
ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Οι  Όμιλοι  Αριστείας  και  Δημιουργικότητας  λειτουργούν  στα  Πειραματικά Σχολεία,  προκει-
μένου αφ’ ενός μεν να αναπτυχθούν οι ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις των μαθητών των
σχολείων της περιοχής σε κάποιους τομείς και αφ’ ετέρου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους
μαθητές να ασχοληθούν με τομείς που τους θεωρούν ενδιαφέροντες, αλλά μέχρι τώρα δεν
τους δινόταν η ευκαιρία να το κάνουν στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος του σχολεί-
ου. Υπάρχει συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα και στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από
κάθε όμιλο.  Το ωράριο λειτουργίας των ομίλων είναι 2-4 διδακτικές ώρες, μία με δύο φορές
την εβδομάδα και μετά το πέρας των μαθημάτων. Οι μαθητές θα λάβουν στο τέλος πιστοποι-
ητικό επιτυχούς συμμετοχής,  εφόσον δεν έχουν υπερβεί τις  προβλεπόμενες απουσίες και
έχουν εκπονήσει τις εργασίες που θα τους αναθέσει ο υπεύθυνος καθηγητής. 

Επειδή οι Όμιλοι απευθύνονται σε όλους τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Ρε-
θύμνου, το ΠΓΠΚ ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι Όμιλοι που θα λειτουργήσουν κατά
το σχ. έτος 2015-2016 είναι οι εξής: 

1. Λογοτεχνικό Εργαστήρι - 2  ώρες εβδομαδιαίως

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παναγιωτάκη Ελένη (Φιλόλογος)

Σ’ αυτόν τον Όμιλο αριστείας οι μαθητές θα μελετούν επιλεγμένα κείμενα Ελλήνων και ξένων
συγγραφέων. Θα εξοικειωθούν στην τέχνη του λόγου (πεζού και ποιητικού) γνωρίζοντας τεχνι-
κές και ποικίλους εκφραστικούς τρόπους. Θα συμμετέχουν σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς με
δικά τους δημιουργήματα. 

2. Όμιλος Ρητορικής – 3 ώρες εβδομαδιαίως

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παπαδοπούλου Πολυτίμη (Φιλόλογος)

Στόχος του ομίλου είναι η παράλληλη και σε βάθος ανάπτυξη σκέψης και λόγου. Πιο συγκεκρι-
μένα η καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, αλλά και του «καλώς λέγειν», δηλα-
δή του λόγου που χαρακτηρίζεται από γραμματική αρτιότητα,  αισθητική ομορφιά και πρακτική
αποτελεσματικότητα με την ισχύ της επιχειρηματολογίας.

3. Όμιλος για τον Πολιτισμό και την Επιστήμη: «Ξέρω; Πιστεύω; Θέλω; Χρειάζομαι!: Επι-
στήμη, Πολιτισμός και Θρησκεία στο τραπέζι» - 4 ώρες εβδομαδιαίως

Υπεύθυνοι καθηγητές : Αρσενάκης Αρσένιος (Θεολόγος), Στράντζαλος Αθανάσιος (Μαθημα-
τικός)

Γιατί οι ιερείς του Άμμωνα στην αρχαία Αίγυπτο "ήξεραν", αλλά ο απλός Αιγύπτιος όχι;

Τι άλλαξε στην αρχαία Ελλάδα;

Πώς σχετίζεται η Θρησκεία με την Επιστήμη στην Ιστορία;

Πώς σχετίζεται, π.χ.,  η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση με την ανάπτυξη των σύγχρονων Επιστη-
μών;

Είναι η Γνώση αντίπαλη της Θρησκείας και η Θρησκεία της Γνώσης σήμερα;

Τέτοια ερωτήματα θα αντιμετωπίσει ο Όμιλος, επιχειρώντας να ξεπεράσει προκαταλήψεις και
τεχνητούς διαχωρισμούς, αλλά χωρίς να ισοπεδώνει!

