
 

 
 

Ας γνωρίσουμε την ευρωπαϊκή ιστορία μέσα απο 10 εμβληματικές ταινίες. Ας 
αφήσουμε  τον Φιλέα Φογκ, τον άνθρωπο-ελέφαντα, τον στρατιώτη Ράϊαν, τον Σίντλερ, τον 
Δρ Ζιβάγκο και πολλούς άλλους να μας διηγηθούν τα συγκλονιστικότερα γεγονότα του 
περασμένου αιώνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Lab-e-Ρη ΦΥΣΙΚΗ                                                                                               
(ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2017-18) 

Ανακαλύπτουμε την φωτεινή πλευρά της Φυσικής.... 

 

Κάτω από τον χαρακτηριστικό τίτλο Lab-e-Ρη ΦΥΣΙΚΗ θα λειτουργήσει και φέτος, για 4η 
συνεχή χρονιά στο Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά, ο Όμιλος Φυσικής.                                          
Ο τίτλος του Ομίλου προσδιορίζει και τους άξονες των δραστηριοτήτων του και συγκεκριμένα: 

Lab (Εργαστήριο)  

 Οι μαθητές/τριες του Ομίλου σχεδιάζουν, εκτελούν πειράματα, λαμβάνουν μετρήσεις, 

μελετούν τα αποτελέσματα, σχολιάζουν και εξάγουν συμπεράσματα. Ειδικότερα κατά 

την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-18 τα μέλη του Ομίλου Φυσικής θα ασκηθούν 

όχι μόνο στη σύναξη "εργαστηριακών αναφορών", οι οποίες αποτελούν μια εξαιρετικά 

σημαντική καινοτομία για το εκπαιδευτικό σύστημα της πατρίδος μας και μια 

πρωτοποριακή δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης στον χώρο των Φυσικών 

Επιστημών, αλλά και στον σχεδιασμό πειραμάτων Φυσικής. 



 Οι μαθητές/τριες μελετούν τα πειράματα, τα οποία καθόρισαν και καθορίζουν την 

εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών και διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη 

της Επιστήμης της Τεχνολογίας αλλά και της αντίληψης για τον κόσμο που μας 

περιβάλλει. 

e (Εικονικά Εργαστήρια, Προσομοιώσεις, Νέες Τεχνολογίες)  

 Αξιοποιείται το περιβάλλον του εικονικού εργαστηρίου με τη βοήθεια κατάλληλων 

λογισμικών, προσομοιώσεων και δυναμικών οπτικοποιήσεων φυσικών διαδικασιών, 

για την ερμηνεία των φαινομένων του μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου. 

Ρη (Ρητορική, Διαπραγμάτευση, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις) 

 Εξάσκηση στην επικοινωνία, στον προφορικό λόγο και στο επιχείρημα (βασικές αρχές 

της ρητορικής) για ερωτήματα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, αξιοποιώντας 

δράσεις όπως το Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης, ο μαθητικός διαγωνισμός του 

CERN "a beamline4schools 2018", η συμμετοχή στην πανευρωπαϊκή δράση 

"Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων MASTERCLASSES 2018 ", 

η συμμετοχή στην "Βραδυά Ερευνητή", διαγωνισμός EUSO 2018,   η συμμετοχή στη 

δράση "ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ" του Ινστιντούτου Πυρηνικής Φυσικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.                      

" Δημόκριτος ", επισκέψεις σε ερευνητικά εργαστήρια, συνεργασία με το τμήμα 

Φυσικής του ΕΚΠΑ, τη ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ και το τμ. Πληροφορικής του Πανεπ. Πειραιά, 

και παρακολούθηση διαλέξεων από πανεπιστημιακούς καθηγητές και ερευνητές.  

 Οι δραστηριότητες του Ομίλου Φυσικής για το σχολικό έτος 2017-18, θα 

ολοκληρωθούν με προγραμματισμένο εκπαιδευτικό ταξίδι στη Γενεύη και 

επίσκεψη  στο CERN (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών) (27 Απριλίου 2018) 

στα σύνορα Γαλλίας - Ελβετίας.   

