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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ 

  ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ  ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ, ΗΜΑΙΑ, ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΟΤ  

Σο πρόγραμμα  εντάςςεται ςτθ κεματολογία: Χώρος, Οργάνωση και Χρήση-Γεωλογικά μνημεία και μνημεία 

της φύσης. το πλαίςιο του προγράμματοσ οι μακθτζσ μασ κα γνωρίςουν τουσ γεϊτοπουσ τθσ Ανατολικισ 

Αττικισ (Πικζρμι, Ραφινα, ςπιλαιο Παιανίασ, Λαφριο, Λίμνθ Βουλαγμζνθσ). Οι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι 

γνωςτικοφ, ςυναιςκθματικοφ, ψυχοκινθτικοφ περιεχομζνου. Ειδικότερα οι μακθτζσ κα κατανοιςουν και κα 

αποδεχκοφν τθν ζννοια τθσ κοινισ ευκφνθσ απζναντι ςτθ διατιρθςθ τθσ γεωλογικισ κλθρονομιάσ του τόπου 

μασ.  

Παιδαγωγικι  ομάδα: Μιλιου Ελζνθ, φρμα Ευαγγελία, Αναςταςάτου Αγγελικι  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ 

ΧΟΡΕΤΣΙΚΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

  Αυτό το  Πολιτιςτικό Πρόγραμμα ζχει ςτόχο να γνωρίςουν οι μακθτζσ τον τόπο και τισ παραδόςεισ. Θα 

αναηθτιςουν τθν προζλευςθ των Παραδοςιακϊν Χορϊν. Με τθ βιωματικι προςζγγιςθ των Παραδοςιακϊν 

Χορϊν ςτοχεφουμε ςτον να αγαπιςουν  οι μακθτζσ τθν λαϊκι μασ παράδοςθ και να μεριμνιςουν για τθ 

μετάδοςι τθσ από γενιά ςε γενιά. Επιπλζον  ςτόχοσ είναι θ κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν και θ προαγωγι τθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ. 

Παιδαγωγικι ομάδα: Μουρτοποφλου Μαρία , Βαςιλογιάννθ Ευαγγελία, Κολλιλζκα Γεωργία. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ 

ΔΠΣΑΝΗΑ-ΣΔΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

ΜΔΓΑΛΟΙ ΤΝΘΔΣΔ-ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΑ ΣΡΑΓΟΤΓΙΑ 

Σηόσορ ηος ππογπάμμαηορ είναι οι μαθηηέρ να γνυπίζοςν μέζα από ηα ηπαγούδια ηον πολιηιζμό ηυν 
Επηανήζυν μέζα ζηο σπόνο και να ηον μεηαδώζοςν ζηιρ επόμενερ γενιέρ. 

Παιδαγυγική ομάδα: Λάμππος Σπςπίδυν, Σύπμα Εςαγγελία 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ 

ΧΕΔΙΟ ΟΔΤΕΙΑ 

Το πολιηιζηικό ππόγπαμμα «Σσέδιο Οδύζζεια» κύπιο ζκοπό έσει να οπγανώζει ηην ηπίσπονη 

πποζπάθεια ηυν μαθηηών ηηρ Α΄ Γςμναζίος να ησογπαθήζοςν ηιρ πατυδίερ ηηρ Οδύζζειαρ και να 

πποζθέποςν έναν τηθιακό δίζκο ζε παιδιά με πποβλήμαηα όπαζηρ. 

Οι επιμέποςρ ζηόσοι ηος είναι οι ακόλοςθοι: 

• Να εκπαιδεύζει ηοςρ μαθηηέρ ζηην ηέσνη ηηρ εκθπαζηικήρ ανάγνυζηρ και ηηρ ενεπγηηικήρ 

ακπόαζηρ. 



• Να δώζει ζηοςρ μαθηηέρ ηην εςκαιπία να δημιοςπγήζοςν οςζιαζηικέρ ζσέζειρ αλληλεγγύηρ 

με ηοςρ ζςνομηλίκοςρ ηοςρ. 

