
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

Προτάσεις Ομίλων 2022-2023 

Περιεχόμενα 

1. Όμιλος Κινηματογράφος και Ιστορία ‘Εκπαίδευση και Κινηματογράφος ΙΙ’ 

2. Όμιλος ‘Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά’ 

3. Όμιλος ‘Το αλφάβητο των Μαθηματικών- Μαθαίνουμε από τα λάθη μας’ 

4. Όμιλος ‘Τέχνη και Πολιτισμός/Μουσεία του Κόσμου’ 

5. ‘Όμιλος Ρητορικής’ 

6. Όμιλος ‘Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική’ 

7. Όμιλος ‘Λέσχη Ανάγνωσης: Ματιές στον κόσμο από το παράθυρο της βιβλιοθήκης 

μας’ 

8. Όμιλος ‘Πειραματική Μεθοδολογία Φυσικών Επιστημών’ 

9. Όμιλος ‘Αναζητώντας τον Άνθρωπο [στον Δεκάλογο του Kieslowski]’ 

10. Όμιλος ‘Η Φωτογραφία μέσα από τον κινηματογραφικό φακό’ 

11. Όμιλος «Εκπαίδευση STEAM» (διερευνητική μελέτη καθημερινών ζητημάτων) 

12. Όμιλος ‘Μαθηματικά και Κατασκευές’ 

13. Όμιλος Εικαστικές Τέχνες και Δημόσιος Χώρος 2’ 

14. Όμιλος Θεάτρου 

15. Όμιλος ‘Ελεύθερο σχέδιο’ 

16. Όμιλος ‘Οι Γεωεπιστήμες, στην έρευνα και στην κοινωνία’ 

 

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  
’ Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς  κ α ι  Ι σ τ ο ρ ί α :  Ε κ π α ί δ ε υ σ η  κ α ι  
κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς  Ι Ι ’  

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (1) 
 

Χάιδω Καλλιτσάκη 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ02 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (2) 
 

Ελένη Ξανθάκου 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

ΠΕ06 

Τίτλος του ομίλου 
 

Κινηματογράφος και Ιστορία 
 

Θεματική/ές που εντάσσεται 
ο όμιλος 

Εκπαίδευση και κινηματογράφος II 
 



 

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 
 

α) Να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα 
κυριότερα σημασιολογικά και συντακτικά στοιχεία των 
λεγόμενων School Movies 
 
β) Να αξιολογούν και να αναλύουν με κριτικό τρόπο τις 
School Movies, ως προς τα χαρακτηριστικά της 
κινηματογραφικής παραγωγής (αισθητική, σκηνοθεσία, 
ύφος, επίπεδο και ποιότητα παραγωγής, κ.λπ.). 
 
γ) Να περιγράφουν τους κυριότερους τύπους 
εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών συστημάτων,  όπως αυτά 
αποτυπώνονται στον εθνικό κινηματογράφο διαφόρων 
χωρών 
 
δ) 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 
 
ε) Να αποκτήσουν δεξιότητες στο πλαίσιο του 
οπτικοακουστικού εγγραμματισμού και της 
οπτικοακουστικής παιδείας 
 
 στ) Να αποκτήσουν κριτική σκέψη και αντίληψη 

Σκεπτικό επιλογής του 
θέματος 

Η θεματική ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
σχολικού έτους. Το ενδιαφέρον των μαθητών  και ο πολύ 
μεγάλος  αριθμός των σχετικών ταινιών μας οδήγησε να 
συνεχίσουμε την ίδια θεματική και φέτος. Το σκεπτικό 
επιλογής του θέματος παραμένει το ίδιο, να αναδείξει τους 
τρόπους με τους οποίους απεικονίζονται τα εκπαιδευτικά 
συστήματα και οι διάφοροι τύποι εκπαιδευτικών μέσα από 
το είδος των School movies της παγκόσμιας 
κινηματογραφικής παραγωγής.  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 

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

Οκτώβριος 2022 
1.Εισαγωγή στην ιστορία του κινηματογράφου 
(αμερικανικός-ευρωπαϊκός-ελληνικός κινηματογράφος) 
2. Ανασκόπηση της δράσης του Ομίλου μέχρι σήμερα. 
Εισαγωγή στη φετινή θεματική με παρουσίαση των ταινιών 
και των δράσεων της περυσινής χρονιάς. ( Φρενέ, ο 
δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται/ 
Σκασιαρχείο/ Ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος/Ο 
κύκλος των χαμένων ποιητών/ Το χαμόγελο της Μόνα Λίζα/ 
Ανάμεσα στους τοίχους/ Το ξύλο βγήκε απ΄τον παράδεισο/ 
Μάθε παιδί μου γράμματα/ Τα παιδία δεν παίζει/ Mean 
girls) 
 
Νοέμβριος 2022-Μάιος 2023: 
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 

•  Στον κύριο μας με αγάπη, του Τζέιμς Κλάβελ  

• Στη Ζούγκλα του μαυροπίνακα, του Ρίτσαρντ 
Mπρουκς 

• Τα παιδιά της χορωδίας, του Κριστόφ Μπαρατιέ 

• Η χορωδία του Χαρίτωνα, του Γρηγόρη Καραντινάκη 

• Το καναρινί ποδήλατο, του Δημήτρη Σταύρακα 

•   Ο εξαιρετικός κύριος Lazhar, του  Philippe 
Falardeau 

• Το κύμα, του  Dennis Gansel 

• Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ, του Γκας Βαν Σαντ 

• Ασυμβίβαστη γενιά, του Τζον Ν. Σμιθ 

• Freedom writers, του Richard LaGravenese 

• Στο δρόμο για το σχολείο, ντοκιμαντέρ 
Μάιος 2023 



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 

➢ Ν. Αλέτρας, School Movies, Η παγκόσμια φύση ενός 
κινηματογραφικού είδους 

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, 13.30 έως 15.00 μ.μ. 
Αν όμως οι υγειονομικές συνθήκες το επιβάλλουν, τα 
μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά, με αναγκαίες 
τροποποιήσεις του προγράμματος 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Αίθουσα Πολυμέσων του σχολείου 

Ειδικοί εξωτερικοί 
συνεργάτες 
 

Ανίτα Καπουσίζη, ηθοποιός-σκηνοθέτης 
Μαρία Χελιδώνη, ηθοποιός-σκηνοθέτης 

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 
 
Επιδίωξη συνεργασίας με τον κο  Νικόλαο Αλέτρα, Μέλος 
ΕΕΠ, Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών, ΑΠΘ 
,επιστημονικό υπεύθυνο του  εκπαιδευτικού προγράμματος  
με τίτλο “School Movies: η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί 
στον κινηματογράφο” του  Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά 
Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
naletras.webpages.auth.gr 
 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
Παλιό Πανεπιστήμιο 
Πιθανή εκδρομή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/?course=ARCH528


ή Θεσσαλονίκης. Πιθανό ταξίδι στο εξωτερικό, αν οι 
επιδημιολογικές συνθήκες επιτρέψουν. 
 

Τρόπος αξιολόγησης του 
ομίλου 
 

Αξιολόγηση ταινιών από τους μαθητές 
Τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του ομίλου 

Παραδοτέα Παρουσιάσεις και Φύλλα εργασίας 
Εργασίες μαθητών 
Αφίσα ομίλου 
Τελική παρουσίαση 

 

 

2. Όμιλος ‘Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά’ 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(1) 
 

Κωνσταντίνα Κάπαρη 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ 05  

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(2) 
 

 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

 

Τίτλος του ομίλου 
 

Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά! 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος 
 

α. Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή 
β. Σχολική διαμεσολάβηση 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα  
 

2 ώρες  

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται 
ο όμιλος 
 

Α, Β, Γ 
 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητ(ρι)ών, η ανάπτυξη 

της προσωπικότητάς τους, η καλλιέργεια κοινωνικών 

δεξιοτήτων και η υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής 

αποτελούν τους κύριους στόχους αυτού του ομίλου.   Πιο 

συγκεκριμένα, από τη λειτουργία του ομίλου αναμένεται: 

- η δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου που προσφέρει 

ενδυνάμωση και αλληλοϋποστήριξη μέσα από την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητ(ρι)ών 

- η καλλιέργεια νέων ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 



ή η ανάπτυξη άλλων, ήδη κατεκτημένων (επίλυση 

προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία, 

συνεργασία, κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση κ.ά.) 

- η ενίσχυση της αυτογνωσίας, καθώς τα παιδιά 

κατανοούν πώς λειτουργούν σε διάφορες καταστάσεις 

και  πώς τα συναισθήματά τους επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά τους 

 

- η εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης στο σχολείο 

για τη δημοκρατική και ειρηνική επίλυση συγκρούσεων 

μεταξύ των μαθητ(ρι)ών από ομάδα εκπαιδευμένων 

ενεργών διαμεσολαβητ(ρι)ών 

- η εκπαίδευση νέων διαμεσολαβητ(ρι)ών σε δεξιότητες 

επικοινωνίας και ενσυναίσθησης 

- η εξοικείωση ευρύτερα του σχολείου με έννοιες και 

διαδικασίες, όπως αμεροληψία, αποδοχή, κατανόηση, 

εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών, συγχώρεση, 

επανορθωτική δικαιοσύνη,  

- η υλοποίηση συλλογικών δράσεων για τη δημιουργία 

συνεκτικών δεσμών μεταξύ όλων των μαθητ(ρι)ών του 

σχολείου 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Το σκεπτικό λειτουργίας του ομίλου βασίζεται στις αρχές της 

βιωματικής μάθησης και ακολουθεί το πρότυπο των 

προγραμμάτων κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής, τα 

οποία συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και 

στη σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα. 

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

Πραγματοποίηση συνεδριών σχολικής διαμεσολάβησης  
καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους από τους 
εκπαιδευμένους ενεργούς διαμεσολαβητές 

Οκτώβριος 
Ενότητα 1  

Παιχνίδια γνωριμίας, εμπιστοσύνης και 
ενεργοποίησης, βιωματικές 



Παρατήρηση: Μπορεί να υπάρξουν τροποποιήσεις του 
αρχικού προγράμματος ανάλογα με τις επιθυμίες και τις 
ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών, καθώς και τη 
διαθεσιμότητα των εξωτερικών συνεργατών.  

δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 
στην αποδοχή της διαφορετικότητας  
 

Νοέμβριος 
Ενότητα 2 
 

Παιχνίδια διεκδίκησης και ορίων, 
εκπαίδευση στην πρόληψη/ αντιμετώ-
πιση των φαινομένων κοινωνικού 
αποκλεισμού και σχολικού εκφοβισμού 
 

Δεκέμβριος 
Ενότητα 3 

Βασικοί κανόνες επικοινωνίας χωρίς 
βία και ειρηνικής επίλυσης 
συγκρούσεων, αρχές σχολικής 
διαμεσολάβησης για τα νέα μέλη 
 

Ιανουάριος 
Ενότητα 4 
 

Δραστηριότητες για την καλλιέργεια της 
ενεργητικής ακρόασης, της έκφρασης 
συναισθημάτων και της ενσυναίσθησης 
 

Φεβρουάριος 
Ενότητα 5 
 

Δραστηριότητες για τη διαχείριση του 
θυμού και του άγχους 
 

Μάρτιος 
Ενότητα 6 
 

Δραστηριότητες για την καλλιέργεια της 
ψυχικής ανθεκτικότητας 
 

Απρίλιος-
Μάιος 
Ενότητα 7 

Παιχνίδια αυτογνωσίας 
 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

Θα αξιοποιηθούν: 

- εικονογραφημένα βιβλία και βιβλία εφηβικής 

λογοτεχνίας, 

- ο οδηγός «Σχολική διαμεσολάβηση: Ένας οδηγός για την 

επίλυση συγκρούσεων στο σχολείο από ομηλίκους» του 

Κέντρου Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, 

την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία (ΑΝΤΙΓΟΝΗ) , 

- υλικό από τα βιβλία: «Μη βίαιη επικοινωνία - Η γλώσσα 

της καρδιάς» του  Marshall B. Rosenberg, «Φταίει ο 

εγκέφαλός μου - Ο εκπληκτικός εγκέφαλος των εφήβων 

αποκαλύπτεται» της NicolaMorgan, «Ψυχοεκπαιδευτικά 

ομαδικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους» των 

Βασιλόπουλου, Μπρούζου & Μπαούρδα, «Ούτε 

καλύτερος, ούτε χειρότερος…ΑΠΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ: 

Ασκήσεις ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα για 

παιδιά δημοτικού και γυμνασίου» των Τριλίβα, 

Αναγνωστοπούλου & Χατζηνικολάου, 

- το υλικό «ΘΥΜΟΣ - ΒΙΑ - ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ, ένα εγχειρίδιο για 



την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού στο χώρο του 

σχολείου» του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λέσβου 

«Πνοή». 

 

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Βάσει ερωτηματολογίου  

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) 
 

Τρίτη 14.10-15.45 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Σχολείο  

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΖΟΒΑΡΑ (ψυχολόγος  του Κέντρου Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

«Αθηνά Πολύβουλος» του Δήμου Αθηναίων, 

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») 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

Θα προγραμματιστούν μετά από συζήτηση με τα μέλη του 

ομίλου σχετικά με τις επιθυμίες και τις προσδοκίες τους 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

- Η αξιολόγηση του ομίλου γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια 

του σχολικού έτους μέσω ερωτήσεων, παρατήρησης και 

τελικής ανατροφοδότησης από τα συμμετέχοντα παιδιά 

- Συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου στην αρχή και 

στο τέλος του σχολικού έτους 

 

Παραδοτέα - Διατήρηση ημερολογίου των συναντήσεων του ομίλου 

- Ημερολόγιο διαμεσολαβήσεων για την επίλυση των 

συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών του σχολείου. 

 

 

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 2 0 2 2 -
2 0 2 3  
«Το Αλφάβητο των Μαθηματικών- Μαθαίνουμε από τα λάθη μας» 

2 ο  Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο  Α Θ Η Ν Ω Ν  

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού 1 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ 

Κλάδος/Ειδικότητα  
 

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 



Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού 2 
(συνεργάτης) 
 

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» 
(Θεματική ενότητα: Α) 

➢ «Διόρθωση του λάθους στα Μαθηματικά» (Θεματική ενότητα: Β) 
➢ «Εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping) στα 

Μαθηματικά» - Η έννοια του απείρου στα Μαθηματικά 
(Θεματική ενότητα: Γ) 

Αριθμός ωρών ομίλου 
ανά εβδομάδα  

2 ώρες 

Τάξη ή τάξεις που 
απευθύνεται ο όμιλος 

Α-Β 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 6 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 γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν το λογισμικό Geogebra 

(στις δραστηριότητες όπου αυτό απαιτείται).  



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  

12ος 2021- 2ος 2022: Θ.Β, 

3ος -4ος 2022:  Θ.Β-Θ.Γ  
5ος 2022: Τελική αξιολόγηση  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Θ.Α- Διδασκαλία: 1,2  Τι είναι τα Μαθηματικά- 

Μαθηματικές έννοιες και 

σύμβολα-Εφαρμογές στον 

πραγματικό κόσμο. 

Θ.Α- 

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- 

Διδασκαλία: 5-9 

Προτάσεις στα Μαθηματικά-

Εξήγηση-Απόδειξη - Μαθαίνουμε 

από τα λάθη μας-  Εννοιολογικοί 

χάρτες 

Θ.Γ- 

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. 

5ος 2023 Τελική αξιολόγηση ομίλου-Ο 

όμιλος φτιάχνει το Power point & 

και την αφίσα του ομίλου. 

Διδακτικό υλικό 
(έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

Έντυπο υλικό και διαφάνειες Power point  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 έργων-  δραστηριοτήτων. 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 τρεις  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 2.10-3.45  στην αίθουσα πολυμέσων και 
αίθουσα πληροφορικής (κάποιες διδασκαλίες). 

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.  



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. 

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. 

 
Παρατηρήσεις – Σχόλια 

Ο όμιλος «Το Αλφάβητο των Μαθηματικών- Μαθαίνουμε από τα λάθη μας» 
πραγματοποιείται από το σχολικό έτος 2016-2017. Μέσα από τη διαδικασία της 
αξιολόγησης (αποτίμηση- ανατροφοδότηση) του ομίλου έως τώρα, αλλά και μέσα από τα 



σχόλια και την αξιολόγηση των ίδιων των μαθητών- τριών του ομίλου διαπιστώθηκαν τα 
εξής: 
οι μαθητές –τριες προτιμούν και τους προκαλεί το ενδιαφέρον και την προσοχή: 

➢ ο εντοπισμός και η διόρθωση των λαθών 
➢ η ιστορική διαδρομή των εννοιών καθώς και των μεγάλων Μαθηματικών ιδεών που 

συναντούν 
➢ οι εννοιολογικοί χάρτες 
➢ η αυτοαξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους και όχι η ετεροαξιολόγηση. 

Μερικοί μαθητές αναρωτήθηκαν και έδειξαν ενδιαφέρον για το «άπειρο». Θα κάνουμε το 
άπειρο; Τι έκανε ο Αχιλλέας και η Χελώνα; Τι είναι αυτό το άπειρο ξενοδοχείο; 
 
Έτσι ο όμιλος θα συνεχιστεί με θεματικές ενότητες σχετικές με τα παραπάνω. Επιπλέον θα 
ανακατασκευαστεί το διδακτικό υλικό και τα έργα του ομίλου με βάση παρατηρήσεις, 
απόψεις και στάσεις των παιδιών του ομίλου καθώς και με βάση την αξιολόγηση του 
ομίλου.  
 

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  

‘Τέχνη και Πολιτισμός’ 2 0 2 2 - 2 0 2 3  

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 
 

‘’Μουσεία του κόσμου’’ 
 
Υπότιτλος : Αρχιτεκτονική του χώρου, σημαντικά 
έργα τέχνης, καλλιτεχνικά ρεύματα, σύνδεση του 
μουσείου με την πόλη και την κοινωνία.  

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  
 

2 
 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 
 

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

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  
α) του μουσείου ως χώρου που φιλοξενεί τα έργα 
τέχνης, β) των ίδιων των έργων τέχνης, γ) των 
καλλιτεχνικών ρευμάτων από τα οποία 
προέρχονται δ) του τρόπου που το μουσείο 
‘’συνομιλεί’’ με την πόλη ή ‘’αφουγκράζεται’’ τις 
κοινωνικές εξελίξεις. 
 
Στόχος : να κατανοήσουμε τις ανάγκες που 



εξυπηρετεί η ύπαρξη ενός μουσείου, να δούμε 
πώς δομείται αυτό αρχιτεκτονικά, να γνωρίσουμε 
τα σημαντικότερα εκθέματά του και μέσω αυτών 
να προσεγγίσουμε τα καλλιτεχνικά ρεύματα, να 
ερευνήσουμε τη θέση και τη λειτουργία του σε 
σχέση με την πόλη και την εποχή ή και τον 
‘’διάλογο’’ ανάμεσα σε αυτό και τους 
ανθρώπους, να μιλήσουμε για δράσεις που 
οργανώνονται, εκθέσεις και δανεισμούς ή τη 
συντήρηση των έργων. Επίσης να συζητήσουμε τι 
επέλεξαν να παρουσιάσουν κάθε φορά οι 
δημιουργοί (αρχιτέκτονες και ζωγράφοι, γλύπτες 
κ.τ.λ.) και πώς. 
Αντικείμενό μελέτης μας είναι η αρχιτεκτονική, η 
ζωγραφική, η γλυπτική, η αγγειογραφία, τα 
ψηφιδωτά και όσα άλλα είδη τέχνης, ανά εποχή, 
παρουσιάζουν στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Θα 
ασχοληθούμε με μουσεία της Ελλάδας και του 
εξωτερικού (ει δυνατόν απ΄ όλες τις ηπείρους). 
 
Προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα :  
1) Να εκπονηθεί  το πρόγραμμα, ώστε οι 
μαθητές/τριες να προσεγγίσουν και να γνωρίσουν 
θέματα σχετικά με την αρχιτεκτονική των 
μουσείων αλλά και τα μεγάλα έργα τέχνης.  
2) Να διερευνηθούν η αναγκαιότητα, οι 
περιορισμοί, οι προοπτικές των μουσειακών 
χώρων και η δυναμική τους στις σύγχρονες 
κοινωνίες. 
3) Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με τα 
καλλιτεχνικά ρεύματα και τους δημιουργούς. 
4) Να κατανοηθεί πώς και γιατί αυτοί 
εκφράστηκαν μέσω της Τέχνης. 
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. 
8) Να μάθουν να παρατηρούν ένα έργο τέχνης. 
9) Να μάθουν να παρατηρούν ένα έργο στον 
μουσειακό χώρο. 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Αρχική προσέγγιση : εφαλτήριο θα είναι οι 
πληροφορίες που μας προσφέρει η Τέχνη : ο 
χώρος, πιθανή προηγούμενη χρήση του, τα έργα, 
μόνιμες συλλογές και περιοδικές εκθέσεις, 
δανεισμοί. 
Στη συνέχεια, θα προσεγγίζουμε όσο μπορούμε 
την αρχιτεκτονική του, θα πληροφορούμαστε τον 
τρόπο έκθεσης, τη φιλοσοφία και το μήνυμα των 
επιλογών στην τοποθέτηση των εκθεμάτων και 
θα εστιάζουμε σε όσα κρίνουμε σημαντικά για το 



είδος και την περίοδο που εκπροσωπούν. 
 
