ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Μια διαφορετική
προσέγγιση της γνώσης

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΧ.ΕΤΟΣ 2016-2017


Αγωγή Υγείας



Περιβαλλοντικά



Πολιτιστικά



Ευρωπαϊκά

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ»
ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Α. Βαγουρδή
Συμμετέχοντες: Μ.Κουρούση, Μ.Κατσένη
Αρ.συμμ.μαθητών:37
Η ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ- ΤΟ ERASMUS+ CLUB ΦΕΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
« ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ»

Δοκιμάσαμε:
 Να φτιάξουμε λόγκο, αφίσες, κόμικς
 Να γράψουμε ποιήματα
 Να οργανώσουμε διαγωνισμούς τραγουδιών και ταινιών
 Να ετοιμάσουμε θεατρική παράσταση
 Να παίξουμε παιχνίδια
 Να πάμε επισκέψεις, εκδρομές, θέατρο
 Να δημιουργήσουμε ομάδα Διαμεσολάβησης
ΣΤΟΧΟΙ
 μέσα από την αυτογνωσία να οδηγηθούμε στην σωστή
διαχείριση κρίσεων, την επίλυση διαφορών και
προβλημάτων και την δημιουργία καλών σχέσεων μέσα
στο σχολείο μας.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ





Μας άρεσε ιδιαίτερα το διαδραστικό κομμάτι. Ήταν πολύ
ωραίο που μπορούσαμε να
πιάσουμε και να έρθουμε σε
επαφή με τα παιχνίδια και γενικά
τα αντικείμενα των αρχαίων
Θηβαίων.
Ειρήνη, Παναγιώτης, Μικαέλλα

Κατά τη γνώμη μας αυτή η
επίσκεψη ήταν μια από τις πιο
ενδιαφέρουσες εμπειρίες μας.
Πιστεύουμε πως άξιζε τον κόπο.
Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να
ξαναέρθουμε. Μας άρεσε επίσης
που μας έλεγαν βασικά και
σημαντικά πράγματα και δεν
κουραστήκαμε. Συγχαρητήρια σε
όλο το προσωπικό και τις
αρχαιολόγους.
Άγγελος, Ίρις, Γιώργος, Γιάννης,
Ιωάννα

ΦΩΤΟΡΟΜΑΝΤΖΟ
“Ο ΡΟΝΑΝ ΣΩΖΕΤΑΙ”

Μια
ιστορία
εκφοβισμού
με
καλό
τέλος

“ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ”
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ.Πλατσή
Συμμετέχουσα: Α.Βαγουρδή
Αρ.συμμ.μαθητών: 32

Παιδαγωγικοί στόχοι











Γνωριμία με το Ευρωπαϊκό περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες των
εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή κοινότητα μέσω της παράδοσης και
των συνηθειών
Κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και επικοινωνία και σεβασμός του
«άλλου»
Συνεργασία και ομαδικότητα μεταξύ των μαθητών, σεβασμός
απόψεων
Συνεργασία μαθητών με τους γονείς τους και εμπλοκή των
τελευταίων στο πρόγραμμα.
Κατανόηση τρόπων εργασίας σε προγράμματα
Χρήση νέων τεχνολογιών και διαφόρων τρόπων επικοινωνίας
(πχ.ηλεκτονική αλληλογραφία με ευρωπαίους εταίρους
προηγούμενων προγραμμάτων)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ






Επίσκεψη στο Ιστορικό και
Λαογραφικό Μουσείο
Αχαρνών
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Αχαρνών
Συνεργασία με την ομάδα
Αγωγής Υγείας του
προγράμματος «Σχολική
Ζωή» και επίσκεψη στο
Αρχαιολογικό Μουσείο
Θήβας, με δύο θεματικούς
άξονες: Σχολική ζωή και
Διατροφικές συνήθειες
στην Αρχαία Θήβα

ΣΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ
Μια ιδέα από το Βιβλίο Ευρωπαϊκών
Εθίμων που φτιάχνουμε…

Το Karjalanpiirakka είναι ένα παραδοσιακό φινλανδικό φαγητό
φτιαγμένο από μία λεπτή κρούστα σίκαλης με γέμιση από ρύζι. Το
βούτυρο, συχνά αναμιγνύεται με βραστό αυγό ( βούτυρο αυγό ή
munavoi) και απλώνεται πάνω από τα ζεστά γλυκά πριν από το

φαγητό.

ΣΕΛΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ
Μια ιδέα από το Βιβλίο Ευρωπαϊκών Εθίμων που φτιάχνουμε…

Το Stew ταράνδων είναι ένα παραδοσιακό γεύμα από τη
Φινλανδία. Συνήθως μπριζόλα ή πλάτη ταράνδου
χρησιμοποιείται. Τεμαχίζεται αραιά (αυτό είναι το
ευκολότερο εάν είναι παγωμένο κρέας) και τηγανίζεται στο
λίπος (το λίπος ταράνδων είναι το παραδοσιακότερο,
βούτυρο και έλαιο σήμερα χρησιμοποιείται), καρυκευμένο
με μαύρο πιπέρι και αλάτι,στο τέλος, κάποιο ποτό ή μπύρα
προστίθεται.

ΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
ΡΩΜΑΝΙΑ-ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ει.Καλτσίδου
Συμμετέχοντες: Μ.Σινέκα, Ρ.Πορφύρη
Αρ.συμμ.μαθητών:24
Βυζαντινή τέχνη και πολιτισμός.
Αρχιτεκτονική, ψηφιδωτό, τοιχογραφίες (φρέσκο).
Μνημεία-Μουσεία.
Οικονομία, μετανάστευση, πόλεμος, προσφυγιά,
αλληλεγγύη,κοινωνική πολιτική.
Μνημεία στις Αχαρνές και Θεσσαλονίκη.
Μουσείο Μείζονος Ελληνισμού (Αγία Σοφία
Κωνσταντινούπολης).

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1η ΜΕΡΑ


Αναχώρηση με το τρένο από τον σταθμό ΣΚΑ 10.30



Άφιξη Θεσσαλονίκη 3.30-4.00μμ







Με πούλμαν στο ξενοδοχείο, άμεση τακτοποίηση και
ξεκίνημα ξενάγησης στις 4.30μμ
Αγία Κατερίνα –’Αγιοι Απόστολοι, ‘Αγιος Δημήτριος,
Αχειροποίητος
Ξενοδοχείο-Δείπνο-Βόλτα στην παραλία

2η ΜΕΡΑ










8.45 Άγ. Δημήτριος-Κρύπτη
9.30 Αρχαιολογικό Μουσείο
11.00 Μητρόπολη-Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
12.30 Μονή Βλατάδων-Κέντρο Πατερικών
Μελετών
13.15 Όσιος Δαβίδ
Φαγητό στην παλιά πόλη- ΑκρόποληΕπαταπύργιο
Βόλτα με του πούλμαν στο λόφο Σέιχ-Σούπροφήτης Ηλίας-Αγ.Σοφία-Αγ.Θεοδώρα-Παναγία
Χαλκέων
Δείπνο-Βόλτα στα Λαδάδικα

3η ΜΕΡΑ


8.30-9.00 Θεία Λειτουργία στην Παναγία Χαλκέων



Αψίδα Γαλερίου – Ροτόντα



Αγ.Νικόλαος Ορφανός



Εβραϊκή Συναγωγή-Μουσουλμανικό Μνημείο Αλκαζάρ



Βυζαντινό Μουσείο



Λευκός Πύργος



Φαγητό στην Παραδοσιακή στεγασμένη αγορά του Μοδιάνο.



Αναχώρηση 6.05 με το τρένο

ΡΟΤΟΝΤΑ (1)




Η Ροτόντα, το τεράστιο αυτό
κτίριο, άλλαξε τις πολεοδομικές
προοπτικές της πόλης. Βρίσκεται
στο ανατολικό τμήμα της Παλιάς
Πόλης και υπάρχει ένα τμήμα της
θριαμβικής αψίδας (Καμάρας) του
Γαλερίου με την οποία η Ροτόντα
αποτελούσε ένα κτιριακό σύνολο
(το κορυφαίο κτίριο
τουΓαλεριανού Συγκροτήματος)
Η Ροτόντα είναι ένα από τα
αρχαιότερα και σημαντικότερα
σωζόμενα κτίσματα της πόλης.
Κτισμένο πιθανά στα χρόνια της
ρωμαϊκής τετραρχίας αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα κτίσματα
της ρωμαϊκής περιόδου σε
παγκόσμια κλίμακα.

