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Στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, όπως και σε όλα τα 
Αρσάκεια Σχολεία, διεξάγεται ένας καθημερινός αγώνας που 
στοχεύει –σε περίοδο βαθιάς οικονομικής αλλά και πνευματικής 
κρίσης– να αποκαταστήσει τη σχολική πραγματικότητα ως τόπο 
πολύπλευρης σπουδής, στίβο ευγενούς άμιλλας και καλλιέργειας 
Ανθρώπων. 
Είναι γνωστό ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ειδικότερα το 

Γυμνάσιο, σηματοδοτεί μια πολυεπίπεδη και εξαιρετικά κρίσιμη 
μετάβαση του μαθητή σε έναν καινούργιο κόσμο. Ο κόσμος των 
γυμνασιακών χρόνων χαρακτηρίζεται από έντονους 
μετασχηματισμούς, εξωτερικούς και εσωτερικούς, και καθοριστικές 
ψυχικές εγχαράξεις που τροχιοδρομούν την εφηβική προσωπικότητα 
προς την ενηλικίωση. Η μετάβαση από την παιδικότητα στην 
ωριμότητα, η αναζήτηση ταυτότητας προσωπικής, η αλλαγή στο 
πρόσωπο αναφοράς στη σχολική καθημερινότητα (από τον 
«δάσκαλό μου» στους πολλούς καθηγητές), αλλά και η σταδιακή 
εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα που εισάγουν στον γοητευτικό 
–αλλά και απαιτητικό– κόσμο της επιστήμης, σε συνδυασμό με την 
απαίτηση για σταδιακή χειραφέτηση από τα γονικά πρότυπα, αλλά 
και για πιο ενεργή και διευρυμένη κοινωνικοποίηση σε μεγαλύτερα 
και μη ελεγχόμενα συστήματα, είναι μερικοί από αυτούς.
Σε αυτή την πολυεπίπεδη μετάβαση, οι καθηγητές του Σχολείου 

στεκόμαστε συνοδοιπόροι και καθοδηγητές των μαθητών και των 
μαθητριών μας. Στην πορεία προς την ενηλικίωση, την επιστημονική 
συγκρότηση και τη θεμελίωση προσωπικού συστήματος αξιών με 
κοινωνική ευαισθησία και πνευματική αναφορά, είμαστε δίπλα τους 
κι αγωνιζόμαστε μαζί τους. Αισθανόμαστε περήφανοι για το γεγονός 
ότι συν-εργαζόμαστε σε αυτό το Σχολείο και ελπίζουμε πως 
δικαιώνουμε, στο μέτρο του δυνατού, τις προσδοκίες όλων, 
υπηρετώντας αρχές και αξίες που δίνουν ελπίδα και προοπτική. 
Χαιρόμαστε τόσο για τα μεγάλα, τις πανελλήνιες επιτυχίες και τις 
διασχολικές διακρίσεις, όσο και για μικρά –εξίσου σημαντικά– 
βήματα που καθημερινά κατορθώνουν οι μαθητές μας –είτε αυτά 
αφορούν την πρόοδό τους στη γνώση, είτε στην ηθική και κοινωνική 
τους συγκρότηση.
Τα Αρσάκεια Σχολεία έχουν χαράξει εδώ και πολλά χρόνια, με 

πλήρη συνείδηση του χρέους τους, το δικό τους δρόμο για την 
προσφορά παιδείας με ιδιαίτερη ταυτότητα: παιδείας ελληνικής, με 
ανοιχτούς ορίζοντες στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια, με 
σταθερή την καλλιέργεια δημοκρατικής συνείδησης, με τολμηρά και 
αξιόπιστα βήματα στη νέα ψηφιακή εποχή. Γι’ αυτόν τον λόγο και 
λειτουργούν με πρωταρχικό μέλημα τη διατήρηση και την ενίσχυση 
της δικής τους ξεχωριστής ακαδημαϊκής ταυτότητας. Το έντυπο που 
κρατάτε στα χέρια σας, αποτυπώνει αυτήν ακριβώς την ταυτότητα, 
έτσι όπως εκδιπλώνεται μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών, τις 
ποικίλες σχολικές δραστηριότητες, τις υλικές και άυλες υποδομές, 
τη λειτουργία των Απογευματινών Ομίλων, καθώς και το Θερινό 
Πρόγραμμα του Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης.
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Τα γλωσσικά μαθήματα στοχεύουν καταρχήν στην καλλιέργεια της 
ίδιας της γλώσσας, ώστε να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες 
τη δυνατότητα να κατανοούν σε βάθος κείμενα κάθε είδους, να 
αντιλαμβάνονται σωστά το νόημα και τα επιχειρήματα, αλλά και το 
ύφος και τη σημασία της κάθε λέξης. Παράλληλα, ασκούνται στην 
παραγωγή του δικού τους λόγου, ώστε να έχουν την ευχέρεια να 
αναπτύσσουν τη σκέψη τους, εξίσου στον προφορικό και τον γραπτό 
λόγο, με τρόπο κατανοητό, σαφή και ακριβή, χρησιμοποιώντας 
λεξιλόγιο και σύνταξη που θα αποτυπώνουν αποτελεσματικά τις 
ιδέες και τις σκέψεις τους.

Ο λόγος, πέρα από εργαλείο επικοινωνιακό, παραμένει σε κάθε του 
μορφή φορέας ιδεών και σκέψης, διαμορφώνει και αποτυπώνει αξίες 
κι έννοιες ικανές να νοηματοδοτήσουν τη ζωή. Η επαφή με τα κείμενα 
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, η επεξεργασία  νεοελληνικών 
κειμένων και φυσικά η διδασκαλία της ιστορίας διευρύνουν τους 
ορίζοντες της σκέψης, αναδεικνύοντας επιχειρήματα, αξίες, ιδέες. 
Έτσι, αποκαλύπτοντας αιτίες και συνέπειες, αποτελούν αναμφίβολα 
ερεθίσματα για έναν δημιουργικό λόγο και διάλογο.

Η αναμέτρηση με τη λογοτεχνία στο μάθημα των Ελληνικών, όπως 
κι η επαφή με τα έργα τέχνης στο μάθημα της Ιστορίας, προσδίδουν 
μια ακόμα διάσταση στη διδακτική στόχευση: η αισθητική 
καλλέργεια, η γλωσσική ευαισθησία και η διοχέτευση ποικίλων 
ανησυχιών μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση ολοκληρώνει με 
τρόπο ισόρροπο κι αρμονικό την εφηβική προσωπικότητα. 

Εντέλει, η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, η ενασχόληση 
με τον πολυδιάστατο λόγο, είναι για όλους άσκηση του νου και της 
ψυχής, που αναζητά και βρίσκει στον λόγο διαρκή ερεθίσματα, και με 
τον λόγο μαθαίνει να εκφράζει ερωτήματα κι απαντήσεις.

(Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία – Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία – Ιστορία – Αγωγή Προφορικού Λόγου) 

Φιλολογικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
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Η διδασκαλία των Μαθηματικών στοχεύει στην κατανόηση και 
εμπέδωση μαθηματικών εννοιών και στην απόκτηση των αναγκαίων 
δεξιοτήτων που περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Βασικός 
στόχος είναι η εξασφάλιση συστηματικής γνώσης, ώστε να 
δημιουργηθεί το σταθερό υπόβαθρο που θα επιτρέψει στα παιδιά 
χωρίς φόβο και άγχος να προσεγγίσουν τα Μαθηματικά. Ο στόχος 
αυτός επιτυγχάνεται με τη διδασκαλία, εμπέδωση και κατάκτηση 
βασικών μαθηματικών εννοιών, αλλά και την κατανόηση και 
εξοικείωση με κρίσιμες έννοιες και τεχνικές των Μαθηματικών.

Πρώτο μέλημα η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της μαθηματικής 
σκέψης, ώστε οι μαθητές να εφοδιαστούν με μια συλλογιστική μέθοδο 
απαραίτητη στη μαθητική και φοιτητική τους πορεία, αλλά και σε 
κάθε δραστηριότητα της ζωής τους. Η λογική και η άσκηση στις 
τεχνικές αναγνώρισης και επίλυσης προβλημάτων διευρύνουν τους 
πνευματικούς ορίζοντες και καθιστούν τη σκέψη παραγωγική, 
δημιουργική και αποτελεσματική.

