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1 Αικατερίνη Σοφία
Τμήμα Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας: Νεοελληνική 
Γλώσσα Α' Γυμνασίου

Δευτέρα 
13.30-15.00

Σε αυτήν την ενισχυτική Διδασκαλία οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στα Φιλολογικά μαθήματα με εναλλακτικές 
διδακτικές προσεγγίσεις και εμπλουτισμένο περιεχόμενο. Στόχος της Ενισχυτικής είναι η καλύτερη προσαρμογή στα νέα αντικείμενα του 
Γυμνασίου, αποκτώντας παράλληλα πρόσθετες εμπειρίες και γνώσεις τόσο στα Νέα Ελληνικά όσο και στα Αρχαία.

2 Δίγκος Βασίλης Χορωδία Δευτέρα 
13.30-15.00

3 Μανωλάς Ιάκωβος
Τμήμα Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας: Μαθηματικά 
Γ Γυμνασίου

Δευτέρα    14:
20 - 15:50 Το συγκεκριμένο τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας θα έχει ως αντικείμενο τα μαθηματικά της Γ Γυμνασίου με σκοπό τη βέλτιστη εμπέδωση της ύλης του 

προγράμματος σπουδών.

4 Καλαντζή Έφη GO-AR-T :  παιχνίδι  
τέχνης και τεχνολογίας

Τρίτη       
14.20 - 15.50

Στον όμιλο αυτό  θα σχεδιάσουμε,  και θα υλοποιήσουμε ένα παιχνίδι τέχνης και τεχνολογίας με παίκτες μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας. Μέσα 
από το παιχνίδι αυτό θα γνωρίσουμε την ιστορία της τέχνης στο Δυτικό πολιτισμό, από την αρχαιότητα ως σήμερα, θα κατανοήσουμε την επίδραση της 
τεχνολογίας στην τέχνη και θα ανακαλύψουμε κρυμμένα νοήματα της τέχνης. Το παιχνίδι θα συνδυάσει την τέχνη με την τεχνολογία, τα μαθηματικά, την 
ιστορία και την γεωγραφία. Για να το δημιουργήσουμε θα χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές της τεχνολογίας. Έτσι θα  διασκεδάσουμε μαθαίνοντας για τέχνη 
και τεχνολογία και θα αναπτύξουμε  δημιουργικότητα, φαντασία, συνεργασία, επικοινωνία, κριτική σκέψη, ικανότητα σχεδίασης και κατασκευής 
τεχνουργημάτων με τη χρήση απλών υλικών και τεχνολογικών εργαλείων. Ο όμιλος υλοποιείται σε συνεργασία με την Αγγελική Πολίτη ΠΕ06 Αγγλικής 
Φιλολογίας. Θα διενεργηθεί στα Ελληνικά. Ιστότοπος ομίλου https://goartomilos.wixsite.com/modelhighschoolilion

5 Κοκκόρη Αθηνά,                                                            
Ελένη Αναστασία

Όμιλος: Επιχειρώ και 
Δημιουργώ

Τρίτη       
14.20 - 15.50

Επιχειρώ και Δημιουργώ: Στον όμιλο αυτό οι μαθητές θα γίνουν δημιουργοί της δικής τους μαθητικής κοινωνικής επιχείρησης. Μέσα από παιγνιώδεις και 
ομαδοσυνεργατικές δράσεις τα παιδιά θα γνωρίσουν τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η επιχειρηματικότητα, θα βιώσουν νέα επαγγέλματα 
και θα καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως η διαχείριση χρόνου, ο ψηφιακός γραμματισμός, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η ηγεσία, η επιχειρηματολογία, η 
δημιουργικότητα κ.α. Ο όμιλος θα συμμετέχει σε πανελλήνιους διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας. Το σχολείο μας έχει δημιουργήσει ήδη παράδοση στη 
μαθητική επιχειρηματικότητα αφού τα δύο προηγούμενα χρόνια δημιουργήσαμε μαθητικές επιχειρήσεις και συμμετείχαμε σε αντίστοιχους διαγωνισμούς. 
Την περασμένη σχολική χρονιά  το σχολείο μας διακρίθηκε στο διαγωνισμό Junior Achievement, στην κατηγορία Future Junior, παίρνοντας το δεύτερο 
βραβείο!!! Φέτος, θα βάλουμε τα δυνατά μας και θα πάμε για το ΠΡΩΤΟ!!!   

