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ΟΜΙΛΟΣ: «Η ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ, ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ (cyber bullying)» 

 

Υπεύθυνος καθηγητής :   Αναστασόπουλος Ιωάννης 
Ημέρα και ώρα: Πέμπτη  2.30΄-4.00΄ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο όμιλος θα ασχοληθεί με τα σύγχρονα προβλήματα των εφήβων στα σχολεία και ιδιαίτερα με 

τη σχολική βία, το ρατσισμό, και το διαδικτυακό εκφοβισμό (cyber bullying). Συγκεκριμένα θα 

ερευνήσουμε τις αιτίες των φαινομένων αυτών και συγχρόνως θα προσπαθήσουμε να βρούμε 

τρόπους αποφυγής τους. Ο όμιλος φιλοδοξεί να αναδείξει την ηθική ως ασπίδα στα παραπάνω 

αρνητικά φαινόμενα. 

Κατά τη διάρκεια του ομίλου που θα δημιουργήσουμε μια μικρού μήκος ταινία και μια 

θεατρική παράσταση σχετική με το θέμα μας. Πρωταγωνιστές, σεναριογράφοι και σκηνοθέτες θα 

είναι οι ίδιοι οι μαθητές καθοδηγούμενοι από τον καθηγητή του ομίλου. Η ταινία και το θεατρικό 

στο τέλος θα παρουσιαστούν στο σχολείο μας σε ευρύ κοινό καθώς επίσης θα συμμετέχει και σε 

διαγωνισμούς ταινιών που σχετίζονται με τη σχολική παραβατικότητα. Τέλος σχεδιάζουμε φέτος 

επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στο μαθητικό συνέδριο με θέμα «σύγχρονα ηθικά προβλήματα και 

χριστιανική ηθική» που οργανώνει κάθε χρόνο το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 

όπου συμμετέχουν και άλλα σχολεία με  παρουσίαση των εργασιών μας. 
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ΟΜΙΛΟΣ : «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» 
 

Υπεύθυνες καθηγήτριες : Δρ.  Έλενα Γκίκα, Δρ. Μαίρη Μπελογιάννη 
 
Ημέρα και ώρα: Τρίτη  2.30΄-4.00΄ 
 

Ο  όμιλος «παιχνίδια ιστορίας» απευθύνεται σε όσους αγαπούν την ιστορία και τα παιχνίδια. 

Στόχος του ομίλου είναι μια παιγνιώδης ματιά στην ιστορία, μια ματιά που μέσα από τη μελέτη 

ιστορικών γεγονότων θα ανακαλύψει άγνωστες ή λιγότερο γνωστές πτυχές τους και θα τις 

αναδείξει μέσα από παιχνίδια που οι μαθητές του ομίλου θα εμπνευστούν, θα σχεδιάσουν και θα 

κατασκευάσουν. Στην περιπέτεια τους αυτή εκτός από τις καθηγήτριές τους θα έχουν αρωγούς το  

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, το Τμήμα Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων Βυζαντινού Μουσείου, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσείου 

Μπενάκη, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας,  το  

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Αρχαιομουσικολογίας του Τμήματος  Φιλολογίας ΕΚΠΑ και το Ίδρυμα 

Γεωργίου Ζογγολόπουλου. 

Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου. 
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ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
Υπεύθυνη καθηγήτρια : Έφη Λαλιώτου 
 
Ημέρα και ώρα: Τετάρτη 2.30΄-4.00΄ 

 
 
Ο όμιλος, ο οποίος θα λειτουργήσει για πέμπτη συνεχή χρονιά, υπηρετεί στόχους που 

σχετίζονται με τη γλωσσική διδασκαλία και καλλιεργεί δεξιότητες που είναι απαραίτητες και στον 

γραπτό λόγο. Οι μαθητές προσεγγίζουν ποικίλα ως προς το είδος και το ύφος λογοτεχνικά κείμενα, 

