
διδακτικζσ μεκοδολογίεσ και 

μζςα διδαςκαλίασ, αναπτφς-

ςεται καινοτόμο εκπαιδευτι-

κό υλικό και υλοποιοφνται 

ςυνεργαςίεσ με Α.Ε.Ι., Ερευ-

νθτικά Κζντρα, Ιδρφματα κ.ά.  

Για τθν ανάπτυξθ των ιδιαί-

τερων ικανοτιτων, κλίςεων 

και ενδιαφερόντων των μακθ-

τϊν, τόςο των μακθτϊν των 

Προτφπων και Πειραματικϊν 

Σχολείων όςο και άλλων ςχο-

λείων τθσ δθμόςιασ εκπαί-

δευςθσ δθμιουργοφνται 

όμιλοι αριςτείασ, δθμιουργι-

κότθτασ και καινοτομίασ οι 

οποίοι λειτουργοφν μετά τθ 

λιξθ των μακθμάτων του θμε-

ρθςίου ωρολογίου προγράμ-

ματοσ.  

Οι όμιλοι αφοροφν γνωςτι-

κοφσ τομείσ όπωσ τα μακθματι-

κά, τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, τθ 

γλϊςςα, τθ λογοτεχνία, τα νζα 

γνωςτικά αντικείμενα όπωσ θ 

αςτρονομία, θ ρομποτικι κ.λπ. 

κακϊσ και λοιπά πεδία όπωσ τα 

εικαςτικά, ο ακλθτιςμόσ κ.ά., 

και ζχουν ωσ ςκοπό τόςο ςτθν 

ολόπλευρθ ανάπτυξθ των μα-

κθτϊν όςο και ςτθν ανάπτυξθ 

τθσ δθμιουργικότθτασ και τθν 

προϊκθςθ τθσ αριςτείασ και 

τθσ καινοτομίασ.  

Στο πλαίςιο λειτουργίασ 

τουσ αξιοποιοφνται ςφγχρονεσ 

Εγγπαθέρ:  

27  Σεπη—7 Οκη 

ηηλ.: 2431032397 

2431032391 

Για ηη ζςμμεηοσή ζε 

όμιλο, απαιηείηαι Υπεύ-

θςνη Δήλυζη ηυν γονέ-

υν  - κηδεμόνυν.  

Όκηιοη αρηζηείας, δεκηοσργηθόηεηας θαη θαηλοηοκίας 

Αρηζκός καζεηώλ, παραθοιούζεζε,  

φράρηο ιεηηοσργίας  

Στουσ ομίλουσ μπο-

ροφν να ςυμμετζχουν 

εκτόσ από τουσ μακθτζσ 

του Πειραματικοφ και 

μακθτζσ από άλλα ςχο-

λεία τθσ δθμόςιασ εκπαί-

δευςθσ.  

Το εβδομαδιαίο ωρά-

ριο λειτουργίασ ενόσ ομί-

λου είναι οι δφο (2) 

διδακτικζσ ϊρεσ. Οι 

όμιλοι λειτουργοφν 

μετά το κανονικό θμε-

ριςιο πρόγραμμα ςε 

ωράριο που κακορίηει 

το ςχολείο. Η ζναρξθ 

τθσ λειτουργία τουσ 

είναι απαραίτθτο να 

ζχει πραγματοποιθκεί 

ζωσ ςτισ 14.30.  

Η λειτουργία των ομί-

λων κεωρείται επαρκισ 

αν πραγματοποιοφνται 

κατ’ ελάχιςτο ςαράντα 

(40) ϊρεσ ετθςίωσ. Για 

να κεωρθκεί επιτυχισ θ 

ςυμμετοχι των μακθτϊν 

ςτον όμιλο απαιτείται: 

(α) θ ςυςτθματικι παρα-

κολοφκθςθ (ο μακθτισ 

δεν μπορεί να απουςιά-

7ο Πειπαμαηικό Γςμνάζιο Τπικάλυν  

 Σρίθαια, 20/9/2021 

ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΕΙΑ, 
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ  

ςει περιςςότερεσ από 8 

ϊρεσ και (β) θ εκπόνθςθ 

εργαςιϊν.  

