
Ο Όμιλος '' Περιβάλλον και Κοινωνία : μια σχέση σε συνεχή εξέλιξη '' στο πλαίσιο των 

δράσεων του (2021-2022) έλαβε μέρος στον Πανελλήνιο εγκεκριμένο από το Υπουργείο 

Παιδείας  Μαθητικό Διαγωνισμό της InCommOn με θέμα την κυκλική οικονομία. 

Σας ενημερώνουμε με χαρά ότι η συμμετοχή του αυτή απέσπασε το 1ο Βραβείο 

Δημιουργικής Έκφρασης για τα σχολεία της Δ/θμιας. 

Συγχαρητήρια πολλά στους μαθητές και μαθήτριες του Ομίλου (αλφαβητική σειρά): 

Ασημακοπούλου Ελένη, Κατσικόγιαννη Μαριάννα (Α1) 

Μερκούρης Χάρης, Μπουρνάς Χρίστος (Α2) 

Σαββατή Δήμητρα, Τζοάννου Αργυρώ (Α4) 

Τρίμμης Νικόλαος , Τσιάντης Αλέξανδρος (Α4) 

 Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνος ( Α3) 

Η υπεύθυνη καθηγήτρια  του Ομίλου 

Ειρήνη Παπαδάκη ΠΕ78 

 

  



# Ανταλλακτικό bazaar 

Είναι γνωστό ότι ένας από τους περισσότερους ρυπογόνους τομείς στον κόσμο είναι η 

βιομηχανία της ένδυσης καθώς σύμφωνα με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων 

Εθνών (UNEP), από το σύνολο των ινών που χρησιμοποιούνται για ρούχα το 87% καίγεται ή 

απορρίπτεται σε χωματερές. 

Σύμφωνα δε με την παγκόσμια τράπεζα, ο τομέας της μόδας είναι υπεύθυνος για το 10% των 

παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ποσοστό που υπερβαίνει τις συνδυασμένες 

εκπομπές από διεθνείς πτήσεις και θαλάσσιες μεταφορές. 

Η κυκλική οικονομία στη βιομηχανία της μόδας αποβλέπει στην απομάκρυνση των 

αποβλήτων μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και διατήρηση της χρήσης των 

υλικών και αγαθών με σκοπό την αναγέννηση των φυσικών συστημάτων. 

Με γνώμονα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω,  ο Όμιλος '' Κοινωνία και Περιβάλλον: μια σχέση 

σε συνεχή εξέλιξη'' επιδιώκοντας να ευαισθητοποιήσει τη σχολική κοινότητα στο μοντέλο της 

κυκλικής οικονομίας και στη λογική της επαναχρησιμοποίησης των ρούχων, διοργάνωσε 

ανταλλακτικό bazaar  στο προαύλιο χώρο του σχολείου στις 29 Μαρτίου 2022 μεταξύ των 

μαθητών και μαθητριών κυρίως της Α΄τάξης. 

Οι μαθητές έφεραν τα ρούχα τα οποία πλέον δεν φορούν και τα αντάλλαξαν με άλλα των 

συμμαθητών/τριών τους, ας σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια τα μεταχειρισμένα ή αλλιώς 

ρούχα από δεύτερο χέρι είναι μια  συνήθη πρακτική στις ευρωπαϊκές χώρες. 

Τα παιδιά διοργάνωσαν με ενθουσιασμό και δημιουργική φαντασία το bazaar ρούχων και 

χάρηκαν αυτή την εμπειρία που μοιράστηκαν με τις συμμαθήτριες και του συμμαθητές τους. 



 

Εκ μέρους της ομάδας των παιδιών του Ομίλου ''Κοινωνία και Περιβάλλον'' : η υπεύθυνη 

καθηγήτρια Παπαδάκη Ειρήνη.  



 

#Έμφυλη βία 

Διαδικτυακή εκδήλωση σε συνεργασία με το 2ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών.  

Η διαδικτυακή εκδήλωση η οποία έγινε με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας 
πραγματοποιήθηκε την 4η Μαρτίου με καλεσμένη την Ομότιμη Καθηγήτρια κα. 
Γκασούκα Μαρία και αποσκοπούσε στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και 
μαθητριών σε θέματα έμφυλης βίας και γυναικοκτονιών. Διοργανώθηκε με 
πρωτοβουλία του 1ου Προτύπου ΓΕΛ Αθηνών -Γεννάδειο σε συνεργασία με το 2ο 
Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών, συμμετείχε επίσης το 4ο Γενικό Λύκειο Σερρών. 

Η κα  Γκασούκα αναφέρθηκε στο ρόλο της πατριαρχίας ως κοινωνικοοικονομικού 
συστήματος στη διαμόρφωση των έμφυλων στερεοτύπων.  

Αναφορά επί μακρόν έγινε στις γυναικοκτονίες, στη σημασία του όρου 
γυναικοκτονία (femicide) ως πολιτικής ατζέντας που αναφέρεται στη Διακήρυξη 
της Βιέννης του ΟΗΕ (2013). Επισημάνθηκε ότι ο όρος γυναικοκτονία  στη 
Διακήρυξη υποκινεί σε πολιτιστική αλλαγή που δεν ανέχεται τη  βία και την  
ανισότητα. 

Η Καθηγήτρια απάντησε σε ερωτήματα των μαθητών και μαθητριών που 
αφορούσαν θέματα όπως : η σημασία του λόγου, της γλώσσας και των 
αναπαραστάσεων στην αναπαραγωγή και νομιμοποίηση της βίας κατά των 
γυναικών, το φαινόμενο του εσωτερικευμένου  “μισογυνισμού” και η σχέση του 
με τα έμφυλα στερεότυπα, η σπουδαιότητα της υπογραφής της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας που έχει μεν κυρωθεί και ενσωματωθεί στην εθνική 
νομοθεσία με το ν.4531/2018 αλλά ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή 
του.  

Η κα Γκασούκα επαίνεσε τους μαθητές και τις μαθήτριες για τις εύστοχες 
ερωτήσεις τους. 

Περισσότερα στο ιστολόγιο του προγράμματος ''Σχολεία-Πρέσβεις του Ε.Κ''. 
https://gennadeioschoolambassador.wordpress.com/ 

https://gennadeioschoolambassador.wordpress.com/


 

 

  



# Ανακύκλωση, διαχείριση απορριμμάτων 

Ο Όμιλος ''Περιβάλλον και Κοινωνία:μια σχέση σε συνεχή εξέλιξη''  στο πλαίσιο της θεματικής 

ενότητας της κυκλικής οικονομίας προσκάλεσε τον κ. Αβραμίδη, Αντιδήμαρχο της Αθήνας  και 

συνομίλησε μαζί του για θέματα ανακύκλωσης. 

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στη βιβλιοθήκη του σχολείου στις 1/4/22, οι μαθητές και μαθήτριες 

του Ομίλου αποκόμισαν σημαντικές πληροφορίες για το σχεδιασμό του Δήμου της Αθήνας 

σε θέματα ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων. 

  

Εκ μέρους του Ομίλου η υπεύθυνη καθηγήτρια Ειρήνη Παπαδάκη  ΠΕ78 

  



# ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 

 

 
Στις 16.02.2022 συμμετείχαμε στο νέο πρόγραμμα που σχεδίασε το Τμήμα 

Εκπαίδευσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο πλαίσιο της συνεργασίας 

του με το Ινστιρούτο Γκέτε. Πρόκειται για ένα διαγενεακό - καλλιτεχνικό πρόγραμμα 

που έχει σκοπό να φέρει σε διάλογο ανθρώπους διαφορετικών γενεών, μέσα από την 

επαφή τους με τη σύγχρονη τέχνη και την εμπειρία της δημιουργικής διαδικασίας.  

Για τη διεξαγωγή του προγράμματος ήταν απαραίτητη η συμμετοχή 

ισάριθμων μαθητών/-τριών και καθηγητών/-τριών, καθώς στη διάρκεια του 

προγράμματος οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν ανά ζεύγη, ένας μαθητής/-τρια με 

έναν καθηγητή/-τρια.  

Το πρόγραμμα βασίζεται σε δύο έργα της συλλογής του ΕΜΣΤ: τη 

βιντεοεγκατάσταση του Κώστα Τσόκλη, Οδοιπόρος, 1989 και την εγκατάσταση του 

Κάρλος Μόττα, Κομμάτια γκράφιτι: Σε ποιον ανήκει ο δρόμος, 2007 – 2009. Στο πρώτο 

μέρος του, αφού έγινε μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με τη σύγχρονη τέχνη, οι 

συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με τα δύο επιλεγμένα έργα της συλλογής, την τεχνική 



και τα μέσα που επέλεξε ο δημιουργός τους και αντάλλαξαν ιδέες και απόψεις 

σχετικά με τα θέματα που τα δύο έργα πραγματεύονται.  

  Στο δεύτερο μέρος του οι συμμετέχοντες, ανά ζεύγη, ένας καθήτης/τρια με 

έναν μαθητή/τρια, δημιούργησαν από ένα μικρό βαλιτσάκι από χαρτόνι, παρόμοιο 

με αυτό που κρατά ο Οδοιπόρος στο έργο του Κ. Τσόκλη. Στη συνέχεια 

ενθαρρύνθηκαν να σκεφτούν, να συζητήσουν και να αποφασίσουν τι θα έβαζαν μέσα 

στο βαλιτσάκι που θα κρατούσαν οι ίδιοι σαν οδοιπόροι στην πορεία της ζωής: μικρά 

σχέδια, σύντομες φράσεις ή και μικρά αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν ό,τι 

καθένας τους προσωπικά επιθυμεί να μην αποχωριστεί και τον συνοδεύει στη ζωή 

του (αντικείμενα, πρόσωπα, μνήμες, όνειρα, στόχοι κλπ.). Τέλος, κάθε ζεύγος 

κλήθηκε να επιμεληθεί το εξωτερικό μέρος της βαλίτσας, επιλέγοντας και γράφοντας 

πάνω σε αυτή ένα σύνθημα - όπως αυτά που συνάντησαν στο έργο του Κ. Μόττα - το 

οποίο αντιπροσωπεύει τα πιστεύω τους, τη στάση και τις πεποιθήσεις τους ως 

πολίτες.  

 

 



 

 

(Η φωτογραφία από την ασκούμενη φωτογράφο Άννα-Δάφνη Πρίμου) 
  
 

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: 

Χαρά Γκανέτσου, Μαρίνα Γούλα, Ευφροσύνη Ζαχαράτου, Αχιλλέας Ντελλής, 

Ευαγγελία Ντούπα 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



# ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΩΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

 

 



 

Την Πέμπτη 10.03.2022  πραγματοποιήθηκε  διαδικτυακή 

εκδήλωση σε συνεργασία με τη  Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο 

πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Πλοήγησης στο 



Διαδίκτυο με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την ορθή χρήση του 

Διαδικτύου.  