6 Φωτίου Χριστίνα Λέσχη των Πυθαγορείων Τρίτη 14.20-
15.50

Το Πυθαγόρειο Θεώρημα – Το πολύτιμο κόσμημα στο Μαθηματικό Θησαυροφυλάκιο. 
Το Πυθαγόρειο Θεώρημα αποτελεί την πιο γνωστή από τις μαθηματικές γνώσεις που μας κληροδότησε ο Σάμιος μύστης, το όνομα του οποίου επάξια 
φέρει.. 
Το περιεχόμενο του, δεν είναι άγνωστό στους μαθητές γυμνασίου.
 Όμως, από που ξεκίνησε; τι ήταν αυτό που πυροδότησε την ανακάλυψη του; 
Πόσες αποδείξεις υπάρχουν και πόσο βοήθησε την εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης; 
Αυτά και άλλα θέματα που αφορούν το Πυθαγόρειο Θεώρημα θα αναλυθούν σε βάθος κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στα πλαίσια του Ομίλου
 και στο τέλος θα ολοκληρώσουμε με το 2ο Μαθηματικό Συνέδριο στο οποίο θα λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές που θα συμμετέχουν στον Όμιλο.

7 Σκαντζός Ηλίας
Τμήμα Ενισχυτική 
Διδασκαλίας: Χημεία Β΄ 
Γυμνασίου

Τρίτη       14:
20 - 15:05

Για τη Β’ Γυμνασίου, θα λειτουργήσει Τμήμα Ενισχυτικής διδασκαλίας με διδακτικό αντικείμενο τη Χημεία. Σκοπός του 
συγκεκριμένου προγράμματος είναι η κάλυψη πιθανών αδυναμιών στις απαιτούμενες γνώσεις, η εμβάθυνση στην ύλη της Β΄ 
Γυμνασίου καθώς και η προετοιμασία για την επόμενη τάξη. 

8 Βουρτσιάνη Μαρία
Όμιλος Ρητορικής : Η 
δύναμη του 
επιχειρήματος

Τρίτη: 14.20-
15.50

«Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις»  έλεγε  ο Γκάντι. Για να γίνουμε λοιπόν η αλλαγή, πρέπει να έχουμε άποψη, κριτική σκέψη και επιχειρήματα που 
θα τα παρουσιάζουμε με παρρησία, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο! 
  Στον Όμιλο Ρητορικής  γινόμαστε ομάδα , καλλιεργούμε τον σεβασμό στη διαφορετική θέση αλλά και την αποφασιστικότητα να πείσουμε , 
χρησιμοποιώντας ισχυρά επιχειρήματα!
Μετά από μια ενθουσιώδη πρώτη χρονιά , θέτουμε στόχο τις αντιλογίες και τη συμμετοχή σε αγώνες επιχειρηματολογίας που διοργανώνονται μέσα στη 
χρονιά!!!
Παρακολουθείστε στο παρακάτω βίντεο έναν απολογισμό της περσινής χρονιάς :
https://filologosab.blogspot.com/2022/09/2021-2022.html
καθώς και μια ιστορική αντιλογία που ετοιμάσαμε! (podcast)
https://filologosab.blogspot.com/2022/04/blog-post_30.html

