
3ορ Γιαδικηςακόρ Γιαγυνιζμόρ ΔΔΔΠ- ΓΣΠΔ 2010-2011 

«Γημιοςπγείζηε τηθιακά, καηαζκεςάζηε ένα website, γίνεηε 

ππεζβεςηέρ ηος ηόπος ζαρ» 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Α. Γενικά ζηοισεία 

 

Σίηλορ Δπγαζίαρ: « Δκείο θαη ην ζρνιείν καο» 

Καηηγοπία ζςμμεηοσήρ: Σρνιηθή δσή 

Γιαζύνδεζη με ηη ζςμμεηοσή μαρ: http://2gymxylschool.weebly.com 

Σίηλορ ηάξηρ: Τάμε Β’ ( ηκήκαηα Β1, Β2, Β3). 

Δκπαιδεςηικοί πος ζςμμεηέσοςν: Σκπξλή Σνθία 

Πόζοι μαθηηέρ ζςμμεηέσοςν ζηην επγαζία αςηή: έμη (6) 

Οι ηλικίερ ηοςρ: 14 ρξνλώλ 

Ηλεκηπονική διεύθςνζη επικοινυνίαρ με ηο ζςνηονιζηή ηηρ επγαζίαρ: 

sopnige@hol.gr 

 

Β. Πεπιγπαθή ηηρ πεπιοσήρ μαρ 

 

Τν Ξπιόθαζηξν είλαη κηα παξαζαιάζζηα θσκόπνιε. Βξίζθεηαη ζην βόξεην 

ηκήκα ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζην λνκό Κνξηλζίαο. Απέρεη 120 km από ηελ 

Αζήλα. 

Τν Ξπιόθαζηξν, ζήκεξα, είλαη πξσηεύνπζα ηνπ Καιιηθξαηηθνύ δήκνπ 

Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο, ν νπνίνο θαηαιάκβάλεη έλα κεγάιν ηκήκα ηεο 

βνξεηνδπηηθήο Κνξηλζίαο. 

Δίλαη ηνπξηζηηθή πεξηνρή κε ραξαθηεξηζηηθό ηεο ην αηζζεηηθό δάζνο 

«Πεπθηάο». Οη ξίδεο ησλ αησλόβησλ πεύθσλ πνπ ην απνηεινύλ βξέρνληαη 

ζρεδόλ από ηνλ Κνξηλζηαθό θόιπν. 

Ζ πξώηε αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζην Ξπιόθαζηξν, είλαη ην 1402 κ.Φ. Καλέλα 

κλεκείν δελ ππάξρεη γηα λα απνδεηθλύεη ηελ ύπαξμε ηνπ Ξπινθάζηξνπ, ζην 

ρώξν πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα θαηά ηα ρξόληα ηεο Φξαγθνθξαηίαο.  

http://2gymxylschool.weebly.com/
mailto:sopnige@hol.gr


Πηζηεύεηαη όηη ην όλνκά ηνπ, ην Ξπιόθαζηξν, ην πήξε από έλα μύιηλν θάζηξν 

πνπ θαηαζθεύαζαλ νη Φξάγθνη θαη δέζπνδε ζηνλ επόκελν ιόθν, κεηά ηνλ 

ιόθν ηνπ «Καηή ηνλ Πεύθν» θαη αξρηθά δελ ήηαλ ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη 

ζήκεξα.. 

Ζ πόιε πνπ είρε κεγάιε άλζηζε εθείλε ηελ επνρή θαη ήηαλ ηζάμηα ηεο αξραίαο 

Σηθπώλαο θαη ηεο αξραίαο Κνξίλζνπ ήηαλ ε αξραία Πειιήλε πνπ βξηζθόηαλ 

ζηε ζέζε « Φνληξά Ληζάξηα» πην πάλσ από ην ζεκεξηλό Κακάξη, αλαηνιηθά 

ηνπ βνπλνύ ηεο Παλαγίαο. Σήκεξα Πειιήλε είλαη ε Ενύγξα. Σηα δπηηθά ηνπ 

ζεκεξηλνύ Ξπινθάζηξνπ, βξηζθόληαλ ην κεγάιν εκπνξηθό ιηκάλη ησλ 

Αξηζηνλαπηώλ, επίλεην ηεο αξραίαο Πειιήλεο, ηνπ νπνίνπ ζώδνληαη θάπνηα 

εξείπηα. Από εδώ έθεπγαλ όια ηα πξντόληα ηεο αξραίαο Πειιήλεο. Ζ  ηζηνξία 

ην ηνπνζεηεί ζηα πξντζηνξηθά ρξόληα, αθνύ θηινμελήζεθαλ νη « άξηζηνη 

λαύηεο» πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία.   

