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Ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling)

Στο πλαίσιο του Ομίλου οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή γενικώς με την έννοια της αφήγησης, την πορεία και 
τη θέση της στον πολιτισμό και την καθημερινότητα, θα γνωρίσουν τις βασικές αφηγηματικές δομές και τα 
χαρακτηριστικά τους, θα διερευνήσουν την έννοια της ψηφιακής αφήγησης, θα δημιουργήσουν ιστοριοπίνακες, 
κόμικς, φωτοϊστορίες, βίντεο, και θα διασκευάσουν λογοτεχνικά κείμενα σε ψηφιακές αφηγήσεις με τη βοήθεια 
πολυμεσικών εργαλείων, όπως το Storyboardthat, Pixton, Photo Story 3, Movie Maker κ.ά.

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, συνέδρια, ΜΥΡ OpenDay, άλλες εκδηλώσεις, επισκέψεις, συνεργασίες με 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ή φορείς. 

Οι μαθητές θα εργαστούν ατομικά ή συλλογικά για να παραγάγουν τις δικές τους ψηφιακές αφηγήσεις τις 
οποίες θα παρουσιάσουν στο ΜYP Open Day.

Προϋποθέσεις για συμμετοχή μαθητών

Οι μαθητές θα πρέπει να διαθέτουν στοιχειώδεις γνώσεις ψηφιακού εγγραμματισμού, αλλά κυρίως θα πρέπει 
να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι και σε θέση να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επιλύουν προβλήματα. 

ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS
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ΑΤΟΜΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ



7

Εικονικές δίκες

Στο πλαίσιο του Ομίλου οι μαθητές θα κληθούν να αναπτύξουν κρίση και λεκτική δεινότητα. Θα αναλύσουν 
θέματα της καθημερινής ζωής, θα ασχοληθούν με θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, θα συζητήσουν και 
θα προβληματιστούν πάνω σε καταστάσεις που έχουν ηθικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Μέσα από αυτήν 
τη διαδικασία, εργαζόμενοι κατά μόνας και σε ομάδες, θα μάθουν να συνεργάζονται, θα αναπτύξουν λεκτική 
δεινότητα, θα καλλιεργήσουν την κριτική και διαλεκτική τους δεινότητα και θα ασκηθούν στη γραπτή 
συγκροτημένη διατύπωση επιχειρημάτων.  

Στόχος του Ομίλου, πέρα από τη γλωσσική και κοινωνική καλλιέργεια των μαθητών, είναι η συμμετοχή σε 
διαγωνισμό εικονικών δικών για την εκπροσώπηση του σχολείου. 

Όμιλος Επιχειρηματικότητας - Εικονική Επιχείρηση

Στον Όμιλο Επιχειρηματικότητας οι μαθητές μαθαίνουν βασικές έννοιες οργάνωσης και διοίκησης των 
επιχειρήσεων και αποκτούν χρηματοοικονομικές γνώσεις, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα 
οικονομικά τους και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους ως μελλοντικοί επαγγελματίες. Οι συμμετέχοντες θα 
έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές και ουσιώδεις γνώσεις για τη σύγχρονη αγορά και τον κόσμο των 
επιχειρήσεων.  

Στόχος είναι η δημιουργία μιας εικονικής επιχείρησης όπου οι μαθητές, ως ενεργά μέλη της, θα πρέπει αρχικά να 
δημιουργήσουν ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία και στη συνέχεια να βρουν τρόπους για να το προωθήσουν, 
με σκοπό την επιτυχία του.  

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, συνέδρια, ΜΥΡ OpenDay, άλλες εκδηλώσεις, επισκέψεις, συνεργασίες με 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ή φορείς.   

Η επιχείρηση που θα δημιουργήσουν οι μαθητές θα λάβει μέρος στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Εικονική 
Επιχείρηση», που διοργανώνει το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA 
Greece).    