ΡΟΤΟΝΤΑ (2)




Είναι κατασκευασμένη με
οπτοπλίνθους όπως και Καμάρα.
Λειτουργικά δεν έχει προσδιοριστεί
με σαφήνεια η χρήσης της. Η
άποψη που επικρατεί είναι ότι
χρησιμοποιούνταν σαν
αυτοκρατορικό μαυσωλείο ενώ
παλαιότερα πίστευαν ότι ήταν
ειδωλολατρικός ναός αφιερωμένος
στο θεό Δία ή στον θεό Κάβειρο.
Το κυκλικό κτίριο της Ροτόντας έχει
πάχος τοιχοποιίας 6,3 μέτρα και
αποτελείται από 8 κόγχες (μαζί με
το ιερό) με ισάριθμα και αντίστοιχα
τόξα. Ο τούβλινος θόλος με
διάμετρο 24,5 μέτρα περίπου δεν
είναι ορατός εξωτερικά. Εσωτερικά
το μνημείο ήταν επενδυμένο με
πολύχρωμες ορθομαρμαρώσεις ενώ
το υπόλοιπο τμήμα ήταν
διακοσμημένο με ψηφιδωτά.

ΡΟΤΟΝΤΑ (3)




Τα ψηφιδωτά αυτά παριστάνουν αγίους της
Ανατολικής Χριστιανικής Εκκλησίας καθώς και
άλλα διακοσμητικά θέματα. Οι μεγάλης
κλίμακας επεμβάσεις που έγιναν στο μνημείο
κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο
επιβάρυναν τη στατική του επάρκεια.

Από το Μάρτιο του 1430 η Θεσσαλονίκη
μετατρεπόταν σταδιακά από κέντρο του
χριστιανικού πολιτισμού σε μια νέα εστία της
τουρκο-ισλαμικής κουλτούρας. Η τουρκική
κατάκτηση άλλαξε τη μορφή της πόλης με την
ύψωση μιναρέδων δίπλα στις εκκλησίες που
μεταβλήθηκαν σταδιακά σε τζαμιά. Η
μετατροπή των εκκλησιών σε τζαμιά έγινε σε
δύο φάσεις, μία στο τέλος του 15ου και μία
στο τέλος του 16ου αιώνα. Η δεύτερη φάση
συνδέεται με το γενικό φόβο για το τέλος του
κόσμου στο μουσουλμανικό έτος 1000 (1592
μ.Χ). Η Ροτόντα έγινε τζαμί υπό αυτές τις
συνθήκες το έτος 999 της Εγίρας(1590 μ.Χ).
Ο Σινάν Πασάς ανέλαβε τις απαραίτητες
εργασίες για τη μετατροπή, που περιλάμβαναν
και την κατασκευή του μιναρέ στον τύπο
εκείνο που είχαν κτιστεί οι μιναρέδες στην
Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης από
τονΣελίμ Β΄

Η ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ






Η αψίδα του Γαλερίου (Καμάρα) κατασκευάστηκε
για να τιμηθεί ο Ρωμαίος ο αυτοκράτορας όταν
αυτός επέστρεψε νικητής στην πόλη (306 μ.χ.) μετά
από τους πολέμους του κατά των Περσών.
Ανάλογες είναι και οι ανάγλυφες παραστάσεις που
υπάρχουν στους δύο πεσσούς που σώθηκαν ως τις
μέρες μας. Η ανάγλυφες αυτές παραστάσεις που δεν
διακρίνονται για ιδιαίτερες καλλιτεχνικές αρετές
όπως άλλωστε όλα τα γλυπτά σε μάρμαρο έργα
αυτής της περιόδου είναι διατεταγμένες σε τέσσερις
σειρές, η μία πάνω από τις άλλες.
Η πάνω σειρά εικονίζει ιππομαχίες και τον
αυτοκράτορα των ρωμαίων Γαλέριο να μπαίνει
έφιππος στη πόλη ενώ πλήθη λαού τον υποδέχονται
έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης. Η πιο κάτω
σειρά έχει σαν κύριο θέμα τις μάχες των ρωμαίων
με τους Πέρσες ενώ στη τρίτη σειρά παριστάνονται
ο Γαλέριος και ο Διοκλητιανός σε διάφορες
τελετουργίες. Στην κάτω σειρά μέσα σε κογχυλοειδή
πλαίσια παριστάνονται νίκες που κρατούν τρόπαια.
Οι μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις που έγιναν στο
μνημείο κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο
επιβάρυναν τη στατική του επάρκεια. Οι σεισμοί των
αρχών του 7ου αι. κατέστρεψαν την αψίδα του
ιερού και το υπερκείμενο τμήμα του θόλου. Η
αψίδα, μετά την αποκατάστασή της, ενισχύθηκε
εξωτερικά με δύο αντηρίδες και διακοσμήθηκε τον
9ο αι. με την τοιχογραφία της Αναλήψεως.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΚΕΩΝ (1)