Τν Ξπιόθαζηξν βξίζθεηαη ζήκεξα αλάκεζα ζηνπο δπν ρεηκάξξνπο, αλαηνιηθά 

ην Σύζα  θαη δπηηθά πξνο ην Κακάξη ηνλ Κξηό ή Φόληζζα. 

Σηα λόηηα ηνπ δήκνπ απιώλεηαη ν νξεηλόο όγθνο ηεο Κπιιήλεο ( Εήξεηαο) κε 

ην νλνκαζηό ηνπ ζπήιαην ηνπ Δξκή.  

Ζ Κπιιήλε είλαη από ηα ςειόηεξα βνπλά ηεο Πεινπνλλήζνπ.  

Ζ κπζνινγία ππνζηεξίδεη όηη ζην ζπήιαην απηό δνύζε θαη γέλλεζε ην παηδί 

ηεο, ηνλ Δξκή, ε λύκθε Μαία. Σην ζπήιαην απηό βξέζεθαλ πνιιά θεξακηθά ( 

από αγγεία). Τν ζπήιαην απηό είλαη πινύζην ζε ζηαιαθηίηεο. Άιινο πνιύ 

ελδηαθέξνλ αξραηνινγηθό ζπήιαην ζηελ πεξηνρή καο, είλαη ην ζπήιαην ησλ 

Πηηζώλ ζην νπνίν βξέζεθαλ πνιιά αξραία πήιηλα εηδώιηα θαη ζην βάζνο 

ηέζζεξα θνκκάηηα μύιηλσλ δσγξαθηζκέλσλ πηλάθσλ. 

Αλεθνξίδνληαο από ην Ξπιόθαζηξν, κηζή ώξα κε ην απηνθίλεην, θζάλεη θαλείο 

ζηα νλνκαζηά Τξίθαια Κνξηλζίαο, πνπ είλαη από ηα πην γλσζηά ηνπξηζηηθά 

ζέξεηξα, θπξίσο ην ρεηκώλα, αθνύ από εδώ γίλνληαη εμνξκήζεηο πξνο ην 

ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηεο Εήξεηαο. 

Λόγσ ηεο κηθξήο απόζηαζεο από ηελ Αζήλα, ην Ξπιόθαζηξν είλαη ηόπνο 

παξαζεξηζκνύ πνιιώλ ειιήλσλ θαη μέλσλ ηνπξηζηώλ. Δπίζεο ε ζέζε ηνπ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί θαίξηα, αθνύ βξίζθεηαη ζην θέληξν κηαο πεξηνρήο πνπ 

πεξηιακβάλεη πνιινύο ζεκαληηθνύο πξννξηζκνύο, όπσο: νη Γειθνί, ε 

Οιπκπία, ε Πάηξα, ε Αζήλα, ε Δπίδαπξνο, ην Ναύπιην. Πξνζθέξεηαη επίζεο 

θαη γηα ζξεζθεπηηθό ηνπξηζκό, δηόηη έρεη πνιύ όκνξθα κνλαζηήξηα, όπσο ηνπ 



Αγίνπ Βιαζίνπ ζηα Τξίθαια, ηεο Εσνδόρνπ Πεγήο ζηελ Κνξπθή ( ιόθνο 

πάλσ από ην Κακάξη). Βξίζθνληαη νπσζδήπνηε θαη πνιιά άιια αμηνζέαηα 

ζηε γύξσ πεξηνρή. 

Με ηε δεκηνπξγία δε, ηνπ πξναζηηαθνύ ζηδεξόδξνκνπ, πνπ ζήκεξα  θζάλεη 

κέρξη ην Κηάην, πνιινί θάηνηθνη ησλ Αζελώλ εγθαηαζηάζεθαλ εδώ κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. 

 

Γ. Πεπίλητη ηηρ επγαζίαρ μαρ. 

 

Ζ ηζηνζειίδα δεκηνπξγήζεθε κε ζηόρν ηε ζπκκεηνρή καο ζην δηαγσληζκό. 

Όιν ην project πινπνηήζεθε ζε ρξόλν έμσ από ην ζρνιείν, ζηνλ ππνηηζέκελν 

ειεύζεξν ρξόλν ησλ παηδηώλ. 

