινία διπλής 
όψης (ή διπλώστε μια ταινία συσκευασίας) το κινητό πάνω στο ξύλο. 

3. Τοποθετήστε το ξύλο πάνω στο θρανίο και κρατώντας το ακίνητο μετρήστε την 
γωνία κλίσης με χρήση της εφαρμογής “Πυξίδα Αλφάδι” ή “Surface Level” για τα 
λειτουργικά συστήματα Android και iOS αντίστοιχα  

φ =…………. 
4. Στη συνέχεια ένας μαθητής/μαθήτρια πρέπει να συγκρατήσει ακίνητο το ξύλο 

στο οποίο έχει προσαρμοστεί το κινητό στην κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου 
να θέσει την εφαρμογή “sparkvue” σε λειτουργία και πραγματοποιήσει τα 
παρακάτω βήματα στην εφαρμογή: 
4.1. Να ξεκινήσει ένα νέο πείραμα μέτρησης της συνισταμένης επιτάχυνσης με 

γραφική παράσταση  
4.2. Να ορίσει την δειγματολειψία του πειράματος σε 1kHz 
4.3. Να ορίσει την ακρίβεια με την οποία εμφανίζεται η επιτάχυνση σε 0.01m/s2  
4.4. Να μηδενίσει την ένδειξη του αισθητήρα με το τηλέφωνο ακίνητο πάνω στο 

κεκλιμένο επίπεδο 
4.5. Να ξεκινήσει την καταγραφή της επιτάχυνσης και να αφήσει το ξύλο να 

ολισθήσει πάνω στο πλάγιο επίπεδο αφού βεβαιωθεί ότι κάποιος δεύτερος 
μαθητής/μαθήτρια έχει τα χέρια του στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου 
έτσι ώστε να συγκρατήσει το ξύλο. 

5. Αφού σταματήσετε την καταγραφή της επιτάχυνσης, αποθηκεύστε τα δεδομένα 
του πειράματος σε αρχείο της μορφής «spklab» ονομάζοντάς το με τα ονόματά 
σας.  

6. Μελετήστε το διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου που κατασκευάστηκε μέσω της 
εφαρμογής του κινητού κατά τη διάρκεια του πειράματος. Δώστε μία ερμηνεία 
της μορφής του διαγράμματος προσδιορίζοντας τόσο την περιοχή της κίνησης 
με σταθερή περίπου επιτάχυνση όσο και την περιοχή που το ξύλο 
ακινητοποιείται από τον δεύτερο μαθητή/μαθήτρια.  

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 



…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

7. Επιλέξτε την περιοχή της γραφικής παράστασης που αντιστοιχεί στην ολίσθηση 
του αντικειμένου και βρείτε σε αυτή τη μέση τιμή της επιτάχυνσης.  

α =…………. 
8. Αποθηκεύστε τις αλλαγές στο αρχείο *.spklab (όπου να φαίνεται η επιλεγμένη 

περιοχή και η μέση τιμή της επιτάχυνσης) 
9. Από τη σχέση (1) υπολογίστε το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ του 

ξύλινου παραλληλεπιπέδου και του θρανίου. 
μ= ………….
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Φύλλο αξιολόγησης (Συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό για κάθε ομάδα 
εργασίας) 
HMEΡ/NIA:                         ΣΧΟΛΕΙΟ:                        ΟΜΑΔΑ:                                                                          

ΒΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ 
1-5 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

3.  
Υπολογισμός φ 

  
 
 
 

4.1.  
Νέο πείραμα 

  
 
 
 

4.2.  
Δειγματοληψία 
1ΚΗz 

  
 
 
 

4.3.  
Ακρίβεια 
0,01m/s2 

  
 
 
 

4.4.  
Μηδενισμός 
ένδειξης 

  
 
 
 

4.5.  
Ξεκίνημα 
καταγραφής 

  
 
 
 

5. 
Αποθήκευση 
δεδομένων 

  
 
 
 

