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Αντί προλόγου



Όταν, έναν χρόνο πριν, καταθέτοντας την άποψή μου στον πρόλογο του αντίστοιχου ετήσι-
ου λευκώματος, έγραφα ότι οι μαθητές μας μαθαίνουν ό,τι ζουν και ζουν ό,τι μαθαίνουν, 

δεν μπορούσα να φανταστώ την κατάσταση που βιώσαμε όλοι κατά τη φετινή σχολική χρονιά 
στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο λόγω της Covid -19. Πολύ περισσότερο δε, όταν σημείωνα 

ότι στο σχολείο μας οι διδάσκοντες 
επιθυμούμε να αναπτύσσουν οι μαθη-
τές μας πρωτοβουλίες που θα ενισχύ-
ουν τις επικοινωνιακές και συμμετοχι-
κές δεξιότητές τους, στο μυαλό μου 
είχα τη διά ζώσης διδασκαλία και σε 
καμία περίπτωση την ασύγχρονη και 
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
που χρησιμοποιήθηκε το σχολικό έτος 
2019-20. 

Φέτος λοιπόν, ήταν μια περίεργη χρο-
νιά. Ξεκινήσαμε ως συνήθως, επεν-
δύοντας στη διδασκαλία μέσα στους 
κλασικούς εκπαιδευτικούς χώρους, 

καθώς και στην «εκτός των θυρών» εκπαίδευση με τις διδακτικές επισκέψεις, τις συμμετοχές 
σε διαγωνισμούς κτλ., αλλά κλείσαμε εντελώς διαφορετικά. Στη διαφοροποιημένη εκπαιδευτική 
διαδικασία που βιώσαμε όλοι κατά τους δύσκολους μήνες της καραντίνας προσπαθήσαμε να 
είμαστε αποτελεσματικοί, επιφέροντας αλλαγές  στον τρόπο χρήσης του σχολικού χρόνου. Και 
εν πολλοίς, το πετύχαμε. Το πετύχαμε όμως κυρίως χάρη στους μαθητές μας  που έκαναν τη 
διαφορά. Στους μαθητές μας, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να δημιουργήσουν το δικό τους κέλυ-
φος, μέσα στο οποίο εγκατέστησαν και νοηματοδότησαν γεγονότα, δραστηριότητες και προ-
βληματισμούς. Είμαστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά που, για άλλη μια φορά, μας εξέπληξαν 
ευχάριστα. Μακάρι το ίδιο ζωντανά και δραστήρια να είναι και στη συνέχεια!

 Σοφία Γελαδάκη,
Διευθύντρια Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

Έναρξη σχολικού έτους-Αγιασμός

Λήξη σχολικού έτους-Μάθημα στην τάξη



Ο Σύλλογος Διδασκόντων

ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ διευθύντρια, φιλόλογος

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ υποδιευθυντής, θεολόγος

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ υποδιευθυντής,καθηγητής μουσικής

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ φιλόλογος

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΖΩΗ θεολόγος

ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ χημικός

ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ φιλόλογος

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ καθηγητής Τεχνολογίας

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας

ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ φυσικός

ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΑΝΘΗ καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας

ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ καθηγήτρια Πληροφορικής

ΚΟΥΛΕΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ μαθηματικός 

ΚΟΥΡΚΟΥΛΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ φιλόλογος

ΚΟΥΤΡΑ ΑΓΛΑΪΑ βιολόγος

ΛΑΛΙΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ φιλόλογος

ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας

ΛΥΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ καθηγήτρια καλλιτεχνικών

ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ καθηγήτρια Πληροφορικής

ΜΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ φιλόλογος

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ φιλόλογος

ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ μαθηματικός 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ θεολόγος

ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ μαθηματικός 

ΝΟΥΒΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ μαθηματικός 

ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

ΝΤΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ καθηγητής γερμανικής γλώσσας

ΞΥΠΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ καθηγήτιρα αγγλικής γλώσσας

ΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ καθηγητής Πληροφορικής

ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας

ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ φυσικός

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας

ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑ φιλόλογος

ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ φιλόλογος

ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ καθηγητής γερμανικής γλώσσας

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ φιλόλογος

Έφτασε λοιπόν η δύσκολη ώρα του αποχαιρετισμού... Άλλη μια σχολική χρονιά φτάνει στο 
τέλος της και η Γ΄ τάξη λέει το δικό της αντίο στο Γυμνάσιο.

Κάνοντας έναν συνοπτικό απολογισμό για τα τρία χρόνια της φοίτησής μας στο Βαρβάκειο 
Πρότυπο Γυμνάσιο, μόνο θετικά στοιχεία έχουν καταγραφεί στο μυαλό και την καρδιά μου. Ως 
Γ΄ τάξη, αλλά και ως 15μελές, κληθήκαμε να συνεργαστούμε και να συμβάλουμε στην επίλυση 
διαφόρων ζητημάτων που μας απασχόλησαν αλλά και να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες 
επικοινωνίας στο σχολείο μας. Επιπροσθέτως, διεκδικήσαμε τα δικαιώματα μας για μια καλύτε-
ρη παιδεία και πιο φιλική στους μαθητές και δικαιωθήκαμε σε αρκετές περιπτώσεις! 

Γνωρίσαμε καινούργιους φίλους και φίλες, ανταλλάξαμε απόψεις, διαφωνήσαμε, συμφωνήσα-
με, πάντα όμως κινηθήκαμε στα πλαίσια της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Και τελικά, 
πιστεύω ότι αναγνωρίσαμε όλοι τη σπουδαιότητα της φιλίας, που τόσο έχουμε ανάγκη στη δύ-
σκολη εποχή που ζούμε. 

Φυσικά, στο σύντομο απολογισμό μου πρέπει να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του σχολείου και 
τους καθηγητές μας, επειδή, από την πρώτη στιγμή που περάσαμε την πόρτα του σχολείου, 
μάς αγκάλιασαν με αγάπη και ενδιαφέρον, παρέχοντάς μας γνώσεις και χρήσιμες συμβουλές. 
Κάποιες φορές ίσως μας πίεσαν λίγο περισσότερο (πάντα όμως για το καλό μας) αλλά και ‘μεις 
ίσως τους ταλαιπωρήσαμε με τη συμπεριφορά μας... έτσι για να  τους το ανταποδώσουμε. 

Δυστυχώς,η φετινή χρονιά μας επιφύλαξε και μια αρνητική έκπληξη, την ακύρωση όλων των 
σχολικών εκδρομών και κυρίως της δικής μας, της Γ΄ τάξης που την περιμέναμε με τόση λαχτά-
ρα!

Παρόλα αυτά, κρατάμε στο μυαλό μας όσες χαρούμενες στιγμές ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και 
περιμένουμε ανυπόμονα τις νέες προκλήσεις που μας περιμένουν στο Λύκειο.

 
Γιάννης Ζωγράφος, 
μαθητής του Γ1 και 

πρόεδρος του 15μελούς 
Μαθητικού Συμβουλίου



Οι μαθητές του σχολείου μας



ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΛΥΔΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΛΕΞΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΛΙΑΓΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΝΕΦΕΛΗ 
ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΘΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΑΡΕΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ 
ΒΑΡΕΛΑ  ΕΛΕΝΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΟΛΥΑΝΘΗ 
ΒΗΤΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ 

ΒΡΟΝΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΓΛΥΚΟΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΓΟΥΡΔΟΥΠΑΡΗ  ΝΕΦΕΡΤΙΤΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ 
ΘΩΜΑΐΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΛΕΣΚΟΠΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ  ΔΑΝΑΗ 

ΜΑΝΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΑΡΟΥΣΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΜΑΥΡΙΚΑ  ΦΑΙΔΡΑ 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΚΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
ΜΠΑΡΤΖΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΜΠΕΛΟΚΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΜΠΟΝΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΟΥΖΟΥΚΟΣ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΝΤΑΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΞΕΜΑΝΤΗΛΩΤΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΠΕΤΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ 
ΠΛΕΤΣΙΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ  ΜΥΡΤΩ 

ΒΕΛΙΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΕΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΡΕΓΚΛΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ  ΝΕΟΚΡΑΤΗΣ 
ΣΕΐΝΤΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΣΕΡΓΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΣΠΙΘΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ  ΣΟΦΙΑ 
ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΙΤΑΚΗΣ - ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΠΑΝΚΟΒ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΤΣΙΑΤΣΙΑΒΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΣΙΛΑΣ  ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 
ΤΣΙΝΤΖΗΛΩΝΗ  ΑΝΝΑ 

ΤΣΙΡΓΕΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΡΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΙΚΟΥ  ΜΥΡΣΙΝΗ 
ΨΑΡΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΑΛΟΥΔΗ  ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΤΣΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΛΗΜΑΤΙΑΝΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΚΛΩΣΣΑ ΜΑΤΑΛΑ  ΕΛΛΗ-ΙΩΑΝΝΑ 
ΚΟΛΛΙΑΣ  ΦΩΤΙΟΣ 

