
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Ομάδα μαθητών/τριών του Γ2 τμήματος του Σχολείου μας υλοποίησε τη φετινή σχολική χρονιά 

το Πολιτιστικό Πρόγραμμα: « Η φορεσιά του χθες ως πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής 

έκφρασης για το σήμερα και το αύριο » , με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς την κ. Παπασταύρου 

Καλλιόπη, κ. Ηλιού Ευαγγελία και  κ. Μπουγιατιώτη Αγγελική.  

Το ενδιαφέρον των παιδιών για την ιστορία και τη λαογραφία του τόπου τους οδήγησε σε ένα 

ερευνητικό ταξίδι που ενδυνάμωσε την αγάπη τους γι αυτόν και τους έδωσε την ευκαιρία να 

εκφραστούν καλλιτεχνικά.  

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα δείτε ένα δείγμα από την εργασία ομάδας μαθητών/τριών του Γ2 

τμήματος του Σχολείου μας, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LKTC2F5PDdU 

 Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα « Περπατώντας και συλλαβίζοντας τη γλώσσα του Τόπου μας »  

υλοποιήθηκε, τη φετινή σχολική χρονιά από μαθητές/τριες του Γ1 τμήματος του Σχολείου μας με 

υπεύθυνες καθηγήτριες την κ. Ηλιού Ευαγγελία, κ. Παπασταύρου Καλλιόπη και κ. Σπυράκη Ελένη.  

Το Πρόγραμμα αφορούσε ιστορική, λαογραφική και γλωσσολογική διερεύνηση οδών και πλατειών, 

καθώς και προσέγγιση κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών στη νεότερη ιστορία του Τόπου μας. 

 Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, ομάδα μαθητών και μαθητριών του Β2 τμήματος του 

Γυμνασίου Κρανιδίου με υπεύθυνες καθηγήτριες την Αγγελική Αποστολοπούλου, τη Χρυσούλα 

Κοτσοβού και την Κατερίνα Αραβαντινού-Φατώρου, υλοποίησε Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο: 

«Εργαστήριο Δημιουργικής Έκφρασης: Εικόνα, Λόγος, Αναπαράσταση».  

Στο πρόγραμμα αξιοποιήθηκαν βιωματικές και θεατρικές τεχνικές με αποτέλεσμα τη δραματοποίηση 

του παραμυθιού «Αυτός που ξεπουλούσε τα όνειρα» της Λ. Λαμπρέλλη, την ηχογράφηση της  

δραματοποιημένης αφήγησής του και τη δημιουργία  βίντεο με τίτλο «Όνειρα Ζωής» και 

«Ονειροσυνταγή». 

 

 Παιδιά της Γ τάξης υλοποίησαν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: « 

Αυτόνομη οδήγηση», με την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών: Στογιάννου Ελένης, Τόδωρη 

Παντελεήμονα και Μαρκαντώνη Ευγενίας. 

Έννοιες, όπως αυτόνομη οδήγηση, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική προγραμματισμός, ενεργειακό 

αποτύπωμα, αειφορία, ασφάλεια οδήγησης απασχόλησαν τους μαθητές για 4 μήνες περίπου. 

Κορυφαία στιγμή του Προγράμματος η συνεδρία ,μέσω zoom, των παιδιών με τον καθηγητή ΕΜΠ κ. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LKTC2F5PDdU


Άγγελο Αδμίτη, ο οποίος τα ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο και απάντησε σε πλήθος 

ερωτήσεων και αποριών. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

Πραγματοποιήθηκαν 2 διδακτικές επισκέψεις στο Λαογραφικό Κέντρο Κρανιδίου (μια από το 

τμήμα Γ1 και μια από το τμήμα Γ2) στο πλαίσιο υλοποίησης των Πολιτιστικών Προγραμμάτων: « 

Η φορεσιά του χθες ως πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής έκφρασης για το σήμερα και το αύριο »  

και « Περπατώντας και συλλαβίζοντας τη γλώσσα του Τόπου μας ». 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 Το Σχολείο μας συνδιοργάνωσε με το Λαογραφικό Κέντρο Κρανιδίου εκδήλωση τιμής στον 

τοπικό μας ήρωα Αρσένιο Κρέστα « Παπαρσένη », το Σάββατο, 4/12/2021. Το Σχολείο μας 

παρουσίασε ιστορικό ντοκιμαντέρ- video με τίτλο « Στα χνάρια του Παπαρσένη », το οποίο 

δημιουργήθηκε από ομάδα μαθητών /τριών της Γ τάξης στο πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράμματος, 

κατά το σχολικό έτος 2021-22 με υπεύθυνες εκπαιδευτικούς την κ. Παπασταύρου Καλλιόπη, ,κ. 

