ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΜΙΛΩΝ

1. ΌΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
για μαθητές τάξεων Γ ( και Β ) με πολύ καλή επίδοση στη Φυσική και τα Μαθηματικά
Υπεύθυνος καθηγητής :

Δημοσθένης Θάνος – Φυσικός – Δρ. Μαθηματικών ΕΜΠ

Λειτουργία ομίλου : κάθε Πέμπτη ώρες 13.45 έως και 15.15
Πλήθος μαθητών : ένδεκα έως το πολύ δεκατέσσερις ( 11 - 14 )
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο όμιλος αριστείας και δημιουργικότητας μαθητών στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, για
το σχολικό έτος 2018-2019, με θεματική τη Φύση, Φυσική και Μαθηματικά, 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 κάποιων ιστορικών
παραδόξων.
2. Η περαιτέρω γνωριμία με τους αριθμούς, τους αλγορίθμους και τις μεθόδους Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών : προσεγγιστικές, αριθμητικές, επαναληπτικές, για 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 γνωριμία με βασικά θεωρήματα και Αρχές της Φυσικής και η αναγνώριση, από τους μαθητές,
της γενικότητας και οικουμενικότητάς αυτών των αρχών διατήρησης ή μεταβολής ( ενέργειας,
ορμής, στροφορμής ) και η σχέση τους με την συμμετρία.
6. 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 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 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.
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.
Βαρβάκειο, Οκτώβριος 2018
Δημοσθένης Θάνος

2.

Ηθική – Θρησκευτικά και σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία
Υπεύθυνος καθηγητής:
Ιωάννης Αναστασόπουλος, MSc Θεολογίας, MSc Φιλοσοφίας
ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ (13.45΄-15.15΄)
ΜΑΘΗΤΕΣ: 12 (Α,Β,Γ ΤΑΞΕΙΣ)
Ο όμιλος αριστείας και δημιουργικότητας μαθητών στο
Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, για το σχολικό έτος 2018-2019,
με θέμα “Ηθική – Θρησκευτικά και σύγχρονα διαδικτυακά
εργαλεία” έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε
κοινωνικά θέματα που άπτονται της Ηθικής και των
Θρησκευτικών και συγχρόνως να τους εξοικειώσει με τα

σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία (Story Jumper, flip book, Padlet, story telling κ.ά). Ο όμιλος συνδυάζει
την ψηφιακή αφήγηση με την σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.
Με αφορμή σύγχρονα κοινωνικά θέματα οι μαθητές
χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους
αλλά και την αυθόρμητη σκέψη τους καλούνται να
εκφραστούν γραπτώς στην αρχή δημιουργώντας ιστορίες,
διηγήματα ή και ποιήματα και στη συνέχεια με την
καθοδήγηση

του

καθηγητή

να

τα

αξιοποιήσουν

μετατρέποντάς τα μέσω των παραπάνω ψηφιακών εργαλείων σε ηλεκτρονικά βιβλία, βίντεο και
ηλεκτρονικές παρουσιάσεις. Πρωταγωνιστές, σεναριογράφοι και σκηνοθέτες θα είναι οι ίδιοι οι μαθητές.
Η φιλοδοξία μας είναι οι μαθητές να εκφραστούν και να
εξελίσσουν τα ταλέντα τους μέσω της σκέψης τους και των
δυνατοτήτων που δίνει η ψηφιακή τεχνολογία. Κατά τη
διάρκεια του έτους θα συνεργαστούμε με το Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα με τη Σχολή Πληροφορικής, τη
Φιλοσοφική και τη Θεολογική σχολή καθώς και με
κοινωνικούς φορείς όπως «Το χαμόγελο του Παιδιού» και το
Ίδρυμα « Όραμα Ελπίδας».
Τέλος απώτερος στόχος είναι να συμμετέχουμε στην ετήσια
ημερίδα του Οράματος Ελπίδα με συμμετοχή των Προτύπων
και Πειραματικών σχολείων υπό την αιγίδα του Προέδρου
της Δημοκρατίας και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών όπου
συμμετείχαμε και βραβευτήκαμε και τα προηγούμενα
χρόνια. Επίσης στόχος μας είναι η συμμετοχή των μαθητών
του ομίλου μας στο ετήσιο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο
στη Θεσσαλονίκη.