εξοικειώνονται με στρατηγικές κατανόησης, ανάγνωσης και απόδοσης συγκεκριμένου ύφους, 

ασκούνται στη χρήση του λόγου με επάρκεια στις διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις, στη 

διαμόρφωση τεκμηριωμένων απόψεων, στην πειστική επιχειρηματολογία και στην ετοιμολογία, 

μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων, ατομικών αλλά, κυρίως, ομαδικών.  Επιπλέον, στόχος του 

ομίλου είναι να εξοικειώσει του μαθητές με την έκθεση σε κοινό και να συμβάλει στην κατάκτηση 

της ψύχραιμης εγρήγορσης που απαιτείται κατά τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς. 

Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου.  
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 

Υπεύθυνος καθηγητής : Γιάννης Μπαρτσώκας 
 

εMathες τα νέα; 

  Coming soon ……    Ομάδα  Αντιμετώπισης 

 Μαθηματικών 
Προκλήσεων     

 
 

Κάθε Δευτέρα μεσημέρι (14.30 – 16.00) 
 

 Στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο 

Μαθητές και μαθήτριες Β΄ Γυμνασίου 
 

 
Τα προβλήματα τα λύνουν οι μαθηματικοί !!!  

 
 

Φέτος, στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, θα οργανώσουμε μια ομάδα 20 μαθητριών και μαθητών  

Β΄ γυμνασίου που τους αρέσει να αντιμετωπίζουν δύσκολες μαθηματικές προκλήσεις. Η ομάδα 

αυτή θα προετοιμαστεί κατάλληλα για να συμμετάσχει - όπου και όποτε είναι δυνατόν -  σε 

εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς και προγράμματα    (Ελληνική Μαθηματική Εταιρείας, 

Kangaroo, Euromath, PISA, MASCIL κλπ).  

Στη διάρκεια της προετοιμασίας  οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν με την ευκαιρία  να 

γνωρίσουν πολλές και διαφορετικού τύπου και ύφους μαθηματικές προκλήσεις υψηλών 

απαιτήσεων. Θα εμπλουτίσουν τις μαθηματικές γνώσεις τους και θα τις αξιοποιήσουν στην 

αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων.   Θα βάλουν στα εφόδιά τους ψηφιακά εργαλεία και θα 

διαπιστώσουν ότι η μαθηματική σκέψη οδηγεί στη λήψη σωστών αποφάσεων για τη λύση 

πραγματικών προβλημάτων.  

Για τον καταρτισμό της 20άδας θα γίνει συνέντευξη, όπου θα διερευνηθούν τα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα και οι κλίσεις των μαθητών 
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ΟΜΙΛΟΣ: «ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ» 
 

«Εδώ Λιλιπούπολη! : Από το θεατρικό παιχνίδι, το παραμύθι, τη μουσική και την κίνηση, στη 
ζωγραφική, την ψηφιακή εικόνα και το κινούμενο σχέδιο». 

 
 
Υπεύθυνοι καθηγητές :   Ειρήνη Κουλέτση , Μαθηματικός 

Γιάννης Λυμπέρης, Μουσικός 
 

Ημέρα και ώρα: Πέμπτη  2.30΄-4.00΄ 
 

 
 
Περιγραφή: Ακούμε ιστορίες της Λιλιπούπολης 
και διαλέγουμε αυτή που μας αρέσει 
περισσότερο! Προβληματιζόμαστε, 
φανταζόμαστε, ονειρευόμαστε, ζωγραφίζουμε 
τα πρόσωπα και τα τοπία της αγαπημένης μας 
ιστορίας. Εντοπίζουμε και αναδεικνύουμε κοινά 
στοιχεία ανάμεσα στη φανταστική(;) ιστορία της 
Λιλιπούπολης και τη σύγχρονη Ελληνική 
πραγματικότητα. Μεταξύ μας, πόσο διαφέρει ο 
παπαγάλος της Πιπινέζας από ένα σημερινό 
κακομαθημένο,   καταπιεσμένο και 
υπερπροστατευμένο παιδί; Ή τα τοπία, η 
ιστορία και η κοινωνία της Λιλιπούπολης από τη 
σύγχρονη Ελλάδα; Τα αποτυπώνουμε στη σκηνή 
του θεάτρου  , την κινούμενη εικόνα και το 
τραγούδι. 
Δίνουμε στους ήρωες της ιστορίας μας 