Μετά τθν επιτυχι 

ολοκλιρωςθ τθσ παρα-

κολοφκθςθσ του ομίλου, 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

μακθτζσ χορθγείται πι-

ςτοποιθτικό επιτυχοφσ 

ςυμμετοχισ.  

 

Για να ςποβάλεηε αίηηζη ζςμμεηοσήρ, παηήζηε εδώ 

https://forms.gle/FG4Uk4q7Yb84GfZu8


Το Εργαζηήρι αναμζ-

νεται να λειτουργιςει ωσ 

«Πυρινασ» εμβάκυνςθσ 

ςε κζματα γλϊςςασ και 

λογοτεχνίασ που ζχουν 

άμεςθ ςχζςθ με τισ εκ-

φάνςεισ του ελλθνικοφ 

πολιτιςμοφ. Θα ζχει δια-

κριτι εκπαιδευτικι λει-

τουργία παράλλθλα με 

τθν ερευνθτικι του δρα-

ςτθριότθτα. 

Ειδικότερα, θ ςφςταςι 

του επιδιϊκει: 

- Σθν επεξεργαςία κε-

μάτων, με ςκοπό τθ δθ-

μοςίευςθ άρκρων, δοκι-

μίων και εργαςιϊν ςτθν 

θλεκτρονικι εφθμερίδα 

του ςχολείου και μελλο-

ντικά ςτο περιοδικό που 

μπορεί να εκδοκεί 

- Σθν ανάπτυξθ προ-

γραμμάτων που κα βελ-

τιϊνουν το γλωςςικό επί-

πεδο των μακθτϊν/

μακθτριϊν, ςε ςυνεργα-

ςία με Τμιματα Πανεπι-

ςτθμίων  

-  Σθν παραγωγι κειμζ-

νων ςε ατομικό και ςυλ-

λογικό επίπεδο 

- Σθν καλλιζργεια τθσ 

φιλαναγνωςίασ- 

 - Τθν παρουςίαςθ βι-

βλίων και αφιερϊματα 

ςε λογοτζχνεσ 

 - Τθν προπαραςκευι 

μακθτϊν/τριϊν για ςυμ-

μετοχι ςε γλωςςικοφσ, 

ρθτορικοφσ και λογοτε-

χνικοφσ διαγωνιςμοφσ 

- Σθ ςυμμετοχι ςε πα-

νελλινια μακθτικά ςυνζ-

δρια 

- Σθν ενδεχόμενθ ςυ-

νεργαςία με άλλα ςχολεί-

α. 

Εκπαιδευτικόσ:  

Δ. Γζρμανοσ, ΠΕ02 

ςει ςτθν ανάπτυξθ υπολογιςτικισ 

ςκζψθσ, μια πολφτιμθσ δεξιότθτασ 

που κα πρζπει να αναπτφξει κάκε 

ςφγχρονοσ άνκρωποσ.  

