
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ      2021-2022 

• Όμιλος ‘Κινηματογράφος & Ιστορία’ 

• Όμιλος «Τα Αρχαία Ελληνικά μέσα από comic :  Ἀστερίκιος ἐν Ὀλυμπίᾳ» 

• Όμιλος ‘Τέχνη και τεχνική του χορωδιακού τραγουδιού’ 

• Όμιλος ‘Ένα Σχολείο για όλους’ 

• Όμιλος ‘Τέχνη και Πολιτισμός’ 

• Όμιλος ‘Το Αλφάβητο των Μαθηματικών-Μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη 

μας’ 

• Όμιλος Φωτογραφίας 

• Όμιλος ΄Μαθηματικά & Κατασκευές’ 

• Όμιλος ‘Υγεία & Ευεξία’ 

• Όμιλος ‘Πειραματική Μεθοδολογία Φυσικών Επιστημών’ 

• Όμιλος ‘ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: υγιή και άρρωστα κτίρια’ 

• Όμιλος Θεάτρου 

• Όμιλος ‘Εικαστικές Τέχνες και Δημόσιος Χώρος’ 
 

 



1. Φ ό ρ μ α  Υ π ο β ο λ ή ς  Π ρ ό τ α σ η ς  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  

Ο μ ί λ ο υ  Κινηματογράφος και Ιστορία :Το σχολείο βγήκε απ΄τον 

παράδεισο 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (1) 
 

Χάιδω Καλλιτσάκη 

Κλάδος/Ειδικότητα 
(1) 
 

ΠΕ02 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (2) 
 

Ελένη Ξανθάκου 

Κλάδος/Ειδικότητα 
(2) 
 

ΠΕ06 

Τίτλος του ομίλου 
 

Κινηματογράφος και Ιστορία 
(Το σχολείο βγήκε απ΄τον παράδεισο) 

Θεματική/ές που 
εντάσσεται ο 
όμιλος 
 

Εκπαίδευση και κινηματογράφος 
 

Αριθμός ωρών 
ομίλου ανά 
εβδομάδα  
 

2 

Τάξη ή τάξεις που 
απευθύνεται ο 
όμιλος 
 

Α,Β,Γ Γυμνασίου και μαθητές μας από το Λύκειο 

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

1. Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες  την αισθητική, τη 
γλώσσα και τα ρεύματα του κινηματογράφου. 
2.Να εξοικειωθούν με τις διάφορες κινηματογραφικές 
οπτικές  
3. Να γνωρίσουν και να συγκρίνουν διαφορετικά 
εκπαιδευτικά συστήματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στον 
εθνικό κινηματογράφο διαφόρων χωρών 
4. Να διαπιστώσουν τις μεταβολές που σημειώνονται στα 
εκπαιδευτικά συστήματα με το πέρασμα του χρόνου και να 
τις συνδυάσουν με τις πολιτικές, κοινωνικές και  
οικονομικές μεταβολές 
 5.Να αποκτήσουν κριτική σκέψη και αντίληψη 

Σκεπτικό επιλογής 
του θέματος 

Το σχολείο είναι αναμφίβολα ο κοινός τόπος αναφοράς 
εκπαιδευτικών και μαθητών. Ταυτόχρονα,  είναι ένα καλό 
παράδειγμα για να παρατηρήσουμε  τις παράλληλες 



δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ο κινηματογράφος 
στον ιστορικό. 
 Οι ταινίες δεν αποτελούν τη μοναδική πηγή για την ιστορία 
του σχολείου, συνιστούν ωστόσο πολύ ενδιαφέρον 
συμπληρωματικό υλικό, αφού καταγράφουν με σύνθετο και 
συνάμα σαφή τρόπο πολύπλοκες καταστάσεις και 
φανερώνουν εκδοχές τις οποίες οι γραπτές πηγές δεν 
μπορούν να αποτυπώσουν. 
Παραδείγματα από τον ευρωπαϊκό, αλλά και από τον 
ελληνικό κινηματογράφο 
απεικονίζουν τις σχέσεις δασκάλων-μαθητών και μας 
επιτρέπουν να καταλάβουμε 
αρκετά για τις απόψεις που κυριαρχούν γύρω από το 
σχολείο και το ρόλο του. 

Διδακτική 
μεθοδολογία 
 

Παρακολούθηση ταινιών 
Διαλέξεις 
Παρουσιάσεις 
Αξιοποίηση βιβλιογραφίας 
Εργασία ατομική και ομαδική 
Σε περίπτωση τηλεκπαίδευσης λόγω covid 19, θα γίνουν οι 
απαραίτητες προσαρμογές μεθοδολογίας και υλικού. 

Αναλυτικό 
Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από 
Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 
 

Οκτώβριος 2020 
1.Εισαγωγή στην ιστορία του κινηματογράφου 
(αμερικανικός-ευρωπαϊκός-ελληνικός κινηματογράφος) 
2. Ανασκόπηση της δράσης του Ομίλου μέχρι σήμερα. 
Εισαγωγή στη φετινή θεματική. 
 
Νοέμβριος 2021-Απρίλιος 2022: 
Παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών με θέμα την  
απεικόνιση του σχολείου και των εκπαιδευτικών 
συστημάτων  στον κινηµατογράφο. Οι μαθητές, 
εργαζόμενοι μόνοι ή σε ομάδες θα παρουσιάζουν τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων  
όπως αυτά αποτυπώνονται στη μεγάλη οθόνη σε διάφορες 
χώρες και εποχές, θα συγκρίνουν, θα αποτιμούν, θα 
ανιχνεύουν στερεότυπα , με τελικό στόχο να παρουσιάσουν 
σε μια τελική εργασία, με όποια μορφή, επιλέξουν ΤΟ 
ΣΧΟΛΕΊΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΤΟΥΣ 
 
Προτεινόμενες ταινίες (ενδεικτικά) 

 Τα 400 χτυπήματα , του Φρανσουά Τρυφώ  
 Ο πόλεμος των κουμπιών , του Υβ Ρομπέρ 
 Ανάμεσα στους τοίχους  του Λοράν Καντέ 
   Στον κύριο μας με αγάπη, του Τζέιμς Κλάβελ  
 στη Ζούγκλα του μαυροπίνακα, του Ρίτσαρντ 

Mπρουκς 
 Τα παιδιά της χορωδίας, του Κριστόφ Μπαρατιέ 



 Το ξύλο βγήκε απ τον παράδεισο, του Αλέκου 
Σακελλάριου 

 Χτυποκάρδια στο θρανίο, του Αλέκου Σακελλάριου 
 Νόμος 4000, του Γιάννη Δαλιανίδη 
 Μάθε παιδί μου γράμματα, του Θεόδωρου 

Μαραγκού 
 Η χορωδία του Χαρίτωνα, του Γρηγόρη Καραντινάκη 
  Ο κύκλος των χαμένων ποιητών, του Πίτερ Γουάιρ 
 Στο δρόμο για το σχολείο, ντοκιμαντέρ 

Μάιος 2022 
Παρουσίαση στο Αμφιθέατρο 

Διδακτικό υλικό 
(έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

• Αξιοποίηση της  βιβλιογραφίας για την ιστορία του 
κινηματογράφου. 
• Δημιουργία οπτικοποιημένου διδακτικού υλικού. 
• Κινηματογραφικές ταινίες. 

• Ενδεικτική βιβλιογραφία: 
➢ Δημαράς, Α., & Βασιλού-Παπαγεωργίου, Β. (2008). 

Από το κοντύλι στον υπολογιστή, 1830-2000: Εκατόν 
εβδομήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση με λόγια 
και εικόνες. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

➢ Delveroudi, Eliza. (2009). Το σχολείο, η ιστορία του 
και ο κινηματογράφος. Ερευνώντας τον κόσμο του 
παιδιού. 9. 31. 10.12681/icw.18082. 

➢ Κλεονίκη Μακρίδη, Η εκπαίδευση στον ελληνικό 
κινηματογράφο 

Τρόπος επιλογής 
μαθητών 
 

Τεστ δεξιοτήτων 

Τρόποι 
αξιολόγησης 
μαθητών 
 

Αρχική- διαμορφωτική -τελική , με έμφαση στην συνέπεια 
στην παρακολούθηση και στην εκπόνηση εργασιών, στο 
ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή. 
 

Προτεινόμενο 
ωρολόγιο 
πρόγραμμα 
ομίλου 
(ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα 
λήξης) 
 

Παρασκευή 13.15 έως 14.45 μμ. 

Τόπος διεξαγωγής 
ομίλου 
 

Αίθουσα Πολυμέσων του σχολείου 

Ειδικοί εξωτερικοί 
συνεργάτες 
 

Ν. Ανδριώτης, ιστορικός 



 

Συνεργασίες 
(ιδρύματα, 
οργανισμοί, 
σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.) 
 

Επιδίωξη συνεργασίας με το τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, καθ. Καραμανωλάκης, Ιστορία της 
εκπαίδευσης 
https://eclass.uoa.gr/modules/document/?course=ARCH528 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 
 

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
Παλιό Πανεπιστήμιο 
Πιθανή εκδρομή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας 
ή Θεσσαλονίκης 
Σε περίπτωση δυσκολίας λόγω covid 19, θα γίνουν οι 
απαραίτητες προσαρμογές με γνώμονα την ασφάλεια των 
παιδιών. 

Τρόπος 
αξιολόγησης του 
ομίλου 
 

Αξιολόγηση ταινιών από τους μαθητές 
Τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του ομίλου 

Παραδοτέα Παρουσιάσεις 
Εργασίες μαθητών 
Αφίσα ομίλου 
Τελική παρουσίαση 



2. Υ π ο β ο λ ή  Π ρ ό τ α σ η ς  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Ο μ ί λ ο υ  «Τα Αρχαία Ελληνικά μέσα από 
comics :  Ἀστερίκιος ἐν Ὀλυμπίᾳ» 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) 
 

Κρυστάλλω Παπαδοπούλου 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ02 (Φιλόλογος) 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) 
 

 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

 

Τίτλος του ομίλου 

 

«Τα Αρχαία Ελληνικά μέσα από comics :  Ἀστερίκιος ἐν 
Ὀλυμπίᾳ» 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος 
 

Ο όμιλος θα λειτουργήσει για δεύτερη χρονιά το σχολικό 
έτος 2021-2022 με τίτλο «Τα Αρχαία Ελληνικά μέσα από 
comics : Ἀστερίκιος ἐν Ὀλυμπίᾳ». Οι θεματικές του ομίλου 
περιλαμβάνουν κυρίως « λεξιλόγιο (Αρχαίας και Νέας 
Ελληνικής», «γραμματική και μορφοσυντακτικά φαινόμενα 
της ΑΕ» και «δημιουργία πολυτροπικών κειμένων». 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  
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Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος Β, Γ΄  Γυμνασίου 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

Οι μαθητές/τριες αναμένεται : 

• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους  

• Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν μορφοσυντακτικά 
φαινόμενα της ΑΕ 

• Να εξοικειωθούν με τη γραμματική της ΑΕ 

•  Να κατανοούν πολυτροπικά κείμενα 

•  Να δημιουργούν δικά τους πολυτροπικά κείμενα μέσω   
Η/Υ 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος,  καταιγισμός ιδεών, 
ερωτοαποκρίσεις/διάλογος, παιχνίδι ρόλων 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι Μάιο ή 
Ιούνιο) 
 

➢ 10ος - 11ος 2021  
Διδασκαλία 1η : Αναστοχασμός στο υλικό της 1ης χρονιάς 
Διδασκαλία 2η ,3η  : Φύλλο εργασίας 1 (θα αναρτηθεί στην η-
τάξη) : Λεξιλόγιο- Γραμματική- Συντακτικό - Δημιουργία 
πολυτροπικού κειμένου μέσω Η/Υ 
Διδασκαλία 4η , 5η :  Φύλλο εργασίας 2 (η-τάξη) : Λεξιλόγιο- 
Γραμματική -Μορφοσυντακτικά φαινόμενα(ασκήσεις η-τάξη) 
 

➢ 12ος 2021 - 1ος 2022  



Διδασκαλία 6η, 7η : Φύλλο εργασίας 3 (η-τάξη): Λεξιλόγιο- 
Γραμματική- Συντακτικό -   Δημιουργία πολυτροπικού 
κειμένου μέσω Η/Υ 
Διδασκαλία 8η, 9η : Φύλλο εργασίας 4 (η-τάξη): Λεξιλόγιο- 
Γραμματική-Μορφοσυντακτικά φαινόμενα(ασκήσεις η-τάξη) 
 Διδασκαλία 10η, 11η ,12η  : Φύλλα εργασίας  5, 6 (η-τάξη) : 
Λεξιλόγιο- Γραμματική- Συντακτικό - Δημιουργία 
πολυτροπικού κειμένου μέσω Η/Υ 
 
➢ 2ος - 3ος  
Διδασκαλία 13η, 14η ,15η  :  Φύλλα εργασίας 6, 7 (η-τάξη) - 
Μορφοσυντακτικά φαινόμενα (ασκήσεις η-τάξη) 
Διδασκαλία 16η, 17η , 18η  Φύλλα εργασίας 8, 9, 10 (η-τάξη) : 
Λεξιλόγιο- Γραμματική- Συντακτικό- Δημιουργία 
πολυτροπικού κειμένου μέσω Η/Υ 
 
➢ 4ος - 5ος 2021  
Διδασκαλία 19η, 20η , 21η : Φύλλα εργασίας  11, 12 (η-τάξη) : 
Λεξιλόγιο- Γραμματική- Συντακτικό 
Διδασκαλία 22η : Αποτίμηση-Αναστοχασμός 
 
Παρατήρηση: Μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις 
ανάλογα με τις επιθυμίε/ ανάγκες των μαθητών/τριών, αλλά 
και λόγω της υγειονομικής κατάστασης. 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 

Οι μαθητές/τριες θα εργαστούν σε φύλλα εργασίας (η-τάξη) 
με βάση το κόμικ Ἀστερίκιος ἐν Ὀλυμπίᾳ. Επίσης, θα τους 
δίδονται εικόνες από το συγκεκριμένο κόμικ, για να τις 
συμπληρώσουν με λέξεις ή φράσεις από το κείμενο και να 
δημιουργούν μια μικρή ιστορία. Στην πρώτη συνάντηση θα 
τους δοθεί ο διδακτικός προγραμματισμός, για να κάνουν 
τις δικές τους συμπληρώσεις/ παρατηρήσεις. 

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Η επιλογή θα γίνει ανάλογα με τη συμμετοχή των μαθητών 
π.χ με ερωτηματολόγιο  

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Με την αρωγή της εκπαιδευτικού οι μαθητές/τριες  θα 
συμπληρώνουν  ή θα διορθώνουν τις εργασίες τους.  Η 
αξιολόγηση θα γίνεται με χαρακτηρισμούς: μέτρια (10-12)-
καλά (13-16)-πολύ καλά (17-19)- άριστα (20). Επίσης, θα 
αξιολογούν το υλικό που τους προσφέρεται, αλλά θα 
συμμετέχουν και οι ίδιοι στη διαμόρφωση του, ώστε να 
καλύπτονται ανάγκες/αδυναμίες που τυχόν αισθάνονται ότι 
έχουν.  Τέλος, στην αρχή, στη μέση και στο τέλος του 
προγράμματος, θα υπάρχει αναστοχασμός/αποτίμηση για 
την πορεία του ομίλου (αρχικές προσδοκίες, αποτελέσματα, 
ενδιαφέροντα σημεία κ.ά). 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα 
ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα 
λήξης) 

Τετάρτη : 1:30-3:00 ή την ίδια ώρα διαδικτυακά, αν το 
επιβάλλουν οι υγειονομικές συνθήκες 



 

 

 

3 .  Φ ό ρ μ α  Υ π ο β ο λ ή ς  Π ρ ό τ α σ η ς  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Ο μ ί λ ο υ  

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(1) 
 

Κοκολάκη Μαρία   

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ 79 . 01 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα, αίθουσα πληροφορικής 
(όποτε απαιτείται) ή διαδικτυακά, αν παραστεί ανάγκη λόγω 
της πανδημίας 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

Συνεργασία με την κ. Ευαγγελία Δημουλά, καθηγήτρια 
Πληροφορικής του σχολείου μας. 
 Για την υλοποίηση συνεργασιών θα ληφθούν υπ΄όψιν οι 
υπάρχουσες συνθήκες λόγω του υγειονομικού προβλήματος 
και των περιορισμών που αυτό επιβάλλει.  

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, 
σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.) 

