
ληαη ζπλεξγαζίεο κε Α.Δ.Η., 

Δξεπλεηηθά Θέληξα, Ηδξύ-

καηα θ.ά.  

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ, θιί-

ζεσλ θαη ελδηαθεξόλησλ 

ησλ καζεηώλ/ηξηώλ δεκη-

νπξγνύληαη όκηινη αξηζηεί-

αο, δεκηνπξγηθόηεηαο θαη 

θαηλνηνκίαο νη νπνίνη ιεη-

ηνπξγνύλ κεηά ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ ηνπ εκεξεζίνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.  

Οη όκηινη αθνξνύλ γλσ-

ζηηθνύο ηνκείο όπσο ηα κα-

ζεκαηηθά, ηηο θπζηθέο επη-

ζηήκεο, ηε γιώζζα, ηε ινγν-

ηερλία, ηα λέα γλσζηηθά α-

ληηθείκελα όπσο ε αζηξνλν-

κία θαη ε ξνκπνηηθή θαζώο 

θαη ινηπά πεδία όπσο ηα εη-

θαζηηθά, ν αζιεηηζκόο θ.ά., 

θαη έσοςν υρ ζκοπό ηόζο 

ηην ολόπλεςπη ανάπηςξη 

ηυν μαθηηών/ηπιών όζο 

και ηην ανάπηςξη ηηρ δη-

μιοςπγικόηηηαρ και ηην 

πποώθηζη ηηρ απιζηείαρ 

και ηηρ καινοηομίαρ.  

ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηνπο αμηνπνηνύληαη ζύγρξν-

λεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο 

θαη κέζα δηδαζθαιίαο, αλα-

πηύζζεηαη θαηλνηόκν εθπαη-

δεπηηθό πιηθό θαη πινπνηνύ-

 

Εγγραθές:  

2 Οκη - 5 Οκη 

ηηλ.: 2431032397 

2431032391 

Για ηη ζσμμεηοτή ζε 

όμιλο, απαιηείηαι Υπεύ-

θσνη Δήλωζη ηων γονέ-

ων  - κηδεμόνων.  

Όμιλοι απιζηείαρ, δημιοςπγικόηηηαρ και καινοηομίαρ 

Απιθμόρ μαθηηών, παπακολούθηζη,  

υπάπιο λειηοςπγίαρ  

ηνπο νκίινπο κπν-

ξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ 

εκηόρ από ηοςρ μα-

θηηέρ ηος Πειπαμα-

ηικού και μαθηηέρ 

από άλλα ζσολεία 

ηηρ δημόζιαρ εκπαί-

δεςζηρ.  

Σν εβδνκαδηαίν σ-

ξάξην ιεηηνπξγίαο ελόο 

νκίινπ είλαη νη δύο 

(2) δηδαθηηθέο ώξεο. 

Οη όκηινη ιεηηνπξγνύλ 

μεηά ηο κανονικό 

ημεπήζιο ππό-

γπαμμα ζε υπάπιο 

πος καθοπίζει ηο 

ζσολείο. Ζ έλαξμε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

είλαη απαξαίηεην λα 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

έσο ζηηο 14.30.  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ 

νκίισλ ζεσξείηαη ε-

παπκήρ αλ πξαγκαην-

πνηνύληαη θαη’ ειάρη-

ζην ζαπάνηα (40) 

ώπερ εηηζίυρ.  

Γηα λα ζεσξεζεί ε-

πηηπρήο ε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηώλ ζηνλ 

όκηιν απαηηείηαη: (α) ε 

ζπζηεκαηηθή παξαθν-

ινύζεζε (ν καζεηήο 

7ο Πειραμαηικό Γσμνάζιο Τρικάλων  

 Σπίκαλα, 2/10/2022 

ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΔΙΑ, 
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ  

δελ κπνξεί λα απνπ-

ζηάζεη πεξηζζόηεξεο 

από 8 ώπερ) θαη  (β) ε 

εθπόλεζε εξγαζηώλ.  

