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Σχολική χρονιά 2002-03 

 

ΘΕΜΑ : Μέτρηση φυσικής κατάστασης μαθητών Γυμνασίου 

Τρέχουμε, αθλούμαστε για να μετρήσουμε τις δυνατότητές μας και τη φυσική μας 

κατάσταση.  Συμπληρώνουμε τεστ σε διάφορα αθλήματα και αξιολογούμε τις επιδόσεις 

μας.  Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων με φωτογραφίες και εποπτικό 

υλικό. 

Καθηγητές : Στεφόπουλος Ιωάννης, Χαρπαντίδου Ευλαμπία 

 

ΘΕΜΑ : Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση 

Ευαισθητοποιούμαστε απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, χρησιμοποιούμε διάφορα 

ανακυκλώσιμα υλικά για καλλιτεχνικές κατασκευές.  Παρουσιάζουμε τις κατασκευές μας 

και αξιολογούμε τη δράση μας. 

Καθηγήτριες : Τζιαφέρη Καλλιόπη, Καρκαφίρη Φωτεινή 

 

ΘΕΜΑ : Πηγαίνω στο χωριό μου, γυρίζω στις ρίζες μου 

Η αγάπη για τη ζωή στο χωριό σε σχέση με τη ζωή στην πόλη.  Παραδόσεις και έθιμα 

του χωριού μας.  Τα ανακαλύπτουμε φτιάχνοντας και δοκιμάζοντας.  Παρουσιάζουμε και 

προσφέρουμε τις δημιουργίες μας για να ευαισθητοποιήσουμε τους συμμαθητές μας  για 

την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

Καθηγήτριες : Κεχρή – Γακούδη Μαρία, Δαπέργολα Σοφία 

 

ΘΕΜΑ : Μορφές τέχνης μέσα από κατασκευές μαθητών 

Αναζητούμε την ομορφιά και την τέχνη μέσα από όμορφες απλές κατασκευές με υλικά 

από τις ακτές της Καλαμαριάς μας.  Τα κοχύλια, τα όστρακα, τα βότσαλα γίνονται 

θαυμάσιοι συνδυασμοί για κατασκευή έργων τέχνης που τα παρουσιάζουμε στους 

συμμαθητές μας για να γνωρίσουν κι αυτοί τις θαλάσσιες ομορφιές της πόλης μας. 

 

Καθηγήτριες : Χρυσοχοΐδου Δέσποινα, Βουλκίδου Αθανασία, Πιτιλάκη Αικατερίνη, Σούκια Φωτεινή 

 

ΘΕΜΑ : Κατασκευάζω έργα τέχνης με ζωγραφική και κέντημα από τη λαϊκή μας 

παράδοση 

Ψάχνουμε, αναζητάμε μοντέλα από διάφορα μέσα για τη λαϊκή μας παράδοση και τα 

αναπαριστούμε με ζωγραφική και κεντήματα.  Χρησιμοποιούμε τα χέρια μας και τη 

φαντασία μας για να δημιουργήσουμε έργα και να τα παρουσιάσουμε στους συμμαθητές 

μας. 

Καθηγήτριες : Χρυσοχοΐδου Δέσποινα, Βουλκίδου Αθανασία, Πιτιλάκη Αικατερίνη, Σούκια Φωτεινή 

  

ΘΕΜΑ : Το ψωμί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα  

Τι είδους ψωμί τρώμε; Πόσα είδη ψωμιών υπάρχουν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα; 

Πως φτιαχνότανε και πως φτιάχνεται το ψωμί σήμερα; Πως μπορούμε να φτιάξουμε 

εμείς ένα ψωμί που να ανταποκρίνεται στους σύγχρονες κανόνες υγιεινής διατροφής; 

Παρουσιάζουμε λύσεις και ιδέες στους συμμαθητές μας. 

Καθηγήτριες : Παπακωνσταντίνου Αθανασία, Χρυσάφη Μαρία 

 

ΘΕΜΑ : Θεατρικό παιχνίδι – θεατρική μάσκα 

Προσέγγιση του χώρου του θεάτρου μέσα από το θεατρικό παιχνίδι. Κατασκευή 

θεατρικής μάσκας μέσα από παραδείγματα του αρχαίου ελληνικού θεάτρου.   

Καθηγήτριες : Μαμζορίδου Χαρούλα, Λασπά Χριστίνα, Μίχου Μαρία 
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ΘΕΜΑ : Η λαϊκή μας παράδοση δια μέσου της έκφρασης και της 

κίνησης 

Μελετάμε ένα έργο που βασίζεται στον λαϊκό μας ήρωα τον Καραγκιόζη.  