9 Κουτέλα Χριστίνα Όμιλος Αρχαίας 
Ελληνικής Μυθολογίας

Τετάρτη      
14.20 - 15.50

Συνεχίζουμε και αυτή τη χρονιά τον Όμιλο της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, που ξεκινήσαμε πέρυσι με μεγάλη αγάπη και ενδιαφέρον. Θα 
ασχοληθούμε με τη γέννηση, τη δράση και την ονοματοδοσία θεών, μυθικών όντων και μεγάλων ηρώων, εκ των οποίων τους περισσότερους 
διδάσκονται τα παιδιά όλων των τάξεων στην αρχαία ελληνική Γραμματεία. Θα θαυμάσουμε και θα σχολιάσουμε έργα μεγάλων καλλιτεχνών, που 
εμπνεύστηκαν διαχρονικά από τα θέματα που θα διαπραγματευτούμε. Θα συζητήσουμε για πανανθρώπινα θέματα, θα προβληματιστούμε με σπουδαία 
ηθικά διλήμματα και θα παίξουμε εκπαιδευτικά παιχνίδια, που καλλιεργούν την ομαδικότητα, την κρίση, τη μνήμη και εν τέλει τη χαρά των παιδιών. Και το 
κυριότερο: θα αποσυμβολίσουμε θεούς, ήρωες, σύμβολα, κατορθώματα κάνοντας την σύνδεση με το παρόν. Οι συναντήσεις μας θα πλαισιωθούν από 
την συνεργασία με εξωσχολικούς φορείς (π.χ. Πανεπιστημιακούς καθηγητές) και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
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10 Μαρία Γουρζή Όμιλος Αστρονομίας 
"Ταξίδι στο Σύμπαν"

Τετάρτη    
14.20 -15.50

Ένα συναρπαστικό ταξίδι εξερεύνησης, από τo κοντινό μας Διάστημα μέχρι τα πέρατα του Σύμπαντος. Όχημά μας η γνώση που μας παρέχει  η 
Επιστήμη. 
Στο ταξίδι αυτό θα γνωρίσουμε  τις βασικές αστρονομικές έννοιες και θα έρθουμε σε επαφή με τις σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις. Έτσι, θα 
μάθουμε για τα άστρα και τους αστερισμούς, τους πλανήτες, τους κομήτες, τους μετεωρίτες, τα νεφελώματα, τους γαλαξίες, τους αστέρες νετρονίων, τις 
μαύρες τρύπες, τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang). 
Θα μελετήσουμε τη δομή, τη δημιουργία και την εξέλιξη του Σύμπαντος. Θα μάθουμε για τα βαρυτικά κύματα και την Βαρυτική Αστρονομία. Θα 
συμμετάσχουμε ενεργά σε δραστηριότητες και θα πραγματοποιήσουμε επισκέψεις, όπως στο Ίδρυμα Ευγενίδου και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 
Θα γνωρίσουμε από κοντά επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής και της Κοσμολογίας. Έτσι, θα 
έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί τους και να λάβουμε απαντήσεις σε ζητήματα που μας απασχολούν, όπως τα διαστημικά ταξίδια, η ύπαρξη 
εξωγήινης ζωής ή οι χρονομηχανές. Καλό μας ταξίδι!   

11 Κασίμη Ιωάννα
Σχολική εφημερίδα: 
Ηλεκτρονική 
Δημοσιογραφία

Τετάρτη 14.20-
15.50

Η σχολική μας εφημερίδα pro-ΤΥΠΟΣ αποτελεί ένα μέσο, που βοηθάει τους μαθητές και τις μαθήτριες να εκφραστούν μέσω της γραφής. Ενθαρρύνονται 
να  ανακαλύψουν νέες γνώσεις, νέα ενδιαφέροντα, να εκφραστούν ελεύθερα, να διατυπώσουν τη γνώμη τους και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Το 
κυριότερο όμως είναι ότι ασχολούνται με θέματα που οι ίδιοι οι μαθητές και μαθήτριες επιλέγουν. Ερευνούν, σχεδιάζουν, οργανώνουν και εργάζονται 
ομαδικά.
Σκοπός λοιπόν είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν την ικανότητα δημιουργίας και χειρισμού blog – schoolpress, να μπορούν να επιλέγουν θέματα και 
να βρίσκουν αξιόπιστες πηγές για τα θέματα που έχουν επιλέξει ή για συνεντεύξεις που πρόκειται να πάρουν, να συντάσσουν άρθρα και άλλα 
πολυτροπικά κείμενα, να κάνουν φωτορεπορτάζ, και τέλος να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η διαχείριση χρόνου, ο ψηφιακός 
γραμματισμός, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επιχειρηματολογία και η δημιουργικότητα.
Θαυμάστε τις δημιουργίες του προηγούμενου έτους, ανατρέχοντας στα τεύχη της σχολικής μας εφημερίδας, επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https:
//schoolpress.sch.gr/protypos/!

