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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

  ΟΛΥΜΠΟΣ ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Το πρόγραμμα  εντάσσεται στη θεματολογία Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της φύσης- Περιβάλλον και 

ιστορία, μυθολογία, λαογραφία. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές μας θα γνωρίσουν τους γεώτοπους 

του Ολύμπου τους μύθους και την ιστορία των παραολύμπιων περιοχών Οι στόχοι του προγράμματος είναι 

γνωστικού, συναισθηματικού, ψυχοκινητικού περιεχομένου. Ειδικότερα οι μαθητές θα κατανοήσουν και θα 

αποδεχθούν την έννοια της κοινής ευθύνης απέναντι στη διατήρηση της γεωλογικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς του τόπου μας.  

Παιδαγωγική  ομάδα: Μήλιου Ελένη, Σύρμα Ευαγγελία, Αναστασάτου Αγγελική  

 

 

  ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

 
     

Το πρόγραμμα  εντάσσεται στη θεματολογία φυσικό περιβάλλον , χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, 
Ιστορία, μυθολογία, λαογραφία  Θα μελετηθούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του όρους 
Ολύμπου. 
Οι στόχοι του προγράμματος είναι αφενός η απόκτηση οικολογικής συνείδησης, αφετέρου οι 
μαθητές θα έχουν την ευκαιρία  να δημιουργήσουν σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας 
θα αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση παιδιών και η δημιουργικότητα 
 
Παιδαγωγική  ομάδα: Λέτσιου Ιφιγένεια, Αγριόδημος Κωνσταντίνος, Μουρτοπούλου Μαρία 

                                                                  

                                                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

XOΡEYTIΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (ΠΟΝΤΟΥ-ΘΡΑΚΗΣ) 

Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές εξασκούμενοι στους Παραδοσιακούς Χορούς θα αποκτήσουν   

μουσικοκινητική εκπαίδευση , θα γνωρίσουν παραδόσεις και συνήθειες του τόπου τους , με σκοπό να 

αγαπήσουν την παράδοση και να βοηθήσουν στη μετάδοσή της και την επίτευξη της κοινωνικοποίησης τους 

μέσω της συνεργασίας των μαθητών. 

      Συντονίστρια: Μουρτοπούλου Μαρία 

                                                                          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  

XOΡEYTIΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ (ΧΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)  

Το πρόγραμμα  εντάσσεται στη θεματολογία Πολιτιστική Κληρονομιά και Λαογραφία. 

Θα πραγματοποιηθεί η εκμάθηση Παραδοσιακών Χορών από όλη την Ελλάδα. 

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις Ελληνικές Παραδόσεις τα ήθη και τα 

έθιμα, η μετάδοσή τους και η ανάπτυξη της συνεργασίας ,αποδοχής και κοινωνικοποίησης των μαθητών.   

      Παιδαγωγική  ομάδα : Αγριόδημος Κωνσταντίνος ,Μουρτοπούλου Μαρία 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

 
ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΓΝΙΔΙ! 

 
Με βάση τις φετινές τους γνώσεις γραμματικής της αρχαίας ελληνικής, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα 

κατασκευάσουν επιτραπέζια παιγνίδια. Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους μαθητές 
στην χρήση των θεωρητικών τους γνώσεων και να τους προβληματίσει σχετικά με τους τρόπους με τους 
οποίους θα μπορούσαν να βοηθήσουν συνομηλίκους τους, αλλά και τον εαυτό τους να μάθουν Αρχαία 
Ελληνικά.  

Συντονίστρια: Αρκούδη Έλενα 

 

Συνεργάτιδα: Μπαλωμένου Αικατερίνη  
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ… Η ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ 

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη λήξη του «Μεγάλου Πολέμου», του Α΄ Παγκοσμίου, θα επικαιροποιηθούν 

τα αίτια και τα αποτελέσματα αυτού, αλλά και κάθε άλλου πολέμου, με στόχο μέσα από την 

ομαδοσυνεργατικότητα των μαθητών/-τριών να αναδειχθεί το αγαθό της Ειρήνης ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πορεία του ανθρώπινου 

πολιτισμού.   