Μαθητές / μαθήτριες,. γονείς και εκπαιδευτικοί του σχολείου μας 

είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με θέματα που αφορούν 

την ασφάλεια του διαδικτύου και να εκφράσουν απορίες σε μία πολύ 

ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική παρουσίαση από τη Δίωξη 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.   

 

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:  

Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Στάθης Λεουτσάκος (ΠΕ02), Αχιλλέας 

Ντελλής (ΠΕ02), Ευαγγελία Ντούπα (ΠΕ02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 



 

 

 

Σε συνεργασία με το Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου 

Σχολής πραγματοποιήσαμε διαδικτυακή εκδήλωση για τον εορτασμό 

της Ημέρας της Γυναίκας με προσκεκλημένη την κ. Μαριαλένα 

Τσίρλη, Γενική Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα - και μάλιστα Ελληνίδα - 

που αναλαμβάνει αυτή τη θέση. 

Ειδικότερα, η κ. Μαριαλένα Τσίρλη, απόφοιτος της Νομικής Σχολής 

Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές της για τον μεταπτυχιακό και διδακτορικό 

της τίτλο στο Στρασβούργο. Εργάστηκε ως νομικός στη γραμματεία της 

πρώην Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, 

υπηρέτησε στη γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από το 1998 

μέχρι το 2004, ως προϊσταμένη τμήματος από το 2004 μέχρι το 2010 και 

σε άλλες θέσεις στη γραμματεία, με τελευταία εκείνη της 

αναπληρώτριας γραμματέως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η πλούσια ακαδημαϊκή και επαγγελματική 



διαδρομή οδήγησε στην ομόφωνη εκλογή της κ. Τσίρλη από την 

Ολομέλεια των σαράντα επτά δικαστών του ΕΔΑΔ. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 17.03.2022 στο πλαίσιο: α) 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Εγώ κι Εσύ Μαζί» της Διεθνούς 

Αμνηστίας και «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» που 

υλοποιούνται στο 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών – Γεννάδειο και στο Πρότυπο 

ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής και β) των ομίλων δημοσιογραφίας και 

κοινωνικού ακτιβισμού των δύο σχολείων. 

  

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: 

Ευφροσύνη Ζαχαράτου, Στάθης Λεουτσάκος, Αχιλλέας Ντελλής, 

Ευαγγελία Ντούπα, 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ 

Γεωργία Κορομηλά, ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



# ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ  

«ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» 

 

Με μεγάλη χαρά το σχολείο μας διοργάνωσε το διαδικτυακό 

μαθητικό συνέδριο Ελλάδας και Κύπρου «Οι νέοι σχεδιάζουν το μέλλον 

της Ευρώπης» την Πέμπτη 05.05.2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο πλαίσιο της 

Ημέρας της Ευρώπης και του εκπαιδευτικού προγράμματος «Σχολεία – 

Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». 

Στο συνέδριο αυτό, το οποίο διοργάνωσε το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ 

Αθηνών – Γεννάδειο, συμμετείχαν το Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής, 

το 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, το ΓΕΛ Αρφαρών, το 2ο ΓΕΛ Αχαρνών, το ΓΕΛ 

Δροσιάς και τρία ακόμα σχολεία της Κύπρου, το Απεήτειο Γυμνάσιο 

Αγρού, το Λύκειο Λινόπετρας Λεμεσού και το Περιφερειακό Λύκειο, Απ. 

Λουκά Κολοσσίου. 

Είχαμε την τιμή να απευθύνουν χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου 

Ζωής,  κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Άγγελος 

Συρίγος, ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

στην Αθήνα, κ. Κώστας Τσουτσοπλίδης, ο Επικεφαλής του Γραφείου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην  Κύπρο, κ. Ανδρέας Κεττής, η Υπεύθυνη 

Επικοινωνίας και Δράσεων Διαχείρισης, EUROPE DIRECT ΕΛΙΑΜΕΠ 

Aττικής, κ. Τζίνα Αποστολάκη, ο Ευρωβουλευτής της Προοδευτικής 

Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, κ. Κώστας Μαυρίδης, η Οργανωτική Συντονίστρια του 1ου 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, κ. Μαρία Νέζη, η Πρόεδρος του ΕΠΕΣ του 

1ου Πρότυπου ΓΕΛ Αθηνών – Γεννάδειου, κ. Ιωάννα Κομνηνού, ο 

Διευθυντής του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ Αθηνών – Γεννάδειου, κ. Γεώργιος 

Γκαράς. 

Εκτός αυτού, στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε 

η ενημερωτική παρουσίαση: «Ευκαιρίες για νέους: Υποτροφίες ΙΚΥ, το 

Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 για τους τομείς της εκπαίδευσης & της 

κατάρτισης», από την κ. Ελίνα Μαυρογιώργου (Τομέας Προβολής και 

Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Erasmus+, IKY/ Εθνική Μονάδα 

Συντονισμού Erasmus+). 

Οι θεματικές του συνεδρίου μας ήταν οι εξής:  



- Έμφυλη ισότητα, Δημοκρατία και Ευρώπη 

- Το αποτύπωμα της Ευρώπης στην περιοχή μου 

- Πόλεμος και Ευρώπη 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. και το ιστολόγιο του 

προγράμματος:  

https://gennadeioschoolambassador.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gennadeioschoolambassador.wordpress.com/


 

Η αφίσα της εκδήλωσης: 

 

 



Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί: Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Ευαγγελία 

Ντούπα (ΠΕ02) 

# Συμμετοχή στις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας» – Ζάππειο 

 

 

 

 

Μετά τη διοργάνωση του μαθητικού συνεδρίου Ελλάδας και 

Κύπρου «Οι νέοι σχεδιάζουν το μέλλον της Ευρώπης» οι δύο Senior 

Ambassadors, διοργανώτριες του συνεδρίου, δεχτήκαμε πρόσκληση για 

συμμετοχή στις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας» στο Ζάππειο στις 

08.05.2022. 

 Είχαμε την τιμή και τη χαρά να συμμετάσχουμε σε συζήτηση με 

τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας. Στην εκδήλωση 

συμμετείχε και Junior Ambassador, εθελοντής στην πανευρωπαϊκή 

κοινότητα mazi.eu. 



 

 

  

 

 



Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί:  

Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Ευαγγελία Ντούπα (ΠΕ02) 

# ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 

 

 

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

«Κάντο σωστά» του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς για 

τα τμήματα Γ3 και Γ4 του σχολείου μας. 

Στόχος του προγράμματος: Η κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των 

μαθητών/μαθητριών μέσω της παρουσίασης θεμάτων οδικής ασφάλειας 

με χρήση Power Point και προβολή video. 

 Το πρόγραμμα τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας 

και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σχετικά: 

https://www.ioas.gr/ekpaideutika_programmata/ 

 

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: 

Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Αχιλλέας Ντελλής (ΠΕ02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ioas.gr/ekpaideutika_programmata/


 

 

# ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ 

  

 

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄ 
Λυκείου υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με 
την Αναπηρία στα σχολεία  «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» του Σ.Κ.Ε.Π. για το 
τμήμα Γ4 του σχολείου μας.  

Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο» 
υλοποιείται επιτυχώς από το 2009. Το πρόγραμμα τελεί υπό την έγκριση του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για Εισαγωγή Βιωματικού Προγράμματος 
στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Γενικής και Επαγγελματικής) 
Εκπαίδευσης. 
Α/ Η σημασία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο σχολικό πλαίσιο: Ανάπτυξη 
Επικοινωνιακών & Κοινωνικών Δεξιοτήτων 
Το σχολείο αποτελεί ένα χώρο ανοιχτού διαλόγου, συμβίωσης, συνεργασίας και 
αποδοχής, συνεισφέροντας στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Δεν 
μαθαίνουμε μόνο γράμματα, μαθαίνουμε να αναδεικνύουμε και να οριοθετούμε τον 
εαυτό μας και ταυτόχρονα να χτίζουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους. 
Η εξοικείωση με την αναπηρία και η αλληλεπίδραση ευπαθών κοινωνικά ομάδων με 
την ευρύτερη ομάδα των μαθητών συμβάλλουν στην αλλαγή στάσης και νοοτροπίας 
σχετικά με τη διαφορετικότητα και την αναπηρία. Αφυπνίζοντας τους μαθητές/τριες 
γενικής αγωγής και κατ’ επέκταση το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους, 
δημιουργούνται οι κατάλληλες προοπτικές για την ευαισθητοποίηση & 
συνειδητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση και 
απόδοση των βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία. 
Γενικός Σκοπός του προτεινόμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 

https://www.skep.gr/sites/default/files/egkrisi_ypoyrgeioy_paideias_2021-2022_s.k.e.p.pdf
https://www.skep.gr/sites/default/files/egkrisi_ypoyrgeioy_paideias_2021-2022_s.k.e.p.pdf


Η αλληλεπίδραση με τη διαφορετικότητα δημιουργεί συνθήκες ενσυναίσθησης & 
αυτογνωσίας. 
Μέσω ενός Ανοιχτού Διαλόγου Ενημέρωσης, Αφύπνισης & Συνειδητοποίησης μεταξύ 
εμψυχωτών/ομιλητών με αναπηρία, μαθητών & εκπαιδευτικών, το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε οι 
μαθητές/τριες: 

 Να ενισχύσουν την ικανότητα τους να εντοπίσουν & να αποδομήσουν κακές 
πρακτικές, στερεότυπα, προκαταλήψεις 

 Να λειτουργήσουν μελλοντικά ως συνειδητοποιημένοι πολίτες και ως 
δυναμικός μοχλός αλλαγής μέσα στο κοινωνικό σύνολο 

Εστιάζεται στην: 
 Εξοικείωση με την εικόνα της αναπηρίας 
 Κατανόηση των καθημερινών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με 

αναπηρία αλλά και στη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους 
 Διευκόλυνση της επικοινωνίας των μαθητών γενικής εκπαίδευσης, με νέους 

με αναπηρία 
 Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και ανάπτυξης επικοινωνιακών & κοινωνικών 

δεξιοτήτων 
 Ενεργοποίηση "αντανακλαστικών" κοινωνικής συλλογικότητας, αλληλεγγύης 

& ευθύνης για τη δημιουργία μελλοντικών συνειδητοποιημένων πολιτών 

Οφέλη: 
 Η αλλαγή στάσης και νοοτροπίας απέναντι στην αναπηρία θα οδηγήσει στην 

άρση των προκαταλήψεων & του αποκλεισμού των νέων με αναπηρία. Με 
προσδοκώμενο μελλοντικό αποτέλεσμα την ενσωμάτωση τους στην 
καθημερινότητα και κατ' επέκταση την κοινωνική & επαγγελματική τους 
ένταξη. 