1) Συνεργασία  με την Δρ. Μουλά, φιλόλογο εξειδικευμένη 
στη χρήση των κόμικ στην εκπαίδευση 

2) Συνεργασία με την Δρ. Τσενέ για την υλοποίηση 
εκπαιδευτικού  εργαστηρίου 

Για την υλοποίηση συνεργασιών θα ληφθούν υπ΄όψιν οι 
υπάρχουσες συνθήκες λόγω του υγειονομικού προβλήματος 
και των περιορισμών που αυτό επιβάλλει. 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 1) Επίσκεψη στην Athens Comics Library 
2) Επίσκεψη στην έκθεση Comicdom Con Athens  
3) Επίσκεψη στο Ψηφιακό Μουσείο  Comics 
Η οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων θα γίνει εφ’όσον το 
επιτρέψει η υγειονομική κατάσταση. 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

Οι μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν ως προς την επίδοσή 
τους στις εργασίες, αλλά και ως προς τη συμμετοχή τους, τη 
συνεργασία με τους συμμαθητές τους και την ανάληψη 
πρωτοβουλιών. 

Παραδοτέα 1) Έκθεση πεπραγμένων – αυτοαξιολόγησης. 
2) «Βιβλίο ύλης» του ομίλου. 
3) «Βιβλίο παρουσιών» του ομίλου. 
4) Κατάσταση των μαθητών που θα ολοκληρώσουν 

επιτυχώς την φοίτησή τους στον όμιλο και 
κατάστασταση μαθητών που δεν θα ολοκληρώσουν 
επιτυχώς την φοίτησή τους. 

5) Φωτοαντίγραφα των «πιστοποιητικών επιτυχούς 
συμμετοχής» που θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες 
μαθητές/τριες. 

6) Τα φύλλα εργασίας (θα αναρτηθούν στην η-τάξη). 
7) Αφίσα με  πολυτροπικά κείμενα. 



Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(2) 
 

 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

 

Τίτλος του ομίλου 
 

Τέχνη και τεχνική του χορωδιακού 
τραγουδιού  

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος 
 

α )   Χριστουγεννιάτικη βραδιά 2021   
β  )   Ετος Ιάκωβου Καμπανέλλη  
γ  )   Η μελωδία της Ευτυχίας   (  μιούζικαλ   
) 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα  
 

 
                                2 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 
 

 
                        Α  -  Β  -  Γ   

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

Να μάθουν τα παιδιά τι σημαίνει 
μονοφωνικό και τι πολυφωνικό τραγούδι ,  
να νιώσουν τη χαρά της συνύπαρξης την 
έκφρασή του ,  να γνωρίσει κάθε παιδί την 
έκταση και τις δυνατότητες της δικής του 
φωνής ,  και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους  ,  τόσο πάνω στο έντεχνο και 
παραδοσιακό τραγούδι ,  όσο και στο 
θεατρικό ή κινηματογραφικό τραγούδι 
ενός μιούζικαλ  .  

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Μέσα στον πρώτο μήνα της λειτουργίας 
του Ομίλου ,  εστιάζουμε στην κίνηση του 
σώματος και την τεχνική εκφοράς του ήχου  
,  συνδυάζοντας ασκήσεις πρακτικής 
εφαρμογής  με σχετικό οπτικοακουστικό 
υλικό   .    
 
Αμέσως μετά ,  δουλεύουμε σταδιακά 
πάνω στα τραγούδια που θα 
παρουσιάσουμε στις δύο κύριες θεματικές 
της χρονιάς ,  δηλαδή τη Χριστουγενιάτικη 
βραδιά και τη γιορτή  λήξης των Ομίλων  .  
Πάντα αυτές οι θεματικές φροντίζουμε να 
εστιάζουν σε ένα ενιαίο θέμα με πολλές 
παραμέτρους ,  έτσι ώστε να έχουε την 
ευκαιρία στον όμιλο να εργαστούμε 
πολύπλευρα  :   Παράλληλα με την 
εκμάθηση των τραγουδιών ,  
εξετάζουμετην εποχή που γράφτηκαν ,  του 
συνθέτες που τα έφτιαξαν και τους 



στόχους για τους οποίους δημιουργηθηκαν 
,  π . χ .  ένα μιούζικαλ όπως ο  ''  Σκρουτζ  ''  
του Ντίκενς ή  ''  the sound of Music  ''  
αρχίσαμε ήδη να ετοιμάζουμε από την 
περασμένη χρονιά ,  αλλά διακόψαμε λόγω 
καραντίνας  .   
 
Ενα από τα πλέον εξαιρετικά  
πλεονεκτήματα των συναντήσεών μας στον 
όμιλο Μουσικής ,  είναι η γνωριμία και η 
συνεργασία μας με σημαντικά ονόματα της 
Τέχνης  9  συνθέτες ,  λυρικούς καλλιτέχνες 
,  ποιητές  κ .  ά .  )  ,  οι οποίοι τιμούν το 
σχολείο μας με την παρουσία τους και τις 
συμπράξεις τους με τη χορωδία και την 
ορχήστρα μας  .    
 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 
 

 Οκτώβριος  -  Δεκέμβριος  :   Ετοιμασία για 
τον θεματικό κύκλο της Χριστουγεννιάτικης  
βραδιάς μας ,  παράλληλα με τις 
εφαρμογές και ασκήσεις τεχνικής  φωνής 
και εξάσκησης αυτιού ,  για τη σωστή 
συνύπαρξη μέσα στο χορωδιακό  ,  
πολυφωνικό σύνολο  .   
Ο τίτλος της θεματικής δεν έχει οριστεί 
ακόμη  .  
 
Ιανουάριος -  Μάιος  :   Προετοιμασία της 
παράστασης  της γιορτής λήξης των ομίλων  
,  πάνω σε 2 θεματικές   :   
Τραγούδια από το μιούζικαλ  ''  The sound 
of Music   ''  (   η μελωδία της Ευτυχίας  ''  )   
σε σύμπραξη με λυρικούς καλλιτέχνες της Ε 
. Λ . Σ .  και όχι μόνο  ,  και   
 
τιμητική αναφορά στη ζωή και το έργο του 
θεατρικού συγγραφέα Ιάκωβου 
Καμπανέλλη ,   παρουσιάζοντας συγχρόνως 
τραγούδια από δικά του έργα  .  
 
Αυτό θα γίνει με την ευκαιρία της 
ανακήρυξης από το Υπουργείο Πολιτισμου 
του έτους 2022 ,  σε έτος  ''  Ιάκωβου 
Καμπανέλλη   ''  .  
 



Καθόλη τη διάρκεια των συναντήσεων του 
Ομίλου ,  συνεχίζονται οι ασκήσεις 
Τεχνικής των χορωδών  .   
 
 
 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

Ολα τα τραγούδια σε παρτιτούρες .  
οπτικοακουστικό υλικό στην e  -  class  .  

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Ολα τα παιδιά που θα δηλώσουν 
συμμετοχή  ,  μπορούν να συμμετέχουν 
στις συναντήσεις μας    .  
Τα παιδιά που μπαίνουν στη χορωδία 
εκτός ομίλου ,  επιλέγονται μετά από 
ακροάσεις  .  Είναι αυτά κυρίως που 
στηρίζουν τις παραστάσεις ,  μαζί πάντα με 
παιδιά του ομίλου  .   
 
Το ότι εγγράφονται τα παιδιά στον Ομιλο 
Μουσικής ,  δεν σημαίνει ότι θα 
τραγουδήσουν  οπωσδήποτε σε μια 
εκδήλωση .  Αν δεν μπορούν ή δεν θέλουν 
να το κάνουν ,  τους ανατίθενται άλλες 
υπευθυνότητες ,  σχετικές με τη θεματική .  
Ασκούνται όμως όλα στην πρακτική 
εφαρμογή του  .  
 
 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Συμπληρώνουν κατά καιρούς 
ερωτηματολόγια μέσα στη χρονιά ,  αλλά η 
βασική τους αξιολόγηση γίνεται στις 
τελικές παρουσιάσεις μας στο αμφιθέατρο  
.  

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης) 
 

 
 Κάθε Παρασκευή  μετά τη λήξη του 
σχολικού ωραρίου ,  για 2 συνεχόμενες 
διδακτικές ώρες  .   

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

 Συναντήσεις τις προκαθορισμένες ημέρες 
και ώρες στο αμφιθέατρο του σχολείου .  
Κινητικές  -  φωνητικές ασκήσεις  (  
ζέσταμα  )  .  
Παρακολούθηση οπτικοακουστικού 
εκπαιδευτικού και χορωδιακού υλικού  .  
 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

 Για φέτος ,  αν επανέλθουμε στη 
φυσιολόγική σχολική μας ζωή , στο πλάνο 
συνεργασίας μας έχουμε εντάξει λυρικούς 



και έντεχνους σολίστ  που ανταποκρίθηκαν 
που θα μας τιμήσουν με την παρουσία 
τους και θα  μιλήσουν στα παιδιά για την 
Τέχνη του τραγουδιού μέσα από τη γνώση 
και τις εμπειρίες τους , όπως ο βαρύτονος κ 
. Τάσης Χριστογιαννόπουλος  και η κ . 
Μαρία Φαραντούρη  .  
Επίσημος προσκεκλημμένος επίσης θα 
είναι  ο συνθέτης και Επιστημονικός 
συνεργάτης της Ακαδημίας  
Αθηνών  ,  κ.  Νίκος Ξανθούλης που 
εξειδικεύεται και συνθέτει στην 
αρχαιοελληνική κιθάρα  και   
η κ. Ιουλίττα Ηλιοπούλου  ,  βραβευμένη 
ποιήτρια και λογοτέχνις  .  
 
Φίλοι επαγγελματίες εκτελεστές μουσικών 
οργάνων , πλαισιώνουν πάντα τις 
παραστάσεις μας  .  
 
 

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.) 
 

 
 Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ,  λόγω των 
δύσκολων συνθηκών του covid   .  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

 Μέγαρο Μουσικής ,  Ε . Λ . Σ .  ,  εφόσον 
επιτραπούν   .   

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

 Εφόσον οι στόχοι του Ομίλου επιτευχθούν 
,  αυτό θα φανεί στο τελικό αποτέλεσμα 
των παραστάσεων  .  Αξιολόγηση βεβαίως 
θα προκύψει και από τς απαντήσεις των 
παιδιών κατά τη διάρκεια και στο τέλος 
των συναντήσεών μας  .   

Παραδοτέα Όλα τα χορωδιακά τραγούδια σε 
παρτιτούρες   ,  φυλλάδια με τους τρόπους 
τεχνικής  , έντυπα και ηλεκτρονικά 
πληροφοριακά στοιχεία που σχετίζονται με 
τις θεματικές μας  .  
 

 



4 . Φ ό ρ μ α  Υ π ο β ο λ ή ς  Π ρ ό τ α σ η ς  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Ο μ ί λ ο υ  
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΠΑΡΗ 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ05 (ΓΑΛΛΙΚΩΝ) 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) 
 

 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

 

Τίτλος του ομίλου 
 

ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα  
 

2 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 
 

Α’, Β’ και Γ’ 
 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

Οι μαθητές/τριες του ομίλου αναμένεται: 

▪ Να αναπτύξουν ανθρωπιστικές αξίες, 

όπως  είναι η αλληλεγγύη, η αποδοχή του 

διαφορετικού, ο αμοιβαίος σεβασμός, η 

κατανόηση, το πνεύμα συνεργασίας και η 

υπευθυνότητα. 

▪ Να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους 

δεξιότητες. 

▪ Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής, όπως 

την αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση 

συναισθημάτων, την ενεργητική ακρόαση, 

την ενσυναίσθηση και την ψυχική 

ανθεκτικότητα. 

▪ Να εφαρμόσουν την τεχνική της  



 διαμεσολάβησης για την ειρηνική επίλυση 

των συγκρούσεων μεταξύ των συνομηλίκων 

τους και να συμβάλουν στην εκπαίδευση της 

 

 

 νέας ομάδας των διαμεσολαβητών. 

 

Σε επίπεδο σχολείου, αναμένεται η ενίσχυση του 

θετικού κλίματος, η δημιουργία συνεκτικών 

δεσμών μεταξύ των μαθητών,  καθώς και η 

καταπολέμηση των φαινομένων σχολικού 

εκφοβισμού, βίας και κοινωνικού αποκλεισμού.  

 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Ομαδοσυνεργατική-Βιωματική   

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 
 

 

Οκτώβριος 

Ενότητα 1  

 Παιχνίδια γνωριμίας, εμπιστοσύνης, 

ενεργοποίησης και δημιουργίας  

συνεκτικών δεσμών μεταξύ  

των μαθητών της ομάδας, βιωματικές 

δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 

των μαθητών με στόχο την πρόληψη 

και την αντιμετώπιση του σχολικού 

εκφοβισμού  
Νοέμβριος 

Ενότητα 2  

Δραστηριότητες για την αναγνώριση 

ομοιοτήτων και διαφορών, αποδοχής 

της διαφορετικότητας, παιχνίδια 

αυτογνωσίας  
Δεκέμβριος 

Ενότητα 3 

Δραστηριότητες για την καλλιέργεια 

της ενεργητικής ακρόασης, της 

έκφρασης συναισθημάτων και της 

ενσυναίσθησης   
Ιανουάριος 

Ενότητα 4  

Βασικοί κανόνες επικοινωνίας χωρίς 

βία, 

δραστηριότητες για τη διαχείριση του 

θυμού  



Φεβρουάρι

ος 

Ενότητα 5  

Παιχνίδια διεκδίκησης και ορίων, 

δραστηριότητες για την καλλιέργεια 

της ψυχικής ανθεκτικότητας   
Μάρτιος 

Ενότητα 6  

 Μύηση στην τεχνική της 

διαμεσολάβησης της νέας ομάδας 

των διαμεσολαβητών  

Απρίλιος-

Μάιος 

Ενότητα 7 

Ανάληψη πρωτοβουλιών και 

κοινωνικής δράσης μέσα στο σχολείο  

με στόχο την κοινωνική ένταξη των 

απομονωμένων μαθητών, τη 

διαμεσολάβηση για την  

επίλυση συγκρούσεων και την 

καταπολέ-μηση φαινομένων σχολικής 

βίας ή κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

 Παρατήρηση: Μπορεί να υπάρξουν 

τροποποιήσεις ανάλογα με τις επιθυμίες ή τις 

ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών, καθώς και 

τη διαθεσιμότητα των εξωτερικών συνεργατών.  

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

Βιωματικές ασκήσεις δεξιοτήτων ζωής 

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Βάσει ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Λόγω της φύσης του προγράμματος δε θα υπάρξει 

αξιολόγηση, αλλά καταγραφή των θετικών 

αποτελεσμάτων των βιωματικών  δραστηριοτήτων 

και της δράσης των μαθητών 

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης) 
 

Δευτέρα 2 ώρες μετά τη λήξη του ωρολογίου 

προγράμματος 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Σχολείο και μέσω διαδικτύου εάν χρειαστεί να 
κλείσει το σχολείο 
 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

ΝΙΚΗ ΡΟΥΜΠΑΝΗ (συνταξιούχος εκπαιδευτικός, 
υπεύθυνη του ομίλου μέχρι το 2019-20)  
ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ (νομικός, πρώην Συνήγορος του 
Παιδιού και ιδρυτικό μέλος της «Πρωτοβουλίας 
για το άρθρο 12») 
 



 

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.) 
 

 
Συνεργασία με την ομάδα μαθητών-

διαμεσολαβητών του Γυμνασίου της Φυλής, με 

ψυχολόγους του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών 

Ευρώπης και με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ   

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν τη 

φετινή σχολική χρονιά, δεν είναι δυνατό να 

προγραμματιστούν από τώρα για το επόμενο 

σχολικό έτος. 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

Με ερωτηματολόγιο 

Παραδοτέα Ημερολόγιο διαμεσολαβήσεων για την επίλυση 

των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών του 

σχολείου. 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων της ομάδας μέσω 

Power Point και βίντεο. 



