1ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

Μετά την αυτοαξιολόγηση του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2013-14 και
λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχολείο ως φορέας μάθησης και ανάπτυξης της
προσωπικότητας του μαθητή καλείται να καλύψει όχι μόνο τις μαθησιακές και
γνωστικές ανάγκες των μαθητών για την προετοιμασία τους για την μελλοντική
επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά να συμβάλλει στην ανάπτυξη, καλλιέργεια
και ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων τους, ώστε να
διαμορφώσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες
της σημερινής εποχής,
αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε σαν χέδιο Δράσης την Ενίσχυση της Λειτουργίας
των Μαθητικών Κοινοτήτων και των Μαθητικών Ομίλων.
Οι Μαθητικοί Όμιλοι απευθύνονται
στους μαθητές του σχολείου μας και η
συμμετοχή είναι ελεύθερη. Λειτουργούν με επίβλεψη και συνεργασία εκπαιδευτικών
όλων των ειδικοτήτων και των μαθητικών κοινοτήτων, μέσα στο βασικό πρόγραμμα του
σχολείου.
Μέσα στους ομίλους οι μαθητές μας, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν διάφορους
επαγγελματικούς χώρους, να ασχοληθούν με αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους, να
δημιουργήσουν και να εκφραστούν με πολλούς τρόπους.
Οι δράσεις θα παρουσιαστούν στους συμμαθητές και γονείς σε Πολιτιστικό Διήμερο
τον Μάιο.
Οι Όμιλοι που θα λειτουργήσουν είναι οι παρακάτω:

Α. ΟΜΙΛΟΙ ΣΕΦΝΗ

1.

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟΤ
Τπεύθυνοι καθηγητές: Παρασκευή ταμούλη ΠΕ02– Ελίζα Λεπτοκαρίδου
ΠΕ02
Νίκος Μπάκος ΠΕ03

Οι μαθητές μυούνται στα μυστικά της 7η τέχνης,

παρακολουθώντας ταινίες με συγκεκριμένο θεματικό άξονα,
αφιερώματα σε μεγάλους σκηνοθέτες και ηθοποιούς ,

δημιουργώντας ταμπλό σε κεντρικό σημείο του σχολείου με
αφιερώματα, άρθρα, και κριτικές
Γνωρίζουν σκηνοθέτες που έβαλαν τη σφραγίδα τους στο χώρο, θα ανακαλύπτουν
κινήματα και ρεύματα και θαυμάζουν ερμηνείες και ρόλους που άφησαν εποχή.
2.

ΖΩΓΡΑΥΙΚΗ - ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ

Τπεύθυνοι καθηγητές: Mαρία ταυραντώνη ΠΕ01, Νικολέτα Κοκκίνου ΠΕ06
Οι μαθητές εκφράζουν τα συναισθήματα και καλλιεργούν τη φαντασία τους μέσα από
τη ζωγραφική και τις εικαστικές κατασκευές. Μέσα στον όμιλο τους δίνεται η ευκαιρία
να κάνουν εικαστικές επεμβάσεις σε χώρους του σχολείου, με αποτέλεσμα να
«οικειοποιούνται » αισθητικά το άμεσο περιβάλλον τους με το οποίο έρχονται
καθημερινά σε επαφή. Παράλληλα αναλαμβάνουν την εικαστική επιμέλεια των
μεγάλων εκδηλώσεων του σχολείου και παρακολουθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως
εκθέσεις σε γκαλερί κ.λ.π.

3.

ΜΟΤΙΚΟ

Τπεύθυνοι καθηγητές: Μαρία Ζάχου ΠΕ02, Μαριάννα Ντέλλα ΠΕ016,

Βασιλική Ρώσσιου ΠΕ02
Ο όμιλος αποτελείται από τους μαθητές που συμμετέχουν στην ορχήστρα και τη
χορωδία του σχολείου.
Οι μαθητές εκφράζονται καλλιτεχνικά, μαθαίνουν να συνυπάρχουν σε μια ομάδα και
να εργάζονται ομαδικά. Αναπτύσσουν τις μουσικές τους ικανότητες, εξελίσσουν τις
φωνητικές τους δεξιότητες ,αποκτούν αυτοπεποίθηση και αναδεικνύουν το ταλέντο
τους.
Προετοιμάζονται με μουσικά όργανα και συμμετέχουν στις ποικίλες εκδηλώσεις του
σχολείου ( μουσικές και λογοτεχνικές βραδιές, εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους,
κ.λ.π)
Β. ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΣΗΜΗ- ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

1.

ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ
Τπεύθυνοι καθηγητές: Αλέκα Παιζάνου ΠΕ0402, Νικόλαος Μπάκος ΠΕ03

Οι μαθητές γνωρίζουν το ηλιακό σύστημα, επικεντρώνονται στη μελέτη του πλανήτη
Άρη, τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά, την ατμόσφαιρα του, τη θέση του στη
λογοτεχνία και την ιστορία, τις αποστολές εξερεύνησης του, και τις πιο πρόσφατες
προσπάθειες εποικισμού του. Επισκέπτονται το Αστεροσκοπείο και παρακολουθούν
ομιλία από εξειδικευμένο επιστήμονα, συνεργάτη της ΝΑΑ.
Απευθύνεται σε μαθητές της Α τάξης.
2.

ΦΗΜΕΙΑ

Τπεύθυνη καθηγήτρια: Αλέκα Παιζάνου ΠΕ0402
Οι μαθητές μαθαίνουν να εκτελούν εντυπωσιακά πειράματα Φημείας με σκοπό να τα
επιδείξουν στους συμμαθητές τους στο Πολιτιστικό Διήμερο τον Μάιο. Μαθαίνουν ότι η
Φημεία εκτός από ανιαρούς χημικούς τύπους έχει όμορφα χρώματα και εντυπωσιάζει.
Επίσης μαθαίνουν να παρασκευάζουν χρήσιμα προϊόντα όπως σαπούνι, κεριά κ.λ.π.
Απευθύνεται σε μαθητές της Β τάξης.
3.

ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ

Τπεύθυνοι καθηγητές: Δημήτριος Κατσαδούρος ΠΕ019, Αθανάσιος Λιούτας ΠΕ0401
Οι μαθητές μαθαίνουν να
εξομοιώνουν αυτοματισμούς και να προσεγγίζουν
συστήματα αυτομάτου ελέγχου μέσα από ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον.
υναρμολογούν μικρές ανθεκτικές κατασκευές (ρομπότ) χρησιμοποιώντας δομικά
υλικά (άξονες, γρανάζια, συνδέσμους), κινητήρες και αισθητήρες και προγραμματίζουν
την κίνησή τους με τη βοήθεια ειδικού υλικού και λογισμικού. Επισκέπτονται ειδικούς
χώρους παραγωγής και συναρμολόγησης συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.
Απευθύνεται σε μαθητές των τμημάτων Α1 και Α2
Ελάχιστος αριθμός μαθητών: 6 - Μέγιστος αριθμός μαθητών:10

4.

MATHS LAB

Τπεύθυνοι καθηγητές: Αθανασία Ζαραμπούκα ΠΕ03, Ευθύμιος Αρέτος ΠΕ03

Sierpinski Carpet project
Εισάγεται η έννοια των fractals μέσα από ένα κλασσικό παράδειγμα όπως το
Sierpinski Carpet. Οι μαθητές εξοικειώνονται με την έννοια των fractals μέσω της
κατασκευής του Sierpinski Carpet που βασίζεται στην αυτο - ομοιότητα. Αναπτύσσουν
δεξιότητες και κατασκευάζουν ένα εικαστικό έργο.
Σονίζεται η ομαδική εργασία και η θετική αλληλεξάρτηση ως ένας τρόπος για να
παραχθεί μια σημαντική κατασκευή. υνεργάζονται με μαθητές από 25 σχολεία όλου
του κόσμου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e Σwinning.net.
Απευθύνεται σε μαθητές της Α και Β τάξης.