Ελάτε να ψάξουμε, να συζητήσουμε, να διαφωνήσουμε και, ίσως, κάπου και να συμφωνήσουμε!
Εργαλεία μας θα είναι η συλλογική έρευνα, ο διάλογος, το debate και η επαφή μας με ειδικούς.



4. Φύση, Επιστήμη και Πολιτισμός - 3 ώρες εβδομαδιαίως

Υπεύθυνος καθηγητής : Μαρκαντές Ι. (Χημικός)

Στο πλαίσιο του ομίλου  θα ασχοληθούμε με :

1. Τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από επιτόπια έρευνα.

2. Την εξοικείωση με το κρητικό τοπίο και τη διατύπωση συσχετισμών με βάση το ανθρωπο-
γενές περιβάλλον.

3. Την εμπέδωση των φυσικών εννοιών σε άμεση επαφή με το περιβάλλον.

4. Τη μελέτη της πολιτιστικής εξέλιξης της περιοχής.

5. Πειραματισμοί στον Γαλλικό Πολιτισμό - 2 ώρες εβδομαδιαίως Ιστοσελίδα του Ομί-
λου: http://francophones.weebly.com

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Δαργέντα  Λένα (Γαλλικής Φιλολογίας)

Ο γαλλικός πολιτισμός είναι ένα πολυσύνθετο παζλ! Ο Όμιλός μας θα προσπαθήσει να συνθέσει
τα κομμάτια του, τις διαφορετικές πτυχές της Γαλλίας.

Όσοι μαθητές ενδιαφέρεστε για τη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό: αξιοθέατα και μνημεία,
μουσική, μόδα, παιχνίδια, κουζίνα, ιστορία, θέατρο, σινεμά, τέχνη, ποίηση κ.α. μπορείτε να έλθε-
τε στην ομάδα μας!

Θα συνεργαστείτε με τους συμμαθητές σας, ώστε να συνθέσετε πρωτότυπες παρουσιάσεις, βί-
ντεο, εργασίες, θα αναλάβετε τη διατήρηση της ιστοσελίδας του Ομίλου μας και θα συνεργαστεί-
τε με γαλλόφωνους συμμαθητές σας άλλων σχολείων, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα eTwinning.

Οι μαθητές του Ομίλου έχουν χτίσει μια παράδοση συμμετοχής και διακρίσεων (1ο βραβείο πα-
νελλαδικά δύο συνεχόμενες χρονιές) σε πανελλήνιους διαγωνισμούς γαλλοφωνίας με τις πρω-
τότυπες συνθέσεις τους: Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της παράδοσης!

Περισσότερα για τις δράσεις του Ομίλου μας, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

6. Όμιλος Μουσικής  Έκφρασης - 3 ώρες εβδομαδιαίως

Υπεύθυνος καθηγητής: Τομζάς Παύλος (Μουσικής)

Σας αρέσει η  μουσική; Εκφράζεστε μέσω της μουσικής; Τότε μπορείτε να έρθετε στον Όμιλο
Μουσικής Έκφρασης του Π.Γ.Π.Κ., όπου θα δημιουργήσουμε ορχήστρες και χορωδίες για να παί-
ζετε και να τραγουδάτε τη μουσική που ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ. Ο Όμιλος και τη φετινή σχολική χρονιά θα
λάβει μέρος σε αρκετές εκδηλώσεις εντός και εκτός σχολείου.