Η διδασκαλία υποστηρίζεται με τη χρήση φύλλων εργασίας ή/και 
διαδραστικού πίνακα. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-arsakeio οι 
μαθητές μπορούν να βρουν οπτικοποιημένες μαθηματικές ενότητες 
και με διαδραστικές ασκήσεις να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους. Οι 
μαθητές ενθαρρύνονται στην κατασκευή σχημάτων και ασκούνται 
στην ανάλυση και τη σύνθεση δεδομένων, ώστε να οδηγούνται στην 
επίλυση προβλημάτων. Καθώς τα Μαθηματικά χρησιμοποιούν μια 
αυστηρή γλώσσα, δίνεται έμφαση στην ακρίβεια και στη σαφήνεια 
της διατύπωσης μαθηματικών ορισμών. Ωστόσο, η επιμονή στη σωστή 
χρήση της μαθηματικής γλώσσας δεν συνδέεται με τη στείρα 
απομνημόνευση ορισμών και μεθόδων επίλυσης προβλημάτων.

Μαθηματικά
(Άλγεβρα – Γεωμετρία – Καλλιέργεια Μαθηματικής Σκέψης)
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Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία έχει εντάξει στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
μία επιπλέον ώρα για την καλλιέργεια μαθηματικής σκέψης σε κάθε 
τάξη. Μέσα από μαθηματικά παιχνίδια, γρίφους και προβλήματα 
γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης της μαθηματικής σκέψης. Οι μαθητές 
εκφράζονται πιο ελεύθερα, συνεργάζονται και διασκεδάζουν 
μαθαίνοντας. Επίσης, πραγματεύονται θέματα διαγωνισμών της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και του διαγωνισμού 
«Καγκουρό».

Τα Μαθηματικά του Γυμνασίου αποτελούν υποστηρικτική βάση για 
όλη τη σχολική πορεία των μαθητών, ώστε με βεβαιότητα και άνεση, 
χωρίς κενά και χάσματα, να προχωρήσουν όχι μόνο στα Μαθηματικά 
του Λυκείου, αλλά και σε όλα τα θετικά μαθήματα που απαιτούν 
γνώση και χρήση των Μαθηματικών. Εν τέλει, τα Μαθηματικά δεν 
είναι απλώς εργαλείο για τη βελτίωση ατομικών επιδόσεων, αλλά 
βασικός μοχλός που εξυπηρετεί την κοινωνική ανάπτυξη του μαθητή.
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Οι Φυσικές Επιστήμες, ως ένας από τους σημαντικότερους άξονες της 
εκπαίδευσης, συνθέτουν ένα οργανωμένο σύστημα, με το οποίο οι 
άνθρωποι αποκτούν νέα γνώση για τη φύση και τον κόσμο που μας 
περιβάλλει. Ο δυναμικός χαρακτήρας αυτής της γνώσης βρίσκεται σε 
άμεση συνάρτηση με την ίδια την κοινωνία, διαμορφώνοντας τον 
πολιτισμό μας και προσφέροντας νέες εφαρμογές που επηρεάζουν 
καθοριστικά τη ζωή και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Η είσοδος 
των μαθητών στον μαγευτικό κόσμο των Φυσικών Επιστημών 
προϋποθέτει απαραίτητα την παρατήρηση και το πείραμα· γι’ αυτό 
και το Σχολείο μας διαθέτει άρτια εξοπλισμένα Εργαστήρια Φυσικής, 
Χημείας και Βιολογίας, τα οποία στελεχώνονται με παρασκευαστή. 
Σε όλες τις τάξεις χρησιμοποιείται πλούσιο ψηφιακό και διαδραστικό 
υλικό (βίντεο, προσομοιώσεις, διαδραστικά φύλλα αξιολόγησης), στο 
οποίο έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι μαθητές μέσα από την πλατφόρμα 
e-arsakeio.  

Οι συμμετοχές σε διασχολικούς διαγωνισμούς (Ένωσης Ελλήνων 
Φυσικών, Δημιουργικών Πειραμάτων, Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός 
«e-Chem» κ.ά.) και μαθητικά συνέδρια (Παναρσακειακό), πέρα από 
τις διακρίσεις, δίνει τη δυνατότητα και το επιπλέον κίνητρο, σε όσους 
μαθητές το επιθυμούν, να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο, 
ερευνώντας και παρουσιάζοντας θέματα του ενδιαφέροντός τους σε   
ακαδημαϊκό επίπεδο. Εξίσου σημαντική είναι και η προσήλωση του 
Σχολείου στον κοινωνιοκεντρικό χαρακτήρα των Φυσικών Επιστημών 
και η σταθερή επιδίωξη διασύνδεσής τους, μέσα από διαθεματικές 
εργασίες και προγράμματα (Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής 
Υγείας), με τις ανθρωπιστικές σπουδές.  

Φυσικές Επιστήμες
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Φυσική

Σκοπός της Φυσικής στο Γυμνάσιο είναι η ομαλή μετάβαση των 
μαθητών στον επιστημονικό τρόπο σκέψης: από την περιγραφική 
προσέγγιση των φυσικών εννοιών και φαινομένων στην ποσοτική τους 
προσέγγιση ως φυσικών μεγεθών και διαδικασιών. Οι μαθητές 
μαθαίνουν να παρατηρούν προσεκτικά, να ερευνούν τα αίτια και να 
συσχετίζουν τα αποτελέσματα. Αποκτώντας βασικές γνώσεις 
μηχανικής και ηλεκτρισμού, μαθαίνουν να αξιολογούν επιστημονικές 
και τεχνολογικές εφαρμογές, ώστε να είναι σε θέση ως μελλοντικοί 
πολίτες να τοποθετούνται κριτικά σε αυτές. Η εργαστηριακή 
ενασχόληση των μαθητών στη Φυσική διευρύνεται κατά μία επιπλέον 
ώρα την εβδομάδα στο πλαίσιο της Ζώνης Πολιτισμού της Φ.Ε. 

Χημεία

Η Χημεία, η «κεντρική θετική επιστήμη» που παρεμβάλλεται και 
συνδέεται με τη Φυσική (Φυσικοχημεία), τη Γεωλογία (Γεωχημεία) 
και τη Βιολογία (Βιοχημεία), εμφανίζεται ως αντικείμενο μελέτης στη 
Β΄ Γυμνασίου. Η διδασκαλία της Χημείας στοχεύει στη μελέτη της 
ύλης, των ιδιοτήτων, της ταξινόμησης και του τρόπου 
μετασχηματισμού της –είτε αυτός συμβαίνει στη φύση είτε στο 
εργαστήριο. Δεν αποσκοπεί απλά και μόνο στην απόκτηση γνώσεων 
σχετικών με τη Χημεία, αλλά κυρίως στην ανάπτυξη της αντιληπτικής 
ικανότητας του μαθητή. Στόχος μας είναι να διδάξουμε τη διαδικασία 
της σκέψης και όχι της στείρας απομνημόνευσης, ώστε οι μαθητές μας 
να ενεργοποιήσουν τις νοητικές τους ικανότητες και να καλλιεργήσουν 
την κριτική τους σκέψη. Συνδέουμε τις έννοιες με γεγονότα της 
καθημερινότητας, θέλοντας η γνώση να έχει νόημα. Με αυτό τον τρόπο 
προετοιμάζουμε τους μαθητές για τις περισσότερες γνώσεις της 
Χημείας που θα ακολουθήσουν στις επόμενες τάξεις του Λυκείου. 