Ηλιού Ευαγγελία και κ. Σοφικίτη  Μαριάνθη. 

 Το Σχολείο μας παρουσίασε τα Προγράμματα ( Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικά 

) που υλοποιήθηκαν, κατά το σχολικό έτος 2021-22, στην « Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας, 

Σχολικού Έτους  2021-22 », η οποία διοργανώθηκε από τις ΔΔΕ Ρεθύμνου, Ημαθίας και 

Αργολίδας, δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 

από 10 έως 12 Μαΐου 2022 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Στο χώρο του Σχολείου μας  λειτούργησε έκθεση ζωγραφικής τον Ιούνιο του 2022, με έργα των 

παιδιών της Γ τάξης που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος: « Η 

φορεσιά του χθες ως πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής έκφρασης για το σήμερα και το αύριο ». 

   

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

1. Αγώνες Στίβου ταχύτητας και αντοχής και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου Κρανιδίου 

στο πλαίσιο της Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού. 

2. Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου τμημάτων αγοριών ξεχωριστά για κάθε τάξη. 

3. Τουρνουά 3x3 Αγοριών στο μπάσκετ. Συμμετείχαν και οι τρεις τάξεις του Γυμνασίου. 

4. Τουρνουά 4x4 Κοριτσιών στο βόλεϋ. Συμμετείχαν τα κορίτσια της Β’ και Γ’ Γυμνασίου. 

Η διεξαγωγή των αγώνων έγινε υπό την επίβλεψη των καθηγητών φυσικής αγωγής: Ντουνέτα 

Παντελή, Παπαδοπούλου Δέσποινα 

 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 

Οι μαθητές/τριες των τμημάτων Α3 και Α4 στο πλαίσιο του μαθήματος της Οδύσσειας 

εμπνεύστηκαν και εκφράστηκαν καλλιτεχνικά. Συγκεκριμένα, αποτύπωσαν την ομορφιά του 

νησιού  της Καλυψούς σε ζωγραφιές και κατασκεύασαν σχεδίες για τον Οδυσσέα. 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Το Σχολείο μας συμμετείχε στον «2ο Διαγωνισμό Ορθογραφίας και Γλώσσας για μαθητές-τριες 

Γυμνασίου Περιφέρειας Πελοποννήσου». Ο διαγωνισμός συνδιοργανώθηκε από το Περιφερειακό 

Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου, το 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης και 

τους Συνδέσμους Φιλολόγων (Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας), υπό την αιγίδα της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου,  με στόχο  τη διάδοση 

της ελληνικής γλώσσας και την ορθή χρήση της. 

Δύο μαθήτριες της Β Γυμνασίου διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν, κατά την Τρίτη φάση του 

διαγωνισμού. 

 Το τμήμα Γ2 του Σχολείου μας συμμετείχε σε Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής , με υπεύθυνη 

καθηγήτρια την κ. Αποστολοπούλου Αγγελική. Τα κείμενα που δημιούργησαν οι μαθητές/τριες 

αποτέλεσαν μέρος του βιβλίου: «Ανώνυμοι Ήρωες», που εκδόθηκε τον Μάιο του 2022, με 

πρωτοβουλία του 1ου ΕΠΑΛ Κρανιδίου και σε συνεργασία με όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ερμιονίδας. 

   

 Η μαθήτρια Δάφνη Τσιφάκη του Α4 διακρίθηκε με την ζωγραφιά της στον Πανελλήνιο 

Διαγωνισμό Ζωγραφικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διοργάνωσε «Το 

χαμόγελο του Παιδιού» με τίτλο: «Αν ενωθούμε όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε» 

Η βράβευση μεταδόθηκε ζωντανά την Πέμπτη 9 Ιουνίου στις 11 π.μ από το κανάλι του Χαμόγελου 

του Παιδιού στο  YouTube . 

 