(φανταστικής - πραγματικής) πνοή μέσα από το θέατρο, τη μουσική, το χορό, το τραγούδι και την 
κινούμενη εικόνα. Φτιάχνουμε κινούμενα σχέδια και τα παντρεύουμε με το θεατρικό παιχνίδι. Δύο 
παράλληλοι άξονες αφήγησης λοιπόν, της ίδιας ιστορίας, που διαρκώς αλληλοεμπλέκονται. Δύο 
ταυτόχρονες αφηγήσεις – προσεγγίσεις της που την αποτυπώνουν σε θέατρο και κινούμενη εικόνα. 
Γι’ αυτό και συστήνουμε τον όμιλο σε όσους και όσες ενδιαφέρονται για να παίξουν θέατρο, 
μουσική, να τραγουδήσουν να ζωγραφίσουν και να δουλέψουν στους υπολογιστές κινούμενα 
σχέδια. 
 
Στα πλαίσια της λειτουργίας του ομίλου θα καλέσουμε για να τους γνωρίσουμε και να μας 
γνωρίσουν κάποιους από τους συντελεστές εκείνων των παλιών ραδιοφωνικών εκπομπών της 
Λιλιπούπολης. Ηθοποιούς που υποδύονταν τους αγαπημένους μας ήρωες, συνθέτες, στιχουργό, 
σκηνοθέτη κλπ. 
Επίσης υπάρχει πρόθεση να οργανωθούν συναντήσεις με ειδικούς του χώρου της κινούμενης 
εικόνας οι οποίοι θα βοηθήσουν την ομάδα μας στο εγχείρημά της. 
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Βαρβάκειο  Πρότυπο  Γυμνάσιο                                                                       σχολικό έτος  2016-2017 

 

όμιλος αριστείας με θεματική τις  μεγάλες ιδέες στη Φυσική 

 

μαθητές τάξεων   Γ  -  Β  με  πολύ καλή επίδοση στη Φυσική και τα Μαθηματικά 

 

υπεύθυνος καθηγητής :     Δημοσθένης  Θάνος – Φυσικός – Δρ.  Μαθηματικών ΕΜΠ 

 

επιστημονικός συνεργάτης :    Θεόδωρος  Κρητικός  -Φυσικός – Δρ.  Ιστορίας  των 

                                                                                                                          Φυσικών Επιστημών 

Ημέρα και ώρα: Πέμπτη  2.30΄-4.00΄ 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Ο  όμιλος αριστείας  μαθητών στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, για το σχολικό έτος 2016-

2017, με θεματική τις μεγάλες ιδέες στη Φυσική, αποσκοπεί σε μία διεπιστημονική και 

διερευνητική προσέγγιση για την αιτιώδη γνωριμία των μαθητών με την ανάπτυξη των 

θεμελιωδών ιδεών και αρχών στη Φυσική μέσα από  κλασικά ή άλλα πειράματα σε συνδυασμό 

με σύγχρονες  τρόπους μελέτης της Φυσικής με την εισαγωγή και χρήση μεθόδων από τα 

εφαρμοσμένα μαθηματικά και τους υπολογιστές. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι του ομίλου φυσικής είναι : 

  

1. Η γνωριμία των μαθητών με τις Θεμελιώδεις Αρχές της Κλασικής Φυσικής με έμφαση τις 

Αρχές Διατήρησης για ενέργεια, ορμή και στροφορμή, τον Ηλεκτρομαγνητισμό και την 

έννοια του πεδίου, την μελέτη περιοδικών φαινομένων και κυμάτων, την Οπτική, 

Γεωμετρική και Κυματική. 