7.  
Εύρεση  
μέσης α 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιήθηκε ένας εκκλησιασμός στον 
Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Αμπελοκήπων και δράσεις σχετικές με την ημέρα απελευθέρωσης 
της Αθήνας, το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, τους Τρεις Ιεράρχες, την ημέρα της 
Δημοκρατίας, την ημέρα της Ευρώπης. 
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Δείκτης 12: Φοίτηση και διαρροή των μαθητών 
 

Το σχολείο γενικά δεν αντιμετωπίζει προβλήματα φοίτησης και μαθηματικής 
διαρροής. Υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και 
επικοινωνία με τους γονείς σε περίπτωση απουσίας μαθητών και στις ελάχιστες 
περιπτώσεις που εμφανίστηκαν ανάλογα περιστατικά αναπτύχθηκαν επιτυχείς 
πρωτοβουλίες για την ανάσχεσή τους. Στους 484 μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο 
σχολείο, όλοι είχαν επαρκή φοίτηση.  
 
 
 
Δείκτης 13: Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών 
 

Υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών και 
μηχανοργανωμένη καταγραφή των επιδόσεων τους κατά τάξη, τμήμα και μάθημα που 
παρέχει τη δυνατότητα συγκριτικών στατιστικών επεξεργασιών ανά τετράμηνο και 
συνολικά ανά έτος, με αποτελέσματα τα οποία  παρέχουν τη δυνατότητα ολοκληρωμένης 
εικόνας. Υπάρχει μία διαρκής συζήτηση στο Σύλλογο των Διδασκόντων ως προς το ζήτημα 
της ομογενοποίησης των κριτηρίων της αξιολόγησης χωρίς να είναι πάντοτε δυνατή μία 
συμφωνία σε ένα κοινό πλαίσιο από το σύνολο των διδασκόντων. 

Η γενική εικόνα σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών ως προς τους στόχους και τα 
περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών μπορεί να χαρακτηριστεί γενικά ικανοποιητική, 
όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα. 
                                                

Επιδόσεις των μαθητών 2018-2019 

Μέτρια Καλά Πολύ Καλά Άριστα 

Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ 

 1  32 43 43 97 78 73 32 39 44 

 
Το σχολικό έτος 2018-2019 προβιβάστηκαν ή απολύθηκαν 482 από τους 484 

μαθητές που συμμετείχαν στις 2 εξετάσεις περιόδου Ιουνίου. Ένας μαθητής της Α τάξης, 
έξι της Β και ένας της Γ παραπέμφθηκαν για τις επαναληπτικές εξετάσεις. Για τους μαθητές 
που παραπέμφθηκαν προσφέρθηκε πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας 5 έως 10 
ωρών για κάθε ένα από τα μαθήματα. 

 
Αξίζει να αναφέρουμε τη συμμετοχή  μαθητών σε διαγωνισμούς. Συγκεκριμένα: 

1) 29 μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης συμμετείχαν στο διαγωνισμό Μαθηματικών της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, από τους οποίους ένας διακρίθηκε και πέρασε στη 
δεύτερη φάση 3. 

2) Πρόκριση 3 μαθητών του τμήματος Β4 στο δεύτερο και τελικό στάδιο του 2ου 
Πανελλήνιου διαγωνισμού στατιστικής.  
http://www.statistics.gr/statistics-competition-2019 

3) 5μαθητές της Γ' Γυμνασίου συμμετείχαν στον 7ο Διαγωνισμό Φυσικής με Πειράματα 
που διοργάνωσε  Ελληνογαλλική  Σχολή  Αγ. Παρασκευής  Ευγένιος  Ντελακρουά και 
κατέκτησαν την 4η θέση. 

http://www.statistics.gr/statistics-competition-2019
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4) Στο Διαγωνισμό "Ένα λεπτό για την Αθήνα" παρουσιάστηκε στο Μουσείο  Μπενάκη το 
βίντεο μιας μαθήτριας του Β1. Επίσης και το βίντεο μιας άλλης μαθήτριας του Β1 
προβλήθηκε σε  ένα κοινό βίντεο με όλες τις συμμετοχές. 

5) Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής "Αριστοτέλης" 2019 από τους μαθητές και των 
τριών τάξεων που συμμετείχαν 4 πήραν 1ο βραβείο αριστείας, 6 2ο βραβείο αριστείας, 5 
3ο βραβείο αριστείας και 7 εύφημο μνεία. 

