
ΑΝΤΊ ΠΡΟΛΟΓΟΥ



Όσοι βιώνουμε σήμερα την καθημερινότητα ενός πρότυπου σχολείου με μακραίωνη πορεία 
ζωής, όπως είναι το Βαρβάκειο, έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει ότι τα παιδιά μαθαίνουν 

περισσότερο αυτά που τους ενδιαφέρουν και ότι τη γνώση την αποκτούν, όταν έχουν κίνητρα  
εσωτερικά (περιέργεια, ενδιαφέρον κτλ.) και όχι όταν τους επιβάλλεται «από τα πάνω» με βαθ-
μούς, αμοιβές ή τιμωρίες. Έτσι, δίνουμε μεγάλη σημασία στην πρόσκτηση γνώσης μέσω κινή-
τρων, ώστε οι μαθητές μας να μαθαίνουν ό,τι ζουν και να ζουν ό,τι μαθαίνουν. 

Επιδιώκοντας λοιπόν μια βιωματικού τύπου μάθηση με ανάπτυξη πρωτοβουλιών, επικοινωνίας 
και συμμετοχικότητας, επενδύουμε πολύ στην «εκτός των θυρών» εκπαίδευση. Με άλλα λό-
για, προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε τη δουλειά που γίνεται στους κλασικούς εκπαιδευτικούς 
χώρους (με την έδρα του διδάσκοντα και τα καθίσματα των παιδιών προσανατολισμένα προς 
αυτήν) με μια εκπαίδευση που να παράγει αυτοπεποίθηση, να συγκροτεί νέα προσωπικά-υποκει-
μενικά νοήματα, να αναπτύσσει περισσότερο την ενσυναίσθηση προς τα ανθρώπινα και μη όντα, 
να ευνοεί την ενεργό μάθηση και, κυρίως, να κινητοποιεί και να «ξεκλειδώνει» ταλέντα, τα οποία 
παραμένουν σε αφάνεια στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. 

Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι μια μη στατική δομή, όπως είναι οι έξοδοι των μαθητών από τον σχο-
λικό χώρο (εκδρομές στο εσωτερικό και το εξωτερικό, διδακτικές επισκέψεις, συμμετοχές σε 
διαγωνισμούς κτλ.), αναγκαστικά προκαλεί δυσλειτουργίες, επειδή αφαιρεί ώρα από  τα επίση-
μα θεσπισμένα μαθήματα. Αυτό όμως δεν μας κάνει να αμφισβητήσουμε τη σπουδαιότητα όλων 
των παραπάνω. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει άνοιγμα του σχολείου στην 
κοινωνία ούτε ενεργός συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν δεν επέλθουν 
αλλαγές στον τρόπο χρήσης του σχολικού χρόνου και αν δεν ξεπεραστεί  ο εφιάλτης της «κάλυ-
ψης της ύλης» με την ανακατανομή του διδακτικού χρόνου και την ποιοτική χρήση του. 

Και μια επισήμανση για το τέλος. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν συνεχώς στο μυαλό τους ότι 
οι εκπαιδευτικοί του σχολείου που επιχειρούν αυτήν την «εκτός των θυρών» εκπαίδευση αφιε-
ρώνουν ικανό χρόνο τόσο για  την πρόσληψη των εμπειριών όσο και για την επεξεργασία τους, 
ώστε τα παιδιά να προλαβαίνουν να τις αφομοιώνουν και να τις μετασχηματίζουν σε βιωματικές 
έννοιες. Γιατί, αν δεν ικανοποιηθεί ο όρος αυτός, κινδυνεύουμε να «μπουκώσουμε» τα παιδιά 
με εμπειρίες (καμιά φορά χωρίς συνοχή μεταξύ τους) και να περιμένουμε από αυτές να οργα-
νωθούν από μόνες τους, όπως παραδοσιακά τα «μπουκώνουμε» με γνώσεις και περιμένουμε η 
απλή συσσώρευση γνώσεων να οδηγήσει στη μόρφωσή τους. 

Σοφία Γελαδάκη,
Διευθύντρια Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

Θεσσαλονίκη, «Μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη», Μυστράς, τριήμερη εκδρομή Γ΄ τάξης.



Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή μας που αποτελέσαμε το 15μελές μαθητικό συμβούλιο της 
χρονιάς 2018-19. Μας ευχαριστεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι μας έδειξαν εμπιστοσύνη οι 

συμμαθητές μας και ελπίζουμε να φανήκαμε αντάξιοι των προσδοκιών τους.

Μέσα στη χρονιά προσπαθήσαμε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία τόσο με τη 
μαθητική κοινότητα όσο και με τη διεύθυνση , τον Σύλλογο διδασκόντων, αλλά και με τον Σύλλο-
γο Γονέων και Κηδεμόνων. Στη διάρκεια του σχολικού έτους οργανώσαμε δράσεις, όπως η προ-
σφορά τροφίμων στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το Χριστουγεννιάτικο Bazaar, καθώς και πολλές 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις με την πολύτιμη συμβολή του Συλλόγου Γονέων. Ακόμη, χαιρόμαστε 
που καταφέραμε να βοηθήσουμε αποτελεσματικά στην οργάνωση της τριήμερης εκδρομής της 
Γ’ τάξης, αλλά και της μονήμερης των Α’ και Β’ τάξεων προς το τέλος του σχολικού έτους.

Η χρονιά αυτή κλείνει αφήνοντάς μας όλους με τις πιο όμορφες αναμνήσεις, που θα μας συ-
νοδεύουν στην πορεία μας. Οι περισσότεροι από εμάς αποχαιρετούμε το Γυμνάσιο, νιώθοντας 
από τη μια αγωνία και από την άλλη μεγάλο ενθουσιασμό. Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους καλή 
πρόοδο στα υπόλοιπα σχολικά τους χρόνια και ελπίζουμε να καταφέρουν να πραγματοποιήσουν 
όλα τους τα όνειρα και να πετύχουν τους στόχους τους!
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ΟΊ ΜΑΘΗΤΈΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΈΊΟΥ ΜΑΣ



A1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ

ΑΪΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΜΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΦΟΙΒΟΣ

ΑΡΓΕΙΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΛΥΓΕΡΗ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΥΔΙΑ - ΔΙΩΝΗ

ΒΙΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΒΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΝΕΦΕΛΗ

ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΟΝΟΥΖΙ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ

ΖΟΡΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

A3
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΥΣΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΗΓΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΧΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΕΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΘΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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ΡΑΠΠΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ
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ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ

ΚΟΡΔΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΛΑΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΛΑΪΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΛΑΣΧΟΥ-ΤΣΙΠΩΡΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ

A4
ΡΗΜΑΓΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΡΟΥΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΚΕΠΑΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΟΥΡΑΪΤΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ

ΣΥΡΟΚΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια 
Ντόρα Λεονταρίδου

Υπεύθυνος  Καθηγητής 
Γιώργος Ανδρίτσος

ΛΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΓΙΑ AΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΡΑΝΤΖΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΝΕΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΗΤΣΙΑΛΗ ΑΝΝΑ

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΙΦΣΑ ΕΛΕΝΑ

ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ-
ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΖΙΜΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΖΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΣΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΓΑΠΗ

ΦΛΕΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΨΩΜΑ - ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια 
Πένυ Παπαδογεώργη

Υπεύθυνη Καθηγήτρια 
Έλενα Γκίκα



Β1
ΑΛΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΚΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΗ-ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

ΒΑΡΔΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΖΩΗ

ΓΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΚΑΡΓΚΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΓΚΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΟΚΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΖΟΥΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ

ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια  
Σάντυ Κουρκουλέα

B2
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΕΛΑ

ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΖΩΗ

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΡΑΤΣΑΣ ΜΑΡΙΑ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια
Θεοδώρα Τριαντοπούλου

ΚΥΡΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΥΡΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΑΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΟΥΡΙΔΑ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΜΑΝΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΑΓΑΠΗ

ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β3
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΑΡΟΥΣΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΗΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΜΙΚΕΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΜΠΕΣΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΝΕΜΤΖΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΙΔΡΑ - ΑΝΤΩΝΙΑ

ΝΤΟΒΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΛΑΚΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ

Β4
ΛΑΝΑΡΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ

ΠΟΘΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΕΪΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΑΤΗΡΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΕΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ   
ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΑΡΠΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΟΥΛΟΥΦΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΦΛΩΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΓΑΒΡΙΕΛΑ

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΧΙΩΤΗ ΑΝΝΑ

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ-
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΨΩΜΑ - ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια  
Σοφία Ξυπολιά

Υπεύθυνος Καθηγητής  
Αντώνης Τσιάτσιος



Γ1
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΪΔΙΝΗ ΜΕΛΙΝΑ

ΑΪΦΑΝΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΕΥΑ

ΑΥΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΡΓΙΑΜΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΒΕΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΛΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΓΚΙΚΑΣ-ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΑΝΙΚΑ ΦΟΙΒΗ

ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΓΛΗ

ΔΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΟΥΜΑ ΡΩΣΣΑΝΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γ2
ΖΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ

ΗΛΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΚΑΚΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΤΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΨΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΛΥΒΑΣ - 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΝΤΑΡΑ ΝΕΦΕΛΗ

ΚΟΝΤΟΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΛΥΑ

ΚΟΥΡΗ-ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΥ ΛΗΔΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΚΥΡΚΟΥ-
ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια 
Ρόη Νταλαχάνη

Υπεύθυνη Καθηγήτρια 
Βάσω Οικονομίδου

Γ3
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΛΕΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΥΤΡΑ ΑΝΝΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΜΑΛΧΑΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΝΟΒΑΣΙΟΥ ΕΥΑ

ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑ ΔΑΝΑΗ-ΖΩΗ

ΟΥΪΝΓΚΦΙΛΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΠΕΛΕΚΑΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Υπεύθυνη Καθηγήτρια  
Μαίρη Μπελογιάννη

Υπεύθυνη Καθηγήτρια 
Κατερίνα Τουράκη

Γ4
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΕΛΑ

ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΖΩΗ

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΡΑΤΣΑΣ ΜΑΡΙΑ

ΚΥΡΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΥΡΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΛΑΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΟΥΡΙΔΑ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΜΑΝΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΑΓΑΠΗ

ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΔΊΑΚΡΊΣΈΊΣ
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ΕΠΑΙΝΟΣ 23ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2018 ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΒΠΓ

Οι μαθητές του Ομίλου «Εισαγωγή στον προ-
γραμματισμό και την αλγοριθμική σκέψη» 
Βαζούρας Νικόλαος (Α1), Καγκελάρης Δη-
μήτριος (Β1), Πολίτης Χρίστος (Β4) και Χα-
τζηαποστόλου Ορέστης (Β4) διαγωνίστηκαν 
ατομικά και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την Α’ και 
Β’ διαγωνιστική φάση του 31ου Πανελλήνιου 
Διαγωνισμού Πληροφορικής (ΠΔΠ).
Οι παραπάνω μαθητές ήταν ανάμεσα στους 
συνολικά 54 μαθητές Γυμνασίου, που πανελ-
λαδικά προκρίθηκαν και συμμετείχαν στην Γ΄ φάση (τελική).
Μετά το πέρας της Γ΄ διαγωνιστικής φάσης, ο μαθητής Ορέστης Χατζηαποστόλου (Β4) κατέλα-
βε την 4η θέση πανελλαδικά ανάμεσα στους μαθητές Γυμνασίου. Επίσης, οι μαθητές  ήταν ανά-
μεσα στους είκοσι οκτώ (28) συνολικά επιτυχόντες (Γυμνασίου και Λυκείου), οι οποίοι προκρί-
θηκαν για να συμμετάσχουν σε CAMP προετοιμασίας/επιλογής των μελών των Εθνικών Ομάδων 
Πληροφορικής 2019 που εκπροσωπούν τη χώρα μας στους διεθνείς διαγωνισμούς Πληροφορι-
κής. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα του CAMP 2019 του 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού 
Πληροφορικής, ο μαθητής Ορέστης Χατζηαποστόλου κατέλαβε την 6η θέση πανελλαδικά.
Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ελληνική Εται-
ρεία Επιστημόνων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο εν λόγω διαγωνισμός αποτελεί το Εθνικό σκέλος της 
Διεθνούς Ολυμπιάδας Πληροφορικής που διεξάγεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα της UNESCO.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ευαγγελία Κοντοπίδη, καθηγήτρια Πληροφορικής