Έγηλε ζην δηάζηεκα από Μάξηην κέρξη Μάην ηνπ 2011. Αξρηθά αλαθνηλώζεθε 

από ηελ εθπαηδεπηηθό ζην παηδηά ε ύπαξμε απηνύ ηνπ δηαγσληζκνύ. Τα παηδηά 

ξσηήζεθαλ, αλ επηζπκνύζαλ λα ζπκκεηέρνπλ. Ζ νκάδα ζρεκαηίζηεθε από 

παηδηά πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ θαη ππνινγηζηώλ. 

Δπίζεο, παηδηά πνπ έρνπλ θαιιηηερληθέο δεμηόηεηεο ή δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Ο 

αξηζκόο  ησλ παηδηώλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαζώο δελ ππήξμε κεγάιν 

ελδηαθέξνλ, αθνύ ηα πεξηζζόηεξα ζπκκεηείραλ ήδε ζε πνιιέο άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο. Απηό από ηε κηα πιεπξά ήηαλ ζεηηθό γηαηί ε νκάδα ήηαλ 

επέιηθηε, από ηελ άιιε όκσο, αλαγθάζηεθαλ ιίγα άηνκα λα ζεθώζνπλ ην 

βάξνο κηαο κεγάιεο θαη απαηηεηηθήο εξγαζίαο… 

Αθνύ έγηλε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο ζεκαηηθέο ηνπ δηαγσληζκνύ, ηα παηδηά 

θαηέιεμαλ ζηελ απόθαζε λα αζρνιεζνύλ κε ηελ ελόηεηα « Σρνιηθή δσή». Ο 

ελζνπζηαζκόο ηνπο ήηαλ πνιύ κεγάινο. Έλαο αζηακάηεηνο πνηακόο από 

ηδέεο πιεκκύξηδε ηηο ζπλαληήζεηο καο. Τν ελδηαθέξνλ ήηαλ όηη όιε ε εξγαζία 

έγηλε κέζα από ηηο δπλαηόηεηεο πνπ είραλ  ηα παηδηά ζηε ρξήζε θαη ζηελ 

θαηαλόεζε πξνγξακκάησλ ππνινγηζηώλ. Γηα ην ζθνπό απηό επηιέρηεθε ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ( weebly.com) γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο. 

Πξνηάζεθε από καζεηή, ν νπνίνο ηε δεκηνύξγεζε θαη είρε ηε δηαρείξηζή ηεο. 

Πηζηεύνπκε όηη εύθνια θαλείο, αθνινπζώληαο ηνπο ζπλδέζκνπο ηεο αξρηθήο 

ζειίδαο, κπνξεί λα  πινεγεζεί θαη ζηηο ππόινηπεο θαη λα γλσξίζεη εκάο, ην 

ζρνιείν καο θαη κέζα από απηά ηα δπν, ηνλ ηόπν καο.. Σηελ εξγαζία καο 

δίλνληαο κηα εηθόλα ηνπ ζρνιείνπ καο, πξνζπαζνύκε κέζα από ηηο 



δξαζηεξηόηεηεο πνπ θαηά θαηξνύο πινπνηνύκε θαη από ηε ζρνιηθή καο δσή λα 

ζαο μελαγήζνπκε ζηνλ ηόπν καο.  

Πξνζπαζνύκε λα παξνπζηάζνπκε πνιιά από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνηρεία, 

όπσο ηε ζέζε ηνπ, ηελ ηζηνξία ηνπ, ηα αμηνζέαηα, ηηο θαιιηέξγεηεο, 

ελδηαθέξνπζεο δηαδξνκέο θ.ά. ελώ παξάιιεια αμηνπνηνύληαη θαη 

αλαπηύζζνληαη νη ηθαλόηεηεο όισλ καο, ρξεζηκνπνηώληαο πνηθίια εξγαιεία 

ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. Σηηο ηζηνζειίδεο πνπ ζαο πξνηείλνπκε, κπνξείηε 

λα δείηε θαη άιια ζρεηηθά ελδηαθέξνληαη ζέκαηα. Οη θσηνγξαθίεο θαη ηα video 

πνπ πεξηέρνληαη ζπκβάιινπλ πεξηζζόηεξν ζε απηό.  

 

Γ. Πποβλήμαηα ζηην ποπεία ηηρ επγαζίαρ μαρ. 