VIDEO με τις δράσεις του Ομίλου Φυσικής 2016-17: https://goo.gl/jBDNcs 
 

Υπεύθυνος:  Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, Φυσικός Msc, MEd 
Συνεργασία: Δρ Γεώργιος Παυλικάκης, Σχολ. Σύμβουλος Φυσικών, Σύμβουλος 
Ευθύνης  
                                                                               ΕΠ.Ε.Σ. Ζαννείου Πειρ. Λυκείου 
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Στόχοι του Ομίλου SIMA Club 

 
Η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες STEM (Science Technology Engineering 

Mathematics) που σκοπό έχουν την διαθεματική προσέγγιση των Μαθηματικών σε σχέση με 

τις άλλες επιστήμες (π.χ. Πληροφορική, Τεχνολογία, κ.λπ.) και την επαφή των μαθητών με 

εφαρμογές των μαθηματικών σε πραγματικούς χώρους εργασίας και έρευνας. 

Η συμμετοχή ομάδας των μαθητών στο διεθνή διαγωνισμό Zero Robotics που οργανώνει το 

MIT, η NASA, η ESA και άλλοι οργανισμοί. Πιθανόν να υπάρξουν συμμετοχές και σε 

άλλους διαγωνισμούς. 

Η καλλιέργεια της συνεργασίας και της συμμετοχής σε ομάδες εργασίας. 

Το να γίνουν τα STEM επαγγέλματα (και ιδιαίτερα όσα αφορούν έρευνα σε καινοτόμα και 

διαθεματικά πεδία) ελκυστικά στα νέα παιδιά.  

Η απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της αλγοριθμικής λογικής η οποία 

είναι ιδιαίτερα σημαντική στην σημερινή εποχή. 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μαθηματικής μοντελοποίησης και επίλυσης προβλημάτων από τους 

μαθητές. 

Ο πειραματισμός με διδακτικές προσεγγίσεις βασισμένες στο μοντέλο STEM με απώτερο 

στόχο την διάχυσή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου. 



 
 

Όμιλος δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής 
(Α’, Β’, Γ’ Λυκείου) 

 
«Για μια μπουκιά λογοτεχνία 

and/or 
How to cut a long story short..! » 

 
 

 
 

In short stories it is better to say not enough than  
too say too much – Anton Chekhov 

 



 
Παράλληλα με την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και την ενίσχυση του επιπέδου 
γλωσσομάθειας, βασικός στόχος του «Ομίλου δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής» 
είναι να εξοικειώσει τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα τον επιλέξουν με την τέχνη και 
την τεχνική της «μικρής φόρμας» με τρόπο ελκυστικό και παιγνιώδη και να τους βοηθήσει 
να προσεγγίσουν βιωματικά το μαγικό κόσμο της μικροσκοπικής γραφής, έτσι ώστε ν’ 
απελευθερώσουν τη φαντασία τους και να δώσουν εντέλει την προσωπική τους μάχη 
ενάντια στη λευκή σελίδα. 
Με αφορμή μοντέρνα, μεταμοντέρνα αλλά και παλαιότερα σύντομα αφηγήματα 
ευρωπαίων και αμερικανών δημιουργών διαφορετικού ύφους και μέσα από την ερμηνεία 
και τη σύγκρισή τους (θα ασχοληθούμε με τους Edgar Allan Poe, Charles Dickens, 
D.H. Lawrence, Ernest Hemingway, Joyce Carol Oates, Raymond Carver, Siri 
Hustvedt, Bruce Sterling, Νικόλα Σεβαστάκη, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Γιούλη 
Αναστασοπούλου, Γιάννη Παλαβό, Χρήστο Οικονόμου, Γιώργο Σκαμπαρδώνη, 
Γιώργο Λαμπράκο, Αλέξανδρο Κυπριώτη), οι μαθητές θα κατανοήσουν τα συστατικά 
της επιτυχίας του ιδιαίτερου λογοτεχνικού είδους των short stories/flash fiction .            
Η γνωριμία in vivo με καλεσμένους συγγραφείς που θ’ αποκαλύψουν τα μυστικά τους, η 
παρακολούθηση διαλέξεων, θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών μεταφορών, 
το παιχνίδι ρόλων, το κλίμα διαλόγου και συνεργασίας φιλοδοξούμε να προκαλέσουν 
τους μαθητές μας ν’ αναζητήσουν το δικό τους στυλ έκφρασης και μέσα από αυτό να 
πουν τη δική τους ιστορία.            
 