6) Στις 18-05-2019  ένας μαθητής της Α τάξης συμμετείχε στις εξετάσεις Πιστοποίησης  
Κρατικού Πιστοποιητικού    Γλωσσομάθειας Γερμανικής Γλώσσας  (ΚΠΓ) επίπεδο Α1&Α2 

7) 4 μαθητές συμμετείχαν στις εξετάσεις Πιστοποίησης  Αυστριακού  Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας Γερμανικής Γλώσσας  (ÖSD) επίπεδο Α2,  στη Σχολή Μωραΐτη. 

8) Για 3η συνεχόμενη χρονιά το σχολείο μας συμμετείχε στους 4ους Μαθηματικούς 
Αγώνες που διοργανώθηκαν από την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία την Παρασκευή  
10/5/2019. Την ομάδα αποτελούσαν 5 μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου. Σε 
σύνολο 46 ομάδων σχολείων τερματίσαμε στην 20η θέση. 

 
 

 
 
Δείκτης 14: Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 
 

Το σχολείο μας υποστηρίζει την εκπαιδευτική αριστεία και δημιουργικότητα. 
Γνωρίζοντας ότι κανείς μαθητής δεν μπορεί να είναι άριστος παντού, το σχολείο μας 
προσπαθεί να ενθαρρύνει τα θετικά στοιχεία κάθε μαθητή. 

 
Η λειτουργία των ομίλων και των προγραμμάτων, το πλήθος των εκπαιδευτικών 

επισκέψεων και των πολιτιστικών εκδηλώσεων εκτιμάται ότι καλλιεργεί μία μεγάλη 
ποικιλία ενδιαφερόντων, τονώνει την αυτενέργεια και το συλλογικό πνεύμα και συμβάλλει 
αποφασιστικά στην πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών μας. Επίσης έγινε 
προετοιμασία των μαθητών που πήραν μέρος στους διαγωνισμούς Μαθηματικών και 
Φυσικής με σημαντικές διακρίσεις και για τις εξετάσεις ξένων γλωσσών. Ικανοποιητική 
επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί η λειτουργία των πενταμελών συμβουλίων των τάξεων 
και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του σχολείου. Οι μαθητικές κοινότητες 
συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση των σχολικών εκδρομών και φιλανθρωπικών 
δράσεων. Επίσης οι μαθητές αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες στην παρουσίαση 
των Ομίλων και των προγραμμάτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 
 
 
Δείκτης 15: Επίτευξη των στόχων του σχολείου 
 

Γενικές παρατηρήσεις 
1 Λειτουργία του σχολείου, ΕΠΕΣ, διεύθυνση, σύλλογος εκπαιδευτικών και συντονιστικά 

ειδικοτήτων. 
Η αδιατάρακτη συνεχής λειτουργία του σχολείου κρίνεται ικανοποιητική. Επίσης, παρά 
τα όποια προβλήματα, ικανοποιητικός επίσης κρίνεται και ο ετήσιος προγραμματισμός 
από το ΕΠΕΣ, τη διεύθυνση και το σύλλογο των εκπαιδευτικών. Το ΕΠΕΣ 
υπολειτούργησε λόγω κατάργησης των σχολικών συμβούλων και ίδευσης νέων δομών, 

https://maths.arsakeio.gr/4oi-mathematikoi-agones-2019/
https://maths.arsakeio.gr/4oi-mathematikoi-agones-2019/
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των ΠΕΚΕΣ. Αξίζει επίσης να επισημανθούν τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα από τον 
τρόπο προγραμματισμού των εκπαιδευτικών επισκέψεων. Στο σημείο αυτό αξίζει να 
αναφερθεί ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος που καλούνται να παίξουν τα συντονιστικά 
των ειδικοτήτων. Η συνεισφορά τους στο συντονισμό και τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου στα χρόνια της λειτουργίας τους είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο 
στον τομέα αυτό έχουμε ακόμη να κάνουμε πολλή δουλειά. Είναι αναγκαία η 
εξασφάλιση σταθερής συνάντησης, η ουσιαστική συνεργασία, ο συστηματικός 
προγραμματισμός, ο σχεδιασμός καινοτομιών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, οι 
αρμοδιότητες συντονιστή, η ατομική δέσμευση στις αποφάσεις της ολομέλειας. Όλα 
αυτά πρέπει να προσδιοριστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια με τη 
διαμόρφωση εσωτερικού κανονισμού των συντονιστικών.  