 Παράλληλα, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συνεισφέρει στην κοινωνική & 
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή, δίνοντας του τη δυνατότητα να 
δει τον άλλον & τον εαυτό του υπό άλλο πρίσμα. Ακούγοντας αληθινές 
ιστορίες ανθρώπων που κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, το παιδί 
βελτιώνει το αίσθημα της αποδοχής & εμπιστοσύνης στον εαυτό του και στις 
ικανότητές του να υπερνικήσει τα εμπόδια. 

Β/ Επιμέρους Στόχοι:  
Το παιδαγωγικό και επιστημονικό πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής του 
προγράμματος βασίζεται στο μοντέλο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής (Life Skills), στις 
αρχές της Βιωματικής (Experiential Learning) καθώς και 
της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης (Social & Emotional Learning). 
1. Γνωστικοί στόχοι = Νοητικές διαδικασίες → σκέψη, δράση, αίσθηση 

 Διασαφήνιση εννοιών και αφομοίωση πληροφοριών 
 Ερμηνεία δεδομένων 
 Αντίληψη της πραγματικότητας 
 Κατανόηση της μοναδικότητας του ατόμου 
 Αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης 



 Αλλαγή νοοτροπίας, στάσης και συμπεριφορών 
 Άρση προκαταλήψεων 

2. Συναισθηματικοί στόχοι → στάσεις, συναισθήματα, αξίες 
 Εξοικείωση με την αναπηρία και τη διαφορετικότητα 
 Συνειδητοποίηση, δεκτικότητα και αποδοχή 
 Αυτοεπίγνωση και ενσυναίσθηση μέσω και της αμφισβήτησης 
 Διάθεση συμμετοχής στη διαδικασία 
 Βιωματική διάδραση και θετική αντίδραση 
 Υιοθέτηση και εσωτερίκευση των αξιών 
 Ενιαίο σύστημα αξιών, διαμόρφωση κοσμοθεωρίας 
 Πίστη στις αξίες, ενσωμάτωση και στήριξη των επεξεργασμένων αξιών 
 Διαχείριση συναισθημάτων 
 Ανάδειξη σημασίας της μοναδικότητας του καθενός μας 

3. Πραξιακοί στόχοι → πρακτικές εφαρμογές 
 Κοινωνική και πολιτισμική θεώρηση του κόσμου 
 Επικοινωνία και συνεργασία 
 Βιωματικές δράσεις 
 Διαχείριση κρίσεων και επίλυση προβλημάτων 
 Ενεργός δράση στα κοινά 
 Επαφή με άτομα με αναπηρία 
 Team bonding με εκπαιδευτικό 

Γ/ Χαρακτηριστικά προγράμματος: 
 Πραγματοποιείται στο σχολικό πλαίσιο και κατά τη διάρκεια μιας ή δύο 

διδακτικών ωρών. 
 Απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
 Σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ηλικιακές ομάδες μαθητών και κατ' επέκταση τις 

διαφορετικές ανάγκες προσέγγισης και ενημέρωσης που προκύπτουν. 
 Υλοποιείται από εμψυχωτές / ομιλητές με αναπηρία (κινητική και 

αισθητηριακή). 
Βραβεία   

- 2019: Ο Σ.Κ.Ε.Π. βραβεύτηκε από τον Θεσμό Bravo Sustainability Dialogue & 
Awards 2019, στον πυλώνα 'Κοινωνία' για την Πρωτοβουλία "Μαθαίνω να 
βλέπω τον άνθρωπο:  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης 
με την Αναπηρία στα σχολεία". Ο θεσμός ανέδειξε της πρωτοβουλίες που 
συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο. 

- 2017: Ο Σ.Κ.Ε.Π. έλαβε διπλή βράβευση στο 2ο Ελληνογαλλικό Φόρουμ 
Καινοτομίας Mazinnov2: "Η Ελλάδα του Αύριο". Παρουσιάζοντας το 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξοικείωσης με την Αναπηρία στα σχολεία 
"Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο", ο Σ.Κ.Ε.Π. απέσπασε το βραβείο της 
κατηγορίας του και το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.  

Βλ. σχετικά: https://www.skep.gr/ 
 

https://www.skep.gr/


 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:  Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02) 

# ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ  

κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ 

 

 
 

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και 

Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου και του προγράμματος της Διεθνούς Αμνηστίας 

«Εγώ κι Εσύ Μαζί»  υλοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση από τη 

μαιευτήρα – γυναικολόγο, κ. Σωτηροπούλου Μυρτώ με θέμα τα 

δικαιώματα για το σώμα μας στα τμήματα Γ3 και Γ4 του σχολείου μας. 

Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και 

εποικοδομητική για τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς είχαν τη 

δυνατότητα να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν τα σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενα νοσήματα, την πρόληψη και τα δικαιώματα που αφορούν 

το σώμα μας. 

 

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: 



Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Αχιλλέας Ντελλής (ΠΕ02) 

 

 

 

 
 

# ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ  ΡΗΤΟΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ANATOLIA COLLEGE 

 
Το Anatolia High School διοργάνωσε κατά τη σχολική χρονιά 2021-

2022 τους Ζ΄ Αγώνες Λόγου, μέσω της πλατφόρμας Zoom, την 

Παρασκευή,  το Σάββατο και την Κυριακή 1-3 Απριλίου 2022. Στους 

Αγώνες συμμετείχαν ομάδες μαθητών και μαθητριών από τα Γυμνάσια 

και τα Λύκεια όλης της Ελλάδας στα ακόλουθα αγωνίσματα: Αυθόρμητος 

Λόγος, Διττοί Λόγοι,  Εκφραστική Ανάγνωση και Προτρεπτικός Λόγος.  

Στόχος της διοργάνωσης: Η ενημέρωση των παιδιών για θέματα 

επικαιρότητας, η ανταλλαγή απόψεων με συνομηλίκους τους και η 

ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός τους για ζητήματα που 

απασχολούν την ανθρωπότητα. Σε αυτό το πλαίσιο δίνεται στα παιδιά η 

ευκαιρία να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα, να καλλιεργήσουν 

την ευγλωττία τους, να εκφράσουν με ευπρεπή και αποτελεσματικό 

τρόπο τις ανησυχίες τους και τις απόψεις τους, αλλά και να εντρυφήσουν 

στη λογοτεχνία, ασκούμενοι στη σωστή ανάγνωση λογοτεχνικών 

κειμένων. Η εμπειρία της συμμετοχής προσέφερε στους μαθητές και στις 

μαθήτριες γνώσεις, βαθύτερη σκέψη, μεστή και πλουσιότερη έκφραση, 

άνεση και αυτοπεποίθηση στην επικοινωνία τους, αλλά και εξοικείωση 



με σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας 

(https://anatolia.edu.gr/el/highschool/drastiriotites/agwnes-logou). 

Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τα μέλη του Ομίλου Θεάτρου και 

Ρητορικής: 

Βλ. σχετικά: https://gennadeiotheaterandrhetoric.wordpress.com/  

 

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί:  

Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Ευαγγελία Ντούπα (ΠΕ02) 

# ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

2022 

 

       

 

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, 11 – 13 Μαρτίου 

2022, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, παρά τις δυσκολίες λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού, οι διαδικτυακοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης 

Pierce 2022, στους οποίους συμμετείχαν δεκαοκτώ σχολεία από όλη την 

https://anatolia.edu.gr/el/highschool/drastiriotites/agwnes-logou
https://gennadeiotheaterandrhetoric.wordpress.com/


Ελλάδα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που έλαβαν μέρος επέδειξαν 

αξιοζήλευτες ικανότητες αντιμετωπίζοντας με ρητορική δεινότητα τα 

θέματα των Αγώνων Προτρεπτικού Λόγου και Επιχειρηματολογίας – 

Αντιλογίας. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι από τους Αγώνες κερδισμένοι 

βγήκαν όλοι οι συμμετέχοντες ατομικά ή ως μέλη των ομάδων 

(https://www.pierce.gr/news/pierce-ritorikoi-agones-2022/ ) 

Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τα μέλη του Ομίλου Θεάτρου και Ρητορικής. 

Βλ. σχετικά: https://gennadeiotheaterandrhetoric.wordpress.com/  

 

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί:  

Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Ευαγγελία Ντούπα (ΠΕ02) 

 

 

 

 

 

# ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (MUN) 

 
Τα  Model United Nations (MUN), ή αλλιώς Ασκήσεις Προσομοίωσης στα 

Ηνωμένα Έθνη, αποτελούν συνεδριακές δραστηριότητες  που διοργανώνονται από 

πανεπιστήμια ή φοιτητικές ενώσεις  ή σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 

λαμβάνουν χώρα παράλληλα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών. Κατά τη διάρκεια 

μιας άσκησης προσομοίωσης οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες ή 

μαθητές/τριες αναλαμβάνουν τη διπλωματική εκπροσώπηση των κρατών μελών του 

Οργανισμού, προσομοιώνοντας την αντίστοιχη ατζέντα και εξωτερική πολιτική. Κάθε 

συμμετέχων/ουσα πρέπει, ανάλογα με το όργανο του ΟΗΕ στο οποίο είναι 

διαπιστευμένος/μένη, να διαπραγματευτεί με τους εκπροσώπους των υπολοίπων 

κρατών για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ώστε να καταλήξουν στη σύνταξη 

ενός σχεδίου απόφασης που εφόσον υπερψηφιστεί θα αποτελέσει επίσημο κείμενο 

https://www.pierce.gr/news/pierce-ritorikoi-agones-2022/
https://gennadeiotheaterandrhetoric.wordpress.com/


των Ηνωμένων Εθνών (εννοείται στο πλαίσιο της προσομοίωσης). Οι προσομοιώσεις 

διεξάγονται στα αγγλικά. 

Στο πλαίσιο του Ομίλου Θεάτρου και Ρητορικής και του προγράμματος 

«Σχολεία πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» μαθητές και  μαθήτριες του 

σχολείου μας συμμετείχαν στο ΜUN και ειδικότερα στις ακόλουθες επιτροπές: 

 Disarmament and International Security 

 Disarmament and International Security (DISEC) 

 Environmental 

 Historical Crisis Topic: Cuban Missile Crisis 

 Security Council 

 Social, Cultural and Humanitarian Committee 

 Special Political (SPECPOL) 

 World Health Organization (WHO) 

 Youth Committee 

 

Ο μαθητής Άγγελος Παππούλης, μέλος της Επιτροπής Special Political (SPECPOL) 

στην οποία εκπροσώπησε την Κίνα, βραβεύτηκε ως best delegate! 