Θα καταβλθκεί προςπάκεια 

ϊςτε οι μακθτζσ να καλλιεργι-

ςουν δεξιότθτεσ ανάλυςθσ και 

καταγραφισ των απαιτιςεων ενόσ 

προβλιματοσ κακϊσ και δεξιότθ-

τεσ μεκοδολογικοφ χαρακτιρα για 

τθ ςχεδίαςθ και τθν υλοποίθςθ 

τθσ κατάλλθλθσ λφςθσ κάκε προ-

βλιματοσ. Μιασ και οι περιςςότε-

ρεσ δραςτθριότθτεσ κα είναι ομα-

δοςυνεργατικζσ, οι μακθτζσ κα 

ζχουν τθν ευκαιρία να καλλιεργι-

Οι φορθτζσ ςυςκευζσ αποτε-

λοφν μζροσ τθσ κακθμερινότθ-

τασ , κακϊσ χρθςιμοποιοφνται 

για τθν επικοινωνία, τθν πλθρο-

φόρθςθ τθ διαςκζδαςθ και τθν 

εκπαίδευςθ. Η λειτουργία των 

φορθτϊν ςυςκευϊν απαιτεί το 

Υλικό(Hardware) και το Λογιςμι-

κό (Software), δθλαδι, τισ εφαρ-

μογζσ (applications). 

Η λειτουργία του ομίλου α-

ποςκοπεί ςε μια πρϊτθ γνωριμί-

α με τον κόςμο των φορθτϊν 

ςυςκευϊν και των εφαρμογϊν 

τουσ. Η δθμιουργία εφαρμογϊν 

για φορθτζσ ςυςκευζσ είναι α-

πόλυτα ςυνυφαςμζνθ με τθν 

επίλυςθ προβλιματοσ. Η ενερ-

γθτικι εμπλοκι των μακθτϊν 

ςτθν επίλυςθ αλγορικμικϊν 

προβλθμάτων μπορεί να βοθκι-

ςουν δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και 

επικοινωνίασ.  

Τα ζργα των μακθτϊν κα αναρτθ-

κοφν ςε αποκετιριο που κα δθμι-

ουργθκεί ςτο δικτυακό τόπο του 

ομίλου. Εφαρμογζσ που κα δθμι-

ουργιςουν οι μακθτζσ κα αποτε-

λζςουν μζροσ τθσ ςυμμετοχισ του 

ςχολείου ςτο Μακθτικό Φεςτιβάλ 

Ψθφιακισ Δθμιουργίασ και ςε δια-

γωνιςμοφσ (Appthemonth –

Appinventor.mit.edu). 

Επίςθσ, οι μακθτζσ κα υποςτθ-

ρίηονται από ειδικό μάκθμα που 

κα είναι διακζςιμο ςτθν θλεκτρονι-

κι τάξθ (θ-τάξθ). 

Για τθ λειτουργία του ομίλου κα 

χρθςιμοποιθκεί ο εξοπλιςμόσ του 

ςχολείου, ενϊ δεν προαπαιτοφνται 

γνϊςεισ προγραμματιςμοφ. 

Εκπαιδευτικόσ:  

Κ. Καλλιάρασ, ΠΕ86 

Φηιοιογηθό Εργαζηήρη 

Προγρακκαηηζκός θορεηώλ ζσζθεσώλ κε AppInventor 
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Διαφωνίες, διαμάχες, 

φήμες, τσακωμοί, συ-

γκροφσεις και εκφοβι-

σμοί….. Περιςτατικά που  

ςυμβαίνουν ςυχνά και  

ςτο ςχολείο. Κάποια απ’ 

αυτά ξεπερνιοφνται εφ-

κολα και ξεχνιοφνται, 

κάποια άλλα δθμιουρ-

γοφν εντάςεισ και δυςά-

ρεςτα ςυναιςκιματα,  

δυναμιτίηουν τισ διαπρο-

ςωπικζσ μασ ςχζςεισ και 

διαμορφϊνουν κλίμα 

αναςφάλειασ. 

Υπάρχει τρόποσ άραγε  

οι μακθτζσ και οι μακι-

τριεσ να  αναλάβουν πιο 

ενεργό ρόλο ςτθν αντιμε-

τϊπιςθ τουσ ι και ςτθν 

πρόλθψθ τουσ; Υπάρχει 

τρόποσ να  διευκολφνουν 

τουσ ςυμμακθτζσ/τριεσ 

να λφνουν τισ διαφορζσ 

τουσ; 