12 Σκαντζός Ηλίας
Τμήμα Ενισχυτική 
Διδασκαλίας: Χημεία Γ΄ 
Γυμνασίου

Πέμπτη      14:
20 - 15:05

Για τη Γ’ Γυμνασίου, θα λειτουργήσει Τμήμα Ενισχυτικής διδασκαλίας με διδακτικό αντικείμενο τη Χημεία. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος 
είναι η κάλυψη πιθανών αδυναμιών στις απαιτούμενες γνώσεις της Χημείας, η εμβάθυνση στην ύλη της Γ΄ Γυμνασίου καθώς και η προετοιμασία για το 
Λύκειο.
Εφιστώ την προσοχή στους κηδεμόνες αλλά και στους μαθητές για την αξία του «Τμήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας». Το μάθημα της Χημείας είναι 
ιδιαίτερα απαιτητικό στις τάξεις του Λυκείου. Στην Α΄ και Β΄ Λυκείου εξετάζεται με θέματα της Τράπεζας Θεμάτων. Δηλαδή θέματα που ελέγχονται από το 
υπουργείο και ο βαθμός δυσκολίας δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον καθηγητή του Λυκείου. 
Θέλουμε οι μαθητές του σχολείου μας, να μεταβούν στο Λύκειο με αυτοπεποίθηση και δύναμη. Θα είναι ιδιαίτερη χαρά να μαθαίνουμε ότι η μετάβαση 
προς το τελικό στάδιο της μαθητικής τους ζωής όχι μόνο έγινε ομαλά και ευχάριστα, αλλά ήταν το έναυσμα για κατάκτηση όλων των ονείρων τους. 

13 Δίγκος Βασίλης Ορχήστρα Πέμπτη    14:
20 - 15:50

14 Ξένος Μάριος Όμιλος Ρομποτικής - 
Προγραμματισμού

Παρασκευή 
13.30 - 15.00

Σκεφτόμαστε, Παίζουμε, Δημιουργούμε
Στον  Όμιλο Ρομποτικής - Προγραμματισμού: 
•   Σκεφτόμαστε ομαδικά και σχεδιάζουμε ρομποτικές κατασκευές
•   Δίνουμε «ζωή» στις κατασκευές μας μέσω προγραμματισμού
•   Επιλύουμε αυθεντικά προβλήματα 
•   Δοκιμάζουμε, ελέγχουμε, παίζουμε με τις δημιουργίες μας
Τα μέλη του Ομίλου μας θα μπορούν να:
•   Αναγνωρίζουν και επιλύουν τεχνολογικά θέματα
•   Εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας αυτοματισμών της καθημερινής ζωής
•   Προγραμματίζουν  αξιοποιώντας βασικές αρχές αλγορίθμων 
•   Χρησιμοποιούν αισθητήρες και μοτέρ σε «έξυπνες» κατασκευές
•   Ελέγχουν και βελτιώνουν τις κατασκευές τους
Για τις ανάγκες του ομίλου θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα Arduino 
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15 Καρούνια Εύη Όμιλος Ανάγνωσης και 
Δημιουργικής Γραφής