Θα χρησιμοποιείται οπτικό υλικό (βίντεο, 
φωτογραφίες, εικόνες, αναπαραστάσεις) που θα 
διευκολύνουν την κατάκτηση των στόχων μας. 
Αυτή η τεχνική υποστήριξη θεωρούμε ότι θα 
βοηθάει σημαντικά, γιατί θα οπτικοποιεί, 
κάνοντας πιο συγκεκριμένες και οικείες 
στους/στις  μαθητές/τριες, τις δημιουργίες. 
 
Κρίνεται απαραίτητη η σύντομη αρχική 
παρουσίαση των μνημείων από τη διδάσκουσα, η 
οποία θα οδηγεί σε συζήτηση με τους 
μαθητές/τριες. Σημαντικό ρόλο παίζει η 
παρατήρηση και ο διάλογος. 
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 : 
- Σημαντικοί μουσειακοί χώροι της Αθήνας. 
- Μουσειακοί χώροι της υπόλοιπης Ελλάδας. 
- Μεγάλα ή ιδιαίτερα μουσεία της Ευρώπης. 
- Μουσεία των άλλων ηπείρων. 
 
Θεματικές ενότητες : όπως φαίνεται και στον 
υπότιτλο, ανάλογα πάντα με την θεματική και ό, 
τι προσφέρει η έρευνα γι’ αυτήν, θα εξετάσουμε 
τον εκάστοτε χώρο και το έργο. 
 
Οι υγειονομικές συνθήκες που ίσως θα συνεχίζει 
λιγότερο ή περισσότερο 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 Αρχιτεκτονικής 
-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 2.10 – 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 τα σχολικά έτη 2020 – 2021  και 2021 – 2022 
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 2022 – 2023 
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. 
Τέλος θα ήταν επιθυμητό να συνεχιστεί η 
συνεργασία με την Κα Ίριδα 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 : Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, 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).   

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 μπορούσε να 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) 

 

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  Ρ η τ ο ρ ι κ ή ς  

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) Αικατερίνη Μαραγκού 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ02 (Φιλόλογος) 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) Κρυστάλλω Παπαδοπούλου 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) ΠΕ02 (Φιλόλογος) 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (3) ως 
συνεργάτης 

Βράκας Αντώνιος 

Ειδικότητα ΠΕ02 

Τίτλος του ομίλου 
 
 
 
 

                 Όμιλος ρητορικής  

         
Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος 
 

Ο όμιλος θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2022-2023 
με τίτλο «Όμιλος ρητορικής». Οι θεματικές του ομίλου 
περιλαμβάνουν : Εκφραστική-νοηματική ανάγνωση, Αυθόρμητος 
λόγος, Διττοί Λόγοι 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  02 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος Α΄,  Β’  Γυμνασίου 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
 

Οι μαθητές/τριες αναμένεται : 

• Να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες 

• Να βελτιώσουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο 

• Να προετοιμαστούν ως ενεργοί και υπεύθυνοι αυριανοί πολίτες 

• Να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη του λόγου, της πειθούς και της 
τεκμηριωμένης άποψης  

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Ερωτοαποκρίσεις, καταιγισμός ιδεών, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, 
προσομοίωση λόγων-αντιλόγων 

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

➢ 10ος - 11ος 2022 
Διδασκαλία 1η 2η: Παιχνίδια γνωριμίας 
Διδασκαλία 3η  4η , 5η: Παιχνίδια νοηματικής ανάγνωσης 
 
➢ 12ος 2022 - 1ος 2023  
Διδασκαλία 6η, 7η 8η, :  Παιχνίδια νοηματικής ανάγνωσης 

Διδασκαλία 9η 10η, 11η ,12η  :  Παιχνίδια δραματοποίησης-ρόλων 
 
➢ 2ος - 3ος 2023 
Διδασκαλία 13η, 14η ,15η  :  Παιχνίδια αυθόρμητου λόγου 
Διδασκαλία 16η, 17η , 18η :  Παιχνίδια αυθόρμητου λόγου 
 
➢ 4ος - 5ος 2021  
Διδασκαλία 19η, 20η : Διττοί Λόγοι 
Διδασκαλία 21η :  Διττοί Λόγοι 
Διδασκαλία 22η : Αποτίμηση – Αναστοχασμός 
 
Παρατήρηση: Μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις 
επιθυμίες των μαθητών/τριών, αλλά και λόγω του κορονοϊού. 



Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό)  Οι μαθητές/τριες θα εργαστούν σε υλικό (κείμενα- πολυτροπικά 
κείμενα- εικόνες κ.ά)  ανάλογα με τις θεματικές ενότητες 

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

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

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Με την αρωγή των εκπαιδευτικών οι μαθητές/τριες  θα 
συμπληρώνουν  ή θα διορθώνουν τις εργασίες τους (αυτοαξιολόγηση, 
ετεροαξιολόγηση) βάσει  προκαθορισμένων περιγραφικών κριτηρίων 
(ρουμπρίκες).  Επίσης, θα αξιολογούν το υλικό που τους προσφέρεται, 
αλλά θα συμμετέχουν και οι ίδιοι στη διαμόρφωση του, ώστε να 
καλύπτονται αδυναμίες που τυχόν υπάρχουν.  
Τέλος, θα υπάρξει αναστοχασμός/αποτίμηση για την παρακολούθηση 
του ομίλου (αρχικές προσδοκίες, αποτελέσματα, ενδιαφέροντα 
σημεία κ.ά). 

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

Τετάρτη: 1:30-3:00 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

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

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

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.) 

Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας  
https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/ 
Ελληνική ένωση για την προώθηση της ρητορικής στην εκπαίδευση  
https://rhetoricedu.com/ 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες, παρακολούθηση ή 
και συμμετοχή σε αγώνες ρητορικής, σεμινάρια. 
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 κατάσταση μαθητών που δεν θα 
ολοκληρώσουν επιτυχώς την φοίτησή τους. 

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

6) Παραχθέν υλικό  (θα αναρτηθεί στην η-τάξη). 

 

6. Φόρμα Υποβολής Πρότασης για τη δημιουργία του Ομίλου ‘Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική’ 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) 
 

Ιορδάνης Παπαδόπουλος 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ81 Πολιτικός Μηχανικός 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) 
 

 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

 

Τίτλος του ομίλου ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/
https://rhetoricedu.com/


 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος 
 

Τεχνολογία, Μαθηματικά, Σχέδιο, STEAM 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  
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Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος 
 

Σε όλες τις τάξεις με προτεραιότητα στις Α΄ και Β’  
Γυμνασίου και σε όσους, -ες δεν έχουν παρακολουθήσει το 
πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
 

Οι μαθητές να αποτυπώνουν σχεδιαστικά απλά 
αρχιτεκτονικά σχέδια, να αναγνωρίζουν τα αρχιτεκτονικώς 
«υγιή»  κτήρια, 
Να προτείνουν πρακτικές λύσεις βελτίωσης των 
αρχιτεκτονικώς «άρρωστων» κτηρίων,  
Να καλλιεργήσουν σχεδιαστικές και κατασκευαστικές 
δεξιότητες 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Εισηγήσεις, Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, Ασκήσεις 
πεδίου, STEAM 

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

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

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 
εξέταση σε βασικές σχεδιαστικές ασκήσεις σε περίπτωση 
που ξεπεραστεί ο μέγιστος αριθμός των 16 μαθητών, -
τριών. 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Συμμετοχή- Ενεργητική Παρακολούθηση, Υλοποίηση 
Εργασιών και Κατασκευών 

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

Παρασκευή 1.30-3.00μμ 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Αίθουσα εικαστικών, Αίθουσα με σύνδεση στο διαδίκτυο 
και προβολέα, εξωτερικοί χώροι 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

Καθηγητές Αρχιτεκτονικής καθώς και γονείς Αρχιτέκτονες  

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

 
Αρχιτεκτονική σχολή ΕΜΠ 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

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

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

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. 

 
 



 

7 . 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  ‘ΛΕΣΧΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: 

Ματιές στον κόσμο από το παράθυρο της βιβλιοθήκης μας’ 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) 
 

Ευτυχία Στρίντζη ΠΕ02 
 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ02 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) 
 

Αναστασία Κλημεντιώτη  

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

ΠΕ02 

Εκπαιδευτικός 3/Ειδικός συνεργάτης  Αντώνιος Μαγουλάς ΠΕ03 

Τίτλος του ομίλου 
 

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: 
Ματιές στον κόσμο από το παράθυρο της 

βιβλιοθήκης μας 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος 
 

 
Φιλαναγνωσία 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  
 

 
2 ώρες/εβδομάδα 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 
 

 
Α’, Β’, Γ’ γυμνασίου 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

1) Να αναπτύξουν στρατηγικές 
ανάγνωσης, που θα βελτιώσουν τη 
σχέση τους με «το βιβλίο» και να 
καλλιεργήσουν σταδιακά την κριτική 
λογοτεχνική τους σκέψη και να γίνουν 
επαρκείς αναγνώστες 

2) Να καλλιεργήσουν δεξιότητες 
επικοινωνίας, συνεργασίας και να 
οικοδομήσουν σχέσεις μέσω της 
ανάγνωσης 

3) Να ασκηθούν στον προφορικό και τον 
γραπτό λόγο ως μέσο έκφρασης 
σκέψεων, ιδεών, βιωμάτων, αλλά και 
, γενικότερα, να εκφραστούν 
ελεύθερα και δημιουργικά μέσω της 
ζωγραφικής, του σκίτσου, της 
δραματοποίησης, κ.α. 

