
 

Τίηλορ Ππογπάμμαηορ: «Δπιζηήμερ και Πειπάμαηα». 

Υπεύθςνοι καθηγηηέρ: κ. Μπέπηζορ Α. - κ. Γεωπγακόποςλορ Γ. 

 Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να είναι σε θέση 

 να προσδιορίζουν θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος, να συζητούν και να 

επιχειρούν να  επεκτείνουν την κατανόησή τους σε αυτά 

 να αναγνωρίζουν τη σημασία της οργάνωσης και διεξαγωγής πειραμάτων στον 

χώρο των φυσικών επιστημών ώστε να διερευνάται η ισχύς των 

επιστημονικών υποθέσεων και  

 να αντιλαμβάνονται την αξία των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για την έγκυρη ερμηνεία των πειραματικών αποτελεσμάτων.  

Θα επιδιωχθεί επίσης οι μαθητές να αναπτύξουν συμπεριφορές ομαδικότητας, 

αλληλοσεβασμού  και συνεργασίας και βέβαια να μάθουν να προστατεύουν τον 

εαυτό τους και τους συμμαθητές τους φροντίζοντας να τηρούν όλους τους 

ενδεδειγμένους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής .  

Πολλές απ τις πειραματικές δραστηριότητες ενδέχεται να καταγραφούν, με 

διακριτικότητα ως προς την παρουσία των παιδιών, ώστε να αποτελέσουν υλικό 

χρήσιμο για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο σχολείο μας.  

Όσοι μαθητές δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα μπορούν να προετοιμαστούν και 

για τη συμμετοχή τους σε σχετικούς διαγωνισμούς, όπως οι ετήσιοι μαθητικοί  

διαγωνισμοί Φυσικής ή  οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων 

Φυσικών Επιστημών.  

   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου μας 

και θα περιλαμβάνει 

 συναντήσεις, διάρκειας περίπου 45 λεπτών, ηιρ Πέμπηερ μεηά ηη λήξη ηων 

μαθημάηων  (13:20'),  πος θα ππαγμαηοποιούνηαι κςπίωρ ζηο επγαζηήπιο θςζικών 

επιζηημών ηος ζσολείος  

 ασύγχρονη επικοινωνία και δραστηριότητες σε κατάλληλα διαμορφωμένο 

διαδικτυακό μάθημα στην πλατφόρμα «η τάξη», (e-class), ανάλογα με τις 

ανάγκες του προγράμματος  

 διαδικτυακή επικοινωνία (webex)  με συχνότητα που θα εξαρτηθεί από τις 

λοιπές υποχρεώσεις,  το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των παιδιών που θα 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

 

Θεωρούμε χρήσιμο να υπάρχει και «ομαδική» επικοινωνία με τους 

γονείς/κηδεμόνες και τα παιδιά, μέσω viber για να είναι εφικτή η άμεση ενημέρωση 

σε περίπτωση απουσιών ή άλλων μεταβολών του προγράμματος, το οποίο 



υπολογίζεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου του 2022  οπότε και θα 

ακολουθήσει παρουσίαση των δραστηριοτήτων μας, των βίντεο και των 

πειραματικών κατασκευών που μπορεί να έχουν υλοποιηθεί από τις ομάδες 

εργασίας των παιδιών. 



Τίηλορ:«Η βιβλιοθήκη μος, παπάθςπο ζηον κόζμο» 

Ημέπα Διεξαγωγήρ: Κάθε Πέμπηη , ώπα 13:20  Φώπορ  : Βιβλιοθήκη ζσολείος 

Υπεύθςνορ καθηγηηήρ: κ.Παπαδάκηρ    Κων/νορ 

      Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα έρεη σο ζηόρν λα γλσξίζεη ζηνπο κηθξνύο καζεηέο ηνλ ρώξν  

ησλ βηβιηνζεθώλ θαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ αγάπε ηνπο γηα ην βηβιίν θαη ηνλ θόζκν ηνπ. 

 Μεηαμύ άιισλ ζα ηνπο εμνηθεηώζεη κε πξαθηηθά ζέκαηα, όπσο ην πώο είλαη νξγαλσκέλε 

 κηα βηβιηνζήθε, πώο είλαη ηαμηλνκεκέλα ηα βηβιία, πώο λα θηλεζνύλ κέζα ζε απηή θαη κε πνην  

ηξόπν λα αλαδεηήζνπλ κόλνη ηνπο θαη κε επθνιία απηό πνπ θάζε θνξά ςάρλνπλ. Μέζα από  

πξαθηηθή άζθεζε ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο κηθξνί βηβιηνζεθάξηνη. Παξάιιεια, ζα ηνπο θέξεη 

 πην θνληά κε θάζε είδνπο βηβιία, θαιιηεξγώληαο εκκέζσο ηελ αγάπε ηνπο γηα ηελ αλάγλσζε  

θαη ην βηβιίν σο κέζνλ δηεύξπλζεο ησλ πλεπκαηηθώλ ηνπο νξηδόλησλ. Γηαηί, ηειηθά, 

 ην θαιό βηβιίν καο ηαμηδεύεη θαη καο αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν ζηνλ θόζκν!.. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Τίτλοσ: «Περιπλανώμενοι ςτη γειτονιά, τον δικό μασ χώρο (μια 

πολιτιςτική περιήγηςη και μια περιβαλλοντική αναζήτηςη ςτη 

γειτονιά μασ)» 
Ημέρα Διεξαγωγήσ: κάθε Πέμπτη, ώρα 13.20, Χώροσ: αίθουςα Β4  

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μητροπούλου Ε. 

