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ηλεκτρονική δήλωση των προτιμήσεων του/της μαθητή/-τριας μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου: 

 http://zanneiolykeio.mysch.gr/  
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  2014-2015 ΣΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΠΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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                                                          … ΣΤΗΝ  ΙΣΠΑΝΙΑ»  
 
με ταινίες, ποίηση, συζητήσεις, αναζητήσεις,  
με το Δίκτυο της Δ/νσης Πολιτιστικών Θεμάτων Πειραιά,  
με υπ. καθηγήτριες, την Λεοντοπούλου Π. και την Βαΐτσου Γ. 
Συνεχίζοντας τη δράση της, η Λέσχη Αντιφασιστικού Κινηματογράφου, εφέτος εστιάζει στην περίπτωση της 
Ισπανίας. Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την οπτική των ισπανών κινηματογραφιστών πάνω στο 
φαινόμενο του φασισμού και του ισπανικού εμφυλίου, την οπτική τους για δημοκρατία, ελευθερία και για 
πολιτισμό που αντιστέκεται στην μισαλλοδοξία και στο φανατισμό. Η περίπτωση της Ισπανίας θα 
μελετηθεί σε σχέση με την γενικότερη αντίληψη του φαινομένου στην Ευρώπη και θα συζητηθούν τρόποι 
αντιμετώπισής του, ιδιαίτερα μέσα από την τέχνη.  

«Χρησμοί, γρίφοι και αινίγματα.  
Από τον Οιδίποδα στο Macbeth μέσα από comics» 
 

Η μεταφορά σε comics της ιστορίας δύο τραγικών ηρώων 
διαφορετικών εποχών που η πορεία της ζωής τους 
καθορίζεται δραματικά από προφητείες που ερμηνεύονται, 
παρερμηνεύονται και προκαλούν την απόλυτη αλλά και 
«παραδειγματική» ανατροπή στο τέλος. 
 

Παιδαγωγική Ομάδα: Γαλανοπούλου Μαρία , Λεβέντη Βιολέττα, Καραμπογιά Αθηνά  



Άνθρωποι και Πλοία.  
Ο Πειραιάς αφηγείται την ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας.  
 
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Κώστας Μπέλσης, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος 
 
Πρόκειται για μία ερευνητική πρόταση που στοχεύει να αναδείξει την προσφορά του Πειραιά στην 
ελληνική ναυτιλία μέσα από 
-αφηγήσεις (ηχογραφημένες, βιντεοσκοπημένες, απομαγνητοφωνημένες) ανθρώπων που δημιούργησαν, 
εργάστηκαν και ζούν στο μεγάλο λιμάνι της χώρας μας 
-εικόνες και ιστορίες πλοίων που ταξίδεψαν και διέγραψαν τη δική τους μοναδική ιστορία στις θάλασσες 
του κόσμου 
-την ιστορία των μεγάλων εφοπλιστικών οικογενειών που δραστηριοποιήθηκαν στον Πειραιά 
-μαρτυρίες και αρχειακό υλικό που θα ανασυρθεί από τους μαθητές και τις μαθήτριες 
-τεκμήρια που μιλούν για τη νεότερη ιστορία της πόλης του Πειραιά σε σχέση με το λιμάνι και τα μεγάλα 
ιστορικά γεγονότα της πατρίδας μας.  
 
 

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΚΑΚΙ 

Από το Σχολικό Έτος 2006-2007 μέχρι και σήμερα στο Ζάννειο 
Πειραματικό Γυμνάσιο του Πειραιά λειτουργεί Σκακιστική Ομάδα και 
διεξάγεται Εσωτερικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Η δραστηριότητα αυτή είναι 
ενταγμένη στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής και τα πρώτα 
χρόνια απευθυνόταν στους μαθητές της Γ” Γυμνασίου. Σήμερα 
αγκαλιάζει τους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του 
Λυκείου οι οποίοι χρησιμοποιώντας το δίκτυο υπολογιστών του 
Εργαστηρίου Πληροφορικής του Σχολείου παίζουν σκάκι, λύνουν 
ασκήσεις και προβλήματα συμμετέχουν στους σχολικούς αγώνες στον 
Δήμο Πειραιά στην Αττική και Πανελλαδικά.  
 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας Ρηγάτος 
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Υπεύθυνες καθηγήτριες: Βαίτσου Γ., Λεοντοπούλου Π.  
 