Τιμητικό Δίπλωμα απενεμήθη στο Βαρβάκειο 
Πρότυπο Γυμνάσιο, για τη  διάκριση του μαθητή 
Λάμπρου Τέγου της Β’ τάξης, στον οποίο απε-
νεμήθη ο 1ος έπαινος, για την εξαίρετη επίδο-
σή του στον 23ο Διαγωνισμό Αστρονομίας του 
2018.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ 31ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΔΠ)
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

BEBRAS

Επτά μαθητές του Ομίλου Προγραμματισμού 
και Αλγοριθμικής Σκέψης, οι Νικόλαος Βαζού-
ρας (Α1), Νεκτάριος Ζωΐδης (Α2), Κωνσταντίνος 
Λίτος (Α2), Παύλος Μουστάκης (Α2), Άγγελος 
Ρομποτής (Α4), Σοφία-Αιμιλιάνα Στουραΐτου (Α4) 
και Ορέστης Χατζηαποστόλου (Β4) συμμετείχαν 
στον Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής και 
Υπολογιστικής Σκέψης «Bebras».

Σύμφωνα με την κατάταξή τους, πέτυχαν ξεχω-
ριστές επιδόσεις ανάμεσα στους 2.849 συμμετέ-
χοντες πανελλαδικά στην κατηγορία Α΄-Β΄ Γυμνα-
σίου (13-14 ετών)! Ενδεικτικά αναφέρουμε: Νε-
κτάριος Ζωΐδης 31ος, Άγγελος Ρομποτής 60ος, 
Ορέστης Χατζηαποστόλου 88ος, Σοφιάνα Στου-
ραΐτου 119η.
Ο διαγωνισμός «Bebras» αποτελεί, από το 2003, 
μια διεθνή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανά-
πτυξη της υπολογιστικής σκέψης, των αναλυτι-
κών και αλγοριθμικών δεξιοτήτων των μαθητών 
με στόχο την αποτελεσματικότερη επίλυση προ-
βλημάτων. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό διαρ-
κεί 45 λεπτά της ώρας και περιλαμβάνει την απά-
ντηση 15 σύντομων προβλημάτων ή ερωτήσεων 
πολλαπλών επιλογών που απαιτούν την εφαρμο-
γή λογικής και υπολογιστικής σκέψης. 

Στην Ελλάδα ξεκίνησε η διοργάνωση τού διαγω-
νισμού το 2019, για πρώτη φορά, πιλοτικά, από 
το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και 
Διδακτικής Μηχανικής (LTEE lab) του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου.

Bebras (προφέρεται «Μπέμπρας») σημαίνει κά-
στορας στα Λιθουανικά. Ο κάστορας, ο οποίος 
φημίζεται για την εργατικότητα, την ευφυΐα και 
τη ζωντάνια του, είναι ένα πολύ κοινό ζώο στη 
Λιθουανία, τη χώρα από όπου ξεκίνησε το 2003 η 
ιδέα του Διαγωνισμού.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός
 Ευαγγελία Κοντοπίδη, 

καθηγήτρια Πληροφορικής

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 
ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

Οκτώ μαθητές του Ομίλου Ρητορικής έλαβαν μέρος στους 2ους Πανελλήνιους Μαθητικούς 
Αγώνες Ρητορικής Τέχνης «Μαθητές Αγορητές» που διεξήχθησαν στις 02 και 03/03/2019, στη 
Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για αγώνες επιχειρηματολογίας στην ελληνική γλώσσα, οι οποίοι απευθύνονται σε 
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Στους Αγώνες συμμετείχαν εκατόν εξήντα δύο μαθητές από Γυμνάσια και Λύκεια της Ελλά-
δας και της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον αριθμό των νικών και τη βαθμολογία που συγκέντρωσε, η ομάδα μας «Βαρ-
βάκειο 1» (Δούμα Ρωσάννα, Καραβίτης Γιάννης, Καρπούζη Κατερίνα, Πλακίτση Ηλέκτρα, Χα-
τζηευθυμιάδη Σοφία) κατέλαβε τη 2η θέση και προκρίθηκε στους ημιτελικούς αγώνες, όπου 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει μικτή ομάδα μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου.

Επιπλέον, η μαθήτρια Πλακίτση Ηλέκτρα βραβεύτηκε ως η 4η καλύτερη ομιλήτρια, σε επίπε-
δο Γυμνασίου, σύμφωνα με τις ατομικές βαθμολογίες που έλαβαν οι αγορητές στους 4 προκρι-
ματικούς αγώνες του Σαββάτου.

Παράλληλα, στους 4 προκριματικούς γύρους οι ομάδες βαθμολογούνταν για την ομαδικότη-
τά τους. Η 2η ομάδα μας «Βαρβάκειο 2» (Καριοφύλλη Δανάη, Καρπούζη Ελισάβετ, , Κουφοπού-
λου Ρένα) η οποία στελεχώθηκε με ένα ακόμη μέλος από άλλο σχολείο, κατέλαβε την 7η θέση.

Μαθητές του Ομίλου Ρητορικής έλαβαν μέρος στους. Γ΄ Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέ-
χνης Γυμνασίων «Ρήσεις & Αντι-ρήσεις»  που πραγματοποιήθηκαν  στις 6 και 7 Απριλίου 2019, 
στο 5ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 300 περίπου μαθητές από 28 
σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, εντός και εκτός Αττικής.

Η Ηλέκτρα Πλακίτση, η Κατιάννα Φίλιου και ο Παναγιώτης Χρόνης απέσπασαν βραβείο για 
την εξαιρετική επίδοσή τους στο αγώνισμα των Διττών Λόγων, καταλαμβάνοντας την 4η, 5η και 
9η θέση, αντίστοιχα.

Η ομάδα «Ρήτορες εν δράσει», με την οποία η Ηλέκτρα Πλακίτση συμμετείχε στο αγώνισμα 
των Διττών Λόγων (σημειωτέον ότι οι ομάδες επιχειρηματολογίας των Διττών Λόγων ήταν μει-
κτές, δηλαδή στελεχώνονταν από μαθητές διαφορετικών σχολείων) κατέκτησε την 2η θέση, για 
την οποία και απέσπασε έπαινο.

Η Ίλυα Κότσιανου διακρίθηκε ως η 8η καλύτερη ομιλήτρια στο ρητορικό αγώνισμα του Αυ-
θόρμητου Λόγου.

Η Σοφία Χατζηευθυμιάδη κατέλαβε τη 14η θέση στο ρητορικό αγώνισμα της Εκφραστικής 
Ανάγνωσης.
    Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ευσταθία Λαλιώτου, φιλόλογος
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Παρουσία του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακα-
δημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων 
του Ε.Κ.Π.Α., κ. Μπουραζέλη, Καθηγητών του 
Τμήματος Οδοντιατρικής του Ε.Κ.Π.Α., εκπαι-
δευτικών, γονέων και μαθητών από διάφο-
ρα σχολεία της Αττικής, έγινε στις 30 Μαΐου 
2019, στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών (Θόλου 5, Πλάκα) η απονομή των 
βραβείων του 4ου Μαθητικού Διαγωνισμού 
(2018-2019) με θέμα: «Στα χνάρια της Οδο-
ντιατρικής Επιστήμης: από τα θεραπευτικά 
βότανα, στα βιοϋλικά, τη βιοτεχνολογία, την 
ψηφιακή τεχνολογία και στα laser».

Οι μαθητές/τριες του Γ3 τμήματος: Δ. Λεκάκος, Α. Μαλχάζος, Γ. Μαστρογιάννης, 
Δ. Νταλαμπίρα, Φ. Ουΐνγκφιλντ, Ε. Παγώνα, Θ. Παπαβαγγέλης, Ι. Παπαμαύρος, Σ. Πα-
τρινοπούλου, Ε. Πελεκάση, με την ερευνητική τους εργασία: «Χαμόγελο με υγεία και 
ομορφιά: Ιστορική αναδρομή σε προσθετική και αισθητική οδοντιατρική» απέσπασαν 
το 1ο Βραβείο. Η απόφαση της εννεαμελούς κριτικής επιτροπής ήταν ομόφωνη. 

Οι μαθητές/τριές μας συνόδευσαν την ερευνητική τους εργασία με:
1. Ένα βίντεο με τίτλο: «Mind the gap. Προσοχή στο κενό μεταξύ τρίτου και δεύτε-

ρου αριστερού τραπεζίτη».
2. Ένα κουίζ σε δύο μορφές: 
α/  ψηφιακό παιχνίδι:  https://www.surveymonkey.com/r/SJJ6H2Y
β/  ηλεκτρονικό βιβλίο: https://www.flipsnack.com/65B55DC8B7A/-.html
3. Φωτογραφική απεικόνιση διαφόρων υλικών προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 

στον επισκέπτη μιας έκθεσης να έχει και απτική επαφή  με τα υλικά που χρησιμοποι-
ήθηκαν μέσα στον χρόνο για την κάλυψη της νωδής περιοχής. Την επιμέλεια της πα-
ρουσίασης των υλικών είχε η φοιτήτρια της ΑΣΚΤ που έκανε την πρακτική της άσκηση 
με την κ. Ε. Λυκούδη, κ. Πανδώρα Καρτσωνάκη.

4. Μια χρονογραμμή της εξέλιξης της προσθετικής και αισθητικής οδοντιατρικής 
σε ηλεκτρονική μορφή  https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1203981/-/. 

Το βραβείο συνοδεύτηκε από ένα tablet για το 
σχολείο και ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες για

κάθε έναν μαθητή και τις υπεύθυνες εκπαι-
δευτικούς.

 Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί 
Μαρία Γιαλλούση, χημικός, και

Μαίρη  Μπελογιάννη, φιλόλογος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 
ETWINNING

Το σχολείο μας βραβεύτηκε με τις ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας για τα έργα eTwinning 
“UNESCO Heritage Connects Europe” και “Protein is a life molecule”. Η ευρωπαϊκή ετικέτα ποι-
ότητας πιστοποιεί την εργασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου μας και την 
κατατάσσει στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί
Σοφία  Ξυπολιά, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας,

Αίγλη Κούτρα, βιολόγος.
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ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ

Με 13 μαθητές/τριες από το πρόγραμ-
μα «UNESCO» το σχολείο μας έλαβε μέ-
ρος στην 3η Πανελλήνια Μαθητική Προ-
σομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μα-
θητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», η οποία διεξή-
χθη στη Θεσσαλονίκη, στις 14-16/12/2018.

Η προσομοίωση επικεντρώνεται στη 
διαδικασία ενώπιον των διαφόρων Επι-
τροπών που δημιουργήθηκαν και λειτουρ-
γούν στο πλαίσιο των διεθνών πράξεων 
προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που και αφορούσε μερικές από τις σημα-
ντικότερες συμβάσεις του ΟΗΕ. 

