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• Τριιμερο  Εκπαιδευτικών – Πολιτιςτικών – Ακλθτικών Δρώμενων
•

• 15- 16 και 18 Μαϊου 2012

• Μόνιμεσ εκκζςεισ
•

• παρουςίαςθ των εικαςτικών ζργων ςτισ ςχολικζσ εορτζσ  και των εικαςτικών ζργων των 
μακθτών/τριών *Θάλεια Σςερκζηθ] 

•

• θ ςυμμετοχι μασ ςε εκκζςεισ και διαγωνιςμοφσ *Ιωάννθσ Νικολόπουλοσ, Θάλεια Σςερκζηθ]
•

• i οι μακθτζσ/τριεσ παρουςιάηουν τισ καταςκευζσ τουσ –ii.υπεφκυνθ κατανάλωςθ – iii. αειφόροσ 
ανάπτυξθ *Αλεξάνδρα Σςαμπουνάρα]



• διδακτικζσ προτάςεισ 
•

– θ εφαρμογι του πιλοτικοφ προγράμματοσ «θ περίπτωςθ των μακθματικών»*μετράμε τθν 
αυλι του ςχολείου μασ … και όχι μόνο- οι γυναίκεσ μακθματικοί ςτθν αρχαία Ελλάδα 
(ςτερεότυπα φφλου και ιςότθτα)*Ελζνθ Μάλλθ, Νίκοσ Ροτηιϊκοσ, Αγγελικι Παπαϊωάννου. 
υμμετοχι Γιϊργοσ Μπουρίτςασ]

•

• οι υπθρεςίεσ παιδείασ που το δθμόςιο ςχολείο προςφζρει ςτουσ μακθτζσ/τριεσ
•

– το πρόγραμμα τθσ ελλθνομάκειασ, ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν ενταξιακι διαδικαςία των 
μακθτϊν/τριων ςε ζνα πολυπολιτιςμικό περιβάλλον*Μαρία Πυρνοκόκθ]

•
– Σχολικόσ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ: Οι ςπουδζσ μετά το γυμνάςιο και θ παιδαγωγικι 

χρθςιμό-τθτα των  ΤΕΣΤ – Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ *Γιϊργοσ Μπουρίτςασ]

•
• Η μικρι ςυμβολι μασ ςτο επιςτθμονικό – παιδαγωγικό διάλογο

•

• «Η Θζςθ του χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ ςτο Πιλοτικό 
Πρόγραμμα του Γυμναςίου για το «Νζο χολείο»» του Γιϊργου Π. Μπουρίτςα
ειςιγθςθ ςτο Διακρατικό υνζδριο Ελλάδασ- Κφπρου «Επαγγελματικόσ 
Προςανατολιςμόσ και Οικονομικι Κρίςθ» Βόλοσ 11-12 Μαΐου 2012.



Και θ Θεατρικι μασ Παράςταςθ:

«ο κφκλοσ με τθν κιμωλία» του Μπζρτολντ Μπρεχτ

από  Θεατρικι Ομάδα τθσ Σχολικισ μασ Μονάδασ [μακθτζσ -
μακιτριεσ και οι εκπαιδευτικοί Αγγελικι Παπαϊωάννου, Ειρινθ 

Μπόνθ, Ζωι Γερογιώργθ, Θάλεια Τςερκζηθ]

τθν Παραςκευι  18 Μαϊου 2012 [19:30] ςτον προαφλιο χώρο του 
ςχολείου μασ  

Σασ περιμζνουμε να δείτε τθ δουλειά των παιδιών μασ, τθν 
προςπάκεια των δαςκάλων τουσ και να ςυηθτιςουμε να 
διευρφνουμε τον προβλθματιςμό μασ για το  ςχολείο των 

οραμάτων μασ και των προςδοκιών μασ  τθν Τετάρτθ από τισ 
12:00 – 20:00 και τθν Παραςκευι από 17:00- 19:30 



• Παρουςιάςεισ - Εκδθλώςεισ
•

• Προκριματικοί Αγώνεσ Ποδοςφαίρου  και Βόλεϊ [Τρίτθ 15.05.2012(8:00-10:00) - Τελικοί Αγώνεσ 
Ποδοςφαίρου  και Βό-λεϊ Τετάρτθ 16.05.2012 (8:00-10:00)] [ Ελζνθ Παπαγιαβι , Βα-ςίλθσ Κολιόσ+

