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Διακρίσεις και συμμετοχές μαθητών/μαθητριών σε προγράμματα & 

διαγωνισμούς 2020-2021 

1. Συμμετοχή  στο μαθητικό συνέδριο του προγράμματος OSOS μαθητών 

/μαθητριών Γ΄Γυμνασίου(Open schools for open societies OSOS :TOURIST'S 

GUIDE OF THEBES 

2. Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό της ΕΕΦ Διαστημικές 

εικόνες καλλιτεχνικές εκφράσεις μαθητών /μαθητριών της Γ΄Γυμνασίου με 

έπαινο με την εργασία «Από το Λόφο Καστέλλι στη σελήνη με τον Γοργόπου 

το διαστημικό πατίνι» εμπνευσμένη από το έργο του Ιούλιου Βερν από τη Γη 

στη σελήνη. 

3. Συμμετοχή στο πρόγραμμα ETwinning μαθητών και μαθητριών της Α & Γ 

Γυμνασίου σε συνεργασία με σχολείο στη Σλοβενία : ETwinning projects  για 

το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα . Επίσης συμμετείχαν στα Bravo Schools 

2021 με τιμητικό έπαινο με την ίδια εργασία: «TO KNOW YOU, MY 

FRIEND, IS TO RESPECT YOU :SCHOOL LIFE IN Greece &Slovenia» 

4. Συμμετοχή/ξενάγηση μαθητών /μαθητριών της Γ΄Γυμνασίου στην εικονική 

έκθεση R4c Ανέβα στο διάστημα στα πλαίσια του προγράμματος R4C: 

Reflecting for change στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές /τριες 

δημιούργησαν αφίσσες -εξώφυλλα που αναρτήθηκαν στην έκθεση:. 

5. Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Επιστήμη και τέχνη με την 

εργασία «Με τα αστέρια συντροφιά » εμνευσμένη από την έναστρη νύχτα του 

Βαν Γκογκ. 

6. Συμμετοχή στο διαγωνισμό το Αποτύπωμα του 1821 με δύο εργασίες : 

 Ψηφιακό ηλεκτρονικό Μουσείο: Η Θήβα στην Τουρκοκρατία Ο 

οπλαρχηγός Αθανάσιος Σκουρτανιώτης από τους μαθητές /τριες της 

Γ΄γυμνασίου  

 Ψηφιακή Ηλεκτρονική εφημερίδα : Το αποτύπωμα του 1821 στη 

Θήβα από μαθητές/τριες της Α΄γυμνασίου. 

7. Συμμετοχή στα Bravo schools 2021   με τιμητική διάκριση του μαθητή της 

Γ΄Γυμνασίου Λουκά Τουλουμάκου στο στόχο 13 , με το έργο Η εξέλιξη της 

ανθρωπότητας από το χέρι του ανθρώπου/The evolution of Humanity on 

people's hands. 

http://2gym-thivas.voi.sch.gr/osos-tourists-guide-of-thebes/
http://2gym-thivas.voi.sch.gr/osos-tourists-guide-of-thebes/
https://drive.google.com/file/d/1KNvosBP1l6YX_ubQQeWczyhvTP0UTTT0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KNvosBP1l6YX_ubQQeWczyhvTP0UTTT0/view?usp=sharing
http://2gym-thivas.voi.sch.gr/e-twinning-project/
http://2gym-thivas.voi.sch.gr/e-twinning-project/
https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/schools-practices/know-you-my-friend-respect-you-school-life-greece-ampsloveni.2743.html
https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/schools-practices/know-you-my-friend-respect-you-school-life-greece-ampsloveni.2743.html
http://2gym-thivas.voi.sch.gr/virtual-exhibition/
http://2gym-thivas.voi.sch.gr/up-to-the-space/
https://drive.google.com/file/d/1V8MtcUgNzznwXmgVzNPDqhJnp0mApXZT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r1exNh_EFvy-bI4iZLHeEEhLf3LTV3UU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r1exNh_EFvy-bI4iZLHeEEhLf3LTV3UU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16XeZQk8FSIqz0bxnwB19IpmkdGY4h0Nm/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16XeZQk8FSIqz0bxnwB19IpmkdGY4h0Nm/view?usp=drivesdk
https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/schools-practices/h-ekseliksh-ths-an8rwpothtas-apo-xeri-toy-an8rwpoy-evolution.2844.html
https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/schools-practices/h-ekseliksh-ths-an8rwpothtas-apo-xeri-toy-an8rwpoy-evolution.2844.html
https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/schools-practices/h-ekseliksh-ths-an8rwpothtas-apo-xeri-toy-an8rwpoy-evolution.2844.html


8. Συμμετοχή στα  Bravo schools 2021 μαθητών /μαθητριών της Β΄Γυμνασίου 

με την εργασία  «Προσεγγίζοντας την Ακεραιότητα από το μάθημα της 

γεωγραφίας και το χάρτη της Ευρώπης» με τιμητική διάκριση στο στόχο 17 

Συνεργασία για όλους τους 

στόχους , εντάσσοντας τους 

μαθητές/τριές μας στο δίκτυο 

πρεσβευτών των 17 παγκόσμιων 

στόχων . 

 
9. Το σχολείο μας συμμετείχε στα Bravo schools με έπαινο: 

 με τη μαθητική δημιουργία ζωγραφική  με τίτλο : Το πλανητικό μας 

σύστημα και ο έναστρος ουρανός εμπνέει της μαθήτριας Ροσέλας 

Ραμπία της Β΄τάξης  

 Reviving &Redisigning your City's soul/ Αναζωογονώντας 

&Επανασχεδιάζοντας την ψυχή της πόλης σας ψηφιακή αφήγηση 

ομάδας μαθητών της Γ΄Γυμνασίου στα πλαίσια του προγράμματος 

R4C  

10. Συμμετοχή σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα με τίτλο η Θήβα από την 

τουρκοκρατία ως σήμερα ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπου οι μαθητές 

και οι μαθήτριες της Γ΄γυμνασίου δημιουργησαν ψηφιακό πληροφοριακό 

Μουσείο. 

Η Διευθύντρια  

 

Μπαλαντέ Στέλλα   

https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/schools-practices/proseggizontas-thn-akeraiothta-apo-ma8hma-ths-gewgrafias-kai.2835.html
https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/schools-practices/proseggizontas-thn-akeraiothta-apo-ma8hma-ths-gewgrafias-kai.2835.html
https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/schools-practices/planhtiko-mas-systhma-kai-o-enastros-oyranos-empneei.2921.html
https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/schools-practices/planhtiko-mas-systhma-kai-o-enastros-oyranos-empneei.2921.html
https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/schools-practices/reviving-ampredisigning-your-citys-soul-anazwogonwntas-ampep.2501.html
https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/schools-practices/reviving-ampredisigning-your-citys-soul-anazwogonwntas-ampep.2501.html
http://2gym-thivas.voi.sch.gr/up-to-the-space/
http://2gym-thivas.voi.sch.gr/up-to-the-space/