Οι μαθητές/τριες, εκπροσωπώντας μία 
χώρα, εξοικειώνονται με ζητήματα εφαρ-
μογής των διεθνών πράξεων από τα κρά-
τη μέρη, μαθαίνουν να υπερασπίζονται τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, να δέχονται τα επιχειρήματα των άλλων, να σέβονται τις απόψεις 
των άλλων κρατών και να αναπτύσσουν την κατάλληλη επιχειρηματολογία, προκειμένου να πεί-
σουν για τις θέσεις τους. Γνωρίζουν τη διαδικασία ενός διεθνούς forum, τη διπλωματία, όπως 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο ενός διεθνούς οργανισμού, βασισμένη σε κανόνες διεξαγωγής γόνι-
μου διαλόγου και στην καλλιέργεια του σεβασμού σε επίπεδο αντιλογίας.

Η πολύ καλή παρουσία των μαθητών/τριών μας αποτυπώθηκε τόσο με το «Βραβείο Καλύτε-
ρου Αγορητή» που απέσπασε ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου (Β3), καθώς και τις δύο «Εύφη-
μες Μνείες» που απονεμήθηκαν στην Μελίνα Αϊδίνη(Γ1) και τον Ορέστη - Φώτη Μικελάκη (Β3),  
για την παρουσία και τις επιδόσεις τους, όσο και με την προφορική επιβράβευση ενώπιον της 
Ολομέλειας του Δημήτρη Λεκάκου (Γ2) και Δημήτρη ΑϊδΪνη (Α1) για τη γενικότερη παρουσία και 
συνεισφορά στο έργο των Επιτροπών τους.

   Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί 
οι φιλόλογοι  Ευσταθία Λαλιώτου και Θεοδώρα Τριαντοπούλου

Όμιλοι Αριστείας και 
Δημιουργικότητας
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ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΗΘΙΚΗ – ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ο όμιλος αριστείας και δημιουργικότητας μαθητών στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, για το 
σχολικό έτος 2018-2019, με θέμα “Ηθική – Θρησκευτικά και σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία” 
είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε κοινωνικά θέματα που άπτονται της Ηθικής 
και των Θρησκευτικών και συγχρόνως να τους εξοικειώσει με τα σύγχρονα διαδικτυακά εργα-
λεία (Story Jumper, flip book, Padlet, story telling κ.ά). 

Ο όμιλος συνδύασε την ψηφιακή αφήγηση με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Με αφορ-
μή σύγχρονα κοινωνικά θέματα 
οι μαθητές χρησιμοποιώντας 
τη φαντασία και τη δημιουργι-
κότητά τους αλλά και την αυ-
θόρμητη σκέψη τους καλούνται 
να εκφραστούν γραπτώς στην 
αρχή δημιουργώντας ιστορίες, 
διηγήματα ή και ποιήματα και 
στη συνέχεια με την καθοδήγη-
ση του καθηγητή να τα αξιοποι-
ήσουν μετατρέποντάς τα μέσω 
των παραπάνω ψηφιακών ερ-
γαλείων σε ηλεκτρονικά βιβλία, 
βίντεο και ηλεκτρονικές παρου-
σιάσεις. Πρωταγωνιστές, σενα-
ριογράφοι και σκηνοθέτες ήταν 
οι ίδιοι οι μαθητές. Η φιλοδοξία 

μας ήταν οι μαθητές να εκφραστούν και να εξελίσσουν τα ταλέντα τους μέσω της σκέψης τους 
και των δυνατοτήτων που δίνει η ψηφιακή τεχνολογία. 

Κατά τη διάρκεια του έτους συνεργαστήκαμε με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και ιδιαί-
τερα με τη Σχολή Πληροφορικής, τη 
Φιλοσοφική και τη Θεολογική σχο-
λή καθώς και με κοινωνικούς φορείς 
όπως «Το χαμόγελο του Παιδιού» και 
το Ίδρυμα « Όραμα Ελπίδας». Τέλος 
συμμετείχαμε στην ετήσια ημερίδα 
του Οράματος Ελπίδα με συμμετοχή 
των Προτύπων και Πειραματικών σχο-
λείων υπό την αιγίδα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και της Αρχιεπισκο-
πής Αθηνών όπου διακριθήκαμε και 
βραβευτήκαμε. 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός 
Ιωάννης Αναστασόπουλος, 

θεολόγος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο Όμιλος λειτούργησε στο σχολείο μας για 2η συνεχή σχολική χρονιά, σε δυο επίπεδα (αρχα-
ρίων –κάθε Τετάρτη– και προχωρημένων –κάθε Παρασκευή). Οι βασικοί στόχοι του Ομίλου είναι 
η καλλιέργεια της υπολογιστικής ευχέρειας, η αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων, η ανάπτυξη 
προγραμματιστικών τεχνικών μέσα από τη συνεργασία, την ομαδική δουλειά και η διδασκαλία 
της γλώσσας προγραμματισμού C++ (η πιο κατάλληλη για προγραμματιστικούς διαγωνισμούς 
και για εφαρμογές που απαιτούν ταχύτητα). Ο όρος αλγοριθμική σκέψη αναφέρεται στον τρόπο 
σκέψης που μας βοηθά να μπορούμε να πάρουμε ένα πρόβλημα και να το αναλύσουμε σε απλά 
και ξεκάθαρα βήματα. Αποτελεί μια διαφορετική θέαση των πραγμάτων, μια οργάνωσή τους σε 
μικρά βήματα που ο καθένας μας μπορεί να ακολουθήσει, ώστε να καταλήξει στην λύση ενός 
προβλήματος.Ο όρος υπολογιστική ευχέρεια περιλαμβάνει την ικανότητα επίλυσης προβλημά-
των καθώς και την ικανότητα δημιουργίας και έκφρασης με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Κατά τη διάρκεια της «τεχνολογικής» και απαιτητικής διαδρομής μας, οι μαθητές εξοικειώ-
θηκαν με προγραμματιστικές δομές, δομές δεδομένων και βασικούς αλγορίθμους, τους οποί-
ους αξιοποίησαν στην επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων. Πολλά από αυτά αντλήθηκαν από 

θέματα εθνικών και διε-
θνών προγραμματιστικών 
διαγωνισμών, καθώς και 
από τον διεθνή διαγωνι-
σμό Υπολογιστικής Σκέ-
ψης Brebras. Ασκούμενοι 
οι μαθητές/τριες στις βα-
σικές αρχές της επιστή-
μης της Πληροφορικής 
ενίσχυσαν την ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων, 
απέκτησαν ικανότητες 
δημιουργικότητας και και-
νοτομίας, και εργάστηκαν 
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ομαδοσυνεργατικά βελτιώνοντας τις ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και διαπραγμάτευ-
σης.

Ξεχωριστές επιδόσεις πέτυχαν οι μαθητές: Βαζούρας Νικόλαος (Α1), Καγκελάρης Δημήτριος 
(Β1), Πολίτης Χρίστος (Β4), Χατζηαποστόλου Ορέστης (Β4) και στις τρεις φάσεις του 31ου Πα-
νελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής καθώς και οι μαθητές/τριες: Βαζούρας Νικόλαος (Α1), 
Ζωΐδης Νεκτάριος (Α2), Κωνσταντίνος Λίτος (Α2), Παύλος Μουστάκης (Α2), Άγγελος Ρομποτής 
(Α4), Στουραΐτου Σοφία-Αιμιλιάνα (Α4), Χατζηαποστόλου Ορέστης (Β4) στον μαθητικό διαγωνι-
σμό Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης «Bebras». 

Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, ο Δρ. Αριστείδης Βαγγελάτος, Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, 
Ερευνητής ΙΤΥΕ «Διόφαντος», –Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων–, επισκέφθηκε τον Όμιλο 
και έδωσε ομιλία με θέμα: «Νέες ψηφιακές τεχνολογίες, εκπαίδευση και σύγχρονη ζωή».

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και στο πλαίσιο τού Πολιτιστικού Απογεύματος τού σχολείου, οι 
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ομίλου παρουσιάστηκαν στη σχολική κοινότητα. Το 
βίντεο, που προβλήθηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης και αποτυπώνει μερικά από τα σχόλια 
αποτίμησης του Ομίλου από τους συμμετέχοντες μαθητές, έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση: http://
bit.ly/omilosComputing2019video.

Συμμετείχαν οι μαθητές/τριες (αλφαβητικά): Αμουντζάς Ανάργυρος, Αναγνωστέλος Αντώνι-
ος, Αργυρόπουλος Ηλίας, Αυγερινός Ιωάννης, Βαγγελάτος Θεόφραστος, Βαζούρας Νικόλαος, 
Βούλκας Δημήτριος, Ζωϊδης Νεκτάριος, Καγκελάρης Δημήτριος, Κυρίτσης Γεώργιος, Λάσχου 
Τσιπώρη Βεατρίκη-Μαρία, Λημναίος Δημήτριος, Λίτος Κωνσταντίνος, Μαντζαβέλας Δημήτριος, 
Μαντζαβέλας Ιωάννης, Μαρνέζης Αναστάσιος, Μηλίκας Κωνσταντίνος-Ταξιάρχης, Μουστάκης 
Παύλος, Μπακογιάννης Στέφανος, Μπαλάφας Αντώνιος, Νικολακόπουλος Γεώργιος, Ξύστρη 
Ελευθερία, Πανοπούλου Αριάδνη, Παπαδάτος Μάρκος, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Παπακων-
σταντίνου Γεώργιος, Παπακώστας Δημήτριος, Παράσχη Βασιλική, Παχυδάκης Ιωάννης, Περα-
ντωνάκη Σταυρούλα, Πετράκης Αντώνιος-Διονύσιος, Πολίτης Χρίστος, Ραγκαβάς Βασίλειος, 
Ρομποτής Άγγελος, Στουραΐτου Σοφία-Αιμιλιάνα, Χατζηαποστόλου Ορέστης.

 Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ευαγγελία Κοντοπίδη, καθηγήτρια Πληροφορικής

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
– DIGITAL STORY-TELLING CLUB

Στον όμιλο ‘Ψηφιακής Αφήγησης στην Αγγλική Γλώσσα’ που λειτούργησε κατά το σχολικό 
έτος 2018-2019 συμμετείχαν 18 μαθητές από την Α΄, Β΄ και Γ’ τάξη. Κατά τη διάρκεια του έτους, 
οι μαθητές δημιούργησαν ποικίλες ψηφιακές εργασίες: ψηφιακές ηχογραφημένες ιστορίες και 
παραμύθια, ψηφιακές αφίσες, κάρτες, πολυμεσικές παρουσιάσεις και κόμικς.

Μέσω του ομίλου, οι μαθητές εξάσκησαν τις παραγωγικές δεξιότητές τους στην αγγλική 
γλώσσα, εξοικειώθηκαν με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων Web2.0 που χρησιμοποιούνται σε 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και καλλιέργησαν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. 

Στο πλαίσιο του ομίλου, οι μαθητές συμμετείχαν σε eTwinning project με τίτλο “European 
adventures of game characters” όπου συνεργάστηκαν με μαθητές από τη Γαλλία και Λετονία 
με στόχο τη συγγραφή τριών διαδραστικών ιστοριών σχετικά με τις περιπέτειες αγαπημένων 
χαρακτήρων από βιντεοπαιχνίδια στις τρεις χώρες. Οι ιστορίες που δημιούργησαν οι μαθητές 
βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους: https://bit.ly/2KPRdhC https://bit.ly/2NqSO0r https://
bit.ly/2ZcGcMC. Κατά τη διάρκεια του έργου, εκτός από τη δημιουργία των ιστοριών, οι μαθητές 
ενεπλάκησαν σε διάφορες δραστηριότητες αλληλογνωριμίας: συστήθηκαν μέσω padlet, παρου-
σίασαν τις χώρες τους κι έφτιαξαν quiz, συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη. 

