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 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ - 

ΣΙΣΛΟ ΟΜΙΛΟΤ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

ΩΡ

Ε 
ΗΜΕΡΕ 

ΕΙΡΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗ  

1 

Εέξβα Όιγα 

«Εμείρ … ηο βιολί μαρ!» 

 

Όκηινο Οξρήζηξαο θαη Μνπζηθώλ πλόισλ. Όζα παηδηά αγαπνύλ ηε 
κνπζηθή θαη παίδνπλ θάπνην κνπζηθό όξγαλν κπνξνύλ λα έξζνπλ ζηελ 

νξρήζηξα θαη ζηα κνπζηθά ζύλνια ηνπ ζρνιείνπ. Μαδί ζα παίμνπκε 

κνπζηθή, ζα γλσξίζνπκε ξεπεξηόξην από δηάθνξεο επνρέο θαη κνπζηθά 
είδε θαη ζα ζπκκεηέρνπκε ζε εθδειώζεηο εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ. 

2 Παξαζθεπή  

2 

Καξακήηξνπ Ακαιία 

 Δημοζιογπαθία-Ρηηοπική-

Πολςμέζα 

 

«Εκθράζομαι μέζα από 

 ηα ενδιαθέρονηά μοσ»  

Γίλεηε δηάζεκνη/-εο κπξνζηά θαη πίζσ από ηηο θάκεξεο! Σειεόξαζε, 

ξαδηόθσλν, εθθξαζηηθή αλάγλσζε θαη δεκόζηνο ιόγνο, γισζζηθή 

ξνκπνηηθή, δεκηνπξγηθή γξαθή, δεκνζηνγξαθία, επηρεηξεκαηνινγία… 
Ζ βξαβεπκέλε ζρνιηθή εθεκεξίδα  «Δθθξάδνκαη» θαη ν ραξνύκελνο 

Όκηιόο καο πεξηκέλνπλ θαη θέηνο ηνπο ηειενπηηθνύο –θαη όρη κόλν- 

πξσηαγσληζηέο ηνπο! Βαζηζκέλνη ζηε ζεσξία πνιιαπιήο λνεκνζύλεο 
ηνπ H. Gardner θαη ζε ζπλεξγαζία κε ζεκαληηθνύο επηζηεκνληθνύο 

θνξείο, θαιιηεξγνύκε δεμηόηεηεο θαη βειηηώλνπκε ηηο επηδόζεηο καο 

ζηε Νενειιεληθή Γιώζζα, γξαπηή θαη πξνθνξηθή. 

2 

Σεηάξηε 

 

Δξγαζηήξην 
Τπνινγηζηώλ 

 

3 

Κνξαληδή Δπαγγειία 

 «Όμιλος Ιζπανικής Γλώζζας 

και Πολιηιζμού» 

ηνλ όκηιν Ηζπαληθήο Γιώζζαο θαη Πνιηηηζκνύ νη καζεηέο ζα  κάζνπλ 

βαζηθέο πηπρέο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ ηεο Ηζπαλίαο. Αθόκα, 

ζα απνθηήζνπλ ζηνηρεηώδε γλώζε ηεο ηζπαληθήο γιώζζαο 
ζπλνκηιώληαο δηαδηθηπαθά κε καζεηέο ηεο Ηζπαλίαο κέζσ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο etwinning. 

2 Γεπηέξα  

4 
Μαθαξώλα Αλαηνιή  

«Μιλώνηαρ με ΝΟΗΜΑ» 

Θα γλσξίζνπκε ηε δσή θαη ηελ θνπιηνύξα ησλ Κσθώλ κέζα από ηηο 

δξάζεηο ηνπο (Deafestival, θιπ), ζα κάζνπκε ηε γιώζζα ηνπο, ηελ 
Διιεληθή Ννεκαηηθή, γηα λα επηθνηλσλνύκε καδί ηνπο  ρσξίο εκπόδηα, 

ελώ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπκε θαη επαγγέικαηα πνπ 

αθνξνύλ παηδηά θαη ελήιηθεο κε πξνβιήκαηα αθνήο. 

2 Σεηάξηε  

5 

Μαπξνπδή Αξγπξώ  

“Jouons français!”  

[Αρ παίξοςμε γαλλικά!] 