4) Να ανακαλύψουν τον χώρο της 
βιβλιοθήκης και τον τρόπο 
οργάνωσής της 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

 
Διάλογος/Συζήτηση 

Εισηγήσεις/Παρουσιάσεις 

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

 
 
Θεματικές περιοχές: 
α) Λογοτεχνία και Μαθηματικά 
β) Το ταξίδι στη Λογοτεχνία 



γ) Περί Βιβλιοθηκών 
δ) Audiobooks 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

Παρουσιάσεις-Εισηγήσεις, Επιλογή βιβλίων από 
τα μέλη του Ομίλου (εκπαιδευτικούς-

μαθητές/τριες) 

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Εάν ο αριθμός των μαθητών/τριών που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν ξεπεράσει τον 
προβλεπόμενο, θα γίνει κλήρωση 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Ενδιαφέρον, Συμμετοχή στις δραστηριότητες 

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

 
Δευτέρα, 2.10-3.45 μ.μ. 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Ο χώρος της Βιβλιοθήκης του Σχολείου 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

 

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

 
Συνεργασίες με φορείς και ιδρύματα σχετικά με 
τη θεματολογία του Ομίλου, όσο και εάν οι 
συνθήκες το επιτρέπουν ( βιβλιοπωλεία, 
εκδοτικούς οίκους, λογοτέχνες, συγγραφείς, 
βιβλιοθηκονόμους, λέσχες ανάγνωσης, 
εικονογράφους βιβλίων) 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

Σε χώρους σχετικούς με το «βιβλίο», τόπους που 
αποτελούν το σκηνικό δράσης ενός βιβλίου, όσο 

και εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

Η αξιολόγηση θα προκύψει από τις 
εργασίες/δραστηριότητες των μελών , οι οποίες 
θα αναρτώνται στο ιστολόγιο του Ομίλου 

Παραδοτέα Ιστολόγιο του Ομίλου 

 



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  τ ο υ  Ο μ ί λ ο υ  

‘  Πειραματική Μεθοδολογία Φυσικών Επιστημών’ 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) 

 

Σεραφείμ Τσούκος  

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ04.01 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) Δήμητρα Τσάπαλη 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) ΠΕ04.04 

Τίτλος του ομίλου 

 

Πειραματική Μεθοδολογία Φυσικών Επιστημών 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 

όμιλος 

 

Φυσικές Επιστήμες 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  
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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. 

8.  Ανάπτυξη της αλγοριθμικής και κριτικής 

σκέψης των μαθητών. 

Διδακτική μεθοδολογία 

 
• Η επιστημονική / εκπαιδευτική μέθοδος 

με διερεύνηση. 

• Ομαδοσυνεργατικά.  

• Μέθοδος project. 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 

Μάιο ή Ιούνιο) 

 

Οκτώβριος 2022 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Μετρήσεις μάζας, μήκους, χρόνου και όγκου με 

έμφαση στον χειρισμό των οργάνων και στην 

καλλιέργεια της αντίληψης των παραπάνω 

μεγεθών.  

Μαθηματική επεξεργασία μετρήσεων ( μέση 

τιμή, διαγράμματα, υπολογισμοί παραγώγων 

μεγεθών). 

Αναφορά στις μετρήσεις στον μικρόκοσμο και 

στο διάστημα.  

 

Νοέμβριος 2022 

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 2022 – Φεβρουάριος 2023 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Πειράματα  με την ατμοσφαιρική πίεση και 

υδροστατική πίεση . 

Πειράματα στη θερμότητα. 

Πειράματα στατικού ηλεκτρισμού και στο 

ηλεκτρικό ρεύμα. 

Πειράματα οπτικής. 

Πειράματα με τη χρήση αισθητήρων των κινητών 

τηλεφώνων (επιταχυνσιόμετρο, μικρόφωνο, 

αισθητήρας φωτός κλπ) 

  

Φεβρουάριος-Μάρτιος  2023 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΑΤΟΜΙΚΟΣ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ανάθεση πειραματικών δραστηριοτήτων 

φυσικής, χημείας ή και βιολογίας στους μαθητές 

ατομικά ή σε μικρές ομάδες για την εκπόνηση 

σχετικών εργασιών. Περιλαμβάνεται παρουσίαση 

των εργασιών από τους μαθητές στις συναντήσεις 

του ομίλου. 

 

Απρίλιος  2023 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ -ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ 

ΝΟΜΟΙ 

Οι μαθητές πραγματοποιούν  έρευνες μικρής 

έκτασης που περιλαμβάνουν πειραματικές 

δραστηριότητες, για να διατυπώσουν (και όχι 

απλώς να επιβεβαιώσουν) εμπειρικούς νόμους. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Η διερεύνηση της μεταβολής της 

ατμοσφαιρικής πίεσης σε συνάρτηση με 

το υψόμετρο, για μικρά ύψη. 

• Η διερεύνηση της μείωσης των χρόνων 

αναπηδήσεων μιας ελαστικής μπάλας 

που αφήνεται από μικρό ύψος. 

  

Μάιος  2023 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

Εισηγήσεις από τους καθηγητές του ομίλου 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  



 

 

 

9. Όμιλος ‘Αναζητώντας τον Άνθρωπο [στον Δεκάλογο του Kieslowski] 

Εκπαιδευτικός 1 Ιάκωβος Βαφειάδης  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Θεολόγος  ΠΕ01 

• Εκπαιδευτική επίσκεψη σε 

αστεροσκοπείο για αστρονομικές παρατηρήσεις 

μέσω τηλεσκοπίου 

• Προσκεκλημένες ομιλίες-παρουσιάσεις. 

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) 

 

Πέμπτη 14:10-15:45 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 

 

Εργαστήριο ΦΕ  

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 

 

- 

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, 

σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.) 

 

1. Συνεργασία με το ΕΚΦΕ Ηλιούπολης. 

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. 



Εκπαιδευτικός 2 (συνεργάτης) Κωνσταντίνα Δαβάκη 

Ειδικότητα Φιλόλογος (ΠΕ02) 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Αναζητώντας τον Άνθρωπο [στον Δεκάλογο 

του Kieslowski] 

ΤΑΞΗ Α-Β-Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

(Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 
20 αιτιολογήστε γιατί) 
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Προκειμένου να δημιουργηθούν 5x5 ομάδες 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ 

Σύντομη εισαγωγική παρουσίαση του 

περιεχομένου της ταινίας / εντολής 

Προβολή ταινίας 

Συζήτηση περιεχομένου – Προεκτάσεις 

Επίδοση υλικού [φωτοτυπίες] – Ευρύτερος 

προβληματισμός 

Δημιουργική γραφή 

ΩΡΕΣ 2 Διδακτικές Ώρες 

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

Παρασκευή 13.30-15.00 

Αίθουσα σχολείου 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Οι 10 ωριαίες προβολές των αντρίστοιχων 

υποθεματικών ενοτήτων του Δεκαλόγου 

[βιβλικού, φιλοσοφικού, κινηματογραφικού] 

Ανάλυση μέσω διαλόγου 

Παράλληλα κείμενα-αποσπάσματα 

κειμένων στοχαστών, λογοτεχνών, 

φιλοσόφων, καλλιτεχνών [Σεφέρης, Ελύτης, 

Ταρκόφσκι, Κίρκεγκωρ, Ντοστογιέφσκι, 

Καρτέσιου, Σπινόζα, Καντ, Βίβλος κλπ] 

ΣΤΟΧΟΙ Γνωριμία με τον κινηματογραφικό κόσμο 

του Kieslowski 

Γόνιμος προβληματισμός 

Πρώιμες νύξεις [εισαγωγική γνωριμία] με το 

ρεύμα του Υπαρξισμού 



Ανάπτυξη και ανάδειξη μέσων 

αυτοέκφρασης των μαθητών/-τριων 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ms Power-Point με τις εργασίες των 

μαθητών/-τριων 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΛΠ Δεν προβλέπεται 

 

10. Όμιλος  Φωτογραφίας 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ Κωνσταντίνα Δαβάκη 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Φιλόλογος 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Η Φωτογραφία μέσα από τον 

κινηματογραφικό φακό 

ΤΑΞΗ Α-Β-Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

(Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 
20 αιτιολογήστε γιατί) 
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Κι αυτό προκειμένου να ανανεωθεί ο Όμιλος 

καθώς 17 από τα περσινά μέλη αναμένεται 

να συνεχίσουν. 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ 

Χωρίς να χαθεί η επαφή με τα μαθήματα 

Φωτογραφίας τα οποία θα συνεχιστούν 

κατά κάποιο τρόπο, στην παρούσα πρόταση 

θα δοθεί έμφαση σε κινηματογραφικές 

ταινίες των οποίων η φωτογραφία, 

ασπρόμαυρη ή έγχρωμη, διακρίθηκε. Οι 

ταινίες θα καλύπτουν όλα τα είδη από 

γουέστερν μέχρι σινεφίλ, ελληνικές και 

ξένες, και θα διατρέχουν τα τελευταία 80 

χρόνια κινηματογράφησης. 

ΩΡΕΣ 2 Διδακτικές Ώρες 

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

Δευτέρα 14.10-15.45, Αίθουσα Πολυμέσων 



 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Θεωρία Φωτογραφίας 

Αισθητική 

Κινηματογραφικές ταινίες με ιδιαιτερότητα 

ή διάκριση στη Διεύθυνση Φωτογραφίας 

[ενδεικτικά αναφέρω: Ο Άνθρωπος της 

Χαμένης Κοιλάδας, Το λιμάνι της αγωνίας, 

Αλέξης Ζορμπάς, Οι Κόκκινοι, Η Λίστα του 

Σίντλερ, Slumdog Millionaire κλπ] 

 

ΣΤΟΧΟΙ Στο πεδίο της Φωτογραφίας: Εξοικείωση και 

Πειραματισμός 

Στο πεδίο Δ/νση Φωτογραφίας: Επαφή και 

γνωριμία με το είδος μέσα από την προβολή 

συγκεκριμένων ταινιών με ιδιαίτερη 

φωτογραφία. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Αφίσα ως προς τη Δ/νση Φωτογραφίας. 