Το 2014, έτος αφιερωμένο στα 400 χρόνια από το θάνατο του δικού μας Ελ Γκρέκο, ταξιδέψαμε την άνοιξη 
στην Κρήτη τη γενέτειρά του. Σκοπεύουμε να γνωρίσουμε το έργο του, πώς ο ίδιος επηρεάστηκε από τους 
μεταβυζαντινούς αγιογράφους, Ιταλούς και Ισπανούς ζωγράφους καθώς και πως «αιρετική» του τέχνη 
γοητεύει  και εμπνέει  τους καλλιτέχνες αιώνες μετά. 
Το μουσείο Πράδο στη Μαδρίτη –ένα από τα πέντε αξιολογότερα μουσεία του κόσμου-διαθέτει τη 
μεγαλύτερη συλλογή έργων του ζωγράφου και η ίδια η πόλη φιλοξενεί έργα του καλλιτέχνη σε ναούς και 
άλλα κτήρια. Το Τολέδο είναι ο τελευταίος σταθμός στη ζωή του.  
Ελπίζουμε να τα δούμε όλα στην Ελλάδα …και στην Ισπανία! 
  Συνεχίζουμε για δεύτερη χρονιά την περιήγησή μας κάθε δεύτερη Κυριακή. 
Ετοιμαζόμαστε για βόλτα, γέλιο, εξερεύνηση, συναναστροφή με τους ανθρώπους των μουσείων, 
συνεντεύξεις. Θα βλέπουμε, θα αγγίζουμε, θα κατανοούμε. 
 Η πρώτη μας συνάντηση για τη φετινή χρονιά: 
Κυριακή   5/10/2014 
              11.00π.μ Ηλεκτρικός Σταθμός Πειραιά 
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ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ:  
Ακολουθώντας τη διαδρομή του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου από την Κρήτη στο Τολέδο. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΚΑΠΟΥΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος «Παροικιακός ελληνισμός», οι μαθητές μας θα έχουν τη 
δυνατότητα να μελετήσουν σε βάθος ένα ιστορικό φαινόμενο που άρχισε από τον 15ο αιώνα και 
υφίσταται μέχρι τις μέρες μας. Συγκεκριμένα, θα μελετήσουν το φαινόμενο της δημιουργίας ελληνικών 
κοινοτήτων σε όλες τις Ηπείρους, επικεντρώνοντας στις ακμαίες ελληνικές παροικίες της Ευρώπης όπως 
της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας, της Ισπανίας κ.α.  Θα προσεγγίσουν το παροικιακό 
φαινόμενο διαχρονικά και διεπιστημονικά εξετάζοντας τις ιστορικές συνθήκες που γέννησαν τον 
παροικιακό ελληνισμό αλλά και τα χαρακτηριστικά των ελληνικών παροικιών ως προς την οικονομία, την 
κοινωνική και εθνική τους ταυτότητα, τη θέση τους ως μειονότητες «ξένων» σε μια άλλη κοινωνία, τη 
συμβολή των παροίκων στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη τόσο της γενέτειράς τους όσο και της 
χώρας διαμονής τους. Θα διακρίνουν τον όρο παροικιακός ελληνισμός από τους όρους ελληνισμός της 
διασποράς, απόδημος ελληνισμός και μετανάστευση. Θα γνωρίσουν και θα σκιαγραφήσουν την 
προσωπικότητα σημαντικών Ελλήνων παροίκων εμπόρων, εφοπλιστών, καλλιτεχνών, επιστημόνων, 
πανεπιστημιακών που ευεργέτησαν τη χώρα μας ποικιλοτρόπως. Θα έρθουν σε επαφή και θα 
συνεργαστούν με φορείς και εκπροσώπους των ελληνικών παροικιών και ίσως θα έχουν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν μία από τις ελληνικές παροικίες της Ευρώπης. 