 

Τν πξόβιεκα πνπ ππάξρεη πάληα ζε όιεο απηέο ηηο εμσδηδαθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο έρεη λα θάλεη κε ηελ έιιεηςε ρξόλνπ. Τα παηδηά έπξεπε λα 

δνπιεύνπλ ζπίηη ηνπο ζηνλ ππνηηζέκελν ειεύζεξν ρξόλν ηνπο. Τέηνηνο όκσο 

ρξόλνο ππήξρε πνιύ ιίγνο. Τν όηη ε εξγαζία άξρηζε πνιύ αξγά ήηαλ έλαο 

επηπξόζζεηνο ιόγνο δηόηη είραλ ήδε δξνκνινγεζεί πνιιέο άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο ζην ζρνιείν, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ηα παηδηά. Μεηά δε, ην 

Πάζρα ν ρξόλνο κνηξάζηεθε αλάκεζα ζηηο εμεηάζεηο γηα δηάθνξεο μέλεο 

γιώζζεο θαη ζηηο αλαθεθαιαησηηθέο Μαΐνπ –Ηνπλίνπ. Ζ εύξεζε αθόκε θαη ηνπ 

ρξόλνπ ησλ ζπλαληήζεώλ καο γηα λα γίλεηαη ζπδήηεζε πάλσ ζηελ πνξεία ηεο 

εξγαζίαο, λα δίλεηαη θαη λα αληαιιάζζεηαη ην πιηθό ήηαλ δύζθνιε. 

Δπεηδή όινη καδί καζαίλακε κέζα από απηήλ ηελ εξγαζία, γη΄απηό πνιιέο 

θνξέο ζπλαληνύζακε δπζθνιίεο θαη ζηε δνθηκή δηάθνξσλ ςεθηαθώλ 

εξγαιείσλ θαη πξνγξακκάησλ. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ράζακε όιν ην 

πξντόλ πνπ δεκηνπξγήζακε. Δπίζεο, ε θσηνγξάθεζε θαη ε ιήςε video ήηαλ 

θάηη πνπ καο ηαιαηπώξεζε αξθεηά, αθνύ πάιη ιόγσ ηεο δνθηκήο ρξήζεο 

πξνγξακκάησλ αλαγθαδόκαζηαλ λα επαλαιάβνπκε ηηο θσηνγξαθίζεηο. 

Πξόβιεκα είρακε επίζεο, κε θάπνηνπο από ηνπο εζεινληέο καο, νη νπνίνη δελ 

έθαλαλ ηειηθά, απηό γηα ην νπνίν δεζκεύηεθαλ. Δπηπρώο όκσο, βξήθακε 

άιινπο πην πξόζπκνπο… 

 

 

 



Δ. Κύπια πεπιγπαθή ηηρ επγαζίαρ μαρ – Βαζικά ζηοισεία ηηρ. 

 

Ζ εξγαζία καο έγηλε ηειηθά έλαο ύκλνο γηα ην ζρνιείν καο θαη ηνλ ηόπν καο. 

Έγηλε όκσο, θαη έλαο ηόπνο εθαξκνγήο  πνιιώλ ςεθηαθώλ εξγαιείσλ. 

Γελ έγηλε κέζα ζε θάπνην κάζεκα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο αιιά ε ίδηα 

ήηαλ έλα πινύζην κάζεκα. Σπλέβαιε πνιύ ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο 

θαζώο θαη ζηε δηαδηθαζία  ηεο απηνγλσζίαο ηελ νπνία δηαπξαγκαηεύεηαη ν 

Σρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο. Σην κάζεκα ηεο Αηζζεηηθήο 

Αγσγήο (Καιιηηερληθώλ θαη Μνπζηθήο) ππήξμαλ επίζεο, παξεκβάζεηο. 

Τν κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο είρε επίζεο εκπινθή, ε Τνπηθή 

Ηζηνξία, ε Οηθηαθή Οηθνλνκία  θαη πνιιά από ηα πξνγξάκκαηα ησλ Σρνιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Σι καινούπγιο μάθαμε – ποιερ νέερ ιδέερ ζκεθηήκαμε. 