5 .  Φ ό ρ μ α  Υ π ο β ο λ ή ς  Π ρ ό τ α σ η ς  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Ο μ ί λ ο υ  
2 0 2 1 - 2 0 2 2  

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(1) 
 

Βασιλική Γεωργουλάκη 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ02 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(2) 
 

 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

 

Τίτλος του ομίλου 
 

‘’Τέχνη και Πολιτισμός’’ 

 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος 
 

 ‘’Ιστορία της Τέχνης και Ένδυμα ‘’   
 
Υπότιτλος : ‘’Ανδρική και γυναικεία ένδυση, 
υπόδηση, κόμμωση, συνήθειες υγιεινής, 
ανά τους αιώνες : τέχνη, τεχνική, 
συμβολισμοί’’                           

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα  
 

2 
 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 
 

Α,Β,Γ Γυμνασίου 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

Έχοντας ως υπόβαθρο τις προσεγγίσεις της 
Τέχνης, κατά τα προηγούμενα χρόνια 
διεξαγωγής του Ομίλου, θεωρούμε πως θα 
μπορούσαμε να προχωρήσουμε στη μελέτη 
της ενδυμασίας από την αρχαιότητα ως τη 
σύγχρονη εποχή. 
Στόχος : να γνωρίσουμε τις ενδυματολογικές 
συνήθειες των ανθρώπων σε διαφορετικό 
χώρο και χρόνο, να κατανοήσουμε τον 
συμβολισμό τους, να δούμε ποια κοινωνική 
ή ανθρώπινη ανάγκη ικανοποιούν, να 
γνωρίσουμε σημαντικά έργα τέχνης, να 
παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των 
καλλιτεχνικών ρευμάτων και να 
συζητήσουμε τι επέλεξαν να παρουσιάσουν 
κάθε φορά οι δημιουργοί και πώς. 



Αντικείμενό μελέτης μας είναι η ζωγραφική, 
η γλυπτική, η αγγειογραφία, τα ψηφιδωτά 
και όσα άλλα είδη τέχνης, ανά εποχή, 
παρουσιάζουν στοιχεία που μας 
ενδιαφέρουν. Θα επεξεργαστούμε έργα 
Ελλήνων και ξένων δημιουργών. 
Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα :  
1) Να εκπονηθεί  το πρόγραμμα, ώστε οι 
μαθητές/τριες να προσεγγίσουν και να 
γνωρίσουν θέματα σχετικά με την ένδυση 
εξελικτικά στον χρόνο. 
2) Να διερευνηθεί η αναγκαιότητα, οι 
επιλογές, οι περιορισμοί και οι συμβολισμοί 
της ενδυμασίας.   
3) Να ερευνηθεί η σχέση της Τέχνης και της 
τεχνικής με τα χαρακτηριστικά (οικονομικά, 
κοινωνικά, ιδεολογικά-πολιτικά) κάθε 
εποχής. 
4) Να κατανοηθεί πώς και γιατί αυτά 
αποτυπώθηκαν στην Τέχνη. 
5) Να διευρυνθεί η γνώση και η μάθηση 
μέσα από την Τέχνη. 
6) Να εκτιμηθεί ‘’το ωραίο’’. 
7) Να δουν οι συμμετέχοντες μερικά 
σημαντικά έργα διατρέχοντας τις ιστορικές 
περιόδους και να παρατηρήσουν εξαιρετικά 
των καλλιτεχνικών ρευμάτων. 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Αρχική προσέγγιση : εφαλτήριο θα είναι οι 
πληροφορίες που μας προσφέρει η Τέχνη : 
για παράδειγμα αγγεία και γλυπτά κατά την 
αρχαιότητα / ψηφιδωτά, ανάγλυφα, 
εικόνες, πίνακες, μικροτεχνία χειρογράφων 
κατά τον ανατολικό και δυτικό μεσαίωνα 
στην Ευρώπη / πίνακες χαρακτικά, αφίσες 
κατά τους νεότερους χρόνους (για να 
αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια).  
 
Στη συνέχεια, ανατρέχοντας σε  
επιστημονικές μελέτες, θα αναλύεται η 
ενδυμασία και η χρήση της. Σε αυτό το 
σημείο θα χρησιμοποιείται οπτικό υλικό 
(βίντεο, αποσπάσματα από ταινίες) που θα 
παρουσιάζει και θα εξηγεί, με 
αναπαραστάσεις, όσα θα έχουμε ήδη 
συζητήσει. Αυτή η τεχνική υποστήριξη 
θεωρούμε ότι θα βοηθάει σημαντικά, γιατί 
θα οπτικοποιεί, κάνοντας πιο συγκεκριμένες 



και οικείες στους/στις  μαθητές/τριες, τις 
συνήθεις των ανθρώπων. Οι μαθητές/τριες, 
όπου προσφέρεται, θα μπορούν να κάνουν 
αναπαράσταση του τρόπου χρήσης των 
ενδυμάτων : π.χ. τα ανδρικά και γυναικεία 
ενδύματα της Αρχαίας Ελλάδας.  
 
Κρίνεται απαραίτητη η σύντομη 
παρουσίαση της εκάστοτε ιστορικής 
περιόδου. Επίσης θα δίνονται πληροφορίες 
για το έδαφος και κλίμα της εν λόγω 
περιοχής, θα αναφέρονται οι πρώτες ύλες 
της, παραγόμενες ή εισαγόμενες 
(υφάσματα, βαφές), τα μέτρα ομορφιάς 
κάθε εποχής. 
 
Για την παρουσίαση της ενότητας η 
διδάσκουσα  θα ετοιμάζει power point, στο 
οποίο θα δίνονται στοιχεία για τη θεματική, 
την τεχνοτροπία των έργων τέχνης, την 
ενδυμασία, τη χρήση της, τα υλικά που 
χρησιμοποιούνταν, την προέλευσή τους, 
στοιχεία που θα επιτρέπουν στους 
μαθητές/τριες να παρατηρήσουν καλύτερα 
και να κατανοήσουν όσα βλέπουν. 
Επίσης περιληπτικό υλικό δίνεται στους 
μαθητές με τη μορφή σημειώσεων, όπου 
απαιτείται.  
Οι μαθητές θα κάνουν διάλογο με τη 
διδάσκουσα και μεταξύ τους, με αφορμή τα 
έργα τέχνης ή τα αντικείμενα προς εξέταση. 
Επίσης θα κάνουν σύντομες παρουσιάσεις 
με power point. 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 
 

Σταθμοί στην εξερεύνηση αυτή είναι : 
Η Αρχαία Ελλάδα 
Η Ρώμη 
Το Βυζάντιο 
Ο Δυτικός Μεσαίωνας 
Η Αναγέννηση 
Ο 17ος αι. 
Ο 18ος αι. 
Ο 19ος αι. 
Ο 20ος αι. 
Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στην Παραδοσιακή 
Ελληνική Ενδυμασία, καθώς και στην 
Ενδυμασία της Ελληνικής Προεδρικής 
Φρουράς. 



Θεματικές ενότητες : όπως φαίνεται και 
στον υπότιτλο, ανάλογα πάντα με την 
ιστορική στιγμή και ό, τι προσφέρει η 
έρευνα γι’ αυτήν, θα εξετάσουμε : 
Τη γυναικεία ενδυμασία 
Την ανδρική ενδυμασία 
Την Κόμμωση ανδρών και γυναικών 
Τις συνήθειες υγιεινής των ανθρώπων 
 
Οι υγειονομικές συνθήκες που συνεχίζει να 
αντιμετωπίζει η χώρα μας ενδέχεται, και 
κατά το επόμενο σχολικό έτος να 
επιβάλουν αναθεώρηση, 
επαναπροσδιορισμό του 
προγραμματισμού και διορθωτικές 
κινήσεις, προκειμένου να υλοποιηθεί ο 
Όμιλος προς όφελος των μαθητών. 
Επιφυλασσόμαστε λοιπόν και θα 
προσαρμοστούμε ανάλογα.  

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

-Βιβλία ιστορίας 
-Βιβλία ιστορίας της τέχνης 
-Βιβλία για την Ιστορία της Ενδυμασίας 
-Ανάλογη βιβλιογραφία και άλλο υλικό στο  
 διαδίκτυο 
-Power point για κάθε συνάντηση, που θα  
 αναρτάται και στην ηλεκτρονική τάξη 
-Προβολές (βίντεο, ταινιών) 
-Φωτοτυπίες/σημειώσεις που θα δίνονται  
  στους μαθητές/τριες ή θα αναρτώνται στην  
  ηλεκτρονική τάξη 
-Ερευνητικές εργασίες/παρουσιάσεις των  
  μαθητών  
 

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Ο Όμιλος μπορεί να δεχθεί περισσότερους 
από 20 μαθητές, γιατί δεν παρεμποδίζεται η 
διεξαγωγή του. 
Όμως θα παραμείνουμε στους 20 
μαθητές/τριες, αν αυτό επιβάλουν οι 
υγειονομικές συνθήκες της χώρας και τα 
μέτρα για την ασφάλεια των 
συμμετεχόντων. 
Αν βέβαια εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 
περισσότερους μαθητές/τριες, θα τους 
δοθεί γραπτό τεστ με θέματα σχετικά με το 
αντικείμενο του Ομίλου. Θεωρούμε 
σημαντικό να συμμετέχουν μαθητές/τριες 
της Α’ τάξης, όπως και μαθητές που  



εργάστηκαν πολύ σοβαρά την/τις 
προηγούμενη/ες χρονιά/ιές.  
Ο αριθμός των 20 συμμετεχόντων είναι 
επιθυμητό να συμπληρωθεί με μαθητές 
όλων των τάξεων. 
 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Η συμμετοχή τους κατά τη διαδικασία των 
μαθημάτων και οι παρεμβάσεις τους. 
Η πρόοδός τους και οι δεξιότητες που 
αναπτύσσουν. 
Αξιολόγηση από την υπεύθυνη 
εκπαιδευτικό. 
Η παρουσίαση από τους ίδιους μικρών 
εργασιών στη διάρκεια της χρονιάς. 
Αξιολόγηση και από τους συμμαθητές. 

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης) 
 

Πέμπτη 2.15 – 3.45   (2 διδακτικές ώρες)  
 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Αίθουσα Πολυμέσων του σχολείου.  
Αν όμως οι υγειονομικές συνθήκες το 
επιβάλλουν, τα μαθήματα θα γίνουν 
διαδικτυακά, σε ώρα που θα 
προσαρμοστεί ανάλογα (με βάση και τα 
προγράμματα των μαθητών/τριών) 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

Κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021 είχαν 
προγραμματιστεί συνεργασίες σε 
εξειδικευμένα θέματα και με συναδέλφους 
του σχολείου και με εξωτερικούς 
προσκεκλημένους, που δεν μπόρεσαν να 
υλοποιηθούν λόγω της ιδιάζουσας 
λειτουργίας των σχολείων. Θα 
επιθυμούσαμε κατά το σχολικό έτος 2021 – 
2022 να πραγματοποιηθούν :  
- με τη Μαθηματικό Κα Βλάχου Αγγελική, σε 
θέματα της σχετικά με την προοπτική στη 
ζωγραφική,  
- με τον πρώην μαθητή του Ομίλου και νυν 
φοιτητή Αρχιτεκτονικής Κο Τραχανά Φώτη 
σε θέματα αρχιτεκτονικής.  
Οι εισηγήσεις αυτές θα είναι 
προσαρμοσμένες στη προς εξέταση 
θεματική. 
- επίσης θα συνεχιστεί η συνεργασία με την 
πρώην συνάδελφο Κα Φωκά Μαρία – 
χρόνια συνεργάτιδα στον Όμιλο – σε θέματα 
Ιστορίας της Τέχνης. 



- τέλος θα συνεργαστεί στον Όμιλο η Κα Ίρις 
Φούργκαου-Γεωργουλάκη, πρώην μαθήτρια 
του Ομίλου, νυν φοιτήτρια του Ε.Κ.Π.Α. στο 
τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
συμβάλλοντας στην προετοιμασία τόσο της 
θεωρητικής, όσο και της πρακτικής 
παρουσίασης των ενοτήτων.  

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.) 
 

- Επισκέψεις σε μουσεία (αν οι συνθήκες το 
επιτρέψουν και μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με ασφάλεια), για 
παράδειγμα : Εθνική Πινακοθήκη, Ίδρυμα 
Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ίδρυμα 
Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη 
και Μαρίνας Θεοχαράκη  (σε μόνιμες και 
περιοδικές εκθέσεις, σχετικές με το θέμα 
μας ή γενικότερου εκπαιδευτικού 
ενδιαφέροντος).  
- Επίσης στις Συλλογές με Παραδοσιακές 
Ενδυμασίες του Μουσείου Μπενάκη και του 
Εθνικού και Ιστορικού Μουσείου. 
- Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της 
Προεδρικής Φρουράς με κύριο στόχο να 
ενημερωθούμε για τις ενδυμασίες της. 
- Βεστιάριο Εθνικού Θεάτρου ή συζήτηση με 
Ενδυματολόγο  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

Τις προηγούμενες σχολικές χρονιές 
προγραμματίζονταν εκπαιδευτικές 
επισκέψεις και ταξίδια στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό, γιατί θεωρούσαμε ότι 
συμπλήρωναν ιδανικά την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα 
επιθυμούσαμε να επανέλθουμε σε αυτή την 
πρακτική, όταν θα είναι ασφαλές.  
Αν αυτά δεν είναι εφικτά (λόγω πανδημίας), 
θα περιοριστούμε σε εικονικές επισκέψεις. 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και αυτή τη φορά θα 
κατατεθεί απολογισμός. Θα αποτιμηθεί 
εργασία όλης της χρονιάς και θα κριθεί αν 
οι στόχοι που είχαν τεθεί αρχικά, 
υλοποιήθηκαν.  
Θα δοθεί ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 
στους μαθητές/τριες (ίσως και στους γονείς 
τους) μετά την ολοκλήρωση της 
παρακολούθησής τους. 

Παραδοτέα Το απουσιολόγιο 
Το βιβλίο ύλης 



 

Τα power point των θεματικών ενοτήτων, 
ανά συνάντηση (διδάσκουσας και 
μαθητών). 
Οι σημειώσεις και άλλο οπτικό υλικό 
(Αυτά κάθε φορά θα αναρτώνται στην 
ηλεκτρονική τάξη) 
Η παρουσίαση του Ομίλου, αν 
πραγματοποιηθεί στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς. 
Οι αφίσες, που θα δημιουργηθούν, όπως 
κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τους 
μαθητές/τριες 
Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 
μαθητών/τριών (γονέων) 



6 .  Φ ό ρ μ α  Υ π ο β ο λ ή ς  Π ρ ό τ α σ η ς  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Ο μ ί λ ο υ  
 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού  
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ 

Κλάδος/Ειδικότητα  
 

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού  
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

Κλάδος/Ειδικότητα  
 

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 

Τίτλος του ομίλου 
  
 
 

«Το Αλφάβητο των Μαθηματικών- Μαθαίνουμε από τα λάθη 

μας»  

Θεματική/ές που 
εντάσσεται ο όμιλος 
 

Ο όμιλος αποτελεί συνέχεια του υπο-ομίλου του έτους 2016-2017 
με τίτλο «Το Αλφάβητο των Μαθηματικών- οι πρώτες μου 
αποδείξεις». Οι θεματικές του ομίλου:  

➢ «Η γλώσσα των Μαθηματικών – προτάσεις στα 
Μαθηματικά και η διαδικασία της απόδειξης-εξήγησης στα 
Μαθηματικά» (Θ.Α) 

➢ «Διόρθωση του λάθους στα Μαθηματικά» (Θ.Β) 
➢ «Εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping) στα 

Μαθηματικά»-Νέα θεματική (Θ.Γ)  
➢ Εφαρμογές των Μαθηματικών στην καθημερινή ζωή- 

Εισαγωγή στην Στατιστική με χρήση Η/Υ- Νέα θεματική 
(Θ.Δ) 

Αριθμός ωρών 
ομίλου ανά 
εβδομάδα  

2 ώρες 

Τάξη ή τάξεις που 
απευθύνεται ο 
όμιλος 

Α-Β-Γ γυμνασίου 

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

Οι μαθήτριες – μαθητές του ομίλου αναμένεται να μπορούν: 
➢ Να εξηγούν- να αναλύουν αναμενόμενα αλλά και μη 

αναμενόμενα λάθη που σχετίζονται με τη γλώσσα των 
Μαθηματικών και που έχουν παρατηρηθεί και στις 3 τάξεις 
του γυμνασίου τα 5 προηγούμενα σχολικά έτη. 

➢ Να μαθαίνουν από τα λάθη τους , να τα διορθώνουν και να 
μην τα φοβούνται (Απενοχοποίηση λάθους). 



➢ Να διερευνούν, να εξηγούν, να αποφεύγουν την κατασκευή 

παρακανόνων σχετικών με τις έννοιες και τα σύμβολα των 

Μαθηματικών. 

➢ Να συμπληρώνουν έναν εννοιολογικό χάρτη ή να 

κατασκευάζουν έναν εννοιολογικό χάρτη, κυρίως με τις 

έννοιες εκείνες που διαπιστωμένα αποτελούν γνωστικά 

εμπόδια για τους μαθητές. 

