
2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Όμιλοι Καινοτομίας και Δημιουργικότητας 2022-23

1

ΟΜΙΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ κατά το σχολικό έτος 2022-23

Παρουσίαση των Ομίλων

Τίτλος

Ομίλου

Όνομα

εκπαιδευτικού

Αριθμός

ωρών

λειτουργίας

Ημέρα / ώρα

λειτουργίας

Σύντομη Περιγραφή

Όμιλος

Αντισφαίρισης

Γιώργος

Γιαννούδης 4

Δευτέρα

14:20-15:50

( αρχάριοι)

Τετάρτη

14:20 - 15:50

(προχωρημένοι)

Ο όμιλος αντισφαίρισης (τένις) απευθύνεται στους

μαθητές/τριες και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.

Κριτήρια επιλογής μαθητών, αν υπάρξει μεγάλος

αριθμός συμμετεχόντων είναι: α) η ηλικία, οι μεγαλύτεροι

προηγούνται και β) πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή

στον όμιλο και το άθλημα του τένις για τους

μαθητές/τριες. Αυτό θα αναδειχθεί μέσω μικρής

συνέντευξης των υποψηφίων.

Για τους αρχάριους θα γίνει μια πρώτη προσέγγιση του

αθλήματος με καλλιεργεια των βασικών αθλητικών

δεξιοτήτων του αθλήματος και στη συνέχεια θα επιδιωχθεί

η εφαρμογή αυτών των δεξιοτήτων σε συνθήκες τυπικού

παιχνιδιού τένις. Οι μαθητές αποκτούν θετικά βιώματα και

εμπειρίες ώστε το άθλημα να γίνει κομμάτι της αθλητικής

τους ζωής.

Για τους προχωρημένους θα δοθεί έμφαση στη

σταθεροποίηση και βελτίωση των αθλητικών δεξιοτήτων του

αθλήματος προχωρώντας σταδιακά σε πιο απαιτητικές
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συνθήκες όπως η χρήση περισσότερο σύνθετων δεξιοτήτων

και στη στρατηγική ενός αγώνα τένις.

Όμιλος

Γαλλικών

Βασίλειος

Χασκής

4 Δευτέρα

14.20 - 15.50

(αρχ.)

Τετάρτη

14.20 - 15.50

(προχ.)

Σκοπός του Ομίλου, που λειτουργεί σε δύο επίπεδα

(αρχάριοι και προχωρημένοι), είναι η επαφή των μαθητών

με τη γαλλική γλώσσα και το γαλλικό πολιτισμό, τόσο σε

επίπεδο μητροπολιτικής Γαλλίας όσο και του γαλλόφωνου

κόσμου. Προσεγγίζονται με ποικίλο εποπτικό υλικό.

Κατόπιν επιθυμίας των μαθητών, παράλληλα, γίνεται

προετοιμασία για τη συμμετοχή των μαθητών στις

εξετάσεις πιστοποίησης του Κρατικού Πιστοποιητικού

Γλωσσομάθειας (επίπεδα Α και Β).

Σε ό,τι αφορά το τμήμα των αρχαρίων προτεραιότητα

θα δοθεί σε όσους παρακολούθησαν το τμήμα την

περασμένη σχολική χρονιά και σε όσους μαθητές έχουν

ένα βασικό επίπεδο γαλλικών (Α1), με δεδομένη τη

βούληση των συμμετεχόντων ότι θα συμμετέχουν στις

εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση του Κρατικού

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (διαβαθμισμένο επίπεδο

Α1 - Α2). Φυσικά, η συμμετοχή στις εξετάσεις

πιστοποίησης είναι προαιρετική, αλλά οι συνεδρίες θα

έχουν ως άξονα τους περιγραφητές του επιπέδου

γλωσσομάθειας Α, όπως ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό

Πλαίσιο Αναφοράς.
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Σε ό,τι αφορά το επίπεδο των προχωρημένων

ισχύουν τα προαναφερόμενα για το επίπεδο Α,

προσαρμοσμένα στο (διαβαθμισμένο επίπεδο Β1 - Β2).

Φυσικά, η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι

προαιρετική, αλλά οι συνεδρίες θα έχουν ως άξονα τους

περιγραφητές του επιπέδου γλωσσομάθειας Β, όπως

ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Όμιλος

Γερμανικών

Φωτεινή

Καραγκιαούρη

4 Δευτέρα

14.15 – 15.45

(αρχ.)

Τετάρτη

14.15 -1 5.45

(προχ. )

Ο όμιλος Γερμανικών που πραγματοποιείται σε ένα

επίπεδο αρχαρίων και σε ένα προχωρημένων στοχεύει στην

διεύρυνση του λεξιλογίου, στην εκμάθηση της

γραμματικής, στην ευχέρεια του προφορικού λόγου

καθώς και στη γνωριμία με προσωπικότητες και περιοχές

από τον γερμανόφωνο χώρο. Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν

επίσης να κατασκευάζουν καλαίσθητες παρουσιάσεις αλλά

και ασκήσεις γραμματικών φαινομένων και λεξιλογίου με

τη βοήθεια εργαλείων που θα γνωρίσουν (padlet,

wordwall, learning apps, postermywall, flippity,  κ.α.)