Βλ. σχετικά: https://gennadeioschoolambassador.wordpress.com/ 

https://gennadeioschoolambassador.wordpress.com/


 

  

 

 

 
 



 

 

 

 



 



 

 

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί:  

Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Ευαγγελία Ντούπα (ΠΕ02) 

 



# ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 43η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Από τις 16 μέχρι τις 20  Απριλίου 2022 δύο Junior Ambassadors του 

σχολείου μας συμμετείχαν δια ζώσης στην 43η Εθνική Συνδιάσκεψη 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος. Εργάστηκαν σε ξεχωριστές 

επιτροπές με ποικίλα θέματα, κατέθεσαν τα αποτελέσματα των 

επιτροπών τους στη Γενική Ολομέλεια και βίωσαν μια προσομοίωση των 

εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Συμμετοχή στις ακόλουθες επιτροπές: 

Committee on Environment, Public Health and Food Safety 

Committee on Development   



Βλ. σχετικά: https://gennadeioschoolambassador.wordpress.com/ 

http://www.eypgreece.org/el/c/4/nea 

 

 

 

https://gennadeioschoolambassador.wordpress.com/
http://www.eypgreece.org/el/c/4/nea


 

 

 

 

 



 

 

 

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί:  



Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Ευαγγελία Ντούπα (ΠΕ02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σημερινός Μαθητής - Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου -  

ΣΗ.ΜΑ. - Α.Ε.Π. 

 

 

 



Το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Προτύπου Γυμνασίου Αναβρύτων  το σχολείο μας παρουσίασε το σύνολο 

των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Δικτύου «Σημερινός 

Μαθητής - Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου - ΣΗ.ΜΑ. - Α.Ε.Π.».  

Τίτλος της εισήγησής μας: «Ενεργός πολίτης, Ευρωπαίος πολίτης». 

Οι δράσεις μας υλοποιήθηκαν σε σύμπραξη με το Πρότυπο ΓΕΛ 

Βαρβακείου Σχολής και το 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης. 

Δέσμευση - Δράση - Δικτύωση - Νέες Διαδρομές Γνώσης και 

Δημιουργίας: Εποικοδομητικές συνεργασίες του Δικτύου Σχολικών 

Μονάδων Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας «Σημερινός Μαθητής - Αυριανός Ενεργός 

Πολίτης του Κόσμου - ΣΗ.ΜΑ. - Α.Ε.Π.», με τη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής, 

σχολεία από Βόλο, Έβρο, Θεσσαλονίκη, Κεφαλλονιά, Λάρισα, Λήμνο, 

Σάμο, Σίφνο, Φλώρινα, Χανιά και 20 σχολεία του εξωτερικού! 

Εβδομήντα δύο Δημιουργικές Εκπαιδευτικές Πρακτικές σχετικά με 

την Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη, την Ιδιότητα του 

Ευρωπαίου Ενεργού Δημοκρατικού Πολίτη και την Ιδιότητα του 

Παγκόσμιου Πολίτη, μέσα από Σχέδια Δράσης των Συνεργαζόμενων 

Σχολείων ASPnet Unesco και των Erasmus+ ΚΑ3 του Υ.ΠΑΙ.Θ. "ACT - Active 

citizenship", "T4E - Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic 

Culture"!  

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το ιστολόγιο του 

προγράμματος: 

 

https://energospolitisgennadeio.wordpress.com/ 

 

 

https://energospolitisgennadeio.wordpress.com/


 
 

 

Οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Ευφροσύνη Ζαχαράτου, Ευαγγελία 

Ντούπα 

 
 

 

 

 

 

 

# ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

 

Στο πλαίσιο του Ομίλου Θεάτρου και Ρητορικής συμμετέχουμε στο 

πρόγραμμα «Το Θέατρο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» για το 

σχολικό έτος 2021- 22 με τίτλο «Εφηβεία: συγκρούσεις, χάσματα, 

διασταυρώσεις». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε τους μήνες Απρίλιο και 

Μάιο για την προετοιμασία των θεατρικών παρουσιάσεων.  



Οι καλές πρακτικές που αναδύθηκαν μέσα από το πρόγραμμα «Το 

θέατρο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» παρουσιάστηκαν στην 

Ημερίδα με τίτλο «Πειραματική εφαρμογή της θεατρικής αγωγής στο 

Γυμνάσιο / Λύκειο» που διοργανώθηκε από  το Τμήμα Θεατρικών 

Σπουδών στις 20.06.2022  (στην Αula της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ), 

όπου παρουσιάστηκαν και τα καλλιτεχνικά αποτελέσματα της 

εφαρμογής.   

Τίτλος της εργασίας του σχολείου μας «Έκθεση “Στέλλα Βιολάντη”: 

Σμιλεύοντας τη σύγκρουση». 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του 

σχολείου μας με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η 

προετοιμασία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ομάδας 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στον χώρο του σχολείου 

μαζί με τις υπεύθυνες καθηγήτριες. 

Η ομάδα μας απέσπασε τα συγχαρητήρια της Επιστημονικής 

Επιτροπής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ για την πρωτότυπη 

και δημιουργική πρόταση που καταθέσαμε. 

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί:  

Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Ευαγγελία Ντούπα (ΠΕ02) 

Η αφίσα της εκδήλωσης 

 



 

 

 

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση 



 

 



 

 



# 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ - 6ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

«ΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» 

Στον 6ο Μαθητικό Διαγωνισμό (2020-2022) «Τα εκθέματα του μουσείου μέσα 

από τα μάτια των μαθητών» η ομάδα μας διακρίθηκε με το 3ο βραβείο για τη 

συμμετοχή της. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Μουσείο 

Ιστορίας σε συνεργασία με τo Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με θέμα: «Από τον Αγώνα για Ανεξαρτησία στην 

καλλιέργεια της γνώσης. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο νεοσύστατο κράτος» 

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και στις μαθήτριες: 

1. Άρη Αξιώτη 

2. Αντώνη Αποστολίδη 

3. Ευθαλία Αργύρη 

4. Ηρώ Βελέτζα 

5. Λαμπρίνα Γιαννάτου 

6. Αναστασία Γιαννοπούλου 

7. Δανάη Γούσια 

8. Ιωάννη Καλογερογιάννη 

9. Ιάκωβο Καμπόσο 

10. Αλεξιάννα Παχή 

11. Αργυρώ Τζοάνου 

 

              Θερμές ευχαριστίες στον κ. Νικόλαο Κλάδη, μεταπτυχιακό φοιτητή του 

τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ, για την πολύτιμη συνεισφορά του, τις ιδέες, τη 

μεθοδικότητα και τη δημιουργικότητά του!!! 

Οφείλουμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας και προς τη 

συνάδελφο κ. Κουκότσικα για το ενδιαφέρον και τη σημαντική συμβολή της στην 

ολοκλήρωση της εργασίας μας!!! 

Το βραβείο που έλαβε η ομάδα μας αποτελείται από: 

- Έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. 



- Σετ της συλλεκτικής σειράς νομισμάτων του Νομισματικού Προγράμματος 

της Επιτροπής "Ελλάδα 2021", τα οποία αποτυπώνουν τον Φοίνικα και τη 

Δραχμή, τα πρώτα νομίσματα του Ελληνικού Κράτους. 

- Το βιβλίο: Το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1937) και η Ιστορία του. 

(Γαβρόγλου, Κ., Καραμανωλάκης, Β., Μπάρκουλα, Χ., Πανεπιστημιακές 

εκδόσεις Κρήτης, 2014). 

- Αναμνηστικά δώρα. 

Η βεβαίωση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση των αποτελεσμάτων: 

 

 



 

 

 

 

Οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί, 

Ευφροσύνη Ζαχαράτου, Ευαγγελία Ντούπα 



#100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

Το σχολείο μας συμμετέχει με σειρά δράσεων στην επέτειο για τα 100 χρόνια από τη 

μικρασιατική καταστροφή. 

Ειδικότερα, στην έκθεση «Θυμάμαι στο ’22» που άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό και 

θα είναι προσβάσιμη μέχρι και τον Οκτώβριο του 2022 στην Τεχνόπολη, συμμετέχει η 

μαθήτρια του σχολείου μας, Αργυρώ Τζοάνου, η οποία έχει ηχογραφήσει μαρτυρίες 

προσφύγων και τις οποίες μπορείτε να ακούσετε στην έκθεση αυτή.  

Η συγκεκριμένη έκθεση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Το παιδί, η 

Πόλη και τα Μνημεία» του Δήμου Αθηναίων και περιλαμβάνει πλούσιο οπτικοακουστικό 

υλικό, όπως ηχητικά αρχεία προφορικών μαρτυριών των προσφύγων της Μικράς Ασίας και 

σχετικό φωτογραφικό υλικό. (βλ. https://athens-technopolis.gr/index.php/el/ekdiloseis-

technopolis/details/2022-05-18/756-thimamai-to-22-may-2022) 

Στις 18.05.2022 οι μαθητές/μαθήτριες του Α4 Αργυρώ Τζοάνου, Νικόλαος Τρίμμης 

και Κωνσταντίνα Νασοπούλου παρουσίασαν τις δράσεις της ομάδας που αφορούν το  

πρόγραμμα «Το παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία» στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης. 

 

Εκτός αυτού, στο πλαίσιο της επετείου των 100 χρόνων από τη μικρασιατική 

καταστροφή δημιουργήσαμε μία  γεωχωρική αφήγηση (spatial storytelling) με τίτλο «Η νενέ 

μου η Άννα» συνθέτοντας το χρονικό της πορείας των εκπατρισμένων με τη χρήση ειδικού 

λογισμικού (gis4greekschools2). Τα μέλη του Ομίλου Θεάτρου και Ρητορικής, Χρίστος 

https://athens-technopolis.gr/index.php/el/ekdiloseis-technopolis/details/2022-05-18/756-thimamai-to-22-may-2022
https://athens-technopolis.gr/index.php/el/ekdiloseis-technopolis/details/2022-05-18/756-thimamai-to-22-may-2022


Μπουρνάς (Α2) και  Αργυρώ Τζοάνου (Α4), ανέλαβαν τον ρόλο του αφηγητή στην ψηφιακή 

αυτή ιστορία, η οποία στηρίζεται σε αληθινή ιστορία και την οποία μπορείτε να 

παρακολουθήσετε εδώ: 

https://storymaps.arcgis.com/stories/49a6de5d931d4218a3f8be0e470a713d 

Επιπλέον, συνεργαστήκαμε με το Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής και συμμετείχαμε 

στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων για τη ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «100 χρόνια από τη 

μικρασιατική καταστροφή» που διοργάνωσε το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών  

(τίτλος εισήγησης: «Η καταστροφή της Σμύρνης στις ελληνικές εφημερίδες και σε μαρτυρίες 

επιζησάντων»). 

