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«Το κάνει για να προβληθεί…»

«Θέλει να φτιάξει το βιογραφικό του/της»

• Αντιδράσεις από συναδέλφους, οι οποίοι δεν 
πιστεύουν ότι οι δράσεις των πολιτιστικών 
προγραμμάτων δεν αφορούν τους μαθητές ή το 
σχολείο, αλλά την προσωπική προβολή των 
συναδέλφων τους.

• Τα πολιτιστικά προγράμματα θεωρούνται χάσιμο 
χρόνου και μόνο η παραδοσιακή διδασκαλία μέσα 
στην τάξη μπορεί να προσφέρει στους μαθητές όλα 
όσα χρειάζονται.

• Έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας στο ελληνικό 
σχολείο.  



«Πάλι εκδρομή; Μάθημα θα κάνετε;»

• Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν έντονη την πίεση ορισμένων 

γονέων που θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 

αποτελούν «χάσιμο χρόνου».

• Θεωρούν ότι μόνο η παραδοσιακή δασκαλοκεντρική 

διδασκαλία μπορεί να προσφέρει στους μαθητές τις 

γνώσεις που χρειάζονται. 



«Το υπουργείο δεν το επιτρέπει»

«Και ποιος είναι αυτός που θα έρθει στο 

σχολείο μας;»

• Ο απόλυτα συγκεντρωτικός χαρακτήρας του 

εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας δεν 

επιτρέπει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών χωρίς την 

απαραίτητη έγκριση:

α. του διευθυντή του σχολείου

β. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

γ. του Υπουργείου



«Δεν έχουμε λεφτά για φωτοτυπίες»

• Καμία οικονομική στήριξη για την οργάνωση των 

πολιτιστικών προγραμμάτων.

• Οι εκπαιδευτικοί καλούνται πολλές φορές (και το 

κάνουν) να συμβάλλουν οικονομικά οι ίδιοι σε 

συνεργασία –αν υπάρχει προθυμία- με τον Σύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων.



«Πώς να ξεκινήσω;»

• Απουσία επιμορφωτικών προγραμμάτων για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών 

προγραμμάτων.



«Γιατί να μπω στη διαδικασία;»

• Απουσία κινήτρων.

• Οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι δεν έχουν στήριξη σ’ όλη 

τη διάρκεια του προγράμματος. 

• Η οργάνωση και η υλοποίηση του πολιτιστικού 

προγράμματος επαφίεται στο περίφημο «φιλότιμο» 

των εκπαιδευτικών.



Καινοτόμα προγράμματα

• Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

• Αγωγή Υγείας

• Πολιτιστικά προγράμματα

• Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες

• Αγωγή Σταδιοδρομίας

• Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης 



Χαρακτηριστικά των 

Καινοτόμων Προγραμμάτων

➢Έμφαση στις ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές 

προσεγγίσεις 

➢Οικοδόμηση γνώσεων και η ανάπτυξη 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών

➢ Επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών (Α.Π.Σ.)

➢Ευέλικτη διαχείριση του σχολικού χρόνου 



Βασικές προκλήσεις στη σύγχρονη 

εκπαίδευση

✓ Να επαναπροσδιορισθεί στην εκπαίδευση η 

αίσθηση για την ικανότητα και την ευφυΐα. 

✓ Να αναγνωρίζεται ότι: 

α.  Οι μαθητές έχουν ποικίλα και διαφορετικά 

χαρίσματα. 

β. Η περιέργεια είναι η κινητήρια δύναμη της 

επιτυχίας.  

γ. Ένα παιδί πολύ συχνά μαθαίνει χωρίς καμία 

περαιτέρω βοήθεια αν καθοδηγηθεί σωστά. 

δ. Η ανθρώπινη ζωή είναι εγγενώς δημιουργική.



Προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων

ΓΕΛ Φιλώτα ν. Φλώρινας

➢2013-2014

Μαθηματικά και Τέχνες

Παραστατικές Τέχνες και ΜΜΕ

➢2014-2015

Πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων

Δημιουργική γραφή 

Μαθηματικά και πολιτισμός: η περίπτωση Kadinsky

➢2015-2016

Δημιουργική γραφή ΙΙ

Υγιείς σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων

Μαθηματικά και Αθλητισμός



Προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων 

➢2016-2017
Δημιουργική γραφή ΙΙΙ
Αστρονομία
Λογοτεχνίες της πόλης και πόλεις της λογοτεχνίας 
Υπο-κρινόμαστε
➢2017-2018
Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα: 
Δημιουργική Γραφή και εφαρμογή του προγράμματος 

«GEAR against IPV» 
➢2018-2019
Από τη λογοτεχνία και την ποίηση στους στίχους και το 

τραγούδι
Ζωγραφική και Μαθηματικά 



Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας Πολιτιστικά προγράμματα
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Πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων

Υγιείς σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων

Δημιουργική Γραφή και εφαρμογή του 

προγράμματος «GEAR against IPV» 

Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο 

φύλα

Μαθηματικά και Τέχνες

Παραστατικές Τέχνες και ΜΜΕ

Δημιουργική γραφή 

Μαθηματικά και πολιτισμός: η περίπτωση 

Kadinsky

Δημιουργική γραφή ΙΙ

Μαθηματικά και Αθλητισμός

Δημιουργική γραφή ΙΙΙ

Αστρονομία

Λογοτεχνίες της πόλης και πόλεις της 

λογοτεχνίας 

Υπο-κρινόμαστε

Από τη λογοτεχνία και την ποίηση στους 

στίχους και το τραγούδι

Ζωγραφική και Μαθηματικά 



Συμμετοχή εκπαιδευτικών

Ειδικότητα Αριθμός 

Φιλόλογοι 3

Μαθηματικοί 1

Θεολόγοι 1

Γυμναστές 1

Πληροφορικοί 1

Οικονομολόγοι 1

Φυσικοί 1

Αγγλικής φιλολογίας 1

Κοινωνιολόγοι 1

ΣΥΝΟΛΟ 11



Συμμετοχή μαθητών

Σχολικό έτος Αγόρια Κορίτσια ΣΥΝΟΛΟ

2013-2014 30 40 70

2014-2015 41 65 106

2015-2016 60 74 134

2016-2017 39 76 115

2017-2018 12 13 25

2018-2019 9 31 40

ΣΥΝΟΛΟ 191 299 490



Θετικές επιστήμες

• Εργαστήριο Ρομποτικής (Ν. Φαχαντίδης)

• Μαθηματικά και Τέχνες (Ε. Θεοδώρου)

• Προσέγγιση Μαθηματικών και Τέχνης (Α. Ρήμος)

Δραστηριότητες πολιτιστικών 

προγραμμάτων 



Συμμετοχή μαθητών σε συνέδρια και 

ημερίδες 

• Πανελλήνιο συνέδριο: «Αριστοτέλης: ο homo 

universalis της αρχαιότητας και ο αέναος διάλογος με 

τις επιστήμες», 25-27/11/2016

• 9η Διεθνής Εβδομάδα Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη, 

15-19 Μαρτίου 2017)



Ποίηση 

• Ποιητικός διάλογος (Τ. Πατρίκιος)

• Ποιητικές γραφές (Ν. Χαλκιαδάκη)

• Ποιητική γραφή και στιχουργική από τους φοιτητές 
του μεταπτυχιακού μας Γιώργο Αντωνόπουλος και 
Βασίλη Μόσχο

• Το σχολείο μας επισκέφτηκαν και οι φοιτητές του 
προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 
Δημιουργικής Γραφής Γιώργος Σπυράκης, Εύη 
Σκουληκάρη και Αγγελίνα Ορνστέιν, όπου μίλησαν 
με τους μαθητές για την γραφή και την ποίηση.

