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ΟΜΙΛΟΣ 1 :
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ
ΣΚΕΨΗ»
Προτεινόμενη ημέρα: Τετάρτη, (1 Δίωρο)
Στόχος του Ομίλου είναι η καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης και η ανάπτυξη
προγραμματιστικών τεχνικών, μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας C++. Οι
μαθητές/τριες, εφόσον το επιθυμούν, θα
έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στον
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής της
ΕΠΥ. Ο Διαγωνισμός αποτελεί πρόκριμα για
τη συγκρότηση των Εθνικών Ομάδων
Πληροφορικής και η συμμετοχή σε αυτόν
είναι ατομική.
Στο πλαίσιο του Ομίλου προβλέπεται συνεργασία με επιστημονικούς φορείς: το
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και τη Σχολή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.
Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές/τριες και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.
Η εκμάθηση προγραμματισμού Η/Υ μας βοηθάει να αντιληφθούμε πως
λειτουργούν τα προϊόντα τεχνολογίας, να ενδυναμώσουμε τη δημιουργικότητά
μας και να εξασκήσουμε απαραίτητες δεξιότητες του 21ου αιώνα. Επιπλέον,
περισσότερο από το 90% των επαγγελμάτων σήμερα απαιτούν ψηφιακές
ικανότητες,
συμπεριλαμβανομένου
του
προγραμματισμού
(Πηγή:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/coding-21st-century-skill).
Υπεύθυνη καθηγήτρια:
Ευαγγελία Κοντοπίδη (Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, MSc Πληροφορικής)
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ΟΜΙΛΟΣ 2: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

«Οι μικροοργανισμοί στην υπηρεσία του ανθρώπου Βιοτεχνολογία»
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αίγλη Κούτρα, Βιολόγος
Ημέρα : Πέμπτη (1 Δίωρο)

Ποιες ανακαλύψεις οδήγησαν τον άνθρωπο από την παραγωγή της
μπύρας, του κρασιού και του ψωμιού στη γονιδιακή θεραπεία και στην
κλωνοποίηση του προβάτου Dolly;
Πώς το πρόγραμμα χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος
υπόσχεται να θεραπεύσει ασθένειες του ανθρώπου, οι οποίες μέχρι πριν
λίγα χρόνια θεωρούνταν ανίατες;
Είναι ασφαλής για την υγεία μας η κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων
τροφίμων;
Ποια είναι τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από τη δυνατότητα
δημιουργίας ανθρώπων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά;
Σ’ αυτά και σε πολλά ακόμη ερωτήματα φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις ο όμιλος
Βιολογίας «Οι μικροοργανισμοί στην υπηρεσία του ανθρώπου Βιοτεχνολογία». Οι μικροοργανισμοί, βακτήρια και ιοί, οι οποίοι θεωρούνταν,
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κυρίως, βλαβεροί για την υγεία του ανθρώπου, αποδεικνύονται πολύτιμα
εργαλεία στην υπηρεσία της Βιολογίας. Με τη συμβολή τους, αναπτύσσεται ο
κλάδος της Βιοτεχνολογίας και θεραπεύονται ασθένειες που θεωρούνταν
ανίατες, παράγονται αγροτικά προϊόντα με επιθυμητές ιδιότητες, ενισχύεται η
βιομηχανική παραγωγή και προστίθενται νέα εργαλεία στον αγώνα για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα συμμετάσχουν στον όμιλο θα ταξιδέψουν
στο χρόνο για να γνωρίσουν τους κυριότερους σταθμούς στην ιστορία της
Βιοτεχνολογίας. Θα μελετήσουν τις σύγχρονες τεχνικές τροποποίησης του DNA
των οργανισμών και τις εφαρμογές τους στην ιατρική, στην αγροτική παραγωγή,
τη βιομηχανία, την προστασία του περιβάλλοντος κ.α. Τέλος, θα συζητήσουν και
θα προβληματιστούν πάνω σε ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια και την
υγεία του ανθρώπου, στην προστασία των καταναλωτών και των αγροτών, στην
ποιότητα ζωής των ζώων, καθώς και σε μια σειρά από ανθρωπιστικά και ηθικά
προβλήματα, τα οποία προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση των επιτευγμάτων
της Βιοτεχνολογίας.
Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Β’ και της Γ’ τάξης του
Γυμνασίου.
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ΟΜΙΛΟΣ 3: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