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΟΛΟΒΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ 

ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΚΑΡΑΛΗ  ΜΑΡΙΑ 

ΛΑΝΑΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΛΕΜΠΕΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΛΙΒΑΔΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
ΤΣΙΑΤΣΙΑΒΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Α1 Α3

Α4Α2



ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΡΙΦΥΛΗ 
ΑΐΔΙΝΗΣ  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 

ΜΩΡΑΐΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΜΩΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΞΥΣΤΡΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  ΜΑΡΚΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΡΗΓΟΥΛΑ - ΙΩΑΝΝΑ 
ΠΑΠΑΐΩΑΝΝΟΥ  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 
ΡΑΓΚΑΒΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΡΑΠΠΟΥ  ΓΑΛΑΤΕΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΡΗΜΑΓΜΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΡΟΜΠΟΤΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΡΟΥΣΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΑΣΣΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΙΑΒΕΛΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΣΙΜΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ 
ΣΙΟΥΡΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΣΚΕΠΑΡΝΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΟΥΡΑΐΤΟΥ  ΣΟΦΙΑ - ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ 

ΣΥΡΟΚΑΚΗΣ  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

ΤΖΗΚΑΣ  ΑΝΕΣΤΗΣ 
ΤΖΙΜΑ  ΙΩΑΝΝΑ 
ΤΖΙΩΡΑΣ  ΗΛΙΑΣ 

ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΡΑΠΑΛΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΣΟΥΜΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ  ΑΓΑΠΗ 
ΦΛΕΣΣΑ  ΙΩΑΝΝΑ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΨΩΜΑ - ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ 

ΖΩΐΔΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΕΚΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΣΠΙΡΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 

ΚΟΡΔΕΛΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΛΑΓΓΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 
ΛΑΐΟΥ  ΝΑΤΑΛΙΑ 

ΛΑΣΧΟΥ-ΤΣΙΠΩΡΗ  ΒΕΑΤΡΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ 
ΛΙΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΑΓΙΑ  AΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΜΑΙΣΤΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΑΡΑΝΤΖΑΣ  ΛΟΥΚΑΣ 
ΜΑΡΝΕΖΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΜΗΤΣΙΑΛΗ  ΑΝΝΑ 
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ 

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΜΠΑΛΑΦΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΠΙΦΣΑ  ΕΛΕΝΑ 
ΜΠΟΡΜΠΟΛΗΣ  ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 

ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ-ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

B1 B3
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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 

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 

ΛΑΝΑΡΑΣ  ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 
ΠΟΘΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΟΛΙΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ 

ΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΕΐΝΤΗ  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 
ΧΑΐΔΕΜΕΝΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΟΡΕΣΤΗΣ 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΧΙΩΤΗ  ΑΝΝΑ 
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ-ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ  ΜΥΡΣΙΝΗ 
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΨΩΜΑ - ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ 
ΚΑΡΑΚΑΐΔΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ 
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΝΑΗ 

ΚΑΡΠΟΥΖΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΑΡΠΟΥΖΗ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΡΑΤΣΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΚΥΡΑΝΑ  ΕΥΔΟΞΙΑ 
ΚΥΡΙΜΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 
ΛΗΜΝΑΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΛΟΥΡΙΔΑ  ΜΑΡΙΑ - ΣΟΦΙΑ 
ΜΑΝΔΑΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΑΝΙΑΣ  ΙΑΣΩΝ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΝΤΖΑΒΕΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ  ΖΩΗ ΕΛΕΝΗ 

ΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Γ1 Γ3

Γ4Γ2



Διακρίσεις

Το χέρι του Θεού
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ 6ο ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Μουσείου 
της Ακρόπολης το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019, το βίντεο ομάδας 
μαθητών μας με τίτλο «Στιγμές από την ιστορία του σχολείου μας: 
Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο» βραβεύθηκε στον 6ο Διεθνή Μα-
θητικό Διαγωνισμό του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
και του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών 
Μέσων του Υπουργείου Παιδείας.

Άλλοτε με συγκινητικό τρόπο και άλλοτε με χιούμορ, οι μαθη-
τές μας αξιοποίησαν αρχειακό υλικό ή τις αφηγήσεις αποφοίτων και 
κατάφεραν να κάνουν τους θεατές κοινωνούς στιγμών από τη μα-
κρά διαδρομή του Βαρβακείου 
μέσα στον χρόνο, πείθοντάς 

τους συγχρόνως και για τη μεγάλη αγάπη τους 
προς το σχολείο. 

Την εποπτεία του έργου είχαν η διευθύντρια του 
σχολείου Σοφία Γελαδάκη και η Αίγλη Κούτρα, βι-
ολόγος, οι οποίες παρέλαβαν και το βραβείο μαζί 
με τον μαθητή Κων/νο Καρτάλο.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ Β΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ «ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ»

Η πενταμελής ομάδα του Ομίλου Ρητορικής του σχολείου μας «Μαθήτριες εν δράσει» έλαβε 
μέρος στον Β’  Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εικονικών Δικών «Πρωταγόρας» (προσομοίωση του συ-
στήματος απονομής Δικαιοσύνης, προσαρμοσμένου σε επίπεδο Γυμνασίου και Λυκείου).

Στον προκριματικό γύρο της Αθήνας 
(22-23/02/2020), οι «Μαθήτριες εν δράσει» 
(Καριοφύλλη Δανάη, Καρπούζη Ελισά-
βετ, Καρπούζη Κατερίνα, Λουριδά Μαρία, 
Πλακίτση Ηλεκτρα) κατέλαβαν την πρώτη 
θέση και προκρίθηκαν στον Τελικό, στον 
οποίο θα διαγωνίζονταν οι καλύτερες ομά-
δες από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 
και ο οποίος θα διεξήγετο στην Αθήνα (7-
8/03/2020) στα CGS (Εκπαιδευτήρια Κω-
στέα-Γείτονα).

Δύο από τις μαθήτριες της ομάδας (Καριοφύλλη Δανάη, Πλακίτση Ηλέκτρα) απέσπασαν 4 
«Βραβεία Ρητορείας», ως οι καλύτερες ομιλήτριες στους 3 γύρους των προκριματικών.

Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας, με ανακοίνωσή της (28/02/2020), η οργανωτική επιτροπή 
προχώρησε σε «αναβολή του Τελικού για προληπτικούς λόγους μέχρι νεωτέρας, γιατί θέτει ως 
πρώτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της υγείας των παιδιών».

Παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν, η ψηφιακή διεξαγωγή του Τελικού Γύρου δεν κα-
τέστη δυνατή.
      

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ευσταθία Λαλιώτου, φιλόλογος

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
Ο μαθητής Λάμπρος Τέγος του τμήματος Γ’4 του σχολείου μας κατέλαβε την πρώτη 

θέση ανάμεσα σε 26 μαθητές πανελληνίως στη δεύτερη φάση «Ίππαρχος» του Πανελ-
λήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας. Ως αποτέλεσμα, θα είναι ένας από τους 5 μαθητές 
που θα κληθούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην 2η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονο-
μίας και Αστροφυσικής Νέων 2021.
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ETWINNING

Στις 15-3-2019 το ΒΠΓ βραβεύτηκε με την ετικέτα 
σχολείου eTwinning για το σχολικό έτος 2019-2020.

Τα σχολεία eTwinning έχουν ηγετικό ρόλο στον 
κόσμο του αντίστοιχου προγράμματος, καθώς, έχο-
ντας αναγνωρίσει τη σημασία και τις αξίες της δρά-
σης, την έχουν ενσωματώσει στην πολιτική τους. 
Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων ενώνουν τις 
δυνάμεις τους και συνεργάζονται με σκοπό την πα-
ροχή ευρύτερης και πλουσιότερης εκπαιδευτικής 
εμπειρίας στους μαθητές τους. Έτσι, τα σχολεία 
eTwinning αποτελούν σχολεία-πρότυπα που εμπνέ-
ουν και καθοδηγούν και άλλα σχολεία να φτάσουν 
στο δικό τους επίπεδο. Μέσω της διαδικασίας αυτής 
διασφαλίζεται η προσπάθεια για αλλαγή στην εκπαί-
δευση έτσι ώστε οι νέοι να διαπαιδαγωγούνται και 
να γίνονται καλύτεροι ως άνθρωποι, ως μαθητές και 
ως ενεργοί πολίτες.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί 
Σοφία Ξυπολιά, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας και Αίγλη Κούτρα, βιολόγος.