 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/49a6de5d931d4218a3f8be0e470a713d


Πρόγραμμα Διημερίδας:  

https://mikraasia249810729.files.wordpress.com/2022/04/cea0cea1ce9fce93cea1ce91ce9c

ce9cce91-ce94ce99ce97ce9cce95cea1ce99ce94ce91cea3.pdf  

Βιβλίο περιλήψεων: https://issuu.com/michaelangelo705/docs/_.pptx_10d924eb9321de  

Η επέτειος της μικρασιατικής καταστροφής: https://youtu.be/lfc0DcOWWQM 

 

Οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: 

Ευφροσύνη Ζαχαράτου, Ευαγγελία Ντούπα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mikraasia249810729.files.wordpress.com/2022/04/cea0cea1ce9fce93cea1ce91ce9cce9cce91-ce94ce99ce97ce9cce95cea1ce99ce94ce91cea3.pdf
https://mikraasia249810729.files.wordpress.com/2022/04/cea0cea1ce9fce93cea1ce91ce9cce9cce91-ce94ce99ce97ce9cce95cea1ce99ce94ce91cea3.pdf
https://issuu.com/michaelangelo705/docs/_.pptx_10d924eb9321de
https://youtu.be/lfc0DcOWWQM


#Διεθνές περιβαλλοντικό πρόγραμμα #Decarbonize #Decolonize 

      Οι μαθήτριες του σχολείου μας που συμμετέχουν στο διεθνές περιβαλλοντικό πρόγραμμα 

#Decarbonize #Decolonize, το οποίο διοργανώνεται από τον Καναδικό οργανισμό The Centre 

for Global Education, απευθύνθηκαν στους συμμαθητές τους κάνοντας καμπάνια 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γρήγορης 

μόδας και της απόρριψης ενδυμάτων στις χωματερές. Στα πλαίσια της καμπάνιας αυτής 

συγκέντρωσαν στο χώρο του σχολείου στις αρχές Απριλίου είδη ένδυσης και λευκά είδη προς 

επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση και στη συνέχεια τα παρέδωσαν στην εταιρία 

ανακύκλωσης ενδυμάτων Recycom  για την περαιτέρω προώθηση. Τέλος, στις 22 Απριλίου 

2022, Ημέρα της Γης, συμμετείχαν σε διεθνές διαδικτυακό συνέδριο και παρουσίασαν τη 

δράση τους σε μαθητές από 35 χώρες από Ευρώπη, Ασία, Αφρική και την Αμερικανική Ήπειρο 

και αντάλλαξαν καλές πρακτικές.  

Μαθήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 

Πηνελόπη Αργυροπούλου (Α1), Μαρίνα Σμαραγδά (Α2), Ολυμπία Σμυρνιώτη και Κατερίνα 

Χριστοδουλάκη  (Α3), Ελευθερία Πάχου, Δήμητρα Σαββατή και Λυδία Χατζηιωακειμίδη  (Α4) 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρίνα Γούλα (ΠΕ 06) 

 

 

 

http://www.tcge.ca/
http://www.tcge.ca/
https://www.recycom.gr/


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ 

                                             
 
Την περίοδο αυτή (Απρίλιος 2022) διενεργείται στο σχολείο μας το εσωτερικό 
πρωτάθλημα σκακιού στο οποίο συμμετέχουν 28 μαθητές από όλες τις τάξεις του 
Λυκείου. Οι αγώνες γίνονται σε δύο γκρουπ δυναμικότητας (αρχαρίων και 
προχωρημένων) για να βγει η ομάδα που θα εκπροσωπήσει το σχολείο μας στο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Επισημαίνουμε ότι προσπαθούμε να γίνονται οι αγώνες σε 
ώρες ώστε να μη διαταράσσονται τα μαθήματα (κενά, διαλείμματα, περίπατοι). 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΚΑΚΙ 2022 
 

            
Έχουν ανακοινωθεί και τα αποτελέσματα από το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ που οργανώθηκε από τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα 
Λιναρδάτου τον Μάρτιο του 2022: 
Έλαβαν μέρος οι μαθητές μας: ΚΥΜΙΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ και ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. 
 
Οι μαθητές μας ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ και ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ προκρίθηκαν στους τελικούς. 
 
Θέλουμε να συγχαρούμε όλους τους μαθητές μας για την προσπάθειά τους και 
ελπίζουμε να τους δούμε να αγωνίζονται και στο δια ζώσης Πανελλήνιο μαθητικό 
πρωτάθλημα. 
 

Να σημειωθεί ότι τη φετινή χρονιά έχουν αγοραστεί σκακιέρες και έχει διαμορφωθεί 

αίθουσα στο υπόγειο του σχολείου μας όπου οι μαθητές μας προπονούνται και δίνουν τους 

αγώνες τους για το εσωτερικό μας πρωτάθλημα. 

Υπεύθυνος καθηγητής: Κωσταρίδης Παναγιώτης 



#Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο 
 

 
 
Για μία ακόμα χρονιά το σχολείο μας συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στη δράση 

«Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» που πραγματοποιήθηκε στις 9-10 

Απριλίου 2022 με βιντεοσκοπημένη θεατρική παράσταση. Στο πλαίσιο αυτής της 

δράσης Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να 

υλοποιήσουν μια θεατρική παράσταση σχετική με επιστημονικά θέματα που 

προέρχονται από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους και να μάθουν 

θετικές επιστήμες με δημιουργικό τρόπο. 

Τη φετινή χρονιά μαθητές του Ομίλου Βιολογίας και του τμήματος Α4 ετοίμασαν τη 

θεατρική παράσταση «Τι μάθαμε στην καραντίνα». 

Η παρουσίασή μας απέσπασε πολύ θετικά σχόλια τόσο για το χιούμορ της όσο και 

για τη ζωντάνια και συνεργασία των μαθητών μας. Τονίστηκε επίσης και το γεγονός 

ότι οι μαθήτριες που είχαν οριστεί να μας εκπροσωπήσουν στην ζωντανή εκδήλωση 

που έγινε την Κυριακή 10 Απριλίου συνδέθηκαν, μίλησαν και απάντησαν με επιτυχία 

σε ερωτήσεις παρόλο που εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν στη Σύρο σε εκδρομή του 

σχολείου μας. 

Τέλος η όλη προσπάθειά μας επιβραβεύτηκε με το 1ο βραβείο καλύτερης 

σκηνοθεσίας. 

 
Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν ήταν:  
 
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΑΝΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΧΟΥ, 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΒΒΑΤΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΥΜΙΩΝΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ, 

ΕΙΡΗΝΗ-ΜΟΥΡΤΖΙΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ 



Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ, ΕΛΛΗ ΜΠΙΤΟΥΛΑ ΚΟΥΡΟΥΣΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΡΙΒΑ, ΝΙΚΟΣ 

ΑΥΓΕΡΟΣ   

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΤΣΑ ΔΕΣΜΙΝΗ  

Καθηγητές που συμμετείχαν και βοήθησαν: Ρεντζέλος Δημήτρης, Βλάσση Μαρία, 
Γκανέτσου Χαρά και Κωσταρίδης Παναγιώτης. 

 

Τέλος ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας διευκόλυναν στα γυρίσματα. 

 

 

Η θεατρική παράσταση θα δημοσιοποιηθεί σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
σύντομα. Εως τότε μπορείτε να την παρακολουθήσετε πατώντας εδώ 

 

https://drive.google.com/file/d/1KeSn6FluJ9a9kG--
luwlICRUzm2yF2u0/view?usp=sharing  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1KeSn6FluJ9a9kG--luwlICRUzm2yF2u0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KeSn6FluJ9a9kG--luwlICRUzm2yF2u0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KeSn6FluJ9a9kG--luwlICRUzm2yF2u0/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

#Ας χαρίσουμε ένα βιβλίο/ Εθελοντισμός και Προσφορά  

 

Η μαθητική κοινότητα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα 

της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η 

οποία πήρε τη πρωτοβουλία να συγκεντρώσει βιβλία 

που προορίζονται για ογκολογικά νοσοκομεία και 

ξενώνες     ασθενών και συγγενών τους. 

Μαζεύτηκαν βιβλία ποικίλων θεμάτων, ενώ δόθηκε 

έμφαση τόσο στην αξία του βιβλίου, όσο και στη 

σημασία της προσφοράς. Η Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποδέχτηκε τη 

συνεισφορά του σχολείου μας και μας απέστειλε μία 

ευχαριστήρια επιστολή και έναν τιμητικό έπαινο. 

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί: Α. Κορούλη, Ε. Δασκαλάκη, Π. Κουκότσικα

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3338223813951624950/4413586501273766871




 

#Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ και Εσύ Μαζί»/ 
Παγκόσμιος Μαραθώνιος Γραμμάτων   
 

 
Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της Διεθνούς Αμνηστίας «Εγώ και Εσύ Μαζί» και παίρνουν μέρος στον  
Παγκόσμιο Μαραθώνιο Γραμμάτων (Write for Rights), στη μεγαλύτερη παγκόσμια 
εκστρατεία της Διεθνούς Αμνηστίας για την προστασία και την υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 έγραψαν επιστολές στις οποίες ζητούσαν την 
απελευθέρωση της Nassima al- Sada. Η  Nassima είναι από τη Σαουδική Αραβία και 
αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα της και ειδικότερα κατά του 
συστήματος της ανδρικής κηδεμονίας. Για τη δράση της αυτή συνελήφθη και 
φυλακίστηκε το 2018 κατά την διάρκεια ειρηνικής διαδήλωσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.  Χάρη στην υποστήριξη και την αλληλεγγύη που έλαβε μέσα από 
777.611 γράμματα,  tweets κ.α., η Nassima αφέθηκε ελεύθερη τον Ιούνιο 2021. 
Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την απελευθέρωση της Nassima και περήφανοι για τη 
μικρή μας συμβολή στην απελευθέρωσή της.  

Το σχολικό έτος 2021-2022 οι μαθητές/τριες του σχολείου 
μας έγραψαν επιστολές συμπαράστασης και   
δημιούργησαν αφίσα με μηνύματα αλληλεγγύης για τον 
Bernardo από την Γουατεμάλα, υπερασπιστή 
περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Ο Bernardo Caal Xol είναι 
δάσκαλος, πατέρας και υπερασπιστής  των  εδαφικών και 

περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, ο οποίος έχει φυλακιστεί άδικα για περισσότερα από 
τρία  χρόνια, επειδή υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των κοινοτήτων των Mayan 
Q'eqchi' που πλήττονται από  την κατασκευή του υδροηλεκτρικού έργου στη  βόρεια 
Γουατεμάλα. Ο Bernardo στις  30 Ιανουαρίου 2018, τέθηκε υπό κράτηση και 
οδηγήθηκε στη φυλακή  μέχρι τη δίκη του. Παρόλο που δεν υπάρχουν αντικειμενικά 
στοιχεία που να στηρίζουν τις  κατηγορίες, καταδικάστηκε σε επτά  χρόνια και 
τέσσερις μήνες φυλάκιση.  

 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παρασκευή Κουκότσικα 

  



 

 

# ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ  

ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΛΥΚΕΙΩΝ  

 

 
 

 

Το σχολείο μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέσω του Ομίλου Ρητορικής 
και Θεάτρου έλαβε μέρος στους Διαδικτυακούς Ρητορικούς Αγώνες Τέχνης 
Γυμνασίων και Λυκείων που διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα Λιναρδάτου 
σε συνεργασία με το 1ο ΓΕΛ Ευόσμου Θεσσαλονίκης. 