Θα εμεξεπλήζνπκε πηπρέο ηεο Γαιιηθήο γιώζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ, 

ζα παίμνπκε επηηξαπέδηα παηρλίδηα ζηα γαιιηθά θαη ζα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα δηθό καο πξσηόηππν επηηξαπέδην παηρλίδη ηνπ 
νπνίνπ ην ζελάξην ζα ζρεηίδεηαη κε ζεκαηηθή πνπ εκείο ζα 

απνθαζίζνπκε από ην κάζεκα ησλ γαιιηθώλ. Με ην παηρλίδη πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπκε κπνξνύκε λα ζπκκεηάζρνπκε ζηνλ 3ν Γηεζλή 
Μαζεηηθό Γηαγσληζκό Γεκηνπξγίαο Δπηηξαπέδηνπ θαη Φεθηαθνύ 

Αθεγεκαηηθνύ Παηρληδηνύ «Σν Μάζεκα Παηρλίδη». 

2 Σξίηε  

6 

Μέκηζαο Γεκήηξηνο  

«Γπίθοι και μαθημαηικά 

πποβλήμαηα» 

Δπίιπζε καζεκαηηθώλ γξίθσλ θαη πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 
- Γεκηνπξγία καζεκαηηθώλ εθαξκνγώλ κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ 

Geogebra - Μαζεκαηηθά θαη Σέρλεο - Δμνηθείσζε κε καζεκαηηθά 

ινγηζκηθά. (Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο) 

2 
Σεηάξηε  

7 

Μεηζηάιε Αιεμάλδξα 

«Bookbusters: βιβλίο, ηέσνερ, 

δημιοςπγικόηηηα» 

Γεκηνπξγνύκε ην πεξηνδηθό πνπ ηα ηξία ηειεπηαία ηνπ ηεύρε κπνξείηε 

λα δηαβάζεηε εδώ https://issuu.com/our.bookbusters. Δίκαζηε ε 

ζπληαθηηθή νκάδα πνπ ην θηινηερλεί, απνθαζίδεη ηελ ύιε, γξάθεη θαη 

επηκειείηαη ηα θείκελα. Παξάιιεια βιέπνπκε ηαηλίεο θαη ζεαηξηθέο 
παξαζηάζεηο θαη ζηεξίδνπκε ηελ Απηνδηαρεηξηδόκελε Μαζεηηθή 

Βηβιηνζήθε “Bookbusters: ε βηβιηνζήθε ζην πιαηύζθαιν”, 

(βξαβεπκέλε από ηνλ Κύθιν ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ) πνπ νη 
ίδηνη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο έθηηαμαλ πξηλ ηξία ρξόληα ζην 

ζρνιείν.  

2 Πέκπηε  

8 

Μπίζθα Παλαγηώηα 

«Η ηαηιζηική και οι 

Πιθανόηηηερ ζηην 

καθημεπινόηηηά μαρ» 

Δμνηθείσζε ησλ καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ κε ηηο πην απιέο θαη βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο ηαηηζηηθήο θαη ηεο ζεσξίαο ησλ Πηζαλνηήησλ θαη ζύλδεζή 
ηνπο κε ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. (Πξνηείλεηαη πεξηζζόηεξν γηα ηηο 

κεγαιύηεξεο ηάμεηο) 

2 Σεηάξηε  

9 

ηατθίδεο Υξήζηνο  

«Όμιλορ Φςζικών 

Επιζηημών» 

ηνλ όκηιν ζα αζρνιεζνύκε κε ζέκαηα Βηνινγίαο, Υεκείαο θαη 
Φπζηθήο. Δκβάζπλζε ζε έλλνηεο θαη εληππσζηαθά θαηλόκελα πνπ 

άπηνληαη ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Γηεμαγσγή πεηξακάησλ. 

Πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ γηα ζπκκεηνρή ζηνλ Παλειιήλην 
Γηαγσληζκό Βηνινγίαο Γπκλαζίνπ. πκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκό 

παξνπζίαζεο πεηξακάησλ. 

2 Παξαζθεπή  

10 

Σζανύζε Διηζάβεη  

«ΑΘΛΟΥΜΑΙ...SMARTER» 

 

Αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ ζε έλα εύξνο γλώζεσλ, 

δεμηνηήησλ, θηλεηηθώλ, αζιεηηθώλ, ρνξνύ θαη ξπζκνύ, κε απώηεξν 

ζθνπό ηε δηα βίνπ άζθεζε γηα πγεία θαη πνηόηεηα δσήο. 
2 Πέκπηε  

  ΥΟΡΩΔΙΑ    

 Εέξβα Όιγα  
ηε ρνξσδία ηνπ ζρνιείνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ όζα παηδηά αγαπνύλ ην 

ηξαγνύδη θαη ηε κνπζηθή. Μέζα από ηξαγνύδηα πνπ καο αξέζνπλ ζα κάζνπκε 

βαζηθέο αξρέο ηνπνζέηεζεο ηεο θσλήο θαη εθθνξάο ηνπ ιόγνπ.  

 

2 

 

Γεπηέξα  

https://issuu.com/our.bookbusters

