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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
      ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η N. ΑΥΑΪΑ 

 
                     ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

 
       Σαρ.Δ/λζε : Άζσ θαη Αμαξιηάλ 1 
        Σ. Κ.          :  26226 ΠΑΣΡΑ 
        Σει.           :  2610-333.808 
        Fax            :  2610-330 840 
 
 

 
 

Θέκα: Όκηινη δεκηνπξγηθόηεηαο θαη αξηζηείαο. 

 
Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή καζεηώλ ζε Οκίινπο Γεκηνπξγηθόηεηαο θαη 
Αξηζηείαο ηνπ Πξoηύπνπ ΓΔ. Λ. Παηξώλ 
 
Σν Πξφηππν ΓΕ.Λ. Παηξψλ, πξνγξακκαηίδεη ηε ιεηηνπξγία Οκίισλ δεκηνπξγηθφηεηαο θαη αξηζηείαο, 
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ( Ν.4692/2020, ην ππ. αξηζκ. πξωη. 119/ΔΔΠΠ/09-08-2020 έγγξαθν ηεο 

Δ.Δ.Π.Π.) ζε γλσζηηθνχο ηνκείο φπσο ηα καζεκαηηθά, ε γιψζζα, ε ινγνηερλία, νη θπζηθέο επηζηήκεο, 
ε αζηξνλνκία, ν αζιεηηζκφο θαη ε ξνκπνηηθή. 
θνπόο: ε αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ 

Έλαξμε-δηάξθεηα :  Μέζα Οθησβξίνπ - πέξαο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο.  

Ωξάξην: Δχν δηδαθηηθέο ψξεο εβδνκαδηαία κεηά ηε ιήμε ηνπ θαλνληθνχ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο  

ζε σξάξην πνπ νξίδεη ην ζρνιείν. 

Αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ: Κάζε φκηινο έρεη 10 έσο 20 καζεηέο.  

Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο: Οη φκηινη αλάινγα κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο, κπνξεί 

λα πξνζθέξνληαη ζε καζεηέο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ ή θαη γεηηνληθψλ 

ζρνιείσλ. Έλαο καζεηήο κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε δχν νκίινπο θαη’ αλψηεξν φξην. Η επηινγή 

ησλ καζεηψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο Οκίινπο, γίλεηαη κε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο δεμηνηήησλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ. 

Τπνρξεώζεηο ζπκκεηερόληωλ :  ην πιαίζην ησλ Οκίισλ, θάζε καζεηήο αλαιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο: παξαδίδεη εξγαζίεο θαη εθπιεξψλεη νπνηνδήπνηε άιιν έξγν ηνπ 

αλαζέηεη ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο.                                  

Με ηε ιήμε ηνπ νκίινπ ν καζεηήο ιακβάλεη πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο. 

Πξνζεζκίεο ππνβνιήο αίηεζεο: Δειψζεηο ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο καζεηέο ππνβάιινληαη κέρξη 
ηηο 5 Οθησβξίνπ ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ. Η αίηεζε 
θαη ε πιήξεο ελεκέξσζε έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.                                                                             
Η επηινγή ησλ καζεηψλ ησλ νκίισλ ζα νινθιεξσζεί ηελ 2ε εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ θαη ε έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο ησλ νκίισλ ακέζσο κεηά. 
Πιεξνθνξίεο: ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ: http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr    
θαη ζην email: mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr 

 
 
Πάηξα, 28 /09 / 2020 
Αξηζ. Πξση.: 37 

ΠΡΟ:  Τα Γενικά Λύκεια Αχαΐας  

 

 

Κοιν.: Δ/νση Δ/θμιας Αχαΐας 
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Με απφθαζε ηνπ ΕΠ.Ε.. ηνπ ζρνιείνπ καο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

ε ιεηηνπξγία ησλ αθφινπζσλ νκίισλ: 

 
ΤΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 

 
 
Όκηινο Πξόηππεο Βηβιηνζήθεο: "Με  έλα  βηβιίν….ηαμηδεύω!!!!!!!!!!"  
 

