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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΓΟΝΔΑ/ΚΗΓΔΜΟΝΑ 
ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΜΑΘΗΣΧΝ-ΜΑΘΗΣΡΙΧΝ 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 2018-2019: 
 

α/α   Σίηλορ ομίλος Τπεύθςνοι εκπαιδεςηικοί   Δπιθςμία  
ζςμμεηοσήρ  

1 
Όκηινο Φηιαλαγλσζίαο: "πνπδαία 

δηεγήκαηα ηεο Διιεληθήο 
ινγνηερλίαο" 

Μηραινπνχινπ Μαξία ΠΔ01 
 

2 
 

ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΧ ΣΗ ΓΛΧΑ ΜΟΤ 
 

Κφθια Μαξία ΠΔ02 
 

3 
Όκηινο Πεηξακαηηθήο Βηβιηνζήθεο: "Με  

έλα  βηβιίν….ηαμηδεχσ!!!!!!!!!!" 
Γθνηζνπνχινπ Διέλε ΠΔ02 

 

4 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΔΦΗ 
Θαλαζνχιηα Γεσξγία ΠΔ03 θαη 
Κνπλάβεο Παλαγηψηεο ΠΔ03 

 

5 
ΟΜΙΛΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΧΑ: «Do 

you Speak English?»  
Υξηζηνπνχινπ Μαξία ΠΔ06 

 

6 

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

PYTHON  
ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΗ 

ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ 

Κνπλάβε Δπαγγειία ΠΔ86, ΠΔ03 

 

7 
Σν ΘΔΑΣΡΟ (απφ ηε ….ζεσξία ζηελ 

πξάμε) 

Φηινζφθνπ Μαξία ΠΔ02 θαη  
Γάθεο Παλαγηψηεο ΠΔ02 

 

 
      
     ......................................(ππνγξαθή) 
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ΤΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 
 
 

Όμιλορ Φιλαναγνωζίαρ:"ποςδαία διηγήμαηα ηηρ Δλληνικήρ λογοηεσνίαρ" 
 
 

 
 
Ο φκηινο θηιαλαγλσζίαο ηε θεηηλή ρξνληά ζα αζρνιεζεί κε «ζπνπδαία» δηεγήκαηα ηεο 
Διιεληθήο ινγνηερλίαο. Έηζη ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο/ηξηεο λα 
πξνζεγγίζνπλ κεγάινπο Έιιελεο ινγνηέρλεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπγγξάςνπλ θαη νη 
ίδηνη κηθξά δηεγήκαηα δνθηκάδνληαο ηηο ινγνηερληθέο ηνπο δπλαηφηεηέο. 
 
Τπεύθςνη ομίλος: Μισαλοπούλος Μαπία ΠΔ01 
 
 
 
ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΧ ΣΗ ΓΛΧΑ ΜΟΤ  
 

 
 
θνπφο ηνπ νκίινπ αξηζηείαο «αλαθαιχπησ ηε γιψζζα κνπ» είλαη λα θαηαθηήζνπλ νη 
καζεηέο  ην βαζηθφ φξγαλν επηθνηλσλίαο ηεο γισζζηθήο ηνπο θνηλφηεηαο,  απνθηψληαο 
ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ ειηθία ηνπο γλψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γισζζηθνχ 
ζπζηήκαηνο, ψζηε λα   ρξεζηκνπνηνχλ κε επάξθεηα θαη ζπλείδεζε ηνλ πξνθνξηθφ θαη 
γξαπηφ ιφγν ζηηο δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. Δπηπιένλ,  ζα εμνηθεησζνχλ 
κε  ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαζψο θαη κε ηελ 
παξαγσγή δηαθφξσλ θεηκέλσλ αλάινγα κε ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην. Έηζη, ζα 
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ιφγνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή δσή, ψζηε 
λα κεηέρνπλ ζηα θνηλά είηε σο πνκπνί είηε σο δέθηεο ηνπ ιφγνπ κε θξηηηθή θαη 
ππεχζπλε ζηάζε. 
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Τπεύθςνη ομίλος: Κόκλα Μαπία ΠΔ02  
 
 
 
Όμιλορ Πειπαμαηικήρ Βιβλιοθήκηρ: "Με  ένα  βιβλίο….ηαξιδεύω!!!!!!!!!!"  
 

