
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

  

Παράλληλες δραστηριότητες 2009-10 
  

 1.    Πρόγραµµα  e-twinning: Live podcast in school 

  

 Το σχολείο µας συνεργάσθηκε µε το σχολείο Gauss Schule στο Bremerhauln της  

 Γερµανίας. Οι µαθητές  έγιναν δηµοσιογράφοι και  είπαν τις ειδήσεις στο  

 εικονικό ραδιόφωνο των δυο σχολείων. Οι ειδήσεις αφορούν σε σχολικά νέα,  

 στον καιρό, πολιτιστικά γεγονότα, στα σπορ κλπ κάθε περιοχής ή της  

 αντίστοιχης χώρας. Το όνοµα του σταθµού είναι: ΚS Virtual Radio. Οι  15  

 µαθητές της  Β και Γ τάξης µε την καθοδήγηση της Ελένης  Κωστοπούλου και του  

 Βαγγέλη Αντωνόπουλου  επεξεργάστηκαν στο χώρο της Βιβλιοθήκης  αρχεία  

 podcast, για να δηµιουργήσουν   διαδικτυακές  ραδιοφωνικές παραγωγές. 

  

 Το πρόγραµµα µπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση:  

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p16954 

  

  

  2.. Πολιτιστικό πρόγραµµα – πρόγραµµα  e-twinning µε το Γυµνάσιο  

 Λιανοκλαδίου και το  Ivan Vazov Language School  Φιλιππούπολης Βουλγαρίας: 

   « Γειά σας φίλοι ας παίξουµε µαζί  παιχνίδια   παραδοσιακά» (Hello  

 friends! Let’s play together old games!) 

  

  Το καινοτόµο πρόγραµµα αδελφοποίησης σχεδιάστηκε από τις σχολικές  

 βιβλιοθήκες των  σχολείων στα πρότυπα της δράσης e-twinning (ηλεκτρονική  

 αδελφοποίηση ευρωπαϊκών σχολείων) .Οι µαθητές των τριών σχολείων  

 χρησιµοποίησαν τις νέες τεχνολογίες, διάβασαν βιβλία από τη σχολική  

 βιβλιοθήκη και έφτιαξαν πολύ όµορφες εργασίες και παρουσιάσεις . Παράλληλα,  

 επικοινωνούσαν µεταξύ τους µε διασκέψεις MSN Messenger. Το αποκορύφωµα της  

 δράσης ήταν η κοινή εκδροµή στα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης στη Θέρµη όπου  

 συµµετείχαν σε  πρόγραµµα που ετοίµασαν τα ΤΕΦΑΑ.Το πρόγραµµα αυτό έδωσε  

 κίνητρα για µάθηση στους µαθητές  σχολείων, τους βοήθησε να  

 κοινωνικοποιηθούν, να κάνουν φίλους, τους δίδαξε  τη χαρά της συµµετοχής και  

 της συνεργασίας. 

 Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί 

 Ε. Αντωνόπουλος (σχολική βιβλιοθήκη), Κ. Παπαθανασίου ( γυµναστής),  Ε.  

 Κωστοπούλου ( καθ. Αγγλικών) 

  

 Το πρόγραµµα βρίσκεται δηµοσιευµένο στη διεύθυνση:  

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p18584 

 

  

 3. Ματιές στον κόσµο από το κινητό µου 

  

 Το κινητό τηλέφωνο έχει µπει για τα καλά στη ζωή µικρών και µεγάλων και  

 εκτός απο τη βασική λειτουργία της επικοινωνίας χρησιµοποιείται και σε  

 πολλές άλλες περιπτώσεις. Μια από τις εφαρµογές του είναι και η  

 φωτογράφιση. Εκµεταλλευόµενοι τη δυνατότητα αυτή των σύγχρονων κινητών  

 τηλεφώνων ο Βαγγέλης Αντωνόπουλος και η Ελένη Γκουντρουµπή βοήθησαν  τους  

 µαθητές  να µάθουν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, της κινητής  

 τηλεφωνίας, τα µυστικά της φωτογραφίας, αλλά και να ενηµερωθούν για τις  

 αρνητικές συνέπειες από την κακή χρήση των κινητών. 