Τν θαηλνύξγην πνπ κάζακε είλαη  λα δνπιεύνπκε νξγαλσκέλα θαη 

ζπλεξγαηηθά, λα θάλνπκε έξεπλα πεδίνπ θαη λα είκαζηε ππεύζπλνη. Μάζακε λα 

ρξεζηκνπνηνύκε πνιιά από ηα λέα ζύγρξνλα εξγαιεία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ηνπ δηαδηθηύνπ. Μάζακε λα δνπιεύνπκε πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, κέζα 

ζε απζηεξό πιαίζην, ζεβόκελνη θαη ζεβόκελεο ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ 

θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. 

Μάζακε λα δίλνπκε ζεκαζία θαη λα αμηνινγνύκε πξάγκαηα πνπ δελ είρακε 

δώζεη κέρξη ηώξα ζεκαζία, όπσο παιηά ζπίηηα ηνπ Ξπινθάζηξνπ, πνπ 

θξύβνπλ κέζα ηνπο ηόζε νκνξθηά θαη ηζηνξία. 

Μάζακε πεξηζζόηεξα γηα ηνλ ηόπν καο. 

Οη ηδέεο καο ήηαλ πινύζηεο θαη γη’απηό είρακε σο θίλεηξν αθ’ ελόο ηε 

ζπκκεηνρή καο ζην δηαγσληζκό θαη αθ’ εηέξνπ ηνλ ελζνπζηαζκό καο λα 

παξνπζηάζνπκε όιν θαη πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ καο θαη λα 

κάζνπκε λέα εξγαιεία θαη ηερληθέο. 

Δίρακε ηελ ηδέα λα παξνπζηάζνπκε ηε ζρνιηθή καο δσή κε ραξνύκελνπο 

ηξόπνπο θαη κε θόκηθο. Δπίζεο θάζε ζέκα ζέιακε λα ην παξνπζηάζνπκε κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν, γηα λα είλαη πην επράξηζηνο, αιιά θαη γηα λα κάζνπκε λέα 

εξγαιεία.  

 

 

 



Σι επγαλεία και ηεσνολογίερ πληποθοπικήρ σπηζιμοποιήζαμε 

Τα εξγαιεία θαη νη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, είλαη 

θαηά ηε γλώκε καο πνιιά: 

Μπνξνύκε λα αλαθέξνπκε: Χεθηαθή κεραλή, ςεθηαθό βίληεν, Scanner 

Windows Movie Maker 

Windows Media Player 

Word, 

PPT,  

Adobe Photoshop CS4, Adobe Illustrator CS4, Adobe PremierPro CS4, 

Power Director, Adobe FlashPro CS4, Adobe AfterEffects CS4, Adobe Sound 

booth CS4. 

Weebly.com, Gimp, photoscape. org, Picture Manager, Tagxedo, youtube, 

www.slide.com, iSpring, glogster.com, slideboom, zooburst, funphotobox, 

pathfinder.com, 

Γηάθνξνπο κεηαηξνπείο (converter), όπσο γηα παξάδεηγκα κεηαηξνπήο ηνπ 

βίληεν ζε αξρείν ήρνπ, ή ηνπ αξρείνπ ήρνπ από WMA ζε mp3.  

Με ποιοςρ ηπόποςρ γίναμε (με ηην επγαζία μαρ) «ππεζβεςηέρ» ηηρ 

ηοπικήρ κοινόηηηαρ μέζα ζηο διαδίκηςο. 

Γίλακε πξεζβεπηέο ηνπ ηόπνπ καο,  

Με ηε δεκνζίεπζε όρη κόλνλ ηεο ηζηνζειίδαο καο αιιά θαη ησλ βίληεν πνπ 

δεκηνπξγήζακε γηα ην ζθνπό απηό.  

Με ηελ αλαθνίλσζε γηα ηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ζε ηνπηθή ειεθηξνληθή 

εθεκεξίδα.  

Με αλαθνίλσζε ζην facebook. 

Με ηελ αλαθνίλσζε ζην δήκν γηα ηε δεκηνπξγία ηεο.  

Με ηελ απνζηνιή ηεο δηεύζπλζεο ηεο ηζηνζειίδαο ζηνπο θίινπο καο ζην 

εμσηεξηθό, ηδηαίηεξα ζηνπο γεξκαλνύο. Κάπνηνη από απηνύο γλσξίδνπλ 

ειιεληθά θαη ζα ηελ κειεηήζνπλ κε πεξηζζόηεξε άλεζε. 

Πηζηεύνπκε όηη έρνπκε δεκηνπξγήζεη ρξήζηκν θαη ελδηαθέξνλ πιηθό πνπ ζα 

πξνζζέζεη θαη απηό έλα ιηζαξάθη ζηελ πξνβνιή ηνπ ηόπνπ καο. 