➢ Να αναγνωρίζουν μέσα από την Ιστορία των Μαθηματικών 

ότι όλη η γνώση είναι στρωμένη με εμπόδια. Να συνδέουν 

έναν εννοιολογικό χάρτη με την ιστορική εξέλιξη της έννοιας 

ή των εννοιών (όπου αυτό είναι δυνατόν). 

➢ Να ερευνούν μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων 

ενδιαφέροντα θέματα της καθημερινής ζωής εμπλεκόμενοι 

σε απλές στατιστικές έρευνες. 

➢ Να χρησιμοποιούν το λογισμικό Geogebra (στις 

δραστηριότητες όπου αυτό απαιτείται) καθώς και το open 

board.  

Διδακτική 
μεθοδολογία 

Συνδυασμός ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και μεθόδου με την 
ανακάλυψη. 

Αναλυτικό 
Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από 
Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 
 

10ος-11ος 2021:  Θ.Α-(ενότητα 1 ,2)   

12ος 2021- 2ος 2022: Θ.Β,Θ.Δ (ενότητα 3 και 5) 

3ος -4ος 2022:  Θ.Β-Θ.Γ (ενότητα 3, 4) 
5ος 2022:  (ενότητα 6) 

Θ.Α-Ενότητα 1 

Διδασκαλία: 1,2 

 Τι είναι τα Μαθηματικά- 

Μαθηματικές έννοιες και 

σύμβολα-Εφαρμογές στον 

πραγματικό κόσμο. 

Θ.Α-Ενότητα 2 

Διδασκαλία: 3,4  

Τα δομικά στοιχεία της 

Άλγεβρας και της Γεωμετρίας- 

Εφαρμογές στον πραγματικό 

κόσμο. Η χρήση των 

γραμμάτων στην Άλγεβρα και 

στη Γεωμετρία- Γλώσσα-

σκέψη- πρόταση. 

Θ.Β-Θ.Γ-Ενότητα 3 

Διδασκαλία: 5-9 

Προτάσεις στα Μαθηματικά-

Εξήγηση-Απόδειξη - 



Μαθαίνουμε από τα λάθη 

μας-  Εννοιολογικοί χάρτες 

Θ.Γ-Ενότητα 4 

Διδασκαλία:10,11,12 

Ο Αχιλλέας και η Χελώνα -Το 

άπειρο ξενοδοχείο. 

 Προβλήματα λογικής- 

προβλήματα από την Άλγεβρα 

και την Γεωμετρία-

Μαθαίνουμε από τα λάθη 

μας. 

Θ.Δ- Ενότητα 5 Στην παρούσα ενότητα ,οι 
μαθητές/μαθήτριες θα έχουν 
μια πρώτη επαφή με βασικές 
έννοιες της περιγραφικής 
στατιστικής. Δεδομένα, 
συλλογή δεδομένων, 
συχνότητες, μέση τιμή. και 
διαγράμματα. (ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ). 
Στο τέλος θα υπάρχει μια 
αντίστοιχη εργασία. Η 
εφαρμογή θα είναι σε 
υπολογιστικό φύλλο (πχ.excel)  
στο εργαστήριο πληροφορικής 
με παράλληλη εργασία στο 
σπίτι. 

Ενότητα 6  Ο όμιλος φτιάχνει το Power 

point & και την αφίσα του 

ομίλου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχόλιο: 
Η 
ενότητα 
4 

ενσωματώνεται στο νέο όμιλο και θα γίνει μετά τη θεματική Γ 
(εννοιολογικοί χάρτες), αφού δεν διδάχθηκε το σχολικό έτος 2020-
2021 λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά και του φόρτου εργασίας.  

Διδακτικό υλικό 
(έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

Έντυπο υλικό, προσαρμοσμένο στις παραπάνω ενότητες. 
Οι μαθήτριες-μαθητές θα εργαστούν πάνω σε φύλλα εργασίας- 
δραστηριότητες και θα τους δοθεί το έντυπο υλικό των 
διδασκαλιών του ομίλου, το οποίο αφήνει περιθώρια για 
τροποποιήσεις, διορθώσεις κλπ. 

Τρόπος επιλογής 
μαθητών 

Οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο 
του ομίλου. 

Τρόποι αξιολόγησης 
μαθητών 
 

Τα παιδιά του ομίλου θα αξιολογηθούν σφαιρικά και ενισχυτικά και 

με διαδικασίες διαμορφωτικής αξιολόγησης. Δηλαδή δεν θα 

αξιολογηθούν μόνο ως προς την επίδοση τους στις εργασίες, αλλά 

και ως προς την προσωπικότητα τους, την συμπεριφορά τους, τη 

συμμετοχή τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων-εργασιών. Πιο 

συγκεκριμένα για την παρακολούθηση της πορείας της προόδου 

των παιδιών του ομίλου, σχετικά με την επίτευξη του στόχου ή των 



στόχων  κάθε ενότητας η αξιολόγηση θα είναι κυρίως 

διαμορφωτική και όχι αθροιστική. Ειδικά δε στην ενότητα 

«Μαθαίνουμε από τα λάθη μας» θα εμπλακούν και σε διαδικασίες 

ετεροαξιολόγησης (τα παιδιά συλλογίζονται για τις εργασίες των 

συμμαθητών τους)- αυτοαξιολόγησης (τα παιδιά συλλογίζονται για 

τις δικές τους εργασίες), με σκοπό τα παιδιά να θέτουν ερωτήματα, 

να παρακολουθούν τη δική τους πρόοδο στον όμιλο και να 

αξιοποιούν εναλλακτικές ιδέες στα έργα που καλούνται να 

εργαστούν. Ταυτόχρονα με την παραπάνω διαδικασία εξετάζεται 

και η αποτελεσματικότητα κάθε διδασκαλίας του ομίλου 

(μηχανισμός ανατροφοδότησης). Η διαμορφωτική αξιολόγηση θα 

είναι μια συνεχής διαδικασία σε κάθε θεματική ενότητα. 

Πρόκειται να αξιολογηθούν κυρίως: 
Στο γνωστικό τομέα και σε αντίστοιχες δεξιότητες: παρατηρώ-
εντοπίζω (με την έννοια θυμάμαι προηγούμενες γνώσεις)-
περιγράφω-καταγράφω και αναλύω πληροφορίες-διατυπώνω-
αναπτύσσω-οργανώνω-ερμηνεύω-εξηγώ-εφαρμόζω-γενικεύω. 
Δεξιότητες σχετικές με κοινωνικοποίηση, συμμετοχή, συν 

εργατικότητα, πρωτοβουλία, αλληλοσεβασμός-ευγένεια-

ικανότητες παρουσίασης.   

Η αξιολόγηση των εργασιών τους θα γίνεται με χαρακτηρισμούς: 

μέτρια (10-12)-καλά (13-16)-πολύ καλά (17-19)- άριστα (20). 

Σχόλιο: στους δυο πρώτους μαθητές ή μαθήτριες  του ομίλου οι 

οποίοι θα αναδειχθούν μέσα από την διαδικασία της 

αξιολόγησης,  θα δοθούν δυο βραβεία, δηλαδή πρώτο βραβείο 

για τον πρώτο άριστο και δεύτερο βραβείο για τον δεύτερο 

άριστο. 

Προτεινόμενο 
ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου 
(ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης). 

Προτείνεται: κάθε Τρίτη 2.15-3.45  στην αίθουσα πολυμέσων και 
αίθουσα πληροφορικής (κάποιες διδασκαλίες) ή κάθε Τρίτη 5-7 
διαδικτυακά, εφόσον η Πανδημία συνεχίζει να υπάρχει. 

Τόπος διεξαγωγής 
ομίλου 

ΣΧΟΛΕΙΟ: Αίθουσα πολυμέσων –Εργαστήριο πληροφορικής και 
διαδικτυακά σε συνεννόηση με τα παιδιά του ομίλου. 

Ειδικοί εξωτερικοί 
συνεργάτες 
 

1) Συνεργασία την κυρία Χάιδω Καλλιτσάκη(φιλόλογος) και 

κυρία Βάσω Γεωργουλάκη (φιλόλογος)  στη θεματική 

που σχετίζεται με την έννοια του απείρου (Αχιλλέας και 

χελώνα). 

2) Συνεργασία με τους Μαθηματικούς του σχολείου Ελένη 

Ζιάκα και Δημήτρη Διαμαντίδη στη θεματική που 



σχετίζεται με (λεκτικά)  προβλήματα και τη μετάφραση 

τους στη γλώσσα των Μαθηματικών. 

Συνεργασίες 
(ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, 
φορείς, πρόσωπα 
κ.ά.) 
 

Συνεργασία με την κυρία Αυγή Τριανταφύλλου καθηγήτρια της 

διδακτικής των Μαθηματικών του Μαθηματικού τμήματος του 

Πανεπιστημίου Αθηνών- στο σχολείο ή διαδικτυακά- Θέμα: 

«Προβλήματα του πραγματικού κόσμου και ανάπτυξη 

Μαθηματικής δράσης».  

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 
 

Προς το παρόν δεν προβλέπεται λόγω της υγειονομικής  
κατάστασης.  Θα εξεταστεί στο μέλλον διαδικτυακή επίσκεψη 
αντίστοιχη με τα ζητήματα που εξετάζει ο όμιλος. Θα γίνει 
προσπάθεια  για επίσκεψη  στην Στατιστική Αρχή  ή να υπάρχει 
ένας αντίστοιχος καλεσμένος. Παράλληλα  συμμετοχή στον 
αντίστοιχο διαγωνισμό Στατιστικής. 

Τρόπος αξιολόγησης 
του ομίλου 
 

 Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιείται αποκοπή, 
δηλαδή τα παιδιά θα πρέπει να γράψουν κάτι από τον όμιλο που 
τους προκάλεσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον και το θεώρησαν 
σημαντικό ως εκείνη τη στιγμή, θα το σχολιάσουν μεταξύ τους και 
θα εξηγήσουν τους λόγους που ξεχώρισαν το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Απολογισμός-αποτίμηση ομίλου: Τον μήνα Ιανουάριο 
πραγματοποιείται με αντίστοιχο ερωτηματολόγιο ο πρώτος 
(ενδιάμεσος)  απολογισμός- αποτίμηση- του ομίλου, ενώ τον μήνα 
Μάιο ο τελικός απολογισμός- αποτίμηση του ομίλου. 
Ο όμιλος θα αξιολογηθεί με τους παρακάτω τρόπους: 

➢ με την βοήθεια της διαμορφωτικής αξιολόγησης των 
παιδιών του ομίλου,  

➢ με την διαδικασία της αποκοπής 
➢ με τις διαδικασίες του ενδιάμεσου και του τελικού 

απολογισμού του ομίλου. 
Και οι 3 τρόποι αξιολόγησης του ομίλου έχουν τις παρακάτω 
στοχεύσεις: 

 την εξέταση της πορείας και της επιτυχίας ή όχι των 
θεματικών του ομίλου  

 την εξέταση της  επίτευξης ή όχι  των στόχων κάθε θεματικής 
του ομίλου 

 την ανατροφοδότηση των θεματικών κυρίως στα σημεία 
που δυσκόλεψαν τους μαθητές. 

Σχόλιο: η αξιολόγηση του ομίλου έχει έναν ακόμα σκοπό, την 
ανατροφοδότηση των θεματικών ενοτήτων ως προς την 
αποτελεσματικότητα των θεμάτων που εξετάζουν, την 
αναδιαμόρφωση του έντυπου υλικού (διδασκαλίες – 
δραστηριότητες) και δίνει περιθώρια για μελλοντικές 
τροποποιήσεις. 

Παραδοτέα 1) Οι διδασκαλίες του ομίλου. 



 
 

 

7. ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΑΒΑΚΗ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΤΑΞΗ Α-Β-Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

(Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει 
τους 20 αιτιολογήστε γιατί) 

 

 

ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ ΑΚΟΜΑ. ΠΕΡΥΣΙ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ  28 ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΕΚ 

ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 17 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΑΝ ΤΟ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ 

ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ. 

 

2) Power Point σχετικό με το περιεχόμενο του ομίλου και 

σχετική αφίσα. Κάθε σχολικό έτος, τόσο το  Power Point 

όσο και η αφίσα του ομίλου φτιάχνονται από τα παιδιά 

του ομίλου. Τα παιδιά αποφασίζουν για τα θέματα που 

τους προκάλεσαν περισσότερο το ενδιαφέρον και αυτά 

συμπεριλαμβάνουν στην παρουσίαση τους. Το   Power 

Point θα παρουσιαστεί από τους μαθητές στο αμφιθέατρο 

του σχολείου ή διαδικτυακά.  

3) Γενικός απολογισμός του ομίλου και συμπεράσματα- 

αποτελέσματα σχετικά με τους στόχους του ομίλου. 

4) Εννοιολογικοί χάρτες που κατασκευάστηκαν στον όμιλο. 

5) Οι βεβαιώσεις των μαθητών. 



 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΤΑ ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ / ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΛΑΘΩΝ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΗΨΗΣ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΣΧΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΩΡΕΣ 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

ΘΕΩΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΝΑ ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΝΑ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΟΥΝ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ. 

 



 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΛΠ  

ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 

 

 

 



8. Φ ό ρ μ α  Υ π ο β ο λ ή ς  Π ρ ό τ α σ η ς  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Ο μ ί λ ο υ  
‘ Μ α θ η μ α τ ι κ ά  &  Κ α τ α σ κ ε υ έ ς ’  

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (1) 

Διαμαντίδης Δημήτριος 

Κλάδος/Ειδικότητα 
(1) 

ΠΕ03 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (2) 

Ζιάκα Ελένη 

Κλάδος/Ειδικότητα 
(2) 

ΠΕ03 

Τίτλος του ομίλου Μαθηματικά & Κατασκευές 

Θεματική/ές που 
εντάσσεται ο όμιλος 

Θεματική Α΄: Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων  
Θεματική Β΄: Χρήση και πρακτικές εφαρμοσμένων 
μαθηματικών 

Αριθμός ωρών 
ομίλου ανά 
εβδομάδα  

2 

Τάξη ή τάξεις που 
απευθύνεται ο 
όμιλος 

 Β΄  και Γ΄  

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

Οι μαθητές/τριες: 
- Διατυπώνουν εικασίες σε μη οικεία προβλήματα. 
- Φέρνουν βοηθητικές γραμμές. 
- Ελέγχουν τους ισχυρισμούς τους σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις. 
- Τεκμηριώνουν τα συμπεράσματά τους 

χρησιμοποιώντας αποδεκτές προτάσεις στο πλαίσιο 
των τυπικών Μαθηματικών. 

- Μοντελοποιούν καταστάσεις με αλγεβρικές 
παραστάσεις, γεωμετρικά σχήματα και 
πιθανοθεωρητικά μοντέλα. 

- Εκφράζουν αγνώστους και παραμέτρους του 
προβλήματος με μεταβλητές. 

- Λύνουν εξισώσεις με οικείους και μη οικείους τρόπους 
(π.χ. ιδιότητες ισότητας ή τεχνικές που δε 
χρησιμοποιούνται γενικά). 

- Εκφράζουν την αριθμητική/μαθηματική λύση στο 
πλαίσιο του προβλήματος. 

- Συγκρίνουν πιθανότητες χωρίς να τις υπολογίζουν. 
- Χρησιμοποιούν συνδυαστικές μεθόδους και απαντούν 

σε προβλήματα πιθανοτήτων. 
- Μοντελοποιούν πολύπλοκα προβλήματα 

χρησιμοποιώντας συνδυαστική. 



- Χρησιμοποιούν αλγεβρικό συμβολισμό για να 
εκφράσουν το περιεχόμενο γρίφων 
(μαθηματικοποίηση). 

- Τεκμηριώνουν τις απαντήσεις τους σε γρίφους με 
επιχειρήματα από τη θεωρία. 

- Χρησιμοποιούν λογικά επιχειρήματα. 
- Διακρίνουν περιπτώσεις και τις διερευνούν. 
- Διακρίνουν ψευδείς ισχυρισμούς. 
- Επιλέγουν τη σωστή απάντηση σε ερωτήματα 

πολλαπλής επιλογής με λογικά επιχειρήματα. 
- Χρησιμοποιούν μαθηματικά επιχειρήματα για να 

αποκλείσουν ψευδείς ισχυρισμούς. 
- Χρησιμοποιούν μεταβλητές σε πρόγραμμα. 
- Σχεδιάζουν δυναμικά σχήματα με δικά τους 

προγράμματα Logo. 
- Τροποποιούν προγράμματα ώστε να αντιστοιχούν σε 

σχήματα που τους ζητούνται. 
- Υλοποιούν κινήσεις αντικειμένων προγραμματίζοντας 

με Μαθηματικά. 
- Κατασκευάζουν μοντέλα που τους ζητούνται. 
- Υπολογίζουν τη θεωρητική τιμή της πιθανότητας 

ενδεχομένου. 
- Αναγνωρίζουν τη μεταβλητότητα στην εκτέλεση ενός 

πειράματος τύχης, σε σχέση με τη θεωρητική 
πιθανότητα, ως φυσιολογική. 