  

 Πολύ χρήσιµη ήταν και η επίσκεψη και η βοήθεια  του φωτογράφου κ.  

 Λαχανοκάρδη. 

  

 Οι µαθητές  της Β΄ Τάξης που ασχολήθηκαν όλη τη χρονιά µε  το πρόγραµµα  

 παρακίνησαν και  τους συµµαθητές τους να συµµετάσχουν στο θεµατικό  

 διαγωνισµό φωτογραφίας , οι νικητές  του οποίου ανταµείφθηκαν µε βραβεία.  



 Στο τέλος της χρονιάς έγινε έκθεση φωτογραφίας και παρουσίαση του  

 προγράµµατος 

  

 

 4. Πολιτιστικό πρόγραµµα: ΜΑΥΡΟ ΑΣΠΡΟ Το σκάκι στη βιβλιοθήκη 

  

 Οι σκακιστικές  δραστηριότητες είναι πια  ένας  καθιερωµένος θεσµός. Φέτος  

 τις επεκτείναµε  και τις  αναβαθµίσαµε  σε Πολιτιστικό Πρόγραµµα (υπεύθυνοι  

 οι  Βαγγέλης  Αντωνόπουλος , γεωπόνος –  υπεύθυνος σχολικής Βιβλιοθήκης και  

 Κυριάκος Μακρίδης, Φυσικός).Η συµµετοχή των µαθητών ήταν και πάλι  

 εντυπωσιακή,  αφού πήραν µέρος πάνω  από 65 παιδιά τα οποία έπαιξαν: 

  

 •        Για το πρωτάθληµα του σχολείου µας. Βραβεύθηκαν  οι νικητές ένα  

 αγόρι και ένα κορίτσι 

  

 •        Για τα σχολικά πρωταθλήµατα του νοµού ( ατοµικό – συλλογικό) 

  

 •        Για το περιφερειακό  πρωτάθληµα Κ. ∆. Μακεδονίας 

  

 •        Με τη σκακιστική οµάδα του 6ου Γυµνασίου Βέροιας 

  

 •        Στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ µε αντιπάλους από άλλες χώρες 

  

 •        Μεταξύ τους,  για το κέφι τους  όλη τη χρονιά 

   

  

 5.  Συγγραφείς στα σχολεία. 

  

 Το Γυµνάσιο Καβασίλων υποδέχτηκε    την  Πέµπτη 22 Μαρτίου 2010 τον  

 συγγραφέα Άρη Σφακιανάκη στο πλαίσιο του προγράµµατος «συγγραφείς και  

 εικονογράφοι στα σχολεία». 

 Ο κ. Άρης Σφακιανάκης  συναντήθηκε στο χώρο της  Σχολικής  Βιβλιοθήκης  µε  

 την  οµάδα  των µαθητών  που από  την  αρχή  της  χρονιάς  ασχολήθηκε  µε  

 την  µελέτη  του  έργου  του και ιδιαίτερα  µε τη συλλογή ταξιδιωτικών  

 εντυπώσεων «Μητροπόλεις, ιστορίες, παράδεισοι». 

  

 Υπεύθυνοι Γκουντρουµπή Ελένη (φιλόλογος)και Αντωνόπουλος Βαγγέλης  

 (γεωπόνος). 

  

 6. Πρόγραµµα  Comenius 

  

 Μοντέρνες διατροφικές συνήθειες και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και  

 στην οικονοµία 

   

 Στο σχολείο µας  υλοποιήθηκε  το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius , διετούς  

 διάρκειας, µε τίτλο « Μοντέρνες διατροφικές συνήθειες και οι επιπτώσεις τους  

 στο περιβάλλον και στην οικονοµία». Πρόκειται για µία συνεργασία ευρωπαϊκών  

 σχολείων από τις  χώρες: Ιταλία ( συντονιστής ), Ισπανία, Τσεχία, Σουηδία και  

 Ελλάδα. 

