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       Γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ ηδηαίηεξωλ ηθαλνηήηωλ, θιίζεωλ θαη ελδηαθεξόληωλ ηωλ καζεηώλ, ηόζν ηωλ καζεηώλ ηωλ Πξνηύπωλ θαη Πεηξακαηηθώλ Σρνιείωλ (Π.Σ θαη 

ΠΕΙ.Σ.) όζν θαη άιιωλ ζρνιείωλ ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο δεκηνπξγνύληαη όκηινη αξηζηείαο, δεκηνπξγηθόηεηαο θαη θαηλνηνκίαο νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ κεηά ηε ιήμε ηωλ 

καζεκάηωλ ηνπ εκεξεζίνπ ωξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Οη όκηινη αθνξνύλ γλωζηηθνύο ηνκείο όπωο ηα καζεκαηηθά, ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ηε γιώζζα, ηε ινγνηερλία, ηα λέα 

γλωζηηθά αληηθείκελα όπωο ε αζηξνλνκία, ε ξνκπνηηθή θ.ιπ. θαζώο θαη ινηπά πεδία όπωο ηα εηθαζηηθά, ν αζιεηηζκόο θ.ά., θαη έρνπλ ωο ζθνπό ηόζν ζηελ νιόπιεπξε 

αλάπηπμε ηωλ καζεηώλ όζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο αξηζηείαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Σην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο αμηνπνηνύληαη 

ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο θαη κέζα δηδαζθαιίαο, αλαπηύζζεηαη θαηλνηόκν εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη πινπνηνύληαη ζπλεξγαζίεο κε Α.Ε.Ι., Εξεπλεηηθά Κέληξα, 

Ιδξύκαηα θ.ά.      Η ιεηηνπξγία ηωλ Οκίιωλ νινθιεξώλεηαη κε ην πέξαο ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. Οη όκηινη ζα ιεηηνπξγνύλ κία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα, γηα δύν δηδαθηηθέο 

ώξεο ηε θνξά, κεηά ην πέξαο ηνπ επηάωξνπ ηηο εκέξεο Δεπηέξα, Τξίηε, Τεηάξηε θαη Πέκπηε θαη κεηά ην πέξαο ηνπ εμάωξνπ ηελ Παξαζθεπή. 

      Γηα ηηο εγγξαθέο ηωλ καζεηώλ ζηνπο νκίινπο, ηηο ζπλζήθεο παξαθνινύζεζεο ηωλ νκίιωλ θαη ην ωξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο ηζρύνπλ ηα εμήο:  Ο ειάρηζηνο αξηζκόο 

καζεηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ελόο νκίινπ νξίδεηαη ζηνπο δέθα (10) θαη ν κέγηζηνο ζηνπο είθνζη (20). Η ηπρόλ ππέξβαζε ηνπ ή κείωζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ καζεηώλ, ιόγω 

ηδηαηηέξωλ ζπλζεθώλ, πξνϋπνζέηεη επαξθή αηηηνιόγεζε από ηνπο ππεύζπλνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη απόθαζε ηνπ ΕΠ.Ε.Σ. Οη όκηινη, αλάινγα κε ην πεξηερόκελν θαη ηνπο 

ζηόρνπο ηνπο, είλαη δπλαηόλ λα απεπζύλνληαη ζε καζεηέο κίαο ή πεξηζζνηέξωλ ηάμεωλ.  Έλαο καζεηήο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε δύν (2) νκίινπο θαη’ αλώηαην όξην.  Σηνπο 

νκίινπο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ εθηόο από ηνπο καζεηέο ηωλ Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. θαη καζεηέο από άιια ζρνιεία ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο.  Η επηινγή ηωλ καζεηώλ είλαη 

δπλαηόλ λα γίλεηαη κε δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο δεμηνηήηωλ θαη ελδηαθεξόληωλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηωλ άιιωλ ζρνιείωλ ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο 

εθηόο θαη εάλ νη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ νκίινπ πξνηείλνπλ αηηηνινγεκέλα άιιεο δηαδηθαζίεο επηινγήο.  Τν ειάρηζην εβδνκαδηαίν ωξάξην ιεηηνπξγίαο ελόο νκίινπ είλαη 

νη δύν (2) δηδαθηηθέο ώξεο θαη ην κέγηζην νη ηέζζεξηο (4) ώξεο.  Οη όκηινη ιεηηνπξγνύλ κεηά ην θαλνληθό εκεξήζην πξόγξακκα ζε ωξάξην πνπ θαζνξίδεη θάζε ζρνιείν. Η 

έλαξμε ηεο ιεηηνπξγία ηνπο είλαη απαξαίηεην λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έωο ζηηο 14.30.  Η ιεηηνπξγία ηωλ νκίιωλ ζεωξείηαη επαξθήο αλ πξαγκαηνπνηνύληαη θαη’ ειάρηζην 

ζαξάληα (40) ώξεο εηεζίωο γηα ηε δίωξε εβδνκαδηαία δηδαζθαιία, θαη νγδόληα (80) ώξεο γηα ηελ ηεηξάωξε εβδνκαδηαία ιεηηνπξγία.   Γηα λα ζεωξεζεί επηηπρήο ε ζπκκεηνρή 

ηωλ καζεηώλ ζηνλ όκηιν απαηηείηαη: (α) ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε (ν καζεηήο δελ κπνξεί λα απνπζηάζεη πεξηζζόηεξεο από 8 ή 16 δηδαθηηθέο ώξεο εηεζίωο, αλάινγα 

κε ην αλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ νκίινπ είλαη 40 ή 80 ώξεο αληίζηνηρα) θαη (β) ε εθπόλεζε εξγαζηώλ ή ε πξαγκαηνπνίεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ έξγνπ ην νπνίν ηνπο 

αλαηίζεηαη από ηνπο ππεύζπλνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ νκίινπ. Μαζεηέο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζπζηεκαηηθά ζηηο παξαπάλω ππνρξεώζεηο δελ δηθαηνύληαη ηελ πεξαηηέξω 

παξαθνινύζεζε ηνπ νκίινπ. Δειώζεηο ελδηαθέξνληνο από ηνπο θεδεκόλεο ηωλ καζεηώλ/καζεηξηώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε Οκίινπο, ππνβάιινληαη έωο θαη 26-10-2020 γηα 

καζεηέο καζήηξηεο από άιια ζρνιεία ζην Σρνιείν (θαη κε email). Σεκείωζε : γηα καζεηέο καζήηξηεο άιιωλ ζρνιείωλ λα αλαθέξεηαη ην ζρνιείν πξνέιεπζεο. 
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 Μπνξείηε λα ηππώζεηε ηε Δήιωζε θαη από ηελ ηζηνζειίδα. 
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