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Το ψηφιδωτό στο δυτικό τοίχο της Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης έχει μήκος τριάντα  
μέτρα και ύψος γύρω στα δύο μέτρα.  
Για την κατασκευή του χρειάστηκαν δύο χρόνια. 
Η ιδέα ξεκίνησε με εισήγηση της ομάδας μαθητών που πήρε μέρος στην κατασκευή της 
μακέτας για το διαγωνισμό ΤΕΚΕ- Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση, κατά τη 
σχολική χρονιά 2009-2010. 
 
Η ομάδα αφού μελέτησε το χώρο γύρω από την Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης, έβαλε στόχο 
την αισθητική αναβάθμιση αυτού του χώρου. Έτσι προέκυψε η ιδέα για το ψηφιδωτό με 
θέμα: παραστάσεις από τα μελανόμορφα αγγεία, τα οποία οι μαθητές είχαν δει, σε ένα 
από τα μαθήματα της Ιστορίας της Τέχνης . Αυτές οι παραστάσεις είναι λιτές και 
ταυτόχρονα εκφραστικές και αυτό το χαρακτηριστικό τους συνδυάζεται με την τεχνική 
του ψηφιδωτού. Οι μαθητές μελέτησαν διάφορα αγγεία και διάλεξαν φιγούρες αθλητών 
και μουσικών που συνάδουν με την Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης. 
 
Το ψηφιδωτό χρηματοδοτήθηκε από το Σύνδεσμο Γονέων και από το πρόγραμμα: Δράσης 
-Παρέμβασης Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας του Υ.Π.Π. 
Ένας από τους στόχους που θέσαμε από την αρχή στα πλαίσια του ΤΕΚΕ ήταν η 
απασχόληση στο ψηφιδωτό, μαθητών με παρεμβατική συμπεριφορά. Αυτοί οι μαθητές θα 
μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους, να αναπτύξουν δεξιότητες και να 
νοιώσουν ότι αποτελούν βασικό μέρος της σχολικής μονάδας. 
Δίπλα τους εργάστηκαν πολλοί άλλοι συμμαθητές τους σε ελεύθερο χρόνο και στα πλαίσια 
του μαθήματος «Θέματα Τέχνης». 

 



Στο ξεκίνημα του ψηφιδωτού, φέραμε τον ρώσο καλλιτέχνη Αλεξέυ Γκολοβάνοβ, ο οποίος 
έδειξε σε μαθητές την τεχνική του ψηφιδωτού. 
Για ψηφίδες χρησιμοποιήθηκαν κεραμικά πλακάκια που οι μαθητές άλλοτε έκοβαν και 
άλλοτε έσπαζαν και στη συνέχεια κολλούσαν στον τοίχο. 
 
Την αρχηγία και οργάνωση των εργασιών είχε κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010 ο 
μαθητής Γιαννάκης Ντορζής  Γ10, με την ομάδα του. Στην ομάδα συμμετείχαν οι μαθητές: 
Κιμακόφσκαγια Ξένια Γ 10, Ευστρατίου Χριστίνα Β3,Μιχαήλ Αντωνία Β7, Τελώνη Κατερίνα 
Γ3, Χρίστου Μαρίνος Γ3, Δημητρίου Γιώργος Γ10. 
 
Κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011, αρχηγός και συντονιστής ήταν η Δημητρίου Έλενα Β2 
και η ομάδα της αποτελείτο από τους μαθητές: Νικολάου Ειρήνη Β9, Γενεθλίου Ολυμπία 
Γ8, Μαλιαλή Μαρία Γ8, Χριστοδούλου Μαρίνος Γ8, Γεωργίου Αθανάσιος Γ3, Κατσελή 
Μαρίνος Γ8, Στυλιανού Ανδρέας Γ3, Ευστρατίου Χριστίνα Γ8, Μιχαήλ Χρυστάλλα Β2, 
Παναγιώτου Παναγιώτης Β2, Παπαλεοντίου Ιωάννα Β2, Ιωάννου Νικολέττα Β10, Κέλπης 
Αναστάσιος Β8, Τσελέπα Μαριάνα Β3.  
 
Για να συμπληρωθεί ο ευπρεπισμός του χώρου γύρω από το ψηφιδωτό, στον τοίχο νότια 
της αίθουσας πολλαπλής χρήσης, μια ομάδα μαθητών ζωγράφισε μια τοιχογραφία με 
παρόμοια θέματα. 
 
Συμμετείχαν οι μαθητές: Κατσιαρή Κωνσταντίνα Γ8, Ιωάννου Νικολέττα Β10, Κέλπης 
Αναστάσιος Β8, Στυλιανού Βικτώρια Β2, Μιχαήλ Θεοφύλακτος Γ9, Μάθισον Βίκυ Γ9,  
Το συντονισμό και την επίβλεψη των εργασιών είχε η καθηγήτρια Τέχνης Κατερίνα 
Δεληγιώργη. 

 
















