
  

Οδεύοντας προς το 2045
Παρουσίαση αξόνων δράσεων και πλαισίου λειτουργίας 2021-2023

από το Διευθυντή του 5ου Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας, φιλόλογο, Γιάννη Κατσάνο



  

● 2022  μαθητής - μαθήτρια Α τάξης 12 ετών

● 2030  φοιτητής - φοιτήτρια Β έτος  20 ετών

● 2040  εργαζόμενος- εργαζόμενη  30 ετών

● 2045  εργαζόμενος - εργαζόμενη 35 ετών

Άξονες δράσης και πλαίσιο λειτουργίας προς το 2045

To 2045 είναι τη χρονιά-ορόσημο, η χρονιά που προβλέπεται να 
έχουν γίνει πραγματικότητα:

το Singularity: το πέρασμα στο επόμενο στάδιο της ανθρώπινης 
εξέλιξης, με την τεχνητή νοημοσύνη να ξεπερνάει την ανθρώπινη.

η Greenhouse gas neutrality: η κλιματική ουδετερότητα, με 
μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

Ο κόσμος αλλάζει 
Ας προετοιμαστούμε για το νέα του μορφή



  

● ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

● ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

● ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

● ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

● ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

● ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

● ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
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Ο κόσμος αλλάζει 
Ας προετοιμαστούμε για το νέα του μορφή



  

● Ο κόσμος που θα ζήσουν τα παιδιά μας  είναι Μ.Α.Π.Α. όπως 
χαρακτηριστικά λέει ο  Δρ. Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος 
εδώ (https://youtu.be/9j5gp7tQ278) παίζοντας με τα αρχικά 
των λέξεων:  

Μεταβαλλόμενος, 

Ασαφής

Πολύπλοκος

Αβέβαιος

● Το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας οικοδομεί το πρόγραμμά 
και τις δραστηριότητες του,  γύρω από 4 κεντρικούς ΑΞΟΝΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ που συγκροτούν αυτό που ονομάζουμε προφίλ του 
σχολείου και  το οποίο έχει ως παιδαγωγικό στόχο να 
εκπαιδεύσει μαθητές και μαθήτριες, 

● ανθεκτικούς και προσαρμοστικούς στις μεγάλες και 
απότομες αλλαγές που επέρχονται στο μέλλον του πλανήτη, 
συνεπώς και στη ζωή τους.
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https://youtu.be/9j5gp7tQ278


  

● να λειτουργεί συμπεριληπτικά ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ , 

● να αποκτά ισχυρούς δεσμούς με τον πραγματικό κόσμο και 
την τοπική κοινωνία στην οποία ζει, σπουδάζει  και εργάζεται 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , 

● να είναι ικανός να χρησιμοποιεί με επάρκεια αλλά και 
ελευθερία τον ψηφιακό κόσμο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 

● και να φροντίζει και να αγωνίζεται αδιάκοπα  για τη μείωση 
της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την καθημερινή 
δραστηριότητά του  ΜΕΙΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ
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Κάθε μαθητής και μαθήτρια που αποφοιτά από το 5ο Πρότυπο 
Γυμνάσιο Χαλκίδας έχει αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια ώστε 



  

● artificial intelligence 

● synthetic biology

● robotic 

● neuroinformatics (Human Brain Project)

απαραίτητο εργαλείο κάθε εργαζόμενου πολίτη η 
Υπολογιστική Σκέψη (Computational Thinking–C.T.)
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ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ-ΒΙ0ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ

European Future and Emerging Technologies (FET) 

Next technologies  



  

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
08.10 έως 14.05

Καινοτομίες



  

1η καινοτομία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ο 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας ακολουθεί  το αναλυτικό και το 
ωρολόγιο πρόγραμμα των 32 εβδομαδιαίων ωρών το οποίο 
ακολουθούν όλα τα Γυμνάσια της επικράτειας. Διαφοροποιείται ως 
προς τα μαθήματα που χαρακτηρίζονται  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

1. Εργαστήριο Φυσικής- Γεωγραφίας -Γεωλογίας

2  Εργαστήριο Βιολογίας-Χημείας

3. Εργαστήριο Πληροφορικής 

4  Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών

5. Εργαστήρια Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερματικά)