Στο Σχολείο μας το μάθημα της Χημείας γίνεται στο Εργαστήριο 
Φυσικών Επιστημών,  ώστε κάθε νέα γνώση να συνοδεύεται άμεσα 
από την πρακτική της εφαρμογή μέσα από πειράματα. Στηρίζουμε 
την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων, διότι η σύνδεση 
της θεωρίας με την παρατήρηση και το πείραμα συστήνει την 
επιστημονική μέθοδο και βοηθά τον μαθητή να αποκτήσει σφαιρική 
αντίληψη του φυσικού κόσμου. 
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Βιολογία

Η Βιολογία διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου με 
κυμαινόμενο επίπεδο δυσκολίας. Το μάθημα μελετά την έμβια ύλη και 
τη σχέση της με την άβια ύλη που την περιβάλλει. Η μελέτη αυτή 
ξεκινά από την απειροελάχιστη μονάδα ζωής, το κύτταρο, έως την 
τελειότερη βιολογική-βιοχημική μηχανή, τον άνθρωπο. Η διδασκαλία 
έχει στόχο να αποκτήσει ο μαθητής τις γνώσεις που θα τον 
καταστήσουν ικανό να ερμηνεύει τόσο τα φαινόμενα και τις 
καταστάσεις που συνδέονται με τον άνθρωπο και τους άλλους 
οργανισμούς, όσο και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους και 
με το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Αυτό τον βοηθά  να αποκτήσει 
κριτική ικανότητα, να διαπιστώνει τη συμβολή της επιστήμης στο 
modus vivendi του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά και να 
προβληματίζεται για τις επιπτώσεις των εφαρμογών της. Η επιτομή 
όλων αυτών είναι να αποκτήσει αισθητικές αξίες για το περιβάλλον 
και σεβασμό για την ύπαρξη της ζωής. 
Η μελέτη ενός τόσο θαυμαστού και ζωντανού γνωστικού αντικειμένου 
δεν θα μπορούσε να αρκεστεί στις σελίδες του σχολικού εγχειριδίου. 
Γι’ αυτό και αξιοποιούμε το πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο 
Βιολογίας, όπου οι μαθητές παρατηρούν στα μικροσκόπια και 
καταγράφουν, συνδέουν την παρατήρηση με τη θεωρία και 
καταλήγουν, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, σε επιστημονικά 
συμπεράσματα. 

Γεωγραφία

Σε συνέχεια από το Δημοτικό, η Γεωγραφία επανέρχεται στα ίδια 
περίπου θέματα αλλά με διαφοροποιημένη την οπτική. Ο μαθητής δεν 
διερευνά μόνο «τι είναι» και «πού βρίσκεται» στη Γη, αλλά και το 
«γιατί βρίσκεται εκεί και όχι κάπου αλλού», αυτό δηλαδή που 
αποκαλείται και «τοποθεσία του χώρου». Έτσι, εξοικειώνεται με 
μεθόδους που συμβάλλουν στην κατανόηση της δομής του χώρου και 
μπορεί, διαβάζοντας έναν χάρτη, να αντλεί από αυτόν όλα τα είδη 
πληροφοριών (γεωγραφικές συντεταγμένες, κλίμακα, πραγματικές 
αποστάσεις και προσανατολισμό). Γνωρίζοντας ότι η επιστήμη της 
Γεωλογίας-Γεωγραφίας δίνει τα εργαλεία και τα ερεθίσματα, για να 
αναλύσει κανείς γεγονότα και να ανακαλύψει κρυφές συγγένειες, 
αφανείς ή εμφανείς σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις, η διδασκαλία 
αποσκοπεί στην κατανόηση της σχέσης των φυσικών με τα ανθρώπινα 
συστήματα και των μεταβολών τους στον χώρο και στον χρόνο. Τέλος, 
επιδιώκεται ο μαθητής να αναγνωρίζει τη σχέση της ποιότητας του 
φυσικού περιβάλλοντος με την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, να 
ευαισθητοποιείται και να δραστηριοποιείται για την ορθολογική 
διαχείριση του χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος.
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Η μελέτη του Βιβλικού Λόγου (Παλαιά και Καινή Διαθήκη), έτσι 
όπως έχει αποτυπωθεί σε γλωσσικά και καλλιτεχνικά μνημεία,  
λατρευτικές χειρονομίες αλλά και ηθικές στάσεις και αξίες, που 
έχουν διαμορφώσει την πολιτισμική μας ταυτότητα, αποτελεί το 
γνωστικό πεδίο του μαθήματος. 

Η επαφή και αναμέτρηση των μαθητών με τα μνημεία του θείου 
Λόγου, καθώς διαβαίνει σταδιακά από την κατανόηση των ιστορικών 
παραμέτρων κάθε εποχής στην ερμηνεία και την κριτική, σμιλεύει την 
προσωπική αξιακή ενδοχώρα του μαθητή αλλά και την κοινωνική του 
στάση και τοποθέτηση.

Η υπαρξιακή απαίτηση του εφήβου για την ανεύρεση νοήματος και 
την οικοδόμηση ταυτότητας προσωπικής, δηλαδή μοναδικής και 
ανεπανάληπτης, βρίσκει στο μάθημα των Θρησκευτικών τον ζωτικό 
χώρο για να εκφραστεί, καθώς σε αυτό αναπνέουν οι δύο βασικές της 
προϋποθέσεις: ο στοχασμός και ο συλλογισμός. Στοχασμός που 
προκύπτει αβίαστα από τα πνευματικά ερεθίσματα, με τα οποία 
έρχονται σε επαφή οι μαθητές, και συλλογισμός που κατορθώνεται 
μέσα από μια διαπραγμάτευση, η οποία σέβεται και καλλιεργεί την 
ελευθερία του λόγου και του αισθήματος –είτε αυτή διατυπώνεται ως 
αμφισβήτηση είτε ως παραδοχή.

Θρησκευτικά
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Η παροχή κοινωνικής και πολιτικής παιδείας, η καλλιέργεια στάσεων 
και δεξιοτήτων του ενεργού και συνειδητοποιημένου πολίτη της 
ελληνικής ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας, όπως αυτές 
διαμορφώνονται στη ραγδαία μεταβαλλόμενη εποχή μας, αποτελούν 
τις κεντρικές στοχεύσεις τού μαθήματος. Η Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή οικοδομείται με μια μέθοδο διδασκαλίας που βασίζεται στη 
βιωματική-συνεργατική μάθηση και αξιοποιεί ένα πλούσιο εποπτικό 
υλικό (από τη Βουλή των Ελλήνων, τη Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., την Unicef, επιλεγμένες 
αναφορές από τον κινηματογράφο και το διαδίκτυο), το οποίο 
συνδέεται με κοινωνικά και πολιτικά θέματα αλλά και την τρέχουσα 
επικαιρότητα.

Το μάθημα περνά από τη θεωρία στην πράξη μέσα από 
παράλληλες καινοτομικές δραστηριότητες, όπως σύνταξη 
«συμβολαίου» της τάξης, σύνδεση γνώσεων και δεξιοτήτων με το 
πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας, συμμετοχή στο πρόγραμμα 
«Οικονομία και εγώ» σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα 
Ελλάδος, συγκρότηση Ομάδας δράσης και πρόληψης κατά των 
διακρίσεων και του σχολικού εκφοβισμού, συμμετοχή σε δράσεις για 
την Άνοιξη της Ευρώπης, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, 
καθώς και συνεργασία με Μ.Κ.Ο. για την υλοποίηση οργανωμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Κοινωνική &
Πολιτική Αγωγή
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Αγγλικά
Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο Αρσάκειο Γυμνάσιο 
Θεσσαλονίκης υπερβαίνει κατά πολύ τις συνήθεις προδιαγραφές 
διδασκαλίας στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική 
Επιτροπή Αξιολόγησης απένειμε παμψηφεί στο Σχολείο μας το «Eu-
ropean Language Label – Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2009» για 
ολόκληρη την Ελλάδα, ύστερα από την κατάκτηση του πρώτου και 
κατ’ εξαίρεση μοναδικού βραβείου στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό 
Γλωσσών, που αφορά καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας και 
εκμάθησης ξένων γλωσσών, για την εργασία «Arsakeio Cha, Cha, Cha 
(Changes, Chances, Challenges – Αλλαγές, Ευκαιρίες, Προκλήσεις)». 
Το ειδικό δίπλωμα φέρει την υπογραφή του αρμόδιου Επιτρόπου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο –στο 
πλαίσιο του εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας του θεσμού– 
επέλεξε το «Arsakeio Cha-Cha-Cha», μεταξύ όλων των εργασιών που 
έχουν βραβευτεί την τελευταία δεκαετία, για να εκπροσωπήσει την 
Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Πολυγλωσσίας (Λεμεσός 2012).