 

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Πηνελόπη Κουφοπούλου, Βιολέττα Λεβέντη 
 

 

 

 



 
 

Ομιλος Θεάτρου.  

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ: Ν. Μαματσή (ΠΕ04.01) - Π. Μπενάκη (ΠΕ02) 

 
Καταρχήν θα μάθουμε για το θέατρο. Θα δούμε σημαντικά έργα του ελληνικού και παγκόσμιου 
ρεπερτορίου, θα συζητήσουμε για αυτά και θα επιχειρήσουμε  να παρουσιάσουμε τεκμηριωμένη 
κριτική. Θα επισκεφτούμε διαφορετικές θεατρικές σκηνές και θα γνωρίσουμε πώς καθορίζουν τη 
θεατρική πράξη. Θα συναντήσουμε καταξιωμένους εκπροσώπους του χώρου που θα μας 
μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους. 
        Ταυτόχρονα όμως θα ζήσουμε το θέατρο. Μέσα από ασκήσεις σωματικής έκφρασης, 
αυτοσχεδιασμούς και θεατρικά παιχνίδια θα εκφραστούμε, θα επικοινωνήσουμε και θα 
λειτουργήσουμε ως ομάδα. Έτσι με απώτερο στόχο το στήσιμο μιας παράστασης,  θα δουλέψουμε 
συλλογικά και θα βιώσουμε τη μαγική τέχνη του θεάτρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Όμιλος Μαθηματικών 2017-18  

Απαντήσεις στις Ερωτήσεις – Τα Μαθηματικά στην ‘Πραγματικότητα’ 
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Σοφία Παππά 

 
 Σκοπός του Ομίλου είναι οι μαθητές: 

 να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν,  
μέσω: α) ερωτήσεων που τους απασχολούν, οι οποίες προκύπτουν τόσο από την 
καθημερινότητά τους όσο και από γνώσεις που προέρχονται από άλλα 
επιστημονικά αντικείμενα που γνωρίζουν μέσα από τη σχολική μελέτη ή τα 
προσωπικά τους ενδιαφέροντα, β) των απαντήσεων που θα δοθούν μετά από 
διερεύνηση των εκάστοτε προβλημάτων και γ) του μαθηματικού ημερολογίου που 
θα φτιάξουν, 
στο πως τα μαθηματικά αναπτύσσονται και λειτουργούν (αξιώματα, ορισμοί, 
θεωρήματα, απόδειξη) και πώς εφαρμόζονται σε μη τετριμμένα ‘πραγματικά’ 
προβλήματα ώστε να νοηματοδοτηθεί και τελικά να υποστηριχθεί η κατανόηση και 

αποτελεσματικότητα στα σχολικά μαθηματικά.  

Στόχοι του προγράμματος του Ομίλου είναι οι μαθητές:  



 να αποκτήσουν και να χειρίζονται έναν επιστημονικό τρόπο σκέψης και 
αντιμετώπισης πραγματικών προβλημάτων (έλεγχος υποθέσεων, χρήση και 
καλλιέργεια της κρίσης – της μνήμης – της διαίσθησης, απόφαση της στρατηγικής 
για διερεύνηση και λύση προβλημάτων, απεμπλοκή από τρέχουσες στείρες 
αντιλήψεις που αποδίδουν στα μαθηματικά υπολογιστικό χαρακτήρα και μόνον) 

 να είναι σε θέση με τα μαθηματικά εργαλεία που χρησιμοποιούν να οδηγούνται σε 
αληθείς αναγνώσεις της πραγματικότητας.  