3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Στις συναντήσεις μας στο πλαίσιο του ομίλου «Ιστορία και Κινηματογράφος» θα κάνουμε ένα
γοητευτικό ταξίδι στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου από την απελευθέρωση μέχρι τις αρχές
της δεκαετίας του 80. Θα επιχειρήσουμε να έρθουμε σε επαφή με τον ελληνικό κινηματογράφο, να
περάσουμε ευχάριστες και δημιουργικές στιγμές, παρακολουθώντας αποσπάσματα από επιλεγμένες
ταινίες, και να γνωρίσουμε τις κυριότερες εξελίξεις στον ελληνικό κινηματογράφο (κύρια
κινηματογραφικά είδη, κινηματογραφικά ρεύματα, αντιπροσωπευτικοί δημιουργοί). Θα
προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τις κύριες εξελίξεις στην Ελλάδα στην οικονομία, την κοινωνία και την
πολιτική αυτή την περίοδο (μία περίοδο που δεν διδάσκεται ικανοποιητικά στο σχολείο) και να
κατανοήσουμε ότι οι εξελίξεις στον κινηματογράφο συνδέονται με τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά
και πολιτιστικά συμφραζόμενα της εποχής του. Φιλοδοξία μας είναι να εξοικειωθούν οι μαθήτριες και
οι μαθητές με την γλώσσα του κινηματογράφου και να αποκτήσουν εργαλεία για την αποκωδικοποίηση
του κινηματογραφικού λόγου αλλά και να κατανοήσουν ότι οι κινηματογραφικές ταινίες αποτελούν μια
πρώτης τάξεως ιστορική πηγή για την εποχή στην οποία δημιουργήθηκαν και να αναπτύξουν την
ικανότητα να αντλούν από αυτές ιστορικές πληροφορίες. Τέλος οι μαθήτριες και οι μαθητές θα
συνθέσουν μικρής έκτασης ερευνητικές εργασίες σε θέματα που θα διαμορφωθούν στην πορεία της
λειτουργίας του ομίλου.
Όσες/Όσοι αγαπάνε την ιστορία και/ή τον κινηματογράφο είναι καλοδεχούμενες /
καλοδεχούμενοι ……………….
Ημέρα λειτουργίας: Τρίτη ή Πέμπτη (μετά τη λήξη των μαθημάτων)
Γιώργος Ανδρίτσος, Διδάκτωρ Ιστορίας

4. Όμιλος Μαθηματικών
Ο Όμιλος Μαθηματικών με τίτλο «Ταξιδεύοντας με τις Μαθηματικές Έννοιες» αφορά την
προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στους Πανελλήνιους διαγωνισμούς που
διοργανώνει η Ε.Μ.Ε. Θαλής, Ευκλείδης και Αρχιμήδης καθώς και τον διαγωνισμό Καγκουρό.
Απευθύνεται σε μαθητές της Β’ τάξης του Γυμνασίου. Στόχους έχει ως προς το γνωστικό μέρος οι
μαθητές (ριες) να αναπτύξουν την ικανότητα ερμηνείας των μαθηματικών αντικειμένων καθώς και τη
μεταγνωστική τους ικανότητα, ώστε να βρίσκουν την πιο «κομψή» λύση σε ένα μαθηματικό θέμα. Να
καλλιεργήσουν τη κριτική του σκέψη. Ως προς τα Μαθηματικά να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα
τους και να προσεγγίσουν εποπτικά (γεωμετρικά) και συμβολικά (αλγεβρικά) τις μαθηματικές έννοιες.
Να εντοπίζουν αλγεβρικές σχέσεις μεταξύ γεωμετρικών σχημάτων. Ως προς το συναισθηματικό τομέα
οι μαθητές να αντιληφθούν ότι σε έναν γραπτό μαθηματικό διαγωνισμό δεν πρέπει να κυριαρχεί το
αίσθημα της επιτυχίας με τη βαθμοθηρική έννοια, αλλά η πραγματοποίηση επιτυχημένων
μαθηματικών σκέψεων και στρατηγικών. Να βιώσουν τη χαρά επίλυσης ενός μαθηματικού θέματος.
Τέλος, να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης, καταγραφής, ταξινόμησης και κριτικής επεξεργασίας
στοιχείων.
Αρχικά θα γίνει εισαγωγή στις βασικές μαθηματικές έννοιες και ιδιότητές τους (αριθμοί, αριθμητικά
προβλήματα, γωνίες, επίπεδα σχήματα και ιδιότητές τους και γεωμετρικά προβλήματα). Παράλληλα,
θα αφιερώνεται χρόνος για διαπραγμάτευση θεμάτων για το διαγωνισμό του ΘΑΛΗ. Στη συνέχεια θα
συνεχιστεί η διαπραγμάτευση θεμάτων για τους διαγωνισμούς του ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ΑΡΧΙΜΗΔΗ και
ΚΑΓΚΟΥΡΟ. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων : 20. Ημέρα Τρίτη και ώρα : 13:45-15:15
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ειρήνη Κουλέτση