Προϋποθέσεις για συμμετοχή μαθητών  
 
Οι μαθητές θα πρέπει να διαθέτουν (ή να επιδιώκουν να αναπτύξουν) δεξιότητες όπως είναι η ομαδικότητα, 
η ανάληψη ευθυνών, η επικοινωνία, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η λήψη αποφάσεων 
κ.ά. Θα πρέπει επίσης να είναι διατεθειμένοι, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ως μέλη της επιχείρησης, να 
εργασθούν (ατομικά αλλά και σε ομάδες) και εκτός του σχολικού ωραρίου, προκειμένου να ολοκληρώσουν 
εργασίες και υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει.  

ΑΤΟΜΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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Ανάπτυξη Αλγορίθμων σε Java

Σκοπός του ομίλου είναι η διδασκαλία της ανάπτυξης αλγορίθμων με τη χρήση της δημοφιλούς γλώσσας 
προγραμματισμού Java. Η κατασκευή γρήγορων, ορθών και αποτελεσματικών αλγορίθμων είναι ίσως η 
σημαντικότερη δεξιότητα ενός επιστήμονα της Πληροφορικής και ενός επαγγελματία προγραμματιστή. 
  
Οι μαθητές θα μάθουν: 

• την έννοια του αλγορίθμου 
• να κατασκευάζουν βασικούς αλγορίθμους (εύρεση μεγίστου/ελαχίστου, ταξινόμηση ακεραίων, δυαδική 

αναζήτηση) 
• τις βασικές έννοιες της υπολογιστικής πολυπλοκότητας (σύγκριση λύσεων ανάλογα με το κόστος τους σε 

χώρο και μνήμη) 
• ανάπτυξη προγραμμάτων σε γλώσσα Java 
• τον έλεγχο ορθότητας των προγραμμάτων που διατύπωσαν 
  
Οι μαθητές που ενδιαφέρονται μπορούν (με περισσότερη προετοιμασία και ενασχόληση) να συμμετάσχουν 
στον πανελλήνιο διαγωνισμό πληροφορικής (http://www.pdp.gr/).  
  
Προϋποθέσεις για συμμετοχή μαθητών  

Οι μαθητές είναι καλό να έχουν ένα ενδιαφέρον για τα μαθηματικά. Επίσης είναι καλό οι μαθητές να αγοράσουν 
το βιβλίο που θα ακολουθήσουμε στον όμιλο (Introduction to Java Programming, Brief Version, Global Edition 
του Y. Daniel Liang)  

Αρχιτεκτονική και Μαθηματικά 
  
Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την αρχιτεκτονική και τη σχέση της με τα μαθηματικά μέσα από διάφορες 
προσεγγίσεις. Θα γίνει ένα ιστορικό πέρασμα, βλέποντας την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και τη σύνδεσή της με 
τα μαθηματικά. Θα μάθουν για αρχιτεκτονικά ρεύματα και για αρχιτέκτονες που ένωσαν τις δύο επιστήμες. Η 
διαδικασία αυτή θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν την αρχιτεκτονική σκέψη. Στη συνέχεια 
οι μαθητές θα σχεδιάσουν με ελεύθερες και πιο αυστηρές γραμμές αξιοποιώντας μαθηματικές έννοιες (σχέδιο 
και γεωμετρία, μετρήσεις, κάναβος, κλίμακα, αναλογίες, επαναλαμβανόμενα μοτίβα). Τέλος, θα εφαρμόσουν 
τις ιδέες τους σε μορφή σχεδίου συνθέτοντας ένα αρχιτεκτονικό θέμα με τη βοήθεια της γεωμετρίας. 
  
Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, συνέδρια, ΜΥΡ OpenDay, άλλες εκδηλώσεις, επισκέψεις, συνεργασίες με 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ή φορείς. Συμμετοχή στο MYP OpenDay. 
  
Προϋποθέσεις για συμμετοχή μαθητών 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους χάρακα, γνώμονα, διαβήτη, μολύβια.   