• Να αναπηύξει και να ηονώζει ηην αςηοπεποίθηζη και ηιρ πποζυπικέρ δεξιόηηηερ ηυν 

παιδιών, καθώρ και ηην ικανόηηηά ηοςρ να αναλάβοςν καθοδηγηηικό πόλο.  

• Να δώζει ζηοςρ μαθηηέρ ηα απαπαίηηηα εθόδια, ώζηε να λειηοςπγούν αποηελεζμαηικά ζηο 

πλαίζιο μιαρ ομάδαρ.  

• Να εςαιζθηηοποιήζει ηοςρ μαθηηέρ ζηον ηομέα ηηρ ανιδιοηελούρ πποζθοπάρ ζηο κοινυνικό 

ζύνολο. 

Υπεύθςνη ηος ππογπάμμαηορ είναι η θιλόλογορ Απκούδη Έλενα. 

  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ 

ΦΗΛΟΡΔΙΣΗ : ΣΟ ΘΔΨΚΟ ΒΟΤΝΟ ΣΗ ΤΝΤΠΑΡΞΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ 
ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΧΝ . 

Σκοπόρ ηος ππογπάμμαηορ είναι οι μαθηηέρ/μαθήηπιερ  να αποκηήζοςν με ηπόπο θευπηηικό 
και βιυμαηικό μια ζθαιπική γνώζη για ηον πλούηο ηος οικοζςζηήμαηορ ηος Χηλοπείηη 

και ηην αξία ηηρ διαηήπηζήρ ηος. 

 

        Οι Εκπαιδεςηικοί:  Σολυμού Εςθαλία    Φπαγκιοςδάκη Φπςζή    Λάμππος Σπςπίδυν 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΗ ΤΓΔΙΑ 

ΠΟΛΙΣΔΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΗ 

 

Σο πρόγραμμα αγωγισ του ενεργοφ πολίτθ με Θζμα «πολιτεία και δράςθ» ςτοχεφει ςτθν 

καλλιζργεια και  ανάπτυξθ των δεξιοτιτων και τθσ κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν , ζτςι ϊςτε τϊρα 

και ςτο μζλλον να είναι ςε κζςθ να υιοκετοφν υγιείσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ , που κα 

οδθγιςουν ςτθν αναβάκμιςθ του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο ανικουν. 

Παιδαγωγικι ομάδα: Βαζιλογιάννη Εςαγγελία, Σύπμα Εςαγγελία 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΗ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 

Η FORMULA 1 ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ  (F1 IN SCHOOLS) 

 

Σο F1 in Schools είναι ο μεγαλφτεροσ διαγωνιςμόσ τεχνολογίασ ςτον κόςμο και ζνα από τα πιο 
ολοκλθρωμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα για τθν ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για 
τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, Νζεσ Σεχνολογίεσ, Μθχανικι και Μακθματικά. κοπόσ τθσ ςυμμετοχισ μασ 
είναι οι μακθτζσ να αναπτφξουν γνϊςεισ και δεξιότθτεσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Ευρωπαϊκό 
πλαίςιο δεξιοτιτων του ςφγχρονου Ευρωπαίου πολίτθ. 

Παιδαγωγικι ομάδα: Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ, Αναςταςάτου Αγγελικι, Μιλιου Ελζνθ 



 

                                                                          ΔΚΣΡΑΣΔΙΑ ECOMOBILITY 

Η εκςτρατεία ECOMOBILITY είναι ζνα ςθμαντικό μζςο ευαιςκθτοποίθςθσ και αλλαγισ ςυμπεριφορϊν και 
ςυνκθκϊν μετακίνθςθσ ςτισ πόλεισ τθσ χϊρασ μασ. Μζςα από το πρόγραμμα , θ ομάδα των μακθτϊν που 
ςυμμετζχουν , καλείται να μελετιςει τρόπουσ και να προτείνει λφςεισ , με βάςθ τθ νομοκεςία και τθν 
εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και των εφαρμογϊν , που ιςχφουν ςιμερα.  

Παιδαγωγικι ομάδα: Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ,  Αναςταςάτου Αγγελικι, Λάμπρου πυρίδων 


