
 
 

17o  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-21    

 
    Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και τα  συνεχή άνοιξε-κλείσε των σχολείων περιοριστήκαμε 

στη συμμετοχή μας σε μαθητικούς διαγωνισμούς, εκδηλώσεις και προγράμματα που διεξάγονταν 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παρόλα αυτά το σχολείο μας συμμετείχε στους παρακάτω 

διαγωνισμούς και προγράμματα: 

1. Συμμετοχή  του σχολείου μας με τους μαθητές του Ε΄2 στο Online Challenge :  

«Χρωματίζοντας…Ταλαντώσεις», του Ιδρύματος Ευγενίδου. Το όλο εγχείρημα 

στηρίζεται στην  κατασκευή ενός εκκρεμούς, το ρόλο του οποίου παίζει ένα τρυπημένο 

δοχείο με μπογιά. Ο διαφορετικός  τρόπος κίνησης του δοχείου, κάθε φορά,  είναι αυτός 

που  προκαλεί  τη δημιουργία διαφορετικών σχεδίων – πινάκων. Τα πρώτα σχέδια  έγιναν 

στο μάθημα των Φυσικών, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των παιδιών. Τα επόμενα βήματα  ήταν 

η παρουσίαση αυτών των σχεδίων στο υπόλοιπο σχολείο και  η αποτύπωση  παρόμοιων σχεδίων 

στο προαύλιο με πολύχρωμους χρωματισμούς. Χρονικό διάστημα 4/12/2020. 

2.  Στα πλαίσια της ενημέρωσης των μαθητών των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων με   θέμα «Ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο»  δημιουργήσαμε το   ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021. Προηγήθηκε η εξ αποστάσεως – 

διαδικτυακή ενημέρωση από την εκπρόσωπο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, κ. 

Κατερίνα Μπουλνακάκη. Οι μαθητές στη συνέχεια εικονογράφησαν τις σκέψεις και τους 

προβληματισμούς τους επάνω στο θέμα και έτσι εμπλουτίστηκε το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021, με βασικό 

κεντρικό στοιχείο τις αφίσες από το υλικό του SaferInternet4Kids. Το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

2021 βρίσκεται μεταξύ των 165 συμμετοχών στον πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό του Ελληνικού 

Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Όλα τα έργα έχουν αναρτηθεί στην σελίδα με τις 

συμμετοχές εδώ. Η δική μας βρίσκεται στην 7η σελίδα και στον αριθμό 3080. Στους  μαθητές  

δόθηκε Βεβαίωση  Συμμετοχής στον διαγωνισμό  (9-2-2021).   

3. Με αφορμή τα 75 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών που συμπληρώθηκαν στις 24 

Οκτωβρίου 2020, η Ύπατη Αρμοστεία προκηρύσσει τον 24ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό με 

τίτλο: «75 χρόνια Ηνωμένα Έθνη – Διαμορφώνουμε σήμερα το αύριο που 

φανταζόμαστε». Σ’ αυτό το διαγωνισμό συμμετείχε το Τμήμα Υποδοχής –ΖΕΠ του σχολείου μας 

που φοιτούν μαθητές ΡΟΜΑ από τον καταυλισμό της Καμηλόβρυσης. Ο διαγωνισμός αφορούσε 

έργα ζωγραφικής. «Κι εγώ μπορώ» ήταν ο τίτλος του βίντεο που παρουσίασαν στον διαγωνισμό 

(https://www.youtube.com/watch?v=7TzYtZQOjKQ) στο you tube. 

4. Συμμετοχή των μαθητών των  Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων στον μαθητικό διαγωνισμό «Ο μικρός 

Ευκλείδης» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (Μάιος 2021).5 



5. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Ζήσε Αθλητικά. Το πρόγραμμα Ζήσε Αθλητικά, που γνωρίσαμε από 

τον συμμαθητή μας Στάθη, κλικ στο άρθρο… Σήκω Από Τον Καναπέ και Ζήσε Αθλητικά!!!, 

αποδέχθηκε την πρόσκλησή για μια διαδικτυακή τηλε-συνάντηση και το ραντεβού κανονίστηκε 

την Πέμπτη 17 Ιουνίου το πρωί. Έτσι, γνωρίσαμε την ομάδα Safe Water Sports και τον 

πρωταθλητή μας στο θαλάσσιο σκι, Νικόλα Πλυτά. Ήταν μια πολύ εποικοδομητική συνομιλία, 

καθώς ο αθλητής εξήγησε πρώτα στους μαθητές των Γ’ & Δ’ τάξεων όλους τους σημαντικούς 

κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα, αλλά επίσης απάντησε και σε όλα τα ερωτήματα των 

μικρών μαθητών που αφορούσαν το άθλημά του και τη ζωή ενός πρωταθλητή.  Και το 

συμπέρασμα από τα λόγια του… «Σε έναν κόσμο γεμάτο από ΜΗ, εγώ δεν σκέφτομαι τι δεν 

πρέπει να κάνω, όσο προετοιμάζομαι… σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω»!!! και ακολουθώντας έναν 

τέτοιο δρόμο με σωστή προετοιμασία και μεθοδική δουλεία, τότε ο δρόμος αυτός μας οδηγεί στην 

εκπλήρωση και των δικών μας ονείρων. 

6. Συμμετοχή του σχολείου μας στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό «Bravo Schools» για τους  

17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στον διαγωνισμό αυτό καταγράφονται οι προτάσεις 

των μαθητών για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.  Ο σύνδεσμος της συμμετοχής μας  στον 

διαγωνισμό είναι ο παρακάτω: https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-school/17-

dhmotiko-sxoleio-lamias.1030.html     (10-5 ως 23-5-2021). 

7. Συμμετοχή των μαθητών της Β’ τάξης στον Διαγωνισμό ραδιοφωνικού ηχητικού μηνύματος και 

τραγουδιού «Καν’ το ν’ ακουστεί 2021», με θέμα «Από το Εγώ στο Εμείς». «Η Προπαίδεια του 

Εμείς» ο τίτλος του ραδιοφωνικού σποτ και οι μαθητές προσπαθούν να εμβαθύνουν σε έννοιες 

όπως αλληλεγγύη, προσφορά, κοινωνική ευαισθησία και ευθύνη, εθελοντισμός, να 

ευαισθητοποιηθούν οι ίδιοι, αλλά και να εμπνεύσουν τους ακροατές τους, δίνοντας τους ελπίδα για 

ένα ομορφότερο κόσμο. Η προσπάθεια των μικρών μαθητών μας αξιολογήθηκε από την κριτική 

επιτροπή και τα υπόλοιπα σχολεία που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, 227 στον αριθμό,  

και επάξια πήρε μια θέση μέσα στην πρώτη δεκάδα  (9η)  μεταξύ των συμμετοχών των 

δημοτικών σχολείων από Ελλάδα και Κύπρο (Μάιος 2021). 

    Όλες οι παραπάνω συμμετοχές καθώς και άλλες δράσεις του σχολείου μας, είναι αναρτημένες 

στην ιστοσελίδα του σχολείου μας https://blogs.sch.gr/17dimlafth/ που επιμελείται η 

πληροφορικός μας κ. Τάσση Παρασκευή. 

 


