
ΧΑΡ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Καθηγητής Α Καθηγητής Β ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΟΜ1 Ρητορικός όμιλος Δευτέρα

ΟΜ2 Τετάρτη

ΟΜ3 κ. Αργύρη Παν. Δευτέρα

ΟΜ4 Τετάρτη

ΟΜ5 Παρασκευή

ΟΜ6 Τρίτη

ΟΜ7
Ομιλος Μαθηματικών Για την Α' λυκείου Δευτέρα

Ομιλος Μαθηματικών Για την Β' λυκείου Πέμπ τη

ΟΜ8 Θεατρικός Ομιλος Παρασκευή

ΟΜ9 Ομιλος Αστρονομίας Πέμπ τη

Δημιουργία μαθητικών ομάδων για εξάσκηση της ρητορικής τέχνης. Ειδικότερα : 
Διεξαγωγή Αγώνων  Λόγου –Αντιλόγου  («Διττοί Λόγοι») κατά τη λειτουργία  του Ομίλου. Δίνεται ένα συγκεκριμένο θέμα και γίνονται «Αγώνες 
Λόγου» απ ό δύο ομάδες μαθητών (ομάδα λόγου  και ομάδα  αντιλόγου) π ου π ροσπ αθούν  να π είσουν το ακροατήριο με την ανάπ τυξη 
επ ιχειρημάτων και αντεπ ιχειρημάτων.
Διδασκαλία μεθοδολογίας και τεχνικών δημιουργίας-κατασκευής επ ιχειρήματος π άνω σε θέματα αμφιλεγόμενα,  διαχρονικά και επ ίκαιρα.
Εισαγωγή στην εκφορά «Αυθόρμητου Λόγου», «Προτρεπ τικού Λόγου»  και στη «Νοηματική (Εκφραστική) Ανάγνωση».
Ενδεχομένως, π ρόσκληση απ ό τις υπ εύθυνες καθηγήτριες του Ομίλου και σε ειδικούς  συνεργάτες  για την π ροετοιμασία ρητορικών αγώνων.
Συμμετοχή σε   Ρητορικούς Αγώνες Επ ιχειρηματολογίας .

κ. Λιτσάρδου 
Μαρία

κ. Ψευτογιάννη 
Ιωάννα

14:15 
-16:00

Τα καλλιτεχνικά 
ρεύματα στην ιστορία 

του π αγκόσμιου 
κινηματογράφου 

Οι μαθητές, στη διάρκεια της λυκειακής τους εκπ αίδευσης γνωρίζουν τα καλλιτεχνικά ρεύματα (ρεαλισμό, εξπ ρεσιονισμό, υπ ερρεαλισμό κτλ), 
σχεδόν απ οκλειστικά μέσα απ ό το γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Ενίοτε δε τα ταυτίζουν απ οκλειστικά με τη λογοτεχνική 
γραφή. 
Ο όμιλος στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να αντιληφθούν τον ολιστικό χαρακτήρα των καλλιτεχνικών ρευμάτων και να συνειδητοπ οιήσουν την 
εκδήλωση των καλλιτεχνικών κινημάτων σε ένα, διαφορετικό απ ό τη λογοτεχνία, σημειωτικό σύστημα, αυτό της μεγάλης οθόνης. 
Προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά σημαντικών καλλιτεχνικών κινημάτων, όπ ως αυτά εκδηλώνονται σε 
εμβληματικές ταινίες της έβδομης τέχνης. Συστήνει στην ολομέλεια αριστουργήματα του π αγκόσμιου κινηματογράφου, και τους συντελεστές τους, 
σκηνοθέτες και ηθοπ οιούς. Καλλιεργεί την αγάπ η για την τέχνη, ειδικά αυτήν της μεγάλης οθόνης. 
Εισάγει στην εκπ αιδευτική π ράξη τα π ολυμέσα, π ροσφέροντας ταυτόχρονα στους εφήβους βασικές γνώσεις, π ου θα τους επ ιτρέψουν να 
εξελιχθούν σε επ αρκείς θεατές του κινηματογράφου, ικανούς να π ροβληματιστούν π άνω στην υπ όθεση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το 
καλλιτεχνικό ύφος των ταινιών π ου π αρακολουθούν. 
Αξιοπ οιεί την ενσυναίσθηση, επ ιτρέπ οντας στους μαθητές να π ροβληματιστούν π άνω σε σταθερά ζητήματα της εφηβείας, μέσα απ ό διαχρονικές 
ταινίες με π ρωταγωνιστές συνομηλίκους τους (π .χ. 400 χτυπ ήματα, if , κλέφτης π οδηλάτων κτλ). 
Προσπ αθώντας, εν κατακλείδι, να επ ωφεληθεί απ ό τα π λεονεκτήματα της βιωματικής μάθησης, ο π αρών όμιλος φιλοδοξεί να μετατρέψει τους 
μαθητές σε μικρούς σκηνοθέτες-κινηματογραφιστές, οι οπ οίοι συνεργατικά θα επ ιχειρήσουν να απ οκτήσουν δεξιότητες κινηματογραφικής 
δημιουργικής γραφής (συγγραφή σεναρίου, ηθοπ οιία, σκηνοθεσία, κινηματογράφηση). 