Ανηίκηςπορ ηηρ επγαζίαρ μαρ ζηην ηοπική μαρ κοινόηηηα ( ζσολείο- 

γειηονιά – ζςνοικία). 

Υπήξμε ζεηηθόο αληίθηππνο ηεο εξγαζίαο καο, θαηά ηε γλώκε καο, ζηελ 

ηνπηθή θνηλόηεηα θαη ζην ζρνιείν. Απηό δηόηη είραλ ηελ επθαηξία λα 

http://www.slide.com/


αζρνιεζνύλ κε ην ζέκα εθπαηδεπηηθνί θαη παηδηά θαη λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα 

γηα ηνλ ηόπν ηνπο. Αλ δε, πάξνπκε ππόςε καο, απηό πνπ αλαθέξνπκε πην 

πάλσ, όηη δειαδή έξρνληαη λένη θάηνηθνη ζηνλ ηόπν καο θαη πνιινί είλαη 

καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ καο, αληηιακβαλόκαζηε ηε ρξεζηκόηεηα 

απηήο ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο άλζξσπνη πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ ηζηνξία 

ηνπ Ξπινθάζηξνπ, ειπίδνπκε λα έλησζαλ ηθαλνπνίεζε, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

εξγαζηώλ ηνπο από ην ζρνιείν.  

Δκείο πνπ ζπκκεηείρακε, αηζζαλόκαζηε ηθαλνπνίεζε πνπ θαηαθέξακε λα 

θέξνπκε ζε πέξαο απηήλ ηελ εξγαζία κέζα ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο θαη 

ζίγνπξα ζα απμεζεί ε απηνεθηίκεζή καο θαη ε απηναπνηειεζκαηηθόηεηά καο... 

Πυρ πήπαν μέπορ άλλα μέλη ηηρ κοινόηηηάρ μαρ ζηην επγαζία μαρ, 

βοηθώνηαρ εθελονηικά. 

Δίρακε ηελ ππνζηήξημε αξθεηώλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ καο, όπσο ηεο 

θαζεγήηξηαο ηεο Μνπζηθήο θ. Μαξνύδα Αζελάο, ηνπ θαζεγεηή ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θ. Δζκεξιή Νίθνπ, ηε βνήζεηα ησλ γνληώλ καο, πνπ ηελ 

παξείραλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, ηε βνήζεηα ηεο καζήηξηαο Σηνξθαλέ Έιιεο 

πνπ ηξαγνύδεζε ην παξάπνλν ηνπ Οδπζζέα Διύηε. Δπίζεο καο πξόζθεξαλ 

βνήζεηα νη θ.θ. Νηθόιαο Μνύγηο θαη Κώζηαο Γθόθαο πνπ έγξαςαλ ηα 

ηξαγνύδηα “ Δn elder forest” & “Resentful Yesterdays” γηα κνπζηθή επέλδπζε. 

 

Ανακαλύτειρ – αππόοπηα – εκπλήξειρ 

 

Ζ αλαθάιπςε γηα καο ήηαλ ε όξεμε πνπ είρακε λα δεκηνπξγνύκε γηα ην ζθνπό 

καο δηάθνξα όκνξθα πξάγκαηα παξόιν ηνλ θόπν πνπ είρακε εηζπξάμεη από 

όιεο ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο εμεηάζεηο. Οη ηδέεο καο ήηαλ πινύζηεο 

θαη ε δηάζεζή καο γηα δνπιεηά.  

Απξόνπηα ήηαλ, όπσο γξάςακε θαη πην πάλσ, ην όηη πνιιέο θνξέο ράλακε 

αξρεία δηόηη δνθηκάδνπκε δηάθνξα εξγαιεία πνπ δελ γλσξίδακε εθ ησλ 

πξνηέξσλ. 

Γηα ηελ θαζεγήηξηα, επράξηζηε έθπιεμε ήηαλ ε ππεπζπλόηεηα κε ηελ νπνία ηα 

παηδηά αληηκεηώπηζαλ ην ζέκα. Δπίζεο ε άλεζε θαη ε εμνηθείσζε πνπ έρνπλ ηα 

λέα παηδηά κε ηελ ηερλνινγία. Αθόκε θαη λέα πξνγξάκκαηα ή ηερληθέο δελ 

ήηαλ γη’απηά δύζθνιν λα εμεξεπλεζνύλ! 


