
                                         

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                                        ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023

 ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ  ΟΜΙΛΟΙ

Ποιος είναι ο στόχος των μαθητικών ομίλων; 

 Στο σχολείο  η μάθηση δεν συντελείται μόνο στην τάξη, κατά τη διδασκαλία των 
μαθημάτων που προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά και μέσω άλλων  
δραστηριοτήτων και διαδικασιών που στόχο έχουν την ολόπλευρη καλλιέργεια της 
προσωπικότητας των  μαθητών και των μαθητριών καθώς  και την ανάπτυξη  απαραίτητων 
για τον σύγχρονο κόσμο  δεξιοτήτων. Ο στόχος  των μαθητικών  ομίλων  είναι να δώσουν 
στους μαθητές και τις μαθήτριες  την ευκαιρία να ανακαλύψουν  και να αναπτύξουν τις 
ιδιαίτερες  κλίσεις  τους, να εκφράσουν τη δημιουργικότητά  τους,να αναλάβουν  
πρωτοβουλίες μέσα στο πλαίσιο  της συλλογικής εργασίας, να αποκτήσουν γνώσεις 
συμμετέχοντας ελεύθερα σε διαδικασίες που οι ίδιοι επιλέγουν με βάση το προσωπικό τους  
ενδιαφέρον.

Η θεματική των ομίλων μπορεί  κάθε χρόνο να ποικίλει ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τόσο 
των μαθητών/τριών  που θα συμμετάσχουν σε αυτούς, όσο και  των εκπαιδευτικών οι οποίοι 
θα έχουν την ευθύνη της λειτουργίας τους. Μέσα από τη δουλειά στους ομίλους, και ανάλογα
με την εκάστοτε θεματική, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να παρουσιάσουν μία 
θεατρική παράσταση, να κάνουν ραδιοφωνικές εκπομπές, να εκδώσουν ένα μαθητικό έντυπο,
να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,   να ασχοληθούν με τα 
μαθηματικά, τη ρομποτική, την ιστορία, τη φυσική, τον αθλητισμό,  τον κινηματογράφο και 
άλλα πολλά. Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα μία φορά την 
εβδομάδα.

Στους/στις  μαθητές /τριες που θα παρακολουθήσουν συστηματικά τις συνεδριάσεις των 
ομίλων  και θα εργαστούν με συνέπεια,   στο τέλος του έτους  θα  απονεμηθεί από τη 
Διεύθυνση του σχολείου και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς  “Πιστοποιητικό επιτυχούς 
συμμετοχής στον όμιλο”. Το Πιστοποιητικό αυτό  αποτελεί στοιχείο, το οποίο  βεβαιώνει 
την κατάκτηση επιπλέον  δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που δεν παρέχονται στο 
επίσημο πρόγραμμα σπουδών.

          

Οι δημοσιογράφοι του ΠΡΩΤΟ-τυπου στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης μας, Αρέθουσα (σχολ. έτος 2021-2022)



Στο 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας για το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσουν δύο όμιλοι: 

α) όμιλος θεάτρου με υπεύθυνη την κ. Βασιλική Λευκούδη

και β) όμιλος μαθητικού Τύπου με υπεύθυνες τις φιλολόγους κ. Βασιλική  Κάλλου και Β. 
Λευκούδη και συνεργάτη την κ. Τζελέπη, εικαστικό.

ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 

Από το χαρτί στη σκηνή - Αλφαβητάρι της  θεατρικής πράξης

Στόχοι του ομίλου:

η ενθάρρυνση της ελεύθερης έκφρασης, η άσκηση της φαντασίας και της επινοητικότητας, η 
ανάδειξη της σημασίας  της ομαδικής δουλειάς, η καλλιέργεια κοινωνικών και 
συναισθηματικών δεξιοτήτων, πράγματα  που έχουν ως αποτέλεσμα την ψυχική θωράκιση 
και ανθεκτικότητα των εφήβων. Η  γνωριμία με το θέατρο , μια τέχνη ολιστική, η οποία, 
εκτός των άλλων,  μπορεί να λειτουργήσει και  ως  αντιστάθμισμα της απομόνωσης που 
βίωσαν οι έφηβοι μαθητές και μαθήτριες  κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες  θα κατανοήσουν την  ιδιαίτερη φύση του θεατρικού κειμένου 
και θα  εξοικειωθούν με τον θεατρικό κώδικα. Θα γνωρίσουν με τρόπο βιωματικό την 
οργάνωση μιας θεατρικής παράστασης (κείμενο, σκηνοθεσία, ερμηνεία ρόλων,  
σκηνογραφία, ενδυματολογία, μουσική κλπ.). Θα αναπτύξουν τη σωματοκινητική  τους 
νοημοσύνη και θα εργαστούν συστηματικά και συλλογικά προκειμένου να  παρουσιάσουν 
στο τέλος της χρονιάς μια ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση. 

       Ιούνιος 2022,  ο θεατρικός όμιλος παρουσίασε την κωμωδία του Αριστοφάνη Ειρήνη 

                                     



                                ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Έκδοση  του μαθητικού εντύπου  ΠΡΩΤΟ- τυπος

Στόχοι του ομίλου:

 Με την προετοιμασία και την τελική  έκδοση, ηλεκτρονική ή έγχαρτη, της εφημερίδας του 
σχολείου μας, του Πρωτο-τυπου, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να 
συζητήσουν, να  ανταλλάξουν ιδέες για θέματα που τους  ενδιαφέρουν και τους 
κινητοποιούν, θα δημιουργήσουν και θα επεξεργαστούν ερωτηματολόγια,  θα οξύνουν την 
κριτική τους σκέψη, θα αναπτύξουν και θα διευρύνουν τις δεξιότητές τους  στον προφορικό 
και γραπτό λόγο, θα εξοικειωθούν με τη χρήση ψηφιακού υλικού, θα έχουν το πλαίσιο μέσα 
στο οποίο  θα μπορούν να   αρθρώσουν  δημόσιο λόγο καθώς και  το βήμα να προβάλλουν, 
εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας, τις απόψεις τους σχετικά με  θέματα της επιλογής 
τους. Θα ασκηθούν τόσο  στην κατανόηση δημοσιογραφικών κειμένων όσο και  στην 
παραγωγή δικών τους άρθρων τα οποία θα αποτελέσουν την ύλη του φετινού τεύχους του 
Πρωτο-τυπου.

Το σχολείο μας έχει  παράδοση  στη λειτουργία των δύο  παραπάνω ομίλων, καθώς πάνω από
10 χρόνια  λειτουργεί θεατρική ομάδα (2021-2022 τελευταία παράσταση με την κωμωδία του
Αριστοφάνη, Ειρήνη)  και από το 2010 κυκλοφορεί το μαθητικό έντυπο του σχολείου, 
Πρωτο-τυπος (Ιούνιος 2022 κυκλοφόρησε  με 64 σελίδες το 11ο τεύχος).   

       

Η συντακτική ομάδα 2021-2022 ετοιμάζει το 11ο τεύχος του ΠΡΩΤΟ-τυπου

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ: κ. Κάλλου και κ. Λευκούδη

Η περσινή δημοσιογραφική ομάδα του 1ου Γυμνασίου 
Χαλκίδας εν ώρα δουλειάς 