Στο σχολείο μας απονεμήθηκε εθνική κι ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας για τη συμμετοχή σε 
αυτό το πρόγραμμα. 

 
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός 

Βασιλική Οικονομίδου, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας
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ΡΗΤΟΡΙΚΗ

Στον Όμιλο Ρητορικής, ένα δημιουργικό εργαστήρι σκέψης, λόγου, δια-λόγου και αντι-λόγου, 
καλλιεργούμε τη δημιουργική μας σκέψη, αξιοποιώντας ποικίλες τεχνικές, γνωρίζουμε τα ρητο-
ρικά αγωνίσματα, προβληματιζόμαστε για σύγχρονα κοινωνικά θέματα, μαθαίνουμε να διαλεγό-
μαστε, να επιχειρηματολογούμε, λειτουργούμε ως ενεργοί πολίτες οικοδομώντας  δημοκρατική 
παιδεία.

Σε μια προσπάθεια να αναπτύξουμε την αυτοπεποίθηση στη δημόσια ομιλία, να εκτεθούμε σε 
κοινό και να αποκομίσουμε εμπειρίες, διασχίζοντας τα όρια του σχολείου μας, λάβαμε μέρος σε 
ρητορικούς αγώνες και συναντήσεις ρητορικών ομίλων, δίνοντας δυναμικό παρόν και σημειώ-
νοντας σημαντικές διακρίσεις (αποσπώντας βραβεία και επαίνους) τόσο σε ατομικό όσο και σε 
ομαδικό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Συμμετοχή στην 4η Πανελλήνια Συνάντηση Ρητορικών Ομίλων (15/12/2018, 7ο ΓΕΛ Καλλιθέας)
Συμμετοχή στην 3η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δι-

καιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη (14-16/12/2018, Θεσσαλονίκη)
Συμμετοχή στους 2ους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης «Μαθητές Αγο-

ρητές» ( 02 & 03/03/2019, Θεσσαλονίκη).
Συμμετοχή στους Γ’   Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων «Ρήσεις & Αντι-Ρή-

σεις» (06 &07/03/2019, 5ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου) με το σχολείο μας να είναι ένα από τα 
σχολεία συν-διοργανωτές των αγώνων.

Συμμετοχή στο πολιτιστικό απόγευμα του σχολείου μας, στο οποίο τα μέλη του Ομίλου πα-
ρουσίασαν ένα μικρό δείγμα της δουλειάς τους με τίτλο «Ο Όμιλος Ρητορικής παρουσιάζει….» 
(28/05/2019, Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο).

Συμμετοχή τριών μελών του Ομίλου στην 3η Κατασκήνωση Ρητορικής και Δημοκρατικής Παι-
δείας, Κόρθι Άνδρου, 29/6-4/7/19,  Open Your Mind Camp 2019 «Γίνε Εσύ η αλλαγή που θες να 
δεις στον κόσμο!».

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ευσταθία Λαλιώτου, φιλόλογος

   ΦΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ  ΚΑΙ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Ο  όμιλος αριστείας  και  δημιουργικότητας  μαθητών στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, για 
το σχολικό έτος 2018-2019, με θεματική τη   Φύση, Φυσική  και  Μαθηματικά, αποσκοπεί σε μία  
διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της Φύσης, στην ανάπτυξη από τους μαθητές του 
δεδομένου διερευνητικού πνεύματός τους και στην ήπια εισαγωγή τους σε σύγχρονους επιστη-
μονικούς τομείς, μέσα από γνωστές καταστάσεις και παραδείγματα στη φύση και στα μαθημα-
τικά, στην ανάδειξη της στενής και αμφίδρομης σχέσης και της αμοιβαιότητας μεταξύ φυσικής 
και μαθηματικών, μέσα από την ανάπτυξη, διερεύνηση και προώθηση των ιδεών στη Φυσική και 

αντίστροφα. Επιπλέον, αποβλέπει στην περαι-
τέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη της διερευνητι-
κής διάθεσης των μαθητών μας, στην ανάδειξη 
της ανάγκης για συνεργασία τόσο μεταξύ επι-
στημών, μέσων και επιστημονικών εργαλείων, 
όσο και μεταξύ μαθητών αλλά και των τελευ-
ταίων με τους καθηγητές τους, και, τέλος, στη 
δημιουργία, γενικότερα, θετικού κλίματος για 
τις Θετικές Επιστήμες στη Βαρβάκειο Σχολή 
και στην αξιοποίηση και ανάπτυξη των κλίσεων 
των μαθητών.

                                                                                                                
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός 

Δημοσθένης Θάνος,  Φυσικός



Έυρωπαϊκά 
Προγράμματα
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THE ABC OF WONDERS-KNOWING OUR HERITAGE

Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο στο Παλέρμο (Σικελία) με το πρόγραμμα Erasmus+

Από τις 11 έως τις 15 Μαρτίου 
2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη κι-
νητικότητα των σχολείων-εταίρων της 
στρατηγικής σύμπραξης Erasmus+ 
2018-1-RO01-KA229-049468 «The ABC 
of Wonders-knowing our heritage», η 
οποία στοχεύει στη γνωριμία και τη 
μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
UNESCO των χωρών που συμμετέχουν. 
Τους εταίρους φιλοξένησε το σχολείο 
ICS Pestalozzi – Cavour του Παλέρ-
μο (Σικελία) και, εκτός από το σχολείο 
μας, συμμετείχαν τα σχολεία Scoala 
Gimnaziala “Octavian Goga” Baia 

Mare της Ρουμανίας (συντονιστής της σύμπραξης), Seyitaliler Atatürk Ortaokulu της Τουρκίας, 
Rimasküli της Ισλανδίας και Escola Büsica 
e Secundüria «Dr. üngelo Augusto da Silva» 
της Πορτογαλίας.

Οι αποστολές  παρουσίασαν τις εργα-
σίες των ομάδων τους για τη μεσογειακή 
διατροφή, στοιχείο της άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ιταλίας και της Ελλάδας. 
Συγχρόνως,  επισκέφτηκαν μνημεία πολιτι-
στικής κληρονομιάς του Παλέρμο (Palazzo 
Monreale, Capella Palatina, Palazzo Zisa 
κλπ) και προσέγγισαν στοιχεία της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς του (θέατρο μα-
ριονέτας-Opera dei Pupi), ενώ έγιναν και 
δεκτές και από τον Δήμαρχο της πόλης 
Leoluca Orlando.

Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από 
τους μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης Αίγλη 
Δανοπούλου, Παναγιώτα Καραγκούνη, 
Κων/νο Καρτάλο, Μελίνα Καψάλη και 
Ευδοξία Κύρκου-Μπρακατσούλα.

Υπεύθυνες  εκπαιδευτικοί
Σόνια Γελαδάκη, διευθύντρια ΒΠΓ

και Αίγλη Κούτρα, βιολόγος, 
συντονίστρια του

προγράμματος.

THE ABC OF WONDERS-KNOWING OUR HERITAGE

Υποδοχή των εταίρων του προγράμματος Erasmus+  στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Στο πλαίσιο της 2ης διακρα-
τικής συνάντησης «Intangible 
Culture – Traditional Songs and 
Dances», από τις 13 έως τις 
17 Μαΐου 2019 το Βαρβάκειο 
Πρότυπο Γυμνάσιο φιλοξένησε 
μαθητές/ τριες και εκπαιδευ-
τικούς από τις πέντε χώρες-
εταίρους του έργου Erasmus+ 
2018-1-RO01-KA229-049468 
«The ABC of Wonders: knowing 
our heritage», το οποίο χρημα-
τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (ΕΕ) και το Ίδρυμα 

Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), 
την Εθνική Μονάδα Συντο-
νισμού του προγράμματος 
Erasmus+. 

Με τη βοήθεια των εκπαι-
δευτικών της ελληνικής παιδα-
γωγικής ομάδας οι αποστολές 
της Ρουμανίας (συντονιστής 
του έργου), της Πορτογαλί-
ας, της Ιταλίας, της Τουρκίας 
και της Ισλανδίας ανέπτυξαν 
δραστηριότητες σχετικές με 
την θεματική της συνάντησης 
πραγματοποίησαν επισκέψεις 
σε αρχαιολογικούς χώρους 
(Ακρόπολη, Ελευσίνα, Αίγινα), 

και επέστρεψαν στις χώρες τους με τις καλύτε-
ρες εντυπώσεις από το σχολείο και τη φιλοξενία 
που τους προσέφεραν οι οικογένειες των μαθη-
τών της παιδαγωγικής ομάδας του έργου.

Η συντονίστρια του προγράμματος 
Αίγλη Κούτρα

 Οι  εκπαιδευτικοί  της παιδαγωγικής ομάδας 
Ιωάννης Αναστασόπουλος, Σόνια Γελαδάκη, 

Ευσταθία Λαλιώτου, Θεοδώρα Τριαντοπούλου.



Δράσεις
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ΧΟΡΕΥΩ ΑΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ/ DANCING TO CONNECT 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ….ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Η χορογραφία, που χτίστηκε με την καθοδήγη-
ση των επαγγελματιών χορευτών, Κάντυ Καρρά και 
Δημόκριτου Σηφάκη, από 18 μαθητές του σχολεί-
ου μας στο πλαίσιο του προγράμματος της Στέγης 
του Ιδρύματος Ωνάση  «Χορεύω άρα επικοινωνώ/ 
Dancing to Connect» στο χρονικό διάστημα 19-29 
Μαρτίου, παρουσιάστηκε στην Κεντρική Σκηνή της 
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνά-
ση, την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, μαζί με τις χο-
ρογραφίες άλλων 9 σχολείων που συμμετέχουν στο 
ίδιο πρόγραμμα.  

Συμμετείχαν οι μαθητές μας: Αυγερινός Ιωάννης, 
Βαλσάμη-Φαρμακίδη Μιχαέλα,  Γιαννίκος Παναγιώ-
της, Καζατζόγλου Οδυσσέας, Καρεκλάς Κων/νος, 
Κασπίρης Γιώργος, Κουρκουλής Κυριάκος, Κυράνα 
Ήβη, Λαμπρόπουλος Άγγελος,  Ματζώρου Ζέλια, 
Μουτσοπούλου Φοίβη, Μπίφσα Ελένη, Παπαδοπού-
λου Μαγδαληνή, Παπαπαναγιώτου Λευτέρης, Παρά-
σχη Βασιλική, Ταγκαρέλη Μαρία-Θεοδώρα, Τσου-
λουφά Στέλλα, Χρυσοπούλου Μάρω

Χορογράφοι: 
Κάντυ Καρρά, Δημόκριτος Σηφάκης

Υπεύθυνοι  εκπαιδευτικοί 
Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος και  Καλλιρρόη
Νταλαχάνη, καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Θε-

οδώρα Τριαντοπούλου, φιλόλογος.

NO FINISH LINE ATHENS

Με τη θερμή υποστήριξη του Συλλόγου  Γονέων του σχολείου μας πραγματοποιήθκε η συμ-
μετοχή των μαθητών μας στον φιλανθρωπικό αγώνα 90 ωρών NFL  από τις 10έως τις 14/4/2019 
στο ΙΣΝ. Καλύψαμε συνολικά 179 χιλιόμετρα δωρίζοντας το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ στον ορ-
γανισμό  ‘Μαζί για το παιδί’. 

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ 179 km
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ΤΟ ΒΠΓ ΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2018 ΣΤΟ Ε.Μ.Π.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά 
το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο 
συμμετείχε στη Βραδιά του Ερευνη-
τή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Ε.Μ.Π. την Παρασκευή 28 Σεπτεμ-
βρίου 2018, στο εμβληματικό κτίριο 
Αβέρωφ της οδού Πατησίων.