 

Σκοπόσ εύναι η ευαιςθητοπούηςη και η εκπαύδευςη των μαθητών/τριών ώςτε να δρϊςουν υπεύθυνα 

για τη βελτύωςη, διατόρηςη και προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, να μϊθουν την ιςτορύα και να 

γνωρύςουν τη γειτονιϊ τουσ, να αγαπόςουν τισ γωνιϋσ τησ, να αφουγκραςτούν τουσ όχουσ τησ.  

 Φιλοδοξεύ να ςυμβϊλλει ςτο να γύνει το ςχολεύο χώροσ όπου οι μαθητϋσ θα αποκτόςουν την ικανότητα 

να μαθαύνουν και να εκπαιδεύονται από μόνοι τουσ, μϋςα από τισ ϋρευνεσ τουσ..  

 

Το πρόγραμμα θα χωριςτεύ ςε δύο μϋρη: 

1ον 

Ο προβληματιςμόσ για το περιβαλλοντικό μασ αποτύπωμα και η πιθανότητα ςυμμετοχόσ των παιδιών 

ςτο Διεθνό Διαγωνιςμό για την ανϊδειξη του καλύτερου ϊρθρου, φωτογραφύασ και βύντεο με 

περιβαλλοντικό περιεχόμενο, τη ςχολικό χρονιϊ 2021-2022, που διοργανώνει το FEE, Διεθνόσ 

Συντονιςτόσ του Δικτύου ΠΕ “Νϋοι Δημοςιογρϊφοι για το Περιβϊλλον”, του οπούου Εθνικόσ 

Συντονιςτόσ ςτην Ελλϊδα εύναι η Ελληνικό Εταιρύα Προςταςύασ τησ Φύςησ (https://eepf.gr/el/tomeis-

drashs/ekpaideftika-programmata/neoi-dimosiografoi). 

2ο 

Πολιτιςτικό περιόγηςη ςτη γειτονιϊ και αναζότηςη ενόσ μνημεύου για «υιοθϋτηςη» ςτα πλαύςια του 

εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ «Το παιδύ, η πόλη και τα μνημεύα» τουδόμου Αθηναύων, «Ανακαλύπτω 

την πόλη μου». Η ομϊδα θα: 

● Επιλϋξει ϋνα κτόριο ςτη γειτονιϊ του ςχολεύουγια να το μελετόςει και να το καταγρϊψει  

● Σχεδιϊςει τη δικό τησ περιόγηςηςτην πόλη, ςε ςημεύα με εικαςτικό /αρχιτεκτονικό / ιςτορικό 

ενδιαφϋρον   

●  ςυμμετϋχει ςτην Ανοιχτό διαβούλευςη για τη γειτονιϊ ςτο Γκϊζι   

● Συμμετϋχει  ςτη γιορτό λόξησ που θαπεριλαμβϊνει:Έκθεςη με τα ϋργα των παιδιών  

●  Παρουςιϊςειστων ςχολεύων  

● Δημιουργικϋσ δραςτηριότητεσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/neoi-dimosiografoi
https://eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/neoi-dimosiografoi


 

 

 

Τίηλορ: “Ππόγπαμμα Γημιοςπγικήρ Γπαθήρ” 

Υπεύθςνη καθηγήηπια: κ. Καμπίηζη Κλ. 

Φπόνορ Γιεξαγωγήρ: Κάθε Πέμπηη 13:20 

Φώπορ διεξαγωγήρ: Αίθοςζα 411 

Πεπιεσόμενο – δπαζηηπιόηηηερ ππογπάμμαηορ 

 Δόκεζε γξαπηνύ ιόγνπ 

 Δεκηνπξγία ραξαθηήξσλ 

 Μύζνο: Ελ αξρή ελ ν Λόγνο 

 Θεαηξηθό εξγαζηήξη 

 Μειέηε πινθήο 

 Δηόξζσζε γξαπηώλ θεηκέλσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Τίηλορ: “Πποεηοιμαζία μαθηηών ηηρ Β΄ και Γ  ́Τάξηρ για ηοςρ Μαθημαηικούρ        

      Γιαγωνιζμούρ ηηρ ΔΜΔ” 

Υπεύθςνη καθηγήηπια για ηην Γ  ́Γςμναζίος: κ. Εασαπή Μαπία 

Υπεύθςνο; καθηγηηή; για ηην Β΄Γςμναζίος:κ. Φαηζησπήζηορ Φπ. 

Φπόνορ Γιεξαγωγήρ: Κάθε Πέμπηη 13:20 για ηην Γ  ́και 14:05 για ηην Β΄ 

      Φώπορ διεξαγωγήρ: Αίθοςζερ ζσολείος 


