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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 Πξφηππν Γεληθφ Λχθεην Παηξψλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2021-2022: 
 

α/α   Σίηινο νκίινπ Τπεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί   Δπηζπκία  
ζπκκεηνρήο  

1 Η δσή καο έλα δηήγεκα Μηραινπνχινπ Μαξία ΠΔ01 

 

2 Απφπεηξεο δεκηνπξγίαο 
ηξεπέιηα Ισάλλα  ΠΔ02 
Σάζζεο Βαζίιεηνο ΠΔ02  
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Νέεο ηερλνινγίεο ζηα Μαζεκαηηθά: 
Απφ ηνλ απιφ ζρεδηαζκφ σο ην 
animation θαη ηα επηδεκηνινγηθά 

κνληέια 

Παπαδνχξεο Ισάλλεο ΠΔ03 

 

4 
Η ζχγρξνλε Φπζηθή θαη ε επηθνηλσλία 

ηεο επηζηήκεο. 
Κιαπδηαλνχ ηπιηαλή ΠΔ04.01 
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Ludo ergo sum (παίδσ άξα 

ππάξρσ) 
 

Αξιαπάλνο Γεψξγηνο ΠΔ04.04 

 

6 Κίλεζε, Υνξφο, Δπεμία Παλαγνπνχινπ Διέλε ΠΔ11 
 

7 Βάδσ ηα νηθνλνκηθά κνπ ζηελ/ζε ηάμε Βαξδάινπ Διέλε ΠΔ80 
 

8 

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

PYTHON  
ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΗ 

ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ  

Κνπλάβε Δπαγγειία ΠΔ86, ΠΔ03 

 

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

 

 



2 

 

 
ΤΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 

 
 
Η δωή καο έλα δηήγεκα   
 

 
 
 
Ο φκηινο ζα αζρνιεζεί κε δηεγήκαηα  ζπνπδαίσλ δεκηνπξγψλ (Παπαδηακάληεο, 
Βηδπελφο, Καξαγάηζεο θιπ).  
 
Κνηλφο άμνλαο  είλαη φηη ηα δηεγήκαηα απηά έρνπλ αγαπεζεί θαη ραξαθηεξίδνπλ ηελ 
επνρή ηνπο.  
 
ηφρνο επίζεο ηνπ νκίινπ είλαη θαη ε εμσηεξίθεπζε ησλ ινγνηερληθψλ αλεζπρηψλ ησλ 
καζεηψλ/ηξησλ θαη ε ζπγγξαθή δηθψλ ηνπο δηεγεκάησλ. 
 
Τπεύζπλε νκίινπ: Μηραινπνύινπ Μαξία ΠΔ01 
 
 
 
Απόπεηξεο δεκηνπξγίαο 
 
 

 
 

 

(Λνγνηερληθφ εξγαζηήξη, δεκηνπξγηθή γξαθή, κεινπνηεκέλε πνίεζε, ινγνηερλία θαη 
ηέρλεο) 
 
θνπφο ηνπ Οκίινπ είλαη νη καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ κε βησκαηηθφ θαη παηγληψδε 
ηξφπν ηνλ θφζκν ηεο ινγνηερλίαο,, λα εμνηθεησζνχλ κε άγλσζηα είδε (ρατθνχ, ιίκεξηθ, 
θαιιηγξαθήκαηα, αθφκα  θαη slam poetry) θαη λα απνπεηξαζνχλ λα εθθξαζηνχλ 
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δεκηνπξγηθά κέζσ ηεο πνίεζεο θαη άιισλ ηερλψλ (δσγξαθηθή, θνιάδ, κνπζηθή, ρνξφο, 
ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο). Με αθεηεξία ηηο αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε 
ρηνπκνξηζηηθφ ραξαθηήξα νη καζεηέο ζα θαηαιήμνπλ ζηελ παξαγσγή δηθψλ ηνπο 
θεηκέλσλ (αηνκηθψλ ή ζπλεξγαηηθψλ). Δπίζεο, ζα γίλεη αθηέξσκα ζηα πνηήκαηα πνπ 
κεινπνίεζε ν κεγάινο Έιιελαο κνπζηθνζπλζέηεο Μίθεο Θενδσξάθεο, ν νπνίνο έθπγε 
πξφζθαηα απφ ηε δσή. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ζα αμηνπνηεζνχλ ζεαηξηθέο 
θαη ςεθηαθέο ηερληθέο (performance, installation, video art, site specific). Οη δεκηνπξγίεο 
ησλ καζεηψλ ζα δεκνζηεπζνχλ ζε ςεθηαθά κέζα (ηζηνιφγην, padlet, wiki) θαη ζα 
παξνπζηαζηνχλ ζε εθδήισζε. 
 