Έκθεση φωτογραφίας των μελών του 

Ομίλου. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΛΠ ΑΣΚΤ 

 

 

1 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  
«Εκπαίδευση STEAM» 

Διερευνητική μελέτη καθημερινών ζητημάτων 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (1) 

Διαμαντίδης Δημήτριος 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ03 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (2) 

 

Κλάδος/Ειδικότητα (2)  

Τίτλος του ομίλου «Εκπαίδευση STEAM» 

Θεματική/ές που 
εντάσσεται ο όμιλος 

Θεματική Α΄: Σχεδιασμός και υλοποίηση κατασκευών για την 
επίλυση καθημερινών ζητημάτων 
Θεματική Β΄: Διερεύνηση ζητημάτων που απαντώνται με την 
διαχείριση πολλών δεδομένων  
Θεματική Γ΄: Κατασκευή ψηφιακών προσομοιωτών για τη μελέτη 
ζητημάτων 



Αριθμός ωρών ομίλου 
ανά εβδομάδα  

2 

Τάξη ή τάξεις που 
απευθύνεται ο όμιλος 

 Β΄  και Γ΄  

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

Οι μαθητές/τριες: 
- Α.1. Αναγνωρίζουν επιμέρους (επιστημονικά – σχετικά με τις 

θετικές επιστήμες) προβλήματα σε γενικότερα ζητήματα που 
θέλουν να απαντήσουν 

- Α.2. Διερευνούν τις πτυχές των επιμέρους προβλημάτων. 
- Α.3. Αναδεικνύουν και λαμβάνουν υπόψη τους κοινωνικό-

επιστημονικά ή ανθρωπιστικά προβλήματα που σχετίζονται με 
τα παραπάνω. 

- Α.4. Σχεδιάζουν λύσεις και κατασκευές για τη λύση των 
επιμέρους προβλημάτων. 

- Α.5. Κάνουν δοκιμές. 
- Α.6. Αναθεωρούν τις λύσεις τους και τις κατασκευές τους από 

τα αποτελέσματα των δοκιμών. 
- Α.7. Τεκμηριώνουν τα συμπεράσματά τους. 
- Α.8. Επανασχεδιάζουν και καταλήγουν σε συγκεκριμένες 

προτάσεις. 
- Β.1. Διατυπώνουν ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν 

έχοντας πρόσβαση σε μεγάλο όγκο δεδομένων (που αφορούν 
κυρίως δημογραφικά χαρακτηριστικά). 

- Β.2. Διατυπώνουν ερωτήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος που 
αφορούν το ευρύτερο περιβάλλον τους. 

- Β.3. Προτείνουν τρόπους έρευνας και χρήσης ή συλλογής 
δεδομένων, ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά. 

- Β.4. Αναγνωρίζουν τους περιορισμούς της έρευνας. 
- Β.5. Διενεργούν στατιστική έρευνα. 
- Β.6. Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα στατιστικής έρευνας με 

τρόπο, ώστε να είναι σαφή σε έναν μέσο πολίτη και χωρίς να 
αποκρύπτονται οι περιορισμοί. 

- Γ.1. Σχεδιάζουν μοντέλα σε ψηφιακό περιβάλλον (π.χ. ψηφιακά 
παιχνίδια, τρισδιάστατα σχήματα, κτλ).  

- Γ.2. Αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία ως περιβάλλοντα 
πειραματισμού. 

- Γ.3. Αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία ως μέσα έκφρασης. 
- Δ.1. Οπτικοποιούν έννοιες για να τις κατανοήσουν ή να τις 

εξηγήσουν. 
- Δ.2. Χρησιμοποιούν στρατηγικές πλάγιας σκέψης. 
- Δ.3. Ενεργούν σε μια ασαφή κατάσταση (π.χ. ελλιπή δεδομένα) 

που εμπεριέχει αβεβαιότητα. 
- Δ.4. Διαχειρίζονται το χρόνο τους για τη διερεύνηση και τη λύση 

πραγματικών προβλημάτων. 
- Δ.4. Επικοινωνούν στη βάση κοινωνικο-μαθηματικών νορμών. 
- Δ.5. Παρουσιάζουν περιεκτικά τη δουλειά τους και τις ιδέες 

τους. 
- Δ.6. Αξιολογούν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. 
- Δ.7. Αξιολογούν το αποτέλεσμα της δουλειάς ομοτίμων. 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Μέθοδος PBL, project-based learning (βλέπε εικόνα παρακάτω). 
Μέθοδος STEAM (βλέπε εικόνα παρακάτω). 



Συνεργατικός τρόπος δουλειάς. 
Constructionism (Seymour Papert) – το μαστόρεμα ως ευκαιρία για 
μάθηση. 
Η επικοινωνία ως μοχλός μάθησης (κοινωνικό-πολιτισμική 
προσέγγιση). 
Αξιολόγηση από ομότιμους (μαθητές/τριες). 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικούς είναι καθοδηγητικός και συντονιστικός 
ως προς την ενορχήστρωση και τη λειτουργία της τάξης. 
Πιο συγκεκριμένα: 
Και στις τρεις θεματικές θα υιοθετηθεί η μέθοδος PBL κυρίως όσο 
αφορά τη δραστηριότητα των μαθητών και των μαθητριών και η 
μέθοδος STEAM όσο αφορά την επιλογή και τον σχεδιασμό των 
έργων που θα εμπλακούν. 
Σε κάθε θεματική θα υπάρχουν οι εξής φάσεις, οι οποίες θα 
εξελιχθούν σε κύκλους: 

• Παρουσίασης του ζητήματος. 

• Ανάδειξη των επιμέρους προβλημάτων, αυθόρμητα. 

• Θεωρητική πλαισίωση. 

• Ανάδειξη των επιμέρους προβλημάτων. 

• Διερεύνηση των προβλημάτων. 

• Προτάσεις λύσεων. 

• Σχεδιασμός λύσεων-κατασκευών. 

• Υλοποίηση λύσεων-κατασκευών. 

• Πειραματισμός. 

• Αναθεώρηση λύσεων-κατασκευών. 

• Τελικές δοκιμές και οριστικοποίηση λύσεων-κατασκευών. 

• Παρουσίαση λύσεων-κατασκευών. 

• Αξιολόγηση. 
Οι δύο θεματικές δεν ακολουθούνται γραμμικά κατά την εξέλιξη 
των συναντήσεων. Π.χ., όταν η θεματική Α΄ είναι στη φάση της 
κατασκευής ενός προτύπου από τους μαθητές, να ξεκινήσει η 
πρώτη συζήτηση-παρουσίαση και το θεωρητικό μέρος της 
επόμενης φάσης. 
 
Σε όλη τη διάρκεια του έτους, θα χρησιμοποιηθεί η η-τάξη, όπως 
και τα προηγούμενα χρόνια στον όμιλο μαθηματικών, 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 και βασίζεται σε 
προτάσεις όπως οι παρακάτω: 
Για τη θεματική Α΄: «Κατασκευή κατακόρυφου κήπου». 
https://www.opensteamgroup.unican.es/vertical-gardens/  
 
Για τη θεματική Β΄: «Απογραφή στο σχολείο». 
https://www.statistics.gr/census-at-school  
https://ww2.amstat.org/censusatschool/  
https://new.censusatschool.org.nz/  
 
Για τη θεματική Γ΄: «Κατασκευή προσομοίωσης με μορφή 
ψηφιακού παιχνιδιού» 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα 
 

https://www.opensteamgroup.unican.es/vertical-gardens/
https://www.statistics.gr/census-at-school
https://ww2.amstat.org/censusatschool/
https://new.censusatschool.org.nz/


 
 

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’ και 
εκλαϊκευμένης επιστήμης π.χ. από το βιβλίο «Ο Γαλιλαίος και οι 
αρνητές της επιστήμης» του Mario Livio, εκδ. Ψυχογιός 2022. 

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 2022-23 θα 
προσπαθήσουμε αν γίνεται να συμμετέχουν μαθητές από όσο το 
δυνατόν μικρότερο αριθμό τμημάτων. 
Αν τελικά ο αριθμός των μαθητών είναι πάρα πολύ μεγάλος τότε θα 
διενεργηθεί και κλήρωση. 

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 σχετικές με τη διερεύνηση. 
- Κουλτούρα σχεδιασμού και κατασκευής.  
- Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. 

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

Ημέρα Παρασκευή /2 διδακτικές ώρες αμέσως μετά το τέλος του 
ωρολογίου προγράμματος (13.30- 15.00), δια ζώσης. Αν χρειαστεί 
τροποποίηση λόγω μέτρων για τη μη εξάπλωση του COVID19, θα 
χρησιμοποιηθεί μικτό μοντέλο (δια ζώσης – εξ αποστάσεως). 

Α Β Γ

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος 

Μάιος

2022

2023

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ



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 
 

• Εκπαιδευτικοί ΠΕ03 του σχολείου μας. 
• Φοιτητές του ΕΚΠΑ ( πρώην μέλη του ομίλου). 

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

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

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

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

• Εκδρομή σε τοποθεσία με στόχο να γίνει μελέτη πεδίου.  
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 συμπεριλαμβάνει τις κατασκευές των 
μαθητών, αλλά και περιγραφή τεχνικών μελέτης που πιθανώς να 
προκύψουν. 
Στο τέλος α) έκθεση κατασκευών και  β) 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. 
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1 2 .  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 ι  Κ α τ α σ κ ε υ έ ς ’  

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (1) 

Ζιάκα Ελένη 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ03 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικών 
(συνεργάτες) 

Δημήτρης Διαμαντίδης 

Κλάδος/Ειδικότητα  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 
- Ελέγχουν τους ισχυρισμούς τους. 
- Τεκμηριώνουν τα συμπεράσματά τους. 
- Μοντελοποιούν καταστάσεις και προβλήματα. 
- Εκφράζουν αγνώστους και παραμέτρους του προβλήματος 

με μεταβλητές. 
- Λύνουν εξισώσεις με οικείους και μη οικείους τρόπους. 
- Συγκρίνουν. 
- 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. 
- Αναπαριστούν πραγματικά αντικείμενα χρησιμοποιώντας 

μαθηματικές ιδιότητες. 
- Συνδέουν τα μαθηματικά με πλαίσια, πέρα από το σχολείο. 
- 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. 

- Συνεργάζονται. 
- Χρησιμοποιούν στρατηγικές πλάγιας σκέψης. 
- Διαχειρίζονται το χρόνο τους. 
- Επικοινωνούν. 
- Παρουσιάζουν περιεκτικά τη δουλειά τους και τις ιδέες 

τους. 

Διδακτική 
μεθοδολογία 

Ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση. 
Συνεργατικός τρόπος δουλειάς. 



 Constructionism (Seymour Papet). 
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. 
 
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’. 