κ. Καλυψώ Ν. 
Λάζου –Μπ αλτά

14.15 – 
16.00

Ευρωπ αϊκά 
μονοπ άτια γνώσης 

των Θετικών 
Επ ιστημών 

Στην επ οχή της επ ανάστασης της γνώσης και της π ληροφορίας η αξιοπ οίηση των νέων τεχνολογιών μέσα απ ο Ευρωπ αϊκά project π αρέχει 
π ολλές δυνατότητες για την διδακτική π ροσέγγιση επ ιστημονικών εκπ αιδευτικών θεμάτων στα μαθήματα των θετικών επ ιστημών. -Αξιοπ οίηση 
π ηγών των ευρωπ αϊκών π ρογραμμάτων του ευρωπ αϊκού σχολικού δικτύου. http://w w w .eun.org/ -Συμμετοχή σε Ευρωπ αϊκές ψηφιακές κοινότητες 
για την αξιοπ οίηση ψηφιακών π ηγών, εργαλείων, εφαρμογών καινοτόμων π ρακτικών διδασκαλίας και μάθησης των θετικών επ ιστημών. 
-Δημιουργία και διάδοση νέου ψηφιακού εκπ αιδευτικού π εριεχομένου μέσα απ ο σενάρια διερευνητικής μάθησης των θετικών επ ιστημών. 
-Σύνδεση επ ιστημονικών π εδίων γνώσης για υλοπ οίηση διαθεματικών δράσεων.  -Τα ευρωπ αϊκά project π αρέχουν σύγχρονα π εριβάλλοντα 
διερευνητικής μάθησης των θετικών επ ιστημών για την σύνδεση των γνώσεων του π ρογράμματος σπ ουδών με καταστάσεις και φαινόμενα του 
π ραγματικού κόσμου.  -Εφαρμογή και υλοπ οίησηση καινοτόμων διδακτικών π ρακτικών π ροσέγγισης της επ ιστημονικής γνώσης μέσα απ ο την 
συνεχή ανατροφοδότηση και συνεργασία με εκπ αιδευτικούς και μαθητές ευρωπ αϊκών σχολείων.

14:15 
-16:00

Ομιλος Αριστείας στη 
Φυσική Α Λυκείου

Ο όμιλος Αριστείας στην Φυσική Α και Β Λυκείου στοχεύει στην Αριστεία των μαθητών της Α και Β Λυκείου π ου θα τον π αρακολουθήσουν. Η 
αριστεία στην Φυσική επ ιδιώκεται όχι μόνο για τα αντικείμενα π ου θα διδαχθούν οι μαθητές στο αναλυτικό π ρόγραμμα της Φυσικής κατά το τρέχον 
διδακτικό έτος αλλά και για θέματα π ου θα αντιμετωπ ίσουν κατά τα επ όμενα έτη. 
Η διδασκαλία θα χωριστεί σε τρία τμήματα:
1. Ειδική εκπ αίδευση σε τεχνικές της Πειραματικής Φυσικής, λήψη μετρήσεων και επ εξεργασία αυτών σε θέματα π ου διδάσκονται στη Γενική 
Παιδεία Α΄ και Β΄ Λυκείου, αλλά και π έραν αυτών των θεμάτων.
Το τμήμα αυτό του Ομίλου θα διαρκέσει π ερίπ ου τρεις μήνες (απ ό μέσα Σεπ τεμβρίου μέχρι μέσα Δεκεμβρίου).
2. Διδασκαλία για την επ ίλυση προχωρημένων θεμάτων - ασκήσεων και επ εξεργασίας δεδομένων εικονικών π ειραμάτων της Φυσικής Γενικής 
Παιδείας Α΄ και Β΄ Λυκείου και Φυσικής Θετικού Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου σε επ ίπ εδο ανώτερο απ ό αυτό των μαθημάτων του Αναλυτικού 
Προγράμματος. Το επ ίπ εδο θα είναι το επ ίπ εδο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής και οι μαθητές π ου συμμετέχουν θα έχουν π ροετοιμαστεί 
κατάλληλα για να πάρουν μέρος –εφ’ όσον το επ ιθυμούν- στο διαγωνισμό αυτό.
Το τμήμα αυτό του Ομίλου θα διαρκέσει π ερίπ ου τρεις μήνες (απ ό μέσα Δεκεμβρίου μέχρι μέσα Μαρτίου).
3. Εισαγωγή των μαθητών σε θέματα θεωρίας σύγχρονης Φυσικής (π .χ. σκοτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια) και π ειραματικών τεχνικών σύγχρονης 
Φυσικής (π .χ. π είραμα για την ανακάλυψη του μπ οζονίου Higgs). Εναλλακτικά στο τμήμα αυτό του Ομίλου μπ ορούν να διδαχτούν κεφάλαια απ ό τα 
σχολικά βιβλία που δεν π εριλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη.
Το τμήμα αυτό του Ομίλου θα διαρκέσει π ερίπ ου δύο μήνες (απ ό μέσα Μαρτίου μέχρι το τέλος του σχολικού έτους) και η θεματολογία θα 
διαμορφωθεί ανάλογα με τις π ροτάσεις 

