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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
                        Πολιτιστικά προγράμματα 2008-2009 
 

1.Οι δρόμοι της ελιάς: με  40 μαθητές της Α και Β Λυκείου. Μέσα από 

τα προγράμματα μαθαίνουν να συνεργάζονται, να εκφράζονται, να παίρνουν 
πρωτοβουλίες,  να συμμετέχουν, να ανακαλύπτουν νέες δεξιότητες 
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Συμμετοχή στις Καινοτόμες  μέρες  με 
συμμετοχή των σχολείων του Δήμου μας. 
Οι  ομάδες παρουσίασαν τις εργασίες τους 
αλλά και τις…μαγειρικές  τους ικανότητες 
αφού έφτιαξαν ψωμί με  ελιές, 
λαδοκούλουρα, χαλβά με πορτοκάλι , 
αρωματικά  λάδια φαγητού  
 
 
 
 
 
 
 
 



Πολιτιστικό πρόγραμμα 2009-2010 
 Αθήνα –Ρώμη μέσα από τις 

εικόνες. 

 Πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα 
το σινεμά,την εικόνα της Αθήνας 
και της Ρώμης μέσα από τις ταινίες 
του κινηματογράφου.Επίσκεψη 
στη Ρώμη, στο Μουσείο του 
Βατικανού, στο Κολοσσαίο. 

 



Πολιτιστικό πρόγραμμα 2010-2011 
 To παιχνίδι με τις μάσκες. 

 Εκπαιδευτική επίσκεψη των 
μαθητών στη Βερόνα –Βενετία. 

 Επίσκεψη σε Εργαστήρι 
κατασκευής Μουράνο. 

 Επίσκεψη στο Μεσαιωνικό Κάστρο 
Σιρμιόνε. 

 Επίσκεψη στο Θαλάσσιο Πάρκο 
της λίμνης  Guardia 

 



Πολιτιστικό πρόγραμμα 2010-2011 & 2011-2012 

Καλλιτεχνικό εργαστήρι 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=5194151&id=823546697


2.Σχολική εφημερίδα και  ιστοσελίδα. 25 μαθητές από 

όλες τις τάξεις έγραψαν στην εφημερίδα μας και μας παρουσίασαν 
τους προβληματισμούς τους. Εκδόθηκε το 3ο τεύχος 
 
 
 

 
 
 



http://1lyk-iliou.att.sch.gr 



3.Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη . 

Οι μαθητές μας επισκέφθηκαν την Αγία Σοφία, το Ζωγράφειο Λύκειο, 
το Ζάππειο Λύκειο (τα τελευταία ελληνικά σχολεία στην Πόλη),τη 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, τα  
Λουτρά του Ιουστινιανού, το Βόσπορο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O Δ/ντής του 

Ζωγράφειου 
Λύκειου μας 
ενημερώνει  για 
το εκπαιδευτικό 
σύστημα και  
τους 
εναπομειναντες 
ελληνες στην 
Πόλη 



4. Εκπαιδευτική επίσκεψη 
στον Ραδιοφωνικό Σταθμό  
9,84 στη διάρκεια της 
οποίας παρακολουθήσαμε 
πως  γίνεται  μια 
ραδιοφωνική εκπομπή 
 
 

5. Εκπαιδευτική επίσκεψη 
στην έκθεση Bodies  που 
πραγματοποιήθηκε στην 
Τεχνόπολη στο Γκάζι 



             ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 
 Λειτούργησαν 2 προγράμματα Αγωγής Υγείας με τον τίτλο « Διαφυλικές 

σχέσεις-Σεξουαλική αγωγή».Συμμετείχαν 25 μαθητές και μαθήτριες της 
Β Λυκείου 

 Στόχος η επιστημονική ενημέρωση των μαθητών σε θέματα υγείας          
( AIDS,σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα,ηπατίτιδα,ανεπιθύμητη 

εγκυμοσύνη) 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 
Περιβαλλοντικά προγράμματα 

1.Καλλιστώ: Ανοιχτές περιβαλλοντικές τάξεις.  
Μελετάμε τα σπήλαια. 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Σπήλαιο Δρογκαράτης  και στη 
Λιμνοθάλασσα της Μελλισάνης στην Κεφαλονιά. 
Για πέντε ημέρες μελετήσαμε, μάθαμε ,αγαπήσαμε το περιβάλλον, 
επισκεφθήκαμε τον Εθνικό Δρυμό του Αίνου, παραδοσιακούς οικισμούς 
,το Λαογραφικό Μουσείο, τον συνεταιρισμό Ρομπόλας του νησιού 
.Παρουσιάσαμε την εργασία  μας στο Δημοτικό Θέατρα Αργοστολίου 
ενώπιον της τοπικής αρχής και σχολείων. 





        Κλιματικές αλλαγές 
  Περιβαλλοντικό πρόγραμμα με συμμετοχή 30 μαθητών της 

Α΄ταξης. 

Μελετήσαμε το κλίμα , τις αλλαγές που συντελούνται λόγω της 
μόλυνσης και τι προσπάθειες κάνουμε για να το 
προστατεύσουμε. 

Πραγματοποίηθηκε  3ημερη  εκπαιδευτική επίσκεψη στο 
Περιβαλλοντικό Κέντρο Στυλίδας 

 



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Βόλλευ κοριτσιών: 
Πρωταθλήτριες 5ου Γραφείου  και 

2η θέση στο σχολικό πρωτάθλημα  

Γ΄Αθήνας 
 

Μπάσκετ αγοριών: 2η θέση  

στα σχολεία του 5ου γραφείου 
 
Συμμετοχές στο ποδόσφαιρο και το 
τέννις   

Βράβευση από τον Προϊστάμενο 
Φυσικής Αγωγής 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ     ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 Η Βιβή έιναι ήδη επτά ετών και είναι η 

αδελφή ολών των παιδιών μας.Είναι το 
κοριτσάκι που υιοθετήσαμε πριν 3 χρόνια 
και ζει στο παιδικό χωριό SOS της Βάρης. 

 Παραμονές Χριστουγέννων στο σχολείο  
λειτουργεί το Παζάρι Αγάπης. Με 
μουσική που παίζουν οι μαθητές μας, με 
γλυκά που φτιάχνουμε , ζεστή σοκολάτα 
και «ζωηρά καλλικατζαράκια» 
νοιώθουμε το πνεύμα των ημερών και 
γινόμαστε πιο ανθρώπινοι. 



Η σχολική μας ζωή 



Η σχολική μας ζωή 



Θεατρική παράσταση: 

Ρωμαίος και Ιουλιέτα 

Εργαστήρι 

χειροποίητου 

σαπουνιού Τοιχογραφία στο Ισόγειο 

Η σχολική μας ζωή 