2 Πρόγραμμα σπουδών και καινοτόμες δράσεις.    
Η έκθεση αυτοαξιολόγησης από τη μία μεριά αναδεικνύει την εστίαση της 
εκπαιδευτικής προσπάθειας στην εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και από την 
άλλη σε μία εξαιρετικά πλούσια δέσμη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη 
λειτουργία των ομίλων, των προγραμμάτων, των εκπαιδευτικών επισκέψεων και των 
άλλων εκπαιδευτικών δράσεων. Οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται και στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Νέου Προγράμματος Σπουδών αλλά και στο πνεύμα των 
σχετικών προβλέψεων από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι όμιλοι ξένων γλωσσών 
προετοίμασαν έναν επιλεγμένο αριθμό μαθητών για το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας. Επίσης αξίζει να αναφερθούν τα θετικά αποτελέσματα από τη 
λειτουργία του προγράμματος CLIL στο μάθημα των Αγγλικών σε συνδυασμό με άλλα 
γνωστικά αντικείμενα. Επίσης κρίνεται επιτυχής και η διάχυση πρακτικών ΤΠΕ σ’ όλες 
τις ειδικότητες.  
Τέλος, η μέριμνα για την εξισορροπημένη εφαρμογή του κυρίως εκπαιδευτικού έργου 
του σχολείου σε σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες πρέπει να είναι συνεχής και 
από το ΕΠΕΣ και από τη διεύθυνση και από το σύλλογο των διδασκόντων. Η εκτίμηση 
που προκύπτει από την έκθεση αυτοαξιολόγησης είναι ότι αυτές οι ισορροπίες σε 
γενικές γραμμές κρατήθηκαν όπως και τα προηγούμενα χρόνια. 

3 Η εκτίμηση των μαθητών και των γονέων κηδεμόνων για τη λειτουργία του σχολείου και 
από την επικοινωνία μαζί τους κρίνεται θετική. Ο αριθμός των αιτήσεων  στην κλήρωση 
για την εισαγωγή μαθητών στην Α’ Γυμνασίου 2019-2020 (487 μαθητές για 162 θέσεις) 
αποτελεί ένα στοιχείο κοινωνικής επιβράβευσης του εκπαιδευτικού έργου που 
παράγεται σ’ αυτό το σχολείο.  

4  Η παραγωγή όλου αυτού του πλούσιου εκπαιδευτικού έργου θέτει εκ των πραγμάτων 
ένα ζήτημα προσανατολισμού και φυσιογνωμίας του σχολείου μας. Με άλλα λόγια 
είναι ανάγκη στο σχεδιασμό του επομένου έτους να δούμε περισσότερο στοχευμένα 
ποιες προτεραιότητες θα επιλέξουμε και σε ποιους τομείς ενδεχομένως θα ρίξουμε 
περισσότερο βάρος. Κρίνεται επίσης αναγκαία η διάχυση όλων των καλών πρακτικών 
που εφαρμόζονται στο σχολείο και που δικαιολογούν πλήρως το ρόλο του ως 
Πειραματικού σχολείου, με την οργάνωση σχετικών ημερίδων σε συνεργασία και με 
άλλα Πειραματικά σχολεία, καθώς και με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου. 

5 Δυσκολία αυτό το σχολικό έτος αποτέλεσαν οι πολύ συχνές και μακροχρόνιες απουσίες 
εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας. Τα κενά που προέκυψαν, μέχρι την τοποθέτηση νέων 
εκπαιδευτικών από το ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας, έγινε προσπάθεια να καλυφθούν εθελοντικά 
από τους υπάρχοντες εκπαιδευτικούς του σχολείου. 
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