Το μάθημα της αγγλικής γλώσσας είναι υποχρεωτικό σε όλες τις 
τάξεις του Γυμνασίου και διδάσκεται 4 ώρες την εβδομάδα και σε 4 
επίπεδα ανά τάξη. Στην Α΄ τάξη, οι μαθητές κατατάσσονται στο 
κατάλληλο επίπεδο, ύστερα από διαγνωστικό  τεστ –κοινό για όλα τα 
Αρσάκεια. Όλες οι αίθουσες των Αγγλικών διαθέτουν πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο και είναι εξοπλισμένες με διαδραστικό πίνακα, ο οποίος 
χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση. Τα βιβλία που επιλέγονται, 
συνοδεύονται από σύγχρονα λογισμικά, που κάνουν το μάθημα 
ενδιαφέρον και ευχάριστο. 

Ξένες Γλώσσες
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Το μάθημα διεξάγεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα και 
ακολουθείται η επικοινωνιακή προσέγγιση. Δίνεται μεγάλη βαρύτητα 
στη χρήση των Αγγλικών από τους μαθητές στην καθημερινή τους 
σχολική πραγματικότητα, μέσα και έξω από την τάξη, ακόμα και στα 
διαλείμματα, όταν συνομιλούν με τις καθηγήτριές τους. 
Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον 

πολιτισμό και την κουλτούρα χωρών, όπου τα Αγγλικά είναι η επίσημη 
γλώσσα. Σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας, παίζει η 
ατομική ή/και ομαδική συμμετοχή των μαθητών σε διάφορες 
διαθεματικές εργασίες, εκδηλώσεις και παρουσιάσεις (Αrsakeio Cha-
Cha-Cha, Halloween, Storybird Tales, Valentine’s Day, Festivals around 
the World, Greek Customs and Traditions, Endangered Τuvaluans, the 
Holocaust), λέσχες ανάγνωσης λογοτεχνικών (“The Thread” by Victoria 
Hislop) ή άλλων κειμένων από την αγγλόφωνη δανειστική βιβλιοθήκη 
του Σχολείου, συζητήσεις αμφιλεγόμενων ζητημάτων (The Death Pen-
alty, Gender Equality) και ευρωπαϊκά προγράμματα (e-Twinning). 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή τους στα συνέδρια 
προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών (Model United Nations), στα 
οποία αναλαμβάνουν ρόλους διπλωματών ξένων χωρών, 
δημοσιογράφων ή προέδρων επιτροπών τού ΟΗΕ και 
διαπραγματεύονται, αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, φλέγοντα 
ζητήματα όπως: η ισότητα των δύο φύλων, η τρομοκρατία, η χρήση 
όπλων, η αντιμετώπιση τού εξωτερικού χρέους, η εξάλειψη της 
φτώχειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η χρήση πυρηνικής ενέργειας και 
πολλά άλλα. Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας (Skype), οι 
μαθητές μέσα από τηλεδιασκέψεις έχουν την ευκαιρία να 
επικοινωνούν άμεσα με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι ποικίλες 
εκπαιδευτικές δράσεις αποσκοπούν στο να χρησιμοποιούν οι μαθητές 
τα Αγγλικά με φυσικότητα και άνεση, για να εκφράζουν πειστικά τις 
απόψεις τους και να παρουσιάζουν την εργασία τους μπροστά σε 
κοινό ή να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας.
Βασικός στόχος, όχι όμως αυτοσκοπός, της διδασκαλίας της αγγλικής 

γλώσσας είναι η απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Τα μεν 
προχωρημένα επίπεδα προετοιμάζονται στη Β΄ Γυμνασίου για το B2 
Lower (Cambridge ή Michigan) και στη Γ΄ Γυμνασίου ή στην Α΄ 
Λυκείου για το C2 Proficiency (Cambridge ή Michigan), τα δε 
χαμηλότερα επίπεδα, στη Γ΄ Γυμνασίου ή στην Α΄ Λυκείου, για το Β2. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι υπάρχει κοινός προγραμματισμός με το 
Αρσάκειο Λύκειο, καθώς όλες οι καθηγήτριες Αγγλικών διδάσκουν και 
στα δύο σχολεία.

Γαλλικά

Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε 3 επίπεδα 
για 4 ώρες την εβδομάδα στην Α΄ τάξη και 3 ώρες στη Β΄ και Γ΄ τάξη.  
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Γερμανικά

Η γερμανική γλώσσα διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε 3 
επίπεδα για 4 ώρες την εβδομάδα στην Α΄ τάξη και για 3 ώρες στη Β΄ 
και Γ΄ τάξη. Στόχος στο Γυμνάσιο είναι η βελτίωση της επικοινωνιακής 
ικανότητας στις τέσσερις δεξιότητες (ακούω, διαβάζω, γράφω, μιλάω), 
η απόκτηση διπλωμάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας (Goethe-
Zertifikate, ÖSD) σε επίπεδα Α1, Α2, Β1, η περαιτέρω γνωριμία με τον 
γερμανικό πολιτισμό και η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη γλώσσα 
μέσω της συμμετοχής σε διαγωνισμούς (Διαγωνισμός 
Δημιουργικότητας του Ινστιτούτου Goethe), ευρωπαϊκά προγράμματα 
(e-Twinning) και παρουσιάσεις (διαθεματικά προγράμματα).
Το μάθημα βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, αλλά και στη χρήση τόσο κλασικών 
διδακτικών μέσων (σύγχρονες διδακτικές σειρές), όσο και στην 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (e-arsakeio, διαδραστικό υλικό των 
εκδοτικών οίκων).

Οι μαθητές, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεών τους, προετοιμάζονται 
για την απόκτηση διπλωμάτων DELF ως εξής: Α΄ Γυμνασίου  Α1-DELF 
ή Α2-DELF, Β΄ Γυμνασίου  Α2-DELF ή Β1-DELF και Γ΄ Γυμνασίου 
Β1-DELF ή Β2-DELF. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός χρόνος για έναν 
μαθητή που επιλέγει τη Γαλλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα στην 
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι επαρκής για να 
κατακτήσει το επίπεδο C1-DALF στην Α΄ Λυκείου.
Οι ευρύτεροι στόχοι της διδασκαλίας των Γαλλικών στο Γυμνάσιο 

είναι οι μαθητές να έλθουν σε επαφή με τον γαλλικό και γαλλόφωνο 
πολιτισμό, να γνωρίσουν τη γλώσσα σε όλα τα επίπεδα (φωνολογικό, 
μορφολογικό και συντακτικό), να κατανοούν και να παράγουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό προφορικό και γραπτό λόγο, που θα τους 
επιτρέπει την επικοινωνία με γαλλόφωνους. 
Οι μέθοδοι διδασκαλίας (παραδοσιακή, ομαδοσυνεργατική, 

διαδραστική, συγκριτική/διαγλωσσική και επικοινωνιακή) 
υποστηρίζονται από πλούσιο διδακτικό-εποπτικό υλικό. Εκτός των 
βιβλίων, στην τάξη χρησιμοποιούμε στον διαδραστικό πίνακα υλικό 
από την ψηφιακή πλατφόρμα e-arsakeio, DVD, CD, φωτογραφίες, 
χάρτες, αφίσες και, γενικότερα, όσο το δυνατόν περισσότερο αυθεντικό 
γαλλόφωνο υλικό, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη γαλλική 
γλώσσα και να ενταχθούν σταδιακά στη γαλλική σκέψη και κουλτούρα.
Οι μαθητές συμμετέχουν με ομαδικές ή ατομικές συνθετικές 