Κξαηήζηε απηφλ ηνλ ήρν, ηηο βξνληέο, ηελ θαηαηγίδα, κέρξη λα ηα ζεκεηψζσ θάπνπ 
(W. Shakespeare) 

Υαξάμνπ θάπνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη κεηά πάιη 
ζβήζνπ κε γελλαηνδσξία 

(Οδ. Διχηεο, “Μαξία Νεθέιε”) 
 
Τπεύζπλνη νκίινπ: Σάζζεο Βαζίιεο (ΠΔ02), ηξεπέιηα Ιωάλλα (ΠΔ02) 
 
 
 
 
Νέεο ηερλνινγίεο ζηα Μαζεκαηηθά: 
 από ηνλ απιό ζρεδηαζκό έωο ην animation θαη ηα επηδεκηνινγηθά κνληέια 
 
 

 
 
 
Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε καζεκαηηθά ιoγηζκηθά, εκβαζχλνπλ ζηε ρξήζε ηνπο 
θαη ηα αμηνπνηνχλ ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπεθηείλνπλ, κε ηελ θαηαζθεπή 
animation θαιιηεξγψληαο ην ηαιέλην ηνπο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπο. 
πλεηδεηνπνηνχλ φηη ηα Μαζεκαηηθά απνηεινχλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο, 
πεηξακαηηζκνχ θαη αλαθάιπςεο. Παξάιιεια, εληζρχνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ηνπο 
ελψ ηαπηφρξνλα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο  θαη επηθνηλσλίαο. 
 
Οη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα κειεηήζνπλ ην επηδεκηνινγηθφ καζεκαηηθφ κνληέιν 
S-I-R  θαη λα ην θαηαζθεπάζνπλ κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ. πλδένπλ έηζη ηα Μαζεκαηηθά 
κε άιιεο επηζηήκεο φπσο ηελ επηζηήκε ηεο Ιαηξηθήο θαη ηεο Βηνινγίαο.  
 
Παξαθνινπζνχλ δηαιέμεηο απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο. 
 
Δλζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο σο πξφθιεζε αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ 
απμεκέλεο δπζθνιίαο θαη σο ην κέζν πνπ δηεπξχλεη ηα φξηα ηεο ζθέςεο καο. 
 
Τπεύζπλνο νκίινπ: Παπαδνύξεο Ιωάλλεο ΠΔ03 
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Η ζύγρξνλε θπζηθή θαη ε επηθνηλωλία ηεο επηζηήκεο 
 
 
 

 
 
 
Πνηα ηα ηειεπηαία Nobel θπζηθήο, πνηα ζχγρξνλα ζέκαηα θπζηθήο πξαγκαηεχνληαη; 
Πσο δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα ζσκάηηα ηεο χιεο; Πσο απφ ηα πξψηα κηθξά ζσκάηηα 
δεκηνπξγήζεθε ν θφζκνο; Απηέο είλαη θάπνηεο απφ ηηο πνιιέο εξσηήζεηο πνπ ζα 
πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε φινη καδί κε ηελ βνήζεηα παηδαγσγηθψλ παηρληδηψλ 
θαη ηεο ηερλνινγίαο. Θα ππάξμνπλ εμ απνζηάζεσο πεξηεγήζεηο ζε κεγάια εξεπλεηηθά 
θέληξα. 
 