Vasso Oikonomidou

Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, Ελλάδα

βραβεύθηκε με την Ετικέτα Ποιότητας

Για το έργο:

World 2.0

06.10.2020

Dr. Michael Paraskevas

Εθνική Υπηρεσία Στήριξης

Ελλάδα

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΝ 4ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019 και 
ώρα 12.00 το μεσημέρι, παρουσιάστηκε  
στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών (Θόλου 5, Πλάκα) το περιο-
δικό έκθεμα «Mind the gap» στο πλαίσιο 
της βράβευσης του σχολείου μας με το 
1ο βραβείο στον 4ο Μαθητικό Διαγωνισμό 
του Μουσείου. Το θέμα της συμμετοχής 
μας στον Διαγωνισμό, που διοργανώθηκε 
τη σχολική χρονιά 2018-2019 από το Μου-
σείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 

και το Μουσείο Οδοντιατρικής του Ε.Κ.Π.Α., ήταν: «Χαμόγελο με υγεία και ομορφιά: Ιστορική 
αναδρομή σε προσθετική και αισθητική οδοντιατρική». Την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης 
είχε η φοιτήτρια της ΑΣΚΤ κ. Πανδώρα Καρτσωνάκη. 

Οι μαθητές που βραβεύτηκαν: Άγγελος Μαλχάζος, Γιάννης Μαστρογιάννης, Δανάη Νταλα-
μπίρα, Φίλιππος Ουίνγκφιλντ, Εβίτα Παγώνα, Θεόδωρος Παπαβαγγέλης, Γιάννης Παπαμαύρος, 
Στέλλα Πατρινοπούλου, Ελισάβετ Πελεκάση, μαθητές πια της Α’ Λυκείου, με χαρά παραβρέθη-
καν στο στήσιμο της έκθεσης. Μαζί μας και η μουσειοπαιδαγωγός του Μουσείου κ. Φαίη Τσίτου.

Υπεύθυνες καθηγήτριες 
Μαρία Γιαλλούση, χημικός και Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος



Όμιλοι Αριστείας και 
Δημιουργικότητας

Ο σκεπτόμενος
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ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

Για ένατη συνεχή σχολική χρονιά, ο Όμιλος Ρητορικής ξεκίνησε δυναμικά την πορεία του,  
ένα ταξίδι σκέψης και λόγου με πρωταγωνιστές τα παιδιά, τις ιδέες και τις λέξεις.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος του Ομίλου βασίζεται στο τρίπτυχο «Σκέψη- Λόγος- Δρά-
ση» και στοχεύει στην καλλιέργεια της δημιουργικής και κριτικής σκέψης, αλλά και του καλώς 
λέγειν, με στόχο την προετοιμασία ενεργών πολιτών που ενστερνίζονται την αξία του διαλόγου, 
καθώς και βασικές αρχές της δημοκρατικής παιδείας. Απώτερος στόχος να ανακαλύψουν οι 

μαθητές τη σημασία που έχει για τους 
ίδιους η ρητορική ως τέχνη του σκέπτε-
σθαι  και του καλώς λέγειν και ως βασι-
κή δεξιότητα και εργαλείο της ενεργού 
πολιτειότητας.

Μέσα από ποικιλία τεχνικών και 
δραστηριοτήτων, οι μαθητές ανακαλύ-
πτουν την άρρηκτη σχέση σκέψης και 
λόγου, παράγουν ιδέες, αλλά και αξι-
οποιούν τις ιδέες των άλλων, γίνονται 
δημιουργικοί, προβληματίζονται για 
όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, 
μαθαίνουν να προσεγγίζουν ένα προς 
επίλυση θέμα από διαφορετικές οπτι-
κές γωνίες, να ακούνε τον άλλον, να 

αξιολογούν αλλά και να αξιολογούνται, να  σχηματίζουν άποψη και την ισχυροποιούν με επιχει-
ρήματα. Ανιχνεύουν τις δυνατότητές τους, ανακαλύπτουν πτυχές του εαυτού τους, μαθαίνουν 
να χρησιμοποιούν τη φωνή, το πρόσωπο και το σώμα τους, να έχουν άνεση λόγου και ικανότητα 
να τέρπουν, να συγκινούν, να πείθουν.

Στο πλαίσιο και της καλλιέργειας 
της αυτοπεποίθησης στη δημόσια 
ομιλία και της έκθεσης σε κοινό, λά-
βαμε μέρος σε όσους ρητορικούς 
αγώνες και διοργανώσεις επέτρεψε 
η πανδημία. Συγκεκριμένα:

• Συμμετείχαμε στην 4η Πα-
νελλήνια Μαθητική Προσομοίωση 
των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου με τίτλο 
«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη (13-
15/12/2019, Θεσσαλονίκη). Η πολύ 
καλή παρουσία των μαθητών/τριών 
μας αποτυπώθηκε τόσο με την επι-
λογή μαθητή μας, προκειμένου να 
παρουσιάσει στην Ολομέλεια το 
Σχέδιο Γνώμης, το οποίο επεξεργάστηκαν στο πλαίσιο της Επιτροπής του, όσο και με τις δύο 
«Εύφημες Μνείες» που απονεμήθηκαν σε δύο μαθητές μας, για τις επιδόσεις τους, καθώς και με 
τα επαινετικά σχόλια που απέσπασαν γενικά οι μαθητές και οι μαθήτριές μας για την δυναμική 

παρουσία και τη συνεισφορά στο έργο των Επιτροπών τους. 
• Συμμετείχαμε στους 1ους Διασχολικούς Αγώνες Αυθόρμητου Λόγου Γυμνασίων 

(29/02/2020, Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης). Στους Αγώνες έκαναν τα πρώ-
τα τους βήματα τα  νέα μέλη του Ομίλου μας, τα οποία διακρίθηκαν για την παρουσία τους. Με 
έργο μαθητή μας λάβαμε μέρος και στην παράλληλη δράση «Έκθεση εικαστικών έργων»,  που 
φιλοξενήθηκε στον χώρο του σχολείου.

• Για πρώτη φορά μια πενταμελής ομάδα του Ομίλου, οι «Μαθήτριες εν δράσει», έλαβε 
μέρος στον Β’  Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εικονικών Δικών «Πρωταγόρας» (προσομοίωση του συ-
στήματος απονομής Δικαιοσύνης, προσαρμοσμένου σε επίπεδο Γυμνασίου και Λυκείου). Στον 
προκριματικό γύρο της Αθήνας (22-23/02/2020, CGS Εκπαιδευτήρια Κωστέα- Γείτονα), οι «Μα-
θήτριες εν δράσει» κατέλαβαν την πρώτη θέση και προκρίθηκαν στον Τελικό, στον οποίο θα 
διαγωνίζονταν  οι καλύτερες ομάδες από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, όμως, δεν 
διεξήχθη λόγω της πανδημίας. Δύο από τις μαθήτριες της ομάδας απέσπασαν 4 «Βραβεία Ρη-
τορείας», ως οι καλύτερες ομιλήτριες στους 3 γύρους των προκριματικών.

• Μετά την ματαίωση των Δ΄ Αγώνων Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων «Ρήσεις & Αντι-Ρή-
σεις», λόγω της πανδημίας, τα σχολεία συν-διοργανωτές των Αγώνων -ανάμεσα στα οποία και 
το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο-αποφάσισαν να θέσουν το διαδίκτυο στην …..υπηρεσία της 
Ρητορικής. Επτά μαθητές και μαθήτριες του Ομίλου Ρητορικής του σχολείου μας έλαβαν μέρος 
στην 1η Πιλοτική Διαδικτυακή Συνάντηση Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων (30/05 & 06/06/2020, 
«Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου»). Η παρουσία των μελών του Ομίλου μας και στα τρία ρητο-
ρικά αγωνίσματα- σε ένα μη ανταγωνιστικό κλίμα- ήταν εξαιρετική, γεγονός που αποτυπώθηκε 
και από τα ιδιαιτέρως κολακευτικά σχόλια που απέσπασαν.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ευσταθία Λαλιώτου, φιλόλογος
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Ο Όμιλος Δημιουργικής γραφής που λειτούργησε και 
φέτος στο σχολείο, εξοικειώνει τις μαθήτριες και τους μα-
θητές με την διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου και 
την συγγραφική πράξη, ώστε να εμπλακούν δημιουργικά 
σε δραστηριότητες παραγωγής γραπτών κειμένων καλλι-
εργώντας τις δεξιότητές τους.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μαθήτριες και μαθητές 
προσέγγισαν και πειραματίστηκαν με διάφορα είδη λόγου 
και ύφους, όπως ποίηση, διήγημα θεατρική γραφή, μέσα 
από ευχάριστες δραστηριότητες.

Στο τέλος της χρονιάς οι δημιουργίες των παιδιών συγκεντρώθηκαν σε μία  Ποιητική Συλλογή 
και σε μία Συλλογή Διηγημάτων σε ψηφιακή μορφή.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ντόρα Λεονταρίδου, καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας

ΗΘΙΚΗ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ο όμιλος αριστείας και δημιουργικότη-
τας μαθητών στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυ-
μνάσιο, για το σχολικό έτος 2019-2020, με 
θέμα “Ηθική – Θρησκευτικά και σύγχρονα 
διαδικτυακά εργαλεία” είχε ως στόχο να 
ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε κοινω-
νικά θέματα που άπτονται της Ηθικής και 
των Θρησκευτικών και συγχρόνως να τους 
εξοικειώσει με τα σύγχρονα διαδικτυακά 
εργαλεία (Story Jumper, Pixton, Flip book, Padlet, story telling, movie maker  κ.ά). Ο όμιλος συν-
δύασε  την ψηφιακή αφήγηση με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. 