εργασίες-projets σε εκπαιδευτικά προγράμματα (“IF-cinéma”), 
δράσεις (εορτασμός της Ημέρας Κρέπας “La Chandeleur”), μαθητικά 
συνέδρια, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς (Διαγωνισμός 
Γαλλοφωνίας που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη Γαλλική 
Πρεσβεία) ή εκπονούν διαθεματικές εργασίες (“C'est pas sorcier, c'est 
Pasteur!”), που σκοπό έχουν να τους φέρνουν σε μια πολυδιάστατη 
επαφή με τον γαλλικό πολιτισμό και τη γαλλική γλώσσα.
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Το μάθημα της Πληροφορικής ακολουθεί το Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Το 
μάθημα διεξάγεται στα δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
Πληροφορικής που διαθέτει το Σχολείο μας σε ολιγομελή τμήματα, 
ώστε σε κάθε μαθητή να αντιστοιχεί και ένας ηλεκτρονικός 
υπολογιστής. Οι μαθητές συμμετέχουν σε συνέδρια και διαγωνισμούς 
Πληροφορικής με σημαντικές διακρίσεις, ενώ παράλληλα έχουν στη 
διάθεσή τους την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-arsakeio, η οποία 
εμπλουτίζεται συνεχώς με διαδραστικές ασκήσεις σε όλα τα 
μαθήματα, σε μια προσπάθεια εξ αποστάσεως στήριξης και 
επικοινωνίας μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Πληροφορική
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Στο μάθημα Τεχνολογίας της Α΄ τάξης οι μαθητές προσεγγίζουν ένα 
τεχνολογικό θέμα μέσω μιας κατασκευής σε ειδικά διαμορφωμένη 
αίθουσα του σχολείου. Το μάθημα καλλιεργεί τις ικανότητες κάθε 
μαθητή, αξιοποιώντας τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, μέσα από 
τη μελέτη ενός θέματος της επιλογής του.
Στη Β΄ τάξη οι μαθητές κατασκευάζουν ομαδικά το ομοίωμα μιας 

βιομηχανίας, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε ρόλους διευθυντών, 
μοιράζονται υλικά και εργαλεία, συζητούν και αποφασίζουν από 
κοινού για τα προβλήματα που προκύπτουν και διαφημίζουν την 
εταιρεία τους με βίντεο ή αφίσα. Έτσι, καλλιεργούν την κριτική τους 
σκέψη, αναπτύσσοντας παράλληλα τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Τεχνολογία
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Μουσική

Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η ανάπτυξη θετικής στάσης 
των παιδιών προς τη μουσική. Στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου οι 
μαθητές εξοικειώνονται με τους μουσικούς ήχους και τα αισθητικά 
ρεύματα, μαθαίνουν να κατανοούν και να αποδίδουν ένα μουσικό 
κείμενο με βάση απλά μουσικά σύμβολα, έρχονται σε επαφή με 
μουσικές από διαφορετικές εποχές και πολιτισμούς και 
αντιλαμβάνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και τη σύνδεσή 
τους με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και τις διάφορες κοινωνικές 
αντιλήψεις. Η καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης κάθε μαθητή και 
η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του οδηγούν σε  δημιουργική σχέση με τη 
μουσική αλλά και σε εμπέδωση της ομαδικότητας.

Το μάθημα υποστηρίζεται από πλούσιο εποπτικό υλικό (προβολή 
σχετικών πολυμεσικών παρουσιάσεων ή ταινιών, χρήση DVD-ROM, 
ακροάσεις ηχητικού υλικού), που παρουσιάζεται με τη βοήθεια 
διαδραστικού πίνακα και ηχητικής εγκατάστασης. Ακόμη, οι μαθητές 
πλαισιώνουν μουσικά όλες τις ενδοσχολικές εορτές, συγκροτώντας 
χορωδία και ορχήστρα από διαφορετική κάθε φορά τάξη. Παράλληλα 
υλοποιούν καινοτόμες δράσεις μέσα από τις οποίες, ως μέλη του 
σχολικού μουσικού συνόλου, συμμετέχουν σε μαθητικά συνέδρια 
(Παναρσακειακό), διαγωνισμούς (Πανελλήνιος Μουσικός 
Διαγωνισμός της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών), χορωδιακά φεστιβάλ 
(Πανελλήνια Συνάντηση Χορωδιών στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Καρδίτσας) και οργανώνουν παρουσιάσεις με εκτέλεση 

Αισθητική Αγωγή
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αντιπροσωπευτικών έργων γνωστών συνθετών, στο πλαίσιο της 
δράσης «Ο συνθέτης του μήνα», όπου μαθητές παρουσιάζουν στη 
σχολική κοινότητα –με αφήγηση, προβολές, εκτέλεση μουσικών έργων 
και χορευτικά δρώμενα– την προσωπικότητα και το έργο μεγάλων 
συνθετών, όπως ο Τσαϊκόφσκι, ο Μότσαρτ, ο Μπετόβεν, ο Μάνος 
Χατζιδάκις κ.ά. 

Εικαστικά

Ο σκοπός του μαθήματος των Εικαστικών είναι να γνωρίσει ο 
μαθητής τις εικαστικές τέχνες, να εμβαθύνει σε αυτές και να τις 
απολαύσει μέσα από δημιουργικές  δραστηριότητες, αλλά και μέσα 
από τη γνώση και την κατανόηση του φαινομένου της τέχνης, ώστε να 
καλλιεργηθεί τόσο ως δημιουργός όσο και ως φιλότεχνος θεατής. 
Ζητούμενα αυτής της καλλιέργειας είναι: α. η ανάδειξη της 
δημιουργικότητας του μαθητή μέσα από την παραγωγή 
καλλιτεχνικού έργου και τη συμμετοχή του στο εικαστικό γεγονός, β. 
η γνώση της δυναμικής των υλικών,  γ. η κατανόηση της εικαστικής 
γλώσσας και η ανάλυση του εικαστικού έργου με τη βοήθεια της 
κριτικής σκέψης και δ. η κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης της 
τέχνης και της συμβολής της στον πολιτισμό.
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Φυσική Αγωγή

Τα Αρσάκεια Σχολεία έχουν δημιουργήσει τη δική τους 
πρωτοποριακή παράδοση και στον τομέα της Φυσικής Αγωγής. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι, ήδη από το 1862, η Γυμναστική εντάσσεται στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα των Αρσακείων Σχολείων, ενώ το 1917 τα 
Αρσάκεια ιδρύουν Εθνική Σχολή Γυμναστικής. Το Σχολείο μας 
διαθέτει πλήρεις και υπερσύγχρονες υποδομές (κλειστό γυμναστήριο, 
4 ανοικτά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, γήπεδο ποδοσφαίρου με 
πλαστικό χλοοτάπητα). Τα τμήματα στο μάθημα της Γυμναστικής 
χωρίζονται με βάση το φύλο, ώστε να υπάρχει ομοιογένεια και 
αποδοτικότερη εκγύμναση. Το Σχολείο διοργανώνει εσωτερικό 
πρωτάθλημα αθλοπαιδιών, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι μαθητές 
του σχολείου, καθώς και τουρνουά με τη συμμετοχή μαθητών από 
άλλα σχολεία.
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Στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας, οι μαθητές 
εισάγονται και εξοικειώνονται με τις έννοιες της Αγωγής Υγείας, της 
Αγωγής του Καταναλωτή και της Οικογενειακής, Πολιτιστικής και 
Περιβαλλοντικής Αγωγής. Η ολόπλευρη ανάπτυξη και καλλιέργεια 
της προσωπικότητας των μαθητών στους παραπάνω τομείς αποτελεί 
στόχο του μαθήματος, ο οποίος επιτυγχάνεται αρχικά με τη 
διδασκαλία των διαφόρων θεματικών ενοτήτων σε θεωρητικό 
επίπεδο. Η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη γίνεται με διάφορες 
μεθόδους, όπως η μελέτη περίπτωσης, τα παιχνίδια ρόλων, η 
δημιουργία κατασκευών και εργασιών εντός αίθουσας, καθώς και η 
συμμετοχή σε σχετικούς διαγωνισμούς.