Το σχολείο μας το Σάββατο 05.02.2022 εκπροσωπήθηκε στο αγώνισμα των 
διττών λόγων (ομάδα debate) και στο αγώνισμα του προτρεπτικού λόγου από 
μαθητές του Ομίλου Ρητορικής και Θεάτρου. 

Στο αγώνισμα των  διττών λόγων   το  σχολείο  μας  κατέλαβε   την  
5η θέση   στη γενική κατάταξη των Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών, από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας, με τους μαθητές και τη μαθήτρια:  

Ευθαλία Αργύρη (Β1), 

Ιωάννη Καλογερογιάννη (Β1), 

και Νικηφόρο Θεοδωρακόπουλο(Β2). 



 

Στο αγώνισμα του προτρεπτικού λόγου οι μαθήτριες: 

Αλεξιάννα Παχή (Β1) και 

Μαριάννα Κατσικογιάννη(Α1) 

κατέλαβαν την  6η και  8η θέση αντίστοιχα στους   20   καλύτερους διαγωνιζόμενους 
στο αγώνισμα του προτρεπτικού λόγου.  

 

Στους 20 καλύτερους αγορητές των διττών λόγων και ο Ιωάννης 
Καλογερογιάννης, που κατέλαβε την 18η θέση στη γενική κατάταξη. 

Είμαστε εξαιρετικά συγκινημένες όχι μόνο για την τελική κατάταξη του 
σχολείου μας και τις ατομικές διακρίσεις των μαθητών και μαθητριών του Ομίλου 
Ρητορικής και Θεάτρου αλλά και για τη συνέπεια που επέδειξαν  και στην πολύωρη 
προετοιμασία τους και στη διάρκεια της διεξαγωγής των αγώνων.  

Θερμά συγχαρητήρια, παιδιά!!! 

 

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί:  

Ευαγγελία Ντούπα (ΠΕ02), Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02) 

 



 

  



#Όμιλος Εθελοντισμού και προσφοράς 

Δράση Make A Wish 

Ο Όμιλος Εθελοντισμού και 

προσφοράς ανταποκρίθηκε στο 

κάλεσμα του φιλανθρωπικού 

οργανισμού Μake A Wish ο οποίος 

στηρίζει  παιδιά με σοβαρές 

ασθένειες  προσπαθώντας να τους 

δώσει δύναμη εκπληρώνοντας μια 

ευχή τους. Κάθε αστέρι φέρνει όλο 

και πιο κοντά αυτές οι ευχές να 

γίνουν πραγματικότητα.  Η ομάδα 

εθελοντών του  1ου Πρότυπου ΓΕΛ 

Αθήνας-Γενναδείου συγκέντρωσε 

από την σχολική κοινότητα του 

σχολείου μας εκατό τριάντα (130) 

αστέρια ευχής και υιοθέτησε την 

μικρή Ελένη, ηλικίας 8 ετών. Η ευχή 

της είναι να καταφέρει να επισκεφτεί την Disneyland στο Παρίσι. Νιώθουμε πολύ 

περήφανοι και χαρούμενοι όπου μέσω της δράσης μας θα συμβάλλουμε στην 

εκπλήρωση της ευχής της. Οι υπεύθυνοι δέχτηκαν με χαρά τη συνεισφορά του 

σχολείου μας και μας απέστειλαν το πιστοποιητικό  υιοθεσίας της μικρής Ελένης. 

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί:  

Παρασκευή Κουκότσικα ΠΕ01  

Ευαγγελία Δασκαλάκη ΠΕ03,  

 



 

  



#Πράσινο Ινστιτούτο και το GEF(Green European Foundation) 

 

Ο κ. Σακελλαρίδης εκπροσωπώντας το Πράσινο Ινστιτούτο και το GEF(Green European 
Foundation) συνομίλησε διαδικτυακά (28/1/22) με τις μαθήτριες και τους μαθητές του 
Ομίλου:'' Κοινωνία και Περιβάλλον'' για την πολιτική οικολογία, τη βιωσιμότητα, την έντιμη 
συγκομιδή, την ανθρωποκεντρική vs φυσιοκεντρική προσέγγιση της Φύσης, την Ευρωπαϊκή 
νομοθετική πρωτοβουλία ''end the cage age''( κατά της χρήσης κλουβιών στην εκτροφή των 
ζώων), τη σημασία της συμμετοχικής δημοκρατίας για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και το πρόγραμμα επιμόρφωσης πράσινων ακτιβιστών (EGAT) 
χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
Οι μαθητές και μαθήτριες του Ομίλου και η υπεύθυνη καθηγήτρια Ειρήνη Παπαδάκη. 
 
Βίντεο ενημέρωσης 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wNiRoObVghw&t=33s


 

# ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   

ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  

 

https://www.n-t.gr/el/youngstage/actions/1504 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ομίλου Θεάτρου και Ρητορικής συμμετείχαν 

τη Δευτέρα 17.01.2022 στο θεατροπαιδαγωγικό εργαστήριο «Χτίζοντας την Αλλαγή: 

Ιστορίες που επείγουν: Κλιματική κρίση» της Εφηβικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου. 

 

 

https://www.n-t.gr/el/youngstage/actions/1504


Ειδικότερα, πρόκειται για κύκλους ανεξάρτητων τρίωρων εργαστηρίων, που 

προσφέρονται από τους εμψυχωτές-καλλιτέχνες της Εφηβικής Σκηνής σε σχολικές 

ομάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλούν τους εφήβους να εμπλακούν 

βιωματικά με τη θεατρική πρακτική και να δώσουν καλλιτεχνική υπόσταση σε καίρια 

ερωτήματα των καιρών μας. 

Στον πρώτο κύκλο των εργαστηρίων αυτών οι μαθητές και οι μαθήτριες του 

Ομίλου Θεάτρου και Ρητορικής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Εφηβικής 

Σκηνής  έχτισαν τη δική τους ιστορία.  

Μέσα από ασκήσεις που ενεργοποιούν το σώμα και τη σκέψη, συνεντεύξεις 

και εξοικείωση με το θέατρο-ντοκουμέντο, παιχνίδια ρόλων, τεχνικές εκπαιδευτικού 

και εφαρμοσμένου δράματος αλλά και εναλλακτικές φόρμες δημιουργίας 

περιεχομένου(κολλάζ, ποιήματα, ψηφιακές αφηγήσεις), τα παιδιά εξέφρασαν ιδέες 

και συναισθήματα, αμφισβήτησαν και τοποθετήθηκαν ενεργά στον κόσμο γύρω 

τους, αναδεικνύοντας νέες προοπτικές αφήγησης της Ιστορίας μας. 

Φωτογραφίες από τη συμμετοχή του Ομίλου στο εργαστήριο:  

 



 

 

 

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί: Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Ευαγγελία Ντούπα 

(ΠΕ02) 

  



 

#«Στηρίζουμε τα παιδιά της Κιβωτού του Κόσμου» / Όμιλος: «Εθελοντισμός και 

Προσφορά»  

Με το κλείσιμο των σχολείων, πριν από τις 

διακοπές των Χριστουγέννων, ολοκληρώθηκε η 

υλοποίηση της εθελοντικής δράσης «Στηρίζουμε 

τα παιδιά της Κιβωτού» που πραγματοποίησε ο 

όμιλος Εθελοντισμού και Προσφοράς του 1ου 

Πρότυπου ΓΕΛ Αθήνας-Γενναδείου. Οι εθελοντές 

του σχολείου μας ανέλαβαν να σχεδιάσουν 

αφίσες και να στείλουν επιστολή στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, για να 

προσκαλέσουν όλη τη σχολική κοινότητα να προσφέρει ένα ποσό για την κάλυψη των 

αναγκών ενέργειας και θέρμανσης της Κιβωτού του Κόσμου. Η ανταπόκριση  όλων 

και ιδιαίτερα κάποιων μαθητών/τριών υπήρξε συγκινητική. Το ποσό που 

συγκεντρώθηκε κατατέθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό της Κιβωτού. Ο υπεύθυνος της 

Κιβωτού δέχτηκε με χαρά τη συνεισφορά του σχολείου μας και απέστειλε 

ευχαριστήρια επιστολή προς τους μαθητές μας και τη σχολική κοινότητα.  

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Ευαγγελία Δασκαλάκη ΠΕ 03, Παρασκευή Κουκότσικα ΠΕ 

01. 

 
  



# ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  

ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821  
 

 
Ευγένιος Ντελακρουά: Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου 

https://www.lifo.gr/san-simera/1821-mesa-apo-34-erga-tehnis-0 

Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας είχαν τη δυνατότητα να 

ενημερωθούν για το ιστορικό πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης  από τον ιστορικό 

κ. Τάσο Χατζηαναστασίου, στη διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 

Κυριακή 10.12.2021 στο πλαίσιο του έργου eTwinning «Γυναίκες, Λογοτεχνία και 

Επανάσταση του 1821». 

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής συνάντησης με τους μαθητές/μαθήτριες που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα ο κ. Χατζηαναστασίου ανέδειξε τις πολλαπλές 

εκφάνσεις της γυναικείας φιγούρας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης: Τη γυναίκα 

ηρωίδα και συμμέτοχο των πολεμικών γεγονότων, τη γυναίκα ως πνευματική 

δημιουργό αλλά και τη γυναίκα ως λάφυρο. 

 Πληροφορίες για το έργο eTwinning: Το συγκεκριμένο έργο έχει ως 

αντικείμενο την προβολή του ρόλου και της σημαντικής συμβολής των γυναικών στην 

ελληνική επανάσταση του 1821. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται οι κοινωνικές 

συνθήκες, το ιστορικό πλαίσιο και ο ρόλος των γυναικών μέσα από τη λογοτεχνία, 

τόσο την πεζογραφία όσο και την ποίηση.  

Σκοπός είναι η ανάδειξη του ρόλου των γυναικών, καθώς οι γυναίκες δεν 

αποτέλεσαν μόνο μέρος του άμαχου πληθυσμού που υπέφερε, αιχμαλωτίστηκε και 

θυσιάστηκε, αλλά αγωνίστηκαν και οι ίδιες, ενώ αρκετές διέθεσαν την περιουσία 

τους στον Αγώνα. Επιπλέον, θα αναλυθεί ο συμβολισμός και η μυθοποίηση του 

https://www.lifo.gr/san-simera/1821-mesa-apo-34-erga-tehnis-0


γυναικείου φύλου μέσα από τη λογοτεχνία και γενικότερα την τέχνη, καθώς έννοιες, 

όπως η Ελλάδα, η Ελευθερία και η Δόξα παρουσιάζονται ως γυναικείες μορφές. 