Συντονίστρια: Μιχαήλ Αναστασία 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

                                                Ο ξένος , ο άλλος, ο διαφορετικός από εμάς 
Με βάση τη χριστιανική θεώρηση του άλλου αλλά και τις απόψεις των άλλων θρησκειών θα γνωρίσουμε 
την  προτροπή  για χωρίς όρους και όρια αγάπη  προς τον άλλο από όπου και αν προέρχεται αυτός . Επίσης, 
θα διερευνήσουμε το κατά πόσο ι σεβασμός στη διαφορετικότητα και την ετερότητα αποτελεί βασική αξία 
του πολιτισμού μας. 

Συντονίστρια:  Μανάρα Αικ. 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Το σχολείο μας μια ανοιχτή αγκαλιά 

 

Κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι η καταπολέμηση του στίγματος του κοινωνικού 

αποκλεισμού των νέων με αναπηρίες μέσω της ευαισθητοποίησης, συνύπαρξης και 

κοινωνικοποίησης με τους μαθητές. Ο ευαισθητοποιημένος πολίτης του σήμερα είναι ο ενεργός 

πολίτης του αύριο. Το υποστηρίζουμε και το κάνουμε πράξη. 
Συντονίστρια: Κολλιλέκα Γεωργία 

Συνεργάτιδα: Αρκούδη Έλενα 
 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ- ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ  « Γνωρίζω, συμμετέχω, διεκδικώ» 

Σε αυτό το πρόγραμμα θα αναλυθούν εις βάθος οι έννοιες του πολίτη, της δημοκρατίας , των δικαιωμάτων 

του πολίτη και του παιδιού. Επίσης θα αναδειχθούν τα κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται από την 

κατάφορη παραβίασή τους όπως αυτό της φτώχειας, της μετανάστευσης, της παιδικής εργασίας, της βίας 

και του ρατσισμού. 

Παιδαγωγική ομάδα: κα Σύρμα Ευαγγελία , Βασιλογιάννη Ευαγγελία. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Δικαίωμα στην εκπαίδευση “ ένα παιδί , ένας δάσκαλος, ‘ένα μολύβι κι ένα βιβλίο μπορούν να αλλάξουν 

τον κόσμο”:  

 

Οι μαθητές θα παρουσιάσουν τη σημασία και τα πλεονεκτήματα που δημιουργεί η  πρόσβαση των παιδιών 

στην εκπαίδευση. 

Θα αναζητήσουν τα εμπόδια που επηρεάζουν την εκπαίδευση των παιδιών (ειδικά των κοριτσιών) 

Θα προτείνουν τρόπους που μπορούν να περιορίσουν αυτούς τους φραγμούς. 

Θα αναζητήσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να μιλήσουν και να αγωνιστούν για λογαριασμό των 

άλλων. 

Παιδαγωγική ομάδα : Bασιλογιάννη Ευαγγελία, κα Σύρμα Ευαγγελία. 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Η FORMULA 1 ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  (F1 IN SCHOOLS) 

 

Το σχολεό μας συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πρόγραμμα Αγωγής σταδιοδρομίας F1 in 
Schools (http://www.f1inschools.gr/)  Το F1 in Schools είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός τεχνολογίας 
στον κόσμο και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες, Νέες Τεχνολογίες, Μηχανική και 
Μαθηματικά. Σκοπός της συμμετοχής μας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες 
όπως αυτές περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων του σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη.  

Παιδαγωγική ομάδα: Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αναστασάτου Αγγελική 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

http://www.f1inschools.gr/


EDUWEB 

Το EduWeb έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων / 
ινστιτούτων με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων όσον αφορά στη χρήση 
του Διαδικτύου. Στόχος είναι οι ίδιοι οι μαθητές να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές των ψηφιακά 
αναλφάβητων ενηλίκων μελών των οικογενειών τους, στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου. 

Παιδαγωγική ομάδα: Αγγελόπουλος Παναγιώτης 

 

 