Οικιακή 
Οικονομία
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Γερμανικά

Η γερμανική γλώσσα διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε 3 
επίπεδα για 4 ώρες την εβδομάδα στην Α΄ τάξη και για 3 ώρες στη Β΄ 
και Γ΄ τάξη. Στόχος στο Γυμνάσιο είναι η βελτίωση της επικοινωνιακής 
ικανότητας στις τέσσερις δεξιότητες (ακούω, διαβάζω, γράφω, μιλάω), 
η απόκτηση διπλωμάτων πιστοποίησης γλωσσομάθειας (Goethe-
Zertifikate, ÖSD) σε επίπεδα Α1, Α2, Β1, η περαιτέρω γνωριμία με τον 
γερμανικό πολιτισμό και η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη γλώσσα 
μέσω της συμμετοχής σε διαγωνισμούς (Διαγωνισμός 
Δημιουργικότητας του Ινστιτούτου Goethe), ευρωπαϊκά προγράμματα 
(e-Twinning) και παρουσιάσεις (διαθεματικά προγράμματα).
Το μάθημα βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, αλλά και στη χρήση τόσο κλασικών 
διδακτικών μέσων (σύγχρονες διδακτικές σειρές), όσο και στην 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (e-arsakeio, διαδραστικό υλικό των 
εκδοτικών οίκων).

Μέσα από τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό οι μαθητές 
μαθαίνουν να εκτιμούν, ξεκινώντας από τα χαρακτηριστικά του 
εαυτού τους, τις συνθήκες ζωής τους, τις δυνατότητες και τις 
προτιμήσεις τους, για να γνωρίσουν στη συνέχεια τον κόσμο της 
εργασίας, να μάθουν πώς να αναζητούν και να αξιολογούν τις 
πληροφορίες που τους αφορούν και τους ενδιαφέρουν, να θέτουν 
επαγγελματικούς στόχους, να μάθουν πώς θα παίρνουν αποφάσεις 
σχετικά με την εκπαιδευτική και κατά συνέπεια την επαγγελματική 
τους πορεία και να συντάσσουν, τέλος, έναν ολοκληρωμένο 
προσωπικό φάκελο (portfolio).
Η μέθοδος (βιωματική ενεργητική μάθηση) και τα εποπτικά μέσα 

(διαδίκτυο) διδασκαλίας αξιοποιούν το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό 
από εγκεκριμένους και αξιόπιστους φορείς (ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, CEDE-
FOP, ΕΟΠΠΕΠ) και πλαισιώνονται από ποικίλες δράσεις εντός και 
εκτός του Σχολείου (διοργάνωση Ημέρας Σταδιοδρομίας, επισκέψεις 
στα Γραφεία Διασύνδεσης ΑΠΘ και ΠΑΜΑΚ, διοργάνωση ημερίδων 
με θέματα από την αγορά εργασίας, υλοποίηση προγραμμάτων 
Αγωγής Σταδιοδρομίας κ.ά).

Σχολικός Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)
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Υπηρεσία Συμβουλευτικής 
και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού

Η υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
ανήκει στις Συμβουλευτικές και Ψυχολογικές υπηρεσίες των 
Αρσακείων Σχολείων και λειτουργεί καθημερινά (8:30 - 14:50). 
Στόχος της υπηρεσίας είναι να παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε 
μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και των τριών τάξεων του Λυκείου, ώστε να 
μπορούν να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις δυσκολίες, να 
επικοινωνούν με τους άλλους, να νιώθουν ικανοποιημένοι από την 
καθημερινή τους ζωή και να παίρνουν ορθές προσωπικές και 
επαγγελματικές αποφάσεις. 
Κάθε μαθητής μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, εφόσον το 
επιθυμεί, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση. 
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Ζώνη Πολιτισμού ΥΠΑΙΘ: 
Βιωματικές Δράσεις  
Συνθετικές Εργασίες ( Project)

Α΄ τάξη
Ζούμε μαζί, μεγαλώνουμε, επικοινωνούμε, στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. 
Διαφέρουμε, συγκρουόμαστε… και, όμως, ζούμε μαζί!
Νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ

Β΄ τάξη
Χορός και κίνηση – Χορεύοντας στον χρόνο. 
Μουσική Πατριδογνωσία – Γνωριμία με τομείς της ελληνικής 
παραδοσιακής μουσικής.
Δραστηριότητες αναψυχής στο βουνό.
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Ζώνη Πολιτισμού & 
Αθλητισμού ΦΕ: 
Βιωματικές Δράσεις

Β΄ τάξη
Δραστηριότητες αναψυχής στο βουνό.
Αγώνας για τα μνημεία.
Ερευνώ τον κόσμο γύρω μου με τη βοήθεια των Φυσικών 
Επιστημών.

Γ΄ τάξη
Ελληνική Λαϊκή Παράδοση. 
Πειράματα Φυσικών Επιστημών με υλικά καθημερινής χρήσης.
Παραολυμπιακά αθλήματα.
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

Εγώ κι Εσύ γινόμαστε Εμείς: Ταυτότητα–Ετερότητα–Κοινότητα

Ι. Εισαγωγή
Ο Σύλλογος Καθηγητών του Σχολείου, σε Συνεδρίασή του, αποφάσισε 
να προτείνει για το σχολικό έτος 2014-15 την εφαρμογή Σχεδίου 
Δράσης το οποίο θα λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός συνολικότερης 
ανάπτυξης και βελτίωσής του, αξιοποιώντας και βελτιώνοντας τις ήδη 
υπάρχουσες δομές και τα αξιοσημείωτα επιτεύγματά του.

ΙΙ. Περιγραφή Σχεδίου Δράσης
Το Σχέδιο Δράσης που ψηφίστηκε και ήδη υλοποιείται έχει τον τίτλο 
«MEWE: Ταυτότητα – Ετερότητα – Κοινότητα (Εγώ κι Εσύ 
γινόμαστε Εμείς)», εκκινεί από μια συνολική συνειδητοποίηση του 
κρίσιμου ρόλου που καλείται να παίξει το Γυμνάσιο σε τρεις 
κατευθύνσεις:

MEWE
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α. στην οικοδόμηση της προσωπικής ταυτότητας κάθε μαθητή και 
μαθήτριας, η οποία περνά μέσα από την καλλιέργεια του σεβασμού 
της διαφορετικής προσωπικότητας κάθε συμμαθητή και 
συμμαθήτριας,

β. στην εμβάθυνση και διεύρυνση του πολιτισμικού εγκλιματισμού, 
της ψυχικής ταύτισης και της προσωπικής οικείωσης των μαθητών με 
τον τόπο που τους γέννησε και τους αναθρέφει (όχι μόνο υλικά, αλλά 
και πνευματικά) –και στον οποίο προσδοκούμε να προσφέρουν 
δημιουργικά στο μέλλον, συμβάλλοντας στην πρόοδό του με την 
προσωπική αξιοσύνη τους, και

γ. στην ανάδειξη της αξίας της κοινότητας ίσων πολιτών (αλλιώς 
Δημοκρατίας) και την προετοιμασία για μια ενεργή, υπεύθυνη και 
λειτουργική συμμετοχή σε αυτήν.

ΙΙΙ. Άξονες υλοποίησης
Η παραπάνω συνολική θέαση της καλλιέργειας και διαπαιδαγώγησης 
των μαθητών μας σε κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν το μέλλον το 
δικό τους, των συνανθρώπων τους αλλά και της ίδιας της πατρίδας 
μας, οδήγησε τον Σύλλογο Καθηγητών στη χάραξη και κατανομή 
εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης σε τρεις άξονες, ένα για κάθε τάξη:

Α΄ Γυμνασίου: ΟΜΑΛΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
με Συντονίστριες τις καθηγήτριες Φωτίου Μαρία και Πιλωνά 
Αναστασία

Β΄ Γυμνασίου: ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ, 
με Συντονιστή τον καθηγητή Κατσικαρίδη Λεωνίδα

Γ΄ Γυμνασίου: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
με Συντονιστή τον καθηγητή Αλεξίου Αλέξανδρο
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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Τίτλος: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ»

Υπεύθυνος καθηγητής: Αλεξίου Αλέξανδρος ΠΕ02 
Συμμετέχοντες καθηγητές: Τεμπερεκίδης Βασίλειος ΠΕ04 
και Γεωργάκας Εμμανουήλ ΠΕ19

