
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΓΟΝΔΑ/ΚΗΓΔΜΟΝΑ 
ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΜΑΘΗΣΩΝ-ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ Δ ΟΜΙΛΟ ΑΡΙΣΔΙΑ 

 
Ο/Η ππνγξάθ.....  .............................................................................................. 
 
θεδεκφλαο η..... καζεη........   ............................................................................ 
 
ηεο ........   ηάμεο ηνπ ...........................................................................Λπθείνπ, 
 
δειψλσ φηη ην παηδί κνπ επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζηνπο Οκίινπο 
(Σνπνζεηήζηε, ζηε ζηήιε «Δπηζπκία ζπκκεηνρήο», αξίζκεζε ζχκθσλα κε ηε 
ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπ καζεηή/ηξηαο αξρίδνληαο ηελ αξίζκεζε απφ ηνλ φκηιν 
πνπ επηζπκεί πεξηζζφηεξν)  

.  
(ηειέθσλν επηθνηλσλίαο) ..................................... 

 
Όκηινη Γεκηνπξγηθφηεηαο θαη Αξηζηείαο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ  
ζην Πεηξακαηηθφ Γεληθφ Λχθεην Παηξψλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018: 
 

α/α   Σίηλος ομίλοσ Τπεύθσνοι εκπαιδεσηικοί   Δπιθσμία  
ζσμμεηοτής  

1 Η κεισδία ληχλεη ηελ πνίεζε Μηραινπνχινπ Μαξία ΠΔ01 
 

2 
Μηθξνί εζνπνηνί ελ δξάζεη: Όηαλ ην 

ζέαηξν ζπλνκηιεί κε ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα. 

Κφθια Μαξία ΠΔ02 
 

3 
Όκηινο Ρεηνξηθήο θαη 

Δπηρεηξεκαηνινγίαο: "ΛΟΓΟ - ΜΑΥΙΔ" 
Γάθεο Παλαγηψηεο ΠΔ02 θαη  

ηξεπέιηα Ισάλλα ΠΔ02 

 

4 Όκηινο Σέρλεο Γθνηζνπνχινπ Διέλε ΠΔ02  
 

5 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ - ΘΑΤΜΑΣΑ ΥΗΜΔΙΑ: 
ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΞΑΚΗΗ, 

ΔΜΒΑΘΤΝΗ ΚΑΙ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ 
ΔΚΦΡΑΗ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΥΗΜΔΙΑ 

Καζζαπάθε Αηθαηεξίλε ΠΔ04.02 

 

6 
‘Ήρνο κέζα / Ήρνο γχξσ’ Πξνζεγγίζεηο 

ηνπ ήρνπ απφ επηζηεκνληθή,  
θνηλσληθή θαη θαιιηηερληθή νπηηθή; 

Αξιαπάλνο ΓεψξγηνοΠΔ04.04 
 

7 
ΟΜΙΛΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ: «Do 

you Speak English?»  
Υξηζηνπνχινπ Μαξία ΠΔ06 

 

8 

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 
ΜΔ ΣΙ JAVA, C++, PASCAL, 

PYTHON  
ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΗ 

ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ 

Κνπλάβε Δπαγγειία ΠΔ19 ΠΔ03 

 

 
      
     ......................................(ππνγξαθή) 

 

 
 



ΤΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 
 
 
 

Η μελωδία νηύνει ηην ποίηζη 
 
 

 
 
 Ο φκηινο ζα αζρνιεζεί κε ζχγρξνλε ειιεληθή πνίεζε  ζπνπδαίσλ 
δεκηνπξγψλ. Κνηλφο άμνλαο  είλαη φηη ηα πνηήκαηα απηά έρνπλ αγαπεζεί απφ 
ην ιαφ γηαηί κεινπνηήζεθαλ απφ κεγάινπο ζπλζέηεο. 
 
Τπεύθσνη ομίλοσ: Μιταλοπούλοσ Μαρία ΠΔ01 
 
 
 
Μικροί ηθοποιοί εν δράζει: Όηαν ηο θέαηρο ζσνομιλεί με ηην 
πραγμαηικόηηηα. 
 

 
Πφζν ζθιεξή κπνξεί λα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα; Πψο κπνξεί ν άλζξσπνο λα 
ηελ αληέμεη; Έρεη άξαγε ν ίδηνο κεξίδην επζχλεο; Σν ζέαηξν δίλεη ηελ 
απάληεζε. Ο φκηινο απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ κε 
«επαίζζεηεο θεξαίεο». ε καζεηέο πνπ έρνπλ ην «κηθξφβην» ηνπ εζνπνηνχ θαη 
επηζπκνχλ κέζσ ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ θαη ιφγνπ  λα αθππλίζνπλ εθείλεο 
ηηο θνηκηζκέλεο ζπλεηδήζεηο πνπ αδηαθνξνχλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο 
ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο είλαη ε βία, ν πφιεκνο, ε πξνζθπγηά, ε 
αλέρεηα θαη ε απνμέλσζε… Διάηε καδί καο λα παίμνπκε, λα θιάςνπκε, λα 



