
 

ΙΕ΄ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στις 

Εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ η 1η Συνάντηση των 

Υπευθύνων Καθηγητών για το Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου 

Λυκείων Αττικής του Προγράμματος Συνεργαζομένων Σχολείων 

(ASPnet)  UNESCO. 

Στη συνάντηση μετείχαν η Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εθνικής 

Επιτροπής για την Unesco, κα Χρ. Μπουλακάκη, η Αναπληρώτρια  

Εθνική Συντονίστρια ASPnet Ελλάδος, κα Β. Δηλάρη και  καθηγητές από 

τα παρακάτω Σχολεία: 

1. 1ο ΠΠ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ» 

2. 4Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

3. 5Ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ 

4. ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΛ ΨΥΧΙΚΟΎ 

5. ΓΕΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 

6. ΓΕΛ ΨΥΧΙΚΟΥ 

7. ΓΕΛ ΩΘΗΣΗ 

8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Ο ΠΛΑΤΩΝ» 

9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ 

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΑ – ΓΕΙΤΟΝΑ 

11. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

12. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 

13. ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 



14. ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΛ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

15. ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 

Για πρώτη φορά συμμετείχαν καθηγητές από το 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ και 

το 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ενώ είχε προσκληθεί για πρώτη φορά και το 

INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης και συναποφασίστηκαν τα εξής: 

 Το 15ο Μαθητικό Συμπόσιο θα διεξαχθεί στις 26 και 27 

Φεβρουαρίου 2014 

 Το θέμα του Συμποσίου είναι: « Η Εκπαίδευση ως μέσο κοινωνικής 

συνοχής» 

 Τα 3 υποθέματα του Συμποσίου είναι: 

Α. Η Εκπαίδευση με πυρήνα τον άνθρωπο 

Β. Η Εκπαίδευση ενάντια στις προκαταλήψεις 

Γ. Κατευθύνσεις και πολιτικές στην Εκπαίδευση του μέλλοντος 

 Μέχρι τις  19 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν αποστείλει όλα τα 

Σχολεία συμπληρωμένη τη φόρμα συμμετοχής, η οποία θα τους 

αποσταλεί και ηλεκτρονικά, καθώς και τις λίστες με τα ονόματα 

των μαθητών που θα συμμετέχουν. 

 Μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν αποστείλει όλα τα 

Σχολεία το υλικό (PowerPoint, dvd,cd) που θα χρησιμοποιήσουν 

στο Καλλιτεχνικό Μέρος. Αν ένα Σχολείο προετοιμάσει θεατρικό 

δρώμενο, θα πρέπει να αποστείλει μια σκηνοθετική περιγραφή 

του δρώμενου. Επίσης, μέχρι την ίδια ημερομηνία, θα πρέπει να 



έχουν αποσταλεί τα έργα των μαθητών/τριων που θα πάρουν 

μέρος στην Εικαστική Έκθεση. 

 Ο αριθμός των Σχολείων Αττικής που θα συμμετάσχουν στο 

συμπόσιο είναι στο σύνολο 22. 

 Ο συνολικός αριθμός των μαθητών/ριων που θα συμμετάσχουν 

από κάθε Σχολείο είναι έως 10, συμπεριλαμβανομένων και των 

μαθητών/ριων που θα μετέχουν στο Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα. 

 Η προσέλευση των Σχολείων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων των 

Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ θα γίνει κατά το χρονικό διάστημα       

9:15 – 9:45 

 Η αποχώρηση των Σχολείων την 1η ημέρα διεξαγωγής του 

Συμποσίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 21:00 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης: 

 Η κα Μπουλακάκη και η κα Δηλάρη ανακοίνωσαν την έναρξη των 

διαδικασιών για τη διοργάνωση του 1ου Μαθητικού Συμποσίου 

Λυκείων ASPnet στην Περιφέρεια Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 Η κα Μπουλακάκη αναφέρθηκε στη συνεργασία της Επιτροπής 

Νέων της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO με τα 

Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ για την προετοιμασία της Εικαστικής 

Έκθεσης του Συμποσίου.  

 Η κα Β. Δηλάρη θα αποστείλει στα σχολεία διεθνή κείμενα για την 

εκπαίδευση τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την 

προετοιμασία των μαθητών/τριων ως προς το τρίτο επί μέρους 



θέμα, το οποίο πρότεινε, που αφορά στη διαμόρφωση των 

θεμάτων της εκπαίδευσης μετά το 2015 και τους νέους στόχους 

που πρόκειται να τεθούν από τα Ηνωμένα Έθνη.  

 Επίσης, η κα Δηλάρη διευκρίνισε ότι οι συνεννοήσεις για τη 

συμμετοχή Σχολείων από την Κύπρο στο Μαθητικό Συμπόσιο ή 

αντίστοιχα Ελληνικών Σχολείων στο Παγκύπριο Συμπόσιο, θα 

γίνονται μέσω των Υπουργείων Παιδείας της Ελλάδος και της 

Κύπρου. 

 Όπως ανακοινώθηκε από τους εκπροσώπους των Εκπαιδευτηρίων 

ΓΕΙΤΟΝΑ, το Διευθυντή της Γραμματείας Έρευνας και Ανάπτυξης, κ. Β. 

Ξυράφα και τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας, κ. Β. Παπαλυμπέρη, το φετινό 

συμπόσιο θα έχει την υποστήριξη της «Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών» 

του Ιδρύματος Ωνάση και  θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα 

του Σχολείου www.geitonas.edu.gr  .  

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου θα αναρτηθούν, επίσης, οι λεπτομέρειες 

και  όλα τα αρχεία για το Συμπόσιο. 

 

 

 

http://www.geitonas.edu.gr/

