
 
 
 

Προγραμματισμένες	Ημερομηνίες	διεξαγωγής	δράσεων	στο	σχολείο	
	
1. 26-10-22			9:00-11:00	για	το	Γ1-Γ2	
						30-11-22	 	 	 9:00-11:00	 για	 το	 Β1-Β2-Β3	 στο	 πλαίσιο	 του	 μαθήματος						
Εργαστήρια	Δεξιοτήτων	
						14-12-22		9:00-11:00	για	το	Γ3	
	
Το	 Σχολείο	 μας	 παίρνει	 μέρος	 στο	 “Πρόγραμμα	 Ευαισθητοποίησης	
μαθητών/τριών	 Β'	 βάθμιας	 Εκπαίδευσης	 σε	 θέματα	 αντισύλληψης	 και	
σεξουαλικής	αγωγής”	που	πραγματοποιείται	κατά	το	τρέχον	σχολικό	έτος	από	
τη	 Γενική	 Γραμματεία	 Οικογενειακής	 Πολιτικής	 και	 Ισότητας	 των	 Φύλων,	 σε	
συνεργασία	 με	 το	 Περιφερειακό	 Γενικό	 Νοσοκομείο-Μαιευτήριο	 “ΕΛΕΝΑ	
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”	 και	 το	 Γραφείο	 Αγωγής	 Υγείας	 της	 Διεύθυνσής	 μας.	 Αρμόδια	
προγραμματισμού/οργάνωσης	 και	 εισηγήτρια	 των	 δράσεων	 αυτών	 είναι	 η	
συνεργάτιδα-σύμβουλος	 του	 Κέντρου	 	 κα	 Δανέζη	 Μαργαρίτα,	 μαίες	 του	
Περιφερειακού	Γενικού	Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου	“ΕΛΕΝΑ	ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”	

	
2. 2-11-22	 		Τετάρτη		και	ώρα	11:00-12:00		Διοργάνωση	επιμορφωτικής	ημερίδας		

από	 την	 επιστημονική	ομάδα	 του	 	Διεθνές	 Ινστιτούτο	Κυβερνοασφάλειας	
(CSIi)	 με	 εισηγήτρια	 	 την	 κ.	 Πόλυ	 Κεφάλα	 -	 Κλινική	 Ψυχολόγος	 Το	 θέμα	 της	
ημερίδας	είναι:	''Οι	10	κανόνες	του	διαδικτύου''		Η	ημερίδα	θα	γίνει	μέσω	της	
διαδικτυακής	πλατφόρμας	ΖΟΟΜ	η	οποία	 χωράει	500	άτομα	και	θα	μπορούν	
να	 την	παρακολουθήσουν	και	οι	 γονείς-	 κηδεμόνες	από	 το	σπίτι	ο	σύνδεσμος	
θα	σας	σταλεί	με	mail.	

	

3.  7-11-22	για	την	Α΄τάξη	3η	-4η		ώρα	

							21-11-22	για	την	Β΄τάξη	3η	–	4η	ώρα	

						28-11-22	για	την	Γ΄τάξη	3η	–	4η	ώρα	

					Εκπαιδευτικό	Πρόγραμμα	“Δες	τη	Ζωή	Με	Άλλα	Μάτια”	

Ανάπηρα	άτομα	συντονίζουν	έναν	ελεύθερο	διάλογο	με	τους	μαθητές	και	τις	μαθήτριες.	
Μαζί,	προσεγγίζουν	βιωματικά	την	πραγματικότητα	της	αναπηρίας,	της	
προσβασιμότητας	και	της	μοναδικότητας	του	κάθε	ατόμου.	Τα	παιδιά,	ως	οι	ενεργοί	
αυριανοί	πολίτες,	αφυπνίζονται	και	συνειδητοποιούν	την	αξία	της	αλληλοαποδοχής	και	
της	αλληλεγγύης.	Το	πρόγραμμα	ξεκινάει	με	τον	ομιλητή	Παναγιώτη	Πιτσίνιαγκας 

		να	περιγράφει	την	καθημερινότητά	του.	Στη	συνέχεια	οι	μαθητές/τριες	καλούνται	να	
συζητήσουν	τις	καθημερινές	συνθήκες	διαβίωσης	των	εμποδιζόμενων	ατόμων	και	πώς	
μπορούμε	συλλογικά	να	κάνουμε	τη	διαφορά.	