 να μπορούν να ανακαλύπτουν τον τρόπο σύνδεσης των μαθηματικών εννοιών, 
σχέσεων και δομών εσωτερικά στα μαθηματικά καθώς και να μπορούν να 
ανακαλύπτουν κοινές αρχές τις με άλλες επιστήμες   

 αξιοποιώντας την ιστορική εξέλιξη μαθηματικών εννοιών, εργαλείων και τεχνικών, 
καθώς και το έργο μεγάλων Μαθηματικών, να αποκτήσουν στρατηγικές ώστε να 
χειρίζονται και να διεκπεραιώνουν, να μελετούν και να διερευνούν συγκεκριμένα 
μαθηματικά προβλήματα, ανακαλύπτοντας τη γοητεία των μαθηματικών 

 να χρησιμοποιούν μαθηματικά λογισμικά για να διερευνούν μαθηματικά 
προβλήματα και να οδηγούνται σε εικασίες αναπτύσσοντας τη μαθηματική τους 
διαίσθηση   

Μερικά από τα κεντρικά θέματα του Ομίλου είναι: 
Πρώτοι αριθμοί, Ευκλείδειος Αλγόριθμος, Κρυπτογραφία, Το τρίγωνο του Pascal, 
Συνδυαστική – Αρχή περιστερεώνα, Γεωμετρική διαίσθηση – Μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες, 
Οφθαλμαπάτες, Παράδοξα, Λογική (Αλήθεια ή Απόδειξη;), Θεωρία Παιγνίων. 
Όπως και κατά τρία έτη λειτουργίας του Ομίλου, έτσι και τη φετινή χρονιά οι 
μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, να συζητήσουν 
τις απόψεις τους, καθώς και να εμπλακούν σε ερευνητικές δραστηριότητες, με 
ερευνητές και Πανεπιστημιακούς Δασκάλους του Μαθηματικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και να λάβουν μέρος σε διεθνή Συνέδρια Μαθηματικών 
για μαθητές (Euromath 2017, European student Conference in Mathematics) με 
εισηγήσεις στην αγγλική γλώσσα, να συγγράψουν τις εργασίες τους για να 
δημοσιευτούν στα πρακτικά (Proceedings) του Συνεδρίου αποκτώντας δημοσιευμένο 
έργο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Όμιλος Βιοηθικής".Υπεύθυνες: Φωτεινή 

Καπουτσή (ΠΕ01), Μάρθα Γεωργίου (ΠΕ04.04) 

 
 

Το Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο σας προσκαλεί στον 
όμιλο «Βιοηθικής» 

Κεντρική ιδέα του ομίλου είναι να εξετάσουμε: 

 βασικές αρχές της ηθικής φιλοσοφίας (τι είναι ηθική, επιστήμη, 
τεχνολογία). 

 Να διερευνήσουν ερωτήματα όπως:  
1. Πώς οι επιστημονικές ανακαλύψεις επηρεάζουν τον τρόπο που 

αξιολογούμε τα προβλήματα της ζωής μας και λαμβάνουμε τις 
αποφάσεις μας; 

2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου στην υγεία 
και την καθημερινή μας ζωή; 

3. Τι είναι κλωνοποίηση; Μήπως μετά τη Ντόλυ, έχουμε σειρά 
εμείς; 

4. Μεταλλαγμένα τρόφιμα στα πιάτα μας και ποιες οι συνέπειες 
για την υγεία μας; 

5. Οικολογικές καταστροφές και ποιος ο ρόλος τους στην 
καθημερινή μας ζωή; 

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Γεωργίου Μάρθα (Βιολόγος), Καπουτσή 
Φωτεινή (Θεολόγος). 



 

"Όμιλος Ρητορικής".Υπεύθυνη: Αθηνά Καραμπογιά 

(ΠΕ02). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Όμιλος Φυσικής Αγωγής - Από τη φυσική 

κατάσταση στο παιχνίδι 5vs5 στην 

καλαθοσφαίριση". ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Π. Μελετάκος 

(ΠΕ11) 