2. Η γνωριμία των μαθητών με έννοιες της Σύγχρονης Φυσικής και η ιστορική εξέλιξη των 

ιδεών στη Φυσική. 

3. Η ανάδειξη της σημασίας της πειραματικής μεθόδου στη θεμελίωση των θεωριών της 

Φυσικής, διαχρονικά και η γνωριμία με  βασικά Πειράματα στο Εργαστήριο. 

4. Η ανάδειξη της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ της Φυσικής και των Μαθηματικών στην 

ανάπτυξη, διερεύνηση και προώθηση των ιδεών στη Φυσική και αντίστροφα. 

5. Η γνωριμία με τους αριθμούς, τους αλγορίθμους και μεθόδους Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών για την πέραν του κλασικού πειράματος μελέτη και διερεύνηση της 

συμπεριφοράς της Φύσης. 

6. Η γνωριμία με τους αριθμούς της Φύσης και την αλγοριθμική προσέγγισή τους. 

7. Η επαφή των μαθητών με σύγχρονες αντιλήψεις για τον Κόσμο. 
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Δηλαδή, ο όμιλος φυσικής αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας της πειραματικής μεθόδου 

στη θεμελίωση των θεωριών της Φυσικής, διαχρονικά, με την ανάδειξη τόσο του ρόλου της 

Αστρονομίας και των Μαθηματικών στην ανάπτυξη, διερεύνηση και προώθηση των ιδεών στη 

Φυσική, αλλά, και αντίστροφα, όσο και του ρόλου της Λογικής σε κάθε επιστημονική 

τεκμηρίωση ( επαλήθευση, απόδειξη ή απόρριψη ). Κεντρικό ρόλο έχουν οι θεμελιώδεις  αρχές 

για την ενέργεια, την ορμή και τη στροφορμή, το πεδίο δυνάμεων,  τα περιοδικά φαινόμενα, 

ταλαντώσεις και κυματικά, με ανάλογες εφαρμογές σε ποικίλα φυσικά συστήματα όπου 

αναδεικνύεται η καθολική σημασία τους στην εξέλιξη κάθε φυσικού φαινομένου, όπως αυτό 

αναδεικνύεται και από την ιστορική επιστημολογική προσέγγισή τους.   

 

Επιπλέον, δίνεται έμφαση σε μαθηματικές έννοιες και στη διαχρονική αλληλεπίδρασή τους με 

αντίστοιχες έννοιες της φυσικής, στην αιτιώδη σχέση επινόησής τους και ανάπτυξής τους χάριν 

της φυσικής και αντίστροφα καθώς και σε έννοιες και μεθόδους των εφαρμοσμένων 

μαθηματικών με χρήση αλγορίθμων και κωδίκων υπολογισμού. 

     

Γενικότερη επιδίωξη του ομίλου αποτελεί η δημιουργία και θεμελίωση θετικού κλίματος για τις 

Θετικές Επιστήμες στη Βαρβάκειο Σχολή με την εύστοχη εκμαίευση, έγκαιρη ανάπτυξη και 

καλλιέργεια των κλίσεων των μαθητών της Σχολής για τη γόνιμη και συστηματική αξιοποίησή 

τους στο μέλλον. 

 

Απευθύνεται σε μαθητές  με τουλάχιστον πολύ καλή επίδοση στη Φυσική και τα Μαθηματικά 

και ανάλογο ενδιαφέρον και κυρίως εμπειρία από προηγούμενες σχολικές χρονιές ( 2013-14 

έως και 2015-16 ). 

 

Προβλέπεται η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και φορείς για τη σχεδίαση και 

διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και επιστημονικών διαλέξεων. 