Μαθητές που φοίτησαν στη Γ’ 
τάξη του σχολείου μας το σχολικό 
έτος 2017-2018 παρουσίασαν πει-
ράματα, τα οποία είχαν προετοιμά-
σει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος eTwinning με τίτλο: 
«Protein is a life molecule», που υλο-
ποιήθηκε στο σχολείο μας, υπό την 
καθοδήγηση της Βιολόγου κας Αί-
γλης Κούτρα.

Η ομάδα των μαθητών αποτελού-
νταν από τους μαθητές Ιούλιο Κων-
σταντέλο, ο οποίος παρουσίασε την 
εργασία «Η μετουσίωση των πρωτε-
ϊνών» και Κων/νο – Πέτρο Τζαφέστα, 
ο οποίος παρουσίασε την εργασία 
«Ανίχνευση πρωτεϊνών σε τρόφιμα – 
Η δοκιμασία διουρίας».

Επίσης ο μαθητής Νίκος Σιγάλας 
που φοίτησε στη Γ Γυμνασίου κατά 
το σχολικό έτος 2017-18 παρουσία-
σε την εργασία του με θέμα «Στοι-
χεία Θεωρίας Παιγνίων»,  την οποία 
ετοίμασε στα πλαίσια του ομίλου 
«Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» 
καθώς και του ομίλου Φυσικής.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί 
Αποστόλης  Παπανικολάου, 

μαθηματικός, 
Δημοσθένης  Θάνος,

φυσικός.

ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

Τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018  οι 
μαθητές της Β Γυμνασίου ενημερώθη-
καν  για τις δυνατότητες εθελοντικής 
προσφοράς σε τυφλούς και όσους 
εντάσσονται στη γενικότερη κατηγο-
ρία των  έντυπο-ανάπηρων. Η συνά-
ντηση των μαθητών με τους εκπρο-
σώπους του σωματείου διοργανώθη-
κε στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με σκοπό 
την ευαισθητοποίησή των μαθητών σε 
θέματα εθελοντισμού. 

 Τις δράσεις του μη κερδοσκοπι-
κού οργανισμού «Διαβάζω για τους 
άλλους» παρουσίασαν στους μαθητές 

οι εκπρόσωποι του  Θεόδωρος Τσά-
τσος, Ειρήνη Αργυρού και Ελένη Κα-
ραβοκύρη. Ο οργανισμός «Διαβάζω 
για τους άλλους» ιδρύθηκε το 2015,  
αριθμεί  περίπου 3.000 εθελοντές, λει-
τουργεί σε τρεις πόλεις, Αθήνα, Χανιά 
και Ηράκλειο Κρήτης και διοργανώνει  
δράσεις που αφορούν:

• ηχογραφήσεις λογοτεχνικών 
και επιστημονικών βιβλίων,

• διοργανώσεις αναγνώσεων σε 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως ηλι-
κιωμένους σε γηροκομεία,  παιδάκια 

που διαμένουν σε ιδρύματα παιδικής 
προστασίας, αναλφάβητους στις φυ-
λακές.

• την εκπαίδευση μαθητών σχο-
λείων προκειμένου να αφηγηθούν λα-
ϊκά παραμύθια  σε ηλικιωμένους (Δια-
γενεακές Δράσεις).

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί
οι φιλόλογοι  Έλενα Γκίκα και 

Θεοδώρα Τριαντοπούλου 
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: ΜΙΑ 
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων Α1 και Α2 επιχειρήσαμε μια διαθεματική 
προσέγγιση της  8ης ενότητας του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας «Αθλητισμός 
και Ολυμπιακοί Αγώνες: Παρακολουθώ και συμμετέχω» με τη συνδρομή του γνωστικού αντικει-
μένου της Φυσικής Αγωγής.

Οι μαθητές/τριες, σε ομάδες, επεξεργάστηκαν, 
εκτός από τα κείμενα  του σχολικού βιβλίου και του 
Τετραδίου Εργασιών, και υλικό που τους παρείχαμε, 
σε έντυπη και ψηφιακή μορφή,  και το οποίο αντλήσα-
με από ποικίλες πηγές και από διαφορετικά κειμενικά 
είδη. Το υλικό ήταν εμπλουτισμένο με δραστηριότητες 
(σταυρόλεξα, ακροστιχίδες…), προκειμένου οι μαθητές 
να ενημερωθούν για τον αθλητισμό και τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες στην αρχαιότητα, αλλά και στη σύγχρονη 
εποχή. Απέκτησαν γνώσεις, προβληματίστηκαν για τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό των αθλητών  και την εμπορευ-
ματοποίηση του αθλητισμού. Εστίασαν στους ξένους 
όρους που χρησιμοποιούμε σήμερα, αξιοποίησαν λεξι-
κά για να αποδώσουν τους όρους αυτούς στη νεοελλη-
νική γλώσσα.

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες δημιούργησαν τις δι-
κές τους δραστηριότητες (συμπλήρωση κενών, σταυ-
ρόλεξα….) και έγραψαν μικρές ιστορίες, σε χιουμορι-
στικό ύφος, για να αποτυπώσουν τις παρανοήσεις που 
προκαλούνται όταν, για πολύ γνωστούς  ξένους όρους 

του αθλητισμού, χρησιμοποιούμε τις αντίστοιχες νεοελληνικές λέξεις.
Ως τελευταία δραστηριότητα, οργανώσαμε ένα κυνήγι θησαυρού στο οποίο πήραν μέρος 

όλες οι ομάδες: οι μαθητές/τριες έπρεπε να ανακαλύψουν σε διάφορα σημεία του σχολείου 
καρτέλες που περιείχαν στοιχεία για σύγχρονες Ολυμπιάδες. Η κάθε ομάδα, αφού συνέλεγε 
όλες τις καρτέλες, έπρεπε να απαντήσει σε ποια Ολυμπιάδα αναφερόταν το υλικό που συγκέ-
ντρωσε.

Τη διαθεματική αυτή πρόταση παρουσιάσαμε και στο 
πολιτιστικό απόγευμα του σχολείου μας (28/05/2019), 
εκθέτοντας, παράλληλα, και τις εργασίες των μαθητών/
τριών.

Δραστηριότητες της συγκεκριμένης πρότασης αξιο-
ποιήθηκαν  για τη δημιουργία διδακτικού σεναρίου, το 
οποίο χρησιμοποιήθηκε στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
της Φυσικής Αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο, στο πλαίσιο 
σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί
Ευσταθία  Λαλιώτου, φιλόλογος και 

Καλλιρρόη Νταλαχάνη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019 εκπονηθήκαν διαφορές δραστηριότητες με 
καινοτόμο χαρακτήρα στο μάθημα των Γερμανικών:

Στο πολιτιστικό απόγευμα μια ομά-
δα μαθητών της Β´ Γυμνασίου έκανε 
παρουσίαση και διάλεξη με θέμα: «Η 
μεταπολεμική μετανάστευση και τα 
τρένα της φυγής». Οι μαθητές, αφού 
μετέφεραν το κοινό τους στην δεκαε-
τία του 60 και 70 και εξήγαν τα ιστορι-
κά και οικονομικά γεγονότα της περι-
όδου, παρουσίασαν και «ταξίδεψαν» 
το κοινό τους με τα τρένα της φυγής 
Hellas-Express & Akropolis-Express. 
Επίσης οι μαθητές είχαν κατασκευά-

σει μακέτες των τρένων της φυγής στα πλαίσια διαθετικής διδασκαλίας: «Από την Δίολκο στο 
Ασημένιο Βέλος: Η Ιστορία των Σιδηροδρόμων στην Ελλάδα» σε συνεργασία με την καθηγήτρια 
Τεχνολογίας. 

Μια άλλη ομάδα μαθητών της Β´ 
Γυμνασίου παρουσίασαν και μας «τα-
ξίδεψαν» μέσω PowerPoint, Collage 
και Videos σε διάφορες περιοχές της 
Γερμανίας όπως: Berlin, München, 
Heidelberg, Bodensee und Insel 
Rügen, δείχνοντας και εξηγώντας τα 
διαφορά αξιοθέατα και σημαντικά 
ιστορικά γεγονότα των περιοχών.

Μια διαφορετική, βιωματική δρα-
στηριότητα, «Deutsches Frühstück 
- Γερμανικό πρωινό», οργανώθηκε 
από μαθητές της Γ´ Γυμνασίου μέσα 
στην τάξη. Οι μαθητές έφεραν πα-
ραδοσιακά γερμανικά φαγητά και 
γλυκίσματα τα οποία τρώγονται 
στην Γερμάνια στο πρωινό γεύμα. 
Παράλληλα οι μαθητές μάθαιναν την 
ορολογία και το λεξιλόγιο του γεύ-
ματος και των εδεσμάτων.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός 
Αντώνης Τσιάτσιος, καθηγητής  γερμανικής γλώσσας
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ΔΥΟ ΓΕΝΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΜΙΛΟΥΝ:
Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1949 ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 2107

 
Συνομιλία με τον απόφοιτο της Βαρβακείου Σχολής κ. Ευ-

άγγελο Παπαευαγγέλου, χειρουργό, πρώην Διευθυντή του 
Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, που συνοδευόταν από τη 
σύζυγό του Άννα, είχε το τμήμα Β1, την Τρίτη 9 Μαϊου. Ο 
κ. Παπαευαγγέλου, που εισήχθη στο Βαρβάκειο το 1949, 
μίλησε στους μαθητές για όσα του πρόσφερε το σχολείο, 
αλλά και για όσα πρόσφερε ο ίδιος σε αυτό, κάνοντας μία 
σύντομη αναφορά στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. 
Στο τέλος της συνάντησης, τέσσερις μαθητές του τμήμα-
τος απέδωσαν 

με εκφραστική ανάγνωση την έκθεση του κ. Παπα-
ευαγγέλου με θέμα «Εντυπώσεις από την επίσκεψιν 
εις τον κεντρικόν σταθμόν Αγίου Γεωργίου». Το κεί-
μενο αυτό, που γράφτηκε με την αφορμή ενός δια-
γωνισμού το 1950 μετά από επίσκεψη στον κεντρικό 
ηλεκτρικό σταθμό Κερατσινίου, προκρίθηκε στα 25 
καλύτερα από το σύνολο των 1263 που υποβλήθη-
καν και συμπεριλήφθηκε σε ένα φυλλάδιο, το οποίο 
προλόγισε ο λογοτέχνης Σ. Μυριβήλης.      

 Υπεύθυνη  εκπαιδευτικός Θεοδώρα Τριαντοπούλου, φιλόλογος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΟΣΧΟΥ

Συνάντηση με την ηθοποιό και βοη-
θό σκηνοθέτη Μαριλένα Μόσχου είχαν 
οι μαθητές της Γ Γυμνασίου, την Παρα-
σκευή 15 Μαρτίου, στο πλαίσιο του μα-
θήματος Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 
από Μετάφραση. Η κ. Μόσχου αναφέρ-
θηκε στη συμβολή του Κάρολου Κουν 
στην αναβίωση της αρχαίας τραγωδίας, 
στο Θέατρο Τέχνης, στην παιδευτική 
σημασία του θεάτρου, στις απαιτήσεις 
του επαγγέλματος του ηθοποιού και 
απάντησε στα ερωτήματα που έθεσαν 
οι μαθητές.   

