
ΟΜΙΛΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Οι Όμιλοι Αριστείας και Δημιουργικότητας λειτουργούν στα Πειραματικά Σχολεία,         
προκειμένου 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 σχολείου.              
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 πιστοποιητικό              
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             
Ρεθύμνου, το ΠΓΠΚ ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι Όμιλοι που θα λειτουργήσουν            
κατά το σχ. έτος 2016-2017 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            
τεχνικές και ποικίλους εκφραστικούς τρόπους. Θα δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουν με γνωστούς             
συγγραφείς και θα συμμετέχουν σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς με δικά τους δημιουργήματα.  

 
 

2. Όμιλος Θεάτρου – 4 ώρες εβδομαδιαίως 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παπαδοπούλου Πολυτίμη (Φιλόλογος) 
Θα εκφραστούμε, θα κινηθούμε, θα υποδυθούμε, θα αποδεχτούμε, θα κατανοήσουμε, θα           
συνεργαστούμε και, αν είμαστε τυχεροί, θα χειροκροτηθούμε! 
 
 

3. Θρησκεία, Βία και Πολιτική» - 2 ώρες εβδομαδιαίως 
      Υπεύθυνοι καθηγητές : Αρσενάκης Αρσένιος (Θεολόγος),  

Γιατί η ιστορία της ανθρωπότητας είναι γεμάτη από "ιερούς πολέμους"; 
Πόσο "ιεροί" είναι οι παλαιοί και οι σύγχρονοι "ιεροί πόλεμοι"; 
"Γεννά" η Θρησκεία Βία; 
Η Πολιτική δημιούργησε τη Θρησκεία ή η Θρησκεία την Πολιτική; 
Πως επηρεάζεται σήμερα η ζωή μας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο από αυτά τα τρία 
στοιχεία; 
Τέτοια ερωτήματα θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει ο Όμιλος, επιχειρώντας να υπερβεί 
τυχόν προκαταλήψεις και στερεότυπα, αλλά και να κοιτάξει κατάματα το παρελθόν, το παρόν 
και το μέλλον μας. 
Ελάτε να αναζητήσουμε, να συζητήσουμε, να τσακωθούμε και, ίσως, κάπου και να 
συμφωνήσουμε! 
Για να πετύχει η προσπάθειά μας θα χρειαστούμε απαραίτητα συλλογική και ατομική έρευνα, 
διάλογο, αντιγνωμία, συζήτηση με ειδικούς και, πάνω απ'  όλα, καλή διάθεση! 

 
 
 
 



 
 

4. Φύση, Επιστήμη και Πολιτισμός - 4 ώρες εβδομαδιαίως 
            Υπεύθυνος καθηγητής : Μαρκαντές Ιω. (Χημικός)  
             Σάββατο 10.00-13.00 
           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 

ανθρωπογενές περιβάλλον. 
3. Την εμπέδωση των φυσικών εννοιών σε άμεση επαφή με το περιβάλλον. 
4. Τη μελέτη της πολιτιστικής εξέλιξης της περιοχής. 

 
 
 

5. Αγγλική Γλώσσα και Πολιτισμός : Tea, Books, Cinema and Chat - 2 ώρες 
εβδομαδιαίως 
Υπεύθυνη καθηγήτρια : Ρηγάκη Αναστασία (Αγγλικής Φιλολογίας)  
Κάθε εβδομάδα συναντιόμαστε και μαθαίνουμε για τον πολιτισμό της Βρετανίας μέσα           

από ταινίες, βίντεο και βιβλία. Γνωρίζουμε τις συνήθειες και την καθημερινότητα των εφήβων             
πίνοντας τσάι και χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα ως επικοινωνιακό μέσο. Πόσο τελικά            
η ζωή των νέων στη Βρετανία διαφέρει από τη δική 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 παίζετε 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 Φωτογραφίας – 3 ώρες εβδομαδιαίως 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Καπνιά Χρυσούλα (Πληροφορικής) 
Ώρες λειτουργίας του ομίλου: Σάββατο 12:00-14:00 
Στον όμιλο φωτογραφίας οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έρθουν σε επαφή με την τέχνη                

της φωτογραφίας. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετήσουμε την ιστορία της φωτογραφίας, τα είδη της             
και τις τεχνικές της καθώς και τις κατηγορίες των φωτογραφικών μηχανών. Παράλληλα, θα             
αξιοποιήσουμε τη φωτογραφία ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας. Οι μαθητές, με βιωματικό            
τρόπο, και με επισκέψεις σε εξωτερικούς χώρους, θα εκπονήσουν σχετικές εργασίες με τη             
μορφή project. Τέλος, θα επιχειρήσουμε την καλλιέργεια της οπτικής αντίληψης των μαθητών            
μελετώντας το έργο σπουδαίων φωτογράφων. 
 