 Με αφορμή σύγχρονα κοινωνικά θέματα οι μαθητές χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητά τους αλλά και την αυθόρμητη σκέψη τους κλήθηκαν να εκφραστούν γραπτώς 
στην αρχή δημιουργώντας ιστορίες, διηγήματα ή και ποιήματα και στη συνέχεια με την καθοδή-
γηση του καθηγητή να τα αξιοποιήσουν μετατρέποντάς τα μέσω των παραπάνω ψηφιακών ερ-
γαλείων σε ηλεκτρονικά βιβλία, κόμικ, βίντεο και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις. Πρωταγωνιστές, 
σεναριογράφοι και σκηνοθέτες ήταν οι ίδιοι οι μαθητές.

Η φιλοδοξία μας ήταν οι μαθη-
τές να εκφραστούν και να εξελί-
ξουν τα ταλέντα τους μέσω της 
σκέψης τους και των δυνατοτή-
των που δίνει η ψηφιακή τεχνολο-
γία. Κατά τη διάρκεια του έτους 
επεξεργαστήκαμε αρκετά κοινω-
νικά θέματα και παρά τα προβλή-
ματα με την πανδημία οι στόχοι 
επετεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό 
και οι μαθητές δημιούργησαν 
αξιόλογα  project συνδυάζοντας 
θέματα ηθικής και θρησκευτικών 
με τις δυνατότητες της ψηφιακής 
τεχνολογίας. 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός 
Ιωάννης Αναστασόπουλος, 

Θεολόγος
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ΦΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ο  όμιλος αριστείας  και  δημιουργικότητας  μαθητών στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, για 
το σχολικό έτος 2019-2020, 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 περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη της διερευνητικής 
διάθεσης των μαθητών μας, στην ανάδειξη της ανάγκης για συνεργασία τόσο μεταξύ επιστη-
μών, μέσων και επιστημονικών εργαλείων, όσο και μεταξύ μαθητών αλλά και των τελευταίων 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.

Επιπλέον, δίνεται έμφαση σε μαθηματικές έννοιες και στη διαχρονική αλληλεπίδρασή τους με 
αντίστοιχες έννοιες της φυσικής, στην αιτιώδη σχέση επινόησής τους και ανάπτυξής τους χάριν 
της φυσικής και αντίστροφα καθώς και σε έννοιες και μεθόδους των εφαρμοσμένων μαθηματι-
κών με χρήση αλγορίθμων και κωδίκων υπολογισμού, καθώς και στη χρήση της Λογικής και των 
λογικών προτάσεων κατά την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων.

    
Γενικότερη επιδίωξη του ομίλου αποτελεί η δημιουργία και θεμελίωση θετικού κλίματος για 

τις Θετικές Επιστήμες στη Βαρβάκειο Σχολή με την εύστοχη εκμαίευση, έγκαιρη ανάπτυξη και 
καλλιέργεια των κλίσεων των μαθητών της Σχολής για τη γόνιμη και συστηματική αξιοποίησή 
τους στο μέλλον.                                                                                         

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Δημοσθένης Θάνος, φυσικός

Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα

Οι ζητιάνοι του Καλαί
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«THE ABC OF WONDERS-KNOWING OUR HERITAGE»: 
ΤΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΗ ΜΑΔΕΡΑ 

(ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Από τις 21 έως τις 25 Οκτωβρίου 2019 έγινε στην 
πόλη Φουνσάλ της Μαδέρας (Πορτογαλία) η τρίτη 
κινητικότητα των σχολείων-εταίρων της στρατηγικής 
σύμπραξης Erasmus+ 2018-1-RO01-KA229-049468 
με τίτλο «The ABC of Wonders-knowing our heritage». 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο σχολείο 
Escola Básica e Secundária «Dr. Ângelo Augusto da 
Silva» και συμμετείχαν, εκτός από το σχολείο μας, 
τα σχολεία Scoala Gimnaziala “Octavian Goga” Baia 
Mare της Ρουμανίας (συντονιστής της σύμπραξης), 
ICS Pestalozzi – Cavour του Παλέρμο, Seyitaliler 

Atatürk Ortaokulu της Τουρκίας και Rimaskóli της Ισλανδίας. 
Στις εκπαιδευτικές συναντήσεις παρουσιάστηκαν οι ερ-

γασίες των ομάδων σχετικά με τη φυσική κληρονομιά των 
χωρών της κάθε αποστολής και εκπονήθηκε το Madera 
project  που αφορούσε την παρουσίαση της φυσικής κλη-
ρονομιάς του νησιού, έτσι όπως την αποτύπωσαν με τον 
φωτογραφικό τους φακό οι μαθητές κατά την  περιήγησή 
τους στον Τροπικό Κήπο του Monte Palace, το δαφνοδά-
σος Laurissilva, το παραδοσιακό χωριό Σαντάνα κτλ.  

Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τους μαθητές της 
Γ’ τάξης Γιώργο Καραγιάννη, Γιώργο Κατσαρό, Άγγελο Λα-
μπρόπουλο και τις εκπαιδευτικούς - μέλη της παιδαγωγικής ομάδας Ευσταθία Λαλιώτου και 
Θεοδώρα Τριαντοπούλου.

«THE ABC OF WONDERS-KNOWING OUR HERITAGE»: 
ΤΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019, εκπαιδευτικοί των 
σχολείων-εταίρων της στρατηγικής σύμπραξης Erasmus+ 
2018-1-RO01-KA229-049468 με τίτλο «The ABC of Wonders-
knowing our heritage», στην οποία συμμετέχει και το Βαρβά-
κειο Πρότυπο Γυμνάσιο, συναντήθηκαν στο τουρκικό σχολείο 
Seyitaliler Atatürk Ortaokulu της πόλης Kocaeli (επαρχία Kandira) 
με σκοπό να αξιολογήσουν την πορεία του έργου και να οργα-
νώσουν τις δραστηριότητες της σχολικής χρονιάς 2019-2020

Εκτός από το σχολείο μας, παραβρέθηκαν στη συνάντηση το 
σχολείο-συντονιστής Scoala Gimnaziala “Octavian Goga” Baia 
Mare της Ρουμανίας, καθώς και τα εταιρικά σχολεία Rimaskóli 
της Ισλανδίας και Escola Básica e Secundária «Dr. Ângelo 
Augusto da Silva» της Πορτογαλίας. 

Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο εκπροσωπήθηκε από τα 
μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του έργου: 
Αίγλη Κούτρα συντονίστρια του έργου, τη  διευθύντρια Σοφία 
Γελαδάκη και τον υποδιευθυντή Γιάννη Αναστασόπουλο.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + 
«SHRINK YOUR ECOLOGICAL FOOTPRINT»

Το σχολείο μας αποτελεί ακόμη μια φορά μέλος της κοινότητας των σχολείων της Ευρώ-
πης μέσω της συμμετοχής του ως εταίρου στη σύμπραξη Erasmus+ με κωδικό 2019-1-ES01-
KA229—065738_3 και τίτλο: «Shrink your Ecological Footprint». Στη σύμπραξη συμμετέχουν τα 
σχολεία  IESO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ της Ισπανίας (σχολείο-συντονιστής της σύμπραξης), 
Zakladni skola, Uhersky Brod,Na Vysluni 2047, okres Uherske Hradiste της Τσεχίας, Zespol Szkol 
Ogolnoksztalcacych της Πολωνίας και Hagalidskolan της Σουηδίας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 

δύο έτη (2019-2021) και αντικείμενό του είναι να εκπονηθεί από κοινού με τα σχολεία-εταίρους 
ένα σχέδιο δράσης που θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης 
των κοινοτήτων μέσα και γύρω από τα σχολεία με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος με 
διάφορους τρόπους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας θα έχουν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες με τους μαθητές από τις χώρες – εταίρους, να δουλέψουν 
ομαδοσυνεργατικά, να επισκεφθούν τα σχολεία των εταίρων, αλλά και να φιλοξενήσουν τους 
ευρωπαίους μαθητές.Την υλοποίηση του προγράμματος αναλαμβάνει η παιδαγωγική ομάδα, η 
οποία αποτελείται από τη Διευθύντρια του σχολείου μας, Σ. Γελαδάκη, και τους εκπαιδευτικούς 
Σ. Ξυπολιά (συντονίστρια) Γ. Μπαρτσώκα, Κ. Κουρκουλέα, Α. Κούτρα και Κ. Νταλαχάνη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, αντιπροσωπεία του σχολείου μας παρακολούθησε τις ερ-
γασίες της 1ης διακρατικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Tietar της Ισπανίας το 
διάστημα 25/11 -29/11 2019 και διοργανώθηκε από το I.E.S.O. Gabriel Garcia Marquez, σχολείο – 
συντονιστή του προγράμματος. Οι Έλληνες μαθητές συμμετείχαν σε κοινές δραστηριότητες με 
μαθητές από τα εταιρικά σχολεία της Ισπανίας, Πολωνίας, Τσεχίας και Σουηδίας, εστιασμένες 
κυρίως στον τρόπο μόνωσης των κτιρίων με οικολογικούς τρόπους. Φιλοξενήθηκαν από οικογέ-