 Ναι υπάρχει και λζγε-

ται «Σχολικι Διαμεςολά-

βθςθ». Μακθτζσ και μα-

κιτριεσ αναλαμβάνουν, 

μετά από κατάλλθλθ εκ-

παίδευςθ, το ρόλο του 

ομότιμου διαμεςολαβθ-

τι που κα διευκολφνει 

τον διάλογο μεταξφ των 

εμπλεκόμενων κρατϊ-

ντασ ουδζτερθ ςτάςθ ςε 

ζναν αςφαλι  χϊρο. Μζ-

ςα από αυτι τθ δομθμζ-

νθ διαδικαςία κα βοθκι-

ςουν ςτθν εξεφρεςθ μιασ 

κοινά αποδεκτισ λφςθσ  

ςτθν οποία κα δεςμευ-

τοφν όλοι. 

Αν κζλετε να μάκετε 

περιςςότερα για τθ Σχο-

λικι διαμεςολάβθςθ 

μπορείτε να γίνετε μζλθ 

του ομίλου . 

πολιτιςμό (ιςτορία, λογοτεχνία, 

κινθματογράφοσ, μουςικι, επιςτι-

μεσ, ακλθτιςμόσ κτλ.) και τισ ςυνι-

κειεσ τθσ γερμανικισ κακθμερινό-

τθτασ μζςα από αυκεντικό υλικό, 

- να καλλιεργιςουν τθν διαπολιτι-

ςμικι τουσ ςυνείδθςθ, 

- να εξοικειωκοφν με τισ ςτρατθ-

γικζσ που απαιτοφν οι εξετάςεισ 

γλωςςομάκειασ (ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ του ΚΠΓ)  

Κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων 

κα  δοκεί ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτον 

προφορικό λόγο.  Ζτςι οι μακθτζσ 

κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αςχο-

λθκοφν και με πιο δθμιουργικζσ 

εργαςίεσ (π.χ. ψθφιακι αφιγθςθ, 

βίντεο, δραματοποιιςεισ κτλ.) με 

ςτόχο να καλλιεργιςουν και τισ 

Στόχοσ είναι οι ενδιαφερόμενοι 

μακθτζσ: 

- να διευρφνουν οι τισ γλωςςικζσ 

τουσ ικανότθτεσ ςτθ χριςθ τθσ 

γερμανικισ γλϊςςασ εμπλουτίηο-

ντασ το λεξιλόγιό τουσ και κατα-

κτϊντασ γραμματικζσ και ςυντα-

κτικζσ δομζσ αναγκαίεσ για τθ ςω-

ςτι χριςθ τθσ γλϊςςασ, 

- να καλλιεργιςουν ακόμθ περις-

ςότερο τισ επικοινωνιακζσ τουσ 

δεξιότθτεσ, 

- να γνωρίςουν τον γερμανικό 

ψθφιακζσ τουσ δεξιότθτεσ. 

  Ο Ομιλοσ κα λειτουργιςει με 

προςωπικό υλικό διαμορφωμζνο 

για τισ ανάγκεσ των μακθτϊν και 

με το ςφςτθμα Διδαςκαλίασ και 

Αξιολόγθςθσ του Κρατικοφ Πι-

ςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ 

(ΚΠΓ). Οι ενδιαφερόμενοι μακθ-

τζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία, εάν 

το επικυμοφν, να λάβουν μζροσ 

ςτισ εξετάςεισ επιπζδου Α1/Α2.  

