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Τελ πξώηε ζέζε θαηέιαβε ην Γπκλάζην Αηαλήο, ζε επίπεδν ρώξαο ηνπ παλεπξωπαϊθνύ 
δηαγωληζκνύ INVOLEN. Τν INVOLEN είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα πνπ πξνωζεί ηε 

δηαγελεαθή κάζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε κέζα από ην παηρλίδη ρξεζηκνπνηώληαο εξγαιεία θαη 

κεζόδνπο ηωλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Επηθνηλωληώλ (ΤΠΕ), κε ζθνπό ηελ επηκόξθωζε 

εζεινληώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο ζε 5 επξωπαϊθέο ρώξεο (Ιηαιία, Ειιάδα, Γαιιία, 

Οπγγαξία, θαη Σινβελία). Τν INVOLEN θέξλεη ζε επαθή δύν δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, 

ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο κεγαιύηεξνπο ζε ειηθία, ελζαξξύλνληάο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

εζεινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο επξωπαϊθήο 

νηθνινγηθήο θιεξνλνκηάο, εζηηάδνληαο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Δηθηύνπ Natura 2000. Οη κεγαιύηεξνη 

θαη νη λεόηεξνη ελζαξξύλνληαη λα ζπλεξγαζηνύλ ζε νκάδεο θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα δηθά ηνπο 

δηαδξαζηηθά παηρλίδηα κάζεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο ζηελ πεξηνρή ηνπο. Σε όιεο ηηο 

ρώξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ήδε μεθηλήζεη κηα θακπάληα πξνβνιήο ηεο πξωηνβνπιίαο απηήο, 

ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ζρνιηθνί δηαγωληζκνί γηα ηελ αλάδεημε ηωλ θαιύηεξωλ παηγληδηώλ 

ζε επξωπαϊθό επίπεδν. 
Τν παηρλίδη κε ηίηιν «Καηαζθεπή Παξαηεξεηεξίνπ Πνπιηώλ ζηε Λίκλε Πνιπθύηνπ» έρεη ωο 

ζηόρν ηε γλωξηκία ηωλ καζεηώλ κε ηε νξληζνπαλίδα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο 
Πνιπθύηνπ. 

Η Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζπγραίξεη ηελ παηδαγωγηθή νκάδα, ε νπνία απνηειείηαη από ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο Μαζηξαλέζηε Απόζηνιν ΠΔ 19 Πιεξνθνξηθήο, θαζεγεηή ηνπ Γπκλαζίνπ Αηαλήο,  
ηελ εθπαηδεπηηθό Βαζηιεηάδνπ Πνιπμέλε, ππεύζπλε ΚΔ.ΠΛ.Ν.ΔΤ Ν. Κνδάλεο, ηνλ θ. Κνπξνύ Ιωάλλε 
ππεύζπλν Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ θαη ηηο καζήηξηεο ηεο Β΄ ηάμεο Πιαθνύηζε Αηθαηεξίλε, 
Σηάκνπ Αιεμάλδξα, Τξνκπνύθε Βαζηιεία θαη Τζηόιηα Νηθνιέηα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό. 

Τν Γπκλάζην ηεο Αηαλήο ζα εθπξνζωπήζεη ηε ρώξα καο ηνλ εξρόκελν Σεπηέκβξην ζηε 
Φιωξεληία ηεο Ιηαιίαο ζην πιαίζην ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηεζλνύο ζπλεδξίνπ 
(http://involenconference.com/) όπνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηωλ εζληθώλ 

δηαγωληζκώλ θαη επρόκαζηε θαιή επηηπρία. 
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