- Κατασκευάζουν 3D αναπαραστάσεις στερών με 
προγραμματισμό. 

- Οπτικοποιούν τριδιάστατα αντικείμενα για να κάνουν 
υπολογισμούς που τους ζητούνται. 

- Αναπαριστούν πραγματικά αντικείμενα 
χρησιμοποιώντας μαθηματικές ιδιότητες. 

- Κατασκευάζουν πλατωνικά στερεά και μελετούν τις 
ιδιότητές τους. 

- Συνδέουν τα μαθηματικά με πλαίσια, πέρα από το 
σχολείο, όπως η ναυσιπλοΐα, η κατασκευή 
προγραμμάτων σε η/υ, η οικονομία, η λήψη 
αποφάσεων. 

- Μαθαίνουν «το πώς και το γιατί» καθημερινών 
χειραπτικών δραστηριοτήτων και με αυτό τον τρόπο 
έχουν την ικανότητα να τεκμηριώνουν ‘τεχνικές’ που 
χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες, μέσα από τα 
μαθηματικά. 

- Σχεδιάζουν έναν τρόπο δράσης για να αντιμετωπίσουν 
μια πρόκληση που περιλαμβάνει χρήση μαθηματικών 
(πρόβλημα ή κατασκευή). 



- Συνεργάζονται για τη λύση προβλημάτων και την 
επίτευξη κατασκευών ψηφιακών αντικειμένων (π.χ. 
δυναμικών σχημάτων σε λογισμικά μαθηματικών). 

- Χρησιμοποιούν στρατηγικές πλάγιας σκέψης. 
- Ενεργούν σε μια ασαφή κατάσταση (π.χ. ελλιπή 

δεδομένα) που εμπεριέχει αβεβαιότητα. 
- Διαχειρίζονται το χρόνο τους για τη διερεύνηση και τη 

λύση πραγματικών προβλημάτων. 
- Επικοινωνούν στη βάση κοινωνικο-μαθηματικών 

νορμών. 
- Παρουσιάζουν περιεκτικά τη δουλειά τους και τις ιδέες 

τους. 
 

Διδακτική 
μεθοδολογία 
 

Ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση (ανάλογα με το είδος 
του έργου που προτείνουμε στα παιδιά και του προβλήματος/ 
της  πρόκλησης που τίθεται μέσα από αυτό). 
Συνεργατικός τρόπος δουλειάς, όσο το επιτρέπουν οι 
συνθήκες. 
Constructionism (Seymour Papet) – το μαστόρεμα ως ευκαιρία 
για μάθηση. 
Η επικοινωνία ως μοχλός μάθησης (κοινωνικό-πολιτισμική 
προσέγγιση). 
Αξιολόγηση από ομότιμους (μαθητές/τριες). 
Ο δικός μας ρόλος είναι καθοδηγητικός και συντονιστικός ως 
προς την ενορχήστρωση και τη λειτουργία της τάξης. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 
Η Α΄ θεματική θα αφορά επίλυση προβλημάτων και 
ασκήσεων διαγωνιστικού τύπου, με χρήση τυπικών 
μαθηματικών εννοιών ή με άτυπες μαθηματικές προσεγγίσεις 
(π.χ. γρίφοι, κτλ). Σε αυτή, οι μαθητές θα δουλεύουν ατομικά 
και μετά θα συζητούν τις ιδέες τους, θα επιχειρηματολογούν 
στην περίπτωση που προτείνονται διαφορετικές λύσεις και θα 
αναστοχάζονται μετά τη συζήτηση, έχοντας τη δυνατότητα να 
επαναδιατυπώσουν τη θέση τους. 
Η Β΄ θεματική θα αφορά κατασκευές που θα γίνουν με τη 
βοήθεια των μαθηματικών, εφαρμογές μαθηματικών, 
λογισμικά και άλλες διερευνητικές δραστηριότητες. 
Κατασκευάζουν φυσικά αντικείμενα ή αντικείμενα στο η/υ, 
«μαστορεύοντας» ημι-δομημένα αντικείμενα, που να 
προκαλούν τους μαθητές/τριες να τα διορθώσουν 
μαστορεύοντάς τα. Αυτά τα αντικείμενα ονομάζονται 
«μισοψημένοι μικρόκοσμοι» και είναι σχεδιασμένα από εμάς 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν μια δυσλειτουργία η οποία 
για να διορθωθεί, να εμπλέκει τα παιδιά σε μαθηματική 
διερεύνηση (‘faulty by design’). Οι μαθητές/τριες 
ανταλλάσσουν τις κατασκευές τους και, καθώς δεν υπάρχει 



μόνο μία λύση, προκύπτει έντονος διάλογος και 
επιχειρηματολογία μεταξύ τους. 
 
Οι δύο θεματικές δεν ακολουθούνται γραμμικά κατά την 
εξέλιξη των συναντήσεων, αλλά συμπληρώνουν η μία την 
άλλη. 
 
Σε όλη τη διάρκεια του έτους, θα χρησιμοποιηθεί η η-τάξη και 
το μάθημα ‘όμιλος μαθηματικών’, όπως και τα προηγούμενα 
χρόνια, ώστε να: 
α) Επεκταθεί ο χρόνος και ο χώρος κάθε δραστηριότητας. 
β) Να διαφοροποιηθεί ο τρόπος δουλειάς, ανάλογα με τις 
ενέργειες των παιδιών, σε κάθε έργο που τους προτείνουμε. 
γ) Ο τρόπος οργάνωσης της δουλειάς, να γίνεται σε ορισμένα 
έργα, από τα ίδια τα παιδιά (ατομικά), που θέλουμε να 
μάθουν να διαχειρίζονται το χρόνο τους. 

Αναλυτικό 
Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από 
Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 
 

Το διδακτικό υλικό έχει αρχίσει συντάσσεται από εμάς, τους 
διδάσκοντες. Τα πρώτα έργα που θα προταθούν, θα 
δημοσιοποιηθούν στην η-τάξη, πριν την έναρξη των 
μαθημάτων. Ωστόσο, τα έργα που σκοπεύουμε να 
προτείνουμε, ενδέχεται να αλλάξουν, από την αλληλεπίδραση 
με τα παιδιά (π.χ. να εκφράσουν προτιμήσεις), κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας του ομίλου. 

Αναλυτικό πρόγραμμα 
Βασικός προγραμματισμός: 
Οκτώβριος: Επίλυση ασκήσεων από Διαγωνισμούς ΕΜΕ, από 
τους/τις μαθητές/τριες. 
Νοέμβριος:  Επίλυση ασκήσεων από Διαγωνισμούς Κανγκουρό 
και γρίφων, από τους/τις μαθητές/τριες. 
Δεκέμβριος: Έργα με προβλήματα και κατασκευές στη 
Χελωνόσφαιρα (Logo και μαθηματικά).  
Ιανουάριος: Έργα που οδηγούν σε επίλυση ανοικτών 
προβλημάτων, όπως και σε διερεύνηση πειραμάτων τύχης και 
προβλημάτων στοχαστικών μαθηματικών. 
Φεβρουάριος: Κατασκευές με χρήση μαθηματικών, πρακτικές 
επαγγελματιών, όπως η χρήση του πυθαγορείου θεωρήματος 
για την κατασκευή ορθής γωνίας σε μηχανουργείο ή η 
κατασκευή tangram. 
Μάρτιος: Χρήση λογισμικών ως περιβάλλοντα 
προσομοιώσεων καταστάσεων, όπως η ρίψη ενός τίμιου 
κέρματος, η εκτέλεση ενός πειράματος τύχης, κτλ. Διερεύνηση 
έργων και μικροπειραμάτων σε αυτά τα περιβάλλοντα. 
Απρίλιος: Ολοκλήρωση εργασιών προηγούμενου 
διαστήματος. Πρώτη αποτίμηση των πεπραγμένων του 
ομίλου. Αποφάσεις, ως ομάδα με τη συμμετοχή όλων, ως 
προς το «ποιο θα είναι το παραδοτέο» του ομίλου (π.χ. μερικά 
ποστερ, μια συλλογή προβλημάτων, κτλ) το πώς και τι θα 



παρουσιαστεί ως παραγόμενο του ομίλου στα πλαίσια 
εξωστρέφειας και διάχυσης (π.χ. φιλμ). Προετοιμασία των 
παραπάνω, από όλους/ες. 
Μάιος: Ολοκλήρωση και αξιολόγηση του έργου του ομίλου. 
Δράσεις εξωστρέφειας και διάχυσης. 
 
Παράλληλα στοχεύουμε οι μαθητές/τριες να συμμετάσχουν 
σε διασχολικές δραστηριότητες σχετικές με τα Μαθηματικά 
είτε ως προσωπική ενασχόληση, είτε με ενισχυμένο το ρόλο 
της συνεργατικότητας. Π.χ. διαγωνισμός ΕΜΕ, μαθηματικοί 
αγώνες Αρσάκειων-Τοσίτσειων σχολείων, πανελλήνιος 
διαγωνισμός Στατιστικής. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το παράρτημα Ι. 
 

Διδακτικό υλικό 
(έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

Σχετική βιβλιογραφία, που θα προταθεί στους μαθητές. 
Συλλογή ασκήσεων που θα επιμεληθούν οι διδάσκοντες. 
Χρήση η/υ (εργαστήριο ή προσωπικοί η/υ μαθητών αν 
υπάρχει δυνατότητα), χρήση διαδραστικού πίνακα, φύλλα 
εργασίας, χειραπτικά μέσα. Θα χρησιμοποιήσουμε λογισμικά 
για τα μαθηματικά όπως Geogebra, Χελωνόκοσμος & 
Χελωνόσφαιρα. Με αφορμή τη συνεργασία μας με το 
Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ και μέσω 
του εκπαιδευτικού σχεδιασμού των εκπαιδευτικών του ομίλου 
οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος 
λογισμικά  που ήδη βρίσκονται στις επίσημες δομές του 
Υπουργείου Παιδείας και θα χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικά 
λογισμικά που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο εφαρμογής 
τους. 
Δραστηριότητες από βιβλία ‘μαθηματικών για όλους’. 

Τρόπος επιλογής 
μαθητών 
 

Με δοκιμασίες ανίχνευσης δεξιοτήτων. 
Λόγω των μέτρων για την μη εξάπλωση του COVID19 και 
εφόσον κριθεί απαραίτητο και για το σχολικό έτος 2021-22 θα 
προσπαθήσουμε αν γίνεται να συμμετέχουν μαθητές από όσο 
το δυνατόν μικρότερο αριθμό τμημάτων. 

Τρόποι αξιολόγησης 
μαθητών 
 

Περιγραφική αξιολόγηση, ως προς τα προσδοκώμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα, μετά από την καταγραφή σε 
ημερολόγιο παρατήρησης, ανά συνάντηση.  
Λόγω των παράλληλων διδακτικών μας καθηκόντων, στο 
όμιλο, η παρατήρηση θα είναι δύσκολη, καθώς τα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι πολλά. Για να 
τη διευκολύνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε τρεις άξονες 
(εργαλείο παρατήρησης) στους οποίους θα ομαδοποιούμε την 
καταγραφή των παρατηρήσεων μας, ανά συνάντηση:  
- Δεξιότητες με τη διερεύνηση και τα μαθηματικά. 
- Κουλτούρα σχεδιασμού και κατασκευής  
- Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. 



 
Δείτε στο παράρτημα ΙΙ το εργαλείο παρατήρησης που 
έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει. 
 
Το εν λόγω εργαλείο μπορεί να τροποποιηθεί αν αυτό κριθεί 
σκόπιμο, λόγω της ανατροφοδότησης από την εφαρμογή. 

Προτεινόμενο 
ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου 
(ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης) 

Ημέρα Τετάρτη /2 διδακτικές ώρες (13.25-14.50)  δια ζώσης. 
Αν χρειαστεί τροποποίηση λόγω μέτρων για τη μη εξάπλωση 
του COVID19, θα χρησιμοποιηθεί μικτό μοντέλο (δια ζώσης – 
εξ αποστάσεως). 

Τόπος διεξαγωγής 
ομίλου 
 

Δια ζώσης σε αίθουσα διδασκαλίας ή στο εργαστήριο Η/Υ του 
σχολείου. 
 
Αν απαιτηθεί, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των μέτρων 
για την μη εξάπλωση του COVID19 ο όμιλος θα 
πραγματοποιηθεί ακολουθώντας μικτό μοντέλο και, πιο 
συγκεκριμένα, δια ζώσης και εξ αποστάσεως (ασύγχρονα 
μέσω η-τάξης). Ενδέχεται, αν οι περιορισμοί μας αναγκάσουν 
η δια ζώσης διδασκαλία να γίνει  σύγχρονα, εξ αποστάσεως 
μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. 

Ειδικοί εξωτερικοί 
συνεργάτες 
 

Αγγελική Βλάχου και Αντώνιος Μαγουλάς (εκπαιδευτικοί 
ΠΕ03) 

Συνεργασίες 
(ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, 
φορείς, πρόσωπα 
κ.ά.) 
 

• Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – ΕΚΠΑ. 
• Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. 
• Αρσάκεια – Τοσίτσεια σχολεία  
• Ελληνική Στατιστική Αρχή  

Λόγω των μέτρων για την μη εξάπλωση του COVID19, 
ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν ορισμένες από τις 
συνεργασίες αυτές. 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 
 

• Μουσείο Ηρακλειδών  
Λόγω των μέτρων για την μη εξάπλωση του COVID19, 
ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν επισκέψεις. 

Τρόπος αξιολόγησης 
του ομίλου 
 

Έλεγχος επίτευξης των στόχων και κατάκτησης μαθησιακών 
αποτελεσμάτων από τους/τις μαθητές/τριες. 
Αξιολόγηση από τους/τις μαθητές/τριες. 
Χρήση ανάλυσης SWOT (αρχικά), ώστε να αποτιμηθεί 
(ενδιάμεσα και στο τέλος) κατά πόσο εκμεταλλευτήκαμε 
πόρους  και πετύχαμε αποτελέσματα. 

Παραδοτέα Εκπόνηση έκθεσης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, που θα 
περιέχει τα προβλήματα που δόθηκαν για διαπραγμάτευση 
στο όμιλο. 
Επίσης, η έκθεση θα περιέχει προσωπικά δομήματα των 
μαθητών, αλλά και περιγραφή τεχνικών μελέτης που πιθανώς 
να προκύψουν. 



Παράρτημα 
 

Ενδεικτικό πρόγραμμα όπως υλοποιήθηκε 2020-21 και προτεινόμενες 
τροποποιήσεις για το 2021-22. 
 

Θεματική ενότητα Προσδοκώμενα Μαθησιακά 
αποτελέσματα (ΠΜΑ) 

Ενδεικτικά έργα που 
χρησιμοποιήθηκαν το 
2020-21 

Γεωμετρία 
 
Β΄ τάξη: Είδη τριγώνων, 
παραλληλόγραμμα, 
κύκλος, παράλληλες με 
τέμνουσα. 
 
Γ΄ Γυμνασίου: 
Παράλληλες με 
τέμνουσα, κύκλος, 
Πυθαγόρειο θεώρημα, 
σύγκριση τριγώνων, 
σύγκριση τριγώνων. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες: 
Διατυπώνουν εικασίες σε μη 
οικεία προβλήματα Γεωμετρίας. 

Θέματα παρελθόντων 
ετών ΕΜΕ. 
 
https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/5fa268
10pevW  
 
https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/5fa268
16jG8n  

Φέρνουν βοηθητικές γραμμές. 

Ελέγχουν τους ισχυρισμούς τους 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Τεκμηριώνουν τα 
συμπεράσματά τους 
χρησιμοποιώντας ιδιότητες 
τριγώνων, παραλληλογράμμων 
και κύκλου. 

Άλγεβρα  
 
Β΄ Γυμνασίου: 
Εξισώσεις (1ου 
βαθμού), αναλογίες, 
ποσοστά. 
 