Κεηά ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηεο παξα-

θνινύζεζεο ηνπ νκί-

ινπ, ζηνπο ζπκκεηέρν-

ληεο  ρνξεγείηαη πι-

ζηοποιηηικό επιης-

σούρ ζςμμεηοσήρ.  

 

Για να σποβάλεηε αίηηζη ζσμμεηοτής, παηήζηε εδώ 

https://forms.gle/U2FePvSMtsYpz3Ua6


Ζ έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπ-

μεο δελ είλαη λέα, θαζώο έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηελ κεηαπνιεκηθή πε-

ξίνδν. Δίλαη γλσζηό όηη ε νηθν-

λνκηθή αλάπηπμε βαζίζηεθε 

ζηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε 

θπζηθώλ πόξσλ θαη ελέξγεηαο, 

αγλνώληαο ηηο επηπηώζεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο. Όκσο, έρεη γίλεη πιένλ 

ζαθέο όηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξη-

βάιινληνο δελ κπνξεί παξά λα 

απνηειεί έλαλ επηπξόζζεην ππ-

ιώλα ηεο αλζξώπηλεο επεκεξίαο. 

Πποζδοκώμενοι ζηόσοι 

- λα βειηησζεί ε πνηόηεηα δσήο 

ηνπ αηόκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ηεο θνηλσλίαο, κε βάζε ηηο αξρέο 

ηεο βησζηκόηεηαο 

- λα δηακνξθώζνπλ νη καζεηέο 

ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά σο θαηα-

λαισηέο ζε ζρέζε κε ηελ βηώζηκε 

δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ. 

- λα δηακνξθώζνπλ πξόηππα η-

ζνξξνπεκέλεο δηαηξνθηθήο ζπ-

κπεξηθνξάο 

- λα εμνηθεησζνύλ κε ηε δηαρείξη-

ζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο νηθνγέ-

λεηαο θαη ηνπ θαηαλαισηή 

- λα  αλαπηύμνπλ πγηείο δηα-

πξνζσπηθέο θαη ζπιινγηθέο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο 

- λα αληηιεθζνύλ ηελ αμία 

ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, 

ηεο αλαθύθισζεο θαη ηεο θπ-

θιηθήο νηθνλνκίαο 

- λα αληηιεθζνύλ θαη λα εθηη-

κήζνπλ ηηο  πεξηβαιινληηθέο 

θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηό-

ηεηαο, ζην θπζηθό θαη ζην 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ 

- λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

Δκπαιδεςηικόρ:  

Β. Μισαήλ, ΠΔ80 

θνξεηώλ ζπζθεπώλ» απνζθν-

πεί αξρηθά ζε κηα πξώηε γλσ-

ξηκία κε ηνλ θόζκν ησλ θνξε-

ηώλ ζπζθεπώλ θαη ησλ εθαξ-

κνγώλ ηνπο έηζη ώζηε νη καζε-

ηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηηο δπλα-

ηόηεηέο ηνπο αιιά θαη ηνλ ηξό-

πν αμηνπνίεζήο ηνπο. ην 

πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νκίινπ, νη καζεηέο ζα κάζνπλ 

λα αλαγλσξίδνπλ πίζσ από 

κηα εθαξκνγή ην πξόβιεκα 

πνπ απηή θαιείηαη λα επηιύζεη 

θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Ζ δε-

κηνπξγία εθαξκνγώλ γηα θν-

ξεηέο ζπζθεπέο είλαη απόιπηα 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο, ε νπνία κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε 

Ο πξνηεηλόκελνο όκηινο ε-

ληάζζεηαη ζηε ζεκαηηθή ησλ 

λέσλ ηερλνινγηώλ. Οη θνξεηέο 

ζπζθεπέο απνηεινύλ κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο γηα ηνπο πε-

ξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. Πνι-

ινί από εκάο ηηο ρξεζηκνπνηνύ-

κε γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ επηθνηλσλία, ηελ πιεξν-

θόξεζε ηε δηαζθέδαζε ή ηελ 

εθπαίδεπζε.  Όπσο ζπκβαίλεη 

θαη κε ηνπο ειεθηξνληθνύο ππν-

ινγηζηέο, ε ιεηηνπξγία ησλ θν-

ξεηώλ ζπζθεπώλ απαηηεί ην 

Τιηθό (Hardware) θαη ην Ινγη-

ζκηθό (Software) κε άιια ιόγηα 

ηηο εθαξκνγέο (applications).  