νειες των Ισπανών συμμαθητών τους και γνώρισαν τις ομορφιές και τις γεύσεις της περιοχής. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα συνεργασίας και μαθητές και καθηγητές επέ-
στρεψαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Tο χρονικό διάστημα 9 έως 15 Φεβρουαρίου 2020 το σχολείο μας συμμετείχε στη δεύτερη 
κινητικότητα των σχολείων-εταίρων του προγράμματος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην 
Πολωνία και συγκεκριμένα στο σχολείο Zespol Szkcol im H.C.Hoovera, στα δυτικά προάστια 
του Katowice. Οι Έλληνες μαθητές συμμετείχαν σε κοινές δραστηριότητες που αφορούσαν 

στην εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας με μαθη-
τές από τα εταιρικά σχολεία. Συγκεκριμένα, οι μαθητές 

παρουσίασαν τις δράσεις των σχολείων-εταίρων για 
την εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής ενέργει-

ας, κατασκεύασαν κουζίνες ηλιακής ενέργειας 
και ηλιακά ρομπότ με την καθοδήγηση ειδι-
κών, πραγματοποίησαν πειράματα για το 
πώς προκύπτει πόσιμο νερό από λασπωμένο/
αλμυρό νερό, έφτιαξαν οικολογικές μπλού-
ζες κ.α. Οι αποστολές των χωρών επισκέ-
φτηκαν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στη Ruda Slaska και εργοστάσιο 
παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ETWINNING PROJECT: WORLD 2.0 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργουH2020 «OpenSchoolsfor OpenSocieties – OSOS», συμμε-
τείχαμε στο eTwinningproject “World 2.0”με τους μαθητές από τα τμήματα Γ1, Γ3 και Γ3 (επίπε-
δο προχωρημένων).

Στόχος του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε θέματα σχετικά με την κλι-
ματική αλλαγή, τα αίτια και τις συνέπειες. Οι μαθητές διερεύνησαν τα προβλήματα της περιοχής 
τους και συζήτησαν με τους εταίρους τα βιώματά τους από την κλιματική αλλαγή, διερεύνησαν 
τα αίτια κι από κοινού πρότειναν τρόπους αντιμετώπισης στην προοπτική να συνεισφέρουν στη 
διαμόρφωση της Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα, 
έμφαση δόθηκε στους Στόχους 13, 14 και 15: α. καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και 
των συνεπειών β. προστασία και συντήρηση των ωκεανών, θαλασσών και θαλάσσιων πηγών για 
βιώσιμη ανάπτυξη γ. προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης του 
οικοσυστήματος.  Απώτερος στόχος η δημιουργία ενός κοινού συνεργατικού προϊόντος που 
παρουσιάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες των συνεργαζόμενων σχολείων και 
τις προτεινόμενες λύσεις . 

Το τελικό προϊόν του έργου βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://vimeo.com/426589960
Στο σχολείο μας απονεμήθηκε εθνική κι ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας για τη συμμετοχή σε 

αυτό το πρόγραμμα. 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Βάσω Οικονομίδου, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ASPNET UNESCO: 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ASPNET 

UNESCO
 

Και τη φετινή σχολική χρονιά 2019-2020, η ομάδα  του προ-
γράμματος ASPnet Unesco, που αριθμούσε 20 μέλη, ήταν πα-
ρούσα στη σχολική κοινότητα, παρά το σύντομο χρονικό διάστη-
μα λειτουργίας της, λόγω της πανδημίας. Οι μαθητές μας ασχο-
λήθηκαν με το θέμα της κλιματικής αλλαγής σχεδιάζοντας και 
εκφωνώντας σύντομες ομιλίες, συλλέγοντας ειδήσεις από τον 
έντυπο και τον ψηφιακό τύπο με στόχο την ευαισθητοποίηση της 

σχολικής κοινότητας και συζητώντας/προσομοιώνοντας ακολουθώντας το μοντέλο των επιτρο-
πών της Ουνέσκο  με στόχο τη συμμετοχή τους σε σχετικά μαθητικά συμπόσια. Η  ομάδα μας 
έλαβε μέρος στις ακόλουθες διοργανώσεις:

Α) Στην 4η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου  «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη 2019 - ΜΡΔ 2019»:  13 - 15 Δεκεμβρίου 2019 
Θεσσαλονίκη.  

Β) Διαδικτυακή συνάντηση του Δικτύου Γυμνασίων Αττικής του προγράμματος (ASPnet) 
UNESCO» «Μένουμε Συνδεδεμένοι: Μιλάμε για την κλιματική αλλαγή», που πραγματοποιήθη-
κε στην πλατφόρμα zoom στις 11 Ιουνίου 2020.

 
Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί οι φιλόλογοι Ευσταθία Λαλιώτου και Θεοδώρα  Τριαντοπούλου

Δράσεις

Σκέψη
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ  
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Με ενθουσιασμό και συγκίνηση, συμμετεί-
χε το σχολείο μας στον 37ο Μαραθώνιο της 
Αθήνας. 84 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς 
έδωσαν το παρών στα 5, 10 και 42 χλμ. Ευχά-
ριστη και απρόσμενη έκπληξη η συνάντηση με 
εκπροσώπους του Συλλόγου Αποφοίτων στο 
7o block της εκκίνησης. Στα πλαίσια της συμ-
μετοχής μαζί με την προσφορά στον συνάν-
θρωπο οι συμμετέχοντες ενίσχυσαν τη Στέγη 
Ανηλίκων της Ν. Ιωνίας. 

Παρά τη βροχή, όλοι στον τερματισμό ανα-
νεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη 
χρονιά.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός 
Καλλιρρόη Νταλαχάνη, 

καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO

Κατά τη διάρκεια του Β τετραμήνου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου διαθεματική διδασκαλία στα μαθήματα Τεχνολογίας και Εικαστικών. Οι μαθη-
τές της Α΄ τάξης μελέτησαν Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τα κατασκεύασαν 
και εμπνεύστηκαν από αυτά. Παραθέτουμε ορισμένα από αυτά τα έργα των μαθητών.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Πένυ Παπαδογεώργη, καθηγήτρια Τεχνολογίας και Λη Λυκούδη, 
καθηγήτρια Καλλιτεχνικών.

Κατασκευές Τεχνολογίας

Πύργος της Πίζας - 
Κωνσταντίνος Αλεξίου

Μνημείο της Χιροσίμα - 
Γιάννης Ταραβήρας 

Πυραμίδες και Σφίγγα Αιγύπτου  - 
Διονύσης Παπαθεοδώρου

Δολομιτικές Άλπεις -  
Χρήστος Γιαννακόπουλος

Χοιροκοιτία Κύπρου -  
Γρηγόρης Δημητρίου

Λιμνιαίοι Οικισμοί  - 
Αντώνης Χατζηγεωργίου 

Στόουνχεντζ  - 
Αναστασία Μπελόκα

Κάστρο του Λίγηρα - 
Ανδρέας Πανόπουλος

Ταζ Μαχάλ  - 
Γιωργής Χάρδας
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Μοναστήρι Γκελάτι -  
Δημήτρης Πούπουζας

Μνημείο της Χιροσίμα  - Γιάννης 
Ταραβήρας

Μον Σεν Μισέλ   - 
Παναγιώτης Πρεκαστουνάκης

Τείχος Αδριανού  - 
Μιχάλης Κολλιόπουλος

Νησί του Πάσχα  - 
Ευαγγελία Πέτρου

Ο Πύργος του Λονδίνου -  
Νάνσυ Σεϊντή

Στόουνχεντζ  - 
Λυδία Ελένη Αγγελίδη

Οικισμός των Άλπεων  - 
Δέσποινα Ξεμαντήλωτου

Κάζα Μιλά  - 
Παναγιώτης Ντάνος

Σπήλαιο Μογκάο  - 
Αλέξανδρος Σκανδάλης

Σύμπλεγμα Πιτόν  - 
Ελένη Ακαμιωτάκη

Έργα 
Εικαστικών

Σπήλαιο χεριών  - 
Κλωσσά

Ναός του Σπάιερ  - 
Γιώργος Καλαντζής

Κάστρο Εδουάρδου - 
Δανάη Καλλιμάνη

Όπερα του Σίδνεϋ  - Χριστίνα 
Μπάρτζη

Μετέωρα  - 
Κωνσταντίνος Βελίκας

Χοιροκοιτία Κύπρου  - 
Έλενα Κατσατούρα

Κρεμλίνο  - 
Αλέξανδρος Τσαπάρας

Ραπανούι  - 
Ευαγγελία Πέτρου

Δολομιτικές Άλπεις -  
Χρήστος Γιαννακόπουλος

Σιρακάουα Ιαπωνία  - 
Γιώργος Κάτσιος

Μυστράς  - 
Γιώργος Κολοστούμπης

Σύμπλεγμα Πιτόν   - 
Ελένη Ακαμιωτάκη
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42ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στον 42ο 
αγώνα δρόμου του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Διασχίζοντας 1000 μέτρα ανά-
μεσα σε δέντρα και πάρκα του Δήμου μας τερμάτισαν όλοι σε πολύ καλή 
σειρά. Σημαντική υπήρξε επίσης η παρουσία μαθητών μας ως εθελοντές 
στη διοργάνωση. Η μαθήτρια της Γ’ τάξης Θανοπούλου Μαριέττα κατέλαβε 
την πρώτη θέση και χάρισε στο σχολείο μας το χρυσό μετάλλιο.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Καλλιρρόη Νταλαχάνη,
 καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2019