Γ΄ Γυμνασίου: 
Εξισώσεις (1ου και 2ου 
βαθμού), συναρτήσεις, 
ταυτότητες. 

Μοντελοποιούν καταστάσεις με 
αλγεβρικές παραστάσεις. 

Θέματα παρελθόντων 
ετών ΕΜΕ. 
https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/5fa268
16jG8n  
 

Εκφράζουν αγνώστους και 
παραμέτρους του προβλήματος 
με μεταβλητές. 

Λύνουν εξισώσεις με οικείους 
και μη οικείους τρόπους (π.χ. 
ιδιότητες ισότητας ή τεχνικές 
που δε χρησιμοποιούνται 
γενικά). 

Εκφράζουν την 
αριθμητική/μαθηματική λύση 
στο πλαίσιο του προβλήματος. 

Άλγεβρα: 
 
Θεωρία αριθμών 
 

Χρησιμοποιούν αλγεβρικό 
συμβολισμό για να εκφράσουν 
το περιεχόμενο γρίφων 
(μαθηματικοποίηση). 

https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open

Στο τέλος σύνθεση posters με τις δημιουργίες τους και τις 
ιδέες τους. 
Έκθεση αξιολόγησης ομίλου (σύμφωνα με τα παραπάνω). 
Περιγραφική αξιολόγηση μαθητών/τριών (σύμφωνα με τα 
παραπάνω). 
Διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών, μετά την εφαρμογή. 
Άλλες προτάσεις για παραδοτέα, που θα καταθέσουν οι 
μαθητές/τριες κατά το μήνα Απρίλιο. 

https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26810pevW
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26810pevW
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26810pevW
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26810pevW
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26810pevW
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26816jG8n
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26816jG8n
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26816jG8n
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26816jG8n
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26816jG8n
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26816jG8n
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26816jG8n
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26816jG8n
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26816jG8n
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa26816jG8n
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa91a94qLxu
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa91a94qLxu
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa91a94qLxu


Τεκμηριώνουν τις απαντήσεις 
τους σε γρίφους με 
επιχειρήματα από τη θεωρία. 

Dir=/5f8663e2Lddh/5fa91a
94qLxu  

Λογική 
  

Χρησιμοποιούν λογικά 
επιχειρήματα. 

https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/5fc506
de1nrz  

Διακρίνουν περιπτώσεις και τις 
διερευνούν. 

Διακρίνουν ψευδείς 
ισχυρισμούς. 

Παρελθόντα θέματα 
διαγωνισμού Καγκουρό 
https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/5fb256
829f9C  
 

Επιλέγουν τη σωστή απάντηση 
σε ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής με λογικά 
επιχειρήματα. 

Χρησιμοποιούν μαθηματικά 
επιχειρήματα για να 
αποκλείσουν ψευδείς 
ισχυρισμούς. 

Παλιά Θέματα 
διαγωνισμού Πυθαγόρα 
https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/607fa8
5d68Ju  

Μαθηματικά και 
προγραμματισμός 
 
Άλγεβρα: Η χρήση της 
μεταβλητής, 
αλγεβρικές σχέσεις, 
συναρτήσεις. 
 
Γεωμετρία: Ιδιότητες 
παραλληλογράμμων 
και πολυγώνων.  

Χρησιμοποιούν μεταβλητές σε 
πρόγραμμα. 

https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/5fce3a
65Tovz  
 

Σχεδιάζουν δυναμικά σχήματα 
με δικά τους προγράμματα 
Logo. 
Τροποποιούν προγράμματα 
ώστε να αντιστοιχούν σε 
σχήματα που τους ζητούνται. 

Μαθηματικά και 
προγραμματισμός 
 
Κατασκευή μοντέλων 

Υλοποιούν κινήσεις 
αντικειμένων 
προγραμματίζοντας με 
Μαθηματικά. 

https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/5fd76a
0fvLmS Κατασκευάζουν μοντέλα που 

τους ζητούνται. 

Μαθηματικά και 
προγραμματισμός 
 
Γεωμετρία: Ιδιότητες 
πολυγώνων. 
 

Υπολογίζουν τη θεωρητική τιμή 
της πιθανότητας ενδεχομένου. 

https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/6051e
8097cF3  

Αναγνωρίζουν τη 
μεταβλητότητα στην εκτέλεση 
ενός πειράματος τύχης, σε 
σχέση με τη θεωρητική 
πιθανότητα, ως φυσιολογική. 

https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa91a94qLxu
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fa91a94qLxu
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fc506de1nrz
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fc506de1nrz
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fc506de1nrz
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fc506de1nrz
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fc506de1nrz
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fb256829f9C
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fb256829f9C
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fb256829f9C
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fb256829f9C
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fb256829f9C
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/607fa85d68Ju
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/607fa85d68Ju
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/607fa85d68Ju
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/607fa85d68Ju
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/607fa85d68Ju
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fce3a65Tovz
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fce3a65Tovz
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fce3a65Tovz
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fce3a65Tovz
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fce3a65Tovz
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fd76a0fvLmS
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fd76a0fvLmS
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fd76a0fvLmS
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fd76a0fvLmS
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5fd76a0fvLmS
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/6051e8097cF3
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/6051e8097cF3
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/6051e8097cF3
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/6051e8097cF3
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/6051e8097cF3


Στοχαστικά 
Μαθηματικά: Η 
τυχαιότητα και η 
μεταβλητότητα. 

Γεωμετρία στο Χώρο  Κατασκευάζουν δίεδρες γωνίες 
και στερεά σχήματα με 
προγραμματισμό. 

https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/5ffbec
01gzL6  
 
(για τη Χελωνόσφαιρα) 

Οπτικοποιούν τριδιάστατα 
αντικείμενα για να κάνουν 
υπολογισμούς που τους 
ζητούνται 

https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/602cb
efa1dGR  
 
https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/603cff
b2Salk  

Αναπαριστούν πραγματικά 
αντικείμενα χρησιμοποιώντας 
μαθηματικές ιδιότητες. 

https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/602a8
587Krsy  

Στερεομετρία Κατασκευάζουν πλατωνικά 
στερεά και μελετούν τις 
ιδιότητές τους. 

https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/60b23
85e338A 
 

Στοχαστικά 
Μαθηματικά 
  

Λύνουν μη οικεία προβλήματα. 
Συγκρίνουν πιθανότητες χωρίς 
να τις υπολογίζουν. 

https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/5ffbec
01gzL6  
 
(το κέρμα) 

Χρησιμοποιούν συνδυαστικές 
μεθόδους και απαντούν σε 
προβλήματα πιθανοτήτων. 

https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/60081
615FJJE  

https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5ffbec01gzL6
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5ffbec01gzL6
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5ffbec01gzL6
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5ffbec01gzL6
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5ffbec01gzL6
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/602cbefa1dGR
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/602cbefa1dGR
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/602cbefa1dGR
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/602cbefa1dGR
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/602cbefa1dGR
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/603cffb2Salk
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/603cffb2Salk
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/603cffb2Salk
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/603cffb2Salk
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/603cffb2Salk
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/602a8587Krsy
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/602a8587Krsy
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/602a8587Krsy
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/602a8587Krsy
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/602a8587Krsy
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60b2385e338A
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60b2385e338A
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60b2385e338A
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60b2385e338A
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60b2385e338A
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5ffbec01gzL6
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5ffbec01gzL6
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5ffbec01gzL6
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5ffbec01gzL6
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/5ffbec01gzL6
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60081615FJJE
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60081615FJJE
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60081615FJJE
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60081615FJJE
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60081615FJJE


Μοντελοποιούν πολύπλοκα 
προβλήματα χρησιμοποιώντας 
συνδυαστική. 
 

https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/600dc
61cryPh  Μοντελοποιούν πολύπλοκα 

προβλήματα χρησιμοποιώντας 
θεωρία πιθανοτήτων. 

Μαθηματικά & 
Παιχνίδια στρατηγικής 

Μαθαίνουν το επιτραπέζιο 
παιχνίδι «γκο».  
Αναγνωρίζουν τις κινήσεις που 
οδηγούν στη νίκη. 

https://eclass.sch.gr/modu
les/document/index.php?c
ourse=0501130993&open
Dir=/5f8663e2Lddh/60b23
86drKme 
 

Τροποποιήσεις – Προσθήκες για το 2021-22 (κάποια από τα παρακάτω θα 
αντικαταστήσουν περιεχόμενα που αναφέρονται παραπάνω). 

Κατασκευές Κατασκευάζουν ορθογώνιες 
ταμπέλες και σήματα οδικής 
κυκλοφορίας με χρήση 
ιδιοτήτων παραλληλογράμμων. 

 

Στοχαστικά 
Μαθηματικά 

Χρησιμοποιούν 
αναπαραστάσεις για την 
ερμηνεία αποτελεσμάτων 
έρευνας. 
 
Επιλέγουν κατάλληλα μέτρα 
θέσης και διασποράς για την 
περιγραφή των 
χαρακτηριστικών ενός 
δείγματος. 
 
Μοντελοποιούν καταστάσεις με 
τη χρήση δεσμευμένης 
πιθανότητας.  
 
Εφαρμόζουν τον νόμο του Bayes 
για να υπολογίσουν την 
αξιοπιστία ενός ιατρικού τεστ. 

 

 
 
 
 

https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/600dc61cryPh
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/600dc61cryPh
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/600dc61cryPh
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/600dc61cryPh
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/600dc61cryPh
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60b2386drKme
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60b2386drKme
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60b2386drKme
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60b2386drKme
https://eclass.sch.gr/modules/document/index.php?course=0501130993&openDir=/5f8663e2Lddh/60b2386drKme


Παράρτημα ΙΙ 
 

Δείκτες              
Δεξιότητες σχετικές με τα Μαθηματικά και τη διερεύνηση          

Κάνουν εικασίες              

Διατυπώνουν προβλήματα              

Επιχειρούν δοκιμές              

Αναζητούν τεκμηρίωση              

Δεξιότητες σχεδιασμού          

Συμφιλιώνονται με ασαφείς καταστάσεις              

Κάνουν προσωρινές κατασκευές με στόχο να τις 
αναθεωρήσουν 

             

Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας          
Συμβάλλουν στη επίτευξη συναινέσεων               

Εργάζονται επάνω στις ιδέες των άλλων              

Θέτουν τις ιδέες τους προς συζήτηση              

 
Αξιολόγηση από 1 έως 4, ως εξής 
1 καθόλου-λίγο,  
2 μέτρια,  
3 ικανοποιητικά,  
4 αρκετά-πολύ. 
 
 
 



Βιβλιογραφία 
1) Behrends, Ehrhard (2013). Μαθηματικά Πεντάλεπτα. Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης. 
2) DiSessa, Andrea (2001). Changing Minds. MIT Press.  
3) Kynigos, Chronis (2007). Half-Baked Logo Microworlds as Boundary Objects in 

Integrate d Design. Informatics in Education.  
4) Launay, Mickael (2019). Η μεγάλη περιπέτεια των Μαθηματικών. Εκδόσεις 

Πατάκη. 
5) Papert, Seymour (1993). Mindstorms. Basic Books.  
6) Stewart, Ian (1995). Concepts of Modern Mathematics. Dover Publications. 
7) Μαμωνά-Downs, Γιάννα & Παπαδόπουλος, Ιωάννης (2017). Επίλυση 

προβλήματος στα μαθηματικά. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 
 
Δικτυογραφία 

1) http://ebooks.edu.gr/ebooks/ [αντλούμε μικροπειράματα, για διερεύνηση] 
2) http://etl.ppp.uoa.gr/malt2/  [Χρησιμοποιούμε το λογισμικό του ΕΚΠΑ, με 

δικές μας διερευνητικές δραστηριότητες] 
3) http://www.kangaroo.gr/ [αντλούμε θέματα διαγωνισμών] 
4) http://photodentro.edu.gr/aggregator/  [αντλούμε μικροπειράματα, για 

διερεύνηση] 
5) https://www.geogebra.org/  [αναρτούμε δικά μας μικροπειράματα] 
6) http://www.hms.gr/  [αντλούμε θέματα διαγωνισμών] 

  
 

 

 
 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/
http://etl.ppp.uoa.gr/malt2/
http://www.kangaroo.gr/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
https://www.geogebra.org/
http://www.hms.gr/


9. Υ π ο β ο λ ή  Π ρ ό τ α σ η ς  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Ο μ ί λ ο υ  ‘ Υ γ ε ί α  & Ε υ ε ξ ί α ’  

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) 

 

Αλέξανδρος Λαζαρίδης 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 

 

ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) 

 

 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 

 

 

Τίτλος του ομίλου 

 

Υγεία και Ευεξία  

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος 

 Η θεματική εντάσσεται στην Αγωγή Υγείας. Η ανάγκη 

της σωστής πληροφόρησης σχετικά με τα οφέλη της 

φυσικής δραστηριότητας και της υγιεινής διατροφής 

είναι υψίστης σημασίας εξαιτίας του σύγχρονου 

αυτοματοποιημένου τρόπου ζωής και της υψηλής 

θνησιμότητας. Η εφηβική ηλικία είναι κρίσιμη καθώς 

τα παιδιά διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές οι 

οποίες θα τα ακολουθήσουν στο υπόλοιπο της ζωής 

τους. Επομένως, η κατανόηση και η υιοθέτηση ενός 

υγιεινού τρόπου ζωής, που θα συντελέσει σε 

μακροπρόθεσμη ευημερία, είναι κομβικής σημασίας 

τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχοσυναισθηματικό 

επίπεδο προάγοντας, έτσι, την ποιότητα ζωής. 

Μέσα από το σχηματισμό δικών τους ομάδων οι 

μαθητές/τριες θα δημιουργήσουν υπαίθριες 

χορογραφίες ή προγράμματα άσκησης με μουσική της 

αρεσκείας τους, διαδικτυακά άρθρα ή infographics 

σχετικά με τη διατροφή και την άσκηση και θα 

γνωρίσουν αθλήματα ρακέτας (αντισφαίριση - 

αντιπτέριση) τα οποία δεν προβλέπονται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος της 

Φυσικής Αγωγής. 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  

 

2 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος 

 

Μαθητές Α’,Β’ και Γ’ Γυμνασίου. 



Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

 • Απόκτηση γνώσεων για τη θετική επίδραση της 

φυσικής δραστηριότητας και της σωστής 

διατροφής στη σωματική και στην ψυχική υγεία με 

σκοπό την υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής 

βιώνοντας χαρά, ικανοποίηση και ενθουσιασμό. 

•  Ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας 

με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης των εφήβων. 

•  Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της 

δημιουργικότητας. 

Διδακτική μεθοδολογία 

 

Αλληλοεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητών/τριών, 

ερωταποκρίσεις, συμμετοχική-συνεργατική, παιχνίδι 

ρόλων 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής από Οκτώβριο 

μέχρι Μάιο ή Ιούνιο) 

 

Οκτώβριος 2021: 

Εισαγωγή σε βασικές έννοιες υγιεινού τρόπου ζωής 

καθώς και ανασκόπηση των δράσεων του Ομίλου μέχρι 

σήμερα μέσα από ψηφιακό υλικό. Ανάθεση ατομικών 

και ομαδικών εργασιών. 

Νοέμβριος 2021-Απρίλιος 2022: 

Υλοποίηση δραστηριοτήτων θεωρητικού και 

πρακτικού χαρακτήρα 

Μάϊος 2022: 

Αξιολόγηση από μαθητές και γενικότερη αποτίμηση 

του προγράμματος. Παρουσίαση όσων παραχθούν στο 

αμφιθέατρο του σχολείο ή διαδικτυακά (θα εξαρτηθεί 

από την εξέλιξη με την κατάσταση της πανδημίας). 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) 

 • Poster διατροφής 

• Λογισμικό 

• Παρουσιάσεις 

 

Τρόπος επιλογής μαθητών 

 

Η επιλογή θα γίνει με τη δημιουργία αφίσας σχετικής 

με το θέμα με τρόπο ψηφιακό ή μη.  

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 

 

Διαδικτυακά φύλλα εργασίας (Google Forms), online 

quizzes, εργασίες τύπου άρθρων ή Power-point 

παρουσιάσεων και infographics. 



 

 

 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου 

(ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης) 

 

Τρίτη 13.30-15.00. 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 

 

• Προαύλιο σχολείου 

• Αθλητικό υλικό σχολείου 

• Γυμναστήριο (περιορισμένος αριθμός 

συμμετεχόντων) 

• Αίθουσα με υπολογιστή και βιντεοπροβολέα  

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 

 

Πρόσωπα σχετικά με την ανθρώπινη υγεία (ανάλογα 

με την επιδημιολογική κατάσταση). 