Συνολικός αριθμός μαθητών και τμήματα: Μεικτή ομάδα 
με 27 μαθητές (12 αγόρια και 15 κορίτσια) από τα τμήματα 
Γ1 και Β2  

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Τίτλος: «Το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς, ψυχαγωγίας 
ή/και επαγγελματικής αποκατάστασης»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Πιλωνά Αναστασία ΠΕ09

Συμμετέχουσες καθηγήτριες: Τασιούλα Χαρίκλεια ΠΕ03, 
Σφυρίδου Ολυμπία ΠΕ19

Συνολικός αριθμός μαθητών και τμήματα: Αμιγής ομάδα 
με 27 μαθητές (12 αγόρια και 15 κορίτσια) από το τμήμα Γ2

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τίτλος: «Μαστίχα Χίου: το ευλογημένο δάκρυ»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργία Στεφανίδου ΠΕ04

Συμμετέχουσες καθηγήτριες: Σοφία Αναστασιάδου ΠΕ17, 
Τσιακάλου Αριστούλα ΠΕ01

Συνολικός αριθμός μαθητών και τμήματα: Αμιγές τμήμα 
(Γ1) 27 μαθητών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τίτλος: «Χίος: το μυροβόλο νησί. Ιστορία, άνθρωπος, πολιτισμός»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σωσσάνα Καρανάσιου ΠΕ02

Συμμετέχοντες καθηγητές: Ελένη Μπίκου ΠΕ03, 
Λεωνίδας Κατσικαρίδης ΠΕ02

Συνολικός αριθμός μαθητών και τμήματα: Αμιγές τμήμα (Γ2) 27 
μαθητών

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τίτλος: «CROCUS: το λουλούδι της διαφορετικότητας»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δανιηλίδου Χρυσούλα

Συμμετέχουσα καθηγήτρια: Στεφανίδου Γεωργία ΠΕ04

Συνολικός αριθμός μαθητών και τμήματα: Αμιγές τμήμα 
(Β1) 24 μαθητών

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τίτλος: «CROCUS: H χρυσή καλλιέργεια»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ελένη Μπίκου ΠΕ03

Συμμετέχοντες καθηγητές: Σωσσάνα Καρανάσιου ΠΕ02, 
Αλέξανδρος Αλεξίου ΠΕ02

Συνολικός αριθμός μαθητών και τμήματα: Αμιγές τμήμα (Β2) 24 
μαθητών 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E–TWINNING 

Ονομασία έργου συνεργασίας: «Things my country is famous for! 
(Πράγματα για τα οποία είναι γνωστή η χώρα μου!)»
Υπεύθυνη καθηγήτρια και ιδρυτής του έργου: Κυριακίδου 
Αικατερίνη-Κυριακή ΠΕ06
Συνεργαζόμενοι καθηγητές και Σχολεία:
1. Hana Dytrtová, Gymnázium, Τσεχία
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2. Agnieszka Walczak, Gimnazjum nr 30 im. F. Sypniewsk         
iego, Πολωνία
3. Angela Fasanella, Istituto Comprensivo "G. Falcone-
Giovanni XXIII 2°G.", Ιταλία
4. Füsun Güzelordu, Karacaoğlan Mahallesi Ortaokulu, 
Τουρκία
5. Silvia Alexandra Munteanu, Liceul Pedagogic "D.P. Per-
pessicius" Braila,  Ρουμανία
6. Alena Rapavá, Základná škola Sľažany, Σλοβακία

Συνολικός αριθμός μαθητών και τμήματα: Ομάδα 11 μαθητών από 
το Β1 και Β2

8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E–TWINNING

Ονομασία έργου συνεργασίας: «Guess which country we come 
from (Μάντεψε από ποια χώρα είμαστε)»
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κυριακίδου Αικατερίνη-Κυριακή ΠΕ06

Συνεργαζόμενοι καθηγητές και Σχολεία:
1. Karen Sousa, Collège Paul Langevin, Γαλλία (ιδρυτής του 
έργου)
2. Cristina Di Marco, Istituto Comprensivo Pescara 4 - Scuola 
secondaria di 1° grado F.P. Michetti, Ιταλία 
3. Zahide Zarife Çeltik, BANDIRMA SECONDARY SCHOOL, 
Τουρκία
4. Marie-Claire PRUDENT, Collège Sainte Thérèse, Γαλλία
5. Pilar Molina, Escola Francesc Macià, Ισπανία
6. Ewa Koszyk, Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w 
Rybniku, Πολωνία
7. Caterina Bastianello, IC 2 di Arzignano, Ιταλία
8. Diana Lazauskienė, Kauno r. Neveronių gimnazija, 
Λιθουανία
9. Gülnihal Yılmaz, Ortaokul, Τουρκία
10. Lucija Katancic, OŠ Vladimir Nazor, Κροατία
11. Marianne Soløst, Runni ungdomsskole, Νορβηγία
12. Renata Večerková, Základní škola Kroměříž, Komenského 
nám. 440, Τσεχία

Συνολικός αριθμός μαθητών και τμήματα: Ομάδα 16 μαθητών 
από το Α1 και Α2
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9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E–TWINNING

Τίτλος: «Meine Welt ist noch klein (Ο κόσμος μου είναι ακόμα 
μικρός)»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κωνσταντινίδου Ελευθερία ΠΕ07 

Συνεργαζόμενοι καθηγητές και Σχολεία:
1. Anica Svetik, Osnovna šola Cerkno, Σλοβενία (ιδρυτής του 
έργου)
2. Şerife Kumcu, TED Aliağa Primary & Middle School, 
Τουρκία
3. Sabina Tatarczyk, Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Korfan-
tego, Πολωνία
4. Karolina Skoczylas, Gimnazjum Samorządowe im. Polskich 
Noblistów w Międzyborzu, Πολωνία
5. Antti Piiroinen, Mankkaa Secondary School, Φινλανδία
6. Aneta Łabęcka-Pasek, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15, 
Πολωνία
7. Tomáš Tkáč, Základná škola s materskou školou Koš, 
Σλοβακία
8. Beáta Kačkošová, Základná škola s materskou školou 
Štefana Ďurovčíka, Palín 104, Σλοβακία
9. Ľubomír Húšťava, Základná škola, Pohraničná 9, Komárno, 
Σλοβακία

Συνολικός αριθμός μαθητών και τμήματα: Ομάδα 7 μαθητών από 
το Β1 και Β2

31



Συμμετοχές στο 4o Παναρσακειακό Μαθητικό 
Συνέδριο (25 - 26 Απριλίου 2015) «Αγώνας και 
Αγώνες – Πρόκληση στο πνεύμα, στην κοινωνία, 
στην επιστήμη, στον πολιτισμό»

«Ο αγώνας για την κατάκτηση της Σελήνης», 
Εποπτεία-Συντονισμός: Βασίλειος Τεμπερεκίδης (2 μαθητές της Γ΄ 
τάξης σε συνεργασία με μαθητές της Α΄ Λυκείου)

«Επιχειρηματολογώντας για την Οικολογική Καταστροφή: 
Είναι αργά να αποτρέψουμε την οικολογική καταστροφή;», 
Εποπτεία-Συντονισμός: Δανιηλίδου Χρυσούλα - (6 μαθητές της Β΄ 
τάξης)

ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

«Αγωνίζομαι για μια καλύτερη ζωή. Βελτιώνω τη συμπεριφορά 
μου, καλλιεργώ τις αξίες μου, δεσμεύομαι», 
Εποπτεία-Συντονισμός: Γάτσου Ιουλία, Καρασάββα Σοφία, 
Αλεξάνδρου Χρυσάνθη, Κωνσταντινίδου Ελευθερία (συλλογική 
εργασία των μαθητών του γαλλικού και γερμανικού τμήματος από 
όλες τις τάξεις)
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«Δάσκαλοι του Γένους: Με μολύβι και χαρτί, με λόγο και 
με πράξη, σμιλεύουν ελεύθερες ψυχές», 
Εποπτεία-Συντονισμός: Γκίνη Αναστασία, Καρανάσιου 
Σωσσάνα, Φωτίου Μαρία (14 μαθητές από τη Β΄ και Γ΄ τάξη)