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί
οι φιλόλογοι Μαίρη Μπελογιάννη και

Θεοδώρα Τριαντοπούλου

EXERCISE IS MEDICINE – Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ

Στο πλαίσιο της διεθνούς δράσης «Exercise is Medicine – Η άσκηση είναι φάρμακο» δημι-
ουργήθηκε το εκπαιδευτικό βίντεο «ΚΛΕΨΑΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ» σε συνεργασία με το  Εργαστη-
ρίο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και 
το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και 
Άσκησης της Ιατρικής Σχολής (ΕΚΠΑ) με το 
Βαρβάκειο. Ο στόχος της βιντεο-δράσης είναι η 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων  όσον 
αφορά   στα οφέλη της άσκησης στην υγεία μας.

Το συγκεκριμένο βίντεο σε σενάριο και σκη-
νοθεσία της Φλώρας Ζαράνη, Δρ. Βιολογίας,( 
Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ, https://www.youtube.com/
watch?v=uvcBw3vjfLg) έχει χρησιμοποιηθεί σε 
ιατρικά συνέδρια ως παράδειγμα ευαισθητοποί-

ησης των μαθητών για τη σημασία της άσκησης 
στη ζωή μας και αποτελεί μέρος του εγκεκρι-
μένου προγράμματος από το ΙΕΠ  « Η  Άσκηση 
είναι Φάρμακο».. Το πρόγραμμα που πραγμα-
τοποιήθηκε στο σχολείο μας και πλαισίωσε τη 
δράση παρουσιάστηκε στην Εσπερίδα Καλών 
Πρακτικών του σχολείου μας και στο 28o Διε-
θνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικων 
Επιστημών στην Πάτρα. 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Καλλιρρόη Νταλαχάνη, 
καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 
2018-19

 
Η αθλητική ημέρα πραγματοποιήθηκε 

στο σχολείο μας την Τετάρτη 3/10/2018. 
Το σύνολο των μαθητών μετακινήθηκε 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αττι-
κού Άλσους, όπου και αγωνίστηκαν με 
τις ομάδες τους σε ποδόσφαιρο, βόλευ, 
μπάσκετ 3ü3 και τένις. Οι ίδιοι οι μαθη-
τές ανέλαβαν τους ρόλους των διαιτη-
τών και οργανωτών των τουρνουά.

Ήταν μια ξεχωριστή ημέρα  αφιερω-
μένη στη φύση, την άσκηση και το αθλη-
τικό ιδεώδες.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός 
Καλλιρρόη Νταλαχάνη, 

καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ Α3 ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

 
Η συζήτηση στο studio  με θέμα την ταινία  La Vita e Bella (Η 

ζωή είναι ωραία) του  R. Benigni, μεταξύ του δημοσιογράφου 
και των πέντε καλεσμένων της εκπομπής του  ανέδειξε θέματα 
όπως ο κοινωνικός ρατσισμός και ο αποκλεισμός, η αλληλεγ-
γύη. Σχολιάστηκαν επίσης το soundtrack, η σκηνοθεσία, η ερ-
μηνεία των ηθοποιών και τα μηνύματα της ταινίας. 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί 
Ιωάννης Αναστασόπουλος, θεολόγος

και Ιωάννης Λυμπέρης, μουσικός.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΣΧΟΛΕΙΟ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ». 

Το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 στο Νομισματικό Μου-
σείο στο πλαίσιο της δράσης «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ -ΚΟΙΝΩΝΙΑ» το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πει-
ραματικών Σχολείων και το Γυμνάσιο - Λύκειο στα νο-
σοκομεία Παίδων Αγία Σοφία και Α.& Π. Κυριακού, ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας και το Νομισματικό Μουσείο διοργά-
νωσαν  ημερίδα με θέμα «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΣΧΟΛΕΙΟ 
-ΚΟΙΝΩΝΙΑ». 

Η ημερίδα, η οποία  είχε  και τη στήριξη του Συλ-
λόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», Τράπεζα Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών,  αποσκοπούσε στην ανάδειξη του 
ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει το δημόσιο σχο-
λείο στην προσέλκυση νέων εθελοντών αιμοδοτών και 
στη μετάγγιση στη νέα γενιά της ιδέας του Εθελοντι-
σμού.  Στην ημερίδα συμμετείχαν σχολεία της Αττικής, 
τα οποία παρουσίασαν τις δράσεις εθελοντισμού που 
ανέπτυξαν. Οι μαθητές και  μαθήτριες  του σχολείου 
μας διάβασαν  διηγήματά τους από τη Συλλογή Διηγη-
μάτων «Διάδωσε το μήνυμα και σώσε μια ζωή».

Στην οργανωτική επιτροπή συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Γιάννης Αναστασόπουλος, θεολό-
γος και Έλενα Γκίκα, φιλόλογος, οι οποίοι και συνόδευσαν τους μαθητές  και τις μαθήτριες στην 
εκδήλωση.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τη Δευτέρα 17.12.2018 για τα τμήματα Γ2 και Γ4 και 
την Τρίτη 18.12.2018 για τα τμήματα Γ1 και Γ3, υλοποι-
ήθηκε στο χώρο του σχολείου στα πλαίσια του μαθή-
ματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής βιωματική 
δράση από ομάδα εξειδικευμένων καθηγητών-παιδα-
γωγών και ηθοποιών «ΣυνΚίνησις»

Ένα διαφορετικό βιωματικό πρόγραμμα γεμάτο 
δρώμενα, κίνηση, συναίσθημα, εικόνες και συμβολι-
σμούς, με στόχο να γνωρίσουμε τα βασικά (παν)αν-
θρώπινα δικαιώματα, την αξία τους και κυρίως τη δική 
μας θέση και ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας και στον 
Άνθρωπο. 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός
Ανθή Κατσούλα, 

καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας
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ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΤΟΥ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 

ΞΕΝΑΓΟΥΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ 
ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+  

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 
(18 Μαΐου), οι μαθητές της Γ’ τάξης του 
Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου υλοποί-
ησαν στις 15 Μαΐου 2019 στον αρχαιολο-
γικό χώρο και το Μουσείο της Ελευσίνας, 
την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδεί-
ας εκπαιδευτική δράση «Υιοθεσία αρχαίων 
θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα 
αρχαία θέατρα».  Η υλοποίηση της δράσης 
για πέμπτη συνεχή χρονιά σε διάφορους 
αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής, μας 
έχει εφοδιάσει με την εμπειρία που απαιτεί 
η όλη προσπάθεια. Οι μαθητές που εκδή-

λωσαν ενδιαφέρον να ξεναγήσουν τους συμμαθητές τους εργάσθηκαν μεθοδικά αναζητώντας 
στις υποδεικνυόμενες από τις υπευθύνους καθηγήτριες βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές, 
το υλικό που αποτέλεσε τη βάση για την ωραία ξενάγηση που πρόσφεραν στους συμμαθητές 
τους, στον ιερό χώρο της Δήμητρας και της Περσεφόνης, στον οποίο πήγαμε ως προσκυνητές. 
Αξιοποίησαν, επίσης, το πόνημα «Από την Ιερά Πύλη Κεραμεικού στην Ελευσίνα. Τοπόσημα της 
αρχαιότητας και σύγχρονα, κατά μήκος της Ιεράς Οδού», σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,  
(https://www.calameo.com/books/005847060c06873b8e3ab), με μικροκείμενα που δημιούργη-
σαν μαθητές της Β’ Γυμνασίου στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας. 

Και για να είναι το βίωμα πιο έντονο πα-
ρουσιάσθηκε από μαθητές και μαθήτριες, 
στα Μεγάλα Προπύλαια, απόσπασμα από 
το έργο του Ευριπίδη «Ικέτιδες» (424 π.Χ.). 
Η επιλογή της συγκεκριμένης ευριπίδειας 
τραγωδίας δεν ήταν τυχαία, αφού διαδρα-
ματίζεται στην ιερή γη της Ελευσίνας. Οι 
μαθητές που υποδύθηκαν τους ρόλους του 
Θησέα, βασιλέα των Αθηνών, της Αίθρας, 
μητέρας του Θησέα, του Άδραστου, βα-
σιλέα του Άργους και του κήρυκα από τη 
Θήβα, αλλά και οι μαθήτριες που αποτέλε-
σαν τον χορό, απέδωσαν με μεγάλη επιτυ-
χία το περιεχόμενο της τραγωδίας που δί-
νει έμφαση στο δημοκρατικό αθηναϊκό πνεύμα και στην παροχή ασύλου στις ικέτισσες μανάδες 
των «Επτά επί Θήβας» και μας συγκίνησαν.  

Αξίζει να σημειωθεί πως τη δράση με τους μαθητές-ξεναγούς και το δρώμενο παρακολού-
θησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό οι καθηγητές και οι μαθητές από τη Ρουμανία, 

την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισλανδία 
και την Πορτογαλία που βρίσκονταν 
στο σχολείο μας ως φιλοξενούμε-
νοι στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus+. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε 
στην υπεύθυνη αρχαιολόγο κ. Καλ-
λιόπη Παπαγγελή, στο προσωπικό 
του αρχαιολογικού χώρου, στον κ. 
Γαβριήλ Καμπάνη και τους εθελοντές 
του Οργανισμού «Ελευσίνα 2021» για 
την ξενάγηση των καθηγητών του 
Erasmus+, στον υποδιευθυντή του 
σχολείου μας κ. Γ. Αναστασόπουλο, 
στις συνοδούς καθηγήτριες κκ. Ε. Γκί-

κα, Ρ. Νταλαχάνη (υπεύθυνη και για την άσκηση των μαθητριών που αποτελούσαν τον χορό) και 
Α. Κατσούλα. 

Οι μαθητές/τριες – ξεναγοί:
Φ. Δανίκα, Μ. Αϊδίνη, Ε. Αϊφαντή, Θ. 

Αγγελόπουλος, Κ. Βασιλείου, Ε. Αλε-
ξανδρή, Β. Βελισσαρίου, Α. Δανοπού-
λου, Α. Ηλιάδη, Α. Κωτσόγιαννη, Μ. Κα-
ψάλη, Α. Κατσάνου, Α. Κουτσούμπα, Ν. 
Ζέλιου, Ι. Κότσιανου, Ε. Κύρκου, Θ. Πα-
παβαγγέλης, Α. Μαλχάζος, Ε. Παγώνα, 
Σ. Πατρινοπούλου, Ε. Μονοβασίου, Ε. 
Πελεκάση, Δ. Λεκάκος, Γ. Μαστρογιάν-
νης, Δ. Τριλυράκη, Κ. Σιδέρη, Α. Σπα-
νόπουλος, Π. Χρόνης, Κ. Τερπένου, Μ. 
Προκοπίου, Α. Σουφλή, Μ. Φραγκαλέ-
ξη.

Οι μαθητές/τριες για το δρώμενο:
Σ. Χατζηευθυμιάδη (Αίθρα), Θ. Ρη-

μαγμός (Θησέας), Δ. Λεκάκος (Άδρα-
στος), Ο. Καζαντζόγλου (Θηβαίος κή-
ρυκας)

Χορός:
Ρ. Στατήρη (κορυφαία), Α. Μαρτζά-

κλη, Κ. Πόθου, Φ. Δανίκα, Α. Κουτσού-
μπα, Λ. Κουρή, Ι. Κότσιανου, Α. Κατσά-
νου, Α. Ηλιάδη, Μ. Λύτρα, Ε. Πελεκά-
ση, Κ. Φίλιου.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί οι φιλόλογοι 
Μ. Μπελογιάννη και Θ. Τριαντοπούλου



ΣΧΟΛΊΚΈΣ ΓΊΟΡΤΈΣ  ΈΚΔΗΛΩΣΈΊΣ
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ. 
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ

 
Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου ήταν αφιερωμένη στα παιδιά 

που ζουν  στις μέρες μας τη φρίκη του πολέμου.  Διαβάζοντας 
οι μαθήτριες και οι μαθητές  σελίδες του ημερολογίου της  Άννα 
Φρανκ, το νεαρό κορίτσι  πήρε  το πρόσωπο χιλιάδων παιδιών 
θυμάτων των πολέμων,  κυνηγημένων, ορφανών, ακρωτηρια-
σμένων, τα οποία  αναρωτήθηκαν όπως και η  Άννα γιατί οι άν-
θρωποι δεν μπορούν να ζουν ειρηνικά.