Παρασκευή 
13.30-15.00

    Ο Όμιλος Ανάγνωσης και Δημιουργικής Γραφής έρχεται στο σχολείο μας δεύτερη χρονιά, για να δείξει την αξία της φιλαναγνωσίας, της έκφρασης 
σκέψεων και συναισθημάτων, της επικοινωνίας και της συνεργασίας. Η μελέτη της Λογοτεχνίας ,η επαφή με έργα τέχνης , με τη μουσική και  με 
κινηματογραφικές  ταινίες επιδρά στο μυαλό και την ψυχή . Η προσπάθεια προσέγγισης της ελληνικής γλώσσας μέσα από τα κείμενα λειτουργεί 
συμπληρωματικά στη διδασκαλία των  γλωσσικών  μαθημάτων και έχει θετικά αποτελέσματα.
    Στον Όμιλο θα ασχοληθούμε με θέματα σημαντικά (σχολικό περιβάλλον, διαφορετικότητα, φυσικό περιβάλλον,ειρήνη, φιλία..). Η δημιουργική γραφή 
βοηθά στην ψυχική εκτόνωση, στην τόνωση της αυτοεκτίμησης και την αυτογνωσία. 
   Θα συγκεντρώσουμε τα καλύτερα κείμενά μας σε ηλεκτρονικό περιοδικό. Θα συμμετέχουμε σε Διαγωνισμούς(ποίησης, διηγήματος, γλώσσας, 
ορθογραφίας).Θα συζητήσουμε με τους συγγραφείς των βιβλίων που θα διαβάσουμε. Η παρέα του Ομίλου μας σας περιμένει για ένα ταξίδι στον κόσμο 
του βιβλίου και της χαράς  .                                            
   Δείτε το βίντεο με τις σκέψεις των παιδιών του Ομίλου μας την προηγούμενη σχολική χρονιά: https://filologikaek.blogspot.com/2022/09/2021-22.html                           
                         

                           

16 Βιτσαξής Μιχάλης CryptoMath Α Παρασκευή 
13.30-15.00

Στον όμιλο Μαθηματικών Crypto Math Α

Ανακαλύπτουμε τη χρησιμότητα της κρυπτογράφησης σε διάφορους τομείς της ζωής μας
Μαθαίνουμε να εφαρμόζουμε διάφορους γνωστούς κώδικες κρυπτογράφησης
Δημιουργούμε κρυπτογραφικά αλφάβητα για να επικοινωνούμε με ασφάλεια
Λύνουμε σπαζοκεφαλιές και γρίφους
Προπονούμαστε για μαθηματικούς διαγωνισμούς”

17 Σωτηροπούλου 
Χρυσάνθη Σε θεατρικά μονοπάτια Παρασκευή 

13.30-15.00

Το θέατρο καλλιεργεί τις κοινωνικο-συναισθηματικές, καθώς και τις εκφραστικές δεξιότητες των εφήβων μέσα από το λόγο και τη δράση. Ενθαρρύνει τη 
δημιουργικότητα, την άσκηση της φαντασίας και της επινοητικότητας,  την ανάληψη πρωτοβουλιών, τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο δουλειάς, την 
κατανόηση του εαυτού και των άλλων, τη συνύπαρξη και τη συνεργασία.
Η ομάδα μας τη φετινή σχολική χρονιά θα γνωρίσει θεατρικά έργα, θα παρακολουθήσει μουσικό θέατρο (όπερα) και θεατρικές παραστάσεις, θα γράψει 
σύντομη ομαδική κριτική για κάποιες από αυτές,  θα ερευνήσει και θα αναζητήσει πληροφορίες για τον κόσμο του θεάτρου, θα φτιάξει ένα θεατρικό 
εργαστήρι με στόχο τη συγγραφή ενός μονόπρακτου για τη συμμετοχή μας σε πανελλήνιο διαγωνισμό,  θα κάνει θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες, 
θα συμμετάσχει σε θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα και τέλος θα προετοιμάσει και θα ανεβάσει μια μικρή θεατρική παράσταση.