 

 
8. Όμιλος Ραδιοφωνίας – 4 ώρες εβδομαδιαίως 

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Πατεράκη Άννα (Πληροφορικής) 
4 ώρες εβδομαδιαίως (Πέμπτη 14:00- 17:00) 

Στον Ραδιοφωνικό Όμιλο του σχολείου μας οι μαθήτριες και οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή               
με την ιστορία και τη λειτουργία του ραδιοφώνου, θα γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής             



μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, θα έρθουν σε επαφή με τεχνικά μέσα και μεθόδους παραγωγής             
διαδικτυακών ραδιοφωνικών εκπομπών και θα σχεδιάσουν μαγνητοσκοπημένες αλλά και         
ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές οι οποίες θα μεταδοθούν από το Μαθητικό Διαδικτυακό           
Ραδιόφωνο. http://europeanschoolradio.eu/ 

 
9. Τεχνολογία υλικών και κατασκευές - 2 ώρες εβδομαδιαίως 

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Πετράκη Ειρήνη (Τεχνολόγος) 
Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο παραγωγής και τις ιδιότητες              

των πιο κοινών υλικών (χαρτί, πλαστικό, ξύλο κλπ) και να προβληματιστούν για τις συνέπειες              
από την αλόγιστη χρήση αυτών των υλικών. Παράλληλα θα δημιουργήσουν απλές κατασκευές            
με αυτά τα υλικά. Όλες οι κατασκευές θα γίνουν με απλά υλικά προερχόμενα κυρίως από               
ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση που θα φέρουν οι ίδιοι οι μαθητές και η κατασκευή τους θα             
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τεχνολογίας του σχολείου χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό της          
(απλά εργαλεία χειρός). 

 
 
 

 
10. Χημεία της κουζίνας – 2 ώρες εβδομαδιαίως 

            Υπεύθυνος καθηγητής: Μάντζιος Χρήστος  (Χημικός) 
Υπάρχει ένα χημικό εργαστήριο στο σπίτι σας. Το λένε κουζίνα. Γίνονται τόσες χημικές              

αντιδράσεις εκεί που δεν μπορείτε να το φανταστείτε.. Στον Όμιλο κάθε Τετάρτη μεσημέρι θα              
εξερευνούμε τη φύση και τις ιδιότητες των θρεπτικών υλών. Θα κάνουμε ιδιαίτερα            
«μαγειρέματα» Χημείας και Υψηλής Κουζινικής Τέχνης. Οι chef της γνώσης θα ανακαλύψουν            
τα πιο γευστικά κεφάλαια της Επιστήμης της Χημείας. 
 
 
 

11. Όμιλος Γαλλοφωνίας -   2 ώρες εβδομαδιαίως 
Υπεύθυνη καθηγήτρια :  Αλεξανδρίδου Μαίρη (Γαλλικής Φιλολογίας) 

Ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί τα μυστικά της γλώσσας που μιλάνε επίσημα πάνω από 
200.000.000 άνθρωποι στις 5 ηπείρους. Της γλώσσας , που μαθαίνουν 1.000.000 άνθρωποι στον 
πλανήτη. Μέσα από τη γαλλοφωνία  ανακαλύπτουμε τον πολιτισμό, το θέατρο, τη μόδα,  τη 
μαγειρική, τον  χορό, την αρχιτεκτονική, την λογοτεχνία ,τις νέες τεχνολογίες ανοιγόμαστε στον 
κόσμο, διευρύνουμε τους ορίζοντες μας, ταξιδεύουμε κι ονειρευόμαστε. Και πάνω από όλα 
δημιουργούμε!  

 
 

  
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 13 Οκτωβρίου 2016. Οι μέρες και ώρες            
λειτουργίας των Ομίλων που δεν έχουν ανακοινωθεί, θα καθοριστούν έπειτα από συνεννόηση με             
τους μαθητές. 
 
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      
Αριστείας ή να απευθύνονται στο τηλέφωνο 28310-27230. 
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