Πώο όκσο θηηάρλνληαη νη ε-

θαξκνγέο απηέο; Απαηηνύληαη 

άξαγε εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο 

θαη εξγαιεία γηα λα δεκηνπξ-

γεζνύλ;  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλόκε-

λνπ νκίινπ «Πξνγξακκαηηζκόο 

ππνινγηζηηθήο ζθέςεο πνπ είλαη 

θαη ν βαζηθόο ζθνπόο ηεο ιεη-

ηνπξγίαο ηνπ νκίινπ.  

Κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ ζα ζρεδηαζηνύλ ζα θαηα-

βιεζεί πξνζπάζεηα ώζηε νη κα-

ζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηό-

ηεηεο αλάιπζεο θαη θαηαγξαθήο 

ησλ απαηηήζεσλ ελόο πξνβιή-

καηνο αιιά θαη δεμηόηεηεο κεζν-

δνινγηθνύ ραξαθηήξα γηα ηε 

ζρεδίαζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

ιύζεο θάζε πξνβιήκαηνο.  

Δπίζεο κέζα από ηηο δξαζηε-

ξηόηεηέο ηνπ νκίινπ ζα επηρεηξε-

ζεί κηα πξώηε εμεξεύλεζε ηνπ 

πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί ε ζύγθιη-

ζε δηαθνξεηηθώλ ηερλνινγηώλ, 

κε ηε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ 

πνπ ζπλδπάδνπλ ηερλνινγία θν-

ξεηώλ ζπζθεπώλ θαη απηνκαηη-

ζκώλ Arduino. 

Δκπαιδεςηικόρ:  

Κ. Καλλιάπαρ, ΠΔ86 

Οικονομία και Βιώζιμη Ανάπηςξη  

Ππογπαμμαηιζμόρ θοπηηών ζςζκεςών με AppInventor 

ειίδα 2 
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Σα άζηξα είλαη κόλν ε αθνξκή 

γηα έλα ηαμίδη ζηε γλώζε κε 

όρεκα ηε Φπζηθή, ηα Καζεκα-

ηηθά, ηελ Σερλνινγία, αθόκα θαη 

ηε Φηινζνθία. Οη καζεηέο ζα 

έρνπλ ηε επθαηξία λα γλσξίζνπλ 

ην Ζιηαθό καο ζύζηεκα, ηε ζέ-

ζε καο ζην ύκπαλ, ηνπο θπξηό-

ηεξνπο ζρεκαηηζκνύο ηνπ θαη 

ζηνηρεία Θνζκνινγίαο. 

Πποζδοκώμενοι ζηόσοι: 

- λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή ηνπ 

Ζιηαθνύ καο ζπζηήκαηνο 

- λα εμνηθεησζνύλ κε ηα βαζηθά 

αζηξνλνκηθά κεγέζε 

- λα γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξία ηεο 

αζηξνλνκίαο από ηελ αξραηόηε-

ηα σο ζήκεξα 

- λα γλσξίζνπλ ηνπο θπξηόηε-

ξνπο αζηξηθνύο ζρεκαηηζκνύο 

θαη δνκέο 

- λα γλσξίζνπλ ηηο θπξηόηεξεο 

δηαζηεκηθέο απνζηνιέο πνπ 

έρνπλ γίλεη, απηέο πνπ είλαη ζε 

εμέιημε άιια θαη ηηο ήδε ζρεδηα-

ζκέλεο κειινληηθέο απνζηνιέο 

- λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ζηόρνπο 

ηεο δηαζηεκηθήο εμεξεύλεζεο 

θαη λα ζρεδηάζνπλ ην δηθή ηνπο 

απνζηνιή 

- λα θαηαλνήζνπλ ηα βαζηθά 

ζεκεία γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

εμέιημε ηνπ ύκπαληνο. 