Τπεύζπλε νκίινπ: Κιαπδηαλνύ ηπιηαλή ΠΔ04.01 
 
 
Ludo ergo sum (παίδω άξα ππάξρω) 
 

 
 
ρεδηαζκφο παηρληδηψλ θαη κέζσλ Δπηθνηλσλίαο ησλ Δπηζηεκψλ ζην Κνηλφ  
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• ρεδηάδνπκε θαη παίδνπκε παηρλίδηα ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο ή / θαη ηηο Αλζξσπηζηηθέο 
Δπηζηήκεο. 
• Οξγαλψλνπκε ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ηεο Δπηζηήκεο ζην Κνηλφ 
• Φηηάρλνπκε ληνθηκαληέξ γηα ηε δξάζε καο 
• πκκεηέρνπκε ζε δηαγσληζκνχο (παηρληδηνχ, ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο) 
Δπηζπκεηφ είλαη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο λα έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην παηρλίδη, ηελ 
επηθνηλσλία, ή θαη ηνλ καζεηηθφ θηλεκαηνγξάθν. 
 
Τπεύζπλνο νκίινπ: Αξιαπάλνο Γεώξγηνο ΠΔ04.04 
 
 
ΚΙΝΗΗ, ΥΟΡΟ, ΔΤΔΞΙΑ 
 

 
 
Αεξφβηνο ρνξφο -Οκαδηθφ Σζηξιίληηλγθ Διεχζεξν Πνκ (κηθηφ) 
Team Cheer Freestyle Pom 
 
«Καλείο δελ λνηάδεηαη αλ κπνξείο λα ρνξέςεηο θαιά. Απιά ζήθσ θαη ρφξεςε» 
Davy Barry 
 
Έια  ζηνλ αεξφβην ρνξφ θαη ην Σζηξιίληηλγθ! 
 Έια λα δηαζθεδάζνπκε κε έλα άζιεκα γεκάην ελέξγεηα!  
Έια λα θεξδίζεηο πγεία, ραξά,  θαη επεμία! 
 
Ο Αεξφβηνο ρνξφο θαη ην Σζηξιίληηλγθ πεξηιακβάλνπλ γπκλαζηηθή θαη πνιχ ρνξφ. είλαη 
επράξηζηνη θαη πγηεηλνί ηξφπνη γηα  ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή επεμία! Η κνπζηθή, ν 
ρνξφο, ε θίλεζε καο βνεζνχλ λα εθθξάζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο δηψρλνληαο ην 
ζηξεο  απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο! 
  
 Φπραγσγεζείηε δεκηνπξγψληαο θηιηθνχο δεζκνχο κεηαμχ ζαο, θαιιηεξγήζηε ην 
νκαδηθφ πλεχκα, απνθηήζηε απηνπεπνίζεζε κε ηελ βνήζεηα ηνπ ρνξνχ θαη ηνπ 
αζιήκαηνο(Cheerleading)! . 
Μπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε φινη, αλεμαξηήησο ηαιέληνπ θαη ηθαλνηήησλ! Σν κφλν πνπ 
ρξεηάδεηαη είλαη ε δηάζεζε! 
 