5.

Όμιλος Δημιουργικής Γραφής
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. Aθήνα: 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: Δευτέρα, 13:30 -15:30
Αριθμός μαθητριών/μαθητών : 16
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ντόρα Λεονταρίδου
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σορβόννης, Paris III
Συγγραφέας

6. Όμιλος Ψηφιακής Αφήγησης στη Αγγλική γλώσσα

(Digital storytelling)
Οικονομίδου Βασιλική (Εκπαιδευτικός Αγγλικής – ΠΕ06)
Στον όμιλο Digital storytelling (Ψηφιακή Αφήγηση
στην Αγγλική γλώσσα) θα ασχοληθούμε με τη
δημιουργία ψηφιακών ιστοριών – παραμύθια,
διαδραστικές αφίσες, πολυμεσικές παρουσιάσεις,
βίντεο με κινούμενη εικόνα, ταινίες μικρού μήκους,
ηλεκτρονικό περιοδικό, κόμικς κ.α στην αγγλική
γλώσσα. Στόχος μας είναι να εξασκήσουμε τις
γραπτές και προφορικές αφηγηματικές δεξιότητές
μας στην ξένη γλώσσα. Για να δημιουργήσουμε τις
δικές μας πρωτότυπες ιστορίες, καλούμαστε να
ξεδιπλώσουμε τη φαντασία μας και να
εκφραστούμε δημιουργικά.
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 (13.45-15.15)
Χώρος : Εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου

7. Όμιλος Μουσικής
Για τη φετινή χρονιά θα λειτουργήσει στο Μουσικό Εργαστήρι Βαρβακείου «Όμιλος Μουσικής».
Αφορά παιδιά και των τριών τάξεων του γυμνασίου τα οποία επιθυμούν να παίζουν μουσική ή να
τραγουδούν. Στόχος είναι η δημιουργία δύο μουσικών συνόλων: ενός φωνητικού και ενός οργανικού
ώστε να πλαισιώνονται οι διάφορες εκδηλώσεις εντός και εκτός του σχολείου. Επιθυμία μας είναι να
αξιοποιηθούν οι ανάγκες των παιδιών για καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία καθώς και να
αναδειχτεί το όφελος και η δυναμική της ομάδας και της συνεργασίας.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον όμιλο αυτό είναι η γνώση σε καλό επίπεδο ενός μουσικού οργάνου
ή η σωστή φωνή. Και στις δύο περιπτώσεις η επιλογή θα γίνει μέσα από μια διαδικασία ακρόασης κατά
την οποία το παιδί θα ερμηνεύσει ένα μουσικό κομμάτι ή ένα τραγούδι της αρέσκειάς του. Ο μέγιστος
αριθμός των συμμετεχόντων στον όμιλο θα είναι 25 παιδιά.
Ο Όμιλος θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη και ώρες 14:30 – 16:00. Πληροφορίες καθημερινά στο Μουσικό
Εργαστήρι.
Ο υπεύθυνος του Ομίλου
Γιάννης Γ. Λυμπέρης
Καθηγητής Μουσικής

8. ΟΜΙΛΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ 2018-19

Σκέφτομαι, Συζητώ, Ερευνώ, Δρω
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Γιαλλούση

ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ
ΩΡΑ: 1:45-3:15 ΜΜ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 12