 
 
 
Ειάηε λα δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο ζρνιηθή δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε, λα ηαμηδέςνπκε ζην ρψξν 
ηεο γλψζεο θαη ηεο θαληαζίαο, λα απνιαχζνπκε ππέξνρα ινγνηερληθά ηαμίδηα, λα παίμνπκε, λα 
δσγξαθίζνπκε, λα δεκηνπξγήζνπκε ην δηθφ καο ινγνηερληθφ έξγν πάληα κε ραξά θαη φξακα! 
Αο θάλνπκε ηε δσή καο πην φκνξθε θαη ραξνχκελε <3 
 
Τπεύζπλε νκίινπ: Γθνηζνπνύινπ Διέλε ΠΔ02 
 
 
 
‘Όκηινο ελδνγιωζζηθήο κεηάθξαζεο 
 

 
 
 
θνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ νκίινπ ελδνγισζζηθήο κεηάθξαζεο είλαη λα δηεπξχλεη ηελ 
αξραηνγλωζία κε ηελ ηθαλόηεηα γηα δηεξκελεία θαη κεηάθξαζε κε ζηφρν εληέιεη ηελ απφθηεζε 
ηεο αληίζηνηρεο δεμηφηεηαο. πλδπάδνληαο δεκηνπξγηθά ηηο Αξραηνγλσζηηθέο Επηζηήκεο κε ηηο λέεο 
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Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο, ηελ ηέρλε θαη δηαρξνληθά θνηλσληθά ζέκαηα, ε καζεηηθή νκάδα ζα 
αλαπηχμεη ζπιινγηθή θαηλνηφκν δξάζε, ζα απνθηήζεη επηζηεκνληθέο  γλψζεηο θαη ζα αλαδεηήζεη 
λέεο νπηηθέο κε αλζξσπνγλσζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 
  
 
Τπεύζπλνο νκίινπ: Παπαηζίκπαο Γεώξγηνο  ΠΔ02 
 
 
 
 
Μαζεκαηηθά κε λέεο ηερλνινγίεο, ζπζρεηίζεηο κε άιιεο επηζηήκεο, 
δηαγωληζκνί θαη παηρλίδηα.  
 
 

 
 
 
Κχξηνο ζθνπφο ηνπ νκίινπ είλαη ε επηδίσμε αιιαγήο ζηάζεο απέλαληη ζηα καζεκαηηθά αιιά θαη 
γεληθφηεξα απέλαληη ζηε κάζεζε. 
Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ζρεδφλ φιεο νη επηζηήκεο είηε έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 
καζεκαηηθήο θχζεο είηε κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην δηθφ ηνπο 
πεδίν. Δηαπηζηψλνπλ φηη ε καζεκαηηθή επηζηήκε ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο θαη 
βξίζθεηαη φπσο ιέκε "παληνχ" ζηε θχζε. 
Έρνπλ ηελ επθαηξία, θαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, λα δηεξεπλήζνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ, λα 
απηελεξγήζνπλ θαη λα αλαθαιχςνπλ, πηνζεηψληαο ζπλεξγαηηθέο κεζφδνπο. Μπνξνχλ λα 
ζπλεηζθέξνπλ κε ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο ρηίδνληαο θψδηθεο επηθνηλσλίαο 
Ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο σο πξφθιεζε αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ απμεκέλεο 
δπζθνιίαο θαη σο ην κέζν πνπ δηεπξχλεη ηα φξηα ηεο ζθέςεο καο. 
Σέινο ηα παηδηά δηαζθεδάδνπλ ιχλνληαο γξίθνπο θαη έξρνληαη ζε επαθή κε καζεκαηηθά παξάδνμα 
 
 
Τπεύζπλνο νκίινπ: Παπαδνύξεο Ιωάλλεο ΠΔ03 
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‘Γηαδξνκέο ζην ζύκπαλ’ 
Από ηε κεγάιε έθξεμε έωο ηε δεκηνπξγία ηνπ κηθξνύ γαιαδνπξάζηλνπ πιαλήηε. 
 