7. Όμιλος Φυσικής : «Η Φυσική αλλιώς» – 2 ώρες εβδομαδιαίως

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δημητριάδη Κυριακή (Φυσικός)

“Μηχανική”, “Θερμότητα”, “Ηλεκτρισμός”… Αυτά είναι η Φυσική; Και όσα συμβαίνουν στη ζωή
μας, πώς εξηγούνται τελικά; Ώρα να δούμε τη  “Φυσική… αλλιώς!”  Κάνοντας πειράματα -με
σύγχρονες πειραματικές διατάξεις- που θα μας δίνουν την ευκαιρία να προσεγγίσουμε τα φυσικά
φαινόμενα,  ενταγμένα  στο  πλαίσιο  της  καθημερινότητας.  Έτσι  έννοιες  όπως  το  “νερό”,  “ο
αέρας”, “το σπίτι μας”  κ.ά. θα αποτελέσουν τη βάση της μελέτης μας. Σε συνεργασία με το Εργα-
στήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι μαθητές της Β΄
γυμνασίου που αγαπούν τη Φυσική θα έχουν την ευκαιρία να την προσεγγίσουν με έναν εναλλα-
κτικό τρόπο και, ίσως, να την αγαπήσουν ακόμα περισσότερο!

http://francophones.weebly.com/


8. Όμιλος Πληροφορικής:  «Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές (smart pho-
nes και tablets) και Εκπαιδευτική Ρομποτική» – 2 ώρες εβδομαδιαίως

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Καπνιά Χρύσα (Πληροφορικής)

2 ώρες εβδομαδιαίως (Πέμπτη 14:00- 16:00 ή Τρίτη 14:00-16:00)

Θέλεις να φτιάξεις τις δικές σου εφαρμογές (Apps) και παιχνίδια για smartphone & tablet; Θέλεις
να φτιάξεις και να καθοδηγείς από απόσταση (με το smartphone ή το tablet) το δικό σου ρομπο-
τάκι; Έχεις προηγούμενη εμπειρία σε κάποιο προγραμματιστικό περιβάλλον (πχ  Scratch); Μπο-
ρείς να συμμετάσχεις στον όμιλο πληροφορικής του σχολείου μας!

Στο τμήμα αυτό οι μαθητές θα αναπτύξουν εφαρμογές και παιχνίδια για φορητές συσκευές με
λειτουργικό σύστημα Android (smartphones & tablets) χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό
περιβάλλον του  Appinventor, ένα περιβάλλον οπτικού και αντικειμενοστραφούς προγραμματι-
σμού κατάλληλα σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, θα κατασκευάσουν-
συναρμολογήσουν ρομπότ της LEGO Mindstorm και θα αναπτύξουν εφαρμογές προκειμένου να
το καθοδηγούν. 

9. Όμιλος Πληροφορικής:  «Προγραμματισμός για Αρχάριους: Δημιουργώ τα δικά μου
ηλεκτρονικά παιχνίδια» - 2 ώρες εβδομαδιαίως

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Πατεράκη Άννα (Πληροφορικής)

Θα χρησιμοποιήσουμε γλώσσα οπτικού προγραμματισμού ενώ παράλληλα θα εκπαιδευόμαστε
σε απλές προγραμματιστικές δομές.  Στον Όμιλο μπορούν να συμμετάσχουν μαθήτριες και μαθη-
τές της Α΄ Γυμνασίου από όλα τα σχολεία του Ρεθύμνου και θα γίνεται κάθε Τρίτη 14:00 – 16:00
(δύο  διδακτικές ώρες) στο εργαστήριο Πληροφορικής ΙΙ του σχολείου μας.

Για την εγγραφή των μαθητών στον Όμιλο απαιτείται Αίτηση από τον γονέα ή κηδεμόνα, η
οποία  πρέπει  να  αποσταλεί  στο  σχολείο  με  φαξ  (2831027230)   ή  e-mail (mail  @  gym  -
aei  .  reth  .  sch  .  gr) ή αυτοπροσώπως μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2015. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη θεματολογία και τη μεθοδολογία των ομίλων (καθώς και
το έντυπο της αίτησης) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του σχολείου:
http://gymaei-reth.weebly.com/  επιλέγοντας Δραστηριότητες --> Εκπαίδευση --> Όμιλοι Αρι-
στείας ή να απευθύνονται στο τηλέφωνο 28310-27230.
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