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 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. Αθήνα: Εκδόσεις του 21ου.
Wittgehstein, L. (1977). Φιλοσοφικές έρευνες. Αθήνα: Παπαζήσης.
Genette, G. (1982). Palimpsestes. Paris: Seuil. Rodari Gianni.(2003)
Γραμματική της φαντασίας, Εισαγωγή στην τέχνη να επινοείς ιστορίες. Αθήνα:
Μεταίχμιο. Μίμης Σουλιώτης.(2012). Δημιουργική γραφή. Οδηγίες Πλεύσεως.
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.
Προτεινόμενη ημέρα υλοποίησης του Ομίλου: Πέμπτη (1 Δίωρο)
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ντόρα Λεονταρίδου
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σορβόννης, Paris III
Συγγραφέας
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ΟΜΙΛΟΣ 4: ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΣ,
ΘΕΑΤΡΟ).
Υπεύθυνοι καθηγητές: Γιάννης Γ. Λυμπέρης καθ. Μουσικής, Μαρία Ελπινίκη
Λυγουριώτη καθ. Φυσικής Αγωγής.
Ημέρα: Τρίτη (1 Δίωρο)
Σύντομη περιγραφή:
Ψάχνεις την αλήθεια μέσα σου;
Ανα-ζητάς εκείνο το «κάτι» που θα απελευθερώσει το
δυναμικά στοιχεία της προσωπικότητας και τη φαντασία σου;
Εάν σκοπός σου είναι η έκφραση της
δημιουργικότητας που «ασφυκτιά» μέσα σου, η
ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα
από το χορό, τη μουσική και τη θεατρική
έκφραση, το κτίσιμο της επικοινωνίας
ανάμεσα στους συμμαθητές σου, τη κατανόηση του ελληνικού
πολιτισμού μέσα από ταξίδι που αφετηρία έχει το αρχαίο δράμα
(διάλογοι και χορικά από τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη) διάμεσους
προορισμούς τα λαϊκά δρώμενα και τερματισμό το σήμερα, τότε ο
Όμιλος αυτός θα σε βοηθήσει στην ανεύρεση της Ιθάκης σου...
Άλλωστε σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός…
Απαραίτητα πρέπει να έχει κανείς έστω μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Καλή σχέση με χορό ή μπαλέτο
- Γνώση κάποιου μουσικού οργάνου
- Αγάπη για το τραγούδι (σόλο ή ομαδικά)
- Ενδιαφέρον για θέατρο, θεατρικό δρώμενο
Δυνατότητα συμμετοχής στον Όμιλο έχουν αγόρια και
κορίτσια και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι τα 25 άτομα.
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ΟΜΙΛΟΣ 5: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»
Υπεύθυνος καθηγητής : Απ. Παπανικολάου
Προτεινόμενες ημέρες : Πέμπτη και Παρασκευή. (Δύο δίωρα)
Οι μαθητές μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων με ειδικά επιλεγμένα
αλληλεπιδραστικά αντικείμενα και εκθέματα από τη Διεθνή και Ελληνική
εμπειρία θα έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν τη διασύνδεση Επιστήμης,
Τέχνης και Μαθηματικών σε ένα ευρύτατο πεδίο τομέων από τις κατακτήσεις
αυτές του ανθρωπίνου πνεύματος.
Κάθε δραστηριότητα του ομίλου θα είναι διαδραστική, με δωρεάν
παραχωρούμενα εκθέματα για κάθε συνεδρία, από την ομώνυμη έκθεση
«Επιστήμη, Τέχνη και Μαθηματικά» του μουσείου Ηρακλειδών, και το
εργαστήριο Αναμορφώσεων - Παραμορφώσεων και Ολογραφίας του ΕΜΠ.
Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα έκθεση έχει σχεδιασθεί με βάση τη Διεθνή
βιβλιογραφία και εμπειρία, κυρίως όμως από τα προγράμματα “Maths
Experiencing”, “Mathematics for All» και “Mathematics of Planet Earth” της
Unesco.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Γενική , διαδραστική παρουσίαση των ιστορικών και αδιαμφισβήτητων ιστορικών
σταθμών διασύνδεσης Επιστήμης, Τέχνης και Μαθηματικών.
2.Επικοινωνία ανθρώπου και Η/Υ. Θεμέλια, παρόν και μέλλον. Διαδραστική και βιωματική
κατανόηση των όρων bit, byte και δυαδικού συστήματος. Συσχέτιση με την Αριστοτελική
Λογική και την ανάγκη ύπαρξης γλώσσας με τα ελάχιστα δυνατά στοιχεία. Συσχέτιση με το
αλφάβητο της Τέχνης της op-art και του βασικού της εκπροσώπου Victor Vasarely.
3. Η δισδιάστατη απεικόνιση του τρισδιάστατου. Γεωμετρικό υπόβαθρο της επίπεδης 3-d
αναπαράστασης, ο επηρεασμός της Τέχνης. Αναφορά και στις αρχές λειτουργίας του 3-d
εκτυπωτή.
4.Γεωμετρικές παραμορφώσεις και αναμορφώσεις : Ιστορία, χρήση και μέλλον. Έχει ήδη
γίνει συνεννόηση με το ΕΜΠ, για διαλέξεις του σχετικού διδάσκοντος Δρ. Νίκου Κουρνιάτη και
φιλοξενία σχετικών καλλιτεχνικών δημιουργιών σε χώρους του σχολείου. Επίσης θα γίνει
προσπάθεια εικαστικής παρέμβασης των ίδιων των μαθητών στο σχολείο τους σε συνεργασία
με τον διδάσκοντα καλλιτεχνικών, τον κ. Κουρνιάτη και τον εισηγητή του ομίλου ώστε να
αξιοποιηθούν ενδεικνυόμενοι χώροι.
5.Ήχος, Μουσική και Μαθηματικά. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη
βασική φυσική δομή του ήχου, και τη μαθηματική βάση και δομή των βασικών συστατικών
της Μουσικής (αρμονία, μελωδία, ρυθμός) επεξεργαζόμενοι μεταξύ των άλλων και
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ανακατασκευή του μονόχορδου του Πυθαγόρα που θα παραχωρηθεί από το Μουσείο
Ηρακλειδών.
6.Η Φυσική και τα Μαθηματικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι μαθητές
συναρμολογώντας μία ανεμογεννήτρια και ένα ηλιακό αυτοκίνητο, με κατάλληλα επιλεγμένο
εκπαιδευτικό υλικό, θα μελετήσουν τους φυσικούς νόμους λειτουργίας τους και θα προβούν
στη σχετική μαθηματική μοντελοποίηση, βιώνοντας οι ίδιοι τη στενή και αδιάσπαστη σχέση
Φυσικής και Μαθηματικών .
7.Αιτιοκρατία και τυχαιότητα. Διαδραστική και βιωματική εισαγωγή στις έννοιες που διέπουν
τα φαινόμενα τύχης και την επιστήμη της Στατιστικής. Διάκριση από τα ντετερμινιστικά και
χαοτικά μοντέλα. Η επίδραση στην Τέχνη.
8.Αρχαία Κινεζική, Αρχαιοελληνική και σύγχρονη Δυτική αντίληψη για την Επιστήμη και την
Τέχνη. Οι μαθητές επισκεπτόμενοι και την έκθεση Αρχαίας Κινεζικής Τεχνολογίας που θα
φιλοξενηθεί σε συνεργασία με το μουσείο Επιστημών του Πεκίνο στο μουσείο Ηρακλειδών,
θα έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν βιωματικά την κινεζική
αντίληψη για την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης. Συγκρίνοντάς την με την αντίστοιχη
ελληνική σκέψη, θα διαπιστώσουν μέσα από τις ομοιότητες και διαφορές, την κοινή αντίληψη
των δύο πανάρχαιων πολιτισμών, η οποία βασίζεται στη λογική και τα μαθηματικά ως μέσα
ερμηνείας και πρόβλεψης των φυσικών φαινομένων.
9. Ολογραφία : Ιστορία, χρήση και μέλλον στην Τεχνολογία και την Τέχνη. Έχει γίνει ήδη
συνεννόηση με το ΕΜΠ, για διαλέξεις του διδάσκοντος του μεταπτυχιακού τμήματος της
Αρχιτεκτονικής Δρ. Νίκου Κουρνιάτη και φιλοξενία ολογραφικών δημιουργιών. Σημειώνεται
ότι ήδη έχει παρουσιασθεί το ολογραφικό smartphone στην παγκόσμια αγορά.
10. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί και Συμμετρία στη Φύση και την Τέχνη. Λόγος, αναλογία,
χρυσή τομή.
11. Εξερευνώντας τον ουρανό - η αναγκαιότητα της Τριγωνομετρίας.
12. Ειδικά θέματα Μαθηματικών. Θέματα από τους Ελληνικούς αλλά και διεθνείς
διαγωνισμούς όπως π.χ. της Ελληνικής Μαθηματικής εταιρείας, της Pisa και της ΑΜCAmerican Mathematics Competition – MAA Mathematical Association of America.
Δυνατότητα συμμετοχής στον όμιλο έχουν αγόρια και κορίτσια όλων των τάξεων του
Γυμνασίου.
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ΟΜΙΛΟΣ 6: ΗΘΙΚΗΣ
«Η ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΒΙΑ, ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ (cyber
bullying)»
Υπεύθυνος καθηγητής : Αναστασόπουλος Ιωάννης
Ημέρα: Πέμπτη (1 Δίωρο)