 

                                                                                                      Παλαιό Ψυχικό,   Σεπτέμβριος  2016 

 

                                                                                           Δημοσθένης  Θάνος          Θεόδωρος  Κρητικός 
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"Chemistry Stories" 

 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Γιαλλούση 

Ημέρα και ώρα: Δευτέρα 2:30 - 4:00  

 

Ο Όμιλος Χημείας και Ψηφιακής Αφήγησης για τέταρτη συνεχή σχολική χρονιά θα κάνει πράξη 

αφενός τη διερευνητική μάθηση στο χώρο της χημείας και αφετέρου την επικοινωνία της 

επιστημονικής γνώσης με τρόπο δημιουργικό, δηλαδή με τη σύμπραξη της τέχνης  

Επίκεντρο της διερευνητικής μάθησης θα είναι ένα θέμα χημείας - στο σχολικό πλαίσιο των ΦΕ- για 

το οποίο οι μαθήτριες κι οι μαθητές του Ομίλου θα ενδιαφέρονται να αναζητήσουν εξήγηση/-σεις. 

Αυτό θα το πετύχουν μέσω της συνεργασίας με την 3μελή τους ομάδα αλλά και της υποστήριξης 

από την εκπαιδευτικό. Εφόσον προταθούν θέματα που άπτονται και της αστρονομίας τότε ο Όμιλος 

θα ενταχτεί στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ODYSSEUS II. Στη δεύτερη φάση, τα μέλη του 

Ομίλου που θα θέλουν να παρουσιάσουν την εξήγηση σε ένα ακροατήριο, με ένα ελκυστικό και 

διασκεδαστικό τρόπο, θα ασκηθούν στην τέχνη του story telling ή της stand-up comedy από ειδικό 

συνεργάτη της SCIENCE VIEW. 

Η αξιοποίηση των παραπάνω τεχνών στον τομέα της επικοινωνίας της επιστημονικής γνώσης 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης-εαυτού και των δεξιοτήτων επικοινωνίας, στην 

αποδυνάμωση των στερεότυπων γύρω από τις ΦΕ, στην αύξηση της δημοτικότητας των ΦΕ μέσω 

και της διεύρυνσης του ακροατηρίου τους καθώς και στη δυναμική προσχώρησή τους στην 

επικρατούσα κουλτούρα των εμπλεκόμενων.  

Διευκρινίζεται ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τις 15 τότε θα υλοποιηθεί μια audition στην 

οποία θα κληθεί κάθε μαθήτρια και μαθητής που επιθυμεί να συμμετέχει στον όμιλο να 

παρουσιάσει προφορικά σε μια τριμελή επιτροπή ένα θέμα της επιλογής της / του (στη 

συγκεκριμένη φάση όχι απαραίτητα συναφές με τις ΦΕ). 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΚΑΙ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΑΦΗΓΗΣΗΣ  

Α', Β', & 

Γ' ΤΑΞΗ 
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ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

«ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ. 

Αστρικοί, κυτταρικοί, ατομικοί πυρήνες» 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ρουμπέα Γεωργία, Φυσικός & Πανδή Μαρίνα, Βιολόγος 

Ημέρα και ώρα: Τετάρτη 2.30΄-4.00΄ 
 
Ένα ταξίδι στα μυστήρια των πυρήνων: από τους πυρήνες των ατόμων θα αναρριχηθούμε στη 
δομή των πυρήνων της  ζωής, στο DNA και από κει στους πυρήνες των άστρων όπου πλάθονται τα 
υλικά της ορατής μας ύλης και ζωής , μέχρι τους πυρήνες των γαλαξιών  μιλώντας για την ιστορία 
του κόσμου. Ενδεικτικοί σταθμοί στο ταξίδι θα είναι:

 

 

Αναγνώριση φαινομένων του μικρόκοσμου και 
μακρόκοσμου διακρίνοντας την τάξη μεγέθους και 
τη δομή σε φυσικά και βιολογικά μεγέθη και 
φαινόμενα. 