Η ημέρα αθλητισμού γιορτάστηκε στο σχολείο μας στις 18 Οκτωβρίου 
στο αθλητικό κέντρο Planet. Οι μαθητές έπαιξαν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 
βόλλευ, πινγκ πονγκ,  στίβο, ζούμπα και χάντμπολ.  Στο πνεύμα της ημέρας 
και η πεζοπορία των καθηγητών μας στον Πύργο Δουκίσσης Πλακεντίας. 
Επιστρέψαμε ιδρωμένοι αλλά ευχαριστημένοι !!! 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Καλλιρρόη Νταλαχάνη,
 καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
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ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ – ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ

Δεντροφύτευση στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο
Την Κυριακή 23/02/2020 πραγματοποιήθηκε δράση δεντροφύτευσης στο Βαρβάκειο Πρότυ-

πο Γυμνάσιο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Shrink Your 
Ecological Footprint”, το οποίο έχει σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθη-
τοποίηση των μαθητών για την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής.

Στη δράση, που έγινε σε συνεργασία με τον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχι-
κού, συμμετείχαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που παίρνουν μέρος 
στο πρόγραμμα, οι γονείς των μαθητών, η αντι-
δήμαρχος Πρασίνου κα Ελ. Ζέππου Χαρλαύτη 
και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ψυ-
χικού κα. Φαίνη Χατζηαθανασιάδη, καθώς και ο 
κ. Φωτιάδης, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτρο-
πής Δ.Ε. του Δήμου.

Είχε προηγηθεί επικοινωνία του σχολείου με την Υπηρεσία Πρασίνου 
του Δήμου, η οποία μερίμνησε για την προετοιμασία των χώρων φύτευ-

σης και τη διάθεση φυτών κατάλληλων 
για το χώρο και τις ιδιαίτερες συνθήκες 
του. Τα παρτέρια του σχολείου γέμισαν 
με δέντρα και θαμνώδη φυτά, ενώ ο και-
ρός στάθηκε σύμμαχος στην όλη προ-
σπάθεια.

Μετά την ολοκλήρωση της φύτευσης 
προσφέρθηκαν αλμυρές και γλυκές λι-
χουδιές, ανταμείβοντας μικρούς και με-

γάλους για την σκληρή τους προσπάθεια.

Υπεύθυνη καθηγήτρια του προγράμματος  Σοφία Ξυπολιά 
Μέλη της παιδαγωγικής ομάδας Σάντυ Κουρκουλέα, Αίγλη Κούτρα, Γιάννης Μπαρτσώκας, 

Ρόη Νταλαχάνη και Σοφία Γελαδάκη.

ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΫ Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Το σχολείο μας συμμετείχε με δύο μεικτές ομάδες στο Χριστουγεννιάτικο τουρνουά Βόλλεϋ 
της Β Αθήνας. 52 μεικτές ομάδες από 28 σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια, συμμετείχαν σ’ αυτή την 
πολύ όμορφη διοργάνωση και το Βαρβάκειο δεν θα μπορούσε να λείψει. Οι μαθητές  και οι μα-
θήτριές μας επέδειξαν συνεργατικότητα, αγωνιστικότητα και κυρίως αθλητικό ήθος, κάνοντάς 
μας περήφανους.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Καλλιρρόη Νταλαχάνη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
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ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2020

Το Σαββατοκύριακο 18 & 19 Ιανουαρίου 2020 
υλοποιήθηκε με επιτυχία για 5η συνεχή χρονιά και 
το φετινό διήμερο γαλλόφωνου κινηματογράφου 
που συνδιοργανώνει το σχολείο μας με την Ελληνο-
γαλλική Σχολή Ουρσουλινών. 

Οι ταινίες επιλέγονται κάθε χρόνο με εκπαιδευτι-
κά και ποιοτικά κριτήρια.

Στις φωτογραφίες μαθήτριες και οι μαθητές ετοι-
μάζονται να  παρακολουθήσουν τις ταινίες του προ-
γράμματος.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Ντόρα Λεονταρίδου, 
καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας

Σάββατο
18 . 1 . 2020

Κυριακή
19 . 1 . 2020

12:00 - 13:30

Le Roi et l’oiseau
( Ο Βασιλιάς και το πουλί )

Ταινία κινουμένων σχεδίων για παιδιά

18:00 - 19:20

Le Tableau
( ο Πίνακας )

Ταινία κινουμένων σχεδίων για παιδιά

20:00 - 21:55

Pierrot le Fou
(O τρελός Π ιερ ό)

Ταινία για ενήλικες,
Nouvelle Vague, αστυνομικό

18:00 - 19:15

Il était une fois la forêt
( Κάποτε υπήρχε ένα δάσος )

Ταινία για εφήβους και ενήλικες
Documentaire

20:00 - 21:45

Hippocrate
Ταινία για εφήβους και ενήλικες 

Δραματική κωμωδία

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ

Μ  Ε  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Σ  Υ Π Ο Τ Ι Τ Λ Ο Υ Σ

ΨΥΧΑΡΗ 10, ΨΥΧΙΚΟ
 Τηλ : 210 6712228

ΚΙΝΗΜΑΤ
ΟΓΡΑΦΟΥΓΑ  Λ  Λ Ο
 Φ Ω Ν Ο ΥΔ  Ι  Η  Μ  Ε

  Ρ  Ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

w w w.u r s u l i n e s.g r

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ONASSIS YOUTH FESTIVAL 2020» 
(ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ) 

ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 
ΣΤΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Το πρόγραμμα της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση «Οnassis Youth 
Festival» (Εφηβικό Φεστιβάλ Θεάτρου) παρακο-
λούθησαν 16 μαθητές και μαθήτριες του σχο-
λείου μας με την καθοδήγηση των σκηνοθετών 
Αγγέλικας Σταυροπούλου και Στέφανου Αχιλ-
λέως, στον χώρο του σχολείου, κάθε Κυριακή 
11:00 - 14:00,  από τις 10 Νοεμβρίου έως και 
τις 10 Μαρτίου, όπου και διακόπηκε λόγω της 
πανδημίας. Η προγραμματισμένη παρουσίαση 
της δουλειάς της ομάδας του σχολείου μας κα-
θώς και όλων των σχολείων που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα στη θεατρική σκηνή της Στέγης, στο Εφηβικό Φεστιβάλ Θεάτρου (Onassis 
Youth Festival) την Παρασκευή 24, το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου 2020 ακυρώθηκε 

και μετατέθηκε για την επόμενη 
σχολική χρονιά. Το θεατρικό ερ-
γαστήριο παρακολούθησαν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες:   

 Καρπούζης Χρήστος (Α2), 
Καρεκλάς Κωνσταντίνος (Β1), 
Τσουκαλάς Παναγιώτης (Β4), 
Ζαγγανάς Μάριος (Γ1), Βαλσά-
μη Μιχαέλα (Γ1), Ζούπα Φαίη 
(Γ1), Θεοφανίδη Κατερίνα (Γ1), 
Καρπούζη Κατερίνα (Γ2), Καρ-
πούζη Ελισάβετ (Γ2), Μαρτζά-
κλη Άλκιστις (Γ3), Στατήρη Ρα-
φαηλία (Γ4), Τσουλουφά Στέλλα 
(Γ4), Χατζηγιαννάκου Βασιλική 
(Γ4), Χρυσοπούλου Μάρω (Γ4), 
Χιώτη Άννα (Γ4), Σταυροπούλου 
Κωνσταντίνα(Γ4).

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί 
οι φιλόλογοι 

Ευσταθία Λαλιώτου και 
Θεοδώρα Τριαντοπούλου και 

η Καλλιρρόη Νταλαχάνη, 
καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσε-
ων του σχολείου μας οι μαθητές όλων των τάξεων συμ-
μετείχαν σε τουρνουά ping-pong, 3χ3 και σκακιού.

