
Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων - Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων 
αριθμ. 102939/ΓΔ4/24-08-2022 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ - ΦΕΚ 4509 τ. Β’/25-08-2022) 

Το  Γυμνάσιο Σερίφου με Τάξεις Σερίφου ανακοινώνει 
τη λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων κατά το σχολικό 

έτος 2022-2023. 

 

Οι Όμιλοι είναι μια  μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να ασχοληθούν με γνωστικά 
αντικείμενα και θεματικές ενότητες, που ταυτίζονται με τα ενδιαφέροντά τους ή ανιχνεύουν 
και αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους ιδιαίτερα στα μικρά νησιά που τα ερεθίσματα 
αλλά και οι δυνατότητες είναι πιο περιορισμένες. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι Όμιλοι σχεδιάστηκαν με στόχο: 

 τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών μας 

 τη δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης αλλά και ψυχαγωγίας που ανταποκρίνεται, 
κατά το δυνατόν, στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών μας 

 στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τους μαθητές /τριες να ανακαλύψουν και να 
αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 
προσωπικότητας, 
Καλούνται οι μαθητές του σχολείου να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής 
Υπενθυμίζεται πως κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι δύο (2) ομίλους. Η 
φόρμα υποβολής αίτησης επιτρέπει την επιλογή μέχρι δύο ( 2 ) ομίλων από τους οποίους 
οι μαθητές θα παρακολουθήσουν κατά σειρά προτεραιότητας. 
Διαδικασία δήλωσης και συμμετοχής: 
• Παρουσίαση Ομίλων: Οι μαθητές παρακολουθούν ενημέρωση από τους υπευθύνους 
των Ομίλων για το περιεχόμενο και τους στόχους κάθε Ομίλου. 
• Δήλωση συμμετοχής: Οι γονείς ενημερώνονται σχετικά με τις επιλογές των Ομίλων και 



συμπληρώνουν την δήλωση, σημειώνοντας την 1η, 2η προτίμηση των μαθητών. 
Ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά Όμιλο είναι 14. Ως εκ τούτου, αν οι 
ενδιαφερόμενοι μαθητές για έναν Όμιλο υπερβούν τον αριθμό αυτό, θα ληφθεί υπόψη η 
σειρά προτεραιότητας της δήλωσης. 

 Σε κάθε περίπτωση, η τελική σύνθεση κάθε ομάδας συμμετεχόντων οριστικοποιείται 
κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης του σχολείου. 
Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στο Γυμνάσιο Σερίφου με Τάξεις Λυκείου θα 
λειτουργήσουν έξι  (6) Εκπαιδευτικοί Όμιλοι..Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν 
μέχρι δύο (2) ομίλους εβδομαδιαίως.  

Οι μέρες και οι ώρες υλοποίησης των ομίλων θα οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση με 
τους μαθητές. 
Προτεινόμενοι όμιλοι 2022-2023 Α/Α Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού Κλάδος/ 
Ειδικότητα Τίτλος του ομίλου Θεματική 
που εντάσσεται ο όμιλος 

1. Μιχάλαινας Χρήστος ΠΕ11  Όμιλος: Γνωριμία με τον τόπο μου μέσα από τη 
φωτογραφία. Όμιλος: Φωτογραφίας 

2. Μυλωνά Κυριακή ΠΕ05  Όμιλος :Ένα ταξίδι γεύσεων από τη Σέριφο στη 
Γαλλία Όμιλος: Διατροφικές συνήθειες 

3. Γιακουμοπούλου Αικατερίνη – Σοφία ΠΕ03 Όμιλος: Krypto maths Όμιλος: 
Μαθηματικά και κρυπτογράφηση 

4. Μιχάλαινας Χρήστος ΠΕ11  Όμιλος : Πρώτες Βοήθειες  Όμιλος: 
Εθελοντισμός και Υγεία  

5. Παχούλης Σωκράτης ΠΕ04.05  Όμιλος: Συμπεριφορά την ώρα του σεισμού 
Όμιλος: Περιβάλλον και φυσικές καταστροφές 

6. Παπαγεωργίου Αικατερίνη ΠΕ04.01 Όμιλος: Περιβάλλον και αειφορία  
Όμιλος: Ανακύκλωση στο αειοφόρο σχολείο 

7. Μπούρτζινου Ευαγγελία Δήμητρα ΠΕ02 Όμιλος:  Δημιουργική/ 
Ψυχαγωγική  απασχόληση 
 Όμιλος: ΠΑΙΧΝΙΔΟ....ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ: «Τα παιδία παίζει... 
Παιχνιδοδιαδρομές από το χτες στο σήμερα» 

 

 


