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Απολαμβάνοντας Λογοτεχνία

Η Λογοτεχνία είναι γνώση που οδηγεί στην απόλαυση, είναι πράξη πολιτισμού και προσωπικής βελτίωσης, είναι 
Τέχνη και «τεχνική», είναι μια «άλλη» κατανόηση του κόσμου μας και, μέσω των δραστηριοτήτων του Ομίλου 
Λογοτεχνίας, γίνεται προσωπικός μας τρόπος έκφρασης.  

 Κύριοι στόχοι του Ομίλου είναι η «απόλαυση» που προσφέρει η ανάγνωση των κειμένων, η κάλυψη της ανάγκης 
των μαθητών για αυτοέκφραση, η εξοικείωση με την ποικιλία των ερμηνευτικών προσεγγίσεων, το “άνοιγμα 
των οριζόντων” των μαθητών. 

Οι στόχοι του Ομίλου είναι (ανάλογα με την ηλικία, τις γνώσεις και τις ανάγκες των μαθητών), η ανάγνωση  
έργων σημαντικών  δημιουργών,  η απαγγελία, η ερμηνεία και η εμβάθυνση στη ζωή και την εποχή τους, καθώς 
και  η ανάπτυξη ποιοτικής γραπτής και προφορικής έκφρασης.
 
Το σημαντικότερο όλων είναι ότι τα μέλη του Ομίλου μαθαίνουν να εκφράζονται με το λογοτεχνικό λόγο, να 
μοιράζονται τις σκέψεις τους με τους συμμαθητές τους, να διαβάζουν σε κοινό και να δημοσιεύουν (όσοι το 
επιθυμούν)  τα έργα τους, να ασκούν και να δέχονται λογοτεχνική κριτική.

Τελικός στόχος μας και φέτος παραμένει η έκδοση του  βιβλίου μας, με λογοτεχνικά κείμενα των μαθητών, 
ποιητικά και πεζογραφικά. 

Θα ασχοληθούμε με όλα τα γένη του λογοτεχνικού λόγου, με έμφαση στην ποίηση, την πεζογραφία και το 
θέατρο. Τα ενδιαφέροντα των μαθητών καθορίζουν τη χρονική περίοδο, το είδος καθώς και τη χώρα, την εποχή 
και τα άλλα χαρακτηριστικά του έργου και του συγγραφέα, καθώς η προσέγγισή μας είναι και εξατομικευμένη, 
πέρα από την «κοινή» που αφορά σε όλους.

Ένσταση κ. Πρόεδρε!
 

Σκοπός του συγκεκριμένου Ομίλου είναι να καλλιεργήσουν οι μαθητές τον προφορικό τους λόγο και να 
εκφράσουν τον προβληματισμό τους για σύγχρονα, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. 

Συγκεκριμένα, τα παιδιά γνωρίζουν τις αρχές επιχειρηματολογίας, μαθαίνουν να δομούν ομιλίες με λογική 
αλληλουχία και εξοικειώνονται με την παραγωγή τεκμηριωμένου και σύνθετου λόγου. 

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια ρόλων, εικονικές δίκες, κ.α.) καλλιεργούν κριτική και 
πρωτότυπη σκέψη, ασκούν την ενεργητική ακρόαση, καταπολεμούν σταδιακά το άγχος πριν τη δημόσια ομιλία 
και αποκτούν αυτοπεποίθηση. 

Με την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού, λοιπόν, τους δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξουν 
δεξιότητες ζωής (life skills) και να διαμορφώσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες. 

ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS
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ΑΤΟΜΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
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Ενεργοί Έφηβοι
Κοινωνικοί προβληματισμοί & Δράσεις

Τί είναι φιλοζωία; 

Ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; 

Μήπως ανακυκλώνω λάθος; 

Τί υποχρεώσεις έχω ως μέλος ενός συνόλου; 

Γιατί πρέπει ακόμα να παλεύουμε για την ισότητα των φύλων; 

Τί διακρίσεις υπάρχουν και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν; 

Μήπως χρησιμοποιώ το διαδίκτυο λάθος; 

Γιατί είναι σημαντικό να ενημερώνομαι για το τί συμβαίνει γύρω μου;  

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα συζητήσουμε, θα ερευνήσουμε και θα δράσουμε ώστε να ξεκινήσουμε 
από σήμερα να είμαστε οι ενεργοί και ενημερωμένοι πολίτες του αύριο. 

ΑΤΟΜΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
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Χημειο… μαγειρέματα!

Πόση βιταμίνη C περιέχει ο χυμός που παίρνουμε από το κυλικείο;

Πώς μπορούμε να μετρήσουμε πειραματικά τις θερμίδες που καταναλώνουμε; 

Ποιες ξεχωριστές ιδιότητες έχουν τα νανοσωματίδια και γιατί είναι τόσο σημαντικά;

Αυτές είναι κάποιες από τις ερωτήσεις που θα προσπαθήσουν να απαντήσουν οι μαθητές, σχεδιάζοντας και 
εκτελώντας πειράματα στο Εργαστήριο της Χημείας. Μέσα από έναν διερευνητικό και ευχάριστο τρόπο, οι 
μαθητές θα προσεγγίσουν διάφορες θεματικές ενότητες, όπως ενδεικτικά η διατροφή και η ποιότητα ζωής, τα 
υλικά και οι ιδιότητές τους αλλά και κάποια μυστικά της Χημείας.

Στόχος του Ομίλου είναι η εξοικείωση με το Εργαστήριο, η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για τη Χημεία και η 
ανάπτυξη επιστημονικών πρακτικών.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS
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ΤΕΧΝΕΣ
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Take Part In Art

Στόχος του Ομίλου Τεχνών "Τake part in Art" είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να επαναπροσδιορίσουν 
τα καλλιτεχνικά τους όρια και να τους προκαλέσει να αναπτύξουν ακόμα πιο πολύ τις δεξιότητες τους στο 
πειραματισμό και τη διαφορετική σκέψη, ενώ θα εργάζονται ως δημιουργοί τέχνης. Εκτός από την εξερεύνηση 
και τη σύγκριση εικαστικών τεχνών από διαφορετικές οπτικές γωνίες και σε διαφορετικά περιβάλλοντα, οι 
μαθητές αναμένεται να πειραματιστούν και να προβληματιστούν κριτικά για ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων 
καλλιτεχνικών πρακτικών και να εργαστούν με τουλάχιστον τρία διαφορετικά μέσα. Ζωγραφική, φωτογραφία, 
γλυπτική (3D κατασκευές). 

Σκοπός είναι οι μαθητές να ενθαρρυνθούν και να παράγουν ένα σύνολο προσωπικών έργων, τα οποία θα 
εκτεθούν στο τέλος της χρονιάς.

ΤΕΧΝΕΣ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS
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ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Πληροφορική & Τεχνολογία)
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Εκπαιδευτική Ρομποτική με Lego EV3 Mindstorms 

Οι μαθητές διδάσκονται:

• μελέτη της δομής και κατασκευή του ρομπότ
• δομημένος προγραμματισμός με χρήση Block (Block Programming)

Στόχος είναι η κατάκτηση των παραπάνω δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να κατασκευάζουν ρομπότ που 
εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, επιλύοντας δεδομένα προβλήματα.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Πληροφορική & Τεχνολογία) | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS



14

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΥΓΕΙΑ
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Ευ ζην, κίνηση και ευρωστία

 Στόχος του προγράμματος του Ομίλου 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, πράγμα που επιδρά στην υγεία του.

 Η δραστηριοποίηση του ανθρώπου αυξάνεται όσο περισσότερο υγιές και εύρωστο είναι το άτομο.

Ο Ομιλος 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 ευ ζην: διατροφή, 
τρόπο ζωής, κοινωνικότητα και  ψυχοσύνθεση του ατόμου.

Οι μαθητές θα δραστηριοποιηθούν σε 4 τομείς.

• Σώμα & Κίνηση
• Μη διαδεδομένα αθλήματα
• Παραδοσιακοί χοροί
• Πρώτες βοήθειες

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΥΓΕΙΑ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS
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