 

 
 
 
Ση ζπλέβε κεηά ηε κεγάιε έθξεμε; Ση έγηλε φιε απηή ε ελέξγεηα; Πσο δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα 
ζσκάηηα ηεο χιεο; Πσο δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα νπξάληα ζψκαηα; Πνηα είλαη ε εμέιημε ελφο 
αζηεξηνχ; Πνηα είλαη ε εηθφλα ηνπ νπξαλνχ; Απηέο είλαη θάπνηεο απφ ηη πνιιέο εξσηήζεηο πνπ ζα 
πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε φινη καδί κε ηελ βνήζεηα παηδαγσγηθψλ παηρληδηψλ θαη ηεο 
ηερλνινγίαο. (Πξνεηνηκαζία γηα ζπκκεηνρή ζηνπο δηαγσληζκνχο Αζηξνλνκίαο). 
 
Τπεύζπλε νκίινπ: Κιαπδηαλνύ ηπιηαλή ΠΔ04.01 
 
 
Ludo ergo sum (παίδω άξα ππάξρω) 
 

 
 
ρεδηαζκφο παηρληδηψλ θαη κέζσλ Επηθνηλσλίαο ησλ Επηζηεκψλ ζην Κνηλφ  
• ρεδηάδνπκε θαη παίδνπκε παηρλίδηα ζρεηηθά κε ηηο Φπζηθέο ή / θαη ηηο Αλζξσπηζηηθέο Επηζηήκεο. 
• Οξγαλψλνπκε ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ηεο Επηζηήκεο ζην Κνηλφ 
• Φηηάρλνπκε ληνθηκαληέξ γηα ηε δξάζε καο 
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• πκκεηέρνπκε ζε δηαγσληζκνχο (παηρληδηνχ, ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο) 
Επηζπκεηφ είλαη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο λα έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην παηρλίδη, ηελ επηθνηλσλία, ή 
θαη ηνλ καζεηηθφ θηλεκαηνγξάθν. 
 
Τπεύζπλνο νκίινπ: Αξιαπάλνο Γεώξγηνο ΠΔ04.04 
 
 
«ΥΟΡΟ, ΩΜΑ ΚΑΙ ΠΝΔΤΜΑ» 
 

 
 
Όκηινο Φπζηθήο αγσγήο 
 Αεξφβηνο ρνξφο -Σζηξιίληηλγθ – Αζιεηηθφο Οκαδηθφο Υνξφο 
Team Cheerleading All Girls - Οκαδηθφ Σζηξιίληηλγθ κφλν θνξίηζηα 
 
«Καλείο δελ λνηάδεηαη αλ κπνξείο λα ρνξέςεηο θαιά. Απιά ζήθσ θαη ρφξεςε» 
Davy Barry 
 
θνπφο ηνπ νκίινπ είλαη λα έξζεηε ζε επαθή κε ηνλ αεξφβην ρνξφ θαη ην Σζηξιίληηλγθ 
ζπλδπάδνληαο ηελ αεξφβηα γπκλαζηηθή, ηηο αηζζεηηθνθηλεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηηο γλσζηηθέο 
απαηηήζεηο ηνπ ρνξνχ, ηεο κνπζηθήο θαη ηεο άζθεζεο, θεξδίδνληαο πγεία, ραξά,  θαη επεμία 
Ο Αεξφβηνο ρνξφο θαη ην Σζηξιίληηλγθ είλαη επράξηζηνη θαη πγηεηλνί ηξφπνη γηα λα βειηηψζνπκε ηνλ 
ηξφπν δσή καο. Η κνπζηθή ν ρνξφο, ε άζθεζε καο βνεζνχλ λα εθθξάζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο 
δηψρλνληαο ην ζηξεο  απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο .  
 