Όμιλος

“Διαγωνιστικά

μαθηματικά

και γρίφοι”

Γιώργος

Γρηγοριάδης

2 Τετάρτη

13:30-14:15

(Γ΄τάξη)

14:20-15:05

(Β΄τάξη)

Προετοιμασία των μαθητών με θέματα και τεχνικές

μαθηματικών διαγωνισμών και γρίφων – κυρίως αλλά όχι

αποκλειστικά – σε σχέση με τους διαγωνισμούς της

Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας *

*Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄

Γυμνασίου.
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Όμιλος

“Θεατρική

Ομάδα”

Σμαράγδα

Φαρίδου

2 Τρίτη

14:20 - 15:50

Περιλαμβάνει διαφόρων ειδών θεατρικό παιχνίδι,

ασκήσεις κοινωνικοποίησης, μαθήματα ορθοφωνίας και

εκφραστικής ανάγνωσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων

επικοινωνίας και ενσυναίσθησης. Μέσω του Ομίλου οι

μαθητές συμμετέχουν σε θεατρικά φεστιβάλ και

διαγωνισμούς, εφόσον το επιθυμούν και είναι εφικτό.

Αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου.

Όμιλος

“Μουσικά

Σύνολα”

Χρυσούλα

Σκαρλάτου

2 Πέμπτη

14:20-15.50

Οι μαθητές/-ήτριες συμμετέχουν σε μουσικό σύνολο

και αναπτύσσουν τις μουσικές τους δεξιότητες

μαθαίνοντας να εκτελούν γνωστές δημοφιλείς μελωδίες.

*Απαραίτητες οι φωνητικές ικανότητες ή/και η πρότερη

γνώση μουσικού οργάνου (θα γίνει ακρόαση).

Όμιλος

Νεώτερης

Ιστορίας

Παρασκευή

Κίτσα

2 Πέμπτη

14.15 -15.45

Ο “Όμιλος Νεώτερης Ιστορίας” έχει ως θέμα την εξέλιξη

των ιστορικών γεγονότων στον ελλαδικό χώρο μετά τη

δημιουργία του ελληνικού κράτους. Ο όμιλος θα

εμπλουτίζεται και με ιστορικά ντοκιμαντέρ για τον 19ο και

τον 20ό αιώνα για θέματα ελληνικά και παγκόσμια που

επηρέασαν την νεώτερη ιστορία του τόπου μας.

*Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Β και Γ

Γυμνασίου

Όμιλος

“Παιχνίδια

ρόλων:

καλλιέργεια

δεξιοτήτων

προφορικού

λόγου”

Κυριακή

Μαμάκου

2 Τρίτη

14:15 - 15:45

Ο συγκεκριμένος όμιλος υπηρετεί στόχους που

σχετίζονται με τη γλωσσική διδασκαλία και καλλιεργεί

δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση στον
προφορικό, αλλά και στον γραπτό λόγο, μέσα από παιχνίδια
ρόλων και ευχάριστες ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.

Αναλυτικότερα, βοηθά τους μαθητές να εμπλουτίσουν το

λεξιλόγιό τους και τα εκφραστικά τους μέσα και να

χειρίζονται ορθά τις γραμματικοσυντακτικές γλωσσικές
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δομές. Παράλληλα, οι μαθητές ασκούνται στη δημιουργία

πειστικών και σαφώς διατυπωμένων επιχειρημάτων, καθώς

και στη χρήση του λόγου σε διαφορετικές επικοινωνιακές

περιστάσεις. Επιπλέον, στόχος του ομίλου είναι η

εξάσκηση των μαθητών στην ενεργητική ακρόαση και η

ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας μέσα από την

ενασχόλησή τους με πληθώρα κοινωνικών, καλλιτεχνικών

και άλλων θεμάτων. Τέλος, μέσω του ομίλου οι μαθητές

μαθαίνουν να εκτίθενται με θάρρος μπροστά σε

ακροατήριο και να επικοινωνούν δημιουργικά με

συνομηλίκους τους.

Όμιλος “Το

σπίτι μας, η

Ευρώπη”/

“Europe, our

Home”

Δέσποινα

Αλεξάνδρα

Κωνσταντινίδου

4 Τετάρτη

14.20–15.50

(αρχ.)

Πέμπτη

14.20-15.50

(προχ.)