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

Το διδακτικό υλικό έχει αρχίσει συντάσσεται. Τα πρώτα έργα που 
θα προταθούν, θα δημοσιοποιηθούν στην η-τάξη, πριν την έναρξη 
των μαθημάτων. Ωστόσο, τα έργα, 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 σε μαθηματικά 
λογσμικά.  
Ιανουάριος: Έργα που οδηγούν σε επίλυση ανοικτών προβλημάτων. 
Φεβρουάριος: Κατασκευές με χρήση μαθηματικών. 
Μάρτιος: Πρακτικές επαγγελματιών. Παιχνίδια στρατηγικής. 
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, το πώς και τι θα παρουσιαστεί ως 
παραγόμενο του ομίλου στα πλαίσια εξωστρέφειας και διάχυσης .  
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. διαγωνισμοί Μαθηματικών. 

Διδακτικό υλικό 
(έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

Σχετική βιβλιογραφία, που θα προταθεί στους μαθητές. 
Συλλογή ασκήσεων. 
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.  
Δραστηριότητες από βιβλία ‘μαθηματικών για όλους’ και 
εκλαϊκευμένης επιστήμης π.χ. από το βιβλίο «Ο Γαλιλαίος και οι 
αρνητές της επιστήμης» του Mario Livio, εκδ. Ψυχογιός 2022. 

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 2022-23 θα 
προσπαθήσουμε αν γίνεται να συμμετέχουν μαθητές από όσο το 
δυνατόν μικρότερο αριθμό τμημάτων. 
Αν τελικά ο αριθμός των μαθητών είναι πάρα πολύ μεγάλος τότε θα 
διενεργηθεί και κλήρωση. 

Τρόποι αξιολόγησης 
μαθητών 
 

Περιγραφική αξιολόγηση, ως προς τα προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα, μετά από την καταγραφή σε ημερολόγιο 
παρατήρησης. 

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

Ημέρα Τρίτη /2 διδακτικές ώρες (14.10-15.45)  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 του σχολείου μας) 

• Ελισάβετ Δαλιεράκη (συνταξιούχος εκπαιδευτικός ΠΕ03 του 
σχολείου μας, πρώην μέλος του ομίλου)  

• Φοιτητές του τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ ( πρώην μέλη 
του ομίλου) 

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  
• Εκδρομή σε πάρκο ή σε δάσος με σκοπό τη μέτρηση 

πραγματικών αποστάσεων, περιμέτρων, εμβαδών κλπ με 
μαθηματικές μεθόδους.  

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

Τρόπος αξιολόγησης Έλεγχος επίτευξης των στόχων και κατάκτησης μαθησιακών 



του ομίλου 
 

αποτελεσμάτων από τους/τις μαθητές/τριες. 
Αξιολόγηση από τους/τις μαθητές/τριες. 
 

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. 
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). 
Άλλες προτάσεις για παραδοτέα, που θα καταθέσουν οι 
μαθητές/τριες κατά το μήνα Απρίλιο. 

 
 

13. Όμιλος ‘ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ (2) 
 
Αφόρμηση 
Μετά τον πρώτο κύκλο υλοποίησης κατά το σχ. έτος 2021-22 και την αξιολόγηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, έχει διαμορφωθεί μια ομάδα μαθητών/τριών με σημαντική 

εμπειρία και θετική διάθεση στα ζητήματα που πραγματεύεται ο όμιλος. Παράλληλα, έχουν 

εξαχθεί σημαντικά ποιοτικά δεδομένα που δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως, καθώς και 

ενδιαφέρουσες προτάσεις παρέμβασης και διαμόρφωσης ενός νέου αισθητικού 

παραδείγματος στο σχολικό περιβάλλον. Επιπλέον, η ίδια η σχολική κοινότητα έχει 

διαμορφώσει θετική στάση και εμπιστοσύνη ως προς τις προθέσεις, τις ιδέες και τις 

πρακτικές που πραγματεύεται ο όμιλος, συνθήκη αναγκαία και ικανή για επέκταση των 

παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο των παραπάνω, προτείνεται η συνέχιση του ομίλου και η 

διεύρυνση της στοχοθεσίας του με μια νέα - εμπλουτισμένη ομάδα εργασίας και 

επικαιροποιημένους στόχους. 

 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (1) 

ΦΟΙΒΟΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (2) 

- 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) - 

Τίτλος του ομίλου ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ (2) 

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 (σταθμισμένο δείγμα από κάθε τάξη – αν δοθεί η δυνατότητα 
και από κάθε τμήμα) 

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, 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 ανθρωπίνων 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 
συμμετοχικής έρευνας δράσης, προκειμένου η εικαστική πράξη να 
συνδεθεί πρωτογενώς με μαθησιακούς 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 διδακτικές προσεγγίσεις ατομικών 
εργασιών, μέσα από την κατανομή ρόλων, ομαδοσυνεργατικών 
διαβαθμισμένων εργασιών και αντεστραμμένης τάξης.  

Αναλυτικό Πρόγραμμα - 
Θεματικές εστίασης (το 
αναλυτικό πρόγραμμα θα 
συνταχθεί το Σεπτέμβριο) 

1η θεματική  
Προσέγγιση κεντρικών εννοιών - αναστοχασμός από την προηγούμενη 
χρονιά 
● Παιχνίδι γνωριμίας – αυτοπαρουσίαση  
● Τί είναι εικαστικές τέχνες; Τι είναι δημόσιος χώρος; Παιγνιώδης 

αναστοχασμός από τα ατομικά βιώματα και τις προσλαμβάνουσες.  
● Αισθητικές και λειτουργικές προσλαμβάνουσες από την ομάδα 

εργασίας. 
● Τοποθέτηση ενδιαφέροντος και εστίασης από την ομάδα εργασίας.  
● Συνομιλία ομάδας εργασίας με ευρύτερη σχολική κοινότητα. 
2η θεματική  
Τεχνικές υλοποίησης τοιχογραφίας 
● Θεματική άντληση δεδομένων από έρευνα ομίλου (σχ. έτος 2021-

22). 



● Η σκηνογραφία της τοιχογραφίας (σύνδεση με αρχιτεκτονικό 
κέλυφος και λειτουργικό πλαίσιο) 

● Παραδοσιακή τεχνική μεγέθυνσης εικόνας (κάναβος). 
● Ψηφιακή τεχνική μεγέθυνσης εικόνας (projection mapping). 
● Stencil  
● Νωπογραφία (ιστορία - τεχνική - αισθητική). 
3η θεματική 
Συνομιλία με τους/τις δημιουργούς και τα έργα τους 
(Επισκέψεις - εργαστήρια από καλλιτέχνες/ Επισκέψεις σε χώρους 
δημόσιας τέχνης) 
● Επισκέψεις σε θεσμικούς χώρους δημόσιας τέχνης (ΕΕΤΕ - ΕΜΣΤ - 

γκαλερί  ΙΛΕΑΝΑ ΤΟΥΝΤΑ - δημόσιο καπνεργοστάσιο κτλ). 
Συζήτηση – ανάλυση - συλλογή δεδομένων. 

● Επισκέψεις καλλιτεχνών στο εργαστήριο εικαστικών (παρουσίαση - 
εργαστήριο - δράση). 

● Περίπατοι στην ευρύτερη γειτονιά - πόλη. Χαρτογράφηση 
αισθητικών και λειτουργικών δικτύων.  (καταγραφή - εργαστήριο - 
δράση).  

● Πικ-νικ στο Λυκαβηττό (καταγραφή - εργαστήριο - δράση). 
4η θεματική 
Υλοποίηση εικαστικών έργων - παρεμβάσεων - συνεργειών 
● Συγκρότηση ομάδων εργασίας, σύμφωνα με τις θεματικές 

ενδιαφέροντος και τις ατομικές κλίσεις και δεξιότητες. Οργάνωση 
επιμέρους εργασιών σύνθεσης. 

● Προετοιμασία προτάσεων σε ατομικό επίπεδο. 
● Σύνθεση προτάσεων σε ομάδες. 
● Υλοποίηση προτάσεων στο πεδίο. 
● Σύμπραξη με ευρύτερη σχολική κοινότητα. 
● Αναστοχασμός και κριτική προσέγγιση στη δημιουργική 

διαδικασία. 
● Παρουσίαση των εικαστικών έργων – παρεμβάσεων στη σχολική 

κοινότητα. 
● 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. 

Τρόπος επιλογής μαθητών 

Η επιλογή των μαθητών/τριών θα προκύψει μετά από μίνι συνέντευξη 
ανίχνευσης ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων και εικαστική εργασία, 
που άπτονται της θεματικής του ομίλου. Ο αριθμός των 
μαθητών/τριων θα κυμαίνεται από 15 έως 20 το ανώτερο. 

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 μικτή, 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) 

Δευτέρα 2:10 – 3:35 
*σε περίπτωση εξωτερικών δράσεων ο χρόνος δύναται να παραταθεί 
μέχρι τις 4:00 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
Εικαστικό Εργαστήριο, κοινόχρηστοι χώροι σχολικής μονάδας, 
δημόσιοι χώροι τοπικής κοινότητας, χώροι τέχνης. 

Ειδικοί εξωτερικοί 
συνεργάτες 

Ε. Γιανημάρα – ΕΔΙΠ τμ. Εικαστικών Τεχνών, ΑΣΚΤ Αθήνας 
Δ. Αβραμίδης – Αν. Καθηγητής τμ. Εικαστικών Τεχνών, ΑΣΚΤ Αθήνας 
Κ. Ντάφλος – Αν. Καθηγητής Σχ. Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ 

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

Πιθανή συνεργασία με ομίλους Θεάτρου, Φωτογραφίας, 
Βιοκλιματικής 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας: Διδακτική της τέχνης – 
Εργαστήριο νωπογραφίας 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

ΕΜΣΤ (περιοδικές εκθέσεις – σταθερή έκθεση) 
Δημόσιο Καπνεργοστάσιο (ΝΕΟΝ) 
ΕΕΤΕ (περιοδικές εκθέσεις) 
ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Τρόπος αξιολόγησης του 
ομίλου 

Η αυτοαξιολόγηση του ομίλου θα πραγματοποιηθεί με εσωτερική 
αξιολόγηση της ομάδας, μέσα από δομημένο ερωτηματολόγιο που θα 
συνδέεται με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε 
φάσης υλοποίησης. Παράλληλα και για τις δράσεις που θα λάβουν 
χώρα στο χώρο της σχολικής μονάδας, θα συλλεχθούν δεδομένα μέσα 
από δομημένο ερωτηματολόγιο. 

Παραδοτέα 

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. 