κ. Φανίδης 
Χρήστος 

14:30 
-16:30

Ομιλος Αριστείας στη 
Φυσική Β Λυκείου

κ. Ορφανόπ ουλος 
Βασίλειος

14:30 
-16:30

Όμιλος Χημείας 
Ευαγγελικής Σχολής 

Σμύρνης:
Η χημεία in vivo, in 
vitro και in silico.

Ο όμιλος περιλαμβάνει δυο θεματικές ενότητες.(α) Η π ρώτη ενότητα θα έχει ως κεντρική έννοια το π είραμα της χημείας. Οι μαθητές θα κληθούν να 
γνωρίσουν τις βασικές εργαστηριακές τεχνικές, τόσο της ανόργανης όσο και της ενόργανης ανάλυσης.
(β) Η δεύτερη ενότητα θα έχει ως κεντρική ιδέα τις π ροσομοιώσεις σε ηλεκτρονικό υπ ολογιστή. Οι μαθητές θα γνωρίσουν π ώς οι επ ιστήμονες 
σχεδιάζουν για π αράδειγμα ένα νέο καταλύτη ή ένα νέο φάρμακο και π ώς είναι δυνατόν να π ροβλεφθούν οι ιδιότητες ενώσεων π ου δεν έχουν 
συντεθεί ακόμα στο χημικό εργαστήριο.
Παράλληλα θα υπ άρξει π ροετοιμασία των μαθητών του ομίλου π ροκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς χημείας, π .χ. EUSO 2017 και Ε.Ε.Χ. 
2017.

κ. Μακεδόνας 
Χριστόδουλος

14:15 
-16:00

κ. Χασάπ ης 
Σωτήρης

14:30 
-16:00

14:30 
-16:00

Στόχος είναι η παραγωγή καλλιτεχνικού π ροϊόντος μέσω της διασύνδεσης των γνωστικών αντικειµένων της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και 
φιλοσοφίας, των μαθηματικών και φυσικών επ ιστημών (οι µαθητές ως δέκτες και δηµιουργοί) και η συλλογική καλλιτεχνική δηµιουργία (στήσιμο και 
π αρουσίαση θεατρικής π αράστασης).
Στις π ρογραμματισμένες δράσεις του Ομίλου είναι και η συμμετοχή: α) σε θεατρικές π αραστάσεις στα π λαίσια μαθητικών θεατρικών διαγωνισμών 
-εντός και εκτός της Ελλάδας, β) δράσεις κοινωφελούς σκοπ ού, γ) σχολικές εκδηλώσεις, και δ) ενεργείς δράσεις π ου αφορούν σύγχρονα 
κοινωνικά ζητήματα.

κ. Σιώπ η 
Καλλιόπ η

14:15 
-16:00

Απ οσκοπ εί στην εκπ αίδευση μαθητών/τριών με αυξημένο ενδιαφέρον στην Αστρονομία και την Αστροφυσική. Η υλοπ οίηση θα γίνει 
με συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου και θα π εριλαμβάνει μελέτη του Ουρανού και π αρατήρησή του με τηλεσκόπ ιο στο Σχολείο, στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου αλλά και στο ΕΚΠΑ  καθώς και π ροσέγγιση αστροφυσικών φαινομένων θεωρητικά και π ειραματικά. 

κ. Διακόνου Μαρία 
14:15 
-16:00




