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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ - 

ΣΙΣΛΟ ΟΜΙΛΟΤ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΩΡΔ ΗΜΔΡΔ 

ΔΙΡΑ 

ΔΠΙΛΟ

ΓΗ  

1 

Βηηζηθάλνπ Φσηεηλή 

Φσζηθή Αγωγή, Άζθεζε 

θαη Γηαηροθή (Σηίβος-

Ποδόζθαηρο) 

1) «ηίβος» Μέζα από ηα αγσλίζκαηά ηνπ κπνξείο λα αλαδείμεηο 

θαη λα βειηηώζεηο ηελ αληνρή, ηε δύλακε θαη ηελ ηαρύηεηά ζνπ! 

Μαζαίλεηο λα βειηηώλεζαη θαη λα μεπεξλάο ηα όξηα ζνπ. 2)  

«Ποδόζθαιρο» Ο βαζηιηάο ησλ ζπνξ θαηαθηά αγόξηα θαη 

θνξίηζηα. Φεύγνληαο από ηε ζέζε ηνπ απινύ ζεαηή γηλόκαζηε 

ελεξγά κέιε καζαίλνληαο ηα κπζηηθά ηεο ζηξνγγπιήο ζεάο  

O αζιεηηζκόο είλαη πγεία, δηαζθέδαζε θαη δεκηνπξγία, γη’ απηό 

έια καδί καο λα δεκηνπξγήζνπκε κία δπλαηή νκάδα ραξάο, θαη 

εθγύκλαζεο ζην άζιεκα πνπ καο ηαηξηάδεη. Να αλαθαιύςνπκε 

θαη λα αλαδείμνπκε ην ηαιέλην θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ 

θξύβνπκε κέζα καο κε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θηλεηηθέο 

δεμηόηεηεο 

2 Γεπηέξα  

2 

Γνιαπηζή Διέλε 

Όκηιος Κ. Π. Γ. 

Γερκαληθώλ 

Όκηινο Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο Γεξκαληθώλ 

κέζα από θείκελα, από ηε γξακκαηηθή θαη ηελ γεξκαληθή 

θνπιηνύξα. 

2 

2 

Γεπηέξα 

Σεηάξηε 
 

3 

 

Καξακήηξνπ Ακαιία 

 

 Γημοζιογραθία-

Ρηηορική 

 

«Δθθράδοκαη κέζα από 

 ηα ελδηαθέροληά κοσ»  

 

Όκηιος ζηε Νεοειιεληθή 

Γιώζζα 

 

 

Γεηα ζαο παηδηά! 

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

Σειεόξαζε, ξαδηόθσλν, θόκηθο, βίληεν, δεκηνπξγηθή γξαθή, 

δεκνζηνγξαθία, δηπισκαηία, ζελάξην, εθθξαζηηθή αλάγλσζε, 

αγώλεο ξεηνξηθήο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο… Ο βξαβεπκέλνο 

Όκηιόο καο πεξηκέλεη θαη θέηνο ηνπο ηειενπηηθνύο 

πξσηαγσληζηέο ηνπ! 

Βαζηζκέλνη ζηε ζεσξία πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ηνπ H. Gardner 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ζεκαληηθνύο επηζηεκνληθνύο θνξείο, 

θαιιηεξγνύκε ηηο δεμηόηεηέο καο θαη βειηηώλνπκε ηηο επηδόζεηο 

καο ζηε Νενειιεληθή Γιώζζα, γξαπηή θαη πξνθνξηθή. 

2 

Πέκπηε 

 
Δξγαζηήξην 

Τπνινγηζηώλ 

 

4 

Μεηζηάιε Αιεμάλδξα 

«Η ιογοηετλία ζηολ 

θηλεκαηογράθο θαη ζηο 

ζέαηρο» 

Όκηινο ζηε Λνγνηερλία 

αο αξέζεη ε ινγνηερλία, ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ην ζέαηξν; 

Διάηε λα δηαβάζνπκε ινγνηερληθά θείκελα πνπ έρνπλ γίλεη 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ή ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, λα ηηο 

παξαθνινπζήζνπκε θαη λα ηηο επεμεξγαζηνύκε, λα επηζθεθηνύκε 

ην 21ν Γηεζλέο Κηλεκαηνγξαθηθό Φεζηηβάι Οιπκπίαο γηα παηδηά 

θαη λένπο (Πύξγνο Ηιείαο), λα ζπκκεηέρνπκε ζηα 

θηλεκαηνγξαθηθά ηνπ εξγαζηήξηα, λα δνύκε εμαηξεηηθέο ηαηλίεο 

από όιν ηνλ θόζκν, λα γλσξίζνπκε από θνληά δεκηνπξγνύο, λα 

γξάςνπκε ην δηθό καο ζελάξην γηα κηα ηαηλία κηθξνύ κήθνπο ή ηε 

δηαζθεπή ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ γηα έλα ζεαηξηθό δξώκελν. 

2 
Σξίηε 

 
 

5 
Παπαληθνιάνπ Αλδξέαο 

Γαιιηθά ΚΠΓ  

ΚΠΓ / Μύεζε ζηελ Γαιιηθή θνπιηνύξα, ηελ Γαιιηθή 

ινγνηερλία θαη ηελ Γαιινθσλία 

Δπηιέμηε επίπεδν: 

                Α1-Α2   □           ή                Β1-Β2 □ 

2 

2 

Σεηάξηε, 

Πέκπηε 
 

6 

Φνπηζηηδή Δπαγγειία 

Αλίτλεσζε ηες ποιηηηθής, 

ποιηηηζκηθής θαη 

θαζεκερηλής δωής ζηε 

Θεζζαιολίθε θαηά ηολ Β’ 

Παγθόζκηο Πόιεκο 

Δπηρεηξνύκε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ θαζεκεξηλή, πνιηηηθή  θαη 

πνιηηηζηηθή δσή ηεο πόιεο καο  θαη ηελ εμόλησζε ηεο κεγάιεο 

Δβξατθήο θνηλόηεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο  θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Β΄ Παγθνζκίνπ  Πνιέκνπ κέζα από ηελ νπηηθή ηεο ηζηνξίαο, ηεο 

ινγνηερλίαο, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο ινγνηερλίαο. ηο 

δεύηερο μέρος ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο δεκηνπξγνύκε έλα 

παηρλίδη θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ εηνηκάδνληαο κία αζπλήζηζηε 

μελάγεζε ζηα (Ρσκατθά, Βπδαληηλά θαη Οζσκαληθά) κλεκεία ηεο 

πόιεο καο κέζα από γξίθνπο πνπ πξέπεη λα 

απνθξππηνγξαθεζνύλ, αλαθαιύπηνληαο κύζνπο θαη ζξύινπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ην θαζέλα από απηά, πξαγκαηνπνηώληαο κία 

εηθνληθή πεξηήγεζε ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνύ ζηελ πόιε καο. 

 

 

2 

 

Γεπηέξα  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