 

Μύηση στον τρόπο δουλειάς του επιστήμονα-ερευνητή, μια πρώτη επαφή με θεωρίες και 
ερευνητικές μεθόδους των σύγχρονων επιστημών Φυσικής και Βιολογίας που αναζητούν αφενός 
την εξήγηση των φαινομένων του σύμπαντος αφετέρου εφαρμογές που επηρεάζουν 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τη ζωή στον πλανήτη μας. 

 Έμπνευση για τις μελλοντικές σπουδές και ενημέρωση σχετικά με τα επαγγέλματα του ερευνητή 
και επιστήμονα στον σύγχρονο κόσμο. 
 
Μια πρώτη επαφή με νεότερες θεωρίες για τα 
στοιχειώδη σωματίδια (ύλη-αντιύλη), τις 
θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις- βάσει του 
Καθιερωμένου Πρότυπου- και τις ερευνητικές 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την 
επιβεβαίωσή τους.  

Εμπλοκή με πραγματικά και εικονικά πειράματα, 
    

με πειραματικά δεδομένα στα εργαστήρια του σχολείου ή σε συνεργασίες και επισκέψεις σε 
ερευνητικά κέντρα (ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’, CERN, Κέντρο Ιατροβιολογικών Ερευνών κλπ) σε 
επικοινωνία με ειδικούς ερευνητές. 

Η γνωριμία με τις φυσικές και βιολογικές διαστάσεις των ηλεκτρομαγνητικών και σωματιδιακών 
ακτινοβολιών, τη ραδιενέργεια και το ενεργειακό της όφελος, κάποιους  πειραματικούς τρόπους  
μέτρησής τους, τις επιδράσεις τους  στη ζωντανή ύλη (φυτά–ζώα-ανθρώπους) και  μακροπρόθεσμα 
στην εξέλιξη της ζωής. Φορώντας, ιδεατά, την άσπρη μπλούζα του ακτινοθεραπευτή, θα 
μελετήσουμε τις εφαρμογές των ραδιοισοτόπων,  ακτίνων Χ κλπ ακτινοβολιών για διαγνωστικούς 
και θεραπευτικούς σκοπούς, επικεντρώνοντας ειδικά στον τομέα διάγνωσης και θεραπείας.  
Θα επιδιωχθούν συνεργατικές δράσεις με άλλους ομίλους του σχολείου μας  και όμορων 
σχολείων. 
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ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 
 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ντόρα Λεονταρίδου, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σορβόννης, Paris III 
Συγγραφέας 

 
Ημέρα και ώρα: Δευτέρα 2.30΄-4.00΄ 
 
Ο Όμιλος Δημιουργικής Γραφής έρχεται να συμπληρώσει και να συνδυάσει τις γνώσεις που 

αποκομίζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες από το πρωινό πρόγραμμα του σχολείου και να τις 

μετασχηματίσει σε καινούργιες εμπειρίες και δημιουργία.  

 

Σκοπός του Ομίλου Δημιουργικής Γραφής είναι η εξοικείωση των μαθητριών και των 

μαθητών με την διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου και την συγγραφική πράξη, ώστε να 

εμπλακούν δημιουργικά σε δραστηριότητες παραγωγής γραπτών κειμένων. 

 

Στον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής οι μαθήτριες και οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να 

προσεγγίσουν τις τεχνικές με τις οποίες θα είναι σε θέση να δημιουργούν γραπτά κείμενα, 

μεταξύ των οποίων διηγήματα, αφηγήσεις, σενάρια, ποιήματα, δοκίμια, με διάφορες 

αφορμήσεις όπως έναν πίνακα ζωγραφικής, έναν στίχο, ένα απόσπασμα λογοτεχνικού έργου, 

μια εικόνα, μια ταινία, μια είδηση... 

 

Με αυτόν τον τρόπο πραγματώνεται η προσέγγιση του γραπτού λόγου με δημιουργικό και 

ευφάνταστο τρόπο ώστε να ενεργοποιούνται και να ενισχύονται οι δεξιότητες της 

δημιουργικότητας.    