Εκπαιδευτικόσ:  

Ν. Κορκακάκθ, ΠΕ07 

Υηίδφ γέθσρες επηθοηλφλίας θαη δηαιόγοσ:  

Μαζεηές ζε ρόιο δηακεζοιαβεηή γηα έλα εηρεληθό θαη αζθαιές ζτοιείο  

«Ομιλείηε Γεπμανικά;» 

Ανάπηςξη επικοινυνιακών δεξιοηήηυν ζηη γεπμανική γλώζζα  
Σύνδεζη με ηο Κπαηικό Πιζηοποιηηικό Γλυζζομάθειαρ  

Σελίδα 3 
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Εκπαιδευτικόσ:  

Δ. Καραμπατηάκθ, ΠΕ02 



Καινοηομία ηοσ ομί-

λου είναι θ ςυμβολι του 

ςτθν ψθφιακι κακθμε-

ρινότθτα του μακθτι με 

τθν Αγγλικι Γλϊςςα ωσ 

εργαλείο. Το επίπεδο Β2 

του Κρατικοφ Πιςτοποι-

θτικοφ Γλωςςομάκειασ 

αναφζρεται ςτισ κοινω-

νικζσ ςυναλλαγζσ. Στο 

πλαίςιο αυτό ο όμιλοσ 

Γλωςςομάκειασ και ψθ-

φιακϊν δεξιοτιτων ζχει 

διττό ρόλο: 

- ςτοχεφει να εκπαι-

δεφςει το μακθτι να 

κατανοεί τισ κφριεσ ιδζ-

εσ περίπλοκου κειμζνου 

για αφθρθμζνα και μθ 

κζματα και να παράγει 

ςαφζσ και λεπτομερζσ 

κείμενο για ζνα ευρφ 

φάςμα κεμάτων και 

- ζχει ωσ ςτόχο να αξι-

οποιιςει τισ νζεσ τεχνο-

λογίεσ για τθν απόκτθ-

ςθ γνϊςεων και δεξιο-

τιτων απαραίτθτων 

ςτθν ακαδθμαϊκι ηωι 

και ςτισ κακθμερινζσ 

ςυναλλαγζσ ενόσ ενερ-

γοφ πολίτθ (πχ. e-mail, 

Web 2.0 εργαλεία, 

Blog, podcast, ςυνερ-

γατικά ζγγραφα, δια-

μοιραςμόσ  αρχείων, 

wiki, δθμιουργία vid-

eo, ψθφιακά παιχνίδι-

α, δθμιουργία αφίςασ 

κλπ).   Τζλοσ, οι μακθ-

τζσ  κα προετοιμα-

ςτοφν για το επίπεδο 

Β2 του Κρατικοφ Πι-

ςτοποιθτικοφ Γλωςςο-

μάκειασ. 

Εκπαιδευτικόσ:  

Μ. Κοτρϊνθ, ΠΕ06 

Robotics (ρομποτικι): κατα-

ςκευάηουμε και ςτθ ςυνζχεια 

προγραμματίηουμε τα LEGO 

ρομποτικά κιτ ςτο εργαςτιριο 

πλθροφορικισ του ςχολείου.  

Animation (δθμιουργία κι-

νοφμενθσ εικόνασ με τθ βοικει-

α κινθτισ ςυςκευισ): 

Φτιάχνουμε τισ δικζσ μασ 

ιςτορίεσ, καταςκευάηουμε με 

Ο όμιλοσ ζχει τρεισ δια-

φορετικζσ κεματικζσ ενότθ-

τεσ κάτω από τθν ίδια ο-

μπρζλα, αυτι τθσ καλλιζρ-

γειασ περιβαλλοντικισ ςυ-

νείδθςθσ. Όλα τα αντικείμε-

να κα αποςκοποφν ςτθν 

περιβαλλοντικι ενςυναί-

ςκθςθ, κα μάκουμε για τθν 

κλιματικι κρίςθ, κα γνωρί-

ςουμε τα προβλιματα που 

δθμιουργεί θ υπερβολικι 

ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα 

και μζςα από τισ κεματικζσ 

κα προςπακιςουμε να προ-

τείνουμε λφςεισ για τθν επί-

λυςθ των παραπάνω προ-

βλθμάτων. 

απλά υλικά το ςκθνικό μασ 

και “γυρίηουμε” ζνα ςφντομο 

animation με το βοικεια του 

κινθτοφ μασ!  