Καταλαβαίνουμε την ιδιαιτερότητα της λαϊκής μας παράδοσης δια μέσου του λόγου  και 

της κίνησης  που μας προσφέρει το θέατρο σκιών.  Το χρησιμοποιούμε για να 

σατιρίσουμε τα γεγονότα της καθημερινής μας ζωής και  παρουσιάζουμε δια μέσου του 

θεάτρου σκιών στους συμμαθητές μας. 

Καθηγήτριες : Διαμαντοπούλου Φεβρωνία, Παπαδοπούλου Κυριακή 

 

ΘΕΜΑ : Αναδρομή στο ελληνικό τραγούδι 

 Η παράδοση και οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού τραγουδιού.  Από το μπουζούκι στο 

σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.  Μουσικά όργανα και ελληνική παράδοση.  Αναδρομή 

στους έλληνες συνθέτες,  ποιητές  και τραγουδιστές του αιώνα μας. Παρουσιάζουμε  την 

πορεία του ελληνικού τραγουδιού δια μέσου τραγουδιών και μουσικών συνθέσεων. 

Καθηγητές : Κωνσταντίνου Κων/νος, Κότελη Μαρία 

 

ΘΕΜΑ : Τα καλάθια αποβλήτων της αυλής του σχολείου μας και οι 

φτερωτοί πειναλέοι επιδρομείς 

Προβλήματα στην αυλή του σχολείου, επιθέσεις και καταστροφές! Οι επιδρομείς 

φτερωτοί και πειναλέοι.  Αναζητούμε τρόπους αντιμετώπισης.   Αξιοποιούμε ιδέες και 

τεχνικές ώστε να μην πλησιάζουν τα καλάθια των αποβλήτων οι φτερωτοί φίλοι.  

Κατασκευάζουμε, δοκιμάζουμε και παρουσιάζουμε τις λύσεις στους συμμαθητές μας. 

Καθηγητές : Σταμπολίδης Νικόλαος, Καμανάς Ιωάννης, Αλμπάνης Ιωάννης 

 

ΘΕΜΑ: Ανακαλύπτουμε ομοίωμα Μακεδονικού Τάφου στη γειτονιά 

μας 

Τι είναι οι Μακεδονικοί Τάφοι; Από πότε χρονολογούνται; Ποιες ιδιαιτερότητες έχουν; 

Υπάρχει ένας Τάφος στη γειτονιά μας.  Τον επισκεπτόμαστε, τον φωτογραφίζουμε, τον 

σχεδιάζουμε.  Στο τέλος τον παρουσιάζουμε στους συμμαθητές  και τους παρακινούμε να 

τον επισκεφτούν γιατί είναι δίπλα μας. 

Καθηγητές  : Σταύρου Ελένη, Κετσιμπάσογλου Μαργαρίτα 

 

ΘΕΜΑ : Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων δια μέσου του διαδικτύου 

Που γινόντουσαν στην Αρχαία Ελλάδα οι Ολυμπιακοί Αγώνες; Σε ποια αθλήματα 

συμμετείχαν οι αθλητές;  Τι εξοπλισμό χρησιμοποιούσαν οι αθλητές στην Αρχαία 

Ελλάδα;  Πως τιμούσανε τους Ολυμπιονίκες και πως τους υποδεχόντουσαν ;  

Δημιουργούμε μια εφαρμογή με πολυμέσα χρησιμοποιώντας το Internet και τη 

βιβλιογραφία  για να την παρουσιάσουμε στους συμμαθητές μας. 

Καθηγητές : Σταμπολίδης Νικόλαος, Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, Κατσιάνης Αλέξανδρος 

 

ΘΕΜΑ : Νοηματική Γλώσσα 

Τι είναι η ελληνική νοηματική γλώσσα; Ποιο είναι το λεξιλόγιο της; Προσπαθούμε να 

ανακαλύψουμε και να επικοινωνήσουμε.   Μια πολυμεσική εφαρμογή θα μας βοηθήσει 

να καταλάβουμε τα διάφορα σύμβολα.  Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

δημιουργούμε εφαρμογή και την παρουσιάζουμε για να ευαισθητοποιήσουμε τους 

συμμαθητές μας. 

Καθηγητές : Σταμπολίδης Νικόλαος, Νικολαΐδης Γεώργιος, Διαμαντοπούλου Φεβρωνία 

 

 

Συντονιστής ευέλικτης ζώνης : 

Σταμπολίδης Νικόλαος, διευθυντής 9
ου

 Γυμνασίου Καλαμαριάς 
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