Ο όμιλος καινοτομίας «Το σπίτι μας, η Ευρώπη/

Europe, our Home» στοχεύει στην εξοικείωση μαθητών και

μαθητριών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ιδιότητα του

ενεργού Ευρωπαίου πολίτη, αναπτύσσοντας παράλληλα τις

γλωσσικές δεξιότητες των μελών του ομίλου στην αγγλική

γλώσσα. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ομίλου, τα μέλη

θα γνωρίσουν τους λαούς, τη νεολαία, τις αξίες, τους

θεσμούς, την ιστορία της Ευρώπης, μέσα από

δημιουργικές δραστηριότητες, ατομικές και ομαδικές

εργασίες, με σκοπό τη διερεύνηση και ενίσχυση του

βασικού συνθήματος της ΕΕ «Ενωμένοι στην πολυμορφία»

(“Unity in Diversity”).

*Κατά τη διάρκεια του έτους 2022-23, θα λειτουργήσει

τμήμα αρχαρίων και προχωρημένων.

Όμιλος

Τρισδιάστατης

Σχεδίασης

Ανθούλα

Μαΐδου

2 Πέμπτη

14:20-15:50
Στον όμιλο της τρισδιάστατη σχεδίαση οι μαθητές/τριες

θα εξοικειωθούν με ένα τρισδιάστατο περιβάλλον
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σχεδίασης (Tinkercad), θα μάθουν τις βασικές εντολές

σχεδιασμού και επεξεργασίας τρισδιάστατων αντικειμένων

και θα δημιουργήσουν σύνθετα τρισδιάστατα αντικείμενα,

τα οποία θα μπορούν να εκτυπωθούν σε τρισδιάστατο

εκτυπωτή. Ακόμη θα γίνει μια εισαγωγή στη

φωτορεαλιστική επεξεργασία και απεικόνιση των σχεδίων

που δημιουργούνται με το Tinkercad.

Όμιλος

“Φιλοσοφικοί

Περίπατοι”

Αναστασία

Τσώνη 2 Πέμπτη

14.20-15.50

Γενικός σκοπός του Ομίλου είναι η ανάπτυξη θετικής

στάσης απέναντι στον φιλοσοφικό στοχασμό.

Ειδικοί σκοποί:

• Καλλιέργεια κριτικής σκέψης

• Κατανόηση της χρησιμότητας της φιλοσοφίας, όσον

αφορά στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με ηθικά

διλήμματα και σύγκρουση αξιών/καθηκόντων.

• Ενίσχυση του προβληματισμού τους σε σχέση με

σημαντικά ζητήματα- γεγονότα της νεότερης ιστορίας
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• Απόκτηση ενσυναίσθησης και συναίσθησης

ευθύνης, ώστε να ζήσουν ως ενεργοί και δημοκρατικοί

πολίτες

Επιδιώκεται η ανάπτυξη αναγνωστικής ικανότητας

μέσα από την επαφή με προτεινόμενα κείμενα/πηγές.

Σύνδεση με φιλοσοφικούς προβληματισμούς ώστε να

ασκήσουν οι μαθητές την επιχειρηματολογική τους

ικανότητα με την πεποίθηση ότι η επιχειρηματολογία και

ο διάλογος αποτελούν τα κυριότερα όπλα απέναντι στην

αυθαιρεσία, τον αυταρχισμό και τη βία.

*Απευθύνεται σε μαθητές/τριες και των τριών τάξεων του

Γυμνασίου.

‘Ομιλος

“ΧαράΖΩ:

χαρακτική

-εικαστικά”

Δέσποινα

Κυρατζή 2

Δευτέρα

14:20- 15:50
Ο όμιλος σκοπεύει στην εισαγωγή των μαθητών/τριων

στην τέχνη της Χαρακτικής και ειδικότερα στην τέχνη της

Λινογραφίας και της Μονοτυπίας. Οι μαθητές/τριες θα

γνωρίσουν το έργο καταξιωμένων Χαρακτών και θα

δημιουργήσουν τα δικά τους έργα, αναπτύσσοντας τις

καλλιτεχνικές- αισθητικές τους δεξιότητες.

*Απευθύνεται σε μαθητές/τριες και των τριών τάξεων του

Γυμνασίου.
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Συνολικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΩΝ (2022-23)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ

Αντισφαίριση (αρχ.) Θεατρική Ομάδα Αντισφαίριση (προχ.) Europe, our Home (προχ.)

–

Γαλλικά (αρχ.) Παιχνίδια Ρόλων Γαλλικά (προχ.) Μουσικά Σύνολα

Γερμανικά (αρχ.) * Χορωδία Γερμανικά(προχ.) Νεώτερη Ιστορία

ΧαράΖΩ Διαγωνιστικά Μαθηματικά

(13:30-14:15, Γ΄τάξη και

14:20-15:05, Β΄τάξη)

Τρισδιάστατη Σχεδίαση

Europe, our Home (αρχ.) Φιλοσοφικοί Περίπατοι

Για την ακριβή ώρα έναρξης και λήξης των ομίλων, συμβουλευτείτε τον Πίνακα Παρουσίασης των Ομίλων.