 «Σν Σζηξιίληηλγθ είλαη  νκαδηθφ αγψληζκα, ην νπνίν ζπλδπάδεη γπκλαζηηθέο αζθήζεηο 
εδάθνπο, ππξακίδεο, άικαηα θαη πεηάγκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε δπλακηθή ρνξνγξαθία. 
 
   Η ηερληθή ησλ ρεξηψλ κε ηελ ρξήζε pom, ε επιπγηζία, νη πηξνπέηεο θαη άικαηα ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηε δπλακηθή ρνξνγξαθία, ζπλζέηνπλ ηα ζηνηρεία απηνχ ηνπ εληππσζηαθνχ αγσλίζκαηνο». 
Ο φκηινο απεπζχλεηαη ζηηο καζήηξηεο φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ, νη νπνίεο ζα εθθξάζνπλ ηελ 
επηζπκία λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ φκηιν θαη ζα ζπκθσλήζνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπ. 
 
Τπεύζπλε νκίινπ: Παλαγνπνύινπ Διέλε ΠΔ11 
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ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΜΔ ΣΙ JAVA, C++, PASCAL, PYTHON  
ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΗ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ 
 
 
 

 
 
Ση αθξηβώο είλαη ε Java ε C++, ε PASCAL θαη ε PYTHON; 
 
Όιεο ηνπο είλαη γιψζζεο αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ (object-oriented programming). 
Άιιεο απφ απηέο φπσο ε Pascal θαη ε C++ παιηέο θαη δνθηκαζκέλεο ζην ζηίβν ηεο δηδαζθαιίαο 
πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο ζπγγξαθήο ζεκαληηθψλ εθαξκνγψλ θη άιιεο λεψηεξεο φπσο ε Java, θαη 
ε Python, πξννξηζκέλεο λα ππνζηεξίμνπλ ην κέιινλ ηεο ηερλνινγίαο.  
H Java είλαη θαηαζθεπαζκέλε πάλσ ζην κνληέιν ηεο C++, είλαη κία λέα θαη ελδηαθέξνπζα γιψζζα 
πξνγξακκαηηζκνχ κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα γξαθνχλ πξνγξάκκαηα πνπ λα ηξέρνπλ ζην Internet. 
Σε γλσξίζακε ηα ηξία πξνεγνχκελα ζρ.έηε ηε ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα δψζνπκε θίλεζε θαη 
αλαγλψξηζε ρξψκαηνο ζην ξνκπφη EV3 ηεο Mindstorms.  
Η Python θαη ε C++ εληάρηεθαλ ζηνλ φκηιν ηα επφκελα 3 ζρ.έηε, ηηο ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ αηζζεηήξσλ θαη κηθξνυπνινγηζηψλ φπσο ην Raspberry Pi θαη Arduino θαη ηελ 
θαηαζθεπή κηθξνδνξπθφξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγσληζκφ δηαζηεκηθήο ηεο CanSat in 
Greece θαη ηεο επξσπατθήο ππεξεζίαο δηαζηήκαηνο ESA. 
Γεληθόο ζηόρνο ηνπ νκίινπ είλαη: 
Οη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ην κειινληηθφ θφζκν ηεο ξνκπνηηθήο κε κνλνπάηη ηα ζχγρξνλα 
πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. 
 
Τπεύζπλε νκίινπ: Κνπλάβε Δπαγγειία ΠΔ86 ΠΔ03 
 
 
 
Πιεξνθνξίεο 
 
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ : http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr  
θαη ζην email: mail@lyk-peir-patras.ach.sch.gr 
 

Γηα ην ΕΠ.Ε.. 
Η Δηεπζχληξηα 

                                                                   
                                                                                        Μαξία – Ρνδίηα Σζειεπή 
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