6.Εργαστήρια Φυσικής Αγωγής  (στάδιο – κολυμβητήριο – κλειστό 
γυμναστήριο)

7. Εργαστήρια Καλλιτεχνικών μαθημάτων (μουσική-εικαστικά)

Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται εντός  του  ωρολογίου 
προγράμματος  με τη διαφορά ότι  κάθε τμήμα χωρίζεται σε 2 υπο-
τμήματα  των 12 μαθητών- μαθητριών για την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία των εργαστηρίων
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2η καινοτομία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας ακολουθεί  το αναλυτικό και το 
ωρολόγιο πρόγραμμα των 2 εβδομαδιαίων ωρών για το μάθημα 
της Φυσικής Αγωγής με τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται ένα συνερχόμενο δίωρο 
για κάθε τμήμα και ο κάθε καθηγητής και καθηγήτρια φυσικής 
αγωγής  αναλαμβάνει να προπονήσει 12 μαθητές και μαθήτριες

2. το μάθημα της φυσικής αγωγής πραγματοποιείται στους 
όμορους αθλητικούς χώρους τους οποίους ευγενικά μας 
παραχωρεί ο Δήμος Χαλκιδέων (Δημοτικό στάδιο – Δημοτικό 
κολυμβητήριο – κλειστό γυμναστήριο Χαλκιά - Αναστασιάδη)

3. η προπόνηση και η χρήση του εξοπλισμού  υποστηρίζεται από 
του αθλητικούς συλλόγους που χρησιμοποιούν αυτούς τους 
αθλητικούς χώρους με τους οποίους υπογράφεται η σχετική 
σύμβαση. 
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3η καινοτομία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

Το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας ακολουθεί  το αναλυτικό και το 
ωρολόγιο πρόγραμμα των 2 εβδομαδιαίων ωρών για το μάθημα 
της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας με τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

1. Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται εντός ωρολογίου 
προγράμματος  για κάθε τμήμα και ο κάθε καθηγητής -καθηγήτρια  
αναλαμβάνει να διδάξει 12 μαθητές και μαθήτριες δίνοντας 
έμφαση στην προφορική επικοινωνία.

2. Για τα μαθήματα των γλωσσών το σχολείο μας έχει εκπονήσει 
σχέδιο προετοιμασίας των μαθητών και μαθητριών ώστε με τη 
λήψη του απολυτηρίου  του Γυμνασίου να λαμβάνουν μαζί και το 
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  επιπέδου Β1 για τα 
Αγγλικά και επιπέδου Α2 για τα Γαλλικά και τα Γερμανικά.

Άξονες δράσης και πλαίσιο λειτουργίας προς το 2045



  

4η καινοτομία ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας ακολουθεί  το αναλυτικό και το 
ωρολόγιο πρόγραμμα της 2 εβδομαδιαίων ωρών για τα 
Καλλιτεχνικά μαθήματα (μουσική και εικαστικά  με τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

1. Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται εντός ωρολογίου 
προγράμματος  για κάθε τμήμα και ο κάθε καθηγητής -καθηγήτρια  
αναλαμβάνει να διδάξει 12 μαθητές και μαθήτριες δίνοντας 
έμφαση στην μουσική και εικαστική έκφραση μαθητών και 
μαθητριών.

2. Οι 2 Όμιλοι μουσικής, ο Όμιλος εικαστικών και ο Όμιλος 
θεάτρου  καθώς και οι μουσικοί και εικαστικοί διαγωνισμοί δίνουν 
μια επιπλέον δυνατότητα σε όσους και όσες συμμετέχουν  να 
ασκήσουν τη δημιουργικότητα τους μέσα στο σχολείο.