Στόχος του εσωτερικού πρωταθλήματος ήταν η συ-
γκέντρωση απαραίτητων προϊόντων για το κοινωνικό πα-
ντοπωλείο του Δήμου μας. Παρά τη βροχή που ανέβα-
λε το πρωτάθλημα μπάσκετ η όλη διοργάνωση υπήρξε 
πολύ επιτυχημένη.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Καλλιρρόη Νταλαχάνη, 
καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

«GETTING TO KNOW THE ANCIENT THEATRES»: 
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔ ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Κατά το Α τετράμηνο του σχολικού έτους 2019-20, στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, στο 
μάθημα των Αγγλικών μεσαίου επιπέδου της Γ γυμνασίου (επίπεδο B2+) εφαρμόστηκε διαθεμα-
τικό σενάριο διδασκαλίας με χρήση ψηφιακών μέσων παράλληλα με το μάθημα της Αρχαίας Ελ-
ληνικής Γραμματείας, το οποίο έχει τίτλο «Getting to know the ancient theatres» (= Γνωρίζοντας 
τα αρχαία ελληνικά θέατρα). Στο σενάριο αξιοποιήθηκε αυθεντικό υλικό από την ιστοσελίδα του 
Διαζώματος στα αγγλικά, προκειμένου να ασκηθούν οι δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου 
και το λεξιλόγιο των μαθητών. Κατόπιν, οι μαθητές ασκήθηκαν στη συνεργατική δημιουργία πο-
λυτροπικών κειμένων αντλώντας πληροφορίες από τον ιστότοπο του Διαζώματος (www.diazoma.
gr) και από τον εκπαιδευτικό φάκελο του Υπουργείου Πολιτισμού «Αρχαίο θέατρο στον κύκλο του 
χρόνου» http://ancienttheater.culture.gr/en/akolouthise-me-sta-arxaia-theatra-k-wdeia-tis-elladas.

Μέσα από την εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία αυτή, επιδιώχθηκε η επίτευξη γλωσσι-
κών στόχων για το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας, η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού 
τους και η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την αξία διατήρησης των αρχαίων θεάτρων.

Τα τελικά παραδοτέα είναι δώδεκα σύντομα ενημερωτικά βίντεο στην αγγλική γλώσσα σχετι-
κά με ισάριθμα αρχαία θέατρα, τα οποία παρατίθενται.

Το διδακτικό σενάριο, που εκπονήθηκε από την καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας Σοφία Ξυ-
πολιά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ Επιπέδου στα ΠΑΚΕ, διατίθεται για 
αξιοποίηση στο Διάζωμα και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Getting to know the ancient theatres – teaching scenario

Αρχαίο Θέατρο Διονύσου https://youtu.be/NQh-683qlL0
Αρχαίο Θέατρο Ήλιδας https://youtu.be/M7dTHPaFwF0
Αρχαίο Θέατρο Βεργίνας https://youtu.be/VINqvuZl8ms
Αρχαίο Θέατρο Θωρικού  https://youtu.be/ntEXEvg-7f0
Αρχαίο Θέατρο Δελφών https://youtu.be/Nt7Xi6tIMCk
Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης https://youtu.be/h4xGTj-0wqM
Ωδείο Ηρώδου του Αττικού https://youtu.be/cNabvSZrOV8
Αρχαίο Θέατρο Δήλου https://youtu.be/A5KpCkPHC40
Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης https://youtu.be/P8tnxjzvUtc
Αρχαίο Θέατρο Κασσώπης https://youtu.be/rc8Tx5zC_dg
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου https://youtu.be/cUW8RngdUn0
Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας https://youtu.be/bQJCwkSdINY

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Σοφία Ξυπολιά, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας



Εκδηλώσεις 
του σχολείου μας

Το φιλί
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ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ 2020

 Την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 
πραγματοποιήθηκε η αποκριάτικη γιορτή μας 
στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας. Η 
γιορτή ξεκίνησε με χορό στο γαϊτανάκι, συνε-
χίστηκε με την παρουσίαση του αποκριάτικου 
δρώμενου κάθε τμήματος και ολοκληρώθηκε 
με την απονομή βραβείων/επαίνων συμμετο-
χής και γλέντι.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης συντόνι-
σαν  οι  εκπαιδευτικοί X. Αναγνωστόπουλος, 

Α Κατσούλα, Ε. Λυκούδη, Ι Λυμπέρης, 
Ι. Μπαρτσώκας,  Κ. Μυστακίδου, 

Κ. Νταλαχάνη, Θ. Τριαντοπούλου
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ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται, όπως κάθε χρόνο με το Πολιτιστικό Απόγευμα. Οι εργασίες 
της χρονιάς, οι δράσεις και  οι διακρίσεις παρουσιάζονται στους μαθητές, μαθήτριες και γονείς 
και σε όλη την  κοινότητα του Βαρβακείου.

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΒΑΡΒΑΚΗ



Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Περιπατητής
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρί-
ου 2019 η Β τάξη του Γυ-
μνασίου πραγματοποίησε 
εκπαιδευτική επίσκεψη στο 
Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο, όπου παρακολού-
θησε το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα με θέμα το εμπόριο 
στο Βυζάντιο.  

Το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα σχεδιάστηκε από το 
τμήμα εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων του μουσείου και 
τον  Όμιλο Ιστορίας «Παιχνίδια Ιστορίας» του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου. 

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν από τις καθηγήτριες φιλολόγους Έλενα Γκίκα, Μαίρη Μπελογιάννη, 
υπεύθυνες του Ομίλου Ιστορίας, Δώρα Τριαντοπούλου και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων του μουσείου Πάνο Βοσνίδη στη μόνιμη συλλογή του μουσείου και έπαιξαν το παι-
χνίδι «έμπορος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία» που σχεδίασαν μαθητές του ομίλου.

Η Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

Την παράσταση «Το Συρματόπλεγ-
μα”, σε διασκευή και σκηνοθεσία 
Νίκου-Ορέστη Χανιωτάκη παρακο-
λούθησε η Β΄ Γυμνασίου στο θέατρο 
Άλφα, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου. Το 
έργο, που βασίζεται στο λογοτεχνικό 
βιβλίο «Το αγόρι με τις ριγέ πιτζάμες» 
του John Boyne, εμπλουτισμένο με τη 
μουσική του Μάνου Λοϊζου, πραγμα-
τεύεται το ιστορικό θέμα των γενοκτο-
νιών, χωρίς όμως να περιορίζεται στο 
Ολοκαύτωμα, μέσα από τη ματιά του 
10χρονου Μπρούνο, μεταδίδοντάς τις 

αξίες της ισότητας, του σεβασμού της διαφορετικότητας και της φιλίας. Μετά το πέρας της 
παράστασης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους συντελεστές της παρά-
στασης. 

Συνοδοί καθηγητές: Τριαντοπούλου Θεοδώρα, Λυκούδη Ευαγγελία, Τσιάτσιος Αντώνης, 
Κοντοπίδη Ευαγγελία, Αναστασόπουλος Ιωάννης.

 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ (UTECH LAB)
«3D MODELLING ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ 

ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ»
 

Την Παρασκευή 13/12/2019, μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Γυμνα-
σίου συμμετείχαν δωρεάν σε απογευματινό, οργανωμένο εργαστήριο 
του UTech Lab, στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Το εργαστήριο, διάρκειας 90 
λεπτών εισήγαγε τους μαθητές στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση και 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδικών εφέ ταινιών και των ψηφιακών 
κινουμένων σχεδίων (digital animation). Επίσης, οι συμμετέχοντες γνώ-
ρισαν το λογισμικό δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων Blender, δημι-
ούργησαν τα δικά τους ειδικά εφέ και έδωσαν κίνηση σε έναν ψηφιακό 
χαρακτήρα.

Υπεύθυνη της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν η καθηγήτρια Ε. Κο-
ντοπίδη, ενώ την ευθύνη της μετακίνησης είχαν οι γονείς των μαθητών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Α ΤΑΞΗ - ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -

ΘΗΣΕΙΟ - ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

Η A τάξη του σχολείου μας την Πέ-
μπτη, 12 Δεκεβρίου 2019, Εκπαιδευτική 
επίσκεψη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών ( ΕΑΑ ), στο Θησείο, στους Λό-
φους Νυμφών στο Μουσείο Αστρονο-
μίας – Αστροφυσικής και Πνύκας (στο 
παλαιό Αστεροσκοπείο με το ιστορικό 
ερευνητικό τηλεσκόπιο).