Ελληνικές επιχειρήσεις στο Λονδίνο Ελληνικός δρόμος στη Βιέννη 
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

 
Το προλαμβάνειν ειναι προτιμότερο του θεραπεύειν 

. 
Μέσα από αυτό την οπτική πρόκειται να μελετηθεί το ζήτημα του καρκίνου. Η συγκεκριμένη 
αυτή πολυπαραγοντική νόσος εμφανίζεται σε διαφορετικούς τύπους, που συναντάμε στο 
άμεσο ή έμμεσο κοινωνικό μας περιβάλλον. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από τις 
νεοπλασματικές ασθένειες και κυρίως η μελέτη των κοινωνικών διαστάσεων τους. Θα 
πραγματοποιηθούν για το λόγο αυτό ποικίλες δράσεις (σε συνεργασία με φορείς όπως το 
Υπουργείο Παιδείας, εξοικειωμένοι γιατροί, σχετικοί Σύλλογοι, Λύκεια της Κύπρου που 
μελετούν αντίστοιχα θέματα κλπ), ώστε ο πιθανός φόβος που προκύπτει και μόνο στο 
άκουσμα του καρκίνου να μετασχηματιστεί σε δύναμη και συνείδηση της πρόληψής του. 



«Μεταμορφώνουμε το σχολικό χώρο  
 Όλοι νοιαζόμαστε – Όλοι μπορούμε – Όλοι συμμετέχουμε »  
 
Θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του διεθνούς δικτύου διασχολικών συμπράξεων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Ελλάδας – Κύπρου «ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ».  
  
Υπεύθυνοι καθηγητές:  Τέγκερη Εύα – Γράψας Ιωάννης 
 
Η  αισθητική αναβάθμιση και η βελτίωση των χώρων στέγασης αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση, ώστε οι 
μαθητές να διδάσκονται σε ένα πιο ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον και να έρχονται πιο κοντά στη 
γνώση. 
Σκοπός του προγράμματος είναι να καταγράψει απόψεις και προτάσεις για τη βελτίωση του υπάρχοντος 
σχολικού χώρου,  να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης 
φυσικών πόρων (ανακύκλωση υλικών, χρήση ενέργειας) και να εφαρμόσει αντίστοιχες δράσεις  ώστε να 
βελτιωθεί η ποιότητα της σχολικής ζωής.  
Το σχέδιο δράσης θα αφορά θέματα όπως: 
Συγκέντρωση χαρτιού, αλουμινίου, μπαταριών και γυαλιού και ανακύκλωσή τους. 
Εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ  κλείσιμο των φώτων που δεν χρησιμοποιούνται, αντικατάσταση με 
λαμπτήρες χαμηλής ενέργειας). 
Διερεύνηση  των  αντιλήψεων  των παιδιών (με ερωτηματολόγια) για τη σχολική αυλή και για το πώς 
μπορεί να αλλάξει η εικόνα της. 
Αναπαραγωγή μουσικής στη διάρκεια των διαλειμμάτων. 
Δημιουργία πράσινου δώματος. 
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Περιβαλλοντική Αγωγή 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ: «Για να μην μας…καπελώνουν»! 

Υπεύθυνος καθηγητής: Πολυζώης, Γ.  
 
Στο πρόγραμμα θα προσεγγιστούν επιλεγμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
προβλήματα, τα οποία έχουν διλημματικό χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό απαιτείται:   
η ανάπτυξη μιας ισχυρής επιχειρηματολογίας, 
η  ατομική και συλλογική διαμόρφωση κριτηρίων,  
η υιοθέτηση σταθερών κανόνων, 
 αποσκοπώντας στην οριοθέτηση ενός υγιούς πλαισίου διαλόγου, το οποίο  και θα 
δώσει πολλές αφορμές, ερωτήματα, προβλήματα και προκλήσεις για να 
κινητοποιηθούν τους μαθητές. 
Τα  θέματα του προγράμματος θα τα πραγματευτούμε με τη  μέθοδο των Έξι  
Σκεπτόμενων Καπέλων του Edward de Bono. Τα καπέλα με τα έξι διαφορετικά 
χρώματα συμβολίζουν διαφορετικούς τρόπους/παραμέτρους σκέψης. «Φορώντας» 
διαδοχικά τα καπέλα, αλλάζουμε τη μέθοδο της σκέψης ή την οπτική μας στο 
εκάστοτε θέμα (De Bono, 1995). 
Πιθανά θέματα του προγράμματος : 
Οι πρόσφατες  κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στον Πειραιά και οι επικείμενες 
επιδράσεις των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Τουρισμός και περιβάλλον. 
 


