
1ν  ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΔΗΛΩΗ 
Ο/Ζ _____________________________________________________ γνλέαο /θεδεκόλαο ηνπ/ηεο 

___________________________________________________ καζεηή/ηξηαο ηνπ _____________ 

Σκήκαηνο___________ Γπκλαζίνπ δειώλσ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο έσο ηξεηο νκίινπο, 

ζηνπο νπνίνπο ζα ήζεια λα ζπκκεηάζρεη . Έρσ ππόςε κνπ όηη κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε έσο ην πνιύ δύν νκίινπο. Ζ 

ζπκκεηνρή ζηε ρνξσδία κπνξεί λα δεισζεί κε απιή επηζήκαλζε επηπξόζζεηα ησλ νκίισλ. Δπηζπκώ ηελ ζπκκεηνρή 

ζε ΔΝΑ   , ζε ΓΤΟ       Οκίινπο.                                                               

                                                            ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:    

Ο/Ζ ΓΖΛ-ΩΝ/ΟΤΑ 

 

ΟΜΗΛΟΗ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 2021-2022 

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ - 

ΣΙΣΛΟ ΟΜΙΛΟΤ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΩΡΕ ΗΜΕΡΕ 

ΕΙΡΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗ  

1 

 

Εέξβα Όιγα 

 

«Κι εμείς……ηο βιολί 

μας!» 

 

 

 

Όζα παηδηά αγαπνύλ ηε κνπζηθή θαη μέξνπλ λα παίδνπλ θάπνην κνπζηθό όξγαλν 

κπνξνύλ λα έξζνπλ ζηελ νκάδα. Μέζα από κνπζηθά θνκκάηηα δηαθόξσλ εηδώλ 
θαη επνρώλ νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ εκπεηξία ζην λα 

παίδνπλ ζε έλα κνπζηθό ζύλνιν θαη λα βειηηώζνπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο 

ηθαλόηεηεο.  

2 Παξαζθεπή  

2 

 

Καξακήηξνπ Ακαιία 

 

 Γημοζιογραθία-

Ρηηορική 

 

«Εκφράζομαι κέζα 

από 

 ηα ελδηαθέξνληά κνπ»  

 

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

ξαδηόθσλν, γισζζηθή ξνκπνηηθή, δεκηνπξγηθή γξαθή, δεκνζηνγξαθία, 

ζελάξην, επηρεηξεκαηνινγία… Ο βξαβεπκέλνο Όκηινο θαη ε ζρνιηθή 
εθεκεξίδα  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 

Πέκπηε  

 
Δξγαζηήξην 
Τπνινγηζηώλ 

 

3 

 

Κνξαληδή Δπαγγειία  

 

Όμιλος Ιζπανικών 

 

 

 

Ζ ηζπαληθή γιώζζα απνηειεί ηελ επίζεκε γιώζζα είθνζη ρσξώλ θαη είλαη ε 
ηξίηε επξύηεξα νκηινύκελε γιώζζα ζηνλ θόζκν. Ο όκηινο Ηζπαληθώλ 

απεπζύλεηαη ζηνπο καζεηέο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ 

ζηνηρεηώδεηο γλώζεηο ηεο ηζπαληθήο γιώζζαο θαη  ελδηαθέξνληαη λα γλσξίζνπλ 
βαζηθέο πηπρέο ηεο ηέρλεο, ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο Ηζπαλίαο.  

2 Πέκπηε  

4 

Μαθαξώλα Αλαηνιή 

 

Μιλώνηας με ΝΟΗΜΑ 

Οη καζεηέο/ηξηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ βαζηθό ιεμηιόγην 

επηθνηλσλίαο ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα, λα γλσξίζνπλ κέζα από 

ηαηλίεο, ινγνηερληθά θείκελα θαη πιηθό ζρεηηθό κε ηηο δξάζεηο ηνπο (π.ρ. ζέαηξν 
Κσθώλ, νιπκπηάδα Κσθώλ, θιπ) πώο δνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη νη 

Κσθνί/βαξήθννη άλζξσπνη, ελώ παξάιιεια ζα γλσξίζνπλ επαγγέικαηα πνπ 

αθνξνύλ παηδηά θαη ελήιηθεο κε πξνβιήκαηα αθνήο. 

 

2 Σεηάξηε  

5 

Μεηζηάιε Αιεμάλδξα 

 

«Bookbusters: Βιβλίο-

Τέτνες-

Γημιοσργικόηηηα» 

 

Ζ δπλακηθή θαη εκπλεπζκέλε νκάδα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε ζα ζπλερίζεη  ην 
ζρεδηαζκό, ηε ζύληαμε θαη ηελ έθδνζε ηνπ νκώλπκνπ πεξηνδηθνύ 

(https://issuu.com/our.bookbusters), ζα ζηεξίμεη ηελ νκώλπκε 

Απηνδηαρεηξηδόκελε Μαζεηηθή Βηβιηνζήθε καο, ζα δεη θηλεκαηνγξάθν & 
ζέαηξν, ζα νξγαλώζεη εθδειώζεηο, ζα ζπλεξγαζηεί κε άιια ζρνιεία πνπ 

εθδίδνπλ έληππα θαη ιεηηνπξγνύλ ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο.  

 

2 Σξίηε  

6 

ηατθίδεο Υξήζηνο 

 

Όμιλος θσζικών 

επιζηημών 

 

 

αο αξέζνπλ ηα πεηξάκαηα; Ο όκηινο ζα αζρνιεζεί κε πεηξάκαηα βηνινγίαο, 
θπζηθήο θαη ρεκείαο. Υξήζε κηθξνζθνπίνπ, πεηξάκαηα αλαηνκίαο, απνκόλσζε 

DNA, αλίρλεπζε ακύινπ, δείθηεο νμύηεηαο, κεηξήζεηο, θηλήζεηο θαη πνιιά 

άιια. Δθαξκόδνπκε ηηο ζεσξεηηθέο καο γλώζεηο θαη αλαθαιύπηνπκε ηνλ 
θόζκν! 

2 Γεπηέξα  

7 

Σζανύζε Διηζάβεη 

 

Χορεσηική 

παηριδογνωζία 

 

 

 

 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο θαινύληαη λα γλσξίζνπλ ηελ πινύζηα 

ρνξεπηηθή θιεξνλνκηά ηεο παηξίδαο καο κέζα από ηελ εθκάζεζε 

ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ, αιιά θπξίσο λα βηώζνπλ αηζζήκαηα 

ραξάο ρνξεύνληαο θπθιηθνύο ή αληηθξηζηνύο ρνξνύο 

2 Παξαζθεπή  

  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