Γπάζειρ 

- Ιζηνξία ηεο αζηξνλνκίαο από 

ηελ αξραηόηεηα ζην ζήκεξα. Ζ 

εμέιημε ησλ ηδεώλ ζηελ αζηξν-

λνκία. 

 

Γλσξηκία κε ην Ζιηαθό καο ζύ-

ζηεκα. Ήιηνο πιαλήηεο, δνξπ-

θόξνη, δώλε αζηεξνεηδώλ,  λά-

λνη πιαλήηεο, αζηεξνεηδήο θαη 

λέθνο ηνπ Όξη. 

- Δηαζηάζεηο ζην πιαλεηηθό καο 

ζύζηεκα θαη ζύγθξηζε κε α-

ζηξνλνκηθά κεγέζε. 

- Δηαζηεκηθέο απνζηνιέο ηνπ 

ρζεο, ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αύξην. 

- Μειέηε ησλ ελ εμειίμεη δηα-

ζηεκηθώλ απνζηνιώλ. 

 - ηνηρεία Θνζκνγνλίαο. 

Δκπαιδεςηικόρ:  

Α. πανιάρ, ΠΔ04.01 

ζθόηαλ ζε ζπλερή θίλεζε θαη 

ζε επαθή κε ηε θύζε.  

ηνλ όκηιν απηό, πνπ απεπ-

ζύλεηαη ζε καζεηέο/ηξηεο 

όισλ ησλ ηάμεσλ θαη ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα θνξά 

ηελ εβδνκάδα, ηα παηδηά  ζα 

γλσξίζνπλ θάπνηα από ηα 

παηρλίδηα αιινηηλώλ ρξόλσλ 

θη όρη κόλν. Θα αλαθαιύςνπλ 

πόζν ηα παηρλίδηα εθείλα βν-

εζνύλ ζηε ζσκαηηθή πγεία, 

ηελ ςπρηθή επεμία, ηελ αλά-

πηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, 

ηελ νκαδνζπλεξγαηηθόηεηα, 

ηνλ αιιεινζεβαζκό, ηε δηα-

ρείξηζε θαηαζηάζεσλ θαη, 

ηειηθά, ηελ επηθνηλσλία.  

Ζ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ 

ζα πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο 

ζηνλ αύιεην ρώξν θαζώο θαη  

 Κέζα από ην παηρλίδη, ν 

έθεβνο κπνξεί λα αλαθαιύςεη 

πηπρέο ηεο πξνζσπηθόηεηάο 

ηνπ.  

Σα παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ ηα 

παηδηά ζην παξειζόλ ήηαλ παη-

ρλίδηα πνπ παηδόηαλ ζηελ 

ύπαηζξν, από νκάδεο παηδηώλ 

πνπ ζπλαγσληδόηαλ, αληαγσλη-

δόηαλ, δηεθδηθνύζαλ θαη, ηειηθά, 

επηθνηλσλνύζαλ. Σα παηδηά βξη-

 

 

ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Δκπαιδεςηικοί:  

Γ. Παπαπαναγιώηος,  

ΠΔ11 

Α. Σζίνα , ΠΔ02 

 

 

Αζηπονομία και διαζηημική εξεπεύνηζη  

Παισνίδια από ηο παπελθόν 

ειίδα 3 
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Αμηνπνηώληαο  ηελ Σέρλε 

(Ινγνηερλία, Κνπζηθή, Εσ-

γξαθηθή, Θέαηξν, Θηλεκαην-

γξάθν) θαη παίξλνληαο εξεζί-

ζκαηα από ηελ επηθαηξόηεηα 

θαη ηνλ «θόζκν», νη καζεηέο 

επαηζζεηνπνηνύληαη, εθθξά-

δνληαη θαη δεκηνπξγνύλ.  