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 παρουσιάσεις, 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 και ότι
δημιουργήσουμε θα παρουσιαστούν στο σχολείο μας σε ευρύ κοινό καθώς
επίσης θα συμμετέχουμε και σε σχολικούς διαγωνισμούς που σχετίζονται με τη
σχολική παραβατικότητα παρουσιάζοντας τις δράσεις μας. Αν προκύψει θα
κάνουμε 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. Τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις
συμμετοχής σε όλους τους μαθητές.
Ο όμιλος απευθύνεται σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.
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ΟΜΙΛΟΣ 7: ΙΣΤΟΡΙΑΣ - «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»
Υπεύθυνες καθηγήτριες:
Δρ. Έλενα Γκίκα, Δρ. Μαίρη Μπελογιάννη
Ημέρα: Τρίτη (1 Δίωρο)
Ο Όμιλος «Παιχνίδια Ιστορίας» λειτουργεί για
δεύτερη συνεχή χρονιά στο σχολείο μας.
Απευθύνεται σε όσους αγαπούν την ιστορία,
τα παιχνίδια και έχουν πρωτότυπες και
δημιουργικές ιδέες. Στόχος του ομίλου είναι
να φέρει τα παιδιά σε επαφή με την ιστορία
και να καλλιεργήσει παράλληλα τη
δημιουργική τους σκέψη μέσω του
σχεδιασμού και της υλοποίησης
εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