γειάζνπκε θαη ελ ηέιεη λα νλεηξεπηνχκε έλαλ θαιχηεξν θφζκν κε φπιν καο ηε 
ζεαηξηθή πξάμε. Λέηε λα θαηαθέξνπκε λα ηνλ αιιάμνπκε; 

Ο Όκηινο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην ζεαηξηθφ 
εξγαζηήξη ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Παηξψλ κε ππεχζπλεο 
εθπαηδεπηηθνχο: 
Κίδηιε Βαζηιηθή(ΠΔ02) θαη ηεθαλίδε Υξπζνχια (ΠΔ08). 
 
Τπεύθσνη ομίλοσ: Κόκλα Μαρία ΠΔ02  
 
 
 
Όμιλος Ρηηορικής και Δπιτειρημαηολογίας: "ΛΟΓΟ - ΜΑΥΙΔ" 
 
 

 
 
 
θνπφο ηνπ Οκίινπ είλαη ε δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ κε ζαθήλεηα θαη ε 
εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηερληθέο ηνπ ιφγνπ, κέζα απφ βησκαηηθέο δξάζεηο 
(φπσο εθθξαζηηθή αλάγλσζε, παηρλίδη ξφισλ, δξακαηνπνηήζεηο θαη αγψλεο 
ιφγσλ) ζα εληζρπζεί ε απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε 
δηακφξθσζε θξηηηθά ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ. 
 
Τπεύθσνοι ομίλοσ: Γάκης Παναγιώηης ΠΔ02 και  ηρεπέλια Ιωάννα 
ΠΔ02. 
 
 
 
Όμιλος Σέτνης 
 
 

 
 

 
 
Οη καζεηέο θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ηηο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηηο 
δεμηφηεηέο ηνπο ζε φπνηα κνξθή ηέρλεο επηζπκνχλ. Παξάιιεια 



παξαθνινπζνχλ νκηιίεο εηδηθψλ θαη δέρνληαη επηκφξθσζε αλάινγα κε ηηο 
επηινγέο ηνπο. Σέινο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο ζρνιείνπ 
θαη θνξέσλ ή άιιεο πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηελ νκάδα. 
Δθθξάζηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο απηνζρεδηάδνληαο. Δζείο δεκηνπξγείηε ηνλ 
φκηιν!  
 
 
Τπεύθσνη ομίλοσ: Γκοηζοπούλοσ Δλένη ΠΔ02  
 
 
ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ - ΘΑΤΜΑΣΑ ΥΗΜΔΙΑ: ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΞΑΚΗΗ, 
ΔΜΒΑΘΤΝΗ ΚΑΙ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΔΚΦΡΑΗ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΥΗΜΔΙΑ 
 

 
 
ηνλ φκηιν ζα παξνπζηαζηεί κηα ζπιινγή απφ ειθπζηηθά, ζεακαηηθά θαη 
εληππσζηαθά πεηξάκαηα. Μέζα ζην ρεκηθφ εξγαζηήξην ζα αλαθαιχςνπλ νη 
καζεηέο  ηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν ζθέςεο θαη ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε 
ζεκαζία ηεο αθξίβεηαο πνπ απαηηνχλ νη θπζηθέο  επηζηήκεο.  Ο φκηινο 
επηηξέπεη ηελ ελίζρπζε ηνπ πξσηαγσληζηηθνχ – ελεξγεηηθνχ ξφινπ  ησλ 
καζεηψλ, θαζψο μεπεξλνχλ ην ‘μεξφ’ δαζθαινθεληξηθφ κάζεκα, εθηεινχλ θαη 
εξκελεχνπλ κέζσ ηεο δηθήο ηνπο δηάδξαζεο ηα απνηειέζκαηα ησλ 
πεηξακάησλ απνθαιχπηνληαο ηε καγεία ηεο  Υεκείαο. 
 
Τπεύθσνη ομίλοσ: Καζζαπάκη Αικαηερίνη ΠΔ04.02  
 
 
‘Ήτος μέζα / Ήτος γύρω’ Προζεγγίζεις ηοσ ήτοσ από επιζηημονική,  
κοινωνική και καλλιηετνική οπηική; 
 

 
Σθνπόο ηνπ νκίινπ είλαη λα δηεπξύλεη ηελ προζωπική ανηίληψη ηωλ 

καζεηώλ κε ην θαηλόκελν ηνπ ήρνπ, λα εκβαζύλεη ηελ επαθή ηνπο κε ην 



ερεηηθό πεξηβάιινλ (θπζηθό θαη αλζξωπνγελέο-θνηλωληθό) θαη λα εκπινπηίζεη 

ηηο γνώζεις ηνπο γηα απηό.  