3. Η Χορωδία  και το Μουσικό σύνολο του 5ου Προτύπου 
Γυμνασίου Χαλκίδας, με την παρουσία τους στα δρώμενα της 
πόλης,  έχουν θέσει ως στόχο, τη σύνδεση του σχολείου με την 
τοπική κοινωνία. 
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Μετά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

14.15 έως 15.45

Καινοτομίες
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ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ - ΟΜΙΛΟΥΣ - ΛΕΣΧΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

https://blogs.sch.gr/5gymchlk/2022/09/10/4-axones-drasis-16-omiloi-5-lesches/


  

5η καινοτομία ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας προσφέρει ενίσχυση σε 
μαθητές αι μαθήτριες που για κάποιο λόγο υστέρησαν σε κάποια  
γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και επιθυμούν να βελτιώσουν τις 
επιδόσεις τους στα μαθήματα αυτά ώστε οι όποιες ελλείψεις τους 
να μην σταθούν εμπόδιο στην εξέλιξη τους .

1. Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται εκτός ωρολογίου 
προγράμματος, στη Ζώνη 14.15 με 15.45  για έναν αριθμό 6=12 
μαθητών και μαθητριών αποκλειστικά και μόνο του 5ου Προτύπου 
Γυμνασίου Χαλκίδας. Η έναρξη των μαθημάτων

2. Για το μάθημα των Αγγλικών  η ενισχυτική διδασκαλία 
αποσκοπεί στην προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών για  τη 
λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας  επιπέδου 
Β1-Β2 

3.Λόγω του περιορισμένου αριθμού μαθητών-μαθητριών στα 
τμήματα ενισχυτικής  θα γίνονται δεκτοί μόνον όσοι και όσες στις 
γραπτές προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου 2022 ή/και στα 
διαγνωστικά τεστ έχουν βαθμό πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο 
του τμήματος  
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6η καινοτομία ΛΕΣΧΕΣ

Το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδα στα πλαίσια των λεσχών 
προσφερει  εθελοντική απασχόληση μιας ώρας μετά το πέρας των 
μαθημάτων, συνήθως κάθε Παρασκευή. Σκοπός των λεσχών είναι 
η ενασχόληση με δραστηριότητες που ενδυναμώνουν δεξιότητες 
και προσφέρουν χαλάρωση και γνώση. Η συμμετοχή είναι 
ελεύθερη και δεν απαιτεί τακτική παρουσία όλων των μαθητών και 
μαθητριών 

1. Λέσχη Σκακιού 

2. Λέσχη Φωτογραφίας

3. Λέσχη Δημοσιογραφίας

4. Λέσχη Κηπουρικής.

5. Λέσχη Χορωδίας
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7η καινοτομία  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας ενθαρρύνει, ενισχύει και 
καθοδηγεί τους μαθητές  και τις μαθήτριές του να συμμετέχουν σε 
διαγωνισμούς. Η συμμετοχή δεν επιβάλλεται, είναι ελεύθερη ώστε 
να επιλέξουν και να χαρούν τη συμμετοχή, την άμιλλα και την 
απόκτηση εμπειριών. Στόχος δεν είναι να πρωτεύσουν αλλά να 
συμπεριληφθούν στις κοινότητες των συνομηλίκων τους που 
διαγωνίζονται γι αυτό και σ αυτό που αγαπούν.

1. Διαγωνισμός ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ελ.Στατ

2. Διαγωνισμός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Θαλής

4. Διαγωνισμός ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΒ

5. Διαγωνισμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Junior Achievement

6. Διαγωνισμός ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

7. Διαγωνισμός ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

8.Διαγωνισμός ΦΥΣΙΚΗΣ Αριστοτέλης
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Καινοτομίες



  

8η καινοτομία ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδα επιδιώκει  με κάθε ευκαιρία την 
σύνδεση  των μαθητών και μαθητριών με το φυσικό περιβάλλον. 
Οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες  δεν περιορίζονται στις 
προτροπές για μείωση του οικολογικού αποτυπώματος. Η 
αναζωογονητική επαφή των μαθητών και μαθητριών του αστικού 
χώρου με τη φύση σε κάθε έκφρασή της, είναι ουσιώδης και 
αναγκαία για την ανάπτυξη τους και για το μέλλον τους.

1. Διαδρομές σε χώρους αστικού πρασίνου,

2. Δημιουργία και συντήρηση σχολικού αγρόκηπου.