Η εκκλησία βρίσκεται στα ΝΔ της Αρχαίας Αγοράς
.Στο διπλανό κηπάριο από την εκκλησία έχουν στηθεί
προτομές του μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού
Καραβαγγέλη και του οπλαρχηγού Βάρδα
,πρωταγωνιστών του Μακεδονικού αγώνα. Και λίγο
πιο πέρα διατηρείται ακόμα ένα μνημείο της
Τουρκοκρατίας ,τα λουτρά ‘Παράδεισος΄ ,τα οποία
χτίστηκαν το 1444 από τον σουλτάνο Μουράτ Β’
Η Παναγία των Χαλκέων που έγινε γνωστή και ως η
Κόκκινη Εκκλησία, χτίστηκε το 1028 ενώ το 1430
μετατράπηκε σε τζαμί ύστερα από την κατάληψη της
πόλης από τους Τούρκους .Το 1932 η εκκλησία
υπέστηκε αρκετές ζημίες και αυτό ήταν η αφορμή για
την αναστήλωσή της .Το όνομα Παναγία των
Χαλκέων είναι η μετάφραση του Τούρκικου
Καζαντζιάρ , που οφείλεται στο γεγονός ότι την
εποχή εκείνη υπήρχαν οι χαλκωματάδες στην
περιοχή της εκκλησίας .
Το έτος ίδρυσης του ναού υπάρχει στη κύρια είσοδο
του ναού με επιγραφή .Η επιγραφή αυτή μαρτυρεί :ο
ναός χτίστηκε πάνω σε εθνικό κτίσμα(σε
ειδωλολατρικό ναό),κτήτορας της εκκλησίας είναι ο
Χριστόφορος (πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής
του βυζαντινού θέματος της Λογγοβαρδίας),
ιδρύθηκε ρο 6537. Μάλιστα υπάρχει και ο τάφος του
ιδρυτή Χριστόφορου στη μέση του ναού στα βόρεια.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΚΕΩΝ (2)








Η εκκλησία ανήκεις στους σταυροειδείς εγγεγραμμένους
τετρακιόνιους ναούς .To χωρίζεται στο νάρθηκα , τον κυρίως
ναό και στο Ι. Βήμα . Η εκκλησία έχει δύο πόρτες βόρεια και
νότια και μία κεντρική είσοδο στα δυτικά .Υπάρχει επίσης ένα
υπερώο στον δεύτερο όροφο (πιθανώς χρησίμευε για
σκευοφυλάκιο).Στον κυρίως ναό τέσσερις κίονες σχηματίζουν
τετράγωνο κρατώντας τις καμάρες του σταυρού , έτσι
δημιουργείται κύκλος όπου κάθεται ο τρούλος .Εξωτερικά ο
ναός μοιάζει με κύβο .Στην ανωδομή κυριαρχούν οι τρείς
τρούλοι από τους οποίους ο κεντρικός είναι οκτάπλευρος.
Το εικονογραφικό πρόγραμμα στην Παναγία των Χαλκέων
επικράτησε μετά την Εικονομαχία .Η ανάληψη είναι
τοποθετημένη στον τρούλο της εκκλησίας .Υπάρχουν όμως
και άλλες σκηνές : η γέννηση ,η υπαπαντή ,οι 16 προφήτες
,η προσκύνηση των Μάγων ,η σταύρωση ,η κοίμηση της
Θεοτόκου (παλια) ,η Βαιοφόρος ,η Δευτέρα παρουσία.
Πέρα από τις επιγραφές στην είσοδο της εκκλησίας υπήρχαν
κι άλλες δύο από τις οποίες όμως μόνο η μία έχει διατηρηθεί
: ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ ΑΠ΄ΕΜΟΥ ΟΙ ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡ ΤΟ
ΑΙΩΝΙΟΝ ΤΟ ΗΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΝ ΤΩ ΔΙΑΒΑΛΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ
ΑΓΓΕΛΟΙΣ ΑΥΤΟΥ .