Programming 

(προγραμματιςμόσ) δθμιουρ-

γοφμε και προγραμματίηουμε 

τα δικά μασ παιχνίδια με τθ 

βοικεια του προγραμματιςτι-

κοφ περιβάλλοντοσ Kodu τθσ 

Microsoft).  

Εκπαιδευτικόσ:  

Χρ.  Μεγαρχιϊτθ, ΠΕ86 

Ψηθιακά… Αγγλικά  

Όμιλορ γλυζζομάθειαρ και τηθιακού γπαμμαηιζμού 

Rebuild the Future: The RAP project 

Robotics, Animation, Programming 
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Το εργαςτιριο επιδιϊκει τθ 

ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτον 

8ο Πανελλινιο Μακθτικό Δια-

γωνιςμό  

“Κφπρος- Ελλάδα- Ομογζνεια: 

Εκπαιδευτικζς Γζφυρες” 

Συγκεκριμζνα επιδιϊκεται οι 

μακθτζσ : 

1. Να γνωρίςουν τον Κυπριακό 

Ελλθνιςμό. 

2. Να κατανοιςουν το εκνικό 

μασ πρόβλθμα (το Κυπριακό), να 

προβλθματίηονται , να νοιάηονται 

για αυτό και να τοποκετοφνται 

κριτικά και γόνιμα ωσ προσ αυτό. 

3.  Να κατανοοφν και να διεκδι-

κοφν τα δθμοκρατικά ιδεϊδθ καλλι-

εργϊντασ πνεφμα αγάπθσ, αποδο-

χισ, ομόνοιασ. 

4. Να επικοινωνιςουν, να ςυνερ-

γαςτοφν και να ςυνδθμιουργιςουν 

με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 

Το διαγωνιςτικό μζροσ προβλζ-

πει τα ςχολεία να μποροφν να υ-

ποβάλουν ωσ τελικά προϊόντα διά-

φορεσ μακθτικζσ δθμιουργίεσ 

όπωσ: 

-Διιγθμα 

-Παραμφκι 

-Μουςικι ςφνκεςθ  

-Εικαςτικό ζργο (ηωγραφιά, αφί-

ςα, ςκίτςο) 

-ποτ μικρισ διάρκειασ  

-Σαινία μικροφ μικουσ  

-Καταςκευι τριςδιάςτατθ 

-χολικι εφθμερίδα 

-Ιςτοςελίδα ι blog  

Εκπαιδευτικόσ:  

Σπ. Παπανικολάου, ΠΕ03 

- Γραμμικι Β: Αποκρυπτογρά-

φθςθ & μινωικόσ πολιτιςμόσ 

- ιματα καπνοφ -Ινδιάνοι 

- Φιλικι Εταιρεία: κρυπτογρά-

φθςθ ςτθν Ελλθνικι επανάςτα-

ςθ 

- ιματα ΜΟΡ 

- 1οσ και 2οσ παγκόςμιοσ πόλε-

μοσ 

- Κρυπτογραφικι μθχανι 

Enigma 

- Κωδικοποίθςθ ςτθν κακθμερι-

νι μασ ηωι 

- φγχρονθ κωδικοποίθςθ για 

αςφάλεια δεδομζνων 

- Κωδικοποίθςθ και αποκωδι-

κοποίθςθ ςε μετάδοςθ δεδομζ-

νων (Nova, Cosmote ΤV) 

- Κωδικοποίθςθ και αποκωδι-

κοποίθςθ ςτρατιωτικϊν επικοι-

Οι μαθηηές θα έτοσν ηη δυνα-

τότθτα να διευρφνουν τον τρόπο 

τθσ ςκζψθ τουσ, “παίηοντασ” και 

μακαίνοντασ παλιζσ και ςφγχρο-

νεσ μεκόδουσ κωδικοποίθςθσ και 

κρυπτογράφθςθσ. 