  

 Σκοπός της ευρωπαϊκής αυτής συνεργασίας ήταν  να σκεφθούν οι µαθητές πάνω  

 στις διατροφικές τους συνήθειες, να ενδιαφερθούν για θέµατα  υγιεινής  

 διατροφής , να γνωρίσουν τα προβλήµατα που προκύπτουν ( µόλυνση  

 περιβάλλοντος, οικονοµία ) από τη µεταφορά προϊόντων διατροφής, να  

 ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανακύκλωση των τροφίµων και των συσκευασιών  

 τους. Βεβαίως , και να γνωριστούν  µαθητές και εκπαιδευτικοί αυτών των  

 σχολείων µέσα από τις ανταλλαγές επισκέψεων, ώστε να δουλέψουν  

 αποτελεσµατικότερα. 

  

 Τον ∆εκέµβρη του 2009 οµάδα µαθητών  µε συνοδούς τους  Β. Αντωνόπουλο , Β.  



 Χόντου και Χ.∆αφνούδη ταξίδεψαν στο Sabadell  της Καταλωνίας όπου  

 φιλοξενήθηκαν από Ισπανούς συµµαθητές. 

  

 Η τελική παρουσίαση του προγράµµατος έγινε  σε ειδική ηµερίδα στο γυµνάσιο  

 µας τον Απρίλιο. 

  

 7. Αποστολή φαρµάκων στους  «ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ» 

  

 Με πρωτοβουλία  της σχολικής βιβλιοθήκης συγκεντρώθηκε και στάλθηκε  

 (20-2-10) στους «Γιατρούς Καρδιάς» φαρµακευτικό υλικό 

  

 Ήταν οι προσφορές απ τους µαθητές και τους καθηγητές του σχολείου µας που  

 δεν ξεχνούν το σπουδαίο  ανθρωπιστικό έργο αυτής της ελληνικής  ΜΚΟ  

 (www.heartdoctors.gr) . Εκπρόσωποι της οργάνωσης το Μάρτη του 2009  

 επισκέφθηκαν το σχολείο, ενηµέρωσαν ,  συγκίνησαν  και  ευαισθητοποίησαν  

 όλους µε τις συγκλονιστικές εµπειρίες τους και την σπουδαία δράση τους σε  

 όλο τον κόσµο. 

  

 8.  Ηµέρα  ασφαλούς διαδικτύου  Internet  στη σχολική βιβλιοθήκη 

  

 Στις 9 Φεβρουαρίου  2010   γιορτάσθηκε για έβδοµη συνεχή χρονιά η Ηµέρα  

 Ασφαλούς ∆ιαδικτύου. Το  φετινό σλόγκαν ήταν : 

  

 «Πριν δηµοσιεύσεις, σκέψου». 
  

 Στο χώρο της βιβλιοθήκης και µε τη χρήση όλων των διαθέσιµων πολυµέσων  

 οργανώθηκε σχετική παρουσίαση δίωρης διάρκειας. 

  

 Σε διάστηµα περίπου µιας βδοµάδας πέρασαν  απ τη σχολική Βιβλιοθήκη ένα –  

 ένα όλα   τµήµατα του σχολείου και οι  περισσότεροι καθηγητές. 

  

 Έγινε ενηµέρωση  και συζήτηση   ενώ δόθηκε  ιδιαίτερη έµφαση στα κοινωνικά  

 δίκτυα (Facebook κλπ) για τα οποία οι µαθητές  έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

  

  

  

 Πληροφορίες για τις δράσεις αυτές ( και πλούσιο φωτογραφικό υλικό)  θα  

 βρείτε αναρτηµένο στο blog  και την ιστοσελίδα του γυµνασίου Καβασίλων  

 http://www.gymkavas.gr/ 

  

 Επιθυµία και φιλοδοξία µας είναι και την επόµενη χρονιά η καρδιά του  

 σχολείου να χτυπά στη βιβλιοθήκη 