Όμως στο δυτικό τοίχο της εκκλησίας διατηρούνται λείψανα
από την μεταγενέστερη ιστόρηση , η φυγή στην Αίγυπτο, οι
τέσσερις οίκοι του Ακαθίστου ύμνου καθώς και ο χριστός να
κάθεται ανάμεσα σε νεανικές και γεροντικές μορφές.

«ΛΙΜΝΗ-Ο ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
Υπεύθυνος καθηγητής: Ι.Μαύρης
Συμμετέχοντες: Α.Λαγουδάκη, Α.Σούλη
Αρ.συμμ.μαθητών 35
Δραστηριότητες









Γνωριμία με τις βασικές
αρχές κατασκευής
φραγμάτων
Κατασκευή μακέτας
Επίσκεψη στο φράγμα του
Μαραθώνα
Επίσκεψη στον Υδρόμυλο
της Δημητσάνας
Επίσκεψη στο
Περιβαλλοντικό Κέντρο
Θέρμου

«Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ»
Υπεύθυνος καθηγητής: Ε.Ζώτος
Αρ.συμμ.μαθητών:35






Θέμα: η αρχαία Ελληνική μυθολογία και ιστορία ως πηγή
έμπνευσης των καλλιτεχνών της Ευρώπης στη ζωγραφική,
την γλυπτική, την μουσική και τον κινηματογράφο
Παιδαγωγικοί στόχοι: Διαθεματική κατανόηση της σημασίας
και της εμβέλειας του ελληνικού πολιτισμού ως αφετηρία
της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας και η απήχησή του,
όπως εκφράστηκε στην τέχνη. Η σημασία του για την
Αναγέννηση, τον Διαφωτισμό και τα νεώτερα πολιτιστικά και
ιδεολογικά ρεύματα
Δραστηριότητες: Επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη
Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο του
Λονδίνου

«Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ»
Υπεύθυνος καθηγητής: Ε.Ζώτος
Αρ.συμμ.μαθητών:35
ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ», ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΝ κ. Ε.ΖΩΤΟ, ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ. Η ΟΜΑΔΑ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ 34 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 3 ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (Ε.ΖΩΤΟΣ,
Μ.ΠΛΑΤΣΗ, Ε.ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ).ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ
ΛΟΝΔΙΝΟΥ ,ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΝΤΦΟΡΝΤ- ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΟΥΙΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΣΕΙΟ, ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΒΕΡΤΟΥ, ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΝΑΟΥΣ,
ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΨΟΓΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ CERN
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων - 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών

Η Εκπαιδευτική εκδρομή στο Ευρωπαϊκό κέντρο πυρηνικής
έρευνας στην Ελβετία ήταν μία αξέχαστη εμπειρία. Η ξενάγηση
από Έλληνες επιστήμονες βοήθησε στην πλήρη κατανόηση του
τι είναι το CERN.
“Επισκευτήκαμε τους ανιχνευτές ATLAS, όπου οι τεχνικοί μας
έδειξαν τα συστήματα ανίχνευσης και είδαμε ενα διαδραστικό
βίντεο που εξηγεί την λειτουργία του, το LCHb τον μεγαλύτερο
και ακριβής ανιχνευτή οπου πληροφορηθήκαμε για διασπάσεις
σωματιδίων.Εκτός από τους χώρους εργασίας, είχαμε την
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια τρισδιάστατη παρουσίαση
για την θεωρία του Big Bang. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία.
Κάθε έφηβος θα έπρεπε να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι για να
διερυνθούν οι ορίζοντές του.”

EMB-ERASMUS MINUS
BULLYING
PRACTICES IN PREVENTION AND INTERVENTION IN EUROPEAN
SCHOOLS
Εκδόθηκε το βιβλίο μας με
εκπαιδευτικό υλικό κατά
του σχολικού εκφοβισμού
Ολοκληρώθηκε, αξιολογήθηκε
με βαθμό 92/100 και
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
η ολοκληρωμένη πρόταση
του προγράμματος των 10
εταίρων υπό την μορφή
ηλεκτρονικού οδηγού:
http://mkatseni.mysch.gr/
annex.html