Στο προαναφερθέν πρόγραμμα το σχολείο μας είναι ο ιδρυτής του έργου και 

έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνεργαζόμαστε με το Πρότυπο Γενικό Γυμνάσιο 

Βαρβακείου Σχολής, το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής, το 2ο ΓΕΛ 

Αχαρνών και το ΓΕΛ Δροσιάς.  

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί: Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Ευαγγελία Ντούπα 

(ΠΕ02) 

 
 

Θεόδωρος Βρυζάκης: Η Ελλάς ευγνωμονούσα 
 

https://www.lifo.gr/san-simera/1821-mesa-apo-34-erga-tehnis-0 

 

https://www.lifo.gr/san-simera/1821-mesa-apo-34-erga-tehnis-0


 
 

F.P. Stephanoff: O αποχαιρετισμός του πολεμιστή 
 

https://www.lifo.gr/san-simera/1821-mesa-apo-34-erga-tehnis-0 

https://www.lifo.gr/san-simera/1821-mesa-apo-34-erga-tehnis-0


# ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  

 

 
 

Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας είχαν τη δυνατότητα να 

συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με την κ. Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθό 

Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στη διαδικτυακή εκδήλωση 

που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16.12.2021 στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγώ 

κι Εσύ Μαζί» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού.  

Η συζήτηση εστίασε στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στις 

θεμελιώδεις αρχές, στις οποίες δομείται. Επίσης, αναδείχθηκε η ιστορική διάσταση 

αλλά  και η σύγχρονη εξέλιξη των δικαιωμάτων του παιδιού. Επιπλέον, μέσα από μία 

διαλογική διαδικασία αποσαφηνίστηκαν τα όρια του όρου  «Δικαιώματα»  και 

αναδείχθηκαν βασικοί τρόποι προστασίας τους. 

Ευχαριστούμε θερμά την κ. Κουφονικολάκου για την άμεση ανταπόκριση και 

αποδοχή της πρόσκλησής μας, καθώς και για την εποικοδομητική συζήτηση. 

 

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί:  
Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Ευαγγελία Ντούπα (ΠΕ02) 

 

 

 

 

 



Η αφίσα της εκδήλωσης 

 
 

 
 

 

  



# ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 

 
 

Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας είχαν τη δυνατότητα να 

επισκεφθούν το ιστορικό κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή 19.11.2021 στο πλαίσιο 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Η Αθήνα… αλλιώς - Αρχαιολογία Online» 

(https://www.archaiologia.gr/) και ΔΙΑΖΩΜΑ «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές 

ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα». 

Το ραντεβού μας με την αρχαιολόγο κ. Λίλα Πατσιάδου δόθηκε στις παρυφές 
της Ακρόπολης, στην απόληξη της οδού του Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Μετά την 
αρχική χρονική και χωρική τοποθέτηση των μαθητών, ξεκινήσαμε την ανάβασή μας. 
Μπροστά μας ξετυλίγονταν οι δυτικοί λόφοι, πνιγμένοι στο πράσινο και γεμάτοι 
μισοκρυμμένα κατάλοιπα και ίχνη της αρχαίας κατοίκησης. Ιερά, κατοικίες, 
εργαστήρια, δημόσια κτίρια, δρόμοι, αγωγοί ύδρευσης, αινιγματικά μνημεία και 
ανεπαίσθητα χαράγματα αφηγούνται ιστορίες της πόλης παμπάλαιες. Είναι η 
περίφημη «πόλη των βράχων» των περιηγητών του 19ου αιώνα, οι οποίοι 
εντυπωσιάστηκαν από το πλήθος των αταύτιστων αρχαίων καταλοίπων που 
εντόπιζαν εδώ κι εκεί. Τίποτε δεν θα ήταν ίδιο εδώ χωρίς το δημιουργικό άγγιγμα του 
αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη. Όλα ξεκίνησαν τη δεκαετία 1950-1960, όταν η 
Πολιτεία αποφάσισε μια πολεοδομική παρέμβαση ευρείας κλίμακας στους δυτικούς 
λόφους και γύρω από την Ακρόπολη, λόγω και της ραγδαίας ανάπτυξης του μαζικού 
τουρισμού. Σκοπός ήταν η βελτίωση της πρόσβασης προς τις εμβληματικές 
αρχαιότητες και η διαμόρφωση και ένταξή τους στον ζωντανό πολεοδομικό ιστό. Το 
φιλόδοξο εγχείρημα, γνωστό ως «Έργα Ακροπόλεως», ανατέθηκε στον καθηγητή 
Πικιώνη. Εκείνος το έφερε σε πέρας με «εμπνευσμένο σχεδιασμό» και μια έκδηλη 
ταπείνωση μπροστά «στο μεγαλείο της αρχαίας κληρονομιάς», όπως έχει εύστοχα 
διατυπωθεί, δημιουργώντας τελικές προσβάσεις προς τα μνημεία της Ακρόπολης και 
τον λόφο των Μουσών. Όλα έγιναν με γνώμονα την προστασία, ανάδειξη και 
αναγνωσιμότητα του τοπίου. Το «πώς» το αντιληφθήκαμε ακολουθώντας τα βήματά 
του. 

https://www.archaiologia.gr/blog/educational_material/%CE%B7-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%82/
https://www.archaiologia.gr/


 

Ακολουθήσαμε την πορεία της ονομαζόμενης «δια κοίλης οδού» που 
οδηγούσε στον Πειραιά μέσω των Μακρών Τειχών. Στην πορεία συναντούσαμε 
παντού δωμάτια και δρόμους λαξευμένους στα βράχια, που θυμίζουν ότι στην 
αρχαιότητα οι λόφοι των Μουσών και της Πνύκας ήταν κατοικημένοι. Η 
καλοδιατηρημένη κατασκευή, που είναι εξ’ολοκλήρου λαξευμένη στον βράχο 
εντυπωσίασε τους δυτικούς ταξιδιώτες που φρόντισαν να την περιγράψουν σε 
κείμενα και να την αποτυπώσουν σε χάρτες. Ωστόσο, μην έχοντας άλλα στοιχεία για 
την ταύτισή της αποδέχτηκαν τη λαϊκή παράδοση περί «αρχαίου λουτρού» ή 
«δεσμωτηρίου», που οφείλεται ασφαλώς στην κατασκευή της μέσα στη φυσική 
σπηλιά. Μέχρι σήμερα η αρχική χρήση της επιβλητικής κατασκευής στον λόφο των 
Μουσών παραμένει μυστήριο. Το κτίριο είχε δύο ή τρεις ορόφους, όπως δείχνουν οι 
οπές για δοκάρια στον βράχο, τα οποία στήριζαν το μπροστινό του τμήμα που δεν 
σώζεται (χτισμένο πιθανώς από πέτρες και ξύλα). Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο το μνημείο κλήθηκε να υπηρετήσει έναν διαφορετικό ιστορικό ρόλο: το 
βραχώδες εσωτερικό του χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο για αγάλματα από το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης, αφού πρώτα το 
έκρυψαν πίσω από έναν συμπαγή τοίχο από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 



 
 

 
 

Αφού περάσαμε τον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαρδιάρη (η ονομασία 
«Λουμπαρδιάρης» που σημαίνει κανονιέρης οφείλεται μάλλον στην ως εκ θαύματος 
σωτηρία του ναού από τα κανόνια του διοικητή της Ακρόπολης Γιουσούφ, που 
στράφηκαν εναντίον του από τα Προπύλαια την παραμονή της γιορτής του Αγίου στα 
χρόνια 1640-1650)  και το  Αναπαυτήριο καταλήξαμε στην Πνύκα. O αρχαιολογικός 
χώρος της Πνύκας είναι μια μεγάλη ημικυκλική θεατροειδής έκταση, όπου δεσπόζει 
το μνημειώδες συγκρότημα του χώρου συγκέντρωσης της Εκκλησίας του Δήμου, η 
οποία ασχολείτο με τα σπουδαία ζητήματα της πόλης. Άλλωστε και η ίδια η ονομασία 
της (Πνύκα< πυκνός) φανερώνει πως στον υπαίθριο χώρο της συγκεντρωνόταν πολύς 
κόσμος. Mετά την κατάλυση της τυραννίδας των Πεισιστρατιδών οι συνεδριάσεις 



έγιναν πιο συχνές. Αρχικά οι εκκλησιάζοντες στέκονταν όρθιοι ή κάθονταν στα 
βράχια, ενώ αργότερα ίσως υπήρχαν και ξύλινα θρανία.  
 

 
 

Οι μαθητές βιωματικά αναπαράστησαν τη διαδικασία οστρακισμού που 

έλαβε χώρα το 482 π.Χ. με υποψηφίους τους Θεμιστοκλή και Αριστείδη. Η 

ετυμηγορία κατέδειξε τον Θεμιστοκλή ως αυτόν που θα εξοστρακιστεί. Η δράση των 

μαθητών στον τόπο όπου δεσπόζει το βήμα των αγορητών έκλεισε με τον καλύτερο 

τρόπο την επίσκεψή μας ακολουθώντας τα ίχνη της «πόλης των βράχων». 

 

 

 

 

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί:  

Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Ευαγγελία Ντούπα (ΠΕ02) 

  



# ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΠΑ 
 

 
 

http://www.historymuseum.uoa.gr/to-moyseio.html 
 

Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας είχαν τη δυνατότητα να 

επισκεφθούν το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών την Πέμπτη 11.11.2021 στο πλαίσιο του 6ου  Μαθητικού Διαγωνισμού «Τα 

εκθέματα του Μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών». 

Ειδικότερα, το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΙΑ.ΕΚΠΑ) 

στεγάζεται σε ένα μεσοπολεμικό κτίριο ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου, 

κληροδότημα του Κ. Κριεζή, στην οδό Σκουφά 45. Ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί 

ερευνητικό και διοικητικό κέντρο του Πανεπιστημίου. Το αρχείο του Πανεπιστημίου 

έως το 1991 βρισκόταν κατεσπαρμένο σε πολλά κτίρια, σε όσα αντιστοίχως είχε 

διασπαρθεί το Πανεπιστήμιο κατά τη σταδιακή γιγάντωσή του, από την ίδρυσή του 

το 1837 μέχρι τις μέρες μας.  

Σκοπός του Ιστορικού Αρχείου είναι η διάσωση, η σύγχρονη οργάνωση και η 

διαχείριση του αρχειακού υλικού από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837). 

Το υλικό αυτό αποτελεί μια ευρεία ερευνητική υποδομή για τη μελέτη της ιστορίας 

του Πανεπιστημίου Αθηνών και της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας γενικότερα. 

Η συλλογή του Ιστορικού Αρχείου (περίπου 2.000.000 φύλλα) είναι επισκέψιμη στους 

χώρους του. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ιστορικό Αρχείο λειτουργεί ως κέντρο ιστορικής 

έρευνας διαθέτοντας μια μικρή βιβλιοθήκη, ένα αναγνωστήριο και μια κεντρική 

αίθουσα για σεμινάρια και εκδηλώσεις (για περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.historymuseum.uoa.gr/to-moyseio.html). 