Το σχολικό έτος 2016-17 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους μαθητές του
Ομίλου σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μουσείο
Ακροπόλεως, το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς και το Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου και χρησιμοποιούνται ήδη στο σχολείο μας τα εκπαιδευτικά παιχνίδια
Μνημειόπολη,
Παίζοντας
στα
αρχαία θέατρα, Ταξίδι στις
Κυκλάδες, Συναρμολογώντας τα
κομμάτια των μινωικών χρόνων,
Μυθικές … αφηγήσεις.
Και τη φετινή σχολική χρονιά
στόχος του ομίλου είναι να
δημιουργήσει
εκπαιδευτικά
παιχνίδια εμπνευσμένα από την
ιστορία.
Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Σε
περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον καθορισμένο από το νόμο
αριθμό μαθητών η επιλογή των μαθητών θα γίνει με κριτήρια: α/ για τις τάξεις Β΄
και Γ΄ Γυμνασίου τη βαθμολογία τους στο μάθημα της Ιστορίας και μία πρόταση
παιχνιδιού, β/ για την Α΄ Γυμνασίου μία πρόταση παιχνιδιού γ/ τη συμμετοχή
μαθητών στο όμιλο το σχ. έτος 2016-17.
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ΟΜΙΛΟΣ 8: ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
Υπεύθυνη καθηγήτρια : Έφη Λαλιώτου
Ημέρα: Τρίτη (1 Δίωρο)

Ο όμιλος, ο οποίος θα λειτουργήσει για έκτη 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.
Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η επιλογή θα γίνει ως εξής: Θα
προηγηθούν οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στον όμιλο την προηγούμενη
σχολική χρονιά και, στη συνέχεια, θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των
υπολοίπων που έχουν δηλώσει τον όμιλο ως πρώτη προτίμηση.
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ΟΜΙΛΟΣ 9: ΦΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑR
Όμιλος αριστείας και δημιουργικότητας με θεματική τη

Φύση, Φυσική και

ΜαθηματικάR για μαθητές τάξεων Γ ( και Β ) με πολύ καλή επίδοση στη Φυσική
και τα Μαθηματικά.
Υπεύθυνος καθηγητής :

Δημοσθένης Θάνος – Φυσικός – Δρ. Μαθηματικών ΕΜΠ

Ημέρα: Πέμπτη (1 Δίωρο).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο όμιλος αριστείας και δημιουργικότητας μαθητών στο Βαρβάκειο Πρότυπο
Γυμνάσιο, για το σχολικό έτος 2017-2018, με θεματική τη