«Αγώνας για τον επαναπατρισμό των ξενιτεμένων 
μνημείων», Εποπτεία-Συντονισμός: Κατσικαρίδης Λεωνίδας, 
Κυριακίδου Αικατερίνη Κυριακή, Καρασάββα Σοφία, 
Κωνσταντινίδου Ελευθερία (8 μαθητές από τη Β΄ τάξη)

«Ευαγόρας Παλληκαρίδης: ο κύπριος μαθητής-ποιητής, 
αγωνιστής  και ήρωας της ΕΟΚΑ», Εποπτεία-Συντονισμός: 
Καρανάσιου Σωσσάνα (6 μαθητές από τη Β΄ και Γ΄ τάξη)

«Μάνα: Η μεγάλη ηρωίδα της καθημερινότητας», 
Εποπτεία-Συντονισμός: Φωτίου Μαρία, Καρανάσιου Σωσσάνα 
(4 μαθήτριες από τη Γ΄ τάξη)

«Ο αγώνας των εφήβων για τη διαμόρφωση της 
ταυτότητάς τους και την υιοθέτηση στάσεων και 
δεξιοτήτων ενεργού και συνειδητοποιημένου πολίτη», 
Εποπτεία-Συντονισμός: Πιλωνά Αναστασία, Σφυρίδου Ολυμπία, 
Τασιούλα Χαρίκλεια (4 μαθήτριες από τη Γ΄ τάξη)

«Το πνεύμα του αγώνα και της διεκδίκησης στον ελληνικό 
παραδοσιακό χορό», Εποπτεία-Συντονισμός: Γαρυφαλλιά 
Γιούρη, Αλέξανδρος Αλεξίου (17 μαθητές από όλες τις τάξεις)

«Υπέροχοι Άνθρωποι από έναν άλλον κόσμο –που, όμως, 
είναι εδώ!», Εποπτεία-Συντονισμός: Αθανάσιος Νευροκοπλής, 
Άννα Σγουρού (10 μαθητές από τη Β΄ και Γ΄ τάξη)

«Φυσιολογικές προσαρμογές του οργανισμού κατά τη 
διάρκεια του αγώνα», Εποπτεία-Συντονισμός: Γαρυφαλλιά 
Γιούρη, Γεωργία Στεφανίδου, Αλέξανδρος Αλεξίου (5 μαθητές 
από τη Γ΄ τάξη)

«Εὖ ἀγωνίζεσθαι και Fair Play: από τα γλωσσικά σημαίνοντα 
στα ηθικά και πολιτιστικά σημαινόμενα», 
Εποπτεία-Συντονισμός: Αλεξίου Αλέξανδρος (7 μαθητές της Γ΄ 
τάξης)
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Όμιλος Χορωδίας
Όμιλος Πιάνου

Όμιλος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Όμιλος Ρητορικής

Όμιλος Παραδοσιακών χορών 
Όμιλος Βόλεϊ κοριτσιών

Όμιλος Μπάσκετ αγοριών

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΙ 
ΟΜΙΛΟΙ
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ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2014-15

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η μελέτη της Γης 
σε.. 5 ημέρες!

Βασίλειος 
Τεμπερεκίδης (ΠΕ04)
σε συνεργασία με το 

τμήμα Γεωλογίας 
Α.Π.Θ.

3 ώρες / 5 ημέρες

Βιωματικό εργαστήρι 
αυτογνωσίας και 
προσανατολισμού

Πιλωνά Αναστασία 
(ΠΕ09) 

Στεφανίδου 
Γεωργία (ΠΕ04)

4 ώρες / 10 ημέρες

Εκπαιδευτική 
Ρομποτική

Γεωργάκας 
Εμμανουήλ (ΠΕ19)

2 ώρες / 10 ημέρες

Ρητορικό 
Παιχνίδι Αλεξίου Αλέξανδρος 

(ΠΕ02)
2 ώρες / 5 ημέρες

Αθλητικές δράσεις 
εντός και εκτός 

σχολείου
Ιωάννης Τσιτσιλιάνος 

(ΠΕ11)
4 ώρες / 5 ημέρες

Καλλιτεχνικό 
εργαστήρι 

i. Γλυπτική - 
Εγκατάσταση
ii. Χαρακτική

Ελεάνα Στόικου 
(απόφοιτος 
Αρσακείου 

Θεσσαλονίκης)

4 ώρες / 5 ημέρες
2 ώρες / 5 μέρες
2 ώρες / 5 μέρες

Εργαστήρι 
δημιουργικής 

έκφρασης

Βαλασία Ντόντουλου 
(απόφοιτος Αρσακείου 

Θεσσαλονίκης)
4 ώρες / 5 ημέρες
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νευροκοπλής Αθανάσιος – Θεολόγος

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Φωτίου Μαρία – Φιλόλογος

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΙ
Νευροκοπλής Αθανάσιος (Διευθυντής)
Τσιακάλου Αριστέα

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
Αλεξίου Αλέξανδρος 
Καρανάσιου Σωσσάνα
Κατσικαρίδης Λεωνίδας
Σγουρού Άννα
Τσεντικόπουλος Νίκος
Φωτίου Μαρία (Υποδιευθύντρια)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 
Μπίκου Ελένη
Τασιούλα Χαρίκλεια

ΦΥΣΙΚΟΙ
Τεμπερεκίδης Βασίλειος

ΧΗΜΙΚΟΙ
Στεφανίδου Γεωργία

ΒΙΟΛΟΓΟΙ
Κοκκάλου Αλέξιος
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ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Κυριακίδου Αικατερίνη-Κυριακή
Κωσταρά Βασιλική 
Οικονόμου Άννα
Οικονόμου Παναγιώτα
 
ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Γάτσου Ιουλία
Καρασάββα Σοφία 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γεωργάκας Εμμανουήλ
Σφυρίδου Ολυμπία

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  
Γιούρη Γαρουφαλλιά
Γκριμπίζης Νικόλαος
Τσιτσιλιάνος Ιωάννης 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
Πιλωνά Αναστασία

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Δανιηλίδου Χρυσούλα

ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γκίνη Αναστασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Αναστασιάδου Σοφία

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
Σπανός Θεόδωρος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γεωργάκας Εμμανουήλ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τεμπερεκίδης Βασίλειος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Μπατγίδης Δημήτρης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αναστασιάδου Ελισάβετ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Αλεξάνδρου Χρυσάνθη
Κωνσταντινίδου Ελευθερία
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Το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης είναι ένας τόπος φανερός, μα και 
μυστικός. Αυτός ο τόπος, καθώς συναντιούνται κάθε μέρα πλήθος 
υπάρξεις –ορατές και αόρατες– κάθε μια με το δικό της ήχο και το δικό 
της χρώμα, γίνεται ένας τόπος πυκνός. Συνομιλούν σ’ αυτόν τα όνειρα και 
οι αγωνίες μικρών και μεγάλων (μαθητών, δασκάλων και γονιών) κι έτσι 
μεταμορφώνεται σε έναν καμβά δημιουργικής πολυχρωμίας –σαν αυτόν 
που συνθέτουν οι μικρές καρέκλες, τις οποίες ζωγράφισαν οι μαθητές μας 
και κοσμούν τον Οδηγό Σπουδών. Είναι προτεραιότητα τού Σχολείου μας 
να διαφυλάττει ως κόρη οφθαλμού την πολυχρωμία του, αλλά και το 
δικαίωμα του καθενός να δίνει το δικό του χρώμα, να έχει τη δική του 
θέση και να καταθέτει τη δική του μοναδική αξία στη σχολική μας 
κοινότητα. Για κάποιους το σχολείο, αλλά και η ίδια η ζωή, πρέπει να 
είναι στενάχωρα, μονόχρωμα και μονόχνοτα… Εμείς, όμως, αντιστεκόμαστε 
στη στενόκαρδη μονοχρωμία! Μαθαίνουμε να μη ζηλεύουμε και να μη 
φθονούμε το χρώμα ή τη θέση τού άλλου. Η ζωή μας στο Σχολείο είναι 
μια καθημερινή άσκηση για το πώς θα συνταιριάξουμε το δικό μας χρώμα 
με το χρώμα τού άλλου σε μια αρμονία χαράς και δημιουργίας.