	



	

	

	

Οι	 συντονιστές	 είναι	 ευέλικτοι	 ως	 προς	 το	 κοινό	 τους	 και	 καλούνται	 κάθε	 φορά	 να	
ανταποκριθούν	 ανάλογα	 με	 τον	 τρόπο	 που	 οι	 ίδιοι	 μαθητές	 εκφράζονται	 λεκτικά,	
συναισθηματικά	και	με	τη	συμπεριφορά	τους.	Έτσι,	το	πρόγραμμα	δεν	είναι	μονοδιάστατο	αλλά	
αντικατοπτρίζει	 κάθε	φορά	 το	 κοινό	 του,	 εξυψώνοντας	 τη	 διαφορετικότητα	 του	κάθε	ατόμου	
και	 ανάγοντάς	 τη	σε	 μοναδικότητα.	Παράλληλα,	 όντας	 ένα	πρόγραμμα	αμιγώς	παιδοκεντρικό,	
δίνεται	η	ευκαιρία	στους	συμμετέχοντες	να	ορίσουν	το	πεδίο	της	συζήτησης,	να	τοποθετηθούν	
με	 σκέψεις,	 να	 καταθέσουν	 συναισθήματα	 και	 εμπειρίες	 και	 να	 γίνουν	 συν-συντονιστές.	 Οι	
ομιλητές	 ουσιαστικά	 συντονίζουν	 ένα	 κοινό	 μικρογραφία	 της	 κοινωνικής	 ποικιλομορφίας,	
αναδεικνύοντας	την	μοναδικότητα	του	καθενός	αλλά	και	την	χρησιμότητά	του.	

	

3-11-22 ηµέρα Πέµπτη Διδακτική επίσκεψη σχετικά µε µαθήµατα: 
Ιστορία     Α1-Α2   Φιλοπάππου 

 Το περιοδικό Αρχαιολογία & Τέχνες προσφέρει  εκπαιδευτικές περιηγήσεις 
στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας σε σχολικές οµάδες από δηµόσια σχολεία µε 
Ξεναγό την Κα Λίλα Πατσιάδου Αρχαιολόγο-Ιστορικό. 

Η περιήγηση γίνετε στην Πλάκα, το Μοναστηράκι και στου 
Φιλοπάππου, αυστηρά σε εξωτερικούς χώρους και πεζοδροµηµένες περιοχές,  
(9.30-10.45 για το Α1 και 11.00-12.30 για το Α2).  

Kύρια θεµατική είναι η πολεοδοµική ιστορία της πόλης µέσα από τα 
σωζόµενα µνηµεία, ενώ το περιεχόµενό τους συνάδει µε τη σχολική ύλη του 
µαθήµατος της Ιστορίας για κάθε τάξη. Οι σχολικές οµάδες ενθαρρύνονται σε µία 
βιωµατική προσέγγιση του αστικού περιβάλλοντος µέσα από παιχνίδια ρόλων, 
φύλλα εργασίας (ανά οµάδες) και χρήση πρωτότυπου εποπτικού υλικού που 
φωτίζει και όψεις της αθηναϊκής κοινωνίας ανά ιστορική περίοδο. 

 

Ιστορία – Λογοτεχνία      Α3-Β1 Πολεµικό Μουσείο Αθηνών 

 Διδακτική επίσκεψη ξενάγηση στο Πολεµικό Μουσείο στο µάθηµα της Ιστορίας – 
Λογοτεχνίας  για τον εορτασµό της  28ης Οκτωβρίου. 

 
 
Ιστορία – Βιολογία Β2-Β3-Γ3 Πύργος της Βασιλίσσης Στην Λεωφόρο 
Δηµοκρατίας 67 Ίλιον 

 Οι ξεναγήσεις των σχολείων που διοργανώνονται και πραγματοποιούνται από το 
κτήμα Πύργος Βασιλίσσης διαρκούν 1 – 1,5 ώρα για   Β2 9:30   Β3 10:45   Γ3 12:00  

Περιλαμβάνουν τα εξής: 

- Ξενάγηση στο Οινοποιείο – Εμφιαλωτήριο 
- Επίσκεψη στον Βιολογικό Αμπελώνα του κτήματος 



- Πέρασμα από τις καλλιέργειες των βιολογικών βοτάνων 
- Περιήγηση στον Πύργο της Βασίλισσας Αμαλίας και του Όθωνα (εξωτερικά και 
εσωτερικά), ο οποίος και αποτελεί εθνικό μνημείο της πρόσφατης ιστορίας της 
Ελλάδος 

- Στάση τους στάβλους με τα άλογα  

Στο	εσωτερικό	του	κτίσματος	“Πύργος	Βασιλίσσης”	βγάζουμε	υποχρεωτικά	τα	παπούτσια	
μας	και	ανεβαίνουμε	μέχρι	25	άτομα	το	ανώτερο.	Στο	κατάστημά	του	Πύργου,	υπάρχει	η	
δυνατότητα	να	προμηθευτούν	οι	μαθητές	ένα	ζευγάρι	παντόφλες	με	αντιολισθητικό	πάτο,	
αξίας	1,50	ευρώ/ζευγάρι.	

 

Τεχνολογία – Ιστορία Γ1-Γ2 Μουσείο Ψευδαισθήσεων  µοναστηράκι – 
Ισλαµικό Μουσείο  Αγ. Ασωµάτων 22 & Διπύλου 12 Αθήνα 

9:30  µε 10:30 ξενάγηση στο  Museum of Illusions Athens. 

11:00 µε 12:30 Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης  

Θα γίνουν άλλες δύο επισκέψεις στα ίδια µέρη στις 7 Δεκεµβρίου και 18 
Ιανουαρίου  για να πάνε όλες οι τάξεις  παντού. 

	
	
	
	
 