3. Συμμετοχή σε προγράμματα αποκατάστασης φυσικού 
περιβάλλοντος,

4. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 

5. Περίπατοι, εκδρομές, δραστηριότητες και πορείες στη φύση

6. Διαβίωση σε φυσικό περιβάλλον,
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9η καινοτομία  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

● Προτζέκτορας-Υπολογιστής -Πληκτρολόγιο -Ποντίκι - 
Ενσύρματο δίκτυο

● Έκθεση “Δρόμοι της Ιστορίας”  Επιτροπής”Ελλάδα 2021”

● Ονομασία αιθουσών με ονόματα ηρώων δρόμων της 
Χαλκίδας (υιοθεσία δρόμων από τμήμα-πρόεδρο-υπεύθυνο 
τάξης) 

● Επίτοιχοι Χάρτες

● Γραμμή του χρόνου με τα σημαντικά γεγονότα προ Χριστού 
και μετά Χριστόν

● Πίνακας ανακοινώσεων

● Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

● Φάκελος έκτακτης ανάγκης – Σχέδιο εκκένωσης
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10η καινοτομία  ΜΕΙΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ 

Στα πλαίσια του άξονα δράσης μείωση του οικολογικού 
αποτυπώματος του σχολείου.

 1) μειώνουμε τη χρήση πλαστικού προμηθευόμενοι ένα 
Ανοξείδωτο Μπουκάλι Θερμός για το νερό.

 2) ενθαρρύνουμε την υγιεινή διατροφή, προάγουμε την 
ωμοφαγία αγοράζουμε φρούτα από το κυλικείο.

3) περιορίζουμε την κατανάλωση χαρτιού και ενέργειας, 
επαναχρησιμοποιούμε τα σχολικά εγχειρίδια, χρησιμοποιούμε με 
οικονομία τα υλικά γραφής (σημειώσεις σε ένα πρόχειρο)

4) Ελαφραίνουμε το μαθητικό σακίδιο.

5) Εξοικονομούμε χρήματα με την ομαδική παραγγελία υλικών 
μέσω του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

6)  κατευθύνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες στην απόκτηση 
νέων ουσιωδών για τη μετέπειτα ζωή τους δεξιοτήτων και 
συνηθειών.
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ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
 

https://5gym-chalk.eyv.sch.gr/el/
https://youtu.be/oEFpT_tlgZM
https://youtu.be/oEFpT_tlgZM
http://5gym-chalk.eyv.sch.gr/el/
https://youtu.be/oEFpT_tlgZM
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[…]Το στεγνό και αγέλαστο σχολείο των μεγάλων θα γίνει 
πραγματικό σχολείο των παιδιών, σχολείο ζωής, όπου θα ανθίζει 
πλούσια σχολική ζωή. Κέντρο σ’ αυτή θα είναι το παιδί, τα 
παιδιά, κι όχι ο δάσκαλος.

Αυτά ελεύθερα θα κινούνται, θα δημιουργούν, θα ζουν τη 
δική τους ζωή κι όχι «κατά παραγγελία». Και δε θα είναι άτομα 
σκόρπια, το καθένα για τον εαυτό του, αλλά ένα σύνολο 
οργανωμένο, μια σχολική κοινότητα. Και τη μορφή της θα τη 
δίνουν τα ίδια τα παιδιά ελεύθερα, και όχι οι μεγάλοι.

Με τέτοια μέθοδο και ζωή το σχολείο ετοιμάζει το παιδί σιγά 
σιγά για τη μεγάλη κοινωνία. Κι έτσι μονάχα το σημερινό 
απομονωμένο νεκροταφείο μπορεί να γίνει κέντρο και συνέχεια 
ζωής και να πλησιάσει στον εξυψωτικό σκοπό του. [...]

«Δημοτικισμός και Παιδεία» εκδ. εταιρεία Α.Μ. Κοντομαρής και ΣΙΑ, Αθήναι 1929, 
(πέντε ομιλίες του Α. Π. Δελμούζου.) 

Απόσπασμα από την τέταρτη ομιλία «Μέθοδος και Σχολική ζωή»

Πηγή: pappanna.wordpress.com



  

 

 Ένα σχολείο “κέντρο και συνέχεια ζωής“.  2045
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