Φύση, Φυσική και

ΜαθηματικάR, αποσκοπεί σε μία διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της
Φύσης, στην ανάπτυξη από τους μαθητές του δεδομένου διερευνητικού πνεύματός τους
και στην ήπια εισαγωγή τους σε σύγχρονους επιστημονικούς τομείς, μέσα από γνωστές
καταστάσεις και παραδείγματα στη φύση και στα μαθηματικά, στην ανάδειξη της
στενής και αμφίδρομης σχέσης και της αμοιβαιότητας μεταξύ φυσικής και
μαθηματικών, μέσα από την ανάπτυξη, διερεύνηση και προώθηση των ιδεών στη
Φυσική και αντίστροφα. Επιπλέον, αποβλέπει στην περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη
της διερευνητικής διάθεσης των μαθητών μας, στην ανάδειξη της ανάγκης για
συνεργασία τόσο μεταξύ επιστημών, μέσων και επιστημονικών εργαλείων, όσο και
μεταξύ μαθητών αλλά και των τελευταίων με τους καθηγητές τους, και, τέλος, στη
δημιουργία, γενικότερα, θετικού κλίματος για τις Θετικές Επιστήμες στη Βαρβάκειο
Σχολή και στην αξιοποίηση και ανάπτυξη των κλίσεων των μαθητών.
Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι του ομίλου φυσικής είναι :
1. Η γνωριμία με τους αριθμούς της Φύσης, το άπειρο, τις απειροδιαδικασίες, τις
αναδρομικές σχέσεις και, εν τέλει, την αλγοριθμική προσέγγισή τους και την
άρση, ενδεικτικά, κάποιων ιστορικών παραδόξων.
2. Η περαιτέρω γνωριμία με τους αριθμούς, τους αλγορίθμους και μεθόδους των
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών : προσεγγιστικές, αριθμητικές, επαναληπτικές, για
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την πέραν του κλασικού πειράματος μελέτη και διερεύνηση της συμπεριφοράς
της Φύσης.
3. Η χρήση ψευδοκωδίκων αριθμητικών μεθόδων, και αντίστοιχων κωδίκων
γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου για την επίλυση προβλημάτων με
ακρίβεια, αξιοπιστία και ταχύτητα υπολογισμών.
4. Η αξιοποίηση και αναγνώριση της υπολογιστικής δύναμης και ταχύτητας της
χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, και η καταλυτική τους συμβολή στην,
άλλοτε ανέφικτη χρονικά, επίλυση περίπλοκων προβλημάτων.
5. Η ανάδειξη της σημασίας της πειραματικής μεθόδου στη θεμελίωση των θεωριών
της Φυσικής, διαχρονικά και η γνωριμία με βασικά Πειράματα στο Εργαστήριο,
και η χρήση του υπολογιστή για την ανάλυση των δεδομένων 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 ομίλουR 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.
Προβλέπεται η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και φορείς για τη σχεδίαση και
διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και επιστημονικών διαλέξεων, καθώς και η
συνεργασία με ομόλογους ομίλους της Βαρβακείου Σχολής.
Δημοσθένης Θάνος
_____________________________________________
R

Φύση, Φυσική και Μαθηματικά
Αριθμοί και Αλγόριθμοι, Αριθμητικές Μέθοδοι,
Υπολογιστική Φυσική και Δυναμικά Συστήματα,
η Πειραματική Μέθοδος και Βασικά Πειράματα
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ΟΜΙΛΟΣ 10: ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
(Digital storytelling)
Οικονομίδου Βασιλική (Εκπαιδευτικός Αγγλικής – ΠΕ06)

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 Web 2.0 εργαλεία που
χρησιμοποιούνται
σε
εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα
(δημιουργία
κόμικς,
διαδραστικές αφίσες, ταινίες μικρού μήκους,
πολυμεσικές παρουσιάσεις, ηλεκτρονικό
περιοδικό). 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:




Το επίπεδο των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα
Την εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Την όρεξη και το ενδιαφέρον για ενεργό συμμετοχή στις εργασίες που θα ανατίθενται
Αριθμός μαθητών: 12-16
Ημέρα : Τρίτη
Χώρος : εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου (Οι
συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τον κανονισμό του
εργαστηρίου πληροφορικής)
Διάρκεια: (1 Δίωρο)