Η επιλογή των κειμένων έγινε από τη φιλόλογο καθηγήτρια 
Έλενα Γκίκα, η διδασκαλία της χορωδίας των μαθητών της τά-
ξης Β3 από τον καθηγητή μουσικής Γιάννη Γ. Λυμπέρη, η εικα-
στική δημιουργία- επιμέλεια της πρόσκλησης, του προγράμμα-
τος και της αφίσας από τη Μαλβίνα Σπυρολάρη και τον Γιάννη 
Ιωαννίδη, φοιτητές της ΑΣΚΤ, υπό την καθοδήγηση της καθηγή-
τριας Αισθητικής Αγωγής Λη Λυκούδη και η τεχνική υποστήριξη 
από τον καθηγητή Μαθηματικών Γιάννη Μπαρτσώκα.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
«ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ 1821… ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ 

ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ»

 Τη ματιά στο Αιγαίο έριξε η φετινή εκδήλωση για την 25η Μαρ-
τίου. Το χρονικό των γεγονότων δόθηκε μέσα από τις εκφραστικές 
αναγνώσεις/απαγγελίες λογοτεχνικών κειμένων των μαθητών της Γ 
Γυμνασίου και την προβολή αποσπάσματος ιστορικού ντοκιμαντέρ. 
Η γιορτή πλαισιώθηκε από τα τραγούδια που ερμήνευσε με ιδιαίτε-
ρη ευαισθησία η χορωδία  του σχολείου μας και τους χορούς (κυ-
ρίως από το Αιγαίο), που χόρεψαν με δεξιοτεχνία οι μαθητές μας. 

Συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί: 
X. Αναγνωστόπουλος, Α Κατσούλα, Ε. Λυκούδη, Ι Λυμπέρης, 

Ι. Μπαρτσώκας,   Κ. Μυστακίδου, Κ. Νταλαχάνη, Θ. Τριαντοπούλου
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ΕΣΠΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΛΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε  
εσπερίδα  στο σχολείο μας με τίτλο «Διάχυση καλών πρα-
κτικών και καινοτομίας». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να 
παρουσιαστούν στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους γονείς 
και στους μαθητές οι δράσεις  των σχολικών ετών 2016-19 
που πραγματοποιήθηκαν  στο σχολείο μας στο πλαίσιο των 
ομίλων, των πολιτιστικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 
των συνεργασιών με εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύ-
ματα.  Τη διοργάνωση της εσπερίδας ανέλαβαν η κ. Μαρία 
Γιαλλούση, καθηγήτρια χημικός και η κ. Καλλιρρόη  Νταλα-
χάνη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής.

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝAΣΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 2019

 
Βαρβάκειο εν δράσει …
ΤΡΙΤΗ  28 ΜΑΙΟΥ 2019
17:00 – 20:00
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Σοφία Γελαδάκη, Ιωάννης Αναστασόπουλος, Ιωάννης Λυ-
μπέρης

Στο πολιτιστικό απόγευμα συμμετείχε με δράσεις όλο το σχολείο. Οι δράσεις που παρουσι-
άστηκαν και ακολουθούν ήταν αποτέλεσμα προσπάθειας, έμπνευσης, υπομονής και επιμονής 
μαθητών και εκπαιδευτικών του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου.  

Β. Οικονομίδου Digital storytelling Club: European Adventures of Game Characters (e-
twinning project) 

Κ. Κουρκουλέα 
Β. Οικονομίδου 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2018: Greek songs in English (τμήμα Β4΄) 

Κ. Κουρκουλέα Η Ιλιάδα εικονογραφημένη (τμήμα Β1)

Ε. Λαλιώτου 
Κ. Νταλαχάνη 

Ο Όμιλος Ρητορικής παρουσιάζει………
Έκθεση εργασιών των μαθητών των Α1 και Α2, οι οποίες εκπονήθη-
καν στο πλαίσιο διαθεματικής διδασκαλίας Ν. Γλώσσας και Φυσικής 
Αγωγής/ Ενότητα Ν. Γλώσσας «Αθλητισμός και Ολυμπιακού Αγώνες: 
Παρακολουθώ και  συμμετέχω»..

Μ. Γιαλλούση 
Μ. Μπελογιάννη

Παρουσίαση των μαθητικών δημιουργιών που αποτέλεσαν τη συμμε-
τοχή του σχολείου στον διαγωνισμό του Μουσείου Ιστορίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Μουσείο της Οδοντιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ. « Χαμόγελο με υγεία και ομορφιά. Ιστορική ανα-
δρομή σε προσθετική και αισθητική οδοντιατρική»

Μ. Μπελογιάννη «Φαρμακευτικά φυτά της αρχαιότητας» Παρουσίαση δημιουργιών 
από τους μαθητές του Α1

Μ. Μπελογιάννη 
Δ. Τριαντοπούλου

«Ανοίγουμε την αγκαλιά μας στα αρχαία θέατρα. Στιγμιότυπα από τη 
δράση «Υιοθεσία αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης στην Ελευσί-
να – Μαθητές ξεναγούν μαθητές στην Ελευσίνα».

Ε.  Κοντοπίδη Όμιλος Προγραμματισμού και Αλγοριθμικής Σκέψης Παρουσίαση των 
μαθητών του Ομίλου (Α’, Β’, Γ’ Τάξης)

Θ. Οτζάκογλου Β’ Τάξη: Παιχνίδια-Animation, μαθητών/τριών με προγραμματισμό σε 
Scratch
Γ΄ Τάξη: Προγραμματισμός σε html/css Παρουσίαση Ιστοσελίδων μα-
θητών «Η Ιστορία του Βαρβάκη και του Βαρβακείου» μεταγραμμένη 
σε Ιστοσελίδες με Ρωσική & Αγγλική μετάφραση. Έρευνα αρχειακού 
υλικού & Προγραμματισμός σε html/css/javascript, από ομάδα μαθη-
τών της Γ΄ Τάξης.

X. Αναγνωστόπουλος 
Κ. Νταλαχάνη 
Δ. Τριαντοπούλου 

Dancing to connect
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ  
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κ. Νταλαχάνη Exercise is medicine

E.Λαλιώτου 
Κ. Νταλαχάνη 

Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα και σήμερα, Διαθεματική προ-
σέγγιση

Κ.Mυστακίδου Δραματοποίηση διαλόγου με τη Σαμαρείτισσα, Γ4.
Παραβολές Ιησού, ηθικές αξίες και σχέση Ελληνισμού-Χριστιανισμού, 
Β2.

Μ, Γιαλλούση Παρουσιάσεις εργασιών μαθητών της Β΄ & Γ’  τάξης στο πλαίσιο των 
μαθημάτων Χημείας & Γεωγραφίας

Μ. Γιαλλούση και Μ. 
Μπελογιάννη

«Χαμόγελο με υγεία και ομορφιά. Ιστορική αναδρομή σε προσθετική 
και αισθητική οδοντιατρική» Ομάδα έρευνας και υλοποίησης των μα-
θητικών δημιουργιών: Παρουσίαση των μαθητικών δημιουργιών με τις 
οποίες συμμετέχουμε στον διαγωνισμό του Μουσείου Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Μουσείο της Οδοντια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Μ. Γιαλλούση Παρουσίαση εργασίας μαθητών του Β3 ΄ για το μεταναστευτικό: «Με-
σόγειο την λεν … λαοί της συμφοράς και πίκρα του θανάτου, το καλο-
καίρι εκεί δεν χάνει τα φτερά του»

Π. Παπαδογεώργη Έκθεση κατασκευών Β’ Γυμνασίου

Π. Παπαδογεώργη Έκθεση κατασκευών Α’ Γυμνασίου

Π.  Παπαδογεώργη 
Θ.  Οτζάκογλου 
Ι . Λυμπέρης
Α. Τσιάτσιος

Παρουσίαση της διαθεματικής με θέμα: «Από την Δίολκο στο λευκό 
βέλος - ιστορία των Ελληνικών σιδηροδρόμων.»

Ε. Λυκούδη Έκθεση έργων μαθητών 

Α. Τσιάτσιος Τα Τρένα της Μετανάστευσης (1960-1980)

Ι . Λυμπέρης Τραγούδια της ξενιτιάς και της μετανάστευσης

Δ. Θάνος «Εργασίες Φυσικής κ.α.»

Ι. Αναστασόπουλος Όμιλος: :”Ηθική - Θρησκευτικά και σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία”. 
Παρουσιάσεις εργασιών από μαθητές του ομίλου.

Ι . Λυμπέρης
Ι. Αναστασόπουλος 

Διαθεματικό project: Από την ταινία στη ραδιοφωνική εκπομπή.

Ε. Γκίκα Εργασίες μαθητών των τμημάτων Α4, Β2 ,Β4, Γ1, Γ2

Χ. Στεφανή Παρουσιάσεις εργασιών σχετικά με το AIDS, διαφημίσεις, κάπνισμα 
(Β1).

Σ. Γελαδάκη 
Α. Κούτρα
Ε. Λαλιώτου
Δ. Τριαντοπούλου
Ι. Αναστασόπουλος Θ. 
Λεονταρίδου

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+2018-1-RO01-KA229-049468 “The 
ABC of Wonders – knowing our heritage”

Ε. Λαλιώτου 
Δ. Τριαντοπούλου 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Apsnet Unesco

ΓΙΟΡΤΗ ΓΑΛΛΟΦΩΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 2018-19

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2019, στις 17.00, πραγματο-
ποιήθηκε η γιορτή γαλλόφωνης λογοτεχνίας και εκ-
φραστικής ανάγνωσης του σχολείου μας, στο Γαλλι-
κό Ινστιτούτο Αθηνών. Παρευρέθηκαν από τη Γαλλική 
Πρεσβεία  ο Ακόλουθος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας 
κ. Pierre-Yves Turellier, η Ακόλουθος Εκπαιδευτικής 
Συνεργασίας για τα σχολεία, κα Florence Saint-Ygnan, 
ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας κος Αθανάσιος 
Φαλούκας, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κα 
Μακρή, η Διευθύντρια του σχολείου κα Σοφία Γελα-
δάκη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και κηδεμό-
νων κος Πάνος Γκενάκος, οι γονείς και οι συγγενείς 
των μαθητριών και των μαθητών του σχολείου. 

Υπεύθυνη  εκπαιδευτικός  
Ντόρα Λεονταρίδου, 

καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για τέταρτη συνεχή χρονιά το σχολείο μας, σε συ-
νεργασία με την Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών, 
συνδιοργάνωσε το Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Ιανου-
αρίου 2019,  το Διήμερο Γαλλόφωνου Κινηματογρά-
φου με τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας 
και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Υπεύθυνη  εκπαιδευτικός  
Ντόρα Λεονταρίδου, 

καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ

ΈΚΠΑΊΔΈΥΤΊΚΈΣ ΈΠΊΣΚΈΨΈΊΣ-
ΈΚΔΡΟΜΈΣ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Στο πλαίσιο της διαθεματικής διδασκαλίας «Από τη Δίολκο στο Ασημένιο Βέλος: Η Ιστορία 
των Σιδηροδρόμων στην Ελλάδα» σε συνεργασία με τους καθηγητές της Τεχνολογίας, Πληρο-
φορικής, Μουσικής, Γεωγραφίας και Γερμανικών οργανώθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη με τους 
μαθητές στο «Σιδηροδρομικό Μουσείο στον Πειραιά». 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν ιστορικά βαγόνια, σπάνιο αρχειακό υλικό, στολές και 
φωτογραφίες από την καθημερινότητα των σιδηροδρομικών, ρολόγια, τηλεγραφικές και τηλε-
φωνικές μηχανές, πίνακες με τα δρομολόγια και όργανα που χρησιμοποιούσαν οι ιστορικές 
ατμάμαξες.