Θα μελετιςουμε τρόπουσ κρυ-

πτογράφθςθσ και κατθγορίεσ τουσ 

- τθν αρχαία Ελλάδα 

νωνιϊν ςιμερα. 

- Κωδικοποίθςθ ςτθν ναυςι-

πλοΐα 

- Διαγαλαξιακι γλϊςςα 

«Lingua Cosmica» ι «Γλϊςςα 

του Κόςμου» 

- Δθμιουργία κϊδικα και επί-

λυςθ κϊδικα από τουσ μακθ-

τζσ 

- Δθμιουργία γλϊςςασ κωδι-

κοποιθμζνθσ από τουσ μακθ-

τζσ 

Εκπαιδευτικόσ:  

Α. Μπρεκουλάκθσ, 

ΠΕ84 & ΠΕ04.01 

Πειπαμαηικό Επγαζηήπι για δημιοςπγία εκπαιδεςηικών γεθςπών  

μεηαξύ Κύππος – Ελλάδαρ - Ομογένειαρ 

Κρσπηογραθία θαη θφδηθοποίεζε  

από ηελ αρταηόηεηα κέτρη ηο κέιιολ  
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 ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΕΙΑ, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ  



Στον όμιλο αυτό, θ ενςωμάτωςθ τθσ Τζχνθσ ολοκλθρϊνει τθ STEM προςζγγι-

ςθ και γίνεται STEAM (Science Technology Engineering Arts Mathematics). 

Σκοπόσ του ομίλου είναι να μελετιςουμε κζματα τθσ Σφγχρονθσ Επιςτιμθσ 

(που προφανϊσ απουςιάηουν από το αναλυτικό πρόγραμμα των Γυμναςίων και 

των Λυκείων) αναλφοντασ πολφπλοκεσ ζννοιεσ με ζναν τρόπο δθμιουργικό και 

ευχάριςτο, μζςα από τθ δραματοποίθςθ, το χιοφμορ και τθ Θεατρικι τεχνικι. 

Χρθςιμοποιϊντασ τισ μεκόδουσ τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ ,κζτουμε επιςτθ-

μονικά ερωτιματα που αναλφονται με δθμιουργικό και ςυνεργατικό τρόπο, όχι 

μόνο με νοθτικζσ μεκόδουσ αλλά χρθςιμοποιϊντασ ςθμειωτικζσ μεκόδουσ ανα-

παράςταςθσ που εμπλζκουν όλεσ τισ αιςκιςεισ και το ςϊμα, μζςα από τθ Θεα-

τρικι, Χορευτικι, Μουςικι τεχνικι (Ενςϊματθ μάκθςθ).  

Συνεργαηόμαςτε με Επιςτθμονικοφσ φορείσ (Τμιμα Αςτροφυςικισ Αριςτοτε-

λείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ) ϊςτε οι μακθτζσ να ζρκουν ςε επαφι με 

τθν Επιςτθμονικι κοινότθτα και να διευρφνουν τουσ ορίηοντζσ τουσ.  

Τελικό αποτζλεςμα κα είναι θ δθμιουργία μιασ ολοκλθρωμζνθσ παράςταςθσ 

Επιςτθμονικοφ Θεάτρου που κα παρουςιαςτεί ςτθν Εκδιλωςθ «Μακαίνοντασ 

Επιςτιμθ μζςα από το Θζατρο» ςτθν Ακινα και ςτα Τρίκαλα. 

Εκπαιδευτικόσ:  

Α. Σπανιάσ, ΠΕ04.01 

ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΕΙΑ, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ  

να δθμιουργιςουν και να νιϊςουν τθ 

χαρά τθσ δθμιουργίασ. Παράλλθλα, να 

ενκαρρυνκοφν, να νιϊςουν αυτοπε-

ποίκθςθ να εκφραςτοφν, αλλά και να 

προωκιςουν και να παρουςιάςουν τθ 

δουλειά τουσ. Τζλοσ, να αποφορτι-

ςτοφν από το άγχοσ τθσ κακθμερινό-

τθτασ και να μάκουν μζςα ςε ζνα ευ-

χάριςτο περιβάλλον ελευκερίασ και 

δράςθσ. 