Γ. ΟΜΙΛΟ ΑΝΣΙΛΟΓΙΑ – ΡΗΣΟΡΙΚΗ
Τπεύθυνοι καθηγητές: Ναυσικά Μουλά ΠΕ02 , Μαρία Δημητρίου ΠΕ02,
Μαρία Ζάχου ΠΕ02
Οι μαθητές καλλιεργούν και οργανώνουν τη σκέψη που οδηγεί στην εκφορά
λόγου ο οποίος
χαρακτηρίζεται από γραμματική αρτιότητα, αισθητική ομορφιά και
πρακτική αποτελεσματικότητα με την ισχύ της επιχειρηματολογίας.
Αναπτύσσουν
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσω της συνεχούς έκθεσης στο κοινό. Μαθαίνουν πώς
να μαθαίνουν. Αναπτύσσουν την αφαιρετική και συνθετική ικανότητα τη φαντασία
και τη δημιουργικότητα.
Αξιοποιούνται τεχνικές όπως το εκπαιδευτικό δράμα, οι στρατηγικές της κριτικής και
δημιουργικής σκέψης, η θεωρία της αφήγησης και της περιγραφής, η λεξικολογία, η
Λογική , η αφήγηση ιστορίας, η εκφραστική ανάγνωση, το παιχνίδι ρόλων, τεχνικές του
εκπαιδευτικού δράματος ασκήσεις και παιχνίδια κριτικής και δημιουργικής σκέψης, η
έρευνα σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και η προετοιμασία προφορικών εισηγήσεων,
οι ασκήσεις ύφους, η χρήση σχημάτων λόγου, οι ασκήσεις με λεξικά για εμπλουτισμό
του λεξιλογίου κ.ά.
Οι μαθητές εξασκούνται να σκέφτονται λογικά, ώστε να είναι ικανοί να καθορίσουν με
ακρίβεια τα κεντρικά σημεία του θέματος που θα τους δοθεί, να παρουσιάσουν τις
απόψεις τους με πειστικά επιχειρήματα και να μπορούν με ετοιμότητα να
ανταπαντήσουν σε ερωτήσεις, με θάρρος, παρρησία και άνεση. Δουλεύουν κυρίως
ομαδικά και αναπτύσσουν σχέσεις αλληλοσεβασμού, μαθαίνουν να ακούν και να
διαλέγονται. Όσο μιλάει κάποιος, οι υπόλοιποι οφείλουν να τον παρακολουθούν. Ο
καθένας πρέπει να μπορεί να αξιολογήσει με σεβασμό και κατανόηση το περιεχόμενο,
τη δομή, το λεξιλόγιο και την εκφραστικότητα για τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά και για
τον διπλανό του, διότι
θα δίνεται έμφαση στη συνεχή αυτοαξιολόγηση και
ετεροαξιολόγηση κάθε δραστηριότητας, καθιστώντας έτσι τους μαθητές συνειδητούς
ακροατές και κριτές. Έτσι οι συνδιαλεγομένοι έρχονται πιο κοντά μεταξύ τους, σε έναν
κοινό χώρο επικοινωνίας στο επίπεδο του λόγου, μακριά από στείρες προκαταλήψεις

και φανατισμούς και εισάγονται στο πνεύμα της υγιούς διασχολικής άμιλλας με κύριο
κριτήριο την ομαδική εργασία.
Η επαφή των μαθητών με σοβαρά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος έχει ως
συνέπεια την προετοιμασία τους για το μελλοντικό τους ρόλο ως σκεπτόμενων πολιτών
της δημοκρατικής πολιτείας με συγκροτημένη πολιτική σκέψη και με κοινωνική
συνείδηση.
Απευθύνονται σε 12-15 μαθητές όλων των τάξεων

Δ. ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
Οι μαθητές ασκούνται στα παρακάτω αθλήματα και γνωρίζουν τις βασικές αρχές και
τεχνικές τους, αγωνιζόμενοι με πνεύμα σεβασμού και συνεργασίας.
Απευθύνονται σε όλους τους μαθητές
1.

ΒΟΛΕΤ
Τπεύθυνος καθηγητής: Αθανάσιος Καρατζάς ΠΕ011

2.

Πινγκ Πονγκ

Τπεύθυνοι καθηγητές: Αθανάσιος Λιούτας ΠΕ0401- Αθανάσιος Καρατζάς ΠΕ011–
Ευθύμιος Αρέτος ΠΕ03, Δημήτριος Παπαβασιλείου ΠΕ02
3.

κάκι

Τπεύθυνοι καθηγητές: τέλλα Υίλου ΠΕ0404, Αχιλλέας Μπουχλαριώτης ΠΕ09

Δ. ΟΜΙΛΟΙ ΔΙΑΥΟΡΩΝ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΩΝ

1.

ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ - ΥΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ:

Τπεύθυνοι καθηγητές: Μαρία Δημητρίου ΠΕ02, Αλέκα Παιζάνου πε0402,
Ελίζα Λεπτοκαρίδου ΠΕ02, Μαρία Ζάχου ΠΕ02,
Μαρία ταυραντώνη ΠΕ01
Οι μαθητές μελετούν σπουδαία λογοτεχνικά έργα, ελλήνων και ξένων συγγραφέων,
έρχονται σε επαφή με λογοτέχνες και ανθρώπους από το χώρο του βιβλίου.
Προσανατολίζονται στις λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές τάσεις και αναζητήσεις της
εποχής από ποικίλες προοπτικές, αποπειρώνται να γνωρίσουν αντιπροσωπευτικούς
εκπροσώπους των γραμμάτων και γενικότερα της τέχνης και των ιδεών στη χώρα μας,

ώστε
να αναπτύξουν
ενδιαφέροντα και κλίσεις.

γνώσεις και δεξιότητες γενικά και να καλλιεργήσουν

τόχος του Ομίλου είναι η επέκταση, ο εμπλουτισμός και η καλύτερη οργάνωση της
μαθητικής φιλαναγνωσίας, αξιοποιώντας πιο ενεργά τα πλεονεκτήματα που δίνει στο
σχολείο μας η ύπαρξη μιας αξιόλογης χολικής Βιβλιοθήκης. τοχεύουμε καταρχάς
στην ψυχαγωγία και την απόλαυση της ανάγνωσης, αλλά και στη σύνδεση της
λογοτεχνίας με ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα : Γλώσσα-Έκφραση, Ιστορία, και
επιστήμες : Μαθηματικά, Αστρονομία. Γι αυτό θα επιχειρήσουμε ενασχόλησή με τη
Δημιουργική Γραφή, τις κινηματογραφικές αποδόσεις μυθιστορημάτων, την
μελοποιημένη ποίηση , το ψηφιακό βιβλίο.
Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές.
2. « Τιοθετώ ένα Αρχαίο Θέατρο»- Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα Αρχαία Θέατρα
Τπεύθυνοι καθηγητές: Παρασκευή ταμούλη ΠΕ02 , Βασιλική Ρώσσιου ΠΕ02,
Μαρία Δημητρίου ΠΕ02
Οι μαθητές ενθαρρύνονται να γνωρίσουν, να αγκαλιάσουν και να προστατεύσουν τα
αρχαία θέατρα, αυτό το κορυφαίο επίτευγμα της αρχαίας αρχιτεκτονικής, εκεί όπου
συντελέστηκε η έκρηξη των δημοκρατικών θεσμών και άνθισε η πολιτιστική και
πνευματική δημιουργία.
Η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το «Διάζωμα». Θα υιοθετηθεί τοα Αρχαίο
θέατρο της Επιδαύρου στα πλαίσια του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών ( τραγωδία
του οφοκλή «Αντιγόνη» )
Απευθύνεται σε μαθητές της Β τάξης.
3.

ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΙΚΟ

Τπεύθυνοι καθηγητές: Ναυσικά Μουλά ΠΕ02, Αλέκα Παιζάνου ΠΕ0402,
Δημήτρης Κατσαδούρος ΠΕ019, Φρήστος Δημητρακόπουλος ΠΕ10
Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται στη σημασία της ενημέρωσης, εμπλουτίζουν το
λεξιλόγιο, αναπτύσσουν τις δεξιότητες μέσω των οποίων αναζητούν, βρίσκουν και
αναλύουν δημοσιογραφικά κείμενα. Κατανοούν τη σημασία των ΜΜΕ στην πολιτική
κοινωνικοποίηση των νέων και την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Αποκτούν ενεργό ρόλο μέσα στο σχολείο καταγράφοντας τις διάφορες δράσεις τις
οποίες παρουσιάζουν στην ιστοσελίδα του σχολείου και προετοιμάζουν έντυπο με όλες
τις δράσεις.
Ο όμιλος αυτός είναι ανοικτός για όλους τους μαθητές του σχολείου. Η συμμετοχή
τους δεν τους δεσμεύει ως προς τη συμμετοχή τους σε άλλους ομίλους.