Ο Όμιλος απευθύνεται σε μαθητές
της Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου και
αφορά αφενός στη διερεύνηση από
τους μαθητές κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων που
άπτονται και των Φυσικών
Επιστημών και αφετέρου της ενεργού
δράσης τους με κοινωνικό ακτιβισμό.
Οι προτάσεις αυτής της προσέγγισης,
μεταξύ άλλων, μπορεί να
περιλαμβάνουν:
την κλιματική αλλαγή και την
κατανάλωση ενέργειας,
το υδατικό αποτύπωμα στα τρόφιμα,
τα απορρυπαντικά: ελληνικοί
ζεόλιθοι vs φωσφορικών,
την εκμετάλλευση του αλουμινίου
στην Ελλάδα κι αλλού,
τα τροφοχιλιόμετρα και το
οικολογικό αποτύπωμα στην Ελλάδα,
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.

9. «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ»

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ευαγγελία Δ. Κοντοπίδη (Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, MSc
Πληροφορικής)

Προτεινόμενη ημέρα υλοποίησης:

9Α. Τετάρτη (1 δίωρο: Επίπεδο Α/αρχάριοι)
9Β. Παρασκευή (1 δίωρο: Επίπεδο Β/προχωρημένοι, οι μαθητές εκείνοι, οι οποίοι τη σχολική
χρονιά 2017-2018 παρακολούθησαν τον Όμιλο και ενδιαφέρονται να συνεχίσουν).

Ο Όμιλος απευθύνεται: σε μαθητές/τριες και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.
Σύντομη περιγραφή: 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.
Η εκμάθηση του προγραμματισμού υπολογιστών συνεισφέρει στην ενίσχυση της κατανόησης των
ψηφιακών τεχνολογιών, ενδυναμώνει τη δημιουργικότητα, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και
άλλες σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η συνεργασία και η αναλυτική σκέψη. Επιπλέον,
περισσότερο από το 90% των επαγγελμάτων σήμερα απαιτούν ψηφιακές ικανότητες,
συμπεριλαμβανομένου και του προγραμματισμού.

10. « ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ»
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Νταλαχάνη Καλλιρρόη , εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής.
Προτεινόμενη ημέρα : Τετάρτη( 1 δίωρο)
Στόχος του Ομίλου είναι:
 Να
εξερευνήσουν
οι
μαθητές,
μέσω
στοχευμένων
δραστηριοτήτων, την έννοια της σκελετικής υγείας ως μέτρο
ποιότητας ζωής καθώς και τη συμβολή της σωστής στάσης
σώματος και της άσκησης σε αυτή.
 Να
κατανοήσουν
την
επίδραση
των
ανθρώπινων
δραστηριοτήτων ή/και συμπεριφορών στο σώμα τους και να διακρίνουν καλές
και κακές πρακτικές.
 Να αναγνωρίσουν τις προσωπικές τους κινητικές δεξιότητες και να εξελίξουν
και να βιώσουν την ικανότητα κινητικού ελέγχου.
 Αναπτύσσοντας κριτική σκέψη σχετικά με τα αποτελέσματα του σημερινού τρόπου ζωής, να
αγαπήσουν, να φροντίσουν τον εαυτό τους σε όλα τα επίπεδα και να υιοθετήσουν υγιείς
στάσεις & συμπεριφορές στην καθημερινότητά τους.
Οι βασικοί θεματικοί άξονες του Ομίλου θα είναι:
o Γνωριμία με το σώμα μου
o Η σημασία της σωστής στάσης στην καθημερινότητα
o Αναγνώριση – αξιολόγηση ορατών μυοσκελετικών
προβλημάτων
o Θετικά και αρνητικά συναισθήματα-στάση σώματος
o Καθημερινές συνήθειες και μυοσκελετικά προβλήματα
o Πρακτικές για ένα υγιές και δυνατό σώμα
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αντληθεί από το σχολικό βιβλίο Φυσικής Αγωγής, από προγράμματα
Αγωγής Υγείας και επιστημονικούς φορείς, όπως το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το
σύλλογο σκελετικής υγείας Πεταλούδα, και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων.

11. ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
Υπεύθυνη καθηγήτρια : Έφη Λαλιώτου

Ο όμιλος, ο οποίος θα λειτουργήσει για έβδομη 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 σε 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.
Ημέρα και ώρα λειτουργίας Ομίλου: Τρίτη, 13.45 – 15.15