Οη δξαζηεξηόηεηέο  ηνπο,  

ζην πιαίζην ηνπ νκίινπ, πεξη-

ιακβάλνπλ: α) δεκηνπξγηθή 

γξαθή (ζελάξηα, θείκελα κη-

θξήο θόξκαο, ζηίρνπο ηξαγνπ-

δηώλ, πνηήκαηα),  β)  ςεθηα-

θέο δεκηνπξγίεο (θόκηθ, ani-

mation, βίληεν, video clip, 

podcast, e-book, ςεθηαθά 

παηρλίδηα), γ) ζεαηξηθά δξώ-

κελα, δ) δεκηνπξγία ελόηεηαο 

ηξαγνπδηώλ (ζηίρνη, κνπζηθή, 

εξκελεία) εκπλεπζκέλα από 

ηνλ «θόζκν» γύξσ ηνπο κε 

ήξσεο εθήβνπο θαη θηιηξαξη-

ζκέλα από ηνλ απζνξκεηηζκό, 

ηελ επαηζζεζία, ηελ θξηηηθή 

ζθέςε  θαη ηελ αηζηνδνμία ηεο 

ειηθίαο ηνπο, ε) δξάζεηο, εξγα-

ζηήξηα θαη ζπλαληήζεηο κε αλ-

ζξώπνπο ηεο Σέρλεο 

(ινγνηέρλεο, κνπζηθνύο, δξα-

καηνπξγνύο) θαη ζη) ζπκκεην-

ρή ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα 

ηνπ ΑΠΘ κε ηίηιν «Θόκβνη ςε-

θηαθήο αθήγεζεο».  

 

 

 

Πξνζδνθώκελα καζεζηαθά 

θαη παηδαγσγηθά απνηειέζκα-

ηα ηνπ νκίινπ είλαη:   

- λα  θαιιηεξγεζεί ε δεκηνπξ-

γηθή ζθέςε θαη ε θαληαζία 

ησλ καζεηώλ/ηξηώλ,  

- λα εμαζθεζνύλ  ζηε δεκηνπξ-

γηθή γξαθή,  

- λα ελζαξξπλζνύλ ζηε ζεα-

ηξηθή θαη  κνπζηθή έθθξαζε,  

- λα απνθηήζνπλ ελζπλαίζζε-

ζε ,  

- λα εθθξάζνπλ ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα,  

- λα αλαδείμνπλ ηα ηαιέληα 

ηνπο,   

- λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο 

ζην ρεηξηζκό ησλ Κέζσλ θαη  

 - λα απνιαύζνπλ  ην δεκηνπξ-

γηθό ηαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο θα-

ληαζίαο, ηεο έθθξαζεο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο.  

Οη καζεηέο ζα παξνπζηάζνπλ   

ηα έξγα ηνπο  (δσληαλά, κα-

γλεηνζθνπεκέλα θαη ερνγξα-

θεκέλα αληίζηνηρα) ζε ζρνιη-

θέο εθδειώζεηο, ζε blog ή η-

ζηνζειίδα, ζε καζεηηθνύο δηα-

γσληζκνύο, ελώ ζα ζπλεξγα-

ζηνύλ  κε ζπκκαζεηέο ηνπο 

από ην εμσηεξηθό ζε επξσπατ-

θό πξόγξακκα  e-twinning θαη 

ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε εξεπλεηη-

θό πξόγξακκα ηνπ ΑΠΘ.  

Δκπαιδεςηικόρ:  

Α. καμπαπδώνη, ΠΔ02 

Καζεκαηηθά.  