•

• «…..Τραγουδάμε ςτα … Αγγλικά!!» *Ζωι Γερογιϊργθ, Αργφ-ρθσ Πρωτοπαπάσ+ 

• Επιλογι: Η πρόταςθ μασ για τισ εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ και όχι μόνο 
«Γνωρίηω τον Εκνικό Κιπο, ςζβομαι τθ βιοποικι-λότθτα»*Αλεξάνδρα 
Σςαμπουνάρα] *Προςεγγίςαμε το κζμα με επιςκζψεισ- εκδρομζσ – περιπάτουσ και ςτθ 
Βιβλιοκικθ τθσ Ανωτάτθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν, ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ, ςτο Γεωπονικό 
Πανεπιςτιμιο, ςτθ Βουλι των Ελλινων, ςτο Κζντρο Λθμμάτων τθσ Ψυτάλλειασ, ςτο  Ιςτορικό 
Αρχείο τθσ Εκνικισ Σράπεηασ, ςτο ΣΕΙ Χαλκίδασ, το Αρχαιολογικό Μουςείο Ερζτριασ και τθν 
παρακολοφκθςθ κεατρικισ παράςταςθσ- διαςκζδαςθ – θ γνϊςθ  διαλεκτικά δεμζνεσ και όχι μόνο+ 

•

• Βιωματικζσ Δράςεισ  - Διδακτικό Μακθςιακό Πεδίο: Σχολικι και Κοινωνικι Ζωι
•

•
– Παρουςίαςθ «Αειφόροσ διαχείριςθ δαςών» -«Θζλετε ζνα ςαντουϊτςάκι;– «Η ςτατιςτικι μασ ζρευνα» 

*Αγγελικι Παπαϊωάννου+

•
– Παρουςίαςθ : «Αναμορφϊνουμε τθ ςχολικι μασ τάξθ … οι μακθτζσ /τριεσ κάνουν εικαςτικζσ παρεμβάςεισ… 

οι



• δάςκαλοι ςυμβάλουν ςτον «βάψιμο τθσ τάξθσ – το όραμα, θ ουτοπία επειδι είμαςτε ρομαντικοί και ηθτάμε το 
αδφνατο»*οι μακθτζσ του Α2  και οι κακθγθτζσ Ηρακλισ Ζαφειριάδθσ και Ευκυμία ίτα]

•

•
• Παρουςίαςθ ςτοιχείων των Ψυχομετρικών Εργαλείων –Τεςτ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ ςτθν Γ΄ Τάξθ [Γιώργοσ Μπουρίτςασ] 

•

•

• Απονομι επαίνων ςυμμετοχισ Τετάρτθ 16 Μαΐου 2012 [12:30]
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Οι παρουςιάςεισ κα πραγματοποιοφνται  από 10:30-13:00 τθν Τρίτθ 15.05.2012 και τθν Τετάρτθ 16.05.2012.

•



Επίςθσ προγραμματίηουμε μζςα ςτον Ιοφνιο Ημερίδεσ :

για τα προβλιματα ςυμπεριφορών των μακθτών/τριών μασ 
ανταπόκριςισ τουσ ςτισ εκπαιδευτικζσ απαιτιςεισ του 

ςφγχρονου ςχολείου με τθ ςυμμετοχι ειδικϊν και πανεπιςτθ-
μιακϊν

για τον προγραμματιςμό τθσ ςυνεργαςίασ μασ τα δφο επόμενα 
χρόνια για τουσ γονείσ των μακθτών τθσ α΄ και β΄ γυμναςίου  και 

για τισ ςπουδζσ μετά το γυμνάςιο για τουσ γονείσ των μακθτών 
μασ τθσ γ΄ γυμναςίου 

Όλο το εκπαιδευτικό και ενθμερωτικό υλικό τθσ προςπάκειασ 
μασ για το ςχολικό ζτοσ 2011- 2012  ςφντομα κα αναρτθκεί ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ μικρι ςυμβολι ςτθν 
ενθμζρωςθ και τθν ανάγκθ επικοινωνίασ μασ και ςυνεργαςία 
μασ για να μπορζςουν τα παιδιά μασ να ανταποκρικοφν ςτισ 
δφςκολεσ κοινωνικοοι-κονομικζσ ςυνκικεσ που βιώνουμε και 

που  ςυνεχώσ αλλάηουν, τουσ το οφείλουμε.



• οι μακιτριεσ και οι μακθτζσ μασ ςυμμετζχουν ςτθ εκπαιδευτικι 
διαδικαςία δθμιουργώντασ

•

• οι εκπαιδευτικοί προτείνουν –προςεγγίηουν το όραμα ςτθν υλοποίθςθ 
καινοτόμων παρεμβάςεων ςτο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα

•

• θ διακεματικι και ολιςτικι προςζγγιςθ του Αναλυτικοφ και Ωρολογίου 
Προγράμματοσ ….    Η ςυμβολι μασ ςτθ κριτικι προςζγγιςθ για 
παρεμβάςεισ ςτθν πιλοτικι εφαρμογι για το «Νζο Σχολείο»

•

• γιατί μόνο το δθμόςιο ςχολείο  προςφζρει εκπαιδευτικζσ και 
παιδαγωγικζσ παρεμβάςεισ ζγκυρεσ και αξιόπιςτεσ