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
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C.E.R.N. - Σύγχρονη Φυσική και Τεχνολογία

Στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν το C.E.R.N. (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), το μεγαλύτερο 
Εργαστήριο στον κόσμο για τη Φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων, καθώς και τη συμβολή του στην εξέλιξη 
της επιστήμης της Φυσικής, της Τεχνολογίας και, κατά συνέπεια, της ζωής μας.  

Επίσης, στόχος είναι οι μαθητές να καταλάβουν το αέναο ταξίδι της «υλοενέργειας» που απαρτίζει το Σύμπαν 
από το «bing-bang» έως σήμερα. 
  
Συμμετοχές / Επισκέψεις 

Επίσκεψη στο ΕΜΠ (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) ή στο ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
και ταξίδι (προαιρετικό) στο C.E.R.N. στη Γενεύη της Ελβετίας.  
 
Προϋποθέσεις / Κριτήρια 

Προϋπόθεση είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των μαθητών για την επιστήμη της  Φυσικής και την Τεχνολογία.  
Κριτήριο θα είναι η βαθμολογία στο μάθημα της Φυσικής της Γ΄ Γυμνασίου. 

Ιατρική Φυσική  
  
Σκοπός του Ομίλου είναι η διδασκαλία των βασικών αρχών της Φυσικής που συνδέονται με τη χρήση των 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην Ιατρική και τη θεραπεία, την ιατρική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στη 
διάγνωση (Αξονικός Τομογράφος CT, MRI, PET κ.ά.)  και τις βασικές αρχές ακτινοπροστασίας που συνδέονται με 
τις εφαρμογές αυτές, τη χρήση των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών και τις βιολογικές επιδράσεις που συνδέονται 
με τη χρήση τους, καθώς επίσης και τις βασικές αρχές της Φυσικής που συνδέονται με τις λειτουργίες του 
ανθρωπίνου σώματος. 
  
Θα απαντηθούν ερωτήματα όπως: 

• Πώς λειτουργεί ο Μαγνητικός Τομογράφος; 
• Κινδυνεύουμε από την ακτινοβολία μιας αξονικής τομογραφίας ή ενός κινητού; 
• Ποιος ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου; 
• Τι είναι η ακτινοπροστασία; Τι είναι η δοσιμετρία; Πώς θωρακίζεται ο χώρος ενός νοσοκομείου από τις 

ιοντίζουσες ακτινοβολίες; 
• Τι είναι ο έλεγχος ποιότητας μηχανημάτων παραγωγής και μέτρησης ακτινοβολιών, ποιο το  ρυθμιστικό και 

ελεγκτικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας, ιοντιζουσών και μη, ακτινοβολιών; 
• Πώς  μέσω της πυρηνικής τεχνολογίας επιτυγχάνεται η παραγωγή ραδιοϊσοτόπων και ραδιοφαρμάκων; 
• Πώς γίνεται η διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων, η αντιμετώπιση καταστάσεων πυρηνικής/ραδιολογικής 

έκτακτης ανάγκης; 
  
Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς καθώς και νοσοκομεία, αν 
το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες (ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ευγενίδειο 
Ιδρυμα, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, ΓΝΑ « Ο Ευαγγελισμός»).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS
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ΤΕΧΝΕΣ
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Όμιλος Φωτογραφίας

Σκοπός του ομίλου είναι να εισαγάγει τους μαθητές στον μοναδικό κόσμο της εικόνας μέσω της φωτογραφίας 
και της εικονοληψίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, hands on, βασικές αρχές και 
τεχνικές που διέπουν τη φωτογραφία, καθώς και το ρόλο της στη σύγχρονη ιστορία ως τέχνης, ως επιστημονικού 
εργαλείου αλλά και ως μέσου έκφρασης και πληροφόρησης. 
 