 
 
 

 



1 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  

Θ ε ά τ ρ ο υ  

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού  

 

Ελένη Κούβαρη 

Κλάδος/Ειδικότητα  

 

ΠΕ07 Γερμανικής 

Τίτλος του ομίλου 

 

Όμιλος Θεάτρου 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος 

 

Παραστατικές τέχνες  

Καλλιτεχνικά 

Μουσική 

Νεοελληνική Γλώσσα 

  

 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  

 

4  διδακτικές ώρες 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 

όμιλος 

 

Όλες οι τάξεις του Γυμνασίου 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα 

 

Μέσα από ασκήσεις δημιουργικής γραφής, 

σωματικής έκφρασης, θεατρικού παιχνιδιού, 

αυτοσχεδιασμών, οι μαθητές/τριες 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, θεάτρου Forum, 

βιογραφικού θεάτρου 

 



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/τριών 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα 

ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα 

λήξης) 

 

Τετάρτη 13.30-16.00 ή Πέμπτη 14.10- 16.30 ( 

προτείνεται η Τετάρτη, αλλά θα εξαρτηθεί από τη 

συνεργασία με το Εθνικό θέατρο που ζήτησε να 

δοθεί και εναλλακτική μέρα) 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 

 

Στην αίθουσα του θεάτρου του 2ου Πρότυπου 

Γυμνασίου Αθηνών 



Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 

 

 

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, 

σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.) 

 

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων,   

Συζήτηση, παραγωγή λόγου, κριτική των έργων.  

  

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 

 

Ετήσια έκθεση επαναξιολόγησης του σχολείου. 

Ολιστική αυτοαξιολόγηση με καλλιτεχνική 

αποτύπωση.  

Παραδοτέα Performance στο τέλος του διδακτικού έτους. 

 
 

15. Όμιλος ‘Ελεύθερο Σχέδιο’ 

 

Ονοματεπώνυμο 

εκπαιδευτικού (1) 
Καλογερίας Άγγελος 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 

Ονοματεπώνυμο 

εκπαιδευτικού 

(2/συνεργάτης) 

Σοφικίτης Φοίβος 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 

Τίτλος του ομίλου Ελεύθερο Σχέδιο 

Θεματική/ές που 

εντάσσεται ο όμιλος 
Εικαστικά 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 

εβδομάδα  
2 συνεχόμενες ώρες την εβδομάδα  

Τάξη ή τάξεις που 

απευθύνεται ο όμιλος 

Β’ τάξη Γυμνασίου  

Γ’ τάξη Γυμνασίου 

Α’ τάξη Γενικού Λυκείου  



Προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα 

• Γνωριμία με τις βασικές αρχές του ελεύθερου σχεδίου.  

• Εξοικείωση με τα υλικά και τη διαδικασία του σχεδιασμού. 

• Παραγωγή έργων. 

Διδακτική μεθοδολογία 

Η διδακτική μεθοδολογία περιλαμβάνει: 

• Εξήγηση των βασικών κανόνων σχεδιασμού. 

• Παρουσίαση παραδειγμάτων.  

• Ανάπτυξη της παρατήρησης.  

• Εξάσκηση μέσα από ασκήσεις ελεύθερου σχεδίου.  

Αναλυτικό Πρόγραμμα - 

Θεματικές εστίασης (το 

αναλυτικό πρόγραμμα θα 

συνταχθεί το Σεπτέμβριο) 

Θεματική Α 

Συνέπεια στην σχεδιαστική απόδοση: 

• Μετρήσεις μεγεθών και μεταφορά αναλογιών στο χαρτί.  

• Κανόνες προοπτικής απόδοσης του χώρου.  

• Οργάνωση και συνοχή της σύνθεσης. 

 

Θεματική Β 

Σκιαγραφία: 

• Δημιουργία τονικής κλίμακας.  

• Το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς. 

• Τρισδιάστατη απόδοση όγκων. 

• Υφές. 

 

Θεματική Γ 

Επαγγελματικές προοπτικές: 

• Πληροφόρηση γύρω από τα επαγγέλματα που χρησιμοποιούν το 

ελεύθερο σχέδιο ως εργαλείο.  

• Το ελεύθερο σχέδιο στην τέχνη.  

Διδακτικό υλικό (έντυπο 

και ηλεκτρονικό) 

• Παραδείγματα ελεύθερου σχεδίου μέσα από βιβλία τέχνης και το 

Internet.  

• Αντικείμενα για τη δημιουργία συνθέσεων, γεωμετρικά στερεά, 

ύφασμα.  



Τρόπος επιλογής μαθητών 

Η επιλογή των μαθητών θα προκύψει μετά από εργαστηριακή άσκηση 

πάνω στη θεματική του ομίλου σε περίπτωση η εκδήλωση 

ενδιαφέροντος υπερβεί τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων. Ο 

αριθμός των μαθητών δεν θα υπερβεί τους 15. 

Τρόποι αξιολόγησης 

μαθητών 

Η αξιολόγηση των μαθητών αφορά:  

• Στην επιμέλεια τους ως προς τα ζητούμενα του μαθήματος. 

• Στο βαθμό αρτιότητας των παραγόμενων σχεδίων. 

• Στη γενικότερη παρουσία τους μέσα στην τάξη.  

Προτεινόμενο ωρολόγιο 

πρόγραμμα ομίλου 

(ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα 

λήξης) 

Τρίτη 14.10-15.45 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου Αίθουσα καλλιτεχνικών 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθήνας 

Ειδικοί εξωτερικοί 

συνεργάτες 
- 

Συνεργασίες (ιδρύματα, 

οργανισμοί, σχολεία, 

φορείς, πρόσωπα κ.ά.) 

- 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Εθνική Πινακοθήκη 

Τρόπος αξιολόγησης του 

ομίλου 

Αξιολόγηση του ομίλου μέσα από συλλογή στοιχείων 

ανατροφοδότησης των χρηστών του.  

Παραδοτέα 
Τα έργα των μαθητών παραμένουν στην κατοχή τους για δημιουργία 

προσωπικού portfolio.  

Παρατηρήσεις  
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‘Οι Γεωεπιστήμες, στην έρευνα και στην κοινωνία’ 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (1) 
 

Μακρή Κυριακούλα 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ04.05 Γεωλόγος 

Ονοματεπώνυμο 
εκπαιδευτικού (2) 
 

Τζιωρτζιώτη Χρυσάνθη 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

ΠΕ04.01 Φυσικός και  ΠΕ04.05 Γεωλόγος 

Τίτλος του ομίλου 
 

Οι Γεωεπιστήμες, στην έρευνα και στην κοινωνία. 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος 
 

Γεωλογία - Γεωγραφία, Περιβάλλον, Κοινωνικές 
Δεξιότητες. 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα  
 

2 διδακτικές ώρες 

Τάξη ή τάξεις που 
απευθύνεται ο όμιλος 
 

Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του ομίλου, θα είναι σε 
θέση:  
▪ Να αναγνωρίζουν το ερευνητικό εύρος των 

Γεωεπιστημών. 
▪ Να υλοποιούν μικρές ερευνητικές εργασίες, που θα 

τους εισάγουν στο ρόλο του ερευνητή-
Γεωεπιστήμονα. 

▪ Να κατανοούν την κοινωνική αναγκαιότητα των 
Γεωεπιστημών και τις διαστάσεις τους στην 
οικονομία. 

▪ Να ενδιαφέρονται για τις Γεωεπιστήμες και συναφείς 
κλάδους Μηχανικής, ώστε να βελτιωθεί η ισορροπία 
των φύλων σε αυτούς τους τομείς. 

▪ Να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που απορρέουν 
από γεωλογικά φαινόμενα, στο αστικό περιβάλλον. 
Μελέτη περίπτωσης: Πλημμύρα 

▪ Να διακρίνουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας 
από τις επιπτώσεις γεωλογικών φαινόμενων, στο 
αστικό περιβάλλον. Μελέτη περίπτωσης: Πλημμύρα 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Κύριος στόχος του ομίλου είναι η εισαγωγή του 
διερευνητικού και κριτικού τρόπου σκέψης στους 
μαθητές, ώστε να κατανοήσουν, να αποσαφηνίσουν τους 
τις έννοιες των γεωεπιστημών και ειδικότερα να τις 
συσχετίσουν με την εφαρμοσμένη έρευνα και την 
καθημερινή ζωή. Οι μαθητές υπό το πρίσμα της κριτικής 
προσέγγισης, θα αναπτύξουν νοητικές και ψυχοκινητικές 
δεξιότητες, θα συμμετάσχουν σε ομαδοκεντρικές 
διαδικασίες και θα οικοδομήσουν μονιμότερες 



λειτουργικές γνώσεις με απώτερο σκοπό να κατανοήσουν 
τον διερευνητικό τρόπο σκέψης και πως να 
μετασχηματίσουν τη γνώση σε δεξιότητα. Παράλληλα, 
μέσα από την υλοποίηση του ομίλου, θα γίνει 
ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τις επιπτώσεις 
των πλημμυρών στην καθημερινή ζωή, ώστε να 
καταστούν μελλοντικά ικανοί πολίτες να διαχειρίζονται 
και να αντιμετωπίζουν προβλήματα που ανακύπτουν από 
πλυμμηρικούς κινδύνους.  
 

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

Δείτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

Στην υλοποίηση του προγράμματος θα αξιοποιηθούν: 
▪ Σχολικά εγχειρίδια Γεωλογίας - Γεωγραφίας και 

Φυσικής, Γυμνασίου. 
▪ Εκπαιδευτικό υλικό από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα 

Φυσικών Καταστροφών BeSafeNet 
▪ Εκπαιδευτικό υλικό του ερευνητικό ευρωπαϊκό έργο 

ENGIE Project, https://www.engieproject.eu  
▪ Το ENGIE Project, στοχεύει να στρέψει το ενδιαφέρον 

των κοριτσιών 13-18 ετών να σπουδάσουν 
γεωεπιστήμες και συναφείς κλάδους μηχανικής. 
Καθώς οι αποφάσεις σταδιοδρομίας λαμβάνονται 
γενικά σε αυτήν την περίοδο της ζωής, ο αντίκτυπος 
του έργου αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της 
ισορροπίας των φύλων στους τομείς αυτών των 
κλάδων. 

