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«Όμιλοι Δημιουργικότητας και Αριστείας»

24/09/2014

Οι «Όμιλοι Δημιουργικότητας και Αριστείας» συνιστούν παιδαγωγική και διδακτική στρατηγική για την επίτευξη των διαφόρων
μορφών του (εγ)γραμματισμού των μαθητών μέσα στο σημερινό πολυσημειωτικό κοινωνικό τοπίο και εναρμονίζονται με την
ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Ενισχύουν τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και την καινοτομία ενεργοποιώντας τις
ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτει το κάθε άτομο, προκειμένου να ξεδιπλώσει δημιουργικά την προσωπικότητά
του. Προάγουν την ευρηματικότητα, την εφευρετικότητα, αλλά και την ετοιμότητα των παιδιών να αντιμετωπίζουν με ευελιξία
τις προκλήσεις των καιρών και να βρίσκουν εναλλακτικές αλλά και πρωτότυπες ιδέες στα προσωπικά, και αργότερα, στα
κοινωνικά και επαγγελματικά τους προβλήματα.
 
Το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο ενημερώνει ότι κατά το σχολικό έτος 2014 ‐ 2015 θα λειτουργήσουν οι εξής «Όμιλοι Αριστείας
και Δημιουργικότητας»:
 
1) Όμιλος «Έφηβος και Αυτογνωσία» (Υπεύθυνη: Καρίμαλη Λία).
2) Ομιλος Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας (Υπεύθυνες: Μπεϊκάκη Κασσάνδρα, Μανιουδάκη Μαρία).
3) Όμιλος Κινηματογράφου (Υπεύθυνη: Κατσαρού Βασιλική).
4) Όμιλος Μαθηματικής Μοντελοποίησης: (Υπεύθυνη: Καρινιωτάκη Μαρία)
5) Όμιλος «Μυστήριο και Εγκληματολογία» (Υπεύθυνος: Σουρουλής Χρήστος)
6)Όμιλος «Παίρνω το καπελάκι μου... και σκέφτομαι»: (Υπεύθυνη: Βογιατζή Ειρήνη).
7) Όμιλος «Στηρίζω τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στην πόλη μου»: (Υπεύθυνη: Πετρουγάκη Πένυ).
8) Όμιλος «Τα σύνορα του ανθρώπου»: (Υπεύθυνος: Δασκαλάκης Μάρκος).
9) Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής: (Υπεύθυνη: Χόμπη Αμαλία).
 
Δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στους Ομίλους μπορούν να υποβάλλουν οι μαθητές μέχρι 30/9 στη διεύθυνση του
σχολείου.
 

Κάθε όμιλος θα έχει 11 έως 20 μαθητές, από μία ή περισσότερες τάξεις του σχολείου, ή και γειτονικών σχολείων.
 
Κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθεί έως δύο Ομίλους. Η επιλογή των μαθητών των Ομίλων θα ολοκληρωθεί έως 05/10 και η
λειτουργία τους θα ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί με το πέρας του σχολικού έτους.
Πληροφορίες για τους Ομίλους μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου
Πανεπιστημίου Κρήτης: www.lyk‐aei.reth.sch.gr
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