Τπεύζπλε νκίινπ: Παλαγνπνύινπ Διέλε ΠΔ11 
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Βάδω ηα νηθνλνκηθά κνπ ζηελ/ζε ηάμε 
 
 

 
 
Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε  είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. Δίλαη δήηεκα πνπ 
απαζρνιεί φινπο αλεμαξηήηνπ  ειηθίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηηο αλαγθαίεο 
δαπάλεο ηνπο θαη λα απνθχγνπλ ηηο ππεξβνιέο. Η ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ 
ρξεκάησλ ρηίδεηαη ζηαδηαθά θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν απφ πνιχ κηθξή ειηθία. Γη’ 
απηφ θαη ν ζπγθεθξηκέλνο φκηινο απεπζχλεηαη  ζε καζεηέο-εθήβνπο  ηεο Α Λπθείνπ πνπ 
εμ αληηθεηκέλνπ δελ δηαζέηνπλ γλψζεηο ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο, σζηφζν  ζπλήζσο 
έξρνληαη ζε επαθή κε έλλνηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δπζθνιεχνληαη λα 
θαηαλνήζνπλ.   
ρεδηάζηεθε ψζηε λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα έξζνπλ ζε επαθή κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο 
Οηθνλνκίαο κε παηρληψδε θαη επράξηζην ηξφπν, πξνθεηκέλνπ ηα ίδηα λα ηηο εθαξκφζνπλ 
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Δπηπιένλ λα απνθηήζνπλ  δεμηφηεηεο ( ι.ρ θξηηηθή ζθέςε, 
δεκηνπξγηθφηεηα, επίιπζε πξνβιήκαηνο, ρξεκαηννηθνλνκηθφο αιθαβεηηζκφο θ.ν.θ ) 
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε ρξεκάησλ θαη ηελ ιήςε 
ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ γηα ηε δσή ηνπο.  
Όπσο ν Ρνβηλζψλαο Κξνχζνο  (ήξσαο ηνπ νκψλπκνπ έξγνπ ηνπ Άγγινπ ζπγγξαθέα 
Daniel Defoe, πνπ λαπαγεί ζε έλα έξεκν λεζί θαη δεη εθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα),  καζαίλεη λα βαζίδεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ, ζέηεη νηθνλνκηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη 
αλαπηχζζεη αλάινγεο δεμηφηεηεο . ε θάζε  πξνζπάζεηά ηνπ, ζε θάζε βήκα ηνπ, ν 
ήξσάο καο δελ πξνζπαζεί απιά λα επηβηψζεη ζήκεξα, αιιά απνηακηεχεη θαη 
δεκηνπξγεί ην πεξηζψξην γηα πην απνηειεζκαηηθή εξγαζία πνπ ζα ηνπ βειηηψζεη ηε 
δηαβίσζή ηνπ αχξην. 
 
Τπεύζπλε νκίινπ: Βαξδάινπ Διέλε ΠΔ80 
 
 
ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΜΔ ΣΙ JAVA, C++, PASCAL, PYTHON  
ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ 
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Ση αθξηβώο είλαη ε Java ε C++, ε PASCAL θαη ε PYTHON; 
 
Όιεο ηνπο είλαη γιψζζεο αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ (object-oriented 
programming). 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 Mindstorm.  
Η Python θαη ε C++ εληάρηεθαλ ζηνλ φκηιν ηα επφκελα 3 ζρ.έηε, ηηο ρξεζηκνπνηήζακε 
γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αηζζεηήξσλ θαη κηθξνυπνινγηζηψλ φπσο ην Raspberry Pi θαη 
Arduino θαη ηελ θαηαζθεπή κηθξνδνξπθφξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγσληζκφ 
δηαζηεκηθήο ηεο CanSat in Greece θαη ηεο επξσπατθήο ππεξεζίαο δηαζηήκαηνο ESA. 
Γεληθόο ζηόρνο ηνπ νκίινπ είλαη: 
Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ην κειινληηθφ θφζκν ηεο ξνκπνηηθήο κε κνλνπάηη ηα 
ζχγρξνλα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. 
 
Τπεύζπλε νκίινπ: Κνπλάβε Δπαγγειία ΠΔ86 ΠΔ03 
 
 

Δπραξηζηνχκε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζαο. 
Σν ΔΠ.Δ.. ηνπ Πξφηππνπ ΓΔ.Λ. 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/