Oη καζεηέο, κε ηε ρξήζε επεμεξ-

γαζηώλ, αηζζεηήξσλ, θηλεηήξσλ 

θαη δνκη-

θώλ ζηνη-

ρείσλ, 

θηηάρλνπλ 

ην δηθό 

ηνπο ξν-

κπόη ελώ 

κε ην εηδη-

θά δηακνξθσκέλν ινγηζκηθό κα-

ζαίλνπλ πώο λα δώζνπλ θίλεζε 

ζηηο θαηαζθεπέο ηνπο (γξαθηθή 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ) κέζσ 

Θεκαηηθή/έο πνπ εληάζζεηαη 

ν όκηινο: ξνκπνηηθή, θαηα-

ζθεπέο, πξνγξακκαηηζκόο, λέ-

εο ηερλνινγίεο. 

Ο όκηινο εθπαηδεπηηθήο ξν-

κπνηηθήο ζπλδπάδεη ζηνηρεία 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ, ηερλε-

ηήο λνεκνζύλεο, κεραλνινγί-

αο, κειέηεο ηεο αλζξώπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο θιπ. θαη ζπλδέ-

εηαη άξξεθηα κε ηελ εθπαίδεπ-

ζε STEM (Science, Technolo-

gy, Engineering, Mathematics) 

θαζώο αμηνπνηεί ζε όιν ηεο ην 

εύξνο ηελ Σερλνινγία θαη ηα 

ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, 

απνθηώληαο δεμηόηεηεο πξν-

γξακκαηηζκνύ (engineering) 

θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

(problem solving). πλεπώο, 

κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηεο ξν-

κπνηηθήο ηα παηδηά πξνεηνη-

κάδνληαη γηα ηα επαγγέικαηα 

ηνπο κέιινληνο θαζώο θαιιη-

εξγνύληαη ηα ιεγόκελα “soft 

skills” όπσο θξηηηθή ηθαλόηε-

ηα, ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία 

θαη δεκηνπξγηθόηεηα. 

Δκπαιδεςηικόρ:  

Υπ.  Μεγαπσιώηη, ΠΔ86 

«Γπάθυ, παίζυ, ηπαγοςδώ, εκθπάζομαι, δημιοςπγώ»  

Δπγαζηήπι δημιοςπγικήρ γπαθήρ και καλλιηεσνικήρ έκθπαζηρ   

RobLab – Όμιλορ εκπαιδεςηικήρ πομποηικήρ  
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ηόρνο ηνπ νκίινπ είλαη λα 

κάζνπλ νη καζεηέο ηηο δηάθν-

ξεο απεηιέο πνπ ππάξρνπλ ζην 

δηαδίθηπν θαη ηνπο ηξόπνπο λα 

πξνζηαηέςνπλ ηηο ειεθηξνλη-

θέο ηνπο ζπζθεπέο θαη ηα δεδν-

κέλα ηνπο από ηνπο ράθεξο.   

θνπόο είλαη νη καζεηέο λα 

ιάβνπλ όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα ηνλ 

εληνπηζκό, ηελ απόθξηζε θαη 

ηελ απνθπγή απεηιώλ γηα ηελ 

αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρώξν. 

ην πέξαο απηνύ ηνπ νκίινπ 

νη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα πξν-

ιακβάλνπλ θαη λα αληρλεύνπλ 

ηηο απεηιέο ζηνλ θπβεξλνρώξν. 

Θα γλσξίδνπλ ηα δηάθνξα είδε 

ησλ θαθόβνπισλ ινγηζκηθώλ 

(ηνύο, worms, trojan, Ransom-

ware, Spyware θ.α.)  θαη ηηο  

ηερληθέο γηα λα κελ κνιπλζνύλ 

νη ζπζθεπέο ηνπο, όπσο Ζ/Τ, 

tablet θαη θηλεηό, από απηά.  