Η ομάδα των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας είχε την ευκαιρία να 

παρακολουθήσει μια ζωντανή παρουσίαση από το επιστημονικό προσωπικό του 

Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ. Κατά την παρουσίαση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε όσα 

αντικείμενα σχετίζονται με τον διαγωνισμό. Οι μαθητές/μαθήτριες ενημερώθηκαν 

σχετικά με το αντικείμενο της αρχειονομίας, έλυσαν απορίες και τους δόθηκε 

πληροφοριακό υλικό και βιβλιογραφικές πηγές.   

Πιο συγκεκριμένα, ήρθαν σε επαφή με:  

 Έγγραφα από Αγωνιστές του 1821 που συνδέονται με τη δημιουργία του 

Πανεπιστημίου. 

 Τεκμήρια από εορτασμούς της επετείου της 25ης Μαρτίου και ιδιαίτερα από 

την Πεντηκονταετηρίδα της επετείου. 

 Ποιητικούς διαγωνισμούς, λογοτεχνικά και θεατρικά έργα. 

 Συγγράμματα, σημειώσεις που αφορούν τη διδασκαλία της Ιστορίας. 

http://www.historymuseum.uoa.gr/to-moyseio.html
http://www.historymuseum.uoa.gr/to-moyseio.html


 Τεκμήρια από την παρουσία και τη δράση των φοιτητών τον 19ο αιώνα.  

 

 
 

https://www.facebook.com/istorikoarxeioEKPA/ 

 

 

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί:  

Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02), Ευαγγελία Ντούπα (ΠΕ02) 

 

  

https://www.facebook.com/istorikoarxeioEKPA/


 

# ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

 
http://www.historymuseum.uoa.gr/to-moyseio.html 

 

Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας είχαν τη δυνατότητα να 

επισκεφθούν το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 

(http://www.historymuseum.uoa.gr/) την Τρίτη 02.11.2021 στο πλαίσιο του                               

6ου  Μαθητικού Διαγωνισμού «Τα εκθέματα του Μουσείου μέσα από τα μάτια των 

μαθητών». 

Ειδικότερα, το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στεγάζεται στο 

κτήριο που είναι γνωστό ως «Οικία Κλεάνθους» ή «Παληό Πανεπιστήμιο». Η ιστορία 

του ανέρχεται πολύ πριν από τον 18ο αιώνα και το καθιστά ένα από τα ελάχιστα 

σωζόμενα κτήρια της προ-οθωνικής περιόδου. Επίσης, έχει το σπάνιο προνόμιο να 

στεγάζεται στο ίδιο κτήριο, το οποίο στέγασε το πρώτο Πανεπιστήμιο της 

ανεξάρτητης Ελλάδας (1837-1841) που ήταν και το πρώτο της Βαλκανικής 

χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. 

Η σημερινή του λειτουργία, ως Μουσείου, εγκαινιάστηκε το 1987 στο πλαίσιο 

των εορτασμών για τα 150 χρόνια από την ίδρυση του Ε.Κ.Π.Α. και σε υλοποίηση του 

οράματος του Καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου (Πρυτανεία, 1983-1991), 

προκαλώντας τον επισκέπτη να αναζητήσει πτυχές του πολιτισμού και της 

ακαδημαϊκής κληρονομιάς του πρώτου πανεπιστημίου της χώρας στο βάθος του 

χρόνου. Το Μουσείο Ιστορίας είναι, επίσης, ένα από τα σπάνια πανεπιστημιακά 

Μουσεία, το οποίο απευθύνεται όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στο 

ευρύτερο κοινό. 

Μέσα από τις πλούσιες συλλογές του, παρουσιάζεται η θεμελίωση της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τα εκθέματα και τα κειμήλια έχουν άμεση 

σχέση με την ιστορία των πρώτων Σχολών του Πανεπιστημίου: Ιατρική, Νομική, 

http://www.historymuseum.uoa.gr/to-moyseio.html
http://www.historymuseum.uoa.gr/
http://www.historymuseum.uoa.gr/sylloges.html


Φιλοσοφική, Θεολογική. Παράλληλα, εκτίθενται ιστορικά διοικητικά έγγραφα, όπως 

είναι το πρώτο μητρώο εγγραφής των φοιτητών, οι πρώτες σφραγίδες των Σχολών, 

και σπάνια έργα τέχνης όπως το Λάβαρο (1887) του Πανεπιστημίου Αθηνών 

φιλοτεχνημένο από το Νικόλαο Γύζη (1842-1901) σε συνεργασία με τον Γεώργιο 

Ιακωβίδη (1853-1932), προσωπογραφίες καθηγητών από αναγνωρισμένους 

ζωγράφους της εποχής, διδακτικά συγγράμματα, φωτογραφίες από τη ζωή στο 

Πανεπιστήμιο, σπάνια επιστημονικά όργανα, και άλλα κειμήλια του Πανεπιστημίου 

Αθηνών (βλ. σχετικά: http://www.historymuseum.uoa.gr/).  

 

 
 

 

 
 

http://www.historymuseum.uoa.gr/to-moyseio/1os-orofos.html 

http://www.historymuseum.uoa.gr/
http://www.historymuseum.uoa.gr/to-moyseio/1os-orofos.html


 

 
 

 

 

 
 

http://www.historymuseum.uoa.gr/to-moyseio/2os-orofos.html 

 

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί: Ε. Ζαχαράτου (ΠΕ02), Ε. Ντούπα (ΠΕ02) 

http://www.historymuseum.uoa.gr/to-moyseio/2os-orofos.html


  



#Webinar για τον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας (ECSM) 2021 

 

Την Δευτέρα 18-10-2021 45 μαθητές της Α Τάξης του Λυκείου μας, που επιλέχθηκαν 

με κλήρωση, παρακολούθησαν διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο 

εορτασμού του European Cyber Security Month 2021 από το Ελληνικό Κέντρο 

Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ μαζί με την Ελληνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα θέματα της ενημέρωσης αφορούσαν την 

αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας που αφορούν την προστασία της 

καθημερινότητας μας στο διαδίκτυο (Cyber Secure From Home) αλλά και την 

ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το πώς πρέπει να ενεργούν αν και εφόσον 

πέσουν θύματα απάτης στο διαδίκτυο (First Aid). Επίσης συζητήθηκαν θέματα που 

αφορούν τις αναδυόμενες τεχνολογίες (όπως έξυπνα ρολόγια κ.λπ.) καθώς και η 

ασφάλεια των διαδικτύων ως επιλογή καριέρας. Οι μαθητές μετέφεραν τα 

πορίσματα της συνάντησης στους συμμαθητές τους και έγινε ανατροφοδότηση και 

συζήτηση την ώρα της Πληροφορικής. 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ε. Δήμος (ΠΕ86), Δ. Γιάτας (ΠΕ86)  



# ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ομίλου «Θεάτρου και Ρητορικής» του 

σχολείου μας παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Ο εχθρός της τάξης» του 

Νάιτζελ Ουίλιαμς στην Εφηβική Σκηνή1 του Εθνικού Θεάτρου.  

Περίληψη έργου: Σε μια σχολική αίθουσα οι μαθητές περιμένουν κάποιον 

καθηγητή. Νέα παιδιά που καταστρέφουν οτιδήποτε γι’ αυτούς εκπροσωπεί το 

σύστημα που το θεωρούν εχθρό τους, όπως και το σχολείο. Αμφισβητούν τα πάντα 

και τους πάντες, επαναστάτες και αντιρρησίες, θύτες και θύματα την ίδια στιγμή.  

Περιμένουν αλλά το ωρολόγιο πρόγραμμα για το συγκεκριμένο τμήμα, γράφει μόνον 

«κενό». Τελικά απορρίπτουν αυτοί το σύστημα ή το σύστημα τους απορρίπτει; Η 

αναμονή τους οδηγεί σε μια «επαναστατική» απόφαση: να γίνουν οι ίδιοι καθηγητές 

του εαυτού τους ακολουθώντας έναν ανορθόδοξο οδηγό σπουδών. Οι μαθητές-

καθηγητές μοιράζονται τους φόβους, τις ζωές τους, τις σκέψεις τους και 

αναλαμβάνουν να μιλήσουν για ζητήματα που γνωρίζουν από ελάχιστα έως πολύ 

καλά: σεξ, κοινωνικοί αποκλεισμοί, οργή, αλλόκοτες συνταγές μαγειρικής, ιστορίες 

οικογενειακής γαλήνης, ξενοφοβικά κρεσέντο έως ακραίες ποιητικές στιγμές της 

καθημερινότητας. 

                                                           
1 Οι δράσεις της Εφηβικής Σκηνής για το έτος 2021-2022 τελούν υπό την αιγίδα της Προέδρου της 
Δημοκρατίας. Η δημιουργία της Εφηβικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου υλοποιείται στο πλαίσιο της 
Πράξης «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» που  έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 
2014-2020.   
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Ο «Εχθρός της τάξης»  παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1978 στο Λονδίνο 

ενώ o Πέτερ Στάιν σκηνοθέτησε την κινηματογραφική εκδοχή του έργου στο 

Ανατολικό Βερολίνο το 1983. Η ταινία του 2013 σε σκηνοθεσία Rok Bicek τιμήθηκε με 

το βραβείο Fedeora Award στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. 

Η Γεωργία Μαυραγάνη χρησιμοποιεί το έργο του Νάιτζελ Ουίλιαμς, που 

αφηγείται τις ιστορίες έξι μαθητών σε ένα σχολείο του Νότιου Λονδίνου στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970, ως δραματουργικό καμβά πάνω στον οποίο ζωντανεύουν οι 

ιστορίες των εφήβων στο 2021 σε μια μητρόπολη, κάπου στον ανεπτυγμένο κόσμο ή 

σε μια μικρή πόλη κάπου πιο νότια στο ημισφαίριο.   

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεατρικής παράστασης εμψυχωτές του 

Εθνικού Θεάτρου προετοίμασαν τους μαθητές / μαθήτριες με θεατροπαιδαγωγικές 

δραστηριότητες, βιωματικά παιχνίδια και εργασία σε ομάδες. Μετά την 

παρακολούθηση της παράστασης ακολούθησε ανατροφοδότηση με θεατρικούς 

αυτοσχεδιασμούς, κριτική της παράστασης, ανταλλαγή ιδεών και συναισθημάτων. 
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https://www.n-t.gr/el/events/exthros_taxis 

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί: Ε. Ζαχαράτου (ΠΕ02), Ε. Ντούπα (ΠΕ02) 

https://www.kathimerini.gr/culture/561551815/o-echthros-tis-taxis-stin-efiviki-skini-toy-ethnikoy-theatroy/
https://www.n-t.gr/el/events/exthros_taxis

