


 Οι μαθητές θα γνωρίσουν τους λαούς της Ευρώπης (στη γερμανική 
γλώσσα), το κλίμα, την οικονομία και τη γεωγραφία. Να ταξιδέψουν 
διαδικτυακά στο χώρο και στο χρόνο αποκτώντας ιστορικές γνώσεις, 

 Θα γνωρίσουν γερμανόφωνους επιστήμονες (Einstein, Röntgen, 
Gauß), λογοτέχνες (Bertolt Brecht, Heinrich Böll, Johann Wolfgang von 
Goethe) και συνθέτες (Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Richard Wagner) αλλά και γερμανόφωνο κινηματογράφο 
(„Der ganz große Traum“, „Vitus“),  

 Θα προετοιμαστούν για τις εξετάσεις τους κρατικού πιστοποιητικού 
γλωσσομάθειας), 

 Θα μάθουν να κατασκευάζουν καλαίσθητες παρουσιάσεις στο Power 
Point, στα docs.google ή στο Prezi, 

 Θα μάθουν να κατασκευάζουν ασκήσεις με τα εργαλεία 
learningapps.com, learningchocolate.com και xwords, 

 Θα μάθουν να κατασκευάζουν κόμικς με τo εργαλείo pixton 



 Καλλιέργεια της έννοιας του «Ευρωπαίου πολίτη» και ενημέρωση 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την ιδιότητα αυτή, 

 Προσέγγιση του πολιτισμικού Άλλου, ενσυναίσθηση, αντιμετώπιση 
της ξενοφοβίας και του εθνικισμού, 

 Ανάπτυξη γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στην αγγλική 
γλώσσα, 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και έκφρασης 
επιχειρηματολογίας  στην αγγλική γλώσσα,  

 Βελτίωση της ομαδοσυνεργατικής δεξιότητας των συμμετεχόντων, 
καθώς και των δεξιοτήτων παρουσίασης ομαδικών ή ατομικών 
εργασιών, 

 Ενίσχυση των δεσμών των συμμετεχόντων με άλλα σχολεία της 
Ευρώπης 

 



 Γνωριμία των μαθητών με την επιστήμη της Ρομποτικής και τις 
εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή, 

 Σταδιακή εξοικείωση με την κατασκευή ρομπότ – πέρασμα από 
απλές σε πολύπλοκες κατασκευές, 

 Χρήση διάφορων αισθητήρων, 

 Σταδιακή εξοικείωση με τον προγραμματισμό των ρομποτικών 
κατασκευών – πέρασμα από απλές σε σύνθετες, 
προγραμματιστικές δομές, 

 Εκμάθηση του δομημένου προγραμματισμού με βιωματικές 
μεθόδους, 

 Υλοποίηση χρήσιμων κατασκευών και σεναρίων εκπαιδευτικής 
ρομποτικής. 

 



 Γνωριμία με δύο εξέχουσες μορφές του ανθρώπινου στοχασμού, 

 Ανάπτυξη της κριτικής, δημιουργικής και εναλλακτικής σκέψης, 

 Καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου, 

 Κείμενα του Πλάτωνα: μύθος του Πρωταγόρα, μύθος του Σπηλαίου, 
μύθος του Γύγ,η 

 Κείμενα του Αριστοτέλη: Τα ήθη των νέων, Τα μέρη της ψυχής, Περί 
χρόνου, 

 Κείμενα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη (από έγκριτες 
μεταφράσεις), 

 Οπτικό (εικαστικό, αρχαιολογικό) υλικό στο διαδίκτυο. 

 



 Κατανόηση 
α.  της σύγχρονης θεωρίας για τη δημιουργία του σύμπαντος, 
β.  της δομής του σύμπαντος, του γαλαξία μας, και του ηλιακού μας  

συστήματος. 
 Κατανόηση της τεχνολογίας των πυραύλων και των διαστημικών 

σταθμών. 
 Κατανόηση των βασικών αρχών της Φυσικής που διέπουν την κίνηση 

των αεροπλάνων, των πυραύλων και των δορυφόρων (αρχή 
διατήρησης ορμής, περιστροφή λόγω βαρυτικής έλξης, φαινομενική 
έλλειψη βαρύτητας). 

 Ενημέρωση για τα υπάρχοντα και μελλοντικά διαστημικά 
προγράμματα των διεθνών οργανισμών. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων, κυρίως στις κατασκευές (πχ πύραυλος με νερό 
και πυρίτιδα, θερμική ασπίδα) και τα πειράματα Φυσικής. 

 Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας. 



 Θ ασχοληθούμε με την εμπέδωση μορφολογικών 
και συντακτικών δομών της γαλλικής γλώσσας, 

 

 Θα εμβαθύνουμε στη γλώσσα και θα 
προετοιμαστούμε για εξετάσεις πιστοποίησης, 

 

 Θα προσεγγίσουμε τομείς του γαλλικού – 
γαλλόφωνου πολιτισμού. 



 Η τέχνη και η χειροτεχνία πυροδοτούν την φαντασία μας και 
κινητοποιούν τη δημιουργικότητά μας, 

 Οι μαθητές θα γνωρίσουν ότι η τέχνη είναι δύναμη 
μεταμόρφωσης και συνειδητοποίησης του εαυτού ..., 

 Θα προσεγγίσουμε θεωρητικά, θα παρουσιάσουμε και θα 
αναλύσουμε έργα, 

 Θα κάνουμε έρευνα και θα συλλέξουμε υλικά –  θα κάνουμε 
προσχέδια, 

 Θα προχωρήσουμε σε τελική επεξεργασία και απόδοση 
εικαστικής σύνθεσης (πίνακας) με μεικτές τεχνικές 

 

 



 Ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων και ακουστικών ικανοτήτων 
μέσα από τη συμμετοχή σε ορχήστρα, διδασκαλία δίφωνου 
τραγουδιού και μελέτη της αξιοποίησης της μουσικής στον 
κινηματογράφο. Εξάσκηση στις νέες τεχνολογίες, 

 

 Ανάπτυξη ικανότητας αξιολόγησης πηγών και γραμματισμού 
σε εργασία με χρήση της τεχνολογίας, 

 

 Ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας, ενεργητική 
συμμετοχή, κοινωνικοποίηση, ενεργοποίηση της θέλησης 
για μάθηση.  



 

 Θα ασχοληθούμε με παιχνίδι ρόλων, ασκήσεις 
φωνητικής και κινησιολογίας, χορό, θεατρικό 
τραγούδι και θεατρικό παιχνίδι, 

 

 Θα ανεβάσουμε μία παράσταση ενός έργου που θα 
αποπειραθούν να γράψουν τα παιδιά. 