Η ξενάγησή μας έγινε από το επιστη-
μονικό προσωπικό του Αστεροσκοπείου, 
νέους ενεργούς επιστήμονες, και υπήρξε 
απολύτως ενδιαφέρουσα και επιτυχής, 
ικανοποιώντας τους τεθέντες στόχους:

1. Γνωριμία και ξενάγηση των μαθη-
τών σε έναν εμβληματικό, ιστορικά και 
επιστημονικά χώρο έρευνας της Αστρο-
νομίας και των εφαρμογών της στην 
παγκόσμια ώρα, στη ναυτιλία, την γεω-
δαισία αλλά και ανάπτυξης της ίδιας της 
Παρατηρησιακής Αστρονομίας και της 
Αστροφυσικής,

2. Ενημέρωση των μαθητών για την 
διαχρονική σημασία της Επιστήμης της 
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Αστρονομίας στην εξέλιξη πολλών νεώτερων επιστημών και η αλληλεπίδρασή της κυρίως με τα 
Μαθηματικά και τη Φυσική,

3. Εισαγωγή των μαθητών σε ενεργό ερευνητικό χώρο και η επαφή τους με ενεργούς ερευ-
νητές,

4. Σύνδεση των γνώσεών των μαθητών από τη Μηχανική, τα Μαθηματικά, την Οπτική και τη 
Φυσική γενικότερα με αρχαίες έως και νεότατες γνώσεις και ανακαλύψεις της Αστρονομίας και 
της Αστροφυσικής,

5. Αναγνώριση της Διεπιστημονικότητας στην Έρευνα και η σημασία της Έρευνας αυτής 
καθεαυτής, στόχοι, οι οποίοι εναρμονίζονταν, αφ’ ενός,  με ύλη μαθημάτων  η οποία έχει, ήδη, 

διδαχθεί, αλλά, κυρίως, πρόκει-
ται να  διδαχθεί (στη Β’ και στη 
Γ’ Γυμνασίου ), όπως:

α.   Φυσική – Μηχανική – Νό-
μοι Νεύτωνα – Ν. Παγκόσμιας 
Έλξης – Τροχιές πλανητών,

β.   Φυσική – Ηλεκτρομαγνη-
τισμός – Οπτική – Γεωμετρική 
και Κυματική Οπτική – Ηλε-
κτρομαγνητικά κύματα -  Οπτι-
κά Όργανα – Τηλεσκόπια – Ρα-
διοτηλεσκόπια, και, αφ’ ετέρου, 
ικανοποιούσαν την περιέργεια 
και το έμφυτο ενδιαφέρον αρ-
κετών μαθητών μας, με  ιδιαί-
τερα ελπιδοφόρες προοπτικές. 

Ακολούθησε περίπατος  στον  εξαίσιο,  γειτνιάζοντα,  του  Αστεροσκοπείου, πεζόδρομο ανα-
ψυχής  του Θησείου.

Υπεύθυνος Καθηγητής: 
εκπαιδευτικός Δημοσθένης Θάνος, φυσικός

Συνοδοί καθηγητές: 
Οτζάκογλου Θ. Πληροφορικής, Λεονταρίδου Θ. Γαλλικής Φιλολογίας, 
Ανδρίτσος  Γ. Φιλόλογος - Ιστορικός,   Τζαφεροπούλου Μ. Φιλόλογος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ: 
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ (Π. ΦΑΛΗΡΟ)

 Η Γ’ τάξη του σχολείου μας, την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποίησε Εκπαι-
δευτική επίσκεψη στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Έκθεση 
Επιστήμης και Τεχνολογίας που περιλαμβάνει 57 διαδραστικά εκθέματα Φυσικής, Χημείας, Βιο-
λογίας, Μαθηματικών, Πληροφορικής και Ρομποτικής. Η ξενάγησή μας έγινε από το επιστημο-
νικό προσωπικό του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας, με σκοπό, να ικανοποιηθουν, οι εξής, 
ειδικότεροι, στόχοι:

1. Η γνωριμία και η ξενάγηση των μαθητών σε έναν πρωτοπόρο επιστημονικά και εκπαιδευ-
τικά χώρο της Έρευνας και 
της Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης της Αστρονομίας, των 
Φυσικών Επιστημών, των Μα-
θηματικών, της Πληροφορι-
κής και της Τεχνολογίας και 
των πολυάριθμων εφαρμο-
γών τους,

2. Η ενημέρωση των μαθη-
τών για την διαχρονική σημα-
σία, τόσο, της ανάπτυξης των 
Επιστημών της Αστρονομίας, 
των Μαθηματικών και των Φυ-
σικών Επιστημών - και της με-
ταξύ τους αλληλεπίδρασης, 
όσο και των άμεσων Τεχνο-
λογικών Εφαρμογών τους, 
αλλά και, της συμβολής του στη θεμελίωση, εξέλιξη και ανάπτυξη πολλών νεώτερων επιστημών 
όπως οι Επικοινωνίες, η Τεχνολογία Υλικών, η Βιοτεχνολογία, η Πληροφορική, η Ρομποτική κ.ά.,

3. Η γνωριμία των μαθητών με έναν εκπαιδευτικό χώρο υψηλού επιπέδου και διαρκούς προ-
σφοράς στην Εκπαίδευση των νέων στη χώρα μας κατα τα τελευταία 60 και πλέον χρόνια,

4. Η σύνδεση των γνώσεών των μαθητών από τα Μαθηματικά, την Φυσική, Χημεία, Βιολογία, 
Πληροφορική και την Τεχνολογία, με τα επιτεύγματα του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού 
μας και την ποιότητα ζωής που αυτά συνεπάγονται, 

5. Η αναγνώριση της Διεπιστημονικότητας στην Έρευνα και η σημασία της Έρευνας αυτής 
καθεαυτής,

6. Η αναγνώριση της σημασίας της υψηλού επιπέδου, εμπνευσμένης, διορατικής, εκπαίδευ-
σης και της υλικοτεχνικής της υποστήριξης.

Οι παραπάνω τεθέντες στόχοι εναρμονίζονται, αφ’ ενός, με την ύλη μαθημάτων που διδάσκο-
νται ή πρόκειται να διδαχθούν, οι μαθητές της Γ’ τάξης, ή μελλοντικά στο Γυμνάσιο ( και στο 
Λύκειο ), και πάντως αποτελούν καινοτόμες ζωτικής σημασίας εφαρμογές του Τεχνολογικού 
Πολιτισμού μας, όπως:

α. Φυσική – Μηχανική – Αστρονομία, Μαθηματικά, Διακριτά Μαθηματικά–Συνδυαστική, Κώδι-
κες - Πληροφορική – Ρομποτική,

β. Φυσική – Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική – Γεωμετρική και Κυματική Οπτική – Ηλεκτρο-
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μαγνητικά Κύματα - Επικοινωνίες 
– Οπτικά Όργανα – Τηλεσκόπια – 
Ραδιοτηλεσκόπια – Μικροσκόπια,

γ. Χημεία – Η χημεία του άν-
θρακα – Υλικά - Νανοτεχνολογία,

δ. Βιολογία – Βιοχημεία – Συν-
δυαστική – DNA – Κληρονομικό-
τητα - Βιοτεχνολογία, και, αφ’ 
ετέρου, ικανοποιούν και οξύνουν 
την περιέργεια και το έμφυτο εν-
διαφέρον αρκετών μαθητών μας, 
με ιδιαίτερα ελπιδοφόρες προο-
πτικές, ενώ, εμμέσως, τους οργα-
νώνουν για το μέλλον.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη χα-
ρακτηρίσθηκε από το έντονο ενδι-
αφέρον και ικανοποίηση των μα-
θητών μας, αλλά και των συνοδών 
καθηγητών, ενώ θεωρείται ότι 
επέτυχε τους τεθέντες στόχους.

Ακολούθησε περίπατος στον εξαίσιο, γειτνιάζοντα του Ιδρύματος Ευγενίδου, χώρο του Κέ-
ντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος ‘Σταύρος Νιάρχος’ (ΚΠΙΣΝ).

Υπεύθυνος καθηγητής Δημοσθένης Θάνος, φυσικός
Συνοδοί καθηγητές : κκ. Οτζάκογλου Θ., Κουλέτση Ειρ.,  Παπαδογεώργη Π., 

 Ανδρίτσος Γ.,  Οικονομίδου Β.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ

Υπεύθυνη λευκώματος 
Έλενα Γκίκα, φιλόλογος

Χορηγός
Βαρβάκειο Ίδρυμα

Επιμέλεια & αναπαραγωγή ψηφιακής έκδοσης  
Copy Express - Xαρ. Τρικούπη 88 τηλ.: 210 3606650 - e-mail: copyexp@cpyexpress.gr

Εξώφυλλο  
Πρόταση γλυπτού για την είσοδο την όπερας του Πεκίνου,

έργο της μαθήτριας Λίνας Ελματζόγλου, που υλοποιήθηκε στο μάθημα των Εικαστικών

Επιλογή εικόνων ενοτήτων
 Λη Λυκούδη, καθηγήτρια Καλλιτεχνικών 

Έργα του Φρανσουά Ογκύστ Ρενέ Ροντέν (1840-1917), ο οποίος υπήρ-
ξε πρόδρομος της μοντέρνας γλυπτικής. Ανέτρεψε τους παραδοσιακούς κανόνες, δημιούρ-

γησε νέες φόρμες και επηρέασε την τέχνη του 20ου αιώνα.
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