▪ Εκπαιδευτικό υλικό  που εκπόνησε η Δρ. Μακρή 
Κυριακούλα, με τίτλο "Από το νερό...στην 
πλημμύρα". Το υλικό διατίθεται στην πλατφόρμα των 
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων του ΙΕΠ, δείτε εδώ: 

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2
002&section=1  

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Ο όμιλος στοχεύσει στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη  
δεξιοτήτων γνωστικών, κοινωνικών και STEM. Κατά 
συνέπεια, η επιλογή θα βασιστεί στη συνολική 
βαθμολογία προαγωγής των μαθητών. 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Ενδεικτικό φύλλο περιγραφικής αξιολόγησης στο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

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

Τετάρτη/ έναρξη 14.10 -  λήξη 15.45 
 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Σχολική μονάδα 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες Δεν υπάρχουν 

https://besafenet.net/el/
https://www.engieproject.eu/
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002&section=1
https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2002&section=1


 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 
 

Προτεινόμενη 

έναρξη 17.10.2022 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι Μάιο) 

1η εβδομάδα Εισαγωγή στο θέμα επεξήγηση της δράσης.  

Οι μαθητές θα γνωρίσουν το εύρος των Γεωεπιστημών, μέσα από τις 

ιστορίες 12 γεωεπιστημόνων γυναικών που συνέβαλαν καθοριστικά 

στην εδραίωση της επιστήμης. Επίσης, η ιστορία κάθε γυναίκας, θα 

αναδεικνύει στοιχεία της εποχής που έζησε, δίνοντας βαρύτητα στις 

με κοινωνικές προεκτάσεις. Παράλληλα οι μαθητές καλούνται να 

αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά που βοήθησαν ή δυσκόλεψαν κάθε 

επιστήμονα στην καριέρα της.  

2η εβδομάδα ▪ Mary Anning | Μεγάλη Βρετανία | Παλαιοντολογία | 1799-1847  

▪ Florence Bascom | ΗΠΑ | Πετρολογία και Διδασκαλία |1862-1945 

3η εβδομάδα ▪ Inge Lehmann | Δανία | Γεωφυσική| 1888-1993  

▪ Marguerite Thomas Williams | ΗΠΑ | Ιζηματολογία | 1895-1991 

4η εβδομάδα ▪ Dorothy Hill | Αυστραλία | Παλαιοντολογία | 1907-1997  

▪ Mary Leakey | ΗΒ | Παλαιοανθρωπολογία | 1913-1996 

5η εβδομάδα ▪ Mareta Nelle West | ΗΠΑ | Πλανητική Γεωλογία | 1915-1998 

▪  Marie Tharp | ΗΠΑ | Χαρτογράφηση | 1920-2006  

 

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

▪ Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ 
(Καθηγήτρια Ασημίνα Αντωναράκου) 

▪ Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ 
(Καθηγήτρια Νίκη Ευελπίδου) 

▪ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr (Δρ 
Κοτρώνη Βασιλική) 

▪ Ελληνική Αρχή Γεωλογικών Μελετών/Εθνικό 
Γεωλογικό Μουσείο (Δρ Κων/νος Λασκαρίδης) 

▪ Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών  

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

1. Ρέμα Πικροδάφνης ή Λίμνη Κουμουνδούρου 
2. Αστικός Γεωλογικός Περίπατος στο Λόφο του 

Φιλοπάππου. 
3. Διαδραστική Έκθεση Γεωμυθολογίας , Τμήμα 

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ 
4. Ελληνική Αρχή Γεωλογικών Μελετών/Εθνικό 

Γεωλογικό Μουσείο, Θρακομακεδόνες. 
5. Επίσκεψη στα Μετέωρα (πολυήμερη) 

Τρόπος αξιολόγησης του 
ομίλου 
 

Μέσω δομημένου ερωτηματολογίου κατά την έναρξη, 
την υλοποίηση και την ολοκλήρωση του ομίλου. 

Παραδοτέα ▪ Ατομικός φάκελος μαθητή με το σύνολο των 
εργαστηριακών δραστηριοτήτων. 

▪ Παρουσιάσεις από τους μαθητές μελετών 
περίπτωσης, σχετικών με τη λειτουργία του ομίλου 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς 



6η εβδομάδα ▪ María Fernanda Campa Uranga | Μεξικό | Μηχανική Γεωλογία και 

Πολιτική | 1940-2019  

▪ Katia Kraft | Γαλλία | Ηφαιστειολογία και Γεωκίνδυνοι | 1942-

1991 

7η εβδομάδα ▪ Kathryn Dwyer Sullivan | ΗΠΑ | Θαλάσσια και Πλανητική 

Γεωλογία | 1951 

Διακοπές Χριστουγέννων 

8η εβδομάδα Διαμορφωτικά αξιόλογη του ομίλου.  

9η εβδομάδα Επίσκεψη στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών Μελετών, ώστε οι μαθητές 

να γνωρίσουν τις σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους στις Γεωεπιστήμες 

10η εβδομάδα Προετοιμασία για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Καταστροφών 

BeSafeNet 

11η εβδομάδα Προετοιμασία για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Καταστροφών 

BeSafeNet 

12η εβδομάδα Προετοιμασία για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Καταστροφών 

BeSafeNet 

13η εβδομάδα Προετοιμασία για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Καταστροφών 

BeSafeNet 

14η εβδομάδα Ανάθεση εργασιών ανά ομάδες των 2 μαθητών με θεματολογία 

σχετική του ομίλου. 

15η εβδομάδα Μελέτη περίπτωσης γεωκινδύνου:  πλημμύρα.  

16η εβδομάδα "Βρες τον κίνδυνο" - Οι χάρτες επικινδυνότητας στη σχολική τάξη. Οι 

μαθητές μελετούν τους χάρτες και αναγνωρίζουν ποια μέρη είναι 

ασφαλή και ποια εμφανίζουν κινδύνους. 

17η εβδομάδα "Πως θα αντιληφθώ τον κίνδυνο της πλημμύρας". Οι μαθητές 

υλοποιούν ομαδική δραστηριότητα, στην οποία καλούνται να 

δομήσουν σωστά ένα διάγραμμα ροής σχετικό με την αντίληψη του 

κινδύνου. 

18η εβδομάδα Virtual field trips: Εικονική επίσκεψη σε γεωλογικούς τόπους μέσω 

της πλατφόρμας https://geovirtualfieldtrips.com/virtual-trips-for-kids. 

Οι μαθητές μέσω του διαδραστικού αποθετηρίου, θα γνωρίσουν για 

διάφορα γεωλογικά, περιβαλλοντικά και γεωμυθολογικά θέματα με 

τη χρήση διαδραστικών χαρτών και πλούσιου οπτικοακουστικού 

υλικού. 

19η εβδομάδα Virtual field trips: Εικονική επίσκεψη σε γεωλογικούς τόπους μέσω 

της πλατφόρμας https://geovirtualfieldtrips.com/virtual-trips-for-kids. 

Οι μαθητές μέσω του διαδραστικού αποθετηρίου, θα γνωρίσουν για 

διάφορα γεωλογικά, περιβαλλοντικά και γεωμυθολογικά θέματα με 

τη χρήση διαδραστικών χαρτών και πλούσιου οπτικοακουστικού 

υλικού. 

20η εβδομάδα Αστικός Γεωλογικός Περίπατος στο Λόφο του Φιλοπάππου  

21η εβδομάδα Αναγνώριση και καταγραφή γεωλογικών χαρακτηριστικών και 

απολιθωμάτων στο κτηριακό συγκρότημα του σχολείου. 

22η εβδομάδα Γνωριμία και συνέντευξη από την Καθηγήτρια Ασημίνα Αντωναράκου, 

Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ. 

https://besafenet.net/el/
https://besafenet.net/el/
https://besafenet.net/el/
https://besafenet.net/el/
https://besafenet.net/el/
https://besafenet.net/el/
https://besafenet.net/el/
https://besafenet.net/el/
https://geovirtualfieldtrips.com/virtual-trips-for-kid
https://geovirtualfieldtrips.com/virtual-trips-for-kid


23η εβδομάδα Επίσκεψη στη διαδραστική έκθεση Γεωμυθολογίας  

Διακοπές Πάσχα 

24η εβδομάδα Οι μαθητές στο ρόλο του γεωχημικού: Μελέτη περίπτωσης στο ρέμα 

της Πικροδάφνης. 

25η εβδομάδα Οι μαθητές στο ρόλο του γεωχημικού: Μελέτη περίπτωσης στο ρέμα 

της Πικροδάφνης. 

26η εβδομάδα Οι μαθητές στο ρόλο του γεωχημικού: Μελέτη περίπτωσης στο ρέμα 

της Πικροδάφνης. 

27η εβδομάδα Παρουσιάσεις μαθητών 

28η εβδομάδα Παρουσιάσεις μαθητών 

 

 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 
 
Ενδεικτικές δραστηριότητες για την περιγραφική αξιολόγηση 

 

Περιγραφική αξιολόγηση για τον όμιλο " Γεωεπιστήμες " 

Μαθήτρια/τής:______________________ 

Τμήμα: ______________________________ 

Υπ. Εκπαιδευτικός: _____________________ 

Επαρκώς Μερικώς Ελάχιστα 

Μπορεί να αναφέρει τους βασικούς τομείς 

έρευνας των Γεωεπιστημών. 

   

Διακρίνει την αναγκαιότητα διατήρησης της 

γεωβιοποικιλότητας.  

   

Κατανοεί τις βασικές έννοιες στις Γεωεπιστήμες    

∆είχνει ενδιαφέρον για τους κινδύνους που 

απορρέουν από γεωλογικά φαινόμενα. 

   

Κατανοεί τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις 

ανάµεσα στον άνθρωπο και στο γεωπεριβάλλον. 

   

Διερωτάται για τα κοινωνικά προβλήματα που 

απορρέουν από τα γεωλογικά φαινόμενα. 

   

Διακρίνει τις κοινωνικές και οικονομικές 

αλληλεπιδράσεις στη διαχείριση φυσικών 

αγαθών και πόρων 

   

Δείχνει προθυμία να αναπτύξει/τροποποιήσει 

κατάλληλη συμπεριφορά στη διαχείριση 

κινδύνων που σχετίζονται με γεωλογικά 

φαινόμενα. 

   

Διακρίνει στον χάρτη επικινδυνότητας πλημμύρας 

τα ασφαλή μέρη της περιοχής του/της. 

   

Μπορεί να αναγνωρίσει τα μέτρα προφύλαξης 

και αντιμετώπισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

από πλημμύρα όταν θα βρίσκεται σπίτι. 

   

Μπορεί να αναγνωρίσει τα μέτρα προφύλαξης 

και αντιμετώπισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

από πλημμύρα όταν θα βρίσκεται σε αυτοκίνητο. 

   



 
 