• Σεμινάριο ποίησης: συγγραφή ποιημάτων με την 
Εύη Σκουληκάρη, φιλόλογο, ποιήτρια



Θέατρο 

• Θεατρικό Παιχνίδι ( Χ. Κότσινας)

• Παρακολούθηση του θεατρικού “Friends 
Manifest”, συζήτηση με τον Ζήση Ρούμπο και τον 
Γιώργο Κρήτο περί πλοκής, κατασκευής 
χαρακτήρων και θεατρικής γραφής

• Εισήγηση του θεατρικού συγγραφέα Δημήτρη 
Ψαθόπουλου, βραβευμένου από το ΚΘΒΕ. Οι 
μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να γράψουν μικρά 
θεατρικά έργα και να κατανοήσουν τον τρόπο με 
τον οποίο λειτουργεί η θεατρική γραφή καθώς και 
τις ιδιαιτερότητές της.

• Επίσκεψη και παρακολούθηση μαθήματος στη 
σχολή Ίασμος (Βασίλη Διαμαντόπουλου)



Σενάριο – Σκηνοθεσία 

• Προβολή ταινίας – διάλογος με το σκηνοθέτη (Φ. 

Τοψαχαλίδης)

• Περί Σεναρίου (Γ. Φειδάς)

• Περί σκηνοθεσίας (Κώστας Χαραλάμπους)



ΜΜΕ

• Επίσκεψη στον τηλεοπτικό σταθμό Star, όπου 
παρακολουθήσαμε από κοντά την πρωινή ζωντανή 
εκπομπή της Πόπης Τσαπανίδου.

• Συμμετοχή σε γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς Μάνα Χ 
Ουρανού, με σεναριογράφο τον Γιώργο Φειδά και 
σκηνοθέτη τον Αντρέα Μορφονιό (25ο επεισόδιο), 
συζήτηση με το επιτελείο της σειράς για σκηνοθεσία και 
σεναριογραφία.

• Συμμετοχή στην ειδησεογραφική εκπομπή «Δέκα στην 
ενημέρωση», όπου παρουσιάστηκαν σε ζωντανή σύνδεση 
οι δράσεις του σχολείου μας. 

• Ραδιόφωνο (Λ. Μαρόγλου – Σ. Μύθος).

• Συμμετοχή σε ραδιοφωνική εκπομπή (Μ. Στύλου – Π. 
Μουζουράκης).

• Συμμετοχή στο live της εκπομπής «The voice».



Συμμετοχή σε λογοτεχνικούς 

διαγωνισμούς 

1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής

• Βράβευση μαθητών στις κατηγορίες ποίηση και 

διήγημα

• Πρώτη και μοναδική για Λύκειο θέση για την ταινία των 

μαθητών μας με θέμα “Δεν είμαστε ίδιοι, δεν είμαστε 

μόνοι”.



Συναντήσεις 

Οι μαθητές συναντούν δημιουργούς και συζητούν 
περί γραφής, σεναριογραφίας και στιχουργικής:

• Ζαφειράκη Σταύρο, οικονομολόγο- συγγραφέα

• Πασιά Καλλιόπη, δικηγόρο- ποιήτρια
• Πλιάτσικα Φίλιππο, μοουσικό

• Σκουληκάρη Εύη, φιλόλογο- ποιήτρια

• Σπυράκη Γιώργο, δικηγόρο- συγγραφέα
• Φειδά Γιώργο, σεναριογράφο

• Τζώρτζια Κεφαλά (Μπλε), τραγουδίστρια

• Συνάντηση με τον Γιάννη Χαρούλη και συζήτηση 
γύρω από το τραγούδι και τη στιχουργική.  



Συνεργασίες με άλλα 

σχολεία

• συνεργασία με το ΓΕΛ Ελευθέριος Βενιζέλος των 

Χανίων στο Πρόγραμμα GEAR against IPV

• (“Ευαισθητοποίηση για την ισοτητα των φύλων 

ενάντια στη Βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων”)



Κοινωνικές δράσεις

• Επίσκεψη ομάδας καθηγητών και μαθητών στον 

καταυλισμό προσφύγων στην Ειδομένη για ενίσχυση 

με τρόφιμα.

• Επίσκεψη στην Κιβωτό του Κόσμου