 

Οι πρακτικές προσεγγίσεις του Ομίλου εδράζονται στις παρακάτω θεωρητικές βάσεις: 

Habermas, J. (1997). Αλλαγή δομής της δημοσιότητας. Αθήνα: Νήσος. 

Morin, Ε. (2000). Το καλοφτιαγμένο κεφάλι. Aθήνα: Εκδόσεις του 21ου. 

Wittgehstein, L. (1977). Φιλοσοφικές έρευνες. Αθήνα: Παπαζήσης. 

Genette, G. (1982). Palimpsestes. Paris: Seuil. 
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ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ξυπολιά Σοφία 

 

ThePlace: Αιθ. 217, Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο 

TheTime:  Τρίτη, 2.30΄-4.00΄ 

 
Σκοπός του ομίλου Αγγλικής γλώσσας είναι η εντατική πρακτική εξάσκηση των τεσσάρων 

βασικών δεξιοτήτων των μαθητών (ReadingComprehension, Writing, 

ListeningComprehension, Speaking), καθώς και η εξοικείωσή τους με τις στρατηγικές που 

απαιτούν οι συνήθεις εξετάσεις γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (FCE, ECCE, ΚΠΓ), έτσι ώστε οι 

μαθητές να είναι κατάλληλα και επαρκώς  προετοιμασμένοι για συμμετοχή στις εξετάσεις 

περιόδου  Μάιου – Ιουνίου 2017. Μέσα από πρακτικές και ασκήσεις προσομοίωσης καθώς 

και πολυμεσικό υλικό (βιντεομαθήματα, τραγούδια, εργαλεία WEB2.0.) οι μαθητές θα 

βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην ξένη γλώσσα, ενώ παράλληλα θα έρθουν σε επαφή με 

πολιτισμικά στοιχεία των αγγλόφωνων χωρών.  

Κριτήρια συμμετοχής: Θα προηγηθεί κατατακτήριο τεστ για τη διάγνωση του επιπέδου με 

βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEFR). Στην περίπτωση που ο αριθμός των 

υποψηφίων μαθητών είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, θα γίνει επιλογή 

κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Επιθυμητή είναι η ευχέρεια χρήσης Η/Υ (MS Office). 
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ΌΜΙΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
(DIGITAL STORYTELLING) 

 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Οικονομίδου Βασιλική (Εκπαιδευτικός Αγγλικής – ΠΕ06) 
 
Ημέρα και ώρα: Τετάρτη  2.30΄-4.00΄ 

 
Σκοπός του ομίλου Ψηφιακής Αφήγησης στην Αγγλική γλώσσα είναι η εξάσκηση των 

παραγωγικών δεξιοτήτων των μαθητών στην αγγλική γλώσσα αλλά και η γνωριμία κι 

εξοικείωσή τους με εργαλεία ψηφιακής αφήγησης Web2.0 που χρησιμοποιούνται σε 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (δημιουργία κόμικς, διαδραστικές αφίσες, ταινίες μικρού 

μήκους). Οι μαθητές καλούνται να ξεδιπλώσουν τη φαντασία τους για να παράγουν δικές 

τους πρωτότυπες ψηφιακές ιστορίες.  

Στο πλαίσιο του ομίλου θα επιδιωχθεί η συμμετοχή των μαθητών σε διαγωνισμούς.  

 

O όμιλος απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου. 

Η επιλογή των μαθητών θα γίνει με βάση τα παρακάτω: 

 

 Οι μαθητές να έχουν όρεξη κι ενδιαφέρον για ενεργό συμμετοχή στις εργασίες που 

θα τους ανατίθενται 

 Οι μαθητές να έχουν καλό επίπεδο στην Αγγλική γλώσσα  

 Οι μαθητές να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 

 

 

Αριθμός μαθητών: 12-16 
Χώρος : εργαστήριο  πληροφορικής του 
σχολείου (Οι συμμετέχοντες οφείλουν να 
τηρούν τον κανονισμό του εργαστηρίου 
πληροφορικής) 
 

 

 
 