• Θεωρία και είδη φωτογραφίας
• Εξοπλισμός (φακοί, σώματα, αξεσουάρ)
• Αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία 
• Βασικές τεχνικές φωτογραφίας 
• Φωτογραφία τοπίου, πορτραίτα  
• Βιντεοσκόπηση με χρήση  φωτογραφικών μηχανών 
• Ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφίας
• Projects - φωτογραφικές εξορμήσεις 
 
Προϋποθέσεις για συμμετοχή μαθητών  

Κατοχή φωτογραφικής μηχανής (κατά προτίμηση DSLR / Mirrorless). 

ΤΕΧΝΕΣ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΥΓΕΙΑ
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Εύ ζην, κίνηση και ευρωστία

Στόχος του προγράμματος του ομίλου «Εύ ζην, κίνηση και ευρωστία» είναι να ισχυροποιήσει στους μαθητές 
την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη σωματική άσκηση και την υγεία, καθώς μέσω της άσκησης επιτυγχάνεται η 
βελτίωση της ευρωστίας του ατόμου, γεγονός που επιδρά στην υγεία του. Η δραστηριοποίηση του ανθρώπου 
αυξάνεται όσο περισσότερο υγιές και εύρωστο είναι το άτομο. 

Ο Όμιλος κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα συμπεριλάβει τους παράγοντες που επηρεάζουν και 
μεταβάλλουν προς το καλύτερο το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας, της υγείας και του εύ ζην: διατροφή, 
τρόπο ζωής, κοινωνικότητα και  ψυχοσύνθεση του ατόμου. 

Οι μαθητές θα δραστηριοποιηθούν σε 4 τομείς. Θα προηγείται για 10-15 λεπτά η παρουσίαση της θεωρίας και 
θα ακολουθεί η πρακτική άσκηση.  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΥΓΕΙΑ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS

1.Σώμα και κίνηση 7 ώρες
Οι παράμετροι  της φυσικής κατάστασης
1α    Δύναμη
1β   Ταχύτητα 
1γ    Αντοχή 
1δ    Ευλυγισία -  Ευκινησία
1ε    Σύσταση σώματος
1στ  Αερόβια ικανότητα και καρδιακή λειτουργία
1ζ    Κίνηση και ψυχική υγεία

2.    Μη διαδεδομένα αθλήματα 7 ώρες
2.α    Γκολφ
2.β    Αντιπτέριση
2.γ    Μπέιζ μπωλ
2.δ    Σκάκι
2.ε    Ράγκμπι
2.στ  Μπότζια
2.ι     Επιλογή τους για παιχνίδι

3.Παραδοσιακοί χοροί - Παραδοσιακά παιχνίδια
(7 ώρες)
3α     Συρτός στα τρία (χορός)
3β     Τσιλίκι (παιχνίδι)
3γ     Συρτάκι (χορός) 
 3δ    Διελκυστίνδα
3ε     Χασάπικο αργό (χορός)
3στ  Λάστιχο – σχοινάκι
3ζ     Μήλα – κορόιδο

4. Πρώτες Βοήθειες (7 ώρες)
10΄-15΄ Θεωρία και workouts (games)
4α     Διαστρέμματα – Επίδεση
4β         Βασικές συμβουλές Ναυαγοσωστικής – Επίδειξη 
4γ      Θλάσεις – Κατάγματα
4δ      Βασική θέση ανάνηψης
4ε      Κάρπα βασικές συμβουλές
4στ    Πνιγμονή  Λαβή Heimlich
4ζ       Τσιμπήματα
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Πληροφορίες για το περιεχόμενο και την λειτουργία των Ομίλων: Γραμματεία Λυκείου: 
lyceum@cgs.edu.gr

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ

mailto:lyceum%40cgs.edu.gr?subject=
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=alqzQFeXyk-XRnNNiZKWk4CPtZNIO-1Aj9i8vmrILR9URFJYOTVUMjlLNEQ3NjJaMDc2REY2OTZMQi4u
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