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ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
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Classics And Film

Ήδη από το 2000 με την προβολή της ταινίας “Gladiator” ανανεώθηκε το ενδιαφέρον για πρόσληψη των 
ελληνικών και ρωμαϊκών κειμένων, μύθων και της ιστορίας στον κινηματογράφο. 

O Όμιλος «Classics and Film» θα επικεντρωθεί στην εξέταση δύο κυρίως ταινιών, “O brother where Art Thou?” 
των αδερφών Cohen με πρότυπο τον ομηρικό Οδυσσέα και “Troy” του Petersen, με πρότυπο την ομηρική 
“Ιλιάδα”. 

Μέσα από την προβολή και παρουσίαση των ταινιών , οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις 
επιδράσεις αλλά και τη διαφοροποίηση των αμερικανών σκηνοθετών σε σχέση με το ομηρικό πρότυπο και 
τα τα κύκλια Έπη. Θα μελετηθούν οι σκηνές, τα μοτίβα, οι εικόνες, η παρουσίαση του χρόνου, οι αξιες που 
προβάλλονται, οι  χαρακτήρες και τα ονόματα. 

Παράλληλα θα γίνει αντιληπτό πως οι σύγχρονες κινηματογραφικές τεχνικές, δηλαδή η σκηνοθεσία, ο φωτισμός 
αλλά και η μουσική αναδεικνύουν τα συγκεκριμένα πρότυπα του ομηρικού κειμένου.

ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS



6

ΑΤΟΜΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
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Δίνουμε φωνή στο παρελθόν

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το παρελθόν με έναν βιωματικό και συναρπαστικό τρόπο. Εδώ 
η παθητική απομνημόνευση μιας ατελείωτης σειράς χρονολογιών και ονομάτων δεν έχει θέση. Οι μαθητές θα 
μετατραπούν σε ιστορικούς ερευνητές και, με εργαλείο τις προφορικές συνεντεύξεις που οι ίδιοι θα σχεδιάσουν, 
θα αναζητήσουν, θα συλλέξουν και θα παρουσιάσουν μαρτυρίες για γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας ή για 
πτυχές της κοινωνικής ζωής των παλαιότερων γενεών που τους φαίνονται ενδιαφέρουσες. Απώτερος στόχος 
είναι το υλικό που θα συγκεντρωθεί να αποτελέσει το πρόπλασμα ενός ψηφιακού αρχείου προφορικής ιστορίας. 
Με αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν μέσα 
από τα βιώματα των καθημερινών ανθρώπων και, παράλληλα, θα είναι σε θέση να αντενεργήσουν και να 
καλλιεργήσουν τις ερευνητικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

ΑΤΟΜΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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Μεγάλες Στιγμές της Επιστήμης

Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή  με ορισμένες από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της επιστημονικής σκέψης 
στην αρχαία Ελλάδα. Χρησιμοποιώντας βασικές γνώσεις από προηγούμενες τάξεις  θα επιχειρηθεί να φτάσουν 
μόνοι τους σε συμπεράσματα. Μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν: Γέννηση της Επιστήμης-Η πρώτη 
απόδειξη, μέτρηση του ύψους της πυραμίδας από τον Θαλή, το Πυθαγόρειο θεώρημα, το Ευπαλίνειο όρυγμα, 
η μέτρηση της περιμέτρου της γης από τον Ερατοσθένη, το πλανητικό μοντέλο του Εύδοξου, η άλγεβρα του 
Διόφαντου και άλλα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
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Σημαντικές στιγμές της Βιολογίας και οι επιδράσεις τους στην 
κοινωνία

Στόχος του Ομίλου είναι να παρουσιάσει σημαντικές στιγμές στον χώρο της Βιολογίας (από τις απαρχές της ζωής 
μέχρι και το σήμερα) σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο που είχαν αυτές οι ανακαλύψεις στην κοινωνία, στην 
ιατρική και την έρευνα, αλλά και στη διαμόρφωση ολόκληρης της νεότερης σκέψης του Δυτικού Κόσμου. 
Θα μιλήσουμε για: 

• Τη δημιουργία των πρώτων κυττάρων στον πλανήτη μας 
• Τη θεωρία της κοινής καταγωγής όλων των οργανισμών 
• Τις μεγάλες εξαφανίσεις οργανισμών κατά το παρελθόν 
• Τη Δαρβινική θεωρία της φυσικής επιλογής 
• Τη μενδελική κληρονομικότητα 
• Την ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA 
• Το πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος

Ιατρική Χημεία και Φαρμακευτική

Ο όμιλός μας απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν την περιέργεια να μάθουν για τις αρχές που 
βρίσκονται πίσω από δύο από τις σημαντικότερες εφαρμοσμένες επιστήμες που έχουμε την Ιατρική και τη 
Φαρμακευτική. Για να τις κατανοήσουμε θα εμβαθύνουμε στα "μυστικά" της Βιοχημείας αλλά και της Φυσικής 
και των Μαθηματικών που απαιτούνται για να απαντήσουμε ερωτήματα όπως:

• Τί είναι τα βιομόρια και ποιά η λειτουργία τους; 
• Πώς πραγματοποιούνται οι βιοχημικές εξετάσεις που ανιχνεύουν τις διάφορες νόσους; 
• Πώς φτιάχνονται, μελετώνται και πώς λειτουργούν τα φάρμακα στο οργανισμό μας; 
• Τί είναι αυτό που διακρίνει τις επιστήμες υγείας από τις ψευδοεπιστήμες και πως μπορώ να τις ξεχωρίσω; 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS
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ΤΕΧΝΕΣ
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Φωτογραφία

Σκοπός του Ομίλου Φωτογραφίας είναι να εισάγει τους μαθητές στο μοναδικό κόσμο 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 τέχνη, ως 
επιστημονικό εργαλείο αλλά και ως μέσο έκφρασης και πληροφόρησης.

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

Στόχος του προγράμματος του Ομίλου «Ευ 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, πράγμα 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 ευ ζην: διατροφή, 
τρόπο ζωής, κοινωνικότητα και  ψυχοσύνθεση του ατόμου. 

Οι μαθητές θα δραστηριοποιηθούν σε 4 τομείς. 

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

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΥΓΕΙΑ | ΟΜΙΛΟΙ - CLUBS
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