Οη ςεθηαθέο απεηιέο βιά-

πηνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ρξε-

ζηώλ ηνπ θπβεξλνρώξνπ θαη 

ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ζπ-

ζθεπώλ, θαηαζηξέθνληαο, δηα-

γξάθνληαο θαη ππνθιέπηνληαο 

ηα δεδνκέλα ηνπο. Οη καζεηέο 

ζα κάζνπλ ηξόπνπο λα πξνζηα-

ηεύνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο θαη 

θπξίσο ηα πξνζσπηθά ηνπο δε-

δνκέλα.  

Ο όκηινο απηόο θαιύπηεη γλώ-

ζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδν-

ληαη κε έλλνηεο αζθάιεηαο, 

παξαθνινύζεζε αζθάιεηαο 

θαη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

αζθαιείαο. Οη καζεηέο ζα 

κάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δηαθόξσλ εηδώλ επηζέζε-

σλ όπσο θαθόβνπιν ινγηζκη-

θό, επίζεζε άξλεζεο ππεξε-

ζίαο (DoS), ειεθηξνληθό 

"ςάξεκα", ππνθινπή ηαπηό-

ηεηαο, επηζέζεηο κε πξνζζή-

θε θαθόβνπινπ θώδηθα SQL, 

επηζέζεηο θσδηθνύ πξόζβα-

ζεο θ.α. . 

Σέινο, ζα γλσξίδνπλ ηνπο  

ηξόπνπο λα ππεξαζπίδνληαη 

ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο ζπ-

ζθεπέο έλαληη ησλ δηαθόξσλ 

εηδώλ επηζέζεσλ ζηνλ θπβεξ-

λνρώξν. 

 Δκπαιδεςηικόρ:  

Δ. Βπάνηζα, ΠΔ84 

Θα αλαπηύμνπκε ηξόπνπο 
θαη κεζόδνπο γηα ηελ βέιηη-
ζηε ιήςε κηα θσηνγξαθίαο, 
ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 
πεξηβάιινλ. 

Δπηπιένλ, ζα κάζνπκε 
πξνγξάκκαηα γηα ηελ ςεθη-
αθή ηνπο επεμεξγαζία, θαη 
ζα βξαβεύζνπκε ηηο θαιύηε-
ξεο. 

Σέινο, ζα δνύκε ην βίληεν 
σο απνηέιεζκα ηεο θσην-
γξαθίαο.  

Ο όκηινο ζα πινπνηείηαη 2 
δηδαθηηθέο ώξεο ηελ εβδν-
κάδα ζηνλ ρώξν ηεο αίζνπ-

ηνλ θεηηλό όκηιν ζα αζρνιε-
ζνύκε κε ηελ δηδαζθαιία ησλ 
βαζηθώλ γλώζεσλ ηεο θσην-
γξαθίαο ηόζν ηεο ςεθηαθήο 
όζν θαη ηεο αλαινγηθήο.  

Θα κειεηήζνπκε ηα είδε ησλ 
θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ θαη 
ζα θαηαλνήζνπκε ηα εηδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

ζαο ηερλνινγίαο θαη απεπ-
ζύλεηαη ζε καζεηέο θαη κα-
ζήηξηεο ηεο Α’, Β’ θαη Γ’ γπ-
κλαζίνπ. 

 

Δκπαιδεςηικόρ:  

Α. Μππεκοςλάκηρ, 

ΠΔ84 & ΠΔ04.01 

Κυβερνοασφάλεια 

Όμιλορ θυηογπαθίαρ και  

επεξεπγαζίαρ τηθιακού ςλικού 
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Γξάζεο. Κε νδεγό ην ηξίπηπρν 

απηώλ ησλ ελλνηώλ ζηνρεύνπ-

κε ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνπε-

πνίζεζεο θαη ζηελ θαιιηέξγεη-

α ησλ επηθνηλσληαθώλ δεμην-

ηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, 

ώζηε λα δηαηππώλνπλ απνηε-

ιεζκαηηθά θαη εύζηνρα ηηο 

ζθέςεηο ηνπο. Κέζα από κηα 

πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, θπ-

ξίσο βησκαηηθώλ, δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο,  κε ζηόρν ηελ αλάπηπ-

με ηδεώλ θαη απόςεσλ ζρεηηθά 

κε πνηθίια ζέκαηα ζηα νπνία 

ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

ηνπνζεηεζνύλ κε πξσηόηππν, 

απζεληηθό θαη ειθπζηηθό ιόγν.   