Επίσης κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαθεματικής οι μαθη-
τές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη βιωματική και εκ-
παιδευτική επίσκεψη «Η σιδηροδρομική γραμμή Λαυρίου - Αγίων 
Αναργύρων» και συγκεκριμένα να επισκεφτούν τους σταθμούς  
Μαρκόπουλο και Δασκαλειό. Στο Δασκαλειό είδαν το μικρό κτί-
ριο του σταθμού που υπάρχει και έχει αναπαλαιωθεί. Επίσης οι 

μαθητές πραγματοποιώντας καταγρα-
φή και αναζήτηση στο πεδίο γύρω από 
το σταθμό εντόπισαν απομεινάρια από 
τις σιδηροδρομικές ράγες και συνέλλεξαν στοιχεία συνδέσεων της επι-
δομής.

Στο Μαρκόπουλο μπροστά στον χώρο του σταθμού υπάρχουν ράγες 
και ένα τρένο με επικεφαλής ατμομηχανή Breda, όπου οι μαθητές είχαν 
την δυνατότητα να ανεβούν στα βαγόνια και στην ατμομηχανή, να περι-
εργαστούν στοιχεία τους και να ταξιδέψουν νοητά με το τρένο. 

Στα πλαίσια της διαθεμα-
τικής διδασκαλίας και των 

στοχευμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων η ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ προσκάλεσε τους υπευθύνους καθηγητές στο Σι-
δηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ), όπου είχαν την 
μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά, «ζωντανά» τη 
διαχείριση των συρμών.

Οι δράσεις ολοκληρώθηκαν  με την κατασκευή μα-
κετών με χαρακτηριστικές υποδομές του σιδηροδρο-
μικού δικτύου της χώρας στη διαχρονική εξέλιξή του, 
καθώς επίσης συνέθεσαν μικρή ταινία με οπτικό υλικό 

δικό τους είτε από αναζήτηση πηγών.
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί

Π. Παπαδογεώργη
Θ. Οτζάκογλου

Ι. Λυμπέρης
Μ. Μαζωνάκη
Α. Τσιάτσιος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

Μια πρωτότυπη δραματοποιημένη απόδοση της Ιστο-
ρίας του Ηροδότου και πιο συγκεκριμένα της μάχης των 
Θερμοπυλών το 480 π.Χ., όπως αυτή περιγράφεται στο 
7ο βιβλίο του πατέρα της Ιστορίας, είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ 
Γυμνασίου και δύο τμημάτων της Β’ Γυμνασίου (Β2, Β3), 
την Παρασκευή, 15/2/2019, στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχα-
ράκη. Ο φιλόλογος Γιάννης Λιγνάδης,  συγγραφέας του 
θεατρικού έργου «Θερμοπύλες» και οι συνεργάτες του, 
ο Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας Paul Cartledge 
του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, η ιστορικός Δρ. Ανδρονί-
κη Μακρή, ο σκηνοθέτης Άρης Λάσκος, και οι ηθοποιοί, 
Ελένη Ζαχοπούλου και Μάνος Βαβαδάκης επιχείρησαν, 
μέσω της θεατρικής προσέγγισης και της διάνθισης του 
κειμένου με αρχαιολογικές πηγές και τεκμήρια, τον φω-
τισμό του ιστορικού περιεχομένου και την αμεσότερη 
πρόσληψη των διδακτικών και ψυχαγωγικών του αρετών.  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την  Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου επισκέφτηκαν το Μουσείο Ιστο-
ρίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Θόλου 5, Πλάκα), όπου γνώρισαν την ιστορία του  ιστορικού 
κτηρίου που στέγασε το πρώτο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και τη συλλογή του Μουσείου. Επί-
σης, στο πλαίσιο συνεργασίας του σχολείου μας με το Μουσείο, έγινε πιλοτική εφαρμογή του 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού «Ταξιδεύουμε στην ιστορία του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών με όχημα τη ζωή και το έργο του αρχαιολόγου Χ. Τσούντα», το οποίο παρήχθη από τους 
μαθητές του Ομίλου Ιστορίας το σχ. έτος 2017-18 με υπεύθυνες καθηγήτριες τις φιλολόγους 
‘Ελενα Γκίκα και Μαίρη Μπελογιάννη.

Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγήτριες Ε. Γκίκα, Α. Κατσούλα, Ε. Λαλιώτου, Μ. Μπελο-
γιάννη, Σ. Ξυπολιά,  Δ. Τριαντοπούλου και ο καθηγητής Γ. Αναστασόπουλος.

Ο διευθυντής του Μουσείου 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ Παπούλιας και η κ 
Τσίτου, μουσειοπαιδαγωγός 
–επιμελήτρια, καλωσορίζουν  
τους μαθητές
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 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΟΑΚΑ 

Την Τρίτη 11-12-2018 η Α’ Γυμνασίου πραγματοποίησε δι-
δακτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. Οι μαθητές 
είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με μεγάλο αριθμό 
αθλημάτων και δράσεων και να γνωρίσουν τις ομορφιές και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός. Συμμετείχαν σε αθλη-
τικούς αγώνες και επιβραβεύτηκαν με μετάλλια και τιμητικούς 
επαίνους.

Συνοδοί καθηγητές
Α. Κατσούλα (αρχηγός επίσκεψης), 

Μ. Μπελογιάννη, Μ. Μαζωνάκη, 
Π. Παπαδογεώργη, Α. Τσιάτσιος

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ 

Η Β’ τάξη την Τρίτη 11Δεκεμβρίου πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στην Ιερά μονή Αγίου 
Ιωάννη Προδρόμου στον Καρέα. Είδε από κοντά τις αγιογραφίες των ναών και ενημερώθηκε 
για την ιστορία του μοναστηριού από την ηγουμένη. Στη συνέχεια επισκέφτηκε το Βυζαντινό 
και Χριστιανικό Μουσείο όπου είδε την περιοδική ψηφιακή έκθεση προηγμένης τεχνολογίας «Ο 
Πανάγιος Τάφος: Το μνημείο και το έργο»

Συνοδοί καθηγητές: Γ. Αναστασόπουλος (αρχηγός διδακτικής επίσκεψης), 
Σ. Γελαδάκη, Ε. Γκίκα, Κ. Κουρκουλέα , Θ. Τριαντοπούλου και Ε. Παπαδοπούλου.

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΟΑΚΑ 

Στις 11 Δεκεμβρίου η Γ’ τάξη επισκέφτηκε την έκθεση Leonardo Da Vinci – 500 Years of 
Genius στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Η έκθεση που πραγματοποιείτε με τη συν-
δρομή του Μουσείου Leonardo da Vinci στη Ρώμη, του Ινστιτούτου Lumiere Technology στο 
Παρίσι, αλλά και ειδικών από Ιταλία και Γαλλία, καταφέρνει να προσεγγίσει το πλήρες φάσμα 
των επιτευγμάτων του ιδιοφυούς Leonardo Da Vinci. Οι μαθητές μας είχαν τη δυνατότητα να 
ξεναγηθούν για τρεις ώρες στο χώρο επιστρατεύοντας όλες τις αισθήσεις τους σε μια οπτι-
κοακουστική και βιωματική εμπειρία που παρουσιάζει τη ζωή και το έργο αυτού του μεγάλου 
καλλιτέχνη και εφευρέτη.

Αρχηγός διδακτικής επίσκεψης Γ. Μπαρτζώκας, 
συνοδοί καθηγητές Μ. Γιαλλούση, Γ. Δασκαλάκης, Ε. Λαλιώτου και Κ. Νταλαχάνη
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ

Ο κήπος Διομήδους μας γοήτευσε μεΟ κήπος Διομήδους μας γοήτευσε με 
τα όμορφα φθινοπωρινά του 
χρώματα. Οι μαθητές της Α τάξης  
συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά 

ά ήπρογράμματα του κήπου σε μια 
εκπαιδευτική επίσκεψη κοντά στη 
φύση 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

Στις 14 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή του σχολεί-
ου στην Εύβοια που τη συντόνισαν οι εκπαιδευτικοί Πένυ Παπαδογεώργη και Γιάννης Λυμπέρης. 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε μεταξύ άλλων στάση στην Ερέτρια και επίσκεψη στο εκεί αρχαιολο-
γικό μουσείο, καθώς και περιήγηση στα σημαντικότερα σημεία της πόλης της Χαλκίδας. Αν και 
η ημέρα ήταν από το πρωί βροχερή, αυτό δεν μας εμπόδισε να περάσουμε όλοι καλά και να τη 
θυμόμαστε σαν την τελευταία εκδρομή πριν από τις καραντίνες της covid 19!
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ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

Η εκδρομή στη Λακωνία που πραγματοποιήθηκε στις  11 Απριλίου του 2019 περιλάμβανε 
επίσκεψη στο ιστορικό Μυστρά, πέντε χλμ. δυτικά από τη Σπάρτη. Εκεί επισκεφτήκαμε τη νεκρή 
Βυζαντινή πολιτεία, ολόκληρη ένα υπαίθριο μουσείο, αδιάψευστη μαρτυρία μιας λαμπρής επο-
χής.

Την δεύτερη ημέρα πήγαμε στη Μονεμβασιά και ξεναγηθήκαμε στα μεσαιωνικά της τείχη. 
Στη Μονεμβασιά βρίσκεται μια από τις πιο καλοδιατηρημένες και ζωντανές καστροπολιτείες 
στην Ελλάδα, που συγκεντρώνει όλο τον χρόνο φανατικούς επισκέπτες. Το απόγευμα επισκε-
φτήκαμε το Γύθειο και την Τρίτη ημέρα τα σπήλαια Δυρού και την Αρεόπολη.

Τα Σπήλαια του Δυρού, ένα από τα καλύτερα λιμναία σπήλαια του κόσμου. Η διαδρομή άρ-
χισε με βαρκάδα, και συνεχίσαμε με περπάτημα. Λίγα μέτρα πιο πάνω βρίσκεται το νεολιθικό 
μουσείο με σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που ολοκληρώνουν την εικόνα για τη ζωή στη 
νεολιθική εποχή. Στην Αρεόπολη ξεναγηθήκαμε στο γραφικό και ιστορικό Λιμένι, όπου είδαμε το 
αρχοντικό του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, το μοναστήρι της Βρεττής και  περπατήσαμε μέχρι το 
Απήδημα, όπου έχουν βρεθεί από την παλαιολιθική εποχή σημαντικά ευρήματα.  

Τέλος επιστρέψαμε στην Αθήνα με τις ωραιότερες αναμνήσεις.  

Αρχηγός εκδρομής Γ. Αναστασόπουλος, 
συνοδοί καθηγητές Σ. Γελαδάκη, Γ. Μπαρτσώκας, Β. Οικονομίδου και Κ. Νταλαχάνη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ

Υπεύθυνη Λευκώματος
Έλενα Γκίκα, φιλόλογος
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Κωνσταντίνος Καρτάλος
Μελίνα Καψάλη

Ευδοξία Κύρκου-Μπρακατσούλα
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Εξώφυλλο 

Διακοσμητική σύνθεση, έργο της μαθήτριας Λένιας Αγγελίδη, που υλοποιήθηκε
στο μάθημα των Εικαστικών

 Επιλογή εικόνων ενοτήτων 
Λη Λυκούδη, καθηγήτρια Καλλιτεχνικών

Έργα του Henri Émile Benoît Matisse (1869-1954),
του «ζωγράφου των χρωμάτων» από τη σειρά «Jazz