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, σχολεία, 

φορείς, πρόσωπα κ.ά.) 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εξ αποστάσεως ή διά ζώσης 

(θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη με την κατάσταση της 

πανδημίας). 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Αν λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό δεν επιτραπούν 

βιωματικού χαρακτήρα δραστηριότητες συναφείς με 

τη θεματολογία, θα γίνει προσπάθεια μέσω εικονικών 

δραστηριοτήτων με τη βοήθεια εργαλείων του 

διαδικτύου. 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 

 

Διαμορφωτική - αξιολόγηση μέσω διαδικτυακών 

ερωτηματολογίων, τελική έκθεση αποτίμησης και 

παρουσίαση του υλικού. 

Παραδοτέα Κείμενα, άρθρα, παρουσιάσεις, infographics, βίντεο – 

φωτογραφίες και ανάρτησή τους για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς στις ανάλογες ιστοσελίδες: 

https://phyedu.webnode.gr 

https://nutrifitact.wordpress.com 

https://fithealthmagazine.wordpress.com 

https://actionhealthblog.wordpress.com 

https://phyedu.webnode.gr/
https://nutrifitact.wordpress.com/
https://actionhealthblog.wordpress.com/


10. Υ π ο β ο λ ή  Π ρ ό τ α σ η ς  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Ο μ ί λ ο υ   
‘Πειραματική Μεθοδολογία Φυσικών Επιστημών’ 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(1) 
 

Σεραφείμ Τσούκος  

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ04.01 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(3) 

Δήμητρα Τσάπαλη 

Κλάδος/Ειδικότητα (3) ΠΕ04.04 

Τίτλος του ομίλου 
 

Πειραματική Μεθοδολογία Φυσικών 
Επιστημών 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος 
 

Φυσικές Επιστήμες / STEAM 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα  
 

02 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 
 

Γ’ Γυμνασίου  

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους 
χειρισμούς και στην εκτέλεση 
εργαστηριακών ασκήσεων. 
2. Εξοικείωση με τη διαδικασία 
«Υπόθεση – Πειραματικός Έλεγχος – 
Εξήγηση». 
3. Εξάσκηση στην κατανόηση και 
εκτέλεση οδηγιών. 
4. Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας. 
5. Εξάσκηση στη συλλογή, στην 
καταγραφή και στην επεξεργασία στοιχείων, 
καθώς και στην εξαγωγή συμπερασμάτων.  
6. Προσέγγιση των φυσικών επιστημών 
με βιωματικό τρόπο. 
7. Ανάπτυξη της συνεργατικότητας 
μέσω της συμμετοχής σε ομαδικές 
δραστηριότητες. 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

• Η επιστημονική / εκπαιδευτική 
μέθοδος με διερεύνηση. 

• Ομαδοσυνεργατικά.  

• Μέθοδος project. 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

Οκτώβριος 2021 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 



υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 
 

Μετρήσεις μάζας, μήκους, χρόνου και όγκου 
με έμφαση στον χειρισμό των οργάνων και 
στην καλλιέργεια της αντίληψης των 
παραπάνω μεγεθών.  
Μαθηματική επεξεργασία μετρήσεων 
(μέσος όρος, διαγράμματα). 
Αναφορά στις μετρήσεις στον μικρόκοσμο 
και στο διάστημα.  
 

Νοέμβριος 2021 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ – 
ΑΡΧΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 
Χειρισμός οπτικού μικροσκοπίου. 
Βασικές αρχές οπτικής – λειτουργία 
μικροσκοπίου. 
Λεπτές τομές / νωπά παρασκευάσματα. 
Παρατήρηση  μονιμοποιημένων 
παρασκευασμάτων/σχεδιασμός οπτικών 
πεδίων. 
Μετρήσεις μεγεθών στον μικρόκοσμο. 
Εφαρμογή  σε  υλικά  με  ενδιαφέρον  για  
τους μαθητές. 
 

Δεκέμβριος 2021 – Ιανουάριος 2022 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
Πειράματα στην πίεση. 
Πειράματα στη θερμότητα. 
Πειράματα οπτικής. 
Πειράματα με τη χρήση αισθητήρων των 
κινητών τηλεφώνων (επιταχυνσιόμετρο, 
μικρόφωνο, αισθητήρας φωτός κλπ) 
  

Φεβρουάριος  2022 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Video Ανάλυση της κίνησης. 
Χρήση αισθητήρων και επεξεργασία 
παρουσίαση των δεδομένων με πολλαπλές 
αναπαραστάσεις. 
 

Μάρτιος  2022 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΜΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ – 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  
Διαχωρισμός μειγμάτων με διάφορες 
εργαστηριακές τεχνικές (π.χ. διήθηση, 
εκχύλιση, κ.α.) 



Παρασκευή  διαλυμάτων  συγκεκριμένης 
περιεκτικότητας. 
Αραίωση. 
Σύγκριση της πυκνότητας διαφόρων υλικών. 
Κατασκευή και βαθμονόμηση πυκνόμετρου.   
 

Απρίλιος  2022 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ  
Εκτέλεση εξώθερμων και ενδόθερμων  
χημικών αντιδράσεων.  
Εκτέλεση χημικών αντιδράσεων που 
συνοδεύονται με παραγωγή αέριων 
προϊόντων. 
Εκτέλεση χημικών αντιδράσεων που 
συνοδεύονται με αλλαγή χρώματος.   
  

Μάιος  2022 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
Εισηγήσεις από τους καθηγητές του ομίλου 
και προσκεκλημένους ομιλητές πάνω σε 
επιλεγμένα θέματα αστρονομίας. 
Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς, οργανώνονται διάφορες 
δράσεις για τους μαθητές του ομίλου. 
Ενδεικτικά: 
• Μέτρηση της ακτίνας της γης / το 
πείραμα του Ερατοσθένη  
• Εκπαιδευτική επίσκεψη σε 
αστεροσκοπείο για αστρονομικές 
παρατηρήσεις μέσω τηλεσκοπίου 
• Προσκεκλημένες ομιλίες-
παρουσιάσεις (μέσω Webex) 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

1. Φύλλα εργασίας προσαρμοσμένα σε 
κάθε εργαστηριακή δραστηριότητα, από 
τους υπεύθυνους του ομίλου. 
2. Σχολικά εγχειρίδια. 
3.  Υλικό από την ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία για επιμέρους εξειδικευμένα 
θέματα. 
4. Λογισμικά προσομοίωσης 
πειραμάτων στις φυσικές επιστήμες.  
5. Εργαστηριακό υλικό από την 
υλικοτεχνική υποδομή του Εργαστηρίου ΦΕ 
του σχολείου. 

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Η επιλογή θα γίνει ανάλογα με τη 
συμμετοχή των μαθητών πχ με 
ερωτηματολόγιο 



 

 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Φύλλα εργασιών και αξιολόγησης σε 
δοκιμασίες διερευνητικής μάθησης  

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης) 
 

Τετάρτη 13:30-15:00 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Εργαστήριο ΦΕ  

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

- 

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.) 
 

1. Συνεργασία με το τοπικό ΕΚΦΕ. 
2. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 
εργαστήρια πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
και άλλων φορέων. 
 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε αστεροσκοπείο 
για αστρονομικές παρατηρήσεις μέσω 
τηλεσκοπίου 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

Διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα από την 
παρατήρηση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων 
των μαθητών. Ετήσια Έκθεση του ομίλου. 

Παραδοτέα 1. Ατομικός φάκελος μαθητή με το 
σύνολο των εργαστηριακών 
δραστηριοτήτων.  
2. Παρουσιάσεις από τους μαθητές 
επιστημονικών θεμάτων και πειραμάτων 
σχετικών με τη λειτουργία του ομίλου στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Σημείωση Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών, και για τη 
σχολική χρονιά 2021-22, προβλέπεται η 
δυνατότητα πραγματοποίησης του ομίλου 
και εξ’ αποστάσεως. Έτσι μπορεί να αλλάξει 
η σειρά των πειραματικών δραστηριοτήτων 
σε σχέση με τις προτεινόμενες παραπάνω 
καθώς και να επιλεγούν ορισμένες από 
αυτές.  



11. Υ π ο β ο λ ή  Π ρ ό τ α σ η ς  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Ο μ ί λ ο υ  
‘ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ /υγιή και άρρωστα κτίρια’ 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(1) 
 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(2) 
 

 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

 

Τίτλος του ομίλου 
 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
‘υγιή και άρρωστα κτίρια’ 
 
Προτείνεται η επανάληψη (με κάποιες 
ανανεωτικές «πινελιές») του σχετικού με 
τη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Ομίλου 
που πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό 
έτος 2020-21 στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο 
Αθήνας υπό την επίβλεψη του  
εκπαιδευτικού Ιορδάνη Παπαδόπουλου 
(ΠΕ81, Πολιτικός Μηχανικός). 
  

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος 
 

Τεχνολογία 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα  
 

2 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 
 

Σε όλες τις τάξεις με προτεραιότητα στις Α΄ 
και Β’  Γυμνασίου  

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

- Οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα υγιή και 
τα άρρωστα κτήρια (να ξεχωρίζουν τα 
μεν από τα δε). 

- Να προτείνουν πρακτικές λύσεις 
βελτίωσης των άρρωστων κτηρίων.  

- Να καλλιεργήσουν κατασκευαστικές 
δεξιότητες. 

 
Στο περσινό κύκλο συναντήσεων του 
ομίλου συμμετείχαν 22 μαθητές της Α’ 
τάξης, οι οποίοι απέκτησαν κατ’ αρχάς μια 



αρκετά στιβαρή βάση των βασικών αρχών 
της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής, μέσα 
από δραστηριότητες και ασκήσεις που 
άλλοτε ήταν βιωματικές (πχ διορθωτικές 
αλλαγές του προσανατολισμού και της 
χωροθέτησης του διαμερίσματός τους), 
όσο και περιπτώσεις μελέτης (πχ το 
ιδανικό τους σπίτι). Στη συνέχεια, η 
εμπέδωση των παραπάνω νέων 
θεωρητικών γνώσεων επετεύχθη με την 
κατασκευή μακέτας μιας βιοκλιματικής 
κατοικίας.  
Οι μαθητές κατάφεραν στην συντριπτική 
πλειοψηφία τους να κατακτήσουν τους 
αρχικούς διδακτικούς στόχους του ομίλου, 
δηλαδή να μπορούν να εντοπίζουν και να 
αναγνωρίζουν τα «υγιή» κτίρια και να  
προτείνουν λύσεις αρχιτεκτονικής 
εξυγίανσης των «παθογόνων». 
Ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον κύκλο αυτού 
του ομίλου καλλιεργώντας  σε 
ικανοποιητικό βαθμός δεξιότητες 
μάθησης, νου, ζωής και steam καθώς 
ήρθαν σε επαφή με θέματα 
προσανατολισμού, οργάνωσης ενός χώρου 
και χωροθέτησης, οικολογίας και 
αειφορίας, σχεδίασης και κατασκευής 
προπλασμάτων. 
Στόχος για τον νέο κύκλο του Ομίλου την 
τρέχουσα σχολική χρονιά είναι να 
ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η πρακτική-
χειρωνακτική του διάσταση, εντάσσοντας 
στο αναλυτικό του πρόγραμμα π.χ. κάποιο 
εργαστήριο οικολογικής δόμησης, όπως 
επίσης και η βιωματική του διάσταση με 
εξωτερικές επισκέψεις που δεν μπορέσαμε 
λόγω covid να υλοποιήσουμε φέτος ή/και 
κάποιες αειφορικές δράσεις εντός 
σχολείου, όπως μικρής διάρκειας δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας. 
 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Εισηγήσεις, Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ασκήσεις 
πεδίου, STEAM 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 
 

Οκτ. – Νοε. : θεωρητική προσέγγιση θέματος 
Δεκ. – Ιαν. : Επισκέψεις και ασκήσεις πεδίου 
Φεβ. – Μαρ. – Απρ. – Μάι. : Σχέδια και 
Κατασκευή μοντέλων πρότυπων 
βιοκλιματικών κτηρίων 



 

 

(Πιθανή συμμετοχή σε εργαστήρια καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους) 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

Υλικό από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, από την Ευώνυμο Βιβλιοθήκη, 
από τις Αρχιτεκτονικές Σχολές των 
Ελληνικών Πολυτεχνείων 

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Προτεραιότητα στους μαθητές της Α και Β 
Γυμνασίου και κλήρωση σε περίπτωση που 
ξεπεραστεί ο μέγιστος αριθμός των 20 
μαθητών, τριών 
 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Συμμετοχή- Ενεργητική Παρακολούθηση, 
Υλοποίηση Εργασιών και Κατασκευών 

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης) 
 

Τετάρτη και Παρασκευή  
13.20- 14.00 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Αίθουσα Πολυμέσων ή αίθουσα με σύνδεση 
στο διαδίκτυο και προβολέα, Εργαστήριο 
Εικαστικών, Πεδίο 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

Καθηγητές Αρχιτεκτονικής καθώς και γονείς 
Αρχιτέκτονες (αν προβλέπεται λόγω 
συνθηκών Covid) 

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.) 
 

1. Αρχιτεκτονική σχολή ΕΜΠ 
2. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

Βιοκλιματικά κτήρια σε όμορες με το 
σχολείο περιοχές (Αμπελόκηποι, 
Λυκαβηττός, Κολωνάκι) 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

1. Ποιότητα κατασκευής και 
κατασκευαστικών λύσεων που πρότειναν 
οι συμμετέχοντες στις μακέτες τους 

2. Αναστοχαστική αξιολόγηση του ομίλου 
από τους μαθητές με συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων 

Παραδοτέα - Μακέτες-Μοντέλα των πρότυπων 
βιοκλιματικών κτηρίων που θα 
κατασκευάσουν οι μαθητές, καθώς 
και τα σχέδιά τους. 

- Εκθέσεις/σχέδια/αφίσες 
εξοικονόμησης ενέργειας για το 
σχολικό μας κτίριο  

- Ερωτηματολόγια 



1 2 . Υ π ο β ο λ ή  Π ρ ό τ α σ η ς  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Ο μ ί λ ο υ  Θ έ α τ ρ ο υ  
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(1) 
 

Ελένη Κούβαρη 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ07 Γερμανικής 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(2) 
 

Έλενα Χατζόγλου 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

ΠΕ02 Φιλόλογος 

Τίτλος του ομίλου 
 

Όμιλος Θεάτρου 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος 
 

Παραστατικές τέχνες  
Νεοελληνική Γλώσσα 
Προφορική Ιστορία 
 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα  
 

3  διδακτικές ώρες 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 
 

Όλες οι τάξεις του Γυμνασίου 
Κατά σειρά προτεραιότητας Β΄ Α΄ και Γ΄ 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

Μέσα από ασκήσεις δημιουργικής γραφής, 

σωματικής έκφρασης, θεατρικού 

παιχνιδιού, αυτοσχεδιασμών, οι μαθητές θα 

διερευνήσουν τα όρια του εαυτού τους και 

των άλλων, θα αναπτύξουν τη φαντασία και 

τη δημιουργικότητά τους.  

Στη συνέχεια θα ερευνήσουν, θα συλλέξουν 

υλικό, θα συν-γράψουν τις «ιστορίες» τους, 

θα δώσουν θεατρική μορφή στο 

πραγματικό. 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Τεχνικές devised theater και θεάτρου 
ντοκιμαντέρ. 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 

Οκτώβριος-Νοέμβριος  



 -Ασκήσεις/παιχνίδια ενεργοποίησης, 

προετοιμασίας, γνωριμίας των μαθητών. 

-Ασκήσεις συνεργασίας, δημιουργίας 

ομάδας. 

Δεκέμβριος-Ιανουάριος 

- Αυτοσχεδιασμοί, παιχνίδια ρόλων. 

- Παρατήρηση, αναστοχασμός. 

-Αφήγηση καταγραφή των οικείων 

«ιστοριών». 

Φεβρουάριος-Απρίλιος  

- Έρευνα, συγκέντρωση θεατρικού υλικού, 

(συνεντεύξεις, αρχειακό, φωτογραφικό  

υλικό). 

- Επιλογή, επεξεργασία, μετεγγραφή 

δραματουργική αξιοποίηση. 

Μάιος  

-Παρουσίαση του αποτελέσματος της 

ερευνητικής και θεατρικής διαδικασίας 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

 

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Συνεπής παρακολούθηση των 
συναντήσεων.  

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και 
μαθητριών. 