 Σπλδπάδνληαο ηηο Φπζηθέο Επηζηήκεο κε ηελ ηερλνινγία, ηελ ηέρλε θαη 

δηάθνξα θνηλωληθά ζέκαηα, ε καζεηηθή νκάδα ζα απνθηήζεη επηζηεκνληθέο θαη 

άιιεο  γλώζεηο, ζα αλαδεηήζεη αμίεο θαη ζα αλαπηύμεη ζπιινγηθή δημιοσργική 

δράζη. 

 Επιθσμηηό είλαη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο λα έρνπλ πξαγκαηηθό 
ελδηαθέξνλ γηα: Α) Τνλ ήρν ωο θαηλόκελν ηνπ αλζξωπνγελνύο θαη θπζηθνύ 
πεξηβάιινληνο, Β) Τε δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη Γ) Τηο Φπζηθέο Επηζηήκεο 
 
Τπεύθσνος ομίλοσ:   Αρλαπάνος Γεώργιος ΠΔ04.04 
 
 
 
ΟΜΙΛΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ: «Do you Speak English?»  
 
 

 
 
Βαζικός ζηότος:Η ελίζρπζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα  
Δπιμέροσς Γραζηηριόηηηες: 
 

 Γεκηνπξγηθή θαη παηγληψδεο γξαθή (ζπγγξαθή πνηεκάησλ θαη 
δηεγεκάησλ 

 Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε αγγιφθσλεο ινγνηερλίαο 

 Έθδνζε αγγιφθσλεο εθεκεξίδαο 

 Αθξφαζε θαη δεκηνπξγία ηξαγνπδηψλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

 Παξαθνινχζεζε βίληεν θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα 

 πκκεηνρή ζε Μαζεηηθνχο Γηαγσληζκνχο  

 πκκεηνρή ζε Δπξσπατθφ Πξφγξακκα E-Twinning 
Ο Όκηινο απεπζχλεηαη ηδηαίηεξα ζε καζεηέο πνπ επηζπκνχλ ηε βειηίσζε ησλ 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Δηδηθφ κάζεκα ησλ 
Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ θαη ζε εμεηάζεηο γισζζνκάζεηαο 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε: Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (Β2+)  

Join us! 
 
Τπεύθσνη ομίλοσ: Υριζηοπούλοσ Μαρία ΠΔ06 
 



ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΜΔ ΣΙ JAVA, C++, PASCAL, 
PYTHON  
ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ 
 
 

 
 
 
Σι ακριβώς είναι η Java η C++, η PASCAL και η PYTHON; 
 
Όιεο ηνπο είλαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. Άιιεο απφ απηέο φπσο ε Pascal 
θαη ε C++ παιηέο θαη δνθηκαζκέλεο ζην ζηίβν ηεο δηδαζθαιίαο 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο ζπγγξαθήο ζεκαληηθψλ εθαξκνγψλ θη άιιεο 
λεψηεξεο φπσο ε Java, θαη ε Python, πξννξηζκέλεο λα ππνζηεξίμνπλ ην 
κέιινλ ηεο ηερλνινγίαο.  
H Java είλαη θαηαζθεπαζκέλε πάλσ ζην κνληέιν ηεο C++, είλαη κία λέα θαη 
ελδηαθέξνπζα γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα γξαθνχλ 
πξνγξάκκαηα πνπ λα ηξέρνπλ ζην Internet. Σε γλσξίζακε ηα ηξία 
πξνεγνχκελα ζρ.έηε ηε ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα δψζνπκε θίλεζε θαη 
αλαγλψξηζε ρξψκαηνο ζην ξνκπφη EV3 ηεο Mindstorms. Όιεο ηνπο είλαη 
γιψζζεο αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ (object-oriented 
programming) 
Γενικός ζηότος ηοσ ομίλοσ είναι: 
Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ην κειινληηθφ θφζκν ηεο ξνκπνηηθήο κε κνλνπάηη ηα 
ζχγρξνλα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα αληηθεηκελνζηξαθνχο 
πξνγξακκαηηζκνχ. 
 
Τπεύθσνη ομίλοσ: Κοσνάβη Δσαγγελία ΠΔ19 ΠΔ03 
 
 
 
 

Δπραξηζηνχκε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζαο. 
Σν  ΔΠ.Δ. ηνπ Πεηξακαηηθνχ ΓΔΛ Παηξψλ 

 
 
Πιεξνθνξίεο: 
http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr 
email: mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr 
Σαρ.Γ/λζε : Άζσ θαη Αμαξιηάλ 1  Σ.K.:  26226 ΠΑΣΡΑ   
Σει.:  2610-333.808 Fax:  2610-330 840 

http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/

