
1ν ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΟ ΓΤΜΝΑΘΟ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ 

ΔΗΛΩΗ 
Ο/Η _____________________________________________________ γνλέαο /θεδεκόλαο ηνπ/ηεο 

_______________________________________________ καζεηή/καζήηξηαο ηνπ _____________ 

ηκήκαηνο ηνπ 1
νπ

 Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ δειώλσ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο 

έσο ηξεηο (3) νκίινπο ζηνπο νπνίνπο ζα ήζεια λα ζπκκεηάζρεη ν/ε γηνο/θόξε κνπ. Έρσ ππόςε κνπ 

όηη κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε έσο δύν (2) ην πνιύ νκίινπο. Επηζπκώ ηελ ζπκκεηνρή ζε:  

ΕΝΑ (1) ΟΜΘΛΟ                     ΔΤΟ (2) ΟΜΘΛΟΤ    

Προζοτή! Η ζπκκεηνρή καζεηή/ηξηαο ζηε ρνξσδία κπνξεί λα δεισζεί επηπξόζζεηα ησλ νκίισλ. 

Ο/Η ΔΗΛ-ΩΝ/ΟΤΑ 

 
 

ΟΜΙΛΟΙ ΥΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016 - 2017 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ-ΟΙ - 

ΣΙΣΛΟ ΟΜΙΛΟΤ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΩΡΕ ΗΜΕΡΕ 

ΕΙΡΑ 

ΕΠΙΛΟ

ΓΗ  

1 

Δνιαπηζή Ειέλε 

(Γεξκαληθήο Φηινινγίαο) 

Όμιλος Κραηικού 

Πιζηοποιηηικού 

Γλωζζομάθειας 

Γερμανικών μέζα από 

κείμενα, από ηη 

γραμμαηική και ηην 

γερμανική κοσληούρα 

Μέζα από ηελ Θζηνξία, ηελ Αξρηηεθηνληθή, ην 

Πεξηβάιινλ, ηελ Σέρλε, ηνλ Πνιηηηζκό, νη 

καζεηέο/ηξηεο όρη κόλν  ζα εκπινπηίζνπλ ηηο 

γλώζεηο ηνπο πάλσ ζηα ζέκαηα απηά, αιιά ζα 

δηεπξύλνπλ ην Λεμηιόγηό ηνπο ζηα Γεξκαληθά 

κε έλαλ επράξηζην θαη ελδηαθέξνληα ηξόπν. 

4 
Δεπηέξα, 

Σεηάξηε 
 

2 

Καξακήηξνπ Ακαιία 

(Φηιόινγνο) 

«Εκθράζομαι μέζα από 

ηα ενδιαθέρονηά μοσ» - 

Όμιλος δημιοσργικής 

έκθραζης, 

δημοζιογραθίας και 

ρηηορικής ζηην ελληνική 

γλώζζα». 

Θέιεηε λα αζρνιεζείηε κε ηα ελδηαθέξνληά ζαο, 

επράξηζηα, μεθνύξαζηα θαη δεκηνπξγηθά;  

Επηιέμηε εζείο, ηνλ ηξόπν (θαηαζθεπέο, 

δηαδίθηπν, ζπγγξαθή, επηζηήκε, ηέρλε) θαη 

ζπλδπάζηε ηηο αγαπεκέλεο ζαο ελαζρνιήζεηο κε 

ηε γισζζηθή έθθξαζε! 

Με ζηαζεξό ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ ζρνιηθώλ 

επηδόζεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθήο 

γιώζζαο, ζπλδπάδνπκε ηηο θεηηλέο καο 

θαηλνηνκίεο, γηα όζα παηδηά ελδηαθέξνληαη, κε 

ηε δεκνζηνγξαθία, ηε καζεηηθή ξαδηνθσλία θαη 

ηειεόξαζε, ηηο πξνζνκνηώζεηο ξεηνξηθήο θαη 

ηηο εθδειώζεηο θαιιηηερληθήο αλάγλσζεο. 

2 Πέκπηε  

3 

Μεηζηάθε Μαξία 

(Φηιόινγνο) 

Όμιλος Λογοηετνικής 

Ανάγνωζης & σγγραθής 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ νκίινπ, νη καζεηέο/ηξηεο 

ζα δηαβάζνπλ θαη ζα δξακαηνπνηήζνπλ 

ζεαηξηθά έξγα κε ζέκα ηελ αληίζεζε ηεο 

εμσηεξηθήο εκθάληζεο θαη ηνπ εζσηεξηθνύ 

θόζκνπ, ηα θπζηθά ηαιέληα θαη ηα θπζηθά 

«ςεγάδηα». Επίζεο ζα πξνβνύλ ζηε ζπγγξαθή 

αηνκηθώλ ή ζπιινγηθνύ/ώλ ζεαηξηθώλ έξγσλ κε 

ην ίδην ζέκα. 

2 Πέκπηε  

4 

Παπαδνπνύινπ Ζελνβία 

(Θενιόγνο)  

Απγεξηλνύ Δέζπνηλα 

(Αγγιηθήο Φηι.) 

Όμιλος θεάηροσ 

 

Οη καζεηέο ελζαξθώλνπλ ξόινπο, ππνδύνληαη, 

πξνβιεκαηίδνληαη, δηαζθεδάδνπλ, δεκηνπξγνύλ. 

<Οη καζεηέο ήζνο πνηνύλ>. 

4 

Παξαζθεπή 

θαη  

Σεηάξηε 

 

5 

Παπαληθνιάνπ Αλδξέαο 

(Γαιιηθήο Φηι.) 

Όμιλος Κραηικού 

Πιζηοποιηηικού 

Γλωζζομάθειας   

Γαλλικών (Επίπεδν Α1 

Α2) 

Απόθηεζε πηζηνπνηεηηθνύ γισζζνκάζεηαο ζηε 

γαιιηθή γιώζζα / κύεζε ζηε γαιιηθή 

θνπιηνύξα θαη ζηνλ γαιιηθό πνιηηηζκό. 

4 

Σξίηε ή 

Δεπηέξα θαη 

Πέκπηε 

 

και 

 

Αβξακίδνπ καξώ 

(Μνπζηθόο) 

Υνξσδία 

 2 Παξαζθεπή  