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης) 
 

Τετάρτη 13.20-15.30 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Στην αίθουσα του θεάτρου του 2ου 
Πρότυπου Γυμνασίου Αθήνας 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

Εφόσον το επιτρέψουν οι περιορισμοί για 
την πανδημία. 

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.) 
 

Εφόσον το επιτρέψουν οι περιορισμοί για 
την πανδημία. 



 

 
13.Όμιλος ‘Εικαστικές Τέχνες και Δημόσιος Χώρος’ 

 

Αφόρμηση 
 

Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών, βρίσκεται σε μια κομβική θέση, 
ανάμεσα σε κεντρικές υπηρεσίες του κράτους, κεντρικούς 
οδικούς άξονες, αθλητικές εγκαταστάσεις και στα όρια του 
Λυκαβηττού, με ότι αυτό συνεπάγεται για την δυναμική 
συγκρότησης ταυτότητας στη γειτονιά. Οι μαθητές που 
υποδέχεται προέρχονται από διάφορες περιοχές εντός κι εκτός 
των ορίων του Δήμου Αθηναίων. Παρουσιάζεται λοιπόν μια 
διπλή αντίστιξη τόπου και κοινότητας, που το διαφοροποιεί 
πλήρως από την κλασσική λειτουργία των δημόσιων σχολείων 
της επικράτειας. Με τον προτεινόμενο πολιτιστικό όμιλο, 
επιχειρείται με όχημα και μέσο τις εικαστικές τέχνες, να 
συγκροτηθεί μια κρίσιμη ομάδα μαθητών/τριων, που θα 
λειτουργήσει καταλυτικά ως προς την σύνδεση του σχολείου με 
την πραγματικότητα του τόπου. 
 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (1) 

ΦΟΙΒΟΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (2) 

- 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) - 

Τίτλος του ομίλου ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Θεματική/ές που 
εντάσσεται ο όμιλος 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Αριθμός ωρών ομίλου 
ανά εβδομάδα  

2 συνεχόμενες ώρες την εβδομάδα  

Τάξη ή τάξεις που 
απευθύνεται ο όμιλος 

Α, Β, Γ 

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Γνωστικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα.  
Οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να: 

• Πειραματιστούν με ποικίλες τεχνικές και μέσα εικαστικής 
δημιουργίας, με ατομικές και ομαδικές εικαστικές εργασίες, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων,   
Συζήτηση, παραγωγή λόγου, κριτική των 
έργων.  
Σε περίπτωση περιορισμών η δράση θα 
βασιστεί σε προβολές παραστάσεων. 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

Ετήσια έκθεση επαναξιολόγησης του 
σχολείου. Ολιστική αυτοαξιολόγηση με 
καλλιτεχνική αποτύπωση.  

Παραδοτέα Performance στο τέλος του διδακτικού 
έτους. 



στο πλαίσιο δράσεων και εκδηλώσεων της σχολικής 
κοινότητας. 

• Αντιληφθούν τη δημόσια διάσταση της τέχνης διαχρονικά, ως 
πολιτισμικό ενέργημα. 

• Έρθουν σε επαφή με διαφορετικές μορφές εικαστικών τεχνών 
και να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες ως προς το 
φαινόμενο της αισθητικής πρόσληψης και απόκρισης. 

Κιναισθητικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να: 

• Βιώσουν το φαινόμενο της τέχνης ολιστικά, μέσα από την 
ενσώματη διάστασή του (σώμα, καρδιά, νους). 

• Αναπτύξουν απτικές και τεχνικές δεξιότητες διαχείρισης των 
υλικών δημιουργίας τους. 

Ψυχοκοινωνικά Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να: 

• Αναπτύξουν συνεργατικό πνεύμα στο πεδίο της δημιουργίας. 

• Αναπτύξουν την ενσυναίσθηση σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο, στην κατεύθυνση της ενεργούς πολιτειότητας και 
της προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

• Αισθανθούν ενεργά μέλη της σχολικής και ευρύτερης τοπικής 
κοινότητας. 

Διδακτική μεθοδολογία 

Η διδακτική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί αποτελείται από 
μια σύνθεση παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων. 
Εδράζεται στην βιωματική μάθηση (Dewey) και την 
διερευνητική μάθηση, όπως αυτές αντανακλούν στην 
εργαστηριακή προσέγγιση των εικαστικών στο εργαστήριο και 
το πεδίο. Εστιάζοντας στα παραπάνω, θα αξιοποιηθούν οι 
μέθοδοι της a/r/tography (Irwin) και της συμμετοχική έρευνα 
δράσης, προκειμένου η εικαστική πράξη να συνδεθεί 
πρωτογενώς με πόρους από την επιστήμη, την κοινωνική 
λειτουργία και την καθημερινή σχολική ζωή. Στην κατεύθυνση 
αυτή θα αξιοποιηθούν τεχνικές της κριτικής παιδαγωγικής στην 
κοινότητα και τον τόπο (Freine). Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί η 
κονεκτιβιστική αυτονομία των μαθητών, ώστε να συλλέγουν, να 
επεξεργάζονται και να μοιράζονται με την ομάδα πληροφορίες, 
δεδομένα και αισθητικά τεκμήρια ανάλογα με την εκάστοτε 
θεματική. Στο επίπεδο της εσωτερικής λειτουργίας του ομίλου, 
θα αξιοποιηθούν προσεγγίσεις ατομικών εργασιών, μέσα από 
την κατανομή ρόλων, ομαδοσυνεργατικών διαβαθμισμένων 
εργασιών και αντεστραμμένης τάξης.  

Αναλυτικό Πρόγραμμα 
(με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από 
Οκτώβριο μέχρι Μάιο ή 
Ιούνιο) 

1η φάση (Οκτώβριος – Νοέμβριος)  
Γνωριμία και ταυτότητα της ομάδας – Πρώτη επαφή με τις 
κεντρικές έννοιες 
06-10-21: Παιχνίδι γνωριμίας – αυτοπαρουσίαση – εκκίνηση 
αστερισμού. 



13-10-21: Επίσκεψη στην υπαίθρια έκθεση γλυπτικής του ΕΕΤΕ 
στο Βυζαντινό Μουσείο (συζήτηση – ανάλυση - συλλογή 
δεδομένων). 
20-10-21: Τί είναι εικαστικές τέχνες; Τι είναι δημόσιος χώρος; 
Παιγνιώδης αναστοχασμός από τα ατομικά βιώματα και τις 
προσλαμβάνουσες. Εμπλουτισμός αστερισμού με τα δεδομένα. 
03-11-21: Πρώτος περίπατος στη γειτονιά, συλλογή οπτικών, 
ηχητικών και λειτουργικών δεδομένων.  
10-11-21: Ενσωμάτωση στον αστερισμό των οπτικών, ηχητικών 
και λειτουργικών δεδομένων από την γειτονιά κατοικίας των 
μαθητών. Κριτικός αναστοχασμός. 
24-11-21: Διαμόρφωση ατομικών ή/και ομαδικών 
εννοιολογικών διαδρομών μέσα από τον αστερισμό που 
συγκροτήθηκε.  
2η φάση (Δεκέμβριος – Ιανουάριος) 
Πρώτη φάση ατομικών προτάσεων - Επικοινωνία και συλλογή 
δεδομένων από την σχολική κοινότητα 
01-12-21: Δεύτερος περίπατος στη γειτονιά, καταγραφή 
δευτερογενών λειτουργιών, εστιασμένες στο ανθρωπογενές 
περιβάλλον. 
08-12-21: Ατομικά προσχέδια προτάσεων (Β) 
15-12-21: Σύνταξη ερωτηματολογίου διερεύνησης θέσεων – 
προτάσεων – επιθυμιών προς σχολική κοινότητα 
22-12-21: Ολοκλήρωση ατομικών μακετών προτάσεων. 
12-01-22: Ανάλυση αποτελεσμάτων από δεδομένα 
ερωτηματολογίου σχολικής κοινότητας 
19-01-22: Αναστοχασμός ατομικής πρότασης σύμφωνα με τα 
νέα δεδομένα. Εμπλουτισμός αστερισμού 
26-01-22: Προετοιμασία πιθανών συνθέσεων μεταξύ των 
ατομικών προτάσεων. 
3η φάση (Φεβρουάριος – Μάρτιος) 
Σύνθεση ατομικών προτάσεων – Κοινωνική λογοδοσία 
02-02-22: Συγκρότηση ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τις 
θεματικές ενδιαφέροντος και τις ατομικές κλίσεις και 
δεξιότητες. Οργάνωση επιμέρους εργασιών σύνθεσης. 
09-02-22: Σύνθεση ομαδικών προτάσεων (Α) 
16-02-22: Σύνθεση ομαδικών προτάσεων (Β) 
23-02-22: Σύνθεση ομαδικών προτάσεων (Γ) 
02-03-22: Προετοιμασία και κοινοποίηση παρουσίασης των 
ομαδικών προτάσεων στη σχολική κοινότητα και σύνταξη 
ερωτηματολογίου διερεύνησης θέσεων – προτάσεων – 
επιθυμιών.  
09-03-22: Συλλογή δεδομένων και ενσωμάτωση πιθανών 
διορθώσεων στις τελικές προτάσεις 
4η φάση (Απρίλιος – Μάϊος) 
Υλοποίηση εικαστικών έργων - παρεμβάσεων στο σχολικό χώρο 
16-03-22: Υλοποίηση των εικαστικών έργων – παρεμβάσεων (Α) 



23-03-22: Υλοποίηση των εικαστικών έργων – παρεμβάσεων (Β) 
06-04-22: Υλοποίηση των εικαστικών έργων – παρεμβάσεων (Γ) 
13-04-22: Υλοποίηση των εικαστικών έργων – παρεμβάσεων (Δ) 
04-05-22: Αναστοχασμός και κριτική προσέγγιση στη 
δημιουργική διαδικασία. Διορθώσεις, τροποποιήσεις και 
εμπλουτισμός αστερισμού. 
11-05-22: Ολοκλήρωση των εικαστικών έργων – παρεμβάσεων. 
18-05-22: Παρουσίαση των εικαστικών έργων – παρεμβάσεων 
στη σχολική κοινότητα. 
25-05-22: Τρίτος περίπατος στη γειτονιά. Πικ-νικ στο Λυκαβηττό. 
Συζήτηση με στόχο τις μεταγνωστικές προεκτάσεις και τον 
αναστοχαστικό διάλογο μεταξύ της ομάδας. Αυτοαξιολόγηση 
ομίλου. 

Διδακτικό υλικό (έντυπο 
και ηλεκτρονικό) 

Παρουσίαση αφόρμησης με θέμα την ιστορική σύνδεση 
εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών και δημόσιου χώρου 
Παρουσίαση λειτουργιών δημόσιου χώρου (δίκτυα, πολεοδομία 
- αρχιτεκτονική, φυσικό – ανθρωπογενές περιβάλλον, κοινωνική 
– πολιτισμική ταυτότητα, ιστορικότητα και καθημερινότητα 
Παιδαγωγική και δημόσιος χώρος 
Παρουσίαση μορφών εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών στο 
δημόσιο χώρο 
**Οι παραπάνω παρουσιάσεις θα ενταχθούν σταδιακά μαζί με 
τα τεκμήρια και τα δεδομένα της ερευνητικής διαδικασίας στον 
ψηφιακό αστερισμό που θα αποτελεί ψηφιακό αποτύπωμα του 
ομίλου και σημείο αναφοράς και διαρκούς εμπλουτισμού 
«εικαστικές τέχνες και δημόσιος χώρος» | Prezi 
https://prezi.com/p/edit/wbpn2gyw9rox/ 

Τρόπος επιλογής 
μαθητών 

Η επιλογή των μαθητών/τριών θα προκύψει μετά από τη 
συμπλήρωση ημιδομημένου ερωτηματολογίου ανίχνευσης 
ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, που άπτονται της θεματικής του 
ομίλου. Ο αριθμός των μαθητών/τριων θα κυμαίνεται από 12 
έως 15. 

Τρόποι αξιολόγησης 
μαθητών 

Η αξιολόγηση των μαθητών θα εστιάσει στην έμπρακτη 
συμμετοχή τους, την συνεργατικότητα και την ατομική 
διερευνητική - δημιουργική τους στάση. Η τεχνική συλλογής 
δεδομένων για την αξιολόγηση, θα είναι μεικτή, με φύλλα 
ατομικής και ομαδικής αυτοαξιολόγησης, ημερολόγιο 
καταγραφής από το πεδίο (μαθησιακό – δημιουργικό) και 
ασφαλώς τα ίδια τα έργα – παρεμβάσεις που θα υλοποιούν σε 
ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. 

Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου 
(ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης) 

Τετάρτη 2:10 – 3:40 
*σε περίπτωση επισκέψεων, ο χρόνος δύναται να παραταθεί 
μέχρι τις 4:00 

Τόπος διεξαγωγής 
ομίλου 

Εικαστικό Εργαστήριο, κοινόχρηστοι χώροι σχολικής μονάδας, 
δημόσιοι χώροι τοπικής κοινότητας. 

https://prezi.com/p/edit/wbpn2gyw9rox/


Ειδικοί εξωτερικοί 
συνεργάτες 

Ε. Γιανημάρα – ΕΔΙΠ τμ. Εικαστικών Τεχνών, ΑΣΚΤ Αθήνας 
Κ. Ντάφλος – Αν. Καθηγητής τμ. Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ 
Π. Δαραμάρας – εικαστικός εκπαιδευτικός 
Δ. Ματαράγκας – εικαστικός εκπαιδευτικός 

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, 
φορείς, πρόσωπα κ.ά.) 

Πιθανή συνεργασία με όμιλο Θεάτρου* 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας – Διδακτική της τέχνης 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Αρχιτεκτόνων 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

Έκθεση Γλυπτικής ΕΕΤΕ – Βυζαντινό Μουσείο 
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης – Ιλεάνα Τούντα* 

Τρόπος αξιολόγησης του 
ομίλου 

Η αυτοαξιολόγηση του ομίλου θα πραγματοποιηθεί με την 
εσωτερική αξιολόγηση της ομάδας, μέσα από δομημένο 
ερωτηματολόγιο που θα συνδέεται με τα προσδοκώμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Παράλληλα και για τις δράσεις που 
θα λάβουν χώρα στο χώρο της σχολικής μονάδας, θα 
συλλεχτούν δεδομένα μέσα από μίνι συνεντεύξεις ποιοτικού 
προσανατολισμού. 

Παραδοτέα 

Το βασικό εκπαιδευτικό παραδοτέο είναι ο τελικός αστερισμός, 
στον οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα επιμέρους στάδια έρευνας, 
βιωματικής μάθησης και δημιουργικής διαδικασίας των 
μαθητών/τριών. Ως ένα εποπτικό και εννοιολογικό τεκμήριο της 
μαθησιακής και δημιουργικής διαδικασίας, αποτελεί 
ταυτόχρονα εποπτικό υλικό και μορφή αξιολόγησης του ομίλου. 
Τα εικαστικά παραδοτέα θα οριστικοποιηθούν μετά την 
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης υλοποίησης του ομίλου, 
σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των 
συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών. Θα μπορούσαν να 
είναι: 
α. Επιμέλεια έκθεσης των εικαστικών εργασιών έτους στο 
σχολείο. 
β. Τοιχογραφία/ες στους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου. 
γ. Ταινία μικρού μήκους. 
δ. Εικαστική – σκηνογραφική επιμέλεια σχολικής δράσης ή 
εκδήλωσης του σχολείου. 

Παρατηρήσεις 

Σε περίπτωση πρόσκαιρης ή παρατεταμένης μετάβασης σε εξ 
αποστάσεως επικοινωνία και εκπαίδευση, το πρόγραμμα του 
ομίλου κρατάει την ίδια δομική και γνωστική συνέχεια με μικρές 
προσαρμογές. Το πεδίο μεταφέρεται στα σπίτια και τις γειτονιές 
των μαθητών/τριών, απ΄ όπου αντλούνται τα αντίστοιχα 
δεδομένα. Αξιοποιούνται περαιτέρω η ψηφιακότητα και η 
συνεργατική ψηφιακή επεξεργασία των δημιουργικών 
προτάσεων. Παράλληλα το φωτογραφικό υλικό που έχει 
συλλεχθεί στη γειτονιά του σχολείου, θα αποτελέσει μια 
εικονική γέφυρα, σύγκρισης, συσχετισμού και αναστοχασμού, 
για την δημιουργία των δημιουργικών μακετών. 

 
*Για αυτές τις επισκέψεις και συνεργασίες αναμένεται θετική ανταπόκριση στο 
κοινοποιηθέν αίτημα. 



 
 