Αποτελζςματα -Παραδοτζα: 

-Δθμιουργία θλεκτρονικοφ βιβλίου  

-Δθμιουργία audiobook 

-Δθμιουργία ψθφιακϊν αφθγιςεων 

(Comic, βίντεο, φωτοιςτορίεσ, 

animation) 

-Απόκτθςθ δεξιοτιτων χειριςμοφ ν ψθ-

φιακϊν εφαρμογϊν(storyjumper, 

powtooon, sway, prezi, εργαλεία web 

2.0) 

 - Δραματοποιιςεισ, κεατρικι αγωγι 

- Ανάπτυξθ ομαδοςυνεργατικϊν και 

επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων 

Με παιγνιϊδθ τρόπο και βιωματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και με άξονεσ τθ Λογο-

τεχνία, το Θζατρο, τον Κινθματογράφο 

και τθ Μουςικι, οι μακθτζσ/τριεσ εν-

καρρφνονται να αναπτφξουν τθν κριτι-

κι -δθμιουργικι ςκζψθ, να απελευκε-

ρϊςουν τθ φανταςία τουσ, να αποκτι-

ςουν κίνθτρο να γράψουν, να φτιάξουν  

δικοφσ τουσ ιρωεσ και ιςτορίεσ, να α-

ναπλάςςουν άλλεσ και, γενικά, να εκ-

φραςτοφν με ποικίλουσ τρόπουσ.  

Στόχοσ του ομίλου μασ είναι οι 

μακθτζσ/μακιτριεσ να εξοικειωκοφν με 

τεχνικζσ γραφισ, να εξαςκθκοφν πρα-

κτικά ςε ποικίλεσ μορφζσ τθσ, να βελ-

τιϊςουν τον γραπτό τουσ λόγο, να απο-

κτιςουν ενςυναίςκθςθ ςε ηθτιματα 

που ςχετίηονται με τον κόςμο τουσ 

(περιβάλλον, εφθβεία, πολιτειότθτα), 

να αναπτφξουν βαςικζσ δεξιότθτεσ του 

21ου αιϊνα (ςυνεργαςία, επικοινωνία, 

αυτορρφκμιςθ, καινοτομία, αξιοποίθςθ 

των ψθφιακϊν μζςων, κριτικι ςκζψθ), 

Διάχυςθ των αποτελεςμάτων: 

-Δθμιουργία Blog και ςελίδασ ςτα Μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ  

-Δθμοςιεφςεισ ςτθν Ιςτοςελίδα του χο-

λείου 

-Πραγματοποίθςθ εκδιλωςθσ με πα-

ρουςίαςθ των δθμιουργιϊν των 

μακθτϊν/τριϊν (βιβλιοπαρουςίαςθ, 

δραματοποιιςεισ των ιςτοριϊν  

-υμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ και μακθ-

τικά ςυνζδρια 

-φνδεςθ των δράςεων του ομίλου  με 

ευρωπαϊκό ζργο etwinning 

-φνδεςθ με το Πανελλινιο Δίκτυο για 

το κζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ 

Οnline ςυμβουλευτικζσ ςυναντιςεισ  και 

ςυνεντεφξεισ με ςυγγραφείσ, δθμοςιο-

γράφουσ και ςεναριογράφουσ 

Εκπαιδευτικόσ:  

Α. Σκαμπαρδϊνθ, ΠΕ02 

Μαζαίλοληας Επηζηήκε κέζα από ηο Θέαηρο 

 Γίλε ο “δεκηοσργός” ηοσ θόζκοσ ζοσ 
Εργαζηήρηο Δεκηοσργηθής θέυες, Γραθής θαη Έθθραζες  