 
 
 
Διάηε λα δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο ζρνιηθή δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε, λα ηαμηδέςνπκε 
ζην ρψξν ηεο γλψζεο θαη ηεο θαληαζίαο, λα απνιαχζνπκε ππέξνρα ινγνηερληθά 
ηαμίδηα, λα παίμνπκε, λα δσγξαθίζνπκε, λα δεκηνπξγήζνπκε ην δηθφ καο ινγνηερληθφ 
έξγν πάληα κε ραξά θαη φξακα! 
Αο θάλνπκε ηε δσή καο πην φκνξθε θαη ραξνχκελε <3 
 
Τπεύθςνη ομίλος: Γκοηζοπούλος Δλένη ΠΔ02 
 
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΔΦΗ 
 
 

 
 

 
 
Γηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε έθηαζε, ζε βάζνο θαη ζε επίπεδν πνπ λα θαιχπηεη ηηο 
αλεζπρίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ηαιαληνχρσλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα φζσλ 
επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε Μαζεκαηηθνχο Γηαγσληζκνχο θαη αξγφηεξα λα 
ζπνπδάζνπλ θαη λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο. 
 
 
Τπεύθςνοι ομίλος: Θαναζούλια Γεωπγία ΠΔ03 και Κοςνάβηρ Παναγιώηηρ ΠΔ03 
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ΟΜΙΛΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΧΑ: «Do you Speak English?»  
 
 

 
 
Βαζικόρ ζηόσορ:Η ελίζρπζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα  
Δπιμέποςρ Γπαζηηπιόηηηερ: 
 

 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: Υπιζηοπούλος Μαπία ΠΔ06 
 
 
 
ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΜΔ ΣΙ JAVA, C++, PASCAL, PYTHON  
ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ 
 
 

 
 
Σι ακπιβώρ είναι η Java η C++, η PASCAL και η PYTHON; 
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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) 
Γενικόρ ζηόσορ ηος ομίλος είναι: 
Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ην κειινληηθφ θφζκν ηεο ξνκπνηηθήο κε κνλνπάηη ηα 
ζχγρξνλα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. 
 
Τπεύθςνη ομίλος: Κοςνάβη Δςαγγελία ΠΔ86 ΠΔ03 
 
 
 
 
Σο ΘΔΑΣΡΟ (από ηη ….θεωπία ζηην ππάξη) 
 
 

 
 
 
αο αξέζεη ην ζέαηξν; Θα ζέιαηε λα θηηάμνπκε φινη καδί κία ζεαηξηθή παξάζηαζε; 
Διάηε λα αλαθαιχςνπκε ηνπο εαπηνχο καο θαη λα κάζνπκε πσο λα επηθνηλσλνχκε 
θαιχηεξα ηα ζπλαηζζήκαηά καο! Μέζα απφ, απηνζρεδηαζκνχο θαη ζεαηξηθά παηρλίδηα 
ζα εθθξαζηνχκε, ζα επηθνηλσλήζνπκε θαη ζα ιεηηνπξγήζνπκε σο νκάδα. Έηζη κε 
απψηεξν ζηφρν ην ζηήζηκν κηαο παξάζηαζεο, ζα δνπιέςνπκε ζπιινγηθά θαη ζα 
βηψζνπκε ηε καγηθή ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ. 
 
Τπεύθςνοι ομίλος: Φιλοζόθος Μαπία ΠΔ02 και Γάκηρ Παναγιώηηρ ΠΔ02 
 
 
 

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 

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