Οη καζεηέο/ηξηεο πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Όκηιν ζα 

έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα κέζα 

από ην κνίξαζκα, ηε ζπλεξγα-

ζία θαη ηε δξάζε λα παξάγνπλ 

λέεο ηδέεο, λα ηηο κνηξαζηνύλ 

κέζα από επνηθνδνκεηηθό δηά-

ινγν θαη λα νξακαηηζηνύλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπο γηα ηε δεκη-

νπξγία ελόο θαιύηεξνπ θό-

ζκνπ.   

Σέινο, κε κηα επξύηεξε 

έλλνηα, ην ζπγθεθξηκέλν εξγα-

ηε ζεκεξηλή θνηλσλία ηεο πιε-

ξνθνξίαο, είλαη δηάρπηε ε αλεζπ-

ρία γηα ηελ παξακέιεζε ηνπ Ιό-

γνπ (γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ),  

θπξίσο από ηνπο λένπο, ιόγσ ηεο 

ηδηαίηεξα ζηελήο ζρέζεο ηνπο κε 

ηηο ζύγρξνλεο ειεθηξνληθέο ζπ-

ζθεπέο (θηλεηό, Ζ/Τ).  Πξνβιε-

καηηζκνί πνπ εγείξνληαη ζρεηηθά 

κε ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο θαηά-

ζηαζεο, όπσο ε έιιεηςε ζπλεξγα-

ζίαο θαη ε θνηλσληθή απνκόλσζε 

ησλ λέσλ, θαζηζηνύλ αλαγθαία 

κηα πξνζπάζεηα ζηήξημεο θαη α-

λάπηπμεο  δεμηνηήησλ, νη νπνίεο  

ζα πξνσζήζνπλ ηε δσληαλή, δε-

κηνπξγηθή  θαη  επνηθνδνκεηηθή 

επηθνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα  

βειηησζνύλ νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ησλ εθήβσλ θαη λα αλα-

πηπρζεί ζε απηνύο ε θνπιηνύξα 

ησλ ελεξγώλ πνιηηώλ.  

Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ ζπγθεθξη-

κέλνπ Οκίινπ είλαη ε  θαιιηέξγεη-

α ηνπ Ιόγνπ, ηεο θέςεο θαη ηεο 

ζηήξη ζηνρεύεη κέζσ ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ Ιόγνπ λα 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζε-

ηώλ, παξέρνληαο κηα επθαη-

ξία γηα ηελ αλάπηπμε πνηθί-

ισλ δεμηνηήησλ δσήο, όπσο 

ε αλάπηπμε πξνζσπηθήο 

ηαπηόηεηαο, ε απηνπεπνίζε-

ζε, ε δηαπξνζσπηθή επηθνη-

λσλία, ε έθθξαζε θαη ε δηα-

ρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ, ε 

επίιπζε ζπγθξνύζεσλ θαη ε 

αληηκεηώπηζε πξνβιεκά-

ησλ.  

Κέξνο ησλ δξαζηεξηνηή-

ησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ βαζί-

δεηαη ζην εγθεθξηκέλν από 

ην ΗΔΠ πξόγξακκα 

«ΣΔΗΗΑ», Ρεηνξηθή θαη 

επηθνηλσλία ηεο Β. Ινπηξηα-

λάθε.  

Δκπαιδεςηικοί:  

Γέπμανορ Γημήηπιορ, 

ΠΔ02 

Γέζποινα Καπαμπαηζά-

κη, ΠΔ02  

Δπγαζηήπι καλλιέπγειαρ ηος λόγος  
και ηηρ κπιηικήρ και δημιοςπγικήρ ζκέτηρ   


